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منذ نشأة األردن ،مثّلت منطقة الشرق األوسط خط المواجهة لصراعات مريرة ،ونقطة التقاء للقوى
االقتصادية العالمية .لكن ما تتمتع به المملكة من أمن لم يأت نتيجة قوة كبيرة ،وال مصادر طبيعية ضخمة،
بل إن أمننا ينبع من قيم أساسية راسخة لشعبنا ،جعلت األردن حصينا ً على مدار عقود من التحديات
المستمرة والتغيرات .واليوم ،تساهم قيم الوحدة واالعتدال والتعددية واالحترام ،في إنجاز إصالح ديمقراطي
توافقي يتجاوز الضغوطات اإلقليمية والدولية االستثنائية .وفي الوقت الذي يسير فيه إقليمنا نحو المستقبل،
يبرز النموذج األردني للتحول الديمقراطي ،كنموذج جدير بالدعم واالهتمام.
يقول البعض بأن العالم العربي ال تناسبه الديمقراطية ،وهذا يشكل انطباعا تاريخيا خاطئا .لقد بنت الشعوب
العربية من مختلف الخلفيات حضارة عريقة .وفي األردن ،ساهمت العشائر ومختلف مكونات الشعب
األردني من مختلف المناطق ببناء دولتنا القائمة على االعتدال ،والتعددية ،وسيادة القانون .وتعود أصول
شعبنا األردني للبادية ،وللقرى ،وللمدن ،وبعضها إلى جبال أوراسيا البعيدة .ولطالما عاش المسلمون
والمسيحيون مع بعضهم البعض وباحترام متبادل في وطننا .ومن رحم هذا الفسيفساء ،الذي يشكل نسيجنا
الوطني ،نستمد قوانا وقدرتنا الفريدة ،ومن أهمها القدرة على التعامل مع التحديات التي تتطلب التغيير
اإليجابي .وفي السنوات األخيرة ،واجهنا تحديا غير مسبوق ،إذ دخلنا القرن الواحد والعشرين بكتلة سكانية
فتية كبيرة ،تتمثل بغالبية من الشباب والشابات لديهم توقعات عالية ،حالهم حال أترابهم في كل دول العالم.
إنهم بحاجة لفرص عمل كريمة ،حتى يتمكنوا من تأمين عائالتهم وتأمين مستقبلهم ،ليكونوا بذلك الطبقة
الوسطى التي يستند إليها األردن .لكن الوضع السابق لم يعد يلبي الطموح .وعليه ،فإن اإلصالح السياسي
واالقتصادي يشكل الطريق الوحيد للمضي قدماً ،وتوفير فرص للجميع للمساهمة في عملية [التطوير]،
والمشاركة في النجاح.
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وعندما تشرفت بتولي عرش المملكة األردنية الهاشمية ،قبل خمسة عشر عاماً ،عاهدت نفسي أن أساهم بكل
ما أتيت من قوة لجعل الوطن أكثر ازدهاراً ،وقد كان هذا األمر يعني لي وبمنتهى الوضوح ،أنه يجب أن
يصبح األردن أكثر ديمقراطية أيضاً .وتض َّمن األسلوب الذي اتبعناه انفتاحا ً اقتصاديا متوازنا ،ومبادرات
اجتماعية  -اقتصادية لتوسيع الطبقة الوسطى ،المحرك الرئيس لإلصالح السياسي .وعملنا من أجل إيجاد
إطار من الشراكة والتكامل ،يربط بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق نمو
يشمل الجميع وتنمية مستدامة .في حين ُكرست جهود أخرى نحو تحسين نهج الحوكمة ،وتوسيع المشاركة،
وقد تمكنا من شق الطريق ،لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل الجاد.
وقد برزت ثقافة األحزاب السياسية كقضية محورية .وكان هدفنا ومازال حكومة برلمانية فاعلة تحت مظلة
الملكية الدستورية الجامعة ،والنظام السياسي النيابي المرتكز للدستور .لكن للحكومة البرلمانية متطلبات
عملية عدة ،وهي :األحزاب ذات االمتدادات الوطنية القادرة على وضع البرامج ،وإعداد حمالت مبنية على
قضايا ومواضيع عامة بغية الفوز باألصوات ،وأن تتشكل كتل برلمانية على أسس حزبية (وهذا ينطبق على
األغلبية التي تشكل الحكومات ،وعلى األقلية التي تعمل كحكومات ظ ّل) ،وأن تكون األحزاب قادرة على
تطبيق برامج يحاسبها الناخبون على أساسها .وعليه ،كان من الضروري أن يتم إرساء أطر وأنماط تفكير
جديدة ضمن نظامنا السياسي.
