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برنامج ديوان الديوان ناقش الموقف األردني من القضية الفلسطينية

الفايز لـ«صوت العرب» :نتصدى ألي مؤامرة ضد القدس
�أكد رئي�س جمل�س الأعيان الأردين
في�صل الفايز ان موقف الأردن ثابت
جتاه القد�س من خالل الت�صدي لأي
م�ؤامرة �ضد دولة فل�سطني ،م�شري ًا
�إلى ان املطلوب هو موقف عربي
وا���س�لام��ي م��وح��د ل��دع��م املوقف
الأردين الرا�سخ.
و�أ�شار يف برنامج «ديوان الديوان»
على قناة �صوت العرب مع االعالمي
الدكتور ه�شام الديوان الى ان عالقة
الأردن بالقد�س متجذرة تاريخيا
وهي عالقة روحية ولذلك ال ميكن
القبول ب�إقامة دولة فل�سطني دون
ان تكون عا�صمتها القد�س ومواجهة
ما ي�سمى �صفقة القرن �أو غريها من
امل�شاريع اال�ستعمارية.
ون��ا���ش��د ال��ف��اي��ز دول اخلليج
مب�ساعدة الأردن اقت�صادي ًا لأن
ذلك �سينعك�س على ا�ستقراره امني ًا
وكذلك على ا�ستقرار املنطقة ب�شكل
عام خ�صو�ص ًا ان الأردن يعترب حجر
ال��زاوي��ة يف املنطقة ،مبينا ان
الدعم من خالل زيادة امل�ساعدات
وحجم اال�ستثمار وو�ضع الأولوية
للعمالة الأردنية للعمل يف دول
اخلليج ,وج��اء احل��وار معه على
النحو التايل:
• ب��داي��ة م��ا ه��و ا���ص��ع��ب من�صب
ت��ول��ي��ت��ه ...ه��ل رئ��ا���س��ة جمل�س
النواب ام جمل�س االعيان ام جمل�س
الوزراء ؟
 لن ا�ستخدم م�صطلح الأ�صعبولكن دعنا نقول م��ا ه��و االثقل
وح�سب الد�ستور الأردين رئي�س
ال�����وزراء ه��و ���ص��اح��ب ال��والي��ة
ال��د���س��ت��وري��ة وم�����س ��ؤول ع��ن كل
امللفات ال�سيا�سية والأمنية ،وعلى
�سبيل املثال الو�ضع االقت�صادي
يتحمله رئي�س الوزراء ولذلك �أرى
ان االثقل فيما يخ�ص امل�س�ؤولية
هو من�صب رئي�س الوزراء ،وفيما
يخ�ص من�صب رئي�س جمل�س النواب
كذلك له ثقل معني فهو يتعامل
مع  130نائب ًا ومن ال�صعوبة ان
يتعامل معهم ولكل واح��د ر�أي،
وفيما يخ�ص رئي�س جمل�س االعيان
ف�أنت تتعامل مع �شخ�صيات لها
جتارب �سيا�سية عميقة.

