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أي أن كل ٌوم ٌمضً ٌتجمع المال . ٌساوي ذلن مال. كل ٌوم ٌمارس ملٌارات من األفراد عمل أو جهد.  هو المٌمة المادٌة لجهدالمال

 .  فً أغلب بلدان العالمالمرار السٌاسً واإلعالممن ٌمتلن هذه البنون نراه ٌمتلن وٌتحكم أٌضا فً .  بنظام مالًبنونوٌتراكم فً 

 األسالٌبمستخدمة نفس .  اجتماعٌا واستغالل وتوظٌف شعوبهانواة المجتمعاتاستطاعت احتالل ,  شاملبنظامأللٌة صغٌرة ألنها تعمل 

وألنها غافلة فهً تشكل . نظام التً تشكل هذه المجتمعات ال تنتمً إلى األفرادٌتم ذلن ألن .  لتحمٌك ذلن فً مختلف بلدان العالماألدواتو

 . هذا النظام الخاطا وهً التً تغذٌه علما أنه ٌستغلها وٌنالضها بمراراتهلاعدة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا المال ٌتجمع وٌذهب إلى البنون . إلخ..على ألل تمدٌر أنت تصرف فً الٌوم الواحد عشرة ٌورو فً بار او مطعم او سوبرماركت
 . هذه األموال هو أنت كفرد ومجموع األفراد كذلن أي المجتمع الذي تحٌا بهمصدرإذا . (روتشٌلد)

 : فأنت تتوهم أن العشرة ٌورو فً جٌبن لٌس لها لٌمه لكن مع بمٌة األفراد التً تشكل الشعب األمرٌكً مثالفردٌتنألنن تحٌا ب
 .  ملٌار دوالر فً الٌوم الواحد3=  ملٌون فرد 300 دوالر فً 10

                                                                                                    

 جٖدٌٕ قٌٍ ٗاألفزادٍالٌٍِ ٍِ 

تؼدد ٕائو ٍِ . (ٍاه)اىَادي -األجرَاػً

 . ٕائوّسٍج اجرَاػً ٌشنيُ٘ اىؼالقاخ

       ػيً٘ ٗذنْ٘ى٘جٍا -2
                                   أدٌاُ -3
                                       رأس اىَاه -4
5- ً                                         إػال
6- ٔ                           أحزاب سٍاسٍ
7- ٔ  سيط
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  ٍجرَغ -1
                               أي ٍجَ٘ع األفزاد

اىؼصاتح . (ّ٘اج اىرحنٌ)ّ٘اج اىَجرَغ 
  ٗاحدتْظاًاىريَ٘دٌح ذؼَو فً مو حيقاذٖا 

 أي ّ٘اج ّ٘اج اىَجرَغ خارج مفزدأّد ْٕا 

اىرحنٌ ػيَا أّد صاّؼٖا ٍٗغذٌٖا ت٘ج٘دك 

 ٍغ تقٍح األفزاد

 ّسٍج اجرَاػً

أي أفزاد ٗاىؼالقاخ 

 اىَرقاطؼح تٌٍْٖ

  ٌشنيُ٘ ٍجرَغأفزاد

 ػالقاخ

  ٍجرَغ -1
                               أي ٍجَ٘ع األفزاد

 

  ٍجرَغ -1
                               أي ٍجَ٘ع األفزاد

 

  ٍجرَغ -1
                               أي ٍجَ٘ع األفزاد
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ٌعرفن ولم ٌعادٌن فً   إلى جهة أخرى من األرض لتمتل إنسانا اللرار سٌاسًالذي ٌرسلن ب. أنت من ٌغذي هذا النظام الخاطا, إذا
كذلن ٌفرض علٌن هذا النظام الضرابب لتكون مساعدات إلسرابٌل أو إلنماذ البنون أو . حروب مفتعله ولكً ترجع جثة هامدة أو مشوها

 .  علما أنها أللٌة صغٌرة فً المجتمعنواة المجتمعرواتب عالٌه ونثرٌات وعالوات ألفراد هذه العصابة التلمودٌة التً تتحكم فً 
 

وبالتالً ٌكون لهم الطرٌك مفتوح بال عمبات للوصول إلى , كذلن أنت تنتحب فمط وال تشارن فً األحزاب السٌاسٌة حٌث تترن مكانن لهم
ففً هولنده . لرارات سٌاسٌهإلخ هً ..وعلٌنا أن نتذكر أن وعد بلفور، فرض الضرابب وغزو العراق. المرار السٌاسً أي لٌادة األحزاب

فمط من أعضاء % 12-8ومن ٌنتخب لٌادات الحزب هم . فمط من الشعب الهولندي% 2مثال من ٌشارن فً األحزاب السٌاسٌة هم 

من الشعب الهولندي هم ٌتحكمون فً مالٌٌن من األفراد % 2من % 12-8أي . وهم الحاضرٌن فً جلسات انتخاب المٌاده. الحزب

