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   المجلس التأسيسي
  رةشعوب الشرق األوسط المستعَمل

 ----------------------  
  حقائق تاريخية –أوًال 

ة السودان،    ،األمازيغ .1 ة،    واألقباط، وأفارق ون، والموارن ون، والفينيقي واآلرامي
وش،  ان، والكلدان، العبرووالكرد، واآلشوريون،  ة   والالز، والبل شعوب عريق

ل      رون قب وطني عشرات الق في الشرق األوسط، عاش أسالفهم على ترابهم ال
 .آوا بفاعلية في بناء الحضارةاإلسالم، وأقاموا فيها دوًال وممالك، وشار

احتلوا   لى هذه الشعوب، عوالفرس والترك تسّلط الغزاة العرب باسم اإلسالم  .2 ف
رون جّرد  ،انهبوا ثرواته، واستعبدوهاسيف، وأوطانها بال ا  وبمرور الق من  وه

 .والفارسية والترآية تراثها القومي، وفرضوا عليها الثقافة والهوية العربية
رين  .3 رن العش ة الق ذ بداي رى من وى الكب رب، تواطأت الق تعمرين الع ع المس  م

ّلطته والفرس والترك اب الشعوب األصلية، ف    ، وس ى رق ا  وعقمم عل ي ه ًا، سياس
ا و ًا ومّزقوه وا اجتماعي اديًا، ومارس ات العنصرية  اقتص ر السياس ضدها أآث

وطن العربي)،    وّحشًا، وسرقوا أوطانهانذالًة وت ّموها زورًا (ال ران)  ، وس و(إي
 وسّموا شعوبها األصلية (أقّليات).و(ترآيا)، 

اتهم االستعمارية إزاء    يمارسون ما زال الفاشيون العرب والمستعربون  .4 سياس
ّنية  النزعة الجهاديةعوبنا، وينشرون ش ة)   ، الُس ة الخالف ة (دول سيطرة  وال إلقام

رك    دأ الت على العالم، وينهج الفرس النهَج نفسه تحت لواء المذهب الشيعي، وب
 السير في االتجاه نفسه تحت لواء اإلسالم الّسني المعتدل حسب زعمهم.

رك و لفرس االمستعربين و و العرب  صحيح أن التنافس شديد بين الفاشيين .5 ، الت
تعَمرة،      نهم، لقمع الشعوب المس ا بي ى التنسيق فيم نهم حريصون ضمنًا عل لك

ا والعراق وسور     ران وترآي ى    وإن تعاملهم مع الكرد في إي ل واضح عل يا دلي
  ذلك.

  

 لشعوب المستعَمرةلمجلس التأسيسي لمهّمات ا –ثانيًا 
ه الفاشيون العرب     رك الف المستعربون و و آل نصر يحقق ة صيغة    -رس والت بأي

ا أن نتصّدى له         -آانت ورة، ويجب علين ى شعوبنا المقه وة   هو خطر عل م، ونعمل بق
  رى القيام بما يلي:تحقيق ذلك نالمقيت، ولمتخّلف السقاط هذا االستعمار إل

ة       .1 تعمارية العربي ة االس ن الثقاف عوبنا م ر ش تعرابية تحري ية واالس والفارس
ضدها منذ  كبرى التي ُدّبرتؤامرة الالم، وتبصيرها بمجال آلفي والترآية 

ن         ف ع ؤامرة، والكش ك الم دير تل ي ت ية الت ات الفاش د الجه رون، وتحدي ق
  أهدافها.
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رًا،       .2 ًا، وفك ا، وقيم ُثًال علي ًا، وُم دًة، وتاريخ ًة، وعقي ات شعوبنا؛ لغ اء ثقاف إحي
 وأدبًا، وفّنًا، آي تستعيد هوياتها القومية والوطنية الشرق أوسطية األصلية. 

ة والكشف عن المخزون الفاشي و .3 ة العربي ي الثقاف تعرابية الظالمي ف االس
ة و ية والترآي ر     الفارس ِتج األول للفك و المن زون ه ك المخ ان أن ذل ، وبي

 اإلرهابي في تجّلياته الدينية والقومية الشوفينية.
دها      .4 اآرة التي يعتم ات الم الحتالل األوطان،    المستعمرون الكشف عن اآللي

 واستعمار الشعوب، وتدمير الثقافات، ونهب الثروات، وتزييف التاريخ.
ة   .5 ة   تبصير الجماهير العربي ا،    بخطر الثقا والفارسية والترآي ة الفاشية عليه ف

