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 مقدمة :

القدس الشرري  يري الرعاية الهاشمية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

، والوصاااية الهاشاامية علاا  هاا   حقيقررة وررردر ياشررمي مم ررد ع ررر مراحرر  ال رراري 

المقدسات غير قابلة للمناقشااة  و التيااديل، وليساات مرتباااة بموافقااة  و مياهااد ، و  

تمثل وثيقااة مقاي ااة  و مساااومة  و بنااد تهديااد و اانوا، وقااد  علنهااا  اللااة الملاا  

لن يسمح بت اااو  خا  حمر  سبأن القدمن مناسبة  اكثر - ظه هللا فح  –عبدهللا الثاني 

 و  ن تكون مو وع مناقشة، فحقائق التاريخ   والمشاركة فيه سقوفه  و مياياته،  

تناقش، حيث ارتبا الهاشميون بيقد شرعي و خالقي لرعايااة المقدسااات الدينيااة فااي 

، عباااداتهب بحريااة اء عاصمة الديانات التي ت مع بالمحبة األتباع ألد يفالقدس الشر

لااون واحااد  و  ات واليقد األخالقي ينص بفقر  عرفية بيدب  يل القدس مدينة دينيااة 

سياسي، بالت امن مع تأكيد الرسالة الهاشمية للن ال ماان  م ا ت لصراع  ن تكون 

 يةمحاااور األساساا ال حد  ه  ل حرية الشيوب والحفاظ عل  كرامة األمة، والتأكيد بأن 

الدولااة األردنيااة المياصاار  يتمثاال باسااتمرار المسااير  للحفاااظ علاا  هاا    لقياب وبناء

وللت كير فهنااا  قاارارات لقمااب عربيااة متياادد  تاانص علاا  حصاارية هاا    .المقدسات

 هااب عل  الرعاية بالهاشميين، فللقدس عند الهاشميين مكانة كبير  ارتبات باحتوائها 

ها قدراً، ففيها الحرب القدسي الشريف ال ي يحوي مساا دين مية و َ لالمقدسات اإلسال

 ف ااالً عاان و  رحة كثير  لألنبياء واألولياء والصالحين، وتراثاً ميمارياً إسااالمياً، 

 فهااو اولاا  القبلتااينالمس د األقص  ال ي يحظ  بقدسّية خاصة في نفوس المسلمين؛ 

  ل .التي تشد اليها الرحا، و حد المسا د  وثاني المس دين

 الوصاااية  مانااة بحماال ينه ااون والهاشااميون المئة األعواب يقارب ما من و  

 بيااد  اايالً  راياتهااا يساالمون الشااريف القدس في والمسيحية اإلسالمية المقدسات عل 

 باادمائهب والفداء الباولة مالحب يسارون وظلوا كابر، عن كابراً  بها يفخرون و   يل

  مانتهااا يحملااون التااي لمقدساتا صور  تشويه و   يرلتن محاولة يأل مقاومين ال كية

 ماان لااه يتيرض ما  ماب كثيراً  صمود  يكلفه و  ، الرسالة ه   بحمل األردن ينهضو 

 ثاباات صااامد انااه إ  وتاريخيااا دينيااا القائب  الواقع تنيير تستهدف وإغراءات  نوا

 المقدسااات علاا  الهاشمية الوصاية مسألة في النظر يلفت وما،  ال بال رسوخ راسخ

 فااي المساايحية المقدسااات لتشاامل تمتااد باال اإلسااالمية المقدسااات عل  تقتصر   انها

 هاا ا علاا  الهاشاامية القياااد  وقاادر  بأمانااة مالقااة ثقااة من نابية  لية وا حة رسالة

 كاال فااي هللا  حفظااه الثاااني عباادهللا  الملاا   اللة وييلنه اعلنه ما وه ا ،  الثقيل الحمل

 وعالمي محلي منبر من اكثر وعل  قااية وا حة بصور  المأل وعل ،  المناسبات

 خااا هااي فيهااا والمساايحية ا سااالمية المقدسااات علاا  والوصاااية القدس مسألة ن) إ
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 هاا ا ومااا مساااومات  و  صاافقات ألي تخ ااع   و  عليهااا للمساااومة م ااال   احماار

 اليربيااة ا متااين ق ااايا ت ااا  المشاارفة الهاشميين لمواقف ابييي امتداد إ  الموقف

 ( مصااالحها وحمايااة ا مااة رفيااة ساابيل فااي ا ردن ب لااه ما عل  وتأكيد   وا سالمية

ً  األردن سيظل التحديات وكثر  ا مكانات  يف من الرغب عل .  قيادتااه حااول ملتفااا

 كاال مقاومااا األمااة لق ااايا فااداءً  والنفاايس النااالي كيهااد  مقاادما الحكيمااة الهاشاامية

 علاا  الوصاااية فااي الهاشاامي الاادور ماان لالنتقاااص تهاادف التااي ثمااةاآل المحاااو ت

 . السالب مدينة في والمسيحية اإلسالمية مقدساتنا

 هود أردنية كبيرة لمنع قرار ضم الضفة الغربية ووادي األردن إلسرائيل جأوالً :

  على الصعيد المحلي :

 الدبلوماســي ضــغطهبقيادة جاللة الملــك عبــدهللا الثــاني  فظــه هللا  ردناأل يواصل

 غــورلضــم  ســتيتي التــي الصــهيونية والمخططــات االســرائيلي المســار وقــفل والشــعبي

 ســتؤول كبيــرة مخــاطرعــن  الملك جاللة حدثوقد ت  الغربية، الضفة من جزاءوأ  االردن

