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 وجه نخبة من القادة السياسيي والفكرين ورجال الدولة والنشطاء الدنيي واللعلميي اليوم الميس ما يكن وصفه بأجرأ وأهم رسالة لللة -الوكيل
.اللك لعبدلله الثاني تيصي بي يديه مظاهر التمييز الرسمي ضد الواطني الردنيي من أصل فلسطيني

 وشددت الرسالة التي تعتبر الولى من نولعها لعلى التحدث بيصراحة مع اللك متمسكة بحق العودة ورفض الوطن البديل وكذلك رفض النتقاص من
.إنتماء أو ولء الواطن من أصل فلسطيني لوطنه ودولته الردنية

 وصدرت الرسالة بإسم البادرة الردنية لواطنة متساوية وهي لعبارة لعن تمع نخبوي ضاغط برز في البلد منذ خمسة أشهر وصدرت لعنه لعدة دراسات
 .قانونية لعن مظاهر ومؤشرات التمييز في مؤسسات الدولة الردنية

 وكشفت الرسالة التي تيّزت بأسلوبها الهادئ لعن معطيات ومعلومات ووقائع غير معروفة للرأي العام تختص باللف السكوت لعنه في الردن وهو
 .العلقة بي مؤسسات الدولة والردنيي من أصل فلسطيني

:و تالياً نص الرسالة

 بسم إلله الرحمن الرحيم

 حضرة جللة اللك لعبدلله الثاني العظم حفطه ألله ورلعاه

 إسمحوا لنا أن نخاطبكم في هذه الرسالة بإسم البادرة الردنية لواطنة متساوية إيانا بأن ميصالنا وليس مشالعرنا فقط معك وبأن الردن وطن يعيش
 .وإنطلقا من شعورنا بالسئولية الوطنية كشركاء في الوطن بعيدا لعن لغة الداع والراوغة والنفاق , فينا ل نعيش فيه 

 نخاطبكم مباشرة ملك الردنيي جميعا ولعنوان فخارهم بشأن يخص مستقبل الردن وحاضره بعدما إستوطن اليأس وإستبد القلق بألعداد كبيرة من
 أبناء الردن وجفت القلم والناجر من كثرة ما حذرنا وخاطبنا وكتبنا لعشر السئولي في جميع مواطن القرار والدارة التنفيذية سواء لعلى صعيد

 .الكومة والؤسسات البيروقراطية أو لعلى صعيد الؤسسات المنية والتشريعية 

 ونخاطبكم ثقة بأنكم تيصغون وسعيا لتفعيل الير بالقول والنيصيحة والكاشفة واليصراحة مع القائد وحتى نقيم الةجة أمام ألله أول والوطن والشعب
 الردني الطيب ثانيا لن ما يعيشه الكون الفلسطيني من الشعب الردنيمن إقيصاء وتهميش لم يعد من المكن السكوت لعنه أو تاهله فهذه موقعة

 .ييصدق معها القول بأن الساكت لعن الق شيطان أخرس 

 لقد وصل التةجاهل الريب ومن غالبية مؤسسات القرار وأجهزتها للمكون الفلسطيني في الشعب الردني أحيانا الى حد الستهداف وبدأ ينتج القلق
 .والحياط حتى تعاظم الشعور بأن السألة قد تيصل إلى مستوى الؤامرة لعلى وطننا الردني ونظامنا الهاشمي 

 هذا الوضع ل يكفي أن نأسف له بل من واجبنا أن نندد به وأن يعمل الميع للحيلولة دون إستفحاله خيصوصا وأن الردنيي من كل الصول والنابت
 موحدون مع القيادة في موقف ثابت وراسخ ل يتبدل حول لعروبة فلسطي وحق العودة الذي وضعناه في مقدمة أهداف البادرة الردنية لواطنة متساوية

 .فهو حق ل نقبل لعنه بديل أو تعويضا كما ل نقبل خيارا ووطنا بديل لعن فلسطي مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات
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 ول تخفي لعلى جللتكم خطورة القيصاء والتهميش لن الذين يشعرون بهما ييصبحون لعلى استعداد للصغاء الي اولئك الذين يدلعون الى الفت
 .والضغائن 

