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املقدمة
         ي�شكل خطاب العر�ش ال�شامي �شجال لوقائع الدولة خا�شة حني تتناول موا�شيع مف�شلية تكون قد 
حدثت على مدار عام ، فياأتي خطاب العر�ش ال�شامي الذي هو غالبا ما يكون يف نهاية العام يف �شهر 

ت�شرين الثاين او كانون الول ليقدم ملخ�شا و�شرحا وروؤية وتوقعا لتلك الحداث. 

       وهنا يف اجلزء الثاين من خطب العر�ش ال�شامي  وهو يخت�ش بخطب  املغفور له جاللة امللك 
احل�شني طيب اهلل ثراه والذي يغطي فرتة ثالثني عاما ) 1968-1998( جند فيها توثيقا دقيقا لحداث 
هذه ال�شنني التي �شهدت وقائع بالغة الهمية من مثل معركة الكرامة اخلالدة عام 68 واحداث المن 
الداخلي عام 1970، وم�شاريع الت�شوية للق�شية الفل�شطينية خالل  عامي 71 و72 ،ومن ثم قرارات 
قمة الرباط عام 1973 والدخول يف حقبة جديدة وخطرية يف محاولة للو�شول الى �شيغة توافقية ل 
تلحق ال�شرر بالق�شية الفل�شطينية وحق �شعبها بال�شيادة وال�شتقالل ، ومن ثم الدخول يف مفاو�شات 
ال�شالم بدءا من موؤمترمدريد الى مفاو�شات وا�شنطن وتوقيع معاهدة ال�شالم الردنية ال�شرائيلية 
عام 1994م ، وما ترتب عليها من ا�شتحقاقات نتيجة انفراد الخوة الفل�شطينيني باملفاو�شات بعد ما 
جرى يف او�شلو،ول نن�شى ال�شارة الى احداث اخلليج بحربيه الولى اليرانية العراقية ومن ثم تلك 

احلرب العاملية بعد غزو الكويت ال�شقيقة. 

    ومن مطالعة مفردات  خطب العر�ش ال�شامي للمغفور له امللك احل�شني طيب اهلل ثراه خالل هذه 
احلقبة  ن�شت�شعر مرارة المل ومعاناة جاللته من املواقف املتباينة للعرب ،وهنا كان جاللته يدعو الى 
وحدة ال�شف العربي و�شرورة التن�شيق امل�شرتك ، والتحذير امل�شتمر من ا�شعاف الق�شية الفل�شطينية 
وحتويل النظار عنها ، وجاللته رحمه اهلل كان على الدوام يوؤكد مواقف الردن الثابتة التي ل تنحاز 

عن �شرورة �شمان احلق الفل�شطيني الكامل ب�شيادته ودولته على ار�شه الوطنية والتاريخية. 

      ومن خالل قراءة خطب العر�ش ال�شامي هذه نقراأ يف جمموعة الفكار  والتوجيهات يف القيادة 
والدارة ويف احلوار والتاأكيد على ان اهم عوامل تر�شيخ مبادئ عقيدتنا ال�شمحة وتعاليم ال�شالم 

احلنيف اأن ن�شخر ر�شالة الدعوة والر�شاد يف الداء ال�شليم واحلكيم.
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       وتناولت خطب العر�ش م�شائل التنمية املحلية والتطوير والتحديث وال�شارة الى امل�شاريع احليوية ،ور�شم 
معامل اخلطط امل�شتقبلية ،والتاأكيد على م�شائل المن الوطني ب�شقيه الداخلي واخلارجي وال�شارة 

الى الهتمام بال�شباب والطفولة واملراأة ، والتنويه بالثقة بجي�شنا العربي واجهزتنا المنية . 

      ونتطلع الى هذا اجلهد الذي ياأتي بدعم وتوجيه من دولة رئي�ش الديوان امللكي الها�شمي الدكتور 
فايز الطراونة ومعايل امني عام الديوان امللكي الها�شمي يو�شف ح�شن العي�شوي وادارة ال�شوؤون الدارية 
وعطوفة ال�شيد مالك الدبا�ش، نتطلع اليه كاإ�شافة نوعية يف ار�شفة جانب من تاريخنا الوطني نقدمه 
للمكتبة الردنية والباحثني واملهتمني ، ون�شاأل اهلل التوفيق يف ظل قائدنا جاللة امللك عبداهلل الثاين 

حفظه اهلل ورعاه. 

                           التوثيق الها�شمي
               اإدارة ال�شوؤون الإدارية
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يف حفل افتتاح الدورة العاديـة الثانية
 ملجل�ش الأمة الأردنـي التا�شع 

الثالثاء  8  رجب 1388 هجريــة
 املوافق 1 ت�شرين الول 1968 ميالدية 
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
وال�شالة وال�شالم على نبيه العربي الأمني

 
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

       با�شم اهلل العلي القدير ، نفتتح الدورة العادية الثانية ، ملجل�ش الأمة الأردين التا�شع . م�شتهلني 
من  الزكي  بالطاهر  وطنهم  تراب  الذين جبلوا   ، الأبــرار  �شهدائنا  على  بالرتحم   ، الأولــى  دقائقها 
دمائهم ، وغر�شوا رايات البطولة والكرامة ، على كل �شفح ومرتفع من وطننا الغايل ، ون�شروا األويـــة 
الت�شحية والفداء يف كل بقعة من بقاع اردننا احلبيب ، �شرقه وغربه ، �شماله وجنوبه ، �شواء ب�شواء . 
معاهدين اهلل اأن نقتفي اآثارهم ، ومن�شي على طريقهم ، �شادقني موؤمنني ، �شابرين مرابطني على 
عتبات الريموك وقرب مثاوي ال�شحابة والتابعني ، وفوق كل مرتفع وخلف كل ثنية من وطننا احلبيب 
» مـــن املوؤمنني رجال �شدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ، فمنهم من ق�شى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما 
بدلوا تبديال«  �شدق اهلل العظيم  ونبعثها من موقفنا هذا ، حتية اعتزاز وتقدير ، الى ابطالنا جنود 
يلقــون  اأمتهم  وعن  دفاعا عنا  معاقلهم  الراب�شني يف   ، وال�شرف  ، حماة احلق  وال�شتقالل  احلرية 
املوت ب�شدورهم وقلوبهم ، لينتزعوا من بني براثنه وا�شداقه ، كرامة الأردن وحريته ، وحرية العرب 

وكرامتهم . 
       ونزجيها يف هذه ال�شاعة ، ويف كل �شاعة ، حتية حب واكبار الى اأهلنا واخواننا ، املنزرعني يف 
جرية املعراج ومهاد البطولت ، يف املحتل من ار�شنا الطهور ، ي�شوغون لنا ، بالدم ، وعذابات الروح 
 ، العامل  اأمام عيون  ، ويخطون  ورا�شخ الميان  الوطنية،  ، من �شادق  تنتهي  تنقطع ول  ، مالحم ل 
بحبات قلوبهم، ونور عيونهم ، ا�شفارا من الت�شحيات يف وجه املعتدي الباغي يعلون بها وحدة بلدهم ، 
وقد اأراد لها اأن تذوب وتتال�شى ، ويوؤكدون من خاللها اأ�شالة عروبتهم ، وقد توهم اأنها �شتمحى وتزول 
وي�شونون بها ا�شم امتهم ، وهو الذي ح�شب انها انتهت يف العاملني . » يا ايها الذين اآمنوا ، ا�شربوا 

و�شابروا ورابطوا ، واتقوا اهلل لعلكم تفلحون«  �شدق اهلل العظيم .
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

       قبل اأن نبداأ يف ا�شتعرا�ش احداث عام م�شى ، ور�شم اخلطوط الرئي�شية مل�شريتنا خالل عام يهل ، لبد 
لنا من الوقوف عند جمموعة من احلقائق ننظر فيها وندعو العامل الى اإمعان النظر فيها بجد واخال�ش.

1- لقد كان عدوان ا�شرائيل املعروف بعدوان حزيران 1967 ، على اململكة الأردنية الها�شمية ، والدول 
العربية ال�شقيقة ، ذروة جديدة بلغها املد ال�شتعماري للحركة ال�شهيونية العاملية ، يف �شعيها الدائم 
لحتالل املزيد من الأر�ش عن طريق ا�شتعمال القوة ، وفر�ش �شيطرتها على منطقة ال�شرق الأو�شط ، 
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عن طريق بناء قوة ع�شكرية متفوقة يف ا�شرائيل ، متكنها مــن الو�شول الى م�شادر الرثوة يف املنطقة 
يف يوم قريب او بعيد ، والتحكم ب�شوؤونها وم�شائر دولها و�شعوبها وفقا ملا تقت�شيه مخططاتها بعيدة 

املدى . 
2- كان �شدور قرار جمل�ش الأمن الدويل بتاريخ 22 ت�شرين الثاين 1967 ، محاولة اأولية من املنظمات 
الدولية لزالة نتائج ذلك العدوان، و�شيغة متهيدية، لتطويق احلجج التي تعتمدها ا�شرائيل ، لتربير 
�شلوكها العدائي املتمادي ، يف املنطقة العربية ، منذ البداية ، وكان من اهم املبادىء التي اأكدها ذلك 
القرار ، اعالن عدم �شرعية اكت�شاب الأرا�شي بقوة ال�شالح وبالتايل الدعوة الى الن�شحاب من جميع 
املناطق التي جرى احتاللها منذ اخلام�ش من حزيران 1967 . والدعوة الى معاجلة الق�شية الن�شانية 
الكربى ، ق�شية الالجئني ، التي ما زالت تنتظر عدالة العامل منــذ ع�شرين عاما . والتي زادت ابعادها 

وتعاظم ثقلها على نفو�ش ا�شحابها، وعلى كاهل بلدنا ، نتيجة حلرب حزيران .
 3- كان املوقف الأردين من  قرار جمل�ش المن ذلك ، نابعا من كوننا دعات �شالم و�شعب �شالم واأمة 
�شالم ، نابعا من مقت�شيات القرار نف�شه من جهة ، ومتفقا ومن�شجما مع املوقف العربي امل�شرتك من 
ذلك القرار، من جهة اخرى. فلقد اعلنا قبولنا بقرار جمل�ش الأمن الدويل ، وقبلنا بو�شعه مو�شع 
التنفيذ جملة وتف�شيال ، ولكنا اأكدنا ، ونعود نوؤكد من جديد ، ان ان�شحاب ا�شرائيل يجب اأن يجيء 
كامال و�شامال من جميع الأرا�شي واملناطق العربية التي احتلتها نتيجة حلرب اخلام�ش من حزيران ، 
وان اأية مكا�شب اقليمية اأو مطامع تو�شعية حتاول ا�شرائيل اأن حتققها ، من خالل تنفيذ هذا القرار، 
اأو عدم تنفيذه، امنا تدين ا�شرائيل بنق�ش هذا القرار وخرق مبادئه ، وبالتايل تك�شف اأمام العامل 
اأجمع عن حقيقة نواياها ، وجتعلها وحدها م�شوؤولة عن احباط الت�شوية ال�شلمية التي يتوخاها القرار . 
الن�شر  ن�شوة  اأعمته  الذي  املت�شلب  موقف  الدويل  الأمن  قرار جمل�ش  ا�شرائيل من  موقف  كان   -4
الع�شكري عن و�شع المور يف موا�شعها اأو روؤيتها على    حقيقتها . واأكرث من ذلك ، فقد جاء ذلك 
ا�شرائيل  �شللته  الذي  الــراأي  وهو   . كله  العاملــي  العام  الــراأي  اجتاهات  مع  كليا  متناق�شا   - املوقف 
العرب هم  واأن   ، الوديع  التي تقف يف موقف احلمل  اأنها هي  له  ل�شنوات طويلة خلت، حني �شورت 
الذين ينهجون منهج العدوان، ول يعرف ال�شالم الى نواياهم �شبيال. لقد خرجت ا�شرائيل مبوقفها 
ذلك عن منطوق القرار ، و�شربت مبقت�شيات ال�شالم عر�ش احلائط . و�شورت الن�شوة لقادتها انهم 
قادرون على اإمالء ارادتهم من مركز قوة ومن موقع احتالل ، فرف�شوا قبول القرار ، ورف�شوا اللتزام 
ل  اأن  على  م�شرين   ، العربية  احلكومات  مع  املبا�شرة  املفاو�شات  حلكاية  يروجون  وراحوا  بتنفيذه 
يتم حتديد موقفهم من مبداأ الن�شحاب  الذي ينادي به قرار جمل�ش الأمن الدويل ، ال بعد خ�شوع 
اجلانب العربي وقبوله بالتفاو�ش . وبكلمة اخرى ، فقد ات�شح للعامل، انه يف الوقت الذي اأثبت فيــه 
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العرب انهم دعاة �شالم قائم على احلق والعدل ، فقد اأثبتت ا�شرائيل اأنها ت�شعى وراء �شالم قائم على 
الذل وال�شت�شالم.            

5- مل تكتف ا�شرائيل بت�شجيل ذلك املوقف على نف�شها ، مبا ينطوي عليه من ا�شتهانة باملنظمة الدولية 
وحتد لقراراتها ومبادئها ، ومبا يحمله من معاين ال�شتخفاف بالراأي العام العاملي وال�شرار على 
تعري�ش ال�شالم يف املنطقة، ويف العامل للخطر . وامنا هي اندفعت وطوال ال�شهور العديدة املا�شية  
والقرى  الآمنة  املدن  تق�شف  ال�شباح  فهي يف   . البلد  هذا  على  اليومية  العتداءات  من  �شل�شلة  يف 
ال�شغرية بنريان مدفعيتها وقنابــل طائراتها ، وهي يف امل�شاء حترق بالنابامل ، مع�شكرات الالجئني 
الذين اقتلعتم من بيوتهم ومزارعهم وديارهم ، من غري اأن يهمها اأن يكون يف عداد �شحاياها الربيئة 
ترحيل  الى  ا�شرائيل  ، فقد عمدت  واأكرث من ذلك   . ال�شن  الطاعن يف  ال�شيخ  ول  الر�شيع  الطفل   ،
العديد من ابنائنا يف ال�شفة الغربية ودفعت بهم �شرقي النهر ، لت�شيف الى جموع الالجئني جموعا 

جديدة ، وتعمق املاأ�شاة الن�شانية باجلديدمن ال�شحايا والآلم . 
       وعلى الرغم من اأن جمل�ش الأمن الدويل ، كان ينعقد يف اأعقاب كل اعتداء من هذه العتداءات  
وي�شدر قرارا بادانة ا�شرائيل ، ويندد مبخالفاتها لقرارات املجل�ش واملنظمة الدولية ، فان ا�شرائيل 
كانت حتتفظ ملجل�ش الأمن برد واحد على قراره : هو املزيد من العتداءات تقوم بها �شد هذا البلد ، 

واملزيد من العرا�ش عن نداءات ال�شالم واملحاولت اجلــادة املخل�شــة لتحقيقه . 
وكان على بلدنا ، اأن يقابل تلك العتداءات باملزيد من ال�شمود والثبات ، واملزيد من التم�شك بحقوقنا 
وال�شرار على الدفاع عن وطننا وامتنا ، واملزيد من الميان بحتمية انت�شار احلق يف النهاية ، مهما 

تعاوره اذى الباطل ، اأو ع�شفت به قوى ال�شر والعدوان . 
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب  

       مل يكن العام الذي انق�شى ، بالن�شبة لنا ، كمثله عند غرينا من الأمــم وال�شعوب . ففي الوقت 
واآمالهم  اأهلنا يف املحتل من ار�شنا  ، مع م�شاعر  واآلمنا  واآمالنا  الذي كانت تتالحم فيه م�شاعرنا 
واآلمهم  ويف �شائر احلالت التي يتخذها رف�شهم لالحتالل ومقاومتهم له �شلبا وايجابا كان علينا ان 
نتوزع الدقائق وال�شاعات من كل �شباح وكل م�شاء ، بني �شمودنا يف وجه عدوان اعدائنا املبيت امل�شتمر 
، وبني بناء بلدنا ، وتوفري ا�شباب القوة واملنعة له يف كل ميدان وعلى كل �شعيد . واكرث من ذلك ، فقد 
كان علينا اأن نت�شل بالعامل ونعرفه على حقيقة ق�شيتنا ، بالرحتال الى ارجائه املختلفة حينا لاللتقاء 
بقادته ورجالته ، وا�شتقدام العديد من ذوي الأثر والنفوذ من ابنائه من �شائر الأجنا�ش حينا اآخر . 
ويقيننا ان اجلهد املبارك الذي بذل يف هذا ال�شبيل ، قد اأ�شهم الى حد كبري يف �شرح موقفنا ال�شليم 
لأمم العامل و�شعوبه ، وحقق بالتايل ر�شم ال�شورة امل�شرقة التي تعرفها الدنيا عن بلدنا ، هذه الأيام . 
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       واذا كنا ل نوثر الدخــول يف تف�شيل املنجزات التي متت خالل هذا العام ، فاننا لبد واأن ننوه 
بكثري من التقدير ، باجلهد املتوا�شل الذي بذلته احلكومة لتحقيق التفاعل اليجابي البناء بني قوى 
الدولة عموما واخلدمات املو�شولة التي قدمتها لخواننا الالجئني والنازحني واخلطوات التي قطعتها 
اجهزتها وموؤ�ش�شاتها العامة يف ركب موحد ال�شري محدد الغايات . واذا كانت امل�شاعادات املالية التي 
نتلقاها بعميق ال�شكر والعرفان من الدول العربية ال�شقيقة ، قد اأ�شهمت يف حتقيق ذلك كله، فان مما 
ل�شك فيه اأن املواطن يف هذا البلد ، كان هو ال�شالح الأول الذي جعل ذلك كله ممكن التحقيق . فلول 
وعي هذا املواطن ، وارتفاعه الى م�شتوى امل�شوؤوليات التي فر�شتها طبيعة املرحلة ، ولول ت�شحيات 
هذا املواطن وا�شتعداده الدائم لبذل روحه ودمه فـي �شبيل بناء بلده والدفاع عن حريته ، ولول اميان 
هذا املواطن بقيادته وثقته بقدرته على �شنع املعجزة وت�شديه ل�شنعها ملا حتقق لنا من ذلك كل �شيء 

قليل او كثري . 
امل�شلحة من عنايتنا  تنال قواتنا  ، ان  والنواب املحرتمون  الأعيان  اأيها   ،        لقد كان من الطبيعي 
ما نالته و�شتظل تناله ، واأن ي�شتمر اجلهد املبذول لتطويرها واعدادها -يف حدود المكانات- دون 
انقطاع . وا�شتطاعت هذه القوات ، اأن ت�شطر اأمام العامل ، �شفحات خالده من البطولت ، يف دفاعها 
البا�شل امل�شتميت ، عن بلدنا وكرامة امتنا ، ويف ثباتها ال�شجاع اأمام �شيول من العتداءات ، ل تنقطع 
ول تنتهي . واذا كان املجتمع الأردين برمته ، خري ظهري لقواتنا امل�شلحة ، فان �شندها الكبري ، قد 
متثل اأول ما متثل ، بالقوات العربية ال�شقيقة املرابطة ، ثم يف ذلك التقدير البالغ الذي تتمتع  قواتنا 

عند اأبناء اأمتنا ، والعتزاز ال�شادق الذي انتزعته لنف�شها عند كل عربي امني . 
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب ، 

       لقد كانت �شيا�شتنا العربية تقوم على الدوام على اأ�شا�ش را�شخ من امياننا بوحــدة امتنا يف �شائر 
اقطارها واأم�شارها ، وانطالقا من تلك ال�شيا�شة ، فقد حر�شت احلكومة على تنمية التعاون والخاء 
بني اململكة الأردنية الها�شمية والأقطار العربية وال�شالمية ال�شقيقة . فبلدنا مل يكن يوما من الأيام ، 
غيـــر جزء ل يتجزاأ من وطننا العربي الكبري ، وا�شرتنا الأردنية ، يف �شفتيها ، لي�شت �شوى بع�ش من 

الأمة العربية ، تتحد معها يف المل والأمل ، ويف امل�شري وامل�شري . 
       واما يف املجال الدويل ، فقد جهدت احلكومة يف احلفاظ على التوازن وال�شداقة يف عالقتنا مع 

جميع الدول ، واتخذت من املواقف ما دعم مبداأ التوازن والعتدال يف ال�شيا�شة الدولية . 
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب  

       لقد قطعنا العهد على انف�شنا اأمام اهلل ، اأن نظل نبني ونعد ، ونكافح وننا�شل من اأجل ا�شرتداد 
الوطن الغايل وانقاذ احلق والكرامة . ويف الوقت الذي مند فيه يدنا لكل جهد �شادق و�شريف يهدف 
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الوطن  تراب هذا  �شنظل نقف على  اننا   ، وو�شوح  بكل �شراحة  نعلنها  فاننا  العادل  ال�شالم  حتقيق 
املقد�ش ، وقفة الرجولة والبطولة ، دفاعا عــــن وجودنا ،  وعــــن الوجود العربي كله ، موؤثرين املوت يف 

اأية حلظة ، على التفريط بحبة واحدة مـــن حقنا امل�شروع . 
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب  

       اننا ونحن نتمنى لكم التوفيق فيما انتم مقبلون عليه من مهمات طوال هذه الدورة ، وندعوكم 
الى التعاون ال�شادق البناء مع ال�شلطة التنفيذية ، لنتمنى اي�شا لكل مواطن يف بلدنا الأمني ، التوفيق 
يف خدمة اردنه وبنائه ، وندعوه الى املزيد من الت�شحية ، واملزيد من ال�شمود ، واملزيد من الثبات .

قال تعالى » وليمح�ش اهلل الذين اآمنوا ، وميحق الكافرين . اأم ح�شبتم اأن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهلل 
الذين جاهدوا منكم ، ويعلم ال�شابرين« �شدق اهلل العظيم . 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،
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فـــي حفل افتتاح الدورة العادية الثالثة
ملجل�ش الأمة الأردين التا�شع 

ال�شبت  20  �شعبـان  1389  هجريــــة 
املوافــق  1 ت�شـرين الثانــي 1969 ميالديـة  
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ب�شـــم اللـــه الرحمـن الرحيـــم 
وال�شـالة وال�شـالم علــى نبيـه العربـي الأمني 

 
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

مت�شكا  نكون  ما  اأكرث  ونحن  التا�شع  الردين  المة  ملجل�ش  الثالثة  الــدورة  نفتتح  اهلل،  با�شم   
باأهدافنا ووفـاء لق�شيتنـا، واعتزازا واأمـال ب�شعبنـا وبالمة العربية جمعاء.     

 ونكر�ش اولى حلظات هذه الدورة للرتحم على �شهدائنا البرار، جنود احلق، وحماة احلرية من ابناء 
قواتنا العربية الردنية امل�شلحة، واأع�شاء ا�شرتنا الردنية الكبرية الواحدة، ممن �شقطوا على طريق 

كفاحنا املجيد، دفاعا عن بلدهم، وذودا عن حيا�ش العرب، را�شني مر�شيني. 
ون�شاء،  رجال  وذوينا،  اهلنا  الى  واميــان،  عهد  وحتية  واعتزاز،  ثقة  وحتية  محبة،  حتية   ونزجيها 
�شيوخا واأطفال، فتيانا وفتيات، ال�شامدين ال�شابرين واملنا�شلني املوؤمنني، وراء النهر املقد�ش  يف 
املحتل الغايل من اأر�شنا الطيبة، مرحتلني اليهم يف هذه اللحظات، ويف �شائر اللحظات، عرب ا�شوار 
الحتالل وخلف معاقل الظلم واجلور وال�شطهاد ، جمددين العهد هلل ولهم، على طرد الغمة، مهما 

ا�شتدت واجالء الدخيل مهما عتا وجترب، وك�شف املحنة مهما امتد المد وطال امل�شري.
 ح�شرات الأعيـان، ح�شرات النـواب  

ان عاما ثالثا على و�شك ان ينت�شف ، والعدوان ال�شهيوين على بلدنا وامتنا ما زال قائما،   
والحتالل ال�شرائيلي لذلك اجلزء الغايل من وطننا ولجزاء غالية اخرى من الوطن العربي ما زال 
م�شتمرا. ولئن كان رفع الحتالل وازالة العدوان. قد تاأخر كثريا عما كنا نوؤمل ونتمنى، فان جناحهما 
يف حتقيق اهدافهما قد تاأخر اأكرث واأكرث، عما كان يتمنى العداء ويوؤملون. واذا كانت ارادة ال�شمود 
التي تفجرت من غياهب حزيران وظلماته، هي ال�شبب الرئي�شي يف احباط مرامي العدوان واغرا�ش 
الحتالل، وال�شد املنيع الذي وقف بني العداء وبني بلوغ ما ي�شتهون، فان التقاع�ش عن جت�شيد تلك 
الرادة، مبا يتنا�شب معها من قدرة عربية موحدة، وقوة عربية م�شرتكة، هو يف طليعة ال�شباب التي 

مكنت للعدوان من ال�شتمرار حتى اليوم، ونقلت الحتالل وراء ابواب عامه الثالث، هذه اليام. 
ان ال�شهيونية، مل تنجح يف اقامة دولة ا�شرائيل منذ البداية، اإل بعد ان جنحت يف ح�شد اليهودية 
العاملية وراء مخططاتها، بال�شافة اإلى ما عملت على ك�شبه من ال�شدقاء واملوؤيدين، هنا وهناك. 
المة  حال  بالطبع  ذلك  يكن  ومل  وفكريًا.  و�شيا�شيًا  ماديًا  كان  مثلما  ب�شــــريا،  ذاك،  وكان ح�شدها 
العربية، ل قبل قيام ا�شرائيل، ول بعد قيامها، فالعرب مل يح�شدوا �شفوفهم ليقفوا يف وجه املخطط 
ال�شهيوين عندما هم بغزوهم يف قلب دارهم. ول هم عرفوا كيف يك�شبون الن�شري لق�شيتهم، مع ان 
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احلق هو حقهم والباطل يف جانب العداء. ثم انهم كانوا و�شط بحار اخلالفات وجلج ال�شراعات 
التي فر�شت عليهم او قامت فيما بينهم، لهني من�شغلني عن كل ما كان يبيت لهم ، بال�شر والتخطيط 

العلمي الدقيق. 
 فلقد خ�شنا كل معاركنا مع ال�شهيونية بجيو�شنا وحدها ، وبغري ان نوفر لهذه اجليو�ش،ما حتتاجه 
من تدريب وت�شليح واعداد. وكانت الكرثة العظمى من ابناء امتنا ترقب وتتفرج .. كاأن المر ل يعنيها، 
وكاأن اخلطر الذي ي�شرب هذا الوجه العربي اليوم، �شيرتدد يف �شرب كل وجه عربي، يف يوم قريب. 
 ذلك كان حالنا قبل قيام ا�شرائيل، وذلك كان حالنا بعد قيام ا�شرائيل. ذلك كان حالنا قبل حزيران، 

وحرام ان يظل ذلك حالنا بعد كل هذا الذي حدث ووقع يف حزيران .    
 ح�شرات الأعيـان، ح�شرات النــواب  

ويف  وطويلة.  �شاقة  �شائـرالعوام،  يف  كم�شريتــه،  ان�شرم،  الذي  العـام  خالل  بلدنـا  م�شرية  كانت   
الوقت الذي حر�ش على ان يوفر لتلك امل�شرية من ا�شباب الظفر والنجاح داخل ا�شواره، اأق�شى ما تبيحه 
قدرته وطاقته، فقد حر�ش اي�شا على ان يوفر لها، اأق�شى ما ميكن توفريه من تلك الأ�شباب، خارج ال�شوار. 
لقد كان الهم من�شرفا الى اعادة بناء قواتنا امل�شلحة وتنظيمها. وحتقق لنا يف هذا امل�شمار،   
اجتياز ا�شواط فاقت يف م�شمونها ما توفر بني اأيدينا من امكانات، يحفزنا اإلى ذلك ويدفعنا اليه، ما 
اأبدته تلك القوات  وتبديه من �شروب ال�شجاعة والبطولة، يف جمابهة �شيول العتداءات التي يقوم بها 
العدو �شدنا �شباح م�شاء. وقواتنا اول واخريا، ل تذود عن حمى الردن وحده او ت�شد الذى عن اهلـه 
فح�شب، ولكنها تقف - وهي وريثــة قوات الثورة العربيـة الكربى - دفاعا عن امتنا العربيـة باأ�شرها 
وحتمي �شـرف العروبـة وكرامة امل�شلمني يف كل مكان. وا�شتمرت حكومتنا يف �شيا�شتنا العربية الثابتـة 
التعاون  تدعيم  يف  ترتدد  ومل  وم�شريا.  وهدفا  عمال  العربيـة  المـــة  بوحدة  الميان  على  القائمــة 
القائم مع ال�شقــاء، وال�شتزادة من التن�شيق وتبادل الـراأي والفكر والجتهاد معهم يف كل ما يعود 

على الق�شية املقد�شة بالك�شب واخلري. 
ويف �شـهر اآب املا�شـي، وبعد ان تعذر علـى دعوتنـا الـى لقـاء القمـة العربي، احراز القبول ال�شامل،   
كان لقاء قادة دول املواجهة العربية. وكان لقاء موفقا يف اجلـو الخـوي الـذي اأحـاط بـه، والبحث املثمر 
الذي دار فيه، والغاية اجلليلــة التي توخاها. ومت يف ذلك اللقاء حتقيق جوانب جديدة من التن�شيق يف 
التكامـــل الدفاعي لدول املواجهـة، يف وقفتها امل�شرتكة امام العدو الواحد امل�شرتك. وت�شاعفت املكا�شب 
على ال�شعيد العربي، مبا حققه بلدنا للق�شية املقد�شة من ك�شب كبري على ال�شعيد ال�شالمي الوا�شع. 
فبعد النداء الذي وجهناه من عمان �شحى كارثة الق�شى املبارك، انتظم يف اململكة املغربية ال�شقيقة 
عقد ملوك وروؤ�شاء وممثلي الدول وال�شعوب ال�شالمية، لول مرة يف تاريخ امل�شلمني القديـم واحلـديث. 
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وقـال بلدكم يف املوؤمتر كلمــة العروبـــة وال�شالم، وروى ماأ�شاة الق�شى التي بداأت يف ذلك اليوم البعيد، 
الذي ا�شتطاعت ال�شهيونية فيه، اأن تنفذ مخططاتها �شد العرب وامل�شلمني. ويف الوقت الذي كان ميكن 
بذلك  ننتقل  ان  ا�شتطعنا بحمد اهلل  فلقد  وينتهي عندها،  الق�شى،  فيه بجرمية حرق  اللقاء  يبداأ  ان 
يف  العربي  ال�شعب  على  ال�شا�شي  العدوان  من  ابتداء  ال�شلية،  ال�شهيونية  اجلرمية  ابعاد  الى  اللقاء، 

ف�شطني عام 1948، وحتى عدوانها املتمادي على المة العربية يف �شائر اقطارها عام 1967.    
املدينة  احتالل  مثلمارف�شوا  بتحريره،  وتعهدوا  الق�شى  حرق  جرمية  امل�شلمني  قادة  �شجب  فلقد 
املقد�شة، وتعهدوا بتحريرهما واكرث من ذلك فقد نددوا  بعدوان حزيران املعروف وطالبوا بان�شحاب 
قوات ا�شرائيل من جميع املناطق  التي احتلتها نتيجة لذلك العدوان، مثلما اأكدوا وقوفهم الى جانب 
�شعب فل�شطني وقرروا دعمه يف كفاحه امل�شروع من اجل ا�شرتداد حقوقه، ويف �شبيل حترره الوطني . 

 ح�شرات الأعيـان،  ح�شرات النــواب  
ان املوقف ال�شيا�شي، بالن�شبة لأزمة العدوان مل يتحقق فيه اي تقدم ملمو�ش، على الرغم من اجلهود 
املتوالية التي بذلتها حكومتي، بالتعاون مع الخوة وال�شقاء، يف هذا ال�شبيل، ولقد ات�شمت �شيا�شتنا 
اي  تخلومن  و�شتظل  خلت،  ولكنها  اخرى،  ناحية  من  والتــزان  ناحية،  من  بال�شتقامة  البداية  منذ 
مظهر من مظاهر التهاون، او التخاذل، وال�شت�شالم. فاملبادىء التي التزمنا بها منذ ان قبلنا بالعمل 
من  مرحلــة  كــل  يف  بها  نلتزم  ننفك  مـا  التي  املبادىء  هي  احلا�شرة،  املعركة  يف  �شبيال  ال�شيا�شي 

مراحـل م�شاعينـا ال�شيا�شيــة. 
ان هدفنا الول، وغايتنا ال�شا�شية هي ا�شرتداد ار�شنا املحتلة، وحترير �شعبنا ال�شري. ولقد ارت�شينا 
العمل على حتقيق ذلك عن طريق ال�شالم، واأكدنا للعامل �شدق نوايانا، حني ذهبنا يف ذلك الطريق 
الى ابعد حد م�شتطاع. ولكننا يف اللحظة التي جند فيها ان اعداءنا ومن وراءهم، قد �شــدوا ذلك 
الطريق يف وجوهنا، فاننا نوؤكـد لهم ، وللعامل اجمع، اننا لن نرتدد  يف اتباع طريق التحرير، مهما كانت 
الطريق �شاقة وطويلة. ان حترير ار�شنا والقد�ش درتها، هو هدفنا وحترير �شعبنا املكافح ال�شابر هو 

غايتنا. ولن يثنينا عن بلوغهما �شبب مهما عظم، او يقعدنا عن حتقيقهما عائق مهما كان. 
لقد ارت�شينا بقرار جمل�ش المن الدويل، املوؤرخ يف 22 نوفمرب 1967 ك�شيغة للت�شوية ال�شلمية، وقبلنا 
باملبادئ التي ا�شتمل عليها، وطالبنا باللتزام بتلك باملبادىء والقبول بو�شعها مو�شع التنفيذ. ولقد 
بذلنا من اجلهد يف هذا ال�شبيل ما مل يعد خافيا على احد. فات�شلنا بالعديد من العوا�شم والبلدان 
وا�شقائنا، داخل  اخواننا  الى جنب مع  واملوؤمترات، وعملنا جنبا  اللقاءات  العديد من  وا�شرتكنا يف 
يف  يبدل  ومل  ا�شرائيل  جماح  يكبح  مل  كله،  ذلك  ولكن  النطاق،  ذلك  وخــارج  املتحدة،  المم  نطاق 
موقفها املعروف من حتدي املنظمة الدولية، وال�شتهتار باحلق والعدل، والراأي العام يف الدنيا كلها. 
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ولقد اعلنا موقفنا للعامل اجمع، واكدنا للدول الكربى، وبينا اننا لــــن نذهب خطوة واحدة وراء قبولنا 
بقرار جمل�ش المن واملبادىء التي ا�شــــتمل عليها. وكنا نتم�شك يف كل ذلك مببداأين ا�شا�شيني، هما 
عماد موقفنا القومــــي العادل يف ن�شالنا ال�شيا�شي: الول ا�شتعادة الرا�شي العربية املحتلة كاملة غري 

منقو�شة، والثاين العرتاف لل�شعب الفل�شطيني بحقوقه امل�شروعة يف وطنه ال�شليب .
ونحن يف حر�شنا ال�شديد على م�شاحلنا وامانينا القومية، ويف كفاحنا للحفاظ على تلك امل�شالح 
والماين، ننطلق من واجب المانة التي نحملها امام اهلل والأمة والتاريخ، مثلما ننطلق من قناعتنا 
املوؤكدة باأن ا�شرائيل ل تتوخى ال�شالم ولكنها تريد ال�شت�شالم، حني تطمع يف ك�شب الر�ش وال�شالم 
يف اآن. ومن هنا، فقد اعلنا ب�شكل ل يقبل الغمو�ش ول البهام، ونعود اليوم من جديد: ان ا�شرائيل اذا 

ارادت ال�شالم فلن تنال الر�ش. وان ارادت الر�ش، فلن تنال ال�شالم. 
 ح�شرات الأعيــان ، ح�شرات النـــواب 

اننا ونحن يف اخطر مرحلة من مراحل تاريخنا القومي ، لننظر يف ال�شورة من �شائر زواياها   
فتتبدى لنا املالمح التالية : -

اول - ان المم املتحدة، كاأعلى منظمة دولية، قد عجزت حتى الن على ان تكون الداة الفعالة يف 
و�شع قراراتها مو�شع التنفيذ. 

ثانيا - ان الدول الكربى مل تتدارك الأزمة حتى الن بامل�شوؤولية اجلدية  لرفع العدوان واقرار احلق 
وانقاذ ال�شالم، وان املباحثات التي  جرت بينها مل تنج من التناق�شات الأ�شا�شية القائمة ا�شال بني 
هذه   الدول نف�شها. وانها يف املواقف املتباينة التي اتخذتها وتتخذها خالل تلك املباحثات، ل ت�شدر 
عن التزام جمرد بقيم احلق ومبادىء العدالة، بقدر ما ت�شدر عن الهوى املنحرف والغر�ش املري�ش. 
ثالثا - ان ا�شرائيل، مبثل ما تزال تعتمد على تفوقها الع�شكري، فانها تعتمد على م�شاندة الوليات 

املتحدة المريكية، وتاأييدها لها ماديا وع�شكريا و�شيا�شيا على حد �شواء. 
  واننا امام هذا الواقع املوؤ�شف، الذي يلقي ظالل �شــوداء على الفر�شة املتاحة لبلوغ ال�شالم، 
ل يجوز ان نقابله بواقع موؤ�شف اآخر يف وطننا العربي الكبري. ان العرب حني ينظرون الى هذه ال�شورة 
باأقل درجات التواكل والتقاع�ش، يبيحون لي فريق من الدول الجنبية، بالقتناع باأن الواقع العربي 
هو ادنى من م�شتوى املعركة التي يتحدث العرب عنها، وان الأو�شاع الداخلية يف القطار التي تعر�شت 
للعدوان معر�شة للتفكك والنهيار، بحيث ل يقوى اي منها على مزيد من ال�شمود فري�شى مبا يفر�شه 
الواقع، ومتليه القوة، غدا او بعد غد. ان مثل هذه النطباعات التي ينقلها الواقع العربي القائم اليوم، 
ينبغي ان تذهب من اأذهان ا�شحابها اإلى غري رجعة، وما من قوة ت�شتطيع ان تفعل ذلك، غري العرب 
والقومي  الوطني  لتحركنا  نر�شم  فاننا يف حر�شنا على حتقيق ذلك من جانبنا  انف�شهم. ومن هنا 
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اطارين رئي�شيني: -
الأول - هو اجلبهة الداخلية، حيث ينبغي ان ين�شرف اجلهد ال�شادق املو�شول   لبنائها  متما�شكة 
مرتا�شــة موؤمنــة، ل جمــال فيها للت�شعث اوالتنافر او الختالف، وحيث ينبغي ان ت�شكل قوة وطنية 
واحدة، هي  الى غاية  املرحلة  يقود يف هذه  واحد،  واحدة، يف طريق  قيادة  تعمل حتت  واحدة  حرة 
التحرير. ان الن�شر تفر�شه وحتققه مثل هذه اجلبهة، التي تفوت الفر�شة على اي متاآمر دخيل، ان 
ينقل املعركة من خط املواجهة الى داخل ال�شفوف. ومن هنا، فان علي اأن اأعلن بكل قوة وو�شوح، ان 
امل�شلحة الوطنية العليا وم�شوؤولياتنا نحو انف�شنا ونحو اأجيالنا املقبلة، وان طبيعة املعركة التي فر�شها 
التاآمر  يد  على  ت�شرب  ان  اجل�شام،  مل�شوؤولياتها  وفائها  وبحكم  احلكومة  على  علينا، حتتم  الأعداء 
والعبث وال�شعاف، حتى ل يتوهم العدو واعوانه باأننا يف �شراع مع انف�شنا، قبل ان نكون يف �شراع مع 
العدوان. ول�شوف مت�شي احلكومة   يف الوقت نف�شه، ببذل كل اجلهود، لال�شتمرار يف معركة البناء، 
جنبا الى جنب مع معركة ال�شمود. ول�شوف توا�شل عنايتها باأجهزة الدولة املختلفة ، وتنفيذ امل�شاريع 
واملخططات البناءة، اإلى اق�شى ما تبيحه المكانات واملوارد املتوفرة. اننا اليوم، واكرث من كل يوم، 
ا�شد ما نكون حر�شا على �شالمة جبهتنا الداخلية ومتانتها وا�شالتها، بحيث تنتظم كل قوانا اخلرية 

النافعة املخل�شة، يف موكب متعاون متكامل من�شق، يكون عدتنا و�شالحنا يف ن�شالنا املرير. 
والثاين - هو اجلبهة العربية. حيث �شن�شاعف جهدنا ونتابع دعوتنا للعمل على بنائها بناء محكما 
دعونا  لقد  الر�ــش،  هذه  �شطح  على  القومي  وجودنا  معركة   يف  الكامل  بدورها  القيام  من  ميكنها 
القطار ال�شقيقة الى الجتماع والتالقي قبل اليوم. ونعود اليوم، فنقرر باأن ل بديل امامنا عن العمل 
العربي املوحد، بحيث نقدم لالن�شان العربي امل الن�شر وا�شبابه، بدل من �شبح الهزمية وبواعثها، 
ونثبت للعامل اجمع، ما يبدو ان العامل بحاجة الى اثباته، وهو ان احلق العربي حتميه �شواعد العرب، 

وثروة العرب، ودماء العرب يف كل مكان. 
 ح�شرات الأعيـان ، ح�شرات النــواب 

ان الكفاح امل�شلح، واملقاومة امل�شروعة اللذين فجرهما العدوان ال�شرائيلي ، يف �شفوفنا، ويف    
�شفوف ال�شعب العربي الفل�شطيني، من اجل التحرير وا�شرتداد احلق املغت�شب، هما كفاح مقد�ش 
واجب  من  كان  واذا  والفداء.  والت�شحية  ال�شرف  على  قائمة  با�شلة  ومقاومته  والوطن.  هلل  خال�ش 
غرينا ان يتخذ من ذلك الكفاح موقف الدعم والتاأييد، فان من حقنا يف هذا البلد، ان نوؤكد باأن ذلك 
الكفاح هو نحن ... هو جزء من �شمودنا، وقطعة من وجودنا، ل نتخذ منه موقفا من املواقف لن املرء 

ل يطالب باتخاذ موقف معني من ذاته. 
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نحب اأن تكون هذه احلقيقة وا�شحة ومفهومة يف كل ذهن وعند كل ان�شان. ونحب ان يكون    
ب�شواء، هي  �شواء  واملحتل  منها  ال�شامدة  الطاهرة  الردنية  الأر�ش  ان هذه  ومفهوما معها  وا�شحا 
ميدان الب�شالة والن�شال، وعرين الت�شحية والفداء، و�شتظل هكذا حتى حتقق الوية الن�شر والكرامة 

وي�شتقر العدل ويظفر احلق، وترفرف يف �شمائنا ال�شافية اجنحة ال�شالم. 
غري اننا يف هذا اجلهاد الذي كتب علينا، وعلى قواتنا امل�شلحة، والقوات العربية ال�شقيقة   
من حولها، حري�شون على ان يتوفر لذلك الكفاح ما ينبغي ان يتوفر لذلك الكفاح ما ينبغي ان يتوفر 
تخلو �شفوفه، خلو  ان  وانتظام، حري�شون على  نظام  بالذات، من  امل�شلحة  وللقوات  كله،  ل�شمودنا 
اأية عنا�شر م�شبوهة بعيدة عن حقيقة الكفاح ومعانيه، حري�شون على ان  �شفوف تلك القوات من 
يبتعد الكفاح بعد تلك القوات عن اي مظهر او م�شلك يوؤذيه او ي�شوه روعته وقد�شيته، حري�شون اأي�شا 
على اأن ل تراق نقطة دم عربية واحدة، هنا او يف اي بلد عربي، وان ل تطلق ر�شا�شة عربية واحدة، 

هنا اأو يف اي بلد عربي. يف غري �شاح ال�شرف والبطولة وال�شت�شهاد. 
 ح�شرات الأعيـان، ح�شرات النـواب  

انني وانا اأحمل اأعباء القيادة يف هذه الأيام احلالكة معتمدا على ولء ال�شعب النبيل، وقدرة   
ال�شاقة الطويلة، على  احلكومة، وب�شالة القوات العربية الأردنية امل�شلحة، فامنا اعتمد يف م�شريتي 
نقاء املعدن يف الن�شان العربي يف هذا البلد، وقوة ال�شكيمة و�شدق الميان فيه، و�شالبــة املقاومة، 
و�شقيقتها  ال�شامدة  ال�شرقية  ال�شفة  بيت يف هذه  زاوية ويف كل  التي جتلت يف كل  ال�شمود  ومتانة 
ال�شفة الغربية ال�شابرة، واذ اعلن افتتاح هذه الدورة املباركة ملجل�شكم املوقر، فانني ادعوكم اأحر 
الدعاء واقواه الى مزيد من العمل، ومزيد من الت�شحية، يف اإطار محكم من التعاون ال�شادق املو�شول 
بني ال�شلطتني: الت�شريعية والتنفيذية، لأرجو لكم التوفيق يف اعمالكم خدمة لبلدكم الغايل وق�شيته 
با�شمكم،  اأعاهده  ووراءه،  النهر  امام  �شعبي  اعاهد  القبة،  وانني من هنا، من حتت هذه  املقد�شة. 
وبا�شم الثورة العربية التي حتدرت يف دمائي، اأن اعي�ش له ويف �شبيله، حتى يعود ال�شمل ويلتئم املوكب، 

يف يوم مقبل قريب بعون اهلل، تطلع فيه �شم�ش الظفر من اأفق التحريــر.  
»وقل اعملوا ف�شريى اهلل عملكم ور�شوله واملوؤمنون« �شدق اهلل العظيم. 

           
وال�شالم عليكم ورحمــة اللـــه وبركاتــه.   



31

 
 
 

                           

فــي حفل افتتاح الـدورة العاديـة الرابعـة
ملجلــ�ش الأمــة الردنــي التا�شـع 

الأربعاء 4  �شـــوال  1390 هجـريــة 
املوافـق 2 كانـون  الأول 1970 ميالديــة
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على ر�شوله الأمني

 
ح�شرات العيان ، ح�شرات النواب 

، �شارعني  التا�شع  الأردين  الأمة  الرابعة ملجل�ش  العادية  الدورة  نفتتح  القدير  العلي  با�شم اهلل         
اليه تعالى اأن يجعل مــــن يومنا هذا ب�شري اأمل يف حياة بلدنا الغايل ومنعطف خري يف م�شرية اأ�شرتنا 
الأردنية الواحدة واأمتنا العربية املاجدة، ويقت�شينا الواجب يف م�شتهل هذه الدورة اأن نذكر ت�شحيات 
اأولئك   ، والأنبياء  الر�شل  ومنابت  الوحي  مهابط  الطاهرة  بدمائهم  رووا  الذين  الأبــرار  �شهادائنا 
الرجال الذين ت�شابقوا الى ال�شهادة دفاعا عن حمى الأق�شى وم�شرى محمد �شلى اهلل عليه و�شلم 
ومهد امل�شيح عليه ال�شالم ، هوؤلء ال�شهداء الربرة الذين تدعو بطولتهم الى اعتزاز مواطنيهم على 
�شفتي نهر الأردن اخلالد وفوق ه�شاب قد�شنا ال�شريف وعلى جبالنا ال�شماء يف نابل�ش وعلى ربانا يف 
اخلليل و�شهولنا يف غزة و�شحارانا يف النقب و�شيناء وه�شابنا يف اجلليل واجلولن ، وهنا يف م�شارف 
البلقاء ويف ذرى عجلون وثنيات موؤاب وعلـى كثبان القناة ويف كل واد ومنحنى من اأر�شنا الطهور ، 
واننا اذ نذكرهم بكل فخر واعتزاز لن�شرع الى العلي القدير اأن يجعل اجلنة مثوى لهم واأن يجزيهم 
عن اأمتنا خري اجلزاء . ونرى من الواجب اأي�شا اأن نتوجه من هنا الى اأفراد قواتنا امل�شلحة والقوات 
التحية  باأزكى  التحرير  ليوم  العدة  الوطن واعداد  للدفاع عن تراب  نف�شها  التي نذرت  لها  امل�شاندة 

والتقدير ملا تقوم به من بذل وعطاء وت�شحيات للحفاظ على الرتاث والكيان واملقد�شات .
       ومـن هـذا املوقـف اأتوجــه با�شـمكم جيمعـا وبا�شـم كـل عربـي بتحيـة الفخر والخاء وعهد التالحم 
والوفاء الى اأهلنا وذوينا واأبناءنا يف ال�شفــة الغربية ال�شامدين يف مو�شول جهادهم وال�شابرين يف 
با�شل وقفتهم والثابتني يف عزيـز وطنهم ، املجاهدين يف �شـبيل حقهـم يقاومون الع�شف والحتالل 
ويقارعون العدوان برجولة الواثقني وباميان ال�شادقني » رجال �شدقوا ما عاهدوا اهلل عليـه فمنهم 

من ق�شى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال« . �شدق اهلل العظيم .
       هذا هو قدرنا  �شرفنا اهلل به مع اخواننا يف دول املواجهة فكنا حماة اخلطوط الأولى ندراأ عن 
التاريخ ونحن ندرك م�شوؤوليتنا هذه بكل ر�شى وبكل ما  اأعتى حملة عدوانية غازية يف  العرب  دنيا 
يقت�شيه هذا ال�شرف من ت�شحيات يف �شبيل �شـد العدوان وحترير وطننا املحتل وكل ذرة من اأر�ش 
العرب مهما كلفنا ذلك من جهد وبذل وعطاء ، ت�شد اأزرنا يف ذلك الدول العربية ال�شقيقة و�شعوبها 

الواعية بالوفري مما لديها من طاقات وامكانات .
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ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 
       ان الأردن وقد اأراد له اهلل ان يحتل مكان القلب من دنيا العرب قد اآمن منذ كان بحتمية الوحدة 
يف حياة اأمته ، ذلك هــــو مبداأه ، وتلك هي �شرعته ، ر�شع لبانها يف اأفياء الثورة العربية الكربى التي 
اأمتنا رائد من رواد النه�شـة العربية احل�شني بن علي  حمل لواءها ومعه ال�شفوة الأخيار من ابناء 
ت�شافرت عليه  ال�شبيل مهما  ال هذا  ي�شلك  ولن  النهج  الأردن عن هذا  يحيد  ولن   ، ثراه  طيب اهلل 
ال�شعاب وق�شت عليه الأحداث فهو اجلزء الذي ل ينف�شل عن ج�شـم اأمته العربية يعي�ش اآلمها ويرنو 
الى حتقيق اآمالها ، ل يني يقدم الت�شحيات ترتى على درب اجلهاد والتحرير وما فتىء يدفع عجلـة 
العمل الهادف اأمام حتديات الع�شر ومتطلباته . واذا كان للتاريخ اأن يذكر املبادىء واملنجزات فانه 
واحلمد هلل �شيذكر اأننا يف هذا البلد ما حيينا ال لنوؤمن باأن فل�شطني هي الأردن مثلما كانت الأردن 
هي فل�شطني . فال�شعب واحد والأر�ش واحدة والتاريخ واحد وامل�شري واحد . ومن هنا كانت الوحدة 
املقد�شـة وحدة الأردن ب�شفتيه ثبتت على اليام متانة ور�شوخا وزادت مع املحن منعة و�شمودا . وما 
كانت مكائد ال�شهيونية ومخططات ال�شتعمار اأن توهن من هذه الوحدة اأو تنال من قد�شيتها لنها 
التج�شيد الرائد ملعنى الوحدة يف �شمري الأمة العربية ، ولأنها العمل الرائع لل�شعب الواحد ، ولأنها 
الثمرة احلتمية ملبادىء اأ�شيلة فجرت اأول ثورة عربية وحدوية يف تاريخنا املعا�شر وانها منوذج لأول 
اأمتنا الرا�شخة يف م�شريتها يف الوحدة الكربى . وانكم  وحدة عربية تتالقى واأهداف �شعبنا واآمال 
لتعلمون كم اأراد الأعداء وامل�شتعمرون اأن يباعدوا ويفرقوا بني الديار والديار وبني القلوب والقلوب 
وكم دفعت اأمتنا من اأجل احباط خططهم ويف �شبيل احلفاظ على وحدتها من اأمنها ودمائها ودموعها 
التي  املوؤامرات  وجـه  يف  ال�شفوف  نر�ش  اأن  ال  علينا  وما  لنا  يكيدون  زالوا  ما  فالأعداء  ذلك  ومع 

ت�شتهدف وحدتنا املقد�شـة .
       وما م�شروع الدويلة الفل�شطينية التي يروج لها اأعداء الأمة العربية حينا بعد حني ال موؤامرة على 
وحدتنا هنا يف الأردن و�شربا ملعنى الوحدة املقد�شة يف وجدان كل عربي . ول نظن اأن هناك مواطنا 

عربيا واحدا تخدعه مثل هذه الدعوة املريبة .
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

       تعملون كيف اأن ال�شتعمار وال�شهيونية العاملية متكنا من زرع ا�شرائيل كراأ�ش ج�شر ا�شتعماري 
ال�شتعمارية  الدول  م�شالح  على  املحافظة  عند  التقت  التي  مخططاتهم  ويف  العربي  عاملنا  قبل  يف 
القت�شادية وال�شرتاتيجية يف املنطقة وا�شعاف التطور الطبيعي ل�شعبنا العربي ببعرثة جهوده وثرواته 
وت�شديع وحدته ، وحتقيق احللم ال�شهيوين يف اقامة دولة عن�شرية بداأت بالغت�شاب وبادرت الى 
اأثر مرحلة حتى كانت محاولتها الأخرية للتو�شع  العدوان والتو�شع منذ اليوم الأول لن�شائها مرحلة 
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ممثلة يف عدوانها الغا�شم يف حزيران �شنة 1967 واحتاللها لأرا�شي ثالث دول عربية وبالرغم من 
قرار جمل�ش الأمن يف 22 نوفمرب 1967 الذي يعرب عن رف�ش املجتمع الدويل ل�شم الأرا�شي نتيجة 
لحتاللها بالقوة وين�ش على الن�شحاب من الأرا�شي املحتلة بالرغم من ازدياد وعي املجموعة الدولية 
يوما بعد يوم فما زالت ا�شرائيل عازفة عن تنفيذ هذا القرار ، وتظهر يوما بعد يوم متردها على كل 
بحكم  كبرية  عاملية  م�شوؤوليات  عليها  ترتتب  دولية  بقوى  ال�شف  �شديد  مع  مدعومة  وميثاق  �شرعة 
مركزها ونفوذها الأدبي لدعم منظمة الأمم املتحدة وقراراتها لالبقاء عليها منظمة جديرة بتنظيم 

العالقات بني دول العامل جمعاء .
       اأما نحن وادراكا منا مل�شوؤوليتنا نحو الأ�شرة الدولية ، واميانا منا ب�شرعة الأمم املتحدة ومبادئها ، 
ورغبة منا يف بلوغ �شالم عادل ، فقد قبلنا بقرار جمل�ش الأمن املذكور وتنفيذه تنفيذا كامال مع رفيقة 
الدرب والكفاح اجلمهورية العربية املتحدة ، ولكن جنوحنا الى ال�شالم ل يعني قبولنا ال�شت�شالم  وما 
معاركنا التي احتدمت على ثرى الأردن وه�شابه ويف اأغواره وكرامته ال الدليل على مت�شكنا بهدفنا ، 
وما تالحم اجلي�ش والفدائيني وال�شعب يف مواقف الن�شال ال ال�شاهد على ا�شرارنا على حقنا . وما 
الوقفة اجلبارة وقفة ال�شمود والبطولة التي وقفتها اجلمهورية العربية املتحدة بقيادة البطل العربي 
جمال عبد النا�شر يف اأر�ش الكنانة ال تاأكيدا على ترابطنا يف وحدة م�شري م�شرتك لتحقيق اأهدافنا 

يف حترير القد�ش وال�شفة الغربية و�شيناء واجلولن .
 ح�شرات العيان ، ح�شرات النواب  

       منذ �شدور القرار الدويل وقبولنا له ، فان ا�شرائيل ما فتئت ت�شع العراقيل واملخططات للحيلولة 
دون تنفيذه متذرعة مبختلف احلجج الواهية التي تك�شف موقفها املناوىء لل�شالم والعدل يف املنطقة 
وامعانها يف �شيا�شـة التو�شع واغت�شاب الأر�ش ، وموقفنا الثابت الذي ل نحيد عنه هو ا�شتعادة حقنا 
وحترير اأر�شنا . ومن هنا كان احل�شد وال�شتعداد �شبيلنا لبلوغ اأهدافنا يف التحرر وا�شرتداد اأر�شنا 
ال�شليبة فنحن مع عملنا لل�شالم احلقيقي جنهد لتحقيق اأهدافنا بكل ال�شبل اذا ما ف�شلت املجموعة 

الدولية يف حمل م�شوؤوليتنا وتنفيذ مقررات الأمم املتحدة يف هذا ال�شبيل.
ب�شرعة  ولمياننا  لل�شالم  روجــرز  مبادرة  املتحدة  العربية  اجلمهورية  �شقيقتنا  مع  قبلنا  نحن         
باأن حتقيق العدل وال�شالم يعني �شمان حق �شعبنا العربي  احلق والعدل وال�شالم ، ولمياننا كذلك 
يف فل�شطني  فال ميكن اأن يقوم �شالم على ظلم ول يجوز اأن يعي�ش �شالم على انكار حق م�شروع لأي 
�شعب يف وطنه يف هذا الوجود، ومن هنا كانت محاولت ا�شرائيل املك�شوفة برف�شها لل�شالم وعرقلتها 
للمبادرة الأمريكية ورف�شها لقرارات الأمم املتحدة التي تعرتف وتوؤكد حق �شعبنا العربي يف فل�شطني .
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ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 
       لقد مرت ببلدنا فتنة عمياء خطط لها اأعداء اأمتنا ورمونا ب�شرورها يف ظل ظروف كادت تع�شف 
بوحدتنا ووجفت القلوب وا�شطربت النفو�ش حتى كاد عدونا يحقق مبتغاه يف متزيق �شفوفنا وت�شتيت 
جهودنا وتدمري م�شتقبلنا ، ولكن اهلل �شبحانه اأحاق مبكر املاكرين وجنب اأردننا ال�شر الذي اأريد بنا 
وحفظـه قويا منيعا جديرا باأن يكون كما نذرناه اأر�شا للمعركة ومنطلقا للتحرير اذ تنادى الأخــــوة 
العرب الى لقاء القاهرة م�شتجيبني لنداء فخامة الأخ املجاهد الرئي�ش احلبيب بورقيبة حيث التاأم 
ال�شمل يف رحاب الكنانة ول بد للتاريخ هنا اأن يذكر دور البطل العربي الراحل جمال عبد النا�شر الذي 
حمل نف�شه الكبرية اأق�شى اجلهد وغاية العناء كما �شيذكر لخوتنا امللوك والروؤ�شاء �شادق �شعيهم 
و�شديد حر�شهم على م�شاعدتنا على تطويق الفتنة وحقن الدماء وتوحيد ال�شف وراأب ال�شدع ودعوة 
الأخوة يف ال�شالح بني اجلي�ش واملقاومة ، وكانت اتفاقات القاهرة وعمان ممثلة لرادة الأمة العربية 
�شاغها قادة العرب بفي�ش كرمي من قلوبهم واخال�ش نبيل يف نفو�شهم ووعي وحر�ش من تدبريهم 
وقد و�شعوها اليوم اأمانة غالية وعهدا م�شوؤول يف اأعناقنا نحن يف الأردن من جي�ش وفدائيني وم�شوؤولني 
ومواطنني يتعهدها ويرعاها املنا�شل الكبري الباهي الأدغم واخوانه من جند العرب الأحرار  و�شرعان 
ما اجنلت الغمة وو�شحت الروؤية وعاد للقلوب املوؤمن �شفاوؤها وللربوع احلبيبة ا�شراقها وللحياة اأمنها 
الثقة والأخوة ووحدة ال�شالح نحو هدف  وا�شتقرارها . واجتهت امل�شرية على بركة اهلل من منطلق 

واحد وعدو واحد .
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

متما�شكة حلمتها  داخلية  نبني جبهة  اأن  علينا  اأمتنا حتتم  التي جتتازها  احلا�شمة  املرحلة  ان         
الوحدة الوطنية و�شداها الثقة بني كل الأخوة املواطنني . ننفي من �شفوفنا الفرقة وننبذ ال�شائعات 
ونت�شامى على الآلم والحقاد �شالحنا يف ذلك العقيدة ال�شمحة والقيم الأ�شيلة واخللق الكرمي والعمل 
املنتج البناء ، واجلهد املوفور يف احل�شد والعداد . ويف يقيننا اأن هذا هو عني اجلهاد الأكرب الذي 
يلزم املرء به نف�شه يف مغالبة الهوى ومحاربة الغر�ش  فالأهداف القومية والغايات الوطنية من حقها 
علينا اأن ننكر ذاتنا ونتجرد من هناتنا . فليتق اهلل كل منا يف وطنه وقوميته وق�شيته وليعلم اأن ما جرى 
ما كان ليفيد منه �شوى الأعداء . فلتذهب الى غري رجعة تلك الفتنة نطردها الى الأبد بوعينا وامياننا 
و�شدقنا مع غرينا ومع اأنف�شنا ولتكن كل اأقوالنا وافعالنا خال�شة هلل والوطن والأمة ولنتذكر دائما اأن 
اخواننا يف ال�شفة الغربية املحتلة يرقبوننا وينتظرون منا الكثري ، انهم يريدوننا مواطنني مرتا�شني 

ومنا�شلني مخل�شني وبناة عاملني ، يريدوننا اأمال م�شرقا يبدد ظالم الياأ�ش والفرقة وال�شياع .
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ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 
       ان قواتنا امل�شلحة هي �شياج الوطن واأمل التحرير ورمز الوحدة الوطنية الرائعة ومنوذج الأخوة 
اخلال�شة من هنا ان واجبنا نحوها ان مندها بكل اأ�شباب القوة واملنعة وفق احدث الأ�شاليب العملية 
وباأحدث الأ�شلحة واملهمات كما عودناها على مر الأيام وال�شنني . وان احلكومة رغم الأحداث التي 
مرت ببلدنا مل تتوان يوما عن دعمها وا�شنادها كما انها مل ترتدد يف موا�شلة م�شرية البناء والتقدم 
الى  امكاناتها  بكل   تبادر  اليوم  وهي   . املجالت  مختلف  والنهو�ش مبجتمعنا يف  اخلدمات  وتو�شيع 
معاجلة اآثار الفتنة يف مرافق احلياة وم�شالح املواطنني وممتلكاتهم وتقوم بتعوي�ش املت�شررين من 

اأبناء الأ�شرة الواحدة لتمكينهم من موا�شلة م�شرية البناء والعداد والتقدم .
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

العربية ويف مقدمتها  اأر�شنا  ون�شرتد  الهل  ولن يحيد عنها حتى نحرر  اأهدافه  ر�شم  بلدنا  ان         
القد�ش م�شرى محمد �شلى اهلل عليه و�شلم ومهد امل�شيح وال�شفة الغربية كاملة وقطاع غزة و�شيناء 
واجلولن وان اأول واجب علينا اأن نعي دورنا الطليعي وخطورة املرحلة وحتمية املعركة وما يرتتب عليها 
اأن يعيها كل مواطن وي�شرتك فيها مبا يرتتب عليه من  من بذل وت�شحية . تلك املعركة التي  يجب 
ن�شيـب ، كما اننا نـوؤمن ب�شـرورة جتنيد كل جهـد عربي يف كافـة جمالت احلياة مبفهوم ال�شتعداد 
واحل�شد للمعركة . ومن هنا فاننا نوؤمن بحتمية التعاون العربي وحتمية الو�شول الى الوحدة العربية 

مهما تناءى امل�شري ول ي�شرينا ان يكون حتقيق الأهداف الكبرية �شعب امل�شالك جليل الأخطار .
املتحدة  العربية  اجلمهورية  العربيات  �شقيقاتنا  اليه  تو�شلت  ما  ونبارك  نحيي  اأن  وي�شعدنا         
واجلمهوية العربية الليبية وجمهورية ال�شودان الدميقراطية  من اتفاق على ال�شري نحو حتقيق الوحدة 

العربية التي نوؤمن باأن فيها قوة العرب و�شالمتهم وانت�شارهم .
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

       اننا نتوجه من خاللكم الى كل مواطن وم�شوؤول يف هذا البلد اأن يرتفع الى م�شتوى املعركة واأن 
يدرك ما يرتتب عليه من م�شوؤوليات نحو وطنه واأمته ويف �شبيل ا�شتعادة كرامة العرب يف فل�شطني 
ويف كل اأر�ش عربية حتت نري الحتالل، ويقيننا اأن �شيئا من ذلك لن يتحقق ال اذا اجتهت اجلهود 
لتحقيق الوحدة الوطنية وتر�شيخها وبناء املجتمع املتما�شك  حيث ل مكان فيه لالقليمية ال�شيقة ول 
اأو جندي وفدائي ، جمتمع ي�شهر اجلميع يف بوتقة  للع�شبية املقيتة ل فرق فيه بني �شرقي وغربي 

الوحدة وامل�شري الواحد والهدف الواحد .
اأبناء  بني  فيه  نطمع  الذي  التعاون  هو  الأهــداف  ملثل هذه  اطــارا  يكون  ايجابي  اأول مظهر  وان         
ال�شعب الواحد من مواطنني وم�شوؤولني وندعو اليه بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية يف بلدنا اذ 
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على اأ�شا�شـه  يقوم العمل املثمر ويتحقق كل هدف كبري .
       با�شم اهلل وعلى بركته نفتتح هذه الدورة ، ون�شاأله تعالى اأن ي�شدد خطانا يف �شبيل خدمة وطننا 

الغايل وخري اأمتنا املاجدة انه �شميع جميب .

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،



39

 فـــي حفل افتتاح الـدورة العاديـة اخلام�شة
ملجلـ�ش الأمة الردنـي التا�شع

الأربعاء  14 �شــوال  1391 هجريــــة 
املوافــق 1 كانـون الأول 1971 ميالديــة   
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ب�شــم اللـــه الرحمــن الرحيــم 

وال�شالة وال�شالم على ر�شوله المني 
 

ح�شـرات الأعيان ،  ح�شرات النواب 
       با�شـم اهلل نفتتح الدورة اخلام�شة ملجل�ش المة الردين التا�شع ، ونتطلع الى لقاء اأ�شرتنا الردنية 
الواحدة من خالل جمل�شكم املوقـــر لننظر فيما قدمناه لها ولمتنا من واجبات وم�شوؤوليات واأعمال 
ونحن علــى اأقوى اليقني باأن يوم الربملان �شيبقى على الدوام عالمة كربى يف م�شرية اأردننــا ورمزا 

ملبداأ ال�شورى الذي اراده اهلل لنا �شبيل خري وجناح ومنهاج ر�شـــد وفالح . 
       لقد كنت امتنى لو ان لقاءنا هذا قد جاء وفقا ملا كنا نرغب فيه جميعا ونريده ل على ال�شورة التي 

ارادها البع�ش من اأهل الغدر واخليانة ان تكون . 
دولة  الرا�شخة  والعقيدة  احلر  الفكر  ورجــل  البار  بلدنا  ابن  اأيــام  منذ  بيننا  من  غاب  فقد    
رئي�ش وزرائنا ال�شابق املغفور له ال�شيد و�شفي التل . غيبته عنا موؤامرة دنيئة ن�شجت خيوطها نفو�ش 
اأ�شحابها فيما ي�شتهدفون اطفاء ال�شعلة املقد�شة للوحدة الوطنية ل�شعبنا ال�شامد املكافح  ي�شتهدف 
يف ال�شفتني خدمــة لعدائنا واعـداء اأمتنا واعداء الق�شية املقد�شـة العادلة . ونفذتها اياد ماأجورة مل 
يعرف اأ�شحابها طعم الرجولة وال�شرف ول ذاقوا مع محر�شيهم وم�شتاأجريهم مذاق الن�شال ال�شادق 
يف �شبيل فل�شطني . ف�شقط بالر�شا�ش الغادر فقيدنا الغايل ورفيق دربنا المني وهو يف اوج اندفاعه 
لتحقيق اأماين بلده يف توحيد �شفوف اأمته وح�شد طاقاتها وقدراتها ملواجهة حتديات املرحلة واخطارها 

الكبار . ولأن ال�شهادة يف �شبيل اهلل والوطن والق�شية هي راأ�ش المنيات عند كل مواطن يف بلدنا . 
       ولن ال�شتمرارية هي احدى اخل�شائ�ش ال�شيلة لنظام احلكم يف بلدنا المني فقد مت بعون اهلل 
تاأليف الوزارة من جديد مع الحتفاظ باأع�شاء فريق الوزارة ال�شابقة بكامل اع�شائه واعتماد منهاج 

العمل املر�شوم للوزارة ال�شابقة منهاجا للوزارة اجلديدة . 
بها  تنه�ش  اأن  نحر�ش  التي  بالر�شالة  امياننا  من  انطالقا  العربية  اجلامعة  اإلى  ذهبنا  ولننا         
و�شاركنا يف اأعمال جمل�ش الدفاع العربي انطالقا من قناعتنا بخطورة مهمته وقدرتنا على ال�شهام 
البناء يف خدمة تلك املهمة وواجبنا يف خدمتها باجلراأة التي عرفها العامل عنا والخال�ش القائم على 
قناعاتنا القومية الثابتة فقد راأيت اأن ي�شتاأنف بلدنا دوره يف امل�شاركــة الفعالة على الفور . وتوجه وفد 

الردن الى القاهرة بعد دقائق من ت�شكيل احلكومة اجلديدة . 
       وانني من موقفي هذا اليوم بينكم لتوجه با�شمكم جميعا باأعمق العتزاز واجل التقدير الى اأهلنا 
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ال�شامدين يف ال�شفة الغربية من اأردننا املنزرعني يف كل جزء من ار�شنا العربية يف القد�ش ونابل�ش 
واخلليل ويف قطاع غزة و�شيناء واجلولن . واننا لعلى اأوثق الميان باأن محاولت ال�شر �شتتك�شر على 
ثبات  ازاء  باخل�شران  وتبوء  بالف�شل  �شتنتهي  جميعها  املعادية  املخططات  واأن  �شعبنا  �شمود  �شخرة 
الأهل غربي النهر اأما نحن هنا �شرقي النهر فقد اآلينا على اأنف�شنا كل يف موقع امل�شوؤولية التي يحملها 
ان نعي�ش هموم وطننا املحتل يوما بيوم و�شاعة ب�شاعة لتتقدم �شفنا وحتمي م�شريتنا قواتنا العربية 
ال�شتعداد  يغنيها   دائمة  حركة  يف  فهي  كتائبها  ت�شكن  ول  جحافلها  تهداأ  ل  التي  امل�شلحة  الردنية 
ويحدوها الأعداد لأداء الواجب لينمو بنموها الأمل وي�شتد اليقني بحتميــة التحرير وانت�شار الر�شالــة 
رغم العا�شري . م�شدودة اأب�شارهــا مع اأب�شارنا اإلى الأق�شى والقيامة واملهد وعامرة قلوبها وقلوبنا 
اهلل  �شبيل  يف  واجلهاد  الن�شال  على  والت�شميم  بالميان  وافئدتنا  افئدتها  ومفعمة  والثبات  بالعزم 
ال�شف  الويف موحد  �شعبنا  ويرفد منعتها  اأزرها  ي�شد  القوات  وراء هذه  ، ومن  املبني  بالن�شر  والثقة 
را�شخ العقيدة قوي البنيان . وتكتمل ال�شورة يف طول البالد وعر�شها يف عناق بندقية اجلندي ومعول 
الفالح ومطرقة ال�شانع و�شاعد العامل ويف التقاء مطامح ال�شباب واأ�شواق املجاهدين واآمال الجيال . 

 ح�شـرات الأعيان  ، ح�شـرات النواب  
امل�شوؤولية  وحملت  حياته  طول  بلدنا  لها  عا�ش  التي  القومية  للمبادىء  وفية  حكومتي  ظلت  لقد         
ملتزمه باأهدافنا العربية ل حتيد عنها مهما اعرت�ش ركبنا من عوائق و�شعاب متم�شكة باأن ق�شية 
فل�شطني �شتبقى ق�شية العرب اأجمعني . وهم مطالبون بح�شد طاقاتهم يف �شبيلها وجتنيد امكاناتهم 
دفاعا عنها . الى جانب ذلك مل تتبدل عقيدتنا باأن ق�شية فل�شطني بالن�شبة لنا هي ق�شية حياة اأو 

موت وم�شاألة وجود للكيان العربي يف فل�شطني اأو ل وجود . 
       ومن هنا كان حر�شنا على ا�شتقطاب كل ذرة من طاقاتنا القومية خلدمة الق�شية وو�شعها يف 
املو�شع ال�شحيح من املعركة التي نعتقد بحتميتها ما بقيت ال�شهيونية ممعنة يف تنفيذ مخططاتها 
واأطماعها غري املحدودة يف الأر�ش العربية ومتنكرة ل�شرعة المم املتحدة وم�شتخفة بقراراتها اذ ل 
ي�شتقيم ان يقوم �شالم مع الحتالل والتو�شع والعدوان . وفوق ما حمل الردن نف�شه من جد مو�شول 
يف مواجهة اخلطر ال�شهيوين مبا ميلك هذا البلد من قوة واقتدار فانه مل يرتك فر�شة ال اأر�شل من 
خاللها ال�شيحة تلو ال�شيحة الى قادة العرب يدعوهم الى الجتماع على راأي واحد ينطلقون منه 
�شفا واحدا ي�شع حدًا لالحتالل ويفك اأ�شر الهل ويعيد الأق�شى والقيامة مهوى لفئدة املوؤمنني من 

م�شلمني وم�شيحيني ومحجا  لكل املوؤمنني يف هذا الوجود . 
       وطوال عام م�شى توجهنا نحو اخواننا ملوك العرب وقادتهم بقلوب مخل�شة ومددنا اليهم اأيدينا 
�شادقة وفية ونا�شدنا من اأبناء اأمتنا العربية �شمائرهم  احلرة الأبية مرات ومرات وما كان لنا من 
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هدف �شـوى م�شلحة العرب  ومل  تكن  لنا من  غاية  �شوى  مر�شاة  اهلل وقد تهياأ  لنا لقاء مع اخواننا 
بالعديد من  اجتماعات  لنا  وكانت  امللك احل�شن  ال�شادات وجاللة  الرئي�ش  و�شيادة  الفي�شل  جاللة 
روؤ�شاء الدول العربية وال�شالمية وال�شديقة يف مغارب الر�ش وم�شارقها وكان اآخرها ما اأتاحته لنا 
زيارة ايران والتقاوؤنا بجاللة الخ المرباطور محمد ر�شا بهلوي والكثري من اخواننا امللوك والروؤ�شاء 
اأمتنا وما يعاين املحتل من وطننا وما ي�شكل  والقادة . كان همنا دائما تب�شري قادة الدنيا مباأ�شاة 
ا�شتمرار احتالله من خطر على ال�شالم يف العامل برمته وقد حتركت الدبلوما�شية الردنية حتركا 
كبريا يف عر�شها لق�شية القد�ش على جمل�ش المن حيث اأجمع العامل على التنديد مبواقف ا�شرائيل 
معاملها  وت�شويه  العربي  القد�ش  وجه  تغيري  اأعمال يف  من  تقرتفه  الكف عما  الى  ودعاها  و�شيا�شتها 
المن  اجلماعي من جمل�ش  املوقف  لذلك  كان  وقد  م�شيحية  اأو  كانت  ا�شالمية  العريقة  وح�شارتها 

�شداه الوا�شع يف دعم احلق العربي عند المم وال�شعوب املوؤمنة باحلق واحلرية وال�شالم . 
 ح�شـرات الأعيان  ، ح�شـرات النواب 

       رغم ما كان يغ�شى �شماء العالقات العربية من غيوم مبعثها اخلالف يف الجتهاد والراأي فقد 
وا�شلت حكومتي م�شاعيها ال�شادقة خدمة لق�شيتنا الكربى ولكل ق�شية عربية . فكان اأن قام عدد 
من وزراء اخلارجية وامل�شوؤولني العرب بزيارات لبلدنا كما زار وزير خارجيتنا وعدد من امل�شوؤولني 
انعقاد موؤمتر وزراء اخلارجية  التحركات  نتائج هذه  العربية وكان من  الردنيني عددا من القطار 
العرب يف القاهرة وما جتلى فيه من اتفاق معنا يف نظرتنا الى تقييم املوقف الدويل واجماع على 
�شرورة دعم خط املواجهة مع العدو املحتل وتاأكيد على �شرورة عودة العالقات العربية الى جمراها 
ال�شيل اميانا باأن �شفاء هذه العالقات ي�شكل احلد الدنى الذي ميكن معه ال�شتعداد ملواجهة الخطار 
والتحديات. ول �شك عندنا يف انه كان نتيجة حتمية لبعرثة اجلهد العربي اأن يبقى قرار جمل�ش المن 
الذي قبلنا به �شيغة للت�شوية ال�شلمية متعرثا يف اأروقة المم املتحدة ل يجد من يوؤثر على ا�شرائيل 
بقبوله وتنفيذه . ما دام اأهل الق�شية متفرقني يف الراأي واجلهد متفاوتني يف مدى الروؤية وامل�شوؤولية ، 
وهنا يكمن ال�شبب يف بقاء الحتالل قائما  حتى الن ويف تفاقم الخطار التي تتهدد الوجود وامل�شري 

العربي �شواء ب�شواء . 
ح�شـرات الأعيان  ، ح�شـرات النواب  

 . فل�شطني  يف  العربي  حقنا  يعود  حتى  م�شريتنا  و�شعار  وجودنا  عنوان  و�شيبقى  الن�شال  كان  لقد         
و�شيظل هذا قدرنا الذي نعي�شه باأمانة ويتحدد معه بو�شوح دورنا يف كل �شعيد وميدان . العمل عندنا 
الن�شر والأمن  والبناء هنا وهناك �شبيل احل�شد والنظام �شالح  �شنو اجلندية والنتاج قوام ال�شمود 
وال�شتقرار و�شيلة البذل ومنهل العطاء . والوحدة الوطنية اأ�شا�ش لكل ما نرجو بلوغه من اأمان واهداف . 
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ولقد كتب على هذا البلد ان يظل يفدي اأمته ويحمي ثغورها فكان القلعة المامية يف مواجهة   
اخلطر مل ينثن عن اداء ر�شالة الثورة العربية الكربى ، ر�شالة الوحدة واحلرية واحلياة الف�شل ، ومن 
هنا كان ما حققه هذا البلد من منوذج اأمثل لتج�شيد معنى الوحدة يف وحدة الردن ب�شفتيه ومبادرته 
الى مباركة كل وحدة خال�شة للخري جتمع بني هذا القطر اأو ذاك من بالد العرب اميانا منه باأن الوحدة 
العربية ال�شاملة اآتية ل ريب فيها مهما امتد الزمان ومهما طال امل�شري . ومن هنا كان ذلك ا�شتنكار 
اأردننا ب�شدة لكل املحاولت الرامية الى خداع اأهلنا يف ال�شفة اجلريح وا�شتدراجهم للوقوع يف �شرك 
موؤامرة احلكم الذاتي تارة اأو التلويح لهم بدولة م�شخ ت�شطنع يف جزء من الوطن املحتل تارة اخرى 
معتربين مثل هذه الدعوات ن�شازا ل وجود لها ال يف احالم الداعني اليها يف دهاليز التلون والنتهاز 
والظالم وكان واجبنا مقابلة ذلك بالرف�ش معلنني هذا اليوم ما كنا اأعلناه ، وهو ان لل�شعب العربي يف 

فل�شطني بعد حترير اأر�شه احلق الول والخري يف تقرير م�شري واختيار النهج الذي يرت�شيه . 
 ح�شـرات العيان ، ح�شـرات النواب 

ويتجلى حر�ش حكومتي على حتقيق اأق�شى قدر من احل�شد للمعركة يف جبهتنا الداخلية يف   
�شعينا ومباركتنا واياها ل�ش�ش الوحدة الوطنية ومعطياتها من خالل مبادىء عامة يلتقي عليها ابناء 
وطننا كل يف امليدان الذي يف�شح له اخلدمة والعطاء . من هنا انبثقت دعوتنا الى الحتاد الوطني 
نابعة من مناهل ح�شارتنا  نبتغي  واأهداف جاءت كما  ا�شتمل عليه ميثاقه من مبادىء  الردين وما 
وم�شتندة الى اأ�شيل جتاربنا ونحن اأمة اأعطت الدنيا واخذت منها خري ما تعطي وما تاأخذ متم�شكني 
بتجربتنا الردنية التي اأردناها مثال يف ا�شالتها وجتددها منفتحة اأبدًا على الدنيا كلها ت�شق طريقها 
و�شالحها الميان باهلل وباحلق واخلري وو�شيلتها العلم والعمل والعطاء ون�شب اعيننا ما يواجه اجيالنا 

و�شبابنا وجمتمعنا يف هذه الدنيا من مطالب وحتديات . 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب  

واعادة  النظام  القانون واحرتام  و�شيادة  الأمن  اأ�شباب  تر�شيخ  التوفيق يف  لقد حالف حكومتي         
ال�شورة الزاهية التي عرف بها وطننا على مدى اليام وال�شنني موئال للمروءة والخوة وواحة للثقة 
والمان وما كنا لنبلغ مثل هذا الهدف لول وعي �شعبنا وجتاوب اأبناء وطننا وا�شهام كل مواطن بن�شيبه 

يف هذا ال�شبيل . 
البوا�شل  امل�شلحة  قواتنا  رجــال  الـى  لتوجــه  الردنية  اأ�شرتنا  اأفــراد  من  فرد  كل  بل�شان  وانني         
واخوانهم رجال المن العام الوفياء مبا هم اهله من تقدير وعرفان ذاكرين لهم ما افتدوا به وطننا 
العزيز من نفو�شهم الطاهرة ودمائهم الزكية وما وفروا لبلدنا الغايل ب�شهرهم املو�شول ويقظتهم 

الدائمة من طماأنينة واأمان . 
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المة  اأمل  البا�شلة  امل�شلحة  قواتنا  نحو  الدائمة  �شيا�شتنا  موا�شلة  يف  احلكومة  ترتدد  ومل   
و�شياج الوطن وعدة امل�شتقبل فتعهدتها باأق�شى ما �شمحت به امكاناتنا من اعادة لبنائها وا�شتمرار 
يف ت�شليحها واعدادها حتى بلغت بع�ش املكانة التي نريدها لها اعدادا وت�شليحا فيما تنتظم �شفوفها 
املعنويات العالية ويجي�ش يف �شدور جندها من الماين والمال وفيما يتاأجج يف �شمائرهم من حنني 

وطموح لن يخمد اأو يهداأ والوطن محتل والق�شى اأ�شري . 
 ح�شـرات الأعيان  ، ح�شـرات النـواب 

مواطن  وا�شتق�شت  الدولة  �شاملة لجهزة  بدرا�شة  الداخلي  املجال  قامت احلكومة يف  لقد   
ال�شعف والعجز والثغرات فيها . و�شــارت خطوات وا�شعــة يف برناجمها ل�شالح اجلهاز وتنظيمه على 
�شوء الكفاءة يف العمل والخال�ش يف الواجب واللتزام بروح امل�شوؤولية واجلدية والت�شاف بالفعالية 
والن�شباط وجتنيد كل طاقة وجهد يف خدمة الوطن والغرية على م�شالح املواطن . ومن اجل بلوغ 
هذه الهداف كان ل بد من ال�شري  يف  التخل�ش من العنا�شر العاجزة  التي فقدت دواعي املبادهة 
والفعالية والهمة كما كان ل بد من اق�شاء العنا�شر التي ت�شوب �شلوكها �شائبة من �شوء اأو انحراف . 
كما جرى م�شح وا�شع للكثري من القوانني والنظمة لتطويرها وحتديثها ونف�ش الغبار عنها وتخلي�شها 
من التداخل والزدواجية وتهيئتها ل�شتيعاب متطلبات النهو�ش والتطور كما كان ل بد من �شن بع�ش 
والبناء كما قطعت  برامج اخلدمة  ومواكبة  والتق�شيم  التخطيط  امل�شرية يف جمالت  لدفع  القوانني 
احلكومة مرحلة وا�شعة يف درا�شـة جذرية لرتباط الوزارات والدوائر واملوؤ�ش�شات يف اطـار من جتربــة 

املا�شي ومتطلبات امل�شتقبل وحتديد الخت�شا�ش والهدف وامل�شوؤوليات .
       ومن خالل حر�شنا على اأن يكون نهو�ش جمتمعنا متوازيا و�شامال اأ�شدرنا  قانون جمل�ش الع�شائر 
البادية وتغطية حاجة  ال�شليمة لتو�شيل اخلدمات الى  ليكون عونا لنا وللم�شوؤولني يف و�شع الربامج 

ع�شائرنا يف جمالت املياه والطرق واملوا�شالت وال�شحة والزراعة ومختلف ال�شوؤون واخلدمات . 
       وقد بلغت طاقة بلدنا هذا العام اأق�شى مداها حيث زاد عدد الطالب يف مدار�شنا على �شتمائة 
الف طالب وطالبة وتلك ن�شبة عالية تزيد على 27% من عدد ال�شكان يف مملكتنا كما ا�شتهدف مخطط 
حكومتي يف جمالت الرتبية والتعليم ورعاية ال�شباب ربط اجيالنا بقيمنا الروحية وتراثنا ال�شيل مع 
الرتبية  عملية  تت�شق  حتى  ال�شاملة  واملعرفة  بالفكر  العقول  واغناء  الج�شام  ببناء  الكبري  الهتمام 

وحدة متكاملة يف البيت واملدر�شة وامل�شجد واملجتمع كله . 
بع�ش  منها  لنبني  والرقــام  باحلقائق  والق�شمات مدعومة  املالمح  بع�ش  اظهار  هنا من  بد  ول         
اجلهد الذي بذلته احلكومة يف هذا املجال حيث مت لها افتتاح 766 �شعبة جديدة للمرحلة اللزامية 
و 76 �شعبة للمرحلة الثانوية وا�شتخدمت نيفا واألف معلم ومعلمة وتهياأ لها قبول ما يقرب من الفي 
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طالب وطالبة يف املدار�ش الثانوية املهنية من زراعية و�شناعية وجتارية ويف مراكز التدريب املهني 
كما حتققت زيادة كبرية يف �شفوف املبعوثني الذين و�شل عددهم الف ومائة وخم�شني مبعوثا وقد 
. كما  اأمتهم  توعية وتعريف على وطنهم وق�شايا  املبعوثني يف برامج  املعنية تنظيم  الــوزارات  تولت 
راأت احلكومة ان عملية رفع م�شتوى التعليم تتطلب تاأهيل املعلمني فاأن�شاأت معهدا للتاأهيل ينت�شب اليه 
املعلمون وفق برامج ت�شتوعب اأكرث من �شتة الآف معلم ومعلمة كما بلغ عدد مراكز تعليم الكبار ومحو 

المية مائتي مركز ت�شم اربعة اآلف دار�ش ودار�شة . 
تنفيذ عدد  الدويل على  البنك   وافق  فقد  الرتبوية  للم�شاريع  والتخطيط  ال�شتعداد         ويف جمال 
من امل�شاريع الرتبوية الهامة ويف مقدمتها م�شروع املعهد الفني الهند�شي ) البوليتكنيك ( وم�شروع 
املركز القومي للتدريب املهني ومعهد املعلمني وعدد من املعاهد واملدار�ش الثانوية ال�شاملة . ومل تدخر 
احلكومة جهدا يف دعم جامعتنا الردنية فزادت مخ�ش�شاتها لتمكينها من ا�شتيعاب اكرب عدد من 
اأبنائنا خا�شة طالب ال�شفة الغربية وملواجهة متطلبات التو�شع يف ان�شاء كليات جديدة يف طليعتها 
كلية الطب كما حتقق ان�شمام كلية ال�شريعة الى كليات اجلامعة الردنية يف حرم واحد حيث ترتفع 
اأركان جامعتنا حار�شا اأمينا على نه�شتنا واأمال مرجوا لبعث تراثنا ونافذة نطل منها على ما عند 

المم وال�شعوب من علم وعرفان. 
ا�شالحها  واعتبار  بالر�ش  املواطن  ربط  على  الزراعة  �شيا�شتها يف جمال  بنت احلكومة  ولقد         
تو�شعت احلكومة يف حجم اخلدمات  . من  هنا  الن�شر  واحراز  ال�شمود  اأ�شا�شيا يف حقيقة  عامال 
للمزارعني واأعادت تنظيم وت�شكيل موؤ�ش�شة الت�شويق الزراعي واأولت الرثوة احلرجية عناية كربى وفق 
خطة مر�شومة لي�شهم فيها املزارع واجلندي والطالب وكل مواطن كما اأمتت ت�شريع قانون ل�شيانة 
وم�شاعفة الرثوة احلرجية وقانون اآخر ل�شتغالل امل�شاحات ال�شا�شعة من بوادينا واأرا�شينا ال�شرقية 
يف تنمية املراعي والرثوة احليوانية واحلفاظ على البيئة وا�شتغاللها على اأح�شن �شورة . كما مت اجناز 
كل مراحل الدرا�شات والت�شاميم املتعلقة ب�شد الزرقاء وقد احيل عطاء تنفيذه بعد �شمان التمويل 

الالزم ملواجهة تكاليفه .  
 ح�شـرات الأعيان  ، ح�شـرات النـواب 

       لقد جنحت احلكومة يف مواجهة م�شوؤوليتها نحو حاجة الوطن الى املال لدعم �شموده ومتابعة 
نه�شته فاتخذت من الجراءات القانونية والداريــة ما �شمن لنا م�شتوى اأعلى من الواردات وحت�شيل 
ال�شرائب واحليلولة دون التهرب من اأدائها يف اوقاتها ومقاديرها وقد اأحرزت هذه ال�شيا�شة نتائج 
اف�شل  تلم�ش  . ويف جمال  ببلدهم  واميانهم  املواطنني و�شدق وطنيتهم  تعك�ش حقيقة وعي  ايجابية 
والبنك  والقت�شاد  املالية  وزارة  يف  املخت�شة  الجهزة  قامت  فقد  الدولة  واردات  لزيادة  الو�شائل 
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من  توقف جانب  على  ترتبت  التي  املالية  العباء  ملواجهة  متكامل  بتعاون  العمار  املركزي وجمل�ش 
الدعم العربي لالردن . وا�شرتكت هذه الجهزة يف وفود مالية واقت�شادية فقامت بعدد من الزيارات 
للعديد من الدول ال�شقيقة وال�شديقة واملنظمات الدولية وقد كان لهذه اجلهود اأثرها يف جمال الدعم 
املايل والقرو�ش وم�شاريع التنمية يف بلدنا . ول بد من التنويه مببادرة املواطنني واملوؤ�ش�شات الوطنية 
ل�شراء �شندات التعمري التي ا�شدرتها احلكومة مما يدل لي�ش على ادراك الخوة املواطنني مل�شوؤوليتهم 
نحو وطنهم فح�شب بل يقوم �شاهدا على وعيهم جلدوى ال�شتثمار يف مثل هذا املجال املت�شل بخدمة 
حددتها  بن�شبة  البناء  قطاع  يف  املت�شررين  تعوي�ش  على  �شديدا  حر�شنا  كان  كما   . وبنائه  الوطن 
المكانات املالية و�شتوايل احلكومة عند توفر املزيد من املال خطتها يف التعوي�ش حتى ت�شمل جميع 
القطاعات كما ان اخراج موؤ�ش�شة التاأمني الوطنية الى حيز الوجود �شوف ي�شهم يف معاجلة جانب 
كبري مما يتعر�ش املواطنني له من خ�شائر وا�شرار . ومل تدخر احلكومة جهدا يف دفع عجلة القت�شاد 

الردين الى المام واعادة احليوية والن�شاط الى موؤ�ش�شاته املختلفة . 
       وقد دعمت احلكومة �شركة مناجم الفو�شفات باعتبارها مرفقا هاما من مرافق الوطن وجمال 

حيويا ل�شتغالل ثرواته الطبيعية وا�شتطاعت �شد كثري من الثغرات التي كانت ال�شبب يف تعرثها . 
       ويف جمال ت�شجيع امل�شانع وال�شناعات ال�شغرية بلغت م�شاهمة القطاع اخلا�ش وا�شتثماراتــه 
امل�شتهلك  وم�شلحـة  الوطنية  ال�شناعة  حمايــة  علـى  احلر�ش  من  اطــار  يف  دينار  مليوين  حــوايل 
وجودة هذه ال�شناعة كما �شاهمت الدولــة يف توفري املواد الغذائية الرئي�شية ومحاربة ال�شتغالل يف 
قطاع التجارة . وقد اأمتت الدوائر املعنية تنفيذ املرحلة الولى من برامج تنمية الطاقة الكهربائية 
والتحويل يف مدن  والتوزيع  النقل  اجهزة  تقوية وحت�شني  تنفيذ م�شروع  وبداأت يف  اربد  يف محافظة 
وقرى منطقة عمان الكربى . كما تابعت احلكومة براجمها يف اخلدمات جميعها فاأجنزت م�شت�شفى 
عمان الكبري مزودا باأحدث الجهزة واأكمل املعدات وهياأته ل�شتقبال املر�شى يف مطلع عامنا اجلديد 
وتو�شعت يف حمالت التوعية ال�شحية والطلب الوقائي وفتحت ثمانية مراكز طبية يف كل من وادي 
واأن�شاأت ع�شر عيادات قروية  مو�شى وال�شوبك والقويرة وذيبان و�شويلح و�شما ا�شدود ووادي ال�شري 
جديدة وقامت بتنفيذ �شبعة ع�شر م�شروعا من الطرق الرئي�شية يف اململكة منها طريق معان - املدورة 
وطولها )130( كيلومرتا وطريق الزرقاء- الزرق وطولها )70( كيلومرتا واأمتت فتح وتعبيد وتزفيت 
�شتني  واأجنــزت  كيلومرتا   )126( ال�شفلتية  باخللطة  وفر�شت  الخرى  الطرق  من  كيلومرت   )200(
م�شروعا لالبنية احلكومية وتو�شعت يف �شبكة الطرق القروية والريفية وبداأت بتنفيذ عدد من م�شاريع 
الطرق الهامة منها طريق عمان - عني غزال - الزرقاء وهو اول اوتو�شرتاد يف الردن وطريق عمان 

الدائري من ماركا الى اأم احلريان وطريق العقبة - احلدود ال�شعودية على البحر الحمر . 
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       كما ات�شع جمال اخلدمة الجتماعية بتاأ�شي�ش مركز التاأهيل والتدريب املهني يف الكرامة ليواء 
ورعاية املت�شولني وا�شتمرار دعم احلركة العمالية وتنظيمها يف اطار من قانون العمل اجلديد . 

