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:יקרים עמיתים

 מסויימים לחוגים בנוגע בארה״ב, דיווחים נוכח וגוברת הולכת דאגה חשים אנו
 ללימודי במרכז והשימוש הבניה עצירת לשם תעמולה מסע המנהלים בישראל,

 בירושלים. ונבנה ההולך בריגהאם־יאנג, אוניברסיטת של הקרוב המזרח
 פתוחה ירושלים בשמירת הישגיה רשימת על ישראל את לשבח מציינים אנחנו

 מהמצב. כתוצאה אופן, בשום יפגם לא זה שמוניטין מקווים ואנו
 מחוייבותה הוא בישראל ארוכת־הימים לתמיכתנו העיקריים המניעים אחד

 פעולות והתגברות באיזור לאחרונה שהתרחשו אירועים ולפלורליזם. לדמוקרטיה
 לרעיונות ישראל של למסירותה בולט בניגוד עומדים אחדות, מדינות של הטרור

האדם. חיי ולכבוד הדמוקרטיה
 היסוד, לחירויות מחוייבותה הוא הישראלית בדמוקרטיה חשוב היבט כמובן,

הדת. חופש כולל
 הבריאים ההדדיים ליחסים הבסיס את יצרו אחרים, כרבים אלה, גורמים

נהנים. אנחנו שמהם והממושכים
 אנו מסיונרית, לפעילות ביחס חשים רבים שיהודים לרגישות ערים אנו בעוד

התחייבות, על חתמו בריגהאם־יאנג אוניברסיטת של הרשמיים שנציגיה מבינים

 מבינים אנו כן, כמו כזו. לפעילות ישמש לא שהמרכז לכך ערבים הם לפיה
 מסגל או מהתלמידים אחד אף שנים, לפני שנקבעה האוניברסיטה מדיניות שלפי
 זו שמדיניות הבטחה קיבלנו בישראל. מסיונרית בפעילות יעסוק לא המרצים,

 והם חבריו של המוניטין ואת הארגון את מקרוב מכירים מאיתנו רבים תימשך.
 מאמינים אנו לכן, הבטחותיהם. הממלאים אמינים, מוסר כאנשי ידועים

בקפדנות. תקויים זו שהבטחה
 את מחדש תאשר ישראל ליעודו, בהתאם במרכז והשימוש הבניה את באפשרה

 שבמקום מאמינים אנו ירושלים. של המיוחד ולאופיה לפלורליזם מחוייבותה
 ישמש בריגהאם־יאנג אוניברסיטת של המרכז ישראל־ארה׳יב, ליחסי להפריע

 שם שלומדים תלמידים אותם המדינות. שתי בין פעולה ולשיתוף להבנה מקור
 תרבותכם שלכם, החברה על כולנו את ללמד מיוחדת יכולת בעלי יהיו

שלכם. והמרתקת העשירה וההיסטוריה
 של השלמתו לאפשר הנחוץ כל שתעשו הנכבדים, עמיתינו מבקשים, אנו כך משום

מיותרים. ועיכובים מכשולים ללא כולו, הפרוייקט כל
רב, בכבוד


