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الدولة و م.ت.ف ،.الجنسية ،حق العودة وقضية الالجئين
رمزي رباح
عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

()1
المشروع موضع النقاش هو دستور لدولة – لم تقم بعدد  -علد  %22مد مادا ة سلاد ا التاريخادة دولدة يقدام سد
ظهراناها أقل م  % 40م الشعب الفلا ان الت مازالت منظمة التحرير الفلاد اناة ممللدا الشدرع والو ادد سد اادار
كااناة واناة وسااساة محددة المعالم .
وعل د ناددهاة هددجا اانذدداز الددجل سددا وإ والمتملددل بلقامددة م دولددة سلا د ا الماددتقلة كاملددة الادداادة عل د األراض د
الفلا اناة س الضفة الغرباة وق اع غزة وعاصمتها القدس ت دود الرابع م زيراإ ( يوناو )  1967م قااسا ً علد
الحقددوا التاريخاددة وم الحددل الددديمقراا الذددجرل للماددالة الواناددة الفلا د اناة الددجل يله د كامددل الحقددوا القوماددة للشددعب
الفلا ان س واندا سد ظدل سلاد ا ديمقر ااادة مو ددة متحدررة مد الندهاوناة والنفدور اامهريدال يتعدايش ساهدا
الشعهاإ عل أساس م المااواة القوماة وبعاداً ع أل ش ل مد أشد اا التماادز واهضد هاد القدوم والعنندرل والددين
م ..إرإ عل ناهاة هجا اانذاز قااسا ً عل الحقوا التاريخاة سهو– ه ريب – إنذاز وان هائل كونا سداتمخ عد
وهدة أوا دولة سلا اناة س التاريخ المعاصر ستُحدث– س الحالة ااقلاماة الاائدة – تحدوهً سااسداا ً عماقدا ً ومتدداعاا ً علد
مذمدل العققداب بدا دوا المن قدة ومدا هدو أبعدد مد رلدس  ..كمدا سدت وإ لدا إنع اسداتا المندارية علد أوضداع الشدعب
الفلا ان س الدولة الفلاد اناة راتهدا سد مندااـ الد  67سد إسدرائال ضدم مندااـ الد  48سد األردإ شدرقا ً وبلدداإ
ال وا عموما ً ..امتداداً إل منااـ اهنتشار الفلا ان األخرى .
ماا واو مساتقب .م.ت.ف ، .وهالتها بالدولاة المساتقلة  .وةي عالقاة ستنشاه باين واوا الدولاة والتجمعاات الفلساطينية فاي
الشتات ؟ وعلى مستوى آخر  :ما وو مصاير قضاية الالجئاين  .وةيان حاق عاودة الالجئاين رلاى ديااروه ماا فلا القارار
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هجه عاّنة م القضايا الهارزة الت ه يم اإ تاخج مدداها سد الهحدا والنقداش علد قاعددة محد إستراضداة كونهدا
راب صلة بنوعاة التاوية الم ر لاة الت ساتم التوصل إلاها والت – كما نعلم – لاات م رو ة س المدى المهاشر .
ل د وبالمقابددل ه يم د تاااددل تندداوا هددجه القضددايا أو بعضددها عل د األقددل س د سددااا مناقشددة مشددروع الدسددتور
الفلا ان وتداعااتا المحتملة عل عموم الحالة الفلا اناة باعتهدار أندا تناولهدا سد بعد بندوده  .وسدنلج هدجا النقداش مد
بوابة رصد ماار ت ور العققة با الال ة الفلا اناة ومنظمة التحرير وهو مادار متراادع سامدا خدق موقدع م.ب.ف.
ودورها س إاار الحركة الفلا اناة .

()2
منظمة التحرير  :مسار متراجع
 – 1أقرب القمدة العربادة سد دورة الربداا العدام  1974أإ م.ب.ف .هد المملدل الشدرع والو ادد للشدعب الفلاد ان سد
كاسدة أمداك توااددده  .وإرا كداإ هدجا التملاددل م الشدرع م قدد سددرى مفعولدا الاااسد دوإ إلتهدداس علد الفلاد اناا س د
الضفة والق اع والشتاب سلإ ت وراً سااسداا ً هامدا ً ورل مددلوا وقدع سد العدام  1976دا أصددر الفلاد اناوإ سد دولدة
اسرائال باانا ً هستا ً س سااا تلس األ داث الدموية الت صدارب سد  30آرار ( مدارس ) مد كدل عدام مناسدهة وانادة تحدت
عنواإ م يوم األرض م  .وس هجا الهااإ أعلنوا إعتراسهم هم ايضا ً ب م.ب.ف .ممدلقً شدرعاا ً وو ادداً لهدم دوإ اإ ينددر
ع الال اب ااسرائالاة عل ضوء هجا ااعقإ أل إاراء رل مغزى أو مفعوا قانون أو سااس .
لم يلحظ مؤتمر مدريدد للادقم (  ) 91/10/30تملداقً سلاد اناا ً مادتققً وه – مد بداأ أولد – تملداقً سلاد اناا ً مد
سلنددا لددم يددرا –
خدقا منظمددة التحريددر( . )1وإإ إسددتقل التملادل الفلا د ان ( )2ه ق دا ً س د مذددرى مفاوضداب واشددن
( )1الناغة التملالاة الت أُعتمدب قامدت علد تملادل سلاد انا الدداخل ( بددوإ القددس ومدع إسدتلناء الشدتاب ب هاعدة الحداا ) ضدم
وسد أردن – سلا ان مشترك .
