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 اﻟﺎﺻ اﻟﺎر
ﺑﺎرﺦ  ٢٩/٤/٢٠١٨ﺻر اﻟار ﺎﻧن ر (١٥) ﻟﺔ  ٢٠١٨ﺄن اﻟاﺋ اﻹﻟوﻧﺔ .واﻟار ﺎﻧن  ﻞ ﻣﺎ ر  اﻟﺋ اﻟﻠﻲ ﻪ ﻣﺎً ﻣﺎً ﻲ
ﻞ ﺎب اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ،ﻣ أﺟﻞ ﺳ اﻟاغ وﻟﻠﺎ ﻠﻰ ﻧﺔ اﻟﻊ وﻣ أﺟﻞ اﻟﺎﻟﺢ اﻟﺎم.
وﻞ اﻟار ﺎﻧن ﺳﺎرﺎً ﺣﻰ  اﻟﻠ اﻟﻲ ﺟﻠﺎﺗﻪ ،ﺣ ض اﻟار ﺎﻧن ﻠﻰ أوﻟﻰ ﺟﻠﺎت اﻟﻠ اﻟﻲ ﻹ ارﻩ أو رﻪ أو ﺗﯾﻠﻪ ﺣ ﻣﺎ ﺗاﻩ
اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻣﺎﺳﺎً.
ﻣ اﻟﺎم  ،٢٠٠٦أ ﻣ ﻟﺔ اﻧﺎب اﻟﻠ اﻟﻲ اﻟﻞ وﺣﻰ ﺗﺎرﺦ اﻟم ﺈن اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻣﻠﺔ ﺎﻟﺎﻣﻞ ،وﻟ ﯾ اﻟﻠ اﻟﻲ اﻟﺎﻧﻲ ﻣ إار أ
ﺎﻧن  اﻟﻠ اﻷول اﻟ أ ﻣﺔ ﺟة ﻣ اﻟاﻧ ،ون أﺻﺢ ﻬﺎ اﻟم ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﯾﻞ.
ﺎﻧن اﻟاﺋ اﻹﻟوﻧﺔ ﯾﺎﻊ ﻣﻊ اﻧ ة أردﻧﺔ أو ﻠﺔ أت  دﺧل اﻟﻠﺔ وﻣﻬﺎ ﺎﻧن اﻻﺗﺎﻻت اﻟﻠﺔ واﻟﻼﺳﻠﺔ ر ٣ ﻟﻠﺎم  ١٩٩٦وﺎﻧن اﻹﺟاءات
اﻟاﺋﺔ ر ٣ ﻟﺔ  ٢٠٠١وﺗﻼﺗﻪ وأﺣﺎم اﻟار ﺎﻧن ر ١٨ ﻟﺔ  ٢٠١٥ﺄن ﻣﺎﺔ اﻟرات واﻟار ﺎﻧن ر ٢٠ ﻟﺔ  ٢٠١٥ﺄن ﻞ اﻷﻣال وﻣﺎﺔ
اﻹرﺎب وﺗﻼﺗﻪ وﺎ ﻣ اﻟ ارات اﻧ وذﻟ اﺎداً ﻠﻰ اﻟر اﻟﻟﺟﻲ اﻟﻊ ،واﻻﻧﺎر اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺎل وﺗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﺔ.
وﻟ ا اﻟار ﺎﻧن ﺟﺎء ﻣﻼً وﻣﺎً ﻲ ﻣاد ة ،ﻧﻪ  ﻣ اﻟﺎت ﺑرﺟﺔ ة ﺑﻞ وﻬﺎ ،وأﻛ دﻟﻞ ﻠﻰ ذﻟ  إﻼق ﻣاﻊ إﻟوﻧﺔ ووﺎﻻت أﻧﺎء
إﻟوﻧﺔ ﺗ ﺣﺔ اﻹرﺎب وﺛﺎرة اﻟاﺔ اﻟﺔ أو  ذﻟ ﻣ اﻷوﺻﺎف اﻟﺎﺿﺔ.
إﻼق اﻟاﻊ اﻹﺧﺎرﺔ ﻞ  ٣أﺳﺎﺑﻊ ﻣ دون ﻠ اﻟﻣﺔ ﻠ ﻣ اﻟﺎﺔ ﺟﺎء دون ﻠ رﺋ اﻟزراء اﻟ أﺧﺗﻪ اﻟﺎﺟﺄة ﻣ ا اﻟار… ﻠﺎً أن اﻟﺎﺋ اﻟﺎم واﻟﺎﺔ
اﻟﺎﻣﺔ ﻲ ﺗ أﻣ اﻟﻣﺔ وﻟ ﺟﻬﺔ ﻣﻠﺔ؟! وﻣ اﻟوض أﻻ ﺗﻊ ﺟﻬﺎ اًز أﻣﺎً أو  ذﻟ.
