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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة على أعدائهم أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعني
 محاكمة النظرية المكيافيللية
 والكبريات المخاِدعة

(5) 
َت َوََووَ َوا قال اهلل العظييم  ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإَّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُووا الصَّواِلَحاِت َوََوَواَووْوا بِواْلَح اَووْوا ْلَعْصِر * ِإنَّ اْْلِ

 .(1)بِالصَّْبرِ 
ووا اََلُموووا َوسوواَءَْوُبْم ُرُ ووُلُبْم بِاْلبوَ   وقييال  ييل ا ييه يتنوواِت َومووا كووانُوا لِيُوْوِمنُوووا َكووذِلَ  َوَلَقووْد َهْلَلْكنَووا اْلُقووُروَن ِمووْن َُوووْبِلُكْم َلمَّ

 .(3)َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجرِميَن * ثُمَّ َسَعْلناُكْم َخالِئَف ِفي اأْلَْرِض ِمْن بَوْعِدِلْم لِنَوْنظَُر َكْيَف ََوْعَمُلونَ 
 المستبدين الح ( العامةالمصلحة )
لكربييياا املداةعيية أحييد أهييم أسييلتة امل ييتظدين والظيياملني وامييرلني، علييى ليير التيياريه وعلييى أوسيي  نطييا ، هييو سييال  ا إن  

، كمربّر للظليم الي   والكلياا املضّللة، وأمهها على اإلطال  هو سال  األهم واملهم وسال  املنفعة اخلاصة واملصلتة والعالة
 .ميارسونه يف حق العالة أو اخلاصة

كااعييدة )األهييم  و ليي  أحييد،بالكربييياا املداةعيية الاضييايا الكربوييية العاليية الييق ال ي يي  يف صييدقها يف حييد  ا ييا  ونعنووي
يف  طظيييق هيي ه الكربييياا أوالً علييى املنفعيية اخلاصيية( ولكيين املمالطيية  كميين  ياييدع علييى املهييم( وقاعييدة )املصييلتة العاليية لتادليية

املر عيييية يف   يييديا ليييدا انطظيييا  الكيييربا الكليييية عليييى هييي ه احلالييية اخلاصييية حتدييييد يف وثانيييياً عليييى املصييياةيق والصيييمرياا 
 املصداقية.
ث ي يتنجد أئمية هنا جند أ لى لصاةيق  لظيس إبليس وأوضح لظاهر سياسة التجهيل الق متارس حبق عالة الناس، حيهو 

الضيييالل ب يييعاراا عاالئيييية براقييية و  يييتاالا عاليييية ل يييّلمة باعتظارهيييا قواعيييد عالييية، لتربيييير قيييراراا  دصيييية متالييياً وانتها يييية 
 وليكيافيللية لائة باملائة.

رب أوضح ال واهد على  ل  ا اع احلكولاا للمعارضة بأنواع التهم، وقظل  ل  حمياوالا الكفيار لت يايأل األنظييا  عي ومن
 .(3)َلُكْم َعَلْينا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم كاِذبينَ   َوما َنراَك اَوَّبَوَعَ  ِإَّلَّ الَّذيَن ُلْم َهراِذلُنا باِدَي الرَّْهِي َوما َنرى   عار
 .(4)ََْأُمُرونَ  ذا َفما َهْرِضُكمْ  ِمنْ  ُيْخرَِسُكمْ  َهنْ  يُريدُ *  َعليم   َلساِحر   لذا ِإنَّ  ِفْرَعْونَ  َُوْومِ  ِمنْ  اْلَمَلُ  ُالَ و

                                                           

