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ث١بْ طحفٟ

يخافون األطفال ..فكيف تجيش مسلم جرار؟!!
اسزذػذ لٛاد و١بْ ٛٙ٠د اٌغبطت اٌطفٍخ ِالن سذس ( 8سٕٛاد)ِ ِٓ ،ذٕ٠خ اٌخٍ ً١ثؼذ ِذاّ٘خ ِٕضي ػبئٍزٙب
فٚ ٟسط اٌّذٕ٠خٚ ،سٍّذ ٚاٌذ٘ب ثالغب ٌٍزحم١ك ِؼٙب ثزّٙخ ِضب٠مخ اٌّسزٛطٕٚ .ٓ١وبٔذ لجً رٌه اسزذػذ اٌطفً ل١س
فشاط ػج١ذ ( 6أػٛاَ) ِٓ اٌؼ١س٠ٛخ ٌٍزحم١ك ِؼٗٚ ،رٌه ثحجخ إٌمبء اٌحجبسح ثبرجبٖ ِشوجخ ربثؼخ ٌمٛاد االحزالي
خالي الزحبِٙب اٌجٍذحٚ .رٌه ثؼذ سبػبد ػٍٚ ٝطٛي اٌطفً ِحّذ سث١غ ػٍ١بْ اٌجبٌغ ِٓ اٌؼّش  4أػٛاَ ٔٚظف اٌؼبَ،
ِشوض ششطخ االحزالي ف ٟاٌمذط ،ثؼذ اسزذػبئٗ ٌٍزحم١ك ثبٌحجخ ٔفسٙب.
ٛ٠اطً االحزالي س١بسزٗ اٌّٙج١خ ثحك أً٘ األسع اٌّجبسوخ (فٍسط )ٓ١ثىً اٌٛسبئًِٚ ،ب اسزذػبء ٘ؤالء
األطفبي ٌٍزحم١ك ِؼِّٙ ،ُٙب وبٔذ اٌزسائغ؛ إال حٍمخ ِٓ سٍسٍخ ٘زٖ اٌس١بسخ اإلجشاِ١خ ،ضبسثب ػشع اٌحبئط ثىً
ِمِٛبد اإلٔسبٔ١خٚ ،وزٌه ثىً ِب ٠ذّػ ٗٔٛػٓ حمٛق اإلٔسبْ ٚاٌطفًٚ .ثذي ٚلف اٌّسزٛطٕ ٓ١اٌغبطج ٓ١ػٓ رٕىٍُٙ١
ثأً٘ األسع اٌّجبسوخ (فٍسط٠ )ٓ١حممِ ْٛغ طفٍخ ػٍ ٝأٔٙب ٘ ِٓ ٟرضب٠ك ٘ؤالء اٌّجشِ!!ٓ١
ٚحست اإلحظبئ١بد فئْ ٕ٘بن حٛاٌ 230 ٟطفال ف ٟسجٛٙ٠ ْٛد ضّٓ ٔح 5700 ٛأس١ش فٍسطٚ ٟٕ١لذ
أطذسد ِحبوُ ٛٙ٠د٠خ خالي اٌسٕٛاد اٌثالثخ اٌّبض١خ أحىبِبً ثحك ٔح ٛػشش ٓ٠طفالً غبٌج١ز ِٓ ُٙاٌمذطِ ،ؼظّٙب
ثحجخ إٌمبء حجبسح .ح١ث إْ اٌىٕ١سذ طبدق ف ٟحض٠شاْ ،2015 ٛ١ٔٛ٠/ػٍ ٝلبٔ٠ ْٛشذد ػمٛثخ اٌسجٓ اٌفؼٍ ٟػٍٝ
ساشم ٟاٌحجبسح اٌفٍسطٌ ٓ١١ٕ١زظً إٌ ٝػشش ٓ٠ػبِبًٚ .وزٌه أ٠ضبً سّح اٌّجٍس اٌٛصاس ٞاٌّظغش ٌٍشؤ ْٚاٌس١بس١خ
ٚاألِٕ١خ (اٌىبثٕ١ذ) ثزٛس١غ اٌظالح١بد إٌّّٛحخ ٌم ٜٛاٌششطخ إلطالق اٌشطبص اٌح ٟػٍ ٝساشم ٟاٌحجبسح.
