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الوضوح والديبلوماسية واالحترام املتبادل من ثوابت السياسة اخلارجية األردنية

استقالل اململكة األردنية الهاشمية في عيدها الـ 65.. درة تتألق بالعقد الهاشمي
التي عقدت في الكويت، واملتمثلة 
في إنشاء صندوق دعم املشاريع 
الصغيرة واملتوس����طة، وقد كان 
األردن من أوائل املس����اهمني في 
هذا الصن����دوق، وذلك ادراكا منه 
ألهمية هذه املبادرة التي تش����كل 
أداة فعالة لدعم هذه املشروعات 
في الدول العربية، من خالل توفير 
املوارد املالية الالزمة لدعم األعمال 
الصغيرة واملتوسطة، برأسمال 
قدره مليارا دوالر، خاصة في ظل ما 
تعانيه هذه املشروعات من صعوبة 

في احلصول على التمويل.
وفي املجال الثقافي والتربوي 
والتعليمي، بلغت عالقات البلدين 
مستوى متميزا، بوجود ما يزيد 
عل����ى 4 آالف طال����ب كويتي في 
بلدهم الثان����ي، يتلقون علومهم 
في اجلامع����ات واملعاهد األردنية 
وفق نظام تعليمي دقيق ومعايير 
صارمة، وفي بيئة اجتماعية مماثلة 
لبلدهم الشقيق، ويحظون بالرعاية 
له����م جميع  واالهتم����ام، وتقدم 
التسهيالت من قبل اجلهات ذات 
العالقة، ونعول عليهم باإلسهام 
اإليجاب����ي في تعزي����ز وتوطيد 
التراب����ط والتواصل بني البلدين 

والشعبني الشقيقني.
وف����ي ه����ذا املقام نتق����دم من 
الكويت قيادة وحكومة وش����عبا 
بوافر التقدير والعرفان على كل ما 
يبذل من جهود تصب في تعزيز 
العالقات األخوية بني البلدين، كما 
نعبر عن الشكر واالمتنان على ما 
حتظى به اجلالية األردنية املقيمة 
على هذه األرض الطيبة من رعاية 
واهتمام من لندن صاحب السمو 
األمير املفدى، ومن جميع اجلهات 
ذات الصلة، وجتدر اإلشارة الى ان 
الكويت تستوعب ما نسبته 14% من 
إجمالي العمالة األردنية في دول 
اخلليج، وهناك مؤشرات على زيادة 
هذه النسبة، نظرا لتميز العامل 
األردني وكفاءته في شتى املجاالت، 
والتسهيالت التي تقدمها الكويت 
الش����قيقة في ه����ذا اإلطار، حيث 
حتظى اجلالية والعمالة االردنية 
بثقة اجلانب الكويتي، ويحرص 
ابناؤها على خدمة الكويت أسوة 
بحرصهم على خدمتهم وعطائهم 
لوطنهم، ويعمل����ون بالقطاعات 
الصحية والتعليمية والتجارية 
واملؤسس����ات العامة، ويتميزون 
باحترامه����م وحبه����م للكويت، 
ويكنون لقيادتها وشعبها النبيل 
كل االحترام والتقدير، وفي إطار 
التواص����ل والتالحم بني  تعزيز 
أبناء اجلالية األردنية وأشقائهم 
في البل����د املضيف ووطنهم األم، 
فقد مت بحمد اهلل وتوفيقه وضع 
النظام األساسي للجالية األردنية 
وتش����كيل جلنة إداري����ة مؤقتة 
تتول����ى اإلش����راف والتحضي����ر 
النتخ����اب مجلس للجالية، ميثل 
قطاعاتها املختلفة، يعنى بالتواصل 
االجتماعي واالقتصادي والثقافي 
والفني والرياض����ي وغيرها من 
األنش����طة التي تب����رز دور أبناء 
اجلالي����ة األردنية في ترس����يخ 
البلدين  ب����ني  الثنائية  العالقات 
الشقيقني وخدمة الكويت الشقيقة، 
في إطار االلتزام الكامل بالقوانني 
واألنظمة املرعية املعمول بها في 

