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ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﺘﺭﻓﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺒﺭﺓ ,ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻓﻘﻁ,
ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ,ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ,ﻓﻲ
ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻗﻭﻱ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ,ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻤﺼﺭ ,ﻋﻠﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ
ﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻼﻡ ﻋﺎﺩل ﻭﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ.
ﻭﻁﺎﻝﺏ ﺃﺒﻭﺍﻝﻐﻴﻁ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺈﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻘل ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻠﻭﻴﺢ
ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻴﺩﻴﻌﻭﺕ ﺃﺤﺭﻭﻨﻭﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻨﻘﻠﺕ
ﻋﺒﺭ ﺠﻬﺎﺕ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺭﺴﺎﺌل ﻤﻁﻤﺌﻨﺔ ﺇﻝﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ,ﺘﻨﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﺼﻌﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﻥ ,ﺃﻜﺩ ﺇﻴﻬﻭﺩ ﺒﺎﺭﺍﻙ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺃﻥ
ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ,ﻭﻭﺠﻪ ﺒﺎﺭﺍﻙ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺇﻝﻲ
ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﺒﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﺩ ,ﺩﻋﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﺠﻠﻭﺱ ﺇﻝﻲ ﻤﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ
ﺍﻝﺘﺭﺍﺸﻕ ﺍﻝﻜﻼﻤﻲ ,ﻭﻭﺠﻪ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍ ﻤﺒﻁﻨﺎ ﻷﻓﻴﺠﺩﻭﺭ ﻝﻴﺒﺭﻤﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ,ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺭﺍﺸﻕ ﺒﺎﻷﻝﻔﺎﻅ ﺒﻴﻥ ﺘل ﺃﺒﻴﺏ ﻭﺩﻤﺸﻕ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺜﻨﺎﺀ ,ﺒﺩﺃﺕ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺤﻤﻠﺔ ﻝﺘﻬﺩﺌﺔ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ,ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺩﺭ ﺒﻨﻴﺎﻤﻴﻥ ﻨﻴﺘﺎﻨﻴﺎﻫﻭ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺇﻝﻲ ﺘﺯﻓﻲ ﻫﻭﺴﻴﺭ ﺃﻤﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻝﺩﻋﻭﺓ
ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ,ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻭﺭﻴﺎ.
ﻭﺃﺼﺩﺭ ﻨﻴﺘﺎﻨﻴﺎﻫﻭ ﻭﻝﻴﺒﺭﻤﺎﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ,ﻴﻘﻭل ﺇﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺴﻌﻲ ﺇﻝﻲ
ﺍﻝﺴﻼﻡ ,ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺴﺘﻭﺍﺼل ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﺭﺩ ﺒﻌﻨﻑ ﻭﺼﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺤﺘﻤل.
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻴﺩﻴﻌﻭﺕ ﺃﺤﺭﻭﻨﻭﺕ ﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻁﺎﻝﺒﺕ ـ ﻤﺴﺎﺀ
ﺃﻤﺱ ﺍﻷﻭل ـ ﺒﺈﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻘﺏ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻝﻴﺒﺭﻤﺎﻥ ﻀﺩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ.
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ﻭﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ,ﻗﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺠﻲ ﻋﻁﺭﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﺇﻥ ﻤﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﺴﻭﺭﻴﺎ
حجوزات فنادق
مصر
حجوزات فنادق فورية
بأفضل األسعار
www.Fendeq.com

ﺴﻴﻠﻘﻲ ﺍﻝﺭﺩ ,ﻭﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺭﻭﺭﺍ ,ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻝﻲ ﺃﻥ ﺩﻤﺸﻕ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﺭﺩ
ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ,ﻭﺘﻤﻠﻙ ﺸﻌﺒﺎ ﻤﻘﺎﺘﻼ ﻤﺘﻤﺴﻜﺎ ﺒﺜﻭﺍﺒﺘﻪ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ.
إضافة تعليق
البيانات مطلوبة
اسمك
بريد االلكترونى
عنوان التعليق
تعليق

إرسل

تعليق:المھاجر

تاريخ2010/02/06 :

