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  تصريح لوزير اخلارجية املصري، أحمد أبو الغيط، يهاجم فيه األمين العام
  ، السيد حسن نصر الله"حزب الله"لـ 

  29/12/2008أنقرة، 
  
  

  , أكد وزير اخلارجية أحمد أبوالغيط أن هناك حربا معلنة علي مصر من جانب بعض الفضائيات والدول واألفراد
مؤكدا أن الشعب املصري سوف يتصدي لهذه   , نا باحلرب علي الشعب املصريإن ذلك يمثل إعال  : وقال أبوالغيط

  : وقال  , وشن أبوالغيط هجوما عنيفا تعقيبا علي تصريحات حسن نصرالله األمين العام حلزب الله يف لبنان  . احلرب
يف مصر مثلما  إن أحدهم ممن حتدثوا باألمس طالب شعب مصر بالنزول إيل الشارع وإحداث حالة من الفوضي

   . كما حتدث إيل القوات املسلحة املصرية مطالبا إياها بالتمرد  ! أوجدوا هذه الفوضي يف بالدهم
  

وأن القوات املسلحة املصرية هي قوات شريفة وأن مهمتها   , وأضاف أبوالغيط أن هذا الشخص ال يعي من أمره شيئا
ـ موجها حديثه إيل نصرالله ـ أنت ترغب يف   : وأضاف  , له هيهاتوإن كان ال يعي ذلك فإنني أقول   , الدفاع عن مصر

وأشار أبوالغيط إيل أن مصر كانت تشهد   . يست يف مصلحة أهل اإلقليمالفوضي يف هذا اإلقليم خدمة ملصالح ل
   . وأعتقد أن قدراتنا كمصر وتركيا معا يمكن أن تفعل الكثير  , وقد حذرنا منه  , االنزالق اخلطير

  
ن إن مصر وتركيا دولتا  : قال أبوالغيط  , وردا علي سؤال بشأن التحرك املصري ـ التركي للضغط علي إسرائيل

وبالتايل فإن بناء املوقف الدويل حول األمور   , ولهما القدرة علي التأثير علي إسرائيل وعلي القرار الدويل  , كبيرتان
والضمانات الدولية لوصول املساعدات ـ   , وفتح املعابر  , والتهدئة  , وقف إطالق النار  : املتفق عليها بين البلدين وهي
دعا السيد عمرو   , ويف الوقت نفسه  . يلقي ترحيبا من اجملتمع الدويل  , هذا االجتاه يمكن أن تلعب دورا مؤثرا يف

  . موسي األمين العام جلامعة الدول العربية الفلسطينيين إيل اتخاذ قرار سياسي بتحقيق املصاحلة فورا
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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
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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