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هـسأرتي ةـكرحلا  نم  يدايق  دـفول  ةيمـسرلا  ةرايزلا  نإ  ناردـب  ماسح  سامح  ةيمالـسإلا  ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لاق 
ةحاـسلا يف  ن  يلعاـفلا مـهأ  دـحأ  اهتفــصب  ةـقطنملا ، يف  ةـمهملا  ةـكرحلا  ةـناكم  دـكؤت  ايــسور  ىلإ  ةـينه  ليعامــسإ  بـتكملا  سيئر 

.ةيلودلا فارطألا  ىلع  حاتفنالا  يف  اهتيجهنمو  ايناديمو ، ايسايس  ةينيطسلفلا 

فارطــألا عــيمج  ىلع  حاــتفنالا  يف  ساــمح  ةــكرح  ةــيجهنم  نـم  ةــقلطنم  ةراــيزلا  نأ  نيطــسلف "  " ةفيحــصل ثيدــح  يف  ناردــب  حــضوأو 
لـالتحالا مـئارج  ضارعتـساب  ةينيطـسلفلا ، اـنتياور  لاـصيإو  انبعــش  حـلاصم  قـيقحتل  يعــسلاو  ثـحبلا  ةدـعاق  ىلع  ةـيميلقإلاو ، ةـيلودلا 

.ةحاتملا  بيلاسألاو  لئاسولا  لكب  هتهجاومو  هتمواقم  يف  يعيبطلا  انقح  ديكأتو  ةلصاوتملا ، يليئارسإلا 

لبـس تلوانت  اهنأو  نيبناـجلا ، نيب  ةـتباثلاو  ةـميدقلا  ةـقالعلا  رارمتـسا  راـطإ  يف  يتأـت  وكـسوم  ىلإ  ساـمح  ةـكرح  ةراـيز  نأ  ىلإ  تفلو 
.لالتحالا ةهجاوم  يف  ينطولا  عورشملا  مدخي  امب  ينيطسلفلا  تيبلا  بيترت 

يف اهدــقع  عـمزملا  ةــيبرعلا  ةــمقلا  لــبق  ةينيطــسلفلا  لــئاصفلل  عاــمتجا  ناــضتحال  نوـبت  دــيجملا  دــبع  يرئازجلا  سيئرلا  يعــس  نـعو   
امب فـصلا  دـيحوتو  ينيطـسلفلا  تيبـلا  بيترتـب  قـلعتملا  اهيعـس  يف  ةرمتـسم  رئازجلا  نأ  ناردـب  نّـيب  لـبقملا ، يناـثلا  نيرـشت  ربـمفون /

.ابعشو  ةدايق  نييرئازجلا  ىدل  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  ةيمهأ  بساني 

ةفاضتـسا نمـض  تءاج  يتلا  يراجلا ، ماعلا  ةيادب  يف  ةكرحلا  اهب  تماق  يتلا  ةرايزلا  ذنم  رمتـسم  رئازجلا  عم  ةكرحلا  لصاوت  نإ  لاقو 
ةيبلاغ اهيلع  قفاوتت  ينيطـسلفلا ، تيبلا  بيترت  ةـيفيك  يف  انتيؤر  انمدـق  سامح  يف  نحن  : " اـفدرم كاذـنآ ، لـئاصفلا  نم  دـيدعلا  دـلبلا 

لئاصفلاو ." ىوقلا 

هكردــي فـقوملا  اذــهو   " ةــيلاع ةــيلوؤسمو  ةريبـك  ةــيباجيإب  اـهعم  لـماعتت  اـهنأو  ةــيرئازجلا ، دوـهجلا  حاــجنإ  ىلع  ةــكرحلا  صرح  دــكأو 
". مهسفنأ نويرئازجلا 

هترهظأ ةـقباسلا  براجتلاف  ةـلواطلا ، ىلع  اـحورطم  دـعي  مل  ةينيطـسلفلا  ةـحاسلا  يف  لـطعملا  فرطلا  نع  ثيدـحلا  نأ  ناردـب  فاـضأو 
لك قاــفتا  مــغر  ماــيأب ، اــهداقعنا  دـــعوم  لــيبق  تاــباختنالا  ءارجإ  لــيطعت  ساـــبع  دوــمحم  ةطلـــسلا  سيئر  رارق  كـــلذ  لاـــثمو  حوــضوب ،