       ويف نطاق تطوير احلكم املحلي وتو�شيعه مت ان�شاء �شتة جمال�ش بلدية وثمانية ع�شر جمل�شا قرويا 
ومت فتح وتعبيد وتزفيت )330( كيلومرتا من الطرق القروية واأن�شئت )44( مدر�شة واجنزت ثمانية 
تالع  قرى  الى  والكهرباء  املاء  �شي�شل  كما  الكهربائي  بالتيار  قرية  وزودت ثالث ع�شرة  مياه  م�شاريع 
 )390( لتمويل  دينار  مليون  بلغت  قرو�شا  البلديات  قرو�ش  �شندوق  وا�شدر  ومنطقتها  وخلدا  العلي 
 )22( الطبيعية  امل�شادر  �شلطة  وحفرت   . والكهرباء  وال�شكان  والطرق  واملياه  املدار�ش  من  م�شروعا 
بئرا ارتوازية بلغت طاقتها يف ال�شاعة الف مرت مكعب �شمنت و�شول املاء الى عدد من املدن والقرى 
والع�شائر كما اجرت التجارب على )50( بئرا اخرى تبلغ طاقتها النتاجية خم�شة اآلف مرت مكعب يف 
ال�شاعة �شوف ت�شتخدم ملياه ال�شرب والري . وكان موؤمتر البلديات فر�شة لتقييم محطات مدننا وقرانا 
وحتديد العوامل والبعاد املوؤثرة يف نه�شتها ومنوها من النواحي التنظيمية املالية والداريــة القانونيــة . 
وا�شهاما يف معاجلـة م�شكلـة ال�شكن اجنزت موؤ�ش�شـة ال�شكان معظم امل�شاريع التي كانت قيد التنفيذ 

يف عمان والزرقاء واربد وخططت مل�شاريع جديدة تقيمها يف معظم املدن واملناطق والرياف . 
الداريــة  التق�شيمات  نظام  يف  النظر  واعيد  ملمو�شة  خطوات  الدارة  حتديث  مراحل  وقطعت         
مديرية  مكن  مما  واحد  يوم  خالل  ال�شفر  جواز  على  املواطن  ح�شول  الداريــة  الرتتيبات  وي�شرت 

اجلوازات من ا�شدار اكرث من مائة الف جواز �شفر خالل هذا العام . 
       ويف جمال النقل واملوا�شالت كاد العمل ان ينتهي يف ان�شاء مطار العقبة  وجتهيزه وتقرر ال�شري يف 
م�شروع �شكة حديد حطية - العقبة و�شيبداأ العمل يف تنفيذه يف مطلع العام اجلديد كما �شدر قانون 
ان�شاء املوؤ�ش�شة ال�شلكية والال�شلكية الذي يوؤمل ان يحل كثريا من امل�شاكل الدارية والفنية املتعلقة بهذه 
اخلدمة احليوية . الى جانب اجناز عدد من م�شاريع املوا�شالت اجلوية ويف مقدمتها املحطة الر�شية 
لالقمار ال�شناعية واعداد م�شاريع مقا�شم يف كل من عمان وال�شلط والعقبة ورفع م�شتوى اخلدمات 
امليكروويف  بتنفيذ م�شروع  . كما بدىء  والرياف  القرى  وتعميمها على  املدن  الربيدية يف كثري من 
يف منطقة عمان ويف منطقتي ال�شمال واجلنوب حيث �شرتبط اربد ومعان والرمثا والكرك والعقبة 
اململكة وزيادة  لتغطية مختلف مناطق  التلفزيوين  البث  لتقوية  التنفيذية  املراحل  بداأت  بعمان. كما 
البث الذاعي لي�شل �شوت الردن قويا وا�شحا الى كل بقاع وطننا العربي كما قامت وزارة العالم 

بان�شاء املوؤ�ش�شة ال�شحفية كرافد من روافد العالم .
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ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب 
       ان امياننــا بحتميـة التعاون العربي ل حدود له لنه اأب�شط مظهر يج�شد عقيدتنا القومية ور�شالتنا 
العربية ولن هذا التعاون �شرورة لزمة نت�شلح بها يف وجه املعركة التي فر�شتها ال�شهيونية علينا منذ 
العربي يلزمنا بواجبات قومية يف تعاملنا مع كل دولة  اأر�شنا واحتلت ديارنا هذا املوقف  اأغت�شبت 

عربية على ا�شا�ش من الثقة والوفاء والخوة اخلال�شة . 
       كما ان حكومتي مل تتوان يف بناء امنت الروابط واجل�شور يف عالقاتنا الخوية مع الدول ال�شالمية وهي 
تن�شد فوق روابط العقيدة ك�شب املزيد من الدعم لق�شيتنا والفوز بالن�شار الى جانب حقنا يف فل�شطني . 
       وقد ا�شتمرت جهودنا ت�شتهدف متتني عالقاتنا بالدول ال�شديقة وجتنيد هذه العالقات يف ن�شرة 
ق�شايا امتنا ويف مقدمتها ق�شية فل�شطني ومهما يكن �شلطان المم املتحدة يف متكني ا�شباب العدل 
واعالء �شرعة احلق فاننا مل نرتدد يوما يف اللجوء الى منرب الهيئـة الدوليـة ندافع منـه عن حقوقنا 

وننت�شر حلقوق كل ال�شعوب املحبة للحرية والعدل وال�شالم .     
 ح�شـرات الأعيان  ، ح�شـرات النـواب  

       ان ح�شاب املعركة مع العداء يجب ان يقوم اول وقبل كل �شيء على مقدار عزمنا ويعتمد على 
طاقتنا وعلى ما جتنده امتنا من قوة وامكانات يف هذا ال�شبيل لن العدو املحتل ل يدين ال للقوة فليكن 

ما نبنيه وما نعـده من قوة وم�شاء طريقنا الى ال�شالم والظفر والن�شر . 
       ويف هذه املرحلة الدقيقة التي جتتازها اأمتنا ي�شتد امياننا ومت�شكنا باحلق وبال�شري على طريقه 
مهما يكن ذلك الطريق �شائكا وعرا فامل�شوؤولية امام اهلل والجيال امانــة ارت�شينا حملها ول نبتغي 
من وراء ذلك خدمـة المـة موؤمنني باأن التاريخ ل يحابي ول يرحم يف حكمه و�شتبقى امانة امل�شوؤولية 

عندنا فوق حب الذات وابقى من كل جاه و�شلطان . 
الوطن بجنده و�شعبه وتعبئة قواه مدعوما بوحدة  الزاوية اول واخريا هو وحدة هذا         وان حجر 
امتنا وا�شتعدادها للعمل والبذل والعطاء . وانني اذ افتتح هذ الدورة على بركة اهلل ملوقن باأن التعاون 
بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية هو عقيدة كل منكم من اجل خري اردننا الغايل وا�شتعادة حقنا 

يف فل�شطني وبلوغ اهدافنا ال�شامية اأهداف العرب اجمعني . 
» وقل اعملوا ف�شريى اهلل عملكم ور�شوله واملوؤمنون« �شدق اللــه العظيم . 

وال�شـالم عليكـم ورحمـــة اللـــه وبركاتـــه ،
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فـــي  حفل افتتـاح الــدورة العاديـــة ال�شاد�شــة
ملجلـ�ش الأمـــة الردنـي التا�شــع  

الأربعاء 25  رم�شــان 1392 هجـريــة 
املوافـق  1 ت�شـريـن الثانـي  1972 ميالديــة
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ب�شـم اللـــه الرحمـــن الرحيــم
وال�شـالة وال�شـــالم علــى ر�شولـــه الأمني 

 
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب  

       با�شم اهلل العلي القدير ، نفتتح الدورة ال�شاد�شة ملجل�ش الأمة الردين التا�شع ، معتزين بعد اهلل 
ببلدنا املكافح ، و�شعبنا المني ، وانتم نوابه واعيانه الكرام ، حتملون معنا همومه مثلما حتملون اآماله  
وتدفعون من خالل موؤ�ش�شتكم الدميقراطية ، م�شرية اخلري والتقدم والكرامة التي ا�شتهر بها بلدنا ، 

وعرف بها �شعبنا ، الى امام . 
       وبا�شمكم جميعا اتوجه بكل قلبي وم�شاعري ، الى الهل الحبة يف ار�شنا الغالية املحتلة ، ويف 
ها�شم  واخواننا يف غزة  اهلنا  الى جانب   ، القلوب  ومحط  الفئدة  مهوى  املقد�شة  املدينة  مقدمتها 

وقطاعها العربي املنا�شل . 
       كما اتوجه ، با�شمكم جميعا كذلك ، بكل م�شاعري وقلبي الى ال�شند والع�شرية يف ار�شنا الغالية 
املحن  وجه  يف  ال�شامدين   . واملكاره  الذى  على  ال�شابرين  واملــروءات  العزائم  ذوي   ، ال�شامدة 

والتحديات ، امل�شممني على بلوغ الماين والهداف ، مهما غال الثمن وبلغت الت�شحيات . 
    وبا�شمكم ، وا�شم الهل والع�شرية غربي النهر و�شرقيه ، اتوجه بازكى التحية واعمق التقدير الى 
قواتنا امل�شلحة البا�شلة رمز الكرامة والرجولة وعنوان ال�شرف والبطولة ، وعدة الوطن وامل المة 

على مدى اليام  
ح�شرات العيان ، ح�شرات النواب  

 ، واقطاره  العامل  مناطق  من  العديد  عن  ال�شراع  امــواج  انح�شار  املن�شرم  العام  �شهد  لقد         
وا�شتحالت بقاع كثرية كانت فيما م�شى ميادين لنزاعات دولية مريرة ، الى �شاحات للتفاهم ، يلفها 
ال�شالم او هو يقرتب منها بجناحيه الكبريين ، لكن بقعة واحدة يف العامل كله ظلت غارقة يف بحر 
ال�شراع حتى اليوم ، م�شتع�شية حتى الن على ارادة ال�شالم التي تنطلق من �شميم �شعوبها ، متمردة 
على ارادة العامل ، يف انهاء ال�شراع ، وحتقيق ال�شالم . وتلك هي منطقة ال�شرق الو�شط : حيث يعي�ش 

املاليني من النا�ش حالة من النزاع تكاد جتاوز يف عمرها اليوم ربع قرن من الزمان . 
مــرارة احلرب وعرفت  و�شعوب مختلفة  وذاقــت امم   ، العامل  ن�شبت حروب كثرية يف هذا  لقد         
ب�شاعة القتل وهول الدمار ، لكن احلروب كلها كانت تنتهي الى �شالم ، وتعود ال�شعوب والمم لتبني 
لنف�شها حياة اآمنة جديدة ، ي�شيع فيها الرخاء وينت�شر التقدم ، وتتحقق لها م�شاركة عادلة يف �شنع 

مدينة الع�شر وح�شارة الن�شان . 



54

حالة واحدة ، ما انفكت بعيدة عن هذه القاعدة ، وخارج اطارها وهي حالة ال�شراع العربي ال�شرائيلي 
التي بداأت مع نهاية الن�شف الول من هذا القرن ، وبلغت ذروتها يف حرب حزيران عام 1967 . وعلى 
الرغم من ان الرادة الدولية قد عربت عن ذاتها يف قرارات متالحقة حاولت ان تعالج بها النتائج 
املريرة التي خلفها ال�شراع يف مراحله الولى ، وعلى الرغم من ان تلك الرادة قد عادت وعربت عن 
ذاتها يف قرارات اخرى متالحقة حر�شت من خاللها على معاجلة النتائج التي متخ�شت عنها حرب 
تو�شع مو�شع  ان  بعيدة عن  ، وظلت قرارتها  بقيت مهملة يف احلالتني  الرادة  تلك  ان  ال   ، حزيران 
اعادة  بوجوب  املتعلقة  الدولية  املنظمة  قرارات  ا�شرائيل عن  اعر�شت  ما  فبمثل   ، واللتزام  التنفيذ 
الالجئني من �شحايا عام 1948 الى ديارهم ، او التعوي�ش عليهم ، فان ا�شرائيل ما زالت معر�شة عن 
قرارات تلك املنظمة املتعلقة بنتائج حرب حزيران 1967 ويف طليعتها قرار جمل�ش المن رقم 242 
ال�شادر بتاريخ 22 نوفمرب عام 1967 وهي قد فعلت ذلك وتفعله على الرغم من اننا نوؤمن بان قرار 
جمل�ش المن 242 باملبادىء التي ت�شمنها وما تبعه من قرارات هو وحده �شبيلها �شبيل دول املنطقة 
و�شعوبها الى ال�شالم . ولئن كان ال�شالم هو احلاجة ال�شا�شية لكل �شعب يريد ان يعي�ش ، ويبني ، ويعمر 
فان جتاهل هذه احلاجة ل ميكن ان ينطوي على خري حقيقي لذلك ال�شعب وبالتايل . فان قدرة ذلك 

ال�شعب على حتمل جتاهل حاجته الولى ، ت�شبح محدودة ، ول ميكن ان ت�شتمر الى البد . 
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

       ان ق�شية فل�شطني هي بالن�شبة لنا يف هذا البلد ، ق�شية حياة او موت ، ق�شية وجود او ل وجود 
نحن اهلها ، ونحن ا�شحابها ل نقبل فيها مب�شاومة ، ول ن�شدر يف مواقفنا منها عن مزايدة او ارجتال 
ما  وراءه  نخفي  قناعا  فيها  نرى  ول  اخلــارج  من  عليها  نطل  ل   ، �شميمها  الق�شية يف  نعي�ش  فنحن 
نريد  نخفيه او قفازا نتخذه و�شيلة للو�شول الى ما نحب الو�شول اليه ، ولئن اتخذت الق�شية حجمها 
املعروف قبل قيام الوحدة بني ال�شفتني ، فان دور ال�شعب الردين يف حمل تلك الق�شية وخدمتها ، 
قد �شبق قيام الوحدة ب�شنني و�شنني ذلك ان حلمة ال�شعبني الفل�شطيني والردين مل تكن نتيجة قرار 
او وليدة خطوة �شيا�شية ، وامنا هي حلمة تاريخية ، فر�شتها ارادة اهلل ، وغذتها م�شرية الجيال ، 
وعمقتها وباركتها وجددتها ارادة الن�شان .  ما من عائلة �شرقي النهر ال ولها غربيه خوؤولة وعمومة 
وما من �شرية يف جي�ش الردن وقواته امل�شلحة ال ولها يف �شفوح اجلبال وبطون الودية يف فل�شطني 

جمند و�شهيد . 
اأ�شرة غربي النهر ال ولها �شرقيه فروع واغ�شان ، وما من احد من ابناء فل�شطني يف         وما من 

الر�ش احلبيبة املحتلة ويف كل بقعة من بقاع هذا الكون ، ال وله يف ال�شفة ال�شامدة اخ وقريب . 
       وما من موؤ�ش�شة ، او جهاز ، او قطاع من قطاعات احلياة يف هذا البلد ، ال ويتوالى خفق النب�ش 

فيه من غرب النهر الى �شرقيه �شواء ب�شواء . 
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       ومن هنا فان احلديث عن الوحدة الوطنية امنا ينطلق من هذه احلقيقة ، والتوكيد على قد�شيتها 
ووجوب تعميقها ، وجت�شيدها يف كل خطوة من خطوات القول والعمل ، امنا يقوم على هذا املنطلق  
فعمان ل تعي�ش �شاعة من غري احزان القد�ش التي ل تفارقها ، واربد ل تعرف وقتا من غري هموم 

نابل�ش التي ل تبارحها ، والكرك تعاي�ش اآلم اخلليل وحتملها يف الليل والنهار . 
       ومن هنا كذلك فان احلديث عن ت�شويات جزئية و�شفقات فردية هو مح�ش لغو وافرتاء نقول 
هذا لي�شمعه القريب والبعيد ويقنع به القا�شي والداين على حد �شواء ، فنحن ل نفرط بذرة من احلق 
الفل�شطيني لنه حقنا ، نحن ل ن�شاوم على الق�شية الفل�شطينية لنها ق�شيتنا ، واذا كنا قد نادينا 
بان  مقتنعون  فالننا   ، لتنفيذه  ا�شتعدادنا  وابدينا  المن  جمل�ش  بقرار  وقبلنا   ، له  ودعونا  بال�شالم 
ال�شالم هو هدف المة العربية جمعاء ، وبان قرار جمل�ش المن عند تنفيذه ، ي�شكل ا�شا�شا �شاحلا 
ل�شالم يقوم على العدل واحلق ، وتر�شى به ، من بعدنا الجيال . ولقد عر�ش وزير خارجيتنا على 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة ، يف دورتها ال�شابعة والع�شرين لهذا العام ، وعلى م�شمع من العامل كله 
حقيقة موقفنا هذا بالتف�شيل ، وب�شط مرتكزات هذا املوقف ، ومنطلقاته و�شـرح العقبات احلقيقية 
التي حتــول دون حتقيق ال�شالم يف املنطقــة ، حتى الن ، واذا كان عر�شه قد حدد اجلهة امل�شوؤولة 
عن تعطيل اجلهود املبذولة على طريق ال�شالم . فهو قد عرب عن تفاوؤل الردن وثقته بان عاملا جديدا 
الردن  وان  الرخاء  وهدفه  احلق  وعماده  العدل  ا�شا�شه  الو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  يقوم  ان  ميكن 
م�شمم علــى القيام بدور لي�ش بال�شغري ول بالهني ، لبنـــاء ذلك العامل ، عدته يف ذلك ارادة �شعبه 

التي ل ت�شعف وعزماته التي ل تلني . 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب  

       بوحي من م�شلحة الق�شية التي يجي�ش بها �شمرينا وحفاظا على املعطيات ال�شا�شية لوحدة �شعبنا 
وبلدنا ، وحر�شا على ال�شخ�شية الفل�شطينية التي تعاورتها النواء وتقاذفتها التيارات املت�شارعة ووفاء 
لطموحات الن�شان الفل�شطيني وتطلعاته . وتلبية للحاجات التي ميليها بناء الدولة على ا�ش�ش را�شخة 
وحديثة ، وتنقية لل�شف الواحد وامل�شرية الواحدة من الخطاء وال�شوائب فقد اعلنا يف اآذار املن�شرم 
م�شروعنا لقامة اململكة العربية املتحدة ، وقلنا يومها ان هذه اململكة �شتكون من قطرين : فل�شطيني 
واردين .. اما القطر الفل�شطيني �شيكون من ال�شفة الغربية واية ار�ش فل�شطينية يتم حتريرها ويختار 

اهلها مبح�ش ارادتهم ان ين�شموا اليها ، واما القطر الردين فيتكون من ال�شفة ال�شرقية . 
       وقلنا يومها ، ونعود لنقول من جديـد : ان القطر الفل�شطيني �شيكون الوطن احلقيقي لكل ان�شان 
، حتى  بامانة واخال�ش  وي�شاهم يف م�شريته  �شعبه  الى  ين�شم  ان  . يختار  العامل  فل�شطيني يف هذا 
يتحقق جمع ابناء ال�شعب الذين �شردتهم املاأ�شاة ، وعا�شوا كل هذه العوام ، حياة الت�شرد وال�شياع . 
وقلنا يومها ، ونعود لنقول من جديد : مبثل ما �شتكون عمان عا�شمة القطر الردين وعا�شمة اململكة ، 
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فان القد�ش والقد�ش وحدها ل بد وان تكون عا�شمة القطر الفل�شطيني وقلنا يومها ، ونعود لنوؤكد من 
جديد : ان تنفيذ هذا امل�شروع رهن با�شتعادة الر�ش وحترير الهل وانه ما كان لينطلق ال من ارادة 

ال�شعب يف ال�شفتني واجماعه عليه . 
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب  

       لقـد كـان قيام الحتاد الوطني العربي يف طليعة منجزات العام املن�شرم .  ففي غ�شون ال�شهور 
العليا املوؤقتة والجهزة املتفرعة  التنفيذية  التي اعقبت ميالده بتاريخ 1971/11/25 قامت اللجنة 
عنها بواجب التوعية والدعوة لالحتاد ، فان�شم حتت لوائه ع�شرات اللوف من ابناء �شعبنا من �شائر 
الوطني  جمل�شه  انتخابات  بانتهاء  الحتاد  عمر  من  الثانية  املرحلة  وبداأت  والقطاعات.  امل�شتويات 
 ، الوا�شح لر�شالة الحتاد واهدافه  العليا اجلديدة . وهي مرحلة تت�شم بالت�شور  التنفيذية  وجلنته 
والعمل اجلاد لو�شع ميثاقه مو�شع التنفيذ ، وبناء الكوادر القادرة على احتواء طاقات ال�شعب باأ�شره  
لي�شبح الحتاد بالفعل الطار العام الذي ينتظم امل�شرية ال�شعبية ، حيث يف�شح فيها الدور واملكان ، 
لكل مواطن من املواطنني، فالحتاد هو احتاد ال�شعب يف ال�شفتني ، ولي�ش احتادا لفئة دون اخرى، وهو 
الو�شيلة املثلى حل�شد الطاقات وتنظيمها وال�شري بها ، يف كل موحد ، على طريق واحد ، محدد الغايات  

وا�شح املالمح ، والق�شمات ، نحو احلياة الف�شل التي نن�شدها ل�شعبنا املكافح المني . 
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

       لقد كان يف طليعة الدرو�ش التي متخ�شت عنها التجربة الردنية الطويلة، ان الن�شان هو عماد 
التقدم ، وو�شيلة البناء ، وان الن�شان الردين بالذات قادر ، و�شط املناخ املالئم واجلو املوؤاتي ، على 

�شنع املعجزات . 
       ومهما كانت �شروط ذلك املناخ وهذا اجلو متعددة ومتفاوتة فان اهمها واكرثها خطورة ، هو 
الى  احلكومة  فقد عمدت  هنا  ومن   ، والنظام  القانون  و�شيادة   ، الطماأنينة  وا�شتتباب  المن  توفري 
توفري هذا ال�شرط ال�شا�شي ، �شمانا ل�شالمة امل�شرية ، ومتكينا لها من النطالق نحو اهدافها وعلى 
الرغم مما ميليه ا�شتمرار الحتالل لر�شنا الطاهرة من واجبات واعباء ، وما يقت�شيه من م�شاعفة 
اجلهود لتحرير الهل والر�ش ، فان حكومتي مل تقم من ذلك كله �شدا تبكي عليه وتقعد عنده وتقف 
بالبلد عن اطرافه ، وامنا هي عمدت الى التخطيط ال�شامل للنهو�ش بالبلد واعماره ، با�شلوب علمي 
مدرو�ش يكفل زيادة بناء القوة الذاتية للبلد ، وحت�شني م�شتوى احلياة فيه ، وهكذا ولدت خطة التنمية 
لل�شنوات الثالث املقبلة ، با�شراف مبا�شر وعمل مو�شول من ويل عهدنا �شمو المري ح�شن ، لتكون 

امتدادا للتجربة الردنية الرائدة ، وانطالقا جديدا لها نحو اآفاق جديدة مباركة . 
فيه  والــرثوات  املوارد  وا�شتغالل  النتاجية  البلد  تعزيز قدرات   ، ت�شتهدفه هذه اخلطة  واول ما         
ا�شتغالل امثل مما �شيوؤدي يف النتيجة الى رفع الدخول احلقيقية للمواطنني وبناء احلياة الف�شل ، 
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ولعل من اهم �شمات اخلطة انها وهي حتر�ش على توفري املزيد من فر�ش العمل للمواطنني ، تكفل 
اي�شا حتقيق التوازن بني النمو املتزايد ، والعدالة يف الفادة من تلك الفر�ش ، وتوزيع اخلدمات على 
�شائر قطاعات  ت�شتوعب  �شاملة  ولقد جاءت اخلطة   . املواطنني  لت�شمل جميع  اململكة  مناطق  �شائر 
التنمية ، هادفة ت�شع القطاع اخلا�ش الى جانب القطاع العام اعرتافا مبا كان للقطاع اخلا�ش من دور 
كبري يف خلق النه�شة الردنية وبناء الردن احلديث، ومن هنا فان اخلطة هي منهاج عمل وبرنامج 
بناء، وا�شلوب كفاح ، يف طياتها يكمن كل ما تعتزم حكومتي تنفيذه والقيام به يف كل املجالت و�شائر 
امليادين ، ولقد دعونا الى موؤمتر دويل كبري يعقد يف عمان بعد ايام . و�شتح�شر املوؤمتر وفود من �شائر 
الدول ال�شقيقة وال�شديقة . ومن مختلف الهيئات واملنظمات الدولية لدرا�شة اخلطة وتقييمها متهيدا 
للم�شاهمة يف تنفيذ م�شاريعها . ونحن نتطلع الى ا�شتجابة هذه الدول واملنظمات لدعوتنا بالتقدير 
والعتزاز موؤمنني بان هذه ال�شتجابة عالمة رئي�شية على اعجاب اجلميع مب�شرية هذا البلد و�شلوكه 

وتقديرهم لطموحاته واآماله ، رغم ما يحيط به ويواجهه من �شعاب . 
 ح�شرات الأعيان  ، ح�شرات النواب  

       لقد تعددت منجزات احلكومة وتنوعت خالل العام املن�شرم . ففي ميدان الرتبية والتعليم ت�شاعف 
الهتمام باتاحة فر�ش التعليم جلميع املواطنني ، يف املدينة والريف والبادية على حد �شواء . وبلغ عدد 
ن�شبة  وبلغت   . ال�شكان  عدد  27% من جمموع  يعادل  ما  او  الفا   )671( اململكة  والطالبات يف  الطالب 
الطالب يف املرحلة البتدائية 100% ممن هم ، يف �شن التعليم البتدائي و 70% ممن هم يف �شن التعليم 
البلدان  بالردن فوق م�شتويات  ترتفع  ن�شب  . وهي  الثانوي  التعليم  و 40% ممن هم يف �شن  العــدادي 
املتطورة وت�شعه ، يف كثري من احلالت ، يف اعداد الدول املتقدمة .  وازاء هذا التو�شع الكمي الهائل يف 
ميدان الرتبية والتعليم فان �شيا�شة حكومتي تقوم على التاأكيد على نوعية التعليم من جهة ودعم التعليم 

املهني وتو�شيعه من جهة اخرى ، مع ربط ذلك بحاجات املجتمع وميادين التنمية والعمل .
ا�شتيعاب  لتمكينها من  ، فزادت مخ�ش�شاتها  الردنية  ومل تدخر احلكومة جهدا يف دعم جامعتنا 
اكرب عدد ممكن من ابنائنا ، وخا�شة طالب ال�شفة الغربية . وبال�شافة الى كليتي الطب وال�شريعة 
فقد مت افتتاح كلية للتمري�ش هذا العام ، كما �شيتم يف وقت قريب افتتاح كلية للزراعة واخرى للرتبية  
ليزيد تفاعل اجلامعة مع حاجات جمتمعنا الناه�ش ، ولتظل جامعتنا الفتية رمزا لنه�شتنا ونافذة 

حل�شارتنا نطل منها على ح�شارة الع�شر وثقافات المم وال�شعوب . 
       ويف ميادين العالم ا�شتمر اجلهد جريئا وم�شوؤول للتعريف بالردن ومواقفه وق�شاياه ، وكانت 
الثقة بني احلكم وال�شعب ال�شا�ش الذي ت�شدر عنه الن�شاطات العالمية املختلفة ، ومتكينا لجهزة 
العالم من القيام بواجباتها ، فقد ابرمت حكومتي اتفاقية لبناء محطة ار�شال جديدة تعمل على 
املوجة املتو�شطة بقوة )2400 ( كيلو واط واخرى على املوجة الق�شرية ت�شمل اربعة اجهزة قوة كل 
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منها )250( كيلو واط ، لي�شال �شوت الردن قويا وا�شحا الى اق�شى مدى م�شتطاع ، وكذلك فان 
 ، املجتمع  بناء  اغرا�ش  يف  ا�شتخدامه  زيادة  مع  الردين  بالتلفزيون  العناية  لزيادة  ت�شعى  حكومتي 

والعمل على ا�شتغالل املحطة الر�شية لالقمار ال�شناعية الى ابعد حد ممكن . 
       ويف امليادين ال�شحية الوقائية والعالجية ا�شتمرت احلكومـة يف تقدمي اف�شل اخلدمات للمواطنني 
. وهي تتخذ الرتتيبات ال�شريعــة لفتتاح م�شت�شفى عمان الكبري بال�شافــة الـى عيادات املـدن والريف 

والباديــة التي تــم افتتاحها . 
       وا�شتمر اهتمام احلكومة باخلدمات الجتماعية للفرد وال�شرة واملجتمع وقامت بعدة م�شاريع 
لرعاية وتاأهيل املعوقني ، وت�شجيع اجلمعيات اخلريية ، والتعاونيات وزيادة فعاليتها ، كما اولت حكومتي 
و�شتظل تويل اهتماما خا�شة بالعمل والعمال ، و�شاعفت من اجلهد الالزم لتاأمني فر�ش العمل وتوفري 
الثقافـة العماليــة وتدريب العمال ، وا�شاعـة روح الطماأنينــة والر�شى يف نفو�شهم ، وتر�شيخ التعاون 
حكومتي  اهتمام  مو�شع  والنازحني  الالجئني  خدمات  وكانت   . العمل  و�شاحب  العامل  بني  الخوي 
التي  والجتماعية  وال�شحية  والرتبوية  املعا�شية  م�شتوى اخلدمات  رفع  العمل على  الدائم من حيث 
بتقدمي  وتقوم حكومتي   ، املختلفة  الدولية واجلمعيات اخلريية  الغوث  وكالة  بالتعاون مع  لهم  تقدم 
العا�شة واخلدمات التعليمية وال�شحية الى النازحني الذين يقارب عددهم )250( الفا على نفقة 

اخلزينة ، ويف داخل املخيمات وخارجها . 
 ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب 

نظرا  املختلفة  القت�شادية  القطاعات  بني  كبرية  اولوية  الزراعي  القطاع  حكومتي  اولت  لقد         
و�شتقوم  البالد  يف  العامة  القوى  جمموع  من  كبرية  لن�شبة  العمل  وفر�ش  الدخل  توفري  يف  لهميته 
زيادة  وكذلك   ، واحليواين  النباتي   : الزراعـي  النتــاج  بزيادة  الكفيلة  الجــراءات  ب�شائر  احلكومة 
م�شتوى  وحتقيق  الوطني  القت�شاد  لتنمية  ال�شا�شية  املتطلبات  من  يعترب  الذي   ، الزراعي  الـدخــل 

كرمي من العي�ش للعاملني يف القطاع الزراعي . 
ل�شناعة  جديدة  �شركة  ا�شهم  وطرح  ال�شناعية  للتنمية  موؤ�ش�شة  بان�شاء  احلكومة  �شتقوم  كذلك         
. وتويل احلكومة اهتماما خا�شا بدرا�شة  الفو�شفاتية  اخلزف وان�شاء م�شنع للزجاج واخر لال�شمدة 
املواد  لتاأمني  اهتمامها  ت�شاعف  انها  كما   ، املحلي  ال�شمندر  وتكريره من  ال�شكر  ان�شاء م�شنع لنتاج 
التموينية للمواطن عن طريق ت�شجيع ال�شترياد احلر مع مراقبة ال�شعار وحتديدها ، وقد متت خالل 
العام املن�شرم موافقة احلكومة على ان�شاء خم�شني م�شنعا جديدا يبلغ راأ�شمالها امل�شتثمر اأكرث من 
3،5 مليون دينار وي�شتخدم ما يزيد على 1500 موظف وعامل بال�شافة الى ما مت من تو�شعات جديدة 
الف  على  يزيد  ما  ت�شغيل  من  مكنت  دينار  مليون   1،5 حوايل  بلغت  با�شتثمارات  القائمة  امل�شانع  يف 

م�شتخدم . 
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       وتابعت احلكومة اهتمامها بامل�شاريع ال�شكانية ، فاجنزت التعاقد على ان�شاء 432 وحدة �شكنية 
كما   ، دينار  مليون  ن�شف  حوايل  تكاليفها  تبلغ  ومادبا  والزرقاء  وال�شلط  عمان  من  كل  يف  جديدة 
تت�شمن اخلطة ال�شكانية ان�شاء 690 وحدة �شكنية جديدة يف كل من عمان والكرك والرمثا والعقبة 

تبلغ تكاليفها حوايل مليون ومائتي الف دينار . 
       وتقوم احلكومة بتطوير �شبكة الطرق العامة لتلبي احتياجات قطاعات النتاج والتجارة واخلدمات 
ال�شياحية وتطوير الريف الردين ويجري العمل حاليا يف اربعة ع�شر م�شروعا رئي�شيا للطرق ، بال�شافة 
الى برنامج ي�شتمل على تنفيذ 93 م�شروعــا يف حقل البنيــة احلكوميـة تبلغ تكاليفها ) 875 ( الف دينار .   
       كما تقوم حكومتي بتاأمني اخلدمات الربيدية والربقية والهاتفية داخل اململكة وخارجها بحيث 
العربية املجاورة  بالدول  اململكة  اململكة املختلفة مثلما تربط  ا�شبحت هذه اخلدمات تربط مناطق 

وبالعامل اخلارجي عرب احدث و�شائل الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية . 
       وتويل احلكومة مو�شوع النقل الربي والبحري واجلوي كل عناية باعتماد ال�ش�ش وال�شاليب التي 
توؤدي الى ال�شتخدام الجدى وقد مت افتتاح مطار العقبة قبل ب�شعة �شهور ، كما احيل عطاء خطة �شكة 
حديد حطيه / العقبة بال�شافة الى ا�شتمرار العنايـــة مبيناء العقبــة وتو�شيعه وتطويـــره دون انقطاع . 
       ولقد حر�شت حكومتي على زيادة الدخل القومي عن طريق ح�شن تنظيم الواردات اجلمركية وتن�شيط 
احلركة ال�شياحية بالرغم مما يحيط باحلركة ال�شياحية من �شعاب . ويف �شوء الظروف الراهنة فان 

حكومتي تتبع �شيا�شة مالية واعية تتجاوب مع الو�شاع القت�شادية واملالية التي متر بها البالد . 
اأ�شا�ش امللك ، وحيث ان الق�شاء الردين كان دوما من مفاخر هذا البلد ، فان   وملا كان العدل هو 
حكومتي تويل عناية كاملة لعادة تنظيم الق�شاء ودعمه وتطويره ، كما قامت بتح�شني احوال الق�شاة 
النظاميني وال�شرعيني وزادت من عالواتهم مبا يتنا�شب وم�شوؤولياتهم اجل�شيمة وي�شمن لهم م�شتوى 

لئقا من العي�ش الكرمي . 
       واولت احلكومة اهتماما خا�شا بت�شجيع احلكم املحلي فزادت من �شالحيات احلكام الداريني  
ونقلها  للمواطنني  اخلدمات  اي�شال  معها  يتحقق  ب�شورة  ــة  الداري النظمة  حتديث  الى  وعمدت 
بامل�شاعدات  بالذات حيث مت دعمها  البلديات  اهتمامات احلكومة  و�شملت   . الى مختلف مناطقهم 
والقرو�ش وت�شعى احلكومة الى توجيه البلديات نحو القيام مب�شاريع ذات طبيعة امنائية يكون ملردودها 

اثره اخلري امللمو�ش على املواطن وعلى موارد البلديات لتمكينها من مواجهة م�شوؤولياتها املتزايدة . 
ح�شرات الأعيان ، ح�شرات النواب  

       ان الميان بالخوة العربية . والتعاون العربي ، هو الركيزة ال�شا�شية والركن الثابت لل�شيا�شة 
الردنية ، فنحن جزء من اأمتنا العربية ، حتددت ر�شالتنا مع الثورة العربية الكربى ، باأهداف ثالثة 
، حرية العرب ، ووحدتهم وحياة اف�شل لهم اجمعني ، ومن هنا كانت دعوات الردن املتعاقبة للقاءات 
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العربية وتوحيد ال�شف العربي يف وجه التحديات امل�شريية التي تواجه امتنا ، وتنذر ح�شارتنا وتهدد 
م�شرينا امل�شرتك ، ولئن كانت العالقات العربية اليوم ، لي�شت على ال�شورة التي نتمناها ونبتغيها ، 
ول على ال�شكل الذي يخدم ق�شايانا ويف طليعتها ق�شية فل�شطني ،  فان من املوؤكد ان احد ل ي�شتطيع 
ان يجادل يف اننا مل يكن لنا يف ذلك كله دور اأو ن�شيب فر�شت علينا املواقف وف�شلت الثياب، مل 
نقطع معونة ولبرتنا عالقة ول حرمنا طرقا واجواء. بل بالعك�ش، من ذلك فقد قابلنا كل ذلك ، من 
الخوة وال�شقاء بروح من الت�شامح والتفهم للظروف التي حتيط بهم كلهم اأو بع�شهم، اآملني باأنه لن 
يكون بعيدا ذلك اليوم الذي تتك�شف فيه احلقائق اأمام العيون، فيحل الن�شاف محل التجني ، واملحبة 

محل التباغ�ش ، والخوة والتعاون والتن�شيق محل التباعد والفرقة واخلالف . 
ثقتنا  وجندد  وال�شرف  والرجولة  والكرامة  واملحبة  الخوة  يد  اجلميع  الى  مند  فاننا  هنا  ومن         
بجامعتنا العربية ولن نتوانى عن تطويرها وم�شاعدتها يف كل جهد خري تبذله لتوحيد �شفنا العربي ، 
وتنقية اجوائنا العربية من كل ما ي�شوبها من عقد واخالط ، والعمل اليجابي خلدمة الق�شايا العربية 

ويف مقدمتها ق�شيتنا املقد�شة ، ق�شية فل�شطني . 
 ح�شـرات العيان ،  ح�شـرات النواب  

       ان عالقات الردن مع �شائر دول العامل تقوم على ا�شا�ش الهداف امل�شرتكة وامل�شالح املتبادلة . 
ونحن نعتز مبا لنا من ر�شيد يف م�شارق الر�ش ومغاربها ونحر�ش على ال�شتزادة من ذلك الر�شيد ، 
بالعمل على ك�شب املزيد من ال�شداقات وبناء اجل�شور لنه لي�ش ا�شد عزلة يف الر�ش من بلد تهتز 
ثقة العامل به ، وينقطع ما بينه وبني اممه و�شعوبه من اوا�شر و�شالت . ويف هذا املجال بالذات فان 
الردن مينح الدول ال�شالمية اخوته ومودته ويحر�ش على تنمية و�شائجه معها جميعا با�شتمرار . كما 

انه يجدد اميانه بالمم املتحدة ودعمه مليثاقها والتزامه مبا ي�شتمل عليه من مبادئ . 
ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب  

       با�شم اهلل وبربكته نفتتح هذه الدورة ونحن نوقن باأن التعاون بني ال�شلطتني الت�شريعيـة والتنفيذيـة 
هو ال�شا�ش لتوفري ال�شالمة وال�شتمرار مل�شريتنــا املباركة، وال�شبيل لتحقيق طموحاتنا العظيمــة على 
طريق النه�شــة والتقدم ، وهو مـا نوؤمن باأنــه �شيكون رائدكم وحاديكم يف كل خطوة من اخلطوات ، 

وفقكم اهلل يف اعمالكم ومنحكم عونه وتاأييده وهداه . 
»  ولين�شرن اهلل من ين�شره ، ان اهلل لقوي عزيز«   �شــدق اللـــه العظيم .

وال�شالم عليكم ورحمــة اللــه وبركاتـه ،  
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   ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 

ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،  
با�شم اهلل جلت قدرته، نفتتح الدورة ال�شابعة ملجل�ش الأمة الأردين التا�شع، �شاكرين هلل، وهو     
الكرمي العزيز، اأن مكن لأمتنا العربية يف اأيام خالدة من �شهر رم�شان املبارك اأن تتحرك انت�شارا 
للحق والكرامة واأن تعيد بدم ال�شهادة الزكي وروح الت�شحية بع�شا مــن اأرج ما�شيها احلافل بالعزة 
والكرامة، واأن تكر�ش مـــن جديد فوق الأر�ش العربية، ويف الدنيا باأ�شرها، مناقب الن�شــان العربي 

الــذي ي�شتمد وجوده مــن اأعماق ح�شارة ان�شانية عريقة. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب، 

واين، با�شم �شعبنا العربي الأبي يف ال�شفتني، وبا�شمكم اأنتم نوابه واأعيانه، اأتوجه من على   
منربكم هذا، الى الأهل كل الأهل يف الأرا�شي العربية املحتلة الغالية، ويف القد�ش العربية اخلالدة 
مهوى الأفئدة والقلوب لبعث اليهم حتيات املحبة والتقدير والعجاب، يحدوها الأمل الزاهر بتحقيق 
الذي  اليوم  واقــرتاب  الزمن،  من  بهم فرتة  ا�شتبد  الذي  الحتالل  بــزوال  الأهــداف  وبلوغ  الأمــاين 

ميار�شون فيه حقهم املطلوب يف اختيار امل�شتقبل وتقرير امل�شري. 
 ح�شرات الأعيان،ح�شرات النواب، 

وما دمنا ب�شدد حرب رم�شان التي برزت كاأهم تطور مير على الق�شية العربية منذ عدوان    
حزيران 1967، فانه لبد لنا ونحن نعرتف اأن وحدة القتال واملقاتلني هي التي ر�شخت قومية املعركة 
الأردن يف  لعبه  الذي  بالدور  التنويه  لنا من  لبد  الى اخلليج،  املحيط  ملوم�شا من  واقعا  وترجمتها 
ت�شفية الأجواء العربية والتمهيد للح�شد العربي. ولقد قام جهدنا ال�شيا�شـــي، فـــي امليدان العربي، 
فـــي دائرتني متداخلتني : الواحدة يف نطاق ما ميليه الواجب القومي من امل�شاركة وال�شهام يف العمل 
العربي امل�شرتك يف معركة احلق واحلياة ويف مواجهة اخلطر ال�شرائيلي الزاحف الذي يتهدد كياننا 
الذاتي  ببنائنا  اهتمام  نعطيه لنف�شنا من  ما  اطار  والثانية يف  باأ�شره،  العربي  كله ووجودنا  العربي 
بحيث يكون جمتمعا واعيا منظما، قويا �شليما، ينفع نف�شه واأمته، وي�شتطيع اأن ي�شطلع مب�شوؤولياته 
الوطنية والقومية والدولية. وعلى هذا كان حتركنا لدى العوا�شم ال�شقيقة قبل ب�شعة �شهور، وحني 
مــن  بعد فرتة  واآرائنا لخواننا -  اإي�شاح مواقفنا  فــي  ال�شادقــة  برغبتنا  الفر�شــة، مدفوعا  لحت 
توقف الت�شالت - ويف ا�شتطالع مواقفهم واآرائهم فيما يجمعنا على �شعيد واحد. من هنا لقاوؤنا 
التاريخي يف القاهرة يف العا�شر من �شهر ايلول املا�شي حيث اجتمعت مع الرئي�شني �شيادة الرئي�ش 
محمد اأنور ال�شادات و�شيادة الرئي�ش حافظ الأ�شد وتذاكرنا يف ما يخدم امل�شلحة امل�شرتكة والأماين 
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القومية العليا، الأمر الذي كان من جرائه اأن عادت الأمور الى �شريها الطبيعي فا�شتوؤنفت العالقات 
ال�شيا�شية بني حكوماتنا ال�شقيقة. ثم حدثت بعد ذلك تطورات يف املوقف زادت من حلمة متا�شكنا 
فاعاد الكويت ال�شقيق دعمه املايل من اجل �شمود هذا البلد العربي الأ�شيل. ورجعت العالقات بيننا 
الأخوي  اجلو  ال�شقيقة. ويف هذا  مع اجلزائر  كان احلال  وكذلك  الى طبيعتها  ال�شقيقة  تون�ش  وبني 
العربي جرى تبادل بع�ش الر�شائل بيني وبني �شيادة العقيد معمر القذايف رئي�ش جمل�ش الثورة الليبي 

مما نوؤمل معه العودة بعالقات بلدينا ال�شقيقني الى و�شعهما الطبيعي املاألوف. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب، 

      لقد كنا على يقني باأن اع�شاء الهيئة الدولية والدول الكربى ب�شكل خا�ش عن الو�شع يف ال�شرق 
الأو�شط بالن�شبة لأزمة الحتالل ال�شرائيلي والبقاء على حالة الال�شلم والالحرب، على مدى �شت 
�شنوات او تزيد كان لبد واأن يوؤدي ان عاجال اأو اآجال الى انفجار يف املوقف ت�شتعل معه املنطقة من 

جديد وميتد اأثره الى الآفاق الخرى. 
باأن عناد ا�شرائيل وغطر�شتها واعتمادها علـــى منطق القوة و�شيلة الى فر�ش        وكنا على يقني 

ارادتها على الأمة العربية اأمنا هي عوامل ت�شحذ العزائم العربية وتدفعها الى جمابهة التحدي. 
  ولكننا يف هذا البلد العزيز، ويف مواجهة الخطار والتحديات والحتمالت والعوامل التي مل تكن من 
�شنع يدنا، كنا نرجو اأن ل يداهمنا اليوم الذي ينفجر فيه الو�شع ونحن مل نحقق بعد، وكامال، وبكل 

المكانات املتوفرة مخطط بناء قوتنا ومتكني طاقاتنا الذاتية من بلوغ درجة القدرة والكفاية. 
وحني وقع ال�شدام كان اأ�شرع من الأيام واكرب من المكانات التي وفرناها بكل جهد �شادق، فخا�شت 
حجافل م�شر و�شوريا معارك مع العدو كاأ�شر�ش ما تكون املعارك واأعنف ما يكون ال�شتباك، وقد اأثبت 
فيها اجلندي العربي انه �شليل اأمة كتبت يف التاريخ اأكرم جهاد يف �شبيل اأ�شرف ر�شالة. و�شجل هذا 
اجلندي �شورا رائعة للبطولة والفداء، وبرهن على انه من هذا الرثى الطاهر الطهور وانه من اأمة 

رائعة جديرة باأ�شمى مراتب احلق واحلرية واحلياة. 
      واذا ا�شتعلت احلرب على غري موعد معنا، اأو تخطيط منا، فقد كان علينا ان نتحرك معها ب�شكل 
نقوم به بواجباتنا الطبيعية. وملا مل يتوفر لنا عامل املفاجاآة، وا�شتعد العدو ملنازلتنا حيث نتحرك على 
طول جبهتنا املمتدة مــن مرتفعات الريموك حتى �شواطىء العقبة. ادركنا ان واجبنا الول هو حماية 
مي�شرة القوات ال�شورية البا�شلة �شد اأي اخرتاق حتاول القوات ال�شرائيلية اأن تقوم به من مناطقنا 
ال�شمالية.. و�شعنا جزءا مهما من قواتنا امل�شلحة ل�شد تلك الثغرات وحماية املي�شرة  ال�شورية وبهذا 
ا�شتطعنا كذلك اأن نبقى يف مواجهتنا قوات ا�شرائيلية غري قليلة كان ميكن اأن تدعم قواته املقاتلة على 

اجلبهتني امل�شرية وال�شورية لول تواجدنا يف اأقرب النقاط على خطوطنا الأمامية. 
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الوية  الى املعركة  باأوفر ما عندها  ا�شرائيل  الع�شكري على اجلبهتني، قذفت  الو�شع        وملا تطور 
و�شالحا يف اجلو والبحر والرب، راأينا اأن نتكيف مع املعركة فانتقلت قواتنا الى ميدان القتال على ار�ش 
�شوريا احلبيبة بلواء م�شنود ومدعم من خرية قواتنا املدرعة، ومن احتياطنا الرئي�شي، اتبعناه بلواء 
اأو ال�شهادة،  اآخر ثم بقيادة فرقة، وانطلقت يف �شاحة اجلهاد بعزائم �شادقة ل تلني تبتغي الن�شر 

والذود عن الرثى الطهور وفاء لت�شحيات الآباء والأجداد يف الدفاع عنها والذود عن حيا�شها. 
      وانني من مكاين هذا اأقف حتية وتقديرا امام كل �شهيد - �شابطا كان اأو �شابط �شف اأو جنديا 
- �شقط يف ميدان ال�شرف وهو ي�شهر ال�شالح فا�شاف الى جند الأردن عزة وفخارا وازدهى به موكب 
الأبطال. واأحيي كل جريح حمل يف ج�شده و�شام ال�شرف يف �شاحة الواجب وكل من تنادى للباأ�ش وكل 

من ينتظر. كما اأحيي كل من اأدى واجبه وقد اأدوه جميعا خري اأداء. 
الأول املا�شي الذي قبلته دول  الثاين والع�شرين من ت�شرين  النار يف يوم  ثم كان قرار وقف اطالق 

املواجهة الثالث وقبلته ا�شرائيل. 
 ويف قبولنا لقرار وقف اطالق النار ابقينا قواتنا املقاتلة على اجلبهة ال�شورية بامرة القيادة ال�شورية 
حتى توقف القتال ثم الى ما بعد توقف القتال، وحتى الآن والى اأن تزول احلاجة الى تواجدها على الأر�ش 

العزيزة ال�شقيقة فتعود لت�شتمر يف اأداء واجباتها اخلطرية وحتمل قدرها جتاه الأخطار والتحديات. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب،

      ان قرار وقف اطالق النار الذي ن�شري اليه والذي اأ�شدره جمل�ش الأمن حتت رقم )242( بكل بنوده 
فانه يقرر اأن تبداأ فورا ويف نف�ش الوقت املحادثات بني املعنية حتت ال�شراف املنا�شب بهدف اقامة 

�شالم عادل ودائم يف ال�شرق الأو�شط. 
      ايها ال�شادة،  لقد كانت اململكة الأردنية الها�شمية تنادي على الدوام، ومنذ �شدور القرار )242( 
بتاريخ 22 نوفمرب 1967 بلزوم و�شع هذا القرار مو�شع التنفيذ وقد حتقق نتيجة املعركة الع�شكرية 

الأخرية حترك القرار املذكور من حيز اجلمود. 
      ويف هذه املنا�شبة اأحب اأن اوؤكد من جديد اأمامكم يا اأعيان البالد ونوابها، تاأكيدا ل تردد فيه 
ول اإبهام، بان حكومتي تفهم من قرار جمل�ش الأمن )242( انه يقوم على �شرورة ان�شحاب ا�شرائيل 
الكامل من جميع الأرا�شي العربية التي احتلتها ا�شرائيل بقوة ال�شالح منذ اخلام�ش من حزيران عام 

1967. كما يقوم على �شرورة تاأمني احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�شطيني. 
      اننا ايها ال�شادة نتم�شك مبوقفنا يف �شرورة ان�شحاب ا�شرائيل من كل منطقة عربية احتلتها منذ 
اخلام�ش من حزيران 1967 ونرى اأنه ل ميكن اأن يقوم �شالم يف هذه املنطقة ال بالن�شحاب الكامل. 
وغني عن القول اأن القد�ش العربية، تلك اجلوهرة الغالية على مفرق هذا الوطن ل ميكن حتت اأي 
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ظرف اأو اعتبار اأن نفرط بعودة ال�شيادة العربية كاملة عليها وترجع بالتايل الى اأهلها والى العرب 
امل�شلمني لت�شبح مهوى افئدة املوؤمنني. 

      وازاء تاأكيدنا بان ان�شحاب ا�شرائيل يجب اأن يكون كامال فاننا نقف بنف�ش امل�شتوى من التاأكيد 
على �شرورة اللتزام بيننا وبني ال�شقيقتني م�شر و�شوريا بوحدة هذا الن�شحاب لكي ل يكون جمال 

ل�شعاف مبداأ الن�شحاب بطريق التجزئة. 
ومبا اأن اململكة الأردنية الها�شمية وجمهورية م�شر العربية واجلمهورية العربية ال�شورية هي الدول 
الثالث املعنية بقرار جمل�ش الأمن رقم )242( فان من الطبيعي اأن تظهر هذه الدول كفريق واحد 

جتاه تنفيذ هذا القرار. 
      ول تتعار�ش هذه القاعدة بطبيعة احلال مع اإمكان بحث اأي جانب من جوانب القرار املذكور مع 
اأيــة دولــة من هذه الدول ال�شقيقــة الثالث لها عالقة ) خا�شة ( بذلك، البحث، اأو اإمكان اجراء اتفاق 
واحدا  يكون  اأن  الثالث يجب  العربية  الدول  والنهائي مع  العام  التفاق  ان  ال�شاأن. غري  بذلك  معها 

وم�شتمال على كافة نواحي التنفيذ لكي تكون الت�شوية واحدة. 
 وكذلك نحن نتم�شك ب�شرورة تاأمني احلقوق امل�شـــروعة لل�شــعب الفل�شطيني اآخذين بالعتبار اأكرثية 

هذا ال�شعب ال�شاحقة تتواجد فـــي �شرقي النهر وغربيه. 
ان تاأمني هذه احلقوق هو �شرط اأ�شا�شي اخر لقرار الت�شوية النهائية واإحالل ال�شالم، ذلك لن هذه 
احلقوق ل�شعب �شرد بغري ذنب قد اأنزلها اهلل واقرها الن�شان واثبتتها القرارات الدولية واقت�شاها 
العدل. ولي�ش مـــن املعقول اأن يتمتع كل �شعب باأمنه وحريته وبناء كيانه ويبقى �شعب فل�شطني �شاحب 

الق�شية و�شاحب احلق محروما من ذلك. 
      واذا ي�شر اهلل لنا الأمر، و�شدد خطانا على طريق التحرير ف�شيكون اأول ما نطرحه على كل  اأبناء 
فل�شطني بالن�شبة لأر�ش فل�شطني اأن يعطى لهم اخليار اما ان يبقوا معنا اأو يتحدوا واأيانا اأو ينف�شلوا 
اأخريا ويف وجه �شحب  يدركوا  اأن  النا�ش  ا�شراف دويل محايد، على  با�شتفتاء عام يجري حتت  عنا 
ال�شاللة والت�شليل وغ�شاواته الظاملة الكثيفة التي ملا تنقطع ابدا، اننا ل ناأخذهم بالإكراه، ول نتخلى 
عنهم بالتفريط، وامنا نرتك لهم انف�شهم اختيار نظام احلكم الذي يرغبون وامل�شتقبل الذي يرت�شون. 
لقد ارت�شينا لنف�شنا - اردنيني وفل�شطينيني - اأن نعي�ش معا كيان واحد وحتت نظام حكم واحد، حكم 
وهبت له كل جهدي و�شبابي ورعيته بكل عاطفتي وتفكريي ووجدت فيه بهجة احلياة حني ت�شاوى يف 
ا�شرتنا الواحدة املواطنون من �شرقي النهر ومن غربيه واحتدوا يف كل �شيء اأروع احتاد. وغدا حني 
ت�شرق على ال�شفة الغربية  والقد�ش �شم�ش التحرير، مثلما ت�شرق على كل منطقة عربية اخرى  بعون 

اهلل، غدا �شيقرر اخوتنا غربي النهر م�شريهم كما يريدون. 
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 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب، 
والقت�شادية  الع�شكرية  العربية  الطاقات  تظل  اأن  فالبد  الغايات  وحتقق  الأمــاين  تبلغ  ولكي        
وال�شيا�شية مر�شودة لدعم املوقف العربي يف مقارعته للعدوان ال�شرائيلي حتى ينح�شر هذا العدوان 

عن الأر�ش العربية املحتلة با�شرها. 
      ولقد كان من دواعي التقدير والرتياح اأن انت�شرت الأ�شرة الدولية بكاملها للكفاح العربي العادل 
والعدل. فتدافعت  �شبيل حتقيق �شالم دائم قائم على احلق  ال�شرائيلي ويف  يف مناه�شة الحتالل 
القارة الفريقية ال�شديقة دولة بعد اخرى حتدد موقفها الوا�شح من ا�شرائيل حتى تذعن لالرادة 

الدولية يف اإنهاء احتاللها وتاأمني ان�شحابها. 
       ووقفت جمموعة الدول الوروبية بدرجة مماثلة من العطف والتاأييد لتنا�شر املوقف العربي العادل.  
يف مثل هذا الو�شع ايها ال�شادة، تطرح فكرة عقد موؤمتر لل�شالم يجمع الأطراف املعنية من اجل تنفيذ 
قرار جمل�ش الأمن رقم 242 واحالل ال�شالم العادل الدائم. وان حكومتي عازمة عزما اكيدا دائما 
وابدا على اأن تعمل بكل جهد م�شتطاع وكل ا�شلوب ممكن كي نحرر الر�ش وننقذ الأهل لرتد احلقوق 

ونقدم ح�شابنا عن اعمالنا اأمام اهلل والأمة والتاريخ. 
على اننا لن نتبع �شيا�شة ال اذا كانت براء من كل عوج وغمو�ش ولن نتحرك ال على نور ولن نقول 

يوما ال كلمة احلق بعون اهلل. 
       ويف هذا نتكل عليه جل وعال. ونعتمد على موؤازرة كل اهلنا وذوينا و�شدق و�شالمة مق�شدنا، وان 

على ا�شحاب احلق واأ�شحاب الأر�ش اأن يرقبوا ويتابعوا ويقولوا كلمتهم حرة �شادقة. 
       وتعلمون ايها ال�شادة اأن اململكة الأردنية الها�شمية �شاركت الأقطار العربية ال�شقيقة يف ح�شور 

موؤمتر القمة العربي الأخري. ولقد حددنا يف املوؤمتر �شيا�شتنا على الأ�ش�ش التالية : 
اأول : اننا نطالب بان�شحاب ا�شرائيل الكامل وال�شامل من كل ار�ش عربية  احتلتها منذ اخلام�ش من 
حزيران 1967، واننا ل نقبل الن�شحاب من  اأي جزء على ح�شاب اأي جزء اآخر، وهذا املوقف يجعلنا 

نوؤكد �شرورة  وحدة الن�شحاب. 
اأو منفردة، وان الت�شوية العامة  والنهائية يجب اأن تكون مع  اأية ت�شوية جمزوءة  ثانيا : اننا ل نقبل 
توؤمن فيما بينها وحدة  اأن  العربية املعنية  العربي ب�شكل موحد. ويتطلب هذا  من الأطراف  الفريق 

اللتزام  ووحدة الرف�ش ووحدة القبول. 
ثالثا : اننا بالن�شبة للق�شية الفل�شطينية، نعرتف لل�شعب الفل�شطيني بحقه يف  تقرير م�شريه، واننا 
حترير  نحو  القومي  واجبنا  �شمن  ال�شريف  والقد�ش  الغربية   ال�شفة  بتحرير  بواجبنا  نقوم  اأن  بعد 
الأر�ش العربية  املحتلة كلها - ف�شنمكن اهلنا من غربي الأردن اأن يختاروا لنف�شهم  امل�شتقبل الذي 
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يريدون ونظام احلكم الذي يرت�شون. ويقرروا مبلء  حريتهم واختيارهم وبا�شتفتاء يجري لهم حتت 
ا�شراف دويل محايد ما  اذا كانوا يريدون البقاء معنا اأو الحتاد وايانا اأو النف�شال  عنا. و�شيكون 

لهم ما يريدون. واننا يف كل حال �شنظل لهم الأخوة  الأقربني. 
       هذا هو موقفنا، ينبع من مبادئنا وقناعاتنا ل نبتغي به ال وجه اهلل ووجه الأمة والواجب. ولقد 
مب�شوؤولياتنا  النهو�ش  عن  نتوانى  لن  واننا  بجنيف.  ال�شالم  موؤمتر  يف  ال�شرتاك  الى  دعوة  و�شلتنا 
وبذل كل جهدنا ل�شرتجاع الر�ش وا�شتخال�ش احلق، يف اأي محفل دويل يتوخى هذا. غري اننا نرى 
اأن القاء �شفة متثيل اهلنا يف هذا املجال غرينا، معناه اق�شاوؤنا عن دورنا يف تاأمني حق �شعبنا يف 
ال�شفة الغربية و�شعينا ل�شتعادة ار�شهم، الأمر الذي يتطلب الي�شاح والتبيان مع الأطراف العربية 
كيف  اأو  املوؤمتر  هذا  الـــى  نتقدم  كيف  فنعرف  م�شوؤولياتنا  من  بينة  على  نكون  كي  املعنية  ال�شقيقة 
نتوقف عن الذهاب اليه. ويف احلالني يكون حتركنا تقدما وا�شتنكافا، م�شتندا الى بحث جدي �شريح 
مع اخوتنا واهلنا والى تفاهم وا�شح متني حول اخلطوات التي �شنخطوها يف الطريق الى املوؤمتر ويف 
عملنا يف املوؤمتر ويف مواقفنا املوحدة فيه ومطالبنا والتزاماتنا امل�شرتكة. وبغري هذا واأمام محاولة 
ا�شتبعادنا عـــن التكلم با�شم ال�شعب يف املحتل من ار�شنا والدفاع عن حـــق هـــذا ال�شعب حتى يتحرر، 
فاننا ل نريد التزاحم مع احد اأو الختالف مع الخوة. لقد بذلت اجيالنا املتعاقبة من اجل الق�شية 
كل غال ونفي�ش، وكان همها وهمنا، وكل همنا اأن ن�شلك الطريق القومي مرتاحي ال�شمري حتى يكتب 
اهلل لنا الن�شر والفرج علما باننا ويف جميع الأحوال م�شر ا�شرارا ل يتزعزع على �شرورة ممار�شة 
جميع ابناء فل�شطني حلقهم يف تقرير م�شريهم بحرية تامة مطلقة. وعلى هذا فما زلنا نعلق اجلواب 

النهائي عن هذه الدعوة حتى تت�شح ال�شورة. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب، 

        ان التجربة الأردنية الطويلة التي قادتنا الى الو�شوح يف الروؤيا ال�شيا�شية على امل�شتوين العربي 
والعاملي، هي ذاتها الأ�شا�ش الذي بنت عليه حكومتي �شيا�شتها الداخلية، واذا كان �شحيحا ان الن�شان 
يف الدنيا با�شرها هو عماد التقدم والبناء، فان املواطن الأردين يتحمل م�شوؤولية خا�شة يف هذا ال�شاأن، 
ذلك اأن بالدنا، رغم ما مر ومير عليها من احداث ج�شام، وما ترتب ويرتتب عليها من م�شوؤوليات 
رئي�شية اإزاء ق�شية فل�شطني، هي بحاجة ملحة وم�شتمرة الى اعمال التنمية والعمار. بل ان اأعمال 
الرثوات  فالردن محدود  البلد ممكنا.  التي جتعل �شمود هذا  تتوقف هي  ل  التي  والعمار  التنمية 
والمكانات املادية الكبرية ول ميكن له اأن يحافظ على �شموده وان يواجه التزاماته ال بتحقيق اأكرب 
قدر من النتاج بهدف ت�شييق الفجوة بني والواردات والنفقات. وملا كان املواطن هو عماد النتاج فان 
توفري اأف�شل اخلدمات الأ�شا�شية له من ناحية وتاأمني املناخ املالئم لعملية النتاج من ناحية اخرى، 

هي املعادلة التي بذلت حكومتي كل جهد ممكن لتحقيقها. 
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فقد  للوطن  بالن�شبة  والأغلى  الأبقى  يظل  الــذي  باملواطن  املكافح  بلدنا  اميــان  من  وانطالقا         
اأتخذت احلكومة �شيا�شة ثابتة تعتمد على دعم الرتبية والتعليم كقاعدة ا�شا�شية للموؤ�ش�شة التي تعني 
بالن�شان منذ الطفولة حتى ال�شباب موؤ�ش�شة متكاملة تقوم على املدر�شة واملعلم ويعينهما على اأداء 
املهمة الكبرية جميع الأجهزة واملوؤ�ش�شات الخرى حتى تتمكن املدر�شة من دفع الفوج تلو الفوج من 
ابنائنا وبناتنا الى ميادين احلياة الوا�شعة م�شلحني بالعلم واخللق مدركني واجبات املواطنة يف بلد 
نام محدود املوارد، يعتمد يف الدرجة الأولى على جهد ابنائه وبناته يف رفع قدرة الوطن النتاجية 
كما وكيفا، وقد نفذت م�شاريع جديدةبهدف تنويع التعليم الثانوي مت�شيا مع ال�شيا�شة العامة للتنمية 
وتوفري الأيدي املدربة على مختلف املهن، فان�شاأت مدرا�ش مهنية و�شناعية وجتارية وزراعية ويجري 
العمل على اإن�شاء املعهد الفني للبولوتكنيك. وقد ارتفع عدد املبعوثني الى )1015( طالبا وطالبة. وملا 
كان قطاع ل باأ�ش به من ابناء �شعبنا قد حرموا من نعمة التعليم، فقد بلغت عدد مراكز محو الأمية 

للكبار )244( تهيء فر�ش محو الأمية حلوايل )5( اآلف دار�شا ودار�شة. 
       واأما اجلامعة الأردنية رمز نه�شتنا ومحط انظارنا : نافذة نطل منها على ح�شارة الع�شر وعلومه 
ملواكبة  توخيا  بنجاح  املعتمدة وطبقته  ال�شاعات  بنظام  املعروف  اأدخلت نظامها اجلديد  وثقافاته فقد 
الأنظمة الأكرث مرونة واتباعا يف �شبل التعليم العايل، كما تاأ�ش�شت كلية الرتبية وبدىء بالدرا�شات العليا 
يف كلية العلوم. وقد ا�شتدعت الزيادة يف منو اجلامعة، والبحوث العلمية وامل�شاركة يف املوؤمترات والندوات 

العربية والدولية وتطوير احلياة الطالبية زيادة النفقات بن�شبة 41% على العام الدرا�شي 1972. 
ح�شرات الأعيان،ح�شرات النواب، 

       وحتى تكتمل ال�شورة امل�شرقة التي نتوخاها للمواطن وللبيئة املحلية فقد حر�شت احلكومة على 
توفري الكلمة املوؤمنة الطيبة من خالل �شد املواطنني الى عقيدتهم وربط ال�شباب بقيمهم وتراثهم 
وتعميق معاين الوحدة الوطنية ومتتني روابط الأخوة. ويف هذا املجال لعبت امل�شاجد واملراكز الثقافية 
ودور العبادة دورها الى جانب و�شائل الثقافة والعالم. ولقد متيز العالم بالتزام مبداأ تنمية احل�ش 
الوطني والقومي واحل�شاري من خالل النفتاح الفكري والتزام احلقيقة ومخاطبة العقل والجتاه بكل 
المكانات لدعم ال�شمود وخدمة الق�شية املقد�شة. ولهذه الغاية يجري العمل حثيثا يف اقامــة محطة 
الر�شــال الكربى علــى املوجـــة املتو�شطة وتقوية اأجهزة الر�شال على املوجات الق�شرية وينتظر اأن 
يبداأ البث علـــى هـذه الأجهزة قبل نهاية عام 1974.  كما قطعت �شوطا بعيدا خطة تقوية التلفزيون 
يف املنطقتني ال�شمالية واجلنوبية بحيث ينجز العمل يف مطلع عام 1975. وو�شعت احلكومة ن�شاطها 

الثقايف يف الداخل وعززته بالتفاقات التي عقدتها مع عدد من الدول ال�شقيقة وال�شديقة. 
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ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب، 
       وكانت خدمات الالجئني والنازحني املهاجرين والأن�شار، مو�شع الهتمام اذ ا�شتمرت حكومتي يف 
توفري اخلدمات الرتبوية وال�شحية والتموينية والجتماعية التي تقدم اليهم بالتعاون فيما بني الأجهزة 
التي  املختلفة  والدولية  املحلية  اخلريية  اجلمعيات  ومع  خا�ش  ب�شكل  الدولية  الغوث  ووكالة  املخت�شة 
تلقى دعم احلكومة الكامل لال�شتمرار يف تاأدية دورها الن�شاين الرائع. كما ا�شتمرت احلكومة يف دعم 
احلركة التعاونية لتمكينها من اأداء دورها يف خدمة املواطنني وبالذات يف القطاع الزراعي والنتاجي. 

قيد  هي  والتي  حكومتي  نفذتها  التي  امل�شاريع  يف  الهتمام  من  كبري  ن�شيب  الزراعي  وللقطاع         
وبالذات  الزراعية  املتوخاة من اخلطة  الأهــداف  لطبيعة  تبعا  تق�شر  اأو  تطول  التنفيذ على مراحل 
وفر�ش عمل  اأف�شل  بتوفري دخل  تلخي�شها  اأهداف ميكن  وهي  للتنمية  الثالثية  اطار اخلطة  �شمن 
لقطاع الزراعيني وهو القطاع الكرب والأهم يف بالدنا. وقد �شارت احلكومة بخطى مر�شومة يف اجناز 
الأ�شجار  زراعة  وم�شروع  املحافظات  مختلف  يف  القمح  وم�شروع  البعلية  الزراعة  تطوير  م�شروعات 
املثمرة والتحريج ومراكز البحث والر�شاد الزراعي. واحلكومة نا�شطة يف ا�شتمكال املرافق احلديثة 
من مختربات واخ�شائيني لتاأمني الرعاية والت�شجيع لقطاع الرثوة احليوانية كما تهتم ب�شكل خا�ش 
مبتابعة عمليات ا�شت�شالح الأرا�شي ال�شحراوية التي تتوفر فيها املياه اجلوفية وتدريب اأبناء البادية 

على الأعمال الزراعية وتوزيع الأرا�شي امل�شت�شلحة عليهم. 
       ولكي يكون العمل يف القطاع الزراعي وال�شناعي مي�شورا، لبد من توفري املياه �شواء لالأغرا�ش 
الزراعية البحتة ام لتاأمني مياه ال�شرب، وقد اجنزت احلكومة اأربعة م�شاريع ري كبرية يف املحافظات 
اجلنوبية ومت ت�شليم الأرا�شي التابعة لهذه امل�شاريع لوزارة الزراعة لدارتها وتدريب الزراعيني الأكفاء 
الذين مت متليكهم وحدات زراعية يف تلك املناطق ولكي تتولى ال�شراف عليها و�شيانتها باأحدث الطرق 
الكفيلة بري م�شاحات كبرية يف مناطق اخرى،  والأقنية  املياه  بتامني 50% من  كما قامت احلكومة 
يف  القرى  من  كبرية  جمموعات  حاجات  ب�شد  الكفيلة  امل�شاريع  تنفيذ  مت  ال�شرب  مياه  م�شاريع  ويف 
مختلف انحاء البالد. ويف جمال التعدين واملعادن اجنزت الأعمال املقررة يف خطة التنمية الثالثية 
النحا�ش  احتياطي خام  مليون طن من  الن عن )36(  الك�شف حتى  واملنغنيز ومت  النحا�ش  مل�شروع 
الى جانب الك�شف عن 5ر1 مليون طن من احتياطي خام املنغنيز وبو�شر بالدرا�شات الفنية اخلا�شة 
بطرق ا�شتخال�ش مادتي النحا�ش واملنغنيز من هذه اخلامات بحيث ينتهي العمل من هذا امل�شروع 
عام 1975 وت�شتكمل جميع درا�شات اجلدوى القت�شادية والفنية ل�شتغاللها. كذلك قامت احلكومة 
بالتعاون مع اجلهات الدولية املخت�شة بالتحري عن الفو�شفات يف املنطقة الو�شطى من اململكة ويتوقع 
نتيجة لذلك م�شاعفة احتياطي خام الفو�شفات القابل لال�شتهالك لي�شبح )400( مليون طن وبذلك 

يت�شنى لالأردن زيادة طاقته النتاجية ال�شنوية احلالية البالغة 1.5 مليون طن. 
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       وعلى طريق تنمية القدرة الوطنية على ت�شييق الفجوة بني النتاج وال�شتهالك عملت حكومتي 
على زيادة �شادراتنا والتغلب على �شيق ال�شوق املحلية وايجاد ا�شواق خارجية للت�شدير. ويف جمال 
القطاع ال�شناعي بالذات قامت احلكومة بت�شجيع قيام �شناعات جديدة بلغ راأ�شمال ما اأقيم منها 
بالفعل حوايل )7( ماليني دينار. وللم�شاهمة يف �شبط التوزيع ال�شكاين ولكي تعم الفائدة اأكرب عدد 
ممكن من اأجزاء اململكة، فقد اعتمدت احلكومة �شيا�شة ت�شجيع ال�شناعات اجلديدة وتوزيعها على 
مختلف املحافظات. وقد مت ت�شجيل �شركات وطنية جديدة بلغ جمموعها )392( �شركة بلغ راأ�شمالها 
)3( ماليني دينار وزادت ال�شركات امل�شاهمة العامة راأ�شمالها مبلغ )6( ماليني دينار ومن املقرر 
اأن ت�شاهم احلكومة مببلغ 5ر2 مليون دينار تقريبا يف عدة م�شاريع هامة هي �شركة م�شانع اخلزف 

والورق والأجواخ. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب، 

      لبد يل هنا اأن اأنوه بالنجاح الذي حققته احلكومة فيما يتعلق بتوفري حوايل 70% من التمويل الالزم 
مع  اأجرتها  التي  املباحثات  وذلك عن طريق  الثالثية  التنمية  م�شاريع خطة  لتنفيذ  الأجنبية  بالعملة 
املوؤ�ش�شات املالية الدولية، والت�شال باحلكومات ال�شديقة والتعاون الوثيق الذي ا�شتطاعت اقامته مع 
موؤ�ش�شات التمويل العربية. ويف هذا امل�شمار اأبدى القطاع اخلا�ش يف الأردن ن�شاطا ملحوظا يف مختلف 
جمالت ال�شتثمار والتنمية مما ي�شري الى م�شاهمة هذا القطاع الفعال بدوره املر�شوم يف تنفيذ اخلطة 
جنبا الى جنب مع القطاع احلكومي. وا�شتكمال لهذا اجلهد فقد نظمت حكومتي ال�شيا�شة املالية بوعي 
وجتاوب مع الأو�شاع القت�شادية واملالية التي متر بها البالد وتبعا لذلك كله ازدادت فعالية حت�شيل 
ال�شرائب والأموال الأمريية. وقد عمدت حكومتي الى �شراء مادتي القمح والذرة من اأجل املحافظة 
على ثبات �شعر الرغيف بحيث يكون يف متناول جميع  طبقات ال�شعب وحتى ت�شاهم يف تخفيف اأزمة 

الأعالف. وقد حتملت اخلزينة يف �شبيل ذلك اأكرث من ن�شف الثمن عن املواطن. 
       ودعما للموقف املايل الداخلي اتخذت جمموعة من الجراءات منها ال�شماح  للبنوك التجارية 
الأردنية بقبول ودائع بالعمالت الأجنبية من الأردنيني الذين يعملون يف اخلارج ومن غري املقيمني 
الأردين  املدفوعات  ميزان  تدعيم  طريق  على  و�شريا  ال�شعبة  العمالت  من  املزيد  لجتذاب  �شعيا 

وتوخيا لزيادة روؤو�ش الأموال املتاحة لتمويل ال�شتثمار فــي �شــتى امل�شاريع المنائية. 
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ايها ال�شادة،
       وبال�شافة الى ما تقدم ايجازه فهناك م�شروعات نفذت واخرى يجري تنفيذها تنه�ش بها اأجهزة 
الدولة املختلفة يف ميادين ال�شحة العالجية والوقائية ويف  حت�شني �شبكة املوا�شالت والطرق العامة 
وم�شاريع ال�شكان والأبنية احلكومية وتطوير النقل الربي واجلوي و�شناعة ال�شياحة جتاوبا مع النمو 
املطرد يف قطاعات النتاج والتجارة واخلدمات الجتماعية - وهي تهدف كلها الـــى تطبيق الأ�شاليب 
الزدهــار  حتقيق  نحو  والجتــاه  العاملة  الأيــدي  وت�شغيل  القت�شادي  والتطوير  التنمية  يف  العملية 

القت�شادي يف �شتى امليادين. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب، 

       وحتى يظل املواطن ينعم على الدوام بال�شتقرار وال�شعور بالأمن فقد ا�شتمرت حكومتي يف تنفيذ 
تتبعها  التي  والجــراءات  والأ�شاليب  املدين  والدفاع  الأمن  اأجهزة  تطوير  الى  الرامية  الدولة  �شيا�شة 
املواطنني.  جلميع  با�شطراد  متح�شنة  خدمات  تقدم  تظل  بحيث  ت�شتخدمها  التي  واملعدات  واملرافق 
كذلك حت�شنت اخلدمات التي تقدمها مديرية اجلوازات العامة والأحوال املدنية بافتتاح مكاتب جديدة 
جلميع املحافظات وبا�شتعمال الأ�شاليب الأكرث تقدما يف ت�شهيل املعامالت واجنازها بال�شرعة املمكنة. 

ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب، 
        ازاء ما تقدم من اعباء وم�شوؤوليات وميادين ف�شيحة من العمل وامل�شقة والبناء، وازاء تطلعات 
ال�شعب واملواطنني الى حتقيق احلياة الكرمية الرا�شية ل اأجد دعامة ن�شتند اليها اأقوى من دعامة 
الوحدة الوطنية واجلهد املتكامل، فالى كل اأخ يف هذا البلد العزيز - �شرقيه وغربيه - حتية الواثق 
ب�شدق �شعبه املوؤمن بحق هذا ال�شعب وقدرته، املتكل على اهلل تعالى يف كل ما يفكر ويعمل، فهو ح�شبنا 

وهو نعم املولى ونعم الن�شري،

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

الثنني 12 ربيع الثاين 1404 هجرية
 املوافق 16 كانون الثاين 1984 ميالدية
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 ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 

ح�شرات الأعيان،ح�شرات النـواب
وبالتكال عليه جلت  الأمة  العادية ملجل�ش  الدورة  نفتتح هذه  تعالى   با�شم اهلل وعلى بركة منه         
قدرته نوا�شل م�شرية اخلري من اأجل �شعبنا الويف ومعه و�شوب غايات اأمتنا املاجدة التي بانتمائنا لها 
نعتز اأوفياء لأجمادنا وذكرى �شهدائنا متم�شكني بعقيدتنا وهويتنا العربية الأ�شول وامل�شمون و�شائلني 
اهلل القدير اأن ي�شدد خطانا ويعيننا على  حتمل م�شوؤولياتنا فيما ن�شعى اليه من بناء لقدرات الوطن 
وح�شد جلهود وطاقات ال�شعب ومبا ميكننا من خالل التعاون والتعا�شد مع اخوتنا يف وطننا الكبري من 
جمابهة ما يحيق باأمتنا من اأخطار التمزق والت�شرذم والعدوان والتيه وال�شياع ومبا يهيء لنا ال�شبل 

لتثبيت احلق ولتحرير الر�ش واملقد�شات من قب�شة الحتالل.
 ح�شرات الأعيان،ح�شرات النـواب

م�شوؤولية  واأمانة  وعي  بكل  فيها  ا�شتثنائية حتملتم  دورة  اأعقاب  العادية هذه يف  دورتكم  تنعقد         
وطنية فيما اأجريتم من تعديالت على الد�شتور ا�شتهدفت ت�شويب واقع فر�شته ظروف قاهرة وحماية 
جانب اأ�شا�شي من حياتنا الد�شتورية من �شلل كان يتهدده فيما لو ا�شتمر ذلك الواقع. وهذا اجلانب 
بها هذا  اآمن  التي  امل�شاركة احلقة  وروح  الدميقراطية  الذي جت�شد  النيابية  تعلمون هو حياتنا  كما 
البلد منذ ن�شاأته وحر�ش على حمايتها حتى يف اأحلك الظروف واأ�شعبها. ففي الظروف القاهرة التي 
املجل�ش  امل�شاركة متثلت يف  ملبداأ  اأخرى  �شيغة  ايجاد  نتوان عن  النيابية مل  احلياة  �شبيل  اعرت�شت 
الربملانية  املوؤ�ش�شة  عن  بديال  تكون  لن  انها  اأكدنا  ال�شيغة  تلك  اعتماد  وعند  ال�شت�شاري.  الوطني 

الد�شتورية. فاحلياة النيابية هي ركن اأول واأ�شا�شي يف د�شتورنا ومعلم بارز يف بنياننا ال�شيا�شي.
امل�شاركة دون  الى و�شع طبيعي يج�شد معنى  نعود  النيابية معا، امنا  ن�شتاأنف حياتنا  اذ         ونحن 
انقطاع ن�شـاأ عن اعتبارات مو�شوعية ل �شبيل لنكارها ول جمال لغفالها، واقع ادركه الآباء والأجداد، 
بداية  امل�شرتكة يف  امل�شرية  على  اجماعنا  وبلور  العربي،  لالن�شان  الوحدة  قد�شية هدف  وانبثق عن 

اخلم�شينات دون امل�شا�ش بحق من حقوق ال�شعب الفل�شطيني بعد حترير اأر�شه.
       فقد ن�ش قرار وحدة ال�شفتني يف ن�شيان 1950 على » تاأكيد املحافظة على كامل احلقوق العربية 
يف  فل�شطني  والدفاع عن تلك احلقوق بكل الو�شائل امل�شروعة ومبلء احلق وعدم امل�شا�ش بالت�شوية 

النهائية لق�شيتها العادلة يف نطاق الأماين القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية.
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ح�شرات الأعيان،ح�شرات النـواب
       انكم تبداأون دورتكم ومنطقتنا العربية على مفرتق طرق. واأحداث كبرية تع�شف بها من كل اجتاه، 
ونحن يف الأردن بحكم موقعنا اجلغرايف وانتمائنا العربي نقف يف و�شط تلك الأحداث، الأمر الذي 
ي�شاعف من م�شوؤولياتنا وواجباتنا، وبخا�شة ونحن يف هذه املرحلة نعمل على دعم م�شريتنا امل�شرتكة. 
فعلى �شعيد الق�شية املركزية التي ت�شكل همنا الول ومحور اهتمامنا ما زالت الأر�ش الفل�شطينية 
حتت الحتالل تتعر�ش لجراءات التهويد وال�شتيطان وال�شم التدريجي. وكنا وما زلنا نت�شدى لتلك 
الجراءات  على مختلف امل�شتويات وبكل الو�شائل املتاحة واحتل احلوار والتن�شيق والتعاون مع منظمة 
الواحد،  بامل�شري  امل�شرتك  امياننا  من  انطالقا  هذه  �شيا�شتنا  يف  بارزا  ركنا  الفل�شطينية  التحرير 
وبوحدة امل�شلحة وال�شرر واخلطر. و�شتعمل حكومتي بكل العزم وال�شرار على الو�شول مع منظمة 
الأر�ش  انقاذ  اأجل  للتعاون، ومبباركة ودعم عربيني من  الى �شيغة عملية  ال�شرعية احلرة  التحرير 
والأهل. ولنا وطيد الأمل يف اأن تقابل منظمة التحرير الفل�شطينية م�شاعينا املخل�شة لبلورة ال�شيغة 
العملية التي متكننا جميعا من اأداء الواجب جتاه القد�ش وفل�شطني و�شعبها مبا ت�شتحقه هذه الغاية 

من �شدق يف العزمية والنوايا وجدية يف اجلهد والعمل.
اليه  ي�شعى  الذي  العربي  الت�شامن  بناء  ال�شهام يف  �شيا�شة حكومتي هو  اليه  �شتتوجه  ما  واأول         
ومنحه  به،  امل�شاب  ال�شلل  دائــرة  من  امل�شرتك  العربي  العمل  واخــراج  اأمتنا،  اأبناء  من  املخل�شون 
املرونة الالزمة والقدرة على اتخاذ القرار امل�شتند الى قرار الأكرثية عو�شا عن التم�شك مببداأ اجماع 
قرار  لتعطيل  العربية  واحد يف اجلامعة  لع�شو  الفر�شة  يعطي  لأنه  الذي ي�شعب حتقيقه،  الأع�شاء 
الأكرثية، وكثري من قرارات اجلامعة العربية ت�شهد على هذه احلقيقة �شواء ما ات�شل منها بالق�شية 

الفل�شطينية اأو باحلرب العراقية اليرانية اأو باأزمة لبنان املاأ�شاوية اأو بغريها من الق�شايا العربية.
       وعلى �شعيد احلرب العراقية / اليرانية، ف�شتوا�شل حكومتي وقوفها الى جانب العراق ال�شقيق 
يف دفاعه عن اأر�شه وحقوقه، ويف م�شعاه املخل�ش لنهاء النزاع بالو�شائل ال�شلمية، وعلى اأ�شا�ش من 
احلق وح�شن اجلوار، وعدم التدخل بال�شوؤون الداخلية لكال الطرفني. فا�شتمرار هذه احلرب يحمل 
وتدخل  الدويل  التمحور  الى  وجرها  منطقتنا  اأمن  تهديد  �شـاأنها  من  خطرية  م�شاعفات  طياته  يف 

القوى العظمى، ف�شال عن تهديدها للهوية العربية يف امل�شرق العربي كله.
       كما ان اأزمة لبنان ت�شتحوذ على اهتمامنا املبا�شر ملا انطوت عليه من ماآ�ش ان�شانية ودمار وت�شريد 
وخراب مل ينج منه اأحد، وللواقع الذي و�شلت اليه بتعقيداته املحلية والعربية والدولية نتيجة العدوان 
ال�شرائيلي واحتالل اأجزاء وا�شعة من اأر�شه، بحيث اأ�شبح واقع لبنان اليوم ي�شكل نذير خطر ملنطقتنا 
مبا يحمله من معامل التق�شيم والتمزيق والتمحور، الذي  ل يخدم �شوى مخططات ال�شهيونية واعداء 
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العرب. ومن هنا فقد عملت حكومتي و�شتعمل على دعم كل جهد يوؤدي الى خروج القوات ال�شرائيلية 
الغازية وجميع القوات الأجنبية املتواجدة على اأر�شه، و�شمان وحدة �شعبه و�شيادته على اأر�شه.

