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أمتنى أن يكون شهر رمضان املبارك عليكم وعىل عائالتكم وعىل املجتمع اإلنساين كله ،شهر سالم ومصالحة.
أمتنى أن يساعدنا يف التأمل والتفكري والعمل من أجل مواجهة املحنة التي منُر بها بسبب جائحة كوفيد  19والتي بَثّت
املخاوف واملوت والغموض الذي يحيط باألزمة العاملية التي تنتظرنا .لقد تسبب فريوس بسيط يف إثارة وخلق البلبلة يف
العامل .لقد أوقف جميع األنشطة االجتامعية والثقافية والدينية والتجارية .لقد أرغم املاليني عىل ال َح ْجر ،عىل البطالة،
أُغلِقت الجامعات واملدارس ،وف ُِصلت األرس عن بعضها البعض .هل هي حرب أم رصاع من نوع جديد أم دليل عىل
هشاشة ظروفنا البرشية الخاضعة لنظام مفرتس يدمر كل ما هو حي ويبني يف مكانه ما هو اصطناعي ،ويبعدنا كل يوم
شيئا فشيئا عن كل ما هو أسايس؟
أمل يَ ِحنِ الوقت ل َنك ُّف عن االستمرار يف هذا ال َع َمى الكيل الذي يعزز مجتمع االستهالك املفرط ُمض ّحني برفاهية النظام
اإليكولوجي املتوازن واملنسجم والغني برثوة ال يستهان بها والتي تخدم وتغذي وتحافظ عىل الحياة يف كل ما هو حي.
إذا جعلنا السوق اإلله الوحيد الهتامماتنا ودينا حيث الربح هو الهدف الوحيد لوجودنا ،سيقودنا هذا بال شك إىل طريق
مسدود وإىل وحشية .هذا يعني أنه الكتساب القليل من القوة واملال ،علينا تدمري تراثنا الثمني كل يوم وتدمري األرض
لصالح أقلية ال تشبع .وبالتايل تتزايد الفوارق وتكرث عدم املساواة والظلم ال َذيْن يسببان معاناة أُناس أمثالنا ومعاناة
بيئتنا.
لنعرتف بأننا نعيش لحظة استثنائية ،يف نهاية دورة ما ،وكلنا نشعر بهذا يف قُرارة باطننا ولكننا ال نتجرأ عىل أن نبوح به.
لقد َع ّم االنزعاج والقلق ،وأصبح عدم اليقني يتزايد كل يوم .لكننا نخىش أن ينهار هذا العامل املألوف لدينا .ومع ذلك،
فإن عملية االنهيار هاته قد بدأت بالفعل :الوباء ،ارتفاع درجة املناخ ،تلوث الهواء والبحار واملحيطات ،انقراض بعض
الفصائل من النباتات والحيوانان والحرشة ،الخ ...
لقد فشلت جميع األساليب املطبقة .سواء يف العلوم االجتامعية أو السياسية أو االقتصادية .لقد نقض الجميع عهودهم
يف إنشاء مجتمع أكرث عدالً وإنصافاً .إذا فام العمل؟ أَنَجلس مكتويف األيدي ونكتفي ونشاهد العامل تعلوه السخرية
والكراهية وينترش فيه العنف واليأس أو نبحث عن العالج يف أنفسنا؟
« داؤك فيك وأنت ال تُبرص .ودواؤك منك وأنت ال تشعر أنت حسب أنك جِ رم صغري وفيك انطوى العامل األكرب»
الشيخ العالوي
الصدمات مفيدة يف بعض األحيان .كل يشء يدفعنا لالنضامم إىل جهودنا واتخاذ املسار الذي يُصالح بني كوكبنا األريض
الجميل وسكانه .إنه واجب مقدس عىل الجميع وال ميكننا الهروب من هذه املسؤولية .لنضع معارفنا وكل ممتلكاتنا
ومعرفتنا وتكنولوجياتنا يف تآزر ويف خدمة الصالح العام .لنعمل معا من أجل السالم ،من أجل العيش معا ،من أجل
العدالة والكرامة.
كل واحد منا هو مبثابة خلية يف نفس الجسم املسمى ب « اإلنسانية»
الشيخ خالد بن تونس

