ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

اﻟﺎﻟﻎ اﻟﺎﺋﻠﺔ اﻟﻲ ﺗﻬﺎ ﺻﺔ اﻟن ﻟ إﻻ ﺣ ا ﻠﻰ ورق ودول اﻟﻠﺞ ﻟ ﺗﻟﻬﺎ إﻻ ..
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ﯾو أن ﺗﺎﺻﻞ اﻟ اﻻﺎد ﻣ ﺧﺔ "ﺻﺔ اﻟن" اﻷﻣﺔ واﻟﺎﻟﻎ اﻟﺎﺋﻠﺔ اﻟﻲ ﺗﻬﺎ ﻟ إﻻ ﺣ ا ﻠﻰ ورق ،إذ أن اﻟﯾات ﻲ اﻟ اﻷﺑ ﺗ إﻟﻰ أن
ﺗل أﻣاﻻ ﻞ ﻧ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻣ اﻟﺔ.
دول اﻟﻠﺞ ،اﻟﻲ ﺗﻲ اﻟﺔ ﺄﻧﻬﺎ ﺳﻟﻬﺎ ،ﻟّ 
وﺷ ﻣوﻟن وﺧاء أﻣن وﺳاﺋﻠن  ،ﻧ ﺗﺎﺻﻞ اﻟ اﻻﺎد ﻲ "ﺻﺔ اﻟن" ،ﻲ إﻣﺎﻧﺔ ﺗﻞ اﻟﺎرﻊ اﻟﻲ ﺗح اﻟﺔ إﺎﻣﻬﺎ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ
وﺎع ة وﺳﺎء واﻷردن وﻟﺎن ،ﺑﻠﺔ ﺧ ﻣﻠﺎر دوﻻر .وأﺷﺎروا إﻟﻰ أن اﻟﺛﺔ اﻟﻠﺔ ﺎﻟ اﻻﺎد ﻻ ﺗق إﻟﻰ ﺔ ﺟﻊ ا اﻟﻠﻎ.
وﻧﻠ ﺻﺔ "ﺂرﺗ "اﻟﺔ  ﻣول ﻲ اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻟﻪ إﻧﻪ ﺧﻼل ورﺷﺔ اﻟﺎﻣﺔ ،اﻟﻲ ﺳ اﻷﺳع اﻟﺎر ،ﺳ اﻟﺎﺣ ﺑ ﻣوﻲ اﻟول اﻟﺎرﺔ ﻲ
ﺗﻞ اﻟﺎرﻊ ،ﻟ اﻟﯾات ﻲ اﻟ اﻷﺑ ﺗ إﻟﻰ أن ا اﻟﻞ ﺳﺢ ﻠﺎ   أن ﺗﻠﻊ ﻩ اﻟول ﻠﻰ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟـ"ﺻﺔ اﻟن" ،وﺧﺎﺻﺔ  رد
اﻟﻞ اﻹﺳاﺋﻠﻲ واﻟﻠﻲ ﻠﻪ .و أن اﻟﻠ ،ﻲ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ وﺣﺔ ﺣﺎس ،وا  رﻬ اﻟﻠ ﻟﺔ اﻟن ،وﺷدوا ﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﻲ إﻟﻰ
اﻟﺎء ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
ﺗل ﻣﺎرﻊ اﻟﺔ ﻞ اﻟﺄﻛ ﻣ أﻧﻬﺎ ﺳﺢ .وﺗ اﻟﺎت إﻟﻰ أن اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻲ "ﺻﺔ اﻟن" ﺳ 
ورأ اﻟول اﻷﻣﻲ أن دول اﻟﻠﺞ ﻟّ 
اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺎﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﻲ  17أﯾﻠل/ﺳ اﻟﻞ ،أو رﺎ  ﺗﻞ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﯾة ،أ ﻲ ﺗ اﻷول/أﻛ أو ﺗ اﻟﺎﻧﻲ/ﻧ.
وﺣ اﻟول اﻷﻣﻲ ،ﺈن ورﺷﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﺳﺎ اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻲ ﻣﺔ اﺎﻣﺎت اﻟول ﺎﻟﺎرﻊ اﻟوﺣﺔ ،ﻰ أﺔ ﻣﺎرﻊ ﺳل ،ورﺳ اﻟق اﻟﻠﺔ
ﻟﻊ اﻟﺎرﻊ اﻟﻲ ﺗﻬﺎ اﻟ اﻻﺎد ﻣ اﻟﺔ.
واﻧ اﻟ اﻷﻣﻲ اﻟﺎﺑ ﻟ إﺳاﺋﻞ ،دان ﺷﺎﺑو ،اﻟﺔ ،ﻣ ا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗ إﻟﻰ دﻊ ﻣﺎرﻊ ﺎﻧ  ﺣ ﻲ اﻟﺎﺿﻲ ﺑ ﻣﺎﻟﻲ أﻣﻲ ،ﻞ أن ﺗر إدارة
ﺗاﻣ ﺗﻠ اﻟﺎات اﻟﻧﺔ ﻟﻠﻠ ﻣ أﺟﻞ اﻟ ﻠﻰ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ.
و ﺷﺎﺑو ﻲ ﺣﺎﻪ ﻲ "ﺗ "أن "اﻹدارة أﻟ ﺑاﻣﺞ ﻣﺎات د ﻞ واﺣ ﻣﻬﺎ اﻷاف اﻟﻲ ﺗﻬ اﻵن ﻲ اﻟﺛﺔ اﻻﺎدﺔ ﻟﻠﺔ .و ﻠن ﻣ آﺧ
اﺳﺎر أﻣال ﻲ ﻣﺎرﻊ ﺎ  ﻠﺎ ﺗﻠﻬﺎ .ﺎذا ﺳن رد اﻟﻞ ﺑأ؟".
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