اء شرق     والتنسيق مع المتنّورين من هذه الشعوب ة، ولبن ك الثقاف ، إلزاحة تل
 .، وإنما مع الثقافة الفاشيةشعوبر، فالمشكلة ليست مع هذه الأوسط مزده

والفارسي  واالستعرابي  العربي  الفاشي   بخطر الفكر  الم تبصير شعوب الع  .6
ذي يمار   والترآي على أمنه ، سه صّناع الفكر الظالمي    ، وفضح التضليل ال

 السالم.م أنهم رسل الحضارة ووآشف الوجه البشع الذي يغّطونه بزعمه
ى   الترآي  -يسالفار -يتبصير قادة العالم الديمقراطي بخطر الفكر العرب .7 عل

قيم شعوبهم، وتنبيههم إلى أن اإلسالميين يجّرون العالم إلى التطرف الديني، 
ى  ا إل راُك السالجقة أورب ّر األت ا ج ام ( آم  م)، 1095الحروب الصليبية ع

تعَمرة شرآاء استراتيجيون        أن شعوبنا المس ديمقراطي ب وإقناع قادة العالم ال
 .ومن مصلحتهم مساعدة شعوبنارهاب، لهم في الحرب ضد ثقافة اإل

 للمجلس التأسيسي  الخطة التنفيذية –ثالثًا 

  آليات تأسيس المشروع: –أ 
وين  .1 ة تك ة (الهيئ ا لالقيادي تعَمرةالعلي عوب المس ود )لش ياغة بن ، لص

  المشروع.
وغ  .2 ُة(تص ا الهيئ اَق )العلي ط  الميث ع الخط ة، وتض ي للرابط التأسيس

ذ،   ات التنفي م آلي خ)، وترس ًا، إل ًا، مالي ًا، إعالمي تراتيجية (ثقافي االس
 وتشرف على التنفيذ.

ة حقوقية دولية للرابطة، من خالل منظمات حقوق اإلنسان، تأمين مظّل .3
 والمنظمات التابعة لهيئة األمم المتحدة.

ًا،   .4 روع مالي تي للمش دعم اللوجس أمين ال ًا،  ت يًا، وقانوني اًً، وسياس وثقافي
 .نا، وعبر مشاريع استثماريةوإعالميًا، باالعتماد على إمكانيات شعوب

عة،  .5 ة واس اإلخالص، وبثقاف از ب روع، يمت ذ المش ق لتنفي وين فري تك
 وبخبرة مهنية غنية، وبسلوك قويم، وزهد في المناصب واألموال.

 تطاع.دول العالم قدر المس فتح فروع للرابطة في بعض .6
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 وضع آليات دقيقة وحازمة للتخطيط والمتابعة والتوجيه والتقييم. .7

 :آليات تنفيذ المشروع -ب 
  آي يحقق المشروع أهدافه ينبغي أن يضّم ما يلي:

  مرآز دراسات استراتيجية. .1
 أآاديمية لتدريب وتخريج الكوادر. .2
 دار طباعة ونشر وتوزيع. .3
 ة وإلكترونية) صحف ومجالت ونشرات (ورقي .4
 فضائية وإذاعة ومواقع إنترنت.  .5
 مؤسسة إلنتاج األفالم والمسلسالت وأشرطة التسجيل والفيديو. .6
 مؤسسة إلحياء الثقافات الوطنية للشعوب المستعَمرة.  .7

بعض الفضائيات    ويمكن في البداية تأسيس موقع أو مواقع انترنت، أو االستعانة ب
  .المشروع، ثم التوسع فيه ت، للبدء بإطالقواإلذاعات والصحف ومراآز الدراسا

 
 جدوى المشروع -رابعًا 

دد،    ال شك في أن  رة الع ة وشجاعة  شعوبنا آثي ة،    ذآي ة عريق د آفاحي ، وذات تقالي
  تتطّلع إلى استعادة هوياتها وحريتها، وهناك ثالثة عوامل تساعد على تحقيق ذلك: 

ّر : أوًال طية   األنظتم رق أوس تعمارية الش ة االس ام اّدبأزم ا فات ح يات ة، ألنه ش
  تخوض فيما بينها صراعًا على النفوذ.متسّلطة على رقاب شعوبها، و

ة  نخب شعوبنا اآلن أآثر معرفة بالذهنية العرب: ثانيًا ر  ية والفارسية والترآي ، وأآث
ا أن شعوبنا أآث         ًا، آم ًا ودولي ا يجري إقليمي رة بم ة   خب ا القومي ًا لهوياته ر  ر وعي ، وأآث

