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ﺻﻼح ﺔ
 ﺻر ﺟء ﻣ اﻟﺎس ﻣ ذ اﻟأة واﻟﯾ  أ ﺔ ﺗﻬﺎ ،ﺳاء ﺗﺄﺛﺎ اﻟﺎ ﺑﺎء  19_أو اﻟﺎزة واﻟﻠﺔ وﻧﻬﺎ ﺗﻞ أﺳة ﻷﺳﺎب ﻣﻠﺔ،
وﺎً ﻧ إﻟﻰ ﻣرات  ﺗو ﺔ ﺳاء أن اﻟﺎﻟ ﻻ م ﺣق اﻟب ﺑ ﻣﺎ واﻟة ﻠﻰ ﻣاردﺎ وﻣراﺗﻬﺎ ،و اﻟﻬم ﻣ ا اﻟﺎب و اﻹﺑاع
ﺎﻟﻬم ﻠﻰ ﻞ ﻣﺎ  اﻟأة اﺳﻬﺎﻻً وﻟ ﻣﺋﺎً.
وﻻ أر أن ﻣ ﺣ أ ﺎن ﺣ ﺣ اﻟﺎس ﺈﺑاء اﻟأ ﺎﺎ اﺗﺎﺎت دوﻟﺔ أو رؤ ﺗﻠ ﺎﻟأة رة ﻣﺎدة ،وﻟ ﻻ ز ﺗﻠ اﻷﻣر ﺎو ﻟ ﺻﺔ
ﺎﻟﻠ ﺗﻠ ﺎﻟﺎف واﻟف وﺄﻧﻬﺎ ر ﺎﻟأة وﻻ ﺗ اﻟﺟﻞ ﻣﻼً ،و  أﺗﻰ أن ﺗج اﺣﺎﺟﺎت ﻣازﺔ ﺿ ﺣﻣﺎن اﻟأة ﻣ اﻟاث وﺣ إﻣﺎﻧﺎت ﺗ
ﻣوﻬﺎ اﻟﺎص ،اﻻﺣﺎج ﻠﻰ ﺣ اﻟاﻊ اﻟﺔ اﻟﻣﺔ  اﻟأة واﺎر ﺗﻬﺎ ﻲ ﻣﻊ أو ﻣ إﻧﺎ اًز ﻧﺎﺧ ﻪ اﻷﻣ ،دون اﻟ ﻟﻠﺎة اﻟﺔ ﻣ
اﻟﺎء اﻟﻠاﺗﻲ ﻣ ﻣ ﻩ اﻟص واﻟﻲ ﺗ ﻠﻰ اﻹرث وﻣﻠﺔ اﻷرض وﻣﻠﺔ اﻟوع ودارﺗﻪ.
اﻟل وأﻪ وم اﺎرﻩ ﻠﻰ اﻟﺟﻞ وﻣﻪ  اﻟأة واﻟ ﺎﻟل واﻟﺎع ﻣ اﻟﺎﻣﻲ ﺎﻟل ﻻ  اﻟﺟﻞ دون اﻟأة ،إذ  ﻣﻬاً ﺎً أن ﯾﻣ ﻣوع
ﺗدﻩ اﻣأة ﻼ ﻣر إﻻ ﻷﻧﻬﺎ اﻣأة ،و اﻟﻊ وﺄن ﻲ ﻬ ﻣﺎء ،وُ د رﺟﻞ ﻣ ﻣﻊ اﺣﻠﻪ ﻠﻰ اﻟﺻ ﻟﻞ أﺳﺗﻪ  ﻣ ﺎب م إﺷﺎل اﻟل ،واﻟر

أن ا ﺷﺄن و ازرة اﻟﺔ اﻻﺟﺎﺔ وﻟﺎن اﻟﺎة واﻟﺎت ،و ﯾك ﻞ ﯾﻊ اﻟﺎرم ﻠﻰ اﻹﺷﺎرة اﻟﺋﺔ وﻻ ُ ﺎﺎً ﻟﻠل ﻷن اﻟأة ﻟ ﻲ اﻟرة ،وﺢ
ا اﻟﻬ ﺎدﺎً ﻻ ﯾ اﺎم أﺣ.

