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 إىل لقاء فيهاملتحدث باسم ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي يشير بيان صادر عن 
 ،بني غانتساإلسرائيلي، ووزير الدفاع  ،يائير البيد اإلسرائيلي، رئيس الوزراء

 ، مع أعضاء هيئة األركان العامة جليش الدفاع، يف قاعدة الكرياه بتل أبيب 
 أن العمل املشترك واملسؤول كانت له، من بين العوامل األخرى،يؤكدون فيه 

 "الفجر الصادق"معركة أهمية بالغة يف حتقيق النجاح يف  
11/8/2022 

 
 

 11إلتقى رئيس الوزراء يائير البيد ووزير الدفاع بيني غانتس اليوم )اخلميس( املوافق 
بحضور رئيس هيئة األركان العامة  ، مع أعضاء هيئة األركان العامة جليش الدفاع2022أغسطس 

 جليش الدفاع الفريق أفيف كوخايف، يف قاعدة الكرياه بتل أبيب.

وحتدث رئيس الوزراء مع أعضاء هيئة األركان العامة عارضًا عليهم تصوره االستراتيجي 
 إزاء التحديات اخملتلفة التي تواجه دولة إسرائيل يف كافة الساحات.

د وزير الدفاع، ورئيس هيئة األركان العامة جليش الدفاع وجيش وشكر رئيس الوزراء البي
الدفاع مع انتهاء عملية "الفجر الصادق". حيث أكد رئيس الوزراء على أن العمل املشترك واملسؤول 

 كانت له، من بين العوامل األخرى، أهمية بالغة يف حتقيق النجاح يف هذه املعركة.

هيئة األركان العامة جليش الدفاع إنه مل يُستعمل  وأردف رئيس الوزراء قائالً ألعضاء
خالل العملية سوى جزء بسيط من قدرات اجليش الذي يُعد أحد أفضل جيوش العامل, حيث شهد 
مواطنو إسرائيل والعامل كله عملية صناعة القرار القيمة خالل العملية، وال سيما على اجلهد اخلاص 

 رياء.الذي بُذل يف سبيل جتنب املساس باألب

وختامًا أضاف رئيس الوزراء أن دولة إسرائيل ستتجنب املساس باألبرياء ويف املقابل 
 ستقدر على التعامل مع كل منظمة إرهابية، يف كل أنحاء العامل يف سبيل حماية مواطنيها.

وشكر وزير الدفاع غانتس رئيس الوزراء على القيادة املشتركة لعملية "الفجر الصادق" 
  التعاون البَناء الذي قاده بين املستويين السياسي والعسكري.وعلى 

كما وشكر الوزير غانتس أعضاء هيئة األركان العامة على اجلهد العملياتي الذي بُذل سواء 
خالل عملية "الفجر الصادق" أو من خالل مئات العمليات الدفاعية والهجومية التي اتخِذت طيلة 

 الفترة األخيرة.
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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