نأمل من الدول
المستقرة
االتفاق على
موقف موحد
تجاه قضايانا

يجب عدم
ترك جزء من
الحلول في يد
دول أخرى مثل
تركيا

• رئي�س جمل�س الأعيان الأردين في�صل الفايز خالل حواره مع د .ه�شام الديوان

الوضع اإلقليمي بعد غزو الكويت أثر
على األردن ...ومازلنا مستقرين سياسي ًا
• املنطقة العربية متر مبنعطفات
خ��ط�يرة ,ه��ل ب��الإم��ك��ان اخل��روج
ب�أمان من هذا الو�ضع؟
 العامل العربي يواجه حتديات ملي�سبق لها مثيل وهو مفتت ومق�سم
وهم ي�سعون الى تق�سيم املق�سم،
وهناك اقاويل عن �سايك�س بيكو
جديدة واالن اذا نظرنا الى الو�ضع
العربي وعلى �سبيل املثال �سورية
فالو�ضع ���س��يء ,وك��ذل��ك ليبيا
الو�ضع �سيئ واليمن وال�س�ؤال:
متى يتم اخلروج من هذه احلروب
ال نعلم ،ولذلك يجب الرتكيز على
الدول امل�ستقرة مثل دول اخلليج
العربي ب�رصف النظر عن اخلالف
بينها وكذلك م�رص والأردن والعراق
املتجه نحو اال�ستقرار فيجب ان
تظل ه��ذه ال��دول م�ستقرة ويكون

لها موقف موحد جتاه ما يجري،
وال نرتك احللول لدول �أخرى مثل
ت��رك��ي��ا ,حتى ميكن �إي��ج��اد حل
واخلروج من عنق الزجاجة.
• الأردن ي��واج��ه م���أزق�� ًا �أمني ًا
واقت�صادياً ،كيف له اخلروج ب�أقل
كلفة من هذا امل�أزق؟
 الو�ضع الإقليمي اثر على الأردنوو�ضعنا ال�سابق كان جيد ًا وكانت
الأو�ضاع تتجه نحو الأف�ضل ولكن
بعد ح��رب ال��ع��راق ب��د�أت الأم��ور
بالرتاجع ويظل من الناحية الأمنية
و�ضعنا جيد ًا جد ًا وم�ستقر ًا ولكن
الو�ضع االقت�صادي هو ال�صعب،
ووقفة الكويت لن نن�ساها ابد ًا،
والأردن حجر الزاوية لال�ستقرار
يف املنطقة وانا�شد القادة دعم
الأردن اقت�صادي ًا لأن ذلك �سينعك�س

هونغ كونغ :تمرير مشروع قانون
لتسليم المجرمين
قالت زعيمة هونغ كونغ ،ك��اري الم ،ام�س� ،إن
�إدارتها عاقدة العزم على مترير م�رشوع قانون ت�سليم
املجرمني.
و�أث��ار الت�رشيع املقرتح احتجاجات جماهريية يف
امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة ،والتي وعدت بدرجة
عالية من احلكم الذاتي مبوجب �صيغة «دولة واحدة
ونظامان» عندما عادت �إلى احلكم ال�صيني يف عام
.1997
وقالت احلكومة � ،إنها �ستتجاوز الإجراء الت�رشيعي
للإ�رساع يف مترير التعديالت على مر�سوم اجلناة
الهاربني ،الذي و�صفته وزارة اخلارجية الأمريكية
الأ�سبوع املا�ضي ب�أنه يهدد حكم القانون يف هونغ
كونغ.
فيما عرقل املعار�ضون �سل�سلة من اجلل�سات الت�رشيعية
التي كانت تهدف �إلى التدقيق يف م�رشوع القانون،
حيث اندلعت امل�شاجرات يف املجل�س الت�رشيعي.
وقالت كاري الم لل�صحافيني «امل�شكلة الأكرث خطورة
قدما ،وكيفية
هي �أننا مل نتمكن من ر�ؤية طريق للم�ضي ً
اخلروج من هذا اجلمود بخالف �إجباري على �إلغاء
م�رشوع القانون هذا ،لكن هذا غري واقعي».
و�أ�ضافت �أن م�رشوع القانون �سري�سل الآن مبا�رشة
�إلى املجل�س الت�رشيعي الكامل يف  12يونيو لقراءة

• زعيمة هونغ كونغ

ثانية ،يف حماولة لإق���راره قبل العطلة ال�صيفية
للمجل�س الت�رشيعي.

