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  كلمة لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، إيهود أوملرت، بشأن وقف 
  العمليات العسكرية على قطاع غزة

  17/1/2009القدس، 
  
  

 أيها مواطنو دولة إسرائيل ،
االعتبارات واألهداف  وطرحت عليكم بالتفصيل مساء يوم السبت قبل ثالثة أسابيع بالضبط أمامكم وقفت لقد

اليوم فها نحن نقف أمامكم مرة أخرى ونستطيع أن  أما. التي قادتنا إىل إطالق العملية العسكرية يف قطاع غزة
بشكل كامل ال  –كما تم تعريفها عند اخلروج إىل العملية  –بتحقيق األهداف  ظروف قد أصبحت كفيلةنقول إن ال

 :يتجاوز التوقعات السابقة وذلك بالنظر إىل االعتبارات التالية بل بشكل

إن قادة حماس  .لبنيتها السلطوية لقد تم توجيه ضربة شديدة حلركة حماس سواء ألجهزتها العسكرية أو *
كما دُمرت مصانع إنتاج القذائف الصاروخية ، وتم قصف حماور . احلركة ئون فيما قُتل الكثير من أفراديختب

كما  .وبالتايل حلق ضرر بقدرات حماس على نقل األسلحة داخل قطاع غزة. عبر عشرات األنفاق تهريب األسلحة
إطالق معظم القذائف  ت مناطقوأصبح. باجتاه األراضي اإلسرائيلية] القذائف[تقلص حجم عمليات إطالق 

وجتُمع تقديرات الدوائر األمنية على . الدفاع تخضع لسيطرة قوات جيش] باجتاه األراضي اإلسرائيلية[الصاروخية 
  .قدراتها السلطوية والعسكرية لفترة طويلة أن حماس تلقت ضربة قاسية ستنال من

 من خالل استخدام جميع مقومات القوة ية بارعةتنفيذ عمل تمكنا من إن جيش الدفاع وجهاز األمن العام *
والشجاعة والقدرة االستخبارية  وقد تميزت املعركة العسكرية بالعزيمة والذكاء. اإلسرائيلية براً وبحراً وجواً

إن املعركة احلالية أثبتت جمدداً قوة إسرائيل . ملحوظة وكثيرة والعملياتية اخلارقة مما أدى إىل حتقيق إجنازات
 .الرادعة إزاء أولئك الذين يهددونها ت من قواتهاوعزز

جيش الدفاع أثبتوا أن روح التطوع واالستعداد للتضحية ما زالت  إن رجال االحتياط الذين يُعتبرون أساس قوة *
 وقد تم حتضير القوات بصورة جذرية وجتهيزها بكل ما يلزمها مما أتاح لها إظهار .قائمة ونابضة باحلياة

 .هنية وبسالتهاقدراتها امل
وعلى الرغم من تعرض نحو مليون مواطن  .صمودها طيلة فترة القتال أظهرت اجلبهة الداخلية اإلسرائيلية لقد *

متينة عززت  القذائف الصاروخية وقذائف الهاون العشوائية فإن اجلبهة الداخلية هي التي شكلت قاعدة ملئات من
على مدى عامين أثبتت أننا جنحنا يف  إجراءات تهيئة اجلبهة الداخليةإن . من شوكتنا ومكّنتنا من مواصلة القتال
احلكومية وكذلك رؤساء السلطات احمللية يف املناطق التي  إن الدوائر. استخالص العبر واالستعداد بشكل الئق

يحة بالصبر والصمود والعزيمة مما سمح للمستوى السياسي باتخاذ القرارات الصح تعرضت للهجمات قد حتلَّت
 .إدراكه أن اجلبهة الداخلية ستصمد تداعيات هذه القرارات من منطلق

 بصفتها الهيئة املسؤولة عن صنع القرارات أبدت التماسك يف صياغة األهداف وعملت بشكل إن حكومة إسرائيل *
ات وبعد مناقش لقد تم اتخاذ جميع القرارات بشكل مسؤول ومدروس. ماهر ومنسَّق من أجل حتقيق األهداف

