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1 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
،ألملتتاكر رألرننتت عألهلل تتام أل تت  ،أل"حركةألملجهتت األمالمتتفن أللتت ألل متت لعت"لفتتاألمينتتلعألمللتت  أللتت -

هأل نمت هللاألرئتلمألنج تمألمل ت رسألمالمتفن ألماللرمست ،ألحمتلعألدنلترألهلل تامل هل ع،أللت ألئتخفلأللق 
 ملجتتترمئ ألميخلتتتر ألملرتتت ألمررك هتتت ألملكلتتت عألمل تتتهل س أل تتتاألد تتتل األ لتتتر ا،أل لتتتاأل"دعألماسره كتتت األ

مسرف نةألجالا ألل أل جهألمللا ألمل هل س ".أل د  رأل لاأل"دعألملنق  نةألملف م لسلةألمرمرنرألحراأل
 هلل ا ألملفجئلعأل  ل  ألا لةألل م لسلةألن حا ألنعألمل حرأل لاألملسهر".

مللرم لتتتاأل  لسقتتتاألل نتتتر ألألنلتتت   أل قتتت ماألنتتتعألمل تتتر ةألمل تتتهل سلة،أل رلتتتةملألمللتتتا ألهتتتاناألجرملتتت ا -
،أل ذلكألملل ألنعألملنؤممةألمل هل سلةأللر رلاألمتك سه أل ن ت ار ألدرمنت ألملقرلتةألنمت   ةأل116ملت

 ماهللررمف.
نتتت م سلعأللتتت ألنتتتامهن األ م رح نتتت األ تتتسعره أللتتت أل  تتتاماألأل10،ألمل تتتهل س مهللرق تتتاأل تتت عماألمللتتتا أل -

  ناعألملنفةأل ملقامألملنحر لع.
ةألح ئ ألمل رمقأل)ملح ئ ألملغر  ألل نمجاألمي  تاألل ألم حأل ه لسةرظ هرألآافألملنمر  سلعألمل -

ألملن  رك(أللفحرف لأل ن أللمناألذكرسأل"خرماألملهلكل"ألملن هلل  .
 سهألر ألر كللألدر عأللج عألنرخ  ةألأل،  لاألامئر ألمي   فألمالمفنلةأل  ؤ عألملنمجاألمي  ا -

ألمل هل س ألملنمجاألمي  ا.ألمللا لفحصأل رقلل ألمينرمرألملس جنةألهللعألم رح  أل  ماأل
 ن ألنحكنةألمللا أل  لقامألملنحر ة،ألماللرمجألهللعألمل  األملنقام ألرمس ألهللرم  أل  تر  ،أل ررأل  -

 ذلكأل لاألمهللرق لتهألميمت  األملن نت ألنتعألنس لتهأل  لقتام.أل م ترر ألملق نت ألل لترمجألهللتعألهللرم ت أل
 آافأل لكلألهلل األمل رق.أل١٠ لكلألسقايأل ألأل٥٠٠٠ملح مألملنس ل أل العألكف لةألن للةأل قلنةأل

ل  تتهاموأل ميمتترس"ألمللتت  األدعأل"ميمتتلرألملنتترللألنلر تت أل  لتتاألدكتتااأل"نؤممتتةألنهجتتةألملقتتامأل -
هلل ًنتتت (األنتتت  ملألللتتت س ألس لفتتتً ألحتتت اًمأللتتت ألمينلتتت واأل متتت ألرج هتتتلأل امر ألن تتت حةألأل35ام األراماأل)

ملمج عألمل هل سلةأل رقال ألديألهللفجألحقلق أل جذريأللح لرهألمل حلةاأل منرس األن ألرمناألهللل ا أل
 جةألدسهألج وألنرأخرًم".مجعألملرن ةألهللعأل جرموألملفح   األمل  لةأللهأل ح



 

 

دهلل ساأل  مر ألمل حةأل ق  األغ  ،ألهللعألممر ه األرنتللةألجترموألرتأخرألرح ل هت ألل لتفجأل  لخت رج،أل -
 نحلة.أل24لرررفعألهللااألملح ااأللتأل

،أل مللت نا.ألردلاألحنا سة،ألنتعألحجت ألمهللرقت ااألمي فت لألأل"نرك ألميمرسألل ارمم ا"حذرألنالرأل -
رن رمتتتهألمتتت   األماحتتترفلألملننة تتتةأل تتتأجه  ألمينتتتعألألذيملتتتألي ملجمتتتاأل  د تتتك لألملرلتتتذلاألملسفمتتت

امر ألن تتتت حةألملمتتتتج عأل حقهتتتت أللتتتت ألنرمكتتتت ألملر  لتتتتفأل ملرحقلتتتتقأل لتتتتقأل تتتته اماأل "مامتتتترمئل لة"أل مة
 ميمرسألمي ف لألملق  رلعأل.

،ألدعأل"ميمتتلرأل هللتتاألهللرلتت األن تت فاألملهتتان أل"نهجتتةألملقتتامألل  تتهاموأل ميمتترس"دكتتااألنؤممتتةأل -
لألهلل تقأل نتترم هألهللتتعألمل لتت  أل لتتاألدعألسق رتتهألن تت حةألهلل نتً (ألنتتعأل  تتا أل تت رلفأل نتت وألملخ لتت26)

 مج عألماحرفلألنعألنلمكرألهللر ل عأل لاألمجعألهلل لر".
ردسألنمر تت رألرئتتلمألملمتت  ةألل  تتؤ عألملخ رجلتتة،ألملتتاكر رألس لتتلأل تتلا،ألدعألملنقامتتللعألمسر تتر مأل -

لتت ألملج لتتةألمي لتتا،أل دعألهستت كألجتت ااأل  ل تتةألاألرتت ملألنق  تتة،أل ملنلركتتةألمتتر قاألنمتترنر ألحرتتاأل
فلأل"مالمتترمئل  "أل  لك نتتل،ألن نتتحً ألدعألماسر تت رأللتت ألهتتذوألملنلركتتةألللتت األدم متتً أللتت  لألماحتتر

 دكتتتتاأل تتتتلاألدعألملر تتتتللاأل"مالمتتتترمئل  "أللتتتت أل«.ألملقتتتتام»ل تتتتف ةأل مة تتتتاماأل ر حتتتتاأل تتتتل س أللتتتت أل
ماحتترفلأل»للمتتاأللتهألهللف تتةأل  يمتت  األمينسلتة،أل سنتت أليمتت  األمل متلة،ألن نتتحً ألدعأل«ألملقتام»

 «. ألملقاملرلاألململ ر ألهلل األن ألر قاأللس ألل
لرنتتاألمتت   األمللتتا أل"مالمتترمئل  "ألملحتت مألملنس لتت ألهلل تتاألملفرتتاألملنقامتت أللتت عألملرج تت أللنتتا أل -

 كف لةألن للةأل قلنةألدلفأل لقل. ألدم  هلللع،ألنق  لألماللرمجألهللسه.أل
مسرقتتتتاألدنتتتتلعألمتتتترألمل جستتتتةألملرسفلذلتتتتةأللنسظنتتتتةألملرحرلتتتترأل تتتت ئاألهللرلقتتتت ا،أل تتتتناأل امر ألملتتتترئلمأل -

  تتت لألهللرلقتتت ا،أل عأل"هللتتتا أل لتتت  ألألمل تتتهل س .متتترل  عألمينلركتتت ألا س لتتتاألررنتتتاأل  موألر تتت هللاألما
   تتتتفألملس تتتت   األمامتتتترل  سلةأل   تتتت لألن تتتتادألأل)مل تتتتهل سلة(مالامر ألمينلركلتتتتةأل تتتتحل م ألملحك نتتتتةأل

 ملا لرلع،ألد   ألل كلألهلل ئقً ألدن  أل  فقألهللن لةألملمف ألنعألجالا".
عألحركتتتتةألممتتتترق لألرئتتتتلمألملمتتتت  ةألنحنتتتت األهلل تتتت م،أل نقتتتترألملرئ متتتتةأللتتتت ألنالستتتتةألرم ألم ،أل لتتتتاًمألنتتتت -

"حنتتت م"أل رئ متتتةألس  تتترألملتتتالعألمل تتت هللر.أل جتتترسألختتتفلألمل قتتت و،ألممتتترلرملألمي نتتت األملل نتتتة،أل
هلل ا ألمل حنةأللألرلأل مل لاألملف م لس . سه وألماسقم  ،أل مة   م لألرل ل ألمل حا ألمل  سلةأل مة

  لاأل"كر ئاألمل هلاألهلل ملالعألملقم  "،ألملجس حألمللمكريأللحركةأل"حن م":أل" عألملغن لألن أل ملأل -
 لاع".أل د نحاألملكر ئتاأللت أل لت عأللهت ألهلل ترألغهامرألأل)مل هل س (ألقامعألملن   ل فأل نلةألل



 

 

ن  لهتتت ألماللكرر ستتت ،ألدستتتهأل" نستتتذألمل حظتتتةألملرتتت ألسفتتتذألللهتتت ألكنتتتلعأل)د تتت ألملتتتر م(أل تتترقألرلتتت أللتتت أل
 ملذيأللقاألللهألملن   ألهامر،ألاأل ملاألرف  ل هألغ ننة".أل"ملل فألملنأك ل"
أل

 "إسرائيلياً":
)هتتتررم(أل عأل  تاأللترلألهللق  تتةألمالهللتام ألهلل تاألملنهتت ج أل ت لألملك رتاألر غتلألدلفتترأللت أل تحلفةأل -

ملف م لس ألملذيأل رلألةفةةألنمر  سلعألل ألهللن لةألح نلشأل م ألملنتفةألملغر لتةأل)ملنحر تة(أل  تلأل
دم  هلللعألل رحألنعألجالاألملمؤملألح لألدخف لتةألهتذوألمللق  تة،ألملرت ألرل ت ألملا لتةألسفمته ألملحتقأل

لهت ألرقت  أل  هللرق لته،أل مة فغتهأل أسهت ألرست يأل ر تته.ألأل.لت أل سهت وألحلت  أل سمت عأل  تكلأللظلتعأل نر ترف
 دنتت فألدعألمللق  تتةألملرتت ألرستت ايأل هتت أل" متترمئلل"ألنتتاأل"ملنمتت حلعألملف متت لسللع"ألمتت الةأل نخلفتتة،أل
يعألملتتا ملعأل رموأل  تتاألرسفلتتذألهتتذوألمللق  تتةأل  نلتتةأل مل متتلة،أل ملنر  تتعألدعألرمتتن ألا لتتةألمللهتت األ

رقتر ه أليسهت ألكتذلك،أليسهت ألاألرقت  أل حهللتام ألأللسفمه أل قرلألمللراأل ذرللةألدسهت ألنمت ح ع،أللكسهت ألا
 ملنخر لعألملله ا.

ذكتتراأل تتحلفةأل"نلتت رلف"ألملل رلتتة،ألمللتت  ألملةفةتت و،ألدعأل"رئتتلمألملتت  رموأل سلتت نلعألسرسلتت ه أللمتتلاأل -
ل ح تتتت لألهلل تتتتاأل تتتترمرألنتتتتعأللجستتتتةألمينتتتتعأل ملخ رجلتتتتةأللتتتت ألملكسلمتتتتاأل حظتتتترألس تتتترألديألرف  تتتتللأل

ملقتترمرأللتتحعألكتتلألنتتعأللحتتااأل لجنتتعألر تتكأل نل  نتت األهللتتعألجهتت  يأل"ملن متت ا"أل "مل تت   ك".أل حمتتاأل
ننعأل"جرلنةألجس ئلة"،أل ذلكأل ن جاأل  س عألمللق   األ األر لأل لاألملمجعألألل نعألملنل  ن ا

 . أًلهلل نأل15
ملم  قألللق فألهللنلار ر،أل عأل"غ  ألنس قتةألخ لتر ألجتاًمألألمل هل س   لألنمر  رألمينعألملق ن أل -

 َدنتتت فأللتتت ألر تتترل أل تتتحف أللا لتتتةأل متتترمئلل"،ألن تتتلرًمأل لتتتاألدستتتهأل"األحتتتلأللغتتت  ألمتتت سألملهجتتتر ".أل
لت"ملقس  ألملة سلة"ألملل رلة:أل" مرمئللألاألرنر كألحًفأل لج  لً ألل أل   األغ  أل  لناسألملنسظ رأل دن نه أل
ةفةةألخل رماألدم ملةألل رل نلألنله ،ألمي لألمحرفله أل رسظلفه أل ماحرفت ظأل هت ألكخ تلألم ر ت ايأل

 سختترجألنسهتت أل متترهللةأل نتتعأل لتتاس ألألك لتتر،أل ملةتت س ألاخ لهتت أللفرتتر أل  تتلر ألجتتاًمأل هتتا ألكتتلألنتت أللهتتااس 
،أل ملة لاألحر األهللمتكرلةألنرر للتةألحرتاألر قتاأل تار أل"حنت م"أل ملرسظلنت األل قاألن لره ألنجه ا

  نمر سألنللعأل سحل ألنعألهذمألمل م ع".
اهللتت ألجستترملأل مل متت أل" متترمئل  "،أللنلستت أل لتتاألملقلتت  أل تتتأل"دهتت ألخ تت  "أللركتترلمألملمتتل ا أل ملحقتت قأل -

ملجستتتتترملألدرللتتتتتهأل لتتتتتاما،ألملس ئتتتتتاألملمتتتتت  ق،أل دحتتتتتاأل تتتتت ا ألألملله التتتتتةأللتتتتت ألملنمتتتتتجاألمي  تتتتتا.أل  تتتتت ل



 

 

ملنمتتر  سلعألمللهتت األلتت ألملنتتفةألملنحر تتة،أل ستتهأللر جتتاألهلل تتاأل" متترمئلل"ألمل تتر األلتت رًمأللتت أل" ستت وأل
 ملهلكلألملة لاألهلل األدسق لألملنمجاألمي  ا".

 
2 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
هألمتت   األماحتترفلألدكتتاألملقلتت ايأللتت أل"حركتتةألملجهتت األمالمتتفن "،ألمل تتلنألس لتتذألهللتت م ،ألدعأل"ر جتت -

مالمتتترمئل  أللفتتترلأل تتت س عأل هللتتتام ألنسفتتتذيألمللن لتتت األنتتتعألملف متتت لسللع،أللؤكتتتاألأل ح تتتلهأل هنجلتتتهأل
   لألهلل م ،أللت ألر ترل ألخت صأللتت"ملرم لةألستا"،ألألماحرفل،أل ل  هألل أل لق فألمسرف نةألملقام".

أل"هذمألما ررمحألملخ لرألك عألل ألملم  قأل األُ رحألل نس   ةألل ألملكسلمتا،أل لكتعأللت أللح تلألهلل تا
ملن ملقتتتتةأللخ تتتتلهألماحتتتترفلألنتتتتعألراماألملفلتتتتلألملف متتتت لسلةألهلل لتتتته،أل مللتتتت  ألللتتتت األ رحتتتتهألنجتتتتااًم،أل

  ممر لاألملن  ا ةألهلل له".
دكاألس ئاألرئلمألمل  رموألملف م لس ألميم قألملاكر رألس  ترملالعألمل ت هللر،ألدعألمل لت ر ألملرت ألرنتاأل -

ار أل خ تلةألنتعأله ألهلل ت ر ألهللتعألن ت أل،لرئلمألملم  ةألنحن األهلل  مأل نقرألملنق  لةألل ألرم ألم 
 هتتافألما نئستت عألهلل تتاأل تتحرهأل لتتاألمل هللكتتةألأل،نتتعألستت ماألملنج تتمألملر تترلل أل3  رموألمتت  قلعأل 
 ألألملر ألدلناأل ه.

