
1 
 

 رسالة إلى أبناء وبنات العمومة
 

 تحية ملؤها المحبة والتقدير
 

يمررر دردااررا الحبيررا هرر ب احيرراف بمرحلررة ميخررلية نررن تاريوررمي و لاررا ا ررام  وا ررميا  
الوخاوام من سائر اليروع  مدعوون للاهوض واالستايار لخون ه ا الحم  بما عرف 

ومن ه ا الماطلق نقد ت راوراا . الوطنحميٍة خادقة والخة هلل ونياا من اووة و هامة و
احن الموقعون ددااب حول دمور الع يرة و رعراا دن الوابرا يحرتف عليارا دن الور  نرن 

 مؤ ردين للبميرأ دن مرا اطرحرم هروي قرائتارا للم رهد الحا ررمرا يعبرر عرن  ه ب الرسالة
إ ا اوتلرف بع ر ف معاراي نري واربو من هللا بل وعلر  دن يؤبرارا عارم مررتين  ابتهاداا

 را  ررل اآاررنمن واحترررف ناربررو دن ال ييسررد االوررتدف للررود المتبررادل بيااررا ق رريةي بررل 
 وارغا نن االطدع عليها. 

 
ي وترداولوا نيمرا بيراهف مااسربا  نن عدة مؤورا    التق  عدد من دباا  العمومةسبق دن  لقد

وبرم ورغف دام لف ياتج عن تلر  المرداوال  ت نن دمور  ت ي وماها مو وع االاتوابا .
لقد  ان ه ا المحر   وا حي إال دن الحخيف يدر  ت وق البميأ إل  توحيد الخيوف.

ب رل الوسرائل بمرا نرن  لر   علري ف هاعر رالرئيس ال ي دنعاا إل  تحرير ه ب الرسرالة و
نيما بيا ف لعلها تايرر لارا وسائل االتخال الحدينةي رابين ما ف تااقلها وا رها ومااق تها 

 .  بميعا اخبو إليم ماالطريق إل  

 
ا دايسراا دوخريا  علر  دحردي خ  ـ  ارـ  ويهماا نن ه ا المقاف دن اؤ د ل ف نرردا نرردا داارا ال ا

ادعن زعامة علر  دحرد وال ايتررض داارا دحرر  مرن  ي وال فماحازين حي بهة ما وال
إن ما بعلاا اقدف عل  هر ب المبرادرة وتوبيرم هر ب الرسرالة . دي واحد ما ف عل  مخلحتاا

الوقرر  حرررأل واححرردا   لرردياا مخررداقية عاررد ف اقرردرها وابلهرراي ودن  ررعوراا برر ن هررو
 :تداهمااي نلاا ردي اطرحم وال اير مي ورباؤاا دن اسمأ آرا  ف وتعليقات ف

 
 االنتخابات النيابية:المقاطعة أو المشاركة في في موضوع  أوال:

  يرن ررمي وهرر ا حررقتتيرراو  اآرا  حررول قررااون االاتورراا بررين مررن يقبلررم وبررين مررن 
   ل ل واحد نياا.  وخن

   وديررا  رران ردي الواحررد ماررا نيررمي نقررد دخرربح قررااون البلرردي وسرروف تبررر  االاتوابررا
 بموببم مهما تعدد  اآرا .

  علرر  الرردواف علرر  السرراحة السياسررية نررن هرر ا البلررد مارر  ت سرريس لاررا ح ررور لقررد  رران
  مستقبل هر ا البلرد مهمرا ا ون من خااع قراراإلمارة وقبل  ل  بقروني وال بد دن 

 القااون. اعترا اا عل  اا  حدة 
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   إن نررن مقاطعررة االاتوابررا  تر رريحا وااتوابررا توررا ال ماررا تبرراب الرروطن وتبرراب اآبررا
 واحبداد وتباب احباا  واححياد.

  قد يتسا ل بعرض مرا ف مرا ا ي ريراا لرو قاطعاران ول اارا اسر ل مرا هرن الرسرالة الترن
وغيررر الح ومررة عبررر مقاطعتارران إ ا  اارر  الرسررالة دااررا غيررر  اريررد إيخررالها للح ومررة

من دباا  وباا  الوخاوام  مرا  را ين عن القااوني نالرسالة وخل  وبخو  عالٍ 
نهررل  وخررل  مررن غيرارراي نمررا ا بقررن بعررد  لرر ن هررل بقررن  ررن  غيررر تسرربيل موقررف.