ُ٠ٚؼزجش و١بْ ٛٙ٠د اٌٛح١ذ ف ٟاٌؼبٌُ اٌزُ٠ ٞحبوُ األطفبي ف ٟاٌّحبوُ اٌؼسىش٠خٚ ،رٌه ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ أٔٗ حزٝ
اٌمٛأ ٓ١اٌٛضؼ١خ ِثً االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ ٌحمٛق اإلٔسبْٚ ،رحذ٠ذاً ارفبل١خ حمٛق اٌطفً" ،شذّدد ػٍ ٝضشٚسح رٛف١ش
اٌحّب٠خ ٌألطفبي ٌٚح١برٌٚ ُٙفشط ُٙف ٟإٌّٚ ّٛاٌزطّٛسٚ ،لّ١ذد ٘زٖ اٌّٛاث١ك سٍت األطفبي حشّ٠زٚ ،ُٙجؼٍذ ِٕٗ
"اٌّالر األخ١ش ٚأللظش فزشح ِّىٕخ" ،إالّ أْ االحزالي جؼً ِٓ لزً األطفبي اٌفٍسطٚ ٓ١١ٕ١اػزمبٌ ُٙاٌّالر األٚي ٌٗ.
فئرا وبْ أطفبي ِثً ٘ؤالء ال رزؼذ ٜأػّبسُ٘ أطبثغ اٌ١ذ٠ ٓ٠ث١ش ْٚخٛفٍ٘ٚ ُٙؼ٠ٚ ُٙش٠ذ ْٚلّؼٚ ُٙرخ٠ٛفُٙ
حز ٝال ٠شجٛا شجؼبٔب أػضاء ثذ٠ ُٕٙ٠ؼٍّ ْٛػٍ ٝدحشُ٘ ٚلطغ داثشُ٘ ،فى١ف ٌ ٛوبْ ٕ٘بن ج١ش جشاس ِزسٍح
ثبإلّ٠بْ ٚاٌؼضّ٠خ؟!!
فيا أيها المسلمون٘ :ؤالء ُ٘ ٛٙ٠د ٘ٚزا ٘ ٛاٌج١ش اٌز ٞدأة اٌحىبَ اٌش٠ٚجضبد ػٍ ٝإٙ٠بِىُ أٔٗ اٌج١ش اٌزٞ
ال ٠مٙش٠ ..مزحُ ثٍذح الػزمبي أطفبي!! ٠جؼً طفال ال ٠زؼذ ٜاٌشاثؼخ ٘ذفب ٌٍزحم١ك ِؼٗ!! ٚحىبِىُ اٌز ٓ٠رشض ْٛثُٙ
٠زٙبفزٌٍ ْٛزطج١غ ِؼٚ ُٙػمذ اٌّؼب٘ذاد ٚاالرفبل١بد االسزسالِ١خ إٌّ١ٙخ اٌُّزٌخ...
٘ٚؤالء ُ٘ أطفبي فٍسط ،ٓ١أسٛد ِٕز طفٌٛز٠ ،ُٙحزبجٛ٠ ِٓ ْٛجٚ ُٙٙال ٠حشف ثٛطٍز ُٙػٓ اٌطش٠ك اٌظح١ح
ف ٟاٌزخٍض ِٓ االحزالي ٚإسجبع فٍسط ٛ٘ٚ ،ٓ١ج١ش جشاس ٠مٛدٖ إِبَ جٕخ ٠حشس اٌجالد ٚاٌؼجبد ثّش١ئخ اهللِٚ .ب رٌه
ػٍ ٝاهلل ثجؼ١ذ.
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