 د تت رألمل تت هللرأل لتتتاألدستتهألرتتت ألملحتتالاألختتتفلألمل قتت وألملتتتذيألممتترنرألدكةتتترألنتتعألمتتت هللة،ألهللتتعألن تتتفأل
 لتاألملن  لحةأل لاألملسق شألهللعألميحاماألملر ألجراأللت ألملقتام،أل هللتعألنتر ر ألمل حتا ،ألنس ًهت أل

 دسهألر ألمارف قألهلل األدعألمل ق وألملذيألجرسأللنكعألمل س وألهلل لهألنمرق ًف.
دهلل ساأل"ملج هةألمل ل لةأللرحرلرألل م لع"،ألدعأل لاًمألنعأل ل ا ألحركةأل"لر "أل ا ألله ألمهللرتذمرًمألهللتعألأل -

رهج ألرئلمألملم  ةألنحن األهلل  مألهلل األننة هت أللت ألمجرنت األمل جستةألملرسفلذلتةأللنسظنتةألملرحرلترأل
 هللنرأل ح ا ألنؤخرًم.أل

ذكراأل حلفةأل"ميخ  ر"ألمل  س سلةألدسهأل"مسر رألل ألميل  ألميخلتر ألحتالاألالهللفنلتلعألنقتر لعألنتعأل -
 مترمئللأل»هللعألمفلسةألنحن ةأل  لغ  ألمر لأل لاألغ  أل رل ً ،أل ذلكأل لان ألد ااأل«ألحن م»حركةأل

   لاألمل حلفةأل سهأل لقً ألل ركةألر  لعألملكهر  وألل ألغ  ،أل«.ألن ملقةألن ائلةألهلل األاخ لألملمفلسة
ملنح ةألن ننةألل ألميم مألل لنلألهلل األملغ  ،أل لكعألنعألملرلالفاألملفسلةألملر أل رداأل»لحعأل

هلل لهتت ألاحقتتً أل)كتت ألرلنتتلألهلل تتاألمل  تت األمل تتس هلل (ألمتترك عأل ح جتتةأل لتتاأل لتتلألمالجتترموماأل  تتلأل
 «.ر غل ه ألهلل األملغ  ألنجاامأًل



 

 

فتتتذره ألمهللر تتراألملس ئتتاألهللتتتعأل"ملق ئنتتةألمللر لتتةألملن تتترركة"،ألحستتلعأل هلل تت ،ألدعأل"ماهللرقتتت ااألملرتت ألس -
مل ر ةألل ألكفرألكسع أل حقألس   لع،ألخفلألميل  ألميخلر ،ألرهافأللفرلأل جت األنرمكت ألمل تر ةأل

ل جنتتت هلرألأللجستتتةألملنر  لتتتة" أل"ملن تتترركةألمللر لتتتةألملق ئنتتتة"  للر تتتا أل ملرخ لتتتف،أل سفتتتاألدعألركتتت عأل
 ر ملق عألهلل األ   نةألنرمك أل ر ة".ألملف م لسلةألل ألملامخل"

هتتامجألنمتت   ةألماهللرتترمفأللتت ألملسقتتا،أللهتتا ألهللتتااألنتتعألألجرملتت األمل تتهل سلة،أل رلتتةأل لتترملاخ تتاأل -
نست  لأللل ئ تةألد ت ألنرحلتلألألةرلرت  ألهتا ألمتر"جرملت األمل  لألهس ك.أل   لاألن ت ارألنح لتةأل عألملنس

 خً تت ،ألل نتتر ألملرم لتتة،أل تت هلل ألدعألميرلألملرتت أل سلتتاألهلل لهتت ألأل50لتت ألملقرلتتة،أللمتتكسه ألدكةتترألنتتعأل
 هذوألمل ل األه ألدرلألا لة".

لتتت"حركةأللتتر "،ألنحنتتاألم تترلة،ألرلنتتهألل نقرتترحأل"مالمتترمئل  "أل ن  التتةألدكتتاألهللنتت ألمل جستتةألملنرك لتتةأل -
نتتت عألملنمتتتر  س األلتتت ألملقتتتامألملنحر تتتةألنق  تتتلألرمتتت ل أل  تتتاماألل متتت لسلةأللتتت أل مايألهللتتت ر ،أللتتت أل

،ألل متتتت  ةألملف متتتت لسلة،أل تتتت ئًفأل" عألملنقرتتتترحألمالمتتتترمئل  أل تتتترحأل1948ميرمنتتتت ألملنحر تتتتةألهللتتتت  أل
لعألملف م لسللعألل ألميرمن ألملنحر ةألملل  ألهللس ريأللرن أللرسفلذألنخ  ألر هلرألهللر  ألل ن م س

 ،أل ه ألدنرألنرل لألل م لسلً أل  الجن ا".1948
د لاألهلل نلأل هل س ،ألل ألنمر  سةأل"لفسه"،أل    ةألخ لر أل لاألرلرنهألل  لع،أل ر ألمهللرقت لأل -

 نسفذأل ه أل  األل م لس ،أل حماألماهلل وماأل ر ةألمللا ،ألا عألدعألررن ألملخ فلة.ألمل
نتتتتغ أل»،ألرئتتتتلمألحك نتتتتةألرم ألم ،ألهللتتتتعألرلتتتترلألملمتتتت  ةأللتتتتتك تتتتفألملتتتتاكر رألرمنتتتت ألملحنتتتتاألم  -

«ألرلتتتاللأل  مري»،أللتتت ألن نتتت األملتتتاهلل ألملنتتت ل ألملنقتتتا أللخ لستتتةألملمتتت  ة،أل هللتتتعأل جتتترموأل«مل متتت 
 لعألرسج .«ألل لألغ  » رلا،أل دكاألدعألنح  ااأل

دعأل"ممترنرمرألمللتا معألمالمترمئل  ألماحرفلت ألهلل تاألألملنحر تةألدكااألملنرجلل األملالسلةألل ألملقام -
  تتاألملن تتت ركألنتتعأل  تتتلألمتت   األماحتترفلألللؤكتتتاأللستت ألدعألماحتتترفلألاأللتت ملأللفكتتترألملنمتتجاألمي

 نس تتقألملقتت  أل ملقهتتر،أل سحتتعألسسظتترأل للتتهأل لتتلعألملخ تت ر ألمل تتالا ،أل دعأل  تترمرألماحتترفلألهلل تتاأل
ملرتتاخلأللتت أل امر أل تتؤ عألمي  تت فأل ملنمتتجاألمي  تتاألملن تت ركألمتتلللاألمينتت رأل لتتاألح لتتةألملرتتأ  ،أل

نتتت ألاأللحنتتتاألهللق تتت و،أل دعألملحفتتت ظألهلل تتتاألمل م تتتعألملرتتت رلخ أل ملتتتالس أل جتتترألملنس قتتتةأل أكن هتتت أل لتتتاأل
  ملق س س أله ألة  األنعألة م رس ألاألسرس  لألهللسه".

ملنت م عأل متن هللللألألفسته" ألمل هل س ،ألنس لألنسفذألهللن لةأل"لم رحناأل  ع ألهللمكرلةألنعألجلشألمللا -
تتفةألملنحر تتة،أل ممتترج أل دلتترماألألا   تترمهل ألد تت ألهللتترم أللتت ألنالستتةألل عتت ألجستت األنح لظتتةألملخ لتتلأل  لنع

 هلل ئ رهأل لاألرفرلشألملنس لأل  كلألا لق.



 

 

أللتت ألأل32 م تتلألميمتتلرأل تتفلألذلتت األ) - هلل نتتً (،أل نتترم ً ألهللتتعألمل لتت  أل  تتكلألنرق عتتعألحرتتاألمل تتاع
،ألدعألدنرًمأل  اهللرق لألمالامريألك عأل األ"س ايألميملرألملف م لس " نلةألمهللرق لهألمالامري.أل د ن أل

 رة لرهأل لتا،ألن تلرًمأل لتاألدعألميمتلرألذلت األ ارأل حقعألذل األلناع ألمرةأل ه ر،أل ل ألل ارأل رمرأل
 مل راأل حنرماألنفر حألل  ألميحاألملنق لأل ذمألن ألر عألرة لاألمينرألمالامري.

 اهتتت أللتتت ألهللتتتااألنتتتعألنتتتاعألملنتتتفةألملنحر تتتة،ألألا تتتساأل تتت ماألمللتتتا ألمل تتتهل س ألحن تتتةألمهللرقتتت ا -
ألن م ستتً ألنتتعألنتتاعألستت   مأل  لتتاأللحتت أل ملقتتامأل متت فلاألملنحر تتة،أل لتتسه أل13 مهللرق تتاألدكةتترألنتتعأل

 س ماألل ألملنج مألملر رلل أل   ا ألنعألحركةأل"حن م".
 ح تت  ألنح  لتتةألرسفلتتذألهللن لتتةألاهتتمألهللستتاألحتت ج أل  ستتال أل تتراألرم ألألمل تتهل س ، هللتت ألجتتلشألمللتتا أل -

 له موأل لت أللترنكعألنتعأل تم .أل ذكراأل حلفةأل"نل رلف"ألملل رلتة،ألدعألملجتلشأل ت  أل تح فقألملست رأل
 مهللرق لألمل   عألملذلعألح  ل مألرسفلذألمللن لة.

 
 "إسرائيلياً":

  لتتتاألس ئتتتاألرئتتتلمألملكسلمتتتاألمل تتتهل س ،ألستتت  مأل تتت كر،ألنتتتعألحتتت األ"مل لكتتت ا"أل ستتتهأل"حتتت عألمل  تتتاأل -
لر رلعأل  س عألل ألملكسلماأللمن ألل نحكنةألمللمكرلةألمالمترمئل لة،أل   تامرألحكت ألماهللتام ألهلل تاأل

ملرتت ألررمتت األ قرتتلألمللالتتاألنتتعألمي رلتت و".أل د تت راألأل"ماره  لتتة"نتتعأل  تتفره أل نسفتتذيألمللن لتت األ
،ألننعألن أل  فرهألحتراألسفلذألحك ألمالهللام ألنعأل  لألملكسلماكرألملاألدسهأل"لجاألمعأل  س عألر  أل

  مرمئللألهلل األماره األملف م لس "،ألنؤكا أل أسهأل" رل  ألمر رحألن ر األملق س عألدن  ألملكسلما".
ل  ل ألممرلفوألنمر  سلعألهلل األلسا ْلعأل ن ساألنخ ،ألرل األن كلره ألأل هل سلةحكناألنحكنةأل -

ل هلنستتتةألهلل تتتاألملنمتتتجاألأل"مالمتتترمئل لة"لةأللتتت ألملقتتتام،أل ذلتتتكأل لتتتاألملنحتتت  ااألل كسلمتتتةألميرة ذكمتتت
 عألملنحكنتتتتةألألملنحر تتتتة،ألمي  تتتتاأل ره لتتتتاو.أل   لتتتتاأل  رلركلتتتتةألملتتتتر  ألميرةتتتت ذكمأللتتتت ألملقتتتتام

   تتاألاهللتت سألجن هللتت األملنمتتر  سلعألنتتاألمل  رلركلتتةأل نتت أللرل تتقأل فستتا  ألألمل تتهل سلةملنرك لتتةأل
  قةأل  األملخ للألامخلألمل  ا ألملقالنة.مل ررموأل دن لايرأل نس لألملنلظنلةألل ألنس
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 فلسطينيًا: 
دهلل ستتتاأل"حركتتتةألحنتتت م"ألممتتترلاماه ألالسهتتت وألمل جستتتةألملحك نلتتتةأللنهنرهتتت ألمل  رئتتتة،أللتتت رألممتتترف أل -

حك نتتتتةألملحنتتتتاألم ألنمتتتتؤ لل ره ألك لتتتتةأللتتتت أل  تتتت األغتتتت  ،أل هلل تتتتاألردمتتتته ألممتتتترلل األ رمتتتتكلعألكتتتتلأل



 

 

هللنتتت ألملنكرتتتاألململ متتت أللحنتتت م،أل تتتفحألملنتتت ظفلعألملقتتت ئنلعألهلل تتتاألردمألدهللنتتت له .أل   لتتتاأل
مل را لل،أل  اللغ وألملف ريأللكلألمالجرموماألملر أللرناألهلل األغ  أل حجةألر كللألمل جسةألمالامرلةأل

 ملحك نلة.
أل  لتال ألهللااألنعألناعألملنفةألملنحر تة،ألألامهللرق ا ألألاه أل ساأل  ماألمللا ألمل هل س ،ألحن ة -

خ لتل،أل لتاأللحت ،ألللنت ألر غ تاألن م ستً ألنتعألنح لظت األجستلع،ألست   م،ألمت فلا،ألملأل12دكةرألنعأل
 آلل األهللمكرلةأل هل سلةأل   حً ألجس األ   األغ  .

 تتت  عألأل3مل تتتهل س ،ألدللغتتتا رأللل رنتتت ع،ألدنتتترألمهللرقتتت لأل امريأل حتتتقألحتتتراألمللتتتا ألد تتتارأل  لتتترأل -
ل متت لسللعألنتتعألنس قتتةأل مايألهللتت ر أل  لتتامخلألملف متت لس ألملنحرتتل،أل  اهللتت وأل"ر تتكللألخ تترألهلل تتاأل

د تهر.أل مترسظرألملنحكنتةألملنرك لتةأللت ألحلفت ،ألأل6لنتا ألدنعأل مرمئللأل مفنةألن م سلهت "،أل ذلتكأل
آا،ألملنق تل،أللتت ألن تفألماهللرقتت لأل  لت عألملتال ا،أل ر حتتاألكتذلكألنمتتألةألرة لتاألدنتترألأل7ماةستلعأل

 د هرألد أل لغ وألملقرمر.أل6ماهللرق لأللنا أل
حترمكأل»دكاألملاكر رأل فحألمل را لل،ألهللن ألملنكراألململ م أللحركةألحن م،ألهللتا أل جت األديأل -

  لحةألملامخ لةألنعألحركةأللر ،أل  ت لأل عألملنحت  ااألميخلتر ألملرت أل  نتاألل ألن فألملن«ألحقلق 
 ه أل خ ل األنمرق ةأل   سلة،ألل ألرتسج أللت ألرقرلتاأل جهت األملسظتر،أل ذلتكألهللقتاألمل لت ر ألملرت أل
   أل ه أل لاأل ل ايألنعألملحركةألل ألملنفةألملغر لةأللرئلمألمت  ةألرم ألم ألنحنت األهلل ت م،أل دهلل تعأل

ل تتت هللر،ألهللتتتعألن تتت ار ألجالتتتا ألل ن تتت لحةألمتتترل عألمللتتت  ألهللق هتتت ألرئتتتلمأل لتتتاألحنتتت مألس  تتترملالعألم
 ملخنلم،ألنعألرف   ألملخفل األ لعألمل رللع.

أل16  تترألستت رألهلللمتتاأل)ك تتفاأل"هلئتتةأل تتؤ عألميمتترسأل ملنحتتررلع"،ألهللتتعألدعألميمتتلرألمل فتتلألملق -
رألدمتتتلرأل امريأللتتت ألمتتتج عألمللتتتا ألمل تتتهل س ،أللفكتتترألجتتتال أل  لتتتاخ لأللتتت ألهلل نتتت (،أل هتتت ألد تتتغ

  ج ألهلل األمهللرق لهألملج ئرأل رح ل هأللفهللرق لألمالامري. نرماألنفر حألهللعألمل ل  ،ألمحرج
رااألحركتتتةألأل"لتتتر "،ألهلل تتتاألملن تتت ار ألملرتتت أل رحرهتتت ألحركتتتةأل"حنتتت م"ألهلل تتتاأللمتتت عألملقلتتت ايألللهتتت أل -

 تتتفحألمل را لتتتلأل"السهتتت وألماسقمتتت  "ألملف متتت لس أل مرنتتت  ألملن تتت لحة.أل مكتتتاألملستتت  قأل  متتت أللتتتر ،ألأل
سنتت أل تتر  ألرلجل لتتةألدمتت نةألملق ممتتن ،أللتت ألألر تترلح األلتتتأل"ميس نتت ل":أل"هتتذوألل لمتتاألن تت ار أل مة

للر  ةألملن  لحةألملف م لسلة"ألن ااًمألهلل األمعألملحركةألرنعأل تر   ألرلجل لتةأللرلنلتقألماسقمت  أل
 ل لأل   األغ  أل ملذه األلرح لفه ألنتعألنحنتاألاحتفعأللف تلألغت  ،ألرحتاألنت أللمتناألملن تر األ

 اللج األ ل اماأل ال ة.أل"مالمرمئل  "



 

 

للا ألمل هل س ،ألهللعأل رمره ألملاخ لألل أل نرماألنفرت حألدملرًمألل م لسلً ألل ألمج عألمأل50دهلل عأل -
 هللعألمل ل  ،ألل ن  ل ةأل حهلل ا ألر مر ه ألملنق  هللةألنعأل  لألم  ةألرم ألم .

ل متت لسللعأل  تتر ةألمللتتا ألمل تتهل س أللتت ألل لتت ألملنحر تتة،ألهللقتتاألألعمستتاللاألن مجهتت األ تتلعأل تت   -
 هللر تتتاره ألألرظتتت هر ألح  تتتا ألسظنهتتت ألدهتتت ل ألملنالستتتةألل ن  ل تتتةأل   تتتفألهللستتتفألمل تتتر ةألمل تتتهل سلة

 رج هه ،أل   فألحن ةألماهللرق ااألملنمل ر ألملر ألر سه ألل ألمآل سةألميخلر .
دكتتتاألهللنتتت ألمل جستتتةألملنرك لتتتةأل نمتتتؤ لألن تتتفألملن تتت لحةأللتتت ألحركتتتةأل"لتتتر "،ألهللتتت م ألميحنتتتا،ألدعأل -

سج  ألملن  لحةأل لاألحن م،أل دعألخ  ره ألمي لتاألهت ألحتلألحك نتةألملظتلألد أل " سه وألماسقم  أل مة
 ن أللمناألمل جسةألمالامرلةألملر  لةأللحن مأل ملر ألرالرأل   األغ  ".أل

 األ تتفحألمل را لتتلألللهتت ألنغ ل تت ااأليعأل"ر تترلح عأل  ت لألميحنتتاأللتت ألر تترلح األ تتح للة:أل
مالجرموماألميخلر ألمرج وألماسقفاألل ألغ  ألل ألركعأل  لألر كللألمل جسةألمالامرلةألملر  لةأللحن م،أل

  لذلكأللحعأل  ملألملم األكفللأل ح ملةألسر ئجه".
اهللتتتاأل خ تتتل األل متتت لسلةألنقامتتتلة،ألملنتتت م سلعألملف متتت لسللعألننتتتعأللمتتتر لعألمل  تتت لألملتتتاأل -

 لتتاألنتتعأل تتاألملرحتت لأل لتتاألملنمتتجاألمي  تتاألملن تت رك،ألراًمألهلل تتاألم رح نتت األملقتتامألملنحر تتة،أل  لن
هلل    األملنمر  سلعألملنكةفةألهللقاألماسر  رألل ألة ر ألمي  األميخلر .أل دكتاألملنرحتاة عألدعأل
"نلركتتةألمي  تتاأللتت ألرسرتتهأل ح ملتتةألمل  م تت األ ملكتت نلرماألملرتت أل نتتلره ألمتت   األماحتترفلأل رتت رلنأل

حتت  ااألماحتترفلألماسرقتت  ألنتتعألملنقامتتللع،أل ر عماألمي  تتاألرنتت  ألملن نتت "،أل لفرتت مألملتتاأل"نأل14
 ملل ن لعأللله،أل ممرنرمرألماهللراموماألهلل األملنمجاألنعألختفلألم رح نت األ ممتلةأل غلترألنمت   ةأل
ل نمجاألمي  ا،أل رحالاألدهللن رألملن  لع،أل  رمرماألمال ل األهللعألمي  ا،أل نحت  ااألرق تلصأل

 ا رألامئر ألمي   فألل ألملقام".
 
