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كلمة وزير اخلارجية اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان خالل حفل استقبال السفراء

األجانب يرفض فيه جتميد اإلستيطان
تل أبيب1100/5/01 ،
إحتج وزير اخلارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان على عدم تدخل العامل يف سورية وإيران مثلما
يتدخل يف ليبيا ،وهاجم اتفاق املصاحلة الفلسطينية ،معتبرا أن حركة فتح "تمجد إرهابيين"،
بينما توقع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس استمرار واتساع االحتجاجات يف العامل العربي.
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ليبرمان قوله اليوم الثالثاء ،خالل حفل استقبال السفراء
األجانب يف تل أبيب ملناسبة يوم استقالل إسرائيل ،إنه "ال يمكن تبرير القمع املمارس ضد
املظاهرات يف سورية واليمن وليبيا ويف أي مكان آخر ،ورغم ذلك فإن هذا ال يثير تساؤالت حول
سبب تدخل اجملتمع الدويل يف ليبيا ولكنه ال يتدخل يف سورية وإيران".
وتساءل "ماذا علينا أن نستنتج من عدم املثابرة هذه؟ فهذا يبعث برسائل تمس الناس يف الشرق
األوسط وحترض أكثر ضد طريق السالم واألمن والديمقراطية يف املنطقة".
وتطرق ليبرمان إىل قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن يف عملية عسكرية نفذتها قوات
أميركية خاصة يف باكستان األسبوع املاضي وقال إن ذلك "يجب أن يبعث برسالة إىل أعدائنا
مفادها أنه بدون عالقة للوقت فإنه ال توجد قيود تقادم لتحقيق العدالة جتاه أولئك الذين قتلوا
على أيدي اإلرهاب".
وأردف أن "على أعدائنا عند احلدود الشمالية (أي لبنان) واجلنوبية (أي قطاع غزة) ،الذين سفكوا
دماء بريئة ،أن ينتبهوا إىل هذه الرسالة بصورة واضحة جدا".
وهاجم ليبرمان اتفاق املصاحلة بين حركتي فتح وحماس ،معتبرا أنه "يطرح أسئلة كثيرة إذ أنه
واضح من هم قادة حماس وما هو هدفهم ،وقد استمعنا يف األيام األخيرة إىل أنهم غير مستعدين
لتغيير ميثاق حماس واملوافقة على شروط الرباعية الدولية" التي تطالب حماس باالعتراف
بإسرائيل واالتفاقيات املوقعة ونبذ العنف.
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وتابع أن "وجود منظمة لديها ميثاق يدعو إىل القضاء على إسرائيل بواسطة اجلهاد املتطرف
وتتطلع إىل عامل خال من اليهود ،ليس الصهاينة فقط وإنما اليهود أيضا ،وتكون شريكة لفتح،
يجب أن يجعلنا نفهم فتح أكثر من حماس".
وأضاف "حقيقة أن حماس حدّت على موت بن الدن ،تماما مثلما احتفلوا بعد (هجمات)  11أيلول
(يف الواليات املتحدة) ونددوا بالواليات املتحدة ووصفوه بـ'باملقاتل العربي واملسلم' تشير أكثر
من أي شيء آخر إىل نوعية األشخاص الذين تسميهم فتح اآلن شركاء متساوين يف احلكومة".
ورفض مطلب اجلانب الفلسطيني بتجميد االستيطان ليتسنى استئناف املفاوضات ووصف بأنه
"مثير وغريب يف الوقت نفسه" وادعى أنه "عندما قررت حكومة إسرائيل جتميد البناء كبادرة نية
حسنة من جانب واحد قبل سنة رفضها (الرئيس الفلسطيني حممود) عباس والفلسطينيون بشكل
كامل ورغم ذلك فإنهم يمارسون ضغوطا اآلن لتنفيذ التجميد نفسه الذي رفضوه".
وكان يشير ليبرمان بذلك إىل قرار حكومة إسرائيل يف  62تشرين الثاين/نوفمبر العام 6002
بوقف أعمال بناء جديدة يف مستوطنات الضفة الغربية فقط ،بينما استمرت أعمال بناء آالف
الوحدات السكنية ،بالضفة والقدس ،يف مشاريع أخرى تم بدؤها قبل قرار وقف املشاريع
االستيطانية اجلديدة.
وقال إن "حركة فتح نفسها ال تزال تمجد إرهابيين ومن ضمن ذلك إطالق اسمهم على مكاتب
حكومية فلسطينية يف رام الله وبين هذه األسماء القاتل يحيى عياش وإطالق اسم ميدان يف مقر
الرئاسة على اسم دالل املغربي" ،التي نفذت عملية فدائية انطالق من لبنان ضد اسرائيل يف نهاية
السبعينيات.
وأضاف أنه "بالنسبة فإنه واضح أنهم (أي الفلسطينيين) إنما يبحثون عن ذرائع فقط من أجل
االمتناع عن إجراء حمادثات هامة من شأنها أن تؤدي إىل حل شامل".
وتابع ليبرمان أن الفلسطينيين واثقون من أن اجملتمع الدويل سيدعمهم يف أي حال ويعتقدون
أنهم سيكسبون أكثر عن طريق العامل مما سيكسبون عن طريق احملادثات مع إسرائيل "وبناء عليه
فإنه يحق لنا أن نتساءل حيال نوايا فتح".
ومضى قائال "إننا مستعدون حملادثات على الفور بدون شروط مسبقة لكن لن يكون هناك جتيد
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جديد يف القدس أو يف يهودا والسامرة (أي الضفة) ال لثالثة شهور وال لثالثة أيام وال حتى لثالث
ساعات".
وقال ليبرمان للسفراء إن "على العامل أن يفهم أننا الدولة الوحيدة يف املنطقة التي حتترم القيم
الدولية من خالل الصمود أمام موجات ال تتوقف من الهجمات اإلرهابية".
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