 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب
       ان مخططات ا�شرائيل يف التو�شع، وما يتهدد لبنان من تفكك ومتزق، وما يواجهه العراق من 
عنت العدوان والتع�شب، ل ميكن جمابهتها جميعا ال مبوقف عربي حازم وموحد، حت�شد له جميع 
الطاقات والقوى واجلهود، ول يجوز ازاء هذا الواقع اذن اأن تبقى م�شر العربية خارج �شـف اأمتها فال 

غنى مل�شر عن اأمتها ول غنى لأمتها عنها.
العامل  دول  مختلف  مع  اجل�شور  بناء  يف  حكومتي  ت�شتمر  ف�شوف  اخلارجي،  ال�شعيد  على  اأما         
وقواه، �شواء على ال�شعيد الثنائي اأو يف اطار الأمم املتحدة وحركة عدم النحياز والعامل ال�شالمي. 
و�شتوا�شل احلوار مع مختلف التكتالت الدولية من اأجل ك�شب تاأييدها وتطوير هذا التاأييد مبا يخدم 
اأهمية  على  موؤكدين  و�شعبها.  اأر�شها  على  امل�شتمر  وللعدوان  لالحتالل  حدا  وي�شع  فل�شطني  ق�شية 
العربية يف  ال�شيا�شـة  اأن تدار  الدولية، وموؤمليـن  ال�شاحة  العمل على  العربي يف  والتخطيط  التن�شيق 
هـذا املجال على اأ�شا�ش امل�شالح املتبادلة، ولي�ش فقط وفق املبادىء والقيم طاملا اأننا نعي�ش يف عامل 

ل يتحرك ويتفاعل ال يف اطار واقع العتماد املتبادل لدوله و�شعوبه.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

قواتنا  هو  والهتمام،  بالرعاية  حكومتي  جهود  اليه  تتجه  ما  اأول  فان  الداخلي،  امليدان  ويف         
امل�شلحة الأردنية، درع الوطن وحامية الراية، و�شياج ال�شتقالل والكرامة، وبذل كل طاقة يف �شبيل 
اعداد جي�شنا العربي امل�شطفوي وتاأمني ما يحتاج اليه من �شالح ومعدات حديثة ت�شمن له موا�شلة 
ال�شطالع بدوره الوطني والقومي ومواكبة عملية التطوير وبلوغ ما يطمح اليه من قوة وم�شتوى رفيع 
يف ال�شتعداد والتجهيز الى جانب ما هو موروث يف ن�شـاأته العربية الأ�شيلة من قيم اخللق والفرو�شية 

والت�شحية، وروح النظام والطاعة والباء.
       وعلى الرغـم من كافة ال�شعوبات املالية التي تواجهنا وحتد من طموحاتنا، فان ت�شكيل اجلي�ش 
ال�شعبي يحتل مرتبة متقدمة يف �شلم اأولوياتنا لبناء القوة واملنعة و�شيبقى الهدف من تنفيذ فكرته 
ظهريا لقواتنا امل�شلحة يفر�ش نف�شه علينا، لأنه التعبري احلي عن ا�شتعداد كل مواطن للت�شحية يف 

حماية الوطن و�شون حقوقه وكرامته. 
       كما �شت�شتمر حكومتي يف تنفيذ خطة التنمية اخلم�شية، رغم ما يواجهه الأردن من ظروف مالية 
�شعبة ن�شاأت عن اأ�شباب متعددة، منها الركود القت�شادي العاملي الذي انعك�شت علينا بع�ش اآثاره، 
و�شرتكز احلكومة اجلهد على امل�شي يف ا�شتثمار ثرواتنا الطبيعية وبخا�شة يف التنقيب عن م�شادر 
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الطاقة وتنفيذ امل�شاريع النتاجية التي ت�شمن لبلدنا دخال ا�شافيا وتوفر لبنائنا مزيدا من فر�ش 
العمل، كما �شرتاعي احلكومة يف تنفيذها خلطة التنمية هذه حتقيق التوازن  بني النمـو القت�شادي 

والجتماعي جت�شيــدا ملبــداأ التكافــل والعدالة. 
       ويف املجال الزراعي، يحق لنا اأن نفخر باأن مزارعنا الأردين خالل العقد الأخيـر قد اأحـرز تقدما 
ملمو�شـا يف تطوير الأ�شـاليب الزراعية وحتقيق م�شتويات عالية من النتاج. ال ان ما يواجهه يف موا�شـم 
والت�شويق،  النتاج  عملية  لتنظيم  الالزمة  الجــراءات  اتخاذ  يقت�شي  الأ�شعار  يف  تقلبات  من  كثرية 
و�شــتوا�شل احلكومــة العمـل علـى حتقيـق ذلـك فـي اطـار التن�شـيق والتعاون بني جميع املعنيني بالعملية 
الزراعية، ولأن الن�شان يف معايرينا هو اأثمن ما منلك، ولأنه ميثل قيمة عليا نحر�ش على احلفاظ 
الوطن  بناء  بلدنا وعدته يف  املواطن املدرب واملعد خري اعداد كان و�شيبقى عماد ثروة  عليها، فان 
والذود عنه. فان حكومتي �شتوا�شل جهدها يف تطوير برامج الرتبية والتعليم مبا يوؤهلها ملواكبة التقدم 

العلمي وتعميق الهوية الثقافية ملجتمعنا العربي ال�شالمي، ومبا يتنا�شب ومتطلبات التنمية 
واحلياة املتجددة وم�شتلزماتها من اخت�شا�شات فنية ومهنية. كما اأنها �شتوا�شل العمل لتنظيم القوى 
الب�شرية مبا يكفل التوزيع املتوازن بني مختلف الخت�شا�شات التي يحتاجها املجتمع يف حركته الدائبة 

نحو البناء والتقدم.
والبتكار يف  البداع  اأن يحفز مواهب  �شاأنه  الذي من  والريا�شي  الثقايف  بالن�شاط  �شتعنى  كما         
الن�شباط  روح  وتطوير  تر�شيخ  على  و�شتعمل  نف�شـهم،  الوطني يف  العتزاز  ويعمق  �شـبابنا،  اأو�شاط 

العام والتعاون اجلماعي وتنمية حـ�ش املواطنة.
  ح�شرات الأعيان،ح�شرات النـواب

       انه لواجب علينا ونحن يف مطلع ا�شتئناف جمل�شكم واجباته الوطنية والقومية، اأن نتوجه جميعا 
الى الخوة الأهل ال�شامدين على تراب وطنهم يف اأر�ش ال�شراء واملعراج باأطيب التحية والعتزاز 
اأنه مهما طالت معاناتهم فال بد اأن  ب�شمودهم ومقاومتهم الحتالل وممار�شاته. ونحن على يقني 
يزول الحتالل وتتحرر الأر�ش ويعود ال�شعب العربي الفل�شطيني الى اأر�شه، وميار�ش حقه يف تقرير 

م�شريه يف وطنه، وهذا هو منطق التاريخ و�شنة العدل يف هذا الوجود، ولن جتد ل�شنة اهلل تبديال.
       ولعل ارادة اهلل قد �شاءت اأن يعقد ممثلو الأمة من القد�ش والأر�ش التي بارك اهلل حولها الدورة 
العادية ملجل�شهم يف اليوم الذي يبداأ قادة الدول ال�شالمية فيه اأعمال موؤمترهم اخلري املنعقد يف املغرب 

ال�شقيق، ليبحثوا يف �شوؤون امل�شلمني وق�شاياهم، ويف مقدمتها القد�ش واأق�شاها امل�شت�شرخ الأ�شري.
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       واأنها ملنا�شبة طيبة اأيها الأخوة، اأن نتوجه من هذه البقعة التي باركها اهلل الى اخوتنا املجتمعني 
هناك ليعطوا القد�ش جل العناية والهتمام وي�شدوا عيونهم وقلوبهم نحوها كي ي�شدوا الرحال يوما 

اليها، واهلل املوفق وعليه التكال �شبحانه.
       اننا ونحن نفتتح هذه الدورة ملجل�شكم املوقر، لعلى يقني من اأنكم �شتحققون مبا نعهده فيكم من 
تقدير �شادق لأمانة امل�شوؤولية لكل عمل خري م�شرتك وتعاون مثمر بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية 
وهو ما �شوف تقابله اأ�شـرتنا الأردنية الواحدة بالتجاوب وبذل املزيد من الت�شحية واجلهد املتوا�شل 
لل�شري باأردننا الغايل نحو غاياتنا املرجوة من اأجل عزته وحتقيق اأماين اأمته. واهلل ن�شاأل اأن ي�شدد 

خطانا على طريق احلق والر�شاد.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
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فـــي حفل افتتاح الدورة العادية الثانية
ملجل�ش الأمة الأردين العا�شر

الثنني 6 محرم 1405 هجرية
 املوافق 1 ت�شرين الأول 1984 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 

ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 
       على بركة اهلل نفتتح هذه الدورة العادية ملجل�شكم الكرمي يف ميعادها الد�شتوري، �شاكرين اهلل 
جلت قدرته الذي جعل من وطننا رمزا للتجربة العربية الناجحة املرتكزة على الرتاث احلي واملتفاعلة 

مع التطور املنفتح واملزودة بالرادة احلرة. 
العقد  بذلك  فانتظم  الأخــرية،  التكميلية  النتخابات  فازوا يف  الذين  الأخوة  نهنىء  ان  وي�شرنا         
وا�شتوؤنفت امل�شرية الد�شتورية التي حر�شنا ومنذ ا�شتالم م�شوؤولياتنا على حمايتها و�شونها عرب كل 
الظروف، ونحن على ثقة تامة بان �شعبنا العزيز مبا ُجِبَل عليه من محبة، وما فطر عليه من وفاء 
لقيم الأمة واآمالها وتطلعاتها، يرقب هذه امل�شرية التي نتوقع منها جميعا اأن تعزز ال�شتمرارية وتدعم 
ال�شمود، واأن ت�شاعد على ح�شد الطاقات، وتعمل على متتني الن�شيج الوطني للمجتمع وت�شهره يف 

بوتقة العمل النافع املنتج، بروح الوطنية املخل�شة الواعية، ويف اطار الوعي القومي. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

       يف الدورة ال�شابقة ملجل�شكم الكرمي، وا�شلت حكومتي التخطيط والعمل على مختلف الأ�شعدة 
ويف �شائر اجلبهات الداخلية والعربية والدولية، م�شتهدية باملبادىء التي اآمن بها �شعبنا ومبقت�شيات 
الثوابت  بتفاعل  املت�شكل  للواقع  حتليلنا  بنتائج  وم�شتنرية  والقومي،  الوطني  وامننا  م�شاحلنا 

واملتغريات، اقليميا ودوليا. 
      فعلى �شعيد امل�شـــاألة الفل�شطينية، ا�شــتمر احلوار الأردنــي - الفل�شطيني، على اأ�شا�ش اميان الردن 
امل�شتجدات  حول  الت�شاور  مبنهج  وباللتزام  حمايته،  و�شرورة  الفل�شطيني،  القرار  ا�شتقالل  مببداأ 
ل�شالح الق�شية الفل�شطينية. كما وا�شلت حكومتي ت�شديها ل�شور العدوان ال�شرائيلي امل�شتمر على 
الأر�ش العربية املحتلة، والعمل على احباط نتائج الجراءات التي ميار�شها العدو املحتل بهدف طم�ش 
معامل عروبتها وتغيري واقعها وتهجري اأ�شحابها ال�شرعيني، ومن هنا ا�شتمرت حكومتي يف اداء واجبها 
يف تثبيت الأهل وتي�شري امورهــم ودعم موؤ�ش�شاتهم بكل الو�شائل املمكنة و�شمن المكانات املتاحة، 
وبالرغم من الظرف غري العادي الذي جنتاز، كما وا�شلت العمل مع منظمة التحرير الفل�شطينية، 
ومن خالل اللجنة الأردنية - الفل�شطينية امل�شرتكة لدعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني على قلة موارد 
هذه اللجنة نتيجة لتخلف بع�ش الدول العربية عن الوفاء بالتزاماتها الذي ناأمل ال يطول ملا ينطوي 

عليه ذلك من اخطار وم�شار ل تخفى على احد. 
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الراأي،  وت�شتيت  ال�شــف  اأملا يف حالة من متزق  تتلوى  نراها  اأن  فيحزننا  العربية،  ال�شاحة  اأما         
وت�شارب الروؤيــة، وانت�شار ال�شعف العــام فــي اأو�شالها. 

       لقد حمل الأردن منذ ن�شاأته احلديثة، ر�شالة عامة �شاملة للعرب اأجمعني،هي ر�شالة الثورة العربية 
الكربى، ر�شــالة احلرية والوحدة القومية. و�شعب الأردن كجزء ل يتجزاأ من اأمته العربية، كان و�شيبقى 
ملتزما باآمال اأمته منفعال  بالآمها، جماهدا معها لبلوغ غاياتها ودرء الأخطار عنها، مثلما هـــو مت�شبث 
بوحدته الوطنية، متم�شك مبرتكزات �شريته المنائية. ول�شوف يوا�شل الأردن طريقه هذا الذي ارت�شاه 
باميان ل يعرف النكو�ش، وبهمة ل تعرف الفتور، و�شول ملوقف عربي قومي موحد، وت�شامن را�شخ 
ي�شون كرامة الأمة ويح�شد جهودها وطاقاتها، ويكافح اأ�شباب املر�ش يف بنيتها، مما يوفر لها املناعة 

والقدرة على مواجهة مخططات اأعدائها، ورفع الأذى والحتالل عن ار�شها، وحترير مقد�شاتها. 
العادلة  ال�شقيق يف حربه  للعراق  تاأييدها  الثابتة، وا�شلت حكومتي         وانطالقا من هذه املفاهيم 
لدرء العدوان عن اأر�شه العربية، ودعمها له يف دعوته ال�شادقة لوقف هذه احلرب، متهيدا للتو�شل 
الى ت�شوية عادلة للخالف القائم بينه وبني ايران، واقامة عالقات متوازنة معها، تقوم على مبادىء 
التعاي�ش وح�شن اجلوار. وان حكومتي وهي ترى يف �شمود العراق الرائع يف وجه العدوان اليراين، 
ودعوته احلقة لل�شالم من موقع القوة، قب�شا من نور يف عتمة الرتدى والتف�شخ، ليوؤ�شفها ان ترى ايران 
ال�شالمية تتمادى يف التعنت والعدوان، فتحاول تو�شيع م�شرح التوتر لي�شمل اخلليج  والبحر الأحمر. 
لتدويل  ودعــوة  للهيمنة  اليــراين  النظام  نزعة  تعبري عن  ال  ما هي  املحاولة،  هذه  باأن  منا  وقناعة 
ال�شراع، فقد بادرت حكومتي بالت�شال بكل الدول ال�شقيقة املتاأثرة بهذا التوجه، مبديـــة ا�شتعدادها 
لال�شهام بالواجب القومي، وبتقدمي اأي م�شاعدة ممكنة يطلبها الأ�شقاء. كما �شارعت يف تلبية الدعوة 
فـــي كيفية حمايته  للبحث  لعقد اجتماع يكر�ش  الأحمر  البحر  تلقتها ب�شفتها دولة مطلة على  التي 
كممر دويل من اعمال التخريب ومن الهيمنة الأجنبية. ان متادي النظام اليراين، ما كان لياأخذ هذه 

الأبعاد، لو اأنه جوبه منذ البدء مبوقف عربي موحد يعمل على جلمه وتعقيله. 
       اأما يف لبنان، فقد اأبدت حكومتي كل اجلهود التي بذلت وتبذل لخراج املحتلني ال�شرائيليني من 
اأر�شه، وانها وهي حتيي �شمود ال�شعب اللبناين يف جنوبه املحتل، ومقاومته البا�شلة للقوات ال�شرائيلية 
الغازية، لتتمنى للحكومة اللبنانية ول�شائر فئات ال�شعب اللبناين التوفيق والنجاح يف �شعيهم ل�شتعادة 
وحدة لبنان الوطنية و�شيادته على كامل ترابه. ولبنان النازف، هو الآخر �شاهد على حالة التمزق 

التي تعي�شها اأمتنا. 
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حكومتي  فتئت  ما  الأجنبي،  العدوان  من  مختلفة  اأ�شكال  ي�شهد  الذي  العربي  الواقع  هذا  وازاء         
وا�شلت  كما  العربي،  اجل�شم  يف  اخلرق  ات�شاع  دون  للحيلولة  القومية  الأحا�شي�ش  ايقاظ  على  تعمل 
دعوتها وم�شاعيها للم�شاعدة على عقد موؤمتر القمة العربي املرتقب كي يعالج على اأعلى م�شتوى، �شائر 
اخلالفات العربية وي�شع حدا لها، وميهد الطريق اأمام توظيف عنا�شر القوة الذاتية يف خدمة الق�شايا 

القومية يف اطار ا�شرتاتيجية عربية موؤهلة لكبح العدوان واحباط املوؤامرات، قبل اأن يتعذر دروؤها. 
الو�شع  لهذا  املبا�شر  ال�شبب  هما  القومية،  الروح  و�شمور  العربي،  التمزق  اأن  يرى  اذ  والأردن         
الذي تردت اليه اأحوال املنطقة، ولهذه املواقف الدولية التي اأحالت اهمية موقعنا ال�شرتاتيجي، وثقل 
امكاناتنا الب�شرية واملادية الى �شخرية مريرة، ليوؤمن باأن مقيا�ش العمل القومي، هو يف اللتزام مبيثاق 
اجلامعة العربية ل يف انتهاكه، ويف احياء معاهدة الدفاع العربي امل�شرتك، ل يف اغتيالها، وهو كذلك 
يف مدى اإ�شهام اأي طرف يف دفن اخلالف واقتالع اأ�شبابه ووقف التداعي يف اجل�شم العربي وانهاء 
ال�شلل امل�شتقر يف اأو�شاله، وعليه، ل ميكن اأن يكون ال�شرار على ابقاء ال�شقيقة الكربى م�شر، خارج 
اطار العمل القومي، ال ا�شهاما يف زيادة التداعي وال�شلل. وفـــي التحليل النهائي، ل ميكن اأن يكون، 
ال جتاوبا مع تطلعات العدو فــي ا�شعاف اجل�شم العربي من خالل ابقائه مت�شدعا متنافر الجزاء. 
       وانطالقا من هذه احلقائق، وتقديرا منا لدور م�شر القومي، ووزن م�شر الدويل، و�شعب م�شر 
با�شراره على  الأجيال، واعرتافا منا  اأمته عرب  �شبيل  العربي، وملا قدمه من �شهداء وت�شحيات  يف 
النتماء لأمته، بقيادة �شيادة الرئي�ش محمد ح�شني مبارك، فـــي ظروف اأرادت له غري ذلك، وبحر�شه 
الكيد على عــدم التفريط باحلقوق العربيـة، وبامل�شتقبل العربي يف فل�شطني، والعراق، ولبنان، فقد 
قــررت حكومتي ا�شتئناف العالقات ال�شيا�شية كاملة مع م�شر ال�شقيقة، اآملني اأن تكون هــذه اخلطوة 
فاحتة خري اأمــام جميع اخوتنا العرب، مهما كانــت مواقفهم اليوم، ليتخذوا خطوات م�شابهة لت�شويب 
م�شار احلركة العربية الواحدة، ولتعود العالقات العربية - العربية نقية متينة كما يتمناها كل عربي 

ومتليها �شرورة البقاء و�شدق النتماء. 
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

عام  وم�شر  الردن  فقبلت  واخال�ش،  بكل جدية  العادل  لل�شالم  العرب  توجه  منذ حرب 1967،         
1967 قرار جمل�ش الأمن الدويل 242 الذي ين�ش على عدم جواز ال�شتيالء على ارا�شي الغري بالقوة، 
مباديء  يوؤكد على  الذي  الأمن 338  قرار جمل�ش  الأردن وم�شر  عام 1973  ومعها  �شوريا  قبلت  كما 
احلقوق  تعيد  متوازنة،  ت�شوية  حتقيق  نحو  عربية  مبباركــة  الثالث  العربيـة   الدول  242.و�شعت  قرار 
الفل�شطينية  لالأر�ش  ال�شرائيلي  الحتالل  على  وم�شى  املنطقة.  دول  الأمن جلميع  وتوفر  ل�شحابها، 
يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ولالأر�ش ال�شورية يف ه�شبة اجلولن اأكرث من �شبعة ع�شر عاما، مل نغفل 
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الأ�شلحة  من  كواحدة  ا�شرائيل  ت�شتخدمها  التي  حرب  والال  الال�شلم  حالة  جتذر  خطورة  خاللهاعن 
الفعالة فـــي حتقيق اأطماعها التو�شعية، ولــم يعد خافيا على اأحد اأن التوجه العربي املخل�ش نحو ال�شـــالم 
العادل، لــم يقابل ال بال�شتهتار والتعنت من جانب ا�شرائيل، وباملماطلة والرتدد يف الوليات املتحدة 
الأطراف  وقبلت  الثالث.  الفريق  دور  بلعب  ال�شتئثار  الأخري مهمة  العقد  عاتقها يف  على  اأخذت  التي 
العربية بذلك، ظنا منها باأن الوليات املتحدة التي تربطها با�شرائيل عالقات خا�شة �شتت�شرف وفق ما 
تقت�شيه م�شوؤولياتها كدولـــة كربى، ومبا ين�شجم مع م�شاحلها ومبادئها التي تقوم عليها. غري اأنها ومع 
الأ�شف ال�شديد، اتبعت من ال�شيا�شات ما اأعطى ا�شرائيل اأ�شبابا ا�شافية للتعنت، الأمر الذي اأزاحها 
تدريجيا من موقف الطرف الثالث الى موقع الطرف الثاين، وانطالقا من امياننا مببداأ احلوار يف ادارة 
اأملنا من موقف الوليات  اآذار املا�شي عن خيبة  التزامنا  بال�شراحة، فقد اعلنا يف  ال�شيا�شة، ومــن 
املتحدة و�شيا�شتها ال�شرق اأو�شطية، ولكن امياننا بال�شالم، وحر�شنا على اإجناح م�شاعيه، حدانا للبحث 
عن خيار اآخر، يكفل التو�شل الى ت�شوية عادلة، ويخرج امل�شاألة من دائرة اجلمود، الى ال�شاحة الدولية. 
فكانت دعوتنا لعقد موؤمتر دويل لل�شالم برعاية الأمم املتحدة، ت�شارك فيه الدول دائمة الع�شوية يف 
جمل�ش الأمن، مع �شائر الأطراف املعنية. ورحبت حكومتي بالقرتاح ال�شوفياتي الذي يدعو هو الآخر 
ملوؤمتر �شالم دويل. وقمنا ب�شرح موقفنا ودوافعه واأ�شبابه الى عدد من الدول ال�شديقة، �شواء من خالل 
اأو من  اأثناء الزيارات التي قام بها عدد من زعماء العامل وقادته،  اللقاءات التي متت هنا يف الأردن 

خالل الت�شالت الدبلوما�شية الخرى التي اأجريناها على مختلف امل�شتويات. 
يف  جهدنا  �شنوا�شل  ال�شالم  لعملية  كاطار  الدويل  املوؤمتر  عقد  اجل  من  نعمل  ونحن  اأننا  غري         
تدعيم قدرتنا الدفاعية لحباط املخططات ال�شرائيلية العدوانية التي ت�شتهدف الأردن بحكم موقعه 
و�شلته بفل�شطني وق�شية �شعبها. ومن هنا �شرعت حكومتي وعلى �شوء املوقف المريكي ال�شلبي من 
م�شاألة تزويد الأردن امل�شــروع بالأ�شلحة الدفاعية، يف البحث عن احتياجاتها يف دول اخرى، اميانا 

منها ب�شيا�شة تنويع م�شادر الت�شلح. 
       ان جي�شنا العربي الأردين، بحكم ن�شاأته وتكوينه، وبحكم الواجبات امللقاة على كاهله وهو يواجه 
حركة التو�شع ال�شهيوين على اطول جبهة عربية، يجعل منه كما يدل عليه ا�شمه جي�شا لالأمة العربية. 
واملنا اأن يتفهم اخوتنا العرب هذه امل�شوؤولية التي يحملها، ول يبخلوا عليه وهو منهم ولهم، مثلما، 
هو منا ولنا، مبا ي�شتحقه من دعم ورعاية، اأو على الأقل اأن يفوا بالتزاماتهم وتعهداتهم نحوه، ليكون 

على امل�شتوى الذي يتمناه كل عربي ويف لأمته وغيور على حقوقها وم�شتقبلها. 
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       ان حكومتي، وبرغم الظروف املالية الع�شــرية التي متر بها الدولة، عملت بكل طاقاتها، وما زالت 
لتوفري املمكن مما يحتاجه جي�شنا من اأ�شلحة ومعدات، كما اأنها ما�شية يف اعداد م�شتلزمات اجلي�ش 
ال�شعبي، ليكون رديفا لهذا اجلي�ش، ولتتكامل قدراتنا الدفاعية الذاتية مب�شاركة �شائر فئات ال�شعب 
يف الدفاع عن الراية والذود عن حيا�ش الوطن يف وجه التهديدات ال�شرائيلية املعربة عن املخططات 

التو�شعية للحركة ال�شهيونية. 
ت�شوية �شلمية، ما  للتفاو�ش على  الأخرية  الدعوة ال�شرائيلية  اأن   : املكان  وانني لأعلن من هذا         
هي ال مناورة للت�شليل واخلداع، فال ال�شروط التي رافقتها، ول �شكل احلكومة ال�شرائيلية احلالية، 
ول توجهات ال�شعب ال�شرائيلي التي ك�شفت عنها النتخابات الأخرية، ت�شري الى جدية هذه الدعوة. 
الدويل 242 يف  الأمن  بقرار جمل�ش  ا�شرائيل  التزام  ال�شالم، هو  نحو  التوجه  معيار اجلدية يف  اأن 
كل مبائده واأجزائه، والتزامها بقرار جملـــ�ش الأمن 338 الذي ين�ش على عقد موؤمتر دويل لل�شالم 
برعاية الأمم املتحدة. لقد خربنا والعامل كله �شاهد على ذلك، اأ�شاليب املراوغة واملماطلة التي اتبعتها 
واقع  على  تغيريات  واجراء  الوقت  لك�شب  املا�شية  عاما  ع�شر  ال�شبعة  عرب  وظفتها  والتي  ا�شرائيل، 
الأر�ش املحتلة. تلك التغيريات التي حتاول ا�شرائيل اليوم الت�شرت خلفها يف تربير موقفها الراف�ش 

ملبداأ مقاي�شة الأر�ش بال�شالم. 
       واذا كانت ا�شرائيل �شتظل متم�شكة باعتقادها اأن الأمر الواقع كفيل بزعزعة مت�شكنا بحقوقنا، 
فهي مخطئة، وواهمة. ويكفي اأن نذكرها يف هذا ال�شدد، باأنها بادعاءاتها الزائفة حول حقوق باطلة، 
متكنت هي نف�شها وبا�شتغالل عوامل خا�شة من احتالل ارا�شينا العربية يف حرب عدوانية. فما الذي 
يجعلها تعتقد  ونحن علــى حــق بني وا�شــح و�شوح ال�شم�ش، باننا �شنتخلى يوما عــن حقوقنا ال�شرعية 

يف اأر�شنا ومقد�شاتنا وهويتنا امل�شتمدة منها؟. 
       ال ترى ا�شرائيل املفارقة العجيبة يف موقفها هذا، حينما تفرت�ش اأن بامكانها ا�شتالب اأر�ش الغري 
على اأ�شا�ش ادعاءات باطلة، ول تفرت�ش اأن هذا الغري �شينا�شل من اأجل ا�شرتداد حقوقه امل�شروعة 

الثابتة تاريخيا وواقعيا وثقافيا وح�شاريا وب�شريا؟.
       اذا كانت ا�شرائيل ل تريد اأن ترى ذلك. فعليها اأن تدرك بانها ل تخدم ق�شية ال�شالم، ول تخدم 
�شعبها �شواء على املدى القريب اأو املتو�شط اأو البعيد، لأننا ل ميكن اأن نتنازل عن ذرة من الرتاب يف 
ال�شفة الغربية وقطاع غزة وه�شبة اجلولن، ول عن حجر �شغري يف م�شاجدنا وكنائ�شنا ومقد�شاتنا 

مهما طال الزمن، وغلت الت�شحيات. 
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ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب، 
       انكم تدركون اأن العمل التنموي جهد وطنــي �شامل، ي�شارك فيه املواطنون جميعا، ومـــن خالل هذا 
التعا�شد، ي�شتطيع بلدنا اأن يقيم اقت�شادا �شليما، ودولــــة قويـــة مهيبة اجلانب، ثابتة اخلطى، على طريق 
التقدم والنماء. والتحديات التي تواجه بلدنا ازدادت �شرا�شة ب�شبب الظروف القت�شادية القا�شية التي 
بداأنا نواجهها، وبعد ما من اهلل على بلدنا بالتقدم املذهل والنمو املطرد، و�شلت الينا عوادي التقلبات 

الدولية والرتاجع يف مداخيل الدول النفطية وال�شلبيات الناجمة عن التوتر واحلروب يف املنطقة. 
       وو�شعت حكومتي ن�شب عينيها اأن املنعة القت�شادية وال�شمود اأمام التقلبات، هو واجبها الأ�شا�شي 
الكرمي لأبنائه، وقد �شخرت  العي�ش  احلر  البلد متما�شكا منيعا، وقادرا على توفري  حتى يبقى هذا 
المكانيات املالية والنقدية املتاحة لها لكي تبقي زخم التنمية على اأعلى م�شتوى ممكن، وم�شت يف 
متتني البنية ال�شناعية وامل�شاريع الكبرية التي عولنا عليها يف �شنع م�شتقبلنا القت�شادي، وتر�شيخ 
اعتمادنا على الذات، ووا�شلت تنفيذ الربنامج الوطني للتنقيب عن النفط، واأقرت خطة ت�شتهدف 
تكثيف اجلهد يف هذا املجال، واأعطت مو�شوع الأمـــن الغذائي ما ي�شتحقــه من اولويــة يف جمالت 
توفريه وانتاجه، وت�شعى لكي تر�شخ الزراعــة كو�شيلة حياة ومنهج انتاج يف هذا البلد اخلري. والردن 
ال�شعيدين،  ات�شالته على  دائرة  يو�شع  لكي  دولية،  اليه من مكانة  وما و�شل  موؤهل بحكم قدراته، 

القليمي والدويل، و�شول الى عالقات متوازنة، تقوم على اأ�ش�ش من التكافوؤ والنفع املتبادل. 
       وبحكم التطور امل�شتمر، فان حكومتي تدرك اأن النت�شار على امل�شاعب   اقت�شاديـــة كانت اأم 
اجتماعية اأم �شيا�شية - ل يتم ال بالن�شان املوؤهل والواعــي. لقد جتاوزنا يف التعليم والتاهيل مرحلة 
الكم، والتفاخر بالعدد، وبات الواقع ميلي نظرة جديدة يف اعداد الن�شان املوؤهل القادر على اداء عمله 
باتقان وفق حاجات املجتمع واولوياته، ولذلك، قامت حكومتي بالرتكيز على تطوير النظم والو�شائل 
املطلوب  توقيته، ومعربا عن اجلهد  للتطوير الداري �شائبا يف  الوطنية  اللجنة  اإن�شاء  الدارية، وجاء 
لتح�شني الداء وتقلي�ش الكلفة من خالل تنمية القدرات الدارية املتفاعلة مع دواعي التقدم وبواعث 

زيادة النتاجية وال�شاعية لتوفري اخلدمة ال�شليمة للمواطنني باأق�شر مدة ممكنة. 
       وت�شعى حكومتي كذلك، لعادة النظر يف التعليم العايل حتى يوفر لأبنائنا فر�ش العمل الكرمية 
عند تخرجهم وت�شديهم للحياة وتعقيداتها ومتطلباتها. وتعلمون ان التعليم العايل بات ظاهرة يف 
حياة كل اأ�شــرة اردنية، بحيث غدا من ال�شروري اجراء التخطيط ال�شليم له واعادة تقييم العملية 
التعليمية مبجملها مبا ي�شمن حتقيق التميز مب�شتواه املعريف والتدريبي للمواطن الأردين الذي ميثل 

ثروة البلد احلقيقيــة. وقـد �شرعت حكومتي بالت�شدى لهذه امل�شكلة بكل جدية ووعي.
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       ان املنعة القت�شادية لالأدن، �شتبقى مرتبطة بالأمة العربية، وقد وا�شلت حكومتي العمل على 
لهذه  حكومتي  من  وتقديرا  التعليمي،  تخطيطها  ويف  التدربيبة،  �شيا�شاتها  يف  احلقيقة  هذه  هدى 
املعطيات الأ�شا�شية، فقد بذلت جهودا كبرية من اأجل توثيق ال�شالت القت�شادية والتجارية معها، 
وال�شتجابة لدواعي العمل العربي امل�شرتك يف جميع املحافل العربية، و�شممت على اأن تبقى العالقات 
القت�شادية وثيقة  بغ�ش النظر عن واقع العالقات ال�شيا�شية ، ول ننطلق يف هذا التوجه ال عن قوة، 
العرب وح�شنهم يف  لأبناء  امل�شتقبل  العربي، هما �شمان  واملايل  القت�شادي  التكامل  باأن  لقناعتنا 
ال�شغط على امل�شتهرتين بحقوقنا واملراهنني  على �شعفنا، لكي يعيدوا النظر يف مواقفهم ويغريوا من 

�شيا�شاتهم العدائية. 
 

ح�شرات العيان، ح�شرات النـواب 
       اننا نزداد اميانا يوما بعد يوم، بان لالأردن دورا تاريخيا يف وطننا الكبري، ويف محيطنا اجلغرايف 
القومي، لأنه ميلك القدرة لأن يكون منوذجا يحتذى، وقدوة موؤثرة، �شاحلة من خالل جناح جتاربه 
و�شالبة بنيته، وما يتحلى به من مناخ محبة وت�شامح ووفاء، ولن يتاأتى هذا، ال بف�شل تعاون ال�شعب 
واحلكومة، ومتانة ن�شيجه الوطني. وان جمل�شكم الكرمي لقادر على اداء هذا الدور الكبري يف ا�شاعة 
روح العمل والنتاج والتقدم وامل�شاركة والتعاون بني مختلف فئات ال�شعب وقطاعاته، ويف ن�شر الوعي، 
و�شد الطرق اأمام اأ�شلحة النق�شام والتفتيت التي حاول اعدائنا بثها والولوج من خاللها التي بنيتنا 
يف  م�شريتنا  ونربا�ش  قوتنا  وقاعدة  نه�شتنا  عماد  الد�شتورية  موؤ�ش�شاتنا  تعاون  و�شيبقى  املتما�شكة. 

خدمة اأهداف اأمتنا وم�شتقبل اأجيالنا. 

واهلل املوفق، ومنه العون وال�شداد والر�شاد، 
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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فـــي حفل افتتاح الدورة العادية الثالثة
ملجل�ش الأمة الأردين العا�شـر

ال�شبت 19 �شـــفر 1406 هجريـــة
املوافــق 2 ت�شـــرين الثــاين 1985 ميالديـــة
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 

ح�شــرات الأعيان، ح�شــرات النـواب
       ب�شم اهلل العلي القدير نفتتح هذه الدورة العادية الثالثة ملجل�ش الأمة العا�شر ، حامدين اهلل تعالى 
ان مكنكم، خالل الدورة العادية وال�شتثنائية املا�شية التي توا�شلت دون انقطاع على مدى العام من 
تر�شيخ دعائم امل�شرية الد�شتورية التي حر�شنا على �شونها وحت�شينها وار�شاء تقاليدها العريقة يف 
اأردننا احلبيب : نهجا يف احلياة، ومنارا للحكم الدميقراطي القومي. وانني لأ�شعر بال�شعادة تغمرين 
ونحن ن�شجل بالعتزاز اجلهد العملي البناء الذي جتلى يف تعاون ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعة يف 
التجربة  اأ�شبحت  بحيث  واملواطنني،  الوطن  وتعديلها خلدمة  وتطويرها  والقوانني  الت�شاريع  ا�شدار 
الأردنية مثال عاليا جديرا باأن يحتذى يف اأ�شول حكم ال�شورى التي تتطلع اليها جميع �شـعوب اأمتنا 
يف  املثلى  ال�شالمية  العربية  لقيمنا  احياء  ت�شكل  مثلما  عام،  بوجه  الثالث  العامل  و�شـعوب  العربيـة 
اأمة اأخرجت للنا�ش. فكلنا راع وكلنا م�شوؤول عن رعيته  عهودها الذهبية التي جعلت من اأمتنا خري 

بالتوا�شل والتوافق واملحبة و�شيادة القانون.
ح�شــرات الأعيان، ح�شــرات النـواب

بناءا على  الر�شى قيام احلكومة،  اذا كان اعتزازي باجنازاتكم كبريا فان مما يبعث يف نف�شي         
توجيهاتنا بخطوات وا�شعة املدى  يف احلكم املحلي وتطبيق الالمركزية ونظام التق�شيمات الدارية الذي 
يعك�ش التطورات التنموية الغامرة والتو�شع ال�شكاين الكثيف يف مختلف ربوع اململكة، مبدنها، وباديتها، 
وقراها، ومراكز جتمعاتها، بحيث اأ�شبح اختيار املواطنني لبلدياتهم وجمال�شـهم املحليـة و�شـائر �شــوؤون 

احلكم املحلي حقا مقد�شا ميار�شونه، وواجبا �شتحر�ش اأ�شد احلر�ش على �شيانته وتطبيقه.
اأر�شية الواقع ال�شلدة، وت�شكل قاعدة الهرم الوا�شعة التي  اإن الدميقراطية الرا�شخة تبداأ من         
ترتابط حلقاتها �شعودا حتى م�شتوى القمة. الدميقراطية الأ�شلية تتمثل يف �شنع القرار على اأر�ش 

الواقع وعلى جميع امل�شتويات ولي�شت �شعارا براقا بغري م�شمون.
       حتقيقا لهذه الأهداف ال�شامية، و�شمانا لتمثيل اأو�شع واأ�شمل جلميع املواطنني يف مناطق اململكة كافة، 
فان حكومتي �شتتقدم الى جمل�شكم الكرمي بقانون انتخابات جديد يج�شد هذه املبادىء والغايات ويعززها.

 ح�شـرات الأعيان، ح�شـرات النـواب
       قد كان الأردن و�شيظل على الدوام معتزا بتقاليده الع�شكرية الرفيعة، وبقواته امل�شلحة البا�شلة 
التي ت�شكل درع الوطن و�شياجه املنيع لدرء اأي عدوان مي�ش �شيادته وحرمته واأمنه. وللجي�ش العربي 
الأردين امل�شطفوي ر�شالة را�شخة مميزة متوارثة منذ الثورة العربية الكربى يف الذود عن حمى الأمة 
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العربية يف كل بقاعها، وحترير ما اغت�شب من ثراها املقد�ش، وحتقيق  ا�شتقاللها ووحدتها ومنعتها.
نبخل  ولن  وتدبرينا،  تفكرينا  يف  املطلقة  الأولوية  امل�شلحة  قواتنا  نويل  فاننا  املنطلق،  هذا  من         
عليها حتت اأي ظرف من اأجل تدعيمها وتزويدها باأحدث الأ�شلحة واملعدات، واملحافظة على م�شتوى 

تدريبها الرفيع.
       نود ان نوؤكد هنا، اأننا م�شممون على تاأمني ما نحتاج اليـه من اأحـدث الأ�شلحة والتجهيزات من 

امل�شادر املتاحة لنا كافة دون اأي اعتبار للعراقيل التي تو�شع يف طريقنا.
       اأود ان اأ�شـجل بعميق الر�شى اأن قانون خدمة العلم يطبق بدقة و�شمول، بحيث اأ�شبح جزءا ل 
يتجزاأ من حياة جمتمعنا، واأ�شبح يردف قواتنا امل�شلحة بقوى ب�شرية حا�شدة موؤهلة بالعزمية والعلم 

وال�شتعداد لكل ت�شحية للذود عن حمى الوطن.
       ما اأ�شـجل بعميـق الرتياح، �شـروع حكومتـي يف تنفيـذ قانون اجلي�ش ال�شعبي، الذي اأقره جمل�شـكم 
الكريـم يف دورتـه املا�شية بدءا مبحافظة البلقاء. ونحن نعمل جاهدين على تو�شيع وتاأمني م�شتلزماته 
جميع  دونها  تتك�شر  وقلعة  ال�شالح  �شاكي  �شعبا  الأردن  ي�شبح  بحيث  كله  الوطن  اأرجــاء  يعم  حتى 

مخططات العدوان.
باأحدث  وتزويدهما  املدين  والدفاع  العام  الأمــن  اأجهزة  بتطوير  كبريا  اهتماما  حكومتي  تويل         
النظم والتجهيزات املتطورة، لأن ا�شتقرار اجلبهة الداخلية ومتا�شكهما هما الأ�شا�ش لكل عمل منتج 
خالق. والأمن العام يف كل الحوال يجد يف املواطن ال�شريف �شريكا له يف توفري الطماأنينة والنظام 

وال�شتقرار على اأ�شا�ش اميان اجلميع باأن كل مواطن خفري اأينما كان موقعه : عمال و�شكنا.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

       اإنني من على منربكم هذا لأبعث الى اأهلنا ال�شامدين املوؤمنني يف املحتل من اأر�شنا : يف ال�شفة 
الغربية الغالية، ويف غزة ها�شم، ويف القد�ش العربية اخلالدة، مهوى الأفئدة والقلوب بتحية �شادرة 
من العماق، حتية اكبار واجالل، وتقدير واعجاب، لل�شمود البطويل ال�شامخ الذي يتحدى كل يوم 
اأعتى احتالل ا�شتيطاين عرفه التاريخ املعا�شر. ان ما يتعر�ش له اأهلنا يف وجه جميع �شنوف القهر 
يف  جذوره  ال�شاربة  وال�شالمي  العربي  الوجود  ت�شتهدف  التي  واحلرمان  الغا�شمة،  والقوة  والعنت 
اأعماق التاريخ، لهو حتد م�شريي ل يقت�شر على �شعبنا العربي الأ�شيل يف فل�شطني، وامنا ي�شكل اأي�شا 
منطلقا لتهديد الوجود العربي وال�شالمي على امتداد منطقتنا احل�شارية املرتامية الأطراف. انها 

محاولة لفر�ش الهيمنة على اأمتنا بدعم غري محدود من قوى عاملية توؤيد هذا العدوان.
       اإن معاناة اأهلنا اليومية يف حياتهم ومعي�شتهم واأرزاقهم قد بلغت حدا ل ميكن ال�شكوت عليه اأو 
ال�شامدين �شمن  امل�شاعدات لأهلنا  القومية يف تقدمي  التهاون فيه. ان حكومتي �شتظل م�شوؤوليتها 
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العربية  الدول  تقدمه  الذي  املحدود  الدعم  اأن  مع  منذ عام 1967.  فعلت  كما  املحدودة،  امكاناتها 
ال�شقيقة من خالل اللجنة الردنية الفل�شطينية امل�شرتكة اأخذ يتناق�ش يف ال�شنوات الأخرية تناق�شا 
يدعو الى القلق العميق، لأنه ياأتي يف وقت ت�شهد فيه الأر�ش املحتلة تفاقم البطالة، وانعدام فر�ش 
العمل، وم�شادرة الأر�ش واملاء واملوارد واملمتلكات وفر�ش ال�شرائب الفاح�شة. لقد اأ�شبح لزاما علينا 
التحرك الفوري مع اأ�شقائنا العرب لعقد اجتماع عاجل على م�شتوى رفيع لتدار�ش الو�شع من جوانبه 

كافة لئال حتل الكارثة - ل قدر اهلل -.
       اإن دعم �شمود اهلنا يف الأر�ش املحتلة، بال�شافة الى جوانبه الن�شانية التي تفر�شها واجبات 
كانوا  وان  واأهلنا،  كله.  العربي  القومي  بالمن  ع�شويا  ارتباطا  يرتبط  وال�شرف،  واملــروءة  الخــوة 
يرزخون حتت الحتالل البغي�ش منذ نيف وثمانية ع�شر عاما، فانهم ي�شكلون يف ثيابهم على اأر�شهم 
احلقيقة الأ�شا�شية التي ن�شتند اليها يف ا�شتعادة حقوقنا املغت�شبة، ومن هنا، فان العمل على تثبيت 
هنا  ومن  املحتلة.  الأر�ش  �شيا�شـة حكومتي جتاه  الولى يف  الركيزة  هو  باأر�شـه  الفل�شطيني  ال�شعب 
بالأهل  �شالتنا  تنظم  التي  والتعليمات  الجــراءات   ملراجعة  اجلهود  بذل  حكومتي  توا�شل   : اأي�شا 
هناك و�شالتهم بنا، وحتديثها، لتعميق الأوا�شر ومد يد العون والتي�شري للمواطنني ولالنتاج الزراعي 
وال�شناعي يف النتقال والعبور. ويف هذا الطار : �شـرعت حكومتي فعال يف م�شح الحتياجات التنموية 
يف الأر�ــش املحتلة وحتديد املجالت الأكرث مــردودا والجــزل يف اجلــدوى، ودرا�شتها بعناية وعمق، 
متهيدًا ل�شتكمال عنا�شر خطة عامة وبرامج تف�شيلية للتنمية القت�شادية والجتماعية يف الأر�ش 

املحتلة، اآملني اأن تو�شع مو�شع التنفيذ حال اكتمالها وح�شب المكانات املتوفرة.
 اأيها ال�شادة الأعيان والنواب

تنبع من عراقة  �شيا�شة قومية جادة متزنة  اتبعت حكومتي على �شعيد عالقاتنا اخلارجية         قد 
هذا البلد الأردين العزيز يف العروبة وال�شالم، ومن انفتاحه الوا�شح على الدول جميعا، ومن متر�شه 
العربي  الت�شامن  باأن  العميق  امياننا  ومن  العربية،  املجموعة  وتو�شطه يف  العربية  باحلركة  الطويل 
متليه احلياة العربي امل�شرتكة وامل�شالح املوحدة وامل�شتقبل الواحد. ويفر�شه التزامنا مبيثاق جامعة 

الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي امل�شرتك وقرارات القمم العربية.
       نحن من هذا املنطلق، نعترب اأن ق�شايانا العربية الكربى هي م�شوؤولية م�شرتكة بني الدول العربية. 
وحتتم توحيد هذه اجلهود وتني�شقها وتوجيهها نحو معاجلة الق�شايا مبا يحقق الأهداف والماين القومية.

       قـد زاد مـن امياننا ب�شـرورة العمـل العربـي امل�شــرتك مـا ن�شـاهده بحزن �شـديد من متـزق يف �شـفوف 
ال�شقيقة يف  الدول  ال�شيا�شات والجتاهات بني  ت�شارب  نراه من  وما  فئاتها،  وت�شـارع بني  العربية  الأمـة 
الأمـور امل�شريية، وما نالحظه من تردد يف عقد الجتماعات العربية املقررة، كلما دعت احلاجة الى ذلك.
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       من هنا : جاءت تلبيتنا للدعوة الى ح�شور موؤمتر القمة العربي الطارىء يف الدار البي�شاء، الذي 
كان من نتائجه : الدعوة الى ح�شد طاقات المة العربية، ونبذ اخلالفات بينها، و�شرورة الت�شامن 

بني دولها، وت�شكيل جلان ت�شعى الى التوفيق بني الأ�شقاء العرب.
       ا�شتنادا الى ما اأعلنه موؤمتر القمة الطارىء، وبدافع نبيل من اململكة العربية ال�شعودية واجلمهورية 
التون�شية والأمني العام جلامعة الدول العربية، فقد متت لقاءات يف جدة والريا�ش بدعوة من �شمو 
ويل العهد ال�شعودي بني اململكة الردنية الها�شمية واجلمهورية العربية وال�شورية على م�شتوى رئي�شي 
الوزراء يف البلدين ال�شقيقني ملراجعة العالقات بينهما بروح متيزت باملكا�شفة والخاء واحلر�ش على 
للروابط  بداية طيبة، نظرا  اأن حتقق هذه الجتماعات  الطبيعي  العليا. وكان من  العربية  امل�شلحة 
بني البلدين، وللنيات املخل�شة التي اأظهرها املجتمعون. و�شت�شتاأنف هذه الجتماعات بحيث تتناول 
كل م�شاألة كان حولها اختالف، وبحيث تنمي كل من �شـاأنه اأن يوؤمن امل�شالح امل�شرتكة ويوطد ح�شن 
اجلوار. ان همنا هو : اأن نعيد لهذه الأمة حيويتها ومكانتها ومتا�شكها وقوة كلمتها. ن�شعى الى هذا 
العمل امل�شتمر �شمن النطاق العربي، وباجلهود التي نبذلها يف املحيط الدويل الأو�شع، حتقيقا مل�شالح 

اأمتنا وخدمة لق�شاياها العادلة.
ق�شية  اأنها  عدا  فهي  امل�شرتك،  العربي  العمل  اطار  اهتمامنا يف  مركز   : الفل�شطينية هي  والق�شية 
الق�شايا العربية، فقد كانت و�شتبقى لنا يف الأردن �شغلنا ال�شاغل، لأنها تتغلغل يف نف�ش كل فرد من 
اأبناء �شعبنا وتدخل كل بيت من بيوتنا. ونعتربها قدرا كتب علينا اأن نواجهه بكل �شـرف وب�شالة ووفاء. 

لنها ق�شية عدوان يجب اأن نرده، وحق يجب اأن ن�شرتده.
       من هنا كانت كل ن�شاطاتنا وحتركاتنا، مبا فيها حتركنا امل�شرتك مع منظمة التحرير الفل�شطينية 
اأركان الأمر الواقع الذي اأخذ يرت�شخ يف ظل الالحرب والال�شلم. ولقد عملنا ول  ت�شتهدف زعزعة 
نزال على ت�شليط الأ�شواء وتنوير الأذهان للرتكيز على املبادىء التي ميكن اأن يقوم عليها ال�شالم يف 
ال�شرق الأو�شط. وقد كان حتركنا حلقة من حلقات العمل العربي امل�شرتك. وبابًا من اأبوابه. وانطالقة 

ديناميكية موؤثرة، مبنية على القاعدة ال�شلبة التي بلورتها قمة فا�ش.
       �شنظل نحمل واجبنا القومي والوطني نحو هذه الق�شية املقد�شة، ونقوم مب�شوؤولياتنا وم�شاعينا 
نحو احالل ال�شالم العادل وال�شامل يف ال�شرق الأو�شط، على اأ�ش�ش ال�شرعية الدولية، وعلى ما قررته 
حت�شره  دويل  موؤمتر  اطار  ويف  الأو�شط،  ال�شرق  واأزمــة  الفل�شطينية  الق�شية  ب�شاأن  املتحدة  الأمم 

اأطراف النزاع املعنية كافة.
       نحن نرى اأنه بغري هذا، ل �شبيل لل�شالم، وبغري هذا، تبقى منطقة ال�شـرق الأو�شـط يف ا�شـطراب 
دائم وتوتـر م�شـتمر، يهددان ال�شتقرار يف املنطقة، وال�شالم العاملي جراء ذلك. ولن يكتب التاريخ 
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باأي حال من الأحوال اأننا خ�شعنا لتعنت ا�شرائيل و�شيا�شـة الأمر الواقع التي تتبعها، اأو اأننا تنازلنا 
عن حقوقنا امل�شروعة.

مع  املمتازة  الوثيقة  بعالقتنا  واملعزز  العربي  الت�شامن  الى  امل�شتند  املتوا�شل  الدائب  عملنا  اإن         
جميع الدول، كفيل باأن يو�شلنا الى �شاطىء الظفر والأمان.

       قد عر�شت الق�شية يف الأمم املتحدة، مبنا�شبة عيد تاأ�شي�شها الأربعني، اأمام اأكرب عدد من القادة 
والروؤ�شاء. وو�شعت الهيئة الدولية، يف اخلطاب الذي األقته، اأمام م�شوؤولياتها عن الق�شية الفل�شطينية 
بالأثر  و�شعرت  الأو�شط.  ال�شرق  اأزمة  اليوم  واأ�شبحت  وعا�شت معها،  املتحدة  ن�شـاأت يف المم  التي 

العميق الذي اأحدثه عر�شنا للق�شية وبالتجاوب الوا�شع مع دعوتنا اخلرية.
       لئن كنا ن�شعى مخل�شني الى �شـق الطريق نحو ال�شالم، فذلك لأننا : فوق نداء ال�شمري، م�شوؤولون 
فيه،  الأهل حتت الحتالل مما هم  انقاذ  �شعينا  نبتغي يف  التاريخ.  واأمام  ال�شعب،  واأمام  اأمام اهلل 
وا�شرتجاع الأر�ش العربية املغت�شبة وا�شتعادة احلقوق امل�شروعة العربية والفل�شطينية. فجهودنا جزء 

من اجلهود العربية اجلماعية، تقوى بها ان هي قويت وتوحدت، وت�شعف ان هي �شعفت وتفرقت.
 اأيها ال�شادة الأعيان والنواب

       ان ا�شـتمرار العدوان اليراين علـى العـراق ال�شـقيق �شـيظل م�شـدر قلق دائم، مثلما هو هم قومي 
رائعا يف  مثال  الذين �شربوا  العراق  اخوتنا يف  الى جانب  العدوان  بدء هذا  منذ  وقفنا  ولقد  كبري. 

الب�شالة والتما�شك والت�شحية يف دفاعهم العادل عن اأر�شهم واأمتهم.
       من املوؤ�شف اأن اجلهود الدولية والعربية وال�شالمية التي بذلت ب�شكل متتابع لقناع ايران بالعدول 
عن فكرة احلرب وقبول ال�شالم على اأ�ش�ش املحادثات ال�شلمية بني البلدين امل�شلمني مل تفلح حتى الآن. 
ول بد من اأن ت�شتمر هذه اجلهود كي تقتنع ايران باأن طريق ال�شالم بني دولتني جمعهما الدين الواحد 
والتاريخ الطويل واحل�شارة امل�شرتكة، هو وحده طريق احلل ملا بينهما من نزاع. و�شن�شتمر يف الوقوف 
الى جانب العراق ال�شقيق ودعم حقه يف الدفاع عن نف�شه واأمته ودعوته الى حل النزاع بالطرق ال�شلمية.

اأيها ال�شادة
       اما لبنان العزيز، فان الأمل ليعت�شر قلوبنا ب�شبب هذه املاآ�شـي والنكبات التي تقع كل يوم فوق ترابه وعلى 
اأيدي اأبنائه. ونهيب ال�شعب اللبناين العريق اأن يعود الى ر�شده ويرحم حاله وبلده واأبناءه والأجيال املتعاقبة.
       لئن كانت النكبات ما تنفك ت�شيب اأمتنا يف مختلف اأقطارها، فان ما اأ�شاب ال�شودان ال�شقيق 
من نكبة اجلفاف، يجعلنا نهب ملوؤ�ش�شاته ومد يد العون اليه، ومنا�شدة الدول ال�شقيقة القادرة اأن تنهد 
الى ما ميليه الواجب ، فتقدم له ما يعينه على تطوير اقت�شاده وحت�شني اأحوال املعي�شة بني اأبنائه، فال 

تتكرر ماأ�شاته.
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 اأيها الخوة الأعيان والنواب
       اإننا ونحن نعتمد على اهلل �شبحانه وتعالى، يف كل اأعمالنا وغاياتنا، لنجد يف �شعبنا اللبنة الولى 
النه�شة  �شــيد  الذي  املعطاء  الكرمي  �شعبنا  ان  وم�شوؤولياتنا.  بواجباتنا  ال�شطالع  من  متكننا  التي 
والعمران يف اأرجاء وطننا الأردين املقد�ش جدير باأن يلقى منا اأق�شى ما ن�شتطيع اأن نقدمه اليه من 

عون وخدمات.
       من هذا املنطلق، ومن اأجل اأن نبني ونعلي. فقد خطت حكومتي خطوات واعية، تنظيمية عملية 

جادة، كي ن�شتثمر الأر�ش، ونزيد املوارد، ونوؤمن له اخلري والدعم والكتفاء.
 ح�شرات الأعيان، �شرات النـواب

       يف الدورة ال�شابقة ملجل�شكم الكرمي وا�شلت حكومتي العمل والتخطيط و�شع ت�شور �شامل متكامل 
جديد حلا�شر جمتمعنا الأردين وم�شتقبله املتطور بخطى �شريعة واثقة للحاق بركب املجتمعات التي 
�شبقتنا يف معارج التقدم والعلم، ونحن نقف على م�شارف الهزيع الخري من هذا القرن الع�شرين. 
ي�شحب ذلك كله احياء وتعميق وتفهم �شحيح لقيمنا الروحية اخلالدة وانبعاث لكنوز تراثنا العربي 
اأمتنا بحني من  اأن متر  قبل  القرون،  نورا وهداية على مدى  العامل  الذي مالأ  ال�شالمي احل�شاري 

الدهر اأ�شابها فيه ال�شمور والرتاجع واجلهل وال�شعف والتفكك والهوان.
       ان ا�شتجابتنا لهذا التحدي احل�شاري تتم يف امليادين كافة ويف مقدمتها اعداد الن�شان املوؤهل 
بالعلم والميان واخللق والطموحات، والذي نعتربه اأغلى ما منلك، لأن البنية الأ�شا�شية التي تعطي 
مليون  نحو  اأن  الرتياح  بعميق  اأ�شجل  اأن  وح�شبي  املنتج اخلالق.  والعمل  والتما�شـك  القوة  ملجتمعنا 
الرقم  وهذا  اختالفها.  على  العلمية  واملوؤ�ش�شات  املدار�ش  يف  العام  هذا  انتظموا  قد  وطالبه  طالب 
ميثل خم�شة وثالثني باملائة من جمموع املواطنني. وان حكومتي ما�شية قدما يف برنامج بناء املدار�ش 
والكمبيوتر  العملية  املختربات  ادخال  يف  التو�شع  ذلك  يف  مبا  التجهيزات  باأحدث  املجهزة  احلديثة 

والتدريب املهني، بحيث ت�شبح جزءا ل يتجزاأ من اعداد الطالب ملتطلبات العامل الذي يعي�ش فيه.
لتعميمه  والتعليم  الرتبية  وزارة  وتخطط  كافة،  للطلبة  متوافرا  اأ�شبح  قد  اللزامي  التعليم  ان         
تعميما كامال عام 1990. كما ان املجتمع الأردين الذي قطع اأ�شواطا وا�شعة يف احلملة الوطنية ملحو 
الأمية �شوف ي�شتقبل عام )2000( وقد حترر كليا من م�شكلة الأمية باعتبارها من اأهم عوائق التنمية. 
التحقوا  قد  العايل  التعليم  �شـن  يف  هم  ممن  باملائة  وخم�شني  خم�شة  اأن  الرتياح  ببالغ  ن�شجل  كما 
مبختلف اجلامعات واملوؤ�ش�شات التعليمية يف الداخل واخلارج على ال�شواء وهي من اأعلى ن�شب التعليم 
اجلامعي يف العامل، مبا فيه العامل املتقدم. ولقد با�شرت وزارة التعليم العايل مهمتها الأ�شا�شية يف 
يتالئم  العلمية مبا  نه�شتنا  نوعية يف  نقلة  بحيث حتدث  وتنظيمه  العايل  العملي  التخ�ش�ش  توجيه 
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وحاجات املجتمع وتطلعاته واأهدافه احلالية وامل�شتقبلية التي ت�شتجيب ملتطلبات عاملنا املعا�شر. ول 
بناء  معه  يرتافق  اأن  الى  يحتاج  املوؤهلني  اجلامعيني  من  الأولــوف  ع�شرات  تخريج  اأن  عليكم  يخفى 
الب�شرية.  القوى  تنظيم  العتبار  بعني  تاأخذ  التي  التنمية  لهم من خالل خطط  ال�شتيعابية  القدرة 
وهذا هدف توليه حكومتي اأق�شى اهتمامها وحتقيقه رهن بالتعاون والتن�شيق الوثيق بني املوؤ�ش�شات 

احلكومية وقطاعات ال�شعب على اختالفها.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

تعكف حاليا مب�شاركة  القت�شادية والجتماعية، فان حكومتي  للتنمية  التخطيط  اأما يف جمال         
املوؤ�ش�شات الأهلية والقيادات املحلية والقطاع اخلا�ش على اعداد اخلطة اخلم�شية الثالثة 1986 - 
1990. ونحن ندرك اأن التخطيط عملية م�شتمرة تقوم باعداد ت�شورات بعيدة املدى، بال�شافة الى 
اخلطط اخلم�شية املتو�شطة املتالحقة. ويف هذه املرحلة التي ظهرت فيها مثالب وتراجعات، وركود 
ن�شبي يف معدلت منو الدخل القومي، نتيجة عوامل مالية واقت�شادية عمت معظم اأقطار العامل مبا يف 
ذلك منطقتنا العربية، التي كانت ترفد اقت�شادنا الوطني وقدراتنا الدفاعية برفد قوى، والتي بلغت 
اأوجها يف الطفرة الكبرية التي �شهدها بلدنا حتى اوائل الثمانينات، فان حكومتي تعمل جاهدة على 
ت�شحيح امل�شار، وتغيري البنية الهيكلية، والتكيف مع املتغريات املحلية والقليمية والدولية ب�شجاعة 
وواقعية، تهدف الى تن�شيط القاعدة القت�شادية وخا�شة النتاجية منها، موؤملني التقدم على طريق 
حتقيق الكتفاء الذاتي يف مناأى عن املتغريات اخلارجية، والتحول تدريجيا من جمتمع ال�شتهالك 

املرتف الى جمتمع النتاج الفاعل.
       ففي جمال ال�شناعة، مت�شي حكومتي بخطى وطيدة ثابتة لدعم ت�شنيع ما نحتاج اليه، وتوفري 
احلماية له من املناف�شة الإغراقية، �شريطة التقيد باملقايي�ش العاملية اأو القريبة منها من حيث اجلودة 
الوطني  اقت�شادنا  تنامي  املرحلة من  التحويلية يف هذه  ال�شناعات  ي�شمل  وهذا  والتنويع.  والكفاية 
وبذل اأق�شى اجلهود لقيام م�شاريع عربية م�شرتكة تنفيذا لأهداف ال�شوق العربية امل�شرتكة والوحدة 

القت�شادية والتكامل القت�شادي العربي. 
املجزية  املحلية  ال�شتثمارات  حوافز  لتوفري  والأنظمة  القوانني  من  عددا  حكومتي  �شـنت  ولقد         

والتاأكيد على تطوير القوى الب�شرية الفنية القادرة على حتمل اأعباء التنمية والت�شنيع.
اأن حكومتي تعمل على تنفيذ هذا الربنامج الطموح الهادف يف اطار         وان من دواعي اعتزازنا 
الظروف  ب�شبب  العام  النفاق  يف  التق�شف  حد  و�شلت  ومن�شبطة  �شارمة  ونقدية  مالية  �شيا�شـة 
ع�شفت  التي  ال�شهلة  البدائل  يف  النزلق  وعدم  النفاق  برت�شيد  وذلك  نتجاوزها  التي  ال�شتثنائية 
بكثري من دول العامل النامي. فالت�شخم ا�شتقر يف اأدنى م�شتوياته، كما ان الدينار الأردين حافظ على 
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قيمته مقابل مختلف العمالت العاملية الأخرى. كما ان القرو�ش اخلارجية اجلديدة لغرا�ش التنمية 
انح�شرت يف اأ�شيق احلدود واأ�شدها احلاحا، واأكرثها ي�شرا.

       وملا كانت التنمية القت�شادية والجتماعية بحاجة الى ر�شد ومتابعة، فان حكومتي ب�شدد ان�شاء 
نظام معلومات �شامل �شواء يف التعرف الى املوارد الطبيعية واملائية واملعدنية والب�شرية وا�شتك�شافها 
على امتداد اململكة، اأو يف تتبع املوؤ�شرات القت�شادية والجتماعية على م�شتوى الأقاليم والقطاعات. 

 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب
الأمن  جمال  يف  الذاتي  الكتفاء  من  الأق�شى  الهدف  حتقيق  على  العزم  عاقدة  حكومتي  ان         
الغذائي الذي نعتربه يف مقدمة اأولوياتنا. ولقد و�شعت الأنظمة والرتتيبات لتمكني امل�شتثمرين �شواء 
اأكانوا اأفرادا اأو موؤ�ش�شات من ا�شتغالل الرا�شي الأمريية املعطلة عن طريق ال�شتثمار، وخا�شة يف 
املناطق اجلنوبية وال�شرقية من البالد التي ثبت وجود مياه جوفية وفرية فيها، بال�شافة الى اختزان 
توفر منوا  التي  الأعــالف  وكذلك  اختالفها،  على  احلبوب  لزراعة  هدرا،  تذهب  التي  الأمطار  مياه 
كبريا بحيث نتخطى الطبيعة و�شح الأمطار يف �شنوات اجلفاف، ول نظل كما كانت احلال يف املا�شي 
رهن هذه العوامل اخلارجية عن ارادتنا، و�شت�شاعف حكومتي اجلهود يف جمال النهو�ش الجتماعي 
وحتقيق  ا�شتثناء  دون  الأقاليم  جميع  يف  وم�شتواها  احلياة  نوعية  يعزز  الذي  واخلدمات  والعمراين 

الهجرة املعاك�شة من املدن الى البادية والأرياف.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

النتاج  ومناطق  باملدن،  القرى  يربط  الذي  الرئي�شي  ال�شريان  هـي  ال�شاحلة  الطـرق  كانت  ملا         
الزراعي وال�شناعي مبناطق الت�شويق والت�شدير، فقد اأولت حكومتي اأهمية ق�شوى ل�شتكمال �شبكة 
األف  على  يزيد  ما  ان�شاء  على  تعمل  حكومتي  ان  كما  كيلومرت.  اآلف  و�شبعة  نيفا  اململكة  يف  الطرق 
ومائتي كيلومرت ا�شافية وحت�شينها خلدمة حاجات النقل الداخلي واخلارجي، كما تركز على �شيانة 
الطرق وتاأمني متطلبات ال�شالمة العامة عليها. وقد عاجلت حكومتي تن�شيط قطاع النقل بال�شاحنات 
التي كانت تعاين من ركود وتراجع، كما عملت على تاأمني ورود الب�شائع من خالل ميناء العقبة لتوفري 
العمل لهذه ال�شاحنات، وتبلغ الب�شائع امل�شتوردة عن طريق امليناء ثمانية ماليني طن اأي بزيادة قدرها 
ثالثون باملئة من عام 1984، كما تقدر الب�شائع امل�شدرة منه بحوايل 8 ماليني طن، اأي بزيادة %13 
عن العام املن�شرم. كما جرى تو�شيع طاقة نقل ال�شكك احلديدية. ويف جمال النقل البحري مت توفري 
اأر�شفة متخ�ش�شـة وان�شاء قاعدتني خلدمة الركاب. ويجري حاليا ان�شاء ر�شيف متخ�ش�ش ملناولة 

م�شتقات البرتول.
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       ويف جمال النقل اجلوي، تويل حكومتي موؤ�ش�شة عالية / اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية عناية 
ورعاية خا�شة  بهدف تطويرها يف مختلف املجالت لتظل هذه املوؤ�ش�شة الوطنية �شفريا متجول ناجحا 
يرفع العلم الأردين يف �شتى اأنحاء الدنيا. كما مت اجناز مركز املراقبة اجلوية الرادارية لتغطية الأجواء 
واملمرات ب�شبكة رادار حديثة. اأما يف قطاع ال�شياحة باعتباره من اأهم م�شادر الدخل القومي، فقد 
اأو�شع  اأ�شبحت ت�شتهدف حتقيق ن�شاط  لل�شياحة، بحيث  النظر يف اخلطة اخلا�شة  اأعادت حكومتي 
واأكرب يف جمالت ال�شياحة املحلية والقليمية والدولية، وذلك بت�شجيع القطاع اخلا�ش لال�شتثمار يف 
هذا املجال على نطاق وا�شع، ومنح هذا القطاع كل الت�شهيالت وال�شمانات املطلوبة، وقد بداأ العمل 
من اأجل ان�شاء ثالث قرى �شياحية خالل العام القادم يف جبال عجلون وه�شاب البلقاء ومنطقة وادي 
الأردن، وكذلك التو�شع يف اقامة املتنزهات واملراكز ال�شياحية يف مختلف املناطق وتطوير ال�شياحة 

ال�شحراوية وتن�شيطها.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

       ان الطاقة هي عماد كل اجناز يف مختلف ميادين التنمية واحلياة الجتماعية الرغدة، ويطيب 
يل اأن اأعرب عن �شعادتي الغامرة اذ اأبلغ جمل�شكم الكرمي باأن الطاقة الكهربائية اأ�شبحت يف هذه 
ال�شنة متوفرة ملئة باملئة من �شكان املدن و 93% من �شكان الريف يف اململكة. وقد ا�شتمر العمل يف بناء 
محطة كهرباء العقبة احلرارية، وهي احدى املحطات الرئي�شية لتوليد الكهرباء يف اململكة، و�شيتم 
ت�شغيلها يف منت�شف عام 1986. وعملت حكومتي على تنفيذ برامج ت�شتهدف حفظ الطاقة وتر�شيد 

ا�شتهالكها وحت�شني كفاءة ا�شتعمالها.
       ويجري العمل حثيثا يف حفر ع�شر اآبار يف حقل حمزة للبرتول. وناأمل اأن ن�شتغل هذا احلقل بعد 
التاأكد من جدواه يف العام القادم. كما ان حكومتي �شوف تردف هذا التنقيب بدعوة ال�شركات العاملية 
لال�شهام يف عملية التنقيب يف مختلف اأرجاء اململكة. وقد �شرعت فعال بالتفاو�ش مع تلك ال�شركات 
العاملية لخت�شار الزمن وتكثيف عمليات التنقيب. كما تقوم حكومتي بتنفيذ العديد من الدرا�شات 
اجليولوجية والتنقيب عن املعادن واحلرارة اجلوفية ودرا�شات ا�شتغالل ال�شخر الزيتي بهدف ان�شاء 

محطة تقطري لنتاج حوال خم�شني األف برميل.
ح�شرات العيان، ح�شرات النـواب

       لقد اأ�شبحت طفرة املوا�شالت �شــمة هذا الع�شر وو�شيلة التعامل به. ومن هذا الدراك داأبت 
ال�شناعية  الأقمار  منظومة  عرب  والت�شالت  والال�شلكية  ال�شلكية  ال�شبكات  تطوير  على  حكومتي 
املحطة  بني  امليكرووية  الت�شال  و�شبكة  املحوري  الكابل  ربط  وكذلك  وحتديثها،  والعاملية  العربية 
الربط  وهنالك  بالعبديل.  اجلديد  الت�شالت  وجممع  بالبقعة  ال�شناعية  الأقمار  لر�شد  الأر�شية 
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القليمي امليكرووي امل�شرتك بني عمان وبغداد وجمهورية م�شر العربية بني العقبة والنويبع. وكذلك 
يجري العمل حثيثا يف تنفيذ املقا�شم اللكرتونية الرقمية احلديثة، ي�شاف الى ذلك م�شروع مق�شم 
عمان املركزي اللكرتوين الرقمي اجلديد ب�شعة ثالثة وثالثني األف رقم وتابع اللكرتوين من منطقة 
مع  وجر�ش  واربد  ومادبا  الزرقاء  الكرتونية يف  ومقا�شم مركزية  العبديل  ومقا�شم منطقة  العبديل 
اأحد ع�شر تابعا الكرتونيا جديدا ب�شعة مبدئية اجمالية قدرها 49000 رقم بنهاية هذا العام. وي�شمل 
امل�شروع هواتف ال�شيارات والهواتف الال�شلكية الثابتة املطلوبة مل�شروع النذار املبكر ملديرية الدفاع 

املدين يف هذا العام.
العربية  ال�شناعية  الأقمار  مبنظومة  اخلا�شة  الأردنية  الأر�شية  املحطة  ا�شتثمار  يف  �شرع  وقد         
بهدف ربطها مع جميع الأقطار العربية ال�شقيقة التي اأمتت اجناز محطاتها الأر�شية، وكذلك م�شروع 
م�شروع  مع  ال�شعودية  العربية  واململكة  و�شوريا  الأردن  ي�شم  الذي  القليمي  العربي  املحوري  الكابل 
امليكروويف الرديف جلنوب اململكة مبا يف ذلك امل�شروع اخلا�ش بتح�شني التغطية التلفزيونية ملدن 

جنوب اململكة وقراها كافة.
       و�شيتم البدء مب�شروع حتديث الدارة الفنية لل�شبكات وخدمات امل�شرتكني وتطويرها على اأحدث 
النظم املتبعة يف العامل وادارة املوؤ�ش�شة على قواعد جتارية ي�شرتك فيها القطاعان العام واخلا�ش، 

كما فعلت دول متقدمة اأخرى.
       وقد حدث تقدم كبري يف تعميم املراكز الربيدية التي بلغت 772 مركزا، وهو معدل مرتفع بالقيا�ش 

الى عدد ال�شكان وامل�شاحة اجلغرافية للمملكة.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

بني  م�شتقرة  عمل  عالقات  ار�شاء  بهدف  وحتديثها  العمل  ت�شريعات  بتطوير  تقوم  حكومتي  ان         
طريف النتاج وامل�شاركة اليجابية الفعالة يف عملية التنمية.

ونود ان ن�شجل بالعتزاز التو�شع الكبري الذي اأجنز يف تطبيق نظام ال�شمان الجتماعي الذي ناأمل 
اأن ينخرط يف اطاره جميع العاملني يف الأردن، وكذلك العاملون الردنيون الذين يعملون يف خارج 
اململكة. ان تاأمني العامل وتوفري ال�شتقرار له، هو حق م�شروع نوؤمن به ونوؤكده، بال�شافة الى اأن من 
�شاأنه اأن يوفر له احلوافز التي تدفعه الى زيادة طاقاته النتاجية املبدعة. ويف مقدمة امل�شاريع التي 
بنظام  الوطنية  للمعونة  : احداث �شندوق  املالية اجلديدة  ال�شنة  بتنفيذها يف  البدء  تعتزم حكومتي 
خا�ش يتم متويله من جهات ر�شمية اأهلية تطوعية، بغية تاأمني حد اأدنى من الدخل للفقراء، بحيث ل 

تظل يف اأ�شرتنا الأردنية الواحدة جيوب معوزة تفتقر الى حياة كرمية.
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       لقد مت عقد املوؤمتر الأول للمغرتبني الأردنيني هذا العام، ومت اتخاذ الجراءات لتطوير ودعم 
دائرة املغرتبني بوزارة اخلارجية مبا يكفل �شـلة و�شـل فعالة بني املغرتب ووطنه الأم، وتذليل ال�شعاب 
اأو وطنية.  اأو اقت�شادية  اأو ثقافية  اأبناوؤنا العاملون يف اخلارج، �شواء كانت اجتماعية  التي يواجهها 
فنحن نعتز بهوؤلء الأبناء الأعزاء وباجنازاتهم وبتم�شكهم بولئهم لوطنهم الأردن، كما نقدر حر�شهم 
على امل�شاركة يف عملية تنميته ورفع �شاأنه. وقد قامت دائرة الأحوال املدنية بت�شجيل اأ�شرهم وتلبية 

طلباتهم ب�شرعة وفعالية.
ح�شرات العيان، ح�شرات النـواب

وادارة وح�شانة،  وا�شتقاللية  ت�شريعا وق�شاء  الق�شائية  بال�شلطة  اأكدت حكومتي الهتمام  لقد         
املحاكم  عدد  بزيادة  حكومتي  وتقوم  الأردين.  املجتمع  بنيان  يف  اأ�شا�شي  ركن  العدالة  اأن  باعتبار 
نقابة  قانون  م�شروع  ذلك  يف  مبا  املحاكم،  بعمل  تتعلق  التي  القوانني  وو�شع  املحافظات  مختلف  يف 
املحامني التي مر مبراحله الد�شتورية، وم�شروع قانون اأ�شول املحاكمات املدنية، ودرا�شة قانون اأ�شول 
املحاكمات اجلزائية، وقانون العقوبات، وقانون الجراء، وقانون الكاتب العدل، ونظام التفتي�ش على 

املحاكم، للتي�شري على املواطنني، وتطوير الت�شاريع الأردنية مبا يتنا�شب وتطور الع�شر احلديث.
       كما يجري الآن و�شع م�شروع قانون املعهد الوطني الق�شائي الذي �شوف يرفد الق�شاة واملحاماة 

بكفايات جديدة وفق اأحدث املناهج والأ�شاليب.
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

من  يتجزاأ  ل  ال�شحية جزء  التنمية  ان  وحيث  الن�شان  حياة  اأ�شا�شي يف  ال�شحة حق  كانت  ملا         
�شيا�شة التنمية الجتماعية والقت�شادية للدولة، فان حكومتي �شتعمل على املزيد من التعاون والتن�شيق 
املربمج وال�شرتاتيجية امل�شرتكة التي تربط مختلف الوزارات والدوائر واملوؤ�ش�شات التي لها عالقة 
بال�شحة، �شمن خطة �شاملة تقرها الدولة وتلتزم بها، ويكون هدفها النهائي تاأمني ال�شمان ال�شحي 
والنائية  الريفية  املناطق  يف  وخا�شة  والوقائية،  الولية  ال�شحية  الرعايـة  ان  كما  كافـة.  للمواطنني 
حتتل اأولوية يف اهتماماتنا من منطلق : ان الوقاية هي خري من العالج، وخا�شة يف مراحل الطفولة 

الأولى، و�شنتمكن بحول اهلل من ان�شاء موؤ�ش�شة عالجية وتطبيق التاأمني ال�شحي ال�شامل.
اأيها ال�شادة الأعيان والنواب

ر�شالة  ت�شتمر  ان  احلنيف،  ال�شالم  وتعاليم  ال�شمحة  عقيدتنا  مبادىء  تر�شيخ  عوامل  اأهم  ان         
الوعظ والر�شاد يف الأداء ال�شليم والأ�شلوب احلكيم، ليو�شع كل من العامل والواعظ والمام مبا�شرة 
اأمام م�شوؤوليته يف توجيه النا�ش، وتنمية معاين اخلري والف�شيلة يف نفو�شهم، وقيامه بالأمر باملعروف 
وو�شطية  ــزان،  وات اعتدال  يف  الفعال،  املوؤثر  والوعظ  امل�شوؤولة  الكلمة  حرية  يف  املنكر  عن  والنهي 
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وايجابية، يف انفتاح ل انغالق، وتي�شري ل تع�شري، وتب�شري ل تنفري. ومن هنا كان ل بد من اأمرين :
 اأول:- تاأهيل الوعاظ، ولذلك اأن�شاأت وزارة الأوقاف مركزا لتاأهيل الوعاظ وتثقيفهم وتنمية معارفهم 
وتب�شريهم بالتغريات العاملية والظروف الجتماعية وال�شيا�شية وادراك طبيعة املناخ الذي تعي�شه الأمة. 
املخاطبة  اأ�شلوب  عن  واخلروج  واملغالة  النفالت  ل�شبط  الالزمة  الت�شريعية  القواعد  و�شع  ثانيا:- 

الناجعة والتب�شر الهادف. وهذا ما �شتتقدم به حكومتي ملجل�شكم الكرمي يف دورته العادية هذه.
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

       لقد حقق الأردن اجنازات وا�شعة يف جميع مرافق احلياة يف اطار متوازن ي�شمل جميع قطاعات 
قبل  والعدو  القريب،  قبل  البعيد  الكبري،  الجناز  بهذا  اعرتف  ولقد  وحاجاتهم.  واملواطنني  الوطن 
اأو املحاباة، بحيث اأ�شبح الأردن يف  ال�شديق، واملوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة الدولية التي ل تقر املجاملة 

مقدمة دول العامل النامي، ومثال يحتذى به يف مختلف امليادين.
وطاقات  الدولة احلكيمة،  توجهات  وبف�شل  المكانات  وقلة  املـوارد  �شـح  رغم  كله  ذلك  لقد مت         
املواطنني وكدهم وطموحاتهم التي تتطلع وتعمل على الدوام، لتحقيق املجتمع الأف�شل الذي نفاخر له 
�شائر ال�شعوب. فالرثوة احلقيقية تكمن يف القوة الب�شرية القادرة املوؤهلة. ولقد كان ال�شتقرار الأمني 
الذي حر�شنا على �شيانته بتعاون جميع املواطنني، واحلوافز املجزية التي اأطلقت طاقات هذا ال�شعب 
اأيها املجل�ش الكرمي - لن ن�شيع حلظة  من عقالها، اأكرب الأثر فيما مت اجنازه حتى الآن. ولكننا - 
واحدة من الوقت يف التفاخر مبا اأجنزنا، وامنا �شنعترب ما مت قاعدة انطالق الى اآفاق جديدة من علو 

ال�شاأن ومزيد من الجنازات.
       واذا كنا يف هذه املرحلة الآنية نعاين من تراجع موؤقت يف مداخيلنا املالية ب�شبب ظروف قاهرة 
ثقتنا  ي�شعف  اأو  انطالقنا  يعوق  ول  عزائمنا  من  ي�شاعف  اأن  يجب  هذا  فان  باأ�شرها،  املنطقة  تعم 
بحا�شرنا وم�شتقبلنا. وهنا ل بد لنا من التاأكيد اننا نعي�ش يف ع�شر التكتالت الكربى التي ل جمال 
فيها لالأقطار ال�شغرية املتباعدة، فالتكامل القت�شادي العربي الذي اتفقنا على تطبيقه يف موؤمتر 
قمة عمان �شنة 1980 يجب اأن يرتجم عمليا على خارطة الواقع، لن كل قطر عربي �شعيف يف انفراده، 

قوي يف الحتاد والتكامل مع اأ�شقائه : انتاجا وت�شويقا ومنعة وقوة.
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

       ان لالأردن دورا تاريخيا وقوميا يجب اأن يوؤديه لنف�شه ولأمته العربية. ونحن عاقدون العزم على 
اأداء هذا الدور، منطلقني من مبادىء الثورة العربية الكربى الذي كان هدفها توحيد العرب وبناء 
قوتهم، وبعث تراثهم اخلالد، والنطالق منه ومن منجزات الأمم الخرى لنعاود امل�شرية يف اغناء 
احل�شارة الن�شانية، وتقومي م�شارها ، والرتقاء باأمتنا العريقة الى م�شاف القوى الفاعلة يف العامل.



105

       و�شيتم ذلك بعون اهلل مبتانة ن�شيجنا الوطني والقومي، وجتاوز النزاعات التي ع�شفت بكثري من 
اأقطار هذه المة، واأنهكت قواها دون �شبب معقول اأو مقبول. وان جمل�شكم الكرمي لقادر على اأداء 
دوره الكامل يف جميع امليادين الوطنية والقوية. و�شيظل تعاون موؤ�ش�شاتنا الد�شتورية ومتا�شك ن�شيج 
جمتمعنا على اأ�ش�ش من اخلري واملحبة والت�شامح العماد الرئي�شي يف حتقيق ما ن�شبو اليه من اأهداف 

كربى على املدى القريب والبعيد.

وفقنا اهلل و�شدد خطانا على طريق الر�شاد.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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فـــي حفل افتتاح الدورة العادية الرابعة
ملجل�ش الأمة الأردنـي العا�شـر

ال�شبت 29 �شـــفر 1407 هجريـــة 
املوافــق 1 ت�شـــرين الثــاين 1986 ميالديـــة  
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

       با�شـم اللـه العلي القدير، اأفتتح هذه الدورة العادية ملجل�شكم املوقر، واأحييكم يف مطلعها اأح�شن 
حتية، واأعرب لكم عن اغتباطي العميق، بالتعاون الوثيق، بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية، وتقديري 
لالجنازات احلافلة التي متت بف�شل هذا التعاون خالل الدورة العادية ال�شابقة، والدورة ال�شتثنائية 
التي تبعتها، واعتزازي باجلهود املثمرة التي بذلها هذا املجل�ش الكرمي يف جل�شات متوا�شلة لدرا�شة ما 
جتمع من قوانني موؤقتة خالل ال�شنوات ال�شابقة اأثناء غياب جمل�شكم، ومناق�شتها وامل�شادقة عليها، 
والتي  العام،  وهذا  املن�شرم  العام  خالل  احلكومة  قدمتها  التي  القوانني  م�شروعات  الى  بال�شافة 
ال�شلطة  تعبريا �شادقا عن تطلعات  والتحديث، فكانت  التطور  لتواكب م�شتجدات ومتطلبات  جاءت 
التنفيذية واآمالها يف ال�شري مبجتمعنا نحو حتقيق اأهدافه النبيلة التي ر�شمنا معاملها يف كتاب التكليف 
جلانه  يف  الــدورات  هذه  يف  جمل�شكم  اأعمال  اأتابع  واأنــا   - ثقة  ازددت  ولقد  احلكومة.  هذه  بتاأليف 

وجل�شاته العامة - ب�شالمة اجتاه م�شريتنا، وبر�شوخ نهجنا الربملاين الد�شتوري .
جمل�ش  لنتخاب  اجلديد  القانون  ا�شدار  جاء  النيابي،  حكمنا  بنظام  الثقة  هذه  عن  وتعبريا         
النواب، متجاوبا مع التو�شع ال�شكاين والتق�شيمات الدارية احلديثة، مع املحافظة على مبداأ امل�شاواة 
امل�شاركة  من  للمزيد  الفر�ش  اتاحة  على  حكومتي  لعزم  تتويجا  جاء  كما  ال�شفتني،  بني  التمثيل  يف 

ال�شعبية، يف اطار الالمركزية ودعم احلكم املحلي يف مختلف ربوع اململكة.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

       انني اأرى اأن افتتاح جمل�شكم املوقر منا�شبة لوقفة تاأمل يف امل�شرية الأردنية املباركة، وفر�شة تقومي 
ملعاملها ومنجزاتها. وقد كنت، منذ حملت اأمانة امل�شوؤولية، وما زلت، حفيا باحلديث عن هذه امل�شرية، 
الأردنية  للحكومات  التكليف  كتب  من  ا�شدرت  مبا  وذلك  تقوميها،  يف  و�شاعيا  خلطواتها،  ومتتبعا 
املتعاقبة. وحديثي اليوم، اليكم، حافل بالجناز، وبالر�شا عن هذا الجناز، فلي�ش من قبيل املفاخرة 
اأن نقول اإن الأردن قد حقق - بحمد اهلل وتوفيقه - يف م�شمار اخلدمات العامة والتنمية ال�شاملة، 
اجنازات وجناحات، �شاعت على اأدمي اأر�شنا الطهور، وقطف ثمارها �شعبنا العزيز، واأ�شبحت حديث 

املحافل الدولية، وم�شرب املثل يف جتارب الدول النامية.
       واذا اأ�شبحت هذه الجنازات واملكت�شبات بديهيات حياة ومعطيات واقع ، فان من واجبنا جميعا 
واجب  ومن  اليها.  جديدة  مكت�شبات  وا�شافة  اأ�ش�شها،  على  البناء  واعــالء  املكت�شبات،  هذه  تر�شيخ 
الأجيال ال�شاعدة، التي تعي�ش يف ظلها وتتمتع بها، اأن تقدرها حق قدرها باأن تبني عليها وحتميها، ملا 
بذل من جهود م�شنية، يف حتقيقها. ومن موقفي هذا اأدعو دور العلم وو�شائل العالم الى �شرح اأبعاد 

هذه املنجزات ومت�شمناتها، ليكون لنا من ذلك حفز على امل�شاهمة يف الأداء واملزيد من العطاء.
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ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب
       ان املعلم الأول ل�شيا�شة حكومتي هو احلفاظ على الأمن الوطني، ب�شقيه الداخلي واخلارجي، على 
حد �شواء، وتعزيز هذا الأمن، و�شونه من اأي عبث، واللتزام ب�شيادة القانون والنظام، ذلك اأن اأمن 
املواطنني واطمئنانهم على حياتهم واأرواحهم واأمالكهم وكرامتهم حق ان�شاين د�شتوري، ولن تتحقق 
لنا حياة كرمية، وتنمية جمدية، وتقدم مطرد، ال با�شـتتباب الأمـن وال�شتقرار، والوقوف �شــدا منيعـا 

يف وجه التحديات والتهديدات، مهما كان م�شدرها.
اأنف�شنا  ندراأ عن  املواجهة،  اأطول خط من خطوط  نكون حماة  باأن  �شرفنا اهلل، عز وجل،  لقد         
لنا  يتاأتى  ولن  التاريخ.  عرفها  عدوانية  حملة  وا�شر�ش  ا�شتيطانية،  غزوة  اأعتى  العربية  اأمتنا  وعن 
اأ�شباب  ذلك ال مبوا�شلة العناية بقواتنا العربية الها�شمية امل�شلحة، وتزويدها بكل ما ن�شتطيع من 
القوة واملنعة، واأحدث و�شائل التدريب والأ�شلحة واملهمات من مختلف امل�شادر املتاحة، وهو اأمر مل 
نتوقف عنه يوما من الأيام، تاأدية حلق الأمانة، وقياما بواجب امل�شوؤولية. وقد كانت قواتنا امل�شلحة 
دائما �شياج الوطن، ومناط الأمل، ومعقد الرجاء، ورمز الوحدة الوطنية، ومثال التالحم ال�شليم بني 
مختلف القطاعات لبناء الوطن والدفاع عنه، ويف الوقت نف�شه، يجري تدريب اجلي�ش ال�شعبي، على 
قدم و�شاق، يف مختلف بقاع اململكة، ليكون هذا اجلي�ش رديفا لقواتنا امل�شلحة، يف الدفاع عن اأر�ش 

الوطن، ومواجهة املوؤامرات والتهديدات اخلارجية.
       كما ان اجلبهة الداخلية املتما�شكة ال�شلبة، هي ركيزة التطور وال�شتقرار، وهي الرافد القوي 
جلي�شنا البا�شل، ول تقوم هذه اجلبهة الواحدة وتتوطد اأركانها وقواعدها ال يف جمتمع م�شتقر اآمن، 
لتطويرها  املتوا�شل  جهدها  حكومتي  تبذل  التي  املختلفة  الأمن  اأجهزة  حتقيقه  على  ت�شهر  ما  وهو 

وامدادها بكل ما حتتاج اليه من جتهيزات متطورة، وو�شائل حديثة ونظم فعالة.
       ويف نطاق �شيادة القانون وحتديثه، توؤكد حكومتي احرتامها لل�شلطة الق�شائية، من حيث : ح�شانتها، 
وا�شتقاللها وادارتها. وقد حظي جهاز الق�شاء دائما بالهتمام والرعاية، و�شيظل يحظى بهما، حتقيقا 
لالأهداف النبيلة التي يتوخاها من احقاق احلق ون�شر العدالة. ومن هذا املنطلق تعمل احلكومة على اأن 
جتيء القوانني م�شايرة للتطور القت�شادي والجتماعي. وقد اأن�شاأت احلكومة محاكم جديدة يف مناطق 
م�شروع  وو�شعت  املدنية.  والأحوال  والتاأمني   ال�شيكات  بق�شايا  وغرفا متخ�ش�شة  اململكة،  مختلفة من 
كما  الد�شتور.  عليه  ين�ش  ملا  ا�شتجابة  التمييز،  محكمة  عن  م�شتقلة  عليا،  عدل  ملحكمة  متطور  قانون 
و�شعت م�شروع قانون املعهد الق�شائي الأردين الذي يهدف الى دعم اجلهاز الق�شائي بالعنا�شر املوؤهلة 
باأي�شر  النزاعات  حلـل  الأردنيـة  التحكيم  هيئة  قانون  م�شروع  و�شع  ومت  الر�شالة.  هذه  لتاأدية  واملدربة 
الطرق واأق�شرها، وم�شروع قانون حديث لأ�شول املحاكمات املدنية، لتي�شري التقا�شي وخدمة املواطنني.



