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 العمل على إقامة  يؤكد بدءصغر ي املسرائيللمجلس الوزاري اإلل بيان

 اراً من مدينة كم على امتداد احلدود األردنية اعتب ٣٠جدار أمني بطول 

0Fمناعإيالت حتى مطار تِ

∗
 

 .٢٠١٥/  ٦/  ٢٩القدس احملتلة، 

 

ا�لس الوزاري املصغر للشؤون السياسية (ألمن القومي صادقت اللجنة الوزارية لشؤون ا

 ٣٠اقتراح رئيس الوزراء القاضي بمباشرة تنفيذ مشروع إنشاء سياج أمني طوله ] على[) واألمنية

 ،وحتديداً يف املقطع الواصل بين إيالت جنوباً  ،إسرائيلكيلومتراً على امتداد احلدود الشرقية لدولة 

كما صادق ا�لس الوزاري املصغر على . اجلديد شماالً" مناعتِ"طار واملوقع ا�صص إلنشاء م

 .رصد االعتمادات الالزمة لهذا املشروع

أن احلكومة تواصلت مع نظيرتها األردنية بهذا الشأن لتؤكد أن السياج األمني  إىلويشار 

كة األردنية ي من احلدود دون املساس بسيادة اململسرائيليف هذا املقطع سيقام يف اجلانب اإل

 .الهاشمية ومصاحلها القومية

جلسة جلنة  يف تصريح أدىل به اليوم يف مستهلاملشروع  إىلق رئيس الوزراء وتطرّ

 :اخلارجية واألمن التابعة للكنيست حيث قال

لقد اعتمدنا أمس يف ا�لس الوزاري املصغر قراراً شديد األهمية يقضي بمواصلة بناء "

) مناعتِ(املنطقة الواقعة شمايل مطار  إىللسياج على حدودنا اجلنوبية ليمتدّ من إيالت شماالً ا

السياج األمني الذي  إىلإن هذا املشروع هامّ ويشكل جزءاً من أمننا القومي لينضمّ . اجلاري بناؤه

املتسللين غير  وقف حركة دخول إىلكنا قد أنشأناه على امتداد حدودنا مع سيناء، األمر الذي أدى 

كما تأتي هذه . ، ناهيك عن دخول عناصر احلركات اإلرهابية ا�تلفةإسرائيل إىلالشرعيين 

 .اخلطوة استمراراً للسياج الذي أنشأناه على حدودنا يف هضبة اجلوالن

يقع كامالً داخل أراضي دولة  )املقطع اجلديد ا�طط له(أرجو التوضيح أن هذا السياج "

. إنه لن ينال بأي شكل من سيادة اململكة األردنية الهاشمية ومصاحلها القومية ، حيثإسرائيل

                                                           

∗
 :اإلسرائيلية، يف الرابط التايل احلكومةاملوقع اإللكتروين لديوان رئاسة  :املصدر 

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokeGader290615.aspx 
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وأعتبر هذه اخلطوة بالغة األهمية، كما يسرّين مصادقة الزمالء يف ا�لس الوزاري املصغر على 

 .")املشروع(مصادر تمويل 
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