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فـي حفل افتتاح الدورة العادية الأولى
للمجل�س الت�شريعي الأول 

ال�شبت 30 جـماد الأول 1348 هجرية
املوافق 2 ت�شرين الثاين 1929 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

ح�شرات الأع�شاء الكرام : 
       امت اهلل علينا وعليكم �شابغ النعم وي�شر لنا ولكم من خري العمال �شالح الق�شم اما بعد فاين 
ملفعم باحلبور جم اجلذل بدعوتكم بعد اجتماعكم ال�شتثنائي الغابر الى عقد الدورة الولى املعتادة 

ملجل�شكم الت�شريعي العامر بالآمال املنوطة به وبكم من ابناء المة كافة . 
       ولئن ت�شرم اجل تلك الفرتة و�شيكا وانف�ش امدها الوجيز حثيثا فلقد ارهفتم لها غرار العزم 
فعاجلتم ما عر�ش يف غ�شونها من ال�شوؤون العدة بالكيا�شة املن�شودة، واحلنكة املرجوة غري متوخني 

من هدف ال اخلدمة اخلال�شة لوجه اهلل وللوطن . 
       ول بدع اذا اغتبطت بفلح م�شعاكم الذي حدثني به الفرا�شة من قبل وو�شفه يل جميل الظن بكم فلقد 
ا�شبحت فيما احترى لكم بعد ذلك من حقوق ماأمولة وا�شباب مو�شولة ف�شيح رقعة المل بعيد مرمى الرجاء .
       ان فيما توؤمى اليه هذه املقدمة من اأعمالكم وت�شف عنه تلك الدلئل من فطنتكم لبينة �شافرة 
وحجة باهرة على ان بالدنا هذه وان تكن �شغرية يف حدها فانها لكبرية باآمالها وجدها وخليقة بان 

نبذل النهج من اأجلها وحتقيق ما يجدر بنا وباأهلها من �شرف و�شوؤدد وا�شتقالل موطد .
       وملا مل يكن بني التئامكم اليوم وبني اجلل�شة ال�شتثنائية ال�شالفة من اأمد يت�شع نطاقه جلالئل 
الأعمال املتالحقة فوق انه مو�شم الجازات املاألوفة ف�شتعر�ش حكومتي عليكم ما مت يف خالل ذلك 
على يدها من عمل وما اعتزمت اجنازه من م�شروع يف �شدد ال�شوؤون القت�شادية والزراعية والعمرانية 

ف�شال عن م�شروع املوازنة العامة الذي �شيو�شع بني ايديكم يف هذه الدورة يف اأمد غري بعيد .
       انكم ول م�شاحة تعلمون الغر�ش الذي اأرمي اليه من اإيثار ابناء الوطن والخذ بيدهم حتى يتبواأوا 
املقام اخلليق بهم من خدمة بالدهم وا�شرافهم بانف�شهم على �شوؤون امتهم ولذلك تاألفت احلكومة 
احلا�شرة فانتظم يف عدادها ثالثة من اأع�شاء جمل�شكم اجلليل . وو�شدت الوظائف الخرى لعدد من 

اأبناء البالد غري قليل .
       وانها خلطوة تعقبها خطوات، ونهزة تتلوها نهزات وان كنت وكانت البالد معي تقول اأما القومية 

العربية ومتالأها الريحية العن�شرية وان �شطت بالعرب دارهم وتنازحت اأقطارهم .
       اأما التفاق املعلوم فقد مت ابرامه وا�شبح نافذا حكمه اذ �شدق عليه الفريقان ال�شاميان املتعاقدان 
واما التمنيات التي اأعربتم عنها وت�شوقت اليها البالد قاطبة فانها لن�شب عيني اأعمل لها واداأب يف 
�شبيل حتقيقها حتى يقي�ش لالأمة ما تطمح اليه من اأمانيها الوطنية وعزتها القومية واين لواثق من 
انكم تعتمدون يف ذلك علي وتفو�شون اأمره املح�ش يل . يوؤيد ذلك ما هو معلوم من �شدق الولء وح�شن 

ال�شالت الدائمني بيننا وبني حكومة �شاحب اجلاللة الربيطانية الفخيمة .
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       ولقد حمل ايل فخامة املندوب ال�شامي ل�شرق الأردن يف زيارته الأخرية ن�ش املعاهدة املربمة من 
�شاحب اجلاللة الربيطانية م�شفوعة بكتاب من فخامته يقول فيه  : » انه قد اأمر بان يحيطنا علما 
باعرتاف جاللة امللك بوجود حكومة م�شتقلة يف �شرق الأردن وانه قد عهد الينا بالت�شريع والدارة يف 
تلك المارة بال قيد غري التحفظات املن�شو�ش عليها يف اتفاقية �شرق الأردن وان يوؤدي الينا ما يوؤدي 

لالأمراء املالكني وروؤ�شاء الدول من حتية ماألوفة« .
       ولقد علمتم  مبا �شجر يف فل�شطني من خالف وعرفتم موقفي حياله وما دار بيني بني فخامة 
املندوب ال�شامي من مكاتبة ب�شاأنه وقد تلقيت من فخامته كتابا اذعت املهم منه يف من�شوري اخلا�ش 

بتاريخ 1929/10/18 وفيه اطمئنان للنف�ش على امل�شجد الأق�شى وحقوق العرب يف فل�شطني .
       وقبل ان اأختم هذه الكلمة وافتتح هذا املجل�ش ل ي�شعني ال ان ابثكم ما حملت اليكم من حتية 
اخوانكم العراقيني واأن اأجهر من ذوؤابة هذا املنرب ب�شكرهم اجلزيل على ما لقيت منهم من حفاوة 
و�شدق مودة خالل الزيارة الق�شرية . لقد �شنحت يل الفر�شة للتحدث الى جاللة اأخي امللك عن 
توطيد اأوا�شر املودة وال�شداقة بني القطرين و�شننظر قريبا يف عقد معاهدة �شداقة واتفاقات خا�شة 

لتنظيم ما بينهما من عالقة . وما �شالتنا بالأقطار املجاورة كما عهدمت امننا ومودة.
       وها اين افتتح با�شم اهلل هذه الدورة املعتادة لجتماع املجل�ش الت�شريعي وادعو اهلل �شبحانه ان 
ياأخذ بيده وي�شدد خطاه الى فيه خري البالد والعباد مبنه تعالى وكرمه ومدد ر�شوله الأعظم �شلى اهلل 

عليه و�شلم .
       حرر يف ق�شر رغدان العامر يف اليوم الثالثني من �شهر جمادى الأول من ال�شنة الثامنة والأربعني 
بعد اللف والثالثماية املوافق اليوم الثاين  من �شهر ت�شرين الثاين يف التا�شعة والع�شرين بعد اللف 

والت�شعماية ميالدية .  
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الثانية
للمجل�س الت�شريعي الأول 

ال�شبت 10 جـمادى الثاين 1349 هجرية
املوافق 1 ت�شرين الثاين 1930 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 

ح�شرات الأع�شاء الكرام
الت�شريعي  الى جمل�شكم  بالأوبة  فاهنوؤكم  بعد  اأما  و�شبحانه مداد كلمه،  نعمه،         احلمد هلل عداد 
بعد انتجاع الراحة يف اأم�شاركم ردحا من احلني وقفتم يف خالله على راأي الأمة وحاجة البالد . اين 
لوطيد الثقة باأنكم مل تاألوا جهدا فيما �شربمت من غور وعرفتم من كنه، وانكم ملا�شون قدما يف م�شمار 
اخلدمة املح�شة للوطن بالهمة التي �شحذمت من غربها، وباخلربة ال�شادقة التي اأف�شيتم الى لبابها .

       ان هذه الدورة املجل�شية �شتكون باذن اهلل مفعمة من اأعمالكم بالقيم املاأثور ، مرتعة باملحمود 
من خري العواقب .

       وانه ملن اأجمل الفاأل اأن ا�شتهللنا هذه الدورة الت�شريعية بنباأ الظفر الباهر على اآفة اجلراد فقد 
ا�شتئ�شلنا من البالد �شاأفتها ورفعنا عن ال�شعب فادح وطئتها وان�شوت الأمة متحم�شة مختارة حتت 

لواء املكافحة اتي ا�شتحقت جلنتها العاملة كل ثناء .
       وملا كان ما نرمي اليه من توفري الدعة للوطن مقرونا با�شتتباب الأمن بني اأبنائه وبث ال�شكينة يف 
اأرجائه فقد �شددنا اأزر املحاكم الع�شائرية بني �شـرق الأردن وما ات�شـل بها من الأقطار العربية فكانت 
ي�شاور  كان  ما  وانق�شع  الأردنية  ال�شورية  التخوم  على  كاد  اأو  الغزو  فباد  باهرة  وللـه احلمد  النتائج 
املت�شوقني الى ت�شايف الع�شائر من خوف الغارة وقلق الغزو بعناية اهلل ويقظة احلكومتني املتعاونتني 

على اخلري وقطع دابر ال�شقاوة واين لآمل اأن يتاح لنا مثل ذلك فيما ينوب حدودنا اجلنوبية .
       وما ميالأ نف�شنا حبورا ويبعث فيها الطمئنان الى امل�شتقبل املاأمول ، ان جمهودات حكومتي مبذولة 
يف �شبيل الرقي والعمران ، ذلك ما تتحراه الدارة وفيه ترغب ، واياه تق�شد ، فال بدع اذا �شهدمت ما 
�شهدمت من النظام والدقة يف الأعمال. ثم اين لأنوه وبي اأ�شـد الرتياح مبا كان من الهمة يف توزيع املياه 
يف العا�شمة والى املنازل وما �شينجز بعد ذلك التنوير على ذلك املنوال فوق ما اأنبث يف البالد من 
الطرق ممهدة ومعبدة حتى متا�شكت اأجزاوؤها وتالقت اأطرافها ولقد تطوع اأبناء الوطن لبع�ش تلك 
الأعمال غري وانني ت�شتفزهم اليها حمية م�شكورة فا�شـتتب للتجارة واحلالة هذه ما قد طاملا �شبت 
اليه من �شبل املوا�شالت �شا�شعة وعن كثب ف�شال عن العناية باملعارف وقيام مناهج التدري�ش على 
الأ�شا�ش القومي وتعزيز التعليم ال�شناعي والعزم على ان�شاء كلية اأمريية يف العام القادم وما كان من 
ايفاد البعثات العلمية وال�شناعية من اأبناء الوطن الى املدار�ش العليا اجلامعة يف الأم�شار الأخرى 

املجاورة على نفقة اخلزينة وعلى اأمل ارتياد غريها يف العوا�شم الأوروبية جريا مع الطاقة املالية .
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العلل  ومكافحة  والبادية  احلا�شرة  يف  الأمة  �شحة  على  ال�شهر  من  كان  ما  ال�شدر  يثلج  ومما         
ووقاية الآبار واملياه من ال�شوائب حتى جنم عن ذلك هبوط يوؤثر على عدد ال�شابات ب�شـتى الأمرا�ش 
وانتظامنا  والهاتف  والربق  بالربيد  واخلارج  الداخل  الت�شال يف  حلقات  من  ا�شتحكم  ما  وي�شرين 
من ناحية هذه الدارة يف الأ�شرة الدولية واأن يجري الربيد كل يوم بني �شرق الأردن وفل�شطني فتمت 
بذلك اأمنية طاملا ا�شت�شرف اليها العدد اجلم من ذوي امل�شالح فوق ما اأطرد من جناح الدارة املالية 
والعدلية ويف الزراعة واملكو�ش والآثار وامل�شاحة والأمن على الرغم من الأزمة القت�شادية التي اأخذت 
مبخنق العامل اأجمع . اأن رغبتنا املن�شرفة الى معاجلة تلك ال�شائقة والرتفيه عن الأمة ولقد اأوعزنا 

الى حكومتنا بوجوب التذرع الى ذلك باأحدث الو�شائل .
       واين لأحمد اهلل على ال�شالت الوثيقة بيننا وبني �شائر املمالك والأقطار املجاورة ما بيننا وبني 
الود  التي يوطد عراها الخال�ش ومحكم  الوثيقة  الروابط  حكومة �شاحب اجلاللة الربيطانية من 
اأخي ملك العراق  اأثناء التحدث الى جاللة  الغابر  العام  باأن ما وعدتكم به يف  واأ�شرح حل�شراتكم 
يو�شـك اأن يبت فيه فلقد تبادلنا �شورة اتفاق يعقد بني اململكتني ال�شقيقتني �شتذاع بال�شيغة النهائية 

يف اأجل غري بعيد .
اأن يحقق  امل�شووؤل  الت�شريعي واهلل  املجل�ش  املعتادة لجتماع  الدورة  با�شم اهلل هذه  افتتح         وها اين 
الآمال وان ياأخذ بيدنا الى ما فيه مر�شاته مبنه تعالى وكرمه ومدد ر�شوله الأعظم �شلى اهلل عليه و�شلم .
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يف حفل افتتاح الـدورة غري العاديـة
للمجلــ�س الت�شريعي الثاين  

الأربعاء 24 محرم 1350 هجرية
املوافق  10  حزيران  1931 ميالدية
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 ب�شـم اللـــه الرحمـــن الرحيــم 

ح�شـرات الع�شاء الكـرام 
       احلمد هلل على ما اأ�شبغ من نعمائه وافا�ش من اآلئــه، وبعد فاين لأ�شرح مبا خامرين من جذل 
واأثلج �شدري من حبور، للفراغ من اأمر النتخابات اجلديدة يف خالل ما �شرب لها من موعد ويف غ�شون 
الفرتة املن�شو�ش عليها يف القانون ال�شا�شي فتبواأ الع�شاء الكرام مقاعدهم من املجل�ش الت�شريعي 
الذي اآمل ان يحقق ما عقدت عليه البالد من اأماين وا�شت�شرقت له من رغائب، و�شمت اليه من رجاء .

فيها  تناف�ش  وكيف  اجلديدة  النتخابات  على  ال�شعب  تهافت  كان  كيف  جرم  ول  �شهدمت  لقد          
وان�شلت يف م�شمارها، فكان لنا يف ذلك كله اجلزاء الوفى على ما ا�شطلعنا به من اعباء خدمة 
البالد يف ايجاد حقها الد�شتوري، وان فيه خلري ما يحفزنا الى ال�شتزادة منه والتو�شع فيه جريا على 
ما تظهر المة من همة وتقيم على جدارتها من حجة فالتبعة واحلالة هذه على املجل�ش املوقر خطرية 
وانه ملنتفع ان�شاء اهلل مبا غرب من جتارب يف الدورة ال�شابقة منقطع ملا فيه الفائدة املح�شة للوطن 
غري مرتخ�ش يف حق، او م�شف الى منازعة، وامنا يفرغ ق�شارى املجهود يف تدبري المور املعرو�شة 

عليه وما ثمت له من هدف غري امل�شلحة العامة مكبا عليها من�شرفا عن غريها اليها . 
       لقد تاألفت حكومتنا اجلديدة على اثر �شدور ارادتنا ال�شنية بحل املجل�ش ال�شابق ونوهت احلكومة 
وبهذه  والقبول  ال�شتح�شان  منها  ورزق  البالد  يف  اذاعته  الذي  املعلوم  منهاجها  يف  املقبلة  بخطتها 
املنا�شبة ال�شعيدة اذكر املجل�ش ال�شابق باخلري ملا قام به من اخلدمة اجلليلة يف ت�شديق التفاقية 
التي نوؤمل ان جتني البالد ثمراتها اليانعة واتوقع غري مزلزل الثقة بان تت�شافر اليدي على النهو�ش 
ازر  �شاأ�شد  واين  قومي  و�شوؤدد  وطني  عز  من  اليه  ت�شبوا  وما  بكرامتها  الالئق  امل�شتوى  الى  بالمة 

القائمني بخدمتها العاملني على تاأييد كلمتها فذلك ما نرمي اليه وحده وفيه نرغب، واياه نتحرى . 
       ومن اجمل الفاأل ان ت�شتفتح احلكومة اجلديدة عهدها املاأمول بالتوقيع على املعاهدة الردنية 
- العراقية - وان تربم اتفاقية الربيد بني �شرق الردن و�شورية وانه قد �شدر المر مبنع الغزو بني 
ع�شائر احلجاز و�شرق الردن وجند على ال�شورة املعلومة ويف يوم واحد من اجلانبني توطيدا لالمن 
ل�شاأفة  ا�شتئ�شال  املثلى  اخلطة  تلك  انقاذ  على  كله  احلر�ش  جانبنا  من  و�شنحر�ش  لل�شلم  وتاأييدا 
الغارات، ومن اجلها تاألفت دورية البادية وجت�شمت املوازنة يف �شبيلها نفقات غري قليلة واين لرجو 
ان ت�شتتب الراحة وت�شتحكم اوا�شر الخاء بني القبائل فيذوق العرب يف ام�شارهم وبواديهم نعمة 
اللفة والوفاق بعد علقم القطيعة وال�شقاق .  ثم اين لجهر ايها ال�شادة من ذوؤابة هذا املنرب بال�شكر 
الجزل لالمة العربية خا�شة و�شيوفها الماثل عامة يف هذا البلد المني وما اليه وناأى عنه من اقطار 
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دعائم  لها  انهارت  التي  الفادحة  املحنة  العزاء يف  و�شادق  املوؤا�شاة  كافة من جميل  عنه  اعربوا  ملا 
ال�شرب وتقو�شت اركان اجللد بانتقال �شاحب اجلاللة الها�شمية والدي امللك من هذه الدار الفانية 
الى تلك الدار الباقية فا�شطفاه اهلل جلواره، واختاره الى رحمته، را�شيا مر�شيا بني ابنائه العرب 
الذين كانوا يف �شجوهم عليه وتفجعهم للرزء فيه املثل العلى للوفاء وعرفان اجلميل واهلل ا�شاأل ان 
يربط على قلوبهم وان يوزعنا واياهم ال�شرب وان يلهمنا الداأب بعد فقيدنا العظيم يف اقتفاء اثاره 
والهتداء يف جميع العمال مبناره، واحمد اهلل على ان �شالتنا باحلكومة الربيطانية احلليفة قائمة 
على ا�شا�ش الولء املحكم والتعاون النزيه وان تخوم البالد - محرو�شة بعنايته تعالى ويقظة احلكومة 

وودي العالئق باحلكومات املجاورة . 
       وها اين افتتح هذا املجل�ش الت�شريعي الثاين يف دورته غري العتيادية وادعو الع�شاء الكرام فيه 
الى ال�شروع يف العمل متو�شال الى اهلل �شبحانه وتعالى ان ي�شدد خطانا الى ما فيه مر�شاته يف الراأي 

والقول مبنه تعالى وكرمه ومدد ر�شوله العظم �شلى اهلل عليه و�شلم .   
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فــي حفل افتتاح الدورة العادية الأولى
للمجل�س الت�شريعي الثاين

الأحد 20 جـمادى الثاين 1350 هجرية
املوافق 1 ت�شـرين الثاين 1931 ميالدية
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ب�شـم اللـــه الرحمـــن الرحيــم 

ح�شرات الأع�شاء الكرام
       احلمد هلل على �شوابغ اآلئه وعميم نعمائه اأما بعد فاهنوؤكم بالأوبة الى جمل�ش المة وا�شتعدادكم 
للقيام مبا يعر�ش عليكم فيه من مهمة واهلل اأ�شاأل اأن يوفقكم الى الر�شاد وما فيه من اخلري للبالد .

اأيها ال�شادة 
       لقد غرب اأمد العطلة و�شيكا على ق�شره غري اأنه حفل مبا يوؤثر من جالئل الأعمال فقد اأوعزت 
الى حكومتي اأن تفرغ ق�شارى املجهود يف تفريج ال�شنك ف�شدعت بالأمر ومل تاأل جهدا يف معاجلة 
الأزمة القت�شادية التي يرزخ العامل باأ�شره حتت وقرها الفادح وها هي قد خف�شت معظم ال�شرائب 
عن  التخفي�ش  ذلك  مقدار  بلغ  حتى  حميدة  وبني  ومعان  والطفيلة  الكرك  يف  احلا�شرة  ال�شنة  عن 
بع�ش الع�شائر جميع ما يطلب منها من �شريبة فوق ان احلكومة وقفت حت�شيل مبالغ اأخرى  طائلة 
اأجل وانها لتالحق الجراءات املوؤدية الى  اأقرب  اأهلها يف  اأمل طرحها جملة واحدة على عاتق  على 
الغاية ثم انها قررت اعفاء البالد من ثلثي الغرامات الناجمة يف ال�شابق عن مكافحة اجلراد وق�شت 
بتاأجيل الثلث الآخر الى العام القابل واأرجاأت ما للم�شرف الزراعي من ديون لوائي الكرك ومعان 
ومعظم القرى يف ق�شاء عجلون ما �شعف مالها من ثقة با�شتيفاء ما ا�شتدان املقت�شرون من راأ�ش مال 
امل�شرف الزراعي فما فتئت تتحرى الذرائع للم�شي يف بذل تلك القرو�ش للمحتاجني واملنكوبني من 
الزراع ومن اأجل ذلك داأبت يف عقد قر�ش عاجل للم�شرف الزراعي ل�شتمرار املعاونة من غري اأن 
ينقطع حبلها املت�شل وما زالت تفكر يف اأجنع الو�شائل احلثيثة �شدا خل�شا�شة املعوزين الذين يفوتهم 
النتفاع بتلك القرو�ش واتخذت ما يف الطاقة من تدابري ليجاد الأعمال للعاطلني يف الأرجاء املرزوؤة 
يف البالد ك�شق الطرق وتعبيدها فوق اأنها ان�شرفت الى التحقيق عن بقايا الموال التي يوؤد املكلف 
الأردين �شدادها لعفائه منها . واأوعزت الى اأن تكون جباية ال�شرائب يف ال�شنة احلا�شرة من القادر 
على اأدائها لقد تكلل م�شعاها بالنجاح يف اأخذ ما ينوبها من ح�شة يف اأرباح النقد الفل�شطيني املتداول 
يف بالد المارة ومن ذلك يثق املجل�ش املوقر اأن احلكومة ا�شتطاعت حتت ا�شرافنا وعمال بارادتنا 
اأن مت�شي قدما يف �شبيل الرتفيه عن المة من الناحية القت�شادية على الرغم من هبوط  ال�شنية 

النقد وا�شطراب ال�شوق واحلوائج اجلوية.
       اأما م�شروعات الرثوة فقد فرغت احلكومة من التنقيب يف �شتى �شوؤونها درا�شــة اأ�شولها فو�شعت 
تقريــرا قيما حول تناول حاجــة البالد يف التجارة وال�شناعة والري وان�شاء ال�شدود وردم الرتع وحفر 
التقرير  املوقر على ن�ش ذلك  املجل�ش  يطلع  و�شوف  البدو  لتح�شري  الأر�ش  وتوزيع  والت�شجري  الآبار 
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ال�شائق  يوم يذاع ويدخل كا فيه من مقرتح يف حيز التنفيذ ان يف ذلك ل�شمانة موؤكدة للدعة والعمران . ثم 
ان تلك الأعمال املرتاكمة مل ت�شغل احلكومة عن الق�شية ال�شيا�شية فقد اأخذت على عاتقها اأن تنقح 
ال�شنة  الرابع من حزيران يف  الت�شريعي يف  املجل�ش  عليها  وقد �شدق  الربيطانية  الأردنية  التفاقية 
التا�شعة والع�شرين بعد الألف والت�شعماية ميالدية فطلبت احلكومة تعديل املادة الأولى منها والفقرة 
املادة  من  الثانية  والفقرة  والعا�شرة  وال�شابعة  وال�شاد�شة  اخلام�شة  واملواد  الثانية  املادة  من  الثانية 
احلادية ع�شر واملادتني الرابعة ع�شرة وال�شاد�شة ع�شرة تعديال يتفق مع �شيادة الأمة وما ت�شبو اليه 

من مطمح .
بافتتاح  معقود  الرجاء  اأن  على  اأمر  كل  قبل  ذلك  تف�شيل  عليكم  يعر�ش  اأن  املاأمول  من  وكان         
بيدنا  وام�شيناها  الأردنية  العراقية  املعاهدة  ابرام  مت  ولقد  بعيد  غري  زمن  يف  املنتظرة  املفاو�شة 
واأمن ومكو�ش  تفتاأ م�شالح احلكومة الأخرى من معارف وطبية ونافعة  . وما  العايل  امللكي  وختمنا 
واآثار وعدلية ومالية وادارة كعهدكم بها من الدقة والنتظام ومل تزل �شالتنا باحلكومات املجاورة 
ودية �شليمة واين جلد مغتبط يف الأخ�ش ب�شالمة البالد من اآفة الهي�شة الوبائية ومكافحة ما انت�شر 
من الأمرا�ش ال�شارية حتى انق�شع ما �شاور ال�شحة العامة من جزع وقلق واأ�شرح مبا كان من الأثر 
احلميد لدورية البادية يف اأية قرية عن ع�شائر البالد حتى ا�شـتوؤ�شل الغزو اأو كاد وانها ملزية جديرة 

بالتقدير حرى قائدها و�شابطها بالثناء امل�شتطاب .
       واين لأنوه مبا هو بيننا وبني حكومة �شاحب اجلاللة الربيطانية من الولء املتني املحكم والتعاون 
النزيه املوطد واأفتتح با�شم اهلل هذه الدورة املعتادة لجتماع املجل�ش الت�شريعي واأدعو الأع�شاء الكرام 
فيه الى ال�شروع يف العمل متو�شال الى اهلل �شبحانه اأن ياأخذ بيدنا الى ما فيه مر�شاته مبنه تعالى 

وكرمه ومدد ر�شوله الأعظم �شلى اهلل عليه و�شلم .
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الثانية
للمجلـ�س الت�شريعي الثاين 

 
الثالثاء 3 رجب 1351 هجرية

املوافق 1 ت�شرين ثاين 1932 ميالدية
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ب�شـم اللـه الرحمـن الرحيم 
 

ح�شـرات الع�شـاء الكـرام 
       ال�شالم عليكم ورحمة اللــه وبركاته . وبعد فلما كان الجل امل�شروب لفتتاح جمل�شكم الت�شريعي 
العايل قد ازف وحان فها اين اعلن افتتاحه ب�شم اهلل متوكال عليه موؤمال منكم الهتمام بال�شوؤون 

املوكولة اليكم واجناز القوانني التي �شتعر�ش على املجل�ش خالل التئامه احلا�شر . 
لي�شرنا ان  انه  انبيء املجل�ش بان �شالتنا مع احلكومات املجاورة على ما يرام ثم         وي�شرين ان 
ونوؤمل  النزيه  والتعاون  املتني  الولء  ا�شا�ش  على  قائمة  اجلليلة  الربيطانية  باحلكومة  �شالتنا  تكون 
ان احلكومة واملجل�ش يفكران جميعا فيما فيه ت�شهيل �شبل الراحة والطماأنينة والرغد ل�شكان البالد 

قاطبة واملولى �شبحانه ويل المور كلها .