111

ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب
اأن الن�شان الأردين هو قطب الرحى ومركز الهتمام، ان تلبية حاجاته  اأحد         لي�ش بخاف على 
الأ�شا�شية من اخلدمات العامة، على اأعلى امل�شتويات املمكنة، واحاطته بو�شائل احل�شارة والتحديث، 

واغناء حياته بالقيم واملثل العليا، هو ال�شغل ال�شاغل حلكومتي.
فر�ش  فا�شتوعبت  حولنا،  نظريه  قل  مرموقا،  جناحا  والتعليم  الرتبية  ميدان  فـي  جنحنـا  لقد         
التعليم اللزامي جميع اأبنائنا وبناتنا يف �شن هذا التعليم، وانت�شرت املدار�ش الثانوية يف جميع املدن 
والقرى، واأ�شبحنا، من حيث الكم، ن�شاهي اأرقى الدول املتقدمة. وبعد اأن وفرنا كامل البنية الأ�شا�شية 
لهذا امل�شنع الرتبوي الكبري الذي �شدناه لعداد املواطن العربي املنتمي لأمته وعقيدته : وطنا وتراثا 

وتاريخا وثقافة، حق الآن اأن ن�شتزيد من العناية بامل�شتوى، ونح�شن يف نوعية الفر�ش التعليمية.
       ويف هـذا الطار،  تعمل حكومتي على اعادة النظر يف ال�شيا�شة التعليمية، وتطوير الربامج واملناهج 
يف  الكمبيوتر  ا�شتخدام  وادخال  املهنية،  وامل�شاغل  واملكتبات  املختربات  وتعميم  املدر�شية،  والكتب 
املدرا�ش، وتدريب املربني الداريني على اأو�شع نطاق، وتطبيق الالمركزية يف ادارة التعليم. ويعكف 
العلم  بني  للربط  والجتماعية،  القت�شادية  التغريات  درا�شة  والوزارة على  والتعليم  الرتبية  جمل�ش 

والعمل، وتاأمني القوى الب�شرية املدربة وفق متطلبات التنمية ال�شاملة وحاجات املجتمع احلديث.
       وقامت حكومتي بخطوات وا�شعة يف �شبيل التو�شع يف التعليم العايل داخل  اململكة مع احلر�ش 
على النهو�ش بامل�شتوى العلمي. فاأن�شات جامعة جديدة ت�شمى  » جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 
» واأن�شاأت اجلناح املدين جلامعة موؤتة، واأقرت مبداأ ال�شماح بان�شاء اجلامعة الهلية، كما زادت يف 
العليا  الدرا�شات  الى 50% يف  و�شلت  متفاوتة  بن�شب  الأردنية  املقبولني يف اجلامعات  الطلبة  اأعداد 
على ما كان يف ال�شنة املا�شية، واأن�شات كلية جمتمع جديدة للمهن الهند�شية يف الطفيلة بداأ التدري�ش 
فيها هذا العام، بال�شافة الى ما ت�شمنته اخلطة اخلم�شية من ان�شاء كلية جمتمع يف معان. وو�شعت 
اأجل اعداد  التعليم العايل الأ�ش�ش واملعايري الكفيلة برفع م�شتوى كليات املجتمع واملعاهد من  وزارة 
الفنيني املتو�شطني اعدادا كافيا ميكنهم من ممار�شة اعمالهم يف احلياة بجدارة. وكان من و�شائل 
ليكون ذلك  الردنية،  بينها وبني اجلامعات  اقامة اجل�شور  واملعاهد قرار  الكليات  رفع م�شتوى هذه 
حافزا للطلبة على اللتحاق بالتخ�ش�شات املهنية يف هذه الكليات واملعاهد، لتخريج القوى الب�شرية 

الالزمة من الفنيني املتو�شطني، وليكون ذلك �شببا للنهو�ش مب�شتوى هذه الكليات.
       وعقدت لأول مرة المتحانات العملية ملختلف املهن والتخ�ش�شات �شمن  المتحان ال�شامل لقيا�ش 
املعرفة التطبيقية للطلبة وقدرتهم على ممار�شتها يف الواقع. كما مت ا�شدار قوائم باجلامعات املعتمدة 
الأكادميي  والتوجيه  العلمي  الر�شاد  لتوفري  وذلك  تباعا،  القوائم  هذه  ن�شر  ويتوالى  بها،  واملو�شى 
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لطلبتنا الذين يودون اللتحاق بالتعليم العايل يف اخلارج. وتوا�شل وزارة التعليم العايل وجمل�ش هذا 
الت�شريعية  الثغرات فيه ومعاجلة كل مكوناته  ل�شد  العايل وموؤ�ش�شاته  التعليم  اأو�شاع  التعليم درا�شة 
والتنظيمية والدارية. و�شيبقى هدفنا الأول متيز الن�شان الأردين علما وخربة وانتماء وعطاء. ويف 
جمال ال�شحة، تقوم حكومتي بن�شاط وا�شع وجهد مت�شل : ففي ميدان الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية 
حققنا اجنازات كثرية خ�شو�شا يف جمال التطعيم �شد اأمرا�ش الطفولة القاتلة، وقد �شهدت منظمة 
ال�شحة العاملية واليون�شيف بان الأردن يف مقدمة الدول يف هذا امل�شمار. ويف ميدان الطب العالجي، 
حققنا اأي�شا اجنازت كبرية كان اآخرها دخولنا ع�شر زراعة الأع�شاء، فكنا اأول بلد يف املنطقة جتري 
الدويل، فانتخب  امل�شتوى  اأ�شبح لالأردن ح�شور على  تلك الجنازات  القلب. وبف�شل  فيه عملية زرع 
لرئا�شة جمعية ال�شحة العاملية. هذا وقد با�شرت حكومتي بالعداد لن�شاء خم�ش م�شت�شفيات جديدة 
يف  عديدة  �شحية  مراكز  من  اأن�شاأته  ما  الى  بال�شافة  وعمان،  والكرك  والطفيلة  وعجلون  اربد  يف 
واحكاما  وا�شتهالكا  ت�شنيفا  الدوائية  للخدمات  تنظيم  من  به  قامت  وما  املختلفة  اململكة  مناطق 

للرقابة عليها من حيث النوعية وال�شعر وح�شن ال�شتغالل.
الطبي ونظام  املجل�ش  قانون  بينها  ال�شحية  الت�شريعات  بتحديث عدد من         كما قامت احلكومة 
بتجربته.  تاأخذ  العامل  دول  من  كثري  بــداأت  الذي  العايل  ال�شحي  املجل�ش  ونظام  ال�شحي  التاأمني 
و�شيبقى هدفنا الكبري اأحاطه املواطنني ببيئة �شحية نقية، وتوفري العالج ال�شايف والناجع لكل مواطن 

بالتاأمني ال�شحي الوطني ال�شامل الذي نتقدم نحوه بخطى متاأنية وثابتة.
الجتماعية  املوؤ�ش�شات   ن�شر  يف  احلكومة  جهد  ا�شتمر  الجتماعية،  اخلــدمــات  ميدان  ويف         
املتخ�ش�شة، وتدعيم العمل الجتماعي اخلريي التطوعي، لرعاية املعوقني وامل�شنني، واتاحة فر�ش 
الوطنية  املعونة  �شندوق  قانون  الكرمي  جمل�شكم  اأقر  وقد  املحتاجة.  الأ�شـر  لأبناء  املهني  التدريب 
الذي �شيتيح للحكومة معاجلة ق�شايا املواطنني الأقل حظا من خالل تكثيف جهد الدولـــة بالتن�شيق 
والتعاون مع القطاع اخلا�ش ملجابهة جيوب الفقر وحالت العوز، وتاأمني حد اأدنى من الدخل جلميع 
الأ�شر الأردنية املحتاجة. وتعمل احلكومة واجلهات املعنية على ا�شتكمال امل�شح الجتماعي ال�شامل 

الذي �شي�شاهم يف حتقيق الأهداف الوطنية لل�شندوق.
       وتويل حكومتي رعاية ال�شباب اهتماما بالغا. وبالرغم مما تاأ�ش�ش يف اململكة من اأندية ريا�شية 
وثقافية واجتماعية، فان من ال�شروري، بحكم ارتفاع ن�شبة ال�شباب، دعم ن�شاطاتهم وتنمية مواهبهم 
اأحالت حكومتي  العام. وقد  وهواياتهم، ورعاية ابداعهم، وت�شجيع م�شاهمتهم الى اجلهد المنائي 
على جمل�شكم الكرمي قانونا جديدا لرعاية ال�شباب، يتيح لها الرتقاء باخلدمات التي تقدم ل�شبابنا، 

بالتن�شيق بني اجلهود الر�شمية والأهلية يف هذا املجال.
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املقد�شات  وتنميتها، ورعاية  وا�شتثمارها  الوقاف  ر�شالتها جتاه  اقرار  وان حكومتي ما�شية يف         
هو  حيث  من  امل�شجد  لوظيفة  ال�شليم  والأداء  والفتاء،  والر�شاد  الوعظ  �شوؤون  وتنظيم  ال�شالمية، 
والر�شاد  الوعظ  قانون  بالتعاون مع جمل�شكم،  اأ�شدرت احلكومة  وقد  الكربى،  ال�شالمية  املوؤ�ش�شة 
وو�شعت �شيا�شـة وا�شحة لبناء امل�شاجد وتوزيعها يف جميع اأنحاء اململكة، وي�شرت تاأدية فري�شة احلج، 
وبداأت بو�شع اللوحات التذكارية على الأماكن التاريخية، واأنهيت الت�شاميم الالزمة مل�شاجد خم�شة 

من ال�شحابة » ر�شي اهلل عنهم » و�شيبا�شر بتنفيذها يف العام القادم - باذن اهلل -.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

التعليم،  خدمات  على  املواطنني  ت�شرف  حتت  احلكومة  و�شعتها  التي  العامة  اخلدمات  تقت�شر  ل         
والوعظ والر�شاد، والعناية ال�شحية، والجتماعية، ورعاية ال�شباب، والق�شاء، فهي تذهب الى اأبعد من 
ذلك يف الخذ باأ�شباب التحديث واحل�شارة، ون�شرها وا�شاعتها وتعميمها يف اأو�شاط املجتمع الأردين كافة.

ومن اجنازات احلكومة يف هذا املجال :
و�شعت  فقد  احلياة،  قوام  املياه  كانت  وملا  املحافظات.  مختلف  يف  ال�شرب  مياه  �شبكة  تو�شيع         
احلكومة خطتها اخلم�شية بحيث ت�شل مياه ال�شرب الى كل جتمع �شكاين يف نهاية هذه اخلطة، وقامت 
بعيدة املدى ل�شتخدامات  ا�شرتاتيجية  تبني عليها  اأ�شعارها. وتعد احلكومة ملوازنة مائية  بتخفي�ش 
تنفيذ  ال�شحية،  بالرعاية  بهذا اجلهد،  ويت�شل  وال�شناعية.  والزراعية  املنزلية  الأغرا�ش  املياه يف 

العديد من م�شروعات ال�شرف ال�شحي ومحطات التنقية يف املدن الرئي�شية للمملكة.
ومن هذه الجنازات :

زيادة الطاقة الكهربائية، ومتديد �شبكاتها وخطوطها، وتزويد القاطنني يف املدن والغالبية العظمى من 
�شكان الريف بها. ومتت املرحلة الولى من م�شروع محطة العقبة احلرارية، وخف�شت احلكومة اأ�شعار 

الكهرباء للم�شتهلكني، وخف�شت اأ�شعار املحروقات لل�شناعة الت�شديرية، لدعم مواقفها التناف�شية.
النفط  اكت�شاف  اأدى  ولقد  اململكة،  يف  النفط  عن  للتنقيب  احلثيث  جهدها  حكومتي  وتوا�شل         
باأعمال  للقيام  العاملية  ال�شركات  من  عدد  اهتمام  اثارة  الى  محدودا،  كان  وان  الأزرق،  منطقة  يف 
التنقيب يف الأردن، وتو�شلت احلكومة خالل العام احلايل الى عقد اتفاقيتني لهذه الغاية مع �شركتني 

معروفتني، وقد اأقرهما جمل�شكم الكرمي .
 و�شوف تقوم احلكومة اأي�شا خالل العام القادم بتنفيذ خطوات جدية يف ا�شتغالل ال�شخر الزيتي، 
يوفر  مما  الكهرباء،  لنتاج  مبا�شرة  حرقة  اأو  تقطريه  بوا�شطة  اململكة،  يف  كبرية  بكميات  املتوافر 

م�شادر محلية جديدة لنتاج الطاقة.
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- ومن اجنازات احلكومة اأي�شا
التو�شع يف م�شروعات ال�شكان الفردية واجلماعية، ول �شيما م�شروعات ال�شكان، والتطوير احل�شري، 

وال�شكان الوظيفي.
- ومن اجنازات احلكومة اأي�شا 

املدن  من  لكثري  الهاتفية  اخلدمة  وتوفري  احلديثة،  الهاتفية  املقا�شم  من  املزيد  تركيب  يف  التو�شع 
والقرى، والعمل م�شتمر لتزويد ما بقي منها يف مختلف املحافظات بالتدريج. ومع تو�شـيع ال�شبكات 
الهاتفية الداخلية، مت فتح العديد من الت�شالت الآلية املبا�شرة اجلديدة مع الدول العربية والأجنبية. 

ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب
       ومثلما نحر�ش على اأمن املواطن وكرامته، وعلى توفري اخلدمات العامة له، فاننا نحر�ش اأي�شا 
على حتقيق منو يف الدخل القومي، ورفع م�شتوى املعي�شة وزيادة حجم الدخار وال�شتثمار يف اململكة.

التنمية  لتحقيق  الدخل  زيادة  العمل اجلاد على  اأ�شلوبا يف  العلمي  بالتخطيط  الأردن  اأخذ  وقد         
القت�شادية والجتماعية، و�شتطرح حكومتي خطة التنمية لل�شنوات اخلم�ش القادمة بعد اأن ا�شتكملت 
وثائقها، يف موؤمتر دويل لتقوميها وك�شب التاأييد لها. وقد طبقت احلكومة، لول مرة، اأ�شلوب التخطيط 
القليمي، واأ�شركت القيادات املحلية يف و�شع خطط املحافظات والأقاليم ل�شتكمال اخلدمات العامة، 
والرتكيز على امل�شروعات النتاجية. و�شتكون للم�شاركة ال�شعبية يف التخطيط والتنفيذ واملتابعة اآثارها 
املحمودة يف حتقيق الطموحات والتطلعات. وكذلك من اأهم اخلطوات املقبلة تاأ�شي�ش �شندوق بنك 
اأكرب قدر من امل�شروعات النتاجية بالتعاون مع  لتاأمني التمويل الالزم لتنفيذ  تنمية املدن والقرى، 

القطاعني العام واخلا�ش.
ولتحقيق منو يف الدخل القومي بالأ�شعار الثابتة فان احلكومة �شتعمل على ما يلي:

املجال  هذا  ويف  الغذائي.  الأمــن  من  اأكــرب  قدر  توفري  يف  ي�شاهم  مبا  الزراعي  النتاج  زيــادة  اأول: 
قامت حكومتي بتطبيق النمط الزراعي املنا�شب يف الأرا�شي املرويـــة، وزادت يف م�شاحات الأرا�شي 
املزروعة، وقامت بتاأجري م�شاحات كبرية من اأرا�شي الدولة، يف  املناطق اجلنوبية ال�شـرقية، باأجور 
رمزية، ل�شركات القطاع اخلا�ش، بعد اأن ثبتت جدوى امل�شروعات الزراعية الكبرية يف انتاج   القمح 
واحلبوب والأعالف وتربية الرثوة احليوانية، باأ�شاليب علمية متطورة. واحلكومة ب�شدد النتهاء من 
توزيع الأرا�شي القابلة للزراعة على م�شتحقيها من اأبناء البادية. وهي ما�شية يف تنفيذ امل�شروعات 
الزراعية : كتطوير حو�ش الزرقاء، والأرا�شي املرتفعة، والت�شجري املثمر، واحلرجي، وم�شروع حو�ش 
احلماد القليمي العربي، بال�شافة الى ال�شدود التخزينية، ومتديد قناة الغور ال�شرقية، وا�شتغالل 
املياه اجلوفية يف وادي عربة. ويرافق التو�شع يف م�شاحة الأر�ش املزروعة، وتنمية الرثوة احليوانية، 
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ولذلك  والعطاء.  النتاج  يف  ال�شتمرار  على  وحفزهم  الزراعيني،  املنتجني  مكافاأة  على  اأكيد  عزم 
عمدت احلكومة الى دعم املزارع، واللتزام ب�شراء بع�ش محا�شيله باأ�شعار تف�شيلية، كما عمدت الى 
تخفيف اأعباء املزارعني املقرت�شني باعادة جدولة اأق�شاط القرو�ش الزراعية على نطاق اأو�شع ووفق 

احلاجات احلقيقية، واعفاء املزارعني املقرت�شني من فوائد هذه القرو�ش لهذا العام.
ثانيا: زيادة النتاج ال�شناعي، والتو�شع يف املدن ال�شناعية، واحليلولة دون مناف�شة ال�شناعة املحلية 

بالغراق الوافد من اخلارج.
        وقد حر�شت حكومتي على ت�شويب اأو�شاع ال�شركات ال�شناعية الرئي�شية، التي واجهت م�شاعب 
مالية وفنية وادارية، وذلك من خالل اعادة هيكلة روؤو�ش اأموالها، وجدولة قرو�شها، وادماج املتماثل 
منها. كما اتخذت العديد من اجراءات احلماية الغالقية اأو اجلمركية امام ال�شلع امل�شتوردة ال�شبيهة 
املحافظة  وتقوى، مع  لتنمو  ال�شناعات متنف�شا  اعطاء هذه  اأجل  املعتمدة، من  املحلية  بال�شناعات 
على   م�شتواها وجودتها، وموا�شلة مراقبة اأ�شعارها منعا لال�شتغالل، وبعد اأن مت اجناز مدينة عمان 
اربد،  بدءا مبحافظة  اأخرى  �شناعية يف محافظات  بان�شاء مدن  �شتبا�شر  فان احلكومة  ال�شناعية 

لتعميم النفع القت�شادي والجتماعي على جميع املواطنني يف مختلف املواقع.
        وجهد حكومتي م�شتمر يف معاجلة العجز املزمن يف امليزان التجاري ال�شاغط على احتياطانتا 
من العمالت الأجنبية. فهي توا�شل العمل على احلد من ال�شترياد املفرط، وخا�شة من ال�شلع الكمالية 
الثنائية مع  التفاقيات  ال�شادرات من خالل عقد  املحلية، وعلى زيادة حجم  باملنتوجات  وال�شبيهة 

الدول ال�شقيقة وال�شديقة، ومنح الت�شهيالت الئتمانية للم�شدرين.
        ويف الوقت نف�شه تعمل حكومتي - بجهد حثيث - على اعادة النظر يف   العديد من الت�شريعات 
القائمة ذات العالقة املبا�شرة بالن�شاط القت�شادي، كقانون ت�شجيع ال�شتثمار، واأنظمة ال�شترياد، 

من اأجل تطويرها وحتديثها مبا يتالئم مع م�شتجدات خطة التنمية ومتطلباتها.
ثالثا: توايل احلكومـة عنايتها بالقطاع ال�شياحي، وبالرثوات الأثرية يف اململكة وا�شتمرار اأعمال امل�شح 
ال�شياحية يف  النقل  و�شائل  الداخلية وحتديث  ال�شياحة  وت�شجيع  و�شيانتها،  الآثار  وترقيم  والتنقيب 

اململكة، وبني مواقعها الأثرية والتاريخية الغنية.
رابعا: ويف جمال النقل، توا�شل احلكومة الربط بني مناطق اململكة ومواقع   ال�شكان والنتاج، با�شتكمال 
املرور  �شالمة  وتاأمني  و�شيانتها،  ا�شتيعابها،  وزيــادة  والقروية،  والثانوية  الرئي�شية  الطرق  �شبكات 
عليها، وجتديد خط �شكة احلديد من مناجم الفو�شفات الى ميناء العقبة، لزيادة طاقة النقل، وامتام 
ان�شاء محطة ور�شيف م�شتقل لنقل الركاب، وبناء محطة ات�شالت �شاحلية ذات م�شتوى عاملي  لتاأمني 
مختلف اأنواع الت�شالت، وانذارات ال�شفن، ونداءات ال�شتغاثة، وبث الن�شرات عن الأحوال اجلوية. 
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ويف جمال الطريان املدين، اأجنزت احلكومة اقامة مركز املراقبة اجلوية والرادارية يف اقليم عمان 
اجلوي، و�شيتم تزويد مطار العقبة بجهاز رادار اأويل وثانوي، بهدف تو�شيع جمال املراقبة، ومتكني 
املطار من   ا�شتقبال الطائرات، يف جميع الأوقات، ومهما اختلفت الأحوال اجلوية. واأولت احلكومة 
وا�شالحها،  الطائرات  اقامة مركز ل�شيانة محركات  واأجنزت عالية  موؤ�ش�شة عالية عناية خا�شة، 
وهو مركز متميز من حيث �شعته وامكاناته الفنية، قادر على تلبية حاجات �شركات الطريان العربية 
بال�شافة الى حاجات موؤ�ش�شة عالية. و�شيتم حتديث اأ�شطول عالية تدريجيا وتو�شيع �شبكة خطوطها 

الدولية. وقد قامت   حكومتي، مبعاجلة قطاع النقل الربي، وحلت اأكرث م�شكالته ال�شا�شية.
التنمية  يف  مكانة  من    له  ما  ب�شبب   - خا�شة  عناية  الن�شاءات  قطاع  احلكومة  اأولــت  وقد  خام�شا: 
امل�شروعات  ت�شميم  يف  الأولوية  املحلي  الهند�شي  وامل�شت�شار  الأردين  املقاول  واعطت   - والعمران 
الن�شائية وتنفيذها. و�شتنجز احلكومة ا�شدار د�شتور البناء، واأحالت على جمل�شكم الكرمي م�شروع 

قانون مقاويل الن�شاءات، لتنظيم هذا القطاع ودعمه.
       لقد كان هذا العـام حافال باألوان الن�شاط املتميز على كل الأ�شعدة، يف كل جمالت العمل والبناء. 
وقد حر�شت حكومتي على توزيع جهدها توزيعا عادل بني جميع القطاعات، انطالقا من نظرتها الى 
اأن القت�شاد الوطني ج�شد واحد ل بد من جتان�ش �شكله ومنوه ليعطي لهذا البلد احلر الكرمي �شورته 

امل�شرقة الو�شاءة.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

       ان طبيعة العالقات القت�شادية الدولية ال�شائدة ، يف ظل ظروف الك�شاد احلايل، تركت اآثارا 
النفط،  و�شوق  املواد اخلام،  واأ�شعار  الدولية،  التجارة  : على  املعامل، عميقة اجلذور  وا�شحة  �شلبية 
ول  العامل  دول  اأغلب  تواجه  التي  القت�شادية  التحديات  الذي عمق  الأمر  العمالت،  واأ�شعار �شرف 
�شيما الدول النامية. وو�شط هذه الأجواء القت�شادية امللبدة ب�شحب الغمو�ش والختاللت، ا�شتطعنا 
الكثري من  فتجاوزنا  وفاعلية،  ومرونة  بثقة  ال�شلبية  الحداث  تيارات  مع  نتعامل  اأن   - - بحمد اهلل 

ال�شدمات، مع بقاء املوؤ�شرات القت�شادية الأ�شا�شية يف م�شاقاتها الطبيعية التاريخية.
       ان حكومتي تدرك متام الدراك انعكا�شات الأحداث القت�شادية القليمية والدولية - املتالحقة 
واملتجددة - على القت�شـاد الأردين بحكـم هذا املوقع اجلغرايف الو�شط، وبحكم النفتاح على العامل 
والعالقات الوثيقة مع اخلارج، وتتابع عن كثب �شري الأمور وتراقبها من اأجل حتقيق اأعلى درجة من 
البناء  يف  التنموية  امل�شرية  ل�شتئناف  املنا�شب  املناخ  وتهيئة  الطارئة،  الأزمــات  مواجهة  يف  التكيف 
والتقدم. لقد ثبت لنا بالتجربة اأن املنهج القت�شادي الذي ر�شمناه لأنف�شنا، والقائـم على : احلرية 
الطموحات  اأمام  الطريق  ينري  الذي  النربا�ش  هو  املتكافئة،  واملناف�شة  الفردية،  واملبادرة  املنظمة، 
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الأردنية الكبرية. وقد اتخذت حكومتي �شل�شلة متناف�شة من القرارات والتوجهات والجراءات، لتعزيز 
هذا النهج ال�شليم، م�شتندة الى الثوابت واملرتكزات الأ�شا�شية التي اك�شبتنا خالل ال�شنني الطويلة ثقة 

بهيكل اقت�شادنا الوطني ل تتزعزع.
       وقد �شعت حكومتي، منذ اليوم الأول لت�شلمها م�شوؤولياتها، الى ايجاد حلقات الربط والو�شل بني 
فعاليات القطاعني العام واخلا�ش، من اأجل تكامل ادوارها تكامال وا�شحا متجان�شا. فعملت على تعميق 
دور القطاع اخلا�ش يف عمليات النتاج والبناء، وفتحت اأمام هذا القطاع كل الآفاق ال�شتثمارية املمكنة، 
مبا يف ذلك امل�شاركة يف ملكية بع�ش موؤ�ش�شات القطاع العام وادارتها بعد حتويلها الى �شركات م�شاهمة 
عامة تزيد من فر�ش تقدمي اخلدمات للمواطنني بي�شر و�شهولة دون اأن تقيدها الجراءات املعقدة. وقد 
�شكلت احلكومة جمل�شا اقت�شاديا ا�شت�شاريا ليكون منربا من منابر احلوار وتبادل الراأي بني اأع�شاء 

ال�شرة الواحدة يف القطاعني العام واخلا�ش، ليكون و�شيلة من و�شائل امل�شاركة يف �شنع القرار.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

الى  طريقها  ت�شق  اخذت  التي  اجلديدة  الظواهر  معاجلة  اليوم  حكومتي  به  تعنى  ما  اأهم  ان         
�شوق العمل، محدثة بطالة هيكلية تنبع يف الأ�شا�ش من الزيادة الكبرية يف معدلت منو عر�ش القوى 
العاملة التي تزيد على معدلت النمو القت�شادي ومعدلت منو ال�شكان، ومن عدم التوافق بني اأعداد 
اخلريجني من اجلامعات وكليات املجتمع واملعاهد، وبني فر�ش العمل املتاحة باختالف درجاتها، وما 
يت�شل بذلك من عدم القبال الن�شبي على بع�ش املهن. ويزيد من حدة ظاهرة البطالة : التطورات 
األفـت  القت�شادية القليمية ال�شلبية التي اأ�شبحت ت�شغط على �شوق العمل الأردين. ومن اأجل هذا 
لتوفري فـر�ش  الو�شائل  الوزارات واملوؤ�ش�شات والدوائر املخت�شة لبحث  حكومتي جلنة وزارية �شمت 

عمـل جديدة لطالبي ال�شتخدام من اخلريجني ومعاجلة هذا املو�شوع معاجلة فعالة.
       وقد حر�شت اخلطة اخلم�شية على الت�شدي مل�شكلة البطالة من خالل ايجاد فر�ش العمل الكفيلة 
العمل  �شوق  الى  الوافدة  العاملة  القوى  اأعــداد  خالل  ومن  اأمكن،  ما  البطالة  معدلت  من  بالتقليل 
اعدادا يتنا�شب مع متطلبات التنمية. وهنا ل بد من ال�شارة الى جهود احلكومة يف جمال التدريب 
املهني، اذ اأقامت ثمانية مراكز جديدة للتدريب املهني بلغ ا�شتيعابها اأكرث من ثالثة اآلف متدرب، 

و�شتقوم بان�شاء مراكز اأخرى لي�شل ا�شتيعابها الى خم�شة اآلف متدرب.
وحر�شا من حكومتي على رعاية العاملني الأردنيني يف اخلارج، فقد ا�شتجابت ملطالبهم وتو�شياتهم 

املتخذة يف موؤمتريهم الأول والثاين ومنها تو�شيع مظلة ال�شمان الجتماعي لت�شمل اأبناءنا املغرتبني.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

ادارات  من  لها  نوفره  مبا  منوط  والجتماعية،  القت�شادية  وم�شروعاتنا  خدماتنا  جناح  ان         
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�شليمة وقيادات حكيمة ومعلومات قومية، مع اعطاء اأهمية اأكرب للحكم املحلي والالمركزي واملهمات 
امليدانية. وقد اأعادت احلكومة ت�شكيل اللجنة امللكية للتطوير الداري، وقطعت هذه اللجنة اأ�شواطا 

طويلة يف درا�شة الأجهزة الدارية والت�شريعات التي تنظم �شالحياتها وم�شوؤولياتها.
البلديات  لتنمية  خطة  اعــداد  مت  وقــد  املحلي،  احلكم  يف  اأ�شا�شي  ركــن  البلديات  اأن  �شك  ول         
واملجال�ش القروية يف ال�شنوات اخلم�ش القادمة، اآخذة بعني العتبار الزيادة امللمو�شة يف الطلب على 
اخلدمات البلدية، وتناق�ش اليرادات يف النفقات امل�شتحقة. وقد عمدت حكومتي الى تعديل قانون 
البلديات ملواجهة التغيريات والتطورات التي جنمت عن التو�شع يف احلدود البلدية، ول �شيما مدينة 
العا�شمة  اأمني  اأمانة عمان الكربى« من  ت�شكيل »جمل�ش  النية  امل�شوؤولية. ويف  عمان والزدواجية يف 
وروؤ�شاء البلديات يف املدن املحيطة بها، ل�شمان وحدة التخطيط والتنظيم والدارة والرقابة وتنفيذ 
اأدوارها، يف  امل�شروعات امل�شرتكة، خالل مرحلة انتقالية تعود البلديات بعد انتهائها، الى ممار�شة 

اطار الالمركزية املعتمدة.
       وت�شتلزم عملية التطوير الداري، و�شع نظام وطني للمعلومات، وتزويده بحا�شب الكرتوين كبري، 
وتاأ�شي�ش جهاز املتابعة لتنفيذ اخلدمات وامل�شاريع، واعداد قيادات ت�شمن لنا الأداء الناجع باأ�شرع 

وقت واأقل كلفة. وي�شدق هذا على القطاع العام والقطاع اخلا�ش معا.
املواطن  فيه  ي�شرتك  مثابر  جاد  جهد  هو  وامنا  اخلارج  من  ن�شتورده  ترياقا  الداري  التطوير  لي�ش         
وامل�شوؤول. ومن ح�شن احلظ اأن �شانعي القرار، يف القطاعني العام واخلا�ش، هم من اأبناء هذا ال�شعب 
واملوؤمنني بقيمه واأهدافه. وهم على م�شتوى عال من من التخ�ش�ش واخلربة، قادرون على الرتفاع مب�شتوى 
وتقدمي  الأداء  مراقبة  و�شيبقى هدفنا  ال�شالح،  اأو  التطوير  يقبل  ل  اداري  نظام  هناك  ولي�ش  اأدائهم. 

اخلدمة واحلر�ش على نظافة اليد، واملحا�شبة على اخلطاأ، وو�شع الرجل املنا�شب يف املكان املنا�شب.
       ونحن بحاجة الى اعالم متطور، ونظرا لأهمية املوؤ�ش�شات العالمية، فقد حر�شت حكومتي على 
متكامل  م�شروع  تنفيذ  وبا�شرت يف  وبراجمها،  وكوادرها  اأجهزتها  املوؤ�ش�شات، وحتديث  تطوير هذه 

ل�شبكات اذاعية جديدة، تكفل تغطية جميع اأنحاء العامل على املوجات املختلفة.
       ويف ميدان ال�شحافة، فقد مت تطويرها من الناحية التنظيمية على قاعدة اأو�شع، بتحويلها من 

امللكية ال�شخ�شية الى �شركات م�شاهمة عامة.
 اأما من ناحية ال�شياق الذي تعمل فيه، فقد اأكدت حكومتي توجه الدولة العام امللتزم باأحكام الد�شتور، 
ونرعاها هي  بها  نتم�شك  التي  القانون. واحلرية  اطار  التعبري يف  ال�شحافة حرية  واملتمثل يف منح 
احلرية امل�شوؤولة. احلرية التي ل تهدد الأمن الوطني للدولة، ول جته�ش �شيا�شات الدولة يف مختلف 
املمكن.  الأف�شل  وحتقيق  العامة   الوطنية  امل�شلحة  على  احلر�ش  خالل  من  تناق�شها  بل  املجالت، 
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وهي ذات احلرية التي يفهمها العامل الدميقراطي الذي يحلو للبع�ش اأن ي�شري الى جتربته، كلما اأثري 
مو�شوع حرية التعبري، ويبدو اأن هذا البع�ش ين�شى، اأو يجهل، اأن حرية ال�شحافة يف الدميقراطيات 
الغربية لها �شقف ل تتجاوزه، وهو  ال�شقف ذاته الذي نذكر به دائما : �شـقف الأمن الوطني وامل�شلحة 
القومية العليا. ومن الطبيعي اأن يكون لظروف كل بلد اأثر يف حتديد ارتفاع ذلك ال�شقف. وال ف�شتتحول 
حرية التعبري الى حرية التخريب، وتتحول امل�شوؤولية الى فو�شى، والتعددية يف الراأي الى ت�شارب يف 

الجتاهات على ح�شاب امل�شلحة الوطنية.
       ان احلرية التي نقد�شها ونرعاها يف الأردن هي احلرية امل�شتمدة من حـ�ش ال�شعب بعمق م�شوؤوليته 
اأ�ش�شناه منذ حتملنا اأمانة امل�شوؤولية : ب�شمان  جتاه وطنه واأمته، ومن تقليد امل�شاركة الرا�شخ الذي 
بقاء جميع الأبواب مفتوحة بني ال�شعب و�شائر املوؤ�ش�شات، وبني موؤ�ش�شة واأخرى، وبني اأفراد ال�شعب 
واملوؤ�ش�شات،  وبيني �شخ�شيا. ان هذا التقليد الذي جنل ونحرتم هو الذي يجعلنا ن�شرح على الدوام 
واجتماعيا  مهنيا  املعنيني  خالل  من  اأو  مبا�شرة،  لل�شعب  واأهدافها  واأبعادها  �شيا�شتنا  منطلقات 

بالتعامل بال�شوؤون العامة على اختالف مواقعهم.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

       اأما الق�شية التي ت�شكل محور �شيا�شتنا ومركز اهتمامنا فهي الق�شية الفل�شطينية، همنا وهاج�شنا، 
والتي هي جزء منا مثلما نحن جزء منها. فنحن وال�شعب الفل�شطيني ن�شبح معا يف تيار تاريخي واحد، 
�شئنا ذلك اأم اأبينا، و�شنوا�شل البحار معا، الى اأن ن�شل الى بر الأمان والتحرير باذن اهلل، مهما  

تقول املتقولون و�شكك امل�شككون.
       اننا ونحن نواجه قبل غرينا - واأكرث من غرينا - ماأ�شاة الحتالل ال�شرائيلي وم�شاعفاته لل�شفة 
الغربية وقطاع غزة، ل نرى يف مواجهتنا هذه امتيازا على اأحد، ول جمال للمن على الآخرين، ول 

�شبيال لال�شتئثار غنيمة ول و�شيلة لتحقيق مطمع.
       انـه واجـب وطني نوؤديه عن ر�شا، على �شعوبته، واأمانة قومية نلتزم بها، على ثقلها، وم�شوؤوليه 
تاريخية نحملها طواعية، على عظمها، فحقوق ال�شعب الفل�شطيني حية يف العقل وال�شمري، وهدف 

انقاذ الأر�ش واملقد�شات م�شتقر يف اخلاطر والفوؤاد.
ن�شيج  يف  وت�شيع  حياتنا،  جمــالت  كل  على  تنعك�ش  اأن  بد  ل  بها،  ارتباطنا  هو  هذا  ق�شية،  ان         

تخطيطنا وتدبرينا، وحتدد معايري عالقاتنا و�شيا�شاتنا العربية والدولية.
       وحينما خاطبتكم يف افتتاح الدورة الربملانية املنتهية، كنا يف غمرة حتركنا ال�شيا�شي على اأ�شا�ش 
اتفاق احلادي ع�شر من �شباط ومقررات قمة فا�ش، لبلورة مفهوم موؤمتر دويل يعقد من اأجل ال�شالم 
يف ال�شرق الو�شط. وقد ا�شتمر التحرك يف الطار العربي والدويل حتى �شباط املا�شي، حينما ا�شطدم 
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جهد حكومتي مبوقف قيادة منظمة التحرير الفل�شطينية، من قرار جمل�ش المن 242، الذي كنا قد 
اتفقنا معها على اعتمادة اأ�شا�شا لعقد املوؤمتر الدويل. ولن هذا املوقف اأدى الى انهاء مرحلة هامة، 
وجادة، من مراحل العمل ال�شيا�شي الأردين - الفل�شطيني، فقد كان ل بد من �شرح كل ما حدث وبيان 
موقفنا منه. وقد فعلت ذلك يف اخلطاب الذي وجهته لالأمـة يف التا�شع من �شباط املا�شي، اذ قدمت يف 
ذلك اخلطاب تقريرا تف�شيليا عن كل ما حدث، وحتليال �شافيا لواقع الق�شية الفل�شطينية، ونظرتنا 
لأبعادها املختلفة، وتطوراتها املحتملة، وقرارنا بوقف التن�شيق مع قيادة منظمة التحرير الفل�شطينية.
املنظمة  من  موقفنا  على  املنظمة،  قيادة  مع  التن�شيق  بوقف   : قرارنا  يوؤثر  ل  ان  الطبيعي  ومن         
عالقتنا  على  القـرار  يوؤثر  مل  كما  الفل�شطيني،  ال�شعب  متثل  التي  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شة  باعتبارها 
الع�شـوية بالق�شية الفل�شطينية، اأو على التزامنا بالعمل من اأجلها، حتريرا لالأر�ش  والأهل، ون�شال 

من اأجل ا�شـتعادة حقوقهم الوطنية امل�شروعة.
من  موقفنا  حتكم  التي  الثوابت  وفق  والدبلوما�شي  ال�شيا�شي  التحرك  حكومتي  وا�شلت  وبذلك         
العمل يف الطار الفل�شطيني. ودرءا لل�شبهات التي تنمو وتتوالد عادة يف اأجواء تعدد الجتهادات اأو 

اخلالفات، فانني اأجد من املفيد اأن اأعيد تاأكيد الثوابت املتمثلة فيما يلي :
ان الأردن لي�ش وكيال عن ال�شعب الفل�شطيني، ول يقبل اأن يكون كذلك.. 1
لل�شعب . 2 ال�شـرعي الوحيد  املمثـل  الفل�شـطينية  التحريـر  منظمة  عن  بديال  لي�ش  الردن  ان 

الفل�شطيني، ولن يكون كذلك.
ان الأردن ملتزم بقرارات القمم العربية، وبخا�شة قرارات قمتي الرباط وفا�ش لعامي 1974 و 1982.. 3
ان �شبيل الت�شوية ال�شلمية هو يف انعقاد موؤمتر دويل لل�شالم على اأ�شا�ش قراري جمل�ش الأمن 242 . 4

و 338، حت�شره الدول اخلم�ش دائمة الع�شوية يف جمل�ش الأمن، مع �شائر اأطراف النزاع مبا يف 
ذلك منظمة التحرير الفل�شطينية.

ان الأردن مع ذلك - بحكم �شلتــه املبا�شرة بالأر�ش الفل�شطينية املحتلة وم�شوؤوليته القومية - . 5
امكانياته،  الأر�ش املحتلة، يف حدود  الفل�شطيني يف  لل�شعب  وامل�شاند  الداعم  �شيظل يقوم بدور 

ومبا ل يتعار�ش مع اأمنه الوطني، الذي هو جزء ل يتجزاأ من اأمن اأمتنا القومي.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب،

العربي  الطارين  والدبلوما�شي يف      ال�شيا�شي  وا�شلت حكومتي حتركها  الثوابت،  اأ�شا�ش هذه  على 
والدويل، توخيا لتحقيق الهدف الذي اأجمعت عليه اأمتنا     العربية، وهو الو�شول الى �شالم �شامل و 
عادل، دائم، ي�شمن ان�شحاب ا�شرئيل من �شائر الأرا�شي العربية املحتلة، كما ي�شمن احلقوق الوطنية 

امل�شروعة لل�شعب الفل�شطيني، فال جمود ول انفراد.
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واأخطـر مـن الأمـر الواقـع، توفري مقوماتـه. ولعل من اأهم مقومات هذا الأمر الواقع، ان يتخذ �شاحب 
ال�شـاأن املعني، موقع املتفرج غري املعني مبا يجري، مكتفيا بالتعبري عن الأ�شـ�ش وا�شدار الأحكام يف 

انتظار ما �شتحمله الأيام.
 ان الـرد الوحيـد الناجح على مثل هذا املزاج ال�شلبي، هو التحرك والبناء معا : التحرك يف مختلف 

امليادين، والبناء يف مختلف املجالت.
وحده  هو  واملتغريات  الثوابت  بني  التمييز  يف  الروؤية  و�شوح  الى  امل�شتند  ال�شيا�شي  التحرك  ان         
الكفيل مبواكبة ما يجري يف هذا العامل، وهو ال�شبيل الى ر�شد املتغريات واملنافذ، وحتديد امكانيات 
ال�شتفادة منها، وتوظيفها خلدمة الهدف، وبغريه ت�شيع الفر�ش، ويرت�شخ الأمر الواقع الذي ن�شكو 
منه ونتذمر. ولنتذكر دائما اأن الآخرين يداأبون على التحرك وفق هذه البديهية، فلهم اأي�شا م�شالح 
يخدمونها واهتمامات يرعونها، واذا مل نقابل حتركهم بتحرك مقابل، فان العالقة بني طريف املعادلة 
ال�شيا�شية �شتختل، ل�شالح الطرف املتحرك، على ح�شاب الطرف ال�شاكن، ول يكفي اذن، اأن نتخذ 

على الدوام موقع املتلقي، اذ ل بد من املبادرة ول بد من املتابعة.
       هذا هو مفهومنا عن اأهمية التحرك ال�شيا�شي الذي على اأ�شا�شـه عملت حكومتي و�شتظل تعمل.

       ففي الدورة املنتهية، قامت حكومتي بالتحرك على محورين:
اأولهما : كان باجتاه تعبئة اجلهد العربي والدويل نحو بلورة ت�شور وا�شح  وموحد لعقد موؤمتر دويل 
لل�شالم يف ال�شرق الأو�شط، حت�شره الدول  اخلم�ش دائمة الع�شوية يف جمل�ش الأمن مع �شائر اأطراف 

النزاع، مبا  يف ذلك منظمة التحرير الفل�شطينية.
وثانيهما: كان باجتاه تطوير الو�شائل وال�شبل لدعم ثبات ال�شعب الفل�شطيني على اأر�شـه الفل�شطينية املحتلة.
       لقد متكنت حكومتي على �شعيد املحور الأول اأن تبعث الهتمام من جديد يف املوؤمتر الدويل. فبعد 
�شبات دام نحو ت�شع �شنوات  بحث املوؤمتر الدويل اليوم املو�شوع الذي ترتكز حوله اجلهود ال�شيا�شية 
�شــامال وعــادل.  الأو�شط حال  ال�شرق  اأزمــة  املقبول، حلل  العنوان  الدبلوما�شية، وغـدا  والت�شالت 
و�شتوا�شل حكومتي م�شـاعيها لبلورة ت�شور واحد يقبل به الفرقاء املعنيون : �شواء الدول اخلم�ش دائمة 

الع�شوية يف جمل�ش الأمن، اأو اأطراف النزاع.
الدول اخلم�ش  موؤمتر دويل حت�شره  تذكرون - عقد  كما   - املا�شي  العام  الأردن يف  لقد طرح         
دائمة الع�شوية يف جمل�ش المن، مع �شائر اأطراف النزاع، مبا يف ذلك منظمة التحرير الفل�شطينية، 
وكان موقف بع�ش الدول املعنية من عقد املوؤمتر �شلبيا، ويف مقدمة تلك الدول : الوليات املتحدة، 
اأن يتم التفاق على  اأن هذا املوقف المريكي تطور، فوافقت امريكا على مبداأ عقد املوؤمتر بعد  ال 
بع�ش النقاط املتعلقة بعقد املوؤمتر واأ�شلوب عمله و�شالحياته وامل�شاركني فيه. وكان موقف الحتاد 
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ال�شوفياتي يقوم على ق�شر امل�شاركة على الحتاد ال�شوفياتي والوليات املتحدة، بال�شافة الى اأطراف 
النزاع، غري اأن الحتاد ال�شوفياتي وافق موؤخرا على ال�شرتاك يف موؤمتر دويل حت�شره الدول اخلم�ش 
النزاع. واقرتح ت�شكيل جلنة حت�شريية من  اأطراف  الى  الع�شوية يف جمل�ش الأمن بال�شافة  دائمة 
الدول اخلم�ش الدائمة الع�شوية تعد لعقد املوؤمتر. واأيدت فرن�شا القرتاح. ويف الوقت احلا�شر يدور 
البحث حول مو�شوع اللجنة التح�شريية وتقدمت بع�ش الدول والأطراف املعنية بت�شوراتها حول هذا 
الأمر. فاقرتحت احداها اأن ت�شكل اللجنة من الدول اخلم�ش والدول املعنية، يف حني اقرتحت الأخرى 
اأن ت�شكل اللجنة من الدول املعنية على ان حت�شر اجتماعات اللجنة الدول اخلم�ش ب�شفة مراقبني، 
مراقبني.  ب�شفة  النزاع  اأطــراف  فيها  ويكون  اخلم�ش  الدول  من  اللجنة  تت�شكل  اأن  رابعة  واقرتحت 

واقرتح اأحد اأطراف النزاع ت�شكيل اللجنة من اأطراف النزاع فقط.
       وازاء هذا الو�شع، كان ل بد من التعبري عن راأينا من خالل ات�شالتنا بالدول العربية املعنية 
والدول ال�شديقة، وقلنا لهم : انه اذا كان من املمكن ت�شكيل اللجنة التح�شريية من الأع�شاء الواجبة 
م�شاركتهم يف املوؤمتر الدويل، اأي اأطراف النزاع مع اأع�شاء الدول اخلم�ش، فلماذا ل يذهب اجلميع 
الى املوؤمتر مبا�شرة دون جلنة حت�شريية؟ اما اذا ارتوؤى �شرورة العداد، فاننا نوؤيد فكرة الحتاد 

ال�شوفييتي عقد اللجنة التح�شريية من اأع�شاء الدول اخلم�ش فقط.
       ومبعنى اآخر، فان البحث الآن جتاوز مو�شوع عقد املوؤمتر الذي يتجه الجماع نحوه الى البحث 
الدويل  املوؤمتر  عقد  على  لرنكز  املو�شوع  هذا  حول  البحث  ينتهي  اأن  واأملنـا  له.  العـداد  كيفية  يف 
نف�شـه. وقـد ات�شلت حكومتي مع دول املجموعة الوروبية ل�شتطالع امكانية قيامها مببادرات تقرب 

بني وجهتي النظر ال�شوفييتية والمريكية يف هذا ال�شدد، وما زالت هذه الت�شالت م�شتمرة.
الغربية  ال�شفة  يف  اأهلنا  لدعم  والأ�شاليب  ال�شبل  تطوير  محور  الثاين،  املحور  �شعيد  على  اأما         
اأ�شلها -  وقطاع غزة، فقد و�شعت حكومتي خطة لتنمية الأر�ش الفل�شطينية املحتلة، معتمدة - يف 
جاءت  وقد   .1978 �شنة  بغداد  يف  عقد  الذي  العربي  القمة  موؤمتر  حددها  التي  ال�شرتاتيجية  على 
هذه اخلطوة م�شتفيدة من تقييم التجربة ال�شابقة يف دعم ال�شمود، التي ا�شتمرت اأكرث من ت�شعة 
ع�شر عاما حتى الآن. وتعلمون - اأيها ال�شادة الأعيان والنواب - ان دعم ال�شمود هو املجال الوحيد 
املفتوح اأمامنا يف واقع الالحرب والال�شلم من اأجل تثبيت الهوية الفل�شطينية على الأر�ش الفل�شطينية 
باعتبارها احلقيقة املركزية التي ن�شتند اليها يف �شرعية ن�شالنا ل�شتعادة احلقوق الوطنية لل�شعب 
الفل�شطيني. وهي احلقيقة التي اأجمعت عليها جميع الدول العربية، وقررت على اأ�شا�شها تاأييد هذه 
ال�شيا�شـة التي تبناها الأردن منذ حرب 1967، وبرجمتها، ور�شد الأموال لها. وليكن وا�شحا اأن دعم 
ال�شمود لي�ش بديال عن احلل ال�شامل العادل، ول ميكن اأن يكون كذلك. ولعلكم تذكرون ما قلته يف 
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الأر�ش املحتلة، ومن الأخطار  املنتهية، حينما حذرت من تدهور الو�شاع يف  الدورة  افتتاح  خطاب 
املحدقة بالق�شية الفل�شطينية برمتها، اذا ترك ال�شعب الفل�شطيني حتت الحتالل، يذوى ويتحلل يف 
تكوينه القت�شادي والجتماعي والثقايف، ودعوت الى عقد اجتماع عربي على وجه ال�شرعة، للنظر 
يف الأو�شاع اخلطرية، مبا ت�شتحقه من اهتمام وعناية بالغني. ولكن ذلك الجتماع مل يتحقق، كما 
مل يعد بع�ش الأ�شقاء الى الوفاء بالتزاماتهم ل�شندوق دعم ال�شمود. وب�شبب ذلك وعلى �شوء تقييم 
لل�شفة  �شاملة  تنمية  ارتاأت حكومتي �شرورة و�شع خطة  ال�شمود  اأ�شلوب دعم  ال�شابقة يف  التجربة 
واملوؤ�ش�شات  الأفــراد  لطلبات  ال�شتجابة  هو  املتبع  الأ�شلوب  كان  ال�شابق  ففي  غزة.  وقطاع  الغربية 
واجلمعيات يف حدود امكانيات ال�شندوق. وقد ات�شح اأن هذا الأ�شلوب قا�شر، وغري كاف، لأنه يتناول 
ال�شعب الفل�شطيني يف الأر�ش املحتلة يف �شورة مبعرثة مفتتة، بدل اأن يتناوله كال واحدا متكامال من 
خالل نظرة �شاملة، وكان هذا الأ�شلوب يجعل من دعم ال�شمود مفهوما اأقرب الى الح�شان منه الى 
تقوية بنية الكيان الفل�شطيني و�شخ�شية �شعبه، فكان ل بد من ت�شويب النظرة والطريقة، كي ين�شجم 

العمل مع ال�شعار.
       وبالرغم من �شحة هذه النظرة و�شدق التوجه و�شالمة الأ�شلوب، فان الأمر مل يخل من �شدور 
اأ�شوات الت�شكيك من هنا وهناك، ومل نفاجاأ بهذه الأ�شوات، اذ ان بع�شها �شدر عن الذين جعلوا من 
الحتالل م�شدر ارتزاق، مثلما �شدر بع�شها عن الذين اتقنوا فن تغيري املواقف بتغري الواقع، كما �شدر 
بع�شها الآخر عن الذين يرتاحون لرفع ال�شعارات ول عمل. ونود اأن نقول لهوؤلء جميعا اأن دوافعهم 
مك�شوفة، واأن اأ�شواتهم ال�شاذة لن تثنينا عن امل�شي يف حتمل م�شوؤولياتنا القومية بدعم �شمود اأهلنا 

الثابتني على اأر�ش وطنهم، املج�شدين للهوية العربية الفل�شطينية بالفعل ل باملزاعم والدعاء.
ايها ال�شادة الأعيان، ايها ال�شادة النـواب

العربية  الــدول  مختلف  مع  والنوافذ  الأبـــــواب  فتـح  حكومتـي  وا�شـلت  العربي،  ال�شعيد  وعلى         
العربي  الت�شامن  ا�شتعادة  و�شع ميكن من  الى  و�شول  تعميم احلوار  ب�شرورة  منها  اميانا  ال�شقيقة، 
واحياء العمل العربي امل�شرتك. وقد تو�شلنا - بحمد اهلل وبتعاون الأخوة القادة العرب - الى انعا�ش 
العالقات الثنائية وتطويرها مع كل دولة عربية على حدة. وت�شكلت مع كل من اململكة العربية ال�شعودية 
وتون�ش، جلان حكومية م�شرتكة، جتتمع  واملغرب  والبحرين  وعمان  والكويت  والعراق وم�شر  و�شوريا 
بانتظام دوريا للبحث والتداول واتخاذ القرارات، فيما ي�شهم يف خدمة امل�شالح امل�شرتكة. واأملنا اأن 
مكانته  الى  العربي  الت�شامن  منهج  يعيد  تفاهم جماعي،  الى  يوؤدي  تطورا  الثنائية  العالقات  تتطور 
وموقعه، فالعالقات الثنائية - على ايجابيتها - ل ميكن ان تكون بديال عن العمل العربي اجلماعي. 
فنحن نن�شق مع ال�شقيقة اململكة العربية ال�شعودية يف كل ما يهم اأمتنا وبلدينا، ونحن ن�شكرها بقيادة 
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واأود  عاهلها الأخ جاللة امللك فهد بن عبد العزيز، على دعمها امل�شتمر ووفائها بالتزاماتها نحونا. 
يف هذا املجال اأن اأبعث بال�شكر والتقدير الى الدول العربية ال�شقيقة اأع�شاء جمل�ش التعاون اخلليجي 
التي توا�شل  ال�شهام يف دعم ال�شمود الأردين الذي ميثل اخلط العربي املتقدم الول. وكذلك، فاننا 
الأ�شيل - �شيادة  العربي  العربية، من خالل لقاءاتي مع قائدها  نن�شق ونتعاون مع جمهورية م�شر 
الأخ الرئي�ش محمد ح�شني مبارك - يف اجتماعات تتناول الق�شايا العربية العامة والرئي�شية. كما 
الأ�شد - يف  الرئي�ش حافظ  الأخ  ال�شورية - من خالل �شيادة  العربية  نن�شق ونتعاون مع اجلمهورية 
ال�شالم  امل�شرتك من متطلبات  العامة، وبخا�شة حول موقفنا  العربية  والق�شايا  بال�شوؤون  يت�شل  ما 
�شدام  الرئي�ش  الأخ  �شيادة  خالل  من   - العراقية  اجلمهورية  مع  ونتعاون  ونن�شق  الــدويل.  واملوؤمتر 
ح�شني - وبخا�شة يف ما يتعلق بدعم موقف العراق العادل على ال�شاحة الدولية، �شواء يف دفاعه عن 

وطنه، اأو يف دعوته املخل�شة لل�شالم.
       ول بد يل يف هذا ال�شدد، ومن على هذا املنرب، اأن اأوؤكد من جديد دعمنا للعراق ال�شقيق، من 
منطلق التزامنا باملواثيق العربية، واأهم من ذلك من منطلق وعينا على م�شاعفات احلرب العدوانية 
التي ت�شر ايران على موا�شلتها �شد العراق. فاحلالة التي اأمامنا - اأيها الأخوة - لي�شت جمرد حرب 
عراقية - ايرانية، بل هي اأكرب من ذلك واأخطر. ان هذه احلرب العدوانية كما نراها، ل تقت�شر يف 
تهديدها على العراق، بل تتجاوزه الى تهديد الكيان القومي العربي باأكمله، وهو الكيان املج�شد بنظام 
عربي ي�شود الوطن الكبري من محيطه الى خليجه، هذا النظام الذي نبتت بذوره يف مطلع هذا القرن، 
حينما ا�شـتفاق اأجدادنا ليـروا اأمامهم خطر طم�ش �شخ�شيتهم القومية فنا�شلوا وا�شت�شهدوا، ووقعوا 
اأجل  الأولى. لكنهم مع ذلك، وا�شلوا ن�شالهم من  العاملية  �شحية موؤامرات ال�شتعمار منذ احلرب 
ال�شتقالل، واأ�ش�شوا جامعتهم العربية لرتمز الى هذا النظام العربي املتكامل املتطلع الى وحدة  اأمة 
العرب، كي ي�شتكمل �شكله وبنيته على اأ�شا�ش م�شمونه الرا�شخ يف الروح ويف  الوجدان، ويف التاريخ 
والن�شال. ان هذا الكيان - اأيها الأخوة - مهدد من جذوره، فاما اأن نكون �شادقني مع ذاتنا، واأوفياء 
ل�شهدائنا واجدادنا، وامناء على م�شتقبل اأجيالنا، واما اأن ل نكـون. ومن منـا  يقبـل - ل قدر اللـه - اأن 
يذيب ذاته، ويطم�ش �شخ�شيته، ويقع من جديد يف براثن ا�شتعمار �شيظل ب�شعا ومرفو�شا، وممقوتا، 
مهما يتخذ لنف�شه من لبو�ش. ان حماية النظام العربي ل يعنـي فقط حماية وطن العرب من اأعداء 
العرب، بل يعني اأي�شا �شون ال�شخ�شية العربية من محاولت النيل منها، بطم�ش �شيم العرب، وت�شويه 

�شمائلهم الأ�شيلة. 
الغوغائية، وممار�شات م�شينة ممثلة  �شاذة �شادرة عن  الأيام ظواهر م�شلكية  ن�شهد هذه  اننا         
بالرهاب، ت�شيء لأمتنا املاجدة وقيمها النبيلة، و�شورتها امل�شرقة، التي نق�شتها يف �شحائف التاريخ 
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اأن  فالغوغائية ل ميكن  الن�شان.  املجيدة يف ح�شارة  وا�شهاماتهم  وبطولتهم  اأجدادنا  اأخالق  �شمو 
العقالنية. والرهاب  امل�شوؤولية ومع  تتنافى مع  بب�شاطة  والقومية، لأنها  للوطنية  اأ�شا�شا قوميا  تكون 
لي�ش بديال عن الن�شال امل�شروع، لأنه وبب�شاطة �شادر عن اجلنب والعجز. ونحن اذ نوؤكد بكل العزم 
على �شرورة وحدة التوجه والعمل العربيني ل�شرتداد حقوق العرب وحماية وطنهم، لنوؤكد بكل احلزم 

على ادانتنا للغوغائية والرهاب مهما كان نوعه وم�شدره و�شكله.
       اننا عرب، و�شنظل عربا، و�شنحارب من اأجل عروبتنا، من اأجل النظام العربي، الذي ارت�شيناه، 

كما ارت�شاه اأجدادنا، ليكون طريقنا يف احلياة، وليحدد م�شارنا بني الأمم وعلى امتداد الزمان.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

       يف ختام حديثي اليكم، اأبتهل الى املولى عز وجل اأن يكالأ جهودكم بعني رعايته، واأن يوفقكم ملا 
فيه خري بلدكم واأمتكم.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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 فـي حفل  افتتاح الدورة العادية اخلام�شة
ملجل�ش الأمة الأردين العا�شر

ال�شبت 17 �شفر 1408 هجرية
 املوافق 10 ت�شرين الأول 1987 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 

ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 
       ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، القوي العزيز، اأفتتح هذه الدورة العادية ملجل�شكم املوقر، محييا - 
يف مطلعها - كل اأخ من اأع�شائه اأح�شن حتية، معربا لكم جميعا عن بالغ ثقتي بكم، وعميق تقديري 
ملا حققتم من اجنازات، وملا مل�شته فيكم من ح�ش امل�شوؤولية الواعية، ومراعاة امل�شلحة العامة التي 

نحر�ش عليها جميعا ب�شلطاتنا الثالث : الت�شريعية، والتنفيذية، والق�شائية. 
دورتيه  يف  الكرمي،  جمل�شكم  على  حكومتي  احالتها  التي   - للقوانني  مناق�شاتكم   يف  كنتم  لقد         
: الت�شريعية والتنفيذية،  اأ�ش�ش ال�شورى بني ال�شلطتني  العادية وال�شتثنائية - مثال وقدوة يف تثبيت 
والتنمية  النه�شة  منجزات  خالله  من  حتققت  الذي  امل�شرتك  واجلهد  املثمر  للتعاون  رمزا  وكنتم 
والبناء ل�شعبنا الأردين العزيز، ان�شجاما مع مبادىء �شيا�شتنا يف احلكم، الرامية الى تر�شيخ احلياة 
امل�شتقر،  احلكم  بتوفري  الغالـي،  الوطـن  هذا  لأبناء  والجتماعي،  القت�شادي  والزدهــار  الكرمية، 

واخلطط ال�شليمة، وال�شورى املوؤ�شلة، والهدف الوا�شح. 
       ان ا�شـرتنا الأردنية الواحـدة التي متثلونها، لتعتز معـي، باجنازاتكم، وتقدر جهودكم املتوا�شلة، يف 
اقرار الت�شاريع التي نظمت �شري العمل يف جمتمعنا، وربطت م�شالح الأفراد ال�شخ�شية بامل�شلحة العامة.
        وانه ملما يدعو الى التفاوؤل والطمئنان اأن نرى احلكومة قد عملت جاهدة على حتقيق الأهداف 
واملبادىء التي ركزنا عليها يف كتاب التكليف، الذي عهدنا الى حكومتنا هذه فيه بتحمل امل�شوؤولية، 
وو�شحناها يف مرتكزات خطب العر�ش يف افتتاح الدورات العادية يف ال�شنتني املا�شيتني، مما بعث يف 
نف�شي الر�شى وال�شتب�شار باأن امل�شوؤول يف هذا البلد، الذي نوليه ثقتنا وينال ثقتكم، يعمل عمال جادا 

متوا�شال مرتفعا به الى م�شتوى امل�شوؤولية، ل�شعاد املواطنني وتقدم الوطن وازدهاره. 
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

الداخلية  الأخطار  من  وحمايتهم  للمواطنني،  الطماأنينة  وتوفري  وال�شتقرار،  الأمن  تعزيز  ان         
كلل.  دون  دعائمها  وتثبيت  تر�شيخها  على  تعمل  �شتظل  حكومتي،  ل�شيا�شة  ثابتة  ركائز  واخلارجية، 
فالأمن والأمان هما يف املقام الأول حـق د�شتوري ان�شاين لأبناء هذا ال�شعب الويف الذي نذرنا انف�شنا 
خلدمته، وهما اي�شا ال�شخرة ال�شلبة التي يرتفع عليها بنيان املجتمع رخاء وازدهارا، وتتحقق فـي 
ظل �شلطانهما التنمية ال�شاملة التي نطمح الى حتقيقها، وفاء بالأمانة التي نحملها وخدمة لأجيالنا 

املقبلة، اأمل اأمتنا وم�شتقبلها امل�شرق مب�شيئة اهلل. 
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تاأمني جميع و�شائل الدعم         ومن هذا املنطلق، فان حكومتي لن تدخر جهدا ول وقتا، يف �شبيل 
العربية  النه�شة  راية  وحاملة  و�شياجه،  الوطن،  حماة  امل�شلحة،  العربية  الها�شمية  لقواتنا  املمكنة 
الكربى، وهي التي تقف على اأطول خط من خطوط املواجهة، �شدا منيعا يحمي منجزاتنا، ويدراأ عن 
امتنا العربية اخلطر. و�شتوا�شل حكومتي امداد قواتنا البا�شلة بكل ما ميكن من اأ�شباب القوة واملنعة، 
تدريبا وت�شليحا وتزويدا باأحدث املهمات من مختلف امل�شادر. كما �شت�شتمر اجلهود يف تدريب اجلي�ش 
الوطني دفاعا عن  الأمن  امل�شلحة يف تعزيز  للقوات  اردناه رديفا �شلبا  ليكون كما  وتاأهيله،  ال�شعبي 

ار�شنا الطهور، موؤ�ش�شة جتمع الأجيال يف اأبهى �شورة للتالحم بني اأبناء الوطن. 
       و�شت�شتمر حكومتي يف العمل على تاأمني اجلبهة الداخلية متما�شكة �شلبة، بحيث يكون املواطن 
وهو  وي�شيد،  يبني  الذي  املواطن  هو  احلر  الآمن  فاملواطن  وما ميلك،  وحياته  كرامته  على  مطمئنا 
املواطن ال�شالح الذي نريد، ليدفع م�شريتنا نحو الأف�شل والأمثل. و�شتبذل حكومتي جهدا مت�شال يف 
هذه ال�شبيل، بامداد اأجهزة الأمــــن املختلفة بالتجهيزات املتطورة والنظم املتقدمة ملوا�شلة ر�شالتها 
فــي حماية املواطن الذي هو الأ�شا�ش يف كل ما ننه�ش به من اأعمال، وتاأكيد �شيادة القانون يف كل 

منحى من مناحي حياتنا. 
باحل�شانة  ومتتعها  الق�شائية،  ال�شلطة  ا�شتقالل  مبداأ  على  حكومتي  حر�شت  ذلك  اجل  ومن         
الالزمة لداء ر�شالتها يف ار�شاء قواعد احلق، ون�شر العدالة بني املواطنني. وا�شتمرت يف بذل اجلهود 
لتحديث الت�شريعات مبا ي�شاير التطور الجتماعي والقت�شادي الذي و�شلت اليه اململكة. وحر�شا منها 
على تب�شيط اجراءات التقا�شي بني املواطنني، والف�شل يف ق�شاياهم، وال�شرعة يف اجنازها، فقد مت 
وتق�شري  املحاكمات  اجراءات  اخت�شار  الى  يهدف  املدنية،  املحاكمات  لأ�شول  قانون  م�شروع  و�شع 
اأمدها. ومت و�شع م�شروع قانون محكمة العدل العليا، وم�شروع قانون معدل لقانون العقوبات، وم�شروع 
قانون املعهد الق�شائي الذي يهدف الى تخريج عدد من املوؤهلني لت�شلم املراكز الق�شائية على اأ�ش�ش 
من املقدرة والتناف�ش النزيه. و�شتعر�ش احلكومة م�شاريع القوانني امل�شار اليها على جمل�شكم الكرمي 

يف هذه الدورة العادية. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

اخلدمات  مناحي  من  العديد  يف  ح�شارية  نوعية  نقالت  يحقق  اأن  اهلل  بعون  الردن  ا�شتطاع  لقد 
الجتماعية، املت�شلة مبعي�شة الن�شان وحقه يف احلياة احلرة الكرمية، وا�شبح اليوم يف مقدمة الدول 
التي يف مرحلته التنموية ويتاأهب للدخول يف مرتبة جديدة يف الت�شنيف الدويل وتاأكيدا لذلك  وتثبيتا 
له فقد ا�شتمرت احلكومة يف تركيز اهتمامها على تهيئة املواطن ج�شديا وعقليا وروحيا وثقافيا، حتى 

يتمكن من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، ومتطلبات التنمية ال�شاملة. 
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فتوايل حكومتي ن�شر املوؤ�ش�شات التعليمية املختلفة يف جميع مناطق اململكة، ويجري العمل الآن يف بناء 
والت�شاميم  الدرا�شات  وانتهى اعداد  فـــي املحافظات املختلفة  )115( مئة وخم�ش ع�شرة مدر�شـــة 
لبناء )165( مئة وخم�ش و�شتني مدر�شة جديدة خالل ال�شنوات القادمة. ومت ا�شدار قانون اجلامعات 
الردنية للتن�شيق بني اجلامعات يف الق�شايا الأ�شا�شية امل�شرتكة، واأ�شدرت احلكومة نظام الرتخي�ش 
الفنيني  باعداد  اهدافها  حتقيق  من  ومتكينها  م�شتواها  لرفع  واملعاهد  املجتمع  لكليات  والعتماد 

املتو�شطني املدربني تدريبا عاليا ولقامة اجل�شور بينها وبني اجلامعات الأردنية. 
متكاملة  �شاملة  �شيا�شة  لتطوير  والتعليمية  الرتبوية  العملية  يف  النظر  باعادة  حكومتي  بــداأت  وقد 
تكفل حتديث برامج التعليم ومناهجه على كل م�شتوياته لتما�شي املتغريات القت�شادية والجتماعية 
والحتياجات الآنية وامل�شتقبلية ل�شوق العمل... وقد اأ�شندت الى اأخي وويل عهدي �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمري ح�شن �شرف حمل هذه الأمانة، فلم ياأل جهدا يف �شبيل النهو�ش بها ومتابعتها، وناأمل اأن تتحقق 

الغايات املن�شودة منها قريبا - باذن اهلل تعالى-.
�شوق  الهيكلية يف  الكفيلة باحلد من الختاللت  التو�شيات  العديد من  اأقرت احلكومة         وكذلك 
العمل، ول �شيما تلك املت�شلة منها بالتدريب املهني والتاأهيل احلريف، والتو�شيات الكفيلة بتقوية نظم 
واملعاهد  املجتمع  كليات  التخ�ش�شات بني  وتوزيع  العمل،  �شوق  والبيانات الح�شائية عن  املعلومات 
احلكومية واخلا�شة، ح�شب متطلبات خطة التنمية وادخال برامج اعادة تاأهيل املهند�شني اخلريجني 
على  والرتكيز  اخلــارج،  يف  املتاحة  العمل  فر�ش  من  وال�شتفادة  الأردنية  غري  اجلامعات  بع�ش  من 
برامج العالم الرتبوي الهادفة جتاه بع�ش اأنواع العمل، وخا�شة اليدوية الهادفة الى ت�شويب املفاهيم 

الجتماعية ال�شائدة يف املجتمع جتاه بع�ش اأنواع العمل، وخا�شة اليدوية منها. 
       ومل تغفل احلكومة ال�شريحة الأقل حظا يف املجتمع فعمدت الى التو�شع يف  املوؤ�ش�شات الجتماعية 
وتاأهيلهم،  العوائق،  واأنــواع  الأعمار  مختلف  من  املواطنني  لرعاية  املتخ�ش�شة  والتاأهيلية  اليوائية 
لي�شبحوا اأع�شاء منتجني فاعلني يف املجتمع. وبعد اأن با�شر �شندوق املعونة الوطنية اأعماله، تو�شعت 

مظلة امل�شتفيدين  وارتفعت برامج التاأهيل واملعونة �شتة ا�شعاف على ما كانت عليه قبل ان�شائه. 
الأجيال  وبناء  ال�شباب  اأولت احلكومة رعاية  امل�شتقبل فقد  الوطن وعدة  �شبابنا عماد  وملا كان         
وتفان،  بهمة  م�شوؤولياتها  حمل  وت�شتطيع  والتطلعات،  الأهــداف  مع  لتتفاعل  عنايتها  جل  ال�شاعدة 
وبعد اأن �شدر قانون رعاية ال�شباب و�شعت حكومتي الأنظمة والتعليمات التي تنظم �شوؤون الحتادات 
الريا�شية والأندية ومراكز ال�شباب. وقد ن�شطت امل�شاركة الأردنية يف الألعاب العربية والدولية، وبو�شر 
املن�شاآت  من  متكاملة  �شبكة  توؤلف  ريا�شية  جممعات  ويف  اربد  يف  لل�شباب  احل�شن  مدينة  يف  العمل 

الريا�شية تخدم مختلف املحافظات. 
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       وبعد اأن اأقر جمل�شكم الكرمي قانون الوعظ والر�شاد بداأت يف تنظيم ا�شاليب الوعاظ يف مخاطبة 
بناء  والو�شطية. كما مت اجناز  واملوعظة احل�شنة، ومنهج العتدال  ا�شلوب احلكمة  واتباع  اجلمهور 
العديد من امل�شاجد يف ال�شفتني ال�شرقية والغربية، وتخ�شي�ش املبالغ الالزمة لكمال ا�شالح امل�شجد 
الأق�شى املبارك، واعادة اعمار م�شجد ال�شخرة امل�شرفة، واجناز املخططات اخلا�شة بتطوير م�شاجد 

ال�شحابة الكرام وكذلك بو�شر العمل يف املرحلة الأولى من بناء دار الأيتام ال�شالمية يف عمان. 
يف  القطاع  هــذا  لهمية  نظرا  خا�شا،  اهتماما  والــوافــدة  الداخلية  ال�شياحة  حكومتي  وتــويل         
والثقافية  والعالجية  والتاريخية  الطبيعية  ال�شياحة  مقومات  توافر  وب�شبب  املدفوعات،  ميزان  رفد 
الر�شمية  الفعاليات  ت�شم  التي   - ال�شياحة  لتن�شيط  العليا  اللجنة  بداأت  وقد  اململكة.  والرتويحية يف 
القطاع  لتطوير  �شاملة  ا�شرتاتيجية  بو�شع   - القطاع  بهذا  املعنية  ال�شتثمارية  واملوؤ�ش�شات  اخلا�شة 
تطويرا جذريا، ادخال اآفاق ا�شتثمارية جديدة بعد اأن و�شعت احلكومة عددا من احلوافز الت�شجيعية 
املرحلة  الرتكيز يف  و�شيتم  ال�شياحية اجلماعية،  والرحالت  الأردنيني،  الأردنيني وغري  للم�شتثمرين 
القادمة على املواقع املميزة، القادرة على اجتذاب ال�شياح، واطالة مدة اقامتهم كمرتفعات ال�شمال، 

وجر�ش، والبحر امليت، وبرتا، ووادي رم،  والعقبة. 
اأقر جمل�شكم  اأن  املوؤ�ش�شية ال�شحية، فتمكنت - بعد  اي�شا الىتنظيم الأطر         وتوجهت حكومتي 
امل�شت�شفيات  الطبية العالجية - من توحيد الطب العالجي يف موؤ�ش�شة ت�شم  املوؤ�ش�شة  املوقر قانون 
خدمة  لتوفري  وتديرها  اجلامعات،  وم�شت�شفيات  امللكية،  الطبية  اخلدمات  وم�شت�شفيات  احلكومية، 
وتوفري  الزدواجية  ولتاليف  املواطنني،  اأمــام  كلها  اململكة  م�شت�شفيات  بفتح  للجميع  مت�شاوية  طبية 
النفقات وحت�شني الأداء. وعملت احلكومة على تعديل نظام التاأمني ال�شحي املدين مبا يوؤمن خدمات 
اأو�شع للم�شمولني به، وقد مت بناء )9( ت�شعة مراكز �شحية يف املحافظات املختلفة خالل هذا العام، 
وبداأ العمل يف بناء ع�شرين مركزا �شحيا جديدا موزعا على جميع اأنحاء اململكة. وبا�شر م�شت�شفى 
الفحي�ش  يف  النف�شية  الأمرا�ش  م�شت�شفى  بداأ  كما  املنطقة  اأبناء  خلدمة  اأعماله  احلكومي  عجلون 
والروي�شد.  وال�شونة اجلنوبية  ال�شايف  امل�شت�شفيات اجلديدة يف غور  افتتاح  الى  بال�شافة  باأعماله. 
الكرك،  يف  جديد  م�شت�شفى  لبناء  ال�شتعدادات  وجتري  الطفيلة،  م�شت�شفى  بناء  يف  العمل  بداأ  وقد 
يف  ال�شحية  املراكز  وزيــادة  عمان،  يف  حمزة  الأمري  وم�شت�شفى  اربد،  يف  عبداهلل  امللك  وم�شت�شفى 

املناطق املختلفة، وكليات التمري�ش ومعاهد املهن الطبية امل�شاعدة. 
       وكان لتنظيم احلكم املحلي وتطويره وحتديثه مكان بارز يف اأولويات حكومتي، فقد اتخذت العديد 
من القرارات حتملت مبوجبها اخلزينة عبئا ماليا كبريا يف �شبيل تقوية املركز املايل للمجال�ش البلدية 
بناء  الكثري من م�شوؤولياتها يف  واأخذت عنها  والقروية، وجدولة قرو�شها وامدتها بقرو�ش جديدة، 
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املدار�ش والطرق النافذة وال�شتمالكات. كل ذلك لتح�شني اداء املجال�ش املحلية، ومتكينها من تقدمي 
اخلدمات ملواطنيها على وجه اأف�شل. 

لل�شنوات الثالث القادمة،         وعملت حكومتي على و�شع خطـة تنموية خا�شـة بكل جمل�ش محلي، 
البلدية والقروية يف تنفيذ  اأكرث فاعلية لالأقاليم واملجال�ش  بتنفيذها، وتعمل على اعطاء دور  يلتزم 
البادية  ملنطقة  �شاملة  تنموية  خطة  لو�شع  حاليا  الدرا�شات  وجتري  القليمية.  اخلطط  م�شروعات 
الأردنية بهدف ال�شتفادة املثلى من هذه املنطقـة الكبرية املهمـة من الوطن ورفع م�شتوى �شاكنيها. 
كما مت ت�شكيل اأمانة عمان الكربى - بناء على موافقـة جمل�شكم الكرمي - لتحقيق التكامل بني البلديات 

املحيطـة بالعا�شمـة وتاليف الزدواجية وتوزيع اخلدمات بينها بالن�شق والعدالة املطلوبني. 
اخلدمية،  الجتماعية  القطاعات  اأركــان  من  اأ�شا�شيني  ركنني  وماأكله  الن�شان  م�شكن  كان  وملا         
ا�شتمرت احلكومة يف تنفيذ م�شروعات ا�شكان ذوي الدخل املحدود، وال�شــكان الوظيفي، وم�شاريع 
التطوير احل�شري، يف انحاء اململكة. كما حتملت عبئا ماليا كبريا يف �شبيل ت�شهيل ال�شروط اخلا�شة 
بتمليك الوحدات ال�شكنية يف م�شروع ا�شكان اأبو ن�شري، مما مكن املواطنني من �شراء الوحدات كلها يف 
تلك املدينة. وقد انتهت حكومتي من و�شع ا�شرتاتيجية �شاملة لال�شكان، تغطي الحتياجات ال�شكانية 
الطويلة الأمد وتوزيعهاتها اجلغرافية، وبرامج تنفيذها، وتطوير الأطر املوؤ�ش�شية اخلا�شة بال�شكان. 
الأ�شا�شية  التموينية  الحتياجات  بتاأمني  كفيلة  متوينية  �شيا�شة  انتهاج  احلكومة  وا�شلت  كما         

للمواطنني با�شعار م�شتقرة، محافظة على مخزون ا�شرتاتيجي كاف من تلك ال�شلع الأ�شا�شية. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

       ان البنى الأ�شا�شية لالقت�شاد الوطني ذات اأهمية ت�شارع اأهمية اخلدمات الجتماعية، فهي كلها 
ترتبط ارتباطا محكما بالنوعية الكرمية للحياة احل�شارية لالن�شان، وهي اي�شا تهييء ال�شا�ش املتني 

للبنيان برمته، وت�شكل ال�شبكة املتكاملة للهياكل النتاجية. 
       ففي جمال النقل، وا�شلت احلكومة عمليات بناء �شبكات الطرق الرئي�شية والثانوية التي تربط 
مواقع النتاج ملواقع ال�شتهالك والت�شدير، من �شمال اململكة حتى جنوبها مرورا باأغوارها وجعلت 
لتنظيم  الأردنية  املقاولت  بقانون  واأمدته  الن�شائية،  امل�شروعات  تنفيذ  يف  اأف�شلية  املحلي  للمقاول 
مهنته والرتقاء بها، وبنظام الأ�شغال احلكومية الذي توحدت مبوجبه العطاءات احلكومية يف جهة 
اجل�شر  �شركة  تاأ�ش�شت  اأن  بعد  لالأردن،  ال�شرتاتيجي  التجاري  املوقع  احلكومة  وقد عززت  واحدة. 
ملناولة  متخ�ش�ش  ر�شيف  اجنــاز  مت  وقد  والــعــراق.  وم�شر  الأردن  بني  البحرية  للمالحة  العربي 
العقبة،  ميناء  للركاب يف  ومحطة  ر�شيف  بناء  العمل يف  ويجري  ال�شائلة،  واملواد  البرتول  م�شتقات 
و�شيبا�شر قريبا يف ان�شاء ر�شيف متعدد الغرا�ش يف املنطقة ال�شناعية يف جنوب العقبة. ومت حتديث 



134

العمليات  خلدمة  متطور  مركز  بتاأ�شي�ش  الأردنية  امللكية  وتقوم  جديدة.  بطائرات  اجلوي  ا�شطولنا 
اجلوية والطوارىء، لت�شهيل الت�شالت وادارة العمليات اجلوية بني املراكز وجميع طائرات املوؤ�ش�شة 

على مدار ال�شاعة. 
       وت�شتمر حكومتي يف ا�شتكمال املزيد من املقا�شم اللكرتونية الرقمية احلديثة، وت�شغيلها، وتو�شيع 
العربية  اململكة  كل من  الت�شالت يف  ادارات  تبنت  وقد  اململكة.  مناطق  القائمة يف جميع  املقا�شم 
ال�شوئية  الألياف  كابل  م�شروع  الها�شمية  الأردنية  واململكة  ال�شورية  العربية  واجلمهورية  ال�شعودية 
من  اأجــزاء  ت�شلم  حاليا  ويجري  بجنوبها.  اململكة  �شمال  ربط  على  اي�شا  �شيعمل  الــذي  القليمي، 
�شبكة ميكروويف اجلنوب الرديفة لل�شبكة الوطنية لالت�شالت الآلية، واي�شال الربامج التلفزيونية 

والذاعية الى تلك املناطق على وجه اأف�شل. 
       وتوا�شل حكومتي ال�شعي لتطوير الأداء الداري واملايل والفني ملوؤ�ش�شات  القطاع العام التي تقدم 
خدماتها للمواطنني. وقد �شارفت على النتهاء الدرا�شات املالية والدارية والقانونية لتحويل موؤ�ش�شة 
النقل العام، وامللكية الأردنية، وموؤ�ش�شة املوا�شالت ال�شلكية والال�شلكية، الى �شركات ميلكها القطاع 
العام، على اأن يف�شح املجال اأمام القطاع اخلا�ش للم�شاهمة فيها يف مرحلة تالية. و�شتعر�ش م�شاريع 

القوانني اخلا�شة بها على جمل�شكم الكرمي. 
       وقد ا�شتطاعت حكومتي اأن تخطو خطوات بارزة يف جمالت الطاقة والكهرباء واملياه والري. فتم 
ت�شغيل محطة العقبة احلرارية. وا�شتمر الربنامج الوطني للتنقيب عن النفط، ووقعت ثالث اتفاقيات 
مع �شركات عاملية يف هذا املجال، �شادق جمل�شكم الكرمي على قوانينها. ا�شافة الى اكت�شاف الغاز 
اأن تكون هذه البداية  الطبيعي الذي �شيبداأ ا�شتغالله يف القريب العاجل - باذن اهلل - داعني اهلل 
ال�شخر   : الطاقة  بدائل  درا�شات  احلكومة  كثفت  اجلهد،  هذا  ومع  البلد.  على  وبركة  خري  نافذة 

الزيتي، والرمل الزيتي، والطاقة ال�شم�شية. 
نهر  ا�شتثمار  اتفاقية  على  الت�شديق  قانون  م�شروع  الكرمي  جمل�شكم  على  احلكومة  واأحالت         
الوحدة  �شد  بناء  �شوريا،  ال�شقيقة  مع  عليها  التوقيع   - ورعايته  اهلل  بحمد   - مت   اأن  بعد  الريموك، 
للمملكة  املائية  املوازنة  وتعزيز  بوجه خا�ش  الردن  وادي  الري يف  لرفد م�شادر  الريموك  نهر  على 
عبداهلل  امللك  قناة  متديد  م�شروع  اأجنز  كما  الكهربائية.  الطاقة  توليد  الى  بال�شافة  عام،  بوجه 
العديد  تنفيذ  احلكومة   وا�شتكملت  الردن.  وادي  ارا�شي  من  دومن  األف  �شتني   )60( �شريوي  الذي 
من �شبكات ال�شرف ال�شحي، ومحطات التنقية، يف مدن اململكة املختلفة، ومحطة التنقية يف خربة 

ال�شمراء، التي تعترب اأكرب محطة من نوعها يف املنطقة. 
 وا�شبحنا نفاخر اليوم بان ن�شبة ال�شكان املخدومني بالكهرباء واملاء يف مملكتنا العزيزة قد جتاوزت 

96% وهي اأعلى الن�شب يف العامل. 
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�شلبية  اآثارا  تركت  قد  والتقلب،  الغمو�ش  ي�شودها  التي  الدولية،  القت�شادية  املرحلة  ان ظروف         
وا�شحة على الأداء التنموي للدول النامية، كما اأدت الى تغري منط العالقات القت�شادية والتجارية بني 
دول العامل. وعلى الرغم من اأن القت�شاد الأردين جزء من اقت�شاد الدول النامية، ويتاأثر تاأثرا مبا�شرا 
باأحداث املنطقة، بحكم انفتاحه على الدول العربية ال�شقيقة املحيطة وارتباطه بها، ال اأننا ا�شتطعنا - 
بحمد اهلل ورعايته - اأن نبقي م�شريتنا التنموية يف م�شاراتها الطبيعية بف�شل عوامل الأمن وال�شتقرار 
والطماأنينة، وجناح الن�شق التاريخي للفل�شفة القت�شادية الأردنية. وال�شواهد كثرية على متانة الهيكل 
القت�شادي الوطني، منها : قوة الدينار الأردين التي تربز �شالمة الحتياطات من العمالت الأجنبية، 
ومنها م�شداقية القت�شاد يف خدمة التزاماته اخلارجية يف اوقاتها املحددة و�شمن خطوطها الآمنة، 
ابنائنا  وزيادة  حتويالت  املدفوعات،  ميزان  فائ�ش يف  التجاري، وحتقيق  امليزان  العجز يف  وتراجع 
العاملني يف اخلارج، واختفاء معدلت الت�شخم متاما من الأ�شواق، وحتقيق معدلت منو ايجابية يف 

الناجت القومي. 
       وقد وا�شلت حكومتي �شعيها املثابر اجلاد نحو الت�شحيح والتكيف مع امل�شتجدات الدولية وخلق 
املناخ  ال�شتثماري املالئم يف جميع املجالت النتاجية. وعملت على الربط بني فعاليات القطاعني 
العام واخلا�ش يف النتاج والبناء. وبا�شر املجل�ش القت�شادي ال�شت�شاري، الذي تتمثل فيه فعاليات 
القطاع اخلا�ش، اأعماله لتن�شيط الدور التنموي لهذه الفعاليات. وقد مت و�شع العديد من الت�شريعات 
اجلديدة - كقانون ت�شجيع ال�شتثمار - مو�شع التنفيذ، وتهدف كلها الى جعل الأردن مركزا �شناعيا 
وجتاريا رائدا يف املنطقة. ويجري العمل حثيثا يف تطوير الت�شريعات الهامة الخرى، كقانون ال�شــركات، 
الثالث  البنوك، ملواكبة تطورات القطاعات القت�شادية املختلفة. وقد عقد موؤمتر املغرتبني  وقانون 
مبجالت  وتعريفهم  ووطنهم  اخلارج  يف  العاملني  الأردنيني  بني  القائمة  اجل�شـور  لتمتني  العام  هذا 
ال�شتثمار يف اململكة، يف الوقت الذي توجهت احلكومة الى تعريف امل�شتثمرين غري الأردنيني بهذه 
ل�شوق عمان  امللحوظ  الن�شاط  ال�شقيقة. وما  الكويت  ا�شتثمارية يف دولة  فاأقامت تظاهرة  املجالت، 

املايل، منذ بداية هذا العام ال دليل اآخر على �شالمة املناخ ال�شتثماري يف اململكة. 
       وقد اأولت احلكومة القطاعات النتاجية، الزراعية، وال�شناعية، عنايتها الفائقة ملا لها من تاأثري 
ايجابي مبا�شر على درجة الكفاية الذاتية والت�شدير، وبدائل ال�شترياد، ونقل التكنولوجيا، وا�شتغالل 

الرثوات الطبيعية واملعدنية. 
الزرقاء  الكبرية، كتطوير حو�ش نهر  العمل يف تنفيذ امل�شروعات  الزراعي ي�شتمر         ففي القطاع 
ار�ش  من  الأ�شا�شية،  الزراعية  املوارد  على  املحافظة  الى  تهدف  م�شروعات  وهي  احلماد،  وحو�ش 



136

وتعمل احلكومة على  والغابات.  املراعي  رقعة  وزيادة  النباتي واحليواين،  النتاج  زيادة  والى  ومياه، 
الأ�شعار  وو�شع  الزراعي،  النمط  كتطبيق  عديدة،  اجــراءات  خالل  من  الزراعي،  القطاع  تنظيم 
الرثوة  وتنمية  واحلبوب،  القمح  انتاج  جناعة  ثبتت  اأن  وبعد  انتاجها.  املراد  للمحا�شيل  الت�شجيعية 
احليوانية يف الأرا�شي اجلنوبية ال�شرقية من اململكة، واقبال القطاع اخلا�ش على ال�شتثمار يف هذه 
امل�شاريع، وا�شلت احلكومة تاأجري الأرا�شي باجور رمزية. وت�شتمر يف الوقت نف�شه يف توزيع الأرا�شي 
ال�شاحلة للزراعة يف املناطق ال�شحراوية على م�شتحقيها من ابناء الباديـــة، لتوطينهم فيها، ولزيادة 
الأ�شواق  الى  الزراعية  املنتوجات  ت�شدير  عمليات  وت�شتمر  ال�شتغالل.  اأف�شل  وا�شتغاللها  النتاج، 
العربية التقليدية، والى الأقطار الأوروبية، بنجاح كبري. وتعمل احلكومة على تطوير البحوث الزراعية 

وتن�شيقها بني اجلهات املعنية من خالل ان�شاء مركز وطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا. 
لقامة  وت�شجيعها،  ال�شتثمارات  توجيه  يف  احلكومة  ا�شتمرت  والتعدين،  ال�شناعة  جمال  ويف         
امل�شاريع النتاجية، واحلد من ان�شاء ال�شناعات املت�شابهة، والرتكيز على ال�شناعات الت�شديرية. 
وقد با�شرت بو�شع اطار ملوؤ�ش�شة تتولـى تنمية ال�شادرات الأردنية، و�شمانها، والتاأكيد على املوا�شفات 

القيا�شية لل�شلع امل�شتوردة وامل�شدرة، والت�شدد يف تطبيقها. 
وثرواته،  امليت  البحر  امالح  ل�شتغالل  الكيماوية  لل�شناعات  عليا  جلنة  احلكومة  �شكلت  وقد         
وعملت على ادماج العديد من ال�شركات املت�شابهة واملتكاملة، وقدمت الدعم املايل باأ�شكاله املختلفة 

لت�شويب اأو�شاع ال�شركات ال�شناعية الرئي�شية التي واجهت اأزمات مالية حادة. 
       ولتعزيز م�شرية التكامل القت�شادي العربي، ن�شطت احلكومة اأعمال اللجان امل�شرتكة القائمة، 
ال�شتثمارية،  ال�شركات  من  العديد  عنها  انبثق  ال�شقيقة،  العربية  الدول  مع  جديدة  جلانا  و�شكلت 
اأ�شندت اليها مهام ان�شاء م�شاريع �شناعية وزراعية تهدف الى زيادة ال�شتثمار، وخلــــق فر�ش عمل 
جديدة، وتو�شيع رقعة ال�شوق، والعتماد على الذات. كما عقدت احلكومة بروتوكولت جتاريــــة ثنائية 

مع الدول العربية وال�شالمية وال�شديقة، تهدف الى فتح اأ�شواق جديدة امام املنتوجات الأردنية. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

       ان املحافظة على الجنازات النوعية البارزة يف القطاعات الجتماعية والقت�شادية واخلدمية، 
وال�شتزادة منها، تتطلبان ت�شحيح العديد من املفاهيم التقليدية، وتطويرها، للتعامل مع متطلبات 
الوقت  املن�شودة. ويف  الطموحات  الى حجم  والرتقاء  والتجدد،  التقدم  املت�شارعة يف  التقنية  ع�شر 
والتكنولوجية،  والعلمية  وال�شحية  والتعليمية  الرتبوية  امل�شارات  حتديث  عمليات  فيه  جتري  الذي 
والرقابة املالية، واحلكم املحلي، فان ال�شالح الداري قد اأخذ ن�شيبه يف هذا ال�شياق. وقد ا�شتمرت 
التي تعرت�ش  العوائق وال�شكالت  لكل  الت�شدي  اداء ر�شالتها يف  للتطوير الداري يف  امللكية  اللجنة 
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�شبيل التنمية.، واأعادت النظر يف الت�شريعات والتنظيمات املت�شلة بالعملية الدارية، فاأنهت درا�شة 
واقع التنظيم واأ�شكال الرتباطات بني اجهزة الدارة العامة، واأ�شدرت نظام اخلدمة املدنية. وهي 

ب�شدد النظر يف الت�شريعات التي تنظم الدارة املالية للدولة. 
ول  العامة  الدارة  لي�ش حكرا على  الداري  التطوير  اأن  ا�شا�شية، وهي  ندرك حقيقة  اأن  وعلينا         
ح�شرا فيها، بل هو عملية �شاملة لكل فعاليات املجتمع. لأن املجتمع ج�شــد واحـــد ينمو منــوا متجان�شا، 

ويرتقي على نحو متكامل. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

اأن ل نكون  الطارئة، بل نحاول  الأحــداث  مـــع  بالتكيف  اننا ل نكتفي با�شالح ما هو قائم، ول         
غرباء عن الركب، نواكبه يف علومه اجلديدة وتقنيته املتطورة، فان�شاننا قادر على اخلو�ش يف هذه 
الغمار، وموؤهل لتوطينها والبداع يف جمالها. وقد �شكلت احلكومة اطارا موؤ�ش�شيا ملتابعة ق�شايا العلوم 
والتكنولوجيا، وتطويرها، والتعامل معها، على وجه من�شق ومتجدد، من خالل قانون املجل�ش الأعلى 

للعلوم والتكنولوجيا الذي اأقره جمل�شكم الكرمي. 
�شماته  من  اخرى  �شمة  املعلوماتية  الثورة  فان  الع�شر،  هذا  �شمة  التكنولوجيا  ثورة  كانت  واذا         
ل�شنع  امل�شاندة  الأجهزة  وان�شيابها من  وتنظيمها  املعلومات  على  فال�شرعة يف احل�شول  الرئي�شية. 
ال�شرورات  اليوم من  ا�شبحت  متوا�شل،  والأرقــام وحتديثها على وجه  البيانات  الى �شناعة  القرار 
البالغة الأهمية، التي حتتمها طبيعة الع�شر الديناميكي. وقد ان�شاأت احلكومة نظاما وطنيا للمعلومات، 
قادرا على تنظيم الت�شال بني �شبكات املعلومات ومراكز �شنع القرار يف اجهزة الدولة املختلفة. وقد 

بداأ العمل يف املرحلة الأولى من هذا النظام الذي �شي�شمل جميع اجهزة الدولة - بعون اهلل -. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

       لقد كان ملنهج التخطيط القت�شادي والجتماعي الدور الكبري يف تر�شيخ التنمية ال�شاملة املتوازنة، 
ومتابعة حتقيق الأهداف املتوخاة من اخلطط والربامج. وتتابع احلكومة با�شـــتمرار تنفيذ اخلطـــة 
اخلم�شية الثالثة، وبراجمها ال�شتثمارية القطاعية والقليمية مـــن خالل تطبيق الو�شائل والجراءات 
الواردة فـــي اخلطة من جهة، وادخال اجلديد منها ح�شب مقت�شى احلال من جهة اخرى. كما تعمل 

على حفز القطاع اخلا�ش لأخذ دوره الفاعل يف تنفيذ برامج اخلطة اخلم�شية. 
       ويف الوقت نف�شه ت�شتمر حكومتي يف تنفيذ برامج التنمية القت�شادية والجتماعية يف الأرا�شي 
املحتلة، لدعم �شمود الأهل، وتثبيتهم على ار�شهم وترابهم الوطني. وقد و�شعت الأ�ش�ش والقواعد 
الكفيلة بتنفيذ هذا الربنامج، وحددت املناطق التنموية امل�شتهدفة حول مراكز املحافظات والألوية 
يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، واختارت من بني ابنائنا هناك ممن يعملون يف قطاع اخلدمة العامة 
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الربامج. وقد خ�ش�شت  تنفيذ  انيطت بهم مهام  نفرا كرميا يف كل منطقة،  الأهلي،  القطاع  او يف 
احلكومة املبالغ الالزمة من موازنة الدولة ومما تلقته من م�شاعدات لهذا الغر�ش من الدول ال�شقيقة 
الأولى من  الدفعة  و�شرعت يف متويل  هناك،  التنموية  امل�شروعات  للم�شاهمة يف متويل  وال�شديقة، 

امل�شاريع التنموية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة يف جمالت ال�شحة والتعليم والرعاية الجتماعية. 
ال�شفة  القروية يف  واملجال�ش  للبلديات  �شنويا من دعم  تقدمه حكومتي  ما  الى  بال�شافة         هذا، 
املبا�شر لفئات املعلمني يف  الدعم  العام فيها. وقد قررت احلكومة تقدمي  القطاع  الغربية، وملوظفي 
املدار�ش الر�شمية ممن عينوا بعد عام 1967. وقد �شمل الدعم �شبعة اآلف معلم وم�شتخدم يف ال�شفة 
للمحامني  مبا�شرا  دعما  حكومتي  تقدم  كما  غزة.  قطاع  يف  وم�شتخدم  معلم  اآلف  وثالثة  الغربية، 
وتقدمي  الأر�ــش،  على  الثبات  من  ولتكمينهم  املهنية،  نقاباتهم  مع  بالتن�شيق  واملهند�شني،  والأطباء 

اخلدمات للمواطنني واملوؤ�ش�شات الآهلية هناك. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

       انكم ل �شك تذكرون اأن �شيا�شة املراجعة والتقومي املنتظمة، التي انتهجتها حكومتي مع مختلف 
موؤ�ش�شات الدولة وقطاعاتها، على �شوء املتغريات التي متليها حركة التطور ومتطلباته، وقد �شــملت - 
خالل الدورات ال�شابقة ملجل�شكم الكرمي - عددا من جمالت ادامة حيوية املجتمع وا�شتمرار منائه. 
وكان من اأبرزها : الدارة، والرتبية والتعليم، والقت�شاد، وال�شحة، وامل�شاركة الدميقراطية ممثلة 
يف احلياة الربملانية. وقد ناق�ش جمل�شكم الكرمي كل هذه املجالت با�شهاب وتف�شيل على مدى �شهور 
طويلة، ا�شتمع خاللها الى مختلف الآراء، �شواء من خالل املخت�شني واملثقفني، اأو من خالل ال�شحافة 

وممثلي القطاعات ال�شعبية يف اأرجاء اململكة. 
       وكان من نتيجة هذه املداولت والأبحاث واملناق�شات، اأن اأقر جمل�شكم الكرمي قانون النتخابات 
العقدين  خالل  والجتماعية  القت�شادية  التغريات  مع  من�شجما  جاء  الذي  1986م،  ل�شنة   22 رقم 
الأخريين، ومع تطلعات �شعبنا الأردين العزيز الى تو�شيع قاعدة امل�شاركة الدميقراطية، مثلما جاء 

متجاوزا - بقدر المكان - حلاجز الحتالل. 
كانت  وتطبيقه،  القانون  اقــرار  بني  املــدة  اأن  الفعلية  املمار�شة  خالل  من  للحكومة،  تبني  وقد         
ق�شرية، فراأينا �شرورة منح عملية الت�شجيل والعداد لالنتخابات وقتا اطول. ولذلك قررنا - مبوجب 
ال�شالحيات املخولة لنا يف الفقرة الأولى من املادة 68 من الد�شتور - ا�شدار ارادتنا بتمديد مدة 

جمل�ش النواب لفرتة ل تزيد على ال�شنتني، يجري خاللها العداد لنتخابات نيابية عامة. 
       وانني اذ اأتخذ هذا القرار، لأود اأن اأ�شجل تقديري العايل ملجل�شكم الكريـــم، لجنازاته امل�شكورة، 
وحل�شه العميق بامل�شوؤولية جتاه كل التحديات التي نواجهها، ولتعبريه ال�شادق عن تطلعات ال�شعب، 

ومتثيله احلقيقي مل�شاحله. 