متطلبات واحتياجات السكان املدنيين  إن احلكومة بصفتها السلطة التنفيذية استطاعت تلبية. ومداوالت مستفيضة
 .والقوات املقاتلة

يجب إحياء ذكرى الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل ضمان األمن يف املنطقة  إىل جانب هذه النجاحات *
نتعاطف بكل  إننا. اجلنوبية وعشرة من جنودنا ثمن العملية بحياتهم لقد دفع ثالثة من سكان املنطقة .اجلنوبية

 .الدفاع الذين جُرحوا خالل العملية كما نتمنى الشفاء لسكان جنوب البالد وجنود جيش. قلوبنا مع عائالتهم
  

لب أقصى مستعداً حلشد طاقاته جل –وخاصة بفضل إجنازات العملية العسكرية  – إن اجملتمع الدويل أصبح اآلن *
وألجل ذلك توصلنا  .االستقرار من منطلق إدراكه أن هذا الهدف يحتم وقف مسيرة تعاظم حماس عسكرياً  قدر من

                                                 
 المصدر: http://www.altawasul.com/MFAAR  
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لقد قمنا بصياغة التفاهمات مع . تعاظم حماس إىل سلسلة تفاهمات غاية من األهمية تضمن انحسار إجراءات
حجم عمليات تهريب السالح من قوى الشر يف تطبيقها إىل تقليص  احلكومة املصرية يف جملة مواضيع سيفضي

  .غزة بشكل ملحوظ إيران وسوريا إىل قطاع
 التي ستتحرك بموجبها التخاذ اخلطوات تفاهم مع اإلدارة األميركية ةمذكر لقد وقعنا يوم اجلمعة املاضية على *

. العناصر اإلرهابية يف غزة الالزمة بالتعاون مع سائر أعضاء اجملتمع الدويل للحيلولة دون تهريب السالح إىل
من أجل بلوغ هذه القائمة بأعمال رئيس الوزراء على مساعيها  وأود تقديم الشكر والتقدير الكبير لوزيرة اخلارجية

األسابيع  اإلجراءات السياسية واجملهود الدبلوماسي واسع النطاق الذي تولت إدارته خالل الوثيقة ومساهمتها يف
عمليتها ضد التنظيمات اإلرهابية  األخيرة مما شكل مساهمة هامة يف الدعم الدويل الذي تمتعت به إسرائيل يف

  .وعلى رأسها حماس
 رئيس الوزراء البريطاين غوردون براون ورئيس الوزراء اإليطايل سلفيو برلوسكوين رسالة منإنني تلقيت اليوم  *

التزامهم العميق بتقديم كل  واملستشارة األملانية أنغيال ميركل والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي الذين أبدوا
 .القاتلة يف غزة أشكال الدعم املمكن لغرض منع وصول أي سالح إىل التنظيمات
املذكورة من دون العملية العسكرية احلازمة  ومما ال شك فيه أننا ملا كنا سنستطيع بلوغ التفاهمات السياسية

 .صورة شاملة لإلجناز املؤثر الذي تم حتقيقه والناجحة ، بحيث تكوّن جممل هذه النشاطات

 أيها مواطنو دولة إسرائيل ،
تفكير عميق ودراسة متأنية وبعد أن أخفقت احملاوالت الرامية  دكانت احلكومة قد قررت إطالق العملية يف غزة بع

 إن إسرائيل التي كانت قد غادرت. وغيرها من املمارسات اإلرهابية حلماس بطرق أخرى إىل وقف إطالق النار
عرضة لرشقات  قد وجدت نفسها –ليس بقصد العودة إليه  – 2005قطاع غزة حتى آخر شبر منه أواخر عام 