       »  حـرر يف ق�شـر رغدان العامـر يف اليـوم الثالث من رجب اخلري  يف ال�شنـة احلاديــة واخلم�شني بعـد اللف 
والت�شعمايــة  اللـف  بعـد  والثالثني   الثانيـة  ال�شنة  يف  الثاين  ت�شرين  �شهر  من  الول  لليوم  املوافق   والثالثمائة 

ميالديــة«  . 
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يف حفل افتتاح الــدورة العادية الثالثة
للمجلـ�س الت�شريعي الثاين

الأربعاء 14 رجب 1352 هجرية
املوافق 1 ت�شــرين الثــاين  1933 ميالدية
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ب�شم اللـه الرحمن الرحيم 
ح�شـرات الع�شاء الكرام

       احمد اللــه اليكم على اآلئـه وا�شلي وا�شلم علـى خامت انبيائــه وعلى اآلــــه وا�شفيائــه . 
       اما بعد فمن نعم الباري على ان اوفق الى افتتاح جل�شتكم العادية الثالثة بعد ان مت�شى جمل�شكم 
العايل يف �شنيه الولى مبا نقدره من ن�شاط وحنكة ب�شرت مبا للحياة التمثيلية يف البالد الردنية من 

م�شتقبل ماأمول واين لرجو ان تكون دورتكم هذه كاخواتها طيب خدمة وحميد اأثر . 
       لقد رزئنا كما علمتم من فادح اخلطب يف هذا العام ب�شقيقنا امللك املرحوم وان ما �شادفنا من 
المة العربية قاطبة من حزن وتفجع وم�شاركة يف المل مما �شاعف �شكرنا للباري �شبحانه وتعالى 
على ما انعم به على على هذا البيت من محبة امتنا العربية وتفانيها يف الولء والرتباط واين من 

من�شة هذا املنرب اأجهز بذلك الثناء وا�شيد به . 
       اين ل�شديد الغتباط يف ان اذكر حل�شراتكم ما ح�شل من تفاهم ادى الى عقد معاهدة �شتربم 
قريبا ان �شاء اهلل بيننا وبني ح�شرة �شاحب اجلاللة ملك البالد العربية ال�شعودية وانا لنوؤمل من 

وراء ذلك اخلري العميم للبلدين كليهما وللق�شية العربية باذن اهلل . 
       ولقد اأمرنا بتاأليف جلنة اقت�شادية تنظر يف الذرائع الناجمة لتح�شني مرافق البالد اين مل�شرور 
بوجود ثالثة من اع�شاء جمل�شكم املنتخبني يف تلك اللجنة ومن واجبنا اأجمع ان نتعاون للرتفيه عن 

ال�شعب ولتفريج الزمة القت�شادية عنه والخذ بيده الى ما فيه ال�شعادة واخلري له قاطبة . 
       ثم اننا وهلل احلمد على اف�شل ما يرام �شلة ودية بيننا وبني القطار املجاورة فوق ما بيننا وبني 

حكومة �شاحب اجلاللة الربيطانية من وطيد الخال�ش ونزيه التعاون . 
       وانه ملما ي�شرين ان اذكر حلكومتي ما مت على يدها من اعمال خالل ال�شنة الخرية يف �شدد 
تعفي  ان  ا�شتطاعت  فقد  القت�شادية  ال�شائقة  ملعاجلة  والعمرانية  والزراعية  القت�شادية  ال�شوؤون 
ما  ترجيء  وان  ال�شعاف  ل�شغال  مبلغا  تخ�ش�ش  وان  المريية  المــوال  من  جنيه  الف   )15( مبلغ 
امل�شرف  ذلــك  من  وتقر�ش  جنيه  الــف  والع�شرين  اخلم�شة  جتــاوز  ديــون  من  الــزراعــي  للم�شرف 
التي  تبلغ امل�شاعدات  للمزارعني )15000( جنيه ف�شال عن ا�شتمرار معامالت ال�شتقرا�ش بحيث 
�شينالها املزارعون )52000( جنيه وهي قد اتخذت ما يف الطاقة من تدابري ليجاد عمل للعاطلني 
يف املواقع املرزوءة يف البالد وانتهت يف العام املن�شرم من اعمال حتديد الرا�شي و�شرعت يف اعمال 
ت�شوية وافراز الرا�شي التي تقدرون اهميتها واما فيما يتعلق باملوا�شالت الربيدية والهاتفية فقد مت 
الت�شال الربقي والهاتفي املبا�شر مع �شوريا وان م�شاألة الت�شال الهاتفي والربقي املبا�شر مع العراق 

حتت البحث واملاأمول ان تتم يف القريب العاجل . 
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بتاأ�شي�ش  لنوه  واين  والنتظام  الدقة  من  بها  كعهدي  زالت  ما  الخــرى  احلكومة  م�شالح  وان         
ثالثني حديقة زراعية للمدار�ش لتعليم الهلني والتالميذ الزراعة النظرية والعملية وغر�ش ال�شجار 
ومبا مت من امل�شاعي لو�شع مناهج املدار�ش البتدائية على ا�شا�ش العناية بالتعليم الزراعي ولر�شال 
بعثة زراعية وفتح بع�ش مدار�ش يف الزرق وباير لتعليم اجلنود وابناء القبائل وقد مت افتتاح طريق 
الرتانزيت للب�شائع بني بغداد وفل�شطني عن طريق �شرق الردن التي ا�شبحت جمازا لربيد العراق 
ال�شادر منها والوارد منها اليها كما زيدت احل�شة اجلمركية التي تتناولها �شرق الردن من فل�شطني 
مبقدار )7500( جنيه يف ال�شنة بحيث بلغت )33000( جنيه وانه ملما يهم جمل�شكم ان يطلع على 
اجلهود العظيمة التي بذلتها ادارة الزراعة لتعميم الت�شجري بتوزيعها عددا كبريا من الغرا�ش و�شعيها 

لدخال مختلف انواع احلبوب والبذور اجلديدة الى البالد .
       وها اين افتتح با�شم اهلل هذه الدورة املعتادة لجتماع املجل�ش الت�شريعي واهلل امل�شوؤول ان يحقق الآمال 

وان ي�شدد خطانا الى ما فيه مر�شاته مبنه تعالى وكرمه ومدد ر�شوله العظم �شلى اهلل عليه و�شلم . 
       �شدر يف ق�شرنا رغدان العامر يف اليوم الرابع ع�شــر من �شـهر رجب الفرد  يف ال�شنــة الثانيــة 

واخلم�شني بعد الثالثمايــة واللــف من الهجرة  النبويــــة  .
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يف حفل افتتاح الــدورة العاديــة الولى
للمجل�س الت�شريعي الثالث  

 
اخلمي�س 24 رجب 1353 هجرية

املوافق 1 ت�شرين الثاين 1934 ميالدية



46

 



47

 ب�شـم اللـــه الرحمـــن الرحيــم 
                           

ح�شرات الع�شاء الكـــرام 
       احمد اهلل على �شابغ اآلئه وا�شكره على تواتر نعمائه . اما بعد فقد قي�ش اهلل لالمة ان مت�شي 
قدما فيما داأبت فيه وانتدبت له من النهو�ش باعباء �شوؤونها منذ ا�شتتب لها الأمر لتاأليف هذا املجل�ش 
بالثقة  لكم  البالد  انتخاب  اثر  على  ال�شادة  يا ح�شرات  اليوم  اليه  ان�شويتم  الذي  املوقر  الت�شريعي 
املنوطة منها بكم لتحري الذرائع احلثيثة خلدمة الوطن واين ل مح�شكم اجزل التهنئة وا�شاأل اهلل ان 

ي�شد ازركم فيما انتم ب�شبيله من الت�شمري لداء الواجب املفرو�ش عليكم غري وانني فيه. 
 ولقد اف�شت الهمة باملجل�ش ال�شابق الى بذل ق�شارى املجهود يف اجناز العمال ومعاجلة امل�شاكل 

على خري ما يرام من حنكة ودرية . 
       اإين ول جرم مفعم ال�شدر اغتباطا مبا كتب حلكومتي احلا�شرة من توفيق وملا مي�ش على تاأليفها 
غري ردح من الزمن وجيز فانها ا�شطلعت بالعمل املنتج فكانت خليقة بالثناء جديرة بالتقدير حرية 
بالر�شا والتاأييد فقد ا�شتطاعت ان ترفه عن البالد يف الزمة ال�شنكة بطرح ما كان من بقايا الموال 
وان�شاء  الطرق  �شق  ال�شعاف يف  لها �شروب  ترتاد  باملحاويج  زالت  ما  انها  ثم  الغابرة  العوام  عن 
بني  وجمعت  ب�شهمني  ف�شربت  ال�شائقة  وطاأة  خففت  حتى  العمرانية  املرافق  من  وامثالها  اجل�شور 
احل�شنتني وابتاعت من املا�شية عددا ومن البذار كمية وزعت ذلك كله على فقراء الزراع اآخذا باليد 
وح�شا على احياء الر�ش فوق ما عقدت من قرو�ش يف هذا الباب وزعتها على م�شتحقيها وا�شرتت 
الف من  املئة  على  المــوال  من  واملبذولة  املطروحة  املقادير  تلك  انافت  ولقد  من علف حليواناتهم 
اجلنيهات ومل تاأل جهدا يف درا�شة ما انطوى عليه تقرير اللجنة القت�شادية من راأي ومقرتح ارادة 
القيام بام�شاء النافع منه واخراجه الى حيز الوجود وقد اوفدت احلكومة الى �شلطنة م�شقط بع�ش 
واين  والزرق  الغور  بني  ق�شمته  للنخيل  غرا�شا  فا�شتوردت  الزراعية  ال�شوؤون  يف  اخلرباء  موظفيها 
لأ�شكر �شمو ال�شلطان الذي تف�شل فقام بامل�شاعدة اخلليقة بال�شكر والعجاب .  ان العرب اليوم على 
تنازح اقطارهم ي�شد بع�شهم بع�شا يف حقري المور وجليلها مما يوؤمل معه اخلري لهم كاأمة عريقة يف 

ال�شوؤدد وب�شطة اجلاه . 
الالزمة  املبالغ  حكومتي  و�شرت�شد  امرها  محكم  �شريها  فمطرد  والفــراز  الت�شوية  اعمال  اما         
لال�شراع يف �شريها يف تلك الت�شوية من منافع جمة ا�شفرت عنها الدلئل البينة واما الأمن فوطيدة 
اركانه وارفه ظالله واين ل�شديد الفخر با�شتتبابه وبالذي اتخذته حكومتي كذلك من تدابري قيمة 
ل�شتئ�شال �شاأفة بع�ش المرا�ش يف الداخل ووقاية البالد من اذى الوبئة التي كانت محدقة باحلدود 
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من اخلارج فلم يخل�ش الى الوطن منها اذى يعكر ال�شفو وان ذلك كله لي�شهد ب�شهر احلكومة على 
دعة المة ورفاه ال�شعب ثم ان الهمة مبذولة ل�شتنباط املاء يف البقاع املفتقرة اليه فاحتفرت احلكومة 
يف امل�شتى بئرا فا�شت باملاء الغدق والمال معقودة بنجاح اجلهود امل�شروفة الى مثلها يف �شتى اجلهات 
ول�شوف تكون بالدنا العزيزة هذه مو�شولة ال�شبب بالعراق وفل�شطني عن طريق الربق والهاتف ك�شاأنها 
مع غريها من القطار فتحقق بذلك امنية قد طاملا ت�شوق اليها التجار ورجال العمال ولقد ت�شنى 
للحكومة ان تعقد اتفاقيات دولية ق�شائية وجتارية ف�شّدت بذلك ثلمة طال عليها العهد ولقد راأبت ما 
اأربت الواردات على �شعف ما كانت عليه  كان من �شدع يف نظام دخولية البلدية يف العا�شمة حتى 
من قبل وقامت مب�شاعدة بلدية ال�شلط يف عقد قر�ش لها من اجل ا�شالح حالة الأقنية واملجاري كما 
�شرعت بالعناية يف �شوؤون البلديات وتنظيمها باأ�شرها وقد بذلت حكومتي م�شاعيها املوفقة الى زيادة 

ح�شتها من الر�شوم اجلمركية من حكومة فل�شطني . 
       ثم اأين لأنوه مغتبطا مبا مت بيننا وبني جاللة ملك اململكة العربية ال�شعودية من ابرام معاهدة 
ح�شن اجلوار وزوال ما كان ي�شاور بع�ش النفو�ش من هاج�ش القلق وا�شيف الى ذلك الفوز اآخر مثله 
عن املعاهدة الردنية الربيطانية فلقد جنحت بواعث حملتنا على املفاو�شة يف امر تعديلها ولقد مت 
ذلك التعديل يف عهد حكومتي احلا�شرة ول�شوف نوا�شل اجلهود يف �شبيل ما يعزز مكانة البالد حتى 

تتبواأ املقام الذي ت�شبو اليه وت�شت�شرف له . 
العا�شر من  الذي اذعناه على المة يف  لندن يف من�شورنا  الى  ولقد علمتم مبا كان من رحلتنا         
ربيع الثاين من هذا العام وان حظوتنا مبقابلة �شاحب اجلاللة الربيطانية كانت مظهرا من مظاهر 

العطف ال�شادق والحرتام القائم على دعامة من الود را�شخة . 
       ان تلك الزيارة التي دعينا اليها امنا كانت على ق�شر امدها موفقة مباركة ملا تخللها من دعاية 
واقطاب  الحزاب  وزعماء  الدولة  بني كرباء  اعوانها  وا�شتزادة يف  ذكرها  ونباهة يف  مبثوثة  للبالد 
ال�شحافة فوق ما كان من �شرح ق�شيتها والوقوف على كنة المور واين ماأتاها وو�شع ال�شا�ش الوطيد 
ملا يقبل من امل�شاعي العتيدة يف �شبيل المة لبلوغ مناها .  انه لي�شرين ان تكون �شالتنا باحلكومة 
الربيطانية اجلليلة قائمة على ا�شا�ش الولء املتني والتعاون النزيه وان تكون تخوم البالد محرو�شة 

بعناية اهلل ويقظة احلكومة وودى العالئق باحلكومات املجاورة . 
       وها اين افتتح با�شم اهلل جمل�شكم الت�شريعي يف دورته العادية الولى وادعو الع�شاء الكرام فيه 
الى ال�شروع يف العمل متو�شال الى اهلل تعالى ان ياأخـذ بيدنا الى ما فيه اخلري مبنه وكرمه ومدد ر�شوله 

العظم �شلى اهلل عليه و�شلم . 
حـرر يف ق�شرنـا رغدان العامـر يف اليوم الول من �شـهر ت�شـرين الثاين �شنة 1934 املوافق 24 رجب �شنة 1353 .



49

 
 
 
يف حفل افتتاح الـدورة العاديــة الثانيــة 

للمجل�س الت�شريعي الثالث 

ال�شبت 6 �شعبان 1354 هجرية
املوافق 2 ت�شرين الثاين 1935 ميالدية
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 ب�شـم اللـــه الرحمـــن الرحيــم 

، وا�شكره على ترادف نعمائه . اما بعد فاين جلد مغتبط مبا اتيح  اآلئه         احمد اهلل على �شابغ 
يل من افتتاح جمل�شكم املوقر يف دورته العادية الثانية . وي�شرين ان انوه مبا كان من نعمة الغيث يف 
العام املن�شرم حتى اقبل املح�شول وانتع�ش املزارع وانق�شع ما كان ي�شاور البالد من �شنك . ولقد 
قامت احلكومــة يف ذلك ال�شبيل با�شــداء امل�شاعدات اجلمة يف مقدمتها �شدور قانون مبنع ا�شتريداد 

احلبوب من خارج �شرق الردن للمحافظة على ال�شعر والطمئنان الى انتفاع المة بهذا املوقف .
اللجنة القت�شادية وتن�شيباتها وقيام احلكومة بدر�شها على امل          ولقد علمت ما كان من امر 
تنفيذها يف ابلها ولقد قطعت احلكومة �شوطا يف ذلك امل�شمار فح�شلت على م�شاعدة مادية قيمة 
من احلكومة الربيطانية اجلليلة خولتها القيام بان�شاء حقل جديد التجارب الزراعية وحت�شني البذار 
وحفر اآبار ثالث يف ال�شحراء واعمار طرق موا�شالتها الرئي�شية بال�شكل الالئق . وما بقي من تلك 
التن�شيبات ل يزال يف طريق التنفيذ كما انها قامت يف الوقت عينه باعفاء القرى والبقاع املعوزة من 

الموال الأمريية وارجاأت ا�شتيفاء اق�شاط القرو�ش الزراعية امل�شتحقة من تلك املناطق . 
ل�شتثمارهــا  وال�شعي  املعادن  بتحري  حكومتي  �شرعت  فقد  القت�شادية  املــوارد  ناحية  من  اما         
بالذرائع املنتجــة وانــه لي�شرين ان اعلن ان موازنة الدولة يف عامنا احلا�شر ثابتة الركن والدعامة 
من غري نق�ش او خلل . والمن واحلمد هلل م�شتتب والدعة �شاملة وما يجدر ان ا�شرح به بهذه املنا�شبة 

ان اجلرائم قلت عن ذي قبل فعم الطماأنينة وانت�شرت ال�شكينة . 
       ثم اين ا�شري جذل الى زيارة �شاحبي ال�شمو ويل عهد اململكة العربية ال�شعودية وامري الكويت 
املكرمني فقد كان لهاتني الزيارتني اف�شل اثر يف توثيق الروابط القومية والوا�شر العربية وذلك ما 
كنا ول نزال نداأب فيه ون�شعى اليه وقد زاد ذلك تاأييدا ما ا�شطلعت به احلكومة من ت�شهيل التجارة 
القطار  للتنقل بني هذه  املرهقة  القيود  والتخفيف من  ال�شعودية  العربية  واململكة  الردن  �شرق  بني 

العربية ال�شقيقة  ولقـد ابــرم التعديل الذي علمتم بامـره يف التفاقيــة الردنيـــة الربيطانية .
       ثم ان املعارف �شوف تعمل على ازالــة الأميــة من البالد وذلك اول ما تطمح اليه وتتو�شع فيه . 

الوطيدة  املودة  ا�شا�ش  على  قائمة  تزل  ومل  اجلليلة  الربيطانية  باحلكومة  �شالتنا  كانت  ولقد         
املجاورة  باحلكومات  نكون عالقة  ما  وللـه احلمد على خري  واننا  ال�شادق  والولء  النزيــه  والتعاون 

والدول الخرى امل�شافية . 
 ول�شوف تعر�ش على جمل�شكم املوقر م�شروعات القوانني التي اعدت يف العطلة املجل�شية و�شتنظرون 

فيها ول م�شاحة مبا عهد فيكم من الروؤية وال�شداد . 
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       وها اين افتتح با�شم اهلل املجل�ش الت�شريعي يف دورته العادية الثانية داعيا الع�شاء الكرام لل�شروع 
يف العمال م�شتعينا باهلل على ما فيه التوفيق والنجاح وم�شليا على ر�شوله العظم و�شفيه الكرم 

م�شتمدا العون منه �شبحانه وتعالى يف كل حال . 
حرر يف ق�شرنا رغدان العامر يف اليوم الثاين من �شهر ت�شرين الثاين �شنــة  1935 املوافق  6  �شـعبان 

�شنــة  1354 .   
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 فــــي حفل افتتاح الدورة العادية الثالثة
للمجل�س الت�شريعي الثالث

الأحد 16 �شعبان 1355 هجرية
املوافق 1 ت�شرين الثاين 1936 ميالدية 
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 ب�شـم اللـــه الرحمـــن الرحيــم 

ح�شرات الأع�شاء الكرام
قاعة  يف  اخلدمة  بعبء  والقيام  الأعمال  ا�شتئناف  الى  باأوبتكم  اغتباطا  اجلوانح  ملفعم  انني         
جمل�شكم هذا الت�شريعي بعد اأن غربت فرتة من الزمن تفرغتم يف خاللها للوقوف على �شوؤون البالد 
واأحوال الأمة فازددمت علما على علم و�شحذمت لذلك غرار العزم ، ثم اين وان املعت الى ما انتاب 
املو�شم الزراعي املن�شرم من �شيق فانني حيال ذلك اأ�شرح مبا اتخذته حكومتي من تدابري لتخفي�ش 
الوطاأة وتفريج الأزمة كالتجاوز عن بع�ش الأموال الأمريية وبقاياها مبا يناهز �شتة و�شبعني األفا من 
األفا  لتح�شي�ش خم�شة ع�شر  وال�شعي  الزراعية  للقرو�ش  الف جنيه  وتخ�شي�ش ع�شرين  اجلنيهات 
اأخرى لتلك الغاية وتاأجيل ا�شتيفاء ما ا�شتحق من تلك القرو�ش يف املناطق املنكوبة فوق ما كان من 
انفاق مبالغ اأخرى غري قليلة ل�شـق الطرق وحت�شني موارد املياه وذلك على �شبيل املدد لالأرجاء املعوزة 
ول تزال الهمة مبذولة لتنفيذ م�شروع حت�شني البذار وتوزيع احلبوب على املزارعني والعدد اجلم من 
الأ�شجار املثمرة وغريها على الأهلني وثم حت�شني امل�شتنبتات الزراعية وادخال اأ�شناف جديدة من 
متعدد  اأنحاء  يف  اأخرى  وحقول  و�شويلح  عمان  بني  الزراعية  للتجارب  حقل  بان�شاء  وبو�شر  الغرا�ش 
ازدادت العناية برتبية الدواجن ومحافظة احلراج وا�شتخراج معدن الفو�شفات من �شاحية الر�شيفة 
. واأف�شى التقدم املحمود يف ت�شوية الأرا�شي وافرازها وحل م�شاكلها الى زيادة القبال على الت�شجيل 
وانتهى م�شح وافراز الأرا�شي املدورة وتفوي�شها الى املزاولني لزراعتها من قبل بذل مثل معتدل يوؤدي 
اأق�شاطا على ع�شر �شنوات وقد و�شعت تعريفة جمركية جديدة مبينة على لئحة ع�شبة الأمم ومهدت 
الو�شائل الالزمة لعر�ش العنب والزبيب يف الأ�شواق اخلارجية و�شحت النية على اقامة �شوق عامة يف 
عمان ت�شرتد فيه العا�شمة مقامها التجاري ال�شابق . ولقد كتب النجاح الباهر مل�شروع الآبار الرتوازية 
يف ال�شحراء والهمة مبذولة للقيام مب�شروع جر املياه الى ال�شلط والى وادي ال�شري واأن�شئت عيادة 
طبية �شيارة للقبائل الرحل فوق ما كان من مكافحة العلل يف املدن والقرى حتى اأتيحت �شالمة الأبدان 
العامة بف�شل اهلل واح�شانه . اأما اخلطوط ، الربقية والهاتفية فقد انبثت يف البالد فا�شتحكمت بينها 
الروابط وراحت الأعمال والعزائم مرهقة لقيام بكل ما يوؤدي الى اخلري العميم واملنفعة ال�شاملة . 
ثم انه ليمالأ نف�شي جذل اأيها ال�شادة اأن اأ�شرح مبا كان من ا�شتتباب الأمن يف البالد يف زمن مر بها 
ع�شيب واين لأ�شكر اأبناء �شرق الأردن كافة من بدو وح�شر ملا اأظهروا من �شبط النف�ش وقوة الرادة 

وح�شن الطاعة والنقياد يف �شدد تلك املحنة .
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�شادقة  مــودة  من  الربيطانية  اجلاللة  �شاحب  حكومة  وبني  بيننا  هو  ما  الى  اأ�شري  اأن  وي�شرين         
واخال�ش متبادل وتعاون م�شرتك وان �شالتنا كذلك قائمة مع �شائر الدول على اأ�شا�ش التفاهم والولء .