 .3-1سورة العصر  اآلياا  (1)
 .14-13سورة يونس  اآلية  (2)
 .22سورة هوة  اآلية  (3)
 .110-101األعراف  اآلية سورة  (4)
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 .(1)ِبُمْوِمنينَ  َلُكما َنْحنُ  ماوَ  اأْلَْرضِ  ِفي اْلِكْبرِياءُ  َلُكَما ََُكونَ وَ  آباَءنا َعَلْيهِ  َوَسْدنا َعمَّا لِتَوْلِفَتنا ِسْئَتناهَ  ُاُلواو
 .(2)َمْجُنون   َهوْ   اِحر   ُاُلوا ِإَّلَّ  َرُ ولٍ  ِمنْ  َُوْبِلِبمْ  ِمنْ  الَّذينَ  َهََى ما َكذِل َ و
ُبمْ  ُمْنووِذر   سوواَءُلمْ  َهنْ  َعِجبُووواو فال ييتر، ككييربا كلييية، ة ييل والكيي ب،   (3)َكووذَّا     وواِحر   لووذا اْلكوواِفُرونَ  ُووالَ وَ  ِموونوْ

مين يف  طظييق الكيربا عليى الصيمرا وحماولية إضيالل النياس عيرب  صيوير كااعدة عالة، لظموض، لكن املمالطة كيل املمالطية  ك
 ...لظطلنياحلق محلة راية 

 المملكة إرث ألبنائنا، واْلخوة نقتلبم ُربة إلى اهلل! ون:العثماني
سظات اإل ارة إىل منا ج لن العثمانيني حيث  را ةيدن الكثي  لين سيالطينهم عليى قتيل إخيو م لتي رعني ب ريعية  ولقد

ضيييهم، اعتيييربوا قتيييل خلفيييا  ، ور يييا  يييرا عليييى ل ييان بعواحلوا ييييبعيييمل امليي رخني أن ان األغيييرب و املصييلتة العالييية، ونضيييي   
ل أعظيم  رميية إىل عميل و  ( أل يل لصيلتة العظياة واليظالةك وهكي ا حُتيال يالية العثمانيني إلخو م أمنو  اً ل رقاً لن )التضيتية

)كييان التاليييد الاائييل بييأن   ويكفييي ان ناتطيي  اليينا اآل  اليي   يعييرب عيين هيي ه املداةعيية ال يييطانية !!ليين أعمييال الادي ييني
قييد اسييتمر لنيي  عيياةاا األ ييرا  ال ياسييية األوىل حيي  ملييا بعييد ةخييو م اإلسييالع، « لعائليية احلاكمييةاململكيية هييي لليي  ل يي   ل»

واعتاة بعيمل احلكياع األ يرا  أن يا يم اتلكا يه عليى أبنائيه األليرا  لين أ يل رنيأ حصيول حيرب أهليية، ولي   لي  في ن هي ه 
 ن احلظ،  علم العثمانيون لين هي ه التجيارب، ولايد املمارسة كانت الطريق إلضعاف الدولة، ولّهدا الطريق إلسااطها. وحل

ضتوا بأنف هم لن أ ل الدولة وال عأ، و ربوا ال يّم املريير بأنف يم، كيان هي ا ال يم املريير هيو إعيداع أفيراة العائلية لين أ يل 
 .انتهى - («قتل اإلخوة»، والق عرفت باسم «املصلتة العالة»

 كربياا املداةعة سل لة املمالطاا واألكا يأ وال ولنالحظ
 )اململكة هي لل  ل    للعائلة احلاكمة(! -
ول ل  ف ن لين الصيتيح ان يا يم ال يلطان اليظالة بيني أبنائيه كميا يا يم اإلرا بيني اليوراا! وطظاياً  ي ه النظريية، قياع  -

ل إليارة ع يج  ف  موعة لن الدول اإلسياللية فأعطى كاّلً لنهم جمصال  الدين األيويب بتا يم الظالة اإلساللية ال اسعة بني أبنائه 
وإليييارة حليييأ لوليييده الظييياهر غيييا   غيييياا  ،واليييية لصييير لوليييده الع يييي  عثميييان ل  ع يييو    ،ر اليييدين علييييفضيييل نيييو ألةل يييق البنيييه ا
 وهك ا.الدين... 
إ ا أعطي أحدهم احلكيم وحيرع  فيما وان  ا يم الظالة بني األبنا  هو ملصلتة الظالة والعظاة، كي ال حتدا حرب أهلية -

 لظالة.اآلخرون لن ال لطنة! ل  ان إعطا  كل ولد حكولة مينته الاوة والع مية لكي حياول احتالل سائر ا
وحيث اكت فوا ان ه ا الطريق خاطئ ل ل  قرروا التضتية العظمى عرب قتل ال لطان لكافة إخو يه لين أ يل املصيلتة  -
 وب عو ة ل هلة، يتتول امرع إىل قديس! هك ا،و  العالة!

