مقابلة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله األكرم
ببرنامج نبض البلد
تحت عنوان :العفو العام واإلجازات
اليوم :الثالثاء
التاريخ2019/1/29 :
مقدمة المذيع :أهال بكم بحلقة جديدة من نبض البلد ،حلقة اليوم نقسمها إلى ثالثة محاور:
في األول األعيان يقره العفو العام
المحور الثاني :متابعة لقضية الطفلة مي ار
المحور الثالث :جدل حول إطالق نار في جاهة وتسليم مطلوبين
في المحور األول ،صادق مجلس األعيان في جلسته اليوم الثالثاء برئاسة رئيس المجلس باإلنابة
الدكتور معروف البخيت وبحضور هيئة الو ازرة على قرار مجلس النواب بشأن قانون العفو العام
عدله األعيان ،ويرفع رئيس مجلس األعيان مشروع القانون إلى جاللة الملك للتصديق عليه
كما ّ
ويكون سريانه اعتبا ار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للحديث في موضوع العفو العام وهذا القانون قبل تصديقه من جاللة الملك يسعدنا الترحيب بالدكتور
طالل أبوغزاله أهال بك دكتور شرفتنا بحضورك.
وبدي أسمع رأيك بداية بدي أنوه رح نسأل عن موضوع اإلجازات وما صدر من مجموعة طالل
أبوغزاله في موضوع اإلجازة ورسالتك إلى رئيس الوزراء في موضوع اإلجازة .وسنتحث أيضا في
موضوع الطاقة المتجددة وهذا القرار األخير من الحكومة والتبرير الذي اليوم صدر منه حول هذا
القرار .ولكن أوال بدي أسمع وجهة نظرك بما أقر من مشروع قانون العفو العام؟
جواب د .طالل أبوغزاله :بداية أود أن أوضح أنني هنا أتكلم بصفتي الشخصية وليس بصفتي
عين أو أي صفة أخرى .أنا لم أصوت على قانون العفو العام ،امتنعت عن التصويت وذلك ليس
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من مبدأ ليس اعتراضا على مبدأ التسامح والعفو ،إنما أنا لي رأي في هذا الموضوع أود أن يتسع
الصدر لسماعه.
المذيع :تفضل سيدي
د .طالل أبوغزاله :العفو ال يصدر من جهة ال تملك حق العفو وأنا ال أقصد المواد التي جاءت
في القانون ونشترط إسقاط الحق من أصحابه...الخ .أل أقصد من صاغ القانون ومن وافق عليه
أقصد الحكومة ومجلس النواب ومجلس األعيان هم أفراد لهم رأيهم ولهم اجتهاداتهم .التسامح يأتي
من رأس العائلة ومن رب العائلة ،ولذلك إذا نظرنا إلى الدول األخرى وخليني آخذ مثال أمريكا،
أمريكا عندها عفو ولكن اسمه  Amnestyولكن سلطته بيد رئيس الجمهورية فقط ،ويصدره رئيس
الجمهورية .أنا أقدر أن يصدر هذا العفو في المناسبة الكريمة التي نحتفل بها جميعا اللي هي مولد
جاللة الملك .ولكن ما دام كذلك فليصدر عن جاللة الملك ،ليس لي الحق أنا كعين أن أقرر ما
التسامح اللي بده يصدره جاللة الملك ألن التسامح والعفو ال يمكن أن يحدده نائب وال عضو في
األعيان وال عضو في الحكومة .أنا رأيي أنه بدال أن نصدر قانون اسمه قانون العفو العام تصيغه
الحكومة وتوافق عليه الجهات الدستورية ،أن يكون هنالك إرادة ملكية وليس ضروري كل خمس
سنوات ،كلما تطلبت الظروف وكلما كان الق ارر بحكمة جاللة الملك يستدعي إصدار هذا العفو.
