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يحل علينا هذه السنة اليوم الدولي للعيش معا يف سالم املوافق لـ 16 مايو، والعالم مير بأزمة 
صحية لم يسبق أن شهد مثلها من قبل، أزمة تسبب بها فيها فيروس، يف منتهى الصغر، أربك 
للمفسدة  ببيوتهم، درء  للقرار  أربع مليارات شخص  أكثر من  العاملي، واضطر  النشاط  وشل 

وحفاظا على حياتهم وحياة اآلخرين.
إن الظروف التي حتمتها هذه اجلائحة تدعونا للتأمل والتفكير سويا فيما هو أساسي وجوهري 
يف حياة اإلنسان، تدفعنا للتأمل والتفكير سويا من اآلن يف مشروع أكثر إنسانية وذي دميومة 
لألجيال القادمة. هذه األزمة هي سانحة إلعادة التفكير فيما سيكون عليه عالم الغد، عالم ما 
بعد كورونا. تدعونا إلى العمل مع بعض لترقية واحدية العائلة اإلنسانية باالنتقال من »ثقافة 

أنا« إلى »ثقافة نحن«. 
وها هو العمل املطلوب اليوم حتقيقه، إنه عمل يحتم تكاتف جهود اجلميع وجهود العلماء بشكل 
أخص من خالل العمل املشترك  للبحث عن لقاح لهذا الفيروس، والذي نرجو أال تكون نتائجه 
تداوال بني األغنياء وحكرا على جهة دون أخرى، إمنا ينبغي أن تكون نتائجه مثاال يعكس روح 

هذا العمل املبني على التعاضد الهادف خلير اإلنسانية جمعاء.  
إن الالئحة األممية اخلاصة بإعالن اليوم العاملي للعيش معا يف سالم التي صادقت عليها 193 
دولة عضو يف هيئة األمم املتحدة، والتي تقدمت بها اجلزائر، هي تعبير صادق ورغبة جامحة 
يف اجلنوح للسلم والسالم من طرف الدول واملجتمع املدني واألفراد. رغبة يف العيش معا يف 

سالم يف ظل االختالف والتنوع. 
فلنجعل من هذا اليوم، يف ظل هذه اجلائحة، فرصة لشحذ الهمم من جديد ولتوحيد اجلهود 
لترجمة تلك الرغبة إلى العمل معا بتآزر من أجل أن تصير القّيم العاملية للتقاسم، والتضامن، 
واملساواة والعدالة حقيقة معاشة لصالح اإلنسانية قاطبة، دون متييز يف الثقافة، أو الدين، أو 

العرق أو املركز االجتماعي.
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فللسنة الثالثة على التوالي، نحي اليوم الدولي للعيش معا يف سالم، لكن وعلى خالف الطبعات 
السابقة، أجبرت جائحة الفيروس التاجي كوفيد19 هذه السنة على ضرورة تصور تظاهرات 
لالحتفال بإيجاد أشكال تتوافق مع اإلجراءات الوقائية احلالية للصحة العمومية. فارتأينا أن 

نركز إحياء اليوم العاملي للعيش معا يف سالم حول حملة رقمية وبيان للعيش معا يف سالم. 
وعليه، وقد شاءت األقدار أن يكون االحتفال هذه السنة استثنائيا بكل املقاييس، ويف شهر 
رمضان املبارك، فإننا نرجو أن توحد جهود العشرات واملئات بل عشرات اآلالف من اإلرادات 
اخلّيرة يف هذا العالم، التي تزداد قناعة يوما بعد يوم أنه ال مناص من التآلف والقبول بقيمة 
اإلنسانية  والعائلة  واحد،  البشري  فإن مصير اجلنس  يكن  مهما  معا يف سالم، ألنه  العيش 

واحدة.
رجاؤنا أن تلقى املبادرة املزيد من التأييد واملساندة والعمل بالتآزر، وسيكون تأييدكم  باالنضمام 
إلى هذه التظاهرات مساهمة فعالة للمضي قدما نحو حتقيق هذا املسعى اإلنساني، ولتمكني 

اجليل الناشئ من بناء مستقبله الواحد مع اآلخر وليس الواحد ضد اآلخر.
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