                                                           

 .27يونس  اآلية سورة  (1)
 .22ال ارياا  اآلية سورة  (2)
 .4ص  اآلية سورة  (3)
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 باتيلاجلميي  عنيدلا ألير حمميد الثاليث أ هيل فور  وليه ال لطنة، ألر باتل إخو ه اخلم ية، بينميا لراة الثالث وقد سظق ان )
 !(1)ةفن أبيه(ل خناهم قظعرب لن إخو ه  11

ان ه ال  ال الطني بعد قتلهم كافة إخو م مل ير ووا بل قرروا  ع يأ األلرا  الظاقني، وإن مل يكونيوا إخيوة ى يى  والغريب
ولني   -ولنعهم لن اخلروج إىل العامل اخليار ي أبيداً، ب -وال   كان يعين ع  م يف  نا  خاص أ (الافا)لنهم، عرب نظاع 

بايوا عرضية يف أ  بيل وفيو   لي  كيانوا ) -بل ولنعهم لن ال واج ب كل لطليق. ة -دخول عليهم. جأ   دا كان لن ال
وقييت ألن يييدل  عليييهم بعييمل اجلنييد ليدييناهم بييو ر، وهييو لييا أ يياع بييني هيي ال  ا ظوسييني االضييطراباا النف ييية، إىل حييد أن 

، أخي  يتوسيل إلييهم أال يعظثيوا لعيه، وأن يعجليوا باتليه ال لطان سيليمان الثيا ، حيني ةخيل علييه ر يال الدولية لتوليتيه ال يلطنة
 .(2)بداًل لن  ع يظه بانتظار املوا كل يوع!(

وصفوة الاول  ان )الكفا ة( عندهم كانت  تلدا يف )الاوة( كمنطق الماب متالياً، بيل المرييأ ان جنيد نفيس هي ا املنطيق 
ا، ولعييه حوا يييه وأعييوان الظلميية وأبييوا  ال ييالطني، ان لييه حيكييم كافيية امل ييتظدين، حيييث ان  يييداً إ ا أل يي  لااليييد األلييور رأ

احليييق يف ان ي يييتق عميييراً، والعكيييس صيييتيح متالييياً، فكيييل لييين أل ييي   لييياع احلكيييم ييييرا )قو يييه( امليييربر متالييياً لامييي  املعارضيييني 
 والناقدين بل ولطلق اآلخر.

 يحدث لو منح اهلل حَ التشريع للبشر؟ماذا 
  ييديا الت ييري  و اإلن ييان حييق وغيي ه اييا سيييأ  ن تك يي  ال ييظأ يف ان خييالق الكييون  عيياىل مل مييينح هيي ا  وموون ذلوو 

وحيّدة لر عيياا  الصمرياا ولصدقة الكربياا يف اجل ئياا، بل  صدا  ل ا ه لتتديد أحكاع املصاةيق واملفيرةاا لظا يرة
خّول الناس الت يري  عليى ح يأ لعاةلية األهيم واملهيم فيميا يتصيورونه أو عليى ح يأ  عاىل .. ولو انه حمدةة يف لناطق الفراغ

 ية لعاةلة املصلتة العالة فيما يعتادونه لو دا التمي اا املده ة اآل 
ألن ا ييدف إ ا كييان هييو  كيير اهلل فيي ن التألييل الظييو   حياييق ( Meditationاألفضييل ليين الصييالة هييو التألييل اليي ا  ) -

 ه ا المرض ب كل أفضل!
                                                           

 اإلخيييوة قتيييلواليييدرس ال يييابق لاتظ ييية لييين لايييالني  األول بعنيييوان )ان النصيييوص املييي كورة يف هييي ا اليييدرس  كيييره واجليييدير  (343اليييدرس ) (1)
 .(العثمانية اإللرباطورية يف اإلخوة قتل  اريه( والثا  بعنوان )الفا ح حممد نهاقنّ  الق اجلرمية.. ال كور