التجمعات السكنية الواقعة يف جنوب  إذ إن حماس سيطرت بالقوة على قطاع غزة وشرعت يف مهاجمة. صاروخية
إنها وضعت . وظفتها حماس ال تليق بالعامل املتحضر إن الطرق التي. البالد بشكل أشد كثافة من ذي قبل

دروعاً بشرية ، كما أنها سكنية مكتظة وعملت من خالل جعل السكان املدنيين  منظوماتها العسكرية داخل أحياء
وواصلت . اإلرهابية املساجد واملدارس واملشايف حموِلَّة السكان الفلسطينيين إىل رهائن ملمارساتها الذت إىل

سياسة متطرفة على حساب السكان املدنيين  قيادة حماس يف اخلارج التي تنعم بحياة مريحة ومطمئنة انتهاج
 .ملفت يف تسهيل أوضاعهم ية بشكلمتجاهلة معاناتهم املستمرة وغير راض

اإليراين سواء مالياً أو من  إن حركة حماس يف غزة قد بُنيت بصيغتها احلالية لتكون قاعدة إيرانية ونالت الدعم
إيران التي تسعى للهيمنة اإلقليمية حاولت استنساخ  إن. خالل التدريبات والتزود بالوسائل القتالية املتقدمة

 وقد فسرت إيران وحماس ضبط النفس الذي حتلَّت به. الله اللبناين يف غزة أيضاً ها مع حزباألساليب التي تمارس
أن التحلي بضبط النفس ينم  إن دولة إسرائيل أثبتت لهما! إسرائيل على أنه عالمة ضعف ، لكنهما أخطأتا وفوجئتا 

 .تفاديه أصالً أمراً حمتماًما كان يمكن  عن القوة بحيث مورست هذه القوة بشكل حازم وذكي عندما أصبح

بكيفية ممارسة قوتها لتتجنب قدر  لقد أظهرت دولة إسرائيل خالل العملية العسكرية احلساسية الكبيرة فيما يتعلق
وقد امتنعنا عن العمل العسكري يف احلاالت التي . اإلرهاب املستطاع إصابة السكان املدنيين غير الضالعين يف

 وال توجد الكثير من الدول. إصابة اإلرهابيين ستلحق الضرر بالسكان املدنيين السذَّج أثارت الشكوك فيما إذا كانت
  .األخرى التي كانت ستنتهج نهجاً كهذا

ينية املستقبلية التي نأمل يف إقامة عالقات الفلسط إننا نعتبر قطاع غزة جزءاً من الدولة. ال نزاع لنا مع سكان غزة
 .اليوم الذي سيحقق رؤية الدولتين للشعبين حسن اجلوار معها ونتمنى جميئ

مكثفة ومتشعبة حرصاً على تلبية االحتياجات اإلنسانية للسكان  نشاطات لقد أقدمنا خالل فترة العملية على
قررت تعيين  كما أنني. سمحنا بمرور اإلمدادات واألغذية واألدوية تفادياً حلصول أزمة إنسانية إننا .الفلسطينيين

املصغر هذا املساء ببذل كل اجلهود  عز إليه اجمللس الوزاريالوزير يتسحاق هرتصوغ ليقود هذا اجملهود بحيث أو
وأود أيضاً . املدنيين يف قطاع غزة بصورة الئقة وشاملة وصياغة خطة شاملة تسمح بتلبية احتياجات السكان
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ة املعيشي دون كلل لدعمنا وتوفير الظروف –وما زالت تعمل  –للتنظيمات الدولية التي عملت  إبداء التقدير الكبير
املنظمات خاصة خالل األيام  إن إسرائيل ستواصل العمل بالتعاون مع هذه. املالئمة للسكان الفلسطينيين

 .واألسابيع املقبلة لالعتناء بسكان غزة

 أيها مواطنو دولة إسرائيل ،
ي عرض املصغر اتصاالً مع الرئيس املصري حسني مبارك الذ لقد أجريت اليوم قبيل انعقاد جلسة اجمللس الوزاري

