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  البيان الصحايف الذي أدىل به رئيس احلكومة اإلسرائيلية، إيهود أوملرت، 
  اجلارية يف قطاع غزة بشأن العملية
  27/12/2008القدس، 

  
  

 أيها مواطنو دولة إسرائيل ،
 

سنوات من عمليات إطالق القذائف  7أصبحوا يعانون منذ نحو  إن مئات اآلالف من املواطنين اإلسرائيليين
وعملت إسرائيل كل ما يف وسعها الستيفاء . يف ظل الرشقات الصاروخية ال تُطاق وقد صارت احلياة .الصاروخية

بقطاع غزة من  التهدئة يف املنطقة اجلنوبية وتمكين مواطنيها املقيمين يف التجمعات السكنية احمليطة شروط
قذائف ، فيما لقيت الرغبة اإلسرائيلية يف ال غير أن الهدوء الذي عرضناه قد قُوبل بأصوات. ممارسة احلياة الطبيعية

 .التهدئة اإلرهاب العشوائي
 
 !إن حياة مواطنينا ليست مستباحة! يمكن ألي دولة التسليم بواقع كهذا وال
 

التصريحات الصادرة  إذ أدرك كل من استمع إىل. يف األيام األخيرة أن حركة حماس تتجه نحو املواجهة وقد تبين
خالل إطالق القذائف الصاروخية  قرروا تكثيف اعتداءاتهم على سكان إسرائيل من عن حماس أن عناصرها

 .إننا ال نتحمس للقتال لكننا ال نخشاه. إال الرد ويف هذه احلالة مل نملك. وقذائف الهاون بصورة عشوائية
 

 للشؤون األمنية وسبق للمجلس الوزاري املصغر. استعداداً للعملية عميقة وجذرية وكانت التحضيرات التي جرت
كما أنني . قررنا إطالقها املصادقة باإلجماع على العملية خالل جلسته األربعاء املاضي ، وعندما تهيأت الظروف

اخلارجية وممثلي الدوائر األمنية بينهم رئيس أركان جيش  أجريت أمس اجلمعة املباحثات مع وزير الدفاع ووزيرة
 .حيث تقرر مباشرة العملية) باكالشا(العام  الدفاع ورئيس جهاز األمن

 
وقد . املقام األول إىل حتسين الواقع األمني الذي يعيشه سكان جنوب البالد إن العملية يف قطاع غزة تهدف يف

إننا نريد . املهمة فترة من الوقت مما يتطلب منا جميعاً التحلي بقدر كبير من الصبر ليتسنى إجناز هذه يأخذ األمر
ممارسة احلياة الطبيعية مثلما تريده أي دولة  لطمأنينة وتمكين سكان املنطقة اجلنوبية مناستعادة الهدوء وا

 .ملواطنيها
 

 ، أيها مواطنو إسرائيل
 

اجلاري إطالقها من قطاع [الصواريخ  كما كنت قد أوضحت ألعضاء احلكومة فقد يتزايد يف الفترة القريبة عدد
 .ألفناها مما كما أنها قد تطال بمداها مناطق أبعد] غزة
 

وهو املرحوم بيبر فعكنين وجُرح عدة  نتيفوت] بلدة[ولشديد أسفي فقد قُتل اليوم مواطن إسرائيل من سكان 
الشفاء الكامل للجرحى باسمي ونيابة عن أعضاء احلكومة  إنني أشاطر عائلة القتيل حزنها وأتمنى. آخرين

 .أجمعين
 

اإلنذار  وتركيب أجهزة] املنازل واملؤسسات[سواء من حيث حتصين  الكثير للتأهب لهذه املواجهة لقد استثمرنا
االمتثال املطلق إىل التوجيهات الصادرة  إنني أدعو سكان منطقة جنوب البالد إىل. املبكر وتهيئة اجلبهة الداخلية