البالد.
وفي هذه االحتفالية املباركة، 
عيد استقالل اململكة، ال يساورنا 
شك في ان أفراح األردن هي أفراح 
الكويت، التي نفرح لفرحها، ونسعد 
لسعدها، نتوجه بالتحية واإلكبار 
للكويت الشقيقة، وصاحب السمو 
األمير املف����دى وولي عهده األمني 
وحكومتنا وشعبها العزيز بوافر 
التقدير والعرفان، على ما يبذل من 
جهود تصب في تعزيز العالقات 

األخوية بني البلدين.
وف���ي اخلتام ندع���و اهلل عز 
وجل ان يحفظ بلدينا الشقيقني، 
وقيادتينا احلكيمتني وان يسبغ 
نعمة األمن واالستقرار والرخاء 
عل���ى بلدين���ا وعلى ش���عبينا 

الشقيقني.

االستثمار في األردن.
وفيم����ا يتعلق بحجم التبادل 
التجاري بني البلدين، فقد ارتفع 
من 44 ملي����ون دوالر عام 2000 
ليصل الى 215 مليون دوالر عام 
2010 وهناك محاوالت من اجلانبني 
لالرتقاء مبستوى التبادل التجاري 
تلبي الطموح والتطلعات، ودفعه 
واالرتقاء به ملستويات تتناسب 
ومستوى وحجم إمكانياتهما، وفي 
هذا السياق يرتبط البلدان بالعديد 
م����ن االتفاقي����ات وبروتوكوالت 
التفاهم، التي تنظم العالقة بينهما 
في جميع املجاالت، والتي أسهمت 
في االرتقاء بالعالقات االقتصادية 
واالستثمارية والتجارية والثقافية، 
وغيرها من املجاالت، حيث عقدت 
اللجنة الفنية التجارية املشتركة 
ب����ني البلدي����ن 4 دورات متتالية 
خ����الل الفت����رة 2007-2011، كما 
ان هناك اتص����االت جارية لعقد 
اجتماعات اللجنة العليا األردنية 
الكويتية املشتركة، برئاسة وزيري 
اخلارجي����ة، والتي م����ن املتوقع 
انعقادها في الكويت خالل الفترة 
املقبلة لبحث العالقات الثنائية في 
جميع املجاالت ومراجعة وتفعيل 
وتوقيع ع����دد من االتفاقيات بني 

البلدين.
وفيما يتعلق باجلانب السياحي 
فإن اململكة باتت من املقاصد املفضلة 
لدى أشقائنا الكويتيني حيث زار 
األردن في عام 2010 حوالي 145 ألف 
زائر كويتي، وفي هذا اإلطار وفي 
ضوء النسيج االجتماعي والعادات 
والتقاليد املتشابهة، وما يزخر به 
اثري وتنوع  األردن من مخزون 
طبيعي وس����ياحي )سياحة اثار 
ومواقع تاريخية، سياحة عالجية، 
تعليمية، دينية، ترفيهية، ريفية(، 
وس����عيا من احلكوم����ة األردنية 
لتعزيز التعاون األردني الكويتي 
في هذا املضمار، سيقوم وفد اردني 
برئاس����ة وزير السياحة واالثار، 
يضم عددا من ممثلي القطاعني العام 
واخلاص بزيارة الكويت األسبوع 
التعاون في  آليات  املقبل، لبحث 
املجال الس����ياحي، وإقامة ملتقى 
للترويج السياحي، وأمسية تراثية 
اردنية، وفي ه����ذا املقام، الدعوة 
موجهة ألشقائنا في الكويت لزيارة 
بلدهم الثاني وقضاء إجازة صيفية 
ممتعة في ربوع����ه، فهم موضع 
ترحيب وحفاوة ومحبة اخوانهم 
في اململكة، والبد من اإلشارة الى 
ان احلكومة األردنية اتخذت قرارا 
العربي نفس  الس����ائح  مبعاملة 
معاملة املواطن األردني في استيفاء 
الرس����وم املقررة لدخول األماكن 