       واين با�شم اهلل اأفتتح هذه الدورة العادية الثالثة من جمل�شكم الت�شريعي الثالث واأدعو الأع�شاء فيه 
الى ال�شروع يف العمل واأ�شلي واأ�شلم على نبينا محمد خامت الأنبياء واملر�شلني وعلى اآله و�شحبه و�شلم .

حرر يف ق�شرنا رغدان العامر يف اليوم ال�شاد�ش ع�شر من �شهر �شعبان �شنة 1355 املـوافق لليوم الأول 
من �شـهر ت�شـرين الثـاين �شـنة 1936 .
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فـــي   حفل افتتــاح الدورة العادية الولـى
للمجل�س الت�شريعي الرابع 

الثنني 27 �شعبان 1356 هجرية
املوافق 1 ت�شرين الثاين 1937 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
اأيها النواب الكرام،

       بعد حمد اهلل والثناء على اآلئه ي�شرين اأن اأفتتح الدورة العادية الولى للمجل�ش الت�شريعي الرابع 
اأنكم انتخبتم وانتم اأعيان البالد وزعماوؤها وجتارها ومزارعوها تهنئة �شادرة ، عن  واأهنئكم على 
يوجـدون  التي  لالأقطار  وخدمتهم  وم�شـاعدتهم  وجدوا  اأينما  العربية  البالد  اأبناء  يف  �شميمة  رغبة 
فيها تعزيزا لالأخوة العربيـة وابقاء على الغر�ش الأ�شـمى للعرب األ وهـو الوحدة التي من اأجلها كانت 
النه�شة الكربى فاحلمد للـه على ح�شـن توفيقه وانني بهذه املنا�شبة اأ�شكر ال�شعب الأردين الكرمي ما 
حتلى به من �شفات الب�شالة يف الراأي والخال�ش هلل ولنا يف كل اأزمة متر بالبالد املجاورة واملحيطة 
بنا ولقد �شربت هذه البالد املثل الأعلى يف الروؤية والأناة وهما املنهجان اللذان ي�شالن مبن ي�شلكهما 

الى الغاية املق�شودة من غري اأية خ�شارة اأو اأي �شرر .
فل�شطني  وبني  بيننا  امل�شرتكة  وامل�شلحة  اجلوار  و�شالت  والدينية  القومية  الروابط  كانت  وملا         
العزيزة جمة وطيدة ، فانه ل ي�شعنا ال اأن ناأ�شى ملا هو حا�شل فيها من قلق ، وان نتمنى اخلري العميم 
لها ، وقد قمنا ي�شهد اهلل نحوها بالواجب املفرو�ش وما زلنا على تلك اخلطة املثلى خدمة خال�شة من 
غري تبجح اأو اعالن عن النف�ش ، ولقد بلغنا ذلك كله ويف حينه الى الأبناء الربرة يف فل�شطني املقد�شة 

، واهلل ن�شاأل اأن يكتب لنا ولها ولكافة البالد العربية كل �شالم و�شداد وتوفيق .
       وانه لي�شرين اأن حكومتي ا�شتطاعت من خالل ال�شنة الأخرية اأن تنه�ش باأعبائها وان يتم على 
يدها اعفاء غري القادر من املكلفني من بقايا بع�ش الأموال املتاأخرة واأن مينح مبالغ كبرية للقرو�ش 
الزراعية واأن توؤجل منها اأق�شاط القرو�ش ال�شابقة عن العاجز واأن توزع كميات من احلبوب وافرة 
لتح�شني البذار واأن تعنى بالغرا�ش من مثمرة وغريها واأن تقوم مبكافحة الأوبئة واأن تنجح يف اأعمال 
الربق  نطاق  وتو�شيع  وم�شتودعات اجلمارك  القالع على احلدود  وان�شاء  الطرق  تعبيد  التعدين ويف 
ت�شتنبط  واأن  والطنيب  القطرانة  وقع يف  كما  الرتوازية  الآبار  بع�ش  وحفر  القدمية  والآثار  والربيد 
املياه مبقاطعتي معان والطفيلة واأن تنجز العيادة الطبية ال�شيارة للبادية واأن ت�شمل املعارف بالرعاية 
الواجبة من زيادة عدد الأ�شاتذة واملدار�ش للذكور والناث وان تتخذ ما يلزم من ترتيبات للمدار�ش 
الأخرى بني البدو الرحل . وان الأمن مل�شتتب ومالية الدولة متزنة كما وان بقية امل�شالح �شائرة على 

محور النجاح والتقدم بف�شل اهلل واح�شانه .
       ثم انه ليمالأ نف�شي جذل اأيها ال�شادة اأن اأنوه مبا بيننا وبني حكومة �شاحب اجلاللة الربيطانية 
الدول على  �شائر  قائمة مع  وان �شالتنا كذلك  وتعاون م�شرتك  من مودة �شادقة واخال�ش متبادل 

اأ�شا�ش التفاهم والولء .
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       واين با�شم اهلل اأفتتح هذه الدورة العادية الأولى ملجل�شكم الت�شريعي الرابع واأدعو الأع�شاء فيه 
الى ال�شروع يف العمل واأ�شلي واأ�شلم على نبينا محمد خامت الأنبياء وعلى اآله و�شحبه و�شلم .

حرر يف ق�شرنا رغدان يف اليـوم ال�شابع والع�شرين من �شهر �شعبان املبارك عام 1356 هجرية املوافق 
لليوم الول من �شهر ت�شرين الثاين �شـنة 1937 .
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فــي حفل افتتاح الدورة العاديـة الثانيـة
للمجلــ�س الت�شريعي الرابع 

الثالثاء 8  رم�شان 1357 هجرية 
املوافق 1  ت�شرين الثاين 1938 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 

اأيها النواب الكرام،،
 

       اأحمد اهلل الذي تقد�شت اأ�شماوؤه وعظمت اآلوؤه ثم اأبثكم اأجزل التهنئة على اأوبتكم للقيام باأعباء 
خدمة الوطن بعد فرتة عربت ا�شتوفيتم فيها ق�شطكم من اجلمام وتفرغتم لدر�ش حاج الأمة وما يعود 
عليها باخلري فجئتم كعهدنا بكم مرهفة عزائمكم م�شحوذة هممكم يف �شبيل اهلل ومن اأجل البالد .

       وانه ليفعم جواجننا جذل اأن تكون حكومتنا اجلديدة مو�شع ثقة الأمة ومنار اغتباطها فت�شتقبلها 
ننهنه عن  فيها فال  الظن  يبعث جميل  وما  �شتكون عند مرجوها  وانها ول م�شاحة  الن�شرة  بالآمال 
املكلف  والتخفيف عن  البالد القت�شادية  ب�شوؤون  والعناية  الكربى  العربية  الداأب يف خدمة ق�شيتنا 
الأردين كلما حزبته اأزمة بله البحث عن ذرائع املعونة له وال�شعي للرتفيه عنه فوق تاأمني العدل يف 
الق�شاء ويف جميع �شروب الدارة احلكومية من معارف وزراعة و�شحة واأ�شغال عامة وما الى ذلك 

من طرق املوا�شالت وكل ما يعود على البالد بالنفع العميم .
       وانه ملما ي�شرنا اأن ننوه مبا مت من اأعمال بارزة بني دورتكم ال�شابقة والدورة احلالية من �شهر 
اجلي�ش على حفظ النظام واطراد ات�شاع الت�شوية والفراز وال�شرعة التي رافقتها ، واعداد التمهيدات 
الذي  والهتمام  مبالغ ج�شيمة  املكلفني من  وعفو  الزراعي  امل�شرف  ون�شاط  الن�شائية  للم�شروعات 
بداأ يف اأعمال �شيانة ال�شحة والأمور النافعة وحت�شني �شوؤون الزراعة واملعارف واملوا�شالت الربقية 
والهاتفية . واين لنوه من ذوؤابة هذا املنرب فرحا فخورا ب�شعبنا الأردين الكرمي الذي مالأ منـه الإخال�ش 
للـه ولنا وللوطن فلم ياأل جهـدا عـن العمل مبا ن�شدي اليه من ن�شح ومل ينحرف قيد �شعرة عما نخ�شه 
به من ار�شاد . فا�شتطاعت هذه البالد العزيزة على رغم امل�شاعب والأزمات اأن حتف بها ال�شـالمة 
من كل جانب واأن مت�شي قدما يف م�شمار الفالح والعمران فاأ�شبغ اهلل عليهما نعماءه و�شاعف اآلءه.
       ثم انه ل ي�شعنا ونحن على كثب من ال�شقيقة فل�شطني ال اأن ن�شرح مبا يخامرنا من اأ�شى ملا هي 
فيه واأن نوا�شل نحوها القيام بالواجب املفرو�ش ، واهلل ن�شاأل اأن يكتب لها ولنا ال�شداد وال�شوؤدد . وانه 
لي�شرنا اأيها ال�شادة اأن تكون �شالت التعاون والود بيننا وبني الدولة الربيطانية العظمى على خري ما 

يرام واحكاما ل�شالح البالد وخريها واأن يكون الولء بيننا وبني �شائر احلكومات را�شخ الدعامة .
       واين با�شم اهلل اأفتتح هذه الدورة العادية الثانية من جمل�شكم الت�شريعي الرابع واأدعو الأع�شاء الى 
ال�شروع يف العمل واأ�شلي واأ�شلم على نبينا الأعظم محمد خامت الر�شل الأنبياء وعلى اآله و�شحبه و�شلم .
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فــي حفل افتتاح الدورة العادية الثالثة
للمجل�س الت�شريعي الرابع

الأربعاء 19 رم�شان 1358 هجرية 
املوافق 1 ت�شرين الثاين 1939 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 

اأيها النواب الكرام،،
ح�شرات  يا  اأمح�شكم  اين  ثم  اأنبيائه  خامت  على  واأ�شلم  واأ�شلي   ، واآلئــه  نعمه  على  اهلل  اأحمد         
الأع�شاء الكرام اأجزل التهنئة على عودتكم الى اللتئام ول م�شاحة انكم من خالل فرتة جمامكم ، 
قبل اأوبتكم على عقد نظامكم لقد اأو�شعتم حاج البالد عن تنقيب ودر�ش ، وو�شعتم ل�شروب ال�شالح 
بلغت  فقد   ، �شواها  عما  �شوؤونها  وتختلف يف  عداها  ما  تفوق  مزية  هذا  وان لجتماعكم  اأ�شا�ش  كل 
، وت�شت�شرف له من مكانة �شيا�شية وذلك  اآمال قومية  اليه من  البالد واحلمد هلل ما كانت ت�شرئب 
بعد املفاو�شة التي دارت يف لندن بني حكومة جاللته الربيطانية وبني مندوبنا املخول له حق الكالم 
�شاحب  وزرائنا  رئي�ش  وهو  المة  اأماين  والعــراب عن  راأينا  الف�شاح عن  عنا يف  والنيابة  با�شمنا 
الفخامة توفيق با�شا اأبو الهدى ، فقامت  بدل املجل�ش التنفيذي الغابر وزرائنا احلا�شرة التي تتمتع 
اأوان  اأقرب  باحلقوق الوا�شعة . ثم انكم �شوف ترون القنا�شل املمثلني لكم معينني يف منا�شبهم يف 
لتوؤول مراكزهم  يف الأقطار العربية والذي ح�شل ال�شتغناء عمن كان م�شتعارا من موظفي الدولة 
ملا  وفاقا  والعقبات جزاء  امل�شاعب  رغم  على  الى حال  انتقل من حال  الذي  الوطن  اأبناء هذا  الى 
كان قد اأدى من خدمة وما مت�شك به من رزانة وحكمة اأثناء ال�شطرابات ال�شالفة ، وكان اهلل عليما 
باملتقني ، رحيما بال�شادقني املخل�شني ، فلم ت�شتطع النريان املندلعة اأن مت�ش �شرق الأردن ب�شوء يف 
اأي مكان، ولقد باء الذين اأرادوا بها ال�شر باخليبة واخلذلن فظلت ال�شكينة م�شتتبة ، ولبث الهدوء 
وراف الظالل ، وانه عندما �شبت هذه احلرب بني حليفتنا املوقرة وقوفا دون طغيان القوة وجربوت 
العنف ودفاعا عن احلق والعدل ، فقد جهزنا بتاأييدنا لها كل التاأييد ، و�شرحنا بذلك اأن�شع ت�شريح 
وتف�شل ح�شرة �شاحب اجلاللة الربيطانية فاأ�شار يف برقيته امللكية لنا اأن تلك املثل العليا التي تنافح 
المرباطورية دونها امنا هي مرياث بيننا فكان لتلك الكلمة ال�شادرة رنة بعيدة ال�شدى ملا فيها من 
�شرح الغر�ش احلقيقي للحرب وملا انطوت عليه من معرفة �شادقة بال�شالم ومببادىء �شيد الأنام 
عليه ال�شالة وال�شالم ، واننا يف ان�شمامنا الى حليفتنا املعظمة الربيطانية مل نكن بالوحيدين بل اننا 
عندما تقدمنا نحن مل نلبث اأن جارتنا يف هذه ال�شيا�شة الر�شيدة املمالك ال�شقيقة  املجاورة وكذلك 
العامل ال�شالمي يف �شائر الآفاق وان هذه البالد �شت�شعى لجناز الباقي من املراحل القومية وتاأمل 

الو�شول الى حل مر�ش للق�شية العربية واننا لنداأب يف �شبيل ذلك بكل حزم ويقني .
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       ثم انه ملن دواعي �شرورنا اأن تكون العمال يف مختلف دوائر حكومتنا قد �شارت �شريها املطرد 
نحو الرقي والكمال واننا لنوه منها بح�شن �شري العمال الق�شائية والدارية وتفاين جي�شنا البا�شل يف 
حفظ الأمن والنظام ، وت�شري كذلك الى تقدم اأعمال ت�شويةالأرا�شي وافرازها وقد قاربت النتهاء يف 
اللواء ال�شمايل وانتقلت الى البلقاء فوق ما هو جار من اأعمال لفتح طرق جديدة واقامة اأبنية حكومية 
عدا العفاءات من ال�شرائب بق�شد التهوين على الزارع ونحو ذلك من القرو�ش الزراعية وتاأجيلها 
الغرا�ش  الآلف من  البذار وع�شرات  لتح�شني  الوافرة من احلبوب  املقادير  توزيع  مع ما ح�شل من 

املثمرة على الآهلني .
       وانني وان اأ�شدت مبا بيننا وبني حليفتنا املعظمة الربيطانية من �شالت الود الوطيد والتفاهم 
الأكيد ، فاين لأعيد ذكرى ذلك منوها مبا جنم من خري للبالد وم�شلحة �شادقة لالمة واننا لكذلك  

واحلمد هلل على ولء را�شخ مع �شائر احلكومات املتحالفة .
       واين بعد اأن اأهنىء املجل�ش بحلول �شهر رم�شان املبارك اأفتتح با�شم اهلل هذه الدورة الثالثة من 
الأعظم  نبينا  واأ�شلم على  واأ�شلي  العمل  ال�شروع يف  الى  الأع�شاء  واأدعو  الرابع  الت�شريعي  جمل�شكم 

محمد خامت الر�شل والأنبياء وعلى اآله و�شحبه و�شلم 
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يف  حفل افتتــاح الــدورة العاديـــة الرابعــة
للمجلــ�س الت�شريعي  الرابـــع 

الثالثاء 26 �شوال 1359 هجرية
املوافق 26 ت�شرين الثانــي 1940ميالدية 
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 

اأيها النواب الكرام،
 

       احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على �شيدنا محمد خامت املر�شلني وعلى اآله ، و�شحبه 
اأجمعني . ثم اين اأهنئكم اأيها ال�شادة مبا قي�ش لكم من عقد جمل�شكم الت�شريعي مرة اخرى بعد اأن 
�شبق لكم يف مثله اأعمال مربورة ترتى فبذلتم املجهود يف خدمة الأمة والوطن بالرغم عما انتاب العامل 
من الكوارث واملحن وانه لي�شرين اأن اأ�شجل ما قامت به حكومتي من الأعمال امل�شكورة من اعفاءات 
بع�ش  الى  املنقولة  الأمــوال غري  اإعــادة  والكروم وعن  ال�شتوية  املح�شولت  الأمريية عن  الأمــوال  يف 
املدينني من قرو�ش الزلزال ثم ان هناك م�شروعات موفقة يف اأقطار البالد مت اجنازها من فتح طرق 
وتعبيدها واإقامة م�شاجد فيها واإ�شالح الينابيع وفتح اقنيتها وجماريها يف الكرك والبلقاء وعجلون 
يف  املجدية  بالأعمال  والقيام  اخلارج  الى  البعثات  واإيفاد  بن�شراملعارف  الفائقة  الغاية  عن  وف�شال 
الدائرة الن�شائية جلمع ودر�ش املعلومات املخت�شة مبوارد املياه يف الينابيع واجلداول وتوزيع ما يتفجر 
تدقيق وحتقيق  اكبت م�شلحة  ولقد  قيمة  امل�شتطاع زرعها مبح�شولت  الأماكن  اأف�شل  توزيعا  منها 
احل�شابات على ما جرت عليه من �شبط واتقان واخذت وزارة الزراعة والتجارة على عاتقها توزيع 
عدد كبري من ال�شجار املثمرة وغريها على الطالبني جمانا احيانا وبالثمن اخرى وتطعيم ال�شجار 
م�شتنبتات يف  وان�شاء  الزراعيه  المرا�ش  وبع�ش  احلقل  فاأره  ومكافحه  والبطم  الزيتون  من  الربيه 
بع�ش اجلهات وتوزيع ف�شائل النخل وتطبيق نظام ا�شترياد الب�شائع من بالد الهند عن طريق الب�شره 
وتعديل اتفاقيه )الرتان�شيت ( املعقوده بني بالدنا وفل�شطني وما ا�شفرت عنه اعمال ت�شويه الرا�شي من 
م�شاعده ا�شحاب الر�ش على حت�شني ار�شهم ولقد قامت اداره امل�شرف الزراعي با�شعاف املزارعني 
اأموال اخرى لقرا�ش �شغار املزارعني  مببالغ غري قليله وما هياأته تلك الدائره املنظمه املتقنه من 
وقد خففت عن كاهل النا�ش مبا اخذته على نف�شها من ارجاء التح�شيل من امل�شتقر�شني الى اجل 
اآخر ولتزال دائره الآثار وان ت�شائلت او وقفت مخ�ش�شاتها �شاهره يقظه على اعمالها اما العنايه 
لها خطورتها فتم  التوفيق وقد ا�شطلعت مب�شاريع  البذل موفقه كل  بال�شحه فما فتئت مبذوله كل 
حتويل م�شت�شفى احلكومه يف عمان الى م�شت�شفى جراحي وجنز بناء العياده اجلديده فيها وجهزت 
جتهيزا ع�شريا وخ�شو�شا فرع امرا�ش العيون وقامت تلك الداره مبناواأه �شتى المرا�ش وا�شتطاعت 
التغلب على اكرثها و�شوف يبا�شر بان�شاء محجر �شحي يف املدوره اما حاله المن العام فتدعو الى 
الغبطه واحلبور فالراحه م�شتتبه والطماأنينه �شائده وملا كانت احلرب قد تطورت يف بع�ش القطار 
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مبا وقع لفرن�شا فقد اتخذ اجلي�ش العربي الحتياطات الالزمة على احلدود ال�شماليه حلرا�شتها ومنع 
دخول امل�شتبه بامرهم وفتحت دورات لفن الرمايه والال�شلكي وال�شاره وا�شول املخابرات والتعاون 
مع الطائرات الى غري ذلك من املقت�شيات الع�شكريه وان�شئت جمعية الهالل الحمر واخذت الهبة 
للطوارٍى واحلقت بفرق ا�شعاف اجلي�ش الولية يف العا�شمة وقد بذلت القياده ما يغني من امل�شاعي 
ملكافحه الأمية يف ال�شجون وتهذيب اهلها بالوعظ والر�شاد وتدريبهم على العمال ال�شناعية ولقد 
�شارت م�شلحة الربق والربيد �شريها املطرد يف التقدم والنجاح وا�شتحدثت ومدت خطوطا جديدة 
بني املدن والقرى وعلى الرغم من فر�ش الرقابة على املرا�شالت اخلارجية اخذا باحليطة يف هذه 
احلرب فقد لبث نظام الربيد والربق على ما عهدناه ال�شبط واملاعونة على ترويج ال�شغال وما يجدر 
بالذكر ما جنز من تعبيد الطرق و�شيانتها وبناء اجل�شور ويف الأخ�ش ج�شر الزرقاء وان�شاء العمارات 

احلكومية واخلزانات للمياه.
قن�شلتني  تاأ�شي�ش  على  اأجمعنا  فقد  العربية  الأقطار  وبني  بيننا  الأخــوة  لروابط  تعزيزا  واننا         
احداهما يف العراق والأخرى يف م�شر ويتلو ذلك  غريهما ان �شاء اهلل يف �شائر البلدان ال�شقيقة واذ 
اأ�شيد بذكر ال�شالت الوطيدة بيننا وبني الدول الدميقراطية ويف الأخ�ش حليفتنا الربيطانية املعظمة 
فاإنني لأ�شرح اننا بجانبها بالقول والعمل يف هذه احلرب ال�شرو�ش التي ن�شاأل اهلل اأن تنتهي بانت�شار 
ور�شى  �شالما طويال  اليائ�شة  الن�شانية  اهلل  واأن مينح  املريع  الطغيان  وبخذلن  الباطل  على  احلق 

�شامال ان �شاء اهلل ، واأن ي�شون الديار ال�شالمية من �شرور الحلاد والظلم .
       وانني با�شم اهلل جل وعز افتتح هذه الدورة الرابعة من جمل�شكم الت�شريعي الرابع واأدعو الأع�شاء 
الكرام اإلى ال�شروع  يف العمل واأ�شلي واأ�شلم على نبينا الأعظم محمد خامت الر�شل والأنبياء وعلى اآله 

و�شحبه اأجمعني .
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 يف حفل افتتاح الدورة العادية اخلام�شة
للمجل�س الت�شريعي الرابع 

 ال�شبت 3 ذو القعدة 1360 هجرية
 املوافق  22  ت�شرين الثاين 1941 ميالدية
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 ب�شـم اللـــه الرحمـــن الرحيــم 

ح�شرات النواب الكرام ،،
        احلمد اهلل العظيم ، ا�شكره على خريه العميم ، وا�شلي وا�شلم على ر�شوله الكرمي ، وبعد فاين 
اهنئكم ايها ال�شادة . مبا قي�ش لكم من عقد الدورة ال�شنوية ملجل�شكم املوقر للمرة الثالثة يف خالل 
اف�شل  وهو   ، وجل  عز  املولى  �شائال   ، وم�شائبها  بويالتها  العامل  عمت  التي  ال�شرو�ش  احلرب  هذه 
م�شوؤول ، ان يتم نعمته علينا فتظل بالدنا العزيزة ، كما بقيت حتى اليوم ، يف منجاة من غوائل احلرب 
و�شرورها وان يعجل اأمد الن�شر ملبادئ احلق واحلرية وعودة ال�شالم والطماأنينة لهذا العامل املنكوب . 