( )2بدددءا ً م د الذولددة اللاناددة لمفاوضدداب واشددن (  ) 92/1/13إسددتقل التملاددل الفلا د ان ع د الوسددد المشددترك سامددا خددق القضددايا
الفلاد اناة – اهسددرائالاة مددع الحفدداظ علد الوسددد المشددترك كلادار للقضددايا األردناددة – الفلاد اناة – اهسددرائالاة المتداخلددة ولتنظددام
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رسماا ً – إل ماتوى التملال الرسدم بواسد ة المنظمدة  .وسد المقابدل أُديدرب المفاوضداب الفلاد اناة – اهسدرائالاة عهدر
قناة أوسدلو الخلفادة مدع وسدد م.ب.ف .التد تدم التوقادع علد إتفداا م إعدقإ المهداد م (  ) 93/9/13باسدمها وكدجا األمدر
بالناهة لإلت فاقااب الق قة س إاار عملاة أوسلو  .وبقات م.ب.ف .ه ال رف المعند بالمفاوضداب وبتملادل الفلاد اناا
ت وهدة م خاراة ال ريـ م الت نقلت هجا الشاإ مد يدد المنظمدة إلد يدد الادل ة الفلاد اناة ممللدة بدرئا الح ومدة
والوزراء .
 – 2انتقاا دسة مالح مم م يد المنظمة إل يد الح ومة الفلا اناة لم يولد سذاة بل سهقتا سلالة م التدداعااب الاااسداة
أملتها آلااب العمل داخل النظام السياساي الفلساطيني نفادا كمدا أملتهدا سلادلة المدداخقب ااقلامادة والدولادة الهادسدة إلد
رسم الماار الاااس لمفاوضاب الحل الدائم ونتائذها.
س د آلادداب العمددل داخددل النظددام الاااس د الفلا د ان م د المق ددظ أإ الحالددة الفلا د اناة شددهدب مددع وهدة الاددل ة
الفلا اناة متغاّراب سرضت نفاها بقوة األمر الواقع عزز رلس نزوع القاادة المتنفجة إل تعماـ سااسة اهسدتثلار بدالقرار
الاااس د الفلادد ان وتهمدداش دور القددوى األخددرى وتاقارهددا  .ولقدد د اسددرزب اتفاقاددة أوسددلو لددرئا الاددل ة الفلادد اناة
صق ااب واسعة وسّرب لا الفرصة لإلدعاء باإ سااسدة التادلو واهسدتثلار إنمدا تدات سد سدااا ت هادـ قدوانا الادل ة
الفلا اناة .
ولم ي صدسة أإ ااتفاقاة المجكورة وسّرب لرئا الال ة ملل هجه النق ااب الواسعة  .سوهدة إتفاا أوسلو ومد
قم قاام الال ة الفلا اناة إنما وقعا س ظل الدة مد اانقادام الاااسد الفلاد ان الحداد مد بدا نتائذدا وأهمهدا شد ب
الهرنامج الوان المشترك وإنفراا عقد اهئتقف الوان س م.ب.ف .ما أدى إل إضعاف الموقع التملال للمؤساة .
قاام الال ة الفلا اناة تم عل أنقاض اانتفاضة الفلا اناة ال هرى (  ) 93 – 87وس إاار ماداومة سااسداة قددم
ساها الذانب الفلا ان المفاوض تنازهب كهرى  .كما اندا كداإ مد المتوقدع اإ يندادف قادام الادل ة الفلاد اناة عقهداب
كهارة بفعل اتااع اههة القدوى المعارضدة وتمتعهدا بعمدـ شدعه ملحدوظ  .ومد ا ددى الوسدائل التد كداإ يم د اإ تدوسر
للال ة عوامل القوة لشـ اريقها تم اللذوء ال تذديد شرعاة ال رف المفاوض ل هجه المرة عهر صدندوا اهقتدراع
( س د انتخابدداب كدداإ معلوم دا ً اإ المعارضددة ب ددل اتذاهاتهددا سددوف تقااعهددا )  .وهددو مددا يم ّ د م د اادعدداء اإ واددود هددجا
ال رف المفاوض عل رأس المؤساة لم يعد رهنا ً بهقاء اهئتقف الوان العري .
كما م الوسائل األخرى إرساء الال ة الفلا اناة عل نظام ياتند إل الفردية سد القدرار والقادادة  .لدجلس نق دظ أإ
النظام الاااس الجل قام ش ل تذاوزاً صدريحا ً علد مإعدقإ اهسدتققام (  ) 88/11/15الدجل أشدار بوضدوإ إلد النظدام
الديمقراا الهرلمان كامة مقزمة للنظام الاااس الفلاد ان  .سقدد كداإ نظامدا ً يتمتدع سادا الدرئا بندق ااب واسدعة (
ساقمت م نزوع النظام التال تلس اهلتزاماب المترتهة علاا بفعل اهتفاقاب المعقودة ) وه يخضع ألية مااءلة م أيدة
اهة كانت تشدريعاة كاندت أو تنفاجيدة  .أمدا صدق ااب المذلد التشدريع سقدد كاندت محددودة ادداً ه تتذداوز الماداءلة
الشفوية للوزراء منفردي دوإ أل ـ س إقالة أل منهم أو سحب اللفة منا أو مذرد المحاسهة .