 والدهى والمر أنه إذا أكد الردنيون من أصل فلسطيني أصولهم تعرضوا للعداوة والتشكيك في أردينتهم وإذا تسكوا بأردينتهم إتهموا بأنهم
 .يتنازلون لعن حق العودة وبأن فلسطي لم تعد قضيتهم

 نقول مؤامرة لنها تتغذى لعلى منكر للحقيقة والواقع والتاريخ أو جاهل يتيصرف بإسم الدولة أو الناس فيميز وييصنف ويحةجب حقوقا أو يعظم اخرى
 .لفئات إجتمالعية دون غيرها بدلعوى وذرائع لم تعد مقنعة حتى لطفالنا في الدارس 

 وثمة تليات واضحة جللة اللك لهذا التةجاهل والقيصاء فالكون الفلسطيني في الردن ل أحد يستمع إليه أو يحفل أو يهتم به او حتى يخاطبه ل
 لعلى مستوى القول ول الفعل الداري والسياسي ول لعلى مستوى التشريع حتى تكرس وسط نيصف شعبك ومواطنيك شعور بأنهم مةجرد لعابرون في

.بلدهم أو مواطنون من الدرجة الثانية 

 وهو شعور ل يكن الرهان لعليه في التأسيس لوحدة وطنية حقيقية ولحترام القانون والؤسسات ويثير إشكالت ل مةجال لحتواءها لو تعاظمت
 .وتنامت ل سمح ألله ولو لم يأمر جللة اللك أجهزته ومؤسساته بالستدراك

 لقد بات كثيرون يعتقدون بأن مبدأ الساواة الذي ينادي به الدستور فكرة بالية وأنه من رواسب الاضي في حي أن هذا البدأ هو أساس دولة
 .الديقراطية وحقوق النسان الذي لطالا دلعوت جللتكم لقامتها وهو الساس في لعلقات أكثر صفاء بي الواطني كافة

 وآخر التةجليات برزت مع إصرار السلطتي التنفيذية والتشريعية لعلى إصدار قانون إنتخاب ل يعكس فحسب روح نص التكليف اللكي العلني الذي
 أمر بقانون يثل جميع الردنيي ويحقق العدالة والنيصاف لكنه أسس للفتنة بي أفراد التمع الواحد بتكريس ما يسمي بقالعد القوق الكتسبة وهي

 فرية وأكذوبة سياسية غير قانونية ل نرضى لعنها ول نرى لها مبررا إخترلعها ضالعون في السعي لتقسم التمع وأصبحت كأنها واقعا ينبغي أن
 .نخضع له جميعا

 ويبدو واضحا هنا جللة اللك بأن القوق السماة مكتسبة ل تشمل الكون الفلسطيني ول مدن الكثافة السكانية الني تسأل لعن حقوقها الدستورية
 .والطبيعية وليس الكتسبة فأي لعدالة تبتغى في قانون ينص لعلى حق مكتسب بيصورة غير متكافئة لميع الواطني 

 وأي إنتخابات لعادلة..وإزاء قانون يقيصي التمثيل الفلسطيني بوضوح في الوطن الردني أي إصلح يبتغى جللة اللك بعد كل التةجاهل والقيصاء 
 ناهيك لعن إبعاد الردنيي من أصل فلسطيني منهةجيا..ونزيهة يتوقعها الرأي العام بعد كل هذا القيصاء التشريعي لشركاء في الوطن والتحديات

 .وبيصورة مبرمةجة وليس نتيةجة لخطاء في التقديرلعن الوظائف العامة با فيها السلك القضائي والدبلوماسي والمني والعسكري وكذلك اللعلمي 

 وهنا حيصريا لبد من الشارة إلى تبريرات أقبح من ذنب تقال أحيانا من طراز لعزوف الردني من أصل فلسطيني لعن وظيفة القطاع العام بدل من
 .البحث لعن أسباب وأسرار هذا العزوف إضافة إلى أن هذا العزوف الواهم الفترض ينبغي أن ل يشكل مبررا لغياب العدالة لعند التوظيف