ﺻﺎﺣﺎً وﺟت ﻣﻠﺎً ﻣ اًر ﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟاﺻﻞ اﻻﺟﺎﻲ ﯾث  ﯾم اﻟأة اﻟﺔ  2020و ﯾم ﺎﻟﻲ ﺎدف  15/10ﻣ ﻞ ﺎم ،وﺗ ﺻرة أم ﻠﺔ
ﺗ
ﺗ اﻟن ﻲ اﻟﺳ ﻟﻠﻪ ﺻﺔ ﻠﺔ ،وا ﻟ ﺎً أو ﻩ ،وﻟ ﻣﺎ ﯾ ﻠﻰ ﺟء ﯾ ﻠﻰ اﻟﻞ ،ﺗُ ﻣﺎذا ﻠﺎ ﻠﺎ ﻣ ﻟﻠأة اﻟﺔ اﻟﻲ ّ

وﺗﻞ وﺗاﺟﻪ اﻻﺳﺎن واﻟار و 19_ودارة ﺷون اﻟل واﻟﻠ اﻹﻟوﻧﻲ؟ أﻟ ا ﺎً ﻧﺔ ﻟﺎ ﺗ اﻻﺣﻼل وﻧﻬ اﻷرض وﻣﺎدر اﻟﺎﻩ وﻣﻊ اﻟﻲ
ﻣﺎﻟ ﻟﻠﺔ اﻻﺎدﺔ ،وﻧﻊ اﻟأة
ﻟﻠاﺷﻲ وﺎﺋ ﺣﻠ اﻟﺎﺷﺔ وﺗﻞ اﻟأة اﻟﺔ أﺎء ﻣﺎﺔ؟ وﻧﺊ ﻣﺎت ﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ وﻧر اوراق ﻣ ،وﻧﺊ
َ
اﻟﺔ ﺧﺻﺎً ،واﻟأة ﻞ ﺎم ،ﺟ اﻻﺎم ﻟﺔ ﻣرات اﻟوع اﻟم ،وﺗﻞ اﻷﻣر ﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ وﻧم ﺈﺣﺎء د اﻟوﻧﺎت اﻟﻲ ﺗ ﻣﺎدرﺗﻬﺎ وأال
اﻟار وﺗﺎت وع ﺟﯾ ﻟﻠة ﻠﻰ ﻣاردﻧﺎ ،وﻧد ﻟﺎرة ذات اﻟاﻊ وﻧ أن اﻷﻣر ﻲ ﻣﺎﻧﻬﺎ ،ور اﻟﯾ  اﻟﺎﺔ اﻟﯾﻠﺔ واﻟ اﻟراﻲ وﺎﺋ
اﻟﻠ اﻟﺎم ،وﺗﻰ اﻟأة اﻟﺔ ﻲ دواﻣﺔ ﻞ ﻩ اﻟﺎﺋﻞ اﻟة.
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ﺗ ﻧ اﻟ ﻲ اﻟﺎﻟ ﻲ اﻟﺎ اﻟﺔ ،وﺗن اﻟأة اﻟﺔ ﻲ ﻠ ﻩ اﻟﺎﻧﺎة ،ر اﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻲ اﻟﻞ اﻟراﻲ وﺗﺄﻣ اﻷﻣ اﻟاﺋﻲ ،وﺗ اﻟﺎزات
اﻟة اﻷﻛ ﻣﺎﺔ ﻲ ﺗﺄﻣ اﻟاء ،وﺎ ﻧ أﻣﺎم ﺣر اﻟأة اﻟﺔ ﻲ اﻟق ﻣﻊ ﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟراﺔ ،و ﯾ اﻟن ﺎﻟ  أﻞ اﻷﺳﺎر واﻟﺎش
اﻟﻞ دون ﻣر ،وﺗر ذات اﻟﺎرة :ﺗﺎ ﻠﻰ ﺳ" ﺿﺔ" وﻧ ﻣ ﺎﺋﺔ ﻲ ﺳق اﻟﺎر واﻟاﻛﻪ ،وﺗﻊ ﺛ ﺎن ﻬة  20ﺷﻼً دون ﻧﺎش!!! ،ا ا
 ﻣﻬ ﻣ ﺑﻊ ﻣﺟﺎﺗﻬ ﺄﻣﺎن ،ﻷن ﺗ اﻟﺎﻧن ﺳﻬﻞ ﻠﻬ ،ﺑﺎ ﺗﺎح اﻟﺎﺣﺎت ﻟﻠﺎت اﻟراﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﷲ أﻠ إن ﺎﻧ اﺳﺎﻧﺔ ،ﺧﺻﺎً أن
اﻟﺎدﯾ ﻻ ﯾﺟ ﻠﻬﺎ ﺣف ﻲ.
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