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عون شوكت الخصاونة، الرجل بدولة القاضي  هموإعتزاز همفخرأبناء عشيرة الخصاونة جدد يمرة أخرى، 

ورجةل الماةام الصةعبة فةي هةظر ال ةروف صاحب المواقف الشجاعة والجريئةة، الصادق والعادل والشريف، 

الصةةعبة والحاةةةمة التةةي تمةةر باةةا أمتنةةا العربيةةة بعامةةة وا ردن بخاصةةة   ةةروف إةتشةةرى فياةةا ال ةةةاد 

والمحةوبية والةطو على المال العام، وكثةرت فياةا ا قاويةل واعشةاعات واعتاامةات الجةائرة فةي إطةار مةا 

ى لدى البعض إلى فقدان البوصلة الحقيقية لإلصةّل،، وعةدم التمييةز ُيعرف بال قة، وعلى نحو أدا  وضى الخّلا

اقة المخادعةة، والتةي يرفعاةا فةي أالةب الحةاات أصةحاب  مين، والجري وراء الشعارات البرا بين الغثا والةا

ن، والةظين بةدأت يةد العدالةة ا جندات الخاصة وأتباعام ةةعيا  مةنام للةدفان عةن ال اةةدين والم ةةدين الحقيقيةي

م تلباعةةا  إلةةى هيئةةة مكافحةةة ال ةةةاد والمحةةاكم فةةي عاةةد حكومةةة دولتةة  ُتطةةالام ، وبةةدأت قضةةاياهم ومل ةةاتام ُتقةةدا

 الن امية ا خرى 

عاد الملكي اللقد دخلت حكومة دولة عون الخصاونة تاريخ ا ردن من أوةع أبواب  كأول حكومة أردنية في 

مةةؤولية رئةةي  علةى أيضةا تؤكةد و ،يظيةةةالوايةة العامةة للةةلطة التن وحةق تؤكةد وترةةخ مبةةدأ لتةأتي الرابةع 

تاةةدف الةةى مباشةةرة أمةةام القةةانون واعبتعةةاد عةةن التةةظرن بةةأوامر وتوجياةةات  مةةن فةةوق  المطلقةةة والالةةوزراء 

القصةةر التةي أدخلةةت مؤةةةةة و ،مثلمةةا دأبةةت علةةى فعلة  الحكومةةات الةةةابقةتةةيي  قةةرارات مجلةة  الةوزراء 

حيةث كةان دولتة  فةي رأي الكثيةرين مةن أبنةاء  مع الشعب ا ردني ا بةي  ا حصر لااالملكي في احراجات 

أداء حكومت  مثاا للنزاهة  كانالوطن المخلصين أفضل وأنزر وأك أ رئي  حكومة عرفاا التاريخ ا ردني، و

 والك اءة واعخّلص هلل والوطن والملك  

بعيةدا عةن و ،خةّلل الةةتة ا شةار الماضةية ة دولة عةون الخصةاونةحكوم إنجازات عن يتةائل لمن بالنةبةف

فإنة  التشريعات الدةتورية التي قام بتحضيرياا وتقديماا وفقا  رقى وأفضل الدةةاتير العالميةة،  ظكر انجازر

ليأخةظ  لعةادلالقضةاء ا الةى تحويلاةا كلاةا في ا ردن، وحاول ال ةاد مل ات مع م فتح اةتطان أن    فخرا  يك ي

مراعيا  في ن   الوقت اعبتعاد عن اعشاعات وا قاويل وإاتيال الشخصيات ، وتكون ل  كلمة ال صل مجرار

بإحبةةاط مع ةةم  المأةةةوف عليةة  قةةامايةةر اا أن مجلةة  نوابنةةا فكةةان عةةادا مةةع الجميةةع دون تمييةةز  الشةةري ة  

هةظا ناهيةك عةن قةوى الشةد العكةةي   مل ات ال ةاد في فترة زمنيةة قصةيرة جةدا مع م بإاّلق محاوات  وقام

