ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

اﻟﺎ ﺎﻟ اﻷﻣ اﻟة ﺈﺎد ﺗر ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺎر وﺗ أوﺿﺎع ة

 13ﯾﻟ14:27 - 2018 
دﺎ ﻠﻲ اﻟﺎ رﺋ ﺟﺔ رﺟﺎل اﻻﺎل ة اﻟم اﻷرﺎء ،اﻻﻣ اﻟة ﻟﻠﻞ ﻠﻰ إﺎد ﺗر ﻣ ﺷﺄﻧﻪ إﻧﻬﺎء اﻟﺎر اﻻﺳاﺋﻠﻲ اﻟاﺻﻞ ﻠﻰ ﺎع ة ﻣ
 12ﺎم ،واﻟﻬض ﺎﻷوﺿﺎع اﻻﺎدﺔ ،وﺗ ﺣﺎة اﻟﺎن ﻲ اﻟﺎع.
وﺎل اﻟﺎ ﻲ ﺗﺢ ﺻﻲ" ﻲ ﻞ اﻟﻬد اﻟﻲ ﺗﻟﻬﺎ اﻷﻣ اﻟة ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺎر اﻻﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ ة ،ودﺎ اﻟ اﻟﺎص ﻟﻠﺔ اﻟﻼم ﻲ اﻟق اﻷوﺳ
ﻧﻻ ﻣﻼدﯾف  ،ﻧﺄﻣﻞ ﺎﻟﺻﻞ ﻟر ﻞ ﻣﺎﻛﻞ ﺎع ة اﻻﺎدﺔ و ﻣﺎﺣﺔ وﺔ ﺟﯾة ﻣﻼﺋﺔ ﻟﻼﺳﺎر ،وﺎدة ﺗﻞ اﻟﺄة اﻻﺎدﺔ اﻟﺔ ﻞ
اﻟﺎر واﻟوب اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ اﻟﺎع".
وأﺿﺎف اﻟﺎ أن أﻟﺔ اﺎدة اﻻﺎر اﻟﺎﻟﺔ اﻟوﺔ ﺑﻧﺎﻣﺞ اﻟـ GRMﻠ ﻠﻰ ﺗو اﻟﺎر اﻻﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ ة ﻲ اﻟ اﻟ ﺎن ﻣ اﻟض أن ﺗﻞ ﻠﻰ
اﻟﻬض ﺎﻷوﺿﺎع اﻻﺎدﺔ ﺎﻟﺎع  ،ودﺧﺎل اﻟاد اﻟﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻞ اﻟﺄة اﻟﺎﺔ واﻟﺎرﺔ ،وﺎدة إﺎر ﻣﺎ دﻣﻩ اﻻﺣﻼل اﻻﺳاﺋﻠﻲ ﺧﻼل اﻟب اﻷﺧة.
وأﺷﺎر اﻟﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻞ اﻟاد اﻟﻲ أدﺧﻠ ﻣ ﺧﻼل ﻧﺎم اﻟـ GRMﻣ ﺳ 2014 ﺗر ﺑـ  2ﻣﻠﺎر و 914ﻣﻠن  ﻣ ﻣاد اﻟﺎء ﻣ اً إﻟﻰ ذﻟ ﯾﻠﻲ ﺣاﻟﻲ
  %40ﻣ اﺣﺎﺟﺎت ﺎع ة.
وﻟ اﻟﺎ إﻟﻰ أن د اﻟﺎرﻊ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺳﻠ ﺿ أﻟﺔ اﺎدة اﻻﺎر اﻟـ GRMﺑﻠ 1,313 ﻣوﺎً 279،ﻣﻬﺎ ﺎل .
وﻧﻩ اﻟﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺎﻊ ﻟﻞ أﻟﺔ إﺎدة اﻻﺎر اﻟﺎﻟﺔ ﻼﺣ ﺄﻧﻬﺎ ﻠ ﻲ ﺗ اﻷاف اﻟﻲ ﺳ ﻟﻬﺎ ﻲ ﺑاﺔ ﺗﻬﺎ ﻣاً ﻠﻰ ﺿورة إﺟاء ﻣاﺟﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻷزﻣﺎت ة واﻟﻞ ﻠﻰ اﺎد ﺣﻠل ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟ ﻣ أوﺿﺎع أﺎﻟﻲ ة اﻟﺔ ،اﻟﯾ أﺻا ن ﺣﺎﻟﺔ ﻣ اﻟﺄس اﻟﺎم.
وﺛ اﻟﺎ ﺟﻬد اﻟ اﻟﺎص ﻟﻠﺔ اﻟﻼم ﻲ اﻟق اﻷوﺳ ﻧﻻ ﻣﻼدﯾف ﺗﺎﻩ رﻊ اﻟﺎر  ﺎع ة ،داﺎً اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ وﺣﺔ ﺣﺎس إﻟﻰ اﺳﺎق
ﻩ اﻟﺎت ﺑ اﻟﺔ اﻟﺎﺳﺔ ﻹﻧﺎح اﻟﻬد اﻟوﻟﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺎر  ﺗ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ واﻟا ﻠﻰ ﺣﻞ أزﻣﺎﺗﺎ اﻟاﻛﺔ  اﻟﺎر
واﻻﻧﺎم.
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