 . ووجودها ومصابرها
 

التً .  أو الدولة العمٌمة أو دولة العصابة التلمودٌة الممنعهدولة المالفأنت كفرد مستنزف ومستفرد ب . البدٌلالنظامكل ذلن ٌحدث لغٌاب 
فأنت . التهمت الدوله المدنٌه ومؤسساتها وفرضت علٌها األزمات والحروب والدٌون وتالعبت بدستورها وهٌمنت على لرارها السٌاسً

وتدرن أٌضا أن علٌن أن تمتلن . كً تحمك أي نشاط التصادي، بما فٌه تأسٌس صحٌفه مثال, رأس المالكفرد تدرن أن علٌن أن تمتلن 
 . الخ..رأس المال حتى فً عمل خٌري مثل مساعدة المشردٌن أو األٌتام أو دعم الطلبة المحتاجٌن

 
 فهذه الدولة على سبٌل المثال امتلكت اإلعالم  . هذهدولة المالتدرن بشكل كافً خطورة دورن كفرد فً تغذٌة وإدامة  لكنن مازلت ال

فً هذا .  وتشوٌه الحمابك والتعتٌم علٌهااإلرهاب الفكريحٌث تمارس به . ووظفته برأس المال الذي هو صناعتن مع بمٌة أفراد المجتمع
 .المخطط رأس المال الذي هو صناعتن مع بمٌة أفراد المجتمع ودوره األساسً فً كل نشاطات المجتمع وسٌاسات الدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لنفهم هنا نشاط التصادي صغٌر مثل بار أو . نظاموهو الخطوة األولى فً بناء .  لكل نشاط منظمالماعدة األساسٌة هو رأس المالإذا 

 (:نسٌج اجتماعً )تفاعل اجتماعًفً  (لطب تفاعل)ممهى 
 

    

 قٌم جهودها النظامجموع األفراد التً ٌضخ هذا 
 .                 وٌدٌمها محكومة بنظام العصابة هذا
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واالجتماعٌة لجهود  (مال) المادٌة القٌم
 .مالٌٌن من األفراد من أمثالك

بة لط. بطالة. جملة من العمللتسرٌح با. أزمات: نظام إقتصادي
 إلخ..  مراكمة الدٌن العام. سٌاسات تقشف. إنقاذ البنوك.فقر. جاعٌن

 .حواجز نفسٌة. وفخ. جرٌمة. أنانٌة. جهل. فردٌة: نظام إجتماعً
 .إرهاب فكري. إدامة الجهل. تشوٌه وطمس الحقائق: إعالم

 .زرع التناقضات
. عصابه ٌعمل داخل نظام األحزاب السٌاسٌةنظام : نظام سٌاسً

. ظالمة بحق الجماهٌر  قرارات.وصول وبقاء المشروع فً السلطة
. خداع الجماهٌر بوعود زائفة فً االنتخابات. قرارات لصالح فئة

 .رأس المال ورسم سٌاسات الدول. فساد إداري
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قرار )سٌاسة التقشف ودعم البنوك 
كمثل التً فرضتها  (سٌاسً

فً . الحكومة الهولندٌة على الشعب
 abnنفس الفترة كانت ارباح بنك 

Amro بعد أن سرح من .  ملٌارات

أي ماتم هو .  موظف2000الخدمة 

سرقة مجتمع بأسم الدولة لصالح 
 .                                                                                                                                                                                         عصابه

 

,  فً اتجاه واحدرأس المالضخ 

. الذي هو صناعة أفراد المجتمع

 القٌم المادٌةوهو تعبٌر عن 

. لجهود أفراد المجتمع (مال)

 كنظام   رأس المالحٌث ٌعود

لٌحكم المجتمع لصالح عصابة 

 . التلمود المقنعه
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  أي مجموع األفرادلاعدة التفاعل

هنالن عاللة طردٌه بٌن سعة 

 أي عدد األفراد لاعدة التفاعل

أي ما ٌملكه ,  الفردلوة فعلو

رأس وحجم أو لوة , من مال

 . المتراكمالمال

 رأسمال متنامً
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 حركً رأسمالأي وصوال إلى امتالن . نواة المجتمع وصوال إلى النسٌج األجتماعً بسٌط لكنه سٌكون فاعل فً لطب تفاعللنبدأ ببناء 
 :المرار السٌاسً وفً اإلعالمودور فاعل فً . متنامً ومؤثر

