
133

 

 
 
 

                           
 
 
 
 

فـــي حفل افتتاح الدورة فوق العادية
ملجل�س الأمة الأردين الثانـي

الإثنني 1 ذو احلجة 1370 هجرية
املوافق 3 اأيلول 1951 ميالدية 



134

 



135

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 

ح�شرات العيان، ح�شرات النواب،
البالد  الأولى من بعد فقد  للمرة  ونوابه  اأعيانه  التي يجتمع فيها جمل�ش المة  ال�شاعة         يف هذه 
الرحمة  م�شتمطرين  لذكراه  خا�شعني  جميعا  نقف  الر�شيد.  وقائدنا  ال�شهيد  والدنا  العظيم  عاهلها 
على مثواه متذكرين على الدوام تاريخ حياته احلافل وما قدم لقومه وبالده من خري العمل وبث يف 
نفو�شنا من عزمية واأمل ولقد كان جزاء وفاقا لعمله القائم وجمهوده الدائم اأن �شعق النا�ش داخال 
واخال�شها  ووفائها  المة  ل�شعور  امتحانا  املحنة  وكانت  اجللل  واخلطب  الكربى  للفجيعة  وخارجا 
واظهار التفافها حول العر�ش وتقديرها العظيم ملن نذر نف�شه حلريتها وجمدها ووقع بالدم الزكي 

عهد خدمتها والن�شال دون حقها حتى النهاية .
 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب 

       لقد ا�شت�شهد قادة احلملة املحمدية يف موؤتة من اعمال هذه اململكة فما زعزع ذلك من اميان  
العرب اأو انتق�ش من مثلهم او فت يف ع�شدهم بل كان و�شيلة ا�شتب�شالهم وايقاظ �شمريهم امل�شرتك 
فلم يقتل قائد ال وت�شلم الراية قائد وان يف تاريخنا املجيد ونهج �شلفنا ال�شالح ما ينري لنا املحجة 

ويوؤيد قولنا باحلجة .
       وان مبنا�شبة قيامنا و�شيا على العر�ش بحكم الواجب وم�شلحة الدولة فقد قدمت لنا الوزارة 
وعهدنا  وامل�شعى  اجلهد  م�شكورة  بالراحة  لها  فاأذنا  الد�شتورية  للتقاليد  رعاية  ا�شتقالتها  ال�شابقة 
للوزارة القائمة بتويل م�شوؤولية احلكم لت�شهر معناعلى �شون العر�ش وتعزيز كلمة الوطن  ما�شية يف 
التمكني للحياة الد�شتورية والماين القومية وحتقيق ال�شالحات ال�شرورية واملحافظة على العالئق 

احل�شنة مع الدول ال�شقيقة وال�شديقة .
       وان من اق�شى املنا بل نحن على مثل اليقني باأن اأعيان المة ونوابها �شيعملون جاهدين على 
يحقق  ما  كل  يف  والتاآزر  التنا�شر  وعلى  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني  بني  التعاون  اأركان  توطيد 

م�شلحة الوطن ويعلي من �شاأن قومنا وبالدنا .
       وانني با�شم اهلل العلي العظيم، افتتح هذه الدورة فوق العادة ملجل�ش المة داعيا اياكم يا ح�شرات 
العيان والنواب الى ال�شروع يف العمل مبا انتم اأهله من �شدق الغرية واحلمية �شائال املولى عز وجل 

اأن ي�شدد خطانا ويزيدنا من ف�شله ويهدينا جميعا الى �شواء ال�شبيل .
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 يف حفل افتتاح الدورة العادية الأولى
ملجلــ�س الأمــة الأردين الثالث

الإثنني 4 ربيع الأول 1371 هجرية
املوافق 1 كانون الأول 1951 ميالدية 
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ب�شــم اللــه الـرحمــن الـرحيـــم
 