()3
تهميش المنظمة لصالح السلطة
 – 1رغم أإ العققدة كاندت تقدوم نظريدا ً بدا م.ب.ف .والادل ة علد أإ األولد هد المراعادة العلادا لللانادة ورغدم أإ
م.ب.ف .كموقع تملال وقدانون أ ّمندت الغ داء للمفاوضداب إه اإ واقدع الحداا كداإ يادار الد ع د رلدس س لاداب العمدل
الاوم كانت تُه ّمش المنظمة لنالح تعزيز الال ة  .س هدجا الادااا لعدب عددد مد العوامدل دوراً سد إ دداث هدجا الخلدل .
سرئا المنظمة هو نف رئا الال ة ورئا الح ومة وه سواصل با صق ااتا الواسدعة  .وبالتدال كداإ يملدس هامشدا ً
واسعا ً م المناورة م ّ نا م تهماش كل الهاثاب لنالح دوره المنفرد  .أمدا أسدراد الفريدـ الفلاد ان المفداوض سقدد كدانوا
يحتلوإ س الوقت نفاا مواقعهم داخل الال ة ( وزراء ماثولا كهار س األاهزة األمناة. ) ..
كما أإ م العوامل الت لعهت دوراً س تهماش المنظمة لنالح الادل ة أإ م اللقدل المدال م إنتقدل إلد رئاسدة الادل ة
ومذلد وزرائهدا ومعهدا كاسدة األاهدزة األمنادة وااداريدة والخدمادة سد الضدفة وغدزة بانمدا كاندت م.ب.ف .تشد ل كااندا ً
معنويا ً تالل الشلل إل مؤسااتها وإتحاداتها الشدعهاة والمهنادة تد صدارب هدا قً يت كلدا القددم ويعشدش سد أركاندا
الفراغ واله الة الاااساة وسـ سااسة واعاة مارستها الال ة .
ورغم التاكاداب اللفظاة عل أإ المنظمة ه المراع للال ة وأنها ه المملل الشدرع والو ادد للشدعب الفلاد ان
وأإ الادل ة معنادة سقددو بالشداإ الفلاد ان س د الضدفة والق دداع إه اإ آلاداب العمدل الاوماددة بقادت تفعدل سعلهددا سد نقددل
مركز اللقل إل الال ة وس تهماش م.ب.ف .ودورها التملال .

الماائل ااارائاة المتعلقدة بداألاراف اللققدة  .ومدع رلدس بقد إقنداإ مد ال درف األردند سد الوسدد الفلاد ان برئاسدة د .اددر عهدد
الشاس وإقناإ م الذانب الفلا ان س الوسد األردن بقاادة د .عهد الاقم المذال تعهارا ً ع إستمرارية الوسد المشترك .
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 – 2وقددد شددهدب هددجه العملاددة إنع ا سددة راب دهلددة مددع الت ددويراب الت د أدخلددت عل د النظددام الاااس د الفلا د ان تمللددت
بل داث مننب لرئا الوزراء منفنل ع منندب رئدا الادل ة ب دل مدا ت لهدا رلدس مد تعدديقب للقدانوإ األساسد
للال ة الفلا اناة  .أدى رلس سامدا أدى إلادا إلد تقلداق صدق ااب رئدا الادل ة ومدنح صدق ااب مادتقلة لدرئا
الح ومدة ووزرائدا وتعزيدز دور المذل د التشدريع وقدرتدا عل د ماداءلة رئدا الح ومددة والدوزراء ومدنحهم اللقددة أو
إسقااها عنهم .
ااء هجا الت ور سد سدااا مدا سدم بلدخداا إصدق اب علد أوضداع الادل ة الفلاد اناة بهددف بلدورة إادار سااسد
سلاد ان أكلددر اسددتذابة للضددغ وا األماركادة واهسددرائالاة مؤهددل للدددخوا س د مفاوضداب الوضددع الدددائم عل د ه ددى م
خاراة ال ريـ م المعتمدة م اللذنة الرباعاة  .وعلاا وقعت تغااراب م بانها :
صارب الح ومة الفلا اناة ورئااها ه المعناة بالعملاة التفاوضداة  .لدجلس لدم ت د صددسة أإ يتادلم رئدا الح ومدة
ال نق الرسم ل م خاراة ال ريـ م م اللذنة الرباعاة وه اإ ياتحدث سد مذلد الدوزراء منندب اديدد هدو وزيدر
شؤوإ المفاوضاب وأإ يحل مننب وزيرالدولة للشؤوإ الخارااة بدهً مد منندب وزيدر التخ داو والتعداوإ الددول .
وأدى المننب األخار تحديدا ً ال إ ت اك وتنادم مع مهام رئ ا الدائرة الاااسداة سد م.ب.ف .الدجل يضد لع – رسدماا ً –
بمهام وزير خارااة دولة سلا ا وإل مزيد م التقلاق لنق ااتا .
ولعل بع األاراف ااقلاماة كاإ يشذع ملل هجه التواهاب ألإ الحدود التملالاة للال ة تقد عندد ددود الضدفة
وغزة بانما تمتد الحدود التملالاة لمنظمة التحرير لتشمل كاسة تذمعاب الشعب الفلا اناة سضقً ع ماثولاتها عد سدائر
محاور قضاتا الواناة وهو ما تدرى هدجه األادراف أندا ين دول علد إم انادة التددخل سامدا تعتهدر أندا ينتادب إلد قدوس
شؤونها الداخلاة كقضاة القاثا عل سهال الملاا .
