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كلمة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن فيها 

مشروعاً إلقامة جدار على امتداد احلدود مع سورية على غرار اجلدار 

 املقام على احلدود مع مصر

٦/١/٢٠١٣٫القدس،  0F* 

 

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

 :قدت صباح اليوم يف أورشليم القدسالوزراء التي عُ

لقد زرت األسبوع املاضي اجلدار األمني الذي نقيمه على حدودنا اجلنوبية وصادفت هذه "

الزيارة بذات اليوم الذي استكملنا فيه املقطع الطويل الذي يمتد ملئات الكيلومترات بين كيرم 

ونتيجة إلقامة اجلدار تم إيقاف تدفق . يالتإواملنطقة احمليطة بمدينة ) كرم أبو سامل(شالوم 

األشهر األخيرة مل يدخل إليها ولو متسلل  ٧وخالل  ،ملتسللين إىل املدن اإلسرائيلية بشكل كاملا

ووصلت بضع عشرات من املتسللين كل شهر إىل اجلدار وتم أخذهم إىل منشآت اعتقال ومل . واحد

 .سرائيلإيدخل ولو متسلل واحد إىل أي مدينة أو بلدة يف 

وكان  ،سرائيلإريخ دولة ااملشاريع التي تم القيام بها يف تعتبر أحد أكبر وهذا املشروع يُ"

هذا الطاقم بل السماح له بمواصلة عمله ليستكمل بناء اجلدار يف ] إنهاء عمل[إيعازي بعدم فك 

لقى على عاتق هذا الطاقم أيضاً وتُ. وهذا سينفّذ خالل عدة أسابيع ،يالتإاملنطقة احمليطة ب

ننوي إقامة جدار . ةخرى، ويف صدارتها حدودنا مع سوريودنا األُ مواصلة إقامة اجلدران على حد

نعلم أن اجليش . مماثل سيشمل عدة تعديالت تعتمد على طبيعة األرض على طول هضبة اجلوالن

                                                           

 :املوقع اإللكتروين لديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية: املصدر *

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokestart060113.aspx 
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لذا يتوجب علينا حماية . السوري النظامي ابتعد عن احلدود ودخلت يف مكانه قوات اجلهاد العاملي

لعناصر اإلرهابية على حد سواء، كما نعمل بنجاح على حدودنا مع هذه احلدود من التسلل ومن ا

 .سيناء

وسأطرح على احلكومة أيضاً قضية عدم استقرار النظام السوري ومسألة األسلحة "

ونقوم بتنسيق معلوماتنا االستخباراتية وحتليالتنا مع  ،الكيميائية املتواجدة هناك التي تزعجنا

حتدث  أنى بغية القيام باالستعدادات لكل سيناريو واحتمالية يمكن خرالواليات املتحدة وأطراف أُ 

 ."هناك


