
سنانسنّ ةلإلجواز سفر    

،قانونّية، فريدة من نوعها و الميكن آستعارتها. ؟ إّنه وثيقة رمسّيةالّسفر  هذا اجلواز ماهّو  

ساواة فى املذو مكان فى  فيه يكون كّل فرد حيثما ،وتظامنّى ، ،إجتاه عا مل عا دل اإلسنانسنّ ةنافدة آّتجاه  هإّن

 الّظروف ،احلقوق و الواجبات.

بطريقة حّرة.  و ه ، ميكن ألّى فرد الّتنّقلو من جّرائ  

 ملبروائع هذا العا الّتمّتع و اإلنبهارو من  إحساس ،  رؤية ،  عرفة ، الّتجّول، امل جرائه من /كىهذا اجلواز ميّكنك

من كّل الكائنات اّلتى تقطن فيه. و  

منزلك، آنطالقا من معارف الّناس، و آنطالقا منه ميكنك الّسفر بطريقة حّرة، فى كّل العامل ذون الّتحّرك من 

.  الكائنات احمليطة بك  

احلصول على هدا اجلواز. /ميكنكىنشري لك كيف ميكن بآختصار و  

 مرحبا بك/بك فى اإلنسانّية..

بهذه الّرحلة إّزاء اإلنسانّية. /متّتعىمتّتع  

“  ” من الّنظر أو احلياة  /مينعكىو أّن احلجاب ال مينعك   

إسنانسنّ ة؟ و أبن يوجد؟ املام ى  لكن......كّف هو  هذا العن مل  

وين، بغض الّنظر عن جنسهم، دينهم، إجتاههم اجلنسى،عاداتهم، ساتنسانّية هّو عامل ، يشمل أشخاصا ماإل

 تقاليدهم أو لغتهم....

اإلختالف هو منبع للّتعّلم، و إغناء متبادل ، حيث أّن  

 ترّبع أو صدقات أو على نظام  ال على حقيقى مبنى على العدالة اإلجتماعّية، والّتظامن هّو أسلوب  أّن حيث

 أبّوى.

الّتظامن ميارس بطريقة أفقّية  و عادلة. حيث أّن  

  .أزموّيةّتحاد خيلق القّوة من أجل حماربة الّصعاب، خاّصة فى أوقات  اإل حيث أّن

من الّسهل ضبط املكان املتواجد فيه. إذا أمعنت الّنظر، و بفتح عيون قلبك، ميكنك رؤية ّنه إ   

 ى األخريفرق خمتلفة للوصول إىل بلد اإلنسانّية، ذلك أّنه يوجد فى يومك العادى، فى حّيك، بابك، مدرستك. و ط

،تتحّرك فيه أو متشى إليهن فأّى مكا  

فى حياتك  آّتجاه اإلشاعات اّلتى تروج فى الّشارع،و اّلتى حتدث لك ىإاّل إذا نّشط الّتفكري أمام  احلس الّنقد

 ُحب األِستطالعشىء من  لف لك، إذا أظهرت ت،أو اإلّتصال بأشخاص من أصل خم، إن تعّلق األمر بالكالماليومّية

فإّنه  لُكْلَفها َقليلأّنه من و بسرعة على أّن الّسفر إىل اإلنسانّية و بالّرغم   الِحظست الّصادق و اإلجيابّي إّزاءه.......

.و يأخد منك الوقت اّلذي تعطيه له ُمْمِتع سار ،غنّى و  

  ! رحلة سعّدة!ك إىل إّتجاه اإلنسانّية و عليه سندعو



 ”إفتح العّون الد اخلّ ة ، و آرجع إىل األ صل احلقّقى ألصلك. “

:مقرتحنت للر حلة  

“ ذا مل تكن مهّيأ إىل الّرحلة، خذ الّطريق إىل داخل نفسكإ ”. 

“ املفاجأة  ثانّية و الحظ الّشمس و كّل األشخاص اّلذين يقطنون جبانبك ، و إمسح لنفسك ب ىفف”     

“ العامل    فىو بالّرغم أّن احلقيقة خمتفّية على عيوننا، فإّنها تتحّرك     ” 

 ”                      “ يعرفون الّلغة الّسّرّية للّنظراتو  احلّب  هماّلذين إجتاحإال أولئك    

“ الّطريقة الوحيدة للعالقات اإلنسانّية واحلّب العاملى ه ” 

 م، الغريب خيّوفك، و ال يرتككم، هم تقاليدكم اّلتى تنسج و بدون آنقطاع حبولكصديقى العزيز  محجابك

،")الّثغرة (فجوةغلق ال ” 

"إإن جلست فوق ضباب ، ال تالحظ حدود جغرافّية لبلدان أخرى، و حدود احلقول ” 

تغلق ،  كما هّو الّشأن  ليد تفتح، و األصابع متتّد إىل اخلارج، لكن عند اإلمساك بالعامل ، فإّن األصابع ال ا”    

