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الحتفال خالل ا ،بنيامين نتنياهو ،كلمة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية

يؤكد  ،ثيودور هيرتسل ،السنوي يف ذكرى وفاة مؤسس الصهيونية

 فيها ربط السالم بتحقيق مصالح إسرائيل األمنية
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[.......] 

 وتنشد السالم وترفض سوداوية أنها على تصوّرها حلملة إسرائيل دولة تتعرض[....] 

 تكافح التي املستنيرة الدولة بصفة تصويرها يجري وال االحتالل، إىل تتطلع ظالمية دولة احلرب،

 خرىاألُ  الديمقراطية الدول بين نوعه من فريد وبشكل توصيفه، يمكن اممّ استنارة األكثر بالطريقة

 االتهامات جميع إن. بها احمليطة املنطقة يف عليها القضاء يف األطماع تلك تكافح العامل، يف

 .قائمة زالت ما لكنها والتفنيد للدحض وقابلة واملغاالة املبالغة على مبنية إلينا املوجهة

 اعمّ النظر بغض تماماً حاله على يبقى بل يختلف ال األمر أن لتجدوا] احلقائق إىل[ نظرواا

 بسالم؛ العيش نريد كوننا السالم يف نرغب إننا. السالم عملية أو السياسية العملية غمرة يف كنا إذا

 القضاء يتوهم أن بيننا ألحد يجوز ال لكن القومية، ثنائية دولة قيام نريد ال إننا القول يصحّ كما

 ما ألن ذلك. الفلسطينيين مع اتفاق إىل التوصل �رد اليهود دولة على الوحشية االفتراءات على

 .اليهود دولة يستهدف حالياً  أصبح متعاقبة أجيال مدى على السابق يف اليهود يستهدف كان

                                                           

 :اإلسرائيلية احلكومة لديوان رئاسة املوقع اإللكتروين :املصدر *
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 أو النية حسن إىل وليس األمن إىل يستند السالم أن غير. ذاته بحد فيه مرغوب السالم إن

 ولن. النفس عن الدفاع على قدرتنا إىل بدء ذي بادئ يستند إنه. البعض يعتقد كما الشرعية

 أن حتى أو السالم عن ندافع أن إلنشائه يدعوهيرتسل  كان الذي اجليش أو األمن بغياب نستطيع

 .للشرخ السالم تعرّض حال يف أنفسنا نحمي

 معظم بأن وأعتقد. عليه واإلبقاء وحفظه السالم لتحقيق أساسي شرط هو األمن إن

هيرتسل  بأن واعتقاد قناعة على أنني كما. االستنتاج هذا صحة يدركون اإلسرائيليين املواطنين

 قدوة ستكون دولة بإقامة القاضية لنظرته أوفياء نبقى حيث احلقيقة هذه جيداً أدرك قد كان

 اعتبار أي فوق تكون أنها على إسرائيل، أرض بالدنا، جذور مع تتواصل متقدمة دولة بها، يُقتدى

 حماية على القدرة وهو أال االغتراب عهود خالل فقدوه قد كانوا ما اليهود منح تستطيع دولة آخر

 .تهديد أي إزاء الذاتية بقواهم أنفسهم


