المجالي في فيالدلفيا يتحدث عن تحصين الجبھة الداخلية

في محاضرة له في جامعة فيالدلفيا حول تحصين الجبھة الداخلية ،قال دولة الدكتور عبدالسالم المجالي رئيس
الوزراء األسبق أن المنطقة تمر بفترة غير مسبوقة من عدم االستقرار ،أثرت على دولھا تأثيراً سلبيا ً وبدرجات
متفاوتة وصلت حد إنھيار بعضھا  ،رافق ذلك خروج شبه جماعي على القانون والدولة ،وتكاثر الحركات ذات
الفكر المتطرف والتكفيري التي أخذت تمارس األرھاب بأبشع صوره تحت غطاء الدين حيث تعاظمت
االنقسامات الدينية والمذھبية والطائفية والقومية التي غذتھا جھات أجنبية مشبوھة ،وجدت فرصتھا الذھبية
للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية في ظل غياب التوافق الوطني والعربي وضياع البوصلة السياسية
واالقتصادية ،وفي مقدمة ھذه الجھات العدو الصھيوني ،فأشعلت النيران في الكثير من الدول العربية وبشكل
خاص سوريا والعراق التي تزداد النيران اشتعاالً فيھا ،وراحت المنظمات اإلرھابية تھدد الحدود والوجود بعد أن
استولت على مساحات كبيرة في كل من ھاتين الدولتين وبعد تھجير ونزوح الماليين من سكانھما .
كل ذلك والمملكة تعاني من المشكالت االقتصادية وارتفاع نسبة البطالة واتساع مساحات الفقر في مناطق
مختلفة ،اضافة الى ماليين الالجئين إلى االردن بكل الضغوط االجتماعية واالقتصادية المرافقة .وعلى الرغم من
أن االردن ليس مسرحا ً لھذه الصراعات ،وانه تحرك على مسار االصالح بشكل ملحوظ وفي وقت مبكر ،كما
ان ھناك توافقا ً وطنيا ً عاما ً على الثوابت االردنية المتمثلة بالنظام الملكي الھاشمي والدولة الدستورية ووحدة
المجتمع االردني وتجاوبا ً وطنيا ً مع ما ورد في االوراق النقاشية الملكية الخمس وخطاب العرش في افتتاح
الدورة الثانية للبرلمان السابع عشر ،إال أن الرأي العام يترقب تحويلھا إلى افعال حقيقية ملموسة على أرض
الواقع .
وأشار دولته إلى أن جمعية الشؤون الدولية التي يرأسھا أصدرت بيانا ً حول تحصين الجبھة الداخلية قالت فيه :ان
مجريات االحداث في المنطقة تبين ان فترة عدم االستقرار والصراعات المذھبية والسياسية والتدخالت االجنبية
قد تستمر لعدة سنوات ،وأن استمرار االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية واالجراءات التعسفية التي
تمارسھا السلطات االسرائيلية وخاصة في األماكن المقدسة واالستمرار في قضم األراضي الفلسطينية المحتلة
وبناء المستوطنات عليھا وإطالق العنان للمستوطينين والمتطرفين اليھود لممارسة اإلرھاب الجسدي والمادي
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في األراضي المحتلة ،وتھرب الحكومة االسرائيلية من استحقاقات السالم وحل الدولتين  ،كل ھذا يعتبر تھديداً
ألمن األردن وسببا ً جوھريا ً ليس في عدم االستقرار فحسب بل وانتشار اإلرھاب بكافة أشكاله وعليه فإن األردن
ال يستطيع األطمئنان الى أن النار ستبقى خارج حدوده وال سبيل لمنع انتقالھا إليه إال باليقظة والحذر والتوعية
وتوجيه الرأي العام نحو األولويات في ھذه المرحلة وفي طليعتھا تحصين الجبھة الداخلية وتعزيز صمودھا
وجاھزيتھا لتتمكن من دعم القوات المسلحة وأجھزة األمن والوقوف معھا صفا ً واحداً في ذات الخندق ليتمكن
الجميع من القيام بالمھمة الرئيسية وھي المحافظة على أمن واستقرار األردن وھذا يتطلب تعميق مفھوم المواطنة
التي تغلب مصالح الوطن على أية مصالح أخرى مھما كانت مع التأكيد على أن األصالح السياسي واالقتصادي
والتشريعي واألداري الذي بُ ِد َء به سيستمر رغم كل األحداث حتى يصل إلى غايته المتمثلة في الدولة الدستورية
الديمقراطية التي تسود فيھا العدالة والمؤسسية وسيادة القانون .
