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ــدوان  الع ــل  ظ يف  ــا  حالي ــم  القائ ــع  الوض
ــة نتيجة  ــج قاسي ــن نتائ ــه م ــب علي ــا يرتت وم
ــاوزات  والتج ــات  واملمارس ــداءات  االعت
ــرف  الط ــل  قب ــن  م ــة  الالأخالقي ــة  الوحشي
ــا رافقها  ــودي وم ــيل السع ــي اإلرسائي األمريك
ــدام أقىس درجات العنف  ــن إفراط   يف استخ م
ــعبنا اليمني وما اعلنه ترامب  املربمجة ضد ش
ــة أبدية  ــف كعاصم ــدس الرشي ــوص الق بخص
ــة الدفاع  ــا رشعي ــرض علين ــر يف ــل أم إلرسائي
ــة التصعيدية  ــا النضالي ــل منه ــة الوسائ بكاف
(استمرار الفعاليات) ومنها ما يعرف بالدفاع 
ــة املسلحة وتعترب  ــي,اىل جانب املقاوم الالعنف
ــة الشعوب  ــور مقاوم ــن أفضل ص ــة م املقاطع
ــاع عن  ــم يف االمتن ــالل حقه ــن خ ــني م للمحتل
ــة وتنشيط التعامل مع  ــه من جه رشاء منتجات
املنتجات الوطنية من جهة أخرى واعتبار هذا 
ــاً يجب تحقيقه  ــاً ودينياً وأخالقي واجباً وطني

شعبيا ورسمياً.

تطبيع اقتصادي
ــف أن التطبيع  ــي حديث يكش ــر أمريك تقري
االقتصادي بني إرسائيل والدول العربية يجب 
ــق املصالح اإلرسائيلية،  أن يتأسس عىل تحقي
ــود التي تبذلها الواليات  وذلك من خالل الجه
ــون التطبيع بني  ــدة األمريكية، بحيث يك املتح
ــرب وإرسائيل ال يعنى مجرد إقامة عالقات  الع
ــا يشمل مراجعة  ــة أو دبلوماسية، وإنم تجاري
ــخ واملنطلقات  ــم التاري ــرصاع ولفه ــم ال ملفاهي
ــة، أي يجب أن يكون عملية قلب جذرية  الديني
ــاه إرسائيل،  ــة واإلسالمية تج ــرة العربي للنظ
ــا قانونًيا  ــل اعرتاًف ــات توفر إلرسائي فاالتفاقي
ــرتاف ال يوفر  ــا كدولة، ولكن هذا االع بسيادته
ــوب العربية،  ــدى الشع ــة وجودية ل لها رشعي
ــد أهم  ــادي يع ــاون االقتص ــإن التع ــم ف ومن ث
ــو ذات  ــك، ولعل ذلك ه ــق ذل ــل لتحقي الوسائ
املضمون الذي كان قد أكد عليه رئيس الوزراء 
ــارون حينما رصح  اإلرسائييل السابق أرئيل ش
ــا إرسائيل مع  ــي توقعه ــات الت ـــ "أن االتفاقي ب
ــذي تكتب  ــاوى الورق ال ــدول العربية ال تس ال

عليه".
ــر  التصدي ــد  ملعه ــة  حديث ــة  دراس ــق  ووف
ــادرات اإلرسائيلية  اإلرسائييل، فإن حجم الص
ــا ملحوًظا،  ــل ارتفاًع ــة سج ــدول العربي إىل ال
ــن عام 2015م،  ــهر التسعة األوىل م خالل األش
بنسبة ارتفاع بلغت %26، قياًسا بالفرتة ذاتها 
ــام2014م، ليتجاوز حجم هذه الصادرات  من ع
ــار التقرير  يف هذه الفرتة 171مليون دوالر. وأش
ــر  بتصدي ــت  قام ــة  إرسائيلي ــة  رشك  66 أن  إىل 
ــدول العربية، حيث بلغ  ــا إىل بعض ال منتجاته

