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يضّعف  الطاغوت  البلد/  في  واالقتصاد  التجارة  حركة  أمام  الخمسة  العظيمة  الموانع 

مشروع  إن  الزمان؟/  آخر  في  المستضعفون  يقوى  كيف  يقّويهم/  والدين  الناس 

المقاوم"/  "االقتصاد  سياسة  هو  االقتصاد  ساحة  في  االستضعاف"  من  "الخروج 

أكل  فرص  تتقلّص  االقتصاد  شعبنة  بعد  االقتصاد/  شعبنة  يعني  المقاوم  االقتصاد 

المقاومة أدبيات  عن  بدال  العدالة  أدبيات  تعزيز  إشكاالتنا  أحد  تلقائّيا/  والسرقة  الريع 

إليكم أهّم املقاطع من املجلس الحادي عرش من سلسلة محارضات عيل رضا بناهيان يف جامعة اإلمام 

الصادق)ع( تحت عنوان »منط الحياة، أوقع تأثريا من العلم واإلميان«:

األنبياء  بعثة  فّسرت  لقد  واحدة/  لعملة  وجهان  الله  وعبادة  الطاغوت"  "محاربة 
العلمانّية   الدين وتبلور بوادر  إلى تحريف  أّدى  غالًبا كقضّية عقائدية بحتة، وهذا ما 
يســتوقفنا يف القــرآن الكريــم مفهومــا »االســتضعاف« و »االســتكبار« أو »الطاغــوت« ولهــا أهميــة بالغــة 

عــى مــدى تاريــخ اإلســام مــن بعثــة النبــي)ص( إىل ظهــور اإلمــام املنتظر)عــج(. عنــد بعثــة النبــي)ص( 

تحدثــت اآليــات املنزَلـَـة حينئــذ عــن طغيــان اإلنســان؛ )إِنَّ اإْلِنْســاَن لَیَطْغــى( ]العلــق/6[ كــا أنهــا ذكــرت 

طغيــان فرعــون عنــد بعثــة النبــي مــوىس)ع(؛ )اْذَهــْب إِىل  ِفْرَعــْوَن إِنَّــُه طَغــى( ]طــه/24[ وكأن األنبيــاء 

ــٍة رَُســوالً أَِن اْعبُــُدوا اللَّــَه َو اْجتَِنبُــوا الطَّاُغــوَت(  إمنــا يبعثــون ليواجهــوا الطغيــان! )َو لََقــْد بََعثْنــا فــی  کُلِّ أُمَّ

]النحــل/36[ ولكــن لألســف قــد فــّرت بعثــة األنبيــاء غالبًــا كقضيّــة عقائديــة بحتــة، وهــذا مــا أّدى إىل 

تحريــف الديــن وتبلــور بــوادر العلانيّــة. إذا أعطي كتاب أصــول العقائد المرء كأول كتــاب تعليمي دينّي، 

ثــم مل يُذكــر فيــه محاربــة الطاغــوت كالوجــه اآلخــر لـــ )أَِن اْعبُــُدوا اللَّــَه( فهــذا تحريــف غــر مبارشللدين!

الطاغوت يضّعف الناس والدين يقوّيهم
مــن املقــّدر يف آخــر الزمــان أن يحكــم املســتضعفون، وذلــك يعنــي انتهــاء عــر االســتضعاف وشــوط 

ســلطة الطاغــوت. ولكــن مــا الــذي يفعلــه الطواغيــت؟ إنهــم يطغــون فيســتضعفون جاعــًة مــن النــاس 

ويجعلونهــم مســتضعفني. أمــا الديــن فــاذا يفعــل؟ إنــه يهــدف إىل تقويــة النــاس! ال تقولــوا: »إن الديــن 

ــايّل موهــوم؟  ــه!« أوهــل الديــن أمــر خي ــّم يأخــذ بأيديهــم إىل الل ــاس بالعقيــدة الصحيحــة ث ــز الن يجّه

