
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  200، ص )1995 ءاتش( 21، العدد 6المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

   يف دولة اإلماراتحديث لوزير الدولة لشؤون املال والصناعة 

  للشرق األوسط بنك التنمية يعلن فيه رفض 

  ]مقتطفات[ . أبو ظبي 

  
  

.......][  
العامل العربي "، أن اإلماراتيف دولة  والصناعةأكد السيد أحمد حميد الطاير، وزير الدولة لشؤون املال 

من األمور التي ال يمكن  ويجب أن يبقى هذا اجلانب. نك للتنمية تشارك فيه إسرائيلليس يف حاجة إىل مؤسسة أو ب
  ".القبول بها، فليس هناك استفادة اقتصادية أو سياسية من إقامة تعاون بين الدول العربية وإسرائيل

املصالح سوق شرق أوسطية يجب أن يتوافر التوازن يف  بإنشاءقبل احلديث أو التفكير "نه إوقال الطاير 
وفرض األمر واالقتصادية وتأمين الوطن العربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ضد سياسات الهيمنة  األمنية
  ".الواقع

: وأطلق وزير املال يف دولة اإلمارات تساؤالت عدة حول البنك املقترح للتنمية يف الشرق األوسط وقال
  :سأل أنفسنا أوالًنيجب أن "

 توىل إدارته؟يشاء هذا البنك ومن أين ستأتي أمواله، ومن سما هو الهدف من إن 
 هل الهدف احلقيقي هو توجيه األموال العربية لتنمية االقتصاد اإلسرائيلي؟ 
 هل يجوز شرعاً أن ترتبط األموال العربية بمشاريع تهيمن بها إسرائيل على مقدرات الوطن العربي؟" 

األوسطية يجب أن نناقش هل ستشمل كل الدول احمليطة بالعامل يف ما يتعلق بالسوق الشرق "وأضاف أنه 
وهذا شيء يجب البحث يف داللته ... العربي مثل تركيا وإيران وباكستان أم املقصود بها الدول العربية وإسرائيل

  ".وتأثيراته على العرب واملستقبل العربي
بية وخلق تعاون أكبر بينهما من منطلق وأكد أن ما يطرح اآلن يقصد به دمج إسرائيل باالقتصاديات العر

  .ما تم من اتفاقيات سالم
اعتقاده بأن هذا املوضوع يجب تدارك خماطره فالدول العربية سعت وال تزال تسعى إىل "وأعرب عن 

السالم العادل وهذا ما مل يتحقق حتى اآلن، إذ إن إسرائيل حتتل أراضي دول عربية، وإسرائيل أصبحت دولة نووية، 
  ".حتد كبير للدول العربية، ويجب أن توجد أسباب التوازن األمني قبل التفكير يف التعاون وهذا

 ربية وأميركا تطالب العرب برفع املقاطعة وفتح احلدود وتشجيعغإسرائيل والدول ال إن: "وقال الطاير
ا مل تتعرض الحتالل وأميركا رغم أنه األوروبيةاملقاطعة حق مارسته الدول  أنالتجارة والسياحة وهي تنسى 

. أراضيها أو االعتداء عليها، فقد فرضت املقاطعة على الصين وفيتنام وكوريا وكوبا، وجمدت أرصدة بعض الدول
  ".وكذلك، فإن إسرائيل تمارس اآلن املقاطعة على مناطق احلكم الذاتي وذلك عن طريق اإلغالق الكامل لها

ة لديها كل الدول العربي" أنإىل مشيراً " والقوانين الدولية افاألعرله كل فاملقاطعة حق طبيعي تك" أنورأى 
من أجل التنمية "وأضاف أنه " .اإلمكانات وعليها حتييد العمل االقتصادي بعيداً عن املشاكل والقضايا السياسية

العكس هو إذا كان  يف الدول العربية ال أعتقد أنه توجد حاجة ألن ننشئ مؤسسة تشترك فيها إسرائيل اللهم إالّ
وتقديري أن الهدف هو توجيه األموال العربية لتنمية االقتصاد اإلسرائيلي، أو أن حتل هذه األموال حمل . الصحيح

  ".أميركااملاضي وال تزال تأتي من أوروبا واألموال التي أتت إىل إسرائيل يف 
لو "وأوضح أنه " .اإلسرائيليصاد العربية إىل االقت األموالتوجه  أناملقصود هو  أنضرورة التنبه إىل "وأكد 

  ".قيل إنها ستوجه لتنفيذ مشاريع إقليمية فهذا يعني أن إسرائيل ستستفيد من هذه املشاريع كاملوانئ والطرق
                                                 

 أحمد حميد الطاير.  
 "األسدي وقد أجرى الحديث شفيق. 10/2/1995، )لندن" (الحياة.  
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البحر املتوسط والبحر امليت هدفه واضح وهو حتويل التجارة ما يقال عن شق قناة بين "وأضاف أن 
التي لن تساهم يف خدمة التجارة العربية، لكنها ستلحق ضرراً هائالً بقناة  الدولية من قناة السويس إىل هذه القناة

  ".اإلسرائيلية ىءاملوان املوانىء العربية إىل السويس وخطوط أنابيب البترول العربية وتساهم يف حتول التجارة من
ترتيبات إقليمية  وأكد أن مساهمة األمة العربية يف مثل هذا النوع من املشاريع سواء كانت بنكاً أو أي

نتيجة الوضع العربي الراهن واملتغيرات الدولية " ال يمكن القبول بها رغم سقوط الكثير من احملرمات"خرى أُ
هل يجوز شرعاً توجيه األموال العربية خلدمة االقتصاد اإلسرائيلي ولتعزيز دور إسرائيل "وتساءل . واإلقليمية

. رض فلسطينأالف من املهاجرين واملستوطنين اإلسرائيليين يف االقتصادي يف املنطقة، وخلق فرص عمل لآل
وهل سنقبل بأن ترتبط االقتصادات العربية بمشاريع إسرائيلية وبالتايل ربط مستقبل األجيال العربية بهذا النوع 

  ]." [....من املشروعات
  
  



 

 
 

  

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 املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


