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اإّن فل�شفة كتب التكليف عند ت�شكيل احلكومات هي التاأ�شري املبا�شر على اأهم الق�شايا واملحاور 

التنفيذية  الربامج واخلطط  والعمل على و�شع  الرتكيز عليها،   املكلَّفة  للحكومة  ُيراد  التي 

املالئمة لها،  وكذلك القيام مبا يلزم من اإجراءات �شمن اإطار زمني مرتبط بخطة تنفيذية،  

ومن ناحية اأُخرى العمل على تعزيز اإ�شالحات �شمن قطاع معني. والغاية من ذلك هي توجيه 

احلكومات نحو الق�شايا الوطنية التي تقع على �شّلم الأولويات عند امللك بغية الو�شول اإلى 

وحت�شني  ال�شاملة،   التنمية  وحتقيق  الوطني،   البناء  م�شرية  ا�شتمرار  وهو  الأ�شمى  الهدف 

واقت�شاديًا  �شيا�شيًا  ومتكينهم  لهم،   الف�شلى  اخلدمات  وتقدمي  املواطنني،   معي�شة  م�شتوى 

واجتماعيًا وثقافيًا.

املحاور  لأهم  الأمة  جمل�س  انتباه  لفت  اإلى  رئي�س  ب�شكل  تهدف  العر�س  خطب  فاإن  كذلك،  

ال�شلطتان الت�شريعية والتنفيذية بتن�شيق  والق�شايا التي كّلف بها امللك حكومته لكي تقوم 

اإطار الد�شتور،  لإجناز الت�شريعات الالزمة،  وتفعيل العمل  اجلهود،  والعمل امل�شرتك �شمن 

التي  الق�شايا  لأولوية  ومراعاتها  للخطط  تنفيذها  مدى  ومتابعة  احلكومة،   على  الرقابي 

لل�شلطتني  الهادي  الطريق  هي  العر�س  وخطب  التكليف  كتب  فاإن  لذلك،   معاجلتها.  تنوي 

الرتكيز  يجب  التي  الأولوية  ذات  وامل�شكالت  القطاعات  حتديد  يف  والت�شريعية  التنفيذية 

عليها لتحقيق اإجناز ملمو�س يف املحاور والق�شايا املختلفة.

بتنفيذ  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتني  التزام  مدى  على  الوقوف  املراجعة  هذه  وحتاول 

الربامج املتعّلقة باملحاور التي وردت �شمن كتب التكليف وخطب العر�س خالل فرتة حكم امللك 

عبداهلل الثاين،  والق�شايا التي �شملتها التوجيهات امللكية. حيث ابتداأ التحليل املتعّلق بكتب 

بخطب  املتعّلق  التحليل  ابتداأ  فيما    ،)1999( الروابدة  الروؤوف  عبد  حكومة  من  التكليف 

العر�س من الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الأردين الثالث ع�شر )2000(.

العملية  وامل�شارات  اإجنازها،   املطلوب  لالأهداف  امللكية  الروؤية  التكليف  كتب  ت�شمنت  وقد 

املنا�شبة لذلك �شمن املحاور التالية:

1. قيم الدولة املدنية.

2. الوحدة الوطنية.

3. الفقر والبطالة.

4. املياه والطاقة. 

تقدمي
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5. الإعالم. 

6. التنمية القت�شادية وال�شتثمار. 

7. الإ�شالح وتعزيز الدميقراطية واملوؤ�ش�شة الت�شريعية. 

8. الإ�شالح الق�شائي.

9. ال�شباب والتعليم.

10. ال�شحة. 

11. الثقافة.

12. املراأة. 

13. الإدارة العامة.

14. ال�شيا�شة اخلارجية. 

15. دعم القوات امل�شّلحة.

هة ملجل�س الأمة منذ الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة الثالث ع�شر  اأما خطب العر�س املَوجَّ

حتى الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة الثامن ع�شر،  فقد ت�شمنت الروؤية امللكية لالأهداف 

املطلوب اإجنازها،  وامل�شارات العملية املنا�شبة لذلك �شمن املحاور التالية:

1. التنمية ال�شاملة. 

2. الوحدة الوطنية.

3. الدميقراطية والإ�شالح ال�شيا�شي.

4. الق�شاء.

5. القطاع القت�شادي.

6. الإعالم.

7. املراأة وال�شباب والتعليم.

8. ال�شحة.

9. الفقر والبطالة.

10. الإدارة العامة. 

11. القوات امل�شلحة والأجهزة الأمنية.

12. ال�شيا�شة اخلارجية.
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 أوالً: تفاعل السلطتني التنفيذية 

والترشيعية مع التوجيهات امللكية

اعتمدت هذه املراجعة يف تقييم مدى ا�شتجابة احلكومات وجمال�س الأمة للتوجيهات امللكية،  

على منهجية الو�شف وامل�شح �شمن م�شارين:

هة للحكومات.  نة يف كتب التكليف املَوجَّ الأول: ا�شتعرا�س التوجيهات امللكية املت�شمَّ

هة اإلى جمل�س الأمة. نة يف خطب العر�س املَوجَّ الثاين: ا�شتعرا�س التوجيهات امللكية املت�شمَّ

ويتبني من خالل ا�شتعرا�س هذين امل�شارين وحتليل معطياتهما العامة،  اأن احلكومات وجمال�س 

الأمة مل تلتزم بالتوجيهات امللكية الواردة يف كتب التكليف وخطب العر�س ب�شكل وا�شح يف 

بع�س املحاور،  وب�شكل ن�شبي يف حماور اأخرى. 

اإّن ما يوؤكد هذا ال�شتنتاج هو:

»تكرار« التوجيهات التي تت�شمن الروؤى امللكية يف كّل حمور من املحاور امل�شار اإليها �شابقًا،    .1

للحكومات املتعاقبة،  وملجال�س الأمة يف دوراتها املتعاقبة اأي�شًا.

احلكومات  تغيري  اإلى  يلجاأ  حيث  هذه،   اللتزام«  »عدم  ظاهرة  اإزاء  امللك  به  يقوم  ما   .2

الر�شينة،  حتى و�شل عدد  امللكية  للتقاليد  تلو الأخرى،  م�شتندًا  املرة  واإعادة ت�شكيلها 

هذه  اإعداد  وقت  وحتى  الد�شتورية  �شلطاته  توليه  منذ  حكومة   16 اإلى  احلكومات  هذه 

املراجعة. 

ما يقوم به جاللته عندما يقّدم الإ�شناَد امللكي املبا�شر للحكومة اأو اإحدى وزاراتها يف واحد   .3

اأو اأكرث من املحاور التي تتطلب عماًل ل يحتمل التاأجيل. ومن الأمثلة على ذلك م�شروع 

جّر مياه الدي�شي اإلى عّمان،  فبعد تفاقم الأزمة املائية اإلى حّد ل ميكن احتماله يف اأكرب 

التجمعات ال�شكانية يف اململكة،  بدا وا�شحًا اأن الإ�شناد امللكي املبا�شر هو الذي �شاهم يف 

انطالقة امل�شروع واإجنازه يف فرتة زمنية قيا�شية. وهناك مثال اآخر للحّث على اللتزام 

بتطبيق القانون،  وذلك عندما قال جاللته يف اأحد اللقاءات العامة،  وبتلقائية اعتادها 

قوا القانون حتى على ابني«،  وهي ر�شالة ودعوة وا�شحة من جاللته  املواطنون منه: »طبِّ

اإلى احلكومة باأجهزتها املختلفة اإلى عدم الرتدد يف تطبيق القانون على اجلميع بو�شفه 

مقيا�شًا لقيم الدولة املدنية احلديثة. 

تبّني جاللته الكثري من املبادرات لدفع عملية الإ�شالح والتمكني يف جميع املحاور بهدف   .4

اإحداث التنمية ال�شاملة التي تنعك�س على املواطن ب�شكل مبا�شر. ومن الأمثلة على ذلك: 

العمل على اإ�شدار الأجندة الوطنية،  واإطالق مبادرات على غرار »كلنا الأردن« و»الأردن 
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اأوًل«،  وقيام جاللته بالإيعاز بت�شكيل جلنة لإ�شرتاتيجية تطوير وتنمية املوارد الب�شرية 

ومتابعتها.

ِقبل  من  امللكية  للتوجيهات  ال�شتجابة  مبدى  يتعّلق  ما  يف  الآتية  املالحظات  اإيراد  وميكن 

احلكومات وجمال�س الأمة:

ال�شعبي  الغ�شب  تثري  التي  �شيا�شتها  من  اأيٍّ  حيال  النقد  ب�شهام  احلكومات  ُتواَجه  عندما   .1

-كما حدث يف مطلع عام -2018 فاإنها تلوذ بـ»الق�شر« طلبًا للحماية والإ�شناد،  اعتمادًا 

على ر�شيده ال�شعبي الذي ل ين�شب،  وذلك على العك�س متامًا مما يجب عليها القيام به يف 

املحّطات الوطنية احلرجة،  اإذ ينبغي اأن تتوّلى بنف�شها �شرح وتف�شري اإجراءاتها بخطاب 

�شريح ومنطقي وعقالين بالعتماد على اأدواتها وعلى الو�شائل املتاحة لها،  واأن تتحمل 

بجراأة  ال�شارع  فعل  ردود  وامت�شا�س  اإليه،   ذهبْت  ما  ب�شواب  املواطنني  اإقناع  م�شوؤولية 

و�شجاعة.

اأنها  ل تعرتف احلكومات بظاهرة »عدم اللتزام الكامل بالتوجيهات امللكية«. واملفارقة   .2

ُتبدي عبارات ال�شمع والطاعة عندما يتحدث امللك يف حمور معني،  وعندما يبداأ جاللته 

امل�شرَي فعليًا،  فاإنها تبقى �شاكنة غالبًا،  ول حتاذيه اخلطوة باخلطوة.

اأن  اإّل  فعاًل،   اإجنازها  مت  العر�س  وخطب  التكليف  كتب  يف  وردت  ق�شايا  هناك  اأن  رغم   .3

هذا مل يكن َليحدث لول طْرحها مرارًا وتكرارًا يف اخلطاب امللكي،  ولول جلوء امللك اإلى 

الرتكيز املبا�شر على هذه الق�شايا ومتابعة تنفيذها ب�شكل مبا�شر. على �شبيل املثال؛ ما 

انفّك  ما  اإذ  الالمركزية.  النتخابات  بقانون  املتعلق  ال�شيا�شي  الإ�شالح  حمور  يف  حدث 

جاللته يطالب بت�شريع قانون لالنتخابات الالمركزية منذ بواكري عهده،  لكن اإجناز هذا 

القانون مل يتم اإّل يف فرتة الربملان ال�شابع ع�شر )2013-2016(. وهناك مثال اآخر يتعلق 

مبحور اإ�شالح اجلهاز الق�شائي،  وهو املو�شوع الذي مل يِغب اأبدًا عن خطب العر�س. فقد 

قام جاللته بت�شكيل جلنة تعنى باإ�شالح اجلهاز الق�شائي برئا�شة زيد الرفاعي يف ت�شرين 

الأول 2016. 

فيها  تتوّلى  التي  الزمنية  الفرتة  ر  بِق�شَ اإجنازاتها  حمدودية  تعّلل  كانت  احلكومات  لأن   .4

ه امللكي اإلى اإطالة عمر احلكومة مبا يتما�شى مع الفرتة الد�شتورية  امل�شوؤولية،  ذهب التوجُّ

ر قيا�س مدى جناحها. ملجل�س النواب،  لكن حداثة هذه التجربة جتعل من املتعذِّ

يف  الربملان  على  اأي�شًا  َي�شُدق  التكليف،   لكتب  احلكومات  ا�شتجابة  مدى  عن  ذكُره  �شبق  وما 

تعاطيه مع خطب العر�س،  ففي الوقت الذي وا�شل فيه امللك التاأكيد يف ُخَطبه على الأولويات 

ال�شرورية ملتابعة امل�شرية الوطنية للنهو�س بالقطاعات كافة ومعاجلة الق�شايا وامل�شاكل يف 
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جميع املحاور امل�شار اإليها،  فاإّن ظاهرة التباطوؤ يف الإجناز تبدو وا�شحة،  مع الإ�شارة اإلى اأن 

التنفيذ،   بها  الأمة تختلف عنها يف احلكومة،  فاحلكومة مناط  العمل يف جمل�س  ديناميات 

بينما يناط الت�شريع والرقابة مبجل�س الأمة.

وتت�شح ظاهرة التباطوؤ يف اأداء جمل�س الأمة،  من تكرار التوجيهات امللكية للمجل�س واإعادة 

تذكريه بالقيام باخلطوات الت�شريعية املطلوب اإجنازها يف معظم الق�شايا،  والإ�شارات امللكية 

عن عدم الر�شا عّما مت اإجنازه اأحيانًا. مع التنويه اإلى اأن املجل�س قام باإجنازات ل ُتنكر يف 

بع�س املحاور.

ثانياً: أبرز املحاور يف كتب التكليف 

اأ- حمور قيم الدولة املدنية 
لقد تعاطت كتب التكليف للحكومات املتعاقبة )من حكومة عبدالروؤوف الروابدة اإلى حكومة 

د.هاين امللقي الثانية( مع القيم احلقيقية لروح الدولة املعا�شرة اأو املدنية،  والتي اأكد امللك 

اإلى  �ُشكلت يف عهده  التي  داعيًا احلكومات  واعتمادها كمنهج حكم،   بها  الأخذ  على �شرورة 

اللتزام بها وعّدها اأ�ُش�شًا ينبغي العمل على تر�شيخها يف الدولة الأردنية.

كما طرَح جاللته الأفكار الرئي�شة املتعلقة بقيم الدولة املدنية يف الأوراق النقا�شية ال�شبع 

التي ُن�شرت خالل ال�شنوات الأخرية ولقت اهتمامًا وطنيًا وا�شعًا.

مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

اأ�شا�س  ل م�شوؤولية الإجناز هما  امل�شاءلة وحتمُّ املْطلقة مقرونًا مببداأ  ال�شفافية  »اإن مبداأ   -

ه اإلى حكومة في�شل الفايز،  22 ت�شرين الأول 2002(. النجاح« )من كتاب التكليف املَوجَّ

»العدل اأ�شا�س احلكم. فاملواطنون جميعًا اأمام القانون �شواء،  ول ف�شل لأحد على الآخر   -

اجلميع  اأمام  الفر�س  تكافوؤ  تقت�شي  والعدالة  الوطن،   لهذا  ويعطي  يقدم  ما  مبقدار  اإل 

�شرائح املجتمع وفئاته« )من  الوطن وخمتلف  اأرجاء  �شائر  التنمية على  وتوزيع مكا�شب 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الثالثة،  20 متوز 2003(. كتاب التكليف املَوجَّ

خالل  من  وماأ�ش�شتها  الإ�شالح  وترية  ت�شريع  على  املقبلة  املرحلة  يف  معقود  عزمنا  »اإن   -

الأجندة الوطنية التي بدت مالحمها بدقة و�شمولية بقدر ما تتطلب مراحلها كلها ودون 

ا�شتثناء لقناعة وم�شاركة كل الأردنيني والأردنيات،  وبخا�شة اأن املواطنة لي�شت عالقة 
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اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  واحد«  وم�شري  اإنتاجية  �شراكة  بل  الدولة،   مع  ريعية 

حكومة عدنان بدران،  5 ني�شان 2005(.

اإلخ« )من  اإذ نوؤكد على �شرورة اللتزام بالقوانني يف كل ما تقوم به احلكومة...  »ونحن   -

ه اإلى حكومة �شمري الرفاعي الأولى،  9 كانون الأول 2009(. كتاب التكليف املَوجَّ

يف  واجلّدية  الفر�س،   وتكافوؤ  واجلدارة  والعدالة  وامل�شاءلة  ال�شفافية  مبادئ  »تر�شيخ   -

حماربة الف�شاد والوا�شطة واملح�شوبية،  وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية،  ل�شتعادة 

ه اإلى حكومة عبداهلل الن�شور  ثقة املواطنني مبوؤ�ش�شات الدولة« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الثانية،  9 اآذار 2013(.

اإل بتعزيز مبداأ �شيادة  ال�شيا�شي ل يحقق ثماره املرجّوة  اأن الإ�شالح  »ومما ل �شك فيه   -

ه حلكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. القانون« )من كتاب التكليف املَوجَّ

ب- حمور الوحدة الوطنية
الوطنية،   الوحدة  يتعلق مبحور  ما  املتعاقبة يف  للحكومات  التكليف توجيهات  ت�شمنت كتب 

اأّي  من  املطلوب  اأن  الوا�شح  ومن  املحور.  هذا  يف  العمل  لكيفية  وت�شوراته  امللك  اأفكار  حتمل 

ت�شتطيع  ما  وهو  الوطنية،  الوحدة  باأهمية  الوعي  تكري�س  هو  الأولى  بالدرجة  حكومة 

احلكومات القيام به من خالل اأجهزتها الإعالمية والثقافية من ناحية، ومن ناحية اأخرى 

ه حيثما لزم الأمر وبالتعاون مع جمل�س  من خالل اإقرار الت�شريعات التي ت�شاند هذا التوجُّ

الأمة. ويالَحظ اأن امللك اأعاد التذكري املرة تلو الأخرى باأهمية هذا املحور.

مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

ومتنحه  القوة  الوطن  تعطي  التي  الأ�شا�شية  املقومات  اأحد  هي  الوطنية  الوحدة  »اإّن   -

العرب  لكل  الدوام وطنًا  الأردن على  كان  لقد  التفتيت والخرتاق.  املنعة،  وحتول دون 

ومنوذجًا ملجتمع الأ�شرة الواحدة املتالحمة يف ال�شراء وال�شراء،  اجلميع فيه �شركاء يف 

اإن الأردنيني جميعًا،  رجاًل ون�شاء،   العمل والبناء وحماية الوطن واللتزام مب�شاحله. 

مهما كانت منابتهم واأجنا�شهم واأديانهم واأفكارهم،  مت�شاوون اأمام القانون،  �شركاء يف اأداء 

الواجبات والتمتع باملنافع. اإن تعزيز الوحدة الوطنية يتم ب�شيادة القانون على اجلميع 

وتطبيق  الإن�شان،   حقوق  وحماية  الدميقراطي،   النهج  وتر�شيخ  �شبب،   لأّي  متييز  دون 

مبادئ العدالة وفق اأ�ش�س �شليمة وا�شحة،  واإقامة التوازن بني اأقاليم الدولة ومناطقها،  

وتطبيق القانون بحزم على كل َمن يثري النعرات اأو يحاول العبث بالن�شيج الوطني« )من 
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ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(. كتاب التكليف املَوجَّ

»اإّن اأول الأهداف واأنبلها هو احلفاظ على الوحدة الوطنية،  فاجلبهة الداخلية املتما�شكة   -

الأردن  ت�شون  التي  وحدها  هي  الواحد،   والفريق  املحبة  روُح  اأفرادها  بني  ت�شود  التي 

التكليف  كتاب  )من  وا�شتقراره«  اأمنه  على  وحتافظ  وازدهاره،   تطوره  وتعزز  وحتميه 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الأولى،  19 حزيران 2000(. املَوجَّ

»اإّن وحدتنا الوطنية ركيزة اأ�شا�شية،  يقوم عليها بنيان املجتمع الأردين،  وهي بالن�شبة   -

العبث به« )من كتاب  اأو  اأحمر،  ل ينبغي لأحد جتاوزه  لنا كما قلُت يف غري مرة،  خّط 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الثانية،  14 كانون الثاين 2002(. التكليف املَوجَّ

»اإّن احلفاظ على وحدتنا الوطنية وحمايتها من اأّي �شكل من اأ�شكال العبث بها اأو الإ�شاءة   -

ه اإلى حكومة  اإليها هو ركيزة اأ�شا�شية يف �شّلم اأولوياتنا الوطنية« )من كتاب التكليف املَوجَّ

علي اأبو الراغب الثالثة،  20 متوز 2003(.

الفوارق. فهذا  الداخلية ومتانتها،  فتتطلب تعظيم اجلوامع وجتاوز  »اأما وحدة جبهتنا   -

بالت�شاوي،   اجلميع  فيه  يت�شارك  بالإخاء،   ترابه  وُجبل  املحبة،   على  ُبني  الذي  الوطن 

وي�شاهمون يف تر�شيخ عي�شنا امل�شرتك،  ويتقدمون يف املراتب على اأ�شا�س الإخال�س للوطن 

والعمل والإجناز،  وهويتنا الوطنية الواحدة واجلامعة ل تقبل التفتيت ول التجزئة« 

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�شرين الثاين 2007( )من كتاب التكليف املَوجَّ

»اإّن وحدتنا الوطنية هي خّط اأحمر ل ميكن اأن ن�شمح لأيٍّ كان بتجاوزه اأو الإ�شاءة اإليها   -

ه اإلى  والتي يجب اأن تبقى دائمًا فوق كل الختالفات واخلالفات« )من كتاب التكليف املَوجَّ

حكومة عون اخل�شاونة،  17 ت�شرين الأول 2011(.