ان  ييم ان بعييمل لناصيير  االلرباطورييية العثمانييية ينكييرون بعييمل لييا  كيير ليين  ييرائم سييالطينهم، ولكيين ألن ألكيين  التنظيييه إىلوليين املهييم  (2)
ويكفينييا ان نطليي  علييى أ ييا  عييدة ليين  ،ينكييروا بعضييها فييان بعضييها اآلخيير ليين ال ييهرة التارىييية حبيييث ال ميكيين أل  عاقييل ان ينكرهييا أبييداً 

هييو اةعييابهم بييأن الهيي ا كييالع لدسييوس لكيي وب -وأسييهلها عليييهم-وا  ليي  األحييداا )ويظاييى اخيير ةفاعييا مل يياه  امليي رخني اليي ين سييجل
عاةون للدولة العليية أعاةهيا اهللال، واليرة علييهم أن هي ه الوقيائ   كرهيا ل رخيون أ يرا  ثايال ألثيال يلميا  أو  ونيا وخلييل إيناجل

ُ
يي ، أو ةسه امل

ليي  الدوليية العثمانييية لثييل -لكيين بميي   عصييأ-ليي رع لتدصييا يف التيياريه ال كييي ولتعيياط ليي رع عثمييا  ا ييوا هييو حممييد فريييد بيي ، أو 
األسييتا  الييدكتور حممييد سييهيل طاييوذ، أ  أن هيي ه املعلوليياا امليي كورة، ليين كتابيياا ر ييال يُفتي يير ض أن يكونييوا ثايياا عنييد املتعيياطفني ليي  

لدولييية العثمانيييية، فهيييل ميكييينهم افييي اض سيييو  نواييييا هييي ال  ال يييال  العثميييانيني.. فييي ن افييي ض العثميييانيون اجليييدة سيييو  نواييييا لييين يهيييامجون ا
  كرهمك(.



 ه4334/ شوال  34األربعاء  ............................................................................... (437)والتدبر  التفسيردروس في 

4 
 

 بل  كفي فيه املعاطاة واملراضاة!أبداً ال حا ة إىل ال واج و  -
ة، عرب الضرائأ الق رىب لنها، وارةاً على االقتصا واملظاغي واملدالر واملاالر، جيأ ان  كون ل موحاً هبا لاةالت  درّ  -

 ضدماً! وقد استدل رئيس و را  إيرا  أسظق ل ماحه للمدالر يف الظالة، ب ل !
 .!ة لا يولاً لا على النظاع احلاكمر خطو  اجلناة حيتمل ان ي كل وجيو  الاصاص قظل اجلناية، ألنه -
لوقعهيييا بيييي)املصاةرة الثوريييية( أو  اً ليييوال، ولن يييمها  لطيفيييكميييا وريييو  ال يييرقة لييين األغنييييا  لييياةالوا ميتلكيييون فائضييياً لييين األ  -

 لن مها بي)الضريظة احلكولية(!
وكييل إىل ي  ييديا لصيياةيق األهييم واملهييم، ال يصييح ان  وليين ضييمنهاهلل  عيياىل بعلمييه ا يييأل كييان يعلييم بييان الت ييري ،  إن

 الظ ر، وإال لو د م 
 م.بل ويو ظونه إنطالقاً لن األهم واملهو)التمثيل( جيّو ون )التع يأ(  -
 ، بأل  ع ر وع ر.ح  لدن كاللة كناكا اكي وه و يماوجيّو ون إباةة أعرا  أو ل اهأ أو  -
 وجيّو ون قتل الرب  ، استظاقياً، وكما سظق، أل ل املصلتة العالة. -
 ( هييل احلكيياع واسييتظداةاهم  ليي ييي ا رهم يف )رون للممييول،  ييدل  ةول كالليية، وملمييول العصيير  ييدل  ليظيييا وسييوريا ويييربّ  -

