ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

اﻟﺎع" :ﺎع ة" أﺻﺢ ﻧذﺟﺎً ﻷﻛ ﺳ ﻲ اﻟﺎﻟ

 31د00:34 - 2017 
ﻧذﺟﺎ ﻷﻛ ﺳ ﻲ اﻟﺎﻟ ،ﻼ إﺎر وﻣﺎﺑ وﻣﺎء
ﺎل ﻣﯾ اﻟﻼﺎت اﻟﺎﻣﺔ واﻹﻼم ﺔ ﺗﺎرة وﺻﺎﺔ ﻣﺎﺔ ة ﻣﺎ اﻟﺎع ،ﯾم اﻟ ،أن ﺎع ة أﺻﺢ
ً
وﻬﺎء وﻞ ودواء وﺗﺔ وﺣﺎة".
ﻣر ﻣ اﻧﺎر
ًا
وأﺎد اﻟﺎع ،ﺧﻼل ﺗ ﻟﻼﺻﺔ اﻟﺿﻊ اﻻﺎد ﻟﻠﺎع ﺎم  ،2017أن "اﻟﺷات ﺎﺔ ﺗ أن ﺎع ة دﺧﻞ ﻲ ﻣﺣﻠﺔ اﻻﻧﻬﺎر اﻻﺎد،"
ِ
ﺎﻣﺎ.
 ﻲ ﺣﺎل ﻟ ﺗُﻪ "إﺳاﺋﻞ" ﺣﺎرﺎ اﻟ ﻟﻠﺎع ﻣً 11 
وﺎﻟ اﻟﺎع اﻟﺳﺎت اﻟوﻟﺔ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻠﻰ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻹﻧﻬﺎء ﺣﺎرﻩ اﻟﺎﻟ ﻠﻰ اﻟﺎع ،وﺢ ﺎﺔ اﻟﺎﺑ اﻟﺎرﺔ ودﺧﺎل اﺣﺎﺟﺎت ة ﻣ اﻟﻠﻊ
واﻟﺎﺋﻊ ،وﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣاد اﻟﺎء دون د وﺷو؛ ﻹﻧﺎذ اﻟﺎع ﻣ ﺣﺎﻟﺔ اﻟت اﻟ اﻟﻲ ﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎ.
وأﺿﺎف " أن ﻠ اﻟﻊ أن اﻟﺎق  ﺎع ة واﻻﻧﺎر ﺎدم ﻻ ﻣﺎل".
وﻟ إﻟﻰ أﻧﻪ "ﺎﻟ ﻣ اﻧﻼق اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﻊ اﻷﺧ ﻣ اﻟﺎم اﻟﺎﻟﻲ ،إﻻ أن اﻻﺎد ﻲ ة ﻣﺎ زال ﺎﻧﻲ ﻣ ﺳﺎﺳﺔ اﻟﺎر اﻟﻲ ﺗﺿﻬﺎ إﺳاﺋﻞ،
ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟوب واﻟﻬﺎت اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟرة اﻟﻲ  اﻷزﻣﺔ اﻻﺎدﺔ ﻧﺔ ﻟﻠﻣﺎر اﻟﻬﺎﺋﻞ اﻟﻲ ﺧﻠﻪ ﻟﻠﺔ اﻟﺔ وﺎﺔ اﻟﺎﺎت واﻷﻧﺔ
اﻻﺎدﺔ".
ً ا ﺎﺳار ﺳﻠﺎت اﻻﺣﻼل ﺎﺗﺎع ﺳﺎﺳﺔ ﺗﯾ اﻟﺎق ﻠﻰ ﺗﻞ
وأﺷﺎر إﻟﻰ اﻟاﺎت اﻟة ﻟﻠﺄﺧ ﻲ ﻠﺔ إﺎدة اﻹﺎر
ﺧﺻﺎ ﻲ اﻟﺎع اﻻﺎدُ ،ﻣ ّ
ً
اﻟﺎر ورﺟﺎل اﻷﺎل  ﺣﺎﺟ ﺑ ﺣﺎﻧن.
ﻼ  اﺎل اﻟات ﻣﻬ.
وأوﺿﺢ أن اﻻﺣﻼل ﻣﻊ أﻛ ﻣ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺗﺎﺟ ورﺟﻞ أﺎل ﻣ اﻟﻞ  اﻟﺎﺟ ،وﺳ ﺗﺎرﺢ ﻬ،
ً
وﻟ إﻟﻰ إﺿﺎﺔ ﺳﻠﺎت اﻻﺣﻼل اﻟﯾ ﻣ اﻟﻠﻊ واﻟﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﺋ اﻟﺎت ﻲ إﺎر ﺳﺎﺳﺔ ﺗﯾ اﻟﺎر ﻠﻰ ﺎع ة.

ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ21:16:44 07-08-2022 :
1

ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﺗﺎﺎ  ﻣق ﻲ ﻣﻻت اﻟﺎﻟﺔ  ﻣ اﻹﺣﺎء اﻟﻠﻲ ،إذ ﺑﻠﻎ  %46.6ﻲ اﻟﻊ اﻟﺎﻟ ﻣ ﺎم  ،2017وﺗﺎوز د اﻟﺎﻠ 
وﺷﻬ ﺎم  2017ار ً
اﻟﻞ أﻛ ﻣ 243 أﻟ ﺷ.

ﺎﻟﺎ ،إذ ﺗﺎوزت  %67ﺑ ﺔ اﻟﺎب واﻟ ﻣ اﻟﺔ اﻟﺔ ﺑ 29-20 ﺳﺔ واﻟﺎﺻﻠ ﻠﻰ
وو اﻟ اﻟوﻟﻲ ﺈن ﻣﻻت اﻟﺎﻟﺔ ﻲ ة ﺗ اﻷﻠﻰ
ً
ﻣﻞ دﺑﻠم ﻣﺳ أو ﺎﻟرس.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺎم  2017ﺷﻬ ﺣﺎﻟﺔ ﻣ اﻟد اﻟﺎر ﻟ  ﻟﻬﺎ ﻣﻞ ﻲ ة ﻧﺔ ﺧ ﻧ %30 إﻟﻰ  %50ﻣ رواﺗ ﻣﻲ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺎع .
وﺎل" :ﺗ ا اﻟار ﻠﻞ  ﻲ ﺣﺔ دوران اﻟﻟﺔ اﻟﺔ وﻧﻬﺎ ﻣ اﻷﺳاق وﺎن ﻟﻪ ﺗاﺎت ﺧة وﺎرﺛﺔ ﻠﻰ ﺎﺔ ﻣﺎﺣﻲ اﻟﺎة ،ﺣ أن اﻟء اﻷﻛ ﻣ
اﻟ ﻣﯾن ﻟﻠك وﻣﻞ ﻣﺎ ﯾﺎﺿﻩ ﺷﻬًﺎ ﻻ ﯾﺎوز  %40ﻣ إﺟﺎﻟﻲ اﻟاﺗ ﻲ أﺣ اﻷﺣال".
ﺷﺎ ﻟﺎﺷا ﻣﻪ ودوا اﻟاﻣﺎﺗﻬ ودﯾﻧﻬ ﺑءا ﻣ اﻟﺎﻟﺔ ﺣﻰ إﺎر اﻟ ،ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ م اﻟاﻣﻬ ﻲ
وأﺿﺎف "و ﺧ ﺔ  %30ﻣ اﻟاﺗ ﻟ ﯾﻰ ﻟﻬً 
ﺳاد اﺗ اﻟﻣﺎت اﻟﺎﺻﺔ ﺎﻟﻬﺎء واﻟﺎﻩ واﻻﺗﺎﻻت ،وأد ذﻟ إﻟﻰ إﻼق د ﻣ اﻟﻼت اﻟﺎرﺔ واﻟﺎﻧﻊ واﻟﺎ."
وﺎ ﯾﻠ ﺈﺎدة اﻹﺎر ،ذ اﻟﺎع أﻧﻪ  ﻣور أﻛ ﻣ ﺛﻼث ﺳات ﻠﻰ ﺣب ﺻ" 2014 ﻟ ﺗأ ﻠﺔ إﺎدة اﻹﺎر اﻟﺔ ،وﻣﺎزاﻟ ﺗ ﺑء ﺷﯾ
ﺎﻟﻠﺎة".
