
بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن واله أجمعني

أيها األصدقاء، أيها األحبة، 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

بــــــسم اهلل الــــــرحــــــمن الــــــرحــــــيم "إليــــالف قــــريــــش. ايــــالفــــهم رحــــلة الشــــتاء والــــصيف. 
فـليعبدوا رب هـذا الـبيت. الـذي أطـعمهم مـن جـوع وآمـنهم مـن خـوف" صــدق اهلل 

العظيم.
لـقد جـمعت هـذه اآليـات الـكريـمة مـعانـي وأحـداثـاً، ووقـائـع ودالالت، تـتجاوز الحـدث الـتاريـخي 
املـركـزي الـذي أَخـبَرت عـنه بـوصـفه مـن مـكرمـات قـريـش، وداللـة خـالـدة عـلى مـكانـتها ومـنزلـتها 

بني العرب. 

لـكن اسـمحوا لـي فـي بـدايـة الحـديـث أن أتـطرق إلـى الـجائـحة الـكونـية - عـنيت  "الـكوفـيد19" 
كـــما تـــسمى-، والـــتي أصـــبحت اآلن تُعرَّف بتحـــد يـــبلغ الحـــرب عـــلى الـــوبـــاء وعـــلى الـــجائـــحة، 
ودرجـــة الحـــرب هـــذه تُـــذكـــرنـــي بـــأنـــنا نـــناضـــل ضـــد الـــوبـــاء وضـــد األمـــراض مـــن أجـــل مســـتقل 

افضل، ال نحارب أو نشن الحرب ألن الحرب ُشنت علينا من قبل هذه الجائحة.   

لـــلمرة األولـــى ربـــما فـــي الـــتاريـــخ اإلنـــسانـــي، نـــوقـــن أّن لـــلحياة البشـــريـــة ركـــنني هـــما الـــلذان 
تحــــــدث عــــــنهما الــــــقرآن الــــــكريــــــم: (أطـــعمهم مـــن جـــوٍع وآمـــنهم مـــن خـــوف)؛ الــــــكفايــــــة 

املعيشية، واألمن الحياتي.  

أيها األصدقاء، 
بــالــعودة إلــى الــرحــلة الــتي ذكــرهــا الــقرآن الــكريــم، كمحــطة مــركــزيــة لــحياة قــريــش ولــدورهــا، 
(رحـلة الشـتاء والـصيف)، واملــقصود بــها تــاريــخياً الــرحــلتني الــلتني كــان يــقوم بــهما تــجار 
قـــريـــش قـــبل اإلســـالم، فـــي الـــصيف إلـــى الـــشام العـــتدال مـــناخـــها، وفـــي الشـــتاء إلـــى الـــيمن 
لـدفـئها، ومـا انـبنى عـليهما مـن تـعزيـز الـشعور بـاألمـن فـي جـانـبني: الـجانـب املـادي (أطـعمهم 
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مــــن جــــوع)، والــــجانــــب الــــرعــــائــــي والــــصحي (وآمــــنهم مــــن خــــوف)... إنــــها الــــريــــادة والــــرعــــايــــة 
والثقافة في أتّم وجوهها. 

 
هـكذا كـانـت رحـلة الشـتاء والـصيف، نـقطة وصـل مـا بـني الـجنوب والـشمال لـلقاء فـي املـركـز، 

سواء للحج وزيارة البيت الحرام أم للتجارة والتبادل أم للثقافة والبالغة.
 

أيها األصدقاء، 
عــــندمــــا نتحــــدث عــــن الــخوف أو الــــترويــــع يــــقودنــــا الحــــديــــث إلــــى مــــفاهــــيمه املــــختلفة، مــــثل: 
االرهــــاب الــــبيولــــوجــــي Biphobia  وعــــكسه مــــن الــــتواصــــل مــــع الــــطبيعة والــــكائــــنات الــــحية  
biophilia؛ تــدهــور الــطبيعة وعــكسه حــب الــطبيعة، وغــيرهــا مــن الــفوبــيات مــثل الــخوف مــن 
املـجهول، والـخوف مـن الـقادم، ومـن مـن "اآلخـر" سـواء أكـان هـذا "اآلخـر" ديـن، مـعتقد، أمـة، 
قــبيلة، أو فــي وضــعنا الــراهــن "وبــاء"، أو حــتى الــخوف مــن حــرب نــوويــة؛ نــحن نتحــدث عــن 
الـجائـحة وهـناك مـن يتحـدث عـن الـصدمـات املـالـية – حـيث يتحـدث الـبعض فـي هـذا الـعامـل 

