
  األلمانياالقتصاد

  

أكبر مصدر في العالمألمانیا تعد- 

رووملیارات ی955بضائع قیمتھا 2008صدرت ألمانیا في عام - 

من اقتصادھا وثلث من الوضائف متعلقان بالتصدیر40%- 

من %17لھفي التصدیر بحیث أنعالسیارات أھم و أكبر قطایعد قطاع - 

2008ات في عام دراالص

ألوروباالمحرك االقتصاديتعد ألمانیا - 

  

تضررت ألمانیا باألزمة االقتصادیة بحیث تراجعت المبیعات للخارج ویقول 

  %15بنسبةالقتصاد سیتراجع في ھذا العاماخبراء أن 

یأملون أن یعوض السوق العربي تراجع المبیعات في بعض األسواق المھمة, - 

ر مبالغ ضخمة مثلعینھم على بعض الدول التي تنوى استثماأافلذا وضعو

2014دوالر إلى سنة ملیار150قررت الجزائر استثمار- 

ملیار دوالر 100السعودیة تنوى استثمار   - 

.وكذلك ستستثمر لیبیا- 

ربیل, وفي ق وخاصة في الشمال مثل مدینة أاالعركذلكومما یطمعون فیھ- 

مني زیارتھ األخیرة إلى العراق قال وزیر االقتصادي السابق أن الوضع األ

وأراد بھذا تشجیع المستثمر تحسن في العراق كلھ ال في الشمال فحسب,

األلماني

قطر مثال تستورد منتجات ألمانیة أكثر من المغرب مع أن عدد سكان قطر- 

عدد سكان المغرب من%5فقط یساوي

  

تضرر تومعھ أوالمقاطعة سیارة ألمانیة تعني تضرر القطاع السیارات- 

بر شركة كیمیائیة في العالم كوھي أBASFشركات أخرى ومھمة مثل شركة 

ؤدي مقاطعة , و أخیرا تألمانیاقطاع مھم في كالھما,الصلباعطقكو كذل

تراجع دخل الضرائب للدولة الىائف العمل والسیارات إلى فقدان وظ

وغیرھا من الضرر, وھذا مقصد السبحة في الشریط, شركات بعضھا متعلقة 

ببعض و مصیرھا في آخر المطاف واحد, یسمى ھذا باألماني 

(Dominoeffekt)



  

في حالة الدعوة لمقاطعة البضائع األلمانیة یستحسن عرض بدیل للتقنیة - 

ذا؟المضائع الیابانیة أو الكوریة الجنوبیةیكون البالبدیل ىفلعلاأللمانیة, 

  

لمن أراد أن یستغني عن البضائع الناساحتیاجاتنیة تسد الیابان لھا تقأوال: - 

  األلمانیة

ھذه تكون رسالة الى الیابان تمر بھا أزمة طاحنة ومدمرة, لعلالیابان: ثانیاً 

كان ذلك یناسب, ھذا اقتراح وال أعرف شیئا عن الیابانواضحة اذا

  

كذلك الحال بالنسبة لكوریا الجنوبیة تقریبا، مع امتیاز لكوریا الجنوبیة كونھا - 

أبعد عن المشاركة في معاداة المسلمین وسحبت قواتھا من أفغانستان، وغیر 

ذلك.

  

سطین كلیا ألن ھذافلوتجنب في الخطاب مع ألمانیا الكالم عن الیھود   :نصیحة

, وأظن أننا لو على ھدفناذو حساسیة كبیرة في ألمانیا ویرجع سلبیاالمضوع

من أفغانستان سیتفھم إلخراجھماستطعنا أن نوصل للشعب أننا مع ألمانیا نھدف فقط 

  الشعب موقفنا إن شاء هللا

  :یخدمك في تحریض المسلمینالمعیار المزدوجھذا لعل- 

وزیر الداخلیة األلماني الصحف الرسوم المسیئة في الدنمرك دعا بعد نشر 

األوروبیة كلھا لنشر ھذه الرسوم, وھذه الدعوة كان لھا وزن بحیث لم یقلھا 

ما و إنما قالھا وزیر الداخلیة لدولة یوجد فیھا أكبر دار خلیة لدولةاوزیر الد

بالذكر أن والجدیر (Axel-Springer Verlag);  نشر في أوروبا وھي

إلسالم أنھ لو لجریدة دیرشبیكل قبل أول مؤتمر لنفس الوزیر وعد صحفیین

فسیتعرض لمشاكل المؤتمر بالكافروصفھ احد في ھذا 

ذكر ھذا یخدمنا كذلك في نشر الخوف بین اإلعالمیین, سیعتقدون أن ذكرھم 

لناس, انكسر الحاجز بین الحقائق وبین اإلعالماخاف وإذایعني استھدافھم, 

من یرید لالنتخابما یشجع الناس سینشر الصحفیونعلى حیاتھمافخوف

وهللا أعلم الجنودسحب 