وقدد شدذع أيض دا ً ملدل هدجه التوا هدداب أادراف دولادة كلاددرة ألإ إضدعاف م.ب.ف .يعند إضددعاف ال اانادة الاااسدداة
للتذمعاب الفلا اناة سد الشدتاب األمدر الدجل يُاّدهل علد مفاوضداب الحدل الددائم الهحدا عد دل يقدوم علد التدواا
والتاهال لقضاة القاثا خارج من وا القرار . 194

()4
ً
الدولة ليست بديال للمنظمة
 – 1إستناداً إل الماار العام الجل إتخجتا ركة الت ور س المؤساة الفلاد اناة ادا التهمداش المتزايدد لمنظمدة التحريدر
دوراً وموقعا ً وس سااا اانققأ الجل ساحدقا قاام دولة سلا اناة ماتقلة س الحالة الفلاد اناة والعققداب ااقلامادة سد
آإ معا ً يدزداد إ تمداا اإ تحت در هدجه الدولدة الموقدع التملالد علد اداأ تقشد الموقدع التملالد الدوان والاااسد لد
()1
م.ب.ف.
هجا التقدير يقع من قاا ً س إمتداد الحالة الاائدة منج سنواب سضقً ع إستناده إلد إعتهداراب من قادة وإإ مفترضدة
ومنهددا أإ ااعتددراف الدددول سددوف يننددب عل د الدولددة الفلا د اناة كونهددا ال ادداإ التملال د للفلا د اناا وبالت دال سددتقوم
العققاب الدبلوماساة لألاراف الدولاة مدع الدولدة الفلاد اناة سالادفراء الفلاد اناوإ ساندهحوإ سدفراء دولدة سلاد ا .
والتملال س الذامعة العرباة واألمم المتحدة ومذموع المنظماب والهاثداب ااقلامادة والدولادة سدا وإ للدولدة  .سالدولدة هد
ال ااإ الجل يذاد الااادة عل األرض وه صا هة الها لاة المت املة اقامة عققاب نظارة مع باق الددوا وهد التد
تمتلس مؤسااتها الشرعاة التملالاة الماتندة إل صندوا ااقتراع وه الت تمنح الذنااة وتندر اوازاب الافر ..
 – 2ما المش لة إرإ س أإ ت وإ م.ب.ف .ه الناغة المؤقتة الت قد ينته أالها التملال بوهدة الدولة المعتدرف بهدا مد
قهل المذتمع الدول االما الدولة ه المح ة المفنلاة لماارة الشعب الفلا ان س بناء كااناتا الواناة ؟
الذواأ ين لـ م خنوصاة القضداة الوانادة الفلاد اناة  .رلدس اإ قادام الدولدة تد علد أسداس تذاداد سداادتها بحددود
الرابع م زيدراإ ( يونادو )  1967لد ي دوإ المح دة الختامادة سد مادارة التحدرر الدوان للشدعب الفلاد ان ولد
يضم قً شامقً للقضاة الفلا اناة بمختل اوانهها  .وألإ األمدر كدجلس سدلإ قادام الدولدة لد يلغد الحاادة الموضدوعاة
إل استمرار بقاء م.ب.ف .كلاار مو د للشعب الفلاد ان و ركتدا الوانادة التحرريدة  .مدا ي درإ بددوره مادالة العققدة
با المنظمة والدولة الماتقلة بعد وهدتها .
ونفترض اإ المنظمة موقعها دورها وظافتهدا التملالادة الوانادة والاااسداة  ..سدوف ت دوإ موضدع نقداش وتهداي
محتدما س صفوف الحركة الفلا اناة  .ستغااب المنظمة وتغااب موقعها التملال وصدوهً ( ربمدا ) إلد تقشداا سدوف
ت وإ لا تداعااتا الاااساة والقانوناة عل أوضداع الفلاد اناا الدجي ه يحققدوا العدودة إلد الدديار أو الدجل ه يادتوعهوا
( )1ما لم يُ ار هجا المنح بانع اسدة دادة تدرد ااعتهدار إلد منظمدة التحريدر باسدتعادة الهرندامج الدوان المشدترك ومد خدقا إعدادة
بنا ء مؤسااتها عل أساس م الديمقراااة والتعددية اهئتقساة مادتفادي مد واقدع الم اندة التملالادة للمنظمدة التد مازالدت مندونة
عربادا ً ودولادا ً وم انتهدا النضددالاة والاااسداة التد مازالدت محفوظددة وسدو الشدعب الفلاد ان  ..غاددر اإ هدجه النق دة لاادت موضددع
بحلنا س هجا الاااا سه عنواإ محورل س برنامج العمل الوان المشترك الجل مازاا الحوار والنراع يدور ولا سنوهً .
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مهاشرة س الدولة الفلا اناة  .لم ينتم ه ؤهء بعد قاام الدولة ؟ ما ه انااتهم وم يمللهم ؟ ما ه صدلتهم بالمنظمدة
س وضعها الذديد ؟ وبالدولة الفلا اناة ؟ ..