 "إسرائيلياً":

دهلل ستتتتتاأل  مر ألدنتتتتتعألمللتتتتتا ألمل تتتتتهل س ،ألدسهتتتتت ألدسجتتتتت األ ستتتتت وألجتتتتت وأل نتتتتت ل ألنتتتتتعألجتتتتتامرألمللتتتتت لأل -
 ملن تتتت ار ،أللنتتتترأل أرمنتتتت ألملنتتتتفةألملنحر تتتتة.أل   لتتتتاألملتتتت  مر أللتتتت أل لتتتت عأل سهتتتت أل"رللتتتتاألملجتتتتارمعأل

ك تت أل تتلعألرر  نلتت أل نلرتتر"،أللتت أل  تت ر أل لتتاأل رلتتةألأل42مالمتتنسرلةألميخلتتر أل نتت أللكنتتلألجتتامرمأل  تت لأل
لألغتراألملخ لتل،أل نل ترأل"نلرتر"ألجست األملخ لتل،ألملقرلتاألنتعألنمتر  سةألرر  نل ألملف م لسلةأل تن 

 رحنلألمام ألسفمه.



 

 

هتت ألنؤممتتةألحقتت قأل سمتت عألأل–نمتت ك"،أل)نركتت ألل تتال األهللتتعألحرلعتتةألملرسقتتل–دكتتااألجنللتتةأل"هل تت و -
(ألدعألمتتت   األماحتتترفلأل"لرنتتتاألرقللتتتاماألجالتتتا ألهلل تتتاألملف متتت لسللعألملقفئتتتلألننتتتعأل" متتترمئل لة"

 لتتاألحتت س عأل لتتر أل تتن لأل  تت األغتت  ".أل دنتت لاألملجنللتتة،ألدستتهألُلمتتن أللهتت أل تت لل  رألهلل تترألنل تترأل
"نسذألمي لألنعألآاألملجت ريأللتعأللمتن أللهت أل   ت ح األديألجهت  ألكهر ت ئ أللتاسألختر جه ألنتعأل

 ملق  األهللامألهللعأله رفه ألملخ ل ي".
(،ألج متتتةأل433دسهتتتاأل حتتتا ألملرحقلقتتت األملق رلتتتةأللنك لحتتتةألملفمتتت األ ملجرلنتتتةألملنسظنتتتةأل)اهتتتفأل -

سلتتت ه ،أل  جتتتةألرئتتتلمألحك نتتتةألمللتتتا ألمل تتتهل س ،أل لتتتاألرحقلتتتقألام ألرحقلتتتقألدجررهتتت ألنتتتعألمتتت ر ألسر
متت هللرلع.أل   تتفاألمل تتر ةألج متتاألملرحقلتتقألملرتت ألدجررهتت ألدنتتمأل أسهتت أل"ممتتركن لألرحقلتتق"أللتت أل
 نلةألنس  لألرئلمألملحك نة،أل ج واأل س وألهلل األ  تاألملنمر ت رألملقنت ئ ألل حك نتة،ألدللحت يأل

 نسال  لا.
  لتتتةألمتتتفحألر  لتتتةأللقتتت ماألجتتتلشألمللتتتا ألأل63متتتر ةألدكتتتااأل"ملقستتت  ألملل رلتتتةألملمتتت  لة"،ألدستتتهألرتتت أل -

  لتةألمتر األنتعألامختلألأل50مل هل س ألنسذأل املةألملل  ألملج ري.أل د نتحاألملقست  ألملل رلتةألدعأل"
  لتتةألنتتعألجستت األماحتترفلألختتفلألأل13  مهللتاأل ن م تتعألهللمتتكرلةأل متترمئل لةألنح تتسة،ألللنتت ألمتر األ

  ج  مره ".
 ألنتتاألدنتترألهتتا ألنستت  لألنسفتتذيألهللن لتتةألرلنتتاألملنحكنتتةألمل تتهل سلةألملل لتت ،ألماللرنتت مألملتتذيأل ُتتا -

،ألملرتتت أل  لتتتاأل  تتتلألمتتترةألدمتتت  لعأل دااأللنقرتتتلألنجستتتا أل تتتهل سلةأل ممر تتته األ)ملج تتت رلع(ألملقتتتام
ملنه جنلعألملةفةة.أل   لاألملقس  ألملل رلةألملم  لةأل" عألملنحكنةألرلناألماهللت وماألهللت ئ ر ألمةستلعأل

أللهتا ألنعألملنسفذلعألح لألهللا ألرت ر ألد ست ئه أل نقرتلألملنجستا ،أل  ئ تةأل عألم تررم كهن أل  للن لتةألكت فل
 نس  لهن ".

د تلاألجستايأل تهل س أل ر   تتةألدةست وألرتارلاألهللمتكريأللتت أل حتاسألنلمتكرماألملرتارلاألل تت موأل -
 "ملس حل"ألل ألجلشألمللا أل"مالمرمئل  "أل لق أللن ألس ررهألملن م عألملل رلة.

ك تتفاألن تتت ارأل هللفنلتتةأللتتت ألكلتت عألمللتتتا ألمل تتهل س ،ألهللتتتعألن  لتتاأل تتتاعنره ألحك نتتةأل سلتتت نلعأل -
 لتتاألمارحتت األمي ر  تت أللنمتت هللاره أللتت ألحر هتت ألهلل تتاألملنق  نتتةألملف متت لسلة.أل  تت لألن  تتعألسرسلتت ه أل

"ألمالخ تتت ريألملل تتتري،ألمللتتت  ألملخنتتتلم،أل عأل  لتتترأل"مينتتتعألملتتتامخ  "أل)مل تتتهل س (ألج لتتت األ0404"
درامع،ألدجرسأل  ينمألم م ةألمجرن هلل األل ألملل  تنةألمل  جلكلتة،أل ر كمتل،ألنتعألنمتؤ للعأللت أل

لتتتأل"مللنتتلألجس تت أل لتتاألجستتاألنتتعألرتتلألد لتتاألنتتاألمالرهتت ا"،ألهلل تتاألحتتاألألمارحتت األمي ر  تت ،أل اهللتت ه 
 رل لرو.



 

 

 
4 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
كرناأل"حركةألملجه األمامفن "أل نالسةألالرألمل   ،ألهلل مئلأل هاموألنلركةأل"مل سلت عألملنر ت ص"أل -

 ذكرمه ألملمس لةألملة لةة،أللت ألنمتجاألمي ترمر.أل دكتاألملقلت ايأللت ألملحركتة،ألهلل تاملج ماألملل ت ر،ألدعأل
 نلركةأل"مل سل عألملنر  ص"ألدة راألل ل ل ألدجنعألدعألمل هاموأل ان وه أله ألنرل ةألماسر  ر.

د تلاألنتت م سلعأل ر تت صألمللتتا ألمل تتهل س أل مهللرقتتلألآختتر،ألختتفلألن مجهتت األنتتعأل تت ماألمللتتا أل -
لت ألنتتاعألنرفر تةألنتتعألملنتفةألملنحر تتة.أل  تهااألنتتاعألملنتفةألم رحتت  ألهلل ترماألملجستت األنتعأل تت ماأل

 لة،ألملناججةأل  يم حةألملنخر فة.مللا ألنل   أل  آللل األمللمكرأل
هللتتعألنالستتةألملقتتامألنحنتتاألد تت ألأل"ملنج تتمألملر تترلل "مهللرق تتاأل تت ماألمللتتا ،ألملس ئتتاألملنقامتت أللتت أل -

  لرألنعألنس لهأل رم ألم .
مساللاألن مجه األهللسلفة،أل لعأل   عألل م لسللعأل نجن هلل األنعألملنمر  سلعألمل ه لسةألح  ل مأل -

رألنح لتتة:أل عأل تت  عألملقرلتتةألر تتا مأليكةتترألنتتعألم رحتت  أل رلتتةألكتت  رأل تتن لألرم ألم .أل   لتتاألن تت ا
 نمر  عاألل ألنح  لةأللنسله ألنعألم رح  ألملقرلة.أل200

نسلتتتاأل تتت ماألمللتتتا ألمل تتتهل س ،ألملحتتت رمألحنتتت  ألملس تتت ل ،ألنتتتعألملتتتاخ لأل لتتتاألملنمتتتجاألمي  تتتاأل -
ملن  رك.ألل ألمل  األسفمه،ألد  غألن  ُ ألنعأل ر ةألمللا ،ألملح رمألملس  ل ألدعأل رمرألنسلهألم ريأل

  املةألملل  ألملنق ل.ملنفل لألحراأل
سظناألنملرماألل ألملخ للأل   قل لتةألأل،ألحلارمن ألملف م لسلةألملنحر ةألجنلةألغنا هااألمي -

 رم ألم أل   تتتت األغتتتت  أل لتتتتاأل تتتتف ألملجنلتتتتة،ألرخ  هتتتت ألن مجهتتتت األنتتتتعأل تتتت ماألمللتتتتا ألمل تتتتهل س أل
 أل مهللرق ااأل مق  ألهللااألنعألمال    ا.

 حألنتتتعأل  تتتا ألرقتتت ا،أل هلل تتتام ألمتتت ناألمتتت   األمللتتتا ألمل تتتهل س ،ألجةنتتت س ألمل تتتهلالعألنحنتتتاألرستتت -
  ق  قةألنعأل رلةألنرمحألنلف،أل نح لظةأل لاأللح .

،أل تتتهرأل  لتتتاألهللنتتت ألمل جستتتةألملنرك لتتتةأللنسظنتتتةألملرحرلتتتر،ألحستتت عألهلل تتترم ي،أل عألج رلتتتاألك  تتتسر -
نا،ألللمألنؤهًفألل قل  أل ا رألمل مل ألل ألمل رقألمي مت ،ألن نتحةألملرئلمألمينرلك ألا س لاألررأل

ماأللتتتت ألملنس قتتتتةألكنتتتت ألدستتتتهأللنلتتتتلأل  تتتتكلألك لتتتترألل ن  تتتتفألدستتتتهأللتتتتلمألهلل تتتتاألارملتتتتةألك للتتتتةأل تتتت لر  رأل
 "."مالمرمئل  



 

 

"،ألدحنتاألنجتااس ،ألدعألن ت ا ةأللجستةألمل تؤ عأل جستةألملرسفلذلتةأللتت"نسظنةألملرحرلترمهللر رألهللن ألمل -
ملخ رجلةألل ألنج مألمل ل خألمينرلكت ،ألهلل تاأل ت س عألل  تفألملنمت هللاماألمينرلكلتةأل لتاألملمت  ةأل

ةألملرتت ألر قتتاألدخلتترمألرهالتتاماألك لتتر ألنتتعأل م تتس عأل ق تتعأل،أل"هتت أل جتترموألر  لرتتهألملقلتت ا ألملف متت لسل
 ملنم هللاماألملن للةألا ر م ه أل ن م فه ألململ ملة".أل

ه ج ألهلل رماألملنمتر  سلع،ألنست  لألملنت م سلعأللت ألحت رر ألجت  رأل ملمتفلنة،أللت ألمل  تا ألملقالنتةأل -
  نح لظةألملخ للألجس األملنفةألملنحر ة.

لةأل هتتا ألنمتت كسه أل نس تتتره أللتت ألحتت ألهلل ئ تتةألل متت لسأل23دخ تتراألمتت   األمللتتا ألمل تتهل س ،أل -
 "ملفهلاما"ألمل ا يأل ر  أل  ا أل"هللس ر "أل) ن وألملقامألملنحر ة(،أل ذلكألخفلألةفةةألدل  .أل

 
 "إسرائيلياً":

 تتت لألرئتتتلمأل  رموألمللتتتا ألمل تتتهل س ،أل سلتتت نلعألسرسلتتت ه ،أل عألحك نرتتتهأل"رلنتتتلألج هتتتا أللتتت ألمتتت للأل -
األملرتت ألر تتذله ألنتتعألدجتتلألمامتترل  عألاألمامتترل  عأللتت ألكتتلألدسحتت وألملتت فا"،ألالرًتت أل لتتاألدعأل"ملجهتت أل

ر جتتاألديألحك نتتةألمتت  قةأل تتذلره ".أل دنتت فألسرسلتت ه ألختتفلألنرممتت أل نتتعألحجتترألميمتت مألل ستت وأل
دكةتتترألنتتتعألدلتتتفأل حتتتا ألممتتترل  سلةألجالتتتا أللتتت ألنمتتتر  سةأل" لرتتت رألهللل لتتتا"ألملنق نتتتةألهلل تتتاألدرمنتتت أل

عألدجتتلألملنتت م سلعألجستت األنالستتةأل لتتاأللحتت ،ألدستتهأل"األر جتتاألهستت كألديألحك نتتةألرفتت قألنمتت هللله ألنتت
 اهلل ألمامرل  عألهلل األدرلأل مرمئللألملنم هلل ألملر ألر ذله ألحك نر ".

دكتتااألارممتتةألدعأل" متترمئلل"ألاألرنر تتكألنتتن سةأل تتأاألرلتت األمي نتتةألملرتت أل تتهاه ألملنمتتجاألمي  تتاأل -
  مسرهاأل  لألدل  أل لاأل امر ألميخ  رألنجاام،ألنن أل األلرم األله أل أنرمرألمل ملةأل دنسلة.أل

هتتتاألد حتتت األمينتتتعألملقتتت ن "،ألملرتتت  عأللج نلتتتةألرتتتلألد لتتتا،ألدعأل دنتتت لاألملارممتتتةألملرتتت ألس تتتره أل"نل
دحتتاماألمي  تتاألرر  تتاألنتتعألا مئتترألملقتترمرأل"مالمتترمئل  "ألممتترخفصألملتتار مألننتت ألحتتااألحرتتاأل
لكتت عألملنج تتمألملتت  مريأل"مالمتترمئل  "ألملن تتغر،أل"ملك  لستتا"أللتت ألح لتتةألج ه لتتةأللن مجهتتةألدحتتاماأل

 ميحاما.ألنن ة ةألل ألملنمرق ل،أل للمأللق أللنلرلةألملنمؤ لألهللعألهذو
دنراألملسل  ةألملل نتةألمل تهل سلة،ألمل تر ةأل  ل تاوأللت أل جترموألرحقلتقأل ت نلأللت ألظتر فألملح اةتةأل -

ملرتتت أل  لتتتاألامختتتلألمتتتف ر ألملكلتتت عأللتتت ألملل  تتتنةألميراسلتتتةألهللنتتت ع.أل ذكتتتراألن م تتتعألهلل رلتتتة،ألدعأل
"ملسل  ةألمرر  عألهللعألكةاألسر ئجألر كألملرحقلق األ سر ئجه ،أل م فألرسظرألل أل نك سلةألمل ج وأل لاأل

 ر جلهأل  األلألراعأللر  اه أل ن ماألملرحقلق األ ميالةألملر أل ح  ره ".
 



 

 

5 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

ل نجت ر ،ألملرت ألأل12دحل ألملل ترماألهللستاألملس تاألملرتذك ريألل تهاموألنجت ر أل تف هللنر ،ألملتذكرسألملتت -
،أل2005ممر هاأللله ألدر لةألن م سلعأله :أله مرأل الس ألررك ،ألنل للأل ح األ س ارألح لك،ألهلل  أل

فتتذه ألملجستتايألمل تتهل س ،ألس رتت عأل ما ،أللتت ألح ل تتةألن م تتفاألهلل نتتةألك ستتاألرقتتلألهلل تترماأل ملرتت ألس
 ملن م سلع.أل

"،أل48،ألنتتترماألحتتتاما،أللتتتت"هللراأل"ملرجنتتتعألملتتت  س ألملتتتالنقرم  "  تتت لألهللنتتت ألمل جستتتةألملنرك لتتتةأللتتت أل
،أللرتتذكلرألميهتتت ل أل مل تت  األ تت لنج ر ألملرتت ألمررك هتتت ألهلل نتت أًلأل12"رتتأر ألدهنلتتةألهتتذوألملتتتذكرس،أل لتتاأل

 تت أل حتتقعأل تتل س ،ألكنتت ألهلل لستت ألرتتذكلرألملستت م،أل غتترمألهتتذوألملتتذكرسأللتت ألسفتت مألد فتت لألمللنتتلعألملف 
 نالسةأل ف هللنر ".