أنا ليس ضد هذا العفو ولكن
المذيع :أستوقفك معلش
د .طالل أبوغزاله :ولكن ضد أن يكون يصاغ من أجهزة دستورية
سؤال المذيع :ما هو قانون ،والقانون ما في شيئ اسمه قانون مؤقت ،القانون يجب أن يمر بمراحل
دستورية ،يجب أن يكون مشروع قانون تصيغه الحكومة ،يقدم للنواب ،يدرس ،يبحث ،يخضع
للتصويت ،يدرسه األعيان؟
جواب د .طالل أبوغزاله :هذا أنا راضي عليه ،أنا ما بدي إياه يكون قانون ،ما زلت أنا نقطتي أن
ال أرى أن للجهات الدستورية الحق بأن تعفو أو ال تعفو .ال يجوز أن يكون في نظري وهكذا الدول
اللي نحترم ديمقراطيتها .أميركا في  Amnestyعند رئيس الجمهورية فقط هو الذي يمنح حق
العفو ،ال يناقش في السينيست وال بيناقش بالكونجريس ألن هذا رأس الدولة الذي انتخبه الشعب
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وهنا رأس الدولة الذي يمثل كل هذا الشعب هو اللي يملك الحق أن يعفو ،مو أنا قاعد في مجلس
النواب أل اعفو ،أل اعملوا المدة ،أل ادفعوا الغرامة أل
المذيع :لكن بالنهاية سيمر ضمن هذه المرحلة؟
د .طالل أبوغزاله :أل ،ليه يمر بهذه المراحل ،ليه بأميركا ما بمر بهذه المراحل
المذيع :القصد أنه سيحصل على إرادة ملكية سامية؟
د .طالل أبوغزاله :يطلع بإرادة ملكية فقط ويصاغ بتوجيهات ملكية .أنا أريد أب الجميع اللي هو
جاللة الملك هو الذي يختار الوقت والظروف والشروط التي يريد أن يعمل العفو فيها
المذيع :ولكن هذا صدر بتوجيه ملكي؟ مشروع القانون هناك توجيه ملكي؟
د .طالل أبوغزاله :ما حتقدر تقنعني ،أنا بقلك أن الصياغة ال يجوز أن تمر بمراحل طيب مين
صاغه؟ صاغته الحكومة ولجنة حكومية ،وراح على األعيان ولجنة من األعيان ،لجنو من النواب
قصدي وبعدين مجلس النواب ولجنة من األعيان وبعدين مجلس مو شغلي ،مو شغلي أنا أعفو،
مو شغلي أنا أن أحدد شروط العفو .أما رئيس الدولة هو األدرى واألصح أن يصدر هذا القانون
مو نحن اللي لنا اجتهادات مختلفة ومصالح مختلفة
المذيع :خضع هذا القانون من وجهة نظرك إلى اجتهادات وإلى مصالح
د .طالل أبوغزاله :آه طبعا ،طبعا
المذيع :مجلسين مثال الحكومة
د .طالل أبوغزاله :ما كل واحد يا عنده قريب ،يا عنده شيك مصرفي ،يا عنده قضية هتك عرض،
يا عنده قضية كل واحد إله رأي ،كل واحد عنده رأي.
المذيع :طيب مش أقرب هذا لهموم الناس؟
د .طالل أبوغزاله :أل ،إنت عم تحكي عن التسامح هذاليس قانون ،ليس محكمة أنت عم تعفوا ما
عم تصدر حكم محكمة وتمشي باإلجراءات القانونية ،أنت عم بتقول من مبدأ التسامح ومن مبدأ
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المحبة فليه أمشي باإلجراءات القانونية ألني بدي أسامح .من يقرر التسامح ومن يقرر السماح أنا
كنت أتمنى أن يصدر في هذه المناسبة ولكن بإرادة ملكية وليس بقانون يمر بالمرحلة الدستورية.
