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  على قرار وزير الداخلية **والنواب املقدسيين *رد وزير شؤون القدس
  اإلسرائيلي بشأن سحب حق املواطنة منهم

  ***.30/5/2006رام الله، 
   
  

إن هذا القرار هو قرار غير قانوين وغير دستوري ويناقض القانون الذي استند عليه وهذا القانون ال ينطبق أصالً . 1
  .الذين تنطبق عليهم القوانين واملواثيق الدولية 67دينة القدس التي احتلت عام على السكان األصليين مل

هذا القرار هو استعمال غير صحيح للصالحيات التي تم إعطاؤها للوزير حسب هذا القانون، هذا القرار يضر . 2
  .به دولة إسرائيل كرامة اإلنسان وحريته الذي تتفاخر: بشكل صريح وفظ باحلقوق املعطاة وفقاً لقانون أساس

  .هذا القرار ال أساس قانونياً له وال يستند إىل أي أدلة ملموسة على أرض الواقع. 3
  .إننا ننكر كل االدعاءات والشكوك املنسوبة إلينا يف هذا الكتاب وهذه االدعاءات ال أصل لها إطالقاً. 4
نا يف احلكومة الفلسطينية ويف اجمللس من هذا الكتاب يتبين أن السبب الوحيد لسحب مواطنتنا هو عضويت. 5

التشريعي الفلسطيني الذي انتخبنا لنكون أعضاء فيه خلدمة أبناء الشعب الفلسطيني وبالتايل فإن هذا القرار يعّد 
  .عقوبة للشعب الفلسطيني وخاصة أبناء القدس على اختيارهم

  
سيسهما باالتفاق مع دولة إسرائيل وذلك يف إن اجمللس التشريعي الفلسطيني واحلكومة الفلسطينية قد تم تأ. 6

االتفاقات املوقعة مع السلطة الفلسطينية والتي تم تبنيها من قبل الكنيست اإلسرائيلي وبالتايل فإن دولة إسرائيل 
  .ال تستطيع اآلن أن تدعي أن العضوية يف اجمللس التشريعي أو يف احلكومة تضر بأمنها

اً يف السلطة الفلسطينية تم إجراؤها بموافقة ومراقبة إسرائيل والهيئات الدولية، إن االنتخابات التي جرت مؤخر. 7
على إجراء وعلى الرغم من أن إسرائيل هي التي أحلت وأصرت . واجلميع شهد على نزاهة االنتخابات وديمقراطيتها

هذه االنتخابات فإنها حتاول اآلن بكافة الوسائل املتاحة أمامها أن تغير من الواقع بعد صدور نتائج االنتخابات 
  .وذلك عن طريق إجبارنا على تقديم استقالتنا من اجمللس التشريعي ومن احلكومة

وعة واخملالفة للقانون ولذلك إذا كان إن القانون اجلنائي هو الطريقة الوحيدة من أجل حماربة األعمال املمن. 8
  .وزير الداخلية يظن بأننا قمنا بأي عمل ممنوع أو خمالف للقانون فليطبق القانون اجلنائي علينا ويحاكمنا

إننا ننكر أننا قمنا بأي عمل خمالف للقانون أو ممنوع وننكر عضويتنا يف أية منظمة إرهابية ونعتبر جميع . 9
  .عية ووطنيةتصرفاتنا قانونية وشر

إن هذا القرار يأتي استمراراً لسياسة دولة إسرائيل يف تهويد مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين وطرد . 10
مواطنيها الفلسطينيين منها ويعتبر سابقة خطيرة جداً ال يمكن السكوت عليها وهذا اإلجراء يتم إضافته إىل 

أجل فصل القدس عن الضفة الغربية مثل جدار الفصل العنصري اإلجراءات الكثيرة التي تقوم بها دولة إسرائيل من 
  .وهدم البيوت وينذر هذا اإلجراء بنية إسرائيل لطرد عشرات آالف املقدسيين استناداً إىل ذلك

 67إن هذا القرار يعارض بشكل فظ االتفاقيات واملواثيق الدولية التي تنطبق على القدس احملتلة عام . 11
  .ملعاهدة جنيف الرابعة التي تمنع الدولة احملتلة من إبعاد املواطنين األصليين عن بيوتهم 78و 48وخصوصاً بند 

سوف نقوم بكافة اإلجراءات القانونية املتاحة أمامنا من أجل احلفاظ على حقنا الشرعي يف العيش يف مدينة . 12
  .القدس بما يف ذلك التوجه حملكمة العدل الدولية
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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
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