  لاأل"هلئةألمل ؤ عألملناسلة"،أل عأل"ماللرمجألهللعألجة نلعألمل تهاموألمير لتةألجت وألةنتر أللجهتاأللت ن أل -
ارمكتت أًلألحر تت أًلأل"مالمتترمئل لة" ذلرتتهألملهلئتتةأللتتاسألملجهتت األ ه ألنسهتت أليهنلتتةأل كتترم ألمل تتهامو،أل نتت مرمرأل مة

ةتترسألدرلألملتت  عألمل تت هر".أل دنتت لاألملهلئتتة،أللتت أل لتت عأللهتت ،ألدعأل"در لتتةأل تتهاموألنتت  هلللعألهلل تتاأل
ةفاألنح لظت األ)ملخ لتل،أل  لتاأللحت ،أل رم ألم (ألرت ألماللترمجألهللتعألجةت نلسه أل ممترفنه "،ألن تلر أل
 لتتاألدستتهأل"لتت رألملل تت أل قتترمرألماللتترمجألهللتتعألملجةتت نلعألرتت لاألنتتارموألمل تتؤ عألملناسلتتةأللتت ألملنح لظتت األ

نهنتتتتتةأل رنتتتتت  ألمللن لتتتتتةألنتتتتتعأل تتتتتاملره أللسه لرهتتتتت ،أل رتتتتت أل  تتتتتف ألذ يألمل تتتتتهاموأل هللتتتتت ئفره ألملتتتتتةفاأل
جرموألك لهألملرررل  األنعألملهفلألميحنرألملف م لس أللسقلألملجة نلعألل نمر تفل األ  ملنح لظلع،أل مة

رن  أل جرموماألمل األمل رهلل ".  ملف م لسلة،ألنعألدجلألملرلرفألهلل له ألنعأل  لألميهلأل مة
عألحتتت ر ألجتتت  رألملك ئستتتةأل تتتر  ألملنمتتتجاألمال رمهلنتتت أللتتت ألمل  تتتا أل  لتتت عألنتتتعألملنمتتتر  سلألاه جنتتت -

ملقالنتةألنتعألملخ لتل.أل   نتتاألنجن هللت األنتعألملنمتر  سلعألملقتت انلعألنتعألنمتر  سةألكرلت األدر تتعأل
ملنق نتتةألهلل تتاألدرمنتت ألملخ لتتلألهللستت  ،أل نه جنتتةألنستت  لألملنتت م سلعألملف متت لسللعأللتت ألحتت ر ألجتت  رأل

  مألهلل األن م سلعألك س مألل ألملنك ع.ملقرل ةألنعألملنمر  سةألملنذك ر أل  لحج ر ،أل مهللرا
ل جأاألجرلا ألملرل لألململ الة،ألألنر  لله ،ألنجااًم،أل خ رألس ررهألهلل األ فح ره ،أل  فاألللهأل -

حركتةأل"حنت م"أل تت"مالره  لة".أل   لتتاألملجرلتا أللت ألهللستت معألملخ تر:أل" لتاألنتتعأل لت ا ألحركتةأل"حنتت مأل
حنتت مأل تتت"مالره  لة"،ألمالره  لتتة"أللحنتترألنرممتت ألرس تتلاألر حتت س ".ألكنتت ألكتترراأل  تتفه أللحركتتةأل

 در عألنرماألل ألنحر سألملخ رألملذيألاأللرج   ألملةن سلةألدم ر.



 

 

دمتتتلرمألنحتتترًرمأل نتتترم ه ألل لتتت  ألملةتتت نعألهلل تتتاألملرتتت مل ،أل متتت األرلسعتتتاألملمتتت  ةألأل12 م تتتلألسحتتت أل -
 رلنه ألملررمجعألهللعأل رمرأل  تعألملر مرتا،ألحلتاألظهترألرتاه رمألهلل تاأل تحةألملننتر لعأللت ألظتلأل

 قأللحلأل نلره .ن م  ره ألمالنرما،أل هللا أل ج األدل
تفةألملغر لتةأل -  لععألآافألملن م سلعألجةنت عألمل عتهلاألردلتاألملحر ت  يأللت ألنالستةألملخ لتلألجست األملنع

 ملنحر ة.
مترنرألللتلألملنخ  ت األملن للتةأللق ت األغت  ألم  لألرئلمألملم  ةألنحنت األهلل ت مأل عأل  تفألرح أل -

  ألرتتارلجل ألنتت أللتت ألر رتت  ألحركتتةألحنتت مأل  متترحق   األملن تت لحة.أل مرهتت ألهلل تت مأللتت ألك نتتةأللتتهألدنتت
دهتت ل ألملقتتامأل نقتترألملرئ متتةأل تترم ألم ألنمتت وألملمتت األ"جهتت األرمتتلاألالامنتتةألمسف تت لأل  تت األغتت  أل

 حراألاألرق  ألا لةألل م لسلة.
 
 "إسرائيلياً":

(ألملل تتتري،ألدنتتتمألملجنلتتتة،ألرقرلتتترًمألد تتت رألللتتتهأل لتتتاأل"ررمجتتتعألك لتتترأللتتت ألهللتتتااألNRGس تتترألن  تتتعأل) -
األدستتتهأللفتتتاأل لتتتاأل"رقتتتالرماألمللن لتتت األملرتتت ألرس  تتتقألنتتتعأل  تتت األغتتت  ألرجتتت وألدهتتتامفأل متتترمئل لة"،أل 

ل نؤممتتتةألمللمتتتكرلةألمامتتترمئل لةأل تتتأعألحركتتتةأل)حنتتت م(ألملرتتت ألر متتت ألمتتتل رره ألهلل تتتاألملق تتت األ تتتاأل
 ألرالله ألمي ن األما ر  الةألملنررالةألملاألملن  ار أللن مجهةألهللمكرلة".

 حماألن  ارألل ألملنؤممةألمللمتكرلةألمل تهل سلة،أللتحعأل"ملحركتةأل لتاألةفةتةألدهللت م ألنتعألحتراأل
األرتترمك ألنتتعأل  رهتت أل رحمتتعألنتتعأل تتارمره ألمل تت ر خلةأل مللمتتكرلةألك ستت وألميسفتت قأل،ألاأل ملتت2014

 ممرلامامألل ن مجهةألملق انة".
ذكتتتراأل تتتحلفةأل)لتتتالل األدحر ستتت ا(ألدعألمتتت   األ)مللتتتا (ألرخ تتت ألل ستتت وألجتتتامرألهللتتت  لألدمتتتفلأل -

لن أل  فرهأل لج أل  ماألمينعألملن رلةألحرتاألألميرلألهلل األحا اه ألملجس  لةألنعألن ر،ألسظرمأًل
حركتتةألملرسظلنتت األملنمتت حةأللتت ألمتتلس و،أل خ تتلةألنتتعألمنرتتاماألهللن ل رهتت أل لتتاألامختتلألألمآلعألهللتتعأل تتلعأل

)ملكلتتتت عألمل تتتتهل س (.أل  حمتتتتاألمل تتتتحلفة،أللتتتتحعأل تتتتت لألملجتتتتامرألملنقرتتتترحألمتتتتلنراأل لتتتتاألةفةتتتتتةأل
كل تت نررما،أل نتت أللمتت هللاأل" متترمئلل"ألهلل تتاألرحالتتاألديألدسفتت قأللتتر ألحفرهتت أللتت ألمتتلس و،أل لهتتافأل لتتاأل

نتتةألل حتتتا ا،أل مة لتتت األرهالتتاماألرسظتتتل أل"ملا لتتتةألمالمتتتفنلة"ألحن لتتةألملرجنلتتت األ"مالمتتترمئل لة"ألملنر خ
 ملذيألل عألهجن األل أل  هألج لر ألملس و.

نحنت األهلل ت مأل  تلألألملمت  ةذكراأل حلفةأل"لالل ا"ألملل رلةألدسهأل خفلً أللن ألدهلل تعألهللستهألرئتلمأل -
 األدعألملرسمتتلقأللتت أللر  تتفألل حظتتة.أل ممر تتهااألأل،سحتت ألميمتت  هلللعألحتت لأل  تتفألملرسمتتلقألمينستت 



 

 

لجتتتتلشأل م تتتتلألم رح نتتتتهألل نتتتتاعأل مل  تتتتاماألملف متتتت لسلةأل   تتتتكلأللتتتت ن أل دعألر تتتتكألمل تتتتحلفةألدعألم
ما رح ن األاألرر ألا عألرسملقألدنس ألنعألملم  ة،ألحلاأللر قاألمينعألملف م لس ألنل  نت األنتعأل

  ج األ"س   ألدنس "أل نس قةألن ،أل هت ألن ت   ألل  تقألهلل تاألهللن لت األأل"مالمرمئل  " امر ألملجلشأل
 سلة.ما رح  ألملل نلةألل نس  قألملف م ل

 
6 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
حذراأللجسةألحت أل تس رأللت ألنالستةألملس  تر أل  لتامخلألملف مت لس ألملنحرتل،ألنتعألنخ ت ألنلنت ريأل -

لهتتافأل لتتاألرح لتتلألملحتت أل لتتاأل"غلرتت ".أل   ل تتاألمل جستتةألرئتتلمأل  التتةألملس  تتر ألهلل تت ألأل"ممتترمئل  "
مف ،أل رقال ألممرئس فألهلل األهذمألملقرمرألل جسةألمل  مئلةأللفمرئس فألحراألن هللاألد   وألسه لةألآا/أل

 دغم مألملج ري.
مهللر تتراألحركتتةأل"حنتت م"ألرهالتتاألملتترئلمألنحنتت األهلل تت م،أل  رختت ذألن لتتاألنتتعألمالجتترموماألمللق  لتتةأل -

ألهلل األمل مناألدهلأل  ةألل لألملنتفةألملغر لتةألهللتعأل  ت األ  األغ  ،أل أعألذلكألللس ألدسهأل"ن رع
 ،أل دسهألن أل ملأللنراأل لرلألملح ئ ألكلألنم هلل ألملن  لحةألمل  سلة".ألغ  

مهللرقتلألخ لتةألل مت لسلةألد  قتاألملست رأللت أل  تاألأل(جلشألمللتا )دل ااألملقس  ألملم  لةألملل رلةأل أعأل -
متت  قأل تت األدهتتامفأل تتهل سلةأللتت ألملنتتفةألملنحر تتة.أل   لتتاألملقستت  أل" عألملجتتلشألمهللرقتتلألملخ لتتةأل
ملرتتت ألد  قتتتاألملستتت رأل تتت األنمتتتر  سةأل" لتتتاأل لتتتل"أل تتتن لألنالستتتةألمل لتتتر ألنمتتت وألدنتتتم"ألا عألذكتتترأل

 رف  للألدخرس.
 ركألنتتعأل تت األملنغ ر تتةأل حرممتتةألم تترح ألهلل تترماألملنمتتر  سلعألملنر تترللعألملنمتتجاألمي  تتاألملن تت -

 ن اا ألنعأل ر ةألماحرفلألملخ  ة.
،ألدعأل امر ألن تتت حةألملمتتتج عألر م تتتلألهللتتت لألميمتتتلرأل"هلئتتتةأل تتتؤ عألميمتتترسأل ملنحتتتررلع"دلتتت ااأل -

هلل نً (،ألل ألمل س  لعألماسفرمالةأللمجعألهللمقفعأل ذلكأل لاألسق تهألنتعألأل60مل  جلك ألدلكمألن سمأل)
 هلل لألنجلا ألنسذأل هرلعأل س فألرقرل ً .

نحكنتتةألملنرك لتتةأل"مالمتترمئل لة"أللتت ألحلفتت أل  لتتامخلألملف متت لس ألملنحرتتلأل متتحاألملجسمتتلةأل نتتاألمل -
(ألنتتتتعألنالستتتتةألد ألملفحتتتت ،أل حمتتتتاأل  تتتتاأل  مر ألهلل نتتتت أًلأل22نتتتتعألمل تتتت األملف متتتت لس ألهللتتتتفوأل لتتتت األ)

 لاأل امسرتهأل رسفلتذألهللن لتةألاهتمألألهلل ن أًلأل25ملامخ لة،أل ذلكأل لاألدعألحك ألهلل األ ل األ  لمجعأللنا أل
 .2015األملخنلر أل  لل  ألل ألنفرقأل"ج عأل ن ئلل"أل رأل



 

 

 
 "إسرائيلياً":

  لألنح لألمل ؤ عألمللر لةألل أل حلفةأل"هتررم"ألرمف أل رئلل،أل عألملا لألمللر لةألرخ األنعألدعأل -
"مسرف نةألل م لسلةألر للألر للً ألهللر لً ألآختر".أل ذكترأل رئلتلأللت ألنقت لأللتهأللت أل تحلفةأل"هتتررم"أل
مل لتت عألملتتذيأل تتارأللتت  ألملخنتتلمألملن نتت ،ألهللتتعألملتتال معألملن كتت ألملمتتل ايأل مهللر تترألملنح اةتت األ

 تتكألمتت ن عألنتتعأل لتتلأل هللنتت وألمللتت ل أللخ تتقأل"سق تتةألرحتت ل"ألدااأل لتتاأل هللتت ا أللتتر ألملرتتاألدجرمهتت ألملن
 ."نحلر"ملنمجاألمي  األدن  ألملن  لع،أل   فهأل أسهأل

  لألملنرحااأل  م ألملجلشألمل هل س ألدلخ يألدارهلل ألل ألرغرلا ألهلل األن  عألرت لررأل عأل تحلفةأل -
حركتةأل)حنت م(ألملرل لألرس قأل  لحق،أل رمن ألمين رأل أمن ئه ،أل لاألحذله ألخ رًمأل  فاألللهأل

  الره ا.أل د ر ألدارهلل ألرل لق األ حلفةألملرل لألهلل األحن رأل لتاألنتعأل لت ا ألحنت مأللنرممت أل
ر ح س ،أل  لألدعألرحذفألمل تحلفةألملنقت لألنتعألهلل تاألحمت  ه ألأل)حمع(ألرس لاألملرئلمألماللرمس 

 هلل األن  عألر لرر،أل  ئفأل سهأل" هاأل  هاألنعألدهلأل فه ".
 ستتت  ألملج لتتتر ألملفنتتت ئلةأل متتتحاألمهللرنتتت األألدهلل تتتعألمللتتتا ألمل تتتهل س ألهللتتتعأل تتترمرأل تتتحغفقألنك رتتتا -

نه ألهلل األ"مالره األ مللسف"ألل،أل  هلل ألرحرأل1948 حفلله ألل ألملامخلألملف م لس ألملنحرلألهلل  أل
ألم خ  تتةأللتت ألدحتتاماألملنمتتجاألمي  تتاألميخلتتر .أل  تت لأل  لتترألمار تت ااألمل تتهل س ألدلتت األ تترأل

 أل   لتترألمينتتعألمللتت  أل عألملتت  مر أل تتاناأل  ً تت أللنكرتتاألمل تتح لةألملحكتت نأل،ل قستت  ألملمتت  لةألملل رلتتة
 الغفقألنكراأل س  ألملج لر ألل أل" مرمئلل"أل"لرحرلنه ألهلل األمالره األ مللسف.

 
7 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
خنتتتترألح لتتتتا،أل عألن تتتت ار ألملتتتترئلمألملن تتتتريألأل"حركتتتتةألملجهتتتت األمالمتتتتفن " تتتت لألملقلتتتت ايأللتتتت أل -

هلل تتاملفر حألململمتت ألل ن تتت لحةألملف متت لسلة،أل لج  لتتتة،أل رسمتتج ألرن نتتً ألنتتتعألملر ملتتقألملف متتت لس ،أل
 ررننعألحًفألل خر جألنعألما نةألملف م لسلة.أل دن فألح لاألل ألحتالاألل ك لتةأل" ته ا":أل"دعأل

ن  فتتتهألرغلتتترألاحقتتتً ألرئتتتلمألملمتتت  ةألنحنتتت األهلل تتت مألختتتفلأل ل ررتتتهألل قتتت هر أل ملتتتقألهلل لهتتت ،أللكتتتعأل
 رلنتته "،ألك  تتفً ألهللتتعألنتتغ   األن رمتتاألهلل لتتهألنتتعأل  تتلألنتتعألدمتتن ه أل"   سرتته"أللتت ألرم ألم ،أل

 . ر ن ألنغ  ألدجس لة



 

 

،أل عألمسلق األملنج مألملت  س أللجتاألدعأل  لملقل ايألل أل"حركةألملجه األمالمفن "ألألدحناألملنالل، -
حن رأل ملن ت ركةألللته.أل دكتاعأللر أل ر ملق،أل ماأللك عألل ألرم ألم ألحراألرمر لعألمي رمفألك لةألمل

ملناللألل ألحالاأللت"ملرم لةألسا"ألدعألهللقاألملنج مأل ا عألر ملقألاألل   ألملق سألمل  سلتة،أل متلفر أل
هلئ األاألرنةلألماجن األمل  س ،ألن اًامألهلل األدعألملظتر فألنؤمرلتةألرن ًنت أللت ألهتذمألملر  لتاألل ت أل

  ا.مل نلألملف م لس أل مل س وألهلل األمل جسةألملرحنلرلةألملر أل ك األل أل لرأل
،أل  لنتتفةألملنحر تتةألسظنتتاأل"حركتتةألملجهتت األمالمتتفن "أللتت ألنختتل ألهللمتتكرألملجالتتاأل نالستتةألستت   م -

،ألنتترماألنر تت ا،أللتت ألملتتذكرسأل"متترمل ألملقتتام"نمتت وألدنتتمألميحتتا،أل  فتتةألرأ لسلتتةألل  تتهلاألملق ئتتاأللتت أل
امر ه او.أل   ركألل ألمل  فةألملر ألسظناألدنت  ألنست لألهلل ئ تةألهللرمل ت أل)نر ت األأل ملخ نمةألهلل رأل

غفلرألنعألدس  رأل"حركةألملجه األمالمفن "،أللرقانه أللفلفألنعألك مارألملحركةأل اهللام(،ألح األ
   لنفةألملنحر ة.