حجم هذا التصدير 3.7 ماليني دوالر.
ــس  تون إىل  ــر  التصدي ــم  حج أن  ــرت  وذك
ــا  ــرتة نفسه ــل الف ــة %145، مقاب ــع بنسب ارتف
ــرب  ــر إىل املغ ــة التصدي ــام2014، ونسب ــن ع م
ــالل نفس الفرتة، وبلغ  ــت بنسبة %43 خ ارتفع
ــة 10 ماليني دوالر  حجم الصادرات اإلرسائيلي
ــة إرسائيلية  ــاك 123 مؤسس ــي. وأن هن أمريك
ــة  ــا بنسب ــل ارتفاًع ــا يشك ــرص، بم ــل يف م تعم
ــد ارتفع حجم  ــام 2014. وق ــع ع ــة م %9 مقارن
ــة 189%  ــيل إىل مرص بنسب ــر اإلرسائي التصدي

وبحجم بلغ 64.6 مليون دوالر.
ــن  ع ــة  اإلرسائيلي ــة  الدراس ــت  كشف ــا  كم
ــني إرسائيل  ــارة الرسية ب ــف حجم التج تضاع
ــا بلغت حوايل  ــدول العربية، مشرية إىل أنه وال
ــاوز  ــا يتج ــو م ــا، وه ــار دوالر سنوًي 400  ملي
ــن بني  ــاري املعل ــادل التج ــم التب ــي حج ضعف

إرسائيل ومرص واألردن، فيما أشارت صحيفتا 
ــس"  و"هآرت ــة  األمريكي ــز"  تايم ــورك  "نيوي
ــذا  ه ــول  ح ــا  لهم ــن  تقريري يف  ــة،  اإلرسائيلي
ــد حجم  ــب تحدي ــن الصع ــه م ــوع، إال أن املوض
ــن  م ــة  العربي ــواردات  ال أو  ــة  الرسي ــارة  التج
ــدام إرسائيل دوًال  ــك جراء استخ إرسائيل، ذل
"وسيطة" لتصدير إنتاجها إىل الدول العربية، 
ــني  ــط ب ــالن كوسي ــني تعم ــهر دولت ــل أش ولع

إرسائيل والدول العربية هما: هولندا وقربص.

اتفاقيات الكوكزي
وقد كانت أبرز الوسائل اإلرسائيلية لتحقيق 
هذا الهدف اتفاقيات "الكويز" التي وقعتها مع 
كل من مرص واألردن، والتي طرحتها الواليات 
ــول إرسائيل يف مختلف  ــدة كمقدمة لدخ املتح
ــا الواليات  ــة التي تربمه ــات االقتصادي االتفاق

املتحدة مع الدول العربية.
ــد  ــات ق ــذه االتفاقي ــن أن ه ــم م ــىل الرغ وع
أسهمت يف اطراد الصادرات املرصية واألردنية 
ــواق األمريكية، غري أنها يف الوقت ذاته  إىل األس
ــودة  ــة موج ــات اإلرسائيلي ــت املنتج ــد جعل ق

بشكل دائم ومعلن يف أسواق الدولتني.
وتأخذ الصادرات اإلرسائيلية للدول العربية 
ــة، مثل  ــدات الزراعي ــا املع ــكال، أوله ثالثة أش
ــم الحيوانية،  ــات التطعي ــري ولقاح معدات ال
واملعلومات التكنولوجية ومكوناتها، باإلضافة 
ــا. وترجع  ــة املعالجة وراثًي ــذور الزراعي إىل الب
ــادي بني الدول العربية  أهمية التعاون االقتص
ــيل إىل عدة  ــور اإلرسائي ــق املنظ ــل وف وإرسائي

أسباب أهمها:
ــل  العام ــا  يفرضه ــي  الت ــددات  املح  - أوًال 
ــة  للدول ــي  الخارج ــوك  السل ــىل  ــرايف ع الجغ
العربية، ذلك أن وجود إرسائيل كدولة يهودية 
ــم عليها العمل  ــط عربي إسالمي، يحت يف محي
ــىل دعم سبل التعاون مع هذه الدول لتحقيق  ع
ــام ىف محيطها  ــول الع ــد والقب ــة التواج رشعي
ــار املرتتبة عىل  ــي الثم ــن ثم جن ــرايف، وم الجغ