ت- حمور الفقر والبطالة 
اإن الفقر والبطالة من اأبرز املع�شالت التي تواجه الدولة الأردنية،  وهذا يف�ّشر العناية امللكية 

العمل للحّد منهما من خالل طرح  امل�شاألتني،  وحّثه احلكوماِت على  التكليف بهاتني  يف كتب 

اإ�شرتاتيجيات وحلول ي�شهم بها القطاُع اخلا�س وت�شمل التدريَب املهني وجذَب ال�شتثمارات 

وتوزيَع مكت�شبات التنمية.



تقرير حالة البالد: املضامني الرئيسة لكتب التكليف وُخطَب العرش  يف عهد امللك عبدالله الثاين ابن الحسني )2017-1999(

11

مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

»اإّن البطالة والفقر َهّمان كبريان يواجهان الوطن ويعيقان عملية النمو والنماء،  ويوؤثران   -

على قدرات الوطن ويزيدان يف معاناة املواطن الذي ن�شعى كها�شميني دائمًا لتوفري حياة 

كرمية له ولأبنائه وبناته ما و�شعنا اجلهد والإمكانات. لذلك فاإن على احلكومة اأن ت�شع 

يف  �شاملة  تنمية  بعملية  بالقيام  امل�شكلتني،   لهاتني  اجلاّد  الت�شدي  اأولوياتها  مقدمة  يف 

جميع املجالت،  وتعزيز دور �شناديق العون الجتماعي وتكامل اأدوارها وتوحيد مظلتها 

الإدارية،  وتنفيذ احلزمة الجتماعية بجدية متناهية،  واإجراء درا�شة عملية واقعية 

حتدد حجم امل�شكلة وواقعها بال�شعي اإليها وعدم الكتفاء بانتظار ال�شكاوى والتدخالت،  

فاملواطن �شاحب حق يف العمل واحلياة الكرمية ول يجوز اأن حتول بينه وبينهما اأّي اأ�شباب 

اأو تربيرات. اإّن ت�شريع اإحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الوافدة بحاجة اإلى جّدية 

يف التنفيذ وو�شوح يف اخلطة،  كما يجب �شرعة التحرك لت�شدير العمالة الأردنية اإلى 

ه اإلى  الدول ال�شقيقة التي اأبدت تفهمًا م�شكورًا يف هذا املجال« )من كتاب التكليف املَوجَّ

حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.

»وما زالت التحديات التي تفر�شها التطورات الإقليمية والعاملية ُتلقي بظاللها علينا،  وما   -

زلنا نعاين من م�شكلَتي الفقر والبطالة وعبء املديونية و�شعف انعكا�س النمو القت�شادي 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الثانية،  14  على حياة املواطنني« )من كتاب التكليف املَوجَّ

كانون الثاين 2002(.

ن�شبة  وترفع  اقت�شاديًا،   اإجنازًا  حتقق  التي  هي  اإليها  نروم  التي  القت�شادية  »التنمية   -

اجلميع  وحتفز  البطالة،   من  وحتّد  ب�شمولية،   العمل  فر�س  وتوفر  القت�شادي،   النمو 

ه  لرف�س العزوف عن العمل وللم�شاركة التامة يف ح�شاد خرياته« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اإلى حكومة في�شل الفايز،  22 ت�شرين الأول 2002(.

باعتبارهما  الأولويات القت�شادية والجتماعية،   تت�شدرها  القادمة  للمرحلة  »روؤيتنا   -

عامَلني متكاملني. ولذلك فاإن حتقيق معدلت منو م�شتدامة،  وتعزيز تناف�شية اقت�شادنا 

ال�شراكة  من  بيئة  يف  وال�شتثمار  للعمل،   اخلا�س  القطاع  اأمام  املجال  واإتاحة  الوطني،  

لالأردنيني  العمل  فر�س  وتوفري  الإنتاجية  لزيادة  احلكومة  مع  والفاعلة  احلقيقية 

مبفهومة  الجتماعي  وال�شتقرار  الأمن  لتحقيق  اأ�شا�شية  متطلبات  هي  والأردنيات،  

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�شرين الثاين 2007(. ال�شامل« )من كتاب التكليف املَوجَّ

امل�شتوى  حت�شني  اإلى  يوؤدي  مبا  املحافظات  بني  التنموي  التوازن  درجات  اأعلى  »حتقيق   -

العمل على حماية  اأي�شًا من  الفقر والبطالة. ول بد  للمواطنني كافة وحماربة  املعي�شي 
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الطبقات الفقرية،  وتقوية اأدوات العمل املوؤ�ش�شي لرعاية املحتاجني« )من كتاب التكليف 

ه اإلى حكومة �شمري الرفاعي الأولى،  9 كانون الأول 2009(. املَوجَّ

احلكومة  من  ي�شتدعي  وهذا  اأولوياتنا،   اأبرز  يعّد  املواطن  معي�شة  م�شتوى  حت�شني  »اإّن   -

تنفيذ الربامج التنموية القت�شادية والجتماعية،  ويف مقدمة ذلك تعزيز ال�شتقرار 

القت�شادي،  ورفع معدلت النمـو،  ومعاجلة ق�شايا الفقر والبطالة« )من كتاب التكليف 

ه اإلى حكومة عون اخل�شاونة،  17 ت�شرين الأول 2011(. املَوجَّ

البطالة  متالزمُة  وتبقى  الطموح.  دون  اأنها  اإل  القت�شادية،   الإجنازات  من  »فبالرغم   -

نا الأّول. فاأولوية احلكومة هي توفري فر�س العمل بالتعاون مع القطاع اخلا�س،   والفقر همَّ

من خالل جذب وتعظيم ال�شتثمارات املحلية والعربية والأجنبية،  وحماربة الفقر وفق 

فايز  حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  خطاب  )من  املجال«  هذا  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 

الطراونة،  27 ني�شان 2012(.

لنعكا�شات  الت�شدي  اأي�شًا  املطلوب  فمن  املايل،   ال�شبط  �شيا�شات  تنفيذ  مع  »وبالتوازي   -

اأولويتنا  هم  الذين  املواطنني،   على  عة  املتوقَّ املالية  والتحديات  القت�شادية  الظروف 

ه  الأولى والأهم،  خا�شة الفئات الفقرية وذات الدخل املحدود« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اإلى حكومة عبداهلل الن�شور الأولى،  10 ت�شرين الأول 2012(.

وتنفيذ  ال�شرورية،   القت�شادية  الإ�شالحات  حتقيق  متابعة  من  اأي�شًا  بد  »ول   -

كتاب  )من  الت�شغيل«  اإ�شرتاتيجية  راأ�شها  وعلى  املو�شوعة،   واخلطط  الإ�شرتاتيجيات 

ه اإلى حكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. التكليف املَوجَّ

ث- حمور املياه والطاقة
فائقة،   عناية  الأردن،  منها  يعاين  والتي  والطاقة،  املياه  م�شكلَة  الثاين  عبداهلل  امللك  اأولى 

جميع  جاللته  ودعا  للتنمية.  ومعيقات  اأزمات  من  الوطن  يعانيه  ملا  كامل  وعٍي  على  يدّل  ما 

احلكومات اإلى اإيالء هذه امل�شكلة املزدوجة اأهمية خا�شة من خالل العمل على اإ�شرتاتيجيات 

متعددة ق�شرية ومتو�شطة وبعيدة املدى،  بحيث يتم تفادي الأ�شرار الناجمة عن هذه امل�شكلة 

القيام به يف هذا املحور لثماين  اإلى ما يجب  اأن جاللته قد كّرر الإ�شارة  املرّكبة. ويالَحظ 

حكومات متعاقبة.
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مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

املياه  وم�شادر  م�شتوردة،   والطاقة  م�شتمر،   تزايد  يف  واملياه  الطاقة  من  ا�شتهالكنا  »اإّن   -

�شحيحة،  ولذا فاإن احلاجة ت�شتدعي تكثيف البحث والتنقيب عن م�شادر الطاقة وبخا�شة 

ال�شخر الزيتي وتكثيفه كذلك عن م�شادر جديدة للمياه وتطوير القائم من هذه امل�شادر،  

والتو�شع يف اإن�شاء ال�شدود،  وتر�شيد ا�شتخدامات املياه ومنع الهدر فيها،  وت�شريع عملية 

مياهها.  ا�شتعمال  اإعادة  وحماولة  التنقية  حمطات  وحت�شني  التوزيع،   �شبكات  جتديد 

باأمورهم  الهتمام  فاإن  ولذا  املا�شية،   ومرّبي  املزارعني  على  كبري  اأثر  للجفاف  �شيكون 

املوؤ�ش�شات  جميع  لها  تنه�س  اأن  يجب  ق�شوى  �شرورة  الآثار  تلك  جتاوز  على  وم�شاعدتهم 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(. املخت�شة« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اإ�شرتاتيجي َيعتمد  »اإن املياه عماد احلياة )وجعلنا من املاء كل �شيء حي(،  وهي عن�شر   -

وتنميتها،   املياه  م�شادر  على  املحافظة  ي�شتوجب  مما  الأردن،   يف  التنمية  م�شتقبل  عليه 

من  بد  ول  ا�شتعمالتها.  وتر�شيد  ونقلها،   تخزينها  كفاية  ورفع  اإدارتها،   ح�شن  و�شمان 

ممكنة  فاعلة  واآلية  وا�شحة  روؤية  اإلى  ت�شتند  التي  ة،   املَقرَّ املياه  اإ�شرتاتيجية  تنفيذ 

الق�شوى  الأهمية  املو�شوع  هذا  اإيالء  �شرورة  موؤكدًا  والبعيد،   املنظور  املدى  يف  التطبيق 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الأولى،  19 حزيران  التي ي�شتحق« )من كتاب التكليف املَوجَّ

.)2000

للتنمية  الرئي�شي  التحدي  هي  واملياه،   الطاقة  وبخا�شة  الطبيعية،   املوارد  �شّح  »اإّن   -

امل�شتدامة،  ولذلك نرى من ال�شروري العمل على توفري متطلبات اأمن التزود بالطاقة،  عرب 

حتقيق ال�شتخدام الأمثل مل�شادر الطاقة والبحث عن م�شادر الطاقة املتجددة والبديلة،  

وتقدمي كل امل�شاندة لالإ�شراع يف اإجناز برنامج الطاقة النووية لالأغرا�س ال�شلمية. ويف 

ما يرتبط بالأمن املائي،  فاإننا نوؤكد �شرورة تنفيذ م�شاريع تطوير امل�شادر املائية احلالية 

مثل  التقليدية،   غري  املائية  امل�شادر  ا�شتغالل  اإلى  بالإ�شافة  جديدة،   م�شادر  وتوفري 

بناء مزيد من ال�شدود،  وتو�شيع م�شاريع احل�شاد املائي وم�شاريع حتلية املياه« )من كتاب 

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�شرين الثاين 2007(. التكليف املَوجَّ

»ويف �شوء تداخل م�شاريع املاء والغذاء والطاقة،  على احلكومة اأن ت�شع الأطر املوؤ�ش�شية   -

اإدارة امل�شاريع يف هذه القطاعات وال�شتثمار فيها،   اأعلى درجات التن�شيق يف  التي ت�شمن 

والطاقة  الزيتي،   وال�شخر  الغاز  عن  والتنقيب  البديلة،   الطاقة  م�شاريع  يف  وخ�شو�شًا 

اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  البحرين«  ناقل  وم�شروع  الدي�شي،   مياه  وجّر  النووية،  

حكومة �شمري الرفاعي الأولى،  9 كانون الأول 2009(. 



14

»تعزيز الأمن الغذائي واملائي وتلبية احتياجات اململكة من م�شادر الطاقة،  عرب التخطيط   -

بعيد املدى واإقامة امل�شاريع الكربى القادرة على تلبية احتياجاتنا املتنامية« )من كتاب 

ه اإلى حكومة عبد اهلل الن�شور الثانية،  9 اآذار 2013(. التكليف املَوجَّ

�شببًا  ي�شكل  عامليًا  الطاقة  اأ�شعار  وارتفاع  م�شتمر،   تزاُيد  يف  الطاقة  من  ا�شتهالكنا  »اإّن   -

رئي�شًا يف زيادة مديونية الدولة. ولذلك،  فال بد من ال�شتمرار ب�شكل حثيث بالإجراءات 

التنفيذية لتنويع م�شادر الطاقة،  وبخا�شة الطاقة البديلة واملتجددة،  وحترير �شوق 

امل�شتقات النفطية،  وا�شتكمال الإجراءات التنفيذية للم�شاريع الكربى يف جمالت حيوية،  

اإلى حكومة هاين  ه  خا�شة يف قطاعات الطاقة واملياه والنقل« )من كتاب التكليف املَوجَّ

امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(.

ج- حمور الإعالم 
ما زال هناك نقد مَلكي لواقع الإعالم،  وحتفيز على امل�شّي ُقدمًا يف تطوير الإعالم وخمرجاته 

للو�شول اإلى اإعالم دولة ب�شقف عاٍل من احلرية امل�شوؤولة،  التي تراعي امل�شلحة العليا للوطن 

من خالل ممار�شة الإعالم ل�شلطاته الرقابية بكل اقتدار بعيدًا عن الأجندات ال�شخ�شية اأو 

الفئوية.

مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

واقع  ب�شدق عن  معرّبًا  يغدو  الرعاية والهتمام حتى  اإلى  الوطني بحاجة  اإعالمنا  »اإن   -

التي  امل�شوؤولة  احلرية  ومناخ  الدميقراطية  وم�شريته  واإجنازاته  وجهوده  الوطن  هذا 

يعي�س. اإّن الوطن بحاجة اإلى موؤ�ش�شة اإعالمية كفوؤة ت�شهم يف التوعية والتوجيه الوطني 

وحتمل ر�شالة الأردن احلديث اإلى العامل باأ�شره،  نقية �شافية،  من خالل �شحافة حرة 

تنفتح على  ومرئية  م�شموعة  واإذاعة  وامل�شداقية،   والتزان  بالر�شانة  تتميز  م�شوؤولة 

�شوؤون الوطن،  كل الوطن،  وتّعرب عنها بواقعية،  وت�شتقطب ذوي الراأي ال�شادق الأمني 

املو�شوعي بغ�ّس النظر عن اآرائهم واأفكارهم،  واأن يتم ذلك كله يف اإطاٍر من حرية التعبري 

مب�شوؤولية ل تفتئت على قيم الوطن ول تهمل اإجنازاته،  ول ت�شتغل اأجواء الدميقراطية 

امل�شوؤول  املْخل�س  �شاٍف بيد  بل�شٌم  باإيجابية،  فالكلمة  اإليها،  تقّيم بوعي وتنقد  لالإ�شاءة 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف  و�شيٌف قاتل بيد الظامل اأو املتجني« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الروابدة،  4 اآذار 1999(.

»ول بد لالإعالم الر�شمي اأن يناأى بنف�شه عن اأن يكون اإعالمًا ل�شخ�س اأو حكومة،  بل يجب   -



تقرير حالة البالد: املضامني الرئيسة لكتب التكليف وُخطَب العرش  يف عهد امللك عبدالله الثاين ابن الحسني )2017-1999(

15

اأن يكون اإعالَم دولة ووطن،  ثوابته معروفة وغاياته نبيلة و�شامية. واأما ال�شحافة فهي 

املراآة التي يرى الوطن �شورته فيها،  ول بد من اإتاحة احلرية لها حتى تتطور وتزدهر يف 

مناخ من حرية الفكر والراأي والتعبري واحرتام الراأي الآخر،  وتكوين الراأي العام الداعم 

والإ�شاعة،   الغوغائية،   عن  مبناأى  اإليه،   ن�شعى  الذي  والتحديث  التغيري  لعملية  واملوؤازر 

والإثارة،  وجمانبة احلقيقة واملو�شوعية،  والإ�شاءة بق�شد اأو بغري ق�شد ل�شورة الوطن« 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الأولى،  19 حزيران 2000(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

بحرية  ويتمتع  وهويته  الوطن  �شمري  عن  يعرّب  الذي  امل�شوؤول  ال�شادق  الإعالم  »وحيث   -

التعبري وتعددية الآراء. الإعالم الذي يج�ّشد روؤيتنا يف التغيري. الإعالم املهني واملتمكن 

القادر على التغيري والتاأثري،  ولي�س الإعالم اخلائف والعاجز واملرتدد. الإعالم الذي ُيربز 

الأردن،  فقد  اإلى خارج  ر�شالتنا  اإي�شال  مَتّكّنا من  واإقليميًا. ففي حني  الأردن عربيًا  دور 

)من  موؤثرًا«  ل  متاأثرًا  وظل  املواطنني  اإلى  واإجنازاتنا  ر�شالتنا  اإي�شال  عن  اإعالمنا  عجز 

ه اإلى حكومة في�شل الفايز،  22 ت�شرين الأول 2002(.  كتاب التكليف املَوجَّ

»ل بد من اإجراء التعديالت الت�شريعية الالزمة وتبّني ال�شيا�شات الكفيلة باإيجاد البيئة   -

اإلى  الو�شول  يف  الإعالم  و�شائل  حق  و�شمان  املحرتف  الإعالم  �شناعة  لتطور  املنا�شبة 

املعلومة والتعامل معها من دون اأّي قيود اأو عوائق. ويجب اأي�شًا تعديل القوانني وحتديثها 

حلماية املجتمع من املمار�شات الالمهنية والالاأخالقية التي تقوم بها بع�س و�شائل الإعالم« 

ه اإلى حكومة �شمري الرفاعي الأولى،  9 كانون الأول 2009(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

»على احلكومة اأن تقوم بكل ما هو مطلوب لتعزيز دور موؤ�ش�شات املجتمع املدين،  و�شمان   -

حرية التعبري،  واإيجاد البيئة الكفيلة مبمار�شة الإعالم املهني امل�شتقل دوره من دون اأّي 

اآفاق الإفادة من و�شائل الت�شال احلديثة،  التي يجب اأن تكون  قيد اأو عائق،  وتو�شعة 

و�شيلة لتعميم املعرفة وتكري�س ثقافة احلوار،  ل و�شيلة لبث املعلومات اخلاطئة والإ�شاءة 

تطوير  على  العمل  اأي�شًا  يجب  هنا  ومن  حق.  وجه  غري  على  واملوؤ�ش�شات  الأفراد  اإلى 

الت�شريعات لت�شمل اآليات دميقراطية �شفافة،  حتاكي اأف�شل املمار�شات الدولية،  حلماية 

املجتمع من املمار�شات الالمهنية،  التي ميار�شها )البع�س( عرب و�شائل الإعالم والت�شال،  

يف خرق وا�شح حلقوق املواطنني وتقاليد مهنة ال�شحافة واأخالقها« )من كتاب التكليف 

ه اإلى حكومة معروف البخيت الثانية،  1 �شباط 2011(. املَوجَّ

»اأما اأن ُي�شَتغّل املناخ الدميقراطي،  وحرية الإعالم والتعبري عن الراأي،  لبع�س الأجندات   -

الوطنية،   اإلى وحدتنا  الإ�شاءة  اأو  بامل�شرية  والت�شكيك  ال�شخ�شية،   والأغرا�س  اخلا�شة 

ه اإلى حكومة عون  فذلك اأمر يجب اأن ُيَرّد اإلى الق�شاء العادل« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اخل�شاونة،  17 ت�شرين الأول 2011(.
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الإعالم  ر�شالة  اإحرتام  مبداأ  على  تقوم  وطنية  اإعالمية  ا�شرتاجتية  تبني  من  بد  »ل   -

حتى  ال�شحيحة،   املعلومة  على  احل�شول  يف  وحقه  املهني،   مب�شتواه  والرتقاء  وحريته 

يتمكن من تو�شيح ما مت اإجنازه وما �شيتم يف م�شرية الإ�شالح،  والإ�شارة اإلى موا�شع اخللل 

الإثارة  عن  والبحث  الغوغائية  عن  بعيدًا  وم�شداقية،   ومهنية  �شفافية  بكل  والتق�شري 

والإ�شاءة ل�شورة الوطن وم�شريته واغتيال ال�شخ�شية،  واإثارة الفنت والنعرات« )من كتاب 

ه اإلى حكومة فايز الطراونة،  27 ني�شان 2012(. التكليف املَوجَّ

»ونوجهكم هنا اإلى ال�شتمرار يف تنفيذ الإ�شرتاتيجية الوطنية لالإعالم مبختلف حماورها   -

واملواطن،   والإعالم  الدولة  بني  ومثمر  �شفاف  وتوا�شل  تعاون  تاأ�شي�س  اأجل  من  واأدواتها 

ه  وامل�شاهمة يف الرتقاء مب�شتوى ونوعية اأداء الإعالم الوطني« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اإلى حكومة عبداهلل الن�شور الأولى،  10 ت�شرين الأول 2012(.

ح- حمور التنمية القت�شادية وال�شتثمار
اأكد امللك يف كتب التكليف على �شرورة العمل على التطوير والتنمية القت�شادية من خالل 

العديد من املحاور،  كت�شجيع ال�شتثمار،  وال�شراكة ما بني القطاعني العام واخلا�س،  انطالقًا 

القطاع  م�شاهمة  اقت�شادية حقيقية من دون  لن تكون هناك تنمية  باأنه  اإميان جاللته  من 

الأردن. وقد  التي يعاين منها  الآفات القت�شادية  اخلا�س وزيادة فر�س ال�شتثمار ملحاربة 

حتدث جاللته يف كتب التكليف عن ال�شبط املايل،  وتخفيف العجز،  والعتماد على الذات،  

وذلك منذ توليه �شدة احلكم.

مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

الربنامج  حقق  وقد  عديدة،   لأ�شباب  والركود  التباطوؤ  من  الأردين  القت�شاد  »يعاين   -

نظر،   اإعادة  اإلى  بحاجة  اأنه  اإل  النجاحات،   من  العديد  القت�شادي  للت�شحيح  الوطني 

املخت�شة  والدولية  الإقليمية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  وامل�شتجدات،  وذلك  املتغريات  وفق 

دوره  نقّدر  الذي  اخلا�س  القطاع  من  الفعالة  وبامل�شاركة  امل�شاعدة،   يف  رغبة  اأبدت  التي 

واإجنازاته،  وذلك بهدف معاجلة الختاللت وتوفري املناخ املنا�شب لال�شتثمار وت�شجيعه 

التعامل  جهة  وتوحيد  جتذبه  التي  الت�شهيالت  وتوفري  تواجهه،   التي  العقبات  واإزالة 

معه،  وتوزيع الدخل القومي بعدالة على جميع فئات املجتمع،  وزيادة الدخار وتر�شيد 

ال�شتهالك،  وتن�شيط عملية الإنتاج والت�شدير،  وتوفري فر�س عمل جديدة،  والعناية 

بال�شياحة والنقل وغريهما من اخلدمات،  والهتمام بالرثوات املعدنية،  وو�شع اخلطط 
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واأقل  دخاًل  اأف�شل  جديدة  زراعات  وتوطني  املزارع  دخل  حت�شني  تكفل  التي  الزراعية 

التخا�شية  عملية  اإن  املي�ّشرة.  والقرو�س  الإنتاج  م�شتلزمات  وتوفري  للمياه،   ا�شتهالكًا 

الإجراءات  �شفافية  ي�شمن  ب�شكل  �شيا�شاتها  وحتديد  موؤ�ش�شيتها،   تطوير  اإلى  بحاجة 

ه اإلى حكومة عبد  واحلفاظ على املال العام وح�شن ا�شتخدامه« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.

حتت  الأجنبية  ال�شتثمارات  وعرقلة  ملقاومة  حد  و�شع  �شرورة  اإلى  هنا  اأ�شري  اأن  »واأود   -

بالتقنيات  وال�شتعانة  الذات  على  العتماد  من  بد  »ول  الأحداث«.  جتاوزتها  �شعارات 

احلديثة لتنمية القدرات القت�شادية الوطنية،  وتر�شيد ا�شتثمار ثروات الوطن وموارده،  

وتقوية قاعدة الإنتاج بجميع عنا�شرها،  وتوفري الإدارة املقتدرة،  والعمل على �شفافية 

ويف  واخلارجي.  املحلي  ال�شتثمار  عملية  يخدم  مبا  وتكاملها  القت�شادية،   الت�شريعات 

اإلى ا�شتمرار التعاون بني القطاعني العام واخلا�س،  الذي جتلى  اأدعو  هذا املجال فاإنني 

يف اأح�شن �شوره من خالل ملتقيات املجل�س القت�شادي ال�شت�شاري وتو�شياته،  التي اآمل 

اأن ت�شتمر احلكومة يف اعتمادها تر�شيخًا لدور القطاع اخلا�س يف �شنع القرار القت�شادي 

الوطني يف قطاعات الإنتاج كافة،  واإزالة العراقيل التي تقف يف طريقه. وقد اآن الأوان 

ليقوم القطاع اخلا�س بدوره الكامل يف عملية التنمية بعد اأن ُفتحت اأمامه اأ�شواق العامل« 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الأولى،  19 حزيران 2000(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

»اإن التنمية القت�شادية ل بد اأن يواكبها اإ�شالح اقت�شادي يعتمد على مواردنا الذاتية   -

املف�شد.  وينبذ  املرتدد  ويحفز  املُِجدَّ  يكافئ  اإداري  اإ�شالح  وعرب  التفا�شلية  ومزايانا 

والتنمية القت�شادية التي نروم اإليها هي التي حتقق اإجنازًا اقت�شاديًا وترفع ن�شبة النمو 

الأول  ت�شرين   22 الفايز،   في�شل  حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  القت�شادي« 

.)2002

»وروؤيتنا للمرحلة القادمة تت�شّدرها الأولويات القت�شادية والجتماعية،  باعتبارهما   -

عاملني متكاملني. ولذلك فاإّن حتقيق معدلت منو م�شتدامة،  وتعزيز تناف�شية اقت�شادنا 

ال�شراكة  من  بيئة  يف  وال�شتثمار  للعمل،   اخلا�س  القطاع  اأمام  املجال  واإتاحة  الوطني،  

لالأردنيني  العمل  فر�س  وتوفري  الإنتاجية  لزيادة  احلكومة  مع  والفاعلة  احلقيقية 

مبفهومه  الجتماعي  وال�شتقرار  الأمن  لتحقيق  اأ�شا�شية  متطلبات  هي  والأردنيات،  

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�شرين الثاين 2007(.  ال�شامل« )من كتاب التكليف املَوجَّ

»لقد كان لالأو�شاع الإقليمية والدولية اآثارها ال�شلبية على اأو�شاعنا القت�شادية. وعلى   -

احلكومة بذل اأق�شى جهودها لتطوير الأداء القت�شادي و�شمان الإدارة املثلى للموارد،  

العاملية  والعمل �شمن خطط وا�شحة حتمي اقت�شادنا من تداعيات الأزمة القت�شادية 
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ومتّكنه من حتقيق اأعلى م�شتويات النمو. ول بد من بلورة ال�شيا�شات القت�شادية واملالية 

الكفيلة بزيادة تناف�شية القت�شاد الوطني. ويجب اأن ي�شمل برنامج احلكومة القت�شادي 

الإنفاق احلكومي،   املالية والطلب على  الإمكانات  التوازن بني  واإجراءات حتقق  خطوات 

واملحافظة على ال�شتقرار املايل والنقدي،  وتعزيز العتماد على املوارد الذاتية،  وتطوير 

الت�شريعات القت�شادية،  وحتقيق اأعلى درجات التوازن التنموي بني املحافظات مبا يوؤدي 

ه اإلى حكومة �شمري  اإلى حت�شني امل�شتوى املعي�شي للمواطنني كافة« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الرفاعي الأولى،  9 كانون الأول 2009(.

البطالة  متالزمُة  وتبقى  الطموح.  دون  اأنها  اإل  القت�شادية،   الإجنازات  من  »فبالرغم   -

القطاع  مع  بالتعاون  العمل  فر�س  توفري  هي  احلكومة  فاأولوية  الأّول.  نا  همَّ والفقر 

اخلا�س،  من خالل جذب وتعظيم ال�شتثمارات املحلية والعربية والأجنبية،  وحماربة 

الفقر وفق اأف�شل املمار�شات العاملية يف هذا املجال ومبا يحفظ كرامة املواطن ويحقق له 

م�شتوى لئق من العي�س الكرمي. ويف هذا الإطار،  يجب مراجعة �شيا�شات العمل والت�شغيل 

لو�شع برامج التاأهيل والتدريب،  لتكون الأولوية للعمالة الأردنية يف خمتلف القطاعات. 

وبالتوازي،  فال بد من العمل ل�شتعادة اأكرب قدر ممكن من توازن املوازنة العامة للدولة،  

بتقلي�س الفجوة بني الإيرادات والنفقات عرب �شيا�شات مالية ح�شيفة توؤكد للمواطن باأن 

احلكومة تقود ال�شتجابة للو�شع املايل ال�شعب،  عرب اإجراءات مالية م�شوؤولة ومدرو�شة 

اأي�شًا من حماية املواطن من  العام وم�شلحة الوطن دون �شواهما. ول بد  ال�شالح  تراعي 

اأثر الت�شخم يف الأ�شعار واخلدمات وتاآكل الدخول من خالل التو�شل اإلى قانون حلماية 

اقت�شاديًا.  ومتكينهم  املحافظات  يف  املواطنني  حماية  اأي�شًا  اأولوياتنا  ومن  امل�شتهلك. 

حمددة،   اأماكن  يف  القت�شادي  الن�شاط  ز  وتركُّ التنمية  عوائد  توزيع  يف  فالختاللت 

وّلد �شعورًا لدى بع�س املواطنني بالتهمي�س. ويف هذا ال�شدد،  فاإننا نرى يف �شندوق تنمية 

اإلى تنمية عادلة تعّم جميع حمافظات اململكة،  على  للو�شول  املحافظات و�شيلة عملية 

اأن يتم اإ�شراك املواطنني يف حتديد اأولوياتهم واأوجه الإنفاق املتاأتي من هذا ال�شندوق،  

لأنهم الأقدر على حتديد احتياجاتهم التنموية. وعلى احلكومة الإ�شراع يف اإخراج هذا 

ال�شندوق اإلى حيز الوجود والتنفيذ بو�شع الأطر القانونية امل�شتندة لأف�شل املمار�شات،  

ه اإلى حكومة فايز الطراونة،   وتوفري م�شادر التمويل الالزمة« )من كتاب التكليف املَوجَّ

27 ني�شان 2012(.

لنعكا�شات  الت�شّدي  اأي�شًا  املطلوب  فمن  املايل،   ال�شبط  �شيا�شات  تنفيذ  مع  »وبالتوازي   -

اأولويتنا  هم  الذين  املواطنني،   على  عة  املتوقَّ املالية  والتحديات  القت�شادية  الظروف 

�شبكة  تعزيز  خالل  من  املحدود،   الدخل  وذات  الفقرية  الفئات  خا�شة  والأهم،   الأولى 
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الأمان الجتماعي،  وا�شتحداث اآليات جديدة لتوجيه الدعم مل�شتحّقيه بالت�شاور واحلوار 

املختلفة،  مبا ي�شمن  ال�شيا�شية  املجتمع املدين والقوى  القطاعات وموؤ�ش�شات  مع خمتلف 

احلياة الكرمية لهم،  ويقوي الطبقة الو�شطى التي ُتعترب �شمام الأمان يف املجتمع والرافعة 

اأي�شًا من متابعة حتقيق الإ�شالحات  ال�شامل. ول بد  احلقيقية لإجناح عملية الإ�شالح 

تواجه  التي  ال�شعوبات  وتذليل  ال�شتثمارية،   البيئة  لتح�شني  ال�شرورية  القت�شادية 

ه اإلى حكومة عبداهلل الن�شور الأولى،  10 ت�شرين  امل�شتثمرين« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الأول 2012(.

»اإن اململكة تواجه �شعوبات اقت�شادية جّمة يف ظل اأو�شاع اإقليمية ملتهبة األقت بظاللها   -

على  ت�شاعد  خاّلقة  ا�شتثنائية  اجراءات  اتخاذ  من  بد  ل  لذا  النمو.  م�شتويات  على 

مواجهة هذه التحديات وتخطي ال�شعوبات،  لتحقيق معدلت منو اأعلى،  وتعزيز تناف�شية 

الكفيلة  الإجراءات  من  متكاملة  حزمة  اإعداد  من  بد  فال  »لذلك،   الوطني«.  اقت�شادنا 

مبواجهة هذه التحديات القت�شادية،  وخالل الأ�شابيع القادمة،  ليبداأ تنفيذها يف اأ�شرع 

ه اإلى حكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. وقت« )من كتاب التكليف املَوجَّ

خ- حمور الإ�شالح وتعزيز الدميقراطية واملوؤ�ش�شة الت�شريعية
ظّلت كتب التكليف حتّث با�شتمرار على ت�شريع عملية الإ�شالح،  وت�شري اإلى وجود قوى معادية 

وكان  خا�شة.  منافع  ولتحقيق  �شخ�شية  لأجندات  وفقًا  تعمل  برمتها،   الإ�شالحية  للعملية 

هناك اإ�شرار ملكّي على توجيه احلكومات املتعاقبة للعمل على تفعيل عملية الإ�شالح وامل�شّي 

اإلى  الدعواُت  التكليف  كتب  يف  وتكررت  واملواطنة.  والقانون  احلداثة  دولة  نحو  ُقدمًا  بها 

اإجناز قانون النتخابات الالمركزية قبل اأن ُي�شتجاب لهذه الدعوات متاأّخرًا. ومن اجلدير 

بالنتباه اأن الدعوة اإلى اإجناز قانون انتخابات برملانية ع�شرّي تكاد ل تغيب عن معظم كتب 

هة للربملان. هة للحكومة وخطب العر�س املوجَّ التكليف املَوجَّ

مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

»اإن الدميقراطية هي منهج احلياة الأمثل،  حتتاج با�شتمرار اإلى تعميق واإلى تثقيف جماهريي   -

الت�شريعية  موؤ�ش�شتنا  اإن  الوطني.  والتوجيه  الرتبية  و�شائل  خالل  من  وممار�شتها  باأ�شولها 

مثار فخر واعتزاز لنا ولأمتنا،  وهي املمثل ال�شادق لإرادة �شعبنا،  واإننا نتطلع اإلى قيام تعاون 

اإطاٍر من  العليا،  يف  الوطنية  للم�شلحة  التنفيذية والت�شريعية خدمًة  ال�شلطتني  وثيق بني 

اللتزام بال�شالحيات الد�شتورية لكل منهما،  وعلى قاعدٍة من التوازن والتعاون بينهما،  كما 
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اأداء مهامها اجلليلة  نرى �شرورة توفري جميع الت�شهيالت التي تعني ال�شلطة الت�شريعية يف 

وندعو اإلى تعميق احلوار البّناء امل�شوؤول مع جميع الفعاليات الوطنية يف اإطاٍر من اللتزام 

بثوابتنا الد�شتورية،  بعيدًا عن التع�شب والتخندق وحماولة احتكار ال�شواب من اأّي طرف،  

)من  م�شريته«  وتعزيز  الوطن  م�شوؤولية  حمل  يف  �شركاء  واجلميع  املوؤمن،   �شاّلة  فاحلكمة 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.  كتاب التكليف املَوجَّ

ت�شكيل  نوؤيد  فاإننا  ذلك  وعلى  ال�شيا�شية،   بالتعددية  اإل  تكتمل  ل  الدميقراطية  »اإن   -

الأحزاب الوطنية والن�شمام اإليها،  ما دامت هذه الأحزاب ت�شتلهم روح الد�شتور وتلتزم 

بالقوانني املنبثقة عنه،  وندعو جميع املواطنني للم�شاركة وامل�شاهمة يف عملية التنمية 

اأوؤكد هنا على ما  الوطنية ال�شيا�شية،  عن طريق امل�شاركة بالنتخابات النيابية. واإنني 

من  اأن  وهو  اجللو�س،   عيد  يف  الواحدة  الأردنية  لأ�شرتنا  وجهتها  التي  الكلمة  يف  قلته 

َمن  انتخاب  يف  حقه  ممار�شة  اإلى  منا  واحد  كل  يبادر  اأن  باملواطنة  ال�شعور  �شور  اأب�شط 

امل�شتقبلية.  الوطنية  روؤانا  ا�شتيعاب  اأنه موؤهل وقادر على  اأنه ميثله،  وَمن يعتقد  يعتقد 

فر�شة  للجميع  يتيح  ع�شري،   انتخابي  قانون  اإجناز  اإلى  اأتطلع  فاإنني  ال�شدد،   هذا  ويف 

»اإن  وال�شيا�شية«.  الفكرية  وتوجهاته  املجتمع  �شرائح  لتمثيل  ال�شريفة  احلرة  املناف�شة 

ال�شلطة الت�شريعية مو�شع عنايتنا واحرتامنا وتقديرنا،  ويجب اأن يكون تعاون احلكومة 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الأولى،   معها على راأ�س اأولوياتها« )من كتاب التكليف املَوجَّ

19 حزيران 2000(.

اإظهار  على  وتعمل  للجميع،   واملعرفة  العلم  اإلى  ت�شعى  نن�شد،   التي  ال�شيا�شية  »التنمية   -

وحرية  الت�شامح  على  والقائمة  اجلذور  عريقة  واحل�شارية  امل�شرقة  الإ�شالمية  هويتنا 

اأمام  اإن  اإ�شالمية منوذجية.  دولة  الأردن  اإبراز  �شبيل  وذلك يف  املتميز،   والإبداع  الفكر 

التي  ال�شيا�شية  التنمية  باإجناح  ت�شاهم  ع�شرية  قوانني  لإعداد  كبرية  فر�شة  احلكومة 

النتخابات  مبوجبه  جترى  دميقراطي  انتخابات  وقانون  متطور،   اأحزاب  قانون  نريد: 

التكليف  كتاب  )من  كافة«  املجتمع  فعاليات  على  �شيا�شي  وانفتاح    ،2007 لعام  الربملانية 

ه اإلى حكومة في�شل الفايز،  22 ت�شرين الأول 2002(. املَوجَّ

خالل  من  وماأ�ش�شتها  الإ�شالح  وترية  ت�شريع  على  املقبلة  املرحلة  يف  معقود  عزمنا  »اإن   -

ال�شيا�شية  القوى  مع  متوازية  عالقات  احلكومة  تتبنى  اأن  »وناأمل  الوطنية«.  الأجندة 

درا�شة  اإعادة  اأهمية  تاأكيد  نعيد  »كما  املدين«.  املجتمع  وملوؤ�ش�شات  لالأحزاب  ال�شاملة 

الأولويات  حتديد  يف  اجلميع  م�شاركة  عرب  الالمركزية  لتحقيق  الإدارية  التق�شيمات 

ه اإلى حكومة عدنان بدران،  5 ني�شان  وامل�شاهمة يف اتخاذ القرار« )من كتاب التكليف املَوجَّ

.)2005
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»احلكومة مدعوة،  بل هي مطالبة باأن تكر�س الإ�شالح مفهومًا ومعنى يف جدول اأعمالها   -

معروف،   هو  كما  والدميقراطية،   عنه،   حيدة  ل  نهجًا  الدميقراطية  باعتبار  اليومي،  

مطاَلبة  احلكومة  فاإن  ولهذا  املنا�شبات،   يف  ُترفع  �شعارات  جمرد  ولي�س  وممار�شة  ثقافة 

الأجندة  جلنَتي  تو�شيات  يف  جند  واإننا  والتطوير.  والتحديث  الإ�شالح  عملية  مباأ�ش�شة 

الوطنية والأقاليم ما ميكن اأن ُيَعّد هاديًا ومر�شدًا للحكومة لال�شتناد اإليها يف تبني برنامج 

اللجنتني  هاتني  خمرجات  �شوء  ويف  و�شيا�شيًا.  واقت�شاديًا  اجتماعيًا  ال�شامل  الإ�شالح 

اأن تتوخى  باإعداد جملة قوانني يف �شكل �شريع وعاجل،  ولكن يجب  فاحلكومة مطالبة 

واآخر  لالنتخاب،   جديد  قانون  هي  املق�شودة  والقوانني  واملتغريات،   والعدالَة  الع�شريَة 

لالأحزاب،  وثالث للبلديات ومبا ي�شمح بتجديد حياتنا ال�شيا�شية والربملانية« )من كتاب 

ه اإلى حكومة معروف البخيت الأولى،  24 ت�شرين الثاين 2005(.  التكليف املَوجَّ

فاإننا  الأردن،   تاريخ  يف  ومهمة  اأ�شا�شية  بالتحديات،   املليئة  القادمة  املرحلة  كانت  »وملّا   -

عزمنا  موؤكدين  والجتماعي،   القت�شادي  ال�شاأن  الأ�شا�شي:  عنوانها  يكون  لأن  نتطلع 

احلزبية،   احلياة  وتنمية  امل�شاركة  وتعزيز  ال�شيا�شي،   الإ�شالح  برامج  يف  ال�شتمرار 

وم�شتنريين باملبادئ التي مت التوافق عليها يف وثيقَتي الأجندة الوطنية و)كلنا الأردن(« 

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�شرين الثاين 2007(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

»والإ�شالح منظومة �شيا�شية اقت�شادية اإدارية اجتماعية متكاملة ل ت�شل مداها اإل اإذا   -

تقدمت ب�شكل متواٍز يف جميع املجالت«. »ونحن اإذ نعترب الإ�شالح القت�شادي اأولوية ملا له 

من اأثر مبا�شر على حياة مواطنينا الذين ي�شكل حتقيُق الأف�شل لهم هدفنا الأ�شا�س،  فاإننا 

نوؤمن اأن هذا الإ�شالح لن يحقق اأهدافه اإذا مل يقرتن باإ�شالح �شيا�شي ي�شمن اأعلى درجة 

اآليات تعاملها  اأن تعيد تقييم  من امل�شاركة ال�شعبية يف �شناعة القرار«. »وعلى احلكومة 

مع جمل�س النواب مبا ي�شمن اإعادة ت�شحيح هذه العالقة لتقوم على التعاون والتكامل يف 

ل  خدمة امل�شلحة العامة،  وبحيث متار�س ال�شلطتان �شالحيتهما الد�شتورية من دون تغوُّ

ه اإلى حكومة �شمري الرفاعي الأولى،  9 كانون  �شلطة على اأخرى« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الأول 2009(.

