سعادة الدكتور طالل أبوغزاله في لقاء خاص
موقع بنت جبيل

عمان – األردن
 21حزيران 2020

المحاورة ،ريما حمدان:
بداية أحب أن أعايدك وأعايد جميع األباء في هذه المناسبة وهي عيد األب الذي يصادف اليوم ،الحديث اليوم
سيتناول ملفات كثيرة ال سيما ملفات سياسية وإقتصادية...

د .طالل أبوغزاله:
أنا حاضر وتحت أمرك.

المحاورة ،ريما حمدان:
يعطيك العافية ،في عام  2020توقعت أزمات ومنها الحرب ،هذه الحرب التي قمت بالتحذير عنها ما هي؟
وكيف ست تتتهون؟ هو ست تتتتوقع حرب حقتصت تتادية محصت تتو ة في هذا المإال؟ أم أنها ست تتتتطو حل حرب أست تتلحة
دما ؟

د .طالل أبوغزاله:

توقعاتي كانت في عام  2017وليس حديثا بأن هذا العام كما تفض ت ت تتلتي س ت ت تتي ون عام األزمات ولم ي ن هناك
في األفق قص ت ت ت ت تتة الهو ونا ،األزمات المزص ت ت ت ت تتود بها األزمات ااقتص ت ت ت ت تتادية بم تل

أنواعها وأن هذه األزمات

ستتتيدي حل كدتتاد ك ير مثو الهدتتاد الذي حصتتو بامرو ا وضتترب العالم بأامل عام  1929واستتتمر حت عام
 1933ومن الواض تته أن بدأ اانهمام مم جميع التصت تروحات أننا أمام مد تتتز و م دهر خالفت أيي بد تترعة
وبزيت مزتنعا حست تتتنادا حل د است تتات ح ي ية ومعلومات ح ي ية بأننا ست تتنواج ست تتنة

ت تتابة هذا العام وفوق هذا

الوضت تتع ااقتصت تتادي المتعثر جاءت الهو ونا مثو الذي يصت تتب ال وت عل النا حيث أدت حل ست تترعة توج
ااقتص ت تتاد حل الهد ت تتاد وزادت من حإم ولهي ن تص ت تتر في نهاية عام  2020لن ي ون هناك دولة في الدنيا
لديها نمو في الناتج الزومي أي أن جميع حقتصتتادات العالم بداية من امرو ا حل الصتتين ستتي ون لديها انهمام
في الناتج الزومي بندت ت تتبة تتراو %بين

 10و12

ست ت تتلبا أي تحت الصت ت تتفر فلن تنإو أي دولة من الدنيا من

هذا الهدت تتاد وست تتي ون األاثر تضت تتر ا هو ااقتصت تتاد األمرو ي ف حا نحن أمام ح يزة يعلمها
أمام ستتنة

ت تتاحب الز ار أننا

تتابة وبما أن الرتيس ترامب بالندتتبة ل هذه ستتنة حنت اب في نوفم ر لن يدتتتطيع مواجهة الشتتعب

وااقتصت تتاد مدمر فهو مضت تتطر أن يدفع مما ييلر ست تتل يا في زوادة بعإ مي انية الدولة والد ت ت ب في حلك حت
يدتطيع دعم ااقتصاد ودفع واتب للعاطلين عن العمو حيث بلغ عددهم 20

من س ان امرو ا ،ححا هنالك

أزمة ح ي ية أزمة حقتصتتاد وبطالة والهو ونا حيث كان من ستتوء حر امرو ا أن تهون األاثر تضتتر ا في العالم
وبلغ عدد الوفيات بامرو ا لوحدها تزروبا يش و بع الوفيات بالدنيا.