المذيع :اسمحلي أسألك سؤال
د .طالل أبوغزاله :وهذا ما يحدث بأميركا
المذيع :اسمحلي هون إحنا رأس الهرم صار وفقا لما يحتمه عليه الدستور ،بناءا على الدستور
وبنمشي على الدستور .الدستور يقول ال قوي مؤقت ،هذا العفو العام يجب أن يصدر القانون هكذا،
هكذا العرف السياسي األردني؟
د .طالل أبوغزاله :عرف وليس قانون ،الدستور موجود فيه أن يصدر
المذيع :أن العفو يصدر بقانون؟
د .طالل أبوغزاله :أل ،يصدر بقانون جاللة الملك بصدر القانون
المذيع :ممنوع يصدر إال وفقا لآللية اللي يصدر فيها العفو العام؟
د .طالل أبوغزاله :أنا أحترم رأيك ولكن
المذيع :أنا مو رأيي ،أنا بحكيلك بدنا نحكي عن
د .طالل أبوغزاله :ما ستمثله الرأي اآلخر ،أنا أحترمه .أنا أقول أنني شخصيا ال أعطي نفسي
الحق أنا إذا كان جهة لدقائق أعتبر نفسي جهة لمجلس األعيان أنا كنت مستمعا ولم أرى نفسي
قاد ار أحدد من أصفح عنه ولماذا؟ وكيف؟ ألنه ليس حقي أنا كنائب ،كعين .األعضاء اآلخرين
المذيع :عندك تحفظ على شيئ ورد في هذا؟
د .طالل أبوغزاله :أل ،ما عندي تحفظ وال أنا بحثت في موضوع التفاصيل وال فيه من يحكم وال
من يعاقب وال من يسامح وال الشروط أبدا موهاد موضوعي .موضوعي المبدأ إذا كنا نتكلم عن
التسامح فليست القضية قضية إنه نتفق بيننا كيف نسامح؟ أل ،ألنه نحن ال نملك الحق أن نقرر،
األب هو اللي يسامح رأس الهرم القائد الرجل الذي هو يمثل األمة كلها هو الذي يسامح .هكذا في
الدول العظمى ،هكذا في الدول المتقدمة.
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سؤال المذيع :طيب وجهة نظرك وأنا بحترمها وبقدرها وحبينا نسمعها برده فشك ار لك .أنا بدي أنتقل
لموضوع ثاني وموضوع أثار جدل كبير عندما أعلن رئيس الوزراء أعلنت الحكومة عن عطلة نتيجة
األحوال الجوية ،خرجت بتصريح قلت فيه أن هذه العطلة غلط وأنه ال يحق للحكومة إنه تلزمنا
بهذه العطلة كيف؟
جواب د .طالل أبوغزاله :صحيح أنا خليني آخذ أول الناحية الشكلية واإلجرائية .القانون حدد عطل
رسمية أنا أحترمها ولم أعترض عليها أبدا .أما عندما يصبح الموضوع في إضافات غير منصوص
عليها في القانون اللي هي األعياد الرسمية المقررة عندي تحفظ ،التحفظ األول فيما يخص العطل
التي ناتجة عن األحوال الجوية وغيرها .إنت لما بتعمل هذا القرار بأنه بدك تعطل بموجب األجواء
ليش؟ ألن الطرق مسكره واجب الدولة أن تفتحها ،الدول اللي فيها ثلج كلها ال تعطل إذا بدنا نمشي
على هذا النظام في دول بالعالم بدها تسكر نصف سنة عطلة ،ألنه في عندها ثلج على الطرق
طول الوقت .يجب أن نطلق صيحة يا دولة ،أنتي يا حكومة مسؤولة إنك تفتحي الطرق عندما
يكون هنالك ثلج وفي طرق معروفة كيف الجرافات تفتح الطرق للناس هذا واحد .اثنين طيب إذا
هنا أنا عندي بيتي جنب المكتب رأسا ليش تمنعني من الدوام وتعطل إنتاج للدولة بالنهاية كل
إنتاج يصيب ،كل يوم تعطيل بدراسة عندي يكلف االقتصاد الوطني  150مليون دينار كل يوم.
وثلثه هو خسارة على الحكومة ،على ميزانية الدولة .ليه تعطلني أنا بالعقبه طالما أن هناك الطقس
شمس مشمسه وما في ثلج .هذا موضوع يحتاج إلى معاجة وأنا طالبت بنهاية رسالتي إنه يصير
فيه دراسه يلتقوا فيها أصحاب المصلحة ال stakeholdersالحكومة ،رجال األعمال ،القطاع
المدني ،المجتمع المدني ويضعوا صيغة وأسلوب بأميركا
المذيع :إنت الصيغة واألسلوب اللي حكيت فيها مع سواءا برسالتك لرئيس الوزراء ،سواءا في
تصريحك بإلغاء العطل أنتقدت ،إنت هاجمت العطل هذا حق الناس
د .طالل أبوغزاله :معلش إنت بتحكي بنبض البلد ،أنا عم بحكي نبض البلد ،أنا كل رؤساء الوزراء
السابقين خاطبتهم ولم أجد جواب وال تجاوبا .سهل كثير على الحكومة أن تقرر إنه بكره عطله