القبول بهذا التواجد0
ثانًيا - تسعى إرسائيل إىل دعم سبل التعاون 
ــا لهذه األخرية  ــع الدول العربية، مل التجاري م
من قدرات مالية كبرية وأسواق تتسم باالتساع 
والقدرة عىل امتصاص كميات كبرية من السلع 
ــة  ــواق الخليجي ــا األس ــة، خصوًص اإلرسائيلي
ــة مرتفعة، وكذا  ــى بنزعة استهالكي التي تحظ
ــان كمرص وسوريا  ــة للدول كثيفة السك بالنسب
ــح لالقتصاد  ــد يتي ــا ق ــال، بم ــل املث ــىل سبي ع
ــة بالنظر  ــب ضخم ــق مكاس ــيل تحقي اإلرسائي
ــارج يف  ــة للخ ــات اإلرسائيلي ــز الصناع إىل ترك
ــة التكنولوجيا،  ــة وعالي ــات التحويلي الصناع
ــات إرسائيل من اآلالت واملعدات  إذ تمثل مبيع
اإلليكرتونية حوايل %31 من إجمايل الصادرات 
ــإن الواردات  ــت نفسه ف ــة، وىف الوق اإلرسائيلي
ــة من هذه النوعية من السلع تتجاوز 65  العربي
ــوازى زهاء %69 من  ــار دوالر سنوًيا، بما ي ملي
إجمايل الواردات العربية، والتي تحصل عليها 
من دول االتحاد األوروبي، إضافة إىل الواليات 

املتحدة األمريكية.
ــل إىل أن ثمة  ــم من إدراك إرسائي وعىل الرغ
ــة، والتي  ــوب العربي ــدى الشع ــز نفيس ل حاج
ــزاع  ــورات الن ــن تط ــا م ــع مواقفه ــف تتب يكش
ــه ليس ثمة  ــن أن ــيل، ع ــي - اإلرسائي الفلسطين
استعداد لديها لرشاء السلع اإلرسائيلية مهما 
ــاك مجموعة من  ــري أن هن ــات، غ ــت املغري كان
ــل استخدامها  ــد إرسائي ــي تجي ــب الت األسالي
ــارة بينها  ــىل عوائق انسياب التج لاللتفاف ع

وبني جريانها من الدول العربية، ولعل أهمها:
ــاح بعمليات تهريب هذه  ــل عىل السم - العم
ــع إىل األسواق العربية بطرق غري رشعية،  السل
ــل منتجاتها عالمات  ــالل عدم حم وكذا من خ
ــل من خالل  ــت يف إرسائي ــا صنع ــدل عىل أنه ت
ــا  ــىل منتجاته ــن ع ــة م ــات عربي ــة أي كلم إزال
ــا أنها قد تعمل  ــة إىل الدول العربية، كم املوجه
عىل أن تحمل بعض هذه املنتجات ما يدل عىل 

أنها صنعت يف دول أخرى غري إرسائيل.
ــواق العربية عرب أسواق  ــاز إىل األس - االجتي
وسيطة وليس مبارشة إىل األسواق العربية، من 
خالل توظيف ما يمكن أن يطلق عليه "الطرف 
ــار إرسائيليون وعرب  ــث"، حيث يقوم تج الثال
ــا واألردن بتسويق  ــان وسوري ــرص ولبن ــن م م
منتجات إرسائيل تحت أسماء دولة غري عربية 
ــال السلع إىل دول  ــواق هذه الدول، وإدخ ىف أس
ــربص، وىف الغالب  ــج العربي عن طريق ق الخلي
ــل  ــار إىل إرسائي ــؤالء التج ــات ه ــون تحرك تك

ومنها عرب دول أخرى.
ــىل  ــز ع ــال ترك ــب اتص ــح مكات ــام بفت - القي
ــي  ــة الت ــدول العربي ــة يف ال ــات التجاري العملي

تسمح لها بذلك. 
ــة أو مشرتكة  ــاء استثمارات إرسائيلي - إنش
ــع دول عربية مثل حالة مرص واألردن، وذلك  م
ليكون لهم موطئ قدم يف هذه الدول، ولتصدير 
ــارات من  ــذه االستثم ــاج له ــات اإلنت مستلزم
ــع اإلرسائيلية  ــًربا للسل ــل ولجعلها مع إرسائي
ــواق هذه الدول، وقد نجحت إرسائيل يف  إىل أس

ذلك إىل حد كبري يف بعض الحاالت.

