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 كلمة لنتنياهو يف مستهل جلسة احلكومة، يؤكد فيها أن مرتفعات 
3TP0Fيد إسرائيل إىل األبديف اجلوالن ستبقى 

∗
 

 .٢٠١٦/  ٤/  ١٧اجلوالن احملتل، 

 

صباح اليوم يف قدت قال رئيس الوزراء نتنياهو يف مستهل جلسة احلكومة التي عُ

 :مرتفعات اجلوالن بمناسبة مرور عام على بدء واليتها

هذه هي أول مرة حيث تعقد احلكومة . إننا موجودون اليوم يف مرتفعات اجلوالن

 ٤٩قبل  ضعت حتت احلكم اإلسرائيلياإلسرائيلية جلسة رسمية يف مرتفعات اجلوالن منذ أن وُ

والدليل على ذلك هو عشرات  ،رض إسرائيل يف العصر القديمال يتجزأ من أ اًكان اجلوالن جزء. عاماً

واجلوالن هو جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل يف  ،ثر عليها من حولناالكنس اليهودية العتيقة التي عُ

خدمت عاماً، استُ  ١٩السوري التي استمرت  خالل فترة خضوع اجلوالن لالحتالل. العصر احلديث

األسالك الشائكة ولزرع األلغام ولشن العدوان ـ كانت أراضي اجلوالن أراضيه إلنشاء الدشم وملدّ 

منذ أن خضع اجلوالن للحكم اإلسرائيلي، يتم  عاماً ٤٩وخالل الـ . ستخدم لألغراض احلربيةتُ

يتم استخدام أراضي اجلوالن . استخدام أراضيه للزراعة وللسياحة وللمشاريع االقتصادية وللبناء

.  املنطقة الهائجة من حولنا إسرائيل هي الطرف الذي يحقق االستقرارويف. لألغراض السلمية

 .إسرائيل هي احلل، وليس املشكلة

والتفاهم والتعاون معها  ،كثيرة يف املنطقة تعترف بذلك ينبغي أن أقول لكم إن دوالً 

ا إسرائيل ستواصل العمل من أجل احلفاظ على األمن والهدوء على حدودن. يتزايدان باستمرار

يتم احلفاظ على هذا الهدوء نتيجة العمليات الدفاعية والوقائية التي . الشمالية وإزاء قطاع غزة

ينبع هذا الهدوء  .ضنا للهجوميقوم بها جيش الدفاع وعند احلاجة، وبطبيعة احلال يف حال تعرّ

 .بصرامة كبيرة للغاية من إدراك أعدائنا بأننا سنردّ 

                                                           

∗
 :التايل اإلسرائيلية، يف الرابط اإللكتروين كومةديوان رئاسة احل: املصدر 
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: لية للحكومة يف مرتفعات اجلوالن كي أمرّر رسالة واضحةلقد اخترت عقد اجللسة االحتفا

تعداد . إسرائيل لن تنزل من مرتفعات اجلوالن. مرتفعات اجلوالن ستبقى بيد إسرائيل إىل األبد

وهناك آالف العائالت  ،ألف نسمة ٥٠بعد عام ووصل اليوم إىل  السكان يف اجلوالن يتزايد عاماً

سنواصل تعزيز السكان والبلدات والصناعة والزراعة بشتى . املقبلة التي ستنتقل إليه خالل األعوام

 .بما يف ذلك من خالل قرارات سنعتمدها يف هذه اجللسة احلكومية ،الوسائل

ال يمكن قول  ،بينما ما يحدث يف الطرف اإلسرائيلي من اجلوالن واضح وضوح الشمس

] جون[مع وزير اخلارجية األميركي حتدثت أمس . هذا عمّا يحدث يف الطرف السوري من اجلوالن

توجد فيها أقليات . نني أشكك يف قدرة سورية على العودة إىل ما كانت عليهأكيري وقلت له 

ويف . مضطهدة مثل املسيحيين والدروز واألكراد الذين يحاربون بحق على مستقبلهم وعلى أمنهم

الله وجهات إرهابية أُخرى  حماذاة ذلك توجد جهات إرهابية وعلى رأسها داعش وإيران وحزب

 .على باقي أنحاء العامل والحقاً ،تسعى إىل فرض اإلسالم املتطرف على سورية وعلى املنطقة

ننا ال نعارض التسوية السياسية يف سورية بشرط أنها لن إقلت لوزير اخلارجية األميركي 

د القوات اإليرانية بمعنى أنه يف نهاية املطاف سيتم طر ،تأتي على حساب أمن دولة إسرائيل

 ،ولقد آن األوان للمجتمع الدويل أن يعترف بالواقع. وحزب الله وداعش من األراضي السورية

النظر عمّا يحدث يف الطرف اآلخر من احلدود،  األوىل، بأنه بغضّ: وخاصة بحقيقتين أساسيتين

عاماً أن يعترف  ٥٠ فإن اخلط احلدودي لن يتغير؛ الثانية بأنه حان الوقت للمجتمع الدويل بعد

 .بدينبأن اجلوالن سيبقى حتت السيادة اإلسرائيلية إىل أبد اآل أخيراً