كوريا الجنوبية :محادثات دفاعية
مع اليابان والصين
ت�سعى ك��وري��ا اجلنوبية لعقد
حمادثات دفاعية ثنائية مع اليابان
وال�صني على هام�ش منتدى �أمني
�إقليمي �سنوي مطلع ال�شهر املقبل
يف حماولة ال�ستعادة العالقات
ال��دف��اع��ي��ة امل��ت��وت��رة م��ع ال��دول
املجاورة.
ونقلت وكالة �أنباء يونهاب الكورية
اجلنوبية عن امل�س�ؤولني قولهم
�إنه يتم �إجراء مناق�شات مع اليابان
وال�صني لتنظيم حمادثات فردية
بني وزي��ر ال��دف��اع جونغ كيونغ
دو ونظرييه الياباين وال�صيني
عندما يجتمع كبار م�س�ؤويل الدفاع
يف �سنغافورة حل�ضور املنتدى
ال�سنوي ،املعروف با�سم حوار
�شاجنريال ،املقرر عقده يف الفرتة
من  31مايو احلايل �إلى  2يونيو
املقبل.
وتوترت العالقات الدفاعية لكوريا
اجلنوبية مع اليابان ب�سبب الرادار
وم��ع ال�صني ب�سبب نظام الدفاع

ال�����ص��اروخ��ي الأم�يرك��ي ،وكانت
�آخ��ر م��رة عقدت فيها حمادثات
دفاعية رفيعة امل�ستوى بني �سيول
وطوكيو يف �أكتوبر  ،2018وكان
�آخر اجتماع لوزيري دفاع �سيول -
بكني يف �أكتوبر .2017
ووفقا لو�سائل الإعالم اليابانية،
فقد ع�بر وزي��ر ال��دف��اع الياباين
تاكي�شي �إواي����ا �أث��ن��اء تناوله
ملو�ضوعات ب�ش�أن كوريا ال�شمالية
م�ؤخرا عن رغبته يف العودة �إلى
العالقة الأ�صلية مع �سيول ولقاء
وزي��ر ال��دف��اع ال��ك��وري اجلنوبي
جونغ كيونغ-دو.
ويف وق��ت �سابق من ه��ذا ال�شهر،
�أجرت كوريا ال�شمالية اختبارات
لأ���س��ل��ح��ة م��رت�ين ،مب��ا يف ذلك
ال�����ص��واري��خ ق�صرية امل���دى ،يف
ا�ستياء وا�ضح من حمادثات نزع
ال�����س�لاح ال��ن��ووي امل��ت��وق��ف��ة مع
الواليات املتحدة.
وتدهورت العالقات الدفاعية بني

�سيول وطوكيو ب�شكل خا�ص منذ
دي�سمرب املا�ضي عندما زعمت
اليابان �أن �سفينة حربية كورية
جنوبية وجهت رادار ر�صد ع�سكريا
على طائرة دورية بحرية لليابان،
وهي تهمة نفتها �سيول.
وقال م�س�ؤول �آخر� ،إنه على الرغم
من االحتكاكات طويلة الأم��د يف
عالقاتهما الدبلوما�سية الناجمة عن
الق�ضايا ال�سيا�سية والتاريخية،
ف�إن تعاونهما الدفاعي كان نقطة
جتمع نادرة ،ويبدو �أن هذه احلاجة
قد ازدادت يف الآونة الأخرية.
وكانت �سويل وبكني على خالف
ب�ش�أن ن�رش وا�شنطن لبطارية (ثاد)
على الأرا���ض��ي ال��ك��وري��ة يف عام
 .2017ورغم �أن احللفاء قالوا �إن
النظام يهدف �إل��ى الدفاع ب�شكل
�أف�ضل �ضد تهديدات ال�صواريخ من
كوريا ال�شمالية ،قدمت ال�صني
احتجاجات قوية مدعية �أنه �سي�رض
مب�صاحلها الأمنية اال�سرتاتيجية.

