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 ب�شــم اللـــه الرحمــن الرحيــم 
 

ح�شـرات الأعيان  ، ح�شـرات النواب 
       نحييكم يف مطلع هذه الدورة العادية ملجل�شكم املوقر اجمل حتية ، راجني لكم خاللها عمال نافعا 

مقرونا بالتوفيق . 
       وانه ملن دواعي الأ�شى ان ن�شري يف م�شتهل هذا اخلطاب اإلى الكارثة التي ا�شابت البالد مبر�ش 
مليكها ال�شابق ، بعد ان مل�شت ما يكنه جاللته من حب لها واخال�ش لبنائها و�شعي يف �شبيل تقدمها 
ورقيها ، واننا لن�شرع اليه تعالى ان ي�شبغ على جاللته ثياب ال�شحة والعافية وان يكالأه بعني عنايته . 
جاللة  ال�شاب  �شبله  الى  الــراأي  واجماع  الد�شتور  بحكم  امللك  انتقال  الكارثة  وقع  من  خفف   ولقد 
احل�شني حفظه اهلل ، الذي اكدت تبا�شري عهده المل املعقود عليه ودلت بوادره على جنابة ا�شيلة هي 

طابع ال�شرة الكرمية ، كما دلت على رغبة نبيلة يف ال�شري على هدي خطى والده العظيم . 
بني  املتبادل  والخال�ش  ال�شادق  التعاون  وبف�شل  اهلل  بحمد  البالد  ان  الى  هنا  ن�شري  ان  وي�شرنا         
جمل�ش المة واحلكومة وح�شن تفاهم طبقات ال�شعب حلقيقة املوقف والتفاف القلوب حول العر�ش قد 
ا�شتطاعت ان جتتاز الفرتات الع�شيبة التي مرت بها منذ انتهاء الدورة العادية املا�شية ، واننا لناأمل ان 
ي�شتمر ذلك التعاون لل�شري بالمور بحكمة وخلو�ش نية مما تقت�شيه م�شلحة المة ويت�شنى معه جلاللة 
املليك ال�شاب ان يت�شلم �شلطاته الد�شتورية ويبداأ حكمه يف جو من الهدوء وال�شتقرار فيكون ذلك مظهرا 

جميال لوفاء المة للعائلة املالكة التي ا�ش�شت كيان هذه اململكة الفتية بيدي املغفور له امللك ال�شهيد . 
 ح�شـرات الأعيان  ، ح�شـرات النواب 

       تعلمون ان لدى جمل�شكم الكرمي م�شاريع قوانني كثرية كما ان من املتوقع ان حتيل احلكومة اليه 
الى اجنازها يف هذه  ي�شار  ان  لناأمل  واننا   ، امل�شلحة  تقت�شيها  التي  امل�شاريع  تلك  اآخر من  عددا 
الدورة وان ي�شعى لال�شراع يف توحيد ما بقي من قوانني ال�شفتني ، اذ لي�ش من امل�شتح�شن ان ت�شتمر 
الفروق يف الت�شريع مدة اطول يف بلد واحد بعد ان متكنت الوحدة و�شارت يف طريقها القومي وانتجت 
ا�شا�شها  م�شرتكة  واحدة  الى م�شلحة  واحدة  يدا  و�شعيهم  تعاون اجلميع  بف�شل   ، املباركة  نتائجها 
املحافظة على كيان هذه اململكة العزيزة والعتقاد بامكان حت�شني او�شاعها مع الميان بالفكرة التي 
من  والتفاهم  بالتفاق  اجلميع  يتمكن  ان  الى  العربية  الدول  بني  مفيدة  احتــادات  ان�شاء  الى  ترمي 

الو�شول الى الوحدة العربية املن�شودة . 
       وبهذه املنا�شبة نذكر بالغبطة ان عالقات اململكة الردنية الها�شمية مع الدول العربية ال�شقيقة 
تقوم على الود والخوة ووحدة الماين والآمال دون التمييز بني واحدة واخرى ، ول �شك يف ان هذا 
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ي�شهل تقارب وجهات النظر مل�شلحة العروبة �شواء اأكان فيما ي�شمله ميثاق اجلامعة العربية او فيما 
ميكن الو�شول اليه بات�شالت خا�شة لالتفاق على بع�ش المور . ومن الطبيعي ان ل ميكن الو�شول 
الى حتقيق الماين القومية ما مل تتوفر الثقة بني الدول العربية ، وقد كان ذلك رائد هذه اململكة ، 
وي�شرنا ان ن�شري الى ان ما ي�شود عالقات الدول العربية الآن من تفاهم كلي حقيقي هو اجتاه اجلميع 

الى امل�شعى نف�شه بالعقيدة ذاتها مما �شيوؤدي حتما الى خري المة العربية جمعاء . 
       اما عن عالقات اململكة مع الدول احلليفة وال�شديقة ، فاننا حافظون لعهودنا متم�شكون مبواثيقنا 

، عاملون على متكني ال�شالت الودية مع اجلميع . 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النواب 

اهتمام احلكومة ومو�شع رعايتها  ال�شاغل وهي محل  العرب  �شغل  الفل�شطينية هي  الق�شية  ان         
و�شوف ل تاألو جهدا �شمن نطاق التعاون العربي امل�شرتك يف �شبيل املحافظة على احلقوق العربية مبا 
يحفظ الكرامة والعزة ، وما ي�شمن حقوق الالجئني الطبيعية وال�شرعية وهي من وراء ذلك توا�شل 

جهدها لتي�شر لهم �شبل املعي�شة وتعدهم اعدادا �شاحلا لال�شرتاك يف حتقيق الهداف القومية . 
 ح�شـرات الأعيـان  ، ح�شـرات النـواب 

من  الظروف  اقت�شته  وزاري  تبدل  ح�شل  الــدورة  هذه  افتتاح  �شبقت  التي  القريبة  الفرتة  يف         
الطبيعي ان تتقدم الوزارة اليكم بحكم الد�شتور ببيان يحتوي على منهاجها يف مختلف �شوؤون الدولة  

وان يناق�ش جمل�شكم هذا البيان ويبدي الراأي على �شوئه يف الوزارة التي قدمته . 
لل�شروع يف  وندعوكم   ، املوقر  العادية ملجل�شكم  الدورة  نفتتح هذه  القدير  العلي  با�شم اهلل  اننا         

العمل راجني لكم اخلري والتوفيق .    
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الثالثة
ملجلــ�س الأمــة الردين الثالث

الأحد 24 �شفر 1373 هجرية
املوافق 1 ت�شرين الثاين 1953 ميالدية 
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ب�شـم اللــه الرحمــن الرحيــم
 

ح�شــرات الأعيـان ، ح�شــرات النـواب
       نحمد اهلل العلي العظيم على ما اأولى من خري ونعم ون�شلي ون�شلم على نبيه الكرمي واآله الطاهرين  
ونحييكم اطيب حتية يف م�شتهل هذه الدورة العادية ملجل�شكم املوقر ، راجني لكم خاللها التوفيق ، 
وداعني اهلل ان يهدينا جميعا �شبيل الر�شاد ملا فيه اخلري لهذه المة والزدهار لهذا الوطن العزيز . 

عر�ش  اعتالئنــا  بعد  مرة  لول  املوقر  دورة جمل�شكم  نفتتح  ان  اغتباطنا  دواعي  ملن  فانه  وبعد         
مب�شوؤولياتنا  للقيام  واياكم  يوفقنا  ان   ، امللك  مالك  اهلل  الى  �شارعني  الها�شميـة  الردنيــة  اململكــة 

اجل�شام على الوجه الذي يحبه وير�شاه . 
 ح�شـــرات الأعيـــان  ح�شـــرات النـــواب 

       لقد او�شحت حكومتي يف برناجمها الوزاري الذي اعلنته اثر تاأليفها �شيا�شتها الداخلية واخلارجية 
. وعلى الرغم من ق�شر املدة فان  بتاأييدنا ونال ثقة جمل�شكم املوقر  ، ذلك الربنامج الذي اقرتن 
حكومتي قد خطت يف ميدان ال�شيا�شة العربية خطوات ايجابية فعالة كان لها الثر الطيب يف توثيق 
عرى املودة وروابط الخوة بيننا وبني الدول العربية ال�شقيقة فاأوفدت الوفود واجرت املباحثات مع 
تلك الدول لبناء تعاون اقت�شادي عربي �شحيح فانتهت مع بع�شها الى اتفاقيات حتقق بع�ش ما ن�شبو 
اليه ، وناأمل اأن تنتهي املباحثات مع الخرى الى ما فيه اخلري للجميع . وتو�شلت الى عقد اتفاقيات 
ق�شائية وت�شريعية بيننا وبني �شوريا او لبنان والى الغاء القيود املفرو�شة على حرية التنقل بني الردن 
والعراق ولبنان ، ويف ال�شيا�شة اخلارجية �شارت حكومتي على ا�شا�ش تبادل املنافع املعنوية واملادية 
ووفت بالتزاماتها نحو الدول احلليفة وال�شديقة و�شعت جهدها لتمتني روابط ال�شداقة والخوة مع 

الدول ال�شالمية وال�شرقية . 
العرب  الول  يف قلوب  املكان  التي حتتل  الق�شية  تلك  فل�شطني  �شيا�شة حكومتي يف ق�شية  اأما          
حكومات و�شعوبا وافرادا فال تزال كما اعلنها واقرها جمل�شكم الكرمي . اذ اخذت زمام املبادرة يف 
ابقاء هذه الق�شية حية وبذلت جهودا لدى جمل�ش اجلامعة العربية يف القاهرة ويف الجتماع الخري 
للقيام مبا يرتتب على  ال�شيا�شية يف عمان فتو�شلت الى ح�شد اجلهود القومية  اللجنة  الذي عقدته 
الأمة العربية من واجبات وتنفيذ ما عليها من التزامات نحو ذلك اجلزء املغت�شب من الوطن العربي 
،و�شتظل هذه الق�شية يف املكان الول من اهتمامنـا حتى يعود احلق الى ن�شابه ويتحرر الوطن العزيز 
من مغت�شبيه واننا لنوؤمن انه ل حل لهذه الق�شية ال مبا يحقق الماين القوميـة ، معلنني انه ل �شلح 

مع اليهود ول تفريط يف حقوق الالجئني يف ديارهم وامالكهم . 
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       لقد ا�شتهدفت احلدود الردنية لعتداء غادر قام به العدو وذهب �شحيته عدد كبري من املواطنني  
قد جاءت حافزا حلكومتي  الأثيمة  احلــوادث  تلك  ان  نعلن   ، ا�شتنكارنا وحزننا  نعرب عن  اذ  واننا 
لتخاذ اجنع الو�شائل لحكام الدفاع عن حدودنا ور�شم �شيا�شة عملية بال�شرتاك مع الدول ال�شقيقة 
لتاأمني اخلطط املوحدة حلماية احلدود وجمابهة العدوان . واننا بانتظار ما �شي�شفر عنه بحث هذا 
�شالمة  يكفل  الذي  موقفنا  العربيات  �شقيقاتنا  مع  بال�شرتاك  لنحدد  الدولية  املحافل  يف  العدوان 

الوطن وحماية املواطنني . 
 ح�شرات الأعيـان  ، ح�شرات النـــواب

القانون  و�شيادة  العامة  وامل�شلحة  الد�شتور  حدود  يف  حريتهم  للمواطنني  حكومتي  امنت  لقد         
وحر�شت على احلد من ا�شتعمال القوانني ال�شتثنائية فاطلقت �شراح املعتقلني ورفعت قيود القامة 
اجلربية عمن فر�شت عليهم وهي من وراء ذلك �شاهرة على ا�شاعة الطماأنينة بني املواطنني حري�شة 
على ا�شتتباب المن بقوة وحزم . وقد خطت خطوات ايجابية ل�شتبدال القوانني ال�شتثنائية ال�شابقة 
قانوين الجتماعات العامة واملطبوعات و�شينظر يف هذه الدورة العادية يف قوانني الحزاب ال�شيا�شية 

والنتخابات العامة ، والعمل والعمال وقانون منع اجلرائم كما اقرته اللجنة الربملانية احلكومية .  
       كما انها حافظت على مبداأ ا�شتقالل الق�شاء ورفعت من �شاأنه و�شاأن الق�شاة وعملت على توحيد 
بعيدا  �شوطا  اعمالها  قطعت يف  الغر�ش جلنة خا�شة  لهذا  فاألفت  ال�شفتني  بها يف  املعمول  القوانني 
و�شينظر جمل�شكم املوقر يف هذه الدورة يف عدد من القوانني روعيت يف و�شعها جميعا امل�شلحة العامة 
ووحدة الت�شريع بيننا وبني القطار العربية اما تعديل الد�شتور وتعديل قانون الدفاع فال يزالن مو�شع 

البحث والدر�ش نظرا ملا يرتتب على ذلك من تبديل يف طائفة من النظمة والت�شكيالت .
        ويف امليدان القت�شادي وجهت احلكومة اهتمامها الول ل�شتغالل ثروات البالد املعدنية فتعاقدت 
لل�شركة  املمنوح  المتياز  الغي  ان  بعد  امليت  البحر  البوتا�ش يف  معدن  ل�شتغالل  امريكية  �شركة  مع 
�شاهمت  جديدتني  �شركتني  والفت  البرتول  عن  للتنقيب  والخ�شائيني  اخلرباء  وا�شتدعت  ال�شابقة 
العقبة ومعمل ال�شمنت وفق  العمل يف م�شروعي ميناء  والفو�شفات وي�شري  املنغنيز  فيهما ل�شتغالل 
اخلطة املر�شومة ، واملقررة من قبل اخلرباء املخت�شني و�شيطرح انتاج امل�شروع الخري يف ال�شواق 
خالل �شهرين ، هذا وقد كاد ينتهي العمل يف بناء امل�شتودعات احلديثة لتخزين احلبوب ومت ان�شاء 
عدة وحدات لل�شكن وحفر عدد وافر من الآبار الرتوازية يف انحاء مختلفة من اململكة واكملت دائرة 
البالد  لــرثوات  اآخر  اح�شاء  باجراء  حال  و�شتبا�شر  امل�شاكن  اح�شاء  عمليــة  العامة  الح�شاءات 

ال�شناعية والزراعية . 
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هذه  �شوء  وعلى  والعملة  والت�شدير  ال�شترياد  انظمة  لدر�ش  خا�شة  جلنة  احلكومة  الفت  وقد         
الدرا�شة �شت�شع احلكومة �شيا�شة ثابتة تتفق وم�شلحة البلد القت�شادية . 

اما يف امليدان الزراعي فقد تو�شعت اخلدمات التي توؤديها وزارة الزراعة ، بتو�شع امكانياتها املالية 
وبالن�شبة حلاجة املواطنني فنظمت جهازها الفني ب�شكل يتالءم مع هذه الغرا�ش ومت ان�شاء محطات 
جديدة للتجارب وتاأ�شي�ش مراكز لتح�شني البذار وزيادة عدد الوحدات الزراعية امليكانيكية لتاأمني 

حاجــة كـل لــواء منها ليتمكن املزارعون من حراثـة ارا�شيهم باأجور مخف�شة . 
       ومبنا�شبة رداءة املو�شم الزراعي هذا العام قامت احلكومة با�شعاف وم�شاعدة املزارعني فوزعت 
خم�شني الف دينار على املحتاجني يف اجلنوب وامنت توزيع ما يقرب من اربعمائة الف دينار كقرو�ش 
زراعية لزيادة النتاج ،  وعملت على زيادة راأ�شمال امل�شرف الزراعي واعفت املزارعني املمحلني من �شريبة 

الرا�شي واجلت ديونهم . 
 ح�شرات الأعيـــان  ح�شرات النـــواب 

       لقد راأت حكومتي باأن معاجلة الو�شع القت�شادي واخلروج من الزمات املتالحقة ل ميكن ان يتم 
اإل بو�شع خطة عامة ت�شمل معاجلة جميع املرافق واملوارد يف الردن معاجلة تقوم على درا�شات وا�ش�ش 
 « الفنيــة الخرى م�شروعــا  الدوليـــة  ثابته لذلك فقد و�شعت بالتفاق مع جمل�ش العمار والهيئات 
امل�شروع  ما حتقق هذا  فاذا  الدنانري  مليونا من  تكاليفه خم�شة ع�شر  بلغت   ، �شنوات  عاما« خلم�ش 
وامنت له الموال الالزمة فاننا ناأمل ان يتغري و�شع البالد الزراعي والقت�شادي الى اف�شل مما هو 

عليه الآن وتخف وطاأة الأزمات املفاجئة . 
الى  بال�شافة  جديدة  ابتدائية  مدر�شة  واربعني  �شبع  افتتاح  مت  فقد  التعليمية  النواحي  يف  اما         
ال�شعب وال�شفوف التي زيدت على املدار�ش القدمية ، وبذلك ا�شبح عدد الطالب الذين يتلقون العلم 
يف املدار�ش احلكومية يف م�شتهل العام الدرا�شي احلايل ) 119.000 ( طالب وطالبة فبلغت بذلك 
الزيادة يف عدد الطالب والطالبات ت�شعة ع�شر الفا وهذه خطوة وا�شعة نحو تعميم الفر�ش التعليمية 

للن�شء اجلديد . 
       اأما يف حقل التعليم الثانوي فقد رفعت الوزارة م�شتوى اثنتني و�شبعني مدر�شة ابتدائية وجعلتها 
ثانوية متو�شطة ، وافتتحت دورة ثانوية عليا يف �شبع مدار�ش ثانويــة متو�شـطة واكملت الــدورة الثانوية 

العليا يف ثالث مدار�ش ثانوية .  
       وجدير بالذكر مع العجاب والغتباط بذل الهلني ال�شخي وم�شاهمتهم يف نفقات هذا التو�شع 

على مقيا�ش مل ي�شبق له مثيل . 
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وعالية  ثانوية  مدر�شة  ع�شرة  اربع  فجهزت  املهنية  بال�شبغة  الثانوي  التعليم  ب�شبغ  �شرع  وقد         
بالدوات والآلت الالزمة . وافتتحت دار املعلمني الريفية يف بيت حنينا وا�شتكملت الدورة التجارية يف 
مدر�شتني وا�شيف �شف جديد الى كل من دار املعلمني ، ودار املعلمات وبذلك ا�شبح بالمكان اعداد 
يف  اجلديدة  ال�شناعة  مدر�شة  ال�شهر  هذا  خالل  و�شتفتتح  عاليا«  فنيا   « اعدادا  واملعلمات  املعلمني 

عمان مب�شاغلها اخلم�شة التي جهزت بالدوات والآلت احلديثة . 
       وت�شاعف عدد الطالب والطالبات الذين يدر�شون يف اجلامعات على ح�شاب وزارة املعارف او 

ح�شاب املوؤ�ش�شات الدولية لتاأمني الخت�شا�شيني الالزمني للعمل يف كافة امل�شالح احلكومية . 
       واما يف احلقل ال�شحي فقد عملت احلكومة يف حدود امكانياتها على تاأمني الدواء والعالج لكرب 
عدد ممكن من املواطنني كما امتت بناء م�شت�شفى ال�شل واملخترب املركزي وهي يف طريق امتام تاأ�شي�ش 
م�شت�شفى للتوليد يف عمان واآخرين يف الطفيلة ومعان بال�شافة الى عدد من العيادات ال�شحية يف 
بع�ش القرى املحتاجة وعيادة كبرية يف العا�شمة ، ول يزال العمل م�شتمرا يف بناء اربعة م�شت�شفيات 
للقيام يف وقت قريب بحملة  بالذكر ان اخلطوات الولى قد متت  اململكة وجدير  جديدة يف �شفتي 
وا�شعة للتطعيم �شد ال�شل .  ويف ال�شوؤون الجتماعية قامت احلكومة بتنفيذ م�شروع تغذية الطالب 
الت�شول  ملكافحة  حملة  نظمت  كما  والحــداث  وامل�شردين  للعجزة  دور  بتاأ�شي�ش  وبا�شرت  املحتاجني 
وح�شر املت�شولني يف مخيم متهيدا لنقلهم الى بناء خا�ش وقدمت �شمن امكانياتها امل�شاعدات الفنية 

واملادية للموؤ�ش�شات واجلمعيات اخلريية . 
بال�شفلت  الرئي�شة  الطرق  تعبيد عدد من  العامة  ال�شغال  وزارة  انهت  فقد  املوا�شالت  اما يف         
وفتحت طرقا جديدة �شيتم تعبيدها يف هذه ال�شنة وال�شنة القادمة كما قامت ب�شيانة جميع طرق 

اململكة القدمية . 
 وتقوم وزارة ال�شغال اي�شا بان�شاء اربعة وثالثني بناء م�شتحدثا ل�شتعمالها م�شت�شفيات ومدار�ش ودوائر 

حكومية اخرى انتهى العمل يف ق�شم منها و�شينتهي الق�شم الآخر يف حدود ال�شنة املالية احلا�شرة . 
       ولقد ا�شتطاعت حكومتي ان حتقق خطتها باملبا�شرة يف تنفيذ هذه امل�شاريع العامة دفعة واحدة 
يعملون يف هذه  اردين  عامل  الآف  ل�شبعة  العمل  واوجــدت   . منها  املق�شود  الغرا�ش  بذلك  فاأمنت 
امل�شاريع منذ اقرار املوازنة و�شرف على تنفيذ هذه امل�شاريع حتى الآن مبلغ تقارب الثالثة ارباع مليون 

دينار كان له الأثر امللمو�ش يف تخفيف ال�شائقة ويف ايجاد العمل للمواطنني . 
وو�شعت  الكفايات  فيه  فح�شدت  املوا�شالت  جهاز  تنظيم  اعادة  الربنامج  هذا  تنفيذ  اقت�شى   وقد 

اق�شامــه حتى ا�شبح قادرا على تنفيذ مـا اوكـل ومـا �شيوكل اليه.  
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       ويف اخلدمات الربيدية امنت حكومتي الت�شال التلفوين والتلغرايف بني الردن وم�شر ثم اوروبا 
عن طريق القاهرة ، و�شتنتهي يف وقت قريب من و�شل ما قطع ب�شبب حوادث فل�شطني فتعيد الت�شال 
التلفوين بني م�شر والدول العربية عن طريق عمان . وينتظر ان تتم عملية تو�شيع مطار القد�ش قريبا 

في�شبح مهبطا للطائرات الكبرية او �شببا لت�شهيل ال�شفر وتن�شيط حركة ال�شياحة يف البالد . 
 ح�شـرات الأعيـان ، ح�شـرات النـواب 

       اننا مبا نعتقده من حر�شكم على امل�شلحة العامة ومبا ن�شعه من ثقة يف حكومتنا ناأمل ان يوؤدي 
الن�شجام والتعاون بينكم وبينها الى متكينها من ال�شتمرار يف �شيا�شتها الرامية الى خدمة البالد يف 

الداخل واخلارج وحتقيق براجمها ال�شالحية ال�شاملة . 
       وانني با�شم اهلل العلي القدير افتتح هذه الدورة العادية ملجل�شكم املوقر داعيا اياكم الى ال�شروع 

يف العمل راجيا لكم التوفيق . 
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يف حفل افتتاح الدورة غري العادية
ملجل�س الأمة الردين الثالث  

اخلمي�س 24 �شفر 1374 هجرية
املوافق 21 ت�شرين الأول 1954 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 

ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب، 
       اأحييكم اأطيب حتية يف م�شتهل هذه الدورة غري العادية ملجل�ش الأمة بعد اأن مت انتخب النواب 
الذين اأهنوؤهم على ما حازوا من ثقة واأرجو لكم التوفيق يف خدمة الوطن العزيز، وانه لي�شرين اأن 

تفتتح الدورة يف املوعد الذي حدده الد�شتور.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب، 

       مبا اأن حكومتي كانت قد قررت اأن ترفع ايل ا�شتقالتها بعد افتتاح هذه الدورة لينف�شح املجال 
لتاأليف حكومة جديدة تتنا�شق مع النتائج التي ا�شفر عنها النتخاب، وحيث اأن الد�شتور يحتم ف�ش 
هذه الدورة غري العادية يف نهاية هذا ال�شهر لتفتتح الدورة العادية وفق الن�شو�ش الد�شتورية، فان 
خطابنا ل يت�شمن ا�شارة الى اعمال املا�شي واآمال امل�شتقبل ح�شب املعتاد يف خطابات العر�ش، غري اأن 
خطاب العر�ش حلفلة افتتاح الدورة العادية ال�شهر القادم �شي�شتمل على ذلك ويت�شمن الأ�ش�ش التي 
�شيبنى عليها منهاج احلكومة اجلديدة للقيام مب�شوؤوليتها يف �شبيل اعزاز �شاأن الوطن ومتكني احلياة 
العالقات  على  واملحافظة  للمواطنني  الكرمية  احلياة  وتوفري  القت�شادي  الكيان  ودعم  الد�شتورية 
الطيبة القائمة بني مملكتنا وبني الدول العربية ال�شقيقة والتعاون معها للعناية بق�شية فل�شطني عناية 

خا�شة وتاأمني احلقوق العربية فيها، وذلك ا�شتمرارا لل�شيا�شـة التي ت�شري عليها بالدنا، وحكومتنا .
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،

       ان اأق�شى اأملنا اأن اأعيان الأمة ونوابها �شيعملون جاهدين على توطيد اأركان الن�شجام بني ال�شلطتني 
الت�شريعية والتنفيذية بحيث يوؤدي التاآلف والتاآزر والتعاون املنتج الى اعالء �شاأن قومنا وبالدنا .

       وانني با�شم اهلل العلي العظيم اأفتتح هذه الدورة غري العادية ملجل�ش الأمة داعيا اياكم الى ال�شروع 
يف العمل مبا اأنتم اأهله من �شدق العزمية وخلو�ش النية، �شائال املولى عز وجل الى اأن يهدينا �شواء 

ال�شبيل، انه نعم املولى ونعم الوكيل .
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 يف حفل افتتاح الـدورة العاديـة
ملجلـ�س الأمــة الأردين الرابع

 الثالثـاء 15 ربيـع الول 1375 هجريـة
املوافـق  1  ت�شـريـن الثانـي  1955  ميالديــة
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ب�شــم اللـه الرحمـن الرحيـم
 

ح�شــرات الأعيـان ، ح�شــرات النواب 
       ا�شتهل هذه الدورة العادية ملجل�شكم املوقر بحمد اهلل العظيم وال�شالة وال�شالم على النبي الكرمي ، 
محييا اياكم اطيب حتية ، راجيا ان تكون دورتكم هذه فاحتة عهد مقرون باليمن وجالئل العمال . 

الد�شتوري  التعديل  وفق  مت  الذي  اجلديد  العيان  جمل�ش  اأع�شاء  تعيني  الى  ا�شري  ان  وي�شرين         
الخري املالئم حلركة التقدم يف املفاهيم الدميقراطية ، مهنئا اياهم مبا حازوه من ثقة اآمال للجميع 
التوفيق وال�شداد و�شلوك �شبل الهداية والر�شاد ملا فيه اخلري لمتنا املجيدة والزدهار لوطننا العزيز . 
       ل �شك انكم تقدرون اننا جنتاز مرحلة دقيقة من مراحل حياتنا ال�شيا�شية، ففي اجلانب املغت�شب 
من وطننا يرب�ش عدو غادر قائم على ا�شالء جزء غال من تراث الجداد، ما يفتاأ يتحني لنا الفر�ش 
ويرتب�ش بنا الدوائر لينق�ش على احلدود املتاخمة له بالقتل والتخريب والتدمري ، ويف الداخل مل 
نزل نواجه �شل�شلة من امل�شاكل التي خلفتها النكبة القومية وهذه وتلك تقت�شي عمال ايجابيا واقعيا 
فعال ملعاجلة الق�شايا املرتاكمة يف جو من التعاون الوثيق والتفاهم التام بني ال�شلطتني الت�شريعية 
لدرء  واحدة  كتلة  والوقوف  طبقاته  مبختلف  ال�شعب  للتفاف  �شاحلة  قدوة  ذلك  ليكون  والتنفيذية 
اخلطر ومواجهة العتداء وحل الزمات الطارئة مبا يحقق الآمال القومية والماين الوطنية يف جو 

م�شبع بالطماأنينة والمن وال�شتقرار. 
 ح�شــرات الأعيـان ، ح�شــرات النــواب 

       ان �شيا�شة حكومتي اخلارجيــة هي امتداد لل�شيا�شة العامة امل�شتوحاة من امل�شلحة العربية . ولعل 
من تكرار القول ان نعيد ما �شبق ان قلناه يف مثل هذه املنا�شبة غري مرة من ان حكومتي توؤمن اميانا 
وطيدا ل يتزعزع بان ال�شعب الردين هو جزء من المة العربية وانه يقف يف خط الدفاع الول �شد 
اخلطر ال�شهيوين ، وهو واقع ميلي علينا فوق الواجب القومي قيام عالقاتنا مع ال�شقيقات العربيات 
على ا�شا�ش التعاون الخوي املطلق يف جميع امليادين لتحقيق الهداف القومية امل�شرتكة �شاعني �شعينا 
املوفق ان �شاء اهلل ل�شاعة هذه الروح من التفاهم الكامل ووحدة ال�شفوف بني جميع الدول العربية 
على ال�شواء لزالة ما قد ي�شوب عالقات املودة بني اآونة واخرى من جفاء طاريء ل ينبغي ان يكون . 

       اما �شيا�شة حكومتي جتاه الق�شية الفل�شطينية ، فهي ت�شتهدي باملباديء التي اقرتها جامعة الدول 
، فلي�ش يف امكان  العرب اجمعني  لي�شت ق�شيةالردن مبفرده بل هي ق�شية  انها  العربية من ناحية 
دولة عربية واحدة ان تنفرد مبعاجلتها او ايجاد ت�شوية لها بل يجب حلها �شمن نطاق التفاهم العربي 
امل�شرتك ، على ا�شا�ش �شجب املحاولت امل�شتهدفة ا�شتدراجنا للدخول يف محادثات مبا�شرة او غري 
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مبا�شرة ، غري مرتخ�شني قيد امنلة يف حقوق اخواننا الالجئني يف اوطانهم وممتلكاتهم وحقهم يف 
العودة ، معتمدين على امياننا بعدالة ق�شيتنا وعلى جي�شنا البا�شل وحر�شنا الوطني الذين اثبتوا انهم 
حقا درع قوي و�شياج متني �شد اعتداءات احلدود الآثمة ، وي�شرنا ان نعلن اهتمام احلكومة الكلي بهذا 
احلر�ش الفتي و�شعيها يف توفري ال�شباب الكفيلة بتقويته وراحته . ونتيجة ملا بذلناه من م�شاع متوا�شلة 
�شيكون يف مقدور حكومتي ان تطلع جمل�شكم الكرمي يف القريب العاجل على نتائج هذه امل�شاعي التي 
من �شاأنها تقوية و�شائل دفاعنا وزيادة عدد افراد جي�شنا البا�شل وتزويده با�شلحة ثقيلة وحديثة كما 

من �شاأنها اي�شا بناء قوة جوية فعالة لتكملة ا�شباب الدفاع عن وطننا العزيز . 
       وحكومتي من وراء ذلك متم�شكة مبا تقت�شيه القوانني الدولية من احرتام املواثيق واللتزامات 
مع الدول احلليفة وال�شديقة على ا�شا�ش امل�شاواة التامه يف تبادل املنافع املعنوية واملادية ، مع حفظ 
حقوق العرب واحرتام ن�شالهم يف اي جزء من بالدهم يف �شبيل احلرية وال�شتقالل ، اما عالقاتنا 

مع الدول ال�شالمية فهي قائمة على الروابط الروحية متجهة دائما نحو التوطيد والتوثيق . 
 

ح�شــرات الأعيـان ، ح�شــرات النــواب 
       اما يف الناحية الداخلية فقد حر�شت حكومتي على رعاية حريات املواطنني �شمن حدود القانون 
ايدي  و�شربت على  اململكة  نواحي  �شاد مختلف  الذي  والنظام  المن  وعلى حفظ  العامة  وامل�شلحة 
املهربني واملت�شللني وفر�شت كل العقوبات الرادعة للحد من ن�شاطهم كما وقد متت انتخابات البلديات 
واجتاهها  رغبة احلكومة  بحيث حققت  واحلرية  والنظام  الهدوء  اململكة يف جو من  انحاء  كافة  يف 
اأزمة  مبعاجلة  حكومتي  عينت  وقد   . طبقاتهم  اختالف  على  جمتمعني  املواطنني  ثناء  وا�شتحقت 
اجلفاف يف مختلف نواحي اململكة فقامت ما و�شعها بتاأمني حاجة القرى والقبائل الرحل الى املياه . 
وهي جادة الآن بحفر الآبار ملعاجلة مثل هذه الزمة لو تكررت ل �شمح اهلل .  ويف احلقل القت�شادي ما 
فتئت حكومتي ت�شعى ل�شتغالل الرثوات الطبيعية يف البالد ، وت�شجيع ال�شناعات املحلية وهي عازمة 
الآن على تنفيذ م�شروع البوتا�ش بالن�شبة لهميته يف متكن القت�شاد الوطني ومتويله ما امكن باأموال 
عربية ت�شاهم بها الدول العربية ال�شقيقة بح�ش�ش مالية منا�شبة . وقد اعدت احلكومة درا�شة لن�شاء 

م�شفاة تكرير البرتول براأ�ش مال وطني ي�شرتك فيه املواطنون واحلكومة .
       اما انتاج الفو�شفات فقد زادت احلكومة م�شاهمتها فيه مببلغ )150( الف دينار وزاد انتاجه الى 

�شعف ما كان عليه يف العام املا�شي ويوؤمل ان يرتفع انتاجه بعد فرتة وجيزة الى ربع مليون طن . 
ا�شتقبال  حركة  على  ملحوظ  تقدم  طراأ  فقد  امل�شطردة  والتح�شينات  الفنية  للجهود  ونتيجة         
الفو�شفات  لبناء ار�شفة جديدة لت�شدير  العقبة وقد خ�ش�شت اموال  الب�شائع من ميناء  وت�شدير 
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ا�شتثمار وا�شتقدام  لت�شجيع  الب�شائع املختلفة . ومما هو جدير بالذكر ان حكومتي تعمل  وا�شترياد 
الدويل ل�شتعماله يف  البنك  وامل�شاعي مبذولة لخذ قر�ش من  واخلارجية  الداخلية  الموال  روؤو�ش 
جمالت ال�شتثمار والنتاج ، وملتابعة اجلهود يف التنقيب عن الرثوات الطبيعية فقد انتهت احلكومة 
من اعداد م�شروع اتفاقية مع �شركة تنقيب برتول امريكية لتبا�شر عملية التنقيب وقد ار�شل م�شروع 
هذه التفاقية الى جمل�شكم لقراره . وتبذل حكومتي جهدا هاما يف �شبيل ت�شهيل قدوم ال�شياح الى 
اململكة وت�شهيل اقامتهم وقد كان مو�شم ال�شياحة لهذا العام اف�شل املوا�شم التي مرت باململكة .  ومما 
ال�شياحة وموؤمتر اجلامعيني وموؤمتر  اليه ان ثالثة موؤمترات عربية هامة هي موؤمتر  جتدر ال�شارة 
اململكةالرئي�شية ح�شرها نخبة ممتازة من  التجارية قد عقدت خالل فرتة وجيزة يف مدن  الغرف 
رجال الفكر والعمل وال�شيا�شة ممثلة فيهم جميع الدول العربية و�شعوبها مما كان له اعمق الثر يف 

تقوية اوا�شر التعاون والتفاهم . 
       وفيما يتعلق بالزراعة فان حكومتي تعمل جاهدة على تنفيذ مناهجها التي ر�شمتها للبالد من 
ن�شر وتعميم الثقافة الزراعية الى تو�شيع ن�شاط امل�شاتل لتوزع اكرب كمية ممكنة من ال�شجار . وقد 
ات�شعت فعال م�شاحة الرا�شي التي و�شعت حتت الت�شجري الجباري وتقدمي اخلدمات الالزمة للفالح 
يف كافة احلقول ، وقد قام امل�شرف الزراعي بتوزيع قرو�ش بلغت نحو الن�شف مليون دينار ووزعت 

على املزارعني يف املناطق املاحلة خم�شة اآلف طن من حبوب البذار .
 وقامت حكومتي يف تو�شيع اخلدمات الجتماعية بتاأ�شي�ش املراكز وان�شائها يف مختلف املدن ، ويكاد 
نقدية  م�شاعدات  وقدمت  وامل�شردين  واملكفوفني  واملقعدين  لالحداث  دور  ان�شاء  يف  يتم  ان  العمل 
للفقراء واملحتاجني وللجمعيات اخلريية ونقابات العمال والطالب الردنيني يف اخلارج وللمنا�شلني 

امل�شابني بعاهات تقدر ب ) 68500 ( دينار . 
       وقد مت ان�شاء محطة ل�شلكية يف عمان لالت�شال الربقي مع كل من القاهرة والريا�ش وقريبا 
بريوت وبغداد ، كما مت تو�شيع �شبكة خطوط الهاتف وان�شاء �شبكات و�شعب بريدية جديدة يف كثري من 

املدن والقرى داخل اململكة . 
       وقد ا�شحى القبال �شديدا على القدوم الى اململكة جوا مما جعل حكومتي تعقد اتفاقيات ثنائية مع 
بع�ش الدول العربية ، وان تدخل ال�شالحات الالزمة على مطاري عمان والقد�ش ، وان�شاء عمارتني فيهما . 
       اما فيما يتعلق مب�شاريع الري والقوى املائية فقد مت بناء م�شروع الري الرئي�شي يف وادي العوجا 
عاكفة  املخت�شة  واجلهات  الكفرين  ووادي  ح�شبان  وادي  ري  م�شروع  ببناء  وبو�شر   ، الطبقة  ووادي 
الالزمة لمكانيات  املعلومات  واعداد  والمطار  الفي�شانات  ومياه  النهر  درا�شة ت�شاريف  الآن على 

التخزين وا�شتثمار املياه يف م�شاريع الري . 
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       ولقد قامت حكومتي بتو�شيع �شبكة الطرق و�شق اجلديد منها حتى لقد بلع عدد اليدي العاملة يف 
مختلف م�شاريع الطرق لل�شهر الواحد ) 8000 ( عامل ومت حت�شني وتزويد اخلط احلديدي بقاطرات 

و�شاحنات جديدة . 
وال�شفوف  ال�شعب  عدا  جديدة  ابتدائية  مدر�شة   ) 65  ( حكومتي  ان�شاأت  فقد  التعليم  ميدان  ويف         
اجلديدة التي ا�شيفت الى املدار�ش املن�شاأة من قبل حتى لقد بلغت الزيادة يف عدد الطالب والطالبات 
على ما كانت عليه يف العام الفائت )21591 ( طالبا وطالبة ، واهتمت احلكومة بالتعليم املهني فجهزت 
امل�شاغل الدوات الالزمة واأن�شاأت  ) 22 ( مركزا مهنيا يف املدار�ش الثانوية املتو�شطة ودور املعلمني وهي 

ما�شية يف ن�شر الثقافة الزراعية والعناية بها يف مدار�ش القرى عمال مبتطلبات الرتبية ال�شا�شية . 
       وقد �شهرت حكومتي على �شحة املواطنني و�شالمتهم وكانت النتائج ح�شنة جدا خالل هذه ال�شنة ، 
للممر�شات يف  بناء مدر�شة  اأمتت  وقد قامت حكومتي بفتح م�شت�شفيات وعيادات جديدة كما وقد  

عمان ، وفتتحت مركزا لالمومة والطفولة زودت امل�شت�شفيات بالآلت والعالجات الالزمة . 
       كما وافقت حكومتي على م�شروع اخلم�ش �شنوات لبادة املالريا من البالد بالتفاق مع املنظمات الدولية 
املخت�شة .  وفيما يخت�ش باأخواننا الالجئني فان حكومتي توا�شل جهدها لت�شهل لهم و�شائل العي�ش الكرمي 
وهي ت�شعى الآن مع الهيئات املعنية لعطاء املوؤن الى الطفال ومواليد الالجئني وامل�شتحقني الآخرين من 

الالجئني بدون �شرط والى تاأمني جميع اخلدمات الى �شكان اخلطوط المامية . 
 ح�شــرات الأعيان  ، ح�شــرات النـواب

       اننا اعتمادا على ما نقدره من اخال�شكم ناأمل ان تقوم ال�شلطتان الت�شريعية والتنفيذية بواجباتهما 
مبا ين�شجم مع الغايات املرجوة منهما ويحقق التاآزر بينهما خلدمة البالد وال�شهر على م�شلحتها . 

       وها نحن نفتتح با�شم اهلل هذه الدورة العادية ملجل�ش المة �شائلني املولى ان يهدينا جميعا لطريق 
اخلري وياأخذ بيدنا ملا فيه مر�شاته ، انه �شميع جميب . 
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 يف حفل افتتاح الدورة العادية الولى
 ملجل�س الأمــة الردين اخلامــ�س

اخلمي�س 20 ربيع الأول 1376 هجرية
 املوافق 25 ت�شرين الول 1956 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
 

ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب
       نحمد اللــه العظيم على ما اأولى من خري ونعم ون�شلي ون�شلم علــى نبيه الكرمي ونحييكم اأطيب 
حتية يف م�شتهل هذه الدورة العادية ملجل�شكم املوقر التي دعيتم اإليها وفق اأحكام الد�شتور راجني لكم 
خاللها التوفيق ، اآملني اأن تكون فاحتة عهد مقرون باخلري و�شادق العمل ، وداعني الى اهلل اأن يهدينا 

�شبيل الر�شادويحقق لأمتنا املجيدة الرفعة والزدهار ، ولوطننا العزيز املنعة والقوة .
       وي�شرين اأن اأ�شري اإلى انتخاب اأع�شاء جمل�ش النواب اجلديد الذي مت يف جو نزيه حر ، اختار 
فيه اأبناء الوطن ممثله ، مهنئا اإياهم مبا اأحرزوه  من ثقة اآمال  للجميع التوفيق واحلكمة  وال�شداد .

 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 
ت�شلمت فيها زمام  احلكم يف ميدان  التي  الق�شرية         لقد خطب حكومتي النتقالية خالل املدة 
املودة وتوحيد اجلهد وتقوية  توثيق عرى  الأثر يف  اأطيب  لها  العربية خطوات ايجابية كان  ال�شيا�شة 
التعاون الع�شكري بيننا وبني الدول العربيــة ال�شقيقــة جتاه عدونا امل�شرتك ، ولقد جاءت العتداءات 
الدخالء  اأولئك  العزيز  لوطننا  التي ي�شمرها  ال�شيئة  للنوايا   الأخرية على احلدود موؤكدة  اليهودية 
القرى  �شكان  مواطنونا من  اأظهره  وما   ، الوطني  البا�شل وحر�شنا  يقظة جي�شنا  اأن  ، غري  املعتدون 
الأمامية من ثبات  و�شجاعة ورباطة جاأ�ش ردت كيدهم يف نحرهم وكانت �شياجا  متينا يقف يف وجه 
العدو ويحول دون بلوغ اأهدافه وحتقيق اأطماعه ، ول�شوف ن�شتمر يف بذل كل جهد لتقوية دفاعنا وجعله 

اأداة فعالة  جتاه كل  معتد اأثيم .
القانون وتنظيم جهاز         اما  يف  احلقل الداخلي فقد حر�شت احلكومه على كل ما يكفل �شياده 
الوزرات  ن�شطت  فقد  لبلدنا  املهمه  القت�شاديه  الناحيه  اغفالها  عدم  مع  ال�ش�ش  خري  على  الدوله 
الطريق  عطاء  احاله  م�شروعا  ومنها  للدوله  العامه  املوازنه  يف  الــوارده  امل�شاريع  تنفيذ  يف  املختلفه 
عمان  مطار  وافتتاح  البرتول  م�شفاه  م�شروع  تنفيذ  يف  واملبادره  العقبه  ميناء  وعطاء  ال�شحراوي 

والقد�ش الدوليني .
الدول  مع  واللتزامات  املواثيق  احــرتام  من  الدوليه  القوانني  تقت�شيه  مبا  حكومتي  مت�شكت  ولقد 
من  جزء  اي  يف  ن�شالهم  واحــرتام  العرب  حقوق  حفظ  مع   ، التامه  امل�شاواه  ا�شا�ش  على  ال�شديقه 
بالدهم يف �شبيل احلريه وال�شتقالل ، اما عالقاتنا مع الدول ال�شالميه فهي قائمه على الروابط 

الروحيه ومتجهة دائما نحو التوثيق والتوطيد.
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ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب
التنفيذية  ال�شلطتني  من  كل  تقوم  اأن  ناأمل  العامة  امل�شلحة  على  حر�شكم  من  نعتقده  مبا  اأننا         
خلدمة  والتعاون  والتاآزر  التاآلف  اإلى  ويوؤدي  بينهما  الن�شجام  ي�شمن  ب�شكل  بواجباتها  والت�شريعية 
الوطن والعمل ملا فيه م�شلحته ، و�شوف تقدم احلكومة احلا�شرة ا�شتقالتها مبوجب اأحكام الد�شتور 

لتف�شح املجال حلكومة جديدة تتقدم من جمل�شكم املوقر مبنهاجها الوزاري .
       واأنني با�شم اهلل العلي القدير افتتح هذه الدورة ملجل�شكم املوقر ، واللـه اأ�شاأل اأن يحقق الآمال واأن 

ياأخذ بيدنا اإلى ما فيــه مر�شاته ، اأنه �شميع جميب .
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 فـــي حفـل افتتـــاح الدورة العادية الثانية
ملجل�س الأمة الردين اخلام�س

الثالثاء 7 ربيع الأول 1377 هجرية 
املوافق 1 ت�شرين الأول 1957 ميالدية  
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ب�شـم اللـــه الرحمــن الرحيـم 
وال�شالة وال�شالم على ر�شولـه المني واآله و�شحبه الكرم 

 
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب

املعني  الد�شتوري  ميعادها  املوقر يف  ملجل�شكم  العادية  الدورة  اهلل هذه  با�شم  نفتتح  فاننا  بعد  اما         
و�شادق  والقبال  باليمن  مقرونة  هذه  دورتكم  تكون  ان  وجل  عز  املولى  �شائلني  حتية  اطيب  ونحييكم 
العمال والتح�ش�ش بامل�شوؤولية التي حتملونها جتاه بلدكم وال�شعب الكرمي يف �شبيل خدمة الوطن العزيز . 

 ح�شـرات الأعيان، ح�شرات النواب
       لقد حقق هذا البلد املنا�شل بجهد ابنائه وت�شحياتهم ا�شتقالله الناجز و�شيادته الكاملة بجالء 
اآخر قوات اجنبية عن ار�شنا املقد�شة قبل الوقت املحدد جلالئها ر�شميا فحققنا بذلك اماين كبارا 
واآمال عظاما ما كنا لنحققها لول اختيارنا ال�شرف والكرامة على فقر اليد وغنى الروح و�شعور العزة 

على املهانة والذل . 
       ويف الحتفال الذي اقيم لتلك املنا�شبة ال�شعيدة يف مطار املفرق يوم احلادي والثالثني من �شهر 
ايار املا�شي اعلنا للمالأ كله با�شم الردن املجاهد انفكا كنا املوؤبد من قيود ال�شيطرة الجنبية والتحكم 
بف�شل ربنا وقدرة جي�شنا ووفاء �شعبنا فا�شبح الردن املجاهد �شيدا حرا ينطلق يف الآفاق البعيدة 
ي�شكو  ان  دون  الطوال  ال�شنني  التيحملها  القومية  الر�شالة  لتحقيق  بكليته  مندفعا  الوا�شعة  والجواء 

ن�شبا ول تعبا . 
       لقد نذر الردن نف�شه لمته ووطنه العربي الكبري فقدم القرابني والت�شحيات الغالية وبذل الفداء 
تلو الفداء فلم تلن عريكته ول وهن عزمه بل �شار على طريق العزة وال�شرف يف الطليعة دائما ، ويف 
مقدمة ال�شفوف ابدا . نعم لقد نذر الردن ال�شابر املجاهد نف�شه لمته اخلالدة ووطنه العربي الكبري 
واهدافها  وانبعثت من مبادئها  الكربى  العربية  الثورة  انبثقت من  ال�شامية امنا  القومية  ر�شالته  لن 
فحمل الردن لواءها وجاهد يف �شبيلها نحو التحرر املطلق والوحدة ال�شاملة لبناء كيان عربي م�شتقل 
كامل ال�شيادة يرعى تراثنا القومي وي�شون تقاليدنا العربية ال�شيلة ويحافظ على مقد�شاتنا العزيزة .

 ح�شرات العيان والنواب 
       لقد كانت �شيا�شتنا بالن�شبة الى ق�شية فل�شطني العزيزة التي هي ق�شيتنا الكربى والولى تقوم 
دائما على ا�شا�ش نيل احلقوق العربية كاملة يف هذا اجلزء املغت�شب من الوطن العزيز وعدم التفريط 
مت�شكنا  نعلن  اننا  كما  ديارهم  الى  العودة  يف  قومنا  من  الالجئني  حق  ذلك  مقدمة  ويف  منها  باي 
ق�شية  هي  امنا  فل�شطني  ق�شية  ان  وهي  الثابتة  الدولة  �شيا�شة  وا�شبحت  ر�شمناها  التي  بال�شيا�شة 
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العرب جميعا ل ميكن ان تنفرد اية دولة مبعاجلتها او ت�شويتها موؤكدين مرة اأخرى ان خطوط الهدنة 
انها هي خط دفاعي عربي واحد وان العتداء على اي جزء منه هو اعتداء عليه مبجموعه . 

