
 

  
  . 2009أبريل  – )41(المقال رقم  -مع األحداث في ضوء الكتاب المقدس –الطريق 

  االنهيار االقتصادي
بعد يوم، والسبب المباشر هو اختالل التوازن بين االنتـاج   اًقتصادية تزداد حدتها يومايمر العالم بأزمة      

ا إلى األسواق المالية لمختلف الـدول حيـث   أزمة عنيفة انتقلت عدواهبالمتحدة  الوالياتإذ تمر واالستهالك، 

فقد أقبل األمريكيون على شـراء العقـارات بهـدف السـكن أو     . اًهبطت قيمة األسهم، وبات العالج عسير

ـ   اًاالستثمار الطويل األجل أو المضاربة، واتسعت التسهيالت العقارية إلى درجة أن المصارف منحت قروض

  .ديونهم قادرين على سدادغير الاد حتى لألفر

األوروبـي، وال يـزال    أمـام اليـورو   وبات يهوى إلى أقل مستوى له الدوالر األمريكي هبط هذا وقد     

ألـف   20في والية كاليفورنيا وحدها تم االستغناء عـن   االقتصاد األمريكي يواجه مشكلة البطالة حتى أنه

  .وظيفة 

  

وزراء مالية  والتي شملت الصناعية الكبرى ةعتضم مجموعة الدول السب وقد عقدت اجتماعات في روما    

لمناقشة الوضع المتدهور وتعزيـز   وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وذلك الواليات المتحدة واليابان وألمانيا

كل ما فـي  الجميع أن يبذل وهى نتيجة إيجابية  فية إصالحه، وتمخضت المحادثات عناالقتصاد العالمي وكي

  .ود دون تدمير حرية التجارة وسعهم لمكافحة الرك

الصين لالستمرار فـي شـراء سـندات    فقد دعت  هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية  أما عن    

  .على التعاون االقتصادي اًالخزينة األمريكية تشجيع

لكـنهم   اسـية، يزعماء العالم متفقون على المبادئ الس أن فقد أوضح رئيس الوزراء اإليطاليل وبالنسبة    

طريقـة منسـقة، وأن   بالجميع أن يتحركوا  ، ونصحية العالميةعن حل األزمة االقتصاد داًج يبعدون اليزالوا

  .يغيروا قواعد النظام المالي الدولي 

دفيديف أن األزمة المالية العالمية لم تصل بعد إلى أعلى مستوى لهـا،  يقال الرئيس الروسي ديمتري مو     

نظر في هيكل االقتصاد الوطني، لتكون روسيا جاهزة لمواجهة التداعيات القادمة لألزمـة،  إلى إعادة ال اًداعي

مليون شخص، وقـد فقـد    2.2لم الحالي حوالي ومن المنتظر أن يصل عدد العاطلين عن العمل بنهاية العا

  .من أموالهم بسبب األزمة المالية % 66األثرياء الروس 

حيث  ع خطة تحفيز اقتصادي إلنقاذ ثاني أكبر اقتصاد عالمي من الركود،على وض ياًوتعكف اليابان حال     

منذ الحرب العالميـة  من نوعها األسوأ بان تواجه أزمة غير مسبوقة، وتعد اليارف رئيس الوزراء بأن اعت

  .الثانية 

  



 

 عام شديد الخطـورة علـى االقتصـاد    2009ولقد وصف روبرت زوليك رئيس البنك الدولي بأن عام      

  .وأن خطط التحفيز لن تستطيع حل المشكلة . العالمي 

االقتصاد العالمي دخل بالفعل مرحلة الخطر، بل ومعظم دول وشعوب العـالم تعـاني   نقول أن  الًوإجما     

وترتب على ذلـك ارتفـاع نسـبة     ي، وهبوط الدوالر وارتفاع الذهب ،من انهيار في بنيانها االقتصاد الًفع

اع أسـعار الغـذاء والسـلع    وأيضا ارتف ،عدم االستقرار على المستوى المحلي والعالميالبطالة والكساد و

  .األساسية
 

ي تركيـز  أ، Globalizationنحـو العولمـة    حقة يسير العـالم اآلن وبغية الخروج من هذه األزمات المتال

الـدول   في اقتصاديد الطولي في تحكمها فى دولة واحدة أو مجموعة من الدول تكون لها ال يءوتجميع كل ش

سيأتي وقت فيه يتقلص دور الدولة وتتمركز السلطة في شخصيات محـددة علـى مسـتوى     و والشعوب،

بظاللها على المؤسسات الدولية مثل األمم المتحـدة ومنظماتهـا   ألقت العولمة  وها نحن نرى اآلن أن -العالم

لفقيرة وتركزت الثروات والسلطة فـى أيـدي   المختلفة، ولقد اتسع نطاق دائرة التهميش داخل الدول الغنية وا

يانات جميع سكان الكـرة  يستوعب أسماء وبكومبيوتر في العالم  تم اختراع أكبرولحل هذه المشكالت  .القلة

  .سمى بالسوبر كومبيوتراألرضية وي

  

  

  "السوبر كومبيوتر" 
جميع  على معرفةة كون لـه القدرتسإن الشخص الذي يسيطر على العالم ف ،بفضل السوبر كومبيوتر

