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 المعظمخطاب جاللة الملك عبدهللا الثاني 

 في االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي
 دافوس، سويسرا

 2013كانون الثاني  25
 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
  

في هذا  كممن دواعي سروري أن أشاركل إنه، وأشكركم جميعاً. شواب سورأشكرك بروف
 واألفكارثبتت التطورات العالمية المتتابعة صحة الرؤى لقد أ. صديقي كالوس، مجددااالجتماع 
شكل ، بل وحسب ليقتصر على النقاشلم يكن ، الذي هذا المنتدى وأسست عليها ،بها مالتي ناديت

 .األفعال منهاتنبثق قاعدة 
 

 ،أصدقائي
 

كل  إلىطراب والتحديات امتدت من االض يرة حاالتاألخ السنوات الثالث لقد سادت في
سياسية واالقتصادية ضعت األنظمة الفي كل قارة وُ . والشرق األوسط لم تستثنيو ألرض،ا بقاع

ليس هناك ما هو أكثر ف، هاحان وقت تقديم عن إجاباتوها هي الشعوب تبحث تحت المجهر، 
 لننتظر ونرى" ماذا سيحدث." أساستعطيالً من نمط التفكير القائم على خطورة و

 
تسوية حل الدولتين للصراع سيحل بماذا  نتظر ونرى""لن اليوم نسمع البعض يقولو

من الاليقين تسود هذه  ن حالةبأ هذا الموقف بالقول وهم يبررون. اإلسرائيلي -الفلسطيني 
غير المسبوقة  التحديات. لكن "حسبودعونا ننتظر  لذا" أولويات أخرى، هنالكن المرحلة وأ

 .مثل هذا االنتظارتحتمل ال اليوم، لمي اإلقليمي والعاواألمن االستقرار  يواجههاالتي 
 

 إن هناكأيضا  ويقولون ،الربيع العربيمآالت  ننتظر ونرى"لنسمع البعض يقول "كما 
اإلمساك بزمام  عجزوا عنيأن أو أنهم يخشون  ،المشهد الحالي يكتنف الكثير من الغموض

المواطنون تحقيق  ينشد ، حيثالتغيير عملية خارج البقاء اليومليس باإلمكان  ه. لكناألمور
 حالة ، ومنالحالي لوضعرهينة لوعدم البقاء إلى ديناميكية جديدة  سويا يعني االنتقال ما، أهدافهم

كذلك ، والمستقبل صياغة في حقيقية واإلحساس بأن لهم مساهمة المساهمة الفعلية إلى االحتجاج
 دون سواها. ةالمصلحة العامتقديم المصلحة الذاتية إلى خدمة من  االنتقال

 
ويقول  ،التحوالت في العالم العربي ينظر إلىالبعض في الغرب ، نسمع في ذات الوقتو

. "تأخذ مجراهاسإذا كانت الديمقراطية فيما و"دعونا نرى تتضح الرؤية، حتى  ،"دعونا ننتظر"
ترك  ذا ماإو ،ون الدعم والمبادرةيتطلب واحترام اآلخرالتعددية والتنوع علينا أن نتذكر أن  لكن
استبداد إلى استبداد األمس ببساطة يتحول قد ف، بال سند دهموح لتحقيق الصواببجد  يسعونمن 

لمساواة وسيادة مبادئ امن أجل تعزيز  ةميإرادة وعزلالنخراط ب. وهناك حاجة أكثر سوءا
 جميع الشعوب.لالثابتة حقوق الواحترام  ،القانون

 
سوف ننتظر ونرى".  "ونحن ال العالمي يقول، نسمع البعض في مجتمع األعموأخيراً 

الذين  والمستثمرونوالشركات ، ستطيع االنتظاريال  األوسطالنجاح في منطقة الشرق  لكن
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والمستفيدين المستقبل  قادةإلى رسالة قوية وسيبعثون ب ،تكون لهم الصدارةسوف يبادرون اآلن 
 ."معا المستقبلنحن معكم، على أرض الواقع، نبني " مفادها:من خدماتهم 

 
 أصدقائي،

 
التعامل مع األمور من مبدأ رفض يألنه  وسط هذا اإلقليمفي  اآمنا األردن مالذ سيبقى

هذا األسبوع انتخابات  وقد شهدنا. بال تردد التحديات واجهلمكعادته يبادر بل ، "نرىوننتظر "ل
عدد  بين منالنواب،  مجلسعضوا في  150 لـ الناخبونإذ صوت ، برلمانية تاريخية في األردن