 والمتتبــع ، الوا ــدة الدولــة  ل إلنتاج وا دة جهة من االسرائيلي الحل وفق المنطقة ليهاإ

 يهــدد الــ ي الثــاني هللا  عبــد الملــكجاللــة  يترأســه الــ ي االردنــي الموقــف يقــرأ لأل داث

 ردنيــةاأل السياسة في جديد سلوبأ وه ا)   ينها في عنها سيعلن متا ة بخيارات اسرائيل

 دوليــة اســتعدادال للقيــام بحملــة  ودبلوماســية شــعبية  ملــة عمــان فــي جــرت وقد(  الهادئة

 نتنيــاهو  قــرارات تنفيــ  يقــافإ ومحاولــة ردنــياأل الفلســطيني للموقــف مناصــرين إليجــاد

 لعمــان اســتخباراته مــدير بإرســال قــام الــ ي نتنيــاهو  فــز أ مــا وهــ ا الضم في و كومته

 ...عليها الرد وكيفية االردنية التهديدات جدية مدى الستطال 

 مــن للحــد االســالمية والدول وروبيةاأل الدول تقف ان جلأ من االردن ويسعى... 

ل  الــ ي االسرائيلي الموقف ل زمنيــا  اوروبيــة دوال هنــاك فــإن وهكــ ا لتنفيــ    ــدد برنامجــا

 الخطــوة وقف جلأ من والفلسطيني االردني الموقف جانب الى وقفت قد سيويةوآ والتينية

 منقطــع دعمــا هنــاك جعــل ممــا مريكيــةاأل المتحــدة الواليــات مــن والمدعومة االسرائيلية

 ودعــم الــدولتين  ــل لمناصــرة العــالم دولبجانــب  وقفــت التــي المتحــدة مماأل من النظير
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 وقــف قــرار بعــد عاجزة ستكون التي للسلطة المالي الدعم تقديم و تى الفلسطينية السلطة

 . المتحدة الواليات ومع معه المعاهدات كل ووقف اسرائيل مع منياأل التنسيق

 30/6/2020الدستور 

 وعلى الصعيد الشعبي :

ل  األردنيون اعتمد ل  نهجا  ومــواطن مواطنــة كــل  ــال بلســان يحكــي وا دال  وطنيا

ــا ــا بينن ــف جميع ــا خل ــا قيادتن ــي ونضــاالل  وصــمودال  دعم ــ  ف ــة رف ــتالل سياس  اال 

 للقضــية الــداعم  الملــك جاللة لموقف نصرتهم معلنين األردن، غور بضم اإلسرائيلي

 فلســطين فــي يــرون ال ال ين األردنيون ها هم  باألفعال وليس باألقوال ،  الفلسطينية،

 األيــدي مكتــوفي أيضــا يقفوا ولن يوما اهعن  يتخلوا لن والروح، والنفس القلب توأم إال

 . جديدة ا تاللية و تى استيطانية خطط أي أمام

 الشــعبية الفعل ردة لتبقى المستويات، كافة على األردنية الفعل ردات تعددتو 

 التــي بخططهــا ســرائيلإ مواجهة في الملك جاللةمع  الجميع بين واضحة مسا ة تيخ 

 مــن كبيــر عــدد خــالل من ب لك معبرين ووطنية، ثبات بكل السالم، عملية لقتل ستقود

 ســرائيلإ « لــق في شوكة» األردن من تجعل التي الوطنية بالرسائل الثرية الفعاليات

 فــي القيــادة مــع جنــب إلــى جنبــا كافة الشعبية القوى به تجتمع وا د بصف وخططها،

 انشــاء فــي  قهــم عــن والــدفا  الفلســطينيين، و ــق فلســطين  ماية هو و  وا د هدف

 . الدولي القانون يؤطر  عملي بشكل القدس وعاصمتها دولتهم

 عــال األردن، غــور ضــم في الجديدة مخططاتها اسرائيل أعلنت من نه وي كر أ

 أنهــا مــنفضــالل عــن التحــ ير  المخططــات، ه   برف  وشعبا قيادة األردني الصوت

 تــدير اســرائيل بقاء أن  قيقة واضعا والمنطقة، بالعالم ستعصف ألزمة خطوة ستكون

 فــي وصــراعا أزمــة بركــان يفجــر أن شــينه مــن االســتعماري النهج ه ا على أمورها

 دولــة قامــةإ مــن ويجعــل الســالم، مفــاهيم بكــل سيعصــف العــالم فــي وربما،  المنطقة

ل  فلسطينية  .  لما
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ــداعم األردنــي للموقــف نصــرتهم ونـنـ يعل المجتمــع أطيــاف وكــل   للقضــية ال

 مــا وبــين  ــق، علــى بــينهم إليمــانهم األمر، كلفهم مهما الملك جاللة بقيادة الفلسطينية

 واالستعمارية . اال تاللية سياساتها من مزيد هو  اسرائيل له تسعى

 األردن أن علــى مجملهــا فــي التقــت لكنهــا منظموها واختلف الفعاليات تعددت

 خطــط كــل ســيمنع الــ ي الســد هــو  واألردن الفلســطينية، للقضــية الحــق صــوت هــو 

ــة المــؤمن بقــوة يناضــل وســيبقى اال ــتالل،  الفلســطينيون ينــال  تــى القضــية  بعدال

 بعينــه يومــا ا تالله لتاريخ يعد لم ال ي اال تالل على فلسطين تنتصر و تى  قوقهم،

 الدوليــة، والشــرعية للقــوانين وتهمــي  ظلــم بكــل اال تاللية خططه يمدد ألنه ما زال 

 . العدالة وقوانين اإلنسانية للقوانين و تى

 30/6/2020الدستور 

 

