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رئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمام الكنيست لكلمة 

 بمناسبة عرض احلكومة الثالثة والثالثين عليه

١٨/٣/٢٠١٣٫القدس،  0F

*
 ]مقتطفات[ 

 

رئيس الدولة شمعون بيرس السيد  ،]أهنئك[ أرجو تهنئتك] الكنيست[أيها السيد رئيس 

 األفاضل اآلخرين من احلضور، وجميع

[.......] 

الشعب اليهودي من خالل ضمان مستقبل  غايتنا العليا فتتمثل بضمان مستقبلأمّا [....] 

وعليه . دولة إسرائيل التي تُعدّ أصل وجودنا إذ ال مستقبل للشعب اليهودي بدون. دولة إسرائيل

واملكاتب يف الكنيست أغلى عهدة من املواطنين اإلسرائيليين  قائب الوزاريةم لدى تولّينا احلنتسلّ

ا تسليمها إىل احلكومة املقبلة بحالة أفضل املسؤولية عن الدولة ويتوقعون منّ الذين يعهدون إلينا

الشكر  وبالتايل أودّ، أيها األصدقاء، أن أغتنم هذه الفرصة ألقدم. مناهاعليه عندما تسلّ ا كانتممّ

دامت واليتها بين  احلكومة الثانية والثالثين التي[جمدداً ألعضاء احلكومة املنتهية واليتها 

قيادة سفينة الدولة وسط  لقد تولينا على مدى السنوات األربع املاضية]. ٢٠١٣ـ  ٢٠٠٩ي عامَ

نشهد ومل . عاصفة أمنية إقليمية خرىإحداهما عاصفة اقتصادية عاملية واألُ ،عاصفتين كبيرتين

 .ال تزاالن على أشدّهما مثل هاتين العاصفتين منذ قرابة قرن علماً بأنهما

السياج األمني تصدياً ] احلكومة السابقة من والية[لقد أجنزنا خالل السنوات األربع هذه 

من قطاع [عمليات إطالق القذائف والنار بصورة يومية  ، وأوقفنا]عبر احلدود املصرية[للمتسللين 

ضنا من معدالت البطالة، ورفعنا إجنازات طالب املدارس وخفّ مدن جنوب البالد،على ] غزة

قاصداً من خالل مشاريع شق طرقات [املناطق احمليطة بأواسط البالد  اإلسرائيلية، وأوصلنا

يف قطاع  "حماس"اجلندي ا�طوف الذي احتجزته [، واستعدنا ]احلديدية وخطوط جديدة للسكك

 .أسره وهلمّ جراً  من غلعاد شاليط] غزة

[.......] 

                                                           

*
 :املوقع اإللكتروين لرئاسة احلكومة اإلسرائيلية :املصدر 

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Speeches/Pages/speech33gov180313.aspx 
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] احلكومة اجلديدة[ بأن عملية تشكيل ـدون الكشف عن أسرار الدولة  ـأستطيع إخباركم 

كونها " املكعب ا�ري العجيب" لربما تبتسمون لكن هذه العملية تشبه عملية ترتيب. كانت صعبة

اك أمراً عجيباً يحدث دون أن وتعلمون بأن هن". الدهاء اإلسرائيلي املعروف"قد تطلبت الكثير من 

املربّعات يقع يف موقعه الصحيح، لكن هذا األمر العجيب  تعرف دوماً ما إذا كان كل مربّع من

بحقيقة اكتشاف الشخص  ـمرّ سنوات أدائي يف دوائر اخلدمة العامة  وفق ما أشهده على ـ يتمثل

يتعلم كيفية أدائه ثم يتأثر بلهفة سعة أبعاده حيث يشدّه هذا املنصب ل ،ما عندما يتسلم منصباً 

 دونـ إنني على ثقة تامة . تنفيذ اإلجراءات وإحداث التغييرات وممارسة اإلبداع والعمل العمل على
يف  مثلما حدث] اجلديدة[يف أن يحدث هذا التطور أيضاً يف حكومتنا  ـأن يعتريني أدنى شك 

 .احلكومة املنصرفة

[.......] 

