
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 السالم علیكم :

 السعادةبقدر سعادتي اإللتقاء بزمالء وأصدقاء لم أرھم منذ مدة ، إال أن ھذه  -
الموضوع الذي یجمعنا الیوم والذي نتحدث بھ منذ جراء یرافقھا حزن وأسى 

 سنوات خمس دونما استجابة تنسجم مع حجم التحدیات .

ً أنكم تتوقعون محاور  - وأنكم تدركون حجم التحدیات التـي  الحدیثأدرك تماما
 خلفتھا األزمة السوریة على المستوى الوطني واإلقلیمي .

 حأنكم تعون أبعادھا وآثارھا التـي باتت مشاھدة وملموسة بشكل واضأدرك  -
ذي دراسات أو تحلیالت معمقة في كافة القطاعات ، األمر الحاجة إلى دونما 

وھا وسئمتم مأنھكنا ویستنزف قدارتنا المحدودة أصالً ولن أقحمكم في أرقام مللت
 . تكرارھا

لن أقوم بتعلیق الجرس المعلق أصالً ولن أطرقھ أو أدقھ فان صوتھ قد أسمع من  -
 كان بھ صمم .

ولكن سوف أحاول في الدقائق المتاحة لي أن أسلط الضوء على التحدي األبرز  -
 مع تبعاتھا بانھا باتت أمراً عادیاً .ط األزمة والتعامل یمتنب واألخطر المتمثل
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أذكركم ونفسي بأن ھؤالء بشر وأناس مثلكم ... كان لھم بیوت ... كان لھم عمل  -
 ... كان لھم مدارس .

 أطفال كان لھم أحالم . -

 .. وباتو غیر ذلك .مشاریع إعمار كانوا  -

 أذكركم ونفسي .. بانسانیتنا .. بآدمیتنا . -

 ھؤالء .. لیسو مجرد أرقام .. لیسو مجرد رسومات بیانیة . -

 انیتنا ، فلتسعفنا نحن عقولنا .إن لم تسعفھم إنس -

طوفان األزمة اإلنسانیة لن یتوقف عند ضفاف المنطقة وحدودھا .. ولكنھا من  -
امي اجتماعي واقتصادي وسیاسي لتنذر أوروبا المحتوم أن تتحول إلى تسون

 والعالم بخطر داھم .. ال تمنعھ بحار .. وال توقفھ مسافات .

 : ماذا نفعل

الیوم ونحن نحتفل في األردن بمئویة الثورة العربیة الكبرى یحضرني ان قطاع العمل 
.. تتذكرون وتذكرون خاللھا ان العمل بیضاء .. ثورة  االنساني بحاجة الى ثورة

.. وبالتالي مراجعة االنساني ھو رسالة سامیة .. ولیس مجرد وظیفة وعمل مھني 
من المفھوم منھجیات العمل إلطالق مشروع مارشال للمنطقة ینقل العمل اإلنساني 

 اإلغاثي الطارئ إلى المستوى التنموي الذي یعزز القدرة على الصمود وإعادة البناء
 .من ناحیة أخرى من ناحیة مع حل سیاسي 

 أخیراً الشكر للجمیع واألمل بالمحبة 

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 منعھاكسبھا ... ھي تلك التـي تالتـي ت الحرب


