
  
 

 ستنتمي الشمس إلينا جميًعا

 
 بيان النظام العالمي الجديد

 

 

 مقدمة
 

 

اًء من أي وقت مضى ، ليُصبح إّن النظام العالمي القائم يجبر الناس والمجتمع على السباق للفوز ، ليُصبح أكثر ثر
 و لهزيمة المزيد والمزيد من أجل الهيمنة., أقوى 

يَضع النظام الفرد تحت الضغط ، مما يؤدي إلى قتال الناس بعضهم البعض بال نهاية و بكل الوسائل ، حيث يريد  

 الجميع الخروج منتصراً.

 

ساسية للوجود ، المنزل المشترك الوحيد والفريد خالل هذا الكفاح الوحشي ، فإننا نحن البشر ندمر الظروف األ 

 لجميع الكائنات الحية ، ونستعد لنهاية الحياة على كوكبنا.

 

من خالل "النظام العالمي الجديد" تحت شعار "ستنتمي الشمس إلينا جميعًا" ، يلتزم ميهميد كيليش بالقضاء على  

 جميع األفكار واإلجراءات التي تشكل خطراً على الحياة على األرض مع أسبابها وعواقبها.

 

 من أجل تأمين الحياة على األرض وإنشاء نموذج اجتماعي الئق للحياة ، يقدم المؤلف مقترحات ملموسة.  

 

لعديد من الفالسفة والعلماء تشمل مقترحاته تغييرات جوهرية في المحتوى واالختالفات المنهجية لألفكار وأفكار ا

مثل جون لوك، مونتسكيو، إيمانويل كانت، كارل ماركس، ألبرت أينشتاين، هانز كونغ، أوتفريد هوف، تشاو 

 تينيانغ وما إلى ذلك حول "السالم العالمي" و "النظام العالمي الجديد".

 

، والتي تحتوي في جوهرها على مبادئ الشمولية  -يفسر المؤلف الحياة على األرض وفقًا لفلسفته في الوحدة  

 عالمية مثل العمل الجماعي والمساواة ، والتي يبني عليها بيانه النظام العالمي الجديد.

 

ويدعو ميهميد كيليش ، من خالل بيانه، البشرية إلى وقف جميع األعمال التي تعرض الحياة على األرض للخطر، 

 وإلى وضع نموذج اجتماعي الئق للجميع.
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 مقدمة

 

 األعزاء القراء

 ستنتمي الشمس إلينا جميًعا ! 

" النظام العالمي الجديد "  ي
ي بيان 

 
 . أتطلع إىل لقائكم ف

الحياة عىل كوكبنا فريدة وفريدة من نوعها. جميع النباتات والحيوانات وجميع الناس تستحق 

ا. الطبيعة األم جديرة بالحماية بشكل خاص ؛ الهواء والماء العيش والتقدير و 
ً
تستحق الحماية أيض

بة.   والتر

  ! إنه لمن المقلق للغاية كيف نتعامل معها

 من الغصن األخض  الذي نجلس عليه جميًعا. عندما نسقط ، ال 
ً
ا  كبتر

ً
لقد قطعنا بالفعل جزءا

 مع
ً
 قططنا وورودنا.  نسقط نحن فقط السبعة مليارات شخص ، ولكن سويا

إذا ما واصلنا محاربة بعضنا البعض من ناحية ، ومن ناحية أخرى قطعنا الفرع الذي نجلس عليه ، 

ي رصخة لم يسبق لها مثيل ، كآخر ضحايا الالمباالة والجنون ، 
 
ة ف دون فسوف نلفظ أنفاسنا األختر

 . أن نتمكن من الدخول إىل التاري    خ ولو لمرة واحدة 

ي "األب ال
ي أعمل منذ سنوات وبصفتر

ي بادكريوزناخ ، فإنت 
 
 بيد ف

ً
مؤسس" ورئيس جمعية السالم يدا

ي العالم. وباختصار، أود أن أقدم "النظام العالمي الجديد" إىل الجمهور 
 
من أجل حياة كريمة ف

، كملخص لسنوات عديدة من التأمالت الفلسفية  السياسية بشأن موضوع السالم  -العالمي

 .العالمي 

 
َ
ا بشأن الحياة عىل األرض وتبحث عن مخرج ، فقد يكون البيان الذي فإذا كنت

ً
ا قلق

ً
أنت أيض

ا لك. 
ً
 أقدمه مفيد

 

 

 

 

 

 



3 

 الجزء األول

 
ي 
 مشكلتر

 

 أنا قلق للغاية بشأن مستقبل الحياة عىل كوكبنا. 

 

 السبب

 

  ي جميع أنحاء العالم لألفراد والمجتمعات
 
إن السالم واألمن يختفيان ف

 عىل حد سواء

 روف وجود جميع الكائنات الحيةيتم تدمتر ظ. 