دعألمتتت   األمللتتتا ألد تتتاراأل حتتتقألميمتتتلرألملقلتتت ايأللتتت ألأل،ألمتتترسلدكتتتاألنكرتتتاألملهلئتتتةألملقل التتتةأل -
هلل ًنت (ألنتعألنختل ألهلل لتا ألنتعأل لتاألأل55،أل مت  ألهلل تاملرحنعألد ت ألهللكترأل)"حركةألملجه األمالمتفن "

حكًنتت أل  لمتتجعألمالامريأللنتتا ألدر لتتةألد تتهرألا عألدعألل جتتهأللتتهألديألرهنتتةألأل،لحتت أل  لنتتفةألملنحر تتة
 رذكر.أل

نتتعألل لل /رنتت  ألملن نتت أل لتتاألم رحتت  ألأل27 د نتت ألملنكرتتاألدعألملقلتت ايألد تت ألهللكتترألمهللرقتتلأللتت أل
 وأل لاألجهةألنجه لة.ماحرفلألنس لهأل نه جنرهأل م رل ا  ماأل

م لتتاألرفتترلألح تت رمألألعألرتتل سق تتاأل تتحلفةأل)نلتت رلف(ألملل رلتتةألهللتتعألن تت ارألل متت لسلةأل  لهتت أل -
هلل تتتاألرئتتتلمألمتتت  ةألرم ألم ألنحنتتت األهلل تتت مأل رنسلتتتهألنتتتعألنغتتت ار ألنقتتترألملنق  لتتتةأل رنستتتعألمل لتتت األ

 لله.أل جس لةألنعألمل   لألمي
عألداأل أل.جس لتةدرم ألم أللت أل لت ر أللتا لألهللر لتةأل ألألعألهلل  مألك عأللخ  أللنغ ار     لاألملن  ارأل

نمتتؤ للعألك تت رأللتت ألملمتت  ةألرلح األلتتاألر تت )متت   األمللتتا (ألرتترللألملمتتن حأللتتهأل تتذلكألن تتلر أل
  ع".نس أللكنعأل رموألهللفجألملرئلمألل ألرم ألم أل ااألنعألهللن ألعألغل األملرسملقألميأ" 

رللألملقل ايألمل  ر ألل ألحركةألحن مألنحن األمل ه رأل  كلألن  قألماهللررمفأل  لرئلمألنحن األ -
هلل  مألاملن أل لاألخ   هألميخلرألملذيألر هللاألللتهأل ن لتاألنتعألمالجترموماأل ملرنتللقألنتاأل  ت األ

 غ  ألنعألدجلألملنغ ألهلل األحن مألالسه وألماسقم  ،ألنلررن ألهلل األن    ألملرئلم.أل



 

 

سلة"ألهلل األه نشألن  ركرهأللت ألملررت حألا مرألمل تهلاألنت  عأل   لألمل ه رألل ألر رل ألخ صأل"ل   
لقه أل نخل ألملس لرماأل م أل   األغ  ،أل ع"ألنحن األهلل  مألللمألرئلم ألل  لاألملف م لس أليعأل

 لرر ألرئ مرهألمسرهاأل  الن لةأل لاألن أللق لهألملل  ألدك رألالللألهلل األذلك".
ق  لتً ألغلترأل ت س س ألنتاأل  فاأل"نسظنةألد كمف  "ألد نةألملكهر  وألل أل   األغ  أل ك سه أل جرمًوألهلل -

 تتلاأل أكن تته،أل  تتاااألهلل تتاأل"نتتر ر ألملرلجلتتلأل حسهتت وألهتتذوألمي نتتة".أل   لتتاألملنؤممتتةأل"در لتتةأل
د تتهرألنستتذأل تتاوألد نتتةألملكهر تت وأل مل  تت األ ملرهلل لتتةألمل تتحلةأل ملر مرتتاأللتت ألغتت  ،أل دهتت ل ألملق تت األ

 لغر  عألل ألك رةةألحقلقلةألدخرس".
ا،ألرقتتتال ألملتتترئلمألملن تتتريألهلل تتتاملفر حألسفتتت ألهللنتتت ألمل جستتتةألملنرك لتتتةأللحركتتتةأللتتتر ،ألهللتتت م ألميحنتتت -

ململم ،ألدلةألن  ار ألد ألم ررمحألالسه وألماسقمت  ألملف مت لس ،ألختفلأللق ئتهأل)رئتلمألمت  ةألرم ألم (أل
نحن األهلل  مألميخلرألل ألملق هر أل  لألسح ألمل تهر.أل دنت فألميحنتا،ألدعألملترئلمألململمت ألدكتاأل

 سلتةألملف مت لسلة،أل نت أللمت هللاألكل ارهألهلل األنر ر ألر حلتاألمل لتاألملف مت لس أل رل لت ألمل حتا ألمل أل
 مل لاألملف م لس ألهلل األن مجهةألملرحال األملر ألررلرلألله ألملقنلةألملف م لسلة.

نتت م سلعألختتفلألم متت ةألنتتامهن األلتت ألدسحتت وألنرفر تتةألنتتعألأل10مهللرق تتاأل تت ماألمللتتا ألمل تتهل س أل -
 ملنفةألملنحر ة.

 رقألنالسةألنمر  ع،أل حن لةأل  ماألمللا ألمل هل س ،ألنس قةأل  رألملس  ألل مفألأل1000م رح أل -
ستت   م،أل تت لر منعألنتتعألمستتاااألن مجهتت األ تتلعأل تتف فألملنتت م سلعأل  تت ماألماحتترفلألمنرتتااألهلل تتاأل

 نس  قأل مملة.
دكاألهللن ألمل جسةألملنرك لةأللتأل"حركةأللتر "،ألنمتؤ لألن تفألمل تؤ عألملناسلتةأللت ألملمت  ة،ألحمتلعأل -

مل تتتتلنألهلل تتتتاأل"ن  تتتتفألملقلتتتت ا ألمل منتتتت أل  تتتتأعألملن تتتت لحةألمل  سلتتتتة،أل أستتتتهألاألررمجتتتتعألهللتتتتعألكتتتتلأل
سه ئتهأل لتلمأل ملر ألرهافأل لاأللرلألح  رألهلل األماألالجرموماألملر ألمرخذاألل ألغ  ،م سقم  أل مة

 نل   ةألدحا".
مهللرااألنجن هللةألنعألملنمر  سلع،ألهلل األمل ر ألن م سلعألل م لسللعألنتعألنالستةألمل ل تةأل  لتامخلأل -

ملف متت لس ألملنحرتتل،ألهلل تتاأل رلتتقأل تت لكر ألمل ل تتة،أل حلقتت وألملحجتت ر ،ألننتت ألرمتت األ أنتترمرألن التتةأل
 ال ف ألهللعأل   األ     ا.ا عألم

،ألمتتجعأل"رلنتت ع"،أل مهللرتتااألهلل تتاألميمتترس.أل سق تتاألن تت ارألةم رحنتتاأل تت ماأل"ملقنتتع"ألمل تتهل سل -
نح لتتتةألهللتتتعأل لتتتلألميمتتترسأل تتت له ،أل عأل تتت ماأل"ملقنتتتع"ألملخ  تتتةأل تتتحامر ألملمتتتج عألم رحنتتتاأللتتت أل

 ل ألمجعأل"رلن ع"،أل مهللرااألهلل األميمرس.أل1م هلل األمل   حألمي لا،أل م أل



 

 

ركست ألملنح ت أل  لتامخلألملف مت لس ألملنحرتلألهلل تاألرمت لةأل لةت مأل هت ألدهللن وألنعألنج تمألكفأل7  عأل -
   فألمللنتلأللت ًرمأللت ألأل  لاألن ألرمناألمل جسةألمل  مئلةألل رخ ل أل مل س وألمل هل سلة،ألل  ل  عأللله

 س وألنح ةألل ر ةألمللا ألل ألمل  ا .أل  جتهألميهللنت وألملرمت لةأللنهستامألمل جستةأل"نت   ألهللنت  ل "،أل
ل  ل  عألللهت أل"ملقت فألمللنتلألملفت ريأل أهللنت لألمل ست وأل نح تةألأل  مم ةألنكراأل"خ لا"ألل نح ن  ،

مل ر ةأل مخفوأل  لةألميرلأل ج ساألة س لةألكفركس ألنعألملنلاماألأل لكألملجامرألملنحل أل نك عأل
 مللنلألهس ك".

دامساألج نلةألملتا لألمللر لتةألممترنرمرألم رح نت األملنمتر  سلعألل  حت األملنمتجاألمي  تا.أل  ت لأل -
ل م لعأل ميرمن ألمللر لةألملنحر ة،ألملمفلرألمللاألد  ألهلل  ،أللت ألمينلعألملل  ألملنم هللاألل ؤ عأل

نلا ألم ف ألأل ر رلح األل  حفللع،أل نقرألملج نلةألمللر لة،أل عأل"ممرمئللأللاله ألسلةألن لرةأل خ  
لفمرنرمرألل ألره لتاألملقتامأل ملرركلت ألهلل تاألملحتر ألملقامت ألمل ترلف"،ألن تلرمألملتاألمعأل"جت ومألنتعأل

 أل  تترمرألممتترمئللألهلل تتاألملرقمتتل ألملنكتت س أل مل نتت س ألملنخ تت ألملتتذيأللمتترهافألملحتتر ألملقامتت ألهتت
 ل حر ألملقام ألمل رلف".

 حتقألنك رتاأل  تحفل ألأل"مالمترمئل  "ملقترمرألمت لس "أل  تجاأل  تا ألدامعأل"ملرجنعألمالهللفن ألملف  -
 ستتت  ألملج لتتتر أللتتت ألملتتتامخلألملنحرتتتل،أل دكتتتاألرنتتت نسهألملرتتت  ألنتتتعألملتتت نفوألمل تتتحفللعألمللتتت ن لعأللتتت أل

 عألله،ألملل  ألمالةسلع،ألدعأل"هذمألملقرمرألل كلألمسره كت أل ت رخ أللك لتةألملقس  ".أل مهللر رألملرجنعألل أل ل
ملقتت مسلعأل ملن مةلتتقألملا للتتةألملرتت ألرنتتنعألحرلتتةألمللنتتلألمالهللفنتت ،أل لتت ألنقتتانره ألمرف  لتتةألجسلتتفأل

 ملرم لة،ألكن ألل كلألذماألملقرمرألنم مً ألخ لرًمأل حرلةألملرديأل ملرل لر".
 ر،ألدعأل"حركرتهأل ملقتاألهلل تاألن ت ار ألدكعاألهللن ألملنكرتاألململ مت أللحركتةأل)حنت م(،ألمت ن ألخت  -

ألهلل تاملفرع حألململمت ألهلل تاأل لتاألحنت مألختفلأل ل ررتهأل ملن  لحة،ألملر ألهللرنه ألملرئلمألملن ريع
ميخلر أل لاألملق هر ،ألل ألل سل /ألح لرمعألملنس ر ".أل   لألخت  رألل تحلفةأل"مامترقفل"،أل"هللستان أل

ا رأللت ألملن ت لحةألأل مرأل لاألحن مألملق هر أللت ألل سلت ألملن نت ،ألد تاسألملن ترل عألرغ تةأل  لتا
 ملامخ لة،ألللرن مألن  ار ألهلل األملحركة،أللن ألك عألنسه أل األدعألد ااأل لج  لةأل ن ملقةألهلل له ".

ملرقاأل لاألنعأل ل ا ألحركةألحن م،أل  لرألملخ رجلةألماللرمس ،ألنحناألج ماألظرلف،ألل ألملل  نةأل -
ماللرمسلتة،أل  لت ر أل لتاألحنت مألل جنه رلتةألمالمتفنلةألألظرلف هرمع.ألنعألج س ه،ألرحاألأل،ماللرمسلة

نؤكتتتتامألهلل تتتتاألدهنلتتتتةألملقنتتتتلةألملف متتتت لسلةأللتتتت ألململ متتتتةألملخ رجلتتتتةألماللرمسلتتتتةأل نتتتتر ر ألمللف تتتتةأل
 دكتتتاألظرلتتتفألدعألن  تتتفألملجنه رلتتتةألمالمتتتفنلةألماللرمسلتتتةألنتتتعألأل ف تتت ئلألملنق  نتتتةألملف متتت لسلةأل.



 

 

ملقنتتلةألملف متت لسلةألة  تتاأل غلتترأل   تتلألل رغللتترأل لتتعألل تتهاألهتتذمألملتتاهلل ألديألر تتال،ألن تتلرمأل لتتاألدعأل
ألألعألمر م لألاهللنه ألل  لاألملف م لس أل نق  نرهألنعألنس  قألهذمألملن  فألملة  ا. هرم

  كرألهلل األملر قألرئلمأل لاألحن مألملاهلل ألماللرمس ألل  لاألملف مت لس أل نق  نرته،ألنؤكتامألدعأل
هللف ةألحن مأل  لجنه رلةألمالمفنلةألرأر ألل ألمل قألميهنلةألملر ألر لله ألملحركةألل ر م تلألنتعأل

خانتتةألل قنتتلةألملف متت لسلةأل  هللر  رهتت ألملقنتتلةألملنرك لتتةأللهتتذوألأل،ك لتتةنك ستت األمينتتةألمالمتتفنلةأل
 مينة.

رلتت لألملنتت لك ألدعألنحنتت األهلل تت مألمرفتتقألنتتعألملل هتتلألميراستت ألألمل متت  ةألخ رجلتتةدهلل تتعأل  لتترأل -
ملن تتكألهلل تتام ألملةتت س ألمللتت  ألمالةستتلعألهلل تتاألر تتكللألخ لتتةألن تترركةأل  تتأعألمي نتت األلتت ألملنمتتجاأل

لك ألل  حفللعألهللقاأللق وألهلل ت مأل ملل هتلألميراست أللت ألمي  األل ألملقامألملنحر ة.أل   لألملن 
نالستةألرم ألم أل"رت ألمارفت قألهلل تتاألر تكللألخ لتةألد نتتةألن ترركةألرر م تلألللنتت أل لسهت أللرقلتل ألملنرح تتةأل

 ملن نلةأل ملار مأل ملل رأل رقلل ألديألرحال األ األس مجهه ألل ألملنمجاألمي  ا.
 تت هلل أل لق ئهنتت ألملحجتت ر أل تت األأل  لتتاأل تتر ةألمللتتا أل"مالمتترمئل  "أل سهتت ألمهللرق تتاأللرلتتلعألنقامتتللع -

   مره .
 
