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مت تهاتفية  إىل حمادثة فيهديوان رئيس احلكومة اإلسرائيلية يشير بيان صادر عن 
خوان  ،والرئيس الهندوراسي ،بنيامين نتنياهو احلكومة اإلسرائيلية،رئيس بين 

افتتاح العمل من أجل  استكمال خطةيف اعتزامهما  لإلعالن عن ،أورلندو أرنندس
 ]القدس[ تيغوسيغالبا وأورشليم ،العاصمتينسفارتيهما يف 
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 أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الهندوراسي خوان أورلندو أرنندس اتصالا 

تحالف لدين املرتبطين بالب بين القائمة الستراتيجية والشراكة القريبة الصداقة على وأكدا هاتفياا
 .القتصادي والسياسيمبني على الدعم املتبادل والتعاون 

وهنأ الرئيس أرنندس رئيس الوزراء نتنياهو على اتفاقيتي السالم التاريخيتين مع 
من التحول السلمي الذي تمر به املنطقة  اإلمارات والبحرين )اتفاقيتا إبراهيم( اللتين تشكالن جزءاا

 .وتقدم بأحرّ تهانيه بمناسبة حلول رأس السنة العبرية اجلديدة

ب رئيس الوزراء نتنياهو عن تقديره للصداقة احلقيقية التي تسود بين البلدين هذا وأعر
وللدعم الراسخ الذي حتظى به إسرائيل من قبل هندوراس وأكد مرة أخرى على التزام إسرائيل بتعزيز 
الشراكة بين البلدين يف جمالت التطوير والتعاون والسياحة والستثمارات والتكنولوجيا والزراعة 

 .تعليم والتجارةوال

 أصدرت الوليات املتحدة وإسرائيل وهندوراس بياناا  2019يناير  1يذكر بأن يف يوم 
  مشتركاا

يف أعقاب اللقاء الثالثي الذي عقد يف العاصمة البرازيلية برازيليا بين وزير اخلارجية األمريكي 
 تفقتوا .أرنندس أورلندو انخو الهندوراسي والرئيس نتنياهو بنيامين الوزراء ورئيس مايك بومبيو

 فقتات كما ."هندوراس يف تنموية مشاريع وتنسيق السياسية العالقات تعزيز" على الثالث الدول
 يف ةإسرائيلي سفارة فتح أجل من الثالث العواصم يف لقاءات عقد ستشمل عمل خطة" قدما دفع على
 ".سيغالبا وسفارة هندوراسية يف أورشليمتيغو

املوضوع من قبل زوجة رئيس الوزراء السيدة سارة نتنياهو خالل زيارتها تم طرح هذا 
إن الرئيس أرنندس هو أول خريج لبرنامج تاهيل القياديين التابع لوكالة  .الرسمية إىل غواتيمال

التعاون الدويل التابعة لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية الذي تم انتخابه لرئاسة حكومة أجنبية وهو 
 .إلسرائيل منذ سنوات صديق كبير
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كانت هندوراس إحدى الدول القليلة التي انضمت إىل إسرائيل  ،2017ويف شهر ديسمبر 
وصوتت ضد مشروع القرار الذي طرح يف األمم املتحدة والذي دعا إىل إدانة الوليات املتحدة بسبب 

 .قيامها بنقل سفارتها يف إسرائيل إىل أورشليم

 ،وفقا خلطة العمل واللتزامات العلنية باتخاذ اخلطوات األوىل ،2019ويف شهر مارس 
افتتحت مكتب جتارة يف  2019سبتمبر  1اعترفت هندوراس بأورشليم كعاصمة إسرائيل ويف 

أغسطس  20وباملقابل افتتحت إسرائيل مكتب جتارة وتعاون يف يوم  .عاصمة إسرائيل أورشليم
 .لبايف العاصمة الهندوراسية تيغوسيغا 2020

تعلنان إسرائيل وهندوراس  ،يف الوقت الذي يرفرف علماها يف عاصمتي البلدين ،واليوم
اعتزامهما باستكمال خطة العمل قبل نهاية العام احلايل من خالل افتتاح سفارتيهما يف 

 .تيغوسيغالبا وأورشليم ،عاصمتيهما



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


