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إلى نساء اليونان ،مع المواطنات و الرجال ذوي النوايا الحسنةالذين يرافقونكم ،لقد حدان
الوقت لبناء مجتمع ج ي  .كل شدءء فدء متنداول يد نا! العصدر الدذي نعيشد انن ودو فريد
من نوع .
نساء اليونان ،إنكن قريبات من جمعية األلفية الثالثة ،ومن قطار التاريخ العظيم للحضدار
البشرية و من محطة أثينا:

خذوه بعين اإلعتبار!
الحضارة اليونانية هي الضوء االبدي للتقدم البشري.
إن النساء سيعطينه حماسا

أقوى.

اليونان ليست دولة مثل أي دولة أخررى .هرذا هرو السرب فري انتشرار القري الديمقراطيرة منرذ  0022سرنة
مضت مع والدة ما يمكن تسميته "الديمقراطية االولية" .وستكون واحدة من شأنها أن تعطي لهذا النظت
النظام الصفات األساسية النهائية ل"الديمقراطية المنجزة" في األلفية الثالثة .كماهو وضرع اإلنسرانية التري
ال يمكن أن تستمر طويال في النهج الحالي من الواضح أن اضطرابات الحياة العامة اليونانية ل تنته من
التساؤل والتشجيع التاا مزيد من اإلجرراءات .فري الواقرع لري هنالرا اي إصرال مرنظ يقروده نطرا
واسع مثالي يمكن لره أن يفلرت مرن العمليرة الحاليرة دولرة ديمقراطيرة و حكومرة يونانيرة ومرع لرا لردينا
غيرها من "الديمقراطيات" .فمستقبل كوكبنا على مفتر طر مع وجهتين ممكنتين فقط.
"النظام العالمي الجديد" أو "حضارة األلفية الثالثة".
لي هناك طريق ثالث .فإن أفضل دافع سوف يأتي من اليونان وغيرها .في الوقت الحالي من المتوقرع
أن "النظام العالمي الجديد" منتظر من قبل معظ الناس سواء اتفقنا ام لر نتفرق .كمرا انهر كرروا انره ال
يوجد حل بديل! البعض يسعى وراء الربح من قبل االغلبية العظمى التي ال يمكن تحملها .فالمااوف لي
مبالغ فيها بالمقارنة مع الدمار الذي يجرى في الواقع...بل و انها رهيبة  .ويت إعداد هذا العصر من قبل
الطبقات الجنائية بقيادة كبار المصرفيين الرذين لقررنين مرن الزمران ونصر عملروا علرى ظهرور "النظرام
الجديد" ضربات الحروب واألزمات والسرقات .ومن المتوقع هذه المرة من جان النذالة بال حدود الذي
يريد أن يكون رهنا بأي قانون أن يقدم إلى عالمه .صحيح أن سيد هذه اللحظرة هرو "لره" المرال :بردال أن
لديه الذي سل منا ثمرة عملنا و لرا مرن والردينا .لقرد تنرازل قرادة نصربو نفسره و هر حالرة سركر ان
يعطوا وعودا و اوراقا نقدية التي قدمها له اصحاب البنوك في مقابرل عقرود مربحرة .و تقردي مذلرة علرى
مفروضة و مرفوضة حد سواء أومقبولة من معظر السياسريين ووسرائل اإلعرالم و الهيئرة العسركرية.و
هذا األخير من االفضل ان نراه في مكان آخر حيث سيهينه األقلية علنا ( .)1فساد العقول هو
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هو استادام العن والعقاب التي هي من االيجابيات التري تنصر نفسرها مرن خرالل التالعبرات و التري
نظمرت فري ظرل أتبراعه ( .)0انهر مقتنعرون هر واسرالفه و اسرتبعادا لعواقر هرذيانه المهووسرين برره
وامتداد سلطته الشمولية إلى الكوك بأسره.
الفرضيات التي تلقي بظاللها في سمائنا كل يوم مأساة كبرى يفضرلونها علرى الحمراس بعشررة أضرعاف.
انه ر يتفرراعلون بررال أي كلررل مررن أجررل مواصررلة تعزيررز قبضررة "نظررامه " ايضررا وتيرررة السرريناريو الررذي
ياصه حتى لو كان شع المواطنة مضطرب و على نحو متزايد .فقد عانى هرذا األخيرر علرى الررغ
من مادر الدعاية فهو مازال يشعر مع هذا "الالل المبرمج" ان مصيره قد خذله و اتجه نحواالسوأ.
انظر فقط كي يت إعداد " الفيما" من قبل الواليات المتحدة وتدميره النهائي لألشالء الديمقراطية التري
ال تزال لدينا منها اال القليل ( .)3في الواقع لر يرت تجميرع قروة مردمرة أبردا كمرا لر يرت تعبئرة المروارد
الصناعية و لا باالستعمال الغدر في وسائل لتنسيق الجس والعقل على الاضوع .انها حقا لغز كبير
في عصرنا .كي يمكن لمثل تركيز االستابارات مع مزيج من المؤهالت المالية والصناعية يمكنه من
اظهار طاقته نحو إنتاج أدوات الموت والهيمنة؟ كي يمكن لهرذه المجموعرة مرن الرجرال إظهرار المثرابرة
مثل هذا استعدادا ل 002سنة مثل هذه الكوارث هي ابلغ من األزمات االقتصادية أو الحروب الرهيبة
دون بصيص من ضمير اال يمكنه في يوم من األيام ان يكون حرافز للتراجرع؟ وترت اإلجابرة علرى هرذا
السؤال في الوقت الراهن.
ان أعماله الدكتاتورية التي تتعارض مع المقومات األساسية للحضارة البشرية في وضرع حرد يرثرى لره
نحو الفشل .ال أشا في لا .فإن "النظام العالمي الجديد" يجل العار لجميع أولئا الذين ترتبط أسرماؤه
بهذه المغامرة المثيرة للشفقة واليأس.