  ت االستعمارية، وأآثر قدرة على توحيد صفوفها ضد المحتلين.معرفة بالسياسا
ًا ديمقراطي اآلن  ثالث الم ال ب الع ة   : نخ ًا للظالمي ر فهم ة    أآث ي الثقاف ّذرة ف المتج

ة،  ية والترآي ة والفارس ا العربي ي التعامل معه ع ف ه ال نف د آخر أن ًا بع ويكتشفون يوم
ّكنات وا لحتهم  بالمس ن مص امالت، وأن م الف لمج د    التح ربهم ض ي ح عوبنا ف ع ش م

  ثقافة اإلرهاب.
  إن للمشروع المقترح فوائد آثيرة، أبرزها ما يلي:و
عو  .1 تعمرون ش ع المس ّتت  يقم تغلون تش دًا، ويس دًا واح ذا   بنا واح ا، وبه جهودن

ز واالمشروع نن ن يواجه م ل ة، إنه ذه الورق ديهم ه ط، أو  ع من أي ازيغ فق األم
ط،  الكرد فقط، أو األق خ، باط فق ا   إل دة في     س وإنم رة متوّح يواجهون شعوبًا آثي

  لها ثقلها الديموغرافي والتاريخي والثقافي واالقتصادي.  ومواقفها، 



 4

ا    سياسة تسليط شعوبنا ضد بعضها   يعتمد المستعمرون  .2 ل بعض أبنائن ، وتحوي
، وبهذا المشروع ننزع هذه السياسة، ونحرر شعوبنا  إلى ظالميين وانتحاريين

  تكون أدوات في أيدي المستعمرين. من أن
تعمرون   .3 ف المس و يزّي اريخ، ويزعم ائق الت ا   حق بالد، وأنن م أصحاب ال ن أنه

د    ُنأن نخضع أو نرحل. وبهذا المشروع أقّليات، وعلينا  زعم، ونؤآ ذا ال سقط ه
 من يستحق الرحيل هم ال نحن.أنهم مستعِمرون ال أآثر، و

املون     أنهم ُرسل الح -زورًا -يزعم المستعمرون .4 م يتع ة، وأنه ة والديمقراطي ري
ا عو -معن ن الش ليةنح ة -ب األص اتنا بعدال ر دراس ذا، وعب روعنا ه . وبمش

 وإعالمنا، سنضع جرائمهم القديمة والحديثة أمام العالم أجمع.
تعمرين  .5 ط، و إن المس ا فق وا ثرواتن ا وينهب وا أوطانن م يحتل ا ل وا وعي إنم احتل

ا لتحقيق  بنا، طاقات شعوبنا، وسّخروه  شعوبنا، عقول شعوبنا، عبقريات شعو
رون  وال ق تعمارية ط اريعهم االس ؤامرة  مش ذه الم روع نوقف ه ذا المش . وبه

 الكبرى، ونعيد آل شيء إلى مساره الصحيح.
رين   قيمنا اإلنسانية، وشّو ن المستعمرين شّوهواإ .6 هوا شخصياتنا، ومسخوا آثي

ة ا     اتهم الظالمي عوبنا ذهني ى ش وا عل عوبنا، وفرض ن ش ذا  م ة. وبه لمتخلف
ى          ود إل انية، ونع ا اإلنس ترّد قيمن عوبنا، ونس يات ش رر شخص روع نح المش

 .بفاعلية في صناعة الحضارةالمساهمة 
تعمرين  .7 يًا واقتصاديًا، ويغّيبونإن المس ًا وسياس وننا ثقافي اريخ، يهّمش ا عن الت ن

ر  ا ال  وآلما حاولنا تحري ة هوياتن ة. وب    قومي ذا  ، وصفونا بأبشع الصفات البذيئ ه
هم، ونؤآ   ى رؤوس ة عل ب الطاول روع نقل ا  المش خ، وأنن م ننمس ا ل الم أنن د للع

 قادرون على صناعة التاريخ.موجودون و
ح، وثقوا أن توحيد جهودنا، في إطار   هذه بعض أوجه الجدوى للمشروع المقتَر

األرض مشروع استراتيجي متكامل، وتكوين رأي عام مشترك عند شعوبنا، سيزلزل 
دة في الشرق         المستعمرين،تحت أقدام الفاشيين  ة وسياسية جدي ة ثقافي وسيخلق معادل

األوسط، وسيوّفر العمق االستراتيجي إقليميًا وعالميًا لكفاح شعوبنا، وستصبح شعوبنا 
  المقهورة قوة إقليمية ضاغطة حتى على دوائر صنع القرار في الدول الكبرى. 

 .الحريةمسيرة ى، وستستكمل أجيالنا بدء بالخطوة األولالعلينا 
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