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La condición para una vida en común 

 

אם לא נוכל לחיות זה לצד זה, אם לא יוכלו דתיים וחילוניים לכבד אלו את אלו, אם לא יוכלו  “ 

אשכנזים וספרדים לחיות כאחים אלו לאלו, אם לא יוכלו שמאלנים וימנים להאמין אלו בכנותם 

 סופנו שנטביע עצמנו בים השנאה. –של אלו 

לוקת, ולו הקשה, הכואבת, והנוקבת ביותר, תידון, תלובן ובסופו של דבר תוכרע, אפילו ... כל מח

 לדורות, רק כאן, באולם זה שבו אנו יושבים עתה )אולם הכנסת( ורק ברוב קולות...

נוקב, כואב,  –... הדרך איננה בסתימת פיות או בציד מכשפות, אלא בוויכוח ציבורי פתוח וחופשי 

תוך הכרה הדדית ובסיסית בשותפות הגורל הקושרת את כולנו זה לזה, לטוב מ –אפילו בוטה 

 ולרע.

הדרך איננה בהתנכלות לחופש הביטוי או לחירות המחשבה. הדרך אף איננה בהצרת צעדיהם 

של בעלי דעות קיצוניות, מרגיזות או מעוררות שאט נפש, כל עוד מכבדים אלו את כללי המשחק 

 ”הדמוקרטי.

 

 90/01/22ראובן ריבלין, ממלא מקום יו"ר הכנסת, בישיבה לזכרו של יצחק רבין, מדברי חה"כ 

 

 

“Si no podremos vivir uno junto al otro, si no podrán religiosos y laicos respetarse 

unos a otros, si no podrán ashkenazim y sefaradim vivir como hermanos, si no 

podrán izquierdistas y derechistas creer unos en la sinceridad de los otros – nuestro 

final será hundirnos en un mar de odio. 

… Toda controversia, hasta la más difícil, dolorosa e incisiva, debe ser discutida, 

dilucidada y finalmente decidida, para las generaciones, solamente aquí, en el 

recinto en el que estamos ahora sentados (la Knesset) y solamente por mayoría de 

votos… 

…El camino no es tapar bocas o la caza de brujas, sino la discusión pública, abierta y 

libre – incisiva, dolorosa y hasta brutal – desde el mutuo y básico reconocimiento en 

el destino compartido que nos une a todos nosotros unos a otros, para bien y para 

mal. 

El camino no es conspirar contra la libertad de expresión o la libertad de 

pensamiento; el camino tampoco es censurar los pasos de quienes tienen ideas 
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extremistas, irritantes o que despiertan desprecio, siempre y cuando unos y otros 

respeten las reglas del juego democrático.”  

 

Palabras del diputado Reuvén Rivlin, Presidente en ejercicio de la Knesset, en la 

sesión dedicada a la memoria de Itzjak Rabin, 21/10/99. 
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