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ﺎد ﻠﻲ   ﺗﺎﺻﻞ اﻟد اﻻﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ ﻣﺎﻟ اﻟﺎﺋﻞ ة ﺄن اﻟﻬﺋﺔ

 30ﻣﺎرس 06:48 - 2019
ﻛ ﻣد ﺧﻠ اﻟﺎد ﻲ اﻟﻬﺔ اﻟاﺔ و اﻟﻬﺔ اﻟﻠﺎ ﻟات اﻟدة و اﻟﺎر ،اﻟم اﻟﺔ ،ﺗﺎﺻﻞ اﻟد اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺣل اﻟﻬﺋﺔ ،واﻟ ﺣﻠﻪ
اﻟ اﻷﻣﻲ اﻟ ﻟﻠﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ وأﺑﻠﻪ إﺎﺎ ﺧﻼل اﺟﺎع  اﻟم  ،ﻟﺎءات ﻣﺎراﺛﻧﺔ أﺟاﺎ اﻟ اﻟ واﻟﺔ ،ﺑ اﻟﺎل واﻻﺣﻼل ﻣﻼ ﻣﺎ ﺑ
ة وﺳاﺋﻞ.
وأوﺿﺢ ﺧﻠ ، أن اﻻﺣﻼل أﺑﻠﻎ اﻟ اﻟ اﻟاﻣﻪ اﻟﺎﻣﻞ م إﻼق اﻟﺎر ﺗﺎﻩ اﻟة اﻟﻠﻧﺔ ﯾم  اﻟ ،وم اﻟ ﺑع ﺷﻬاء وﺟﺣﻰ ،ﻣﺎ أن اﻟ
أﺧ وا إﺎﺑﺎ ﻣ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺎﻟاﻣﻪ ﺑﻟ إﻻ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗض ﺟدﻩ ﻟﻠ.
وأﺿﺎف :أن ﺎك اﺗﺎق ﺑ اﻟﺎﺋﻞ ﺗ إﻼﻪ ﻟﻠ اﻟ ﺎﻟﻞ ﻠﻰ أن ﻻ ب اﻟﺎر ﻣ اﻟار ،وأن ﻻ ﯾ اﺎﻣﻪ اﻟود وﻣﻊ اﺳام "اﻷدوات اﻟﺔ"
اﻟﻲ ﯾ اﺳاﻣﻬﺎ.
وأﻛ اﻟﺎد ﻲ اﻟﻬﺔ ،أن اﻟﺎﺋﻞ اﺗت ﺎﺔ اﻟاﺑ ﻹﻧﺎز ﻣة  ﺑون أ ﺧﺎﺋ ،وﺗض أﺑﺎﺋﺎ ﺷﺎ ﻟﺎﺻﺔ اﻻﺣﻼل .ﻣ ا إﻟﻰ أن ﺎك إﺟاءات وﺗاﺑ
ﻣاﻧﺔ ﺎﻟﺎم وﺎﻟ اﻟاﻧﻲ ﻟﻊ وع ﻣ ﻣ أﺑﺎء ﺷﺎ ﺿﺎﺎ ﻟوان اﻻﺣﻼل.
وﺣل ﺗﺎﺻﻞ اﻻﺗﺎق اﻟ ﯾ ﺑﻠرﺗﻪ ،أوﺿﺢ ﺧﻠ أﻧﻪ ﺟ اﻻﺗﺎق ﻟﻠ ﻣ اﻟﺎر وﺗﻬﻞ ﺣﺎة اﻟا .ﻣﺎ :أﻧﻪ ﺗ اﻻﺳاد ﻣ ﻞ اﻟﺎرﺟﺔ اﻟﺔ
ﺑﯾ ة إﻣاد اﻟد اﻟﺎص ﺔ اﻟﻬﺎء ﺣﻰ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺎم اﻟﺎر ،ﺎ ﺗر زﺎدة أاد اﻟﺎﻣﻠ ﻠﻰ ﺑ اﻟﻞ اﻟ ﻟﻞ إﻟﻰ  20أﻟ ﺣﻰ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺎم
اﻟﺎر.