األثرية والسياحية في اململكة.
وال يفوتنا في هذه املناس����بة 
الغالية تسجيل اإلعجاب والتقدير 
والتثمني العالي للجهود الكبيرة 
واملستمرة التي يقوم بها الصندوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
واالجتماعية العربية وبتوجيهات 
من صاحب السمو األمير في دعم 
التع����اون االقتصادي  عالق����ات 
والتنموي بني البلدين الشقيقني، 
حيث أسهم الصندوق منذ املراحل 
األولى لتأسيسه في متويل العديد 
م����ن املش����اريع التنموي����ة ذات 
األولوية ف����ي مختلف القطاعات، 
م����ن خالل ق����روض ومنح بلغت 
قيمته����ا اإلجمالية حوالي نصف 
مليار دوالر، توزعت على قطاعات 
الرعاية الصحية، الزراعية، البنية 
التحتية »السدو واملياه والصرف 
الصحي وتوليد الطاقة الكهربائية« 
واملش����اريع املتعلق����ة بخام����ات 
الفوسفات والبوتاس، اضافة الى 

قطاعي النقل واخلدمات املالية.
وإذ ننوه باملبادرات االقتصادية 
التي يحرص صاحب السمو األمير 
على اطالقها وتبنيها، خدمة للتكامل 
العرب����ي والنهوض  االقتصادي 
باملشاريع االقتصادية والتنموية 
العربية، فقد ثم����ن األردن عاليا 
التي  الرائدة  التنموي����ة  املبادرة 
اطلقها س����موه في القمة العربية 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية 

ايجابيا على أمن واستقرار االردن، 
وس���تمكنه من حتقيق االزدهار 
االقتصادي لشعبه، ليكون منوذجا 
لدولة عربي���ة ناجحة وحديثة 

ومزدهرة.
املناس���بة السعيدة  في هذه 
تفيض قلوبنا بالسعادة واالرتياح 
للمس���توى املتميز الذي وصلت 
إليه العالقات االردنية � الكويتية، 
على املستوى السياسي وفي كل 
مجاالت التعاون الثنائي املشترك 
بفضل الرؤى الثاقبة والتوجيهات 
احلكيمة لصاحب اجلاللة الهاشمية 
امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني، 
واخيه حضرة صاحب السمو امير 
الش���يخ صباح االحمد  الكويت 
الصباح حفظهما اهلل ورعاهما. 
وكان ذلك نتاجا وثمرة للزيارات 
املل���ك ولقاءاته  العديدة جلاللة 
مع اخيه صاحب السمو الشيخ 
صباح االحمد الصباح، وزيارته 
االخيرة ال���ى الكويت في مطلع 
الشهر اجلاري، اضافة الى لقاءاته 
واتصاالته املستمرة مع أشقائه 
في القي���ادة الكويتية، والزيارة 
التاريخي���ة التي قام بها حضرة 
صاحب السمو الى االردن خالل 
العام املاضي اضافة الى الزيارات 
املتبادلة بني كبار املسؤولني في 
البلدين وبني عشرات الوفود من 
قطاعات مختلفة األمر الذي يعطي 
على الدوام دفع���ا للعالقات بني 
البلدين الش���قيقني الى مجاالت 

وآفاق ارحب.
وقد اسهمت االرادة السياسية 
وتطاب���ق وجه���ات النظ���ر بني 
القيادت���ني والبلدي���ن باالرتقاء 
الثنائية في  العالقات  مبستوى 
كل مجاالتها، خاصة االقتصادية 
واالستثمارية، حيث باتت الكويت 
الشريك االستثماري األول لالردن، 
واحتل���ت اس���تثماراتها صدارة 
االس���تثمار العرب���ي واألجنبي، 
باس���تثمارات تزيد عن الثمانية 
ملي���ارات دوالر ف���ي القطاعات 
االقتصادية احليوية ذات القيمة 
املتوقع  العالي���ة، ومن  املضافة 
ان تش���هد املرحلة القادمة املزيد 
الكويتية في  من االس���تثمارات 
االردن، خاص���ة االس���تثمار في 
القطاع الصناعي، وقد ابدت العديد 
من الش���ركات الكويتية اهتماما 
كبيرا باالس���تثمار ف���ي االردن، 
حيث بادرت احلكومة االردنية الى 
تنظيم منتدى خاص باالستثمار 
الصناعي، عقد في الكويت نهاية 
الشهر املاضي، مبشاركة واسعة 
من القطاعني العام واخلاص في 
البلدين، مت خالله تبادل وجهات 
النظر وتبادل األفكار، والتشاور 
على قاع���دة األخوة والصراحة، 
الفرص  العديد من  واستعراض 
االستثمارية في القطاع الصناعي، 
وكان من أولى ثمار هذا املنتدى، 
االتفاق على عدد من املشروعات 
والشراكات االستثمارية في القطاع 
الصناعي، وترتيب زيارات متبادلة 
للوف���ود االقتصادية والتجارية 

