ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ة اﻟﻲ ﻻ ﻬﺎ رﺋ اﻟزراء!

 07ﺳ07:44 - 2019 
وﺎء  اﻟﺣ
"وﻻ ﯾﺟ ﻣﻠﻣﺎت دﺔ وﺗﻠﺔ  اﻟ ﻲ اﻟﺎع" د .ﻣ اﺷﺔ )وﺎ(4/9/2019/
ﻛ ﻻ ﺗف اﻟﻣﺔ “ﺣﻣﺔ اﻟﻞ اﻟﻠﻲ" -ﺣ ﺗ رﺋ اﻟزراء ﻧﻪ -اﻟﻠﻣﺎت اﻟﺔ  ﻣﻲ ﺎع ة و ورﺛ ﻣﻠﺎت "اﻟﺎ اﻟﺎﻟﻲ" ،و"اﻟﻞ
ﻣ اﻟﺔ اﻟﻣﺔ" ﻣ ﺳﺎﺎﺗﻬﺎ ﺎ ورﺛ ﻣﻠﺎت ﻣﻲ اﻟﺔ؟  ،ﺗ ﻞ اﻟ/ات واﺣﺎﻟﻬ/ن ﻟﻠﺎ اﻟﺎﻟﻲ أو اﻟﻲ ﺑون "ﻣﻠﻣﺎت دﺔ وﺗﻠﺔ"؟
 ﻟﺔ ﺗﻠ ﻣ2007 ؟   ا ار ﺻر ﺑﻞ ﻣ/ات ﻟﻟ/ات ﻠﻰ ﺎب اﻟﻠﺎم ﺑون "ﻣﻠﻣﺎت ﺗﻠﺔ ودﺔ"؟
ا اﻟﺢ ﻲ ﻣﺎﻛﺔ ﻞ ﻣ ﺎن ﻟﻪ ﻼﺔ ﺑﻠﺎن ة ،و ﻲ ﻞ اﻟ ارات اﻟﻲ اﺗﺗﻬﺎ ﺗﻠ اﻟﺎت – ﺎﻧ ﺟء ﻣ ﻟﺎن أم ﻟ ﺗ!-
ون ﺎن ﻣﻠ اﻟ -اﻟ ﻠﻰ اﻟﻣﺔ واﻟﻠ ﻲ ﺳﻼﺗﻬﺎ -ﻻ ﺗﺟ ﻪ "ﻣﻠﻣﺎت دﺔ وﺗﻠﺔ" ،ﺎ ﺎﻟﺎ ﻠﺎت اﻟﺔ واﻟﻠ واﻟون اﻻﺟﺎﺔ؟
ﻞ  أن ﻠ رﺋ اﻟزراء ﺗﺎً ﻣﺎﺑﻬﺎً ﻟ ﺗﻠ اﻷﻣ ﻲ ﻣﺎﺔ اﻟﻠﻞ أو ﻧﺎﺑﻠ؟ ﻞ ف رﺋ اﻟزراء اﻟﻠﻣﺎت اﻟﻠﺔ واﻟﺔ  ﻣﻪ ﻲ
اﻟﺎﺎت؟
أﺟم أن اﻹﺟﺎﺔ ﻻ ة ،واﻟﺔ ار  ،ﻟ ف  أو ﻣ ﺳﻪ أن وزراء ﯾﺎﺿن ﺑل إﺎر و ن ﺑﺗﺎً ﻠﺎ؟ ﻩ داﺋة اﻟ اﻷب ،وﻟ
ﺎﺟﺔ ﻟﻠﺔ وﻻ ﻣ ﺻ!
إذن اﻟﻠﺔ ﻟ ﻲ اﻟﻠﻣﺎت ،اﻟﻠﺔ ﻲ أن ﻩ اﻟﻠﻣﺎت ﺗ ﻣ؟ اﻟﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﺗ أﻞ ﺎع ة ﺎﻧا ﻣﺎﺻ داﺧﻞ اﻟﺎع أو ﺧﺎرﺟﻪ..