 
ح�شرات النواب 

       لقد كان هذا العام مليئا باحلوادث واملفاجئات يف البالد ال�شقيقة املجاورة فقد ادى �شقوط الدولة 
الفرن�شية يف الغرب الى انعكا�ش يف جمرى المور اجته نحو ال�شرق الدنى حيث �شبت يف العراق ال�شقيق 
فتنة عمياء بتاأثري الدعايات املحورية وبانقياد ال�شلطة املنتدبة يف �شوريا اإلى اأوامر حكومة في�شي التي 
تعمل بايحاء املحور ورغباته ولكن حكمة ح�شرة �شاحب ال�شمو امللكي المري الو�شي على عر�ش العراق 
واجلهود التي بذلها املخل�شون ا�شتطاعت ان تتغلب على تلك الفتنة وان ترجع املياه ملجاريها فاعيدت 
للقطر ال�شقيق حكومته الد�شتورية كما اعيد اليه ال�شالم والهدوء . واننا نقابل بال�شكر والوافر ما ورد 
، نحو  امارتنا ، حكومتها و�شعبها  الذي اظهرته  الولء  ل�شعور  ا�شارة  العراقي من  العر�ش  يف خطاب 
حادث العراق املنوه به كما نقيد بل�شان الثناء النوايا احل�شنة التي جتلت يف اجلانب الربيطاين عن 
انتهاء ذلك احلادث مما دل على عدم ح�شول اأي خد�ش يف ال�شداقة التي تكنها حليفتنا بريطانيا 

العظمى للعرب .    
       ثم وقع اأن وقفت ال�شلطات الفي�شية يف �شوريا موقفا عدائيا اإزاء الدول احلليفة والأقطار العربية 
 ، املجاروة ، فانقطعت املوا�شالت بني ذلك اجلزء من جمموعة البلدان ال�شورية والأجزاء الخرى 
، فقامت قوات احللفاء بحركات  املاأجورة  الدعايات  وانت�شرت فيه   ، وا�شطربت حالته القت�شادية 
ع�شكرية انتهت باخراج القوات الفي�شية من �شوريا ولبنان ، وباعالن رفع النتداب عنهما والعرتاف 

با�شتقاللهما و�شيادتهما .
اأيها ال�شادة ، اأن اأعلن اأن جي�شنا �شاهم م�شاهمة فعلية مع قوات احللفاء يف حركات   وانه لي�شرين 
العراق و�شوريا ، واأن هذا اجلي�ش الفتي قد اأ�شبح اأهال للقيام بواجبه يف الدفاع عن الوطن من حيث 
القوة وال�شتعداد وح�شن التدريب واأن ما اأظهره من الب�شالة والت�شحية وما اأحرزه من النت�شارات 

كان مدعاة للتقدير والعجاب .
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ح�شرات النواب 
       ان حكومتنا احلا�شرة قد جعلت منهاجها ال�شيا�شي مبينا على تر�شم خطط ، �شيدنا املرحوم 
جاللة املنقذ الأعظم يف الق�شية العربية وعلى ال�شعي احلثيث لوحدة بالدنا . ولقد اأعلنا يف خطابنا 
يوم النه�شة يف 9 �شعبان ما يغنينا عن اعادته هنا . وانه ملما يدعونا للتفاوؤل باقرتاب حتقيق هدفنا 
القومي وغاياتنا الوطنية ، وما اعلنته �شديقتنا الوفية بريطانيا العظمى ، بل�شان رئي�ش وزرائها ووزير 
خارجيتها من عطفها على ق�شية العرب وت�شجعيها وحدتهم وعزمها على م�شاعدتهم للو�شول الى 
ان  ولكن يجب  واقعية،  الغالى حقيقة  الأمل  فيه هذا  ي�شبح  الذي  اليوم  الى  ن�شبوا  اننا   ، امانيهم 
لنن�شى ان تهيئة الأ�شباب ، واعداد العدة وو�شع الت�شميم ، هى واجبات يرتتب علينا نحن ان نقوم 
بها دون غرينا ، راجني من اهلل  �شبحانه وتعالى اأن ميهد لأمتنا الكرمية ما فيه خريها و�شيانة �شرفها 

واعتزازها بحلفائها .
لقد علمتم بزيارتنا الخريه للعراق ، وكان غر�شنا من هذه الزيارة تاأكيد ال�شلة العائلية والقومية، 
مظهره  يف  عربيا   ، وتوقعت  املت  كما  العراق  وجــدت  باين  لكم  ا�شرح  ان  حبورا  قلبي  ليمالأ  وانــه 
العالئق  بذكر  ا�شيد  اأن  ال�شاده  ايها  ابتهاجي  دواعي  ملن  وانه  وروحه  نزعته  ها�شميا يف   ، وحقيقته 
الخوية القائمة بيننا وبني الأقطار العربية املجاورة واأن اأ�شري الى ال�شالت الوطيدة بننا وبني الدول 
الدميقراطية ، وان انوه يف الأخ�ش بروابط ال�شداقة املتينة التي تربطنا مع حليفتنا املبجلة بريطانيا 
العظمى ، موؤكدين وقوفنا يف القول والعمل يف هذه املحنة العاملية التي ن�شاأل املولى عز وجل اأن يخل�ش 

الإن�شانية من �شقائها . 
 

ح�شرات النواب
       لقد قامت حكومتنا الر�شيدة ، يف قرتة غيبتكم ، باأعمال م�شكورة يف ال�شوؤون الداخلية وقد كان 
الرفاه القت�شادي ملحوظا يف هذا العام فنمت جتارة ال�شترياد منوا كبريا اأدى الى زيادة وافرة يف 
واردات الر�شوم اجلمركية ، كما ن�شطت العمال يف طرق املوا�شالت التي بو�شر بفتحها وتعبيدها يف 
مختلف اأنحاء البالد، ف�شال عن خطوط الربق والهاتف التي مت متديدها اأو جتديدها ب�شورة وا�شعة 
اأن احلكومة قد و�شعت مبداأ تخ�شي�ش القرو�ش مقابل املحا�شيل  . ثم  النطاق مل ي�شبق لها مثيل 
ترمي  والثانوي  البتدائي  التعليم  تعديالت يف مناهج  املعارف فقد اجريت  ناحية  اما من  الزراعية 
الى تركيز �شيا�شة التعليم العامة على اأ�ش�ش اأكرث اتفاقا مع حاجات البالد وتطورها . وكذلك كانت 
اأو اأمرا�ش وافدة . واأما حالة الأمن  اأوبئة  اأية  العناية بال�شحة العامة موفقة ، فلم تقع وهلل احلمد 
العام فتدعوا الى الغبطة التامة فالراحة م�شتتبة والطماأنينة �شائدة رغم ما اأحاط بالبالد من ظروف 
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دقيقة ب�شبب تطور الأحوال الدولية وا�شطراب حبل الأمن وحدوث الفنت والقالقل يف بع�ش الأقطار 
املجاورة . و�شتعر�ش على جمل�شكم املحرتم م�شروعات القوانني التي اتخذتها احلكومة ملعاجلة الأمور 

وا�شالحها يف �شتى النواحي . 
       وانني ، با�شم اهلل تعالى ، افتتح هذه الدورة اخلام�شة ملجل�شكم املوقر وادعوكم الى ال�شروع يف 
العمل ، راجيا التوفيق لنا ولكم فيما هو منوط بنا من اأعمال واأ�شلي واأ�شلم على نبينا الأعظم محمد 

خامت الر�شل والأنبياء وعلى اآله و�شحبه اأجمعني .
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يف حفل افتتاح الــدورة العاديــة الأولى
للمجلــ�س الت�شريعي اخلامــ�س

الأحد 22 �شوال 1361 هجرية
املوافق 1 ت�شرين الثاين 1942
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ب�شـم اللـــه الرحمـــن الرحيــم 

ح�شرات النواب الكرام
 

       ب�شم اهلل الرحمن الرحيم ، وال�شالة وال�شالم على نبيه الكرمي ، واآله و�شحبه الطيبني الطاهرين . 
اأياكم  اأولهــا  التي  العظيمة  ال�شعب  ثقة  على  ح�شراتكم  مهنئا  اأقــوم  هذا  موقفي  من  فانني  وبعد         
فاختاركم نوابا عنه يف هذا املجل�ش الت�شريعي املوفق لكي تقوموا مبا يرتتب عليكم من وجائب ت�شريعية ، 
ومن �شن قوانني �شرورية تعر�شها عليكم حكومتنا الر�شيدة فتقومون بها حق القيام كما كان يجري 
منذ بدء التعاون الت�شريعي فـــي بالدنا املحبوبة بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية ، �شائال املولى 
عز وجل اأن يوفقنا جميعا ، واأن ي�شدد خطانا الى ما فيه ر�شاه وخرينا ، واأن يهدينا �شواء ال�شبيل . 
واأنني يف موقفي هذا اي�شا اأذكر بل�شان الر�شى خدمات  املجل�ش الت�شريعي ال�شابق يف هيئته املجموعة 
و�شلوكه الر�شني يف اأدق الظروف متمنيا لهذا املجل�ش النجاح واحلكمة يف اأعماله املقبلة ان �شاء اهلل .
للمرة  العادية الولى  افتتاح جمل�شكم هذا يف دروته  لنا من  ي�شر  تعالى على ما          ثم اين احمده 
اخلام�شة ، ونحن بنعم اهلل يف بحبوحة من العي�ش على هذه الأوقات ال�شنكة التي يئن فيها العامل حتت 
كلل حرب جائحة انافت يف عامها الثالث راجني ال�شالمة لالأمة والوطن من غوائلها ، متمنني حللفائنا 
الن�شر يف عاجلها واآجلها طالبني ملبداأ احلق واحلرية الفوز املرجى يف اآخر اأدوارها فت�شعد الن�شانية 
بالطماأنينة وال�شالم . ثم ومن املعلوم ان لنا اهدافنا واماين ا�شا�شية ما زلنا نرمقها ونوا�شل ال�شعي 

لتحقيقها يف النهج القومي الذي �شارت ق�شيتنا العربية عليه والذي نرجو بلوغ الغاية بالو�شول اليه . 
       لقد م�شى هذا العام يا ح�شرات النواب ، واخلاطر مطمئن والقلب غري مرجحن فالأمن �شامل ، 
والن�شاط ، والهدوء حافل ، وهكذا فقد ا�شتتب النظام يف العراق ال�شقيق ، وعاوده الن�شاط ، وقد كان 
لزيارة �شمو الو�شي املعظم لنا م�شحوبا بكبار وزرائه اأجمل الأثر يف النفو�ش فازدادت الروابط وثوقا 

على وثوق وقويت اأوا�شر ال�شلة بها . 
       انكم ايها النواب الكرام ، تعلمون ول�شك ما هي عليه الأو�شاع احلا�شرة والظروف العامة التي 
ل ينتظر اأن تتولى احلكومات فيها م�شاريع ان�شائية وا�شعة مع وجود نواح اأكرث اأهمية ت�شتدعي العناية 
اخلا�شة . على اننا ن�شوق القول الى ما عملته حكومتنا مع جمهودات ا�شتهدفت بها رخاء ال�شعب . 
فلقد كان همها الأول متوين البالد مبا يحتاج اليه من املواد الغذائية وغريها من احلاجات ال�شرورية 
اأن بالدنا العزيزة ترتع يف بحبوحة من العي�ش تغبط عليها يف هذه الظروف  . ومن نعم اهلل تعالى 
، اذا ق�شناها مبا تعانيه البالد الخرى من امل�شاعب ، اأ�شيف الى ذلك ما قامت به احلكومة من 
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اعفاء مبالغ طائلة من بقايا القرو�ش عن فقراء املزارعني وعن الأرا�شي اململحة ، ومن ر�شد الأموال 
ل�شعاف الزراع بحبوب البذار . 

       وحرى بالذكر الرقي والعمران ، وتقدم العلم ، وحت�شن ال�شحة العامة ثم ذلك النمو املطرد يف 
ن�شاأة جي�شنا الفتي البا�شل منوها بالتعاون النزيه مع حليفتنا الكربى وباملودة الأخويـــة التي تربطنا 

بجاراتنا من الدول العربية . 
 

ح�شرات النواب الكرام
ميمونا  له طالعا  نرجو  الذي  املوقر  ملجل�شكم  املرة اخلام�شة  الــدورة من  بعقد هذه  لكم  ابارك         
وخطى موفقة ، وافتتحها با�شم اهلل العلي الأعلى وادعوكم الى البدء يف العمل ، واأ�شلي واأ�شلم على 

نبينا الكرمي محمد بن عبداهلل خامت املر�شلني.
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 يف حفل افتتاح الدورة العادية الثانية
للمجلـــ�س الت�شريعي اخلامـــ�س 

الثنني 17 ذو القعدة 1362 هجرية
املوافق  15  ت�شرين  الثاين 1943 ميالدية
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ب�شم اهلل  الرحمن الرحيم
يا ح�شرات النواب الكرام

       افتتح جمل�شنا  الت�شريعي بحمــد اهلل وبال�شالة علـى ر�شــول اهلل واآله الكرام واأ�شحابه العظام 
هذا  تهدد  اأخطارهم  كانت  الذين  لأعدائهم  اندحار  وعام  حللفائنا  انت�شار   هذا  عامنا  اأن  واأقــول 
عربية  وحدة  اإلى  ال�شاحلة   والقلوب  القادرة  الأيدي  فيه  ت�شعى  لعام  واأنه   ، كياننا  فتزلزل  ال�شرق 
بعد  م�شر  يف  وزرائنا  رئي�ش  ح�شرها  متهيدية   ر�شمية  مذكرات  ب�شاأنها  ودارت  الأل�شن  بها  لهجت 
محادثات جرت يف هذا الباب بني رئي�ش وزراء م�شر والعراق ، كما بعث بعد ذلك ح�شرة �شاحب 
اجلاللة ال�شعودية من ينوب عنه ، وح�شر على اأثر ذلك الوفد ال�شوري الكرمي اإلى م�شر للمداولت 
عينها كما علم النا�ش ، ولقد �شبق هذا كله من�شور منا دعونا فيه اأهل �شوريا الكربى اإلى عقد موؤمتر 
للتذاكر يف وحدة �شوريا اأو احتادها على ما جاء يف ذلك املن�شور بالتف�شيل وقد مح�شناهم الن�شح يف 
الأمر وقمنا بالواجب املحتم رجاء ال�شغار والقيام مبا اأ�شرنا اإليه فاإن يف ذلك ع�شمة البالد ال�شورية 
احلياة  بعودة  مغتبطون  ونحن   ، متاميتها  وتاأكد  العربية  البالد  ل�شائر  واأمانا    ، م�شتقبلها  و�شالمة 

النيابية الى القطار ال�شامية التي ن�شاأل اهلل لها التوفيق  يف كل مراحلها املقبلة  .
       وانني اأ�شرح بالتقدير باأن  حكومتنا باذلة كل ما يف اجلهد والطاقة للو�شول الى ما ت�شبو اليه بالدنا 
من اأمان واآمال وطنية وحقوق م�شروعة ت�شعى الى نيلها وهي مازالت دائبة يف م�شاعيها مع احلكومة 
الربيطانية احلليفة ل�شتعجال ال�شتقالل وال�شيادة التامة وال�شروع يف تبادل املمثلني ال�شيا�شني غري 
وانية يف موا�شلة م�شعاها حتى تبلغ الهدف وا�شتنادا الى ما �شبق من مودة خا�شة وتعاون نزيه بني 

حكومتنا و�شعبنا واحلكومة الربيطانية العظمى فانا ناأمل حتقيق هذه الأماين دون تردد اأو تريث .
       واين لأ�شيد يا ح�شرات النواب باجلهود امل�شكورة التي قامت بها حكومتنا يف الرتفيه عن ال�شعب وتي�شري 
اأمور عي�شه واإيجاد الرخاء وال�شعة يف بالده على  قدر م�شتطاعها حتت ظروف احلرب القا�شية ، واأ�شري اإلى 
حت�شني املوا�شالت بافتتاح طرق جديدة وعمل و�شائل ربطت البالد بع�شها ببع�ش ، واأنوه بالتو�شع الظاهر 
الذي و�شل بحمداهلل وعونه حدا ميكن ان  ، هذا اجلي�ش  العربي الردين  رتاج اجلي�ش  الذي قد �شار يف 

ي�شرتك به يف الدفاع مل�شلحة البالد خارجها وداخلهــا .
وبني  بيننا  والخــاء  املــودة  اأوا�شر  وتواثق  العالئق  عليه من ح�شن  مانحن  الغبطة  دواعــي  ومن  هذا 
القطار العربية ال�شقيقة التي نتمنى لها ا�شتمرار التقدم ودوام اخلري والفالح ، من تعاون تام مع 
احلليفة الربيطانية الكربى ، واننا لنبدي �شرورنا للمركز الر�شني الذي بلغته جيو�ش احللفاء ، راجني 

من الباري لالأمم املتحدة الن�شر العاجل يتلوه  ال�شالم العادل بحول  اهلل وقوته .
النواب  اأيها  واأدعوكم  �شبيل اخلري  ويوفقنا يف   يزيدنا من ف�شله   اأن  القدير  العلي  ون�شاأل اهلل         

الأكارم اإلى ال�شروع يف  العمل وال�شالم عليكم ورحمة اهلل . 
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 فـــــي  حفل افتتاح الدورة العادية الثالثة
للمجل�س الت�شريعي اخلام�س

الأربعاء 15 ذو القعدة 1363 هجرية 
املوافق 1 ت�شرين الثاين 1944 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 

ح�شرات النواب الكرام 
 

       اأحمد اهلل جل وعال واأ�شلي واأ�شلم على نبيه امل�شطفى واآله واأ�شحابه ، واأ�شكره على اآلئه واأف�شاله 
اليكم بحكومتي اجلديدة وهي  العادية ملجل�شكم املحرتم متقدما  وبنعمته وكرمه افتتح هذه الدورة 
نخبة من خياركم اجلادين يف �شبيل ا�شعاد البالد والقيام مبا ينبغي لها من توفري ا�شباب ال�شعادة 
والرخاء مع احداث اخرى اذكرها بل�شان ال�شكر والثناء هلل عز وجل منها اأن نرى العامل وقد �شارف 
على ال�شالم الذي يتمناه كل محب لالإن�شانية متوجه بقلبه الى تاآخي الب�شرية . ولقد جاءت احلكومة 
اجلديدة التي يراأ�شها وزيرنا �شمري املعايل على اأثر ا�شتقالة الوزارة ال�شابقة ، فعهدنا بالرئا�شة ملن 
يتحملها مع زمالئه ممن  املقبلة  وامل�شوؤوليات  باملهام  القيام  و�شابقته وجتاربه يف  حتققنا اخال�شه 

�شمتهم الوزارة من ال�شخ�شيات املحرتمة وفقهم اهلل واأياكم ملا فيه مر�شاته . 
تو�شل  ي�شركم من  ما  �شنني ليجاد  املبذولة منذ  الكرمي اجلهود  باخلايف على جمل�شكم  ولي�ش         
الى حقوق كانت المة ت�شتهدفها وتتوخاها ونتيجة لتلك امل�شاعي تلقت احلكومة ت�شريحا خطيا من 
احلكومة الربيطانية الفخيمة اأعلن يف حينه ، ونعلم نحن وتعلم حكومتنا اأنه قول محكم ذكر فيه ما 
بني احلكومتني وال�شعبني من ود متبادل وتفاهم غري ملتو و�شري م�شدد �شرنى نتائجه عند انتهاء هذه 
احلرب ال�شرو�ش دون تاأخري ان �شاء اهلل .  ثم وقد علم املجل�ش عن م�شاورات الوحدة العربية ثم عن 
اللجنة التح�شريية للموؤمتر العربي العام وما قررته هذه اللجنة واننا ل نزال نعمل على توحيد املرامي 
العربية وفق غايات الثورة العربية الكربى والنه�شة الها�شمية مرت�شمني �شيا�شة املنقذ الأعظم تغمده 
اهلل بالرحمة والر�شى ، كما بينت حكوماتنا الأردنية على التوايل ويف كل منا�شبة . واأن متابعة العمل 
باخال�ش مع اللجنة التح�شريية امل�شار اليها لهو من متممات تلك اخلطة التي �شتزداد اأحكاما بكل 
تفاهم يجري بني الدول ال�شقيقة ، ول نخال ما تقرر ور�شم ال اأنه العمل الذي نور املقا�شد يف هـذا 
ال�شرق العربي ، كنانتــه و�شامــه وعراقه ، منوهني بان الأمر ل يتخالف مغزاه ول يتعار�ش مرماه مع 
اأن نرى ان ح�شن حقوق  ، وان من داعي امل�شرة والغبطة  الكرام  لنا من احللفاء  اأي حليف  �شداقة 
املتحالفني مع الأمة العربية قام يف اأوقات الع�شر كما �شار يف اأيام الي�شر ، مع الرجاء يف اأن تزداد هذه 

املنا�شبات وال�شالت وثوقا ومتانة بني الأمة العربية وحلفائها يف �شتى اقطارها ونواحيها . 
التي خا�شت غمار حرب  العربية  البالد  ، باحلق من  لكونها  بها  اآمال خا�شة  واأن لبالدنا هذه         
التحرير ال�شابقة ، فهي �شنو احلجاز املبارك يف جهاده ، ولها ال�شابقة غري امل�شكوك فيها ، ثم هي 
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نك�شات بجوارها �شريا ما زالت فيه على  �شارت مع كل ما حدث من  بف�شل اهلل وح�شن رعايته قد 
نهج الأ�شابة والنور مب�شاعي ابنائها املخل�شني ور�شانة �شعبها الكرمي و�شربه ، فن�شاأل اهلل الكبري 
الروح للمجموعة من  التوفيق على ما بقي من توثيق عرى وتوحيد او�شال هي مبثابة  العون وح�شن 
هذه البالد العزيزة مهنئني حلفاءنا العظام الذين بذلوا ما يف الو�شع من م�شاعدة وتع�شيد لق�شية 
اأحرج  اليد يف  ومد  النية  �شدق  الى  اأحق  وبل�شان  اأقرب  ب�شكل  العظمى  بريطانيا  ونخ�ش  الن�شانية 
الأوقات واأ�شعبها ، ولقد �شارت �شيا�شة حكومتنا مع احلكومات ال�شقيقة على ا�شا�ش متني من التاآزر 

والتطاوع والت�شــاند الذي نرجو ا�شــتمراره دائما وابــدا خلري اجلميع و�شالمتهم .
 