خالل الفترة.
القريبة املقبلة، للوقوف على 
آخر ما وصلت اليه بيئة اإلعمار 
في كال البلدين، األمر الذي سيسهم 
ف���ي بناء جس���ور الثقة وتبادل 
املنفعة، واالطالع على ما تزخر به 
اخلارطة االستثمارية والتجارية 
في كال البلدين والعمل على إقامة 
املشاريع والشراكات االستثمارية 

والصناعية والتجارية.
والبد م����ن التأكي����د هنا على 
حرص احلكوم����ة األردنية على 
تنفيذ توجيهات جاللة امللك عبداهلل 
الثاني بن احلسني املعظم، حفظه 
اهلل ورعاه، بإيالء االس����تثمارات 
الكويتية األهمية القصوى، وتوفير 
الالزمة لها،  التس����هيالت  جميع 
واحلرص على سرعة اإلجراءات 
واتخاذ القرارات املناسبة لتحفيزها، 
والعمل بقلب وعقل مفتوح حلل 
وجتاوز اي عقبات أو معيقات قد 
تواجهها، وبذل كل ما ميكن لتثبيت 
وتعزي����ز حضورها على خارطة 

حوار سياس���ي يعزز مس���يرة 
االجناز واالستقرار والبناء على 
املكتس���بات، من اج���ل اصالح 
سياسي ش���امل يؤدي الى وفاق 
وطني ح���ول قانوني االنتخاب 
واالحزاب، وتش���كل مدخال نحو 
منظومة متكامل���ة من االصالح 
السياسي الذي يستجيب لتطلعات 
س���ائر مكونات املجتمع ويسهم 
ف���ي إثراء التعددية السياس���ية 
الفاعل���ة، ويجذر قي���م احلرية 
اململكة، كما  والدميوقراطية في 
مت تشكيل جلنة ملكية ملراجعة 
الدستور، وللنظر في  نصوص 
اي تعديالت دستورية تتالءم مع 

حاضر االردن ومستقبله.
واالطار العام ملهمة هذه اللجنة، 
هو العمل على كل ما من ش���أنه 
النهوض باحلياة السياسية في 
الدستوري، مبا يضمن  السياق 
ترس���يخ التوازن بني السلطات، 
واالرتقاء باألداء السياسي احلزبي 
والنياب���ي، وص���وال الى صيغة 
دستورية متكن مجلس األمة من 
القيام بدوره، التشريعي والرقابي 
بكفاءة واستقاللية، باإلضافة الى 
تكريس القضاء حكما مس���تقال 
بني مختلف السلطات والهيئات 
واالطراف، وان يظل مرفقا مكتمل 
البناء في جميع درجات التقاضي 

وأشكاله.
امللك وفي  وقد ش���دد جاللة 
مناسبات عديدة، على املضي في 
طريق االصالح الش���امل في كل 
اجلوانب السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة، كما اكد على ذلك 
خ���الل لقائه مؤخ���را بالرئيس 
األميركي ب���اراك اوباما على ان 
االصالح حاجة تتطلبها املجتمعات 
التغاضي  ويجب تلبيتها وعدم 
عنها حتت اية ذريعة، مؤكدا على 
ان االردن يسير بخطوات ثابتة 
وواثقة في مسيرته االصالحية 
والتحديثية، واشار جاللته الى ان 
نتائج عمل جلنة احلوار الوطني، 
واللجنة املكلفة مبراجعة نصوص 
الدستور، ستسهم في إحداث نقلة 
في احلياة السياسية في اململكة، 
وزيادة املشاركة الشعبية وتعزيز 
التجربة الدميوقراطية االردنية.

