بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن واله أجمعني
أيها األصدقاء ،أيها األحبة،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ب ـ ــسم اهلل ال ـ ــرح ـ ــمن ال ـ ــرح ـ ــيم "إليـ ــالف قـ ــريـ ــش .ايـ ــالفـ ــهم رحـ ــلة الشـ ــتاء والـ ــصيف.
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 "الـكوفـيد"19
عرف بتح ــد ي ــبلغ الح ــرب ع ــلى ال ــوب ــاء وع ــلى ال ــجائ ــحة،
ك ــما ت ــسمى ،-وال ــتي أص ــبحت اآلن تُ َّ
ودرج ــة الح ــرب ه ــذه تُ ــذك ــرن ــي ب ــأن ــنا ن ــناض ــل ض ــد ال ــوب ــاء وض ــد األم ــراض م ــن أج ــل مس ــتقل
افضل ،ال نحارب أو نشن الحرب ألن الحرب ُ
شنت علينا من قبل هذه الجائحة.
ل ــلمرة األول ــى رب ــما ف ــي ال ــتاري ــخ اإلن ــسان ــي ،ن ــوق ــن أ ّن ل ــلحياة البش ــري ــة رك ــنني ه ــما ال ــلذان
ع وآم ــنهم م ــن خ ــوف(؛ ال ـ ــكفاي ـ ــة
تح ـ ــدث ع ـ ــنهما ال ـ ــقرآن ال ـ ــكري ـ ــم) :أط ــعمهم م ــن ج ــو ٍ
املعيشية ،واألمن الحياتي.
أيها األصدقاء،
بــالــعودة إلــى الــرحــلة الــتي ذكــرهــا الــقرآن الــكريــم ،كمحــطة مــركــزيــة لــحياة قــريــش ولــدورهــا،
)رحـلة الشـتاء والـصيف( ،واملــقصود بــها تــاريــخيا ً الــرحــلتني الــلتني كــان يــقوم بــهما تــجار
ق ــري ــش ق ــبل اإلس ــالم ،ف ــي ال ــصيف إل ــى ال ــشام الع ــتدال م ــناخ ــها ،وف ــي الش ــتاء إل ــى ال ــيمن
لـدفـئها ،ومـا انـبنى عـليهما مـن تـعزيـز الـشعور بـاألمـن فـي جـانـبني :الـجانـب املـادي )أطـعمهم
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م ــن ج ــوع( ،وال ــجان ــب ال ــرع ــائ ــي وال ــصحي )وآم ــنهم م ــن خ ــوف( ...إن ــها ال ــري ــادة وال ــرع ــاي ــة
والثقافة في أت ّم 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،
ع ــندم ــا نتح ــدث ع ــن الــخوف أو ال ــتروي ــع ي ــقودن ــا الح ــدي ــث إل ــى م ــفاه ــيمه امل ــختلفة ،م ــثل:
االره ــاب ال ــبيول ــوج ــي  Biphobiaوع ــكسه م ــن ال ــتواص ــل م ــع ال ــطبيعة وال ــكائ ــنات ال ــحية
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 أيـضا ً 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
االنسانية وتُف ِّعل وتُم ِّكن االنسان من املشاركة في الحاضر و املستقبل.

أقول؛
فـ ــي  21أبـ ــريـ ــل  /نـ ــيسان ،أصـ ــدرت الشـ ــبكة الـ ــعاملـ ــية ملـ ــكافـ ــحة األزمـ ــات الـ ــغذائـ ــية وشـ ــبكة
م ــعلوم ــات األم ــن ال ــغذائ ــي ال ــتقري ــر ال ــعامل ــي ل ــعام  2020ب ــشأن األزم ــات ال ــغذائ ــية .وأش ــار
ال ــتقري ــر إل ــى أن  318م ــليون ش ــخص ف ــي  55دول ــة ي ــعان ــون م ــن ان ــعدام األم ــن ال ــغذائ ــي
ال ــحاد وه ــم ع ــلى وش ــك ال ــجوع ال ــحاد .وت ــشير ب ــعض ال ــدراس ــات إل ــى أن ــه إذا ق ــمنا ب ــقياس
ال ــجوع وف ــقا ل ــلسعرات الح ــراري ــة امل ُ ــحفزة ل ــلنشاط امل ــكثف ف ــإن ال ــرق ــم ال ــفعلي  -ق ــبل ال ــوب ــاء
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الــعاملــي  -كــان ســيكون أقــرب إلــى  2.5مــليار .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
 2.7مــليار 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.