أناشد جميع األشقاء دعم بالدنا بزيادة
حجم االستثمار وفرص العمل في الخليج

على اال�ستقرار الأمني وا�ستقرار
املنطقة ب�شكل عام.
• هل العامل يجهل �أهمية الأردن
فيما يخ�ص اال�ستثمار وفيما يخ�ص
توفري اال�ستقرار بانعا�ش احلياة
االقت�صادية؟
 العامل يعرف �أهمية الأردن،وبلدنا مهم جيو�سيا�سي ًا والأردن
اذا ا�ستقر ا�ستقرت املنطقة ونحن
ال نعلم ملاذا ال ي�أتي الدعم ،يف
حني الكل يعرف ان الأردن هو حجر
ا�ستقرار املنقطة ،لذا اكرر وانا�شد
جميع اال�شقاء بدعم الأردن لأن
امننا واحد ،وكذلك انا�شد بزيادة
حجم اال�ستثمار الذي له دور كبري
يف معاجلة ق�ضية البطالة.
• كان ل�ل�أردن دور كبري فقد فكك
م����ؤام���رات وواج���ه التق�سيم يف

املنطقة ،لكن الآن فعلى ما يبدو
ان الأردن مل يعد كما ك��ان يف
ال�سابق فهل تخلى عن دوره الأمني
الإقليمي؟
 كما كان جاللة امللك ح�سني,طيب ال��ل��ه ث���راه ,ي�سعى دائم ًا
الى ا�ستقرار املنطقة وك��ان على
ت��وا���ص��ل م��ع ال��ق��ادة يف الغرب
لت�أمني اال�ستقرار باملنطقة ,كذلك
يفعل امللك عبدالله قد ذهب الى
الكونغر�س الأمريكي وحتدث معهم
يف «م�ستقبل املنطقة» و�صفقة
القرن والتحديات التي تواجهها
املنطقة وحت��دث مع الغرب عن
تبعات عدم اال�ستقرار يف املنطقة
وت�أثريه على االقت�صاد العاملي.
• هل �سيقول الأردن ال فيما يخ�ص
الق�ضية الفل�سطينية؟

 امللك عبد الله وا�ضح بالءاتهال���ث�ل�اث ،ف��امل��وق��ف ال��ع��رب��ي
املوحد يجب ان يدعم الأردن يف
الت�صدي لأي م�ؤامرة �ضد الق�ضية
الفل�سطينية ،و�أ�ؤك��د للجميع ان
موقف امللك وا���ض��ح واملطلوب
موقف �إ�سالمي وعربي موحد لدعم
الأردن يف توجهه �ضد التفريط
بالق�ضية الفل�سطينية.
• وماذا عن القد�س ؟
 ل��ن يتنازل امللك ع��ن القد�سوالها�شميون لهم عالقة روحية
ب��ال��ق��د���س وه���ي ع�لاق��ة متجذرة
وامللك هو من ن�سل الر�سول �صلى
الله عليه و�سلم ,فكيف لنا التنازل
ع��ن ال��ق��د���س ،ول��ك��ن ال ن�ستطيع
حتمل الق�ضية الفل�سطينية مبفردنا
وامل��ط��ل��وب م��وق��ف ع��رب��ي موحد