وﺗﺎﻊ :أن اﻻﺗﺎق ﯾ اﻟﺎح ﺈدﺧﺎل ﻣاد ﺎن اﻻﺣﻼل ﻊ دﺧﻟﻬﺎ وﺳن ﻲ ﻣﺣﻠﺔ أوﻟﻰ  70إﻟﻰ  80ﻣﺎدة ﺳ ﺗﻠﻬﺎ ﻣ ﻞ اﻟﺎﺋﻞ ﺎﻟ ﻣﻊ اﻟﻬﺎت
اﻟﺔ ﻹدﺧﺎﻟﻬﺎ ،ﻣﺿﺎ أن اﻻﺗﺎق ﯾ إﻧﺎء ﻣﺎ ﺻﺎﺔ ﺳﻞ ﻟﻞ  10آﻻف ﺎﻣﻞ ،ودﺧﺎل اﻟاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ.
وأﺷﺎر  اﻟﻬﺔ اﻟﻠﺎ ﻟات اﻟدة ،إﻟﻰ أن اﻻﺗﺎق  زﺎدة د اﻟﺎﺣﺎت اﻟﺧﻠﺔ  ﻣ م أﺑ ﺳﺎﻟ إﻟﻰ  1200ﺷﺎﺣﺔ ،إﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻻﺳار ﺎن
إدﺧﺎل اﻟد ﻞ داﺋ ﻟﺔ اﻟﻬﺎء إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﻣﺎﻟﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻞ ﺗﻞ ﺧ ،161 أو إﻣاد اﻟﺔ ﺎﻟﺎز.
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وﻟﺈﻟﻰ أن ﺎك ﻣﺎرﻊ ﺗﻠ ﺎﻟﺔ اﻟﺔ ،وﺎك رد إﺎﺑﻲ ﻣ اﻻﺣﻼل ﺄﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣ ﺗﺎ ودﺧﺎل اﻟاد اﻟﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .ﻣﺿﺎ أن ﺗ ﻩ اﻟﺎرﻊ ﻣﺗ
ﻬﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺎﺟﺔ ﻟﻠاﺻﻞ ﻣﻬﺎ ﻻﺳﺎل اﻟﻬد اﻟﺎرﺔ ﻟﻠ ﻣ اﻟﺎر.
وأﺿﺎف" :ﺎك ﺟاﻧ ذات ﺎﻊ إﺎﺑﻲ ﺈﺑاء اﻻﺳاد ﻣ ﻞ اﻻﺣﻼل ،وﻟ ﺎك ﺟﻬد  أن ﺗﻞ ﻣﻊ أاف أﺧ ."ﻣ ا إﻟﻰ أن اﻻﺣﻼل أﺑ اﺳادﻩ
ﻹدﺧﺎل اﻷﻣال ﻟـ  20أﻟ ﻣا ﺳ ﺗﻬ ﻠﻰ ﺑ اﻟﻞ اﻟ ،ﻟ ذﻟ ﺎﺟﺔ ﻻﺗﺎق ﻣﻊ  ﻟﯾ آﻟﺎت إدﺧﺎل اﻷﻣال وﺻﻬﺎ ،وﻟﻟ ﻞ ﺔ ﺎﺟﺔ
ﻟﻬد ﻻﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ أاف أﺧ.
وﺣل ﻣﺎﺣﺔ اﻟ ،ﺎل إن ﻣﺎﺣﺔ اﻟ ﻲ ض اﻟ ﺳأ ﻣ 12 ﻣﻼ ﺎ إﻟﻰ  15ﻣﻼ ،ﻣ ا إﻟﻰ أن اﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔ ﻣ اﻟاﺣﺔ إﻟﻰ ب ﻣﯾﺔ ة ﺳن
ﻲ ﻧﺎق  9أﻣﺎل  ،أﻣﺎ اﻟﺎ اﻷﺧ ﺳﺳﻊ ﻞ ﻣرج ﻟﻞ إﻟﻰ اﻟ اﻟر ﺳﺎﺎ.