ي ــقول ج ــوزي ــف ب ــوري ــل ،امل ــمثل ال ــسام ــي ل ــالت ــحاد األوروب ــي ،ع ــن ف ــترة م ــا ب ــعد ك ــورون ــا" :إذا
أردنـا حـ ًقا 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  1945كــان 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
االق ــتصادي ف ــي ب ــعض امل ــناط ــق أس ــوأ م ــن ال ــعواق ــب ع ــلى ال ــصحة ال ــعام ــة" .وي ــضيف إن ــه
"ل ــرب ــما ال ي ــمكننا ص ــنع الس ــالم ف ــي الحج ــر ال ــصحي ل ــكن ع ــلينا أن ن ــكون أك ــثر ن ــشاط ــا
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
ك ــي ن ــتمكن م ــن ت ــرك ــيز ال ــجهود مل ــجاب ــهة ه ــذه ال ــجائ ــحة ،وب ــخاص ــة أن ال ــعمل والش ــراك ــة أم ــر
ح ــيوي ل ــلتعام ــل م ــع ه ــذا ال ــوب ــاء وأن ع ــلى امل ــؤس ــسة امل ــسؤول ــة ع ــن ق ــيادة األم ــن ال ــعامل ــي
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  %80مــن الجــئي الــعالــم مــن
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ـرحـ لني .وأقـ ــول أن
املسـ ــلمني .وبـ ــلدي األردن يـ ــعترف بـ ــأن ربـ ــع سـ ــكانـ ــه مـ ــن الـ ــالجـ ــئني أو امل ُـ ـ ّ ـ
امل ــبادرات ال ــثنائ ــية ال ــتفضيلية ال تخ ــدم غ ــاي ــة ،والب ــد أم ــام ه ــذه ال ــجائ ــحة ال ــكون ــية م ــن ح ــلول
قومية أو اقليمية تُعطي لكل أقليم من هذا العالم واجبات ومسوؤليات.
إن ــنا ب ــحاج ــة إل ــى خ ــري ــطة ط ــري ــق ل ــعملية ان ــتقال ن ــاج ــحة وس ــلسة م ــن ال ـبُعد اإلن ــسان ــي إل ــى
ال ـبُعد ال ــتنموي؛ أي إع ــادة ت ــوج ــيه ت ــبعدن ــا ع ــن "ال ــصوام ــع" و"ع ــقلية األزم ــات" إل ــى ن ــموذج
الــكلي ،الــعابــر للحــدود ،والــتنمية ،والــتمكني للجــميع دون اســتثناء .عــلى اإلنــسانــية بــأســرهــا
أن تتح ــد وت ــنسق ال ــجهود وت ــشارك امل ــعلوم ــات وامل ــعرف ــة للخ ــروج م ــن ه ــذه ال ــفاج ــعة ال ــعامل ــية،
ال ــتي أص ــاب ــت الج ــميع دون ت ــمييز ب ــني األغ ــنياء وال ــفقراء ،وال ــشيوخ واألط ــفال ،وك ــذل ــك ب ــني
األع ــراق واألل ــوان وامل ــعتقدات؛ وال ــقاع ــدة امل ــعرف ــية إذا ي ــجب أن ت ــكون ن ــقية وش ــري ــفة وف ــوق
املساءلة.