()5
المجلس اإلستشاري  ..و .وو اطار التمثي .الشام .؟
 – 1تقدم ماودة الدستور إااباب أو مشاريع إاابداب علد عددد مد هدجه النقداا الملدارة  .ومد هدجه اااابداب مدا يم د اإ
يندرج تحت عنواإ م المذل اهستشارل م الملحوظ س ها لاة الدولدة وكاندا ااادار المعند بالتملادل الفلاد ان الشدامل
مدد  ..م داخددل سلادد ا وخاراهددا م  .وهدد املددة ه ستددة هعتمادهددا صدداغة محايدددة ه تراعدد خنوصدداة م الشددتاب
مالفلا ان كقضاة قائمة بجاتها ولتذنهها استخدام كلمدة م القاثدا م التد تحمدل مددلوهً واضدحا ً يضد ء علد قضداتهم.
وقهل اإ نذاب عل مدى صق اة هجا المذل للحلوا – كلاا ً أو ازئاا ً – م اإ م.ب.ف .والفارا با التشد الا سد ضدوء
وظددائ وصددق ااب كددل منهمددا نددات عل د المددادتا  109و  110اللتددا تحدددداإ تش د ال المذل د ااستشددارل ون دداا
ماثولااتا :
ً
تتضم المادة  109مايل  :م يُنشا بمواب هجا الدستور مذل استشارل يت وإ م مائدة وخمادا عضدوا ي دوإ لدا
شخناة ماتقلة  .ويُراع س تشد الا نادب التوزيدع الاد ان للفلاد اناا سد داخدل سلاد ا وخاراهدا  .ويدنظم القدانوإ
شروا واريقة ان تخاأ أعضائا أو تعاانهم اب الهلداإ المقاما بها .
لرئا الدولة أإ يعاّ أعضاء سد المذلد اهستشدارل ممد ه يحملدوإ الذناداة الفلاد اناة بمدا ه يتذداوز عشدرة
أعضاء مم تماّزوا بتقديم خدماب الالة للقضاة الفلا اناة م .
م هجه المادة يُفهم تواا مشروع الدستور اضفاء اابع التملال الشامل عل المذلد اهستشدارل سهدو يضدم ممللدا
ع الداخل والخارج ويُراع أيضا ً س تش الا ناب التوزيع الاد ان بدا اندا الشدعب الفلاد ان وكدجلس خنوصداة
مبع الخارج م الت قد ه تامح باعتماد أسلوأ اهنتخاباب س اماع مواقعا .
إل د هددجا تفتددرض المددادة  109اإ الفلا د اناا س د الخددارج – بش د ل عددام – يتمتعددوإ بالذنادداة الفلا د اناة  .وه يغاّددر
استلناء عشرة أعضاء مم ه يحملوإ الذنااة الفلا اناة م هجه الحالة العامة كلاراً  .ساهسدتلناء ين هدـ علد شخندااب
عرباة وأمماة قدمت م خدماب الالة للقضاة م وهو أمر مالوف س تاريخ ركاب التحرر الوان  .وس الوقدت نفادا قدد
يراع هجا اهستلناء واقع شخنااب سلا اناة ه تحمل – ألسهاأ شت  -الذنااة الفلا اناة .
ةما المادة  110فهي تحدد نطاق عم " .المجلس اإلستشاري الوي يختص " :
 مبدراسة القضايا اهستراتاذاة العامة وتقديم المقترا اب بشانها . بتقديم اإلقتراحات س كل ما يتعلـ بالحقوا الواناة وسقمة التراأ الفلا ان وحقوق الفلسطينيين فاي الخاار.
 بمناقشة العديقب الدستورية وإبداء الرأل بندد ما يقترإ منها . بما يحالا رئا الدولة إل المذل م موضدوعاب تتعلدـ بالاااسدة العامدة سد الشدؤوإ العربادة والدولادة لدولدةسلا ا .
 بمشروعاب القوانين الت يحالها رئا الدولة إلاا المتعلقة بالفلسطينيين في الخار . بما يقرر أعضاء المذل ار ا للنقاش س ادوا أعمالام .اإلشاارة اوولااى إلد م قددوا الفلاد اناا س د الخددارج م التد تددرد سد سددااا محدددد يضدعها عل د سدوية قضددايا اوهريددةم
كالحقوا الواناة م وساادية م كاقمة التراأ م الدوان  ..تضدف علد هدجه الحقدوا مددلوهً وانادا ً وسااسداا ً بواهدة دـ
القاثا سد العدودة ل د دوإ الدنق الندريح علد رلدس وبمدا ه يتذداوز ددود تقدديم اهقترا داب  .أمدا اإلشاارة الثانياة
وا م مشروعاب القوانا  ..المتعلقة بالفلا اناا س الخارج م سلاادت راب صدلة بحدـ العدودة بدل بتنظدام أ دواا هدؤهء
وعققتهم بالدولة الفلا اناة .
 – 2م د النددعب أه تولّددد القددراءة المتاناددة للمددادتا  109و  110إن هاع دا ً قوي دا ً بدداإ المذل د ااستشددارل ل دا هددو الهاثددة
المقتر ة بديقً ل م.ب.ف .سواء ساما خق تملال الشعب الفلا ان باسره ( عل غرار المذلد الدوان ) أو بداداء بعد
الوظائ كما أشرنا  .ل الفارا با التش الا هائل  :سالمنظمة تشد ل إاداراً سااسداا ً تنظامادا ً مت دامقً أشدها بنظدام سااسد
موزع ما با الوا والشتاب وه تملل الشعب الفلا ان س كاسدة مندااـ تواادده وتحتدل الموقدع الاااسد المقدرر سد
منار القضاة الفلا اناة وماارها .