المحاورة ،ريما حمدان:
دكتو أبوم ال  ،حضت ت ت ت ت ت تترتك حذ ت من حرب عالمية لالثة فهي ال تشت ت ت ت ت ت تتب الحرب العالمية األول والحروب
التزليدية فهو هذا مم ن وهو يتإ العالم نحو نظام جديد وكيف س ت تتتنتهي هذه الحرب هو هي ب تفاويات و به
أم بماحا؟

د .طالل أبوغزاله:
هذا هو ما أ دت أن أ تتو حلي بما أن الوضتتع ستتيء وستتي داد ستتوءا في األشتتهر الزادمة ححا الرتيس األمرو ي
س ت ت تتيواج مشت ت ت ت لة ح ي ية ليس ل بديو من أن يطلب عون أو تفهم أو تعاون الص ت ت تتين ،العالم االن في قطبان

ليس كما كان ق و سبعون سنة هناك قطب واحد وهو امرو ا ،أما االن انزدمو حل قدمان فروق امرو ي واخر
ت ت تتيني ك منهما ل حلفا ه ،امرو ا تعتزد بأن الصت ت تتين تلمت اقتصت ت تتادها وقامت بتص ت ت ترفات لد جة أن وزور
الحرب األمرو ي قال حن نمو ااقتصاد الصيني يش و خط ار عل األمن الزومي األمرو ي لذلك ال بد من أخذ
حجراء ،ما تروده امرو ا بعد كو هذه ااستف ازات التي تزوم بها مع الصين أن تإلس معها للتفاهم ووضع حلول
لتل ي متطلباتها فهي تزول أن الصت تتين س ت ترقتنا بتروليونات حزوق ملهية فهروة والصت تتين تزول ال يوجد هناك أي
شت ت تتيء ليتم بحث ف حا ال يوجد أست ت تتهو من أن تصت ت تتطنع حرب وأحد مراا األبحاث األمرو ية يزول حرفيا يزول
أحد مراا األبحاث األمرو ية أن ترامب يص ت ت تتطنع الحرب من خ ل أعمال كثيرة منها ض ت ت تترب باخرة في بحر
الص تتين أو أن يعمو حإ عل الدت تواحو الص تتينية لمنع دخول البض تتاتع أو أن يعلن مزاطعة كاملة للمنتإات
األمرو ية ووض تتع حاج أمام هذه المص تتاله فترد الص تتين بأن تحإ عل أموال الص تتين الموجودة في امرو ا،
الصين لها وداتع واستثما ات في امرو ا يزوم بالحإ عليها بحإة أن هناك حرب.

المحاورة ،ريما حمدان:
ايف تتألر منطزة الشرق األوسط والمنطزة العربية في هذه الحرب؟

د .طالل أبوغزاله:
او الدنيا س تتتتألر ولهن بد جات م تلفة ،أنا أعيد وأار بأن كو دولة تزر وتد تتتطيع كيف تتموض تتع من بزي
عل الحياد ي ون تأليره أقو وإن أ تتبحت طرفا محد تتوما عل طرف معين فأنت ج ء من الحرب والحرب لن
تهون حربا بالمعن التزليدي بو حجراءات حستف ازوة وإجراءات عد روة.

المحاورة ،ريما حمدان:
ما تزصت تتده ض ت تربات موضت تتوةية وض ت تربات معينة مثو ال وا ج لمصت تتاله معينة لدر الطرفين وألهداف م تا ة،
ولهن دعنا ندخو قلي ا ونزول أن الص ت ت تتين اليوم لديها توج أن ال ي ون هو المحو وأن ي ون محد ت ت تتوب عل

أي محو كما وأن لدي

ت تتداقات مع الواليات المتحدة األمرو ية كما أن لدي مصت تتاله و ت تتداقات مع الشت تترق

