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  وثائق إسرائيلية
  

  رئيس احلكومة اإلسرائيلية  خطاب الفوز الذي ألقاه
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طريــق الســالم الــداخلي والوحــدة، والســعي : اليــوم ارتقــت دولــة إســرائيل طريقــاً جديــدة. يــا مــواطني إســرائيل  
  ... وراء األمن والسالم احلقيقي

منـــذ صـــباي كرّســـت حيـــاتي كلهـــا  .شـــاعر، وذات دالالت كثيـــرة بالنســـبة إيلّهـــذه الليلـــة هـــي ليلـــة مثيـــرة للم  
ويف كــل املهمــات ويف كــل اللحظــات، الصــعبة والهنيئــة، رافقتنــي زوجتــي رحمهــا . للدولــة، ولترســيخ أمنهــا، ولبنائهــا

ملقبلــة، أفتقــد ويف هــذه اللحظــة، بعــد أن منحنــي الشــعب يف إســرائيل ثقتــه لقيــادة الدولــة يف األعــوام ا. اللــه ودعمتنــي
  ...ليلي وهي ال تقف معي هنا

د، وحِّـوقد آن األوان إليجـاد مـا ي. على مر األعوام تعمقت اخلالفات والفجوات يف صفوف شعبنا وجمتمعنا  
أنـا . وحـدة وطنيـة واسـعة قـدر اإلمكـان وأنا أدعو مـن هنـا إىل إقامـة حكومـة. وللبحث عن إجماع واسع قدر املستطاع

  . السير معاً، على أساس شراكة حقيقية، يف الطريق الصعبة إىل األمن والسالمأدعو حزب العمل إىل
موها بي، سـأحتاج إىل ثقـة الكنيسـت ودعـم النجاح يف أداء الرسالة التي أنطتمن أجل . يا مواطني إسرائيل  

عزيز سلطة وستعمل احلكومة، برئاستي، على ت. وكرئيس حكومة سأتصرف باحترام حيال الكنيست. أعضائه أكثرية
  .نون وحماية استقالل اجلهاز القضائي، الذي هو إحدى الضمانات لوجود نظام ديمقراطيالقا

األمـــن ملـــواطني إســـرائيل، وحتقيـــق ســـالم حقيقـــي واســـتقرار يف  إعـــادةوســـتعمل احلكومـــة، برئاســـتي، علـــى   
أيــة تســوية سياســية قائمــة علــى وســتكون . ســتوجب حلــوالً وســطاً مؤملــة مــن كــال الطــرفينيأعــرف أن الســالم . املنطقــة

جيراننـا الفلسـطينيين إىل التخلـي عـن العنـف والعـودة إىل احلـوار وحـل  أدعـو وأنـا. لشعوب املنطقة كافـة األمن أساس
ســتعمل احلكومــة، برئاســتي، علــى حتقيــق تســويات سياســية حقيقيــة حتــافظ علــى و. خلالفــات بيننــا بــالطرق الســلميةا

  .، وتقوم على قاعدة االحترام املتبادل والوفاء بااللتزامات املتبادلةإلسرائيلاملصالح الوجودية والتاريخية 
يوجــــد يف ... الواليـــات املتحـــدة اخلاصــــة بصـــديقتنا الكبـــرى وحليفتنـــا ـوســـنعمل علـــى تعميـــق العالقـــات   
يكــن فيــه  وال يمكــن لشــعب أن يوجــد إذا مل. إلزالتهــاوســنعمل كــل شــيء . ضــائقات كثيــرة أعرفهــا اإلســرائيلياجملتمــع 

وسـنفتح صـفحة جديـدة  .وسنعمل على تقليص الفجوات االجتماعية ومنح اجلميع فرصاً متكافئـة. تماسك اجتماعي
واة بـــين جميـــع مـــواطني باملســـا وإحســـاسشـــراكة حقيقيـــة  إيجـــادجـــل القـــات بمـــواطني إســـرائيل العـــرب مـــن أيف الع
عاصـمة إسـرائيل وعاصـمة الشـعب  ةدس املوحـدتحرص احلكومـة التـي سـأقيمها علـى تعزيـز وترسـيخ القـوس... الدولة

ليلتصـــق لســـاين بحنكـــي، إن مل فلتنســـني يمينـــي،  أورشـــليمنســـيتك يـــا  إن: ، والتـــي نقســـم لهـــا دائمـــاًاألبـــدإىل اليهـــودي 
  .لِ أورشليم على ذروة فرحيعْأذكرك، إن مل أُ

. طالـــــةبالســــنعمل علــــى حتقيــــق تنميــــة اقتصـــــادية مســــتدامة، وبــــذلك نوجــــد فـــــرص عمــــل جديــــدة ونقلــــص   
 ...ونمنع جتدد التضخم األسعاروسنحافظ على استقرار 
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