بس مو سهل عليك بالتلفزيون تسكر إنت بكره ،مش سهل على اللي عنده بقالة إنه يسكر ،مش
سهل على اللي عنده مصنع إنه يوقفه ،مو سهل على البنك إنه يسكر .سهل إنه الحكومة تاخد
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قرار إنه بكره عطله ما بكلفها شيئ .ثانيا الجزء اآلخر حتى ما ياخدنا الوقت الجزء اآلخر هو الجزء
الشكلي مين قال إنه إذا عطلت الحكومة القطاع الخاص مجبر يعطل
المذيع :ما هو ما إجت العطلة من فراغ ،هي العطلة إجت علشان نحمي الناس؟
د .طالل أبوغزاله :ال يا سيدي إنت مو مسؤول عن حماية الناس ،إنت مسؤول عن تأمين الراحة
لهم ،تحميهم بأنك تضبهم بالبيت ما يشتغله أل ،إحميهم بأن تفتح لهم الطرق وتصلح المرافق هنالك
فهم خاطئ أيضا وأنا شفت رسالة من أحد رؤساء الوزراء فاهم القانون خطأ ،مفتكر إن القانون
يقول إنه إذا عطلت الحكومة يعطل القطاع الخاص .هذا هنالك فتوى من مجلس تفسير القانون
اجتهاد وليس قانون ليس للحكومة حق قانوني أن تعطل القطاع الخاص .بعدين إنت ليه تعطله
إنت بتزعل إذا واحد بده ينتج ،إنت بتزعل إذا صارت الشركة تربح أكثر وتدفع ضريبة.
المذيع :اسمحلي يا دكتور معلش ما هو إنت كمان بكره إنت بتحط افترض إنه موظف مو قادر
يوصل ما الذي يقنع القطاع الخاص إنه موقادر يوصل ،ما القطاع الخاص بتعامل الناسوصفت
الموضوع إنه إنت بتعطينى راتب بدك تتحكم بحياتي؟
د .طالل أبوغزاله :أل معروف بالمناطق اللي فيها بتقدر توصل واللي ما بتقدر توصل ،برضه
خطأ من الدولة الزم كل يوصل ،في كندا بتوصل درجة الح اررة  60تحت الصفر والطرق كلها ثلج
وال واحد يوم اتعطل دوامه ،الدولة تأمن المرافق ،الدولة مقصرة بهذا الموضوع ويجب أن نقول ذلك
بدل أن نعالج القصور بنعاقب االقتصاد .إنت بتفتكر لما بنعطل الموظف بستفاد الموظف ،الموظف
بالعطلة إذا الشركة انخفضت إيراداتها انخفضت قدرتها على تعيين الموظفين ،انخفضت قدرتها
على زيادات للموظفين بالنهاية كله يسيئ إلى الموظف ،إلى الفرد ،إلى المواطن .إحنا القضية مو
بالبساطة إنه عطله وريحه الموظف ،مو قضية رّيح أنا بحب الناس ترتاح ،أنا ال أؤمن بالراحة
على كل حال هذه نظرية أخرى أنا أقول إنه الراحة مضره بالصحة وأنا أعمل  7أيام باألسبوع ما

عندي مشكله غيري ما بده يشتغل كيفه ولكن بدك تريح رّيح اللي بده يرتاح يدفع ثمن راحته ،بس

مو واحد أنا أدفع ثمن راحتك

المذيع :هي مو ثمن راحة ،هي ثمن الحفاظ على سالمة المواطن؟
د .طالل أبوغزاله :ما في سالمة المواطن إرجعنا ،أنت مسؤول عن تأمين سالمتي
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المذيع :ما بنقدر
د .طالل أبوغزاله :تفتحلي الطرق
المذيع :مو بدك نحكي بصراحة ،اليوم الحكومة ما بتقدر تفتح كل الطرق ما بتقدر
د .طالل أبوغزاله :ليش؟
المذيع :ما عندها إمكانية ،ما عندها إمكانية هذه حقيقة واضحة؟
د .طالل أبوغزاله :حيضل لألبد .ليش من  50سنة لليوم ما عندها إمكانية ،ما بصير إنه إحنا
نحكي الكالم فقط دفاعا عن الوضع الغلط .سيدنا جاللة الملك أمرنا دائما إنه نكون صادقين في
اإلنتقاد وإطالع الناس على الحقيقة .الحقيقة إنه في تقصير من الدولة من الحكومات المتواصلة،
من كل أجهزة الدولة ما بعرف مين الجهة المسؤولة .أنا بالمناسبة أنا رئيس الوزراء أكن له اإلحترام
والتقدير بدون حدود ،رجل عظيم ،نظيف ،عالم ،حكيم ،حكومة كل أفرادها أصدقائي وأخواني ،أنا
ال أنتقد الحكومة أنتقد القرار .القرار ال حق لك أن تمنع موظفي أن يداوم إذا كان فيه منطقة قادر
يوصلها ،مش قادر يوصلها في القنون األمريكي مثال إذا مو قادر توصل ال تعاقب ،تاخدها إجازة
وتخصم من إجازتك السنوية.