علررى الرررغ مررن هررذه الكميررة الكبيرررة والمصررالح الضررامة هنرراك خيررار آخررر هررو جعررل طريقهررا هررو بنرراء
"حضارة األلفية الثالثة" .من الوجهة الثانية إلى  ...تلا التي تشارك فيها بالفعل شاصريات معينرة وي
سلوكات سياسية أنبل أو ان يكونو مرتبطين منذ لينكولن او جيفرسون بعضره دفعرو ثمنهرا مرن حيراته
مثل اإلخوة كنيدي أو حياته المهنية كما هو الشأن للجنرال ديغرول" .)4( .شرركة لأللفيرة الثالثرة" هري
في الواقع أنشئت في عام  )0( .0200كما كانت تسير على الطريق الصحيح حتى لو تر "تجاهلهرا" مرن
قبل معظ وسائل االعالم كما عمل "المحيط الحيوي للغد" التي بدأت منذ عام .0191
" الهومو بيليكوس"؟ في الوقت الحالي يج أن ندعه في فترة الراحة .واشترط أيضا ردود فعله من قبل
قرون من النضال .وغالبا ما ظلت مهيمنة بغباء وعلى الرغ من عقوبات التراريع التري ال تفشرل فري ان
تعطيه على فترات منتظمة .بالتأكيد هناك "الرجل الحقيقي" الذي على الرغ من الصرراعات ال حصرر
لهررا لم را انحرفررت القرري والمبرراد وأظهرررت مررا يعرراني منهررا أعظ ر العقررول .أولئررا الررذين جعلرروا السررالم
واألخوة واحترام الثقافات األخرى كشريان الحياة الذي ال ياون ابدا .سيكون دعمرا ال يقردر برثمن ألنره
من الواضح أنها امرأة هي الفاعل الرئيسي لوالدة هذه الحركة.
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من سيقوم بالمبادرة للقيام بمهمة البناة؟
من وحي المرأة؟ أن المرأة لها دور رئيسي في المشاركة في ظهور "حضارة األلفية الثالثة" ويمكن رؤية
هررذا بطررر ماتلفررة .هررذا يمكررن أن يكررون شرركر علررى الرردور ونرراكر للجميررل فرري كثيررر مررن األحيرران لكنهررا
جوهرية وأنها لعبت منذ بداية تطور الحضارة اإلنسانية .ومن الممكرن أيضرا التفكيرر فري التعرويض عرن
الظل هذا الرجل الذي جعله يدوم منذ فجر التاريخ .هذا ويمكن أيضا أن ينظرر إليهرا باعتبارهرا التطرور
البطيء لنظامنا الديمقراطي التي من شأنها أن تتقدم نحو المساواة في المعاملة .التي ال تزال بعيدة بعيدة
جدا و مثالية .إال أن الواقع ماتل تماما.

ما سيجلبه النساء هو فريد من نوعه وضروري.
فريد من نوعه بمعنى أنها وحردها سرتكون قرادرة علرى تالريص األداء السياسري لاللضرروري مرن خاللهرا
منعها من خدمة المصلحة العامة (التماثل والتقاط قرار لصالح األقلية خاصة الفساد وما إلى لا )...
تجدر اإلشارة إلى أن  ٪11من األوليغارشية المرئية من "النظام العالمي الجديد" تتأل

من الرجال.

