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رﺟ أﺑ ﺳﺔ
ﻞ أﺣ  أﺳﺎً ﺎن اﻟﺎﻟ ﻞ ﻠﻊ اﻟﺎم اﻟﯾ ،اﻟ رأ ﻪ ﺎﻣﺎً ﻣ اً ﻣ ﺣ أﻧﻪ ﻞ رﺎً ﺳﺎﺣ اً ،"2020" وﻟ  ﺑﺎل أﺣ ،ﺄﻧﻪ ﺳﻞ ﺑ ﺎﺗﻪ
ﺣﺛﺎً ﯾﻟل اﻟﻧﺎ ،وﻸﺎ ﺧﺎً وﻠﺎً ،ﺎ  اﻟﺎل اﻟ ﻲ ﻠﻪ اﻵن ،وﻲ اﻟﺔ ﻟ  أﺣ ﯾر أن ﯾﻞ اﻟﺎس ،ﻞ اﻟﺎس ﻲ أﺟاء اﻟرة ،ث وﺣ
ﻟرﺟﺔ أن ﺢ ﻣﺎدة اﻟاول اﻹﻼﻣﻲ ﻞ أدواﺗﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﺎﺋﺔ واﻹﻟوﻧﺔ واﻟﺷﺎل ﻣﺎ ،إﻟﻰ ا اﻟ اﻟ ﯾﻞ اﻟﺎس ﻪ ﻟﻞ ﻧﻬﺎر ﺄﺧﺎر اﻧﺎر وس
روﻧﺎ ،وﻣع ﺿﺎﺎﻩ ،ﻲ أرﺔ أﻧﺎء اﻷرض.

ﻲ اﻟﺔ ﺗاﺟﻪ اﻟﺔ ﻞ ة أوﺔ ﻣ ﻣﻞ ا اﻟع ِ
اﻟ ،وﻲ اﻟن اﻟﺎﺿﻲ وﺎﻟﯾ ﻞ ﻣﺔ ﺎم ﺎﻟ ،واﺟﻬ اﻟﺔ اﻹﻧﻠﻧ ا اﻷﺳﺎﻧﺔ اﻟﻲ ﺟﺎءت ﻲ
أﺎب اﻟب اﻟﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﺎ ﺑ ﺎﻣﻲ  ،1920_1918وﺣت أﻛ ﻣ ﺧ ﻣﻠن ﻞ ،وﻣ ﺛ واﺟﻬ اﻟر اﻟ ﺣ أﺿﺎف ذﻟ اﻟ  ،
اﺎر أن ﺣﻠﺔ ﯾ اﻟﺿ ﻣ اﻟﺎﺎ ﺎﻧ أﻛ ﻣﺎ ﻠ اﻟﺎن اﻟﺎﻟﺎن ﻣﺎً ،ﻟ ﻣﻰ ذﻟ ﺄن "ﻛروﻧﺎ" ﻣﻊ ﻟﻪ أن ﯾﻊ ﻣﻼﯾ اﻟﺎﺎ ،ﻟ ﺳ
اﻻﺎم اﻟﺎﻟﻲ د إﻟﻰ "ﺛرة اﻻﺗﺎﻻت" ﺑ اﻟ ،واﻟﻰ زﺎدة اﻟﻲ ﺎﻟﺎة ،وﻷﻧﻪ رب ﺿﺎرة ﻧﺎﺔ ،ﺈن اﻟﻬﻠﻊ اﻟ أﺻﺎب اﻟﺎس  ﻬر ﻣض ﻟ ﻟﻪ ﻟﺎح ،
دﻊ اﻟول إﻟﻰ اﺗﺎذ إﺟاءات ﻣدة ﺎﻟل ،أ إﺎﻣﺔ ﻣات اﻧﺎرﻩ ،ﺎ ن اﻟﺎﺑن ﻲ اﻟ اﻟﻲ ﺑ اﺣﺎﻟﻲ اﻟﺎء ،وﻲ اﻟﺔ اﻷﻠﻰ ،واﻟت.