وفــي هــ ا الصــدد كتــب ســمو االميــر الحســين بــن طــالل مقالــة فــي العــرب اللندنيــة 

 المتعاقـبــة قياداـتــه ظــلومن الجــدير بالــ كر ان االردن ب جاء فيه : ( 22/6/2020)

 نـفــسه الوقــت وفي الماضـي، القـرن مـن الخمـسينات منـ  الـسالم إ قـاق إلـى يـسعى

 عـلــى المبـنــي اـلــسالم نـحــو  فـيــه ـلــبس   ال اـلــ ي الوـضــوح نهـجعلى  محافظـا بقـي

 مفاوـضــات ـخــالل ـمــن وتعاـيــشهما واإلـســرائيلية، الفلســطينية الــدولتين ـ ــل فكـرة

 واالعـتــراف ،(338) و ( ٢٤٢)رقمــي  األـمــن مجـلــس ـقــراري إـلــى ـتــستند ثنائيـة

 . المستقل وترابه أرضه على مـصير  تقريـر فـي  الفلـسطيني الـشعببحقوق 

 المقدـســة األـمــاكن عـلــى يـحــافظ لكـي إسرائيل مع السالم معاهدة األردن استثمر لقد

 وعــــن أردنيــين، مــواطنين كــانوا الــ ين الفلــسطينيين عــنيدافع  هويتهـا، ويحفـظ

 المحتــل قبــل مــن لالنتهــاك باســتمرار تتعــــر  كانــــت التــي الفلــسطينيين كرامــة

 . اإلسرائيلي



8 
 

 تاريخـيــة نا ـيــة ـمــن مثبـتــة الـقــدس ـفــي المقدســة األمــاكن علــى الهاشــمية الوصاية

 الشــريف بويــع عنــدما ، ١٩٢١ عــام إلــى أصــولها فــي تعــود فهي وعقائديـة، ودينيـة

 فــي المبايعــة واســتمرت القدس، مدينة علـى وصـيا – هللا  ر مـه – علـي بـن حـسينال

 بــــين الوـ ــدة بـقــرار مــرورا ألردن،ا فــي  الحكــم علــى تعــاقبوا الــ ين الملــوك عهــد

 إال أن  ١٩٨٨ عــــام فــــي واإلداري القــــانوني ارتباطهــــا فــــك تــم التــي الــضفتين

  مايــــة القــــدس فــــي والمــــسيحية اإلســــالمية المقدســــات عــن يتخــل لــم األردن

 دولــة عاصــمة هــي الشــرقية القــدس أن علــى وتيكيــدال  المــستعمر، عبــث مــن لهــا

 . األممية المواثيق و  القرارات في ذلك تقرر كما فلسطين

 منـعــا الفاعـلــة الجـهــات بكاـفــة باالـتــصال األردن يـقــوم أن األـمــر اقتضــى وعنــدما

 الـيــوم، عنـه يتحـدثون ال ي بالضم إللحاقها تمهيدا االستيطانية المـستعمرات النتـشار

 تراـبــه عـلــى وبقاـئــه ـصــمود  ودـعــم وكرامـتــه الفـلــسطيني اـلــشعب علـى و فاظـا

 لوقــف والســاعي الحـقــوق ـهــ   ـعــن األول المـدافع بـدور األردن قـام فقـد الـوطني،

 ـهــو  كمـا اإلطـار هـ ا فـي األردنـي فـالموقف.  اإلسـرائيلية واالنتهاكـات التجاوزات

ــائم يتغـيــر، ال راســخ ثابــت عـقــود، مـنــ   اـلــشعب تمـكــين وـجــوب أـســاس عـلــى ـق

 الدولتين،  ل مفهوم ضمن الوطني ترابه علـى المـستقلة دولتـه إقامـة فـي الفلـسطيني

 األردن لهـا يتعـر  التـي الكبـرى الضغوطات من الرغم على ذلك و 

 . والسياسية االقتصادية المجاالت شتى في

 وفـلــسطين ـلــألردن كـبــرى تـحــديات تـشكلت فقـد األخيـرة، األربـع السنوات وخالل

 ـمــدعوما اـلــصهيوني، والعقاـئــدي االسـتعماري التطـرف بنمـو  متمثلـة الـسواء علـى

ــة  عملــت  يــث العربــي، اـلــوطن ـفــي ـســادتالتــي  األـ ــداث أعاـصــير ـمــن بحاـل

 وـشــتتت اقتصــاداته، كاهــل وأثقلــت صــفوفه، وتفريــق عضــد ، تفتيــت على تداعياتها

 ـتــضافرت وهـكــ ا.  والدولـيــة اإلقليميـة الـسا ة على دور  وهمشت أهله، من كثيـرال 

 واألمنـيــة والسياسية االقتصادية الضغوط في تزيد لكـي والدوليـة اإلقليميـة الظـروف
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 آســيا غــرب منطقة في اإلقليمـي االسـتقرار عناصـر أهـم يعـد الـ ي و  األردن، علـى

 . أفريقيا وشمال

 وينطلــق مــن  واالســــتقرار لــــسالم ا يــــصنع أن إلــــى مــــدعو  الــدولي المجتمــع إن

 ديفيــد تكوينهــا فــي انفــرد كمــا إســرائيلية دولتــين، بإقامــة ١٩٤٨ فــي البــدايات

 لالـســتقالل، الجاـنــب أ ادـيــة مـبــادرة فــي االعتــراف فــر  الــ ي غوريــون بــن

:   أي البريطــاني، االنـتــداب ـمــن اآلـخــر الجاـنــب عـقــل إلـغــاء إـلــى ـتــسعى والـتــي