 .وامل تعمراا الفرن ية يف أفريايا لثاالً اخر ا، ا ند  لن االحتالل الربيطا  لثاالً ملهوسرقة ثرواا الظالة بأك
 البشر حَ التشريع؟َعالى لم يمنح اهلل ماذا ل
 يف ان الظ ر ال يصح  فويمل ألر األهم واملهم إليهم هو ان الظ ر حماطون لن كل اجلهاا  والسر
والظدييل واجلييا وسييائر الر ائييل  مضييظية، واحل ييد والكربيييا  والعجييأ والمييروربيياألهوا  وال ييهواا، والاييوة ال ييهوية والاييوة ال -

عنيد اايا   الضيرور  اا يفادهم املايدرة عليى إصيدار األحكياع ال يليمة واحليياة اخللاية، كّل يف بُعد أو أكثر بادر لا أو أكثر،
 الاراراا الكربا.

 وباملصاحل ال دصية والاظلية والفئوية واحل بية. -
 وبضموط احلوا ي واألصدقا  واألقربا  واللوبياا الضاغطة. -
 .والعاد امل تتكمة  يكولو يةوبامل ظااا الفكرية واخللفياا ال -
 بكافييية املعطيييياا و هييياا التييي احم واملاتضيييياا واملوانييي  والعوائيييق والعواليييل املضييياةة، وبالعليييل بيييظعمل أو وأيضييياً  باجلهيييل -

لاضية الواحدة، فييتكم فيهيا  يدا بيان املصيلتة يف ا، واآلثار بعيدة املدا، ولن هنا اتل  قراراا الظ ر الطولية والعرضية
 من يف ه ا اجلانأ وحيكم فيها اخر بان املصلتة  كمن يف اجلانأ اآلخر. ك

أسيا  ال يصيح لكربيياا املنفعية واملصيلتة العالية واألهيم واملهيم ان  تجاو هيا وهيي  مخ يةهنا وض  ال ارع األقيدس  ومن
 إضافة إىل سا  )املر عية  اا املواصيفاا املالئكيية( )احلق( و)الاانون( و)ال ورا( و)ا فا  العاال  لن كافة امللل والنتل(

 ااةع الكالع عن ه ه األربعة بتفصيل ب  ن اهلل  عاىل.وسيأ  يف الظتث ال
عليى بيد  في ن الرباهيني لتكثييرة عليى ان اإلن يان لهميا  يا وعيال، فانييه ال يصيح ان يفيّوض إلييه الت يري  و  ييديا  وعوودا  
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العيييأ املييي هل لفيييرةاا األهيييم واملهيييم واملنفعييية اخلاصييية واملصيييلتة العالييية، ولايييد أ يييرنا إىل احلكييياع امل يييتظدين كنميييو ج عليييى الت
بالكربياا العاالئية لتربير  رائمهم ال يطانية، وسن   اآلن، ويف الظتوا الااةلة، إىل منا ج لين احلكولياا الدمياراطيية اليق 

لل ييعأ ليين ال ييعأ، لكنهييا عملييياً ال  تجيياو  كو،ييا ن ييدة أخييرا، قييد وان  كييون بال ييعأ ال ييعأ يفيي ض فيهييا ان حتكييم 
 لن احلكولاا امل تظدة اجلائرة. ،أحياناً أخرا كون للطفة أحياناً وقد  كون  ديدة الا وة 

 الندرة وإَالف ماليين األطنان من األطعمة!فتعال ا
ان أل كيا ويكفيي ان نعيرف أليوف األطنيان لين امليواة الم ائيية وا اصييل ال راعيية، سينوياً   تل يلن املعروف ان الميرب يُ  فإن

وليو فرضينا ان املنتجاا الم ائية والق قدرا قيمتها حبوايل لائية وسيتني للييار ةوالراً! كافة أ لفت يف بعمل ال نني حوايل ثلث  
كل كيلو لن الطعاع قيمته، كمعدل، ةوالر واحيداً في ل  يعيين إ يالف لائية وسيتني للييار كيليو لين الطعياع أ  ع يرين ضيع  

 للياراا ن مة! 7أعداة كافة الظ ر على فرض ا،م بلموا الي
 الواُعية واأل با  المفتعلةأل با  ابين 
بفايدا،ا املعياي  اجلماليية! كميا بيرروا  لي  بيان فايد بيرروا  لي   ، ياه ة ةائمياً  يي ان التربيراا الق  ظدو لنطايية  والمأ اة