 .منقذة للحياة وهكذا يجب التعامل معها إنها توجيهات. عن قيادة اجلبهة الداخلية
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اخلميس املاضي أننا ال نعمل ضدهم وال ننوي معاقبتهم على ممارسات  كنت قد أوضحت لسكان قطاع غزة يوم
 احتياجات سكان غزة ونقوم بكل اجلهود املطلوبة ملنع نشوء أزمة إنسانية تثقل حياة إننا سنراعي. حماس

 .السكان هناك
 

  أيها سكان غزة ،
 

إن إسرائيل ال . يجلب الكارثة على كال الشعبين] حماس[ذا التنظيم اإلرهابي ه إن. إنكم لستم أعداءنا وال نحاربكم
لهذا األمر  وتبعاً. الشعب الفلسطيني بل منظمة حماس التي أخذت تنادي بشعار استهداف سكان إسرائيل حتارب

ات وقد سمحت املعلوم. األبرياء فقد اختيرت أهداف الغارات اليوم من منطلق احلرص على جتنب إصابة
العسكرية وجهاز األمن العام بتكبيد العناصر الضالعة يف  االستخبارية الدقيقة املتوفرة لدى هيئة االستخبارات

 وسنعمل من هذا املنطلق الحقاً أيضاً . وتقليص عدد األبرياء املصابين إىل أدنى حد اإلرهاب أكبر خسارة ممكنة
 .كلما اقتضت الضرورة ذلك

 
. التنظيمات اإلرهابية العاملة على اإلخالل باستقرار املنطقة برمتها ا حالياً على إصابةإن إسرائيل تركز اهتمامه

الوقت  أي جهة أخرى يف املنطقة بأن إسرائيل ال تتابع عن كثب ما يجري يف الساحات األخرى يف أرجو أال تعتقد
 .نتعرض له قد إننا لن نتردد يف الرد على أي عدوان. الذي تخوض فيه القتال يف جنوب البالد

 
يف العامل وأوضحنا بشكل قاطع بأن  لقد أجرينا اتصاالت خالل ساعات نهار اليوم مع قادة الدول احملورية

وبموازاة . مضطرّين للعمل لوقف االعتداءات على مواطنينا الوضع الراهن أصبح من املستحيل استمراره مما جعلنا
 .ل ما يف وسعها لتفادي نشوء أزمة إنسانية يف قطاع غزةإسرائيل ستعمل ك ذلك أوضحنا لهؤالء القادة أن

 
على  –آخرون كثيرون  ومعهم –الذين يقلقون بالطبع هذا املساء .. أتعاطف اليوم أيضاً مع أبناء عائلة شاليط إنني

 .غلعاد شاليط] اجلندي اخملطوف[مصير 
 

مساء  كما أنني أقدّر البيانات الصادرة. فاعاإلسرائيلي بأسره االلتفاف حول عملية جيش الد إنني أناشد اجلمهور
اإلسرائيلية وكذلك عن رئيس  اليوم عن رئيس املعارضة بنيامين نتانياهو الذي أبدى دعمه للمبادرة الهجومية

وقد آن األوان لالحتاد دفاعاً عن سكان . حاييم أورون حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان ورئيس حزب ميرتس
احلكومة إىل مواصلة أدائها على أساس توافق وطني عريض لتغيير األوضاع يف  د بحيث تنزعمنطقة جنوب البال

األمنية أي مهلة مطلوبة  إن احلكومة بكل أعضائها وممثلي األحزاب املشاركة فيها ستمنح الدوائر. البالد جنوب
 .إلجناز املهمة التي كُلفت بها

 
 نرال غابي أشكنازي وجميع جنود جيش الدفاع ولرئيس جهازلرئيس أركان جيش الدفاع اجل أود تقديم الشكر

 ".وجرأة األمن العام يوفال ديسكين وجميع مقاتلي اجلهاز على ما أبدوه من شجاعة وعزيمة
  



 

 
 

  

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
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