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سامح ةـكرحل  عباتلا  يرحبلا " زودـناموكلا   " نأ يركـسعلا ، لاـجملا  يف  ةصـصختملا  ةيليئارـسإلا  سنفيد " اذ   " ةـلجم تدـكأ 
ريوطتل ةكرحلاو  لالتحالا  شيج  نيب  رودي  نمزلا " عم  اًقابس   " نأو ليئارسإ ،)  ) ىلع اًيقيقح  اًديدهت  لكـشُي  ةزغ  عاطق  يف 

حالـس اـههجاوي  يتـلا  ةـنخاسلا  ةـيرحبلا  ةـحاسلا  تادـيدهتلا : نـم  رحب   " ناوـنعب هترـشن  ريرقت  يف  كـلذو  ةـيرحبلا ، تاردـقلا 
" ةيرحبلا

تاـيلمع ذـيفنت  وأ  ةـيراجت ، ٍنفـس  برـض  وأ  زاـغلا  جارختـسا  تاـصنم  فادهتـسا  ىــشخي  لـالتحالا  شيج  نأ  ريرقتلا ، دروأو 
رحبلا ربع  ليئارسإ )  ) ىلإ للست  ةيلمع  وأ  رحبلا ، بلق  يف 

تايدــحت  " هـيف دــجوت  يرحبلا  لاـجملا  نأـب  تـكردأ  ساــمح  نإ  نوـليأ ، لاــفوي  ءاوـللا  ةــيرحبلا  دودــسأ  ةدــعاق  دــئاق  لاــقو 
يرحبلاو يوـجلا  لاـجملا  نإـف  كلذـلو  ساـمحل ، ةبـسنلاب  قـالغنالاب " ةذـخآ   " ةـسبايلا نأ  اًفيـضم  نيبناـجلل ، ةبــسنلاب  صرفو "

اًيدحت نالكشُي 

نم قلطنت  دـق  يتـلا  تاـمجهلا  عنم  يف  سركتي  هدوـنجو  نوـليأ  هلذـبي  يذـلا  دوـهجملا  نم  ربكـألا  ءزجلا  نإـف  ةـلجملا ، قـفوو 
اهيفو ةزغ ، ءىطاوـش  ىتـحو  ةريــضخلل  ةـيذاحملا  ءىطاوـشلا  نـم  دـتمت  هتيلوؤـسم  تـحت  ةـعقاولا  ةـقطنملاف  ةزغ ، عاـطق 

تاصنمو ةحابسلا  ئطاوشو  ئناوملاو  ةيجيتارتسالا  تآشنملا  نم  ددع  ىلع  يوتحت  امك  ليئارسإ ،)  ) ناكـس ةيبلاغ  شيعي 
زاغلا جارختسا 

ىلإ جاتحيـس  ميكيز ، ئطاـش  يف  ةـيلمع  ذـيفنت  وأ  نالقـسع  يف  هسفن  ريجفتل  ةزغ  نم  باهذـلا  دـيري  نـم  نأ  نوـليأ ، نيبُـيو 
، ةعرـسب يرجت  ٌةـيلمع  رارقلا  ذاختاو  اهجوأ ، يف  اًمود  اـنه  بهأـتلا  ةـلاح  نإـف  كلذـل  ، " هفدـه ىلإ  لوصولل  طـقف  قئاـقد  عبرأ 

" اًدج ةعيرس  نوكت  نأ  بجي  انلعف  ةدرو  ةسبايلا ، فالخب  لصاف  رادج  ةمث  سيل  رحبلا  يفف 



راـسملا اذــه  نأ  اًحــضوم  ربكـألا ،" يدــحتلا  لكــشُي  ( " ليئارــسإ ةزغ و( عاـطق  لامــش  ئطاـش  نـيب  ساـمتلا  طــخ  نأ  فاــضأو 
، قايـسلا اذه  يف  لالتحالا  شيج  عرذأ  نيب  هجوألا " ددعتم  ٌنواعت   " دـجوي كلذـلو  رحبلاو ، ةـسبايلا  نم  هيلإ  رظنلا  بجوتي 

ناكم حضوت  ٍةروص  ةيؤر  رحبلا  وأ  وجلا  وأ  ةسبايلا  يف  ءاوس  شيجلا  نم  عارذ  لكل  حمـسي  يذـلا  ينقتلا  نواعتلا  هنيب  نم 
تاوقلا يقاب  عضومت 

كلذـلو ةـيرحب ، ٍتامجه  نشو  يرحبلا " زودـناموكلا   " ريوطت يف  ةـلئاط " ًالاومأ   " رمثتـست ساـمح  ةـكرح  نأ  ةـلجملا  تدـكأو 
برح 2014 ذنم  عارذلا  اذهب  ىذألا  قاحلإل  ٍتالوج  ضاخ  لالتحالا  شيج  نإف 

ىدل نأ  دـكؤي  هتاذ  تقولا  يف  هنكل  ملعتلا ،" دـيرُتو  ةـيكذ  اهنأب  اهفـصيو  سامح  تاردـقب  ُّرقُي   " نوليأ ءاوللا  نأ  ىلإ  تراشأو 
لمتحملا ررـضلا  صيلقتل  ىربكلا  تاهجاوملا  نيب  سامح  هينبت  اـم  قحـسي  نأ  لواـحُي  وهو  ٌيعون " ٌقوفت   " لـالتحالا شيج 

عم ٍقابــس  يف  اـننأ  كردُـت  ساـمحو  فـقوتي ، ـال  اـننيب  سفاـنتلا   " نأ ىلع  اًددــشم  راـطإلا ، اذــه  يف  اهتاردــق  زيزعت  نـع  جــتانلا 
لاق امك  نمزلا "
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