وأرﺟﻊ اﻟء إﻟﻰ اﺳار اﻟﺎر اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ودﺧﺎل ﻣاد اﻟﺎء و اﻵﻟﺔ اﻟوﻟﺔ اﻟﺔ اﻟل ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﺎ "."GRM
وأوﺿﺢ أن ﺔ ﻣﺎ ﺗ إدﺧﺎﻟﻪ ﻣ ﻣﺎدة اﻹﺳ ﻟﻠﺎع اﻟﺎص ﻹﺎدة اﻹﺎر ﺧﻼل اﻟة ﻣ 14/10/2014 ﺣﻰ  31/12/2017ﻻ ﺗﺎوز  2ﻣﻠن  ،وﻲ ﻻ
ﺗﻞ ﺳ %30 ﻣ اﺣﺎج ﺎع ة ﻟﻺﺳ ﺧﻼل ﻧ اﻟة.
وﻟ إﻟﻰ أن اﻟﺎع ﺎج إﻟﻰ  6ﻣﻠن  ﺧﻼل ﻧ اﻟة ﻟﻠﺔ اﻻﺣﺎﺟﺎت اﻟﺔ  ،وﻻ ﺗال ﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  ٪38ﻣ اﻹﺳ ﻟﺎﻻت إﺎدة إﺎر اﻟﺎﻛ
اﻟﻲ اﺳﻬ ﺧﻼل ﺣب ﺎم .2014
ورأ اﻟﺎع أن "اﻟﻠب اﻵن  اﺳﻼم اﻟﻠﺔ ﺎﺔ ﻣﺎﺑ ﺎع ة إﻟﺎء ﺗﻠ اﻵﻟﺔ اﻟﺔ ،ودﺧﺎل ﻣاد اﻟﺎء دون د أو ﺷو."
وذ أن ﺗﺎر دوﻟﺔ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﺗ إﻧﺎزﻩ ﻠﻰ ﺻ إﺎدة إﺎر اﻟﺣات اﻟﺔ اﻟﻲ اﺳﻬ ﻲ اﻟوان ﺑﻠﻎ  5,755وﺣة ﺳﺔ ﻣ أﺻﻞ  11000وﺣة
ﻠﺎ" ،وﻲ ﺗﻞ   %50ﻣ ﺎﺔ اﻟﺣات اﻟﻲ ﺗ ﺗﻣﺎ ﻞ ﻠﻲ".
ﺳﺔ دﻣت ً
ﺎ ﺑﻠﻎ د اﻟﺣات اﻟﺔ اﻟﻲ ﻲ ﻣﺣﻠﺔ اﻟﺎء  ،818واﻟﺣات اﻟﻲ ﯾ ﻟﻬﺎ ﺗﻞ ﻹﺎدة إﺎرﺎ  ،602واﻟﺣات اﻟﺔ اﻟﻲ ﻻ ﯾ ﻟﻬﺎ ﺗﻞ ﻹﺎدة إﺎرﺎ
 3,825وﺣة.
ﻠﺎ ،وأﻛ ﻣ 56,500 وﺣة ﻣرة ﻞ ﺟﺋﻲ.
وﻟ إﻟﻰ وﺟد ة ﻲ اﻟﻞ ﻟ 3800 وﺣة دﻣت ً
ور اﻟﺎع د اﻟﯾ ﻣﺎ زاﻟا ﻧﺎزﺣ ﺑون ﻣﺄو ﺟاء اﻟب اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻲ ﺻ 2014 ﺄﻛ ﻣ 4,500 أﺳة )ﻧ 23,500 أﻟ د(  ،أﻣﺎ ﻠﻰ ﺻ اﻟﺎع
ﻠﺎ  ﻠﺔ إﺎدة اﻹﺎر.
اﻻﺎد ،ﻬ ﻣً 
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