فلنكــن واقعيـّـني! ليــس بإمــكان نبــّي أن يوصــل النــاس إىل الله مــن دون »مواجهــة الطاغــوت« و »القضاء 

عــى االســتضعاف« و »الــراع مــع االســتكبار«. إن تصــّدي الديــن للقضايــا االجتاعيــة أمــر واضــح جــّدا.
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كيف يقوى المستضعفون في آخر الزمان؟/ إن مشروع "الخروج من االستضعاف" في 
ساحة االقتصاد هو سياسة "االقتصاد المقاوم"

يقــوى املســتضعفون يف آخــر الزمــان، ولكــن كيف؟ كيــف يرثون األرض؟ هــل أنهم ســرثون األرض يف ذروة 

ضعفهــم ومــن دون أن يكتســبوا أّي لياقــة أو قــّوة؟! أوهــل يعقــل ذلــك؟ أن يــرث املســتضعفون األرض، 

يعنــي أنهــم يرتكــون اســتضعافهم، أي يصبحــون أقويــاء! فليــس مــن املقــّدر أن يــأيت إمــام قــوّي مــع 313 

قائــد قــوي ليتولـّـوا جمهــوًرا ضعيًفــا. فــإن هــذا ال ميثـّـل تصــّوًرا صحيًحــا عــن القضيّــة املهدويـّـة والظهــور. 

يجــب أن يكــون منــط حياتنــا بحيــث نصبــح أناًســا أقويــاء. البــّد أن يقــوى املســتضعفون روحيّــا وفكريـّـا 

وثقافيّــا واقتصاديـّـا. إن مــروع »الخــروج من االســتضعاف« يف ســاحة االقتصاد اآلن هو سياســة »االقتصاد 

ــا بحيــث ال تلحــق بــه صدمــات. املقــاوم«. االقتصــاد املقــاوم يقــول: يجــب أن يقــوى املجتمــع اقتصاديّ

االقتصاد المقاوم يعني شعبنة االقتصاد/ فمن أجل تحقيق االقتصاد المقاوم، يجب 
تقليص تدّخل الحكومة في العملية االقتصادية

االقتصــاد املقــاوم يف جملــة واحــدة يعنــي شــعبنة االقتصــاد. فــا الطغيــان يف هــذه الســاحة؟ أحــد معامله 

هــو تدّخــل الحكــوة يف إدارة شــؤون املجتمــع. فمــن أجــل تحقيــق االقتصاد املقــاوم، يجب تقليــص تدّخل 

الحكومــة يف العمليّــة االقتصاديـّـة وتَُســلَّم األمــور إىل الشــعب. ليــس االقتصــاد املقــاوم شــعاًرا قيميّــا، بــل 

هــو أمــر عقــاين، ومقتــى التنافــس يف ســاحة املبــاراة مــع القــوى االقتصاديــة املســتقلّة يف العــامل! فــا 

ــا تحظــى باالقتصــاد  ــامل كلّه ــة يف الع ــدان املســتقلّة والقويّ ــا مســتقلنّي! والبل ــوى إال إذا كّن ميكــن أن نق

املقــاوم! ال واحــدة مــن حكوماتنــا الســابقة قــد اســتطاعت أن تحقــق األصل الـ 44 من الدســتور األســايس. 

ــا  ــا مراعــاة ملصلحــة الشــعب، بحيــث عندم ــس الشــورى اإلســامي فقــد تــرّف لإلســف ب ــا مجل وأم

ناقشــوا قانــون شــفافية آراء النــواب، وعــى الرغــم مــن وعــد 200 نائــب بالتصويــت عــى هــذا القانــون، 

مل يصــّوت عليــه أحــد التيّــارات السياســيّة وأزالــه مــن جــدول األعــال، فأصبحنــا مــرّة أخــرى مــن البلــدان 

ــة  ــع يف الحكوم ــام أكل الري ــوا أم ــوا أن تقف ــا تتوقّع ــس. ف ــة شــفافيّة أصــوات املجل ــة مــن جه املتخلّف

