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إنـــه حديث للوطن وللقيادة وللشـــعب، حديث تســـافر فيه الروح وذاكرة الوطن الى عقـــد ا�ربعينيات من القرن 
المنصـــرم، عنـــد تاريخ الخامس والعشـــرين مـــن أيار لعام ١٩٤٦، وقد ســـطر المجـــد بأحرٍف من نور اســـم المملكة 

ا�ردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة بقيادة الملك عبدا� المؤسس ملكًا وقائداً لها.
ذكرى االستقالل، يوم تتجسد فيه كافة معاني اªنجاز والعمل والتطور والتقدم، يوم مفصلٌي في حياة الدولة 
ا�ردنية بجوانبها المختلفة وميادينها السياســـية واالقتصادية واالجتماعية والعســـكرية والثقافية، في الخامس 
والعشـــرين مـــن أيار لعـــام ١٩٤٦ تزين الوطن بأجمـــل الُحَلل، واختال فرحـــًا بعباءة المجد، يـــوٌم ل²ردنيين جميعًا، 

فكتبوا شهداًء عند الباري عزَّ وجل.
الحديـــث عن االســـتقالل، يعنـــي الحديث عـــن المملكـــة بإنجازاتهـــا وبميادينهـــا المختلفة وتطور مؤسســـاتها، 
وصفحـــات من الماضي وصـــور للحاضر، ومنـــذ ذاك اليوم أصبح ل²ردن وضعـــًا دوليًا متميزاً بحجـــم تميز الوطن 
وقيادته وشـــعبه الوفي، لكن ومن باب إســـناد الحق �صحابه فقد كانت السنوات التي سبقت عهد االستقالل 
سنوات عمل وبناء أركان الدولة، سنوات من النضال واªنجاز، سنوات للتضحية قدمها أبناء هاشم ا�برار منذ أن 
أعلن شـــريف مكة وأميرها الشـــريف الحســـين بـــن علي الثورة العربية الكبرى بمشـــروعها النهضـــوي وال زلنا في 
ا�ردن نعتـــز بهـــا وبإنجازاتها وبنتائجها التي ال زلنا نســـتحضرها حتى يومنا هذا، فكانت إمارة شـــرق ا�ردن أساســـًا 
ومنطلقًا لدولة أردنية كان ا�مير المؤسس حينها الباني �ركانها الموّطد لعزائم أبنائها، الراعي لمسيرة بنائها 
رغم شح اªمكانات، إال أنه أستطاع رسم مالمح دولة أردنية عصرية بجوانبها المختلفة، فكان الجيش العربي درع 
الوطـــن وقرة عين قيادته الهاشـــمية، المواجه العنيد والثابت ال المتغير، رجالـــه أصحاب همم عالية تطال عنان 
السموات العال، رجال أصحاب وقفات مشرفة  في معارك ١٩٤٨و١٩٦٧ وفي الكرامة الخالدة وفي الجوالن، وليس 
بعيداً عن ذلك كانت الحياة السياســـية ا�ردنية في أوج تطورها عقب إعالن االســـتقالل وأهم ما ميز تلك الفترة 
إقـــرار المغفـــور له بـــإذن ا� تعالى الملك طالل بن عبدا� للدســـتور ا�ردنـــي والذي أكد في مادتـــه ا�ولى أن " 
المملكـــة ا�ردنيـــة الهاشـــمية دولة عربية مســـتقلة وملكهـــا ال يتجزأ" فكان هذا تســـطير حق لمعنى االســـتقالل 
وهيبة دولة اســـتكملت معالم وجودها وكينونتها عام ١٩٥٥، بانضمامها لمنظمة ا�مم المتحدة والذي يؤكد 
ضمنيـــًا وعالميـــًا بوضـــع ا�ردن بقـــوة على خريطـــة العالـــم،  فيما بعد تـــاله إنجاز تعريـــب قيادة الجيـــش العربي 
ليســـتكمل بذلك فصل آخر من فصول استقالل المملكة، ليكون إنهاء المعاهدة ا�ردنية البريطانية فصًال آخر 

أكد على المعنى الحقيقي لالستقالل.
نهنئ الوطن وقيادته وشـــعبه الوفي الذي يقف مع قيادته وجيشـــه ومؤسســـاته يداً بيد وقلبًا بقلب لمزيد من 

اªنجاز. 
فكل عام والوطن والقائد والشعب بألف خير
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