السالم االقتصادي
وعىل الرغم من أهمية "السالم االقتصادي" 
ــور اإلرسائييل،  ــة - وفق املنظ ــع الدول العربي م
ــات جديدة  ــو تبنى عالق ــذه الدول نح ــع ه لدف
ــة العربية تعَطى األولوية لـ "املنفعة"  مع الدول
ــاون اإلقليمي" عىل  ـــ "التع ــىل "املبادئ"، ول ع
ــة النتزاع  ــي"، كمقدم ــن األيديولوج "التضام
ــري  غ ــا،  سياسًي ــوده  بوج ــي  العرب ــرتاف  االع
ــت ال تعطى لـ  ــت بات ــيض الوق ــل بم أن إرسائي
ــرب من  ــة أك ــا، أولوي ــايس" به ــرتاف السي "االع
ــرس  يف ــك  ذل ــل  ولع ــادي"،  االقتص ــالم  "الس
ــرات  "املؤتم ــور  لحض ــيل  اإلرسائي ــاس  الحم
ــن الجلوس  ــرث من حماسها م ــة" أك االقتصادي
عىل موائد "املفاوضات السياسية"، سيما بعد 
ــة أن العائدات واملكاسب التى  أن بينت التجرب
ــب اإلرسائييل، هي يف  ــىل الجان ــا األوىل ع تدره
ــدات مضمونة"، بغض النظر  واقع الحال "عائ
عما آلت إليه اللقاءات السياسية بني الطرفني، 
ــن" - إن جاز  ــات "التطبيع بالباط ــل إن عملي ب
ــم إخالل  ــدم وساق، رغ ــىض عىل ق ــري تم التعب
ــي صادقت  ــل تعهداتها الت ــة بك ــة العربي الدول
ــي أبرمتها مع أطراف  ــا يف االتفاقيات الت عليه

عربية عدة.

الجهود األمريكية
ــا  ــة له ــود األمريكي ــك أن الجه ــن ش ــا م وم
ــات التجارية بني  ــم يف مسار العالق فعل الحس
ــذه العالقات  ــل ه ــا جع ــل، بم ــرب وإرسائي الع
ــة ال ترتبط بمسار التسوية  تشهد نقالت نوعي
ــا يتسم  ــا م ــذي غالًب ــه، وال ــة وتطورات السلمي
بالسوء والتوتر، وهو ما يعكسه بوضوح تقرير 
الكونجرس املشار إليه سلًفا، والذي يوضح أن 
الواليات املتحدة تتبنى موقًفا رسمًيا مناهًضا 
ــص  ــا، إذ تن ــل تجارًي ــة إرسائي ــرة مقاطع لفك
ــون العمليات الخارجية  املادة رقم 535 من قان
ــام  ع ــادر  الص ــر  التصدي ــل  وتموي ــة  األمريكي

ــي يشعر  ــرس األمريك ــىل أن الكونج 2006م ع
ــدول العربية إلرسائيل  ــة جامعة ال بأن مقاطع
ــة السالم ىف الرشق األوسط،  تمثل مأزًقا لعملي
ــدة ىف  ــات املتح ــارات الوالي ــارة واستثم ولتج
ــة تماًما،  ــى املقاطع ــذا يجب أن تلغ ــة، ل املنطق
ــدول العربية أن تطبع  كما يجب عىل جامعة ال

