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املقدمة
         مع اول خطاب للعر�ش جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني والذي كان يف الول من ت�شرين 
الثاين من عام 1999 كان ر�شم ال�شيا�شة الثابتة مل�شرية الأردن اجلديد املوؤ�ش�ش على فكر وارث الثورة 

العربية الكربى وعلى ما قدمه الها�شميون من ت�شحيات يف �شبيل بناء الدولة الردنية. 

         وحني يقول جاللته يف اخلطاب الول : نوؤمن ان النتماء احلقيقي ال�شادق لالردن وترجمة 
هذا النتماء الى العمل  واأداء للواجبات هو  مقيا�ش املواطنة ال�شاحلة ، فجاللته يلخ�ش هنا طريق 
العمل والجناز و�شبيل الرتقاء باملجتمع ول زلنا حتى اليوم ننادي بقيم املواطنة ال�شاحلة كاأ�شا�ش 
للعمل والتوجه ، وجاللته يبغي من كل ذلك ال�شالح والتغيري اليجابي وجتميع جهد اجلميع لتلتقي 

مع م�شالح الوطن العليا. 

        ويف خطاب العر�ش ال�شامي يف افتتاح املجال�ش الربملانية الردنية على مدى اربعة ع�شر عاما 
جند ان محاور اخلطاب تركز على مفهوم املواطنة والنتماء احلقيقي وتوجيه اخلطط ب�شكل �شليم 
لتحقيق النمو املتزايد ، والوفاء لر�شالة الثورة العربية الكربى ،والتاأكيد على الدور املحوري الردين 
القليمي والعاملي ، وت�شخي�ش احلالة الجتماعية وتوجيه اجلهد ملعاجلة الختاللت ، وتاأكيد  ان خطة 
القت�شاد الوطني ال�شليم ل تكون ال بالنفتاح على العامل والتعاون وال�شراكة بال حدود وقيود لن�شمن 

نه�شة اقت�شادية زاخرة. 

        ومن مالمح خطب العر�ش الها�شمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين  على مدى اربعة ع�شر عاما تناول 
ا�شا�شيات يف بنية املجتمع الردين بالدعوة الى التكافل والتعاون واطالق ال�شعارات اجلامعة مثل  الأردن 
اول وكلنا الأردن والتوجيه ب�شاأن م�شرية احلياة الدميقراطية والدعوة ملاأ�ش�شة الحزاب ،وحتقيق كل ما 

ميكن ان يكون داعما للعدالة والنزاهة وال�شفافية والدميقراطية والرقابة وامل�شاءلة . 

     واذ نقدم هذا التوثيق خلطب العر�ش ال�شامي جلاللة امللك عبداهلل الثاين �شمن �شل�شلة خطب 
العر�ش الها�شمي لنفرد لها �شفرا لهميتها كمرجع منه نقراأ يف خارطة الطريق الردنية ال�شيا�شية 

والجتماعية والثقافية والدميقراطية وغريها. 
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     ونتوجه بال�شكر والتقدير الى دولة رئي�ش الديوان امللكي الها�شمي الدكتور فايز الطراونة على رعايته 
لهذا اجلهد واي�شا ملعايل امني عام الديوان امللكي الها�شمي يو�شف العي�شوي والى مدير ادارة ال�شوؤون 
الدارية  مالك الدبا�ش على دعمهم يف �شبيل اخراج هذا اجلهد ليكون م�شدرا ومرجعا مل�شرية هذا 

البلد اخلري واملعطاء يف ظل قيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني  حفظه اهلل ورعاه.  

                           التوثيق الها�شمي
               اإدارة ال�شوؤون الإدارية

املقدمة
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يف  حفل افتتاح الدورة العادية الثالثة
ملجل�ش الأمة الأردين الثالث ع�شر

عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

الثنني 24 رجب 1420 هجرية
املوافق 1 ت�شرين الثاين 1999 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني �شيدنا محمد النبي العربي الها�شمي الأمني 

ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، 
    فبا�شم اهلل وعلى بركة اهلل نفتتح الدورة الثالثة ملجل�ش الأمة الثالث ع�شر، وهي الدورة العادية 
الأولى يف عهدنا، الذي �شنعمل فيه بعزم واإرادة قوية، من اأجل رفعة الأردن وازدهاره، والدفاع عن 
ق�شايا اأمته وم�شتقبل اأجيالها، وذلك وفاء للر�شالة العظيمة، التي حتدرت اإلينا من الآباء والأجداد، 
العظيم  احل�شني  �شعى  التي  النبيلة  لالأهداف  ووفاء  اجل�شام،  الت�شحيات  �شبيلها  قدموا يف  اأن  بعد 
رحمه اهلل اإلى تر�شيخها، فكان هذا البناء ال�شامخ الذي ورثناه، والحرتام الكبري الذي نلم�شه حيثما 
نذهب، وقد ا�شتقر يف ال�شمري والوجدان منذ اللحظة الأولى، التي اأكرمني اهلل فيها، ب�شرف اأمانة 
الوجه  العربي  الويف  الأردين  ال�شعب  خلدمة  نف�شي  نذرت  اأين  العزيز،  الأردن  يف  الأولــى  امل�شوؤولية 
وال�شمري والر�شالة والذي اأعتز بالإنتماء اإليه، واأفاخر الدنيا باأ�شالته، وقدرته على مواجهة التحديات 
وال�شعاب، واحلر�ش على النهو�ش بالواجب، دفاعا عن ق�شايا اأمته، واإ�شهاما يف �شياغة م�شتقبلها، 

الذي يليق بتاريخها، ور�شالتها الإن�شانية واحل�شارية العظيمة. 
    اإن اعتزازي مبجل�شكم الكرمي هذا، اإعتزاز بال حدود، فهو رمز لإرادة ال�شعب الأردين احلرة، وهو 
واحرتام حقوق  والدميقراطية،  منارة احلرية  وهو  امل�شون،  الدميقراطية، وحماها  معقل م�شريتنا 
الإن�شان، واإميانا منا بر�شالة هذا املجل�ش املقد�شة، وما ينه�ش به من م�شوؤولية وطنية جليلة، ف�شتعمل 
ملا  وق�شاياه، جت�شيدا  الوطن  �شوؤون  الكرمي، يف جميع  والت�شاور مع جمل�شكم  التعاون  على  حكومتي 
ن�ش عليه الد�شتور، و�شمن مبداأ الف�شل بني ال�شلطات الثالث، واإقامة التوازن فيما بينها، وحتديد 

امل�شوؤوليات والواجبات، املنوطة بكل واحدة منها. 
ا�شتقالل  دعم  على  اأي�شا،  حكومتي  �شتعمل  الوا�شحة،  الد�شتورية  القاعدة  هذه  من  وانطالقا      
ال�شلطة الق�شائية، من خالل و�شع الت�شريعات التي تعزز ذلك الإ�شتقالل وت�شونه، وتوفري احلوافز 
والإمكانيات التي تعني الق�شاء على اأداء مهمته اجلليلة، وحتقيق العدل بني النا�ش، و�شيادة القانون 
على اجلميع، فالأردنيون اأمام القانون �شواء والعدل اأ�شا�ش احلكم، وهو ال�شمانة للحفاظ على قيم 

الت�شامح والرتابط والتكامل والوحدة الوطنية. 
احلقوق  جميع  يف  اأفرادها  يت�شاوى  واحــدة  اأ�شرة  اأننا  نوؤمن  الأردن  يف  فنحن  الأ�شا�ش  هذا  وعلى 
والواجبات بغ�ش النظر عن الأ�شول واملنابت، ونحن نوؤمن اأي�شا اأن الإنتماء احلقيقي ال�شادق لالأردن 

وترجمة هذا الإنتماء اإلى عمل واأداء للواجبات، هو مقيا�ش املواطنة ال�شاحلة. 
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ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

اآثارها ال�شلبية لي�ش على اأو�شاعنا      لقد كانت للحروب وال�شراعات التي مرت بها هذه املنطقة، 
نتلقاه،  كنا  الذي  العربي  الدعم  توقف  فقد  بعامة،  املنطقة  اأو�شاع  على  واإمنا  وح�شب،  الإقت�شادية 
واأغلقت يف وجه �شادراتنا بع�ش الأ�شواق، وتناق�ش عدد اأبنائنا العاملني يف اخلارج، بالإ�شافة اإلى 
اأمور عديدة اأخرى، اأدت اإلى زيادة حجم البطالة، وارتفاع ن�شبة الفقر، ويف ظل مديونية تثقل كاهل 

اقت�شادنا الوطني.
    لقد مر الأردن مبثل هذه الظروف عرب م�شريته اخلرية، ورمبا باأ�شعب منها، ولكنه بف�شل قيادته 
احلكيمة، وبجهود اأبنائه املخل�شني وعزائمهم املا�شية، كان دائما يجتاز كل ال�شدائد واملحن، ويحقق 

الإجنازات العظيمة باأقل املوارد والإمكانيات. 
    وبناء على ذلك، فقد كان مو�شوع التنمية الإقت�شادية واإعادة هيكلة اقت�شادنا الوطني، وتفعيل 
مو�شوع  ومعاجلة  التحتية،  البنى  وتوفري  اجلاذب،  ال�شتثماري  املناخ  واإيجاد  اخلا�ش،  القطاع  دور 

املديونية، على راأ�ش اأولوياتنا واأهدافنا الوطنية. 
    اإن الدرب طويل ولكننا بالعمل اجلاد ال�شبور الهادف قادرون على اخت�شاره، وقد بداأ اقت�شادنا 
واحلمد هلل يتعافى تدريجيا، ونحن يف هذا الإطار نقدر لالأ�شقاء والأ�شدقاء تعاونهم معنا، ودعمهم 

لنا يف جهودنا ملعاجلة اأو�شاعنا الإقت�شادية. 
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

اإلى زيادة حجم  اأدى انحبا�ش الأمطار يف املو�شم املا�شي،      اإن م�شادرنا من املياه �شحيحة، وقد 
وقد  لها اجلميع،  يقدرها  بكفاءة  الو�شع  مع هذا  تعاملت حكومتي  فقد  وبالرغم من ذلك  امل�شكلة، 
هذا  معاجلة  من  لنا  بد  ول  حــادة،  م�شكلة  بوجود  املواطن  يح�ش  اأن  دون  هلل،  واحلمد  ال�شيف  مر 
الو�شع ب�شكل جذري، من خالل البحث عن م�شادر مائية جديدة، واإجناز م�شروع جلب مياه الدي�شة، 
ومعاجلة املياه املاحلة ذات امل�شادر اجلوفية القريبة، وتر�شيد ال�شتهالك. ول بد هنا من كلمة �شكر 

لالأ�شقاء يف ليبيا والإمارات العربية املتحدة، الذين اأبدوا كل الإ�شتعداد مل�شاعدتنا يف هذا املجال. 
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ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

    اإن الإدارة الأردنية معروفة بكفاءتها، اإل اأنها قد بداأت يف ال�شنوات الأخرية تعاين من بع�ش املظاهر 
على  والتطاول  �شخ�شية،  لأغرا�ش  العام  املن�شب  وا�شتغالل  وال�شللية،  والت�شيب  كالرتهل  ال�شلبية، 
املال العام يف بع�ش الأحيان، ولذلك �شتوا�شل حكومتي ما بداأته من اإجراءات، لو�شع حد لكل هذه 
اأو  العامة،  الوظيفة  يثبت جتاوزه على  تتوانى عن محا�شبة كل من  ولن  البغي�شة،  ال�شلبية  الظواهر 
ا�شتغاللها، اأو محاولة الإثراء غري امل�شروع، اأو التورط باأي ق�شية ف�شاد، مهما كان نوعها اأو حجمها، 

و�شيكون ق�شاوؤنا العادل النزيه، احلكم الفي�شل يف كل ق�شية من هذه الق�شايا.
    و�شتوا�شل حكومتي خطواتها لإعادة هيكلة الإدارة وحتديثها والق�شاء على البريوقراطية، وحتديث 
اأمام  املجال  وفتح  الواحد،  الفريق  روح  ت�شوده  موؤ�ش�شي،  باأ�شلوب  والعمل  وتب�شيطها،  الإجــراءات 

الكفاءات، والقيادات الإدارية املنتمية، القادرة على الإبداع والعطاء املتميز.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

    اإن توفري احلياة الكرمية وتقدمي اخلدمات العامة للمواطن الأردين، يف البادية والريف واملخيم 
لتو�شيع  و�شتوا�شل براجمها  به،  للنهو�ش  ت�شعى احلكومة  واملدينة، م�شوؤولية وطنية وواجب مقد�ش، 
اخلدمات املقدمة للمواطنني، يف �شائر املجالت الرتبوية والجتماعية وال�شحية، وتطوير م�شتواها، 
ول بد هنا من الإ�شارة اإلى اأن قطاع املراأة والطفولة بحاجة اإلى املزيد من الرعاية والهتمام، من 
خالل و�شع الربامج والت�شريعات التي ت�شون حقوق هذين القطاعني، وترتقي مب�شتوى الرعاية املقدمة 
التاأمني ال�شحي  اإلى  التاأمني ال�شحي، و�شول  اإليهما. و�شتويل حكومتي عناية خا�شة لتو�شيع مظلة 
التعليم، ومعاجلة ق�شايا الإ�شكان والنقل والرعاية الإجتماعية،  ال�شامل، والإرتقاء مب�شتوى ونوعية 

واحلفاظ على قطاع البيئة بكل اأبعاده. 
    اإن الأردن غني بحمد اهلل، باإمكانياته ال�شياحية، من حيث املوقع واملناخ واملواقع الأثرية والدينية، 
وعلى ذلك، �شتعمل حكومتي على ا�شتغالل هذه الإمكانيات ال�شياحية وتطويرها، على اأف�شل �شورة، 
والقوانني،  الت�شريعات  وتطوير  ال�شتثمار،  جمالت  يف  اخلا�ش،  القطاع  دور  تو�شيع  على  و�شنعمل 
اأن  ال�شياحية، لالإرتقاء مب�شتوى هذا القطاع، الذي ميكن  وا�شتقطاب روؤو�ش الأموال والإ�شتثمارات 

ي�شكل رافدا رئي�شيا خلزينة الدولة، وي�شهم يف اإيجاد فر�ش عمل جديدة لأبناء الوطن. 
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ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

    لقد كانت م�شريتنا الدميقراطية و�شتظل، خيارنا الوطني الذي ل رجعة عنه، وجمل�شكم الكرمي 
هذا عنوانها الرئي�شي. وقد �شهد الوطن قبل عدة اأ�شهر اإحدى اأروع �شور املمار�شات الدميقراطية، 
حني قامت حكومتي باإجراء النتخابات للمجال�ش البلدية، مبنتهى النزاهة واحلياد والدقة والتنظيم، 
و�شتعمل حكومتي على تر�شيخ قواعد هذه امل�شرية الدميقراطية وفتح الآفاق اأمامها، من خالل العمل 
املدين،  املجتمع  موؤ�ش�شات  بني  احلوار  قواعد  واإر�شاء  النا�ش،  بني  الدميقراطي  الوعي  تعميق  على 
بروح  الإلتزام  من  اإطار  يف  ال�شيا�شية،  والتعددية  العامة،  احلريات  و�شون  الآخــر،  الــراأي  واحــرتام 
الد�شتور، واحرتام القوانني، والنتماء لرثى هذا الوطن العزيز، منطلقني يف ذلك من قناعتنا، باأننا 
هذا  حا�شر  �شياغة  يف  و�شركاء  الوطنية،  م�شوؤولياتنا  حتمل  يف  �شركاء  واأفــرادا،  موؤ�ش�شات  جميعا 

الوطن وم�شتقبله.
    وعلى ذلك، فلي�ش من حق اأحد اأو جهة اأيا كانت، اأن تدعي احتكار احلقيقة، اأو احتكار احلر�ش 
على امل�شلحة الوطنية العليا، اأو ا�شتغالل مناخ احلرية والدميقراطية والت�شامح، للتطاول على قوانني 
التطاول على رموزه  اأو  امل�شرقة،  و�شمعته  اإلى �شورته  الإ�شاءة  اأو  النبيلة،  وقيمه  واأعرافه  البلد  هذا 
�شوؤون  يف  بالتدخل  لأنف�شنا  ن�شمح  ل  كنا  واإذا  واإجنازاته،  ت�شحياته  من  اأوالنتقا�ش  وموؤ�ش�شاته، 

الآخرين، فاإننا لن ن�شمح لأحد اأيا كان اأن يتدخل يف �شوؤوننا الداخلية. 
    اأما قواتنا امل�شلحة البا�شلة، واأجهزتنا الأمنية، فهي درع الوطن ورمز كربيائه، واإرادته احلرة، وهي 
العني ال�شاهرة على اأمن املواطنني واحلفاظ على حياتهم وكرامتهم، وهي من قبل ومن بعد، مو�شع 
اعتزازنا وتقديرنا، و�شتعمل حكومتي على اإيالء قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية كل العناية والهتمام، 
من خالل العمل على حتديثها وتطويرها، وتزويدها بكل ما ميكنها من النهو�ش مب�شوؤولياتها الوطنية 

وواجبها املقد�ش. 
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

    لقد كان الأردن و�شيظل بعون اهلل، وارث ر�شالة الثورة العربية الكربى، واأهدافها وغاياتها النبيلة، 
يف احلرية والوحدة واحلياة الأف�شل، و�شيظل كما كان على الدوام، عربي النتماء واملوقف والر�شالة. 
وانطالقا من هذه الروؤية الوا�شحة، �شيظل العمق العربي لالأردن، هو الأ�شا�ش يف كل عالقاته، ولن 

تتقدم اأي عالقة على عالقة الأردن باأ�شقائه العرب. 
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    وعلى هذا الأ�شا�ش �شيوا�شل الأردن جهوده املخل�شة، يف تنقية الأجواء العربية، وجتاوز ما بني 
الأ�شقاء من خالفات اآنية عابرة، و�شي�شتمر يف دعم موؤ�ش�شات العمل العربي امل�شرتك، من اأجل توحيد 
جهود الأمة وموقفها، جتاه ق�شاياها امل�شريية، وح�شد طاقاتها يف اإطار من التعاون والتكامل، من 
اأجل م�شتقبل اأف�شل لأجيالها القادمة. و�شتكون عالقاتنا مع كل قطر عربي �شقيق، قائمة على املودة 

والأخوة والحرتام والثقة والتعاون، وعدم التدخل يف �شوؤون الآخرين. 
    و�شتوا�شل حكومتي جهودها من اأجل دفع امل�شرية ال�شلمية، ومتكينها من حتقيق التقدم املن�شود 
على جميع امل�شارات، و�شت�شتمر يف دعم الأ�شقاء الفل�شطينيني وم�شاندتهم، حتى يتمكنوا من ا�شتعادة 
حقوقهم، واإقامة دولتهم امل�شتقلة على ترابهم الوطني، ذلك اأننا نوؤمن اأن الق�شية الفل�شطينية هي لب 

ال�شراع يف املنطقة، ولن يتحقق ال�شالم املن�شود، دون ت�شوية هذه الق�شية ت�شوية عادلة. 
    اأما الأ�شقاء يف �شوريا ولبنان، فلن نتوانى عن تقدمي الدعم لهم واإ�شنادهم من اأجل ا�شتعادة حقوقهم 

واأرا�شيهم املحتلة، حتى يتحقق ال�شالم ال�شامل والدائم والعادل، الذي تريده �شعوب املنطقة. 
واأما الأ�شقاء يف العراق، وال�شودان فاإننا ن�شعر مبعاناتهم حتت وطاأة احل�شار املفرو�ش عليهم، وندعو 
املجتمع الدويل، اإلى القيام بواجبه الإن�شاين والأخالقي، لرفع احل�شار عن هذين ال�شعبني، وو�شع 
الثابت ب�شرورة  نوؤكد على موقفنا  فاإننا  املجال  التي فاقت كل احلدود. ويف هذا  املعاناة،  لهذه  حد 

احلفاظ على وحدة و�شالمة الأرا�شي العراقية. 
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

    اإنني على يقني، ملا اأعرفه فيكم من تقدير �شادق للم�شوؤولية الكبرية التي حتملون، اأنكم قادرون 
التنفيذية  ال�شلطتني  بني  بناء  مثمر  تعاون  وقيام  والإنتاج،  والبناء  للعمل  الطاقات  كل  جتنيد  على 
والت�شريعية، فالوطن بحاجة اإلى جهد جميع اأبنائه وجميع موؤ�ش�شاته الوطنية، فلنعمل جميعا معا من 

اأجل بناء الأردن النموذج وخدمة اأمتنا العربية. 
اأحييكم، واأحيي كل اأخ واأخت يف هذا الوطن العزيز، واهلل معنا. 

»اإن اأريد اإل الإ�شالح ما ا�شتطعت، وما توفيقي اإل باهلل عليه توكلت واإليه اأنيب« 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الرابعة
ملجل�ش الأمة الثالث ع�شر

عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

الثنني 29 �شعبان 1421 هجرية
املوافق 25 ت�شرين الثاين 2000 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد النبي العربي الها�شمي الأمني 

ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، 
�شبحانه  ون�شاأله  الثالث ع�شر،  الأمة  الرابعة ملجل�ش  الدورة  نفتتح  بركة اهلل،  وعلى  فبا�شم اهلل،      
وتعالى، العون والتوفيق يف حمل اأمانة امل�شوؤولية، والنهو�ش بالواجب، وخدمة �شعبنا اخلري، وحتقيق 

ما ي�شبو اإليه، من تقدم ورفعة وازدهار.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

    ياأتي انعقاد هذه الدورة ملجل�شكم الكرمي، ليوؤكد على �شالمة م�شريتنا الدميقراطية، وعلى حر�شنا 
يليق  الذي  امل�شتوى  اإلى  بها  و�شول  اأمامها،  الآفــاق  وفتح  امل�شرية،  هذه  جذور  تر�شيخ  على  جميعا، 
ب�شعبنا، وطموحاته النبيلة، يف التنمية واحلياة الكرمية، وامل�شتقبل امل�شرق باإذن اهلل، وهي منا�شبة 
نوؤكد فيها من جديد، على اأن غايتنا الأولى، و�شغلنا ال�شاغل هو حتقيق التنمية ال�شاملة، من خالل 
النهو�ش باقت�شادنا، وحتديث موؤ�ش�شات الدولة واأجهزتها، بحيث تنعك�ش الآثار الإيجابية لكل ذلك، 
على م�شتوى حياة املواطن، واأو�شاعه املعي�شية وانطالقا من هذه الروؤية، فال بد لنا من العمل املخل�ش 
اجلاد، من اأجل اإعادة تاأهيل واإعداد الإ ن�شان الأردين، وفتح املجال اأمام مواهبه اخلالقة، ول بد من 
اإعادة النظر يف العديد من الت�شريعات والأنظمة، التي تعيق امل�شرية، وو�شع الت�شريعات والقوانني، 

التي متكننا من حتديث اأجهزة الدولة وموؤ�ش�شاتها، والرتقاء بقدرتها على العمل والإ جناز. 
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

    لقد قام جمل�شكم الكرمي، خالل العام املا�شي، باإجناز العديد من الت�شريعات والقوانني، واإنني اإذ 
اأ�شكركم على هذه الإجنازات، واأوؤكد على عميق اعتزازي مبجل�شكم الكرمي هذا، ومبا ينه�ش به من 
م�شوؤوليات جليلة، لأتطلع يف الوقت نف�شه، اإلى املزيد من الإجنازات، التي اأنتم اأهل لها، واإلى املزيد 
من التعاون والتن�شيق، بني ال�شلطات الثالث، فكلنا �شركاء يف حتمل امل�شوؤولية، ول بد لنا من العمل يدا 

بيد، وبروح الفريق الواحد، الذي ي�شع م�شلحة الوطن، فوق كل امل�شالح والإعتبارات. 
    اأما املواطن فهو غاية هذه الروؤية وو�شيلة حتقيقها، من خالل دوره يف اختيار اأع�شاء جمل�ش النواب، 
الربملانية  الإنتخابات  جترى  عندما  مواطن،  كل  يبادر  اأن  يقت�شي  احلقيقي،  الإنتماء  فاإن  ولذلك 
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اأنه موؤهل وقادر، على حمل  اأنه ميثله، ومن يعتقد  اإلى ممار�شة حقه يف اختيار من يعتقد  القادمة، 
هذه الروؤية الوطنية، والعمل على حتويلها اإلى واقع ملمو�ش. اإن العامل من حولنا، ينظر بعني التقدير 
والإعجاب، ملا حتقق واأجنز يف هذا الوطن، عرب العقود املا�شية. وهذا ينبغي اأن يكون حافزا قويا لنا، 
ملوا�شلة امل�شرية، ومواجهة التحديات، والإقدام على التحديث والتطوير، والتغيري نحو الأف�شل، بثقة 
وتفاوؤل، وعزم وت�شميم. وقد اآن الأوان، لتجاوز حالت الت�شاوؤم وال�شوداوية، واخلوف من التغيري، اأو 

ال نتقا�ش مما حتقق، اأو �شيتحقق يف امل�شتقبل، باإذن اهلل. 
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

ا�شتقالله  الكاملة، و�شتعمل حكومتي على دعم  وثقتنا  النزيه، مو�شع اعتزازنا  الأردين  اإن ق�شاءنا      
امللكية  اللجنة  اأعمال  النبيلة، من خالل  ر�شالته  تعينه على حمل  التي  الإمكانيات  كل  وتوفري  ورعايته، 
لتطوير الق�شاء التي اأمرنا بت�شكيلها لهذه الغاية فالعدل اأ�شا�ش احلكم، وهو ال�شمانة ل�شيادة القانون، 
وامل�شاواة والعدل بني النا�ش، واحلفاظ على قيم الت�شامح والرتابط والتكافل، بني اأبناء املجتمع. اأما قواتنا 
امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية، فهي درع الوطن ورمز كرامته، وعينه ال�شاهرة وذراعه القوية، وهي مو�شع 
الثقة والفخر والإعتزاز، و�شتعمل حكومتي على توفري كل ما حتتاج اإليه، لتطوير قدراتها واإمكانياتها، مبا 
يتالءم والتقدم ال�شريع، يف عامل الإعداد والتجهيز، موؤكدين اأمام جمل�شكم الكرمي، اأن حقوق الإن�شان 
الأردن  لبناء  متكاملة،  واحدة  منظومة  الإ�شتقرار،  و�شمان  الأمــن،  وتوفري  كرامته،  و�شون  وحرياته، 

القوي، دولة املوؤ�ش�شات و�شيادة القانون، وواحة احلرية والدميقراطية، واحرتام حقوق الإن�شان. 
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

    لقد اأ�شبحت خدمات البنية التحتية الأ�شا�شية، متتد على كامل اأر�ش الوطن، و�شتعمل حكومتي على 
خا�شا،  اهتماما  رعاية،  والأقل  النائية،  املناطق  واإيالء  توزيعها،  عدالة  و�شمان  اخلدمات،  تلك  تو�شيع 
ودعم قطاع الزراعة ب�شتى الو�شائل، تعزيزا لنتماء املواطن وارتباطه بالأر�ش، التي يفتديها بدمه وعرقه.