 تلهج قلوبنا بالدلعاء لقيادتنا الهاشمية كلما سمعناها تدلعو لتكريس هوية الواطنة: جللة اللك لنتحدث من القلب إلى القلب وبيصراحة وبدون وسطاء
 .ول تفرق بي الناس أو تأمر بالفاظ لعلى الوحدة الوطنية فالفردة اللكية هنا واضحة ول تقبل الغموض او اللتباس 

 لكن لعلى الرض ل تلتزم مؤسسات القرار بضمون الطاب والمر اللكي والجهزة ل تنفذ ما يأمر به جللة اللك ول تلتزم بالتوجيهات التي نسمع
 .بعضها لعلنا ونعلم ببعضها الخر وقد أصبح وجود الردنيي من أصل فلسطيني في بعض الؤسسات وجميع الامعات أمرا نادرا

 وخير دليل لعلى ذلك ليس فقط ما تضمنه قانون النتخاب الديد من إقيصاء وتييز بل سياسات القبول الةجلة في الامعات وفرص التعليم الضئيلة



 في بعض الوثائق والاضر الرسمية بالرغم من توصيات موثقة} الصل والنبت{جدا التاحة لبناء الكون الفلسطيني وألصرار لعلى وضع سؤال 
 .وتوجيهات ملكية لعلنية تأمر بإلغاء هذه النوع من السئلة 

 تيز بي الواطني في السةجلت والقيود الدنية في دائرة} رموز ولعلمات{وثمة أدلة أخرى أكثر إيلما جللة اللك من بينها الصرار لعلى وضع 
 الحوال الدنية والوازات ناهيك لعن الماطلة والتسويف الواضحي إداريا لعندما يتعلق المر بتوجيهات اللك اليةجابية فيما يخص وقف سحب

 .النسيات وشطب القيود والرقام الوطنية لعشرات اللف من الردنيي من أبناء الضفة الغربية 

 وحتى الن جللة اللك وللسف الشديد تتنع السلطات الدارية والمنية لعن إلعادة الرقام الوطنية السلوبة تعسفا وخلفا للقانون من مواطني
 أردنيي

 ويتم التعامل بقسوة وغلظة مع الواطني الذين يراجعون دوائر وزارة الداخلية وتيصر اللةجان المنية في الوزارة لعلى إجبار الواطني لعلى توقيع, 
 وأحيانا كفالت باطلة قانونيا وتنطوي لعلى مهمة مستحيلة هي الدخول إلى الضفة الغربية واليصول لعلى تيصريح الحتلل او} تعهدات وإقرارات{

 تديده وهي أمور متروكة لتقدير سلطات الحتلل السرائيلي با يظهر بأنها تعهدات وإقرارات ل يكن إنفاذها وبالتالي ل مبرر لها إل إذا كان القيصد
 } .درجة ثانية{منها إظهار ميل البعض في الؤسسة الرسمية لبث شعور الواطني من أصل فلسطيني بأنهم 

 وحتى اللحظة أيضا ترفض الكومة اللعلن لعن تعليمات سرية تسحب النسيات والرقام الوطنية بوجبها وتتنع السلطات لعن إلعلن الرقام القيقية
 للمواطني الذين سحبت جنسياتهم أو في طريقها للسحب أو لعدد من يحملون بطاقات السور ناهيك لعن سوء معاملة الردنيي من أبناء الضفة

 .الغربية لعلى السور والعابر التي تفيصل الوطن الردني لعن لعمقه الفلسطيني جغرافيا فقط

 والؤسف ان الكومة إختارت الوظفي الذين قاموا بأنفسهم بسحب النسيات وكلفتهم بإدارة لعملية مر اجعة قراراتهم في إجراء ل يستقيم مع أدنى
 .أسس العدالة والدارة

 كما يلمس مواطنوك من أصول فلسطينية سياسة التمييز لعندما يتعلق المر بقرارات الفراج لعن موقوفي او متهمي بةجرائم متنولعة أو قيد التحقيق
 فأبناء الناطق التي تتحرك في الشارع والافظات تسارع محكمة أمن الدولة للفراج لعنهم أما الوقوفي من بي أردنيي الصل الفلسطيني فيودلعون

