
 تاجايتح الا يوذ ةيعضو
 لودلا يف ةصاخلا

  ةيبرعلا
 
  يله اسلا سيردإ يل
 ةيسايسا مولعلا يف بلاط
 تاسردلل ةعماجلا ىذل
  ايلاطإ اينولوب يف
  ةيملعلا ةلجملل
 
 ايجولونكتا ابروأ يف
 سانألا نم اولعج مدقتاو



 ةمهم ةئف صاصخلا يوذ
 يشيعملا عمتجملا لخاد
 ىلإ زجعلا اذه نم نيداح
 قاعملا ساسحإ ةجرد
 يف هررحت و هتيجاتنإب
 . هب طونملا لمعلا
 ةيعدو نأ دجن ًاسكع
 صاصخلا يوذ صاخشالا
 لودا يف ًادج ةرخأتم
 . ةيبرعلا
 ركذن بابسا ةدعل كلذ و
 ميخي يذلا رقفلا :اهنم



  ددعلا ىلإ ةايز لودا هذه يف
 مئاد و رقلا ريغلا
 بورحلا ةجيتن عافترإلا
 ةفداهلا بورحلا وأ ةيلهألا
 .رمعتسملا عفذ ىلإ
 يف ثذحلا اذهل انليلحتو
 نأ يننكمي برغملا يدلب
 صاخشالا نأب لوقا
 ةيدب دودح لا نيقاعملا
 نيشمهم وناك تانيعستلا
 انوشيعي يذلا طسولا يف
 يف كلذ لجتيو هيف



 يف لصاحلا صقنا
 مهل نمضت يتلا تايعمجلا
 يذلا يرورضا ملعتا قح
 يف جامذنإلا ىلإ مهلهأي
 يلاتاب و عمتجملا
 نيوكت لع مهتدعاسم
 مهاوتسم و قيلت ةلئاع
 مهلعج تقولا سفن يفو
 ومنلا يف نومهاسي
 يفقثلاو يداصتقإلا
  .مهدلبل
 رخاوأ يف نا دجن نيح يف



 ًأيش تلدبت تانيعستلا
 لضفلا عجري و لاوحالا ام
 :اهنم ركذن لماوع ةدع ىلإ
 اهسأر ىلع و ةيكلملا •
 يذلا سداسا دمحم كلملا
 هساسحإ ىلع نهرب
 كلذ و حورطملا لكشمب
 هذهل ةغلاب ةيمها هئاطعإب
 نم ةمورحملا ةئفلا
 مهئاطعإب كلذ و عمتجملا
 و ةيذاصتقإ تادعاسم



 زكرم ةدع ءنب
 يتلا و مهلابقتسإل
 ليبس ىلع اهنم ركذن
 دمحم زكرم :لاثملا
 يف عرش يذلا سداسلا
 و .م2007 ةنس ذنم لمعلا
 ةياعرب زكارملا هذه متهت
 تاجايتحإلا يوذ لافطألا
 مهنع ىلختملا ةصاخلا
 ردق مهل ريفوت نيلواحم
 ةميرك ةيح ناكمإلا
 تاعاق ةدع مهل نيزهجم



 ،مونلل تاعاق اهنم ركذن
 تاعاق و لكألل تاعاق
 عم يبطلا شاعتنإلل
 تارهاظت ميضنت
 ىلع مهزفحت ةيضاير
 جامدنإلا ةكرعم حبر
 . يعامتجإلا

 ابروا يف نيرجاهملا •
 بسح ةنس لك نومهاسي
 ءارش يف ةيداملا مهتاردق
 مزوللا نم ةعومجم



 ةئفلا هذهل ةيرورضلا
 :اهنم ركذن و ةزوعملا
 ةكرحتملا يساركلا
 بسوح ىلإ ةفاضإ
 نع وأ ، ةينورتكلإ
 دعب نع ينبتلا قيرط
 ناسنإلا جارخإ نيلواحم
 ناردج نيب نم قاعملا
 هيلع متحي يذلا لزنملا
  .امود هيف شيعلا

 رودلا ىسنن نا نود •



 هب موقت يذلا لاعفلا
 يتلا ةيلودلا تايعمجلا
 ةفداهلاو ةيبروا اهمظعم
 نم ةياقولا ىلإ اصوصخ
 لافطألا نع يلختا ةرهاظ
 ،دالبلا يف ةيشفتملا
 جامدنإلا نيسحت عم
 يوبرتلا يوعمجلا
 نود نيقاعملا لافطألل
 ةدناسملا نايسن
 تالئاعلل ةيسفنلا
 ، ةئفلا هذهل ةنضتحملا



 مهتاناعوم نم فيفختلاو
 يعامتجإلا جامذنإلا نال
 دج لازال برغملا يف
 تادوهجملا هذه لك .ًارخأتم
 نم تلعج ةلوذبملا
 يف قاعملا ناسنإلا
 سفنتي برغملا
 ينمتم ءادعصلا
 يقابك ارهاز البقتسم
 و ايلاطيإ يف  مهنارقأ
 العف ،ملاعلا لود يقاب
 سانألا ىتح نألا



 ءارقفلا نيقاعملا
 ةايح اوشيعي نا مهنكمي
 ةيطغت ىلإ الوصو
 وأ ةالمحتلا ضعب
 تناك ىتلا فئاظولا
 ةرابع بيرقلا سمألاب
 ماتخلا يف و .ملح نع
 نأب لوقن نا انونكمي
 تادهملا تامدخلا
 يف نيقاعملا صاخشألل
 نم تحبصا برغملا
 يف نوكي ام نسحا



 عجري و ايقيرفإ
 رطألا ىلإ لضفلا
 ةصصختملا ةيوبرتلا
 ةياعرلا ىسنن نا نود
 نع ةيصخشلا ةيكلملا
        .برق

 
 