البيانات واإلحصاءات الخاصة بكل مواطن في العالم، وسيكون التعامل في كل أنحاء العالم بدون عمالت أو 

هـــذا الجـــهاز الضخم  ولقد تم إعداد. خص على الكومبيوترأوراق نقد، حيث تسجل ممتلكات كل ش

  .  "S.W.I.F.T"والمسـمى سـويـــفـت ببلجيكا، اآلن في بــروكسل

  

وترصد تحركاتـه أينمـا   ، وهناك أجهزة ملحقة تسجل ممتلكات كل شخص في أنحاء الكرة األرضية  

فـي  هور شخصية سيكون لها اليد الطـولى  ظ وستتمخض كل هذه الجهود عن. لعالمأى مكان فى ا إلى ذهب

الشخصية فى كـل   ونرى ظالً لهذه )13يارؤ(بالوحش الطالع من البحر  والمعروف سيطرة على العالم كلهال

مراحل التاريخ الغابرة، فمثالً أدولف هتلر النازي األلماني كان يتطلع إلى السيادة على العالم كله، وكثيـرون  

وسيسعى الشيطان جاهداً في نشـاطه  . سكندر األكبر والقياصرةالغيره مثل نابليون بونابرت ونبوخذ نصر وا

تلـك  مرة نور اإلنجيل،  با التي سطع عليهاووال سيما أور كله،لم دبية العاألأن تسود الظلمة ا إلى وتحركاته

هذا هـو  الدول التي تعرف باسم العالم المسيحي، وسيستخدم الشيطان شخصية منظورة تتميز بالقوة والعنف، 

) 7ص(رأس اإلمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة المشبه في نبوة دانيـال   -الوحش الطالع من البحر



 

جزء الرابع له عشرة قرون، وله أسنان كبيرة وهو المرموز إليه أيضاً باـائل وقوى وشديد جداً لبحيوان ه

  ).الساقين من حديد(ثال الذي رآه نبوخذ نصر ممن الت

         

با والبر والبحر والجو، وستخضع لـه كل ممالك أور يهذه الشخصية ستخضع العالم بالقوة العسكرية ف

لدرجـة  ي قوى يمتد إلى كل العالم، وقدرة هائلة مستمدة من الشيطان وشعبية كبيرة حيث سيتمتع بنفوذ سياس

أن فترة حكمه وسيادته وسلطانه لن تزيد عن  على ،يقولون من هو مثل الوحشف أن العالم كله سيذهب وراءه

نية دة الوثان عندما يستعبد للعبافى تلك األيام الصعبة ستُسلب حرية اإلنس. 666سنوات ونصف ورقمه  ثالث

   .ويقدم السجود للوحشاإلجبارية 

   

أخى إذا لم تقبل المسيح رباً وفادياً ومخلصاً ستقبل في يوم قادم الوحش وتسجد لـه، وإذا لم  وأنت يا

  .ستصدق الكذب والضالل -الحق المعلن فى الكتاب المقدس –تصدق أقوال اهللا الصادقة 

  

  عزيزى القارئ    
بصورة مزعجة والسيما  سعارألتدهور المستمر القتصاد العالم سيرتفع مؤشر اأخبرك أنه بسبب ال إنني

 )مكيال يزن أقل من كيلوجرام( ثمنية" فيه يتم القول  يوسيأتى الوقت الذ ،ساسيةألمجال االحتياجات ا يف

ل طول العامل يشتغف –) 6:6يارؤ" ( وثالث ثمانى شعير بدينار ،)متوسط أجر العامل في اليوم( قمح بدينار

من هنا تنتظر العالم  !أسرة أو عائلة  هاليوم واألجر ال يكفي سداد احتياجه اليومي، فما بالك إذا كان عند

 ،كل مكان بعد اختطاف الكنيسة يمجاعة روحية ف اًسوأ من ذلك أن العالم سيجتاز أيضألوا ،مجاعة رهيبة 

السيد الرب أرسل  يقول أيام تأتيهوذا "س النبىذلك عامو إلىوأشار ؛ استماع كلمة الرب  إلى وسيفتقر الناس

الى بحر ومن  فيجولون من بحر للماء بل الستماع كلمات الرب، اًشللخبز والعط اًجوع ال رض،ألا يف اًجوع

  )12- 11:8 موسعا" (يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فال يجدونها الشمال الى المشرق،

  

ومن يؤمن بى فال يعطش  ،فال يجوع  إلىأنا هو خبز الحياة من يقبل "قال الرب يسوع 

لك سوى  إليمان بابن اهللا لن يتبقىاإذا رفضت  ؛العزيز أيها القاري وأنت .)35:6حنا يو"(أبدا

الرب  الحقيقي صذا ضاعت منك فرصة الرجوع للمخلإو ،العطش والجوع من كل ناحية

مخالب الضيقة  ستقع فريسة بين ،الذي يستطيع أن يسعدك حاضرا وأبديا يسوع المسيح

  . المها المريرةوآ

  
                  أفرايم فخري.                                             أرسل هذا المقال لجميع أصدقائك وشكرا 

  