رﺋ اﻟزراء اﻟﻰ ﻞ ﻣﻧﺎت اﻟﻊ ﻞ ﺗﻞ ﺣﻣﻪ ،ﻟ  ﺑﺎﻟﻪ ﻟﺎء واﺣاً ﻣﻊ اﻟ اﻟ ﻲ اﻟﺔ ،ﻠﺎ  ﺗن إﺷﺎرة ﺧ ،ﻬ ا ﺟء أﺻﻼ
ﻣ اﻟﻞ ،ﻟ  ﻻ ﺳﻠﺎً وﻻ إﺎﺎً ر ﺧﺻﻬ!
ﺻﺢ أن اﻟ اﻧﻣا ﻲ ﻩ اﻟﯾﺔ ﺎ ﻞ اﻟﻠﻠﻲ ﻲ رام ﷲ واﻟﻲ ﻲ ﻧﺎﺑﻠ أو ﻟم ،ﻬﺎ ﻣﻧﺎ ،ا أن ﻟﯾﺎ ﺗﺎﺻﻼً ﺗﻧﺎ  أﻠﺎ ﻲ اﻟﺔ،
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وﺣﻰ أﻠﺎ ﻲ اﻟﺎع!
ﺗﺎﺻﻞ ﺻة و ﻣﻬﺔ -ﻣﺎرﻧﺔ ﺎﻟﺎﺻﻞ واﻟﻬﺎت اﻟﺎم اﻟﻲ ﺗﻠن -ﺟﺎ أن ﻧﻠﻪ ﻟﻠﻪ ﻠﻬﺎ ،أن ﻧم ﻟﻪ "ﻣﻠﻣﺎت ﺗﻠﺔ ودﺔ" ﺣﻟﻬﺎ ﻟﻲ  ا ار
ﺻﺎً ودﺎً ،وﻟﻸﺳ ﻻ ﻣﻊ ﻲ ﺟوﻟﻪ ﻟﺎ  ﺗﻼ ﺗﻠﺔ ﺗﻠ  أﻟ ﻣا) دﻧﺎ أﻛ ﻣ ﺳﺎن ﻣﯾﺔ رواﺑﻲ ﺎﻟﺎﺳﺔ(!
ﺗﺎﺻﻠﺎ ﺻة و ﻣﻬﺔ ،ﻣ ﻧع أن آﻻﺎً ﻣﺎ ﯾون ﺗ ﺎوﻬ ﻣ ﺎع ة ﻟﻠﺔ ،ﺎ  ﺎ ﻣ أﻛ ﻣ  ﺳات ،وﻻ ﻊ اﻟك ﺧﺎرج
ﻣﺎن ﺳﺎﻩ ،اﺷﺎ ﺑﺗﺎً ،وﻧﺎ ﺎﺋﻼت ،وأﻧﺎ ،ﻧﻊ ﺿاﺋﺎ وﻧ ﺎﺗﺎ اﻟﻠﺔ ،ﻠﻰ أﻣﻞ أن ﻧل ﻟا ﺎدﯾ ن ﺣﺎة ﺔ!
اﻟﺎو ﺗﻠﺔ ﯾ ﺑﻬﺎ اﻻﺣﻼل ،واﻟم ﻣﻠب ﻣﺎ اﻧﺎر اﻧﻬﺎء اﻻﺣﻼل اﻧﺎﺎﺗﻪ وﺗﻞ ﺣﻣﻪ ﻟﺿﻊ اﻟﻠ ﻠﻰ اﻟﺎوﻟﺔ  -ﺔ ﺳﺎﺳﺔ وﻻ ﻧﻪ ﺎﺎ
اﻟﺎع اﻟﺎص!
