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D'après un document sonore authentique

بسم الله الرحمن الرحيم حرضات األعيان حرضات النواب باسم الله العيل القدير نفتتح هذه الدورة العادية الثالثة 

ملجلس األمة العارش نحمد الله تعاىل أن مكنـكم خالل الدورة العادية واالستثنائية املاضية التي تواصلت دون انقطاع 

عىل مدى العام من ترسيخ دعائم املسرية الدستورية التي حرصنا عىل صونها وتحصينها وإرساء تقاليدها العريقة 

يف أردننا الحبيب ................................. ومناراً للحكم الدميقراطي القوي وإنني ألشعر بالسعادة تغمرين ونحن 

نسجل باالعتزاز الجهد العميل البناء الذي تجىل يف تعاون السلطتني التنفيذية والترشيعية إلصدار التشاريع والقوانني 

وتطويرها وتعديلها يف خدمة الوطن واملواطنني بحيث أصبحت التجربة األردنية مثاًل عالياً جديراً بأن يقتدى ............ 

الصورة التي تتطلع إليها جميع شعوب أمتنا العربية وشعوب العامل الثالث بوجه عام مثلام تفكر إحياًء لقيمنا العربية 

اإلسالمية املثىل يف عهودها الذهبية التي جعلت من أمتنا خري أمة أخرجت للناس فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته 

يف التواصل والتوافق واملحبة وسيادة القانون       حرضات األعيان حرضات النواب وإذا كان اعتزازي بإنجازاتكم كبرياً 

فإن مام يبعث يف نفيس الرضا قيام الحكومة بناًء عىل توجيهاتنا بخطوات واسعة املدى يف الحكم املحيل وتطبيق نظام 

الالمركزية ونظام التقسيامت اإلدارية الذي يعكس التطورات التنموية الغامرة والتوسعات السكانية فيه يف مختلف 

ربوع اململكة مبدنها وباديتها وقراها ومراكز تجمعاتها بحيث أصبح ................... املواطنني ببلدياتهم ومجالسهم 

املحلية وسائر شؤون الحكم املحيل حقاً مقدساً ميارسونه وواجباً ستحرص حكومتي أشد الحرص عىل صيانته وتطبيقه 

إن الدميقراطية الراشدة تبدأ من أرضية الواقع الصلدة وتشكل قاعدة الهرم الواسع التي ترتابط حلقاتها صعوداً حتى 

مستوى القمة الدميقراطية األصيلة تتمثل يف صنع القرار عىل أرض الواقع وعىل جميع املستويات وليست شعاراً 

براقاً بغري مضمون وتحقيقاً لهذه األهداف السامية وضامناً لتنفيذ أوسع وأشمل لجميع املواطنني يف مناطق اململكة 

كافة فإن حكومتي ستتقدم إىل مجلسكم الكريم بقانون انتخابات جديد يجسد هذه املبادئ والغايات ويعززها         

حرضات األعيان حرضات النواب )...(

بداية خطاب العرش الذي ألقاه امللك حسني ملك األردن عام 1985