 .والمرشحات على حد سواء من المرشحينغير مسبوق 
 

 يكونبحيث مواطن  تمكين كل أنه ال بد منمفادها  أساسية حقيقةهذه االنتخابات وتعكس 
فرصة  لألردنالعربي  عوفر الربيتوظيف كامل قدراتها. لقد متنا ألُ إذا ما أردنا  حقيقياً  شريكاً 

من شأن و على سيادة القانون. قائم يإصالح مسار إلى نسعىننا أ يثلتجديد زخم التغيير، ح
وحماية  السلطاتالفصل بين و ،تمثيلتعزيز ال ،التوافقعلى والقائم  ،المنشودو شاملال التغيير

 األقليات.و المرأة حقوقالحريات المدنية، خاصة 
 

رئيس  لتكليفالمقبلة القليلة  األيامخالل  مجلس النوابمشاورات مع ال ، تباعاً،وستنطلق
مال صانعي على جدول أعمرتبطة بالسياسات  في غاية األهميةقرارات وهناك  جديد.وزراء 

اإلصالح تحقيق المزيد من و ،والخدمات ،الطاقةقضايا و ،فرص العمل يجادإأبرزها  ،القرار
 هذا الوصف منلما بكل قادة ال هم األردنيين أن المواطنينوبقوة  . وهنا أود التأكيدأيضاً السياسي 

إن انخراطهم  ، بلأصواتهمب بإدالئهم االقتراعيوم  لم تنتهالمجتمعية فمسؤوليتهم المدنية  .معنى
تعزيز و ،والحكومةمجلس النواب  مساءلةاالستمرار في  المستمر في غاية األهمية، من أجل

 .واالقتصاديالسياسي  اإلصالحإبقاء زخم ولضمان ، المملكةفي األحزاب السياسية  ثقافة
 

 األردن موقع، منها عليهايمكننا البناء نقاط قوة هامة لدينا  ي،مجال االقتصادالفي و
في جميع أنحاء  ول إلى أكثر من مليار مستهلكإمكانية الوص مركزي في المنطقة، حيث تتوفرال

سياسات و د،الفساتم تعزيزها ضد  ضماناتو ،ومبدعةمتنوعة  عاملة قوىولدينا  العالم.
 .جاذبةية استثماروتشريعات 

 
إلى جنب مع إدارة  جنباً  تسير واإلصالحات االقتصادية ،من عقد من الزمان ومنذ أكثر

. والمتناميةتشجيع القطاعات الصناعية الجديدة لتساهم في ، لالقتصاد الكلي وحصيفة مسؤولة
 ،قرابة العشرة سنواتخالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  صناعة تمَ فعلى سبيل المثال، نَ 

 العربي على محتوىال مجملالمئة من ب 75ويدير  ينتجإلى قطاع  وناشئة مشاريع مبتدئةمن 
أضعاف في الصادرات منذ عام  في جميع القطاعات، كان هناك زيادة قدرها أربعةواإلنترنت. 

منفتحون  نحنونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي إلى أكثر من الضعف. وارتفع  ،2001
 .والمبادرات الريادية المبدعة األعمالاحتضان على 

 
 ،ال الجواب: ؟ما تم إحرازه من تقدم عن هل نحن راضون: نتساءلوفي ضوء كل هذا 

 الذي يشكل شبابنا يعاني في األردن،و جميعا. بناقد أضرت األزمة االقتصادية العالمية  ذلك أن
وقد خسرنا أسواقا  من البطالة. ال يمكن السكوت عنهامستويات الغالبية العظمى من السكان من 

التي  التحدياتلكن . الخزينةعلى  ثقيال عبئاً أزمة الطاقة  تضعفيما األزمة في سوريا،  بسبب
 قراراتالماضون في سلسة من اإلجراءات و ، ونحنلم تزدنا إال تصميمااألردن تواجه 

 أجل مستقبل آمن ومزدهر.ضرورية من ال
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وبالرغم من  ،تواجه األردنيينالتي  الصعوباتبرغم ي أن أضيف أنه اسمحوا لو