واقتصار قدرات البنوك على الدين – فهنالك انقسام أو انفصام مادي ومعنوي. 

وعــندمــا نتحــدث عــن الـجوع فــإنــنا نتحــدث عــما كــان يــسمى بــالحــرب عــلى الــفاقــة (الــعوز). 
والـتجارة اآلن أصـبحت مـهمة أيـضاً بـما تـحققه مـن تـفاعـل وتـواصـل يتخـطى الحـدود.  وفـي 
اآليــة الــكريــمة (أطــعمهم مــن جــوع)  يــمكن تــفسير الــجوع فــي يــومــنا هــذا بـ: جــوع  الــصحة، 
الـغذاء، الـتعليم، املـالذ، املـاء ولـربـما يـمكن إضـافـة الـطاقـة. كـل هـذه املـكونـات تخـدم الـكرامـة 

ل وتُمكِّن االنسان من املشاركة في الحاضر و املستقبل. االنسانية وتُفعِّ
 

أقول؛ 
فـــــي 21 أبـــــريـــــل / نـــــيسان، أصـــــدرت الشـــــبكة الـــــعاملـــــية ملـــــكافـــــحة األزمـــــات الـــــغذائـــــية وشـــــبكة 
مـــعلومـــات األمـــن الـــغذائـــي الـــتقريـــر الـــعاملـــي لـــعام 2020 بـــشأن األزمـــات الـــغذائـــية. وأشـــار 
الــــتقريــــر إلــــى أن 318 مــــليون شــــخص فــــي 55 دولــــة يــــعانــــون مــــن انــــعدام األمــــن الــــغذائــــي 
الـــحاد وهـــم عـــلى وشـــك الـــجوع الـــحاد. وتـــشير بـــعض الـــدراســـات إلـــى أنـــه إذا قـــمنا بـــقياس 
الـــجوع وفـــقا لـــلسعرات الحـــراريـــة املُـــحفزة لـــلنشاط املـــكثف فـــإن الـــرقـــم الـــفعلي - قـــبل الـــوبـــاء 
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الــعاملــي - كــان ســيكون أقــرب إلــى 2.5 مــليار. ويــشير الــتقريــر إلــى أن أســباب هــذا الــجوع 
هـي الـصراع املسـلح والـتغير املـناخـي واالضـطراب االقـتصادي. ويـضيف الـتقريـر إن املـزيـد 
مـن الـناس قـد يـعانـون مـن انـعدام األمـن الـغذائـي الـحاد نـتيجة "الـكوارث أو الـصدمـات، مـثل 
جـائـحة الـكورنـا" -وقـبلها سـارس ومـيرس وغـيرهـا-. ويـخشى نـصف سـكان الـعالـم مـن الـجوع 

نتيجة هذا الوباء.

ووفــقا ملــنظمة الــعمل الــدولــية فــإن مــا يــسميه صــندوق الــنقد الــدولــي "اإلغــالق الــكبير" أرســل 
2.7 مــليار شــخص إمــا إلــى بــطالــة كــامــلة أو قــريــبة مــن الــبطالــة، وأن عــديــد مــن الــناس عــلى 

مقربة من الفقر واليأس؛ فهذه أبعاد الجائحة التي شملت القارات الخمس.