 
 أسباب النشوء

 

  النظام العالمي القائم يجتر الناس والمجتمع عىل السباق للفوز ، ليصبح

و لهزيمة المزيد والمزيد من  ,أكتر ثراء من أي وقت مض  ، ليصبح أقوى 

 .أجل الهيمنة

  ي ال تنتهي
هذه الرغبة ستتغذى عىل خلق نتائج أسوأ مثل الحروب التر

 ستغالل والفقر والعواقب المؤلمة. هذا هو " الجنون " ! واال 

  ك لجميع ل المشتر ي تدمتر المت  
 
ي الوقت نفسه ، يتسبب النظام ف

 
ف

ي 
ي يوفرها. هذه هي الطريقة التر

الكائنات الحية والظروف الوجودية التر

 يجهز بها النظام " النهاية المريرة " للحياة عىل األرض ! 
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 حظ وباإلضافة إىل ذلك ، أال 
ً
 : أيضا

 
 يتعارض النظام االجتماعي السائد مع الفطرة السليمة. .1

الطاقة البشرية إلى ال يمكن توقع  سعادة البشرية من العقلية التي تحول   .2

 .المال والربح والقوة من خالل العمل والجهد

ال يمكن أن نتوقع من نفس العقلية أن تمنع اإلساءة للموطن المشترك   .3

حدا لتدمير ظروف الوجود وتحقيق الحماية للبشرية ، وأن تضع 

 المستدامة للحياة على كوكبنا.

اإلنسانية غير سعيدة ! الخطر مرعب ! الجنون يزداد جنوناً يوماً بعد يوم  .4

 !ساوية تقترب بسرعة ليس هناك المزيد من الوقت لنضيعه أ! النهاية الم

. إّن ال شخص وال أمة وال دولة هي المسؤولة وحدها عن هذا الوضع .5

 .المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق النظام العالمي الحاكم

ال عن هذه الجنون وال عن النهاية  يغض الطرفال يجوز ألحد أن   .6

 المريرة التي تقترب بشدة !

القوة الوحيدة التي يمكن أن توقف هذا الجنون وتمنع النهاية المريرة هي  .7

 اإلنسانية نفسها.
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 نتيجة

 

ستمرار النظام العالمي الحاىلي عىل هذا النحو. لقد أصبح لم يعد من الممكن ا
ية، ويجب حلها عىل وجه الشعة وبشكل عاجل   .مشكلة للبشر

 
ح  الحل المقتر

 
ح إنشاء نظام عالمي جديد.   لحل هذه المشكلة ، أقتر

 
 

 النظام العالمي الجديد
 

ية عىل األرض  . الهدف من النظام العالمي الجديد هو تأمير  سعادة البشر
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ي 
 الجزء الثان 

 
 السؤال األول : 

 كيف سيبدو النظام العالمي الجديد؟  
 

النظام العالمي الجديد مدعوم بثالث ركائز أساسية تغذي وتعزز وتؤمن بعضها 
 البعض : 

 
ة األوىل : فلسفة الوحدة الشمولية  الركتر 
بية و التعليم ة الثانية : نظام التر  الركتر 

ة الثالثة : قواعد الحيا ي العالمالركتر 
 
 ة األساسية ف

 اآلن إىل الركائز بشكل فردي : 
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ة األوىل  الركتر 

 فلسفة الوحدة الشمولية
 

ة !  رية قصتر
ّ
لتوضيح فلسفة الوحدة الشمولية ، أود أن أدعوكم إىل رحلة تفك

 أغمض عينيك وتخيل : 
 

 الكون والوحدة الشمولية
 

  ت النجمية الكون الالمتناهي مع عدد ال يحض من النجوم والمجموعا

ي تشكل وحدتها ومجموعاتها الخاصة يشكل وحدة شمولية 
والمجرات التر

 . 

  درب التبانة باعتبارها الجزء الذي ال غت  عنه من الكون ، تشكل مجرة

 وحدة شمولية . 

  درب التبانة ، يشكل النظام الشمسي وحدة كجزء ال يتجزأ من مجرة

 شمولية . 

 لشمسي هي وحدة شمولية . األرض كجزء ال يتجزأ من النظام ا 

   . عالم الكائنات الحية كجزء ال يتجزأ من األرض هو وحدة شمولية 

 اإلنسانية كجزء ال يتجزأ من عالم الكائنات الحية هي وحدة شمولية  . 

 
 الفرد والوحدة الشمولية

 
إن الفرد ، الذي نسميه " اإلنسان " ، يجسد بكامل كيانه وحدة شمولية ، وهو 

 نه من اإلنسانية . جزء ال غت  ع
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  يتكون جسم اإلنسان من أعضاء مكونة من أجزاء وعدد ال يحض من

 الخاليا . 

  . كل عضو وكل جزء وكل خلية تشكل وحدتها الشمولية 

 وشكل مختلف ، ومهمة ووظيفة مختلفة عن  ةلكل عضو بنية مختلف ،

ه ، ويمكن أن يعمل بشكل مستقل عن اآلخرين .   غتر

  
 
 د أحد األعق  إذا ف

ً
صبح غتر قادر عىل العمل ، تصبح الوحدة ضاء أو أ

 الجسدية غتر مكتملة وال تتحقق الشمولية . 

  فإن ذلك يؤدي إىل نهاية الكل الجسمي إذا انفصل أحد األعضاء عن ،

 حياته ، تماًما كما تموت الخلية عندما تنفصل عن العضو . 

  جميع ال يمكن ألي شخص أن يعمل ويعيش حياته كفرد إال إذا قامت

ي تفاعل متناغم . 
 
