بقلم :طالل أبوغـزاله

"مكافحـة اإلرهــاب" بالمحبـة والسعـادة واألمــل
إجراءات الوقاية من اإلرهاب هامة كما هي أدوية الوقاية من الوباء .وقد قالوا قديما "ان الوقاية خير من العالج"
•ال مكان لالرهاب في مجتمع المحبة والسعادة واألمل

• قانــون «التكافل االجتمــــاعي» حاجـــة وطنيـة للوقاية من اإلرهاب

•حان وقت ثورة فكر المحبة والسعادة واألمل في كل منابرنا

•ادراك ان المعاناة نعمة وفرصة للتحدي واالنتصار يحصننا ضد اإلرهاب

•نحتاج لنظام «التــــدريب لغــــرض التوظيــف» ()Internship

•الرعاية والمحبة الملكية السامية تضيء الطريق وعلينا واجب السير على هديه

•قطاع األعمال مسؤول عن توظيف الباحثين عن العمل (وال أقول العاطلين) حماية من اإلرهاب

•نحتاج لثقافة المحبة والسعادة واألمل في برامجنا األكاديمية وتربيتنا المنزلية واعالمنا

نشكـــــر هللا ومـــن بعـــــده جـــاللة مليكنــــا عبـــدهللا الثانـــي المعظم علــــى األمــن واألمــــان في بلدنـــــــــــا
1.1بالرغم من إدراكي التام وإيماني
المطلق بإهمية وضرورة األجراءات
األمنيه والعسكـرية لمكافحة األرهاب
واحترمها وال أسمح لنفسي أن أقترب
منها بل أؤيدها دون حدود ،إال أنني
وبذات الوقت أفهم أن الفقر والبؤس
واليأس تشكل جميعها البيئة التي
يستغلها األرهـــاب ،وبأن واجبنا
كدولة ومواطنين ،أن نسعى اليجاد
الحلول المعالجة لها وذلك من خالل
المشروع الوطني "صندوق التكافل
االجتماعي" تجسيداً الرادة سيد البالد
في تحقيق ذلك.
2.2كما أنني أؤمن بدورنا كقطاع اعمال
بشكل خاص ،وبمساندة الدولة
والمجتمع بشكل عام ،في خلق فرص
عمل البنائنا وبناتنا الباحثين عن
العمل (وال أسمح لنفسي بأن اقول
العاطلين عن العمل) .وتلك هي
أولوية هامة في مكافحة االرهاب إال
أن ذلك لن يتم اال من خالل إقامة نظام
مؤسسي يلبي حاجات أولئك الباحثين
عن العمل بشكل مشروع وطني
لتأهيلهم لسوق العمل.
3.3أنا طالل أبوغــزاله المواطن
األردني الذي ال يدعي احتكار الحقيقة
استميحكم العذر بأن أعلن بما أؤمن
فيه شخصياً ،راجيا ً العذر أن كنت قد
تجاوزت قدري.
4.4ومـــن منطــلـــق حقيقــة أن الوقايــة
هـــي خيـــر مـــن العـــالج ،فانـنــي
أرى اهميــــة مكافحـــة األرهــــاب
مـــن خالل التحصين للوقايـــه منـــه
تمامـــا ً كــمــــــا يحصــن التطعيــــم
ضــد اإلصابة الوباء.

قبل وبعد كل ذلك علينا أن ندرك بأننا ننعم
في هذا البلد تحت عناية مليك يرعانا كأننا
جميعا ً ابناؤه ،وقد حقق لنا بهمته وحكمته
نعمة األمن واألمان في أصعب الظروف
االقليمية والدولية .وبقي علينا نحن
المواطنين ان نقوم بواجبنا فعالً وليس قوالً
للحفاظ على السلم األهلي وتحقيق العدالة
االجتماعية.
لذلك اسمحوا لي بأن اقترح ما يلي:
1.1أن يكون من أوليات برنامج اصالح
البرامج االكاديمية أزالة كل المواد
واالفكار والمواضيع التي تشجع على
العنف والخوف والكراهيه للغير .لقد
علمتني الحياة أن احب حتى خصومي
(باستثناء االحتالل الصهيوني) ،ذلك
أن وجودهم يجعلني أكثر حرصا ً
على تجنب الخطا ً كي ال يوجهوا
سهامهم الي ،ويجعلني أكثر حرصا ً
على النجاح كي ال يسعدوا بفشلي،
ويجعلني أكثر راحه نفسيه في كل
األحوال.
2.2أن تركز البرامج األكاديمية على ما
يغذي أبنائنا بثقافة "المحبة والسعادة
واألمل" ألن ذلك هو السبيل لراحة
النفس ولبناء الوطن .وألننا لتحصين
شبابنا ضد التعبئة اإلرهابية نحتاج
إلى ثقافة المحبة بدل الكراهيه وثقافة
السعادة بدل البؤس ،وثقافة األمل بدل
اليأس.
3.3أن نجند مؤسساتنا جميعها لرسالة
المحبة والسعادة واألمل بما فيها
اعالمنا العام والخاص وندواتنا
ومؤسساتنا العامة والخاصة شكراً
لنعم هللا علينا.

