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، عون اخلصاونة، بشأن ما يثار عن ولرئيس احلكومة األردنيةأقوال لنواب أردنيين 

   التمييز يف األردن
  

  ]مقتطفات[. 30/11/2011عمّان، 
  
  

عون اخلصاونة األردين  لرئيس الوزراء[....] ردين حممد احلجوج عضو البرملان األ] شرح[
النقاب  ، كاشفاً ]األردنية من مواطنين[طقم وزارة الداخلية يف سحب اجلنسيات أبعها اآللية التي تتّ

وراء تواصل  مل تفصح عنها احلكومات املتعاقبة تقف "سرية"عن شروح وتفسيرات وتعليمات 
  .عملية سحب األرقام الوطنية املثيرة للجدل

طار التشريعي الذي يسمح باالعتداء على حقوق الناس بمثابة اإل الشروح ن هذهإقال احلجوج 
استجواب إذا  إىلاملوضوع وسيحوله  بشأننه تقدم بسؤال برملاين أ واألساسية، موضحاً الدستورية

  .يحصل على جواب مقنع مل
[.......]  
[....]  عبد الله جبران النواب تقدم ممثل خميم البقعة لالجئين الفلسطينيين يف جملس[....] 

 لب منا كنواب الترشيح لها،تقدمت بقائمة ترشيحات من دائرتي االنتخابية لوظائف طُ" :قائالً
. مثله ناأورشحت  اسماً 35حدى العشائر احملترمة بنفس القائمة فرشح إخر يل من آوتقدم زميل 

 شخصاً 18 ا يستبعد نحوقل لدائرته االنتخابية، فيموظيفة على األ 33يحصل زميلي على نحو 
منه التقدم  لبنا طُينا نائب يف البرملان وكليرغم أن كل' املنع االمني'ي بحجة من قائمت
  "برأيكم؟ فما هو اً،إذا مل يكن دولة الرئيس هذا تمييز: "أضاف جبران ".بالترشيح

داري اإلاجلهاز  حتدث جبران عن الرعب الذي تثيره دائرة املتابعة والتفتيش، وهي الحقاً
كنا يف املاضي : "بناء فلسطين، قائالًأردنيين من ملتخصص بسحب اجلنسيات يف صفوف األا

ودخلنا يف الرعب من  نخشى مراجعة دائرة اخملابرات العامة واليوم تخلصنا من هذا الهاجس
  ".دائرة املتابعة والتفتيش

 ناصحاً املتابعة والتفتيش تماماًالظهراوي إغالق دائرة  مر طالب النائب حممدلأل ومتابعةً
ن أالنقاب عن  صل فلسطيني، وكاشفاً أردنيين من الرسمي ضد األ احلكومة بوقف سياسات التمييز

مطالبهم حياتية ] نإبل [ال يطالبون باإلصالح السياسي والدستوري،  مراجعي دائرته االنتخابية
  .بنائهم يف املدارسأ من طراز تسجيل[....] 

....][...  
أمين حممود  سورلعدة مرات البروف وزير التعليم العايل سابقاً[....] احلوار  شارك يف جزء منو

ل اخلليج، إلحدى دو خيرهمقلقة تشكلت لديه بعد زيارته األ الذي كشف النقاب بدوره عن انطباعات
                                                            

  املصدر: http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today/30qpt955.htm&arc=data/2011/11/11-

30/30qpt955.htm  
صحيفة وحضره مراسل  ،ركان األردين الراحلعمر اجلازي جنل رئيس األمن خاصة بدعوة  اللقاءوقد جرى هذا 

  .عبر مراسلها يف عمّان" القدس العربي"
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يف طين أموالهم الطائلة تو ردنيين عن سبب إحجامهم عن استثمار أوأصحاب رأسمال أحيث سأل 
وثائقهم وجنسياتهم وأوراقهم  ن اجلواب يتعلق بخشية هؤالء من سحبأردن ففوجئ ببلدهم األ

  .الرسمية ي مراجعات روتينية للدوائرأالثبوتية أثناء 
عن  دولياً لكي يستفسر من اخلصاونة بصفته قاضياً[....] سور حممود عاد البروف الحقاً

ن أموجب القانون الدويل والكلفة التي يمكن ومقدار جرمها ب جراءات سحب اجلنسيةإشرعية 
أن سؤاله ال يستهدف القيود التي تتغير بسبب االلتزام الفعلي  موضحاً اء األمر،تتحملها البلد جرّ

وال يستهدف مسألة ] 1988بين األردن والضفة الغربية يف العام [االرتباط  بتعليمات فك
  .احملاصصة يف الوظائف فهي ليست مطروحة

رقام الوطنية عملية تخللها فساد مايل األ ن سحبأأدلة وبراهين على  إىلشار احلجوج أ[....] 
حماوالت حترش بالنساء املراجعات من قبل  حياناًأ داري يف بعض احلاالت وتخللها لألسفإو

ثر دفع مبلغ إصحابها رقام الوطنية عادت ألبعض األ بعض املوظفين قبل أن يعلن جبران بأن
  .دينار 50.000

معامل االنزعاج على رئيس الوزراء األردين القادم من حمكمة العدل  ظهرت هنا حصرياً
لو كان  أنه شخصياً ر عن شعوره باألمل الشديد ملا قاله احلجوج موضحاًوعبّ الدولية يف الهاي،

 القانوين الدويلردن جلميع أبنائه واجملتمع على مبدأ وجود خميم، فاأل صالًأملا وافق  األمر بيده
حق  ساسية وعلى رأسهاحيان املساس باحلقوق األبل يجرم يف الكثير من األ طالقاًإال يتفهم 

الوضع  أن إحدى املسائل العالقة حتى اللحظة يف أروقة القانون الدويل هي اجلنسية، موضحاً
  .القانوين للجنسيات بموجب توارث الدول فهي مسألة مل حتسم بعد

زاء ما سمعه اخلصاونة من ممثلي اجلزء الفلسطيني من الشعب يف الدولة إو بطبيعة احلال
للحوار، فهو ال يوافق  الرجل بعض القواعد التي يعتبرها مبدئية وغير قابلة أصالً ردنية كرراأل

سحب جنسية أي مواطن مهما كانت األسباب، ويتفهم كل ما تقدم به األخوة احملاورون  على
أوضاع احلكومة وحتصل على ثقة البرملان وتدرس جميع االعتبارات يف  مهلة حتى تستقر ويطلب

  .معاجلتها بثقافة رائجة وال بد من مر مرتبطة عملياًأن تعقيدات األ إىل امللف الشائك، مشيراً هذا
تفاصيل مماثلة وعن سحب جنسيات ألسباب  خليل عطية عن[....] وهنا وبعدما حتدث النائب 

يعملون مع سفارة فلسطين ليسوا بمواقع  جنسيات موظفين يف السلطة أوسخيفة، من بينها 
األسبوع ال يكفي ومعكم شهر : األمر ونحن نقول ملعاجلة قيادية، قال إن احلكومة طلبت أسبوعاً

  .األساس منه وسنمنحكم الثقة على هذا كامل بدالً
 



 

 
 

  

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 املقالة هذه حتميل يمكن

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


