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 ،فاضلقارب األواأل ةعموملبناء اأ

 تحية طيبة وبعد،،

 

بضععععة أيعععام فقعععط تمصعععلنا حعععن موحعععد انتعععتحقاس الدتعععتورا ننتخعععاب مملععع  النعععواب التعععاب  ح عععر فعععي المملكعععة األردنيعععة 

ل للفعععرو  الها عععمية   ل لنمعععاا المهعععود المباركعععة التعععي قعععام بهعععا بعععع   عععباب ح عععيرتنا الحرمعععة وتبععععا الراهنعععة وتتويمعععا

، فععننني دأ أكتععب دلععيكم اليععوم مععن  ععيرا الخصععاونةالكريمععة فععي ديمععاد نليععة مععن أمععل الوصععول العع  دممععا  حلعع  مر ععح لع

ل معععن  ضعععروراأمعععل التدكيعععد حلععع   ممارتعععة حقنعععا الدتعععتورا فعععي اننتخعععاب، والتدكيعععد حلععع  أهميعععة التععععاون والتكعععات  مععععا

ليكعععون لنعععا ممعععددال ، التعععلطة الت عععريعية تعععداالععع  )دمحم فععع اد الخصعععاونة  ح عععيرا الخصعععاونة دممعععا  أمعععل ديصعععال مر عععح 

 في مهود التنمية والبناء دور مبا ر في خدمة األردن والمتاهمة 

بدايعععة، فننععع  ن بعععد لنعععا أن ن عععكر ونعععثمن مهعععود مميععع  أبنعععاء الع عععيرا العععأين تعععاهموا فعععي دنمعععاا تنميعععأ أول حمليعععة دنتخعععاب 

بهعععأا  ةميععع  رتعععالوفعععي ت بكعععرال العععأا بعععادر م ةخصعععاونالفعععايز  العععدكتورخاصعععة مععععالي الععععم  داخليعععة لع عععيرا الخصعععاونة، 

دمععععراء ثلععععة ال ععععباب الخينععععرا الععععأين بععععادروا بالتواصععععل معععع  أبنععععاء الع ععععيرا وحقععععد انمتماحععععا  و وكععععأل   ،الخصععععو 

ل بعععد أن  أل  وضعع  القععوانين النافمععة لععاننتخابععا  الداخليععة و دتععتطاحوا تمععاوز وهععأا دنمععاز حفععيم يتععمل لهععم خصوصععا

ل كمعععا يتععععين حلينعععا   كانععع  أمعععامهم العديعععد معععن الصععععوبا  والعقبعععا  التعععي أن ن عععكر كعععال معععن المحعععامي زيعععاد دخيعععل أيضعععا

حلعععع  مصععععلحة الع ععععيرا ال ععععديد حرصععععهم الخصععععاونة والتععععيد حععععازم الحمععععود حلعععع  تمععععتعهم بععععالروا الوطنيععععة العاليععععة و

ال خصععععية، فكععععان لععععدورهم هععععأا األثععععر الكبيععععر فععععي ر  صععععمو  الع ععععيرا وتعزيععععز المحبععععة  همصععععالحوتقععععديمها قبععععل م

  نهمفيما بيواأللمة والمودا 

والفعععرو   0202كعععانون الثعععاني  02وحعععودا الععع  موضعععو  اننتخابعععا  النيابيعععة المزمععع  حقعععدها بععععد أيعععام فعععي تعععاري  

مقاطععععة فعععي وقععع  تعععابس قعععد قعععرروا الكريمعععة كعععانوا تنا ، فعععنن حعععددال ن بعععد  بععع  معععن أبنعععاء ح عععيرقانونهعععاالراهنعععة المتعلقعععة ب

ل أ  بهعععا قعععد دن بعععنتعععبة  تمعععدر ان عععارا الععع  أن حعععدم التتعععميل لهعععا )والقادمعععة اننتخابعععا    حممععع  حعععن التتعععميل حمفعععا

ة   ونحعععن دأ نحتعععرم ر بععع ملععع  وفعععس معععا يتعععتمد معععن معطيعععا أوتعععر  موضعععو  ممارتعععة هعععأا الحعععس الععع   ،لحقوقهعععا بدايعععة

حلععع  فعععي دختيعععار حعععدم ممارتعععة حقهعععم الدتعععتورا فعععي اننتخعععاب تعبيعععرال حعععن دحتمعععامهم  أبنعععاء ح عععيرتناالمقعععاطعين معععن 

معععن المعععأكورا أحعععا   و)بأولعععة ممهعععود ال، دن أننعععا فعععي نمععع  الوقععع  ندمعععل أن ن تعععأهب الالتعععيل الصعععي  قعععانون اننتخعععاب

وانمعععا يتععععد  ألععع  الععع   ،لمعععان فحتعععبفعععي البر معععر ن يقتصعععر حلععع  فقعععدان مقععععدال ن األأألععع    قبعععل  عععباب الع عععيرا تعععد 

ل أودورهعععا الرااعععد العععأا كانععع  ت ديععع  ولععععدا قعععرون خلععع   و افقعععدان هيبعععة الع عععير ل أ حتقعععد مازمعععا ت عععاركوني  نكعععم مميععععا

معععا لع عععيرتنا معععن تعععراف وتعععاري  م عععر  ن بمثابعععة انتحعععار تياتعععي   وتخلعععي حعععيعتبعععر يضعععا ان هعععأا أفعععي ألععع   وا أالعععر

حلعع  دحععم فعععال وقععونل مميعع  مععن تععمل لانتخابععا  النيابيععة أن يحععر   نععا ندمععل مععنننفلععأل     ععهد بعع  القاصععي والععداني

بالمعععععل حبععععر الععععأهاب العععع  صععععناديس انقتععععرا  واندنء الععععدحم ألعععع  يقتععععرن مر ععععح دممععععا  ح ععععيرا الخصععععاونة، وأن 



ل هنعععا، معععدال   حيعععف أن صعععو  كعععل واحعععد منعععا مهعععم نابصعععوت نتعععأكر ميعععدال أن الحعععخ تعععامي الخصعععاونة  أننعععا مميععععال خصوصعععا

 كان قد ختر اننتخابا  النيابية التابقة بمارس تتة أصوا  فقط! 

  .وأن يكون الموز من حليمنا دن  اء هللامر حنا  حز ومل أن يوفسأدحوا هللا وفي الختام، فننني 

 

 والتام حليكم ورحمة هللا وبركات ،،،