إيران سباقها الرامي إىل احلصول على  إذ تواصل. كبيرة للغايةإننا نواجه تهديدات 

وكنت قد رسمت يف . اليورانيوم وإنتاج القنبلة القنبلة النووية من خالل استمرارها يف تخصيب

] ٢٠١٢[أيلول  / يف سبتمبر] اجلمعية العامة لألمم املتحدة قاصداً خطابه أمام[األمم املتحدة 

وال يجوز السماح لها باجتياز . مل تتجاوزه بعد لكنها صارت تقترب منه نخطاً أحمر علماً بأن إيرا

سورية فأخذت تتفكك لتخرج من داخلها قطع أسلحة من أفتك ما يوجد على وجه  اأمّ. هذا اخلط

ة تنقضّ التنظيمات اإلرهابية على هذه األسلحة مثل احليوانات املفترسة املنقضّ  املعمورة حيث

التنظيمات  إسرائيل كافة اإلجراءات الالزمة ملنع سقوط هذه األسلحة بأيديوستتخذ . اجليفة على

 .اإلرهابية

املنبعثة من إيران وسورية  وستعمل احلكومة اجلديدة إىل جانب تعاملها مع ا�اطر

ي السالم مع ملتزمون باتفاقيتَ  إننا. املنطقةعلى دفع السالم واالستقرار يف  "حماس"وحزب الله و

. الشرق األوسط ويجب احلفاظ عليهما بأي ثمن واألردن اللتين تشكالن مرساة استقرار يفمصر 

حيث أعتقد بأننا سنشهد ذلك خالل  ـسياسات جيراننا  ويجب أن تتوافق معها ـهذه هي سياستنا 

 .السنوات املقبلة

 لقد أثبتت. يدها للسالم مع جيراننا الفلسطينيين احلكومة اجلديدة يف إسرائيل تمدّ كما أن
ا احلايل عمّ  وال يختلف الوضع. خرى أنها مستعدة لتقديم التنازالت مقابل السالمإسرائيل مرة تلو أُ 

خلوض  إزاء شريك فلسطيني يستعد ـكان عليه يف السابق حيث ستكون إسرائيل مستعدة 

ولن . واحدة إلنهاء النزاع مع الفلسطينيين دفعة العتماد حل وسط تأريخي ـاملفاوضات الصادقة 

إسرائيل وحدها بل يجب  يكون من السهولة بمكان حتقيق هذا الهدف وال يمكن توجيه املطالب إىل

 .طرح املطالب على كال اجلانبين

[.......] 
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حسب ] اجلديدة[أرجو حالياً تالوة أسماء أعضاء احلكومة  ،]رئيس الكنيست[أيها السيد 

 ]:العبرية باللغة[يب األبجدي الترت

 ؛الشتات رئيس الوزراء وزير اخلارجية وزير اإلعالم ويهودـ  بنيامين نتنياهو •
 وزير األمن الداخلي؛ ـرونوفيتش يتسحاق أهَ  •
 شؤون املواطنين القدامى؛ وزير ـأوري أورباخ  •
 االتصاالت؛ وزير حماية اجلبهة الداخلية ووزير ـغلعاد إردان  •
 وزير البناء واإلسكان؛ ـأوري أريئيل  •
أورشليم  الصناعة والتجارة والعمل وزير الشؤون الدينية وزير شؤون وزير ـنفتايل بينت  •

 القدس ويهود الشتات؛
 وزيرة الصحة؛ ـ ياعيل غِرْمان •
 ؛وزير الدفاع  ـ موشيه يعالون •
 وزير الرفاه واخلدمات االجتماعية؛ ـ كوهين مئير •
 ؛والبنى التحتية الوطنية واألمان على الطرق توزير املواصال ـيسرائيل كاتس  •
 وزيرة العدل؛ ـ تسيبي ليفني •
 وزيرة الثقافة والرياضة؛ ـ ليمور ليفنات •
 وزير السياحة؛ ـ عوزي النداو •
 وزيرة استيعاب القادمين اجلدد؛ ـ وفا الندفرس •
 وزير املالية؛ ـ يائير لبيد •
 وزير الداخلية؛ ـ غدعون ساعر •
 وزير التربية والتعليم؛ ـ شاي بيرون •
 وزير العلوم والتكنولوجيا؛ ـ يعقوب بيري •
 البيئة؛ وزير حماية ـ عمير بيرتس •
العالقات  ستراتيجية واالستخباراتية القائم علىوزير الشؤون اال ـ يوفال شتاينتس •

 الدولية؛
 قليمي؛واجلليل وزير التعاون اإل وزير الطاقة واملياه وزير تطوير النقبـ  سيلفان شالوم •
 .الريفية وزير الزراعة والتنمية ـ يائير شمير •

 

 .شكراً جزيالً 