 "إسرائيلياً":

 سلتت نلعألسرسلتت ه ،ألل مجتتهألأل)مللتتا (ألحك نتتة،ألدعألرئتتلمأل"مالمتترمئل  "دكتتاألخ لتترألل متت لس أل  ل تتأعأل -
هتتذوألملنتتر ألمره نتت األامنغتتةأل  لفمتت ا،أل نتتعألمل تتلاألدعأللسجتت ألنسهتت ،ألاألمتتلن أل لتتاألمارفتت قألملتتذيأل

 آريأله ر أل  هللر  روأل"  هاألن ك"ألناألسرسل ه .  لرهألمل ر ةأل"مالمرمئل لة"ألنعألنالرألنكر هأل
 تتاناألملسل  تتةألملل نتتةألمللمتتكرلة،ألمهللررمنتته ألهلل تتاأل  تتاألملجستتايألملق رتتل،أل للئتت رألد مرلتت ،ألرأجلتتلأل -

 تتتتهرم.أل كتتتت عألنحتتتت ن ألملجستتتتايألملق رتتتتلأل تتتتان مأل   تتتت أللنحكنتتتتةألأل18اخ لتتتتهأل لتتتتاألملمتتتتجعأللنتتتتا أل
 لتتاألحتتلعأللتتارمألرئتتلمألمامتترئس فألمللمتتكرلة،ألدنتتم،أل رأجلتتلألن هللتتاألاختت لألد مرلتت أل لتتاألملمتتجعأل

 درك عألملجلشأل"مالمرمئل  "،ألغ ايألآل سك ا،أل  األملجسايألملق رلأل رخفلفألملحك ألهلل له.
،أل سل نلعألسرسلت ه ،ألمامترق لةألنتعأل(رئلمألحك نةألمللا )%ألنعأل"مالمرمئل للع"ألدعألهلل األ66ردسأل -

ألنس تت هأللتت ألحتت لألُدالتتعأل تتره ألررل تتقأل  لفمتت ا.أل ر منستتاألسرتت ئجألمامتتر فاألنتتعأل  تتف ألمل تتر ة
مل هل سلةألنحكنةألمل   ألل ألنالستةأل"رل ت عأللرمتل ع"ألملخنتلمألملن نت ألهللتعألما تر  وألرمتنل أل

م ورهألمين سة،أللكسهألل أللرقررألحراألمآلعألرقال ألائحةألمره  ألناو.    رر  وألسرسل ه أل مة
 



 

 

8 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

ماحتترفلأل تت لألملقلتت ايأللتت أل"حركتتةألملجهتت األمالمتتفن "أللتت ألل متت لع،ألخ لتتاألملتت  ش،أل عأل"كلتت عأل -
مالمتتترمئل  ألللتتتلشألح لتتتةألنتتتعألملختتت فأل ملرهللتتتاألنتتتعأل تتتارماألملنق  نتتتةألملنرل ظنتتتةأللتتت ألل متتت لعأل

  ل س ع".
دكاألدنلعألمرألمل جسةألملنرك لةأللحركةأل"لر "ألج رللألملرجت ا،ألدعأل" لت ر ألملن تكألميراست ألهلل تاألم أل -

األلتت  ألدنتتمألهتت ألنح تتةألر رلخلتتة،أل رتتأر أل لتتقألكتتلألملنل لتت أل)ل نتتفةألملغر لتتةألملنحر تتة(ملةتت س أل
سرلجةألمل لئةألملر ألر   راألر ق ئلتً أل لتاألنت ألح تلأللت ألملنمتجاألمي  تاألنتعألمسمتج  أل رست غ أللت أل
ملتترؤسأل ملن تت ل ألميراسلتتةألملف متت لسلة،ألملرتت ألمرركتت األهلل تتاأل تتف ةأل  تتن األدهتتلألملقتتامأل فهتت أل
ممتتتررمرلج ألنتتتعألجتتت س ه أللحن لتتتةألملقتتتامأل ملنمتتتجاألمي  تتتاأل نتتترم  ره أل ر تتتاله ألآللتتتةألملقنتتتعأل

 مالمرمئل لة".
ناعااألنحكنةألمل   ألمل هل سلةألل أل"رلألد لا"ألمهللرق لألةفةةأل   عألل م لسللعألنعألنالسةألل ل أل -

  لتتامخلألملنحرتتل،أل ذلتتكألهلل تتاألخ فلتتةألن مجهتت األملنالستتةألميخلتتر ،ألملرتت أل  لتتاأل لتتاأل رتتلأل تتر ةأل
 مللا ألل   األنهايألململاي.

نحنتت األ تت لأل تت ئاألهللرلقتت األهللنتت ألمل جستتةألملنرك لتتةأللحركتتةأللتتر ،أل عأللقتت وألرئتتلمأل)ملمتت  ة(أل -
هلل  م،أل ملن كألميراس ألهلل ام ألملةت س ،ألست  شألنتر ر ألرحالتاألمالامر ألمينرلكلتةألملهتافألملسهت ئ أل
للن لتةألملمتف أل تلعأل)ملمت  ة(أل )حك نتةألمللتا (.أل دنت فألهللرلقت ا،ألدعأل"ماجرنت األ تلعألهلل تت مأل
 ملن تتتكألهلل تتتام ألملةتتت س ،ألدمتتتمألامتتترنرمرأل رلنلتتتقألملرسمتتتلقألملن تتترركألحتتت لألنخر تتتفألملقنتتت ل ،أل

ر ر أل ل  ألمالامر ألمينرلكلةأل رحالاألملهافألملسهت ئ ألللن لتةألملمتف ،أل   تفألملس ت   األ س  شألن
  ن ألل نلألنالسةألملقام".أل،مامرل  سلةألمالمرمئل لةألك لة

ُدهلل تتعأللتت أل  تتا ألج تتعألجستت األنالستتةألجستتلعأل تتن لألملنتتفةألملنحر تتة،ألهللتتعأل لتت  أل تت األللتت س ألنتتعأل -
منتت ألملف متت لسلةألملنحر تتةألنتترلألملمتتر  ع،ألرلنتتاألمتت   األمللتتا ألنسحتتهألر تترل ألاختت لأللألرأل

 ل لفجألد ألملمفرألل خ رج.أل48هلل  أل
رلنتتاألنحكنتتةألمامتترئس فألمل تتهل سلةأللتتر ألرحقلتتقألل   تت فألهلل تتاألنف متت األممر تته األملتت  لرأل -

 ل األد  ألهلللع،أل مهللنةألدعأل"ر رفألجس األماحرفلألك عألنس م ً ألآسذمك".أل  ت لأل ت رقألد ت ألهللتلع،أل
نتمألمالةستلع،أل عأل"راألنحكنتةألمامترئس فألسجلألمل تهلاأل لت األختفلألحتالاألنتعأل"  تعأللألس ت و"،ألد



 

 

جتت وألرملنتتً أللفتتر ألديألرحقلتتقأللتت ألنف متت األممر تته األملتت  لر،ألا عألمامتترس األملتتاألكتتلألمل تته األ
 مللل عأل ملحق  للعألملذيأل ها مألل  ل ألملقنلة".

 رهللاألجرمل األر  لتةأللمت   األماحترفلأل"مالمترمئل  "،أل هتا ألنس تتاألل نت م سلعأل تن لألملقتامأل -
 األماحرفلألمخ  رماألها ألنس تاألل ألم  ماأل رقألرم ألم .ملنحر ة،أل   هللاأل  م

  لألملنح ن ألملف م لس ألل ألملامخلألملنحرل،أل لمألس  ر،ألل ألارممةأل ن ئلةأل" عألنخ  ألسقلأل -
نس قةأل مايألهلل ر أللمل ا ألملم  ةألملف م لسلةألنق  تلألملحفت ظألهلل تاألملنمتر  س األمامترمئل لةأللت أل

س سًلتت ".أل دنتت فألس  تترأللتت ألارممتترهأل"دعألملفكتتر ألميرمنتت ألملف متت لسلةألملنحر تتة،ألل متتاأل    تتلأل  
 ن  ائأل   مهللاألملق س عألملا ل ،أل حراأل  مهللاألملق س عألملامر ريأل مالامريألمالمرمئل  ". ألرس لاألر

هلل عرألمل لاألمي لل،ألهللعألاهللنهأللن ر األ  س عأللسصألهلل األرق لصألرن للألملم  ةألملف م لسلة،أل -
الامر ألمتتت فألرلنتتتلألنتتتعألملكتتت سغرمأل متتت األملر مرتتتاألملرتتت أللر ق هتتت ألميمتتترس،أل لكستتتهألدرافأل عألم

أل-لنتن عألهللتا ألرتأةلرألهتذمألملقت س عألهلل تتاألملنمت هلل ألمينرلكلتةألل ر مت ألارفت قألمتف أل" متترمئل  "أل
 ل م لس .

مهللرق تتاأل تت ماألمللتتا ألمل تتهل س ،ألمل تتلنألس رملتتالعألملرج تت أل لتتاألماهللرتتاموألهلل لتتهأل  تت ر أل ح تتلةأل -
 ملنحر ة.األمي  األملن  ركألل ألملقامألج راأل  األميم   ألدحاألد  ماألملنم

هلللماأل رم ع،أل سهألجرسألسقتلألميمتلرألام  األ  لتاألأل"هلئةأل ؤ عألميمرسأل ملنحررلع"  لألرئلمأل -
ملخ لتتتاأل لتتتاألملنمر تتتفاأل لتتتاألرلرنتتتهأللج  تتتةأل   لتتتة،ألن تتتلرًمأل لتتتاألمعألميمتتتلرألنتتتعأل لتتتاأللحتتت أل

 هلل نً ،أل لق عألل ألمجعأل"رلن ع".أل18 نحك  أل
 
 "إسرائيلياً":

جتترموألرح تت ألنر حلتتةأل  لتتلأله   هتت أل ححتتاسألأل رتتلأل لتت رأل تتهل س أل د تتلاألآختترأل جتترمحأل  لغتتة، -
ملق مهللاألمللمكرلةألل ألملسقاألملنحرل.أل ذكراأل حلفةأل"لتالل األدحر ست ا"ألملل رلتة،ألدعأل" ت ئر أل
نعأل رم ألد  ر  ألرح ناأل  للأله   ه أل ق هللا ألرلن عأل  لسقاأل هلل األنرسه أل ل رأل هت ألنت   أل

 ج يأل جرمحأل  لغة".ل ألماحرل  ألحلاأل رلألل ألملرح ل ،ألل ألحلعألد لاألنرملقهألملنفحألمل
  لتتتاألمل  حتتتاأل ملنح تتتلألململ متتت أللتتت أل"ج نلتتتةأل تتت رألملتتتفعألمامتتترمئل لة"،ألملتتتايألكتتت هلع،أل سقتتتلأل -

ملف م لسللعألملاألماراعأل ملس وألا  نةألا لةألل م لسلةأل حلألملقنتلةألملف مت لسلة،أل م  نتةأل  تعأل
متتل ا ألل ف متت لسللعألامختتلألمتتلس و".أل  تت لألألكتت هلعأل عأل" تت هألج لتتر ألمتتلس وألاألر تتهاألديألنظهتترألل



 

 

سن ألهس كألنس  قألهللمكرلةألنسر ر أللله "،ألنلر رًمألدعأل"ملا لةألملن رلةألرس  لاأل ملا لةألملن رلة،أل مة
 هللعألملس و،أل نعأللمل رأللله أله أل الةألملس وأل دس  رأل لاألملنقام".

هلل رألنمؤ ل عألل أل  مرر ألملخ رجلةأل ما ر  األمل تهل سلرلعألهللتعأل  قهت ألجترموألممترنرمرأل غتفقأل -
  قهت ،أل ت ئًفألأل(مللتا )ملق هر ،ألل أل  األلرج هلألللهألنكرتاألرئتلمأل  رموألملمف ر ألمل هل سلةألل أل

 سهألرملألهللعألملرل  عألمينس ألنعألن ر.أل  حماألرقرلرألل حلفةألهتتررمألمل تهل سلة،ألس تررهأل
ملل  ألملةفة و،أللقاألر ألر  حاألنمألةأل غفقألملمف ر ألمل هل سلةألل ألملق هر ألملنمرنرألنسذألد هر،أل

 ةأل ملال ا،ألهللقااألخفلألمل هرألملن ن .ل ألج مةأللجسةألمل ؤ عألملخ رجل
"ألملل رلتة،أل عأل  لترألمينتعألملتامخ  أل مل تؤ عألمامتررمرلجلة،ألج لتت األدرامع،أل972  لتاأل تحلفةأل" -

للر  أل رحأل  س عألجالا،أللرل ألجنعألنل  ن األممرخ  رلةأل  نعأل  مئ ألمت اموألرنت ألملنت م سلعأل
 تتتحلفةألملل رلتتتةأل)لمتتت رلةأل(.أل دلتتت ااألملBDS"مالمتتترمئل للع"ألملتتتذلعأللؤلتتتا عألحركتتتةألملنق  لتتتةأل)

 .BDS مرمئل لة(،ألملل  ألملةفة و،أل أعألملخ   ألرهافألل نم هللا ألل ألنك لحةألملألتأل
ملفنتتت ئلةألمل تتتهل سلة،ألنخ  لهتتت ألنتتتعألر تتتللاألخ لتتترأللتتت ألأل218د تتتااألن تتت ارألغر لتتتةأللقستتت  أل -

مي نتت األهلل تتاألج هتتةأل  تت األغتت  ألد ألهلل تتاألملحتتا األنتتعألل ستت عأللتت ألظتتلألملرحقلقتت األملرتت ألرجرلهتت أل
حتتتاألملن تتت ارألدعألسرسلتتت ه ألمل تتتر ةأل"مالمتتت رمئل لة"ألنتتتاألرئتتتلمألملتتت  رموأل سلتتت نلعألسرسلتتت ه .أل رجع

متلح  لألملهتتر األنتتعألملرحقلقلتت األملح للتتةألملرتت ألرجرلهتت أل تتر ةألماحتترفلأل ملرتت ألررهنتتهأل   جرتتهأل
  لفمتت األ خل ستتةألمين ستتة،ألنتت ألمتتلؤايألحرنتت أل لتتاألمال  حتتةأل تتهأل  جتتهأللتت ألملمتتجعأللتت ألظتتلألرجستتاأل

ظتتت هرماألملرتتت أللجرلهتتت ألمللمتتت رأل"مالمتتترمئل  "ألل ن  ل تتتةأل رمتتترلعألمالهللتتتف أل"مالمتتترمئل  "ألنتتتاوأل ملن
  جرموماألنح كنره.

دهلل تتتعألملجتتتلشألمل تتتهل س ،ألهللتتتعألمتتتق  أل تتت ر خأللتتت ألنس قتتتةألنفر حتتتةألجستتت   ألنالستتتةألهللمتتتقفعأل -
 ملنحر ةأل لاألمل ن لألنعأل   األغ  ،ألا عأل   األ     ا.

 
9 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
لجستتةأل"دكتتاألمل تتلنألخنتترألح لتتاألملقلتت ايأللتت أل"حركتتةألملجهتت األمالمتتفن "أللتت ألل متت لع،أل رئتتلمأل -

،ألدعأللجسرتتهألر م تتلألهللن هتت أل لتتاألمارفتت قألهلل تتاألرفلل هتت ألرغتت أل جتت األ لتتلأل"ملن تت لحةألملنجرنللتتة
مي تترمفألملرتت ألرحتت  لأل نتتعألمللرم لتتلألدن نهتت .أل د نتتت ألمل تتلنألح لتتاألألدستتهألرتت ألمارفتت قألهلل تتتاأل



 

 

،أل رتتت ألل تتتلفأل13،أل ملنك ستتتةألنتتتعأل2011األمرفتتت قألملقتتت هر ألهللتتت  أل جستتتةأل ستتت وألهلل تتتملرفللتتتلألهللنتتتلأل
 رل  له أل م األممرنرمرألماسقم  أل ملنس كف األ لعألملنفةأل غ  أل هللا ألرن للألهذوألمل جسة.

،ألملقلت ايأللت أل"حركتةألملجهت األمالمتفن "،ألمل تلنألخنترألهللتاس ع،أل"لجستةألملحرلت ا"  لاألهللن أل -
مخر تت له أللتت ألنستت  قألنرفر تتةألنتتعألألدنتتعألملمتت  ةأل" تت اللرمجألهللتتعألمل تتحفللعألملخنمتتةألملتتذلعألرتت 

ملنتتتفةألملغر لتتتةألملنحر تتتة،أل   تتتفألمل متتتةألنفحقتتتةألمل تتتحفللعأل ركنتتتل ألميلتتت مو".أل دةستتتاألمل تتتلنأل
هللاس ع،ألهلل األملن  فألملحرأللسق  ةألمل حفللعأل ميجم  ألمل تحفلةألملرملنتةألاخر ت فأل نفئهت أل

  نفحقره .
هللتتا ألن م تتعألر  لتتةألألنتت م سلعأل جتتر حألنخر فتتةألجتترموأل  تتفأل تت ئرماألحر لتتةأل تتهل سلةأل3د تتلاأل -

 ل نق  نةألملف م لسلةألل أل   األغ  .
د تتتلاأل تتت   عألل متتت لسل عأل جتتتر ح،ألكنتتت ألد تتتلاألجستتتايأل تتتهل س أل ر تتت صأل نفئتتته،ألختتتفلأل -

 م رح  أل  ماألمللا أللنخل ألملاهل ةألجس األنالسةأل لاأللح .
ممتترسكراأل"ملحركتتةألمالمتتفنلة"أللتت ألملس  تتر ،ألاهللتت  ألرئتتلمألمل  التتةألهلل تت ألمتتف أللتترئلمألملحك نتتةأل -

مل هل سلةأل سل نلعألسرسل ه أل   لروألدل األملقرمألالرر حألن ساألمل  الةألملجالا.ألجت وألذلتكأللت أل لت عأل
نؤكتتا ألرلنته ألمل تالاألامتترق  له ،أل   لتاأل" عألجن هلرست ألررلتتاألمسرت ماألحق  هتت ألركتة،ألد تاررهألملح

قألنعألملم   األلكعألنعألملحف ظألهلل األة م ره ألمل  سلةأل ملالسلة،ألل ر عألنت أل تلعألملن  ل تةأل ت لحق أل
نعألخفلألملقس ماألملرمنلةأل تردمألنرلت األ   ترقألن تر هللةأل  خ ت ماألنهسلتة،أل نت أل تلعألملرمت لأل

 نعألخفلألسرسل ه ألم أل رم"أل.
نسلتتتتاألمل تتتتر ةألمل تتتتهل سلةألملنر مجتتتتا ألهللستتتتاأل  م تتتت األملنمتتتتجاألمي  تتتتاألملن تتتت ركأللتتتت ألملقتتتتامأل -

 ح لفاألنعألملاخ لأل لاألمي  ا.أل5ملنحر ة،ألرك األ
ل ألملنفةألملنحر ةألدر لةأل حفللعألألملم  ةألمهللرق ادنعألذكرأل حفل عألل م لسل ع،ألدعألدجه  أل -

 ل م لسللع،أل رهنةأل"رمرلاألنل  ن األحم مة".
 د ا ألنمر  س عألهلل األحرقألنرك رلعألل ن م سلعألل أل رلةألد أل ف ،أل ن لألغراألرم ألم . -
 تتاناألمل جستتةألمل تتل لةأللتت ألجمتترألمل ر تت وأل  لتتامخلألملنحرتتل،أل هللتتااًمألنتتعألملنتت م سلعأللتت ألملقرلتتة،أل -

 نتت ،أل تك سألل  تتر ةألمل تهل سلةألنتتاألنغست ألملتترماأل"مالمترمئل  "،أللتت دفأل لل متت ،ألميمت  األملن
ملن قتتاأل تتت"هرملل"أل)ملظتتل(،أل ذلتتكألهلل تتاألخ فلتتةألرحرلنتتهألمللس تتريألنتتاألدهتت ل ألجمتترألمل ر تت وأل

  ر  لهأل  رره أل رنله أل كللألنعألملره .