وقد لقيت جهود جاللة امللك 
االصالحي���ة ترحيب���ا كبيرا من 
الرئيس أوباما، الذي أش���ار الى 
ثقت���ه بقدرة جاللته على املضي 
بهذه االصالحات الى األمام، واكد 
ان تلك االصالحات سيكون اثرها 

الوضع النهائي، مبا فيها احلدود 
والالجئني والقدس، يعد الشرط 
األساسي لتحقيق السالم الدائم 
الذي ترتضيه الشعوب وتدافع 
عنه، وش���دد جالل���ة امللك على 
ضرورة اال تثني التحديات التي 
تواجه منطقة الش���رق األوسط 
والتطورات التي تشهدها بعض 
الدول العربية، جهود املضي قدما 
في حتقيق السالم وتعزيز االمن 

واالستقرار االقليمي.
احتفالن���ا ه���ذا الع���ام بعيد 
االس���تقالل اخلامس والستني، 
يعيد لألذهان املضامني السامية 
لالس���تقالل، وغاياتها واهدافها 
الرامية لتحقيق الكرامة والعيش 
الكرمي لإلنس���ان االردني، وفي 
هذا الس���ياق، يقوم جاللة امللك 
بجه���ود متواصل���ة للنه���وض 
آمال وتطلعات  باململكة وحتقق 
االنسان االردني، وحتسني ظروف 
ومستوى معيش���ته، وقد حقق 
االردن في عه���د جاللته امليمون 
قفزات نوعية ف���ي كل املجاالت 
االقتصادية والتعليمية والثقافية 
والطبية والعمرانية، وتهيئة املناخ 
االس���تثماري اآلمن ف���ي اململكة 
الذي يس���تند ال���ى ركيزة االمن 
واالستقرار، ويوفر كل الضمانات 
الالزمة لالس���تثمار، حيث دعا 
جاللة امللك املعظ���م منذ توليه 
مقاليد احلكم وفي كتب التكليف 
الى املضي  املتعاقبة  للحكومات 
ف���ي طريق االصالح السياس���ي 
واالجتماعي واالقتصادي، وتهيئة 
املناخ اجلاذب لالس���تثمار، وما 
وصلنا إليه بحم���د اهلل في هذا 
املضمار، ما هو إال حصيلة التفاف 
الش���عب حول قيادته الهاشمية 
ونهجها االصيل، وسعيها الدؤوب 
لتوفير ظروف العدالة االقتصادية 
واالجتماعية واحلرية واملساواة، 
البش���رية  التنمي���ة  وحتقي���ق 
واالستثمار االمثل في االنسان، 
وتوفير االمن واالس���تقرار في 

مختلف املجاالت.
التجديد  وفي اطار مس���يرة 
والتحدي���ث ومواكب���ة تطورات 
العصر، وبإرادة واضحة وحاسمة 
ليأخذ االردن املكانة التي تليق به 
وحتقق تطلع���ات قيادته وأبناء 
شعبه، فقد امر جاللته مبراجعة 
السياس���ي  ش���املة لإلص���الح 
واالقتص���ادي واالجتماع���ي في 
اململك���ة وقد مت تش���كيل جلنة 
للحوار الوطني تهدف الى اجراء 

عش���رة بطلب انضم���ام األردن 
ملنظومة مجلس التعاون اخلليجي 
تأكيد واضح على خصوصية تلك 
العالقة وما بلغته من آفاق رحبة 
في جميع املج���االت، وما هي إال 
تأكيد حلقيقة بأن األردن لم يكن 
يوما بعيدا أو في منأى عن اشقائه 
في مجلس التع���اون اخلليجي. 
وقد لقيت هذه اخلطوة املباركة 
ترحيبا وتقدي���را كبيرا من لدن 
جميع األوس���اط األردنية، التي 
تعلق آماال كبيرة على ان تسهم في 
حتقيق مزيد من التعاون والتكامل 
والتشابك في املصالح احليوية، 
التي ستصب في مصلحة وخير 

دولنا وشعوبنا الشقيقة.
والتزام���ا مبنهج الوس���طية 
واالعتدال والسعي جلمع كلمة األمة 
اإلسالمية، فإن جاللة امللك عبداهلل 
الثاني يؤمن بأن تقدم املسلمني 
مرتبط بتعاونهم وتعايشهم في 
ظل الس���ماحة واإلخاء، واظهار 
الوجه احلقيقي والصورة السمحة 
لإلسالم باعتباره دينا ينبذ العنف 
والتطرف واالرهاب، حيث جتسد 
دور الهاشميني وأمانة املسؤولية 
التي يضطلعون بها، ودورهم في 
الدي���ن احلنيف بترجمة  صون 
رؤى وتوجهات جاللته، حفظه 
اهلل، باطالق »رسالة عمان« التي 
اشتملت على األسس واملضامني 
احلقيقية لإلسالم وأكدت عليها، 
مبا يبعد عنه تش���ويهات قوى 