ح�شرات النواب
الن�شاط مالزما جهود  كان  فلقد  الداخلية  الأمــور  واأما يف   ، اخلارجية  بال�شوؤون  يتعلق  ما         هذا 
والبذور  الغرا�ش  وزرعــت  بــارزا  تقدما  الزراعية  الأعمال  فتقدمت  م�شاحلها  مختلف  يف  احلكومة 
وكوفحت الأمرا�ش النباتية واحليوانية واعفي الزراع املمحلون وكان املو�شم بحمد اهلل جيدا طيبا ، 
و�شارت املعارف يف مناهجها ، ومنت واردات اجلمارك منوا مح�شو�شا وا�شتوردت مقادير كافية من 
ال�شلع والب�شائع كما �شدرت كذلك كميات وافرة من منتوجات البالد . وعم الي�شر والرخاء بتوفر 
ا�شباب الغذاء والك�شاء وا�شتوفت و�شائط النقل امليكانيكي حاجاتها من القطع والطارات بحيث اأمكن 
والربقية  التلفونية  املوا�شالت  �شبكة  وو�شعت   ، العامة  البالد  ومرافق  النا�ش  مل�شالح  دوام خدمتها 
ومتت ال�شتعدادات ملبا�شرة ا�شتعمال املق�شم الهاتفي املركزي يف عمارة دائرة الربيد اجلديدة ، كما 
ان�شئت ابنية حكومية اخرى وطرق وج�شور على قـــدر كما �شمحت به الظروف ال�شائدة وكان التح�شن 
يف الأحوال ال�شحية مطردا ، واأ�ش�ش م�شت�شفى لالأمرا�ش ال�شارية وا�شتح�شرت كميات من البن�شلني 

والأم�شال امل�شادة للتيفو�ش ل�شتعمالها عند احلاجة . 
       وامتدت اأعمال ت�شوية الأرا�شي الى لواء الكرك وظهرت نتائجها الطبية يف املناطق التي متت 
فيها هذه الأعمال من حيث الطمئنان على احلقوق وانتظام قيود الت�شجيل ، وا�شتمرت العمل على 

تدوين مقايي�ش انطالق املياه يف الأودية والينابيع. 
واأما عن المن لنذكر بالغبطة والعتزاز اأنه كان بعناية املولى م�شتتبا يف جميع انحاء البالد ما ينتاب 
العامل من فنت وقالقل يف هذه الأوقات الع�شيبة ، ولقد مت جتهيز جي�شنا الفتي البا�شل باأحدث الأ�شلحة 
احلربية واملعدات ، وتقيم يف فل�شطني حامية من هذا اجلي�ش موكول اليها م�شوؤوليات ع�شكرية معينة 
كما تقيم حامية اخرى منه يف العراق . وقد ا�شرتكت وحداته يف مناورات وا�شعة النطاق قامت بها 
جيو�ش احللفاء يف وادي الأردن يف العام املن�شرم فاأحرز اجلي�ش العربي الأردين اعجاب املحكمني 
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من كبار قواد احللفاء ورفع ا�شمه عاليا اينما حل وحيثما وجد . ومما يدعو الى البتهاج ان اأفراد هذا 
اجلي�ش يتمتعون باأوفر ال�شحة والن�شاط وقد ان�شئت لهم م�شت�شفيات خا�شة ومدار�ش . 

وبالنظر ملا طراأ على اجلي�ش من تو�شع وانت�شار ورغبة يف املحافظة على م�شتواه اخللقي والديني ، اذ 
هو ي�شتخدم يف اأقطار خارجية ، فقد عني له مفت خا�ش يقوم بزيارة الوحدات املوجودة يف خارج بالد 

المارة للعناية ب�شعائر الدين احلنيف وبالوعظ والر�شاد للجنود يف مع�شكراتهم النائية . 
 واننا لن�شجل بالتقدير والثناء ما نحن فيه من تعاون تام و�شداقة متبادلة مع حليفتنا الكربى بريطانيا 
 ، الكرمي  النواب  ايها  اأياكم  داعيا  بهداه  ويهدينا  يزيدنا من ف�شله  اأن  العظيم  ون�شاأل اهلل  العظمى 
لل�شروع يف اأعمالكم وا�شتحثكم على امتامها مبا عرف فيكم من اخال�ش ومقدرة وغرية متكلني على 

الباري م�شبحني بحمده ، وال�شالم عليكم ورحمة اهلل .
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يف حفل افتتاح الدورة العادية الرابعة
للمجل�س الت�شريعي اخلام�س

اخلمي�س 26 ذو القعدة 1364 هجرية
املوافق 1 ت�شرين  ثانــي 1945 ميالدية
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ب�شـم اللـــه الرحمـــن الرحيــم 

ح�شرات النواب الكرام 
 

العربي  النبي  العــزة والكــرام واجلالل وال�شـالة وال�شالم على  للــه الكبري املتعال ذي         احلمد 
الأمني ومن اأر�شل رحمه للعاملني وعلى اآله الطيبني و�شحبه الأكرمني .

اأيام احلرب العا�شفـه يف دعــة واأمن وبركة ومين ،  اأراكم بعد  اأيها ال�شاده باأن         وبعد فاإين ملغتبط 
العرب مبا يعزز كلمة  البالد وجتاوب  اأمل  املوقر وقد حفكم  ال�شنوية ملجل�شكم  الدورة  تعقدون هذه 
ال�شاد . وطلع ميثاق الأمم املتحدة موؤكدا اإميانها بحقوق الإن�شان وكرامة الفرد ومبا لالأمم كبريها 
و�شغريها من حقوق مت�شاوية ومن حق تقرير م�شريها ومن جعل العالئق الدولية عالئق ود وتعاون 

وبناء واإن�شاء خلري الإن�شانية كلها .
اأولى الإن�شانية من نعمة انق�شاء احلرب وجناة بالدنا من ويالتها  اأحمد اهلل على ما  اإذ         واأين 
وم�شاعفاتها اأ�شكر ل�شعبي الكرمي موقفه احلكيم وم�شلكه القومي خالل �شني احلرب الع�شيبة وما 

اأبداه من �شدق التعاون والتاآزر داخال وخارجا .
       بل اأين ملبتهج بوفائه حللفائه ومبا اأوجب ذلك من حق تاأييد ا�شتقالله وترقب حتقيق اآماله لي�ش 
العربية  ال�شداقة  توجبه  ملا  توكيدا  بل  فح�شب  العظمى  بريطانيا  احلليفة  من  به  وعد  ما  م�شداق 
الربيطانية التقليدية اأي�شا وملا ينتظره ال�شرق الأدنى من ثمار هذه ال�شداقة املحمولة على احلقوق 

املتقابلة وامل�شالح املتبادلة وعلى حتقيق املبادئ املثلى التي اأعلنتها الأمم املتحدة .
       على اأنه اإذا لوحظ اأن النظر يف حل ق�شية بالدنا ما زال رهن التاأجيل ملا يبدو من م�شاغل الدول 
اأمثالنا  اأن حلت ق�شايا غرينا من  اأمد ذلك بعد  اأن ل يطول  ناأمل  الكربى وم�شاكلها فنحن ما زلنا 
واأن ن�شل يف اأقرب فر�شة مع حليفتنا العظيمة اإلى ما يريده ال�شعب وت�شبو اإليه البالد متكافئا مع 
ال�شادقة  كانت بالدنا  واإذا   . �شابقة ولحقة  وعامة  ر�شمية خا�شة  وعود  لها من  وما قطع  جهودها 
نعلن  اأن  اإلى موؤمتر �شان فران�شي�شكو يف حينه فقد يكون من حقها علينا  اأغفلت دعوتها  الوفية قد 
لنواب الأمة باأننا مل نغفل يومذاك عن التحفظ ال�شامن حلقوق البالد امل�شروعة اإذ اأبلغنا احلكومة 
الربيطانية ال�شديقة ر�شميا يف حينه باأن �شرق الردن �شوف ل تكون مقيدة باأي قرار يتخذه املوؤمتر 
يتنافى مع م�شاحلها و�شالمتها واأمانيها القومية ومع ما �شبق لها من جهود حقيقية يف حرب التحرير 

اإبان احلرب العظمى ال�شابقة  وم�شاعدات فعلية اإبان احلرب العظمى الالحقة .
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       واأن حكومتنا الر�شيدة احلا�شرة املتمتعة بثقتنا ور�شانا واعتمادنا التام �شتظل م�شتم�شكة بهذا 
التحفظ مع الرتياح للدعوة التي نتلقاها من جانب احلليفة بريطانيا العظمى للدخول يف مفاو�شات 
حرة ت�شمن لبالدنا �شيادتها وحقوقها امل�شروعة ومتكنها من الن�شمام الى الأمم املتحدة عمال بحكم 

املادة الرابعة من ميثاق موؤمتر �شان فران�شي�شكو ورعاية حلق الت�شاوي بني بلدان عربية واحدة .
يا ح�شرات النواب

       لقد اأجمع العرب اأمرهم كما تعلمون على تكتل عربي دويل قد انبثقت عنه جامعة الدول العربية 
وهي اجلامعة التي يرجى اأن تكون اأداة تعاون عربي دويل نافع ت�شتخدم يف توطيد احلقوق العربية 
وترقية ال�شوؤون القومية ، وي�شرين اأن بالدنا هي اليوم من اأع�شائها املوؤ�ش�شني واأن ميثاقها �شيمكن 
البلدان العربية من تو�شيع نطاق التعاون القومي والو�شول اإلى اأهدافها الأ�شلية تلك الأهداف ال�شامية 
املنطوية على العرب او احتادهم والتي عربت عنها ا�شدق تعبري نه�شتنا الها�شميه بل ثوره العرب 
التحريرية عام 1915 وانبثق عنها ميثاق 8 اآذار عام 1920 وهو امليثاق القومي احلر الذي اوجب على 
العرب ان يعملوا ملح�ش خريهم وجمدهم على وحده الديار ال�شاميه واحتاد الهالل اخل�شيب �شاما 
وعراقا ، وهو ما يعترب اليوم امال ملحوظا يف ميثاق جامعة الدول العربية اذا اجمع عليه ذوو ال�شاأن 
كما اوجب �شجب املطامع ال�شهيونية التي اجمع العرب على �شد عاديتها عن فل�شطني العزيزة ودفع 

اخطارها عن البلدان العربيه واملقد�شات ال�شالميه .
 يا ح�شرات النواب

اأنه ملن موجبات التفاوؤل وانتهاز الفر�شــة ال�شيا�شــية ال�شانحــة اأن بريطانيا العظمى قد �شرحت ر�شميا 
بعطفها على الوحدة العربية وباأن هذه الوحدة هي موكولة اإلى تب�شر العرب اأنف�شهم ي�شاف اإلى هذا 
اإرغام العرب على قبول تو�شيع الوطن القومي اليهودي  ت�شريحها يف الكتاب الأبي�ش )باأن �شيا�شة 
تو�شيعا لحد له عن طريق الهجرة هو مخالف يف راأي حكومة جاللته لاللتزامات املرتتبة عليها نحو 
العرب مناق�ش لروح املادة 22 من ميثاق ع�شبة الأمم ( كذلك ت�شريحها يف الكتاب الأبي�ش ) باأنها 
مل تعد حتت طائلة اأي التزام لت�شهيل ان�شاء الوطن القومي اليهودي عن طريق ال�شماح بهجرة اأخرى 

خالفا لرغبة ال�شكان العرب ( .
       وعلى هذا فقد اأ�شبح هذا الت�شريح الربيطاين الذي اأقره الربملان الجنليزي يف حينه واأملته 
جتارب طويلة قا�شية لي�ش من م�شلحة اأحد اأن تتكرر وثيقة �شرف واأمن وعدل دويل . واأن ما وعدت 
به الوليات املتحدة بل�شان روؤ�شائها امل�شوؤولني من اأنه �شوف ل ي�شار اإلى ما ي�شيء للعرب يف فل�شطني 
اأن  اإلــى  جننح  جعلنا  قد  واليهود  العرب  ا�شت�شارة  بعد  ال  فيها  يبت  لن  الفل�شطينية  الق�شية  واأن 
الدميقراطيتني العظيمتني النكليزية والمريكية تقدران اليوم خطورة امل�شاألة وما قد يحدثه اأي حتيز 

لليهود من رد الفعل اخلطري يف العاملني العربي وال�شالمي .
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       واأننا لناأمل اأن اجلهود ال�شيا�شية امل�شرتكة التي يبذلها العرب التي يبذلها العرب مت�شامنني ل�شد 
اخلطر ال�شهيوين �شتوؤتي اأكلها واأنها لن تذهب �شدى واأن �شرقي الردن املتطلعة بن�شيبها من اأعباء 
تلك امل�شوؤولية القومية العظيمة واجلهود ال�شيا�شية امل�شرتكة �شتظل دائبة على القيام بواجبها القومي 

املقد�ش ازاء فل�شطني الغالية معت�شمة بحبل اهلل راجية عونه وح�شن توفيقه .
 يا ح�شرات النواب 

       اما وان بالدنا الردنية جزء عربي من كل ف�شتظل م�شتم�شكة مببدا التاأليف بني  اأجزاء الوطن 
الواحد واأن ل ي�شار اإلى اأية اإقليمية ت�شوه جمال الوطن العزيز وحترم اأبناء البيت الواحد من التوا�شل 
اأو التالقي على تربة الآباء والأجداد . واأن حكومتي بوحي من ال�شمري القومي ملوؤمنة اميانا را�شخا 
باأن الوحدة اآتية ل ريب فيها واأن لن حتول دونها اأية مطالع خا�شة لأنها اأمل الأمة و�شوت الأجيال 

العربية جميعا .
 لقد علمتم بنباأ زيارتنا الأخرية للعراق العزيز وقد كان الغر�ش منها مالقاة �شمو الو�شي بعد عودته 
العراقي يف �شوء  الأردين -  للتعاون  والها�شمية متكينا  القومية  وتوحيد اجلهود  واأمريكا  اأوروبا  من 
ح�شن  على  التام  احلر�ش  مع  الغري  بحق  اجحاف  غري  ومن  الربيطانية  والوعود  العربية  املواثيق 
الها�شمية  العربية  النه�شة  واأن منهاجنا �شيظل منهاج   ، العربية جميعا  البلدان  والتاآزر مع  التجاور 
املنطوي على اأمل الوحدة اأو الحتاد العربي ولقد عدنا من العراق العزيز ونحن جدا مرتاحني لنتائج 

تلك الرحلة املوفقة وملا انتهت اليه من توحيد وجهات النظر .
يا ح�شرات النواب ،

       لقد اجنزت حكومتي الر�شيدة يف فرتة غيبتكم اعمال جليلة ففي ال�شوؤون الداخلية فقد اجنزت 
دائرة الرا�شي اأعمال الت�شوية يف لواء البلقاء با�شتثناء بع�ش املواقع وبو�شر باأعمال املثلثات يف بني 
حميدة وبني ح�شن ولواء الكرك وكان القبال عظيما على دوائر الت�شجيل حتى زادت ن�شبة الرا�شي 
امل�شجلة مبعدل 6% كما زادت الر�شوم مل�شلحة اخلزينة 16% . اأما دائرة النافعة فقد اأمتت بناء بع�ش 
املخافر والبناء امللحق بربج الال�شلكي يف جبل عمان اجلديد كما اأن�شاأت م�شتودعات جديدة للجي�ش 
العربي الأردين يف اربد ومحطة عمان وبا�شرت بان�شاء ج�شر من اخلر�شانة يف وادي �شعيب وباأعمال 

اأخرى مفيدة .
جميع  متت  اأن  بعد  اجلديد  املق�شم  ل�شتعمال  الو�شائل  تهيء  والربيد  الــربق  دائــرة  واأخــذت         
جتهيزاته الداخلية وقد اأعيد ترميم خط معان - العقبة بني وادي اليتم والقويرة ، كما بو�شر بتمديد 
اخلطوط الهاتفية والربقية بني �شويلح وال�شلط و�شيمد خط هاتفي ثالث بني بالدنا وفل�شطني وخط 
 - اليادودة   - الق�شر   - عمان  بني  اخلطوط  تنظيم  اعــادة  مع  ال�شونة  يف  العايل  املخيم  اإلــى  اآخــر 
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اأحدثت ب�شعي منا دائرة الزكاة لنعا�ش الطبقات الفقرية ورفع م�شتواها الجتماعي  اجليزة ، وقد 
والثقايف ومل�شاعدة املحتاجني من طالب العلم واأبناء ال�شبيل وبذل املعونة للمدار�ش ال�شالمية الهلية 
وار�شدت يف ميزانيتها لهذا العام مبالغ وافرة تناولت جميع هذه امل�شروعات . ونظرا ملا ا�شاب الكروم 
واملزروعات يف بع�ش املواقع  من املحل فقد اعفت املالية مبلغ )13732( جنيها فل�شطينيا من الموال 
المريية مل�شلحة املت�شررين . كما وزعت دائرة الزراعة عددا كبريا من الغرا�ش املثمرة واحلرجية 
اأمكن  ال�شارية حتى  احليوانية  المرا�ش  وكافحت  الطالبني  على  المريية  امل�شتنبتات  من مح�شول 

الق�شاء عليها كما لقحت اخليول والبغال يف معظم اجلهات �شد مر�ش اخليل الفريقي .
       وقام امل�شرف الزراعي باقرا�ش  73281 جنيها للمزارعني واعاد يف هذه ال�شنة 4642 دومنا من 
الرا�شي ل�شحابها وافتتح فرعني يف اربد والكرك وعني ثالثة ممثلني يف مقاطعات جر�ش ومادبا 
والطفيلة . وقامت دائرة ال�شحة بتوزيع عالج البن�شلني على امل�شت�شفيات الر�شمية واخل�شو�شية كما 
تبنت م�شروع مكافحة ال�شل واقامة م�شح للم�شابني بهذا املر�ش الع�شال جمع له حتى الآن ما يقرب 
وانقاذ  بها كرام الهلني كما تربعوا مببالغ طائلة لعانة منكوبي �شوريا  من )16000( جنيه تربع 
ارا�شي فل�شطني وان�شاء الكلية العلمية ال�شالمية يف حينه مما اوجب تقديرنا و�شكرنا . وكان القبال 
على التعليم عظيما يف هذا  العام مما اوجب �شعي وزارة املعارف لو�شع م�شروع زيادة مناطق �شريبة 
الى م�شر  العلمية  بعثاتنا  وان   . المكان  البتدائي على قدر  التعليم  �شدا حلاجات  البلدية  املعارف 

والعراق و�شوريا ولبنان وفل�شطني ما زالت يف مناء وتقدم مطرد .
 وقد زادت واردات الر�شوم اجلمركية عام 1945 ) 170.000 ( جنيه بالن�شبة لعام 1944 وكانت 
ح�شة �شرق الردن من املواد امل�شتوردة من اخلارج وافرة ن�شبيا مما ادى لنتعا�ش التجارة وازدهارها 

وارتفاع م�شتوى املعي�شة ومعدل الرثوة العامة يف البالد . 
       وقد وزعت احلكومة مبا�شرة خالل العام الفائت ما يقارب مليوين يرد من القم�شة على املوظفني 
والهلني وافراد اجلي�ش العربي الردين ، وما يقارب )4900( طن من املواد الغذائية با�شعار مقطوعة 

ومعتدلة جدا بلغت قيمتها مبقت�شى تلك ال�شعار املحدودة �شتمائة الف جنيه تقريبا .
       وا�شتطاعت دوائر ال�شوؤون القت�شادية منذ تاأ�شي�شها ان تغطي وارداتها نفقاتها الى ان متكنت 
اخريا من توفري )72.000( جنيه من الرباح نقلت الى املوازنة العامة يف هذه ال�شنة . ومن الرجوع 
الى ارقام وقيم الت�شاريح املمنوحة حتى الآن لتجار البالد يتبني ان �شرق الأردن �شت�شتمر يف حركة 

جتارية بارزة يف العام املقبل . 
اما حالة المن العام واعمال اجلي�ش العربي الأردين فتدعوا الى الغبطة اي�شا اذ كان المن الداخلي 
التهريب مكافحة جمدية  م�شتتبا يف جميع انحاء البالد وان�شرف اجلي�ش الى اعمال نافعة فكافح 
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و�شاعد لواء ال�شيارات يف مكافحة اجلراد مبعرفة دائرة الزراعة حتى طهرت البالد من تلك الآفة 
ذلك  من  فافاد  الع�شكري  التمرين  بق�شد  فل�شطني  الى  بعثاته  ار�شال  على  اجلي�ش  وثابر  الطارئة 
كما عني بدورات الريا�شة وافتتح محطات ل�شلكية جديدة وا�شتجلب مدرعات من الطراز احلديث 
جمهزة باأكمل ال�شلحة والال�شلكي مترن اجلنود على ا�شتعمالها جميعا بنجاح . ومما انتفع به اجلنود 
فتح كنتينات خا�شة بهم توفريا حلاجاتهم ومكافحة المية بتعيني معلمني لهم يف كثري من الوحدات 

ومكافحة املالريا بو�شاطة ت�شكيالت اجلي�ش ال�شحية يف املع�شكر واملناطق الخرى .
او  كانت  �شعبية  القومية  نواحي احلياة  �شتى  ال�شالح يف  ب�شروب  تفكر  زالت  ما  وان حكومتي         
ر�شمية و�شتتقدم ملجل�شكم املوقر مب�شروعات القوانني التي و�شعتها وفق احلاجات وامل�شالح العامة 

لتنظر فيها وتقروا ما ترونه مالئما منها . 
الى  وادعوكم  املوقر  الرابعة ملجل�شكم  العادية  الدورة  افتتح هذه  العليم  العلي  با�شم اهلل  وانني         

ال�شروع يف العمل �شدد اهلل خطاكم ووفقنا واياكم ، مبنه وكرمه ، اآمني .
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فـــي حفل افتتاح الدورة العادية اخلام�شة
للمجلــ�س الت�شريعي اخلامـــ�س

الثنني 17 ذو احلجة 1365 هجرية
املوافق 11 ت�شرين ثاين 1946
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ب�شم اهلل الرحمـن الرحيم
 

ح�شـرات النواب الكرام
       احلمد هلل على ما اأولى من ف�شل ومن، واأُ�شلي واأُ�شلم على خري بريته محمد  وعرتته 

وعلى ا�شحابه الكرمني م�شابيح الهدى واعالم احلق املبني . 
       اما بعد فانه ملن بواعث الغبطة ان تعقد اول دورة عادية ملجل�شكم املوقر بعد ا�شتجابته الى رغبة 
اأيار الفائت قراره التاريخي معلنا ا�شتقالل البالد التام  المة وا�شداره يف اخلام�ش والع�شرين من 
على الأ�شا�ش امللكي النيابي مع البيعة لنا بامللك م�شوقا ب�شعور حي نبيل افا�شه احلب والمل والثقة 

مما نذكره بال�شكر اجلزيل ملا جتلى فيه من وفاء المة وولئها . 
       وانكم لتعلمون ما �شبق هذا العهد التاريخي من امر �شفرنا الى لندن يف �شباط من العام املا�شي 
بدعوة من احلكومة الربيطانية وفاء مبا قطعته لبالدنا من وعود ر�شمية ولقد كان من جراء ذلك 
قدم  على  العظمى  بريطانيا  مع  والتحالف  ال�شداقة  معاهدة  وعقد  النتداب  رفع  الى  انتهينا  ان 
امل�شاواة ويف حدود ميثاق المم املتحدة . ول ي�شعنا لهذه املنا�شبة ال ان ن�شكر ح�شرة �شاحب اجلاللة 
الربيطانية على كرم وفادته وح�شن �شيافته كما ن�شكر حكومة جاللته ملا جتلى منها من روح املودة 

وال�شداقة والثقة مع تقديرنا جهود رئي�ش وزرائنا وما ابدى من حنكة وح�شن �شيا�شة . 
       وانه ملن الواجب علينا ان نوجز خال�شة من تاريخ ع�شرنا اجلديد حتى هذه ال�شاعة وما انتاب 
البالد العربية من تطورات وما بلغته من نتائج مبهجة يف ال�شتقالل العربي الذي كان فكرة يف ال�شام 
وا�شبح قوة يف احلجاز مت�شلة بالعراق متجهة ككلها بعزم �شارم قاده خري قائد يف حينه لي�شال 
العرب الى املركز العلى الذي خ�شهم اهلل به فاأخرج منهم خري اأمة تاأمر باملعروف وتنهى عن املنكر 