المذيع :مش معقول ما هي الدولة مش قادرة أوصل ،أنا مو إني ما بدي أداوم ،بدي أداوم كيف
بدك تخصمها من إجازتي السنوية؟
د .طالل أبوغزاله :أنا بحكيلك القانون األمريكي ،أنا ما طلبت تخصم من اإلجازات السنوية ،عم
بقلك الدول اللي بتنتج ،اللي العطله فيها  8أيام فقط بالسنة إحنا أكثر دوله في الدنيا فيها عطل
في الدنيا
المذيع :إحنا
د .طالل أبوغزاله :نعم سيدي.شوف الدراسات وشكل لجنة وحقق بكالم طالل أبوغزاله وحاكمني.
أكثر دولة تعطل بالكرة األرضية ،هذا سبب انخفاض ناتجنا القومي لذلك فيرلنده ناتجها القومي
 140مليار وإحنا ناتجنا  . 40فيرلنده نفس الحجم سكانا ،نفس الموارد ما عندها ثروات طبيعية،
ناتجها القومي  180 JTPمليار ،إحنا  40وإحنا متساويين بكل شيئ .اإلنتاجية أنا بحكي اإلنتاجية
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في البلد لما جيت البلد الموظف بشتغل بصير راتبه ودخله مثل الموظف اللي بفيرلنده ،أنا بحكي
عن مصلحة الناس بالمناسبة خليني أكون واضح اللي بظن إني أنا هنا ألني أنا أريد من هذا
الموضوع العطل أن أستفيد .أنا دخلي من األردن %3من دخلي في العالم  .%3وأصرف في
األردن  %30من موازنتي ،أنا هنا أصرف مو مستفيد في هذا البلد .أحب البلد ألنها وطني بس
دخلي ال يمثل شيئ بالنسبة لدخلي من األردن ال يمثل شيئ بالنسبة لدخل المؤسسة في العالم،
بالنسبة لمكاتبها ال 100في العالم .أنا أتكلم عن مصلحة الوطن ،عن مصلحة المواطن بالنهاية
االقتصاد عندما يزدهر وعندما يزيد الناتج القومي دخل الفرد سيرتفع.
المذيع :شفت بدافوس الخبراء حول العالم أوصوا أصحاب العمل ب 4أيام أسبوعيا؟
د .طالل أبوغزاله :ما شفت ،ما شفت ناس على المواقع ما يشتغلوا نهائيا أنا بدي آخذ راتب وما
بدي أشتغل بدي أسمعه ما بسمعه كيفه هو رأيه هيك.
المذيع :هو رأيه هيك
د .طالل أبوغزاله :كيفه خليه برأيه
المذيع :طيب هدول خبراء حول العالم فقط ننوه علشان تكون برضه عارف إنه في ناس في العالم
قالت  4أيام دوام.
د .طالل أبوغزاله :ال ما في ناس هذا مو قرار وما في إجماع
المذيع :ال هذا رأي خبراء
د .طالل أبوغزاله :رأي ،طبعا كل ري ما حدا يملك الحقيقة
المذيع :طيب صدر قرار عن مجلس الوزراء في موضوع الطاقة وأنا حبيت أسمع وجهة نظرك مرة
أخرى في موضوع العطلة وتسمع رأي الناس هذا رأي الناس ،الناس بتقول إحنا بدنا نعطل في قرار
حكومي بعطل الكل واليوم إنت عندك رأي مختلف حبينا نسمعه مرة أخرى وأنا بدي آجي لموضوع
الطاقة .إحنا حكينا إنه وهللا ما بدنا نسمع مشاريع جديدة هذا قرار رئاسة الوزراء .وو ازرة الطاقة
اليوم قالت إنها بدها تتريث في استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة وجهة نظرك؟
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د .طالل أبوغزاله :أنا كثير قلق ومتألم من هذا القرار .هذا بعكس المطلوب أنا أترجى أن تعيد
النظر الحكومة في هذا القرار .ما نحتاجه هو فتح الباب لكل المؤسسات أن تنتج الطاقة الشمسية
بدون حدود .يا سيدي أنا أزعم أنا أتناول دراسات أننا مقبلين على أزمة نفطية عالمية نتيجة األزمة
االقتصادية القادمة والظروف اللي أنا كتبت عنها في موضوع 20 ،20الكوارث اللي رح يواجها
العالم ،سيصل سعر النفط إلى  150دوالر ،سيصبح اآلن مؤسساتنا تعاني من تكلفة الكهرباء.