فما هو الحو وكيفية التحصيو كما تفضلتم؟

د .طالل أبوغزاله:
او دولة وض تتعها ي تل

عن الدولة األخرر ،دولة بها مواقع أمرو ية وجاء أمر أن تد تتتعمو هذه المواقع أنتي

ح ما متو طة وس تتيرد عل قاعدتك ححا كنت تزومين بتمووو الص تتين مثال عل حلك حيران وتم منع بواخرك من
المرو مما أدر حل ح ت ار ك بالمرو ودمرت باخرة النفط وبالتالي يحصتتو هناك حصتتا في منطزة الصتتين،
بالتالي ست ت تتتضت ت تتر الدول التي لها مصت ت تتاله ع ر بحر الصت ت تتين فهناك عوامو كثيرة تيلر عل الدول منها دول
ستتتدتتتفيد قد يصتتبه لزناة الدتتووس ويمة أا ر ألنها ستتتهون خط بدال من البحر الهادي ،ححا نحن أمام موض توع
يإب أن يد س في كو بلد بإوانب الم تلفة بالنهاية س ت ت ت تتيإلس الطرفان كما هو الحال في كو حرب للتفاو
لإلتفاق مما يض ت تتطر كو منهما للتنازل ،ححا قرأتي قانون ال يص ت تتر س ت تتتإدين أن موج لمنع حعادة ااعما في
سو وا وهذا سالة تدل عل أن أهمية حعادة ااعما في سو وا ومنعها مهمة المرو ا.

المحاورة ،ريما حمدان:
اليوم معظمنا م دعين وم ترعين ،الدت ت ت تيال اليوم حضت ت ت ترتك حكرت أن الدول يإب أن تحص ت ت تتن نفد ت ت تتها وو ون
موقفها الحياد وهذا هو التوج العام في ل نان وأيضا في الدياسات الدابزة.

د .طالل أبوغزاله:
ل نان تحديدا في ح مها أنها بوستتط المعركة ألن باألستتاس مرتبط حقتصتتاديا وستتياستتيا مع الإامع الغربي ب يادة
امرو ا وفرندا وبروطانيا وميرها وهذه الدول هي حتما طرف بالحرب ألنها تتبع امرو ا ف حا نحن من خ ل هذا
الوضت ت ت تتع ست ت ت تتنواج ضت ت ت تتغط من الإانب الغربي وتحديدا األمرو ي كي ي ون لنا موق

من جهة أخرر الإانب

الصت ت تتيني لدي قد ات أاثر ب ثير من الإانب الغربي ليعطي ،شت ت تتيء عإيب أن خ ل الث ث ست ت تتنوات األخيرة
ومنذ بداية مشتتروع الح ام والطروق امرو ا استتتثمرت في خط هذا الح ام ل لة ول لون تروليون وإن أ دنا تحليو

حإم الرقم نحن نعلم أن ااقتص ت ت ت تتاد األمرو ي بأامل عش ت ت ت تترون تروليون ،عندما تهون دولة قاد ة أن تد ت ت ت تتتثمر
ولديها الزد ة من حيث أن تهون حليفا حقتص تتاديا س تتتلإأ حل حس تتتزطاب ل نان وأمثال بمش تتا وعها التي هي قاد ة
عل أن ترت ها ل ناء ودعم ااقتص ت ت تتاد الوطني ولهن لد ت ت تتوء الحر أن الطرف االخر من الصت ت ت تراع يزوده مايا
ست تتل ي ال مفر من وهو المصت تتلحة ااس ت تراتيلية .األمرو ان ي ضت تتعون في كو ق ار اتهم بالندت تتبة لل نان والمنطزة
لمعايير مص تتلحة حست تراتيو وعلنا يزولون حلك ليس ست ترا .هذا الوض تتع معزد يحتاج حل ةبزروة ل نانية ب يف يتم
التعامو مع كو طرف دون أن ند ت ت ت ت تتتف الطرف األخر ،الص ت ت ت ت تتين قاد ة وجاه ة أن تزدم المعونات والمش ت ت ت ت تتا وع
خص ت تتو ت تتا في مإال ال نية التحتية منها الههرباء والمياه والطرق ووس ت تتاتو النزو نحن بحاجة لهننا بحاجة حل
ض تتا امرو ا كيف نص تتو حل