، وهناألف الجئ سوري.  ةثالثمائيزيد على األردن يستضيف ما فإن  ،محدودية مواردنا الطبيعية
 الالجئون يواجه، حيث وتداعياتها ألزمة السوريةاستجابته ل رفع مستوىللعالم أجدد دعوتي ل

أن يوحد  عليهيجب ، الذي حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم الدوليهناك و؛ فصل الشتاء القارص
 وشاملةنحن بحاجة إليه هو خطة انتقالية حقيقية ما واقة الدماء. بشكل حاسم لوضع حد إلر جهوده

 دورا كل السوريين، هنا ، وأكرركل السوريينوتضمن ل.. .شعبا وأرضا ضمن وحدة سوريات
متطرف  تنافسإنما هو دعوة للتشرذم و ،ذلكعكس خيار  وأي. بالدهممستقبل في كونوا شركاء لي

 ةكارثي عواقبسيكون له و االستقرار،الصراع وعدم المزيد من و ،واالستئثار بها على السلطة
 العمل.قد حان وقت ف ،دعونا ال "ننتظر ونرى"لذا، على المنطقة والعالم. 

 
 أصدقائي،

 
في تقصير ولكن يبقى هناك جديد.  فجرإلى  العربية المنطقة انتقالقب اير العالم بأسره

 في إقامة من حقهم استمرار حرمان الفلسطينيين وهو آال ،غاية األهمية ال بد من التعامل معه
وذلك لقناعتنا  السالم،خيار ب التمسك مخاطر لسنوات طويلةتحمل األردن  وقد .المستقلة دولتهم

 ر.بكثيمن ذلك أسوأ هي مخاطر استمرار الصراع بأن 
 

في منطقة الشرق األوسط يتطلب إنهاء على المدى الطويل كما أن إحراز األمن 
 يتصدر، يجب أن األخيرةاإلسرائيلية نتخابات في االالتصويت ائج وبغض النظر عن نتالصراع، 

 مازالت مبادرة السالم العربيةأن هنا لنتذكر واإلسرائيليين.  كل الرغبة في وجدان السالم واألمن
إعطاء كال الجانبين ما والدولتين  حل الذي يقوم على أساسو، ذلك يح لتحقيقالصح مسارالتوفر 

 وقابلة للحياة، وإسرائيل آمنةدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بحيث نصل إلى ، يصبون إليه
 عالقات طبيعية مع جميع الدول العربية.وسالم مع جميع جيرانها، بالتتمتع 

 
ال و. بعضهملكل البشر وليس ل اإلنسانيةكرامة الصرخة تنادي بربي الربيع الع حمللقد 

. لقد دعوت المجتمع الدولي والتأجيل لعبة االنتظارالستمرار في إسرائيل ل أمام وقتيوجد 
هذا  تنهيوالضغط من أجل مفاوضات نشطة  ،كسر الجمودل في مساعيه األردن إلى لالنضمام

 الستثمار هذه الفرصة قبل زوالها. يجب علينا أن نعملوالصراع إلى األبد. 
 

 أصدقائي،
 

قدرة فريدة إلحداث ب يتمتع قادة العالم ،الذي يجمعنا اليوم في المنتدى االقتصادي العالمي
مساعدة الجيل الجديد و ،صعبةال الخياراتوتداول  الشعوب، تفرق بينالحدود التي  وتجاوز فرقال

 الفرص.وفر فيه تتو ،العدالة العالمية ا تسودهواقع كي يعيش
 

المنتدى الجتماع أرحب بكم و جميعاأدعوكم ، والبناء عليه ولمواصلة هذا العمل المهم
البحر المقبل في يار أفي  والذي سيعقد االقتصادي العالمي حول الشرق األوسط وشمال أفريقيا،

درة على من فرص بناء شراكات جديدة قا التحديات التي تواجهها المنطقة قد ضاعفتإن الميت. 
المنتدى  وسوف تشهدون فيوبناء البنية التحتية.  ،الريادةوتعزيز روح توليد فرص العمل، 

وعليه، فإنني أدعوكم إلى عدم تبني نهج ذلك المستقبل. باالقتصادي العالمي في األردن ترحيبا 
 .قريبا في األردنجميعا  ئكملقاإلى  قدما لننتظر ونرى"، وأتطلع"
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 .مشكرا لكو
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