 أعضائه بمهمتها ف

 
 صورة لفهم أفضل : 

 
ي أنفه. يدرك أن هذه الرائحة هي 

 
ي المطبخ. فجأة يشعر برائحة ف

 
بيتر يجلس ف

ق , يدير رأسه إىل الموقد , ماذا يرى؟ ء يحتر ي
ق  رائحة شر قطعة من جريدة تحتر

ان . عىل الموقد. لذلك السبب يقفز بيتر ويركض نحو الموقد إلطفاء ا  لنتر
 

  . العضو الذي يشم الرائحة هو أنف بيتر 

  . ان ليس معدة بيتر ، إنها عيناه  العضو الذي يرى النتر

  ي تحمله
 . إىل الموقد ليست يديه ، بل قدميهاألعضاء التر
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 كيف كان ذلك لينته

 لو أن أنف بيتر ال يشم ؟ 

 لو لم تستطع عيون بيتر رؤية النار عىل اإلطالق ؟ 

  دا بيتر من إطفاء النار ؟لو لم تتمكن ي 

 
 

 نتيجة: 
يشكل الجسد وحدة شمولية بكل أعضائه ويؤدي وظيفته حيث تعمل جميع 

 األعضاء مًعا وبتناغم . 
 

 كيف تعتقد أنه يمكننا تطبيق هذه النتيجة عىل الحياة االجتماعية؟
 

 المجتمع والوحدة الشمولية
 

ي شخصان عىل األ
ي تبدأ الحياة االجتماعية عندما يلتقر

 
ء يربط بينهما ف ي

قل لسر
 تلك اللحظة . 

ض أن امرأة شابة وشاب يعجبان ببعضهما البعض .  عىل سبيل المثال ، لنفتر
 بالعيش مًعا . 

ً
 عندها يتخذون قرارا

 

  ي بداية القرار
 
 معروف سيكونف

ً
ي أي مجال من مجاالت مَ  ا

 
ن يأخذ دوره وف

 الحياة . 

 ي مجاالت أخرى من الحياة يتضح بمرور الوقت م
 
ن الذي يتوىل ف

ي المقام األول. 
 
 المسؤولية ف

 ي تكون فيها المرأة أكتر كفاءة ، يتخذ الرجل مكان
ي المجاالت التر

 
 هف

 الداعم. 
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  ي يكون فيها الرجل أقوى ، تقوم المرأة بدور الشخص
ي المناطق التر

 
ف

 . ي
 الثان 

 
 نتيجة: 

 
نير  يمكن أن يشكل هذان الزوجان الشابان أصغر وحدة شمولية . ويمكن لالث

 بناء وقيادة التعايش بطريقة متناغمة للعمل . 
 
 

 مثال آخر: 
 

ل من  ل لنفسها. هل تستطيع هذه العائلة بناء هذا المت   عائلة تريد بناء مت  
 األساس إىل السطح بدون مساعدة خارجية؟

اك عدد كبتر من األشخاص من مختلف الفئات  ل ، يجب إشر عند بناء مت  
ي ذلك المهندس

 
ي األسقف إلخ. المهنية. بما ف

ان 
ّ
ائير  ، وبن

ّ
 ير  المعماريير  ، والبن

ي المجموعات المذكورة وحدة شمولية . يعمل أعضاء  
 
هذه  يشكل الناس ف

ل.   الوحدة مًعا ويبنون المت  
 

يمكننا نقل أعمال فريق البناء إىل جميع مجاالت و قطاعات الحياة 
 االجتماعية. 

 
 اإلنسانية والوحدة الشمولية

 

 ية ويشكل وحدة شمولية .  يتكون الفرد من  أعضاء بشر

 تتكون األعضاء االجتماعية من أفراد ويشكل كل منهم وحدة شمولية  . 
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  . تتكون المجتمعات من أعضاء اجتماعية ويشكل كل منها وحدة شمولية 

  .تتكون اإلنسانية من المجتمعات وتشكل الوحدة الشمولية الكاملة 

 
 مثل الكون الذي يتكون من عدد وهكذا تشكل اإلنسانية وحدة شمولية تما
َ
ما

ال يحض من النجوم والمجموعات النجمية والمجرات . تمثل اإلنسانية وحدة 
 مثل اإلنسان الفرد ، عىل سبيل المثال. بيتر ، والذي يتكون من 

َ
شمولية تماما

 أعضاء تتكون بدورها من أجزاء وخاليا ال حض لها. 
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 مثل
َ
أي عضو اجتماعي ، عىل سبيل المثال.  اإلنسانية هي وحدة شمولية تماما

البناء ، والذي يتكون من أفراد ذوي مهارات وكفاءات مختلفة ، مثل 
ي األسقف , إلخ . المهندسير  المعماريير  ، 

ان 
ّ
ائير  ، وبن

ّ
 والبن

 
ء :  ي

 هنا ألخص كل شر
 

 نتيجة للفرد
 

 فلسفة الوحدة الشمولية ، يكتشف الطريقة كل فرد ، كل شخص 
َ
فهم تماما

ي تقوده إىل نفسه ال
 .تر

ي رحلته إىل الداخل سوف : 
 
