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تتحدث فيها عن " ملبادرة األردنية ملواطنة متساويةا"لـ رسالة 

املكون الفلسطيني من "الذي يتعرض له " خطورة اإلقصاء والتهميش"

  "ردينالشعب األ

  ]مقتطفات[ *.2/8/2012عمّان، 

[.......]  

وعنوان فخارهم بشأن يخص مستقبل األردن  ردنيين جميعاً ملك األنخاطبكم مباشرة 

ت األقالم وحاضره بعدما استوطن اليأس واستبد القلق بأعداد كبيرة من أبناء األردن وجفّ 

ولين يف جميع مواطن القرار واإلدارة ؤواحلناجر من كثرة ما حذرنا وخاطبنا وكتبنا ملعشر املس

مة واملؤسسات البيروقراطية أو على صعيد املؤسسات األمنية التنفيذية سواء على صعيد احلكو

  . والتشريعية

ردين من إقصاء ألن ما يعيشه املكون الفلسطيني من الشعب األ[....] ونخاطبكم ثقة 

الساكت ] إن[وتهميش مل يعد من املمكن السكوت عنه أو جتاهله فهذه موقعة يصدق معها القول 

  . عن احلق شيطان أخرس

التجاهل املريب ومن غالبية مؤسسات القرار وأجهزتها للمكون الفلسطيني يف  لقد وصل

نتج القلق واإلحباط حتى تعاظم الشعور بأن ستهداف وبدأ يُىل حد االإ الشعب األردين أحياناً

  .املسألة قد تصل إىل مستوى املؤامرة على وطننا األردين ونظامنا الهاشمي
                                                            

األردين " عين نيوز"نقالً عن موقع " املبادرة األردنية ملواطنة متساوية"موقع الفايس بوك اإللكتروين لـ  :املصدر *
  :اإللكتروين

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=333707356717812&set=a.267118470043368.65752.26106
2953982253&type=1&theater 

  . ووُجهت هذه الرسالة إىل امللك األردين عبد الله الثاين
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من واجبنا أن نندد به وأن يعمل اجلميع للحيلولة دون  هذا الوضع ال يكفي أن نأسف له بل

وأن األردنيين من كل األصول واملنابت موحدون مع القيادة يف موقف ثابت  ستفحاله خصوصاًا

وراسخ ال يتبدل حول عروبة فلسطين وحق العودة الذي وضعناه يف مقدمة أهداف املبادرة 

 بديالً ووطناً كما ال نقبل خياراً أو تعويضاً بديالً األردنية ملواطنة متساوية فهو حق ال نقبل عنه

  .عن فلسطين مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات

على جاللتكم خطورة اإلقصاء والتهميش ألن الذين يشعرون بهما يصبحون  ىوال تخف

  . ىل الفتن والضغائنإولئك الذين يدعون أعلى استعداد لإلصغاء إىل 

كد األردنيون من أصل فلسطيني أصولهم تعرضوا للعداوة أنه إذا أ واألدهى واألمرّ

هموا بأنهم يتنازلون عن حق العودة وبأن تُّ اتهم نيتهم وإذا تمسكوا بأردنيوالتشكيك يف أرد

  .فلسطين مل تعد قضيتهم

[.......]  

وثمة جتليات واضحة جاللة امللك لهذا التجاهل واإلقصاء فاملكون الفلسطيني يف األردن 

و حتى يخاطبه ال على مستوى القول وال الفعل اإلداري أتمع إليه أو يحفل أو يهتم به ال أحد يس

والسياسي وال على مستوى التشريع حتى تكرس وسط نصف شعبك ومواطنيك شعور بأنهم جمرد 

  . عابرون يف بلدهم أو مواطنون من الدرجة الثانية

حقيقية والحترام القانون وهو شعور ال يمكن الرهان عليه يف التأسيس لوحدة وطنية 

لله ولو مل يأمر جاللة اا لو تعاظمت وتنامت ال سمح ئهواملؤسسات ويثير إشكاالت ال جمال الحتوا

  .امللك أجهزته ومؤسساته باالستدراك

لقد بات كثيرون يعتقدون بأن مبدأ املساواة الذي ينادي به الدستور فكرة بالية وأنه من 

املبدأ هو أساس دولة الديمقراطية وحقوق اإلنسان الذي لطاملا رواسب املاضي يف حين أن هذا 

  .دعوتم جاللتكم إلقامتها وهو األساس يف عالقات أكثر صفاء بين املواطنين كافة
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وآخر التجليات برزت مع إصرار السلطتين التنفيذية والتشريعية على إصدار قانون 