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مزرعه 

.. مشغل 

 الخ

سوبرماركت 

.. او معمل

 الخ

رادٌو، : إعالم
تلفزٌون، دور 
نشر، مجالت 

الخ ..صحف
 الخ.. مجالت

إعداد نحو 
األحزاب السٌاسٌة 

وبالتالً القرار 

 السٌاسً

مؤسسات، 
مراكز ثقافٌه، 

جمعٌات، نوادي 

الخ.. رٌاضٌة  

مصانع، مزارع 
شركات، 

 الخ.. متاجر

، سوف نصل إلى بناء األداة العالمٌة، الجهود المنظمةفً المدى البعٌد وبعد االستمرار والتقدم فً مراكمة 
 .نظام العدالة والحرٌة والسالم.  العالمً اإلنسانً الجدٌدالنظاموالى 

 رأس المال
تملكه وتتحكم 
به الجماهٌر 

  العادلبنظامها

 

بنوك، 
.. مصارف

 الخ

 .. مقهى

  إلخ
عداد كتاب، صحفٌٌن، إ

 الخ..مقدمً برامج

استثمار رأسمال قائمتك 
 فً نشاط اقتصادي

     أنت

جامعات، مراكز 

 الخ.. بحوث

دعم ومتابعة الطلبة 
نحو الجامعات 
والبحث العلمً 

 وتسجٌل اختراعات 

 المــــراحل المستقبلٌـــــة القادمـــــــــة المرحلــــة الحالٌــــة   

ٌة
س
ٌا
س
ب 
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قائَرل ٍغ 

 تقٍح األفزاد

هً : عالقة قطبٌة
. عالقة أحادٌة جمعٌة
أي عالقة جهة مع 

 .مجموع أفراد

 

 

 لطب تفاعل
. محطة ضخ لٌم)

 (محطة تماطع عاللات
 

 المباشرة وغٌر عالقاتهم وأفراد 

نسٌج ٌشكلون , المباشره والناتجه

 اجتماعً

. عالقات تفاعل أفراد وقٌم جهودهو بؤرة استقطاب 
 مثل أسعار الخدمات أو المنتجات وأجور نظامٌمثل 

 .العاملٌن وساعات العمل

Bar 

لألفراد تنتقل   (المال)القٌم المادٌة 
. قطب تفاعل إلى عالقات قطبٌهعبر 
 .  أٌضاتقاطع عالقات محطةهو 

 وهً عالله عالله لطبٌه

احادٌه جمعٌه أي عاللة 

 جانب مع مجموع أفراد

 ٌضخ لطب تفاعل هو أٌضا الحزب السٌاسً

 المٌم السٌاسٌة االجتماعٌة لألفراد
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  :ممهى فلسطٌن

 
 .ٌشترن كل منا بسهم أو عدة أسهم حسب لدرته لشراء العمار الذي سٌكون ممهى سنسمٌه ممهى فلسطٌن- 1

 .الممهى سٌكون مفتوح لكل الناس وسٌكون أٌضا مركز ثمافً ومركز دراسات- 2

نظام امتالن .  الجدٌدالنظام انطالق نواة وهو فً نفس الولت تكالٌف التشغٌلشراء العمار مهم كً ال ندفع إٌجار العمار ونملل - 3

 .الجماهٌر ألدواتها والتحكم بها نحو تحمٌك لٌم الوجود وأولها العدل
 .ملكٌة العمار ٌتم تسجٌلها باسم كل المشاركٌن كل حسب عدد أسهمه- 4

 من الرأسمال الكلً للمشروع لمحاربة اإلختراق واإلحتكار والهٌمنه على لرارات 10% ال ٌحك لفرد أن ٌشارن بعدد أسهم تزٌد على- 5
 .األفراد

 .ٌحك ألي فرد فً أي مكان فً العالم أن ٌشارن فً مشروع فً بلد آخر- 6

ال ٌمل عدد أفراد اللجنة عن خمسة أشخاص لمحاربة االختراق والتالعب . ٌتم تأسٌس لجنة لتسجٌل أسماء المشاركٌن وعدد األسهم- 7
 .والتخرٌب

 .اللجنة ملزمة بالعمل كمجموعة واحده وال ٌحك لعضو فً اللجنة أن ٌستفرد بالمرارات أو ال ٌعلم بمٌة أعضاء اللجنة بالتطورات- 8

 .اللجنة ملزمة بإعالم كل األفراد المشاركٌن بكل التطورات سواء فٌما ٌتعلك برأس المال المتحمك أو غٌرها من التطورات- 9

 .المرارات تكون بأغلبٌة أصوات األعضاء المشاركٌن بعد المشاركة بدراسة أي خطوة ستتخذ- 10

كً ال ندخل فً . ولٌس له الحك فً األرباح. من ٌنسحب من المشروع له الحك فً استرجاع لٌمة األسهم التً شارن بها فمط- 11
 . مشاكل حسابٌة ولانونٌة ألن األرباح والخسابر هً متغٌره

 
 :نشاطات الممهى

 
سٌكون هنالن جناح لبٌع الشال الفلسطٌنً والكتب . باإلضافة إلى وظٌفة الممهى فً تمدٌم الشراب والطعام خاصة الفلسطٌنً- 1

