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 مستقبل الجهويّة هو البيوسفيريّة

 « الشعلة  ستعادةإو جديد مجتمع لبناء الوقت   « حان 

.  3691نوفمبر/ تشرين الثاني  22لج.ف كينيدي السقوط في داالس, في    
www.biospherepourdemain.org  www.biospherefortomorrow.org 

 

ةة هو البيوسفيري  مستقبل الجهوي    

جل كل شعوب العالم.ناء مجتمع سلمي و تطوري جديد من أحان الوقت لب    

ستعانة ببرنامج اجراءات مهم و بسيط, يتكيف باإل لفية الثالثة" الم لأل"حضارة السّ "بيوسفيرية الغد" باعداد ظهور  , تقوم9191منذ 

 .مع كل المناطق و كل البلدان

و منقذة. حان الوقت لتنظيم بيوسفيرية بنّاءة و مدمرةفي مواجهة ليبيرالية مختزلة ف  

.منهج البيوسفيرية للغد يطمح لتعويض سياسة "النظام العالمي الجديد" المميتة بعكسه تماماإّن   

 ف كلّ ني هو وقهدفه اآل جتماعية,ته اإل, لمصلحة طبقاستقرار فى العالمإلالى وسيلة لزعزعة إظام العالمي الجديد" الغرب "النّ يحول 

بأن تتحرك باسم الغرب ضد  يفرض على أغلب الحروب  ظام المتسلطهذا النّ  .راديةصفة إعبيد بالقوى لصنع شعوب خدمة و

 إرادتهم.

جنوبي أو  تي من بلدأيمكن ان ي للدخول في مجتمع األلفية الثالثةشارة إ ولل أن أمّ مباح تأمع ارادة شعب شجاع و قيادي ملهمة, إّن 

 في,متوتّر في عالقاته مع القلّة المالية والّصناعية, قادر,وح أن يكون هناك بلد غربيومن غير المرجّ  من أمة عظيمة في أوج التّنمية.

و مع المنهج المعروض ادناه,  انه  , انه لمن األكيدناحية أخرى نم و .الم والتقدم لجميع الشعوبتبني قيم جديدة للسّ دفعة واحدة على 

والتي  اإلستثمار إليجاد مكانتهم الحقيقية في بلدانهم, في الغرب وأماكن أخرى لمناطق ذات الوعي السياسي الحادل من الممكن جّدا

   ا وتنشيطها من خالل اإلجراءات اإليجابية.سيتم تجديده

 .العصرهذا هو تحدي 

 .عب دورا بارزا في تاريخ الحضاراتتماما مثل الدول تستطيع المناطق أن تل

 األخرى. شعوب العالم ىمرأيمكن أن تعطي كاتالونيا هذا الزخم تحت 

  .خلي عن العنفمن كورسيكا، التي قررت منظماتها السياسية الت يعطى النبض األول،الراهن في الوقت  أما

 .دي غول يتزجيرالد كينيدي والجنرال تشارلأم ال، هذا الطريق، مثل جون ف كانو نوشرف، مشهور ذوي نساء ورجال قد أعدّ 

و باألخص من مخطط األمة العالمية,ال تتطلب سوى إرادة و شجاعة للبداية بتغيير العالم اءات المقترحة من بيوسفيرية الغد إّن اإلجر

 .الشعوب حسنة النية , و بقية العالم طبعامع فوق سطح األرض 

 .واطنون مستعدون للنهوض و هم بانتظار إشارة ماخارجه, هناك مفي كل مكان من الغرب و 

 .ى اإلبداع لتشجيع مديريه التخاذ هذا القراركل منّا قادر عل

 .سيظل أكبر حدث سياسي في تاريخ اإلنسانية, مهما طال الزمنكان و 
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