لذي أمر بقانون يمثل جميع األردنيين انتخاب ال يعكس فحسب روح نص التكليف امللكي العلني ا

بمقاعد  ىسمويحقق العدالة واإلنصاف لكنه أسس للفتنة بين أفراد اجملتمع الواحد بتكريس ما يُ

 احلقوق املكتسبة وهي فرية وأكذوبة سياسية غير قانونية ال نرضى عنها وال نرى لها مبرراً 

  .ينبغي أن نخضع له جميعاً  واقعاً خترعها ضالعون يف السعي لتقسم اجملتمع وأصبحت كأنهاا

هنا جاللة امللك بأن احلقوق املسماة مكتسبة ال تشمل املكون الفلسطيني  ويبدو واضحاً 

ي تسأل عن حقوقها الدستورية والطبيعية وليس املكتسبة فأي عدالة توال مدن الكثافة السكانية ال

  ؟يع املواطنينبتغى يف قانون ينص على حق مكتسب بصورة غير متكافئة جلمتُ

بتغى وإزاء قانون يقصي التمثيل الفلسطيني بوضوح يف الوطن األردين، أي إصالح يُ

عها الرأي العام بعد كل وأي انتخابات عادلة ونزيهة يتوقّ .. جاللة امللك بعد كل التجاهل واإلقصاء

من أصل ناهيك عن إبعاد األردنيين .. هذا اإلقصاء التشريعي لشركاء يف الوطن والتحديات

عن الوظائف العامة بما فيها  وبصورة مبرجمة وليس نتيجة ألخطاء يف التقدير فلسطيني منهجياً

  . السلك القضائي والدبلوماسي واألمني والعسكري وكذلك اإلعالمي

[.......]  

على األرض ال تلتزم مؤسسات القرار بمضمون اخلطاب واألمر امللكي واألجهزة ال [....] 

خر ونعلم ببعضها اآل به جاللة امللك وال تلتزم بالتوجيهات التي نسمع بعضها علناً تنفذ ما يأمر 

  .نادراً وقد أصبح وجود األردنيين من أصل فلسطيني يف بعض املؤسسات وجميع اجلامعات أمراً

نتخاب اجلديد من إقصاء وتمييز بل نه قانون االوخير دليل على ذلك ليس فقط ما تضمّ

املتاحة ألبناء املكون  جلة يف اجلامعات وفرص التعليم الضئيلة جداًسياسات القبول اخمل

يف بعض الوثائق واحملاضر الرسمية " األصل واملنبت"إلصرار على وضع سؤال االفلسطيني و

  . سئلةبالرغم من توصيات موثقة وتوجيهات ملكية علنية تأمر بإلغاء هذه النوع من األ
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" رموز وعالمات"جاللة امللك من بينها اإلصرار على وضع  خرى أكثر إيالماًوثمة أدلة أُ

تميز بين املواطنين يف السجالت والقيود املدنية يف دائرة األحوال املدنية واجلوازات ناهيك عن 

عندما يتعلق األمر بتوجيهات امللك اإليجابية فيما يخص  املماطلة والتسويف الواضحين إدارياً

الف من األردنيين من أبناء ود واألرقام الوطنية لعشرات اآلوقف سحب اجلنسيات وشطب القي

  . الضفة الغربية

ن جاللة امللك ولألسف الشديد تمتنع السلطات اإلدارية واألمنية عن إعادة وحتى اآل

   .للقانون من مواطنين أردنيين وخالفاً األرقام الوطنية املسلوبة تعسفاً

الذين يراجعون دوائر وزارة الداخلية وتصر  ويتم التعامل بقسوة وغالظة مع املواطنين

كفاالت  وأحياناً" تعهدات وإقرارات"اللجان األمنية يف الوزارة على إجبار املواطنين على توقيع 

وتنطوي على مهمة مستحيلة هي الدخول إىل الضفة الغربية واحلصول على تصريح  باطلة قانونياً 

ر سلطات االحتالل اإلسرائيلي بما يظهر بأنها تعهدات و جتديده وهي أمور متروكة لتقديأحتالل اال

إذا كان القصد منها إظهار ميل البعض يف  وإقرارات ال يمكن إنفاذها وبالتايل ال مبرر لها إالّ

  . "درجة ثانية"املؤسسة الرسمية لبث شعور املواطنين من أصل فلسطيني بأنهم 

مات سرية تسحب اجلنسيات ترفض احلكومة اإلعالن عن تعلي وحتى اللحظة أيضاً

حبت واألرقام الوطنية بموجبها وتمتنع السلطات عن إعالن األرقام احلقيقية للمواطنين الذين سُ