ببســاطة، بواســطة نــّواب يرغبــون يف التخّفــي واالختبــاء! هــذا يعنــي أن النــاس غربــاء وأجانــب! ملــاذا 

يرغبــون يف إخفــاء أصواتهــم؟! ال تتوقّعــوا مــن بلــد ال يحظــى مبجلــس شــّفاف أن يكــون اقتصــاده شــعبيًّا!
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بعد شعبنة االقتصاد تتقلّص فرص أكل الريع والسرقة تلقائّيا
ــب!  ــّراق وحس ــال ال ــاه أن نعمــد إىل اعتق ــن ليــس معن ــد، ولك ــر جيّ ــم أم ــة الظل ــدل ومخالف الع

ــز بهيــاكل اقتصاديــة ال تنتــج رّساق وتغلــق بــاب  ــا، يجــب أن نتجّه فبــدال مــن أن ناحــق الــّراق دوًم

ــوا فســاًدا. ــة أن ال يعبث ــا جــدوى مــن نصيحــة رجــال الدول ــا ف ــإذا كل يشء كان حكوميًّ ــع. ف أكل الري

إن قَــِوي النــاس يف االقتصــاد وإدارة البلــد، لــن تنفســح أرضيــة أكل الريــع لنضطــّر إىل ماحقــة 

الــّراق. أكــر خــر مفــرح وجــّذاب للشــباب الثوريّــني وطــّاب العدالــة ليــس اعتقــال الســارق، 

ا. جــدًّ صعبًــا  أمــرًا  بــات  والــذي  معمــل،  إجــازة  صــدور  أو  معمــل  نشــاط  بــدء  خــر  وإمنــا 

 أحد إشكاالتنا تعزيز أدبيات العدالة بدال عن أدبيات المقاومة
أحــد إشــكاالتنا تعزيــز أدبيّــات العدالــة بــداًل عــن أدبيّــات املقاومــة، فــإن املقاومــة أهــّم مــن 

أمــا املهــم أن ال نكــون ضعفــاء لــي  الظلــم قــد يوجــد يف كّل مــكان،  بالعدالــة. ألن  املطالبــة 

ــب  ــا. يج ــا اهتاًم ــزداد به ــة وأن ن ــات املقاوم ــادة أدبيّ ــي زي ــك ينبغ ــا. لذل ــى ظلمن ــد ع ــرأ أح ال يج

ـا، فــإن أصبحــوا كذلــك زال جانــب مــن االســتضعاف. إذا كان تدّخــل  أن يقــوى النــاس اقتصاديًـّ

املســتوى  بهــذا  ضعيفــا  التجــارة  قانــون  كان  وإذا  عليــه،  هــي  الــذي  املســتوى  بهــذا  الدولــة 

الريــع. أكل  أمــام  يقــف  أن  يســتطيع  لــن  أقــوى،  القضــاء  كان  لــو  فحتــى  عليــه،  هــو  الــذي 

يجب في الجهاد االقتصادي أن نعتني بتقوية اإلنتاج أكثر من اعتقال السّراق
ــم *  ــذاٍب أَلي ــْن َع ــم  ِم ــارَةٍ  تُْنجيُك ــى  تِج ــْم َع ــْل أَُدلُُّک ــوا َه ــَن آَمُن ــا الَّذی ــا أَیَُّه ــم: )ی يقــول القــرآن الكري

تُجاِهــُدوَن ىِف َســِبیِل اللَّــِه ِبأَْمَوالِکــم َو أَنُفِســُکم( ]الصــف/10[ ال يقتــي الجهــاد االقتصــادي أن ناحــق 

الــّراق فحســب، بــل يجــب أن نهــدف إىل اإلنتــاج، فهــذا أوىل. عــى الناس أن يشــاركوا يف االقتصــاد ولكن 

هــل الدولــة تســمح يــا تــرى؟ هل القوانــني والنظامات تســمح؟ البعض يقــول: ال تدعم الدولــة وال القوانني 

حركــة اإلنتــاج والتجــارة! طيــب فلنقــم جميًعــا بالحــّق ونقــم بجهــاد اقتصــادي، كــا أمــر بذلــك القــرآن: 