»اإن ال�شتمرار يف عملية الإ�شالح ال�شاملة خياٌر اإ�شرتاتيجي و�شرورة تفر�شها م�شالح �شعبنا   -

ومتطلبات بناء امل�شتقبل املزدهر الذي نن�شد. ول بد من الإ�شارة اإلى اأن وترية الإ�شالح مل 

واأُخ�شعت غري مرة  اأردناها،  فتعرثت وتباطاأت بني احلني والآخر،   التي  بال�شرعة  ت�شر 

قدرتنا  من  وحّد  كثرية،   فر�شًا  الوطن  اأفقد  مما  اخلا�شة،   وامل�شالح  ال�شيقة  للح�شابات 

على الإفادة مما يزخر به الع�شر من اإمكانيات التطور،  وح�شد املكت�شبات التي تبني على 

�شاملة،   باإجراء مراجعة  اأكلف احلكومة  فاإنني  ذلك،   الغايل. ويف �شوء  اأردننا  اإجنازات 
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الإ�شالح  اإ�شرتاتيجية  تنفيذ  يف  التقدم  دون  حتول  التي  املعيقات  كل  اإزالة  اإلى  تف�شي 

الوطنية.  م�شريتنا  يف  رئي�شي  د�شتوري  دور  الت�شريعية  »لل�شلطة  والتحديث«.  والتطوير 

وي�شكل التعاون بني ال�شلطتني،  وفق الد�شتور والقوانني،  متطلبًا اأ�شا�شيًا للنجاح يف خدمة 

النواب،   �شراكة حقيقية مع جمل�س  بناء  بد من  واأهدافه. وعليه،  فال  �شعبنا  طموحات 

بحيث متار�س ال�شلطتان دوريهما الد�شتوريني بتعاون وتكامل،  من دون تغول �شلطة على 

ه اإلى حكومة �شمري الرفاعي الثانية،  22 ت�شرين الثاين  اأخرى« )من كتاب التكليف املَوجَّ

.)2010

»اإل اأن امل�شرية عانت من ثغرات واختاللت اأنتجها خوف )البع�س( من التغيري ومقاومتهم   -

له حماية مل�شاحلهم،  والرتدد يف اتخاذ القرار من ِقبل الكثريين ممن اأُوكلت اإليهم اأمانة 

ال�شالح  على  اخلا�شة  امل�شالح  قدمت  التي  ال�شرت�شاء  �شيا�شات  اإلى  اإ�شافة  امل�شوؤولية،  

العام،  فكلفت الوطَن غاليًا وحرمته العديد من فر�س الإجناز.  ويف �شوء ذلك،  فاإننا نكلفك  

واإلى  املا�شي،   اأخطاء  تعالج  فاعلة  اإجراءات  اإلى  تف�شي  �شاملة،   تقييم  عملية  باإجراء 

خطة عمل وا�شحة مت�شي مب�شرية الإ�شالح اإلى الأمام،  من خالل مراجعة جميع القوانني 

النتخاب،   قانون  وياأتي  العامة وتطويرها.  واملدين واحلريات  ال�شيا�شي  للعمل  الناظمة 

الذي ي�شكل ركيزة التنمية ال�شيا�شية احلقيقية،  يف مقدمة هذه الت�شريعات،  التي ت�شمل 

والن�شر،   العامة،  والبلديات،  والعقوبات،  واملطبوعات  قوانني الأحزاب،  والجتماعات 

وحق احل�شول على املعلومة وغريها«. »وعلى احلكومة اأن تقوم بكل ما هو مطلوب لتعزيز 

اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  التعبري«  حرية  و�شمان  املدين،   املجتمع  موؤ�ش�شات  دور 

حكومة معروف البخيت الثانية،  1 �شباط 2011(.

به،   اللتزام  ويجب  الد�شتور،   يف  اأ�شا�شي  مبداأ  ال�شلطات  بني  الف�شل  مبداأ  اإن  »اأوًل:   -

بحيث ل تتغول اأي من هذه ال�شلطات على الأخرى،  ول ت�شتقوي عليها،  ول تتدخل يف 

م�شتويات  اأعلى  يف  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني  بني  العالقة  تكون  واأن  �شوؤونها،  

التعاون والتن�شيق،  واحلر�س احلقيقي على اإجناز القوانني والت�شريعات التي ت�شكل اأ�شا�س 

واملطلوب  ع  املتوقَّ دون  الإجناز  ويكون  امل�شرية،   تتعرث  ذلك  وبغري  الإ�شالحية،   م�شريتنا 

منهما. ويجب اأن يتجلى هذا التعاون الكامل يف اأولوية اإجناز قوانني الأحزاب،  واملحكمة 

من  بد  ل  ثانيًا:  املرحلة.  هذه  تتطلبها  اأخرى  ت�شريعات  واأي  والنتخاب،   الد�شتورية،  

الإ�شراع يف ت�شكيل الهيئة امل�شتقلة لالإ�شراف على النتخابات واإدارتها،  وتقدمي الدعم 

الإجراءات  اإتخاذ  لها  ليت�شنى  الدولية،   املمار�شات  اأف�شل  وفق  قدراتها  لبناء  الالزم 

والرتتيبات التي حتدد اآلية عملها،  لتمكينها من اإجراء النتخابات النيابية والإ�شراف 

تربز  وهنا  النتخابية.  العملية  و�شفافية  وحيادية  لنزاهة  �شامنًا  تكون  بحيث  عليها،  
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�شرورة اأن ي�شمن قانون النتخاب ملجل�س النواب متثياًل حقيقيًا جلميع الأردنيني يف اأرجاء 

اأكرب  حتقيق  مراعاة  مع  وال�شيا�شية،   الفكرية  توجهاتهم  اختالف  على  العزيز  الوطن 

اأ�شرع وقت ممكن،  متهيدًا لإجراء  اأن يتم كل ذلك يف  قدر من العدالة يف التمثيل،  على 

النتخابات فور النتهاء من اتخاذ الإجراءات والرتتيبات الالزمة لذلك قبل نهاية هذا 

مبداأ  لتفعيل  لإجرائها  قريب  موعد  حتديد  من  بد  فال  البلدية،   النتخابات  اأما  العام. 

من  املواطنني  ومتكني  القرار  �شنع  يف  ال�شعبية  امل�شاركة  قاعدة  وتو�شيع  املحلي،   احلكم 

ترتيب اأولوياتهم،  والنهو�س مبجتمعاتهم املحلية. ثالثًا: اإن اإجناز القوانني الإ�شالحية 

ال�شيا�شية يجب اأن ي�شتند على الدوام اإلى التوا�شل مع خمتلف مكونات واجتاهات الطيف 

املجتمعي وال�شيا�شي الأردين،  من خالل حوارات معمقة جترى باأعلى م�شتويات امل�شوؤولية 

املحورية،  فهي  القوانني  الوطني على هذه  التوافق  اأكرب قدر من  اإلى  والنفتاح،  و�شوًل 

ه اإلى  التي �شتحدد م�شتقبل الأردن الغايل يف القادم من ال�شنوات« )من كتاب التكليف املَوجَّ

حكومة فايز الطراونة،  27 ني�شان 2012(.

»منذ ع�شر �شنوات ونيف،  دعونا اإلى الإ�شالح والتحديث،  وحققنا اإجنازات ل باأ�س بها على   -

هذا ال�شعيد،  وحني مرت املنطقة بالربيع العربي،  عكفنا على ت�شريع تنفيذ نهج اإ�شالحي 

»ونتطّلع  الآخر«.  تلو  دميقراطيًا  مكت�شبًا  والإجنازات،   الإ�شالحات  فتوالت  مرتابط،  

الربملانية«.  احلكومات  نحو  التحول  مفهوم  لإر�شاء  �شيوؤ�ش�س  الذي  القادم  للربملان  قدمًا 

»وهنا اأوؤكد على م�شوؤولية حكومتكم يف احرتام حق املواطن يف التعبري عن الراأي يف اإطار 

ه اإلى حكومة  القانون،  والتاأكيد على حقه يف التظاهر ال�شلمي« )من كتاب التكليف املَوجَّ

عبداهلل الن�شور الأولى،  10 ت�شرين الأول 2012(«.

اإل بتعزيز مبداأ �شيادة  ال�شيا�شي ل يحقق ثماره املرجوة  اأن الإ�شالح  »ومما ل �شك فيه   -

مع  يتما�شى  اأن  يجب  ال�شيا�شي  الإ�شالح  م�شار  على  خطوات  من  حققناه  فما  القانون. 

اإ�شالحات اإدارية تهدف اإلى تعميق �شيادة القانون وتطوير »الإدارة« )من كتاب التكليف 

ه اإلى حكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. املَوجَّ

د- حمور الإ�شالح الق�شائي
يلحظ املتمّعن يف كتب التكليف التاأكيد امللكي على اأهمية الف�شل بني ال�شلطات،  بو�شف ذلك 

ا�شتحقاقًا د�شتوريًا ي�شدد عليه امللك دائمًا،  فال غلبة ل�شلطة على الأخرى. 

وحظيت ال�شلطة الق�شائية مبوقع متقدم من بني الأمور التي اأولها جاللته اهتمامه،  حاّثًا 

على تطوير اأدائها،  واحلفاظ على ا�شتقالليتها،  ومتكني اجل�شم الق�شائي،  ورفده باحتياجاته 

املتعاقبة مل تقم  اأن احلكومات  اإّل  التكليف،   الروؤى مل تغب عن كتب  اأن هذه  كافة. ورغم 



24

بخطوات ملمو�شة ُتظهر ا�شتجابة حقيقية لها،  وهذا ما يف�شر قرار امللك يف اأواخر عام 2016 

بت�شكيل جلنة ملكية لتطوير الق�شاء وتعزيز �شيادة القانون.

مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

من  ال�شتقاللية  تلك  دعم  اإلى  وندعو  وا�شتقاللية،   اأداًء  الأردين،   بالق�شاء  نعتز  »اإننا   -

خالل تطوير قانون ا�شتقالل الق�شاء،  وحت�شني اأو�شاع الق�شاة وظروف عملهم،  وتطوير 

اإلى  اجلميع  و�شول  وت�شريع  ت�شهيل  بهدف  التقا�شي  اإجراءات  حتكم  التي  الت�شريعات 

املواطن وتطمئنه على حقوقه وحرياته« )من  ال�شريعة تعزز ثقة  حقوقهم،  فالعدالة 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(. كتاب التكليف املَوجَّ

»اأما ق�شاوؤنا الأردين،  فهو مو�شع اعتزازنا وحر�شنا الدائم على املحافظة على ا�شتقالله   -

ورفع كفاءته وقدرته على الإ�شراع يف اإجراءات التقا�شي واإقامة العدل بني النا�س،  وهذا 

ي�شتدعي العناية باأو�شاع الق�شاة والهتمام بها،  ومتكينهم من رفع م�شتواهم العلمي،  عن 

طريق البعثات والدورات،  وال�شرتاك يف الندوات واملوؤمترات املتخ�ش�شة،  ليتمكنوا من 

توفري  �شرورة  اأي�شًا  ونوؤكد  احلديثة.  القت�شادية  والت�شريعات  امل�شتجدات  مع  التعامل 

و�شائل الطماأنينة والعي�س الكرمي للعاملني يف هذا اجلهاز املهم،  حتى يتمكنوا من القيام 

بواجباتهم اجلليلة على اأح�شن وجه،  �شمانًا حلقوق النا�س وممتلكاتهم وتر�شيخًا للعدالة،  

فالعدل اأ�شا�س احلكم،  ول خوف على جمتمع ودولة يتمتعان بق�شاء نزيه،  وق�شاة ثقاة 

حزيران   19 الأولى،   الراغب  اأبو  علي  حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  عدول« 

.)2000

»فاإن مرفق الق�شاء �شيبقى �شمام الأمان �شد اأّي هفوات وجتاوزات. وعليه،  نوؤكد اأهمية   -

تنفيذ الإ�شرتاتيجية الوطنية لتطوير اجلهاز الق�شائي بالتن�شيق مع املجل�س الق�شائي« 

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�شرين الثاين 2007(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

خططه  تنفيذ  من  الق�شائي  جهازنا  لتمكني  الدعم  اأ�شكال  كل  تقدمي  احلكومة  »على   -

حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  واأجهزته«  مرافقه  اأداء  وحت�شني  وبراجمه،  

عبداهلل الن�شور الأولى،  10 ت�شرين الأول 2012(. 
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ذ- حمور ال�شباب والتعليم 
ظّل ال�شباب الأردين حمورًا رئي�شيًا من حماور كتب التكليف للحكومات،  حيث اأكد امللك على 

�شرورة اإيالء قطاع ال�شباب الهتمام الكايف،  وتوجيه قدراتهم نحو العمل الوطني الإيجابي 

املبدع واخلاّلق. ودعا جاللته اإلى ا�شتثمار طاقات ال�شباب،  وحمايتهم من الغلو والتطرف. اأما 

قطاع التعليم بكل فئاته،  فتقوم الروؤية امللكية على اأن تطويره هو احلل الناجع لطيٍف وا�شع 

من الق�شايا الوطنية املوؤرقة،  وهو ال�شبيل اإلى النماء والتطور يف جمالت احلياة املختلفة يف 

الأردن.

مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

للخدمة  وتوجيهها  طاقاتهم  اإطالق  من  بد  فال  ولذا  للم�شتقبل،   ُتنا  عدَّ هم  ال�شباب  »اإن   -

الوطنية العامة،  وتنظيمها يف اأُطر جماعية ت�شمل جميع اأرجاء الوطن،  وا�شتغالل اأوقات 

فراغهم يف ما يفيدهم ويعود على الوطن بالنفع«. »اإن العملية الرتبوية،  رغم اإجنازاتها 

العديدة،  بحاجة اإلى تطوير م�شتمر بهدف الرتقاء مب�شتوى التعليم وجتويد خمرجاته،  

اأجواء  يف  واحلوار  التفكري  على  والرتكيز  النتماء  لتعزيز  الوطنية  بالرتبية  والعناية 

وحت�شني  املعلمني  �شوية  ورفع  التعليم،   بتكنولوجيا  والهتمام  والت�شامح،   العتدال  من 

عن  بعيدًا  والتعبري  التفكري  وحرية  لالإبداع  كمنارات  اجلامعات  دور  وتعزيز  ظروفهم،  

ت�شهم  التي  اجليد  الأداء  على  القادرة  العالية  الكفاءات  وتخريج  التبعية،   اأو  التع�شب 

اإلى حكومة عبد  ه  املَوجَّ التكليف  الوطنية« )من كتاب  العلم واملعرفة والتوعية  ن�شر  يف 

الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.

وعاماًل  لالأردنيني،   املعريف  التكوين  م�شادر  اأهم  من  و�شتبقى  كانت  التعليمية  »والعملية   -

اجلهود  تكثيف  تتطلب  للتعليم  الإ�شرتاتيجية  وروؤيتنا  الإنتاجية.  زيادة  يف  اأ�شا�شيًا 

وامل�شاعي والعمل بروح الفريق،  ويف هذا ال�شدد نوؤكد �شرورة تنفيذ برامج جديدة لتطوير 

التعليم والبنية الفكرية للطلبة،  وحت�شني نوعية خمرجات التعليم«. »اأما ال�شباب،  الذين 

نحر�س دائمًا على دعمهم،  ومتكينهم،  وحثهم على الإبداع وا�شتثمار طاقاتهم وامل�شاركة 

يف احلياة العامة مبختلف جوانبها،  فال بد من رعايتهم،  عرب التوا�شل املبا�شر وامل�شتمر 

معهم،  ورعاية القيادات ال�شابة وتدريبها وتاأهيلها حلمل امل�شوؤولية يف املوؤ�ش�شات الوطنية 

املختلفة،  وبلورة هوية �شبابية جادة ونا�شجة تاأخذ زمام املبادرة« )من كتاب التكليف 

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�شرين الثاين 2007(. املَوجَّ
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العمل  عاناه  ملا  نظرًا  اأكرب،   حكومي  اهتمام  اإلى  بحاجة  فاإنه  ال�شباب،   قطاع  »واأما   -

ال�شبابي خالل ال�شنوات املا�شية من افتقار للرعاية الكافية،  التي ت�شاعد ال�شباب على 

اإيجاد فر�س احلياة الكرمية. لذا يجب احلر�س على دعمهم ومتكينهم،  وحتفيزهم على 

الإبداع وا�شتثمار طاقاتهم. فهم حمور م�شريتنا التنموية واللبنة الأ�شا�شية يف بناء اأردن 

وتاأهيلها  ال�شابة  القيادات  ورعاية  م�شتمر،   ب�شكل  معهم  التوا�شل  من  بد  ول  امل�شتقبل. 

حلمل امل�شوؤولية،  واإيجاد جيل من ال�شباب امل�شلَّح باملعرفة والعلم والنتماء،  ليكون �شريكًا 

فاعاًل يف بناء حياتنا ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية بعيدًا عن التطرف والغلو» )من 

ه اإلى حكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. كتاب التكليف املَوجَّ

ر- حمور ال�شحة 
م�شتوى  لتح�شني  عهده  بداية  منذ  احلكومات  حّث  وا�شل  امللك  اأن  التكليف  كتب  من  يت�شح 

مة يف القطاع ال�شحي،  من خالل توفري البنى التحية والقوى الب�شرية الالزمة.  اخلدمات املقدَّ

كما حث احلكومَة على �شرورة اأن ي�شمل التاأمني ال�شحي جميع املواطنني.

مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

»اإّن خدماتنا ال�شحية منوذج متميز يف املنطقة،  وهي بحاجة اإلى العناية الق�شوى ملعاجلة   -

اأّي مظاهر للرتاجع،  ورفع �شويتها،  وتقدمي خدمات جيدة للمواطن قريبًا من مكان اإقامته،  

والكفاءات  املوؤ�ش�شات  حيث  من  ال�شحية  بال�شيا�شة  النظر  اإعادة  ال�شروري  من  فاإن  ولذا 

اإلى  العاجل  القريب  يف  و�شوًل  ال�شحي  التاأمني  مظلة  وتو�شيع  والإدارة،   والتجهيزات 

التمتع  املحدود،   الدخل  ذوي  وبخا�شة  للجميع،   ي�شمن  الذي  ال�شامل،   ال�شحي  التاأمني 

واإيالء عناية خا�شة  الوقائي،   الطب  والتو�شع يف جمالت  بخدمات �شحية منوذجية،  

خدمًة  عليها  الإقبال  ي�شجع  الذي  والتنظيم  الت�شهيالت  وتوفري  العالجية،   لل�شياحة 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار  لالقت�شاد الوطني« )من كتاب التكليف املَوجَّ

.)1999

»كما نوؤكد اأي�شًا �شرورة تو�شيع مظلة التاأمني ال�شحي لت�شمل جميع املواطنني،  والإ�شراع   -

يف تنفيذ وا�شتكمال بناء امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية يف خمتلف اأنحاء اململكة،  ورفدها 

بالكوادر الفنية املوؤهلة والالزمة،  ف�شاًل عن تعزيز مفهوم املراقبة على جودة املنتجات 

ه اإلى  الغذائية والأدوية واملياه ل�شمان �شحة و�شالمة املواطن« )من كتاب التكليف املَوجَّ

حكومة نادر الذهبي،  22 ت�شرين الثاين 2007(
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»اأما يف جمال الرعاية ال�شحية،  فاملطلوب هو تو�شيع مظلة التاأمني ال�شحي لي�شمل جميع   -

املواطنني،  وتنفيذ العديد من امل�شاريع ال�شحية الكربى مثل حو�شبة القطاع ال�شحي« )من 

ه اإلى حكومة �شمري الرفاعي الثانية،  22 ت�شرين الثاين 2010(. كتاب التكليف املَوجَّ

ز- حمور الثقافة 
وّجه امللك احلكومات املتعاقبة،  اإلى العناية بال�شاأن الثقايف،  وتوفري الإمكانات الالزمة لتبّني 

وت�شجيع ودعم احلالت الإبداعية،  وتوفري الو�شائل التي تتيح اللتقاء مع الآخر واإطالعه 

عن  البتعاد  اإلى  جاللته  ودعا  الأردين.  املجتمع  بها  يتمتع  التي  احل�شارية  املنجزات  على 

الفكر ال�شاّل،  والنتباه اإلى حماولة اختطاف ال�شالم من ِقبل فئة خارجة عن قيم الإ�شالم 

احلقيقية. ورغم ذلك،  فاإن هناك حالة احتجاج وعدم ر�شا يف القطاعات الثقافية كافة،  عن 

الأداء احلومي جتاه الثقافة.
 

مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

»اإّن هناك حاجة للعناية بالثقافة،  وتطوير املوؤ�ش�شات الثقافية القادرة على ا�شتقطاب   -

الكفاءات احلقيقية واإطالق طاقات الإبداع التي تعرّب عن حقيقة �شعبنا ودوره الفاعل يف 

ثقافة اأمته وق�شاياها على مدى الأيام،  التي تنطلق من النتماء الواعي للوطن وتعزيز 

قيم احلق والعدل،  وتنفتح على ح�شارات العامل وثقافاته دون اإغراٍق يجتث اجلذور اأو 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،   انغالٍق يوؤدي اإلى اجلمود« )من كتاب التكليف املَوجَّ

4 اآذار 1999(.