وذلك ف�شل اهلل يوؤتيه من ي�شاء واهلل ذو الف�شل العظيم . 
 تلك ايها ال�شادة هي امتكم العربية التي رفعت الويتها يف م�شارق الر�ش ومغاربها ون�شرت ر�شالتها 
النا�شعة جنعلها رمزا  ولكنها احلقيقة  املجيد  باملا�شي  تباهيا  او  تفاخرا  بهذا  نريد  ، ل  املعمور  يف 
ونتخذها مثال وخري �شبيل واجب التباع ، ومع العرب امم اخرى احتدت بعقيدتهم ال�شالمية و�شارت 
على مناهجهم املحمدية و�شربت بن�شيبها يف اخلدمة العامة يوم ان كان لها ذلك، وجاهدت يف اهلل 
حق جهاده ، فانا ل نذكر اولئك ال باخلري ول نغمطهم حقا كما ل نريد ان يغت�شب لنا حق ، فلكل على 

كل واجب وللجميع هدف واحد هو ال�شالمة وال�شرف. 
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يا ح�شـرات النـواب 
العزيزة حوادث  البالد  ان وطئت قدماي هذه  املا�شيات منذ  العام  والع�شرين  للخم�ش  لقد كان         
وعرب نذكرها حامدين اهلل على نتائجها موؤمنني بالقدرة التي هياأت لنا ا�شباب التوفيق ، ولقد قدمت 
كما تذكرون يف وقت كان فيه منقذ البالد العربية على مقامه وجالله يجاهد بيده وقلبه مبا �شدق من 
عزم و�شرف من غاية ، فما وين �شاعة عن واجبه ول فت يف ع�شده ، فلما ان فقدت ال�شام ملكها وملكها 
واظهرت الرغبة يف ا�شتئناف جهادها ومتابعة جالدها كنا من ال�شابقني الى القيام بالواجب فجئنا 
لنقود النا�ش الى جناح يرجونه وظفر يرمقونه وحدث ما لي�ش جتهلونه ، من اقبال منكم ودعوة لنا 
ورجاحة يف حليفتنا التي كنا معها هنا على تفاهم كاد ان يتم ما جئنا من اجله لول تلكوؤ روؤي يف البالد 
ال�شامية وحركات غري جمدية اخرت ما كان يرجتى من رجوع الى وحدة وحل للمع�شلة وهلل يف عباده 
�شوؤون ، على ان بالدنا قد ظلت مركز معونة فعلية وتاأييد دائم لكل حركة قومية ودعوة وطنية ، واليوم 
ونحن هنا بعد ا�شتقالل قد اعلن ، وا�شتقرار قد ح�شل وعهد لقد احدث ، نقول اننا قد قمنا مبا وجب 
علينا لنيل ا�شتقالل ناجز و�شالمة للم�شتقبل محكمة الطراف غري مهلهلة ول مر�شلة ، راجني مع كل 
ما تقدم وحدة عاجلة متليها رغبة من البالد وابنائها الربرة الذين ل يتطرق الينا �شك يف حميتهم 

العربية ونياتهم ال�شليمة وجهادهم القدمي . 
       اننا يا ح�شرات النواب لنعلن يف موقفنا هذا من كقامنا هذا ل ن�شعى الى ملك نبغيه او عر�ش 
 ، نبغيه ولكن غايتنا هي ال�شتقرار يف هذا اجلزء الغربي من بالد العرب . املطل على بحر الروم 
واملنفذ الى عامل الغرب ، والباب الذي يدخل الى بالدنا منه ف�شالمته يف وحدته واخلطر عليه من 
، ل نخدعها ول نطوح بحياتها  النف�ش على خدمتها  التي وطدنا  والرغبة لالمة  وامل�شيئة هلل  فرقته 
ودنياها  دينها  امور  يف  و�شالمتها  �شاأنها  واعالء  كرامتها  و�شون  وجمدهـا  عزهــا  الى  ال  ننظر  ول 
معاهدين اهلل على خدمة الميان ورفع لوائه وجمع كلمة العرب م�شلمهم وم�شيحهم حتت ظل رايتهم 
ويف وطنهم ، ول فرق بني هذا وذاك ، ويد اهلل مع اجلماعة ، هذه هي غايتنا وتلك هي حدودنا ، وقانا 

اهلل �شرور العداء . 
 ، ال�شقيق  العراق  وبني  بيننا  وثيق  قائم لحتاد  اننا على عزم   ، الكرام  النواب  يا ح�شرات  واعلموا 
ي�شتهدف غر�شا موحدا ، هو ت�شافر اجلهود والجتاهات يف البلدين ال�شقيقني ولي�ش الباب باملو�شد 
بيننا وبني دول اجلامعة العربية يف اي تعاون عهدي او حلف اخوي او احتاد من هذا القبيل . فنحن ان 

�شاء اهلل اهل الن�شح للجميع يف ال�شابق والالحق . 
       وقد علمتم ايها ال�شادة ، انا لبينا دعوة ح�شرة �شاحب اجلاللة ملك م�شر املعظم ، للنظر يف 
امور تتعلق مب�شري فل�شطني العزيزة ، فن�شكر جاللته على هذه الدعوة الكرمية والغاية النبيلة ، اذ 
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بذل ما ينبغي . ومل ناأل جهدا يف الو�شول الى ما كان يرمي اليه جاللته . كما منح�ش ا�شحاب اجلاللة 
والفخامة امللوك والروؤ�شاء من ح�شر منهم ومن اوفد عنه خال�ش الثناء ، اآملني متام ما كان تقرر 
لن فيه العالج الناجع خلدمة ذلك البلد المني العزيز ال�شابر على ما ينتابه من ت�شويف وتاأخري 
وعلمتم عن موؤمتر لندن وتاأخريه الى اجل محدود ، ول �شري يف ذلك ، فان نتيجة اعادة النظر يف 
الأمور املختلف عليها بني الدول املتحابة هي الطريق املو�شلة الى خري النتائج ، ومع ذلك فقد ا�شرنا 
مبا راأينا من اعداد الموال لت�شان بها الر�ش عن ان تباع ولتعتلي بها ال�شوية العربية وت�شتعد خلدمة 
الوطن ، وانا لرنجو ان تروج الطوابع التي هيئت لهذا الغر�ش للتداول يف �شرق الردن كما نرجو ان 

تروج يف فل�شطني، وفاقا ملا او�شينا به الهيئة العربية العليا . 
اأيهــا ال�شــاده

       لي�ش لنا يف هذا اخلطاب ما نزيد �شوى الرغبة الأكيدة يف ان نعي�ش ب�شالم ومودة واخاء ونحن 
باأن  نقول  ان  وي�شرنا   ، واحكاما  قوة  رابطة اجلامعة  تزداد  وان   ، العربية  الدول  وا�شقاوؤنا  واخواننا 
التعاون بيننا وبني حليفتنا بريطانيا العظمى �شيزداد ان �شاء اهلل قوة وثباتا يف عهد ال�شتقالل التام . 

 ح�شـرات النواب الكرام  
       لقد علمتم ان احلكومة تقدمت بطلب الن�شمام الى هيئة المم املتحدة ، وقد ارجيء قبول هذا 
الطلب ، ول حاجة الى القول باأن عدم التو�شل الى ما رمت اليه حكومتنا من هذا الطلب امر �شق علينا 
او حط من منزلة بالدنا ، فان التزاحم ال�شيا�شي بني الأقوياء �شينتج اكرث من هذا وان لنا هنالك 
ا�شقاء متى مت لهم ما يريدون ف�شيتم لكم ما تبتغون ، وقد رحبت احلكومة الربيطانية احلليفة بدخول 
اململكة الردنية الها�شمية هذه املنظمة بل�شان رئي�ش وزرائها املحرتم يف موؤمتر لندن اخريا ، ول�شنا 
بامل�شتعجلني هذا الق�شد فان عناية اهلل ترعانا وقوميتنا توؤيدنا وحتمينا ، ورب مر�شل خري من مقيد . 
       ول يفوتنا ان نعرب عن �شكرنا العميق لل�شعور النبيل الذي بداأ من المة يوم ان بايعتنا ورغبت 
ملكيتنا ففا�ش ولء وودا على ال�شنة بلدياتها وهيئاتها ، ولن نن�شى ذلك ال�شعور اجلميل الذي مل�شناه 
باأيدينا يف ) معان ( عا�شمة ملكنا الول اول زيارة وقعت لنا بعد قفولنا من لندن او عواطف اهل 

)العقبة( ثغر هذه البالد الوحيد . 
ال�شعور ونخ�ش  املنا�شبة من كرمي  ابدت نحونا يف تلك  العربية على ما  وانا لنحيي احلكومات         
بذلك ح�شرة �شاحب ال�شمو امللكي الو�شي على عر�ش العراق املعظم وح�شرة �شاحب الفخامة رئي�ش 
اجلمهورية اللبنانية املعظم وحكومتيها اجلليلتني ل�شرتاكهم يف مرا�شم الحتفال ، كما نخ�ش بذلك 
ح�شرة �شاحب اجلاللة ملك الفغان املعظم ملا اعرب عنه يف خطبة العر�ش يف جمل�ش النواب الفغاين 

من عواطف اأخوية وودية ازاء بالدنا و�شخ�شنا .
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ح�شـرات الأع�شـاء 
       ان مرامينا اليوم ملن�شرفة الى رفع امل�شتوى القت�شادي يف البالد الى الدرجة التي �شتغنينا بنعمة 
اهلل بعد �شنيات مبا تدر مواردنا نف�شها فنتمكن من النهو�ش بواجباتنا يف كل �شعبه وناحية من �شعب 
الدولة ونواحيها . و�شتجري ال�شالحات ال�شاملة بقوانني تعر�ش على املجل�ش النيابي الذي �شيخلف 
جمل�شكم الت�شريعي و�شتكون محكمة كافية وافية مبا ت�شبون اليه من �شعة و�شعادة ورخاء ، واهلل ارجو 

ان يحوط المة بعني عنايته ورحمته انه �شميع الدعاء . 
       هذا وقد اجنزت حكومتي يف فرتة غيابكم اعمال كثرية يف ال�شوؤون اخلارجية والداخلية فا�شرتكت 
يف عدد وافر من املوؤمترات الدولية الهامة . وهي املوؤمتر ال�شحي الدويل التابع ملنظمة المم املتحدة 
واملنعقدة يف نيويورك وموؤمتر وزراء خارجية الدول العربية املنعقد يف ال�شكندرية وموؤمتر فل�شطني 
املنعقد يف لندن وموؤمتر الطريان الدويل املنعقد يف القاهرة كما ا�شرتكت يف موؤمترات اللجان الفنية 
ملجل�ش اجلامعة وهي املوؤمترات التي عقدت يف م�شر و�شوريا ولبنان وبحثت �شوؤون الثقافة وال�شحة 
والقانون واجلن�شية واجلوازات واملوا�شالت وانه جلدير بالتقدير ما احكمته هذه املوؤمترات من و�شائج 
التعاون والتوا�شل القومي والممي العلمي وال�شيا�شي ، وان ما اوجبه ا�شتقالل البالد من الهتمام 
التمثيل  لهذا  ال�شرورية   امللكات  و�شع  الى  خارجيتنا  وزارة  حفز  قد  والقن�شلي  ال�شيا�شي  بالتمثيل 
ان�شاأت  كما  وبريوت  والقاهرة  وبغداد  لندن  مفو�شيات  الر�شمية  املعامالت  ا�شتكمال  بعد  فا�ش�شت 
قن�شلية عامة يف فل�شطني واعتمدت مندوبا جتاريا فخريا يف غربي اوروبا مركزه باري�ش ومرجعه 
مفو�شية لندن . ي�شاف الى ذلك تاأ�شي�شها يف املركز دوائر املطبوعات واملرا�شم وال�شوؤون القن�شلية .
        اما ال�شوؤون الداخلية وما انتجته دوائرها املخت�شة فجدير بالتنويه اي�شا اذ امتت دائرة الرا�شي 
ت�شوية م�شاحات كبرية من الرا�شي الزراعية ، وما زالت اعمال الت�شوية ت�شري �شريا حثيثا يف ق�شاء 
الكرك ومنطقتي بني حميدة وبني ح�شن وقد ح�شلت زيادة كبرية يف عدد املعامالت التي متت يف 
هذه  يف  الن�شاءات  ق�شم  ويوا�شل  امل�شتوفاة  الر�شوم  يف  ظاهرة  زيــادة  ذلك  وقابل  الت�شجيل  دوائــر 
الدائرة عمله يف اأخذ مقايي�ش اندفاع املياه يف الوديان الرئي�شية واأنهر البالد مع تقدمي م�شاعدات 

فنية قيمة للمزارعني يف م�شاريع توزيع املياه ب�شورة دقيقة . 
ان�شاء   اجنــزت  كما  اللوية  مختلف  يف  عديدة  جديدة  طرق  فتح  امتت  فقد  النافعة  دائــرة  اما         
ج�شر وادي �شعيب وعدة ج�شور اخرى يف اللواء ال�شمايل وامتت بناء كراجات وم�شاغل دائرة النافعة 
وم�شتودعات دائرة الرا�شي وبع�ش م�شتودعات ومخافر اجلي�ش العربي عدا اعمال ال�شيانة وترميمات 
ابنية احلكومة وقامت دائرة الربق والربيد با�شدار طوابع بريدية تخليدا لذكرى ال�شتقالل . بيع منها 
ما قيمته ) 22730 ( جنيها ، كما مت التفاق على امتداد اخلدمة الهاتفية ما بني بالدنا ولندن ، وقد 
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بداأت هذه املكاملات اعتبارا من 21 ال�شهر املا�شي ومت اجلزء الكرب من �شبكة خطوط العا�شمة كما 
اعيد تنظيم خطوط عمان - ال�شلط بعد ان ا�شيف خط اآخر اليها ، وخط عمان - الق�شر - اليادودة 
ال�شورية  واحلــدود  واملفرق  وفل�شطني  عمان  بني  ما  الع�شكري  الهاتفي  اخلط  ا�شتالم  ومت  -اجليزة 
و�شت�شدر دائرة الربيد عما قريب طوابع ا�شافية ذات ثالثة ا�شكال ، وهي ت�شعى الآن ليجاد ات�شال 
هاتفي مبا�شر بني بالدنا والعراق مع ال�شعي ليجاد ات�شال هاتفي مبا�شر مع اململكة امل�شرية اي�شا 
عن طريق العقبة بوا�شطة خط عمان - معان - العقبة وهذا الطريق �شي�شهل الت�شال بني القطار 

العربية الخرى املجاورة اي�شا .  
العام اعادة تقدير  املالية هذا  با�شرت  ، فقد         ونظرا ملرور ع�شرة �شنوات على حترير الرا�شي 
الواردات غري ال�شافية والرا�شي يف مدينة اربد . كما اعفت مبلغ )14418( جنيها فل�شطينيا من 
الموال المريية عن ال�شنة املالية احلا�شرة مل�شلحة املت�شررين من املزارعني ، وقد ا�شرفت جلنة 

النقليات على بيع ) 154 ( �شيارة �شحن و )77( �شيارة ركوب . 
       وقد ن�شطت دائرة الزراعة فاحدثت عدة وظائف جديدة تتعلق بامل�شتنبتات ومباأموري الزراعة 
ووقاية النبات ومفت�شي املوا�شي مع ار�شال موظفني للتخ�ش�ش بوقاية النبات يف م�شر ملدة �شنة ، كما 
ر�شمت برامج فنية لتنمية الب�شتنة وادخلت زراعة املاجنو مع اجراء جتاريب على زراعة املوز وتاأ�شي�ش 
ق�شم جتريبي للعناية بالنخيل . ووزعت نحو ) 40000 ( من الغرا�ش املثمرة وغري املثمرة وطعمت الفي 
غر�شة من العنب المريكي ق�شد تاأ�شي�ش كروم دائمة منها يف م�شتنبتاتها للح�شول على مطاعيم يف 
امل�شتقبل ولدرا�شة �شالحية ا�شولها بالن�شبة للرتبة واملناخ الأردين ، وقامت مبكافحة اجلراد النجدي 
الذي غزا منطقتي الكرك والبلقاء يف اوائل هذا العام مب�شاعدة اجلي�ش العربي الردين بنجاح باهر 
بنجاح  والبلقاء  اربد  لواءي  قرى  بع�ش  يف  متو�شطة  مب�شاحات  ظهر  الذي  احلقل  فاأر  كافحت  كما 
ينمو  والكاوؤولني  الفو�شفات  ا�شتخراج  يزال  ول  عليها  الق�شاء  فامكن  ال�شارية  والأمرا�ش احليوانية 

ب�شورة مطردة . 
 اما التعليم بجميع درجاته فان القبال عليه ما زال عظيما مما اوجب فتح عدد من املدار�ش القروية 
اجلديدة وتاأ�شي�ش �شف ثانوي يف مدر�شة بنات عمان مع العناية ببعثات الطلبة الأردنيني يف اخلارج ، 

ولقد ار�شل احد مفت�شي املعارف الى لندن للتتبع امل�شلكي وعني مراقب ثقايف خا�ش يف القاهرة . 
الر�شمية  امل�شت�شفيات  على  البن�شلني  عــالج  توزيع  يف  م�شتمرة  تــزال  فما  ال�شحة  ــرة  دائ اأمــا         
واخل�شو�شية وعلى الطباء جمانا كما اعادت اجلراحة الى م�شت�شفى احلكومــة وا�شرتكت يف املوؤمترات 
ال�شالمية  العلوم  ملدر�شة  الزكاة  دائرة  وقد خ�ش�شت   ، بنجاح  والقومية  الدولية  والطبية  ال�شحيـة 
ثالثة الف و�شتماية جنيه فل�شطيني �شنويا ولفقراء الطالب الردنيني يف اخلارج �شبعماية جنيه ، كما 
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وزعت على املحتاجني وفقراء الهلني مبلغ ثالثة الف جنيه وعينت يف كل مركز من مركز اللوية مفتيا 
ومر�شدا ، كما عينت مدر�شا للجامع احل�شيني الكبري يف عمان وار�شدت مبالغ كافية ل�شالح ابنية 
امل�شاجد ومل�شاعدة ابناء ال�شبيل . وقام امل�شرف الزراعي باقرا�ش املزارعني خالل املدة الواقعة بني 
1945/11/1 و 1946/10/5 ) 47679 ( جنيها فل�شطينيا، اما دائرة تدقيق وحتقيق احل�شابات فقد 
ارتفع عنها ا�شراف �شلطات املراقبة الربيطانية فا�شتقال رئي�شها الربيطاين املعار من حكومة فل�شطني 

وعني مكانه مدير وطني ، كما الغيت وظيفة امل�شت�شار املايل الربيطاين من وزارة املالية . 
       واأما جي�شنا العربي فقد ا�شرتك يف ال�شتعرا�ش العام جليو�ش الدول املتحالفة الذي اقيم يف لندن 
مبنا�شبة عيد الن�شر يف �شهر حزيران املا�شي ، ونالت املفرزة الردنية اعجابا عاما ، كما ا�شرتكت 
قطعة ع�شكرية اردنية يف عيد اجلالء عن �شوريا وا�شرتك اجلي�ش مبناورات عديدة مع وحدات مختلفة 

من اجلي�ش الربيطاين وقد ار�شلت بعثة ع�شكرية اردنية الى لندن للتخ�ش�ش بفن امليكانيك . 
 ح�شـرات النـواب الكرام 

       هذه اآخر دورة من دورات جمل�شكم الت�شريعي املوقر الذي نودعه را�شني عنه م�شتقبلني جمل�شا 
نيابيا نوؤمل من ورائه اخلري العميم . و�شيعر�ش عليكم م�شروع القانون الأ�شا�شي اجلديد للنظر فيه 

واقراره كما راأينا بعد روية وتفكري ومتحي�ش . 
       وانني با�شم اهلل العلي القدير افتتح هذه الدورة العادية اخلام�شة ملجل�شكم املوقر وادعوكم الى 
ال�شروع يف العمل ، وفقنا اهلل جميعا ملا فيه اخلري المت والنعمة الدائمة مبنه وكرمه وح�شن توفيقه . 
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فـي حفل افتتاح الــدورة العاديــة الأولى
ملجل�س الأمة الردين الأول

ال�شبت 17 ذو احلجة 1366 هجرية
 املوافق 1 ت�شرين الثاين 1947 ميالدية  
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ب�شـم اللــه الرحمــن الرحيـم
 

ح�شـرات الأعيان ح�شـرات النواب
       با�شم اهلل ، وبذكر ر�شول اهلل ، افتتح اول دورة عادية ملجل�ش المة بهيئتيه املحرتمتني ، �شاكرا 
حامدا مهنئا ، وراجيا للجميع التوفيق وال�شعادة وال�شالم . وبهذا املظهر اجلديد من مظاهر احلياة 
، وتخطو خطوة اخرى  والتقدم  الرقي  اآخر موفقا يف مدارج  النيابية ال�شحيحة تقطع المة �شوطا 
وكانت خليقة   ، وا�شتقاللها  �شيادتها  ا�شتكملت  ان  بعد  امل�شتقلة  المام يف طريق احلياة احلرة  الى 
بذلك ، جديرة ان ترعى �شوؤونها بنف�شها ، وان ت�شهر وحدها على امورها وم�شاحلها ، م�شرت�شدة 
مبا�شيها املجيد ، م�شتهدفة خري املجموع و�شعادة الوطن ، �شائرة �شريا حكيما ، ثابت اخلطى نحو ما 
تن�شده المم احلية الراقية من عز و�شوؤدد . واين اذ اهنيء ح�شرات الع�شاء املحرتمني بو�شولهم 
الى مقاعدهم يف هذا املجل�ش الكرمي ، اأكفاء وذوي مكانة ابتهل الى اهلل الروؤوف الرحيم ان يجعل 
عامنا هذا عام ي�شر ونعمة ورخاء ، تغ�شى البالد فيه الرحمات الربانية والر�شى اللهي ، بحرمة �شيد 
املر�شلني ، راجيا لل�شعب العزيز اخلري والربكة وحامدا له ومقدرا فيه حتمله الزمة ب�شرب يليق به 
واحتمال هو من داأبه وديدنه ، م�شداقا لقوله جل �شاأنه ) ولنبلونكم ب�شيء من اخلوف واجلوع ونق�ش 
من الموال والنف�ش والثمرات ، وب�شر ال�شابرين الذين اذا ا�شابتهم م�شيبة قالوا انا هلل وانا اليه 
راجعون ، اولئك عليهم �شلوات من ربهم ورحمة واولئك هم املهتدون ( وبال�شكر تزيد النعم ، وبطاعة 
اهلل والبتعاد عن نواهيه ت�شتمر املنن . ثم اين ا�شكر حكومتي على ما اتخذت من تدابري لتخفيف 
ال�شائقة ومعاجلة الأزمة والتعاون مع الهلني يف ان ينال كل ن�شيبه من الغذاء والبذار ، كما ا�شكر يف 
هذه املنا�شبة ، تركيا ال�شديقة يف �شخ�شية رئي�شها املعظم ، التي لبت نداءنا وامدتنا مبا طلبنا من 

حبوبها وموا�شيها . ولن تن�شى بالدنا لها هذا العطف الخوي وامل�شاعدة الن�شانية . 
 ح�شرات الأعيان ،  ح�شرات النواب 

       لقد اخذت دولتنا يف الولوج الى حياة ال�شتقالل والتعاون الدويل وتوثيق عالئق املودة وال�شداقة 
مع الدول املتحابة و�شعوبها وتبادل التمثيل ال�شيا�شي مع البالد التي تربطها ببالدكم اوثق ال�شالت 
وامنت الوا�شر . واأن ولءنا الأخوي لدول اجلامعة العربية ومليثاقها يف غري حاجة الى تنويه او تعريف 
موؤملني للجميع اخلري وح�شن التاآخي ، ولن يكون ال هذا ، ان �شاء اهلل تعالى . ولقد علم جمل�شكم 
الكرمي بزيارة وفود اجلامعة العربية ايانا ، واننا نغتنم هذه الفر�شة لنوؤكد ان ق�شية فل�شطني هي الن 
عندنا مقدمة على كل الق�شايا التي نعني بها جميعا ، وفقنا اهلل خلري خدمة نوؤديها لمتنا ولل�شالم 

