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 .رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إمانويل ماكرون

التجديد الديمقراطي، واستراتيجية حفظ ": يقينة و خالية من الغموض من المؤكد أنه تم إنتخابكم من أجل إلتزاماتالسيد الرئيس، 

إن إرادتك المعلنة . "وما إلى ذلك والعدالة المستقلة، الشعب، والمساواة بين الجنسين، والسياسة الجديدة،إلى  الموجهالسالم، والخطاب 

وهو بالتالي مسؤول عن جرائم ال حصر لها ارتكبت باسمنا  ..." النظام العالمي الجديد يفرض علينا اإلرهاب"أن  يرافقها التحقق من

 .مقراطي المضطرب الذي يرسمه لنامواطني العالم في مواجهة ما يسمى المستقبل الديلحالة من الفوضى  مسببا بذلكضد إرادتنا؛ 

وتتصور أنها على بعد . ، قبل أن ترى اإلنسانية روحها دمرت تماما من قبل هذه األوليغارشيةلذلك حان الوقت لبناء مجتمع جديد

وسائل لوكانت ا .وعلى مدى قرنين من الزمان، كانت تعد هيمنتها غير المقسمة على اإلنسانية. خطوات قليلة من انتصارها الكامل

االسترقاق المالي واالقتصادي والتخريب والحروب والدكتاتوريات والكوارث المبرمجة للوصول إلى : كما يليتحقيق أهدافها ل

 ! وهم يفرحون مقدما... كما يقول مروجوها " األزمة الرئيسية الجيدة"الفوضى األخيرة 

 ."حضارة األلفية الثالثة" لبإعداد تحضيرات  « Biosphère Pour Demain »، بدأت 3696منذ 

 ."لنظام العالمي الجديدل"نقيض في وقت واحد البديل وال إنها. في أثينا 7137مارس  5 في ولدت

 !النجاح أيضا" ... كل شيء في متناول اليد" للمواطنين نداء

ل أي شخص يشعر بالقلق إزاء التقدم الرئيس، إن القيم التي تقدمونها في مهنتكم اإليمانية ال يمكن التحقق منها إال من قب السيد

يتم تحريكهم بمشروع وبرنامج  اولكن من الضروري ربطه. ومن المفيد إعطاء اقتراحات مؤقتة في بعض األحيان. والمصلحة العامة

حيط الحيوي هذا هو قوة برنامج الم .خيارات استراتيجية واضحة ومتسقة تحترم األفراد وحرياتهم ، يتم تقييمها عبررؤية عالمية عبر

إن مقترحاتنا قادرة على مواءمة المصالح المحلية والوطنية . ، األصلي في نواح كثيرة« Biosphère Pour Demain » للغد

ويمكن فهم اإلصالحات . فهي ال تتسبب في المماطلة. إجراءات سياسية ملموسة والعالمية، مع تطبيقها دون إبطاء، من خالل

وبغض النظر عن بلدهم ونظامهم السياسي الحالي، فإن المواطنين والقادة سيتاح لهم دائما . الدستورية المقترحة في جميع أنحاء العالم

ات الناس المتضررين بأن يسمعوا أنفسهم يكررون أنه ال ومن ثم، فإن هذه المقترحات تستجيب لتوقع. الفرصة لبدء تطورات سلسة

 من اإلمكانات الضخمةوستمكن من االستفادة . وهي تقدم إجابات قوية من خالل فتح آفاق جديدة. يوجد شيء سوى الليبرالية لتوجيههم

  .مثل تلك التي تحملها المرأةالتي أهملت حتى اآلن، 

انه يفتح نفسه من ". النظام العالمي الجديد"ونحن ال نقبل تجزئة وتدمير الدول من قبل . تعلينا أن نعمل اآلن، أيا كانت الصعوبا

 .خالل هذا يعني الطريق الملكي لتأكيد هيمنته

في عقدين أو  عالقة األخوةجديد للسلم والتقدم في  مجتمعوهدفنا هو البدء في بناء . بل على العكس من ذلك، يجب أن نعيد بناءها

