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ﺢ _ اﻠ رﺢ  :اﻟاﺗ اﻟﺎﻣﻞ ﺣ ﻟﻊ اﻟ و ﺑﻠﻎ اﻟ ﻣﻬﺎﻩ

 03ﺳ07:11 - 2019 
ﺣرت ﺣﺔ اﻟ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ ﺢ إﻠ رﺢ ﻣ أﻧﻬﺎ ﻟ ﺗ ﺎدرة ﻠﻰ اﻟ ﺗﺎﻩ ﺳﺎﺳﺔ اﻟ ﺿ ﻣﻲ ﺎع ة ،ﻣة أن اﻟاﺗ اﻟﺎﻣﻞ ﺣ ﻟﻊ
اﻟ ﺳاء ﻣ  ﻠﻰ رأس ﻠﻬ ﺎﻷﺎء واﻟﻠ أو ﺣﻰ اﻟ اﻟﯾ ﺗا أﻣﺎﻛ ﻠﻬ ﺄواﻣ ﻣﺎﺷة ﺗ ﺎﺋﻠﺔ اﻟﻬﯾ.
وﺎﻟ ﻲ ﺑﺎن ﻟﻬﺎ " ﻟ ﺑﻠﻎ اﻟ ﻣﻬﺎﻩ وﻟ  ﺈﻣﺎﻧﺎ اﻟت  اﻵن وﺳﺎرح ﺟﺎﻧﺎ ﻞ وﺿح   ،اﻟﻲ أن ﻧ ﻲ ﺗﻞ اﻟﺢ وﺗ 
اﻟر و واﻟ  ذراﺋﻊ وﺣﺞ ﻟا و ارات ﺗ اﺗﺎذﺎ ﺿﻧﺎ وﺿ اﻣﺎ."،،
واﺿﺎ ﺣﺔ ﺢ ﻟ ﻣت ﺳات ﻠﻰ اﻟء ﺎﻹﺟاءات  اﻟﻬﻣﺔ واﻟﻼﻣﺔ اﻟﻲ ﺎﻟ ﻣﺗﺎت اﻟ ﺎﻟﺎﺎت اﻟﺔ ،ور ات اﻟد اﻟﻲ ﺗت
ﻠﻰ رﺻ اﻟاﻊ اﻟ ﻠ ﻩ اﻹﺟاءات ﺗداد ﺷاﺳﺔ وﺎ ﻲ ﻞ ﺷﻬ، و وﺻﻞ اﻷﻣ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻻ  اﻟت ﻠﻬﺎ  أن ﺗاﯾت اﻟﯾن وأﺻﺢ ﺟﻞ
اﻟ  ﺎدر ﻠﻰ إﺎم أﺎﻟﻬ أو ﺷاء د أو ﻠ ﺎﺟﻪ أﺑﺎؤ..
واوﺿ ﺣﺔ ﺢ أﻧﻪ ﻣﻊ ﻬ ﻊ اﻟواﺗ ﺑﺎر ﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎن اﻟ ﻣ ﺟﻊ اﻟﻼوات واﻟاﺻﻼت إﻟﻰ ﺎﻧن اﻟﺎ اﻟﺎﻟﻲ  اﻟﺎﻧﻧﻲ إﺿﺎﺔ إﻟﻰ
ﺗﻞ ﺔ اﻟ ﻟﻼﺳاع ﺑﺔ راﺗ ﻻ ﺗ %75  وﺻﻻ ﻟ %40 ﻣ ﻣﻲ اﻟاﺗ ﻣﻊ ﺑاﺔ أزﻣﺔ أﻣال اﻟﺎﺻﺔ إﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟﺎﻧﺎة اﻟﺎرﺔ ﻟﺎت
 2005وﻻ ﺗﺎ أن ﻧ ﺣﻣﺎن اﻷﺟﺎل اﻟﯾة ﻣ اﻟﺎة اﻟﺔ ﻬ ﻼ وﺎﺋ أو ص ﻞ أو أﻣﻞ
ﺑﺎن ﺻﺎدر  ﺣﺔ ﺢ  -إﻠ رﺢ
 ﷲ اﻟﺣ اﻟﺣ
أﺑﺎء ﺷﺎ اﻟ اﻷﺑﻲ
ﺗﺔ اﻟرة وﺷف اﻻﻧﺎء ﻟﻠ.. 
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﺗﺔ ﻟ أﯾﻬﺎ اﻟﺎن ﻠﻰ ﺟ اﻟﺎﻧﺎة  ،اﻟﺎﻣﻠن ﻟاء اﻟ ﻲ وﺟﻪ اﻟﺎر اﻟﺎﺷ واﻻﻧﺎم اﻟ.. 
ﺗﺔ اﻷﻟ اﻟك واﻟ ﻣ اﻟد اﻟاﺋﺔ واﻷﺣﺎدﯾ اﻟﺟﺔ  اﻟﺎواة ﺑ ﺷ اﻟ.. 
ﻟ ﻣت ﺳات ﻠﻰ اﻟء ﺎﻹﺟاءات  اﻟﻬﻣﺔ واﻟﻼﻣﺔ اﻟﻲ ﺎﻟ ﻣﺗﺎت اﻟ ﺎﻟﺎﺎت اﻟﺔ ،ور ات اﻟد اﻟﻲ ﺗت ﻠﻰ رﺻ اﻟاﻊ
اﻟ ﻠ ﻩ اﻹﺟاءات ﺗداد ﺷاﺳﺔ وﺎ ﻲ ﻞ ﺷﻬ، و وﺻﻞ اﻷﻣ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻻ  اﻟت ﻠﻬﺎ  أن ﺗاﯾت اﻟﯾن وأﺻﺢ ﺟﻞ اﻟ  ﺎدر ﻠﻰ
إﺎم أﺎﻟﻬ أو ﺷاء د أو ﻠ ﺎﺟﻪ أﺑﺎؤ..
 ﻬ ﻊ اﻟواﺗ ﺑﺎر ﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎن اﻟ ﻣ ﺟﻊ اﻟﻼوات واﻟاﺻﻼت إﻟﻰ ﺎﻧن اﻟﺎ اﻟﺎﻟﻲ  اﻟﺎﻧﻧﻲ إﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﺗﻞ ﺔ اﻟ
ﻟﻼﺳاع ﺑﺔ راﺗ ﻻ ﺗ %75  وﺻﻻ ﻟ %40 ﻣ ﻣﻲ اﻟاﺗ ﻣﻊ ﺑاﺔ أزﻣﺔ أﻣال اﻟﺎﺻﺔ إﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟﺎﻧﺎة اﻟﺎرﺔ ﻟﺎت