اإلصالح حاجة ال غنى عنها
بحلول العام  ،2011تباطأ التقدم على مسار اإلصالح .وطغت األزمات العالمية المالية ،وأزمات الطاقة
والغذاء على بوادر التقدّم االقتصادي واإلصالحي .كما حصدت الصراعات اإلقليمية الكثير من الخسائر،
وكان هناك مقاومة للتغيير من أصحاب المصالح ،في حين وقف البعض خارج العملية ينتقدون ويرفضون
االنخراط في الحوار والتغيير.
ّ
محطات إنجاز
لقد كان اإلصالح بحاجة إلى من يقرع الجرس ،وهذا ما فعله الربيع العربي .فقد قمنا بتحديد
لإلصالح من أجل مواكبة طموحات شعبنا وتأمين مستقبل بلدنا .لقد أرسينا قواعد التغيير في الدستور ،حامي
الحقوق والحريات .وعليه ،تم تعديل ثلث الدستور بهدف تقوية الضمانات للحقوق والحريات المدنية،
وتعزيز الفصل والتوازن بين السلطات .كما تم وضع أطر دستورية جديدة لمسؤوليات الملك ،ونصوص
إضافية أنتجت محكمة دستورية وهيئة مستقلة لالنتخاب.
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وقد تمثلت المهمة األولى للهيئة المستقلة لالنتخاب بإجراء انتخابات نيابية في كانون ثاني  2013واإلشراف
عليها .وبالرغم من محاوالت البعض للترويج لمقاطعتها ،وصلت نسب التسجيل إلى  .%70وقام مراقبون
سجلت نسب مشاركة هي من
محليون ودوليون بمراقبة جميع مراحل عملية االقتراع .وفي يوم االقتراعُ ،
األعلى في تاريخ األردن .والمجلس النيابي الجديد يضم كتالً نيابية تمثل تيارات وطنية ،وإسالمية،
ويسارية ،وناشطين وقياديين لحركات شعبية .كما أن  %61من أعضاء مجلس النواب هم أعضاء ألول
مرة .ويضم المجلس  18امرأة 15 ،منهن فزن بمقاعدهن عبر نظام الكوتا النسائية ،و 3فزن بمقاعدهن عن
القائمة الوطنية والدوائر المحلية .واضطلع هذا المجلس النيابي بدور للمرة األولى في تاريخه وهو مشاورته
في اختيار رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ،وشرع بمناقشة التصويت على الثقة للحكومة الجديدة بكل
حيوية وحماس.
وضمن مسؤوليتي كضامن لعملية اإلصالح السياسي ،فإنني عازم على المضي قدماً .فقد سعيت من خالل
أربع أوراق نقاشية إلى إطالق حوار عام حول الخطوات المستقبلية .كما أننا عززنا من ضوابط الفصل
والتوازن بين السلطات بهدف حماية التعددية ،وجعل العمل السياسي متاحا بشكل متسا ٍو أمام الجميع ،وذلك
عبر إجراءات تحول دون إساءة استخدام السلطة من أجل التضييق على اآلخرين أو تهميشهم .واآلن ،بات
من الضروري لثقافة األحزاب السياسية أن تستمر بالتقدم ،وأن يتم تطوير الجهاز الحكومي من أجل دعم
االنتقال التدريجي نحو نظام حكومي برلماني مكتمل العناصر .كما ال بد من تدعيم مستوى الثقة الشعبية في
المؤسسات العامة (ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة للنزاهة الوطنية ،ولجنة لتقييم التخاصية ،وإجراءات للقضاء
المستعجل للنظر في قضايا الفساد ،وبما يضمن أن تأخذ العدالة مجراها).
ومن أهم شروط نجاح هذه العملية مشاركة المواطنين ،والمقصود بذلك ليس مجرد التعبير عن آرائهم ،ولكن
االستماع لآلخرين باحترام ،بغية الوصول بشكل جماعي لحلول قابلة للتنفيذ ألولويات وطنية مثل إيجاد
فرص العمل ،وتعزيز مصادر الطاقة والمياه وغيرها .إنني أنظر للمواطنة الفاعلة ،كأكثر من مجرد حق،
إنها مسؤولية ،فهي تشكل جوهر التطور السلمي واألمن واالستقرار .كما أن بناء الثقافة الديمقراطية،
المستندة في جوهرها إلى المواطنة الفاعلة ،هو صلب المبادرة األردنية الجديدة "ديمقراطي" التي تهدف
لدعم المجتمع المدني ،خاصة القادة الشباب والناشطين في المجتمعات المحلية.