وأضاف قائالً :ان عدم استقرار المنطقة والصراعات الدائرة جاءت نتيجة حتمية لألخفاقات العربية المستمرة
سواء أكان ذلك في وضع استراتيجية عربية موحدة لمواجھة المشروع الصھيوني التوسعي أو بما يتعلق بتطوير
أنظمة الحكم في كل دولة ،مما أدى إلى شعور الناس باليأس واألحباط وظھور التطرف واإلرھاب وتدخل
أطراف متسترة الغايات واألھداف غير محددة الھوية عملت على تغذية عناصر التطرف واإلرھاب من أجل
خدمة مصالحھا ،األمر الذي مكن ھذه العناصر لألنتشار بسرعة ھائلة واختراق الحدود ونشر الفوضى والقتل
والدمار وتشريد السكان وتھجيرھم  .ولم تعُد ھناك دولة تستطيع األدعاء بأنھا بعيدة عما يجري في غيرھا من
الدول  ،وھذا يجعل من الممكن لقوى التطرف واإلرھاب ان تتسرب الى جسم المجتمع األردني وتسعى الى
تفتيت الجبھة الداخلية من خالل الوصول الى فئة الشباب وخاصة طلبة المدارس والجامعات والعمل على غسل
عقولھم بإغراءات المال والسلطة وبإسم الدين أو المذھب أو التخلص من الدولة الفاسدة ،وھذا يضع المؤسسات
التربوية والدينية والثقافية واالجتماعية أمام مسؤولية كبيرة من حيث تنوير وتوعية كافة أفراد المجتمع الى
خطورة حركات التطرف والتكفير واإلرھاب عليھم وعلى الوطن تحت أي غطاء ديني أو مذھبي أو طائفي ،وإن
واجبھم كمواطنين ھو حب الوطن واألخالص له والعمل من أجله في إطار القانون والدولة بالعقل والعلم
مستندين على مبادئ الدين الحنيف المتمثلة بالتسامح وقبول اآلخر ونبذ التكفير لألشخاص واألديان األخرى
والتأكيد على الحوار بالتي ھي أحسن .
وقال :ان االصالحات االقتصادية الشاملة والتوسع في المشاريع االنتاجية التي تغطي كافة المحافظات ھي
البوابة الرئيسية لتخفيض البطالة ومكافحة الفقر وما يتولد عنھما من يأس وإحباط تسعى الفئات المتطرفة الى
استغالله وتوظيفه لمصالحھا .كما أن الحزم في تطبيق القانون بدون تھاون أو محاباة وتشديد العقوبات على
المخالفين والخارجين عليه والذين يستغلون الظروف الراھنة أو غيرھا لتحقيق مكاسب غير مشروعة ألمر في
غاية األھمية .
وقال أيضا ً أن المرحلة العصيبة التي تمر بھا األمة واألردن جزء منھا ،تتطلب من كافة المواطنين مھما كانت
مواقفھم واتجاھاتھم ومطالبھم أن يتنبھوا لخطورتھا  ،وان يحشدوا كل طاقاتھم وجھودھم نحو األولوية التي تعلو
على األولويات وھي درء الخطر عن األردن والحفاظ على أمنه واستقراره واعتبار أنفسھم شركاء للدولة ردفاء
للقوات المسلحة وأجھزة األمن والوقوف معھا من خالل تحصين الجبھة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية
واستنكار أي سلوك أو قول أو فعل قد يؤدي الى زعزعة الصفوف او التشكيك بثوابت الوطن بشكل مباشر أو
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غير مباشر وعدم خلق أي اسباب تؤثر في معنويات جنودنا ورجال أمننا أو تجعلھم يلتفتون الى الوراء  ،وبھذا
نكون قد بعثنا برسالة الى القوات المسلحة وأجھزة األمن بأن أھلكم وذويكم بخير يقفون معكم ويشدون على
أيديكم القابضة على زناد السالح الموجه الى اعداء الوطن ويقولون لكم سلمتم وسلمت أياديكم وسلم الوطن الذي
احتضنكم اطفاالً فأصبحتم رجاالً تعرفون كيف تحافظون عليه وتدفعون بالغالي والنفيس األذى عنه  .حمى ﷲ
األردن شعبا ً وأرضا ً وملكا ً .
وشارك في الحوار الذي أداره د.ايراھيم بدران مستشار رئيس الجامعة للعالقات الدولية كل من معالي الدكتور
عزت جرادات وعطوفة السيد فاضل علي من جمعية الشؤون الدولية .وفي ختام اللقاء قدم معالي الدكتور مروان
كمال مستشار الجامعة درعا ً تقديريا ً للدكتور المجالي .حضر اللقاء األستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس
الجامعة ومستشار الرئيس والعمداء وأعضاء ھيئة التدريس وجمھور من الطلبة.
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