تتيغة لنرض تتي الطرفين ،هنالك دول عربية حليفة المرو ا ولديها ع قات وليزة

ومشتتا وع مشتتتركة وإستتتثما ات مع الصتتين فأن نبز محصتتو ون في خيا واحد ليس مصتتلحة لنا امرو ا خيا
أول وأفضت ت ت تتو وأنا أحب هذا ال يا ولهن هناك خيا أخر بااضت ت ت تتاف ل من دون مزاطعة امرو ا وأخذ موق
ست تتل ي منها ولهن نزول هناك مواضت تتيع ومإاالت تدت تتتطيع الصت تتين أن تزدمها وليس امرو ا ،االن ت ني س ت ت ك
حديد في الدول وتدلمها كاملة ،مشروع كامو يزومون بتموول وتدليم هناك مإاالت كثيرة من مإاالت ال نية
التحتية ،أمرو ا تطلب من الصتتين أن تدتتاعدها في أزمتها ااقتصتتادية ولهن هذا اله م لم يصتتر %عمليا لهنها
عندما تطلب من الص ت ت ت ت تتين تعووض ت ت ت ت تتا عن حزوق الملهية الفهروة وأيض ت ت ت ت تتا تعووض عن الهو ونا اعتزادهم أن
الصتين هي ست ها وتعووض اخر عن ااجراءات التإا وة ألنها ليدتت من مصتلحتهم ،امرو ا تطلب المدتاعدة
بطروزة التعووض ت ت ت ت ت ت تات والعزوبات ولهن في الح يزة لنأخذ مث في امرو ا مي انية الدولة  2تروليون ونص ت ت ت ت ت ت ت
ومي انية الصت ت تترف للدولة  3تروليون ونص ت ت ت

أي أن هنالك عإ ست ت تتنوي تروليون أضت ت تتيف ل ل ث تروليونات

وه تتذا أ ت ت ت ت ت ت تتبه الم لغ أ بع تروليونتتات وهنتتاك تروليونين مطلوبين من الواليتتات المتحتتدة األميركيتتة لهتتو واليتتة
تعووضت ت تتا عن األض ت ت ت ار  ،نحن نتهلم عن  6تروليونات أي ل لة أضت ت تتعاف حإم المي انية ووعني حلك أن الدين
العام عند امرو ا أاثر من ل نان ،هذه دولة وضتتعها

تتعب يإب أن تإد م رج وبالتالي أتمن أن نإد م رج

بدت ت ت ت ت تترعة وت دأ عملية اازدها من هذه المنطزة ليس ألننا عظماء ومنطزتنا حست ت ت ت ت تتت ارتيإية ولهن ألنها المنطزة
األاثر دما ا في الدنيا بالتالي الدما فر ة.

المحاورة ،ريما حمدان:

بالعودة حل ل نان وال ص ت ت تتو ت ت تتية الل نانية ،ل نان كان يتمي بزطاع المص ت ت ترفي اليوم نرر أن هذا الزطاع هو
قطاع ضت ت ت ت تتايف ،اليوم ماحا يإب أن يفعو ل نان والح ومة الل نانية؟ هو ال طة ااقتصت ت ت ت تتادية هي كافية عل
مدر خمس سنوات لتعافي هذا الزطاع وعودة الثزة من المغتربين والمدتثمرون االجانب حل ل نان؟

د .طالل أبوغزاله:
من الواضتته أن هناك أزمة في ل نان س ت ها التركيبة الدتتياستتية والز ار ات الصتتاد ة عن مصتترف ل نان ،ما يإب
عمل هو أن يعود الزطاع المصترفي حل الحروة النزدية ،ال يم ن أن يأتي ل نان ستيولة ستواء من الل نانيين في
ال ا ج ومن مير الل نانيين أمثالي في ل نان ححا كانت وداتعي مإمدة ومحإوزة ،يإب أن نحر العملة وإن لم
ندت ت ت ت ت ت تتتطع تحرورها لن يدخو ل نان أي مبالغ حال ممن يح ونها مثلي ،فأنا بالرمم من وداتعي المحإوزة أحول
لم تب ل نان أل تترف علي وعل موتفيني فأنا لم أقلو أي اتب ولم أنهي خدمات أحد ،وهذا بد ت ب شتتعو ي
بمديولية حندانية وأيضا لفضو ل نان علي قدمت لها الجئا وكان لها فضو ك ير علي ،لانيا يإب أن نزر حن
اان نظامنا ديمزراطي أم ال ،ححا كان نظامك ديمزراطي يإب أن تنت ي مإلس نواب حت يمثو ح ادة الشتتعب
ووت ذ الز ار ات عن الشتتعب ،هذا الوضتتع جعو

