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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”.

).....(

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 
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التعاون يف  القادم يف إيطاليا. لقد وقعنا يف هذا االجتامع 9 اتفاقات ثنائية يف مجاالت متنوعة من 
العلوم والتكنولوجيا واألبحاث والتطوير الصناعي وحامية البيئة واملياه والصحة وغريها.

كام سنحت يل فرصة إطالة الحديث مع صديقي – صديق إرسائيل الحقيقي – سلفيو برلوسكوين، 
حيث بحثنا قضايا متعددة ويف مقدمتها املوضوع األهم املطروح حالياً عىل املجتمع الدويل أال وهو 

رضورة منع إيران من تطوير السالح النووي.

أيها السيد الصديق رئيس الوزراء برلوسكوين، لقد تأثرت مرة أخرى مبوقفك الحازم القائم عىل 
الوضوح األخالقي والقيمي بشكل يجب أن يكون قدوة لكثري من زعامء العامل.

كام أننا تحادثنا عن رغبتنا يف دفع عملية السالم قدماً حيث أعدتُ التعبري عن استعداد الحكومة 
السياق  هذا  يف  استخدمت  لقد  مسبقة.  رشوط  ودون  فوراً  السلمية  املفاوضات  لخوض  برئاستي 
املقولة اإلنجليزية املعروفة When there is a will – There is a way ]“عندما تتوفر النية توجد 
للسلطة  زيارتك  تتمكن خالل  أن  وأمتنى  السالم،  إىل  املؤدي  الطريق  وكذلك  النية  لدينا  الطريق”[. 
واملنطقة  الشعبنْي  كال  مصلحة  مع  يتامىش  مبا  السالم  طريق  بصعود  قادتها  إقناع  من  الفلسطينية 

بأرسها.

يف  االقتصادية  األوضاع  لتسهيل  السعي  قبل  ذي  من  مارسناها  التي  الخطوات  من ضمن  وكان 
التفتيشية  النقاط  مئات  أزلنا  لقد  الفلسطينيني.  حياة  ونسيج  الغربية[  الضفة  يف  ]يقصد  امليدان 
وفتحناها عىل مرصاعْيها وكذلك الحواجز والسواتر الرتابية لتشجيع حرية التنقل والنمو االقتصادي 
الوزراء  إنني أتطرق إىل هذه املسألة كون رئيس  للعيان.  نتائج هذه الخطوات ظاهرة  حيث باتت 
اإليطايل سلفيو برلوسكوين من أكب أنصار فكرة التنمية االقتصادية املتوازية مع املفاوضات السياسية 
إلحالل السالم عىل اعتبار ذلك محركاً يبعث عىل النمو ويدعم االتفاقات السياسية. كام طرح السيد 
برلوسكوين تطبيق “خطة مارشال” ]أي خطوة شاملة للتنمية االقتصادية أسوةً بخطة مارشال األمريكية 
حول  ملناقشته  استعداد  عىل  وإننا  األوسط  الرشق  يف  الثانية[  العاملية  الحرب  بعد  أوروبا  إلنعاش 
تفاصيل الخطة مع دول أخرى – وأرجو أن تطال الفلسطينيني أيضاً – للميض بهذه الخطة قدماً عىل 
أرض الواقع. لقد رشعنا يف ذلك لكن من املؤكد أن الدعم الدويل والتعاون بني دول املنطقة سوف 
نحو  السري  يتم  أن  درامية، عىل  بصورة  السيايس  الواقع  وبالتايل  االقتصادي  الواقع  تغيري  يساهم يف 

تطبيق خطة طموحة دون الرتدد يف طرح األحالم.

الدولية[ يف  ]القوات  اليونيفيل  قوات  أداء  هامة يف  تقدم مساهمة  إيطاليا  بأن  أيضاً  نعلم  إننا 
األسلحة  تدفق  من  وبالذات  لبنان  يف  الجارية  التطورات  من  قلقون  لكننا  األمر  نقدّر  إننا  لبنان. 
والقذائف والصواريخ ]إىل حزب الله[ مبا يتناقض متاماً مع قرار 1701 ]قرار مجلس األمن الدويل الذي 
هة دون  له. إن هذه األسلحة موجَّ انتهاك سافر  الثانية عام 2006[ وينطوي عىل  لبنان  أنهى حرب 
مظلة  تحت  ذلك  يكون  أن  األمر  خطورة  من  يزيد  ومام  اإلرسائيليني.  املواطنني  إىل  شك  أدىن 
عسكرية  لقوة  تعاظاًم  نشهد  وبالتايل  اللبنانية  الحكومة  الله  حزب  دخل  لقد  اللبنانية.  الحكومة 
يقودها حزب الله برعاية الحكومة اللبنانية. إننا نرى أن لبنان دولة وحكومة يتحمل املسؤولية عن 

منع الهجامت عىل السكان أو املواطنني اإلرسائيليني انطالقاً من األرايض اللبنانية.
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إننا نتجه نحو السالم ونأمل يف أن يسري جميع جرياننا يف هذا االتجاه أيضاً.