ح�شــرات الأعيـان  ، ح�شــرات النـواب 
الأولى  العادية  الــدورة  هذه  مطلع  يف  واحييكم  الكرمي  ر�شوله  على  وا�شلي  العظيم  اهلل  اأحمد         

ملجل�شكم املوقر اأح�شن حتية ، راجيا لكم خاللها عمال نافعا مقرونا بالتوفيق . 
       وانه ملن دواعي الغبطة ان افتتح جمل�شكم لأول مرة بعد اعتالئي العر�ش معربا لكم عن �شكري 
الفائق وامتناين العميق ملا ابديتم من ولء واخال�ش لنا ولبيتنا بعد الكارثة الليمة التي اأملت بهذه 
اململكة الفتية وفجعتها يف �شيدها وباين جمدها ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك الوالد ال�شهيد ، وكانت 

امتحانا ل�شربها ومتا�شكها خرجت منه واحلمد هلل مرفوعة الراأ�ش موفورة الكرامة . 
بعقولكم  وتفانيكم يف حياطته  العر�ش  التفافكم حول  النكبة  اثر  تخفيف  بواعث  من  كان  ولقد         
اخال�شا  عليها  وابادلهم  بها  اعتز  املحرتمني  وممثليه  العزيز  ل�شعبي  غالية  ماأثرة  وتلك   ، وقلوبكم 
باخال�ش ووفاء بوفاء ، �شارعا الى اهلل جل وعال ان يوفقنا للقيام مب�شوؤولياتنا على ما يحبه وير�شاه . 
       وي�شرين ان تكون فاحتة عهدنا تعديل الد�شتور الردين وفق الو�شاع الد�شتورية ال�شائدة يف العامل 
وتقدميه  بت�شريعه  ال�شراع  الى  حكومتي  وا�شتهدت  العظيم  والدي  من  لكم  �شلف  وعد  وهو  املتمدن 
ملجل�شكم العايل تلبية لرغبة �شعبنا العزيز وحر�شا منا على ان نوفر له ا�شباب احلياة الكرمية والرفعة 
والزدهار ، واين لعلى يقني باأن خلو�ش النية وكمال الروية مع ا�شتمرار التفاهم الذي نرجو ان ي�شود 
العالقات القائمة بني �شلطتكم الت�شريعية و�شلطة حكومتي التنفيذية بعد اقرار ذلك التعديل �شيوؤتي 

اأطيب الثمرات خلري اجلميع . 
 ح�شـرات الأعيان  ، ح�شـرات النـواب

       لقد ت�شمن البيان الوزاري الذي تقدمت به اليكم حكومتي اأثر تاأليفها منهاج الوزارة وخطتها ، 
وان الوقت الذي انق�شى بني القاء البيان وافتتاح هذه الدورة لي�ش بكاف ل�شتجالء خطى احلكومة ، 
غري انها جادة يف حتقيق بيانها وا�شتكمال مقوماته ما�شية الى الغاية بهمة �شادقة ون�شاط ملحوظ . 
ال�شقيقة  العربية  الدول  مع  والخوة  املودة  روابط  لتقوية  بال�شعي  وعدها  �شدقت حكومتي  وقد         
فقام رئي�ش وزرائنا باولى جولته يف العوا�شم العربية فزار اململكة العربية ال�شعودية يف �شبيل التمكني 
لتلك املودة ، وي�شرنا انه قد قوبل هناك بالروح نف�شها واظهر امل�شوؤولون وعلى راأ�شهم ح�شرة �شاحب 
اجلاللة الخ امللك عبد العزيز اآل �شعود ا�شمى عواطف الخوة واملحبة وال�شتعداد للتعاون الى ابعد يف 

�شبيل خري العرب ، و�شتتبع هذه اجلولة زيارات اخرى للعوا�شم العربية للغر�ش ذاته . 
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       واين لغتنم هذه املنا�شبة لعلن تاأييدنا املطلق وعطفنا الكيد على الماين القومية للدول العربية ، 
ولن تاألو حكومتي جهدا يف اظهار ذلك التاأييد وتاأكيده با�شتمرار التعاون التام والتفاهم ال�شادق يف 