ضروري ألنه غير واقعي لتحقيق التقدم الحضراري مرن دون ضرمان السرالم لجميرع الشرعوب .يمكرن أن
يررؤدي هررذا وحررده الررى قفررزة كبيرررة نحررو األمررام للبشرررية مررن دون الوقرروع فرري جماعررات الضررغط الماليررة
والصررناعة الترري تسررب الحررروب المميتررة بشرركل منررتظ الرردمار االقتصررادي والرردمار البيئرري والمعانرراة
اإلنسانية التي تؤ ي عميقا و منها أنفسه .
وبمناسبة دخول األلفية الجديدة في كل بلد يج على كل ان يت إجراء أول حكومرة للعهرد الجديرد مرن
النساء بنسبة  .٪022وسوف تكون المجموعرات النسرائية ماتصرة للسرفر فري العرال وتشرجيع المرواطنين
والمواطنات للحصول على حكوماته و تنظي االستفتاءات الثالثرة األولرى المقرررة .والهردف هرو التحقرق
من صحة كافة الشعوب لتحقيق هذا الهدف وإلغاء الحرب .وهذا ينطوي على التوقيع على "خريطة األمة
العالمية" من أجل عال الدفاع المشترك .ال بد مرن أن المررأة هري سريدة تنفيرذ هرذا البرنرامج .هرذه فرصرة
التاررا األهميررة الترري ينبغرري أن تكررون له ر فرري الحيرراة العامررة فرري جميررع أنحرراء العررال  .وهكررذا نظرررا
لإلجراءات الحاسرمة يمكرن إشرراك مسرتقبل البشررية الرى "الوقرت أو األمر لرن يعرفرو الحررب بعرد االن".
وهذا بأمل تحقيق هذا الهدف في أقل من عشرين عامرا! وال حترى وقرت جيرل واحرد! ان تشركيل حكومرة
تتأل من  ٪022من النساء يعتبر دافعا كبيرا للنساء والرجال في جميع أنحاء العال أن ندرك أنه عصرر
جديد .تتأل الجمعية الديمقراطية األولرى فري أثينرا مرن الرجرال .علرى األقرل ان االنتهراء مرن أول حكومرة
ديمقراطية ال بد من ان يجعرل الشرع اليونراني مرن النسراء بنسربة  .٪022هرذا هرو وسريلة قويرة لالحتفرال
بظهور "حضارة األلفية الثالثة" وتشير إلى التآخي لي مسألة خطاب برل هرو التقردم نحرو إنجراز مشرر .
وقالت انها سوف تنفق "الديمقراطية االولية" إلى "الديمقراطية المنجزة".
يمكن ادراج ممثلوا هذا العمل بالنساء الالئي يمثلن القي العليا و لا ألن الشركة الجديدة هو الحل البديل
ونقيض "النظام العالمي الجديد”.
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اليوم كما في اليونان و في جميع البلدان تقريبا والفصائل السياسية الماتلفة المتحركة بشكل رئيسي من
قبل الرجرال الرذين يقراتلون مرن أجرل المبراد القديمرة المصرالح الااصرة أو مواضريع غيرر مجديرة .وفري
الوقررت نفسرره األوليغارشررية المبتهجررة .تاطررط للمسررتقبل! االنفجررار االجتمرراعي هررو علررى وشررا االقتررراب!
حيث تردعو الشرمولية فري العقرول والعسركرية فري دولنرا .فرالمنطق المرالي الرذي تعالجره الشرركات واللعبرة
السياسية على استعداد لرمي الحضارة في ليل الديكتاتورية لفائدة اكثر  ...على األقل أنها مقنعة.
بع والد شخصيات "ترتيب العالم الج يد " سياسريين وي قيمرة كبيررة ولمرواطنين نشريطين قرد
ونهضوا بكل شجاعة ضد هذه االهانة كما هو الشأن بنسبة ل ج كينيدي الذي قام بسرا طريرق آخرر:
طريق تجديد حضارتنا العالمية .وتوقرع جميرع التردهور لوضرع الشرركة ككرل .مرؤخرا قرد أصربحوا علرى
وعرري بالرردور الضررار للقرروات خاصررة الافيررة الررذين سرراهموا فرري هررذا التطررور مررن أجررل اسررتعباد النرراس
وإخمااد العطش وبالترالي الهيمنرة علرى الطائفرة .المشرروع الرذي يضرل ضرئيل ومثيرر للسرارية هرو الرذي
يكون مثل الجنائية ومثل أي شيء آخر يمكن أن يتفو عليه في المستقبل.