أيها السيد سلفيو ]برلوسكوين[ أرجو أن أهنئك مرة أخرى عىل االجتامع االستثنايئ خاصاً بالذكر 

الكبري لدى الشعب اإليطايل فحسب بل  بالدعم  صداقتك وقيادتك. بودي أن أضيف أنك ال تتمتع 

أيضاً هناك دعم شامل لك هنا بني أبناء الشعب يف إرسائيل. إننا نقّدرك ونحرتمك ونحبك.

مرة أخرى – مرحباً بك يف أورشليم القدس. 

أقوال رئيس الوزراء اإليطايل سلفيو برلوسكوين: أشكرك أيها رئيس الوزراء السيد بنيامني ]نتانياهو[ 

العزيز عىل كلامتك الطيبة، وشكراً جزياًل عىل احتفائكم يب وبأعضاء حكومتي وكذلك عىل تعاطفكم 

مع إيطاليا.

إننا شاركنا يف هذا االجتامع العام الهام، كام أنه سيتحول إىل قمة ثنائية متواصلة سيتم عقدها 

كل عام إما هنا ]يف إرسائيل[ أو يف إيطاليا سعياً لتطوير التعاون الذي يسري نحو االبتكار والحداثة 

وهي مجاالت تتميز بها إرسائيل.

أعتقد بأن املحادثات ومجمل العالقات العميقة التي أرساها الوزراء ]من كال البلدين[ فيام بينهم 

وتوقيع االتفاقات املختلفة – كل هذه األمور ستعطي زخاًم كبرياً للعالقات االقتصادية والصناعية بني 

بلدْينا. أعتقد بأن هذا األمر يشكل جزءاً هاماً من هذه القمة خاصة عىل صعيد العالقات بني شعبْينا 

وبني اقتصاديات البلدْين.

أدائه  إيطاليا حتى اآلن والذي يكنها مواصلة  الذي لعبته  الدولية والدور  العالقات  فيام يخص 

عىل الساحة الدولية فأعتقد بأن موقفنا واضح متاماً: إننا كنا دوماً قريبني من إرسائيل دولة وشعباً 

يف مجاالت كثرية ومناسبات عديدة، وسوف نواصل هذا النهج انطالقاً من قناعتنا الداخلية العميقة 

بأهمية الحالة اإلرسائيلية.

لقد كانت مواقفنا متقاربة أيضاً فيام يتعلق بحل القضية الفلسطينية. لقد تحدثت عن “خطة 

الكبى  العرش  الرشكات  عىل   1994 عام  الفكرة  هذه  طرحت  قد  كنت  مثلام  اقتصادية  مارشال” 

يك  السياح  الستقطاب  االقتصادي  الزخم  الغربية  الضفة  إلعطاء  وغريها(  فندقة  )رشكات  العامل  يف 

الرخاء  مع  متواكباً  إال  يعّمر  لن  السالم  أن  اعتبار  املنشود، عىل  السالم  االقتصادي  الرخاء  يصاحب 

االقتصادي.

عندما ستسنح يل الفرصة سأطرح هذه املسألة عىل السلطة الفلسطينية أيضاً لتشجيع الفلسطينيني 

والنوايا  الكلامت  إليهم  وأنقل  غداً  الفلسطينيني  أقابل  سوف  ونهايئ.  شامل  اتفاق  نحو  السري  عىل 

التي أبديتها يل وكذلك رغبتك يف استئناف االتصاالت. إذا تيرسّ األمر فسوف يرسّ إيطاليا استضافة 

علينا  االعتامد  تستطيعون  الفلسطيني.  الجانب  نفقات  تحّمل  وكذلك  أريتشا  مدينة  يف  املحادثات 

حيث سنعمل كل ما يف وسعنا إلعطاء السالم زخاًم جديداً.
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وقبل   – سنوات  قبل  أعربت  قد  كنت  بأنني  نتانياهو[  الوزراء  رئيس  ]يخاطب  أذكّرك  أن  أود 

الفلسطينية[ حيث  لهذه االتصاالت ]اإلرسائيلية  العامة – عن دعمي اقتصادياً  انخراطي يف الساحة 

الرئيس  اعتب  أنه  كام  السالم  إىل  التوصل  رضورة  كراكيس  بتينو  آنذاك  اإليطايل  الوزراء  رئيس  رأى 

عرفات رجاًل يلك النوايا الجدية للتوصل إىل اتفاق سالم حقيقي.