والبوسترات والبطالات البرٌدٌة والفانٌالت المطبوع علٌها رموز فلسطٌن واألزٌاء والموسٌمى واألغانً الفلسطٌنٌة والمنتجات الٌدوٌه 
 .إلخ..الفلسطٌنٌه كذلن المنتجات األخرى مثل زٌت الزٌتون والتمور 

إلخ واستضافة األساتذة والمختصٌن فً هذه ..تنظٌم محاضرات وندوات ولماءات فً السٌاسة وااللتصاد والدٌن والتارٌخ واإلعالم- 2
 .المجاالت

 إلخ..معارض رسم ونحت وغٌرها من الفنون التشكٌلٌة- 3

 .إلخ..دورات تعلم خٌاطه, عروض ألزٌاء الشعوب: أزٌاء الشعوب- 4

 .إلخ..دورات تعلم العزف على آله موسٌمٌه, حفالت لموسٌمى الشعوب: موسٌمى الشعوب- 5

 موابد ألطباق الشعوب: أطباق الشعوب- 6

 إلخ..الشعر والمصة: أدب الشعوب- 7

 .إلخ..أفالم وثابمٌه عن الشعوب والعادات والتمالٌد والجغرافٌا و التارٌخ. أفالم الشعوب- 8

 .إلخ.. حفالت زواج أو تخرج. حفالت لألطفال. لغات. رسم: دورات تعلٌم لألطفال- 9

كذلن األفالم الوثابمٌة عن فلسطٌن . الممهى باعتباره مركز دراسات أٌضا ٌموم باعداد المماالت والدراسات ودفعها إلى الصحف- 10
 .كذلن ٌموم بترجمة الكتب حول المضٌة الفلسطٌنٌة إلى لغات متعدده. ودفعها إلى اإلعالم

 .إلى غٌرها من النشاطات
 

. إذا نحن بحاجة إلى عمار كبٌر لتحمٌك هذه النشاطات وٌكون مولعه أٌضا فً للب المدٌنة كً نتواصل بكل سٌاح المدٌنة من كل العالم
 .ٌعنً هذا أن علٌنا أن نبدأ برأسمال ٌفً بهذه المتطلبات

 
 :مثال

 . ٌساوي ذلن ملٌون دوالر أو ٌورو (ثمن السهم عشرة دوالر أو عشرة ٌورو) سهم 100 فرد ٌشارن كل واحد منهم ب 1000

 . سهم ٌساوي ذلن ملٌون دوالر أو ٌورو50 فرد ٌشارن كل واحد منهم ب 2000

 .                        سهم ٌساوي ذلن ملٌون ٌورو500 فرد ٌشارن كل واحد منهم ب 200

 . ملٌون ٌورو2 سهم ٌساوي ذلن 1000 فرد ٌشارن كل واحد منهم ب 200

  ملٌون ٌورو2 سهم ٌساوي ذلن 20 فرد ٌشارن كل واحد منهم ب 10,000
 

 :أي أن تحمٌك رأس المال الالزم ٌعتمد على عنصرٌن هما
 .أي كلما اتسعت لاعدة التفاعل أي عدد المشاركٌن فً هذا المشروع كلما تم تحمٌك رأسمال أكبر: لاعدة التفاعل
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. أي كلما شارن األفراد باسهم أكثر كلما تم تحمٌك رأسمال أكبر: لوة الفعل
 

سنعمل على إنشاء مثل هذا الممهى فً كل بلدان العالم بل فً كل .  هذا المشروع وبعد تجاوز السلبٌات تشغٌل وإدارةنظامعندما نحمك 
حٌث سندخل فً مشارٌع مثل سوبر ماركت ٌتم فٌه تحمٌك فرص العمل للطلبة والعاطلٌن , وسنعمل على تحمٌك الخطوة الثانٌة. مدن العالم

 . ٌتم فٌها ترجمة الكتب من وإلى لغات متعددة لمحاربة اإلعالم الموجه الذي تهٌمن علٌه عصابة الصهٌونٌة. عن العمل كذلن دار نشر
 

 سنمتحم رأس المالبعد ذلن وبعد تحمٌك النظام ونمو . كذلن البدء بتأسٌس صحٌفة ومجلة تكون فً البداٌة رلمٌه ثم تكون بعد ذلن ورلٌه
وسنخلك ونطور . بهذه المشارٌع سنحمك فرص العمل. عالم اإلعالم المريء لتكون لنا محطة تلفزٌون ننمل بها الحمابك إلى كل الناس

 .المرار السٌاسًالكتاب والمراسلٌن واإلعالمٌٌن والسٌاسٌٌن ألعدادهم للمشاركة فً األحزاب السٌاسٌة وبالتالً 
 

