ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

"ﺂرﺗ :"ﺗﻬﻼت اﺎدﺔ ﻟة واﻟﺔ وﻣاﺔ ﻟﺳﻊ ﻣ رﺢ

 21ﻧ08:39 - 2021 
ذت ﺻﺔ ﺂرﺗ اﻟﺔ ،اﻟم اﻷﺣ ،أن اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺗﻪ ﻻﺗﺎذ ﻣ ﻣ اﻟﻬﻼت اﻻﺎدﺔ ﻟﻠﻠ ﻲ ﺎع ة واﻟﺔ اﻟﺔ.
و اﻟﺔ ،ﺈﻧﻪ وز اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺑﻲ ﺎﻧ  ﻣ ﻧ ﺧة أن ﺗم ﻣ ﺑو ة ﺎﻟد ﻣﺎﺑﻞ أن ﺗﻠﻰ أﻣال ﻧﻠﻪ ﻣ  ء ﻣ اﻟﺔ
اﻟﺎﺻﺔ ﺑواﺗ ﻣﻲ ﺣﺎس ،وذﻟ ﻲ إﺎر ﺿﺎن اﺳار اﻟﻬوء وﺗ اﻟﺿﻊ اﻻﺎد ة.

ووً ﺎ ﻟﻠﺔ ،ﺈن ﺎك إﺟﺎع داﺧﻞ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ ﺿورة اﺳار اﻹﺎﺛﺔ اﻻﺎدﺔ ﻟة ،ﻣةً إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﺢ ﺎﻟﻞ ﻟـ  10آﻻف ﺎﻣﻞ وﺗﺎﺟ وﺎﻟﻬ
ﺎﻟﻞ ﻣ اﻟﺎل ،ﻟﻠﺧل إﻟﻰ ﻣﺎ اﻟ اﻷﺧ.

وﻟ إﻟﻰ أن ﺎك اﺗﺎﻻت ﻟﺎﺔ د ﺗﺎرﺢ اﻟﻞ ﻟﺎن ة ،ﻣًة إﻟﻰ أن ذﻟ ﺟﺎء ﻠﻰ ﺧﻠﺔ اﻟ ﻲ اﻟ ﻟ ﺎدة ﺟﻬﺎز اﻟﺎﺎك اﻟ ﺎن ﺎرض
ذﻟ ﺳﺎً ﺎ ﺧًﺎ ﻣ ﺗﻠﻞ ﺎﺻ ﻣ ﺣﺎس وﺎﺋﻞ أﺧ ﻟ ﺎت.

وﺎﻟ اﻟﺔ ،إن رﺋ ﺟﻬﺎز اﻟﺎﺎك اﻟﯾ روﻧ ﺎر ﯾو أﻧﻪ أﻛ ﻣوﻧﺔ ﻣ ﺳﻠﻪ ﻲ ا اﻟﺄن ،ﻣًة إﻟﻰ أن اﻟﺎﺎك ﻻ ﯾال غ ﺣﻠل أﻣﺔ ﻣﻠﺔ ﻟﻊ
اﺳﻼل ﻩ اﻟﻬﻼت ﻣ ﻞ ﺣﺎس واﻟﺎت اﻷﺧ ﻟ ﺎت أو ﺗ اﻟﺎل ﻟﻠ ﻠﻰ ﺗﺎت اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ.

وﻲ ذات اﻟﺎق ،ذت اﻟﺔ أن إﺳاﺋﻞ ﺳا ﻠﻰ ﺧﺔ ﻣﺔ ﻟﺳﻊ ﻣ رﺢ واﻟاد اﻟﻲ ﺗﺧﻞ ﻩ ،ﻣﺎﺑﻞ اﻟام اﻟﺎة ﺑﺎدة اﻟﺎﺔ ﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺧﻞ ﻟﻊ
ﺗﻬ اﻷﺳﻠﺔ واﻟاد ذات اﻻﺳام اﻟدوج ،ر أن ﻣ ﻟ ﺗ ﺑد ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻲ اﻟﺎﺿﻲ.
وﺗ اﻟﺔ ،إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺎدﺛﺎت ﺻﺔ ﺗﺎدل اﻷﺳ ﺣﻰ اﻵن ﻟ ﺗز أ ﺗم ﺣﻲ ر ﺟﻬد اﻟﺎﺑات اﻟﺔ ﻟﺎوﻟﺔ إﺣاث أ اﺧاق ﻲ ا اﻟﻠ.
وﺣل اﻟﺔ اﻟﺔ ،ﺎﻟ اﻟﺔ ،إن اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺳاً  ﺎ ﻠﻰ ﻣ ﻣ اﻟﻬﻼت ،ﻲ ﻞ ﺗﺄﯾ ﺎر اﻟزراء ﻟﺎدة د ﺗﺎرﺢ اﻟﺎل ﻣ اﻟﺔ،
ﺎﺎر أن ا ﺣﻞ أﻞ ﻟ اﺣﺎﺟﺎت اﻻﺎد اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻣ ﺟﻠ اﻟﺎل اﻷﺟﺔ ﻣ دول ﺷق آﺳﺎ.
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و ﺑ أﻧﻪ ﺎﻟﺎ ﻟ  ﺎك زﺎدة ﻲ اﻟﻬﺎت ﻣ اﻟﺔ  ،اﻟ ﻣ اﻟد اﻟوﺿﺔ ﻠﻰ اﻻﺎد اﻟﻠﻲ ر اﻹﻣﺎن ،ﻟﻪ أﺑ ﺗﺎ ﻠﺔ ﻠﻰ
اﺳﺎف اﻟﺎوﺿﺎت اﻟﺎﺳﺔ ﺎﺎر أن ا  واﻲ ﻲ اﻟ اﻟﺎﺿ وﻻ ﯾﺎﺳ ﻣﻊ أﺟة اﻟﻣﺔ.
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