 والـمــسيلة اـلــصرا  ينـهــي ال اـلــ ي الواـقــع األمــر بسياســة ليقبــل الفلسطيني الجانب

 . والعالم المنطقة في تتج ر يجعلها ما بقدر األوسط الشرق وأزمة الفلـسطينية

 دوـلــة لبـنــاء اـســتغالله يجب ر با فضاء العربية الدول في يرى غوريونبن  كان لقد

 ـضــعيفة دول فـهــي اـلــدول، ـهــ   ـ ــساب عـلــى ـ ــدودها وتوسـيع القويـة إسـرائيل

 فــإن المقابل، في.  إلسرائيل  قيقيا تهديدا تـشكل أن يمكـن وال نفـسها علـى ومنقـسمة

 فقد مختلفة، كانت وايزمـان و ـاييم األول فيـصل الملـك من بها كل   نادى التي الرؤى

 اتـخــاذ وـجــوب عـلــى فرـســاي ـفــي ١٩١٩ ـعــام لـلــسالم ـبــاريس ـمــؤتمر فـي اتفقا

 كافــة لتشــمل تمتــد التــي المتنوعــة، الدولــة إلقامــة التعــاون ســبل من يمكن مـا أقـصى

 العــرب وجزيــرة الشام وبالد فلسطين الحضارات مهد فيها بما والمعتقدات، القوميات

 . النهرين بين ما وبالد

 ـقــال وكمـا لـضغوطات، يتعـر  أن يقـدر  أن يجـب الـسالم إلـى يـسعى مـن ولـيس

  . صدقك من ال قكصد   من صديقك  العربـي: المثـل

 22/6/2020العرب اللندنية جريدة مير الحسن بن طالل األ

ل :   صرف مكافاة نهاية الخدمة لموظفي أوقاف القدس خالل ايام ثانيا

)االثنــين  االول أمــس ردنــي،األ التلفزيــون بثه ال ي القدس على عين برنامج سلط

ــى الضــوء ( ، 6/7/2020 ــة رادةاإل عل ــامية الملكي ــإقرار الس ــية ب ــة مكاف ــة نهاي  الخدم

 بصــرف تقضــي والتــي المبــارك، األقصــى المسجد وشؤون القدس اوقاف دائرة لموظفي

 . الوظيفة من للمتقاعدين خدمة سنة كل عن شهر راتب
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الســيد  القــدس وقــافأ دائــرة فــي داريــةاإل والشــؤون البشــرية المــوارد مدير وقال

 لمــوظفي الخدمــة نهاية مكافية بصرف السامية الملكية رادةاإل صدور إن شعبان :  شعبان

 الثــاني، هللا  عبــد الملــك جاللــة عنــد خصوصــية مــن لهــؤالء لما تيكيدا تيتي القدس وقافأ

 االيــام خــالل يــتم ســوف الصــرف نوإ القــوائم اعــداد على  اليا تعمل مديريته ان مضيفا

 . المقبلة القليلة

 شــاكرين المكرمــة، ه   يثمنون القدس اوقاف مديرية في العاملين أن شعبان وأكد

 . عامة القدس هلأ جانب والى جانبهم الى الوقوف به عهدوا ال ي الملك جاللة

 عــن ولاأل الــدفا  خــط يعتبــرون القــدس وقــافأ مــوظفي أن إلــى التقريــر وأشار

 ســلطات قبــل مــن المضــايقات انــوا  شــتى يواجهــون وهــم المبــارك، االقصــى المســجد

 مبينــا القبلتــين، ولــىأ تجــا  بواجبهم قيامهم بسبب بعادواإل كاالعتقال االسرائيلي اال تالل

 المكــارم علــى اعتــادوا الــ ين المــوظفين قبــل مــن تقدير موضع كانت الملكية المكرمة نأ

 . الكثيرة الهاشمية

 ناصــر محمــد الــدكتور القــدس ألوقــاف العامة لإلدارة المالي المدير تحدث بدور 

 وباســم باســمه وامتنــان شــكر رسالة ونقل الصناعي، القمر عبر فيديو  اتصال خالل الدين

 جاللــة الــى القــدس وقــافأ دائــرة فــي والمتقاعدين العاملين الموظفين وجميع العام المدير

 القــدس فــي المقدســة االمــاكن علــى والوصــاية الرعايــة صــا ب الثــاني عبــدا هللا  الملــك

 . لهم الخدمة نهاية مكافية بصرف السامية مكرمته على الشريف

 لــوزارة التابعــة المهمــة المــديريات مــن تعتبــر القــدس اوقــاف مديرية نأ وأوضح

 الصــادرة والقــوانين لألنظمــة وتخضــع االردنية االسالمية والمقدسات والشؤون االوقاف

 والواجبــات، الحقــوق  يــث من االردن في به المعمول المدنية الخدمة نظام وتطبق عنها،

 فــي االوقــاف مــوظفي لصــمود ودعمــا المعيشــة وغــالء اال تالل لظروف نظرا انه مبينا

 المتعاقبــة للحكومــات هللا  ر مــه طــالل بــن الحســين الملــك لــه المغفــور أولــىفقد  القدس،

ـ بــدأتوالتــي  ١٩٦٨ عــام مــن اعتبــارا القــدس وقــافأ لموظفي صمود عالوة بصرف  بــ
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 لكــل دينــارا ٥٠ مبلــ   اضافةفضالل عن  بالمئة (200) الى وصلت ان الى بالمئة (10)

 . موظف

 الصــمود عــالوة صــبحتأ الثــاني عبــدا هللا  الملــك جاللــة عهــد فــي انــه وأضــاف