 وإلغاء نظام , واستنساخه حول العالم لتحمٌك نظام اإلنسانٌة العادلحزب سٌاسًسٌكون لنا . فً األمد البعٌد وبعد أن ٌكتمل بناء النظام

 واالستغالل والنهب والتنالضات واألزمات والحروب التً تسعى إلٌها إلدامة هٌمنتها على ,دولة العصابة التلمودٌة الممنعة حول العالم
أما الحزب السٌاسً الذي سنحممه فسٌكون شركة اجتماعٌة . األحزاب السٌاسٌة التملٌدٌة حول العالم هً شركات اجتماعٌة سٌاسٌة. العالم

 . بال تالعب من عصابة المال واإلعالم والمرار السٌاسً التلمودٌه, سٌاسٌة التصادٌة لتوجٌه االلتصاد بعدل
 . لٌمة الوجود العلٌا هو الحاكم ونحن أدواتهالعدلأي أن . الماعدة هً توزٌع الجهود بعدل كذلن األجور

 
فً البداٌة لد ال ٌتجاوب البعض معن وعلٌن أن تستمر دابما . بالطبع أي تحمٌك لفكرة على أرض الوالع ٌحتاج إلى عمل تراكمً و ولت

فكر بعملٌة تحلٌل واكتشاف . السلبٌات تحدث فً كل عمل او نشاط. ال تفكر بعملٌة الخوف من السلبٌات. فً مراكمة جهودن المنظمة
أنت . تشمل أدق التفصٌالت كلما تمدم بناء النظام بسلبٌات ألل (نظام) العمل مبادئ ولواعدكلما كانت . أسباب السلبٌات وإٌجاد الحلول
 (:زمن التفاعل)زمن تفاعل المتلمً مع الفكرة وإدراكها ولبولها + تحتاج إلى زمن إٌصال الفكرة 

 
 تفاعل غٌر أي دخولك فً. مثال قرائتك لكتاب. نتٌجتها إنسانً لتتم تفاعلهو الزمن الذي تستغرقه عملٌة : (خط الزمن)زمن التفاعل 

ما . زمن تفاعلهو . وتفاعل غٌر مباشر أٌضا مع ما تفاعل معه الكاتب. عبر الكتابعالقة تفاعل غٌر مباشرة فً .  مع الكاتبمباشر

 :ناتج تفاعلاستنتجته أو ما تعلمته من الكتاب هو 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

زمن .

 التفاعل

عاللة تفاعل 

 مباشرة

 

 الكاتب أنت

. )أحد مخرجات الكاتب (كتابلا

 نتٌجةالكتاب أٌضا هو . قطب تفاعل
 .ما تفاعل معه الكاتب

 قطب تفاعل

ما تفاعل معه 
 الكاتب

 تدخل التفاعل  نتٌجة التفاعل
 التطورحال والدتها لتحدث 

 (خط الزمن)زمن التفاعل

 مع الكتاب عالقة تفاعل مباشرة
 ( تفاعالت الكاتبنتٌجة)

عالقة تفاعل غٌر مباشرة           
 مع الكاتب

 .عبر الكتاب

 ٌدخل التفاعل كعنصر تفاعل (ما استخلصته من الكتاب)  نتٌجة التفاعلحال والدة

 . حال والدتهاالتطور فً التفاعلأي أنها تحدث . لٌعمل فً نشاط القاريء. جدٌد

نتٌجة  ونتجت سرعة تفاعل و زمن تفاعل أن قرأت الكتاب فً أنت بعد
 . فً تفاعالت قادمةفعل ستمارس به تطور أحدثت تفاعل

 سرعة التفاعل 

 تفاعلك مع المحٌط

مع عالقة تفاعل غٌر مباشرة 
 عبر الكتاب. ماتفاعل معه الكاتب

 

 

 

 

 فزد

 فزد

 

 فزد

 

 فزد

 

. (ّ٘ػٍٔ) ػالقاخ ّاذجح

أي أفزاد ذر٘حد تفنزج 

 ّصزٕٗ٘ ع. ٗاحدٓ

 ّظاًأساسً فً ذشنٍو 

 زمن التفاعل
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بالطبع ضم أفراد إلى هذا المشروع ٌعتمد على لدرتن على إٌصال الفكرة بشكل كافً لٌنسجم مع ثمافة المتلمً ووعٌه وتجاربه الحٌاتٌة 

وطبعا هنالن تفاوت فً درجات الوعً والثمافة بٌن من ستتحرن . (نتٌجة تفاعل)  معهعاللة نوعٌهوصوال إلى بناء . وما ٌتطلع إلٌه

فً هذا المخطط البسٌط نرى كٌف تولد العاللة النوعٌة حتى مع أفراد ال تمٌم . وبالتالً علٌن أن تتصل بكل واحد منهم حسب ذلن. علٌهم