ن يحملون بطاقات اجلسور ناهيك عن سوء معاملة جنسياتهم أو يف طريقها للسحب أو عدد مَ

وطن األردين عن عمقه ردنيين من أبناء الضفة الغربية على اجلسور واملعابر التي تفصل الاأل

  .فقط الفلسطيني جغرافياً

فتهم ختارت املوظفين الذين قاموا بأنفسهم بسحب اجلنسيات وكلّ ان احلكومة أواملؤسف 

 .بإدارة عملية مراجعة قراراتهم يف إجراء ال يستقيم مع أدنى أسس العدالة واإلدارة

علق األمر بقرارات اإلفراج عن كما يلمس مواطنوك من أصول فلسطينية سياسة التمييز عندما يت

و متهمين بجرائم متنوعة أو قيد التحقيق فأبناء املناطق التي تتحرك يف الشارع أموقوفين 
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ن من بين أردنيي األصل وا املوقوفواحملافظات تسارع حمكمة أمن الدولة لإلفراج عنهم أمّ

التي تظهرها " حالتسام"الفلسطيني فيودعون بالسجن ألشهر وسنوات وال تشملهم مظاهر 

شهد تمييزات من هذا الصنف،  وحتى تطبيق العفو امللكي الذي صدر مؤخراً مؤسسات القرار أحياناً

ثبت هذا األمر الذي حتدثت عنه عدة مرات اللجنة ولدى املبادرة كل احليثيات والوثائق التي تُ

  .األردنية للدفاع عن املعتقلين السياسيين

عتمد عند مرصودة للناس تتعلق باحملاصصة اخملجلة التي تُوال يخلو األمر من أدلة 

تشكيل احلكومات وتوزيع املناصب والوظائف العليا أو تتعلق بمنع مواطنين أردنيين يقيمون يف 

من العودة واللجوء إىل بلدهم وكذلك توزيع مقاعد القبول اجلامعي فجميع األردنيين من  ةسوري

ص لهم حصة مماثلة حلصة تثناءات يف اجلامعات تخصَّأصل فلسطيني يف قياسات جلان االس

  . "حصة الضفة الغربية"سم احمافظة أردنية واحدة ويطلق عليها 

[.......]  

اء اخلطوة األخيرة التي قررها الديوان امللكي العامر بخصوص رتياح جرّوقد شعرنا باال

بعدما  ذه اآللية خصوصاًه إعادة النظر بآلية عمل نظام املنح اجلامعية بحيث تطورت قليالً

 القبول اجلامعي بصورة يفات ءتوسعت جلان تضم موظفين يخطئون ويصيبون يف نسب االستثنا

ملنطق العلم ومعايير العدالة واإلنصاف وتقديرات وتقارير نخبة من كبار العلماء  خالفاً سلبية جداً

ؤسساتنا وثائق تعيد بوضوح واألكاديميين وحتى وزراء التعليم العايل الذين وضعوا بين يدي م

سس يف أزمة اجلامعات والتعليم العايل وكذلك ظاهرة العنف الطالبي إىل عدة أسباب أبرزها األ

  . سياسات القبول

نتج يُ  مستوى مؤسساتنا التعليمية ومصنعاًيف تدينّ وال زالت هذه االستثناءات سبباً

دأت تشعر بأن املقصود اإلمعان يف اإلحباط عند فئات عريضة من مكونات اجملتمع األردين ب

جتهيلها وحرمان أوالدها من حقوق العلم وبالتايل من فرص العمل واحلياة الكريمة حتى بات 

يف اجلامعات  األردنيون من أصل فلسطيني يشعرون جاللة امللك بأن سياسة القبول املتبعة حالياً
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من مقاعد اجلامعات الرسمية %  80ات ما يقترب من ءستهدفت جتويعهم بعدما طالت االستثناا

  . املتبقية%  20 لـفيما يتنافس بقية الشعب على نسبة ا

أملنا كبير يف سيد البالد بتوجيهات وقرارات تستدرك هذه األوضاع اخلاطئة واخلطيرة 

 يف موازين العدالة واإلنصاف حتى تتحقق فعالً  ل ولو قليالًىل نصابها وتعدّإوتعيد األمور 

يف دولة املواطنة والقانون واملؤسسات واملسافة الواحدة من  ي نتحدث عنها جميعاًاملضامين الت

  .اجلميع والوحدة الوطنية

[.......]  



 

 
 

  

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  
 