ــا أَِعظُُکــْم ِبواِحــَدٍة أَْن تَُقوُمــوا لِلَّــِه َمثْنــى  َو فـُـرادى( ]ســبأ/46[ يقــول اللــه عز وجــل: )لََقْد أَرَْســلْنا  )قـُـْل إمِنَّ

رُُســلَنا ِبالْبَیِّنــاِت َو أَنْزَلْنــا َمَعُهــُم الِْکتــاَب َو الْمیــزاَن لِیَُقــوَم النَّــاُس ِبالِْقْســِط( ]الحديــد/25[ ال يقول »ليقوم 

األنبيــاء بالقســط« ألن القســط أمــر شــعبي والعدالــة قضيّة شــعبية فابــد أن يتصــّدى لها الناس أنفســهم. 

نعــم كّل مــا يف ذلــك أن األنبيــاء يهــدون هــذه الحركــة ويحــّددون قواعدهــا وضوابطهــا ويشــحنون النــاس 

بالحافــز الــازم لهــا ويراقبونهــا مــن منصــب الواليــة، أمــا إجــراء القســط فهــو مســؤولية عى عاتــق الناس.
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ســقطت،  إذا  بحيــث  الحكومــة  تكــون  أن  »یجــب  الســتّينات:  بدايــة  يف  الراحــل  اإلمــام  قــال 

اإلمام)الفارســية(/ج1/ ]صحيفــة  لحفظهــا«  ويقومــون  حــداد  أيــام  ويعيشــون  النــاس  يُفَجــع 

يف  ويطّفــف  بتورّطهــا  الشــعب  يفــرح  النــاس،  عــن  انفصلــوا  إذا  »أمــا  قــال:  وكذلــك  ص117[ 

العمــل ويتهــرّب مــن دفــع الرضائــب، بينــا إذا اتحــدوا فحينئــذ يبيــع النــاس البســاط الــذي 

اإلمام)الفارســية(/ج1/ص123[ ]صحيفــة  للحكومــة!«  ويقّدمونــه  اللــزوم  عنــد  أقدامهــم  تحــت 

اآلن إذا أشارت الحكومة على الناس بأن ال يشتروا دوالًرا، هل يستجيبون؟! لماذا؟
وكذلــك قــال )ره( يف بدايــة انتصــار الثــورة: »أحــد أســباب ضعــف الــدول اإلســامية عــدم التفاهــم بــني 

الحكومــات وبــني الشــعوب. الحكومــة قــد نــأت بنفســها عــن الشــعب والشــعب قــد أســاء الظــّن بهــا؛ 

فلذلــك إن تّورطــت حكومــة يف مشــكلة اقتصاديــة، مل يســاعدها الشــعب يف حلّهــا أبــدا. الحكومــات إذا 

أحســنت التعامــل مــع الشــعب، لــن يصــاب أحدهــا مبشــكلة« ]صحيفــة اإلمام)الفارســية(/ج9/ص250[

اآلن إذا أشارت الحكومة عى الناس بأن ال يشرتوا دوالًرا، هل يستجيبون؟! هذا يف حني أن الحكومة يجب 

أن تقــدر عــى مصارحــة النــاس وترتّجاهــم أن يبيعــوا دوالراتهــم لينخفض ســعره. حكومة بأربــع وعرين 

صوتــا تقــول للنــاس: »ال تســجلوا الســتام الدعــم الحكومــي« وإذا الجميع يســّجل! ما هو الســبب؟ عندما 

يراكــم النــاس متأخريــن يف شــفافية العقــود الحكومية عــن دولتنــا الجارة أفغانســتان، كيف يســاعدوكم؟! 

إذا أصبحتــم يف الرتبــة الخامــس والســبعني بــني البلــدان يف شــفافية امليزانيــة، فكيــف يســاعدكم النــاس؟!

