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پوسرت فور تومارو 2016 : مجتمع للغد
ك� تعلمون ، ركّزت كل من الّسبع دورات األخ�ة من ”پوسرت فور تومارو“ عىل حّق أسايس من حقوق اإلنسان ، إنطالقا من حريّة التّعب� إىل حّق الجميع 

يف التّمتع بخدمات الّصحة. نحن فخورون ©ا أنجزناه حتّى اآلن، و باملجتمع الذي أنشأناه خالل هذه الفرتة . ومع ذلك ، ال �كننا أن نتجاهل حقيقة أنه 

¶ يتغّ� شيئا فعليّا منذ عام 2009. الكث� من الّناس يف جميع أنحاء العا¶ ما زالوا ال يتمتّعون بأجر الئق ، و ال تزال الّنساء ال يحض° ©عاملة متساوية و 

م�ثلة للّتي يتمتّع بها الرجل و ال تزال عقوبة اإلعدام نافذة يف العديد من دول العا¶.

عىل الرغم من أنّنا ال نحاول معالجة هذه القضايا مبارشة وإيجاد حلول ، و لكن ما توّصلنا إليه كان دافعا لنا إىل إعت�د مقاربة مختلفة لسنة 2016 .

ونحن نعتقد أن عددا من امللصقات التي نتلّقاها يف كل دورة يظهر مدى إمكانيّات التّواصل اإلجت�عي . لقد ساهمنا معا يف التّحسيس و رفع مستوى 

الوعي العام حول القضايا التي طرحناها ، و الّتي هي من غ� صلة مبارشة بپوسرت فور تومارو ،فإّن تفاعالت األفراد عىل الّشبكات اإلجت�عيّة حول األحداث 

مثل الهج�ت اإلرهابيّة التي جّدت يف باريس ، أظهرت لنا مدى قدرة الناس عىل اإلتّحاد جميعا من خالل وجود صورة قويّة.

 يعترب هذا دافع أمل بالّنسبة لنا و هذا فعال ما نحتاجه يف سنة 2016، يف عا¶ أصبحت فيه الحدود أقل أهّمية. اليوم هو أكÎ من أي وقت مىض أصبحنا 

فيه متّحدين بغّض الّنظر عن املكان الذي ننتمي إليه ونعيش فيه. فعال نحن جميعا عاجزون أمام الحرب و الكوارث البيئيّة العاّمة . نحن بحاجة إىل أن 

ندرك أنّنا نعيش يف هذا العا¶ معا و أن أفضل طريقة لدينا من أجل البقاء و اإلزدهار هو العمل معا لخلق عا¶ الغد.

إذا كّنا نريد أن نتصّور مستقبال أفضل فيجب أن يكون ذلك عىل الّصعيد العاملي. نحن بحاجة إىل فصل أنفسنا عن الّسياسات الحاليّة املتواجهة و التّوقف 

عن التّفك� املطلق ب° ”الحّق“ و ”الباطل“ و ب° "نحن" و "هم " .

ويجب أن نضع جانبا اإلختالفات التي بيننا عند التّواصل و التّعامل في� بيننا واالست�ع لبعضنا البعض والعمل معا لبناء مستقبل مشرتك . 

إنّه من الواضح أن حكوماتنا ، والتي هي مقيّدة للغاية إلعتبارات سياسيّة أو إقتصاديّة ، لن تتحرّك طاملا أنّنا ال نطالب بذلك . نحن بحاجة إىل أن يأ× التّغي� 

مّنا.

و هذا �كن أن يحدث فقط يف عا¶ يعيش يف حالة سالم و ح° يكون الناس سواسية غ� منقسم° بحكم إختالفاتهم الجنسيّة أو الدينيّة .

لهذا الّسبب نطلب منكم النّضال من أجل عا¶ نكون فيه جميعا متساوون حّقا ، فإن ¶ يكن هذا هو حّق أسايس من حقوق اإلنسان ، ف�ذا �كن أن 

يكون؟

نريد منكم أن تساعدوننا و تتضامنوا معنا لخلق مجتمع مستقبيل يكون فيه الّناس يتحّدثون مع بعضهم ، و يطرحون األسئلة ، ويستمعون إىل اإلجابات 

و يتفاعلون.

إنّنا نأمل أن تنضّموا إلينا يف هذا التوّجه الجديد.

نحن ر©ا لن نغّ� يشء ، ولكن هذا ¶ يكن أبدا هدفنا بل إنّها البداية. رّ©ا شخص ما سوف يسمع ، وهذا أملنا.

و إلعادة صياغة ما قلناه يف الدورة األوىل بالّنسبة لنا ، فإّن الّشخص الواحد هو البداية ، ولكن مائة و ألف شخص يشّكلون الحراك الذي ال �كن إنكاره.

وسيتّم نرش املوجز يوم الخميس 10 مارس .  إبقوا عىل إتّصال بنا. 

10 مارس - إفتتاح الّدعوة إىل املشاركة

10 يوليو - إنتهاء املسابقة

اآلجال الّتي يجب تدوينها يف مفكّرتك

لإلتّصال بنا