استعمار اليونان وأوروبا وبقية العالم ليست حتمية.
وفي الوقت نفسه االستعمار والدمار الذي خلفته اليونان واسرتعباد شرعبها جراري .وبالفعرل أوروبرا وبقيرة
العال تضررا .فالمسيرة النهائية الوليغارشية هي صدى صوت الكوارث التي اعتقدنا جميعا هربنا منهرا
فرري القرررن الماضرري .وقررد اسررتمدت المجرراالت ات األولويررة للاررالف فرري المعلومررات بالنسرربة للسرركان إلررى
االختالفات في استهالك الوقود .فقد ارتفعت بشكل حاد للتطرف كما لو كان لرا حرل جرذري! وبرنرامج
المحرريط الحيرروي الررذي يجمررع بررين اإلصررالحات الجاريررة و المشررجعة و االسررتراتيجية الديناميكيررة للتنفيررذ
السررريع الررذي "تجاهررل منهجيررا" منررذ  03عامررا! هررذا هررو البرنررامج الوحيررد لالنتاابررات الرئاسررية الفرنسررية
األخيرة "المنسية" من قبل جميع وسائل اإلعالم الرئيسية.

روح اليونان ،النساء  ،العالم ،و ...نحن!
ان تطور اإلنسانية بشكل منتظ هو مسر التغييرات الذي قد يكون في بعرض الحراالت مفراج و غيرر
متوقررع .فرران عصرررنا لديرره كررل الاصررائص المميررزة للفترررة الترري هرري "بحاجررة" لهررذا النرروع مررن الحرردث.
وباإلضافة إلى لا فإن النف البشرية مستعدة لهذه التغييرات .انها تغطي الوه الرذي يتحملره المجتمرع.
فان الصورة التي تعكسها مرآة األنانية والفردية قد دمرت بشكل منهجي كل ما قدمته من نزوات السرعادة
في السيطرة واالستغالل من اآلخرين من خالل الطبقرة أو العرر أو أمرة أو االصرل .علرى البشرر الرتعل
بسرعة ا أنها قضية حيوية وملحة لتغيير قيمه الشاصية والمباد لتشغيل الشركة.
ويت إعداد العال الختبار للمقارنة و تصرفات أسالفنا المجيرديين .الشاصريات الرذين قراتلوا وغالبرا عرن
طريق دفع الثمن الكامل إلنشاء ثقافرة عديردة للسرالم والتقردم علرى بنراء قائمرة مرن المسرتحيل .الشاصريات
الذيت تركو بصماته التي تشجعنا دوما ( لرؤية بعضرها علرى موقرع  )www.dakttari.orgلرذلا ال
يج ان نادع بانتشار نظريات "النظام العرالمي الجديرد" فري وسرائل اإلعرالم .ان معركرة المرواطن فري
السررنوات األخيرررة هري فرري الحقيقررة نتيجررة لعمررل طويررل الالفيررة الترري أجريررت فرري جميررع خطرروط العرررض
وأعظ العقول.
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كينيدي وديغول يظهران كي أن بعض الناس ال تتبرادل وجهرات النظرر السياسرية قرد تاردم اإلنسرانية فري
دفعة واحدة حتى بعد فترة طويلة من نهاية حياته  ...إ قد كانوا بقيادة الدفاع عن المصلحة العامة.
كان و دائما سيكون الهدف للبناء على التعاون العالمي بين جميع الدول الديمقراطية لتحقيق التقدم لتكون
في متناول جميع المواطنين في العال في حقبة من السالم .هذا النهج يمكن أن يكون و مصداقية فقط إ ا
أعطي للمواطنين للعمل وسائل تؤثر أيضا على تنظي األعمال التجارية العالميرة و الدوات قويرة التري
يمكن قبولها بسهولة من قبل جميع البلدان فري جميرع أنحراء العرال  .مقترحرات "المحريط الحيروي مرن أجرل
الغد" هو المقترحات األصلية بالتأكيد ولكن هناك حاجة فعال لتحديث عمل لبالدنا.
في اليونان فهو حيوي و بالنسبة لبقية أوروبا هو عاجل اما القارات أخرى فال مفر منه .ان حافز النساء
سيساعد في اناراط اليونان وعدد متزايد من البلدان في جميع أنحاء العال في هذا السبيل.
فإنها لن تكون الاراف السوداء الذين يرفضون العولمة ولكن الكشافة الذي سيقودون البشررية إلرى عرال
من التقدم والسالم.

ج ب  ( )0( :كيسينجر) منظمات ( )0فيما في(الواليات المتحردة األمريكيرة ( )3كينيردي ( )4الجنررال
ديغول" )0( .حضارة األلفية الثالثة" ولدت في عام  )6( .0200االحتيال الكبير ج ف غيرو.

5

