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يطارقميدلا جهنلاب  همازتلا  ملاعلل  نهربي  ينيطسلفلا  انبعش 

ةيكيرمألا تاحيرصتلا  ضفريو 

 

ىروـــشلا يف  ًاـــعئار  ًاـــجذومن  سيمخلا 15/12/2005  موــي  طــبارملا  ينيطـــسلفلا  انبعـــش  مدـــق  ًادّدـــجم 
ةينيطـسلفلا ةـيدلبلاو  ةـيلحملا  تاـباختنالا  نم  ةـعبارلا  ةـلحرملا  ربع  فيرـشلا  سفاـنتلاو  ةـيطارقميدلاو 

ةهيزنو ةرح  ةيباختنا  ةيلمع  يف 

ةرادإلا لَبِق  نم  ظفلا  لخدـتلاب  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  هعمو  دـماصلا  انبعـش  ئجوف  دـقو 
ةكراشم دقتنيل  ةيكيرمألا  ةيجراخلا  مساب  قطانلا   انيلع  جرخو  ةينيطسلفلا ، تاباختنالا  يف  ةيكيرمألا 

يف ةكراشملل  هسفن  تقولا  يف  ىعستو  ةمواقم  ةمظنم  اهنوك  رابتعا  ىلع  تاباختنالا  يف  سامح  ةكرح 
ةيسايسلا ةيلمعلا 

: يلي ام  ىلع  دكؤت  يكيرمألا  فقوملا  اذه  ءازإ  و  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  ّنإ 

ةيلخادــلا نوؤـشلا  يف  ًاـضوفرم  ًالّخدــت  هربـتعتو  ةــيكيرمألا  تاحيرــصتلا  ةدــشب  ساـمح  ةــكرح  نيدــت  - 
بختني نمو  ةفيرشلا  ةسفانملا  نوكت  فيك  مّلعتيل  ٍدحأل  ٍةجاحب  سيل  انبعشو  ةينيطسلفلا ،

امدــنعو ةــيكيرمألا ، ةدــنجألا  سيلو  ينيطــسلفلا  بعــشلل  ةــماعلا  ةحلــصملا  نـم  عـبنت  ساــمح  فـقاوم  - 
ةرادإلا ّقح  نم  سيلو  ةـيروشلا ، اهتاسـسؤم  هّرقت  اـهب  صاـخ  رارق  وهف  ٍتاـباختنا  يأ  يف  ساـمح  كراـشت 

اهب لخدتلا  اهريغ  وأ  ةيكيرمألا 

ةينيطـسلفلا ال ندملا  تايربك  يف  اهزوفو  حالـصإلاو  رييغتلا  مئاوق  اهتقّقح  يتلا  ةمدقتملا  جـئاتنلا  ّنإ  - 
فوس ةـيلودلا  ةرـسألا  ّنأـب  ٍةـعانق  ىلع  نحنو  ريخلا  هل  دـيرت  ـال  يتلا  انبعـشل  ةـئوانملا  تاـهجلا  ـالإ  جـعزت 

ينيطسلفلا بخانلا  رارق  مرتحت 

هاــحرجو هئادهــشو  ينيطـــسلفلا  انبعـــشل  زوــف  وــه  تاــباختنالا  يف  اــهزوف  ربــتعت  ساــمح "  " ةــكرح ّنإ  - 
ةيطارقميدلاو حالصإلاو  رييغتلا  جهنل  مث  ًالوأ  هارسأو 

ةلمح مــغر  لــيقارعلاو  تايدــحتلا  ّلــك  زواــجت  ىلع  اهتردـــقو  ةـــكرحلا  ةوــق  ًادّدـــجم  دـــّكؤي  زوــفلا  اذـــه  - 
فاــفتلالا نـم  ًادــيزمو  ةدــشو  ةبالــص  ــالإ  اهدــيزت  ــال  لــالتحالا  عـم  ةــهجاوملا  ّنأو  ةسرــشلا  تــالاقتعالا 

يبعشلا ناضتحالاو 



اهحئاـضفو اـهتاروع  رتس  ىلإ  تاـفتلالاو  ينيطـسلفلا  نأـشلا  يف  لخدـتلا  مدـع  ةـيكيرمألا  ةرادـإلا  ىلع  - 
ةاــنق فــصق  طــطخم  ىتــحو  قيقــشلا  قارعلا  لــالتحاب  ًارورمو  يباــهرإلا  وماــنتناوغ  لــقتعم  نــم  ًاءدــب 

هريغو ةريزجلا 

انبعش ىلع  عساولا  هناودع  لصاوي  يذلا  لالتحالا  ةهجاوم  يف  انبعـشل  قح  ةمواقملا  ّنأ  سامح  دكؤت  - 
نأـشلا عم  لـماعتلا  يف  ةعـساولا  ةيـسايسلا  ةـكراشملاب  اهكـسمت  هتاذ  تقوـلا  يفو  عاـطقلاو ، ةفـضلا  يف 

يلخادلا ينيطسلفلا 

 

سامح ةيمالسإلا -  ةمواقملا  ةكرح 

نيطسلف

ربمسيد 2005م / لوأ نوناك   16

ةدعقلا 1426هـ يذ  قفاوملا 14 


	بيان صحفي رفضا للتصريحات الأمريكية بشأن الانتخابات