يـــقول جـــوزيـــف بـــوريـــل، املـــمثل الـــسامـــي لـــالتـــحاد األوروبـــي، عـــن فـــترة مـــا بـــعد كـــورونـــا: "إذا 
أردنـا حـًقا أن نـطور عـالـم املسـتقبل، فـيجب عـلينا تـعزيـز الـتكامـل والـتعاون الـدولـي والحـلول 
مــتعددة األطــراف، - وتــداخــل الــنظم بــني أطــراف املــعادلــة: صــحة تــربــية ووقــايــة اجــتماعــية - 
ألن الحـلول اآلحـاديـة أو الـثنائـية لـن تـأتـي بـنتيجة مـرضـية". وأضـيف هـنا أن مـنظمة الـصحة 
الــعاملــية مــنذ عــام 1945 كــان هــدفــها أن تــصل الخــدمــة الــصحية املــمكنة إلــى الجــميع، لــكن 
هـناك فـرق بـني مـنظمة الـصحة الـعاملـية ومـنظمة الـجائـحة الـعاملـية. ويـتابـع بـوريـل أن "الـبلدان 
الـنامـية سـتتحمل الـعبء األكـبر مـن جـوانـب مـتعددة لهـذه األزمـة، حـيث يـمكن أن يـكون األثـر 
االقـــتصادي فـــي بـــعض املـــناطـــق أســـوأ مـــن الـــعواقـــب عـــلى الـــصحة الـــعامـــة". ويـــضيف إنـــه 
"لــــربــــما ال يــــمكننا صــــنع الســــالم فــــي الحجــــر الــــصحي لــــكن عــــلينا أن نــــكون أكــــثر نــــشاطــــا 

ضمن هذه الضوابط". 
وهـنا أقـول؛ إنـني شـاركـت وشـخصيات عـاملـية مـن مـركـز نـظامـي كـنجافـي فـي تـوقـيع رسـالـة 
مــوجــهة إلــى مجــلس األمــن لــدعــم نــداء األمــم املتحــدة الــعاجــل لــوفــق إطــالق نــار عــاملــي فــوري 
كـــي نـــتمكن مـــن تـــركـــيز الـــجهود ملـــجابـــهة هـــذه الـــجائـــحة، وبـــخاصـــة أن الـــعمل والشـــراكـــة أمـــر 
حــــيوي لــــلتعامــــل مــــع هــــذا الــــوبــــاء وأن عــــلى املــــؤســــسة املــــسؤولــــة عــــن قــــيادة األمــــن الــــعاملــــي 
الـتصدي للتهـديـد الـذي يـمثله هـذا الـوبـاء للسـلم واألمـن الـعاملـيني، ولـربـما مـن الـصعب تـحقيق 
هــذا الســلم واألمــن فــي ظــروفــنا الــحالــية مــن الــقتل واالقــتتال، مــا يــرتــب عــواقــب كــارثــية عــلى 
الـضعفاء واملهمشـني والـنازحـني والـالجـئني وغـيرهـم، واألمـثلة كـثيرة عـلى ذلـك فـي هـذا الـعالـم، 
مــثل الــروهــينغا والــيمن وســوريــا ولــيبيا والــصومــال وغــيرهــا. إن 80% مــن الجــئي الــعالــم مــن 
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لني. وأقـــــول أن  املســـــلمني. وبـــــلدي األردن يـــــعترف بـــــأن ربـــــع ســـــكانـــــه مـــــن الـــــالجـــــئني أو املُـــــرحّـــــ
املـــبادرات الـــثنائـــية الـــتفضيلية ال تخـــدم غـــايـــة، والبـــد أمـــام هـــذه الـــجائـــحة الـــكونـــية مـــن حـــلول 

قومية أو اقليمية تُعطي لكل أقليم من هذا العالم واجبات ومسوؤليات. 

