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 ،أيها المواطنون والمواطنات األعزاء

 

. فمنذ بالنسبة لنا لمهمةتلك األماكن ا نالحفاظ على المسافة، أي االبتعاد عن األحباء العالقة قلوبنا بهم وع

 ضروري في تلك الساعة. إلزامهذا األمر مجرد توصية، بل هو عد األسبوع لم يبداية هذا 

 60ساعة بمعناها الحرفي، أي  يستعندما نعرف جيداً أنها ل ؟ ماذا تعنيالكلمات تلك ولكن ماذا تعني

 أسابيع. بضعةدقيقة، بل ربما يستمر هذا الوضع ل

وعن لقاء األصدقاء والذهاب معهم إلى المطعم أو  الجد والجدةزيارة الوالدين ومما يعني التخلي عن 

الستمتاع بالشمس الساطعة بعد انتهاء فصل لأو حتى مجرد الجلوس سوياً  ،الخروج من أجل االحتفال

 علّي أنا أيضاً.حتى علينا جميعاً،  صعبأن نتخلى عن كل ذلك، هذا أمر الشتاء الطويل. 

 بشكل دائم. عزيزغاٍل وكل ما هو  ةخسار نا منولكن هذا التخلي فقط هو ما يمنع

. أتوجه إليكم بالشكر على ليهوبدأت في التصرف بناء ع مرالغالبية العظمى في بلدنا هذا األلقد تفهمت 

 ذلك.

 .بأن االهتمام ببعضنا البعض وتضامننا أمر حيوي في الوقت الحاليجميعاً إننا نشعر 

 ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط وبشكل ملموس؟



اآلخر. ولكن في نفس الوقت الشعور بالقرب  بيننا وبين الجسديةاآلن الحفاظ على المسافة يعني التضامن 

 أكثر من أي وقت مضى.

انقلبت حياتنا اليومية رأساً على عقب. ولكن هناك من يعاني وبشدة قد لالتالي: نعم،  إدراكالتضامن يعني 

، بين ليلة وضحاهاانقطع دخلهما  اللذان الموسيقيةأو الفنانة  التاكسيظل هذه الظروف. سائق  تحت

األم القائمة على تربية ابنتها بمفردها، حيث وجدت و وكذلك الوضع بالنسبة ألصحاب الحانات والمطاعم.

. وأوال فيهانفسها فجأة بين أربعة جدران ضيقة ال تسعها هي وابنتها، فليس لديها بيتاً كبيراً بحديقة للعب 

والمرضى المعرضون بشكل خاص للخطر ويشعرون بوحدة  المسنون :الء األشخاصوقبل كل شيء هؤ

 موحشة لم يسبق لها مثيل.

. هناك من خرينلآلالمساعدة منكم يقدمون  ، بل الكثيرون جداً الكثيرونبأذني:  تإنني أرى بعيني وأنص

تحتوي حيث  "حسانأسوار اإلـ"على ما يسمى اآلن ب أكياساً يتسوق للجيران المسنين وآخرون يعلقون 

 40لكي يتناولها األفراد المشردون في الشوارع. باإلضافة إلى ذلك فقد قام أكثر من  غذائية على مواد

في سبيل  - بصورة افتراضية - اً معهم عقول ضمألف شخص منكم في عطلة نهاية األسبوع الماضي ب

ولتلبية االحتياجات الالزمة خالل فترة  ،السائدة الهموممبتكرة للتصدي للمخاوف والحلول مئات الإيجاد 

 .الحالية األزمة

. على سبيل ة مع البعض منكميراء اتصاالت هاتفإجحقاً أبطال أزمة كورونا. لقد قمت بجميعكم، أنتم أنتم 

ساعة حتى ال تبقى األرفف  12وتقوم بمد الورديات إلى فرع سوبرماركت تعمل في مع مديرة  المثال

في الغرفة العلوية تحت سقف  تالميذهابتسجيل مقاطع فيديو لتعليم  قوممرحلة ابتدائية تو ُمدّرسة أفارغة. 

مع هؤالء األشخاص  قائمة للتواصل الهاتفي بشكل متسلسلتنظيم التي قامت بالعاملة االجتماعية و. هابيت

تجاوز حدود الذين يشعرون بالوحدة. والطبيب والممرضة والصيدلية الذين يقومون بأداء عملهم الذي ي

 .األرواحاإلرهاق، فهي مهن تنقذ 



حينما  اً جميع نابوعتصر قلت. الحدود خلف أسوار وسع آفاقنا وننظرعلينا أن ن التضامن يعني أيضاً أنه

المرضى اآلن أيضاً تعالج  ألمانيامستشفيات في  لدينامشاهد من إيطاليا. إنه من الجيد جداً أنه الرى ن

الذين يعانون من شدة المرض. أتمنى المزيد من مثل هذا التضامن الملموس بروح اإليطاليين والفرنسيين 

 التعاون األوروبية.

 !وعلينا نحن أيضاً أال نقف عند الحدودالمعاناة ال تقف عند الحدود. و تروس ال يعرف الجنسيايالفكال، 

ة وتطوير طرق للعالج وراء اكتشاف مادة لقاحي بشكل متشابك سعياً الباحثون حول العالم  حيث يعمل

ألزمة. كلما تضافرت جهود كل من مجاالت السياسة واالقتصاد والعلوم، امكافحة ل توضع استراتيجياو

 أسرع. لذلك بشككل نجحنا في كلما 

. وبالتالي نخلق من والمعرفة تقاسم العلم فيواالنغالق على أنفسنا، بل  ةالعزل ليس فيكال، مستقبلنا 

 ة مستقبالً مشتركاً. لذلك دعونا نستفيد ونتعلم من بعضنا البعض!اوالمعانمشاطرة الشقاء 

دعونا نوحد الصفوف والجهود في العلم والمعرفة وفي جمع الخبرات المكتسبة وكل أشكال االبتكار 

 .فيه أماليكل  أضع! هذا هو ندائي لكم. وهذا هو ما في كل أنحاء العالم والطاقة

 نحرص على بعضنا البعض.فل .أطيب التمنياتا المواطنون والمواطنات، ، أيه، لكم منيوفي الختام

 

 


