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 ،فاضلقارب األواأل ةعموملا بناءأ

 وبعد،، طيبة تحية

 

 بذذذ   الجميذذذ  لذذذد  يعذذذر  أصذذذبح مذذذا واإلجتمذذذاع  السياسذذذ  التذذذوتر مذذذن حالذذذة يعذذذي  العربذذذ  والعذذذالم مضذذذ  عذذذامين منذذذ 

 وإقليميذذذا عربيذذذا الجميذذذ  أفاجذذذ ، متسذذذار  وبشذذذ ل ، جسذذذام أحذذذدا  الفتذذذر  هذذذ   خذذذ ل حذذذد   حيذذذ   ،"العربذذذ  الربيذذذ "

 مذذذن وأصذذذبح والمسذذذتمر، المتوقذذذ  غيذذذر الجذذذار  التيذذذار هذذذ ا لذذذوا ت ذذذون أن لهذذذا  ذذذان مذذذا أمذذذورا   وفرضذذذ  وعالميذذذا،

 مختلفذذة األردنيذذة الحالذذة أن ومذذ . والتطذذورا  األحذذدا  هذذ   أمذذام المطذذا  بنذذا سذذينته  أيذذن إلذذ  الجذذزم بم ذذان الصذذعوبة

 األردن فذذذ  يجذذذر  مذذذا تسذذذمية علذذذ  الجميذذذ  ودأب العربذذذ  المحذذذيط فذذذ " اإلنتفاضذذذة" حذذذاا  مذذذن وصذذذف  تذذذم عمذذذا تمامذذذا

 فذذذذ  واإلرتبا ذذذذا  الماضذذذذية األسذذذذابي  خذذذذ ل األحذذذذدا  تسذذذذار  أن اا ،"باإلصذذذذ   مطالذذذذب جمذذذذاهير  حذذذذرا " بأنذذذذ 

 ظذذذل فذذذ  خصوصذذذا   الخطذذذر  نذذذاقو  دق قذذذد شذذذعبيا المعذذذدوم الواحذذذد الصذذذو  بقذذذانون والتشذذذب  المتغيذذذرا  مذذذ  التعذذذاط 

 علذذذ  تذذذأت  قذذذد أجنذذذدا  لتطبيذذذق وغربيذذذة خليجيذذذة لضذذذغوطا  والتعذذذر  الشذذذمالية حذذذدودنا علذذذ  السذذذورية األزمذذذة تفذذذاقم

عجذذذز  وإرتفذذذا  األردن بهذذذا يمذذذر التذذذ  الحانقذذذة اإلقتصذذذادية األزمذذذة عذذذن ناهيذذذ  هذذذ ا. واسذذذتقرار  األردنذذذ  ال يذذذان حسذذذاب

 .المؤسس  الفساد وتفش  العامة المديونيةو ةالموازن

 بدايذذذة تتم ذذذل حقيقيذذذة إصذذذ حا  إجذذذراء طريذذذق عذذذن األمذذذان بذذذر الذذذ  بذذذاألردن العبذذذور هذذذو الواقذذذ  هذذذ ا أمذذذام يهمنذذذا مذذذا

 وعلذذذ (. والقضذذذا ية والتنفي يذذذة التشذذذريعية) ال   ذذذة السذذذلطا  بذذذين الفصذذذل مبذذذدأ تطبيذذذق فذذذ  الدسذذذتور  الجانذذذب بإصذذذ  

يتضذذذذمن فيمذذذذا  الدسذذذذتور  اإلصذذذذ   أسذذذذا  أن اا اإلستحسذذذذان، بعذذذذ  اقذذذذ  الدسذذذذتورية التعذذذذدي   أن مذذذذن الذذذذرغم

 بذذاألردن تنذذأ  ،للشذذعب ةومم لذذ وواعيذذة قويذذة تشذذريعية سذذلطة إلذذ  الوصذذول أجذذل مذذن اإلنتخذذاب قذذانون إصذذ    يتضذذمن

 الذذذب د دار إو القادمذذذة المرحلذذذة بأعبذذذاء النهذذذو  علذذذ  قذذذادر  برلمانيذذذة ح ومذذذة عنهذذذا  ذذذق، وتنبمخذذذاطر مذذذا يحذذذيط بذذذ  مذذذنع

  .وروية بح مة

)قذذذانون الصذذذو   اإلنتخذذذاب قذذذانون تعذذذديل نحذذذو الذذذدف  فذذذ  اآلن تتمر ذذذز الشذذذعبية المطالذذذب فذذذإن سذذذبق، مذذذا ضذذذوء وفذذذ 

مالذذذ   وينذذذأ  عذذذن آوحاتذذذ  ر  ومم ذذذل للشذذذعب ويع ذذذ  بحذذذق طموفذذذراز برلمذذذان عصذذذإالواحذذذد(  بقذذذانون جديذذذد قذذذادر علذذذ  

صذذذبح  أقذذذد نتخابذذذا  اإلن أو ،نتخذذذابتعذذذديل قذذذانون اإل  ن الوقذذذ  قذذذد ي ذذذون فذذذا  علذذذأوحيذذذ   الواحذذذد. م الذذذب الصذذذو 

 .و خ    ل أبا  انتخف  اإل ةر االمشفإما   حتماا نفسنا ل ل اإلأ ن نعد  أن علينا إف ،بوابعل  األ

ن التسذذذجيل حذذذق دسذذذتور    ألبذذذا انتخبالتسذذذجيل لإن نبذذذادر أبذذذدء  حذذذتم علينذذذا بذذذاد ء   يمذذذر ن األإفذذذ ،هذذذ ا السذذذياقوفذذذ  