إنـــنا بـــحاجـــة إلـــى خـــريـــطة طـــريـــق لـــعملية انـــتقال نـــاجـــحة وســـلسة مـــن الـــبُعد اإلنـــسانـــي إلـــى 
الـــبُعد الـــتنموي؛ أي إعـــادة تـــوجـــيه تـــبعدنـــا عـــن "الـــصوامـــع" و"عـــقلية األزمـــات" إلـــى نـــموذج 
الــكلي، الــعابــر للحــدود، والــتنمية، والــتمكني للجــميع دون اســتثناء. عــلى اإلنــسانــية بــأســرهــا 
أن تتحـــد وتـــنسق الـــجهود وتـــشارك املـــعلومـــات واملـــعرفـــة للخـــروج مـــن هـــذه الـــفاجـــعة الـــعاملـــية، 
الـــتي أصـــابـــت الجـــميع دون تـــمييز بـــني األغـــنياء والـــفقراء، والـــشيوخ واألطـــفال، وكـــذلـــك بـــني 
األعــــراق واأللــــوان واملــــعتقدات؛ والــــقاعــــدة املــــعرفــــية إذا يــــجب أن تــــكون نــــقية وشــــريــــفة وفــــوق 

املساءلة.  

هـذا األصـل، يـقودنـا حـكماً للحـديـث عـن الـتدابـير ملـنع األزمـات، وعـن خـطط االسـتجابـة فـي 
حـال وقـوعـها. إذا اعـتبرنـا أنـنا أمـام حـرب عـاملـية جـديـدة ضـد وبـاء اجـتاح الـعالـم، فـالبـد أن 
نـــتساءل هـــل بـــاســـتطاعـــتنا فـــي إطـــار اســـتيعاب الـــبُعد الـــعاملـــي األشـــمل لهـــذا التحـــّدي أن 
نـصمد بـالجـديـة الـالزمـة والـصبر املـطلوب لنخـرج مـن مـتوالـية األزمـات املـاثـلة أقـوى مـن ذي 

قبل؟ 

أيها األصدقاء،
البـد مـن رفـع الـوعـي بـتداخـل الـعالقـة بـني هـذه الـجائـحة - أو غـيرهـا مـن الـكوارث – والـفقر 
والــصحة واملــناخ وتــدهــور الــبيئة ونــمو الــسكان وغــيرهــا. فــاملــسؤولــية اإلنــسانــية واألخــالقــية 
هـــي مـــعيار الـــعمل يـــداً بـــيد خـــالل املـــرحـــلة املـــقبلة، مـــن أجـــل زيـــادة الـــوعـــي وتـــعزيـــز الـــقيم 

ل جوهر إنسانيتنا، لننتقل من األنا إلى النحُن إلى النحنَوية.   األساسية التي تشكِّ

واقـول هـنا أن الـشعوب وبـني البشـر قـد تـريـد الـعيش مـًعا، والـعمل مـعاً عـلى خـير الـعروبـة 
واالسـالم واإلنـسانـية جـمعاء والـتصدي ملـشكالتـنا، ألنـنا نـعيش إخـوةً فـي عـالـم واحـٍد. وهـنا 
ألــيس عــلينا أن نــحافــظ عــلى الــحياة، وأن تــعتبر قــيمة الــحياة هــي أولــى األســس للحــديــث 
عـن الـكرامـة اإلنـسانـية واألمـن اإلنـسانـي؟ عـلينا، نـحن البشـر، أن نـرتـب شـؤونـنا عـلى هـذا 

الكوكب حتى نضمن استدامة الحياة الكريمة للجميع.

 4



   
والـسؤال هـنا كـيف نـؤكـد أن مسـتقبلنا ال يـعتمد فـقط عـلى مجـرد اكـتشاف الحـلول الـعلمية 
ملـشكالتـنا فـقط، بـل يـعتمد أيـضاً عـلى اتـفاقـنا بـأن الـتطور الـعلمي يـجب أن يُـوجـه مـن أجـل 

خير البشرية ورفاهها والذي يجب أن يكون أساس جهود التنمية.