 الوفرة  و أ الرخا وه ا اا يضر بامل ارع األلريكي، عكس الندرة الن ظية الق  و أ ار فاع الايم!
فييان الواقيي  هييو ان فييرض املعيياي  اجلمالييية يف املنتجيياا ال راعييية لييا هييو إال سييتار ىفييي  ؛لكيين الواقيي   تليي  عيين  ليي  متاليياً 

ا،يا لفه )    ال وبرلاركتاا الضدمة( اليق  رييد ان ريين أرباحياً طائلية ال حتصيل عليهيا إال لي  افتعيال النيدرة، والواقي  هيو خ
وان الكمييياا املتلفيية  ق ييراً علييى امليي ارعني  فييرضا اصيييل وإ الفهييا أليير قييد وان إهييدار املنتفيي  األكييرب ليين النييدرة املفتعليية  هييي

 .%، ومل  كن وليدة رغظة امل ارعني أبداً 22الي ال راعية  ظلغ أحياناً ا اصيل هائلة لن كمياا 
ا،يا اضي  للوبيياا الضياغطة، وان املر يح سيوا  أكيان لين واحلكولة األلريكية، ك ائر الدمياراطياا، باا لعروفياً للكيل، 

ولييي ل  فانيييه  ،بيييهمث يف إعييياةة انتدا أوالً هييي ا احلييي ب أع  ا  يفتاييير إىل ةعيييم ال يييركاا العمالقييية واللوبيييياا الفاعلييية يف انتدابيييه 
يضطر )لكي يصل إىل الكونمرس( بان ي تجيأ لطلظاا  ل  اجلهياا، ولي يت لعياي  املصيلتة العلييا لل يعأ إال  يعاراا 
افيييي خلفهيييا قيييراراا  تدييي  لصييياحل مجاعييياا الضيييمأل املدتلفييية، بيييل لايييد بييياا لييين املعيييروف ان ال ياسييية املاليييية التوسيييعية أو 

 نادية با يمها اض  ال للمعاةالا االقتصاةية بل للضموط احل بية وغ ها.التضيياية وك ل  ال ياسة املالية ال
 َقول الغارديان؟ماذا و 

 (1)هنا لاتطفاا اا  كر ه صتيفة المارةيان الرصينة املعروفة ولنقتطف
 «.املعاي  اجلمالية»)وو دا غولدنظ غ أن الكث  لن المالل يهدر ب ظأ 

جيييأ أن  كييون » يية،  يير   ييا بييالاول إن ا اصيييل وقالييت إن  ييا   ون ييون، وهييو لتعهييد  وريييد خضييراواا وفواكييه طا  
ونتيجة ل ل ، يتدلا العديد لن امل ارعني وقائيا لن ق م كظي  لين حماصييلهم حي  ياتصيدوا يف «. لثالية وإال ف وف  رفمل

 أكالف النالياا(.
                                                           

 .2013أغ طس  22بتاريه  (1)
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% ليين 22األحيييان نطيير   يف بعييمل»)وأكييد هيي ه املعلوليياا لمولييدنظ غ ليي ارع الظطاطييا يف كاليفورنيييا وايييد ك  ييان باولييه  
 ا صول أو نطعمه للموا ي(.

ركاا. وقيال غيورةون يف لاابلية لي  ا)وح أ غورةون، ف ن عنصيراً رئي يياً يف إهيدار ا اصييل لير ظأل   يألة أربيا  ال يوبرل
نفعل، فعندئ   % كما يريدنا و ير ال راعة  وع فيلت ي  ان20إ ا خفضنا أنت وأنا هدر ا اصيل الطا  ة بن ظة »غولدنظ غ  

فهيييل يعيييين  لييي  أن هييي ه ل يييألة افتعيييال نيييدرة حماصييييلك. ح يييأ غوليييدنظ غ، لييين «. سييييندفمل هيييالح أربيييا  ال يييوبرلاركاا
 املمكن فعالً أن  كون ه ه هي احلال(.

