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كلمة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يشيد فيها بإخالء 

قرية باب الشمس، ويرفض السماح ألحد باملساس بالتواصل 

 أدوميم هاجلغرايف بين القدس ومستوطنة معالي

١٣/١/٢٠١٣٫القدس،  0F* 

 

 التي أدىل بها رئيس الوزراء نتنياهو يف مستهلّ جلسة جملس الكلمةفيما يلي نص 

 :قدت صباح اليوم يف أورشليم القدسالوزراء التي عُ

أشيد بأداء الشرطة اإلسرائيلية التي قامت بشكل سريع وحازم،  يف مستهل كالمي أود أن"

ة املوجودة بين أورشليم القدس بمساعدة جيش الدفاع، بإخالء التجمهر الفلسطيني يف املنطق

طالعي على هذا التجمهر الفلسطيني أوعزت بإخالئه على الفور وتم القيام اوفور  .أدوميم هومعالي

وزير األمن الداخلي أهرونوفيتش، أود أن ] يا[أيها . حسب رأيي ]وجه[ ليلة أمس، على أكمل بذلك

 وإنني متأكد بأن إذا ،لذي قمتم بهوأشكر املفتش العام للشرطة على العمل الرائع ا أشكرك

لن . استلزمت احلاجة بمواصلة احلفاظ على هذه األراضي فإنكم ستقومون بذلك على أفضل وجه

  أدوميم هنسمح ألحد املساس بالتواصل اجلغرايف القائم بين أورشليم القدس ومعالي

التي  ارات املاليةن انتقد يف نهاية األسبوع احلكومة برئاستي على االستثموكان هناك مَ"

االرتباط  ل يف فككوخالفاً للحكومات التي استثمرت مليارات الشوا. قمنا بها يف جمال األمن

العسكرية التي من  ل يف تعزيز قدراتناك، فنحن استثمرنا مليارات الشوا)االنسحاب من قطاع غزة(

ن منظومة القبة م استثمرنا وسنواصل االستثمار يف كل. سرائيلإشأنها ضمان أمن مواطني 

                                                           

 :املوقع اإللكتروين لديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية: املصدر *

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokeStart130113.aspx 
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ومنظومة الفضاء  احلديدية التي اعترضت الصواريخ واجلدار األمني الذي أوقف املتسللين

 .واملوساد والشاباك والقدرات الهجومية والدفاعية جليش الدفاع) السايبر(لكتروين اإل

 وقد تم استخدام هذه القدرات يف الواجهات ا�تلفة بما يف ذلك خالل عملية عمود"

 وليس صدفة أن األوضاع األمنية يف. جريت بمسؤولية وبرشد وحققت أهدافهاب التي أُ السحا

عتبر األفضل من نوعها منذ سنوات طويلة وهذا على خلفية االهتزازات األمنية العمالقة البالد تُ 

هذه القضية وأشيد  أود أن أشيد بالوزراء الذين تعاملوا مع. التي حتدث من حولنا ويف منطقتنا

 ."ضمان أمن مواطني اسرائيل تم القيام بها من أجل تيباحلكومة التي دعمت العمليات املهمة ال