  "خفيفة و مداعبة  . وعليه  فإّن اليد ترجعو ممدودةعن أخد غنيمة . فإّن األصابع تبقى معروضة 

 ”إّن العيون ليست عمياء و إّنما القلوب“

  ".أتركك فى الّدخول إىل شبكة  عشقك ، أترك أن تكشف ما مل تسمعه أّية أذن صاغّية، ما مل يتصّوره أّى خيال"

 “  ” ما يتبّقى لك هّو ما تعطيه

جّول  فى عامل نظرتى، أعطينى أيديك، لكى تسرتيح فى مالمسة أيادى" ،أعطينى نظرتك لكى تت"   

"إذا أحسست أنك أفضل من سائر املخلوقات، فى كّل احلياة فّكر فى شىء واحد، هّو حترير نفسك من هذه 

 العاهة"

"دة ا ح" البشرّية و لو أّنها خمتلفة هّى و  

 " جيب أن خنّفف من أحكامنا،  ال ننّبذ وال نأّكذ    أّى شىء مسّبقا  . فاحلقيقة اّلتى حنكم عليها هّى عابرة "

 " إحبث فى اآل خر اجلانب اإلجيابى، و رّكز آنتباهك فى اجلانب اإلجيابى لآلخر"،

  هّو خاطىء و حتليقه هّو قصري" " املعرفة هلا جناحني ، و الرأى

دائما كقيمة" سيبقىسيالحظون على أّن الّشرف  " و أبنائنا  

 أمثال لإلنسانّية          

 من ميكنه احلصول على جواز سفر إىل اإلسنانسنّ ة؟

 أّي إنسان اّلذى يسكن قاّرتنا  و املسّمى العامل.  

 من قّمته؟

 احلّب و اإلحرتام اّلذى تستعمله من أجل إخراجه ال غري.

. ،  آنفتاح العقل و القلب اّلذى تريد إستعماله فى ذلكالوقت، احلساسّية، اإلشتّياق  

لاحبه؟  من الوقت  كم حتتنج  



كّل حياتك  إن أردت ذلك.أثناء  تذّكر  للحصول على جواز الّسفر، اّلذى يرافقك   

هذا  . و عليه الوقت اّلذى حتبذ سحب تذّكر أيضا على أّن هذا اجلواز هّو فريد من نوعه، و ال ميكن إجياره

هّمك أنت .اجلواز هو ي  

 هل أحتنج إىل صورة؟ 

فكرة أخل  ......كّل شىء يوحى بوضعّية إجيابّية ، و أخوّية بني كّل األشخاص بآختالف أو ميكن أن تضيف صورة 

 مشاربهم و أصلهم الّثقافى.

أو تتمّنى أن تكون............ /ينخصى الّصور اّلتى تريد، أو حتّبذإّنك حّر/حّرة فى إضافة إىل جوازك الش  

ميكن أن  يكون جماال رائعا ، أين ميكنك  إسقاط رغباتك،، خيالك فى املساواة ، اإلحرتام، الّتفاهم ، املعايشة 

 الّسلمّية، اإلختالف ، العدالة اإلجتماعّية.........

 كّف ميكن احلصول على هذا اجلواز؟

 ببساطة .

ر املعلومات احلقيقّية ، أمام املعلومات ميكنك اإلبتداء بتذّكر نّص رسالة حقوق اإلنسان، من أجل إستمرا 

أشخاص من خمتلف املشارب........هذه الوضعية املأساوّية اّلتى مل  بدفعنا إليها  أو ،املتعّلقة باهلجرة، اإلختالف الّثقافى

  .املهاجرين ...........

:فىميكن مراجعة  معلومتنا عرب نوافدنا اإللكرتونّية   

  páginas web : alternativas, aulaintercultural, culturadepaz, sosracismo, 

sakanamank  

 لتذّكر تارخينا ، و كيف عاشوا أجدادنا من قبل، عملّيات اهلجرة اّلتى عاشوها ،و عانوا منها...............

 أو عرب اإلّتصال بالّتلفون....................... 

 أين ميكن  تقديم هذا اجلواز؟ 

از جارّية املفعول فى كّل  بقاع العامل.فعالّية هذا اجلو  

 الوضع جيب تقدميه أين توجد، و أين تسافر. و رّبما و من يعرف ، رّبما اآلن  نلزم باهلجرة من جديدنتيجة

  كون فى فائدتنا . و عليه فحظ سعيد فى سفرك إجتاه احلياة و متّتع بالـّتعّدد و اإلختالف الّثقافىياآلنى، و س

   

ألسن ه:     

ال أحد يستقبلنا ، ينتظرنا إذا مل يرّحب بنا عند وصولنا مبتاعنا  اململوء حبياتنا من هناك نانسى جوابى. البريو" "  

 
  
 
  