عالقاتها مع إرسائيل.
ــات األمريكية  ــواد الترشيع ــض م وتنص بع
التجارية عىل رضورة عدم االلتزام باملقاطعات 
ــا دول أجنبية ضد دول  التجارية التى تفرضه
ــون إدارة  ــم 8 من قان ــادة رق ــرى، وتذكر امل أخ
ــروف اختصاًرا باسم EAA أن  الصادرات، واملع
وزارة التجارة األمريكية تحظر عىل أى مواطن 

أمريكى املشاركة ىف املقاطعة التجارية.
ــت  ــة بات ــول: إن اإلدارة األمريكي ــن الق ويمك
ــد اتفاقيات  ــدول العربية لعق ــل سعى ال تستغ
ــدة  ــات املتح ــع الوالي ــة م ــرة ثنائي ــارة ح تج
للحصول عىل ما تريد. كذلك تستغل الواليات 
ــام  لالنضم ــة  العربي ــدول  ال ــة  حاج ــدة  املتح
ــة WTO ورشوط  الدولي ــارة  التج ــة  إىل منظم
ــم من أجل  ــل دول العال ــرة مع ك ــارة الح التج
ــرار  ــن استم ــة ع ــدول العربي ال ــض  ــاء بع إثن
مقاطعتها إلرسائيل ، بما يوضح أن إرسائيل لم 
ــد فقط "الباب امللكي" إىل الواليات املتحدة،  تع

وإنما كذلك للمنظمات االقتصادية الدولية.
ــار يوسف  ــام لجمعية إعم ــر الع ــر املدي وذك
ــل  ــني إرسائي ــاري ب ــادل التج ــواودة أن التب ع
ــادل  ــة، تب ــدول العربي ــي وال ــم اإلسالم والعال
ــن طريق وسيط  ــض الحاالت ع ــارش ويف بع مب
ــر  للتصدي ــاة  قن ــرب  أك ــي  ه ــربص  فق ــث،  ثال

واالسترياد بني األطراف.

ضخ إسرائيلي
ــر اإلرسائييل  ــد التصدي ــر معه ــا أكد مدي كم
دافيد أرتيس أن البضائع اإلرسائيلية موجودة 
يف كل الدول اإلسالمية والعربية "ما عدا إيران 
ــة ويحظر  ــا دوال معادي ــا ولبنان، كونه وسوري
عىل اإلرسائييل املتاجرة مع األعداء.. قد تكون 
ــع اإلرسائيلية  ــة للبضائ ــاك مقاطعة رسمي هن

ولكنها غري موجودة عىل أرض الواقع".
ــورة  املتط ــة  التقني ــل  إرسائي ــدر  وتص
ــل الزراعية  ــة واملحاصي ــات الزراعي والصناع
ــات) التي تغزو  ــه وحمضي ــرضاوات وفواك (خ
ــورد إرسائيل  ــة. باملقابل تست ــواق العربي األس
ــه كسلع  ــط ومشتقات ــاز والنف ــرب الغ ــن الع م

رئيسية.
ــار أرتيس إىل أن إرسائيل تبيع البضائع  وأش
ــرف ثالث.اما  ــراق بواسطة ط ــة والع للسعودي
ــة مع اإلمارات  ــارت العالقات التجاري اآلن فص

والسعودية وكذلك البحرين مبارشة وعلنية.
رشاء  ــري  يج ــا  وإندونيسي ــرب  املغ ويف 
ــة مبارشة -حسب أرتيس-  البضائع اإلرسائيلي
لكنهم يزيلون عبارة "صنع يف إرسائيل"، أما يف 

مرص فيشرتون من إرسائيليني.