 المديريــة موظفي لجميع ردنيأ دينار ( 300) الملكية المنحة اصبحت و  بالمئة، (280)

 تســمى الصــمود عــالوة صــبحتوأ ٢٠١٦ عام الثاني كانون من االول تاريخ من اعتبارا

 مــن بالمئــة (300) لتصــبح بتو يــدها الملكيــة رادةاإل صــدرت  يــث الخاصــة العــالوة

 للضــمان الخاضع الراتب الى اضافتها وتم ،  الرواتب هيكلة بعد الجديد االساسي الراتب

 عــالوة دنــانير ( 310) مبلــ  بصــرف لجاللتــه الســامية االرادة نصــت كمــا االجتماعي،

 ١٥ تــاريخ مــن اعتبــارا وذلــك المــدني التقاعــد لقــانون الخاضعين للموظفين معيشة غالء

 .سنوات ٧ لمدة رجعي وباثر ٢٠١٥ العام من الثاني تشرين

 فــي وخصوصــا الكثيــر، الشــيء تعنــي المكرمة ه   نأ الدين ناصر الدكتور وأكد

 بهــا يتحلــى التــي االنســانية والمبــاد  القــيممن  مجموعة عن وتنم الصعبة، الظروف ه  

 االقصــى المســجد والســيما المقدســات قضــايا تجــا  التزامــه فضــالل عــن  الملــك، جاللــة

 القــدس اوقــاف مــوظفي لتكــريم «ملكي استثنائي» هو  التقدير ه ا ان الى مشيرا المبارك،

 فــي والمتطــرفين اال ــتالل ســلطات قبــل مــن ومضــايقات ضــغوط مــن له يتعرضون لما

 (بترا.)المبارك االقصى للمسجد اقتحاماتهم

 8/7/2020الدستور 

 

 لمااوظفي الخدمااة نهايااة مكافااأ  نظاااب األربياااءكانت ال ريد الرسمية قد نشرت و 

 .2020 لسنة المبار  األقص  المس د وشؤون القدس  وقاف دائر 

 الخدمااة نهايااة مكافااأ  حساااب" يساامي حساااب الااو ار  فااي ينشأ القرار وبحسب

 الماليااة المااوارد وتتكااون ،"المبااار  األقصاا  المساا د وشااؤون القاادس  وقاف لموظفي



12 
 

 رواتااب ماان وا قتااعااات الحكومااة، تقاادمها التااي الماليااة المخصصااات ماان للحساااب

 .الو ير عليها يوافق  خرى موارد  ي إل  باإل افة المستفيدين،

 نهايااة مكافااأ  لنايااات المسااتفيد راتااب ماان التالية النسب اقتااع يتب النظاب ووفق

 والمسااتخدب بالمئااة، (3) نسبته ما الشهري األساسي راتبه من ويقتاع الموظف: الخدمة

 .بالمئة 3 نسبته ما الشهري األساسي راتبه من ويقتاع

 خدمااة تقاال    ن النظاااب هاا ا  حكاب وفق الخدمة نهاية مكافأ   ستحقاق ويشترا

 .سنوات 5 عن الدائر  في الفيلية المستفيد

 علاا  تحسااب نهائيا خدمته انتهاء عند مكافأ  الدائر  في الميين المستفيد ويستحق

 ومناا  ا  تماعي ال مان قانون ألحكاب وفقا ا  تماعي لل مان الخا ع الراتب  ساس

 .خدمته من األخير الشهر عن تقا ا  ال ي بأحكامه شموله

 خدمتااه ساانوات ماان ساانة كاال عاان شهر راتب بمقدار الخدمة نهاية مكافأ  وتدفع

 .السنة ه   من خدمته مد  بنسبة مكافأ  السنة   ء عن يمنح فيما الفيلية

 عليهااا يحصاال والتااي وعااالوات راتااب بدون اإل ا   تحتسب   النظاب وبحسب

 .المكافأ  منح لنايات الفيلية الخدمة من المستفيد

  حكاااب بمقت   الخدمة نهاية مكافأ  عل  المستفيد حصول يحول   النظاب ووفق

 ا دخااار مثاال آخر تشريع  ي بمقت   له منحت حقوق  ي عل  حصوله من النظاب ه ا

 نهايااة مكافااأ  فااي حقوقه  ميع تؤول المستفيد توفي وإ ا  خرى، عائدات  ي  و  والتقاعد

 .الشرعيين ورثته إل  الخدمة

 بحكااب  دياان إ ا: اآلتية الحا ت من  ي في نهائيا المكافأ  في الحق المستفيد ويفقد

  ي  و  الخيانااة  ريمااة  رتكابااه مختصااة محكمااة ماان القاييااة الدر ااة مكتسب ق ائي

 الت سااس بأعمااال قيامااه  و  الخار ي  و  الداخلي الدولة بأمن مخلة  خرى  نائية  ريمة

 .  نبية دولة لحساب
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 ماان القاييااة الدر ااة مكتسب ق ائي بحكب عليه حكب إ ا الحق المستفيد يفقد كما

 فااي الت وياار  و  ساارقتها  و  الدولااة  مااوال اخااتالس  ريمااة  رتكابااه مختصااة محكمااة

 .اليامة باألخالق  و  بالشرف مخلة  نحة  و   ناية  ي  و  الرسمية الوثائق

 ا سااتنناء  و  عليااه الوظيفااة من الي ل عقوبة إيقاع تب إ ا المكافأ  من يستفيد و 

 .المختص المر ع من خدمته عن

 تقديمااه بيااد إ  الخدمااة نهايااة مكافأ  المستفيد تسليب ي و    فإنه القرار وبحسب