 ،عليةة لتكلي ةة  بشةةن حملةةة ضةةارية التةةي اةتشةةعرت الخطةةر وقامةةت منةةظ اليةةوم ا ول الخ يةةة  مراكةةز القةةوىو



ثنية  عةن تشةتيت جاةودر ومةن أجةل  إنتاازيةةلمغرضةة عبةر أقةّلم مةأجورة والعديةد مةن اعشةاعات ا تنشرو

 اعصّلحي مةعار 

والدةةتور  القةانون أحكةام ت عيةل عبر كان يتم الخصاونةعون  اتخظر وقرار فعل أن كلجدا كان واضحا كما 

أضةحيات تقةديم مةا تضةمن ظلةك مةن ةةابقا و يحصل كان كما وهزلية تمثيلية مةرحيات عبر ولي  ،ا ردني

ولي   فالرجل ا يبحث عن شعبيات وا عن مصالح شخصية  تةكين اعحتقان الشعبي مؤقتامن أجل شكلية 

فالعةدل كةان هاجةة  ومبتغةار   ، وانما كان يحرص على احقاق الحق ورفع ال لم عةن النةا  طالبا للمناصب

)وهو الظي كان علةى بعةد وفي ةبيل ظلك، قام بالتضحية بمنصب  الدولي كنائب لرئي  محكمة العدل الدولية 

في فترة حرجة جدا ا ردنية الملك لرئاةة الحكومة جّللة دعوة  من أجل تلبيةاةتاا( ر من تولي رئاعدة أش

 والحرص على رفعت    وطن خدمة  بادفتاريخ ا ردن  من

 إحترامنةا مةع بما فةي ظلةك مؤةةةة القصةر الملكةي وةةوء تقةديرهم للموقةف) البعض يزعم  مال بالنةبة وأما

 ا أن  الى البداية منظ واضحا الخصاونة عون كان فلقد الحكومة، انجازات في تباطؤ من( ووفائنا لام الشديد

 التشةةريعات بكافةةةواضةةحا ودقيقةةا  زمنيةةا جةةدوا الثقةةة خطةةاب فةةي وقةةدم الجةةودة، حةةةاب علةةى الةةةرعة يحبةةظ

 والقصر ا مة مجل  من الثقةحكومت   نالتةاا أةا على والتي ،ومواعيدها الحكومة ةتقدماا التي والقوانين

قةةانون  مشةةرون بإةةةتثناء المحةةدد موعةةدها فةةي جميعةةا بتقةةديماا وعةةدر عنةةد أيضةةا الخصةةاونة وكةةان  الملكةةي

 تةرؤ  الوفةد ا ردنةي دولة عون الخصاونة في ظلك الوقت اضطرار بةبببضعة أيام  الظي تأخر اعنتخاب

   وافع أمنيةتمثيل الملك الظي ااب عناا لدفي قمة بغداد ل

 برضةار ا جنبيةة اععّلميةة الوكةاات عحةدى صر، قد كان ببعيدة، ليةت فترة في الملك أن بالظكر والجدير

إعجابة  مةدى  وعةن ،باةا تعادت التيالدةتورية  التشريعات كافةوإقرار  تةيير في الحكومة ةير عن الكامل

 قد الخصاونة، اةتقالة على الملك جّللة رد خطاب كتب من فإن لظلك  قدمت  الظي الزمني الجدولالتزاماا بب

اةةةتقالة كتةةاب علةةى  ردالةة خطةةاب مةةعتصةةريحات  الةةةابقة  تنةةاقض خةةّلل مةةن مجةةددا   الملةةك احةةرا  الةةى عمةةد

لتن يظيةةة الوايةة العامةةة للةةلطة االخ يةةة فةي تغولاةةا علةى  مراكةز القةوىوبةظلك تةةنجح مةرة أخةةرى  الخصةاونة

  واعةاءة الى مقام جّللة الملك

 الةظي النةواب مجلة  خّلل من كانت الحقيقية المماطلةإن الخ ية وقوى الشد العكةي، ف قوىظكر البمناةبة و

 مواضيع بمناقشةوااصّلحية  الرئيةية المواضيع مناقشة عنفي ال ترة الماضية  انشغلو ااأصبح مطواعا ل