التطرف والظالم.
ومنذ تولي جاللته حفظه اهلل 
ورعاه، مقاليد احلكم، وبالبصيرة 
والرؤي���ة الثاقبة واستش���رافه 
آلفاق املستقبل، ومن إميانه بأن 
األردن عام���ل فاعل في املنظومة 
العاملي���ة، عم���ل جاللت���ه على 
ربط اململكة بش���بكة واسعة من 
العالق���ات الدولية، القائمة على 
االحترام املتبادل، وفرت للمملكة 
دورا مهما وحضورا مشرفا، مبا 
ميثله من صوت يتسم باحلكمة 
واالعت���دال وبعد الرؤية، اضافة 
الى اسهامه اإليجابي في كثير من 
املبادرات االقتصادية والتنموية 
واالجتماعي���ة والثقافي���ة على 
مستوى العالم، وكذلك اسهاماته 
املتميزة في قوات حفظ السالم 
الدولية في مناط���ق عديدة من 
العال���م، ومبادراته االنس���انية 
لنجدة وعون الشعوب الشقيقة 
والصديقة، ولعل ما تقوم به الهيئة 
اخليرية الهاشمية االردنية، ذراع 
املمدود الش���قائه  االردن اخلّير 
واصدقائه، من جه���ود واعمال 
جليلة على مستوى العالم، خير 

مثال على ذلك.
التي  الفلس���طينية  القضية 
متثل جوهر الصراع في املنطقة 
كانت على الدوام محط االهتمام 
واالولوية ل���دى األردن وقيادته 
الهاشمية، ألن حلها سيسهم في حل 
امللفات االخرى العالقة في املنطقة، 
وفي هذا االطار وانطالقا من ان ما 
يحقق املصلحة الفلسطينية يحقق 
املصلحة األردنية، يدعو جاللته 
إلى ح���ل الصراع الفلس���طيني 
� االس���رائيلي، واعطاء الشعب 
الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه 
العادلة، واقامة دولته املستقلة 
على ترابه الوطني، كشرط لتحقيق 
األمن واالستقرار في املنطقة، وهذا 
ما أكده جاللته في جميع حتركاته 
واتصاالته ف���ي مختلف احملافل 
واالوس���اط الدولية، وخطاباته 
التاريخي���ة ام���ام الكونغ���رس 
االميرك���ي والبرمل���ان االوروبي 
والقمم العربية، وفي لقاءاته مع 
قادة السياسة واالقتصاد والفكر 
في العالم، وفي لقاءاته األخيرة 
مع الرئيس االميركي باراك أوباما، 
حيث أكد جاللة امللك، على أهمية 
التزام االدارة االميركية بتحقيق 
السالم العادل في الشرق األوسط 
وفقا حلل الدولتني، الذي يضمن 
قيام الدولة الفلسطينية املستقلة 
على حدود عام 1967، واكد جاللته 
على ان معاجل���ة جميع قضايا 

حتل هذه الذكرى املجيدة التي 
يستعيد فيها األردنيون محطات 
مضيئة في تاريخ مملكتهم العزيزة 
في مسيرة عطاء واجناز سطروا 
فيها معاني البذل والعطاء حتت 
امللهمة،  الهاشمية  راية قيادتهم 
ومتكنوا من ارساء دعائم الدولة 
األردنية احلديثة وترسيخ أركان 
دولة املؤسسات والقانون واحلرية 
والدميوقراطي���ة واحترام كرامة 
اإلنسان، ووضعوا دولتهم الفتية 
باقتدار على  خارطة هذا العالم 
الرحب، ليتبوأ األردن املكانة التي 
تليق به وبش���عبه، حتى حظي 
باالحت���رام والتقدير واالعجاب، 
على الصعيدين العربي والدولي، 
رغم شح املوارد وضيق االمكانيات 

وعظيم التحديات.
نحتفي بهذه املناسبة اخلالدة 
التي كرس فيها األردنيون وطن 
اإلباء والشموخ، املنافح عن كرامة 
ابنائه، احلافظ ألمنهم  وكبرياء 
واس���تقرارهم وحريتهم، السند 
والظهير ألش���قائه واملدافع عن 
قضاياهم، مجسدا رسالة الهاشميني 
في نصرة األمة العربية ووحدة 
مواقفه���ا، وداعما لها في حتقيق 