  . وعلٌن أن تنتبه دابما إلى أننا ال نرٌد أن ٌكون الٌهود الممنعٌن بٌننا.معهم عاللة مباشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(خط الزمن) زمن التفاعل فً ، القوةعملٌة تسارع العدد، األداء، السرعة: المتوالٌة الهندسٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

فعل مباشر 

 مباشر

 عالقة تفاعل مباشرة عالقة تفاعل مباشرة

 الفكرة

وغٌر مباشرة و والدة   عبر عالقات تفاعل مباشرةC إلى Aانتقال الفكرة من 

 .(نوعٌة)عالقات تفاعل ناتجة 

 عالقة تفاعل غٌر مباشرة

 عالقة تفاعل ناتجة

 (عالقة نوعٌة)  عالقة التفاعل الناتجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتوالٌة الهندسٌة

 كلما تقدمت المتوالٌة الهندسٌة اتسعت: قاعدة التفاعل
أي ازداد . قوى األفعالأي ازدادت . قاعدة التفاعل

 المادٌة نتٌجة التفاعلأي كانت .  فً البناءالتسارع
االجتماعً فً - الماديقوة فعلهاأي . االجتماعٌة اكبر

 .النظام الحالً أكبر

. ة األولى هً األصعب واألبطأوالخط
 فكرتك بال بناءات مادٌه ستزرعألنك 
 على نظامكتمثل  (أقطاب تفاعل)سابقه 

وكلما تقدمت فً بنائك . أرض الواقع
 . كلما أصبحت الخطوات أسهل وأسرع

النواة أنت هنا فً 
حٌث تقف اآلن . البادئة

  بسٌطةقاعدة تفاعلفً 

القوة أنت هنا تمثل 
القوة )المحركه 

وتمثل . (البادئة
 لم نظامبفردٌتك 

قٌمة ٌوجد بعد وب
 مادٌة جهد

 .اجتماعٌة بسٌطة

. النظامكلما تقدمت فً بناء 
 القوة المحركةكلما كانت 

زمن )أقوى وفعلها أسرع 
المتوالٌة وفق قوانٌن  (تفاعل

 .الهندسٌة

 تكبر النتٌجة المادٌة االجتماعٌة
قوة أي تكبر . كلما تقدم البناء

 .كلما تقدم البناء فعلها

كون فً  أصبحت أكبر اآلن وتالقوة المحركة
 نشاطألنها ستخلق . قوة تغٌٌر هذه المرحلة

 مع  ٌتفاعل(قطب تفاعل) اقتصادي اجتماعً
وٌتم .  عادل بنظامعدد غفٌر من أفراد المجتمع

. النظامضم عدد غفٌر من الناس إلى هذا 
 , هذه القوة المحركه فً المجتمعفعلوسٌستمر 

 فً لنظام قوة تغٌٌروصوال إلى تحولها الى 
 .كامل المجتمع

( قطة ذفاػو )ّشاط اقرصادي

 أٗاصز ذفاػيٍحػثزٓ ٌرٌ تْاء 

ذَز . ٍغ ػدد غفٍز ٍِ اىْاس

 أي . اىؼادهىْظاًػثزٕا فنزج ا

تؼد .  ىيفزداىثٍْح اىفنزٌحتْاء 

 ػثز ٕذا اىثٍْح اىَادٌحذحقٍق 

. اىقطة

 مجتمــــع

 (زمن التفاعل)خط الزمن 

 ذفاػيل ّرٍجح
اىَادٌٔ األجرَاػٍٔ 

 مفزد ٍغ اىَجرَغ

 ق٘ذل اىَحزمٔ

 ٍقٖى فيسطٍِ

أنت تتفاعل أالن مع 
ممهى ) أداةالمجتمع ب

 ولٌس نظامو (فلسطٌن
 كفرد
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واحده ال تتجزأ أولها  وفوق ذلن نؤمن بمٌم وجود علٌا, نحن نؤمن بعالم واحد وهواء واحد ٌتنفسه الجمٌع وماء واحد ٌحٌا به الجمٌع

على سبٌل المثال . لذلن فنحن ال نؤمن بٌسار أو ٌمٌن ألنها تصنٌفات مادٌه حسب المصلحة ولٌست حسب لٌمة الوجود العلٌا العدل. العدل

فهم كعمال ٌوكدوا ذاتهم بدكتاتورٌة البرولٌتارٌا أي . ٌدركوا أن الشٌوعٌة هً نظرٌة مغلوطة علمٌا العمال الذٌن ٌهتفوا للشٌوعٌة ال

ألنن تحٌا . وعندما تطالب اآلخرٌن باحترام جهودن كمبدأ فأنت هنا تطالب باحترام جهود اآلخرٌن أٌضا من غٌر العمال. احترام جهودهم