هو  معهم  والتوا�شل  الآخرين  جتارب  من  ال�شتفادة  وحماولة  العامل  على  النفتاح  »اإن   -

هلل،   واحلمد   - املا�شية  ال�شنوات  خالل  العامل  مع  توا�شلنا  اأثمر  وقد  الع�شر.  هذا  �شمة 

وا�شتطعنا اأن نحقق لوطننا الكثري من املنافع من خالل عالقاتنا الطيبة بالعديد من دول 

ال�شيا�شي. ولذلك ل بد من تعزيز عالقاتنا  ال�شعيد  اأو  ال�شعيد القت�شادي  العامل على 

بالعامل اخلارجي ومد ج�شور التعاون معه وال�شتفادة من جتاربه واإمكاناته« )من كتاب 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الثالثة،  20 متوز 2003(. التكليف املَوجَّ

»احلكومة مدعّوة اإلى اإيالء مفاهيم )ر�شالة عّمان( ومعانيها ودللتها واأهدافها الأهمية   -

اإلى حكومة معروف  ه  املَوجَّ التي ت�شتحقها يف هذه الظروف بالذات« )من كتاب التكليف 

البخيت الأولى،  24 ت�شرين الثاين 2005(.
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�س-  حمور املراأة 
حثَّ امللُك يف توجيهه للحكومات املتعاقبة اإيالَء القطاع الن�شائي الهتماَم الذي ي�شتحق،  حيث 

ن�س الد�شتور على اأن الأردنيني مت�شاوون يف احلقوق والواجبات. ومن هنا ركزت كتب التكليف 

على �شرورة منح القطاع الن�شائي ما ي�شتحقه من رعاية وانتباه،  وتكري�س قيم امل�شاواة كون 

املراأة لها دور رئي�شي يف اإحداث التنمية ال�شاملة ول بد اأن تنال حقها كاماًل.

وتّدعي احلكومات اأنها تواجه عقبات اجتماعية وثقافية حتول تو�شيع قاعدة م�شاركة املراأة 

يف امل�شهد العام. وي�شار هنا اإلى اأن الد�شتور كفل الت�شاوي يف احلقوق والواجبات بني الرجل 

واملراأة،  اإل اأن هناك تباطوؤًا �شديدًا يف التعاطي مع باحلقوق املدنية لأبناء الأردنيات.

مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

اأهمية،  وقد تطور دور املراأة الأردنية وم�شاركتها يف العديد  اأكرث  اأ�شبح دور املراأة  »لقد   -

دعامة  اأ�شبحت  بحيث  وال�شيا�شية،   والإدارية  والجتماعية  القت�شادية  املجالت  من 

اإلى تعزيز ورعاية،   الدور بحاجة  فاإن هذا  ولذا  والبناء،   التنمية  اأ�شا�شية من دعامات 

وبخا�شة يف الريف والبادية. اأ�شبحنا ن�شهد بع�س الظواهر التي ت�شبب املعاناة للمراأة اأو 

الت�شريعات التي تنتق�س  اإلى تعديل  انتهاك بع�س حقوقها الأ�شا�شية. ولذا فاإننا نتطلع 

دور  اأداء  على  تعينها  التي  الت�شهيالت  جميع  وتوفري  عليها،   الظلم  توقع  اأو  حقوقها  من 

ه اإلى حكومة  ال�شريك يف العمل والبناء دون متييز اأو حماباة« )من كتاب التكليف املَوجَّ

عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.

اأثبتت  اأن  بعد  العمل  و�شوق  املجتمع  يف  ت�شتحقها  التي  مكانتها  تتبواأ  اأن  للمراأة  بد  »ول   -

جدارتها يف املجالت كافة،  فما تزال ن�شبة م�شاركة املراأة دون الطموح الذي ن�شعى اإليه،  

التنموية ل بد من العمل على جتاوزها« )من كتاب  اأ�شا�شية يف م�شريتنا  ما ي�شكل عقبة 

ه اإلى حكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. التكليف املَوجَّ

�س- حمور الإدارة العامة
يت�شح من خالل كتب التكليف اأن م�شكلة الإدارة العامة مزمنة وي�شوبها العديد من ال�شلوكات 

ال�شلبية التي جعلت امللك يحث احلكومات منذ توليه �شلطاته الد�شتورية على التعامل معها 

بحزم من خالل و�شع الأ�ش�س التي ت�شمن النهو�س مب�شتوى الإدارة العامة. 

ووّجه امللك احلكومات املتعاقبة اإلى حت�شني م�شتوى الأداء،  وتقدمي احللول لل�شري بالإدارة 

العامة نحو مزيد من الفاعلية،  والتخل�س من جميع مظاهر الرتاجع التي تعرتي مرافقها يف 

الدولة الأردنية.
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مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

»اإن الإدارة التي ت�شتطيع حتقيق الأهداف بجّدية وبكلفة اأقل وزمن اأق�شر،  هي الإدارة   -

الفريق  بروح  تعمل  فاعلة  متخ�ش�شة  موؤ�ش�شات  اإيجاد  على  تقوم  التي  احل�شيفة،  

اعتبار  اأّي  على  العام  ال�شالح  تقدم  نزيهة،   كفوؤة  اإدارية  قيادات  لها  وتتوفر  الواحد،  

وتت�شدى  امليداين،   العمل  على  وتركز  والإبداع،   واملبادرة  بالعدالة  وتت�شف  اآخر،  

وتناأى  تتفاقم،   اأن  قبل  معها  التعامل  ال�شهل  من  يكون  حني  اأو  وقوعها  قبل  للمع�شالت 

اإعادة  اإلى  بحاجة  العامة  الإدارة  اإن  واملح�شوبية.  وال�شتغالل  والعبث  النحراف  عن 

اأ�شا�س  على  واملوظفني  القيادات  واختيار  والزدواجية،   والت�شارب  التداخل  ملنع  هيكلة 

ب لأّي غر�س اأو جهة،   الكفاءة واخلربة والنزاهة،  بعيدًا عن ال�شتزلم وال�شللية والتع�شُّ

حاجاته  على  املواطن  ح�شول  وت�شهيل  تب�شيطها،   بهدف  الإدارية  الإجراءات  وحتديث 

وخدماته دون عناء اأو تكلفة زائدة. اإن الف�شاد الإداري واملايل �شبيل لتدمري املجتمعات 

يف  مثاًل  وكانت  والنزاهة،   بالكفاءة  الدوام  على  اإدارتنا  متيزت  ولقد  الدول،   واإ�شعاف 

بداأت  قد  اأنه  اإل  العربية،   املجتمعات  من  العديد  خدمة  يف  واأ�شهمت  والإجناز،   الأداء 

تظهر فيها جيوب للت�شيب والنتهازية والتكالية،  وما مل يتم و�شع حد لتلك الظواهر 

فاإنها �شت�شت�شري وهو اأمر لن ن�شمح به و�شنت�شدى له بكل حزم،  ولذا فاإن احلكومة مطاَلبة 

باأن ت�شع من ال�شوابط والإجراءات ما يعيد لإدارتنا وجهها امل�شرق،  واأن تت�شدى للتواكل 

والرتهل والف�شاد بكل قوة وعنفوان،  واأن تبرت العنا�شر التي تقوم بذلك اأو ت�شجعه،  مهما 

كان موقعها اأو م�شوؤوليتها،  واأن تقدم لق�شائنا العادل كل َمن يتجاوز على الوظيفة العامة 

ه  اأو ي�شتغلها اأو يحاول الإثراء على ح�شابها اأو ي�شهل ذلك لغريه« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.

علمية  اأ�ش�س  على  والتحديث  التطوير  اإلى  ما�ّشة  بحاجة  للدولة  الإداري  اجلهاز  »اإن   -

ع�شرية،  واإعادة هيكلته بحيث يتنا�شب مع طموحات الوطن يف النمو والزدهار. وهنا اأود 

اأن اأوؤكد اأهمية تعزيز �شالحيات الأمناء واملديرين العامني يف اأجهزة الدولة« )من كتاب 

ه اإلى حكومة علي اأبو الراغب الأولى،  19 حزيران 2000(. التكليف املَوجَّ

اإلى العمل بجدية لإطالق منظومة متكاملة ل�شوابط العمل العام،   »كما نوّجه احلكومة   -

تت�شمن اآليات حمددة للتعيني والرتفيع وخا�شة يف املنا�شب العليا،  مبا ي�شمن بناء القدرات 

والكفاءات واحلفاظ عليها،  وتعزيز مبادئ ال�شفافية والعدالة وتكافوؤ الفر�س وحماربة 

الن�شور  عبداهلل  حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  واملح�شوبية«  الوا�شطة  ظاهرة 

الأولى،  10 ت�شرين الأول 2012(.
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»اإن ال�شعف يف اأداء بع�س اأجهزة احلكومة يرتتب عليه اآثار �شلبية على املواطن وامل�شتثمر   -

يدفع ثمنها الوطن،  لذا ل بد من اتخاذ اإجراءات فاعلة ومبا�شرة لتح�شني م�شتوى الأداء 

يف هذا اجلهاز،  ول بد من الإ�شراع يف تنفيذ م�شروع احلكومة الإلكرتونية لتمكينها من رفع 

ه اإلى حكومة هاين  �شوية اخلدمات وزيادة م�شتويات ال�شفافية« )من كتاب التكليف املَوجَّ

امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(.

�س- حمور ال�شيا�شة اخلارجية 
ظلت الق�شية الفل�شطينية على راأ�س اأولويات ال�شيا�شة الأردنية اخلارجية يف كتب التكليف. 

واأكدت هذه الكتب اأن العامل العربي هو العمق الإ�شرتاتيجي لالأردن،  واأن الأردن مع وحدة 

الروؤية والعمل امل�شرتك يف جميع الق�شايا التي تواجه الأمة العربية. كما اأكدت كتب التكليف 

اإلى  داعيًة  والإقليمية،   الدولية  واملنظمات  املوؤ�ش�شات  مع  طيبة  بعالقات  يتميز  الأردن  اأن 

تطويرها وتعزيزها.

مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:

»قدم الأردن على الدوام لالأ�شقاء الفل�شطينيني الدعم وامل�شاركة على قاعدة من الأخّوة   -

وامل�شري الواحد،  وكان له الدور البارز يف الق�شية الفل�شطينية منذ ن�شاأتها وحتى اليوم،  

واإمكاناته،   طاقاته  بكل  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  يف  الإخوة  جانب  اإلى  وقف  كما 

وكان دور املغفور له الوالد بارزًا يف هذا املجال للو�شول اإلى حل عادل م�شّرف وجتاوز اأّي 

عقبات اأو عراقيل يواجهونها. �شن�شتمر يف دعم الأ�شقاء مبختلف الو�شائل وال�شبل بهدف 

ترابه  على  امل�شتقلة  دولته  واإقامة  امل�شروعة  حقوقه  اإلى  الفل�شطيني  ال�شعب  و�شول 

الوطني«. »كان الأردن على الدوام و�شيبقى جزءًا فاعاًل من اأمته العربية،  ورافدًا اأ�شا�شيًا 

من روافد العمل العربي،  ي�شعى با�شتمرار لتحقيق الوفاق والتفاق،  وقيام عالقات من 

والختالف،   اخلالف  اأ�شباب  جميع  وجتاوز  ال�شقيقة،   الدول  جميع  بني  البّناء  التعاون 

اأن تكون عالقاتنا مع جميع  نوؤكد على  اإننا  امل�شرتك.  الهدف وامل�شري  انطالقًا من وحدة 

الأ�شقاء قائمة على املودة والثقة والتعاون والحرتام املتبادل،  وعلى احلكومة اأن توا�شل 

التحاور مع جميع الدول العربية،  دون ا�شتثناء،  والرتقاء بتلك العالقات اإلى �شفائها 

املعهود«. »علينا موا�شلة تفعيل عالقاتنا الدولية يف اإطاٍر من التعاون وامل�شالح امل�شرتكة 

يف  الفاعلة  وامل�شاركة  وم�شوؤولياته،   وواقعه  الأردن  دور  وتو�شيح  املتبادل،   والحرتام 

املوؤ�ش�شات الإقليمية والدولية«. »اإننا بحاجة اإلى تطوير موؤ�ش�شتنا الدبلوما�شية،  ب�شكل 
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الفاعلة«  والإدارة  املنتمية  الكفوؤة  القيادات  لها  وي�شمن  بو�شوح  ومهامها  اأهدافها  يحدد 

ه اإلى حكومة عبد الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

»اإن الأردن ملتزم بعملية ال�شالم باعتباره خيارًا اإ�شرتاتيجيًا اأجمعت عليه الأمة العربية،    -

و�شيعمل الأردن على دعم الأ�شقاء العرب على امل�شارات العربية كافة ل�شتعادة حقوقهم،  

و�شوًل اإلى حتقيق ال�شالم ال�شامل والعادل والدائم الذي تتطلع اإليه �شعوب املنطقة«. »اأما 

الأ�شقاء الفل�شطينيون،  فلهم ول�شلطتهم الوطنية مّنا كل الدعم وامل�شاندة«. »واأما امل�شاألة 

كامل  على  و�شيادته  ال�شقيق  العراق  وحدة  على  الدائم  حر�شنا  نوؤكد  فاإننا  العراقية،  

حزيران   19 الأولى،   الراغب  اأبو  علي  حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  اأرا�شيه« 

.)2000

املجالت،   خمتلف  يف  وتطويرها  العالقات  هذه  تعزيز  على  بالعمل  مطاَلبة  »احلكومة   -

الدويل  الإن�شاين  والقانون  الدولية  بال�شرعية  اللتزام  ب�شرورة  ثوابتها  على  والإبقاء 

عناية  العربية  الأردنية  العالقات  واإيالء  والدولية،   العربية  واملعاهدات  واملواثيق 

التطورات  بعد  مراحله  اأدق  يف  الآن  مير  الإ�شرائيلي  الفل�شطيني  ال�شراع  »اإن  خا�شة«. 

واملتغريات التي حدثت يف الأ�شهر املا�شية وبخا�شة بعد الن�شحاب الإ�شرائيلي من قطاع 

غزة وتفاوؤل املجتمع الدويل بهذه اخلطوة،  التي طاملا اأكدنا وما زلنا ب�شرورة اأن تتبعها 

خطوات ان�شحاب اأخرى من ال�شفة الغربية،  وفق خريطة الطريق التي يجب اأن يلتزم 

الدولة  اإقامة  اإلى  بالنهاية  يف�شي  ومبا  والإ�شرائيلي،   الفل�شطيني  الطرفان  بتنفيذها 

ه اإلى حكومة معروف البخيت،  24 ت�شرين الثاين  الفل�شطينية« )من كتاب التكليف املَوجَّ

.)2005

»كما نوؤكد اأهمية تعزيز عالقات الأردن الدولية والثنائية وتر�شيخها وتطويرها،  بحث   -

تعود بالأثر الإيجابي على الأردن وتنعك�س خمرجاتها على �شراكاتنا واأدائنا القت�شادي« 

ه اإلى حكومة نادر الذهبي،  22 ت�شرين الثاين 2007(. )من كتاب التكليف املَوجَّ

فاإن على حكومتكم ال�شتمرار يف  العربية والإ�شالمية،   الق�شايا  »ويف ما يتعلق مبختلف   -

ويف  العادلة،   والإ�شالمية  العربية  اأمتينا  ق�شايا  ودعم  امل�شرتك  العربي  العمل  تعزيز 

الن�شور  عبداهلل  حكومة  اإلى  ه  املَوجَّ التكليف  كتاب  )من  الفل�شطينية«  الق�شية  مقدمتها 

الأولى،  10 ت�شرين الأول 2012(.

»لقد كان الأردن،  و�شيبقى على الدوام،  ملتزمًا مبواقفه التاريخية ومدافعًا عن ق�شايا   -

اأمته العربية والإ�شالمية. و�شيظل -بعون اهلل- الداعم احلقيقي لأ�شقائنا الفل�شطينيني،  

ترابهم  على  امل�شتقلة  دولتهم  قيام  �شبيل  يف  اخلارجية  عالقاته  توظيف  يف  و�شي�شتمر 
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ه اإلى حكومة هاين امللقي  الوطني،  وعا�شمتها القد�س ال�شرقية« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الأولى،  29 اأيار 2016(.

�س- حمور دعم القوات امل�شلحة 
حظيت القوات امل�شلحة -وما تزال- بالدعم امللكي الكامل،  فهي املرابطة على حدود الوطن،  

وتوفري  املواطن  حماية  على  احلري�شة  املختلفة،   الأمنية  الأجهزة  مع  ال�شاهرة  وعينه 

التي  املختلفة  الأجهزة  خالل  من  دائمًا  الأردن  به  متيز  ما  وهو  الأمن،   من  عالية  منظومة 

بذلت الغايل والنفي�س يف �شبيل حتقيق هذه الغاية. ومل يخُل كتاٌب من كتب التكليف من حّث 

احلكومة على دعم اجلي�س والأجهزة الأمنية.

مقتب�شات من كتب التكليف عن هذا املحور:  -

»اأما اأجهزتنا الأمنية جميعًا،  ال�شاهرة على �شالمة الوطن واأمن املواطن،  فهي بحاجة اإلى   -

كل الدعم وامل�شاندة وفق اأحدث الأ�شاليب وال�شبل يف هذا املجال،  حتى توؤدي واجبها يف 

ه اإلى حكومة عبد  حتقيق ال�شتقرار الوطني وطماأنينة املواطن« )من كتاب التكليف املَوجَّ

الروؤوف الروابدة،  4 اآذار 1999(.

»لقد كان جي�شنا العربي،  و�شيظل على الدوام،  مو�شع اعتزازنا وفخرنا،  فهو �شياج الوطن   -

ودرعه احل�شني،  وهو �شمان اأمن الوطن وا�شتقالله وا�شتقراره،  وهذا ي�شتدعي تقدمي كل 

وتاأهيل وحتديث ومعدات،   اإليه،  من تدريب  ما يحتاج  له،  وتزويده بكل  الدعم  اأ�شكال 

لتمكينه من اأداء ر�شالته النبيلة يف حماية الوطن والإ�شهام يف نه�شته التنموية،  واحلفاظ 

على امل�شتوى الرفيع الذي حتّلى به عرب العقود املا�شية،  بالإ�شافة اإلى م�شاهمته يف حفظ 

ه اإلى حكومة علي  الأمن وال�شالم يف اأرجاء خمتلفة من العامل« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اأبو الراغب الأولى،  19 حزيران 2000(.

»اإن ما يتمتع به الأردن من اأمن وا�شتقرار ما كان له اأن يكون عنوانًا اأردنيًا بامتياز،  لول   -

ما تتمتع به قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية من يقظة وجهوزية«. »ولهذا فاإننا نوليها 

ه  ثقتنا ودعمنا تدريبا وت�شليحا،  وفق اأحدث الأنظمة والو�شائل« )من كتاب التكليف املَوجَّ

اإلى حكومة معروف البخيت الأولى،  24 اأيار 2005(.

»وما كان لإجنازاتنا الوطنية اأن تتحقق من دون نعمة الأمن وال�شتقرار. وقواتنا امل�شلحة   -

التكليف  كتاب  )من  وا�شتقراره«  واأمنه  الوطن  ل�شيادة  ال�شمانة  هي  الأمنية  واأجهزتنا 

ه اإلى حكومة �شمري الرفاعي الأولى،  9 كانون الأول 2009(. املَوجَّ

فاإننا م�شتمرون بدعمها  ال�شاهرة،   الوطن  الأمنية،  عني  امل�شلحة والأجهزة  »اأما قواتنا   -
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ه اإلى حكومة  ومتكينها ورفدها لأنها درع الأردن و�شياجه املنيع« )من كتاب التكليف املَوجَّ

فايز الطراونة،  27 ني�شان 2012(.

»اإن من الواجب ال�شتمرار يف تقدمي الدعم جلميع منت�شبي قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية   -

البا�شلة،  ال�شاهرة على اأمن وا�شتقرار الوطن،  كي توا�شل النهو�س مب�شوؤولياتها اجل�شام« )من 

ه اإلى حكومة عبداهلل الن�شور الأولى،  10 ت�شرين الأول 2012(. كتاب التكليف املَوجَّ

»�شيبقى الأردن قويًا واآمنًا -اإن �شاء اهلل- بف�شل جهود القوات امل�شلحة - اجلي�س العربي   -

والأجهزة الأمنية،  التي طاملا كانت �شدًا منيعًا بوجه كل من يفكر يف العبث باأمن هذا البلد 

ه اإلى حكومة هاين امللقي الأولى،  29 اأيار 2016(. وا�شتقراره« )من كتاب التكليف املَوجَّ

ثالثاً: أبرز املحاور يف خطب العرش 

اأ- حمور التنمية ال�شاملة
اأكد امللك التزام احلكومة بالتنمية باأ�شكالها وم�شتوياتها كافة،  بحيث ينال كل مواطن حقه 

ال�شاملة  التنمية  لتكون  لكل حمافظة،   الن�شبية  التنمية  الرتكيز على  مع  التنمية  من هذه 

�شنع  عملية  يف  وامل�شاركة  التو�شع  اإلى  اأي�شًا  امللك  ودعا  كافة.  الوطن  اأرجاء  يف  واملتكاملة 

القرار،  ليكون املواطن �شريكًا رئي�شًا يف اإحداث التنمية.