قال اإلمام الخميني)ره(: كما انتصرنا في الحرب بمشاركة الناس، فأشركوهم في التجارة أيضا
قال السيد اإلمام)ره(: »إذا كان الشعب بعيدا عن الحكومة، وأرادت الحكومة أن تستثمر الشعب وتحلبه، 

هنــا تتبلــور الدكتاتوريـّـة... إذا شــعرتم يوًمــا بأنكــم تــوّدون أن تضغطــوا عى الشــعب فاعلمــوا بأنكم عى 

وشــك الدكتاتوريـّـة. واعلمــوا حينئــذ أن الشــعب قــد رغــب عنكــم. مــا دام النــاس حارضين ويســاعدونكم 

]فأنتــم عــى خــر[ لــوال النــاس ملــا اســتطعتم أن تديــروا هــذه الحــرب« ]صحيفــة اإلمام)الفارســية(/ج18/

ص79[ وقــال أيضــا: »أرشكــوا الشــعب يف جميــع األمــور، فــإن الحكومــة ال تقــدر وحدهــا أن ترفــع هــذا 

الِحمــَل الــذي عــى عاتــق النــاس... كــا انترتــم بحمد اللــه يف هذه الحــرب مبشــاركة الناس وســتزدادون 

نــًرا، بإمكانكــم أن تديــروا شــؤون البلــد مبشــاركتهم أيضــا. أرشكوهــم يف التجــارة وأرشكوهــم يف جميــع 

ــم  ــم. نع ــر عليه ــوا األم ــا تعرقل ــدارس ف ــئوا م ــة، وإذا أرادوا أن ينش ــاس يف الثقاف ــوا الن ــور. أرشك األم

البــد مــن اإلرشاف والبــد مــن النقــد ولكــن ال تعرقلــوا أمرهــم.« ]صحيفــة اإلمام)الفارســية(/ج20/ص56[
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النقود  قانون  1ـ  البلد/  في  واالقتصاد  التجارة  حركة  أمام  الخمسة  العظيمة  الموانع 
البلد في  والمصارف 

مــا الــذي يجــب علينــا اآلن؟ ومــا هــي الثغــرات التــي يلــزم ســّدها يف االقتصــاد؟ ملــاذا ال متــي 

ــع  ــع عظيمــة: املان ــاء االقتصــاد خمســة موان ــد حــّدد عل ــدا؟ لق ــد جيّ ــة التجــارة والعمــل يف البل حرك

ــذا  ــارف له ــود واملص ــون النق ــّر. قان ــب أن يتغ ــذي يج ــد وال ــارف يف البل ــود واملص ــون النق األول: قان

ــزال  ــه ال ي ــه، ولكن ــم تعديل ــم يت ــرتة ث ــق لف ــّرر أن يطبّ ــن املق ــكان م ــات، ف ــود إىل الثانين ــد، يع البل

ــع  ــم يخض ــنني ث ــَس س ــرى خم ــّرر أن يُج ــن املق ــا؟! كان م ــاء مجتمعن ــن عق ــابق. فأي ــه الس ــى حال ع

ــارف  ــود واملص ــون النق ــمح قان ــاذا س ــا! مل ــام أعينن ــارف أم ــاكل املص ــزال. ومش ــه ال ي ــات، ولكن لتعدي

ــارف  ــوم املص ــّرر أن يق ــن املق ــل كان م ــارف؟ أوه ــت إرشاف املص ــات تح ــذه املؤسس ــأ كل ه أن تُنش

بأعــال كهــذه؟ البــد مــن إصــاح النظــام املــريف يف البلــد وال عاقــة لهــذا املهــّم بهــذا التيــار أو ذاك.