139

       وانني على يقني من اأنكم �شتوا�شلون - خالل فرتة التمديد - عملكم الوطني بامل�شتوى نف�شه - 
الذي عهدناه فيكم - من امل�شوؤولية وروح التعاون مع ال�شلطة التنفيذية. 

 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 
       مل يطراأ - خالل الدورة ال�شابقة - جديد على �شلم اولويات التحرك ال�شيا�شي حلكومتي، �شواء 
على ال�شعيد العربي، اأو على ال�شعيد الدويل. كما مل يحدث تغري على الأهداف املبا�شرة التي وا�شلنا 

ال�شعي لبلوغها. 
       فالق�شية الفل�شطينية - التي هي علـــى الدوام محور �شيا�شاتنا ومركـــز اهتمامنا - وا�شلت حكومتي 
التعامل معها - ببعديها الداخلي واخلارجي - بثبات وو�شوح. فبعد ع�شرين عاما من الحتالل، ما 
زال ال�شعب الفل�شطيني يخو�ش حرب البقاء على اأر�شه الفل�شطينية، يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، 
بعناد وا�شرار، ل يعادلهما ال عناد �شلطات الحتالل ال�شهيوين وا�شرارها على جتويفه واقتالعه. 

وبقينا من جانبنا نوا�شل دعم �شموده، وفق اخلطة التنموية التي ر�شمناها، وبا�شرنا بتنفيذها. 
       والى جانب ذلك فما زلنا نوا�شل متابعة ممار�شـــات �شلطات الحتالل، وتوجهاتها، واأبعاد هذه 
التوجهات، ودرا�شـــة كل ذلك محاولني - يف اطار العمل الدبلوما�شي - ان نف�شح هذه املمار�شات على 
مختلف الأ�شعدة الدولية، للحد منها، واأن نت�شدى لتلك التوجهات العدوانية، بكل ما يتي�شر لنا من 

اأدوات، لك�شفها وابطال اثرها. 
       ومن هنا تاأتي اأهمية تكثيف الت�شال باأهلنا يف الأر�ش املحتلة، �شواء بتنبيههم وتوجيههم الى 
�شرورة اليقظة امل�شتمرة والتما�شك، اأو بدعمنا ملوؤ�ش�شاتهم املختلفة، باعتبارهم الطليعة يف معركة 
البقاء على الأر�ش.  اأما على ال�شعيد اخلارجي للق�شية الفل�شطينية، فقد وا�شلت حكومتي م�شاعيها 
الدبلوما�شية حل�شد التاأييد وتثبيت القتناع باملوؤمتر الدويل لل�شالم، وما زالت هذه امل�شاعي تواجه 
احلاجز ال�شرائيلي، الناجم عن اخفاق احلكومة ال�شرائيلية يف التو�شل الى قرار عن املوؤمتر. ولقد 
متخ�شت م�شاعي حكومتي مع الأطراف العربية والدولية، عن تو�شيع دائرة التاأييد للموؤمتر الدويل، 
الى احلد الذي غدا معه وا�شحا للجميع  يف العامل، مبا يف ذلك ال�شعب ال�شرائيلي نف�شه ان م�شاعي 
اليمني ال�شرائيلي يف حكومة الئتالف الوطني.  ال�شالم قد ت�شل الى طريق م�شدود، ب�شبب تعنت 
فبعد ع�شرين �شنة من الحتالل، وعلى �شوء كل اجلهود التي بذلت من اأجل الو�شول الى ت�شوية �شلمية 
اأن ال�شالم يف املنطقة قد  عرقله - حتى الآن - املوقف  عادلة للنزاع العربي - ال�شرائيلي، ات�شح 

ال�شرائيلي الذي يرف�ش الن�شحاب من الأرا�شي العربية املحتلة مقابل ال�شالم. 
الى حتقيق  وال�شبيل  رقم 242.  الأمن  قرار جمل�ش  ا�شرائيل على رف�ش  ا�شرار  اخرى  وبعبارة         
ال�شالم اأ�شبح هو الآخر معروفا ومتفقا عليه، ال وهو عقد موؤمتر دويل ترعاه الأمم املتحدة، وت�شارك 
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فيه �شائر الأطراف املعنية، ومعها الدول اخلم�ش الدائمة الع�شوية يف جمل�ش الأمن، من اجل تنفيذ 
قراري جمل�ش الأمن الدويل )242 و 338(، وت�شوية الق�شية الفل�شطينية من جميع جوانبها. 

 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 
       وانطالقا من امياننا بامل�شري العربي الواحد، وبالعمل العربي امل�شرتك، ووفاء منا ملبادىء النظام 
العربي، الذي ما زال يتعر�ش لعوامل انهاكه وا�شعافه، اما بالعدوان عليه مبا�شرة من اخلارج، واما من 
خالل النزاعات واخلالفات التي متزقه من الداخل، فقد وا�شلت حكومتي �شعيها الدائب مع مختلف 
الدول العربية ال�شقيقة، من اجل ازالة ال�شوائب التي تغ�شى العيون، وحتجب عنها روؤية ما ميكن ان يوؤول 
اليه الكيان العربي، لو ا�شتمرت احلال على ما هي عليه، من تنابذ واحرتاب وانكفاء قطري، واأملنا اأن 
جنعل مما و�شلنا اليه القرار الذي ل انحدار بعده، متهيدا لل�شعود والعودة الى ما ينبغي اأن نكون عليه 

من ترابط، م�شتند الى التم�شك بالنظام العربي، وتعاون وت�شامن منبثقني عن الروؤية امل�شرتكة. 
       وقد وجدت حكومتي - يف جميع ات�شالتها - جتاوبا مخل�شا من اجلميع، واتفاقا على حتليل الو�شاع 
للتحديات  الروؤيـــة  كانت  اخــرى  وبعبارة  عليها.  اخلطرية  واملرتتبات  ا�شتمراها،  وابعاد  واقعها،  يف 

والأخطار واحدة واحلر�ش علـــى امل�شلحة العربية العليا واحدة، وم�شادر القلق هي الخرى واحدة. 
ر�شخها  التي  احلواجز  لزالة  كافية  تكن  مل  امل�شرتكة،  الروؤية  هذه  اأن  لحظنا  فقد  ذلك،  ومع         
اجلفاء وتراكم مرارات اخلالفات. وقد اأيقنا اأن ق�شر العمل على الت�شالت الثنائية غري كاف لدفع 
امل�شرية، واأن اإزالة احلواجز حتتاج الى جهد جماعي يتم من خالل خطوة جماعية واحدة. ولذلك 

�شرعت حكومتي با�شتطالع راأي امل�شوؤولني يف الدول العربية حول عقد موؤمتر قمة عربي يخ�ش�ش 
الغاية. واثناء بذلها لهذه امل�شاعي، ات�شعت مخاطر حرب اخلليج، لت�شمل، - يف تهديداتها -  لهذه 
اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، والكويت ال�شقيق، واأ�شرعت الأبواب وا�شعة اأمام الدول الكربى، 
واحتمالت تثبيت مواقعها يف منطقة اخلليج، ليتلوها احلادث املفجع بخروج احلجاج اليرانيني على 

امر اهلل �شبحانه وتعالى بالتم�شك باآداب فري�شة احلج حيث ل رفث ول ف�شوق ول جدال يف احلج. 
       وكان هذان التطوران كافيان ل�شتنفار العزمية عند �شائر الأ�شقاء، من اجل اتخاذ خطوة جماعية 
ملواجهة املوقف املتدهور. وجاء قرار جمل�ش اجلامعة العربية عقـد موؤمتر قمة عربــي غري عادي فــي 
عمان، يف الثامن من ت�شرين الثانــي ) نوفمرب ( املقبل معربا عن تلك العزمية، واأملنا اأن يكون هذا 
املوؤمتر اخلطوة اجلماعية التي تفتتح عهدا جديدا، ي�شتعيد فيه النظام العربي عافيته وم�شداقيته. 

       واننا لرنى يف اختيار عمان ملتقى للقمة غري العادية القادمة، تكرميا لالأردن، وتقديرا جلهوده 
وتوجهاته املخل�شة نحو تنقية الأجواء، ومل ال�شمل، وجمع ال�شفوف. واننا اذ نعتز بهذه الثقة التي اأولنا 
اياها الأ�شقاء الكرام، لي�شرنا ان نعرب عن �شعادتنا بالرتحيب بهم يف بلدهم، وبني اأهلهم، معاهدين 
اهلل اأن يعمل كل ما يف ا�شتطاعتنا لجناح اعمال املوؤمتر، وفاء لأمتنا الواحدة، وخدمة مل�شلحتها العليا. 
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ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 
       ول بد يل اأن اعيد تاأكيد وقوفنا الى جانب العراق ال�شقيق يف دفاعه عن اأر�ش العراق العربية، 
ويف دعوته املخل�شة لنهاء احلرب، ولقد اأيدنا فــــي هذا ال�شدد قرار جمل�ش الأمن )598( برمته، 
واأبدينا مالحظاتنا ملختلف الدول الأع�شاء الدائمني يف املجل�ش، عن �شرورة املتابعة اجلدية لتنفيذ 

القرار، حتى ل يرتك املجال مفتوحا اأمـــام مراوغات النظام اليراين ومناوراته. 
       ولقد كانت مواقفنا ال�شيا�شية دائما وا�شحة �شريحة، تنطلق من ركائز ومبادىء ثابتة. مل نرتدد 
حلظة يف اعالنها واملناداة بها، وقد جتلت - يف اأو�شح �شورها - يف موقفنا العربي ال�شالمي الذي 
يوؤيد العراق ال�شقيق تاأييدا ل لب�ش فيه، والذي يرى - يف الوقت نف�شه - ان النظام اليراين احلايل 
- مبا جـــر على املنطقة كلها من متاعب وتدخالت اجنبية - ل ميثل حقيقة ايران، الدولة امل�شلمة، 
واجلار الدائم الذي نتطلع الى عودة العالقات الطبيعية بينه وبني جريانه العرب، بعيدا عن التع�شبات 

العرقية، والأطماع القليمية، التي لن ي�شتفيد منها احد �شوى اعداء الأمة ال�شالمية. 
       وختاما، فاأنني اأ�شرع الى اهلل اأن ي�شدد خطانا جميعا يف طريق اخلري واملحبة والتما�شك والبناء، 
ل�شعبكم  دورتكم اجلديدة، خدمة  اأعمالكم، يف  يوفقكم يف  واأن  ورعايته،  بعنايته  يكالأ جهودنا  واأن 

واأمتكم، اأنه نعم املولى ونعم الن�شري. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
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فـي حفل افتتاح الـدورة العاديــة الأولى
ملجلـ�ش الأمــة الردنـي احلـادي ع�شـر      

الثنني  28  ربيـع الثانـي  1410  هجريــة 
 املوافق  27  ت�شـريـن الثانـي   1989  ميالديـة     
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

ح�شرات الأعيان ، ح�شـرات النواب ،
       ب�شم اهلل الرحمن الرحيم.. العزيز احلكيم.. اأفتتح هذه الدورة العادية الأولى ملجل�ش الأمة احلادي 
ع�شر، واأحمده تعالى اأن كتب لنا التوفيق يف م�شريتنا الطويلة لر�شاء قواعد احلياة النيابية التي كانت 
دائما معلما من معامل احلكم يف بلدنا، ثم اين اأحييكم، فردا فردا، حتية ملوؤها العتزاز بكم والأمل يف 
قدرتكم على حتمل الأمانة وال�شطالع بامل�شوؤولية، وهي م�شوؤولية اأخالقية مثلما هي م�شوؤولية تاريخية 
و�شيا�شية يف هذه املرحلة الدقيقة من مراحل حياتنا. واأهنئكم مبا نلتم من مكانة، ول �شيما النواب 
املحرتمني الذين نالوا ثقة ناخبيهم، فاأ�شبح كل منهم ميثل الأردن جميعه، وال�شعب الأردين كله، على 
اختالف مناطقه وفئاته، ل يح�شر جهده يف خدمة الناخبني الذين �شوتوا له وحدهم، ول يوؤثر بلدته 
او منطقته دون غريهما بجهده، فالردن - بحدوده، ثم بانتمائه العربي وترابطه ال�شالمي وم�شاحله 

الدولية - هو منطقته، والردنيون جميعا - على تباعد مناطقهم - هم ناخبوه. 
النيابي احلالــي ميثل مرحلــة جديدة يف حياتنا، بعد ان توقفت         ولي�ش من �شك يف ان املجل�ش 
نري  حتت  الغربية  ال�شفة  وقــوع  ب�شبب  عاما  الع�شرين  على  يزيد  زمنا  النيابية  العامة  النتخابات 
الحتالل ال�شرائيلي. وتعلمون متاما كيف تدبرنا اأمورنا من اأجل توفري اأكرب قدر ممكن من ال�شورى 
وامل�شاركة خالل هذه الفرتة، وقد كنت �شرحتها تف�شيال يف كلمتي املوجهة لل�شعب ع�شية بداية احلملة 
النتخابية. وحني اتخذنا قرار فك العالقة القانونية والداريـة مع ال�شفـة الغربيـة يف 31 متوز 1988 
نتيجــة تطورات وتغريات كثرية، تدركونها جميعا لأننا ع�شناها معا، زال العائق الذي كان يحول دون 
اجراء انتخابات نيابية عامة، لذلك عدل قانون النتخاب لينا�شب الو�شع اجلديد. وتبينا ال�شلوب 
املجتمع  ل�شرائح  النيابي  التمثيل  فر�شة حق  توفري  التي حتر�ش على  العامل  دول  كثري من  املتبع يف 
اأتت  التي  النتخابات  وهكذا جرت  التعددية.  الوطنية من خالل  الوحدة  كافة، عمال مببداأ حتقيق 
بهذا املجل�ش، وهي انتخابات متيزت بجو من النفراج واحلرية، فا�شبحت م�شرب املثل، كما متيزت 

باملمار�شة احلرة لكل ناخب يف اختيار نوابه بحيث يتحمل امل�شوؤولية الكاملة لختياره. 
       ان بلدنا الذي واجه على الدوام الأخطار فانت�شر عليها، والتحديات الكبرية فتمكن من اجتيازها، 
ان  بالنف�ش  الثقة  و�شع  يف  ما  وعلى  تفعله،  اأن  احلرة  الرادة  ت�شتطيع  ما  على  اآخر  دليال  الآن  قدم 
حتققه، وكنا قد اأ�شدرنا قرارنا با�شتئنافنا مل�شرية الدميوقراطية فجاء جهداحلكومة املبارك املحمود 
يف تنفيذ هذا القرار، واء يف ظل وعي �شعبنا باأهمية هذا احلدث التاريخي، ت�شيف جمتمعة الى كتابنا 
�شفحة جديدة من ثقتنا باأنف�شنا ومب�شتقبلنا على هذا اجلزء الغايل من وطننا العربي الكبري. لقد 
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توهم الأعداء والطامعون ان بلدنا على و�شك الدخول يف نفق مظلم، ميكن ان يف�شي الى تف�شخ الأردن 
باأن احلل الوحيد للق�شية  وانهياره ب�شكل ميهد لتج�شيد �شعار الأردن هو احلل بدل من العرتاف، 
الفل�شطينية، امنا يكمن يف، العرتاف باحلقوق الوطنية لل�شعب الفل�شطيني على ترابه الوطني. وجاء 
قرارنا با�شتئناف م�شريتنا الدميوقراطية تعبريا عمليا عما كان ومل يزل مييزنا من قدرة على مواجهة 
ذهولهم  من  والأعــداء  الطامعون  هوؤلء  يخرج  ان  وقبل  الخطار،  كل  رد  على  ومن عزم  التحديات 
وجدوا اأنف�شهم اأمام ذهول اأكرب وهم يتابعون الجراءات والظروف والأجواء التي جنحت احلكومة يف 

اتخاذها وتهيئتها لمتام العملية النتخابية بكل ما تتطلبه من احليدة والنزاهة. 
       لقد وعدنا واأوفينا، وحملت احلكومة الأمانة فكانت على م�شتوى نبل هذه الأمانة وعلى م�شتوى 
حملها، وقام الناخبون مبا ا�شتطاعوا قدر طاقتهم ووفق ما اأو�شلهم اليه اجتهادهم، وبقي ان ناأمل يف 
ان يقوم النواب املحرتمون مبا ننتظره جميعنا منهم، وما تفر�شه عليهم امل�شلحة العامة من معاجلة 

ق�شايانا الأ�شا�شية، بروح التجرد واملو�شوعية، وبالنظرة الواقعية، وباملواقف املتزنة. 
 ح�شــرات الأعيــان، ح�شــرات النـــواب

وحيويته  �شعبنا  واخال�ش  والأمــن  ال�شتقرار  نعمة  من  اياه  حبانا  ما  وبف�شل  اهلل،  من  بتوفيق         
ومبادرته، ا�شتطاع بلدنا اأن يحقق كثريا من الجنازات واملكا�شب التي حتتاج الى حر�ش دائم ويقظة 
م�شتمرة حلمايتها وتنميتها. ول يتاأتى ذلك ال بالدفاع عن اأر�شنا وعن مقومات وجودنا من اأي عدوان 
خارجي مرتب�ش بنا، وبتوفري اأ�شباب الأمن والطماأنينة للمواطنني يف الداخل، و�شمان متا�شك جبهتنا 
الداخلية و�شالمتها. ومن اأجل ذلك، وا�شلت حكومتي توجيه عناية خا�شة للقوات امل�شلحة الأردنية، 
لتوفر لها ما هي جديرة به من دعم ورعاية وتدريب، و�شعت بكل جهدها لتزويدها - مبا ا�شتطاعت 
من حاجتها الى الأ�شلحة واملعدات املتطورة، لكي تقوم بواجبها املقد�ش على اأطول خط من خطوط 
تعر�ش  ا�شتيطانية  اأعتى غزوة  ورائنا، مخاطر  العربيــة من  اأمتنا  وعن  بلدنــا،  تدراأ عن  املواجهــة، 
لها وطننا. ومن اأحق بالقيام بذلك من قواتنا التي اطلق عليها موؤ�ش�ش اململكة ا�شم »اجلي�ش العربي« 

ليكون يف ا�شمها ما يدل على ر�شالتها القومية اجلليلة التي ل تقت�شر على قطر دون قطر. 
اأجهزة الأمن املختلفة لتنه�ش مب�شوؤولياتها اجل�شام يف  تاأل احلكومة جهدا يف دعم         وكذلك مل 
توفري ال�شتقرار وحتقيق �شيادة القانون والنظام وتطمني املواطنني على �شالمتهم وحماية اأرواحههم 
اذا مل  بلدنا  ن�شتطيع ان من�شي قدما يف م�شرية تقدمنا وازدهار  اأننا ل  وممتلكاتهم. ونحن ندرك 

ن�شمن له الأمن الوطني ب�شقيه : الداخلي واخلارجي. 
       ومل جتد حكومتي تباينا يف املوقف بني حماية الأمن الوطني وبني اأن تويل ق�شية احلريات العامة 
مبا  لقتناعها  وتاأكيدا  الن�شان،  حقوق  مبباديء  منها  اميانا  ورعاية،  عناية  من  ت�شتطيع  ما  اق�شى 
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يهيئه جو احلرية من انطالق قدرات البداع عند الفراد، وطاقات العمل والجناز لدى اجلماعة. 
وهكذا تت�شافر معا : حقوق الن�شان.. واحلريات العامة.. وحماية الأمن الوطني يف منظومة متكاملة، 
اأمام الراأي  لبناء الوطن املنيع املتما�شك، وتكوين �شخ�شية املواطن احلر امل�شوؤول. فانف�شح املجال 
والكلمة.. اأمام التفكري والتعبري.. ليثبتا وجودهمــا ال�شليم علنا يف حياتنــا، دون تـردد ول وجل : يف 
اليه  ما عمدت  النهج  هذا  ور�شخ  العامة.  اللقاءات  ويف  اخلا�شة،  املجال�ش  ويف  والعالم  ال�شحافة 
اأي�شا من التوا�شل مع الهيئات الأهلية وال�شعبية، وفتح قنوات احلوار معها، ف�شاع جو من  حكومتي 
الثقة والطماأنينة بني املواطن وامل�شوؤول، وانف�شحت اآفاق الأمل يف م�شتقبل زاهر لبلدنا. وقد �شبقت 
هذه الأجواء النتخابات النيابية ومهدت لها، ثم واكبتها، لتجيء تلك النتخابات يف ذاتها معززة لهذا 

النهج موؤكدة �شالمته. 
 ح�شـرات الأعيان، ح�شـرات النواب 

       اإن م�شوؤوليتنا نحو بيت املقد�ش وامل�شجد الأق�شى والق�شية الفل�شطينية، م�شوؤولية عميقة اجلذور، 
م�شتمرة ل يقطعها قرار �شيا�شي بفك العالقة القانونية والدارية مع ال�شفة الغربية. وتنبثق هذه امل�شوؤولية 
من �شلب ر�شالة عربية ا�شالمية حملها الها�شميون على مدى تاريخهم الطويل، وعلينا اأن نوا�شل حملها 
وفاء لالأمانة، وتاأدية للواجب املقد�ش  ولذلك وا�شلت حكومتي النفاق على املحاكم ال�شرعية يف ال�شفة 
الغربية املحتلة واأوقاف القد�ش وامل�شجد الأق�شى وامل�شجد البراهيمي، وما يتبعها من مدار�ش وكليات. 
كما وا�شلت حكومتي وفاءها بتعهدها بدعم اأ�شر �شهداء النتفا�شــة الى امل�شوؤوليــة التي تتحملها من 
خالل اللجنـــة الأردنيــة الفل�شطينية امل�شرتكـة لدعم ال�شمود. وكذلك توا�شل احلكومـــة اعمار امل�شجد 

الأق�شى املبارك وال�شخرة امل�شرفة واملن�شاآت املوجودة يف احلرم ال�شريف. 
 ح�شـرات العيان، ح�شـرات النـواب

لقد حر�شت حكومتي دائما على مت�شكها با�شتقالل الق�شاء وحرمته، كما قدمت الت�شهيالت الالزمة 
لفتتاح املعهد الق�شائي الأردين لي�شهم يف حت�شني اأداء هذا اجلهاز ورفع مقدرة العاملني فيه، و�شوف 
تنتهز احلكومة اأقرب فر�شة لتقدم الى جمل�شكم الكرمي ت�شورا كامال يعزز حق املواطن يف العي�ش 
يف  النظر  �شتعيد  اأنها  كما  الق�شاء،  ل�شاأن  اعالء  من  ذلك  على  يرتتب  مبا  القانون  �شيادة  ظل  يف 
الت�شريعات التي ا�شبحت عائقا يف �شبيل تقدم املجتمع. كما �شتعمل حكومتي على تركيز اجلهد لكي 
توفر للمحاكم على اختالف درجاتها كل ا�شباب الدعم لتقوم بواجبها كامال بكفاية و�شرعة فتتقل�ش 

احلاجة تدريجيا الى اللجوء الى املحاكم ال�شتثنائية واخلا�شة. 
       ولقد كانت عناية حكومتي بالتعليم والثقافة وال�شباب وال�شحة عناية وا�شحة، فوا�شلت احلكومة 
تنفيذ خطة التطوير الرتبوي الذي جعل مدة التعليم الأ�شا�شي اللزامي املجاين ع�شر �شنوات، تزود 
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التلميذ بقدر �شالح من املهارات واملعارف تعينه - يف نهاية ال�شنة العا�شرة - على مواجهة احلياة بعد 
احل�شول على ق�شط من التدريب يف املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة، كما تعينه على موا�شلة درا�شته الثانوية 
اذا ا�شتوفى �شروطها. وقد اأ�شبحت مدة هذه الدرا�شة �شنتني، مت تنظيمها وترتيب خططهما بحيث 

ت�شاوت فيهما النظرة الى التعليم املهني اأبواب اللتحاق بالتعليم العايل املناظر له يف التخ�ش�ش. 
       كما بذلت حكومتي جهودا متوا�شلة لرفع م�شتوى املعاهد وكليات املجتمع لت�شبح قادرة على الوفاء 
مبا تتطلبه خطط التنمية ومطالب املجتمع من الفنيني، وتو�شعت يف اتاحة فر�ش التعليم اجلامعي يف 
داخل الأردن. و�شدرت املوافقة على ان�شاء جامعة اأهلية وثالث كليات جامعية اأهلية ينتظر ان يبا�شر 

بع�شها التدري�ش يف بداية العام اجلامعي القادم.
الريا�شي -  على  الى اجلانب  ال�شباب عناية كبرية، وحر�شت - بال�شافة  اأولت حكومتي         وقد 

الرتكيز على اجلوانب الفكرية والثقافية يف توجيه ال�شباب وتـاأهيلهـم. 
       ويف جمال الثقافة، عنيت احلكومة بت�شجيع البداع الفكري والفني وتقديره وحمايته يف مختلف 
امليادين الثقافية، واأقامت عددا من املهرجانات واملوا�شم الثقافية املتخ�ش�شة، ووزعت  جوائز الدولة 
التقديرية والت�شجيعية على عدد من الأدباء والباحثني. كما اأعدت قانونا خا�شا حلماية امللكية الأدبية 

�شيعر�ش قريبا على جمل�شكم الكرمي. 
       ويف املجال ال�شحـي، �شهـد عـــام 1989 زيادة ملحوظـة يف خدمات وزارة  ال�شحة، وحت�شنا نوعيا 
املوؤ�ش�شة الطبية  اأخذت  اأن  الوقائي وفروعه - بعد  يف م�شتواها، ومتثل ذلك يف الرتكيز على الطب 

العالجية تبا�شر اأعمالها. 
       وتقوم احلكومة حاليا با�شتكمال براجمها لن�شاء الطرق مركزة على �شبكات الطرق الزراعية 
والقروية لت�شهيل الو�شول الى مراكز ال�شناعة والزراعة وال�شياحة والنقل العام، وقد مت ا�شدار قانون 
البناء الوطني الردين ملواكبة التطورات احلديثة يف جمال العمار، وو�شع املوا�شفات واملقايي�ش التي 

تراعي قواعد ال�شالمة وال�شحـة العامة والأمن ال�شناعي واملحافظة على نظافة البيئة.  
والب�شائع  للركاب  النقل الربي  بتنظيم عمليات  النقل والت�شالت، قامت احلكومة         ويف جمال 
من  جمموعة  واتخذت  ال�شقيقة،  العربية  ــدول  ال من  عــدد  مع  وجماعية  ثنائية  اتفاقيات  فوقعت 
ميناء  والركاب من خالل  الب�شائع  ان�شيابية  ت�شهيل  الى  اأدى  التنظيمية، مما  الداريــة  الجــراءات 
العقبة.  ويف جمال الزراعة، اأعادت حكومتي النظر يف ال�شيا�شة الزراعية لتتوافق ومتطلبات تاأمني 
لال�شهام  الزراعية  ملنتوجاتنا  الت�شدير  اأبواب  تفتح  ولكي  ال�شرورية،  الغذائية  باحتياجاته  املواطن 
زيادة حجم  بالفعل  وقد مت  املدفوعات.  ميزان  لتح�شني  ال�شعبة  بالعملة  الأردين  القت�شاد  رفد  يف 
ال�شادرات الزراعية بن�شبة 38% خالل العام احلايل باملقارنة مع الفرتة نف�شها من العام املا�شي. 
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اتباع  مع  الزراعية  املنتجات  ا�شترياد  على  العتماد  تخفيف  يف  ال�شتمرار  على  حكومتي  و�شتعمل 
�شيا�شة التو�شع يف انتاج املحا�شيل التي ميكن زراعتها محليا لتحل محل ال�شلع امل�شتوردة. كما �شتعمل 
احلكومة على ت�شجيع التو�شع يف زراعة املحا�شيل التي يتمتع الأردن مبيزة ن�شبية يف انتاجها �شواء 

اأكان ذلك لال�شتهالك املحلي اأم للت�شدير.
 ح�شـرات الأعيان، ح�شــرات النـواب 

       لقد بداأنا يف مطلع هذا العام يف ال�شتغالل التجاري حلقل الغاز يف الري�شة وذلك با�شتخدامه 
لت�شغيل مولدات كهربائية تزود ال�شبكة الكهربائية الوطنية، بكميات جيدة من النتاج. وقد مت بحمد 
اهلل - خالل �شهر ت�شرين الأول املا�شي - اكت�شاف بئر جديدة كبرية منتجة يف املنطقة نف�شها مما 
عزز اآمالنا يف وجود كميات وفرية من الغاز يف �شرقي اململكة. ولقد بداأت احلكومة فورا يف الرتتيب 
ل�شتغالل هذا الكت�شاف اجلديد وتطويره عن طريق م�شاعفة كمية الكهرباء املنتجة بوا�شطة الغاز 

وال�شري يف درا�شة اجلدوى القت�شادية ملد خط اأنانيب للغاز من منطقة الري�شة الى عمان. 
       ويف الوقت نف�شه ي�شتمر تنقيبنا عن النفط باجلهد الوطني وبوا�شطة �شركات التنقيب العاملية 

التي تعمل حاليا يف اململكة. 
       وبعد اأن و�شلت ال�شبكة الوطنية الكهربائية الآن الى جميع املناطق يف اململكة حيث يتمتع حاليا 
اأكرث من 97% من املواطنني با�شتخدام الكهرباء، �شرنا يف خطوات عملية وا�شعة للتعاون مع اخواننا 

يف جمل�ش التعاون العربي يف جمال ربط �شبكة الطاقة الكهربائية بني الردن وم�شر والعراق. 
ويف جمال املياه والري، تابعت حكومتي ايالء هذا املو�شوع عناية خا�شة نظرا لأهمية انتهاج �شيا�شة 
جديدة  م�شادر  ليجاد  احلثيث  وال�شعي  جهة،  من  املائية  ملواردنـا  الرا�شد  ال�شتخدام  تكفل  مائية 
للمياه من جهــة اأخرى. وانه ملن دواعي ال�شرور ان ن�شري الى ان �شبكات املياه العامــة قد و�شلت الى 
نحو 97% من  �شكان اململكــة كما يتم حاليا تزويــد ال�شكان الذين يقيمون يف املناطق النائية باملياه عن 

طريق حفر الآبار وت�شغيلها بالطاقة ال�شم�شية اأو طاقة الرياح.      
اأنحاء اململكة، اأما فيما         وكذلك مت اعداد الت�شاميم النهائية لن�شاء عدد من ال�شدود يف بع�ش 
يتعلق ب�شد الوحدة فقد انتهى العمل يف ان�شاء نفق التحويل ومت اعداد الت�شاميم الأولية والدرا�شات 
القت�شادية للم�شروع وتتولى احلكومة الآن بالتن�شيق مع ال�شقيقة اجلمهورية العربية ال�شورية متابعة 

البحث لتنفيذ هذا امل�شروع احليوي الذي و�شل الى مراحل التاأهيل والتمويل. 
ال�شناعية  لل�شركات  الدعم  اأ�شباب  بتوفري  حكومتي  قامت  والتجارة،  ال�شناعة  جمــال  ويف         
الرئي�شية، واتخذت عدة اجراءات اأدت الى ال�شتقرار والتطور لل�شناعات الت�شديرية الكبرية ويف 
من  ورافدا  عاملية  مكانة  ذات  ال�شركات  هذه  واأ�شبحت  والبوتا�ش،  والأ�شمدة  الفو�شفات   : طليعتها 
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روافد العملة الأجنبية للبالد، وتبلغ قيمة العملة الأجنبية التي �شتدخلها هذه ال�شركات الى البالد نحو 
�شتمئة مليون دولر خالل عام 1989. 

       كذلك، قامت حكومتي بتقدمي جميع الت�شهيالت املمكنة يف �شبيل توفريمناخ ا�شتثماري يف ميدان 
ال�شناعة وقد اأ�شهم ذلك يف اتاحة الفر�شة لت�شجيل اأكرث من )1300( �شركة يف هذا العام. بال�شافة 
التي اتخذت من اململكة مقرا لها. وقد �شاهم  لل�شركات الجنبية  الى تزايد عدد املكاتب القليمية 

قيام هذا العدد من ال�شركات واملوؤ�ش�شات التجارية وال�شناعية يف ت�شغيل عدد كبري من املواطنني. 
       وانتهت حكومتي من اعداد م�شروع جديد لقانون الوكالء والو�شطاء التجاريني ي�شع ال�شوابط 
على هذا القطاع الهام ويحدد امل�شوؤولية ويحمي املواطنني. و�شوف يقدم هذا امل�شروع الى جمل�شكم 
املوقر يف دورته احلالية ملناق�شته واقراره. و�شتعمل حكومتي على و�شع قانون لل�شناعة وتعديل قانون 
العالمات التجارية والمتيازات والخرتاعات والأ�شماء التجارية، لتتم�شى هذه القوانني مع متطلبات 
الع�شر. كما �شتعمل على توفري اأ�شباب الدعم و�شبل التطوير للجهاز اخلا�ش باملوا�شفات واملقايي�ش 

من اأجل توفري احلماية ال�شحية والقت�شادية للم�شتهلك، ول�شمان اجلودة لل�شناعات الوطنية. 
       ويف جمال التموين، قامت حكومتي بالعمل على ال�شتمرار يف توفري املواد الغذائية على تعددها 
وتنوعها. كما جنحت يف ال�شيطرة على اأ�شعار الكثري من املواد الغذائية الرئي�شية بالرغم من التقلبات 

املختلفة التي تعر�ش لها القت�شاد الوطني هذا العام. 
       وقد متكنت الجهزة احلكومية من كبح جماح ال�شتغالل غري امل�شروع خالل الأزمة، وتطويق اآثار 
التالعب يف جودة املواد. و�شت�شتمر احلكومة يف بذل  اأق�شى اجلهد لكي تطمئن كل اأ�شرة الى مقدرتها 
على مواجهة اأعباء املرحلة القت�شادية اجلديدة. و�شتعمل حكومتي على ا�شراك قطاعات املواطنني 
املختلفة يف التاأثري على القرارات التي مت�شها يف هذا املجال، وذلك من خالل ت�شجيع ان�شاء جمعيات 
امل�شاركة يف حماية  مواطن من  كل  معها  يتمكن  ب�شورة  القانونية  ال�شفة  ومنحها  امل�شتهلك  حماية 

اأ�شرته وجمتمعه. 
 ح�شـرات الأعيان، ح�شـرات النـواب 

       لقد �شهد الأردن طوال العقود الثالثة املا�شية نه�شة �شاملة يف �شائر امليادين، كما تاأثرت احلياة 
عليه خطط  توالت  وقد  المكانات.  وي�شر يف  املــوارد  زيــادة يف  باأ�شرها من  للمنطقة  فيه مبا حتقق 
التنمية بكل ما نتج عنها من ايجابيات واآفاق جديدة واعدة ومن �شلبيات ل بد من تطويقها وازالتها. 
       وقد �شاعدت عمليات التنمية هذه يف ان�شاء �شناعات متعددة ويف اقامة بنية رئي�شية متطورة، ويف 
التو�شع يف ن�شر اخلدمات املختلفة، غري اأنها يف الوقت نف�شه اأحدثت بع�ش الختاللت القت�شاديــة 

كما �شكلت اأعبـاء اجتماعيـة مت�شعة. 
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تعالى -  بعونه   - لهــا حكومتي  اأزمــة ت�شدت  املا�شيــة وجابهنا  الأ�شهر  فـي  امتحننا اهلل  ولقد         
اجــراءات  احلكومة  اتخذت  املنطلق  هذا  ومن  منها.  واخلــروج  عليها  للتغلب  ال�شبل  اف�شل  بانتهاج 
من  م�شتواه  وتخفي�ش  املايل  العجز  التحكم يف  والجتماعي من خالل  القت�شادي  التوازن  لتحقيق 
نحو )24%( من جممل النتاج املحلي الى نحو )20%( خالل عام 1989 ومن املاأمول ان ينخف�ش هذا 

العجز لي�شبح )16،5%( من اجمايل النتاج املحلي لعام 1990. 
       كما تعمل احلكومة جاهدة على تخفي�ش ن�شبة العجز يف احل�شاب اجلاري يف ميزان املدفوعات 

من )6%( من الناجت الجمالـي لعام 1989 الى و�شـع متوازن عــام  1993 . 
       وقد كان من اوائل ثمار هذه ال�شيا�شة حت�شن و�شع التجارة اخلارجية خالل ال�شهر الت�شعة الأولى 
من هذا العام، اذ ارتفعت ال�شادرات الوطنية يف حني انخف�شت امل�شتوردات. وقد غطت ال�شادرات ما 
يقارب خم�شني باملئة من امل�شتوردات مقابل ما ن�شبته )37%( للعام املا�شي. كما �شهد قطاع ال�شياحة 

حت�شنا كبريا خالل الن�شف الثاين من هذا العام. 
الكفاية  امل�شوؤولية ومب�شتوى من  ب�شعور من  قامت احلكومة مبعاجلة عبءاملديونية اخلارجية  ولقد         
للتحاور مع  وانطلقت  املديونية بدقة،  اأرقام هذه  ن�شر  الى  املتاحة. فبادرت  املعطيات والمكانات  �شمن 
الدول والبنوك الدائنة للخروج بال�شروط املمكنة التي من �شاأنها اعادة جدولة هذه الديون ب�شروط معقولة. 
       وقد ا�شتطاعت حكومتي اعادة جدولة جزء كبري من الق�شاط والفوائد امل�شتحقة خالل عامي 1989 
- 1990 �شمن منظور عام ملجمل التعامل مع املديونية العامة. وقد اأدى هذا الجراء الى تخفي�ش عبء 
خدمة الدين اخلارجي ومتكني الردن من توفري التمويل الالزم لتغطية احتياجاته من ال�شلع واخلدمات 

ال�شا�شية. ونكون بذلك قد قطعنا مرحلة ا�شا�شية �شاقة يف م�شرية معاجلة واقعنا القت�شادي. 
       و�شوف ت�شتمر حكومتي يف بذل اق�شى اجلهد لبناء قواعد مالئمة ملجابهة الدين اخلارجي بحيث 

ل يتجاوز هذا الدين حدودا يعجز اقت�شادنا عن خدمتها. 
موؤكدة  املركزي،  البنك  بدعم  قامت حكومتي  والنقدية،  املالية  الأو�شاع  ت�شويب  ل�شتكمال   و�شعيا 

حر�شها على ا�شتقاللية قراره وحرية حتركه يف اطار القانون. 
       وانطالقا من هذا، اتخذ البنك املركزي العديد من ال�شيا�شات الهادفــة الـى التغلب علـى اأزمــة 
�شعر �شرف الدينار، التي كانت من اأكبـر التحديات لبلدنا خالل ال�شهر القليلة املا�شية. وبحمد اهلل 
جنحت هــذه ال�شيا�شات يف ايقاف النخفا�ش املت�شارع ل�شعر ال�شرف، وتعدت ذلك الــى رفع موقف 

الدينار وتعزيزه مقابل العمالت الجنبية.      
       وقد اأكرمنا اهلل باأن كتب جلهودنا التوفيق يف قطع �شوط ملمو�ش يف اعادة بناء احتياطي اململكة 
من العمالت الأجنبية. ول بد من العراب عن ال�شكر والتقدير لالأ�شقاء يف اململكة العربية ال�شعودية، 
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ودولة الكويت، واجلمهورية العراقية، ودولة المارات العربية املتحدة، و�شلطنة عمان، ودولة قطر، 
وامارة دبي، ملا قاموا به جميعا من جهود مباركة م�شكورة لدعم الأردن اثنــاء الأزمــة، ممـا اأ�شهـم 

ا�شهامــا كبريا يف ت�شويب الأو�شـاع وتطويـق اخللل.  
اململكة من  لبناء احتياطي  ملتابعة اجلهد  القيام بجميع الجــراءات  ت�شتمر حكومتي يف         و�شوف 
ال�شلع  العمالت الأجنبية وتنميتها، �شواء عن طريق تر�شيد ا�شتخداماتها يف جمال امل�شتوردات من 
وا�شتقطاب  له،  الالزمة  الت�شهيالت  وتقدمي  الت�شديري  القطاع  ت�شجيع  خالل  من  او  واخلدمات 

حتويالت العاملني باخلارج. 
اأدائه،  امل�شريف وحت�شني  تنظيم اجلهاز  اعادة  للمبا�شرة يف  املنا�شبة  اتخاذ اخلطوات  وقد مت         
ملا يف ذلك من اأهمية للحفاظ على ال�شتقرار النقدي يف اململكة وي�شتمر  البنك املركزي يف تطويــر 

ا�شاليب ال�شراف والرقابــة ل�شمان �شالمــة العمـل امل�شرفـي وقيامـــه بالدور املوكول اليه.  
اجــراءات ملحاربة ظاهرة  باتخاذ جمموعة  قامت حكومتي  الجتماعي،  الأمن         ويف جمال حتقيق 
البطالة ومحاولة الت�شدي جليوب الفقر يف املجتمع. فافتتحت مكاتب للت�شغيل وال�شتخدام مل�شاعدة 
الباحثني عن عمل وايجاد الفر�ش املنا�شبة لهم بال�شافة الى توجيههم للح�شول على برامج التدريب 
املنا�شبة يف حالة حاجتهم الى مثل هذا التدريب. وملا كان يف طليعة الجراءات الكفيلة مبحاربة الفقر 
والبطالة ايجاد اطار موؤ�ش�شي يتم من خالله ت�شجيع الباحثني عن العمل على ان�شاء م�شاريع انتاجية، فقد 
اأقرت احلكومة ان�شاء �شندوق للتنمية والت�شغيل من اأهدافه : تقدمي الن�شح واخلربة للمواطن الباحث 
انتاجية و�شناعات �شغرية.  ب�شروط مي�شرة لن�شاء م�شروعات  له  املنا�شب  التمويل  عن عمل، وتقدمي 
و�شت�شتمر وزارة التنمية الجتماعية يف تقدمي الدعم املبا�شر للمواطنني ممن يثبت عدم قدرتهم على 
النتاج ب�شبب العجز او ال�شيخوخة اأو املر�ش اأو الظروف الجتماعية القاهرة. ول بد اأن نتذكر اأهمية 

وعي املواطن علــى معادلــة املوارد وال�شكان ذات ال�شلــة الوثيقــة مب�شاألــة الفقــر والبطالــة.  
       وقد اأولت حكومتي اهتماما خا�شا لق�شية من اأكرث الق�شايا التي توؤثر يف ال�شمري الجتماعي، 
وتربز وعي املجتمع وقدرته على حتمل اأعباء التكافل والت�شامن الجتماعي، فاأ�شدرت قانون رعاية 
املعوقني الذي ي�شتهدف حماية هذه املجموعة من مواطنينا وم�شاعدتهم على ايجاد فر�ش عمل وفتح 

املجال اأمامهم للعطاء والنتاج، وتوفري الرعاية ال�شحية لهم. 
       ولقد قامت حكومتي بايالء الدارة العامة عنايتها لقتناعها باأن جميع امل�شاريع واخلطط التنموية 
يواكبها تطوير رئي�شي يف احلقل الداري. فعمدت  اذا مل  النجاح  لها  يف احلقول املختلفة لن يكتب 
احلكومة الى اعداد م�شروع متكامل للتطوير الداري �شيجري تنفيذه خالل ال�شنوات الثالث القادمة 
- باأذن اهلل - وقد وفرت احلكومة لهذا امل�شروع ا�شـباب النجاح �شواء من حيث ادارته اأو من حيث 
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ات�شاع جمالت الروؤية واآفاقها اأمام العاملني فيه. ومن املتوقع اأن يقوم هذا الربنامج بالرتكيز على 
الأجهزة  اعادة هيكلة  بدرا�شة  �شيقوم  كما  املواطن،  منها  يعاين  التي  الجراءات احلكومية  تب�شيط 
لها  تتعر�ش  التي  ال�شريعة  التغريات  متطلبات  مواجهة  على  ومقدرة  كفاية  اأكرث  لت�شبح  احلكومية 
املجتمعات املعا�شرة، و�شيعنى اأي�شا ببحث اأف�شل ال�شبل لتاأهيل املوظف العام وتدريبه، لي�شبح اأكرث 

قدرة وحر�شا على خدمة املواطن، واجناز الأعمال، و�شيانة املال العام. 
       وقد قدمت احلكومة الدلئل على انها لن تت�شامح ازاء ممار�شة اي وجه من وجوه الف�شاد املايل، 
اأو الت�شيب الداري، وهي جادة يف درا�شـة �شبل مكافحة اجلرمية القت�شادية، وقد مت تاأليف جلنة 
املنا�شب  الت�شريع  لتقدمي  متهيدا  القت�شاديــة  اجلرمية  لهذه  املختلفـة  اجلوانب  لدرا�شـة  خا�شـة 

ملعاجلــة هذه الآفــة اخلطرية التي ل بـد من برتهـا من جمتمعنا. 
       كما �شتعمل احلكومة على تقدمي ت�شريع خا�ش لن�شاء جهاز للرقابة والتفتي�ش الداري يتولى مهمة 
رديفة ومكملة لأجهزة الرقابة املالية التي �شتعمد احلكومة الى تطويرها وتو�شيع �شالحياتها. وهكذا 

تكتمل حلقات الرقابة املالية والدارية. 
       ويف جمال البيئة، بداأت حكومتي يف معاجلة الق�شايا التي تت�شل ب�شوؤونها بحر�ش وعناية نظرا 
لرتباط �شالمة البيئة ب�شالمة الن�شان وم�شتقبله، ال اننا ل نزال يف بداية الطريق، ومن هذا املنطلق، 
فان حكومتي �شتقوم بان�شاء جهاز م�شتقل ملتابعة �شوؤون البيئة بحيث يتم التخطيط ال�شليم والتنفيذ 
ال�شريع لالجراءات التي تقت�شيها ظروف حمايتها و�شالمتها. كما �شتقوم احلكومة بتقدمي الت�شريعات 
املنا�شبة واعداد الربامج اخلا�شة لال�شهام يف تو�شيع اطار هذه احلماية والوعي على اأهميتها، كي 
ي�شارك املواطنون جميعا يف رعاية بيئتنا الوطنية والكوكب الذي ن�شاطر الأمم الأخرى العي�ش عليه. 

 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب 
       لقد ا�شتمرت احلكومة يف ر�شم ال�شيا�شة اخلارجية وممار�شتها، انطالقا من املباديء الثابتة التي 
حكمت حتركنا يف محيطنا القومي ويف عاملنا الأرحب، بهدف تاأمني م�شاحلنا الوطنيـة وحمايتها، 

والعمل على خدمة ق�شايانا العربية يف الوقت نف�شــه. 
       فعلى �شعيد الق�شية الفل�شطينية، بداأت مرحلة جديدة - نتيجة لالنتفا�شة ال�شعبيـة املباركــة - 
متكن ال�شعب الفل�شطيني خاللها من فر�ش نف�شـه وق�شيتـه العادلــة ب�شورة اأك�شبتــه اهتماما دوليا لـم 

ي�شبق لــه مثيل خالل العقود الأربعــة املا�شيــة. 
       وجاء قرارنا بفك العالقة القانونيـة والداريـة مع ال�شفــة الغربيـة املحتلــة لريفد هذه النتفا�شــة 
حتقيق  الـى  يطمح  م�شتعمر  �شعب  ق�شيـة    : اأ�شولها   الى  الق�شيــة  وليعيد  متدفق،  �شيا�شي  بدعم 

ا�شتقاللــه الوطني فوق تراب اآبائـــه واجـداده. 
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وال�شعب  الفل�شطينية  القيادة  ملطلب  ا�شتجابة  اتخذناه  الذي   - ال�شرتاتيجي  القرار  هذا  اأدى  وقد 
الفل�شطيني، وان�شجاما مع الرغبة العربية العامة يف ابراز ال�شخ�شية الوطنية الفل�شطينية - الى انهاء 
املحاولت املتوا�شلة لتجنب التعامل مع جوهر ال�شراع يف املنطقة. كما اأدى الى فتح اآفاق جديدة اأمام 
حتقيق ت�شوية �شلمية م�شرفة. وتبعه انعقاد املجل�ش الوطني الفل�شطيني يف اجلزائر، الذي نقل العمل 
ال�شيا�شي الفل�شطيني الى مرحلة متقدمة عربت عنها قرارات �شيا�شية �شجاعة، منها: اعالن قيام 
دولة فل�شطني امل�شتقلة على الرتاب الفل�شطيني، وما تاله من �شرح وتو�شيح للموقف الفل�شطيني،  على 
ل�شان الأخ الرئي�ش يا�شر عرفات، اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، مما اأدى الى حتقيق مكت�شبات 

هامة على ال�شعيد الدويل. 
بل  وم�شاندتهـا.  الفل�شطينيـة  الوطنية  بدعم احلقوق  التزامنا  قرارنا هذا من طبيعة  يغري  ومل         
ا�شتمر الأردن يف الوقوف الــى جانب �شقيقـــه التواأم، ال�شعب العربي الفل�شطيني يف ن�شاله العادل. 
ومل نتوان حلظة عن تاأييد ما تتخذه منظمة التحرير الفل�شطينية، بو�شفها املمثل ال�شرعي الوحيد 
ال�شالم لحقاق تلك  الكاملة يف �شنع  لتاأمني م�شاركتها  له، من قرارات، وما تقوم به من خطوات، 
احلقوق. فكان اأن كثفنا من ات�شالتنا الدولية لتاأمني التفهم وامل�شاندة للموقف الفل�شطيني اجلديد، 
من خالل بناء اجماع دويل على عقد موؤمتر دويل لل�شالم، وفق الأ�ش�ش املعروفة، وانطالقا من املوقف 
العربي الواحد الذي تبلور يف قمة الوفاق والتفاق التي التاأمت يف عمان عام 1987 وعرب عن نف�شه يف 

قمة الدار البي�شاء عام 1989. 
       ولقد بات من الوا�شح للعامل اأجمع، اأن القيادة الفل�شطينية قد قدمت، بالتزام �شادق مــا عليها لت�شهيل 
حتقيق التقـدم فـي عمليــة ال�شالم، واأن ا�شرائيل هي الطرف الذي ما زال يتمادى يف و�شع العراقيل. واننا 
لعلى ثقة مـــن اأن املوقف الفل�شطيني ال�شجاع امل�شوؤول، مدعوما مبوقف عربي ثابت متما�شك، �شي�شتمر يف 

ك�شف املوقف ال�شرائيلي ب�شورة �شت�شع املجتمع الدويل برمته يف مواجهة ا�شرائيل. 
اأبرزت  اي�شا  امل�شرتك، فانها  العربي  العمل  اأمل يف  والتفاق معقد  الوفاق         وبقدر ما كانت قمة 
موقفا عربيا واحدا يف دعم العراق ال�شقيق وم�شاندته يف دفاعه عن نف�شه، وعن اأمته، يف وجه حرب 
ظاملة فر�شت عليه. وقد كان للموقف العربي ول�شمود العراق البطويل واجنازاته الباهرة يف امليدان. 
الأثر الأكرب يف اقناع ايران بقبول قرار جمل�ش الأمن 598 بعد عام من اتخاذه، على الرغم من اأن 

العراق كان قد اأعلن قبوله له وا�شتعداده لتنفيذه فور �شدوره، من موقع القتدار وال�شعور بالثقة. 
الدولية  وايــران - ما زالت اجلهود  العراق  اأكرث من عام على توقف احلرب بني  والآن - بعد مرور 
تبذل لتطوير اتفاقية وقف اطالق النار الى �شالم عادل دائم بني القطرين اجلارين امل�شلمني وعدم 
حتويلها الى حالة من الالحرب والال�شلم حتمل مخاطر بالغة على اأمن املنطقة باأكملها وا�شتقرارها. 
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ويف الفرتة الأخرية جددت الأمم املتحدة جهودها امل�شكورة من خالل اأمينها العام لتقريب وجهات 
النظر بني العراق وايران، الأمر الذي مينحنا المل فــــي ان توفق هذه اجلهود لت�شتاأنف مفاو�شات 
ال�شالم ب�شورة مبا�شرة بني اجلانبني، وح�شبما ن�شت عليه اتفاقية وقف اطالق النار و�شول لتنفيذ 
قرار جمل�ش الأمن الدويل. ول تفوتنا بهذه املنا�شبة منا�شدة القيادة اليرانية اأن تتجاوب مع احلاجة 
الن�شانية لتبادل الأ�شرى واعادتهم الى ذويهم التزاما بال�شريعة ال�شمحة، واحرتاما للمواثيق الدولية.  
          وخالل الفرتة املا�شية كذلك، مل ناأل جهدا يف ابراز املوقف العراقي البناء امل�شوؤول، ويف ح�شد 
العامل،  قيادات مختلف دول  الثنائيــة مع  ات�شالتنا  الدولية، ومن خالل  املنابر  له من على  التاأييد 
خا�شــة الكربى منها، و�شن�شتمر يف الوقوف مع عراق الأخوة والوفاء للتو�شل الى �شالم عادل م�شرف 
بني اجلارتني امل�شلمتني ي�شع حدا للتدخل يف ال�شوؤون الداخلية وي�شوي امل�شكالت القائمة بني البلدين 
ويعيد عالقات اجلوار الطبيعية بينهما، وي�شمن اأمن دول اخلليج العربي و�شالمتها، وير�شي دعائم 

ال�شتقرار يف املنطقة باأ�شرها. 
       اأما الأزمــة اللبنانيــة، فقد اأوليناهــا اهتمامنا الكبري وجهدنـا البالغ، نظرا ملا و�شلت اليه احلالــة 
يف هــذا القطر العربي ال�شقيق، من تدهور حمل معه بوادر حقيقية لتق�شيمـه مما هدد النظام العربي 

برمته، وعر�ش املنطقة خلطر البلقنة والتفتيت. 
البي�شاء  الدار  األفتها قمــة  التي  العليا  العربية  الثالثية  اللجنة  ت�شكيل  اأيدنا         ومن هذا املنطلق، 
لتتولــى العمل على حتقيق الوفاق اللبناين، وعربنا يف كل منا�شبة عن ت�شجيعنا ودعمنا للجهود اخلرية 

التي بذلها ا�شقاوؤنا الأع�شاء لجناز املهمة املاأمولة منها. 
اململكة  اللبنانيون يف كنف  الربملانيون  اليه  تو�شل  الـــذي  التفاق  ي�شـكل  ان  فـي  لكبري  اأملنا  ان         
اللبناين  ال�شعب  ل�شتعادة  املنطلق  العربيــة،  الثالثية  اللجنة  وبرعاية  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية 
لوحدتــه الوطنيـة و�شيادتــه الكاملة على اأر�شه، متهيدا لعادة بناء لبنان ال�شقيق وتعمريه، متطلعني 

الــى التزام الطراف اللبنانيـة كافة مبا مت التفاق عليه و�شول الى الغاية املن�شودة. 
       وانني اأغتنم هذه املنا�شبة لأتوجه باأعمق م�شاعر التقدير خلادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد بن 
عبد العزيز وحكومة اململكة العربية ال�شعودية على جناح جهودهم املخل�شة بالتعاون مع جاللة امللك 
احل�شن الثاين وفخامة الرئي�ش ال�شاذيل بن جديد يف احراز ما مت حتقيقه من نتائج ايجابية هامة. 

       ويف الوقت الذي نعرب فيه عن بالغ اأملنا للحادث الجرامي الذي اأودى بحياة الرئي�ش رينيه معو�ش، 
فان مما يبعث على التفاوؤل اأن الخوة اللبنانيني قد ا�شتطاعوا جتاوز النك�شة بانتخاب الرئي�ش اليا�ش 
الهراوي، متمنني لفخامته التوفيق يف حمل امل�شوؤولية التاريخية امللقاة على عاتقه، وواثقني باأن انتخابه 

ميثل خطوة وا�شعة على طريق تنفيذ اتفاق الطائف. 
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       وان�شجاما مع الثوابت التي يقوم عليها الأردن، ووفاء لالأهداف العليا التي يتم�شك بها، وجت�شيدا 
كل جهد  بذل  الى  دائما،  نبادر  كنا  فقد  لواءها،  الأردن  يحمل  التي  الكربى  العربية  الثورة  ملباديء 
مخل�ش يف �شبيل جمع �شفوف اأمتنا وتوحيد كلمتها، وكان من ثمارها هذا املوقف وتلك املبادرات اأن 
مت بعون اهلل وتوفيق منه تاأ�شي�ش جمل�ش التعاون العربي لي�شمنا مع ا�شقائنا يف اجلمهورية العربية 
اليمنية واجلمهورية العراقية وجمهورية م�شر العربية يف اطار ي�شتند الى �شيغة متقدمة من �شيغ 
العمل القومي، تهدف الى الرتقاء بذلك العمل الى ما يفيد �شعوبنا، ويجنبنا عرثات املا�شي، ويقدم 
لأمتنا منوذجا ناجحا للتنمية القت�شادية والجتماعية، يف زمن اأخذت فيه التجمعات القت�شادية يف 
تاأدية دور مهم حيوي على ال�شاحة الدولية. وهذا املجل�ش هو من اأمتنا ولها. وكلنا اأمل يف انه �شي�شهم 
العربي  اجلهد  رفد  يف   - العربي  املغرب  واحتــاد  العربي  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ش  مثيليه  مع   -
امل�شرتك مبا يعزز مكانة اأمتنا، ويعلي �شاأنها، ومبا ي�شب يف بوتقة التعاون العربي الأ�شمل يف اطار 

جامعة الدول العربية وموؤ�ش�شات العمل العربي امل�شرتك كافة.
       اأما على ال�شعيد الثنائي، فقد ا�شتمرت احلكومة يف العمل على تطوير عالقات الأردن يف مختلف 
من  وعدد  الردن  بني  متعددة  م�شتويات  على  م�شرتكة  جلان  وتن�شيط  جميعا،  ا�شقائه  مع  املجالت 

الدول العربية بهدف تقوية اأ�ش�ش ذلك التعاون وادامته. 
       وعلى ال�شعيد الدويل، عملت احلكومة على متتني اأوا�شر ال�شداقة مع مختلف الدول، انطالقا من 
امل�شلحة والحرتام املتبادلني، ومبا ين�شجم مع امل�شداقية الدولية املرموقة التي متكنا من بنائها على 
مر ال�شنني، كما ن�شطت الدبلوما�شية الأردنية يف مختلف املحافل الدولية لتعطي �شورة حقيقية م�شرفة 
عن وطننا، فكان ح�شورنا قويا يف منظمة املوؤمتر ال�شالمي، وجمموعة عدم النحياز، ومنظمة الأمم 

املتحدة، بحيث �شاهمنا م�شاهمة ايجابية مع ا�شقائنا يف الدفاع عن ق�شايانا وحتقيق املكا�شب لها. 
       ولــم يكن مواطننا خـارج الأردن، ويف مواقـع اغرتابـــه، عامال اأو طالبا، بعيدا عن اهتمامنا، فقد 
ا�شتمرت احلكومــة يف بناء ج�شور الألفـة والتوا�شل معه، ور�شخت بادرة التقاء اأولئك الخوة يف ربوع 
وطنهم يف موؤمتر الأردنيني العاملني يف اخلارج، لتمتني �شلتهم باأهلهم وبوطنهم، ولتاحــة الفر�ش 

اأمامهم للم�شاهمة يف بناء بلدهم. 
 ح�شـرات الأعيان، ح�شـرات النـواب ، 

       ان موقعنا العربي وال�شالمي والدويل، يعتمد اأول على موقعنا من اأنف�شنا يف الداخل، وعلى قيمتنا 
الذاتية التي تتنامى بتما�شك جبهتنا الداخلية، وبقدرتنا على التعبري ال�شليم عن قيمنا واأ�شالتنا وعلى 
ا�شتنفارنا لقدراتنا وطاقاتنا البداعية ونحن  نواكب حركة التاريخ ونفي مبتطلبات التطور والتقــدم. 
وا�شتكمال للحياة النيابيــة وامل�شرية الدميوقراطية، فاننا �شنوؤلف جلنة ملكية ل�شياغة ميثاق وطني 
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اأحكام الد�شتور والثوابت التي تقوم عليها اململكة  ير�شم اطار  م�شريتنا يف العمل العام منبثقا عن 
الأردنية الها�شمية، ويحدد املفاهيم املركزيــة الأ�شا�شية : الوطنيـة والقوميــة، التي �شت�شري الدولة على 
هديها، وتعمل مبوجبها، والتي �شتقوم على اأ�شا�شها وتن�شط وفقها التنظيمات ال�شيا�شية. ثم يطرح 

هذا امليثاق، فيما بعد، على ال�شعب يف ا�شتفتاء عام، فيكون بذلك نتاجا لقرار �شعبي �شامل. 
ح�شـرات الأعيان، ح�شـرات النـواب 

       ان حقيقة وجودنا جميعا حتت قبة الربملان يف هذا اليوم املبارك، ت�شري - مبا ل يقبل اأدنى �شك - 
الى اننا قد بداأنا - بعون اهلل - مرحلة جديدة يف امل�شرية اخلرية املت�شلة، لهذا الوطن الأردين العربي 
الطيب، ول �شري يف اأن نتذكر جميعا، وقد خطونا خطوتنا الأولى يف هذا ال�شوط، اأننا ل نتلم�ش طريقنا 
�شبيل  لأنه  عنه،  نتعامى  ولن  بني،  ف�شبيلنا  �شيء...  ل  ننطلق من  ول  فراغ،  نتحرك يف  ول  الظلمة،  يف 
التنمية والتقدم والبناء. ومبادوؤنا ثابتة لن نحيد عنها لأنها مبادىء الثورة العربية الكربى التي ت�شكل 
جوهر وجودنا القومي، وظروفنا معروفة مبا تنطوي عليه من محددات وحتديات، ولن تزيدنا يف التعامل 
معها ال ثباتا وعزمية وم�شاء، واجنازاتنا كثرية م�شهودة، ولن تكون ال مو�شع فخر واعتزاز. وموؤ�ش�شاتنا 
بع�ش  فظهور  ومناء.  واأمن  عز  �شروح  ال  فيها  نرى  ولن  متنامية،  را�شخة  والأهلية  واملدنية  الع�شكرية 
احل�شائ�ش يف حديقة غناء ل يحجب اأ�شجارها ول يخنق اأريج اأزهارها. فالجنازات التي حققتها الدولة 
�شعبا وحكومة وموؤ�ش�شات و�شهد لنا بها العدو وال�شديق، والبعيد والقريب، هي من الر�شوخ والو�شوح 
بحيث ل ميكن محوها او طم�ش معاملها. ان الروح البناءة الواعية امل�شوؤولة هي التي متنع اخلطاأ وتدراأ 
اخلطر، وان النزعة املتفائلة ااملنطلقة الى امل�شتقبل باأمل ورجاء، هي التي حتمي من التخاذل وال�شلل 
اأعمال  اأن  اأملي يف  التي تعزز  العربي اخلري، هي  ل�شعبنا  والرتكا�ش. وان ثقتي بكم مواطنني وممثلني 
�شتثمر جنى  امل�شوؤول معها  التعاون واحلوار  اأو يف  التنفيذية،  ال�شلطة  املوقر �شواء يف مراقبة  جمل�شكم 
وفريا طيبا - باذن اهلل - يعود على اململكة باملنعة والزدهــار، وعلى املواطنني، كل املواطنني، باخلري 
والأمن والرخاء. ان امل�شاركة هي ركيزة الدميوقراطية، وهي لي�شت غاية يف ذاتها، بل و�شيلة ملعاجلة 
ق�شايا الوطن وم�شكالت املجتمع ورعاية م�شالح ال�شعب احلقيقية. ويقيني اننا جممعون على اأن الوطن 
بحاجة الى من يزيل العرثات  من اأمامه للتتوا�شل م�شريته املباركة، ولي�ش الى من ي�شيف الى العرثات 
ليوقف هذ امل�شرية، فلنتعاون جميعا لنتعهد نبتة احلياة، ون�شقيها باأيدينا. بهذه الروح، ولي�ش بغريها، 

تنجح التجربة الربملانية التي نبتهج اليوم با�شتئنافها على بركة اهلل وبعون منه �شبحانه. 
       ن�شاألــه تعالــى اأن ينري اأب�شارنـا وب�شائرنـا، واأن يلهمنا ال�شداد يف الراأي، وال�شواب يف القول، 

والتوفيق يف العمل، هو مولنـا، فنعـم املولــى ونعـم الن�شري. 
وال�شالم عليكم ورحمة اللــه وبركاتـه،،    
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 فــي حفل  افتتاح الدورة العادية الثانية
ملجل�ش الأمة الأردين احلادي ع�شر

ال�شبت 29 ربيع الثاين 1411 هجرية
 املوافق 17 ت�شرين الثاين 1990 ميالدية
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ب�شـم اللــه الرحمـن الرحيم  
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

فيكم   واأحيي  الأمة احلادي ع�شر،  الثانية ملجل�ش  العادية  الدورة  اأفتتح  بركته،  وعلى  ب�شم اهلل         
جميعا العمل الدوؤوب والعطاء املخل�ش خالل ال�شنة املا�شية مــــن عمر جمل�شكم هذا لإجناح م�شريتنا 
يحرتم  مثال  وغدت  �شعبه،  وتالحم  ومنعته  الوطن  هـــذا  قوة  م�شدر  اأ�شبحت  التي  الدميوقراطية 

ويحتذى ملا متثله مـــن جدية يف موا�شلة م�شرية التقدم ووعي للم�شوؤولية التاريخية. 
       ان ما �شهدناه من تفاعل بناء مع اأهداف الوطن وحاجاته ومع ق�شايا الأمة وتطلعاتها، والتعاون 
اليجابي بني ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية هما م�شدر فخرنا واعتزازنا، وان ثقتنا لعميقة يف اأن 
النموذج على  الأردن  وبناء  الأزمات  اجتياز  يكفل  التعاون مبا  يتعمق ذلك  واأن  التفاعل  يرت�شخ هذا 
الكربى، محافظا  العربية  الثورة  والأمن، وعلى هدي من ر�شالة  قاعدة من احلرية والدميوقراطية 
على عقيدته ال�شالمية وقيمه الروحية، موؤمنا بر�شالته، وفيا لأمته، م�شحيا يف �شبيل اأهدافها العليا 

واجيالها الآتية. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب

       لقد التزمت  حكومتي بالد�شتور ن�شا وروحا، وعمقت احلوار احلر يف اأجواء من الت�شامح والنفراج، 
الى  وال�شورى  الدميوقراطية  م�شرية  دفع  متميزا  رائعا  ومواطنني، اجنازا  م�شوؤولني  فحققنا جميعا 
الأمام، ومتكنا باحلكمة والوعي، من التعامل مع الظروف ال�شعبة التي واجهتنا.  وحمايــة للم�شرية 
الثوابت  ومن  الد�شتور  اأحكام  من  م�شتمدة  �شاملـة  �شيغة  الى  بها  الو�شول  وبهدف  الدميوقراطيـة 
التي تقوم عليها اململكة، وتر�شيخا للمفاهيم الوطنية والقومية التي ت�شري الدولة على هديها وتعمل 
التنظيمات ال�شيا�شية واملهنية مبوجبها، فقد �شكلنا اللجنة امللكية املكلفة ب�شياغة امليثاق الوطني التي 
ناأمل اأن تقدم خال�شة مداولتها واأبحاثها قبل نهاية هذا العام، حيث يتم يف �شوئها و�شع الت�شريعات 

املتعلقة بالأحزاب ال�شيا�شية  واملطبوعات والتنظيمات املهنية وال�شبابية. 
       ويف اطار التزامنا بتعميق امل�شرية الدميوقراطية، عملت حكومتي على تعزيز التالحم بني اأبناء 
ال�شعب الواحد، يف اطار من حتمل امل�شوؤولية، واحلر�ش على الأمن والطماأنينة، وتاأكيد دور املواطن 
يف حماية اجلبهة الداخلية، وظلت عند التزامها بالعناية مبرفق الق�شاء، واحلفاظ على ا�شتقالله، 
وجتميد الأحكام العرفية والغائها عند زوال ال�شبب الذي يحول دون ذلك، وقدمت ملجل�شكم الكرمي 
م�شروعا لقانون الدفاع بديال عن القانون املعمول به، كما اأفرجت عن املعتقلني ال�شيا�شيني، واأعادت 
معظم املف�شولني لأ�شباب �شيا�شية الى وظائفهم، وما تزال عملية اعادة الباقني م�شتمرة، و�شانت 
ال�شحافة  وحتملت  العــالم،  م�شداقية  وتعززت  وال�شفر،  والتنقل  العمل  فـــي  املواطنني  حريات 

م�شوؤولياتها يف اأجواء احلرية واللتزام. 
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ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب، 
       ان ق�شية فل�شطني هي ق�شيتنا املركزية التي نعي�شها وتعي�ش معنا، والتزامنا بها اأ�شيل ل يحتاج 
انتفا�شته  ندعم  املجاهد  الفل�شطيني  بال�شعب  امل�شريي  اللتحام   على  اأمناء  و�شنبقى  تاأكيد،  الى 
الوطنية البا�شلة ونعزز �شموده على اأر�شه مبا منلك ون�شتطيع، ونعمل مع منظمة التحرير الفل�شطينية 
بتزايد  العام  هذا  متيز  وقد  الطهور.  املباركة  اأر�شه  على  احلرة  دولته  لتقوم  وال�شبل  الو�شائل  بكل 
املخاطر التي نواجه يف �شوء ت�شاعد تطرف العدو ال�شهيوين وا�شتغالله للظروف واملتغريات الدولية 
وتوظيفها مل�شلحة هدفه املعلن يف اقامة ا�شرائيل الكربى، اذ تدفق على ار�ش فل�شطني ما يزيد على 
مئة وخم�شة وع�شرين الف مهاجر خالل هذا العام، وت�شري التقديرات الأولية الى اأن عدد املهاجرين 
املتوقع و�شوله �شيتجاوز املليون خالل فرتة ق�شرية قادمة. لقد تزامنت هذه الهجرة مع انفراد اليمني 
ال�شرائيلي بال�شلطة ورف�ش العدو لأية ت�شوية �شيا�شية لل�شراع العربي ال�شرائيلي تقوم على ال�شرعية 

الدولية وعلى الن�شحاب التام من الأرا�شي العربية املحتلة مقابل ال�شالم. 
       لقد عملت حكومتي ومب�شاندة مـــن جمل�شكم الكرمي والقوى ال�شعبية الفاعلة، لو�شع اأمتنا العربية 
واملجتمع الدويل اأمام مخاطر موجة الهجرة اليهودية، على حقوق ال�شعب الفل�شطيني يف اأر�شه ووطنه، 

وعلى اأمننا الوطني يف هذا البلد، وعلى الوجود العربي كله. 
الأمن  وكان  املا�شي،  اأيار  �شهر  نهاية  بغداد يف  قمة  امل�شتجدة،  الأو�شاع  هذه  وانعقدت يف ظل         
القومي مو�شوعها الرئي�شي، وظهر يف هذه القمة الح�شا�ش ال�شامل بخطورة الأمر، والأهمية الق�شوى 
لدعم �شمودنا يف الأردن و�شمود �شعبنا يف فل�شطني باعتبار الأردنيني والفل�شطينيني خط الدفاع الأول 
القادر على احباط مخططات العدو، و�شرورة متكيننا على هذه ال�شاحة من مواجهة التحديات بقوة 
اهدافه  تتحقق  حتى  البا�شلة  انتفا�شته  موا�شلـــة  من  الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  ومتكني  واقتــدار، 

الوطنية النبيلة يف اقامة دولته امل�شتقلة على ترابه الوطني بقيادة منظمة التحرير الفل�شطينية. 
       لقد تاأكدت لنا خالل املوؤمتر بوادر خالف متفجر بني العراق والكويت، ف�شعينا مع بع�ش ا�شقائنا 
املرحلة  فـــي هذه  العربي  الت�شامن  على  املدمر  لأثره  تفجره جتنبا  فتيل  ونزع  احتوائه  الى محاولة 
الدقيقة من تاريخ  اأمتنا، وهي تواجه التغريات اجلذرية يف العالقات الدولية، وكان ت�شورنا اأن اأي 
ف�شل يف ايجاد حــل عربـــي لذلك اخلالف �شيع�شف باأمن املنطقة وي�شعها يف مواجهة كارثة محققة، 

جتهز على حا�شرنا وت�شع م�شتقبلنا باأيدي �شوانا. 
       واندلعت اأزمـــة اخلليج، التي اأدت تطوراتها الـى و�شعنا جميعا اأمام منعطف خطري يف م�شرية 
الوطن والأمة، وما كان لهذه التطورات اأن تقع لو اأن جهودنا لت�شوية اخلالفات بني الأ�شقاء العراقيني 
والكويتيني جنحت، ال اأن تلك اجلهود ا�شطدمت بت�شلب املواقف، ومبا نواجهه الآن من ح�شد ع�شكري 
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اأجنبي كبري على الأر�ش العربية، بكل ما ميثله من تهديد �شريح ومتوا�شل لآمال الأمة وتطلعاتها، 
الى وطن عربي عزيز موحد. وبالرغم مما حدث، فان م�شاعينا التي بداأناها قبل الثاين من اآب مل 
تتوقف، فحاولنا يف جمل�ش اجلامعـــة العربية، ويف قمة القاهرة الطارئة، وعرب ات�شالتنا مع الأ�شقاء، 
احتواء اخلالفات العراقية الكويتية داخل ا�شرتنا العربية الواحدة من منطلق اأنه خالف بني دولتني 
ع�شوين يف اجلامعة العربية. ومل مينعنا خروج اأزمة اخلليج الى ال�شاحة الدولية من متابعة اجلهد 
والعمل للو�شول الى الت�شوية ال�شيا�شية التي تعيد الأزمة الى اطارها العربي، وتوفر لها اأ�شباب الت�شوية 
العربية، التي ت�شمن للدولتني ال�شقيقتني م�شاحلهما وحقوقهما، ووجد املوقف الأردين تفهما وجتاوبا 
متزايدين مع تزايد حدة الأزمة، وغدا الأردن عا�شمة للتحرك ال�شيا�شي الدويل نتيجة لعقالنية هذا 
املوقف وثباته وواقعيته، بالرغم من جميع النعكا�شات ال�شلبية التي جاءت نتيجة له، والتي اثرت وما 

زالت توؤثر ب�شورة مبا�شرة وخطرية على اأو�شاعنا القت�شادية. 
�شببا  يكون  اأن  ميكن  ل  اخلليج  ازمــة  ازاء  العربية  املواقف  تباعد  ان  الى  اأ�شري  اأن  من  بد  ول         
للقطيعة اأو العداء مع اأي من ا�شقائنا ممن يختلفون معنا يف النظرة واملوقف، او ل نتفق واأياهم يف 
اأ�شباب الأزمة و�شبل معاجلتها، فنحن ل نكن ل�شقائنا �شوى املحبة واخلري، وقد ارتبطنا واإياهم يف 
املا�شي، وتربطنا الأخوة العربية معهم دائما، ونثق  اأن كل ما حدث حتى الآن لن ين�شينا م�شوؤوليتنا 
ولن ين�شيهم م�شوؤوليتهم نحو موقعنا ونحو اهلنا يف فل�شطني املحتلة، فنحن البوابة ال�شامدة دفاعا 
عن الأمة، ونحن الثابتون ال�شابرون ال�شامدون يف مواجهة مخططات التو�شع التي ت�شتهدفهم كما 

ت�شتهدفنا، وترتب�ش بهم كما ترتب�ش بنا. 
اأن ترتكب على ار�ش ال�شراء واملعراج ويف �شاحات         وانه ملما يبعث يف النف�ش الأ�شى والغ�شب، 
امل�شجد الأق�شى املبارك جمزرة رهيبة �شد �شعبنا الفل�شطيني الذي يدافع عن مقد�شاتنا يف وجه من 
يريدون هدمها وبناء الهيكل على اأنقا�شها، فيذهب �شحيتها ع�شرات ال�شهداء الربرة، وي�شقط مئات 
اجلرحى ال�شرفاء، وهي جمزرة م�شتمرة وبت�شميم مخطط جتري يوميا على  اأر�ش فل�شطني  كلها، 
فال تتحرك القوى التي تقف وراء الت�شعيد امل�شلح وت�شنج املواقف واحل�شار القت�شادي يف منطقة 
اخلليج، ال باإدانة خجولة لل�شحية والقاتل، وتقف عاجزة اأمام التعنت ال�شرائيلي الراف�ش لقرارات 
جمل�ش الأمن الدويل، ول يرف جفن للمطالبني بال�شرعية الدولية وحماية حقوق الن�شان، الأمر الذي 
يوؤكد اأن املواقف تتجاوز ذلك الدعاء الى الهيمنة على امل�شري العربي وال�شيطرة على ثروات الأمة. 
وهذا ي�شتدعي منا ال�شرار امل�شتمر على �شرورة اأن توفر الأ�شرة الدولية احلماية والأمن لهذا ال�شعب 

يف وجه �شلطات الحتالل ال�شهيوين وانتهاكها امل�شتمر حلقوق الن�شان. 
       ان هذه الزدواجية يف تعامل ال�شرعية الدولية مع ق�شية فل�شطني ومع اأزمة اخلليج، تثري لدينا، 
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وتتم  القرارات  ت�شدر  بينما  اذ  ومريرة،  كثرية  ت�شاوؤلت  وال�شالم  للعدل  املحبة  ال�شعوب  كل  ولدى 
يتعلق  فيما  القرارات  ا�شدار  يتم  واحل�شار،  والقوة  باحلظر  اخلليج  منطقة  فـي  تنفيذها  متابعة 
بالق�شية الفل�شطينية دومنا اأدنى متابعة اأو حر�ش على تنفيذها، وهنا نت�شاءل، ملاذا يتوا�شل رف�ش 
الربط بني امل�شاألتني، بالرغم مـــن اأن القرارات الدولية املتعلقة بهما، قد �شدرت عن الأمم املتحدة 

ومبوجب ميثاقها؟. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

اأزمة  يواجه  والوطن  الدميوقراطية،  مل�شريتنا  ا�شتئنافنا  مع  م�شوؤوليتها  حكومتي  با�شرت  لقد         
وتطويـــره  وتقييمه  القت�شادي  الت�شحيح  برنامج  تنفيذ  على  فعملت  اقت�شاديا،  وتراجعا  مالية 
بانتظام، بهدف ا�شتئناف النمو الذاتي، وحتقيق التوزان القت�شادي، وتعزيز احتياطيات اململكة من 
العمالت الأجنبية، كما عملت على خلق املناخ ال�شروري لتفعيل دور القطاع اخلا�ش وزيادة ال�شتثمار 

وال�شادرات الوطنية. 
       ان املوؤ�شرات الأولية للن�شف الأول من هذا العام - وباعرتاف املنظمات  الدولية املتخ�ش�شة - 
تدل على اأن القت�شاد الأردين قد �شهد منوا مر�شيا �شمل جميع القطاعات، وجتاوز النمو احلقيقي 
لالنتاج ال�شناعي )5%( يف املتو�شط، كما متكن قطاعا الزراعة والبناء من حتقيق منو مر�ش يف حني 

اأظهرا تراجعا يف العام املا�شي. 
العام بحوايل  )2ر3 %( بينما         وقـد ارتفعت ال�شادرات الوطنية خالل الن�شف الأول من هذا 
انخف�شت امل�شــتوردات بن�شبة )3 %( مقومة بالدولر، وبداأت حوالت الأردنيني بالرتفاع بعد انخفا�شها 
خالل العامني املا�شيني، وارتفعت اأر�شدة اململكة من العمالت الأجنبية الى ) 646 ( مليون دولر بعد 
اأن كانت )465( مليون دولر يف نهاية العام املا�شي، وتعززت الثقة بالدينار وا�شتقرت ا�شعار �شرفه، 

وانح�شرت الجتاهات الت�شخمية وثبت الرقم القيا�شي لتكاليف املعي�شة ابتداء من �شهر ني�شان. 
       كما نظمت حكومتي املوؤ�ش�شات امل�شرفية واعادت هيكلتها ووفرت املزيد من ال�شيولة للموؤ�ش�شات 
اأعمال  لتنظيم  جديد  قانون  م�شروع  اعــداد  من  احلكومة  انتهت  وقد  الأزمــات،  بع�ش  واجهت  التي 

ال�شرافني ومن اعداد تعديل قانوين البنوك ومراقبة العملة. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

       لقد جنحت حكومتي يف تخفي�ش عجز املوازنة الى حوايل )15 %( من الناجت املحلي الجمايل يف 
نهاية الن�شف الأول من هذا العام. وذلك باإعادة النظر يف هيكل النظام ال�شريبي للتو�شع يف مبداأ 
العدالة ال�شريبية وحت�شني ايرادات اخلزينة، بال�شافة الى حت�شني حت�شيل تلك اليرادات التي زادت 
خالل الن�شف الأول من هذا العام بحوايل ) 63 % ( عما كانت خالل الفرتة نف�شها من العام املا�شي. 
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من  جيد  م�شتوى  على  املحافظة  مع  وتر�شيده  احلكومي  النفاق  �شبط  الى  حكومتي  �شعت  كما         
اخلدمات وال�شتمرار يف تقدمي الدعم مل�شتحقيه. ومن املتوقع ال تزيد النفقات اجلارية خالل هذا 
جتاوزا  يظهر  قد  الذي  التموينية  املواد  دعم  با�شتثناء  العامة  املوازنة  قانون  يف  لها  قدر  عما  العام 

لرتفاع الأ�شعار العاملية وزيادة ال�شتهالك وال�شتمرار بتوفري ال�شلع الأ�شا�شية با�شعار مدعومة. 
       واأولت حكومتي عناية خا�شة لدارة الدين العام، وذلك من خالل اللتزام ب�شقف محدد لالقرتا�ش 
الداخلي، واحلد من القرتا�ش التجاري، وق�شر القرتا�ش اخلارجي علـــى القرو�ش التنموية ب�شروط 

مي�شرة لدعم ميزان املدفوعات. 
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

البطالة،  م�شكلة  معاجلة  لي�شمل  الوا�شع  مبفهومه  الجتماعي  الأمــن  بتحقيق  حكومتي  عنيت         
�شوق  ل�شبط  الجــراءات  واتخذت  والوافدة،  الأردنية  العاملة  القوى  عن  املعلومات  قاعدة  فح�شنت 
العمل وتن�شيطه، وعممت مراكز التدريب املهني على مختلف مناطق اململكة لتوفري التدريب ملا يزيد 
على )10( اآلف متدرب خالل هذا العام و )14( األف متدرب خالل العام القادم مع ادخال مهن 
جديدة يتطلبها القت�شاد الأردين، كما با�شــر �شندوق التنمية والت�شغيل اأعماله لدعم امل�شاريع املولدة 

للدخل وفر�ش العمل وملحاربة جيوب الفقر ودعم التنمية الريفية. 
الأمن الجتماعي، فقد عملت حكومتي  لتوفري  اأ�شا�شية  الغذائي ركيزة  الأمن  كـــان حتقيق  وملا         
مخزون  و�شمان  ا�شعارها  ا�شتقرار  على  احلفاظ  مع  بانتظام  الرئي�شية  الغذائية  ال�شلع  توفري  على 
ا�شرتاتيجي كاف منها، وبهدف اي�شال الدعم مل�شتحقيه. ولرت�شيد ال�شتهالك، فقد بداأ العمل بنظام 
البطاقة التموينية يف مطلع �شهر اأيلول املا�شي، وعملت احلكومة على ت�شجيع الرثوة احليوانية املحلية 

بتاأمني الأعالف باأ�شعار مدعومة. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

       ويف الوقت الذي بداأ فيه برنامج الت�شحيح القت�شادي بتحقيق اجنازات ملمو�شة، اندلعت اأزمة 
اخلليج واأدت الى القاء اأعباء جمة على القت�شاد الوطني، فا�شطربت م�شرية الت�شحيح القت�شادي، 
وانقطعت قوى الدفع اليجابي التي اأو�شكت اأن تعيد زخم التنمية الى م�شاره املن�شود، وبداأت القطاعات 
وال�شياحة  النقل  قطاعات  وبخا�شة  لالأزمة،  ال�شلبية  الآثار  من  تعاين  الآخر  تلو  واحدا  القت�شادية 

وال�شناعة والزراعة. 
       ولعل امل�شكلة الأ�شعب والأق�شى ما تعر�ش ويتعر�ش له اأبناوؤنا العاملون يف اخلارج، فقد تاآكلت مدخرات 
اأ�شباب رزقه، و�شهد  بع�شهم التي جتمعت عرب �شنوات م�شنية من اجلهد والعرق وخ�شر البع�ش الآخر 
الأردن عودة مفاجئة لع�شرات الألوف منهم، �شكلت عبئا جديدا على قطاع اخلدمات وزادت حدة البطالة. 