 ف

ي ال توصف .  -1
 يكتشف ويتعرف عىل جمال و ثروات عالمه الداخىلي التر

 سيشعر أكتر فأكتر بمدى أهميته وقيمته .   -2

 

 سيبدأ ب  : 
 

  . التوقف عن مقارنة نفسه باآلخرين وسيقبل نفسه كما هو 

  . ام نفسه أكتر فأكتر والحب أكتر فأكتر  احتر

  ايد بالحياة إىل الخارججمال عالمه الداخىلي وفر  إظهار  . حه المتر 

  رؤية كل الناس بهذه الطريقة ، ومقابلتهم بهذه الطريقة ، ومعاملتهم كما

 لو كان كل منهم " هو نفسه " . 
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  ي وصحي ومستقر
امه للطبيعة األم عىل أساس حقيقر  . بناء احتر

 
الحقيقية ،  األنايجد وهكذا فإن كل فرد استوعب فلسفة الوحدة الشمولية س

 .وسيفهم معت  الحياة الكونية  ذاتهأي 
 

 نتيجة للمجتمع
 

ي شخصية الفرد 
 
مع استيعاب فلسفة الوحدة الشمولية ، ستبدأ عملية التغيتر ف

ية جمعاء.  ي الحياة االجتماعية للبشر
 
 ! عملية التغيتر هذه ستظهر قريًبا ف

 ونتيجة لذلك

  أساس مهاراتهم وكفاءاتهم المختلفة لن يقّيم الناس بعضهم البعض عىل

ي المجتمع. 
 
 أو عىل أساس وضعهم ف

  . لن يروا أي شخص أكتر قيمة أو عديم القيمة 

  .لن يروا عملهم أكتر أو أقل من عمل اآلخرين 

  سوف يدرك الناس أن جميع المجموعات و األمم و المجتمعات و

 اإلنسانية تمثل وحدة شمولية . 

 
ية  نتيجة للبشر

 
نقل سلوك الفرد ، عىل سبيل المثال بيتر ، إىل سلوك األعضاء يمكننا • 

 . قطاع البناء االجتماعية ، عىل سبيل المثال 
قطاع البناء، إىل  عىل سبيل المثاليمكننا نقل سلوك األعضاء االجتماعية ، • 

 .  ألمانيا  عىل سبيل المثالالمجتمع بأكمله ، 
ي ، عىل سبيل المثيمكننا نقل سلوك المجتمع •  ال ألمانيا , إىل المجتمع البشر

ي".   بأشه أو إىل "الجسم البشر
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 أهم مبادئ وقيم الوحدة الشمولية : 
 . العمل الجماعي 1

ي ، طاقم المستشق  ،  كلنا ننتمي لبعضنا البعض , مثل أعضاء الجسم البشر
 طاقم الطائرة ، عمال المصنع ... 

 . المساواة2
 كلنا سواسية. 

 ي الم
 
 ساواة بير  جميع الناس . عدم المجادلة ف

  . عدم المجادلة حول تكافؤ الوظيفة والعمل 

" و "المساواة" وأقول:   اآلن أقوم بعمل توليفة من "العمل الجماعي
 

 نحن جميعا من أجل الجميع ! 
 

نظًرا ألن جميع األفراد الذين يشكلون األعضاء االجتماعية والمجتمعات 
لسفة الوحدة الشمولية ، فإنهم واإلنسانية جمعاء سوف يستوعبون تماًما ف

ا لروح هذه الفلسفة : نحن جميًعا من 
ً
سوف يصوغون حياتهم ويعيشونها وفق

 أجل الجميع ! 
 سوف يستخدمون  لهذا السبب و

 ، ك  العقل المشتر

 ك و  الضمتر المشتر

  ي جميع مجاالت حياتهم الشخصية
 
 ف
ً
 كامال

ً
ك استخداما الوعي المشتر

لحياة عىل كوكبنا ، سعادتهم الخاصة واالجتماعية من أجل تأمير  ا

ية.   وسعادة البشر
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 الجزء الثالث
 

ة الثانية  الركتر 
بية والتعليم  نظام التر

 
الهدف هو تدريب وتثقيف األجيال الجديدة من األفراد الذين يشكلون 

 ويقودون حياتهم الشخصية واالجتماعية وفقا لفلسفة 
يبدأ تأسيس النظام العالمي  الوحدة الشمولية .من أجل تحقيق هذا الهدف ،

 "التنمية من المهد إىل اللحد ". الجديد بتعبئة مستدامة تسم 
 اآلن سأحاول أن أعرض "التنمية من المهد إىل اللحد ". 

 
وط اإلطار  تطوير شر

 
بية و التعليم  ات ونظام التر وط إطارية تنصف التغيتر يتم تزويد األرض كلها بشر

 يد. الجديد والنظام العالمي الجد
ي جميع أنحاء بية وباإلضافة إىل ذلك، يجري إنشاء "مراكز التر 

 
والتعليم" ف

ي تهدف إىل
 العالم والتر

 

  إظهار أسلوب الحياة ونمط الحياة الطبيعي. 

 االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية لألرض 

  ... وح الجماعي وعمليات النقل الجماعي  القضاء عىل أسباب الت  
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 تدريب المعلمير  
 

أن يكون لدى المعلمير  المرشحير  لهذه المهنة المهارات المناسبة يجب 
 إىل رغبتهم الجادة بهذا العمل 

ً
 .إضافة

 
أثناء التدريب ، يتم تطوير أقوى المهارات لجميع المرشحير  بطريقة تجعلهم 

 مجهزين بمهارات متنوعة ومستقرة . 
 

بوي المناسب للتخصصات والفئات قدم للمرشحير  التدريب التر
العمرية  ي 

 .  المناسبة 
 

 المحتوى
 

 وساطة فلسفة الوحدة الشمولية .1

 
يحصل كل طفل من مهده عىل أفضل القيم األساسية للفلسفة الجديدة 

 كما يرضع حليب األم . 
ً
 للحياة تماما

ي المدرسة ، سوف يستوعب األطفال تماًما ويتعلموا كيف يعيشون فلسفة 
 
ف

 الوحدة الشمولية . 
 
 لشخصيةتعزيز المهارات ا .2
 

ها  يتم البحث عن جميع القدرات الطبيعية لكل طفل واكتشافها وتجهتر 
ي أقرب وقت ممكن. 

 
 بأفضل المهارات ف

 
ي حياته الخاصة واالجتماعية. 

 
 يتم تمكير  الطفل من تطبيق جميع مهاراته ف
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 التدريب الشخضي  .3
 
 االهتمام بالطفل مصحوًبا بالعناية والرعاية والحس المرهف ، •

 سيتعرف عىل نفسه وعالمه الداخىلي ويتعلم أن يحب نفسه ويقدرها ، •

م الطفل اآلخرين ويتعلم تقديرهم وحمايتهم كما يحمي نفسه ، •  سيحتر

 سوف يتعلم نقل "قيمه" الشخصية إىل المستوى االجتماعي .  •

 
 التحضتر للحياة الخاصة واالجتماعية .4

 

ب خصيصاً من أجل حياتهم وفقًا لفلسفة الوحدة الشمولية ، يتم إعداد الشبا •

 الخاصة واالجتماعية.

نوا شخصيات صحية تتمتع بأفضل المهارات يتم تربيتهم وتدريبهم ليكو    •

 المتطورة.

لن يتم تدريبهم كمتخصصين في المهن القائمة ، بل ليصبحوا شخصيات  •

 مستقرة ذات إحساس عال بالمسؤولية .

عن المشاركة البناءة  تمكينهم من قيادة حياتهم بنجاح وبسعادة ، فضال •

 .واإلبداعية والفاعلة في الحياة االجتماعية
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 الدعامة الثالثة
ي العالم

 
 القواعد األساسية للحياة ف

 
ي العالم عىل أنها دستور الدولة 

 
يجب فهم القواعد األساسية للحياة ف

لمان  لمان المؤسس أن يضعه ويقّره التر العالمية. ونظًرا ألنه يتعير  عىل التر
. العا ي الوقت الحاىلي

 
 لمي ، فال أريد تقديم أي معلومات عن المحتوى ف

 
 

 الجزء الرابع
 

ي 
 : السؤال الثان 

 كيف سيتم إنشاء النظام العالمي الجديد؟  
 

 دولة العالم
 

ية إىل منظمة قوية  من أجل إقامة النظام العالمي الجديد ، تحتاج البشر
 .  ومستقرة وموثوق بها. تلك ستكون الدولة العالمية
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 السؤال الثالث : 

 كيف ستبدو الدولة العالمية ؟  
 

 الفلسفة التنظيمية للدولة العالمية (أ

 

ية ، مثلها مثل جسم اإلنسان  ي تنظيم الدولة العالمية ، يتضح أن البشر
 
ف

السليم ، ال يعيش عىل عكس أعضائه وخالياه ، ولكن من أجل الجميع ؛ لذا 
 شمولية هو مثال: الكل للجميع ! فإن توليف قيم ومبادئ فلسفة الوحدة ال
 

 الديمقراطية وعملها
 

 يتم إعادة تصميم الديمقراطية أو تحسينها: 
 

ي : 
 الخطط و األفكار واألفعال التر

 

 , ي تدمتر الطبيعة األم
 
 تسبب ف

 , تعقد حياة اإلنسان وتعرضها للخطر 

 ، يمكن أن تنتهك كرامة اإلنسان 

ي الفهم الجديد 
 
 لها ف

ً
 للديمقراطية. سوف لن تجد مكانا

 
 جميع الخطط واألفكار والسلوكيات واألنشطة

  ، ي تتوافق مع الطبيعة األم ، و مع وجود جميع الكائنات الحية
التر

 وباألخص مع صحة اإلنسان وكرامته ،

   ي يقبلها المنطق والضمتر ويؤكدها حس
حسب  ،ية السليمالمسؤول التر

 
ت

 دة . ضمن الحريات الديمقراطية الطبيعية غتر المحدو 
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 تقاسم المسؤولية
 