أما المذل اهستشارل وإإ كاإ يضم شخنااب م داخل سلا ا وخاراهدا إه أإ موقعدا التملالد يهقد ناقندا ً
هإ صق ااتا مرسومة عند دود تقديم التوصااب ولا إتخار القراراب  .كمدا أإ توصدااتا لاادت ملزمدة أل دد بقددر مدا
ه محاولة لمااعدة الم ّ
شرع الفلا ان عل التنها ل هاعة الحالة الفلا اناة وخنوصاتها ل د دونمدا ااسنداإ صدرا ة
ع واقع الشتاب و ـ العودة لقاثا .
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 – 3قراءة مشروع الدستور عل خلفاة ت وراب العقد األخار ( الفقرتاإ  2و  3م هجه الورقة) تخلـ رلس اان هاع القدوى
(مؤسااب الدولة الت تقام عل ااأ مؤسااب م.ب.ف .وصوهً إل  )..الجل اشرنا إلاا سواء سد سدااا تنداوا وظافدة
المذل ااستشارل التملالاة بالتعاك مع دور المؤسااب التملالاة س م.ب.ف .وعلد ادابها أو سد سدااا مدا ورد سد
المددادة  13التدد  -بذانددب منهددا – تتندداوا دور الدولددة الفلادد اناة سدد م متابعددة الاددع لتنفاددج الحددـ المشددروع لقاثددا
الفلا اناا س العودة لديارهم  ..م الت ه المهمة الموكلة بش ل اهاع إل منظمة التحرير .
وه يم د مد واهدة نظرندا تذدداوز هدجا الندزوع اا قلد (  -ااقندائ ) الددجل ين دول علادا مشدروع الدسددتور
بعققتا مع م.ب.ف .ومؤسااتها اه م خقا ااقرار النريح بالحااة الموضدوعاة – نظدراً لخنوصداة المادالة الوانادة
الفلا اناة – إل استمرار بقاء م.ب.ف .كلاار مو د وساعل للشعب الفلا ان و ركتا التحرريدة قبا .قادام الدولدة وبعادوا
إل اإ تحل القضاة الفلا اناة بمختل اوانهها واللها ب عل هجا الموق س موااهة الضغوا الخارااة .
إإ ااقرار بالحااة إل استمرار بقاء م.ب.ف .إن ققا ً م التمايز س المهام بلاار ت املهدا بدا الدولدة وم.ب.ف .ومدا
يملاا رلس م تمااز واضح با مؤسااب كل مد التشد الا يترتدب علادا عددم إدراج مؤساداب سد ها لادة الدولدة (علد
غرار المذل ااستشارل ) تض لع بمهام منوادة أصدقً بالمنظمدة  .إإ م.ب.ف .هد ااادار األشدمل الدجل يو دد الشدعب
الفلا ان كلا ويعالج قوقا ال املة وقضاتا الواناة ب ل اوانهها لجلس سلإ وقائـ المنظمة ( مالاقها ونظامها األساسد )
ه الت ينهغ أإ تعالج العققة بدا مؤ ساداب الدولدة ومؤساداب م.ب.ف .ي ساهقد التملادل الشدامل للشدعب الفلاد ان سد
إاار م.ب.ف .مؤسااا ً  .وكجلس األمر بالناهة لقضاة القاثا وغارها مد القضدايا التد ت درإ نفادها سد مذدرى العملادة
النضالاة المتواصدلة بعدد إقامدة الدولدة المادتقلة  .اإ معالذدة وقدائـ م.ب.ف .للعققدة بدا مؤساداتها ومؤساداب الدولدة هدو
الجل يذنهنا الهلهلة واالتهاساب الت يلارها تعاا دستور الدولة مع هجا الموضوع .

()6
المادة  .. 13مادة نافلة ومثيرة للتحفظات
 – 1تنق المادة  13عل التال  :م للفلا ان الجل هٌ ِّ ّذر م سلا ا أو نزإ عنهدا نتاذدة لحدرأ 1948ومندع مد العدودة
إلاها ـ العودة إل الدولة الفلا اناة و مل انااتها وهو ـ دائم ه ياقو بالتقادم .
تعمل الدولة الفلا اناة عل متابعة الاع لتنفاج الحـ المشروع لقاثا الفلا اناا س العودة لدديارهم والتعدوي
م خقا المفاوضاب والاهل الاااساة والقضائاة وسقا ً لقرار األمم المتحدة  194لادنة  1948والمهداد القدانوإ الددول م
.