كما يذهب جنبا إلى جنب مع الكلمات الخاصة بك، وكثير من الناس الفرنسيين . هذا هو التحدي الذي يواجه عصرنا .ثالثة عقود

 .تكشف عن ذلكذا كنت تنوي حقا أن يريدون أن يعرفوا إ

لقد . دوغولأعدوا هاته الطريق مثل الرؤساء المحترمين ك جون فيتزيرالد كينيدي والجنرال شارلز  إن الرجال والنساء الشرفاء

سقطت في  ي التيك فإ شعلة ج في حمل ستئناف دون ترددمن اإلالعالم،  انحن مواطنو، المخاطر ال تمنعناإن . أدوا الثمن غاليا

 .3691نوفمبر  22داالس، 

نوايا إن وقتنا، رغم أنه معذب بشكل خاص، مؤات لتعبئة طاقات ال. منذ فجر الوقت منتظرا هذا العصر من السالم والتقدمكان 

 .الحسنة، ومن ثم إطالق هذا اإلنجاز

وبتجاهل القوى التي تغتصبها القوى المهيمنة العابرة للحدود الوطنية، ينبغي اتخاذ إجراءات بناءة قوية، مثل اعتماد خطة األمم 

 .المتحدة لألمة من أجل القضاء على الحروب

 .تعيين المواعيد النهائية/  1د و تتبع الطريق الجدي/  7أخذ زمام المبادرة، /  3: يجب علينا -

 ؟ ال لما ربما؟ بك ةالخاص عالمةال...  الشاعر قال" كافية عالمةال كونست" األولي الزخم هذا إلعطاء

 إحدى رأس على الرؤساء أحد قرار يكون أن يمكن الرئيسي الخيار وهذا. الشجاعة بتلك سيحظى آجال أم عاجال سياسيا أن شك وال

 في البلد هذا إلدخال وسيلة تكون وسوف. إلهام أكثر ولكن ،عظمة أقل أخرى، دولة زعيم من أو اليوم؛ الثالث الكبرى العالمية القوى
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: الجديد العالم مواطني من العظمى الغالبية قلوب في األولى األبد إلى ستكون األمة وهذه. العظيمة البوابة خالل من البشرية تاريخ

 .الثالثة األلفية عيةجم بناة

 آخر طفيليات إسقاط السالح من طرف قبل نيويورك إلى أثينا من لن يكون الطريق سهال،ينالمواطن اإلخوان إلى كينيدي اإلخوان من

 في اإلنسانية القيم أعلى يستمرون في حمل وسوفحملو  سحيق، زمن من الذين، والرجال النساء نفس لن ينفذ هبيد أن. " وول سيتي"

 .التقدم

 ......الناس جميع بين والتفاهم والعدل السالم لتحقيق الكبيرة المهام تنتهي ان يجب"

 أن آمل ذلك وبعد هناك، سيكون األيام من يوم في ولكن...  اإلدارة هذه في التل رأس على يكون سوف البلد هذا أن أعتقد ال

 .كينيدي فيتزجيرالد جون قال... " بدورنا قمنا أننا يعتقدوا

 ."بذلك القيام واجبنا ومن)...( نحد منه لن وأننا به، نندد لم طالما...  وسيستمر ،ينام شخص كل: "غول دي تشارلز يقول

 الثالثة األلفية حضارة إن. سنة 2022 منذ بدأ الذي اليوناني الشعب عمل لتتويج المبادرة، زمام اآلن أخذت المواطنين مبادرة إن

 !مضى وقت أي من أكبر زخما تكتسب

 تأخذ العالم أنحاء جميع في الحكومات جعل هو المنجزة، الديمقراطية يقودها التي المنتظمة، غير السلمية األعمال هذه من الهدف إن

 .أيضا يديك و...  اأيدين متناول في شيء كل الرئيس، السيد. أعمالهم وتسهيل المواطنين بناء تطلعات االعتبار بعين

 والتصميم عددال لدينا سيكون. تأثير لديك يكون قد

 من والسلطات اإلرادة تقييم بعد المشروع، هذا لظهور االستثمار أهمية على للحكم شهرين لديك ،7132 يوليو 31 إلى مايو 31 من