       وانه ملن دواعي اعتزازنا ان ننتهز املنا�شبة احلا�شرة لنجدد العهد بان نبقى امناء لواجبنا يف 
الدفاع عن الوطن العربي الكبري ازاء اخلطر ال�شهيوين الراب�ش على حدودنا يف هذا البلد املرابط 
الذي يقف وجها لوجه امام العدو امل�شرتك على اخلط الول والطول من خطوط الدفاع العربي مهما 

غال الثمن وعزت الت�شحيات وان نوؤدي واجبنا كامال نحو الق�شايا العربية يف �شتى امليادين . 
 ح�شـرات الأعيان والنواب 

       بعد ان تخل�ش هذا الوطن العزيز من ربقة ال�شتعمار  وحرر نف�شه من ال�شيطرة الجنبية واخذ 
يبني الآمال الوا�شعة لل�شري احلثيث نحو حتقيق الماين القومية ثارت يف البالد فتنة داخلية هوجاء 
كادت ان تع�شف بالكيان وتق�شي على كل ما كنا نعي�ش من اجله وما زلنا نحيا يف �شبيله لول عناية 
اهلل القدير ووعي ال�شعب الكرمي واخال�ش اجلي�ش البا�شل وانه ملما يبعث يف نفو�شنا ا�شد المل ان 
الطائ�شة  والعقول  امللتوية  ال�شمائر  فئة من ذوي  يد  ت�شللت غدرا على  العمياء قد  الفتنة  تلك  تكون 
مدفوعة  فم�شت  الدعوى  �شرف  عن  الدنيا  عرو�ش  والهتها  الغدر  �شيا�شات  وفتنتها  الغرور  اعماها 
لها على  اقران  والتدمري م�شرتكة يف ذلك مع  ال�شر  والتاآمر حتيك يف الظالم حبائل  الد�ش  بنزعة 
�شاكلتها بحيث عر�شت حبل المن الى ال�شطراب والفو�شى وعبثت ب�شيادة القانون والنظام فكان 
علينا ونحن نحمل م�شوؤوليتنا الكربى امام اهلل والتاريخ باملحافظة على م�شالح �شعبنا وتوفري ا�شباب 
الطماأنينة وال�شتقرار ملواطنينا العزاء ، ان نبادر الى قمع تلك الفتنة واعادة المور الى ن�شابها 
و�شيانة البالد من البالء الذي كانت �شرتدى فيه لو اتيح لتلك العمال الهدامة النجاح ل �شمح اهلل ، 
وقد تاألفت وزارتنا احلالية يف تلك الظروف وعهدنا اليها مبهمة توطيد النظام واعادة المن والعمل 
على انقاذ البالد من �شرور  تلك الفتنة ومل تكن م�شوؤولياتها �شهلة التحمل لول ما يتحلى به اع�شاوؤها 
من اخال�ش اكيد وت�شحبة �شادقة للعر�ش والبالد وما يت�شفون به من مزايا احلزم وال�شجاعة التي 

نقدرها لهم كل التقدير لذا �شحوا وجندوا انف�شهم حني دعوناهم للمهمة ال�شاقة . 
       لقد ت�شلمت احلكومة احلا�شرة م�شوؤولية احلكم اثر ا�شتقالة دولة رئي�ش الوزراء ال�شابق الدكتور 
ح�شني فخري اخلالدي الذي الف وزارته معتمدا على تاأييد الحزاب والهيئات ال�شيا�شية ثم وجد يف 
اليام القليلة التي تولى فيها امل�شوؤولية انه ل ي�شتطيع ال�شتمرار يف احلكم ب�شبب �شحب تلك الحزاب 
والهيئات تاأييدها له وما و�شعته امامه من عراقيل وعقبات وتالعب معيب جلاأت اليه ، فجاءت الوزارة 
احلا�شرة والبالد ي�شودها جو من الرهاب والفو�شى بداأت تك�شف عن نف�شها باملظاهرات وموؤامرات 
التدمري والتخريب التي نظمتها تلك الحزاب ومن ي�شاندها ويظاهرها يف الداخل واخلارج من قوى 
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وتنفيذ  اغرا�شها  خلدمة  جميعا  ت�شخرهم  ال�شيوعية  كانت  الذين  واملاأجورين  والعمالء  والهدم  ال�شر 
غاياتها ال�شريرة على ح�شاب �شياع البلد وجعل مقد�شاتنا فري�شة �شهلة والق�شاء على القومية العربية . 
       ويف هذا اجلو امل�شطرب مل يكن امام الوزارة احلالية ال ان تلجاأ الى الو�شائل والتدابري الزاجرة 
للطماأنينة  و�شيانة  للدماء  حقنا  القانون  حكم  وتوطيد  الفو�شى  حكم  من  البالد  انقاذ  م�شتهدفة 
ال�شيا�شية  الحزاب  وقررت حل  العرفية  الحكام  فاعلنت  واملمتلكات  الرواح  العامة ومحافظة على 
وفر�شت من القيود والجراءات ما راأيناه وراأته �شروريا ل�شالمة البالد ودفع الأخطار الكيدة عنها ، 
واننا لنعلن واثقني انه لول تلك التدابري والحتياطات التي اتخذت من اجل م�شلحة ال�شعب والوطن 
وحدهما لكانت احلالة قد اآلت الى ا�شطراب داخلي ومذابح اهلية وم�شري قامت ل يعلم مداه وعواقبه 

الوخيمة ال اهلل .
 ح�شـرات الأعيان والنواب 

       لقد كان من ف�شل اهلل ونعمته علينا ان اثمرت تلك اجلهود املخل�شة والعمال امل�شنية التي قامت 
اجلميع  وتقدير  اجلي�ش  ويقظة  حولها  ال�شعب  وبالتفاف  التام  وتاأييدنا  بثقتنا  متمتعة  حكومتنا  بها 
ذاكرين  ق�شرية  مدة  خالل  وال�شتقرار  المــن  وا�شتعادة  وال�شكينة  الهدوء  تاأمني  فامكن  للخطر 
بالتقدير والثناء لل�شعب الويف الكرمي تعاونه ال�شادق وجتاوبه الكامل مع اجراءات احلكومة وادراكه 
مل�شلحته وخري بلده ، وكذا جي�شنا البا�شل الذي بقي يرقب احلدود وخطوط النار التي �شهر عليها 
ال�شنني الطوال يف وجه عدو ماكر متحفز ، مما كان له اأكرب الثر يف الو�شول الى هذه النتائج الطيبة 
التي انتهت بدعوة جمل�شكم الكرمي الى النعقاد يف دورته العادية احلا�شرة تنفيذا لحكام الد�شتور 

ومت�شكا بحر�شنا على ان ن�شون حرمته من كل جتاوز . 
ح�شـرات الأعيان والنواب 

اهتمامها  من  ق�شط  اكرب  اأخــذت  التي  الرئي�شية  املهمة  يف  انهماكها  رغم  حكومتنا  قامت  قد         
وجهدها مبعاجلة النواحي الخرى املت�شلة مب�شالح ال�شعب وكان اولها معاجلة الو�شع املايل للدولة 
واقرار املوازنة العامة لل�شنة املالية احلا�شرة . ويف هذه الناحية واجهت احلكومة �شعوبة كربى مل 
ا�شتنفذ كليا  املالية قد  التغلب عليها حني وجدت ان الحتياطي من اموال اخلزانة  ال�شهل  يكن من 
بحيث كان من هذه اليرادات يف ال�شنة املالية احلالية فقط وقد امكن التغلب على الق�شم الكرب من 
هذه ال�شعوبة ول يزال من ال�شروري ت�شوية العجز الواقع يف املوازنة العامة ب�شبب تخلف ال�شقيقتني 
م�شر و�شوريا عن دفع ح�شتهما من اللتزامات العربية ونق�شهما لتفاق دويل وعهد عربي وواجب 
قومي قد�ش ، بامتناعهما عن تنفيذ اتفاقية الت�شامن العربي املربمــة ، وذلك لتغطية نفقات اجلي�ش 
الق�شية اخلطرية  هــذه  يعالج  ان  املوقر  و�شيرتتب على جمل�شكم  امل�شلحــة  والقوات  الأردين  العربي 
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بالتعاون مع احلكومــة ليجاد احلل املنا�شب لها عندما يعر�ش عليكم قانون املوازنة العامة الذي كــان 
على احلكومــة ان تقرره كقانون موقت ل�شفــة ال�شتعجاليــة اثنـاء غياب جمل�شكم املحرتم .   

الوقت  لها  الوقت عنايتها الى جهاز املوظفني فقامت بقدر ما �شمح         قد وجهت احلكومة بذات 
والظروف بتطهريه من عنا�شر ال�شغب واحلزبية واملح�شوبية واقامت ال�ش�ش الولية لبناء هذا اجلهاز 
ال�شتقرار  وتوفري  وم�شتقبلهم  حقوقهم  وحماية  املوظفني  احوال  حت�شني  تكفل  متينة  دعامات  على 
والطماأنينة لهم ل�شمان ح�شن خدمتهم وولئهم للدولة وان القوانني والنظمة الالزمة لهذه الغاية هي 

الآن يف دور العداد و�شتعر�ش الت�شريعات املتعلقة بذلك على جمل�شكم الكرمي . 
 ح�شـرات الأعيان  والنواب

       ما كان الو�شع القت�شادي للبالد الركيزة الولى التي يعتمد عليها يف �شيانة ا�شتقالله واملحافظة 
عليه كان من البداهة ان تويل كل حكومة هذا املو�شوع بالغ عنايتها ، واق�شى اهتمامها وعلى هذا فقد 
وجهت احلكومة احلا�شرة وهي يف غمرة م�شوؤولياتها املت�شعبة ق�شطا كبريًا من جهدها لهذه الناحية 
فا�شدرت قانونا موؤقتا بان�شاء جمل�ش العمار وعينت لهذا املجل�ش نخبة من الكفاء ذوي الخت�شا�ش 
فان  اي�شا  عليكم  �شيعر�ش  الذي  اخلا�ش  قانونه  احكام  ومبقت�شى  ون�شاطه  اعماله  املجل�ش  وبا�شر 
�شيتولى تخطيط م�شاريع المناء القت�شادي  الذي  جمل�ش العمار اجلديد هو اجلهاز القت�شادي 
تاأمني  الى  الق�شوى  نهايته  يف  يهدف  عام  برنامج  وفق  امل�شاريع  هذه  تنفيذ  على  وال�شراف  للبالد 
الكتفاء الذاتي تطبيقا لل�شيا�شة املر�شومة . يف ان ي�شبح هذا البلد م�شتقال ا�شتقالل اقت�شاديا ويف 
غنى عن اية م�شاعدة خارجية كائنا ما كان لونها و�شكلها وم�شدرها . ومما يجدر ذكره بهذه املنا�شبة 
ان امل�شوؤوليات التي وكل بها الى جمل�ش العمار قد و�شعت حدا لتعدد الجهزة والدوائر التي كان يعهد 
اليها �شابقا مبعاجلة امل�شاريع القت�شادية الكربى على ا�ش�ش مرجتلة فح�شرت جميع هذه امل�شوؤوليات 
مبجل�ش العمار واتخذت التدابري الالزمة لتمويل تلك امل�شاريع من  الموال اخلا�شة التي ر�شدت لها 
يف موازنة الدولة . وانه لي�شرنا ان نذكر هنا ان العمل ي�شري قدما يف عدد من هذه امل�شاريع الرئي�شية 
كان�شاء امليناء الكبري يف العقبة والطريق ال�شحراوي وم�شروع الفو�شفات بال�شافة الى ما مت احرازه 
من تقدم بارز يف اخلطوات لتنفيذ م�شروع البوتا�ش واقامة م�شفاة البرتول وغري ذلك من العمال 
العمل يف  ان  كما   . قبل احلكومة  الكافية عنها من  املعلومات  اليكم  �شتقدم  التي  الأخرى  وامل�شاريع 
البحث والتنقيب عن البرتول من قبل ال�شركة �شاحبة المتياز ي�شري ح�شب برناجمه املقرر . وبهذه 
اآخر  امتياز  الولية ملنح  اتخذت الجراءات  ان احلكومة قد  الى م�شامعكم  ننقل  ان  ي�شرنا  املنا�شبة 
للتنقيب عن البرتول يف الق�شم الثاين من الق�شام الثالث التي ق�شمت اليها اململكة لغرا�ش التنقيب 
للبطالة  تخفيفا  العاملة  اليدي  ت�شغيل  يف  م�شكورة  جهودا  احلكومة  بذلت  تقدم  ما  الى  وبال�شافة 
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لها املخ�ش�شات يف  التي ر�شدت  العامة  امل�شاريع  وتنفيذ  الطرق  الدوائر املخت�شة يف �شق  ون�شطت 
موازنة الدولة . وكذلك عملت احلكومة على نقل جمل�ش النقد الأردين الى عمان التي �شتكون مركزه 
الرئي�شي بعد اليوم واعادت ت�شكيل هذا املجل�ش على ا�شا�ش وطني م�شتهدفة بذلك الى ان�شاء م�شرف 

مركزي للدولة يتولى �شوؤون النقد ومعامالت احلكومة املالية . 
 ح�شـرات الأعيان  والنواب

       ان ما تتحمله بالدنا العزيزة من تبعات وم�شوؤوليات بالن�شبة الى ق�شية فل�شطني وازاء اخلطر 
ال�شهيوين الذي نقف واياه وجها لوجه دفاعا عن امة العرب يف �شتى اقطارها وام�شارها يفر�ش 
وذلك  الدفاعية  وحاجاتنا  الع�شكرية  �شوؤوننا  الى  الزائد  الهتمام  وتوجيه  اجلهد  م�شاعفة  علينا 
بالعناية التامة بجي�شنا البا�شل ، وح�شد المكانيات لتقويته وجتديد ا�شلحته وتعزيز احلر�ش الوطني 
بحيث تتكامل قوى البالد ب�شكل يدفع عنها العاديات وميكنها من الدفاع عن كيانها وحدودها ومن 
ال�شتمرار يف تاأدية هذا الواجب دفاعا عن العروبة باجمعها . وحتقيقا لهذه الغايات القومية رحبنا 
بامل�شاعدات الع�شكرية غري مقيدة ول م�شروطة ، لتاأمني ا�شباب القوة واملنعة جلي�شنا الذي كان ول 
يزال م�شرب المثال يف م�شتواه الرفيع وتدريبه العايل وب�شالته وقدرته ، ولتزويده بال�شالح احلديث 
ليحتفظ مبزاياه الع�شكرية والدفاعية وليبقى يف مقدمة اجليو�ش العربية كفاءة وعدة و�شالحا واما 
واملنبثقة عن  الثابتة  التقليدية  الدولة  ل�شيا�شة  ينقطع  ل  امتداد  فهي  اخلارجية حلكومتنا  ال�شيا�شة 
مباديء النه�شة العربية التي حمل بيتنا الها�شمي لواءها طوال ن�شف القرن احلايل والتي كر�شنا 
حياتنا ونذرنا انف�شنا للعمل يف �شبيلها وحتقيق اهدافها يف الوحدة الكربى وخدمة القومية العربية 
خدمة خال�شة لوجه اهلل والوطن ، بعيدة عن النانية غري متوانني ول مرتددين يف بذل النف�ش والنفي�ش 

خلري امتنا واعالء �شاأنها حتى ن�شل الى ما ن�شبو اليه من عزة وجمد وكرامة . 
       واما عالقاتنا الدولية فهي مرتكزة على مبدئنا الذي نتم�شك به مب�شادقة من ي�شادقنا ومعاداة 
من يعادينا ، نحارب ال�شتعمار وال�شيطرة الجنبية ايا كان لونهما و�شكلهما ونحر�ش على ا�شتقاللنا 
وحريتنا ، غري مرتخ�شني يف خطتنا القومية ، موؤكدين �شيا�شتنا التي طاملا اعلناها ورددناها بعدم 
الن�شمام الى اية احالف اجنبية ول اخل�شوع لية مباديء دخيلة علينا او الرتباط باية �شيا�شات 
ل تتفق مع م�شلحتنا الوطنية والقومية ، كما نوؤكد حر�شنا على ان تقوم العالقات بيننا وبني �شائر 

الدول جميعها على ا�شا�ش امل�شاواةالتامة واحرتام حقوق ال�شيادة . 
 ح�شـرات الأعيان والنواب

       اننا اعتمادا على ما نقدره وناأمله من اخال�شكم لبالدكم وحر�شكم على م�شلحة امتكم ووطنكم 
لناأمل ان تقوم ال�شلطتان الت�شريعية والتنفيذية بواجباتهما مبا ين�شجم مع هذه الغايات املن�شودة وان 
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اننا  موؤكدين  وال�شهر على م�شلحتها  البالد  بينهما خلدمة  ال�شادق  والتاآزر  الفعلي  التعاون  يتحقق 
�شنكافح لتحقيق اهدافنا مهما واجهنا من �شعاب لنبني بالدنا البناء املتني ، خالية �شفوفنا من دعاة 
الهدم والفو�شى و�شعاف النفو�ش ونوؤدي واجبنا القومي على الوجه الكمل معتمدين على اهلل وعلى 
انف�شنا مهما طال الطريق . اقوياء يف احلق ويف الدفاع عن احلق، و�شائلني املولى  وجل ان يهدينا 
جميعا �شواء ال�شبيل وان ياأخذ بيدنا الى ما فيه اخلري والربكة والتقدم والزدهار لهذا ال�شعب الكرمي 

والوطن العزيز ، انه �شميع جميب .           
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 وال�شالة وال�شالم على نبيه الكرمي

 
ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب

       افتتح هذه الدورة العادية ملجل�شكم املوقر محييا اياكم اطيب حتية �شاكرا لكم ما قمتم به منذ ان 
خاطبتكم من فوق هذه املن�شة يف ال�شنة الفائتة من اعمال محمودة حققت الن�شجام التام بني �شلطات 
ربوع  والطماأنينة يف  المن  توطيد  وعلى  العقبات  وتوقي  الزمات  و�شاعدت على تخطي  العليا  الدولة 
هذا البلد العزيز، راجيا ان تت�شم دورتكم العادية هذه باملعهود فيكم من �شدق القول و�شداد الراأي 
واخلال�ش يف خدمة الوطن وال�شعب ، وان تكون فاحتة عهد من اخلري والزدهار، واليمن وال�شتقرار . 

 ح�شـــرات الأعيـــان ، ح�شـــرات النــواب 
       لقد كانت هذه اململكة الفتية منذ ان �شيد بنيانها ورفع اركانها جدنا امللك ال�شهيد وارثة النه�شة 
العربية الكربى . ت�شتظل بر�شالتها اخلالدة يف �شرب واميان وت�شري دوما على مداها يف الجتاهات 
والنطالق  الدعوة  ومركز  الوطنية  الآمــال  وملتقى  القومية  الماين  موطن  فكانت  ال�شيلة  العربية 
لتحقيق اهداف تلك النه�شة يف التمرد والوحدة ويف حماية التقاليد القومية و�شيانة العقائد الروحية 

واقامة كيان عربي موحد كامل ال�شيادة وال�شتقالل ، ي�شنع التاريخ من جديد . 
ولقد �شرب الردن ال�شابر املجاهد طيلة تاريخه احلافل املثل العلى يف البذل والت�شحية ويف احلر�ش 
التعاون املطلق مع �شقيقاته العربيات لدرء الخطار الوافدة  على وحدة ال�شف العربي والرغبة يف 
على بالدنا العزيزة حتمل يف طياتها العقائد امللحدة واملباديء الفا�شدة التي ل غر�ش منها ال متزيق 

المة العربية وت�شتيت �شملها والق�شاء على املها يف الوحدة الكاملة . 
تنكر  الى  ملتفت  وثبات غري  بعزم  املر�شوم  الوا�شح  النبيلة يف طريقه  غايته  الى  الردن  م�شى         
ال�شدقاء وظلم القرباء وغري معني مبا يو�شع يف �شبيله من عراقيل وعقبات ول مبا يحاك له من 
د�شائ�ش وموؤمرات ول ذنب له ال انه وقف وما زال يقف وحده �شابرا مرابطا على خط الدفاع الول 
ولقد   . املقد�شة  القومية  بر�شالته  العميق  اميانه  موؤمنا  مقد�شاتها  ويحر�ش  العروبة  اماين  يحمي 
كان ما كان مما عرفتم من فنت ومحن املت بهذا اجلزء الغايل من دنيا العروبة . بيد الهل وذوي 
، لقيناها بالعتب حينا وباللوم حينا وباحلمية واملــروؤة يف كل حني ، متكلني على اهلل تعالى  القربى 
معتمدين على ما نعرفه من وعي ال�شعب الويف وب�شالة اجلي�ش المني حتى ا�شتطعنا بال�شرب على 
ايدي املف�شدين ومثريي الفنت ان نقوي دعائم المن وال�شكينة وان نوطد حكم القانون والنظام وان 
نعيد الهدوء وال�شتقرار الى هذه الربوع الوادعة املطمئنة وان جننب اردننا احلبيب الهزات الدموية 
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الليمة التي ا�شابت اجزاء اخرى غالية من وطننا العربي الكبري م�شحوبة بال�شحايا الربيئة واعمال 
الهدم والتخريب يف جو م�شحون بالرهبة املحزنة وال�شك املخيف الذي ي�شتهني بكل القيم الخالقية 
واملفاهيم الن�شان�شة مما عرقل خط ال�شري العربي عن اهدافه القومية التي كانت و�شيكة التحقيق 
وق�شى على احلركة املباركة التي بداأناها باجماع جمل�شكم املوقر بالحتاد مع العراق ال�شقيق كخطوة 
عملية اولى يف حتقيق الوحدة العربية ال�شاملة التي هي غاية ال�شوط ونهاية املطاف، نحيا من اجلها 
ونق�شي يف �شبيلها ونتحمل من جرائها امل�شاعب والآلم .  وقد كان من اآثار تلك النك�شة ان القيت 
التي  امل�شوؤوليات  تلك   ، اجل�شام  م�شوؤولياته  الى  بال�شافة  كبرية  اخرى  م�شوؤولية  الردن  عاتق  على 
�شيظل هذا البلد العزيز  يتحملها �شابرا محت�شبا موؤمنا باهلل واثقا بنف�شه مطمئنا الى الغد املاأمول 

بعون اهلل وم�شيئته عز وجل . 
 ح�شــرات الأعيـان ، ح�شــرات النــواب

الو�شط  ال�شرق  يف  العربية  البالد  اجتاحت  التي  الهوجاء  العا�شري  وجه  يف  الردن  وقف  لقد         
وت�شميما  النوازل  مقارعة  وت�شميما، همة يف  ال همة  املرتاكبة  الحداث  تزيده  ل  كالطود  �شامدا 
الهادية الى طريق اخلري والنور ، وقف ، مل يهن له عزم ومل تلن له قناة ينا�شد  على ن�شر ر�شالته 
اخوانه من تنكر منهم ومن ظلم ان يتقوا اهلل يف قوميتهم ودينهم وان ميدوا ايديهم الى يده ال�شمحة 
الوفية للتعاقد على احلق والتعاهد على اخلري والتالقي يف ميادين ال�شرف والثاأر وغ�شل العار . فلن 
تلق دعوته ال�شادقة املخل�شة ال اجلحود والنكران ، وال ال�شرار والتحدي والعدوان ، وال مزيدا 
من تبييت الد�شائ�ش وتدبري املوؤامرات ، وجرت الرياح �شعثاء غرباء مبا ل يتفق مع قوميتنا وديننا 
انحرافات  من  العربي  عاملنا  يف  ويحدث  حدث  ما  ان  وب�شرية  عني  ذي  لكل  ات�شح  حتى  وتقاليدنا 
التي  الدولية  ال�شيوعية  والتدمري امنا هو من تخطيط  الفو�شى  الى  القومي واندفاعات  ال�شلوك  عن 
تاريخنا  مقومات  على  الق�شاء  بغية  الخــرى  تلو  واحــدة  العزيزة  بالدنا  الى  للت�شلل  جاهدة  ت�شعى 
من  الفلك  هذا  يف  يدور  من  فلكه  يف  لتدور  جديد  �شر�ش  ا�شتعمار  بعجلة  وربطها  قوميتنا  ومفاخر 
الدول الخرى التي اخ�شعها هذا ال�شتعمار الباغي بالعنف ، وا�شتعبدها بالقوة وحرمها نعمة احلرية 
وال�شتقالل التي كانت تنعم بها �شعوبها احلرة املتمدنة وا�شبح الردن العزيز ، جزاء ثباته ومت�شكه 
بحريته وكرامته هدفا ل�شهامها الغادرة فهبت ال�شيوعية امللحدة الهدامة حتر�ش اعوانها وعمالئها 
وماأجوريها على تدمري كيانه واغت�شاب حريته وا�شتقالله بالتدخل يف �شوؤونه الداخلية وبا�شتخدام 
�شتى و�شائل العدوان املبا�شر وغري املبا�شر مما مل يعرف له مثيل يف تاريخ العالقات الدولية ل �شيما 
يف العالقات الخوية بني ال�شقيقات وال�شقاء ، المر الذي ا�شطررنا مع حكومتنا ومبوافقة جمل�شكم 
الكرمي الى تلم�ش العون الع�شكري من الدول ال�شديقة ا�شتنادا الى حق الدفاع امل�شروع عن النف�ش 
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الذي اقره ميثاق المم املتحدة واكدته �شنن الطبيعة و�شرائع احلق والعدالة ، فا�شتجابت تلك الدول 
ال�شديقة لدعواتنا م�شكورة على �شنيعها وامدتنا بنجدة ع�شكرية ومبعونات مادية واقت�شادية وكانت 
النجدة الع�شكرية تدبريا دفاعيا واجراء وقائيا موؤقتا، وقد �شبق ان اعلنا يف حينه وكررنا هذا يف اكرث 
من منا�شبة، ان ذلك التدبري الدفاعي الذي اتخذناه اآنذاك كاجراء فوري �شيزول ا�شبابه ودواعيه 
واننا �شنطلب ان�شحاب القوات الع�شكرية حاملا تتح�شن الحوال امل�شطربة يف املنطقة وينق�شع اخلطر 

الذي كان يهدد كيان هذا البلد و�شالمته . 
 ح�شــرات الأعيـان ، ح�شــرات النــواب  

بادرنا  البالد  عن  الكيد  اخلطر  لــدرء  الوقائي  التدبري  ذلك  فيه  اتخذنا  الــذي  الوقت  بنف�ش         
اي�شا تطبيقا ملقت�شيات ميثاق المم املتحدة يف مثل هذه احلالت ، الى اي�شال �شكوانا الى املنظمة 
الدولية العاملية ب�شفتنا ع�شوا يف تلك املنظمة الدولية العاملية ب�شفتنا ع�شوا يف تلك املنظمة لتتولى 
م�شوؤولياتها مبوجب امليثاق يف معاجلة الق�شية لوقف التدخل ال�شافر يف �شوؤوننا الداخلية وملنع العدوان 
ال�شريح على ا�شتقاللنا و�شيادتنا . وقد حتقق لنا ما اردناه من تلك اخلطوة ال�شلمية فربزت �شكوانا 
وا�شحة الدللة موؤيدة باحلقائق الثابتة واحلجج الدامغة وكان من نتائج ذلك املوقف ان مت يف الدورة 
اخلا�شة التي عقدتها اجلمعية العامة لالمم املتحدة يف الن�شف الثاين من �شهر اآب املا�شي اتفاق 
جميع الدول العربية الع�شاء يف املنظمة العاملية على التقدم بقرار م�شرتك و�شعته هذه الدول مبطلق 
اختيارها وارادتها وعر�شته على اجلمعية العامة فاقرتن بتاأييد اجماعي من دول العامل فكان ذلك 
الثقة املتبادلة فيما بينهم وان يفتح  مظهر رائعا من مظاهر الخوة العربية نرجوا ان يعيد العرب 
�شفحة جديدة يف عالقاتهم بع�شهم ببع�ش كاأ�شرة واحدة ويق�شي على ا�شباب اجلفوة التي ا�شاعتها 

يف اجواء بالدنا العزيزة �شنائع الد�ش والوقيعة وعنا�شر الهدم والتخريب . 
       ومع ان الردن ك�شاأنه دائما يف ال�شبق الى كل ما يعزز وحدة العرب ويرفع من احرتامهم ومكانتهم 
الدولية قد �شارع الى تنفيذ ذلك القرار »ن�شا وروحا« والى اللتزام بحدوده ومراميه التزاما دقيقا 
مطلقا فاننا ما نزال نالحظ مع ال�شف ال�شديد ان بع�ش ال�شقيقات التي ت�شبب يف اثارة ال�شكوى ثم 
ا�شرتكت مبح�ش رغبتها وارادتها يف و�شع القرار العربي ما برحت ت�شن احلمالت الطائ�شة وت�شتمر 
يف الدعايات اجلارحة والذاعات املليئة بالتحري�ش والثارة وتن�شر ال�شائعات والفرتاءات املغر�شة 
عن هذا البلد املت�شامح الكرمي ، مخالفة بذلك ما اقرته هي بنف�شها والتزمت به وتعهدت باحرتامه 
امام العامل اجمع . على ان �شلوكا �شاذا كهذا لن يوؤثر على ثقتنا باأن هذه الغمامة التي ت�شود اجلو 
العربي �شتنجلي يف وقت غري بعيد حني تدرك تلك ال�شقيقات ادراكا » تاما« انه لي�ش مما يفيد امل�شلحة 
العربية العليا ال�شتمرار على هذا ال�شلوب اخلاطيء يف التعامل بني افراد ال�شرة الواحدة فتحذوا 



182

لل�شمعة  و�شيانة  العربي  ال�شف  وحدة  على  حر�شا  وروحه  بن�شه  القرار  تطبيق  على  وتعمل  الردن 
العربية والكرامة القومية يف عالقاتها والتزاماتها الدولية . 

املنظمة  يف  العربية  الدول  به  برزت  الذي  الرائع  القومي  املظهر  يكون  ان  المل  وطيد  لنا  وان         
الدولية العاملية موحدة الكلمة والغاية بحيث اك�شبها ذلك مكانة محرتمة لدى اعلى هيئة دولية فاحتة 
عهد جديد جلامعة الدول العربية فنن�شط للجد والعمل وللنهو�ش مب�شوؤولياتها على ا�شا�ش الحرتام 

املتبادل ووحدة امل�شالح والهداف . 
املخل�ش  ال�شعي  الى  الكرمية  امتنا  يهدي  ان  تعالى  ن�شاأل اهلل  الذي  المل  �شعاع هذا  واننا من         
لتحقيقه يف اقرب وقت ومن ثقتنا الكيدة باأن الروح العربية النبيلة التي املت علينا وعلى �شقيقاتنا 
�شعور اللتزام بالقرار العربي الذي ا�شدرته اجلمعية العامة لهيئة المم املتحدة باجماع الراأي بتاريخ 
21 اآذار املن�شرم ومن رغبتنا ال�شادقة ل عن �شعف او ا�شتخذاء، يف تاأييد كل م�شعى ودعم كل جهد 
يبذل لتنفيذ ذلك القرار »ن�شا وروحا« لي�شرنا ان نعلن اليوم من على هذا املنرب ان التفاق قد مت 
بيننا وبني احلكومة الربيطانية ال�شديقة على �شحب قواتها الع�شكرية من الأرا�شي الأردنية ابتداء 
من الع�شرين من �شهر ت�شرين الول احلايل على ان ينتهي ان�شحاب هذه القوات خالل مدة ل ت�شتغرق 

اكرث من الوقت الذي تقت�شيه عملية اعداد وتاأمني و�شائط النقل الالزمة لذلك . 
 ح�شــرات الأعيـان ، ح�شــرات النــواب 

       كان الردن و�شيظل ابدا بوعي �شعبه الكرمي ويقظة جي�شه البا�شل خط الدفاع الول ازاء اخلطر 
. ف�شيا�شتنا  الغالية  » مب�شوؤولياتنا نحو ق�شية فل�شطني  �شعورا  نكون  ولذا فنحن اكرث ما  ال�شهيوين 
بالن�شبة الى هذه الق�شية التي هي ق�شية العرب الولى را�شخة ل تتبدل ول تتغري ولن يطيب لنا عي�ش 
او يهداأ لنا بال حتى يعود احلق الى اهله كامال غري منقو�ش ، واول هذه احلقوق حق الالجئني من 
قومنا يف العودة الى ديارهم ووطنهم مع بذل اق�شى العناية لتح�شني احوالهم والهتمام ب�شوؤونهم . 

       واما �شيا�شتنا اخلارجية فانها امتداد ل ينقطع ل�شيا�شتنا التقليدية الثابتة املنبثقة من مباديء 
النه�شة العربية الكربى والتي ترتكز يف ا�شا�شها على حتقيق اماين المة العربية يف التحرير والوحدة 
ال�شاملة . ولذا مكنا نعمل على الدوام و�شنظل نعمل على تاأييد احلركات ال�شتقاللية العربية وتع�شيد 
كل كفاح عربي يهدف الى التخل�ش من ربقة ال�شتعمار وال�شيطرة الجنبية ان ق�شية العرب الكربى 
يف الوطن ال�شليب هي �شغلنا ال�شاغل وحملنا الدائم وثورة التحرر يف اجلزائر هي مرمق اب�شارنا 
ومحط افكارنا . ولقد اثلج �شدورنا تاأليف اول حكومة موؤقتة للجزائر املنا�شلة ف�شارعت حكومتنا الى 
التهنئة مبيالد هذه احلكومة العربية اجلديدة والعرتاف بها واننا لن�شرع الى اهلل يف موقفنا هذا ان 

تكون تلك البادرة فاحتة مين وخري للقطر ال�شقيق وايذانا بتحرره املطلق وا�شتقالله الناجز . 
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       اما عالقاتنا الدولية فهي مرتكزة على املبداأ الذي نتم�شك به دائما وهو م�شادقة من ي�شادقنا 
ا�شتقاللنا  على  ونحر�ش  و�شكلهما  لونهما  كان  ايا  والطغيان  ال�شتعمار  نقاوم  يعادينا  من  ومعاداة 
و�شيادتنا ونفدي وطننا باملهج والرواح غري مرتخ�شني يف حق من حقوقنا موؤكدين عدم خ�شوعنا 
القومية  م�شلحتنا  مع  تتفق  ل  �شيا�شات  باأية  ارتباطنا  او  وتقاليدنا  عقائدنا  تخالف  اجتاهات  لية 
العليا ، م�شتهدفني احلر�ش على ان تقوم العالقات بيننا وبني �شائر الدول على قواعد امل�شاواة التامة 

والحرتام املتبادل . 
       ولقد اثبت الردن يف ال�شنني الخرية بف�شل اخال�ش حكومته ووعي �شعبه ونبل جي�شه انه جدير 
باملكانة الدولية التي ارتفع اليها بحيث ا�شتطاع هذا الوطن العربي ال�شغري ان يفر�ش احرتامه على 
اجلميع وان ي�شل الى منزلة مرموقة يف الأ�شرة الدولية . وتاأكيدا لهذه ال�شيا�شة عملت حكومتنا يف 
ان  تاأمل  ، وهي  وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول  دبلوما�شية مع بع�ش  ان�شاء عالقات  الآونة الخرية على 
ت�شمح المكانيات املالية يف م�شتقبل اليام بالتو�شع يف تبادل التمثيل ال�شيا�شي تثبيتا للمكانة العاملية 

التي احرزناها يف املجالت الدولية . 
       وتلبية ملتطلبات هذه ال�شيا�شة قامت احلكومة بان�شاء دار جديدة لالذاعة الال�شلكية عرفانا مبا 
لالذاعة يف ع�شرنا احلديث من اثر قوي يف التوجيه الوطني والقومي ، ويف التثقيف والتنوير وحلمل 
ر�شالة الردن بال�شكل الالئق الى خارج احلدود واي�شال �شوته احلر الى انحاء املعمورة ويوؤمل ان يبداأ 

البث والر�شال من املحطات اجلديدة يف مدى ال�شابيع القليلة القادمة . 
 ح�شــرات الأعيـان ، ح�شــرات النــواب 

       ان اهتمام احلكومة بار�شاء ال�شيا�شة اخلارجية على ا�ش�ش ثابتة وطيدة على الوجه الذي ا�شلفنا 
مل ي�شرفها عن القيام ب�شائر واجباتها يف ال�شوؤون الدفاعية والداخلية . ان �شعورنا القوي مبا هو ملقى 
على عاتق هذا البلد المني من م�شوؤوليات كربى وتبعات ج�شام هو الذي ميلي علينا دائما م�شاعفة 
اجلهود لتقوية جي�شنا وقواتنا امل�شلحة . واننا ن�شعى ال�شعي املتوا�شل لتوفري المكانيات املالية لتعزيز 
هذا اجلي�ش وتزويده بال�شلحة احلديثة وتقويته عددا وعدة بحيث يبقى على الدوام كما كان حتى 
اليوم م�شرب املثل ومو�شع الفخر والعتزاز يف م�شتواه الرفيع وتدريبه العاملي ونظامه املمتاز وفيما 

يتحلى به �شباطه وجنوده من �شفات الب�شالة واملروؤة ومزايا الطاعة والولء . 
       وحكومتنا توجه عنايتها الفائقة للتخفيف من القيود ال�شتثنائية التي ا�شتوجبتها دواعي المن 
وحماية ال�شالمة العامة وهي حتث اخلطى للتحلل تدريجيا من تلك القيود بقدر ما ت�شاعد على ذلك 
حالة ال�شطراب التي ي�شود املنطقة باأكملها والتوتر الدويل الذي يعم العامل باأجمعه . وناأمل بعون 
اهلل ومبا نعهده يف �شعبنا الكرمي من ال�شتجابة للم�شالح القومية العليا ومبا ن�شعه يف جي�شنا البا�شل 
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من ثقة ل حتول ول تزول ان نعود بالبالد يف وقت غري بعيد الى م�شتاأنف عهدها من الدعة والرغد 
والطماأنينة وال�شتقرار . 

       واما بالن�شبة الى املوقف املايل للدولة فقد �شهرت حكومتنا على معاجلته ب�شورة تدعو الى الرتياح 
التام ذلك انه بالرغم من ال�شعوبات املتوالية واحل�شار القت�شادي الذي فر�ش علينا وبالرغم ممن 
حالة  من  وبالرغم   ، الدفاع  ومقت�شيات  الطواريء  احوال  ا�شتدعتها  باهظة  لنفقات  الدولة  تعر�ش 
املناطق  املزارعني يف  مد  ال�شروري  من  كان  بحيث  املا�شي  الزراعي  املو�شم  ا�شاب  الذي  اجلفاف 
بالرغم من كل ذلك فقد متكنت   ، الالزمة  املالية  وامل�شاعدات  العاجلة  املادية  بال�شعافات  املاحلة 
احلكومة من التغلب على هذه ال�شعوبات وا�شتطاعت املحافظة على ان�شجام املوازنة العامة وتاليف 
الق�شم العظم من  العجز الكبري الذي تعر�شت له موازنة الدولة لل�شنة املالية احلا�شرة . ويف عداد 
اجلهود التي بذلتها حكومتنا من هذه الناحية اعفاء املكلفني يف القرى املمحلة من ال�شرائب مبا ل 
يقل عن ربع مليون دينار ، وتخ�شي�ش ربع مليون دينار اآخر لقرو�ش البذار بال�شافة الى القرو�ش 
الزراعية الخرى التي ا�شدرها امل�شرف الزراعي وجمل�ش العمار وهي ما�شية الآن يف توزيع هبات 

القمح للمحتاجني والفقراء مما قدمته لنا �شديقتنا الوليات املتحدة المريكية . 
 ح�شــرات الأعيـان ، ح�شــرات النــواب 

       تعلمون ان الو�شع القت�شادي يف اي بلد هو مظهر ما يف ال�شعب من حيوية وطاقة ومظهر اخال�ش 
احلكومة يف توفري ا�شباب املعي�شة الكرمية للمواطنني . و�شنكتفي يف خطابنا هذا اليكم بال�شارة الى 
خطط  وتنفيذ  تخطيط  عن  امل�شوؤول  اجلهاز  باعتباره  العمار  جمل�ش  بها  يقوم  التي  امل�شاريع  بع�ش 
المناء القت�شادي م�شتهدفا ال�شيا�شة املر�شومة لتاأمني الكتفاء الذاتي وحتقيق ال�شتقالل القت�شادي 

والو�شول بالبالد الى مرحلة ال�شتغناء عن اية م�شاعدة خارجية يف مدى �شنني معدودة باذن اهلل . 
كانت يف طور  والتي  املا�شية  الــدورة  اليها يف خطاب  املحنا  التي  امل�شاريع  ان  نذكر  ان  وي�شرنا         
التخطيط والعداد قد بو�شربها كلها وانها �شائرة �شمن الربنامج القت�شادي املقرر بهمة ون�شاط ، 
فقد مت اجناز ق�شم كبري من الطريق ال�شحراوي وطريق وادي املوجب والعمل م�شتمر يف م�شروع ميناء 
العقبة الكبري الذي �شيكلف نحو مليوين دينار ويوؤمل ان ينتهي ان�شاء هذا امليناء يف غ�شون �شنة. وقد 
مت تو�شيع وحت�شني مطاري عمان والقد�ش كما ان الرتتيبات قد متت لتو�شيع م�شنع ال�شمنت بحيث 
تت�شاعف كمية انتاجه لت�شد حاجة البالد الكاملة من هذه املادة ال�شا�شية يف الن�شاء والتعمري . وبداأ 
العمل يف م�شروع قناة الغور ال�شرقية الذي �شينتج عنه و�شع م�شاحة كبرية من الرا�شي اخل�شبة يف 
وادي الردن حتت الري الكثيف ويقدر ان ي�شتغرق اكمال هذا امل�شروع من م�شاريع الري الكربى مدة 

اربع �شنوات و�شينفق عليه مبلغ اربعة ماليني ون�شف مليون دينار تقريبا . 
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       والعناية مبذولة ملعاجلة او�شاع ال�شكة احلديدية واكمال نواق�شها فقد ر�شد مبلغ اربعمائة الف 
القريب  امل�شتقبل  يف  بالمكان  يكون  ان  ونرجو  و�شهاريج  و�شاحنات  جديدة  قاطرات  ل�شراء  دينار 
متديد اخلط احلديدي من النقب الى ميناء العقبة لت�شهيل عمليات ال�شترياد والنقل التجاري من 

هذا املرفاأ الردين . 
       ول تزال ال�شركات التي منحت حق التحري عن الزيت توا�شل اعمالها كما توايل �شركات اخرى 
وطنية البحث والتحري عن املعادن . واما م�شروع ا�شتخراج البوتا�ش من مياه البحر امليت فقد بدىء يف 
ان�شاء امل�شنع التجريبي فيه لختيار احدث الطرق واف�شلها واقلها كلفة ل�شتخراج هذا املعدن وتنقيته 
بحيث يتمكن من مناف�شة البوتا�ش يف القطار الخرى ومزاحمتها يف ال�شواق العاملية ، ويوؤمل ان يتم 
بالمكان  ليكون   . القادمة  ال�شنة  من  الول  الن�شف  خالل  التجريبية  واملالحات  امل�شنع  هذا  ان�شاء 

تعدين البوتا�ش ولو على نطاق �شيق متهيدا لن�شاء امل�شنع الكبري على �شوء اخلربة والتجربة . 
       ويجري تعدين الفو�شفات بتقدم ملحوظ يف النتاج بالرغم مما طراأ على �شري النقل والت�شدير 
من عراقيل ب�شبب الحداث التي �شادت املنطقة يف ال�شهور املن�شرمة . اما م�شروع م�شفاة البرتول 

فقد دخل يف مراحلـه التنفيذيـة واحيل العطاء ملبا�شرة العمل خالل ال�شهر املا�شي . 
الوزارات  مع  التام  بالتعاون   الإعمار  بها جمل�ش  ينه�ش  التي  الخرى  امل�شاريع         هذا ف�شال عن 
املخت�شة يف نواحي حت�شني الزراعة والر�شاد الزراعي ويف المور ال�شحية و�شوؤون الرتبية والتعليم 
الآبــار  بحفر  املياه  م�شادر  وتنمية  الــري  وم�شاريع  املوا�شالت  �شبكة  وحت�شني  الريفي  وال�ــشــالح 
الى  كلها  تهدف  وهي  الفردية  وال�شناعية  الزراعية  وللم�شاريع  للبلديات  القرو�ش  ومنح  الرتوازية 
تطبيق ال�شاليب العلمية يف التطور القت�شادي وت�شغيل اليدي العاملة والجتاه نحو الت�شنيع وحتقيق 

الزدهار القت�شادي يف �شتى امليادين . 
       وقد ر�شدت مل�شاريع التنمية القت�شادية ال�شالف ذكرها املخ�ش�شات الالزمة يف املوازنة العامة 
يف  زيــادة  الى  بال�شافة  دينار  مليون  ون�شف  ماليني  �شتة  من  اكرث  جمموعها  فبلغ  احلالية  لل�شنة 
مخ�ش�شات الرتبية والتعليم بلغت اكرث من ثمامناية الف دينار لل�شنة احلا�شرة . كما ان  ا�شدار 
النظام اجلديد ملوظفي الدولة املدنيني الذي بني على احدث القواعد التنظيمية للخدمة املدنية وكفل 

حقوق املوظفني وعني واجباتهم قد ت�شمن اقرار مالك ثابت لرواتب املوظفني بزيادة بلغت ن�شبتها
التنظيمية جلهاز موظفي احلكومة  العامة من جراء هذه اخلطوة  املوازنة  فتحملت   ، باملاية   )15(

مبلغا يزيد عن ثلث مليون دينار . 
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ح�شــرات الأعيـان ، ح�شــرات النــواب 
اننا اذ نفتتح هذه الدورة العادية ملجل�ش المة ناأمل مبا نعهده فيكم من تقدير �شادق للم�شلحة   
العامة ومبا نعرفه يف حكومتنا من اخال�ش يف العمل، ان يتحقق التعاون الكامل والتنا�شق التام بني 
ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية ، لتاأمني الهدف الذي ن�شبو اليه جميعا ، وهو خدمة البالد وال�شهر 
الركب  ، يف مقدمة  دائما  ، كان  العزيز  الردن  ليكون  املزالق  بهما عن  والبعد  ال�شعب  على م�شلحة 

العربي اميانا بالعروبة وادراكا ملفاهيم القومية ال�شحيحة ورجاء يف امل�شتقبل ال�شعيد ان�شاء اهلل. 
وال�شالم عليكم ورحمــة اللــه وبركاته . 
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فـــي حفل افتتاح الـدورة العاديــةالرابعـة
ملجل�س الأمـة الأردين اخلام�س 

اخلمي�س 28 ربيع الأول 1379 هجرية
املوافق 1 ت�شرين الأول 1959 ميالدية  
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على نبيه الكرمي

 
ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النواب

       وبعد من دواعي اغتباطنا ان نفتتح هذه الدورة العادية ملجل�شكم املوقر يف ميعادها الد�شتوري ، 
وان نحييكم اطيب حتية �شاكرين لكم ما بذلتم من جهد وما قمتم به من اعمال يف الدورة ال�شابقة 
حامدين اهلل العلي القدير على ما اولى من خري ورعاية �شائلينه تعالى ان يلهمكم �شداد الراأي و�شائب 
الأعمال ويوفقكم فيما تعتزمون القيام به من خدمات خلري هذه المة ولزدهار هذا الوطن العزيز . 