 

 

ل هلاألد  األ حا ألملرحقلق األنعألمل ر ةألمل هل سلةأل"ن ح ش"،أل لا ألرقال ألمل ر للعأل  ر  ألم -
 للق األم  ألملقلل عألل نح كنة.

دل ااألن  ارألخ  ةأللتأل"ل م لعألمللت  "،ألدعألماجرنت األملنركت يألي ت لل ألحركتةأللتر أل ملنست  قأل -
لتت أل  تت األغتت  ،ألمرختتذ مأل تترمرًمأل  الجنتت األ رجنلتتاألمللنتتلألملرسظلنتت أللتت ألملق تت ا،ألمحرج جتتً ألهلل تتاأل

(ألنتتاألنتت ظف ألملمتت  ةأل جتترموماألرئتتلمألمتت  ةألرم ألم ألنحنتت األهلل تت مأل)رئتتلمألملحركتتةأل ملمتت  ة
  غ  .

ن م ستً ألنتتعألنست  قألنرفر تتةألأل20 تساأل تت ماألمللتا ألمل تتهل س ،ألحن تةألمهللرقتت ااأل ممتلةأل  لتتاأل -
   لنفةألملنحر ة.

 ملرتتت ألآخرهتتت ألأل،هتتت دكتتتااأل"ملج هتتتةألمل تتتل لةأللرحرلتتترألل متتت لع"،ألدعأل"ممتتترهامفألماحتتترفلأللقل امر -
ملخ لتتل،ألهتت ألنح  لتتةألل  تت ةأل تتارمعألجتت  ر،ألهللقتتاألاهتت ألنس لتتهأللجتترألمللتت  أل نالستتةألألمهللرقتت لألملقلتت اي

 المك األ  األملنق  نةألملر ألرحنلألملج هةألمل ل لةألل مئه ".
د لاأل  األل م لس ألل ألردمتهألجترموأل  تفقأل ت ماألمللتا ألملر ت صألملن ت   ألهلل لته،ألختفلأل -

ن مجهتت األلتت أل رلتتةألكتت  رأل تتن لألنالستتةألرم ألم ،ألد  قتتاألللهتت ألملقس  تتلألمل تت رلةأل ملغتت  ألملنمتتللأل
 ل ان ا.

التتةألمللتتا ألمل تتهل س أل نالستتةألملرن تتةأللتت ألملتتامخلألملف متت لس ألملنحرتتل،ألنستت ًاألهتتاناألجرملتت األ   -
 ل م لسًل ألل ألح ألملر   أل  لنالسة،أل اهلل سألهللا ألملررخلص.

"ألخ لتتاأل ركتت األ" لتتاألملحتت مرألملتت  س ألملف متت لس ،أللكتتْعألهلل تتاألاهللتت ألملقلتت ايأللتت أل"ملج هتتةألمل تتل لة -
 تل س ،ألاأللت ألملغترفألملنغ قتة،أل األدم مألملنك  فةألملل سلة،ألاللًةأل محاً ،أل رحاألمل نم،ألدن  أل

 مجررمرًمأللن ألم قألنعأل)ج ه األهللرا(".
دل األنكرتاألملهلئتةألملقل التةأللألمترسألمعأل" امر ألن ت حةألملمتج عألمل تهل سلةأللرحتاأل متن ألجالتامأل -

دمتلرمأل لتاألملقمت ألأل40(".أل د نت ألملنكرتاألمعأل" امر ألملمتج عألسق تاأل6امخلألمتجعألملسقتاأل) مت أل
  سفحة".ألملجالاألهللااألنسه ألنعألمجس ألج   ا

مهللرق تتاأل تت ماألمللتتا أل"مالمتترمئل  "،ألهللتت نًفألل متت لسلً أل لتتاأل  تت  رهأل  لر تت ص،ألختتفلألنفحقرهتت أل -
ألنعألمللن لألملف م لسللعألل أل  ا أل  رأل  هرألجس األ رقألملقامألملنحر ة.  للاال

مهللرق تاأل ت ماألمللتا أل"مالمترمئل  "،أل ت  ً ألل مت لسلً أل تراألملحتر ألمال رمهلنت أل نالستةألملخ لتلأل تت هلل أل -
 مكلع.حل  رهأل



 

 

مترل  سلةأللت أل تؤر أل"ه ل للتل"أل تن ل ألرم ألم ،ألل حتاماألمُك فألملسق األهللعألهللن ل األ س وألجالا أل -
ا عأل ج األر  رل أل"  س سلة"ألنعأل  لألم   األمللا أل"مالمترمئل  "ألل ست وألر تكألمل حتاما.أل رلر ترأل
أل"ه ل للتتل"أل تتتؤر ألممتتترل  سلةألغلتتترأل  س سلتتتةأل لتتتقألملقتتت س عأل"مالمتتترمئل  "،أل هتتت ألنق نتتتةألهلل تتتاألدرمللأل

 ا عألن  ا ةألنعألملحك نةأل"مالمرمئل لة".أل1998األهلل  ألئلسةألرم ألم ،أل دس ل م لسلةأل ن ل ألنا
 

 "إسرائيلياً":
نهتت جرألنتتعألمل تت  األمللهتت ايألنتتعألهللتتا ألا لأللتت ألأل300ذكتتراألملقستت  ألملل رلتتةألملمتت  لة،ألدعألسحتت أل -

 مل هل س .ملل ل ألمل   عألرلألد لاألميم  األملنق لأللرجسلاه ألل ألملجلشأل
)لتت  لرألحتتراألألماللكرر ستت ألل تتحلفةأل"جلتتر ملل أل  متتا"أل عألملفرلتتقألمينستت ألملنرملتتق تت لألملن  تتعأل -

 نخ  رمرهألالسق ذوألنعألهلل رماألأل(ماحرفل)لل رن ع،أل  األملنم هللا ألنعأل ر ةألألمللا (ألدللغا ر
ملنمتتر  سلعألملغ نتت لعأللتت ألحتت أل"نئتتةأل تتل رل "ألملتتذيأللق ستتهأللهتت األنر رلتت عأللرلنتت عألملخانتتةأل

 ل ألملجلشأل  كلألن  ق.
لقستت  أل"ملل  تتر ألملل رلتتة"،أل تتأعأل"ملنسقتتذأل لللتت األ تت رألهللةتترألهلل تتاألهلل تت  ألس متتفةألامختتلأل تتسا قألذكتراألم -

نرتترألنتتعأل تت   وأل)كرلتت األلتت  (".أل دنتت لاألملقستت  ألملل رلتتة،أل تتأعألأل300نتتعألملك كتتلألل لتتاألحتت مل أل
"ملنسقذأل لرأل  لخ رأل د لاألنعألملنس قةألنجن هللةألنعألمي ف ل،أل    أل  الر ت لألهلل تاألنهسامت أل

 ملنرفجرما".
أل لتاألمل رم لتلأل رراألمل - نحكنةألملل ل ألمل رم ل لة،ألرم ل ألمت   األمللتا أل"مالمترمئل  "،ألنمتر  سً أللترع

 تتتراألنالستتتةألستتت   مأل) تتتن لألملقتتتامألملنحر تتتة(.أل ذكتتتراألأل لتتتاألمعأل رتتتلألل متتت لسل أًلأل2004د مختتترأل
 تتتتحلفةأل"لتتتتالل األدحرستتتت ا"ألملل رلتتتتة،ألدستتتتهألمتتتتلر ألرمتتتت ل ألملنمتتتتر  عألملق رتتتتلأل ستتتت وألهلل تتتتاأل  تتتتاأل

"،أل لتتتاألدعألرن كستتتاألمل تتتر ةألمل رم ل لتتتةألنتتتعألمهللرق لتتتهأللتتت ألهللن لتتتةألن تتترركةألنتتتعألمل تتتر ةأل" متتترمئل  ع
 .2005ملا للةأل"مسرر  ل"،أل س ًوألهلل األنذكر ألمهللرق لألنعألرلألد لاأل اراألهلل  أل

 ت لأل  ئتاألملنس قتتةألملجس  لتةأللتت ألجتلشألمللتتا أل"مالمترمئل  "ألملتت لأل منلتر،أل عأل"حركتتةألحنت مألغلتترأل -
راألنمرق  لة".أل دن فأل منلر،أللت ألحتالاألنلسلةأل  لر للاألح للً ،أل نعألذلكألله ألرلاألمللا أللح

سق رتتتتهألمل تتتتح لةألملل رلتتتتةأللتتتت ألنلتتتترلألرل لقتتتتهألهلل تتتتاألمل تتتت ر خألملتتتتذيألمتتتتق أل تتتت ينمألجستتتت   أل
هللمتتقفع،أل تتأعأل"حركتتةألحنتت مألغلتترألنلسلتتةأل  لر تتللاألح للتتً ،أل لكسهتت ألر م تتلأل ستت وأل  رهتت أل رلتتاأل

 سفمهأللحراألنمرق  لة".
 



 

 

10 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

"حركتةألملجهت األمالمتفن أللت ألل مت لع"،ألمل تلنألس لتذألهللت م ،ألدعألألدكاألهللنت ألملنكرتاألململ مت أللتت -
 رمرألمل جسةألملرسفلذلتةأللنسظنتةألملرحرلترأل لقتاألج متةألل نج تمألملت  س ألنتعألا عألن ت ركةألحركرت أل
"حنتتتت م"أل "ملجهتتتت األمالمتتتتفن "أل أستتتتهأل"خ تتتت  ألاأللنكتتتتعألدعألرمتتتت ه أللتتتت ألحتتتتلألن تتتت كلألمل تتتتلاأل

لتتذيألسمتتلاأل للتتهألنستتذألمتتس ما".أل دنتت فألملف متت لس ،أل األلنكتتعألدلنتتً ألدعألرقر ستت ألنتتعألملر ملتتقألم
هلل م ،أل"هذوألخ   ألاأللنكعألهلل األمال تفقألدعألرفلتاس أللت ألهتذوألملظتر فألمل تل ة،ألملرت ألسلل ته أل

  رلل ه ألملنس قةأل  كلألهلل  ".
هاناأل  ماألمللا ألمل هل س ،ألنس  لألةفةةأل هاموأل دملرألل أل رلر ألالرألد  ألن لل،أل مت  ما،أل -

  نح لظةألرم ألم ،أل م ألملنفةألملنحر ة.
 تترراألمل جستتةألملنرك لتتةأللتتت"حركةأللتتر "،ألملن ملقتتةألهلل تتاألر تتكللأللجسرتتلعأللفهللتتاماألملك نتتلألاسلقتت األ -

 ملنج مألمل  س .
 تت لألدنتتلعألهللتت  ألرئ متتةألملمتت  ةأل،ألمل لتتاألهلل تتاملرحل ،أل"هلل لستت ألملحتتذرألنتتعألنخ  تت األماحتترفلأل -

لره لتتتتاألملقتتتتامأل  ستتتت وألكستتتتلمألنقانتتتتةألل ستتتت وألملهلكتتتتلألملن هللتتتت  ،أللجتتتتاألداألسغفتتتت أل األسستتتت  ألهلل تتتتاأل
اسر  ر".أل دن فألهلل املرحل :أل"هلل لس ألدعألسحذر،ألل لنن سةألمالمرمئل لةألرق لأل عألسرسل ه ألذئاألم

جرل أللح  لألدعأللأخذأل ةأروأل لكنلألخ رهألل ألملقام،أللقت  أل فتر ألمي ت ماألن ترهللةألل نمتر  سلعأل
 ."ك أللاسم مألنقام رس أل لرحع  مألده س 

ح نتت األ تتسعره أل أسحتت وألنرفر تتةألن م ًستت أللتت ألنتتامهن األ م رأل12مهللرق تتاأل تت عماألمللتتا ألمل تتهل س ،أل -
فةألملنحر ة.  نعألملنع

دكتتتتتاألملقلتتتتت ايأللتتتتت ألحركتتتتتةألحنتتتتت مأل تتتتتفحألمل را لتتتتتل،ألدعألملرف هنتتتتت األ تتتتتلعألحركرتتتتتهأل "ملرلتتتتت رأل -
مال تتفح "أللتت ألحركتتةأللتتر ألملتتذيأللر هللنتتهألنحنتتاألاحتتفع،أللتتلمأللق تتعأل رلتتقألملن تت لحةأل رلتتعأل

سظنهتتت ألأل تتترهلللةألملتتترئلمألنحنتتت األهلل تتت م.أل د نتتت ألمل را لتتتلأللتتت ألك نتتتةأللتتتهألختتتفلأل ر تتتةألهللنتتتل
"ملنج تتمألملف متت لس ألل رنكتتلعألملتت  س "،ألدعأل"هتتالس ألنتتعألملن تت لحةألملنجرنللتتةألهتت ألمسقتت ذألغتت  أل
 حتتا األ ستت وأللتت ألملنؤممتتةألملف متت لسلةأل  رلقتتةألر ملقلتتة،ألحرتتاأل معأل ملتتقألملتترئلمألهلل تت مألسحتتعأل

 ج ه  ع.



 

 

مهلل تتعألج رلتتلألملرجتت ا،ألمنتتلعألمتترألمل جستتةألملنرك لتتةأللحركتتةأل"لتتر "،ألمعألمل جستتةألملرسفلذلتتةأللنسظنتتةأل -
آا/دغمتت م،ألل حتتاألرحالتتاألأل12ملرحرلتترألمتترجرنعأل رئ متتةألنحنتت األهلل تت مأللتت  ألملمتت األملنق تتلأل

ألن هللاألمسلق األملنج مألمل  س .
دهلل تعألةفةتةأل تحفللعألنلرق تلعأللت ألمتتج عألملمت  ةأل  لنتفةألملنحر تة،ألخ نته أل نترم ً ألنفر حتتً أل -

رمئ ألهللتتتعألمل لتتت  ،ألمللتتت  ألملخنتتتلم،ألمحرج جتتتً ألهلل تتتاألرنالتتتاألمهللرقتتت له ،أل تتتره ألممتتترسااأللقتتت س عألملجتتت
 مالكرر سلة.

  ركألهلل رماألمل حفللعألل أل  فةألمحرج جلةألل رسالتاأل  هللرقت لألمل تحفللعألنتعأل  تلألدجهت  ألدنتعأل -
عألختفلألمل  فتة،ألملرت ألسظنهت ألنسرتاسألمالهللفنتلعأل ألل ألملنفةألملنحر ة.أل   لاألمل حفلألملم  ة

 ملف م لسللعألل ألملنفةألملنحر ة،أل  اللرمجألملف ريألهللعأل نفئه ألنعألمج عألملم  ة.
لنحكنةألملل ل ألمل هل سلة،ألرخفللألحك ألملمتجعألملفل ت أل حتقألمل فتلألملف مت لس ألدحنتاأل رراألم -

نس  تتر ،أل لتتاألملسظتترأللتت ألمامتترئس فألملتتذيألرقتتا أل تتهألنحتت ن ألملتتال األل نحكنتتةألملل لتت ،أل لقتت أللنتت أل
س تتتررهألملن م تتتعألملل رلتتتة.أل د تتت راألهتتتذوألملن م تتتعألدعألملنحكنتتتةألملل لتتت ألمل تتتهل سلةأل تتترراألخفتتتلأل

دهلل م أل س تف،أللت ألحتلعألرلنتاألملنحكنتةألأل9هلل ن ألملاألأل12 ألنعألملحك ألمل  ارأل حقألنس  رأل
مامرئس فأللت ألملجت وألملةت س ألنتعألملحكت ألمل ت ارأل حقتهأل ملنرل تقأل  لغرمنتةألملن للتة،أل د قتاألهلل تاأل

ملتتتفأل تتتلقلأللنمتتتر  عألةتتت ع،ألمل تتتذلعألأل80دلتتتفأل تتتلقلألل نمتتتر  عألملق  تتترأل أل100التتتعألغرمنتتتةأل
 .2015ئلف"ألهلل  ألد ل  ألل ألهللن لةألمل لعألملر ألجراألل ألنمر  سةأل" مغ األ أل

 تتا ألنمتتر  عأل تتهل س ألهلل تتاألاهتتمألةفةتتةألد فتت ل،أللتت أل  تتا ألمتت  معأل  لقتتامألملنحر تتة،أل رمتت األد -
 له أل جرمحأل  فاأل  لنر م ة.

