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من مطار بين رئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تصريح صحايف ل
ي" مراسم استقبال أول رحلة جوية جتارية خاصة بشركة "فالي دب خاللغوريون، 

نحن نفتت الصراع اإلسرائيلي العربي لنجعله " فيه: يقولوالتي انطلقت من دبي، 
 "جديد بل حاضر جديد، بغية صنع مستقبل عربيا   إسرائيليا   تعاونا  
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فيما يلي التصريحات التي أدىل بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يف مراسم استقبال أول 
 :رحلة جوية جتارية خاصة بشركة "فالي دبي" والتي انطلقت من دبي، يف مطار بن غوريون

إىل إسرائيل وهي عبارة هذه هي الرحلة اجلوية التجارية األوىل التي يتم تسييرها من دبي 
عن رحلة تاريخية كونها تدشّن اآلن العشرات من الرحالت اجلوية التي ستنطلق إىل دبي واإلمارات 
العربية املتحدة والبحرين ناهيك عن الشرق األقصى أسبوعي ا، حيث يضاف إىل ذلك اإلعفاء من 

 .احلاجة حليازة تأشيرة دخول

 على احلركة التجارية واتققتصادية والسياحية، اا بمعنى أننا نشهد هنا انفتاح ا هائال 
 .يشكل شرق ا أوسط يتسم بمالمح جديدة وخمتلفة حق ا، حيث أنه يتيح تالقي الشعوب وكذلك الزعماء

نحن نفتت الصراع اإلسرائيلي العربي لنجعله تعاون ا إسرائيلي ا عربي ا، بغية صنع مستقبل جديد بل 
وأعتقد بأن العامل كله ينظر ويدرك بأننا نصنع التاريخ  .عة فائقةونقوم بذلك بسر .حاضر جديد

 .هنا، وهو ما نرحب به جميع ا

 :وقال رئيس الوزراء تعليق ا على سؤال طرحه أحد املراسلين

إننا نسيّر بالفعل رحالت جوية تمر عبر األجواء السعودية، كما تعلمون، ألن كل هذه "
ها الرحالت اخلاصة بالشركات اإلسرائيلية، وهو ما أعتبره الرحالت تمر فوق السعودية، بما في

 .وأتوقع بأن تواصل دائرة التطبيع توسعها، وأقول ذلك بمنتهى الثقة .تغيير ا مرحب ا به
لكن أتوقع انضمام مزيد من الدول إىل هذه الدائرة،  .تق يوجد أي شيء مضمون مائة باملائة

فها فهذه العملية يستحيل وق .الل األشهر القليلة املقبلةبشكل أو بآخر، وعلى مستويات متباينة، خ
إن األمر الذي نقوم به اليوم هو بمثابة حدث تاريخي مع انطالق أول رحلة  .وتق يمكننا الرجوع عنها

جوية جتارية من دبي إىل إسرائيل وهي ليست األخيرة، إذ نكون بصدد تسيير عشرات الرحالت 
 ." يغيّر مستقبل الشرق األوسط وإسرائيل فحسب، بل حاضرها أيض ااجلوية بكال اتقجتاهين، اا تق
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

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