 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب
       تعلمون ول �شك ما هب على منطقتنا يف ال�شنوات الخرية من اأعا�شري وما اجتاحها من تيارات 
واحداث افقدت اهلها الطماأنينة وهددت ابناءها ب�شوء العاقبــة ، وكان طبيعيا ان ينعك�ش هذا القلق 
وينا�شل  للحادثات  ي�شمد  ان  البلد  لهذا  مكن  ان  اهلل  نحمد  واننا   ، المني  البلد  هذا  على  والتوتر 
ن�شال البطال حتى خرج �شامخ الراأ�ش موفور الكرامة ومثال يحتذى يف ال�شالبة باحلق وال�شرار 
الوقوف  اليام والحداث �شالمة ال�شرار عليه و�شحة  اثبتت  . وقد  الوا�شح  الهدف  ال�شري نحو  يف 
دونه وو�شوح ال�شيا�شة التي التزمناها يف موقفنا من �شتى الحداث والفنت وجمابهتنا لكل حتديات 
الخطار واملذاهب الدخيلة وانه لي�شرنا ان الغيوم القامتة التي �شوهت �شماء هذا البلد احلبيب قد 
انق�شعت واننا قد خطونا ابواب فجر جديد يحمل يف طياته النور واخلري لهذا البلد العربي وللوطن 
العربي الكرب ، وما هذا كله ال ثمرة موؤكدة لطريق احلق الوا�شح الذي التزمناه والخال�ش يف الغاية 
حول  والتفافها  واخال�شها  ووعيها  الويف  ال�شعب  فئات  مختلف  تعاون  وبف�شل  اجلها  من  تقف  التي 
وح�شن  لواجباتهم  اجلميع  وتقدير  المن  رجال  ويقظة  امل�شلحة  قواتنا  وافراد  �شباط  وولء  العر�ش 

قيامهم مبا اوكل اليهم من اعمال ومهمات . 
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

ا�شتطعنا  ان  ال�شتقرار  و�شمول  الطماأنينة  عودة  يف  املباركة  املرحلة  هذه  نتيجة  من  كان  لقد         
تكري�ش املزيد من اجلهد للبناء واعادة التنظيم وهما ا�شا�ش هذه املرحلة املباركة التي ناأمل ان تكون 
بدء ن�شاطات وا�شعة حتقق اخلري والرفاه والنظام لكل فرد ولكل ناحية ومن اجل هذا بداأنا بخطوات 
اولية يف �شبيل ا�شالح وتقومي مختلف اجهزة الدولة متوخني ب�شل�شلة من اخلطوات، خلق جهاز للدولة 
موؤهل من كافة الوجوه خلدمة ال�شعب خدمة مخل�شة �شادقة وان ي�شبح جهاز الدولة خال�شا من 
ال�شوائب اهال للقيام باعباء مرحلة البناء والن�شاء ورفع امل�شتوى العام وت�شريع العمار ب�شتى نواحيه 

على ا�شرع �شورة واكمل وجه . 
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املواطنني  معي�شة  م�شتوى  ورفع  القومي  الدخل  لزيادة  و�شعيا  القت�شادية  التنمية         ويف جمالت 
الالزمة  امل�شاريع  وهياأنا  امل�شاريع  وتخطيط  درا�شة  اجهزة  وتن�شيق  تنظيم  فاعدنا  اجلهد  وا�شلنا 
لذلك . لقد اعددنا قانونا لن�شاء �شلطة املياه ت�شمل الق�شام املعنية ب�شوؤون املياه يف مختلف الدوائر 
تتولى ا�شتنباط املياه اجلوفية و�شيانة املياه ال�شطحية وحفظها وتنظيم �شوؤون الري والعناية مب�شاريع 
ال�شقاية يف املدن والقرى على ال�شواء . وقد مت حفر وتغليف ثماين ع�شرة بئرا ارتوازية وتخزين مياه 
ثمانية وثالثني نبع ماء تعطى كلها �شبعة ع�شـر الف مرت مكعب من املاء يف اليوم كما �شملت اربع ع�شرة 

بركة �شحراوية وجدد بناءها . 
وا�شبح لقناة الغور ال�شرقية التي يجري العمل فيها حثيثا �شلطة م�شتقلة تتولى ادارة �شوؤونها مبقت�شى 
ت�شريع خا�ش ، وقامت حكومتي باعداد قانون لتوحيد جميع م�شادر القرا�ش الزراعي يف موؤ�ش�شة 
واحدة راأ�شمالها �شبعة ماليني دينار اردين تقوم بتوزيع القرو�ش على املزارعني تبعا لقواعد �شحيحة 
امل�شتنبتات  يف  التجارب  محطات  جميع  بها  ارتبطت  الزراعي  العلمي  للبحث  دائرة  كذلك  وا�ش�شت 
مليون  وزرع  احليوان  امرا�ش  ملكافة  الالزمة  اللقاحات  وانتاج   ، البيطرية  اخلدمات  نطاق  وات�شع 
وخم�شماية الف غر�شة من ال�شجار احلرجية كما مت تطعيم )22( الف �شجرة من الزيتون الربي ومت 
ان�شــاء م�شتنبتني احدهما يف الوالــة وثانيهما يف ال�شوبك كما جتري حت�شريات لزيادة عدد امل�شتنبتات 

الزراعية يف اململكة لتوفري الغرا�ش الكافية للمزارعني .   
       وكذلك اعد م�شروع قانون املجل�ش املركزي ل�شوؤون الكهرباء الذي �شيتولى  ال�شراف على تنمية 
الطاقة الكهربائية وجتميع م�شادرها وربط مناطقها بع�شها ببع�ش بحيث تتوفر الطاقة الكهربائية 
للجميع با�شعار رخي�شة ت�شاعد على ازدهار ال�شناعات املختلفة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية 

وتف�شح املجال لكرب عدد من املواطنني يف كل املناطق ل�شتعمال الكهرباء يف �شتى مرافقهم . 
انتاجهما قبل  يبداأ  ان  وينتظر  البرتول وم�شنع دباغة اجللود  والعمل متوا�شل لجناز م�شفاة         
نابل�ش يف  الزيتون يف  زيت  تكرير  معمل  النتاج يف  لتاأمني  الرتتيبات  اعدت  وقد  املقبل  العام  نهاية 
غ�شون ال�شهر القليلة القادمة . والعمل جار ب�شرعة لمتام تو�شيع م�شنع ال�شمنت ولزيادة انتاجه 
خم�شني يف املائة . كما �شيزيد انتاج الفو�شفات مائة الف طن ، �شنويا وتتخذ الرتتيبات الآن مل�شاعفة 
انتاج الفو�شفات على نطاق او�شع لتاأمني نقله وت�شويقه واما البوتا�ش ف�شيبداأ انتاجه قبل نهاية هذا 

العام وهناك درا�شات م�شتعجلة لنتاج الربوميد من امل�شروع نف�شه .
الطريق  مقدمتها  ويف  اململكة  يف  الرئي�شية  الطرق  �شبكة  وحت�شني  لتو�شيع  العمل  ا�شتمر  وقد         
ال�شحراوي . و�شيتم تعبيد )110( كيلومرتات من الطريق ال�شحراوي خالل �شـهر ت�شـرين الثاين 
القادم والعمل متوا�شل لتاأمني ال�شري على الق�شم  املتبقي منه يف ف�شل ال�شتاء ويتوقع تعبيد الطريق 
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برمته يف ال�شيف املقبل ، كذلك ينتظر ان تتم يف هذه ال�شنة الطريق املو�شلة من عمان والقد�ش الى 
احلدود ال�شورية عرب جر�ش ، اما الطرق القانونية فقد فتح منها يف مختلف اللوية )136( طريقا 
وقد �شاعد ذلك على ت�شغيل عدد كبري من العمال مما خفف من اآثار رداءة املو�شم يف ال�شنة املا�شية . 
واجهزته  الفو�شفات  �شحن  ر�شيف  يف  العمل  فاجنز  العقبة  ميناء  من�شاآت  يف  ا�شتمر  وقد  هذا         
وبو�شر با�شتعمالها . ومن املنتظر ان يتم العمل يف باقي من�شاآت البناء وار�شفة ال�شحن بحيث ت�شتقبل 

البواخر الكبرية قبل نهاية هذا العام . 
       وطراأ حت�شن ظاهر على املوا�شالت التليفونية والربيدية اذ و�شعت املقا�شم املوجودة يف املراكز 
القدمية وان�شئت مقا�شم و�شعب بريدية جديدة يف قرى عديدة واو�شكت بناية املق�شم الآيل اجلديد 
يف العا�شمة على التمام و�شيبا�شر قريبا يف تركيب املق�شم الآيل نف�شه وزيد عدد اخلطوط وو�شائل 
الت�شال ال�شلكي والال�شلكي مع اخلارج .  وقـد حظي النقل اجلوي باهتمام خا�ش فبادرنــا الى ابـرام 
عــدد من  التفاقيات الثنائية للطريان ودخلنا يف مفاو�شات لعقد اتفاقات اخرى مع كل اململكة املغربية 
وليبيا وتون�ش وايران و�شوي�شرا وايطاليا بغية تو�شيع مدى اخلطوط اجلوية الردنية ، وتبذل اجلهود 
الآن لتزويد اخلطوط اجلوية الردنية بطائرات حديثة كما تقوم درا�شات لعادة ربط الطريان  املدين 
يف ترتيب ي�شمن �شالمة ادارته و�شرعة �شيانة الطائرات وتنظيم مواعيد حركاتها وفتحت مراكز 
وادخلت  والقد�ش   عمان  مركزي  الى  بال�شافة  ومعان  واملفرق  العقبة  من  كل  يف  اجلوية  لالر�شاد 

حت�شينات متنوعة على املطارات وزودت باجهزة ار�شاد الطائرات . 
       وقد قمنا بان�شاء دائرة ملراقبة ال�شعار غايتها حماية امل�شتهلكني واقامة توازن عادل بني امل�شتهلك 
والتاجر واملنتج وقد خف�شت ا�شعار املحروقات بكافة انواعها وخف�شت ا�شعار كهرباء عمان وخف�ش 

�شعر ال�شمنت وحول الفرق بني ال�شعر القدمي واجلديد مليزانية المناء القت�شادي . 
       اما ال�شياحة فقد اوليناها اكرب ن�شيب من اهتمامنا لقناعتنا بانها ت�شكل ركنا ا�شا�شيا من دخلنا 
ال�شياحي  اخللق  الى  والدعوة  اخلارج  يف  الدعاية  تعميم  يف  ال�شياحة  دائرة  ن�شطت  فقد   . القومي 
مليون  نحو  ووزعت  وطبعت  الدولية  ال�شياحة  احتادات  وا�شرتكت يف  الداخل  ال�شت�شافة يف  وح�شن 
ن�شرة وكتاب ولفتة �شياحية ومائة واربعني ن�شخة من افالم الدعاية ال�شياحية وقد تظافر ال�شتقرار 

الذي ننعم بـه مع هـذا اجلهد ف�شبب ازدياد ملحوظا يف عدد ال�شياح والدخل املتاأتي منهم . 
يف  مخت�شني  مبعونة  فنية  بدرا�شات  قمنا  فقد  القومي  للدخل  ال�شياحة  مورد  لهمية  وبالنظر         
تتمتع  لل�شياحة  �شلطة  لتاأ�شي�ش  قانون  م�شروع  اعــداد  من  ايام  منذ  فرغنا  وقد  ال�شياحي  الن�شاط 
با�شتقالل وحرية يف العمل واجنزت النظمة املتعلقة بجهاز ون�شاط �شلطة ال�شياحة على ا�شـ�ش فنية 
تاأ�شي�ش  يقني من  ونحن على  ال�شياحة  كليا على مورد  اعتمادا  تعتمد  التي  الخرى  الدول  متبعـة يف 
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�شلطة ال�شياحة وتو�شيع ن�شاطها بحيث ي�شمل كافة املوارد واملوؤ�ش�شات وال�شناعات ال�شياحية �شيمكننا 
من م�شاعفة دخل البلد من ال�شياحة ع�شرات املرات ويف اقرب وقت . 

       وقد نالت الذاعــة الن�شيب الوفر من اهتمامنـا ملا لها من اهميــة ثقافية وفعالية يف التوجيه 
القومي وقد بداأت محطة عمان البث على موجه متو�شطة بقوة ماية كيلوات يف اوائل هذه ال�شنة ونقلت 
ا�شتديوهات رام اهلل الى القد�ش و�شيعزز برنامج البث يف القد�ش عندما يتم تركيب محطة الر�شال 
اجلديدة على املوجة الق�شرية وبقوة ماية كيلوات اي�شا وينتظر النتهاء من تركيبها يف مطلع العام 
القادم كما �شيتم تركيب هوائيات موجهـة الـى اوروبا والمريكيتني لي�شال �شوت الردن الى اخواننا 

املغرتبني من جهــة ومن جهة اخرى تن�شيط الدعاية ال�شياحية . 
       اما يف حقل الرتبية والتعليم فقد اجتهت �شيا�شتنا الى رفع م�شتوى التعليم يف املدار�ش الثانوية 
وتو�شلت الى ذلك بجعل النتقال من احدى مراحل التعليم الى املرحلة التي تليها مبنيا على فحو�ش 
الراغبني يف دخول اجلامعات عن  الثانوية �شفا �شاد�شا يغني  ال�شفوف  ، وزادت  يجتازها الطالب 
الى  الخريين  الثانويني  ال�شفني  يف  الدرا�شة  �شعبت  كما   ، اخلارج  يف  التوجيهية  بال�شفوف  املرور 
�شنة  وزيــدت   . التخ�شي�ش  فروع  بني  املبكر  الختيار  للطالب  يتي�شر  بحيث   ، وادبــي  علمي  ق�شمني 
م�شتوى  الى  م�شتوى خريجيهما ومتهيدا لي�شالهما  لرفع  توخيا  واملعلمات  املعلمني  داري  درا�شة يف 
الكليات التامة . واحلكومة جادة يف و�شع ترتيبات لتوجيه التعليم الثانوي نحو الزراعة وال�شناعة .  
وتقديرا ملا لالآثار القدمية من اهمية �شياحية وعلمية قامت دائرة الآثار ب�شيانة �شور مدينة القد�ش 
واملدرجات الرومانية يف جر�ش وعمان وا�شرفت على اعمال احلفريات يف البرتاء ويف مواقع اخرى 

متعددة �شاهمت فيها بعثات اجنبية امريكية وبريطانية واملانية .
       اما من ناحية اخلدمات ال�شحية فقد جدت وزارة ال�شحة يف مكافحة ال�شل واملالريا والرتاخوما 
و�شلل الطفال وهي ما�شية يف جتهيز م�شت�شفيات اربد وجنني والزرقاء والعقبة وفتح عيادات يف القرى 

البعيدة عن املراكز ال�شحية وان�شاء مراكز لالمومة والعناية بالطفولة يف مختلف انحاء اململكة . 
دعم  يف  جهودها  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  وا�شلت  فقد  الجتماعية  اخلدمات  ميدان  يف  اما         
وتقدمي  الحــداث  ونــوادي  اخلريية  واجلمعيات  التعاونية  واجلمعيات  النقابات  وم�شاعدة  وتن�شيط 
امل�شاعدات للطالب والعائالت املحتاجة وبال�شافة الى ذلك قامت وزارة ال�شوؤون بت�شوية اخلالفات 
العمل  العامل وارباب  العمل والعمال ي�شمن تن�شيق العالقات بن  العمالية وو�شعت م�شروعا لقانون 

وفق النظم احلديثة . 
       ومل نغفل عن اخواننا الالجئني فعملنا مب�شاعدة وكالة الغوث على تخفيف عنائهم وحت�شني احوال 
معي�شتهم وتي�شري فر�ش احلياة الكرمية لهم . وقد ان�شيء لهم مركز تدريب مهني جديد قرب وادي 
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دار  لهم  وان�شئت  قلنديا  يف  املهني  التدريب  مركز  وو�شع  دينار    )  121786  ( تكاليفه  بلغت  ال�شري 
للمعلمني يف رام اهلل ومدر�شة كبرية يف طولكرم وكذلك و�شعت املخيمات ومدت فيها �شبكات توزيع 

املياه و�شيتم الفراغ من اجناز ) 3758 ( وحدة �شكن لهم.
 ح�شــرات الأعيـان، ح�شــرات النـواب 

       قواتنا امل�شلحة هي درع البالد وامل العرب وقمة يف ال�شرف واخللق الع�شكري ومثل يحتذى يف املرا�ش 
كل  امام  ال�شمود  يف  نحملها  التي  لالمانة  اهال  كانت  كما  اهلل  بعون  و�شتظل  ال�شكيمة  وقوة  والتدريب 
الخطار حفاظا عن انف�شنا وعن الوطن العربي كله . ولهذا اولينا قواتنا امل�شلحة كل عنايتنا واهتمامنا 
لتزويدها مبا حتتاجه من �شالح ومعدات توؤمن لها القدرة على القيام بواجبها املقد�ش على الوجه الكمل . 
هذا وقد  بداأنا يف تطبيق النظام الهرمي املعروف يف اجليو�ش احلديثة فيما يتعلق بالرتفيعات وت�شكيالت 
القيادات وتوزيعها وتن�شيقها بحيث توؤمن لقواتنا امل�شلحة فعالية ممتازة دون ال�شراف يف الرجال والموال 
وعلى ا�ش�ش حديثة ا�شولية . وقد �شدر قانون موؤقت للتقاعد الع�شكري يوؤمن افراد القوات امل�شلحة اثناء 

اخلدمة وي�شون م�شتقبلهم وم�شتقبل عيالهم من الوجهة املالية عند اعتزالهم اخلدمة . 
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب

       ان �شيا�شة الن�شاء والعمار التي هي عنوان �شيا�شتنا الداخلية هي الركن الذي يوؤدي بنا للقوة 
واحلفاظ على حقوقنا  القومية  مثلنا  م�شحوذا خلدمة  �شالحا  العربي  البلد  لتجعل من هذا  واملنعة 
وتراثنا ومقد�شاتنا . هذه الهداف املقد�شة ل ميكن احلفاظ عليها وال�شعي املنتج يف �شبيلها بدون 
العتماد على خلق عربي بناء يف العمل ال�شيا�شي الداخلي لهذا مل ندخر و�شعا يف ال�شرب على فلول 
الحزاب الهدامة والنتهازية وعلى ايدي املاأجورين والطامعني يقينا منا ان البناء والهدم ل يجتمعان 
وان مناعة اجلبهة الداخلية و�شالمة اجهزتنا الدميقراطية ال�شحيحة وخلوها من كل �شوائب احلزبية 
على  لنحمد اهلل  واننا  والرفاه  املنعة  للبدء يف طريق  ا�شا�شي  ركن  والرعناء هي  واملاأجورة  الدخيلة 
الوعي الذي يتمتع به املواطنون وادراكهم مل�شار احلزبية الهدامة مما كان له اكرب الثر يف الق�شاء 

الناجز على ن�شاط الهدامني والنتهازيني . 
 ح�شرات العيان ، ح�شرات النواب

       لقد كانت �شيا�شة هذا البلد العربي المني وما تزال قائمة على ال�شراحة وال�شجاعة والخال�ش 
وقائمة على معاين ال�شرف العربي واخللق ال�شالمي التي ر�شمتها ثورتنا العربية املباركة وبوحي  من 
عروبة هذا البلد واميان اهله بقوميتهم وبالر�شالة ال�شامية ، ر�شالة التحرر والوحدة التي حمل لواءها 
جاللة املنقذ العظم امللك ح�شني بن علي وحملها من بعده اأبناوؤه واحفاده كان ل بد لهذا البلد ان 
يدعو الى التكاتف ووحدة ال�شف بني العرب وكان ل بد له من معاجلة اجلو القامت الذي �شاد عالقات 
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الدول العربية بع�شها ببع�ش فاألفنا وفدا طاف البالد العربية واجتمع الى ملوكها وروؤ�شائها وحكامها 
مبينا ما يهدد امل�شالح العربية من جراء بقاء الفرقة والتنابذ . 

       ومت�شيا مع هذه الدعوة دعا الردن لتن�شيط وتقوية اجلامعة العربية على اعتبار انها جهاز �شالح 
عالقاته  من  انقطع  ما  ي�شل  ا�شقائه  الى  يده  ومد  ال�شاملة  الوحدة  نحو  العربية  العالقات  لتطوير 
والتخطيط  املوقف  تقدير  على  والتفاق  واملفاحتة  امل�شارحة  ا�ش�ش  على  منها  بقي  ما  ويقوي  معهم 
امل�شرتك ملواجهة الطواريء والخطار التي تتحدى وتتهدد عاملنا العربي �شاربا بذلك مثال اعلى من 
يف  اخلرباء  اجتماع  يف  تبدي  الذي  الن�شجام  ذلك  املبارك  التقارب  هذا  نتائج  من  فكان  الت�شامح 
بعني  ننتظر  واننا   ، البي�شاء  الدار  اجتماعات  �شادا  اللذان  املتبادل  والتقدير  التام  والتفاهم  لبنان 
المل والرجاء الى اجتماع الذروة املقبل حيث نرجو ان يوفق روؤ�شاء الدول العربية الى درا�شة عميقة 
م�شتمدة من العرب والعظات ومن التجربة والواقع ، تتناول مختلف ق�شايا العرب وعلى راأ�شها ق�شية 
فل�شطني ، فتناأى بها عن �شيا�شة الرجتال وترباأ بها عن انتظار املقادير والحداث وتنقلها من جمرد 
النفعال العاطفي لالحداث الى �شيا�شة ا�شيلة ثابتة جتند المكانيات العربية وحت�شدها للعمل نحو 

الهدف �شمن مخطط عملي وا�شح . 
       اما ق�شية اجلزائر املجاهدة فقد كانت ول تزال مو�شع اهتمامنا اخلا�ش ، وقد قمنا بعونه تعالى 
بجميع ما ترتب علينا من م�شاعدات مادية ومعنوية وبكل ما يفر�شه علينا واجبنا القومي مل�شاعدة 
ن�شال اخواننا يف اجلزائر . اما موقفنا من امل�شاريع الخرية حلل ق�شية اجلزائر فيتلخ�ش يف دعم 

وم�شاندة كل قرار تتخذه حكومة اجلزائر احلرة ب�شدد هذه امل�شاريع . 
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب

       ان ق�شية فل�شطني هي ق�شيتنا الولى و�شغلنا وامياننا الرا�شخ . وهو ان حقنا يف فل�شطني ينبع من 
ا�شا�ش كياننا و�شلب ر�شالتنا وم�شرينا وم�شتقبلنا ، وان ارادة مواطنينا واخواننا املقيمني واملهاجرين 
من فل�شطني هي ارادتنا باملعنى الد�شتوري والواقعي وامل�شاركة يف ال�شتعداد ويف امل�شري وان كل ذرة 
من كياننا ومن جهدنا جمندة لحقاق حقنا يف فل�شطني اما �شيا�شتنا اخلارجية فهي امتداد ل�شيا�شتنا 
ا�شا�شها على حتقيق اماين المة  التي ترتكز يف  العربية الكربى  الثورة  املنبثقة من مباديء  الثابتة 
العربية  تاأييد كل احلركات ال�شتقاللية  ال�شاملة ولذلك بقينا نعمل يف  والوحدة  التحرر  العربية يف 

وتع�شيد كل كفاح عربي يهدف الى التخل�ش من ربقة ال�شتعمار وال�شيطرة الجنبية . 
       اما عالقاتنا الدولية فهي مرتكزة على املبداأ الـذي نتم�شك به دائما  » وهو م�شادقة من ي�شادقنا 
ومعاداة من يعادينا« نقاوم ال�شتعمار والطغيان اأيا كان لونهما و�شكلهما غري مرتخ�شني يف اي حق 
من حقوقنا موؤكدين عدم خ�شوعنا لية اجتاهات تخالف عقائدنا القومية العليا . م�شتهدفني احلر�ش 

على ان تقوم العالقات بيننا وبني �شائر الدول على قواعد امل�شاواة التامة والحرتام املتبادل . 
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ح�شـرات الأعيان  ، ح�شـرات النواب
بناء وان�شاء واعمار  العادية ملجل�ش المة هي مرحلة  الدورة  التي نفتتح بها هذه         ان هذه املرحلة 
فئات  ومختلف  ال�شلطات  هذه  وبني  الدولة  �شلطات  مختلف  بني  الكامل  التعاون  منا  تتطلب  وا�شالح 
فعلى  وال�شهر على م�شلحتها  البالد  بينها خلدمة  ال�شادق  والتاآزر  الكلي  التعاون  يتحقق  وان  ال�شعب 
الرغم من بركة ومين ما حققناه فاننا ما زلنا يف اول الطريق نحو ما ن�شبو اليه من خري لبلدنا هذا 
للوطن العربي اجمع وان حتقيق ما ن�شبو اليه يتطلب م�شاعفة من اجلهد لنعو�ش ما فاتنا ونوؤمن ما 
نهدف اليه من رفاه ومنعة ، حتى نظل كما كنا دائما يف مقدمة الركب العربي اميانا بعروبتنا وادراكا 
ملفاهيمنا وواجبنا ور�شالتنا ومنوذجا يحتذى ورجاء يف امل�شتقبل ال�شعيد ان �شاء اهلل . �شائلني املولى عز 
وجل ان يهدينا جميعا �شواء ال�شبيل وان ياأخذ بيدنا الى ما فيه اخلري والربكة والتقدم انه �شميع جميب . 

وال�شـالم عليكم ورحمــة اللــه وبركاتــه .
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 يف حفل افتتاح الــدورة العادية اخلام�شة
ملجل�س الأمــةالأردين اخلام�س

 
الثالثاء 11 جماد الأول 1380 هجرية

 املوافق 1 ت�شــرين الثاين 1960 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على نبيه الكرمي

 
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب ،

اأطيب حتية  نحييكم  الد�شتوري  ميعادها  املوقر يف  ملجل�شكم  العادية  الدورة  نفتتح هذه  اذ  اننا         
ون�شاأل املولى عز وجل اأن يكلل دورتكم باليمن والقبال و�شادق الأعمال واأن يوفقكم ملا فيه خري هذه 

الأمة وازدهار هذا الوطن العزيز .
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب ،

       لقد كانت هذه اململكة منذ تاأ�شي�شها وارثة ملبادىء النه�شة العربية الكربى ت�شتظل برايتها اخلفاقة 
وت�شري على هدى ر�شالتها اخلالدة التي حملت يف طياتها الدعوة الى التحرر والوحدة وحماية التقاليد 
العربية و�شيانة العقائد الروحية وقيام كيان عربي موحد كامل ال�شيادة وال�شتقالل . وتعلمون اأن اأردننا 
العزيز الذي كان طيلة تاريخه احلافل بالكفاح خلري العرب ل يزال و�شيظل بعون اهلل املثل الأعلى يف 
البذل والت�شحية يف �شبيل الق�شايا العربية كافة . ولقد جاهد بعزم وثبات و�شرب واميان جلمع ال�شمل 
وتوحيد الكلمة رغم ما اعرت�شه من عراقيل وعقبات وما حيك له من د�شائ�ش وما دبر له من موؤامرات 
كان اآخرها احلادث الفاجع الذي اأودى بحياة �شهيدنا ورئي�ش وزرائنا ال�شابق املغفور له هزاع املجايل ونفر 
من املواطنني الأبرار من موظفني ومدنيني ، ذلك احلادث الذي لقى ا�شتنكارا �شـديدا من جميع اأنحاء 
العامل ملا انطوى عليه من جنب ونذالة وتنكر لتعاليم الدين والأخالق العربية التي ات�شفت بال�شجاعة 
واملروءة . ومهما كانت نيات مدبري هذا احلادث نحو هذا البلد العزيز فانه واحلمد هلل مل يزده ال اميانا 
بر�شالته وت�شميما على ال�شري نحو غاياته يف طريقه الوا�شح امل�شتقيم ، تلك الغايات التي ترمي الى خري 

العرب وعزهم وحتقيق اآمالهم  واأمانيهم والنهو�ش بهم الى امل�شتوى الذين ي�شبون اليه .
       لقد وقف الأردن يف ال�شنوات الأخرية يف وجه اأعا�شري هوجاء �شامدا كالطود مل يهن له عزم ومل 
تلن له قناة ، بل ظل مثابرا على ن�شر ر�شالته يف �شبيل البناء والتعاون والخاء وقد مد يده املت�شامحة 
. ومن  ال�شرف والبناء والدفاع عن احلق  التعاون والتالقي يف ميادين  اياهم  ، منا�شدا  الى اخوانه 
املوؤمل حقا اأنها مل تلق من بع�ش اخواننا ال اجلحود والنكران وال�شرار على التحدي والعدوان ومزيدا 
من الد�شائ�ش واملوؤامرات بحيث ات�شح لكل ذي عينني اأن هذا النحراف عن م�شلحة العرب وهذه 
الندفاعات الى الفو�شى والتدمري لي�شت ال من تخطيط اأعداء العرب للق�شاء على قوميتنا وتهدمي 
عقائدنا وتقاليدنا ومن املوؤ�شف اأن يجد هوؤلء لهم يف عاملنا العربي عمالء وماأجورين ي�شتعينون بهم 

على تنفيذ غاياتهم ومقا�شدهم ال�شريرة .
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       واننا لواثقون كل الثقة باأن هذه املوؤامرات والد�شائ�ش واحلمالت الو�شعية التي �شنتها اذاعات 
اجلمهوريات العربية املتحدة و�شحافتها على بلدنا احلبيب الذي حترر من كل قيد وانطلق من كل 
عقال ال من تقيده مب�شالح العرب وارتباطه بكل ما يعود عليهم من خري مل يكن لها من �شبب ال 
موقفنا من ال�شيوعية و�شعينا للحيلولة دون تغلغلها يف عاملنا العربي وتنبيه قومنا الى ما �شجر عليهم 

من م�شائب ومحن وويالت واحن .
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب ،

       عندما جتلت لنا اأهمية اجتماعات هيئة الأمم ، ونحن من املوقنني بفائدة هذه املنظمة العاملية 
وعظيم نفعها لالأمم كافة ول �شيما الدول ال�شغرى ، ومن املوؤمنني باأن يف بقائها �شمانا قويا ل�شيادة 
احلق على القوة وال�شري بقافلة الوجود نحو م�شتقبل كرمي ت�شود فيه مبادىء احلرية والعدل بتقدم 
العاملي  العربي  ال�شرح  هذا  لتدمري  جهد  من  ال�شيوعي  املع�شكر  يبذله  مبا  ال�شاعرين  ومن  الزمن 
الكبري وعندما راأينا روؤ�شاء الدول من ال�شرق والغرب يهرعون الى ح�شور هذه الجتماعات خ�شينا 
م�شائر  وحفزتنا  القومي  واجبنا  دفعنا  العرب  �شالح  يف  لي�ش  مبا  العرب  ق�شايا  يتناولوا  اأن  اأي�شا 
اأوطاننا وق�شايا اأمتنا لل�شخو�ش الى مقر الأمم املتحدة لنعلي �شوت العروبة يف اأهم دورة من دوراتها 
. ولنعلم للنا�ش جميعا مبادئنا واأهدافنا ولنذود عن حقوق العرب يف اأخطر ق�شاياهم األ وهي ق�شية 
فل�شطني وق�شية اجلزائر . وهناك ومن فوق منرب هيئة الأمم ارتفع �شوت الأردن جملجال مدويا باأننا 
لن نقف موقف احلياد بني احلق والباطل بني الهدم والبناء بني الميان والحلاد بني احلفاظ على 
مبادئنا ومقوماتنا ومثلنا ، وبني هدر مبادئنا وتقوي�ش مقوماتنا وتدمري مثلنا ، اأعلنا باأننا �شنقاوم 
الزحف ال�شيوعي الى بالدنا لأننا نوؤمن اميانا را�شخا باأن ال�شر لن يكون خريا يف موطن من املواطن . 
ورحنا ندافع عن اقد�ش ق�شايانا ، ق�شية فل�شطني وق�شية اجلزائر وقد بينا للعامل راأينا ب�شاأنهما بكل 
جالء وو�شوح والبنا بوجوب حل هاتني الق�شيتني حال �شريعا حا�شما �شداه وحلمته اعادة احلق فيهما 
الى ن�شابه مبقت�شى مبادىء العدل وميثاق الأمم املتحدة وبينا وبكل جالء ومبا ل يدع جمال لل�شك 
انه لن يكون يف هذه املنطقة من العامل �شلم حقيقي ما مل حتل هاتان الق�شيتان حال �شريعا وعادل .

اأمتنا وم�شتقبلها ونبني يف قول �شريح ل لب�ش فيه ول غمو�ش  اأنف�شنا وعن  اأخذنا نذود عن         ثم 
للعامل باأجمعه - والأمل يحز يف نفو�شنا - موقف اجلمهورية العربية املتحدة منا وما تبيت لبالدنا من 
�شر وما حتوك لها من د�شائ�ش وما تريد بها من �شر وما حتاول اأن تبث من ذعر يف بالد ل يعرف 
الذعر الى قلوب اأبنائها �شبيال . كل ذلك - يا ح�شرات ال�شادة - لدفاع هذا البلد عن حقه يف ان 
يحيا حياة حرة كرمية ول�شموده كالطود الأ�شم يف هذا الدفاع ولأنه من ناحية اخرى ل يني يدعو 
الى الت�شايف وال�شري بالأمة العربية �شفا �شفا وزحفا زحفا خلدمة اأهداف العرب امل�شرتكة وحترير 
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اأوطانهم املغت�شبة وليكون ) زحفهم املقد�ش( الى خنادق الأعداء ل الى عوا�شم الأهل والأقرباء .
       لقد �شربنا على الكيد حتى بات عدوانا وعلى الثم حتى �شار طغيانا و�شكتنا على مال ي�شكت عليه 
واأغ�شينا عما ل ميكن الغ�شاء عنه ، حتى بلغ ال�شيل الزبى ومل يبق يف قو�ش ال�شرب منزع فك�شفنا 
للعامل حقيقة عبد النا�شر واأو�شحنا �شوء فعله ) وكل نف�ش مبا ك�شبت رهينة ( والق�شية لي�شت ق�شية 

الأردن وعبد النا�شر بل انها ق�شية الأمة العربية وم�شري اأوطانها .
       لقد كان خلطابنا دوي ا�شتح�شان جمع القلوب حولنا وزاد يف عدد ان�شارنا وانا لعلى ثقة من اأن 
الأردن �شيفيد من موقفنا ال�شريح اأعظم فائدة ، ان لنا من امياننا ال�شادق يف خدمة اأمتنا العربية 
لتحقيق  �شاعني  و�شنبقى  �شيهزم  الباطل  وان  النهاية  يف  �شننت�شر  باأننا  اليقني  اأمت  على  يجعلنا  ما 

ر�شالتنا العربية الأ�شيلة  مهما غال الثمن وعز الفداء .
  ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب ،

       ان الأردن باعتباره خط الدفاع الأول اأمام اخلطر ال�شهيوين ولأنه ي�شم الأغلبية ال�شاحقة من 
اخواننا الفل�شطينيني لهو اأكرث من غريه �شعورا وحت�ش�شا بق�شية فل�شطني التي نعتربها ق�شيتنا الأولى 
و�شغلنا ال�شاغل ، وان �شيا�شتنا نحوها هي �شيا�شة ثابتة ل تتغري ول تتبدل وهي ال�شعي للعمل بالتعاون 
مع الدول العربية ال�شقيقة على اعادة احلقوق العربية الى اأ�شحابها ال�شرعيني ولن يهداأ لنا بال ولن 
تقر لنا عني حتى يعود احلق فيها الى اأهله كامال غري منقو�ش ، هذا عهد قطعناه وهدف نعمل على 
حتقيقه ، وان امياننا بوعي �شعبنا ويقظة جي�شنا البا�شل وعدالة ق�شيتنا جتعلنا على اأمت الثقة باأن 

الن�شر للحق ولنا مهما اعرت�ش �شبيلنا من عقبات وو�شع اأمامنا من عراقيل .
تتحمل  والتي  يغ�شل  بالعار حتى  راأ�ش كل عربي  تزال  ول  نكبتها  التي جللت  فل�شطني  ق�شية  ان         
القيادات العربية والى حد كبري تبعاتها وم�شوؤوليات ما جتر وراءها من ويالت وكوارث مبا تنتهجه 
من �شيا�شات انتهازية مرجتلة وما تخططه من متاجرة مب�شاعر اجلماهري ان هذه الق�شية �شنظل 
نفتديها بالأرواح والموال واين لأعلنها كلمة �شريحة حا�شمة باأن الأردن �شوف يبقى بجي�شه واأبنائه 
وكل ما ميلك من قوة وحول يف خط الدفاع عن ق�شية العرب الولى تزول اجلبال ول يزول الى اأن يعود 

احلق الى اأهله يف الوطن ال�شليب كامال غري منقو�ش .
       اأجل ان نظرتنا الى ق�شية فل�شطني تنبعث من �شميم امياننا بحق اخواننا واأهلينا يف ديارهم ومل 
جنعل ق�شية فل�شطني يف يوم من الأيام �شبيال للدعاية وامل�شاومة ومنربا للتهريج وو�شيلة من و�شائل 
ال�شيد ال�شيا�شي اأو جمال لفر�ش ارادة وتو�شع اأو حتكم ونفوذ ، بل اقت�شما مع الالجئني من ابنائها 
التي هي كرامتنا مل نحتجزهم وراء الأ�شالك  العي�ش وحافظنا على كرامتهم  وغري الالجئني لقمة 
ومل مننعهم حرية التنقل ومل نحل بينهم وبني الأعمال واملنا�شب مهما �شمت . واننا لعلى يقني من 
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اأن اأبناء الأردن ب�شفتيه ي�شعرون �شعورا ل يتطرق اليه ال�شك يف اأنهم �شعب واحد ميده بالدم الفوار 
املتوثب قلب واحد هو قلب العروبة ال�شادقة و�شت�شري ال�شفتان جنبا الى جنب ، حتى يحق اهلل احلق 

)ولين�شرن اهلل من ين�شره ان اهلل لقوي عزيز( .
الثورة  مبادىء  عن  املنبثقة  الثابتة  التقليدية  ل�شيا�شتنا  انتهاج  فهي   ، اخلارجية  �شيا�شتنا  اأما         
العربية التي ترمي قبل كل �شيء الى توحيد كلمة العرب يف ظل امل�شاواة وتعاونهم يف �شبيل بناء جمتمع 
عربي قوي متني قادر على حفظ م�شاحله وا�شرتداد حقوقه وتاأييد احلركات ال�شتقاللية يف جميع 

البالد العربية تاأييدا فعال .
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب ،

       حينما و�شلنا الى نيويورك طلب مقابلتنا وزير خارجية العراق معايل ال�شيد ها�شم جواد ودار حديث 
ا�شرتك فيه رئي�ش وزرائنا ووزير خارجيتنا انتهى بالرغبة يف اأن تعود احلياة بيننا وبني العراق احلبيب 
الى ما كانت عليه من �شفاء ووئام ، وهنا تبدت لنا م�شالح الأمة العربية وما ميكن اأن جتنيه من هذا 
التقارب بعد طول القطيعة ثم تراءت اأمام اأعيننا �شور ال�شهداء من اآلنا الأقربني من ن�شاء و�شباب ورجال  
فراأينا اأن جنعل واجبنا نحو وطننا واأمتنا فوق عواطفنا وم�شاعرنا اخلا�شة ، �شمدنا جراحاتنا العميقة 
بالعرتاف  ناأمر  بالنيابة  وزرائنا  لرئي�ش  فاأبرقنا   . العربية  الأمة  وخري  القومية  ودعاء  الوطنية  بنداء 
بالو�شع القائم يف العراق ولقد كان اأعظم عزاء لنا اأن ال�شعب العربي هنا وال�شعب العربي يف كل مكان 
قد قابل هذه اخلطوة املباركة مبا ت�شتحق من تقدير وثناء واكبار وبهذا �شرب الأردن للعرب مثال يف 
الت�شامح وال�شفح ، وباأنه دائما واأبدا ملكا وحكومة و�شعبا يجعل واجبه نحو قومه ووطنه فوق كل اعتبار 

وبانه دائما وابدا يتقدم الى البذل والفداء والت�شحية يف �شبيل العرب وخلري العرب .
       اأما ق�شية اجلزائر فقد اأوليناها اهتمامنا البالغ و�شاهمنا يف كفاحها بكل ما ا�شتطعنا من عون 
مادي ومعنوي و�شنم�شي يف تاأييدها بجميع ما لدينا من و�شائل حتى ينال اخواننا اجلزائريون حقهم 

يف تقرير م�شريهم ح�شب ما تن�ش عليه روح الأمم املتحدة .
       اأما عالقتنا الدولية فتقوم على مبداأ تاأييد حرية ال�شعب ومقاومة ال�شتعمار والطغيان واملحافظة 
ولن  . غري مرتخ�شني يف حق من حقوقنا  والأرواح  باملهج  و�شيادتنا مفتدين وطننا  ا�شتقاللنا  على 
القومية مع  تتفق مع م�شاحلنا  ل  �شيا�شات  باأية  نرتبط  ولن  تخالف عقائدنا  لأية اجتاهات  نخ�شع 
احلر�ش التام على اأن تقوم عالقاتنا مع �شائر الدول على قواعد امل�شاواة التامة والحرتام املتبادل .

 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب ،
       اأما �شيا�شتنا الداخلية فتقوم على تدعيم بناء الوطن اجتماعيا واقت�شاديا وثقافيا وبث روح الثقة 
والتعاون بني ال�شعب ومن هم يف خدمة ال�شعب ورعاية م�شاحله وحتقيق اأهدافه ثم املحافظة على 
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حريته وحقوقه ودفع غائلة املخربني والعنا�شر الهدامة عنه وال�شعي املتوا�شل لزيادة الدخل القومي 
ورفع م�شتوى معي�شة املواطنني ، ويف �شبيل ذلك تقوم �شائر الأجهزة املخت�شة بدرا�شة وتخطيط عدد 

من امل�شاريع القت�شادية متهيدا لتمويلها واملبا�شرة يف و�شعها مو�شع التنفيذ.
       اأما ما مت يف جمالت التنمية القت�شادية منذ ال�شنة املن�شرمة فيتلخ�ش مبا يلي :

مت ان�شاء امل�شنع التجريبي ملعرفة اأح�شن الطرق ل�شتخراج البوتا�ش والعمل جار الآن لو�شع الت�شاميم 
النهائية من اأجل ان�شاء م�شنع البوتا�ش الكبري بال�شافة الى درا�شة ا�شتخراج الربومني من امل�شروع 
العام  نهاية  قبل  النتاج  يبداأ  اأن  املتوقع  ومن  الدباغة  م�شنع  بناء  يف  العمل  معظم  وانتهى   ، نف�شه 
ويجري الآن تركيب الوحدة النتاجية الثالثة يف م�شنع ال�شمنت التي �شت�شاعف انتاج ال�شمنت يف 
اأواخر هذه ال�شنة . وقد با�شرت �شركة م�شانع الزيوت النباتية يف انتاج ال�شمن النباتي ويوؤمل اأن ت�شد 

حاجة ال�شكان من ناجت هذه امل�شانع يف اأقرب وقت .
امل�شدر يف هذه  الناجت  يبلغ  اأن  ويتوقع   ، زيادة ملحوظة  الفو�شفات  �شركة مناجم  انتاج  وازداد         
ال�شنة ) 000و400 ( طن و�شيبا�شر قريبا با�شتغالل الفو�شفات املوجود يف منطقة احل�شا لول مرة 
. اأما م�شفاة تكرير البرتول الأردنية فقد مت ان�شاوؤها و�شيبا�شر يف تكرير النفط خالل هذا ال�شهر، 
وي�شرنا اأن نعلن اأن راأ�ش املال امل�شتثمر يف ال�شناعة بلغ يف هذا العام حوايل الع�شرين مليون دينار، 

بينما مل يتجاوز املليون يف �شنة 1950 .
الرئي�شية يف اململكة ومت اجناز تعبيد  العمل يف فتح وتو�شيع وحت�شني �شبكة الطرق         وقد ا�شتمر 
الطريق ال�شحراوي بكامله . كما �شيتم اجناز الطريق املو�شل بني �شويلح وجر�ش ، وبذلك ي�شبح 
اأح�شن م�شتوى فني يربط بني مدينة العقبة واحلدود ال�شورية مارا  هناك طريق معبد رئي�شي على 
مبعان وعمان وجر�ش ، و�شيبا�شر قريبا يف تو�شيع وحت�شني طريق البحر امليت - القد�ش اأما الطرق 

الثانوية بني القرى فقد جرى فتح وتو�شيع ما يقارب ) 180 ( طريقا منها .
األف عامل  ت�شعة ع�شر  يقارب  ما  ت�شغيل  الأبنية على  م�شاريع  فيها  امل�شاريع مبا  و�شاعدت هذه         
اأكرثهم من �شكان املناطق التي ت�شررت من رداءة املو�شم الزراعي مما خفف ال�شائقة املالية التي 
حلت بهم ب�شبب اجلفاف . ويف املجال الزراعي قامت وزارة الزراعة بالتعاون مع دائرة البحث العلمي 
الزراعي بار�شاد املزارعني يف كافة ميادين الر�شاد العلمية، وبذلت جهدا كبريا يف مكافحة الأمرا�ش 
النباتية واحل�شرات الفتاكة كما حققت جناحا ممتازا يف الق�شاء على غزوات اجلراد املتكررة فجنبت 
البالد اأ�شرارا فادحة وقد عملت حكومتنا اأي�شا بنجاح حلماية الرثوة احليوانية من الأمرا�ش الوافدة  
والعمل جار الآن حثيثا يف بناء املرحلة الأولى من م�شروع قناة الغور ال�شرقية ومت حتى الآن �شق النفق 

الذي يبلغ طوله حوايل كيلومرت .
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       ويف ميدان املوا�شالت التلفونية والربيدية اأن�شئت مقا�شم و�شعب بريدية جديدة يف البالد ومت حتى 
الآن ت�شييد بناء املق�شم الآيل اجلديد وتركيب جميع اأجهزته ومعداته و�شيبا�شر العمل به قريبا . اأما 
ميناء العقبة فقد ازدهر العمل فيه واأ�شبح ي�شتقبل �شهريا عدد كبريا من البواخر وباتت جتارة الأردن 

تعتمد على هذا امليناء هذا بال�شافة الى املبا�شرة يف تنظيم مدينة العقبة على اأ�ش�ش فنية حديثة .
       وحظي النقل اجلوي باهتمام خا�ش. وعقدت اتفاقات مع بع�ش �شركات الطريان العاملية لهبوط 
طائراتها يف مطارات الأردن كما تبذل اجلهود الآن لتزويد اخلطوط اجلوية الردنية بطائرات حديثة 

واأدخلت حت�شينات متنوعة الى املطارات.
       اأما ال�شياحة فقد اأوليناها الن�شيب الأكرب من اهتمامنا باعتبارها ت�شكل ركنا اأ�شا�شيا من دخلنا 
الداخل  ال�شت�شافة يف  الدعاية يف اخلارج وح�شن  تعميم  ال�شياحة يف  دائرة  ن�شاط  ونتيجة  القومي 
وحالة ال�شتقرار زاد عدد ال�شياح يف هذه ال�شنة والدخل املتاأتي من ال�شياحة ازديادا كبريا . وقد نالت 
الذاعة ن�شيبا وافرا من اهتمامنا ملا لها من اأهمية ثقافية وفعالية يف التوجيه القومي ، وجرى قبل 
�شهرين افتتاح محطة الر�شال اجلديدة على املوجة الق�شرية بقوة ماية كيلوات ، و�شيتم قريبا تركيب 

الأجهزة التي ميكن بوا�شطتها اي�شال �شوت الأردن الى اخواننا املغرتبني .
       اأما يف حقل الرتبية والتعليم فقد اجتهت �شيا�شتنا الى رفع م�شتوى التعليم يف املدار�ش الثانوية 
بزيادة �شف �شاد�ش يغني الراغبني يف دخول اجلامعات عن املرور بال�شفوف التوجيهية يف اخلارج 
بالتعليم  الهتمام  وزاد  واأدبي  علمي  ق�شمني  الى  الأخريين  الثانويني  ال�شفني  يف  الدرا�شـة  وق�شمت 
املهني ال�شناعي والتجاري والزراعي و�شرع بتطبيق مناهجه ب�شورة اأو�شع فاأحدث مدر�شة �شناعية 
يف مدينة اربد وبو�شر التعليم فيها هذا العام ومت افتتاح ثالثة م�شاغل زراعية للطالب بال�شافة الى 
امل�شاغل الثالثة املوجودة �شابقا و�شرع يف تاأ�شي�ش مدر�شـة �شناعية يف نابل�ش وقد اأ�ش�شت كليتان للعلوم 

يف عمان والثانية للمعلمات يف رام اهلل وبدا التدري�ش فيهما .
الأردنية  للجامعة  نواة  تكون  كلية زراعية على م�شتوى جامعي  تاأ�شي�ش  الى  النية متجهة  وان         هذا 
يف امل�شتقبل . وتقديرا ملا لالآثار القدمية من اأهمية �شياحية وعلمية قامت دائرة الآثار برتميم بع�ش 
املختلفة  التنقيب  بعثات  ون�شطت  والبرتاء  الأثرية  عمان  وقلعة  الروماين  واملدرج  ال�شالمية  الق�شور 
للعمل يف الأردن . اأما من ناحية اخلدمات ال�شحية فقد ا�شتمرت وزارة ال�شحة يف م�شاريع مكافحة 
ال�شل واملالريا والرتاخوما و�شلل الأطفال والأمرا�ش اجللدية وقد قامت مختربات وزارة ال�شحة بانتاج 
املطاعيم ال�شرورية للبالد ، ومت التربع لأمر املنظمة ال�شحية العاملية بثالثة ماليني جرعة مطعوم �شد 
اجلدري �شنويا اأ�شاب لبنان ال�شقيق منها مليونا جرعة وجتري الت�شالت حاليا مع املنظمة ال�شحية 

العاملية واليوني�شيف وبعثة العمل الأمريكية لجراء تطعيم عام �شد �شلل الطفال يف ال�شنة القادمة .



205

       اأما يف ميدان اخلدمات الجتماعية فقد وا�شلت وزارة ال�شوؤون الجتماعية جهودها يف م�شاعدة 
الفقراء واملر�شى والعجزة ورعاية اجلمعيات اخلريية والأندية الهلية والعناية بالأحداث اجلانحني 
اأحكام قانون  اأ�شرفت على تطبيق  اآخر من اجلمعيات التعاونية كذلك  كما عملت على تاأ�شي�ش عدد 
عليهم  والتعوي�ش  ا�شتخدامهم  و�شروط  والعمال  العمالية  بالنقابات  يخت�ش  فيما  اجلديد  العمل 

ومكافاأتهم ب�شكل عادل .
 ح�شرات العيان ، ح�شرات النواب ،

اأق�شى  احلكومة  بذلت  وقد  الخريتني  ال�شنتني  واجلفاف يف  بالقحط  ا�شيبت  البالد  اأن  تعلمون         
جهدها يف تخفيف ال�شائقة التي جنمت عن ذلك فبادرت يف احلال الى تزويد القوى العط�شى باملاء كما 
وزعت و�شتوزع كميات من احلنطة التي تربعت بها احلكومة الأمريكية للمحتاجني مما خفف و�شيخفف 
من اأثر هذه ال�شائقة وقامت احلكومة باعفاء جميع املكلفني من �شريبة الأرا�شي واملوا�شي بال�شافة 

الى تاأجيل القرو�ش الزراعية وهي جادة الآن يف تاأمني البذار للمزارعني لل�شنة الزراعية القادمة .
       واأ�ش�شت �شلطة مياه مركزية با�شرت العمل فعال من اأجل ا�شتنباط املياه اجلوفية و�شيانة املياه 
ال�شطحية وحفظ وتنظيم �شوؤون الري والعناية مب�شاريع الري وال�شقاية يف املدن والقرى على ال�شواء 
ومن املهم اأن نعلم اأن البناء القت�شادي والعمراين والجتماعي يف كل بلد ل يكتب له النجاح ال يف 
ظل احرتام القانون والنظام وتوفر الأمن وال�شتقرار والتعاون التام بني ال�شلطات امل�شوؤولية وال�شعب 
العزيز  البلد  الهدوء وال�شتقرار يف هذا  ا�شتمرار  اأجل هذا فان احلكومة �شاهرة وعاملة على  ومن 
بكل حزم و�شالبة و�شت�شرب ب�شدة على يد كل من ت�شول له نف�شه العبث بالقانون والنظام وال�شري يف 
ركاب عمالء الهدم والف�شاد والحلاد واعداء العرب اأو النتماء الى احلزبية امل�شتوردة من اخلارج .

ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب ،
العتزاز  واننا مبزيد  العرب  واأمل  البالد  درع  و  الوطني  امل�شلحة مبا يف ذلك احلر�ش  قواتنا  ان         
نفاخر مبا تتحلى به من اخللق الع�شكري الرفيع وقوة ال�شكيمة وامل�شتوى العايل يف التدريب ، و�شتظل 
بعون اهلل كما كانت اأهال لالأمانة يف ال�شمود اأمام كل الأخطار حفاظا على بلدنا والوطن العربي كله ، 
ولهذا فنحن نوليها كل عنايتنا واهتمامنا لتزويدها مبا حتتاج اليه من �شالح ومعدات متكنها من القيام 
بواجبها املقد�ش على الوجه الأكمل ، ولن نن�شى اأن ن�شيد مبا تقوم به قوات الأمن العام من جهد م�شكور 

يف اأداء واجبها على اأمت الوجوه .
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ح�شرات العيان ، ح�شرات النواب ،
       ان هذه املرحلة التي نفتتح بها هذه الدورة العادية ملجل�ش الأمة تتطلب منا التعاون الكامل ال�شادق 
بني مختلف �شلطات الدولة وبينها وبني مختلف فئات ال�شعب خلدمة البالد وال�شهر على م�شلحتها . 
فعلى الرغم مما حققناه بعون اهلل فاننا ما زلنا يف اأول الطريق ، وان حتقيق ما ن�شبو اليه من خري 
لبلدنا وللوطن العربي كله يقت�شي منا م�شاعفة اجلهد حتى نعو�ش ما فاتنا ونوؤمن ل�شعبنا الرفاهية 
واملنعة وم�شتقبال اأف�شل ، �شائلني املولى عز وجل اأن يهدينا جميعا �شواء ال�شبيل واأن ياأخذ بيدنا الى 

ما فيه اخلري والربكة والتقدم لأمتنا ووطننا انه �شميع جميب .

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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 يف حفل افتتاح الدورة العادية الأولى
ملجلــ�س الأمــة الأردين ال�شـاد�س 

الأربعاء 22 جماد الأول 1381 هجرية
 املوافق 1 ت�شرين الثاين 1961 ميالدية  
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ب�شــم اللــه الرحمــن الرحيــم 
وال�شــالة وال�شــالم علـى نبيــه الكريــم 

 
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

       نحمد اهلل على ما افاء علينا من نعمة الطمئنان وال�شتقرار وهو املانح لكل غنيمة الكا�شف لكل 
عظيمة .. على ال�شرائر وخري ال�شمائر فقدر ما قدر والهم ما ب�شر فكانت العاقبة للمتقني . 

