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بايدن يتعهد في بداية جولته الشرق أوسطية بتعزيز دمج إسرائيل
في المنطقة

الناصرة ـ «القدس العر=»: “لست 9 حاجة ألن تكون يهوديا 3 تكون صهيونيا”، هذا ما
،Eجو بايدن، فور وصوله إسرائيل، واستقباله 9 مطار اللد الدو ،Rصرّح به الرئيس األمري

قبل أن يزور ضحايا المحرقة.
م\”، وقت  أي  من  أقوى  اليوم  اإلسرائيلية  األمريكية  العالقات  “منظومة  أن  وأكد 

متعهداً بإعطاء دفع لعملية “اندماج” إسرائيل 9 المنطقة.
األحمر، البساط  طر9   mع اإلسرائيليين،  الساسة  من  كبير  عدد  بايدن  استقبال   9 وكان 

وعm رأسهم رئيس حكومة االحتالل، يائير لبيد.
هرتسوغ، كلمة سياسية مطعمة وبعد االستقبال الرسمي، قدم رئيس إسرائيل، يتسحاق 
يعقوب”، ابن  يوسف  األخ  بمثابة  بايدن  تعتبر  “إسرائيل  إن  فيها  قال  دينية،  بمصطلحات 
ورياح مجددا  تزور  واليوم  الحرب  عشية   1973 عام  البالد  “زرت  بايدن:  مخاطبا  وتابع 
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السالم تهب من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط وصوال إىل الخليج. هذه مسيرة سالم
من إسرائيل إىل السعودية وللديار الحجازية المقدسة، وكلنا أمل وصالة بأن تنجح زيارتك
9 بك  وسهال  وأهال  واألمن،  والسالم  والتطبيع  باالزدهار  يتمثل  إقليمي  حلم  بدفع  هذه 

بيتك وأنت صديق حقيÜ كبير إلسرائيل”.
مع قوي  عالمي  “تحالف  بناء  إلعادة  منوها  هنا”،  برؤيتك  فرحون  “إننا  قال  فقد  لبيد  أما 
واشنطن ضد إيران يوقف البرنامج النووي اإليراâ وبناء منظومة أمنية واقتصادية جديدة

مع شعوب الشرق األوسط 9 أعقاب اتفاقيات أبراهام وإنجازات قمة النقب”.
و9 كلمته، وكما كان متوقعا، شدد بايدن عm الشراكة االستراتيجية 9 المصالح والقيم
إسرائيل، ومستقبل  أمن  بضمان  بالده  التزام   mوع إسرائيل  وبين  المتحدة  الواليات  بين 

دون إشارة إليران.
عنه سيعلن  مشترك   çسيا تصريح  وهو  القدس”،  “بيان  سيتضمنه  هذا  بايدن  وكالم 
الجانبين بين  الوثيق  للتحالف  متجدد  إعالن  وهو  الخميس،  اليوم  ولبيد،   Rاألمري الرئيس 

وللرغبة بتعزيز مساè التطبيع مع دول عربية.
و9 الشأن الفلسطيí اكتë بايدن بالقول: “حّل الدولتين هو الحل األفضل”.

واستقرار أكثر،  سالم  إىل  حاجة  “هناك  إن  وقال  فلسطين،   9 اليهود  “حق”  عن  وتحدث 
استمرار  9 سنبحث  ولذلك  المنطقة،  لشعوب  بالنسبة  األهمية  بالغة  أمور  وهذه  أكثر، 
األفضل الطريق  وهذه  الدولتين.  حل  عن  يدور  ال  الحديث  أن  أعلم   âأ رغم  دعمي، 

لضمان المساواة، الحرية، االزدهار والديمقراطية لكلتا الدولتين”.
القريبة األيام   9 ستستمر  المتحدة  والواليات  يهودية  كدولة  إسرائيل  بين  وزاد: “العالقات 
المشتركة بقيمنا  موحدون  ونحن  المشترك،  بمستقبلنا  مرتبط  موضوع  أي  تغطية   9

ورؤيتنا”.
وفيما تحدث عن سó واشنطن لتكامل إسرائيل 9 المنطقة، تعهد بإعطاء دفع لعملية

“اندماج” إسرائيل 9 المنطقة.
ووضع شموعا  أشعل  وهناك  جيل،  زوجته  برفقة  المحرقة  ضحايا  متحف  بايدن  وزار 

أكاليل الورد.

