
يف كل مرة نبذل فيها مجهودا ملنع انتشار الفريوس نطهر إرادتنا 

العميقة يف العيش معا. نعي ساعتها بأننا ال نعيش مبفردنا، ولكن 

مع اآلخرين.

إن األزمة الصحية واإلنسانية التي نعيشها تبّي أن العيش معا أمر 

يهمنا كلنا. إنها تظهر أهمية الروابط التي توحدنا مع مجموعتنا، 

مع جرياننا، مع عائالتنا أو أصدقاؤنا. إننا متالزمون بعضنا ببعض 

االجتامعية  مراكزنا  أدياننا،  معتقداتنا،  أصولنا،  اختلفت  مهام 

وأماكن عيشنا. إننا نتقاسم نفس الهواجس، نفس املخاوف ولكن 

نفس اآلمال كذلك. إنها تظهر لنا إىل أّي حد ضمرينا االجتامعي، 

وتضامننا، وقدرتنا عىل العيش معا هو أسايس.

يوم ١٦ ماي هو اليوم العاملي للعيش معا يف سالم.  منذ سنتي 

تم إحياؤه يف عديد الدول مام سمح آلالف األشخاص أن يجتمعوا 

من أجل إظهار أهمية الروابط التي توحد املجموعة اإلنسانية.

تجتاح  ولألسف،  التي،  الجائحة  إن 

تسمح  ال  العامل  من  عديدة  مناطق 

لنا هذه السنة بااللتقاء، ولكنها متثل 

سانحة فريدة لنعي حقيقة أساسية: 

هذه  فوق  مكان  كل  ويف  يوم،  كل 

األرض ويف كل مجموعاتنا :  

! إننا نعيش معا

إن الحجر املنزيل أو الصحي والتباعد االجتامعي واللذين يعيشهام 

يحتلها  التي  األهمية  اكتشاف  نعيد  يجعالننا  اليوم،  مّنا  املاليي 

ال  كّنا  وإن  حتى  اآلخرين  إىل  بحاجة  نحن  حياتنا.  يف  اآلخر 

يعالجوننا،  الذين  أولئك  كانوا  اليومية. سواء  نصادفهم يف حياتنا 

أو يطعموننا، أو يحموننا، أو القامئون عىل شؤون حيّنا أو مدينتنا، 

إنهم جزء من حياتنا.

يوم 16 ماي 2020 ، سجلوا وقفة للتفكري يف كل ما يوحدنا. خذوا 

اآلخر.  باتجاه  بإشارة  قوموا  أقاربكم.  مع  للنقاش  دقائق  بضعة 

اظهروا أما األشخاص املعزولي الذين تعرفون، اشكروا أولئك الذين 

ال يزالون يعملون من أجل أن يوفروا لنا ما هو أسايس.

إذا كانت هذه األزمة التي تعم كوكبنا تجعلنا نعي أثر العيش معا 

عىل مجموعتنا وعىل الروابط التي توحدنا، ميكننا أن نأمل، عىل 

الرغم من كل الصعاب التي ستعرتضنا، أن القادم سيكون أفضل 

من السابق.

انرشوا هذه الرسالة عىل أوسع نطاق يف مواقع االتصال االجتامعية 

ولنبّي فعلنا يف قوة إرادتنا الجامعية للعيش معا بشكل أفضل 

: باستخدام الهاشتاغ.
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لنغتنم هذا اليوم العاملي للعيش 

يف  والتأمل  للتفكر  معا يف سالم 

علينا  العاملية  األزمة  هذه  أثر 

بنا يف  املحيطي  األشخاص  وعىل 

استطعنا  إذا  البعيد.   املنظور 

قناعتنا  تقوية  وجامعات  فرادى 

بأننا يف الواقع نعيش معا وأنه باإلمكان جعله كذلك يف جو من 

تقسمنا دون جدوى  التي  الجدران  إزالة  والسالم، ميكننا  التناغم 

ولنجد بداخلنا تلك الحقيقة بأننا ننتمي إىل جسد اإلنسانية.

 معا، ميكن تجميع كل حركاتنا الفردية

وجعلها حركة جامعية حقيقية

العيش معا بشكل أفضل
إجابة مفتاحية لألزمة الصحية العاملية

www.16mai.org

مجموعة اليوم الدويل للعيش معا يف سالم

contact@16mai.org


