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2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وثيقة رقم 41:

ردّ الحكومة األردنية عىل تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول سحب 
الجنسية األردنية من املواطنني من أصول فلسطينية41 ]مقتطفات[ 

1 شباط/ فباير 2010

اعتب وزير الدولة األردين لشؤون اإلعالم واالتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الرشيف 
أن التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” املدافعة عن حقوق اإلنسان بشأن سحب 
الجنسية األردنية من مواطنيه من أصل فلسطيني “انطوى عىل الكثري من املغالطات واالدعاءات غري 

الصحيحة والتي ليس لها سند يف الواقع والقانون”.

الداخلية ال متلك  الرسمية )برتا( أن “وزارة  األنباء األردنية  وأضاف، حسب ما نقلت عنه وكالة 
الصالحية القانونية لسحب جنسية أي مواطن أردين”، موضحاً أن “ما يجري هو تصويب أوضاع فرضه 
قرار فك االرتباط الذي صدر عام 1988 استجابة ملطالب األخوة الفلسطينيني ومباركة الدول العربية 

يف قمم الرباط عام 1974 وفاس 1981 والجزائر 1987”.

وأوضح الرشيف أن “تنفيذ قرار فك االرتباط يشكل تثبيتاً وتجسيداً للهوية الفلسطينية وأدى إىل 
إعادة املواطنة آلالف الفلسطينيني داخل الضفة الغربية املحتلة والوقوف يف وجه املخططات الهادفة 

إىل تفريغ األرض من سكانها وتهويدها”.

التشبث بحقه يف  إهدار فرصته يف  بأرضه وعدم  الفلسطيني  أن “األردن يرص عىل متسك  وأكد 
للمحاوالت الرامية إىل تصفية القضية الفلسطينية والتعامل معها عىل أنها  وطنه ما يشكل إجهاضاً 

قضية أرض بال شعب”.

ورأى أن “الرتاخي يف هذا املجال يقدم خدمة للمخططات الرامية إىل تفريغ األرض الفلسطينية 
األطامع  ضد  يقف  الذي  األردين  املوقف  “صالبة  عىل  مشدداً  أرضهم”،  خارج  الفلسطينيني  وتهجري 

الرامية إىل حل قضية الالجئني الفلسطينيني عىل حساب األردن”.
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وثيقة رقم 42: 

ونظريه  نتنياهو  بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء  لرئيس  مشرتك  صحفي  مؤمتر 
اإليطايل سيلفيو برلسكوين42

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل(

2 شباط/ فباير 2010

مبناسبة  اليوم  اإلرسائيلية  اإليطالية  العالقات  مرّت  لقد  نتانياهو:  بنيامني  الوزراء  رئيس  أقوال 
تأريخية، إذ انعقد أول اجتامع ]وزاري ثنايئ[ من سلسلة اجتامعات بني الحكومتنْي. وسينعقد االجتامع 