ي مبدأ " تقاسم المسؤولية 
 
 . "إن مبدأ الفصل بير  السلطات يفقد مكانه ف

 
 األسباب   

 للشعور المستقر بالمسؤولية لكل فرد ، فإن التأثتر أو النقد أو أي  .1
ً
نظرا

 ..سيطرة خارجية ستكون بال أهمية 

 
ي خدمة المجتمع بنفس حس  .2

 
كل شخص سوف يؤدي مهمته ف

ي حياته الشخصية واالجتماعية المسؤ 
 
ي كان يؤديها ف

 .ولية التر

 
 االنتخابات

 
ي المناطق االنتخابية و 

 
 .إعادة تعريفها يتم تحديد جميع مجاالت الحياة ف

 
ي يكسب فيها الناس رزقهم بشكل 

يقصد ب  "مجاالت الحياة" القطاعات التر
ي المصانع ، التعلي

 
 م ، إلخ. أساشي عىل سبيل المثال الزراعة ، العمل ف

 
ح لالنتخاب والشفافية

ّ
ش  أهلية التر

 
ح لالنتخاب إذا تمكن من إثبات قدرته عىل 

ّ
ش ط التر ي شر

 
كل شخص يستوف

لمان  ي التر
 
 . تمثيل مجال من مجاالت الحياة ف
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 من 

ً
ة من قبل الناخبير  للجنة تمثل مجاال يتم انتخاب المرشحير  مباشر

ي . 
لمان المعت  ي التر

 
 مجاالت الحياة ف

ايدة َمن الذي صّوت و لَمن و ألي غرض وهكذا  ، يصبح من الواضح بصورة متر 
ن َمن ، و ألي مهمة أختتر  ّوت له وم 

 .، ومن الذي ص 
 

 إمكانية التجديد المرنة
 

ي أي وقت 
 
يضمن مبدأ " التجديد المرن " للمنتخبير  ، من خالل التغيتر ف

دولة العالمية بمبادراتهم الخاصة ، إمكانية الحفاظ عىل وظائف وأداء ال
 دائًما وذلك عىل المستوى األمثل. 

 
 احزاب سياسية

 
 مصادر رزقها وذلك لسببير  مهمير  : تفقد األحزاب 

 عند تشكيل الحياة االجتماعية ، يصبح من الطبيعي  .1
ك والوعي       ك والضمتر المشتر

ك لتحقيق   استخدام الفهم المشتر المشتر

كة.     األهداف المشتر

 
ر المرشحير  بسبب انتمائهم إىل حزب أو منظمة ، ولكن . ال يتم اختيا2

 بسبب كفاءاتهم . 
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 ب( الهيكل التنظيمي للدولة العالمية

 المنظمة المدنية
 

 الشعب للشعب
 

المنظمة الخدمية " الشعب من أجل الشعب " ستنشأ من الشعب ومع 
ا . 
ً
 الشعب ومن أجل الشعب وستخدم جميع الناس مجان

 
ي مراكز المعلومات

 
الشعبية ، سيحصل المواطنون عىل إجابات شيعة  ف

 وموثوقة ومفهومة عىل أسئلتهم البسيطة مثل "ماذا" أو "أين". 
 

ي مشاريعهم، عىل 
 
دعم المواطنون ف ي مراكز تقديم المشورة الشعبية، ي 

 
وف

ل"، ويحصلون عىل معلومات مفصلة  ي بناء مت  
سبيل المثال. "كيف يمكنت 

 .وموثوق بها من المتخصصير  
 
ي 
 
ي مراكز الرعاية الشعبية ف

 
افق الموظفون المتخصصون المواطنير  ف ، ستر
ل ، فسيتم  حل مشاكلهم. عىل سبيل المثال ، إذا أراد شخص ما بناء مت  

 االعتناء به من التخطيط والتكلفة إىل تصميم الحديقة . 
 

ي مراكز الخدمة هذه ، سيقدم الفالسفة والمرشدون والوسطاء خدماتهم 
 
ف

 ة إىل الموظفير  المتخصصير  . باإلضاف
ي جميع مراكز الخدمة والوحدات اإلدارية حتر 

 
افق الفالسفة الموظفير  ف ستر

ا لفلسفة الوحدة الشمولية. 
ً
 يتم إنجاز الخدمات وفق
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ي مراكز 

 
لمانات ف وسيكفل المرشدون امتثال هذه الخدمات "لقواعد" التر

 .المشورة الشعبية ومراكز الرعاية الشعبية
 

كة لن يعم ي مراكز الرعاية الشعبية أما بشأن القضايا المشتر
 
ل الوسطاء إال ف

 لألحزاب المعارضة فستؤدي إىل اتفاق. 
 
 

 منظمة الدولة
 

 :  ستبدو الهياكل التنظيمية للدولة العالمية كما يىلي
 
 . الوحدات اإلدارية المحلية )مثل إدارات البلدية والمدن اليوم(1
ي ألمانيا أو الدول ةاإلقليميالوحدات اإلدارية  -2

 
. )مثل الواليات الفيدرالية ف

 ذات الحكم المركزي مثل فرنسا(
 . الوحدات اإلدارية القارية3
لمان العالمي للنواب4  . التر
 
 
 
ي تقع ضمن اختصاصاتها ومسؤولياتهاعال  ست

 .ج الوحدات اإلدارية المسائل التر
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 الجزء الخامس

 
 السؤال الرابع : 

 الدولة العالمية ؟ماذا ستفعل  
 

 أ ( إجراء فوري
 

ي الخطوة األوىل ، ستتخذ الدولة العالمية إجراءات فورية . 
 
