طـــالل أبوغــــــزاله يقـــــول

الوطـــــــن لنــــــا جميعــــــــا
بقلم :د .مشيرة عنيزات
يزهـو األردن في مطلـع مئويتـه
الثانية بصموده أمــام التحديات
والصّعاب مستله ًما مـن القائــد
المفـ ّدى قدرتــه علــى تذليـــل
العوائق وإرساءه لقواعــد ال ّدولة
الديمقراطية األشد صالبة.
لقــد وفّــر جاللــة الملك ك ّل مــا
يمكن للوصول باألردني إلـى ب ّر
األمان.
وتم ّر المئوية األغلــى متزامنــة
مــع العيــد األغلـى عيــد ميــالد
جاللة الملك القائد وبذاك يتأكــد
لألردنييــن جميعًا أن هــذا العــام
سيكـــون عا ًما مليئًا بالخيــــــر
والعطاء ،يتوحّد فيه األردنيون
ليكونوا يدًا واحــدة يحملــون ه ّم
الوطن ال ليصبحــوا ه ًّما عليــه،
بل ليثبتوا للعالم أنّهم مواطنــون
صالحين بالفعل ال بالقول.
يقول جاللة الملك عبدهللا الثاني:
إنني أفخـر بأنني من هذا الشعب
العظيم الذي ال يعـرف المستحيل.
ومـا أتمنـى أن أراه فـي المئويــة
الثانية للدولة األردنية ،هــو أن
نحتفي بدولة تكبر بأبنائها وبناتها

وتكبـــــر أكثــــر بمنجـــزاتهـــا .موارده وإمكانياتــه ،حتى بنـــى
مالمح واضحة لنهجه مستبشرًا
إن اهتمــام جاللتــه بـأن يكـــون بمستقبل مليء بالتفاؤل.
األردنيـون على اختــالف فئاتهم
وأجناسهــم يتمتعــون بالرّخـــاء اليــوم يرســم األردن أمام العالم
واألمــان ،بالرغــم مــن كــل مــا صورة واضحة المعالم ،ثابتة
يحيــط باألردن مــن صــراعات األركان لقيادته الحكيمة المتزنــة
وعــدم استقــرار ما هــو إال دليـل التي تربطه مــع العالـم عـالقات
أن الهاشميين على مـر األزمــان الود واالحترام المتبادل.
يثبتون للعالـم أجمع أنهــم مثال
يحتـذى بــه باإلنسانيــة ،حتــى واليـــوم أيضًا ،يرســـم األردنيـــون
اقتربوا مكانــا وسطًــا بين قلوب صورة يستلهمــون منها إنجـــازات
الهاشميين في بناء دولة قوية راسخة
األردنيين واألردنيات.
تدفعهــم لإلنجاز والعمل واإليمــان
يقــول طــالل أبوغــــزاله «إننا بقدراتهم في ظل القيادة الهاشمية.
في األردن نفخــر بأننا في ظــل
هذا النظام الذي حقق لنا األمن يقول طالل أبوغزاله« :المواطنة
واألمان من خالل القيادة الحكيمة ثقافة ً
أول وقبل كل شيء جوهر.
لسيد البالد ،ومن خــالل جهـــود هذه الثقافة أن أرى أنني مسؤول
أبنــاء الوطن وخصوصًا قواتنــا عن هذا الوطن ،وأنني جزء منـه
األمنيــة وأجهزتنــا الحكوميــة .وأنني أملكه .هذا ما يجعل المرء
وعلينا نحن الباقي ،بما أتيح لنا من أكثـر التزا ًمـا بالحفاظ علــى هـذا
بيئة أن نعمل فيها بما يفيد الوطن .الوطن».
إنــه وعلــــى مــــــدار عشريـــن
عا ًمــا نجــــد أن األردن وصـــل
إلــى مراحــل متقدمة في جميع
المجــاالت ،بالرغـــم مـــن قلـــة

حمـى هللا الوطن قيــادة وشعبًا
وجعل فيه الخير الكثيــر الوفيـر.
وكل عام والوطـن وقائد الوطـن
بألف خير.