الإجــراءات،  من  العديد  حكومتي  اتخذت  فقد  الوطنية،  اأولوياتنا  قمة  يف  وهو  املياه،  مو�شوع  اأمــا 
جميع  يف  جديدة،  مائية  م�شادر  وتوفري  واقت�شادي،  عملي  ب�شكل  املائية،  م�شادرنا  ل�شتغالل 
البحر،  مياه  لتحلية  الطاقة  وا�شتعمال  الدي�شي،  حو�ش  مياه  لنقل  براجمها  و�شتوا�شل  املحافظات، 
وتنظيم  والإن�شاءات،  والبيئة  والطرق،  والنقل،  ال�شحة،  لقطاعات  خا�شة  عناية  حكومتي  و�شتويل 
الإ�شتغالل  على  حكومتي  �شتعمل  كما  القطاع.  هذا  يف  الب�شرية  املــوارد  وتطوير  الإت�شالت،  قطاع 

الأمثل، للمواقع ال�شياحية، وزيادة الإ�شتثمار ال�شياحي، و�شيانة الآثار واحلفاظ عليها. 
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ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

اأمام املواطنني والعامل، و�شتعمل حكومتي  اأن الإعالم وال�شحافة، هما �شورة الوطن  اإننا ندرك      
على الإرتقاء بهذا القطاع الهام، يف اإطار من احلرية، واحرتام الراأي الآخر، والتعددية الفكرية، ويف 
الرعاية  الثقافية، مو�شع  �شتظل احلركة  كما  العليا،  الوطنية  بامل�شلحة  والإلتزام،  الوعي  مناخ من 
والإهتمام، من خالل دعم الكتاب واملثقفني، وتقدير الإبداع واملبدعني، واإيجاد العديد من املراكز 

واملوؤ�ش�شات، التي ت�شاعد على النهو�ش باحلركة الثقافية. 
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

    اإننا على اأبواب القرن احلادي والع�شرين، وهذا يرتب علينا الكثري من امل�شوؤوليات، جتاه جمتمعنا، 
وعالقاتنا بالعامل من حولنا، وتعزيز قدراتنا على املواكبة والتفاعل، والإ�شتفادة من منجزات هذا 
الع�شر، العلمية والتكنولوجية. ويف هذا املجال �شت�شتمر حكومتي يف تطوير العملية الرتبوية، ورفدها 
الإجنليزية من  اللغة  تدري�ش  وتعميم  لالأعوام 2000 - 2005،  براجمنا  املتميزة، �شمن  بالكفاءات 
ال�شف الأول، وتزويد املدار�ش باأجهزة احلا�شوب، لالرتقاء بنوعية التعليم وم�شتوى اخلريج. و�شتقوم 
احلكومة بتنفيذ م�شروع حماية الطفل واملراأة، وتطوير برامج تنظيم الأ�شرة، واإن�شاء مدينة احل�شني 
للرعاية الإجتماعية بيادر اخلري«، وتفعيل برامج امل�شاريع اجلماعية والإنتاجية. كما �شتعمل احلكومة، 
على بلورة �شيا�شة وا�شحة للنهو�ش بقطاع ال�شباب، على اأ�ش�ش علمية وتربوية، تعزز انتماءهم، وتر�شخ 

يف نفو�شهم مفاهيم العمل، املهني والإبداعي والتطوعي. 
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

    وتاأكيدا على دور القطاع اخلا�ش، يف عملية التنمية الإقت�شادية، �شت�شتمر حكومتي يف اإجراءات 
اقت�شادية  منطقة  اإلــى  العقبة  وحتويل  الكرمي،  جمل�شكم  اأقــره  الــذي  القانون،  وفق  اخل�شخ�شة، 
خا�شة، ت�شتقطب الإ�شتثمارات، من داخل اململكة وخارجها، وتوفر فر�ش عمل حقيقية لأبناء الوطن. 
ال�شتثمارية،  البيئة  وتوفري  الإنتاج،  تطوير  حيث  من  الوطني،  الإقت�شاد  دعم  حكومتي  و�شتوا�شل 
جلذب روؤو�ش الأموال العربية والأجنبية، وتطوير القطاعات الإنتاجية، الزراعية وال�شناعية، وتوحيد 
الت�شريعات والنظم يف هذا املجال و�شتعمل حكومتي على حتديث اجلهاز الإداري للدولة، ومحاربة 
�شكلنا  وقد  �شخ�شية،  لأغرا�ش  العام  املن�شب  وا�شتغالل  وال�شللية،  واملح�شوبية  الف�شاد،  اأ�شكال  كل 
وحتديث  العام،  القطاع  عمل  اآلية  تطوير  على  حكومتي  و�شتعمل  الف�شاد  مكافحة  جلنة  الغاية  لهذه 

الت�شريعات، وحتكيم مبداأ العدالة وتكافوؤ الفر�ش يف التوظيف، واختيار القيادات الإدارية.
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ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

    لقد كان الأردن، و�شيظل بعون اهلل، وفيا ملبادئ الثورة العربية الكربى، ور�شالتها يف احلرية والوحدة، 
و�شتظل وحدتنا الوطنية م�شدر الفخر والإعتزاز ومو�شع حر�شنا جميعا على �شونها وحمايتها فنحن 
نوؤمن اأن هذه الوحدة اأمر مقد�ش وخط اأحمر لن ن�شمح لأحد بتجاوزه اأو التطاول عليه باأي �شكل من 
الأ�شكال و�شنظل يف طليعة اأبناء اأمتنا يف الدفاع عن حقوقها، والعمل من اأجل م�شتقبلها، ونحن يف 
الأردن، ملتزمون �شمن الإجماع العربي بعملية ال�شالم، التي ا�شتندت اإلى ال�شرعية الدولية، لتحقيق 

ال�شالم الدائم والعادل وال�شامل، ال�شالم الذي يعيد الأر�ش املحتلة اإلى اأ�شحابها ال�شرعيني. 
املن�شود  التقدم  حتقيق  من  ومتكينها  ال�شلمية،  امل�شرية  دفع  اأجل  من  جهودها  حكومتي  و�شتوا�شل 
على جميع امل�شارات، و�شت�شتمر يف دعم الأ�شقاء الفل�شطينيني واإ�شنادهم، حتى يتمكنوا من ا�شتعادة 
حقوقهم، واإقامة دولتهم امل�شتقلة، على ترابهم الوطني، وعا�شمتها القد�ش. اإن ما يتعر�ش له ال�شعب 
الفل�شطيني من اأعمال القتل واحل�شار هي اأعمال تدينها كل ال�شرائع والقوانني الدولية والإن�شانية. 
واإننا اإذ نتوجه بتحية الإجالل والإكبار لن�شال ال�شعب الفل�شطيني ونرتحم على �شهدائه الأبطال فاإننا 
يف الوقت نف�شه نطالب املجتمع الدويل بالقيام بواجبه لو�شع حد ملا يتعر�ش له هذا ال�شعب من ظلم 

ومعاناة، ومتكينه من حريته وا�شتقالله على ترابه الوطني.
ا�شتعادة  اأجل  من  لهم،  وامل�شاندة  الدعم  تقدمي  نتوانى عن  فلن  ولبنان،  �شوريا  الأ�شقاء يف  اأما      

حقوقهم واأرا�شيهم املحتلة، و�شول اإلى ال�شالم الذي تريده �شعوب املنطقة. 
    اأما العراق ال�شقيق، ف�شتبذل حكومتي مع الأ�شقاء العرب، واملجتمع الدويل، جهدها لو�شع حد ملعاناة 
هذا البلد العربي، ورفع احل�شار عنه، موؤكدين حر�شنا الثابت، على وحدة العراق و�شالمة اأرا�شيه. 
و�شتوا�شل حكومتي اجلهود املخل�شة من اأجل توحيد جهود الأمة ومواقفها، جتاه ق�شاياها امل�شريية، 
و�شت�شتمر يف دعم موؤ�ش�شات العمل العربي امل�شرتك، واإقامة عالقات عربية متوازنة، اأ�شا�شها املودة 
والإحرتام، والثقة والتعاون، وعدم التدخل يف �شوؤون الآخرين. وا�شتمرارا لنهجنا يف العمل من اأجل 
وحدة الأمة �شي�شت�شيف الأردن موؤمتر القمة العربية يف �شهر اآذار القادم وهي القمة العربية الثالثة 

التي ي�شت�شيفها هذا احلمى العربي الأ�شيل. 
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

    اإن م�شرية الوطن حتتاج اإلى جهد مخل�ش، وعمل دوؤوب، وعزمية ما�شية، وتعاون مثمر، بني اأبناء 
اأ�شرتنا الأردنية الواحدة، لنبني جميعا م�شتقبل الأجيال، يف وطن اآمن م�شتقر ومزدهر باإذن اهلل. 

واأ�شاأل املولى عز وجل اأن يوفقنا جميعا، وي�شدد على طريق اخلري خطانا، خدمة لوطننا واأمتنا. 
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
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يف  حفل افتتاح الدورة العادية الأولى
ملجل�ش الأمة الأردين الرابع ع�شر

عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

الثنني 7 �شوال 1424 هجرية
املوافق 1 كانون الأول 2003 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد، النبي العربي الها�شمي الأمني 

ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، 
    فبا�شم اهلل، وعلى بركة اهلل عز وجل، وتعزيزا لبناء اأردن دميقراطي وع�شري، وتاأكيدا ل�شتمرار 
م�شريتنا الدميوقراطية، وجت�شيدا للتزامنا بها، ويف �شبيل حتقيق روؤيتنا الوا�شحة، لأردننا العزيز، 
والذي ل بد اأن يكون، بعزمكم وبعزم �شعبنا، منوذجا للدولة العربية الإ�شالمية الدميوقراطية، القائمة 
على العدل وامل�شاواة، يف ظل �شيادة القانون، وغنى التعددية ال�شيا�شية، واحرتام حقوق املواطنني، 

وعلى �شوء كل ما �شبق، وبعونه تعالى نفتتح الدورة العادية، ملجل�ش الأمة الرابع ع�شر. 
هذا احلدث الد�شتوري الذي ن�شهده اليوم، هو م�شدر لعتزازنا، لأنه املجل�ش املنتخب الأول يف عهدنا، 
اأ�شا�شية، يف حتقيق روؤيتنا لتعزيز منعة الأردن، وحتقيق ازدهاره ورخائه،  والذي تناط به م�شوؤولية 
خالل ال�شنوات الع�شر املقبلة، وقد عقدنا العزم على التغيري والتطوير، واأخذ زمام املـبادرة دون تردد، 
العامل، فالأردن يف  الأردن، را�شخة وثابتة، يف محيطه ويف  مهما كانت ال�شعوبات حتى تظل جذور 

ر�شالته الها�شمية، هو الأردن الرائد، الأردن املثل والقدوة. 
    اإن انعقاد جمل�شكم الكرمي اليوم، هو اكتمال للبناء املوؤ�ش�شي، املن�شجم مع الد�شتور، والذي يوؤكد 
دوركم الت�شريعي واحليوي، كما ميثل من خاللكم تطلعات اأبناء الأردن وبناته، ويج�شد طموحاتهم 
واآفاق الغد الزاهر، وهو يهيئ الفر�شة الد�شتورية، خلطاب العر�ش، الذي اأردناه هذا العام، خطابا 
ير�شم روؤيتنا مل�شتقبل هذا الوطن الغايل، والذي تعزز باإرادة �شاملة، كر�شت »الأردن اأول« وطنا جامعا 
لأبنائه وبناته كافة، والذين ي�شعون دون كلل اأو ملل، ل�شون وحدته، ولكي يكون ال�شـند القوي، والقاعدة 

الرا�شخة لكل ق�شايا العرب، ولكل اأ�شقائه، الذين يحققون القوة بقوته، والعزة بعزته. 
    وعلى خطى وعدنا واإمياننا مببداأ »الأردن اأول«، ميثل جمل�شكم الكرمي، م�شتقبل اأبنائنا وبناتنا، 
واأطفالنا يف البادية والريف، ويف القرية واملخيم واملدينة، لذلك نريده جمل�شا ت�شريعيا، متميزا يف 
اأدائه، ومرجعا ت�شتعني به حكومتنا، اأثناء و�شع خططها ال�شاملة، وبراجمها الوطنية، لتحقيق التغيري 

الإيجابي، وتلبية طموحات �شبابنا واآمالهم، من »الأردن اأول«، اإلى الأردن حا�شرا وم�شتقبال. 
اإن روؤيتنا، لأردن امل�شتقبل، تقوم على اأ�شا�ش را�شخ، قوامه اأن الأردن بلد دميوقراطي ع�شري، وجزء 
اأ�شيل من اأمته العربية والإ�شالمية، يعتز بانت�شابه اإليها وبها�شميته العريقة، وهو ملتزم بقناعة تامة، 
باإبراز هذه ال�شورة امل�شرقة واحلقيقية لالإ�شالم، عقيدة وممار�شة، وذلك يف �شبيل تعميم »الأردن«، 

كنموذج ح�شاري يف الت�شامح، وحرية الفكر والإبداع والتميز. 
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ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    اإن هدفنا هو التنمية ال�شاملة، التي نراها اأ�شا�شا �شروريا، لالزدهار والرخاء، لذلك ن�شعى لتحقيقها 
عرب التكامل والتالزم، يف امليادين ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية، ولإجناز هذه التنمية، لبد 
اأن نتخذ منهجية، تتميز باحلداثة واملبادرة، ول تقع فري�شة للروتني والت�شويف، وهذه الروؤية ت�شتند 

اإلى قواعد واآليات جديدة، ومن اأبرزها: 
    اأول: تكري�ش جمتمع التكافل والتعاون، على قاعدة ثابتـة، من العدالة وامل�شاواة، وتكافوؤ الفر�ش، 
واحرتام حقوق الإن�شان، عرب اعتماد مبداأ النزاهة وال�شفافية، وذلك يف �شائر ميادين العمل والإنتاج، 

والحتكام اإلى �شيادة القانون على اجلميع، دون محاباة ول متييز. 
    ثانيا: تفعيل طاقات املجتمع، واإ�شراك اجلميع يف عملية التنمية، وبخا�شة ال�شباب واملراأة، التي 
يجب اأن تتوفر لها كل الإمكانيات الالزمة، واحلقوق امل�شتحقة، من اأجل م�شاركتها الكاملة، يف احلياة 
الأردين،  ال�شباب  حتفيز  عرب  اإل  يتحقق  ل  املن�شود  فالتغيري  والجتماعية.  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
دورهم،  تعزيز  يجب  الأ�شا�ش،  هذا  وعلى  التغيري،  ومادة  الغد،  عماد  لأنهم  اآرائهم،  اإلى  والإ�شغاء 

وتوفري فر�ش العمل لهم، وحتقيق اآمالهم وتطلعاتهم. 
    ثالثا: تعميم الثقافة الدميوقراطية، التي ترتكز على مبداأ احلوار، واحرتام الراأي الآخر، وتقبل 
الختالف م�شدر غنى، ل مربر للخالف، واللتزام مبا تقرره الأكرثية، بعيدا عن التطرف واملغالة، 
التعبري،  يف  بحقه  والعــرتاف  الآخــر،  قبول  اأن  ذلك  غريها،  دون  جلهة  احلقيقة،  باحتكار  والقول 
والأردنيات،  الأردنيني  لتطلعات  ال�شامل،  التوافق  لإبــراز  ال�شحيح،  الطريق  هو  الــراأي،  واختالف 
ولتحقيق اآمالهم وطموحاتهم، ومن على هذا املنرب الدميوقراطي فاإنني اأدعو اإلى حوار وطني �شامل، 
يف�شي اإلى موؤمتر وطني، يبحث يف مختلف الق�شايا، القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية، ويدر�ش 

احللول الناجحة لها. 
    رابعا: اإن اإجناز التنمية ال�شاملة، ي�شتلزم اأي�شا تطوير اجلهاز الق�شائي، املح�شن بال�شتقاللية، 
والنزاهة واحلياد، كما ينبغي لنا النهو�ش بقطاع الإعالم، ليكون اإعالم الدولة الع�شرية، القادر على 
امل�شوؤولة، كما يتوجب علينا دعم املركز  التعددية واحلرية  ت�شودها  بيئة  الوطنية، يف  تبني ق�شايانا 

الوطني حلقوق الإن�شان، ليقوم بواجبه يف حماية حقوق املواطنني ورعايتها. 
    خام�شا: اإن الأردن النموذج، املثال والقدوة، والذي هو قوام روؤيتنا، يحتاج اإلى عقلية جريئة، تعتمد 
واجلزئية  التقليدية  احللول  نتجاوز  لكي  القرار،  اتخاذ  واآليات  التفكري،  لأ�شاليب  اجلذري،  التغيري 
والآنية، ونرقى بها اإلى خطط وبرامج ا�شرتاتيجية طويلة املدى، ترتكز على روؤيتنا مل�شتقبل هذا الوطن. 
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وعلى ما تقدم، فاإن حكومتي �شتنهج طريقا اإ�شالحيا، اقت�شاديا واجتماعيا، وا�شح املعامل، �شمويل 
التخطيط، يعتمد اأ�شا�شا على مواردنا الذاتية، وا�شتخدامها على اأف�شل وجه. 

النمو  ن�شبة  لزيادة  الــدوؤوب،  للعمل  م�شى،  وقت  اأي  من  اأكــرث  اليوم،  مدعوة  فاحلكومة  وبذلك      
هذه  ولتحقيق  والبطالة.  الفقر  م�شكلتي  من  واحلــد  لل�شباب،  العمل  فر�ش  وتوفري  القت�شادي، 
الأهداف، يتوجب علينا الإ�شراع يف تطوير براجمنا التعليمية، وربطها ب�شوق العمل، وبرامج التدريب 
املهني، وتبني ا�شرتاتيجية طموحة، لتنمية املحافظات، مب�شاركة فاعلة من املجتمعات املحلية، كما 
اأي�شا توفري البيئة ال�شتثمارية، القادرة على جذب روؤو�ش الأموال، ونقل التكنولوجيا  يتوجب عليها 
اقت�شاد  اإلى  تقليدي  اقت�شاد  من  الوطني،  القت�شاد  تطوير  يف  الإ�شراع،  بهدف  وذلك  وتوطينها، 
حديث، قائم على العلم واملعرفة والإنتاجية، كما يتوجب علينا، توفري الرعاية ال�شحية والجتماعية 
لالأطفال، لكي ين�شاأوا يف بيئة اجتماعية �شاحلة، توؤهلهم لالندماج ال�شليم يف جمتمعهم، ومتكنهم 

من بناء م�شتقبلهم. 
    لقد اآمنا دوما، اأن التنمية ل تتحقق دون م�شاهمة اجلميع، ولذا فاإننا من على هذا املنرب، ندعو 
املبادرة  من  املزيد  اإلى  الناجح،  اأدائهم  رغم  واملدين،  الأهلي  املجتمع  وموؤ�ش�شات  اخلا�ش،  القطاع 

واجلراأة، لقيادة التنمية القت�شادية والجتماعية امل�شتدامة. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    اإن واجب القطاعات ال�شعبية، وموؤ�ش�شات املجتمع الأهلي، ومنابر احلوار والفكر، اأن ت�شتجيب اإلى 
دعوتنا هذه باإخال�ش، لتعمل على اإحداث حتول اإيجابي وجذري، يف م�شريتنا الدميوقراطية، عرب اإطالق 
التزامها بق�شايا  اأول«، وت�شتمد �شرعية وجودها، من  حركة حزبية وطنية حقيقية، هاج�شها »الأردن 
ال�شيا�شية، ومن �شمنها  اأن وجود الأحزاب  الوطن، وحاجات الإن�شان الأردين وتطلعاته، فنحن نوؤمن 
اأحزاب املعار�شة الوطنية، اأمر حيوي و�شروري للدولة الع�شرية، ونحن نتطلع اإلى اليوم الذي تكون فيه 
اأحزاب املعار�شة الوطنية املنتمية، �شريكا يف �شنع قرارنا الوطني، لذا يقت�شي اأن تكون لهذه الأحزاب، 
برامج وطنية متكاملة و�شاملة، واأن تن�شاأ وتنطلق عرب قواعد �شعبية، ولي�ش من خالل اأ�شخا�ش اأو فئات 

جمعتها امل�شالح الآنية، لتكت�شب اأحزابنا، امل�شداقية والقدرة على اإحداث التغيري املن�شود. 
    اإن جمل�شكم الكرمي، وبالتعاون مع ال�شلطة التنفيذية، قادر على الإ�شهام يف النه�شة الوطنية، مع 
التاأكيد على دوره يف الرقابة والإ�شراف على تطبيق القوانني، ومحاربة الف�شاد واملح�شوبية والوا�شطة، 
دائرته  لأبناء  ال�شخ�شية،  امل�شالح  على  الوطنية  امل�شلحة  يقدم  املثايل،  النائب  دور  هو  كما  متاما 

النتخابية، اأو اأقاربه ومعارفه. 
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الدائم يف  والتقدير، دورها  لها بكل العتزاز  التي ن�شجل  الأمنية،  واأجهزتنا  امل�شلحة  اأما قواتنا      
حماية الوطن و�شون اأمنه وا�شتقراره، واإ�شهامها الكبري يف م�شريتنا التنموية، فال يجوز التجني عليها، 
الوطنية،  اأولوياتنا  راأ�ش  على  ورعايتها  بها  الهتمام  و�شيبقى  وت�شحياتها،  دورها  من  النتقا�ش  اأو 
اأدائها، واللتزام  والإ�شراف على حتديث قدراتها، ورفع م�شتوى  باملتابعة  و�شتحظى مني �شخ�شيا، 
بتح�شني اأو�شاع منت�شبيها وعائالتهم، حتى تنه�ش مب�شوؤولياتها الوطنية والإن�شانية اجل�شيمة، مبنتهى 

الكفاءة والتميز والقتدار. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

لتحقيق  مواقفنا،  الكثري من  ملراجعة  تدعونا  العربية،  اأمتنا  تواجه  التي  التحديات اجل�شام،  اإن      
عزة هذه الأمة العظيمة، وذلك انطالقا من دورنا الها�شمي الأ�شيل، الرا�شخ اجلذور، والذي يحتم 
علينا الريادة واملبادرة، فق�شية فل�شطني و�شعبها ال�شقيق، و�شعي العراق نحو م�شتقبل اأف�شل، هما يف 
وجدان الأردن و�شمريه، ولن نتوانى يوما، اأو ندخر جهدا، حتى تتحقق العدالة يف فل�شطني والعراق، 
الذي  الأردين،  الإن�شان  اأن  تامة،  ثقة  واإننا على  امل�شتقلة،  الإرادة احلرة  ال�شقيقني،  لل�شعبني  وتكون 
للم�شتقبل  روؤيتنا  حتقيق  على  قادر  احلديثة،  الأردنية  الدولة  بناء  يف  وجنح  ال�شعوبات،  كل  حتدى 

امل�شرق، والغد الزاهر، وذلك �شمن قدراتنا باإذن اهلل. 

