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وثيقة رقم 177:

كلمة بنيامني نتنياهو حول عمليات إطالق النار عىل الحدود مع “إرسائيل”177

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي وزارة الخارجية اإلرسائيلية(

4 آب/ أغسطس 2010

م احتياط دوف هراري وهو أب لـ 4 أوالد ومقاتل وقائد متميز  أرجو تقديم التعازي لعائلة املقدَّ
للنقيب  بالشفاء  متنيايت  إرسال  أرجو  كام  أمس[،  اللبنانية  الحدود  عىل  االشتباك  ُقتل خالل  ]والذي 

احتياط عزرا القيا الذي أصيب خالل األحداث يف لبنان.

لقد شهدت األيام األخرية ثالث هجامت آمثة عىل أرايض دولة إرسائيل: هجوم انطالقاً من قطاع 
قوات جيش  عىل  اللبناين  للجيش  وهجوم  بالقطاع،  املحيطة  القرى  وعىل  أشكلون  مدينة  عىل  غزة 
الدفاع التي كانت تقوم بنشاط اعتيادي داخل األرايض اإلرسائيلية )وأؤكد أنها عملت داخل األرايض 

اإلرسائيلية( باإلضافة إىل هجوم من سيناء عىل مدينة إيالت وكذلك عىل مدينة العقبة األردنية.

لقد أوعزت إىل جيش الدفاع فور وقوع االعتداء عىل أشكلون بالرد الصارم وقد تم ذلك عىل أرض 
الواقع حيث عمل الجيش يف القطاع وأغار عىل منشآت حمساوية وقتل أحد القادة الكبار للجناح 
اللبناين  الجيش  وأصاب  الشاملية  املنطقة  يف  أمس رسيعاً  الدفاع  جيش  رد  كام  لحامس.  العسكري 

ومواقعه.

العنيف  التي نعتبها مسؤولة عن االستفزاز  اللبنانية  التوضيح سواء لحامس أو للحكومة  أرجو 
الذي تعرض له جنودنا: ال تختبوا عزيتنا عىل حامية مواطني دولة إرسائيل وجنودها. إن سياستنا 
واضحة حيث تقوم إرسائيل بالرد وستواصل الرد بحزم عىل أي اعتداء عىل مواطنيها وجنودها. ويبدو 

أنه كان هناك من أدرك هذا األمر وحاول التملص من املسؤولية عن جرامئه.

وبعد ميض ثالثة أيام عىل ردنا يف غزة تم إطالق صواريخ )غراد( من سيناء عىل إيالت والعقبة 
من قبل جهة مجهولة ظاهرياً علامً بأن عملية إطالق صواريخ مامثلة من سيناء عىل إيالت كانت 
قد متت قبل عدة أشهر وتحديداً يوم 22 أبريل نيسان 2010. لقد حققنا يف الحادثنْي واتضح لنا مبا 
يقطع أي شك باليقني أن مجموعة من الجناح العكرسي لحامس يف غزة هي التي أطلقت الصواريخ 

خفاء يف كال الحادثنْي.

لذلك أرجو التوضيح أن استخدام أرايض دولة ثالثة تناشد السالم ]مرص[ لغرض إطالق الصواريخ 
ببالغ  تنظر  إرسائيل  حكومة  إن  مسؤوليتها.  من  للتهرب  مسعاها  يف  يفيد حامس  لن  إرسائيل  عىل 

الخطورة إىل الهجوم عىل مواطنيها ومحاولة املساس بعالقات إرسائيل مع مرص واألردن.

إليه  سنصل  فإننا   – اإلطالق  موقع  كان  أينام   – اإلرسائيليني  املواطنني  عىل  النار  يطلق  من  إن 
ونرضبه مبنتهى القوة.


