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  األفاضل، األقرباء أعزائي

  

  وبعد،، طیبة تحیة

 غم ار  لخ وض  مج دداً  لإلستعداد نعود اآلن نحن وھا ة،بالق تحت النیابي للتمثیل الخصاونة عشیرة خسارة على ونیف سنتین تقریبًا مضت لقد
   .ةالكریم العشیرةأبناء  من مرشحینا أحد ودعم النیابیة اإلنتخابات

 جمی ع  خس ارة  ع ن  أسفرت والتي الماضیة االنتخابات في بنا ألم الذي التشتت نتجنب لكي السابقة أخطائنا من نتعلم أن علینا یجب ،ًةبدای ولكن
  .والوسائل السبل بكافة وتدعمھ العشیرة علیھ تجمع واحد شخص لترشیح معًا التعاون علینا یجب أنھ حیث. مرشحینا

 مجل  س ف  ي المس ؤولیة  زم  ام لت  ولي وعملی اً  وأكادیمی  ًا علمی اً  المؤھل  ون أبنائھ  ا م ن  العدی  د ل دیھا  الخص  اونة عش  یرة أن عل ى  نك  رأ ال أنن ي  وإذ
 سیاس یة  وحنك ة  عملی ة  خب رة  ذو أش خاص  وج ود  تس تدعي  الحبی ب  أردنن ا  یواجھھ ا  الت ي  والتح دیات  القادم ة  المرحل ة  أن إال ؛ياألردن   النواب

 أطی اف  كاف ة  م ن  عالی ة  ومص داقیة  كبی ر  ب إحترام  یتمتع ون  أش خاص  وج ود  أیض اً  تتطل ب  القادم ة  المرحل ة  فإن كلھ، ذلك إلى باإلضافة. عالیة
  .األردني المجتمع

 المس موع  ص وتنا  لیك ون  الخص اونة  ھ اني  ال دكتور  مع الي  إس م  أط رح  أن أود فخ ر  وبك ل  فإنني ،والتحدیات متطلباتوجود ھذه ال ضوء وفي
 أج  ل م  ن مع  ًا واإلتف  اق الص  فوف ورص توحی  د إل  ى م  ةیالكر عش  یرتنا أف  راد جمی  ع أطال  ب أنن  ي كم  ا. وخارجھ  ا القب  ة داخ  ل وض  وح بك  ل

  .الغالي عمنا بترشیح یطالب الذي الغفیر الجمع إلى اإلنضمام

 أن ھ  حی ث . الخص اونة  ھ اني  ال دكتور  مع الي  ودع م  م ؤازرة  إل ى  ت دعونا  الت ي  األس باب  أب رز  نس تعرض  أن جدًا المھم من فإنھ ذلك، قبل ولكن
 األخی رة،  اآلون ة  ف ي  أن ھ  كم ا . واإلقلیم ي  والعرب ي  المحل ي  المس توى  على ومحترمة معروفة شخصیة ذو وھو األول، الطراز من دولة رجل

 ةتومناقش   ھعرض   أس لوب  ف ي  خصوص اً والثن اء   الم دیح  ل ھ  أكالت التي اإلعالم وسائل معظم وتناقلتھ عالیًا الخصاونة ھاني الدكتور إسم برز
 األردن ي  المجتم ع  أف راد  تفاع ل  ع ن  ناھی ك  ھ ذا . ومتطلب اتھم  حق وقھم  إب راز  عل ى  فیھ ا  ح رص  والت ي  األردنیین، العسكریین المتقاعدین بیانل

 ینتس ب  الت ي  الكریم ة  بالعش یرة أیض ًا   وأش ادت  ،الخص اونة  ھ اني  بال دكتور  أش ادت  والت ي من أبناء شعبنا الكریم  اإلیجابیة الفعل ردود وتوالي
  .الخصاونة ھاني الدكتور على والغریب بجدید لیس األمر وھذا. إلیھا

. الجمی ع  قب ل  من التقدیر موضع دائمًا كان وإخالص، تفان بكل األردني المجتمع وأفراد العشیرة أفراد وخدمة دعم على الدائم حرصھ أن كما
 ال دكتور  إن .مس اعدة ع ون وال قصارى جھده لمساعدة أي ش خص یلج أ إلی ھ طلب ًا لل    دائمًا یبذل الخصاونة الدكتور ھاني أن الجمیع یدرك  حیث
 رزی ن  بك الم  وینط ق  وعربی ًا،  محلی اً  مس موع  بص وت  یتمت ع  وھ و . بلس انھ  وی تكلم  األردن ي  الش ارع  بن بض  یشعر رجُلحقًا ل الخصاونة ھاني

   .الئم لومة الحق قول في تأخذه وال والعقول، قلوبال معھ تتفاعل

 لإلنتخاب ات  نفس ھ  بترش یح  ھب  طالنو ل ھ  دعمن ا  ع ن  نعل ن  تجعلن ا  الت ي  والم ؤھالت  الص فات  من العدید ةنواصخلا يناھ روتكدلا ىلد فإنھ لذلك،
 ،ةلاس  رلا هذھ   مات  خ يف   ين  نإو .األردنی ة  الدول ة  خدم ة  ف ي  اإلس تراتیجي  مركزھ ا  الخص اونة  عش یرة  مج دداً  تتب وأ  ان أج ل  من القادمة النیابیة

 الخص  اونة ھ  اني ال  دكتور مع  الي بترش  یح والمطالب  ة الت  رویج ف  ي فعالی  ة بك  ل والمس  اھمة الحمل  ة ھ  ذه إل  ى اإلنض  مام ىل  إ ًاع  یمج مكوع  دأ
 یك ون  وب ذلك . واألص دقاء  واألقرباء األھل على وتوزیعھا الرسالة ھذه طباعة في المساھمة الجمیع من أرجوا كما. القادمة النیابیة لإلنتخابات

  .حاجنلاو قیفوتلا ماود عیمجلل ىنمتأو. شملھا ولم العشیرة صفوف توحید في مھمًا دورًا لعب قد مكمن واحد كل

  

  ،،وبركاتھ، اهللا ورحمة كمیعل والسالم
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