واهلل عز وجل ويل التوفيق، 
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الثانية
ملجل�ش الأمة الأردين الرابع ع�شر

عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

الأربعاء 18 �شوال 1424 هجرية
املوافق 1 كانون الأول 2004 ميالدية
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الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد النبي العربي الها�شمي الأمني

ح�شرات الأعيان ،
ح�شرات النـــواب ،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
    فبا�شم اهلل وعلى بركة اهلل نفتتح الدورة الثانية ملجل�ش الأمة الرابع ع�شر �شائلني املولى عز وجل اأن 
يعيننا جميعا على حمل اأمانة امل�شوؤولية وموا�شلة امل�شرية وا�شتكمال بناء الدولة الع�شرية احلديثة، 
وحتقيق التنمية ال�شاملة من خالل الإ�شالح والتحديث والتطوير، واإعداد وتاأهيل الإن�شان الأردين، 
ومتكينه من امل�شاركة الفعالة يف ت�شكيل حا�شره وم�شتقبله، منطلقا من قناعته باأن الأردن اأول واأن 
الأردن دائما واأن الإرادة والعزمية اأقوى من كل التحديات واأن من حق الأردن علينا جميعا اأن جنعل 

منه الوطن النموذج والقدوة واملثل يف املنطقة. 
    واإن انعقاد جمل�شكم الكرمي اليوم لهو تكري�ش للنهج الدميوقراطي الذي اخرتناه لأنف�شنا والتزمنا 

به طريقا اإلى جمتمع احلرية والتعددية والعدالة وتكافوؤ الفر�ش و�شيادة القانون على اجلميع. 
ح�شرات الأعيان ،
ح�شرات النـــواب ،

    اإنها منا�شبة طيبة نقف فيها وقفة مراجعة وتقييم مل�شرية خم�ش �شنوات م�شت وقد حققنا واأجنزنا 
اإلى اإجنازه، وبالرغم من الأو�شاع غري امل�شتقرة يف املنطقة من  واحلمد هلل الكثري مما كنا نتطلع 
وانتعا�ش  وال�شتثمار،  وال�شادرات،  القت�شادي  النمو  معدلت  ارتفاع  على  تدل  فاملوؤ�شرات  حولنا، 
اأننا ن�شري على  ال�شوق املايل، وتخفي�ش املديونية، وزيادة الحتياطي من العمالت. وهذا يوؤكد على 
الطريق ال�شحيح، ومع هذا فاإن املطلوب منا الآن هو تكثيف اجلهود والإ�شراع يف تنفيذ ما و�شعناه من 
خطط وبرامج لتحقيق التنمية املن�شودة، فهذه اخلطط والربامج نابعة من روؤيتنا مل�شلحتنا الوطنية، 
ومن �شمري وتطلعات �شعبنا الذي نذرت حياتي خلدمته. وهي جت�شيد لإرادتنا احلرة ولي�ش ردة فعل 
اأو ا�شتجابة لظروف خارج هذه الإرادة. واإن الت�شكيك بجدوى هذه اخلطط والربامج اأو باأردنيتها دون 

طرح بديل واقعي لها هو من باب املزايدة اأو التغطية على اأجندات غري وطنية. 
     وقد اآليت على نف�شي منذ اليوم الأول الذي ت�شلمت فيه اأمانة امل�شوؤولية،اأن اأكون بني اأبناء وبنات 
�شعبنا اخلري املعطاء، واأن اأذهب اإليهم كلما �شمحت يل الظروف يف كل مواقعهم حتى اأ�شتمع اإليهم 
مبا�شرة، واأتعرف على اأو�شاعهم، وم�شاكلهم، وهمومهم، وتطلعاتهم، واأن اأحمل يف �شمريي ووجداين 

هذه الهموم وهذه التطلعات اأينما كنت وحيثما توجهت. 
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     وها اأنا اأ�شع اأمامكم بع�ش ما �شمعته من اأولئك النا�ش الطيبني ال�شادقني مواطن حزبي قال يل 
اآخر يقول الفقر والبطالة �شيف على  » طول حياتنا ونحن نعاين من الركود القت�شادي«، ومواطن 

رقابنا، ومواطن اآخر يقول » �شمعنا كثري عن التنمية لكن ما �شفنا منها اإ�شي«. 
    ومن خالل هذه اللقاءات املبا�شرة مع النا�ش، تكونت لدي قناعة باأن ما اأجنزناه خالل هذه ال�شنوات 
وبالرغم من اأهميته مل ت�شل ثماره بعد اإلى كافة �شرائح املجتمع، وباأن هناك �شكوكا لدى املواطن يف 
قدرة الدولة على حتقيق الوعود وتنفيذ اخلطط والربامج التي نتحدث عنها، واأنا اأعرف اأن الأو�شاع 
ال�شعبة وغري امل�شتقرة التي متر بها املنطقة من حولنا توؤثر ب�شكل �شلبي على اأو�شاعنا، ولكن يجب اأن 
ل نتخذ من هذه الأو�شاع م�شجبا نعلق عليه نتائج التق�شري اأو الأخطاء التي قد حتدث هنا اأو هناك بل 
يجب اأن تكون دافعا اإلى تكثيف اجلهود وم�شاعفة العمل والإ�شراع يف الإجناز حتى نتمكن من جتاوز 
الآثار ال�شلبية وامل�شتقبلية لهذه الأو�شاع ونكون ال�شند والداعم الأقوى لق�شايا اأمتنا واأ�شقائنا وخا�شة 

يف فل�شطني والعراق. 
ح�شرات الأعيان ،
ح�شرات النـــواب ،

اأمام مرحلة جديدة يف م�شرية الإ�شالح والتحديث والتنمية، ول بد لنا يف هذه املرحلة من  اإننا      
حتديد الأولويات وتركيز جهودنا عليها ل�شتكمال النقلة النوعية املن�شودة. 

البلد،      وقد كان هاج�شي الأول على الدوام هو حت�شني نوعية احلياة لكل مواطن ومواطنة يف هذا 
ولذلك فال بد من مكافحة الفقر والبطالة وتنفيذ الإجراءات الإ�شالحية والت�شحيحية التي ت�شع حلول 
جذرية ودائمة لهذه امل�شكلة من خالل اإعادة النظر يف برامج التعليم والتدريب، وتوفري م�شادر متويل 
اإ�شافية وفر�ش عمل جديدة وتعزيز احرتام الإن�شان لقيمة العمل بعيدا عن ثقافة العيب واإيالء عناية 
خا�شة لتنمية املحافظات، والنهو�ش بقطاع الزراعة الذي يوفر فر�ش عمل للعديد من الأ�شر والأفراد. 
    وحت�شني م�شتوى حياة املواطن يتطلب الهتمام بالرعاية ال�شحية، وهي حق لكل مواطن ومواطنة. 
فالإن�شان ال�شليم املطمئن على �شحته و�شحة اأبنائه واأ�شرته هو الإن�شان القادر على العمل والإنتاج. 
عناية خا�شة  واإيالء  املواطنني،  لي�شمل جميع  ال�شحي  التاأمني  بتو�شيع مظلة  �شرعت احلكومة  وقد 

لربامج الأمومة والطفولة. 
الكربى  الأردن  ثــروة  اأن  ذلك  املقبلة،  املرحلة  اأولوياتنا يف  من  فهي  الب�شرية  املــوارد  تنمية  اأمــا      
واحلقيقية هي الإن�شان الأردين ولهذا ف�شتعمل حكومتي على ال�شتثمار يف هذا الإن�شان �شمن �شمولية 
القت�شاد املعريف من حيث احلو�شبة وتاأهيل املعلمني وتطوير املناهج والرتقاء مب�شتوى البحث العلمي 

والتعليم اجلامعي. 
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ح�شرات الأعيان ،
ح�شرات النـــواب ،

    اإن ال�شتثمار عن�شر رئي�شي يف عملية التنمية، ولذلك فال بد من ت�شجيع ال�شتثمار وتعظيم م�شاهمته 
يف عملية التنمية من خالل العمل على تنفيذ الإ�شالحات التي ت�شاعد على جذب ال�شتثمارات من 
اإلى حمالت الرتويج التي تعرف العامل من حولنا مبا  اخلارج، وت�شجيع امل�شتثمر الأردين بالإ�شافة 

لدينا من فر�ش واإمكانيات. 
و�شع  بد من  فال  ذلك  وعلى  ال�شتثمار  مع  على عالقة حميمة  فهي  والثقافة  والإعــالم  ال�شياحة  اأما      
اإ�شرتاتيجية لكل قطاع من هذه القطاعات بحيث ي�شبح كل واحد منها رافدا من روافد اقت�شادنا الوطني. 
    اأما الإ�شالح الإداري فاإننا ندعو اإلى تغيري جذري واإ�شالحي يف �شائر جوانب الإدارة وموؤ�ش�شات الدولة 

يعتمد على الكفاءة وامل�شاءلة، وتاأهيل العن�شر الب�شري الذي هو اأ�شا�ش العملية الإدارية. 
    واأما جهازنا الق�شائي الذي نعتز به ف�شيجد منا كل الهتمام من حيث احلفاظ على ا�شتقالليته 

ورفده باملزيد من الكفاءات التي تزيد من قدرته على الإجناز. 
ح�شرات الأعيان ،
ح�شرات النـــواب ،

    لقد اأطلقنا دعوتنا من قبل اإلى تن�شيط احلياة ال�شيا�شية واحلزبية، وركزنا على اأهمية دور ال�شباب 
ودور املراأة يف حياتنا ال�شيا�شية، ودعونا اإلى حوار وطني دائم و�شامل يعزز مفهوم التعددية واحرتام 
الراأي الآخر، وهذه بالن�شبة لنا اأولوية ل رجعة عنها، لكنها يجب اأن ت�شري جنبا اإلى جنب مع التنمية 
الإدارية، اآخذين بعني العتبار اأن التقدم والنفتاح القت�شادي ي�شكل رافدا للتنمية ال�شيا�شية، ول بد 
من التذكري هنا باأن الأولوية التي تتقدم على كل الأولويات هي اأمن الأردن وا�شتقراره، فبدون الأمن 

وال�شتقرار ل ميكن اأن تكون هناك تنمية. 
اأتوجه فيها      و�شيادة القانون على اجلميع هي ال�شمانة لتحقيق العدالة وامل�شاواة، وهذه منا�شبة 
بتحية املحبة والعتزاز والتقدير لأبنائنا وبناتنا يف قواتنا امل�شلحة والأجهزة الأمنية فهم درع الوطن، 
والعيون ال�شاهرة على اأمنه وا�شتقراره، و�شنعمل على اإعادة ت�شكيل هذه القوات مبا يتنا�شب مع روؤيتنا 
لتحديثها ورفع م�شتوى كفاءتها والإبقاء على م�شتوى حجمها وتعدادها حتى تظل كما كانت على الدوام 

مثال يف الكفاءة والتميز والنتماء .
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ح�شرات الأعيان ،
ح�شرات النـــواب ،

اإن طموحات الأردنيني والأردنيات كبرية، وهي على قدر عزائمهم وقد حملونا واإياكم م�شوؤولية      
قيادة امل�شرية وحتقيق هذه الطموحات والأهداف النبيلة، فلنكن جميعا على م�شتوى هذه امل�شوؤولية 
اجلليلة، وهذا ي�شتدعي تكاتف اجلهود واأعلى درجات التعاون والتكامل بني جميع ال�شلطات وخا�شة 
بني ال�شلطة الت�شريعية والتنفيذية، بحيث تكون العالقة بينهما قائمة على الثقة والتعاون الكامل بعيدا 
اأو اجلهوية ال�شيقة، واأن يكون جوهر هذه العالقة ملتزما  عن كل الأغرا�ش ال�شخ�شية اأو احلزبية 

بامل�شلحة الوطنية العليا وبعيدا عن ت�شجيل املواقف اأو تبادل التهامات. 
الطريق  على  واثقة  وبخطى  بيد  يدا  ن�شري  باأننا  را�شخة،  وقناعة  تامة  ثقة  على  اجلميع  وليكن      
ال�شحيح، واأن حتقيق اأهدافنا �شيكون على قدر اأهل الأردن، اأهل العزم والإرادة، واأن الغد �شيكون 

م�شرقا بعون اهلل. 

واهلل �شبحانه وتعالى ويل التوفيق،
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الثالثة
ملجل�ش الأمة الأردين الرابع ع�شر

عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

اخلمي�ش 29 �شوال 1426 هجرية
املوافق 1 كانون الأول 2005 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد النبي العربي الها�شمي الأمني، 

ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، 
    فبا�شم اهلل وعلى بركة اهلل نفتتح الدورة العادية الثالثة ملجل�ش الأمة الرابع ع�شر، تعزيزا مل�شريتنا 
امل�شرية،  هذه  تواجه  التي  والعقبات،  التحديات  ومواجهة  والتحديث،  والإ�شالح  الدميوقراطية  يف 
ال�شاملة،  التنمية  اإلى حتقيق  الإجناز، و�شول  لت�شريع وترية  والت�شريعات،  والربامج  وو�شع اخلطط 
بالأمن  و�شيوفه،  اأهله  ينعم  الذي  املنيع،  القوي  الأردن  املزدهر،  احل�شاري  الأردن  بناء  وا�شتكمال 

وال�شتقرار والطماأنينة، يف مناخ من احلرية والدميوقراطية واحرتام حقوق الإن�شان. 
    ول بد من التاأكيد هنا، على اأن الأمن وال�شتقرار هما الأولوية الأولى يف اأولوياتنا الوطنية، وهما 
اأو  اأن تتقدم،  التنمية، ل ميكن  اأن م�شرية  للتنمية. ونحن نعرف  الأ�شا�شية  الأول، والركيزة  ال�شرط 

حتقق اأيا من اأهدافها، اإل اإذا توفر لها الأمن وال�شتقرار و�شيادة القانون. 
    وقد اجتاز الأردن واحلمد هلل، بنجاح باهر، اختبارا �شعبا لأمنه وا�شتقراره، عندما امتدت يد الغدر 
الن�شامى  اأبنائه و�شيوفه من املدنيني الأبرياء، فت�شدى لها  باأمن الأردن، وترويع  والإرهاب، للعبث 
و�شائر  املدين،  والدفاع  العامة  واملخابرات  العام  والأمن  امل�شلحة،  القوات  وبنات  اأبناء  والن�شميات، 
اأبناء الأ�شرة الأردنية الواحدة، يف وقفة عز و�شمود وانتماء، رفعت راأ�ش الأردن عاليا، وج�شدت كل 
القوات  يف  للن�شامى  والعتزاز،  والتقدير  ال�شكر  فكل  والنتماء.  الوطنية  والوحدة  البطولة،  معاين 

امل�شلحة والأجهزة الأمنية، واأبناء الأ�شرة الأردنية الواحدة، وجزاهم اهلل عن الأردن كل اخلري. 
اأمنية،  عليه حتديات  وتفر�ش  م�شتهدفا  ومواقفه، جتعله  ور�شالته  الأردن  موقع  اأن  ندرك  ونحن      
اأكرب من اأي حتديات عرفناها يف ال�شابق. ولذلك فال بد من و�شع اإ�شرتاتيجية اأمنية �شاملة، قادرة 
اتخاذ  ي�شتدعي  وهذا  عالية.  بكفاءة  وا�شتيعابها  والتحديات،  امل�شتجدات  هذه  كل  مع  التعامل  على 
الـخطوات والت�شريعات، التي تخدم هذه الإ�شرتاتيجية حتى يظل الأردن العزيز، كما كان على الدوام، 

و�شيـظل بعون اهلل، واحة لالأمن وال�شتقرار، وموئال للحرية واحرتام حقوق الإن�شان. 
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ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب،

    لقد قطعنا واحلمد هلل، �شوطا كبريا يف م�شرية التنمية، وحققنا اإجنازات كبرية، وكان ل بد من تو�شيع 
قاعدة امل�شاركة ال�شعبية يف �شنع القرارات، ويف و�شع اخلطط والربامج املتعلقة مب�شريتنا التنموية. 

من  اإقليم، عدد  لكل  يكون  بحيث  الأقاليم،  من  اإلــى عدد  اململكة  تق�شيم  فكرة  جــاءت  هنا  ومن      
املجال�ش املنـتخبة، لتكون هذه املجال�ش م�شوؤولة عن كل القرارات، واخلطط والربامج، املتعلقة بتنمية 
هذا الإقليم. فنحن نوؤمن اأن اأهل الإقليم، اأعرف باحتياجاتهم واأولوياتهم. وقد �شكلنا جلنة ملكية، 

لدرا�شة هذا املو�شوع، من جميع جوانـبه، و�شن�شع نتائج اأعمالها بني اأيديكم. 
وموؤ�ش�شات  وال�شعبية،  الر�شمية  الفعاليات  مختلف  عن  ممثليـن  ت�شم  اأخــرى،  جلنة  �شكلنا  كما      
املجتمع املدين، لو�شع الأجندة الوطنية، التي ت�شكل اإطارا عاما لرباجمنا واأهدافنا التنموية. و�شتكون 
هذه الأجندة بني اأيديكم واأيدي احلكومة، ملناق�شتها وال�شتفادة منها، كمرجعية واإطار عام، مل�شرية 

الإ�شالح والتحديث والتنمية يف امل�شتقبل. 
ح�شرات الأعيان، 

ح�شرات النواب،
    اإنني اأ�شعر مبعاناة اأبناء �شعبي، واأعرف حجم ال�شعوبات القت�شادية، التي تواجههم يف ظل ارتفاع 
الأ�شعار، والفقر والبطالة، وهذا ي�شتدعي اأن تكثف احلكومة جهودها، للتخفيف من هذه املعاناة. كما 
اأن للتكافل الجتماعي دورا رئي�شيا، يف معاجلة م�شكلة الفقر والبطالة، واأنا اأعرف اأن هناك جهات 
وموؤ�ش�شات ر�شمية واأهلية تقدم خدماتها يف هذا املجال، ولكن عدم وجود مرجعية واحدة لهذا العمل، 
يوؤدي اإلى غياب التخطيط و�شوء التوزيع، واإلى تبديد الكثري من املوارد، ب�شبب الزدواجية يف الإنفاق. 
لذلك ل بد من اإيجاد مرجعية واحدة، تكون مظلة للتكافل الجتماعي، والعمل �شمن خطة وا�شحة، 

ويف اإطار موؤ�ش�شي قابل للم�شاءلة والتقييم.
ح�شرات الأعيان، 

ح�شرات النواب،
    اإننا على اأبواب مرحلة جديدة، من م�شرية الإ�شالح والتحديث، ومواجهة التحديات، التي تفر�شها 
علينا الظروف ال�شعبة، التي متر بها املنطقة من حولنا، والتي ت�شتدعي منا جميعا، اأن نكون على 
م�شتوى هذه املرحلة، واأن يكون جمل�ش الأمة على م�شتوى امل�شوؤولية، يف التعاون مع احلكومة، والتوا�شل 
مع النا�ش، لو�شع الت�شريعات، التي تدفع عجلة التنمية، ومتكننا من مواجهة هذه التحديات، وحتقيق 
طموحات ال�شعب الأردين يف التنمية والزدهار، ولنقول للعامل من حولنا، اأننا اأقوى من كل التحديات، 
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واأننا �شنظل كما كنا على الدوام، الأوفياء لأمتنا العربية، والدفاع عن ق�شاياها العادلة، ويف مقدمتها 
الق�شية الفل�شطينية، فنحن مع اأ�شقائنا الفل�شطينيني، بكل ما ن�شتطيع، حتى يقيموا دولتهم امل�شتقلة 
على ترابهم الوطني. ومع ال�شعب العراقي ال�شقيق، حتى يجتاز هذه املحنة، ويعود العراق اإلى و�شعه 

ومكانته الطبيعية، وينعم اأهله باحلياة احلرة الكرمية الآمنة 
    و�شن�شتمر يف تعزيز عالقاتنا املتميزة، مع كل الدول ال�شقيقة وال�شديقة، مبا لالأردن من مكانة 

وم�شداقية عالية، وا�شتثمار هذه العالقات، ملا فيه اخلري لالأردن العزيز. 

واأ�شاأل املولى عز وجل اأن يوفقنا جميعا،
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الرابعة
ملجل�ش الأمة الأردين الرابع ع�شر

عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

الثالثاء 7 ذو القعدة 1427 هجرية
املوافق 28 ت�شرين الثاين 2006 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد النبي العربي الها�شمي الأمني، 

ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، 
    فبا�شم اهلل وعلى بركة اهلل، نفتتح الدورة العادية الرابعة ملجل�ش الأمة الرابع ع�شر، �شائلني املولى 
عز وجل، اأن يعيننا على حمل اأمانة امل�شوؤولية، ويوفقنا خلدمة �شعبنا العزيز، وحتقيق اآماله وطموحاته 
الوطنية والإن�شانية النبيلة، وا�شتكمال بناء الأردن الع�شري احلديث، الأردن العربي امل�شلم، الها�شمي 
املا�شية،  اأبنائه  وعزائم  الوطنية،  موؤ�ش�شاته  من  والقوة،  العزم  ي�شتمد  الذي  والوجدان،  ال�شمري 
واإرادتهم احلرة، وانتمائهم املخل�ش ال�شادق، لرتاب هذا الوطن العزيز ور�شالته النبيلة، هذا النتماء 
الذي جتذر يف قلوبهم و�شمائرهم، وجت�شد يف �شعارهم الوطني، الأردن اأول ويف كل الظروف والأحوال. 
    اإن هذا احلدث الد�شتوري الذي ن�شهده اليوم، هو عهد دائم مل�شرية الأردن الدميقراطية، التي نحر�ش 
على حمايتها و�شونها، وفتح الآفاق اأمامها، حتى تتجذر وتنمو يف اإطار دولة القانون واملوؤ�ش�شات، ويف 
مناخ من قيم الت�شامح واحلوار واحرتام الراأي الآخر، و�شيادة مبداأ العدالة وامل�شاواة، وتكافوؤ الفر�ش 

اأمام جميع الأردنيني.
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

لها مبنتهى  الت�شدي  الداخلية واخلارجية من حولنا، كثرية وخطيـرة، ول بد من  التحديات  اإن      
اجلدية وامل�شوؤولية، فال جمال للتاأجيل اأو الرتحيل اأو الرتاخي يف التنفيذ، ونحن على ثقة باأننا بعون 
مواجهتها من  على  قادرون  ونحن  التحديات،  كل هذه  اأقوى من  الأردنيني،  الن�شامى  وبعزمية  اهلل، 
خالل تعزيز ومتتني جبهتنا الداخلية، وحتقيق املزيد من الإجنازات يف �شتى املجالت القت�شادية 
والتحديث  الإجنــاز  و�شرعة  امل�شرية،  �شالمة  ت�شمن  التي  والت�شريعية،  وال�شيا�شية  والجتماعية 
اأ�شكالها. ويف  والتطوير، يف مناخ من الأمن وال�شتقرار الذي ي�شكل الركيزة الأ�شا�شية للتنمية بكل 
هذا املجال، فاإنني اأوؤكد على �شرورة اإجناز القوانني املعرو�شة على جمل�شكم الكرمي، وخا�شة قوانني 

الأحزاب والبلديات واملطبوعات والن�شر، و�شمان حق احل�شول على املعلومات. 
    واحلمد هلل على توفيـقه لنا يف حتقيق التوافق الوطنـي، الذي تـجلى يف اأبهى ال�شور يف ملتقيات 
»كلنا الأردن«، وما اأ�شفرت عنه من برامج عمل واقعيه، واتفاق على الثوابت الوطنية، التي اأجمع عليها 
الأردنيون من �شائر الفئات وال�شرائح والجتاهات. وعلى ذلك، فاإن برنامج عمل احلكومة يف املرحلة 
القادمة، �شيقوم على عدد من هذه الثوابت الوطنية الرا�شخة، ويف مقدمتها حت�شني الظروف املعي�شية 
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القرارات،  اتخاذ  يف  ال�شعبـية،  امل�شاركة  وتعزيز  العامة،  احلريات  و�شون  والأردنــيــات،  لالأردنيني 
وخا�شة م�شاركة قطاعي ال�شباب واملراأة، واللتزام مبحاربة الف�شاد و�شيادة القانون، وتعزيز ا�شتقالل 
الق�شاء، وال�شفافية وامل�شاءلة واملحا�شبة، والرتكيز على تطوير املوارد الب�شرية، والعتماد على الذات، 
م�شاعدات  على  احل�شول  يف  هلل،  واحلمد  جنحنا  ولقد  والنـقدي.  املايل  ال�شتقرار  اأركان  وتر�شيخ 
من الإخوة يف دول اخلليج العربي، وخا�شة اململكة العربية ال�شعودية، الذين كانوا وما زالوا يقدمون 
الدعم لالأردن، ويقفون اإلى جانبه، يف كل الظروف والأحوال، ونحن نقدر لهم هذه املواقف الأخوية 
لعام  العامة  املوازنة  اإعداد  الدعم بكل العتزاز. ولذلك، فقد وجهت احلكومة عند  امل�شرفة، وهذا 
املواطنني يف  اإلى حت�شني م�شتوى معي�شة  توؤدي  التي  وامل�شاريع،  للربامج  اأهمية �شمولها  2007، على 

