
ربوتکأ 1994  16

سامح ةکرح  نم  يکیرمألا  فقوملا  لوح  مهم  يفحص  نایب 
ربوتکأ 1994 01:12 م لوألا /  نیرشت   16

ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

مهم ي  ــ فحص نا  ــ يب

سامح ةكرح  نم  يكيرمألا  فقوملا  لوح 

 

ريزوو نوتنيلك  ليب  يكيرمألا  سيئرلا  تاحيرـصتو  ةـيلوطبلا ، الابن " ريب   " ةـكرعم نم  ةـيكيرمألا  ةرادإلا  فقوم  ىلع  اـبيقعت 
: يلي امب  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  لوؤسم  ردصم  حرص  سامحل ، ةيداعملا  هتيجراخ 

دودـح دـنع  فـقوتي  مـل  يذـلاو  ةـيكيرمألا ، ةرادـإلا  فـقوم  غلاـب  ناجهتـساب  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  تـقلت  دـقل 
زواجت امنإو  ينويهـصلا ، يدنجلا  ةايح  لجأ  نم  ةيكيرمألا  ةيجراخلا  ةرازوو  ضيبألا  تيبلا  ةقورأ  هتدهـش  يذـلا  رافنتـسالا 

ديدرتــلا يف  طارخنــالاو  لــب  قيقدــت ، ىندأ  نود  ةــيلمعلا ، نــم  ينويهــصلا  فــقوملل  ىمعــألا  ينبتلاو  ناــهترالا  حــلاصل  كــلذ 
، ريــسألا يدـنجلا  نـع  ةـيلوؤسملا  يتاذـلا  مـكحلا  ةطلــس  لـيمحت  ىلع  تدـكأ  يتـلاو  نـيبار  ةــموكح  تاحيرــصتل  يطاـبتعالا 

ءافوجلا ةـيكيرمألا  تادـيدهتلا  نم  ةـلمج  قـالطإب  كـلذ  ىلع  داز  لـب  اذـه  لـكب  فتكي  ملو  ةزغ ، عاـطق  يف  هزاـجتحا  ةـجحب 
ىرــسألا نــع  جارفــإلاب  ةعورــشم  ةــبلاطم  نــم  ةــكرحلا  هــب  تماــق   اــم  اروــصم  ساــمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرح  دــض 

نم فالآلا  الاقتعاو  فطخو  لتق  نم  لالتحالا  تاطلس  هب  موقتو  تماق  ام  ايسانتم  وأ  ايسان  يباهرإ  لمع  هنأب  نيلقتعملاو 
عمجأ ملاعلاو  هتيجراخ  ريزوو  نوتنيلك  ديسلا  نم  عمسمو  ىآرم  ىلع  دوقع  ذنمو  ينيطسلفلا  بعشلا  ءانبأ 

يناـعمل فـئازلا  يكيرمــألا  راــصتنالا  اذــهو  ةــيكيرمألا  ةــيجوادزالا  ةدــشب  نيدــت  ساــمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرح  نإ 
لالخ ءايربألل  ةاناعملا  يف  ببـست  املاطل  دحاو ، يدنج  ةاناعم  حلاصل  بعـش  ةاناعم  لهاجتي  يئاقتنا ، وحن  ىلعو  ةيناسنإلا 

ةصاخلا ينالوغ  ةدحو  يف  هتمدخ 

ريزو ناـسل  ىلع  تءاـج  يتـلاو  ساـمح  ةــبراحم  ةرورــضب  يلودــلا  عـمتجملل  ةدــحتملا  تاـيالولا  ةــبلاطم  نأ  ساـمح  دــكؤتو 
ةرادـإلل ةرفاـسلا  ةــيباهرإلا  ةــعزنلا  كـشلل  ــالاجم  عدــي  ــال  اــمب  دــكؤت  ةــيلوطبلا ، ةــكرعملا  باــقعأ  يف  رفوتــسيرك  ةــيجراخلا 

نم عئارذ  تحت  ةـيلخادلا  اـهنوؤش  يف  لخدـتلاو  زازتبـالا  ةـسراممو  اـهلماكب ، بوعـش  باـهرإ  اهـسفنل  حـيبت  يتلا  ةـيكيرمألا ،
مدــلا كفــس  نـم  يه  نـيأو  لـالتحالا !؟ تاـسرامم  نـم  يه  نيأـف  دادبتــسالا ، ةــبراحمو  ناـسنإلا  قوـقح  ىلع  ظاـفحلا  لـيبق 
دهـشي ةـينطو  ررحت  ةـكرح  دـض  ينويهـصلا  لـالتحالا  حـلاصل  لخدـتلاب  جرح  ىندأ  نود  اهـسفنل  حمــست  نـيح  ينيطــسلفلا ؟

اهبعشل ةلداعلاو  ةبصتغملا  قوقحلاب  رفظلا  لجأ  نم  اينطو  اعارص  ضوخت  اهنأب  ملاعلا 

ةيرصنع ىلع  ىوطنا  يذلا  يكيرمألا  جهنلل  اهبارغتسا  غلاب  نع  ءايتسا  لكب  برعتل  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نإ 
كرحي مل  وه  امنيب  يليئارسإلا ، يدنجلا  لتقمل  هعزجو  ةديدشلا  هتمدص  نع  ربعي  ايـصخش  يكيرمألا  سيئرلا  تلعج  ةيفخ 

هيف اغلابم  امامتها  سكعي  ام  لالتحالا ؛ دونج  يديأ  ىلع  اولتق  نيذلا  ينيطسلفلا  بعشلا  ءانبأ  نم  ىلتقلا  فالآ  ءازإ  انكاس 



نم رخآ  يكيرمأ  نطاوم  هيف  قلي  مل  يذلا  تقولا  يف  ةيكيرمألا  ةيـسنجلا  لمحي  يذلا  يدـنجلاب  ةـيكيرمألا  ةرادإلا  لبق  نم 
ميدـقت ةـمهتب  لـالتحالا  تاطلــس  لـبق  نـم  هلاـقتعا  مـت  نـيح  ةـيكيرمألا  ةرادـإلا  لـبق  نـم  ركذــي  ماـمتها  يأ  ينيطــسلف  لـصأ 

سامح ةكرحل  ةدعاسم 

سامح ةيمالسإلا ـ  ةمواقملا  ةكرح 

نيطسلف

ربوتكأ 1994 لوأ / نيرشت   16

 


	بيان صحفي مهم حول الموقف الأمريكي من حركة حماس