يف هذه الربوع الغالية . 
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وقد علم املجل�ش املحرتم موقف رو�شيا من هذه البالد با�شتعمالها حق النق�ش يف عامني متتابعني 
لتمنع به ان�شمام هذه اململكة الى منظمة المم املتحدة ، ونحن مع ا�شتغرابنا ال�شديد لهذا املوقف 
لل�شعب  ن�شمر  فاننا ل  �شيء من احلق  ينطوي على  ان  دون  نحونا  ال�شوفيتية  تتخذه احلكومة  الذي 
يف  ال�شادقة  رغبتنا  مع  والرخاء  ال�شعادة  اماين  من  الر�ش  �شعوب  ل�شائر  ن�شمره  ما  ال  الرو�شي 

الحتفاظ ب�شبغتنا القومية وتقاليدنا العربية و�شعائرنا ال�شالمية . 
 ح�شـرات العيان والنواب 

ال�شنة الولى من عهد ال�شتقالل باعمال مهمة رغم الظروف         لقد قامت احلكومة خالل هذه 
�شبحانه  العون من اهلل  ، م�شتمدة  تعمل على امتام م�شاريعها  تزال  ما  واجهتها وهي  التي  القا�شية 
وتعالى وح�شن املوؤازرة منكم ومن ال�شعب الكرمي ، واننا لرنجو ان يكون هذا املجل�ش اجلليل يف دورته 
النتخابية املقبلة كامل احلقوق بقدر ما يثبت يف هذه الدورة من ر�شد وا�شابة ل ن�شك يف قدرته على 

ممار�شتهما ان �شاء اهلل تعالى . 
دعائم  تثبيت  الــى   ، الع�شاء  ح�شرات  يا  احلكومة  اجتهت  اخلارجية  ال�شيا�شة  حقل  ففي         
ال�شتقالل ومتكني مركزها يف ال�شرة الدولية ف�شرعت يف تبادل التمثيل ال�شيا�شي بان�شاء مفو�شيات 
لها يف اخلارج ح�شب الطاقة واحلاجة ، واعادت تنظيم ال�شلك ال�شيا�شي الردين وا�شتكملت جهاز 
ان�شاء مفو�شيات يف هذه  العام احلايل  وا�شتقبلت يف   ، الظروف  وزارة اخلارجية ح�شب مقت�شيات 
واململكة  والدولة ال�شبانية  واململكة امل�شرية  العراقية  واململكة  للجمهورية الرتكية  الها�شمية  اململكة 
الفغانية واململكة اليونانية ، وما تزال املفاو�شات جارية لقامة التمثيل ال�شيا�شي مع عدد اآخر من 
الدول ال�شرقية والغربية . وقد ابرمت معاهدة ال�شداقة مع تركيا وعقدت معاهدة اخوة وحتالف مع 
العراق ال�شقيق ، كما عقد اتفاق جتاري املوؤقت مع احلكومة امل�شرية ال�شقيقة ، وا�شرتكت حكومتنا يف 
جملة من املوؤمترات الدولية ، وقد تبادلنا الزيارات مع ح�شرة �شاحب ال�شمو امللكي الو�شي على عر�ش 

العراق ، وا�شتقبلنا يف عا�شمتنا ح�شرة �شاحب ال�شمو امللكي المري في�شل اآل �شعود . 
       واأما يف ال�شوؤون الداخلية فقد كان ن�شاط احلكومة باديا وموزعا يف �شتى النواحي وكانت حالة 
اجلدب يف املو�شم الزراعي املن�شرم قد القت على احلكومة عبئا ثقيال مل يكن من ال�شهل التغلب عليه 
لول عناية اهلل وملا اتخذ حيال ذلك من الجراءات والتدابري املمكنة ، اذ ابتاعت احلكومة املح�شول 
، وتداركت ما امكن تداركه من احلبوب من اخلارج  التي امحلت  الفائ�ش عن احلاجة يف املناطق 
لتاأمني الغذاء للمحتاجني من ال�شكان ، ووزعت على الهلني ما يزيد على ثالثة الف و�شبعماية طن 
من ال�شكر واربعماية طن من الرز وماية طن من ال�شاي بلغت تكاليفها اكرث من مايتني وخم�شني الف 
جنيه ، وكفلت ا�شترياد املقدار املطلوب من هذه املواد ال�شرورية للعام القادم . ثم انها خ�ش�شت 
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مبالغ كبرية مل�شاريع ال�شعاف للمحتاجني عن طريق ت�شغيلهم بفتح الطرق و�شيانتها وحت�شينها يف 
العمال  الى  املاء  نقل  لتاأمني  �شيارة بخزانات مياه  ابتاعت احدى ع�شر  ، كما  اململكة  انحاء  مختلف 
و�شكان القرى التي ن�شبت موارد املياه فيها ، ول تزال هذه العمال واخلدمات م�شتمرة الى ان تنفرج 
الزمة باذن اهلل تعالى . وبال�شافة الى هذه امل�شاعدات ولتمكني املزارعني يف املناطق املمحلة من 
ا�شتئناف زراعتهم يف املو�شم املقبل �شمنت احلكومة قر�شا للم�شرف الزراعي مببلغ ماية الف جنيه 
لع�شر �شنوات بفائدة قليلة كما اقر�شته مبلغ ماية الف جنيه اخرى من خزينة الدولة بال فائدة ملدة 
خم�ش ع�شرة �شنة وزادت احل�شة ال�شنوية املخ�ش�شة للم�شرف من املوازنة العامة من ثالثة الف 
هذه  زراعية يف  قرو�ش  ا�شدار  امكن  ال�شورة  وبهذه  الف جنيه  ع�شر  الى خم�شة  جنيه  وخم�شماية 
ال�شنة مبا يقرب من ربع مليون جنيه . واأ�ش�ش فرع للم�شرف الزراعي يف مركز ق�شاء جر�ش براأ�شمال 

قدره ع�شرون الف جنيه على ان تتناول اعماله ق�شاء عجلون . 
       ويف الناحية املالية مت اعفاء اكرث من �شتني الف جنيه من ال�شرائب عن ال�شنة املالية احلا�شرة 
ب�شبب رداءة املو�شم الزراعي كما اعفي ما يقرب من ع�شرين الف جنيه من بقايا الموال المريية عن 
ال�شنني ال�شابقة عن فقراء املكلفني الذين ثبت عجزهم وحلماية الرا�شي الزراعية من النتقال من 
ايدي ا�شحابها يف مثل هذه الظروف الع�شبية و�شعت احلكومة ت�شريعا موؤقتا �شيعر�ش على جمل�شكم 
الكرمي ، منعت مبوجبه بيع الرا�شي الزراعية وفاء للديون ملدة �شنتني ، وعلى الرغم مما القته هذه 
الحوال ال�شيئة على كاهل موارد الدولة من اعباء ثقيلة فان و�شع املوازنة العامة ظل بف�شل اهلل �شليما 

واأمكن ايجاد التوازن بني الدخل واخلرج كما �شيظهر لكم عندما تعر�ش عليكم املوازنة ال�شنوية . 
       ولقد اجريت يف النواحي الزراعية اعمال طيبة ، فار�شل بع�ش موظفي وزارة الزراعة للتخ�ش�ش 
يف وقاية النباتات ، وان�شيء م�شتنبت جديد يف العقبة مب�شاحة خم�شماية دومن لت�شجيع زراعة النخيل 
و�شيوزع على الهلني نحو من ع�شرين الف غر�شة من انواع الغرا�ش املثمرة وغري املثمرة . وجنحت 
اعمال مكافحة اجلراد الذي غزا لوائي البلقاء وعجلون يف م�شتهل هذا العام وكوفح بنجاح تام فاأر 
احلقل الذي ظهر يف بع�ش القرى يف منطقتي اربد والبلقاء وتاأجل حت�شيل الديون امل�شتحقة على 
م�شتقر�شي حبوب الكثار عن ال�شنني ال�شابقة يف املناطق التي امحلت زروعها يف هذا العام كما تاأجل 
ا�شرتداد جميع احلبوب التي اقر�شت يف العام احلايل ، وكان ناجتها ممحال او متو�شطا ، ووزعت 

كميات من حبوب البذار املح�شن . 
العام  من  ن�شاط  اقل  العام  هذا  يف  التجارية  احلركة  كانت  والتجاري  القت�شادي  املجال  ويف         
املا�شي من وجهة عامة ، ورغم ذلك فان واردات اجلمارك مل تتاأثر ب�شبب و�شول ب�شائع كانت قد 
طلبت خالل ال�شنة املا�شية وال�شنني التي �شبقتها ، وقد بلغت ايرادات اجلمارك عن الثني ع�شر �شهرا 



114

الخرية اكرث من مليون جنيه وكان ما ا�شتوردته البالد من الب�شائع يف هذا العام معادل ملا ا�شتورد 
منها يف  اقل  ال�شنة  كانت يف هذه  فقد  الزراعية  املنتوجات  من  ال�شادرات  واما   . الفائت  العام  يف 
ال�شنة املن�شرمة ب�شبب اجلفاف الذي ا�شاب البالد . وا�شدرت دائرة ال�شترياد والت�شدير ت�شاريح 
ل�شترياد ب�شائع تبلغ قيمتها اكرث من �شتة ماليني جنيه وفتحت اعتمادات مببلغ اربعة ماليني جنيه 
ون�شف لهذه الغاية فاذا ما تي�شر لهذه الب�شائع ان ت�شل كلها فان البالد �شتتمتع بال ريب بانتعا�ش 
جتاري كبري وقد عقدت احلكومة اتفاقا للتحري عن الزيت يف ارا�شي اململكة والبحث جار الآن يف 
هذا ال�شبيل فاذا ي�شر اهلل اكت�شاف هذه املادة احليوية كما هو املاأمول ، فان ا�شتثمار منابع الزيت 

�شي�شيف الى موارد الدولة موردا غنيا جديرا بدعم تقدم البالد وازدهارها . 
       ولقد متت اعمال ت�شوية الرا�شي حتى اليوم يف ارا�شي تقرب م�شاحتها ن  ن�شف مليون دومن ، وهي 
ت�شري الآن قدما يف ارا�شي الكرك اجلنوبية وارا�شي بني ح�شن وازداد العمل يف دوائر الت�شجيل التي 
منت وارداتها ووا�شل الفرع الن�شائي اعماله باأخذ مقايي�ش انطالق املياه يف الينابيع والودية ومعدل 
�شقوط المطار ويوؤمل ان ينتج عن تطبيق قانون ت�شوية املياه اجلديد ف�ش املنازعات النا�شئة عن املياه 
اآلة حديثة  ابتاعت  كما  الري  ل�شوؤون  ا�شتخدمت احلكومة خبريا  وقد   ، ال�شقي  الرا�شي  نتاج  وازدياد 
اآخر لكت�شاف املياه وجمعت معلومات جيولوجية قيمة بحيث ا�شبح يف  حلفر الآبار الرتوازية وجهاز 
المكان بهذه التدابري تعيني مواقع حفر الآبار الرتوازية ب�شورة اكيدة وبات من املي�شور القيام مب�شاريع 
ري دائمية وحتويل م�شاحات من الر�ش الى ارا�شي �شقي زراعية . ويف ق�شم احلراج ان�شيء م�شتنبت 

جديد يف جر�ش ميكن احل�شول منه على عدد وافر من الغرا�ش غر�شها يف املناطق احلرجية . 
       واأما من الناحية ال�شحية فقد متتعت البالد بحمد اهلل بحالة جيدة من ال�شحة العامة وحالت 
التدابري والحتياطات ال�شديدة املتخذة دون و�شول الوبئة التي انت�شرت يف بع�ش القطار املجاورة 
ملكافحة  م�شكورا  جهدا  الــوزارة  وبذلت  الكولريا  �شد  العام  بالتطعيم  بو�شر  وقد    ، البالد  هذه  الى 
املالريا التي ظهرت الى حد قليل ب�شبب ن�شوب املاء وا�شطرار بع�ش النا�ش لل�شكنى قرب الينابيع 
والودية ، وعني برفع م�شتوى اجلراحة يف م�شت�شفيات احلكومة كما �شرع يف ا�شتمالك الر�ش التي 

�شيقام عليها م�شح ال�شل املقرر ان�شاوؤه . 
تامة  وت�شكيالتها  الناق�شة فا�شبحت �شفوفها  الثانوية  املدار�ش  املعارف رفع م�شتوى         ويف حقل 
واوفدت البعثات العلمية الى معاهد التعليم العايل يف اخلارج . ومت حت�شني ل باأ�ش فيه يف م�شتوى 

املعلمني كما فتحت مدار�ش قروية جديدة يف بع�ش املراكز . 
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وو�شعت  البالد  من  مختلفة  انحاء  يف  لالآثار  مهمة  اكت�شافات  ال�شنة  هذه  غ�شون  يف  واجريت         
الرتتيبات الالزمة لن�شاء متحف عام وبناء جديد لدائرة الثار يف ال�شنة املقبلة وقد ا�ش�شت محكمة 
�شرعية يف ق�شاء مادبا و�شدر قانون موؤقت جديد حلقوق العائلة روعيت يف احكامه املقت�شيات الزمنية 
مما يتالءم وروح الع�شر يف حدود احكام ال�شرع ال�شريف . وقامت ادارة الوقاف يف نطاق اخت�شا�شها 
باعمال جديرة بالذكر كما ادى �شندوق ادارة الزكاة خدمات م�شكورة يف التخفيف من حاجة الفقراء 

وم�شاعدة ابناء ال�شبيل و�شاهم م�شاهمة قيمة يف م�شاريع ل�شكان املناطق التي ا�شيبت باجلفاف . 
       ويف املوا�شالت اظهرت الوزارة ن�شاطا » ملحوظا » فنظمت م�شروعا يهدف الى تعيني �شيا�ش�شة 
توجيهية عامة  لالعمال وامل�شاريع الن�شائية الكبرية التي حتتاجها اململكة والتي روؤي من ال�شروري 
حتقيقها يف خالل ال�شنني اخلم�ش القادمة ويتناول هذا امل�شروع حت�شني �شبكة املوا�شالت الربية يف 
مواردها  ا�شتثمار  لتاأمني  واقرب  القت�شادية  البالد  م�شالح  مع  ات�شاقا  اكرث  ت�شبح  بحيث  اململكة 
وم�شت�شفيات  ومدار�ش  علمية  ومعاهد  للحكومة  دور  ان�شاء  كذلك  يتناول  كما  الطبيعية  وثرواتها 
وم�شتو�شفات ت�شاعد على رفع امل�شتوى الجتماعي وال�شحي والثقايف على قدر امل�شتطاع ، ولئن حالت 
الظروف الطارئة دون التمكن من البدء يف تنفيذ هذا امل�شروع يف هذا العام فانه يوؤمل ان ي�شبح ذلك 
متي�شرا منذ ال�شنة القادمة ان �شاء اهلل ، وقد احدث يف وزارة املوا�شالت فرع لال�شراف على الطريان 
املدين و�شرع يف تنظيم هذا الفرع اجلديد على ا�ش�ش فنية تتالءم مع ما يرتتب على هذا النوع من 
طرق املوا�شالت احلديثة من اهمية اخذت تنمو وتزداد يف جميع انحاء العامل ، وا�شرتكت الوزارة يف 
اجتماع اللجنة الفنية التي الفت لدرا�شة م�شروع تعمري اخلط احلديدي احلجازي ويرجى ان ت�شل 

اعمال اللجنة الى نتيجة مثمرة ليمكن حتقيق هذا امل�شروع اجلليل خلري امل�شلمني جميعا . 
الدويل  الربيد  احتاد  الى  اململكة  ان�شمت  فقد  والربقية  الربيدية  املوا�شالت  ناحية  من  واما         
فا�شبحت ع�شوا فيه واتخذت الوزارة التدابري الالزمة لت�شيري بريد جوي بني عا�شمتنا والعا�شمة 
اللبنانية كما احدثت خدمة تلفونية بني مملكتنا واململكة املتحدة وفرن�شا والوليات املتحدة واو�شي 
على مق�شم جديد للهاتف �شي�شاف الى املق�شم العام لتلبية طلبات ال�شرتاك املتزايدة تبعا خلطوات 
التقدم ال�شريع يف امل�شالح العامة ، وي�شرنا بهذه املنا�شبة ، ان نعلن انه و�شعت لال�شتعمال طوابع 
بريدية خا�شة لعانة عرب فل�شطني تنفيذا للقرار الذي كنا قد اتخذناه لهذه الغاية يف موؤمتر ان�شا�ش 
، كما انه �شدرت طوابع تذكارية لهذا اليوم ال�شعيد الذي تفتتح فيه اول برملان اردين و�شتخرج هذه 

الطوابع منذ اليوم . 
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       واأما جي�شنا البا�شل فقد وجهت ل�شوؤونه عناية خا�شة اذ مت تنفيذ ان�شاء املع�شكر العبديل واتخذ 
ال�شلحة احلديثة  انواع  ا�شتعمال جميع  ولتمرين الفراد على  لتدريب اجلنود الغرار  املع�شكر  هذا 
كما تقام فيه دورات ع�شكرية مختلفة يلتحق بها ال�شباط و�شباط ال�شف من جميع وحدات اجلي�ش 
وي�شرف على هذا التدريب �شباط ميلكون امت اخلربة واملقدرة . وان�شئت كذلك كلية ع�شكرية تدر�ش 
فيها العلوم الثانوية الى جانب الدرو�ش الع�شكرية والغر�ش منها تنمية روح اجلندية بحيث ت�شبح هذه 
الكلية عامال ذا �شاأن كبري يف ان�شاء جي�ش مثقف علميا وع�شكريا، واتخذت التدابري الالزمة لتاأ�شي�ش 
ا�شتمالك  ادارته اطباء قديرون يف الطب واجلراحة وقد مت  ي�شرف على  م�شت�شفى خا�ش باجلي�ش 

الر�ش التي �شين�شاأ عليها هذا امل�شت�شفى . 
       ومت كذلك يف ال�شنة احلا�شرة تنفيذ م�شروع القوة الحتياطية وهو المر الذي يعترب ، خطوة حيوية 
والتعمري  الن�شاء  فرع خا�ش لعمال  تاأ�شي�ش  على  اجلي�ش  ويعمل   . الردين  العربي  اجلي�ش  حياة  يف 
بعنوان ) فرع الهند�شة والن�شاء ( و�شيعهد لهذا الق�شم بواجبات �شيانة ابنية اجلي�ش واملخافر وبالقيام 
بجميع الن�شاءات املطلوبة . وقد تقدم ق�شم امليكانيك تقدما مح�شو�شا ، و�شرت�شل ب�شورة متوا�شلة 
بعثات خا�شة الى اخلارج للتخ�ش�ش بهذا الفن على احدث ال�شاليب العلمية املعروفة . وبف�شل اهلل 

وبح�شن تقدير ال�شعب وكفاءة جي�شنا البا�شل متتعت البالد بحالة ممتازة من المن والطماأنينة . 
ح�شـرات الأعيان  والنـواب 

اعمال  من  ذكرناه  مبا  �شلـة  لــه  مما  اتخذتها  التي  امل�شاريع  جميع  عليكم  حكومتنا  �شتعر�ش         
واجراءات ، وانني با�شم اهلل العلي القدير افتتح هذه الدورة العادية الولى ملجل�شكم املحرتم وادعوكم 

الى ال�شروع يف العمل ، راجيا لكم التوفيق واخلري والربكة مبنه وكرمه .     
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يف حفــل افتتاح الدورة العادية الثانية 
 ملجلــ�س الأمـــة الردنــي الول

ال�شبت 29 ذو احلجة 1367 هجرية
 املوافق 1 ت�شرين الثاين 1948 ميالدية  
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ب�شـم اللـــه الرحمـــن الرحيــم 

ح�شرات العيان والنواب 
       احمد اهلل على اآلئه وا�شلي وا�شلم على محمد واآله و�شائر ر�شله وانبيائه وا�شفيائه اما بعد فهذا 
انتهت  لقد  العزيز  الوطن  والبالد يف جهاد يف جزء مقد�ش من  العادية  دورته  يفتتح يف  اول جمل�ش 
احلرب العظمى الولى بانتداب على البالد جعلتها جمزاأة غري متحدة ولقد جرت هذه التجزئة ال�شتات 

واملتاعب واننا يف جهادنا اليوم على عزم اكيد نحو ال�شالمة من ال�شرور ثم الوئام بيننا ل اخل�شام. 
       ان ليوم 15 اأيار ا�شما خالدا يف التاريخ فهو اليوم الذي جلت فيه جنود الدولة املنتدبة عن فل�شطني 
وحتملت الدول العربية فيه واجباتها نحو ذلك البلد ال�شقيق �شد من ادعى به و�شارك اهله فيه وهم 
على غري ا�شتعداد والمة العربية قد اخذت فجاأة وعلى غري اهبة �شوى احلق والعزمية والقدام . ال 
ل يهولنا التاأخري ول العتداء على اهل املدن الآمنة امل�شاملة غري امل�شلحة بال�شكل الذي �شاهدناه وان 
علينا ان ن�شرب ون�شابر ون�شتعد ونثابر بال وهن ول �شعف ول تخاذل . واننا لنذكر هنا جهاد اجلي�ش 
امل�شري البا�شل مبا كابد من ظروف دقيقة يف �شهر ت�شرين الول وجهاد اجلي�ش العربي الردين يف 
وتعالى  �شبحانه  ال�شكر هلل  ي�شتحق  الذي  املوفق  املركزي ذلك اجلهاد  امليدان  ال�شريف ويف  القد�ش 
. كما نذكر جهاد كل عراقي وكل جندي وميني وكل  والتوفيق من ف�شله  املزيد  والثناء عليه وطلب 
�شوري ولبناين رمى بنف�شه ومبا ميلك حكومة و�شعبا يف هذا امليدان الذي تواجهه المة العربية يف 
اأول عهدها ال�شتقاليل اآملني من اهلل �شبحانه وتعالى التوفيق . وانا ملن امة تعرف لالوطان قيمتها 
ولل�شرف ميزاته وللرجولة واجباتها محيني يف هذا امليدان ا�شحاب اجلاللة والفخامة امللوك والروؤ�شاء 
مطرين اجلامعة العربية يف هذه الطريق الوعرة خري اطراء موؤملني النجاح يف اعمالنا والخاء يف 

�شفوفنا ومن اهلل التوفيق وهو ح�شبنا ونعم الوكيل . 
       وانه مل يكن بني الدول العربية اي اختالف فيما كانت عزمت عليه من توحيد امل�شاعي حتى تفي 
مبا وعدت وتقوم مبا تعهدت به . وانا وان كنا مل نوافق على حكومة فل�شطينية يف غزة فان هذا لي�ش هو 
باخلالف اجلوهري ولكنه خالف يف الوقت . ول بد لفل�شطني من حكومة غري ان تلك احلكومة يجب ان 
تتكون برغبة غالبية اهلها وهم احرار �شادة �شاكني اجلاأ�ش وعلى اأح�شن ما يكون من تفكري ومن ن�شوج 
راأي وال تقطع عليهم الطريق بفر�ش حكومة لمتثلهم متثيال �شحيحا ومل يختاروها بالطريق القومية . 
ذلك  بعد  تلتها  للغاية  موفقة  زيــارة  فــاروق  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  زيارتنا  كانت  ولقد         
زيارة حل�شرة �شاحب اجلاللة ال�شعودية تاأ�ش�شت فيها اوا�شر املودة والخاء ب�شكل ير�شي اجلانبني 
وال�شعبني . ثم كانت زيارتنا حل�شرة �شاحب ال�شمو امللكي الو�شي يف بغداد للتفاهم على ما ينغي عمله 
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بني اجلي�شني ال�شقيقني وان احلكومة املتمتعة بكامل ثقتها ف�شال عما متكنت من القيام مبا ق�شت به 
ال�شرورات احلا�شرة من تهيئات ع�شكرية  ا�شتطاعت ان تقوم بالعمال التي �شت�شرد عليكم بايجاز . 
بريطانيا  حليفتنا  مع  جديدة  معاهدة  لعقد  احلكومة  توفقت  اخلارجية  ال�شيا�شة  جمال  ففي         
العظمى تتفق وما للبالد من حق ال�شيادة وال�شتقالل وت�شمن م�شلحة الفريقني املتعاقدين على مبداأ 
التمثيل  تبادل  فامتت  الدولية  لتنمية عالقاتها  ال�شعي  وا�شلت  كما  والواجبات  احلقوق  الت�شاوي يف 
ال�شيا�شي مع الهند�شتان والباك�شتان واجلمهورية الفرن�شية واململكة العربية ال�شعودية وا�شرتكت يف 
كثري من املوؤمترات الثقافية والقت�شادية وال�شيا�شية . وان منا�شباتنا مع الدول املحبة لنا لعلى خري 

ما يكون وانني حامد هلل �شبحانه وتعالى على توفيقه يف كل هذا . 
املو�شم  رداءة  عن  املت�شببة  الزمة  معاجلة  من  تفرغ  كادت  ما  احلكومة  فان  الداخلية  ال�شوؤون  ويف 
الزراعي يف العام املا�شي حتى اعرت�شتها ق�شية الالجئني من اخواننا عرب فل�شطني العزاء الذين 
املواد  وتوزيع  لهم  املخيمات  وان�شاء  امل�شاكن  بتح�شري  فقامت  وا�شع  نطاق  على  الديار  هذه  قدموا 
 . احلالت  كثري من  ال�شليني يف  البالد  بابناء  و�شاوتهم  الك�شب  �شبل  لهم  و�شهلت  عليهم  الغذائية 
واحلكومة تدرك ان انتاج البالد الزراعي يف املو�شم احلا�شر مل يكن من اجلودة بحيث ي�شد حاجة 

ال�شكان ولذلك فانها تبذل كل اجلهد يف �شبيل اكمال هذا النق�ش . 
       اأما يف الناحية املالية فقد قررت اعفاء املكلفني من ق�شم وافر من ال�شرائب عن ال�شنة املالية 
عملة جديدة  الالزمــة ل�شدار  الجــراءات  اتخذت  انها  كما  الزراعي  املو�شم  رداءة  ب�شبب  احلالية 
خا�شة باململكــة الردنيــة الها�شمية و�شيعر�ش على جمل�شكم الكرمي القانون اخلا�ش بذلك ، وعلى 
الرغم من امل�شوؤوليات املالية التي واجهتها البالد ب�شبب الحوال يف فل�شطني العزيزة فان و�شع املوازنة 
العام ظل بتوفيق اهلل �شليما . وكانت احلركة التجارية يف هذا العام اكرث ن�شاطا من  العام املا�شي 
مما ادى الى زيادة مح�شو�شــة يف واردات اجلمارك ويف ال�شترياد والت�شدير ، ولقد ا�ش�شت دوائر 
زراعية رئي�شية يف اللوية وبو�شر بتنظيم اعمال مكافحة الوبئة الزراعية واحليوانيـة يف امل�شتنبتات 
القدميـة واملحدثة وزرعت كميات كبرية من اغرا�ش النخيل والفواكه املختلفة املح�شنــة بغية توزيعها 
على الهلني . وا�شتوؤنفت عملية توزيع حبوب الكثار مل�شاعدة الفالح وحت�شني البذار ووا�شلت دائــرة 
الرا�شي اعمال الت�شويــة وامل�شاحة يف ارا�ش جتـاوزت م�شاحتهــا ن�شف مليون من الدومنات وا�شتمرت 
يف تنظيم امـور الري  يف الغوار والوديــة ويف ق�شم احلراج و�شع م�شروع لغر�ش ا�شجار �شريعـة النمو 
يف اجلهات ال�شاحلة لذلك كما مت �شراء جميع خطوط اجلي�ش الربيطاين ال�شلكية وبذلك �شت�شبح 
هذه اخلطوط جزءا من �شبكة خطوط البالد العربية التي تقرر ان تكون عمان نقطة الت�شال الهاتفي 

والربقي بينها . 