جميع املحافظات، وتعزيز املناخ ال�شتثماري وحتقيق العدالة، يف توزيع مكت�شبات التنمية. 
    ومن اأجل حتقيق هذه الأهداف، تلتزم حكومتي بتعزيز ومتتني اجلبهة الداخلية، وتر�شيخ مبادئ 
حتقيقا  الدميقراطي،  وبالنهج  الوطنية  بالثوابت  وال�شريح،  الوا�شح  واللتزام  والنتماء،  املواطنة 
للتعددية ال�شيا�شية، واحرتام راأي الأغلبية. و�شتعمل احلكومة على تلبية كافة ال�شتحقاقات الد�شتورية 
وال�شيا�شية القادمة، وعلى راأ�شها اإجراء النتخابات النيابية، والعمل على حماية حقوق الإن�شان الأردين، 

و�شمان حرية الأفراد واجلماعات، وتعزيز م�شاركة ال�شباب، يف مختلف مراحل العمل والبناء. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    �شتعمل حكومتي على الرتقاء مب�شتوى اخلدمات، وت�شجيع ال�شتثمار، وت�شريع عمليات التخا�شية، 
اإطار موؤ�ش�شي ا�شتثماري، ي�شمن التن�شيق  اأو�شاع �شوق العمل. و�شتعمل حكومتي على بناء  وحت�شني 
وتكنولوجيا  وال�شناعة،  ال�شياحة  وبخا�شة  الواعدة،  القطاعات  ويدعم  ال�شتثمارية،  اجلهات  بني 
املعلومات واخلدمات، على اأن يكون للقطاع اخلا�ش، الدور الأكرب يف �شياغة مختلف عمليات الإ�شالح 
وتنفيذها. و�شتعمل حكومتي على الإ�شراع يف تنفيذ برامج اإعادة هيكلة القطاع العام، وتخلي�شه من 
مكافحة  اأما يف جمال  القطاع.  هذا  كفاءة  لرفع  والدعم،  احلوافز  وتوفري  والروتني،  البريوقراطية 
الفقر، ف�شتعمل حكومتي، على اإعادة تخ�شي�ش املوارد املالية، لت�شتهدف الفقراء مبا�شرة، وذلك من 

خالل هيئة التكافل الجتماعي، لتن�شيق جهود العون الوطني. 
    و�شوف تكمل حكومتي بناء 1400 وحده �شكنية، كنت قد اأمرت ببنائها يف ال�شابق، وتوفري خم�شة 
اإلى  بالإ�شافة  هذا   .2007 عام  خالل  الفقرية  للعائالت  وتخ�شي�شها  مخدومة،  اأر�ش  قطعة  اآلف 
تاأ�شي�ش مناطق اقت�شادية تنموية، يف عدد من املحافـظات، وتعزيز قدرات الهيئات املحلية والبلديات 

والقطاع التعاوين، لتـعزيز م�شاهمتها يف التنمية املحلية. 
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    اإن ثروة الأردن احلقيقية، هي الإن�شان الأردين، مبا عرف عنه من قدرة على مواجهة التحديات 
وحتقيق الإجناز. وعلى ذلك، �شتوا�شل حكومتي العمل يف براجمها للنهو�ش مب�شتوى التعليم والتدريب، 
وحتقيق التوازن بني مخرجات التعليم الأكادميي واملهني، ومتطلبات الإنتاج والقت�شاد الوطني، هذا 
بالإ�شافة اإلى العمل على تو�شيع مظلة التاأمني ال�شحي، واإقامة العديد من املرافق ال�شحية الكبرية 

يف املحافظات. 
وا�شتقراره،  اأمنه  على  ال�شاهرة  والعني  الوطن  درع  فهي  الأمنية،  واأجهزتنا  امل�شلحة  قواتنا  اأما      
وهي مو�شع فخرنا واعتزازنا، و�شوف تلتزم حكومتي، بتلبية كافة احتياجاتها، لتطويرها وحتديثها، 
التميز  يف  مثال  الــدوام،  على  كانت  كما  تظل  حتى  احلديثة،  والتجهيزات  الو�شائل  بكل  وتزويدها 

والكفاءة، والقدرة على النهو�ش بواجباتها وم�شوؤولياتها الكبرية. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    لقد ورث الأردن، ر�شالة الثورة العربية الكربى، و�شيظل بعون اهلل، وفـيـا لهذه الر�شالة، حري�شا 
على النهو�ش بواجبه جتاه ق�شايا اأمته العربية والإ�شالمية، وعلى هذا الأ�شا�ش، تلتزم حكومتي بتقدمي 
كل اأ�شكال الدعم املمكن لالأ�شقاء الفل�شطينيني، من اأجل ا�شتعادة حقوقهم، واإقامة دولتهم امل�شتقلة 
على الأر�ش الفل�شطينية، على اأ�شا�ش قرارات ال�شرعية الدولية، ومبادرات ال�شالم العاملية، ولن يقبل 
الأردن باأي ت�شوية ظاملة لهذه الق�شية، ول باأي ت�شوية تكون على ح�شاب الأردن. و�شت�شتمر حكومتي 
يف الوقوف اإلى جانب ال�شعب العراقي ال�شقيق، واإلى جانب وحدة العراق و�شيادته واأمنه وا�شتقراره. 

    اأما بالن�شبة للتحديات الإقليمية، والظروف التي متر بها املنطقة من حولنا، فقد �شعى الأردن، منذ 
بداية ظهور هذه التحديات، و�شي�شتمر يف جهوده املخل�شة، من اأجل بلورة موقف عربي موحد، جتاه 
هذه التحديات، ومخاطبة العامل من حولنا، بلغة واحدة وموقف واحد. واإذا كان انتماوؤنا القومي، يرتب 
علينا م�شوؤوليات جتاه اأمتنا العربية، فاإن النتماء لعقيدتنا الإ�شالمية، و�شرف النت�شاب اإلى الدوحة 
النبوية ال�شريفة، يرتب علينا م�شوؤوليات اأكرب، جتاه ديننا الإ�شالمي احلنيف، وق�شايا امل�شلمني يف 
امل�شرقة  احلقيقية  ب�شورته  وتقدميه  الإ�شالم،  عن  بالدفاع  النا�ش  اأولى  فنحن  العامل،  اأنحاء  �شتى 
للعامل من حولنا، ورف�ش كل التهامات وحمالت الت�شويه، التي يتعر�ش لها على اأيدي املتطرفني من 
بع�ش امل�شلمني وغري امل�شلمني، وقد كانت ر�شالة عمان التي اأطلقناها من قبل خطوة يف هذا الجتاه. 
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ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    لقد اأجنزنا خالل ال�شنوات ال�شبع املا�شية، الكثري من الإجنازات، لكن الطريق اأمامنا، ما زال 
الأردن  بناء  ون�شتكمل  الوطنية،  اأهدافنا  نحقق  حتى  اجلاد،  املخل�ش  العمل  من  لنا  بد  ول  طويال، 
الع�شري احلديث، دولة املوؤ�ش�شات و�شيادة القانـون والعدالة وتكافوؤ الفر�ش والدميقراطية والأمن 
اأننا بعزمية الأردنيني والأردنيات، الن�شامى والن�شميات، قادرون على حتقيق  وال�شتقرار، واأنا واثق 

طموحات �شعبنا املعطاء، وجتاوز كل التحديات وال�شعاب. 
واأ�شاأل املولى عز وجل اأن يوفقنا جميعا خلدمة الأردن العزيز الغايل، فكلنا �شركاء يف حتمل امل�شوؤولية 

وكلنا الأردن. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الأولى
ملجل�ش الأمة الأردين اخلام�ش ع�شر

عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

الأحد 22 ذو القعدة 1428 هجرية
املوافق 2 كانون الأول 2007 ميالدية



50



51

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد النبي العربي الها�شمي الأمني، 

ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، 
    فبا�شم اهلل وعلى بركة اهلل نفتتح الدورة العادية الأولى ملجل�ش الأمة اخلام�ش ع�شر، وكلنا اأمل وتفاوؤل 
بهذا املجل�ش اجلديد الذي ي�شم الكثري من الكفاءات الأردنية، التي تن�شم اإليه لأول مرة، والتي نرجو 
اأن تكون اإ�شافة نوعية ترثي عمل هذا املجل�ش، وتعزز قدرته على العطاء والإجناز من خالل العمل 
على  واحلري�ش  الوطن،  املوؤمن مب�شرية هذا  املتكامل؛  الواحد،  الفريق  بروح  التنفيذية  ال�شلطة  مع 

امل�شاركة فيها مبنتهى الإيجابية، والرغبة ال�شادقة يف العمل والعطاء. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

والتحديث،  البناء والإ�شالح  لعملية  ا�شتمرار  العزيز هي  الأردن  القادمة من م�شرية  اإن املرحلة      
وهي يف غاية الأهمية لأنها حافلة بالتحديات وال�شتحقاقات املطلوب اإجنازها. وهذا ي�شتدعي العمل 
اأ�شا�ش من ال�شراكة احلقيقية والتعاون والتكامل بني ال�شلطتني  خالل ال�شنوات الأربع القادمة على 
الت�شريعية والتنفيذية، وعلى مبداأ الإلتزام بقرار الأكرثية واحرتام راأي الأقلية، يف اإطار من العمل 

اجلماعي امل�شتند اإلى الد�شتور ن�شا وروحا. 
ال�شيقة.  الع�شائرية  اأو  اأو احلزبية  اأو اجلهوية  ال�شخ�شية  للم�شالح  فيه  العام ل جمال  فالعمل      
فالهدف  ذلك،  وعلى  والعتبارات.  الختالفات  كل  فوق  تكون  اأن  يجب  واملواطن  الوطن  وم�شلحة 
بكل  التحديات  ومواجهة  العامة،  امل�شلحة  قدر من  اأكرب  ال�شلطتني هو حتقيق  بني  للعالقة  الأ�شمى 
وحتقيق  للمواطن،  الكرمية  احلياة  اأ�شباب  لتوفري  والجتماعية  والقت�شادية،  ال�شيا�شية،  اأ�شكالها: 

التنمية ال�شاملة التي ت�شمن امل�شتقبل امل�شرق لهذا الوطن. 
    وقد حدد الد�شتور املهمات وامل�شوؤوليات لكل من ال�شلطة التنفيذية والت�شريعية، وحدد اآلية العمل، 
العمل  من  حلقة  الت�شريعية  والعملية  التنفيذية،  ال�شيا�شات  تكون  بحيث  بينهما،  العالقة  وطبيعة 
واحتياجات  تطلعات  التنفيذية يف حتقيق  ال�شلطة  تر�شيخ حق  التاأكيد على  مع  واملتكامل،  املتجان�ش 

�شعبنا يف مختلف املجالت وامليادين، وحق ال�شلطة الت�شريعية يف الرقابة وامل�شاءلة. 
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ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    اإن روؤيتنا مل�شتقبل الأردن، وا�شحة وطموحة، وعمادها الإ�شالح والتحديث بكافة اأ�شكاله: ال�شيا�شي 
والقت�شادي والجتماعي، و�شول اإلى حتقيق الهدف الأ�شمى وهو حت�شني م�شتوى معي�شة املواطن وتوفري 
واأنتم جمل�ش  اأنا واحلكومة،  اأردنية، وهذا واجب علينا جميعا:  اأ�شرة  الكرمية لكل  اأ�شباب احلياة  كل 
الأمة. واأكرر مرة ثانية، املطلوب هو حت�شني م�شتوى معي�شة املواطن، وهذا بالن�شبة لنا نهج نلتزم به يف 

احلكم والإدارة، ولي�ش جمرد �شعار يتغنى به البع�ش للو�شول اإلى اأهداف مرحلية اأو اآنية معزولة. 
اأهمية العمل على تر�شيخ  اأول ما نريد التاأكيد عليه هو  وعند احلديث عن الإ�شالح ال�شيا�شي، فاإن 
الوعي بالثقافة الدميقراطية، وتطوير احلياة احلزبية، لتمكني املواطن الأردين من امل�شاركة احلقيقية 
يف �شنع القرار، على اأن تكون النوايا مخل�شة للوطن واملحافظة على الثوابت الوطنية والدفاع عنها، 
ولي�ش اأداة لأجندات خارجية. وهذا ي�شتدعي تر�شيخ مبادئ العدالة وامل�شاواة، وتكافوؤ الفر�ش، على 
اأ�شا�ش الكفاءة والإجناز، وتعميق هذه املبادئ واملفاهيم يف ثقافتنا الوطنية، والنتقال بها من اإطار 

القول وال�شعارات اإلى واقع العمل بعيدا عن الت�شكيك وت�شجيل املواقف. 
    اأما يف اجلانب القت�شادي، فاإن من اأهم اأولويات املرحلة القادمة العمل على زيادة ن�شبة النمو 
القت�شادي، وتعزيز ال�شتقرار املايل والنقدي، ومعاجلة م�شاكل املديونية، وتر�شيد الإنفاق، والعتماد 
على مواردنا الذاتية، وتعزيز دور القطاع اخلا�ش يف التنمية الوطنية، والبناء على ما حقق الأردن 
الأردن مركزا  ليكون  ودولية،  واإقليمية  اقت�شادية عربية  اتفاقيات  به من  ارتبط  وما  من منجزات، 

اقت�شاديا، وقبلة للم�شتثمرين. 
    واأما اجلانب الجتماعي، فاإن روؤيتنا له تركز على زيادة دخل املواطن الأردين يف مختلف ال�شرائح 
امل�شاريع  خالل  من  التنمية،  لعوائد  العادل  التوزيع  وعلى  الكرمي،  العي�ش  ولأ�شرته  له  تكفل  زيــادة 
القت�شادية التي تراعي التوزيع اجلغرايف وال�شكاين وخ�شو�شيات املحافظات، بالإ�شافة اإلى تاأمني 
كل مواطن مب�شتوى جيد من اخلدمات احلياتية والأ�شا�شية، وتقلي�ش الفجوة يف م�شتوى اخلدمات 

ال�شحية والتعليمية والبنية التحتية بني العا�شمة واملناطق الريفية والبادية واملخيمات. 
وقد لحظت يف ال�شنوات ال�شابقة اأن احلكومة مل تنفذ كل امل�شاريع واخلطط املطلوبة منها، بالرغم من 
وجود التمويل الالزم لهذه امل�شاريع. وباملقابل، كان جمل�ش النواب يعيق عمل احلكومة ب�شبب التاأخري يف 
اإجناز القوانني والت�شريعات ال�شرورية لتنفيذ خطط احلكومة وم�شاريعها. واإنني على يقني، باأن ال�شراكة 

بني جمل�شكم الكرمي واحلكومة هي ال�شمان لتحقيق الإجنازات التي نتطلع اإليها مل�شتقبل الأردن. 
ونحن ندرك اأن النهو�ش بالأردن ومتكني املواطن الأردين من امل�شاركة يف م�شرية التنمية، وحت�شني 
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م�شتوى حياته يحتاج اإلى الكثري من الت�شريعات والقوانني، التي ل بد من اإجنازها لتنفيذ ال�شيا�شات 
واخلطط ال�شرورية لتحقيق التنمية املن�شودة. 

    ومن اأهم هذه الت�شريعات التي يجب اأن تكون يف مقدمة الأولويات يف هذه الدورة الربملانية: الت�شريعات 
اخلا�شة بتعزيز مبداأ ال�شفافية وامل�شاءلة، مثل ديوان املظامل، والقوانني املتعلقة بحقوق الإن�شان، واملراأة، 

والطفل، وحماية ال�شباب والأحداث، والقوانني املتعلقة بت�شجيع ال�شتثمار والإ�شالح ال�شريبي. 
    ويوازي هذه الت�شريعات يف الأهمية، مهمات تنفيذية يف عدد من القطاعات ال�شيا�شية، والقت�شادية، 
والجتماعية، التي تلتزم احلكومة بالعمل على التخطيط لها، وتنفيذها على اأح�شن وجه. وهنا فاإننا 
امل�شاريع  تنفيذ  يف  العمل  �شري  ومتابعة  احلكومة،  على  الرقابة  يف  الأمــة  جمل�ش  دور  ونقدر  نحرتم 

واخلطط والأجندة الوطنية. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    تلتزم حكومتي بالعمل خالل الأ�شهر القادمة على توفري �شبكة لالأمان الجتماعي حتمي الفقري، 
هذا بالإ�شافة اإلى تو�شيع مظلة التاأمني ال�شحي، وتفعيل الرقابة على جودة املنتجات الغذائية والأدوية 
واملياه للحفاظ على �شحة و�شالمة املواطن. وهذا كله، يرتبط بقناعتنا باأن العلم والتعليم، وت�شليح 

املواطن باملعرفة واخلربات واملهارات وتاأهيله لدخول �شوق العمل حق لكل مواطن. 
    وقد وجهت حكومتي باأن يكون عام 2008، باإذن اهلل تعالى، عاما مل�شاريع الإ�شكان، لتاأمني ذوي الدخل 
املحدود وموظفي القطاع العام والقوات امل�شلحة والأجهزة الأمنية بال�شكن الكرمي، تقديرا جلهودهم 
 - اأدعوكم  الدميقراطي،  املنرب  هذا  على  ومن  واإنني  ومنجزاته.  م�شريته  وحماية  الوطن،  بناء  يف 
ال�شلطة الت�شريعية والتنفيذية - للبدء باإجراء حوار اإيجابي حول قانون املالكني وامل�شتاأجرين للخروج 

بحلول عملية، تراعي حتقيق الأمن الجتماعي والعدالة وم�شالح اجلميع: مالكني وم�شتاأجرين. 
بها  �شنم�شي  التي  الإ�شرتاتيجية،  ال�شتهالك فهو من اخليارات  وتر�شيد  الطاقة  تنويع م�شادر  اأما 

حتى ل يبقى الوطن واملواطن رهينة لأ�شواق النفظ وعدم ا�شتقرار الأ�شعار. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

الق�شاء  ا�شتقالل  تعزيز  ال�شتمرار يف  نوؤكد عزمنا على  فاإننا  اأ�شا�ش احلكم،  العدل هو  اأن      مبا 
لتحقيق العدل بني النا�ش و�شيادة القانون على اجلميع، وبال ا�شتثناء. 

ولأن ال�شباب هم م�شتقبل الأردن، فاإننا نوؤكد على ال�شتمرار يف رعايتهم، وفتح املجال اأمام طاقاتهم 
واإمكانياتهم، لتعزيز م�شاركتهم يف احلياة العامة، ومتكينهم من امل�شاهمة يف بناء وطنهم. 
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    اأما حرية ال�شحافة والإعــالم، فاإننا نوؤكد من هنا - من بيت الدميقراطية - التزامنا ب�شونها 
وحمايتها، لتكون عني الرقيب، الكا�شفة للحقيقة على اأ�ش�ش مهنية ومو�شوعية وبروح احلرية امل�شوؤولة، 
على اأن تكون اأردنية النتماء وطنية الأهداف والر�شالة. وقد كفل الد�شتور حرية الراأي والتعبري ومن 
غري املقبول اأن ي�شجن ال�شحفي ب�شبب خالف يف الراأي على ق�شية عامة، ما دام هذا الراأي ل ي�شكل 

اعتداء على حقوق النا�ش اأو حرياتهم اأو اأعرا�شهم اأو كرامتهم. 
    اأما قواتنا امل�شلحة والأجهزة الأمنية، فهي رمز القوة، والأمن وال�شتقرار لهذا الوطن. وهي التي 
حتمي م�شريته ومنجزاته، وهي �شريك يف عملية البناء والتنمية. و�شنعمل باأق�شى طاقاتنا لالإ�شتمرار 
يف حتديث قدراتها واإمكانياتها، وتزويدها بكل ما حتتاج اإليه من اأحدث الأ�شلحة والتدريب والإعداد 

حتى تظل كما كانت على الدوام مثال يف الكفاءة والقتدار. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

اأو  فل�شطني  �شواء يف  الأ�شقاء،  وم�شاندة  دعم  على  القادر  هو  املزدهر،  املنيع  القوي؛  الأردن  اإن      
العراق. ومن على هذا املنرب، ومن رحاب جمل�ش الأمة، نوجه لهم النداء وبا�شم الأخوة ورباط العقيدة 
والقومية، وندعوهم اإلى جتاوز خالفاتهم وتوحيد �شفوفهم يف مواجهة الفتنة واإعتماد احلوار و�شيلة 

للتفاهم وت�شوية اخلالفات. 
    اأما فيما يتعلق بالعملية ال�شلمية يف املنطقة، فاإن الأردن متم�شك بخيار ال�شالم العادل وال�شامل 
الذي عمل من اأجله الراحل الكبري احل�شني طيب اهلل ثراه، حتى تنعم �شعوب املنطقة واأجيالها القادمة 

بالأمن وال�شتقرار، بعيدا عن ويالت ال�شراع واحلروب واآثارها املدمرة. 
    ومن هنا فاإننا نوؤكد لالإ�شرائيليني، اأن اإنهاء اإحتالل الأرا�شي الفل�شطينية والعربية، والن�شحاب 
منها وتطبيق قرارات ال�شرعية الدولية، هي ال�شبيل الوحيد لتحقيق ال�شالم العادل والدائم وال�شامل، 

و�شمان م�شتقبل اآمن ل�شعوب املنطقة واأجيالها القادمة.
�شفوفكم  فوحدوا  الفرقة.  وال�شعف يف  الوحدة،  القوة يف  اإن  الفل�شطينيني،  لالأ�شقاء  نقول  كما      

واغتنموا الفر�شة املتاحة لتحقيق ال�شالم، واإقامة دولتكم امل�شتقلة يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    اإن الأردن م�شمم على ال�شتمرار يف دوره ال�شرعي والتاريخي ملواجهة حملة الت�شويه التي ت�شتهدف 
احلقيقية  ال�شورة  وتقدمي  التكفريي،  والفكر  والعنف  التطرف  اأ�شكال  كل  ورف�ش  احلنيف،  ديننا 
لتكونوا  و�شطا  اأمة  جعلناكم  »وكذلك  تعالى  قال  فقد  والت�شامح،  والإعتدال  الو�شطية  دين  لالإ�شالم 
اأو احتكار  النا�ش«، �شدق اهلل العظيم. و�شوف نت�شدى لكل من يحاول اختطاف الدين  �شهداء على 
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الفتوى لأغرا�ش �شيا�شية اأو حزبية بهدف ال�شتقواء بالدين على الآخرين لأجندات خا�شة اأو م�شبوهة، 
وذلك من خالل اإحياء دور املوؤ�ش�شات الدينية التاريخية، ومتكني العلماء الثقات من القيام بدورهم 
والعلمية،  وال�شيا�شية والفكرية  امل�شتجدات الجتماعية،  يف تفعيل مبداأ الجتهاد والفتوى، ل�شتيعاب 
ور�شالتها  العقيدة  الإن�شانية، مع احلفاظ على جوهر  وثقافتها  الأمة  وت�شكيل �شمري  الع�شر  يف هذا 

العظيمة. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    اإن امل�شوؤولية التي حتملونها كبرية، واإن الت�شدي للعمل العام تكليف ل ت�شريف، واإن اأمامكم اأربع 
�شنوات من العمل وهي تكفي لإجناز الكثري الكثري. وهي اأمانة عندكم، واأنتم اإن �شاء اهلل اأهل لالأمانة. 