       نفتتح هذه الدورة ملجل�ش المة الردين ال�شاد�ش مرحبني بكم اجمل ترحيب ومهنئني اياكم على 
ما اأحرزمتوه من ثقة غالية وراجني ملجل�شكم املوقر يف دورته هذه التوفيق وكلنا امل ان يكون عهدكم 
عهدا مقرونا باخلري والعمل البناء لرفعة هذا الوطن داعني الى اهلل ان يلهمنا الى ما فيه اخلري لمتنا 

املجيدة والرفعة واملنعة لوطننا العزيز . 
احلبيب  بلدنا  يف  املواطنني  جلميع  وتقديرنا  اجلدد  النواب  بال�شادة  اعتزازنا  عن  نعلن  اذ  واننا         
التي �شادت  العالية  الريا�شية  الرفيع الذي جرت فيه النتخابات والروح  على حد �شواء لن�شيد باجلو 
مراحلها املختلفة وال�شتهداف الكيد للم�شلحة العامة وجعلها فوق كل اعتبار . فلقد كان املر�شحون 
اأر�شى  التي  لتلك احلقيقة  وعي  النتخابي عن  �شلوكهم  ي�شدرون يف  العظمى  وبغالبيتهم  لالنتخابات 
هذا البلد دعائمها وهي ان الفراد - كل الفراد - هم ملك لالمة وخدام لها وان النتخابات ان مل 
تكن جناحا ل�شائر املر�شحني فان ميدان اخلدمة ال�شريفة مفتوح ل�شائر املواطنني وجمال العمل البناء 
رحب لكل قادر امني ولقد ابرزت كل هــذه العوامــل وانتفاء التنافراحلزبي ا�شرتنا الواحدة يف �شورتها 
امل�شرقة ومل توؤثر القلة القليلة ممن �شذ  عن الركب وتبع هواه وهوى من يوايل من هنا وهناك يف �شفاء 
ال�شورة ونقائها مما ي�شتحق منا التهنئة اخلال�شة لكم وللمواطنني جميعا من مل يقدر له النجاح وممن 

تنحى لخوته مت�شكا منه بوحدة ا�شرته ومن اأ�شرف على النتخابات وا�شرتك فيها على حد �شواء .
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

       ان بلدنا الذي حر�ش يف جميع الظروف والحوال التي مرت به على ان يكون املثل الذي يحتذى يف 
متا�شك ابنائه وت�شابقهم للعمل والت�شحية والفداء والذي  نعمل دائما ليكن امثولة يف احلكم ال�شالح 
القائم على الثقة املطلقة بني امل�شوؤولني فيه واملواطنني ليهيب بكم مثلما يهيب بكل ع�شو من اع�شاء 
ولتوفري  اجمعني  العرب  ولمة  له  املزيد من اخلري  الى حتقيق  الهادف  �شريه احلثيث  لدعم  ا�شرته 
القدرة له من خالل ما يعم ربوعه من نه�شة وتطور حتى ي�شتطيع ان يطلق بقوة ا�شد وعزم ا�شلب 
ملالقاة اخوته وا�شقائه يف وحدة �شحيحة �شليمة بعون اهلل وان ما يتجمع لبلدنا من طاقات وامكانات 
وما يتهياأ له من و�شائل وقدرات �شيكون م�شدر خري وبركة لمتنا مبجموعها مثلما �شيكون عماد القوة 

واملنعة لهدافها املقد�شة واآمالها الكبار . 
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       لقد خطت البالد خطوات موفقة رغم الزمات العاملية والحداث التي مرت عليها وعلى املنطقة 
باأ�شرها وكل الدلئل تب�شر باطراد الزدهار يف بالدنا يف جميع امليادين الداخلية واخلارجية ، ولقد 
�شارت �شفينتنا يف بحر هاديء متئدة ال�شراع نحو �شاطىء ال�شالمة وا�شتجابت البالد ل�شتقرار �شيا�شي 

واقت�شادي كان له اكرب الثر يف تدعيم المن يف هذه الربوع وتن�شيط مختلف اجهزة العمل فيها . 
       ولقد راأينا ان نكون اول املب�شرين بهبوب رياح ال�شتقرار والب�شر على البالد فامرنا بالعفو عن 
الفر�شة  اتاحة  عدد وفري من املحكومني واملوقوفني بجرائم مختلفة حر�شا منا ومن حكومتنا على 

امامهم للعودة الى �شفوف املواطنني ال�شاحلني . 
       واننا مت�شيا مع �شيا�شتنا الثابتة يف توفري الطماأنينة واملنعة لبلدنا ويف امل�شاهمة بدعم احلرية 
والمن وال�شالم يف وطننا العربي الكبري ول�شرتداد حقوقنــا املغت�شبة يف فل�شطيننا الغاليــة والـدفاع 
عن مقد�شاتنا ومعتقداتنا كنا و�شنبقى نبذل اجلهد لتمكني قواتنا امل�شلحة من املحافظة على امل�شتوى 
الرفيع الذي حققته وظفرت به يف جمال اخللق الع�شكري والنظام وقوة ال�شكيمة كذلك فقد عملنا 
و�شنظل نعمل لتزويد قواتنا مبا حتتاجه من عدة وامكانات حتى ت�شتطيع القيام مب�شوؤولياتها القومية 
وواجباتها املقد�شة على الوجه الكمل و�شيظل م�شدر اعتزاز وفخار لنا ما تتحلى به قواتنا امل�شلحة 
من كرمي ال�شجايا وما قامت به من جهود جبارة للم�شاركة الفعالة يف بناء هذا البلد وخدمة هذه المة 

والدفاع عن العروبة . 
       وانه لي�شعدنا كثريا ان نرى قواتنا ت�شهم ا�شهاما فعال يف امن البالد العربية وطماأنينتها ولي�ش 
بخاف عليكم ان وحدات من جي�شنا تقوم الآن يف الكويت مع قوات اجلامعة العربية باملحافظة على 
امن هذه الدول العربية ال�شقيقة التي ظفرت با�شتقاللها منذ امد قريب ، وانه لي�شعدنا كثريا ان نرى 
الدول  قرارات جامعة  مع  ال�شقيق مت�شيا  الكويت  ترابط يف  التي  العربية  القوات  مع  ت�شرتك  قواتنا 
التو�شل الى حل عربي اخوي لهذه الق�شية واننا ونحن نرف�ش جمرد  العربية وامال منا يف ان يتم 
ت�شور احلالة التي يقف فيها العربي يف وجه اخيه العربي نوؤمن بان حل هذه الق�شية و�شائر ق�شايا 
بامل�شري  والميــان  العليا  بامل�شلحة  التح�ش�ش  من  القليل  ال  يتطلب  ل  الخوة  بني  والنزاع  اخلالف 

امل�شرتك لمتنا العربية . 
       و�شتبقى قواتنا امل�شلحة دائما معقد الآمال يف ا�شرتداد اجلزء ال�شيل ال�شليب من وطننا والذود 
عن حيا�ش هذا الوطن �شد العدو املغت�شب و�شتكون دائما يف الطليعة يف وقفاتها التقليدية العريقة 

التي تت�شم بها ال�شخ�شية العربية الع�شكرية احلرة . 
       ان قواتنا امل�شلحة وا�شرتنا الردنية حتفظ بالقلب والروح الماكن املقد�شة التي تقوم يف بلدنا 
ل�شمود  م�شرقة  و�شورة  ال�شماء  بر�شالة  املوؤمنني  اخوة  على  حيا  و�شعارا  باهلل  لالميان  رمزا خالدا 
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اليقني يف وجه ال�شك وثبات العقيدة يف وجه الزيغ و�شالل الهوى وانت�شار الميان ال�شادق على قوى 
الكفر والحلاد . 

       ومثلما ان القوات امل�شلحة هي طليعة الفداء والعدة يف معركة احلق ال�شليب كذلك فان على امتنا 
باأ�شرها ان تقدم ا�شباب الفوز والنت�شار يف �شتى ميادين ال�شراع التي تنتظرنا يف قادم الأيام ، ففي 
امليدان ال�شيا�شي ل بد من ان تتكاتف اجلهود وتتحد اليدي يف جهد منظم �شريف ي�شتهدف اظهار 
حقنا امام الراأي العام العاملي ودعوته ملنا�شرته والوقوف الى جانبه ولتحقيق ذلك او �شواه مما نتطلع 
النزوات ول  اليه ل بد من ان تنتظم �شفوف المة محبة �شادقة عميقة ل تعرف  لبلوغه والو�شول 
الهواء وامليول ول بد كذلك من ان تتفتح تلك املحبة عن ثقة وطيدة بالنف�ش وباملجموع واميان بالغاية 
والهدف ليتم �شمان الظفر والنت�شار ان نقطة انطالقنا يجب ان تبداأ من ذات الن�شان العربي يف 
هذا البلد ويف كل بلد عربي �شقيق فثقته بنف�شه هي و�شيلته الى العمل املنظم الهادف اجلريء وثقته 
حتقيقها  الى  طريقه  هي  بر�شالته  وثقته  امل�شرتك  والبناء  املجدي  التعاون   الى  �شبيله  هي  باخوانه 
وبلوغ اهدافها ، ولقد اآن لمتنا ان تنبذ ما تبقى يف �شفوفها من اآثار الفرقة وال�شعف واخلمول، تلك 
التي خلفتها فيها النتهازية ال�شيا�شية وا�شاليب النانية البغ�شة امل�شحونة بالدجل وخراب ال�شمري 

وال�شتهتار بقدا�شة الق�شية الفل�شطينية وامل�شري العربي امل�شرتك باأ�شره . 
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

       اما �شيا�شتنا اخلارجية فتقوم على منا�شرة احلق يف كل مكان وتاأييد ال�شعب العربي يف كل جزء 
من اجزاء عاملنا الكبري و�شد ازره يف �شبيل النت�شار على ا�شباب ال�شعف يف كيانه ودعمه للخال�ش 
ال�شري نحو الهدف ال�شمى يف وحدة عربية  التحرر والنطالق وما يقعده عن  من كل ما يعيقه عن 
�شاملة ا�شا�شها امل�شاواة واخلري والرغبة العامة ال�شادقة . ونحن يف ذلك ل نتوانى عن الكثار من 
ال�شدقاء دون ان ن�شمح باي ترخ�ش يف مبداأ او تهاون يف واجب وا�شعني على الدوام ن�شب عيوننا 

اهداف امتنا يف احلرية والوحدة واحلياة الف�شل . 
على �شوء هذه املباديء من�شي يف حملنا لر�شالة الق�شية العربية نتفياأ ظاللها ون�شري على هديها ل 
نحيد عن مبادئها بل ن�شري قدما يف �شدق املوؤمن و�شالبة املعتقد واميان الواثق بنف�شه املعتز بر�شالته . 
       ان وحدة العرب لأ�شمى اهدافنا واجل امانينا وانها القب�ش الذي ينري لنا ظلمات امل�شالك فنتجنب 

ما ن�شب فيها من �شراك او دبر فيها من د�شائ�ش وموؤامرات . 
       اننا نريد وحدة وطيدة الركان را�شخة البنيان تبني ول تهدم تعز ول تذل تر�شي قواعد العدل 
والميان ل منابر الكفر والطغيان نريد وحدة تدفع بنا الى ان ن�شري ونتقدم بعد در�ش وحتقيق ، وحدة 
على  تقوم  وحدة  ل  ال�شليمة  مبقايي�شها  المور  وقيا�ش  والدرية  والدراية  العلم  من  ا�ش�ش  على  تقوم 

التحكم والهواء والنزوات . 
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       لقد كان يف طليعة ال�شباب التي ادت يف ف�شل جتربة الوحدة التي عرفتها امتنا يف بع�ش اجزائها 
يف ال�شنوات الخرية انها مل تكن ت�شتند الى ال�ش�ش ال�شليمة التي يجب ان تبنى عليها وحدة �شعبني 
ينتمان الى امة واحدة . وكان ا�شلوب تطبيقها يناأى باملجتمع الداخلي وباملجتمع العربي كذلك عن 
ا�شباب القوة واملنعة واليد . فلقد قاد التحكم فيها الى التذمر وال�شكوى وادت النانية الى الفرقة 
ال�شعارات  حقيقة  بانت  ان  ال�شخا�ش  حول  املجموع  ل�شتقطاب  اجلهود  تكتيل  عن  ونتج  والنق�شام 
التي كانت ترفع والهداف التي كان ينادى بها وا�شحة للعيان فرتدت الوحدة الى الف�شل و�شارت الى 
النهيار واننا لعلى امت الثقة بان امتنا العتيدة قد افادت من التجربة وان كفاحها يف �شبيل حتقيق 
�شعاراتها ال�شحيحة واهدافها ال�شليمة �شيم�شي بعد اليوم على تلك ال�ش�ش ال�شليمة التي حتفظ لها 

ثمار جهادها وت�شون لها خطاها من العثار . 
       اننا يف هذا البلد نعمل لنزرع مبادئنا وعقائدنا يف القلوب والعقول ، ويهمنا ان يقوى الميان بها 
وي�شتد من غري اعتبار لوجود ا�شخا�ش او جمموعات بالذات ، ذلك لن �شري امتنا القومي يجب يف 
راأينا ان ل يكون رهنا باحد فلقد حفل تاريخ امتنا بالكثري من الكبوات لن انطالقها كان يف اغلب 
الحيان معلقا بفردا او مرهونا بان�شان وبات من حق اجيالنا املقبلة يف اعناقنا ان نتحول جميعا الى 
جنود امناء لهذه المة وخدام اوفياء لهذا الوطن وان تكون امل�شوؤولية يف يقيننا خدمة نوؤديها باعتزاز 

و�شرف وفداء نبذله عن طواعية و�شغف ل نتبدل يف ذلك ول نتحول عنه ول نتغري . 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النواب 

عنه  تباعده  ل  مرتب�ش  عدو  �شد  العروبة  دنيا  عن  الول  الدفاع  خط  على  يقف  الذي  الردن  ان         
ال�شحاري ول تف�شله جنود وقوات م�شتاأجرة ليعي�ش ق�شيته  الفل�شطينية بكل اآلمها واآمالها ويناأى بها 
ذلك  وله يف  ا�شرتداده  وقد�شية  ال�شليب  العربي  بقدا�شة احلق  ويوؤمن  واملــداورة  واملناورة  املتاجرة  عن 
�شيا�شة اعلنها �شريحة مدوية اكرث من مرة و�شتظل تلك �شيا�شته الى ان تتم ا�شتعادة احلق ورد الكرامة .
        وق�شية فل�شطني كذلك هي ق�شية العرب عامة ول يجوز لية دولة عربية ان تنفرد نحوها ب�شيا�شة 
املناورات  متاآزرين حتى ل جتد  متكاتفني  مت�شاورين  ن�شري يف معاجلتها  ان  علينا جميعا  بل  خا�شة 
�شبيال الى النيل منها والنتقا�ش من حقوق اهلها . ولقد ظهر موقف الردن وا�شحا جليا يوم وفد 
الدكتور جون�شون الى بالدنا لريى راأينا وي�شتطلع اجتاهاتنا فكان موقف الردن كما و�شح يف بيان 
رئي�ش وزرائنا موقف املوؤمن بحقه الذاب عن عقيدته العارف بطريقه واين لعلنها �شريحة حا�شمة 

باأن الردن بجي�شه و�شعبه وبكل ما ميلك من و�شائل �شيظل اجلندي الويف لق�شية العرب الولى . 
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ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النواب 
لملها  فنـاأمل  املا�شية  محنتها  يف  �شوريا  ال�شقيقة  تعانيه  كانت  مبا  ن�شعر  البلد  هذا  يف  كنا  لقد         
وجنزع جلزعها وكانت ال�شكوى املريرة التي تت�شاعد من قلب �شوريا العربية لفرط ما حلق بها من 
�شوء واذى ولكرثة ما ا�شاب كرامات ابنائها وحقوقهم وحرياتهم تخرتق مع ظالمات اخواننا هناك 
، احلواجز امل�شطنعة واحلدود املوهومة فتمالأ ا�شماعنا يف الليل والنهار وكنا نحن منذ البداية قد 
حملنا لواء املعركة يف وجه املحاولت املختلفة التي تعر�ش لها عاملنا العربي كله ويف طليعته �شوريا 
وكنا منذ البداية كذلك قد وقفنا بجراأة �شد املجاهيد التي ت�شتهدف ا�شاعة ا�شباب ال�شعف والفرقة 

يف �شفوف امتنا وذدنا عن ر�شالة امتنا بالكثري من الت�شحية والفداء . 
       ولقد ابى اخواننا ال�شوريون ان يرتكوا ال�شر ي�شتطري وامل�شاوىء تتعمق وتنت�شر فكانت انتفا�شتهم 
البا�شلة ل�شرتداد كرامتهم وا�شتعادة حقوقهم وحرياتهم ليكون لهم بعد ذلك منطلق نحو امل�شاهمة 

يف حتقيق اهداف امتهم بعزم واميان . 
       ولقد دفعتنا قوميتنا العربية ال�شحيحة وم�شرينا العربي الواحد الى حتمية النت�شار ل�شوريا 
العرب يف انتفا�شتها التاريخية وفاء منا للواجب القومي القد�ش ووفاء منا لالماين القومية ال�شامية  
فوقفنا الى جانب ال�شعب العربي البطل بكل ما منلك وبكل ما ن�شتطيع ولقد كان موقفنا هو موقف 
كل مواطن يف هذا البلد احلر املنا�شل فما كدنا نعلن عنه حتى اآزرنا ال�شعب بكافة طبقاته ومختلف 
هيئاته معتزا م�شمما ومباركا بينما راحت الدعايات النتهازية تنعي علينا امانتنا ووفاءنا وم�شت 
تن�شر �شموم الفرتاء والدجل والت�شويه ، الى ان جاءها الرد القاطع من رجالت �شوريا انف�شهم من 
اهل العلم والف�شل والدين وال�شيا�شة ومن كل مواطن �شوري ابي على حد �شواء . وبهذا تبني احلق من 

الباطل وحقت كلمة اهلل  )واما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع النا�ش فيمكث يف الر�ش( . 
دماء  وان  ان جراحها جلراحنا  يعلم  واهلل  عربي  كل  وق�شية  ق�شيتنا  فهي  اجلزائر  ق�شية  اما         
ابنائها امل�شفوحة على ربى العز ويف ميادين البذل والفداء لدماوؤنا وان جهادها لريفع رووؤ�شنا عزة 
وزهوا وفخرا ، ولقد اآلينا على انف�شنا ان نوا�شل تاأييدها يف كل جمال حتى يرفع اهلل لواء احلق فوق 

ربوعها و�شين�شر اهلل من ين�شره . 
ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النواب 

       اما الــدول الفريقيـة امل�شتقلــة فعالقاتنا بها عالقة الخ باأخيه و�شنبذل لها ما منلك من عون 
وتاأييد ولقد زارتها وفودنا حتمل اليها تهنئتنا مبا افاء اهلل عليها من ا�شتقالل بذلت  يف �شبيله ما 
، واعــزاز كما لقي من زارنا منهم ول  بذلت من ت�شحيات ولقد لقيت وفودنا يف ربوعها كل تكرمي 
�شيما دولة ال�شيد احمد بللو ما يلقاه �شاحب الدار يف داره . ولقد اقمنا عالقات دبلوما�شية بيننا وبني 
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بع�ش هذه الدول و�شنقوم يف امل�شتقبل بتو�شيع نطاق هذه العالقات على ا�ش�ش من التعاون ال�شادق . 
اما عالقاتنا الدولية فتقوم على مبداأ تاأييد كل �شعب يكافح من اأجل حريته وعلى مكافحة الطغيان 
والعدوان من اي م�شدر جاء وعلى ك�شب املزيد من ال�شدقاء دون ترخ�ش يف مبداأ او تهاون يف حق 
و�شنحافظ على ا�شتقاللنا و�شيادتنا بكل ما منلك و�شنناأى بانف�شنا عن كل ما ي�شيء الى عالقاتنا مع 
غرينا من دول العامل ما مل ندفع الى ذلك دفاعا عن نف�ش او ذودا عن حيا�ش و�شتظل عالقاتنا بالدول 
العربية عالقات اخوة وتعاون يف كل ميدان يف �شبيل حتقيق الهداف القومية والماين الوطنية كما 
اننا �شنحافظ على عالقات املودة التي تربطنا بالدول ال�شديقة يف نطاق الحرتام وامل�شاواة املطلقة 

يف احلقوق والواجبات . 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النواب 

       لقد كان اجلهاز احلكومي باأ�شره ميدانا لن�شاط كبري ت�شافرت جهوده لتدعيم اخلدمات العامة 
ورفع م�شتوى النتاج يف البالد وزيادة الدخل القومي يف الزراعة والتجارة وال�شناعة وظهرت اوجه 
ن�شاطاته يف كل ما له عالقة بتنمية هذه الهداف �شواء اكان ذلك يف امليدان الت�شريعي او الداري ام  
الفني . وا�شرتك جمل�ش العمار الردين مع جميع وزارات الدولة العمرانية  واجهزتها املختلفة يف 
كل ما له عالقة بالتخطيط والتمويل ويف و�شع برنامج ال�شنوات اخلم�ش للتنمية القت�شادية . ولقد 
به حاليا ينطوي على  املعمول  الدخل  لقانون �شريبة  قانون معدل  جدت احلكومة يف اعداد م�شروع 
وفقا لحكام  املواطنني  بني  ال�شريبة  توزيع عبء  العدالة يف  ق�شط من  اكرب  توؤمن  تعديالت  ادخال 

املادة )111( من الد�شتور . 
للت�شوير  ق�شم  بان�شاء  المريكية  العمل  بعثة  مع  بالتعاون  وامل�شاحة  الرا�شي  دائرة  قامت  لقد         
اجلوي وما زالت هذه الدائرة تتعاون مع �شلطة قناة الغور ال�شرقية يف اعمال التحديد واعداد اخلرائط 

الالزمة يف منطقة القناة تنفيذا لحكام القانون اخلا�ش بذلك . 
       وعمال على تخفيف العبء عن املزارعني قررت حكومتنا اعفاء جميع املكلفني من بقايا �شريبة 
الرا�شي املدورة على 1961/ 1962 املالية كما انها اعفت املكلفني من �شريبة الرا�شي عن ال�شنة 

احلالية بن�شبة املحل الذي ا�شاب مزروعاتهم . 
       ان حكومتنا مل تتوان عن اتخاذ كل و�شيلة تزيد من الرقعة املزروعة حتت الري او بعال ويف زيادة 
انتاج القطاع املزروع مما ادى الى تو�شيع خدمات وزارة الزراعة يف كافة جمالتها فا�ش�شت دائرة 
خا�شة اندمج فيها ق�شم ال�شالح الريفي التابع ملجل�ش العمار بالر�شاد الزراعي وا�شبحت تعرف 

بدائرة ال�شالح الريفي. 
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       وابرمت احلكومة اتفاقية مع احلكومة الملانية لتاأ�شي�ش معهد لوقاية النباتات يف اجلبيهة وا�ش�شت 
والتلقيح  املاعز  لرتبية  مركزية  ومحطة  الغنام  لرتبية  الفجيج  يف  وا�شعة  محطة  الزراعة  وزارة 
ال�شناعي ، والدواجن يف الوال وو�شعت الت�شاريع الالزمة لتح�شني البذار وحماية املحا�شيل ودفعت 
عن البالد اخطار اجلراد وهي �شبيل تو�شيع ن�شاطاتها احلرجية هذا ف�شال عما تقوم به دائرة البحث 

العلمي وبقية اق�شام هذه الوزارة من ابحاث ذات قيمة اقت�شادية عالية . 
       واخذت ن�شاطات �شلطة املياه املركزية تظهر فيما حققته لالآن من درا�شات ونفذته من م�شاريع 
ال�شحراء  ال�شلطة  اأولت  كما  املدن  من  وغريها  القد�ش  املياه يف  اأزمات  م�شتمرا حلل  وتبذل جهدا 
اهتمامها تاأمينا ملياه ال�شرب للبدو وحيواناتهم فاأن�شاأت الربك وحفرت الآبار وهي تقوم بتنفيذ �شتة 
اآخرين على  و�شتقيم �شدين  ال�شلطان  وادي  �شدا على  اقامت  اللواء اجلنوبي كما  ع�شر م�شروعا يف 

الطريق ال�شحراوي لتت�شع ال�شدود الثالثة لب�شعة ماليني مرتا مكعبا من املاء . 
ق�شم  فان  كذلك  امل�شاريع  هذه  يف  العمل  من  وافــر  بق�شط  امللكية  الهند�شة  �شالح  ا�شهم  وقد         
التي يتم  جتهيزها يف  العمل لجناز مواقع ال�شكان  اي�شا يف  ي�شاهم  امل�شلحة  الن�شاءات يف قواتنا 

عدة مواقع يف جنوب اململكة م�شاهمة يف ازالة ما يعانيه ق�شم من اخواننا هناك . 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النواب 

       من امل�شاريع الهامة التي حققتها حكومتنا م�شروع قناة الغور ال�شرقية ولقد احتفلنا يف ال�شاد�ش 
ع�شر من ال�شهر املا�شي بافتتاح املرحلة الولى منه والتي �شتوؤمن ري ) 30000 ( دومن وقمنا بت�شليم 
�شندات التمليك الى ا�شحابها . ولقد ا�ش�شت حكومتنا لغايات زيادة النتاج الزراعي موؤ�ش�شة القرا�ش 
الزراعي وهي براأ�شمال يبلغ ال�شبعة ماليني دينار وبلغ ما اقر�شته للمزراعني والى الحتاد التعاوين 

مليون دينار . 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النواب 

       اما يف ميدان القت�شاد فلقد قامت يف البالد م�شاريع اقت�شادية كبرية �شيكون لها اكرب الثر 
الدباغة  و�شركة  البرتول  ان م�شفاة  ذلك  فمن  امل�شتقبل  ال�شناعة يف  الموال يف  روؤو�ش  ت�شغيل  يف 
وم�شانع الزيوت النباتية قد با�شرت انتاجها وزيدت طاقة م�شانع ال�شمنت وقد �شاعدت احلكومة 
العازلة  الكهربائية  املوا�شري  ال�شائلة وم�شنع  البطاريات  على قيام م�شاريع �شناعة جديدة كم�شنع 

وغريها كما تنوي ان�شاء موؤ�ش�شة لالمناء ال�شناعي لتقدمي القرو�ش الالزمة لل�شناعة يف البالد . 
ما  وزاد  املعادن  عن  والتنقيب  اجليولوجية  لالبحاث  خا�شا  ق�شما  القت�شاد  وزارة  وا�شـ�شت         
انتجته �شركة الفو�شفات الردنية مائة الف طن عن ال�شنة ال�شابقة وفتحت ا�شواق جديدة للفو�شفات 
الردين يف الهند و�شيالن واليابان وبا�شرت ال�شركة �شنع ال�شمدة الفو�شفاتية لال�شتهالك املحلي .  
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ولقد انتهت املرحلة التجريبية يف ا�شتخراج البوتا�ش والربومني من البحر امليت كما بو�شر يف و�شع 
املرحلة  قريبا  اهلل  بعون  و�شتبداأ  الوجود  حيز  الى  الهام  امل�شروع  هذا  لخراج  الالزمة  املخططات 
التنفيذية التي ي�شهم هذا امل�شروع بعدها ب�شورة فعالة وحيوية يف انعا�ش اقت�شادنا القومي وتدعيمه . 
كهرباء  �شركة  وا�ش�شت  اململكة  يف  الكهربائية  القوى  م�شادر  تنمية  برامج  تو�شعت  فقد  كذلك         
جديدة ي�شمل امتيازها لواء عجلون براأ�شمال قدره مليون دينار و�شوف تو�شع منطقة امتياز �شركة 

كهرباء القد�ش بحيث ت�شمل اللواء مبجموعه . 
       امـا يف ميدان ال�شياحــة فلقد قامت �شـلطة ال�شياحـة بتنفيذ ق�شط وافر مما نتطلع الى حتقيقه 
من تطوير ال�شياحة لتوؤمن ح�شن ال�شتقبال وال�شيافــة للزوار ، والدعاية ال�شادقـة يف �شتى انحــاء 
العامل وحتقق بذلك دخال اكرب للمملكة و�شمعة عاملية عالية ولقد ادى اقبال ال�شياح على زيارة بالدنا 
ان قامت م�شاريع جديدة لن�شاء فنادق من الدرجة الولى يف القد�ش ال�شريف وغريها وانه لي�شرنا ان 
ن�شجل ان عدد ال�شياح �شنة 1960 اقرتب من ماية وواحد وثالثني الف �شائح وقدر الدخل ال�شياحي 

مبا ينوف عن ثالثة ماليني دينار . 
 ح�شرات الأعيان ، ح�شـرات النواب 

       لقد قامت وزارة ال�شغال العامة بن�شاط كبري يف بناء الطرق و�شيانتها وتنفيذ م�شاريعها املقررة 
وقد مت افتتاح وتعبيد عدد من الطرق الرئي�شة كطريق �شويلح وجر�ش وطريق معان _ وادي مو�شى  
والق�شم اجلنوبي من وادي املوجب كما مت فتح وفر�ش مائة وخم�شة ع�شر طريقا قروية يف مختلف 
وتو�شيع  القد�ش،  امليت  البحر  وتعبيد طريق  فتح  امتام  على  الوقت احلا�شر  والعمل جار يف  اللوية 
طريق معان - راأ�ش النقب ، و�شتو�شع الطبقة النهائية من ال�شفلت للطريق ال�شحراوي على م�شافة 

�شبعني كيلو مرتا . 
 ح�شرات الأعيان  ، ح�شرات النواب

       اما يف ميدان الرتبية والتعليم فلقد خطت وزارة الرتبية والتعليم خطوات وا�شعة لدعم التعليم 
وتطويره رفعت م�شتوى الدرا�شة الثانوية �شنة ثالثة وبذلك زاد عدد الطالب خم�شة الف طالب وزادت 
ممكنات ا�شتيعاب دور املعلمني الى ال�شعف وبعثت مائتني وثمانية من املبعوثني للدرا�شة اجلامعية 
ونظمت دورات �شيفية لألف ومائة وخم�شني معلما ، وقد تقرر نقل التعليم الزراعي الى مالك وزارة 
املهني عنايتها فافتتحت  التعليم  واولت  الزراعية بطولكرم  كلية احل�شني  وافتتحت  والتعليم  الرتبية 
مدر�شة ال�شناعة اجلديدة يف نابل�ش و�شتعمل على تعميم التعليم املهني الزراعي وال�شناعي وبذلك 

ينمو التعليم يف كافة ميادينه .
 



217

ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 
       واما يف نطاق وزارة املوا�شالت ، فلقد ا�شتمرت يف تو�شيع جهاز خدماتها للمواطنني وامتت افتتاح 
افتتاح �شت ع�شرة �شعبة ا�شافية  ب�شبيل  القروية وهي  املناطق  ت�شعة ع�شرة �شعبة بريدية جديدة يف 
وعددا اخر من مكاتب الربيد ، واحدث ان�شاءات جديدة يف مقا�شم املدن الكبرية فيها وح�شنت م�شتوى 
الت�شالت الال�شلكية مع البلدان العربية وزادت و�شائل الت�شال الهاتفي بني عمان وبريوت الى �شتة 
خطوط وان�شاأت ات�شال ل�شلكيا هاتفيا برقيا على الذبذبات العالية جدا بني عمان وبريوت .  وتتخذ 
وزارة املوا�شالت الرتتيبات مل�شاعفة النقل بالربيد اجلوي ولقد ان�شاأت مديرية الطريان املدين عددا 
من املحطات الال�شلكية ومحطات ار�شاد  �شطحية لتقدمي املعلومات لغرا�ش املالحة اجلوية والهمة 
مبذولة لكمال كافة املباين وال�شرتاحات وتو�شيع مرا�شي الطائرات يف مطاري عمان والقد�ش  هناك 

درا�شات تو�شع الآن لتطوير بقية املطارات يف اململكة وجتهيزها . 
تو�شيع  داأبت حكومتنا على جعله مو�شع عنايتها ورعايتها وهي جادة يف  العقبة فقد  اما ميناء         
الر�شيف احلايل للميناء ، ومتكنت من احل�شول على قر�ش من حكومة املانيا الحتادية مببلغ مليون 
الكبرية  البواخر  وافر من  يت�شع ل�شتقبال عدد  . وجعله  الغاية  لهذه  دينار  الف  وثالثمائة وخم�شني 
للب�شائع العراقية  الت�شهيالت اخلا�شة  الفنية و�شتقدم  . و�شتزود امليناء بكافة حاجاته  اآن واحد  يف 

امل�شتوردة بطريق الرتانزيت عرب ميناء العقبة .
ح�شرات الأعيان  ، ح�شرات النواب 

�شمال  التيفوئيد يف  وافدة  فتغلبت على  املواطنني  ال�شهر على حياة  ال�شحة يف  وزارة  ا�شتمرت         
تطعيم  و�شتجري  دينار  مليون  ن�شف  ملكافحتها  اذ خ�ش�شت  اوجها  املالريا  مكافحة  وبلغت  البالد 
خم�شة واربعني الف طفل �شد �شلل الطفال والتطعيم العام �شد اجلدري   قائم يف البالد مع ا�شتمرار 
امل�شاعدة ال�شنوية من طعم اجلدري للمنظمة ال�شحية العاملية . و�شتفتتح عددا من امل�شت�شفيات يف 
مدن جنني والزرقاء ورام اهلل . كما جرى افتتاح م�شت�شفى ال�شلط و�شت�شع ت�شاميم عددا اآخر منها 

و�شتزيد عدد العيادات الطبية القروية ومراكز المومة زيادة كبرية . 
اتباع  متزايدة  وبفعالية  الجتماعيــة  ال�شـوؤون  وزارة  وا�شلت  الجتماعيــة  اخلدمات  حقول  ويف         
تبديــه  ملا  ارتياحنا  نبدي  ان  وي�شـرنا   ، التعاوين  والن�شاء  الجتماعيــة  للرعايـة  املر�شومة  ال�شيا�شة 
القطاعات الأهليــة من م�شاهمة فعالة يف بناء املجتمع وتوفري اخلدمات ال�شرورية لبنائه . اأما يف 
ميدان العمل فان دائرة العمل جاهدة يف تطبيق احكام قانون العمل الردين ال�شادر عام 1960 عن 
طريق ايجاد تفاهم �شامل بني ا�شحاب العمل والعمال ون�شجل هنا مبزيد من الغتباط روح التفاهم 
اخلالفات  وحل  الثنائية  التفاقات  من  العديد  عقد  الى  ادت  والتي  املعنية  الأطــراف  بني  ال�شائدة 

العمالية مما كان له اطيب الثر يف نفو�ش اجلميع . 
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       ولقد كانت �شوؤون الالجئني مو�شع اهتمام حكومتنا و�شتوؤ�شـ�ش وزارة الن�شاء والتعمري مدر�شة 
للتعليم املهني يف مركز  جديدة ل�شنائع الر�ش املقد�شة يف اول �شنة 1962 وافتتحت ق�شما جديدا 
التدريب املهني يف وادي ال�شري من هبة الموال التي تربع بها املغفور له امللك محمد اخلام�ش و�شمو 

المري عبداهلل ال�شامل ال�شباح . 
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

هذه  تركت  وقد  الكرام  الر�شل  ومهبط  الولــى  احل�شارات  مواطن  من  موطنا  الردن  كان  ملا         
احل�شارات فيه كنوزا ثمينة من الآثار ا�شبح لزاما على دائرة الثــار ان ت�شاعف اجلهود للمحافظة 
على هذا الرتاث الب�شري و�شيانته ليبقى �شاهدا بعظمة هذا البلد وقد متكنت من انقاذ كنز من اثمن 
كنوز الردن الثرية وهو مخطوطات التوراة ال�شلية من ال�شياع وبذلت جهدا كبريا لتبقي لهذا البلد 

ثروته الثرية ر�شيدا �شخما على مدى الجيال . 
ليو�شح اهداف  والعامل اخلارجي  العروبة  الى دنيا  الأردن مدويا  اما اذاعتنا فقد حملت �شوت         
ر�شالتنا القومية وي�شرح معانيها مثلما انطلقت ت�شهم يف خدمة الن�شان العربي يف كافة املجالت العلمية 
والدبية والفنية ولقد كانت الذاعة يف �شائر اوجه ن�شاطها ول �شيما يف امليدان القومي خري ب�شري الى 

مواطنينا وخري ر�شول الى امتنا كما كانت و�شتظل رمز اخلري والن�شال والميان يف هذا الوطن . 
وقد عملت دائرة املطبوعات على �شمان احلرية الفكرية لل�شحفيني يف حدود القانون موؤكدة بذلك 
حر�شنا على ممار�شة احلريات العامة من قبل �شائر املواطنني يف �شتى املجالت . وقد حدت مظاهر 
النه�شة الزراعية وال�شناعية يف بالدنا بحكومتنا الى اقامة معر�ش زراعي �شناعي اردين ا�شتجابت 
لال�شرتاك فيه كافة املوؤ�ش�شات ال�شناعية الهامة بال�شافة الى اجهزة الدولة مما ا�شفى على املعر�ش 
البالد يف خطوات  ال�شري بهذه  ال�شعبية واحلكومية وتعاونها على  �شورة رائعة من ت�شافر الو�شاط 
متئدة نحو ار�شاء اقت�شادها على ار�شخ القواعد ، ولقد كان جناح املعر�ش منقطع النظري مما جعل 
احلكومة تفكر جديا يف حتويله بعد �شنتني الى معر�ش دويل ان �شاء اهلل و�شتقيم معر�شا اآخر على 

غراره يف ال�شنة املقبلة.   
وانه مبزيد من الغبطة والعتزاز نحيي جميع اولئك الذين �شاهموا يف التربع للمدينة الريا�شية التي 
تقرر ان�شاوؤها يف العا�شمة والتي �شتتيح للمواطنني جميع الفر�ش لبناء اج�شامهم الريا�شية و�شيجدون 
فيها ويف حدائقها متعة النف�ش والروح و�شتتيح لنا اقامة املبارايات الدولية على مالعبها ، ول يخفى 

ما لذلك من اآثار اجتماعية واقت�شادية وقومية . 
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ح�شـرات الأعيان  ، ح�شرات النواب 
       اننا اذ نفتتح هذه الدورة ملجل�ش المة نعرب عن املنا الوطيد باأن حتققوا مبا نعهده فيكم من تقدير 
�شادق مل�شلحة البالد العامة ومبا نعرفه يف حكومتنا من اخال�ش يف اجلهد والعمل كل تعاون وتنا�شق 
وان�شجام بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية لل�شري بالبالد نحو غاياتنا املرجوة بحيث يظل الردن يف 

طليعة الركب العربي اميانا بالقومية العربية ال�شحيحة وت�شحية يف �شبيل ر�شالتها الن�شانة النبيلة. 
       واننا لرننو باب�شارنا الى الغد ، فرناه يتفتح عن عامل عربي موحد ت�شيع يف جنباته املحبة ويزهر 
وقد م�شت يف طليعة موكب  الردنية  ا�شرتنا  ونرى  والكرامة  والعدل  ارجــاوؤه باحلق  وتزدهي  اخلري 
العروبة اخلالد ، نفو�ش ابنائها تفي�ش بالميان باهلل والوطن ، و�شواعدهم تبني لهم وللعرب �شرح 
ال�شاملة ، وت�شق بالعزم والفداء طريقهم الى احلياة  احلرية املقد�شة وت�شيد للخلود كيان وحدتهم 

الف�شل . 

وال�شـــالم عليكــم
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 يف حفل افتتاح الدورة العادية الأولى
ملجلـــ�س الأمــة الأردين ال�شابع 

ال�شبت 3 رجب 1382 هجرية
 املوافق 1 كانون الأول 1962 ميالدية 
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ب�شـم اللـه الرحمـن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على نبيـه العربي الكرمي

 
ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النواب 

به  القدير ما متع  العلي  ال�شابع �شاكرين هلل  الدورة الولى ملجل�ش المة  تفتتح هذه  ان  ي�شعدنا         
وطننا العزيز من تقدم �شادق ورخاء �شحيح وما حبا به ا�شرتنا الردنية من وعي مبارك لدرو�ش 
املزيد من  يلهمنا جميعا  ان  اليه جل وعال  ومبتهلني  امل�شتقبل  واماين  وم�شوؤوليات احلا�شر  املا�شي 

�شداد الراأي ونيل امل�شعى و�شدق العزم والميان . 
       ويطيب لنا ونحن نرحب بكم يف هذا املجل�ش ان نهنئكم بثقة اهلنا وذوينا ابناء ا�شرتنا الكبرية 
بعد ان متخ�شت ارادتهم احلرة الواعية عن اختيارها لكم لتحملوا �شرف النيابة عنهم يف اعقاب 
انتخابات جعلها ادراكهم واخال�شهم امثولة للعمليات النتخابية يف املنطقة باأ�شرها ون�شاأله تعالى ان 
مينحكم القوة والقدرة على امل�شاركة اخلرية الفعالة يف حمل المانة وميدكم بالعون والتاأييد بتحقيق 

املزيد من بناء بلدنا الغايل وخدمة امتنا العربية املاجدة . 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب 

       منذ اأقل من عام �شدر كتابنا بتاأليف الوزارة احلالية مت�شمنا احلقائق الكربى التي تتمثل يف 
كياننا املتني واملباديء ال�شا�شية التي ينطلق منها كفاحنا ال�شريف والر�شالة التاريخية التي يحمل 
لواءها بلدنا المني . نحن نرى يف الردن املنطلق ال�شحيح للن�شال العربي ونراه الطليعة ال�شادقة 
ملوكب العروبة املوؤمن بقد�شية الكرامة واحلق وحتمية انت�شارهما عل الرثى الطيب يف الوطن ال�شليب  
ونراه كذلك عدة النف�ش العربية املوؤمنة بربها وقيمها العليا ، املعتزة بتاريخها وتراثها يف انطالقها يف 

رحلتها الطويلة املظفرة لتحقيق ر�شالتها الكربى يف هذه احلياة . 
       ومن اجل ان تظل تلك احلقائق انبل معطيات الكيان وهباته ، ولكي تبقى تلك املباديء اأقوى حوافز 
الكفاح ودوافعه وحتى تكر�ش �شائر الطاقات والمكانات يف �شبيل جمد تلك الر�شالة ، فقد انطلقت 
دعوتنا الى ا�شرتنا الردنية لبناء الوطن النموذج يف كل متنف�ش للحياة يف ربوعنا وكل منطلق للعي�ش 
حتت �شمائنا يف اطار من املحبة والوفاء ، ي�شيعان يف كل قلب وبدفع من الثقة والعزم ميالآن كل فوؤاد . 
       ولقد �شرنا ان يلتقي عند هذه الدعوة جهد املخل�شني وعمل ال�شرفاء لت�شبح لال�شرة الردنية 

قب�ش الهدى وم�شدر النور يف م�شريها الطويل . 
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ح�شــرات الأعيان ، ح�شــرات النواب
       يف غ�شون ال�شهر الع�شرة املا�شية خطت احلكومة خطواتها الولى يف تنفيذ الربنامج ال�شامل 
الذي ر�شمناه عند قيامها وبقدر ما كان يف ذلك الربنامج من  وحي ا�شرتنا الردنية الغالية فقد كان 
واآلمها  اآمالها  يعي�ش  الناب�ش  باأن وطننا احلبيب هو قلب عروبتنا  العميق  فيه كذلك �شدى امياننا 
ويوؤمن باأن اخلري لبنائه هو خري لكل عربي يف كل بقعة من بقاع الوطن العربي الكبري . ولقد وفت 
احلكومة بالعهد الذي قطعته على نف�شها باأن تكون خادمة ال�شرة لأنها من ال�شرة واليها . واجنزت 
العديد من اخلطوات التي تهدف اإلى جعل الردن منوذجا يف احلرية والعدالة ومنوذجا يف م�شتواه 
العلمي ويف ا�شلوب احلكم والدارة فيه مثلما هو منوذج يف �شريه القومي اليجابي وم�شتواه الع�شكري 

الرفيع واعماره القت�شادي والجتماعي على حد �شواء . 
باحلريات  ودفعت  والت�شريعات  والنظمة  القوانني  من  الكثري  اجناز  يف  احلكومة  ن�شطت  فلقد         
اليجابية الواعية لتعمل وتبني وت�شيد يف كل جمال وم�شت تن�شر املزيد من �شياء العلم يف ربوع بلدنا  
ومتكن املحتاجني من ابنائها وبناتها من احل�شول على كتبهم باملجان وجددت يف ا�شاليب التعليم 
وطرائقه ومفاهيمه واوفدت من �شبابنا املتعط�ش للمعرفة والعرفان ، �شتماية طالب وطالبة للدرا�شة 
يف ارقى اجلامعات يف العامل . وبلغ املد العلمي ذروته خالل ال�شهرين املا�شيني حني عجل وجود اكرث 
من اربعة ع�شر الف تلميذ لنا يف جامعات الر�ش ، بتاأ�شي�ش اجلامعة الردنية ليتحقق لنا بقيامها حلم 

طاملا راود خيالنا يف هذا الوطن العزيز . 
       لقد كنا نرغب دوما يف ان ي�شاركنا حمل امل�شوؤولية التي نعتز بها جهاز حكومي يتمتع بالكفاءة 
قامت  وقد  النزيه  والعمل  وال�شتقامة  المانة  ا�شباب  اع�شائه  من  ع�شو  كل  يف  وتتوفر  والخال�ش 
الــوزارات  �شائر  يف  والفنية  الداريــة  الجهزة  تنظيمات  يف  النظر  باعادة  املجال  هذا  يف  احلكومة 
على  والقدرة  والمانة  اخلربة  لع�شائه  تتوافر  فعال  نظيفا  جهازا  لبلدنا  اهدت  حتى   ، والدوائر 

ال�شطالع بخدمة ال�شرة الردنية مبجموعها . 
       لقد كانت قواتنا امل�شلحة و�شتبقى القوة التي حتمي كياننا وحتر�ش ا�شتقاللنا وح�شن الدفاع عن 
امتنا وعدة العرب ملعركتهم املنتظرة يف غد قريب فم�شت احلكومة يف م�شاعفة تعزيزها وتزويدها 
باملعدات وال�شلحة مثلما مت تنظيم قيادتها العامة على احدث نظام يفر�شه ال�شلوب احلديث للقيادات 
الع�شكرية . واأبى جي�شنا الذي يعرف اجلميع مكانته قوة وباأ�شا ونظاما ال ان ي�شهم بدوره يف معركة 
البناء والتعمري التي يخو�شها بلدنا فوق كل �شرب من ار�شه الطهور ، فا�شرتكت وحداته يف �شق الطرق 
وبناء اجل�شور وال�شدود يف كل مكان وكان لقاء اجلي�ش مع الوف الطلبة ال�شباب يف مع�شكرات احل�شني 
هذا العام هدية خري ومنعة اهدتها ا�شرتنا الى ابنائها والى امتها لتعيد اهداءها لهم اوفر غنى وفعالية 
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املخل�ش  اجلهد  ا�شبح  بحيث  كياننا  زوايا  من  زاوية  كل  الى  احلكومة  وان�شرف جهد   . عام  كل  يف 
اجهزة  �شائر  به خطوات  تت�شم  الذي  الطابع  ال�شرة  مل�شوؤولية خدمة  الواعي  والتقدير  املنتج  والعمل 
التي  امل�شاريع  من  الآن  حتى  احلكومة  اجنزته  فيما  الكبري  التطور  ذلك  ومتثل   . وت�شكيالتها  الدولة 
ا�شتملت عليها امليزانية العامة لهذه ال�شنة . وهي امل�شاريع التي و�شعت وفقا خلطة التنمية ال�شاملة يف 
برنامج ال�شنوات اخلم�ش . وهي كلها تهدف الى تنمية ثرواتنا الزراعية واملعدنية وال�شياحية والب�شرية 
فكان ما مت ان�شاوؤه من عيادات �شحية ومدار�ش ومراكز للخدمات املختلفة وم�شاريع الطرق والتحريج  

واملياه قيا�شــا يف كمــه وكيفـه و�شمولــه مما انتزع تقديـر املواطنني واعتزازهم .   
 وبعثت احلكومة بالوفود الى العديد من اقطار الر�ش تدعو لق�شايانا وت�شرح حاجاتنا يف اطار العمل 

على حتقيق املزيد من املكا�شب املادية واملعنوية لنا يف كل ميدان . 
العمل  جمالت  من  مبجال  يرتبط  ول  واحد  مبقيا�ش  يقا�ش  ل  ونهو�شها  المم  تقدم  كان  واذا         
والن�شاط فان من حقنا ان نغتبط ونحن نرى تقدم ا�شرتنا يتحقق ب�شائر املقايي�ش ونهو�شها يقوي 

وي�شتد حتى ي�شمل يف اآثاره كل جمال . 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب 

       مل تكن الق�شية الفل�شطينية بالن�شبة لنا يف يوم من اليام جمرد ق�شية �شيا�شية جنهد ونعمل يف 
�شبيلها ول كان موقفنا ب�شددها جمرد موقف ميليه مت�شكنا باملباديء والقيم واحلقوق انها يف عقيدة 

هذا البلد ويف �شلب كفاحه ون�شاله ويف اعماق �شمائر ابنائه ق�شية موت او حياة . 
       فهي يف جوهرها متثل ذلك العدوان الذي مت على جزء من الوطن العربي يف محاولة ملحو تاريخه 
وواقعه اجلغرايف والب�شري . وت�شري الى ما �شيوقعه ذلك  العدوان من محاولت مماثلة على �شائر 
اطراف ذلك الوطن ، يف قادم اليام . ومن هنا ، فان حقيقة كفاحنا من اجل حتقيق الر�شالة العربية 
التي نحمل لواءها يف هذا البلد تنبع من امياننا العميق باأن ل حرية حقيقية للعرب من غري فل�شطني  

ول وحدة �شادقة لهم بدون فل�شطني ول حياة اف�شل لحد منهم ، ال بفل�شطني . 
       وعلى هدى من هذه احلقيقة ، انطلقت دعوات هذا البلد ل�شقائه العرب مرة بعد مرة حتفز وحتذر 
وتنبه لالخطار واذا كانت الدعوات قد تاهت تارة يف خ�شم امل�شاحنات واخلالفات او كانت مل تلق حقها 
ان مي�شي يف موقفه  الردن  وال�شهوات فقد كان على  واملطامع  النانية  بفعل  والتقدير  ال�شتجابة  من 
القائم على جوهر اميانه بالق�شية الفل�شطينية وي�شتمر يف جهده املخل�ش لنقاذها من حمى املتاجرة 
. ومن اجل ذلك فقد و�شعت احلكومة  نزاع وخالف  يوم من  يفتعل كل  او الن�شراف عنها فيما  بها 
مخططا تلتزم به وت�شري على هداه فهو ي�شمن عند تطبيقه ح�شد اجلهد العربي وتنظيمه وتن�شيقه ثم 

�شوقه وتوجيهه الى حيث ينتزع الن�شر لق�شيتنا املقد�شة وا�شتعادة حق امتنا كامال يف فل�شطني . 
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       ان الردن جزء ل يتجزاأ من الأمة العربية ومثلما عا�ش الردن هذه احلقيقة وعا�ش لها ، كذلك 
فقد حر�ش احلر�ش كله على ان يقيم عالقاته با�شقائه على اأ�ش�ش من اميانه بتلك احلقيقة يف اطار 
من املحبة ال�شادقة والثقة املتبادلة والتعاون التام يف �شائر احلقول . وهو اذ يوؤمن اي�شا ب�شرورة 
العربي  اخللق  باأن  اي�شا  يوؤمن   ، ال�شمحة  العربية  القومية  لر�شالة  خدمة  الخــوي  العربي  التعاون 
ال�شيل ، هو الذي ن�شج حلمة تلك الر�شالة و�شداها و�شاغ من نوره و�شيائه حقيقة معناها . ومن هنا 
فقد كان ال�شلوك ال�شيا�شي لبلدنا وفيا ابدا ملباديء الخالق العربية وقيمها النبيلة وهو وفاء �شيظل 
والعقبات  ال�شعاب  ووفرة  الطويل  مل�شرينا  اخرتناها  التي  الطريق  وعورة  ، من  وباءه  روعته  ي�شتمد 
التي تخطيناها وعلينا ان نتخطاها يف كل خطوة من اخلطوات . و�شيظل ذلك الوفاء يهدي �شلوكنا 
بلد عربي و�شدى لحرتامنا  البلد ويف كل  العربي يف هذا  بالن�شان  انعكا�ش لمياننا  ، لنه  ويحدوه 
لرادات ال�شعوب العربية وحر�شنا على م�شريها املبارك امل�شرتك ، ولقد بلورت احلكومة هذه املعاين 
واملفاهيم كلها يف الكتاب البي�ش الذي ا�شدرته ليحدد برناجما ب�شدد ق�شيتنا الفل�شطينية وعالقاتنا 

