
 
           www.palestine‐studies.org  

 

١ 
 

 تهديداته فيه يصعد بيريس، شمعون ،ةاإلسرائيلي احلكومة لرئيس صحايف مؤتمر
  ١، بعد سقوط صواريخ على كريات شمونةلبيروت

  ١٢/٤/١٩٩٦ شمونة، كريات
 

  
 سقوط واعقب شمونة كريات قرب للجيش جيبور قاعدة يف عقده صحايف مؤتمر يف وقال  
 ضعف نقطة تمثل شمونة كريات كانت اذا انه اوضح ان داو: "البلدة على" الكاتيوشا" صواريخ

 كريات اىل( جئنا: "واضاف". مغرية ضعف نقطة بيروت تصبح ان ايضا بسهولة فيمكن مغرية
 العمليات اهداف عن تقرير اىل استمعنا حيث الشمالية املنطقة قيادة لزيارة اوالً: لسببين) شمونة

 وثانياً . اتخاذها الواجب اخلطوات يف حثناوب املاضية الليلة االسرائيلية القوات بها قامت التي
يامه أمن السهل ان يقضي املرء  فليس. ابنائها مصير يهمنا التي شمونة كريات يف بجولة للقيام

ن يطلق حزب الله الكاتيوشا، ونحن أذ توقعنا إوما حدث هذا الصباح مل يفاجئنا . يف املالجئ
تى اآلن يتعلق بعدد من القرى يف ما فعلناه ح. سنتخذ وسائل الوقاية واحليطة واحلذر الالزمة

ألننا ال وقد حذرنا هذه القرى . نوب لبنان التي اطلقت منها الكاتيوشا وتضم افراد حزب اللهج
  ).امس(سنوفر الرد املالئم خالل هذا اليوم وبعد جالء السكان عن هذه القرى . نريد املس باملدنيين

فاالرهاب الفلسطيني الذي سبق . رادته علينا لن ينجحإكل من يحاول ان يفرض "كد ان أو  
نحن . اتفاق اوسلو جلب املأساة اىل الفلسطينيين كما يجلب حزب الله املأساة اىل اجلنوب اللبناين

مل نضمر اي نيات سيئة للبنان، ومل نفكر يوما يف دخول احلزام االمني يف اجلنوب لوال ان لبنان 
 إسرائيلان حزب الله لن يأخذ شيئا من . ة االرهابية ضد إسرائيلضحى مأوى للمنظمات التخريبيأ

ة ربنان الذي جمعتنا به عالقات جيلبالقوة وال امل له يف ذلك، وهو سيخلق اضرارا جسيمة ب
ال مطامع سياسية او اخرى السرائيل بلبنان، واذا كانت حكومة لبنان تريد ضمان . حسنة للغاية

يدي منظمات عسكرية، أا يف بيتهما اذ ال يعقل ان تترك الزناد يف بقائها، عليها ان جتري ترتيب
  ".غير رسمية وغير مسؤولة

نه ، لك"لوقف اطالق الكاتيوشا اىل االبد"وقال بريس انه ال يستطيع حتديد موعد او وسيلة   
  .باتخاذ كل الوسائل الالزمة لوقفه واعداً" هذه املواجهة يجب ان تتواصل"اشار اىل ان 
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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