2ـ قانون العمل/ ال ينبغي لقانون العمل أن يضاعف روح العمل الوظيفي والعمالة في البلد
لقانــون  ينبغــي  ال  ولكــن  برّمتــه  العمــل  قانــون  أرفــض  ال  أنــا  العمــل.  قانــون  الثــاين،  املانــع 

أن  العمــل  لقانــون  البــّد  البلــد.  يف  والعالــة  الوظيفــي  العمــل  روح  يضاعــف  أن  العمــل 

يدعمهــا.  كــا  العمــل  ويدعــم  الجيّــد  العامــل  يدعــم  كــا  الجيّــد  العمــل  صاحــب  يدعــم 

تعديلــه. عــى  يعــزم  أو  يجــرأ  أحــد  ال  ولكــن  وموانعــه  العمــل  مشــاكل  مــن  يشــي  الــكل 

3ـ قانون الضرائب
املانــع الثالــث، قانــون الرضائــب. هنــاك ثغــرة كبــرة يف قانــون الرضائــب قــد عالجوهــا يف غــر 

ــدا  ــِذل جه ــي مل تَب ــة الت ــروة الضخم ــو: »ال ــرة وه ــه دول كث ــون أقرّت ــاك قان ــدول. هن ــن ال ــل م قلي

لهــا فابــد أن تدفــع عليهــا رضائــب كبــرة« فعــى ســبيل املثــال إن كانــت لديــك قطعــة أرض 

األضعــاف،  ليلــة وضحاهــا عــرات  بــني  فتضاعــف ســعرها  بجنبهــا شــارًعا عريًضــا  مــّدوا  ثــم 

أكــر. يدفــع رضائــب  أن  فعليــه  الحــال،  بطبيعــة  الــروة  هــذه  عــى  يتعــب  مل  هنــا صاحبهــا 
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4 و 5ـ قانون التجارة وقوانين التأمين االجتماعي/ التأمين االجتماعي مفلس!
املانــع الرابــع، هــو قانــون التجــارة الــذي يعــود إىل أواخر الســتّينات. واملانــع الخامس هو قوانــني وضوابط 

التأمــني االجتاعــي والتــي هــي فاجعة مبعنــى الكلمة. وميكننــا القول بأنها تشــّكل املانع األكــر أمام حركة 

التجارة يف البلد! أساســا قطاع التأمني االجتاعي والتقاعد، بان فََشــلُه. يقولون: »أوِدع إلينا أموالك، لنتاجر 

بهــا يف هــذه الــركات، لــي ندفــع لك راتبًا بعــد التقاعــد« ولكن هذه الــركات مترّضرة ومفلســة. ولذلك 

بعــد مــا تتقاعــد وأردت أن تســتلم راتــب التقاعــد ال تحصــل عــى مــال موجــود، إذ مل يحصــل ربح أساســا.

قال اإلمام)ره(: ال تسلّموا زمام حياة الناس بيد موظّف!
أحــد الــوزراء األوائــل بعد انتصار الثورة كتب يف مذكّراته: »ســألُت اإلمــام)ره(: هل يجب أن تكون الصناعة 

والزراعــة والتجــارة بيــد الحكومــة أم بيــد النــاس؟ قــال اإلمــام)ره(: ســلّموا الزراعــة واإلســكان والصناعــة 

والتجــارة إىل النــاس. مل يكــن اإلســكان يف ضمــن ســؤايل، ولكــن اإلمــام أضافــه. ســألته إىل أي حــد نســلّمها 

إليهــم؟ قــال: يجــب أن تســلموها إليهــم كلّهــا، والحكومــة فلتــرف ولتضــع قوانني وتهــدي وتراقــب... ثم 

قــال: ال تســلّموا زمــام حيــاة النــاس بيــد موظـّـف« ]بــرای تاریــخ می گویــم )أقــول للتاريخ(، محســن رفيق 

دوســت، ص407[ عندمــا نقــول »یجــب أن تصغــر الحكومــة« يتبــادر إىل ذهــن الكثــر »تســليم الــركات 

وحســب«! كا؛ فــإن قضيّتنــا ال تقتــر عــى هذه، بل يجــب إصاح تدّخــل الحكومة الخاطــئ يف االقتصاد.