ملواجهة ال�ضغوط على الأردن.
• هل ميكن �إيجاد حل لقيام الدولة
الفل�سطينية دون ان تكون عا�صمتها
القد�س؟
 ال ميكن ،وال ميكن ان يقبل �أيفل�سطيني ان ي�ساوم على القد�س
فهي عا�صمة فل�سطني الأبدية.
• دخول الأردن الى جمل�س التعاون
اخلليجي هل من املمكن ان يحل
م�شكالته االقت�صادية؟
 طرح هذا املو�ضوع يف ال�سابقوكان هناك بع�ض التحفظات من
بع�ض ال��دول اخلليجية لأ�سباب
خمتلفة ،ون��ح��ن ن�سعى لنكون
جزء ًا من هذه املنظومة ،والبديل
ان تتم معاملة الأردن كباقي دول
اخلليج وعلى �سبيل املثال زيادة
اال�ستثمار يف الأردن وزيادة حجم
امل�����س��اع��دات و�إع��ط��اء الأول��وي��ة
لالردنيني للعمل يف دول اخلليج
ومثل هذه اخلطوات جيدة بدون ان
نكون ع�ضو ًا.
• ما �أ�صعب ظ��رف واجهته خالل
عملك؟
 يف احلقيقة مررنا بظروف �صعبةمثل اح��ت�لال ال��ك��وي��ت وت�أثرنا
باالحتالل وكان عمل �أدى �إلى دخول
القوات الأجنبية الى املنطقة وكل
امل�شاكل التي وقعنا بها بعد هذا
االحتالل الغا�شم للكويت ,ما �أدى
الحتالل حتمي للعراق وه��ذا اثر
علينا ب�شكل مبا�رش ،وبعد ذلك
االزمة االقت�صادية التي مررنا بها
عام  2008فكل هذه االحداث تعترب
حتديات.
• ما هي �سلطاتكم كمجل�س �أعيان؟
ح�سب ال��د���س��ت��ور نحن ج��زء من
ال�سلطة الت�رشيعية ،وبعدما
يناق�ش م�رشوع احلكومة يف جمل�س
ال��ن��واب وي��ق��ر ي ��أت��ي الينا فاذا
�أقررناه يذهب الى امللك لينظر
فيه ثم ي�صبح قانونا ان اعتمده،
واذا مل نوافق عليه يعود ملجل�س
النواب ويتم عقد اجتماع م�شرتك
بني جمل�سي الأع��ي��ان والنواب،
وملجل�س الأعيان كل ال�صالحيات
التي ملجل�س النواب ما عدا �سحب
الثقة من النواب.

بحصوله على  ٪ 55.5من األصوات

إندونيسيا :الرئيس ويدودو يفوز بوالية ثانية
�أعلن ام�س الثالثاء يف جاكارتا
ف��وز الرئي�س الإندوني�سي،
جوكو وي��دودو ،بوالية ثانية
بح�صوله ع��ل��ى  ٪ 55.5من
الأ����ص���وات ،م��ق��اب��ل ٪ 44.5
ملناف�سه اجل�نرال املتقاعد،
برابوو �سوبيانتو.
وق��ال رئي�س اللجنة العليا
لالنتخابات ،عارف بودميان،
خ�لال م ��ؤمت��ر �صحايف ام�س
الثالثاء ،نقلت وقائعه مبا�رشة
على ال��ه��واء و�سائل الإع�لام
املحلية� ،إن ق��رار �إع�لان فوز
وي���دودو «���ص��در يف  21مايو
وي�رسي فورا».
و���ص��درت النتائج الر�سمية
ل�لان��ت��خ��اب��ات ق��ب��ل ي���وم من
موعدها املقرر �أ�صال.
وا�ستبقت ال�سلطات �إع�ل�ان
النتائج بن�رش تعزيزات �أمنية

يف العا�صمة خ�شية تنظيم
املعار�ضة تظاهرات احتجاجا
ع��ل��ى ف���وز وي�����دودو امللقب
بـ»جوكوي».
ومنذ االنتخابات الرئا�سية التي
جرت يف � 17أبريل ،وناهزت
ن�سبة امل�شاركة فيها  80%من
�أ�صل  190مليون ناخب ،ال ينفك
مر�شح املعار�ضة يتوعد بتنظيم
ت��ظ��اه��رات �ضخمة احتجاجا
على ما يقول �إنه تزوير وا�سع
النطاق اعرتى االنتخابات.
وهدد اجل�نرال املتقاعد بعدم
االع�تراف بنتائج االنتخابات
�إذا ما فاز بها «جوكوي».
غري �أن ال�سلطات نا�شدت �أن�صار
املعار�ضة عدم التظاهر خ�شية
من وق��وع «هجمات �إرهابية»
قد تن ّفذها «جماعات جهادية»
م�ستغلّة هذه االحتجاجات.