مقتب�شات من خطب العر�س عن هذا املحور:

وحتديث  باقت�شادنا،   النهو�س  خالل  من  ال�شاملة،   التنمية  حتقيق  هو  ال�شاغل  »�شغلنا   -

موؤ�ش�شات الدولة واأجهزتها،  بحيث تنعك�س الآثار الإيجابية لكل ذلك،  على م�شتوى حياة 

املواطن،  واأو�شاعه املعي�شية« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س 

الأمة الثالث ع�شر،  25 ت�شرين الثاين 2000(.

»لقد قطعنا -واحلمد هلل- �شوطًا كبريًا يف م�شرية التنمية،  وحققنا اإجنازات كبرية،  وكان ل   -

بد من تو�شيع قاعدة امل�شاركة ال�شعبية يف �شنع القرارات،  ويف و�شع اخلطط والربامج املتعلقة 

مب�شريتنا التنموية«. »اأن يكون جمل�س الأمة على م�شتوى امل�شوؤولية،  يف التعاون مع احلكومة،  

والتوا�شل مع النا�س،  لو�شع الت�شريعات،  التي تدفع عجلة التنمية،  ومتكننا من مواجهة هذه 

التحديات،  وحتقيق طموحات ال�شعب الأردين يف التنمية والزدهار« )من خطاب العر�س يف 

افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة الرابع ع�شر،  1 كانون الأول 2005(.
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»ونحن على ثقة باأننا بعون اهلل،  وبعزمية الن�شامى الأردنيني،  اأقوى من كل هذه التحديات،    -

ونحن قادرون على مواجهتها من خالل تعزيز ومتتني جبهتنا الداخلية،  وحتقيق املزيد 

والت�شريعية،   وال�شيا�شية  والجتماعية  القت�شادية  املجالت  �شتى  يف  الإجنازات  من 

الأمن  من  مناخ  يف  والتطوير،   والتحديث  الإجناز  و�شرعة  امل�شرية،   �شالمة  ت�شمن  التي 

وال�شتقرار الذي ي�شكل الركيزة الأ�شا�شية للتنمية بكل اأ�شكالها« )من خطاب العر�س يف 

افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الرابع ع�شر،  28 ت�شرين الثاين 2006(.

اخل�شائ�س  على  بالرتكيز  املحلية،   التنموية  اخلطط  اإعداد  عنـد  مكلفـة  »واحلكومة   -

التنموية  لكل حمافظة،  ل�شتقطاب ال�شتثمارات النوعية،  وبالتوازي مع م�شاريع خدمية 

وحت�شيـن م�شتوى البنية التحتية  يف �شائر املجالت« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة 

العادية الثانية ملجل�س الأمة ال�شاد�س ع�شر،  26 ت�شرين الأول 2011(.

ب. حمور الوحدة الوطنية
اأكد امللك يف خطب العر�س،  وبخا�شة يف بداية عهده،  اأنه وّجه احلكومة للعمل على �شيانة 

الوطن ومتكينه يف  ازدهار  لل�شري قدمًا نحو  الأ�شا�شية  الركائز  الوطنية،  كونها من  الوحدة 

املجالت كافة.

مقتب�شات من خطب العر�س عن هذا املحور:

»لقد كان الأردن،  و�شيظل -بعون اهلل- وفيًا ملبادئ الثورة العربية الكربى،  ور�شالتها يف   -

احلرية والوحدة،  و�شتظل وحدتنا الوطنية م�شدر الفخر والعتزاز« )من خطاب العر�س 

يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الثالث ع�شر،  25 ت�شرين الثاين 2000(.

»واحلمد هلل على توفيـقه لنا يف حتقيق التوافق الوطنـي،  الذي تـجّلى يف اأبهى ال�شور يف   -

اأ�شفرت عنه من برامج عمل واقعية،  واتفاق على الثوابت  ملتقيات )كّلنا الأردن(،  وما 

الوطنية،  التي اأجمع عليها الأردنيون من �شائر الفئات وال�شرائح والجتاهات«. »�شتلتزم 

حكومتي بتعزيز ومتتني اجلبهة الداخلية،  وتر�شيخ مبادئ املواطنة والنتماء،  واللتزام 

الوا�شح وال�شريح،  بالثوابت الوطنية وبالنهج الدميقراطي،  حتقيقًا للتعددية ال�شيا�شية،  

ملجل�س  الرابعة  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  الأغلبية«  راأي  واحرتام 

الأمة الرابع ع�شر،  28 ت�شرين الثاين 2006(.
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ت- حمور الدميقراطية والإ�شالح ال�شيا�شي
تت�شح يف خطب العر�س دعوة امللك لالأردنيني من خالل نواب الأمة واأعيانها،  اإلى العمل على 

النفتاح واحلوار والنخراط يف عملية التنمية ال�شيا�شية من خالل امل�شاركة يف الأحزاب. 

وتوفري  الدميقراطي،   للتمكني  املنا�شبة  البيئة  لإيجاد  احلكومة  حفز  اأنه  امللك  اأكد  كما 

ال�شتحقاقات املطلوبة لل�شباب للنهو�س بالعمل احلزبي وال�شيا�شي.

مقتب�شات من خطب العر�س عن هذا املحور:

»تعميم الثقافة الدميقراطية،  التي ترتكز على مبداأ احلوار،  واحرتام الراأي الآخر«.   -

اأن  والفكر،   ومنابر احلوار  الأهلي،   املجتمع  وموؤ�ش�شات  ال�شعبية،   القطاعات  »اإن واجب 

يف  وجذري،   اإيجابي  حتول  اإحداث  على  لتعمل  باإخال�س،   هذه  دعوتنا  اإلى  ت�شتجيب 

اإطالق حركة حزبية وطنية حقيقية،  هاج�شها )الأردن  الدميقراطية،  عرب  م�شريتنا 

اأوًل(،  وت�شتمد �شرعية وجودها،  من التزامها بق�شايا الوطن،  وحاجات الإن�شان الأردين«. 

»لذا يقت�شي اأن تكون لهذه الأحزاب،  برامج وطنية متكاملة و�شاملة« )من خطاب العر�س 

يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة الرابع ع�شر،  1 كانون الأول 2003(.

»لقد اأطلقنا دعوتنا من قبل اإلى تن�شيط احلياة ال�شيا�شية واحلزبية،  وركزنا على اأهمية   -

دور ال�شباب ودور املراأة يف حياتنا ال�شيا�شية،  ودعونا اإلى حوار وطني دائم و�شامل يعزز 

العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  الآخر«  الراأي  واحرتام  التعددية  مفهوم 

الثانية ملجل�س الأمة الرابع ع�شر،  1 كانون الأول 2004(.

والنفتاح  احلريات  �شعيد  على  وعامليًا،   عربيًا  الأردن  يحتلها  اأن  نطمح  التي  املكانة  »اإن   -

ال�شيا�شي،  تتطلب عماًل وجهدًا ر�شميًا،  من جميع اجلهات،  لرت�شيخ ثقافة الدميقراطية،  

واعتماد احلوار و�شيلة للتوا�شل احل�شاري،  وتعظيم امل�شاركة ال�شعبية،  يف بيئة ت�شودها 

قيم الت�شامح،  وحرية الفكر ورعاية الإبداع )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية 

الثانية ملجل�س الأمة اخلام�س ع�شر،  5 ت�شرين الأول 2008(.

للتفاعـل  واملنا�شبـة  الآمنـة  البيئة  لتوفري  العمل  �شرورة  اإلى  احلكومة  وجهت  »فقد   -

هي  اليوم  الأولوية  »واإن  الراأي«.  عـن  امل�شـوؤول  التعبري  حرية  و�شمان  الدميقراطي،  

اإجناز  مع  كبريًا  �شوطًا  قطعت  الإ�شالح  لهذا  الطريق  وخريطة  ال�شيا�شي،   الإ�شالح 

التعديالت الد�شتورية واإخراجها اإلى حيز الوجود القانوين،  ثم ا�شتكمال اإجناز البنية 

عملية  من  النهائي  الهدف  »واإن  ال�شيا�شي«.  العمل  لتطوير  توؤ�ش�س  التي  الت�شريعية،  

الإ�شالح ال�شيا�شي هو الو�شول اإلى حكومات نيابية«. »وتاأكيدًا على احلر�س على تو�شيع 
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اإطار امل�شاركة ال�شعبية وتر�شيخ الـممار�شة الدميقراطية،  فقد وجهت احلكومة لإجراء 

النتخابات البلدية يف اأ�شرع وقت ممكن،  بحيث تكون انتخابات يف اأعلى درجات احلياد 

والنزاهة لتعزز م�شرية الإ�شالح،  ولتاأخذ البلديات مكانتها فـي خدمة الـمجتمع املحلي،  

افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  الالمركزية«  نحو  امل�شتقبلية  توجهاتنا  لتنفيذ  وتوؤ�ش�س 

الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة ال�شاد�س ع�شر،  26 ت�شرين الأول 2011(.

اإلى مرحلة متقدمة يف م�شريتنا  اإلى اإجناز قانون انتخاب نوعي ينقلنا  اأي�شًا  »اإننا نتطلع   -

احلياة  يف  امل�شاركة  تو�شيع  على  ويعمل  التمثيل،   يف  اأكرث  عدالة  يحقق  الدميقراطية،  

احلكومات  ت�شكيل  يف  روؤيتنا  لتحقيق  الربملاين،   العمل  بنوعية  ويرتقي  ال�شيا�شية،  

قانويَن  اأن  نرى  فاإننا  املجال،   هذا  يف  حققناها  التي  للخطوات  »وا�شتكماًل  الربملانية«. 

يف  املحلية  الإدارات  �شالحيات  لتو�شيع  اأ�شا�شية  ركيزة  ي�شكالن  والالمركزية  البلديات 

اأولوياتهم،   حتديد  يف  امل�شاهمة  من  ومتكينهم  املواطنني،   م�شاركة  وتعميق  املحافظات،  

وو�شع ت�شور م�شتقبلي مل�شار التنمية يف مناطقهم،  وتوزيع مكت�شباتها ب�شكل اأكرث عدالة 

وفاعلية« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة ال�شابع ع�شر،  

15 ت�شرين الثاين 2015(.

ث- حمور الق�شاء
ال�شلطتني  امللك  دعا  حيث  العناية،   كل  الق�شائية  ال�شلطة  اإيالء  العر�س  خطب  من  يت�شح 

املنا�شبة  البيئة  وتوفري  الالزمة  الت�شريعات  اإجناز  على  العمل  اإلى  والت�شريعية  التنفيذية 

التنمية  الإ�شراع يف حتقيق  اأثر كبري يف عملية  ال�شلطة من  لهذه  ملا  الق�شائي،   لعمل اجلهاز 

واجلهاز  الق�شاء  لتطوير  بها  القيام  الواجب  اخلطوات  اإلى  الإ�شارة  تكررت  وقد  امل�شتدامة. 

الف�شائي يف افتتاح معظم الدروات الربملانية.

مقتب�شات من خطب العر�س عن هذا املحور:

ن بال�شتقاللية،   »اإن اإجناز التنمية ال�شاملة،  ي�شتلزم اأي�شًا تطوير اجلهاز الق�شائي،  املح�شَّ  -

الأمة  ملجل�س  الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  واحلياد«  والنزاهة 

الرابع ع�شر،  1 كانون الأول 2003(. 

على  احلفاظ  حيث  من  الهتمام  كل  منا  ف�شيجد  به،   نعتز  الذي  الق�شائي  جهازنا  »اأما   -

ا�شتقالليته ورفده باملزيد من الكفاءات التي تزيد من قدرته على الإجناز« )من خطاب 

العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة الرابع ع�شر،  1 كانون الأول 2004(.
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ا�شتقالل  تعزيز  يف  ال�شتمرار  على  عزمنا  نوؤكد  فاإننا  احلكم،   اأ�شا�س  هو  العدل  اأن  »مبا   -

)من  ا�شتثناء«  وبال  اجلميع،   على  القانون  و�شيادة  النا�س  بني  العدل  لتحقيق  الق�شاء 

كانون   2 ع�شر،   اخلام�س  الأمة  ملجل�س  الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب 

الأول 2007(. 

القانون  �شيادة  ت�شمن  وق�شائية،   قانونية  بيئة  بوجود  مرتبط  م،   تقدُّ اأّي  حتقيق  »اإّن   -

ا�شتقالل  ومبداأ  ال�شلطات،   بني  الف�شل  مببداأ  قناعتنا  من  وانطالقًا  الق�شاء،   ونزاهة 

الق�شاة،  فاإن احلكومة،  �شتبادر بو�شع الت�شريعات الالزمة،  لت�شريع اإجراءات التقا�شي« 

 5 ع�شر،   اخلام�س  الأمة  ملجل�س  الثانية  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من 

ت�شرين الأول 2008(.

و�شتوفر  ونزاهته،   الق�شاء  ا�شتقالل  بتعزيز  ملتزمون  فنحن  املُلك،   اأ�شا�س  العدل  »ولأن   -

احلكومة كل املتطلبات،  التي حتتاجها ال�شلطة الق�شائية لتطوير اأدائها،  وحتقيق العدالة 

بني النا�س. ول بد من التاأكيد هنا على �شرورة مواكبة حتديات الع�شر من خالل تطوير 

الت�شريعات،  وا�شتقطاب اأف�شل الكفاءات،  وتدريبها وتاأهيلها،  حتى يظل اجلهاز الق�شائي 

مثاًل يف الكفاءة والنزاهة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س 

الأمة ال�شاد�س ع�شر،  28 ت�شرين الثاين 2010(.

»وانطالقًا من الدور الأ�شا�شي لل�شلطة الق�شائية يف حتقيق العدل و�شيادة القانون،  ومن   -

الق�شاء،   ا�شتقاللية  تكري�س  على  حر�شنا  فقد  الأخرية،   الد�شتورية  التعديالت  خالل 

لتمكينهـا من  الالزمة  املتطلبات  امل�شتقلة وتوفري كل  ال�شلطة  ن�شتمر يف دعم هذه  و�شوف 

الثانية  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  اجلليلة«  مب�شوؤولياتها  النهو�س 

ملجل�س الأمة ال�شاد�س ع�شر،  26 ت�شرين الأول 2010(.

ال�شلطة  حتتاجها  التي  املتطلبات  كل  لتوفري  الأمة  وجمل�س  احلكومة  نوّجه  »اإننا   -

الق�شائية لتطوير اأدائها وتاأهيل كوادرها،  �شمن خطة زمنية حمددة،  حتى يظل اجلهاز 

الق�شائي مثاًل يف الكفاءة والنزاهة وحتقيق العدالة بني النا�س،  ويكون الق�شاء ركيزة 

للدميقراطية« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة ال�شابع 

ع�شر،  3 ت�شرين الثاين 2013(.
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ج- حمور القطاع القت�شادي
ال�شلطتني  حّثه  خالل  من  فائقة،   عناية  القت�شادي  امللَف  العر�س  خطب  يف  امللك  اأولى 

التنفيذية والت�شريعية على العمل لإجناز الربامج القت�شادية واملالية التي ُتعنى بتخفيف 

وتقدمي  اخلارجية  ال�شتثمارات  جذب  خالل  من  الزدهار  وحتقيق  املواطن  عن  الأعباء 

الت�شهيالت الكاملة بالإ�شافة اإلى توجيه احلكومة للعمل على الت�شاركية مع القطاع اخلا�س 

بو�شف هذا القطاع �شريكًا اأ�شا�شيًا يف حتقيق التنمية القت�شادية.

مقتب�شات من خطب العر�س عن هذا املحور:

البيئة  وتوفري  الإنتاج،   تطوير  حيث  من  الوطني،   القت�شاد  دعم  حكومتي  »و�شتوا�شل   -

ال�شتثمارية،  جلذب روؤو�س الأموال العربية والأجنبية،  وتطوير القطاعات الإنتاجية،  

الزراعية وال�شناعية،  وتوحيد الت�شريعات والنظم« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة 

العادية الرابعة ملجل�س الأمة الثالث ع�شر،  25 ت�شرين الثاين 2000(. 

»وقد كان هاج�شي الأول على الدوام هو حت�شني نوعية احلياة لكل مواطن ومواطنة يف   -

الفقر والبطالة وتنفيذ الإجراءات الإ�شالحية  البلد،  ولذلك فال بد من مكافحة  هذا 

النظر يف  اإعادة  امل�شكلة من خالل  لهذه  التي ت�شع حلوًل جذرية ودائمة  والت�شحيحية 

اإ�شافية وفر�س عمل جديدة،  وتعزيز  التعليم والتدريب،  وتوفري م�شادر متويل  برامج 

لتنمية  خا�شة  عناية  واإيالء  العيب،   ثقافة  عن  بعيدًا  العمل  لقيمة  الإن�شان  احرتام 

املحافظات،  والنهو�س بقطاع الزراعة الذي يوفر فر�س عمل للعديد من الأ�شر والأفراد«. 

ال�شتثمار  ت�شجيع  من  بد  فال  ولذلك  التنمية،   عملية  يف  رئي�شي  عن�شر  ال�شتثمار  »اإن 

وتعظيم م�شاهمته يف عملية التنمية من خالل العمل على تنفيذ الإ�شالحات التي ت�شاعد 

حمالت  اإلى  بالإ�شافة  الأردين  امل�شتثمر  وت�شجيع  اخلارج،   من  ال�شتثمارات  جذب  على 

الرتويج التي تعرف العامل من حولنا مبا لدينا من فر�س واإمكانيات« )من خطاب العر�س 

يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة الرابع ع�شر،  1 كانون الأول 2004(.

»اإن من اأهم اأولويات املرحلة القادمة،  العمل على زيادة ن�شبة النمو القت�شادي،  وتعزيز   -

ال�شتقرار املايل والنقدي،  ومعاجلة م�شاكل املديونية،  وتر�شيد الإنفاق،  والعتماد على 

مواردنا الذاتية،  وتعزيز دور القطاع اخلا�س يف التنمية الوطنية« )من خطاب العر�س يف 

افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة اخلام�س ع�شر،  2 كانون الأول 2007(.

ملجموعة  فوريًا،   تنفيذًا  يتطلب  نريد،   الذي  القت�شادي  الزدهار  اإلى  الو�شول  »اإن   -

هذه  ومن  ال�شتثمارية.  البيئة  وتعزيز  املايل،   ال�شتقرار  ت�شمن  التي  الإجراءات،   من 
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املعي�شة،   تكاليف  زيادة  من  املواطن  حلماية  الت�شخم،   م�شتويات  �شبط  الإجراءات،  

وتفعيل �شيا�شات م�شرفية،  ت�شمن �شالمة الأجهزة امل�شرفية و�شمعتها،  وترتقي بو�شائل 

الرقابة على حقوق املودعني واملتعاملني«. »كما قمت بتوجيه احلكومة،  باتخاذ اخلطوات 

ال�شرورية،  لت�شجيع وجذب ال�شتثمارات،  وخا�شة ال�شتثمارات العربية اخلليجية،  ملا 

مل�شناه من هذه الدول ال�شقيقة،  من الرغبة يف ال�شتثمار يف الأردن« )من خطاب العر�س يف 

افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة اخلام�س ع�شر،  5 ت�شرين الأول 2008(. 

ناجعة،   اقت�شادية  �شيا�شات  اعتماد  ت�شتدعي  كبيـرة،   اقت�شادية  حتديـات  الأردن  »يواجه   -

حتقق طموحاتنا يف توفري العي�س الأف�شل ملواطنينا،  فتح�شني حياة املواطن الأردين،  وفتح اآفاق 

الإجناز اأمامه هدفنا الأول. و�شيظل حت�شني الأداء القت�شادي اأولوية رئي�شيـة،  لنعكا�شه 

لل�شيطرة  مالية  �شيا�شة  اعتماد  احلكومة  »و�شتوا�شل  املواطن«.  معي�شة  م�شتوى  على  املبا�شر 

ال�شتثمارية،   البيئة  حت�شني  يف  وامل�شاهمة  املايل،   ال�شتقرار  وتعزيز  املوازنة،   عجز  على 

والعتماد على الذات،  وحفز النمو يف الن�شاط القت�شادي« )من خطاب العر�س يف افتتاح 

الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة ال�شاد�س ع�شر،  28 ت�شرين الثاين 2010(.

»ويف اجلانب القت�شادي،  مت اإجناز عدد من امل�شاريع احليوية الكربى،  ومن اأبرزها: جّر   -

مياه الدي�شي،  وتطوير مطار امللكة علياء الدويل،  وتطوير ميناء احلاويات،  بالإ�شافة اإلى 

امل�شاريع التي يجري تنفيذها،  كموانئ الب�شائع العامة والنفط والغاز الـُم�شال،  وم�شاريع 

الطاقة،  وخا�شة املتجددة والبديلة، والعمل على تطوير قطاع ال�شكك احلديدية،  وقطاع 

العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  فيه«  نوعية  نقلة  يحدث  مبا  العام  النقل 

الثانية ملجل�س الأمة ال�شابع ع�شر،  2 ت�شرين الثاين 2014(.

»نحن عازمون على امل�شّي قدمًا يف رفع �شوية اقت�شادنا، من خالل �شيا�شات اقت�شادية وبرامج   -

اأوًل واآخرًا« )خطاب العر�س يف  اإلى حتقيق النمو امل�شتدام،  ومبا يخدم م�شاحلنا  تهدف 

افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة الثامن ع�شر، 7 ت�شرين الثاين 2016(.

