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 رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يف مستهل قمة لكلمة 
 ن إسرائيل يقول فيها إعنتيبي مع سبعة زعماء أفارقة 

3TP0Fفريقيا تعود إىل إسرائيلأو ،فريقياأتعود إىل 

∗
 

 .٢٠١٦ / ٧ / ٤عنتيبي، 

 

. فريقيا وإسرائيل تشكل عالمة يف الطريقأهذه القمة التي جتمع بين سبعة زعماء من دول 

وهناك . والذي يبدأ هنا ،فريقيةاأل ـإنها تبرز التغير الهائل الذي طرأ يف العالقات اإلسرائيلية 

هناك قفزة كبيرة نحو الفرص التي . حاجة لذلك بسبب التغيرات الكثيرة التي حتدث يف العامل

 ،يف نفس الوقت ،ولكن. تكمن يف القرن احلايل الذي ينطوي على الكثير من اإلجنازات التكنولوجية

عاتنا إىل الوراء وأن تدمرها وهي تريد أن تعيد جمتم ،تهددنا عقيدة همجية تعود للعصور الوسطى

 .وتدمر حرياتنا وآمالنا

علينا أن نطور دولنا وندفعها  ،أوالً: لهذا السبب علينا أن نعمل على مسارين يف آن واحد

نستطيع أن . مظلم علينا أن نحارب القوى التي تريد أن تعيدنا إىل ماضٍ ،ثانياً ؛نحو املستقبل

أود أن أشكر من صميم قلبي . فريقيةيكة املثالية للدول األأعتقد أن إسرائيل هي الشر. نحقق ذلك

وبناء على احملادثات . والذين وصلوا بعد إبالغ مسبق قصير ،جميع الزعماء الذين يحضرون القمة

هذه ليست مداهنة بل هذا هو ما . إننا نؤمن بذلك. التي أجريناها أعتقد أنه قمنا بترسيخ هذا اإلطار

كثيرة لتوسيع هذا التعاون  اًولكن نعتقد أن هناك فرص ،كل دولة على حدة ،بدأنا العمل. نؤمن به

 .فريقية بأسرهاإىل القارة األ

إسرائيل حتارب اإلرهاب وطورت قدرات معينة أعتقد أنها مهمة حلماية العامل من 

أن  ينا مشكلة املياه التي عانينا منها رغمحلّ . هنالك فرص عمالقة. الهجمات اإلرهابية العاملية

إننا ننتج فواكه وخضروات . ينا مشكلة الزراعة التي عانينا منهاحلّ. إسرائيل هي دولة جافة

والبقرة اإلسرائيلية هي البقرة التي تنتج أكبر كمية من احلليب  ،ومنتجات األلبان بحجم كبير

 .عاملياً
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 :التايل، يف الرابط اإللكتروين اإلسرائيلية كومةديوان رئاسة احل :املصدر 
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ئنا إننا متحمسون ملشاركة هذه التكنولوجيات وخبراتنا يف جماالت أُخرى مع أصدقا

ل مؤسس سقال ثيودور هيرت. فريقيةإننا نعتقد بأن إسرائيل هي أفضل شريكة للدول األ. األفارقة

بعد أن أحرر الشعب " :وهي حركة تقرير املصير التابعة للشعب اليهودي ،احلركة الصهيونية

من  ثيوبيون هم جزءاليهود األ ،إخوتنا األفارقة" .فريقيا وسأحرر السودأسأذهب إىل  ،اليهودي

 .على دفع اندماجهم يف ا�تمع شخصياً وأعمل جاهداً ،جمتمعنا

أعتقد . أؤمن بمستقبلكم وأؤمن بالشراكة بيننا يف خدمة هذا املستقبل. فريقياأإنني أؤمن ب

 ،فريقيةعتبر نقطة حتول يف قدرة إسرائيل على التوصل إىل عدد كبير من الدول األأن هذا اللقاء سيُ

وبرأيي نستطيع أن نكون الشركاء  ،يد حتقيق مستقبل أفضل لكم ولنا جميعاً نر. وهذه هي غايتنا

إسرائيل تعود . لذا أشكركم مرة أُخرى على حفاوة االستقبال وعلى صداقتكم. املثاليين بالنسبة لكم

 .فريقيا تعود إىل إسرائيلأ. فريقياأإىل 


