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ون فلسطين واألراضي العربية ؤتصريح لألمين العام املساعد لش

 إىل توصية اجلامعة العربية، حممد صبيح، يعلن فيه رفعيف احملتلة 

  شركات تتعامل مع إسرائيل ملقاطعةجلامعة العربية ا

  ]مقتطفات[ .29/8/2012القاهرة، 

ون فلسطين واألراضي العربية احملتلة باجلامعة العربية، ؤقال األمين العام املساعد لش 

ضباط االتصال ملكاتب املقاطعة العربية إلسرائيل، أوصوا يف ختام "إن [....] السفير حممد صبيح، 

الشركات الفرنسية، ي على عدد من قد باجلامعة العربية بفرض حظر كلّ، الذي عُ)87( اجتماعهم الـ

واألميركية التي لها فروع يف إسرائيل، وذلك ملنعها من التعامل مع إسرائيل باعتبارها قوة قائمة 

  ."باالحتالل

على بعض الشركات التي تتعامل مع  يبفرض حظر جزئ االجتماع أوصى أيضاً" :وأضاف

أن مثل هذه القرارات  ، مؤكداً"أنشطة يف إسرائيل لديهم] الذين[إسرائيل، وكذلك على بعض األفراد 

   .هذه الشركات يفتؤدي إىل التأثير املباشر 

 ،رض عليها مثل هذا احلظربعض البنوك التي تتعامل مع إسرائيل، وفُ"أن صبيح وأوضح 

  ."نيت بخسائر كبيرة، وطالبت برفع احلظر عنهامُ

ريقيا، الذي كان فإاملقاطعة الدولية ضد النظام العنصري يف جنوب "وأكد صبيح على أن 

ىل القانون إيمتلك أسلحة نووية مثل إسرائيل اآلن، أجبرته على إنهاء الفصل العنصري والعودة 

                                                            

  الرسمية املصرية يف املوقع اإللكتروين " وكالة الشرق األوسط لألنباء"نقالً عن " املصري اليوم"جريدة  :املصدر
  :التايل

http://www.almasryalyoum.com/node/1079461  
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فريقيا احلالية بمقاطعة البضائع إبقرارات جنوب  ، مشيداً"الدويل، وتم إقامة دولة جديدة نعتز بها

  .الفلسطينية احملتلة اإلسرائيلية، وبضائع املستوطنات اإلسرائيلية املقامة يف األراضي

سالح املقاطعة إلسرائيل بدأ ينتشر يف العامل احلر خاصة من قبل "ورأى صبيح أن 

املؤسسات العلمية والبحثية والكنائس األميركية باإلضافة إىل جامعات يف السويد والنرويج 

إىل  عثوا خطاباًب عاملاً 350هناك نحو "إىل أن  ، مشيراً"والواليات املتحدة وبريطانيا ويف بلجيكا

وزيرة البحث العلمي يف االحتاد األوروبي يطالبونها بضرورة مقاطعة الشركات اإلسرائيلية التي 

  ".تتعاون مع شركات وأفراد يستفيدون من األبحاث األوروبية يف املستوطنات اإلسرائيلية

[.......]  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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