تخيل مثال فندق أنا ما عندي مشكلة عم نحكي عن المؤسسات الوطنية فندق بيقدر اللي بده يشغل
كهرباء  24ساعة ما يقدر يطفي الكهرباء .أنا بطفي الكهرباء وبنام ،الفندق ما بقدر يطفي الكهرباء،
هذا أكبر مصروف في الفندق بعد الرواتب هو الكهرباء شو بصير فيهم هدول لما يوصل سعر
ال نفط وهدول كلهم بخسروا ،شو بصير فيهم مصانع ،شو بصير فيها؟ ستتوقف مصانعك ،ما
تحتاج اآلن أن تنشئ فريق عمل وغرفة عمليات مستعجلة لتعطي رخص .أنا عندما أبني محطة
توزيع محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية أوال أوفر على نفسي الكهرباء من تكلفتي الخاصة
أنا عم أستثمر من عندي ما عم أطلب منك مال وأوفر على الدولة الدعم كم مليار من موازنة
الدولة لدعم الكهرباء سنويا.
المذيع :تقريبا 2
د .طالل أبوغزاله 2 :مليار 2 ،مليار هدول إذا كان أنت مشكلتك وأنا عارف شو سبب المشكلة،
سبب القرار ،سبب القرار أن الشبكة الكهربائية ال تستحمل
المذيع :طيب
د .طالل أبوغزاله :طيب الشبكة هي ما بتكلف مليار ،تمديد توسعة الشبكة
المذيع :قالوا أعطونا بنحط خطة ،استيراتيجية بنص  2019بنكون جاهزين؟
د .طالل أبوغزاله :جاهزين أي نعم عم تصرف كل سنة عجز فوق اللي أنا بدفعه كخسارة أنت
كدولة عم تخسر كل سنة مليارين .مليار واحد بتوسع الشبكة وبتحل مشكلتك وبتخلص من العجز
اللي في الدولة الناتج عن الكهرباء .ما بصير ألنه أنت منقصر مثل ما قصرنا في موضوع
الجرافات والطرق .هنا ألن الدولة ،ألن الحكومة ما عملت توسعة للشبكة تمنعني أن أوفر كهرباء
وبتمنع أن أخفف العجز اللي في الدولة
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المذيع :هي بتقول أعطيني  5أشهر  6أشهر بنص  2019بتكون كله جاهز وبنكون جاهزين من
جديد وكله بيشتغل بصراحة هي مو صراحة؟
د .طالل أبوغزاله :ما عندي مشكله ،ليش بتوقف عن قبول الطلبات
المذيع :ما بدي أوقف ألني بدي أكون جاهز؟
د .طالل أبوغزاله :أل ،ألن لحتى تنبنى المحطة سيدي ما أنا عملت محطة أنا ،حصلت على
ترخيص وعملت محطة لمبانينا تاخد سنة لتبدأ تشتغل ،بدك الموقع والتجهيزات والمعدات فإنت
بتستنى بعد سنة ألبدأ من جديد .هأل أبدأ أدرس الرخص بكون رخصتلك وبعد سنة باشر.
المذيع :طيب أنا أتمنى تكون رسالتك وصلت.
د .طالل أبوغزاله :هذا وهللا مو رجاء ببوس إيديكم يا حكومة ،بدكم وهللا باجي أبوس إيديكم قدام
التلفزيون .حرام سندفع الثمن وتذكروا كالم هذا اإلنسان .سندفع ثمن هذا القرار غاليا في إفالسات
بسبب سعر الكهرباء على المؤسسات غير عن العجز على الدولة.
خاتمة المذيع :واضح جدا أشكرك كل الشكر د .طالل ،شرفتني بحضورك الليلة شك ار جزيال لك
انتهى
https://royanews.tv/news/173723
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