ﻧ اﻟ ﺑرﺎ وﻧﺎﻣﻬﺎ اﻟ واﻟﺎرم ﻲ ﻣﺎﺻة اﻟض ،ﻟرﺟﺔ أﻧﻪ ﺗﻼﺷﻰ ،ﻞ أن ﺗﻠ  اﻟﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻼج ،ﻟ ﺈن ﻟء اﻟ ﻣ اﻟول إﻟﻰ ض
ﺣ اﻟل ،وم اﻟﺎح ﺎﻟﻊ ﻲ اﻷﺳاق واﻷﻣﺎﻛ اﻟﺎﻣﺔ ،إﻻ ﻲ أﺿ اﻟود ،وﺗﻞ اﻟارس واﻷﺎل اﻟﻣﺔ ،ﻞ ﺗﻠ اﻹﺟاءات أﺛ ﻧﺎﻬﺎ ،ﺎ ﺣث
ﻲ اﻷردن وﻠ ،وﺣ ﻣﺎ زاﻟ اﻷﺧﺎر ﺗﺎﻊ ﻣﺎ ث ﻣ إﺻﺎﺎت ﺟﯾة ،ﻟ ﻣ ﺿﺎﺎ ﺟد ﻲ  ﻣﺎن ودوﻟﺔ ﻟﻠض ،ﺈن ﻻ أﺣ ﻪ اﻟف ﺑﺔ ﻠﻰ
اﻷرﺎم ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣوﻲ ﻣﺔ اﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔ ون إﻟﻰ أن أﻞ ﻠﻼً ﻣ ﻧ اﻟﺎﺑ ﺎﻟوس ﻻ ﺗﻬ ﻠﻬ أاض اﻟض ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻻ ﯾ ﻬ ،وأن
ﻣ ﻣ ﺗﻬ ﻠﻬ أاض اﻟض ﺗﻬ ﺎ ﻟ ﺎﻧ أاض ﻧﻟﺔ ﺑد ﺧﺔ ،أ ﻻ ﯾ إدراﺟﻬﺎ ﺎﻻت إﺻﺎﺔ ﺑـ "اﻟروﻧﺎ".
اﻟﻬ ﻲ اﻷﻣ ،أن اﻟﻠ اﻟﺎم ﻟ ﯾﻼﺷﻰ ،إﻻ ﻣﻊ ﺣ اﻟض ﻲ ﻞ دول اﻟﺎﻟ ،وﺗاﺟﻊ د اﻟﺎﺑ ﻪ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺗاﺟﻊ د ﺣﺎﻻت اﻟﺎة ،واﻷ اﻟﺻﻞ ﻟﻠﺎح
ﻪ أن ﻲ ﻠﻪ ،وأن ﺎﻟﺞ اﻟﺎﺑ ﻪ ،ﺎ ﯾد إﻟﻰ ﺷﺎﺋﻬ ﻣﻪ ،ﻟ ور أن ﺎك أﺧﺎ اًر ﻣاﺗة ﺗل ﺄﻧﻪ ﺗ اﻟﺻﻞ ﺎ أو ﺎك ﻟﻠﻞ أو اﻟﻠﺎح ،إﻻ أﻧﻪ
ﺎﻟﺎﺑﻞ ﺎك ﺗﺎت ﺗل إن اﻟﺻﻞ ﻟﻠﻼج ﺎج وﺎً  ،ن ﺑ ﺗﺔ أﺷﻬ وﺎم وﻧ ،ﻟا ﺈن أﻠ اﻟ ﺄن اﻟ ﺳﻠن ﻣﻬ ﺑـ "ﻛروﻧﺎ" ﻣ ا
اﻟﺎم ،وأﺎً ﺗ اﻟﺔ ،ﺈن اﻟض ﺳ  ،اﻟ  ﻣﻞ اﻟﺎﺎ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺳن  ذ ﺑﻬﺎ ،ﻟ ﻣﺎ ﺳﻰ  ذﻟ  ،اﻷ ﺑأﯾﺎ.
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أوﻻً _ ﺳﻠ" ﻛروﻧﺎ" وراءﻩ ﺧﺎﺋ اﺎدﺔ ﺎﺋﻠﺔ ،ﻣ ﺟاء ﻣﺎ ﺻﻪ اﻟول ﻣ أﻣال ﻟاﺟﻬﻪ وﻣﺎﺻة اﻧﺎرﻩ ،ﻟ ﻣﺎ ﻧ  ﻬرﻩ ﻣ ﺗﻞ ﻟﻠﺎة اﻟﺎﻣﺔ،
وﻟ ﺈﻧﻪ ﻣﻊ أن ﺗن ﻲ ﻣﺣﻠﺔ ﻣﺎ " ﻛروﻧﺎ"  ،اﻧﻬﺎرت اﺎدﺎت ﺿﺔ أو ﺔ ،ﻟ أُﺛﻠ اﺎدﺎت أﺧ ،وﺗﺎﺄ ﻧ اﺎدﺎت ﯾة ،ﻲ ﺎﻟ ﻠﺎ
ﻧف ﻣ اﻟﺎ واﻟاع اﻟ ﺑ أ اﺎدﺎت اﻟن ﻪ.
ﺛﺎﻧﺎً_ ﻻ ﺑ أن ﯾﻠ اﻟﺎﻟ درﺳﺎً ﻣﺎدﻩ ،أﻧﻪ أﺻﺢ ﻣﺎً ﺎً واﺣاً ،ﻻ ز أن ﻻ ﺗ اﻟول واﻟب اﻻﺎم اﻟﺎﻲ ﺎ ث اً ﻬﺎ  ،ﻬ اﻟﺎء ﻲ
اﻟ أوﻻً ،ﻟ ﺗﻬ اﻟ ﻣ اﻟول وﺗﺎﻞ اﻹﻼم اﻟﺎﻟﻲ أﺧﺎر ﻣﺎ ث ﻲ اﻟ اﻟﻲ ،ﺎ ﻟ ﺎن ﺷﺄﻧﺎً ث ﻲ  آﺧ ،أو أﻧﻪ ﺟء ﻣ ﺣب ﺑﻟﺟﺔ ﺑ
و ،ﻟ ﺣ اﻧ ﺔ ﻟرﺟﺔ أن ﻰ ﻧ %90 ﻣ دول اﻟﺎﻟ ،اﺧﻠ اﻻﺎم ،وت اﻟﺔ ﺎ ﻟ ﺎﻧ ﻣﺣة ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ و ﺧﺎرﺟﻲ!