تتعوبة في حت اح الز ار ات س تواء تإاه ال نك المرك ي مص ترف

ل نان ،لانيا كون مصتترف ل نان هو المدتتيول عن ستتياستتات المصتتا ف وق ار تها فهو مدتتيول عن حإ أموال
أي فرد من األفراد وال نك ينفذ ألن أمر من مص تترف ل نان ،التعاقد مع ال نوك والمص تتا ف ع قة مباشتترة ليس
ع قة بماحا أقرضتتت ال نوك الح ومة وال لموضتتوع ق ار ات وستتياستتات مصتترف ل نان هذا عزد يإب أن يحترم،
بما أننا نتهلم عن النظام المصت ت ت ت ت ت تترف علينا أن نزول كيف أنا أحترم وألق بأي حتفاق أوقع مع بنك ححا كان
مص ت ت ت ت تترف ل نان يد ت ت ت ت تتتطيع أن يأمر ب لغاء العزد ،فأمثالي يد ت ت ت ت تتتطيعون فع دعور أنني متعاقد مع مص ت ت ت ت تترف
والمصرف قام بحإ

ات ي بأمر من طرف لالث ال ع قة ل بااتفاق هنالك

المصرفي.

المحاورة ،ريما حمدان:

يغة تلغي أي لزة عل النظام

دكتو ط ل حضرتك تحدلت عن الت ت  Hair Cutوبمعر

حديثهم عن الت ت  Hair Cutاليوم البعض يزول أن

هتتذا األمر اقتطتتاع من أ زاق المتتديعين ولهن اليوم أال يإتتب أن ي ون هنتتاك مد ت ت ت ت ت ت تتاهمتتة من كبتتا المتتديعين
بااقتصاد الل ناني ع ر بما ضراتب تصاعدية معينة!!
د .طالل أبوغزاله:
هذا بز ار من في الدنيا س تتز ار !! أم أف طون!! بأي قانون في الدنيا الضت تراتب تفر
أنتي ال تدتطيعين أن تصد ي قوانين جديدة ت تل

الحزا عل عمو س تتابق

عما قمتي بتوويع عزد علي !

المحاورة ،ريما حمدان:
ححا س تتمحت لي دكتو ق و أن ندخو بهذا الموض تتوع والملفات األميركية والنزد والدوال  ،نحن نعلم أن
النزد الدولي ليس ميس ت تدت تتة خيروة حنما هو ميس ت تدت تتة تزوم ب عطاء الدول قرو
الص ت ت ت تتندوق في ل نان ،ما هو أيك بالمفاوض ت ت ت تتات التي جرت مع
سياسة من خا ج مهام ؟

د .طالل أبوغزاله:
بو

دق ومحبة لهذا ال لد ف أحد يحب ل نان أاثر مني.

المحاورة ،ريما حمدان:
ل نان يحبك بالتأايد.

د .طالل أبوغزاله:

تتندوق

وأيضت تتا حذ ت من تدخو هذا

ت ت ت تتندوق النزد الدولي وهو تعت ر أن ينتهج

موقفي مع ل نان وطني وعاطفي حت أس تتتطيع أن أ د الفض تتو لهذا ال لد ،ال نك الدولي والص تتندوق ميست تد تتات
أس تتمالها هو من دول منها امرو ا وحص تتتها هي األا ر وهناك دول أخرر كش تتركات مد تتاهمة ،وهناك ست ت ين
حت تزوم هذه الدول بالمد ت تتاهمة في

ت تتندوق النزد الدولي وهما النفوح واس ت تتتعمال والدت ت ت ب االخر هو الربه.

