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رئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خالل افتتاح لكلمة 

 احلكومة اجللسة األوىل للحكومة اجلديدة يؤكد فيها استعداد

 دون استثناء من التي تواجه إسرائيل كافة لتحدياتل

١٨/٣/٢٠١٣٫القدس،  0F
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وأرجو . للحكومة اجلديدة] األوىل[ هي املرة الثالثة التي أتشرف فيها بافتتاح اجللسة هذه

املناسبة حيث ال يكون هذا األمر بديهياً، ال بل  مشاعر التأثر تراودين يف هذه ]أن[ التأكيد لكم

سيمة أمراً بديهياً فيما نتحمل جميعاً هذه املسؤولية اجل ا يجري هنايستحيل اعتبار أي شيء ممّ 

 .الشرف إىل جانب

دولة إسرائيل أي  وال أذكر يف إطار الفترات الثالث التي سنحت يل خاللها فرصة قيادة

خرى القائمة من جهة أُ خرى أكبر بتحدياتها من حيث األخطار املتراكمة من جهة والفرصفترة أُ 

وأعتقد بأننا قادرون  ].اجلديدة من احلكومة[باإلضافة طبعاً إىل توقعات املواطنين اإلسرائيليين 

 .استثناء على التجاوب مع جميع التحديات دون

بمعنى وضع اخلالفات ، إننا ندشّن اليوم طاولة جملس الوزراء كما أننا ننظف الطاولة

متميزة وموهوبة وذات خبرة إىل  شخصيات] يف جملس الوزراء[ثمة هنا . جانباً وإرساء التعاون

من خالل التعاون حيث  النجاح إالّ  ما من طريق لتحقيقجانب شخصيات جديدة ذات نضارة، و

كما أنني أشجع كثيراً على . التعاون والوحدة إننا بحاجة إىل. نني على قناعة بأننا سنلتزم بهإ

كما سيتبين لألشخاص اجلدد ] الوزراء[احلاضرين  التحاور حول هذه الطاولة حيث أشجع جميع

                                                           

 :املوقع اإللكتروين لرئاسة احلكومة اإلسرائيلية :املصدر  *

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokestart180313.aspx 
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بأننا نتخذ يف نهاية املطاف القرارات األكثر صواباً  دتقعبينهم على قول رأيهم، ذلك ألنني أ

ا إن املواطنين اإلسرائيليين يتوقعون منّ . خمتلف األطراف املعنية واتزاناً من خالل االستماع إىل

 .النتائج املرجوة العمل معاً وحتقيق

 كما أود أن. اآلن فصاعداً أرجو تقديم الشكر لكم جميعاً على تعاونكم حتى اآلن ومن

املقبل سعيداً وكذلك األمر بالنسبة  أن يكون عيد الفصح] اليهود[أتمنى للمواطنين اإلسرائيليين 

أرجو أن نحمل البشريات . اخلاص بهم ملواطنينا املسيحيين بمناسبة قرب حلول عيد الفصح

 .افتتاح جلسة جملس الوزراء وبالتايل يشرّفني. السارة إىل جميع املواطنين