 يت اامن المخااتص المر ااع  ماااب القااانوني وكيله من  و  شخصيا منه موقيا خايا إقرارا

 الدائر   مة وإبراء الدائر ، في عمله نتي ة له يترتب ما  ميع عن الشخصي حقه إسقاا

 .الخدمة انتهاء بيد له تنشأ  ن يمكن  و  ناشئة حقوق  ي من ومالقا شامال إبراءً 

 تماات الاا ين الاادائر  مااوظفي  و اااع لميال ااة ل نااة الااو ير يشكل النظاب ووفق

 النظاااب هاا ا  حكاااب سااريان قبل الدائر   د دعاوى برفع يقوموا ولب التقاعد إل  إحالتهب

 متابيااة ماادير برئاسااة فيااه عليهااا المنصااوص الخدمااة نهاية لمكافأ  استحقاقهب في للنظر

 الااو ار  ماان ومناادوبين،  الااو ار  فااي المبااار  األقص  المس د وشؤون القدس شؤون

 .المناسب القرار  تخا  للو ير تنسيباتها وترفع القدس  وقاف ومن

 إلدار  الااو ار  مااوظفي ماان الكااافي الياادد الو ير ييين الصادر النظاب وبحسب

 .النظاب ه ا  حكاب لتنفي  الال مة التيليمات الو ير ويصدر الحساب،

 

 على الصعيد الدولي :ثالثا : 

 لتنيياار الراميااة اإلساارائيلية  ااراءاتاإل  ميااع باااالن يؤكااد لليونيسكو  قرار -1

 المتحد  األمب لمنظمة التنفي ي الم لس  قرفقد  وهويتها المقدسة المدينة اابع

 قااراراً  باإل ماااع (209) ال دورتااه خالل( اليونسكو ) والثقافة واليلب للتربية

 .و سوارها القديمة القدس مدينة حول
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 هللا   يف السفير المنتربين وشؤون الخار ية و ار  باسب الرسمي النااق وقال

 مااع بالتنساايق مكثفااة  ردنيااة دبلوماسااية  هااود نتي ااة  اااء القاارار هاا ا تبنااي“ نإ الفاي 

 .”المنظمة في واإلسالمية اليربية والم موعتين فلساين دولة في ا شقاء

 ملااف في تثبيتها تب التي السابقة المكتسبات  ميع عل  يؤكد القرار  ن ال  و شار

 .القدس

 األردنااي الموقااف عناصاار  ميااع علاا  يؤكااد وملحقيااه القرار  ن الفاي  و و ح

 و ن والمسيحية، اإلسالمية المقدسة األماكن فيها بما و سوارها للقدس القديمة البلد  إ اء

  حاديااة اإلساارائيلية واإل ااراءات ا نتهاكااات رفااض علاا  التأكيااد  عاااد وملحقيه القرار

 .التاريخية األماكن ه   في ال انب

 وغياار ال انااب  حاديااة وإ راءاتهااا انتهاكاتهااا بوقااف إسرائيل القرار ياالب كما

 القديمااة البلااد  وفااي الشااريف، القدسااي الحرب/المبااار  األقصاا  المساا د  ااد القانونيااة

 .واسوارها للقدس

 الراميااة اإلساارائيلية  ااراءاتاإل  ميااع باااالنعلاا   وملحقيااه القاارار يؤكااد كما

 الساابية( اليونسااكو ) بقرارات الت كير يييد  نه كما وهويتها، المقدسة المدينة اابع لتنيير

 كقااو  إساارائيل، فشاال نتي ااة األسااف عاان  مييها عبرت والتي،  بالقدس الخاصة عشر

 القانونيااة غياار األعمااال كاال و  األنفاااق وإقامااة الحفاار  عمااال وقف في ،اللت با ح  قائمة

 .الدولي القانون قواعد وفق الشرقية القدس في األخرى والمدانة

ً  القرار ياالب و   اليامااة للماادير  دائااب ممثاال تييااين فااي اإلسااراع ب رور   ي ا

 المنظمة، اختصاصات  من فيها ي ري ما كل لرصد للقدس القديمة البلد  في لليونسكو 

ً  ويدعو    ميااع لرصااد القاادس إلاا ( اليونسااكو ) ماان التفاااعلي الرصااد بيثة إلرسال  ي ا

 .اإلسرائيلي ا حتالل سلاات ترتكبها التي ا نتهاكات

 القيسااي مكرب( اليونسكو ) لدى الدائب والمندوب باريس في األردني السفير و لق 

 فلساااين ماان  راض  ااب حااول ا ساارائيلي اإلعالن من فيها ح ر ا  تماع خالل كلمة

 اإلقليمااي األماان وعلاا  السالب تحقيق فرص عل  تمت إن الخاو  ه   وخاور  المحتلة
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ً  األردن  ن عل  التأكيد و عاد والدولي،  علاا  التاريخيااة الهاشاامية الوصاااية ماان اناالقا

 وهااو  المقدسااات، ورعايااة لحماية بدور  القياب سيواصل والمسيحية اإلسالمية المقدسات

 .المنظمة في اليربية الم موعة كلمة  كدته ال ي ا مر

 

 

 بلجيكا تؤكد رفضها للضم وتتمسك بحل الدولتين    -  -2

 الخارجيــة وزيــر مــع الصــفدي أيمــن المغتربين وشؤون الخارجية وزير بحث

 فاعــل، دولــي موقــف بلورة إلى تهدف التي التحركات غوفين فيليب البلجيكي والدفا 

 وأمــن الســلمية العملية ويحمي،  فلسطينية أرا  بضم إسرائيل قرار تنفي  دون يحول

 . تداعياته من المنطقة واستقرار

 صــورة فــي (29/6) هــاتفي اتصــال خــالل البلجيكــي نظير  الصفدي ووضع

خرقــا  - نفــ  نإ - الضــم معتبــرا فلســطينية أرا  لضــم الــراف   األردنــي الموقــف