مـن املـهم الـيوم أن نـفهم الـثورة الـصامـتة ذات األبـعاد الـهائـلة الـتي تـحصل اآلن فـي الـعالقـة 
بـني البشـريـة والـطبيعة. وقـد حـذرنـا فـي تـقريـر "الـهيئة املسـتقلة الـخاصـة بـالـقضايـا اإلنـسانـية 
فــي الــعالــم" فــي مــطلع الــثمانــينات أن الــتنوع الــطبيعي بــالنســبة لــلمحاصــيل الــزراعــية عــلى 
ســــبيل املــــثال حــــل محــــله الــــتنوع الــــصناعــــي فــــي املــــختبرات وحــــقول الــــتجارب الــــتي تــــخضع 
العــــتبارات املــــردود واألربــــاح عــــلى املــــدى الــــقصير. وإن أردنــــا ان تتحــــدث- مــــن خــــالل هــــذه 
املـــنصات -عـــن مســـتقبل البشـــريـــة دعـــونـــا نتحـــدث عـــن الـــحكمة االنـــسانـــية الـــتي يـــجب أن ال 
تتخـــلف عـــن املـــعرفـــة اإلنـــسانـــية. أتحـــدث هـــنا عـــن ”cogito-sphere“ (عـــالـــم الـــحكمة)، ال 
نتحـدث فـقط عـن الـ ”info-sphere“ (عـالـم املـعلومـاتـية) ولـكننا نتحـدث عـن حـقيقة الـترويـع 
الـــذي يـــنتظرنـــا إذا لـــم نـــفعل، نـــعم نتحـــدث عـــن الـــترويـــع terror أو االرهـــاب كـــأنـــما االرهـــاب 
مــوضــعي فــي كــل جــزء مــن الــعالــم. ال، أقــول أن  الــترويــع الــحقيقي هــو إشــارة إلــى األرقــام 

التي تحدثت عنها، ال بل أنسنة هذه االرقام. 

وهــــنا ال بــــد مــــن االشــــارة إلــــى أنــــه قــــبل الــــوبــــاء، فــــي عــــام 2014، حــــذرت مــــنظمة األغــــذيــــة 
والـزراعـة الـتابـعة لـألمـم املتحـدة: "إن أنـظمة إنـتاج وتـوزيـع الـغذاء الـحالـية تفشـل فـي إطـعام 

العالم". وهذا تصريح يجب أن يؤخذ على محمل الجد. 

أخوتي، 
 هـل نسـتطيع الـعمل عـلى تـحقيق املـصالـحة بـني اإلنـسان ونـفسه، وبـني اإلنـسان واإلنـسان، 
وبــــــني اإلنــــــسان والــــــطبيعة، مــــــن خــــــالل تــــــعميق الــــــشعور بــــــمسؤولــــــية اإلنــــــسان تــــــجاه الــــــبيئة 
وحـمايـتها، والـتقليل مـن الـتلّوث بـأنـواعـه، ومـن سـائـر أنـواع الـتعّديـات، هـذا فـضال عـن تـرشـيد 
اســـتخدام املـــوارد الـــطبيعية، والـــعمل عـــلى تـــحقيق الـــتوازن واالنـــسجام بـــني مـــتطلبات املـــدنـــية 
املـــعاصـــرة والـــحفاظ عـــلى الـــحياة الـــطبيعة، وتـــعزيـــز املـــسؤولـــية املـــؤســـسية لـــلعمل عـــلى زيـــادة 

اإلنفاق على البحث العلمي النافع لكرامة اإلنسان. 
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ربــما نــحن مــأســسنا الحــرب وعــلينا أن نــنظر الــيوم إلــى مــأســسة الســلم؛ لــربــما نــحن بــحاجــة 
إلـــــى وضـــــع دســـــتور خـــــاص للســـــلوك يـــــشمل كـــــافـــــة الـــــنواحـــــي الـــــقانـــــونـــــية واإلداريـــــة واملـــــالـــــية 
واالجـرائـية مـن أجـل تـنظيم إدارة الـكوارث ويـجب أن يـكون حجـر األسـاس فـي ذلـك الـدسـتور 
أن املـــعايـــير اإلنـــسانـــية يـــجب أن تـــطغى خـــالل الـــكوارث عـــلى أيـــة مـــعوقـــات ســـياســـية أو ذات 

صلة بالسيادة. 