العربية مع �شائر ال�شقاء . 
       ويف ظالل هذه املعاين ، مت بعون اهلل بني مملكتنا وبني اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة ، ذلك اللقاء 

الذي يهدف لتحقيق املزيد من اخلري والقوة ل�شرتنا الردنية ولل�شعب ال�شعودي ال�شقيق �شواء ب�شواء . 
       ويف ظالل هذه املعاين كذلك مل يكن هناك بد من ان يكون لالردن موقفه املعروف من املاأ�شاة 
مثال جديدا  نظرنا  اليمن يف  احداث  كانت  فلقد   ، ال�شقيق  اليمن  وقعت يف  التي  والقومية  اخللقية 
لهزمية الخالق التي ل نر�شى لها بذل او هوان . وكانت كذلك جرحا عميقا ينزله يف ج�شد امتنا من 
ل يتقي اهلل يف امرها ، لينزف منه الدم الغايل وتهدر من خالله الطاقة الثمينة والقدرة النادرة واذا 
كان احد بالم�ش قد �شاأل نف�شه ب�شدد ذلك املوقف او ت�شكك فيه فما نح�شب ان احدا يف عاملنا العربي 

اليوم ال وادرك �شدقه و�شحته و�شوابه . 
       وان واجبنا القومي ليدعونا من جديد الى امل�شارحة باأن المة العربية تقف اليوم على مفرتق 
الطرق فاما ان تظل ميدانا ملغامرات املغامرين وم�شرحا للنزوات والوان احلقد والكراهية واجلرمية 
واما ان حتزم امرها وتوحد جهودها وتنهد حلمل ر�شالتها التاريخية بثقة وعزم واخال�ش . و�شيظل 
الردن يرى جمده يف جمد امته وقوته يف قوتها هو بع�ش منها وهي ا�شل له ل يبدل يف ذلك ول يحول 

ما تثريه �شيا�شات البع�ش هنا وهناك من اذى وغبار . 
       اما يف عالقاتنا الدولية في�شرنا ان ن�شري الى ما قامت به حكومتنا من ات�شالت وا�شعة يف �شائر 
انحاء العامل لك�شب التاأييد واملنا�شرة للق�شايا العربية ويف طليعتها ق�شية فل�شطني وتظل �شيا�شتنا 
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يف هذا املجال قائمة على ا�شا�ش الحرتام املتبادل بيننا وبني الدول وم�شادقة من ي�شادقنا منها 
�شائر  يف  امتنا  حرية  او  حريتنا  على  ن�شاوم  ولن  يعاديها  او  يعادينا  من  ومعاداة   ، امتنا  وي�شادق 
اقطارها ومختلف ام�شارها او نهادن من ي�شاوم عليها يف اي وقت من الأوقات مثلما اننا �شنكافح من 
اجل ان تبقى عروبتنا ودعوتنا التي حتدرت الينا عرب التاريخ �شافية ا�شيلة نقية ، نقاء الدم والعرق 

والدموع التي بذلتها امتنات عرب الجيال . 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النواب

ا�شرتنا  نوابا عن  ب�شرف اخلدمة  التهنئة  لكم  نكرر  العتيد  ملجل�شكم  الدورة  نفتتح هذه  ونحن  اننا   
ونتطلع مبلء الثقة والميان الى مرحلة جديدة ي�شيع فيها املزيد من اخلري يف ربوع بلدنا ، ويتوفر فيها 
العديد من ا�شباب املنعة والتقدم لكياننا وي�شتد فيها اجلهد املخل�ش لتحقيق ر�شالتنا يف احلرية ، 

والوحدة واحلياة الف�شل.     
»وقل اعملوا ف�شريى اهلل عملكم ور�شوله واملوؤمنون« �شدق اهلل العظيم  وينتهي يا ح�شرات العيان 
وح�شرات النواب عند هذا احلد خطاب العر�ش وقد جاء جامعا بايجاز ملنجزات مرحلة من مراحل 
كفاح ا�شرتنا الردنية املو�شول طبقت خاللها حكومتنا ب�شدق وعزمية تعليماتنا التي ت�شمنها كتاب 
با�شم  لها  ازجيه  والعتزاز  والتقدير  ال�شكر  واع�شائها عاطر  برئي�شها  بذلك  فا�شتحقت   . التكليف 

ال�شرة الردنية جمعاء . 
       واين لجدين اطيل وقويف بينكم لف�شي لكم وانتم نواب هذه ال�شرة واعيانها ببع�ش ما يختلج 
يف نف�شي من م�شاعر وما يدور يف ذهني من افكار . وهي كلها وليدة هذه ال�شنني من ن�شالنا امل�شرتك 

و�شدى لتطلعنا الى ما ينتظرنا يف امل�شتقبل من واجبات وم�شوؤوليات . 
واحلني  احلني  بني  اليها  لنلتفت  وراءنــا  ترتامى  وهي  والدرو�ش  بالعرب  مليئة  ال�شنني  تلكم  كانت   لقد 
فن�شعد مبا ا�شتطعنا ان نحققه خاللها من مكا�شب وانت�شارات ، كذلك ينبغي ان نتاأملها مبقدار لنخرج 
من اخطائها مبا يجنبنا الوقوع يف خطاأ مقبل جديد . واأول ما احب ان ا�شجله لذلك املا�شي اننا وقد 
كان علينا فيه ان نبني ون�شيد فقد كان ل بد من الوقوع يف اخلطاأ هنا او هناك . وان من حق اولئك 
الذين ت�شرفوا بخدمة هذا البلد ان ينالوا منا التقدير خلدماتهم وحتى لخطائهم لن تلك الخطاء 
ت�شكل اليوم طرفا من ال�شوء الذي حتمله ايدينا لت�شق لنا طريق الكفاح املقبل ، بي�شر و�شرعة و�شهولة . 
       لقد كان اهم ال�شعاب الذي اعرت�شت �شبيل بلدنا فيما م�شى انه نادى بالر�شالة التي �شاغتها 
ارواح ال�شحايا وال�شهداء من ابناء امتنا على مر الع�شور وانه اآمن بتلك الر�شالة وعمل لها ب�شرف 
ان  ول  النجاح على ح�شاب الخالق  ي�شرتي  ان  وت�شميمه  ن�شاله  ليقبل يف  يكن  واميان ومل  و�شدق 
يفرط بال�شلوب ا�شتجداء لبلوغ الهدف ، فاحلرية التي نادينا بها وننادي تتنزه عن ان تكون جمرد 
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وامل�شاء  ال�شباح  يف  الر�ش  على  ت�شقط  �شحية  احلقيقة  يف  هي  بينما  املنا�شبات  يف  بها  نلوح  كلمة 
والوحدة التي دعونا وندعو لها هي وحدة القلوب النابعة من اعماقها ، ل وحدة احلديد والنار او وحدة 
الت�شلط والرهاب ، انها ثمرة الميان بامل�شري الواحد امل�شرتك والرادة اخلرية الواعية املتطلعة ، 

ابدا الى حتقيقها . 
       واحلياة الف�شل ما كانت يف نظرنا ولن تكون دعوى نفل�شف لها القول لنخدر به العواطف ولكنها 
واقع جنهد لبلوغه ونحر�ش على ان يعي�شه كل فرد من اع�شاء ا�شرتنا وابناء امتنا بعزة وكرامة . لقد 
كان يكفينا ان تقع النكبة الفل�شطينية حتى تفي�ش �شمائرنا بكا ما عرفته الدنيا من نور وا�شراق وحتى 
متتليء نفو�شنا بكل ما يف الن�شان من توق الى العمل ال�شحيح واجلهد الكرمي . ولكن البع�ش ابو ال ان 
ينكبوا امتنا من جديد حني ا�شتغلوا ما اوقعته النكبة لدى الكثريين من هزات نف�شية يعقبها التخبط 
يف ال�شعي وراء اخلال�ش او التن�شل من امل�شوؤولية والفرار عنها الى بعيد والتقت تلك اخليوط مبا كان 
التي  وير�شم من مخططات حتى كانت احلالة  ي�شع  واطماع مع ما كان الجنبي  لولئك من رغبات 

عرفتموها من اله�شترييا ال�شيا�شية العجيبة التي �شملت ابناء امتنا يف �شائر ارجاء وطنهم الكبري . 
       وانني ان كنت اآمنت دائما باأن هذا البلد قادر بجهد ابنائه وبا�شالة عروبتهم و�شدق اميانهم على 
اخلروج بنف�شه وبامته من دوامة ال�شياع تلك فانني اليوم موؤمن بذلك الميان كله اكرث من اي يوم من 
اليام واين لرى �شعيه لن يكون البلد النموذج الذي ينبغي ان ي�شري اليه و�شيلته التي ت�شري لالخرين 
فر�شة املقارنة بني ما بني ايديهم وما بني ايدينا فمن ا�شرتنا الردنية وعلى ار�شنا الطيبة الطهور ويف 
كل خطوة من خطواتنا يف هذا الوطن الغايل يجب ان تتمثل املعاين احلقيقية وال�شور امل�شرقة للحرية 
ال�شادقة التي نوؤمن بها والوحدة ال�شافية التي ندعو لها واحلياة الف�شل التي ن�شبوا لتحقيقها . 
وان  نكونها  التي  الواحدة  ال�شرة  اكرث معاين  بعمق  نعي�ش  ان  كله  الى ذلك  �شبيلنا  بان  لأوؤمن  واين 
ننطلق بثقة واعتدال نحو ما نبتغيه ون�شبو اليه . فما جنت امتنا حتى اليوم من تخبطها بني التطرف 

يف الراأي وال�شلوب وبني اجلمود والقعود غري ما تعرفونه من ح�شاد . 
       واين لتطلع الى تعاون خري �شادق مثمر بينكم وبني ال�شلطة التنفيذية من جهة وبينكم جميعا وبني 
اع�شاء ا�شرتنا الكبرية من جهة اخرى كحجر الزاوية فيما ينتظرنا يف الغد من عمل وبناء . ومن خالل 
التي  البناءة  النيابية تلك املعار�شة  التنفيذية ارجو ان تقوم يف ندوتكم  ال�شلطة  عملكم امل�شرتك مع 
تعمل ل�شحذ الهمة وتقويتها ودفع العجلة الى  المام وتعبيد ما يرتامى امامها من طريق . وهي لن تكون 
كذلك ال ان تنزهت عن الهوى والغر�ش وبرئت من املطمع واملر�ش ، وال اذا نبتت وانبثقت من واقع 
بلدنا الغني باخلري والطيبة وزكت عن ان ي�شلها باأي موثر خارجي �شبب من قريب او بعيد .  كذلك 
احب ان ارى كل واحد منكم وقد احتوى ال�شرة الردنية كلها يف عقله ووجدانه فال ع�شبية ت�شده الى 
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منطقة دون اخرى ول قبلية تبلور احالمه يف فئة معينة من النا�ش ذلك يف نظري ا�شا�ش لقناعتنا بان 
اخلري لبلدنا هو خري لكل بلد عربي وان وقوفنا يف وجه ما يعرت�شنا من �شعاب ل يقل بحال من الحوال 

عن وقوفنا يف وجه ال�شعوبات التي تقوم يف وجه اأي جزء من اجزاء الوطن العربي الكبري . 
�شفوفنا  بني  فيها  تقوم  التي  املرحلة  من  يقرتب  بلدنا  يف  املبارك  الطبيعي  تطورنا  ارى  انني         
ت�شكيالت حزبية مباركة . واين بالقدر الذي ارحب فيه بقيام هذه الت�شكيالت واغتبط به لتطلع الى 

نوعية تلك الحزاب وطبيعتها قبل ان اتطلع الى عددها وموعد قيامها . 
       فانا اريد لتلك الحزاب ان تنبثق اول عن حاجة البلد الى ت�شابق ابنائه يف �شبيل بنائه وخدمة 
امته . ومن هنا فهي لن تكون عملية لحد ول مرتبطة بان�شان خارجي خارج احلدود باي �شكل وباأية 
�شورة . فلقد عرفتم وعرف معكم اهلكم اع�شاء ال�شرة الردنية مثلما عرف ذلك ذووكم ابناء المة 
العربية ما اوقعته الحزاب العملية والنتهازية من خراب ودمار يف ال�شفوف وعرفتم جميعا كيف 
ال�شعوب  اموال  الى  ايديها  ان متد  تتورع حتى  ول  والهداف  بال�شعارات  تتاجر  تلك الحزاب  كانت 

ت�شرقها وتنهبها لتنزل بوا�شطتها املزيد من الت�شديع والتفريق يف ال�شمل العربي با�شره . 
       انا ل اريدها احزابا تت�شاجن وتتباغ�ش يف �شبيل ان حتكم ولكني اريدها احزابا تت�شابق وتتبارز من 
اجل ان تخدم . ول اريدها احزابا تتنابز باللقاب او ترمي ب�شائر التهم كل من اختلف معها يف الراأي 
والفكرة وال�شلوب ولكني اريدها احزابا تعي�ش ال�شرة كلها يف قلوب اع�شائها وجتعل من اختالف الآراء 

والفكار وال�شاليب ميدانا ل�شراع نبيل �شريف ، يجني وطننا احلبيب من خالله اينع الثمرات . 
       ول�شت اريدها احزابا غوغائية تقتن�ش بالكلمة او ال�شعار املزيد من املوؤيدين والن�شار ، ولكني 
اريدها احزابا منوذجية حتمل كلمتها و�شعارها كل ما تزخر به نفو�ش اع�شائها من اميان بهذا الوطن 

وحب لهذه ال�شرة وتبني بالعمل ال�شحيح ، �شروح املجد والكرامة لالردن ، والعرب اجمعني . 
وكلمـة اخـرية ، ايها الخوة من العيــان والنـواب ، 

       لقد ع�شت ما تق�شي من عمري حتى اليوم، يف كفاح مو�شول، ذقت فيه من الذى الكثري ، ووقفت 
العني  ، قرير  ال�شنني  والهــوال وكنت طوال هذه  لوجه مع �شنوف عديدة من الخطار  خالله وجها 
براحتي الوجدانية العميقة ، هاديء النف�ش ، لثقتي ب�شحة م�شلكي و�شرف م�شعاي ، فانا مل اكن لوؤمن 
يوما ، بحق الفرد يف الت�شلط على املجموع ، حتى اأبتني بيتي من حطام الكرامة ا�شلبها من اخوتي ول 
من حجارة احلقد والبغ�شاء ازرعهما يف النفو�ش . وانا اي�شا مل يكن يهمني من حياتي ال ان ابذلها يف 

�شبيل بلدي وامتي ، وما كانت �شعادتي ال يف روؤيتي لهما وقد بلغا اعلى مراتب الرقي والتقدم . 
باأنني زائل ، وان البقاء ل�شرتي الغالية وامتي العظيمة ولكم ت�شامحت ب�شبب  اآمنت دوما         لقد 
ذلك ، حتى مع اولئك الذين مل يتورعوا عن ان ي�شيبوين بال�شر والأذى ، او يرموين بالتعب والكدر ... 
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       لقد ع�شت لكم ولمتكم ، و�شاأظل اعي�ش لكم ولمتكم ، طريقي م�شرق بثقتي بوعيكم ، و�شاعدي 
 ، والوحدة   ، احلرية  يف  العربية  ر�شالتكم  لتحقيق   ، ابدا  منذورة  ونف�شي   . ووفائكم  مبحبتكم  قوي 

واحلياة الف�شل . 

فلننب هــذا الــوطن 
ولنخـدم هـــذه المـــة 
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على ر�شوله العربي الأمني

 
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب ،،

با�شم اهلل ، نفتتح هذه الدورة غري العادية ملجل�ش الأمة الأردين الثامن .
 يف هذه اللحظات ، التي نبداأ فيها مرحلة جديدة ، من احلياة الدميقراطية يف اردننا العـزيز ، ونهم 
باجتياز �شوط اخر ، يف م�شرينا القومي املبارك ، لبناء بلدنا ، وخدمة امتنا ، نتوجه باحلمد وال�شكران  
ال�شوط ، حقيقة واقعه  ، البدء يف عبور املرحلة واجتياز  ، اذ مل يجعل ، �شبحانه  العلي القدير  الى 
اأهدى الينا من العزم ، واأودع يف قلوبنا من الخال�ش ، ما يجعلنا نتطلع ، يف هذه  فح�شب ، وامنا 
اللحظات ، اإلى اجتياز مراحل واأ�شواط مقبلة كثرية حتمل لنا ، اأ�شرة واحدة ، يف هذا البلد ، واأمة 
ماجدة ، يف الوطن العربي الكبري ، املزيد من اخلري والقوة ، وت�شعنا جميعًا على الدرب ال�شحيح ، 

املو�شلة لأهدافنا القومية ، واآمالنا الكبار.
ويطيب لنا ، ونحن نهنئكم ، على ثقة اإخواننا ، اأع�شاء الأ�شرة الأردنية بكم ، ان نعرب عن اعتزازنا 
ا�شرتنا  وعي  بني   ، مبارك  تفاعل خري  من   ، الأخــرية  النيابية  النتخابات  ، مبا حتقق يف  ال�شادق 

ال�شحيح ، وحر�ش امل�شوؤولني على حمل الأمانة ب�شرف ونزاهة واإخال�ش.
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب ،،

، مرتكزًا  الكربى  العربية  الثورة  اتخذت منها  التي   ، القومية  القاعدة   ، ن�شوئه  ، منذ  لقد كان الردن 
رئي�شيًا لها ، ل�شتئناف انطالقها ، نحو حتقيق اهدافها ، يف احلرية ، والوحدة ، واحلياة الف�شل فهو 
لذلك كان من البداية ، النقطة التي جتمعت فيها ، تلك العنا�شر التي حملت راية الكفاح من اجل احلرية 
، ونذرت نف�شها يف �شبيل الظفر بال�شتقالل ، كذلك فقد التقت من حولها ، الأماين الوطنية ، والأهداف 

القومية التي بلورها الكفاح العربي الطويل وحملتها الر�شالة العربية املقد�شة ، يف الع�شر احلديث.
والثانية : ان املثل الذي ابتناه الأردن ، ويبتنيه ، يف كفاحه من اجل حتقيق الر�شالة القومية ، يجب ان 

يغنى ، ويقوى وي�شتد ، يف كل جمالت احلياة وميادينها يف ربوع الوطن العزيز.
ولأن املواطن هو العدة احلقيقية ، لي جهد خري ، وهو امل�شدر احلقيقي لكل قوة باقية ، ولنه هو 
الذي ي�شوغ املثل بعرقه ، ودمه ، فل�شوف تعنى احلكومة كل العناية ، بكل ع�شو من اع�شـاء ا�شرتنا ، 
ليكون منه ذلك الن�شان احلق الذي يجعل من بلده مثال لكل بلد ، يف احلرية وممار�شتها ، ويف احلكم 

ومفهومه ، ويف تطوره وا�شالته ، وكفاحه القومي وايجابيته.
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ولأن ال�شعي لبناء الوطن وخدمة المة ، يجب ان ينطلق من بناء املواطن ، وخدمته ، فل�شوف حتر�ش 
احلكومة على �شون احلريات اليجابية واحلفاظ على موؤ�ش�شاتها الدميقراطية ، بتمكني الفرد واملوؤ�ش�شة 

من ممار�شة قدرتهما الفاعلة ، ممار�شة كاملة ، يف اطار ال�شالمة العامة ، وال�شري القومي ال�شحيح.
ان امل�شتوى العلمي الرفيع الذي حققه الأردن لأبنائه خالل ال�شنوات املا�شية ، �شيكون يف طليعة ما تعمل 
احلكومة على حت�شينه وتقويته ، ول�شوف جتهد احلكومة اجلهد كله ، وهي حتقق لجيالنا  ال�شاعدة 
ما حتققه من خدمات ، ان حتمي هذه الأجيال ، من كل ما ينحرف بطاقاتها الهائلة ، واإمكاناتها 
ال�شخمة ، عن �شبيل العلم ال�شحيح ، والرتبية القومية ، وال�شعور الوطني الأ�شيل ، فاأجيالنا تلك ، 
هي العدة التي نهيوؤها لمتنا من اجل حياتها املقبلة ، ومعاركها القادمة ، وهي الأمل الذي ن�شونه 

للغد العربي املرجتى ، وامل�شتقبل املوعود.
كذلك فان الطماأنينة الجتماعية ، والرفاه القت�شادي اللذين قطع الأردن فيهما ، خالل هذه ال�شنني 
�شوطًا كبريًا ، �شيظفران من حكومتي ، باأوفر عناية ، واكرب ن�شيب ، ول�شوف جتهد احلكومة للو�شول 
بالعطاء امل�شرتك ، للعامل ، والفالح ، والتاجر ، اإلى امل�شتوى الذي حتتاجه عمليه اغناء املثل الذي 
ن�شوغه حلياة اأف�شل فوق هذه الأر�ش وهي لذلك �شتوا�شل توزيع ارا�شي الدولة على املحتاجني من 
اأبناء اأ�شرتنا ، القادرين على ن�شر املزيد من اخل�شرة والربكة يف ربوعنا الغالية . مثلما �شتم�شي يف 
اجناز م�شاريع املياه ، بحيث يوؤمل ان تواجه حاجات املدن يف مملكتنا مواجهة ثابته ومنظمة يف وقت 
ق�شري ، و�شت�شتمر يف اجناز م�شروع �شحب مياه الزرق الى اللواء ال�شمايل بحيث يوؤمن املاء لكل بيت 
يف اكرث من اربعني مدينة وقرية .  كذلك �شتم�شي احلكومة يف تنفيذ م�شروع الريموك الكبري ، الذي 
، ت�شتغل لري الرا�شي  �شيكفل ماء �شد املقارن فيه حجز اكرث من 475 مليون مرت مكعب من املاء 
الواقعه يف منطقة الغور والتي تقدر بحوايل 475 الف دومن من الرا�شي الزراعية ، ولقامة محطتني 
لتوليد الطاقة الكهربائية الولى عند موقع ال�شد يف املقارن، والثانية يف منطقة وادي العرب ، وتنتج 
الثنتان معًا ما مقداره )62.000( كيلوواط من الكهرباء ، كذلك �شتم�شي احلكومة يف حفر الآبار 
الرتوازية ، واقامة ال�شدود على الوديان اجلانبية ، ملواجهة حاجات ال�شكان ومعاجلة حالت املحل 

واجلفاف يف �شائر املناطق.
ويف اطار احلر�ش على حق العامل وكرامته ، والعمل على توفري ا�شباب الطماأنينة الجتماعية له فقد 
قدمت احلكومة ملجل�شكم الكرمي تعديل قانون العمل والعمال ، كما �شتعنى كل العناية ، بتطوير ال�شلة 
اخلرية التي تربط العامل و�شاحب العمل ، بحيث ينطلق الثنان معًا يف موكب واحد ، يبني وي�شيد 

لالأردن ، وللعرب ، ومن غري حاجة الى ا�شماء ، ول الى �شعارات.
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حتقق  بحيث  القت�شادية  التنمية  م�شاريع  وتنفيذ  التعاونية  احلركة  ت�شجيع  يف  احلكومة  و�شتم�شي 
الكتفاء  مرحلة   ، ال�شعاب  ومواجهة   ، للت�شحية  الطوعي  وبا�شتعدادها   ، الأردنية  الأ�شرة  بتجاوب 
 ، املن�شود  القت�شادي  والتكامل   ، ال�شقيقة  العربية  البالد  وبني  بينه  ، وحتقق  الغايل  لبلدنا  الذاتي 
واحلكومة لذلك �شوف ل تكتفي بدعم م�شاريع انتاج الفو�شفات والبوتا�ش والنحا�ش وامنا �شتعمد الى 
اتخاذ اخلطوات ال�شريعة والكفيلة ، باإخراج ال�شناعات الكيماوية الى حيز الوجود ، كذلك �شتويل 
احلكومة فائق عنايتها لعمال التنقيب عن البرتول ، والبحث عن املعادن ، وب�شورة تكفل الو�شول الى 

نتائج حا�شمة يف وقت قريب.
ف�شتم�شي   ، وتقدير  واعتزاز  اعجاب  كل   ، اأجمع  العامل  ومن  منا  ا�شتحقت  التي   ، امل�شلحة  قواتنا  اما 
احلكومة يف بناء قوتها البناء املحكم ال�شحيح ، لتظل درع الوطن والمة ، يف وجه ما يتهددهما من �شرور 
واخطار ، وبالإ�شافة الى ما اجنزته احلكومة يف جمال تدعيم قوتنا الع�شكرية ، مبا زودت به القوات 
امل�شلحة من معدات وا�شلحة حديثة تقفز مب�شتوى ال�شتعداد والتجهيز يف قواتنا قفزة هائلة ، ف�شت�شتمر 
احلكومة يف عنايتها ب�شائر �شوؤون الت�شليح والتنظيم لقواتنا امل�شلحة ، واأملنا ان ميكننا اإدراك ال�شقاء 
العرب حلقائق المور بعد كل الذي وقع ويقع يف عاملنا العربي ، وبعد ان عرف ال�شقاء حقيقة الدور الذي 
يوؤديه هذا البلد وقواته امل�شلحـة ، ل�شقائه ، املنا ان ميكننا كل ذلك من ال�شتعانه مب�شادر التمويل يف 
الوطن العربي ، ل �شيما ونحن نقف يف الردن ، لندفع عنهم الذى ، ونرد املكاره ، وبذلك ي�شتطيع هذا 

البلد ان يكون اكرث قدرة يف الدفاع عن امتنا واكرث قوة يف وقوفه يف وجه اعدائها الطامعني .
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب ،،

 اذا كانت الر�شالة العربية ، يف مفهوم هذا البلد ، ويف وعي ابنائه ، ل تكت�شب قيمتها احلقيقية ، يف 
اأي جانب من جوانبها ، ومن خالل اأي هدف من اهدافها ، ال با�شرتداد احلق العربي املغت�شب يف 
فل�شطني، فان من حق هذا البلد ، ومن حق كل مواطن فيه، ان يعتز بان جهده العام ، منذور كله من 

اجل ذلك احلق ، ومكر�ش كله يف �شبيل ا�شرتداده.
لقد اقام ال�شتعمار يف قلب وطننا العربي قاعدة له ليتخذها و�شيلة ل�شرب امتنا ، اذا ما قدر خلريات 
هذه المة التي ي�شتغلها اب�شع ا�شتغالل ، ان تن�شب او تنقطع ، او اذا ما تو�شلت امتنا الى مركز القوة 

الذي ميكنها من ان تقول كلمتها العادلة ، ب�شجاعة وب�شاله ، كلما تريد .
والتقت ، يف تلك القاعدة ، مخططات ال�شتعمار ، مع نوايا ال�شهيونية يف التو�شع والنت�شار ، على 
ح�شاب المة العربية والوطن العربي اجمع ، ووقفنا ، نحن يف هذا البلد ، منذ البداية ، نحذر من تلك 
املخططات ، وننبه الى تلك النوايا ، ون�شت�شرخ �شرف الخوة ، و�شلة القربى، ان تقدر دفاع هذا البلد 
عن اإخوته ، وت�شديه ، حلماية اأ�شقائه ، ثم وقفنا ونا�شدنا اإخواننا ان يذكروا فل�شطني ، وقد راأينا ريح 
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الفرقة تعمل يف �شفوفهم ، لتباعد ل بني البلد والبلد فح�شب ، وامنا لتمزق وحدتهم الوطنية يف حدود 
البلد الواحد ، ما مل تت�شرت املزق وراء الكبت والبط�ش والطغيان ، نعم ، لقد نا�شدناهم ان يذكروا 
فل�شطيننا احلبيبة ، وان يرتفعوا بها فوق م�شتوى خالفاتهم ، ويناأوا بقد�شية حقنا فيها عن العداوات 
واملنازعات ، وان يبتعدوا بالمانه امللقاة على عواتقهم عن م�شتوى املتاجرة والنتهازية . واإذا كان قد 
اآملنا ما لقيته دعواتنا املتكررة لهم حتى اليوم ، فان اأملنا ليقوى الآن وي�شتد ، يف ان يتنبه الأ�شقاء الى 
كل ما نبهنا اليه ، وان يلتقوا جميعًا من حول فل�شطني ، حتى يكون يف ذلك التقاء مع بلدنا العزيز الذي 

�شيظل عدتهم ، وطليعة �شفوفهم ل�شرتداد احلق ال�شليب يف الوطن ال�شليب.
وان اأملنا ليقوى الن كذلك وي�شتد ، يف ان يذكر الأ�شقاء اأن الواجب القومي هو فوق كل حق �شخ�شي 
يف هذا الوجود ، وان الر�شالة العربية ، يجب ان تعلوا عند كل من يت�شدى خلدمتها وحملها ، فوق كل 
اعتبار متليه امل�شالح الذاتية والأنانية ، وانه اأن كان قد كتب عليهم ، ان يتفرقوا يومًا او بع�ش يوم ، 
ليت�شببوا ب�شياع الكثري وفقدان الكثري ب�شبب هذه الفرقة وهذا النق�شام ، فان م�شري امتنا امل�شرتك 
ينبذوا  ان   ، ، يحتم عليهم  ، كل ذلك  املقبلة  واملنعة لجيالها  الذي يجب ان يحمل اخلري  ، وغدها 
اهواءهم ، ويتجردوا من اطماعهم ، ويثوبوا الى ر�شالتهم ، ينذرون يف �شبيل حتقيقها املهج والأرواح 

، ويدخرون من اجل بلوغها ، كل ذرة من طاقة خرية ، وكل نقطة من دم طهور.
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب ،،

والظفر  تقرير م�شريها  ال�شعوب يف  اإلى جانب حق  قوانا  بكل  ، فنحن نقف  الدويل  املجال   اما يف 
بحريتها وا�شتقاللها ، و�شد الطغيان والعدوان من اأي م�شدر جاء ، و�شتظل عالقاتنا الدولية تقوم 
على اأ�شا�ش امل�شاواة ، والحرتام املتبادل ، والتعاون امل�شرتك ، �شديق امتنا �شديق لنا ، وعدوها عدونا 
ل نرتخ�ش يف مبداأ ول نتهاون يف حق ، و�شنبقى اأوفياء ل�شرعة الأمم املتحدة ومبادئ حقوق الإن�شان 

اأمناء يف دعوتنا لتطبيق تلك ال�شرعة وهذه املبادئ ، يف معاجلة �شائر الق�شايا وامل�شاكل الدولية .
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب ،،

 ان علينا جميعًا ان جنهد لرنى املعاين والقيم التي تتمثل يف كوننا ا�شرة واحدة يف هذا البلد ، تزداد 
عمقًا ور�شوخًا ، ويزداد معها حر�شنا على ان تنعك�ش حقيقة ال�شرة الواحدة التي نحياها ، بكل قيمها 

ومعانيها ، على كل خطوة من خطواتنا ، وكل حلظة من حلظات �شلوكنا يف هذه احلياه.
المة  اعيان  فيه  ي�شارك   ، الى عهد جديد  لنتطلع   ، املوقر  الدورة ملجل�شكم  نفتتح هذه  ونحن  واننا 
ونوابها ، املواطن وامل�شوؤول من ابناء ا�شرتنا ، يف حمل المانه ، واداء اخلدمة ، مثلما نتطلع الى قيام 
التعاون الكامل والن�شجام التام بني ال�شلطتني ، الت�شريعية والتنفيذية ، بحيث يتحقق لبلدنا ، كل ما 

تتطلبه املرحلة الدقيقة التي جتتازها امتنا ، من عزم ، وم�شاء:
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وباجلهد ال�شريف ، والت�شحية النبيلة، والوعي ال�شادق ، �شيظل الردن ، يف طليعة الركب العربي، 
املنا�شل يف �شبيل توفري اخلري لبنائه ، واملكافح من اجل حتقيق احلرية والوحدة ، واحلياة الف�شل.

واهلل ن�شاأل ، ان ي�شدد خطواتنا ، ويوفقنا لبناء بلدنا ، وخدمة امتنا 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
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 يف حفل افتتاح الدورة العادية الأولى 
 ملجلـــ�س الأمــة الأردين الثامن 

ال�شبت 15 جمادى الآخر 1383 هجرية
 املوافق 2 ت�شرين الثاين 1963 ميالدية 
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ب�شم اهلل وال�شالة وال�شالم على ر�شوله العربي الأمني،
ح�شرات الأعيان،
ح�شرات النـــواب،

با�شم اهلل، والعروبة، نفتتح هذه الدورة العادية الأولى ملجل�ش الأمة الأردين الثامن.
القدير، على ما منحنا من حب لأ�شرتنا  به علينا، ون�شكره وهو  العلي �شبحانه، لكل ما من  ونحمد 

الكبرية، ووفاء لأمتنا املاجدة، وت�شميم على خدمتهما، وحتقيق اأهدافها القومية ال�شامية.
       ونحييكم، يف م�شتهل هذه الدوره ملجل�شكم العتيد، �شائلني اهلل لكم، التوفيق يف مهمتكم، ومتمنني 

لكم النجاح يف حتقيق ر�شالتكم خلدمة بلدنا العزيز.
ح�شرات الأعيان
ح�شرات النـــواب

اأ�شياًل، للحياة  اليوم، ككل منا�شبة مثلها �شبقت، مظهرًا  اأن تكون منا�شبة هذا         لكم ي�شعدنا، 
كان  وما  اأرجائه.  النامية يف  الدميقراطية  وتعبريًا �شادقًا، عن  بلدنا،  يحياها  التي  الكرمية  احلرة 
لبلد، كبلدنا، اأن يعرف لنف�شه، اأو لأبنائه حياة غري تلك احلياة، وما كان لنا، ونحن الأ�شرة الكبرية 

الواحدة اأن نقبل لأنف�شنا غري هذا النمط من احلكم الدائم املو�شول.
       فلقد اأريد لبلدنا، منذ اأن اأن�شاأت بناته، واأقاموا كيانه، اأن يكون املنطلق الأمني الذي ت�شتاأنف 
منه، الثورة العربية اندفاعها، يف �شبيل حتقيق اأهدافها العظيمة لالأمة العربية، يف احلرية، والوحدة، 
الأحرار،  الأردن، موئل  القرن، كان  الأولى - يف م�شتهل هذا  ن�شوئه  الأف�شل. ومنذ مرحلة  واحلياة 
الهادف،  تطورها  يف  العربي،  الإن�شان  حياة  عليه  ت�شري  اأن  ينبغي  ملا  ومثلهم  الوحدويني،  ومنتجع 

وتقدمها الر�شني.
       ومل يكن بد، من اأن يتوفر يف كيان الأردن ذاته . واأن ينعك�ش على م�شمون احلياة فوق اأر�شه، 
وحتت �شمائه، كل ما ين�شد الأردن حتقيقه لأمته اخلالدة، من اأمان واأهداف، وكل ما يجهد لبلوغه، 

يف رحلته اجلريئة، من مبادئ ومثل.
       فلقد عا�ش اأبناوؤه اأحرارًا، منذ اأن رفعت �شواعدهم عملهم الأبي فوق اأول �شارية وعرفوا كيف 
يدفعون بنف�شهم دومًا اإلى كل ما هو اأف�شل واأح�شن، منذ اأن هوت معاولهم لأول مرة على ال�شخر، 
اأ�شواقهم قبل  يفجرونه نورًا ي�شيئ دروبهم، وعطاًء ميالأ حياتهم باخلري والربكة. وعندما تعانقت 
اإرادتهم  وتالقت  املبارك،  النهر  من  الأخرى  ال�شفة  على  اإخوانهم  اأ�شواق  ومع  عامًا،  ع�شر  خم�شة 
واأحتدث عند ذلك الهدف اجلليل واحللم القومي عرفوا كيف ي�شوغون من ذوب قلوبهم، اأروع مثل 

للوحدة احلقة، �شهده تاريخ اأمتنا احلديث.
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       تلك حقائق تنجلي ب�شطوع واإ�شراق، لكل من كان همه البحث عن احلقيقة والعثور عليها.
وهي تبدو كذلك، عند اأول نظرة يف �شلوك بلدنا �شنة بعد �شنة، اأو ا�شتعرا�ش ل�شريته عامًا بعد عام. 
ولقد عمق يف �شفاء تلك احلقائق وروعتها، اأنها مبثل ما كانت تنبع من �شمري املواطن ووجدانه فلقد 

كانت ت�شئ يف وجدان امل�شوؤول و�شمريه وتهدي خطواته، خطوة بعد خطوة، يف الليل والنهار.
ح�شرات الأعيان
ح�شرات النـــواب

       لعل ما متخ�شت عنه املرحلة احلا�شرة من حياة اأمتنا، من اأحداث كم متنينا على اهلل اأن يجنب 
اأمتنا �شرورها واأذاها، قد زاد يف و�شوح تلك احلقائق واأ�شالتها وك�شف عنها كل ما اأراد البطل اأن 
اأمتنا من فرقة وخالف، وما  اأمل ببع�ش �شفوف  ملا  ناأ�شى،  واإذا كنا  واأ�شتار.  يلقيه عليها من ظالل 
اأ�شاب �شريها من عوج والتواء، فاإننا نوؤمن اأن مرارة التجربة التي متر بها هذه الأمة، �شتدفع باأبنائها 
اإلى اخلروج منها وهم اأكرث �شحة وعافية، واأوفر قدرة على موا�شلة انطالقهم نحو بلوغ اأهدافهم، 
مثلما نوؤمن باأن عربة تلك التجربة، �شتزيد من وعي اأ�شرتنا واإميانها القومي، وت�شاعف من عزمها 

على امل�شي قدمًا، لبناء وطنها، وحتقيق ر�شالة اأمتها يف احلرية والوحدة، واحلياة الأف�شل.
       ذلك يف يقيننا، لي�ش زاد الإن�شان العربي لرحلة امل�شتقبل وعدته مل�شريته فح�شب، واإمنا هو ال�شبيل 
ذلك الإن�شان للظفر باأقد�ش غاياته وحتقيق اأنبل واجباته، األ وهو ا�شتعادة احلق امل�شاع يف فل�شطيننا 

احلبيبة، وا�شرتداد الكرامة املهدورة يف فردو�شنا ال�شليب.
ح�شرات الأعيان
ح�شرات النـــواب

       يف خالل هذه املفاهيم احلقة، منا احلكم الدميقراطي يف بلدنا الغايل، وترعرع ويف حدود هذه 
القواعد الأ�شا�شية، كانت �شيا�شتنا العامة تعمل وتتحرك، ولعل مطابقة احلكم حلقيقة تلك املفاهيم، 
والتزام ال�شيا�شة العامة مبعنى تلك القواعد، وما كان يلقاه كل ذلك من اأبناء اأ�شرتنا، من جتاوب واع، 
وت�شامن �شادق، وما كان يقرتن به، من اإميان اأبناء هذه الأ�شرة باأنف�شهم، ووطنهم، ور�شالتهم، هو 

الذي دفع ببلدنا اإلى ما يبلغه من اأمن وا�شتقرار، وي�شر له حتقيق ما حققه من تقدم وازدهار.
       من هنا فاإن حكومتي �شت�شري يف �شيا�شتها على �شوء تلك احلقائق والقواعد يف امليادين الداخلية، 

والعربية والدولية على حد �شواء.
الأ�شا�شية  القاعدة  الوطن  وبناء  و�شون حقوقه  املواطن  �شتظل خدمة  الداخلي:  امليدان  ففي         
التي ت�شدر عنها احلكومة يف كل خطوة من خطواتها، يف اإطار احلر�ش على وحدة الأ�شرة الأردنية 

و�شالمة كيانها، ودفعها، نحو املزيد من الكفاح القومي الهادف القادر.
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       ولأننا نوؤمن باأن حتقيق الأماين وبلوغ الأهداف ل يتم اإل ملجتمع حر �شليم واع، فاإننا نوؤمن كذلك 
باأن املواطن لن ي�شتطيع اأن يكون تلك اللبنة القوية يف بناء ذلك املجتمع، والقوة احلافزة له لل�شري 
ويتفاعل، من خاللها، مع  باإيجابية م�شتمرة،  له حياة حرة كرمية يحياها  تتوفر  الأمام، ما مل  اإلى 
�شائر اأع�شاء الأ�شرة، ذلك التفاعل اخلري ال�شادق، الذي ي�شد اجلميع اإلى الغاية الوطنية ال�شامية، 

ويدفعهم الهدف القومي اجلليل.
       ويف هذا املجال بالذات ي�شرنا اأن ننوه مبكا�شب بلدنا، ومنجزاته، مبقدار ما ي�شعدنا الإعراب عن 
عزمنا، اأ�شرة واحدة، على حتقيق املزيد من ذلك كله، مما ينتظرنا على دروب الغد، وطريق الكفاح املقبل.
       ففي احلقل القت�شادي، ا�شتمر جمل�ش الإعمار الأردين ووزارة القت�شاد بالدرا�شات التخطيطية 
واخلطوات التنفيذية لإمتام املراحل املقبلة من م�شروع ال�شنوات ال�شبع. وي�شتمل ذلك درا�شات املرحلة 
الثانية من م�شروع الريموك الكبري بعد اأن اأجنز املجل�ش مرحلتها الهامة الأولى، والدرا�شات املتعلقة 
بالبحث عن النحا�ش و�شائر املعادن. ولقد متت درا�شات التحري عن الفو�شفات يف وادي احل�شا وقدر 
املوجود الأويل منه بثالثني مليون طن، تعترب من اأجود اأنواع الفو�شفات يف العامل، واأ�شبح من املنتظر 
الهامة  الطريق  بفتح  فيها  �شيبا�شر  التي  ال�شنة  وهي   ،1964 �شنة  املنطقة  تلك  با�شتغالل  املبا�شرة 
املو�شلة بني غور ال�شايف وميناء العقبة بعد اأن فرغ املجل�ش من اإعداد الدرا�شات الالزمة لها. كذلك 
ت�شري امل�شاريع العديدة التي ميولها املجل�ش �شريها احلثيث ويف طليعتها م�شروع تزويد اللواء ال�شمايل 
مبياه الأزرق وم�شاريع املياه يف لواء القد�ش، وم�شاريع ال�شيا�شة والآثار وقناة الغور ال�شرقية، واإن�شاء 

ال�شدود على الوديان اجلانبية.
       وي�شرنا اأن ن�شري اإلى ما يبذل من جهود للبحث عن البرتول، واأن نعرب عن اأملنا يف اأن ت�شفر 

املفاو�شات التي يجريها املجل�ش مع عدد من ال�شركات العاملية، عن اأف�شل النتائج.
التعريف على الأردن اقت�شاديًا و�شياحيًا يف العامل اخلارجي، فقد قررت احلكومة  اأجل         ومن 
ال�شرتاك باأربعة ع�شر معر�شًا عامليًا، ومنها معر�ش نيويورك الدويل الذي �شيقام عام 1965-1964. 
وا�شتمرت جهود الوزارة تكمل جهود املواطنني لتحقيق املزيد من املنجزات يف حقل الت�شنيع، فتم 
الورق املقوى ت�شهم احلكومة 10% من راأ�ش مالها، وكذلك  تاأ�شي�ش �شركة لالألبان واأخرى ل�شناعة 
اإن�شاء �شناعات متعددة اأخرى واأمتت وزارة القت�شاد عقد جمموعة من التفاقات القت�شادية مع 
عدد من الدول ال�شقيقة وال�شديقة من بينها: اململكة العربية ال�شعودية، واإيران، واأثيوبيا، والهند، 
ويوغ�شالفيا، كذلك قد مت تاأ�شي�ش البنك املركزي ليكون اإحدى الدعامات لقت�شادنا الأردين النامي، 

ونه�شتنا القت�شادية املباركة.
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       ويف احلقل الزراعي ا�شتمرت اجلهود لتح�شني اأو�شاع املزارع وتطويرها. فلقد مت اإن�شاء وجتهيز 
مختربات لالأمرا�ش واحل�شرات الزراعية وفح�ش الرتبة ومياه الري والبذور والكيمياء الزراعية. كما 
مت تاأ�شي�ش عدد من املراكز التي متد املزارعني باخلربة والكفاءة يف جمال العناية بالرثوة احليوانية 

وزيادة طاقتها الإنتاجية.
       وبداأت الوزارة كذلك بتنفيذ م�شاريع التحريج لإ�شعاف اجلنوب، كما تعد العدة لتو�شيع املناطق 
الإقرا�ش  موؤ�ش�شة  ا�شتمرت  فقد  ذلك،  جانب  واإلى  اململكة.  اأنحاء  �شائر  يف  املو�شم  هذا  احلرجية 
الزراعي مبد املزارعني بالقرو�ش املالية ل�شت�شالح الأرا�شي وتعمريها وت�شجريها واإقامة م�شاريع 
و   1962/9/1 بني  الواقعة  املدة  ويف  العامة.  واملرافق  الزراعية  الو�شائل  وحت�شني  الفردية،  الري 
 .112،900 مبلغ  اإلى  بالإ�شافة  دينارًا   )887،582( مببلغ  املزارعني  املوؤ�ش�شة  اأمدت   1963/8/23
مو�شمية عن طريق اجلمعيات  كقرو�ش  لتوزيعها  املركزي  التعاوين  كقرو�ش لالحتاد  قدمت  دينارًا 
بغية ت�شجيع احلركة التعاونية يف البالد. واأمتت �شلطة قناة الغور ال�شرقية اإن�شاء القناة بطول �شبعني 
كليو مرتًا، وبذلك اأ�شبحت م�شاحة مائة وع�شرين األف دومن من اأرا�شي الغور ال�شرقي ت�شقى من مياه 
الريموك. وبلغ ما مت اإنفاقه على هذا امل�شروع حتى الآن حوايل خم�شة ماليني دينار. ووزعت ال�شلطة 
على املزارعني الأردنيني 1750 وحدة زراعية، مثلما �شرعت ال�شلطة باإن�شاء �شد وخزان وادي زقالب 
على  مماثلة  �شدود  لإن�شاء  اإيجابية  كخطوة  امل�شلحة،  قواتنا  يف  امللكي  الهند�شة  �شالح  مع  بالتعاون 

الأودية اجلانبية.
       ويف جمال الرتبية والتعليم ا�شتمرت اجلهود لتوفري املعرفة لأبناء اأ�شرتنا الأردنية وبناتها. فتم 
فتح خم�شني مدر�شة جديدة يف مختلف الألوية لي�شبح عدد املدار�ش احلكومية 1360 مدر�شة ت�شم 
اأجنحتها على 238،142 طالبًا وطالبة، ولتبلغ ن�شبة الطالب يف اململكة اإلى عدد ال�شكان 17،8% وهي 
اأعى ن�شبة بني �شائر دول ال�شرق الأو�شط حتى الآن. ومبوجب قانون موؤقت مت اإ�شداره فقد تولت الوزارة 
وبيعها  باملجان،  احلكومية  املدار�ش  طالب  على  وتوزيعها  وطبعها  املدر�شية  الكتب  تاأليف  حق  �شراء 
ب�شعر الكلفة لطالب املدار�ش غري احلكومية مما يحق للمواطنني وفرًا �شنويًا مقداره 367 األف دينار.
       وبعد اأن ثبتت جامعتنا الأردنية اأقدامها يف اأر�شنا الطيبة، اأخذت تن�شر األوية ال�شياء والنور يف 
ربوعنا �شيئًا ف�شيئًا، فتقرر اإقامة كليتني للتجارة والعلوم بالإ�شافة اإلى كلية الآداب التي با�شرت عملها يف 
العام املا�شي. و�شت�شتمر احلكومة ببذل اجلهود ال�شادقة للعناية بكل طالب وطالبة من اأبناء اأ�شرتنا، 

انطالقًا من اإمياننا باأنهم هم عدة امل�شتقبل املوعود، لوطنهم، ولأمتهم، ولر�شالتهم، القومية الكربى.
وا�شتمرت �شلطة ال�شياحة ودائرة الآثار يف تنفيذ امل�شاريع واإجناز اخلطوات التي حتتاجها احلركة 
واإن�شاء  الإ�شالمية،  واملقامات  الثمينة  الآثــار  من  الكثري  اإ�شالح  فتم  املجالت.  �شائر  يف  ال�شياحية 



245

ال�شرتاحات والوحدات ال�شحية. وقد انعك�شت اآثار ذلك كله على املوا�شم ال�شياحية املختلفة بحيث 
بلغ عدد القادمني اإلى اململكة خالل �شنة 1962 نحوًا من )210( اآلف زائر، ومن املنتظر اأن يزيد 

عدد القادمني اإلى الأردن خالل هذا العام عن )300( األف �شائح وزائر.
       وملواجهة احلاجات الناجمة عن تو�شيع احلركة ال�شياحية وازدهارها، فقد م�شت احلكومة يف 
ت�شجيع اإقامة الفنادق الكربى يف اململكة، فاأ�شهمت باأكرث من مليون دينار يف اإن�شاء فندق الأردن يف 
عمان، والفندق الكبري يف القد�ش، وفندق العقبة، هذا بالإ�شافة اإلى مبلغ )400( األف دينار دفعتها 

احلكومة كقرو�ش لأ�شحاب الفنادق ال�شياحية.
       اأما يف حقل ال�شحة العامة، فقد تابعت وزارة ال�شحة اأعمال ا�شتئ�شال املالريا من معظم اأنحاء 
اململكة، واأجنزت وبداأت باإقامة عدد من امل�شت�شفيات اجلديدة، واإ�شافة عدد من الأجنحة ال�شرورية 
للم�شت�شفيات القدمية. ومع م�شي الوزارة يف مكافحة الرتاخوما فهي تعد العدة لتاأمني مليون جرعة 

من املطعوم الالزم ملكافحة �شلل الأطفال.
       واإلى جانب ما قامت به وزارة الداخلية يف جمالت الأمن والإدارة والبلديات فقد اتخذت الوزارة 
لتزويد  العدد الالزم  اإجراءات فعالة لإ�شعاف املواطنني يف املناطق امل�شابة باجلفاف. فخ�ش�شت 
القرى العط�شى باملياه، ووزعت كميات جمانية من احلنطة على املت�شررين واملحتاجني، بالإ�شافة اإلى 

كميات اأخرى من علف احليوان، وزعتها الوزارة على اأ�شحاب املوا�شي يف �شائر الأنحاء.
       اأما وزارة الأ�شغال العامة فقد اأمتت اإن�شاء اأبنية املقا�شم الآلية يف القد�ش واإربد واأريحا وعدد من 
القاعات وامل�شاغل والهياكل ملدار�ش البنات والبنني ودور املعلمني واملعلمات مثلما اأمتت بناء موؤ�ش�شة 

للطعوم والأم�شال واإمتام اأجنحة عدد من امل�شت�شفيات يف املدن املختلفة.
       كذلك فقد اأمتت الــوزارة بناء ميتم اأردين ومركز اجتماعي ريفي يف الفحي�ش، وفتح وتعبيد 

وتزفيت العديد من الطرق الهامة.
       وم�شت وزارة املوا�شالت يف حت�شني اخلدمات الربيدية يف اململكة، فاأن�شاأت )8( دوائر و)227( 
�شعبة بريدية يف قرى الأولوية واأدخلت العديد من وجوه التح�شني على اخلدمات الهاتفية وو�شائلها. 
اإحالة  ت�شيري اخلط احلجازي وقد متت  األف دينار لإعادة  اإلى ر�شد مبلغ )600(  الــوزارة  وعمدت 
العطاء على اإحدى ال�شركات العاملية التي ينتظر اأن تبداأ عملها على الفور، كذلك فاإن العمل م�شتمر 

لتو�شيع ميناء العقبة وزيادة قدرته على ا�شتقبال ال�شفن والبواخر.
       وتابعت وزارة ال�شوؤون الجتماعية ت�شجيعها للحركة التعاونية وعنايتها ب�شوؤون العمل والعمال. فزادت 
من قدرة الحتاد التعاوين املركزي على منح القرو�ش للجمعيات التعاونية، التي اأ�شبح عدد اأع�شائها 
خم�شة وثالثني األفًا، تنظيم )588( جمعية ملختلف الأغرا�ش التعاونية. كذلك فقد عقدت الوزارة عدة 
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اتفاقيات جماعية لتنظيم العالقة ما بني �شاحب العمل والعامل على اأ�شا�ش من العدالة الجتماعية، 
واأمدت النقابات العمالية واجلمعيات اخلريية بامل�شاعدات املالية يف حدود الإمكانات. وافتتحت الوزارة 

دارًا لالأحداث يف اإربد. وبلغ عدد املنتفعني بامل�شاعدة املالية والعينية )235( األف منتفع.
اأما اإذاعتنا التي اأردناها منذ البداية منارة هداية، وينبوع خري، لبلدنا، ولعاملنا العربي الكبري، فقد 
اأ�شالة  قوتها من  ت�شتمد  اأ�ش�ش  كل مكان على  الأردن ويف  العربي يف  للمواطن  ا�شتمرت يف خدمتها 
الدقيقة،  الدرا�شات  التي ك�شفت عنها  الأرقام  الذي ت�شع فيه  الوقت  الكربى. ويف  القومية  ر�شالتنا 
اإذاعتنا يف طليعة الإذاعات العربية فاإن العمل يجري الآن لتعزيز قوة البث باأجهزة جديدة، ت�شاعف 

طاقة البث احلالية لإبالغ �شوت بلدنا اإلى اأبعد الآفاق.
اأما قواتنا امل�شلحة، فلقد كانت و�شتظل دومًا، تالقي من العناية والدعم، كل ما يوؤهله لها امل�شتوى 
الرفيع الذي بلغته وو�شلت اإليه. واإذا كان ذلك امل�شتوى قد ا�شتحق منا، ومن العامل اأجمع، ما ا�شتحقه 
من اإعجاب وتقدير، ف�شيظل ن�شب العني، العمل على حت�شني ذلك امل�شتوى، وامل�شي به اإلى اأمام، حتى 

تتمكن قواتنا الأمنية من القيام بواجباتها املقد�شة على الوجه الأكمل.
ومبثل ما ي�شعدنا اأن نقرر اأن قواتنا امل�شلحة، لي�شت اإل طليعة لقوات العروبة وجيو�شها يف كل مكان، 
ي�شعدنا كذلك اأن نعرب عن اعتزازنا بالدور الذي توؤديه تلك القوات يف معركة البناء الداخلي التي 
يخو�شها بلدنا يف كل جمال وكل ميدان. ويهمنا هنا اأن نعلن باأننا بالقدر الذي جنهد فيه مل�شاعفة 
عدد قواتنا وتزويدها بالأ�شلحة احلديثة التي تكفل لها املزيد من املنعة والقوة، فاإن الإجراءات تتخذ 

ل�شم الت�شكيالت املوؤهلة من حر�شنا الوطني اإلى �شفوف جي�شنا العربي البا�شل.
ح�شرات الأعيان
ح�شرات النـــواب

ملا كانت اأ�شرتنا الكبرية جزءًا ل يتجزاأ من اأمتنا العربية، وكان الأردن قلب عاملنا العربي، وعدته لكل 
الوحدة  الإميان بحتمية  ترتكز على  العربية �شتظل  �شيا�شة حكومتي  فاإن  يوم مرجتى، وغد ماأمول، 
العربي من فرقة بني احلني واحلني، ول مبا  يعتور ال�شف  تتاأثر مبا  اأن  العربية وقد�شيتها من دون 
تت�شح به ال�شماء العربية من �شحب وغيوم. اإننا ونحن نوؤمن باأن اخلري لأي بلد عربي، هو اخلري للعرب 
اأجمعني، ونوؤمن باأن ال�شر والأذى يحالن باأر�ش عربية، هما اأذى و�شر ي�شيبان كل اإن�شان عربي يف 
وتوحيد  �شعثهم  للم  اإخوتنا  تدعو  موؤمنة  �شريحة  �شادقة،  فنبعثها  املنا�شبة،  هذه  لننتهز  ال�شميم، 

كلمتهم، واتقاء حق ال�شعوب والأوطان يف اأعناقهم، والتب�شر بامل�شري امل�شرتك لالأمة العربية كلها.
       ففل�شطني التي هي حجر الزاوية، لل�شيا�شة العامة لبلدنا، يف ميادينها الداخلية والعربية واخلارجية، 
لن جتني من اخلالف والنزاع، غري املزيد من التيه وال�شياع، ولن يداوي جراحها، ومي�شح عن وجهها 
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الطاقات  الكلمة يف محبة ووفاء، وح�شد  واأمانة، واحتاد  اإل ت�شافر اجلهود يف �شدق  الكارثة،  هول 
والقدرات يف مخطط موحد عملي مدرو�ش.