حوالي  20س ت تتنة اش ت تتتهت هذه المنظمات عن عإ ها المالي والدت ت ت ب في حلك أن الدول كانت م دهرة ليد ت تتت
بحاجة حل قرو

مما أدر حل شتت ت تته اايراد لدر هذه المنظمات وهذا بتزرور س ت ت تتمي من

لديهم مش ت لة موا د ألن الدول ال تزتر

ت ت ت تتندوق النزد أن

ألنها ليدتتت بحاجة .ليس هناك أي شتتك بأنها ليدتتت مشتتا وع خيروة

أو مثو اليوندت و أو ال ت ت ت ت ت ت ت ت  UNDPبو هي شتتركات تملهها دول هذا أوال ،لانيا ليس للصتتندوق والدول قلب أن
تحب وتهره مثلنا فامرو ا ال تملك حال مصاله وحزاتق كما قال لي جيمي كا تر ما تروده هو مصلحتها الزومية
الوطنية فزط ف ن كنا نظن أنها ترود مص تتلحتنا فنحن كثيرون ال راءة يإب التعامو مع كإهة اس تتتش تتا وة لتزديم
نصت ت ت تتيحة فزط دون التزيد واالت ام بما يزر  ،نحن نزوم بعمو التزا ور جميعها التي يزدمها ال نك الدولي للدول،
ال يد ت تتعدني حال أن ي ون هناك فروق اخر يوازي فروق

ت تتندوق النزد دون أن ند ت تتتد ت تتلم ونز و ش ت تتروط الغير

منط ي تتة واألهم من حل تتك أن ي ون هن تتاك فروق من ال راء ول ن تتان تتمي ب ثرة ال راء فيه تتا فهو بل تتد ع تتامر
بالهفاءات ب م ان تش ت ت ت ت ت يو فروق لإلست ت ت ت تتتغناء عن ااقت ار

من ال نك الدولي وميره .كيف!! أاثر حست ت ت ت تتتعمال

و رف لألموال في ل ث مإال الغذاء والدواء والتعليم يزوم هذا الفروق بد اسة أوضاع ال اعة ف لد مثو ل نان
عيب أن يدت ت ت تتتو د أي شت ت ت تتيء ز اعي من ال ا ج كذلك الدواء فأنا ال أطلب اختراع دواء للهو ونا فهو دواء بعد
 20ستتنة ب م انك حعادة حنتاج مع تغيير استتم فزط من دون أي تغيير في م ونات بهذا النظام أنت ال تحتاج
حل عملة أجن ية حال بمزدا 10

المحاورة ،ريما حمدان:
بالندبة لموضوع الههرباء!!

د .طال ل أبوغزاله:

من حركة النزد في ال لد و90

من الليرة الل نانية.

الههرباء أست ت ت ت تتهو موضت ت ت ت تتوع .فأنا كط ل أبوم ال ال أست ت ت ت تتتهلك كهرباء من الدولة بو لدي محطة توليد كهرباء
خا ت ت تتة فأنا اس ت ت تتتمدها من الش ت ت تتمس وال أحد ل حق في التدخو بهذا األمر .مع أن م ل

أيض ت ت تتا هناك ألوا%

الطاقة الشمدية.

المحاورة ،ريما حمدان:
األلوا %مدت دمة في مناطق محددة بل نان.

د .طالل أبوغزاله:
يإب أن ي ون هناك مصنع انتاج األلوا ،%سو وا بالرمم من الحرب حال أنها تنتج طاقتها من األلوا .%شركتي
أست دم بها المحطة ،ومن لي من خ ل األلوا %فأنا ال أدفع سوم كهرباء.

المحاورة ،ريما حمدان:
نعم دكتو  ،دعنا ن تم المل

الل ناني بدت ت تيال أنت تزول أن كو أزمة هي فر ت تتة!! اليوم أين م امن الفر ت تتة

في األزمة ااقتص تتادية الل نانية وكيف يم ن لل نان أن يد تتتثمر أزمت نحو اا ت ت حات وأن تهون هذه األزمة
فر ة حيإابية.