م ﻠ اﻟﻣﺔ ﺎﻟار واﻟﺎﺟﺄة اﻟﻲ أﺣﺛﻬﺎ أﺟ اﻟ ﻣ اﻟوﻟ ﻲ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻠﻰ ﻣ اﻟﻣﺔ واﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻟﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ اﻧﺎد
اﻟار ﺎﻧن اﻟﺎص ﺎﻟاﺋ اﻹﻟوﻧﺔ واﻟﺎﻟﺔ ﺈﻟﺎﺋﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﯾﺎرض ﻣﻊ اﻻﺗﺎﺎت اﻟوﻟﺔ اﻟﻲ وﻬﺎ ﻠ ﻲ ﻣﺎل اﻟﺎت اﻟﺎﻣﺔ.
رﺣﻠ اﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺔ اﻟﺳرﺔ اﻟﻲ ﺳ ﻲ ﺎﻧﻧﺔ اﻟار ﺎﻧن اﻟاﺋ اﻹﻟوﻧﺔ ،وﻲ
اﻟﺎء اﻟ ﺑا ﻣﻬ اً واﻟﺎﺔ اﻟﺎﻣﺔ اﻟﻲ ﺟ ﻣ ردود ﻞ اﻟﺎّ 
ﺣﺎل أت اﻟﺔ م ﺎﻧﻧﻪ   ..ﺳن رد ﻞ أو ﻣ اﻟﯾ ﺷﺎرا ﻲ ﺻﺎﻪ؟ أو ﻣﻠ اﻟزراء اﻟ أ اﻟﺎﻧن وأﺣﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺋ ﻟﻪ واﻟﺎدﺔ
ﻠﻪ وﻧﻩ ﻲ اﻟة اﻟﺳﺔ ﻟﺢ ﺳﺎر اﻟل دون اﻟو أو ﻠﻰ اﻷﻞ اﻻﻼع ﻠﻰ ﺗﺎرب اﻟول اﻟاﺔ ﻻ دول اﻟز؟
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اﻟﻣﺔ اﻟﺎﺔ اﻟﻲ دﻣت  اً ﻣ اﻟ اﺑاء ﻣ ﺿب ﺣ اﻟﺎ ..وﺿاب اﻟﻠ أﻛ ﺷﺎ ﻠﻰ ذﻟ ﺣ أﺣﺎﻟ اﻟﻣﺔ ﻠﻰ اﻟﺎ اﻟ ﻞ ﻣ ﺷت
أﻧﻪ  ﺿﺎ ﻣ ﺎدة إﺿاب اﻟﻠ ﺛ ﻣﺎوﻟﻬﺎ ض ﺎﻧن اﻟﺎن اﻻﺟﺎﻲ ،وﻟﻻ ﺗﺣج اﻟﻬﺔ اﻟﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺎﻧن وﺧﺎً ﻣ اﻻﻧﻻق إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ  ﺎﻩ أﺻر
اﻟﺋ  ارﻩ اﻟ أد إﻟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺎﻧن ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣت ﺳ ﺣﻰ ﻧﻪ اﻟان ﺎف إﻟﻰ ذﻟ ﻣﺎﻛﺔ ﻣﺔ ﻣ اﻟﺎ ﻲ إﺎر ا اﻟﺎﻧن اﻟﺊ  ..وﻣﺎ
زاﻟ ﺗ ﻣﺎﻛﺔ ﺻﺎ ﻣ أﺷﻬ ة ﻠﻰ أﺳﺎس ا اﻟﺎﻧن اﻟ» ر« ﺣﺔ اﻟ ..وﻠﻪ ﺈن اﻟﻣﺔ اﻟﺎﺔ ﺗﻞ ﻣوﻟﺔ ة  ﺗ ا اﻟﺎﻧن
ﻪ اﻟﺎﻟﺔ اﻟ ﺳن وﺻﺔ ﻲ ﺟﻬﺎ إذا ﻣﺎ أﻟ» اﻟﺳرﺔ« ا اﻟﺎﻧن.
ﻣاد ة ﻣﺎرﺿﺔ وﺎﺿﺔ و واﺿﺔ ،ﻣﻼً اﻟﺎدة ر (٢١) ﻣ اﻟار ﺎﻧن ﺗ أن ﻟﻞ إﻧﺎن اﻟ ﻲ اﻟ  رأﻪ ﺎﻟل أو اﻟﺎﺔ أو اﻟ أو 
ذﻟ ﻣ وﺳﺎﺋﻞ اﻟ واﻟ وﺎً ﻟﻠﺎﻧن.