وﻧﻩ إﻟﻰ أن ﻞ ا ﺳن ﻣﺗﺎ ول زﻣﻲ ﺳدﻩ اﻟ اﻟ ﺿ ﺟﻬدﻩ اﻟاﺻﻠﺔ ﻟ ﻩ اﻟﺎرﻊ وﻣﺎ ﺗ اﻻﺗﺎق ﻠﻪ .ﻣﺎ أن اﻷﺳع اﻟﻞ ﺳن
ﺣﺎﺳﺎ ﻲ ا اﻹﺎر.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟ اﻟ ﺳﺟﻪ ﯾم اﻷﺣ ،إﻟﻰ اﻻﺣﻼل وﺳد ﻟة ﻟﺿﻊ اﻟﺎﺋﻞ ﻲ ﺻرة اﻟﻬد واﻟدود اﻟﯾة ﻣ ﻠﻪ.
وأوﺿﺢ أن اﻻﺗﺎق اﻟ ﯾ ﺑﻠرﺗﻪ  ﻣد ﺑﻣ ﻣ إﻟﻰ ﺎم أو أﻛ ،وأﻧﻪ ﺳن ﻣﺗﺎ  اﻟام اﻻﺣﻼل ﻪ وم ﻣﺎﻠﻪ ﻪ.
وﺎ ﯾﻠ ﺑ اﻻدوات اﻟﺔ ،ﻧﻰ أن ن اﻟ اﻟ ﻧﻞ ﻣ إﺳاﺋﻞ ﻠﺎ ﺑ ﺎﻟﺎت "اﻹرﺎك اﻟﻠﻠﻲ" أو أدوات اﻟات اﻟﻠﺔ ،ﻣﺎ أن ﻩ اﻟﺎﻟﺎت
ﺳ واﻟات ﻣة ﺣﻰ ﺗ ﺟﻊ ﻣﺎﻟ اﻟ اﻟﻠﻲ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻻﺟﺎع ﻣﻊ اﻟ اﻟ ،ﺗق ﻟﺔ اﻷﺳ وﺿورة إﺎد ﺣﻞ ﺳﻊ ،ﻷﻧﻪ  ﺎﻣﻞ ﺗ  ﻣ اﻟ أن ﯾﺛ ﻠﻰ ﺗﻠ اﻟﺎﺎت ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧ ﺔ ﺎب اﻟﺣﺔ ،ﻻﺎ إﻟﻰ أن ﻞ ﻩ اﻟﻬد ﻻ ﺗﺎرض ورة اﻟﻞ ﺎﻟاز ﻠﻰ إﻧﺎز اﻟﺎﻟﺔ.
ﻲ اﻟﺎق ذاﺗﻪ ،ﺎﻟ ﻣﺎدر ﻠﺔ ﻣﻠﺔ :إن "ﺎك ح ﺟﯾ ﺄن ﺔ ﻧﻞ اﻷﻣال ﻟﻲ ﺣﺎس ﻣدا ،إﻻ أن ﻩ اﻟﺔ ﺳ ﻲ و ﻻﺣ 
اﻻﻧﻬﺎء ﻣ د ﻣﺎرﻊ".
و اﻟﺎدر ،ﺈﻧﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﻣ و واﻷﻣ اﻟة ،ﺎك  7دول أﺧ ﺗﺎرك ﻞ ﻣﺎﺷ و ﻣﺎﺷ ،وﻣﻠﺔ ﻠﻰ ﻣﺎ  ﻣ ﻣﺎوﺿﺎت .ﻣًة إﻟﻰ أن
اﻟ اﻟ ﯾﻞ ﻟﻠ اﻟول اﻷﺧ ﻣﺎ  اﻟﺎ ﺄﻧﻪ.
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