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 نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلية احلكومة لرئيس صحايف تصريح

 الدول ويدعو تاريخياً، قراراً القدس بشأن ترامب قرار فيه يعتبر

  إلسرائيل عاصمة بها االعتراف إىل األُخرى
  

  .2017 / 12 / 6 ،القدس احملتلة

  

  :ترامب الرئيس تصريحات على نتنياهو الوزراء رئيس تعقيب

 تاريخ يف مهمة عالمة عن عبارة هي ترامب الرئيس تصريحات. تاريخي يوم هو هذا

  .أورشليم

 هيكلنا، كان وهنا آباؤنا، يمشي كان هنا. عام 3000 منذ عاصمتنا هي أورشليم

  .أنبياؤنا وعظ وهنا إسرائيل، ملوك حكم وهنا

 أنهار على". أورشليم يف القادم العام" لـ اليهود من أجيال صلّى السنين آالف خالل

  .بصهيون وحلمت كاملة يهودية أجيال بكت وارسو غيتو أسوار وخلف بابل

  .األساسية احلقائق بهذه تعترف التي ترامب الرئيس تصريحات جاءت واآلن

 بأورشليم باالعتراف يقضي الذي والشجاع العادل قرارك على نشكرك ترامب، الرئيس

  .هنا األميركية السفارة الفتتاح بالتحضيرات وبالبدء إلسرائيل، عاصمة

                                                            
 ية، يف الرابط اإللكتروين التايلسرائيلديوان رئاسة احلكومة اإل :املصدر:  

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Spokesman/Pages/spoke_statement06121
7.aspx   
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 تصريحات إن لكم وأقول. املتحدة الواليات خطى على السير إىل أُخرى دوالً أدعو

 لىع بالواقع األطراف جميع تربط ألنها قدماً السالم دفع يف تساعد ترامب الرئيس

  .األرض

 االعتراف بدون سالم هناك يكون لن ـ كالتايل هما والواقع البسيطة احلقيقة إن

  .إسرائيل كعاصمة بأورشليم

 يف القائم الوضع إجراءات على احلفاظ سنواصل: جيراننا جلميع أوضح أن وأود

  .األديان جلميع املتاحة العبادة حرية صون وسنواصل الهيكل جبل ويف أورشليم

  .جميعاً جيراننا وإىل الفلسطينيين إىل للسالم يدنا مد سنواصل

 إىل اليوم هذا من الشجاع قرارك سيتذكران اليهودي والشعب التاريخ الرئيس، سيدي

  .لك شكراً . األبد
  

  

  

، الفلسطينية، جميع حقوق النشر وإعادة التوزيع حمفوظة جمللة الدراسات الفلسطينيةجملة الدراسات 

يمكن حتميل هذه املقالة أو . حترير اجمللة رئيسوال يمكن نشرها أو توزيعها إلكترونياً إال بإذن من 

-majallat@palestine .، وعند االستخدام يرجى ذكر املصدرطبعها لالستخدام الفردي فقط

studies.org  