166

وملواجهة هذه الأزمة، وبالرغم من �شعوبة حتديد ابعادها لرتباطها بعوامل ي�شعب التنبوؤ بها، فقد 
تبنت احلكومة منهجا علميا لحتواء ما اأمكن من اآثارها ال�شلبية من جهة، ومحاولة ت�شحيح امل�شرية 
القت�شادية وفق هذه امل�شتجدات من جهة اخرى، فقامت بتطبيق برامج م�شددة لرت�شيد ال�شتهالك 
واحلد منه �شملت تعديل جداول التعرفة اجلمركية وتعديل اأ�شعار املياه والطاقة لل�شرائح ال�شتهالكية 
العليا للحد من الكميات امل�شتهلكة، وركزت يف هذا املجال على تر�شيد ال�شتهالك احلكومي بتخفي�ش 
الراأ�شمالية باجتاه اعطاء  بالنفقات  النظر  واأعادت  اأولوية ق�شوى،  لها  لي�ش  التي  النفقات اجلارية 
الأولوية يف التنفيذ للم�شاريع مكثفة ال�شتخدام للعمالة واملواد الأولية املحلية، مع ال�شتمرار بالتو�شع 
فـــي اخلدمات الأ�شا�شية كالتعليم وال�شحة ال�شرورية ملواجهة حاجات ابنائنا العائدين من اخلارج. 
ويبعث على الطمئنان والر�شا اأن جناح هذه اجلهود قد جاء نتيجة وعي ال�شعب ملتطلبات  املرحلة 

وا�شتعداده للت�شحية وجتاوبه الفعال مع الجراءات احلكومية. 
 واأعادت حكومتي النظر بال�شيا�شة الزراعية بهدف ا�شتغالل جميع الأرا�شي الزراعية وتاأجري اأرا�شي 
اخلزينة باأجور رمزية وتنويع النتاج ملواجهة احتياجات الأمن الغذائي، و�شرعت يف املجال ال�شناعي 
املواد  من  مخزونه  لزيادة  ال�شناعي  القطاع  وتوجيه  الأردنية  لل�شلع  جديدة  اأ�شواق  ايجاد  ملحاولة 

الولية ال�شناعية. 
       وكان من الطبيعي بعد كل هذه التطورات وامل�شتجدات ان تقوم احلكومة باعادة النظر يف برنامج 
 -  1991 لالأعوام  الأردين  لالقت�شاد  جديد  كلي  اطار  اعــداد  يف  ف�شرعت  القت�شادي،  الت�شحيح 
التحديات  ملواجهة  تبنيها  ينبغي  التي  والجــراءات  وال�شيا�شات  لال�شرتاتيجية  اويل  وت�شور   ،1995
التي  اخل�شائر  حجم  لتو�شيح  املتحدة  بالأمم  بالت�شال  حكومتي  قامت  كما  اجلديدة.   واملعطيات 
حلقت بالقت�شاد الأردين نتيجة ازمة اخلليج والتزامها بتطبيق قرارات جمل�ش الأمن ب�شاأنها، مطالبة 
بالتعوي�ش املايل الالزم لتمكني الأردن من ا�شتيعاب اأثر الأزمة على اقت�شاده، وتبعت ذلك ات�شالت 
مكثفة مع املوؤ�ش�شات الدولية واملجموعـة الأوروبية واليابان و�شائر الدول ال�شديقة ومن املوؤمل اأن تثمر 

هــذه اجلهود توفري دعــم كاف لالأردن لتعوي�شه عن خ�شائره الناجمة عن الأزمة. 
ل�شتقبال  اأجهزتها  مبختلف  حكومتي،  بذلتها  التي  الكبرية  باجلهود  اأ�شيد  اأن  هنا  املقام   ويقت�شي 
مليون وافد منذ بداية الأزمة، وتاأمني و�شائل رعايتهم ونقلهم، قياما بدور الأردن الن�شاين امل�شرف 

الذي ما توانى يوما عن اأدائه مهما كانت الظروف وال�شعاب. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

       عنيت حكومتي بالرتبية والثقافة وال�شباب فتابعت تطبيق خطة التطوير الرتبوي وزادت فر�ش 
التعليم العايل واهتمت برعاية ال�شباب على قاعدة من عقيدتنا ال�شمحة وقيم امتنا وجتربتنا الوطنية، 
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وعززت حرية البداع ون�شر الثقافة وان�شاأت املكتبة الوطنية وو�شعت قانون حماية حق املوؤلف، وهياأت 
منابر احلوار الدميوقراطي. 

       وتو�شعت حكومتي يف توفري اخلدمات ال�شحية والجتماعية مركزة على رعاية الفئات الأقل حظا، 
ويف ان�شاء الطرق وبخا�شة القروية والزراعية، واقامة  م�شاريع ال�شكان لذوي الدخل املحدود وتو�شيع 
�شبكات الكهرباء، وتركيز البحث عن م�شادر املياه اجلوفية العميقة وان�شاء ال�شدود، والعناية بالبيئة. 
 ويف جمال التنقيب عن النفط وم�شتقاته، فقد مت بجهد وطني حفر اآبار جديدة يف منطقة الري�شة 
الطاقة  لتوليد  غازيتني  وحدتني  ل�شافة  العمل  ويجري  الغاز  من  ا�شافية  احتياطيات  وجود  اأكدت 

الكهربائية بحيث تغطي ) 25% ( من حاجة اململكة. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

وكلية جديدة  الدين  واأ�شول  الدعوة  كلية  احلكومة  ان�شاأت  فقد  ال�شالمية،  ال�شوؤون         ويف جمال 
لل�شريعة واأربع مدار�ش �شرعية ودعمت جهاز الوعظ والر�شاد وا�شتمرت بدعم الأوقاف ال�شالمية 
يف ال�شفة الغربية وبخا�شة امل�شجد الأق�شى املبارك، وبدفع رواتب �شهرية ل�شر �شهداء النتفا�شة. 

التنفيذ،  مو�شع  الداري  للتطوير  الوطنية  اخلطة  حكومتي  و�شعت  فقد  العامة،  الدارة  جمال   ويف 
الدارية  للرقابة  م�شروع  وو�شع  هيكلتها  واعــادة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الــوزارات  بتنظيم  فبا�شرت 
وتوفري  التوظيف  فر�ش  يف  العدالة  تكفل  املوظفني  لنتقاء  ثابتة  اأ�ش�ش  وو�شع  املركزي  والتفتي�ش 

الكفاءات الالزمة لالدارة، كما وفرت الدعم للمجال�ش املحلية. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 

عن  دفاعا  الغم�ش  يعافون  الذين  الثغور  وحماة  الوطن،  ودرع  العني  قرة  امل�شلحة،  قواتنا  اما         
ال�شرف والأر�ش، وتتجافى جنوبهم عن امل�شاجع يحمون اأطول خط للدفاع عن الأمة يف وجه الهجمة 
ال�شهيونية ال�شر�شة، ف�شتبقى حكومتي على الرغم من كل ال�شعوبات والأزمات، ترعاهم عددا وعدة 
وتدريبا وكفاءة، �شرتعى حكومتي عني الوطن ال�شاهرة، رجال الأمن، الذين ي�شونون اجلبهة الداخلية 

ويوفرون الأمن والطمئنان يف جو من احلرية والت�شامح واحلر�ش على وحدة ال�شف. 
       و�شعبنا الأردين الواحد، بتالحمه ووحدته الوطنية، جي�ش وراء اجلي�ش، يبني الأردن على مخم�شة 
ال�شعبي الذي تو�شعت حكومتي بتدريبه  ويحفظ ذمار الأمة على �شنك، يقبل على ميادين  اجلي�ش 
امل�شلحة  قواتنا  ادارة  وحتت  اخلزينة  قــدرات  وفق  ال�شعبية  للمقاومــة  املنا�شبة  بالأ�شلحة  وتاأمينه 
وا�شرافها، وعلى قاعدة ت�شون اأمن الوطن وحتمي اأ�شباب منعته، وحت�شد كل القوى الطيبة ال�شادقة 

يف اأر�ش ال�شمود والرباط، حتى نكون عند امل اأمتنا بنا. 
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ح�شرات الأعيان، ح�شرات النـواب 
التجزئة  يرف�ش  العرب،  كل  من  الأحــرار  ويفء  الكربى،  العربية  الثورة  م�شتقر  الوطن  هذا  ان         
للوحدة  اأ�شواقه  يرتجم  والتفكك،  الخــرتاق  على  عنيدة  وطنية  بوحدة  مر�شو�ش  بنيانه  والتبعية، 
العربية بال�شمود وبالعمل الدوؤوب على تالحم ال�شعب العربي يف مواجهة مخططات الظلم والعدوان، 

و�شتبقى عيوننا على القد�ش، نعمل فوق طاقتنا لتعود والأر�ش التي بارك اهلل حولها الى اأهلها. 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 
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 يف  حفل افتتاح الـدورة العاديـة الثالثـة
ملجلـ�ش الأمـــة الأردين احلـادي ع�شر 

الأحد  25  جمـادى الأولى  1412  هجريـــة 
 املوافـق 1 كانـون الأول   1991 ميالديــــة       
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                  ب�شــم اللـــه الرحمــن الرحيـــم 
 ح�شــرات الأعيـان، ح�شــرات النــواب 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

ب�شم اهلل العزيز احلكيم، اأفتتح هذه الدورة العادية الثالثة ملجل�ش الأمة الردين احلادي ع�شر، واأحمده 
والنهو�ش  العزيز،  الوطن  هذا  حماية  مل�شوؤولية  جميعا  نت�شدى  ونحن  بالتوفيق  علينا  منَّ  اأن  تعالى 
به، وتاأ�شي�ش قواعد امل�شرية الدميوقراطية الواعية، والتعددية ال�شيا�شية، واحلريات العامة امل�شوؤولة، 
والبناء،  والعمل  للحياة  �شاملة  و�شيغة  اطارا  الوطني  وبامليثاق  وروحا،  ن�شا  بالد�شتور  اأبدا  امللتزمة 
من اأجل منفعة الوطن ووحدة ابنائه، على اختالف اأحوالهـم ومذاهبهـم، نحـو م�شتقبل م�شرق واآمن، 
تزدهر فيــه الآمال، ويحمل كل فرد من اأبنائه اأمانة امل�شوؤولية والعمل، مبا يكفل بناء الردن النموذج، 
ويح�شنه �شد اأ�شباب التخلف والت�شدع، ليغدو واحة اآمنة مزدهرة، وجبهة م�شتع�شية على الخرتاق. 

 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب 
       لقد تولت حكومتي امل�شوؤولية يف ظروف تقدرون دقتها، واأردت لها اأن تنه�ش بامل�شوؤوليـة امللقاة علـى 
عاتقها فــي مناخ من احلريــة والت�شامح والنزاهة، ويف اطار اللتزام الكامل باحرتام الد�شتور وامليثاق 
الوطني و�شيادة القانون، والعمل من اأجل حتقيق الأهداف الوطنية التي يتطلبها ال�شالح ال�شامل على 
اأ�ش�ش منهجية علمية يف مختلف جمالت احلياة. وتنفيذا لذلك، فان حكومتي تتطلع الى التعاون مع 
التعددية  العرفية وتنظيم  الغاء الحكام  القوانني الالزمة نتيجة  جمل�شكم الكرمي لال�شراع يف اجناز 
جمل�شكم  الى  قدمت  التي  الت�شريعات  من  وغريها  وال�شحافة،  والتعبري  الــراأي  وحريات  ال�شيا�شية 
الكرمي. وان اجناز ذلك كله �شيكون عالمــة على ن�شج التجربة، وعمق الوعي، والتقدم نحو التحديات 
بن�شيج وطني متالحم له �شمات الع�شر اجلديد حريــة ومعرفــة ودميوقراطيــة والتزاما بحقوق الن�شان، 

وحمايــة للوطن واجنازاته، ووفاء لالآباء الذين عملوا كل ما بو�شعهم من اأجل عزته ومنعته.

 ح�شــــرات الأعيـــان، ح�شــــرات النــــواب 
       ويف الوقت الذي كانت فيه حكومتي قد بداأت بو�شع اخلطط والربامج، للتعامل مع نتائج اأزمة 
من  ذلك  وغري  وتعليميا،  واجتماعيا  اقت�شاديا  الأردين،  الواقع  على  واآثارها  وانعكا�شاتها  اخلليج 
الآثار التي تعلمونها وتدركون اأبعادها، واجهتها م�شتجدات �شيا�شية على امل�شتويني الدويل والقليمي، 

واأبرزها التحرك ال�شيا�شي الدويل، �شوب فكرة عقد موؤمتر لل�شالم. 
       وملا كانت ق�شية ال�شالم بالن�شبة لنا، التزاما اأكدناه يف �شتى املواقف واملنا�شبات، وركيزة ثابتة 
لل�شيا�شة الردنية منذ عقود طويلة على اأ�شا�ش الثوابت امل�شتندة الى ال�شرعية الدولية، ممثلة بقرارت 
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الفل�شطيني حقوقه امل�شروعة، بقيادة  لل�شعب  الأمم املتحدة، لتحقيق �شالم عادل وم�شرف، ي�شمن 
منظمة التحرير الفل�شطينية ممثله ال�شرعي والوحيد، كما يوفر الأمن وال�شالم ل�شائر دول املنطقة 
واأمتنا، ونحو الأجيال  امل�شاركة يف م�شوؤولياتنا نحو �شعبنا  ا�شتجابت حكومتي لدعوة  و�شعوبها، فقد 
القادمة، وم�شاهمة منا يف اجلهود التي ل بد من اأن ت�شل با�شتنادهــا الى احلق والعدل، الى حتقيق 
م�شلحة ال�شعب الفل�شطيني. هـــذا ال�شعب ال�شقيق الذي التزمنا دائما بالوقوف الـى جانبــه، وحر�شنا 

علــى م�شاعدتــه، كي ي�شتعيد �شيادتــه وحقوقـه على تراب وطنــه. 
       ونحن بذلك، نكون قد تقدمنا �شوب ال�شالم، واثقني بقدرة �شعبا على الت�شدي لتحديات مرحلة 
ال�شالم العادل، مبا تتطلبه هذه املرحلة من و�شوح يف الروؤية، والتزام بالثوابت، و�شجاعة يف املواجهة. 

 ح�شـــرات الأعيــــان ، ح�شـــرات النـــــواب  
       تقدرون بكل تاأكيد، اأن الدميوقراطية �شلوك م�شوؤول، ومنهج حياة كرمي، واأن املوؤمن بهذا املبداأ 
بالوطن  مي�ش  ما  كل  �شد  والوقوف  تعزيزه،  اأجل  من  العمل  واجب  لنف�شه  ارت�شى  قد  يكون  والنهج 
وموؤ�ش�شاتها.  الدولة  هيبة  على  بالتطاول  يقبل  ول  احرتامها،  وعلى  عليها  التعارف  مت  التي  والقيم 
تبيح لأحد  اأنها ل  احتكار احلكمة واحلقيقة، مثلما  بادعاء  فئـة  لأي  والدميوقراطيه ل تعطي احلق 
اأو التطاول بالفرتاء والت�شكيك  مربر العتداء على حقوق الغالبيـة العظمى من ال�شعب وحرياتهم، 
اأهمية دور الأجهزة الأمنية الوطنية، املكلفة بحماية م�شلحة الوطن واملواطنني، لأن ذلك ميثل  يف 

ا�شهاما يف النيل من اأمن الوطن واأهلــه. 
اأمنه  وان حكومتي، اذ تدرك بكل اعتزاز وفخر، دور قواتنا  امل�شلحة يف الدفاع عن الوطن وحماية 
وا�شتقالله، والعبء الكبري الذي تنه�ش به يف الظروف ال�شعبة، التزاما منها مبباديء الثورة العربية 
من  اليه  يحتاج  مبا  اهتمامها  الغالية،  القوات  هذه  �شتويل  فانها  الثابت،  القومي  وانتمائها  الكربى 
وتوفريا  املواطن،  لأمــن  و�شمانا  للوطن  منيعا  �شدا  تبقى  لكي  واحــرتاف،  وتطوير  وت�شليح  تدريب 
لأ�شباب ال�شتقرار والزدهار والتقدم وحماية لأر�شنا ووجودنــا احلر عليها، فـي هــذا املوقع املتقدم 

من الوطن العربي الكبيـر. 
       واذ توؤكد حكومتي على هذه احلقائق واملعاين، فانها توؤكد اي�شا باأن موؤ�شـ�شـة الأمن الأردنيــة �شوف 
تظـل محــل الثقــة والتقديــر، والعتزاز والرعايــة، و�شيظل اأبناوؤهــا جند الوطن البوا�شل، يتعهدونه 
املقد�ش نحو  الذات، لداء واجبهم  بامل�شوؤولية ونكران  العميق  والت�شحية، واحل�ش  وال�شهر  بالرعاية 

حماية الوطن واملواطنني و�شون حقوقهم واأمنهم من اأي عبث. 
 ح�شـــرات الأعيــــان، ح�شـــرات النـــــواب 

       واميانا من حكومتي بالواجب القومي واللتزام التاريخي بق�شايا الأمة وم�شريها، ويف مقدمتها 
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مع  التعامل  املبدئية، يف  والثوابت  القواعد  وفق  التزامها  تعميق  ف�شتعمل على  الفل�شطينية،  الق�شية 
ما يت�شل بق�شية فل�شطني و�شعبها ال�شقيق، وفق اأ�ش�ش ال�شرعية الدولية املعرب عنها بقرارات الأمم 
املتحدة لنهاء الحتالل ال�شرائيلي ومتكني ال�شعب الفل�شطيني من تقرير م�شريه على ترابه الوطني، 
وتنفيذ قراري جمل�ش الأمن رقم 242 و 338 املت�شمنني مبداأ عدم جواز احتالل اأرا�شي الغري بالقوة 
ومبداأ مبادلة الأر�ش بال�شالم، ووقف امل�شتوطنات وانهاء ال�شتيطان، والن�شحاب من جميع الأرا�شي 

العربية املحتلة، مبا فيها القد�ش ال�شريف، وتوفري اأ�شباب ال�شالم العادل والدائم يف املنطقة. 
تن�شيقا  الفل�شطينني،  ال�شقاء  مع  التن�شيق  �شتوا�شل حكومتي عملية  التوجه،  دائرة هذا         �شمن 
يحقق النتائج املتوخاة، وبخا�شة فيما يتعلق ب�شيغة الوفد الأردين - الفل�شطيني امل�شرتك والثوابت 

التي ي�شتند اليها يف التعامل مع موؤمتر ال�شالم. 
لتحقيق  دورهــا  ا�شتمرار  على  حري�شا  العربية،  الــدول  جامعة  يف  موؤ�ش�شا  ع�شوا  الأردن  كان  ملا         
الت�شامن العربي، ف�شت�شعى حكومتي وعلى جميع امل�شتويات، الى اعادة اللحمة الى هذا الت�شامن، بعد 
اأن اأ�شيب خالل اأزمة اخلليج، م�شتهدفة تعزيز اأوا�شر الخوة وروابط امل�شري وامل�شالح امل�شرتكة ل�شعوب 

دول اجلامعة، و�شتوا�شل �شعيها يف هذا املجال، اميانا منها بوحدة الأمة، ودفاعا عن م�شتقبل اأبنائها. 
       كما �شت�شتمر حكومتي بتعزيز اأ�ش�ش التعاون وال�شداقة، مع ال�شعوب والدول ال�شالمية ال�شقيقة، 
يف  التدخل  وعدم  امل�شرتكة،  وامل�شالح  املتبادل  الحرتام  قواعد  اأ�شا�ش  على  ال�شديقة،  الدول  ومع 
املنظمات  يف  م�شاركته  و�شيغ  الأردن  دور  حكومتي  و�شتعزز  الدول،  من  دولة  لأي  الداخلية  ال�شوؤون 

القليمية وال�شالمية والدولية، حتقيقا لهذه الغايات. 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب 

       ويف جمالت الرتبية والتعليم، والثقافة والتوجيه وال�شباب، �شوف توا�شل حكومتي تنفيذ خططها 
والتطوير  التعليم  م�شتوى  ورفع  ال�شامل،  الرتبوي  ال�شالح  عقد  الت�شعينات  عقد  جعل  الى  الرامية 
الرتبوي، وحتقيق عدالة توزيع الكفاءات بني مختلف املناطق والأماكن. كما �شتوا�شل عملها الدوؤوب 
لتحقيق التنمية الثقافية ال�شاملة، و�شمان حرية البداع والفكر والراأي، والعمل على م�شاركة ال�شباب 
يف جمالت النه�شة والبناء والتنمية �شمن خطط تتنا�شب وطبيعة املرحلة، وترفد املجهود االوطني 
بطاقاتهم املبدعة وتعزز احلوار معهم وبينهم حول الوطن : تاريخه واآفاق تقدمه، وكربيائه العظيم. 
       وتقوم وزارة الرتبية والتعليم حاليا بتنفيذ خطة �شاملة للتطوير الرتبوي ت�شتهدف ادخال برنامج 
متكامل للرتبية الوطنية والثقافة الع�شكرية، واعادة النظر وب�شكل جذري باملناهج والكتب املدر�شية 
التعليم  والتو�شع يف  وتدريبهم،  املعلمني  لتاأهيل  الالزمة  وو�شع اخلطط  املختلفة،  التعليمية  للمراحل 
املهني والتطبيقي وتغيري امناط المتحانات والختبارات املدر�شية وتطوير الدارات والقيادات الرتبوية 
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مبا يتالءم مع م�شتجدات الع�شر من نقل العملية التعليمية من التلقني والمالء الى التفكري والبداع. 
       واننا ونحن على عتبة حتولت اجتماعية وعلمية عميقة وات�شاع نطاق التعليم العايل ل بد من التاأكيد 
على تر�شيخ احلرية الأكادميية يف جامعاتنا لتكون قوى فاعلة يف حركة التغيري والتقدم، باعتبارها 
موئل العقل والعلم، واملنهج الذي يكت�شف الجابات احلقيقية من خالل البحث املو�شوعي املنهجي 
على  واملطل  م�شادرها،  من  املعرفة  التما�ش  حق  الى  واملرتكز  التلقني،  الى  ل  التفكري  الى  امل�شتند 
ق�شايا الوطن بالبحث وال�شوؤال، والقادر على مواجهة حتديات العمر يف ميادين العلم والتكنولوجيا، 
حتى تكون كلها قاعدة للتقدم ت�شند قواعده التي التزمنا بها وهي احلرية، والدميوقراطية، والعدالة، 
ويف مناخ من العمل املبدع من اأجل التنمية والتقدم والتجديد. فليكن التحول عميقا وامل�شتوى متميزا، 
وقبول التحدي �شد التزمت، والتلقني، وال�شطحية وا�شحا، ولي�شبق ذلك كله مراجعة �شاملة تهدف 
والأمة،  الوطن  بتقدم  ت�شريعاته، وعالقته  كلها، ويف  م�شتوياته  به يف  والنهو�ش  التعليم  ا�شالح  الى 
والتزامه العميق ال�شامل مبا عربنا عنه يف ميثاقنا الوطني، يف اجتاه بناء الأردن املتميز القادر على 
متطور  تعليمي   نظام  من  نابع  دقيق  منهجي  تخطيط  �شمن  الوطن  مــوارد  لتنمية  التقنية  امتالك 

وحديث، ومن بنية ثقافية فاعلة عامرة بهواج�ش احلرية والوحدة واحلياة الكرمية. 
الوطنية  الوحدة  بحماية  اأ�شا�شية،  �شلة  ذات  املجتمع  يف  والر�شاد  الوعظ  م�شوؤولية  كانت  وملا         
وتر�شيخ قيم اخلري والت�شامح ووحدة ال�شف، بعيدا عن التزمت والتع�شب والنغالق، فاننا نوؤكد ان 
املهمة الرئي�شية للم�شاجد ودور العبادة، تتمثل يف تب�شري النا�ش باأمور دينهم، وحثهم على التم�شك 
بالف�شائل والنزاهة واحرتام النظام العام، والت�شدي لكل محاولة ت�شتهدف ا�شاعة م�شاعر الفرقة 

والنق�شام، بني اأبناء الوطن الواحد والأ�شرة الواحدة. 
 ح�شــــرات الأعيـــان، ح�شــــرات النــــواب 

       ول بد من التاأكيد على ا�شتمرار اجلهد لتحديث الت�شريعات وتطويرها، وتعزيز طاقات املوؤ�ش�شات 
يتطلب  وهذا  جديدة.  بروح  التنمية  وخطط  املواطنني  متطلبات  مع  التعامل  على  قادرة  تكون  حتى 
اطالق اأفكار ال�شالح الداري على اأ�ش�ش منهجية تاأخذ باعتبارها املفاهيم احلديثة للوظيفة العامة 
لكل  تت�شدى هذه اجلهود  اأن  على  وحوافز،  وت�شريع  ورقابة  وتقييم  وتدريب  متابعة  تتطلبه من  وما 
العوامل التي تقف يف طريق ال�شالح مهما كانت دوافعها الجتماعية اأو الفردية، ول بد من تعزيز 
والتقدم  الأخرى  الدارية  الوحدات  ويف  املحافظات،  يف  الداريني  احلكام  دور  بتفعيل  الالمركزية، 
نحو توفري ال�شالحيات والمكانيات التي تخدم هذا الدور وتلك النقلة حتى يتمكن املواطن من حل 
التفرغ ملهمات  املركزية من  تتمكن الدارات  التي يقيم فيها، وحتى  الوحدة الدارية  م�شاكله �شمن 

التخطيط واملتابعة وال�شراف. 
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 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب 
       لقد كان الأردن اأكرث البلدان ت�شررا من اأزمة اخلليج، ولعل ما تت�شف به معاناة الأردن دون �شواه 
من الدول الأخرى هو ا�شتمرار اآثار هذه الأزمــة عليه ومــا ت�شببت بـه من تغريات دميوغرافية كبرية 
حيث عــاد الينا نحـو ثالثمائة األف مواطن من ابنائنا الذين كانوا يعملون يف اخلليج وبخا�شة يف الكويت. 
التغيري  لبعاد  وواقعي  علمي  حتليل  من  منطلقني  الدميوغرافية  التداعيات  هذه  مع  تعاملنا  ولقد 
وحيثياته. فالعائدون ي�شكلون زيادة كبرية ومفاجئة ت�شل ن�شبتها الى 10% من حجم ال�شكان املقيمني 
يف الأردن. الأمر الذي يرتتب عليه زيادة كبرية يف اأعباء جميع اخلدمات الجتماعية والقت�شادية 
�شنوات  عرب  جتمعت  واملهارات  اخلربات  من  ثروة  اأخرى  ناحية  من  وهم  التحتية.  البنية  وخدمات 
اأبناوؤنا يف  طويلة من العمل ال�شاق والدوؤوب يف بناء املجتمعات والقت�شاديات ال�شقيقة. وقد تعامل 
اخلارج مع اأكرث اأ�شاليب النتاج تقدما وعادوا الينا يحملون معهم ح�شيلة جتارب متعددة ومت�شعبة 

وعميقة �شت�شهم دون �شك يف اثراء جمتمعنا وتطوير اقت�شادنا. 
لتو�شيع اخلدمات  اأق�شى اجلهود  بذل  : هو  الأول  العائدة باجتاهني،  الهجرة  تعاملنا مع  وكان         
العامة وب�شكل خا�ش اخلدمات التعليمية وال�شحية. والثاين هو اطالق طاقات العائدين ليتمكنوا من 

امل�شاهمة الفعالة يف النتاج وتوظيف خرباتهم ومهاراتهم ومدخراتهم يف املجالت املختلفة. 
       و�شتعمل حكومتي الآن على توفري اخلدمات املعلوماتية والفنية التي ت�شاعد يف توجيــه املدخرات 
التحتية  البنية  وتو�شيع  واملمكنة  املتاحة  ال�شتثمارية  بالفـر�ش  لوائـح  اعداد  ومنها  ال�شتثمار،  نحـو 
املتوافرة لقامة ال�شناعات اجلديدة، خا�شة تلك التي توفر اأكرب عدد ممكن من فر�ش العمل. كما 

�شتعمل احلكومة على توفري التمويل اجلزئي للدرا�شات الت�شويقية ولعمليات تطوير النتاج.      
       ويف الوقت نف�شه �شت�شتمر احلكومة مبعاجلة الآثار ال�شلبية الأخرى لأزمة اخلليج، واأهمها الركود 
ال�شادرات  وجه  يف  الرئي�شية  الت�شديرية  الأ�شواق  اغالق  عن  جنم  الذي  املختلفة  القطاعات  يف 
الأردنية، وذلك بتكثيف ن�شاطها يف ايجاد الفر�ش الت�شديرية والأ�شواق اجلديدة وابرام اتفاقيات 
جتارية جديدة مع الدول ال�شديقة وال�شقيقة، ودعم عمليات تطوير النتاج وحت�شينه واعطاء فعالياتنا 

القت�شادية مرونة ومناعة �شد التذبذبات والتقلبات التي حتدث يف الأ�شواق التقليدية. 
مع  القت�شادية  العالقات   بذل اجلهود لعادة  ت�شتمر حكومتي يف  ف�شوف  اأخــرى،  ناحية  ومن         
اجلوار  وحقائق  التاريخية  العالقات  حتتمه  الــذي  الطبيعي  م�شارها  الى  املجاورة  العربية  الــدول 
اجلغرايف وامل�شلحة امل�شرتكة. وقد بداأنا طريق العودة الى نهج التعاون، فقامت حكومة اململكة العربية 
ال�شعودية ال�شقيقة م�شكورة بازالة العوائق اأمام التبادل التجاري م�شتاأنفني بذلك م�شرية عقود من 

البناء الأخوي امل�شرتك والتعاون القت�شادي الذي يعود باملنفعة على ال�شعبني ال�شقيقني. 
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       ول�شوف ت�شتمر حكومتي يف بذل جميع اجلهود لت�شويب م�شار القت�شاد الوطني ومعاجلة م�شاكله 
ال�شا�شية املتمثلة بالركود والبطالة والختاللت يف ميزان املدفوعات وعجز املوازنة العامة للدولة. 
يطمئننا على ذلك ان املوؤ�شرات  الأولية تظهر اجتاها ايجابيا لالقت�شاد الأردين نحو مواجهة اأعباء 
الأزمة وامت�شا�شها وحتقيق منو ايجابي يف الناجت املحلي الجمايل لهذا العام 1991 قد ي�شل %1 
بعك�ش ما كان متوقعا، كما تظهر انخفا�ش ن�شبة ال�شتهالك من الناجت املحلي الجمايل من %119 
عام 1990 الى 101،5 عام 1991 اأي مبقدار 17،5% وانخفا�ش العجز يف احل�شاب التجاري مليزان 

املدفوعات مبقدار 16% للفرتة نف�شها. 
       و�شت�شتمر احلكومة يف �شبط النفاق، و�شتعمل على تقدمي م�شتوى جيدمن اخلدمات وال�شتمرار 

يف تقدمي الدعم مل�شتحقيه دون هدر يف املوارد اأو تو�شع غري مربر يف النفاق. 
       كما �شت�شتمر احلكومة يف معاجلة املديونية اخلارجية واعادة جدولتها لتخفيف الأعباء الناجمة 
الداخلي واخلارجي و�شبطه واحلد من القرتا�ش  العام  الدين  و�شتويل عناية خا�شة لدارة  عنها. 

التجاري واقت�شاره على القرو�ش التنموية ب�شروط مي�شرة. 
البطالة والفقر ميثالن حتديا اجتماعيا كبريا، ولذلك فان ا�شرتاتيجية احلكومة يف         وما تزال 
ت�شجيع ال�شتثمار والنتاج م�شتمرة بق�شد ايجاد مزيد من فر�ش العمل. ويف �شبيل ذلك، فقد قامت 
باعادة النظر يف جميع الجراءات التي تهدف الى تي�شري وت�شهيل ن�شاطات القطاع اخلا�ش لتمكينه 
الجــراءات  اتخذت  كما  العمل.  فر�ش  وزيــادة  النتاج  عملية  لدفع  منه  املطلوب  بالدور  القيام  من 
املنا�شبة ل�شبط ال�شوق املحلي والعمالة الوافدة، و�شعي احلكومة م�شتمر من خالل التن�شيق مع الدول 

ال�شقيقة يف �شبيل ايجاد فر�ش عمل جديدة للكفاءات الأردنية.
دعم  الى  احلكومة  �شعت  والفقر،  البطالة  محاربة  يف  مبا�شرة  العاملة  املوؤ�ش�شات  �شعيد  وعلى         
موؤ�ش�شات العمل الجتماعي والتطوعي بتوفري التمويل لهذه املوؤ�ش�شات لتنفيذ م�شاريع اجتماعية وانتاجية 
املتخ�ش�شة  القرا�ش  موؤ�ش�شات  ال�شغرية من خالل  للم�شاريع  ال�شهل  القرا�ش  نوافذ  وفتح  متكاملة 
وتو�شيع ن�شاطات �شندوق التنمية والت�شغيل واعطاء دور اأكرب ملوؤ�ش�شة التدريب املهني لي�شمل التدريب 
تواجه  التي  ال�شعوبات  من  وبالرغم  للخريجني.  ال�شغرية  امل�شاريع  اقامة  على  وامل�شاعدة  والتاأهيل 
القت�شاد الوطني، فان احلكومة �شت�شتمر يف تنفيذ معاجلة مديونية املزارعني مبا يخفف العبء عنهم، 
وطني  برنامج  و�شع  خالل  من  ودفعها  التنمية  عملية  ل�شتئناف  امل�شتمرة  اجلهود  احلكومة  و�شتبذل 
تنموي متو�شط املدى، وتو�شيع دور القطاع اخلا�ش يف العملية النتاجية التنموية، وخلق بيئة ا�شتثمارية 
تناف�شية، وحتديد امل�شاكل القطاعية، وتبني ال�شيا�شات والجراءات واعطاء احلوافز ال�شرورية لزيادة 

م�شاهمة القطاع اخلا�ش يف العملية التنموية. ويهدف هذا الربنامج التنموي الى ما يلي : -
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اأول- دفع عمليـة التنميـة وحتقيق معدلت منو ايجابيـة تنعك�ش  ايجابيا  على م�شتوى حياة الفرد الأردين. 
ثانيا- تخفي�ش ن�شب ال�شتهالك من الناتـج الجمالـي ب�شكـــل تدريجي. 

ثالثا-  تخفي�ش العجز يف احل�شاب اجلاري مبيزان املدفوعـات من خالل زيادة   ال�شادرات وتنويعها 
�شلعيـا وجغرافيـا وت�شجيع ال�شياحــة وحتويالت العاملني واحلد من ال�شترياد.  

رابعا- زيـادة الحتياطـات من العملـة الأجنبيــة وتقليل العتماد على القرو�ش اخلارجية وتخفيف عبء املديونية. 
خام�شا- تقلي�ش العجز يف املوازنة العامة من خالل ادخال ا�شالحات هيكلية   على مناذج النفاق 

واليرادات وتوجيه الدعم مل�شتحقيه مبا�شرة. 
بني  م�شتمر  بيئي  تــوازن  ليجاد  البيئة  حلماية  الوطنية  ال�شرتاتيجية  باعداد  حكومتي  وتقوم         

عنا�شر البيئة الرئي�شية مبا ي�شمن حماية املواطنني يف احلا�شر وامل�شتقبل. 
       كما تعمل على تفعيل دور املجال�ش املحلية لتقوم بدورها لتنمية مدننا وقرانا وتطوير جمتمعاتنا 

املحلية ب�شورة �شمولية. 
       وتعترب حكومتي مو�شوع املياه من املو�شوعات الرئي�شية ذات الأولوية الق�شوى يف �شلم الأولويات 
من اهتماماتنا وهي على وعي كامل لالأبعاد ال�شا�شية والقانونية والقت�شادية والجتماعية والفنية 
للو�شع املائي ال�شعب الذي يعي�شه الوطن. وهذا يحتم توفري ادارة ناجعة مل�شادر مياهنا واحلفاظ 
الوفاء  بذلك  م�شتهدفني  ا�شافية  م�شادر  عن  امل�شتمر  والبحث  املتاحة  مــواردهــا  وتنمية  عليها 

بالحتياجات املائية لبلدنا حا�شرا وم�شتقبال. 
الدول  مع  امل�شرتكة  املياه  من  املكت�شبة  حقوقنا  على  للمحافظة  الــدوؤوب  العمل  اأي�شا  ذلك   ويتطلب 

املجاورة، و�شمن حلول اقليمية توؤمن لالأردن متطلباته من املياه. 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب  

       ان اقرار �شعبنا للميثاق الوطني ميثل تطلعاته وت�شوراته الوطنية والقومية والن�شانية، لذلك ل 
بد من اعتماد مبادئه ومرتكزاته قواعد لعملنا ال�شيا�شي ونهجنا الدميوقراطي، وتقدمنا الجتماعي 
مبادئه يف  الى  والحتكام  اليه  بال�شتناد  املوؤ�ش�شات جميعها  قيام  بد من  ول  والقت�شادي،  والعلمي 
اأركان دولة  لتعزيز  والتخطيط يف جمالت احلياة املختلفة،  الت�شريع ور�شم ال�شرتاتيجيات  مراحل 
القانون واملجتمع الدميوقراطي. فامليثاق الوطني عهد واأمانة ومرجع فكري يف هذه املرحلة التي ن�شعى 
فيها الى تعزيز امل�شاواة والعدل وتكافوؤ الفر�ش يف هذا الوطن الذي �شجل اأكرث ال�شفحات ا�شراقا يف 
تاريخ اأمته احلديث، ويف ا�شتجابته الفذة للتحديات مهما بدت �شعبة، ويف كربيائه القومي الذي ل 

ينحني ول يلني. 
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       اننا على عتبة مرحلة جديدة، حتمل معها مالمح حتولت جذرية عميقة، وحتديات كبرية، تفر�ش 
اأ�شباب  كل  بعيدا عن  والأمل،  الوعي  دائرة  وتو�شيع  وب�شرية،  بحكمة  لها،  الت�شدي  م�شوؤولية  علينا 

الفرقة وال�شعف والوهن. 

       ومن هنا، �شوف حتر�ش حكومتي على التعامل مع املرحلة مبزيد من ال�شجاعة واحل�ش بامل�شوؤولية 
والن�شباطية والوعي، حماية لهذا الوطن واأبنائه، من اأي خطر اأو تاآمر، وتعزيزا لنه�شته ومكانته، 
دور  اأن  يدرك اجلميع  اأن  بد من  ول  وازدهــاره.  لأ�شباب منائه  و�شونا  واأمنه،  كرامته  على  وحر�شا 
الأردن القومي التاريخي م�شتمر يف ح�شوره، وقد حتملنا يف �شبيله ما حتملنا من �شوء فهم وح�شار، 
وقبلنا مواجهة التحديات يف �شبيل املباديء التي دافع اآباوؤنا عنها وهم يندفعون برايات ثورة العرب 
الكربى لتحرير الأمة، ودافع عنها جنودنا على اأ�شوار القد�ش وعلى �شفتي النهر، وحني نت�شدى اليوم 
ملعركة ال�شالم، فاننا نتذكر دائما ت�شحيات الأجداد والآباء يف مواجهة الظلم والعدوان والقهر، ومن 

اأجل العدل وال�شالم واحلرية للوطن وكل اأبنائه وم�شتقبل اأجياله. 

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

الثالثاء 6 جمادى الآخـر 1413 هجريــة
املــوافق 1 كانــون الأول 1992 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على �شيد املر�شلني
ح�شرات العيان، ح�شرات النـواب

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
       ب�شم اهلل العلي القدير افتتح هذة الدورة العاديةالرابعة ملجل�ش الأمة الردين احلادي ع�شر، واعرب 
عن تقديري واعتزازي بال�شرة الردنية الوفية، التي �شطرت ملحمة وطنية عظيمة، بوحدة ابنائها 
وتكافلهم وانتمائهم ال�شيل لوطنهم، ومت�شكهم بالثوابت التي التقينا عليها والتزمناها فكرا و�شيا�شة 
ومواقف، وها انا معكم اليوم لن�شتاأنف معا م�شرية العمل والبناء، وحمل المانــة واداء الر�شالــة، خلري 

�شعبنا الردين الأبي واأمتنا العربيـــة املاجـــدة . 
 ح�شرات العيان،  ح�شرات النـواب

       منذ افتتاح الدورة ال�شابقة ملجل�شكم املوقر، قطع بلدنا �شوطا على طريق تر�شيخ النهج الدميقراطي، 
واقامة موؤ�شـ�شاته املختلفة وبناء دولة القانون التي ينعم املواطن يف ظلها باحلرية وامل�شاواة والعدل والمن، 
فقد ا�شدرنا قانون الحزاب ال�شيا�شية، الذي �شيف�شح املجال امام املواطنني للعمل ال�شيا�شي املنظم من 
خالل احزاب اردنية وطنيـة يف منطلقاتها واهدافها وو�شائلها ومتويلها، تلتزم بالد�شتور مرجعا، وبامليثاق 

الوطني اطارا، وت�شع م�شلحة الوطن، ومتا�شك ال�شرة الردنية ووحدتها فوق كل اعتبار . 
املختلفة،  ال�شيا�شية  الجتاهات  ت�شتوعب  ان  قـد جنحت يف  الردنيـة  الدميوقراطية  كانت  واذا         
واثمرت ما ن�شهده اليوم من حوار عقالين م�شوؤول بينها،فانها اجلديرة بان نتم�شك بها، وان نر�شخها 
يف الوجدان وال�شلوك وان نحميها من نزعات ال�شطط والتطرف، بحيث ي�شبح احلوار الهادىء تقليدا 
نعتمده يف حل كل خالف، انطالقا من قناعتنا جميعا باأن العنف والتع�شب ليحل اي ق�شية، وانه 
لاحد ميلك وحدة نا�شية احلقيقة، وان القرار احلكيم يف اي اأمر هو ما جتتمع عليه اغلبية  الأمة. 

والأمة احلية ل جتتمع على �شالل ابدا .      
       كما قطع جمل�ش النواب الكرمي اجلزء الكرب من النقا�ش حول قانون املطبوعات والن�شر اجلديد، 
احل�ش  تعميق  من  اطار  وحريةالتعبري، يف  ال�شحافة   الالزمة حلرية  ال�شمانات  على  انطوى  الذي 
الظروف  جميع  يف  ال�شحفي  الداء  يحكما  ان  ينبغي  اللذين  املهنة  و�شرف  الوطنية،  بامل�شوؤولية 
و�شيعر�ش على جمل�شكم  املوقر يف دورته احلالية قانون نقابة املعلمني الذي �شي�شهم يف حتقيق املزيد 
من ال�شمانات واحلقوق للمعلمني وا�شاعة ال�شتقرار وال�شتمرار والرتقاء مبهنة من اعز املهن التي 
عرفتها الب�شرية عرب تاريخها الطويل، ويرتب عليهم يف اآن معا الن�شراف الى تاأدية ر�شالتهم الرتبوية 
املجيدة بعلم و�شرب ومحبة للوطن وابنائه جميعا، كما �شتقدم احلكومة الى ح�شراتكم قانون العمل 
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الذي �شيمثل خطوة متقدمة يف تنظيم �شوؤون العمال، و�شيانة حقوقهم، والعالء من دورهم يف دعم 
القت�شاد الوطني الذي يعتمد على جهدهم املنتج وطموحهم اخلري . و�شت�شع احلكومة بني ايديكم 

م�شروع قانون لرعاية ال�شباب يهدف الى و�شع ا�شرتاتيجية �شاملة لل�شباب والريا�شة .
األغت حكومتي الحكام العرفية وقانون الدفاع لعام 1935 والنظمة التي ا�شتندت اليهما،         وقد 
وحر�شت على ال�شتمرار يف دعم الق�شاء والعالء من �شاأنه . وقد جاء قانون العفو العام الذي اردناه 
ان يفتح �شفحة جديدة تتجاوز ما م�شى، لنتطلع الى امل�شتقبل بروح املحبة والوفاء وامل�شوؤولية والتقيد 
الدقيق باأحكام القانون يف دولة القانون، ولتكتمل ال�شورة، فان حكومتي ووفق ما وجهناها به �شتعمل 
على تخفي�ش الحكام التي مل ي�شملها العفو العام يف احلدود التي حتفظ م�شلحة املجتمع من جهة 
وتعمم الفرحة، وتف�شح املجال لعطاء املخطىء فر�شة اف�شل للعودة، بعد تاأهيله، الى املجتمع والهل 
والنا�ش جميعا ان �شاء اهلل عن�شرا طيبا متفاعال �شاحلا . وح�شبنا ثقة وفخرا ان تفتح نوافذ احلرية 
الرتكيز على  الى  لتنطلق  ال�شيا�شية  الن�شان  اللتزام مبراعاة حقوق  م�شرعة يف جمتمعنا متجاوزة 
حقوق ان�شانية ارحب، مثل حقوق الطفل ورعاية املراأة وت�شاوي النا�ش يف تلقي خدمات الدولة والعي�ش 

يف بيئة نظيفة اآمنة . 
       ومن هذا املنطلق �شتقوم حكومتي با�شتكمال اخلطوات الكفيلة بتاأ�شي�ش مركز يف عمان لدرا�شات 
الر�شالة  وتعلو  البناء وي�شع اخلري  ليكتمل  العربي،  العامل  احلرية والدميقراطية وحقوق الن�شان يف 

التي حملناها عرب الجيال . 
 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب

       وانطالقا من امياننا بجي�شناالعربي وهو �شيف البالد و�شياجها ومدار اعتزازها وتاأكيدا للدور 
املميز الذي تقوم به قواتنا امل�شلحة يف الدفاع عن تراب هذا الوطن، وحماية امنه وا�شتقالله، و�شون 
منجزاته، فقد عملت حكومتي، قدر ا�شتطاعتها على ايالئها جل اهتمامها، و�شتوا�شل عملها وجهدها 
لتوفري ال�شباب الكفيلة بتحديث وتطوير ا�شلحتها الثالثة : الربية واجلوية والبحرية، و�شول بها الى 
اعلى امل�شتويات احرتافا وجتهيزا وتدريبا، لتكون دائما وكما اردناها مب�شتوى امل�شوؤوليات والتحديات 
التي تواجهها، وليظل هذا اجلي�ش العربي حامال قيم الفرو�شية والنبل والثورة العربية الكربى، مدافعا 

عن حيا�ش الوطن وحمى المة . 
       وحني ت�شند اليه م�شوؤوليات ان�شانية حلفظ ال�شالم يف املواقع امل�شطربة يف هذا العامل ينه�ش 
بها، ويحمل �شورة الردن الى �شعوب بعيدة . وهاهم ابناوؤه ينت�شرون يف يوغ�شالفيا �شابقا وال�شومال 
وكمبوديا وانغول ملثل هذا الدور الن�شاين العظيم . وتدرك حكومتي ادراكا عميقا الدور الكبري والدقيق 
الذي تقوم به اجهزة المن الردنية يف اداء واجبها املقد�ش يف جمتمع دميقراطي، وخا�شة يف �شون 
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المن ودعم ال�شتقرار ويف حماية الوطن واملواطنني، وتهيئة الجواء املالئمة لالزدهار القت�شادي 
والتقدم الجتماعي، لذلك فهي محل رعايتنا وعنايتنا واهتمامنا لتقوم بدورها على اكمل وجه، قوية 

باحلق والقانون . 
ح�شرات العيان، ح�شرات النـواب 

اخرى،  دول  ون�شاأت  دول  فزالت  الــدويل،  الو�شع  يف  تغريات  املا�شي  العام  خالل  حدثت  لقد         
وتفجرت �شراعات اقليمية، وبرزت قوى دولية جديدة . وازاء هذه املتغريات ال�شيا�شية، يبدو عاملنا 
العربي وكاأنه ليزال بعيدا عما يجري حوله مما يخ�شى معه ان مت�شي هذه اللحظة التاريخية دون ان 

يكون لنا كاأمة اي دور اأو تاأثري يف �شياغة هذا العامل املتغري وت�شكيله .
        ومن هذا املنطلق فقد �شعت حكومتي لدعوة الخوة العرب الى جتاوز حالة القطيعة الراهنة، 
الردن  اميان  من  انطالقا  وذلك  العربية،  اجلامعة  دور  وتفعيل  العربي،  الت�شامن  لحياء  والعمل 
بامل�شوؤولية القومية امللقاة على عاتقه، باعتباره وريثا ملبادىء الثورة العربية الكربى، وحار�شا لحالمها 
يف ال�شتقالل والتحرر والوحدة .  و�شنقابل اخلطوة الطيبة يف هذا الجتاه من اي �شقيق بخطوة او�شع 

يف اجتاه حتقيق ما يكفل ان تظل امتنا يف دائرة الفعل واحلياة وامل�شتقبل واحل�شارة . 
       و�شت�شتمر حكومتي يف تر�شيخ ا�ش�ش التعاون مع ال�شعوب والدول ال�شالمية  ال�شقيقة، ومع الدول 
التدخل يف  والبتعاد عن  امل�شرتكة،  وامل�شالح  املتبادل،  والحرتام  الثقة  ا�شا�ش من  ال�شديقة، على 
ال�شوؤون الداخلية لأي دولة من الدول . كما �شتعزز احلكومة عالقاتها مع الدول التي ن�شاأت يف ظل 
وال�شالمية  القليمية  املنظمات  يف  م�شاركتها  ا�شتمرار  على  و�شتحر�ش  اجلديدة،  العاملية  الو�شاع 

والدولية، من اجل بناء عامل اف�شل ي�شوده ال�شالم والخاء والتعاون . 
ح�شرات العيان، ح�شرات النـواب

       لقد اكدت حكومتي على الهمية التي توليها لق�شية التطوير الداري، فاأ�شدرت يف بداية هذا 
العام وثيقة تبني ب�شورة مف�شلة اوجه الق�شور يف الدارة، وال�شبل الكفيلـة مبعاجلـة هـذا الق�شور 
�شمن منهاج عمل وا�شح املعامل، محدد البعاد ٌيوؤكد على الالمركزية الدارية، وتفوي�ش مزيد من 

ال�شالحيات وتب�شيط الجراءات وجتاوز الروتني احلكومي يف الجهزة الر�شمية . 
وقد مت ا�شدار نظام مركز املعلومات الوطني، ونظام ديوان الرقابة والتفتي�ش الداري، واأعيد النظر يف 
نظام ديوان الت�شريع لي�شبح اكرث قدرة على اداء مهامه واعطاء الراأي القانوين ملختلف اجهزة الدولة . 
للتدريب املهني  للتدريب الداري، واخلطة الوطنية  الوقت نف�شه مت اجناز اخلطة الوطنية         ويف 
املوازنة  اقرار  تاريخ  من  اعتبارا  التنفيذ  مو�شع  و�شعهما  و�شيتم  القادمة،  الربع  لل�شنوات  والفني 

العامة للدولة للعام القادم .
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       وقد حر�شت حكومتي على اتخاذ اخلطوات الت�شريعية والتنفيذية الكفيلة بتوفري املزيد من ال�شمانات 
ل�شيانة املال العام واحكام الرقابة الداخلية على طرق �شرفه، وذلك انطالقا من النقا�ش املثمر الذي 

جرى يف جمل�ش النواب الكرمي لدى بحث تقارير ديوان املحا�شبة يف الدورة ال�شتثنائية الأخرية . 
       وعلى �شعيد التنمية الجتماعية تبنت احلكومة نهجا جديدا، ي�شعى الى حتقيق العدالة الجتماعية 
عن طريق تقلي�ش الفوارق بني فئات املجتمع، ومراعاة التوزيع اجلغرايف العادل للخدمات، والعمل 
اجلاد للحد من ظاهرة الفقر، وتقلي�ش حجم البطالة، وزيادة فر�ش العمل والت�شغيل، ومبوجب هذا 
النهج ينظر للخدمات الجتماعية من منظور رزمة متكاملة تتمثل بال�شمولية والتوازن، وتت�شل بجميع 
وال�شباب  والوقاف  وال�شكان  الجتماعية  والتنمية  والعمل  وال�شحة  التعليم  مثل  املعنية  القطاعات 

والثقافة والعالم .
       وقد ا�شتمرت حكومتي يف توفري اخلدمات الرتبوية بجميع جمالتها وعنا�شرها اذا ركزت على 
ان�شاء البنية املدر�شية ال�شاملة مما ادى الى انخفا�ش ن�شبة املدار�ش امل�شتاأجرة الى 21% فقط من 
جمموع مدار�ش اململكة بعد ان كانت ت�شكل ما ن�شبته 49 % من هذه املدار�ش . وبذلك تتاح الفر�شة، 
وللمرة الولى، ملا يقارب الثمانني باملئة من اأبنائنا الطالب للدرا�شة يف اأبنية مدر�شية حديثة تتوافر 

فيها ال�شروط الرتبوية وال�شحية جميعها . 
       كما ا�شتمرت حكومتي يف اتاحة الفر�ش اأمام املعلمني للح�شول على مزيد من التاأهيل والتدريب 
وذلك �شمن خطة التطوير الرتبوي اذ مت تاأهيل )2000( معلم ومعلمه اأثناء هذا العام للح�شول على 
درجات علمية جامعية متخ�ش�شة 0 وذلك بال�شافة الى ا�شتكمال تدريب )16( األف معلم ومعلمة 

تدريبا مكثفا لزيادة الكفاءة وحت�شني الداء 0 
       و�شتقوم املوؤ�ش�شات التدريبية املعنية بال�شتمرار يف برامج التدريب والتاأهيل لت�شمل ما جمموعه 

)17( األف معلم  ومعلمة خالل ال�شنة القادمة0
       وقد ا�شتمرت حكومتي يف تهيئة الفر�ش لتطوير املناهج والكتب املدر�شية، والرتقـاء مبحتواها، 
مبا يتالءم مع حاجات الفرد واملجتمع حا�شرا وم�شتقبال،  مع الخذ بعني العتبار اأن املرحلة الولى 
من تطبيق هذه املناهج �شتكون مرحلة قابله ملزيد من التقييم والتطوير 0 وتعكف حكومتي على اعادة 
النظر يف  الت�شريعات املت�شلة بالتعليم العايل ولتحقيق املزيد من ا�شتقاللية اجلامعات، واحلفاظ 
العقبات  وتخطي  اأهدافها  الى  الو�شول  من  نف�شه  الوقت   يف  منها  كل  ولتمكني  خ�شو�شيتها،  على 
التي تقف يف �شبيلها 0 كما تقوم اجلهات املعنية بتقييم عام مل�شار التعليم اجلامعي على ال�شعيدين 

احلكومي والهلي لر�شم ال�شيا�شة امل�شتقبلية لهذا القطاع الرئي�شيً يف حياتنا 0 
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       و�شتن�شم باذن اهلل جامعة الزرقاء الى �شقيقاتها اجلامعات الردنية و�شين�شاأ يف جامعة العلوم 
والتكنولوجيا �شرح جديد يلبي حاجة �شمال اململكة من اخلدمات الطبية املتقدمة ويحمل ا�شما عزيزا 

علينا جميعا هو ا�شم موؤ�ش�ش اململكة عبدااهلل بن احل�شني 0 
       وقد و�شعت حكومتي معايري العتماد العام واخلا�ش جلامعاتنا الردنية، وفق املعايري التي حددها 
خرباء منظمة اليون�شكو الدولية وهي ب�شدد ان�شاء جمال�ش اعتماد اكادميية يف اململكة، حفاظا  على 

�شرية التعليم اجلامعي �شواء يف اجلامعات احلكومية اأو الهلية 0 
       ول�شوف تعمل احلكومة على زيادة مخ�ش�شات �شندوق املعونة الوطنية الى ما يقارب ال�شعف، 
وذلك حر�شا منها على توفري املزيد من الدعم املنتج لقل  النا�ش حظا يف جمتمعنا، والخذ بيدهم 
زيادة  على  اي�شا  احلكومة  �شتعمل  كما   0 الكرمية  احلياة  �شبل  لهم  توفر  �شغرية  مب�شاريع  للقيام 
كاأداة  و�شعه،  وا�شتقر  قانونه،  �شدر  اأن  بعد  رئي�شية،  زيادة  والت�شغيل  التنمية  �شندوق  مخ�ش�شات 
مي�شرة ليجاد فر�ش عمل جديدة لل�شباب الطموح الذي يرغب يف حتمل امل�شوؤولية واخلروج من اأ�شر 

البطالة الى رحاب النتاج وال�شتقرار 0 
العامل  املتميز من  واأدراكــا منه ملوقعه  العربية ال�شالمية،         وانطالقا من اميان الردن بر�شالته 
فبداأت  ال�شريف،  القد�ش  يف  ال�شالمية  باملقد�شات  الكبري  اهتمامها  احلكومة  وا�شلت  ال�شالمي 
على   اأعانني  بان  اهلل  واأكرمني  به،  النا�ش  اولى  اأنني  راأيت  بدعم  امل�شرفة  ال�شخرة  قبة  ترميم  يف 
النهو�ش به 0 كذلك قامت احلكومة بتعزيز حرا�شة امل�شجد الق�شى، و�شارت �شوطا كبريا يف توثيق 
الرتاث ال�شالمي وحفظه من ال�شياع 0 وبا�شرت يف تنفيذ خطة لعمار امل�شاجد التاريخية ومقامات 
ال�شحابة ر�شوان اهلل عليهم التي حت�شنها ار�ش اردننا العزيز، لتبقى  منارات �شامخة حتكي ق�شة 
تاريخه امل�شرف املجيد، كما �شتنه�ش يف العام القادم جامعة ال البيت مب�شوؤولياتها لتكون قاعدة من 

قواعد الفكر ال�شالمي الواعي امل�شتنري 0 
 ح�شرات العيان، ح�شرات النـواب 

       لقد هياأت الدميقراطية التي ينعم بها الردن الجواء املالئمة للمبدعني واملثقفني من كتاب واأدباء 
وفنانني، حيث اأخذت احلركة الثقافية يف اململكة بالزدهار، فانت�شرت يف اأرجاء الوطن املهرجانات 
والندوات والعرو�ش امل�شرحية، واملعار�ش الفنية وكان ملتقى عمان الثقايف الول مبادرة نوعية مهمة 
يف تعزيز الت�شال بني املبدعني العرب، والتعريف باحلركة الثقافية الردنية، التي ت�شكل جزءا من 

ثقافتنا العربية ال�شالمية 0 
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العام  الحتاد  ملوؤمتر  واحت�شانها  متنوعة،  وفنية  وفكرية  اأدبية  ن�شاطات  عمان  به  تزخر  ما  اأن         
دعم  يف  وا�شتمرار   0 املزدهرة  العربية  الثقافة  حوا�شر  طليعة  يف  يجعلها  العرب  والكتاب  لالدباء 
احلركة الفنية وامل�شرحية، ف�شوف تعمل احلكومة على اجناز قانون نقابة الفنانني تنظيما ل�شوؤونهم 

ودفعا مل�شريتهم 0 
       وانطالقا من حر�شنا على نقل �شور الوطن امل�شرقة الى الفاق الرحبة عربيا وعامليا، فان حكومتي 
تتجه الى امتالك قناة ف�شائية خا�شة توؤكد ح�شور الردن القليمي والدويل 0 وقد عملت على تقوية 
البث الذاعي الذي ات�شعت دائرته لت�شل الى اأرجاء املعمورة كافة 0 و�شيتم ان�شاء جتهيزات محلية 
للتلفزيون يف بع�ش املحافظات لتو�شع دائرة التغطية للن�شاطات املختلفة يف �شمال الوطن وجنوبه 0 
و�شتعمل حكومتي على تطوير اأداء وكالة النباء الردنية ومتكينها من مواكبة الع�شر، باعتماد و�شائل 

الت�شال احلديثة، يف بث اأخبارها لت�شل الى مناطق اأبعد واأو�شع يف العامل 0
 ح�شرات العيان، ح�شرات النـواب

       لقد ت�شدت حكومتي بكل عزم وا�شرار ملعاجلة الختاللت  الهيكلية التي عانى  منها القت�شاد 
اأبنائنا  حتويالت  وانح�شار  اخلارجية،  املعونات  على  واعتماده  ال�شادرات،  ل�شعف  نتيجة  الوطني، 
ف�شرعت  الردنية،  وال�شادرات  ال�شناعات  اأمام  التقليدية  ال�شواق  واغالق  اخلــارج،  يف  العاملني 
 ،1998   -  1992 لل�شنوات  املــدى  متو�شط  القت�شادي  والنعا�ش  للت�شحيح  �شامــل  برنامج  بتنفيذ 
بهدف ا�شتئناف النمو، ورفع م�شتوى املعي�شة للمواطنني، وتوفري فر�ش عمل جديدة، وتقلي�ش العتماد 
على العون اخلارجي، وزيادة العتماد على الذات وكبح جماح الت�شخم، وبناء احتياجات اململكة من 
الدعم  وتوجيه  للمواطنني،  والجتماعية  ال�شا�شية  اخلدمات  لتوفري  ال�شعي  مع  الجنبية،  العمالت 
مل�شتحقيه، وتر�شيد ا�شتعمال املوارد املحلية 0 ولنا اأمل كبري يف اأن يتحقق لبلدنا يف نهاية تنفيذ هذا 

الربنامج، املزيد من ال�شتقرار النقدي واملايل، والزدهار القت�شادي، والرفاه جلميع املواطنني 0 
 اأن التقييم املو�شوعي لداء القت�شاد الردين يظهر اأنه قد حقق  منوا ايجابيا وتطورات �شاملة خالل 
هذا العام، حيث �شيكون الناجت املحلي الجمايل ققد حقق يف نهاية العام زيادة فعلية ن�شبتها حوايل 
)11%( ب�شبب زيادة ن�شاطات مختلفة القطاعات، وبخا�شة قطاعات الن�شاءات والزراعة وال�شناعة، 
كما اأنه من املتوقع ان تزيد اليرادات املحلية للخزينة، لتغطي، ولول مرة يف تاريخ اململكة، النفقات 
اجلارية للخزينة باأكملها، ومتول حوايل )50%( من ا�شتثمارات احلكومة0 و�شيكون الت�شخم منخف�شا 
خالل هـــذا العام ، ولن تتعدى ن�شبته )4%( المر الذي �شي�شاهم يف املحافظة على ا�شتقرار م�شتوى 

ال�شعار وانخفا�شها ب�شكل تدريجي0 
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       وقد عملت حكومتي على تخفي�ش اأعباء خدمة الديون اخلارجية، فتمت اعادة جدول جزء من 
اأعباء الديون املرتتبة على اململكة للبنوك  اأن يتم تخفي�ش  ديون احلكومات الجنبية كما اتفق على 
التجارية الدائنة بن�شب �شيتم التفاق عليها0  وقد �شعت حكومتي الى تخفي�ش الدين الداخلي، من 

خالل الت�شديد املبكر، وحتديد �شقوف القرتا�ش بحيث تكون يف م�شتوياتها الدنيا0
وجتاوز  العام  هذا  قامت  قد  اجلديدة  ال�شناعية  ال�شركات  من  عددا  ان  بالذكر  اجلدير  ومن         
عددها، وحجمها جمموع ما حتقق خالل ال�شنوات الربع ال�شابقة جمتمعة . ولبد من ال�شارة الى 

تدفق اعداد �شياحية كبرية من مناطق �شتى الى بلدنا الرثي بح�شارته وتراثه . 
       وبالرغم مما عاناه اقت�شادنا الوطني، جراء عودة ابنائنا نتيجة حرب اخلليج، فقد متكنا، بف�شل 
اهلل، وبجهود املخل�شني من ابناء الوطن، من حتمل نتائج هذه الهجرة املفاجئة، فتم دمج جزء كبري 

من العائدين يف ميادين العمل والنتاج . 
       وقد تولت حكومتي معاجلة ال�شرار التي حلقت باملرافق العامة والقطاعات املختلفة، وبخا�شة 
القطاع الزراعي، نتيجة ق�شوة الحوال اجلوية يف ف�شل ال�شتاء املا�شي . كما قامت بتنفيذ التزامها 
باعفاء املزارعني من اجزاء كبرية من فوائد القرو�ش املرتتبة عليهم، وطلبت من موؤ�ش�شة القرا�ش 
الزراعي م�شاعفة راأ�ش مالها العامل المر الذي با�شرت املوؤ�ش�شة يف تنفيذه، وو�شعت احلكومة ما 
امكنها من حلول ل�شتيعاب فائ�ش النتاج من اخل�شار، محليا وت�شديريا، واتخذت الجراءات الكفيلة 

لت�شجيع املزارعني على زراعة املحا�شيل القابلة للتخزين . 
 ح�شرات العيان، ح�شرات النـواب 

وبخا�شة  محـدد،  برنامج  وفق  التحتية،  البنية  يف  التو�شع  ا�شتمرار  على  حكومتي  عملت  وقد         
ال�شغال  اأجهزة  وتقوم   . اخلليج  حرب  ب�شبب  اخلارج  يف  العاملني  لبنائنا  املفاجئة  العودة  ملواجهة 
العامة ببذل اجلهد لنهاء �شبكة الطرق الرئي�شية، بعد ان قامت بجهد مماثل خالل ال�شهر القليلة 
املا�شية ل�شيانةالطرق يف مختلف انحاء اململكة �شيانة مو�شعة، نتيجة ما حلق بها من ا�شرار خالل 

مو�شم ال�شتاء املا�شي . 
       اما يف جمال ال�شدود فقد مت اعداد الدرا�شات والت�شاميم لن�شاء �شد الكرامة وتعلية �شد الكفرين 
يف وادي الردن، و�شيبا�شر يف تنفيذهما يف مطلع العام القادم . ويجري حاليا و�شع الت�شاميم الالزمة 
لقامة �شدين يف حو�ش املوجب، عالوة على و�شع درا�شة لقامة �شد على وادي احل�شا واأخر على وادي 
اجلردان . اما يف املرتفعات والبادية فقد اجنز حديثا �شد الروي�شد . ويجري العمل على ان�شاء �شدي 
�شواقة وراجل . وتعكف احلكومة على و�شع خطة �شاملة لن�شاء املزيد من ال�شدود الرتابية واحلفائر 

وا�شتغالل مياه المطار والفي�شان يف املواقع الواعدة . 
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املوا�شالت  ملوؤ�ش�شة  ال�شتثماري  امل�شروع  على  احلكومة  وافقت  فقد  الت�شالت  جمال  يف  اما         
ال�شنوات  األف م�شرتك خالل  الهاتفية ملا يزيد على 180  ال�شلكية والال�شلكية الذي �شيوفر اخلدمة 

اخلم�ش القادمة . 
الطاقات  وتو�شيع  ال�شا�شية،  التموينية  ال�شلع  توفري  يف  بال�شتمرار  حكومتي  قامت  وكذلك         
ومكافحة  ال�شعار،  �شبط  على  العمل  مع  املواد،  ال�شرتاتيجي من هذه  الحتياطي  لبناء  التخزينية 

الغالء، وتوجيه الدعم الى م�شتحقيه من ابناء هذا الوطن . 
       وقد بداأت حكومتي بتنفيذ خطتها ملد اخلدمة الكهربائية، الى املناطق الريفية التي مل ت�شلها 

بعد، والتي ليزيد عدد �شكانها على 2% من جمموع ال�شكان . 
       وتوا�شل احلكومة دعم عمليات ال�شتك�شاف والتنقيب عن النفط والغاز والتو�شع با�شتخدام الغاز 
يف توليد الكهرباء . و�شتقوم بالعمل على ان�شاء �شركة نفط وطنية ملتابعة هذه اجلهود ب�شورة مرنة، 

كما تعمل اي�شا على ان�شاء �شركة ا�شتثمارية للمعادن، وهيئة م�شتقلة للطاقة النووية يف اململكة . 
       واميانا بالواجب الوطني والن�شاين ب�شرورة احلفاظ على البيئة، فقد و�شعت حكومتي ا�شرتاتيجية 
البيئية  النواحي  للبيئة يحكم  الكرمي م�شروع قانون  الى جمل�شكم  وطنية �شاملة حلمايتها، و�شتقدم 
كافة، وينظم العالقات بني اجلهات املعنية ب�شيانتها، وين�شىء جهازا م�شتقال لدارة �شوؤونها، مما 
يعزز حماية عنا�شرها من التلوث بجميع م�شادره واأ�شكاله . وقد مت التفاق مع الحتاد الدويل حلماية 
الطبيعة لعادة تاأهيل و�شيانة محميتي �شانا والزرق كما يتوا�شل اجلهد اي�شا حلماية ) 12 ( محمية 

اخرى يف مختلف انحاء اململكة . 
 وي�شارك الردن ب�شورة فعالة يف اجلهود الدولية حلماية البيئة من خالل ح�شور املوؤمترات والندوات 
العاملية اخلا�شة بها، والتوقيع على املواثيق الدولية التي تنظم �شوؤونها . ومن هذا املنطلق فقد قمت 
بالتوقيع على اعالن لهاي، كما �شاركت يف موؤمتر جنيف . كما �شاركت حكومتي يف اجتماعات موؤمتر 
الر�ش التي عقدت يف الربازيل خالل �شهر حزيران املا�شي، ومت اثر ذلك ت�شكيل جلنة وطنية ملتابعة 
قراراتها وتو�شياتها . و�شاركت احلكومة اي�شا يف توقيع اتفاقية التغيري املناخي والتنوع البيولوجي، 
واتفاقية بازل للتخل�ش من النفايات اخلطرة والتحكم بنقلها عرب احلدود، واتفاقية رام�شار حلماية 

املناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، وبروتوكول مونرتيال حلماية الوزون .
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

       ان الردن الذي نعتز بالنتماء اليه ونفخر، ي�شكل على الدوام قاعدة لنطالق الفكر القومي، الذي ورثناه 
من مبادىء الثورة العربية الكربى، وعملنا على جت�شيده، حتقيقا حلرية العرب وا�شتقاللهم ووحدتهم . 
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       ومن هذا الرتاث الفكري ال�شيل، كان التزام الردن بق�شايا المة والدفاع عنها التزامه الول 
على مر التاريخ، ومن هذا املنطلق دافع الها�شميون وال�شعب الردين عن فل�شطني وال�شعب الفل�شطيني، 
واعتربوا الق�شية الفل�شطينية التزاما قوميا وم�شرييا، عربوا عنه منذ بداية هذا القرن، وقاد امللك 
املوؤ�ش�ش عبداهلل بن احل�شني ن�شال الردن لنقاذ القد�ش ال�شريف، والق�شــى املبارك من الحتالل، 
وعانق ثرى القد�ش �شهيدا على ار�شها الغالية، كما اختار والده �شيخ الها�شميني وقائد المة اأن يكون 

مثواه يف الرثى الطهور . 
       وقد �شرنا على طريق الآباء والأجداد، دفاعا عن الر�ش الفل�شطينية وحقوق ال�شعب الفل�شطيني، 

وامتزجت معا الدماء الطاهرة لبناء ال�شعبني التواأمني الردين والفل�شطيني . 
القومية لأ�شقائنا ومعهم، ويف مقدمة  واننا يف الردن، ونحن نعمل ل�شرتداد الر�ش واحلقوق         
ذلك عودة ال�شادة العربية الى القد�ش العربية اخلالدة، ٌنوؤكد اننا ن�شعى نحو حل عادل م�شرف، قائم 

على احلق ل على مخرجات القوة والختاللت يف موازين القوى .
       وقد اكدنا دائما، ثوابت املوقف الردين من عملية ال�شالم، التي ا�شتندت الى ال�شرعية الدولية 
املتمثلة بقرارات المم املتحدة، وبخا�شة قراري 242،  338، ومبداأ الر�ش مقابل ال�شالم، لتحقيق 
�شالم دائم وم�شرف، ي�شتند الى احلق والعدل، وتر�شى عنه الجيال القادمة، ويعتمد مبداأ �شمولية 
ال�شرعيني،  ا�شحابها  الى  املحتلة  الر�ــش  يعيد  الذي  احلل  الق�شايا،  ولكل  اجلبهات،  كل  يف  احلل 
. ونحن نفعل ذلك  الوطني  ترابهم  امل�شروع يف تقرير م�شريهم على  وميكنهم من ممار�شة حقهم 
بالتن�شيق الكامل مع الطراف العربية امل�شاركة يف عملية ال�شالم : �شوريا ولبنان، ومنظمة التحرير 

الفل�شطينية، وغريها من الدول العربية الفاعلة يف عملية ال�شالم . 
       وبحكم الر�شالة التاريخية لأمتنا، فان انتماء الردن العربي ال�شالمي دفعه دوما لن�شرة ق�شايا 
امته يف كل مكان . ومن هنا كان عملنا الدوؤوب من اأجل رفع املعاناة عن �شعب العراق ال�شقيق، ووقوفنا 
بت�شميم وحزم وقوة الى جانب وحدة ترابه ورف�ش محاولت تق�شيمه، او امل�شا�ش ب�شيادته وا�شتقالله 
والنيل منه . وازاء ما تتعر�ش له �شعوب م�شلمة �شقيقة من تنكيل وحروب داخلية وخارجية مثل ال�شومال 

والبو�شنة والهر�شك، فاننا مند العون لهذه ال�شعوب بكل ال�شبل املمكنة �شيا�شيا واأدبيا وماديا . 
 ح�شرات العيان، ح�شرات النـواب 

       ان وطننا الذي ي�شتمد قوته من وعي ابنائه، ووحدتهم، وم�شاركتهم يف امل�شوؤولية، �شيوا�شل م�شرية 
البناء والنماء، بكل �شجاعة واخال�ش وتفان، متحديا ال�شعاب، منت�شرا للحق يف كل مكان، م�شتلهما روح 

العقيدة والثورة العظيمة، وت�شحيات الباء والجداد يف �شبيل احلرية وال�شتقالل وامل�شتقبل الأف�شل . 
وفقكم اهلل جميعا، و�شدد على طريق اخلري خطاكم . 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،



190



191

 
 
 

يف حفل افتتاح الدورة العادية الولى
ملجل�ش المة الردين الثاين ع�شر

الثالثاء 9 جمادى الآخر 1414 هجرية 
املوافق 23 ت�شرين الثاين 1993 ميالدية
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 ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على النبي العربي الها�شمي المني

 
ح�شرات العيان، ح�شرات النواب

  ب�شم اهلل العلي القدير، وعلى بركة من هديه وتوفيقه، افتتح الدورة الولى ملجل�ش المة الردين الثاين 
ع�شر، واحمده تعالى على ما من به علينا من احلفاظ على جمع �شفوفنا، وتعميق اخوتنا، وحتقيق 
اجماعنا على التعاون والتكافل، وحماية وحدتنا الوطنية الرا�شخة، يف ظل م�شريتنا الدميقراطية، 
واحرتام  الوطني،  وامليثاق  الد�شتور  على  القائم  ونهجنا  القانون،  الى  امل�شتندة  ال�شيا�شية  وحياتنا 

حقوق الن�شان وحريته وكرامته.
واأهنئكم ب�شرف الفوز بخدمة هذا الوطن الغايل، وامتنا العربية ال�شالمية، التي يفخر الردن بالنتماء 
اليها، ويعتز بدوره يف الدفاع عن حقوقها، ون�شرة ق�شاياها، وبعد، فقد اأمرنا باجراءالنتخابات يف 
موعدها املقرر لها، يف ظل التعددية ال�شيا�شية، التي انبثقت من تربة هذا الوطن و�شماته، وارتبطت 
مب�شريته ال�شيلة املتميزة، بالرغم من التغريات والتطورات ال�شريعة املفاجئة التي مرت بها املنطقة .
  وقد هياأت حكومتي بقدرة وكفاءة عاليتني كل ا�شباب النجاح لالنتخابات النيابية، يف جو دميقراطي 
كل  حرية  فكانت   . واملنابت  ال�شول  �شتى  من  الوطن  ابناء  لكل  وامل�شاركة  والعدالة  احلرية  ت�شوده 
مواطن مطلقة بالرت�شيح والنتخاب، وقد جاء تعديل قانون النتخاب الذي اعطى لكل ناخب �شوتا 
واحدا بعد حوار �شامل بني رجال ال�شيا�شة والفكر والثقافة وال�شحافة، ومختلف الوان الطيف احلزبي 
ول�شيا�شي من ابناء هذا الوطن العزيز، م�شتمدا من ن�ش الد�شتور وروحه، ومن امليثاق الوطني، يف 

امل�شاواة بني جميع ابناء هذا الوطن يف احلقوق والواجبات.
  وقد ج�شدت هذه النتخابات ونزاهتها، وتعاون اجلميع لجناحها وعي ابناء ا�شرتنا الواحدة وعمق 
التالحم بينهم من �شتى ا�شولهم ومنابتهم، و�شجاعتهم يف الت�شدي لل�شعاب، وم�شاركتهم يف حتمل 
العملية النتخابية حياد حكومتي وحر�شها  اثبتت  والواجبات، كما  وت�شاويهم يف احلقوق  امل�شوؤليات 
الكيد على  توفري اجواء احلرية وامل�شاواة وامل�شاركة للجميع حتى تكون النتخابات نزيهة كما اردناها، 
وقد كانت كذلك واحلمد هلل، فقد �شهد لها القريب والبعيد، بانها الكرث نقاء وي�شرا و�شمولية ونزاهة 
ومنطلقاتها،  بعمقها  ونعتز  بها جميعا،  نتم�شك  التي  الوطنية،  تعبريا عن وحدتنا  وال�شدق  وعدل، 
النتخابات  م�شداقية  جت�شدون  املحرتمون  النواب  ايها  انتم  وهــا  ومراميها.  باهدافها  ونفخر 
ومو�شوعيتها، وانا على ثقة تامة بانكم اهل حلمل المانة، والتعاون على الرب والتقوى، وخدمة الوطن 
واعالء �شاأنه، وامل�شاركة يف حتمل امل�شوؤوليات و�شنع القرارت التي ت�شع امل�شلحة الوطنية العليا فوق 
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كل امل�شالح والعتبارات . فانتم بعون اهلل اخلرية التي اختارها �شعبنا الواحد، ومنحها ثقته، فلنكن 
عند ثقة الوطن بنا، ا�شرة متما�شكة متحابة متكافلة متعاونة . و�شتجدون ايها ال�شيدات وال�شادة وانتم 
كبريا  �شوطا  قطعت  قد  الردنية  الدميقراطية  ان  ع�شر  الثاين  المة  جمل�ش  يف  الت�شريعية  ال�شلطة 
يف تر�شيخ مبادئها املتمثلة يف : احلرية يف ظل القانون،  والتمثيل النيابي املنتخب وتعدد ال�شلطات 
الد�شتورية والف�شل بينها، وم�شوؤولية ال�شلطة التنفيذية امام ال�شلطة الت�شريعية، وا�شتقالل الق�شاء 
الذي ل �شلطان عليه ال للقانون، والتعددية ال�شيا�شية احلزبية، وحقوق الن�شان، وحرية احلكم املحلي 
املنتخب وهذه املبادئ جميعها م�شمونة مبوجب الد�شتور، ول بد لنا من ان نعمل جميعا حتى تكون 
م�شريتنا الدميقراطية، النموذج الذي تر�شى به المة، وترى فيه منارة تهتدي بهديها، وتلك امانة 
مقد�شة وم�شوؤولية لبد من ا�شتلهامها عند كل اجراء تتخذونه، وعند كل كلمة طيبة تنطقون بها، وعند 

كل موقف �شريف تقفونه خدمة مل�شلحة الوطن العليا.
 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب

       تاأتي انطالقة جمل�شكم الكرمي هذه يف مرحلة �شيا�شية واقت�شادية وا�شرتاتيجية دولية، تفاعلت 
عربيا  الكبرية  التحديات  من  موجه  احدثت  مت�شارعة،  تغريات  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  عرب  فيها 
عزم  بكل  م�شريته  ووا�شل  التحديات،  هذه  وجه  يف  ال�شمود  بلدنا  ا�شتطاع  وقد  ودوليا،  واقليميا 
وثقة وثبات . وقد دخلت ق�شية ال�شالم مرحلة جديدة حتتاج منا الى موقف قوي نابع من وحدتنا 
الوطنية، وثوابتنا امل�شتندة الى ال�شرعية الدولية، وت�شميمنا الكيد على حتقيق �شالم عادل ودائم 
وم�شرف، تر�شى عنه الجيال القادمة وت�شونه، �شالم يقوم على ا�شرتداد حقوقنا كاملة، وي�شمن 
ل�شائر دول  الوطني، ويوفر المن وال�شالم  ال�شقيق حقوقه امل�شروعة على ترابه  الفل�شطيني  لل�شعب 
املنطقة و�شعوبها . ومن اجل ذلك دعمنا موقف ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق ممثال مبنظمة التحرير 
لفل�شطينية، ووفرنا املظلة ال�شرعية لوفدها املفاو�ش منطلقني من مبداأ ال�شدق والخوة ال�شافية 
وال�شراحة المينة التي ينبغي ان تكون بني ال�شقاء، ومن �شرورة دعم منظمة التحرير الفل�شطينية 
لتحقيق هويتها الوطنية . وقد قامت منظمة التحرير الفل�شطينية بكامل حريتها، ومبح�ش اختيارها، 
باتخاذ موقفها امل�شتقل متحملة بذلك م�شوؤوليتها التاريخية، عقدت اتفاق اعالن املبادئ مع ا�شرائيل 
يوم 1993/9/13، واعرتفت ا�شرائيل مبنظمة التحرير الفل�شطينية ممثال عن ال�شعب الفل�شطيني، 
كما اعرتفت بوحدة ال�شعب الفل�شطيني يف داخل الار�شي املحتلة وخارجها، فتاأكدت بذلك الرادة 
الفل�شطينية امل�شتقلة . ودعم هذا العرتاف من الدول الكربى، بل ومن غالبية دول العامل، كما اعرتفت 
منظمة التحرير الفل�شطينية بدولة ا�شرائيل، وت�شافح اعداء الم�ش، وانطالقا من التزامنا ب�شرورة 
احرتام القرار الفل�شطيني امل�شتقل ودعمه، منذ قمة الرباط عام 1974 فاننا ندعم منظمة التحرير 
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الفل�شطينية، ونحرتم حقها يف العمل لتحقيق اهداف ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق، وق�شيته املركزية 
ال�شا�شية �شمن اق�شى قدراتنا وامكاناتنا، وجت�شيدا لهذه القناعة، كانت حكومتي قد ثابرت على 
توجيه الوفد الردين املفاو�ش الذي التزم مبراعاة التقدم على امل�شار الفل�شطيني ال�شرائيلي، حتى 
اذا ما مت توقيع اعالن املبادئ ال�شرائيلي- الفل�شطيني، وما رافق ذلك واحاط به، �شدر تعليمات 
ال�شارئيلية   - الردنية  املفاو�شات  اعمال  جدول  على  بالتوقيع  املفاو�ش  وفدنا  رئي�ش  الى  حكومتي 
يوم 14-9-1993، ايذانا بال�شروع يف التقدم نحو ال�شالم بخطى محكمة وحكيمة، واثقني بقدرات 
مواجهة  وت�شميم، يف  واخال�ش  باميان  التعاون  على  ال�شجاع،  و�شعبنا  الكرمي،  حكومتنا وجمل�شكم 
حتديات املرحلة التية وم�شوؤولياتها، على طريق انبالج فجر ال�شالم الذي حرمت منه �شعوب املنطقة 
لتقدم  الفاق  او�شع  ويفتح  وال�شتقرار،  الطماأنينة  للنا�ش  يحقق  الذي  ال�شالم  الن،  حتى  باأ�شرها 
الن�شان ورفعته، وتوفري فر�ش احلياة الكرمية له، مزيال الفوارق بني اجلميع يف �شائر مناحي احلياة .
  انني واثق كل الثقة، وموؤمن كل الميان، باأننا جميعا نوؤمن باأن ال�شالم العادل وال�شامل لن يتحقق 
ويكتمل حتى ت�شبح القد�ش مدينة ال�شالم، ورمزه وم�شمونه حني تعود ار�شها العربية املحتلة الطهور 
العرب، م�شلمني وم�شيحيني على حد �شواء، وت�شبح عنوان  الذين ورثوها عن اجدادهم  ل�شحابها 
اللقاء بني الطرفني الفل�شطيني وال�شرائيلي، وال�شالم بني اجلميع . ان التزامنا بهدف حتقيق ال�شالم 
واجب نوؤديه نحو الجيال التية، وهو الذي يدفعنا لهذا املوقف ال�شادق المني، الذي يريد للقد�ش 
ان تكون رمز ال�شالم البدي يف العامل بني املوؤمنني من اتباع الديانات ال�شماوية الثالث، ومن احفاد 

