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ﻧع رأس اﻟوﻟﺔ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻠ ﻞ اﻷزﻣﺔ ،وأزال ﻣﺎر اﻟﺎ ﻣ ﻠﺔ اﻻﻧﺎر اﻻﺟﺎﻲ اﻷﺎد ﻣ ﺧﻼل اﻟات اﻷرﻊ اﻟﺎﻟﺔ  -1 :ل اﺳﺎﻟﺔ ﺣﻣﺔ
اﻟﻠﻲ -2 ،ﺗ ار رﻊ أﺳﺎر اﻟوﺎت – 3 ،وأﻛﻠﻬﺎ اﻟﺋ اﻟﻠ  اﻟزاز ﺑ ﺳ ﺎﻧن اﻟﺔ اﻻﺷﺎﻟﻲ – 4 ،أﺧ اً وا اﻟﻬ واﻷ و اﻟﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟا اﻟ ﺎﺣام اً  ﻣﺎ اﻟﻊ واﻟام ﻧوﻻً  اﺣام اﻟا ،ودﻻﻟﻪ أن اﻟﺎ واﻻﺣﺎج اﻟﻧﻲ اﻟﻠﻲ ﺣ ﻣوع ﻠﻪ اﻟﺳر
وﻣﺎﯾ ﺣق اﻻﻧﺎن وﻬا ﻣت اﻟﺔ اﻻﺣﺎﺟﺔ ﻠﻰ ﺑﻠﻧﺎ وﺷﺎ ﺑﻬوء وﺳﻼم.
وﺳﻞ ﻟﺎ اﻟان واﻟان واﻟﺎن أﻧﺎ ﺷ وﻧﺎم  اﻟﺎة ،وﻧ ﻣﺎ  أﻛ ﻣﺎ ﺗ ﻟﺎ ،وﻣﺎ  ﻣﺎح ﻣ ﺿ أ وﻣ ﺗل ،وم اﻟ ﻟﺎ أو
ﻠﺎ أﺳة ﻣﺎ ﺟ و ﻲ ﺳرﺎ واﻟاق وﻟﺎ واﻟ واﻟدان وﺣﻰ ﻣ ،وﻧﺄل ﻟﺎذا ﻻ ﻧﺷ ﺎ  أرﻰ وﺎ  ﻣم وﻟﺎذا ﻻ ن ﻟﯾﺎ ﻣﺎ  ﺎﺋ ﻟ
اﻟب اﻷوروﺔ اﻟرة اﻟﻲ ﺳﺎ ﻲ اﺣام ﺣق اﻻﻧﺎن واﻟﺎ واﻻﺣﺎج وﻧب ﻣﻬﺎ  اﻻﺣﺎم اﻟﻰ ﺻﺎدﯾ اﻻاع وﺗوال اﻟﻠﺔ واﻟدﺔ ؟؟
ﻟ أﺛ ﺔ أﺎر أﻧﺎ ﺷ وﻧﺎم  ﻟﻬﺎ أن ﯾﺎﺎ وأن اﻟﻠﺔ اﻟﺳﺔ اﻟﻠﺔ ﺎﻟﺎﺎت اﻟﻬﺔ واﻷﺣاب اﻟﺎﺳﺔ وﻣﺳﺎت اﻟﻊ اﻟﻠ ﻟﻠﺔ اﻟﺳﻰ
اﻟرة ﻣ اﻟﺎﺳﺎت اﻻﺎدﺔ ،ﺗف ﺑﻲ وﺣﺔ وﺳﺔ أ ،ﻷن ﺎداﺗﻬ وﺔ ﻣﺔ وﺗف ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﻩ.