 . فً مجتمع تحممه جهود اآلخرٌن لوالها لما أصبحت عامال أصال

فكم مره ذهب المهندس . ألن من اخترع اآللة التً تعمل علٌها هو المهندس وجهوده الجبارة منذ طفولته حتى أصبح مهندس ٌخترع اآلله

كم مره سهر . إلى المدرسة منذ طفولته متحمال الوهن والنعاس واإلجهاد والبرد والحر والجوع والملك والتوتر والخوف من االمتحانات

. إلخ..وكم مره سجن نفسه فً بٌته وفً المكتبة على حساب حٌاته ومفرداتها حتى أصبح مهندس أو طبٌب. اللٌل كله تحضٌرا لالمتحانات

 . كل ساعات العمل الكثٌرة جدا التً كلفته شبابه والمصارٌف الكبٌرة التً تحملها أبوٌه لم ٌتماضى بها أجرا

فالعامل الذي ٌذهب إلى الطبٌب ٌمر . إلخ..فحتى فً الحكم الشٌوعً بمً العامل عامل والمهندس مهندس والطبٌب طبٌب وعالم الذرة عالم

وفً نفس الولت . دخل للعامل فً اختراعها بذلن وٌحترم علمه ووصفة  الدواء وٌحترم كل األجهزة التً ٌستخدمها الطبٌب التً ال

 هنا ما حممته الشٌوعٌة فً عمل .كشٌوعً هو ٌتسلط علٌه بال علم وبال أن ٌحمل تراث الطبٌب وشمابه الطوٌل كً ٌكون متعلما وطبٌب

علما فً السلطة الشٌوعٌة لم ٌستلم العامل منها غٌر الخطب . العامل هو البلبلة وعدم إدران كامل للعدل كمٌمة وجود علٌا تحكم الجمٌع

 . والتصرٌحات والوعود لفبة تحٌا بترف فً لصور السلطة

ألن الراتب . االلتصادي مدٌر بنن مثال الذي ٌكون راتبه عالٌا جدا من دٌون ألدوله هو جرٌمة بحك المجتمع ولٌس عدل, من جانب آخر

وٌستخدم شوارع . فالمدٌر ٌستخدم سٌارة وٌرتبط راتبه برواتب العاملٌن فً مصنع السٌارة. ٌرتبط بالدخل العام ألي بلد أي المجتمع

وٌرتبط راتبه برواتب العاملٌن فً البلدٌات وشركات إنشاء الشوارع واألرصفة وتصرٌف المٌاه وعمال النظافة وبولٌس المرور وبولٌس 

وكل العدد والمكابن والعربات التً ٌستخدموها ورواتب العاملٌن فً . إلخ..الجرٌمة واألمن والعاملٌن فً سٌارات اإلسعاف والمستشفٌات 

 .إلخ..مصانع إنتاجها

 راتبه وٌرتبط بنن فً وٌعمل. نشطةالا هذه كل فً العاملٌن برواتب راتبه وٌرتبط النفاٌات حاوٌات وٌستخدم وكهرباء ماء وٌستخدم

 وكومبٌوتر تلفون وٌستخدم. الخ ..ةالشرابً ولوتهم ورواتبهم الزبابن عدد أي البنن بدخل راتبه ٌرتبط كذلن. البنن فً العاملٌن برواتب

لراتب ا أن أي. الحمول هذه فً العاملٌن كل ورواتب بأجور راتبه وٌرتبط, الخ..وطابعه  وانترنت وورق وللمة وغسالة جالوث وتلفزٌون

المٌمة المادٌة لناتج التفاعل ) للمجتمع جمالًالا المحلً الناتجب مباشر ارتباط وٌرتبط. مجتمع أي هابل اجتماعً تفاعل فً ٌحدث

.  فراده أونشاطات لجهود (المال )ةالمادي المٌم تتم حٌث واحدا الهابلة تهالبتفاع المجتمع ٌكون وهكذا. (االجتماعً الهابل

  ثانٌا. الو أهذا

 الذية الماسونً دولة و أالعصابة دولة دولة المال أو و أالعمٌمة الدولة نظام تدرن لم دٌانالجماهٌرا و أوالٌمٌن والٌسار جماهٌرالشٌوعٌةلا

 ٌتغلغلوا فراد أنظام هو هذا العمٌمه الدولة نظام. كذلن الدٌن وتٌارات وٌمٌنها ٌسارها التٌارات كل فً العالم حول الممنعٌن لٌهود احممها

 والبلدٌات والمضاء والشرطة مناألن الدولة جهزة أوفً المرار السٌاسً أي السٌاسٌة حزاب األصدارة فً أي الدولة مفاصل فً ممنعٌن

.  المال سأرو المال سواق أعلى الهٌمنة ٌضاأو مالعاإلو

. جدٌدة بوجوهة الحاج وحسب الواجهة لى إوٌدفع وتوجهاتهاة المعلن شعاراتها كانت مهما حزاب األكل فً ذرعه أٌمد الخفً النظام هذا