ﺗﺎﺻﻠﺎ ﺻة و ﻣﻬﺔ ،ﻣ ﻧع أن ﻣ/ ت اﻧﻪ/ا وﺻﺎر/ت ﯾﻊ ﺔ اﻟﺔ داﺧﻞ ﻣن اﻟﺔ ،ﻻ ﻊ اﻟر ﻣ اﻟ إﻟﻰ اﻟﺎﻟ إﻻ م ﻣﺎﻧﺔ ﻣ
اﻟﺎﻧ اﻷردﻧﻲ ،وﻩ ﻻ ﺗ اﻟ/ات وﺣ/ن ،ﺑﻞ ﺗ ﻞ ﻣ ﻞ ﺎﺔ اﻟر اﻟرﺎء )وﻲ ﻣﻠﺔ  ﺎﺔ اﻟﻬﺔ اﻟرﺎء اﻟﻲ ﻠﻬﺎ اﻟﺳن( ،ﻠﺎ
اﻟل م اﻟﺎﻧﺔ ﻩ ﻞ أﺳ -ﺣ أدﻧﻰ -ﻣ اﻟ ،ﻲ ﻻ ﻧﻊ اﻟ ﻟﺎر ،ون ﺟﺎءﻧﺎ ر ﻬ  ﻣ ،وﻠﻰ ﻣم/ة اﻟﻠ اﻻﻧﺎر ﺳﺔ أﺷﻬ
ﻟﻠم ﻠ ﺟﯾ!
ﻛﺎ ﻠ ﻲ ﺗﺎﺻﻞ ﺻة ،أﺿﺎ ﻠﺎ ص ﻼج ،وص ﺗﻠ ،وص ﻣﺎرﺔ ﻲ ﻣﺗات وﻟﺎءات ،وص ﻟﺎء اﻷﻞ وﻣﺎرﻬ أاﺣﻬ أو أﺣاﻧﻬ!
"م اﻟﺎﻧﺔ" ﻣﺄﻟﺔ أردﻧﺔ -ﻠﺔ واﻟ  ﺎﻷردن ﻟ ﻪ اﻧﺎﺎت وﻻ ﺗﻞ ﺣﻣﺔ ﻟ!
أردﻧﺎ ﻟﺎء رﺋ اﻟزراء ﻟﻩ ﻠﻰ ح اﻟﺄﻟﺔ ﻣﻊ رﺋ اﻟزراء اﻷردﻧﻲ وﺗﺎﻲ اﻷﺧ ﻣﻊ اﻟﺔ ﺈﺎﺑﺔ ،وﻟ  ﻧﺟ ﻩ اﻹﺎﺑﺔ؟ ﻣﺎذا ﺗﻲ ﻟﺎ؟ ﻞ ﺗﻟ
ﻟ ارات وﺟاءات؟ وﻣﻊ ﻣ ﻧﺎﻊ؟
ﻟﯾﺎ ﻣﺣﺎت أردﻧﺎ اﻼﻪ ﻠﻬﺎ ﻟﻲ ﻣﺎ ﯾﺎﺳ ﻼﺎ ﺎﻟﻠﺔ ،ﺎﻟﺄﻟﺔ أ ﻣ إﺟﺎﺔ "ﺳﻧﺎ ﻲ اﻷردن ﯾﺎﻊ اﻷﻣ .."ﻧ ﺣﻼً ﺟرﺎً ﻟﻬا اﻟﻠ ،وون أن ﻊ
ﺻﺗﺎ وون أن ﻧم ﻟﻪ "اﻟﻠﻣﺎت اﻟﻠﺔ واﻟﺔ"  ،ﺳم ﺣﻼً؟
 رﺋ اﻟزراء،
إن أردت أن ﺗف ة ،ﻬﺎ  أﻠﻬﺎ ،واﻟﺔ ﺗﺎوز اﻷرﺎم ،اﻟﺔ ﺗﺎﺻﻞ ﺣﺎة ،ﺗﺎﺻﻞ ﻻ ﺗﻞ أﺔ  اﻟﺎة ذاﺗﻬﺎ ،ﻟﺎ أرﺎﻣﺎً ﺑﻞ  ،وﺗﺎﺻﻠﺎ – ﻣﻞ
ﻟﺔ اﻟان-ﻧرﺛﻬﺎ ﻷﺑﺎﺋﺎ وﺎﺗﺎ ﺎ ﻧرﺛﻬ أﺳﺎءﻧﺎ ،وﻧﺄﻣﻞ أﻻ ﻧﺎ ،وأﻻ ا ﻠﺎ!
اﻟﺔ ار!
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