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 الرئیس بایدن في رسالتھ احتفاًء بالیوم الدولي لألخوة اإلنسانیة: "ھذه ھي فرصتنا لبناء عالٍم أفضل"
 

 
جو بایدن في الیوم الدولي لألخوة اإلنسانیة بیانًا حث فیھ األمریكیة أصدر رئیس الوالیات المتحدة  -واشنطن 

للتغلب على التحدیات العالمیة،  فیما بینھم التعاونواالنقسامات  وتجاوز كافةجمیع الشعوب على العمل معًا 
بناء عالٍم أفضٍل یحترم حقوق وذلك من أجل " المناختغیر وأزمة فیروس كورونا المستجد  بما في ذلك جائحة

 ." وینھض باألمن والسالم لجمیع الناس ،ویمد ید العون لكل إنسان ،نسان العالمیةاإل
 

ما نراه الیوم من تحدیات كالتھدید المستمر لجائحة فیروس كورونا المستجد، وقال الرئیس بایدن في تصریحھ: "
باً رئیسیاً بین الناس من واألزمة الوجودیة لتغیر المناخ، وارتفاع وتیرة العنف حول العالم، یجعل التعاون مطل

والثقافات، والعقائد، واألدیان. وتتطلب منا ھذه التحدیات أیضا أن نتحدث مع بعضنا بعضا في  ،كافة الخلفیات
 والتفاھم فیما بیننا." جحواٍر مفتوحٍ وأن نعزز قیم التسامح واالندما

 
شعاع أمٍل ودعوة إلى السعي نحو الغایة طوال حیاتي، كان اإلیمان بالنسبة لي وتابع الرئیس بایدن قائالً: "

حتى في أحلٍك األیام وأشدھا ظلمة، فالتعالیم المقدسة في كافة التقالید الدینیة تدعونا إلى أن نحب بعُضنا بعضاً، 
وأن نحمي الضعفاء ونخدمھم، وأن نتمسك بكرامة كل إنسان ونحافظ علیھا، وھذا ما یجِسده الیوم الدولي 

 "لألخوة اإلنسانیة.
 

القیم اإلنسانیة التي توحدنا  –باألقوال والِفعال  –في ھذا الیوم، نؤكد مجدًدا وأضاف الرئیس بایدن قائالً: "
ً لدینا فرصةٌ حقیقیةٌ لبناء عالٍم أفضٍل یحترم حقوق اإلنسان العالمیة ویمد ید العون لكل إنسان  جمیعاً. فمعا

 وینھض باألمن والسالم لجمیع الناس."
 
بالیوم الدولي لألخوة والشخصیات العالمیة، القادة الدینیون  ھمبما فی، ناس في جمیع أنحاء العالمیحتفل الو

 والذي یصادف الذكرى الثالثة لتوقیع قداسة البابا فرنسیس وفضیلة اإلمام األكبر في نسختھ الثانیة اإلنسانیة
 .۲۰۱۹في الرابع من فبرایر عام بي في أبوظالتاریخیة  ألخوة اإلنسانیةاوثیقة أحمد الطیب شیخ األزھر 

 
للرئیس  عن تقدیرهمحمد عبد السالم  لجنة العلیا لألخوة اإلنسانیة المستشاراألمین العام ل أعربمن جانبھ، 

 .لألخوة اإلنسانیة الدوليالیوم االحتفاء ب بایدن على مشاركتھ في
 

بمناسبة  والقادة اآلخرین مشاركة الرئیس بایدن اإلنسانیةتقدر اللجنة العلیا لألخوة وقال المستشار عبد السالم: "
 مؤسستین في العالمینأكبر  فیھ قائدااجتمع اإلنسانیة، والذي في تاریخ فارقة الیوم الذي یمثل لحظة ھذا 

للتوقیع على وثیقة األخوة اإلنسانیة في أبو ظبي. أجدد امتناني لقیادة دولة  2019عام  يالمسیحي واإلسالم
 انطالقتھا األولى." األخوة اإلنسانیة منذ  مسیرةرات العربیة المتحدة لدعمھا اإلما



 
رئیس المجلس و رئیس اللجنة العلیا لألخوة اإلنسانیة الكاردینال میغیل أنخیل أیوسو جیكسوت،قال من جانبھ، 

بالمسؤولیة تجاه الفقراء فرصة لتعزیز الشعور ھو لألخوة اإلنسانیة  الدوليالیوم : "األدیان البابوي للحوار بین
آمل أن تتحول األخوة اإلنسانیة إلي حركة عالمیة قیمیة أخالقیة یتشاركھا  .والضعفاء والمشردین والمظلومین

ونیابة عن اللجنة العلیا لألخوة اإلنسانیة، نقدر البیان الذي شاركھ الرئیس  .الجمیع علي اختالفھم وتنوعھم
 بایدن في ھذا الیوم المھم." 

 
 وتحظى بدعم، ، عاصمة دولة اإلمارات العربیة المتحدةأبوظبيیقع مقُر اللجنة العلیا لألخوة اإلنسانیة في 

صاحب السمو الشیخ   رعایةشیخ األزھر الشریف، ب قداسة البابا فرنسیس وفضیلة اإلمام األكبر أحمد الطیب
 .ولي عھد أبوظبي وراعي األخوة اإلنسانیة ،محمد بن زاید آل نھیان
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