غطاءات عربية
ــاك مصانع  ــيس إن هن ــن األردن قال أرت وع
ــب عىل البضائع  ــرية بملكية إرسائيلية ويكت كث
ــع يف األردن"، ومن هناك تباع يف األسواق  "صن
ــدا أن "الجميع يعلم  ــة مؤك ــة واإلسالمي العربي

من هو مالك البيت".
ــن املركز  ــادرة ع ــات الص ــرت البيان 00واظه
ــالت التجارية  ــادرات ان التعام ــي للص األمريك
التي تمت بني الواليات املتحدة والدول العربية 
ــة املاضية نحو 90.5  ــت خالل  الفرتة القليل بلغ
دوالر  ــار  ملي و14.5  ــادرات  للص دوالر  ــار  ملي

ــا عن ذات  ــة انخفاضا نسبي ــواردات، مسجل لل
ــرتة من العام املايض، بنحو 375 مليون و3.2  الف
مليار دوالر عىل التوايل، وكذلك الحال بالنسبة 

إلرسائيل عىل نحو 4.07 و7.19 مليار دوالر.
ــاون الخليجي  ــس التع ــت دول مجل وسجل
الست مجتمعة، أعىل معدل صادرات وواردات 
ــار دوالر،  ــو 5.8 و9.01 ملي ــا، بنح ــة له أمريكي
ــه السعودية من  ــغ مجمل ما استوردت حيث بل
ــة اإلمارات  ــار دوالر، تلتها دول ــا 2.6 ملي أمريك
ــار، فالكويت 505  ـــ1.98 ملي ــة املتحدة ب العربي
ــر بنحو 259  ــان والبحرين وقط ــني، ثم عم مالي
و229 و148 مليون دوالر عىل التوايل. يف املقابل 
ــة للواليات  ــه السعودي ــا صدرت ــل م ــغ مجم بل
ــة يوليو (تموز)  ــدة األمريكية حتى نهاي املتح
ــت  ــا الكوي ــار دوالر، تليه ــو 6.8 ملي 2002، نح
ـــ528، وأخريا قطر  ــون، فاإلمارات ب ـــ999 ملي ب
ــان والبحرين عىل التوايل بنحو 293 و215  وعم

و209 ماليني دوالر.
وبعيدا عن دول الخليج، احتلت مرص املرتبة 
ــات  ــن منتج ــه م ــا استوردت ــل م األوىل بمجم
ــار دوالر، تلتها الجزائر  ــة بنحو 1.8 ملي أمريكي
ــو 454 مليوناً،  ــرب بنح ــاً، ثم املغ ـــ614 مليون ب
ــدول ترتاوح  ــاً، وباقي ال ـــ215 مليون ــاألردن ب ف
ــون دوالر، فيما  ــني 172 ـ 0.10 ملي ــا ب حصصه
ــذه الدول بنحو 2.5  ــت صادرات العراق ه تقدم
ـــ1.4 مليار، فمرص  ــار دوالر، يليه الجزائر ب ملي
ــت  ــدول تراوح ــي ال ــاً، وباق ــو 927 مليون بنح

نسبتها بني 222 ـ 0.20 مليون دوالر.
ــيل بأنه يف  ــة اإلرسائي ــر املالي ــد رصح وزي وق
ــو وانخفض  ــة يف النم ــرت املقاطع ــال استم ح
ــرس  ستخ %20؛  ــة  بنسب ــا  ألوروب ــر  التصدي
ــه وما قيمته  ــن 10.000 وظيفت ــل أكرث م إرسائي

5.7 مليار دوالر من العمالت األجنبية.

فاعلية المقاطعة
ــة  األمريكي ــات  واملنتج ــع  البضائ ــة  ملقاطع
واإلرسائيلية آثار سلبية عىل أمريكا وإرسائيل 
ــي ما زالت  ــة ومثمرة وه ــت بداية مشجع وكان
تلقي استجابة مقبولة من جمهور املستهلكني 
ــرب ردة فعل طبيعية بسبب  املسلمني وذلك يعت
ــل وأدواتها ”النظام  ــدام أمريكا وإرسائي استخ
ــداء  واالعت ــوة  الق ــه“  ومرتزقت ــودي  السع
الوحيش عىل الشعوب اإلسالمية, وذلك حتى 

نتخطى هذه األزمة التي يمر بها شعبنا.
ــاح حملة  ــواء مهيئة إلنج ــاخ واألج  إن املن
ــة  ــة واإلرسائيلي ــات األمريكي املنتج ــة  مقاطع
ــا  ألمريك ــة  العدائي ــة  الحال أن  ــاً  وخصوص
ــة الرشسة  ــة للهجمة العدائي ــل نتيج وإرسائي
ــم التي  ــل الجرائ ــة بمجم ــعبنا متمثل ــد ش ض
ــل الشعوب  ــي طالت ك ــا والت ــا يف بالدن ارتكبه
ــح بإمكانية نجاح حملة  ــن هنا نجزم ونوض فم