با�شطًا كلتي يديه  اأعددنا لأمتنا، �شيظل  اأعددناه لأ�شرتنا بقدر ما  الذي  بلدنا  فاإن  اأمر،  ومهما يكن من 
لأ�شقائه واإخوانه، فاحتًا قلبه لأبناء اأمته، يبادل احل�شنة باأح�شن منها، ول يقبل بال�شيئة ل لنف�شه ول ل�شواه.

       اأما يف امليدان اخلارجي ف�شتظل �شيا�شة حكومتي تنادي مب�شادقة من ي�شادقنا وي�شادق اأمتنا، 
الأ�شا�ش يف  باأن  لنوؤمن  مكان،  كل  والعدل يف  نن�شر احلق  اإذ  ونحن  ويعاديها.  يعادينا  من  ومعاداة 
العالقات الدولية، هو الحرتام املتبادل بني الدول والإميان بحق ال�شعوب يف تقرير م�شريها وباخلري 

امل�شرتك ل�شائر بني الإن�شان.
ح�شرات الأعيان
ح�شرات النـــواب

اإننا ونحن نفتتح هذه الدورة ملجل�شكم املوقر، لناأمل باأن حتققوا مبا نعهده فيكم من تقدير �شادق 
مل�شوؤولياتكم، وما نعرفه يف حكومتنا من اإخال�ش يف اجلهد والعمل، كل تعاون وتنا�شق وان�شجام بني 
ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية. فبمثل ذلك التعاون، الذي ي�شتكمل فعاليته من جتاوب اأبناء اأ�شرتنا، 
وت�شحياتهم وعزائمهم يظل بلدنا واحة الأمن وال�شتقرار وعنوان التقدم والزدهار، ويظل كما اأردناه 

اأن يكون عدة اأمتنا لبلوغ اأهدافها وو�شيلتها لتحقيق ر�شالتها يف احلرية والوحدة واحلياة الأف�شل .

واهلل ن�شاأل، اأن يوفقنا اإلى ما فيه خري بلدنا، وجمد اأمتنا، اأنه �شميع جميب الدعاء.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



248



249

يف حفل افتتاح الدورة العادية الثانية
ملجل�س الأمة الأردين الثامن

 
اخلمي�س 25 جماد الأول 1384 هجرية
املوافق 1 ت�شرين الأول 1964 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على ر�شولة العربي المني

ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،
       با�شم اهلل والأمة العربية نفتتح هذه الدورة العادية الثانية ملجل�ش المة الثامن، وبكل جوارحنا 
نتوجه اليه جل وعال باحلمد وال�شكران اأن اأهدى الينا هذه املنا�شبة الكرمية وبلدنا قد ظفر باملزيد 
كلمتها  وحـدة  �شنينا طوال من  تن�شده  ما ظلت  بلغت  واأمتنا  والزدهــار  والتقدم  املنعة  من حقه من 

واحتاد �شفها والتقاء ارادتها على العمل املوحد الهادف  بعزم واميان .
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،

       لقد كانت طويلة ولكن بثقة �شاقة ولكن بخ�شوبة الرحلة التي قطعها هذا البلد الغايل يف اجلزء 
الأخري من تاريخه احلديث . ولقد بداأناها يف وقت هو اأقرب الى الليل منه الى النهار، على طريقنا 
يت�شاقط �شعاع خافت يتقطع بني احلني واحلني، لتعتم الدنيا من حولنا وي�شود الظالم، وزادنا معدود 
يديننا من اجلوع اأكرث مما يناأى بنا عنه واملاء حلم يف الأفواه مثلما كان �شرابا لل�شنابل والكروم وحتى 
الطريق الذي ن�شري عليه كان ي�شتخرج لنا ال�شخور والأ�شواك من جوفه يريد اأن يردنا بها عن متابعة 

ال�شري، ويثنينا عن وجهة �شدت لها منا والأب�شار والقلوب .
 قلة كنا وعلى اأبوابنا كان ينتظر قادمون كثريون ولكن كالغرباء وكنا  نعد من بينهم العلم واملعرفة 

والتقدم والرخاء .
       ووراء احلدود كان اأهلنا ينظرون الينا بحبة مل تقو على ا�شعافها امل�شافات . وكان من بينهم رفاق 
للرجل الكبري عرفوه حتى قبل اأن يخرجوا معه من بطحاء مكة ذات يوم ليققودوا العرب نحو احلرية 

والوحــدة واحلياة الأف�شل .
اآخر ملء اهابة العزم والأمل واأكرث الذي كان         وانطلقنا يف رحلتنا ذلك اليوم يقودنا رجل كبري 
يحتويه وجودنا كلمات اأبيه الثالث، وعزم على اأن نن�شر ال�شوء ليبدد الظلمة، ونزرع ال�شخر لنهزم 
بخرياتنا احلرمان، ونفتح اأبوابنا ليدخل الى حياتنا كل من كان يقف على عتباتها فنقحم بهم ال�شعاب 

ونهزم العقبة ونفر�ش الطريق بالناعم ال�شهل اأمام الر�شالة التي نادى بها اأم�ش الرجل الكبري .
       وكان اخوان لنا وراء النهر قد اأريد لهم وما مل نرده وما مل يريدوه حملوهم على البعد عنا، لت�شهد 
. وعلى درب  فل�شطني  الن�شان كارثة  اأخالق  ان�شاين عرفته  اأكرب زلزال  العربية يف ديارهم  الأر�ش 
رحلتنا الطويلة التقينا بهم والتقوا بنا من جديد وعدنا كما كنا وكما كان ينبغي ان نكون، اأ�شرة واحدة 

ودما واحدا وارادة واحدة ل ت�شعف ول تفرت ول تلني .
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       وم�شينا معا منذ ذلك العام وها هو ال�شعاع اخلافت قد قوي وا�شتد وكرب وال�شخر قد تفتت حتت 
�شرب العزمية واأنبت اخلري والأبواب قد تفحت وولج الينا منها العلم واملعرفة والتقدم والرخاء .

اأ�شبحنا كرثة مبا نريد حتقيقه والو�شول اليه . وكرثة بقدرتنا على حتقيق ما نبغي وثقتنا         وكرثة 
بالو�شول الى ما نريد . وحمل الزلزال الن�شاين ر�شالتنا القومية الى اأعلى ذروة بلغتها يف حركتها الدائمة 
منذ اأن انطلقت على الرمال الالهبة بحوار قرب محمد قبل �شنني و�شنني ور�شمنا على الفق العربي بيدنا 

الواحدة لأول مرة يف تاريخ اأمتنا ان ل وحدة كاملة ول حرية حقيقية ول حياة اأف�شل بدون فل�شطني .
 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب،

       ولئن جاءت هذه املنا�شبة يف مثل هذا الطار الأردين املنيع املزدهر، فانها واحلمد للعلى القدير 
جتيء يف اطار عربي مل يتوفر لأي وقع عرفته اأمتنا اأو اأية مرحلة عا�شتها منذ اأجيال واأجيال .

وتوحدت  خالف  طول  بعد  العربي  ال�شف  واحتد  فرقة،  طول  بعد  العربية  الكلمة  التقت  فلقد         
الرادة ال�شادقة من حول اأهداف محددة وا�شحة بعد تنابذ وت�شاحن و�شياع .

هذا  من  الول  ال�شهر  اأوا�شط  يف  القاهرة  يف  العرب  قادة  التقى  يوم  ذلك  كل  ميالد  كان  لقد         
العام ليتحقق فيه التقاء جناحي العروبة يف �شرق اأر�شها ومغربها لأول مرة يف التاريخ العربي قدميه 
وحديثه على حد �شواء . وكان لقاء القادة ايذانا ب�شفاء ال�شماء العربية واتخاذ الأخوة واملحبة والوفاء 

�شراجا ي�شيء الى الأبد على درب الكفاح العربي الطويل .
       وذهب الأردن الى ذلك اللقاء وهو يدرك انه بذلك امنا ي�شهم يف ار�شاء حجر الزاوية لبناء عربي 
�شامخ البنيان ذهب كل بقلبه ووجدانه وبكل عزمه واميانه وعا�ش �شاعات اللقاء واأيامه ولياليه وهو 
اأن متتد يف  اللقاء  لثمار ذلك  اللقاء ملن حوله وفيمن حوله حقيقة وواقعا، لأنه يريد  يجهد ليج�شد 

عطائها للمجموعة العربية لأجيال واأجيال .
       وفيما كانت جهود اعدائنا وحتى دعواتهم تن�شب كلها على اف�شاد ما حتقق لنا وحتطيم ما بلغناه 
جاء لقاء القادة الثاين بال�شكندرية يف اأوائل ال�شهر املن�شرم ليبلغ مبنجزات اللقاء الأول ومكا�شبه 

حدا تق�شر عنه اجلهود املعادية والدعوات ال�شريرة .
       فلقد ذابت يف حرارة ذلك اللقاء الأبعاد التي جتعل لأر�ش العروبة م�شرقا ومغربا، وتال�شت يف 
�شدق الرادة والعزمية رياح تقيم للقومية العربية راأ�شا وج�شدا . واأ�شبحنا واذا باملاليني التي تعج 
بها رقعة متتد على اأطراف قارتني عظيمتني تعي�ش كلها يف بقعة حبيبة �شاء الغدر والظلم وال�شتعمار 
اأن ن�شميها منذ اأعوام ) الوطن ال�شليب ( واأم�شينا واذا باملجموعة املتعددة الأعالم والرايات املخلفة 
الظروف واحلالت، تن�شهر كلها يف حقيقة اأزلية كربى : اننا اأمة واحدة، واننا علم واحد، واننا واقع 

واحد يتحرك نحو غد م�شرق زاهر واحد .
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       فمرة اأخرى نتوجه اليه جل وعال باحلمد وال�شكران، اأن اأهدى الينا هذه املنا�شبة الكرمية يف مثل 
هذا الطار الأردين املزدهر املنيع والطار العربي املوحد الكبري .

 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،
       على �شوء احلقائق التي متثلت يف واقعنا العربي وكياننا القومي وبوحي من امياننا بوحدة اأ�شرتنا 
واأ�شالة اأمتنا وبهدي من روح كفاحنا الدائم يف �شبيل ر�شالتنا واأهدافنا، قامت �شيا�شة بلدنا الثابتة 

كما نادت بها حكوماتنا املتعاقبة والتزمت بها يف ميادينها الداخلية والعربية واخلارجية .
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،

       لقد اآمنت حكومتي منذ ا�شطالعها بامل�شوؤولية با�شتمرارية احلكم يف بلدنا العزيز، وباأن م�شرية 
الوطن منذ اأن بداأت تنطلق كالتيار باجتاه واحد يدفع بالفرد وباملجموعة نحو اأهداف محددة ووا�شحة 

واأمان قومية م�شرقة �شاطعة .
       والميان با�شتمرارية احلكم، ي�شتند يف اأ�شا�شه على الميان باأن احلكم اأمانة وخدمة ل جاه ول 
لأن �شون كرامة  ب�شواء  �شواء  والمة  بال�شرة  باملواطن اميانه  بالميان  يبدلأ  وهو من هنا  �شلطان. 
املواطن وحريته جزء من اأية محاولة جدية لتعميق وحدة الأ�شرة وحماية الوطن . وهو كذلك اأ�شا�ش 
لالميان بالأ�شرة واأهدافها، وبالأمة ور�شالتها، و�شيظل ذلك الميان يحمل يف ذاته معنى اتاحة الفر�ش 
املتكافئة اأمام بناء ال�شرة الواحدة، ومعنى امل�شاواة بينهم اأمام الد�شتور �شمانا ل�شيادة الد�شتور من 
ناحية، وحتقيقا من ناحية اأخرى لأغرا�شه ومراميه. املفهوم القومي للوحدة العربية اذن، يتبلور على 

ال�شعيد الداخلي يف �شيا�شة حكومتي اميانا را�شخا بوحدة الأ�شرة الأردنية .
       واملعنى الكبري حلرية العرب، يتقم�ش على ذلك ال�شعيد من �شيا�شة احلكومة، اميانها العميق 

بحرية الن�شان العربي يف وطننا الغايل .
       و�شورة احلياة الأف�شل التي نكافح لبلوغها، تتاأطر عندها يف الثورة البي�شاء التي اندلع لهيبها 
املبارك منذ �شنني، والتي توفر احلكومــة لنت�شارها يف كل خلق وميدان �شائر الطاقات والمكانات 

املتوفرة يف جهد م�شتمر مو�شول .
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،

بلد،  النه�شات احلديثة يف كل  التي تقوم عليها         ملا كان الزدهار القت�شادي يف طليعة الأ�ش�ش 
فلقد م�شت حكومتي على النهج القت�شادي الذي اختاره بلدنا، موؤمنة باحلرية القت�شادية لالأفراد 
املناخ  توفري  على  حري�شة  والأجنبية،  والعربية  املحلية  الأموال  روؤو�ش  بت�شجيع  معنية  واجلماعات، 
الو�شع  و�شائل مواجهة  النظر يف  باعادة  بداأت  ولقد  وازدهارها.  الأردنية  ال�شناعة  لتطوير  املالئم 
املايل العام املتمثل يف امليزانية العامة للدولة على اأ�شا�ش التوفري يف النفاق وتقدمي الأهم على املهم، 
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ودعوة اأبناء الأ�شرة الأردنية لال�شهام يف هذا املجهود، �شواء كان مهم يف اأجهزة الدولة، اأو يف �شفوف 
قواتنا امل�شلحة اأو �شائر املوؤ�ش�شات واحلقول .

       وتن�شيطا لعميات ا�شتثمار املعادن والك�شف عن املزيد منها، فقد خطت احلكومة خطوات عديدة 
يف هذا املجال كان من اأهمها ان�شاء �شركة اأردنية واحدة ل�شتثمار الفو�شفات الأردين يف الر�شيفة 
اأن تندمج يف ال�شركة اجلديدة �شركة الفو�شفات  واحل�شا ويف كل بقعة من اململكة يوجد فيها، على 
الأردنية احلالية . كما دفعت بالعمل يف م�شروع البوتا�ش الى اأمام حني هياأت الفر�شة املثمرة اأمام 
امل�شاهمة الجنبية فيه . كذلك فقد اأجنزت اأعمال امل�شح اجليولوجي وحتديد اأنواع املعادن وامكانية 
توفر املياه اجلوفية يف ثمان مناطق من اململكة، مثلما دعمت اأعمال احلفريات والدرا�شات اجلارية 

للك�شف عن البرتول بعد اأن مت توقيع اتفاقية التنقيب عنه مع احدى ال�شركات العاملية الكربى .
       ويف اطار احلر�ش على متطلبات الو�شع املايل العام، فقد عمدت احلكومة الى زيادة العائدات من 
الر�شوم اجلمركية، با�شتيفاء تلك الر�شوم على الكثري من م�شتوردات قواتنا امل�شلحة، ثم با�شدارها 

قانون عدم اجلمع بني عائدات التقاعد وراتب الوظيفة.

       واميانا من احلكومة باأهمية الر�شالة التي ت�شطلع بها جامعتنا الأردنية نحو اأجيالنا ال�شاعدة، 
ثابت  مورد  مبوجبه  للجامعة  اأ�شبح  ت�شريعا  اأ�شدرت  فقد  معا،  وم�شتقبلنا  واقعنا  على  قيامها  واأثر 

ي�شاعدها على القيام مبهمتها اجلليلة ويعينها على النمو والتكامل .
       ويف املجالت الأخرى للن�شاط القت�شادي، فقد اأ�شهمت احلكومة مع ال�شقيقات العربيات يف و�شع 
قرارات وتو�شيات جمل�ش الوحدة القت�شادية لن�شاء ال�شوق العربية امل�شرتكة واأعدت القيام مبباحثات 
القت�شادي يف  التقدم  يالئم  اتفاق  لعقد  ال�شورية  العربية  اجلمهورية  و�شقيقته  الأردن  بني  جتارية 
البلدين . كما قامت بعقد اتفاقات جتارية بني الأردن وكل من ال�شومال و�شيالن، وهي على و�شك 
الدخول يف مباحثات مع الهند ويوغو�شالفيا وتركيا وبولندا لعقد اتفاقات تعود بالنفع واخلري على 
بلدنا العزيز ، فيما ي�شتمر جناحنا الأردين يف معر�ش نيويورك الدويل يف اأداء دوره خلدمة هذا البلد 

اقت�شاديا و�شياحيا .
وت�شجيعها  الوطنية  ال�شناعات  لدعم  اأردين  �شناعي  بنك  لن�شاء  العدة  احلكومة  تعد  وبينما         
النقد  ان�شاء البنك املركزي الردين، وبداأ البنك يف حتمل اولى م�شوؤولياته با�شدار وادارة  فقد مت 
ليكون  امل�شريف  الئتمان  واأنواع  بتنظيم كميات  قريبا  البنك  �شيقوم  كما  الأجنبية،  والعملة  الأردين 
مبقدوره اتخاذ التدابري املنا�شبة ملعاجلة الو�شاع املالية والقت�شادية والعمل على تنمية الدخارات 

وال�شتثمارات.
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قانون  ا�شدار  الى  اأدت  التي  الد�شتورية  املراحل  جميع  القريب  بالأم�ش  احلكومة  اجنزت  وقد         
�شريبة الدخل الذي �شيحل محل قانون �شريبة الدخل احلايل اعتبارا من مطلع ني�شان عام 1965، 
وذلك بعد اأن ا�شتغرقت محاولت تعديل هذا  القانون مدة تزيد على ال�شت �شنوات . وجاء القانون 
اجلديد �شمانا لتنفيذ خطة احلكومة يف حتقيق العدالة بني املكلفني وقدرتهم على الأداء من ناحية، 

وتاأمني حاجة الدولة الى املال من ناحية اأخرى .
اأكرث من ثلث مليون دومن من مالك الدولة على         ويف القطاع الزراعي قامت احلكومة بتفوي�ش 
املزارعني، فيما م�شت احلكومة يف موا�شلة اجلهود املبذولة من اأجل تنمية الرثوة الزراعية وحت�شني 
اأو�شاع املزارع والعناية بالرثوة احليوانية لتح�شني اأنواعها م�شاعفة طاقاتها النتاجية، ومثلما ا�شتمر 
العملي  البحث  مختربات  تابعت  فقد  كذلك  للمزارعني،  خدماتهم  تقدمي  يف  الزراعيون  املر�شدون 
جهودها يف احلقول املختلفة للتجارب العلمية الزراعية وبداأت بتجربة زراعة ال�شمندر ال�شكري يف 

الأغوار مما يوؤمل معها �شد حاجة البالد من مادة ال�شكر يف  امل�شتقبل القريب . 
       ووقعت احلكومة لهذا الغر�ش اتفاقية مع احدى ال�شركات النم�شاوية لدرا�شة اجلدوى القت�شادية 
يف  البدو  لتوطني  التجريبي  امل�شروع  يف  كبريا  �شوطا  احلكومة  وقطعت   . البالد  يف  ال�شكر  ل�شناعة 
املناطق اجلنوبية . وبداأت بعد انهاء العمال التجريبية الأولية ل�شت�شالح الأرا�شي، مرحلة تت�شمن 
ا�شت�شالح م�شاحات جديدة من الأرا�شي ال�شحراوية بغية حتويلها الى اأرا�شي زراعية لتوطني البدو 
فيها كما متت احلكومة حتريج 16 األف دومن وتوزيع وغر�ش 4 ماليني من الغرا�ش يف مختلف املناطق 
وقدمت للمزارعني ثالثة اأرباع مليون دينارا قرو�شا زراعية وزعت على نحو ثالثة اآلف مزارع للقيام 

مب�شاريع الري وتربية احليوان وا�شالح الأرا�شي .
       ويف ميدان اخلدمات ال�شحية اأمتت احلكومة افتتاح اجلناح اجلديد ملعاجلة الأطفال يف م�شت�شفى 
معان مثلما بداأت ببناء م�شت�شفى يف القد�ش واآخر يف نابل�ش . اأما م�شت�شفى ال�شل يف معان فمن املقرر 
انهاء بنائه خالل ال�شنة املالية احلالية . كذلك فقد اأجنزت احلكومة بناء مركز ال�شعة يف عمان، 

و�شتبداأ قريبا بان�شـاء مركزين �شحييـن يف منطقة قنـاة الغور ال�شرقية لتبداأ  خدماتهما . 
       قبل نهاية عام 1964 وبعد اأن اأ�شبح اأكرث األوية اململكة خالية متاما من مر�ش املالريا مل يعد ال 
انواع من اأعمال املكافحة يف الأغوار وهو ما ينتظر انهاوؤه خالل ال�شنة املقبلة . ويف طليعة اخلطوات 

التي متت يف حقل الطب الوقائي، اأمتت احلكومة تطعيم 300 األف طفل �شد �شلل الأطفال .
       لقد كان �شدور قانون الرتبية والتعليم اأهم منجزات احلكومة التي اأ�شيفت الى مكا�شب النه�شة 
يف  والتعليم  الرتبية  اأهداف  القانون  هذا  مبوجب  حتددت  فقد  الغايل.  وطننا  يف  والرتبوية  العلمية 
اململكة، بينما كانت تخ�شع من قبل لجتهادات مختلفة متباينة. ولعل اأهم ما انطوى عليه هذا القانون، 
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امتداد مرحلة التعليم اللزامي يف الأردن، من �شـت �شنوات الى ت�شع �شنوات، بحيث اأ�شبحت املرحلة 
العدادية مرحلة الزامية الى جانب املرحلة البتدائية . واهمية هذه اخلطوة املباركة تبدو وا�شحة 
اذا ذكرنا اأن التعليم اللزامي  يف منطقة ال�شرق الأو�شط كله وعند �شائر دوله مق�شور على التعليم 
اأن دول العامل املتقدمة مل ت�شل يف تعليمها اللزامي  اأكرث تقدير . هذا بال�شافة الى  البتدائي يف 
الى اأكرث مما و�شلنا اليه، وهو ما يدعو حقا الى الفخر والعتزاز  . والى جانب عناية القانون بو�شع 
توفر  بحيث  اخلا�شة  املدار�ش  �شوؤون  القانون  نظم  فقد  الأردن،  يف  والتعليم  للرتبية  محددة  فل�شفة 

ال�شراف ال�شروري على هذه املدار�ش �شمانا لتوفر النظم الرتبوية ال�شحيحة واملناهج املعتمدة .
       وانطالقا من التزام احلكومة بالزامية التعليم فقد ا�شتقبلت املدار�ش احلكومية هذه ال�شنة نحوا 
من 32 األف طالب وطالبة جدد، بحيث اأ�شبح جمموع الطالب والطالبات لهذه العام 273 األف طالبا 

وطالبة يقوم على تعليمهم 7556 معلم ومعلمة .
       وجنبا الى جنب انطلقت جهود احلكومة لتاأهيل املعلمني غري املوؤهلني والنهو�ش بتعليم الطالبات 
الى م�شتوى تعليم الطالب وتاأمني حاجة الطالب والطالبات من الكتب بحيث اأجنزت احلكومة طبع 
املدار�ش  يف  اللزامية  املرحلة  طالب  على  باملجان  وزعتها  املقررة  الكتب  من  ن�شخة  ماليني  ثالثة 
احلكوميــة . مما وفر على املواطنني نحوا من ربع مليون دينار . ودعما للتعليم املهني بفروعه الزراعية 
الثانوية  ال�شوبك  مدر�شة  ان�شاء  احلكومة  اأجنزت  فقد  فر�شـه،  يف  وزيــادة  والتجارية،  وال�شناعية 
الزراعية وان�شاء مدر�شة �شناعية جديدة يف القد�ش . وبينما ازداد عدد املدار�ش داخل اململكة واحدا 
و�شبعني مدر�شة هذا العام كذلك فقد ازداد عدد البعثات احلكومية ماية وثالثني مبعوثا بحيث اأ�شبح 

عدد البعثات 445 بعثة ملختلف جامعات العامل .
       هذا وقد قامت احلكومة با�شدار نظام لن�شاء كلية ال�شريعة يف عمان واتخذت اخلطوات برفع 
ال�شخرة  اعمار  الأولى من  املرحلة  واأجنزت بحمد اهلل  امل�شاجد،  والوعاظ وخطباء  الئمة  م�شتوى 
امل�شرفة وهي يف �شبيل ايفاد وفد الى الدول العربية ال�شقيقة لتاأمني ما يتطلبه اجناز مرحلة العمار 

الثانية من متطلبات .
املنطقة جودة و�شمول، فقد و�شلت  بلدان  اأكرث  اململكة تفوق مثيالتها يف  الطرق يف         وملا كانت �شبكة 
العناية  من  مزيدا  بذلت  كما  والقروية،  والثانوية  الرئي�شية  الطرق  من  اجلديد  لن�شاء  اجلهد  احلكومة 
ل�شيانة الطرق احلالية وا�شالح الأ�شرار التي جنمت بفعل ال�شيول والأمطار خالل مو�شم ال�شتاء املا�شي .

التعاونيني  املر�شدين  لتدريب  تعاونيا  معهدا  احلكومة  اأن�شاأت  الجتماعية  اخلدمات  جمال  ويف         
واأع�شاء اجلمعيات التعاونية التي اأ�شبح عددها اليوم 664 جمعية اأي بزيادة 73 جميعة اأ�ش�شت هذا 
العام يف مختلف األوية اململكة . وبنتيجة امل�شاعدات التي قدمتها احلكومة لهذه اجلمعيات ورعايتها 



257

لها فقد اأ�شبحت الأموال املتداولة  بني اجلمعيات زهاء ثالثة اأرباع املليون من الدنانري . وحر�شا من 
العمايل،  والتدريب  للتثقيف  اأن�شاأت مركزا  الأردن  فقد  العمالية يف  العناية باحلركة  احلكومة على 
الى حتقيق املزيد من  اأدى  العمال بحقوقهم وواجباتهم مما  العمل  اأ�شحاب  ي�شطلع مبهام تعريف 

التنظيم للعالقات املهنية وحت�شني �شروط ال�شتخدام بني العمال واأ�شحاب العمل .
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،

       وحر�شا من احلكومة على رفع م�شتوى اخلدمات العامة ل�شائر اأبناء الأ�شرة الأردنية الواحدة، 
وحت�شينا مل�شتوى تلك اخلدمات، فقد اأعادت احلكومة النظر يف التق�شيمات الدارية للملكة فاأحدثت 
مت�شرفيتني جديدتني وعددا من القائم مقاميات ومديريات النواحي، واأن�شاأت عددا من البلديات 
واملجال�ش القروية لأن اخواننا الالجئني كانوا دوما مو�شع العناية والرعاية من احلكومات املتعاقبة، 
فقد م�شت احلكومة يف خدمة ق�شاياهم ورعاية �شـوؤونهم وتوفري اأ�شباب احلياة الكرمية لهم ومتكينهم 

من النتفاع الى اأق�شى حد م�شتطاع مبا تقدمه وكالة غوث الالجئني الدولية لهم من خدمات .
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،

       ومع قيام وزارة العالم لأول مرة يف بلدنا منذ �شهور، فقد و�شعت احلكومة اجلهد العالمي 
على م�شتوياته الداخلية والعربية والدولية يف اطاره ال�شحيح . وقامت احلكومة يف هذا املجال بتامني 
وزراء  موؤمتر  قررها  والتي  امل�شرتكة  العربية  العالمية  املخططات  بتنفيذ  للبدء  الالزمة  الكفاءات 
وحققت احلكومة   . الأول  العربي  القمة  موؤمتر  مقررات  لحدى  تنفيذا  انعقد  الذي  العرب  العالم 
لق�شيتنا املقد�شة، ق�شية فل�شطني، ك�شبا اعالميا كبريا مبا جلاأت اليه من و�شائل ل�شرح وجهة النظر 

العربية يف جناحنا الأردين يف معر�ش نيويورك الدويل .
       وفيما مت�شي اذاعتنا يف اأداء ر�شالتها خلدمة الن�شان العربي يف بلدنا ويف الوطن العربي الكبري، 
وللتعريف باأردننا وبالبلدان العربية ال�شقيقة مبا تبثه من برنامج بلغات اأجنبية متعددة، فان احلكومة 
قد اأعدت لوثبة جديدة يف احلقل الذاعي �شيظهر اأثرها يف مدى ال�شهور القليلة القادمة، حني يتم 
تركيب اأجهزة البث ال�شافية التي �شتزيد من طاقة البث احلالية يف كل من عمان والقد�ش باأكرث من 

اأربعة اأمثال الطاقة احلالية .
       كذلك فقد دخلت احلركة ال�شياحية مرحلة جديدة نتيجة ملا يبذل لتن�شيطها وحت�شينها من جهد 
وعناية . واحلكومة ب�شدد ا�شت�شدار ت�شريعات جديدة �شيكون من �شاأنها تنظيم املوؤ�ش�شات ال�شياحية 
يف اململكة، وتوفري كل ما من �شاأنه اجتذاب املزيد من ال�شواح لبلدنا الذي نعتز باأنه يحوي يف ربوعه ما 
ل يحويه غريه يف بلدان العامل من اآثار دينية وتاريخية تهم العاملني ال�شالمي وامل�شيحي على حد �شواء .

       وامتدادا جلهد احلكومة يف ميادين العالم وال�شياحة ف�شتبداأ احلكومة يف وقت قريب بان�شاء 
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م�شروع التلفزيون الأردين ليقوم بدوره يف خدمة الأ�شرة الأردنية يف كل جمال وميدان .
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،

       لقد كان الدور الطليعي الذي تقوم به قواتنا امل�شلحة يف وقوفها على اأطول خط للدفاع عن اأمتنا 
يف �شائر اأرجاء وطنها الكبري كافيا ليجعلنا نويل تلك القوات با�شتمرار كل عناية ورعاية واهتمام . 
الرفيع من  النهو�ش مب�شتواها  البا�شلة مبا ي�شتدعيه حر�شنا على  ولقد م�شت احلكومة مبد قواتنا 
جتهيز و�شالح . ول�شوف ت�شتمر احلكومة ببذل اأق�شى اجلهد والطاقة لتوفر لقواتنا امل�شلحة حاجاتها 
الغد  الواحد وعدة  العروبة  الرمح جلي�ش  �شنان  اأبدا  لتظل  واملعدات احلديثة،  الأ�شلحة  من مختلف 

للقومية العربية ور�شالتها املاجدة .
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،

       اذا كانت �شيا�شتنا العربية تقوم على امياننا بر�شالتنا يف احلرية والوحدة واحلياة الأف�شل، فان 
حقيقة تلك الر�شالة ل تتم يف يقيننا ويف نهج حكوماتنا املتعاقبة ال با�شرتداد حقنا العربي امل�شروع يف 
فل�شطني، من هنا يتحدد موقف حكومتي بجالء وو�شوح  من مرحلة الخوة واملحبة التي بداأتها اأمتنا 
يف موؤمتر قادتها الأول، وكذلك موقفها من مرحلة العمل اليجابي والتنفيذ املحدد التي انتقلت امتنا 
اليه يف موؤمتر قادتها الثاين . وهو موقف يت�شف يف كال احلالتني، بالميان املطلق العميق ب�شدق 
الخوة واأ�شالة املحبة التي ت�شد العرب كلهم بع�شهم الى بع�ش، وبالت�شميم املخل�ش الوطيد، على 
امل�شي جنبا الى جنب مع اأ�شقائنا حتى يتم لنا ا�شتعادة ما فقدناه يف الوطن ال�شليب، وحتقق لنا اآمالنا 

واأهدافنا يف هذه احلياة.
الفل�شطيني  للكيان  احلكومة  دعم  �شهدت  قد  ال�شابقتني  املرحلتني  بني  ما  الفرتة  كانت  واذا         
ووقوفها الى جانب منظمة التحرير الفل�شطينية بكل طاقاتها وامكاناتها، ثم �شهدت اعرتاف احلكومة 
باجلمهورية العربيـة اليمنية ال�شقيقة، فان احلكومة لن تذخر ذرة من جهدها لتجيء الفرتة املقبلة 

غنية خ�شبة مبا حتمله من مكا�شب وانت�شارات لفل�شطيننا الغالية ور�شالتنا الكربى .
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،

       اأما ال�شيا�شة اخلارجية حلكومتي ف�شتظل تقوم على اأ�ش�ش الحرتام املتبادل وامل�شاواة والتعاون 
امل�شرتك مع كل من يرغب يف تعاون �شادق معنا وا�شعني من ن�شب اأعيننا موقفه من ق�شايا اأمتنا 
الأمم  هيئة  مبيثاق  متم�شكني  الدول  من  لأ�شدقائنا  اأوفياء  و�شنبقى   . فل�شطني  ق�شية  طليعتها  ويف 
املتحدة، نن�شر ال�شعوب امل�شت�شعفة وندعم حقها يف احلرية  وتقرير امل�شري، ونبذل جهدنا لال�شهام 
يف الو�شول بامل�شاكل الدولية الى حلول عادلة و�شريفة متعاونني يف كل ذلك الى اأق�شى حد مع اخواننا 

واأ�شقائنا العرب وم�شتهدفني حماية الأمن وال�شالم العادلني يف �شائر اأنحاء العامل .
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ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،

       اننا ونحن نفتتح هذه الدورة املباركة ملجل�شكم العتيد لنتطلع بك ثقة واأمل الى املزيد من التعاون 
الواحدة  الأردنية  اأ�شرتنا  اأبناء  قيام كل فرد من  والى  والتنفيذية،  الت�شريعية  ال�شلطتني  الفعال بني 
بالدور الذي تر�شمه له هذه املرحلة التاريخية من حياة بلدنا الغايل وامتنا املاجدة، مبا تنطوي عليه 

من كفاح �شريف مرير يف �شبيل حتقيق ر�شالتنا يف احلرية والوحدة واحلياة الأف�شل .

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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 فـــي حفـل افتتاح الــدورة العـاديـة الثالثـة
 ملجـلـ�س الأمــة الردنـي الثامــن

اخلمي�س  4  رجـب  1385 هجريــــة
 املوافق  28 ت�شرين الأول  1965 ميالديـة 
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ب�شــم اللــه الرحمــن الرحيـــم
وال�شـالة وال�شـالم علـــى نبيــه الكريـــم 

 
ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النواب 

       ب�شم اهلل العلي القدير ، نفتتح الدورة الثالثة ملجل�ش المة الثامن ، ذاكرين باعتزاز ما �شجله 
الى  متطلعني  الد�شتوري  النيابي  احلكم  ظل  يف  والتقدم  العمل  درب  على  حثيثة  خطى  من  وطننا 
ا�شتئناف التعاون املثمر ، واجلهد امل�شرتك ، بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية لتحقيق املزيد من 

منجزات النه�شة والبناء ل�شعبنا الردين العزيز ولمتنا العربية املجيدة . 
       وما كان لبواكر احلياة الكرمية ، والزدهار القت�شادي ان ت�شيع يف هذا البلد لول �شالمة اخلطة 
وا�شتقرار احلكم وتاأ�شل ال�شورى وو�شوح الهدف ، ف�شكرا هلل على نعمائه ، وحمدا للمواطن ال�شريف 

على بذله وا�شهامه . 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النواب 

اليها يف منهاجها  ت�شتند  ودقيقة  وا�شحة  للحكومة خطوطا عامة  تكليفنا  كتاب  ر�شمنا يف  لقد         
املف�شل لال�شطالع بامل�شوؤولية وحمل اعبائها . ولقد كانت الهداف الرئي�شية التي حددناها والتي 
كانت اهداف بلدنا دائما ، ان ين�شب جهد احلكومة على تنمية القوة ودفع عجلة التقدم يف جميع 
جمالت حياة املواطنني يف بلدنا العزيز ، حتى يكون بلدنا �شندا لمته ، ور�شيدا لها ، ودعما لن�شالها 
من اجل النه�شة والتقدم واملنعة . ولقد اكدنا دائما اننا نخدم امتنا العربية ومبادئها بقدر ما نحقق 
يف داخل بلدنا من النمو والعدالة والعمار واحلرية ، متاما مثلما نخدم امتنا مب�شاهمتنا اليجابية يف 

ن�شرة ق�شاياها والعمل اجلي لتدعيم ن�شالها من اجل التحرر والوحدة واحلياة الف�شل . 
ر�شالتنا  فبحكم  له  خا�شا  معنى  بلدنا  يف  والقوة  التقدم  عنا�شر  وحتقيق  والعمار  للتنمية  ان         
القومية وواقعنا القومي واجلغرايف ، وبحكم التحامنا والتحام م�شرينا الكيد مب�شري فل�شطني ، فان 
�شرورات احل�شد والتعبئة الكاملة من اجل م�شرينا ، من اجل فل�شطني تفر�ش علينا بناء عنا�شر القوة 
، مبختلف ا�شكالها واوجهها ، يف جمتمعنا الردين وتنمية هذا املجتمع اقت�شاديا واجتماعيا وفكريا 
ونف�شيا ليكون موؤهال للمعركة التي يحتمها م�شتقبله ، وواقعه ، واميانه باحلق العربي يف فل�شطني ، 
ولئن كان تركيز اجلهد على التنمية ، ودفع عجلة التقدم والعمار يف اي بلد اآخر هدفا تر�شمه تطلعات 
املواطنني مل�شتوى معي�شة اف�شل ، ورخاء اعم ، فان تركيز اجلهد هذا يف الردن �شرورة من �شرورات 
امل�شري ، و�شرط من �شروط احلياة جتاه عدو اكتملت له الكثري من عنا�شر القوة والدعم ، ومل تعد 

تردعه ال القوة املنظمة املقابلة . 
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ح�شــرات الأعيان ، ح�شــرات النواب 
       انه ملما يبعث يف النف�ش التفاوؤل والعزمية ان احتدث اليكم اليوم  والمة العربية ملتقية على منهج 
نتفق دائما عندها ونختلف - احيانا - على  ي�شتهدفان غايات عربية كربى كنا  ثابتة  موحد وخطة 
ا�شلوب العمل املوحد من اجل حتقيقها. وانه ملما يطمئننا ويريح �شمائرنا ، ان على راأ�ش هذه الغايات 
التي متكنا من ان ن�شيغ ، جمتمعني ، ال�شلوب امل�شرتك لبلوغها ق�شيتنا وق�شية العرب الولى ، ق�شية 

حترير فل�شطني . 
       فلئن كان موؤمترا القمة العربيان ، الول والثاين ، قد ار�شيا قواعد العمل املوحد من اجل فل�شطني بكل 
ما يت�شمنه ذلك من تهيئة لالجواء النف�شية وتوحيد للجهود العملية ، فان موؤمتر القمة الثالث قد دعم 
منهج العمل امل�شرتك هذا ، وتابع تنفيذ اخلطة التي ر�شمت خطوطها يف موؤمتري القمة ال�شابقني . وهذه 
اخلطة كما تعلمون ، هي خطة مرحلية لتعبئة الطاقات العربية واجلهود العربية ، وم�شاعفتها وبالتايل 

بلوغ مركز القوة الذي ل �شبيل لنا غريه اذا �شئنا احل�شم يف ق�شية احلق العربي يف الوطن ال�شليب . 
       وانه ملن دواعي اعتزازنا ان الردن قد �شاهم يف موؤمتر القمة الثالث بنف�ش اليجابية والت�شميم 
والخال�ش والروح العملية التي ات�شمت بها جهوده يف املوؤمترين ال�شابقني . ف�شارك اأول يف خلق اجلو 
النف�شي ال�شالح للعمل العربي امل�شرتك . كما �شارك ثانيا يف تدعيم اخلطة العربية املوحدة مبا �شبه 
يف اطارها من جهد ع�شكري و�شيا�شي ا�شتهدف به تقدمي اق�شى ما يقدر عليه من امل�شاهمة يف بناء 

القوة العربية ، حتقيقا للواجب القومي . 
       وانه ملما يبعث الفخر يف نف�ش كل اردين وعربي ان ن�شجل يف هذا املجال ان اجلهد الذي كر�شناه 
يف ال�شنة الخرية خا�شة لزيادة كفاءة قواتنا امل�شلحة وعددها وجتهيزها قد اثمر نتائج عظيمة يف 
مدة قيا�شية ، وان ال�شهر القادمة �شت�شهد مزيدا من اجلهد املثمر يف هذا املجال ، والنمو املت�شاعف 

يف طاقاتنا الع�شكرية . 
الذي  روؤ�شاء احلكومات  موؤمتر  ، يف  نف�شها  العملية  اليجابية  بالروح   ، �شاهمت حكومتنا  ولقد         
العربي  العمل  القادمة من  املراحل  ت�شهد  ان  ناأمل  ونحن   . املا�شي  اأيار  �شهر  القاهرة يف  انعقد يف 
اخلطة  حول  العربي  اللتفاف  من  ومزيدا   ، امل�شرتك  العمل  جو  يف  التح�شن  من  مزيدا  امل�شرتك 
اجلماعية ، ومزيدا من التعاون الوثيق حلماية وتعزيز منجزات املوؤمترات ال�شابقة ، وخا�شة يف جمال 

دعم القيادة العربية املوحدة وتنفيذ مخطط البناء الفعال لقوة الردع العربي . 
       وتنفيذا لقرارات موؤمترات القمة فقد اندفع الردن منذ البداية يف تنفيذ م�شاريع حتويل روافد 
ا�شتدرار  العربية وال�شتفادة منها يف  للحيلولة دون اغت�شاب مياهنا  ارا�شيه  الواقعة �شمن  الردن 
املوؤ�ش�شة  خا�ش  بقانون  فاأوجدت  الغاية  لهذه  فعال  جهازا  احلكومة  ا�ش�شت  وقد   . لبلدنا  اخلريات 
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املوؤ�ش�شة ا�شتقالل اداريا وماليا ميكنها من العمل  القليمية ل�شتغالل مياه الردن وروافده واعطت 
ال�شريع املرن والقدرة على �شرعة الجناز . وقد احلت املوؤ�ش�شة عطاء ان�شاء �شد املخيبة الذي قرره 
موؤمتر القمة - على �شركة املقاولني العرب مببلغ )11( مليون ون�شف املليون دينار . والعمل �شائر 
الآن بكل ن�شاط يف تنفيذ امل�شروع ، ح�شب برنامج التنفيذ الذي و�شعته الهيئة املركزية العربية لتحويل 
الكبري  القومي  امل�شروع  هذا  من�شاآت  حلماية  ال�شتعداد  اهبة  على  تقف  امل�شلحة  وقواتنا   ، الروافد 

بدمائها وارواحها . 
       وان�شجاما مع قرارات موؤمترات القمة ، ومع دواعي احل�شد والتعبئة من اجل فل�شطني فقد �شعت 
احلكومة الى التعاون مع منظمة التحرير الفل�شطينية يف التفاق على اوجه العمل امل�شرتك ، والتفاق 
على خطة للتعاون يف جميع هذه املجالت ، واحلكومة ل تزال موؤمنة بوجوب هذا التعاون ويف �شرورة 
التفاق على منهاج موحد للعمل امل�شرتك من اجل تعبئة كل جهد عربي وفل�شطيني ممكن من اجل 
والع�شكرية  القومية  وال�ش�ش   ، فل�شطني  لق�شية  احلقيقية  امل�شلحة  �شروط  ، �شمن  التحرير  ق�شية 

العملية ل�شمان الفوز يف املعركة �شد العدو الغا�شب. 
 ح�شـرات الأعيـان ، ح�شـرات النـواب 

ظل  يف  ترعرعت  التي  اليجابية  والــروح   . العربية  العالقات  جو  يف  حتقق  الــذي  النفراج  ان         
موؤمترات القمة �شاعدت كثريا على توفري �شروط النجاح للم�شاعي العربية اجلماعية يف حل بع�ش 
امل�شاكل املعلقة وتن�شيط اجلهود الدبلوما�شية العربية يف املجال الدويل لتجنيد الن�شار وك�شب التاأييد 
على جناح اجلهود حلل  اجلو اجلديد  �شاعد  فقد   . فل�شطني  ق�شية  ويف طليعتها  العربية  لق�شايانا 
امل�شكلة اليمنية التي تطلع العرب طويال الى ايجاد ت�شوية نهائية لها كما �شاعد هذا اجلو على ت�شجيع 
قيام جمهودات عربية لتن�شيق العمل الدبلوما�شي العربي يف املجال الدويل ل �شيما يف نطاق العامل 

ال�شالمي ونطاق الكتلة الآ�شيوية - الفريقية ويف محيط دول عدم النحياز . 
       ولقد كان لالردن ق�شط من امل�شاهمة املخل�شة يف كافة هذه املجالت . فلم ياأل الردن جهدا يف 
البناءة ل�شقائه من اجل حل امل�شكلة اليمنية ، ومل يتقاع�ش عن الت�شال بهم -  تقدمي املقرتحات 
باخال�ش و�شدق - ملحاولة ايجاد ا�ش�ش م�شرتكة للتفاهم بينهم حول الق�شية ، ب�شكل ي�شون م�شالح 

وكرامة الطراف كلها . 
       وقد كان الردن وما يزال وا�شحا كل الو�شوح يف تاأييد جميع ق�شايا التحرر ، ول �شيما يف دعم 

ن�شال اخواننا يف اجلنوب العربي املتطلعني الى ال�شتقالل والكرامة . 
       ويف نطاق الواجب املفرو�ش على كل بلد عربي على ال�شعيد الدويل ، وبدافع من الميان والعقيدة 
 . العربي ظهريه ال�شالمي  العامل  للتقريب بني  ، قام الردن مب�شعى  العربي  القمة  وقرارات موؤمتر 
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فكانت اجلهود الردنية لو�شل ما انقطع بني ايران وبع�ش الدول العربية ال�شقيقة ، وليجاد قاعدة 
العامل  ودول  العربي  العامل  دول  بني  اللتقاء  املزيد من  الى  نتطلع  ونحن  والتن�شيق  للتفاهم  جديدة 