هـذا األصـل ،يـقودنـا حـكما ً للحـديـث عـن الـتدابـير ملـنع األزمـات ،وعـن خـطط االسـتجابـة فـي
حـال وقـوعـها .إذا اعـتبرنـا أنـنا أمـام حـرب عـاملـية جـديـدة ضـد وبـاء اجـتاح الـعالـم ،فـالبـد أن
ن ــتساءل ه ــل ب ــاس ــتطاع ــتنا ف ــي إط ــار اس ــتيعاب ال ـبُعد ال ــعامل ــي األش ــمل له ــذا التح ـ ّدي 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
ه ــي م ــعيار ال ــعمل ي ــدا ً ب ــيد خ ــالل امل ــرح ــلة امل ــقبلة ،م ــن أج ــل زي ــادة ال ــوع ــي وت ــعزي ــز ال ــقيم
األساسية التي تش ِّكل جوهر إنسانيتنا ،لننتقل من األنا إلى النح ُن إلى النحنَوية.
واقـول هـنا أن الـشعوب وبـني البشـر قـد تـريـد الـعيش مـ ًعا ،والـعمل مـعا ً عـلى خـير الـعروبـة
واالسـالم واإلنـسانـية جـمعاء والـتصدي ملـشكالتـنا ،ألنـنا نـعيش إخـوةً فـي عـالـم واح ٍـد .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.
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والـسؤال هـنا كـيف نـؤكـد أن مسـتقبلنا ال يـعتمد فـقط عـلى مجـرد اكـتشاف الحـلول الـعلمية
ملـشكالتـنا فـقط ،بـل يـعتمد أيـضا ً 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
س ــبيل امل ــثال ح ــل مح ــله ال ــتنوع ال ــصناع ــي ف ــي امل ــختبرات وح ــقول ال ــتجارب ال ــتي ت ــخضع
الع ــتبارات امل ــردود واألرب ــاح ع ــلى امل ــدى ال ــقصير .وإن أردن ــا ان تتح ــدث -م ــن خ ــالل ه ــذه
امل ــنصات -ع ــن مس ــتقبل البش ــري ــة دع ــون ــا نتح ــدث ع ــن ال ــحكمة االن ــسان ــية ال ــتي ي ــجب أن ال
تتخ ــلف ع ــن امل ــعرف ــة اإلن ــسان ــية .أتح ــدث ه ــنا ع ــن ”) “cogito-sphereع ــال ــم ال ــحكمة( ،ال
نتحـدث فـقط عـن الـ ”) “info-sphereعـالـم املـعلومـاتـية( ولـكننا نتحـدث عـن حـقيقة الـترويـع
ال ــذي ي ــنتظرن ــا إذا ل ــم ن ــفعل ،ن ــعم نتح ــدث ع ــن ال ــتروي ــع  terrorأو االره ــاب ك ــأن ــما االره ــاب
مــوضــعي فــي كــل جــزء مــن الــعالــم .ال ،أقــول أن الــترويــع الــحقيقي هــو إشــارة إلــى األرقــام
التي تحدثت عنها ،ال بل أنسنة هذه االرقام.
وه ــنا ال ب ــد م ــن االش ــارة إل ــى أن ــه ق ــبل ال ــوب ــاء ،ف ــي ع ــام  ،2014ح ــذرت م ــنظمة األغ ــذي ــة
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،
وب ـ ــني اإلن ـ ــسان وال ـ ــطبيعة ،م ـ ــن خ ـ ــالل ت ـ ــعميق ال ـ ــشعور ب ـ ــمسؤول ـ ــية اإلن ـ ــسان ت ـ ــجاه ال ـ ــبيئة
وحـمايـتها ،والـتقليل مـن الـتل ّوث بـأنـواعـه ،ومـن سـائـر أنـواع الـتع ّديـات ،هـذا فـضال عـن تـرشـيد
اس ــتخدام امل ــوارد ال ــطبيعية ،وال ــعمل ع ــلى ت ــحقيق ال ــتوازن واالن ــسجام ب ــني م ــتطلبات امل ــدن ــية
امل ــعاص ــرة وال ــحفاظ ع ــلى ال ــحياة ال ــطبيعة ،وت ــعزي ــز امل ــسؤول ــية امل ــؤس ــسية ل ــلعمل ع ــلى زي ــادة
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
إلـ ــى وضـ ــع دسـ ــتور خـ ــاص للسـ ــلوك يـ ــشمل كـ ــافـ ــة الـ ــنواحـ ــي الـ ــقانـ ــونـ ــية واإلداريـ ــة واملـ ــالـ ــية
واالجـرائـية مـن أجـل تـنظيم إدارة الـكوارث ويـجب أن يـكون حجـر األسـاس فـي ذلـك الـدسـتور
أن امل ــعاي ــير اإلن ــسان ــية ي ــجب أن ت ــطغى خ ــالل ال ــكوارث ع ــلى أي ــة م ــعوق ــات س ــياس ــية أو ذات
صلة بالسيادة.