انبعش دييأتب  ظحت 
َ

مل  ةينيطسلف  ةدايق  يأل  ةيعرش  ال 

ةيلودلا فارطألا  ىلع  حاتفنالاب  اهتيجهنم  دكؤت  وكسومل  سامح  ةرايز  ناردب :
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". اهئارجإ ىلع  نيينيطسلفلا 

، اهروطت فقول  تاناكمإلا  لكبو  راهن  ليل  لـمعي  لـالتحالا  نأ  ىلإ  ناردـب  تفل  ةـلتحملا ، ةـيبرغلا  ةفـضلا  يف  ةـمواقملا  ةـقحالم  نأـشبو 
نأ ينيطـسلف  فرط  يأ  ةحلـصم  نم  نأ  دـقتعأ  ال  : " افيـضم هيلع ، ريبك  رثأو  تاعبت  هل  ةفـضلا  يف  مواقملا  لمعلا  نأ  امامت  كردـي  هنأل 

ةلتحملا ." انضرأ  يف  فعضت  وأ  ةمواقملا  هذه  عجارتت 

هناوــنع احــضاو  اــيريهامج  اــبلطم  حبــصأ  اذــهو   " اــهريوطتو ةــمواقملا  ةــعقر  عيــسوتل  ىوــقلا  لــك  فتاــكت  بوــلطملا  نأ  ىلع  ددــشو 
اهدانسإو ." ةمواقملا  لوح  فافتلالا 

" ثيرولا ططخم  "

مل ةينيطـسلف  ةدايق  يأل  ةيعرـش  ـال  هنأ  ناردـب  دـكأف  ةيليئارـسإلا ، ةـيكيرمألا  ريياـعملا  قفو  ةطلـسلا  ةـسائر  ثيروت " طـطخم   " نع اـمأ   
.ةريبك ةبرجت  بحاصو  رحو  ليصأ  انبعشف  ريهامجلا ، دييأتب  ظحت 

َ
ملو  انبعش  لخاد  نم  ةعبان  نكت 

يأ هيلع  ريـست  نأ  نكمي  يذـلا  يـسايسلا  جـمانربلا  راتخي  يذـلا  وهو  هسفنب ، هتداـيق  بعـشلا  راـتخي  نأ  يعيبطلا  نم  هنإ  ناردـب  لاـقو 
.البقتسم وأ  ايلاح  ةدايق 

.جراخلاو  لخادلا  يف  ةلماشلا  تاباختنالا  ءارجإ  وه  ةينيطسلف  ةدايق  داجيإل  عجنألاو  ملسألا  قيرطلا  نأ  عباتو   

ةيـــضقلاب رـــضي  اــمل  لــالتحالا  عــم  نواـــعتلاو  عيبــطتلا  لاكـــشأ  لـــكل  ساـــمح  ضفر  ناردـــب  ددـــج  لـــالتحالا ، عــم  يبرعلا  عيبــطتلا  نأـــشبو 
ةلودلا ىلع  ررضلاب  دوعيس  هنأ  ادع  لتحملا ، وه  كلذ  نم  ديحولا  ديفتسملا  نأ  ادكؤم  ىلوألا ، برعلا  ةيـضق  يه  يتلا  ةينيطـسلفلا ،

.ةعبطملا 

ةيبرعلا لودلل  يعيبطلا  عضولا  نأ  اًدكؤم  لالتحالا ، عم  ةـضوفرملا  عيبطتلا  عاونأ  رطخأ  نم  ينمألاو  يركـسعلا  عيبطتلا  نأ  نم  رذـحو 
.اعيمج برعللو  انل  يساسألا  ودعلا  لتحملا ؛ اذه  ةهجاوم  يف  ةنواعتم  نوكت  نأ 


	لا شرعية لأي قيادة فلسطينية لم تحظَ بتأييد شعبنا
	بدران: زيارة حماس لموسكو تؤكد منهجيتها بالانفتاح على الأطراف الدولية