2022/07/14 16:35
2 / 6ページ



ومن داوود”،  “الملك  فندق  إىل  وصل  الزيارة،  من  األول  اليوم  من  األخيرة  المحطة  و9 
أن المنتظر  ومن  لبيد،  يائير  االحتالل  حكومة  رئيس  الخميس،  اليوم   Üيلت أن  المفترض 
مالمح يرسم  صفحات  أربع   mع يمتد  جديد  مستند  وهو  القدس”،  عن “بيان  معا  يعلنا 
العالقة االستراتيجية بين الواليات المتحدة وإسرائيل، ويتضمن تعهدا أمريكيا بضمان أمن

إسرائيل، ومنع إيران من بلوغ السالح النووي.
صباح و9  أخرى.  إسرائيلية  جهات  مع  لقاءات  عدة  بايدن  يجري  أن  المتوقع  ومن 
الجمعة من المفترض أن يزور أحد مستشفيات الشطر الشرö من القدس المحتلة قبل

انتقاله لبيت لحم ولقاء الرئيس الفلسطيí محمود عباس.
السلطة مطالب  تلبية  وال   ،íالفلسطي للشعب  سياسية  بشرى  أي  الزيارة  هذه  تحمل  وال 
منظمة وإزالة  القدس،  من   öالشر الشطر   9 األمريكية  القنصلية  كفتح  الفلسطينية 
السالم، مفاوضات  واستئناف  االستيطان،  وقف  عن  واإلعالن  اإلرهاب،  قائمة  من  التحرير 

واستئناف الدعم الماE وغيره.
حكومة أن  بالزعم  المرة،  هذه  الفلسطينية  القضية  تغييب  علل  قد  األبيض  البيت  وكان 

إسرائيل مؤقتة، وغير مستقرة.

 وديع عواودة

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا
لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكتروâ. الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

التعليق * 

2022/07/14 16:35
3 / 6ページ



البريد اإللكتروâ * االسم * 

إرسال التعليق

: فلسطيí واثق من عودة فلسطين يوليو 13, 2022 الساعة 11:16 م 

اقول لبايدن وللصهاينة…..دعمك لهم لالندماج لن ينفعهم….اءا كنت قادرا عm الدمج للصهاينة….ادمج شعبك
íالذي انقسم طوال وعرضا…..وللصهاينة اقول لن ينفعكم بايدن اذا لم تصالحوا السعب الفلسطي Rاالمري

باعطائه ارضه….من البحر اىل النهر….ستبقون بال استقرار اىل ان ترحلوا من فلسطين.

رد

: ميساء يوليو 13, 2022 الساعة 11:32 م 

هههههههه أمريكا صارت كعرقوب تعد ولن تستطيع أن تحقق ما تعد به دويلة السراب إسرائيل ألنها ستصير
9 هبر كان يا مكان 9 سالف العصر واألوان وارتقب إنهم مرتقبون والقادم أسوأ بانتظار أمريكا اللعينة الخبيثة
وربيبتها دويلة الباطل إسرائيل المحتلة ألرض فلسطين ال† تقتل الفلسطينيين وتهدم منازلهم بغير وجه حق

منذ 1948

رد

: بسام ابو كشرة يوليو 14, 2022 الساعة 1:02 ص 

ال داè يا بايدن لR تقدم دليال إضافيا عm غباءك . انت و هذا الكيان المسخ مصيركما إىل مزبلة التاريخ .

رد
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إشترك 9 قائمتنا البريدية

* âاشتركأدخل البريد االلكترو
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