القادمة،   لالأعوام  القت�شادي  النمو  حتفيز  خطة  تنفيذ  على  تعمل  اأن  احلكومة  »على   -

اإقليميًا  املتاحة  الفر�س  كل  من  وال�شتفادة  النمو،   زخم  ا�شتعادة  بهدف  اأقّرتها  والتي 

ودوليًا لرفع م�شتوى معي�شة املواطن ومتكني الطبقة الو�شطى وحماية الأ�شر ذات الدخل 

املتدين واملحدود،  واأن ت�شتمر يف تنفيذ الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية،  

بالإ�شافة اإلى الرتكيز على تنفيذ برنامج احلكومة الإلكرتونية،  و�شوًل اإلى هدف حكومة 

ل ورقية« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة الثامن ع�شر،  

12 ت�شرين الثاين 2017(.
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ح- حمور الإعالم
القوانني  حزمة  اإجناز  اإلى  الت�شريعية  ال�شلطة  وّجه  امللك  اأن  العر�س  خطب  من  يت�شح 

متار�س  كي  املعلومات  م�شادر  اإلى  الو�شول  من  متّكنها  والتي  الإعالمية،   باملنظومة  املعنية 

املعرفة  وينّمي  يرثي  حوارًا  خاللها  من  تقود  وطنية  اأجندة  �شمن  واقتدار  ب�شفافية  عملها 

لدى ال�شعب بعيدًا عن الأجندات ال�شلبية وال�شخ�شية. كما �شّدد امللك على اأهمية الرتقاء 

باملنظومة الإعالمية الوطنية من خالل توجيه احلكومة على اأن يكون الإعالُم اإعالَم وطن ل 

اإعالم �شخ�س وحكومة. ويالَحظ اأن امللك كرر يف خطب العر�س التاأكيَد على جمموعة القيم 

الناظمة لالإعالم،  يف حّث مبا�شر ملجل�س الأمة للقيام باإجناز الت�شريعات الالزمة لذلك.

مقتب�شات من خطب العر�س عن هذا املحور:

و�شتعمل  والعامل،   املواطنني  اأمام  الوطن  وال�شحافة،  هما �شورة  الإعالم  اأن  ندرك  »اإننا   -

حكومتي على الرتقاء بهذا القطاع الهام،  يف اإطاٍر من احلرية،  واحرتام الراأي الآخر،  

والتعددية الفكرية،  ويف مناٍخ من الوعي واللتزام بامل�شلحة الوطنية العليا،  كما �شتظل 

احلركة الثقافية مو�شع الرعاية والهتمام،  من خالل دعم الكتاب واملثقفني،  وتقدير 

الأمة  الرابعة ملجل�س  العادية  الدورة  افتتاح  العر�س يف  واملبدعني« )من خطاب  الإبداع 

الثالث ع�شر،  25 ت�شرين الثاين 2000(. 

التزامنا  الدميقراطية-  بيت  -من  هنا  من  نوؤكد  فاإننا  والإعالم،   ال�شحافة  حرية  »اأما   -

ب�شونها وحمايتها،  لتكون عني الرقيب،  الكا�شفة للحقيقة على اأ�ش�س مهنية ومو�شوعية 

وبروح احلرية امل�شوؤولة،  على اأن تكون اأردنية النتماء وطنية الأهداف والر�شالة. وقد 

كفل الد�شتور حرية الراأي والتعبري. ومن غري املقبول اأن ُي�شجن ال�شحفي ب�شبب خالف يف 

الراأي على ق�شية عامة،  ما دام هذا الراأي ل ي�شكل اعتداء على حقوق النا�س اأو حرياتهم 

ملجل�س  الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  كرامتهم«  اأو  اأعرا�شهم  اأو 

الأمة اخلام�س ع�شر،  2 كانون الأول 2007(. 

والنفتاح  احلريات  �شعيد  على  وعامليًا،   عربيًا  الأردن  يحتّلها  اأن  نطمح  التي  املكانة  »اإن   -

ال�شيا�شي،  تتطلب عماًل وجهدًا ر�شميًا،  من جميع اجلهات،  لرت�شيخ ثقافة الدميقراطية،  

واعتماد احلوار و�شيلة للتوا�شل احل�شاري،  وتعظيم امل�شاركة ال�شعبية،  يف بيئة ت�شودها 

قيم الت�شامح،  وحرية الفكر ورعاية الإبداع،  وهذا يتطلب من الإعالم الوطني،  مبوؤ�ش�شاته 

ركائز  واإحدى  احلقيقة،   على  النا�س  عيون  َفُهم  وفاعلة،   اأ�شا�شية  م�شاهمة  واأفراده،  

مببادئ  التم�شك  اإلى  املجال،   هذا  يف  املعنيني  جميع  ندعو  وهنا  الدميقراطي.  جمتمعنا 
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واحلقوق  ال�شحفية  احلريات  بني  ال�شروري  التوازن  على  للحفاظ  واملو�شوعية،   املهنية 

ال�شخ�شية. ول بد اأن يقابل الرتقاء يف م�شتوى النقد واجلراأة والطرح والتعليق،  ارتقاء 

يف �شبل البحث والتحليل،  فال�شحافة مهنة رفيعة،  هدفها احلفاظ على امل�شلحة العامة 

اإلى  ال�شخ�شي  الراأي  الت�شليل،  وحتويل  بعيدًا عن  العام،   الراأي  وت�شكيل  املجتمع  وخري 

حقيقة عامة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة اخلام�س 

ع�شر،  5 ت�شرين الأول 2008(. 

على  العالقة  هذه  تقوم  بحيث  الإعالم،   مع  عالقتها  تطويـر  يف  احلكومة  »و�شت�شتمر   -

احرتام حق الإعالم يف العمل بحرية وا�شتقاللية،  ويف احل�شول على املعلومة ون�شرها. 

واإذ ت�شكل القوانني النافذة ومدونة ال�شلوك التي و�شعتها احلكومة،  اإطارًا لهذه العالقة،  

فال بد من اإدخال اأّي تعديالت لزمة على الت�شريعات ل�شمان تطور �شناعة اإعالم مهنية 

م�شتقلة،  وحماية املواطنني وحقوقهم من ممار�شات اإعالمية غري مهنية تزّور احلقائق،  

وت�شوه �شورة الوطن« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة 

ال�شاد�س ع�شر،  28 ت�شرين الثاين 2010(. 

اإعالم  اأن يكون لدينا  التي اتخذناها نهجًا حلياتنا،  ت�شتدعي  امل�شرية الدميقراطية  »اإن   -

يف  الإعالم  حق  حترتم  قانونية  بيئة  يف  عالية،   وم�شداقية  مبهنية  يحظى  حّر  وطني 

احل�شول على املعلومة،  وحتمي احلقوق ال�شخ�شية. وعلى ذلك،  فال بد اأن يكون الإعالم 

خطاب  )من  والبّناء«  الهادف  الوطني  للحوار  منربًا  يوفر  واأن  الآراء،   كل  على  منفتحًا 

العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة ال�شاد�س ع�شر،  26 ت�شرين الأول 

 .)2011

»وهنا نوؤكد على م�شوؤولية و�شائل الإعالم الر�شمية واخلا�شة،  واأهمية التزامها باملهنية   -

املواطن  اأولويات  اأجل  من  والعمل  والت�شهري،   الإ�شاعات  ترويج  عن  بعيدًا  واحليادية،  

وق�شاياه،  ومبا يرثي التعددية الفكرية« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية 

الأولى ملجل�س الأمة ال�شابع ع�شر،  3 ت�شرين الثاين 2013(.

خ- حمور املراأة وال�شباب والتعليم
اأولى امللُك قطاَع التعليم مب�شتوياته كافة عنايًة خا�شة منذ توّليه مقاليد احلكم،  فقد دعا 

اإلى حت�شني بيئة العملية التعليمية مبا ينعك�س على خمرجات هذه العملية،  وبحيث ي�شتطيع 

ال�شباب اأن يكون عامَل بناء يف هذا الوطن. ودعا امللك اأي�شًا اإلى متكني املراأة،  ومتكني ال�شباب 

وتوفري البيئة التي ي�شتطيعون من خاللها امل�شاهمة يف عملية التنمية ال�شاملة.
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مقتب�شات من خطب العر�س عن هذا املحور:

اأ�ش�س  ال�شباب،  على  للنهو�س بقطاع  وا�شحة  �شيا�شة  بلورة  �شتعمل احلكومة،  على  »كما   -

علمية وتربوية،  تعزز انتماءهم،  وتر�شخ يف نفو�شهم مفاهيم العمل،  املهني والإبداعي 

العملية الرتبوية،  ورفدها  �شت�شتمر حكومتي يف تطوير  والتطوعي«. »ويف هذا املجال،  

بالكفاءات املتميزة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة 

الثالث ع�شر،  25 ت�شرين الثاين 2000(.

»تفعيل طاقات املجتمع،  واإ�شراك اجلميع يف عملية التنمية،  وبخا�شة ال�شباب واملراأة،    -

التي يجب اأن تتوفر لها كل الإمكانيات الالزمة،  واحلقوق امل�شتحقة،  من اأجل م�شاركتها 

الكاملة،  يف احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية. فالتغيري املن�شود ل يتحقق اإل 

عرب حتفيز ال�شباب الأردين،  والإ�شغاء اإلى اآرائهم،  لأنهم عماد الغد،  ومادة التغيري،  وعلى 

هذا الأ�شا�س،  يجب تعزيز دورهم،  وتوفري فر�س العمل لهم،  وحتقيق اآمالهم وتطلعاتهم« 

)من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة الرابع ع�شر،  1 كانون 

الأول 2003(. 

»اإن برنامج عمل احلكومة يف املرحلة القادمة،  �شيقوم على عدد من هذه الثوابت الوطنية   -

الرا�شخة،  ويف مقدمتها حت�شني الظروف املعي�شية لالأردنيني والأردنيات،  و�شون احلريات 

العامة،  وتعزيز امل�شاركة ال�شعبـية،  يف اتخاذ القرارات،  وخا�شة م�شاركة قطاعي ال�شباب 

والتدريب،   التعليم  مب�شتوى  للنهو�س  براجمها  يف  العمل  حكومتي  »�شتوا�شل  واملراأة«. 

وحتقيق التوازن بني خمرجات التعليم الأكادميي واملهني،  ومتطلبات الإنتاج والقت�شاد 

الوطني« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الرابع ع�شر،  

28 ت�شرين الثاين 2006(.

الدورة  هذه  يف  الأولويات  مقدمة  يف  تكون  اأن  يجب  التي  الت�شريعات  هذه  اأهم  »ومن   -

املظامل،   ديوان  مثل  وامل�شاءلة،   ال�شفافية  مبداأ  بتعزيز  اخلا�شة  الت�شريعات  الربملانية: 

والقوانني املتعلقة بحقوق الإن�شان،  واملراأة،  والطفل،  وحماية ال�شباب والأحداث«. »وهذا 

كله،  يرتبط بقناعتنا باأن العلم والتعليم،  وت�شليح املواطن باملعرفة واخلربات واملهارات 

الأردن،   م�شتقبل  هم  ال�شباب  »ولأن  مواطن«.  لكل  حق  العمل،   �شوق  لدخول  وتاأهيله 

فاإننا نوؤكد على ال�شتمرار يف رعايتهم،  وفتح املجال اأمام طاقاتهم واإمكانياتهم،  لتعزيز 

م�شاركتهم يف احلياة العامة،  ومتكينهم من امل�شاهمة يف بناء وطنهم« )من خطاب العر�س 

يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة اخلام�س ع�شر،  2 كانون الأول 2007(. 

»ولأهمية دور ال�شباب،  تعمل احلكومة على تنفيذ خطة �شاملة لتطوير دور قطاع ال�شباب،    -
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الذي تقع عليه م�شوؤولية بناء امل�شتقبل،  وت�شليحه بالعلم واملعرفة. و�شت�شتمر احلكومة 

بالعمل على تعزيز دور املراأة يف م�شرية البناء،  واتخاذ اخلطوات الالزمة حلماية حقوقها 

كاملة«. »وقد وجهنا احلكومة اإلى توفري العناية الالزمة للقطاعات احليوية،  ويف مقدمتها 

املعلمني،  واحلفاظ على  معي�شة  م�شتوى  التاأكيد على �شرورة حت�شني  مع  التعليم،   قطاع 

مكانتهم،  مبا ين�شجم مع دورهم املحوري يف املجتمع« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة 

العادية الأولى ملجل�س الأمة ال�شاد�س ع�شر،  28 ت�شرين الثاين 2010(. 

»اإن ال�شباب هم العن�شر الأكرب يف املجتمع،  ول بد من تفعيل دورهم الرائد يف العمل العام.   -

امل�شاركة  جمالت  وتو�شيع  ال�شبابية،   الهيئات  لدعم  الالزم  الهتمـام  احلكومة  و�شتويل 

يف  وامل�شاهمة  احلر،   ال�شبـابي  الن�شاط  لتنمية  واخلطط،   الربامج  اإعداد  يف  وامل�شاهمة 

الثانية  العادية  الدورة  افتتاح  العر�س يف  الوطنية بكل جمالتها« )من خطاب  م�شريتنا 

ملجل�س الأمة ال�شاد�س ع�شر،  26 ت�شرين الأول 2011(.

»ويف قطاع التعليم،  ل بد من اإحداث نقلة نوعية واإ�شالح جذري يف هذا القطاع،  الذي   -

وتو�شيات  احلكومة  برامج  تنفيذ  من  بد  فال  ذلك،   وعلى  الأردن.  م�شتقبل  عليه  يقوم 

جلنة املوارد الب�شرية التي �شيتم التوافق عليها،  للنهو�س مبكانة الأردن اإقليميًا ودوليًا،  

بالإ�شافة اإلى اإيالء تدريب املعلمني اأهمية خا�شة للنهو�س بدورهم الأ�شا�شي« )من خطاب 

15 ت�شرين الثاين  العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة ال�شابع ع�شر،  

.)2015

 

د- حمور ال�شحة
اأكد امللك من خالل خطب العر�س على توجيهه احلكومات املتعاقبة للعمل على حتديث وتطوير 

اخلدمات ال�شحية املقدمة،  بحيث ت�شل اخلدمة لكل مواطن. كما اأكد حّثه احلكومات على 

امل�شّي قدمًا ل�شمول جميع املواطنني بالتاأمني ال�شحي. ودعا امللك جمل�س النواب اإلى ممار�شة 

دوره الرقابي يف متابعة اإجنازات احلكومة يف هذا امل�شمار.

مقتب�شات من خطب العر�س عن هذا املحور:

»حت�شني م�شتوى حياة املواطن يتطلب الهتمام بالرعاية ال�شحية،  وهي حق لكل مواطن   -

ومواطنة. فالإن�شان ال�شليم املطمئن على �شحته و�شحة اأبنائه واأ�شرته هو الإن�شان القادر 

التاأمني ال�شحي لي�شمل جميع  على العمل والإنتاج. وقد �شرعت احلكومة بتو�شيع مظلة 

املواطنني،  واإيالء عناية خا�شة لربامج الأمومة والطفولة« )من خطاب العر�س يف افتتاح 
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الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة الرابع ع�شر،  1 كانون الأول 2004(.

الكبرية  ال�شحية  املرافق  العديد من  واإقامة  ال�شحي،   التاأمني  »العمل على تو�شيع مظلة   -

يف املحافظات« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الرابع 

ع�شر،  28 ت�شرين الثاين 2006(.

»تو�شيع مظلة التاأمني ال�شحي،  وتفعيل الرقابة على جودة املنتجات الغذائية والأدوية   -

واملياه للحفاظ على �شحة و�شالمة املواطن« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية 

الأولى ملجل�س الأمة اخلام�س ع�شر،  2 كانون الأول 2007(.

العا�شمة  يف  التحتية،   والبنية  والتعليمية  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى  لتوحيد  »العمل   -

والريف والبادية واملخيمات«. »�شتعمل احلكومة اأي�شًا،  على تو�شيع مظلة التاأمني ال�شحي 

اململكة،   يف  ال�شحية  للخدمات  خريطة  واإعداد  اخلا�س،   القطاع  مع  بالتعاون  ال�شامل،  

لتكون مرجعًا لدرا�شة وحتديد الأولويات والحتياجات ال�شحية امل�شتقبلية« )من خطاب 

الأول  ت�شرين   5 الأمة اخلام�س ع�شر،   الثانية ملجل�س  العادية  الدورة  افتتاح  العر�س يف 

.)2008

ذ- حمور الفقر والبطالة
يت�شح من خالل خطب العر�س اأن امللك اأكد ملجل�س الأمة توجيهه احلكومة على اإيالء م�شكلَتي 

الفقر والبطالة عناية خا�شة. و�شدد امللك على �شرورة توجيه الدعم ب�شكل مبا�شر لالأ�شر 

الفقرية.

مقتب�شات من خطب العر�س عن هذا املحور:

التي تواجههم،   ال�شعوبات القت�شادية  واأعرف حجم  �شعبي،   اأبناء  اأ�شعر مبعاناة  »اإنني   -

جهودها،   احلكومة  تكثف  اأن  ي�شتدعي  وهذا  والبطالة،   والفقر  الأ�شعار،   ارتفاع  ظل  يف 

للتخفيف من هذه املعاناة. كما اإن للتكافل الجتماعي دورًا رئي�شيًا يف معاجلة م�شكلة الفقر 

والبطالة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة الرابع ع�شر،  

1 كانون الأول 2005(.

املالية،   املوارد  تخ�شي�س  اإعادة  على  حكومتي  ف�شتعمل  الفقر،   مكافحة  جمال  يف  »اأما   -

لتن�شيق جهود  التكافل الجتماعي،   مبا�شرة،  وذلك من خالل هيئة  الفقراء  لت�شتهدف 

العون الوطني« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الرابع 
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ع�شر،  28 ت�شرين الثاين 2006(.

»تلتزم حكومتي بالعمل خالل الأ�شهر القادمة على توفري �شبكة لالأمان الجتماعي حتمي   -

الفقري« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة اخلام�س ع�شر،  

2 كانون الأول 2007(.

»والفقر والبطالة �شّر �شنحاربه بكل الو�شائل وال�شبل. و�شتعمل احلكومة على حت�شني اآلية   -

املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  دور  وتعزيـز  الفقر،   ملحاربة  براجمها  من  امل�شتفيدين  م�شاعدة 

العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  رديفة«  برامج  توفري  يف  اخلا�س  والقطاع 

الأولى ملجل�س الأمة ال�شاد�س ع�شر،  28 ت�شرين الثاين 2010(.

اأن  يجب  التي  والقت�شادية،   التنموية  والإجراءات  ال�شيا�شات   من  جمموعة  »هناك   -

تقوم بها احلكومة من خالل ال�شراكة مع القطاع اخلا�س ملحاربة الفقر والبطالة،  وجذب 

ال�شتثمارات لإيجاد فر�س العمل لل�شباب« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية 

الثانية ملجل�س الأمة ال�شاد�س ع�شر،  26 ت�شرين الأول 2011(.

تطبيق  وا�شتمرار  والبطالة،   الفقر  حتديات  معاجلة  يف  وال�شتمرار  النمو  ن�شب  »زيادة   -

الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  الوطني«  الت�شغيل  اإ�شرتاتيجية 

ملجل�س الأمة ال�شابع ع�شر،  3 ت�شرين الثاين 2013(.

اإقرار  مت  فقد  والبطالة،   الفقر  م�شكلتي  من  للحّد  امل�شتمرة  باجلهود  يتعلق  ما  يف  »اأما   -

الإ�شرتاتيجية الوطنية للت�شغيل لتوفري فر�س العمل لل�شباب،  ومت اإن�شاء �شندوق تنمية 

املحافظات،  الذي يحتاج اإلى زيادة املخ�ش�شات حتى يو�شع اأعماله يف دعم امل�شاريع ال�شغرية 

واملتو�شطة وامل�شاريع الإنتاجية. كما مت تعزيز �شبكة الأمان الجتماعي التي حتمي فئة 

ذوي الدخل املحدود من خالل توجيه الدعم اإلى م�شتحقيه« )من خطاب العر�س يف افتتاح 

الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة ال�شابع ع�شر،  2 ت�شرين الثاين 2013(.

\

ر- حمور الإدارة العامة
يت�شح من خالل خطب العر�س،  اأن امللك اأَولى م�شكلة الإدارة العامة يف الدولة عناية حقيقية،  

اأنواع اخللل التي تعاين منها  حيث ت�شمنت اخلطب توجيهًا وا�شحًا للحكومة ملعاجلة جميع 

الإدارة العامة،  مع توخي ال�شفافية وامل�شاءلة والعدالة يف تعيني القيادات الإدارية العليا.
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مقتب�شات من خطب العر�س عن هذا املحور:

اإلى تغيري جذري واإ�شالحي يف �شائر جوانب الإدارة  فاإننا ندعو  »اأما الإ�شالح الإداري،    -

وموؤ�ش�شات الدولة يعتمد على الكفاءة وامل�شاءلة،  وتاأهيل العن�شر الب�شري الذي هو اأ�شا�س 

الأمة  ملجل�س  الثانية  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  الإدارية«  العملية 

الرابع ع�شر،  1 كانون الأول 2004(.