  بمناقشةات  علةىحيةث ركةز  ؛علي العارم  يالشعب ةخطال منبإضطراد  زادتلام  شخصية منافع ظات جانبية

الثقةة  لبة بطر،االمطو ،وا عيان للنواب الحياة مدى تقاعدال وقانون ،مدى الحياة الدبلوماةية جوازات قانون

 ،   الخ  كل ظلك تم في وقت تعاني في  الدولة من عجز مةالي متةراكم وهائةلبأحد الوزراء لخّلفات شخصية

  ويعاني في  الشعب من فقر مدقع

 من بداشارين  بعد اةتثنائية دورة عقد الى بالتنةيب الحكومة رئي ب حدتا ةباب التي  برزفإن من أ لظلك

 الايئةة نشةاءحكومت  الةير قدما في اعجراءات اللوجةتية ع ةتطيعت حتى ،المجل  لاظا العادية الدورة تمديد

)والتي يعد تشكيلاا الضامن ا ةاةي عجراء اعنتخابات النيابية والبلدية في  اعنتخابات على لإلشراف العليا

 اعنتخابةات قةانون فةي برويةة الن ةر وإعادة العبثية، المجل  ومناك ات جلةات عن بعيداأقرب وقت ممكن( 



 وأطياف القصر مؤةةة بين وةط حلول الى الوصول أجل من والمتناقضة الةياةية ا طياف كافة يام الظي

جةادة وخالصةة محاولةة فةي  وايرهةا ونقابةات أحةزاب مةن المختل ةة الشعب وفئات العشائر وأبناء المعارضة

 للتخ يف من المعارضة الشعبية بما يضمن مشاركة كافة القوى الوطنية في اانتخابات القادمة  

 علةىاقرارر  وبتعجيل ال مرة أخرى، كان عون الخصاونة يؤكد مجددا على أهمية جودة قانون اعنتخاب قبل

مةا تتميةز بة  و ا ردن لةوزراء كةرئي  موقعة  فةي انة  اع ،98 انتخةاب لقةانون الشخصةي ت ضيل  من الرام

ارتأى أن يقبل بمشرون القانون المقةدم  ،واحترام  للرأي والرأي اآلخر شخصيت  من خل ية حقوقية وقانونية

علةى أن يعقةب  وآرائة  الشخصةية  ميولة  عةن بعيةدا  لبي طموحات أالب ا طراف ظات العّلقةي كحل وةط

  فقةط محددة  اةتثنائية دورة عقد الى ةالدعو تتمظلك تشكيل الايئة العليا لإلشراف على اعنتخابات، ومن ثم 

ويعةد خيةارا  ،يصةب فةي مصةلحة البلةدبشةكل عةام وهةظا التوجة    وإقرارها التشريعات هظر مراجعةمن أجل 

 المواضةيع مةن العديةد وفةتح طةر، نائةب لكل فياا يحق شارين لمدة للبرلمان العادية الدورة تمديدأفضل من 

 ا حيةث اعةةتثنائية؛ والةدورة العاديةة الةدورة بةين الدةةتوري ال ةرق هةو هةظا  القبةة تحةت لمناقشةتاا الجانبية

 أين إظن   اعةتثنائية الدورة فيللمناقشة  تنةيب  يتم ا آخر موضون أي مراجعة اعةتثنائية الدورة في يجوز

فةي فتةرة نيابيةة النتخابةات ااوهةل اجةراء ومةن هةي الجاةات التةي تقةف ورائاةا؟؟  اآلن؟؟ المماطلةة أصبحت

هةةم مةةن الحصةةول علةةى قةةانون انتخةةاب قةةوي وشةةعبي يخةةدم ا ردن للعقةةود أمشةةاركة شةةعبية ضةةعي ة بقريبةةة و

 القادمة؟؟ 

ن إوفةةي الدولةةة  الوايةةة العامةةة حةةق لةةرئي  الحكومةةة وأخيةةرا  ولةةي  آخةةرا ، فةةإن الدةةةتور ا ردنةةي ك ةةل 