أي مراحل طويناها لكي يصبح نظامنا شعبّيا؟
نحــن ومــن أجــل أن نجعــل نظامنــا شــعبيّا طوينــا مراحــل عــّدة. املرحلــة األوىل: أســقطنا نظاًما اســتكباريّا 

بطريقــة شــعبيّة. املرحلــة الثانيــة: انتخبنــا مســئولينا ووكائنــا بصــورة شــعبيّة، بغــّض النظــر عــن مــدى 

صاحهــم، ولكــن نحــن الذيــن انتخبناهــم عــى أّي حــال. طبًعــا كلّــا متــّر الســنني ونتقــّدم أكــر يجــب 

أن نصلــح اختياراتنــا لــي ال نخطــئ يف االنتخــاب. قيّمــوا مــدى عقــل هــذا اآلدمــّي الــذي يقــرأ بيانًــا يف 

مجلــس الشــورى اإلســامي ويقــول: »ســبب مشــاكلنا هــو أننــا دخلنــا يف رصاع مــع العــامل منــذ انتصــار 

الثــورة! فابــّد اآلن مــن اجــراء اســتفتاء لنعــرف هــل نواصــل رصاعنــا أم نكــّف؟« وهــل نحــن نصــارع 

العــامل؟! هــذه إحــدى التهــم التــي لصقهــا البعــض باإلمــام)ره( يف زمــن حياتــه وعــى إثرهــا متّنــى املــوت! 

هــل مشــاكلنا بســبب مــا يُّدعــى بأننــا نصــارع العــامل أو أن قانــون تجارتنــا يفطــن عــى الســتّينات؟! أو 

أن ضوابــط التأمــني االجتاعــي الخاطئــة والغــر الرعيــة لتوفــر العمــل هــي التــي أحدثــت مشــاكل؟
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لقد دافعنا عن البلد شعبّيا ولكن لم نقم ببنائه شعبّيا
ــي  ــي أن نبن ــة، كان ينبغ ــة التالي ــعبيّا. ويف املرحل ــد ش ــن البل ــا ع ــا دافعن ــي أننمي ــة ه ــة الثالث املرحل

البلــد شــعبيّا ولكــن مل نفعــل ذلــك. مل تســمح األنظمــة والهيــاكل بــأن نبــارش بنــاء البلــد بنفــس النمــط 

ــة  ــع لتقوي ــو الجمي ــث يصب ــم بحي ــة والتعلي ــة ووزارة للرتبي ــاة ومدين ــى بحي ــد أن نحظ ــعبي. الب الش

ــدة. ــي الرائ ــون ه ــّدم وتك ــب أن تتق ــم يج ــة والتعلي ــل وزارة الرتبي ــاس. لع ــق الن ــن طري ــاد ع االقتص

تفويض  تّم  فقد  بلدنا  في  أما  الناس/  طريق  عن  ُيكَشف  العالم  في  الفساد  من   %45
ذلك في  الرقابية  األجهزة 

البــّد لإلذاعــة والتلفزيــون أن تعالــج موانــع العمــل والتجــارة دامئــا، فــا ينبغــي إيــكال كل يشء للقضــاء. 

يُكَشــف اآلن 45% مــن الفســاد يف العــامل عــن طريــق النــاس و10% مــن الفســاد تكشــفه األجهــزة الرقابية. 

بينــا يف بلدنــا فقــد تــم تفويــض األجهــزة الرقابيــة يف كشــف أكــر الفســاد. نحــن مل نحــدد نظاًمــا جيّــدا 

لكشــف الفســاد. يف البلدان األخرى يشــّجعون عى كشــف الفســاد ویکافئون عليه ويقولون: »أي موظّف 

أو عامل كشــف فســاًدا يف عقد ما، نكافئه مبا يتناســب مع حجم الفســاد الذي كشــفه، كا يُحَفظ اســمه 

ليأمــن رّش مــن فضحهــم.« إن مل نبــارش عمــا اقتصاديـّـا وبقينــا ضعفــاء فــا الفائــدة بعــد ذلــك يف هتافنــا 

باملــوت إلرسائيــل. نحــن إن بقينــا ضعفــاء وانتر العــدّو يف الحرب االقتصاديــة، ســننتهي إىل كرباء أفجع!