 التي تظهرها مؤسسات القرار أحيانا وحتى تطبيق العفو اللكي الذي صدر مؤخرا شهد تييزات} التسامح{بالسةجن لشهر وسنوات ول تشملهم مظاهر 
 ولدى البادرة كل اليثيات والوثائق التي تثبت هذا المر الذي تدثت لعنه لعدة مرات اللةجنة الردنية للدفاع لعن العتقلي, من هذا اليصنف 

 .السياسيي 

 ول يخلو المر من أدلة مرصودة للناس تتعلق بالاصيصة الةجلة التي تعتمد لعند تشكيل الكومات وتوزيع الناصب والوظائف العليا أو تتعلق بنع
 مواطني أردنيي يقيمون في سوريا من العودة واللةجوء إلى بلدهم وكذلك توزيع مقالعد القبول الامعي فةجميع الردنيي من أصل فلسطيني في

 } .حيصة الضفة الغربية{ قياسات لان الستثناءات في الامعات تخيصص لهم حيصة ماثلة ليصة محافظة أردنية واحدة ويطلق لعليها إسم 

 لنة الكرمة اللكية ل تضم في لعضويتها أي من اللئكة ولم تكن بكل الحوال تثيل معبرا في القرارات والسلوك الداري لعن الضامي النبيلة التي
 .نفترض أن الكارم اللكية تستهدفها 

 وقد شعرنا بالرتياح جراء الطوة الخيرة التي قررها الديوان اللكي العامر بخيصوص إلعادة النظر بآلية لعمل نظام النح الامعية بحيث تطورت قليل
 هذه اللية خيصوصا بعدما توسعت لان تضم موظفي يخطئون وييصيبون في نسب الستثنائات قي القبول الامعي بيصورة سلبية جددا خلفا لنطق

 العلم ومعايير العدالة والنيصاف وتقديرات وتقارير نخبة من كبار العلماء والكادييي وحتى وزراء التعليم العالي الذين وضعوا بي يدي مؤسساتنا
 .وثائق تعيد بوضوح أزمة الامعات والتعليم العالي وكذلك ظاهرة العنف الطلبي إلى لعدة أسباب أبرزها السس في سياسات القبول 

 ول زالت هذه الستثناءات سببا في تدني مستوى مؤسساتنا التعليمية وميصنعا ينتج الحباط لعند فئات لعريضة من مكونات التمع الردني بدأت



 تشعر بأن القيصود المعان في تهيلها وحرمان أولدها من حقوق العلم وبالتالي من فرص العمل والياة الكرية حتى بات الردنيون من أصل
% 80فلسطيني يشعرون جللة اللك بأن سياسة القبول التبعة حاليا في الامعات إستهدفت تويعهم بعدما طالت الستثنائات ما يقترب من   من 

% 20مقالعد الامعات الرسمية فيما يتنافس بقية الشعب لعلى نسبة ال   .التبقية  

 أملنا كبير في سيد البلد بتوجيهات وقرارات تستدرك هذه الوضاع الاطئة والطيرة وتعيد المور الى نيصابها وتعدل ولو قليل في موازين العدالة
 .والنيصاف حتى تتحقق فعل الضامي التي نتحدث لعنها جميعا في دولة الواطنة والقانون والؤسسات والسافة الواحدة من الميع والوحدة الوطنية

 ل خير في مبادرتنا جللة اللك إذا لم ننيصح وننبه ونبلغ با يعتلج في صدور فئات لعريضة من شعبنا الردني الوفي فالقول يبدد مخاوف مكون
 أساسي في التمع وهو قي الوقت ذاته يدرأ فسادا ألعظم يكن أن يبتلي البلد والعباد ل قدر ألله جراء السلوكيات الدارية الرلعناء التي ل تنسةجم

 .وما دون ذلك نيصنع بأنفسنا خديعتنا الكبرى ..مع دلعوة جللة اللك لن يشعر كل مواطن أردني بأنه شريك في صنالعة الستقبل 
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