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متى ستكف ٌا أردوغان عن التوجه إلى الغرب؟
(مترجم)
الخبر:
أرسل الرئٌس التركً أردوغان رسالة موجهة إلى الرئٌس األمرٌكً ترامب ضمن المساعدات فً اإلمدادات
الطبٌة .وفً الرسالة ،أكد أردوغان على التعاون واالرتباط الموثوق( .وكاالت)
التعلٌق:
فً حٌن إن األزمة االقتصادٌة فً عام  8002وتوابعها ال تزال تؤثر تأثٌرا سلبٌا على السوق العالمٌة ،ولم
ٌتعاف العالم من االنهٌار االقتصادي منذ عام  8002حتى اآلن ،فإن وباء الفٌروس قد حٌر العالم .لن ٌكون من
الخطأ القول بأن إخفاق أمرٌكا فً مكافحة جائحة فٌروس كورونا ،هو الدلٌل الفعلً على فشل النظام الرأسمالً
وحلوله .على الرغم من الفرص المالٌة الكبٌرة وحتى القدرة على الفوز بجائزة نوبل فً العلوم الطبٌة األمرٌكٌة،
ٌبدو أنها فشلت فً مكافحة الوباء .بالنظر إلى صراع أمرٌكا وممارساتها ضد الفٌروس ،من الواضح أن أمرٌكا
عدٌمة المساعدة مثلها مثل دول العالم الثالث.
الدول العظمى التً ادعت قبل بضعة أشهر أنها قادرة على الذهاب إلى الفضاء والعٌش هناك ،باالعتماد على
تقنٌتها ،فإنهم اآلن غٌر قادرٌن على مغادرة منازلهم بسبب عجزهم .ناهٌك عن الدخول إلى الفضاء ،فإن القوى
العظمى مثل أمرٌكا تسلب سلع بعضها بعضا من أجل الحصول على الكمامات والتً هً مجرد قطعة من القماش.
فبعد كل شًء ،ألٌست الرأسمالٌة كما ذكر ثورستٌن فٌبلٌن "مستوى متقدم من األعمال القذرة"؟
بعد أن ذكرت مدى عجز الدول الكافرة االستعمارٌة فً التعامل مع الوباء ،وخاصة الوالٌات المتحدة ،أود أن
أذكر المساعدة التً أرسلها أردوغان إلى الوالٌات المتحدة .من الممكن تقٌٌم هذه المسألة من زاوٌتٌن .ذلك بالقول:
إذا اعتبرت هذه المساعدة على أنها مبادرة من أردوغان ،لتوفٌر مكاسب من حٌث السٌاسة الداخلٌة ،فال ٌمكن
تفسٌر هذه المسألة ال من حٌث اإلسالم وال من حٌث اإلنسانٌة .فهً إثم وجرٌمة كبٌرة.
أٌها الحكام ! إن الوالٌات المتحدة التً تقومون بمساعدتها هً دولة تقتل بوحشٌة مالٌٌن المسلمٌن لمصلحتها
الخاصة .إن الكفار المستعمرٌن هم الذٌن سفكوا الدماء فً جمٌع أنحاء العالم وتسببوا فً الكثٌر من األلم والحزن.
جمٌع الدول المستعمرة وباألخص أمرٌكا ٌتم إطعامهم بدماء المسلمٌن من أجل الحفاظ على احتاللهم واستغاللهم
للبالد اإلسالمٌة .كٌف ٌمكن إرسال المساعدات إلى أعداء اإلسالم الذٌن ٌتركون المسلمٌن حتى الموت فً أفرٌقٌا
والٌمن بسبب سٌاساتهم القذرة؟ ال ٌوجد أي تبرٌر لذلك ،خاصة عندما ٌكون هناك أشخاص بحاجة إلى المساعدة
داخل بلدك .كما قال النبً محمد « :إِ َذا لَم َتس َتحًِ َفاص َنع َما شِ ئتَ ».
ومع ذلك ،فإن لم تكن هذه مبادرة من أردوغان بل نتٌجة عدم قدرة أمرٌكا على طلب المساعدة إلرسال
المساعدات لها ،فهذه جرٌمة أخرى .هل تقوم بدعم أمرٌكا التً توشك على اإلفالس كً تبقى على قٌد الحٌاة؟ على
الرغم من حقٌقة أن الرأسمالٌة تموت ،فهل ستتجاهلون ٌا حكام المسلمٌن هذه الحقٌقة وستظلون دمى لهذا النظام
الرأسمالً المرٌض؟ أم ستستمرون ،أٌها الحكام ،فً دعم النظام الرأسمالً المنتهً ورؤسائه ،الكفار المستعمرٌن،
لضمان بقائهم؟ ومع ذلك ،فإن األمة ترٌدكم أن تكونوا روادا للخٌر ال للشر.
لدٌكم اآلن إمكانٌة االختٌار .هل ستقولون "لقد ماتت الرأسمالٌة ،سنحًٌ رأسمالٌة جدٌدة !" أم ستقٌمون النظام
اإلسالمً فوق أشالء الرأسمالٌة المٌتة؟ األمر متروك لكم لتكونوا روادا لنظام عالمً جدٌد.
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