إنني شكرت الرئيس مبارك على ما أبدته مصر من التزام بحل . وقف إطالق النار علي املبادرة املصرية طالباً 
الرئيس مبارك إىل  لقد أطلعت اجمللس املصغر على أقوال. وعلى الدور الهام الذي تؤديه يف الشرق األوسط األزمة

اجمللس املصغر االستجابة لطلبي وإعالن وقف  وقرر. مليةجانب جممل اإلجنازات واألهداف التي حققناها يف الع
 .إلطالق النار

عن نشاطاتها الهجومية داخل  بعد منتصف هذه الليلة) 0200(وبالتايل ستتوقف قواتنا ابتداءً من الساعة الثانية 
 .قطاع غزة وتواصل التمركز داخل القطاع ويف حميطه

توافقات بين دول وجهات  إننا نتحدث عن. تفاق الذي توصلنا إليهيجب التنويه إىل أن حماس ليست جزءاً من اال
 .متعددة ال يجوز أن يكون تنظيم إرهابي كحماس جزءاً منها

مواصلة القتال فإن إسرائيل  إذا ما قرر أعداؤنا أن الضربات التي كانوا قد تلقوها ال تكفيهم بل إنهم يريدون
 .بقوة الردستكون جاهزة وتطلق لنفسها العنان ملواصلة 

ترقب عزيمة إسرائيل وجدية  إنها مل تتمكن من. لقد فوجئت حركة حماس عدة مرات خالل األسابيع األخيرة
يصدق قادة حماس أن تخرج إسرائيل يف عملية عسكرية  ومل. نواياها يف إحداث تغيير للواقع السائد بجنوب البالد

  يرتقبوا شدة الهجوم العسكري ، ال بل إنهم مل يرتقبوا نتائجالعامة ، كما أنهم مل على نطاق كهذا عشية االنتخابات
حماس مواصلة اعتداءاتها  وإذا ما قررت. وما زالت حماس خمطئة يف تقدير شدة الضربة التي تلقتها. هذا الهجوم

يمات إنني ال أنصح حماس أو غيرها من التنظ. إسرائيل اإلرهابية الهمجية فإنها ستفاجأ مرة أخرى بإصرار دولة
 !االختبار اإلرهابية بوضعنا أمام حمك

هناك تظاهرة  .اجلندي اخملطوف غلعاد شاليط قضية إنني لن أستطيع إكمال حديثي هذا املساء دون التطرق إىل
لقد . املقر للدعوة إىل اإلفراج عنه وإنني أكن االحترام لكل من يشارك فيها ري يف هذه األثناء على مقربة من هذاجت

طويل واستمرت  قبل العملية العسكرية بوقت] شاليط[اجلهود املكثفة لضمان إطالق سراح اجلندي غلعاد  بدأت
 .خاللها وسوف تستمر بعدها أيضاً

إىل اتخاذ خطوات خمتلفة  ، كما أننا عمدنا] غلعاد شاليط[بطرق خمتلفة ألجل إعادة إن حكومة إسرائيل تعمل 
وأكتفي بالقول إن غلعاد . حساسية املوضوع وال يسعني خوض التفاصيل بسبب. جعلت هذه الغاية أقرب مناالً

ألمل هذا املساء أيضاً ويراودين ا. إعادة هذا املوضوع إىل أذهاننا يتصدر اهتماماتنا وال يجب حضّنا أو] شاليط[
 .قريباً وقد عاد إىل أحضان عائلته يف أن نشاهده

 :أما يف اخلتام فأود اإلدالء بكلمة شخصية

غير مسبوق للكفاح وإحقاق  ما يتعرض له الشعب يف إسرائيل من جمهود –أياماً وليايل  –إنني أتابع منذ أسابيع 
أبناءنا األعزاء األحباء ، ونظرت إىل قادتهم والروح التي  سل ،لقد شاهدت اجلنود البوا. حقه يف الدفاع عن النفس