تت را هجه المادة م با نقاا أخرى إل م ـ العدودة إلد الدولدة الفلاد اناة م بمدا يلادر إلتهاسداب عددة همددعاة
لها  .سلرا كاإ م ـ كل سلا ان إكتااأ انااة الدولة بغ النظر ع م اإ إقامتا ( وهجا مدا تتضدمنا المدادة  12علد
أية اا ) ورلس إناذاما ً مع إعقإ اهستققا الجل يعل دولة سلاد ا م دولدة للفلاد اناا ةينماا اانوا  .وإرا كاندت الدولدة
الماتقلة موضع الحدديا تهادو سداادتها علد أرضدها ( بمدا سد رلدس ددودها ومعابرهدا الد العدالم الخدارا )  .سلمدارا
النق بمادة دس تورية خاصة عل م ـ العودة إل الدولة الفلا اناة م ؟
قم لمارا استخدام من لح م دـ العدودة م إلد الدولدة المادتقلة أسدوة م بدالعودة الد الدديارم (أل مندااـ الد  ) 48سد
الفقرة الت تل بانما الفارا كهار بدا األمدري  :سدالعودة الد الدولدة دـ بدديه لمد يحمدل الذناداة التد ينظمهدا قدانوإ
خاص اهما ورد س المادة  . 12وه ـ ساادل للدولة س عققتهدا مدع مد يحمدل اناداتها  .وهد عققدة مهاشدرة بدا
الدولة وموااناها ه تمر عهر ارف قالا .والنق علاها ه ي وإ بمادة دستورية بدل بموقد سااسد ( يشدتـ مندا قدانوإ
ربما  ) ..يؤكد سع الدولة لتدجلال العقهداب ( الاااسداة وغارهدا ) وتدوسار الشدروا إلساتيعا موااناهدا  .بانمدا العدودة إلد
الدديار هد تنفادج لقدرار صدادر عد األمدم المتحددة (  ) .. 194يمدر بالضدرورة عهدر ادرف قالدا هدو اسدرائال  .ومد هدجه
الزاوية سلإ تنفاج القرار  194هو قرار ساادل لدولة اسدرائال يادتذاب ارادة الشدرعاة الدولادة سد أادار الحقدوا الوانادة
غار القابلة للتنرف لشعب سلا ا ( القرار . ) 3236
إإ تددواتر هددجه االتهاسدداب يلاددر تحفظدداب مشددروعة ادداا هددجه الفقددرة س د الدسددتور الت د تقددود إل د تعلاددـ ددـ الدولددة
يحدوا هدجا الحدـ إلد شداإ تفاوضد قابدل
الفلا اناة الااادل س استاعاأ موااناهدا علد شدرا المواسقدة اهسدرائالاة مدا ّ
للمناقنة عل ما كاإ ي رإ س كل اوهب مفاوضاب الوضع الدائم الت تناولت موضوع القاثا .
وإرا كاإ م ال هاع ال قم ع ـ العودة باعتهاره م ـ دائم ه ياقو بالتقادم م عندما ن وإ بندد ـ العدودة إلد
الديار باعتهار اإ قم ة ارسا ً لا أقل م اسرائال يعترض سهال تنفاج القرار األمم الدجل يادند هدجا الحدـ سدلإ ااشدارة
إل الحـ الجل ه ياقو بالتقادم ساما خق م العودة إل الدولة م ه ضرورة لا ويؤكد التحفظاب آنفدة الدجكر ادا األصدل
س الموضوع هو إكتااأ الذنااة الجل كفلتا المادة  12باعت هاره م دـ ل دل مد كداإ يقدام سد سلاد ا قهدل 1948/5/15
وهُذّر أو نزإ منها أو منع م العودة إلاها  .ـ ينتقل م اآلباء واألمهاب إل رريتهم  ..م .
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 – 2الفقرة األول م المادة  13سقرة ناسلة ه تضا أل اديد عل المادة  12س موضوع الذنااة واكتادابها .ومدا تلادره
م تحفظاب دوا م دـ العدودة إلد الدولدة م يضدعها سد دائدرة الذددا والتشد اس وصدوهً إلد تندنافها نندا ً بدديقً لحدـ
العودة م األصل م ـ العودة ال الديار .
ً
مدا يعدزز هدجا المنحد الادله سد التف ادر ايضدا صدااغاب محدددة وردب سد الفقدرة اللانادة مد نفد المدادة  :م تعمدل
الدولدة عل د متابعااة السااعي لتنفادج ددـ العددودة إل د الدديار  ..م بانمددا الم لددوأ هددو تحديدد الهدددف ( ددـ العددودة ) وتاكا دد
اهلتزام با ولا سقو متابعة الاع م أالا  ..وتزداد رخاوة الدنق عنددما ينتقدل إلد تحديدد آلادة هدجا الادع مد م خدقا
المفاوضات والسب .السياسية والقضائية " ما يلار تااؤهب مشروعة  :االما دخدل الدسدتور سد آلاداب متابعدة الادع
سلمارا ه تضاف إلاها آلااب أخرى مد نمدو التحركداب والضدغوااب الذماهاريدة الدخ  ..؟ الذدواأ بمتنداوا الادد :الندااغة
اهستدراكاة الحجرة إنما تن لـ م تقدير باإ هجه الدولة ست وإ مقاّدة بتحركاتها إإ لم ي بخااراتها..
وبغ النظر ع مدى صحة هجا التقدير أو دقتا سانا يؤكد صحة وأهماة ما سهقت ااشدارة إلادا  :ااقدرار بالحاادة
الموضوعاة إل استمرار بقاء منظمة التحرير ت بعد قاام الدولة الماتقلة هو الجل يعف مادودة الدسدتور مد الندااغاب
الملتهاة الت تفتح باأ المناقنة علد الحقدوا الوانادة وتخلدـ تدداخقً مؤريدا ً سد المهدام والمؤساداب بدا الدولدة ومنظمدة
التحرير  .وما يترتب عل هجا ااقرار ايضا ً هو عدم إقحام الدولة نفاها بالمهام الت يفترض أإ ت دوإ مد صدلب الهرندامج
النضال ل م.ب.ف .وخاصة بعد قاام الدولة الماتقلة .