أيها السيدات والسادة، 

فــي ذكــرى مــرور أكــثر مــن 100 عــام عــلى الــنهضة الــفكريــة االســالمــية والــعربــية الحــديــثة، 
نــحن بــحاجــة الــيوم إلــى مــدرســة تــكويــنة جــديــدة تــبحث عــن خــطاب الــنهضة وقــيَِمها، وتــفعيل 
اإلرادة الـعربـية بـالـتشاور مـع اآلخـر فـضال مـن مـواجـهة االخـر. كـل اقـليم مـن أقـالـيم الـعالـم - 
فـــي مـــنطقتنا جـــنوب غـــرب آســـيا عـــلى ســـبيل املـــثال- مـــطالـــب  بـــتقديـــم آراء صـــائـــبة ومـــؤثـــرة 
وأصـيلة مـن اإلقـليم إلـى املـركـز فـي نـيويـوك او جـنيف أو مـا شـابـه فـضال عـن الـعكس. عـلينا 

أن نُؤثر ونخرج من دائرة التأثير.

تتحـدث الـدكـتورة ايـفيلني لـيندر فـي كـتابـها "مـن املـذلـة إلـى الـكرامـة: مـن أجـل مسـتقبل مـن 
الـــتضامـــن الـــعاملـــي" -وفـــي مـــقاالت الحـــقة- عـــن فـــرص ضـــمن املـــعانـــاة وتـــقول "إنـــنا ونـــحن 
نــراقــب هــذا الــتفشي املــؤلــم لــجائــحة كــورونــا يحــدونــا األمــل فــي أن نتحــد عــاملــيا فــي تــنوعــنا 
املحـــــلي؛ (فـــــكر عـــــاملـــــيا وافـــــعل محـــــليًا واقـــــليميًا). وهـــــنا تتحـــــدث عـــــن رؤيـــــة؛ رؤيـــــة إصـــــدار 
"إعـالن عـاملـي لـلهشاشـة". وتــضيف: "أتــساءل كــيف يــجب الــعمل لــنواجــه بــقوٍة كــلَّ مــا 

يُهدِّدها، ألّن ما يهدِّد الواحد أو الجهة أو املجال، يهددنا بالضرورة جميعاً".

ولـعل مـن أبـرز مـشكالتـنا الـحضاريـة الـراهـنة الـنظرة الـعاملـية إلـى إنـسانـنا وديـننا الـحنيف، 
الـتي ال تُـنصف ألنـنا ال نُـنصف أنـفسنا. وأقـول فـي هـذا املـجال لـم نـيأس، ونـريـد التجـديـد 
واإلصـــالح فـــي مـــفاهـــيمنا، وفـــي رؤيـــتنا لـــلعالـــم، وفـــي تـــعامـــلنا مـــع اآلخـــر الـــديـــني، واآلخـــر 

اإلنساني.

ختاما أيها األخوة؛ 

عـــشية عـــيد الـــفطر الـــسعيد، نجـــد أنـــفسنا مـــضطريـــن بســـبب "كـــورونـــا" لكســـر كـــل تـــقالـــيدنـــا 
وعـــاداتـــنا والـــتهنئة بـــالـــعيد "عـــن بُـــعد"، كـــما فـــرضـــت عـــلينا هـــذه الـــجائـــحة تـــباعـــداً اجـــتماعـــياً 
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وروحـــيا خـــالل شهـــر رمـــضان وهـــو املـــوســـم الـــسنوي لـــلتقارب والـــتواصـــل والـــرحـــمة. كـــل عـــام 
وأنــتم جــميعاً – أصــدقــائــي وأخــوانــي – بــخير وســالم ورحــمة، وأخــّص بــالــتهئنة املــناضــلني 
الـــــذيـــــن يـــــضّحون فـــــي ســـــبيل خـــــدمـــــة اإلنـــــسانـــــية فـــــي هـــــذه األوقـــــات الـــــصعبة وغـــــير الـــــعاديـــــة 
واالســتثنائــية، واالمــتنان الــكبير، بــشكل خــاص، ألولــئك األبــطال الــحقيقيني املــوجــوديــن عــلى 

الخط األمامي في املعركة، أطباء وممرضني وعلماء، لالنتصار على الوباء. 

بهذه الكلمات أشكركم جميعا وأسلم عليكم. 
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