د .طالل أبوغزاله:
لدي حيمان ديني بأن األزمة هي فر ت ت ت ت ت تتة .فعندما بدأت الهو ونا هناك شت ت ت ت ت تتركات ازدهرت والد ت ت ت ت ت ت ب في حلك
الصتتناعات المعالإة للهوو نا فنحن نعلم أن هناك أمنياء الحرب .قمنا بعمو مشتتروع ال أستتتطيع االن ااع ن
عن  ،أيضتتا قمنا بعمو مصتتنع وهو أول مصتتنع في األمة العربية لصتتناعة الهم يوتر ،عندما بدأت قناعتي بأن
الحرب قادمة 90

من منتإات الهم يوتر تأتي من بحر الصتتين ولهن ححا تد ت ر بحر الصتتين وأ تتبه هناك

محا بة مما ييدي حل فر ت ت تتة لمنتإات بديلة في بلد بديلة لذلك قمنا ب نشت ت تتاء مص ت ت تنع لن ود العالم وليس فزط
األ دن ،في امرو ا اخترعت أشياء لتناسب األزمة ااقتصادية العالمية.
في ل نان كم عدد المصانع انتاج الهمامات؟

المحاورة ،ريما حمدان:
هناك مباد ات فردية نشأت لصناعة الهمامات في األ واف يم ن حعتبا ها باد ة أمو.

د .طالل أبوغزاله:
نحن ال نرود باد ة أمو!! انتي تدتطعين اانتاج من دون شرااة خا جية!!

المحاورة ،ريما حمدان:
أعود لديالي ما هي اايإابية التي من المم ن لل نان أن يدتفيد منها من األزمة؟

د .طالل أبوغزاله:
هناك دليو عل موقعنا ب م ان كو دولة أن تزوم بد است ت ت تتت وت تا ما يناست ت ت تتب منها ولهن ل نان يدت ت ت تتتطيع من
خ ل هذه األزمة تطوور حاتفا ه الذاتي في أملب المإاالت كما است ت ت ت ت ت تتتفدنا من األزمة فأنا أطالب من ست ت ت ت ت ت تتنة
 2001وقلت أن المدت ت ت ت تتتز و للتعلم والعمو الرقمي ،الهو ونا ححا لم تعمو قميا ست ت ت ت تتوف تفلس مما أدر حل أن
تعمو الميس تدتتات اون ين والمدا س تعلم اون ين ،ححا نحن في ل نان ال ندتتتطيع فزط أن نطو تعليمنا وعملنا
ليصبه اون ين بو أيضا ندتطيع تصدير هذا العلم.

المحاورة ،ريما حمدان:

دكتو أبوم ال هو برأيك اليوم مم ن أن يحصو في العالم عملة قمية طالما أن هناك تنافس بين الدول؟

د .طالل أبوغزاله:
أنتي تزومين بأس ت ت تتئلة خطرة هذه أس ت ت تتئلة كا لية ،ب و

ت ت ت تراحة امرو ا تعت ر العملة مزدس ت ت تتة نحن نعلم كم دولة

و تيس انته نظامهم ألنهم تإرأو وقالوا نرود أن ندت ت تتتعمو عملة أخرر منهم الزذافي و ت ت تتدام حدت ت تتين فهي ال
تدت ت تتمه عن التهلم عن عملة أخرر مير الدوال والدولة الوحيدة في الدنيا الغير مرتبطة بالدوال هي الصت ت تتين،
جميع الدوال ت ض ت ت ت ت ت تتع للدوال هناك دول بدأت تتهلم حديثا عن عملة بديلة منها الرتيس الفرند ت ت ت ت ت تتي والرتيس
ال روطاني وأنا أتمن أن أي حتفاق ي ون بموافزة امرو ا ،العملة ال يدعمها حال ااقتصت ت ت تتاد الزوي مثو الصت ت ت تتين.
من د اس ت ت ت ت تتاتي أقول أن الص ت ت ت ت تتين لديها عملة دولية جاه ة قمية لتطلزها للعالم في الوقت المناس ت ت ت ت تتب ألنها لو
أطلزتها االن يصتبه حرب وستتهون العملة عملة قمية
فهي تشت ت و 45

تينية عالمية .الصتين تشت و  6أضتعاف حإم امرو ا

من ااقتص تتاد العالمي وللتإا ة العالمية وتشت ت و 25

من اس تتتعمال اانترنت بينما امرو ا

تش و . 11

المحاورة ،ريما حمدان:
بالندبة دكتو للعملة هو يم ن أن تهون العملة الذه ية معتمدة للتبادالت النفطية؟

