
يف موجز العام املايض، تطرّقنا إىل "عا�“ أصبحت فيه الحدود أقل أهّمية بكث� .

أك� من أّي وقت مىض، اليوم  نحن شعب واحد. بغّض الّنظر عن املكان الذي نعيش فيه، نحن جميعا عاجزون أيضا أمام الحرب أو الكوارث البيئية "..

نحن ال نزال نعتقد ذلك، ولكن الّناخب° يف الّدول الغربيّة قّرروا غ� ذلك. لقد صّوتوا إلغالق حدودهم وبناء الجدران ملنع األجانب من دخول أراضيهم.

شعارات وعبارات عنيفة و كراهية و خوف ضّد األشخاص الّذين أجربوا عىل مغادرة منازلهم تحت تهديد و خطورة أوضاع � يكن لديهم عليها الّسيطرة. ويف مواجهة الحرب والقمع 

والظّلم الّسيايس، قام هؤالء الّناس Áا كّنا نقوم به جميعا لو كّنا مكانهم : أال و هو الّذهاب و الّسعي للحصول عىل األمن.

ولكن بدال من الّرتحيب بهم وحÈيتهم، تّم وضعهم يف جّل األحيان يف مخيÈّت الّالجئ° يف حالة تّم رفضهم بشكل قاطع. إّن أولئك الّذين يقصدون وجهة ما غالبا ما يتعرّضون لإلنتهاكات

الجسديّة أو اللّفظية بغية الوصول إىل هنا. لذلك ال Ìكننا أن نتجاهل هذه الظّاهرة بإسم األمن والّدÌقراطيّة أو أي يشء آخر.

بعيدا عن  أيّة إعتبارات إنسانية، إغالق الحدود أمام العا� هو مجرّد غباء. رشكات مثل غوغل  أظهرت،  بجلبها كبار املتعاون° األجانب يف الواليات املتّحدة , أّن أفضل وأملع األشخاص

ليسوا بالّرضورة من داخل البلد.

عىل مّر التّاريخ،  أثرى املهاجرون  البلدان املضيّفة لهم Áعارفهم وتقاليدهم و ثقافاتهم. � يبقى اّي نشاط برشي إّال و  إستفاد من هذا التّالقح األجنبي. فمن خالل الّرتكيز عىل 

الّداخل واإلنغالق عىل البلدان األخرى نحن نرتاجع و ال نرتقي. يف الواقع، ليس هناك أّي بلد آخر، ال يوجد سوى نحن، رجاال ونساءا ولدنا ببساطة يف أنحاء مختلفة من العا�.

وقد أظهرت اإلحتجاجات ضّد مرسوم مكافحة الهجرة لدونالد ترامب قّوة امللصقات والّالفتات بإعتبارها عوامل تجّمع. لذلك نريد منكم اآلن أن تستّمر هذه املعركة.

عىل موقعها عىل اإلنرتنت، تقول منظّمة العفو الّدولية، "التّاريخ سوف يحكم علينا عىل كيفيّة معالجتنا أكرب أزمة إنسانيّة يف عرصنا. لقد حان الوقت بالّنسبة لنا للدفاع عن األشياء الّتي

 توّحدنا كبرش وعدم الّسÈح للخوف والتّعصب بالفوز ".

إنّها الحقيقة. يجب علينا أالّ ندع هذه الفرصة. منذ الّدورة األوىل ل Poster for Tomorrow، أكّدنا أنّنا األقوى ما دمنا متّحدين. اآلن هو الوقت ااألنسب لخلق درجة وعي قويّة بهذا 

الحّق اإلنساà: حريّة التّنقل إىل بلد جديد إليجاد مكان للعيش يف أمن.

الرّسالة :

إّن األفراد املختلفة األصول تحّقق التّنوع و الحياة للعا�. إذا أغلقنا حدودنا وبنينا الجدران حتّى نرتكهم خارج مجال أوطاننا فنحن بذلك ننحدر فقط نحو أعمق الظّلÈت.

حريّة التّنقل

 من ١٠ مارس إىل ١٠ يوليودعوة للمشاركة   ـ
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