ال�شالمي ال�شقيق . 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب

       اميانا من احلكومة باأن بناء القوة العربية عملية �شاملة متتد الى مختلف اوجه احلياة يف جمتمعنا 
، فقد �شعت الى تدعيم اجلهود املبذولة يف امليدان الع�شكري بجهود ت�شتهدف دفع عجلة العمار ، 
والتنمية القت�شادية والجتماعية والثقافية يف بلدنا . وقد حققت احلكومة يف هذه امليادين ، وخالل 
املدة الق�شرية ن�شبيا من بداية حتملها امل�شوؤولية عددا قيا�شيا من امل�شاريع والجنازات املح�شو�شة 
ومن خطوات التنمية والتقدم . و�شاأقت�شر يف هذا املجال على ذكر ابرز ما اجنزته احلكومة ، على ان 

ت�شع بني ايديكم البيانات التف�شيليـة مبــا مت ويتم تنفيـذه عن طريق الــوزارات والدوائـر املخت�شة .
       قد اقرت احلكومة برنامج ال�شنوات ال�شبع للتنمية القت�شادية  لالعوام  1964 - 1970 ، بعد 
واهداف  والولويات  الف�شليات  حتديد  �شوء  يف  ال�شرورية  التعديالت  وادخال   ، العميقة  الدرا�شة 
هذه اخلطة ، التي يجب ان تبقى دائما اهداف ن�شاطنا القت�شادي املتطور ، تتلخ�ش يف ال�شتغناء 
عن املعونات املالية للميزانية باأق�شر وقت ، وزيادة الدخل القومي ، وتاأمني فر�ش العمل للمواطنني 
ورفع م�شتوى املعي�شة . و�شبيلنا الى ذلك وا�شح هو زيادة النتاج ، لغرا�ش الت�شدير ، اأو تخفي�ش 

ال�شترياد ، او كليهما معا ، وبالتايل زيادة دخل اململكة من العمالت الجنبية . 
       كما ل يخفى فان جمالت النتاج تكمن يف قطاعات الزراعة والرثوة املعدنية وال�شناعة وال�شياحة 

والتجارة واخلدمات و�شواها . 
ول ريب يف انه كلما ات�شعت م�شروعات الدولة وتنوعت كلما تبدت احلاجة الى املوظف املتخ�ش�ش 
القدير ، الذي يح�شن التخطيط والتنفيذ كما ل �شك يف ان جهاز اخلدمة املدنية هو ال�شاعد المين 
يف ن�شر اخلدمات ورفع م�شتواها . ومن هنا تويل احلكومــة درا�شــة الجهزة والنظمـة الداريـة يف 
الدولــة كل عنايتها ، للحد من املركزية ، وتب�شيط الجراءات وتن�شيط الفعاليات ، وتوزيع العمال ، 
واجتذاب الكفاءات والحتفاظ بها ، وحتقيقا لهذه الغاية فقد عمدت احلكومة الى ا�شتخدام جمموعة 
من اخلرباء العامليني لعادة النظر يف الأجهزة احلكومية ، بحيث يتنا�شب النتاج و�شرعته مع كلفة 
هذا النتاج ، كما الفت جلنة فنية تقوم على درا�شة �شلم الرواتب لو�شع �شلم جديد يوؤجر املوظف 
املخل�ش املتخ�ش�ش اجره املعقول ، و�شيب�شر الكادر اجلديد النور يف القريب العاجل . ويتبع ذلك 
ان تنفيذ خطط التنمية والعمار يتطلب كل يوم موؤهالت جديدة ومهارات مختلفة ما تزال قليلة رغم 

حت�شني الفر�ش التعليمية كما ونوعا . 
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الوطني  والقت�شاد  بالنتاج  وثيقا  ربطا  الرتبية  الى ربط  والتعليم  الرتبية  وزارة  لذلك اجتهت         
والى التو�شع يف فر�ش التعليم املهني ، والبعثات التدريبية يف اخلارج ملوظفي الدولة وايدت احلكومة 
خطوة اجلامعة الردنية يف افتتاح كلية العلوم وكلية التجارة ) مبا فيها القت�شاد والدارة العامة ( 
وناأمل ان ت�شبح هذه اجلامعة الردنية التي ت�شتوعب الآن )1100( طالب وطالبة مقابل ) 443 ( 
طالب وطالبة يف العام املا�شي ، منارا للثقافة والبحث والبداع كما هي م�شنع للقدرات والكفاءات 
تاأمن  والوان التخ�ش�ش والتدريب التي حتتاج اليها برامج اخلدمة او العمار يف هذا البلد . فاذا 
للدولة املوظف الكفء املخل�ش اطماأن ال�شعب واحلكومة الى ا�شتمرارية التخطيط والتنفيذ وم�شتوى 

اخلدمات العامة والعدالة يف توزيعها . 
       انطالقا من قناعة احلكومة باأن تن�شئة الجيال ال�شاعدة تن�شئة علمية وقومية �شليمة هي ا�شا�ش 
للنه�شة املرجوة وقاعدة لي جهد بناء فقد عملت على توفري فر�ش التعليم اللزامي جلميع الطفال 
الذين هم يف �شن التعليم وعلى تنويع التعليم الثانوي - من اكادميي وزراعي و�شناعي وجتاري - مبا 
تقت�شيه برامج التنمية يف �شتى القطاعات . وبعد ان كان عدد الطالب والطالبات )386( الفا يف 
العام املا�شي ا�شبح عددهم هذا اليوم يف جميع مدار�ش اململكة املختلفة )420( الف طالب وطالبة 
اي ما يعادل ) 20% ( من جمموع �شكان اململكة . وهي ن�شبة يجدر بالردن ان يعتز بها يف املنطقة 
باأ�شرها . كما بلغ عدد طالبنا يف املعاهد العليا واجلامعات العربية والأجنبية ما يقارب الع�شرين الف 
طالب وطالبة مقابل )17.500( عام املا�شي . ويف نف�ش الوقت امتت احلكومة الرتتيبات الالزمة 
افتتاح )30( مركزا ملحو المية يف �شائر ارجاء اململكة و�شتبا�شر هذه املراكز بعد ب�شعة ايام القيام 

مبهمتها م�شتوعبة الفي مواطن يف كل دوره . 
       ويف جمال التنمية القت�شادية يف القطاعات املختلفة ، قامت احلكومة يف القطاع الزراعي ، بتوزيع 
واجلمعيات   ، الزراعي  الر�شاد  واجتماعيا، عن طريق  فنيا  املزارعني  وتاأهيل   ، الزراعية  الوحدات 
بلغ  وقد   ، �شليمة  وجتارية  فنية  ا�ش�ش  على  الت�شويق  وتنظيم  الزراعية،  بالقرو�ش  ومدهم  التعاونية 
جمموع القرو�ش التي قدمتها موؤ�ش�شة القرا�ش الزراعي خالل ال�شهر الت�شعة الولى من هذا العام 
قدرها  بزيادة  اي   ، عام 1964  ذاتها من  للفرتة  دينار   ) ) 035و473  مقابل  دينارا   ) )878و753 
)4و59% ( وا�شتمرت عناية احلكومة بالزراعة البعلية وزراعة ال�شجار املثمرة والتحريج ، وافتتاح 
املزيد من املدار�ش الزراعية وتوجيه التعليم يف مدار�ش القرى توجيها عمليا زراعيا م�شتهدفة بذلك 
ا�شتغالل كل قطرة ماء لحياء ار�شنا وم�شاعفة انتاجنا وم�شتعينة بخربات المم الخرى ، ونتائج 
البحث العلمي الذي ترجو احلكومة ان يقوى وي�شتد �شاعده ملواجهة الآفات والخطار الداهمة وحل 

مل�شكالت الزراعية امل�شتع�شية . 
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       ومتيز هذا العام بح�شول زيادة ملحوظة يف ا�شتعمال الو�شائل الآلية يف احلقل الزراعي ونفذ 
خالله عدد كبري من م�شاريع التنمية ، وخا�شة فيما يتعلق با�شالح الرا�شي ، وحت�شني زراعة الزيتون 
ارتفاعا  انتاجها  وارتفع  احليوانية  والــرثوة  احلقلية  املحا�شيل  ازدادت  كما  الدواجن  حلوم  وانتاج 
ملحوظا . ويقدر الدخل الناجت من القطاع الزراعي بحوايل ) 28 ( مليون دينار مقابل ع�شرين مليونا 

يف العام املا�شي اي بزيادة قدرها )%40( . 
       وقد عملت حلكومة على ت�شهيل اجراءات تفوي�ش ارا�شي الدولة وتاأجريها فزادت بذلك م�شاحة 
الرا�شي املفو�شة واملوؤجرة ب�شكل ملحوظ حيث بلغت م�شاحة الرا�شي املوف�شة يف هذا العام �شعفي 

ما كانت عليه يف العام املن�شرم كما بلغت م�شاحة الرا�شي املوؤجرة )130( الف دومن لهذا العام . 
       ويف ميدان ا�شتغالل الرثوات املعدنية ان�شب جهد احلكومة على تنفيذ �شريع مل�شروع الفو�شفات 
يف احل�شا بحيث يبا�شر بالنتاج يف قبل نهاية هذا العام ، وقد ا�شتغل ر�شيد القر�ش الكويتي يف طلب  
الآلت واملعدات واقامــة البنية واملن�شئات وبو�شر بدمج م�شروع احل�شا يف ال�شركة احلالية وقد زاد 
انتاج الفو�شفات يف هذا العام وت�شويقه زيادة بلغت ن�شبتها )5و37%( ومن املتوقع ان ي�شل انتاج هذا 
العام حوايل املليون طن وقد �شاعدت على احراز هذه النتائج م�شاهمة الردن يف املكتب العربي الدائم 
ل�شوؤون الفو�شفات ، والتعاون الوثيق يف ت�شويقه مل�شلحة الدول العربية املنتجة . ولغرا�ش التوفري يف 
نقل الفو�شفات وال�شرعة يف حتميله ح�شلت احلكومة على قر�ش جديد من جمهورية املانيا الحتادية 
لبناء م�شتودعات جديدة للفو�شفات واجهزة للتحميل ، وا�شتخدمت �شركة ا�شت�شارية لدرا�شة م�شروع 

خط حديدي فرعي يتفرع من اخلط احلجازي الى العقبة . 
       واتفقت من حيث املبداأ على عقد قر�ش بجزء من نفقات م�شروع �شكة احلديد ونفقات ان�شاء ميناء 
عميق وار�شفة جديدة لتحميل الفو�شفات كما م�شت احلكومة يف تنفيذ مخططات التنظيم يف امليناء 
ويف مدينــة العقبة فاحالت عطاءين  لبناء احلي التجاري وال�شوارع الرئي�شية يف املدينة بحدود مليون 
دينار وقد بو�شر بالعمل وبهذا �شت�شبح هذه املدينة نافذة جتارية هامة نطل منها على ال�شرق والغرب .
ووا�شلت  الوجود  حيز  الى  البوتا�ش  م�شروع  اخــراج  على  وت�شميم  جهد  بكل  احلكومة  وداأبــت         
املباحثات اجلدية مع  البنك الدويل ومع الوكالة المريكية للتنمية الدولية ، ومت التفاق على اخلطة 
الدويل  البنك  التفاق مع  يتم  ان  ويوؤمل  امل�شروع احليوي  لتحقيق هذا  العملية  التمويلية واخلطوات 
يف اقرب وقت ممكن للمبا�شرة يف تنفيذ هذا امل�شروع الذي �شيكلف حوايل )25( مليون دينار ليعود 
على اململكة بدخل �شنوي يقدر بخم�شة ماليني دينار بالعمالت الجنبية و�شي�شجع انتاج البوتا�ش على 
تاأ�شي�ش م�شانع ال�شمدة الكيماوية ، فالعامل الذي يتفجر فيه عدد ال�شكان ، ول �شيما يف �شرق اآ�شيا ، 
باأم�ش احلاجة الى م�شاعفة النتاج الزراعي با�شتعمال هذه ال�شمدة ونحن يف مركز جغرايف منا�شب 

يجعلنا اقدر على ال�شهام يف هذا املجال. 
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       ويف القطاع ال�شناعي اعادت احلكومة النظر بوجه عام يف �شري عمل عظم  ال�شناعات القائمة 
ومدى تقدمها وقدمت التوجية الفني الالزم لتطويرها وحت�شني و�شائل انتاجها ودرا�شة كلفتها وزيادة 
امكانية اعتماد ال�شتهالك املحلي على امل�شنوعات املحلية مع فتح ال�شواق الت�شديرية لها والدعم 
ال�ش�ش  وو�شعت   ، اجلمركية  والعفاءات  الت�شهيالت  او  القرو�ش  او  املبا�شرة  امل�شاهمة  طريق  عن 
ليجاد مخطط �شناعي عام لل�شنوات ال�شبع القادمة ي�شمل �شمن اطاره النظم ال�شحي�شة لرتخي�ش 

ال�شناعات اجلديدة وتو�شيع القائمة منها حاليا على ا�شا�ش جدواها القت�شادية . 
       وقد ان�شاأت احلكومة ، بنك المناء ال�شناعي ، كموؤ�ش�شة م�شاهمة مبوجب قانون خا�ش وكم�شدر 
دعم ومتويل للتنمية ال�شناعية مبا يف ذلك ال�شناعات ال�شياحية وقد فاق القبال على امل�شاهمة يف 
راأ�ش ماله كل توقع و�شيمد هذا البنك يد العون الى امل�شاريع وال�شركات ال�شناعية وامل�شاريع ال�شياحية 
وبتقدمي  اموالها  روؤو�ــش  يف  وبامل�شاهمة   ، وطويلة  متو�شطة  ولجال  ال�شرورية  بالقرو�ش  لتزويدها 
واخت�شار   ، النتاج  وطرق  للم�شانع  القت�شادية  جلدوى  درا�شة  جمالت  يف  اليها  الفنية  اخلربات 

الكلفة ، وايجاد ال�شواق . 
       ويف القطاع التجاري قامت احلكومــة بتطويـر العالقات التجاريــة اخلارجية ، وب�شورة خا�شة مع 
البلدان ال�شقيقة، حيث عقدت اتفاقيات اقت�شادية لتنظيم التجارة والرتانزيت مع كل من لبنان و�شوريا 
، عدلت مبوجبها التفاقات ال�شابقة مع البلدان ال�شقيقني . واعدت املوا�شيع التي �شيجري التفاو�ش 
على ا�شا�شها لتعديل التفاق القت�شادي احلايل مع العراق لعقد اتفاق اقت�شادي مع اجلمهورية العربية 
املتحدة . وبال�شافة الى ذلك عملت احلكومة على تعزيز وتو�شيع العالقات التجارية مع بع�ش البلدان 
 . للفو�شفات الردين كالهند ويوغو�شالفيا وايطاليا وغريها  امل�شرتية  البلدان  الجنبية ويف مقدمتها 
للعام  ذاتها  املدة  العام عن  هذا  الولى من  الت�شعة  ال�شهر  اململكة خالل  �شادرات  زاد جمموع  وقد 

املا�شي بن�شبة )8%( بينما انخف�شت امل�شتوردات بن�شبة )50%( عن املدة ذاتها من العام املا�شي . 
       ويف القطاع ال�شياحي ، عمدت احلكومة الى و�شع قانون جديد لل�شياحة ، يهدف الى زيادة فعالية 
�شلطة ال�شياحة يف اململكة التي خ�شها اهلل بالفريد من الماكن الدينية املقد�شة واملواقع التاريخية 
الثرية ، كما يهدف الى اجتذاب العديد من ال�شائحني والزائرين . وينتظر ان يزيد عدد الزائرين 
للمملكة يف هذا العام عن ن�شف مليون �شائح وزائر مقابل )400( الف وافد يف العام املا�شي ويقدر 
الدخل املنتظر من ال�شياحة لهذ العام مبا يزيد على ثمانية ماليني دينار . ويهدف هذا القانون اي�شا 
الى حماية هذا الدخل من املناف�شة ال�شارة بحيث تنال البالد حقها العادل من انفاق ال�شائحني . 
الو�شائل  مبختلف  اخلارج  يف  ال�شياحية  الدعاية  ويف  ال�شياحية  اخلدمات  يف  احلكومة  تو�شعت  وقد 
العالمية كما مدت �شركة الطريان الردنية اآفاق رحالتها وح�شنت من خدماتها مما �شيكون له اثره 

واملرتقب يف زيادة اقبال ال�شائحني . 
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ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب
       ان امياننا بالوحدة العربية ، وبوجوب توحيد ال�ش�ش القت�شادية وتن�شيقها لتكون قاعدة للوحدة 
العربية  وال�شوق  العربية  القت�شادية  الوحدة  اتفاق  تنفيذ  على  اجلدي  العمل  الى  احلكومة  دفع   ،

امل�شرتكة ، كما حدا بها عقد اتفاقات جتارية ثنائية مع عدد من القطار العربية ال�شقيقة . 
       وقد عقدت احلكومة كذلك عدد من التفاقات القت�شادية واتفاقات للقرو�ش ال�شهلة مع عدد من 
الدول ال�شقيقة وال�شديقة بفوائد منخف�شة ولآجال طويلة ، لتمويل مختلف م�شاريع التنمية القت�شادية . 
الفردية واحلرية القت�شادية �شمن قواعد  باملبادرة  تنبع من امياننا  التنمية   ان جهودنا يف جمال 
العدالة الجتماعية ، وتعاون القطاع العام مع القطاع اخلا�ش يف ر�شم امل�شاريع القت�شادية وتنفيذها 
. ولقد ادت اجلهود، بال�شافة الى املو�شم الزراعي اجليد يف هذا العام ، وزيادة الدخل من ال�شياحة 
ومن مدفوعات الردنيني العاملني يف اخلارج الىزيادة يف الدخل القومي ووفر يف ميزان املدفوعات . 
ويقدر الدخل القومي لهذا العام ب )1968( مليون دينار مقابل )158( مليون للعام املا�شي اي بزيادة 
الى  املدفوعات  ميزان  والوفر يف   ، القت�شادي  الن�شاط  التح�شن يف  ادى هذا  وقد  قدرها )3و%6( 
�شيولة البنوك وثبات قيمة الدينار الردين والى زيادة ممتلكات البلد من احتياطي الذهب والعمالت 
وزيادة الودائع اخلا�شة . فقد بلغ الحتياطي لآخر �شهر ايلول 1965 مبلغ )65( مليون دينار مقابل 
)47( مليون ون�شف املليون دينار مقابل )57( مليون دينار يف ال�شنة املا�شية . وزادت ودائع القطاع 
اخلا�ش عن العام املا�شي بن�شبة تدعوا الى العتزاز والتفاوؤل اذ بلغت )35( مليون دينار لهذا العام 
مقابل )25( مليون ون�شف املليون دينار يف العام املا�شي اأي بزيادة ن�شبتها )40%( . ان للدولة حقا 
معلوما يف ارباح الفراد وامل�شاريع ، فالدولة ل ت�شتطيع ان تقدم خدماتها الوا�شعة يف جمالت التعليم 
وال�شحة والرعاية الجتماعية وتعبيد الطرق واحلفاظ على المن وغري ذلك من اخلدمات ، ال اذا 
ا�شهم املواطنون ، على قدر طاقاتهم ، يف نفقات هذه اخلدمات عن طريق دفع امل�شتحق من ال�شرائب 

والر�شوم ، التي جتبى من املواطنني ، وتنفق على تاأدية هذه اخلدمات فتعود اليهم . 
ال�شرائب  لتح�شيل  وتابعت  موازنتها  املحلية يف  للواردات  تقديرا جريئا  احلكومة  و�شعت  وقد         
والر�شوم يف مواعيدها ومبقاديرها ال�شحيحة متابعة دقيقة اأمينة، دون ارهاق للمكلف او اجحاف 
يف التقدير . وقد حققت �شيا�شتها املالية هذه زيادة يف كربى يف وارداتها املحلية بلغت )12( مليون 
تقريبا عن  دينار  مليوين  وبزيادة  العام  لهذا  الولى  املالية  ال�شتة  ال�شهور  دينار عن  املليون  ون�شف 
املدة ذاتها من العام املا�شي اي بزيادة بلغت ن�شبتها )16%( وكان وعي املواطنني ال�شيل بواجباتهم 
وم�شوؤولياتهم نحو بناء الدولة وتعزيز خدماتها �شببا قويا يف ارتفاع الدخل القومي الذي �شيبقى زاد 

ام نق�ش ، الو�شيلة الوحيدة لبلوغ الكفاية الذاتية وال�شتقالل القت�شادي . 
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       وقد قامت احلكومة بتوزيع اعمالها امل�شرفية يف اجلباية والنفاق بني البنك املركزي الردين 
والبنوك الردنية تخطوه اول نحو ت�شلم البنك املركزي جميع �شالحياته وم�شوؤولياته كبنك للحكومة ، 
وقد �شاعدت هذه الجراءات على توفري املزيد من المكانيات للبنوك املحلية لتلبية حاجات الن�شاط 

التجاري وال�شناعي وتوجيه التوفريات الفردية يف م�شاريع التنمية القت�شادية .
 ح�شـــرات الأعيــان ، ح�شـــرات النـــواب 

       لقد كان للم�شاريع املائية اولوية يف منهاج احلكومة لرتباطها الوثيق بالتنمية القت�شادية وقد 
املياه  ا�شتنباط  جمال  ويف  والقنوات  ال�شدود  جمال  يف  املياه  م�شادر  تنمية  يف  احلكومة  ا�شتمرت 
اجلوفية فاأولت اهتمامها البالغ لجناز م�شروع قناة الغور ال�شرقية ولتنفيذ امل�شروعات املرتبطة ب�شد 
املخيبة من ان�شاء نفق وبناء محطة توليد الطاقة الكهربائية وبناء املدينة ال�شكنية يف املخيبة وال�شونة 
وتو�شيعها  ال�شرقية  الغور  قناة  تعلية جوانب  الوقت يف  نف�ش  العمل جار يف  وان   . اليها  الطريق  ومد 
وتطويها ا�شتعدادا ل�شتيعاب مياه املخيبة واملقارن وقد مت ب�شكل عام اجناز )95%( من م�شروع قناة 
الغور ال�شرقية . ويروي هذا امل�شروع عند انتهائه منطقة تبلغ م�شاحتها )120( الف دومن . وقد قامت 
احلكومة بتوزيع حوايل ثالثة اآلف وحدة زراعية على املزارعني املالكني الردنيني كما مت اجناز ق�شم 

كبري من م�شروع وادي الزقالب الذي �شيوفر ما يقارب ثمانية ماليني مرت مكعب من املياه �شنويا . 
       كذلك فقد اجنزت احلكومة خالل هذا العام حفر خم�ش وثالثني بئرا ارتوازيا وامتت اي�شال مياه 
ال�شرب الى املواطنني يف )54( قرية ومدينة و�شيتم قريبا اي�شال املياه الى ما يزيد على مائة قرية 
ومدينة اخرى ت�شملها م�شاريع املياه املختلفة يف �شائر اأرجاء اململكة . ومما يذكر يف هذا املجال اأن جزءا 

من هذه امل�شاريع املائية �شيكون له دور فعال يف توليد الطاقة الكهربائية ويف م�شروع كهربة الردن . 
       وم�شروع كهربة الردن �شيكون له الأثر البعد يف اي�شال النور والطاقة الى كل مكان يف اململكة والى 
ت�شغيل امل�شانع بالطاقة الكهربائية الرخي�شة ، وقد مت طرح عطاء عاملي لو�شع املوا�شفات و�شروط 
العطاء جلزئني خا�شني بال�شبكة  العامــة والتوليد البخاري يف امل�شروع وقد اثمرت املفاو�شات التي 
اجرتهــا احلكومة يف تخ�شي�ش مليوين دينار من القرو�ش الربيطانية لتنفيذ ال�شبكة العامة التي ت�شل 
التوليد كما جتري املفاو�شات اخرى للح�شول على قر�ش قدره ثالثة ماليني ون�شف  مختلف نقاط 

املليون دينار تقريبا من الوليات املتحدة لن�شاء محطة توليد اخرى كجزء من هذا امل�شروع الكبري . 
ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب 

       ملا كانت وحدة املجتمع الردين وكان النهو�ش بها ا�شا�شا من اأ�ش�ش النه�شة ال�شاملة يف اململكة 
فقد اولت احلكومة القرية الردنية اهتماما خا�شا وركزت جهدها على تقدمي اخلدمات اليها يف �شتى 

امليادين وتطوير احلكم املحلي على ا�ش�ش دميقراطية �شليمة . 
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       وقد اخذت احلكومة بيد اجهزة احلكم املحلي وافتتحت خم�شة و�شبعني جمل�شا قرويا مقابل �شتني 
جمل�شا ا�ش�ش يف املا�شي وو�شلت القرى ب�شبكة من الطرق القروية بلغ طولها )564( كيلو مرتا لهذا 

العام مقابل )30 ( كيلو مرتا يف  العام املا�شي اي بزيادة تقرب ن�شبتها من 20 �شعفا . 
       كما امتت احلكومة تزفيت )280( كيلو مرتا من �شبكة الطرق الرئي�شية التي تربط بني �شائر 
مدن اململكة وبهذا ا�شبح يف الأردن اأف�شل �شبكة للطرق يف املنطقة باأ�شرها، كذلك با�شرت احلكومة 

يف ربط اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة. 
 وعملت احلكومة على تعميم ال�شعب واملكاتب الربيدية وامل�شتو�شفات يف مختلف القرى واملدن وبلغ 
عدد هذه ال�شعب واملكاتب الربيدية اجلديدة )164( وعدد العيادات الطبية اجلديدة )69( عيادة اأي 

بزيادة ن�شبتها )39%( عن جمموع العيادات يف ال�شنني املا�شية . 
ليقوم  الأجنبية  ال�شركة  من  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  م�شروع  احلكومة  ا�شتلمت  وقد         
بادارتها خرباء اردنيون كما م�شت يف جهودها لتنفيذ م�شروع امليكروويف وال�شبكة الهاتفية يف اململكة 

واحل�شول على قر�ش يقرب من مليوين ون�شف املليون دينار لهذه الغاية . 
       واأولت احلكومة م�شروع ال�شكان بالغ عنايتها فو�شعت بالتعاون مع خرباء دوليني قانون موؤ�ش�شة 
ال�شكان ، كما وا�شلت ال�شعي لتمويل هذا امل�شروع بغية تاأمني البيت الرخي�ش لذوي الدخل املحدود 

وبالتايل �شيوؤدي ذلك الى انخفا�ش تلقائي يف اجور املنازل ال�شكنية . 
       وتعميما للخدمات ال�شحية للمواطنني جميعا و�شعت احلكومة نظام التاأمني ال�شحي خف�شت 
�شعر الدوية بن�شبة )25%( وهذا التاأمني ي�شكل خطوة اأ�شا�شية يف تعميم الوقاية والعالج واملعاجلة 
وال�شت�شفاء بني املواطنني على غرار ما اقدمت عليه اخلدمات الطبية يف �شفوف قواتنا امل�شلحة . 
القادرين  العقبات ، يف كفاح املر�ش وتاأمني العالج جلميع املواطنني  التنظيمان رغم  ويلتقي هذان 
وغري القادرين ، ويتجلى العزم على حتقيق ذلك يف العداد ال�شريع لبناء امل�شت�شفى املركزي الكبري 
وامل�شت�شفى الع�شكري الكبري وغريهما من امل�شت�شفيات اجلديدة يف �شائر انحاء اململكة ، وتزويدها 
اطباء  عــدد  يف  الــزيــادة  بلغت  وقــد   ، الطبية  والجــهــزة  احلديثة  والدوات  املتخ�ش�شني  بالطباء 
احلكومة خم�شة ا�شعاف زيادته يف ال�شنة املا�شية .  ويف جمال الرعاية الجتماعية تو�شعت احلكومة 
والنوادي  اخلريية  واجلمعيات  ال�شباب  رعاية  ويف  املواطنني  الى  الجتماعية  اخلدمات  ا�شداء  يف 
والن�شاط التعاوين وقد ا�ش�شت يف هذا العام 52 جمعية تعاونية فبلغ جمموع عددها يف اململكة نيفا 
و�شبعمائة جمعية وتعكف احلكومة الآن على اعداد م�شروع قانون ال�شمان الجتماعي ي�شمل املوظفني 

وامل�شتخدمني والعمال رعاية لهم وحفاظا على حقوقهم . 
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       وملا كان العامل ع�شب المة . وقاعدة انتاجها ونه�شتها ، فقد اولته احلكومة عنايتها اخلا�شة 
وعملت على حماية حقوقه وعلى ت�شجيع احلركة النقابية العمالية . 

       و�شرعت يف درا�شة و�شع حد ادنى لجور العمال ، غري الفنيني يكفل لهم حياة كرمية يف �شوء 
الحوال القت�شادية ال�شائدة يف مختلف املناطق . 

ول ريب يف ان الن�شاط العماري املتزايد ، الناجت عن امل�شاريع املختلفة التي يجري فيها العمل حاليا 
قد وفر فر�ش العمل مع زيادة ملحوظة يف الأجور جلمهرة العمال يف اململكة . وبذلك ميكن القول باأن 

البطالة بني العمال الفنيني وغري الفنيني قد تال�شت عمليا . 
       ولأ�شاعة العدالة بني املواطنني و�شرعة البت يف الق�شايا احلقوقية واجلزائية عمدت احلكومة 
الى تعديل بع�ش القوانني والنظمة و�شن اخرى جديدة والى ان�شاء نظام للتفتي�ش على املحاكم وديوان 

خا�ش بالت�شريع . 
       ومل تاأل احلكومة جهدا يف رعاية م�شالح العائدين ، واحلفاظ على حقوقهم والدفاع عنها يف 

املحافل الدولية واعدادهم ملعركة امل�شري ل�شرتداد الوطن ال�شليب . 
ح�شرات الأعيان ، ح�شـرات النواب 

       اما يف املجال العالمي فتقوم �شيا�شة التوجيه العالمي للحكومة على مخاطبة العقل العربي ، 
واحرتام احلقيقة ، والتاأكيد على القيم ال�شيلة في�ش تراثنا مثل كرامة الفرد ، واملعاين الدميقراطية 

للحكم ، والخال�ش للعروبة واهدافها ال�شامية . 
       وقد عملت احلكومة على تقوية و�شائل ن�شر هذه الروح والفكار فتمت م�شاعفة قوة البث على 
املوجة املتو�شطة يف عمان ، وم�شاعفتها على نف�ش املوجة ع�شر مرات يف اذاعة القد�ش . كما زيدت 
�شاعات البث عدة ا�شعاف يف القد�ش وبو�شر يف تنفيذ م�شروع ان�شاء محطة توليد كهربائية م�شتقلة 

لالذاعة يف عمان . 
وقد اتفقت احلكومة ، مع �شركة عاملية لو�شع جميع املوا�شفات الفنية مل�شروع التلفزيون وو�شع الدرا�شة 
النهائية ال�شاملة له ، وقد با�شر خرباء ال�شركة عملهم . و�شي�شرع بعد ذلك فورا بالن�شاءات والتنفيذ 
العملي يف اق�شر ما ميكن من الوقت . وتقوم الوزارة الآن بو�شع برنامج لتطوير وكالة النباء الردنية 

ومد ن�شاطها لباقي القطار العربية ، حتى تنقل �شورة بلدنا احلقيقية الى العامل العربي .
       وبالن�شبة لل�شحافة التي نقدر دورها التوجيهي كل التقدير ، ونحرتم حريتها وم�شوؤولياتها الوطنية 
، فقد اجنزت احلكومة قانونا لل�شحافة ي�شتهدف حماية حقوق العاملني فيها ، وينظم اأو�شاعها ، 
ويثبت القواعد ال�شحيحة للمهنة ال�شحفية . و�شيوؤ�ش�ش هذا القانون نقابة لل�شحافة تخدم الأغرا�ش 

املذكورة هذه ، وتعزز فكرة التنظيم النقابي يف بلدنا ، وخا�شة يف هذا امليدان احليوي .
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 ، الأردين  كامل�شرح   . والفنية  الثقافية  امل�شاريع  من  اآخر  عدد  تنفيذ  على  الآن  احلكومة  وتعمل         
واملعهد املو�شيقي ، وتطوير الفن ال�شعبي ، ورعاية النتاج الفكري والفني . 

 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النواب 
اأكدنا دائما ان الأردن هو موطن احل�شد الع�شكري والتعبئة املعنوية واملنطلق الأول ملعركة         لقد 
التحرير ، ومن اجل ذلك ركزت الدولة منذ النكبة كل طاقاتها وامكاناتها على بناء قواتنا امل�شلحة 

واعدادها وجتهيزها وتنمية كفاياتها . 
واننا لن�شجل بكل فخر واعتزاز ان ال�شنة الأخرية قد �شهدت دفعة قوية ووثبة عظيمة يف م�شاعفة 
عدد قواتنا امل�شلحة وتدريبها وجتهيزها باأحدث املعدات اخلفيفة والثقيلة ، اعدادا لها ملعركة الدم 

والبطولة وال�شرف . 
الى �شفوف  ان�شمت  التي  الوحدات اجلديدة  الى  الرايات  ت�شليم  اأ�شهر قريبة  �شهدمت منذ  وقد         
ور�شالتنا  املقد�ش  واجبنا  يقت�شيه  مبا   وت�شليحها  القوات  هذه  تقوية  و�شنوا�شل   ، والت�شحية  الفداء 
القومية ، و�شمن خطة القيادة العربية املوحدة . لتظل درع اأمتنا املنيع ومعقد رجائها يف الغد القريب . 
، فقد عمدت احلكومة  ، ومعني املدد وامل�شاندة  امل�شلحة         وملا كان �شعبنا الظهري المني لقواتنا 
الى ت�شليح قرى اخلطوط المامية ، لي�شهم ابناوؤها بن�شيبهم يف �شد غارات الغدر والعدوان . كما 
املدين  الدفاع  جهاز  تدعيم  على  وعملت   ، ع�شكريا  تدريبا  طالبنا  تدريب  برنامج  احلكومة  نفذت 
لي�شع املواطنني كافة ، ويهيئهم تهيئة نف�شية وعملية كاملة ، ويعدهم لل�شمود والثبات يف مواجهة كل 

الحتمالت والحداث الطارئة . 
اآمالنا واآمال         وبهذا كله قطع بلدنا �شوطا وا�شعا نحو مركز القوة الذي منه ن�شتطيع ان جن�شد 

امتنا ، ونحقق ارادتنا ، وارادة امتنا يف ا�شتعادة كامل حقوقنا يف فل�شطيننا احلبيبة . 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شــرات النـواب 

       لئن كانت عالقاتنا مع �شقيقاتنا العربيات م�شتمدة من روح العروبة ال�شيلة، وتراثها اخلالد ، 
الذي منه ينبعث مفهوم الوحدة والت�شامن العربيني ، فان عالقاتنا مع دول العامل تنبع من نف�ش هذه 
الروح املوؤمنة بالكرامة والقيم الروحية ال�شامية ، واحلق ، واحلرية ، ولذلك فاننا ، كنا ول نزال ، 
نقيم عالقاتنا الدولية على ا�شا�ش الحرتام املتبادل ، والعتداد بالكرامة ، والميان بحقوق الن�شان 

وخا�شة حق تقرير امل�شري .
       وان حكومتنا توؤيد ق�شايا احلرية يف العامل ، وت�شعى لتدعيم ال�شالم القائم على العدل ، وت�شاند 

منظمة المم املتحدة وتوؤمن بغد م�شرق جلميع ال�شعوب املكافحة . 
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ح�شـرات الأعيـان ، ح�شــرات النـواب 
       اننا اذ نفتتح هذه الدورة ملجل�شكم املوقر لنتطلع الى حتقيق املزيد من تعاون جميع امل�شوؤولني 
امتنا  ولن�شرة  ورفعتها  الردنية  ا�شرتنا  املثمر ل�شعاد  والعمل  املزيد من الجناز واخلدمة  لتحقيق 

العربية املجيدة . 

�شــدد اللـه خطاكم ، وال�شـالم عليكم ورحمـة اللــه وبركاتـه .
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فــــي حفـل افتتاح الـدورة العاديـة الرابعـة
ملجلـ�س الأمــة الأردنـي الثامـن

اخلمي�س  18  �شـعبان  1386  هجريـة
 املوافق  1  كانـون الأول  1966  ميالدية
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ب�شــم اللـــه الرحمــن الرحيـــم
 

ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب
       ب�شم اهلل العلي القدير نفتتح الدورة الرابعة ملجل�ش المة الثامن �شاكرين اهلل تعالى ما من به على 

هذا الوطن احلبيب من تقدم وازدهار ومن توفيق يف مختلف احلقول الداخلية واخلارجية . 
نظامنا  بف�شل  لننوه  عمل  من  اجنزناه  وما  امل  من  حققناه  مبا  اعتزازنا  عن  نعرب  حني  اننا         
نه�شتنا  و�شرينا حثيثا يف  ا�شتقرارنا  كياننا ويف �شمان  توطيد  الدميقراطي يف  وا�شلوبنا  الد�شتوري 
وهي نه�شة ات�شم بها هذا البلد وا�شطلع باعبائها ثابتا يف و�شط اعا�شري املذاهب التي جتتاح كثريا 

من القطار . 
الداخلي  ومنهاجها  حكومتنا  منجزات  ح�شراتكم  امام  ن�شتعر�ش  ان  قبل  علينا  ليتوجب  وانه         
واخلارجي ان جنعل مفتتح القول ذلك العدوان الثيم الغادر الذي قام به العدو يف الثالث ع�شر من 
قاذفة  وطائرات  ثقيلة  وا�شلحة  �شخمة  قوات  من  عباأ  ما  له  وعباأ  ال�شموع  قرية  على  الثاين  ت�شرين 
البا�شل يف �شده وقراعه وقفة بطولة و�شرف لقن العدو فيها در�شا  ومقاتلة ، فكان جلي�شنا العربي 

وكتب بدم ابطاله �شفحة جمد باهرة يف تاريخ الكفاح القومي لنقاذ الوطن ال�شليب . 
من  ع�شر  خم�شة  منهم  �شهيدا  وع�شرين  احدى  المنة  القرية  على  العدوان  �شحايا  بلغت  لقد         
للدنيا ا�شرف المثلة  ، و�شربوا  البالء  ابلوا فاح�شنوا  الذين  اولئك   ، امل�شلحة  �شباط وافراد قواتنا 
يف �شدق الفداء ر�شي اهلل عنهم وحيا اهلل رفاقهم يف ال�شالح هوؤلء الذين ينتظرون بعد ان ق�شى 
اخوانهم نحبهم وما بدلوا تبديال . واين لتوجه بالتحية وال�شكر الى كل من وقف الى جانبنا يف هذا 
العدوان الثيم والى جميع ا�شقائنا الذين مدوا الينا يد النجدة واملوا�شاة غري غافل عن ال�شادة بذلك 
ال�شتنكار العاملي الجماعي للعدوان وهو ا�شتنكار عرب عنه جمل�ش المن م�شكورا يف قراره التاريخي 
ودمغه  �شراحة  العدو  فيه  ادان  والذي  الثاين  ت�شرين  من  والع�شرين  اخلام�ش  م�شاء  ال�شادر  البليغ 

بعدوانه الغادر . 
ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب 

       لقد كانت حكومتي حري�شة خالل ال�شنة املا�شية على ان تنه�ش م�شوؤولياتها  كاملة جتاه الق�شايا 
امل�شريية لالمة العربية نهو�شا يتفق والر�شالة التي يوؤمن بها هذا البلد والدور الرئي�شي الذي يتوجب 

عليه القيام به ازاء ق�شايا الوطن العربي عموما وجتاه ق�شية فل�شطني خ�شو�شا .
        وما فتىء هذا البلد يوؤكد يف كل منا�شبة انه يعترب كل بناء واعمار فيه وكل قوة له ر�شيدا لالمة 
اذا  غرو  فال  فل�شطني  يف  العربي  احلق  ا�شرتجاع  هدف  طليعتها  ويف   ، الوطنية  ولهدافها  العربية 
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حرمت حكومتي خالل العام الفائت كما �شتحر�ش يف امل�شتقبل على ان تبذل كل جهد م�شتطاع للحفاظ 
على ان يكون العمل العربي من اجل فل�شطني جماعيا موحدا ، ومن هنا جاء امياننا با�شتمرار عقد 
موؤمترات القمة لتدعيم الت�شامن العربي على امكن ال�ش�ش ، ولتنظيم اجلهد واحل�شد يف مختلف 

امليادين خللق قوة عربية قادرة وفق تخطيط القيادة العربية املوحدة ومقررات موؤمترات القمة .  
ولئن كانت ظروف قد ادت الى جتميد موؤمترات القمة العربية ، وتاأثري ذلك يف منهاج العمل العربي ، 
فان حكومتي لتاأ�شف لذلك كل ال�شف وتتطلع الى عودة جميع الطراف العربية الى جو العمل العربي 

املوحد ، وا�شتئناف املنهاج العربي امل�شرتك للح�شد والتعبئة يف اطار اخلطة العربية الواحدة . 
       على ان حكومتي ظلت م�شتمره ، من جهتها ،يف تطبيق منهاج العمل العربي املقرر ، ومتابعة تنفيذ 
مقررات القمة ، ولعل ابرز ما اجنز من جانبنا يف  هذا امل�شمار ، وما نعتز منه اكرب اعتزاز ، هو منو 
قدرة جي�شنا العربي يف جمالت الت�شليح والتدريب والتجهيز والعدد ب�شكل �شريع فعال ، واعتزازنا 
هذا وليد قناعة عميقة باأن تعبئة القوة الرادعة وح�شدها ، هي من اهم واجبات هذا البلد املجاهد 
، ومن مقت�شيات قدرته على ال�شمود على خط النار الطويل مع العدو الغا�شب ، ووفائه بالتزاماته 

جتاه احلق العربي يف فل�شطني . 
 ح�شـرات الأعيـان ، ح�شـرات النـواب 

، الى القانون الذي �شدر موؤخرا ل�شراك كل مواطن قادر يف         ل يفوتني ان ا�شري ، يف هذا املجل 
اخلدمة الوطنية الجبارية ، اننا نعلق اهمية خا�شة على هــذا القانون لنــه يعني تعبئة جهد كــل املواطنني 
لتدعيم قواتنا امل�شلحة ، وللم�شاهمة يف الدفاع عن الوطن والمــة ، بحيث يجعل من هــذا القطاع من 

املواطنني ظهريا قويا جلي�شنا البا�شل و�شندا لكفاحه العربي علــى خطوطه الطويلة مع العدو . 
       كما عملت احلكومة بجد ل�شتكمال برنامج ت�شليح املواطنني على خطوطنا المامية ، وحت�شني 
ي�شرتك   ، الأول  العرب  دفاع  خط   ، وا�شتحقاق  جــدارة  عن  اخلطوط  تلك  لتكون   ، ومدنهم  قراهم 
، ولقد كان هذا دائما مو�شع اهتمام  ال�شامد  البا�شل  املواطنون مع اجلي�ش  يف �شرف اجلهادعليه 
احلكومات واحلكومات املتعاقبة منذ ان ظهر الى الوجود هذا الكيان العزيز املرابط على خط النار 
العربي الول . لقد كانت املوارد املالية التي متكننا من تنفيذ منهاجنا كامال اهم ما يواجهنا دائما 
. ولذلك كان تفاوؤل الردن كبريا بظهور روح العمل اجلدي يف موؤمترات القمة ، وظهور بوادر تفهم 
املدرو�ش  التف�شيلي  ، وقد قدمت احلكومة برناجمها  للحاجة الردنية يف هذا املجال  عربي ر�شمي 
موارد  تعزيز  ال�شقيقة يف  العربية  الدول  ا�شراك  متاأملة  الق�شية  املوحدة حول هذه  العربية  للقيادة 
احلكومة الردنية لتطبيق هذا املنهاج العملي املف�شل ، ومع ان �شعوبات الظرف العربي والعالقات 
العربية تعوق حاليا . وعلى ما يظهر حتقيق هذا املنهاج ، فاننا ل نزال ناأمل ، قيام ظرف عربي ان�شب 
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يوؤمن التعاون العربي اليجابي لن�شرة الردن يف هذا امليدان الهام علما باأن احلكومة م�شتمرة يف بذل 
جهد طاقتها لتعزيز اخلطوط المامية وحت�شينها . 