فائدة من  للتطبيق. فال  اآلياٍت قابلة  بد من و�شع  الإداري،  فال  الإ�شالح  فـي جمال  »اأما   -

وجود برامج لإ�شالح القطاع العام،  مبا فيها م�شروع احلكومة الإلكرتونية،  ما مل يلم�س 

جميع  التزام  �شرورة  على  اأوؤكد  وهنا  اإليه.  املقدمة  اخلدمات  يف  نوعيًا  حت�شنًا  املواطن 

الوطني  امليثاق  وتطبيق  وامل�شاءلة  وال�شفافية  التميز  ثقافة  بتعزيز  الدولة  موؤ�ش�شات 

للنزاهة وو�شع التنظيم املوؤ�ش�شي لتعزيز منظومة النزاهة،  وفق التو�شيات التي �شتقدمها 

الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  الإجناز«  ومتابعة  العمل  لتقييم  امللكية  اللجنة 

العادية الثانية ملجل�س الأمة ال�شابع ع�شر،  2 ت�شرين الثاين 2014(.

ز- حمور القوات امل�شلحة والأجهزة الأمنية
القوات  اإيالء  ل�شرورة  للحكومة  توجيهه  العر�س  خطب  جميع  يف  الأمة  ملجل�س  امللك  اأكد 

على  والعمل  والتطوير  والتجهيز  التدريب  حيث  من  العناية،   المنية  والأجهزة  امل�شلحة 

حت�شني الظروف املعي�شية لأبناء القوات امل�شلحة والجهزة الأمنية. واأكد امللك اعتزازه بدور 

اجلي�س العربي والأجهزة الأمنية.

مقتب�شات من خطب العر�س عن هذا املحور:

»اأما قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية،  فهي درع الوطن ورمز كرامته،  وعينه ال�شاهرة   -

وذراعه القوية،  وهي مو�شع الثقة والفخر والعتزاز،  و�شتعمل حكومتي على توفري كل 

ما حتتاج اإليه،  لتطوير قدراتها واإمكانياتها،  مبا يتالءم والتقدم ال�شريع يف عامل الإعداد 

الثالث  الأمة  ملجل�س  الرابعة  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  والتجهيز« 

ع�شر،  25 ت�شرين الثاين 2000(.

»وهذه منا�شبة اأتوجه فيها بتحية املحبة والعتزاز والتقدير لأبنائنا وبناتنا يف قواتنا   -

وا�شتقراره،   اأمنه  على  ال�شاهرة  والعيون  الوطن،   درع  فهم  الأمنية  والأجهزة  امل�شلحة 

م�شتوى  ورفع  لتحديثها  روؤيتنا  مع  يتنا�شب  مبا  القوات  هذه  ت�شكيل  اإعادة  على  و�شنعمل 

كفاءتها والإبقاء على م�شتوى حجمها وتعدادها حتى تظل كما كانت على الدوام مثاًل يف 
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الكفاءة والتميز والنتماء« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س 

الأمة الرابع ع�شر،  1 كانون الأول 2004(. 

»وقد اجتاز الأردن -واحلمد هلل- بنجاح باهر،  اختبارًا �شعبًا لأمنه وا�شتقراره،  عندما   -

املدنيني  من  و�شيوفه  اأبنائه  وترويع  الأردن،   باأمن  للعبث  والإرهاب،   الغدر  يد  امتّدت 

الأبرياء،  فت�شدى لها الن�شامى والن�شميات،  اأبناء وبنات القوات امل�شلحة،  والأمن العام 

وقفة  يف  الواحدة،   الأردنية  الأ�شرة  اأبناء  و�شائر  املدين،   والدفاع  العامة  واملخابرات 

البطولة،  والوحدة  راأ�س الأردن عاليًا،  وج�ّشدت كل معاين  عّز و�شمود وانتماء،  رفعت 

الوطنية والنتماء. فكل ال�شكر والتقدير والعتزاز للن�شامى يف القوات امل�شلحة والأجهزة 

الأمنية،  واأبناء الأ�شرة الأردنية الواحدة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية 

الثالثة ملجل�س الأمة الرابع ع�شر،  1 كانون الأول 2005(. 

»اأما قواتنا امل�شلحة والأجهزة الأمنية،  فهي رمز القوة،  والأمن وال�شتقرار لهذا الوطن.   -

و�شنعمل  والتنمية.  البناء  عملية  يف  �شريك  وهي  ومنجزاته،   م�شريته  حتمي  التي  وهي 

باأق�شى طاقاتنا لال�شتمرار يف حتديث قدراتها واإمكانياتها،  وتزويدها بكل ما حتتاج اإليه 

من اأحدث الأ�شلحة والتدريب والإعداد حتى تظل كما كانت على الدوام مثاًل يف الكفاءة 

اخلام�س  الأمة  ملجل�س  الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من  والقتدار« 

ع�شر،  2 كانون الأول 2007(. 

»ما كان لالأردن اأن ي�شل اإلى ما حقق من اإجناز وجناح لول نعمة الأمن وال�شتقرار،  التي   -

ي�شهر على حمايتها رفاُق ال�شالح،  ن�شامى قواتنا امل�شلحة،  واأجهزتنا الأمنية البا�شلة،  فهم 

م�شدر فخر واعتزاز لكل الأردنيني. و�شنوا�شل توفري كل الدعم جلي�شنا العربي امل�شطفوي 

معي�شة  م�شتوى  لتح�شني  فاعاًل  وعماًل  وتدريبًا  وت�شليحًا  رعايًة  الأمنية،   والأجهزة 

املباركة«  اأجل حماية وطنهم وم�شريته  الذين ي�شّحون بالغايل والنفي�س من  منت�شبيها،  

 28 ع�شر،   ال�شاد�س  الأمة  ملجل�س  الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من 

ت�شرين الثاين 2010(.

»وهنا نوؤكد التزام جميع اأركان الدولة بدعم قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية،  الن�شامى   -

الذين يبذلون اأرواحهم ويعملون لياًل ونهارًا،  دفاعًا عن اأمن الأردن ومنجزاته،  حتى تظل 

مثاًل يف التمّيز والكفاءة والقتدار« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى 

ملجل�س الأمة ال�شابع ع�شر،  3 ت�شرين الثاين 2013(. 

»وحتى يبقى جي�شنا واأجهزتنا الأمنية على اأعلى درجات الكفاءة والقتدار،  فاإننا نوؤكد   -

على �شرورة اإلتزام كل موؤ�ش�شات الدولة بدعم قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية الذين 
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ي�شهرون على حماية اأمن الأردن والأردنيني« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية 

الثانية ملجل�س الأمة ال�شابع ع�شر،  2 ت�شرين الثاين 2014(.

»احلمد هلل الذي بعونه وتوفيقه،  وبوعي الأردنيني والأردنيات،  الذين نعتز بهم ونفاخر،    -

وب�شجاعة قواتنا امل�شلحة الأردنية - اجلي�س العربي والأجهزة الأمنية،  التي  نحر�س 

على دعمها وتعزيز قدراتها،  جنحنا طيلة ال�شنوات املا�شية يف �شون جمتمعنا ووحدتنا 

الوطنية من قوى الظالم وخوارج الع�شر والإرهاب« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة 

العادية الأولى ملجل�س الأمة الثامن ع�شر،  7 ت�شرين الثاين 2016(. 

والأجهزة  العربي،   اجلي�س   - الأردنية  امل�شلحة  للقوات  املو�شول  العطاء  هنا  »ون�شتذكر   -

حتية  جميعًا  منا  فلهم  وا�شتقالله،   عزه  وحماة  الوطن  اأمن  على  ال�شاهرين  الأمنية،  

الإجالل والتقدير لت�شحياتهم وبطولتهم واللتزام بدعمهم ومتكينهم من القيام مبهامهم 

اجلليلة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة الثامن ع�شر،  

12 ت�شرين الثاين 2017(.

 

�س- حمور ال�شيا�شة اخلارجية
اخلارجية  ال�شيا�شة  اأولويات  اأولى  هي  الفل�شطينية  الق�شية  اأن  العر�س  خطب  من  يت�شح 

الأردنية. وتوؤكد هذه اخلطب العمَق العربي لالأردن رغم احتفاظه بعالقات وطيدة مع دول 

�شرورة  على  احلكومة  توجيهه  الأمة  ملجل�س  امللك  اأكد  وقد  العامل.  م�شتوى  وعلى  الإقليم 

تدريب الدبلوما�شيني الأردنيني كي يتمكنوا من اإجناز مهامهم بكل اقتدار.

مقتب�شات من خطب العر�س عن هذا املحور:

»و�شتوا�شل حكومتي جهودها من اأجل دفع امل�شرية ال�شلمية،  ومتكينها من حتقيق التقدم   -

واإ�شنادهم،  حتى  الفل�شطنيني  الأ�شقاء  و�شت�شتمر يف دعم  امل�شارات،   املن�شود على جميع 

يتمكنوا من ا�شتعادة حقوقهم،  واإقامة دولتهم امل�شتقلة،  على ترابهم الوطني،  وعا�شمتها 

القد�س« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الثالث ع�شر،  

25 ت�شرين الثاين 2000(. 

»�شنظل كما كنا على الدوام،  الأوفياء لأمتنا العربية،  والدفاع عن ق�شاياها العادلة،  ويف   -

مقدمتها الق�شية الفل�شطينية،  فنحن مع اأ�شقائنا الفل�شطينيني،  بكل ما ن�شتطيع،  حتى 

يقيموا دولتهم امل�شتقلة على ترابهم الوطني. ومع ال�شعب العراقي ال�شقيق،  حتى يجتاز 

احلرة  باحلياة  اأهله  وينعم  الطبيعية،   ومكانته  و�شعه  اإلى  العراق  ويعود  املحنة،   هذه 
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الكرمية الآمنة« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة الرابع 

ع�شر،  1 كانون الأول 2005(.

»تلتزم حكومتي بتقدمي كل اأ�شكال الدعم املمكن لالأ�شقاء الفل�شطينيني،  من اأجل ا�شتعادة   -

حقوقهم،  واإقامة دولتهم امل�شتقلة على الأر�س الفل�شطينية،  على اأ�شا�س قرارات ال�شرعية 

الدولية،  ومبادرات ال�شالم العاملية،  ولن يقبل الأردن باأّي ت�شوية ظاملة لهذه الق�شية،  ول 

اإلى جانب ال�شعب  باأّي ت�شوية تكون على ح�شاب الأردن. و�شت�شتمر حكومتي يف الوقوف 

خطاب  )من  وا�شتقراره«  واأمنه  و�شيادته  العراق  وحدة  جانب  واإلى  ال�شقيق،   العراقي 

28 ت�شرين الثاين  العر�س يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�س الأمة الرابع ع�شر،  

.)2006

دوا  الفرقة. فَوحِّ الوحدة،  وال�شعف يف  القوة يف  اإّن  الفل�شطينيني،   لالأ�شقاء  نقول  »كما   -

�شفوفكم واغتنموا الفر�شة املتاحة لتحقيق ال�شالم،  واإقامة دولتكم امل�شتقلة يف ال�شفة 

القادر على دعم وم�شاندة  املنيع املزدهر،  هو  القوي؛  »اإن الأردن  الغربية وقطاع غزة«. 

الأ�شقاء،  �شواء يف فل�شطني اأو العراق« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى 

ملجل�س الأمة اخلام�س ع�شر،  2 كانون الأول 2007(.

»نحن حري�شون كل احلر�س،  على ا�شتثمار عالقاتنا الدولية وتوظيفها،  خلدمة ق�شايا   -

م�شالح  على  واحلفاظ  الفل�شطينية،   الق�شية  راأ�شها  وعلى  والعربية،   ال�شالمية  الأمة 

الأردن القت�شادية وال�شيا�شية. ونحن نوؤمن اأن اإيجاد توافق واإجماع عربي موؤ�ش�شي،  هو 

على  احلر�س  باب  ومن  الوطني.  ن�شالهم  يف  الفل�شطينيني،   اأ�شقائنا  لدعم  ال�شبل  اأف�شل 

اإلى حقوقهم،  واإقامة دولتهم امل�شتقلة وذات  متكني الأ�شقاء الفل�شطينيني،  من الو�شول 

ال�شيادة،  على ترابهم الوطني،  فاإننا م�شتمرون بدعمهم بكل ال�شبل،  حتى ينتهي الحتالل 

دعم  على  اأي�شًا،   حري�شون  »ونحن  املن�شودة«.  الفل�شطينية  الدولة  وتقوم  الإ�شرائيلي،  

ال�شعب العراقي ال�شقيق،  والوقوف اإلى جانبه،  حتى يعود العراق اإلى مكانته الطبيعية،  

يف حميطه العربي والإ�شالمي،  وينعم اأهله بالأمن وال�شتقرار،  والتقدم والزدهار. اأما 

رعايتهم  الواجب  ومن  �شيوفنا،   وهم  اأ�شقاوؤنا  فهم  بيننا،   املقيمون  العراقيون  الأ�شقاء 

كاإخوة لنا،  ميرون بظروف �شعبة،  اإلى اأن يتمكنوا من العودة اإلى وطنهم واأر�شهم« )من 

5 ت�شرين  خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة اخلام�س ع�شر،  

الأول 2008(.

»و�شيظل الأردن املنيع الآمن امل�شتقر �شندًا لأ�شقائه العرب يف الدفاع عن ق�شايانا العربـية   -

والإ�شالمية،  ويف مقدمة كل ذلك الق�شية الفل�شطينية. فقد كان الأردن،  و�شيبقى -بعون 

اهلل- ال�شند الأقوى لأ�شقائنا الفل�شطينيني،  و�شيوا�شل القيام بكل ما ي�شتطيع لرفع الظلم 
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عنهم،  واإنهاء الحتالل،  وقيام دولتهم امل�شتقلة على ترابهم الوطني،  وعا�شمتها القد�س 

ال�شاد�س  النواب  العادية الأولى ملجل�س  الدورة  افتتاح  العر�س يف  ال�شرقية« )من خطاب 

ع�شر،  28 ت�شرين الثاين 2010(.

العربية  اأمته  ق�شايا  عن  املدافعني  طليعة  يف  اهلل-  -بعون  و�شيبقى  الأردن،   كان  »لقد   -

اأ�شقائنا  بدعم  ملتزمون  فنحن  الفل�شطينية،   الق�شية  مقدمتها  ويف  والإ�شالمية،  

الفل�شطينيني حتى يتمكنوا من ا�شتعادة حقوقهم،  واإقامة دولتهم امل�شتقلة على ترابهم 

على  الفل�شطينية  للق�شية  ت�شوية  باأّي  الظروف  من  ظرف  اأّي  حتت  نقبل  ولن  الوطني،  

بواجبنا  القيام  و�شن�شتمر يف  الوطنية.  اأّي من م�شاحلنا  اأو على ح�شاب  الأردن،   ح�شاب 

ودورنا التاريخي يف رعاية الأماكن املقد�شة،  الإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�س ال�شريف« 

 26 ع�شر،   ال�شاد�س  الأمة  ملجل�س  الثانية  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب  )من 

ت�شرين الأول 2011(.

»تت�شدر الق�شية الفل�شطينية اأولويات �شيا�شتنا اخلارجية،  ونحن نرى اأن عملية ال�شالم   -

عليا«  اأردنية  وطنية  م�شلحة  هو  الدولتني،   حل  اأ�شا�س  على  الفل�شطينية  الق�شية  وحل 

)من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�س الأمة ال�شابع ع�شر،  3 ت�شرين 

الثاين 2013(.

»فالق�شية الفل�شطينية هي ق�شيتنا الأولى،  وهي م�شلحة وطنية عليا،  والقد�س التي روت   -

دماُء �شهدائنا تراَبها هي اأمانة يف عمق �شمرينا،  و�شي�شتمر الأردن بالت�شدي ب�شتى الو�شائل 

للممار�شات وال�شيا�شات الإ�شرائيلية الأحادية يف القد�س ال�شريف،  واحلفاظ على مقد�شاتها 

بالأزمة  يتعلق  ما  يف  »اأما  ال�شالم«.  اأر�س  اإلى  ال�شالم  يعود  حتى  وامل�شيحية،   الإ�شالمية 

ال�شورية،  فاإننا جنـدد التاأكيد على اأن احلل الوحيد هو احلل ال�شيا�شي ال�شامل،  مب�شاركة 

جميع مكونات ال�شعب ال�شوري،  والذي ي�شمن وحدة �شوريا وا�شتقرارها« )من خطاب العر�س 

يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة ال�شابع ع�شر،  2 ت�شرين الثاين 2014(.

الأردنية،   الدبلوما�شية  اأجندة  على  الأولى  الق�شيَة  الفل�شطينية،   الق�شية  ظلت  »وقد   -

ملركزيتها وعدالتها،  ولأنها م�شلحة وطنية عليا. و�شتبقى القد�س،  من منطلق م�شوؤوليتنا 

الدينية والتاريخية وو�شايتنا على الأماكن املقد�شة فيها،  اأمانًة حملها اأجدادنا،  و�شيحملها 

اأبناوؤنا وبناتنا،  مدافعني عنها �شد حماولت العتداء،  وتغيري الواقع فيها،  ونحـن نوا�شـل 

اليوم القيام بهذا الدور امل�شرف«. »اأما يف ما يتعلق بالأزمة ال�شوريـة،  فاإننا جنـدد التاأكيد 

جميع  ومب�شاركة  اأمدها،   طال  معاناة  لإنهاء  �شامل،   �شيا�شي  حلل  الداعم  موقفنا  على 

مكونات ال�شعب ال�شوري،  ل�شمان وحدة �شوريا وا�شتقرارها وم�شتقبلها« )من خطاب العر�س 

يف افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�س الأمة ال�شابع ع�شر،  15 ت�شرين الثاين 2015(.
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والقيام  والإ�شالمية،   العربية  اأمتنا  ق�شايا  عن  الدفاع  يف  التاريخي  دورنا  يف  »�شن�شتمر   -

)من  ال�شريف«  القد�س  يف  وامل�شيحية  الإ�شالمية  املقد�شة  الأماكن  حماية  يف  بواجبنا 

ت�شرين   7 ع�شر،   الثامن  الأمة  ملجل�س  الأولى  العادية  الدورة  افتتاح  يف  العر�س  خطاب 

الثاين 2016(.

العربية  اأمتـينا  ق�شايا  عن  الدفاع  يف  التاريخي  بدوره  بالنهو�س  الأردن  »�شي�شتمر   -

والإ�شالمية،  ويف مقدمتها الق�شية الفل�شطينية،  واإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة على 

الرتاب الوطني الفل�شطيني وعا�شمتها القد�س،  وحماية املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية 

يف القد�س ال�شريف« )من خطاب العر�س يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة 

الثامن ع�شر،  12 ت�شرين الثاين 2017(.

 نتائج وتوصيات عامة

تخل�س هذه املراجعة اإلى عدد من النتائج والتو�شيات العامة:

اإن كتب التكليف وخطب العر�س للملك عبداهلل الثاين ابن احل�شني للحكومات املتعاقبة   .1

وملجل�س الأمة تناولت الق�شايا نف�شها مرارًا وتكرارًا.

مهمة  ق�شايا  يف  العر�س،  خطب  من  مبا�شرًا  وتوجيهًا  تف�شياًل  اأكرث  التكليف  كتب  كانت   .2

يتوجب على احلكومات القيام بها.

اأكرب  الأمنية،   والأجهزة  امل�شلحة  والقوات  اخلارجية  ال�شيا�شة  حموَري  يف  الإجناز  اإن    .3

منه يف بقية املحاور،  ويعود ذلك لتويّل امللك هذين املحورين بنف�شه ومتابعته ال�شخ�شية 

وب�شكل مبا�شر لهما.

4.  هناك تلكوؤ من احلكومات املتعاقبة يف تنفيذ الروؤى امللكية وتنفيذ اخلطط والربامج املعنية 

بتحقيق التنمية ال�شاملة يف جميع القطاعات،  وبخا�شة يف ما يتعلق بالبعد الدميقراطي 

والإ�شالح القت�شادي والتنمية يف املجالت الجتماعية وال�شيا�شية والثقافية.

اإّن الروؤى امللكية جتاه كثري من الق�شايا التي ُتعّد يف اأعلى قمة اهتمامات الوطن واملواطن،    .5

متقدمة على روؤى ال�شلطتني التنفيذيى والت�شريعبة. وُيذكر هنا على �شبيل املثال؛ ق�شايا 

الإ�شالح ال�شامل،  ومتالزمة الفقر والبطالة، وم�شكلتا الطاقة واملياه.

اإّن جمل�س الأمة،  مل يواكب يف البعد الت�شريعي، الروؤى العميقة للملك يف حماور الإ�شالح   .6

والتنمية ال�شاملة ودولة املواطنة.
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بقاء الرد على كتب التكليف من ِقبل رئي�س احلكومة املكلف يف املربع الربوتوكويل،  وعدم   .7

ربط املحاور املراد العمل عليها بخطة �شمن جداول زمنية وا�شحة املعامل وقابلة للتنفيذ.

اأن يقوم جمل�س الأمة بدوره الت�شريعي والرقابي على الق�شايا املطروحة يف كتب  ل بد   .8

التكليف وخطب العر�س،  واأن تكون اآلية الت�شابك الإيجابي وال�شراكة منهجًا اأ�شياًل عند 

التنفيذ.