املقاطعة.
ــط الجيد وإعداد  لذا يتوجب علينا التخطي
ــون مقاطعة  ــي تك ــا ووطنيا لك ــن نفسي املواط
ــاة وعند  ــوب ونهج حي ــداء أسل ــات األع منتج
ــات يجب التأكيد  ــث عن مقاطعة املنتج الحدي
ــات الوطنية  ــع الصناع ــىل النهوض وتشجي ع
واالرتقاء بمواصفاتها لكي ترقى وتحظى بثقة 
ــا برشط مطابقتها  املستهلك يف حال تصديره
ــات واملقاييس الجيدة وتثبت قدرتها  للمواصف

عىل املنافسة .

إجراءات هامة
ــاد والباحثني املهتمني  ــرباء االقتص بعض خ
ــة االقتصادية للبضائع األمريكية  بأمر املقاطع
ــدة نقاط سيكون لها  ــاروا اىل ع اإلرسائيلية أش

تأثري يف موضوع املقاطعة أهمها
ــة  والربيطاني ــة  األمريكي ــوك  البن ــة  مقاطع

وإغالق الحسابات لديهم .
ــوك األمريكية  ــاب يف البن ــه حس ــان ل ــن ك  مل
ــة أو ال يستطيع  ــن خالل رشك ــة م أو الربيطاني
ــب فيسحب من خالل  ــالق حسابه ألي سب إغ

آالت السحب للبنوك األخرى... 
 التعامل بالعمالت األخرى غري الدوالر .. أو 

الجنيه اإلسرتليني.
ــة  ــات األمريكي ــم للرشك ــدم رشاء األسه  ع
ــادة دخل الرضائب  ــذا يعني عىل دعمها وزي فه

األمريكية.
ــة ولو كانت  ــارات األمريكي ــدم رشاء السي  ع

مستعملة ..
ــر طبي يظهر أي  ــىل األطباء نرش أي تقري ع
ــوالت  أو منتجات أمريكية ..  مشكلة يف أي مأك

وهي كثرية وكثرية جدا .
ــي يكرث فيها  ــالت التجارية الت مقاطعة املح
ــك حتى يعلم هؤالء  ــع األمريكية .. وذل البضائ
ــان ستسبب خسارة  ــع األمريك ــأن التجارة م ب

حتى يف التجارة مع غريهم .
ــل  التعام ــة يف  ــاط األمريكي ــة األنم  مقاطع
ــا  ــز وم ــة الجين ــور .. فمحارب ــس والديك واللب
ــة  األمريكي ــة  الطريق ــىل  ع ــوة  القه و  ــابهه  ش
ــي األمريكي  ــزيل واملكتب ــور املن ــكال الديك وأش
ــن صناعتها يف أمريكا .. وكذلك األنظمة  ولو تك

األمريكية.. كلها من املهم مقاطعتها.
نرش تفاصيل مقاطعة األمريكان وحلفاءهم 
ــة الحصار  ــة العربية بحج ــن البضاع ــري م لكث
ــادي .. أو تحت مسمى البنك الدويل أو  االقتص
ــة األمم أو  ــة الدولية أو هيئ ــت حكم املحكم تح

غريها .. 
ــول يف قائمة املتعاونني   دعوة العلماء للدخ
ــا يف ذلك أثر  ــة ونرش هذه القائمة مل مع املقاطع

كبري يف نفوس الناس 
ــن للبيانات والفتاوى  ــرش العلماء واملفكري ن
الداعمة للمقاطعة وذلك بني الفرتة واألخرى .. 
ــآيس العراقيني والفلسطينيني   نرش صور وم
ــا  ــني عموم ــي واملسلم ــب اليمن ــاة الشع ومإس