أيها السيدات والسادة،
فــي ذكــرى مــرور أكــثر مــن  100عــام عــلى الــنهضة الــفكريــة االســالمــية والــعربــية الحــديــثة،
نــحن بــحاجــة الــيوم إلــى مــدرســة تــكويــنة جــديــدة تــبحث عــن خــطاب الــنهضة وق ـيَ ِمها ،وتــفعيل
اإلرادة الـعربـية بـالـتشاور مـع اآلخـر فـضال مـن مـواجـهة االخـر .كـل اقـليم مـن أقـالـيم الـعالـم -
ف ــي م ــنطقتنا ج ــنوب غ ــرب آس ــيا ع ــلى س ــبيل امل ــثال -م ــطال ــب ب ــتقدي ــم آراء ص ــائ ــبة وم ــؤث ــرة
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
ال ــتضام ــن ال ــعامل ــي" -وف ــي م ــقاالت الح ــقة -ع ــن ف ــرص ض ــمن امل ــعان ــاة وت ــقول "إن ــنا ون ــحن
نــراقــب هــذا الــتفشي املــؤلــم لــجائــحة كــورونــا يحــدونــا األمــل فــي أن نتحــد عــاملــيا فــي تــنوعــنا
املحـ ــلي؛ )فـ ــكر عـ ــاملـ ــيا وافـ ــعل محـ ــل ًيا واقـ ــليم ًيا( .وهـ ــنا تتحـ ــدث عـ ــن رؤيـ ــة؛ رؤيـ ــة إصـ ــدار
"إعـالن عـاملـي لـلهشاشـة" .وتــضيف" :أتــساءل كــيف يــجب الــعمل لــنواجــه بـ ٍ
ـقوة كـ َّـل مــا
ُيه ِّددها ،أل ّن ما يه ِّدد الواحد أو الجهة أو املجال ،يهددنا بالضرورة جميعا ً".
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
واإلص ــالح ف ــي م ــفاه ــيمنا ،وف ــي رؤي ــتنا ل ــلعال ــم ،وف ــي ت ــعام ــلنا م ــع اآلخ ــر ال ــدي ــني ،واآلخ ــر
اإلنساني.
ختاما أيها األخوة؛
ع ــشية ع ــيد ال ــفطر ال ــسعيد ،نج ــد أن ــفسنا م ــضطري ــن بس ــبب "ك ــورون ــا" لكس ــر ك ــل ت ــقال ــيدن ــا
وع ــادات ــنا وال ــتهنئة ب ــال ــعيد "ع ــن ُب ــعد" ،ك ــما ف ــرض ــت ع ــلينا ه ــذه ال ــجائ ــحة ت ــباع ــدا ً اج ــتماع ــياً
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وروح ــيا خ ــالل شه ــر رم ــضان وه ــو امل ــوس ــم ال ــسنوي ل ــلتقارب وال ــتواص ــل وال ــرح ــمة .ك ــل ع ــام
ـص بــالــتهئنة املــناضــلني
وأنــتم جــميعا ً – أصــدقــائــي وأخــوانــي – بــخير وســالم ورحــمة ،وأخـ ّ
ـضحون فـ ــي سـ ــبيل خـ ــدمـ ــة اإلنـ ــسانـ ــية فـ ــي هـ ــذه األوقـ ــات الـ ــصعبة وغـ ــير الـ ــعاديـ ــة
الـ ــذيـ ــن يـ ـ ّ
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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