نطاق ميثاق جامعة الدول العربية . 
 ح�شـرات الأعيـان  ، ح�شـرات النـواب 

       ان الناحية القت�شادية يف كل امة هي ع�شب حياتها ومادة وجودها ومظهر �شيادتها وا�شتقاللها 
م�شتوى  ورفع  القت�شادية  احلالة  لتح�شني  وامل�شاريع  الو�شائل  بايجاد  العناية  كل  معنية  وحكومتي 
التام مع ممثلي المة وقد الفت جلنتان م�شرتكتان  العاطلة بالتعاون  املعي�شة وتوفري العمل لالأيدي 
و�شع  لدر�ش  والثانية  القت�شادية  امل�شاريع  لبحث  احداهما  واحلكومة  املجل�ش  من  اأع�شاء  ت�شمان 
اخلزينة املايل وما تقت�شيه امل�شلحة من انقا�ش يف النفقات لتتعادل مع الواردات على ا�شا�ش طاقة 
املكلفني ، وتوجيه النفاق توجيها �شحيحا وبداأت اللجنتان اعمالهما حتدوها روح من التفاهم املنتج 

والخال�ش الكيد . 
حد  اق�شى  الى  اململكة  يف  الطبيعية  الرثوة  ا�شتثمار  على  مبنية  القت�شادية  حكومتي  و�شيا�شة         
�شناعية  ايجاد حركـة  امل�شاهمـة يف  على  القادرة  الطبقات  وت�شجيع  العامة  امل�شاريع  وان�شاء  ممكن 

ن�شتغني بها قدر المكان عن العتماد على اخلارج . 
بتحقيق  البدء  على  وجد  مبثابرة  حكومتي  تعمل  املن�شود  القت�شادي  النعا�ش  هذا  �شبيل  ويف         
برنامج وا�شع النطاق من امل�شاريع القت�شادية منها ما ميكن املبا�شرة به حال توفر الموال الالزمة له 
ويوؤدي فورا الى تخفيف ال�شائقة بايجاد فر�ش العمل لعدد مح�شو�ش من املتعطلني ومنها ما ي�شتدعي 
درا�شات فنية وبحوث علمية هي الآن مو�شع التنفيذ ، وتقدر التكاليف التقريبية لهذه امل�شاريع مببالغ 
تق�شي  العاجلة  ال�شرورة  ان  راأت حكومتي  فقد  ولذا  الداخلية،  الــواردات  من  يتعذر حتققها  كبرية 

بار�شال وفد مايل فورا الى اخلارج لل�شعي يف احل�شول على قرو�ش خارجية طويلة الجل . 
لهيئة  التابعة  املنظمات  من  الفنيني  اخلــرباء  با�شتقدام  العدة  اعــداد  عن  احلكومة  تنم  ومل         
المم املتحدة وال�شتعانة مب�شروع النقطة الرابعة المريكي وايفاد البعوث العلمية وجتهيز التقارير 
والدرا�شات الفنية ، ومن اهم تلك امل�شاريع تن�شيط احلركة الزراعية على ا�شا�ش ال�شتفادة الق�شوى 
من الرتبة ومن اجلهد الب�شري ون�شر ال�شاليب العلمية احلديثة بني املزارعني ودرا�شة الرثوة املعدنية 
ميناء  وربط  املوا�شالت  �شبكة  وتو�شيع  جتارية  ا�ش�ش  على  ممكن  وقت  اقرب  يف  ل�شتثمارها  تهيئة 
العقبة الذي يجري ا�شت�شالحه الآن باملدن التجارية الردنية وتو�شيع مطارات اململكة على �شكل يكفل 
وال�شركات  الفراد  قبل  من  الو�شائل  مبختلف  الت�شنيع  حركة  ت�شجيع  ثم  الكبرية  الطائرات  هبوط 