ﺛﺎﻟﺎً_ ﻻ ﺑ ﻣ إﺎدة أوﻟﺎت اﻻﺎم اﻟوﻟﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟون اﻟﺎخ واﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔ  ،أن ﺎﻟﻎ ﺎﻟ اﻟﺎم اﻟﺎﻟﻲ أﺣﺎد اﻟ ﻲ اﻹﻼء ﻣ ﺷﺄن "اﻟﻪ" ﻟرﺟﺔ
ﺻف ﻣﻠﺎرات اﻟوﻻرات ﻠﻰ ﻣﻼ ة اﻟم وﻠﻰ اﻟﻼ اﻟوﻟ ،ﻣﺎﺑﻞ م اﻻﺎم ﺎ ﯾﻬد اﻟﺔ ﺎ  اﻟ اﻟﺎﺧﻲ ،وﻲ اﻻﺎم ﺎﻟات اﻟﻠﺔ
وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟ.
راﺎً_ ﻧﻊ أن ث ﺗ ﻣﺎ ﻠﻰ اﻟﺎم اﻟﺎﻟﻲ ﻟﻬﺔ أن ﯾرك أﺔ أن ﯾ ﻧع اﻟد ﻣ ﺎدﺗﻪ اﻟﺎﻟﺔ ،ورﺎ ﺎﻧ دة ﺗﻧ ﻻﻧﺎد ﻣﻠ اﻷﻣ ﻟﻠ ﻲ
ﺗاﺎت "ﻛروﻧﺎ" ﻣﺎ  إﻟﻰ ا ،ﺎﻟﺎم اﻟﺎﻟﻲ أﺻﺢ ﻣﺎﻟﺎً أن ن أﻛ اﻟﺔ وﺗازﻧﺎً واﺎﻣﺎً ﺎﻷاف واﻟ واﻟاء ﻣﺎً ،وأن ﻣاﻧﺔ اﻷﻣ اﻟة ﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ﺑد ﺗﻲ اﺣﺎﺟﺎت اﻟﺔ وﻣاﺟﻬﺔ اﻟ واﻟ اﻟﺎﺧﻲ ،واﻻﺎم ﻞ ﻣﺎ ث ﻣ ارث ﺑﺔ ،وﻟ ﺎ ﺣث إزاء اﻟاﺋ اﻟﻲ اﻧﻟ ﻲ ﺎﺎت أﺳاﻟﺎ
ﻞ و. 
ﺧﺎﻣﺎً_ ﯾﻰ ﻣﻊ ذﻟ اﻷ و ،أن اﻟﺎ اﻻﺎد ﺳﻞ ﻣداً ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑ اﻟﻻﺎت اﻟة واﻟ ،اﻟﻲ ﯾو أﻧﻬﺎ ﺧﺟ ﻣﺎﺎة وﺄﻞ اﻟﺎﺋ اﻟﺔ ﻣ
ﻣﺔ "ﻛروﻧﺎ" ،وﻲ اﻵن ﺗ ﻟﻠﺔ أوﺿﺎﻬﺎ ﻟﻼﻧﻼق ﻣ ﺟﯾ ،ﻲ رﺣﻠﺔ اﻟ اﻻﺎد اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗ ﻠﻬﺎ ﻣ ﺳ ،ﺎ رﺎ ﺗ اﻟﻻﺎت اﻟة،
ﺧﺎﺻﺔ  أن رﺻت ﺗﻠﻧﺎت اﻟوﻻرات ﻟ أزر اﺎدﺎ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ "ﻛروﻧﺎ" إﻟﻰ اﻟ ﻣ ﺟﯾ ،ﻲ ض "اﻟﺎوة" ﻠﻰ  اﻟول اﻟﺔ ،اﻟﺔ ﺎﻟﯾ ،ﺎ
ﻠ ﻞ ﻧ ﺎﻣ ،ﻟ ﻩ اﻟة ،ﻻ ﻣاﻧﺎت ﺗﻠ اﻟول ﻣﻠﺔ ﺎﻷﻣال ،وﻟ ﺎك ﻣ" ﻊ"  ﻟاﻣ ﺗﻬﺎ ﻪ ،ﻟا ﻠﻰ اﻷرﺟﺢ اﻟل ﺄن ﺎﻟ ﻣﺎ 
"ﻛروﻧﺎ" ﺳن ﻣﻠﺎً ﺎ ﺎن ﻠﻪ ﻠﻬﺎ ،ﻠﻰ اﻟ اﻻﺎد ﻠﻰ أﻞ ﺗﯾ.
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