التوجياات الش وية لجّللة الملك ا تع ي رئي  الوزراء وأعضاء حكومت  مةن مةةؤولياتام الدةةتورية  فاةم 

كما ك ل الدةتور ا ردني أيضةا لجّللةة الملةك فقةط حةق حةل   الملك اير مةؤولن أمام الدةتور ووالمةؤول

فةي قةرارات المباشةر بعيةدا عةن تدخلة   ،ا ردنية إظا ما ارتأى أناا تخةالف توجيااتة  الةةاميةوإقالة الحكومة 

لظلك على الرام من ةعي   الدةتوري وتتحمل مةؤولية قرارتاا وحدهاالتي هي من حقاا التن يظية الحكومة 

الةى مةا هةو منصةوص عون الخصاونة الدؤوب الى اةترداد الواية العامة للحكومة وعودة ا مور اعداريةة 

ن تةدخل المرجعيةات العليةا فةي فةإعلي  في الدةتور ا ردني والحد من تغول الةلطات على بعضاا الةبعض، 

فةي زيةارة رةةمية أثنةاء ايةاب صةاحب الوايةة العامةة على أعضةاء حكومةة الخصةاونة بقوة الديوان الملكي 

بكافةة المقةايي  وياةدم هةدف   ةةافرا  يعةد تةدخّل ،وبعكة  رابتة  حكوميةعقرار قوانين أرض الوطن  خار 

أن يتقةدم بإةةتقالت  مباشةرة ودون تةأخير صونا لحقة  الدةةتوري و لظلك كان لزاما  علي اعصّل، من أةاة   

رأى في النااية أن  على مدى ا شار الةتة الماضية لم يعط الحرية الكافية لتن يةظ برامجة  اعصةّلحية بعدما 

لقد ألمح دولة عون الخصاونة   الجاات ا منيةو في الديوان الملكي كز القوىامريحول بين  وبيناا التي كان 

خ يةةة تضةةغط علةةى حكومتةة  وتعرقةةل عملاةةا وتحةةرك الخيةةوط ايةةر  مراكةةز قةةوىمةةرارا وتكةةرارا مةةن وجةةود 

محاواتة  الحثيثةة لإلفةرا  عةن في الحد مةن بعضاا تمثلت  المرئية في الةياةة ا ردنية في أكثر من مناةبة

واةةتطان دولتة  إجتيةاز ةةتورية بةدا مةن محكمةة امةن الدولةة  الخ  معتقلين الةياةيين وانشةاء المحكمةة الدال

مع م هظر العقبات بكل روية ونجا،، ولكن التةدخل ا خيةر كةان ةةافرا  جةدا بحيةث أصةبح لزامةا  علية  تقةديم 

عند أدائ  القةةم أمةام جّللةة  إةتقالت  بشكل قطعي وناائي حتى يصون حق  الدةتوري الظي أقةم على ح   



أمةام جميةع البروتوكةوات المعتمةدة  ومطلبةا   يتقةدم حقةا  وحمايتة  وفي هظر الحالة، فإن صون الدةةتور الملك  

   ةابقا عند تقديم اعةتقالة وإتخاظ القرارات الحاةمة 

أبنائة  المخلصةين لحمايتة  فةي وفي الختام، فإننا نةأل هللا عز وجل أن يحمي هظا البلد آمنا  ومةتقرا ، ويوفةق 

الشةكر واعمتنةان علةى ع ةيم هظر ا وقات اعةتثنائية  كما نتقدم من دولة القاضي عةون شةوكت الخصةاونة ب

أدائ  الرائةع والرفيةع، ومواق ة  الرجوليةة الجريئةة والشةجاعة، ويق ةة ضةميرر وتحملة  مةةؤوليت  الدةةتورية 

أن ياةدي جّللةة عةز وجةل صةوتنا الةى صةوت  بةأن نةدعوا هللا  ونضمبإقتدار، وإخّلص  هلل والوطن والملك  

  رالملك عبدهللا الثاني بن الحةين لما في  رضا هللا وخير

 

 وقائدا   وشعبا   حمى هللا األردن وطنا  

 وهللا من وراء القصد