وم�شاهمة احلكومة الفعلية يف هذه احلركة حيثما كان ذلك ممكنا و�شروريا . 
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       وقد وجدت حكومتي ان رداءة املو�شم الزراعي الفائت وقرب حلول املو�شم اجلديد تتطلب عمال 
�شريعا مل�شاعدة املزراعني بالبذار واملال ، فقررت يف احلال تخ�شي�ش مبلغ ن�شف مليون دينار لهذا 
الغر�ش بال�شافة الى توزيع ما قيمته خم�شون الف دينار من الطحني على من �شاءت احوالهم ب�شبب 
املحل . وكان هذا التدبري مبثابة املعاجلة العاجلة ملا يقت�شيه �شوء الو�شع الفوري واحلاجة التي ل 
تدفع ، مع متام العلم باأن الو�شع القت�شادي من جميع نواحيه هو اأ�شواأ من ان يعالج مبثل ذلك بل ل 
بد ل�شتقرار اململكة القت�شادي وتعادل ميزانها التجاري من و�شع برنامج ايجابي �شامل يقوم على 
ا�ش�ش علمية �شحيحة كالربنامج الذي �شبقت ال�شارة اليه . وغني عن الذكر ان تنفيذ ذلك الربنامج 
ال�شحيح  والتقدير   ، واحلكومة  املوقر  بني جمل�شكم  التام  الن�شجام  بدون  يتاأتى  ل  الفعال  احليوي 

للو�شع القت�شادي ومقت�شياته . 
 ح�شـرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب 

       لن يفوتنا يف هذا املقام ان ن�شري الى �شيا�شة حكومتنا بالن�شبة للق�شية الفل�شطينية فهي ا�شتمرار 
خلطتها ال�شابقة من املحافظة على حقوق العرب يف فل�شطني �شمن نطاق مقررات جمل�ش المن وهيئة 
المم املتحدة وبالتفاق والتفاهم املطلقني مع دول اجلامعة العربية وقد لبت حكومتي بال�شرتاك مع 
بقية الدول العربية ال�شقيقة دعوة جلنة التوفيق الدولية حل�شور موؤمتر باري�ش، واننا لناأمل ان يتو�شل 
املوؤمترون الى ما ي�شمن حقوق الالجئني الطبيعية وال�شرعية يف العودة والتعوي�ش ، وحكومتي من وراء 

ذلك مهمته بتي�شري �شبل احلياة املعقولة لالجئني ريثما حتل ق�شيتهم احلل الكرمي املر�شي . 
الولية  املدار�ش  بتاأ�شي�ش  والعلم  الثقافة  لن�شر  العناية  اق�شى  باذلة  اخرى  جهة  من  وحكومتي         
والتو�شع يف تعيني املعلمني ، وايفاد البعثات الثقافية ، والنية متجهة الى ان�شاء جمل�ش اعلى للمعارف 
يعمل على تكييف وترقية ال�شيا�شة التعليمية يف اململكة بعد ان مت توحيد برامج ال�شفتني .  اما بقية 
الخذ  على  �شاهره  التام  بر�شاي  املتمتعة  حكومتي  فان  وال�شحية  الجتماعية  اخلدمات  مظاهر 
با�شبابها والتوفر على ترقيتها م�شتندة الى ما ابديتم لها من ثقة حتى اليوم واظهرمت من تعاون محمود 
واننا لرنجو ان ت�شريوا متحدين الى الغاية املن�شودة مقرونة م�شاعيكم واعمالكم بالتوفيق باذن اهلل . 
       وانني با�شم العلي العظيم افتتح هذه الدورة العادية ملجل�شكم املوقر داعيــا اياكـم الى ال�شـروع يف 

العمل ، راجيـا لكم النجاح والفالح مبنـه وكرمــــه .           
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