كام أننا نتعامل مع حقيقة واضحة ذات صلة أخذت صورتها تتجىل – أال وهي نية إيران لالستفادة 

من القدرات النووية مام قد يتدهور وصوالً إىل امتالكها السالح النووي. يجب عىل جميع دول العامل 

ُيتعامل مع  اآلن – ليك ال  إنني سأعمل كل ما يف وسعي – كام عملت حتى  امللف.  بهذا  االكرتاث 

املوضوع بالال مباالة وحتى تتوفر اإلرادة القاطعة التي تتحول إىل خطوات عملية لوقف هذا البنامج 

]يقصد البنامج النووي اإليراين[.

لقد أرشتَ إىل رضورة منع عمليات تهريب السالح إىل لبنان. سوف ألتقي بعد أيام رئيس الوزراء 

]اللبناين[ الجديد ]سعد[ الحريري. إنني كنت صديقاً حمياًم لوالده ]رئيس الوزراء الراحل الذي اغتيل 

رفيق الحريري[ وأرجو أن أمتكن من إرساء عالقة قريبة معه أيضاً يف هذا الظرف. سوف أعرض عليه 

همومكم ألحاول أن أجعله ملتزماً نوعاً ما بوقف تسليم هذه األسلحة ]إىل حزب الله[، وبالطبع ال 

يقترص الحديث عن مجرد قطع أسلحة بل يتناول الصواريخ والقذائف. إننا عىل علم مبا تعرضتم له 

من جهة غزة وال نريد أن تتكرر هذه التجربة من جهة لبنان.

إننا العبون يف الساحة. لقد كان من حسن حظي – وأيضاً من سوء الطالع – أنني منخرط منذ 16 

عاماً متتالياً يف مجال السياسة الخارجية مام جعلني أتعرف إىل جميع نظرايئ ]من الدول األخرى[. أيها 

السيد بنيامني ]نتانياهو[، سوف أعمل كل ما يف وسعي للميض نحو تحقيق أهداف شعبك وحكومتك 

والتجاوب مع احتياجاتكم األمنية – حيث أقوم بذلك مع وزير الخارجية ]فرانكو[ فراتيني صاحب 

األداء املتميز وغريه من أعضاء حكومتي وكذلك عىل صعيد االتحاد األورويب والهيئات الدولية األخرى، 

عىل اعتبار أن لدينا قناعة راسخة بعدالة قضية إرسائيل.

أما يف الختام – فلقد أرشُت باألمس إىل حلمي الذي راودين منذ فرتة بعيدة. إن إرسائيل هي دولة 

وتتمتع  الغربية.  الحضارة  أساس  املسيحية هي   – اليهودية  الحضارة  إن  الكلمة.  معنى  بكل  غربية 

إرسائيل بنظام ديقراطي ُولد بأعجوبة عند مّل ]اليهود[ املشّتتني الذين كانوا يلهجون بلغات مختلفة 

لكنهم اختاروا ]إرسائيل[ وطناً لهم. أعتقد بأن كل هذه الظروف، ال سيام وأننا نضع حرية اإلنسان 

أنها  أرى  وبالتايل  الغربية.  الحضارة  من  جزء  وكأنها  إرسائيل  معاملة  من  متّكننا  سياساتنا،  يف صلب 

تستطيع بالفعل سري الطريق الذي سيؤدي بها إىل العضوية يف االتحاد األورويب مام سيضع يف رأيي 

حداً لقلق اإلرسائيليني حول كيفية اندماج بلدهم يف السياسة العاملية..

والتلفاز  الصحافة  من  لألصدقاء  الشكر  تقديم  أود  كام  االستقبال،  حفاوة  عىل  لكم  شكراً 

بالنسبة  إيجابية  نتائج  ويحقق  مجدياً  امللتقى  هذا  يكون  أن  يف  وآمل  جهودنا،  يتابعون  الذين 

البلدْين. لكال 