121

       وكانت احلالة ال�شحية بف�شل اهلل ورغم تزايد ال�شكان ب�شبب الالجئني جيدة وقامت اجلهات 
ا�شرفت  كما  امل�شت�شفى اجلراحي  تو�شيع  وامتت  ال�شارية  المرا�ش  �شد  التطعيم  بعمليات  ال�شحية 
على ان�شاء م�شت�شفيات جديدة وعيادات طبية ا�شافية . وقد ا�شتطاعت وزارة املعارف بف�شل زيادة 
موازنتها ان ترفع م�شتوى املدار�ش الثانوية للذكور والناث وان حتدث مدار�ش قروية جديدة وتنه�ش 
ب�شائر املدار�ش الولية والبتدائية وان تر�شل بعثات علمية الى اجلامعات املختلفة . وقامت م�شلحة 
كافة  يف  �شيانتها  عن  ف�شال  املمكن  بالقدر  الطرق  �شبكة  على  حت�شينات  بادخال  العامة  ال�شغال 
ثانوية  ان�شاء مدر�شة  وبا�شرت  دور احلكومة  وبع�ش  الها�شمي  امللكي  الديوان  بناء  . وامتت  اجلهات 

كاملة يف العا�شمة . 
       وي�شرنا ان يكون اجلي�ش العربي الردين قد ازداد عدده واح�شن تدريبه وتنظيمه وكرثت بعثاته 
املمتازة ونحن حني نذكر جي�شنا تطالعنا  امللكية  الكتيبة  اليه  وان�شىء فيه �شالح للطريان وا�شيفت 
وجدير  بال�شكر  لقمني  وانه  املجد  و�شاحات  ال�شرف  ميدان  يف  البطولة  اعمال  من  م�شرفة  �شفحة 

بالتقدير . 
 ح�شـرات العيان والنواب 

احلياة  ا�شتمرار  اجل  من  الالزمة  الرتتيبات  اتخاذ  فل�شطني  يف  الراهن  الو�شع  ا�شتدعى  لقد         
العادية يف املناطق التي ي�شغلها اجلي�ش العربي الأردين فيها وعلى هذا فقد و�شعت احلكومة موازنة 

خا�شة ت�شمن اعادة اجلهاز املدين الى تلك الربوع وتوفر للنا�ش �شبل المن وال�شتقرار . 
       و�شتعر�ش حكومتنا عليكم ما لديها من م�شاريع مما له �شلة مبا ذكرناه من اعمال واجراءات .  
وانني با�شمه تعالى افتتح هذه الدورة العادية ملجل�شكم املوقر داعيا الى ال�شروع يف العمل �شائال لكم 

التوفيق واخلري مبنه وكرمه . 
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يف حفل افتتاح الدورة فوق العادية
ملجل�س الأمة الردين الأول

 
الثنني 7 رجب 1369 هجرية

املوافق 24 ني�شان 1950 ميالدية
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 

ح�شرات العيان، ح�شرات النواب،
       اأحمد اهلل الذي ل اله ال هو، امللك القدو�ش ال�شالم املوؤمن املهيمن، وا�شلي وا�شلم علىاملبعوث بدعوة 

احلق والتوحيد خري من نطق بال�شاد وحمل راية احلق واجلهاد وعلى اآله الطيبني و�شحبه الأكرمني .
       اأما بعد فانه ملن دواعي الغبطة اأن افتتح لول مرة يف تاريخ احلياة الد�شتورية الردنية جمل�ش 
واأمل واحد وانها  ارادة �شعب واحد ووطن واحد  المة وقد جمع بني �شفتي ) الردن ( منبثقا عن 
خطوة مباركة هذه اخلطوة الى الوحدة تخطوها ال�شفتان ويقبل على حتقيقها ال�شعب �شاحب ال�شاأن 
كالطائر  الردن  وان   . امل�شرتكــة  وم�شاحله  الوطنية  وعزته  القومية  لوحدته  التمكني  على  محمول 
اأهله بل انكم لتعلمون يا اعيان  اأن يجتمع �شمله ويتالقى  جناحاه �شرقه وغربه، ومن حقه الطبيعي 
المة ونوابها ان وحدة ال�شفتني حقيقة قومية وواقعية اأما اأنها حقيقة قومية فثابت يف ت�شابك ال�شول 
والفروع والتحام امل�شالح احليوية ووحدة الآلم والآمال واأما اأنها حقيقة واقعيه فثابت يف قيام روابط 
احتادية وثيقة بني ال�شفتني منذ عام 1922م اأي منذ ثمانية وع�شرين عاما تلك الروابط امللحوظة 
الهامة  التي ا�شتملت على وحدة النقد والدفاع امل�شرتك والرتفاق يف املواينء وتوطيد اأمن احلدود 
وت�شهيل احلواجز اجلمركية وال�شفرية على ا�شا�ش وحدة امل�شالح والتبادل الثقايف والت�شريعي مما 
جعل لكل من ال�شفتني مركزا ممتازا خا�شا يف ال�شفة الخرى . حتى اذا تخلت بريطانيا العظمى 
العربي-ال�شهيوين  النزاع  عوا�شف  وع�شفت  الم  الوطن  من  املقتطعة  فل�شطني  على  انتدابها  عن 
كان ل بد من تثبيت احلقوق العربية ودفع العدوان بتعاون عربي عام، وان ما ح�شل بعد قبول الهدنة 
دعايات  ب�شبب  )الردين-الفل�شطيني(  الواقع  اغفال  �شببه  كان  النظر  وجهات  الدائمة من خالف 
وتوجيهات مخ�شو�شة قد كانت حكومتي وما زالت تعمل على معاجلتها باحلكمة وال�شرب وروح املودة 
بالت�شالت  ام  العربية  الدول  �شواء يف جمل�ش جامعة  املطلق  والخال�ش  التامة  وال�شراحة  والثقة 
اخلا�شة مع الدول العربية ال�شقيقة معتمدة يف هذا على اأن للعرب جميعا من �شالمة الفطرة ونفوذ 
قرار  ان  ترى  حكومتي  وان  ن�شابه  يف  امر  كل  وو�شع  العثار  لقالة  يكفي  ما  احلمية  و�شعور  النظر 
قبول  قائما منذ  يعد  ني�شان عام 1948 مل  ال�شادر يف 12  العربية  الدول  ال�شيا�شية جلامعة  اللجنة 
التق�شيم ال�شادر عن هيئة المم املتحدة  واتباعهم هذا بقبول قرار  الدائمة  للهدنة  العربية  الدول 
ال�شمان اجلماعي  بفكرة  ترحيبنا  مع  ونحن  املذكور  ال�شيا�شية  اللجنة  قرار  ورد يف  ما  على خالف 
والتعاون القت�شادي على ال�ش�ش ال�شليمة بني الدول العربية نرى اأنه ل �شمان لأي �شعب عربي ال 
بوحدته احلقيقية واجتماع اجزائه امل�شتتة حيثما كان ذلك ممكنا ومردودا الى الرادة العامة وغري 
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ناق�ش لعهد او ميثاق . وان الوحدة لأول اأماين الثورة العربية بل هي عمودا ل�شتقالل وو�شيلة الن�شال 
ومن تخلف عنها تخلف عن كيانه ومقومات �شلطانه وان ) الواقع الردين - الفل�شطيني( ليحتمها بل 
ليعتربه و�شيلة حياته القت�شادية ودفاعه عن نف�شه بو�شفه اجلبهة المامية املرتامية احلدود واملجال 
احليوي ل�شكانه العرب منذ اقدم العهود . وان املواثيق العربية لتوجب �شد اأزره يف كل ما يف�شح له 

جمال احلياة وو�شائل العزة والكرامة وحتقيق الماين امل�شروعة .
 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب، 

       انه ملن دواعي الطمئنان حقا اأن ل تياأ�ش المة من روح اهلل وان تزيدها احلوادث �شقال واميانا 
بنف�شها وان يف اقبال المة على النتخابات النيابية العامة اقبال اجماعيا يف كل من ال�شفتني لدليل 
ال�شعور بذاتية واحدة قد ا�شتجابت لنف�شها واجتمعت مربمة يف هذه ال�شتجابة وحدتها ال�شرورية 
ومدركة ما يف ا�شتمرار التجزئة وتباين الدارات والت�شريعات الى امد غري محدود بعد قبول الهدنة 
الدائمة من ا�شرار مادية ومعنوية تنال من هذا الوطن الواحد ول يح�شها ال اهل البالد وا�شحابها 
لل�شفتني مع  املمثل  املوقر  املجل�ش  باجتماع هذا  الوحدة وقد مت فعال  اأمر  ابرام  ان  ال�شرعيون على 
عدم امل�شا�ش بالت�شوية النهائية التي حتقق حق العرب يف اأمر فل�شطني �شيعزز يف الواقع دفاع المة 
الواحدة عن عدالة ق�شيتها وان حكومتي �شتظل ما�شية يف الدفاع عن احلقوق العربية واماين البالد 
يف الت�شوية النهائية متلم�شة ما و�شعها ذلك توفري ا�شباب التعاون التام مع الدول العربية ال�شقيقة 
يف كل ما يعزز هذه احلقوق والماين مقدرة اهمية ال�شالم الذي لن يك�شب بغري الثقة والطمئنان 

لرجحان كفة احلق واقامة العالئق الدولية على ا�شا�ش العدل والنزاهة والوفاء بالعهود . 
 ح�شرات العيان، ح�شرات النواب، 

       لقد اعلنت حكومتي انها �شتحافظ يف ال�شيا�شة اخلارجية على العالئق الودية مع الدول ال�شديقة 
جميعا كما انها �شتهدف يف املنهاج الداخلي الى تعديل الد�شتور كما �شبق ان وعدنــا وذلك على ا�شا�ش 
امل�شوؤوليــة الوزاريــة الربملانية مع حفظ التوازن بني ال�شلطات الثالث الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية 
وتنجيزا لهذا �شي�شار يف اثناء هذه الدورة الى تاأليف جلنة خا�شة من اخلرباء واكفاء احلقوقيني 
لو�شع م�شروع التعديالت الد�شتورية على احدث ال�ش�ش واوفاها مب�شلحة المة وان حكومتي لعاملة 
يف الوقت نف�شه على توحيد القوانني مع ال�شالح املرجتى يف املجال الثقايف والداري والقت�شادي 
وال�شعي احلثيث لتوفري ا�شباب العمل وحت�شني و�شائل الزراعة ودعم القت�شاد الوطني ب�شورة خا�شة 
والعناية مب�شاألة الالجئني على الوجه الذي يف�شح امامهم جمال العمل ويحفظ الكرامة . و�شتقدم 
ملجل�شكم املوقر يف هذه الدورة فوق العادة مب�شروعي قرار الوحدة وقانون املوازنة ال�شنوي لعام 1950 

- 1951 للنظر فيهما واقرارهما بالطريقة الد�شتورية .
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       وانني با�شم اهلل العلي العظيم افتتح هذه الدورة فوق العادة ملجل�ش المة اجلديد وادعوكم الى 
ال�شروع يف العمل �شدد اهلل خطاكم ووفقنا واياكم مبنه وكرمه اآمني .

       وبعد اأن اأنهى فخامة الرئي�ش خطاب العر�ش فاه جاللة امللك املعظم بالنطق امللكي ال�شامي التايل 
اأحييكم واأهنئكم واآمل لكم كل خري �شرمت معي يف ال�شنني املا�شية و�شاأ�شري معكم يف ال�شنني املقبلة 

حتت م�شوؤوليتكم الد�شتورية وبار�شاداتي البوية متمنيا اخلري للوطن . 
 يا �شاحب اجلاللة

وال�شرقية املجتمعني لأول مرة يف جمل�ش  الغربية  اململكة  املمثلني ل�شفتي  نواب المة  اننا نحن         
واحد وحتت تاج واحد قد ا�شتمعنا بكل فخر واعتزاز خلطاب العر�ش ال�شامي، وانه لي�شرفنا اأن نرفع 
جلاللة مليكنا املفدى خال�ش ال�شكر وعظيم المتنان على التهنئة امللكية ال�شامية بثقة ال�شعب فينا 

والرتحيب امللكي الكرمي بنا يف جمل�ش المة اجلديد .
 يا �شاحب اجلاللة

قيادة  حتت  �شقيقني  قطرين   لتوحيد  قــرار  اأول  ابــرام  �شرف  له  يكون  بــاأن  لفخور  جمل�شنا  ان         
جاللتكم اآملني اأن تكون هذه اخلطوةاملباركة فاحتة عهد جديد يف حياة المة العربية، وبادرة خري 

لتحقيق اأهدافها واأمانيها يف الوحدة وال�شيادة وال�شتقالل .
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يف حفل افتتاح الدورة العـاديـة الأولـى
ملجل�س الأمـــة الأردنـي الثاين

الأحد 19 ذو احلجة 1369 هجرية
املوافق 1 ت�شرين الأول 1950 ميالدية  
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ب�شم اللــه الرحمــن الرحيــم
 

ح�شــرات الأعيان ، ح�شـرات النـواب 
       احمد اهلل العظيم على نعمه واآلئه وا�شلي وا�شلم على املبعوث بدعوة احلق محمد واآله و�شالف 
ر�شله وانبيائه وا�شفيائه واحييكم اطيب حتية وابارككم يف م�شتهل هذه الدورة العادية الولى ملجل�شكم 

الكرمي وارجو لكم خاللها عمال منتجا مقرونا باليمن والتوفيق . 
       وبعد فانني يف موقفي هذا اذكر بالغبطة ما قررمتوه يف دورتكم غري العادية ال�شابقة ذلك القرار 
القومي العظيم القا�شي بتوحيد �شفتي الردن يف مملكة فتية جتمع على وحدة الآمال يف م�شتقبل 

الجيال �شعبا جليل املا�شي متوثب احلا�شر كرمي امل�شتقبل ان �شاء اهلل . 
       وي�شرين ان اعلن اليكم اهتمام حكومتي با�شتهداف ما ميكن لتلك الوحدة املرموقة مبا يتنا�شب 
التطبيق  مو�شع  املرجوة  الماين  و�شع  بغية  كثرية  جلان  تاألفت  فقد  الغاية  ونبل  املق�شد  جالل  مع 
والتنفيذ وهي جميعا جادة يف اعمالها اآخذة با�شتكمال اأ�شبابها فا�شتطاعت جلنة تعديل الد�شتور ان 
تقطع �شوطا يف و�شع الن�شو�ش اجلديدة كما ا�شتطاعت جلنة توحيد القوانني ان حتقق الغر�ش من 

وجودها ب�شياغة عدد من م�شاريع القوانني لعر�شها على جمل�شكم املوقر . 
 وقد بادرت احلكومة الى جعل الوحدة حقيقة قائمة بالن�شبة للجهازين الداري والق�شائي وتنظيم 

الدوائر الر�شمية الخرى ، يف غربي النهر وربطها بوزاراتها املختلفة . 
 ح�شـرات الأعيان  ، ح�شـرات النواب 

       لقد او�شحت حكومتي يف برناجمها الذي ادلى به فخامة رئي�شها عند تاأليف الوزارة اجلديدة 
خطتها يف جمال ال�شيا�شة الداخلية واخلارجية وناأمل مبا ن�شعه فيها من ثقة ان يكون التوفيق رائدها 

يف حتقيقه مع معونتكم املبذولة خلري المة والوطن . 
       اما يف ال�شيا�شة اخلارجية ف�شيكون هدفها كما كان دائما توثيق عرى املودة وروابط الخوة بيننا 

وبني الدول العربية ال�شقيقة للوقوف �شفا واحدا يف �شبيل درء الخطار وبلوغ الماين القومية . 
       و�شنكون يف عالقاتنا مع الدول ال�شديقة الخرى حافظني لعهودنا ومواثقينا عاملني على متكني 
فعقدت معاهدات  ال�شبيل خطوة موفقة  ولقد خطت جكومتي يف هذا  معها جميعا  الودية  ال�شالت 
�شداقة مع الدول املحبه ايران وافغان�شتان وا�شبانيا ، واوفدت مندوبا خا�شا يطوف امريكا اجلنوبية 

لالت�شال باجلاليات العربية فيها وخا�شة اجلالية الردنية بغية ربط ما بينها وبني الوطن الم . 
       اما ق�شية فل�شطني فهي محل اهتمامنا ومو�شع رعايتنا و�شوف لناألو جهدا يف �شبيل املحافظة 

على احلقوق العربية فيها مبا يحفظ للوطن كرامته ولالمة عزتها . 
       اما اهداف حكومتي يف املجال الداخلي فهي داأب مو�شول وجهد مبذول يف  �شبيل ا�شالح �شامل 
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يعم مظاهر احلياة يف كافة نواحيها القت�شادية والدارية والثقافية وقد كان مما اجنزته يف هذا 
املجال مبادرتها الى تخ�شي�ش مبالغ كبرية للم�شاهمــة يف ان�شــاء م�شاريع عمرانية و�شناعية م�شتعينة 
باخلرباء الكفاء وتاأليف جلنة خا�شة لدرا�شة م�شروع ان�شاء ميناء يف العقبة ت�شاهم فيه مبقدار الربع 

ليت�شنى لنا بذلك العتماد يف نه�شتنا القت�شادية على ميناء اردين حر . 
       وقد مت يف خالل ال�شنة املن�شرمة اعادة اململكــة الى حظرية املنطقــة ال�شرتلينية وا�شدار النقد 
الردين اجلديد مما �شيرتك اآثــاره املبا�شـرة يف انتعا�ش القت�شاد الوطني وازدهار احلركة التجارية . 
       ويف الناحية الثقافية �شعت حكومتي جهدها لتي�شري العلم لبنائنا يف ال�شفتني ون�شطت الوزارات 
املختلفة يف ايفاد البعثات العلمية والفنية الى املعاهد اخلارجية ا�شتكمال ملقومات نه�شتنا املباركة 
فارتفع م�شتوى املدار�ش وازداد عددها زيادة ملحوظة وان�شئت مدر�شة زراعية اولية وا�شيفت �شنة 

على كلية احل�شني بعمان للتخ�ش�ش يف الرتبية . 
       وقد قامت وزارة الزراعة بتو�شيع نطاق اعمالها الفنية فاأ�ش�شت امل�شتنبتات وا�شتوردت الغرا�ش واأو�شت 
على كمية كبرية من الآلت الزراعية ل�شتعمالها يف ايجاد وحدات للحرث والتنقية مع ال�شتعانة بعدد من 
اخلرباء لالأبحاث العلمية ووقاية النباتات واحليوانات وقامت وزارة ال�شغال العامة والربيد باقامة بع�ش 
املباين احلكومية اجلديدة وفتح الطرق وتو�شيعها لتح�شني �شبكة املوا�شالت ومد خطوط هاتفية جديدة 

ا�شافية الى القد�ش وجبل عجلون مع تنظيم �شبكة اخلطوط الر�شية والهوائية يف العا�شمة . 
       اما الناحية ال�شحية فقد كانت واحلمد هلل على اح�شن حال بحيث تقف مملكتنا يف ن�شبة املواليد 

والوفيات والدواء يف م�شتوى جيد مع خلو تام من الوبئة والمرا�ش الفتاكة . 
       ول يفوتنا ان ن�شري بكثري من الغبطة الى م�شروع احلر�ش الوطني الذي ا�شتقبله ال�شعب الكرمي يف 
ال�شفتني ا�شتقبال حما�شيا يب�شر باخلري الكثري ويدل على اكتمــال الوعي الوطني وتعط�ش اجلميع الــى 
التدرب على اجلنديــة حلماية الوطن املفدى، ووزارة الدفاع من وراء ذلك معنية بتنمية روح اجلندية 

وفق احدث النظم الع�شكرية �شاهرة على تقوية الطريان الردين حتى ي�شل الى امل�شتوى الالئق . 
والخذ  ذلك  و�شعها  ما  للعموم  الرفاه  و�شائل  حت�شني  �شبيل  يف  حكومتي  بذلته  ما  بع�ش  ذلك         

با�شباب الرقي والنجاح . 
       وانني با�شم اهلل العلي العظيم افتتح هذه الدورة ملجل�شكم املوقر ، داعيا اياكم الى ال�شروع يف 
العمل راجيا لكم التوفيق واخلري مبنه وكرمه ، وبعد النتهاء من القاء خطاب العر�ش ال�شامي تف�شل 

�شاحب اجلاللة امللك املعظم ففاه بالنطق امللكي الكرمي وهو : 
ي�شرين ان افتتح جمل�شكم املوقر ولقد �شمعتم كلمة الدولة وانا ارقب العمال بالتوفيق لكم وللحكومة 
وانني ب�شورة خا�شة ا�شتنجزكم وا�شتدعي همتكم لمتام القوانني املوحدة وقد هياأت بايد محرتمة 

منا جميعا وارجو اهلل التوفيق لكم يف جميع اعمالكم .
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