 ف

   اإلجراء الفوري األول : 
 

   منع النهاية المريرة !   وقف الجنون! 
 

 هذا يتضمن

 وقف تدمتر الطبيعة 

  تفكيك جميع المنشآت العسكرية وتدمتر كل األسلحة وإنهاء جميع

 الحروب ،

 جميع الجياع ، إشباع 

 ، دين  توفتر مسكن لجميع المشر

 ، وقف االتجار بالبشر والعبودية الجنسية 

  ... 
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ي : 
 اإلجراء الفوري الثان 

 
 توسيع البنية التحتية

 
ي جميع مجاالت الحياة حول العالم 

 
يتم إعادة تصميم جميع البت  التحتية ف

ا لقيم ومبادئ فلسفة الوحدة الشمولية . 
ً
 وفق

 
 راء الفوري الثالث : اإلج
 

 تأمير  الحياة عىل األرض
 

من أجل تأمير  الحياة عىل األرض ، ستعمل الدولة العالمية مع مواطنيها 
 عىل
 . إنهاء تدمتر الطبيعة األم إىل األبد ،1
 " . الحد األدن  لمستوى المعيشة . القضاء عىل أسباب الفقر وعواقبه " ك2

 
 ب( إنشاء النظام العالمي الجديد

 
ي إقامة النظام العالمي الجديد 

 
ي الخطوة الثانية ، ستبدأ الدولة العالمية ف

 
ف

 مع مواطنيها. 
يتم إعادة تصميم جميع مجاالت الحياة حول العالم وإعادة تصميمها تحت 

 ضوء ثالثة مصابيح كاشفة : 
 

 ، فلسفة الوحدة الشمولية 

 بية و التعليم الجديد و  نظام التر

  ي
 
  العالمقواعد الحياة األساسية ف
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ة االنتقالية بير  النظامير  القديم والجديد عىل وجه الخصوص بما 
وتتسم الفتر

 :يىلي 
االعتبار والتعاطف و الشعور بإحساس اآلخرين فيما يتعلق باالختالف  .1

 والقيم القائمة من ناحية ،

 . من ناحية أخرى العزم والتصميم عىل إقامة النظام العالمي الجديد  .2

 
يحة الحادية  عشر  الشر

 
 إعادة تصميم مجاالت الحياة األخرى

 
 بعض األمثلة: 

 
ي 
 إعادة تشكيل النظام القانون 

 
ي لألسباب التالية : 

 يتم إعادة تشكيل النظام القانون 
1 . لقد ثبت عدم توافق القوانير  الوطنية مع العقل العالمي وعدم قابلية هذه 

، 
ً
 القوانير  للتطبيق عمليا

 2. ال أحد ، ال الفرد وال المجتمع ، وال حتر الدولة سوف تتمتع بامتياز ،
ناة .   3 - النظام الجديد لن ينتج عنه ذنوب أو ج 

ي من تلقاء نفسها. 
 4 - أسباب الظلم ستختق 

5. احتمال التعرض لمعاملة غتر عادلة والحاجة للدفاع عن نفسك سوف 
ي من تلقاء نفسها ،

 تختق 
ا 
ً
6. ستحتوي النظرة العالمية الجديدة عىل القانون العالمي باعتباره إنجاز

ية إىل األبد.   للبشر
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 القواعد بدال من القوانير  
 

 ! ي العالم الجديد الذي تنظمه القواعد وليس القوانير 
 
 العيش مًعا ف

ي حالة عدم االمتثال . 
 
ي ستطبق عقوبات ف

لمانات عىل القوانير  التر  لن توافق التر
 

ي 
ية سوف تقوم بتطوير "القواعد األساسية " التر تنشأ عن االحتياجات البشر

م بها األفراد والمجتمع والدولة.  الطبيعية ي يلتر 
 والتر

 " القواعد األساسية " ذات الوظيفة الرئيسية سوف : 

 ، تكون منخفضة قدر اإلمكان من حيث األرقام 

 ي جمل رئيسية بسيطة مع الصيغة " أنا " و
 
 يتم صياغتها دائًما ف

  م للتعلم باللغة العالمية
ّ
قد
 
. ت  وباللغة األم لجميع المواطنير 

 
االمتثال لقواعد النشاط المخطط له، مثل بناء المنازل، يمكنك إذا كان عليك 

ي "الشعب من أجل الشعب
 
 ."استدعاء هذه القواعد ف

 
 االستنتاجات

 
ي مراكز الرعاية 

 
دد ، يتدخل المرشدون والوسطاء العاملون ف ي حالة التر

 
ف

 الشعبية. 
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 لعسكريةإلغاء المؤسسة ا

 
ي أسباب وجود الجيش من تلقاء نفسها ، 

ألن االحتياجات لتشغيلهم ستختق 
 عىل سبيل المثال:  لن تعد موجودة

 ، بة والينابيع والقيم الخاصة باآلخرين  احتالل التر

  .الدفاع عن بلد وشعب ضد هجمات اآلخرين ، إلخ 

 

طة  إلغاء تنظيم الشر
 

طة قائمة ن إلغاء القضاء وإنشاء "الشعب أل لن تكون الحاجة إىل وجود الشر
طة الداعمة والحماية والمراقبة السابقة  من أجل الشعب " سيجعل مهام الشر

