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۱ 

 

 احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يف ذكرى رئيس لكلمة 

 ، ويؤكد "اإلمالءات الدولية"يرفض فيها  ،القدس ضمّ مدينة

3TP0F"حائط املبكى"عدم التخلي عن 

∗
 

 ]مقتطفات. [٢٠١٦/  ٦/  ٥القدس احملتلة، 

 

وأهتم باستئناف  ،إنني أريد السالم. إن دولة إسرائيل تريد السالم: "حنتنياهو يصرّالسيد 

غير أن السالم، إذا ما تم حتقيقه، سيتم التوصل إليه . العملية السياسية الرامية إىل حتقيق السالم

من خالل املفاوضات املباشرة بيننا وبين جيراننا ليعترفوا يف نهايتها بحق وجود إسرائيل 

 .ولن يتم حتقيقه عبر اإلمالءات الدولية.. فتها الدولة القومية للشعب اليهوديبص

نكر إن مَن يرفض االعتراف بإسرائيل بصفة الدولة القومية للشعب اليهودي، مَن يُ "[....]

صلتنا بأورشليم القدس ويحوّل احلرم القدسي الشريف مركزاً للتحريض الديني، مَن ال يتنصل من 

 .ا زال هناك أمامه شوط طويل وصوالً إىل السالمفم ـ اإلرهاب

[.......]" 

ولن نعود أبداً إىل ذلك  ،عاماً حمرّرة من قيودها ٤٩أصبحت أورشليم القدس منذ "[....] 

صحيح أن أورشليم القدس توجد فيها املشاكل، وإننا نعاجلها، لكننا لن . الواقع الذي كان يسودها

 .ملقسّمة واجلريحة واملمزّقةنعود إىل ذلك الواقع للمدينة ا

[.......]" 

كانت عملية رفع علمنا على حائط املبكى ثاين أهم خطوة يف تأريخنا بعد إعالن "[....] 

 .استقالل دولة إسرائيل

ومل يعد هذا احلائط قطعة صغيرة كان املرء يكاد يراها من نقطة مراقبة بعيدة، بل صار "

 .شرةحائطاً قابالً للمس واالتصال به مبا

                                                           

∗
  :ديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية، يف الرابط اإللكتروين التايل :املصدر 

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Speeches/Documents/speechTahmoshet050616AR.doc 
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[.......]" 

ولن نسمح بإنكار الصلة الوثقى التي تربطنا بجبل  ،بالفعل، لن يتم ترك حائط املبكى"

 ].التسمية اليهودية للحرم القدسي الشريف[الهيكل 

[.......]" 

غير أن السالم، إذا ما . أهتم باستئناف العملية السياسية الرامية إىل حتقيق السالم"[....] 

التوصل إليه من خالل املفاوضات املباشرة بيننا وبين جيراننا ليعترفوا يف تم حتقيقه، سيتم 

إن السالم يتحقق . نهايتها بحق وجود إسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي

باملفاوضات املباشرة احلرة بين األطراف املعنية، حيث ثبت لدينا هذا األمر من خالل حتقيق 

 ".ردن، ولن يتم حتقيقه عبر اإلمالءات الدوليةالسالم مع مصر ثم مع األ