 2005وﻻ ﺗﺎ أن

ﻧ ﺣﻣﺎن اﻷﺟﺎل اﻟﯾة ﻣ اﻟﺎة اﻟﺔ ﻬ ﻼ وﺎﺋ أو ص ﻞ أو أﻣﻞ ..
إن أﻛ ﻣﺎ ق ﻠﺎ و ﻟﺎ ﺎﻟﻬ  أﻧﺎ ﻻ زﻟﺎ ﻧق ﻩ اﻟد اﻟاﺋﺔ ﺑﺣ ﻧﺔ اﻟف واﻟﺎواة ﺑ اﻟﺎﺎت اﻟﺎﻟﺔ واﻟﺔ ،وﻲ ﻞ ﻣة ﻧ أﻧﺎ
وﺿﺎ ﺛﺎ ﻲ  ﻣﻠﻬﺎ وأن اﻟﺎﻧﺎة ﺗداد  أن وﺟ ﺧة أﺑﺎﺋﺎ وادرﻧﺎ وﻣﺎﺿﻠﺎ أﻧﻬ ﻣﻠ ﺎﻟﯾن واﻟ ﻣﻬ ﺿﺔ ﻟﻠ ﻠﻰ ذﻣ ﻣﺎﻟﺔ ﺗﻬوا ﺑﻬﺎ
اﺎدا ﻠﻰ راﺗﻬ اﻟ ﺗض ﻟﻠﺻﺔ ...
إﻟﻰ ﻣﻰ ﯾﻲ ﻟﺎ أن ﻧﻰ ﺻﺎﻣ ﻠﻰ ﺟع أﺎﻟﺎ وﺣﻣﺎﻧﻬ ﻣ أ ﻣﻣﺎت اﻟﺎة ..
ﻟ وﺎ وﻻ زﻟﺎ دا ﻟ اﻟﺋ اﻟﺎﺋ ﻣد ﺎس اﻟﺔ ﺿ اﻟﺻﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺣﺎﺔ ﻟﻬ اﻟﻬاء وﺻد اﻷﺳ ، ﻠﺎذا ﻠ ﻣﺎ أن ﻧﻞ ﺻﺔ
ﺣﻣﺎ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ ﺣﺎ وأﻣاﻟﺎ..
ﺎﻟاﺗ اﻟﺎﻣﻞ ﺣ ﻟﻊ اﻟ ﺳاء ﻣ  ﻠﻰ رأس ﻠﻬ ﺎﻷﺎء واﻟﻠ أو ﺣﻰ اﻟ اﻟﯾ ﺗا أﻣﺎﻛ ﻠﻬ ﺄواﻣ ﻣﺎﺷة ﺗ ﺎﺋﻠﺔ اﻟﻬﯾ... 
ﻟ ﺑﻠﻎ اﻟ ﻣﻬﺎﻩ وﻟ  ﺈﻣﺎﻧﺎ اﻟت  اﻵن وﺳﺎرح ﺟﺎﻧﺎ ﻞ وﺿح   ،اﻟﻲ أن ﻧ ﻲ ﺗﻞ اﻟﺢ وﺗ  اﻟر و واﻟ 
ذراﺋﻊ وﺣﺞ ﻟا و ارات ﺗ اﺗﺎذﺎ ﺿﻧﺎ وﺿ اﻣﺎ ..
وﺳﻰ ﺢ ﻠﻰ اﻟﻬ ﺣﺎﻣﺔ ﻵﻣﺎل ﺷﻬﺎ وﺎﺋة ﻟوة ﻧﺎﻟﻪ وﺣﺎرﺳﺔ ﻷﺣﻼﻣﻪ وﻟ ﻧدد ﻲ اﻟﺎع  ﻣﺎﻟﻪ وﺣﻪ ..
وﻧﻬﺎ ﻟرة ﺣﻰ اﻟ
ﺣﺔ اﻟ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ ﺢ
إﻠ رﺢ
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