وفو   ل  فان  ل  كله يفرض ق راً على امل ارعني )وقد قال ل ارعون وسائاو  احناا أ ريت لعهم لايابالا، وطلظيوا 
 كر أ ائهم، أ،م  اهدوا حماصيل  رلى ألسظاب واهية، ولكينهم قيرروا عيدع االعي اض عليى قواعيد وأنظمية و ارة ال راعية عدع 

 خوفاً لن أن  ااطعهم  ركاا ال وبرلاركاا الكربا الناف ة.
  كل سل لة اإللداة(.بكلماا أخرا، ال وبرلاركاا الكربا، وليس امل تهلكون، هي الق  فرض املعاي  الظميضة الق  طظق عرب

قيييال لالييي   يييركة )خوفييياً لييين أن  اييياطعهم  يييركاا ال يييوبرلاركاا الكيييربا النافييي ة( و) ولكييين مليييا ا ال يعييي ض امل ارعيييونك
ال ن يتطي  »نالياا لمولدنظ غ أنه حي  إ ا أراة ل ارعيون حتيد  سيوبرلاركاا، فلين  كيون ليديهم فرصية  ي كر للنجيا . وقيال  

ننا إ ا حاولنا اللجو  إىل الاانون، ف وف يااطعوننا ولن ي  وا  يئاً لنيا. فهيل ميكننيا ان   ير لظيعياا سينوية بايمية  يئاً. أل
 «(.االف ةوالرك 7لاليني ةوالر ب ظأ خالف على  تنة واحدة قيمتها  2

يك ي  عين ان   يديا صيمرياا املصيلتة واملف يدة، ولفيرةاا األهيم  إىل  وار املآا لن ال يواهد األخيرا و ل  كله
، لكانييت النتيجيية سييلظية متاليياً حيييث ي ييا  اسييتددالها حينئيي   ب ييكل العريايية الييدمياراطيااالظ يير حيي  يف  إىل أحيييلواملهييم لييو 
 نتيجة اإلطماع أع نتيجة الضموط أع نتيجة اجلهل كما سظق. أكان  ل  ل هل سوا 
 الغر  يحت جونقالء ع
د  واقتصاةية. ألسظاب عديدة إن انية ؛بدأا  تعاىل يف المرب نف ه األصواا الق حتتج ب دة على إهدار ا اصيل ال راعية ُو
واملعيو ين واجليوعى يف اليظالة الفاي ة وليو عيرب  األسظاب اإلن انية  ان ه ا الفائمل كيان املفيروض ان يرسيل إىل الفايرا  فمن

أال يت د  المرب حباو  اإلن انك فأين حاو   بدل ان حير  ويتل  يف الصتار  والظيدا ! إعطائه للجهاا اخل ية املتطوعة
 .كاإلن ان إ اً 
راا املالييني( إ   ر في  األسيعار اإلن انية  ان افتعال الندرة يضر بعالة امل تهلكني )وهم ع  –األسظاب االقتصاةية  ومن
، يف ان  نتفي  أقليية لين ال يوبرلاركتاا العمالقية اليق )حتتكير( حرفيياً  يرا  وبيي  ا اصييل ال راعيية ميرة انب يكل كظي ، حينئ   

 .إال ب كل طفي  الوقت ال   ال ينتف  فيه امل ارعون
االقتصاةية ان إحرا  ا اصيل يو ه أكرب األضرار للظيئة، ويكفي ان ناتظس النا الالحق لين  –األسظاب اإلن انية  ومن
خييربا  الميي ا  ياولييون إن هنييا  إةراكيياً لت ايييداً حلايايية أن احلكوليياا ال ميكنهييا أن  كييافح بفعالييية اجلييوع أو »أيضيياً  )المارةيييان 

% ليين  لييوا الظيئيية يف العييامل، أ  أكثيير ليين 7التميي  املنيياخي ليين ةون  اليييل إ ييالف حماصيييل. وهيي ا اإلهييدار ي يياهم بن ييظة 
 وآخر دعوانا ان الحمد هلل ر  العالمين وولى اهلل على محمد واله الطيبين الطالرين «(.جمموع ل امهة ا ند وروسيا
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