()7
الدولة والجنسية الفلسطينية
 – 1ذددر الزاويددة س د ماددالة الذنادداة الفلا د اناة س د مشددروع الدسددتور تش د لا المااادة  12بالندداغة التالاددة  :م الذنادداة
الفلا اناة ينظمها القانوإ  .دوإ المااس بحـ كل م إكتاهها قهل الخام عشر م أيدار ( مدايو )  1948وسقدا ً للقدانوإ أو
بحـ الفلا ان الجل كاإ يقام س سلا ا قهل رلس التاريخ وهُذَّر أو نزإ منهدا أو مدع مد العدودة إلاهدا  .وينتقدل هدجا الحدـ
م اآلباء أو األمهاب إل رريتهم وه يزوا أو ياقو إه بالتخل عنا اواعاة .
وه يذوز رماإ الفلا ان م انااتا وينظم القانوإ ارا إكتاابها والتندازا عنهدا و قدوا وإلتزامداب المدواا
س اا تعددهام .
إإ موقعاة ماالة القاثا م القضاة الواناة م اهة والشدتاب بخنوصدااتا الشدديدة مد اهدة أخدرى واعتمداد
استراتاذاة المر لاة س النضاا الوان التحررل م اهة قاللة الت عل أهماتها الفائقدة تاريخادا ً بعدد اإ تتحقدـ أهدداسها
– ه تنتج قً شامقً للقضاة الواناة بمختل اوانهها  ..كل هجا يذعل م معالذة عنواإ الدولة والذناداة الفلاد اناة مد
الملفاب المعقدة الم رو ة عل مشروع الدستور سلل أل مدى و ِّسّـ س رلس ؟
تحال المادة  12ماالة الذنااة إل قانوإ يفترض با أإ ينظمها  .ل نهدا مدع رلدس نادتدرك محدجرة – 1 :بعددم الماداس
بحددـ كددل م د إكتاددب هددجه الذنادداة قهددل  48/5/15وسق دا ً للقددانوإ  .أو  – 2 ..المادداس بحددـ الفلا د ان الددجل كدداإ يقددام س د
سلا ا قهل رلس التاريخ أو نزإ منها أو منع م العودة إلاها  .كما – 3 ..تؤكد عل إنتقاا هجا الحدـ مد اآلبداء ةو األمهداب
إل رريتهم  .و  – 4 ..ه يزوا هجا الحـ أو ياقو إه بالتخل عنا اواعاة .
بعد لفدت النظدر إلد الدنق علد دـ األمهداب سد مدنح الذناداة لدألوهد ةساوة باآلبداء مدا يشد ل صدااغة متقدمدة (
إاتماعاا ً وساما خق المااواة با الرال والمدرأة ) ه تذاريهدا عديدد الدسداتار العربادة نادذل مدا يلد  :تن لدـ المدادة 12
م النفة القانوناة للذنااة الم تاهة س سترة ومة سلا ا تحت اانتداأ الهري ان  .وتعتهر الخام عشر مد أيدار (
مايو )  48مفنقً تاريخاا ً تاتند إلاا س ااعتراف بالحـ س الذنااة الفلا اناة ل دل مد كداإ يحملهدا قهدل زواا اانتدداأ
وقاام دولة اسرائال أبق عل أرض سلا ا التاريخاة أم هُذَّر ونزإ عنها ومنع مد العدودة إلاهدا  .كمدا تعتدرف لجريدة
الفلا ان بالحـ س الذنااة  .وهجا ما ين هـ عل كل الفلا اناا س كاسة أماك تذماعاتهم .
 – 2هددجا التعري د الددجل ي ددرإ موضددوع الذنادداة وأكتاددابها س د إمتددداد عمقهددا التدداريخ عل د تماسددس من قددا الددداخل
ووضو ا ين ول عل عدد م االتهاساب تعود بمعظمها ال اإ قاام الدولة الماتقلة لد يغ د المادالة الوانادة ب اسدة
اوانههددا  .إإ التاددلام بهددجه الحقاقددة يقددود إل د إعتمدداد مهدددئا لت هاددـ مددا ورد س د المددادة  12عل د الفلا د اناا س د مختل د
تذمعاتهم مع مراعاة خنوصاة هجه التذمعاب ودونما إخقا بال م م وناب الحقوا الواناة  -1 :التمااز با مالهوياة
الفلسطينية" ( أل اانتماء ال الشعب الفلا ان ) وبا م جنسية دولة فلسطين "  -2 .اان قا مد إعدقإ اهسدتققا :
الدولة الفلا اناة ه م دولة الفلا اناا ةينما انوا " .
 وعل ترامة هجي المهدئا يترتب ما يل  :ـ كل سلا ان س إكتااأ انااة الدولة الفلاد اناة بغد النظدر
ع م اإ إقامتا ول سقو إرا رغب س رلس  .وهجا يعن أإ اكتااأ الذنااة لا تلقائاا ً بل هدو مشدروا ب لههدا
.
 كما اإ ااقرار بهجي المهدئا يااعد س ل م عضلة عققة الدستور بحقوا القاثا  .وهد المادالة التد يم د
اإ تلار ال لار م االتهاساب والم هاب الاااساة  .وعلاا ينهغ اإ يوضح الدستور اإ اكتااأ انااة دولة سلاد ا
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ه يش ل إاحاسا ً بحـ القاثا س العودة إل الديار الت شردوا منها وسقا ً للقرار  194وه يلغ هجا الحدـ أو يندتقق
منا.
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