 .اختيارك أخذ أجل

. والكوكب لبالده المقبلة األجيال سيما وال المواطنين، ومستقبل التزاماته، يتجاهل ،"عاديا" رئيسا تكون أن يمكن الحال، وبطبيعة

 لفترة "ينامون الجميع" أن إلى بالنظر" جيدا عذرا" تكون أن يمكن حاليا العالم تقود التي األقلية تفرضها التي القيود ظل في فالمرونة

 .طويلة

 السالم عصر في اإلنسانية تدوين: المغامرات أجمل في الشروع تريد كنت إذا" اإستثنائيا" رئيسا تكون أن أيضا يمكنك الحظ، لحسن

 .الشعوب لجميع والتقدم

 .القبلية إنتخاباتك لحجج الحياة إعطاء قررت قد كنت إذا ما سنعرف الوطني، لليوم يوليوز  31 في

 .البناء رخصة أعطيته إذا بحماس، وتدعم المواطن قوة ترافقك سوف

 التوازن، هذا مع. الدمار إلى ذلك من أبعد وتذهب الحيوي محيطال لتدمير الترخيص وليغارشياأل تمنح لن فإنها أخرى، ناحية ومن

 التوتالترية بدوتها عن بالتخلي إقناعها من ستتمكن هل ؟"هللا بعمل يقوم" بأنه قادتها أحد ادعى عندما قليال أكثر  سخرية ألم  تبدي

 خالل من تكسب أن يمكن التي الفوائد من وغيرها المواد جميع إظهار على قادرة تكون أن يمكن هل والمرضية؟ والسخرية القديمة

 السليم واالقتصاد القيم مع متسقة لجعلها الالزم الوقت لها توفرسي ثم ومن عاما؟ 11 إلى 71 فترة مدى على ببطء أنشطتها تغيير

 مع سكر حالة في ،ماله مثيل ال وقسوة المعتادة سخريةال مع و.وقوع ذلك المحتمل غير من ولكن. ذلك نأمل قد ونحن. الجديد للمجتمع

 .إلرادتها يرضخوا لن الذين أولئك كل خنق تحاول وسوف الكوكب، هذا من تقريبا الكاملة وسيطرتها قوتها،

 !بالطبع ال، ؟أعدتها لنا التي الكلية العبودية لقبول سبب هذا هل

 التي والصعوبات الظروف كانت أيا وأعمالنا، لمثلنا مخلصين ،الجديد المجتمع بناة نحن، سنبقى شيء، كل من الرغم وعلى

 .ينوليغارشياأل" بؤساء" نكون لن. اإلمالءات هذه مع أولوياتنا نكيف أن أبدا نقرر ولن. صودفت

". ؤساءب" غير األبيض، باللون وهم يظهرون المواطنين، بناة بين من هناك سيكون المقبل، زيوليو 31 الشانزليزيه، إلى النزول عند

 ".العظيم العمل" نهاية قبل أدواتنا نضع لن. علينا فرضه سيتم الذي والنضال البناء أجل من الوقت طوال كذلك سنبقى ،شرفاء نحن
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 مع...  الثالثة األلفية جمعية في الزاوية حجر باريس، في العيد، اليوم هذا في رمزا، لنشكل، مضى وقت أي من متحمسين سنكون

 .رغبتنا هي هذه...  ممعك...  دعمكم

Biosphère Pour Demain - Jean-François Dottori-Rey de la Cruz,  dit Dakttari 

هل بإمكاننا تعلم . يسود الضعيف على الفقير. تتجاوز الروح القوة. ينتهي الماء بتفكيك الصخر: دعونا نتأمل هذا التناقض: "مالحظة

 في تجربتنا عكس كان وإذا(.  الميالد قبل السادس القرن) تزو الو وقال". وهبوطا أسفل إلى الداخل منفهم األشياء بالعكس، 

يمكن محوها بكل بساطة في  الخيرة الشعوب حريات إلغاءب األكثر صالبة والتي تريد ولأن ظلمة الق نفهم أن لنا سمحي المستقبل

 عصرنا؟

 

 

 

 