02:54

كندا
ماذا لو فعلتھا إسرائيل و قامت بحرب أخرى ضد العرب..سينكمش الكل و يبكي كما بكوا من
قبل ذات يوم عيد أضحى ثم يستمر السؤال الكبير :لماذا ﷲ نصر إسرائيل؟

تعليق:احمد

تاريخ2010/02/06 :

02:18

ثقافة الغاب
ھما بيتين شعر قالھم الشابى زمان ماذا جنيت انا فحق عقابي ** ال شيء اال اننى متغزال
للكائنات مغردا في غادي*** ايعد ھذا في الحياة جريمتا*** اين العدالة يا رفاق شبابي*** ال
اين فالشرع المدس ھاھنا*** رئي القوي وفكرة الغالبي *** وسعادة الضعفاء جرم *** ال
اله عند القوى سوى اشد عقابي** ولتشھد الدنيا التى غنيتھا حلم الشباب وروعة االعجاب ***
ان السالم حقيقة مكذوبة*** والعدل فلسفة اللھيب الخاوي*** ال عدل اال ان نعادلت القوى
*** وتصادم االرھاب باالرھاب
تعليق:مواطن عربي

تاريخ2010/02/06 :

01:51

المتزحلقون
ياريت بالش نسمع الكالم الفرغ من مضمونه من سوريا وبالش نسمع جعجعة فارغة

تعليق:مراد ابن الجزائر

تاريخ2010/02/06 :

01:32

نحن ھنا
كلنا معكي يا سوريا انتي من احتضن زعيم المقاومه االمير عبد القادر رحمه ﷲ سنكون مع
اخوتنا في سوريا من اشد المقاتلين

تعليق:محسن مھنى ولعان المحامى

تاريخ2010/02/06 :

12:53

انھم يعشقون الحرب والخراب والدمار *** الحل فى انشاء جامعة الشرق االوسط
***
المنظمات الصھيونيه العالميه تتحكم فى مصائر شعوب كوكب االرض ولھا ذيول وجواسيس
فى كل شارع من شوارع ھذا الكوكب واقترح لحل االزمه التى اقتربت من مائة عام ھو انشاء
جامعة الشرق االوسط بدال من جامعة الدول العربيه وفى الكيان الجديد تكون تركيا واسرائيل
وايران وفلسطين كلھا دول اعضاء كاملة السياده ويتقرر حق العوده لالجئين وتعود الجوالن
الصحابھا وھذا ينقذ شعوب المنطقه الشرق اوسطيه من كل الحروب والصراعات *** محسن
مھنى ولعان المحامى والمستشار القانونى بالقاھره
تعليق:زكريا شفيق احمد

تاريخ2010/02/06 :

12:51

موقف اسرائيل الغاشم
يجب ان يكون الرد من الخارجيه المصريه على التھديدات االسرائليه اشد من ھذاوتقديم طلب
عاجل لمجلس االمن بشان ھذه التھديدات وايضا نريد رد من الخارجيه على القناة الصھونيه
المسماه بالجزيرةوتحاملھا على مصر شعبا وحكومه فى كل المواقف
تعليق:ظاظا

تاريخ2010/02/06 :

12:48

الحكمه
ھذاھو

تعليق:محمد

تاريخ2010/02/06 :

12:44

ربنا معاكم
ربنا معاكم يأھل سوريا االبطال ودمائنا وروحنا فداء لكم
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تعليق:دالسيد

تاريخ2010/02/06 :

12:22

ضحك عل الذقون
ال غسرائيل عايزة تحارب سوريا وال سوريا عايزة تحارب إسرائيل وال فيه أي دولة عربية
عايزة وال بتفكر تحارب والدليل غزة وال دولة عربية لوحت بالقوة حتي مجرد تلويح وزي ما
قال عمرو موسي العرب ماتو منظرة فقط وزي ما قال فيلسوف فرنسي العرب أصبحو ظاھرة
صوتية وسلملي علي المترو ده لما طلع صاروخ بومب من لبنان حزب ﷲ حلف بااليمان
إلسرائيل إنه بريء

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة األھرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة األھرام
راسلنا على البريد االليكترونى ahramdaily@ahram.org.eg

2010/02/06

http://www.ahram.org.eg/69/2010/02/06/25/6304.aspx