�شيدنا ابراهيم عليه ال�شالم.
ال�شماوية  الديانات  اتباع  من  باهلل  املوؤمنني  جميع  افئدة  مهوى  القدا�ش  قد�ش  يف  املقد�شات   اما 
الثالث، فاننا ل ولن نعرتف ب�شيادة عليها ال هلل �شبحانه وتعالى.وانني من رحاب هذا املجل�ش الكرمي 
املا�شي،  الول  ت�شرين  �شهر  من  ع�شر  الثاين  يف  المــة،  الى  خطابي  يف  اطلقتها  التي  الدعوة  اكرر 
لت�شكيل هيئة عربية ا�شالمية جليلة غري �شيا�شية، توحد امل�شلمني وجتمع �شملهم، وتكون منزهة عن 
الهواء والغرا�ش ال�شغرية، ممثلة للمذاهب ال�شالمية ال�شبعة، توكل اليها رعاية �شوؤون املقد�شات 
مب�شوؤولياتنا  ن�شلم  او  نفرط  لن  واننا  وامكاناتنا،  طاقاتنا  بكل  �شندعمها  اننا  موؤكدين  ال�شالمية، 
للمجهول، داعني  واملقد�شات ال�شالمية يف فل�شطني  القد�ش، وجتاه الوقاف  والتاريخية يف  الدينية 
يف الوقت نف�شه الى قيام حوار ديني بني اتباع الديانات ال�شماوية الثالث، لتحقيق م�شيئته تعالى التي 
ق�شت بان تكون قد�ش القدا�ش مهوى افئدتهم جميعا، ليعزروه ويوقروه ويت�شابقوا يف خ�شيته وعبادته 
وينالوا ر�شاه �شبحانه. وانطالقا من �شرعية م�شوؤوليتنا التاريخية والدينية، وحر�شا منا على �شيانة 
مقد�شاتنا، واحلفاظ عليها فاننا نوا�شل العمل على ترميم قبة ال�شخرة امل�شرفة وك�شوتها باللواح 
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النحا�شية املذهبة،حيث اكرمني اهلل �شبحانه وتعالى واعانني على القيام بذلك وفاء لولى القبلتني 
وثالث احلرمني ال�شريفني. وتعكف جلنة العمار حاليا على اعادة �شنع منرب امل�شجد الق�شى املبارك، 
مبتابعة مبا�شرة مني، اثر الر�شالة التي وجهتها الى حكومتي بهذا ال�شدد، ليعود منرب الر�شول �شلى 

اهلل عليه و�شلم، واويل المر من النا�ش، الى �شابق عهده يف اداء دوره التاريخي يف هداية املوؤمنني.
 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب

  ان امن الوطن وا�شتقراره، وحماية ا�شتقالله ومنجزاته، وحرية املواطن وكرامته الن�شانية، وامنه 
ال�شخ�شي والعام، وال�شالم الوطني �شاأن واحد ل يتجزاأ حتميه وتذود عنه الطليعة من ابناء الوطن، 
العام  المن  واجهزة  واجلوية،  والبحرية  الربية  الردنية  امل�شلحة  القوات  العربي،  اجلي�ش  منت�شبو 
الوطن وح�شنه  درع  املتكامل  الوطني وعملها  بوعيها  التي متثل  املدين  والدفاع  العامة،  واملخابرات 
املنيع، وموئل اعتزازه وفخاره واغتنمها فر�شة طيبة لتوجه اليهم من على هذا املنرب بتحية العتزاز 
احلافظون  وامتهم،  لوطنهم  املخل�شون  ال�شرفاء،  ال�شادقون  ورجالها  المة  فر�شان  وهم  والتقدير 

مبادىء الثورة العربية الكربى، والرافعون رايتها خفاقة ابدا باذن اهلل.
و�شتلتزم حكومتي بالقيام بواجبها يف توفري الدعم والرعاية الكاملة لها، لتطويرها وتنمية قدراتها 
لتوا�شل اداء دورها املتميز يف الذود عن حمى الوطن وامن املواطن، والقيام مبهامها الن�شانية الدولية 

�شمن قوات حفظ ال�شالم الدولية.
 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب

  منذ ان ان�شم الردنيون الحرار الى �شفوف فر�شان الثورة العربية الكربى، بقيادة الها�شمي الثائر 
احل�شني بن علي طيب اهلل ثراه،  مرورا باليوم الذي بايع فيه الردنيون الوفياء ابنه ال�شهيد عبداهلل 
لتحقيق  ي�شعى  العربي  احلمى  وهذا  الد�شتورية،  �شلطاتي  بتويل  اهلل  �شرفني  ان  الى  احل�شني،  بن 
الت�شامن العربي الكامل. ونحن الع�شو املوؤ�ش�ش يف جامعة الدول العربية، وقد كافحنا منذ قيامها 
ميثاقها  لتعديل  الوان  اآن  فقد  عمرها،  من  عاما  واربعني  ثمانية  وبعد  وموؤ�ش�شاتها.  مهامها  لدعم 
جميع  بني  والتكامل  والتن�شيق  التعاون  من  قدر  اكرب  ولتحقيق  ومتطلباته،  الع�شر  حاجات  ليواكب 
الدول العربية ال�شقيقة، يف �شبيل ا�شتعادة مكانة المة العربية التي تليق بتاريخها ور�شالتها العظيمة، 

بعدما ا�شابها الوهن، وابتليت بكل ما ابتليت به من اخلالفات واخل�شومات اجلانبية.
  و�شتوا�شل حكومتي بكل ما ت�شتطيع من قدرات، العمل على تعزيز التعاون مع جميع الدول ال�شالمية 
ال�شقيقة، خ�شو�شا يف جمال الدفاع عن �شمعة ال�شالم احلنيف وجوهره وحقيقته ومبادئه الن�شانية 

ال�شمحة، يف وجه كل ما م�شها من غبار.
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    اما عالقاتنا مع الدول ال�شديقة ف�شتوا�شل حكومتي رعايتها وتن�شيطها على ا�شا�ش الثقة والحرتام 
و�شتهتم  الداخلية  ال�شوؤون  يف  التدخل  وعدم  امل�شرتكة،  امل�شالح  وحتقيق  باملثل،  واملعاملة  املتبادل، 
حكومتي ب�شورة خا�شة ب�شوؤون هيئة المم املتحدة، واملنظمات القليمية والدولية وتعزيز دورها فيها، 

والعمل على حتديث ت�شريعاتها واعادة هيكلة موؤ�ش�شاتها ومراجعة مواثيقها.
 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب

  اننا ونحن نعمل على بناء دولة ع�شرية منيعة، ا�شا�شها احلق والعدل وامل�شاواة وتكافوؤ الفر�ش بني 
املواطنني جميعا، فال بد من تركيز جهودنا على بناء الوطن النموذج، وبلورة مفهوم دولة القانون، 
بامل�شتقبل. وجت�شيدا  ال�شامن حلقوق الن�شان، والكافل لمنه وطماأنينته وا�شتقراره وثقته  باعتباره 
لهذا املفهوم، فقد قامت حكومتي باحداث حقيبة وزارية لل�شوؤون القانونية تاأكيدا لحرتام القانون 
واللتزام ب�شيادته نهجا وا�شلوبا، �شعيا لتطوير الت�شريعات بالتعاون التام مع جمل�شكم الكرمي، وتوطيد 
عالقة ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية والهتمام بال�شوؤون الربملانية لدى احلكومة، ومتابعة ق�شاياها 
امل�شرتكة مبا يتفق مع امل�شلحة الوطنية العليا. وقد خطت احلكومة يف هذا املجال خطوات وا�شعة، 
واملوؤ�ش�شات،  الوزارات  بع�ش  وادارة  بتنظيم  تتعلق  ت�شريعات   ا�شدار  امل�شوؤولية  توليها  واجنزت منذ 
ال�شحة وغريها.  ادارة  وتنظيم  الــوزراء  رئا�شة  وادارة  وتنظيم  الــوزراء،  كنظام �شالحيات جمل�ش 
تتعلق  التي  القوانني  م�شروعات  لعــداد  املتميزين،  املخت�شني  من  جلان  عدة  ت�شكيل  الى  ا�شافة 
باملوا�شيع التي لها تاأثري كبري على م�شالح املواطنني، والتي يرتتب على حتديثها وتطويرها �شرعة 
ان احلكومة  كما  وت�شهيلها.  الجراءات  وتب�شيط  الق�شائي  الداء  م�شتوى  ورفع  الق�شايا  الف�شل يف 
الق�شاة  وتعيني  ادائه،  م�شتوى  ورفع  حياده  و�شمان  الق�شاء  ل�شتقالل  الداعمة  ب�شيا�شتها  م�شتمرة 
املتميزين املوؤهلني. كما با�شرت احلكومة بافتتاح محاكم جديدة يف مناطق مختلفة يف اململكة، وان�شاء  

ابنية خا�شة بها.
    وبناء على توجيهاتنا بالنهو�ش مبوؤ�ش�شاتنا الدبلوما�شية لداء دورها يف تعزيز روابط الردن بدول 
العامل، واعطاء �شورة م�شرقة عن الوطن، فقد ا�شدرت حكومتي نظاما خا�شا بال�شلك الدبلوما�شي، 
ونظاما لتنظيم وزارة اخلارجية وادارتها، ي�شمن رفع م�شتوى الداء، وامل�شتوى املعي�شي للعاملني يف 

بعثاتنا الدبلوما�شية، متكينا لهم من اداء دورهم وواجباتهم بجدارة وكرامة.
  وقد �شرعت حكومتي يف تطبيق الالمركزية الدارية، ماليا واداريا وتفعيل دور املحافظني والجهزة 
التنفيذية واملجال�ش املحلية يف املحافظات وتفوي�ش بع�ش �شالحيات الوزراء الى املحافظني واملجال�ش 
التنفيذية وال�شت�شارية حتقيقا ملبداأ احلرية وامل�شاركة يف �شنع القرارات وحتمل امل�شوؤوليات وخدمة 
املواطن.  الى حيث يكون  القرار  اتخاذ  �شوؤونهم املحلية، ونقل �شلطة  ادارة  وا�شراكهم يف  املواطنني 
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ان  كما  امل�شاركة  ملبداأ  وحتقيقا  لتحقيقها.  الالمركزية  ت�شعى  التي  للدميقراطية  جت�شيدا  وذلــك 
حكومتي عاقدة العزم يف هذا العام على ان جتعل موازنتها وثيقة عمل وتوجهات بحيث ل تكون املوازنة 
موازنة وزارات ودوائر وم�شروعات وح�شب، بل �شتكون موازنة محافظات تعك�ش حجم النفاق اجلاري 

والراأ�شمايل يف كل محافظة. كما انها عاكفة على ا�شدار ت�شريع لالدارة املحلية واحلكم املحلي.
  و�شتوا�شل حكومتي امتدادا جلهود احلكومات ال�شابقة العمل على تطوير اجلهاز الداري بحيث ي�شبح 
جهازا فاعال، تتوله خرية الكفاءات من ابناء الوطن القادرين على جتاوز البريوقراطية واملح�شوبية 
والفردية، والعاملني ابدا على خدمة ابناء الوطن دون غاية او متييز. وحتى تتحقق للجهاز الداري 
فاعليته فال بد من توجيهه وار�شاده ومراقبة اعماله، وقد بداأ ديوان الرقابة والتفتي�ش الداري القيام 
مبهامه بعد ان ا�شتكمل الت�شريعات الالزمة لتنظيمه، بال�شافة الى رقابة ديوان املحا�شبة ليرادات 

الدولة ونفقاتها وطرق �شرفها.
 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب

والقانون يف جو م�شوؤول  الد�شتور  التي كفلها  وامل�شاركة  والتعبري  التفكري  الدائم بحرية  ان امياننا    
قد اتاح املجال حلركة فكرية وثقافية وادبية و�شبابية نا�شطة، جت�شدت معاملها يف النه�شة الثقافية 
ال�شاملة التي انت�شرت يف ارجاء الوطن، فازدهرت الفنون ال�شعبية والت�شكيلية وامل�شرحية وانت�شرت 
الندوات واملحا�شرات واملنتديات الثقافية. كما �شهدت �شاحة العمل ال�شحفي ن�شاطا متزايدا، ا�شفر 
عن ا�شدارات جديدة لل�شحافة اليومية وال�شبوعية يف ظل القانون اجلديد للمطبوعات والن�شر لعام 
1993، الذي كفل حرية ال�شحافة والطباعة والراأي لكل اردين، وقد حافظت معظم ال�شحف على 
الطار القانوين واحلرية امل�شوؤولة املتاحة لها. وقد بادرت وزارة العالم بو�شع ا�شرتاتيجية لالعالم 
فادرة  لتكون  عملها،  وا�شاليب  ات�شالها  وو�شائل  الر�شمية  الجهزة  حتديث  مبوجبها  يتم  الردين، 
علفى التعامل مع املتغريات املت�شارعة التي ت�شهدها ال�شاحتان العربية والدولية. وبعد انطالق البث 
اوروبا  انحاء  الى جميع  اي�شاله  على  العمل  يجري  العربي  عاملنا  الى  الردين  التلفزيوين  الف�شائي 

وامريكا ليحمل �شورة الردن امل�شرقة الى ارجاء العامل الرحبة.
انحاء  جلميع  خدماته  وتعميم  والربيد  الت�شالت  قطاع  لتطوير  متكاملة  خطة  حكومتي  وو�شعت    
اململكة، من خالل برنامج ا�شتثماري لتحديث الت�شالت الف�شائية وزيادة املقا�شم الوطنية والدولية 

و�شبكات الهاتف.
  ويف جمال الرتبية والتعليم �شتوا�شل حكومتي ال�شري يف خطة التطوير الرتبوي التي بو�شر بها منذ 
�شت �شنوات، مع تاأكيد دور الرتبية الفاعل يف مرحلة التحول الدميقراطي، والرتكيز ب�شكل خا�ش على 
البعاد النوعية، وي�شمل ذلك الرتقاء مبهنة التعليم اداء ومكانة، وتطوير املناهج والكتب املدر�شية 
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م�شمونا واخراجا وتوفري املرافق الرتبوية املختلفة وال�شتغناء عن البنية املدر�شية امل�شتاأجرة وحت�شني 
املدر�شة وحدة  دور  وتاأكيد  العامة  والمتحانات  التقومي  ا�شاليب  وتطوير  الرتبوية،  الدارات  م�شتوى 
للتطوير الرتبوي، وخلية فاعلة يف جمتمعها املحلي. و�شتعزز حكومتي دور القطاع التعليمي اخلا�ش، 
و�شتويل حكومتي  الرتبوية.  املجالت  �شتى  امل�شاركة يف  بدوره كامال يف  ليقوم  ال�شبل  له كل  و�شتتيح 
الهتمام  النظامي،  غري  والتعليم  واملعوقني،  اخلا�شة  احلاجات  ذوي  من  لفئات  اخلا�شة  الرتبية 
والرعاية لي�شمل تفعيل مرحلة التعليم قبل املدر�شة، وتطوير فر�ش التعليم للكبار، وتعميم ت�شهيالت 
التدريب املهني وتنويعها كما �شتعمل على احكام الرتباط بني نواجت النظام التعليمي وم�شتوياتها من 

جهة ومتطلبات التنمية وحاجات جمالت العمل من جهة اخرى.
  وعلى �شعيد التعليم اجلامعي فقد بداأت حكومتي مراجعة �شاملة لالنظمة والتعليمات املعمول بها يف 
اجلامعات الر�شمية والهلية بهدف تطويرها وتعديلها مبا يعزز ا�شتقالل اجلامعات ويتنا�شب والتطور 
العلمي والجتماعي والدميقراطي يف املجتمع الردين. وحت�شني او�شاع العاملني فيها لرفع كفاءتهم خدمة 

للعملية الكادميية وتويل حكومتي اهتماما خا�شا بجامعة اآل البيت خدمة لغاياتها العربية وال�شالمية.
  وقد �شهدت احلركة الريا�شية وال�شبابية يف اململكة تفعيال كبريا، حيث �شاركت الندية يف انتخابات 
الريا�شية  املجمعات  من  عدد  اجناز  مت  كما  الوملبية،  الريا�شية  الحتــادات  ادارة  جمال�ش  اع�شاء 
الوطنية من  وان�شاأت حكومتي املركز الردين لعداد املدربني ل�شتثمار الطاقات  الوطن،  يف ارجاء 
املدربني وتوجيهها للنهو�ش مب�شتوى اللعاب الريا�شية يف مختلف انحاء اململكة. كما بادرت با�شتثمار 
طاقات ال�شباب وتوجيهها توجيها مثمرا من خالل اللجنة العليا للعمل التطوعي، كما اجنزت اربعة 

مخيمات �شبابية ا�شافة الى بيت ال�شباب يف مدينة العقبة.
 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب

  لقد وا�شلت حكومتي مكملة للجهود ال�شابقة م�شرية النه�شة الوطنية يف البناء والعمار وعلى كل 
�شعيد، و�شول الى مرحلة متقدمة من النمو القت�شادي والتقدم الثاقفي والجتماعي، حيث مت اقرار 
اقت�شادية  �شيا�شة  وفق   ،1997  - لالعوام1993  والجتماعية  القت�شادية  اخلم�شية  اخلطة  وثيقة 
انبثقت هذه اخلطة من  العام. وقد  القطاع  القطاع اخلا�ش ورفع كفاءة  تفعيل م�شاركة  تعتمد على 
بعني  اآخذة  امل�شتمرة  التنمية  تعزيز  على  فعملت  والجتماعي،  القت�شادي  للواقع  ال�شمولية  النظرة 
التوازن  اعادة  اهداف  الى  و�شول   ،1998  -  1992 للفرته  القت�شادي  الت�شحيح  برنامج  العتبار 
القت�شادية  ال�شيا�شات  من  متكاملة  حزم  تبني  مت  وقد  الوطني.  لقت�شادنا  واخلارجي  الداخلي 
والجتماعية التي توفر للقطاع اخلا�ش، الفر�ش الكافية والولوية يف ال�شتثمار والنتاج. كما وا�شلت 
حكومتي جهودها للحد من م�شكلة البطالة والفقر، فقامت بان�شاء عدد من امل�شروعات الرامية الى 
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التخفيف من عبء هذه امل�شكلة، وال�شعي نحو حت�شني م�شتويات الدخول، ومن هذه امل�شروعات م�شروع 
الوطنية،  املعونة  و�شندوق  والت�شغيل،  التنمية  �شندوق  ودعم  الفقرية،  لال�شر  الدخل  م�شادر  تنويع 
وتفعيل دور �شندوق الزكاة وجلانه. و�شتويل حكومتي الهتمام بذوي الحتياجات اخلا�شة من مختلف 
املعوقني  رعاية  قانون  عليه  ن�ش  ما  خالل  من  املعوق،  الردين  للعامل  عمل  فر�ش  لتوفري  الفئات، 
الردين، با�شتحداث مكاتب ت�شغيل خا�شة لتلك الفئة. كما �شتعمل على تعزيز دور القطاع التطوعي 
الجتماعي وتو�شيع قاعدة م�شاركة املواطنني يف حياتهم وحياة جمتمعاتهم، من خالل تاأ�شي�ش املزيد 
من اجلمعيات التعاونية واخلريية. كما اجنزت حكومتي مركز معلومات قطاع التنمية الجتماعية، 
الذي ي�شاهم يف تفعيل موؤ�ش�شات العون الجتماعي يف القطاعني العام واخلا�ش، ويعمل على تطويرها.
  وعلى ال�شعيدين املايل والنقدي، وا�شلت حكومتي جهودها نحو حتقيق مزيد من العتماد على الذات، 
مع املحافظة على ال�شتقرار املايل والنقدي وتخفيف اعباء املديونية اخلارجية. وتدل املوؤ�شرات الولية 
الت�شحيح  وبرنامج  تتفق  التوايل،  على  الثاين  وللعام  ايجابية  نتائج  حقق  قد  الوطني  القت�شاد  ان 
القت�شادي. ومن املتوقع ان يحقق الناجت املحلي والجمايل يف هذا العام منوا حقيقيا بحوايل )%6( 
كمخ�شلة لنمو مختلف القطاعات النتاجية، وخا�شة قطاعات الن�شاءات والزراعة وال�شياحة. كما 
يتوقع ان يبقى امل�شتوى العام لال�شعار على ما هو عليه، ومبا ل يزيد عن 5ر4%. وا�شتمرت احلكومة 
جاهدة يف العمل على تخفي�ش اعباء الدين اخلارجي من خالل اعادة هيكلة املديونية حيث مت اعداد 
التفاق الويل مع نادي لندن الذي ميثل البنوك التجارية الدائنة، على اعادة هيكلة الديون امل�شتحقة 
والبالغة )895( مليون دولر. و�شتقوم حكومتي بتوقيع التفاق النهائي ب�شاأن اعادة هيكلة هذه الديون 
الدائنة  احلكومات  موافقة  على  احل�شول  حكومتي  ا�شتطاعت  وقد  العام  هذا  نهاية  قبل  وفوائدها 
اع�شاء نادي باري�ش، على متديد الفرتة املتعلقة باعادة جدولة ديون يقدر حجمها ب )250( مليون 
دولر متثل الق�شاط والفوائد امل�شتحقة خالل الفرته من 1993/7/1 الى 1994/2/28. كما متكنا 
من تخفي�ش عجز املوازنه لهذا العام و�شبط النفاق، حيث غطت اليرادات املحلية ولل�شنة الثانية 
على التوايل يف تاريخ اململكة، كامل النفقات وجزءا كبريا من النفقات ال�شتثمارية. ومل يكن الجناز 
املايل مبعزل عن ال�شتقرار النقدي، فقد وا�شلت ال�شلطة النقدية بناء احتياطات اململكة من العمالت 
الجنبية، ورافق ذلك ا�شتقرار يف �شعر �شرف الدينار الردين. كما كان توزيع الت�شهيالت الئتمانية 
للبنوك وموؤ�ش�شات القرا�ش املتخ�ش�شة، على مختلف القطاعات النتاجية وقطاع اخلدمات، توزيعا 
الت�شريع املايل، تقوم حكومتي باعادة النظر يف  النمو امل�شتهدفة. ويف جمال  من�شجما مع �شيا�شات 
الت�شريعات املتعلقة باجلمارك و�شريبة ال�شتهالك والدخل، والرا�شي واملناطق احلرة و�شوق عمان 

املايل، لتواكب امل�شتجدات يف هذا ال�شاأن.
  وعلى ال�شعيد ال�شتثماري ال�شناعي عملت حكومتي على تاأمني الت�شهيالت املمكنة يف �شبيل توفري 
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مناخ ا�شتثماري م�شتقر، مما ا�شهم يف اتاحة الفر�شة لت�شجيل اكرث من )843( م�شروعا �شناعيا، 
التي مت  ال�شركات املحلية  الفا ومائتي فر�شة عمل جديدة. ا�شافة الى تزايد عدد  توؤمن احد ع�شر 
لت�شجيع  دائــرة  ا�شتحداث  مت  كما  �شركة.   )4017( العام  هذا  خالل  عددها  بلغ  والــذي  ت�شجيلها، 
اتخاذ  مت  وكذلك  و�شهولة.  ي�شر  بكل  م�شاريعهم  لتنفيذ  للم�شتثمرين  ا�شا�شي  كمرجع  ال�شتثمار 
من  عدد  مبراجعة  حكومتي  قامت  كما  واحلرفية.  ال�شناعية  املدن  يف  للتو�شع  الالزمة  الجــراءات 
التفاقيات القت�شادية والتجارية مع الدول العربية والجنبية، بهدف رفع م�شتوى التبادل التجاري 

معها وزيادة حجم ال�شادرات الوطنية الى ا�شواقها.
  وقد اظهرت حكومتي اهتمامها بالقطاع اخلا�ش، ودعم مبادرته وم�شاركته يف القرارات لقناعتها 

بدوره الفاعل يف النماء القت�شادي والجتماعي.
  وانطالقا من امياننا مبفهوم التواأمة بني الدميقراطية ال�شيا�شية، والدميقراطية القت�شادية، ومبداأ 
امل�شاركة يف �شنع القرار، فقد ابدت احلكومة اهتمامها باعادة ت�شكيل املجل�ش القت�شادي ال�شت�شاري 
وتو�شيع قاعدته من خرية رجال الفكر والراأي ودعته الى النعقاد ب�شكل دوري لو�شع احللول امل�شرتكة 
للق�شايا القت�شادية ال�شا�شية كت�شريعات ال�شتثمار، وال�شيا�شات املالية والنقدية، و�شيا�شة ال�شعار 

والجور، ومعاجلة م�شائل التخا�شية وم�شاهمات القطاعني العام واخلا�ش يف الن�شاط القت�شادي.
 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب

  لقد وا�شلت حكومتي اعمال التنقيب عن النفط والغاز يف مناطق الري�شة والبحر امليت، واجنزت 
التو�شعة يف محطة كهرباء الري�شة الغازية، ويجري الن حفر البئر الولى يف �شمال الري�شة، واتخاذ 

الجراءات الالزمة لن�شاء �شركة وطنية للنفط والغاز.
يف  املعدنية  الــرثوات  ل�شتك�شاف  ال�شروري  الفني  امل�شح  اعمال  ت�شتمر  املعدنية  الرثوة  جمال  ويف    
مختلف مناطق اململكة، حيث ظهرت نتائج ايجابية باكت�شاف خامات جديدة تب�شر باخلري. كما ي�شتمر 
العمل على تنمية م�شادر الطاقة املتجددة وتطويرها مثل ا�شتغالل طاقة الرياح والطاقة ال�شم�شية 

وال�شخر الزيتي.
املرتفعة  املناطق  يف  الرا�شي  من  م�شاحات  ا�شت�شالح  احلكومة  توا�شل  الزراعي  ال�شعيد  وعلى 
وتقدمي  احلماد،  منطقة  وتطوير  الوطني،  التحريج  م�شروع  واجنــاز  املثمرة،  بال�شجار  وزراعتها 
القرو�ش المنائية والت�شغيلية للمزارعني. وقد مت التوقيع موؤخرا على اتفاقية م�شروع تنويع م�شادر 
الدخل بالتعاون مع ال�شندوق الدويل للتنمية الزراعية، و�شيتم توقيع اتفاقية مع ال�شندوق العربي 

لالمناء القت�شادي والجتماعي، لتمويل امل�شاريع التي تخدم �شغار املزارعني.
ويف جمال العمل والتدريب املهني وال�شمان الجتماعي، تعمل حكومتي على توفري املناخ املالئم للعمل 
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ا�شرته، ومبا  وافراد  للعامل  وتوفري احلماية الجتماعية  املهنية،  العاملني و�شالمتهم  وامن  والنتاج 
ينه�ش بقدرات العاملني املهنية تاأهيال وتدريبا، ويعزز قدراتهم النتاجية. وتعمل حكومتي على متابعة 
الجراءات الد�شتورية والقانونية لجناز قانون العمل اجلديد، الذي يتميز بتح�شني �شروط الت�شغيل 
ويرعى �شوؤون املراأة العاملة، ويحقق املزيد من املكت�شبات للقوى العاملة. وقد و�شعت حكومتي الليات 
وال�شوابط الالزمة لتنظيم ا�شتخدام العمال الوافدين مع احلد من مناف�شتهم للقوى العاملة املحلية. 
الثالثة  النتاج  اطراف  لدعم جهود  العمل،  ا�شحاب  ونقابات  العاملني  لنقابات  دعمها  توا�شل  كما 
القوى  ت�شغيل  موؤ�ش�شة  قيام  م�شروع  حكومتي  بلورت  وقد  الوطني.  لالنتاج  خدمة  تكاملي  با�شلوب 
املهني،  العمل  تنظيم  قانون  م�شروع  اجناز  وكذلك  الوجود.  حيز  الى  اخراجها  �شيتم  التي  العاملة 
الذي يهدف الى ت�شنيف املهن وحتديد م�شتويات العمل املهني. وتعمل حكومتي على دعم موؤ�ش�شة 
التدريب املهني بهدف حت�شني نوعية املتدربني، وزيادة طاقاتها ال�شتيعابية لتقوم بتدريب )72( الف 
ال�شمان  ملوؤ�ش�شة  رعايتها  حكومتي  وتتابع  اخلم�شية)97-93(.  اخلطة  �شنوات  خالل  متدرب  عامل 
الجتماعي لتوفري التاأمينات الجتماعية، ودعم القت�شاد الوطني وحماية القيمة احلقيقية لموالها 

وتنميتها، بهدف متكينها من الوفاء بالتزاماتها جتاه حقوق امل�شرتكني فيها.
 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب

  لقد عملت حكومتي على تو�شيع مظلة التاأمني ال�شحي، وهي عاكفة على ا�شدار الت�شريع الالزم لي�شمل 
كل ابناء الوطن. كما ت�شعى لتعميم ون�شر الطب الوقائي، وتعمل على و�شع النظمة والتعليمات لغايات 
احكام الرقابة ال�شحية، وعلى �شعيد الطب العالجي يجري العمل على رفع طاقة ا�شتيعاب امل�شت�شفيات 
احلكومية، بزيادة عدد ال�شرة يف معظم م�شت�شفيات اململكة. وان�شاء م�شت�شفيات جديدة اهمها م�شت�شفى 
الوقت  ابي �شعيد، وتفعيل دور املراكز ال�شحية. ويف  الكرك وياجوز ودير  امللك عبداهلل، وم�شت�شفيات 

نف�شه تدعم حكومتي القطاع ال�شحي اخلا�ش، ليقوم بدوره الى جانب القطاع الطبي العام.
  كما تعمل حكومتي على اجناز م�شروع قانون البيئة لتنظيم التعاون بني اجلهات املعنية، ل�شيانة البيئة 
واحلفاظ عليها وحمايتها من التلوث، وذلك عن طريق ان�شاء موؤ�ش�شة عامة للبيئة تتمتع با�شتقالل مايل 
وجمل�ش اعلى لها، ي�شم ممثلني عن القطاعني العام واخلا�ش، واملوؤ�ش�شات واجلمعيات �شبه الر�شمية 
وا�شل  وقد  البيئية.  امل�شروعات  وتنفيذ  ال�شيا�شات  ر�شم  لكل منها دور يف  يكون  والتطوعية،  والهلية 
الردن جهده املتميز على ال�شعيد الدويل حلماية البيئة من خالل م�شاركته يف املوؤمترات والندوات، 

وتنفيذ ما ت�شمنته املواثيق الدولية اخلا�شة بحماية البيئة، التي �شاهم يف اعدادها والتوقيع عليها.
  وتوفريا لالمن الغذائي حافظت حكومتي على تاأمني املخزون ال�شرتاتيجي الغذائي بانتظام ومبا يغطي 
حاجة اململكة ل�شتة �شهور، كما حافظت على ا�شتقرار ا�شعار املواد الغذائية ال�شا�شية، �شمن حدود الدعم 
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املقرر مبا يف ذلك دعم النتاج الزراعي املحلي، و�شتعمل على ال�شتمرار يف توفري املواد الغذائية ال�شا�شية 
با�شعار مقبولة، مع العمل على اي�شال الدعم مل�شتحقيه توخيا لتحقيق العدالة وال�شالح القت�شادي.

  ويف جمال مياه ال�شرب تابعت حكومتي، متديد �شبكات املياه الرئي�شية والفرعية خلدمة التجمعات 
و�شلت  املياه، حيث  توزيع  كفاءة  لرفع  القائمة  ال�شبكات  العمل على حت�شني  مع  ال�شكانية اجلديدة، 

ن�شبة ال�شكان املخدومني ب�شبكات املياه العامة الى حوايل)98%( من �شكان اململكة.
  ويف جمال الري، فان حكومتي �شتم�شي قدما بتنفيذ خطة التنمية ال�شاملة لبقية مناطق الغوار، 
حيث مت اعداد خطة طموحة �شيبا�شر بتنفيذها خالل العام القادم لتنمية مناطق وادي عربة، على 

غرارما مت اجنازه يف وادي الردن والغوار اجلنوبية، وذلك جلعلها مناطق انتاج وجذب �شكاين.
اعدادها لن�شاء  بتنفيذ خطة جرى  العام  نهاية هذا  قبل  يبا�شر  ف�شوف  بال�شدود،  يتعلق  فيما  اما    
عدد من ال�شدود الكبرية، يف املواقع الواعدة على الودية املوؤدية ملناطق الغوار. كما �شت�شتمر بتنفيذ 
وذلك  الردنية،  امل�شلحة  القوات  مع  م�شرتك  بجهد  ال�شحراوية  وال�شدود  احلفائر  ان�شاء  برنامج 

لغرا�ش امل�شاهمة يف تنمية مناطق البادية.
  وعلى �شعيد ال�شكان تقوم حكومتي بدورها يف امل�شاعدة على تاأمني ال�شكن املنا�شب، وتاأمني اخلدمة 

اخل�شرية لال�شر ذات الدخل املحدود.
وتاأمينها  وجتهيزها  و�شيانتها  العامة  الطرق  �شبكة  وتطوير  ان�شاء  با�شتكمال  حكومتي  تقوم  كما    

بالو�شائل املرورية الالزمة، وموا�شلة ان�شاء الطرق، ودعم ورعاية قطاع الن�شاءات.
  ويف جمال النقل فقد �شرعت حكومتي باتخاذ اخلطوات الكفيلة لتوحيد جهة ال�شراف يف قطاع النقل 
وحفز القطاع اخلا�ش للم�شاركة ال�شتثمارية يف ادارة وملكية قطاع النقل، كما اعدت م�شروع ت�شكيل 
املجل�ش العلى للنقل وجلانه القطاعية، للم�شاهمة يف ر�شم ال�شيا�شة العامة للمرحلة امل�شتقبلية لهذا 
الالزمة لعادة  باتخاذ الجراءات  وقامت  النقل.  بتاأ�شي�ش مركز معلومات قطاع  وبا�شرت  القطاع، 

بناء موؤ�ش�شة امللكية الردنية لتمكينها النهو�ش مب�شوؤولياتها الوطنية.
وتراثا  قومية  ثــروة  باعتبارها  التارخية  واملباين  الثرية  للمواقع  كبريا  اهتماما  حكومتي  وتــويل    
ثقافيا نعتز به، ومراكز جذب لل�شياحة املحلية واخلارجية. كما تعمل على تطوير املرافق ال�شياحية، 
وتوفري البنى التحتيه، والفوقيه ملناطق التنمية والتطوير ال�شياحي يف مختلف انحاء املناطق واملواقع 
ال�شياحية، وتنويع خدماتها وتاأهيلها، ل�شتقبال ال�شياح والزوار من املواطنني و�شيوف الردن مما يوؤدي 
الى زيادة يف حجم العائدات القت�شادية ب�شكل يدعم ميزان املدفوعات ويرفد اخلزينة بالعمالت 
ال�شعبة ويوؤدي الى زيادة يف ن�شبة النمو القت�شادي وحجم الناجت القومي الجمايل، و�شيكون للقطاع 
لزيادة  الالزمة  احلوافز  توفري  طريق  عن  ال�شياحي،  والبناء  التنمية  خطط  يف  رئي�ش  دور  اخلا�ش 
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حجم ال�شتثمار وت�شهيل الجراءات وا�شدار الت�شريعات الالزمة لتحقيق التنمية ال�شياحية املن�شودة، 
وتنفيذ حمالت الت�شويق والرتويج يف ال�شواق ال�شياحية الدولية.

 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب
  ان امياننا بوحدة هذه المة، وم�شتقبل اجيالها يتطلب منا ان نعمل على احياء الثقة املتبادلة بني 
الفرقة  ونبذ  العربي،  الت�شامن  م�شرية  اكتنفت  التي  وال�شلبيات  العقبات  وجتاوز  العرب،  ال�شقاء 
خل�شام واحالل التفاهم والوئام، فعوامل التالقي العربي تفوق بكثري عوامل التباعد والفرتاق ول 
بد من ان ننطلق يف عملنا العربي من مفهوم امننا القومي ال�شامل، وم�شاحلنا املتداخلة وم�شتقبلنا 

امل�شرتك، و�شول الى �شمولية احلل ملختلف ق�شايانا ال�شرتاتيجية.
  ان املرحلة الراهنة تقت�شي منا املزيد من ال�شعي نحو العمل بدرجة عالية من التن�شيق والتعامل مع ق�شية 
ال�شالم من موقف من�شق متكامل، و�شول الى ا�شتعادة احلقوق الفل�شطينية والعربية العادلة، واهلل من 
وراء الق�شد. و�شيوا�شل الردن جهده املكثف مع الدول ال�شالمية ال�شقيقة لتمتني عالقاته بها. وتعزيز 

تعاونه معها، واظهار ديننا احلنيف ب�شورته الن�شانية امل�شرقة، ومبادئه ال�شمحة، وانفتاحه امل�شتنري.
  و�شيعزز الردن عالقاته مع دول العامل، ويف هذا املجال اقامت حكومتي عالقات دبلوما�شية مع الدول 
امل�شاعدات  تقدمي  و�شاهمت يف  افريقيا،  وجنوب  وارترييا  ا�شتقلت حديثا  التي  ال�شيوية  ال�شالمية 

الن�شانية لكل من ال�شومال والبو�شنة والهر�شك.
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

   ان م�شرية الوطن املباركة، حتتاج الى كل جهد مخل�ش وعمل دوؤوب، وتعاون مثمر، بني ابناء اأ�شرتنا 
الواحدة، م�شوؤولني ومواطنني، اأعانكم اهلل جميعا على مهامكم الكبرية، ووفقكم و�شدد على طريق 

اخلري والر�شاد خطاكم.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الثانية
ملجل�ش الأمة الردين الثاين ع�شر

 

ال�شبت 17 جمادى الولى 1415 هجرية 
املوافق 22 ت�شرين الول 1994 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على النبي العربي الها�شمي الأمني 

وعلى اآله و�شحبه اأجمعني 
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
       با�شم اهلل العلي القدير وعلى بركته تعالى اأفتتح الدورة العادية الثانية ملجل�ش الأمة الردين الثاين 
ع�شر، وانه ملما يبعث الر�شى يف النف�ش اأن يلتئم جمل�شكم الكرمي يف هذا املناخ الطيب الذي ي�شهد فيه 
بلدنا ا�شتمرار م�شريته يف التنمية والدميقراطية، ويجني ثمار �شموده يف وجه التحديات والأعا�شري، 
بثقة واقتدار وم�شداقية، حتى و�شل ابناوؤه الى نتائج ملمو�شة وهم يخو�شون معركة ال�شالم دفاعا 
عن حقوق هذا الوطن التاريخية يف اأر�شه ومياهه وم�شتقبل اأبنائه، ثم وهم ينه�شون مع دعاة ال�شالم 
حتت راية الأمم املتحدة مب�شوؤوليات ان�شانية حلفظ ال�شالم يف عدد من الأماكن امل�شطربة يف هذا 
العامل، الذي يحملون اليه �شورة الن�شان الردين امل�شلح بالعلم والوعي والكربياء، يف عامل ي�شهد من 
التحولت العميقة ما يبعث على القلق، ويفر�ش �شرورة الرتقب واليقظة واملتابعة والحتواء نتائجها 
ودفعها نحو خري الن�شان وحريته، وا�شت�شراف م�شتقبل الجيال بروؤية مب�شرة جتعل هذه املتغريات 
�شوءا على طريق التقدم الن�شاين، ومتنع ا�شتغاللها على �شورة جتعل النا�ش وقودا ملا قد ي�شاحبها 

من اأطماع وهيمنة وا�شتغالل.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

كانت  اذ  دقتها،  وتــقــدرون  �شعوبتها  تعرفون  التي  الظروف  يف  م�شريتها  حكومتي  تابعت  لقد         
امل�شوؤوليات وما تزال كبرية من اجل مواجهة اعباء ا�شتكمال التنمية الوطنية ال�شاملة، وتعزيز امل�شرية 
الدميقراطية، وموا�شلة العمل من اجل �شالم عادل و�شامل، والنفتاح على ال�شقاء من حولنا �شمن 
�شيغة جديدة تعيد الروح الى النظام العربي. كما كان على حكومتي ان توا�شل عملها من اأجل ال�شالح 
ال�شامل على اأ�ش�ش علمية يف �شائر جمالت احلياة وحماية النهج الدميقراطي، والت�شدي لكل ما مي�ش 
واحدة  اردنية  ا�شرة  �شمن  الوطني  الن�شيج  وحماية  القانون  �شيادة  وتعزيز  واأمنهم  املواطنني  حرية 
يجتمع ابناوؤها على اخلري، ويعمقون اأوا�شر املودة بينهم، ويوؤكدون التزامهم الثابت بالد�شتور وامليثاق 
الوطني والتعددية ال�شيا�شية و�شيادة القانون، لأن �شورة الردن اجلديد ل تكون ال على هذا ال�شكل، 
وقد حتقق له، واحلمد هلل من العلم والوعي ما يفتح املجال امام اكتمال روؤيته، ون�شج جتربته والت�شدي 

لكل محاولت حتجيم دوره، اأو اثارة الغبار لت�شويه �شورته، اأو بث الفرقة بني اأبنائه.
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ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب
        ان احد املعاين املتمثلة يف انعقاد هذه الدورة هو التاأكيد على تعزيز دور جمل�ش الأمة يف م�شريتنا 
ال�شورية التي تر�شخت دعائمها على مبادئ احلق واحلرية والعدل، والتزمت بالتعددية واحرتام الراأي 
والراأي الخر دومنا تع�شب اأو تطرف او انغالق. وهاهي  امل�شرية الدميقراطية تتجذر يف ثرى الوطن 
يوما بعد يوم كما جتذر قبلها ال�شهداء والأباء من الرعيل الذين واجهوا الزمن ال�شعب يوم كان عليهم 
ان يتعلموا، ويزرعوا، ويقاتلوا، وتلك �شواهد �شربهم وا�شرحتهم ممتدة بني الكرامة والقد�ش......، 
القد�ش التي مل ينحن الردنيون على ا�شوارها وبوابات اق�شاها ال ركعا �شجدا هلل او �شهداء يف �شبيل 
جمدها... ومقد�شاتها التي ما تزال وديعة لدى الها�شمني ي�شرون على رعايتها واعمارها وال�شراف 
عليها وفاء لالمة، لأن اأي فراغ ين�شاأ يوؤدي الى �شياع تلك املقد�شات والعبث بكل موروث الأمة اخلالد 
فيها. و�شتظل القد�ش اأغلى املواقع وجوهرة ال�شالم و�شتظل عالقتنا بها اأكرب من كل ما يتخيله الذين 

ل يدركون تاريخنا فيها، لنها عالقة م�شتمدة من الدين والنبوة والتاريخ وال�شهادة.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

       لقد كانت عمان وما تزال ملتقى العرب، وهكذا جاء خيار الخوة يف اليمن العزيز لاللتقاء فيها 
حول وثيقة العهد والتفاق، وكان �شعينا من�شبا على تاأكيد احلوار والوحدة بني ابناء اليمن ال�شقيق، 
يوم  الن�شانية  بامل�شاعدات  لنجدتهم  اندفعنا  ثم  بينهم،  الدماء  حق  اأجل  من  ا�شتطعنا  ما  وبذلنا 
تفجرت الأزمة وما نزال قريبني منهم وهم يعلون �شرح الوحدة والدميقراطية. وعمان اأي�شا قريبة 
من معاناة الأهل يف العراق، وت�شعى الى و�شع حد لهذا التطاحن العربي الذي خ�شر فيه الخوة كلهم 
ما خ�شروا يوم غاب احلل العربي الذي كنا اأول املنادين به. ونحن اذ نوؤكد حر�شنا على رفع املعاناة 
عن اأي �شعب عربي يتعر�ش لها، لنوؤكد حق كل دولة عربية يف امنها وا�شتقرارها و�شيادتها، كما نوؤكد 
اأهمية جتاوز املا�شي بكل جراحه والرتقاء الى م�شتوى جديد يف العمل ال�شيا�شي العربي، حتى تتمكن 
اقطار المة من حماية اأمنها وا�شتقاللها وحقوقها وحتى تكون الأمة كلها حا�شرة يف امل�شهد الن�شاين 
اجلديد وتتحقق طموحات �شعوبها يف احلرية والكرامة والعدل والتقدم. وت�شبح كلها �شفا واحدا، 
العامل احلافل  وتاأخذ موقعها احلقيقي يف هذا  والوعي،  الكرامة واحلرية  اأجيالها حالة من  وت�شود 

بالتحديات واملتغريات املت�شارعة.
       ومن هذا ال�شرار على و�شوح الروؤية القومية، وثبات املوقف الردين اأعلنا، وقوفنا املطلق �شد 
ا�شتخدام ال�شالح جمددا بني ال�شقاء العرب حتت اأي ظرف، واأعلنا اأننا �شد اأي تهديد من �شقيق 
عربي ل�شقيقه العربي، واأكدنا حر�شنا على الدم العربي، وال�شالح العربي، واأعدنا النداء الى احلوار 
وقلنا اأن ال�شالح العربي ما كان له اأن يرفع يف وجه ال�شقيق العربي، ول يجوز اأن يرفع، واأن الردن 

�شيقف يف اأي جهة عربية تخرق هذا املبداأ ودون اأي تردد.
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ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب
       لقد قامت حكومتي بتعديل قرار فك الرتباط القانوين والداري بني ال�شفتني لي�شمل املحاكم 
على  الطريق  قطع  على  منها  حر�شا  القد�ش  عدا  ما  الغربية  ال�شفة  يف  الوقــاف  ودوائــر  ال�شرعية 
عوامل اخلالف التي ظهرت يف العديد من القرارات والت�شريحات التي �شدرت عن بع�ش امل�شوؤولني 
من  هناك  العاملون  الردنيون  املوظفون  له  تعر�ش  ما  على  اطالعنا  وبعد  الفل�شطينية،  ال�شلطة  يف 
م�شايقات واعلنا حر�شنا الكامل على ان تظل املقد�شات يف القد�ش ال�شريف يف ظل الولية الدينية 
التي ننه�ش بها با�شم المة، فهي رمز ال�شالم الدائم بني املوؤمنني ومهوى اأفئدتهم جميعا ولن نفرط. 
مب�شوؤولياتنا الدينية جتاه املقد�شات حتت كل الظروف والحوال وانني لحمد اهلل ان كرمني �شبحانه 
وتعالى، في�شر يل النهو�ش مب�شوؤولياتي الدينية والتاريخية جتاه املقد�شات، فتم بف�شل اهلل وتوفيقه 
اجناز العمار الها�شمي الثالث للم�شجد الق�شى وقبة ال�شخرة امل�شرفة على اأف�شل وجه. كما يجري 
حاليا اعادة �شنع منرب �شالح الدين. و�شنوالى - باذن اهلل - العمل على اعمار مقامات ال�شحابة 
وا�شرحتهم، وحت�شني املناطق املحيطة بها يف مختلف انحاء اململكة، وقد مت اجناز ت�شاميم املرحلة 
الولى من م�شروع تطوير هذه املقامات يف املزار اجلنوبي، و�شوف يطرح عطاء التنفيذ قريبا. كما 
و�شتدعم  ال�شمالية.  الغــوار  يف  عبيدة  ابي  اجلليل  ال�شحابي  ملقام  الت�شاميم  اعداد  حاليا  يجري 
حكومتي اداء امل�شاجد لر�شالتها يف التوجيه ال�شالمي الر�شيد التزاما باحكام ال�شرع احلنيف ومبادئ 

العتدال والو�شطية التي جاء بها ال�شالم.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

اأولهما         حر�شا من حكومتي على �شون امل�شرية، فقد وجهناها الى امرين ا�شا�شيني متالزمني، 
�شيادة القانون وحتقيق العدل بني النا�ش، وثانيهما دعم قواتنا امل�شلحة واجهزتنا المنية كافة بكل 
ما حتتاج. ففي جمال �شيادة القانون نوؤكد حر�شنا الكامل على ا�شتقالل الق�شاء وتوفري املتطلبات 
بكفاءة  واجبها  لتوؤدي  املحاكم  ودعم  وم�شوؤولياته،  بواجباته  النهو�ش  يف  ت�شاعده  التي  ال�شرورية 
واقتدار. وو�شع الت�شريعات التي ت�شمن ذلك، وقد وفرت احلكومة احلوافز ال�شرورة للق�شاة ل�شمان 

حياة كرمية لهم.
       اأما قواتنا امل�شلحة واأجهزة المن واملخابرات والدفاع املدين، درع الوطن وذراع القانون، و�شياج 
احلرية والدميقراطية، فهم قرة العني ومحل اعتزاز �شعبنا، واليهم جميعا، ويف مواقعم كلها، نتوجه 
من جمل�شكم املوقر، بتحية املحبة والفخر والتقدير فهم فر�شان المة، وحملة ر�شالة الثورة العربية 
الكربى، و�شوف تنه�ش حكومتي مب�شوؤولياتها بتوفري ما يحتاجون لتطوير قدراتهم، وتنمية كفاءاتهم 
الن�شان  حقوق  ان  يوم.   بعد  يوما  الن�شان  حركة  على  يهيمن  الذي  املت�شارع  التطور  مع  يتالءم  مبا 
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الردن  لبناء  متكاملة  واحدة  منظومة  ال�شتقرار،  و�شمان  المن،  وحماية  والدميقراطية،  وحرياته، 
القوي املتمكن من عنا�شر احل�شارة، القادر على النهو�ش مبا يحمل من م�شوؤوليات مل تكن اأبدا خا�شة 
به وحده، وامنا متتد لت�شمل حمل اأمانة الدفاع عن المة كلها؛ حريتها، وتاريخها، واأمنها، وم�شتقبلها.
       وملا كنا حري�شني على تهيئة املناخ املنا�شب لطالق طاقات البداع واملبادرة يف موؤ�ش�شاتنا العامة 
اأو  واخلا�شة، وحتقيق العدالة والتوازن بني احلقوق والواجبات ، دون حتيز او متييز، او تع�شب جلهة 
جماعة اأو طائفة، فقد اأ�شدرنا تكليفنا لأخي وقرة عيني وويل عهدي، �شاحب ال�شمو امللكي المري احل�شن 
املرحلة  هذه  ملواجه  العــداد  م�شوؤولية  تتولى  كي  والتحديث  للتطوير  امللكية  اللجنة  لرئا�شة  طالل،  بن 
اجلديدة، بكل ما عرفناه وعرفه �شعبنا عن �شموه من روؤية عميقة، وحر�ش على تر�شيخ مفهوم بناء دولة 
املوؤ�ش�شات، والتاأكيد على �شيادة القانون، وتعميق احلر�ش على �شيانة املال العام وحمايته من العبث، 

دون ت�شامح اأو تهاون مع اأي مظهر من مظاهر الت�شيب وا�شتغالل املنا�شب الوظيفية لأي نفع �شخ�شي.
الالمركزية  تعزيز  الى  ت�شعى  احلكومة  ان  الى  ن�شري  ال�شالح  جمالت  من  املجال  هذا  ويف           
الدارية وتعزيز دور املجال�ش التنفيذية وال�شت�شارية يف املحافظات، وقد مت احداث اأربع محافظات 
جديدة �شمن روؤية ادارية وتنموية متطورة، وقد اأفردت حكومتي وزارة دولة للتنمية الدارية لتتولى 
عملية ال�شالح الداري ب�شكل علمي موؤ�ش�شي، يرفع كفاءة اجلهاز، وي�شهل على املواطن احل�شول على 
حاجاته، كما �شدر قانون معدل لقانون البلديات لتعزيز التنمية املحلية، والالمركزية، وامل�شاركة يف 

�شنع القرار، وا�شتحدثت )64( بلدية جديدة، بال�شافة الى عدد من املجال�ش القروية.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

�شليم  اقت�شادي  ومنو  نقدي  ا�شتقرار  ظل  يف  ثابته  بخطوات  تقدمه  الوطني  القت�شاد  وا�شل         
اأن يبلغ منو  مع املحافظة على �شعر �شرف الدينار الردين واحتواء ارتفاع تكاليف املعي�شة. ويتوقع 
الناجت املحلي الجمايل احلقيقي حوايل 5.5% هذا العام، وهذه هي ال�شنة الثالثة على التوايل التي 
يحقق فيها القت�شاد الوطني نتائج ايجابية مرتفعة تفوق ب�شورة وا�شحة الزيادة ال�شكانية. كان اداء 
القت�شاد الوطني متفقا مع اهداف برنامج النعا�ش والت�شحيح القت�شادي وباأداء اأف�شل يف العديد 
من املجالت، فلقد مت تخفي�ش العجز يف املوازنة العامة. كما مت اي�شا تخفي�ش عبء خدمة الدين 

اخلارجي، وتقلي�ش فجوة العجز يف امليزان التجاري.
       لقد جنم هذا الداء املتميز عن حزمة من الجراءات الت�شحيحية التي اتخذتها حكومتي لغايات 
املالية  الت�شريعات  العام لال�شعار وتطوير  امل�شتوى  تر�شيد النفاق وزيادة اليرادات واملحافظة على 
ومتطلبات  القت�شادي  والت�شحيح  النعا�ش  برنامج  ومقت�شيات  يتنا�شب  مبا  وحتديثها  وال�شريبية 
املرحلة القادمة، ويجري العمل حاليا على تعديل قوانني اجلمارك و�شريبة الدخل، وموؤ�ش�شة املناطق 
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بهدف  املــايل،  عمان  و�شوق  والجنبية،  العربية  ال�شتثمارات  وتنظيم  ال�شتثمار،  وت�شجيع  احلــرة، 
ايجاد املناخ ال�شتثماري اجلاذب لروؤو�ش الأموال العربية والجنبية وت�شجيع الدخار، و�شتعر�ش هذه 

امل�شاريع على جمل�شكم املوقر تباعا.
ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

        تعمل حكومتي اأي�شا على ا�شتمرار �شيا�شة العتماد على اليرادات املحلية لتغطية جميع النفقات 
اجلارية وق�شم من النفقات الراأ�شمالية، وا�شرتداد الكلف احلقيقية للخدمات وال�شلع، وح�شر الدعم 

يف �شريحة املواطنني ذوي الدخل املحدود.
نتيجة  الجنبية،  العملة  من  اململكة  احتياطات  لها  تعر�شت  التي  ال�شغوط  من  الرغم  وعلى           
امل�شكلة،  هذه  جتاوز  ا�شتطاع  املركزي  البنك  ان  ال  املنطقة،  يف  امل�شتقرة  غري  ال�شيا�شية  لالأو�شاع 
ومتكن من الحتفاظ باحتياطي منا�شب من العمالت الأجنبية، كما متكن من اعادة بناء احتياطياته 
يف  الأو�شاع  ل�شتقرار  نتيجة  اآخر  بعد  �شهرا  تزداد  حاليا  وهي   ، املر�شي  احلد  الى  م�شتواها  ورفع 
البنك  اأن  كما  الحتياطات.  هذه  لبناء  عليه  احل�شول  من  حكومتي  متكنت  الذي  والدعم  املنطقة، 

املركزي متكن من متابعة عملية التحكم يف اأ�شعار ال�شرف املعتاد.
        لقد جنحت حكومتي يف تخفي�ش اأعباء خدمة الدين اخلارجي �شواء اأكان ذلك ب�شورة مبا�شرة 
بالغاء اأجزاء من الدين اأم من خالل �شراء الدين بعد احل�شول على خ�شم عال. وقد مت التوقيع على 
اتفاقية مع دول اأع�شاء نادي باري�ش ودول اخرى لعادة جدولة)1340( مليون دولر. كما مت التوقيع 
على التفاقية النهائية مع البنوك التجارية اأع�شاء نادي لندن، لعادة هيكلة جميع الديون التجارية 

امل�شتحقة والبالغة )895( مليون دولر.
اذ  القادم  العام  يف  واملالية  القت�شادية  ال�شيا�شات  هذه  تطبيق  يف  ت�شتمر  اأن  حكومتي  وتاأمل         
الثالثة  العوام  يف  حققها  التي  نف�شها  املرتفعة  بالن�شب  بالنمو  الوطني  القت�شاد  ي�شتمر  اأن  يتوقع 
املا�شية بال�شافة الى تخفي�ش عجز املوازنة العامة وعجز امليزان التجاري، واملحافظة على امل�شتوى 
املديونية اخلارجية. و�شتعتمد �شيا�شة  الى تخفي�ش عبء  الرامية  العام لال�شعار، وموا�شلة اجلهود 
ال�شتثمار على اع�شاء دور اأكرب ل�شتمثارات القطاع اخلا�ش واعادة هيكلة بع�ش املوؤ�ش�شات العامة 
لتحويلها الى �شركات عامة، ومن ثم حتويل بع�ش ملكيتها وادارتها الى القطاع اخلا�ش بهدف حت�شني 

م�شتوى الداء والكفاءة وحتفيز م�شاركة القطاع اخلا�ش وا�شتثماراته يف م�شرية التنمية.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

والتوجيه  والثقافة  والتعليم  الرتبية  جمالت  يف  املطلوب  التقدم  لتحقيق  حكومتي  �شعت          لقد 
املرافق  وتطوير  الرتبوية  اخلدمات  توفري  حكومتي  وا�شلت  والتعليم  الرتبية  جمال  ففي  والعــالم، 
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يف  الطلبة  ن�شبة  فانخف�شت  ال�شامل،  املدر�شي  للبناء  ق�شوى  عناية  واأولت  التعليمية،  والت�شهيالت 
. وقد  الى )%10(  الفرتتني  املدار�ش ذات  الطلبة يف  ون�شبة  اأقل من )%14(  الى  امل�شتاأجرة  الأبنية 
مهنية  بتخ�شي�ش عالوة  وذلك  املعلمني،  اأو�شاع  اأجل حت�شني  من  الى حكومتنا  توجيهاتنا  اأ�شدرنا 
للمعلم ترتبط بالتاأهيل والجناز، وتوفري قر�ش بحوايل)20( مليون دينار ل�شندوق ا�شكان املعلمني 
تتحمل اخلزينة فوائده. كما ا�شتكملت الوزارة تطبيق املناهج والكتب املدر�شية اجلديدة جلميع �شفوف 
املرحلة ال�شا�شية و�شيكتمل تطبيقها يف مرحلة التعليم الثانوي خالل العام القادم،كما �شتعمل على 
الى ما حتقق من اجناز يف  العامة، وجتدر ال�شارة  والتقومي والمتحانات  التدري�ش  اأ�شاليب  تطوير 

جمال محو الأمية اذ انخف�شت ن�شبتها بني من جتاوزت اعمارهم اخلام�شة ع�شرة الى )%14(.
       وعلى �شعيد التعليم العايل فان حكومتي حري�شة على تر�شيخ ا�شتقالل اجلامعات ومنحها كل 
الدعم لتاأكيد قدرتها على التميز، وقد ح�شنت او�شاع العاملني فيها، وجتري مراجعة �شاملة لأو�شاع 
املجتمع  كليات  اأو�شاع  ودرا�شة  التنموية.  مع احلاجات  وتوثيق عالقته  كفاءته،  لرفع  العايل  التعليم 

لعادة الهيكلة الالزمة لها للمالءمة بني خريجيها وتلبية حاجات املجتمع املتغرية با�شتمرار.
ويبعث يف النف�ش الر�شا، وي�شيف �شورة زاهية الى عطاء هذا الوطن لمته افتتاح جامعة اآل البيت 
مب�شتويات الدرا�شة العليا الثالثة لبناء الأمة وعلمائها الذين وفدوا الى رحابها، وناأمل اأن تنال هذه 
اخلطاب  بعث  اعــادة  مب�شوؤولية  لتنه�ش  ومــوؤازرة  دعم  من  حتتاجة  ما  العاملية  ال�شالمية  اجلامعة 

ال�شالمي الى الأمة والعامل اأجمع .
واملن�شاآت  املجمعات  اكمال  على  وحر�شت  والريا�شة  ال�شباب  رعاية  على  حكومتي  عملت  لقد         
الريا�شية يف عدد من مدن اململكة ويجري حاليا ان�شاء مدينة ريا�شية متكاملة يف الزرقاء وتاأ�شي�ش 
مركز اعداد املدربني والقادة الريا�شيني. و�شتعمل على ا�شتكمال م�شاريع املراكز النموذجية واحياء 

مع�شكرات احل�شني للعمل والبناء ل�شتثمار طاقات ال�شباب يف بناء الوطن.
       اأما يف جمال الثقافة فقد حر�شت حكومتي على دعم احلركة الثقافية وتن�شيطها ورعاية املبدعني 
والفنية،  وامل�شرحية  الثقافية  الهيئات  وازدادت  والفنانني،  والأدبــاء  الكتاب  ودعم  البــداع،  وحماية 
و�شتعمل حكومتي على اجناز م�شروع قانون نقابة الفنانني ، وم�شروع قانون �شندوق التنمية الثقافية، 
الوطنية  للمكتبة  خا�شة  عناية  وايالء  املحافظات،  مختلف  يف  ثقافية  مراكز  فتح  على  �شتعمل  كما 

واملركز الثقايف امللكي.
        اأما يف جمال العالم فتوؤكد حكومتي حر�شها الكامل على حرية الراأي والتعبري يف و�شائل العالم 
وال�شحافة وفق اأحكام القانون، ويف اطار من احرتام احلقيقة وقيم المة وتراثها اخلالد،والدفاع عن 

م�شالح الوطن العليا، وحماية حقوق الآخرين، بعيدا عن ظواهر التهام والبتزاز والثارة.



213

 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب
والوقائية،  العالجية  املجالت  يف  وتو�شيعها  ال�شحية  اخلدمات  تطوير  حكومتي  وا�شلت          لقد 
ويتوقع اأن ي�شبح عدد اأ�شرة امل�شت�شفيات)2788( �شريرا يف نهاية هذا العام، ويجري العمل يف ان�شاء 

م�شت�شفيات جديدة حكومية وخا�شة منها م�شت�شفى امللك عبد اهلل يف جامعة العلوم والتكنولوجيا.
الدوية  فح�ش  ونظام  الغذاء  و�شالمة  �شحة  نظام  �شدر  فقد  ال�شحية  الت�شريعات  جمال  يف  اما         
و�شتحال الى جمل�شكم الكرمي م�شاريع قوانني الغذاء والدواء والتاأمني ال�شحي ال�شامل. واأحالت حكومتي 
ال�شيا�شة  اقرار  لتتولى  البيئة  موؤ�ش�شة  ان�شاء  يت�شمن  الذي  البيئة  قانون  م�شروع  الكرمي  جمل�شكم  الى 
البيئية، واعطاء حوافز �شريبية للمحافظة عليها من عوامل التلوث. وقد بداأت حكومتي هذا العام بتنفيذ 

م�شاريع مهمة حلماية البيئة منها م�شروع املحافظة على واحة الأزرق وم�شروع محمية �شانا.
فقد  املتدين  الدخل  ذوي  احــوال  وحت�شني  الفقر  من  واحلــد  الجتماعية  التنمية  جمــال  ويف         
ال�شراف  وزيادة  والت�شغيل،  التنمية  الوطنية، و�شندوق  املعونة  دور �شندوق  تفعيل  وا�شلت حكومتي 
تطوير  على  و�شتعمل حكومتي  الجتماعي،  والعون  �شبكات احلماية  ودعم  على اجلمعيات اخلريية، 
ال�شرة،  وزيادة متا�شك  الطفولة،  قانون حلماية  اخراج  الجتماعي، ويف مقدمتها  العمل  ت�شريعات 

و�شون خياراتها.
مع  املقرر  الدعم  حدود  �شمن  الأ�شا�شية  الغذائية  املواد  ا�شعار  ا�شتقرار  على  حكومتي  وعملت         
اي�شاله الى م�شتحقيه. ودعم النتاج الزراعي املحلي، وتاأمني مخزيون ا�شرتاتيجي من املواد الغذائية 
بزيادة الطاقة التخزينية يف مناطق اململكة املختلفة. ويجري التو�شع يف ان�شاء ال�شوامع وامل�شتودعات 

واأ�شواق املوؤ�ش�شة ال�شتهالكية املدنية.
وان�شاء  الرتبة  وحفظ  الرا�شي  ا�شت�شالح  م�شاريع  حكومتي  تابعت  فقد  الزراعي  املجال  ويف         
تنويع  وم�شروع  الغذاء  انتاج  زيادة  م�شروع  بتنفيذ  بداأت  كما  الرتابية،  الرعويةواحلفائر  املحميات 
منها  ا�شتفاد  دينار  مليون   )6.8( الزراعية  القرو�ش  بلغت  وقد  الفقرية.  لالأ�شرة  الدخل  م�شادر 
)3259( مزارعا. كما قامت حكومتي دعما للمزارعني بتحمل فوائد القرو�ش الزراعية التي بلغت 

)11( مليون دينار تقريبا.
الى  املتاحة، فقد عمدت حكومتي  واملواد  التوازن بني احلاجات  لعدم  ونتيجة  املياه،         ويف جمال 
ايجاد م�شادر مائية جديدة وتطويرها وا�شتغاللها، وقد مت اجناز م�شروع جر مياه الهيدان خلدمة 
محافظتي العا�شمة ومادبا، كما يجري حاليا تنفيذ خطة طموحة ل�شتبدال �شبكات املياه القدمية يف 
مدن اململكة املختلفة. وتقوم حكومتي بتنفيذ خطة لن�شاء عدد من ال�شدود حيث بو�شر بان�شاء �شد 
الكرامة، ويجري ا�شتكمال الدرا�شات والت�شاميم ل�شدود الوالة واملوجب والتنور، كما يجري ان�شاء 
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احلفائر وال�شدود ال�شحراوية بجهد م�شرتك مع قواتنا امل�شلحة، ويجري حاليا التو�شع يف خدمات 
ال�شرف ال�شحي للمحافظة على البيئة وحماية م�شادر املياه.

لقد وا�شلت حكومتي جهودها احلثيثة لتحقيق املزيد من الجنازات يف املجالت ذات ال�شلة بخدمة 
املواطن وتقدمي الرعاية الالزمة له، ويف مقدمة ذلك رعاية العمال ودعم النقابات العمالية، واأودعت 
جمل�شكم الكرمي م�شروع قانون جديد للعمل يحقق مكت�شبات جديدة للعمال، وحت�شني ظروف الت�شغيل، 

ويراعي �شوؤون املراأة العاملة، وي�شمل لأول مرة العمال الزراعيني. 
الوافدة، وتعمل حاليا على اخراج  العمالة  العمل و�شبط         كما عملت حكومتي على تنظيم �شوق 
موؤ�ش�شة ت�شغيل القوى العاملة الى حيز الوجود، وتطوير التدريب املهني، وو�شع م�شروع قانون لتنظيم 

العمل املهني وتو�شيع مظلة ال�شمان الجتماعي.
       ويف جمال ال�شكان فقد اأجنزت حكومتي خم�شة م�شاريع يف عمان واربد والعقبة بطاقة )3183( 
البا�شا وال�شلط والزرقاء والعقبة بطاقة  وحدة، ويجري حاليا تنفيذ ثمانية م�شاريع يف عمان وعني 

)3758( وحدة يتوقع اجنازها يف مطلع العام القادم.
       وعملت حكومتي على اجناز)350( كيلو مرتا من الطرق الرئي�شية و )150( كيلو مرتا من الطرق 
ا�شتكمال طريق  البع�ش منها، ويجري حاليا  وتعبيد  الزراعية،  الطرق  و�شق عدد كبري من  القروية 
الزارة، واجلزء الثاين من طريق اربد ال�شونة ال�شمالية، وعدد اآخر من الطرق، و�شت�شتمر حكومتي يف 

ان�شاء الطرق مع الرتكيز على الطرق الزراعية، ودعم قطاع الن�شاءات للقيام مبهامه بكفاية.
لتحديد  الــربي  النقل  لقطاع  �شاملة  مراجعة  حاليا  جتري  حكومتي  فان  النقل  جمال  يف  اأمــا         
احتياجاته وتنظيمه وجتديد ا�شطوله، واعادة هيكلة موؤ�ش�شة النقل العام، ودرا�شة اجلدوى القت�شادية 
لن�شاء خط �شكة حديد من عمان الى احلدود ال�شورية. ومن اجلدير باملالحظة اأن حت�شنا ملمو�شا قد 
طراأ على اداء امللكية الردنية الت�شغيلي حيث نقلت )1،2( مليون راكب خالل العام املا�شي، وزادت 
ويجري  دينار،  مليون  الى )70(  راأ�شمالها من )21(  رفع  ومت  دينار،  مليون  ايراداتها مببلغ )30( 
العمل على حتديث ا�شطولها ملواكبة حركة النقل العاملية ومتطلبات املرحلة القادمة، وقد �شارفت على 

النتهاء من الدرا�شات املعمقة لتحويلها الى �شركة م�شاهمة عامة.
        اأما يف جمال ال�شياحة فان املوؤ�شرات ال�شياحية لهذا العام مطمئنة فقد زاد عدد زوار اململكة 
بحوايل 50% ، وملا كانت املرحلة القادمة بحاجة الى ا�شتثمارات وا�شعة ت�شتهدف تطوير امكانياتنا 
ال�شياحية والعالجية فان حكومتي تويل عناية خا�شة للقطاع اخلا�ش لال�شهام الرئي�شي يف هذا املجال. 
ونظرا لأهمية الطلب ال�شياحي على البرتاء فقد مت ت�شكيل جلنة عليا للتنمية ال�شياحية امل�شتدمية، 
العام واخلا�ش. وتقوم  القطاعني  املعنيني ومب�شاركة  للمنطقة ي�شم جميع  اقليمي  وجمل�ش تخطيط 
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والعالجية  ال�شياحية  امل�شاريع  واقرتاح  الفنية  الدرا�شة  باجناز  حاليا  املتخ�ش�شة  ال�شركات  احدى 
لتطوير ال�شاطئ ال�شرقي للبحر امليت. كما مت طرح عطاءات لبناء ا�شرتاحات �شياحية يف عدد من 
املواقع، ومت اجناز مدر�شة الف�شيف�شاء يف مادبا، واحالة عطاء درا�شة اجلدوى القت�شادية والت�شاميم 

لن�شاء املرافق ال�شياحية يف حمامات عفرا بالطفيلة.
       اأما يف ميدان الآثار فان حكومتي تقوم بتنقيبات منتظمة يف املواقع الأثرية من خالل )45( حفرية 
بالتعاون مع البعثات الدولية بال�شافة الى اأعمال ال�شيانة والرتميم يف كل من البرتاء والعقبة والكرك 

وعجلون وجر�ش واأم قي�ش وعمان واأم اجلمال والق�شور الأموية والقالع ال�شالمية والربك الأثرية.
       وقد تو�شعت احلكومة يف جمال الت�شالت خا�شة يف خدمة الربيد املمتاز فارتبط الردن مبا 
يف  تو�شعت  كما  املطلوبة،  الربيدية  والوكالت  واملكاتب  املباين  واأجنــزت  دولــة،   )150( على  ينوف 
اخلدمات الهاتفية فارتفع عدد امل�شرتكني الى )298( الفا، ويجري حاليا ان�شاء مقا�شم يف عدد من 

املدن والقرى يف مناطق مختلفة من اململكة.
وال�شرحان  امليت  والبحر  الري�شه  مناطق  يف  والغاز  النفط  عن  التنقيب   جهود  حكومتي  ركزت         
والغوار ال�شمالية، واأحالت عطاء لرتكيب اأربع وحدات غازية احداها يف منطقة الري�شة، بال�شافة 
الى وحدتني بخاريتني يف محطة العقبة احلرارية، واحالت عطاء الربط الكهربائي مع م�شر كجزء 
م�شروع كهربة  اطار  وتركيا. ويف  والعراق  و�شوريا وم�شر  الردن  الكهربائي بني  الربط  م�شروع  من 
�شلطة  حتويل  على  حكومتي  وتعمل  �شكانيا،  وجتمعا  قرية   )433( الى  التيار  اي�شال  يجري  الريف 

الكهرباء الى �شركة م�شاهمة عامة متلكها احلكومة قبل نهاية العام احلايل.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

        هذه �شورة عامة لطموحات اجنزتها حكومتي، وخطط تعمل على اجنازها �شمن روؤية �شاملة 
دون  واملواقع  القطاعات  �شائر  يف  متابعة  على  وال�شرار  الجناز  هذا  يحل  ومل  والتغيري،  لال�شالح 
بال�شرعية  يلتزم  ودائــم،  و�شامل  عادل  �شالم  الى  الو�شول  بهدف  املفاو�شات  عملية  على  الرتكيز 

الدولية، ويعيد حقوقنا كاملة.
والتفاو�ش  املوؤمتر،  يف  امل�شاركة  من  مكنتهم  الفل�شطينيني  لالأ�شقاء  مظلة  مدريد  يف  وفرنا  لقد         
الى قيام  اأدت  اتفاقات  امل�شروعة يف وطنهم، وقد كان ما تعرفون من  الى حقوقهم  الو�شول  من اجل 
ال�شلطة الفل�شطينية بال�شكل الذي ارت�شته منظمة التحرير الفل�شطينية، املمثل ال�شرعي الوحيد لل�شعب 
لوفدنا  التي حددناها  الأولويات  وفق  الردين  امل�شار  التفاو�ش حول  تابعنا  فقد  اأما نحن  الفل�شطيني. 
املفاو�ش. ثم جاء اعالن وا�شنطن خطوة متقدمة على طريق الو�شول الى حقوقنا، وما تبع ذلك من 
انتقال عملية التفاو�ش الى مواقع حقوقنا ال�شيادية يف الر�ش واملياه. ولقد ا�شتطاعت حكومتي، بعد 
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والعرفان  التقدير  ي�شتحق  الردين جهدا وطنيا متميزا  املفاو�ش  فيها  بذل  مفاو�شات جادة ومطولة، 
من اأبناء �شعبنا الويف الذي يقدر الجناز والدفاع عن حقوق الوطن يف كل امليادين.... لقد ا�شتطاعت 
حكومتي ان تتو�شل الى م�شروع معاهدة لل�شالم مع ا�شرائيل تتفق مع الثوابت الردنية وال�شرعية الدولية، 
الدولتني ،  الكاملة يف ار�شه ومياهه، وتر�شيم حدود دولية دائمة بني  ا�شتعادة حقوق الردن  وت�شمن 

وفتح امكانيات التعاون يف مختلف املجالت مبوجب اتفاقيات يتم الو�شول اليها يف وقت لحق.
       لقد اأكد م�شروع املعاهدة على �شمولية ال�شالم جلميع اجلبهات، وعدالته ودميومته ، واأبرز دور 
�شيادته،  ويوؤكد  وطماأنينته،  امنه  يعزز  ب�شكل  املنطقة  يف  املتقدم  املركزي  وموقعة  املتميز،  الردن 
والتنمية  التقدم  فر�ش  له  ويتيح  والعدوان،  الأذى  اأ�شباب  عنه  ويدفع  والقومية،  الوطنية  وكرامته 
ال�شاملة، ومعاجلة ق�شاياه الأ�شا�شية، وبخا�شة يف جمالت الفقر والبطالة واملياه والطاقة، وتعزيز 
مكانته القليمية والدولية، ول�شوف تتقدم حكومتي الى جمل�شكم املوقر مب�شروع قانون من اأجل ال�شري 

يف الجراءات الد�شتورية لت�شديق تلك املعاهدة.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

       لقد عملنا من اأجل ال�شالم دفاعا عن حقوقنا، وحماية لأجيالنا، ومحاولة لفتح اآفاق التقدم بعد 
زمن طويل �شاعت فيه العديد من الفر�ش. ولقد �شرنا الى ال�شالم بتوافق وطني، وعملنا من اأجله 
على  كان  حني  اردين  وطني  باجماع  امتنا  وكرامة  اأر�شنا  عن  دفاعا  بها  قاتلنا  التي  نف�شها  بالروح 

الردنيني اأن ي�شقوا ثرى الوطن والأمة بدم طاهر ل يطلب مك�شبا ول يدعي منه.
       اننا ناأمل ان تكون هذه املعاهدة بداية ملرحلة جديدة توؤدي الى اجناز �شالم �شامل يعم املنطقة 
كلها، وجتد �شعوبها يف ظله فر�شا جديدة للبناء والتقدم. و�شندعم جميع اأ�شقائنا يف امل�شارات العربية 
الخرى للو�شول الى حقوقهم الكاملة. و�شنبقى على الدوام دعاة تن�شيق مع جميع ال�شقاء العرب يف 

مختلف املواقف، منطلقني دائما من قرارنا الردين امل�شتقل، بعيدا عن الهيمنة وا�شتالب الدوار.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

        لقد عملنا بكل طاقاتنا لعودة الت�شامن العربي، واأعلنا ا�شتعدادنا لتجاوز املواقف والتجارب ال�شابقة 
بحلوها ومرها، ومددنا اأيدينا لالأ�شقاء كلهم، حتى تعود امتنا لأخذ دورها الرائد يف عامل جديد ل بد اأن 
يقوم على العدل وامل�شاواة وحقوق ال�شعوب يف تقرير م�شريها على اأر�شها بحرية، موؤمنني باأنه لن يكون 
لنا م�شتقبل م�شرق، ال بالتكاتف والتعاون على ما فيه خري هذه الأمة العربية ال�شالمية التي اآن لها اأن 
تنه�ش من كبوتها، وتتخل�ش مما ران على م�شريتها من �شكون، وما تعر�شت له من جمود وجحود  ولهذا 
�شنعزز عالقاتنا مع الدول العربية وال�شالمية، ونفتح اآفاق التعاون مع الدول ال�شديقة الى ابعد مدى 

يخدم م�شاحلنا امل�شرتكة معها، وي�شاعدنا يف مواجهة ظروف امل�شتقبل ومتطلباته.



217

 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب
        ان هذا الوطن العزيز محتاج الى طاقات ابنائه كلهم ، وهو وطن ر�شالة و�شاحب ق�شية، واذا 
كانت ظروف الأمة من حولنا تقف يف طريق حتقيق م�شروع النه�شة القومي ال�شامل، فاننا �شنظل 
اأبناء الرجال الذين حملوا راية الثورة با�شم الأمة، وقاتلوا يف الف�شاء العربي  متم�شكني به، فنحن 
با�شم الأمة، و�شمدوا على ا�شوار القد�ش وعند النهر اخلالد با�شم الأمة، وان لنا من موقعنا يف القلب 
من اأر�ش الأمة، ومن اعتدالنا يف الفكر وال�شيا�شة، ومن دفاعنا عن احلرية والدميقراطية وحقوق 
الن�شان، لنا من هذا كله ما يجعلنا دولة ر�شالة تظل يقظتها على عروبتها حا�شرة، ودفاعها عن الأمة 
وا�شحا ومتميزا، وهي يف كل ما ت�شعى اليه وتنجزه امنا ت�شتند الى �شدق يف املوقف، وجراأة يف قول 
احلق، والتزام باملبادئ ل يتغري، وا�شرار على ا�شتقالل املوقف والقرار، هذا ال�شتقالل الذي ل نقبل 

فيه مرجعا غري الد�شتور والأمة التي جعلها الد�شتور م�شدر ال�شلطات.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

جهدكم  لكم  ــارك  واأب والعطاء،  والعمل  التعاون  من  املزيد  الى  واأدعــوكــم  ثانية،  مرة  اأحييكم         
وم�شريتكم، واهلل ن�شاأل اأن يحفظ الردن العزيز من كل مكروه، واأن ميد �شعبنا الردين الواحد بالعزم 

والوعي واخلري، واأن يوفقنا جميعا ملا فيه مر�شاته، م�شتلهمني قوله تعالى:
 » ان اأريد ال ال�شالح ما ا�شتطعت وما توفيقي ال باهلل عليه توكلت واليه اأنيب« �شدق اهلل العظيم .

 وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الثالثة
ملجل�ش الأمة الردين الثاين ع�شر

ال�شبت 10 رجب 1416 هجرية
املوافق 2 كانون الأول 1995 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وال�شالة وال�شالم على النبي العربي الها�شمي الأمني

وعلى اآله و�شحبه اأجمعني 
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
       با�شم اهلل وعلى بركته تعالى اأفتتح الدورة الثالثة ملجل�ش الأمة الردين الثاين ع�شر، وانه ملما يبعث 
يف النف�ش الر�شى ان يلتئم جمل�شكم الكرمي. والردن يوا�شل م�شريته على طريق ال�شالم والتنمية 
بخطى واثقة. لقد كان هذا احلمى العربي العزيز، كما اراده الجداد والآباء منطلقا للنه�شة العربية 
ووريثا وفيا ملباديء ثورتها الكربى ور�شالتها النبيلة، من اجل التحرر والوحدة واحلياة الف�شلى لأبناء 
الأمة جميعا. وقد كان ن�شال الردنيني بقيادتهم الها�شمية منوذجا للعمل املخل�ش الدوؤوب الذي ل 
العربية، حتى  الأمة  ق�شايا  والدفاع عن  الوطن  واحلفاظ على م�شلحة هذا  ال ر�شى اهلل  له  غاية 
اليه كلما داهمتهم  الذين كانوا وما زالوا، يفيئون  غدا الردن بحق موئال لأحرار المة و�شرفائها، 

اخلطوب، او تقطعت بهم �شبل احلياة احلرة الآمنة الكرمية.
متحابة  واحدة  اأ�شرة  وان�شارا  مهاجرين  كلهم،  الهل  الردن  احت�شن  املنطلق،فقد  هذا  ومن         
متما�شكة، يف وحدة وطنية را�شخة، �شمدت يف وجه كل العوا�شف والأنــواء، و�شيظل بعون اهلل على 
العربي،  وانتمائه  الوطنية  بهويته  ويعتز  القليمي،  والنغالق  القطرية  العزلة  يرف�ش  به،  اأمته  عهد 
و�شيظل اي�شا �شدا منيعا يف وجه كل محاولت الخرتاق والتطرف بكل ما وهبه اهلل من قوة، لو�شع 
حد لأي انحراف عن هذا ال�شبيل القومي، و�شيظل �شعارنا على الدوام: كلنا اردنيون، وكلنا لالردن 

والأمة العربية.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

       لقد كانت مواقف الردن و�شتبقى مع اأمته، فقد �شاركها ن�شالها يف �شبيل التحرر من ال�شتعمار 
وق�شاياها  الأمة  �شرف  عن  دفاعا  الأوقــات،  كل  يف  القومي،  بواجبه  للنهو�ش  املبادر  وكان  والتبعية، 
وامكاناته.  طاقاته  يفوق  ما  ذلك  �شبيل  يف  متحمال  الذاتية،  م�شاحله  ذلك  يف  متجاوزا  امل�شريية، 
وعندما كان العمل الع�شكري ال�شبيل الوحيد املتاح لتحرير الأر�ش وا�شتعادة احلقوق، كان الردن يف 
طليعة املجاهدين ال�شباقني الى دفع الثمن الغايل من دم �شهدائه وقوت اأبنائه، ولقد كان لقواته امل�شلحة 
البا�شلة من املواقف البطولية يف كل ميدان، ما ل ينكره اإل حاقد اأو مكابر، وما �شيبقى خالدا يف ذاكرة 
الوطن والأجيال يف امل�شتقبل، مبعث اعتزاز وفخار. كما كان لالردنيني الدور الفاعل الذي اأ�شهم يف 
التنمية العربية وبناء العديد من اأقطار الأمة، التي ما تزال تذكر لهم جهودهم بالتقدير والعرفان، وما 

يزال الردنيون رافد الأمة الذي ل يرتدد يف التقدم لن�شرتها يف كل خطب اأو معركة اأو بناء.
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       وعندما اأ�شبح التفاو�ش �شبيال ل�شتعادة احلق املغت�شب، وقف الردن الى جانب اخوانه، داعيًا 
الفل�شطيني  ال�شعب  حق  مقدمتها  ويف  لأهلها،  احلقوق  يعيد  الذي  والدائم  وال�شامل  العادل  لل�شالم 
يف تقرير م�شريه بحرية، واقامة دولته امل�شتقلة على اأر�ش وطنه، وقد وفرنا لخواننا الفل�شطينيني 
الو�شول  اخواننا  اختار  وقد  م�شتقال.  رئي�شيا  مفاو�شا  قبولهم طرفا  الى  بعد حني  اأدت  التي  املظلة 
الى حقوقهم بالتفاو�ش املبا�شر. وتو�شلوا الى اتفاق مع اجلانب ال�شرائيلي، تتوالى خطواته بجدية، 
وترتاءى على املدى القريب �شورة الكيان الفل�شطيني امل�شتقل الذي ناأمل اأن ياأخذ دوره املاأمول على 
ال�شاحة العربية، و�شنبقى �شندًا لخواننا وعونا لهم الى حني الو�شول الى حقوقهم الكاملة. كما بادر 
الردن، بعد ذلك، الى التفاو�ش على حقوقه يف اأر�شه ومياهه، وقد توجت جهوده بالتو�شل الى معاهدة 
�شالم، اأقرها جمل�شكم الكرمي باأ�شلوب دميقراطي م�شرف، هذه املعاهدة التي اأعادت حقوقنا كاملة 

غري منقو�شة يف اأرا�شينا ومياهنا.
       لقد جتاوزنا، اأيها الخوة، مرحلة �شنع ال�شالم، وغدا من حقنا، بل من واجبنا، دخول مرحلة 
بناء ال�شالم، حتى ينعم �شعبنا بثمار ن�شاله الطويل وجهوده امل�شنية، وياأخذ دوره على ال�شاحة العربية 
تنه�ش مب�شوؤولية هذه  فاإن حكومتي  ا�شتحقاقاتها،  ال�شالم  ملعركة  كان  وملا  اآمنا مطمئنا.  والدولية، 

املرحلة بجدية وثقة تتيح لنا ال�شتفادة الق�شوى من التنمية ال�شاملة التي �شت�شهدها املنطقة.
دورنا  جتاوز  نقبل  اأن  ميكن  ل  ا�شرائيل،  مع  ال�شالم  معاهدة  تنفيذ  اأجل  من  نعمل  ونحن  اإننا         
تتميز  مرحلة  حتديات  مواجهة  يف  العربي  ال�شف  وتوحيد  نقية،  عربية  عالقات  اقامة  يف  الطليعي 
بالتكتالت العمالقة، لذا فاإن حكومتي قد عملت وتعمل على جتاوز مرحلة اجلفوة والتباعد مع بع�ش 
الدول ال�شقيقة، واعادة اللحمة الى العمل العربي، بعيدا عن املواقف امل�شبقة التي جتاوزتها الحداث 
واملتغريات القليمية والدولية. و�شن�شتمر يف العمل لرفع احل�شار عن ال�شعب العراقي الذي ما توانى 
يوما عن اأداء واجبه نحو اأمته، وكانت له يف �شبيل الدفاع عنها ت�شحيات ج�شام، ونحن نوؤمن اأن من 

حقه اأن يتمتع باحلياة احلرة الكرمية يف اطار من احلرية والدميقراطية والعدالة.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

       اننا عازمون كل العزم على و�شع الردن على خريطة العامل القت�شادية، م�شتفيدين من موقعه 
املتميز، ومن عنا�شر الأمن وال�شتقرار فيه، ومن م�شريته التنموية يف اطار من الدميقراطية والعتدال. 
وقد جاء موؤمتر قمة عمان القت�شادية تتويجا جلهودنا يف هذا املجال، ونتيجة طبيعية ملرحلة ال�شالم، 
وقد ا�شتطاع الردن بجهود املخل�شني من اأبنائه يف الأجهزة الر�شمية والقطاع اخلا�ش، الذين عملوا 
بروح الفريق الواحد، اأن يربز اجنازاته احل�شارية يف العداد والتنظيم وطرح امل�شاريع املجدية، وقد 
�شهد له اجلميع بالنجاح املتميز، واأملنا كبري يف اأن يلم�ش �شعبنا الكرمي ثمار هذه اجلهود ونتائج هذا 
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العمل خالل ال�شنوات القليلة القادمة، وذلك بتوفري املزيد من اخلدمات الأ�شا�شية، وقيام العديد من 
ال�شتثمارات، وتوفري فر�ش العمل العديدة، وتطوير القت�شاد الوطني مبا يكفل تعزيز القدرة الذاتية 
اأف�شل. وقد بداأت حكومتي  الى غد  املواطن، وحتقيق تطلعاته  العزيز، وتوفري حاجات  الوطن  لهذا 
بالعمل على تعزيز بنيان القت�شاد الوطني من خالل �شيغة مثلى للم�شاركة مع اوروبا، والن�شمام الى 

املنظمة العاملية للتجارة.
الدور  الكرمي  ملجل�شكم  كان  ولقد  القت�شادي،  النتعا�ش  موؤ�شرات  العام  برزت خالل هذا  لقد         
البارز يف هذا املجال، باجناز رزمة م�شاريع القوانني القت�شادية، التي توفرمناخا منا�شبا وبيئة جيدة 
لال�شتثمار املحلي والعربي والدويل. كما ازدادت نفقات احلكومة الراأ�شمالية بن�شبة بلغت حوايل %20، 
وزادت ال�شادرات الوطنية بن�شبة 26% ، وزاد الناجت املحلي احلقيقي بن�شبة بلغت 6%، وحتقق للوطن 
م�شتوى جيد من ال�شتقرار املايل والنقدي الذي اأدى الى احلفاظ على �شعر�شرف الدينار الردين، 
وانخف�ش حجم املديونية من خالل �شطب الديون او �شرائها او اعادة جدولتها، و�شنبقى نعمل بالتعاون 
مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة واملوؤ�ش�شات الدولية، لتخفي�ش اأعباء هذه املديونية. و�شت�شتمر حكومتي 
باتخاذ الجراءات التي حتد من الروتني، وتتميز بالب�شاطة وال�شفافية بهدف تفعيل الدور الريادي 

للقطاع اخلا�ش يف عملية التنمية القت�شادية.
       لقد اأ�شبحت خدمات البنية ال�شا�شية تنت�شر على كامل رقعة الوطن، وتعمل حكومتي على تو�شيع تلك 
اخلدمات مع �شمان عدالة التوزيع، وايالء عناية خا�شة للمناطق النائية واملناطق الواعدة برفد القت�شاد 
الوطني بعنا�شر القوة واملنعة. كما تعمل حكومتي على ماأ�ش�شة الدارة العامة وتب�شيط اجراءاتها وجعلها 

قريبة من املواطن، حتى يتمكن من احل�شول على حاجاته ب�شهولة وي�شر وعدالة وجناعة.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب 

اأ�شا�ش التنمية وقاعدة التقدم بالعلم والتكنولوجيا، ولذا فان حكومتي         ان العملية الرتبوية هي 
م�شتمرة يف تنفيذ برنامج التطوير الرتبوي، مبا يكفل اعداد الأجيال ملواجهة حاجات التنمية ومتطلبات 
القرن احلادي والع�شرين، وذلك بتعزيز الرثوة املعرفية وتطوير الأ�شاليب الرتبوية، وتر�شيخ مفاهيم 
ايجاد تنظيم  لل�شباب، من خالل  والتعاون والدميقراطية. و�شتويل حكومتي عناية خا�شة  امل�شاركة 
العالم  عرب  احلديثة  التوجهات  تعزيز  مع  ووطنهم،  بلدهم  خلدمة  طاقاتهم  يفجر  �شبابي  وطني 

الواعي امللتزم والتوجيه العقالين املنفتح.
       ونحن ندرك اأن العالم وال�شحافة هما �شورة الوطن اأمام املواطن والعامل، ولذا فاننا �شنعمل 
على تعميق دور كل منهما يف اطار من احلرية امل�شوؤولة، بعيدا عن الغوغائية وانكار الجناز واغتيال 
ال�شخ�شية وتدمري ال�شمعة اأو الخرتاق. و�شتبقى منابرنا ملتزمة بعقيدتنا وثوابت اأمتنا، تدعو الى 
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�شبيل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�شنة، مبناأى عن التع�شب اأو النغالق، اأو اتخاذ الدين و�شيلة لتحقيق 
حرية  لتعزيز  رعاية  مو�شع  الثقافية  احلركة  �شتظل  كما  �شغرية.  فئوية  اأو  حزبية  اأو  ذاتية  غايات 

التعبري، ودعم الكّتاب واملبدعني، واقامة املزيد من املراكز الثقافية.
       ان حكومتي معنية بتوفري الأمن ال�شامل للوطن واملواطن، الأمن الذي ي�شمن للمواطن الطمئنان 
على نف�شه وعر�شه وماله، وميتد ليكفل الأمن الجتماعي من خالل توفري فر�ش العمل ورعاية الأ�شر 
و�شمان  الطيب،  �شعبنا  لدى  اخلري  طاقات  واطــالق  الجتماعي،  العون  م�شاريع  وتوفري  املحتاجة، 
الغذائي، من خالل  الأمن  لي�شمل  كما ميتد  ال�شحية.  التاأمينات  وتو�شيع مظلة  الجتماعي  التكافل 
تطوير الربامج الزراعية، ودعم املزارع املنتج، وتر�شيد النتاج والت�شويق والت�شنيع الزراعي، وتوفري 

مخزون غذائي كاف، وا�شتمرار و�شول الدعم الى م�شتحقيه باأ�شلوب منا�شب.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

       لقد جتذرت م�شريتنا الدميقراطية، واأ�شبحت منوذجا متميزا يغبطنا عليه ال�شديق، ويح�شدنا 
يف  وذلك  ال�شعب،  هذا  خلري  كلها،  ثمارها  توؤتي  حتى  امل�شرية  هذه  نرعى  و�شن�شتمر  ال�شانئ،  عليه 
مناخ من احلرية والتعددية يف الفكر والراأي والتنظيم، ويف اطار من النتماء لهذا الوطن، واللتزام 
مب�شلحته العليا. اإن الدميقراطية ل تعني الفو�شى والتجاوز على نظام هذا الوطن وثوابته، اأو امل�ش 

بالوحدة الوطنية والقاء ال�شواد على كل اجناز واغتيال �شمعة الوطن واملواطن.
       و�شنبقى نر�شد هذه الظواهر التي حتارب الدميقراطية ب�شيفها، و�شنت�شدى لها بال�شلوب املنا�شب، 
وفق احكام الد�شتور والقانون، ونحن واإياكم م�شوؤولون جميعا عن و�شع حد لهذه الظواهر الغريبة على 
جمتمعنا البعيدة عن قيم اأمتنا، اننا نعي بو�شوح اأن ال�شتقرار هو الأ�شا�ش ال�شليم لتحقيق كل تقدم 
ومنو، والذي بدونه ي�شود القلق والتخبط وال�شري نحو املجهول، واأن هذه املرحلة الهامة والواعدة ان 
الى  بال�شافة  والن�شباط،  والعطاء  الكفاءة  الى  ت�شتند  جديدة،  ومعايري  مفاهيم  تتطلب  اهلل،  �شاء 
الميان بهذا البلد واعطائه حقه من الوفاء والعرفان  والنتماء، وهذه المور تتناق�ش ب�شورة كلية مع 

ما ن�شاهده من محاولت النخر والتخريب من جهة، ومحاولت جلد الذات من جهة اخرى.
 ح�شرات الأعيان، ح�شرات النواب

       اإن ق�شاءنا الردين النزيه �شينال كل رعاية واهتمام، وان حكومتي �شتعمل مبختلف الو�شائل وال�شبل 
على دعمه واحلفاظ على ا�شتقالليته، حتى يبقى �شمانة للعدالة وحماية حقوق املواطنينن وحرياتهم .
       اأما قواتنا امل�شلحة البا�شلة، فقد كانت وما تزال، درع الوطن و�شياجه املنيع، كما كانت اجهزتنا 
واملواطن.  الوطن  اأمن  على  ال�شاهرة  العني  وهي  القوات،  لهذه  الأمني  الرديف  الدوام  على  الأمنية 
واننا اإذ ن�شجل لقواتنا امل�شلحة البا�شلة  اجلي�ش العربي، ما متيزت به من ان�شباط واخال�ش ل�شرف 
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التي  املعارك  كل  يف  وت�شحياتها  بطولتها  نور  من  باأحرف   لها  ن�شجل  فاإننا  ونوامي�شها،  اجلندية 
خا�شتها ب�شرف ورجولة، دفاعًا عن ثرى الأمة وحقوقها، كما ن�شجل لها بكل الفخر والعتزاز اأداءها 
املتميز، الذي ج�شد �شورة هذا الوطن الأبهى والأجمل، من خالل ا�شهامها يف قوات حفظ ال�شالم 

الدولية يف عدد من بلدان العامل.
        واأما اأجهزتنا الأمنية التي كانت وما تزال مثال يف الن�شباط والعمل املخل�ش، وال�شهر على الأمن 
وتقديرنا.  اعتزازنا  محط  اي�شا  فهي  القومي،  واخللق  والتقوى  النبيلة  املبادئ  من  اإطار  يف  الوطني، 
وانطالقا من ذلك كله، ف�شتعمل حكومتي على ايالء قواتنا امل�شلحة البا�شلة واأجهزتنا الأمنية، كل الدعم 
وتزويدها باأحدث الأ�شلحة والو�شائل التي متكنها من القيام مبهامها اجلليلة، بكل كفاءة ومتيز واقتدار.