التن تلوح تسبيل المواقف دهفي دف الم ار ة نن خاأ القرارا  المخيرية المقبلةي و
 نن دنق ملبد بالغيوف والعواخف داول احردن وحولم من  ل االتباها ن

 نرن  لر ي نرال نير مرن غيرارا مرن  ارر  ب سراوال  دن مقاطعتاا ستولن الساحة لغيراراي
دباا  هر ا الروطن يتمتعرون ب يرا ة عاليرة لتمنيرل دبارا  وبارا  هر ا الروطن نرن مبلرس 

 البدارة نن تمنيلم. الوطن وال احت رناحن ال احت ر حا الاواا القادفي 
  ول ن إ ا قاطعارا  يرف سرتقرد مقاطعتارا نرن اليروف الترالن لداتوابرا ي برل نرن السراين

القادمرةن دلرن ي رون غيابارا عرن السراحة السياسرية حربرأ سراوا  تورا ال عرن  ةاحربع
 تدارنـاحدوار التن قاف بها اآبا  واحبداد ب ل بدارة واق

  نإاارا ا رربأ دبارا  وبارا  العمومررة علر  الم ررار ة تر ريحا وااتوابررايول رل مرا تقرردفي 
 ل االعترا ا  علر  القرااون رغرف قااعتارا ب اهرا إام حري باا اآن دن ا أ باابا و

اعترا ا  م روعةي ودن ابادر إل  لف الخيوف وو أ الوطط للم ار ة تر ريحا 
 وااتوابا.

 
 ثانيا: في موضوع الترشح في قائمة وطنية:

ترح عل  دباا  وباا  العمومرة دن ي رون مو روع تر رح دي مارا  رمن قائمرة وطايرة اق
قرارا  وخيا لمن ي عر دن اليرخة مواتية اعتمادا عل  عدقرا   وخرية مرأ دحرزاا 

مبايرا  عارد االقترراع دو دطراف معياةي  ما واقترح علي ف دن ي ون قرار  رل واحرد مرا ف
 اتما ا  سوا   اا  حزبية دو غير  ل .عل  ح م ف ال وخن عل  ما تمنلم ه ب اال

 
 ثالثا: في موضوع الترشح في دائرة بني عبيد:

   لقد بدداا اسمأ دن بعض دباا  العمومة دنخرحوا عرن رغبرتهف نرن وروض االاتوابرا
القادمةي وه ا حق ل ل واحد نياا ي اس نن ايسم منل ه ب الرغبةي وإاارا اؤ رد للبميرأ 

دحردا علرر  غيرربي بررل ا مرل ماهررا دن تؤسرس لماهبيررة  ارا نرن هرر ب الرسرالة ال از ررندا
إلنررراز مر ررح واحررد يحمررل عاررا عررا  ومسررؤولية تمنيلاررا والعمررل لتوحيررد خرريوناا 

 إلعد    ن ه ا الوطن وحمايتم من  ل الطامعين.
  لقد عااياا نرن الردورا  السرابقة مرن  نررة دعرداد المتر رحين مرن دبارا  عمومتارا ممرا

نرق خيوناا ن هب  ريحاا ودو   الماانسة دحيااا طرقا ال ار راها وال تر رواهاي 
وعادما اظر خااعوا البرلمااا  السابقة إل  ساحتاا لف يبدوا إال تااحرا ونرقرة نهران 
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 مرا يروف االقترراع  اا بغير حق. ولو  اا عخبة واحردة عليهف االستقوا  عليااي ن ن لو
علر  الويرر وحرا الروطن لمرا اسرتطاعوا إن رالاا دااا عخربة واحردة هو معروف عاا 

 .نيها مهما زوروا
 رلواا و سوف يستمر االسرتقوا  عليارا إ ا اسرتمر و رعاا علر  هر ب الحالرة وسروف يي  

 .مرة دور 
  يي ررر مليررا نررن هرر ا احمررري ودن يعلررن لرر ل  نإاررا اهيررا ب ررل مررن يرغررا بالتر ررح دن

موانقتم عل  اوتيار مر ح واحرد عرن الع ريرة بطريقرة االاتوراا الرداولن نيمرا بياارا 
إااا ادر  دن اإلبماع خعا الماالي ول ن التوانق عل  مر ح يحظر  بت ييرد  بميعا.

 احغلبية مم ني وه ا هو مطلباا.
 ة مرن االبتماعرا  للبحر  نرن لقد بادر  مبموعة من  باا الع ريرة وعقرد  سلسرل

تياخرريل عمليررة االاتورراا الررداولني واحررن برردوراا اناررن علرر  هرر ب المبررادرة وارردعو 
 .البميأ إل  ت ييدها والمساعدة نن تايي ها

   وعل  ه ا احساس طلبارا مرن هر ب المبموعرة ا رر هر ب الرسرالة علر  مرواقعهف علر
 يرةي وعلها تبد لديهف القبول اإلاترا  علها تخل إل  د بر عدد من دباا  وباا  الع

 والمؤازرة.
  وعل   و  ردود اليعل من طررن في سروف اترابأ مع رف هر ا المو روع نرن رسرائل

 الحقة.
 

 2102ت رين الناان  22عمان نن 
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