       وقد ا�شتمرت حكومتي اي�شا يف ال�شراع بتنفيذ اجلانب الردين من م�شاريع التحويل العربية ، 
مبا يتفق وتخطيط الهيئات الفنية املنبثقة عن موؤمترات القمة ، وهدفنا حتقيق الغاية القومية الكربى 
احلكومة  داأبت  ولقد    . انف�شهم  العرب  مل�شلحة  العربية  املياه  وا�شتثمار   ، العربية  التحويل  مل�شاريع 
على توجيه ال�شيا�شة الردنية مبا يتفق مع م�شوؤولية الردن اخلا�شة جتاه فل�شطني ، وواجبات احل�شد 
والتعبئة وبناء القوة يف الردن ، لردع العدو ودعم احلق العربي يف فل�شطني ، ولقد كان جمل�شكم املوقر 
، واتخذ قرارات  ، ومواقف احلكومة منها  الفل�شطينية  الق�شية  با�شتمرار على تطورات  هذا مطلعا 
وا�شحة و�شريحة حتدد املباديء التي تقوم عليها �شيا�شة الردن الدائمة جتاه فل�شطني ، يف الجتماع 
ال�شتثنائي ملجل�ش المة الذي عقد بتاريخ  16/ 7 / 1966 وقد ا�شرت�شدت احلكومة بهذه املباديء يف 

�شيا�شتها كما �شت�شرت�شد بها احلكومات املتعاقبة بو�شفها ال�شيا�شة الثابتة للدولة . 
باركها الردن وبذل جهدا خا�شا  التي  املوؤ�ش�شات  الفل�شطينية من  التحرير  ولقد كانت منظمة         
لقيامها ولكن ما يدعو الى ال�شف ان تنحرف قيادتها عن ميثاقها وان تزج بها يف غمرت اخلالفات 
وان يكون الردن خا�شة هدفا حلمالت حتري�شية مخربة من قبل قيادتها الأمر الذي حمل جمل�شكم 

املوقر على اتخاذ قراره الجماعي باعالن انحراف تلك القيادة . 
 ح�شــرات الأعيــان ، ح�شــرات النــواب

       واما بالن�شبة الى �شيا�شتنا اخلارجية ، فقد اولينا ق�شية ف�شطني كما ا�شلفنا يف احلقل الدويل 
جهدنا الول وعباأت دبلوما�شيتنا قواها لن�شرة الق�شية ول �شيما يف جمل�ش المن ويف اجلمعية العامة 
ويف اللجنة ال�شيا�شية اخلا�شة لالمم املتحدة ، وقد دافعنا بكل قوتنا يف جمل�ش المن عن ق�شايانا 
العربية وكانت لنا يف ال�شكاوي املب�شوطة امام جمل�ش المن �شواء بالن�شبة الى العدوان على ال�شموع 
او ال�شكوى ال�شرائيلية �شد ال�شقيقة �شورية او ق�شايا اجلنوب العربي مواقف تتفق مع �شيا�شتنا يف 

ن�شرة احلق ف�شال عن رعاية امل�شالح القومية . 
       و�شيا�شتنا بالن�شبة الى الدول العربية �شعي الى احكام ال�شالت بيننا وبينها واميان باأن اللقاء 
العربي على �شعيد امل�شوؤولية امل�شرتكة هو �شبيل انقاذ فل�شطني . ومن هنا جتلى حر�شنا على ا�شتمرار 

عقد موؤمتر القمة وهو حر�ش �شنتابع اجلهد يف �شبيله . 
       وقد حر�شنا كذلك على احكام ال�شالت بالدول ال�شالمية . واخذنا مببداأ النت�شار لق�شاياها 
ما دمنا نن�شد انت�شارها لق�شايانا .  وحر�شنا كذلك على اكت�شاب �شداقة اكرب عدد ممكن من الدول 
مع الخذ مببداأ عدم النحياز مكتفني بال�شرت�شاد يف عالقاتنا بها بامل�شلحة القومية ومباديء ميثاق 

هيئة المم املتحدة و�شرعة حقوق الن�شان . 
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ح�شرات الأعيـان ، ح�شـرات النـواب 
تابعت  فقد  ولذلك   . وقوة لمتنا  بلدنا هو دعم  وتقدم يف  وبناء  اعمار  كل  ان  دائما  اكدنا  لقد         
وكان   . نطاق  ا�شمل  وعلى  �شرعة  باأق�شى  والعمار  القت�شادية  للتنمية  الوا�شع  برناجمها  احلكومة 
من اولى املهمات التي لقيت اهتماما وعمال متوا�شلني من قبل احلكومة خالل ال�شنة وبعد ان تقرر 
برنامج ال�شنوات الربع للتنمية القت�شادية مبوافقتنا وبتكليف منا للحكومة لو�شعه مو�شع التنفيذ 
اليها  ترتكز  ان  يجب  التي  القواعد  وار�شاء  للربنامج  التنفيذية  ال�ش�ش  بو�شع  احلكومة  قامت  ان 
ال�شيا�شتان النقدية واملالية وتن�شيق ذلك مع موازنة الدولة بحيث يجري اكمال امل�شاريع التي بو�شر 
بتنفيذها واملبا�شرة بامل�شاريع الخرى التي وردت يف الربنامج والتعوي�ش عما انق�شى من وقت قبل 

اقرار الربنامج واملبا�شرة بتنفيذه . 
       وكما هو معلوم فان الربنامج ت�شمن م�شاريع يف مختلف القطاعات القت�شادية تهدف الى زيادة 
الدخل القومي وا�شطراد النمو القت�شادي والتقدم الثقايف والجتماعي ورفع م�شتوى املعي�شة للمواطن 
مع تقدمي اخلدمات العامة له على ارفع امل�شتويات كل ذلك �شمن اطار التوجيه القت�شادي ال�شليم 
واملبادهة الفردية مع ال�شري احلثيث با�شتثمار جميع مواردنا الطبيعية ، ففي القطاع الزراعي ازداد 
العمل  وا�شتمر  املو�شم واملح�شول من احلبوب  والفواكه مما عو�ش عن رداءة  انتاجنا من اخل�شار 
على زيادة امل�شاحات املروية وحفظ الرتبة ، وا�شتمرت اعمال البحاث والتجارب الزراعية لتح�شني 
البذار ونوعية النتاج وتعميم ا�شتعمال احدث اللت وار�شاد املزارعني وتوعيتهم يف هذه احلقول ، 
وقد مت حتريج )15( الف دومن وزراعة )10( الف دومن يف مناطق مختلفة من اململكة بغرا�ش الزيتون 
تاأجري  ت�شجيع  وا�شتمرت احلكومة يف  النباتات ومكافحة المرا�ش احليوانية  وقاية  اعمال  ون�شطت 
ارا�شي الدولة وتفوي�شها وت�شهيل الجراءات اخلا�شة بذلك بحيث مت تاأجري وتفوي�ش مائة وع�شرين 
الف دومن للمواطنني وا�شتمر التو�شع يف ت�شهيالت موؤ�ش�شة القرا�ش الزراعي الئتمانية حيث زاد عدد 
القرو�ش عن )1800( قر�شا خالل الت�شعة ا�شهر الولى من هذا العام وبلغ جمموعها )000ر200ر1( 

دينار مقابل )878ر753( خالل الفرتة ذاتها من عام 1965 اي بزيادة قدرها )%59( . 
       وحتقيقا للهدف الرامي الى ا�شتثمار جميع م�شادرنا املائية ، فقد ركزت جهود متوا�شلة للمبا�شرة 
وال�شري يف تنفيذ م�شروعنا القومي لبناء �شد خالد بالتعاون مع هيئة الروافد العربية وفق مقررات 
القمة وحفاظا على حقوقنا امل�شروعة يف مياهنا العربية فقطع العمل يف بناء ج�شم ال�شد مرحلة مهمة 
يف حفر ال�شا�شات وبنيت مدينتان �شكنيتان للعمال وبو�شر بازالة اخلط احلديدي للحمة بعد ان كان 
عائقا للعمل يف بناء ال�شد وطرحت عطاءات محطة توليد الكهرباء من القوى املائية ويجري العمل 
ب�شرعة لو�شع الت�شاميم التف�شيلية املتبقية مع �شري التنفيذ يف بناء  ال�شد . وبو�شر باعداد درا�شة 
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اقت�شادية زراعية مل�شروع الريموك الكبري لتمديد قناة الغور ال�شرقية على �شفتي الردن بحيث ت�شل 
الى البحر امليت وتروى م�شاحة ا�شافية تقدر مبائتي الف دومن بعد ان مت تعلية جوانب القناة مل�شاعفة 
�شعتها من ع�شرة الى ع�شرين مرتا مكعبا يف الثانية واجنز احد م�شروعي القنية الزورية وقد اجنز 
العمل يف �شد زقالب بحيث يوؤمن )11( مليون مرت مكعب من املاء لري )000ر120( دومن ، وبو�شر 
وطرحت  مكعب  مرت  مليون   )18( حوايل  يوؤمنان  بحيث  الكفرين  وواد   . �شعيب  وادي  �شدي  بتنفيذ 
العطاءات ل�شراء امل�شخات واملولدات الكهربائية ل�شخ حوايل )50( الف مرت مكعب من املياه اجلوفية 
يف وادي ال�شليل لري خم�شة الف دومن كما وبو�شر يف تبطني القنية الرتابية وحفر البار يف منطقة 
ال�شدود  وامتام عدد من  املزرعة  الى غور  احتياجات غور احلديثة  الفائ�شة عن  املياه  وجر  العوجا 
ال�شحراوية مبا يف ذلك �شد يف �شما �شدود واآخر يف املفرق ب�شعة ن�شف مليون مرت مكعب لكل منهما . 
والى نحو ع�شرين قرية  والقويرة ومعان  العقبة  الى ميناء ومدينة  العذبة  املياه  ات�شال         وقد مت 
اخرى يف جنوب اململكة ومت اجناز املرحلة الرئي�شية من م�شروع عمان - مادبا وبو�شر يف مد النابيب 
الفرعية لي�شال املياه الى 50 قرية ومدينة ومت تزويد ال�شلط باحتياجاتها من مياه ال�شرب واي�شال 
املاء الى مخيم الكرامة وال�شونة اجلنوبية والى عدد من القرى الواقعة بني عني �شامية ورام اهلل وعدد 
من قرى محافظة اخلليل والى مدينة نابل�ش من طريق م�شروع موؤقت وبو�شر يف حت�شري الت�شاميم 
لتنفيذ امل�شروع الكبري كما وبو�شر يف م�شروع طوبا�ش لتزويد �شت مدن وقرى بني الفارعة وطوبا�ش 
بني ح�شن  وقرى  التنور  وم�شروع  والرمثا  واملفرق  واحل�شن  اربد  مياه  �شبكة  م�شروع  بتنفيذ  وبو�شر 
وقرى البادية ال�شمالية . وقد حفر يف منطقة رم )16( بئرا لغرا�ش الري و )12( بئرا يف منطقة 

ال�شراه وبلغ جمموع البار التي حفرت يف اململكة خالل ال�شنة )60( بئرا . 
ح�شــرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب 

م�شتواها  ورفع  فعاليتها  لزيادة  القائمة  ال�شناعات  بع�ش  تنظيم  اعادة  ال�شناعة مت  قطاع  ويف         
بحيث  البرتول  م�شفاة  ذلك  يف  مبا  اململكة  يف  الكبرية  ال�شناعات  بع�ش  بتو�شيع  وبو�شر  النتاجي 
يت�شاعف انتاجها وي�شمل منتوجات جديدة من املحروقات وتقدر تكاليف هذه املرحلة بثالثة ماليني 
الى  النتاجية  طاقتها  �شيزيد  رابــع  فرن  بان�شاء  ال�شمنت  م�شانع  �شركة  وبا�شرت   . اردين  دينار 
)000ر600( طن �شنويا لتلبية حاجات اململكة املتزايدة من هذه املادة ال�شا�شية يف الن�شاء والعمران 
. وتو�شعت �شركة الزيوت النباتية يف نابل�ش من انتاج �شناف جديدة ومت �شراء معا�شر للبذور الزيتية 
تدريجيا  توؤمن  واخذت  انتاجها  الدوية  ل�شناعة  العربية  ال�شركة  با�شرت  وقد   ، محليا  �شتزرع  التي 
احتياجات ال�شواق املحلية من عدة انواع من الدوية وامل�شتح�شرات وبا�شرت �شناعات اخرى انتاجها 
مركز  وا�شتمر   ، احلديد  ق�شبان  �شناعة  منها  جديدة  �شناعات  لن�شاء  الالزمة  الرخ�ش  ومنحت 
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ال�شت�شارات ال�شناعية بتقدمي العون والر�شاد لل�شناعات القائمة و�شي�شبح املركز نواة ملركز التنمية 
برنامج  لو�شع  املتحدة  المم  بهيئة  اخلا�ش  ال�شندوق  مب�شاعدة  تاأ�شي�شه  تقرر  الذي  ال�ش�شناعية 
الرتخي�ش  وا�ش�ش  ال�شناعية  للم�شاريع  القت�شادية  اجلــدوى  درا�شات  واعــداد  ال�شناعي  المنــاء 
واحلماية ح�شب القواعد القت�شادية ال�شليمة . وقد مت تركيب امل�شنع الالزم لنتاج الفو�شفات من 
احل�شا وبو�شر بت�شغيل اجزائه بحيث �شريتفع النتاج من املناجم يف الر�شيفة واحل�شا من 843 الف 
طن يف عام 1965 الى ما يزيد على مليون طن خالله العام احلايل مع التخطيط لتنويع النتاج من 
درجات مرتفعة وزيادة النتاج الى مليون ون�شف طن يف العام املقبل ، وقد قطعت اجلهود احلثيثة 
املبذولة الى ابراز م�شروع البوتا�ش العربي الى حيز الوجود خطوات بعيدة بالتعاون مع عدة موؤ�ش�شات 
عاملية وعربية للتمويل خا�شة بعد ان اثبتت الدرا�شات التي اعدت بناء على طلب البنك الدويل جدوى 
كانت  التي  والهند�شية  الفنية  ال�شعوبات  جميع  وذللت  طن  مليون  قدرة  بانتاج  اقت�شاديا  امل�شروع 
تقف حائال دون تنفيذه بكلفة تقدر بحوايل ت�شعني مليون دولر و�شتوا�شل احلكومة جهودها يف جميع 
املجالت دون كلل لجناز هذا امل�شروع القومي والمل عظيم ان يتبلور املوقف نهائيا يف ال�شهر الولى 
من ال�شنة القادمة ، وبو�شر باجراء درا�شات وات�شالت لقامة �شناعة ال�شمدة الكيماوية ومعتمدة على 
الفو�شفات والبوتا�ش م�شتقبال . وقد ن�شط بنك المناء ال�شناعي منذ ان با�شر عمله يف اواخر العام 
التي منحها )000ر900(  القرو�ش  بلغ جمموع  وال�شياحة بحيث  ال�شناعة  وتنمية  املن�شرم يف دعم 
دينار للم�شاريع ال�شناعية وال�شياحية كما واعطيت �شناعات الرا�شي املقد�شة اهتماما خا�شا وازداد 
حجم الت�شدير منها والقبال اخلارجي على طلبها . وا�شتمر التنقيب عن خامات املنغنيز والنحا�ش 
واحلديد يف اململكة والنتائج التي مت التو�شل اليها تدعو الى التفاوؤل . وبال�شافة الى اعادة النظر يف 
ال�شابق تركز جهود على تعيني  التنقيب عن البرتول التي متت يف  التقارير اخلا�شة بنتائج حفريات 
مواقع جديدة للحفر وطرح عطاء ل�شراء حفارة كبرية للتنقيب عن البرتول من قبل ال�شلطة املخت�شة . 
ومت  املركزية  الكهرباء  �شلطة  وتاأ�شي�ش  الردن  كهربة  مخطط  لقرار  خا�شة  عناية  بذلت  وقد         
املوافقة  ومتت  للكهرباء  العامه  ال�شبكة  لقامة  دينار  مليونا  قدره  بريطاين  قر�ش  على  احل�شول 
املبدئية على قر�ش امريكي قدره خم�شة ماليني دينار لقامــة محطـة توليد بخاريــة ا�شافية بطاقـة 
)44( ميجا واط وبو�شـر بالتفاق علـى مـد ال�شبكة العامــة من القر�ش املذكور اعـاله وتو�شيع مناطق 
�شركات الكهرباء يف عمان والقد�ش واربد وم�شروع كهرباء محافظة نابل�ش بحيث تتعاون جميعا مع 
ال�شلطة املركزية �شمن املخطط العام املذكور ب�شكل اقت�شادي وفني فعال ، و�شيتلو ذلك التخطيط 

لكهربة املناطق اجلنوبية من اململكة. 
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       ويف نطاق التعاون القت�شادي العربي نفذت احلكومة كافة الجراءات التي تتطلبها اتفاقيتا الوحدة 
القت�شادية العربية وال�شوق العربية امل�شرتكة انطالقا من عقيدة هذا البلد بوحدة القت�شاد العربي 
وتكامله ، كما و�شارت احلكومة يف تنفيذ وتطوير التفاقيات القت�شادية الثنائية مع البلدان العربية 
التزاماتها  بتنفيذ  التم�شك  على  حر�شها  مع  طريقها  يف  وجدتها  التي  ال�شعوبات  عن  رغما  ال�شقيقة 
مبوجب تلك التفاقيات وقد مت عقد اتفاق جتاري مع ال�شقيقة ال�شودان ، ومت جتديد او تعديل التفاق 
التجاري مع حكومة اململكة العربية ال�شعودية مبا يوؤمن امل�شالح امل�شرتكة بيننا وبني البلديــن ال�شقيقني 
، وجتري الت�شالت لعقد اتفاق اقت�شادي مـع ال�شـقيقة ليبيا ، وعقدت اتفاقية اقت�شادية ، مع حكومة 
اجلمهورية الرتكية . وقد بلغت �شادراتنا خالل ال�شتة ا�شهر الولى من العام 6ر7 مليون دينار اي بزيادة 
قدرها )1ر3( مليون دينار عما كانت عليه يف الفرتة ذاتها من عام  1965 وت�شمل هذه الزيادة الب�شائع 
املعاد ت�شديرها مما يدل على ات�شاع ن�شاط القطاع التجاري يف الردن وال�شتفادة من خربته ومن موقع 
الردن يف العمل كو�شيط جتاري ، وهذا ماحذا باحلكومة الى اعداد الدرا�شات واملخططات الالزمة 
امل�شتوردات  اما   . الت�شدير  وت�شهيل معامالت ال�شترياد واعادة  العقبة  لن�شاء منطقة حرة يف ميناء 
فبلغت خالل املدة ذاتها )4ر31( مليون دينار اي بزيادة )5ر5( مليون دينار باملقارنة مع الفرتة ذاتها 
من العام املا�شي ويعود ذلك الى اللجوء الى ا�شترياد احتياجات اململكة من احلبوب والعالف والى 
ا�شترياد املزيد من ال�شلع واملعدات الراأ�شمالية النتاجية التي ا�شتلزمنها م�شاريع التنمية القت�شادية 
ملا لذلك من  والدولية  العربية  املعار�ش  . ون�شط الردن يف جمالت  الروافد  وب�شورة خا�شة م�شاريع 
�شركة  مائتي  تاأ�شي�ش حوايل  وقد مت  ال�شياحية  الدعاية  القت�شادية وجمالت  التنمية  فوائد يف حقل 
براأ�شمال يزيد عن الربعة ماليني دينار واعدت محطات تعبئة وت�شنيف اخل�شار والفواكه واجريت 

درا�شات لال�شواق العربية والجنبية متهيدا لزيادة ت�شويقنا من املنتوجات الزراعية . 
       اما اجلهود التي بذلتها حكومتي يف حقل ال�شياحة وال�شفر فكان لها الثر الفعال يف منو ازدهار 
احلركة ال�شياحية فقد بلغ عدد ال�شياح يف ال�شهر الت�شعة الولى من هذا العام )257ر517( �شائحا 
اي بزيادة )6ر36%( عما كان عليه يف الفرتة ذاتها من العام املن�شرم بل زاد على عدد املجموع الكلي 
لل�شياح الوافدين الى اململكة خالل تلك ال�شنة بكاملها . وقد منت ال�شناعات ال�شياحية ، وو�شعت 
النظمة الالزمة لتطويرها وتنظيمها وتعززت اجلهود للدعاية ال�شياحية لالردن كما وتاأ�ش�شت �شركة 
ال�شهام  من  وميكنها  اعمالها  ينظم  امتياز  مبوجب  راأ�شمالها  يف  احلكومة  �شاهمت  �شياحية  نقل 
ب�شورة فعالة يف دعم احلركة ال�شياحية وقد اقيمت عدة فنادق وا�شرتاحات �شياحية وزيد عدد مراكز 
ال�شتعالم والر�شادات والت�شهيالت لل�شياح ، ومن املتوقع ان يزيد الدخل القومي من ال�شياحة عن 

)5ر12( مليون دينار خالل العام احلايل .
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       كما وا�شتمر ن�شاط دائرةالثار على نطاق وا�شع ومت تعريب املتحف الفل�شطيني بالقد�ش ال�شريف 
وجتري  ال�شابقة  النتداب  حكومة  فر�شتها  اجنبية  ادارة  حتت  خاللها  ظل  �شنة  ع�شرة  ثماين  بعد 

الرتتيبات ل�شتالم ادارته من قبل احلكومة . 
ح�شــرات الأعيـان ، ح�شــرات النــواب 

       انكم تقدرون الدور الرئي�شي الذي تلعبه �شبكة فعالة للنقل واملوا�شالت يف تقدم البلد وازدهاره ، 
ولذا فقد اولت حكومتي م�شاريع الطرق من رئي�شية وثانوية و�شياحية وقروية عناية خا�شة بحيث بلغ 
جمموع طول الطرق التي فتحت منذ بداية العام احلايل )378( كيلو مرتا وجمموع طول الطرق التي 
مت تزفيتها )374( كيلو مرتا ، ومن اهم الطرق التي بو�شر بتنفيذها طريقا - القد�ش - بيت حلم 
ومفرق دامية - ال�شونة ال�شمالية وقد احيل عطاء طريق غور ال�شايف - العقبة التي كانت من املتطلبات 
ال�شا�شية مل�شروع البوتا�ش ويجري حاليا انهاء الدرا�شات لحالة عطاء طريق معان - املدورة لربط 
اململكة بطريق حديث مع اململكة العربية ال�شعودية ، واأجنزت احلكومة امتام وفتح )481( كيلو مرتا 

�شمن �شبكة الطرق القروية . 
       وا�شبح ميناء العقبة من ان�شط وانظم املواينء يف منطقتنا وقد مت بناء وحدات �شكن للموظفني 
وبو�شر ببناء مخترب جمركي و�شاحتني م�شقوفتني لتخزين الب�شائع م�شتودع ثالث للفو�شفات تبلغ �شعته 
)60( الف طن مما �شيجعل الطاقة التخزينية مل�شتودعات الفو�شفات يف امليناء مائة الف طن ويجري 
التخطيط والعداد لبناء ر�شيف عميق جديد وم�شتودعات ا�شافية للفو�شفات وللبوتا�ش تكون كافية 
لتخزين وحتميل الكميات املتزايدة ملا ن�شدره من الفو�شفات ومن البوتا�ش م�شتقبال . وقطعت مراحل 
تنفيذ املخطط التنظيمي ملدينة العقبة �شوطا ملمو�شا بان�شاء الطرق الرئي�شية وجزء كبري من احلي 
التجاري ، واحيل عطاء لتنظيم وتطوير املنطقة ال�شاحلية اجلنوبية �شياحيا ، ويجري العمل بن�شاط يف 
اعادة بناء اخلط احلديدي احلجازي الذي ينتظر اجنازه يف منت�شف عام 1968 كما وان الدرا�شات 
ا�شبحت جاهزة وتبذل اجلهود لتمويل متديد خط فرعي الى ميناء العقبة وقد ادخلت عدة ا�شالحات 
وا�شافات على مطار عمان املدين وقاربت الدرا�شات الفنية املعدة لقامة مطار دويل يف عمان على 
النتهاء ، واما مطار القد�ش فقد اجريت له ا�شالحات موؤقتة خالل العام واعدت جميع املوا�شفات 
والرتتيبات لقفاله يف �شهر ني�شان القادم لتو�شيعه وحت�شينه الى طاقته الق�شوى واعداده ل�شتقبال 
القد�ش رام اهلل بحيث ل  وان�شاء نفق على طريق  املتو�شط ليال نهارا  النفاثة ذات املدى  الطائرات 
يتعار�ش ذلك التو�شع مع حركة املرور بني املدينتني ، كما وجتري الدرا�شات لن�شاء مطار جديد يف 
مدينة العقبة يتنا�شب مع منو امليناء وي�شاير التطور الذي يحققه الثغر الردين يف املجال ال�شياحي . 
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       وعملت احلكومة على حت�شني وتو�شيع �شبكة املوا�شالت ال�شلكية والال�شلكية الداخلية واخلارجية 
فو�شع نطاق اخلدمات الهاتفية الداخلية واجنز الت�شال الال�شلكي مع بريوت والت�شالت الربقية 
والهاتفية مع بع�ش العوا�شم الوروبية واحيل م�شروع التلك�ش وطرح عطاء م�شروع امليكروويف وابرمت 
اتفاقية القر�ش الالزم لتمويله ومت منذ 1966/4/1 افتتاح )74( �شعبه بريد و )24( مكتبا للربيد 

وان�شاء اربعة ابنية ملقا�شم الهاتف اليل . 
 ح�شــرات الأعيـان ، ح�شــرات النــواب 

على  املحلي  احلكم  �شالحيات  وتو�شيع  تعزيز  طريق  يف  تدريجيا  بنجاح  احلكومة  �شارت  وقد         
ا�شا�ش الالمركزية لتقدمي املزيد من اخلدمات الفعالة وال�شريعة  للمواطنني يف محافظاتهم وت�شهيل 
 )60( من  ال�شنة  خالل  املحلية  املجال�ش  عدد  ازداد  وقد   . فيها  احلكومية  الدوائر  مع  مراجعاتهم 
الى )150( كما وجرى اعداد مخططات تنظيمية وتعديلية لثالث وثالثني بلدة وقرية بال�شافة الى 
واعمار  تنظيم  واعيد  الكربى  القد�ش  ملدينة  تنظيم  وم�شروع  الكربى  عمان  منطقة  تنظيم  مخطط 
مدينة معان بعد نكبة الفي�شان التي حلت بها وقد قاربت املرحلة الولى من النتهاء . وبا�شرت موؤ�ش�شة 
ال�شكان اعمالها ومنحت )96( قر�شا ملوظفي احلكومة كما و�شعت الرتتيبات لن�شاء مركز ابحاث 
اف�شل انواع البيوت الرخي�شة ، واملتو�شطة وايجاد التمويل الالزم للقيام مب�شاريع ا�شكان كبرية يف 

مختلف انحاء ااململكة . 
       وقد وجهت احلكومة جهدا متوا�شال نحو ان�شاء البنية احلكومية ملا يف ذلك من توفري النفقات وزيادة 
يف الت�شهيالت فان�شئت عدة مبان ملختلف الوزارات والدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية يف جميع املحافظات . 

ح�شــرات الأعيـان ، ح�شــرات النــواب 
       وتنفيذا لل�شيا�شة التي اعلنتها احلكومة يف ال�شنة املا�شية لتو�شيع التعليم اللزامي جلميع الطفال 
الذين هم يف �شن التعليم مواجهة منها للم�شوؤوليات اجل�شيمة امللقاة على عاتق احلكومة نتيجة لزيادة 
ن�شبة هوؤلء الطفال على )21%( من جمموع ال�شكان . فقد افتتحت )56( مدر�شة جديدة وا�شيف 
الى ا�شرة الرتبية والتعليم )560( معلما ومعلمة ، وحتقيقا ل�شيا�شة تنويع التعليم ازداد عدد طالب 
املدار�ش املهنية الزراعية وال�شناعية والتجارية يف العام الدرا�شي  1967/66 الى  )20101(  طالبة 
و طالبا بعد ان كان  599 خالل العام الدرا�شي  1960/59 وبذلك تكون ن�شبة الزيادة 235 / خالل 
ال�شنوات الدرا�شية ال�شبع الخرية . وقد مت ان�شاء وتو�شيع  )45( بناية مدر�شة يف مختلف املحافظات 
، كما فتح ق�شمان جتاريان ثانويان للبنات يف كل من عمان والقد�ش وقدر عدد طلبة اململكة الذين 
يتلقون علومهم اجلامعية يف اخلارج بحوايل )22500( ( طالبا وطالبة كما وبلغ عدد مراكز محو 
وا�شتمرت  واللوية  املحافظات  مختلف  يف  موزعة  مركزا   )54(  66/65 الدرا�شي   العام  يف  المية 
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بناء  يحتاجها  التي  الكفاءات  لت�شهم يف خلق  م�شتواها  ورفع  الردنية  احلكومة يف دعمها جلامعتنا 
واعمار هذا البلد وقد تخرج اول فوج من كلية الداب والعلوم بلغ عدده )59( خريجا وارتفع عدد 

طالب اجلامعة الى )1800( طالبا . 
 ح�شـــرات الأعيــان ، ح�شــرات النــواب 

       لقد بو�شر يف تطبيق نظام التاأمني ال�شحي واأمنت اخلدمات الطبية للمواطنني واملوظفني ب�شكل 
او�شع وبفعاليات متزايده ، وذلك بزيادة عدد الطباء من )139( الى )199( طبيبا يف العام املن�شرم 
، وزيادة �شاعات فتح العيادات واملراكز الطبية وح�شد اخت�شا�شات وكفاءات طبية لتاأمني مثل هذه 
افتتاح )54( عيادة طبية وزعت على جميع انحاء اململكة  ، وقد مت  امل�شتويات  اأعلى  اخلدمات على 
وخا�شة يف القرى النائية واخلطوط المامية وان�شاء ق�شم جديد يف وزارة ال�شحة ملعاجلة ال�شنان 
اجــراءات فعالة خالل  واتخذت  اململكة  ا�شنان يف )5( محافظات من  بتجهيز عيادات طب  وبو�شر 
اململكة  �شكان  كافة  تطعيم  واجرى  ال�شحية  املحاجر  اقيمت  حيث  الكولريا  وباء  من  للوقاية  ال�شنة 
بالطعم الواقي من الكولريا مما كان له الثر الكبري يف حماية البالد من هذا الوباء ، وبال�شافة الى 
ذلك او�شك العمل على النتهاء يف بنائي م�شت�شفى نابل�ش والقد�ش ، وم�شت�شفيني اآخرين يف كل من 

املفرق وجر�ش كما افتتحت مختربات يف معظم م�شت�شفيات اململكة .             
       ويف جمال الرعاية الجتماعية �شدر نظام لل�شمان الجتماعي ملوظفي احلكومة وم�شتخدميها 
للموظف  الفورية  املالية  امل�شاعدة  تقدمي  يكفل  بحيث  لهم  والنف�شي  املادي  ال�شتقرار  حتقيق  بغية 
العمال واعدت م�شروع قانون جديد  وا�شتمرت احلكومة يف تقدمي اخلدمات الجتماعية ويف رعاية 
وعمليه  علمية  ا�ش�ش  على  العاملني  م�شتوى  من  ولريفع  اململكة  احرزته  الذي  التطور  ليواكب  للعمل 
تن�شجم والو�شع القت�شادي العام يف اململكة و�شتتقدم احلكومة مب�شروع هذا القانون ملجل�شكم املوقر 
حال النتهاء من اعداده والت�شاور مع جميع اجلهات املعنية ، وقد عممت مكاتب ال�شتخدام . وا�شتمر 
جمعية   )706( تنتظمهم  )000ر44(  جتاوز  بحيث  اع�شائها  عدد  وازداد  التعاونية  احلركة  ن�شاط 
تعاونية بلغ جمموع القرو�ش التي منحتها مليون دينار . و�شدر قانون جديد لتنظيم اجلمعيات اخلرية 

والهيئات الجتماعية ليمكنها من تقدمي املزيد من اخلدمات وامل�شاعدات للمحتاجني . 
       ومل يكن ن�شيب رعاية ال�شباب واف�شاح املجال امام ن�شاطاتهم الريا�شية وجمالت خلق الروح 
ا�ش�شت  اقل من غريها يف اجتذاب عناية وجهدا خا�شني من احلكومة بحيث  الوثابة فيهم  العالية 
هيئة م�شتقلة تعني بن�شاطاتهم وتنظمها وهي )موؤ�ش�شة رعاية ال�شباب ( التي �شم اليها جهاز مدينة 
لها  التي يرجى  والك�شفية الخرى  الريا�شية  والهيئات  الردنية  الوملبية  واللجنة  الريا�شية  احل�شني 
املزيد من الهمة والن�شاط واخلدمة يف هذا املجال احليوي .  ول �شك ان العناية بهذا اجلانب الهام 
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تقوم  اللذين  التوعية  ومبجهود  الثقايف  بالن�شاط  احلكومة  اهتمام  يتمم  العامة  حياتنا  جوانب  من 
بهما وزارة العالم التي بذلت جهدا كبريا يف العام الفائت يف هذين املجالني فاأن�شاأت دائرة الثقافة 
التلفزيون  بو�شر مب�شروع  كما   ، والفنية  والثقافية  الفكرية  ت�شجيع احلركة  ن�شطت يف  التي  والفنون 
الفني  ونظم جهازه  له  الالزمة  البنية  وان�شئت  ان طرح عطاء معداته  بعد  البواب  الذي غدا على 
املدرب من ابنائنا ونوؤمل ان ي�شاهد املواطن الردين التلفزيون الردين خالل ال�شهر القليلة القادمة . 
       وبال�شافة الى حت�شني جهاز وزارة الداخلية واعادة تنظيمه وتطعيمه باملوظفني الكفاء ا�ش�شت يف 
الوزارة دائرة الحوال املدنية وانيط بها ت�شجيل كافة احلوادث املدنية وان�شئت املباين يف املحافظات 
والق�شية والنواحي للحكام الداريني كما جرى تعزيز قوات المن العام وتزويدها بالجهزة واملعدات 
احلديثة وان�شاء البنية الالزمة لها يف جميع املحافظات وبو�شر ببع�ش م�شاريع ال�شكان لعدد كبري 
من �شباطها وافرادها ، وقد �شاير ذلك تعزيز وتو�شيع وتنظيم اجهزة الدفاع املدين والقيام بتدريب 
املواطنني على تلك العمال ب�شكل وا�شع ي�شمن فعالية جهاز الدفاع املدين كم�شاند لقواتنا امل�شلحة 

وخدمة للمواطنني عند احلاجة وال�شرورة . 
 ح�شــرات الأعيــان ، ح�شـــرات النــواب 

من  متكن  قد  املحدودة  ــوارده  ومب ار�شه  رقعة  ب�شغر  البلد  هذا  بان  اعتزازنا  دواعــي  ملن  انه         
املحافظة على ن�شبة م�شطردة من النمو القت�شادي مل تقل عن )11%( �شنويا وهذه من اعلى الن�شب 
بني البلدان النامية مبوجب الح�شاءات التي تن�شرها الهيئات الدولية ، وقد ار�شينا بتخطيط علمي 
وبوعي وجتاوب من املواطنني قواعد را�شخة لنظام مايل وم�شريف �شليم مل يتاأثر بال�شطرابات املالية 
التي اجتاحت بع�ش اجزاء هذه املنطقة، واذا ما عدنا الى الرقام التي اوردتها احلكومة يف خطاب 
العر�ش لل�شنة املا�شية فقد ا�شبح الدخل القومي الجمايل بعد النتهاء من اعداد الدرا�شات اخلا�شة 
به ب�شكل نهائي )160( مليون دينار لعام 1964 و )180( مليون دينار يف عام 1965 هذا وبالرغم 
من انخفا�ش كبري يف انتاج القطاع الزراعي خالل عام 1966 فمن املوؤمل ان ت�شتمر ن�شبة الزيادة يف 
القطاعات الخرى على ما كانت عليه . وقد ارتفع الدخل الفردي بحيث بات موؤمال ان يبلغ ماية دينار 
يف نهاية العام احلايل كما وزادت فر�ش العمل ، وانخف�شت ن�شبة البطالة ان مل تكن قد انعدمت بني 

القادرين على العمل ب�شبب انت�شار امل�شاريع المنائية والعمرانية يف اململكة . 
       وقد ارتفع احتياطي اململكة من الذهب والعمالت الجنبية من )1ر65( مليون يف ايلول 1965 الى 
)5ر69( مليون يف ايلول 1966 وازدادت الودائع لدى البنوك كما وازدادت �شلفات وقرو�ش البنوك 
التجارية ، وكما ل يخفى على ح�شراتكم فان احلكومة ل تنفرد وحدها مب�شئولية التنمية والعمار 
بل ان بناء هذا البلد وخدمة هذا ال�شعب هي م�شوؤولية اجلميع وواجب مقد�ش على كل فرد وجماعة 
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من ابناء ال�شرة الردنية وعلى هذا ال�شا�ش �شعت احلكومة الى ال�شتمرار يف زيادة الواردات املحلية 
خا�شة وان تقديراتها يف ال�شنة املا�شية لتلك الواردات ثبتت دقتها ومت توريدها للخزينة وا�شتثمارها 

يف امل�شاريع التي ادرجت يف قانون املوازنة لل�شنة املا�شية . 
       وانطالقا من هذه النتائج اخلرية فقد و�شعت احلكومة يف هذه ال�شنة تقديرات جديدة للواردات 
املحلية يف موازنتها تتم�شى مع م�شتوى النمو القت�شادي وتوؤمن للخزينة المكانيات املالية لتحقيق 
م�شاريع التنمية التي من �شاأنها ان تزيد من الدخل القومي وتتيح املزيد من فر�ش العمل وت�شري بنا 
امل�شاعدات  امل�شتمر يف  التخفي�ش  اثناء م�شريتنا فيه  اقت�شاد �شليم متوازن جنابه  الى  الدرب  غلى 
اخلارجية للخزينة التي ل بد لنا ان ن�شتغني عنها يف امل�شتقبل . ويف هذا امل�شمار تعتمد احلكومة على 
حتلي كل مواطن بروح امل�شوؤولية وجتاوب كل فرد يف ال�شهام بوحي املواطنة ال�شادقة يف موؤازرتها 

وم�شاعدتها يف حتقيق هذه الهداف الوطنية الغالية . 
 ح�شـــرات الأعيــان ح�شــرات النــواب 

       اننا اذ نفتتح هذه الدورة ملجل�شكم املوقر ، لرنجو لكم التوفيق ونتطلع الى تعاون وثيق بني ال�شلطتني 
الت�شريعية والتنفيذية ملا فيه خري بلدنا احلبيب وخدمة امتنا املجيدة . 

وال�شـالم عليكم ورحمــة اللـــه وبركاتـــه .
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يف حفل افتتاح الدورة غري العادية
ملجل�س الأمة الأردين التا�شع

اخلمي�س 10 محرم 1387 هجرية
املوافق 20 ني�شان 1967 ميالدية



292



293

ح�شرات العيان ، ح�شرات النواب 
با�شم اهلل القدير ، نفتتح هذه الدورة غري العادية ملجل�ش الأمة الأردين التا�شع .

اولتهم  الذين  النواب املحرتمني  ، نزجيها الى ح�شرات  التهنئة  اأن نبداأها ب�شادق  لنا  وانه ليطيب 
اأ�شرتنا الأردنية العزيزة ثقتها الغالية يف النتخابات النيابية الأخرية ، وحملتهم ، �شرف امل�شوؤولية 
يف هذا امليدان الهام من ميادين اخلدمة العامة ، وي�شرنا غاية ال�شرور اأن جتيء هذه النخبة الكرمية 
الى املجل�ش النيابي يف اأعقاب انتخابات ات�شمت باحلما�ش والنظام والوعي الدميقراطي من جانب 
اأكدناه يف كتاب تكليفنا  املواطنني وباحلر�ش الأكيد من جانب احلكومة لإجراء الإنتخابات وفق ما 
للحكومة )) يف جو من التجرد والنزاهة ، متكينًا للمواطنني من اإبداء اآرائهم بحرية تامة يف اختيار 

مبعوثيهم الى الندوة الربملانية (.
اإن هذه الإنتخابات التي متت ، ولقاءنا اليوم لفتتاح الدورة غري العادية ملجل�ش الأمة ، توؤكد املعاين 
الدميقراطية التي حر�شنا ، يف هذا البلد ، على اأن تكون قاعدة للحكم ، واأ�شا�شًا لتنظيم املجتمع ، 

ومثاًل للتقدم والتطور والرقي يف وطننا العزيز .
ونحن نفخر ونعتز باأن بلدنا يوؤكد كل يوم اإميانه بهذه املعاين ، ويتطلع با�شتمرار الى تر�شيخ الأ�ش�ش 
الدميقراطية ال�شحيحة حلياتنا العامة ، بحيث اأ�شبح اأردننا احلبيب منارة هدى وخري وواحة اأمن 
وا�شتقرار ومثاًل يقتدى يف حتقيق التقدم والرفاه والزدهار وتوفري ا�شمى مظاهر احلرية والكرامة 
وامل�شاواة يف الطريق الهادف الى امل�شتقبل الأف�شل اإن �شاء اهلل بالرغم من الإمتحان الذي تعر�شت له 
موؤ�ش�شتنا الد�شتورية حتت وطاأة مختلف ال�شغوط اخلارجية فلم تزدها اإل �شالبة ومتانة وقدرة على 

اأن تقوى ومتتد جذورها على الدوام .
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

لقد قامت حكومتنا بامل�شوؤولية التي اأوكلت اإليها مبوجب كتاب التكليف باأمانة واإخال�ش ي�شتحقان التنوية 
والتقدير ، وبذلك بداأت مرحلة جديدة من مراحل حياتنا الوطنية ، ناأمل ان تتعاون فيها احلكومات 
القادمة مع جمل�شكم الكرمي لتكون مرحلة حافلة بالبناء والعمل والتنظيم والإنتاج. و�شتلتزم احلكومة 
والعمل  اخلارجي  العمل  ميادين  يف  الأمني  البلد  لهذا  امل�شتمر  الثابت  باخلط  امل�شوؤولية  حتمل  التي 
الداخلي على ال�شواء . و�شيظل الأردن اأمينًا لعروبته ، مخل�شًا يف ولئه القومي ، �شادقًا يف احلفاظ 
على تراثه العظيم ، �شامدًا �شابرًا ، مدافعًا عن اأمته يف كل ميدان ، �شديدًا يف ن�شرته للحق العربي 

يف فل�شطني ، معتربًا ذلك واجبه القومي الأكرب وم�شوؤوليته التاريخية الأعظم والأهم .
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التقدم  من  املزيد  لتحقيق  الفعال  اجلدي  العمل  عبء  احلكومة  حتمل  �شوف  الداخلي  امليدان  ويف 
القت�شادي والجتماعي والإداري ، ولتوكيد املزيد من العدالة الجتماعية واحلرية واحلكم النزيه.

ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 
اإننا اإذ نكرر لكم التحية والتهنئة ، نتطلع الى تعاون �شادق وفعال بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية 

يف مرحلتنا القادمة ، راجني ملجل�شكم الكرمي التوفيق والنجاح ، ولأردننا احلبيب اخلري والزدهار.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
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فــي حفل افتتاح الدورة العادية الأولى
ملجل�س الأمة الأردين التا�شع

 
الأربعاء 29 رجب 1387 هجرية

املوافق 1 ت�شرين الثاين  1967 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على نبيه العربي الأمني

 
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

يف  موؤكدين  التا�شع  الأردين  الأمــة  ملجل�ش  العادية  الــدورة  هذه  نفتتح  القدير  العلي  اهلل  با�شم         
م�شتهلها امياننا ببلدنا الغايل وبالوحدة املقد�شـــة التي جتمع اأ�شرته الواحدة يف ال�شفتني العزيزتني 

وباأمتنا املاجدة ووحـــدة الآمال والأهداف وامل�شري ل�شائر اأبنائها يف الوطن العربي الكبري .
       ونبداأ بكل خ�شوع واميان ، بذكر �شهدائنا الأبرار الذين ق�شوا يف �شبيل اهلل والوطن يف �شاحات 
ال�شرف والكرامة على ثرى ال�شفة الغربية من اأردننا العزيز ، ويف ميادين العزة والباء على ثرى كل 
، �شاآبيب الرحمة والر�شوان ، مرددين قوله  اأرواحهم اخلالدة  . ون�شتمطر على  اأر�ش عربية طهور 

تعالى  » ول حت�شنب الذين قتلوا يف �شبيل اهلل اأمواتا ، بل اأحياء عند ربهم يرزقون« .
       ونبعثها من حتت قبة هذه الندوة الربملانية املمثلة لل�شعب الويف يف ال�شفتني من مملكتنا ، حتية 
�شادقة وفية الى اأهلنا واخواننا يف جوار امل�شجد الأق�شى ، وعلى عتبات احلرم البراهيمي ال�شريف  
الرائعة عند  اأريحا وجنني ل�شمودهم اجلبار يف محنتهم ووقفتهم  نابل�ش ورام اهلل وربى  ويف ذرى 
حقوقهم، وا�شرارهم العنيد على احلفاظ على اأ�شالة عروبتهم ووحدة بلدهم التي يرونها املثل الذي 

يج�شد حلم اأمتهم يف الوحدة الكربى .
       لقد قدر اهلل واأراد للكارثة اأن تقع . ولكنه جل وعال اأراد لنا اأن نختار بني اأن تكون نهاية ملا�ش حافل 
عا�شته اأمتنا على مر القرون والدهور اأو بداية مل�شتقبل م�شرق تعي�شه اأمتنا موفورة الكرامة عزيزة اجلانب 
جديرة مبا نحلم به من رفيع املكانة بني العاملني . ولقد عرفت الأمم وال�شعوب من قبلنا مثل ما عرفناه من 
كارثة الأم�ش واأقل واأكرث لكنها بف�شل ما اأتيح لها عن عزائم اأبنائها و�شمودهم على احلق والت�شحية يف 
�شبيله ا�شتطاعت اأن متحو عن وجودها كل محنة ، وتبدد من �شمائها �شحب ال�شر والأذى والهوان . ومل يكن 
بد لنا اأن نختار فاخرتنا النهو�ش على البقاء حتت الركام ، ال�شمود على التخاذل وال�شت�شالم وعزمنا 
على ان ن�شلم وطننا الى البناء والأحفاد من بعدنا ، عزيزا كرميا كما كان واأكرث مما كان واذا كنا نوؤمن 
باأن امل�شتقبل لنا ، فاننا نوؤمن كذلك ، باأن اأول دعامة يرتكز عليها ذلك امل�شتقبل ، ثبات ال�شعب العربي على 

حقه ويف طليعته هذا الثبات امل�شرف الذي يبديه اأبناء �شفة الأردن الغربية يف وطننا احلبيب .
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

       ان ق�شية فل�شطني هي حجر الزاوية يف �شيا�شـة الأردن الداخلية والعربية واخلارجية ، وهي ان 
كانت ق�شية اأمتنا العربية املقد�شة الولى ، فانها بالن�شبة لنا يف هذا البلد ق�شية حياة اأو موت . من 
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هنا ت�شدينا لالزمة الراهنة التي خلفها العدوان ال�شهيوين علينا وعلى الأمة العربية بكافة الطاقات 
الغربية  ال�شفة  العدوان عن  اآثار ذلك  ازالة  الى  �شيا�شة حكومتي  ان�شرفت  ومن هنا   ، والمكانات 
اجلريح والقد�ش العربية اخلالدة يف طليعتها ، وعن كل اأر�ش عربية اأخرى تعر�شت للعدوان . لقد 
رف�شنا با�شرار وت�شميم قبول املبداأ القائم على اأ�شا�ش ال�شماح للمعتدي بفر�ش �شروطه من املركز 
 ، الأخري يف اخلرطوم  العربي  القمة  الى عقد موؤمتر  وفقنا اهلل  . وحني  نتيجة عدوانه  الذي حققه 
ا�شتطاع ذلك املوؤمتر بعون اهلل اأن يكون نقطة حتول يف امل�شرية العربية كلها ، وبات علينا اأن جنعل 
من انطالقتنا اجلديدة نقطة حتول يف املوقف الدويل كله ، بحيث جنهد لك�شب املزيد من الأ�شدقاء 
والأن�شار الى جانب حقنا بعد اأن حجبته عن عيونهم خطط الأعداء ، وما يبذلونه من جهود ، ونادى 
املوؤمتر معنا باأننا كنا و�شنبقى على الدوام طالب حق و�شالم ولكنه اجلق املقد�ش الذي ل نقبل باأن 
نفرط منه بذرة واحدة ، وال�شالم القائم على العدل الذي ل تاويل فيه ول غمو�ش . ولئن كان الهدف 
الآين املبا�شر جلهودنا يف مختلف امليادين هو ازالة اآثار العدوان الأخري ، فان �شيا�شتنا بالن�شبة للق�شية 
برمتها تقوم على اأ�شا�ش الو�شول الى حل م�شرف لها ، ت�شان فيه كل ذرة من حقوق اأبناء فل�شطني ، 
وكل معنى من معاين الكرامة العربية واأ�شبابها . ول�شوف تكون جهود حكومتي يف هذا ال�شبيل باتفاق 

وتن�شيق مع الدول العربية ال�شقيقة ومبا يحفظ احلق العربي وامل�شلحة العربية امل�شرتكة العليا .
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب  

الأردن جزء ل  بان  انعكا�شا عميقا لمياننا  العربية كانت وما تزال و�شتبقى  الأردن         ان �شيا�شة 
طبيعي  امتداد  هي   ، عربية  وثــورة  عربية  نه�شة  فيه  نقود  واننا   ، الكبري  العربي  الوطن  من  يتجزاأ 
للثورة العربية الكربى التي قادها يف م�شتهل القرن الع�شرين املغفور له احل�شني بن علي طيب اهلل 
ثراه . واذا كانت ثورتنا مت�شي من وراء �شعار : الوحدة واحلرية واحلياة الأف�شل ، فانها تتمثل يف 
اأخوة ال�شالح التي جت�شدت اأيام العدوان الأخري بامتزاج الدماء الزكية من اأبطالنا واأبطال الأخوة 
وامكاناتنا يف  وتفاعل طاقاتنا  الواحدة  العربية  اأهدافنا  على  والنفو�ش  القلوب  وبالتحام   ، الأ�شقاء 
�شائر املجالت وامليادين . ولئن اأ�شهم الأردن يف جمع ال�شمل وراأب ال�شدع ، والق�شاء على كافة عوامل 
الفرقة واخلالف التي يغذيها امل�شتعمر ويروج لها العدو ، فان حكومتي �شتعمل با�شرار وت�شميم  على 
اأمة عربية  لبناء  الأ�شا�ش املتني  اأ�ش�شه ومرتكزاته حتى ي�شبح  ، وتعميق  ال�شامل  اللقاء  تدعيم هذا 
متطورة منيعة ،  يفرح بها الأ�شدقاء ، ويغ�ش بوجوها الطامعون والأعداء ) كنتم خري امة اأخرجت 

للنا�ش تاأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتوؤمنون باهلل ( .
       واأما يف احلفل اخلارجي ، فان �شيا�شة حكومتي تقوم على اأ�شا�ش احلر�ش الى متتني عالقاتنا 
مع الدول ال�شالمية ال�شقيقة ، وم�شادقة من ي�شادقنا وي�شادق  اأمتنا ، ومعاداة من يعادينا ويعادي 



299

اأمتنا . فعالقاتنا مع دول العامل ل تقوم ال يف اطار من الحرتام املتبادل ، والرغبة الأكيدة يف التعاون 
امل�شرتك البناء ، موؤيدين تطلعات كافة ال�شعوب لتحقيق حياة اأف�شل لأبنائها وكفاحها يف �شبيل تقرير 
م�شريها وبلوغ اأهدافها امل�شروعة . ونحن بوحي من ذلك كله مند اأيدينا الى من يرغب يف م�شافحتها 

، لنعمل معا لبناء عامل ي�شوده ال�شالم والعدل والرخاء لنا وللب�شرية جمعاء .
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

البناء  لنبني  املاأ�شاة  ازالة  على  م�شمم  وهو   ، ع�شبية  تاريخية  ظروفا  يعي�ش  اليوم  وطننا  ان         
اجلديد املتني على اأقوى الدعائم واأ�شدها ثباتا بف�شل ما تعلمناه وما اأفدنا منه من درو�ش . من اأجل 
يف  وو�شعها  ال�شحيحة  الوجهة  وتوجيهها  واملعنوية  املادية  طاقاتنا  من  طاقة  كل  ح�شد  ينبغي  ذلك 
الطريق ال�شليم . كما ينبغي اأن تتالحم قوى ال�شعب ب�شائر فئاته وهيئاته مع حكومته يف بوتقه العمل 
ال�شريف الدائب الذي يقيم يف كياننا ) حكم ال�شعب من ال�شعب وبال�شعب ( . فم�شوؤولية احلكم ان 
كانت اأمانة يف عنق امل�شوؤول ، فانها يف الوقت ذاته م�شوؤولية يتحملها املواطن اأينما وجد ، ويف اأي حقل 
كان . فنحن نعي�ش يف ع�شر ل ت�شكل احلكومة فيه غري �شنان الرمح يف جهد �شعبي �شامل ، هو القوة 
اأن يكون جمندا يف  . ويف �شوء هذه احلقيقة يتوجب على كل مواطن  للوطن كله  الزاخرة  احلقيقة 
خدمة بلده واأمته ، ل حد لميانه بربه ووطنه ور�شالته ول حد لت�شحياته يف �شبيل بلوغ اأهدافه وحتقيق 
اأ�شرتنا  امانيه . من هنا فان حكومتي �شتعمد الى اعداد قانون التجنيد الجباري حتى يتاح لأبناء 
الأردنية �شرف الدفاع عن رايتهم والذود عن حيا�ش وطنهم بكل ما عرف عنهم من ب�شالة واباء . 
ولكننا ونحن نرى يف القوة الع�شكرية والقت�شادية وغريها دعامة من دعائم وجود واأ�ش�ش كياننا ، 
فاننا نر اأن قوة الفكر والعقل هي ال�شبيل لغناء ذلك الوجود وهذا الكيان باأنبل ما فيه من مثل وقيم 
ومعطيات . من هنا دعوتنا الى كل مواطن الى تلك اجلندية العامة ، التي تن�شط حتت راياتها جميع 
قوى النف�ش الب�شرية ، وتعمل يف ظل اعالمها �شائر الطاقات اخلرية يف وجدان كل ان�شن ، لن�شنع 

جيمعا يد بيد ونتقن ال�شناعة ونبني كلنا كتفا الى كتف ونعلي البنيان .
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

تلبية  �شبيل  ويف   ، الأخــرية  الختبارات  �شوء  وعلى   ، الأردنية  امل�شلحة  القوات  بناء  اعــادة  ان         
التي تت�شدى  حكومتي  لجنازها  املهام  بلدنا . هي يف  طليعة  امللقاة على عاتق  القومية  الواجبات 
با�شتمرار . ول�شوف مت�شي يف جتهيز تلك القوات باأحدث الأ�شلحة واأقوى املعدات ، لتظل دوما كما 
فان  كذلك   . جمعاء  العربية  والمة  نحن  ورجاءنا  اأملنا  ومحط   ، واعتزازنا  افتخارنا  مو�شع  كانت 
احلكومة �شتقوم ببناء جهاز الأمن على اأ�ش�ش تكفل له القدرة والكفاءة على ال�شهر على �شوؤون الأمن 

الداخلي واحلفاظ عليه .
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       لقد كان الأردن ي�شري بخطى ثابتة الأركان ل�شتغالل موارده املادية الب�شرية يف جمالت التقدم 
القت�شادي والجتماعي . ولقد بلغ جناح الأردن يف هذا ال�شبيل حدا جعل الأردن يف املرتبة الأولى 
املائة  القومي ع�شرة يف  ال�شنوية يف دخله  الزيادة  بلغ معدل  اذ   ، والنامية  املتطورة  الدول  بني كافة 
وهي من اأعلى الن�شب يف العامل بني الدول النامية واملتطورة . ولئن كانت النك�شة الأخرية قد اأثرت 
تاأثريا خطريا على م�شريتنا املباركة تلك ، فان احلكومة �شت�شتاأنف تلك امل�شرية دون كلل ول هواده ، 
حتى تتحقق اأهدافنا يف نه�شة اقت�شادية اجتماعية �شاملة زاهرة . و�شيظل رائدها يف كل خطوة من 
خطواتها ، احلر�ش على توفري اأ�شباب البداع الفردي وت�شجيع ال�شتثمار الوطني ومحاربة ال�شتغالل 
والحتكار ، وحتقيق الرخاء والعدالة الجتماعية وفر�ش العمل للجميع ، ول�شوف تو�شع م�شاريع الدولة 
املدرو�شة لل�شفة الغربية اجلريح يف املوازنة العامة للدولة حتى ميكن ال�شروع يف تنفيذها دون ابطاء 

بعد زوال الغمة وهي �شتزول بعون اهلل عما قريب .
 ح�شرات العيان ، ح�شرات النواب 

       اننا ونحن نفتتح هذه الدورة ملجل�شكم الكرمي ، ندعوكم الى املزيد من العمل الهادف واجلهد 
املثمر يف اطار التعاون التام مع ال�شلطة التنفيذية ، راجني لكم جيمعا التوفيق يف خدمة بلدنا الغايل 
واأمتنا املاجدة �شائلني املولى عز وجل اأن ي�شدد خطانا ويوفقنا لتحقيق اآمالنا واهدافنا يف هذه احلياة. 

)وقل اعملوا ف�شريى اهلل عملكم ور�شوله واملوؤمنون( . �شدق اهلل العظيم .

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
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مت
حبمد اهلل
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