والأردن العزيز، ي�شتحق منا جميعا اأن نعمل من اأجله مبنتهى الإخال�ش والنتماء. 
واأ�شاأل املولى عز وجل اأن يوفقنا جميعا خلدمة هذا الوطن، وحتقيق طموحات �شعبنا اخلري املعطاء. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
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يف  حفل افتتاح الدورة العادية الثانية
ملجل�ش الأمة الأردين اخلام�ش ع�شر

عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

الأحد 6 �شوال 1429 هجرية
املوافق 5 ت�شرين الأول 2008 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد النبي العربي الها�شمي الأمني، 

ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، 
    فبا�شم اهلل وعلى بركة اهلل، نفتتح الدورة العادية الثانية، ملجل�ش الأمة اخلام�ش ع�شر، ا�شتمرارا مل�شريتنا 
الدميوقراطية، وتعزيزا لدورها يف تو�شيع امل�شاركة ال�شعبية وتفعيلها، يف الت�شريع والرقابة، من خاللكم 
اأنتم اأعيان الوطن ونواب الأمة، واأنتم النخبة املختارة من ال�شعب الأردين الأ�شيل، الذي ي�شعى للم�شتقبل 
الأف�شل، وا�شتكمال بناء دولة املوؤ�ش�شات، التي ورثت ر�شالة الثورة العربية الكربى، واأحفاد قادتها الذين 

نذروا اأنف�شهم، من اأجل رفعة هذا الوطن وكرامة �شعبه الويف، ملبادئ تلك الثورة ور�شالتها النبيلة. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    اإن اجلانب الإقت�شادي ما زال يت�شدر اأولوياتنا، خا�شة يف بعده الإجتماعي، وذلك ب�شبب التحديات 
الإقت�شادية، التي نتجت عن موجة الغالء العاملية. وبالرغم من كل املعيقات والتحديات الإقت�شادية 
وغريها، فاإن الأردن وبحمد اهلل، ي�شري يف الطريق ال�شحيح، باجتاه نه�شة �شاملة، هي جوهر روؤيتنا، 
وهدفها الأ�شمى. وعلى ذلك، تلتزم احلكومة بتنفيذ جملة من ال�شيا�شات، يف املحاور ذات الأولوية، 
لل�شلطة  دوريــة  تقارير  بتقدمي  احلكومة  تلتزم  كما  والق�شائية،  الت�شريعية  ال�شلطتني  مع  بالتعاون 
الت�شريعية، تو�شح �شري العمل، يف الربامج التي نفذتها، واإطالع اجلميع على التطورات وامل�شتجدات، 

واعتماد هذه التقارير، كموؤ�شر مو�شوعي، على م�شتوى الأداء والإجناز. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    يت�شدر الأولويات الوطنية، يف املدى املتو�شط الإ�شالح الإقت�شادي، وا�شتكمال بناء اإقت�شاد وطني قوي، 
ينعك�ش ب�شكل اإيجابي، على م�شتوى معي�شة الأردنيني. وترتكز روؤيتنا يف هذا املجال، على اإلتزام احلكومة 
اإحتياجاتهم  يلبي  الذي  بال�شكل  والتدخل  للمواطنني،  امل�شتويات  باأف�شل  الأ�شا�شية،  اخلدمات  بتقدمي 
واأولوياتهم، والعمل لتوحيد م�شتوى اخلدمات ال�شحية والتعليمية والبنية التحتية، يف العا�شمة والريف 
والبادية واملخيمات، و�شمان توزيع جغرايف عادل، لعوائد التنمية. ونوؤكد على عزم احلكومة، على تطوير 
برامج  يف  امل�شتفيدة،  الأ�شر  اأبناء  اإ�شراك  يتم  بحيث  الوطنية،  املعونة  ب�شندوق  العمل،  وزارة  عالقة 

التدريب املهني، التي توؤهلهم لدخول �شوق العمل، وامل�شاهمة يف الن�شاط الإقت�شادي. 
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ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    �شتقوم احلكومة بتنفيذ منظومة لالأمان الإجتماعي، ت�شمن و�شول الدعم املايل، اإلى من يحتاجه 
وي�شتحقه، لتمكينهم وحمايتهم اقت�شاديا. و�شتعمل احلكومة اأي�شا، على تو�شيع مظلة التاأمني ال�شحي 
ال�شامل، بالتعاون مع القطاع اخلا�ش، واإعداد خارطة للخدمات ال�شحية يف اململكة، لتكون مرجعا 
لدرا�شة وحتديد الأولويات والإحتياجات ال�شحية امل�شتقبلية. يف العام املا�شي، ومن بيت الأمة هذا، 
وجهت احلكومة، باأن يكون عام 2008 عاما لالإ�شكان، وهكذا جاءت مبادرة »�شكن كرمي لعي�ش كرمي«، 
املالئم،  ال�شكن  اإمتالك  من  مواطن،  األف  مائة  بتمكني  ملتزمة  وحكومتي  التنفيذ،  حتت  الآن  وهي 

خالل ال�شنوات اخلم�ش القادمة. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    اإن الو�شول اإلى الإزدهار الإقت�شادي الذي نريد، يتطلب تنفيذا فوريا، ملجموعة من الإجراءات، 
م�شتويات  �شبط  الإجــراءات،  هذه  ومن  الإ�شتثمارية.  البيئة  وتعزيز  املايل،  الإ�شتقرار  ت�شمن  التي 
�شالمة  ت�شمن  م�شرفية،  �شيا�شات  وتفعيل  املعي�شة،  تكاليف  زيادة  من  املواطن  حلماية  الت�شخم، 
اأهم  ومن  واملتعاملني.  املودعني  حقوق  على  الرقابة  بو�شائل  وترتقي  و�شمعتها،  امل�شرفية  الأجهزة 
الإجــراءات املطلوبة من احلكومة يف هذا املجال ربط م�شتويات الرواتب مبعدلت الت�شخم، وذلك 
اأ�شا�ش  للعدالة على  واملتقاعدين، وتر�شيخا  للعاملني  املعي�شة حماية  من خالل زيادة عالوة حت�شني 
اجلدارة. ولتنفيذ هذه اخلطوة فقد وجهت احلكومة لزيادة الرواتب اإبتداء من مطلع العام القادم، 
وتثبيت هذه الزيادة يف موازنة عام 2009، بالإ�شافة اإلى رفع احلد الأدنى لالأجور، مبا يوفر عي�شا 
كرميا ل�شريحة كبرية من املواطنني، و�شتقدم حكومتي ملجل�شكم الكرمي، قانون �شريبة جديد، يحفز 

القطاعات الواعدة وي�شاهم يف تعزيز البيئة الإ�شتثمارية. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    لقد قمت بتوجيه احلكومة، لإعتماد اأ�شلوب للتخطيط الوظيفي، يف موؤ�ش�شات القطاع العام يقوم 
على مبادئ اجلدارة يف الرتقية، وتعيني الكفاءات واملواهب، والتقييم والتدريب امل�شتمر ... كما قمت 
بتوجيه احلكومة، باتخاذ اخلطوات ال�شرورية، لت�شجيع وجذب الإ�شتثمارات، وخا�شة ال�شتثمارات 
العربية اخلليجية، ملا مل�شناه من هذه الدول ال�شقيقة، من الرغبة يف الإ�شتثمار يف الأردن. و�شت�شتمر 
احلكومة بتوفري كافة متطلبات البنية التحتية، يف املناطق التنموية والإقت�شادية اخلا�شة، يف كل من 

العقبة واملفرق واربد ومعان، ويف مناطق اأخرى يف اململكة. 
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ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    اإن حتقيق الأمن الغذائي الوطني، هو من اأهم الأولويات، ومن هنا، نحر�ش على رعاية املزارعني، 
ومربي الرثوة احليوانية، وكذلك بتوجيه دعم الأعالف مل�شتحقيه، وبالتوازي �شتعمل احلكومة ب�شكل 
حثيث على اإخراج م�شروع املراعي الطبيعية، اإلى حيز التنفيذ، �شمن الربنامج ال�شامل لتطوير البادية 

الأردنية، وحكومتي م�شتمرة يف دعم اخلبز جلميع �شرائح املجتمع. 
بالإ�شراع  احلكومة،  كلفنا  فقد  ولذلك  الطاقة،  وتوفري  املائي  الأمن  مع  يتكامل  الغذائي،  الأمن  اإن 
التخزينية،  القدرات  للمواطن، وزيادة  الى توفري ن�شيب مائي عادل  ا�شرتاتيجية، تهدف  تنفيذ  يف 
وتطوير امل�شادر املائية املوجودة، وبناء املزيد من ال�شدود، وم�شروعات احل�شاد املائي. اأما يف جمال 
الطاقة، فاإن الإرتفاعات والتقلبات املتالحقة يف اأ�شعار النفط، تفر�ش علينا العمل ب�شرعة، للبحث 
عن م�شادر متجددة وبديلة، والإ�شراع يف تنفيذ برنامج الطاقة النووية لالأغرا�ش ال�شلمية. و�شتحدد 
الزيتي والرياح، وحتدد متى  النووية، وال�شخر  لتنفيذ م�شروعات الطاقة  احلكومة الإطار الزمني، 

�شينتهي العمل يف هذه امل�شاريع، وتنعك�ش الفائدة منها على جميع الأردنيني. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    اإن حتقيق اأي تقدم، مرتبط بوجود بيئة قانونية وق�شائية، ت�شمن �شيادة القانون ونزاهة الق�شاء، 
واإنطالقا من قناعتنا مببداأ الف�شل بني ال�شلطات، ومبداأ ا�شتقالل الق�شاة، فاإن احلكومة، �شتبادر 

بو�شع الت�شريعات الالزمة، لت�شريع اإجراءات التقا�شي. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    اإن روؤيتنا للتنمية الإقت�شادية والإجتماعية، ت�شري جنبا اإلى جنب، مع روؤيتنا يف التنمية ال�شيا�شية، 
امل�شاركة  مبادئ  وتعزيز  وتنفيذه،  القرار  �شنع  عملية  يف  امل�شاركة  قاعدة  تو�شيع  اإلى  تهدف  التي 
وامل�شاءلة وتكافوؤ الفر�ش. كما اأن امل�شاركة يف �شنع القرار وتنفيذه، وخا�شة يف املحافظات، ت�شتدعي 
التفكري يف اأ�شلوب اإدارة محلية، مييل اإلى الالمركزية، وي�شمن �شرعة وكفاءة التنفيذ. وكنا قد �شكلنا 
اأ�شا�ش  اأف�شل ت�شور، لإدارة احلكم املحلي يف مناطق اململكة، على  جلنة ملكية متخ�ش�شة، لو�شع 
املحلي، هو من  تفعيل مفهوم احلكم  اأن  التاأكيد، على  اأقاليمها. وهنا لبد من  واأولويات  اإحتياجات 
اأف�شل ال�شبل، لتو�شيع قاعدة امل�شاركة ال�شعبية، وتعزيز التنمية ال�شيا�شية والإقت�شادية والإجتماعية. 
وبناء على هذه القناعة، فقد اأ�شبح من ال�شروري اليوم، اأن تبادر احلكومة، وبالتعاون مع جمل�شكم 
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الكرمي، اإلى اإعادة درا�شة تو�شيات جلنة الأقاليم، وو�شع ت�شريع ي�شتند لهذه التو�شيات، يهدف اإلى 
متكني املجتمعات املحلية، من حتديد اإحتياجاتها التنموية وبراجمها ومتابعة تنفيذها. 

    اأما على �شعيد تو�شيع امل�شاركة ال�شيا�شية، على امل�شتوى الوطني ال�شامل، فاإن هذا الطموح، ي�شتدعي 
حث بع�ش الفئات، على امل�شاركة والإنتخاب، خا�شة ال�شباب واملراأة، وت�شجيعهم على دخول ميادين 
العمل العام وتويل قيادته. اإن املكانة التي نطمح اأن يحتلها الأردن عربيا وعامليا، على �شعيد احلريات 
والإنفتاح ال�شيا�شي، تتطلب عمال وجهدا ر�شميا، من جميع اجلهات، لرت�شيخ ثقافة الدميوقراطية، 
واعتماد احلوار و�شيلة للتوا�شل احل�شاري، وتعظيم امل�شاركة ال�شعبية، يف بيئة ت�شودها قيم الت�شامح، 
وحرية الفكر ورعاية الإبداع، وهذا يتطلب من الإعالم الوطني، مبوؤ�ش�شاته واأفراده، م�شاهمة اأ�شا�شية 
ندعو جميع  وهنا  الدميوقراطي.  ركائز جمتمعنا  واإحدى  احلقيقة،  على  النا�ش  عيون  فهم  وفاعلة، 
اإلى التم�شك مببادئ املهنية واملو�شوعية، للحفاظ على التوازن ال�شروري،  املعنيني يف هذا املجال، 
بني احلريات ال�شحفية واحلقوق ال�شخ�شية. ولبد من اأن يقابل الإرتقاء يف م�شتوى النقد، واجلراأة 
على  احلفاظ  هدفها  رفيعة،  مهنة  فال�شحافة  والتحليل،  البحث  �شبل  يف  اإرتقاء  والتعليق،  والطرح 
امل�شلحة العامة، وخري املجتمع وت�شكيل الراأي العام، بعيدا عن الت�شليل، وحتويل الراأي ال�شخ�شي 

اإلى حقيقة عامة. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    اإن ال�شمانة الرئي�شية، ل�شتمرار م�شرية التنمية والإزدهار، وبناء م�شتقبل هذا الوطن، هي احلفاظ 
على الأمن والإ�شتقرار، و�شيادة القانون الذي يحمي احلقوق واحلريات. وقد كانت على الدوام، قواتنا 
امل�شلحة واجلي�ش العربي، والإجهزة الأمنية، درع الوطن و�شياجه املنيع، والعيون ال�شاهرة، على اأمن 
الوطن واملواطن، وحماية م�شريته ومنجزاته. وبالإ�شافة اإلى هذه امل�شوؤوليات الوطنية اجل�شيمة، التي 
وبحمد اهلل،  اليوم  فاإنها  والإقتدار،  الكفاءة  الأمنية، مبنتهى  والأجهزة  امل�شلحة  القوات  بها  نه�شت 
تبادر للقيام بدور تنموي محوري، وهو محاربة البطالة من خالل »ال�شركة الوطنية للت�شغيل«، التي 
اآلف الأردنيني من البطالة، عن طريق تدريبهم وت�شغيلهم، يف مختلف املهن  �شتعمل على حت�شني 
الفنية. ومن هنا، من بيت الدميوقراطية الأردنية، نتوجه جميعا بتحية الفخر والإعتزاز، اإلى الن�شامى 
حماة احلرية والإ�شتقالل، �شباط واأفراد القوات امل�شلحة والأجهزة الأمنية، موؤكدين على التزامنا 
بدعم ورعاية هذه القوات وهذه الأجهزة، وتزويدها بكل ما حتتاج اإليه، من اأحدث الأ�شلحة واملعدات، 

واأعلى م�شتويات التدريب والتاأهيل، والعمل امل�شتمر من اأجل توفري احلياة الكرمية لهم ولعائالتهم. 
    اأما على ال�شعيد العربي، فاإن موقفنا املبدئي الثابت، هو اأن عمقنا العربي، هو محيطنا احليوي 
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عالقاتنا  وتعميق  العرب،  اأ�شقائنا  مع  والتن�شيق  التوا�شل  على  حري�شني  زلنا،  وما  كنا  وقد  الأول، 
على  احلر�ش،  كل  حري�شون  ونحن  للجميع.  معروف  امل�شرتك،  العربي  العمل  يف  ــا  ودورن معهم، 
اإ�شتثمار عالقاتنا الدولية وتوظيفها، خلدمة ق�شايا الأمة ال�شالمية والعربية، وعلى راأ�شها الق�شية 
توافق  اإيجاد  اأن  نوؤمن  ونحن  وال�شيا�شية.  القت�شادية  الأردن  م�شالح  على  واحلفاظ  الفل�شطينية، 
واإجماع عربي موؤ�ش�شي، هو اأف�شل ال�شبل لدعم اأ�شقائنا الفل�شطينيني، يف ن�شالهم الوطني. ومن باب 
احلر�ش على متكني الأ�شقاء الفل�شطينيني، من الو�شول اإلى حقوقهم، واإقامة دولتهم امل�شتقلة وذات 
ال�شيادة، على ترابهم الوطني، فاإننا م�شتمرون بدعمهم بكل ال�شبل، حتى ينتهي الإحتالل الإ�شرائيلي، 

وتقوم الدولة الفل�شطينية املن�شودة. 
    ونحن حري�شون اأي�شا، على دعم ال�شعب العراقي ال�شقيق، والوقوف الى جانبه، حتى يعود العراق الى 
مكانته الطبيعية، يف محيطه العربي وال�شالمي، وينعم اأهله بالأمن والإ�شتقرار، والتقدم والإزدهار. 
اأما الأ�شقاء العراقيون املقيمون بيننا، فهم اأ�شقاوؤنا وهم �شيوفنا، ومن الواجب رعايتهم كاإخوة لنا، 

ميرون بظروف �شعبة، اإلى اأن يتمكنوا من العودة اإلى وطنهم واأر�شهم. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

اأن يكون عنوان هذه الدورة، العمل اجلاد والعطاء املخل�ش، واأن ت�شود      نرجو من اهلل عز وجل، 
على  »وتعاونوا  تعالى:  لقوله  اإمتثال  الثالث،  ال�شلطات  بني  العامة،  امل�شلحة  وتقدمي  التعاون،  روح 
التوفيق  اأن يلهمكم  الرب والتقوى ول تعاونوا على الإثم والعدوان« �شدق اهلل العظيم. ون�شاأله تعالى 

واحلكمة، واأن يحفظ الأردن اآمنا م�شتقرا مزدهرا. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الأولى
ملجل�ش الأمة الأردين ال�شاد�ش ع�شر

عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

الأحد 22 ذو احلجة 1431 هجرية
املوافق 28 ت�شرين الثاين 2010 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد، النبي العربي الها�شمي الأمني. 

ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، 
    فبا�شم اهلل، وعلى بركة اهلل، نفتتح الدورة الأولى ملجل�ش الأمة ال�شاد�ش ع�شر، تاأكيدا على التزامنا 
القرار،  ال�شعبية يف �شناعة  امل�شاركة  الد�شتوري مل�شريتنا الدميقراطية، وحر�شنا على  بال�شتحقاق 
احلرة  احلياة  يف  وحقه  الكبرية،  وت�شحياته  �شعبنا  بطموحات  يليق  الذي  املن�شود،  امل�شتقبل  وبناء 

الكرمية، والوطن النموذج يف القوة والتقدم والزدهار. 
    اأما بعد، فاإنني اأتوجه بالتهنئة واملباركة لالإخوة النواب الكرام، على فوزهم بثقة اأبناء وبنات �شعبنا 
العزيز يف النتخابات النيابية الأخرية، التي حر�شنا على اإجرائها مبنتهى ال�شفافية والنزاهة، لتكون 

هـي وهـذا املجل�ش الكرمي اإ�شافة نوعية اإلى م�شريتنا الدميقراطية. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    لقد عملنا خالل ال�شنوات املا�شية، �شمن روؤية اإ�شالحية حتديثية وا�شحة ملعاجلة ال�شلبيات وحتقيق 
والتقييم  املراجعة  اإلى  بحاجة  دائما  امل�شرية  ولكن  هلل،  واحلمد  الكثري  واأجنزنا  ال�شاملة،  التنمية 

لتعظيم الإجناز، ومعاجلة مظاهر اخلطاأ اأو التق�شري. 
    وعملية التقييم هذه، والتقدم يف م�شرية الإ�شالح لي�شت م�شوؤولية �شلطـة دون اأخرى، واإمنا هي 
م�شوؤولية جماعية، ل ميكن النهو�ش بها من دون التعاون املوؤ�ش�شي، الذي يرتكز اإلى الد�شتور، واإلى 

احرتام مركزية دور جميع ال�شلطات يف بناء امل�شتقبل امل�شرق الذي ي�شتحقه �شعبنا الأبي. 
    وعلى ذلك، فال بد من ال�شتفادة من درو�ش املا�شي وجتاوز اأخطائه، والعرتاف اأي�شا باأن عالقة 
الإ�شالحية،  م�شريتنا  اأعاقت  التي  الأخطاء،  من  الكثري  �شابها  قد  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتني 

واأحلقت ال�شرر مب�شالح �شعبنا، وتلك اأخطاء يجب اأن يعمل اجلميع على اإزالتها. 
    فلل�شلطة الت�شريعية دور محوري كفلـه الد�شتور، ول نقبل اأن يرتاجع دور جمل�ش النواب، اأو اأن تهتز 
�شورته عند املواطنيـن. فالتحديات ج�شام، والطموحات اأكرب. وترجمة روؤيتنا التي ت�شتهدف تقدمي 
الأف�شل ل�شعبنا العزيز ت�شتدعي وجود جمل�ش نواب قوي وقادر، ميار�ش دوره يف الرقابة والت�شريع، يف 
اإطار عمل د�شتوري موؤ�ش�شي، وعلى اأ�شا�ش �شراكة حقيقية مع ال�شلطة التنفيذية، مما يعزز ثقة النا�ش 

بهذه املوؤ�ش�شات. 
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    وقد كنت وجهت احلكومة اإلى اأن تعيد تقييم اآليات تعاملها مع جمل�ش النواب لت�شحيح عالقة ال�شلطتني، 
بحيث تقوم على التعاون والتكامل، وبحيث متار�ش كل منهما �شالحياتها، من دون تغول �شلطة على اأخرى، 

اأو اللجوء اإلى تفاهمات م�شلحية، جتعل من حتقيق املكت�شبات ال�شخ�شية �شرطا ل�شتقرار هذه العالقة. 
    ول�شمان تاليف اأخطاء املا�شي، لبد من التوافق بني ال�شلطتني على اآلية عمل ملزمة، تو�شح الأ�ش�ش 
التي حتكم تعامل احلكومة مع اأع�شاء جمل�ش النواب، وفـق الد�شتـور والقانون، بحيث يطمئـن �شعبنا 

العزيز اإلى اأن العالقة بني ال�شلطتني عالقة �شراكة مبنية على املعايري التي حتقق امل�شلحة العامة. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    لقد كانت توجيهاتنا للحكومة اأن تعمل وفق منهجية موؤ�ش�شية، ت�شع اأهدافا وا�شحة، وحتدد مواعيد 
اأو  اأو خوف من اتخاذ القرار،  لإجنازها. واأكدنا على �شرورة العمل بثقة و�شفافية ومن دون تردد، 
�شيا�شـات ال�شرت�شاء، التي �شكلت اأحد اأكرب العوائق اأمام التغيري الإيجابي، الذي ميكننا من مواكبة 
املنهجية، و�شمن �شبعة محاور رئي�شية  بالعمل وفق هذه  الع�شر ومتطلباته. واحلكومة ملتزمة  روح 

للتقدم يف م�شرية التنمية ال�شاملة وحت�شني الأداء. 
    ولأن الإ�شالح منظومة �شيا�شيـة اقت�شادية، واإدارية اجتماعية متكاملة، فقد اأكدنا على �شرورة 
اأن يواكب الإ�شالح القت�شادي اإ�شالح �شيا�شي، يزيد من امل�شاركة ال�شعبية يف �شناعة القرار. ومن 
اأجل ذلك، �شتعمل حكومتي على اإيجاد الظروف الكفيلـة بتطوير احلياة ال�شيا�شية يف �شتى مظاهرها. 
    ويف هذا ال�شياق، �شرت�شل حكومتي قانون النتخاب املوؤقت اإلى جمل�ش النواب، وب�شفة ال�شتعجال، 
لدرا�شته واإدخال التعديالت الالزمة عليه، مبا يخدم م�شريتنا الدميقراطية، واعتماده قانونا دائما، 

حتى ي�شتقر هذا الت�شريع الرئي�شي يف احلياة ال�شيا�شية. 
    و�شتقدم احلكومة اإليكم اأي�شا م�شروع قانـون الالمركزية، الذي ن�شعى من خالله اإلى زيادة دور 
املواطنني يف �شناعة م�شتقبلهم، وبناء القدرات املحلية يف املحافظات، وتعظيم اإ�شهامهم يف حتديد 

الأولويات التنموية. 
    و�شتعمل احلكومة مع جمل�شكم الكرمي على تعديل الت�شريعات الناظمة للعمل ال�شيا�شي، واملتعلقة 

بحقوق املواطنني وحرياتهم، لإيجاد البيئة الكفيلـة بتحقيق التنمية ال�شيا�شية ال�شاملة. 
والتنمية ال�شيا�شية ل تتحقق من دون موؤ�ش�شات املجتمع املدين والأحزاب الوطنية، التي تعتمد العمل 
املواطنني بجدوى طروحاتها، وقدرتها  اإقـناع  ال�شعبي، عرب  الرباجمي، وتبني امل�شداقية واحل�شور 
اأجل ت�شجيع العمل احلزبي الوطني  على الإ�شهام يف م�شرية الوطن. و�شتوا�شل احلكومة العمل من 

امللتزم بالقوانني والد�شتور، واإزالة كل العوائق اأمام تطور دور الأحزاب. 
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العالقة على احرتام حق  تقوم هذه  الإعــالم، بحيث      و�شت�شتمر احلكومة يف تطويـر عالقتها مع 
الإعالم يف العمل بحرية وا�شتقاللية، ويف احل�شول على املعلومة ون�شرها. واإذ ت�شكل القوانني النافذة 
ومدونة ال�شلوك، التي و�شعتها احلكومة، اإطارا لهذه العالقة، فال بد من اإدخال اأي تعديالت لزمة على 
الت�شريعات ل�شمان تطور �شناعة اإعالم مهنية م�شتقلة، وحماية املواطنني وحقوقهم من ممار�شات 

اإعالمية غري مهنية تزّور احلقائق، وت�شوه �شورة الوطن. 
    ولأهمية دور ال�شباب، تعمل احلكومة على تنفيذ خطة �شاملة لتطوير دور قطاع ال�شباب، الذي تقع 
بالعمل على تعزيز دور  بالعلم واملعرفة. و�شت�شتمر احلكومة  امل�شتقبل، وت�شليحه  بناء  عليه م�شوؤولية 

املراأة يف م�شرية البناء، واتخاذ اخلطوات الالزمة حلماية حقوقها كاملة. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    اإن حت�شني اأداء موؤ�ش�شاتنا العامـة �شروري ملواجهة التحديات التي تواجه الأردن، ومن هنا ركزت 
احلكومة على و�شع اأدوات لقيا�ش الأداء، وتطوير العمل الرقابي لتعزيز ال�شفافية، ومحاربة كل اأ�شكال 

الرتهل والف�شاد. 
    ويف هذا املجال، ا�شتحدثت احلكومة وحدة ملتابعة اخلطط التنفيذية، وو�شعت ميثاق �شرف لقواعد 
�شلوك الوزراء، واأعدت برناجما لتطوير القطاع العام والإدارة احلكومية. وعملت احلكومة اأي�شا على 
رفع م�شتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني، وبخا�شة يف قطاعات ال�شحة والإ�شكان والتعليـم، لتوفري 
تطوير اخلدمات  اإلى  بالإ�شافة  واملدار�ش،  ال�شحية  املراكز  وبناء  تطوير  وموا�شلة  املالئم،  ال�شكن 

البلدية، ودعم احلركة الثقافية. 
    ولأن العدل اأ�شا�ش املُلك، فنحن ملتزمون بتعزيز ا�شتقالل الق�شاء ونزاهته، و�شتوفر احلكومة كل 
من  ولبد  النا�ش.  بني  العدالة  اأدائها، وحتقيق  لتطوير  الق�شائية  ال�شلطة  التي حتتاجها  املتطلبات، 
اأف�شل  وا�شتقطاب  الت�شريعات،  تطوير  الع�شر من خالل  التاأكيد هنا على �شرورة مواكبة حتديات 

الكفاءات، وتدريبها وتاأهيلها، حتى يظل اجلهاز الق�شائي مثال يف الكفاءة والنزاهة. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

حتقق  ناجعة،  اقت�شادية  �شيا�شات  اعتماد  ت�شتدعي  كبيـرة  اقت�شادية  حتديـات  الأردن  يواجه      
الإجناز  اآفاق  وفتح  الأردين،  املواطن  حياة  فتح�شني  ملواطنينا،  الأف�شل  العي�ش  توفري  طموحاتنا يف 
اأمامه هدفنا الأول. و�شيظل حت�شني الأداء القت�شادي اأولوية رئي�شيـة لنعكا�شه املبا�شر على م�شتوى 

معي�شة املواطن. 