د .طالل أبوغزاله:
يإب أن يدعمها حقتصاد ودولة!! من المطبعة التي تدتطيع طباعة الذهب ،قوة امرو ا وهي عمليا مفلدة أنها
تزوم بطباعة دوال ات وكذلك الصت تتين قامت بطباعة  37تروليون من عملتها المحلية طباعة ،نحن ال ندت تتتطيع
طباعة فرنك.
المحاورة ،ريما حمدان:

دكتو أبوم ال هنالك اخر محو عن حزوق الملهية الفهروة والفوض ت التي هي موجودة عل الدتتوشتتال ميديا
هنالك مشت ت ت لة في وس ت تتاتو التوا ت تتو ااجتماعي أن تم حس ت تتت دامها بطروزة خاطئة ،هو يم ن أن ي ون هنالك
قانون جدي يحمي وونظم العمو االهتروني؟

د .طالل أبوغزاله:
نعم وأتمن حلك وأن ال ينتظر ل نان قانون دولي لتط يق العمو عل الدتتوشتتال ميديا ،أنا ت أرستتت فروق حوكمة
اانترنتتت في األمم المتحتتدة في عتتام  2003طل تتت أن ي ون هنتتالتتك أنظمتتة متفق عليهتتا دوليتتا لتح م حدا ة
اانترنت بما فيها الدتتوشتتال ميديا وكو ما يتعلق باانترنت لتهون أداة خير وليس أداة شتتر ،حن كان هناك 10
أشت ت ت ان يتزنون حس ت تتتعمال اانترنت يد ت تتتطيعو أن يد ت تتزطو ح ومة ألنهم يد ت تتتطيعون حخفاء هووتهم األ ت تتلية
وإنتحال أس ت ت تتماء مير أس ت ت تتماتهم الح ي ية ،امرو ا تزول أن اانترنت هو المحيط الوحيد الذي يحزق الديمزراطية
الهاملة وكو من في يد ت ت تتتطيع أن ي ون مإرم ومهرج أو ح هابي وس ت ت تتا ق أو ما يرود ،وأيض ت ت تتا تزول امرو ا أن
االنترنت فض ت تتاء اخر ال يوجد ب حدود وال س ت تتيادة ألي دولة ،لزد قمت بطلب وض ت تتع قابة عل اانترنت ألن
من خ ل ندتطيع تحطيم أي ش ص وشتم  ،ف حا ليس هنالك أي قابة دولية عل اانترنت ،سأختم بأن كو
دولة لها الحق بصيامة الزوانين ال ا ة بها.

المحاورة ،ريما حمدان:
شت ت ت ت ار لك دكتو ط ل أبوم ال تيس وميس ت ت تتس مإموعة ط ل أبوم ال العالمية عل هذه المعلومات الغنية
واللزاء الممي جدا والش ت ت ر أيضت تتا لألست تتتاح برهان األشت تتزر واألست تتتاح ام قني ي واألست تتتاح علي الزرجولي عل
مدت تتاعدتهم انإاز هذا اللزاء وأيضت تتا است تتمه لي بش ت ت ر فروق عمو بنت ج يو واألست تتتاح حدت تتن بيضت تتون مدير
وميست ت تتس الموقع وزميلتي داليا بو ت ت تتي في قدت ت تتم ااعداد لهذه الحلزة وبالطبع الش ت ت ت ر للمتابعين عل حدت ت تتن
المتابعة وأدعو هللا أن نهون قد أج نا عل معظم األسئلة.

د .طالل أبوغزاله:

أنا معإب بطروزة ويادتك لهذا الحوا وأش ت ت ر هذه المحطة ومحدت تتن بيك عل دو ه اله ير في خدمة ااع م،
با ك هللا فيك.

المحاورة ،ريما حمدان:
داتما.
ش ار لك وبالطبع هذه شهادة أعت وأفت ر بها ،ش ار للمتابعين وإل اللزاء ا
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