ورية.   غتر رص 
 

 إلغاء وكاالت االستخبارات
 

ي تدفع األفراد والمجتمعات إىل "الجنون" لن تعود 
وبما أن األسباب التر

 .بال جدوى يكونموجودة، فإن جمع المعلومات الشية عن اآلخرين سوف 
 .ونتيجة لذلك، سيتم إلغاء وكاالت االستخبارات أيضا

 
 إلغاء الحدود الوطنية

 
 بسبب إدراك أن

 التقسيم المصطنع للطبيعة األم ال طائل منه 

 و

 ، كل الكائنات الحية تنتمي إىل األرض وليس العكس 

 يتم الغاء الحدود بير  الدول . 
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 الجزء السادس

 
 السؤال الخامس : 

 س الدولة العالمية?كيف ستؤس  
 

  بمجرد أن يدرك الناس أن النظام االجتماعي السائد لم يعد قادًرا عىل

 االستمرار 

وري التضف بشكل عاجل ، فإن هؤالء األشخاص يشكلون  وأنه من الض 
ي كل مكان . 

 
رة ف

َ
 مجموعات المباد

ي مجموعات المبادرة هذه ، يستوعب النا
 
س تماًما فلسفة الوحدة ف

  الشمولية 

  ي "النظام العالمي الجديد"، يبلغون بعضهم البعض عنه
يتبنون بيان 

 .ويناقشونه 

  ي جميع أنحاء العالم وتتواصل مع
 
تنظم مجموعات المبادرة نفسها ف

 بعضها البعض. 

 تبدأ حملة توعية عالمية من خالل تثقيف الناس 

 حول الجنون الذي ال يطاق وأبعاد األخطار و -
 ظام العالمي الجديد". وإعالمهم عن بيان "الن -

  رة
َ
بمجرد أن تصل الحملة اإلعالمية إىل هدفها ، تدعو مجموعات المباد

 لدولة عالمية . ل برلمان مؤسس المجتمع الدوىلي إىل تشكي
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لمانات التأسيسية  التر

 

  لمان رة ، يتم إجراء انتخابات نيابية للتر
َ
بناء عىل دعوة مجموعات المباد

ي الدول الق
 
 ومية. التأسيسي ف

 لمان المؤسس  التر

ي العالم ، -
 
ي مكان مناسب ف

 
 يقوم بمهامه ف

ي العالم ، -
 
 يطور قواعد الحياة األساسية ف

كتر  عىل قواعد الحياة األساسية العالمية -
 يقود حملة توعية عالمية مع التر

 و يقوم بإجراء مسح عام حول هذا الموضوع .  -

  لمان المؤس لمان العالمي لممثىلي س دول العالم إىل تأسيدعو التر يس التر

الشعوب بمجرد التأكد من أن الحمالت اإلعالمية واستطالعات الرأي قد 

 حققت أهدافها . 

 
 برلمان ممثىلي الشعوب العالميير  

 

   ي بلدانهم ممثلير
 
لمان التأسيسي ينتخب الناس ف بناء عىل دعوة من التر

 . لمان العالمي ي التر
 
 لهم ف

 لمان العالمي لممثىلي الشع  وبالتر

 يتوىل مهامه ، -
 يتبت  قواعد الحياة العالمية األساسية  -
 و ينتخب رئيس الدولة العالمية -

      .يحتفل سكان العالم بعد ذلك بتأسيس الدولة العالمية 

 
*** 
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 األعزاء القراء
 

 . ي  انتهت جلساتنا بشأن بيان النظام العالمي الجديد الخاص نر
ي بشأن الحيا

 
ة الفريدة والفريدة من نوعها عىل  لقد عرضت بإيجاز مخاوف

احي لحل مشكلة اإلنسانية.   كوكبنا واقتر
ي قد أصبحت  ورة الملحة للعمل وجدوى البيان الخاص نر آمل أن تكون الض 

ي .   واضحة لكم وأن تتحقق رغبة قلتر
 الوضع خطتر ! 

 ليس لدينا وقت نضيعه ! 
ق طرق.  ي مفتر

 
 نحن ف
ي !  حان

 الوقت التخاذ القرار التاريح 
 الوقت للبدء !  حان

 حان الوقت لتوحيد الجهود ! 
 لعظيم ، ونمنع النهاية المريرة ! دعونا ننهي الجنون ، ونوقف الخطر ا

ء ، أولئك الذين يحبون أنفسهم مطالبير  ، الذين يحبون  ي
أوال وقبل كل شر

 الورود ، القرنفل ، الزنبق ؛ َمن يحب القطط والكالب والحمام ! 
ء ، أولئك ي

مون ويقدرون الطبيعة األم والناس  أوال وقبل كل شر الذين يحتر
 واإلنسانية ! 

ي هذا المسار العاجل ! 
 
ي ف

ي وقونر
ي استخدام كل مهارانر ي أرى أنه من واجتر

 وإن 
 

 أتمت  لنا كل التوفيق ! 
ي !   أشكرك من أعماق قلتر

 ستنتمي الشمس إلينا جميًعا ! 
 إىل اللقاء ! 

 