70

وبالرغم من الأو�شاع القت�شادية العاملية ال�شعبة، وانعكا�شها على اأو�شاعنا املحلية، متكنت احلكومة 
من حتقيق موؤ�شرات اقت�شادية اإيجابية، منها: النمو الإيجابي يف الناجت املحلي الإجمايل، وتقلي�ش 

عجز املوازنة. 
    و�شتوا�شل احلكومة اعتماد �شيا�شة مالية لل�شيطرة على عجز املوازنة، وتعزيز ال�شتقرار املايل، 
وامل�شاهمة يف حت�شني البيئة ال�شتثمارية، والعتماد على الذات، وحفز النمو يف الن�شاط القت�شادي. 
وقد وجهنا احلكومة اإلى توفري العناية الالزمة للقطاعات احليوية، ويف مقدمتها قطاع التعليم، مع 
التاأكيد على �شرورة حت�شني م�شتوى معي�شة املعلمني، واحلفاظ على مكانتهم، مبا ين�شجم مع دورهم 
اإلى زيادة  اإ�شافة  املحوري يف املجتمع. واأكدنا على الهتمام بقطاع الزراعة، ورعاية العاملني فيه، 
يقوم  الذي  املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�شالت  بقطاع  والهتمام  ال�شياحي،  القطاع  ال�شتثمارات يف 

بدور رئي�شي يف حت�شني اأداء مختلف موؤ�ش�شات الدولة، وليبقى الأردن رائدا اإقليميا يف هذا املجال. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    اإن الإن�شان الأردين هو ثروتنا الأولى، وهو غاية التنمية وهو و�شيلتها، ولذلك يجب اأن ت�شمن الدولة 
حتقيق العدالة وامل�شاواة القت�شادية والجتماعية، وتكافوؤ الفر�ش، وتو�شيع قاعدة الطبقة الو�شطى، 
وحماية الطبقة الفقرية. والفقر والبطالة �شر �شنحاربه بكل الو�شائل وال�شبل. و�شتعمل احلكومة على 
حت�شني اآلية م�شاعدة امل�شتفيدين من براجمها ملحاربة الفقر، وتعزيـز دور موؤ�ش�شات املجتمع املدين 

والقطاع اخلا�ش يف توفري برامج رديفة. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    ميثل عمل احلكومة، يف املحاور ال�شبعة التي اعتمدتها، برناجما تنمويا �شامال لتح�شني الأداء، يف 
�شتعر�شها  محددة،  وم�شاريع  عملية،  خطوات  على  الربنامج  هذا  وينطوي  التنمية.  م�شارات  جميع 
اأهدافها يف تطوير  اإلى  اأجل الت�شاور حولها وتطويرها، والتعاون على الو�شول  احلكومة عليكم، من 

اأداء الأردن، واحلفاظ عليه منوذجا يف الإجناز والعطاء. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    ما كان لالأردن اأن ي�شل اإلى ما حقق من اإجناز وجناح لول نعمة الأمن وال�شتقرار، التي ي�شهر على 
حمايتها رفاق ال�شالح، ن�شامى قواتنا امل�شلحة، واأجهزتنا الأمنية البا�شلة، فهم م�شدر فخر واعتزاز 
رعاية  الأمنية،  والأجهزة  امل�شطفوي  العربي  جلي�شنا  الدعم  كل  توفري  و�شنوا�شل  الأردنيني.  لكل 
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وت�شليحا وتدريبا، وعمال فاعال لتح�شني م�شتوى معي�شة منت�شبيها، الذين ي�شحون بالغايل والنفي�ش 
من اأجل حماية وطنهم وم�شريته املباركة. 

    و�شيظل الأردن املنيع الآمن امل�شتقر �شندا لأ�شقائه العرب يف الدفاع عن ق�شايانا العربـية والإ�شالمية، 
ويف مقدمة كل ذلك الق�شية الفل�شطينية. فقد كان الأردن، و�شيبقى بعون اهلل، ال�شند الأقوى لأ�شقائنا 
الفل�شطينيني، و�شيوا�شل القيام بكل ما ي�شتطيع لرفع الظلم عنهم، واإنهاء الحتالل، وقيام دولتهم 
وقرارات  العربية،  ال�شالم  ال�شرقية، وفق مبادرة  القد�ش  الوطني، وعا�شمتها  ترابهم  امل�شتقلة على 

ال�شرعية الدولية، ويف �شياق اإقليمي ي�شمن حتقيق ال�شالم ال�شامل. 
    ولن يدخر الأردن جهدا يف اإ�شناد العراق ال�شقيق، واحلفاظ على اأمنه وا�شتقراره، من اأجل ا�شتعادة 

دوره احليوي يف املنطقة والعامل. 
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

    كثرية هي التحديات التي نواجهها، لكن الفر�ش اأكرب، وتاريخنا هو �شجـل انت�شار على التحديات، 
�شنعته اإرادة الأردنيني، وعلمهم ومتا�شكهـم. وكذلك باإذن اهلل �شيكون امل�شتقبل، محطات جديدة من 
الإجنـاز والبناء، نبنيها من خالل العمل اجلاد، املرتكز اإلى الإميان بقدراتـنا والثقة باأنف�شنا. فال وقت 
ن�شيعه، وليعمل اجلميع فريقا واحدا يقدم ال�شالح العام على كل ما �شواه، يحرتم القانون، ويكر�ش 
ثقافة الدميقراطية، يبني املوؤ�ش�شات الفاعلة، يت�شلح بالعلم واملعرفة والوعي، يحمي الوحدة الوطنية، 
ويت�شدى لكل اأ�شوات الفرقة والنق�شام، وال�شلبية املُحبطة، ومي�شي مب�شريتنا الإ�شالحية التطويرية 
الآبـاء والأجـداد، وحتافـظ على  اإجنازات  التي تبني على  اآفاق جديدة من الإجناز،  التحديثية نحو 

الأردن، وطنا عزيزا �شامخا. 

وفقنا اهلل جميعا اإلى ما فيه خري الأردن والأردنيني، واأمتنا العربية والإ�شالمية. 
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الثانية
ملجل�ش الأمة الأردين ال�شاد�ش ع�شر

عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

الأربعاء 28 ذو القعدة 1432 هجرية
املوافق 26 ت�شرين الأول 2011 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد، النبي العربي الها�شمي الأمني.

ح�شرات الأعيان،  
ح�شرات النواب،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،
      فبا�شم اهلل، وعلى بركة اهلل، نفتتح الدورة الثانية ملجل�ش الأمة ال�شاد�ش ع�شر ا�شتمرارا مل�شريتنا 
الدميقراطية، وجت�شيدا حلر�شنا على تر�شيخها وتطويرها، تلبية لتطلعات �شعبنا يف ا�شتكمال بناء 
الأردن اجلديد، دولة املوؤ�ش�شات و�شيادة القانون وحتقيق العدالة وامل�شاواة واحلرية وحقوق الإن�شان.

ن�شتعر�ش  كنا  الأردين،  الدميقراطية  بيت  من  فيها،  اإليكم  حتدثت  التي  املنا�شبات،  كل  ويف         
وندعو  احللول  ونقتـرح  اخلطاأ  اأو  التق�شري  حالت  اإلى  ون�شيـر  الأولويات  ونحدد  العامة  ال�شيا�شات 
للتعاون بني ال�شلطات، ونوؤكد على مبادئنا جتاه اأمتنا العربية والإ�شالمية، وكان الثابت يف كل �شيا�شاتنا 
هو الإن�شان الأردين، واللتزام بالعمل مل�شلحته والنهو�ش بالأردن والأردنيني اإلى حالة الريادة، التي 

تليق بهم  لأنهم الأجدر بها.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

       اإن الظروف الإقليمية الدقيقة والتحولت التي ت�شهدها املنطقة تدفعنا اإلى التاأكيد على قناعتنا 
ال�شعبية والو�شوح يف ر�شم معامل الطريق واللتزام بنهج الإ�شالح وجتاوز  باأن امل�شاركة  الرا�شخة، 
الأخطاء وت�شحيحها وا�شتكمال بنيـة العدالة ونظام اجلدارة واملحا�شبة، الذي ي�شمن التوازن بيـن 

ال�شلطات، هي ال�شبيل الوحيد لتحقيـق الإ�شالح والتنميـة وال�شري اإلى الأمام.
      واإن الأولوية اليوم هي الإ�شالح ال�شيا�شي، وخارطة الطريق لهذا الإ�شالح قطعت �شوطا كبريا 
البنية  اإجناز  ا�شتكمال  ثم  القانوين،  الوجود  حيز  اإلى  واإخراجها  الد�شتورية  التعديالت  اإجناز  مع 
الت�شريعية، التي توؤ�ش�ش لتطوير العمل ال�شيا�شي، وهي قوانني النتخاب والأحزاب، والهيئة امل�شتقلة 
لالنتخابات، واملحكمة الد�شتورية، وغريها من القوانني  الناجمة عن التعديالت الد�شتورية. ي�شاف 
اإلى ذلك، ما مت اإجنازه من قوانني الجتماعات العامة، ونقابة املعلمني، والت�شريعات الناظمة للعمل 
نهائية،  لي�شت  الت�شريعية  البنية  اأن هذه  هو  ال�شريح  وموقفنا  والتعبري.  الراأي  وحريات  الإعالمي، 
واإمنا هي خطوة �شرورية وكفيلة بتاأمني التطور الدميقراطي، الإيجابي والنوعي، الذي ي�شمح بتو�شيع 
قاعدة امل�شاركة والتمثيل، واإن الهدف النهائي من عملية الإ�شالح ال�شيا�شي هو الو�شول اإلى حكومات 
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نيابية. وحتى تن�شج بنية الأحزاب ويكون لها وزن �شيا�شي فاعل داخل الربملان ل بد من تكري�ش مبداأ 
الربملان يف  ي�شارك من خالل  باأنه  يقيـن  املواطن  لدى  يت�شكل  ت�شكيل احلكومات، حتى  الت�شاور يف 

ت�شكيل احلكومات ومراقبتها ومحا�شبتها.
     واأوؤكد هنا اأننا ما�شون يف هذا النهج، واأن روؤيتنا للنهو�ش بوطننا الغايل تعتمد التدرج واملراكمة، 
وذلك من باب احلر�ش على الو�شول اإلى النتائج، التي تكفل التعددية الربملانية  والتنوع ال�شيا�شي، 
وليـ�ش من باب املماطلة والتاأخري. واأوؤكد اأي�شا اأمام جمل�شكم الكرمي  اأننا ملتزمون وحري�شون على 
تكري�ش الركـن النيابي للنظام، وذلك من خالل الأخذ بعني العتبار توجهات جمل�ش النواب، الذي 
ميثل تطلعات وطموحات �شعبنا العزيز لدى تكليف روؤ�شاء احلكومات، و�شنحر�ش على تطبيق ذلك، 

اعتبارا من املجل�ش النيابي القادم، والذي �شياأتي نتاجا  لهذا التحول الدميقراطي الكبري.
            اأما حزبية احلكومات، فهي ق�شية بيد املواطن والناخب الأردين، وهي مرهونة بقدرة الأحزاب 
وت�شارك يف  م�شوؤولياتها،  تتحمل  اأن  ال�شيا�شية  القوى  لكل  نريد  ونحن  احلر.  الوطني  التناف�ش  على 

عملية �شنع القرار، واأن تكون املعار�شة معار�شة وطنية بناءة وركنا اأ�شا�شيا من اأركان الدولة.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

        لقد تاأ�ش�ش الأردن على مبـادئ البيعة وتقوى اهلل والعدالة للجميع اأمام القانون، ومن هنا انطلقت 
الثـورة العربية الكربى، مطالبة بالوحدة واحلرية، واأ�شبح الأردن موئال جلميع الأحرار من اإخوتنا 
وامل�شاواة،  والعدالة  للحرية  الأردنيون يف هذا احلمى وطنا  اأجدادنا  بنى  والعقيدة. وقد  القومية  يف 
فالأردن لكل الأردنيني، والنتماء ل يقا�ش اإل بالإجناز والعطاء للوطن، اأما تنوع اجلذور والرتاث فهو 
يرثي الهوية الوطنية الأردنية، التي حتتـرم حقوق املواطن، وتفتح له اأبواب التنوع �شمن روح وطنية 

واحدة تعزز الت�شامح والو�شطية.
ح�شرات الأعيان،  

ح�شرات النواب، 
     ل بد من ا�شتعرا�ش املحاور التي وجهت بها احلكومة لرتجمة هذه الروؤية الإ�شالحية عمليا، ومن 

اأجل احلر�ش على ال�شتجابة ل�شائر املطالب ال�شعبية الإ�شالحية:
اإلى �شرورة العمل لتوفري البيئة الآمنـة واملنا�شبـة للتفاعـل الدميقراطي،        فقد وجهت احلكومة 

و�شمان حرية التعبري امل�شـوؤول عـن الراأي.
      واأ�شدد على �شرورة ال�شتفادة من الدرو�ش وجتاوز الأخطاء، لرت�شيخ اأ�شلوب ح�شاري يف التعامل 

مع اأي �شكل من اأ�شكال التعبري والحتجاج ال�شلمي، ومنها امل�شريات ال�شلمية.
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      وتاأكيدا على احلر�ش على تو�شيع اإطار امل�شاركة ال�شعبية وتر�شيخ الـممار�شة الدميقراطية، فقد 
اأعلى  يف  انتخابات  تكون  بحيث  ممكن،  وقت  اأ�شرع  يف  البلدية  النتخابات  لإجراء  احلكومة  وجهت 
الـمجتمع  خدمة  فـي  مكانتها  البلديات  ولتاأخذ  الإ�شالح،  م�شرية  لتعزز  والنزاهة  احلياد  درجــات 

املحلي، وتوؤ�ش�ش لتنفيذ توجهاتنا امل�شتقبلية نحو الالمركزية.
      وفيما يتعلق مبكافحة الف�شاد ومحا�شبة املف�شدين، فاإن احلكومة �شتلتزم بتقدمي كل اأ�شكال الدعم 
لتعزيز عمل هيئة مكافحة الف�شاد واجلهات الرقابية املخت�شة، مبا ي�شمن حماية املال العام وتعزيز 

منظومة النزاهة الوطنية.
      واأ�شدد على اأن ل اأحد فوق امل�شاءلة، ول ح�شانة مل�شوؤول، و�شنحمي قيم العدالة وتكافوؤ الفر�ش 

بقوة القانون، ولن ن�شمح باأن يتطاول اأحد على املال العام اأو حقوق الآخرين.
      وانطالقا من الدور الأ�شا�شي لل�شلطة الق�شائية يف حتقيق العدل و�شيادة القانون، ومن خالل 
التعديالت الد�شتورية الأخرية، فقد حر�شنا على تكري�ش ا�شتقاللية الق�شاء، و�شوف ن�شتمر يف دعم 

هذه ال�شلطة امل�شتقلة وتوفري كل املتطلبات الالزمة لتمكينهـا من النهو�ش مب�شوؤولياتها اجلليلة.
وطني  اإعــالم  لدينا  يكون  اأن  ت�شتدعي  نهجا حلياتنا  اتخذناها  التي  الدميقراطية  امل�شرية  اإن        
حر يحظى مبهنية وم�شداقية عالية، يف بيئة قانونية حترتم حق الإعالم يف احل�شول على املعلومة، 
اأن يكون الإعالم منفتحا على كل الآراء، واأن يوفر  وحتمي احلقوق ال�شخ�شية. وعلى ذلك، فال بد 

منربا للحوار الوطني الهادف والبناء.
      وفيما يت�شل بتوزيع مكت�شبات التنمية، فقد وجهت احلكومة لتكري�ش العدالة يف توزيـع ن�شيب 

املحافظات من التنمية وامل�شاريـع والربامج.
      كما وجهت احلكومة لإقامة �شندوق تنمية املحافظات مببلغ 150 مليون دينار، كخطوة اأولى ل بـد 

اأن تتبعها خطوات اأخرى، يلم�ش املواطن من خاللها اآثارا ايجابية على نوعية حياته.
      واحلكومة مكلفـة عنـد اإعداد اخلطط التنموية املحلية، بالرتكيز على اخل�شائ�ش التنموية  لكل 
البنية  م�شتوى  م�شاريع خدمية وحت�شيـن  مع  وبالتوازي  النوعية،  ال�شتثمارات  ل�شتقطاب  محافظة، 

التحتية  يف �شائر املجالت.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

     بالتوازي مع خطوات الإ�شالح ال�شيا�شي املذكورة، هناك جمموعة من ال�شيا�شات  والإجراءات 
التنموية والقت�شادية، التي يجب اأن تقوم بها احلكومة من خالل ال�شراكة مع القطاع اخلا�ش ملحاربة 
الفقر والبطالة، وجذب ال�شتثمارات لإيجاد فر�ش العمل لل�شباب، وحت�شني م�شتوى ونوعية اخلدمات 
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ا�شتكمال  اإلى  بالإ�شافة  ال�شحية،  والرعاية  العايل  والتعليم  الرتبية  للمواطنني يف جمالت  املقدمة 
م�شرية الإ�شالح والتطويـر يف جمالت الزراعة والطاقة والنقل وال�شياحة والإ�شالح الإداري واملايل. 
اإلى اخلطط والربامج املوجودة يف الأجندة الوطنية لإحداث التنمية ال�شاملة،  وذلك كله بال�شتناد 

التي تنعك�ش ايجابيا على م�شتوى معي�شـة املواطن.
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

     اإن ال�شباب هم العن�شر الأكرب يف املجتمع، ول بد من تفعيل دورهم الرائد يف العمل العام. و�شتويل 
اإعداد  وامل�شاهمة يف  امل�شاركة  وتو�شيع جمالت  ال�شبابية،  الهيئات  لدعم  الالزم  الهتمـام  احلكومة 
بكل جمالتها،  الوطنية  م�شريتنا  وامل�شاهمة يف  ال�شبـابي احلر،  الن�شاط  لتنمية  واخلطط،  الربامج 
اأن يكون ن�شاطهم من خالل الأحزاب ذات  ال�شيا�شي  العمل  لل�شباب الراغبني يف  اأي�شا دعوة  وهذه 

الربامج ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية.
ح�شرات الأعيان، 
ح�شرات النواب، 

      �شيظل انتماوؤنا لأمتنا العربية ركيزة رئي�شية يف �شيا�شتنا اخلارجية، و�شن�شتمر يف تعزيز التعاون 
مع الدول العربية ال�شقيقة، والعمل مع اأ�شقائنا العرب لتطوير موؤ�ش�شات العمل العربي امل�شتـرك، ويف 

مقدمتها جامعـة الدول العربية.
    وبهذه املنا�شبة، فاإنني اأتوجه بجزيل ال�شكر والتقدير لدول جمل�ش التعاون اخلليجي، على التجاوب 

فيما يتعلـق بان�شمام الأردن ملجل�ش التعاون اخلليجي.
      لقد كان الأردن، و�شيبقى بعون اهلل، يف طليعة املدافعني عن ق�شايا اأمته العربية والإ�شالمية، ويف 
مقدمتها الق�شية الفل�شطينية، فنحن ملتزمون بدعم اأ�شقائنا الفل�شطينيني حتى يتمكنوا من ا�شتعادة 
باأي  الظروف  اأي ظرف من  الوطني، ولن نقبل حتت  ترابهم  امل�شتقلة على  واإقامة دولتهم  حقوقهم، 
ت�شوية للق�شية الفل�شطينية على ح�شاب الأردن، اأو على ح�شاب اأي من م�شاحلنا الوطنية. و�شن�شتمر يف 
القيام بواجبنا ودورنا التاريخي يف رعاية الأماكن املقد�شة، الإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�ش ال�شريف.
     اأما الن�شامى والن�شميات يف قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية، فاإنني اأتوجه اإليهم بتحية العتزاز 
والتقدير على ما ينه�شون به من م�شوؤوليات كبرية، للدفاع عن اأمن الأردن العزيز وا�شتقراره وحماية 

م�شريتـه واجنازاته.
     و�شتعمل حكومتي، و�شمن اأق�شى ما ت�شتطيع لتوفري كل ما يلزم ن�شامى الوطن، من اإعداد وتدريب 
وت�شليح، وتوفري احلياة الكرمية التي تليق بن�شامى قواتنا امل�شلحة، واأجهزتنا الأمنية، حتى تظل كما 

كانت على الدوام مثال يف الكفاءة والتميز والقتدار.
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ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب، 

    اإننا اليوم اأمام حتولت اإ�شالحية كبرية، واإن اإرادة الإ�شالح ال�شامـل حتتـاج اإلى ت�شافر اجلهود 
احلكومة  تكون  بحيث  واحــدا،  فريقا  اجلميع  يكون  اأن  يتطلب  وهذا  اجلـديد.  الأردن  معامل  لر�شم 
وجمل�ش الأمة واملعار�شة البناءة والقوى احلزبية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين والإعالم املهني امل�شوؤول 

يف خندق واحد، هو خندق الإ�شالح والتقدم، وخندق الأمن الوطني مبفهومه ال�شامل.
يقول املولى عز وجل:

»وقل اعملوا ف�شريى اهلل عملكم ور�شوله واملوؤمنون« �شدق اهلل العظيم.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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يف حفل افتتاح الدورة غري العادية
ملجل�ش الأمة الأردين ال�شابع ع�شر

عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

الأحد 29 ربيع الأول 1434 هجرية
املوافق 10 �شباط 2013 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد، النبي العربي الها�شمي الأمني،

ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،
     فبا�شم اهلل وعلى بركة اهلل، نفتتح الدورة الأولى ملجل�ش الأمة ال�شابع ع�شر، الذي نريده محطة 
على طريق التحول الدميوقراطي والإ�شالح ال�شامل، الذي كان نهجنا منذ اليوم الأول لتحملنا اأمانة 
امل�شوؤولية الد�شتورية. وقد عملنا، و�شنوا�شل العمل بعزم ل يلني، لرت�شيخ مكانة الأمة م�شدرًا لل�شلطات 
و�شريكًا يف �شناعة القرار، منطلقني بذلك من التزامنا الدائم مب�شالح �شعبنا الأبي. وهذا يرتجم من 
خالل م�شوؤولياتكم التاريخية كنواب واأعيان لالأمة يف متثيل جميع الأردنيني والأردنيات، ويف المتثال 
مل�شاءلة املواطنني لكم، ويف اأداء اأمانة الرقابة والت�شريع، ويف اإجناح مرحلة التحول التاريخية، واإفراز 
احلكومات الربملانية وتطوير ممار�شتها، و�شنم�شي معًا يف حمل اأمانة هذه امل�شوؤوليات، بال�شتناد اإلى 
املبادئ الرا�شخة يف اإرث موؤ�ش�شاتنا الوطنية، الذي جتاوز عمره الت�شعني عاما، منطلقني بثقة نحو 

محطة التجديد والنه�شة الوطنية ال�شاملة.
     منذ اأكرث من عام، ُترجمت على اأر�ش الواقع، جمموعة من الإ�شالحات التي تعزز النهج الدميوقراطي، 
ومتكن ال�شعب من خالل ممثليه، من تر�شيخ دوره الفاعل يف �شناعة القرار والرقابة وامل�شاءلة، وتعزز 

دور جمل�ش النواب، كركن اأ�شا�شي يف نظام احلكم النيابي امللكي الوراثي، امل�شتند للد�شتور.
     وقد اأجنز الأردن التعديالت الد�شتورية، التي ر�شخت مبداأ الف�شل والتوازن بني ال�شلطات، ومنعت 
العدالة  ومبادئ  الإن�شان،  حقوق  واحــرتام  الق�شاء،  ا�شتقالل  وعززت  الأخــرى،  على  اإحداها  تغول 
وامل�شاواة، ور�شخت مكانة جمل�ش النواب يف الرقابة والت�شريع، وا�شتحدثت جمموعة من املوؤ�ش�شات 
الد�شتورية والرقابية، التي تعزز دميقراطيتنا، ومن اأبرزها: اإن�شاء املحكمة الد�شتورية، التي تخت�ش 
بالرقابة على د�شتورية القوانني والأنظمة النافذة، وحتديث حزمة من الت�شريعات ال�شيا�شية، والتي 
والرتقاء  ال�شيا�شية  امل�شاركة  لزيادة  العامة،  والجتماعات  والنتخاب،  الأحــزاب  قوانني  �شملت 
بنوعيتها، وجتذير املمار�شة احلزبية وحرية التعبري، بالإ�شافة اإلى اإن�شاء الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب، 
كجهة م�شتقلة ت�شمن نزاهة و�شفافية النتخابات، وقد حققت جناحا غري م�شبوق، يف الإ�شراف على 

النتخابات النيابية الأخرية، التي اأفرزت جمل�شكم الكرمي، ب�شهادة املراقبني محليا ودوليا.
     ويف الوقت الذي منر به يف مرحلة انتقالية حا�شمة، ت�شتدعي تطوير نهج عمل احلكومات واملجال�ش 
اإليها من خالل  التي و�شلنا  الوطنية،  والأولويات  املبادئ  التاأكيد على جملة من  بد من  النيابية، ل 
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مرجعية  لتكون  املجتمع،  فئات  و�شائر  الدولة  اأركان  مع  والتوا�شل  ال�شابقة،  احلكومات  اأداء  متابعة 
ملجل�ش الأمة واحلكومة الربملانية القادمة.

ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

     بعد اأن اأجرينا النتخابات النيابية بنزاهة و�شفافية، ووفق اأف�شل املمار�شات العاملية، فاإننا ندعو 
لنهج عمل جديد، و�شنبداأ من نهج الت�شاور مع جمل�ش النواب والكتل النيابية فور ت�شكيلها، يف ت�شكيل 
اإلى تكليف رئي�ش للوزراء، ويبادر هو بدوره للت�شاور مع  اإلى توافق يقود  احلكومات من اأجل الو�شول 
الكتل النيابية، ومع القوى ال�شيا�شية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للح�شول على الثقة من 
جمل�ش النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية الت�شاور، وعلى اأ�شا�ش براجمي ملدة اأربع �شنوات.
و�شتكون عملية امل�شاورات وت�شكيل احلكومات �شريعة و�شهلة، اإذا توفر ائتالف كتل يحظى بالأغلبية، ولكنها 

�شتاأخذ وقتًا وجهدًا اأكرث، يف حال عدم بروز ائتالف اأغلبية، وهذا من اأ�شا�شيات الدميوقراطية الربملانية.
اإلى  يوؤدي  الذي  العمل احلزبي والربملاين،  الت�شاور يعتمد على تقدم  اآلية  اأن تطور  واأوؤكــد هنا،       
ظهور ائتالف برملاين على اأ�ش�ش حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه احلكومة، ويقابله ائتالف برملاين 

معار�ش ميار�ش الدور الرقابي، كحكومة ظل.
الوطني،  للحوار  الأمــة حا�شنة  اأن يكون جمل�ش  الــدور يرتب عليكم م�شوؤولية كبرية يف  اإن هذا       
بحيث يتوا�شل مع املجتمعات املحلية والقوى ال�شيا�شية بنقا�شات مو�شعة، ت�شمن اإي�شال اآراء اجلميع 

وت�شمينها يف عملية �شناعة القرار، لي�شتقر يف يقني كل مواطن باأن م�شاركته ال�شيا�شية منتجة.
الداخلي،  نظامه  تطوير  يف  الإ�شراع  منه  يتطلب  الربملانية،  احلكومات  يف  النواب  جمل�ش  دور  اإن 
ملاأ�ش�شة عمل الكتل النيابية، ودعم فعالية املجل�ش، كما ينبغي للمجل�ش تطوير مدونة �شلوك ملزمة، 
يتعهد النواب من خاللها مبمار�شات نيابية اإيجابية، تعزز دورهم الت�شريعي والرقابي، وجتعل اأ�شا�ش 
ال�شخ�شية املحدودة، ونبذ  املكا�شب  ولي�ش  العام،  ال�شالح  التناف�ش على خدمة  عالقتهم باحلكومة 

الوا�شطة واملح�شوبية.
لقد اأجريت النتخابات على اأ�شا�ش قانون انتخاب جديد مل يكن مثاليا، ولكنه حظي بالتوافق الوطني 
املتاح. وعليه، ندعو ملراجعة هذا القانون بناء على تقييم جتربتكم، ومراجعة نظام النتخاب، بحيث 
يحظى بالتوافق، ويعزز عدالة التمثيل، وميكن الأحزاب من التناف�ش بعدالة، وير�شخ جتربة احلكومات 

الربملانية، ويحمي مبداأ التعددية، ويتطور بالتوازي مع تطور احلياة احلزبية.
     كما نريد الو�شول اإلى ا�شتقرار نيابي وحكومي، يتيح العمل يف مناخ اإيجابي لأربع �شنوات كاملة، 

طاملا ظلت احلكومة حتظى بثقة جمل�ش النواب، وطاملا حافظ املجل�ش على ثقة ال�شعب.
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ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

     اإننا ندعو لنهج عمل حكومي جديد يقوم على بناء ال�شرتاتيجيات واخلطط التنفيذية، بالت�شاور مع 
القواعد �شعودًا اإلى الأعلى. وعلى احلكومة اأن تتوخى ال�شفافية والنفتاح، وتوفري املعلومة يف عر�ش 
اأداء  على  احلكم  ويتم  وممثليهم،  املواطنني  على  والإجنــاز  التنفيذ  ومراحل  وم�شاريعها  موازناتها 
احلكومة وم�شاءلتها على اأ�شا�شها. وهذا ي�شتدعي تر�شيخ القناعة لدى احلكومة واأجهزتها، باأن تطوير 
القطاع العام عرب العمل امليداين، والتوا�شل املبا�شر والوقوف على حاجات املواطنني، هي م�شوؤوليتهم 
الأولى. وبخالف ذلك، فاإن جمل�ش النواب �شيكون عر�شة للم�شاءلة من املواطنني، للمطالبة بحجب 

الثقة عن احلكومة اأو اأحد الوزراء.
     وهذا يتطلب الرتقاء امل�شتمر يف كفاءة ونوعية اخلدمات احلكومية، و�شمان و�شولها اإلى جميع 
الكفاءة  درجات  اأعلى  ل�شمان  احلكومة،  اأجهزة  يف  العمل  مبوؤ�ش�شية  اللتزام  وي�شتدعي  املواطنني، 
وال�شفافية يف اختيار الأمناء واملدراء العامني، ل�شمان جناح اخلطط احلكومية. وهذا يعني اأن تبادر 

احلكومة لإطالق ثورة بي�شاء، تنه�ش بالأداء �شمن خطة معلنة، واأهداف محددة.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

     لقد متيز النهج القت�شادي الجتماعي للدولة الأردنية، على مدار ت�شعني عامًا، باملرونة والتطور 
املدين.  املجتمع  وموؤ�ش�شات  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  والتكامل  ال�شراكة  على  معتمدا  امل�شتمر، 
ولهذا ينبغي اأن يكون القطاع العام املحفز واملنظم واملراقب، الذي يحمي املواطن وامل�شتهلك، ويكفل 
تقدمي اخلدمات الأ�شا�شية النوعية، ويحفز بيئة الأعمال. ويكون القطاع اخلا�ش املبادر الرئي�ش يف 
ال�شتثمار واإيجاد فر�ش العمل، وتكون موؤ�ش�شات املجتمع املدين والتعاونيات املحلية حا�شنة للريادة، 
والعمل التطوعي. وبهذا املزيج القائم على عمل تكاملي، وم�شوؤوليات متبادلة ومتوازنة بني القطاعات 

الثالثة، نتجاوز حتدياتنا القت�شادية والجتماعية.
ونوؤكد هنا، اأهمية عمل احلكومات على تنمية املحافظات، بال�شراكة مع القطاع اخلا�ش وموؤ�ش�شات 
الذي  الالمركزية،  م�شروع  ا�شتكمال  املحلية، من خالل  املجتمعات  لتحفيز طاقات  املدين،  املجتمع 
يكمل م�شريتنا الدميقراطية ويطورها، ويرتقي باآليات اتخاذ القرار، وي�شمن اأعلى درجات امل�شاركة 
ال�شعبية يف �شناعة القرارات املحلية، ويقود اإلى توزيع اأكرث عدالة ملكت�شبات التنمية، و�شيقوم �شندوق 

تنمية املحافظات بدور م�شاند يف تنفيذ هذه التوجهات.
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ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

تاأثرت بالتعديالت الد�شتورية،  الت�شريعات التي       هناك �شرورة لإجراء التعديالت الالزمة على 
اإلى  منكم  حتتاج  التي  الت�شريعات،  من  جمموعة  اإلى  هنا  اأ�شري  كما  الد�شتور.  مع  توافقها  ل�شمان 
التعاون يف اإجنازها، ب�شكل ي�شتجيب اإلى طموحات املواطنني، واأهمها: م�شاريع قوانني الك�شب غري 
بني  العدالة  يحقق  مبا  وامل�شتاأجرين،  املالكني  وقانون  الدخل،  و�شريبة  املدين،  والتقاعد  امل�شروع، 
الطرفني، وحماية امل�شتهلك، وال�شتثمار وال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ش، والعمل وال�شمان 

الجتماعي.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

     اإن الأردن قادر، باإذن اهلل، على مواجهة اأي حتديات خارجية، وهذا يتطلب اللتزام الدائم بدعم 
وبالتوازي  قوتنا.  م�شدر  فهي  الداخلية،  جبهتنا  ومتتني  الأمنية،  اأجهزتنا  وجميع  امل�شلحة،  قواتنا 
�شيا�شة  على  والقائم  الفاعل،  والعاملي  الإقليمي  دورنا  تر�شيخ  على  نحر�ش  اأن  علينا  فاإن  ذلك،  مع 
واإقامة  وال�شرعية،  التاريخية  حقوقهم  ل�شتعادة  الفل�شطينيني،  اأ�شقائنا  دعم  على  مبنية  خارجية 
دولتهم املن�شودة على الرتاب الوطني الفل�شطيني، ودعم العمل العربي امل�شرتك، والدفاع عن ال�شورة 

احلقيقية لديننا الإ�شالمي احلنيف، دين العتدال والو�شطية.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

التحول الدميوقراطي، وهي قواعد لنهج  اإن ما عر�شناه من روؤى وخارطة عمل، هي متطلبات       
اإ�شالحي، تتكامل فيه اأدوار املجل�ش النيابي واحلكومات الربملانية، واملواطنني، حتت مظلة الد�شتور 
اجلامع، ي�شاندها الق�شاء العادل، والذي جندد اللتزام بدعمه وتوفري جميع متطلبات �شون ا�شتقالله، 
ويكملها اأي�شًا الإعالم املهني امل�شوؤول، املتوازن يف ك�شف احلقيقة والدفاع عن حرية التعبري، واحرتام 

حقوق الأفراد، عاقدين العزم على ال�شتمرار يف الإ�شالح والتحديث.
واأ�شاأل املولى عز وجل اأن يوفقنا جميعًا ملا فيه خري الوطن واملواطن، على طريق البناء والدميوقراطية والنه�شة.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الأولى
ملجل�ش الأمة الأردين ال�شابع ع�شر

عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

الأحد 29 ذو احلجة 1434 هجرية
املوافق 3 ت�شرين الثاين 2013 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد، النبي العربي الها�شمي الأمني،

ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

 ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،
للم�شرية  ع�شر، جت�شيدا  ال�شابع  الأمــة  ملجل�ش  الــدورة  نفتتح هذه  اهلل،  بركة  وعلى  اهلل  فبا�شم       
الدميقراطية التي نريدها نهجا وطنيا ثابتا لتحقيق الإ�شالح والتقدم، وتعميق امل�شاركة ال�شعبية يف 

�شناعة القرار، وتكري�ش الركن النيابي يف نظامنا ال�شيا�شي املرتكز اإلى الد�شتور.
ونبداأ  الأردنــيــون،  حققها  التي  املنجزات  اأبــرز  على  للوقوف  منربا  توفر  الوطنية  املنا�شبة  هذه  اإن 
بالتاأكيد على اأهمية احلفاظ على حت�شني جبهتنا الداخلية، وعلى اأن الأردن م�شتمر يف �شعيه لتطوير 
منوذج اإ�شالحي على م�شتوى الإقليم نابع من الداخل، ويرتكز على خارطة طريق وا�شحة، عرب اإجناز 
محطات اإ�شالحية محددة، اأبرز ما اأجنز منها: تعديل وتطوير الت�شريعات ال�شيا�شية، واإر�شاء قواعد 
دميقراطية للعمل ال�شيا�شي على م�شتوى ال�شلطة الت�شريعية وال�شلطة التنفيذية والأحزاب، وتر�شيخ 

ممار�شات املواطنة الفاعلة.
اإلى تعديالت د�شتورية جوهرية، منظومة احلريات،  امل�شتندة  الإ�شالحية،  العملية        لقد عززت 
ور�شخت الف�شل والتوازن بني ال�شلطات، كما اأوجدت موؤ�ش�شات دميقراطية اأ�شا�شية ل�شتكمال التحول 
الدميقراطي والنتخابات النيابية الأخرية، واإطالق خطوات اأ�شا�شية نحو احلكومات الربملانية على 
اأ�شا�ش امل�شاورات النيابية، والتي ن�شعى للو�شول بها اإلى حالة متقدمة عرب الدورات الربملانية القادمة، 
بحيث ت�شكل الأغلبية النيابية امل�شتندة اإلى اأحزاب براجمية احلكومات، ويوازيها اأقلية نيابية م�شتندة 
اإلى اأحزاب براجمية اأي�شا، وتعمل مبفهوم حكومة الظل يف جمل�ش النواب. ويوازي هذا التقدم يف 
اأ�ش�ش العمل احلزبي والنيابي واحلكومي تطور تدريجي يف دور امللكية وم�شوؤولياتها الد�شتورية، وعلى 

راأ�شها �شمان التعددية والدميقراطية، وحماية التوازن بني ال�شلطات والدفاع عن اأمننا الوطني.
     اإن اإجراء النتخابات النيابية والبلدية يف عام واحد، رغم التحديات الإقليمية، يوؤكد ثقة الدولة 
يتطلب  وهذا  قادمة.  انتخابية  دورة  كل  مع  للتطوير  الدرو�ش  ا�شتخال�ش  �شرورة  مع  مبوؤ�ش�شاتها، 
على امل�شتوى الوطني حتديدا، تطوير قانون الأحزاب وقانون النتخاب، متهيدا لإجراء النتخابات 
الت�شريعية القادمة ملجل�ش النواب الثامن ع�شر على اأ�شا�شها ويف موعدها. كما يتطلب على م�شتوى 
الالزمة  الت�شريعات  واإقرار  الالمركزية،  وا�شتكمال م�شروع  البلديات،  قانون  املحلي، تطوير  احلكم 

قبل النتخابات البلدية القادمة.
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     ومن ال�شروري اأي�شا، ماأ�ش�شة العمل احلزبي وتطوير اأداء واآليات العمل النيابي، وبخا�شة عمل 
الكتل النيابية، تعميقا لنهج احلكومات الربملانية.

     اإن جمل�شكم هو حا�شنة الدميقراطية واحلوار الوطني، ويجب اأن يكون مثال يف ممار�شة الثقافة 
النواب، ومدونة  اإجناز النظام الداخلي ملجل�ش  الراأي الآخر. وياأتي  الدميقراطية واحلوار واحرتام 
ال�شلوك النيابي م�شاهمة يف حتقيق ذلك، وهذا ما اأكدنا عليه يف خطاب العر�ش الأخري. ومن ال�شروري 
اأ�شا�شيات العمل  اللتزام بهما ممار�شة فعلية، حتى يكونا رادعا لأية ممار�شات فردية تتعار�ش مع 
الدميقراطي وم�شوؤولية متثيل ال�شعب، وهذا يحافظ على مكانة وهيبة جمل�ش النواب، وير�شخ الثقة يف 
موؤ�ش�شات الدولة، وكل ذلك �شي�شمن ا�شتقرار العمل النيابي واحلكومي بحيث ُيكِمل املجل�ش النيابي 

مدته طاملا متتع بثقة ال�شعب، وت�شتمر احلكومة يف م�شوؤولياتها طاملا متتعت بثقة جمل�ش النواب.
 ح�شرات الأعيان،

ح�شرات النواب،
      اإن ال�شتمرار يف تطوير اأداء اجلهاز احلكومي، ليكون على اأعلى درجات الحرتاف والكفاءة، من 
اأهم متطلبات جناح احلكومات الربملانية، فعلى احلكومة الإ�شراع يف تطوير املوارد الب�شرية للقطاع 
العام، واإعداد القيادات املتميزة، وتكري�ش ثقافة التميز، وا�شتكمال هيكلة موؤ�ش�شات القطاع العام، 
و�شبكة خدمات احلكومة الإلكرتونية، والرتقاء بنوعية اخلدمات العامة الأ�شا�شية، كالتعليم وال�شحة 
والنقل العام، بحيث يلم�ش املواطن نتائج الثورة البي�شاء التي وجهنا لإطالقها للنهو�ش بالقطاع العام 

واجلهاز احلكومي.
بناء  ل�شتكمال  لالنتخاب،  امل�شتقلة  والهيئة  الد�شتورية  املحكمة  دعم  موا�شلة  من  اأي�شا        ولبد 

قدرات هذه املوؤ�ش�شات، وفق اأف�شل املمار�شات العاملية لت�شبح مراكز متّيز على م�شتوى املنطقة.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

     هناك ت�شريعات لبد من تعديلها وتطويرها لتن�شجم مع الد�شتور، و�شمن الفرتة الزمنية التي 
حددتها التعديالت الد�شتورية، لتفادي اأي ت�شارب ت�شريعي، وهذا ي�شتدعي اأق�شى درجات التعاون 
محكمة  قانون  اأبرزها:  ومن  والتنفيذية،  الت�شريعية  ال�شلطتني  بني  الوطنية  امل�شوؤولية  بروح  والعمل 
اأمن الدولة، وقانون ا�شتقالل الق�شاء، اإ�شافة اإلى ت�شريعات �شرورية للمرحلة احلالية من التطوير 
التي  املحورية  القوانني  هذه  لإجناز  التعاون  اأهمية  هنا  ونوؤكد  والجتماعي.  والقت�شادي  ال�شيا�شي 

�شيتم بحثها يف هذه الدورة.
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ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

     لقد اأو�شكت اللجنة امللكية لتعزيز منظومة النزاهة، على اإنهاء عملها الذي ارتكز على حوارات 
ميثاقا  اللجنة  واأعدت  القائمة.  النزاهة  ودعم منظومة  الف�شاد،  اآليات محاربة  على  للتوافق  وطنية 
وجتذير  واملح�شوبية،  والوا�شطة  الف�شاد  ملحاربة  ملمو�ش،  واقع  اإلى  لرتجمته  وخطة  للنزاهة  وطنيا 
اأعلى  ل�شمان  اللجنة  مخرجات  ومناق�شة  لعر�ش  النهائي،  الوطني  املوؤمتر  عقد  بانتظار  النزاهة، 
درجات التوافق حولها، متهيدا لعتماد هذه املخرجات وتنفيذها، مبا ي�شمن اأن يلم�ش املواطن نتائج 

عمل هذه اللجنة على اأر�ش الواقع.
     و�شمن حر�شنا على العدالة والنزاهة و�شيادة القانون، فاإننا نوؤكد �شرورة تطبيق القانون بحزم 
ول  تهاون  دون  القانون  باإنفاذ  الكامل  اللتزام  الدولة  مكونات  جميع  وعلى  اجلميع،  على  وعدالة 
محاباة. وعلى ذلك، فاإننا نوجه احلكومة وجمل�ش الأمة لتوفري كل املتطلبات التي حتتاجها ال�شلطة 
الق�شائية لتطوير اأدائها وتاأهيل كوادرها، �شمن خطة زمنية محددة حتى يظل اجلهاز الق�شائي مثال 

يف الكفاءة والنزاهة، وحتقيق العدالة بني النا�ش، ويكون الق�شاء ركيزة للدميقراطية.
وعمال،  قول  بتعزيزها  نوؤمن  فاإننا  التعبري،  يف  الإن�شان  وحق  العامة  احلريات  عن  احلديث   وعند 
اأن يرافق ذلك ال�شعور بامل�شوؤولية واملو�شوعية واحرتام الراأي الآخر. وهنا نوؤكد على م�شوؤولية  على 
و�شائل الإعالم الر�شمية واخلا�شة، واأهمية التزامها باملهنية واحليادية، بعيدا عن ترويج الإ�شاعات 

والت�شهري، والعمل من اأجل اأولويات املواطن وق�شاياه، ومبا يرثي التعددية الفكرية.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

والزدهار، ومن  الدميقراطية  القت�شادي، وهما عماد  الإ�شالح  ال�شيا�شي متالزم مع  الإ�شالح  اإن 
اأو�شحت بع�شها  التاأكيد على مبادئ النهج القت�شادي الجتماعي للدولة الأردنية، التي  ال�شروري 
والتي  لرتجمتها،  ال�شرورية  القت�شادي  الإ�شالح  جهود  على  والتاأكيد  ال�شابق،  العر�ش  خطاب  يف 
امل�شوؤولية، خا�شة يف  اإلى م�شتوى  النواب، والرتقاء  الكامل بني احلكومة وجمل�ش  التعاون  ت�شتوجب 
ظل الأزمات القت�شادية العاملية والإقليمية، والتي توؤثر على اأو�شاعنا القت�شادية، لتجاوز التحديات 

املالية التي نواجهها.
العام واخلا�ش وموؤ�ش�شات املجتمع املدين �شركاء حقيقيون ومتكاملون يف و�شع الربامج  اإن القطاع 
التخا�شية  تقييم  جلنة  عمل  ملخرجات  نتطلع  فاإننا  وعليه،  وتنفيذها.  القت�شادية  وال�شيا�شات 

لال�شتفادة من تو�شياتها وت�شمينها كمدخالت يف ال�شيا�شات القت�شادية والجتماعية امل�شتقبلية.
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وعلى احلكومة التوجه نحو نهج الالمركزية، وتعميق نهج اإعداد ال�شرتاتيجيات واخلطط التنفيذية، 
بالعتماد على العمل امليداين والت�شاور مع القواعد �شعودا اإلى الأعلى، واإعالن اخلطط للمواطنني 
وبلورة  القرارات،  اتخاذ  فاإن  املبادئ،  هذه  �شوء  ويف  اأ�شا�شها.  على  الأداء  تقييم  ليتم  ب�شفافية، 

ال�شيا�شات القت�شادية والتخطيط التنموي، يجب اأن تبنى على ما يلي:
العمل  فر�ش  لإيجاد  لال�شتثمارات  اجلاذبة  والبيئة  التناف�شية،  وحت�شني  الوطني،  القت�شاد  حتفيز 

لالأردنيني.
اإ�شرتاتيجية  تطبيق  وا�شتمرار  والبطالة،  الفقر  حتديات  معاجلة  يف  وال�شتمرار  النمو  ن�شب  زيادة 

الت�شغيل الوطني.
وت�شجيع  امل�شتهلك  حماية  جهود  تعزيز  خالل  من  للمواطنني،  املعي�شية  الظروف  حت�شني  �شرورة 
اإلى توجيه الدعم مل�شتحقيه، ودعم امل�شاريع الإنتاجية والريادية  املناف�شة ومنع الحتكار، بالإ�شافة 

واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة.
وعلى احلكومة الإ�شراع يف تنويع م�شادر الطاقة، بالعتماد على امل�شادر البديلة واملتجددة، والإ�شراع 

يف تنفيذ امل�شاريع الكربى يف قطاعات املياه والنقل والطاقة،  لتح�شني اأمننا الوطني القت�شادي.
وعلى احلكومة اأي�شا، اللتزام بتنفيذ خطة العمل ال�شاملة لتنمية املحافظات خالل الثالث �شنوات 

القادمة، وتقدمي الدعم الالزم للبلديات لتمكينها من القيام مب�شوؤوليتها بكفاءة.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

فامل�شاءلة  اأدائهم،  عن  واملواطنني  الناخبني  اأمــام  م�شاءلون  البلدية  واملجال�ش  النواب  جمل�ش  اإن 
والأمانة متالزمتان وعليهم القيام مب�شوؤولياتهم على اأ�شا�ش حتقيق امل�شلحة العامة، ب�شفافية وبعيدا 

عن الوا�شطة واملح�شوبية.
الت�شريعية، �شتحدد  ال�شلطة  بالتعاون مع  التنفيذية  ال�شلطة  التي تتخذها  والقرارات  ال�شيا�شات   اإن 
اتخاذ  يف  والــرتدد  الأولويات  ترتيب  يف  التاأخري  واإن  املتنامية،  الحتياجات  تلبية  على  الدولة  قدرة 
القرارات الالزمة، �شيعطل م�شالح املواطن وامل�شتثمر، ويحّد من قدرة الدولة على توفري اخلدمات 
و�شمان  جهة،  من  العامة  وامل�شلحة  العدالة  حتقيق  بني  يوازن  اأن  اجلميع  على  ولذلك،  الأ�شا�شية. 
م�شلحة اأجيال امل�شتقبل من جهة اأخرى، وذلك باتخاذ القرارات على اأ�ش�ش علمية ومدرو�شة، بعيدا 
عن ال�شعبية الزائفة اأو ال�شعي لتحقيق مكا�شب �شخ�شية، ومبا يحقق العتماد على الذات يف موازنات 

الدولة وال�شتدامة املالية والبيئية، ومواجهة الأعباء امل�شتقبلية يف ظل النمو ال�شكاين.
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ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

 منذ بداية الأزمة يف �شوريا ال�شقيقة، التزم الأردن مبوقفه القومي والإن�شاين، وتاأييد احلل ال�شيا�شي 
ال�شامل الذي يطلق عملية انتقالية متثل جميع ال�شوريني، ويكفل وحدة �شوريا �شعبا واأر�شا، ويحمي 

اأمن املنطقة.
اأ�شال  املحدودة  ملواردنا  ا�شتنزافا  ي�شكل  ما  �شوري،  األف لجئ  اليوم حوايل 600  الأردن   ويحت�شن 
و�شغطا هائال على بنيتنا التحتية، واإذا مل ي�شارع املجتمع الدويل مل�شاعدتنا يف حتمل اأعباء الأزمة 
ال�شورية، فاإنني اأكرر واأوكد باأن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي حتمي م�شالح �شعبنا وبلدنا.
وهنا نوؤكد التزام جميع اأركان الدولة بدعم قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية، الن�شامى الذين يبذلون 
اأرواحهم ويعملون ليال ونهارا، دفاعا عن اأمن الأردن ومنجزاته، حتى تظل مثال يف التمّيز والكفاءة 

والقتدار.
 تت�شدر الق�شية الفل�شطينية اأولويات �شيا�شتنا اخلارجية، ونحن نرى اأن عملية ال�شالم وحل الق�شية 
الفل�شطينية على اأ�شا�ش حل الدولتني، هو م�شلحة وطنية اأردنية عليا. وعليه، فالأردن ملتزم بدعم 
اأ�شقائنا الفل�شطينيني يف املفاو�شات احلالية، ملعاجلة جميع ق�شايا الو�شع النهائي واملرتبطة مب�شالح 
اأردنية عليا، وذلك وفق جدول زمني وا�شح، وبال�شتناد اإلى ال�شرعية الدولية واملرجعيات املعتمدة، 
خا�شة مبادرة ال�شالم العربية. و�شي�شتمر الأردن بواجبه الديني والتاريخي يف احلفاظ على القد�ش 

ومقد�شاتها الإ�شالمية وامل�شيحية، والت�شدي لأي محاولة اإ�شرائيلية  لتغيري هوية القد�ش.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

 التحديات كثرية و�شعبة، ولكن همة وعزمية الأردنيني والأردنيات اأكرب واأقوى، ونحن على ثقة باأن 
امل�شتقبل �شيكون اأف�شل، و�شنتجاوز كل التحديات ون�شنع الكثري من القليل، وت�شحيات الأردنيني هي 
دافع جلميع املوؤ�ش�شات للعمل بعزمية قوية. اإن م�شوؤوليتكم جتاه اأجيال احلا�شر وامل�شتقبل هي اأمانة 

يف اأعناقكم اقتداء بقوله تعالى »والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون«، �شدق اهلل العظيم.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الثانية
ملجل�ش الأمة الأردين ال�شابع ع�شر

عمان - اململكة الأردنية الها�شمية

الأحد 9 محرم 1436 هجرية
املوافق 2 ت�شرين الثاين 2014 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد، النبي العربي الها�شمي الأمني.

ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:
لتكون محطة  ال�شابع ع�شر،  الأمة  الثانية ملجل�ش  العادية  الدورة  نفتتح  فبا�شم اهلل وعلى بركة اهلل، 
وخدمة  الإ�شالح  وا�شتمرار  النيابي،  ركنها  خا�شة  الدميوقراطية،  تعميق  نحو  م�شريتنا  يف  جديدة 

الوطن واملواطن.
ال�شنني  مّر  على  اأثبتوا  الذين  الأردنيني،  جميع  اإلى  والإعتزاز  الفخر  بتحية  اأتوجه  اليوم،  هذا  ويف 
قدرتهم على ال�شمود يف مواجهة التحديات التي فر�شتها التحولت التاريخية يف املنطقة، م�شتندين 
اأمتـه  ق�شايا  اأجل  من  الكثري  قدم  الذي  الوطن،  هذا  حماية  على  واإجماعهم  الوطنية  وحدتهم  اإلى 

العربية والإ�شالمية.
وال�شطرابات  ال�شعوبات  تكون  اأن  ي�شمح  ولن  ي�شمح  مل  الأردن  فاإن  التحديـات،  كل  مـن  وبالرغم 
الإقليمية حجة اأو ذريعة للرتدد يف موا�شلة م�شريته الإ�شالحية ال�شاملة. فنحن ل نرى الإ�شالح ردة 
فعل لواقع �شعب، بل هو خيار وطني نابع من الداخل،  يعزز الوحدة الوطنية والتعددية والعتدال، 

ويو�ّشع امل�شاركة، ويعّمق الدميوقراطية، وير�ّشخ نهـج احلكومات الربملانية.
احلكومات  يف  جتربتنا  بتد�شني  قمنا  القرار،  �شنع  عملية  يف  املواطن  م�شاركة  تفعيل  �شعيد  فعلى 
للتوافق على اختيار رئي�ش  الت�شاور مع كتل واأع�شاء جمل�ش النواب   الربملانية، من خالل تبني نهج 
الوزراء، ومتكني املواطن من امل�شاهمة يف اإعداد ت�شور م�شتقبلي لقت�شادنا لل�شنوات الع�شر القادمة، 

مبا يحقق احلياة الكرمية وامل�شتقبل امل�شرق لأبناء وبنات الأردن العزيز.
الإ�شرتاتيجية  اإقرار  مت  فقد  والبطالة،  الفقر  م�شكلتي  من  للحّد  امل�شتمرة  باجلهود  يتعلق  فيما  اأما 
الوطنية للت�شغيل لتوفري فر�ش العمل لل�شباب، ومت اإن�شاء �شندوق تنمية املحافظات، الذي يحتاج اإلى 
زيادة املخ�ش�شات حتى يو�شع اأعماله يف دعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة وامل�شاريع الإنتاجية. كما 
مت تعزيز �شبكة الأمان الإجتماعي التي حتمي فئة ذوي الدخل املحدود من خالل توجيه الدعم اإلى 

م�شتحقيه.
ويف اجلانب القت�شادي، مت اإجناز عدد من امل�شاريع احليوية الكربى، ومن اأبرزها: جّر مياه الدي�شي، 
وتطوير مطار امللكة علياء الدويل، وتطوير ميناء احلاويات، بالإ�شافة اإلى امل�شاريع التي يجري تنفيذها 
كموانئ الب�شائع العامة والنفط والغاز الـُم�شال، وم�شاريع الطاقة، وخا�شة املتجددة والبديلة، والعمل 
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على تطوير قطاع ال�شكك احلديدية، وقطاع النقل العام مبا يحدث نقلة نوعية فيه، وغريها.
ومحاربة  وال�شفافية،  النزاهة  مبادئ  لرت�شيخ  بها  قمنا  التي  اأي�شًا اخلطوات  الإجنــازات  اأبرز  ومن 
لتعزيز  امللكية  اللجنة  و�شعت  فقد  وموؤ�ش�شاتها.  بالدولة  املواطن  ثقة  وتعزيز  الف�شاد،  اأ�شكال  جميع 
النزاهة الوطنية ميثاقًا وطنيًا لإر�شاء قيم العدالة وامل�شاواة وتكافوؤ الفر�ش وامل�شاءلة. ول�شمان ترجمة 
مخرجات هذه اللجنة على اأر�ش الواقع، قمنا بتكليف جلنة ملكية لتقييم العمل ومتابعة الإجناز، كما 
امل�شتقبلية  القت�شادية  ال�شيا�شات  ر�شم  يف  منه  لالإ�شتفادة  تقريرها  التخا�شية  تقييم  جلنة  مت  قدَّ

وتنفيذ مخرجات هذه اللجان، وهذا ير�شخ اأف�شل املمار�شات يف اإدارة الرثوات الوطنية.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

وطنية  اأولويات  وفق  اإجنازه،  تـم  ما  على  للبناء  ومخل�شَا  ت�شاركـيَا  جهدَا  تتطلب  املقبلة  املرحلة  اإن 
وا�شحة وم�شارات متوازية.

ففي جمال الإ�شالح ال�شيا�شي، بداأت احلكومة يف و�شع ت�شور تف�شيلي ومتدرج لتفعيل دور وزارة الدفاع 
للنهو�ش بالـمهام ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية واللوج�شتية للدفاع الوطني، وهذا يت�شمن تفعيل 
دور املركز الوطني لالأمن واإدارة الأزمات. وقد اأقر جمل�شكم الكرمي موؤخرًا التعديل الد�شتوري الذي 
ن الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب من اإدارة النتخابات البلدية واأي انتخابات عامة اأخرى، ف�شال عن  مُيكِّ

النتخابات النيابيـة، وهذا ي�شتدعي عددا مـن التعديالت الت�شريعية لتتوافق مع الد�شتور.
البلديات  قانون  اإجناز  املحلي عرب  نهج احلكم  تر�شيخ  اأي�شا  ال�شيا�شي  الإ�شالح  م�شار  يـتطلب  كما 
عمل  اآليات  تطوير  ا�شتمرار  اإلى  اإ�شافة  الإنتخاب،  قانون  اإلى  النتقال  ثم  ومن  اأوًل،  والالمركزية 
جمل�ش النواب، ومن �شمنها: النظام الداخلي، واإقرار مدونة ال�شلوك، وتكري�ش عمل الكتل النيابية 
على اأ�شا�ٍش براجمي وحزبي، وذلك كله بالتوازي مع تنفيذ مخرجات اخلطة الوطنية حلقوق الإن�شان، 

فال اإ�شالح بدون احرتام احلقوق و�شون احلريات.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

اأما فـي جمال الإ�شالح الإداري، فال بد من و�شع اآلياٍت قابلة للتطبيق. فال فائدة من وجود برامج 
لإ�شالح القطاع العام، مبا فيها م�شروع احلكومة الإلكرتونية، ما مل يلم�ش املواطن حت�شنًا نوعيًا يف 
اأوؤكد على �شرورة التزام جميع موؤ�ش�شات الدولة بتعزيز ثقافة التميز  اإليه. وهنا  اخلدمات املقدمة 
منظومة  لتعزيز  املوؤ�ش�شي  التنظيم  وو�شع  للنزاهة  الوطني  امليثاق  وتطبيق  وامل�شاءلة  وال�شفافية 

النزاهة، وفق التو�شيات التي �شتقدمها اللجنة امللكية لتقييم العمل ومتابعة الإجناز.
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املتعلقة  وخ�شو�شا  القت�شادية،  الت�شريعات  اإقــرار  يف  الإ�شراع  يجـب  القت�شادي،  الإ�شالح  ويف 
بالطاقة، وال�شتثمار، واإجناز قانون �شريبة الدخل، مبا يعك�ش اأعلى درجات ال�شعور بامل�شوؤولية، ب�شكل 

يطور بيئـة الأعمال، ويرتكـز على مخرجات الت�شور امل�شتقبلي لالقت�شاد الوطني.
هذه  يف  جذري  واإ�شالح  نوعية  نقلة  اإحــداث  من  بد  فال  وال�شحية،  التعليمية  اخلدمات  جمال  ويف 
القطاعات يرتكز على حوار وطني ت�شارك فيه جميع املوؤ�ش�شات الوطنية املعنية، للحفاظ على مكانة 

الأردن الريادية يف هذه املجالت احليوية املهمة.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

لقد داأب الأردن على حتمل م�شوؤولياته الأخالقية والإن�شانية جتاه الق�شايا التي تهدد الأمن الإقليمي 
اأمته  ق�شايا  الــدويل خلدمة  الأمــن  ع�شوًا يف جمل�ش  وكونه  مكانته  توظيف  و�شي�شتمر يف  والــدويل، 

العربية والإ�شالمية.
فالق�شية الفل�شطينية هي ق�شيتنا الأولى، وهي م�شلحة وطنية عليا، والقد�ش التي روت دماُء �شهدائنا 
تراَبها هي اأمانة يف عمق �شمرينا، و�شي�شتمر الأردن بالت�شدي ب�شتى الو�شائل للممار�شات وال�شيا�شات 
الإ�شرائيلية الأحادية يف القد�ش ال�شريف، واحلفاظ على مقد�شاتها الإ�شالمية وامل�شيحية، حتى يعود 

ال�شالم اإلى اأر�ش ال�شالم.
من  الآلف  بــاأرواح  اأودى  الذي  الغا�شم  العدوان  بعد  غزة  لإعمار  الدولية  اجلهود  ح�شد  و�شنوا�شل 

اأ�شقائنا الفل�شطينيني ودمر ممتلكاتهم.
وحتى ل يتكرر مثل هذا العدوان فال بد من العودة اإلى اإطالق مفاو�شات ق�شايا الو�شع النهائي، والو�شول 
اإلى ال�شالم الدائم على اأ�شا�ش حل الدولتني، وفقا للمرجعيات الدولية  ومبادرة ال�شالم العربية، مبا 

ميّكن ال�شعب الفل�شطيني من اإقامة دولته امل�شتقلة على ترابه الوطني، وعا�شمتها القد�ش ال�شرقية.
اأما فيما يتعلق بالأزمة ال�شورية، فاإننا جنـدد التاأكيد على اأن احلل الوحيد هو احلل ال�شيا�شي ال�شامل، 
مثل  غياب  ويف  وا�شتقرارها.  �شوريا  وحدة  ي�شمن  والذي  ال�شوري،  ال�شعب  مكونات  جميع  مب�شاركة 
هذا احلل، �شيتكر�ش ال�شراع الطائفي على م�شتوى الإقليم، كما �شيوؤدي عدم اإيجاد حل دائم وعادل 

للق�شية الفل�شطينية اإلى تغذية التطرف والإرهاب.
لقد نه�ش الأردن بدوره القومي والإن�شاين جتاه الأ�شقاء من الالجئني ال�شوريني، ومع تقديرنا ال�شادق 
م�شتوى  اإلى  يرتق  مل  الدويل  الدعم  فحجم  واأ�شدقائنا،  اأ�شقائنا  من  تلقيناه  الذي  للدعم  والكبري 
الأزمات وتبعات ا�شت�شافة الالجئني، وعلى املجتمع الدويل اأن يتحمل م�شوؤولياته يف تقدمي امل�شاعدات 

لالجئني، ولالأردن، وللمجتمعات املحلية امل�شت�شيفة.
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ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

امل�شلمني  وتقتل  والتطرف،  التكفريي  الفكر  تتبنى  التي  التنظيمات  بع�ش  من  املنطقة  هذه  عانت  لقد 
والأبرياء من الن�شاء والأطفال با�شم الإ�شالم، والإ�شالم منهم بريء. فالإ�شالم هو دين ال�شالم والت�شامح 
والعتدال وقبول الآخر واحرتام حق الإن�شان يف احلياة والعي�ش باأمن وكرامة، بغ�ش النظر عن لونه اأو 

جن�شه اأو دينه اأو معتقداته. وهذه التنظيمات ت�شن حربها على الإ�شالم وامل�شلمني قبل غريهم.
اإن من واجبنا الديني والإن�شاين اأن نت�شدى بكل حزم وقوة لكل من يحاول اإ�شعال احلروب الطائفية 
اأو املذهبية وت�شويه �شورة الإ�شالم وامل�شلمني، ولذلك، فاحلرب على هذه التنظيمات الإرهابية وعلى 
الإ�شالم  اأنف�شنا وعن  الدفاع عن  لنا من  الفكر املتطرف هي حربنا، فنحن م�شتهدفون، ولبد  هذا 
وقيم الت�شامح والعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب، واإن كل من يوؤيد هذا الفكر التكفريي املتطرف 
على  فاإن  وباملقابل،  النبيلة.  الإن�شانية  القيم  وكل  للوطن  وعدٌو  لالإ�شالم  عدو  هو  تربيره  يحاول  اأو 

املجتمع الدويل الت�شدي للتطرف يف املذاهب والأديان الأخرى.
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النواب،

اإن م�شدر منعة الأردن هو جبهتنا الداخلية القوية وممار�شات املواطنة الفاعلة. وعليه،  فاإننا نوؤكد 
هنا اأن احلوار واحرتام القانون هو ال�شبيل الوحيد للو�شول اإلى اأعلى درجات التوافق الوطني جتاه 

ق�شايانا الوطنية.
كما اأن املناخ الـمتقدم من احلريات وامل�شاركة ال�شيا�شية واملجتمعية التي ميتاز بها الأردن رغم وجوده 
ال�شالح يف  رفاق  �شبيله  الذي �شّحى يف  وال�شتقرار  الأمن  ملتهب، هي ح�شيلة مكت�شبات  اإقليم  يف 
قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية. فلهم مّنا حتية الفخر والإعتزاز والتقدير. وهنا اأقول للن�شامى يف 
اجلي�ش العربي: اإن ال�شعار الذي على جباهكم  مكتوٌب عليه »اجلي�ش العربي«، وهذا ال�شم مل يكن 
العربية،  الأمة  بالدفاع عن ق�شايا  التزام هذا اجلي�ش  تاأكيد على  واإمنا هو  اأو جمرد �شعار،  �شدفة 
وترابها واأمنها من اأي خطٍر يهددها. فاأمن الأردن جزء من اأمن اأ�شقائه العرب، و�شيظل هذا اجلي�ش 
العربي امل�شطفوي، ورفاقه يف الأجهزة الأمنية كما كان على الدوام م�شتعدًا للت�شدي لكل ما ميكن 

اأن يهدد اأمننا الوطني، اأو اأمن اأ�شقائنا يف اجلوار. فالأمن العربي كل ل يتجزاأ.
وحتى يبقى جي�شنا واأجهزتنا الأمنية على اأعلى درجات الكفاءة والإقتدار، فاإننا نوؤكد على �شرورة 
اإلتزام كل موؤ�ش�شات الدولة بدعم قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية الذين ي�شهرون على حماية اأمن 

الأردن والأردنيني.



101

و�شيبقى الأردن كما كان على الدوام منوذجا يف العي�ش امل�شرتك والرتاحم والتكافل بني جميع اأبنائه 
اأ�شقائنا، ومدافعا عن احلق، ول يرتدد يف  وبناته م�شلمني وم�شيحيني، ومالذا ملن يطلب العون من 

مواجهة التطرف والتع�شب والإرهاب الأعمى.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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اجلزء الثالث
الك�شافات 

1420 - 1436 هجريـة
1999 - 2014 ميالدية
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األسرة اهلامشية

جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني                           11،10،9،3،1 يتكرر كثريًا
54،13 جاللة امللك احل�شني بن طالل         
�شمو الأمري احل�شني بن عبداهلل الثاين )ويل العهد(  :               5

:
:
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اربد                  60 
المارات العربية املتحدة                14 

الدي�شة               14 ،22 ، 97 

اخلليج العربي                 46 

ال�شعودية                46 
ال�شودان                 17 
�شوريا               17  ، 24  ، 93  ، 99

العراق              17  ، 24  ، 30  ، 34  ، 41  ، 47  يتكرر كثريًا
العقبة                           23 ، 60، 76  

فل�شطني                       24  ، 30  ، 34  ، 41  ، 47  يتكرر كثريًا

القد�ش                  24  ، 71  ، 78  ، 93 ،  99 

لبنان                       17  ، 24 
ليبيا                      14 

مطار امللكة علياء                97 
معان                  60 
املفرق                   60 
ميناء احلاويات                  97 
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ديوان املظامل                  53

ال�شركة الوطنية للت�شغيل                 62

�شندوق املعونة الوطنية               59
�شندوق تنمية املحافظات                     77، 97

جلنة الجندة الوطنية                  40
اللجنة امللكية لتطوير الق�شاء                22
اللجنة امللكية لتعزيز منظومة النزاهة                  91، 98
جلنة تقييم التخا�شية                       91، 98
جلنة درا�شة تق�شيم القاليم              40 

جمل�ش المن الدويل                 99
جمل�ش التعاون اخلليجي                 78
املحكمة الد�شتورية                                      75 ، 83 ، 90
محكمة امن الدولة                 90
مدينة احل�شني للرعاية الجتماعية )بيادر اخلري (             23

الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب                 75، 83 ، 90 ، 98
هيئة) جلنة ( مكافحة الف�شاد                      23، 77

وزارة الدفاع                 98
وزارة العمل                 59
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2008 عام مل�شاريع ال�شكان                    53 ، 60 
الجندة الوطنية                40 
اجيال امل�شتقبل                               92
اختطاف الدين                  54 
الأردن النموذج                      17 
الأردن اول               27 ، 29  ، 33  ، 45 
 الرهاب                       39  ،99 ، 100
ال�شرتاتيجية الوطنية للت�شغيل                97 
ا�شتغالل املن�شب                23
ال�شالح ال�شيا�شي                75 
ال�شول واملنابت                    13 
العتدال                               97 ، 100 
الأمن القليمي                 99 
الأمن الغذائي الوطني                 61 
الأمن املائي                         61
اأهل العزم                 36 

بيت المة                                60 
بيت الدميقراطية                   54 
البريوقراطية                   46

التحول الدميقراطي                83 
التخا�شية                  46 
تر�شيد النفاق                  52 
الرتهل                               15 
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الت�شامح                    22 ، 27  ، 45  ، 54 يتكرر كثريًا
الت�شيب                                      15 
الت�شاور يف ت�شكيل احلكومات                76 
الت�شاوؤم وال�شوداوية                  22 
التعددية                          23 ، 27 ، 28 ، 76 ، 89 يتكرر كثريًا 
التعديالت الد�شتورية                75
تق�شيم اململكة الى اقاليم               40 
تكافوؤ الفر�ش               23 ، 28 ، 45 ، 48 ، 52 يتكرر كثريًا

 التنمية ال�شيا�شية                 68 
التنمية ال�شاملة                       28 ، 33 
التوافق الوطني                45 

ثقافة التميز                  98 
 الثقافة الدميقراطية                 28 ، 52 ، 62 ، 71 
الثوابت الوطنية                     45 ، 52 
الثورة العربية الكربى         16 ، 24 ، 47 ، 59، 76 

اجلدارة يف الرتقية                60  

حجم الدعم الدويل                  99 
احلرب على الفكر املتطرف هي حربنا           100 
حقوق الن�شان              13 ،22، 28، 39 يتكرر كثريًا

احلكومات الربملانية               83، 84، 97 
احلكومة اللكرتونية                    90 ، 98 
حل الدولتني                     93  ، 99 
احلوار )احلوار الوطني(                                     28  ، 99 

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:

ت

ث

ج

ح



110

خارطة الطريق                                          75
خارطة اخلدمات ال�شحية                    60    
اخلطة الوطنية حلقوق الن�شان               98 

امللكية                             89  

ر�شالة عمان                  47 
الرقابة وامل�شاءلة                     51 ، 83

�شيا�شات ال�شرت�شاء                 68 

ال�شباب               23 ، 28 ،29 ، 35 ، 53 ، 62، 69  يتكرر كثريًا 
�شبكة المان الجتماعي                 53 
ال�شرعية الدولية                            24 ، 47 ،  54 ، 93 
ال�شفافية                     28 ، 53 
ال�شللية                                   15 

الطائفية                              100 

العدل ا�شا�ش احلكم                      22 
الع�شائرية                 51 

الف�شاد                29 ، 46 ، 91 
الفكر التكفريي املتطرف                                       100

قيمة العمل                34 
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الكتل النيابية                  84 
الك�شب غري امل�شروع                86 
 كلنا الأردن                 45 

الالمركزية                   61 ، 68 ، 77 ، 89  ، 92 ، 98  يتكرر كثريًا
اللوج�شتية                 98

ماأ�ش�شة العمل احلزبي                90 
مبادرة �شكن كرمي لعي�ش كرمي                60 
مبادرة  ال�شالم العربية                          71 ، 93 ، 99 
مبادئ البيعة                  76 
املجتمع الدويل                       24 ، 96 
املح�شوبية                   29 
مدونة ال�شلوك النيابي                      90 ، 98 
املديونية                                    14 
املذهبية                100 
امل�شاركة ال�شعبية                      46  ،  59 ، 62  ،  67 ، 68  يتكرر كثريًا
م�شروع الطاقة النووية                61
م�شروع املراعي الطبيعية                               61
منظومة المان الجتماعي               60 
 منظومة النزاهة الدميقراطية              77 
املواطنة ال�شاحلة                        13 
امليثاق الوطني                   98  
ميثاق وطني للنزاهة                      91 ، 98
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النزاهة وال�شفافية                      28 ، 46

الوحدة الوطنية                       13 ، 24 ، 39 ، 71 ، 97 
الوطن النموذج                   33 
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