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يف وزارة " الناطق اإلعالمي ملكتب تنسيق الشؤون احلكومية"لـ رسالة 

االحتالل سحب رسمياً حقوق الدفاع اإلسرائيلية، غاي إنبار، تُظهر أن 

  1994و 1967 سنتَي إقامة نحو ربع مليون فلسطيني بين

  ]مقتطفات[ *.13/6/2012

 1994و 1967ي قامة لنحو ربع مليون فلسطيني بين عامَسرائيل حقوق اإلإسحبت 

  .سرائيلية حصلت عليها منظمة حقوقية اسرائيليةإرقام عسكرية أبحسب 

سرائيل سحبت إن أسرائيلي اإل) هموكيد(ىل مركز الدفاع عن الفرد إرسلت أُظهر رسالة وتُ

آخرين يف الضفة  لفاًأ 140لف شخص يقطنون يف قطاع غزة ونحو أ 100كثر من أقامة إحق 

  .1967راضي الفلسطينة العام الغربية بعد احتاللها لأل

دوا من حق رّقامة ألسباب عديدة ومن بينهم عشرات اآلالف جُويفقد الفلسطينيون حق اإل

  .قامة لعدم استجابتهم لتعداد السكاناإل

ىل عدم إدى أىل اخلارج ما إسفرهم لسنوات عديدة  قامة من آخرين بعدحبت حقوق اإلوسُ

  .قدرتهم على جتديد التصاريح
                                                            

  : الفلسطينية نقالً عن وكالة الصحافة الفرنسية، يف املوقع اإللكتروين التايل" األيام"صحيفة  :املصدر *
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=193517&date= 

يف وزارة " اإلعالمي ملكتب تنسيق الشؤون احلكومية يف املناطقالناطق "احلكومية من طرف جاءت هذه الرسالة و
ويُذكر أن هناك . قانون حرية املعلومات إىلاستند فيه " هموكيد"مه مركز على طلب قدّ كردّ الدفاع اإلسرائيلية

، يضافون إىل ربع مليون آخرين سحبت 2011و 1967مقدسي سحبت إسرائيل حقوق إقامتهم بين سنتَي 14000
  : اإللكتروين" هموكيد"إسرائيل حقوق إقامتهم يف الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يظهر يف موقع 

http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1175 
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لكثير من  بداً أشرح ن تفاصيل عملية جتديد التصاريح مل تُإنسان وتقول منظمات حقوق اإل

نهم جتاوزوا املوعد أو العمل ليكتشفوا بعدها أىل اخلارج للدراسة إالفلسطينيين الذين سافروا 

  .قامةىل فقدانهم احلق يف اإلإدى أالنهائي للتجديد ما 

علنته أعلى من الرقم الرسمي الذي أ ن العدد الفعلي للفلسطينيين املتضررينأعتقد ويُ

  .فرادهاأحد أقامة إجبرت على مغادرة بيوتها بعد سحب أُن عائالت بكاملها سرائيل ألإ

هجت لسبعة ن السياسة التي انتُإ" هموكيد"القانوين يف يدو بلوم رئيس الفريق إوقال 

 تشكل انتهاكاً   1994اوسلو مع السلطة الفلسطينية العام  اتفاقحتى توقيع  وعشرين عاماً

  .للقانون الدويل

خرق واضح للقانون بقيام القوة احملتلة بتقليل عدد السكان "ن ذلك أضاف بلوم أو

  ."داريإجراء إخاصة من خالل  قامتهمإاحملليين من خالل سحب حقوق 

قامته لديه إحبت منه ن كان الشخص الذي سُإن السياسة مل تأخذ يف االعتبار أوضح أو

  .قامة يف مكان آخرإو أجنسية 

عندما تولت السلطة الفلسطينية السيطرة  1994مح لبعض الفلسطينيين بالعودة لعام وسُ 

  .وسلوأدارية على بعض املناطق يف الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاق اإل

قامتهم إلف فلسطيني تمكنوا من استعادة حقوق أ 12ن نحو أسرائيلية إرقام أظهر وتُ

  .ن يتمكنوا من ذلكأولكن آخرين ماتوا من دون 

غزة، ما قامة يف الضفة الغربية وقطاع ويف حين ال يتم تطبيق سياسة سحب حقوق اإل

  .سرائيلية تنتهج هذه السياسة يف القدس الشرقيةزالت السلطات اإل
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و غيرها أظهار وثائق كالفواتير إويتعرض فلسطينيو القدس الشرقية الذين ال يتمكنون من 

  .قامتهم يف املدينة املقدسةإخلطر سحب  ،"قامتهمإمركز "ن القدس أتثبت 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