 هب حٌث اٌطالٌا فً ذلن على مثال. مصالحها حسب أو دولة المال العمٌمة الدولة لرارات تبمى لحكومات اولرارات الحمٌمٌة السٌاسة لكن

 العالٌة الرواتب لتبمى ذلن كل. علما أنه ٌسارياٌطالٌا  دٌون فوق خر آدٌن مضٌفا البنون زمةأب ٌسمى ما لنجدة لتصاد اإلوزٌر بدوان

 الموظفٌن صغار تسرٌح فٌه ٌتم الذي الولت فً. جارٌه (ممنعٌن ٌهود)البنون  هذه فً الخ..السفر ومصارٌف والنثرٌات والمكافباتة للنخب

.  ٌعانً ما ومحدودي الدخل الطلبة وٌعانً

 و 2008عامً  بٌن األوروبً، المركزي البنن وفك) .الخ.. العالواتالراتب زمات األمثل مسمٌات تحت تتم المانون باسم السرلات هذه

 Monte مثل بنن الحاالت، من كثٌر فً. البنون إلنماذ بأخرى، أو بطرٌمة استخدمت العام المال من ٌورو  ملٌار800نحو  ،2014

dei Paschi di Siena ًعلى حافظت لد الحكومات هذه كل لكنة عدٌد مرات اٌطالٌا فً والوجوه الحكومات تغٌرت فلمد .إٌطالٌا ف 

 .وكده عرله من ٌطالًإلا الشعب ثمنه ٌدفع الذي اٌطالٌا دٌن تعاظم على وحافظت الوالع
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تخرٌب التصادات الدول وإغرالها بالدٌون وإدانتها ألحتواء وتوجٌه سٌاسات الدول هو أحد األسالٌب التً عملت ومازالت تعمل علٌها 

: جدٌدٌن حٌنالصط إالسٌاسة لاموس إلى ضٌف أهنا. دولة المال

 تحٌى التً أي. المترف والعٌش والمصورة العالً الرواتب حٌث الدولة باسم تمتلن التً فرادالاأي : مالكهالال سمالٌةأالر -1

. (الشعب سمالأر)الدولة  برأسمال

الممنعٌن  دولة العصابة دولة و أالعمٌمة الدولةدولة المال أو  نظام حمك ن أهنا عجبالو. باسمها تملن التً: المالكة سمالٌةأالر -2

 . بأكملها شعوب وتراث وعرق لجهد المادٌة المٌمة هو البنون هذه سمالأور. هابل ورأسمال العالم حول بنون (روتشٌلد)

 

 دٌانالا صدارة فً ممنعٌن ٌكونوا ان عجبالو. الممنعٌن الٌهود ءالمن هؤ هم العالم حول ٌضا أالملون ن أنجد ن أعجبالو

 على للهٌمنة العمول بها وٌخدروا لٌشلوا الٌهود لفها أالتً هذه دٌانالا كتب. المختار هللا شعب هم دٌانالا كتب فً وٌكونوا

 . سرابٌل إبنً من  ملن12الجنة  ٌحكم من س,المثال سبٌل على ٌهوه شهود كتب ففً. الشعوب

 

 نظام حمك لد ما بلد فً سوبرماركت و أشركةلفا الفهم ولتبسٌط. ههذمال ال دولة نظام ومكنهم صنعهم لد الملون ءالفهؤ

. النظام بنفس وتدٌرها خرى أبلدان فً فروع تفتح والسوبرماركت أالشركة هذه فان السوبرماركت و أالشركة دارةال مدروس

 كذلن. المرارالسٌاسً أي الصدارة لى إوالوصول السٌاسٌة حزاب األالتحام كٌفٌة على عضابه أٌلمن نظام. مرالا فً ما كل هذا

 ٌضا أوٌكونوا ملون لٌكونوا ممنهج بشكل عضابه أودعم. علٌه والهٌمنة كهالوامت مالعالا التحام من وتمكٌنهم عضابه أتلمٌن

 . المال سواق أفً ومتحكمٌن المال سألر مالكٌن وٌكونوا دٌانالا صدارة فً

 

 الدولة تستهدف العصابة هذه لكن. الخ..المخدرات وتجارة البغاء سواقأو السرلات فً الجرٌمة تمارس العادٌة العصابات

 بٌن التنالضات ٌغذي من هم الممنعٌن العصابة هذه عضاءأ. دٌانالوا المال ورأس مالعالا وتستهدف جهزتهاأو ومؤسساتها

 ممزلة مستنزفة شعوب على الهٌمنة دامة إلوالحروب لتصادٌة اإلزمات األوخلك دٌانالوا التٌارات من وغٌرها والٌمٌن الٌسار

 ...  نحو فلسطٌنواتحدوااستٌمظوا . بها والتحكم غافلة
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