وﻟ ﻲ اﻟﺎدة اﻟاﺔ واﻟ ﻣﺎ ﯾﺎ اﻟﺎدة اﻟﺎﺔ ﺑﻞ ﯾﻬﺎ ﺗﺎﻣﺎً ،ﻬﻩ اﻟﺎدة ﺗ ﻠﻰ أن ﻞ ﻣ أﻧﺄ ﻣﺎً أو ﺗﺎً أو ﺣﺎﺎً إﻟوﻧﺎً أو ﻧ ﻣﻠﻣﺎت ﻠﻰ
اﻟﺔ اﻹﻟوﻧﺔ أو إﺣ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻟﺟﺎ اﻟﻠﻣﺎت  ض أ ﻠﺎت ﻣﺔ أو ﺳﻠﺎت ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗد إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟاﺔ اﻟﺔ أو اﻟﯾﺔ أو اﻟ
اﻟ  ﺔ ﻣﺔ  اﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﻲ أو اﻟﻲ أو اﻟﻠن أو اﻟﻞ أو  اﻹﺎﺔ ،ﺎ ﺎﻟ ﻣة ﻻ ﺗ ﻠﻰ ﺳﺔ أو اﻣﺔ ﻻ ﺗﻞ  ﻣﺎﺋﻲ دﯾﺎر
أردﻧﻲ وﻻ ﺗ ﻠﻰ أﻟ دﯾﺎر أو ﻣﺎ ﺎدﻟﻬﺎ ﺎﻟﻠﺔ اﻟاوﻟﺔ ﺎﻧﻧﺎً أو ﺎﻟ.
وﻲ اﻟﺎدة ) (٣٠ﻠﻰ ﺳﻞ اﻟﺎل :ﻞ ﻣﺎ ﻧ اً ﻠﻰ ﻣﻊ إﻟوﻧﻲ ﻣب ﺟ أﺣﺎم اﻟﺎدة ) (٣٩ﻣ ا اﻟار ﺎﻧن ﺎﺳام أﻧﺔ أو ﻣﻊ ﺗ
إﻟوﻧﻲ ﺎ ﺎﻟ ﻟة ﻻ ﺗﻞ  ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ- دون ﺗﯾ اﻟة اﻷﻠﻰ و ﺗن ﻣاً ﻣﻼً -أو اﻣﺔ ﻻ ﺗﻞ  ٢٠٠ دﯾﺎر وﻻ ﺗ ﻠﻰ أﻟ دﯾﺎر.
ﻻ أر اﻟص أﻛ ،وﻟ ﻩ اﻟاد اﻟﻼث ﻬﺎ ﻣ اﻟﺎ واﻟﺎﯾ ﻣﺎ ﯾ اﻟﻠ ،ﻼً ﻣﺎ ﻲ اﻟاﺔ اﻟﺔ وﻣﺎ ﻲ اﻟاﺔ اﻟﯾﺔ أو اﻟ اﻟ أو
اﻟﻲ ،ﻧ ﻧث  ﻠ وﻟ  اﻟﺎﻟ ،رﺎ ﻞ ﻣا ﻟﻪ ﺗﻩ ﻟﻞ ﻣﻬم ﻣ ﻩ اﻟﺎ اﻟﺎﺿﺔ ،ورﺎ ﻣﺎ أﻩ اﺔ ﻩ  ﺣﺎً.
أﻻ ﯾﺎرض ذﻟ ﻞ ﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺎدة ر (٢١) اﻟﻲ ﺗ ﻠﻰ ﺣﺔ اﻟ ﻞ ﻣﻠ ،ﻰ أﻛ  ،ﺗ ﻠﻰ ﺣﺔ اﻟ وأﻧ ﺗﺎﻛ ﺷﺎً ﻠﻰ رأﻪ ﻲ
ﺔ دﯾﺔ أو ﺔ ﻣﻼً.
ا  ﻣ   ﻣ اﻟﺎ وﺧرة  ﻣ ﻣاد اﻟﺎﻧن ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﺎت واﻟﺎﺑ ﺣﺎﻟﺔ اﻷوﺟﻪ ..ﻣﺎ ﯾ أن ﺻﺎﺔ اﻟار ﺎﻧن ﺟﺎء ﻠﻰ ﻞ وﻻ
ﻧر ﻣﺎ اﻟﺎﺔ ﻣ ذﻟ ،ﺎﻟاﻊ اﻟﻲ ﺗ إﻼﻬﺎ ﺗ  ﻣﻲ اﻹﻧﻧ ﻲ اﻟﺔ  ،وﻟﻬﺎ ﺗﺎ ﻲ ﻣﻠ أﻧﺎء اﻟﺎﻟ اﺑاء ﻣ اﻟس اﻟﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﺎع
ة إﻟﻰ ﻼد اﻟاق واق ،ﻬﻞ ا  اﻟﻠب؟!!
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