إننا في األردن نر يد إصالحا ال رجعة عنه؛ إصالحا مبنيا على التغيير السلمي والمتدرج والتعددية واحترام
اآلخرين .فمن خالل المضي بشكل حازم نحو خيار اإلصالح ،رغم كل التحديات األمنية المحيطة بنا فعليا ً
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من كل الجهات ،وأيضا ً عبر إطالق عملية تحول سياسي غير مسبوقة ترتكز إلى مبادئ إدماج الجميع
والمشاركة ،تمكنا من تدعيم أسس أمننا القائمة على الوحدة الوطنية.
إن العالم الديمقراطي أجمع معني بمثل هذا النموذج للتطور التدريجي ،وسيمثل نجاحنا نجاحا ً للعالم
الديمقراطي أيضاً ،ويمكن دعم نجاح هذا النموذج عبر ثالث وسائل:
أوالً ،اقتصادياً .لقد ترك التباطؤ االقتصادي العالمي أثرا ً صعبا ً على األردنيين ،يمكن استشعاره في
الخيارات الصعبة التي يمضي بها الوطن الستعادة الديمومة المالية .وقد أشادت المؤسسات العالمية بخطتنا
الوطنية ،والدعم المستمر ضروري لتوفير الفرص وبث روح األمل ،واالستقرار إذ يواجه الناس تجربة
التغيير.
وهنا علينا أن نؤكد أن الدعم الدولي ضروري أيضا ً للتعامل مع كارثة الالجئين السوريين اآلخذة باالتساع.
فحتى اآلن ،بلغت نسبة الالجئين السوريين  %10من السكان ،ومن الممكن لهذه النسبة أن تتضاعف مع
حلول نهاية العام .إن أقوى االقتصاديات في العالم عاجزة عن مواجهة مثل هذه النسب لوحدها ،يضاف إلى
ذلك حقيقة أن األردن هو رابع أفقر دولة في العالم في المصادر المائية ،ويستورد  %96من احتياجاته من
الطاقة و %87من الغذاء .وعليه ،فإن المجتمع الدولي يدرك أنه يجب أال يترك األردن وحيدا ً في تحمل
التبعات االقتصادية واألمنية الهائلة ،فقد بات المزيد من الدعم لالجئين حاجة ملحة.
وبالتوازي مع ذلك ،ال بد من بذل جهد دبلوماسي نحو عملية انتقال سياسي شامل ،والتي تمثل الحل الوحيد
القادر على إنهاء إراقة الدماء ،والحيلولة دون تفكك سوريا ونمو التطرف ،ووقف التداعيات اإلقليمية
والصراع المذهبي ،ومواجهة خطر األسلحة الكيماوية .لقد نمت جميع هذه المخاطر ،كما حذّرت سابقا،
بسبب طول أمد النزاع واستمراره .إن العالم لم يعد بإمكانه أن ال يتوافق على حل سياسي انتقالي يشمل
الجميع [في سوريا].
أما ثالث وسائل الدعم فتتمثل في ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي ،والذي يع ّد القضية
المركزية في إقليمنا ،وفتيل إشعال التطرف في الشرق األوسط وأبعد من ذلك .إن األردن في مقدمة الداعين
لحل الدولتين ،الذي تدعمه مبادرة السالم العربية ،والذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة
للحياة على التراب الوطني الفلسطيني ،بما ينهي احتالال تجاوز  46عاماً ،ويوفر إلسرائيل األمن الحقيقي
الذي يستطيع السالم فقط أن يضمن استمراره .وقد جاء استئناف المفاوضات في تموز الماضي شهادة على
ما يمكن إنجازه بتوافر قيادة أمريكية بمساندة إقليمية ودولية واسعة .ومن المؤكد أن العملية ستكون صعبة،
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لكن البدائل ،وبكل صراحة ،ال يمكن تصورها .وعلينا أن نتذكر هنا أن اإلقليم والعالم سيغدوان أكثر أمنا ً
بتحقيق السالم.
وأخيرا ،فإن التغيير التدريجي والتوافقي واالعتدال والتعددية واحترام اآلخرين تمثل أركان التقدّم والتطور
واألمن واالستقرار بين الدول وداخلها ،وهي قيم يتميز بها األردن .وبينما تتكشف األحداث اإلقليمية،
سنستمر في متابعة مسارنا اإلصالحي ،بهدف تأمين المستقبل الزاهر الذي يستحقه شعبنا.
إن األردن يسير على طريق يبلور من خالله نموذجا ذاتيا ً يقلب التحديات إلى فرص .وتاريخنا شاهد على
منعتنا وقدرتنا ،كأردن وكأردنيين وأردنيات ،على تجاوز التحديات بمرونة ،وعلى حقيقة أننا قادرون على
إنجاز الكثير بالقليل ،وهذا مسار يستحق دعم المجتمع الدولي برمته.
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