 ن نفعذذذذلأالمعطيذذذذا  مذذذذا ا يم ذذذذن  وءنقذذذذرر فذذذذ  ضذذذذ ،نتخذذذذابوقذذذذ  اإل وحذذذذين يذذذذأ   . ن نحذذذذافظ عليذذذذ   انيذذذذا  أ  ويجذذذذب وا  أ

 و ا نشار (.أنشار  )



 بإصذذذ حا  مطذذذالبتهم فذذذ  األردنيذذذين أخواننذذذا عذذذن بمعذذذزل لسذذذنا - الخصذذذاونة عشذذذير  أبنذذذاء - اننذذذأقذذذول هذذذ ا مذذذن منطلذذذق  أ

 مذذن أنذذ   مذذا. والمذذود  المحبذذة أواصذذر بهذذم وتربطنذذا الذذوطن ، النسذذي  نفذذ  فذذ  نتشذذار  وإيذذاهم فذذنحن. حقيقيذذة دسذذتورية

 مجلذذذ  وخلذذذق إيجذذذاد فذذذ  نسذذذاهم أن وبنا ذذذ  األردن خدمذذذة فذذذ  ودورهذذذا وم انتهذذذا  قلهذذذا لهذذذا  بيذذذر  أردنيذذذة  عشذذذير  واجبنذذذا

 الفسذذذاد وي ذذذافح والمذذذواطن، الذذذوطن حقذذذوق ويحفذذذظ األمذذذام، نحذذذو و ابتذذذة عريضذذذة بخطذذذ  األردن سذذذير يضذذذمن قذذذو  نذذذواب

 مذذذن الدسذذذتور  حقنذذذا ممارسذذذة إختيذذذار علذذذ  القذذذدر  وإمذذذت   الذذذوطن مصذذذلحة علذذذ  حرصذذذنا بذذذاب ومذذذن لذذذ ل . المؤسسذذذ 

 مسذذذتعدين ن ذذذون وأن لإنتخابذذا  بالتسذذذجيل نبذذادر أن الحالذذذة هذذذ   فذذ  علينذذذا يتوجذذب فإنذذذ  القادمذذذة، للمسذذتجدا  تبعذذذا   عدمذذ 

 .القادمة للمرحلة

 اآلن مؤاتيذذذة تبذذذدو الفرصذذذة فذذذإن األردن، فذذذ  تجذذذر  التذذذ  باألحذذذدا  العشذذذير  أبنذذذاء تفاعذذذل ظذذذل وفذذذ   لذذذ  الذذذ  باإلضذذذافة

 الوطنيذذذة بمسذذذؤوليات  والنهذذذو  القادمذذذة المرحلذذذة أعبذذذاء تحمذذذل علذذذ  قذذذادر للعشذذذير  مرشذذذح علذذذ  إجمذذذا  الذذذ  للوصذذذول

 آليذذذة إعذذذداد أجذذذل مذذذن اآلن تجذذذر  التذذذ  المبذذذادرا  عذذذ ب هنالذذذ  أن علمذذذا  . وتوجيذذذ  مسذذذيرت  المسذذذتقبلي  األردن خدمذذذة فذذذ 

 لمذذا تبعذذا اإلنتخذذاب  حقنذذا ممارسذذة علذذ  اإلجمذذا  تذذم حذذال فذذ  ، و لذذ للعشذذير  مرشذذح إختيذذار الذذ  تهذذد  وعادلذذة تنظيميذذة

 .القادمة واألشهر األسابي  ف  يستجد قد

 والمرموقذذة ال معذذة الشخصذذيا  مذذن العديذذد أنجبذذ  الماضذذية العقذذود مذذر وعلذذ  الخصذذاونة عشذذير  أن علذذ  ونؤ ذذد نعذذود

 والموا يذذذذق العهذذذذود ب ذذذذل والوفذذذاء العامذذذذة المسذذذذؤوليا  تحمذذذل علذذذذ  هللا بحمذذذذد اسذذذتطاعوا والذذذذ ين المتميذذذذز   فذذذاءا   و 

 تمسذذذ نا علذذذ  نؤ ذذذد أننذذذا  مذذذا. و الذذذدول أ اإلقليمذذذ  أو المحلذذذ  الصذذذعيد علذذذ   لذذذ   ذذذان سذذذواء وقضذذذايا ، الذذذوطن تجذذذا 

 أن علذذذذ  هللا ونحمذذذذد. هللا وتقذذذذو  الحنيذذذذ  ديننذذذذا تعذذذذاليم إتبذذذذا  علذذذذ  والحذذذذر  قيادتذذذذ ، حذذذذول وإلتفافنذذذذا األردن بوحذذذذد 

 فذذذ  تأخذذذ نا وا الحذذذق بصذذذو  عاليذذذا   حناجرنذذذا وتصذذذد  وريذذذاء، نفذذذاق أهذذذل لسذذذنا فذذذنحن بذذذ ل ، لنذذذا يشذذذهد األبذذذي  تاريخنذذذا

. لهذذذا أهذذذل فذذذنحن األردن، وطننذذذا مصذذذلحة فذذذ  تصذذذب اإلنتخابذذذا  فذذذ  مشذذذار تنا أن لنذذذا بذذذدا فذذذإن لذذذ ل ،. ال  ذذذم لومذذذة  لذذذ 

 .فل ل حاد  حدي   ل  ع   لنا بدا وإن

 هذذذ   فذذذ  لحمايتذذذ  المخلصذذذين أبنا ذذذ  ويوفذذذق مسذذذتقرا ، آمنذذذا   البلذذذد هذذذ ا يحمذذذ  أن وجذذذل عذذذز هللا أسذذذأل فذذذإنن  الختذذذام، وفذذذ 

  .اإلست نا ية األوقا 

 

 وقا دا   وشعبا   وطنا   األردن هللا حم 

 القصد وراء من وهللا

 