» رب اجعل هذا بلدًا اآمنًا وارزق اأهله من الثمرات« �شدق اهلل العظيم.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الرابعة
ملجل�ش المة الردين الثاين ع�شر 

الثالثاء 8 رجب 1417 هجرية 
املوافق 19 ت�شرين الثاين 1996 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
وال�شالة وال�شالم على النبي العربي الها�شمي المني

 وعلى اآاله و�شحبه اجمعني  
ح�شرات العيان

ح�شرات النـــواب 
»فبما رحمة من اهلل لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لنف�شوا من حولك ، فاعف عنهم وا�شتغفر 

لهم و�شاورهم يف المر ، فاإذا عزمت فتوكل على اهلل ، ان اهلل يحب املتوكلني«
 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
      ب�شم اهلل تعالى ، وعلى بركته جلت قدرته ، افتتح الدورة الرابعة ملجل�ش المة الردين الثاين ع�شر . 
واحمد اهلل الذي جعل امرنا �شورى بيننا ، وهدانا الى �شبيله يف انتهاج املجادلة بالتي هي اح�شن ، 

واملوعظة احل�شنة ، واحرتام التعددية ، �شنة احلياة التي لي�ش فيها وحدانية ال اهلل الواحد القهار .
وبعد فها نحن يف هذا احلمى العزيز ، من املتفكرين الذين يدركون نوامي�ش اخلليقة ، و�شبل الو�شول 
الى احلقيقية ، باحلوار وال�شورى، والبحث والتق�شي ، وال�شتنباط ، والقيا�ش واعمال العقل ، واطالق 
الد�شتور  اطار  يف  عنه  التعبري  ويجري   ، امل�شوؤول  احلر  الراأى  ليرتعرع   ، املناخات  وتهيئة  الطاقات 

و�شيادة القانون .
ان الر�شى ليغمر النف�ش ، لن الذي كابدنا وكافحنا وخططنا من اجله ، على مدى �شنوات )الرفقة( 

الطويلة العزيزة على قلبي ، قد حتقق منه الكثري بتوفيق من اهلل �شبحانه.
وها هو دور الردن ال�شغري مب�شاحته ، وموارده املتوا�شعة ، ملء ال�شماع والب�شار ، محرتم عزيز، 
اآمن م�شتقر ، مخل�ش للرايات التي ت�شلمها من الباء والجداد امني عليها . حتر�شه عني اهلل ال�شاهرة  
ويعزز قدراته ابناوؤه وبناته من �شتى ال�شول واملنابت ،ويحمي ار�شه وكيانه بن�شر من اهلل جي�ش عربي 
م�شطفوي عزيز ،فيه الرجاء وعليه المل ي�شنده ظهري امني �شاهر من اجهزتنا المنية املخل�شة ، التي 
نعتز بها ونقدر لها عطاءهاالوطني املو�شول ، الى جانب قوات جي�شنا العربي ،درع الوطن و�شياجه ، 
وقرة عني قائده ، الذي �شيظل على الدوام مو�شع الفخر والعتزاز ، والرعاية والهتمام ، حتى يظل 

كما اردناه مثال يف الكفاءة والتم�شك بنوامي�ش اجلندية احلقة .
      وقد اجنزنا وبنينا وحققنا لالجيال املتعاقبة ، ما نعتربه باعثا للر�شى يف النف�ش ، و�شاهدا حيا 
على الثقة املتبادلة بني القيادة وال�شعب ، خ�شي�شتنا البارزة التي جنت هذا احلمى العزيز تقلبات 
وعوا�شف وانواء كانت القدرة على جتنبها ، و�شط منطقة م�شتهدفة ب�شتى ا�شناف القالقل اجنازا 
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متميزا من اجل امل�شلحة العليا والجيال جميعها . اما خ�شي�شتنا الثانية التي تتمثل يف ا�شتعدادنا 
بوعي  فيها  نتفكر  وان  نب�شطها  ان  ت�شتدعي  فهي   ، ال�شتحقاقات  واداء  والت�شحية  للعطاء  الفطري 
الردين  فال�شعب   . حولنا  وفيما  بيننا  التي  والتطورات  املتغريات  مع  لتتالئم  نطوعها  وان   ، وحر�ش 
انتمائه دما زكيا طاهرا  و�شدد ثمن  امته ولمته يف كل مواجهاتها ومعاركها،  الذي كان مع  العظيم 
خالدا هو اطهر ما ميكن ان يدفع ، يدرك ان اجلود ل يبذل لذاته وامنا ملا يحقق من اهداف وم�شالح .
و�شعبنا يدرك بجالء اي�شا ، ان مقت�شيات المن ، ومخرجات ال�شراع العربي ال�شرائيلي ، يف منطقة 
هي الكرث حروبا و�شراعا ونزاعات كمنطقتنا هذه ، قد  ا�شتهلكت ما كان ميكن ان يجعل الردن واحة 
املهاجرين  الروح  ل�شقاء  وروحه  وقلبه  ذراعيه  يفرد  ان  وا�شتوجبت   ، والبطالة  الفقر  من  خالية  غناء 
العرب ، امل�شلمني وامل�شيحني الذين اقتلعوا من ديارهم و�شردوا ق�شرا وعنوة، فتلقاهم هذا احلمى الكرمي 

العزيز ، باملحبة والحت�شان والتكرمي ، فاأندمج الن�شار واملهاجرون يف وحدة مثلى عز نظريها .
ح�شرات العيان 
ح�شرات النــواب 

      لقد دفع �شعبنا العظيم مبنتهى اليثار ونكران الذات ا�شتحقاق حقبة العدوان واحلرب ، وهو يتحلى 
باأعلى درجات النتماء والح�شا�ش الرفيع بامل�شوؤولية والواجب .تلك حقبة ع�شناها ول نن�شاها وهي 
خلف ظهورنا الن ، بكل ما فيها من دخان واآالم وبكل ما فيها من درو�ش وعرب وها نحن ندخل الن 
حقبة ال�شالم والتنمية مبا فيها من مكابدات وتوقعات وقد دخلناها ونحن نحافظ على خ�شي�شتنا 
ال�شعب واحلفاظ على  لرفعة هذا  وروحها  نف�شها  نذرت  قيادة  املتبادلة بني  الثقة  اليها  ا�شرت  التي 
حقوقه وهويته الوطنية القومية وبني �شعب حتدرت اليه مثل وقيم الن�شار واملهاجرين بكل من تنطوي 

عليه تلكم القيم واملثل ، وابرزها ال�شتعداد والعطاء .
ونحن مل ندخل احلقبة اجلديدة ونحن يف و�شع اقت�شادي مريح بل كن ما نزال نعاين من الزمة 
�شنك  من  عليها  ترتب  وما  املا�شي  العقد  نهاية  يف  العزيز  بلدنا  �شهدها  التي  الكربى  القت�شادية 
وفاقه وما القت من احمال واثقال على �شعبنا النبيل وم�شينا قدما يف برنامج للت�شحيح وال�شالح 
القت�شادي وقد وقف �شعبنا جتاهه وقفته املاأمولة منه وهو يرنو الى فرج قادم ل محالة ووقفت معنا 
من اجل نهو�شنا على اقدامنا واعتمادنا الكلي على ذاتنا دول كرمية �شديقة و�شقيقة عديدة نقدر 

وقفتها معنا يف الظروف ال�شعبة التي ع�شناها .



231

ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

      لقد حقق اقت�شادنا الوطني اجنازات كبرية على طريق التنمية ال�شاملة عرب عقود من النماء 
تعاقبت عليه خاللها فرتات من ال�شيق والنفراج الن�شبي ومتكن بجهود جميع  املخل�شني والعاملني 
يف القطاعني العام واخلا�ش من الو�شول الى هذه املرحلة التي ننتقل فيها من العتماد على الغري 
الى العتماد على الذات وعلى انتاجية ابناء هذا الوطن لتحقيق الرفاه املن�شود والتنميةالدائمة التي 

تنعك�ش ايجابا على م�شتوى معي�شة كل مواطن .
العربية  الــدول  اقت�شاديات  مع  ويتكامل  يتفاعل  منفتح  منيع  لقت�شاد  ال�ش�ش  بناء  من  متكنا  كما 

ويندمج يف القت�شاد العاملي بعالقة متكافئة متوازنة .
      وقد عملت حكومتي على تعزيز املنعة لقت�شادنا الوطني وا�شتمرت يف معاجلتها لالختاللت الهيكلية 
احتياطيات  وتنامت  والنقدي  املايل  ال�شتقرار  فتعزز  للدولة  العامة  واملوازنة  املدفوعات  ميزان  يف 
اململكة من العمالت الجنبية وارتفع حجم ال�شتثمار املحلي والجنبي ، وا�شتمرت ال�شادرات بالنمو 
وتنوعت ا�شواق الت�شدير م�شرية الى زيادة القدرة التناف�شية ملنتجاتنا الوطنية يف ال�شوق القليمية 

ويف ال�شواق العاملية الخرى .
والكفيلة باطالق  للقطاع اخلا�ش  البنية ال�شتثمارية املحفزة  ا�شتمرت حكومتي يف تعزيز        كما 
طاقاته البداعية فقد انتهت من اعداد حزمة جديدة من القوانني القت�شادية التي تكمل احلزمة 
التي اقرها جمل�شكم الكرمي خالل العام املا�شي وت�شمل احلزمة اجلديدة قوانني لل�شركات والوراق 
املالية واجلمارك وحماية النتاج الوطني وادارة وا�شتثمار امالك الدولة كما �شتقدم حكومتي ملجل�شكم 
الكرمي قانونا جديدا للمناف�شة ومنع الحتكار وقانونا ليجار اللت واملعدات وقانونا معدل لقانون 

املناطق احلرة واآخر معدل لقانون �شيانة اموال الدولة .
      وت�شتند هذه القوانني يف فل�شفتها على �شرورة تعظيم دور القطاع اخلا�ش يف الن�شاطات النتاجية يف 
اطار من احلرية القت�شادية وو�شوح الدوار وال�شالحيات والواجبات ومبا ي�شمح بامل�شاءلة والرقابة 
الكفوؤة غري اجلائرة .كما �شتمكننا هذه القوانني من رفع م�شتوى انتاجنا الوطني الى املقايي�ش الدولية 

وحمايته من املناف�شة غري العادلة املحلية منها او الجنبية .
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ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

      تعمل حكومتي بخطوات وا�شحة ومدرو�شة لتنفيذ ما ورد يف بيانها الوزاري وفق جدول زمني محدد 
تقوم بتنفيذه مختلف دوائر الدولة وموؤ�ش�شاتها و�شتعمل حكومتي على ال�شتمرار يف تنفيذ ما ورد يف 
امامكم  للدولة  اجلديدة  املوازنة  و�شت�شع  لها  ر�شمناها  التي  الهداف  تتحقق  حتى  الــوزاري  بيانها 

وتنجزها معكم مبا يعزز ال�شالح ويعمم مكا�شب التنمية التي ن�شعى جميعا لتحقيقها .
      وقد ا�شتمرت حكومتي يف تب�شيط الجراءات احلكومية للمواطن وامل�شتثمر كما قامت مباأ�ش�شه 
عملية التخا�شية مبا يكفل �شفافية الجراءات وعدالتها وي�شمن حفاظها على املال العام ومكت�شبات 
التنمية ال�شابقة . و�شت�شتمر حكومتي يف ت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ش يف النتاج الوطني من خالل 
تو�شيع دوره يف اقامة م�شاريع البنية التحتية وبخا�شة يف جمالت الت�شالت والطاقة والنقل واملياه 
وال�شياحة يف الوقت الذي تعزز فيه دورها الرقابي ل�شمان و�شول خدمات البنية التحتية الى جميع 

مناطق اململكة واحلفاظ على البيئة و�شمان و�شول هذه اخلدمات الى املواطن باقل كلفة ممكنة .
      وتوطيدًا للعالقات القت�شادية مع الدول العربية ال�شقيقة قامت حكومتي بانعا�ش التكامل والتفاعل 
معها يف مختلف املجالت القت�شادية فعقدت اتفاقية لن�شاء مناطق جتارة حرة مع عدد من الدول 
العربية ا�شافة الى فتح املجال للعمالة الردنية ل�شتئناف دورها التنموي يف الدول ال�شقيقة مبا يعود 
القت�شاد  على  لالنفتاح  م�شعاها  يف  حكومتي  ا�شتمرت  .كما  الوطني  القت�شاد  وعلى  عليها  بالنفع 
التجارة  اتفاقية �شراكة مع الحتاد الوروبي ولالن�شمام ملنظمة  التفاو�ش لبرام  العاملي من خالل 
العاملية بحيث يتحقق النفتاح القت�شادي ب�شكل تدريجي ميكن من زيادة كفاءتنا وقدرتنا التناف�شية 
حزمة  خــالل  من  الجتماعي  المــان  �شبكة  تقوية  يف  حكومتي  �شرعت  .كما  العاملي  القت�شاد  يف 
املجتمع  فئات  بني  الفجوة  وت�شييق  البطالة  م�شكلة  ومعاجلة  الفقر  اثار  متكاملة لحتواء  اجتماعية 
للفئات القل حظا  واملعي�شة  الدخل  الق�شري رفع م�شتوى  املدى  وت�شتهدف هذه احلزمة يف  املختلفة 
الى احلد الدنى املقبول لتوفري حياة كرمية لبناء هذا املجتمع ولقد بداأت حكومتي اعادة النظر يف 
برامج �شندوق املعونة الوطنية و�شندوق التنمية والت�شغيل و�شندوق الزكاة لي�شمل جميع املحتاجني 
الفقر  م�شببات  على  الق�شاء  ت�شتهدف  كما  منهم  املنتفعة  للعائالت  املقبول  الدنى من  ويوفر احلد 
والبطالة يف املدى املتو�شط .كما بداأت بو�شع الربامج التف�شيلية لتزويد هذه الفئات بجميع احلاجات 
الفقر من خالل زيادة  الق�شاء على  وتاأهيلية مبا ميكن من  تعليمية و�شحية  ال�شا�شية من خدمات 
النتاجية وامل�شاهمة يف التنمية وامل�شاركة يف المنتفاع من ثمارها كما تت�شمن هذه الربامج تطوير 
مرافق البنية التحتية يف املناطق القل منوا ل�شمان العي�ش الكرمي وامل�شاركة يف النتاج وتت�شمن هذه 
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م�شاريع �شغرية مولدة  الذاتي يف  التوظيف  والتمويل مبا ميكن من  للتدريب  برامج خا�شة  احلزمة 
للدخل حتفظ كرامة املواطن وت�شاعدة يف حتقيق تطلعاته الى م�شتقبل اف�شل له ولبنائه ويف �شوء 
ال�شديقة  الدول  مع  الت�شاور  حكومتي  بداأت  احلزمة  هذه  لتنفيذ  الكبرية  ال�شتثمارية  الحتياجات 

واملوؤ�ش�شات الدولية والقليمية للم�شاهمة يف متويلها .
 ح�شرات العيان 

ح�شرات النواب 
      ان الردن الذي اجنز وبنى وحقق يف حقبة احلرب وال�شراع والنفاق الهائل على مقت�شيات المن 
ا�شقائه املتالحقة والذي تعر�ش لهوال ازمة اخلليج لقادر على ان يحقق  ا�شتوعب هجرات  والذي 
ا�شعاف ما حتقق يف حقبة ال�شالم الذي ما ان ت�شتكمل حلقاته الفل�شطينية وال�شورية واللبنانية حتى 

ينجلي عن فرج للمنطقة با�شرها باأذن اهلل .
كافة  تنفيذ  هو  ال�شلمية  العملية  منها  تعاين  التي  احلالية  الزمــة  من  للخروج  الوحيد  ال�شبيل  ان 
التفاقيات املعقودة بني ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية وا�شرائيل فيما يتعلق مبرحلة النتقال والتقدم 
احلثيث الى التفاو�ش اجلدي �شمن املرحلة النهائية من اجل حتقيق ال�شالم العادل والدائم و�شنوا�شل 
دعم ال�شقاء يف ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية يف م�شعاهم للتو�شل الى حل نهائي ي�شمن لهم حقهم 
يف تقرير م�شريهم على ترابهم الوطني واقامة دولتهم وممار�شة ال�شيادة الكاملة على ار�شهم ور�شم 

معامل الطريق التي يختارون لنف�شهم .
ح�شرات العيان
ح�شرات النواب 

      لقد حظيت املدينة املقد�شة وم�شجدها املبارك ومقد�شات اتباع الديانات ال�شماوية فيها باهتمام 
المة عربا وم�شلمني عرب الجيال ومر العهود وقد اكرم اهلل �شبحانه وتعالى الها�شميني باأن كان لهم 
�شرف الدور املتميز يف رفعة المة وحتقيق نه�شتها وتقدمها وقد كان للقد�ش ال�شريف احلظ الوفر 
فيه فكان اهتمامهم بها وبدرتها امل�شجد الق�شى املبارك اهتماما مو�شول وعطاوؤهم لها عطاء غري 
مقطوع ول متوقف فال�شريف احل�شني بن علي طيب اهلل ثراه مفجر الثورة العربية الكربى الذي يرقد 
الى جوار امل�شجد الق�شى املبارك �شحى بكل عر�ش الدنيا يف �شبيل القد�ش وفل�شطني وحقوق اهلها 
فيها اما اجلد املوؤ�ش�ش املغفور له عبداهلل بن احل�شني فقد ق�شى �شهيدا على ثرى الق�شى ال�شريف 
واما اجلي�ش العربي الها�شمي فقد قدم قوافل ال�شهداء دفاعا عن القد�ش وم�شجدها املبارك تاأكيدا 
لعمق تعلق الها�شميني بالقد�ش ومقد�شاتها واهتمامهم بها . وملا وقعت املدينة املقد�شة حتت الحتالل  
حر�ش الردن ومبتابعة م�شتمرة مني على ان يوؤدي دوره كامال جتاه ق�شية العرب وامل�شلمني الولى 
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وجتلى دوره يف القد�ش و�شائر الرا�شي املحتلة يف احلفاظ على املقد�شات والوقاف ال�شالمية والقيام 
عليها من خالل تعيني العلماء والئمة والوعاظ واخلطباء واحلرا�ش ويف بناء امل�شاجد والكليات واملعاهد 
واحياء الرتاث ال�شالمي واملحافظة على الوقاف واعمارها و�شيانة الثار واملخطوطات ال�شالمية 
وك�شف خطر الحتالل يف تهويد املدينة املقد�شة على امل�شتويات العربية وال�شالمية والدولية وبذل كل 
ما يف و�شعه للوقوف يف وجه هذا اخلطر وللمحافظة على الوجه العربي وال�شالمي فيها وقد مت تتويج 
هذه العمال باجناز العمار الها�شمي الثالث للم�شجد الق�شى املبارك وقبة ال�شخرة امل�شرفة ولقد 
ت�شرفت بف�شل من اهلل وعونه باداء واجبي يف ذلك با�شم الها�شميني جميعا ولقد اعلنا بكل و�شوح 
التزامنا امام العرب وامل�شلمني ان امل�شوؤوليات جتاه املقد�شات وديعة وامانة ن�شلمها للدولة الفل�شطينية 

بعد ا�شتكمال محادثات الو�شع النهائي وقيام الدولة الفل�شطينية وعا�شمتها القد�ش .
ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

على  تعمل حكومتي  ف�شوف  متجنية  العظيم من حمالت ظاملة  ا�شالمنا  له  يتعر�ش  ما  وامــام        
امل�شاركة الفاعلة يف اجلهود املبذولة على امل�شتوى الدولى لبيان ال�شورة امل�شرقة لال�شالم ودوره الفذ 
واجنازته املتميزة يف بناء احل�شارة واثراء احلياة الن�شانية عرب الع�شور واوؤكد هنا ان اي ممار�شات 
خاطئة ترتكب با�شمه ل مت�ش حقائقه النا�شعة ومبادئه الرا�شخة وان هذا قد يقع يف ظل كل الديان 
والفل�شفات ذلك ان ال�شطط يف املعاملة  واحلرمان من احلقوق واجلهل والياأ�ش امور توؤدي غالبا الى 
ا�شتغالل  بع�شهم عندئذ  على  ي�شهل  الذين  املتطرفني  البع�ش يف حبائل  وتوقع  ال�شلبية  الفعل  ردود 
اولئك با�شم الدين يف ارتكاب ما ل عالقة له بالدين بل هو ت�شويه له ولعقيدتنا ال�شمحة وا�شاءة بالغة 
ت�شتفزنا يف كل مرة للنهو�ش للدفاع عن حقيقة ا�شالمنا وديننا وعقديتنا ول بد من تظافر اجلهود 
على حريته  يعتدي  ول  فال مت�ش حقوقه  الر�ش  هذه  على  ان�شان  لكل  الكرمية  احلياة  فر�شة  لتتاح 

وكرامته ول حتتل ار�شه ووطنه لنتمكن جميعا من منع ال�شطط والنحراف واحلد منهما .
ح�شرات العيان
ح�شرات النواب 

      ان الر�شى ليمالأ نف�شى وانا ارى املواطن الردين عزيز اجلانب موفور الكرامة يتمتع بحقوقه 
الد�شتورية الكاملة وان المل ليعمر وجداين وانا ارى حكومتي وهي تعمل بجد واخال�ش و�شفافية على 

اعادة هيكلة مختلف القطاعات من اجل مزيد من العدالة والتطور واملعا�شرة .
لقد جتذرت ال�شورى والدميقراطية وتنوعت منابرها وجتوزنا املراهنة على ق�شر عمرها او متني ان 
تكون مفرغة من محتواها وها هي التعددية ال�شيا�شية تاأخذ مداها وتعد بثمار طيبة نا�شجة بعد ان 



235

منحها القانون احل�شانة الكافية لي�شمح ملختلف الجتاهات ال�شيا�شية والفكرية بالعبور من خاللها .
وال�شفافية حني  الو�شوح  و�شيلة ت�شمن  يريدونها  الذين ل  الطريق على  التعددية كفيلة بقطع  وهذه 
يوا�شلون التعبئة والتحري�ش وفيهم من ظلوا يعتقدون بانهم قادرون على بناء م�شارات موازية واخلروج 

على ما اجمع عليه جمتمعا من مكا�شب لنا جميعا تعظيمها بعد ان توافقنا عليها مل�شلحتنا العامة .
اما اعالمنا و�شحافتنا ف�شنبقى احلري�شني كما كنا على حريتها امل�شوؤولة لتكون منابر حق متاحة لكل 
القالم امل�شتنرية النظيفة وميادين للحوار احلر الهادف امل�شوؤول الذي يرثي م�شريتنا الدميقراطية 

يف مناخ من الوعي واللتزام بامل�شلحة الوطنية العليا باأمانة و�شرف واخال�ش .
ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

لطرح  امل�شرية  هذه  بان�شاج  الكفيلة  املناخات  تعزيز  ويف  الدميقراطية  م�شريتنا  يف  �شن�شتمر        
ثمارها املباركة على ال�شعب كله و�شن�شتمر يف ر�شد املمار�شات التي مل تفهم الدميقراطية بعد على 
انها امتثال القلية لقرار الكرثية .واحرتام الكرثية لراأي القلية وحقها بالتعبري عنه وعلى اعتبارها 

�شبيال لال�شتقرار وركنا من اركان الد�شتور ل و�شيلة لتجاوزه او تفريغه من محتواه .
      وها هو الربملان الردين العتيد الذي ي�شم يف جنباته خيار ال�شعب الردين احلر النزيه ميار�ش 
ال�شلطات الثالث على  م�شوؤولياته الد�شتورية بكل جناح وفاعلية وقد جتلى يف د�شتورنا الف�شل بني 
ال�شخ�شي والغر�ش ال�شغري ونحن نراجع الن بكل روية  الهوى  ا�شكاله وم�شامينه بعيدا عن  ابهى 
ومو�شوعية كل ما يتعلق بالعالقات بني ال�شلطات وخا�شة العالقة بني ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية 
بهدف تطوير هذه العالقة وتعزيزها لتوؤدي كل �شلطة منهما دورها وتقوم مب�شوؤولياتها الوطنية بعيدا 
الوطني  بالهدف  ال�شرار  معه من  يخ�شى  ما  ال�شلبيات  تثري من  او  معيقا  ت�شكل  التي  املوؤثرات  عن 

اجلليل الذي حدا بنا الى قبول مبداأ اجلمع بني موقعي الوزارة والنيابة .
      ونحن نعتز يف هذا البلد اننا اجنزنا م�شروع قانون مركز درا�شات احلرية والدميقراطية وحقوق 
الن�شان وقد رفع الى جمل�شكم الكرمي وذلك من اجل احداث نقلة نوعية اخرى يف جمال بناء موؤ�ش�شات 
واحلريات  الراأى  حرية  تعزيز  يف  الدميقراطية  م�شريتنا  يف  قدما  .و�شنم�شي  القانون  دولة  جمتمع 
العامة كافة ل يثنينا عن عزمنا يف حتقيق املزيد من التقدم والتطوروالزدهار ا�شتمراء البع�ش جلد 
الذات والتقليل من مكانه وطنهم وبلدهم او ا�شتمرار البع�ش يف انكار الجنازات والتعامي عن حقيقة 

ان الردن ا�شحى مو�شع تقدير ب�شبب اجنازته يف مختلف احلقول القت�شادية وال�شيا�شية .
ونحن حني ننظر الى خارج الوطن فال بد لنا من القتبا�ش من جتارب واجنازات الخرين ما نحتاجه 
لتعزيز م�شريتنا الدميقراطية ولتطوير قدراتنا التكنولوجية اما ان ن�شهد حقول الجناز والتقدم فهو 
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ما ي�شتدعي الرثاء وي�شتوجب ال�شفقة على ا�شحابها الذين ا�شابتهم غ�شاوة وختم العجز او البحث 
عن دور او متويل على قلوبهم واب�شارهم .

ان حقيقتي العلنية وال�شفافية املطبقتني قول وفعال ودائما باإذن اهلل هما المثل وال�شلطة واملعار�شة 
املنزهة عن الغر�ش احلري�شة على �شالمة امل�شرية الوطنية هما ال�شبيل لتحقيق الجنازات الكبار 
واخلدمة املخل�شة اما ا�شتهداف الو�شول لل�شلطة التنفيذية مبا يجعل كل من هو خارج اطارها ي�شرع 
بالعمل من اليوم الول لت�شكيل اية حكومة بهدف ا�شقاطها ف�شلوك م�شني حقا وغري م�شوؤول ايا كان 
الى  الهادفة  املو�شوعية  املعار�شة  ان  ولي�شت مغنما كما  م�شدره فامل�شوؤولية وحتملها �شرف وواجب 
حتقيق ح�شن الداء هي وحدها اجلديرة بالحرتام والتقدير وهي وحدها  املطلوبة وامل�شرية كفيلة 
بتخلي�ش ذاتها من مختلف ا�شكال املمار�شات التي ل تتفق ومحتواها الد�شتوري والخالقي والن�شاين 
ذلك ان �شعبنا العزيز املتميز بالوعي يتابع ويراقب واجهزتنا المنية المينة  على امل�شرية املتحلية 
بخلق قومي واخال�ش وانتماء وان�شباط وامتثال للد�شتور والقانون تتابع وتراقب وحتول الى الق�شاء 
كل من ينتهك القانون والوفاق الوطني وي�شكل اخرتاقا لها لينال الق�شا�ش العادل الذي لويل للباب 

فيه حياة وا�شتمرار وا�شتقرار .
      اما الق�شاء الردين ف�شيظل مو�شع تقديرنا واهتمامنا ليتطور ويكون ابدا معروفا باحلياة والنزاهة 
وال�شتقاللية وليكون مرفقا من موافق الدولة الردنية احلديثة يوؤوب اليه ذوو احلاجات والظالمات 
ولي�ش امامه من هو ذو امتياز اجلميع امامه �شوا�شية كاأ�شنان امل�شط ينت�شر لذي احلق من املتجاوز 

على حقه دون اعتبار ملكانه هذا او ذاك محققا العدل بكل حرية .
ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

      انه ملما يدعو المل والرتياح ان نلم�ش وابناء المة جمعاء الجتاهات ال�شيا�شية املحمودة التي 
باجلراح  واثخنتها  المة  على  بها  مرت  التي  الخــرية  العا�شفة  الحــداث  بعد  موؤخرا  تظهر  اخذت 
والويالت والكوارث التي طاملا حذرنا من وقوعها ومن الثار التي �شتنجم عنها .فقد حت�شنت العالقات 
العربية العربية بعد قطيعة مدمرة �شارة كادت لول ف�شل اللة وحكمه اخواين القادة العرب ان ت�شل 
الى ال�شارع العربي الذي ظل يوؤمن ونحن معه بان امتنا امة واحدة وان خيارها وقدرها ان تلتئم يف 
فلك واحد يف ع�شر التاأمت فيه امم �شتى يف منظومة واحدة رغم ما بينها من حروب ودماء امتدت 
الى عدة عقود فا�شتقام حالها وحققت ح�شورها املحرتم يف احلياة وبني المم و�شين�شب عملنا مع 
اجلميع على اعادة اللحمة بني اقطار المة كافة دون ا�شتثناء على قواعد متينة من الحرتام املتبادل 
وعدم التدخل املتبادل يف ال�شوؤون الداخلية واخلارجية واخليارات احلرة لل�شعب العربي يف مختلف 

اقطاره لختيار ال�شيغة التي تنا�شبه حلياته وم�شتقبله .
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ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

      ان جهودنا املن�شبة على احالل ال�شالم العادل ال�شامل القابل لال�شتمرار واحلياة �شتكون على 
وتائرها الق�شوى لمياننا الرا�شخ بان ل بديل عن ال�شالم ال الدمار واخلراب واملوات .

وان كل ما يعرت�ش جمرى ال�شالم الهائل من اطماع خرافية ومن اوهام محكوم عليه بالزوال طاملا ان 
الهدف هو ال�شالم الدائم الذي ي�شكل حا�شنة التنمية املن�شودة هدف ال�شعوب جمعاء وهدفنا الذي 
بلدنا  واذاها عن  بال�شعوب  تع�شف  التي  لالآفات  ودفعا  لأهلنا  نفعًا  اجل حتقيقه  يتعاظم عملنا من 

العزيز الكرمي وعن مواطننا الّبي، مزارعًا جمدًا، و�شانعًا مبدعًا، وتاجرًا �شريفًا، ومهنيًا، حاذقًا .
      ان امامنا ال�شئ الكثري لنفعله لإعادة �شياغة حياتنا وتكييف مرافقنا لت�شبح يف م�شتوى ما طراأ 
تعرب عن  ان  من  ما ميكنها  ال  واملقبلة  نرت�شي لجيالنا احلا�شرة  فل�شنا  متغريات  العامل من  على 
قدراتها املتميزة وطاقاتها اخلالقة اخلرية لريثوا الر�ش عبادا �شاحلني جمدين متخففني من كل ما 

يعيقهم عن ان يكونوا ا�شيادا احرارا يف وطن ا�شدناه حرا كرميا عزيزا .
قال تعالى »دعواهم فيها �شبحانك اللهم وحتيتهم فيها �شالم ،واخر دعواهم ان احلمد هلل رب العاملني«.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، 
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الأولى
ملجل�ش المة الردين الثالث ع�شر 

ال�شبت 29 رجب 1418 هجرية 
املوافق 29 ت�شرين الثاين 1997 ميالدية 
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
 وال�شالة وال�شالم على ر�شوله العربي الها�شمي المني

ح�شرات العيان
ح�شرات النواب 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،
      وب�شم اهلل ، وعلى بركة اهلل ، افتتح الدورة الولى ملجل�ش المة الردين الثالث ع�شر ، واحمد 
اهلل جل وعال ، ان �شان للحكم �شرعيته الثابتة امل�شتمرة وحفظ له مرجعيته ال�شالمية منذ بداية 
البدايات وعرب الثورة العربية الكربى وحتى هذا اليوم والى ان تتحقق الهداف ال�شامية والغايات 

النبيلة  التى قامت من اجلها الثورة ، بعون اهلل . 
وحلكمة ارادها ويريدها �شبحانه وتعالى ، يجئ انعقاد جمل�شكم املوقر هذا ، مع نهايات ايام القرن 
الع�شرين ، وبزوغ �شم�ش القرن احلادي والع�شرين ، ليكون مب�شيئة اهلل ، عنوانا مباركا حلجيج بلدنا 
يف طيات القرن اجلديد، وطليعة قادرة مقتدرة ، على مواجهة ما يحمله من حتديات وما يتطلبه من 

جهود وت�شحيات . 
 ح�شرات العيان  

ح�شرات النواب  
      لقد ولد جمل�شكم هذا من �شميم الرادة ال�شادقة ل�شعب بلدنا ال�شادق المني . وجاء تعبريا عن 
الرغبة احلرة للناخبني يف املدن والرياف والبوادي واملخيمات ، ليكون جت�شيما لرادة المة يف دفعكم 

الى �شلب امل�شوؤولية الوطنية وحملكم الى مركز الفعل والتاأثري . 
وفق  املحدد  ، ويف موعدها  نزيهة  النتخابات حرة  باجناز  واأوفت  التزمت  قد  كانت احلكومة  ولئن 
الد�شتور والقانون ، فان نتائج هذه النتخابات قد خرجت بنا من مناخ �شادته احلرية الكاملة والفر�ش 
املتكافئة ، الى مرحلة تتعدد فيها امل�شوؤوليات والواجبات ، وتتدافع الهداف والغايات ، وهو ما نثق 

بعزمكم على مواجهته ، وقدرتكم على اجنازه وحتقيقه . 
      واذا كنا قد حر�شنا ، منذ البداية ، على م�شاركة اجلميع يف تلك النتخابات ، فاننا كنا و�شنظل 
الــراأي �شحيحا  راأي ما يريد ، حتى يظل الختالف يف  حري�شني كذلك على ان يكون لكل �شاحب 
وراقيا يرثي حياتنا ال�شيا�شية بالتنوع ال�شحي ويغني م�شريتنا بالتعدد الذي تتزين به الدميقراطية 

فهنيئا ملن فاز ثقة ال�شعب و�شوت المة وهنيئا للوطن ولء اأبنائه واخال�ش رجالته .
      ان العائلة او الع�شرية يف بلدنا ، مثلما هي يف كل بلد واحدة من خاليا املجتمع التى تكون ال�شعب 
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مبجموعه ، ت�شون مثله الرفيعة وحتفظ قيمه النبيلة ، وتدفع بتقاليده احللوة وعاداته الكرمية دوما 
الى اأمام . ولقد كانت العائلة ، مثلما كانت الع�شرية يف هذا الوطن الغايل ينبوع خري وعطاء ، ومعني 
�شرف وكربياء .ومل تكن يوما ، ل عبء ول عيبا ، ول نقي�شة او مذمة ل قدر اهلل . فاذا كنتم قد جئتم 
من تلك الينابيع املباركة ، وامل�شادر النظيفة ، فهنيئا لكم ذلك ، وهنيئا للدولة بكم . ان كل واحد 
منكم هو من الوطن وللوطن . والوطن هو وطن كل عائلة وكل ع�شرية ، ووطن كل مواطن ، يف ال�شمال 

واجلنوب وال�شرق والغرب �شواء ب�شواء.
ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب  

      ان الدعامة ال�شا�شية للدميقراطية التى ننعم بها ، ولكل دميقراطية اخرى ، تتمثل او ل ما تتمثل ، 
يف التعاون ال�شادق املو�شول بني ال�شلطات الثالث ، التنفيذية ،والت�شريعية ، والق�شائية ،ثم بينها 
وبني القوى ال�شيا�شية ، وموؤ�ش�شات املجتمع املدين ، ويف النهاية بينها وبني ال�شعب مبجموعه ، او المة 
، ل جمتمع  والتاآزر  الت�شامن  والتنا�شق وجمتمع  التكامل  املجتمع احلديث هو جمتمع  ان   . باأ�شرها 

التباعد والتنافر ، ول جمتمع التقاطع والتجاوز . 
      ولئن كانت احلكومات تاأتي وتروح …. وجمال�ش المة تتبدل وتتجدد … وال�شلطة الق�شائية تتطور 
وتتغري … فان الدولة التى تطوي اجنحتها كل هذه ال�شلطات هي الباقية اخلالدة . لن ال�شعب اول 
واخريا هو اخلالد املتجدد على مر الزمان . ان كل ما حتمله احلكومة من ان�شطة وما تديره من اعمال 
يف كل �شاح ، هو للدولة ومن اجل الدولة ، ويف �شبيل الدولة . فالعالم هو اعالم الدولة ، وال�شحة هي 
�شحة الدولة ، والزراعة زراعة الدولة . وهكذا ول ينبغي لي ن�شاط من الن�شاطات ، ول لي جهد من 
تلك اجلهود ، ان يتقل�ش ، او يرتاجع ، او يتقزم ، بحيث ي�شبح من�شوبا لغري الدولة يف يوم من اليام . 
ولن املوظف هو الداة الرئي�شية واخلطرية يف يد احلكم ، لتنفيذ مهامه واداء واجباته ، نحو املواطن 
والوطن ، فهو الذي يظل امينا على م�شالح ال�شعب وق�شاياه … وفيا لهدافه وامانيه . وهو و�شيلة 
بناء �شروح الدولة وت�شييد اركانها . ومن هنا ينبغي ان يكون دوما مو�شع العناية والتقدير ، مثلما 

يجب عليه ان ميون ابدا ، م�شتحقا لكل عناية ، جديرا بكل تقدير 
      ولئن كان » الروتني » هو العدو الول لنطالق مايوؤديه املوظف من اخلدمات العامة ، فان »الف�شاد« 
هو املعول الكرب لهدم كل قائم من تلك اخلدمات وتقوي�ش كل امل بتقدم البنيان . ولي�ش هناك يف 
الوطن ول يف الدولة ، من ينبغي ان يت�شدى ملحاربة العدوين اللدودين ، للتقدم والرقي ، اكرث من 

املوظف نف�شه : نواة الدارة ال�شليمة ، وع�شب احلياة الناب�شة الكرمية . 
لكن جمتمعنا ، ايها ال�شادة العيان والنواب املحرتمون ينبغي ان ل يكون »جمتمع الوظيفة« بحال من 
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الحوال . ففي ذلك املجتمع ، حيث ي�شبح الكر�شي هو الوطن ، والوظيفة هي الق�شية ، تفقد ال�شياء 
قيمتها ومعناها ، وت�شيع من بني يدي ال�شعب مثله ، واحالمه ، وامانيه . ان وطننا يجب ان يتحول 
مبجموعه الى ور�شة عمل دائم . لكل واحد من ابنائه دوره وعليه واجباته . الكاتب والفنان . والعامل 
واملزارع . واملوظف ورجل املهنة . ور�شة ل مكان فيها للمتفرجني ول للمهملني . ان حركة بناء الوطن 
مثل احلياة نف�شها ، دائمة ل تتوقف . واذا مل يتول ابناء الوطن بناء وطنهم ، فلي�ش من حقهم ان 
يكتفوا بالنقد وال�شكوى ، ول بالذم او التجريح ، ول ان يتطلعوا الى الخرين كي يتولوا بناء وطنهم 
نيابة عنهم . والبناء ، اول واخريا ، جهد وعطاء . وولء وانتماء . فليبذل كل واحد منا كل ما يقوى 
عليه من جهد . وليعط لهذا البلد ، كل ما متلكه نف�شه من قدرات وطاقات . ومثلما ينطبق كل هذا 
على �شائر املواطنني ، فانه بالتاأكيد ينطبق على �شائر ال�شلطات . فاأي �شلطة ينبغي ان ل جتل�ش لتتفرج 
على اداء �شلطة اخرى . وامنا ينبغي ان يكمل عمل كل �شلطة ، عمل ال�شلطة الخرى ، كله الى ما ي�شبه 
….ولكنها دائما وابدا تعزف �شيمفونية واحدة .. هي �شيمفونية  العدد والعدة  الهائلة  الورك�شرتا 

الوطن . 
 ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب  

      اما عمل ال�شلطة الت�شريعية فياأتي منطلقا من هذه القلعة املباركة احل�شينة ليزين جبني الدولة 
زينه عمل ال�شلطة التنفيذية ومنحه كل ا�شباب البهاء . ويرتادف معهما عمل ال�شلطة الق�شائية يف 
�شرحها املنيع ، لين�شر يف ربوع الدولة معنى العدل الذي ل ي�شتقيم من دونه حكم ، وير�شخ يف جنبات 
الدولة قيم احلق التى ل تزهو من دونها حياة ، وي�شون يف اركان الدولة حقيقة احلرية التي ل تتحقق 

ول ترقى من غريها ، ان�شانية الن�شان . 
ومثلما كان ع�شو ال�شلطة الت�شريعية تعبريا �شادقا وامينا عن ارادة ال�شعب ، فان كل ع�شو يف ال�شلطة 

الق�شائية ينبغي ان تعبريا �شادقا وامينا عن مثل ال�شعب وقيمه وف�شائله . 
ح�شرات العيان  

ح�شرات النواب 
      من اجل كل ذلك ، ومن اجل غريه من اهداف الدولة وغاياتها ، �شوف تتقدم حكومتي الى جمل�شكم 
املوقر مبجموعة من الوانني والت�شريعات : بع�شها ي�شتهدف حتديث وتطوير ت�شريعات وقوانني قائمة 
، وبع�شها الخر يجئ لفتح اآفاق جديدة ، من اآفاق التطور والبناء . و�شيكون يف طليعة تلك القوانني 
قانون انتخابات جديد ، يراعي التحولت والتطورات ال�شيا�شية والجتماعية التى يفر�شها الع�شر ، 
ويحقق املزيد من امل�شاواة والعدالة بني �شائر املواطنني ،ويحافظ على الثوابت يف م�شريتنا الوطنية . 
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كما �شتعمد احلكومة الى التقدم للمجل�ش الكرمي بت�شريعات جديدة ت�شتهدف تطوير قوانني الحزاب 
والنقابات ، �شمانا حل�شن الأداء و�شبط املمار�شات و�شونا حلقوق ال�شعب وم�شالح الوطن بعون اهلل . 
املوؤقت  ب�شكله  ا�شداره  مت  الذي  املطبوعات  بقانون  املوقر  املجل�ش  من  تقدمت  قد  حكومتي  وكانت 
ا�شتجابة لتوجه جمل�ش النواب ال�شابق وبعد ان منيت الر�شالة ال�شحفية النبيلة يف مرحلة �شابقة . 
مبا ل يتمناه لها اعداوؤها واعداء هذا الوطن وبعد ان جنح بع�ش من اقتحم ال�شاحة ال�شحفية من 
وال�شوؤون  امل�شالح  والتعدي على  واملثل  القيم  والطعن يف  وال�شعب  والدولة  الوطن  النعي على  امتهن 

العامة واخلا�شة . 
      ولقد جاء القانون املوؤقت ذاك ، ل لتقييد احلريات وتكميم الفواه ، ول لالنتقا�ش من اي اجناز 
حقيقي للقانون ال�شابق ، وامنا لتنظيم قطاع ال�شحافة وهو من الدولة وللدولة ومن ال�شعب ولل�شعب 

وحتديد ما لذلك القطاع من حقوق وما عليه من التزامات . 
      ولن الق�شاء النزيه املتفهم للمتغريات واملتفاعل مع الع�شر يف مقدمة الثوابت التى تقوم عليها 
وموؤ�ش�شات  ت�شريعات  بالق�شاء  للنهو�ش  توا�شل حكومتي جهودها  فل�شوف  واملوؤ�ش�شات  القانون  دولة 

،وفق خطة ت�شمن للهيئات الق�شائية العمل يف ظل اف�شل الظروف واح�شن المكانات . 
ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

      اما قواتنا امل�شلحة -موؤ�ش�شتنا الع�شكرية البا�شلة - فل�شوف تبقى ، كما كانت على الدوام ، عنوان 
الدرب على كل  تلك رفيقة  قواتنا  لقد كانت   . املواطنني  روؤو�ش  ويرفع  الوطن  يعلو هامة  عزة وفخار 
قمم املجد التي بلغها بلدنا عرب م�شريته الطويلة . وكان لها مع موؤ�ش�شاتنا المنية المينة الدور املميز 
يف حماية الوطن واملواطن ، وحفظ �شالمة واأمن املجتمع . وكانت معها ، وبوعيها الوطني ، وانتمائها 
ال�شادق، وولئها املكني ، منوذجا للكفاءة والن�شباط ومثال للخلق الرفيع وال�شلوكالنبيل ، يف املنطقة 
ويف الدنيا باأ�شرها . ومل يقت�شر الدور الكبري على ال�شاحة الوطنية وامنا تعداها الى ال�شاحات الدولية 
والبلدان فكانت خري ر�شول  العديد من الماكن  الدويل يف  ال�شالم  املختلفة حيث �شاهمت يف حفظ 
لالخالق العربية وال�شفات واملزايا الردنية الرفيعة . ول�شوف توا�شل حكومتي ، وبتوجيه مبا�شر مني 
المكانات  وتوفري  الغاليتني  املوؤ�ش�شتني  بواجبها جتاه  القيام   ، بجدارة  ت�شتحقه  الذي  الدعم  وبكل   ،
الالزمة لتطوير القدرات وتنمية الكفاءات يف اطار من التوازن المثل بني �شني اخلدمة واعباء التاأهيل 

وادارة املوارد متكينا لهما من ال�شتمرار يف اداء الر�شالة على ال�شعيد الوطني وعلى كل �شعيد . 
      كما �شتوا�شل حكومتي اهتمامها مبوؤ�ش�شة املتقاعدين الع�شكريني مل�شاعفة قدراتها على التو�شع يف 
ن�شاطاتها الهامة والتنوع يف خدماتها ال�شا�شية حتقيقا لالهداف القت�شادية والجتماعية التي قامت من 

اجلها ، ووفاء للجهود الكبرية وامل�شرفة التى قدمها اع�شاوؤها يف خدمة بلدهم الغايل على مر ال�شنني . 
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ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

،لكننا يف  الكبري   العربي  الوطن  ول�شقائنا يف  لنا  ا�شرتاتيجيا  ،الخيارا  يوما  ال�شالم  كان  ما        
الردن اردناه ونريده �شالما �شامال دائما ، قائما على احلق والعدل ، م�شتندا الى ال�شرعية واملواثيق 
واللتزامات الدولية . وال�شالم ، بهذا املفهوم ، لي�ش خيارا اردنيا ، فح�شب ، وامنا هو اي�شا خيار 
ل�شائر الطراف . خيار لل�شعوب مثلما نرجو ان يكون خيارا للقادة �شواء ب�شواء . ولئن اأ�شاب م�شرية 
ال�شالم بع�ش التعرث يف الونة الخرية نتيجة التعنت والعناد من جانب احلكم يف ا�شرائيل فاننا نوؤمن 
باأن ا�شرار ال�شعوب على خيار ال�شالم �شوف ينت�شر يف النهاية على �شائر العقبات حتى تنعم املنطقة 

باأ�شرها مبا تتطلع اليه من تقدم وازدهار . 
      ولئن كنا ، على اختالف املراحل والعهود قد قدمنا لل�شلطة الفل�شطينية كل العون الخوي ال�شادق 
فاننا ، ويف هذه املرحلة بالذات ، ويف �شائر املراحل املقبلة �شن�شتمر يف دعمنا ل�شقائنا يف تلك ال�شلطة 
، مبا ي�شمن لل�شعب الفل�شطيني الو�شول الى حقوقه امل�شروعة واقامة دولته امل�شتقلة على ترابه الوطني 

وعا�شمتها القد�ش. 
      وكما هو �شاأننا على الدوام ، فقد ا�شتمر حر�شنا على التن�شيق املتوا�شل مع ا�شقائنا يف الوطن 
العربي وبخا�شة مع ال�شقيقة الكربى م�شر خدمة مل�شرية ال�شالم على امل�شارات الفل�شطينية وال�شورية 

والبنانية على وجه اخل�شو�ش . 
      ولن التعاون والتن�شيق مع ال�شقاء العرب احد الركائز ال�شا�شية لالردن فكرا ونهجا وممار�شة ، 
فلقد بذلت جهود كبرية يف هذا الجتاه ، من خالل اللقاءات املبا�شرة مع القادة وامل�شوؤولني يف الدول 
العربية . كذلك من خالل تفعيل التفاقيات واللجان امل�شرتكة واللتزام بالقرارات العربية املختلفة . 
وقد ظلت معاناة ال�شعب العراقي ال�شقيق توؤرقنا وتوؤرق معنا الكثريين يف هذا العامل.ومن هنا فاننا 
الرتاب  وحدة  على  واملحافظة  اطار احلر�ش  اهلنا يف  املعاناة عن  تلك  رفع  مع  امكاناتنا  بكل  نقف 

الوطني للقطر ال�شقيق. 
      ان املوقف العربي ، يف هذه املرحلة بالذات ، من مراحل التاريخ العربي املعا�شر ، ورمبا يف �شائر 
املراحل الالحقة يحتاج الى الكثري من التوا�شل والتفاهم ان مل يكن يحتاج الى كل التفاهم والتوا�شل . 
وهو يفتقر الى ال�شفاء وال�شدق يف التعامل وبناء العالقة رمبا اكرث مما كان يفتقر اليهما يف اي وقت 
من الوقات . وهو بالتاأكيد ، ويف �شوء مقت�شيات امل�شلحة العربية احلقيقية ، يفتقر الى اخلروج من 
دوامة التجريح و�شيغ التهام والدانه ، واللجوء الى منطق العقل واحلكمة وا�شلوب بناء ال�شداقات 

والعالقات اليجابية املثمرة . 
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ويف مو�شوع ا�شرائيل بالذات ينبغي التمييز بني موقف احلكم وموقف ال�شعب والكف عن خدمة املوقف 
ال�شرائيلي احلايل باتباع ا�شاليبنا القدمية البالية . ونحن بذلك اما ان نك�شب فيكون الك�شب من 
لهذه  التجريح  ا�شاليب  المة من  �شبعت  لقد   . فيكون اخل�شران من �شنعنا كذلك  او نخ�شر  �شنعنا 
اجلهة او تلك واآن لبع�ش ابنائها ورجالها ان يبلغوا �شن الر�شد وان يتقوا اهلل يف امر �شعبهم وم�شري 

امتهم ل �شيما يف هذا الزمان ، زمان الحتادات والتفاقات والتكتالت . 
ح�شرات العيان  

ح�شرات النواب 
ا�شتكمال اجلانب  واملايل حيث مت  القت�شادي  املجال  املبذولة يف  تابعت حكومتي اجلهود  لقد        
الكرب من الت�شريعات والتنظيمات الرئي�شية ، ول �شيما تلك التى ت�شتهدف حترير القت�شاد الوطني 
من القيود الدارية وو�شع برنامج مدرو�ش للخ�شخ�شة والن�شمام ملنظمة التجارة الدولية وال�شراكة 

الوروبية والعمل على ان�شاء منطقة التجارة العربية احلرة . 
التنمية ال�شناعية وزيادة ال�شادرات وتطوير املناطق احلرة  وتابعت احلكومة جهودها يف جمالت 

وامل�شاريع الكربى امل�شرتكة وحتويل العقبة الى منطقة جتارة حرة جاذبة لال�شتثمار . 
      وا�شتمرت حكومتي يف تطبيق برامج الت�شحيح القت�شادي مما �شاعد على ت�شاعد يف معدلت 
النمو واحتياطي العمالت ال�شعبة وكذلك املحافظة على ال�شتقرار النقدي . كما تابعت تطوير حزمة 

المان الجتماعي وايجاد فر�ش عمل للقوى العاملة الردنية محليا ويف الدول ال�شقيقة وال�شديقة .
لقد كان للقطاع اخلا�ش دوره الرئي�ش دائما يف بناء بلدنا وخدمة اقت�شادنا الوطني . وكان راأ�ش املال 
الوطني واحدا من عناوين الفخار يف اأردننا العزيز . ولن دور هذا القطاع الهام اآخذ بالتنامي والتعاظم 
با�شتمرار ، فان احلكومة �شت�شتمر يف كل الجرءات التى ت�شتهدف تعزيز ذلك الدور وذلك يف اطار من 
ا�شواطا مدرو�شة وحثيثة يف  . كذلك قطعت احلكومة  القطاع  امل�شرتك مع ذلك  التم واجلهد  التعاون 

اعادة هيكلة القطاع العام مثل النقل والت�شالت والطاقة بغية رفع كفاءته وتطوير انتاجيته .
 ح�شرات العيان 

ح�شرات النواب 
      لقد ا�شبح دور املراأة اليوم اكرث اهمية وخطورة مما كان يف اي من املراحل ال�شابقة . فقد تفوقت 
املراأة الردنية يف جمال الرتبية والتعليم وبرزت جناحاتها يف املهن املختلفة وم�شاهماتها الباهرة يف 

املنظمات املتعددة . وقويت م�شاندتها للجهود الر�شمية يف خدمة املجتمع وانعا�ش الريف وتطويره .
التطوير  دعامات  من  هامة  دعامة  باتت  بحيث  ال�شيا�شية  احلياة  يف  امل�شاركة  يف  بــداأت  انها  كما 
الدميقراطي . ومن هنا يتوجب علينا ، يف �شائر املواقع يف اردننا العزيز ان ننظر باهتمام بالغ الى 
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عر�شة   ، ا�شف  بكل   ، جتعلها  والتى   ، للمراأة  معاناة  م�شدر  تزال  ل  التى  اخلطرية  الظواهر  بع�ش 
لنتهاكات غري ان�شانية حلقوقها ال�شا�شية . ولعل العنف الذي عاجلته املوؤمترات الدولية املختلفة ، 
�شواء منه الظاهر واخلفي هو اهم تلك الظواهر واخطرها . فهو ل يليق مبجتمع التكافل الذي هو 
الى احلفاظ على  امل�شتمرة  ب�شكل فا�شح مع دعوتنا  يتناق�ش  انه  ، كما  العربي ال�شالمي  جمتمعنا 

الكرامة الن�شانية و�شائرحقوق الن�شان . 
      اما قطاع الطفولة .. فبالرغم من كل اجلهود املباركة التى بذلت لتح�شني وتطوير احواله ، فما 
زالت هناك ممار�شات �شلبية �شارة ومخزية ينبغي علينا جميعا الت�شدي لها بفاعلية وعزم وا�شرار . 
فالطفل هو الآخر ل يزال �شحية ا�شكال متعددة من العنف �شواء يف العائلة او يف املجتمع . فهو يف الولى 
�شحية بحجة التاأديب والرتبية ، وهو يف الثانية �شحية ب�شبب الت�شرد وال�شتغالل . وان نظرة لبع�ش 
احلالت هنا وهناك تدلنا على تزايد اعداد ابنائنا اطفال ال�شوارع املت�شولني او الذي يجري ا�شتغاللهم 
يف عمليات بيع مختلفة كل ذلك ، يوؤدي بالعديد من فلذات الكباد هوؤلء الى مهاوي النحراف وال�شقوط 
وينتهي بهم الى اعماق الفقر والت�شرد . ومن هنا فان حكومتي ، وبالتعاون مع جمل�شكم الكرمي ، �شوف 

ت�شت�شرف هذه املخاطر ملحاربتها والرتقاء مبجتمعنا الى ما نطمح اليه من م�شتويات .
 ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب  

القت�شادية  التنمية  امل�شتقبلية يف  توجهاتنا  موازنة 1998  تعك�ش  ان  على  لقد عملت حكومتي        
و�شناديق  الوظيفي  ال�شكان  . مب�شاريع  الكايف  الهتمام  تويل  �شوف  املوازنة  ان  كما   . والجتماعية 
التنمية وم�شاريع ال�شياحة املختلفة ا�شافة الى التو�شع يف برامج التاأهيل والتدريب وزيادة احلوافز 
ال�شتثمارية يف املحافظات . وان احلكومة وهي ت�شع اخلطة القت�شادية الجتماعية اخلم�شية لالعوام 
1998 -وحتى 2002 بدعم مني وبا�شراف اخي وويل عهدي وقرة عيني �شمو المري احل�شن لت�شع 
يف اعتبارها ان الدارة ال�شرتاتيجية الناجعة للموارد �شتكون ال�شا�ش الذي تقوم عليه تلك اخلطة 
والربامج املنبثقة عنها . ول�شوف تعطى املحافظات يف اخلطة ابعادا تنموية واقت�شادية متميزة كما 

�شتكون الرعاية ال�شحية مبا فيها التاأمني ال�شحي العام عن�شرا رئي�شيا فيها .
 ح�شرات العيان ،
ح�شرات النواب ، 

      لقد بات القرن اجلديد ، احلادي والع�شرون على البواب . لئن كانت رحلتنا عرب العقود املا�شية 
من القرن الع�شرين محفوفة بالكثري من ال�شعاب والتحديات ، فهي قد كانت اي�شا حافلة بالعديد 
من الجنازات والنت�شارات بحمد اهلل . ومثلما كان الن�شان عدتنا الولى والرئي�شية يف تلك الرحلة 
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ال�شاقة الطويلة ، فان ذلك الن�شان �شيظل ابدا عدتنا لجتياز املراحل املقبلة وو�شيلتنا لبلوغ املزيد 
من الظفر والنجاح . ولعل اهم مداخلنا لبوابات القرن اجلديد وحدتنا الوطنية ال�شلبة والتى تقوم 
على التعاون والتاآخي يف اطار دولة حديثة ناه�شة اركانها املوؤ�ش�شات امل�شتقرة ومرجعيتها الد�شتور 
والقانون وامليثاق الوطني ، ونهجها الدميقراطية والتعددية واحلرية وامل�شوؤولة وامن وكرامة الن�شان . 
وهي وحدة ت�شعى لبناء جمتمع ع�شري متني ، محافظ على �شخ�شيته الوطنية وهويته العربية ، مقبل 

على العمل ومتفاعل مع العامل بانفتاح . 
      وياأتي العلم والتكنولوجيا مدخال اآخر للقرن اجلديد . فاقت�شاد امل�شتقبل كله هو اقت�شاد املدخالت العلمية 
والتكنولوجية . والبحث العلمي والتكنولوجي هو القوة الدافعة لتحقيق اعلى درجات التفوق والجناز . وعلينا 

ان نعمل على رفع م�شتويات املراكز البحثية لكي نقرتب من م�شتويات الدول املتقدمة بعون اهلل . 
ان التعليم والثقافة هما احد املداخل الرئي�شية للقرن اجلديد وغريه من القرون . وهما ال�شبيل المثل 
حلياة مثلى للفرد وال�شعب . ومن هنا ت�شتد احلاجة الى مراجعة الربامج احلالية يف الثقافة والتعليم 
بغية الو�شول بها الى امل�شتوى الالئق بدولة ع�شرية . وان لنا من الثقة باأنف�شنا وارتباطنا بجذورنا ، 
وا�شالة ثقافتنا ، وان�شانية قيمنا الوطنية والقومية والدينية ما يح�شننا امام هبوب الرياح . فالهوية 
ت�شغر وتتال�شى مع النغالق ، وال�شخ�شية ت�شمحل وتت�شوه مع ن�شوب الفكر وجمود العقل والثقافة 
، واعتداله وو�شطيته   ، بقيمه  التى ت�شداأ وت�شيع . و�شتظل �شورة ال�شالم امل�شرقة  مع اجلمود هي 
و�شبيلنا   ، وفخارنا  زهونا  ، محل  واحلوار  ال�شورى  ملفاهيم  وان�شائه   ، الن�شان  كرامة  على  وحر�شه 
لقناع الدنيا باأننا عربا وم�شلمني ، بعيدون عن التع�شب ، محبون لل�شالم والتقدم ، و�شركاء حقيقيون 

يف �شنع احل�شارة الن�شانية . 
 ح�شرات العيان 

ح�شرات النواب 
      ان دعوتنا احلارة هي الى الرتقاء مبفهوم الدولة وتدعيم هذا املفهوم وتر�شيخه واعالء �شرحه 
املنيع . فم�شارب احلكم وميادينه و�شاحاته املختلفة تنمو وتتكاثر ، وترقى وتزدهر لتنتهي كلها بع�شا 

من كيان الدولة وبنيانها العتيد . 
ويتعانق كل ذلك ب�شوق وفرح ويختلط بكربياء مع عرق ال�شعب وكفاحه وبذله وعطائه ، ليكون للدولة 
من ذلك كله زهوها وجمدها، ولالن�شان الردين فوق هذه الر�ش ، وفوق كل ار�ش كرامته الذاتيه ، 

وكربيائه الوطني. 
و�شيظل من اهم الواجبات واقد�شها ، حماية مفهوم ال�شعب من الرتهل والرتدي ، ونبذ كل ما يتعار�ش 
 ، وحتك  تتحكم  ان  ينبغي  التي  الوحيدة  اجلغرافيا  ان   . ال�شلوك  ومناذج  املمار�شة  امناط  من  معه 
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وتقرر الجتاه ، هي اجلغرافيا الوطنية .. جغرافيا الوطن الواحد ، وال�شعب الواحد والدولة الواحدة . 
فالردن هو الوطن ، واأهله هم ال�شعب ،واحلكم بكل �شلطاته وعنا�شره وقواه ، هو الدولة . 

 ح�شرات العيان ،
ح�شرات النواب ،

      ابارك لكم الثقة بكم ، وادعوكم الى حتمل م�شوؤولياتكم ، ممثلني ل�شعب باأ�شره ولي�ش ملنطقة بعينها . 
وطنيني �شرفاء حتفظون العهد ، وتتبعون احلق . امركم �شورى بينكم ، ملتزمني بالد�شتور ، حترتمون 
القانون وامليثاق ، حتى يدخل الردن معكم وبكم القرن القادم اجلديد .. قويا واثقا ، كما اراده اهلل ، 

وكما نتمناه ان يكون .  » وقل اعملوا ف�شريى اهلل عملكم ور�شوله واملوؤمنون«  �شدق اهلل العظيم 
 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، 
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يف حفل فتتاح الدورة العادية الثانية
ملجل�ش المة الردين الثالث ع�شر 

القاه بالنيابه عن جاللته �شاحب ال�شمو امللكي نائب جاللة امللك 
ويل العهد املعظم الأمري احل�شن بن طالل

ال�شبت 9 �شعبان 1419هجرية 
املوافق 28ت�شرين الثاين 1998 ميالدية 
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
وال�شالة وال�شالم على مولنا و�شيدنا محمد النبي العربي المني 

وعلى اآله وا�شحابه ومن تبعهم باح�شان الى يوم الدين 
 

ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

      ب�شم اهلل وعلى بركته جلت قدرته نفتتح الدورة العادية الثانية ملجل�ش المة الردين الثالث ع�شر 
فتكون هذه الدورة باإذن اهلل حلقة جديدة من حلقات بناء اردن العز والفخار والجناز ب�شواعد اردنية 
هذا  ابناء  لكافة  الكرمية  احلياة  وتوفري  اف�شل  م�شتقبل  بناء  على  مرتا�شة  واحدة  ا�شرة  معا  تعمل 

الوطن املرابط ال�شامد الغايل .
      وان اعتزازنا مبجل�شكم الكرمي وتقديرنا لدورة الفاعل يف بناء الردن �شريكا كامال يف حتمل 
الف  �شنة  الول  الت�شريعي  املجل�ش  قيام  ومنذ  احلديثة  الردنية  الدولة  بدايات  الى  يعود  امل�شوؤولية 

وت�شعمائة وت�شع وع�شرين وما تال ذلك من ان�شاء جمل�ش المة .
      فقد حر�ش جاللة املغفور له اجلد املوؤ�ش�ش عبداهلل بن احل�شني على تر�شيخ مبداأ ال�شورى قول 
وممار�شة ، وحافظ على هذا املبداأ جاللة املغفور له امللك طالل بن عبد اهلل الذي �شدر يف عهده 

امليمون د�شتورنا الذي نحتكم اليه باعتباره مرجعية لنا جميعا يف هذه اململكة العزيزة .
      وان جاللة امللك احل�شني الباين الذي يحمل الراية يحافظ على النهج ويحر�ش على احرتام الد�شتور 
�شد  التحول  ظروف  رغم  واملوؤ�ش�شات  القانون  دولة  يف  احلقة  الدميوقراطية  وبناء  النيابية  واحلياة 
التي �شهدتها املنطقة فالها�شميون الذين التف من حولهم احرار العرب ادخلوا النظم  الدميقراطية 
الربملانية الى بلدان ال�شرق العربي يف دم�شق وبغداد ومت�شكوا مببداأ ال�شورى وامل�شاركة الربملانية اميانا 
منهم بان النهو�ش مب�شوؤولية البناء والعمار هي م�شوؤولية ان�شانية ل بد من ان نتحملها جميعا فريقا 
واحد ي�شع م�شلحة الوطن واملواطن فوق كل العتبارات فامل�شلحة غاية احلكم والتعاون يف اطار التنوع 

والتعددية وم�شاركة املجتمع املدين يف ظل دولة القانون هو خري طريق خلدمة اهدافنا وم�شاحلنا .
      وحتر�ش احلكومة على حتقيق اعلى درجات التعاون والتن�شيق والتكامل مع ال�شلطة الت�شريعية 
�شمن احكام الد�شتور الردين الذي ي�شكل املرجعية ال�شرعية والقانونية لكل ناظم من نظم حياتنا 

والذي ن�ش على الف�شل بني ال�شلطات واحرتام ا�شتقاللية كل منها .
وحتر�ش احلكومة اي�شا على ايالء ال�شلطة الق�شائية اق�شى درجات العناية وال�شتقاللية ملوا�شلة نهو�ش 
هذه ال�شلطة النبيلة بواجباتها املقد�شة لتكون مالذا حقيقيا لكل من ين�شد حقا او يحتاج الى دفع ظالمه .
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ح�شرات العيان 
 ح�شرات النواب 

      ان جمل�ش العيان هو جمل�ش جاللة امللك ويتم اختياره من ذوي اخلربة الذين حتملوا امل�شوؤولية 
يف ظروف �شعبة وجمل�ش النواب باع�شائه املحرتمني ميثلون خيار ال�شعب لهم ومن هنا تطلعنا الدائم 
ومو�شوعية �شمن  وانتماء  اخال�ش  بكل  واملواطن  الوطن  ق�شايا  املتميزة يف خدمة  م�شاهمتهم  الى 

ال�شيا�شات التي تعمق الجماع على ار�شية القناعة والثقة امل�شرتكة .
فمجل�شكم الكرمي حري�ش على تلم�ش حاجات الوطن وت�شخي�ش الق�شايا وامل�شاكل التي تواجه بلدنا 
العزيز بعيدا عن الهوى وعن الغاية وقادر على امل�شاهمة يف و�شع احللول التي ت�شاعدنا على الو�شول 
الى ما ن�شبوا اليه من املزيد من الجناز وتوفري الظروف التي حتفظ ملواطننا حقوقه وكرامته ووقاره .

ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

      ان الردن وريث النه�شة العربية وحامل ر�شالتها �شيظل مخل�شا ملبادئه وقيمه الثابتة املتمثلة يف 
احرتام املواطن وحقوقه يف احلياة الكرمية والعي�ش الكرمي هذا املواطن الذي نعول على وعيه والذي 
نوؤمن دوما بقدرته على الرتفاع الى م�شتوى امل�شوؤوليات التي تفر�ش عليه فلول ت�شحيات هذا املواطن 
وا�شتعداده الدائم لبذل الغايل والرخي�ش يف �شبيل بناء بلده ملا و�شلنا الى ما نحن عليه اليوم وهو 
ذاته الردن الذي لن ينفك ينا�شل ويعمل من اجل نه�شة العرب والدفاع عن �شورة ال�شالم وقيمه يف 

الت�شامح وقبول الغري واحرتام خ�شو�شيات المم الخرى .
      ومن هنا اي�شا جاء الرتكيز على الو�شطية يف منطلقنا �شواء على امل�شتوى الوطني او على م�شتوى 
المة والعامل وجاء الخذ مببداأ التنا�شح والت�شاور وفتح ابواب احلوار مع اجلميع من اجل ان ي�شاركوا 
باقتدار يف حتمل امل�شوؤولية ول نريد من احلوار ان يتحول الى �شجال ول الى جدل عقيم بل نريده 
و�شيلة متقدمة لالفادة من طموحات املواطنني وافكارهم اخلالقة وروؤاهم الكبرية كما نريده و�شيلة 
من  ار�شى  والتي  العربية  النه�شة  ر�شالة  وحتقق  النوعية  على  تركز  وطنية  ثقافة  تنمية  و�شائل  من 
خاللها قواعد الدولة العربية احلديثة ابو امللوك املغفور له احل�شني بن علي الذي يرقد يف ثرى القد�ش 

ال�شريف بجوار الق�شى الذي ترنو اليه افئدة العرب وامل�شلمني يف كل بقاع الر�ش .
ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

       اننا ونحن مقبلون على دخول اللفية الثالثة ن�شهد تغريات مت�شارعة يف العامل ول بد يف �شوء 
هذه التغريات من تعزيز قواعد املوؤ�ش�شية يف بالدنا ومن هنا جتئ العناية مبوؤ�ش�شات املجمتع املدين 
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التجربة  اجناح  على  والعمل  املهني  اطارها  يف  النقابات  دور  احرتام  على  احلر�ش  وياأتي  وهيئاته 
الى  واملواطنني  بالبالد  والنتقال  الد�شتور  ثوابت  �شمن  التعددية  مببداأ  والخذ  الردن  يف  احلزبية 
مرحلة متقدمة من الولء للبلد والمة والخال�ش للعقيدة وقد قطعنا بحمد اهلل �شوطا كبريا باجتاه 
حتقيق هذه الهداف النبيلة بكل ثقة وبقلوب مطمئنة وباحرتام لالخرين لي�شبح الردن بلد الجناز 
ومركز جذب ل�شحاب الفكار والراء والقالم وليبقى بف�شل اهلل واحة يطمئن اليها كل من يعي�ش 

فيها ويتفياأ ظاللها ال�شمحة .
      ان الردن بلد ر�شالة ور�شالته ممتدة على ار�شه منذ ان حافظ جعفر الطيار على الراية عالية الى 

يومنا هذا والى قيام ال�شاعة باإذن اهلل .
      اننا منر يف مرحلة زمنية يتعر�ش فيها ال�شالم وامل�شلمني حلملة ظاملة كما تتعر�ش الهوية العربية 
امل�شيحية الى حملة ظاملة م�شابهة ويجب مواجهة ذلك بالعداد ال�شليم والكفءلالجيال ال�شاعدة 
من ابنائنا وعلينا ان ل ن�شت�شلم للعا�شفة الهوجاء التي هبت علينا بل علينا ت�شويب المور يف منابعها 
معتمدين على التفاعل اليجابي مع المم واحل�شارات ندافع عن ديننا وقيمنا ونربز ال�شورة احلقة 

حل�شارتنا وثقافتنا التي �شاهمت و�شتظل ت�شاهم يف ح�شارة الن�شان وثقافته .
ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

 ان ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق �شاحب حق يدافع عنه ويطالب به من بناء دولته امل�شتقلة على تراب 
وطنه وقد عملنا على منا�شرة ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق من منطلقني رئي�شيني: الأول هو الميان 
تلك  على  الفل�شطيني  ال�شعب  ح�شول  ان  هو  والثاين  والدولة  واملــوارد  الر�ــش  يف  بحقوقه  الرا�شخ 
احلقوق غري القابلة للت�شرف كاملة هو ركن ا�شا�شي لأمننا ولمن املنطقة با�شرها فاإن اي انتقا�ش 
من تلك احلقوق هو انتقا�ش من امن هذا البلد وتهديد لدعائم ا�شتقراره فامل�شري م�شرتك واحلكومة 
تتطلع الى عهد من التعاون والتكامل بني ال�شعبني ال�شقيقني ويف هذا ال�شياق �شن�شتمر يف الوقوف بكل 

قدراتنا الى جانب ال�شعب الفل�شطيني ال�شقيق وقيادته ونقدم لهم الدعم يف كافة الو�شاط .
و�شتوا�شل احلكومة دعم م�شرية ال�شالم حتى يتحقق ال�شالم العادل والدائم وال�شامل الذي ت�شارك 

فيه جميع الطراف ويعطي كل ذي حق حقه .
      ويف هذا املجال ن�شتذكر اليوم �شيحة قائد الوطن قبل نيف و�شهر حني قال لحق لنا يف ان منلي من 
خالل العمل غري امل�شوؤول او التع�شب العمى م�شتقبل ابنائنا وابناء ابنائنا فكفى ما كان من خراب 

وموت و�شياع .
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ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

      �شيظل التوجه القومي رائد كل موقف لنا او قرار فال�شاأن القومي كان محل اهتمام الها�شميني على 
امتداد التاريخ و�شت�شتمر احلكومة يف العمل على بناء عالقات التعاون والتكامل مع كافة الدول العربية 
ال�شقيقة �شمن اطر وا�شحة حترتم خ�شو�شيات كل دولة من دولنا وتهدف الى حتقيق الف�شل لمتنا .
ولن نتوان او نتخلف عن بذل امل�شاعي من اجل رفع احل�شار عن اي قطر عربي محا�شر وبخا�شة عن �شعوب 

اقطار العراق وليبيا وال�شودان كما اننا لن نوفر جهدا يف العمل على راأب ال�شدع ما بني الخوة وال�شقاء .
 ح�شرات العيان
ح�شرات النواب 

      ان القوات امل�شلحة والجهزة المنية هي مو�شع تقدير واحرتام قائدها العلى وهي مو�شع املحبة 
والحرتام من جانب جميع املواطنني ومو�شع العجاب من لدن من عرف امل�شتوى الرفيع وامل�شوؤوليات 
اجل�شام امللقاة على عاتقها وانها بف�شل من اهلل ا�شبحت حتظى بثقة دولية ومن هنا نرى ابنائنا من 
اجلي�ش العربي البا�شل يقفون وقفة �شرف يف مناطق ال�شطربات يف العامل ومن علىهذا املنرب حتت 
القبة اوجه اليهم التحية اي�شا لذكرى �شهداء هذا اجلي�ش العربي الذين رووا بنجيعهم الطاهر ار�ش 
العروبة وهم يدافعون عنها .و�شنبقى حري�شني كل احلر�ش على دعم قواتنا امل�شلحة واجهزتنا المنية 
وحتديثها بكل الو�شائل املتاحة فهي �شياج الوطن ودرعه املتني وهي الأمينة على امن املواطن والوطن .

ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

      ان الردن يف بنائه ال�شكاين من مختلف املنابت وال�شول التي مبجموعها ت�شكل هذه الدوحة الطيبة 
من املواطنني ميثل منوذجا للعامل العربي واننا �شنحافظ بكل طاقاتنا على متا�شك اجلبهة الداخلية 
ولن ن�شمح لي كان ان مي�ش اي غ�شن يف �شجرتنا املباركة كما اننا نت�شدى بكل ثقة وحزم لكل من 
يحاول ان يت�شلل ليحدث اي �شرخ يف جبهتنا الداخلية فالردن لكل ابنائه ولكل مواطنيه فهو بلد الجناز 
وبلد التميز وحجر الزاوية يف اي عمل عربي وفاعل يف كل ما يجمع العرب �شادق مع امته �شدقه مع 

نف�شه ولطاملا نذر الها�شميون انف�شهم لقالة المة من عرثتها ولالخذ بيدها نحو م�شارف امل�شتقبل .
ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

      �شت�شتمر احلكومة يف اتخاذ كافة الجراءات الكفيلة بتح�شني اداء القت�شاد الوطني �شمن توجه يوفر للقطاع 
اخلا�ش الذي ميتلك ويدير نحو ثلثي قيمة القت�شاد الردين ال�شبل التي متكنه من النهو�ش مب�شوؤولياته .
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الداعمة  والتنظيمية  املوؤ�ش�شية  والطــر  احلكومية  الدارة  حتديث  يف  احلكومة  ت�شتمر  كما        
ل�شيا�شة التخا�شية القائمة على حترير ال�شواق وحماية املناف�شة ودعم النتاجية واجلودة واجتذاب 
مبادراته  ودعــم  اخلا�ش  القطاع  ت�شجيع  على  و�شتعمل  املبا�شرة  والعربية  الجنبية  ال�شتثمارات 
النتاج يف اخلدمات  تطوير  والى  التقليدية  ال�شادرات غري  ا�شواق  الى  للنفاذ  الهادفة  ال�شتثمارية 
ال�شياحية واملهن الخرى كالطبابة وال�شت�شفاء حيث عرف الردن بتميزه يف هذه املجالت ول يقوم 
ذلك ال بالن�شباط املايل وتر�شيد النفاق احلكومي �شمن الولويات الوطنية مع حفز التطور والنمو 
يف  احلكومة  .و�شت�شتمر  الدينار  وقيمة  الحتياطات  يف  واملتانة  ال�شعار  يف  ال�شتقرار  من  اطار  يف 
العمل على تطوير عالقات التعاون مع الدول ال�شديقة وال�شقيقة وبالقدر الذي نتوقع فيه من ال�شعوب 
رئي�شا  رافدا  ي�شكل  الذي  املتعددة لال�شتثمار  املجالت  ال�شديقة م�شاعدتنا ودعمنا يف  واحلكومات 
مل�شرية التنمية القت�شادية فاإن احلكومة �شتعمل على تهيئة الظروف الكفيلة بتوطيد التعاون الدويل 
وت�شجيع ال�شتثمار �شمن معايري ال�شفافية والتناف�شية املطلوبة ففي عامل حتكمه التناف�شية ل مفر من 
العمل على تطوير قدرتنا على املناف�شة وا�شتقطاب ال�شتثمارات الجنبية لن الجندة الدولية مثقلة 

بالق�شايا والهتمامات ولن يبقى ال�شرق الو�شط يف ال�شدارة من اولوياتها .
ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

      ان تقدم اي بلد مرهون بقدرته على التعامل مع املعارف وتزويد الطالب باملهارات وتدريبهم على 
التفكري ال�شليم بعيدا عن التع�شب ومن هنا جاءت عنايتنا بالعملية التعليمية ومراجعة جميع جوانبها 
ومثل ذلك ينطبق اي�شا على التعليم العايل وذلك من باب توفري نوعية متميزة من التعليم والبحث 
وال�شباب  بالطفال  العناية  على  اي�شا  مركز  اهتمامنا  وان  جامعاتنا  من  املطلوبة  املجتمع  وخدمة 
وبالدور املتميز للمراأة يف الردن اآخذين بعني العتبار  التزامنا بتوفري العدالة الجتماعية لكل ابناء 
الوطن يف جميع مواقعهم وال�شعي الدائم لتنفيذ برامج متقدمة يف رعاية املحتاجني وتعكف احلكومة 
على اعادة هيكلة �شوق العمل وتنفيذ حزمة المان الجتماعي وح�شد كل املوارد والطاقات ملعاجلة 
م�شكلتي الفقر والبطالة ويت�شع حر�ش احلكومة لي�شمل املجال�ش البلدية والقروية لتمكينها من توفري 
اخلدمات ال�شا�شية للمواطنني وان عنايتنا بالثقافة والفنون م�شهود لها ملا تت�شم من عمق وانتماء 
وانفتاح على افكار القيادات الفكرية يف العامل العربي والعامل اجمع ومن هنا فاإننا نويل تاريخ الردن 
قدميا وحديثا وتاريخ المة كل عناية ورعاية اما فيما يتعلق بالإعالم فاإننا ن�شعى جاهدين لن يكون 
اعالمنا اعالم دولة واعالم وطن مو�شوعيا ومهنيا يعتمد املعلومة ال�شادقة ويلتزم مبجموعة القيم 

التي نوؤمن بها جميعا يف اجواء من احلرية التي ل حتلل من امل�شوؤولية .
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ح�شرات العيان 
ح�شرات النواب 

      يوا�شل الردن م�شريته الدميقراطية بثقة وثبات مب�شاركة ابنائه اخلريين و�شيظل مي�شي بعون اهلل 
تعالى وتظافر جهود �شعبه الطيب موا�شال رحلة البناء التي مل تتوقف يف يوم من اليام رغم ما حمله 
الينا الزمن من م�شاعب لكن عزمية الردنيني كما اثبتت اليام واخربنا الزمان تاأبى حالة النك�شار 
فكان �شمودها وكان بهاوؤها ع�شيا على دجى الظلمة والت�شويه بارادة كانت محل الحرتام والتقدير 
ونحن اليوم مدعوون اكرث من اي يوم م�شى ل�شتنها�ش املزيد من ا�شباب الندفاع والقوة الكامنة يف 
�شعبنا البي للت�شدي ل�شباب الياأ�ش والحباط فلن ي�شتلم القادمون منا ال رايات العزمية وال�شموخ .

وفقنا اهلل واياكم الى ما فيه خري هذا الوطن و�شعبه الطيب .

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،
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البحرين                123
البقعة                    101 
البلقاء              33، 90 ، 101  

تون�ش                    64 ، 123 

جدة                 96
جر�ش                            102 
اجلزائر                     64 ، 154 
اجلليل                   33
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جنوب افريقيا               204 
اجلولن                  33 ، 37 ، 42 ، 87

حطية                   48 
حمزة ) حقل نفط (                          101 
حو�ش احلماد               135

اخلليج العربي              155 
اخلليل                      33 ، 42

دم�شق              253 
دير ابي �شعيد                           202

ذيبان                  47 

راجل ) �شد (                  187 
الرباط               194 
الرمثا                   48 
الريا�ش                   96
الري�شة                     149 ، 167 ، 201 ، 215
رو�شيا )الحتاد ال�شوفييتي (             122 
الروي�شد               132 
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الزرقاء               59 ، 102 ، 114 ، 185 يتكرر كثريًا

ال�شرحان                    47 ، 215 
ال�شعودية               96 ، 134 ، 140 ، 175 يتكرر كثريًا
214 ، 59 ، 48 ال�شلط          
ال�شودان                     37 ، 97
�شواقة                            187
�شوريا                    64 ، 96 ، 124 ، 134 يتكرر كثريًا
�شيناء                        33 ، 42

ال�شرق الو�شط                           17 ، 55 ، 64 ، 119
ال�شوبك                  47 

ال�شخرة امل�شرفة               147 ، 195 
ال�شومال                    182، 204
�شويلح                  47 

�شانا                188 ، 213 
ال�شفة ال�شرقية                     30 ، 55 
ال�شفة الغربية                            19 ، 42 ، 46 ، 55 يتكرر كثريًا

الطائف                    155  
الطفيلة                      111 ،112 ، 132
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العبديل                             101 
عجلون                         33 ، 101 ، 112 ، 132  
العراق                                 77 ، 84 ، 97 ، 123 يتكرر كثريًا 
العقبة                    47 ، 48 ، 59 ، 64 يتكرر كثريًا
عمان                     26 ، 36 ، 47 ، 59 ، يتكرر كثريًا

ُعمان               123 
عني البا�شا              214 

غزة                     23 ، 42 ، 87 ، 139 يتكرر كثريًا
غور ال�شايف               132 

فا�ش                 96
الفحي�ش                132 
فرن�شا                 122
فل�شطني          28 ، 35 ، 42 ، 49   تتكرر كثريا 

القاهرة                       36 ، 63
القد�ش           42 ، 43 ، 56 ، 65 يتكرر كثريًا
القويرة                 47 
قناة امللك عبداهلل ) قناة الغور ال�شرقية (             114 ، 134

الكرامة ) �شد (          44 ، 187 ، 204 ، 213
الكرك           48 ، 112 ، 132 ، 183

الكفرين               187 
الكويت                   64 ، 123 ، 135 ، 140 ، 152 يتكرر كثريًا

كمبوديا               182 
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لبنان                   77 ، 84 ، 97 ، 155 ، 233
لندن                  200
ليبيا                  37 

مادبا                    59 ، 102 
ماركا                   47 
املدورة                 47 
امل�شجد البراهيمي               147
 م�شر ) اجلمهورية العربية املتحدة (                 17 ، 37 ، 64 ، 102 يتكرر كثريًا
معان                         47 ، 48 ، 111
موؤاب                  33 
مونرتيال                187 
املغرب                     26 ، 123

نابل�ش                        33 ،42 
النقب                  33
نهر الزرقاء               135
نهر الريموك                134
نويبع                             102 

وادي الردن                              101  
وادي احل�شا               187
وادي اجلردان               187
وادي ال�شري                  47 
وادي عربة                 114 ، 203
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وادي مو�شى                             47
وا�شنطن                215 

اليابان                 166 
ياجوز               202 
يوغ�شالفيا               182 
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