ﻟ ﻣ ﺗﺔ اﺣﺎﺟﺎت أﺎر ،أﻧﺎ ﻧﺳﻞ اﻟﺎ ﻠﻰ ﺎﻣﻠ ﺎ  -1 :ﻣﺎﻟﺢ دوﻟﺎ وأﻣﺎ -2 ،ﻣﺎﻟﺢ اﻟاﺋﺢ اﻻﺟﺎﺔ اﻟرة اﻟﺔ واﻟﻲ أﺳﻬﺎ  ارات
رأس اﻟوﻟﺔ وﺗﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺔ ﻟﻠﻬﺎ ﺗﻊ أرﺿﺔ ﻟﻠﻼﻲ ﺑ اﻟﻧﺎت اﻟﻼﺛﺔ
 -1 :اﻟﻣﺔ  -2 ،ﻣﻠ اﻟاب واﻷﺎن  -3 ،اﻟﺎﺎت اﻟﻬﺔ واﻷﺣاب وﻣﺳﺎت اﻟﻊ اﻟﻬﻲ  ،وﻟ ﻣﺎ ﻧذﺟﺎً ﻣ اً ﻲ ﻧم أﻧﺎ وﻣﻠﺎﺗﺎ ﻞ أ
ان آﺧ ، وﻧﺞ وﻧﺎﻟ ﺎ  ﻣﻠب ﻟﺎ ق ﻣ ﺧﻣﺎت ﺿورﺔ ﻠﻰ ﻣﺳﺎت اﻟوﻟﺔ أن ﺗﻣﻬﺎ ﻟﺎ ﺑءاً ﻣ اﻷﻣ وﻣو اًر ﺎﻟﻠ واﻟﺔ واﻟﺄﻣﺎت
اﻻﺟﺎﺔ ﻟﻠﺎﯾ وﺎر اﻟ وﻟﻠﺎﺟ ، ﺳاء ﻲ اﻟ أو اﻟﺎدﺔ أو اﻟﺎت أو أﺣﺎء اﻟن اﻟة .
ﻣﺎ اﻟ اﻟﻧﻲ اﻟﻲ  وﺎ ووﺣت اﻷردﻧ ﻲ ﻣﺎ ﺔ أﺎر ،أﺳ اﻟﻬﺔ ووﺣت اﻷردﻧ وﻲ ﻼﺋ ﻣﺔ ﻧﺎﻰ ﺑﻬﺎ وﻧ ،رﺟﺎل
وﻧﺎء ،ﺎر اﻟ وﺻﺎر ،ﻣﻠ وﻣ ،ﺎﺷﻲ اﻟأس وﻣﺛ ،ﺎ وأﻛادا وﺷاﻛ وﺷﺎن وأرﻣ ،ﻣ اﻟب واﻟﺎل واﻟﺳ ،ﺷﺎب وﺻﺎﺎ ،ﺗﺎح اﻟد
ﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣ اﻟﺔ ﺧﻼﺻﻬﺎ أن أداء ﻻء  ن أﻞ ﻣﺎ ،أﻛ ااﺎً ﻣ روح اﻟ وﻪ ،ﻬ واﺣة ،ﻬ اﻷردﻧﺔ ﺎﺔ ﻠﻰ ﻣﺎ اﺎ ﻣ ﺟﻬﺎت
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وﺗق وادﺎءات ﺎذﺔ أن أﺣاً ﻣﺎ أﺣ ﻣ اﻷﺧ.
ﻛﻠﺎ ﻣ أﺟﻞ اﻷردن ،واﻷردﻧن ﻠﻬ أﺑﺎء اﻟ واﻟﺎدﺔ واﻟن واﻟﺎت ﻟﻠ ،ﺗﻠ ﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻼص واﻻﺳﻼص اﻟﻲ ﻬﺎﺎ واﺳﺎﺎ ﻣ ا اﻟﻞ
أوﻻدﻧﺎ وﺎﺗﺎ ،أﺑﺎء اﻷﺎء واﻟﺎﻣ واﻟﻠ واﻟﻬﺳ وأﺑﺎء اﻟد واﻟﺎ واﻟ أﺑﺎء اﻟ واﻟﺎب واﻟ واﻟﺎﻧ ،ﻠﻬ ،ﻠﺎ ﻲ ﺧق أردﻧﻲ
واﺣ ،ﻷن درس اﻟق واﻟﻬﺔ وادﺎء اﻟﺎﯾ اﻟاب ﺑﺎ ﻟ ﻟﻪ ﻧﺔ ﺗ اﻟ ،وزادت ﻠﻪ ﺗﺎرب اﻟاب اﻟر واﻟاﻲ واﻟﻠﻲ واﻟداﻧﻲ واﻟﻲ وﺎ،
ﺣ أﺎ ﻧﺔ أن ﻻ ﻧﻠ اﻟﺎر ﻠﻰ ﺣﺎﻟﺎ وﻠﻰ أرﺟﻠﺎ ووﻧﺎ اﻷول  ﺗﻣ اﻟات وﺧاب وﺣﺗﺎ اﻟﺔ ،وﺎ ﻲ ﺔ أﺎر ﺗﺣﻧﺎ ،وﻧاﺻﻞ ﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣة
واﻟدﺔ واﻟاﺔ واﻟﺳر اﻟ  ﺑﺎ.
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