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إن مناســـبة االســـتقالل مناســـبة اختصت بتحقيق أغلـــى ا�مانـــي الوطنية �نها 
تتربع على عرش هذه ا�ماني والمطالب الوطنية باعتبارها الّدرة الثمينة بامتياز 
لشـــعوب ا�رض وأوطانهـــا، لمـــا لهـــا فـــي النفـــس مـــن حضـــورٍ مشـــوٍب بوقـــٍع 
خاص،ومذاق يترجم معنى انتصار ا¢رادة، والمحافظة على الكرامة، وما االحتفال 
بهذه المناسبة إال احتفال بالهوية والوجود والسيادة، لما فيها من فرحة غامرة، 
أّكـــدت هويـــة الشـــخصية الوطنيـــة ا�ردنيـــة، ومـــا تحقـــق بها مـــن حريـــة وعدالة 
اجتماعيـــة وكرامـــة إنســـانية وطنية،وتحرر من الظلـــم والتبعية،ومن قـــدرٍة تفتح 
البـــاب أمـــام االنجـــازات والتطور،وإثبـــات قـــوة ا¢رادة أمـــام كل قـــوى الطغيـــان 

الخارجية وتقلبات ا�زمان، وتبدل ا�حوال.
واالستقالل ا�ردني الذي نحتفل به ساٍم في فحوى أهدافه، ونبيل في مضمونه 
بر عن طموحات  ومفهومه، حيـــث يظل هدفًا وغايًة وعمليًة موصولـــًة �نها تعِّ
وأماني وطن، وقدرة شـــعٍب وتطلعاٍت ومبادئ رسالة، وهو غاية لمحطٍة وصلنا 
إليهـــا عبـــر تاريـــٍخ طويـــٍل مـــن الكفـــاح والنضـــال والتضحيـــات، ســـعت قيادتنـــا 
الهاشمية وشعبها بكل ما تستطيع من قدراٍت وفرٍص متاحٍة ومحاوالٍت إمتدت 
منذ بداية التأسيس إلى زمن تحقيقه في ٢٥ أيار ١٩٤٦، وترسخت من خاللها قيم 

جوهرية ومفاهيم لمبادئ وطنية وقومية حضارية وثقافية وإنسانية.
وهو منجز تاريخي مرتبط بمســـيرة الهاشـــميين وحكمـــة قيادتهم، ودورهم في 
خدمة أمتهم إنطالقًا من ســـمو وعظمة رســـالتهم التاريخية والدينية،إذ شكلت 
مبادئ الثورة العربية الكبرى ثابتًا رئيســـًا لفضاءات معنى االستقالل، وجماليات 
تجلياته الوطنية والقومية، ذلك أن الوحدة والحرية والســـيادة والحياة الفضلى 
هي أساســـيات ومرتكـــزات لمعنى االســـتقالل الذي يعكس عمـــق هوية ا�ردن 
بأبعادهـــا التراثيـــة والحضارية، وتطلعات شـــعبه فـــي تحقيق ســـيادته ومنجزاته 
وكبريائه وكرامته التي يترجمها معنى الوالء الوطني لدى عموم فئات شعبه 

مـــن شـــتى المنابـــت ومختلـــف ا�صول، ويدعمهـــا توحد نســـيجه االجتماعـــي وتالحمـــه، وتحليه بـــروح المواطنة 
الصادقـــة التـــي التقت على مصالـــح وتطلعات وطنية مصيرية واحـــدة صاغت عنوانًا واضحًا يؤكـــد قدرة الدولة 
ا�ردنيـــة قيـــادة وجيشـــًا وأجهـــزة أمنية ومؤسســـات وشـــعبًا علـــى المســـاهمة في المشـــهد الوطنـــي والعربي 