4.4أن ندرك مافي المعاناه من نعمة كما
تعلمت من مسيره معاناتي وقناعتي
بأن هللا قد أنعم علي إذ امتحنني.
ولقد اوردت ذلك في كتابي "قصص
من حياة أنعم هللا عليها بالمعاناة"
مبينا ً أن المعاناه هي فرصة للتحدي
واالنتصار .وكذلك لقد أورد كتاب
"طالل ابن أديبه لألطفال" لألطفال
قصة حياة طفل استمتع بنعمة المعاناة.
وكال الكتابين متوفران لإلهداء.
ومهما كانت معاناتنا ،دعونا ننظر
في المقابل إلى النعم األكثر واألعم
واالهم إلتي وهبنا إياها هللا فـي هذا
والوطــن العـــزيز.
5.5أن مجتمع المحبة والسعادة واألمل ال
مكان فيه لالرهاب ،ومجتمع التكافل
التدريب وعلى شهادة خدمة برواتب
ضد الفقر هو الحصن الحصين ضد
أن كانت أدنى من سلسلة الرواتب
الدعوة االرهابية .وال اقصد بالتكافل
المقررة إال أنها في جميع األحوال
التبرعات واالعمال الخيرية التي
أفضل من بقائهم دون عمل أو أي
أسأل هللا أن يجزي فاعليها خيراً.
دخل وهدفا ً للدعوه االرهابية.
انما اقصد اقامة مشروع وطني
مؤسسي بإسم "الصندوق الوطني 7.7أن اساتذتي قادة الفكر عليهم واجب بل
أمانة نشر هذه الثقافة ألن الفكر أقوى
للتكافل االجتماعي" يكون له نظامه
من السالح .وكما قال فيكنورهيجو
واجراءاته واستدامته بهدف تحقيق
"بإمكانك أن تقاوم جيشا ً ولكنك ال
العدالة االجتماعية كما وجه جاللة
تستطيع أن تقاوم فكرة حان وقتها".
الملك المعظم في ورقته النقاشية
8.8أن كل أب وأم وأخ وأخت وعم خال
السادسة.
وجد وجده هو مسؤول عن تربية
6.6نحن ايضا بحاجه العتماد مشروع
أطفالنا منذ الصغر ومواكبتهم بثقافه
وطني لتأهيل أبنائنا وبناتنا لسوق
المحبة والسعادة واألمل من منطلق
العمل .ولقد وقعت مجموعتنا مع
حبه لهم لحمايتهم من التغرير بهم من
وزارة العمل مذكره تفاهم الطالق
دعاه والشر ،واأل فإنه هو الخاسر لهم
"مبادرة بوابتي الى العمل" والتي تتيح
والمسؤول عن خسارتهم النفسهم.
للباحثين عن العمل فرصة التدريب
ألغراض التوظيف دون خضوعهم 9.9وألهمية تلك الثقافة لقد انشأ ملتقى
طــالل أبوغـــزاله المعرفــي فريــق
لنظام العمل الساري والحصول على

عمل يجتهد في اعداد التوصيات
لبث رسالة المحبة والسعادة واألمل
كثقافة .وكذلك انشأ فريق عمل يعني
بتحول االردن إلى مجتمع معرفي
باعتباره الطريق الى تحقيق الناتج
القومي الذي يتيح فرص العمل
والرفاهية والحلول لكل المشاكل
المالية واالقتصادي.
وختاما أكرر ما أعلنه دوما مخاطبا جاللة
الملك المعظم:

"لقـد جئت هـــذا البلـــــــــد الجئـــــا
قـــــرر أن يجـعـــــــل مـــــن نعمــــة
المعــانــــاة الفلسـطينيــة نعمــــــة،
وقــرر أن يصنع من نعمة المواطنة
األردنيــة رسالـة خدمـــة للمجتمــع.
لقــــد أعطيتمــونــي وطنــــا ثانيـــــا
أعتــــز بــه ،وعلمتمـــونـــي حـــب
أهـلــه ...شكـرا لكم".

