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ال مفر بعد اآلن من تهنئتكم أواًل بالدرس التارخيي 

الذي يقدمه األردنيون ليس لألمة فقط بل جلميع 

شعوب العامل وهم يظهرون جمددًا على قلب رجل واحد 

يف مواجهة الصعاب والتحديات موحدين ومصطفني 

 خلف كلمة احلق ومساحة اإلسالم.

 
االعتزاز فها حيق لكم االسرتخاء وسط حبٍر من الفخر و

هي صور شهيدكم البطل النقيب الطيار معاذ 

الكساسبة تستقر يف قلوب البشر مجيعا يف القارات 

اخلمس لتضع اسم شعبكم وبالدكم يف أرقى 

مستويات احلضارة البشرية وجتارب األمم احلية اليت 

باتت منشغلة يف حتليل وقراءة وتفسري تلك الكيمياء 

ع الصرب بالتحدي واألنفة األردنية العجيبة اليت جتم

 وموتور ومتطرف .« شاذ»بالشموخ واجلدية يف العمل واإلجناز بإنكار كل ما هو 

 
ها هي بالدكم تضرب مثال وأمنوذجا يف االلتفاف حول القيادة واملؤسسات بعدما برز األردنيون يف 

 .«وحدهم جمددا دم الشهيد الكساسبة»أبهى صور الوحدة والتضامن والتكافل فقد 

 
وبات خصوم احلياة والبشرية يعلمون االن أي منقلب ينقلبون فقد خسأت مناورتهم الشريرة يف 

زرع الفتنة بني األردنيني وإنقلب سحرهم الشرير على ساحرهم وتوحد شعبكم أمام العامل يف 

وعبدة كلمة سواء تتربأ من املتطرفني ال بل تعلن احلرب بال هوادة على منظري الظالم والقتل والدم 

 النار الذين خططوا مليًا وسط تواطؤ عدة أطراف لتشويه صورة إسالمنا العظيم وديننا احلنيف.

 
حيق لكم أبناءنا مجيعًا الزهو بوطنكم وشعبكم الذي حتف به املالئكة وهو يؤسس للعامل 

جامعته اخلاصة يف تعليم الوحدة والصرب واجللد والتضحية والفداء والشجاعة يف قول احلق 

 التصدي للباطل .و

 
فُتخفق مؤامرة قوى الشر والظالم ويتجاوز « توحدنا»نعم هي كرامة دم الشهيد الزكي عندما 

شعبنا العظيم حمنة األمل متطلعًا للمستقبل بعدما روى شهداء قواتنا املسلحة الباسلة وآخرهم 

 بطلنا معاذ تراب الوطن بالعزِة والكرامة.

 
 أبنائي مجيعًا:

االمتحان وسبق أن نصحنا اخلصوم وأعداء احلياة بأن ال... خيتربوننا ؛ التنسوا وأنتم جتاوز شعبنا 

حتتفلون باملشهد الوطين الوحدوي أن واجباٍت حمدده تنتظرنا مجيعًا إنصافًا لدم الشهيد معاذ 



 وتفاعاًل مع تضحيات شعبكم العظيم فحماة الوطن والرتاب قرروا الثأر وقاموا ويقومون بواجبهم يف

 والباقي علينا حنن مجيعاً  كٌل يف موقعه.« جرحونا»دك حصون االشرار الذين 

 
واجبنا أيها األعزاء اليوم أن ننطلق عرب صفحة الفجيعة واألمل ومتطلعني للمستقبل فننشغل بالعلم 

والتقدم والنمو وال نسمح لقوى التطرف اليت تدعي متثيل اإلسالم بالتأثري على عقولنا وواجباتنا 

 علمية.ال

 
كل احتماالت تسرب « حرق»لدي معكم مهمة خاصة يف قادمات األيام فنحن مكلفون ب  

التطرف واجلنوح والغلو يف قاعات درسنا ومؤسساتنا التعليمية ؛ مكلفون باملهمة بنداء خاص من 

شهيدنا البطل معاذ الكساسبة موحد القلوب وجامع األفئدة يف مثواه األخري جبنان اخللد مبشيئة 

 أهلل.

 
مهمتنا اإلنصراف للعمل والعلم واإلجناز وإعالن حرب ال هوادة فيها حترس حدود العقل اجلمعي 

األردني وتقف بروحية اجلندي املسئولة يف حراسة مؤسساتنا التعليمية وهي تتصدى لتلك 

 األفكار واألدبيات املارقة اإلرهابية اليت تسعى للعبور بيننا أو للتسلل ألذهان شبابنا .

 
حنن يف حالة حرب معها اليوم وهي حتاول العبور دومًا عرب بعض تراثيات « العدوة»تلك األفكار 

اجلنون والتطرف املوجودة يف املكتبات أو عرب وسائط التواصل اإلجتماعي او عرب مناير اجملانني 

 واجلهاد .املأزومني املكلفني بتدمري هذه األمة وتقويض مقدراتها وتقسيمها جمددا بإسم الدين 

حنن طالب العلم األجدر بإسناد مؤسساتنا العسكرية واألمنية بالقيام بواجبات احلراسة حتى ال 

تعرب األفكار اهلدامة سواء تلك اليت تتبناها قوى داعش اإلرهابية او غريها من تعبريات التطرف 

 والتشدد اليت ترتدي زي الدين ودين اهلل منها براء.

 
قاعات الدرس وجامعاتكم وأبواب العلم من املارقني املهووسني املكلفني بتهديم  أحرسوا أيها األعزاء

أمتنا ؛ ُأحرسوها بالتضامن واإلرتقاء إىل مستوى الوحدة الوطنية اليت شاهدها العامل مؤخرا؛ 

ُأحرسوها بالعلم ونبذ العنف والكراهية والتصدي للتشدد ومساندة احلق وإحراق األفكار الشريرة 

كلمة القانون واحلفاظ على املؤسسات؛ ُأحرسوها مبواجهة اهلوية الفرعية وباإلرتقاء إىل وإعالء 

مستوى الدالالت اليت زرعها فينا الشهيد واهله والدروس اليت خصصها لنا شعبنا العظيم فعني معاذ 

ظيفة الكساسبة تراقبنا مجيعا وعلى كل منا واجب احملافظة و االبقاء على بيئة العلم يف بلدنا ن

 و مبدعة و خالقة.