واالقليمي، وتحقيق الحضور والعدالة والسيادة واالحترام بالمحافظة على المصالح والعمل المشترك.
إن ا�ردن الـــذي يعيش اليوم بوجهه العروبي وتاريخه ا�صيل وتراثه ا¢نســـاني العريق وأمجاده الوطنية 
ذكرى اســـتقالله السادســـة والسبعين، إنما هو وطن يشـــمخ بمعاني عزته وهو يمتطي منعته وقوته 
واقتـــداره صهوة مســـيرته بعمل مخلص جـــاٍد ودؤوب، ويتكئ على ماٍض عربي وإســـالمي مجيد، وعلى 
حاضـــر حافـــل بالخيـــر مكلل بالفخـــار، يمخر عباب حاضـــره الزاهي با¢شـــعاع الفكري الوطنـــي والقومي 
وبمســـيرة اصالحية تغطي جوانب الحياة فيه، ماضيًا نحو المزيد من آفاق الطموحات وبلوغ مســـتقبل 

وغٍد واعٍد، وحياة فضلى زاخرة با¢نجاز وا¢بداع والريادة والتّميز.
كمـــا يبذل ا�ردن اليوم جهوداً في ســـبيل مواجهة التحديات والتغلب على ا�زمات الســـتمرار مســـيرته 
واســـتقرار أمنه وأمن االقليم من حوله وإعادة التوازن للمنطقة التي تعيش وسط إقليم ملتهٍب مثقٍل 
بالمتغيرات والصراعات ا¢قليمية والدولية، مسخراً ما يتمتع به من دور محوري حيوي، وثقل استراتيجي 
وسياسي ¢قامة سالم عادل دائم وشامل، والتعاون مع اشقائه على أكثر من صعيد ومجال، واالنفتاح 
عالميًا على كل ما يســـاعد على تعزيز اســـتقالله ومكانته، ممثًال لحالة عربية فريدة لمعنى االســـتقالل 

والنهضة، وعامًال ليسود السالم العالم أجمع.
وقد عملت قيادتنا الهاشمية على تحقيق ما نصبو إليه من خالل جهد دبلوماسي وحكمة قيادية جنبتنا 
الكثير من المخاطر والويالت لمصاعب وأزمات كانت تبرز، وعملت جاهدة للمحافظة على المكتسبات 
التـــي تحققت قبل االســـتقالل ومعـــه وبعده وزيادتها فجاء قـــرار تعريب قيادة الجيش اســـتكماًال المتالك 
القرار الســـيادي الوطني بالتخلص من القيادة العســـكرية ا�جنبية، وإنهاء المعاهدة ا�ردنية البريطانية 
لتكامل االستقالل في معناه ومبناه قوة وفاعلة وإيجابية وال تزال ا¢نجازات تتوالى متواترة،وها هو جاللة 
الملـــك عبـــدا× الثاني يواصل مســـيرة أبائـــه وأجداده في االســـتقالل والســـيادة وا¢نجـــاز ورفعة الوطن 
وإنســـانه،وتحقيق ا�مانـــي الوطنيـــة للشـــعب ا�ردنـــي وخدمة أمنـــه العربية، وفـــاًء �مانة الرســـالة التي 

يحملها،وإخالصًا لمبادئها الخالدة، وترجمة لمعاني االستقالل ومراميه. 

غالية،  عزيزة  مناسبة  االستقالل 
ا�ردنيون  خاضه  بجهاد  تعمدت 
بقيادتهم الهاشمية، وخضبوها 
بعرق  وعطروها  الزكية،  بالدماء 
لها  ومهدوا  الســـمر،  جباههم 
كفاحًا  القوية  سوادعهم  بعزم 
فكانت  دؤوبًا،  وجهادًا  موصوًال 
تكلفة هذا االســـتقالل باهضة 
على ا�ردن قيادًة وشعبًا، وصبرًا 
وصمـــودًا وتضحيات جّســـام، 
مشـــفوعة  متكررة  ومطالبات 
بحكمـــٍة وحنكـــٍة سياســـية 
الهاشـــمية  القيادة  انتهجتها 
بصنائعها،  تحققـــت  حتـــى 
وتفاني البُناة من الرعيل ا�ول، 
في  اليوم  نشـــاهدها  بصمات 
كافة مجاالت حياتنا عطاًء وبناًء 

ونماًء ونهضة وتقدمًا وازدهارًا.
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