طموحات وتطلعات شعوبها.
الهاشميني،  وسيرا على نهج 
الذين سطروا عبر تاريخهم الطويل 
البطولة والتضحية  س���فرا من 
والفداء، يبذل جاللة امللك عبداهلل 
الثاني بن احلس���ني حفظه اهلل 
ورعاه، جهودا موصولة في خدمة 
قضايا امته العربية واإلسالمية، 
من خالل االحت���رام واملصداقية 
العالية التي يحظى بها جاللته لدى 
جميع األوساط واحملافل الدولية، 
ومن خالل استثمار شبكة العالقات 
التي تربط األردن مع جميع دول 
العالم، س���اعيا الى انهاء معاناة 
الى  شعوب املنطقة، والوصول 
حتقيق السالم العادل والشامل، 
لتنعم باألمن واالستقرار واحلياة 
الكرمية، حيث ترتكز السياسة 
اخلارجي���ة األردنية على ثوابت 
تتس���م بالصراح���ة والوضوح 
والديبلوماسية، التي تعمل على 
تعزيز التعاون  مع جميع الدول، 
على أس���س االحت���رام املتبادل 
التدخل في  واملس���اواة وع���دم 
الشؤون الداخلية، وحل النزاعات 
بالطرق السلمية، واحلفاظ على 
استقالل األردن وسيادته وقراره 

السياسي.
لم يك���ن األردن يوما، بفضل 
رؤية قيادته احلكيمة، وما ُجبل 
عليه ابناؤه من روح عربية وثابة، 
إال جزءا ال يتجزأ من نسيج أمته 
العربية، يس���عى جلمع شملها 
وتوحي���د مواقفها ف���ي مواجهة 

املخاطر والتحديات.
وانطالق���ا من إمي���ان األردن 
الراس���خ بعمقه العربي وبأمته 
وما متتلكه من طاقات وقدرات، 
فقد اقام عالقات متميزة مع جميع 
اشقائه العرب على قاعدة االخوة 
والتفاهم والس���عي الى حتقيق 
العالق���ات واملصالح  وتعزي���ز 
احليوية املش���تركة التي جتمع 
االم���ة وتوح���د ش���ملها، وذلك 
انطالقا من إميان قيادته الهاشمية 
بأهمية وحيوية العالقات العربية 
وتكاملها في جميع املجاالت، مبا 
يحقق األمن واالستقرار واملستقبل 
الزاهر لشعوبها. كما ارتبط األردن 
بعالقات اخوية راسخة ومتميزة، 
قائمة على االحترام والتفاهم مع 
اشقائه في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وعزز من ذلك اجلهود 
الكبيرة التي يبذلها جاللة امللك 
عبداهلل الثاني في التواصل مع 
اشقائه قادة دول املجلس من أجل 
توثيق روابط االخوة والتعاون 
وتعزيز القواس���م املشتركة بني 
األردن ودول املجلس، حتى غدت 
تلك العالقة امنوذجا يحتذى، ملا 
يجب أن تك���ون عليه العالقات 
العربية � العربية. ولعل ترحيب 
قادة مجلس التعاون اخلليجي في 
الثالثة  التشاورية  الرياض  قمة 

السفير األردني جمعة العبادي

نهر األردن املدرج الروماني في عمان 

الكويت الشريك 
االستثماري األول في 
األردن بحجم يفوق 
8 مليارات دوالر في 
قطاعات اقتصادية 

حيوية

4 آالف طالب 
كويتي يدرسون في 
اجلامعات واملعاهد 

األردنية ويحظون 
بالرعاية واالهتمام 

الكاملني

ترحيب مجلس 
التعاون اخلليجي 

بدعوة األردن 
لالنضمام تأكيد 

واضح على خصوصية 
ومنوذجية عالقاته مع 

هذه املنظومة

»رسالة عّمان« 
للوسطية واالعتدال  
إبراز للوجه احلقيقي 

لإلسالم بعيداً عن 
التطرف والعنف 

واإلرهاب

حل القضية 
الفلسطينية محل 

اهتمام القيادة األردنية 
ألنها مفتاح تسوية 

امللفات العالقة في 
املنطقة

بقلم: جمعة عبداهلل العبادي
سفير اململكة األردنية الهاشمية

لدى الكويت