 العمليــة عليهــا قامــت التي األسس وكلواضحا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين 

 . السلمية

 لحــل ســبيال الــدولتين بحــل والمتمسك للضم الراف  بالد  موقف غوفين وأكد

 . الصرا 

 أهميــة وأكــد الدوليــة، بالشــرعية المتمســك البلجيكــي الموقــف الصــفدي وثمــن

 مفاوضــات طــالقوإ الضــم منــع علــى يعمــل دولي تحرك  بلورة في األوروبي الدور

 ....الدولي القانون ووفق الدولتين  ل أساس على الصرا  لحل جادة

 التحــديات مواجهة في للمملكة الداعمة بلجيكا وخطوات مواقف الصفدي وثمن

 إلغاثــة المتحــدة األمــم لوكالــة دعمهــا وعلــى اللجــوء عــبء تحمــل وفي،  االقتصادية

 ( .األونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل
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 الصــفدي أيمن المغتربين وشؤون الخارجية وزير واصل  الصعيد ذات وعلى

 إســرائيل قــرار تنفيــ  لمنــع والجهود المواقف تنسيق سبل بحثل المستهدفة االتصاالت

 أســاس على الصرا  لحل جادة سلمية مفاوضات إطالق واعادة فلسطينية أرا  ضم

 . المعتمدة والمرجعيات الدولي القانون وفق الدولتين  ل

 إســبانيا خارجيــة وزيــرة مــع الهــاتف عبــر محادثــات االتصــاالت ه   وشملت

 خاللها شدد ميالدينوف نيوكوالي السلمية للعملية األممي والمبعوث غونزاليس أرانكا

 للقــانون خرقــا رفضــه وتيكيــد،  الضــم لوقــف الجهــود تكثيــف ضرورة على الصفدي

 . السلمية للجهود قويضا وت  الدولي

 وموقــف بالدها موقف إسبانيا خارجية وزيرة مع اتصاله خالل الصفدي وثمن

 . الدولتين و ل الدولي بالقانون والتمسك الضم رف  أكدا الل ين األوروبي االتحاد

 بهــا تقــوم التي والجهود األوروبي الدور أهمية االتصالين خالل الصفدي وأكد

  قيقــي أفــق وايجــاد،  الضــم لقــرار الكارثيــة التبعــات المنطقــة لتجنيــب المتحدة األمم

 علــى الــدولتين  ــل يشــكل والــ ي الشــعوب تقبله ال ي والشامل العادل السالم لتحقيق

 . الو يد سبيله الدولي القانون أساس

 30/6/2020الدستور 

 أكثر من ألف نائب في البرلمان األوروبي يعارضون "الضم"    -3

 فيــه يعلنــون بيانــا  األوروبــي البرلمــان فــي نائبــا (1080) مــن أكثــر أصــدر

 الجاـنــب األ ادي" الضم" خطة وك لك ،"القرن صفقة" األميركية للخطة معارضتهم

 .الغربية الضفة في فلسطينية لمناطق إسرائيل قبـل مـن

ــترتس ـصــحيفة وبـحــسب ــة، هــ ــإن العبرـي ــان فــ ــ ي البـي ــة ـصــدر الــ  الليلــ

 نـقــل إـلــى بورـيــل جوزـيــف األوروـبــي االتـحــاد خارجيــــة وزـيــر دعــا الماضـية،

 .وخيمة عواقـب لهـا سـيكون الخطـوة هـ   أنإلى  وعلنيـة واضـحة رسـالة
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ــ ين الـنــواب أولـئــك ويمـثــل ــة (25)الـقــرار عـلــى وقـعــوا اـل  أوروبـيــة دوـل

 وزهافــا  زان ونعومي بورغ ابراهام منها إسرائيلية شخـصيات جانـب إلـى مختلفـة،

 العــام المــدعي جانــب إلى اإلسـرائيلي، الكنيـست فـي سابقون أعـضاء وهـم جالؤون،

 .الدولتين  ل خيار يدعمون ممن وهم يائير، بن مايكل أبيب تل في األسبق

 وفنلنــدا والــدنمارك التشــيك وجمهوريــة وبلجيكــا النمســا دول يمثلــون والنواب

 ولوكــــسمبورج وايطاليــــا وإيرلنــدا وأيــــسلندا والمجــــر واليوـنــان وألمانـيــا وفرنـسا

 وســلوفينيا فاكياســلو و  ورومانيــــا والبرتغــــال وبولنــــدا والنــرويج وهولنــدا ومالطــا

 .وبريطانيا وسويسرا والسويد سبانياوإ

ــا ــع كم ــى وق ــان عل ــر شخصــيات البي ــة غي ــا مــن برلماني ــى بريطاني ــب إل  جان

 ســــيقود الــــ ي االيرلنــدي الــــوزراء رئــيس مــارتن مايكـل منهـا بـارزة شخصيات

 الفرنسية البرلمانات فــي كبــار نــواب جانــب إلــى بــالد ، فــي الجديــدة الحكومــة

 .المختلفة واألوروبية

 بنـظــام ملتزـمــون أوروـبــا، أنحــاء جميــع مــن نــواب نحــن: "البيــان فــي وجاء

 تراـمــب اـلــرئيس خطــة بشــين الجديــة مخاوفنــا عن نعلن القـانون، علـى قـائم عـالمي

