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  تصريح لوزيرة اخلارجية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، حتمل فيه 
  مسؤولية تدهور األوضاع يف قطاع غزة "حماس"حركة 

  25/12/2008القاهرة، 

  

الرئيس املصري حسني مبارك  أدلت وزيرة اخلارجية تصيبي ليفني يف ختام اجتماع عقدته يف القاهرة اليوم مع
 :بالتصريحات التالية ظمه اجتماعًا مغلقًاواستمرّ ساعة ونصف الساعة وكان مع

. متطرّفة ال تمثّل أي أهداف شرعية فلسطينية إن قطاع غزة يخضع لسيطرة حماس وهي منظمة إرهابية إسالمية"
لقد أعربت مصر عن قلقها من حصول تدهور آخر على . إىل إقامة دولتهم إن غزة تشكّل عقبة يف طريق الفلسطينيين

 ويتوجّب على حماس أن تفهم أن سعي إسرائيل إىل العيش يف. وخاصة األوضاع اإلنسانية األوضاع يف القطاع
إننا . لقد بلغ السيل الزبى .مواطنيها إلطالق النار بشكل مستمرّ  بتعرّض منطقة يسودها الهدوء ال يعني أنها ستقبل

أن  إن حماس هي املسؤولة وحدها عن األوضاع يف قطاع غزة وعليها. هذا الوضع وأنه سيتغيّر ال نستطيع حتمّل
. االعتداءات العتبارات سياسية وتخطئ حماس إذا ما اعتقدت أن إسرائيل لن تردّ على. تفهم أن لقراراتها ثمنًا

 إن حماس انتهكت على أساس يومي. على كل دولة فعندما تُطلق النار سيكون هناك رد، وهذا هو أمر ينطبق
حماية مواطنيها  إن حكومة إسرائيل هي التي تتحمّل مسؤولية. التي تم التوصّل إليها بوساطة مصرية التهدئة

ضعيفة أو أنها لن تبدي احلزم واإلصرار  وتخطئ حماس إذا ما اعتقدت بأن إسرائيل. الذين يتعرّضون العتداءات
يط يُحتجَز رهينة بأيدي حماس ويجب على حماس أن غلعاد شال وتواصل حماس اعتداءاتها وال يزال. يف ردها

وإذا ما اعتقدت حماس أن . احلصول على املكاسب من إسرائيل بواسطة اإلرهاب تفهم أنها لن تنجح أبدًا يف
بإقناعهم بأن  إن حماس توهم سكان غزة. اإلرهاب ستؤدي إىل حتسين ظروف التهدئة فإنها ترتكب خطأ ممارسة

يفهموا أنهم سيضطرّون إىل دفع ثمن  قيق شيء ما من إسرائيل وينبغي لسكان القطاع أناإلرهاب سيؤدي إىل حت
 ."ممارسة القوة
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  25/12/2008وقد أدلت ليفني بهذا التصريح عقب لقائها الرئيس حسني مبارك في القاهرة في 



 

 
 

  

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
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