 سكان جنوب البالد وشجاعتهم والروح القيادية التي حتلى بها رؤساء البلديات الذين بثوا فيهم ، مثلما شهدت
تي قامت اجلبهة الداخلية ال دأبوا على تلبية احتياجات السكان ، باإلضافة إىل ما اطّلعت عليه من نشاطات قيادة

واستمعت أيضاً إىل أقوال أبناء . للمنطقة اجلنوبية بشكل هادئ وناجع بتنسيق وتفعيل جهود الدعم املمنوح
 .العائالت الثكلى
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واجلسارة التي اتّسمتم بها هي دون أدنى  أيها العائالت العزيزة ، إن الكلمات التي قلتموها واألمل الذي عبرتم عنه
باسم إسرائيل شعباً وحكومةً أملكم وأشكركم على كلمات  إنني أشارككم. يلشك أساس قوة الشعب يف إسرائ

 .استوحاه الشعب بأسره من صمودكم التشجيع والتدعيم وعلى ما
 

إننا ال نناصبكم . إنني كنت قد خاطبتكم قبل إطالق العملية العسكرية وخاللها :وأود أن أقول شيئاً ما لسكان غزة
إننا نتأمل إلصابة أي  .ن إصابتكم بل أردنا حماية أطفالنا وأولياء أمورهم وعائالتهمومل نشأ وال نشاء اآل العداء

إن معاناتكم . حماس التي جعلتكم ضحية لها طفل فلسطيني وأبناء أسرته الذين سقطوا ضحايا لواقع قاسٍ خلقته
نيابةً عن حكومة إسرائيل عن  وأود بالتايل أن أعبر. قلوبنا جميعاً األمل التي تطلقونها تؤثر يف فظيعة وصيحات
وعذاب  التي تعرض لها املدنيون غير الضالعين يف اإلرهاب ملا كبدناهم وعائالتهم من أمل أسفنا لإلصابات

 .حتمّلها بسبب األوضاع التي نتجت عن ممارسات حركة حماس والتي مل يعد من املمكن

والدول األوروبية ال يضمنان  منحه الواليات املتحدةإن التفاهم الذي توصلنا إليه مع مصر والدعم الدويل الذي ت
فإن جيش الدفاع سينظر يف مسألة  –النار كلياً  إذا ما توقف إطالق. وقف إطالق النار من جانب عناصر حماس

مناسباً ؛ أما إذا كان الوضع خمتلفاً فإن جيش الدفاع سيواصل العمل  اخلروج من غزة يف املوعد الذي نرتئيه
 .انناسك حلماية

جبار وما أظهره من أداء متميز  ويصح هنا إبداء التقدير واالمتنان أوالً لصديقي وزير الدفاع ملا بذله من جمهود
الدفاع وقادتهم وقائد املنطقة اجلنوبية امليجر جنرال  وكفاءة ومهنية وتفهم طيلة هذه الفترة ، وجلنود جيش

 ، وأيضاً جلهاز األمن العام ومقاتليه ورئيسه السيد يوفال اجلنرال غابي أشكنازي يؤاف غالنت ورئيس األركان
باإلضافة إىل شرطة  ديسكين ، وكذلك جلهاز املوساد ومقاتليه العاملين يف اخلفاء برئاسة السيد مئير داغان

طوبى للشعب الذي يتمتع بجيش وأجهزة أمنية  .إسرائيل وأجهزة اإلنقاذ أي جنمة داود احلمراء ورجال اإلطفاء
 .دمات إسعافية كهذهوخ

واقع مغاير يقوم على ضمان  بودي أن أعرب عن األمل يف أن نكون قد خطونا هذا املساء اخلطوة األوىل نحو إرساء
الشعب يف إسرائيل ومقاتليه وقادته على ما أبدوه من  إنني أشكر من أعماق القلب. األمن والهدوء لسكان البالد

 .ور لهي مكمن قوتنا وأساس عظمتنا واألمل يف ضمان مستقبلنااألم إن هذه. شجاعة وتكافل اجتماعي

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