 نحــن..  الغربيــة للضــفة إـســرائيل ـضــم وا تمـال،  الفلـسطيني اإلسـرائيلي للـصرا 

 الدولـيــة العالـقــات منظوـمــة ـفــي هـ ا سـيخلقها التـي الـسابقة ه   بشين للغاية قلقون

 ".عام بشكل

ــود: "وأضــاف ــزمن، مــن لعق ــت ال ــا دأب ــى أوروب ــز عل ــدولتين ـ ــل تعزـي  اـل

 األمـن مجلـس وقـرارات الـدولي القـانون بموجـب الفلـسطيني، اإلسـرائيلي للـصرا 

 األراـضــي علـى الدائمة اإلسـرائيلية الـسيطرة تعـزز األميركيـة الخطـة إن..  الـدولي

 اـلــضوء إـســرائيل وتعـطــي ـســيادة ـبــدون وتتركـهــا المتـجــاورة، غـيــر الفـلــسطينية

 ".وا د جانب من الغربية الضفة من كبيرة أجزاء لضم األخـضر
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 لإلـســرائيليين الحـيــاة علــىثــر الضــم واكد النواب على أنهم قلقون للغاية من أ

 اســتقرار زعزعــة رأـثـ  مــن للغايــة قلقــون أنهــم علــى النــواب وأكــد ،  والفـلــسطينيين

 .المنطقة

 لـهــ ا للـتــصدي بحـزم التـصرف إلـى األوروبيـين المـسؤولين البيـان وطالـب

 .بهدوء يمر ال أن يجب الضم بين بوريل لتصريحات دعمـه مؤكـدا التحـدي،

 علــــى أخــــرى دوالل  سيــــشجع المخطــط لهــ ا االســتجابة عــدم أن واعتبــر

ــاد  تجاهــــل  لالســتقرار أساســي هــو  يعتبــر الــ ي الــدولي للقــانون األساســــية المبــ

 أوروبــا لــدى ومســؤولية عميـقــة مـصلحة يوجـد أنـه إلـى مـشيرال  العـالم، فـي واألمـن

 ـخــالل ـمــن لـلــصرا  الـمــستدام الـحــل عـلــى والعمـل القـانون، هـ ا لحمايـة والعـالم

 ـمــن لـكــل المـتــساوية والحـقــوق األمنـيــة واال تياـجــات المـشروعة التطلعـات تلبيـة

ــسطينيين، اإلـســرائيليين  هــ   لتعزيــز الدبلوماســية األدوات تمتلــك أوروبــا وأن والفـل

 علــى المــوقعين النــواب أي) للمـساعدة اسـتعداد علـى وأنهـم و لهـا، العادلـة القـضية

 (.البيان

 24/6/2020القدس المقدسية 

 فرنسا : ضم اسرائيل ألي ارا  فلسطينية ال يمكن ان يمر دون عواقب   -4

 فـي أرا  ألي إسـرائيل ضم إن دريان:  لو  إيف جان الفرنسي، الخارجية وزير قال

 . عواقب له وستكون الدولي للقانون انتهاكا سيكون المحتلة، الغربية الضفة

 فـلــسطينية، أرا  ـضــم أن"  ( 21/7) برلمانـيــة جـلــسة ـفــي درـيــان لـو  وأضـاف

 ".الصرا   ل أطر على الشك من بظالل يلقي أن شينه من مسا تها، كانـت مهمـا

 خـيــارات ـنــدرس ونـحــن عواـقــب، دون اـلــضم ـقــرار يـمــر أن يمـكــن: " ال وـتــابع

ـــة ـــى مختلـف ـــستوى عـل  األوروبيـــين شـــركائنا مـــع بالتنســـيق وكـــ لك الـــوطني، الـم

   ".الرئيسيين
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 2/7/2020الحياة الجديدة 

 الفاتيكان : االجراءات اال ادية يمكن ان تعر  السالم للخطر  -5

 بــارولين، بيتــرو  الكاردينــال الخارجيــة وزيــر ، الفاتيكــان فــي الثــاني الرجــل التقــى  

ــات بســفيري ــر واســرائيل المتحــدة الوالي ــق عــن للتعبي  بشــين الرســولي الكرســي قل

 السالم عن البحث للخطر تعر  أن يمكن التي المحتملة الجانب األ ادية اإلجراءات

 ".والفلسطينيين اإلسرائيليين بين

 إســرائيل دولــة أن على التيكيد يكرر الرسولي الكرسي" إن :  للفاتيكان بيان وقال     

 بهــا معتــرف  ــدود ضــمن وأمن بسالم والعي  الوجود في الحق لهما فلسطين ودولة

 ".دوليا

 ســابق وقــت فــي أكــد قــد أكــونيس أوفيــر اإلسرائيلي اإلقليمي التعاون وزير وكان     

 الغربيــة الضــفة مــن أجــزاء ضــم يعتــزم نتنيــاهو  بنيــامين الوزراء رئيس أن األربعاء

 علــى ترامــب دونالــد األمريكي الرئيس يوقع أن قبل ليس ولكن الجاري، الشهر خالل

 .الخطة

 فــي بالتيكيــد الضــم ســيتم: "اإلسرائيلي الجي  إذاعة مع مقابلة في أكونيس، وقال     

 ".يوليو /تموز شهر

 علــى األمريكيــة اإلدارة من كاملة موافقة على بعد تحصل لم إسرائيل أن وأوضح     

 الــرئيس يصــدر أن قبــل خطوة أي اتخاذ المستبعد من أنه على مشددا الخطة، تفاصيل

 .الشين به ا جديدا بيانا ترامب دونالد األمريكي

 2/7/2020جريدة القدس 

 

 بحمد هللا انتهت

 ********************** 