• الرئي�س االندوني�سي

اإلفراج عن أميركي مدان بدعم «طالبان» و«القاعدة»
قررت حمكمة يف الواليات املتحدة ب�شكل مفاجئ،
الإفراج مبكرا عن مواطن �أمريكي حكم عليه بال�سجن
ملدة  20عاما ،بتهمة دعم حركة «طالبان» وتنظيم
«القاعدة» يف �أفغان�ستان عام .2001
و�أكدت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست»� ،أن جون ووكر ليند
( 38عاما) املحتجز يف نوفمرب  2001يف �أفغان�ستان،
حيث قاتل �إلى جانب «طالبان» ،واملتواجد حاليا
يف �سجن بوالية �إنديانا� ،سيفرج عنه غدا اخلمي�س
قبل � 3سنوات من انق�ضاء فرتة عقوبته.
ومب��وج��ب ��شروط الإف���راج عنه� ،سيحتاج ليند
�إل��ى ت�رصيح خا�ص ل�رشاء احلوا�سيب والأجهزة
الإلكرتونية للولوج �إل��ى الإن�ترن��ت ،و�سيخ�ضع
لفحو�صات نف�سية ،ومل ي�سمح له بتبادل ر�سائل يف
الإنرتنت ب�أي لغة با�ستثناء الإنكليزية.
و�سافر ليند الذي اعتنق الإ�سالم يف عام � 1997إلى
�أفغان�ستان يف مايو  ،2001حيث تلقى تدريبا يف
مع�سكر الفاروق التابع لتنظيم «القاعدة» قرب مدينة
قندهار ،وح�رض هناك حما�رضات لزعيم «القاعدة»
الراحل� ،أ�سامة بن الدن.
وبقي ليند يف املع�سكر بعد هجمات � 11سبتمرب،
وقرر موا�صلة القتال �ضد مواطنيه وحلفائهم �إلى
جانب «طالبان».
وعار�ض ال�سيناتور اجلمهوري ريت�شارد �شيلبي
وزميلته الدميقراطية ماغي ح�سن ،الإفراج عن هذا
الرجل ،وبعثا ،يوم اجلمعة املا�ضي ،بر�سالة �إلى
مكتب ال�سجون الفيدرايل الأمريكي طلبا فيها ك�شف
الإج��راءات املتخذة ملنع عودة املتطرفني املفرج
عنهم �إلى الأن�شطة املت�شددة خارج جدار ال�سجن.
و�أثار هذا القرار ت�سا�ؤالت يف الواليات املتحدة ب�ش�أن

• رمز الق�ضاء االمريكي

اخلطر الذي ي�شكله ال�سجناء املدانون بالتطرف
بعد خروجهم من ال�سجن ،حيث �أ�شار الباحث يف
برنامج درا�سة التطرف يف جامعة جورج وا�شنطن،
بينيت كليفورد� ،إلى غياب �أي برنامج �إعادة ت�أهيل
للمتطرفني على امل�ستوى الفيدرايل ،مو�ضحا �أن
احلكومة تعول يف تعاملها مع ه�ؤالء على عقوبات
�سجن طويلة املدى.
غري �أن ال�سجون الفيدرالية تواجه ،ح�سب كليفورد،
�صعوبات ملمو�سة يف هذا ال�سبيل ،نتيجة لنق�ص

التمويل املطلوب والبريوقراطية واعتماد برامج
�إعادة الت�أهيل التقليدية التي ت�ستخدم بحق املدانني
بالق�ضايا اجلنائية العادية.
وح��ذر الباحث كيفني ل���وري ،يف مقال ن�رشته
جملة «الق�ضاء على نزعة التطرف» (Journal for
 )Deradicalizationمن �أن كل خام�س من 500
�سجني مدان بق�ضايا الإرهاب يف ال�سجون الأمريكية،
�سيغادر ال�سجن خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة،
منهم  62مواطنا �أمريكيا.