بسبب آلة الحرب األمريكية .
ــم تأثري  ــدل عىل حج ــي ت ــر الت ــرش التقاري ن

املقاطعة عىل األمريكان .
نرش فضائح الصناعات األمريكية واملصدرة 
للعالم الثالث .. وأن كثريا من البضائع واألدوية 
ــت  ــي ليس ــم النام ــا للعال ــم تصديره ــي يت الت
ــم تصديرها للدول  ــوى البضائع التي يت بمست
ــم منعه يف  ــع كثريا مما يت ــة .. ويتم وض املتقدم

دولهم .. 
ــي  األمريك ــقر  األش ــد  وأزب ــد  ارع ــا  ومهم
ــك  كذل ــل  وستظ ــة  إسالمي ــة  عربي ــدس  فالق
ــني بقدسية  ــدة املؤمن ــوب وأفئ ــورة يف قل محف
ــدس ثالث  ــورة وبقدسية الق ــة واملدينة املن مك
ــب إخوتنا  ــن إىل جان ــني الرشيفني ونح الحرم
ــة  بعدال ــن  مؤم ــي  يمن ــب  وكشع ــني  فلسط يف 
ــو يتعرض ألكرب عدوان  القضية يميض اآلن وه
ــدي لدول  ــي يف التص ــار اقتصادي عامل وحص
العمالة واالستكبار األمريكي سواء عن طريق 
ــات  وجبه ــن  ميادي يف  ــة  املواجه أو  ــة  املقاطع
ــىل أيدينا ستتحرر القدس بإذن الله  القتال وع
موقنون بالنرص املبني الذي نراه قريبا بال شك 

يلوح يف األفق.

ــرائيل خيار اسرتاتيجي لألمة ــرائيل خيار اسرتاتيجي لألمةاملقاطعة التجارية واالقتصادية مع أمريكا وإس املقاطعة التجارية واالقتصادية مع أمريكا وإس

ــار مسلم هم يف اغلبهم  كغثاء السيل كل ذنبهم انهم يعيشون أكرث من  ملي

ــا اآلن توجه  ــة واهنة 0بعضه ــة عميلة منبطح ــت وطأة أنظم تح

جام غضبها وتعتدي عىل شعب الحكمة واأليمان وتحارصه اقتصاديا منذ ما يقارب 

ــال والنساء واملساكن  ــر كل يشء األطف ــوام وطائراتها تقتل وتخرب وتدم ــة أع ثالث

واألسواق واملساجد واملدارس والطرقات واملزارع والحرث والنسل ومن ناحية ثانية 

ــس مسجد رسول  ــان اإلرسائييل املحتل وتدن ــع العلني مع الكي ــرول نحو التطبي ته

ــرار املجنون األمريكي  ــاس وال تحرك أي ساكن تجاه ق ــه بأقدام الصهاينة األنج الل

ــة العربية العميلة جزءاً  ــن تبدي أي موقف طاملا ظلت هذه األنظم ــأن القدس ول بش

من املؤامرة بل هي التي وهبت أرض فلسطني للمساكني اليهود .وبال شك فإن األمل 

ــل األمل واألمل  ــذه يف التصدي لقرار املجنون ب ــىل أنظمة عميلة كه ــس معقودا ع لي

ــة وهانحن  ــاف هذه املهزل ــة واإلسالمية يف إيق ــوب العربي ــىل الشع ــري معقود ع الكب

ــك ال يكفي ولعل  ــور وبالتأكيد كل ذل ــرار املته ــة والرفض لهذا الق ــد االنتفاض نشاه

سالح املقاطعة االقتصادية للبضائع األمريكية اإلرسائيلية أمر سيكون له تأثري مهم 

يف هذا  الخصوص.

أحمد المالكي

 ٤٠٠ مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين واشنطن وتل أبيب مع الدول العربية سنويا

األسواق الخليجية تحظى بنزعة استهالكية مرتفعة للبضائع اإلسرائيلية واألمريكية
ارتسي: العالقات التجارية بين إسرائيل والسعودية واإلمارات والبحرين صارت مباشرة
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