مهللرق األ  ماألمللا ألمل هل س ،ألةفةةألن  لعألنعألامخلألنمجاأل"د  ألهرلتر "أللت أل  تا ألمللل رلتةأل -
 خ رجلة،أل ملل األ نحر ل ره. رقألنالسةألملقامألملنحر ة،أل لاألم رح  ألملنمجاأل خ عألد  م هألمل

    ع،أل ر  صأل   أل هل سلةألخ  ةألم رحناأل  ا أل لاألرلن أل ن لألغراألرم ألم .أل7د لاأل -
 تت  عألنتتعألنس قتتةألملخ لتتل،ألجستت األأل5دهلل تتعألجتتلشألمللتتا ألمل تتهل س ألمهللرقتت لألخ لتتةألنك ستتةألنتتعأل -

ملنتتتتفةألملنحر تتتتة،أل هللتتتت ألدسهتتتت ألكتتتت س مأللخ  تتتت عأللرسفلتتتتذألهللن لتتتتةأللامئلتتتتةألنرك تتتتةألامختتتتلألميرمنتتتت أل
 .1948م لسلةألملنحر ةألنسذألهلل  ألملف 



 

 

 
 "إسرائيلياً":

دهلل عأل  ئاألملنس قةألملجس  لةألل ألجتلشألمللتا ألملجسترملألدلت لأل منلترألدعأل" مترمئلل"ألمتر س أل"مللت ئقأل -
مانس ألنق  لأل   األغ  ألحراأللت ألك فست ألمينترألحر ت ألجالتا ألنتعألحنت ماألاعألنةتلألهتذوألملحتراأل

ل ررهتتت ".ألجتتت وألكتتتف ألملجستتترملألختتتفلألملجتتت  ألمتتترك عألهلل التتتةأل ن تتترر ألنتتتعأل جهتتتةألسظرستتت أل لهتتت ألنتتت أل
 تحف أل انتتهأللتت  ألدنتمألل نرممتت لعألمللمتتكرللعألملتتذلعألرملقت وأللتت ألج لتتةأل تراألحتتا األ  تت األغتت  ،أل

  لق أللن ألك فهألملل  ألملخنلم،ألملنرمملألمللمكريأللن  عأل"لالل األمحر س ا"ألمالكرر س .
 ألملنمتتجاألمي  تتاألاأل  لتتاأل تتحلفةأل" متترمئللألمللتت  "أل عألرتتامهللل األمي نتتةألميخلتتر ألملرتت أل تتهاه -

رتت ملألرتتؤةرألمتت   ألهلل تتاأل"مالمتترمئل للع"،أل رج تتاألذلتتكأللتت ألهللتتا ألهللتت ا ألمللف تت األملا   ن متتلةألنتتعأل
ميراعأل لتتتاأل  للرهتتت أل هللتتتتا ألممتتترئس فأل"ملمتتتت  ةألملف متتت لسلة"ألملرسمتتتلقألمينستتتت ألنتتتعأل" متتتترمئلل".أل
أل دنتتت لاألدعألر لتتت األ تتترمرأل نتتتعألمل  م تتت األماللكرر سلتتتةأللتتت ألنتتتامخلألملحتتتر ألملقامتتت ألرؤكتتتاألدع
" مرمئلل"ألل ألرأخذأل لتلعألماهللر ت رألرأةلرمرتهألململ متلةألملنحرن تة،أل هت ألنت أللنكتعأل  تفهأل أستهألحتلأل

 ركرلك أل خ أأل مررمرلج .
 

11 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

دهلل عألم لةأل حفللعألمهللرق ره ألميجه  ألمينسلةأللت ألملنتفةألملنحر تةألختفلألمللت نلعألملن نتللع،أل -
 غلرألملن رر.مالنرماألهللعألمل ل  ألمحرج ج ألهلل األمهللرق له أل

سفتتاألهللنتت ألملنكرتتاألململ متت أللحركتتةأل"حنتت م"أللتت أل  تت األغتت  ،ألا.أل تتفحألمل را لتتل،ألديألهلل تت أل -
 نتت ألسمتت رهأل" ك لتتةألميس نتت ل"ألملرركلتتةأل لتتاألن تتارألن ع تتعأللتت ألحنتت مأللقتت لأل عأل لتت ا ألكر ئتتتاأل
هلل ملتتالعألملقمعتت  ،ألملجستت حألمللمتتكريألل حركتتة،أل تتاعناألل قلتت ا ألململ متتلة،ألخ عتتةألنتتعألدر لتتةأل ستت ا،أل

نعألمي ن األملفأل سم سلةألل أل   األغت  .أل رتاهلل أل  يمت مأل لتاأل حتاماأللترم ألمل مت ألل رل نلأل
  دنس .

حتتذ رألهللنتت ألمل جستتةألملنرك لتتةأللحركتتةأللتتر أل نفتت لألملرل ئتتةأل ملرسظتتل ألللهتت ألجنتت لألنحلمتتع،ألنتتعأل -
خ تت ر ألملنرح تتةألملح للتتة،ألن تتااًمألهلل تتاألنتتر ر ألهللقتتاأل"ملنج تتمألملتت  س "أل هللتتا ألرهتتعألذلتتكأل تتحرما أل

ألحركةأل"حن م".



 

 

األ تت ماألمللتتا ألمل تتهل س ،أل تتل العألمةستتلعأل  تت اراأل  ر هنتت ،أل لتتاألممتترهاملهن أل سلتترمعألمهللرق تت -
 .ل أل حرألغ  ألدم حره 

غت ارأل لتاأل لت ايألل ت ئ  أللنةتلأل"مل جستةألمل  سلتتةأل مالمتفنلةألل رك لتل"،أل  ت األغت  ألهلل ترألنل تترأل -
"مل لتاألرل أل لاألملل  نةألملن رلةألملق هر .أل   لألملس  قأل  م ألحركةأل"حنت م"ألحت   أل  مت :أل عأل

 خ تتلة،ألنتتسه ألهللنتت مألملنكرتتاألململ متت أللحركتتةألحنتت مألر حتت ألن تترهاأل  تتفحألأل18لنتت أل
مل را لتتتتل،أل ملقلتتتت ايأل  لحركتتتتةأل متتتتن هللللألمي تتتتقر،أل ملقلتتتت ايأل حركتتتتةألملجهتتتت األمالمتتتتفن ألخ لتتتتاأل

ألمل  ش،أل ملقل ال عألل ألملرل رألمال فح أللحركةأللر ألد رفألجنلةأل ن جاألد  أل ن لة".
ألملف متتت لسللعأل،ألختتتفلألن مجهتتت األ تتتلعألهلل تتترماألمل تتت  عد تتتلاأللرتتتاأل جتتتر حأل  تتتفاأل تتت لخ لر  -

    ماألمللا أل"مالمرمئل  "أل ن لأل   األغ  .
كرنلرمت ر"ألألملنق نتةألهلل تاألدرمنت ألمترمئل  "،أل ف تلعألامختلألنمتر  سةأل"مهللرق األ ت ماألمللتا أل"مال -

   ا أل لاألدنرأل ن لألنح لظةألملخ للأل  لنفةألملنحر ة.
أل

 "إسرائيلياً":
ُرخ تت ألال  نتتةألهللتترلألهللمتتكريأللتت ألنالستتةألألة(مل تتهل سل)قتت ماألمل"ألملل تتري،أل عألف تت لألن  تتعأل" ملتت -

احتترفلألل متت لع.أل د نتت ألملن  تتع،ألدعألأل70ملقتتامألملنحر تتةألمللتت  ألملقتت ا أل نس متت ةألملتتذكرسألملتتتأل
  لتتتترألملةق لتتتتةأللتتتت ألحك نتتتتةألماحتتتترفلألنلتتتتريألرلغلتتتتفألم رتتتترحأل   نتتتتةألمللتتتترلأل رنتتتتنلسهألنتتتتنعأل

راألل لتت أل  لقتتامأل هتت ألمي لألنتتعألس هللتتهأل"ملنس متت  األمالمتترمئل لة"،ألن تتلرًمأل لتتاألدستتهألمتتلجريأللتت أل تت 
 هلل ًن أل ن  ركةألا    األ   ئرماأل آافألملجس ا.أل45نسذأل

 تتررألرئتتلمألدركتت عألجتتلشألمللتتا أل"مالمتترمئل  "،ألغتت ايألآل سكتت ا،ألنتتس ألنهنتتةأل لتت ا ألمتتفحألملجتت أل -
ل تت موألهللنتتلك ألستت ركلعألخ فتت ألل تت موألدنلتترأل ل تتل،ألملتتذيألدسهتتاألنهتت  ألنس تت هأل لتتاألخنمتتةألدهللتت م أللتت أل

أل10 ن ألخانةأل  لجلش.أل رت ألمالهللتفعألرمتنل ألهللتعألملرللتلع،ألدنتمألملخنتلمألهللأل40نس  هأل  لاأل
آا/دغمتتتت م،ألنتتتتعألختتتتفلألنرممتتتتل ألمحرف للتتتتةألدجرلتتتتاأللتتتت ألنقتتتترأل  مر ألملحتتتتراأللتتتت ألرتتتتلألد لتتتتا،أل
  ن  ركةأل  ا ألملجلشأل   لرألملحراألدللغا رأللل رن عأل دهللن وألهلئةألميرك عألملل نةأل  لجلش.

نحتتترر(ألاألل تتتا  عأل تتترمو ألرئتتتلمألحك نتتتةألملأل-%67دكةتتترألنتتتعألة ةتتت ألملجنهتتت رأل"مالمتتترمئل  "أل) -
هتتذمألنتت ألدظهتتروألممتتر فاألرديألأل. سلتت نلعألسرسلتت ه ألنتتعأل نتت ل ألملفمتت األملرتت ألرحتت  ألح لتته)ملكلتت ع(أل

دجررتتتتتهألهلئتتتتتةألمالذمهللتتتتتةأل"مالمتتتتترمئل لة"أل  لرلتتتتت  عألنتتتتتعأل تتتتتركةأل" تتتتتل  ف"ألملنرخ  تتتتتة.أل دظهتتتتترأل
دنتمألملخنتلم،ألألمامر فاألملتذيألُس ترألهلل تاألملن  تعألماللكرر ست ألل ذمهللتةأللت أل ت كةألمالسررستا،



 

 

%ألاألل ملقتت عألسرسلتت ه ألملتترديأل  ره نتتهأل"ل  تتح لةأل مللمتت رأل نح  لتتةألرسفلتتذألمسقتتفاألهلل تتاأل53دعأل
 %ألنؤلامأللهذمألماره  .47ملحك "،ألنق  لأل

 
12 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
  لألس ئاألرئلمأل  الةألملس  ر ،ألهن  ألد ت ألدحنتا،أل عأل"ملج متةألملرت ألحنتره أللت أل  التةألملس  تر أل -

مل  التتةأل   لتترألمار تت اا،ألدلتت األ تترم،ألم ر تتراأللقتت ألهلل تتاألملج ستتاألملنهستت أل ك ستتاألنتتعأل امر أل
ج مةألهللنلألنهسلةألننعألج م األمللنلألملكةلر ألنتعألملت  رموأل ملنمتؤ للعأللت ألملحك نتة".أل لتأر أل
راألد تت ألدحنتتاأل لتتاألملنتتجةألملرتت ألدة ررهتت أل لتت ر ألملقتترم،ألملنلتتر فأل رحرلنتتهألهلل تتاألمللتترا،ألل  التتةأل

مل  التتتتة،ألهلل تتتت ألمتتتتف ،أللتتتترئلمألملحك نتتتتةألمل تتتتهل سلة،أل سلتتتت نلعألألملس  تتتتر ،أل كتتتتذلكألاهللتتتت  ألرئتتتتلم
 سرسل ه ،ألل ل ر ألمل  الةأل ملنالسة.

 اناألمل ر ةألمل هل سلة،ألائحتةألمرهت  أل حتقأل تقلقلعألنتعألنالستةألد ألملفحت أل" رهنتةألرأللتاألرسظتل أل -
"،أل لقًتت ألل لتت عألمل تت   ك.أل  حمتتاألمل لتت ع:أللقتتاأل امهللتتش،أل حلتت   ألمتتفح،أل مار تت لأل لنلتتلألدجس تت ع

هلل ًنت (،أل سلتل ألهلل تاملكرل أل  مت ألج ت رلعألأل25مهللرق لألمل   لعألنحنت األهلل املق مت ألج ت رلعأل)أل"جرس
رن  /ل لل ألملن ن ،أل دسعهأل دةس وألرفرلشألمل لتا،ألهللةترألهلل تاألأل17هلل ًن (ألنعألد ألملفح ،ألل ألأل20)

 ن ماأل   رأللرسظل ألامهللشأل هلل األم  ألمل لاأل سا لةألنعألس األك رلألغ مر ف".
  م ألملنف نلةألملم نلةأللألن ألملنرحا أللحق قألمالسم عأل"س لرألأل  لاألرمللس أل نامم س ألملنرحاةة -

  لق قألمل الاأل  موألملراه رألملن راألل ألنمر سألحن لةألحق قألمالسم عأل مي ن األمالسمت سلةأللت أل
غ  ".أل م نحاألملنف نلةألل ألر رل ألله ألمسهأل ل ألذر  ألمل لفأل   لرغ ألنعألارج األملحرمر أل

،أل حرتاأل غت  أل  لكهر ت وألهللتعألمتاألمت هلل األل نلتألهت ألر  لتاملنررفلة،أللت ألرت األملفرترماألملرت أللتر أللل
د لألنعألدر عألم هلل األل ألدغ األميحل ع،أل لرركألهذمألمل نعألرأةلرًمألخ لرًمألهلل تاألنمتر سألرت للرأل
ملختتان األمل تتحلةألميم متتلةأل ملنلتت وأل ختتان األمل تترفألمل تتح ،أل معألمسق تت األملكهر تت و،أللهتتااأل

 ر ج عأل لاألرهلل لةأل حلةألهلل ج ة.حل  أل رل وألملفئ األملنهن ة،أل خ   ً ألدؤلئكألملذلعأللح
دكتتاألن تتارأللتت ألمل لتتاألما تتللأل تتأعألسمتتلاألملتترئلمألمانرلكتت ألا س لتتاألررمنتتاأل ن ل ةتتهألل  تترقأل -

ما م ،ألج رلاألك  سلر،ألمل لأل رلقةألملن ل األملخ صألج لم عألغرلس فا،أل س ئ ةألنمر ت رأل
 لة"أل تتلعألمينتعألملقت ن ،ألالستت ألن  تعألمل تهرألملنق تتلألل كلت عألمل تتهل س أل هتافألالتعأل"هللن لتتةألملرمت

ألحك نةألرلألد لاأل م  ةألرم ألم أل ان ألنعألدجلألملر  لألارف قأل.



 

 

م رحنتاأل تت ماألمللتتا أل"مالمترمئل  "،ألنستت  قألنخر فتتةأل ترقألنالستتةألجستتلعأل تن لألملنتتفةألملنحر تتة،أل -
  مسر راأل نحل ألملج نلةألمللر لةألمينرلكلة.

األ  لقتتام،ألمهللرق تتاأل تت ماألمللتتا ،ألمتتلا ألل متت لسلةأل لتتاألرسفلتتذه ألهللن لتتةأل لتتعأل تتراأل تت األمللتت ن أل -
 دمفراألهللعأل    ةألجسايأل هل س .

ك تتتفألنمتتتؤ لألن تتتفألمامتتترل  عأللتتت أل تتتن لألملنتتتفةألملغر لتتتةألغمتتت عألاغ تتتم،ألدعألنمتتتر  سلعأل -
نستت األنرتتسقفأللتت ألهللتتا ألنمتتر  س األ تتهل سلةأل م لتتةأل نح لظتتةألستت   مأل  نحل هتت .ألأل29 نتتل مأل

ملنمر  سةأللت ألنس األنرسقفألامخلألأل11   لأل عأل ه لسةألنعألنمر  سهأل"ملرمه ر"أل  ن مأل  نعأل
ملنس قتتةألملجس  لتتةأللقرلتتةأل تت رلع،ألكنتت أل تت  ألنمتتر  س أل"هللستت ا"ألمل م لتتةألغتتراألستت   مأل تتلعألنتتالسر أل

أل9نس  لألنرسق ةأل راألحا األملنمر  سة،ألللن أل   ألنمر  س عأل  نعألأل9س   مأل   لكر أل  نعأل
 نس  لألنرسق ةألمخرسألغراأل رلةأل   لعألغراألس   م.

أل
 "إسرائيلياً":

:ر ألممرئس فألملرسملقألمينست أل  تكلألغلترألهلل ست ،ألرغت أل هللتفعألرئتلمألدكااألن  ارألهلل رلةألدسهأل -
ملمتت  ةألنحنتت األهلل تت مأل  تتعألك لتتةألمللف تت األنتتعألماحتترفل".أل سقتتلألمل تتحف أل"مالمتترمئل  "أللتت أل
ن  تتعأل"ن سلرتت ر"ألملل تتري،أل تت  ن أل لتتامر،أللتت ألرقرلتترأللتتهألهللتتعألن تتارألدنستت أل تتهل س ألدستتهأل"رتت أل

 ذلك".ألممرئس فألملرسملقألمينس أل لكعأللعأللر ألمالهللفعألهللع
"،ألسرتت ئجألممتتر فاأللحتتصألن م تتفألنسرمتت  ألمللنتتلعألململ متت أللتت أل20 تتراأل"ملقستت  ألمالمتترمئل لةألس -

%ألنتتتتتعألملن تتتتت ركلعأللتتتتت أل26ملكلتتتتت عأل  موألنمتتتتتألةأل رلتتتتتاألسرسلتتتتت ه ألل هلل نتتتتتةألمللنتتتتتلع،أل  جتتتتتاألدعأل
مامتتر فاأل تت ل مأل عأل هللتتل ألحتت األمل لتتاألمللهتت اي،ألسفرتت ل أل لسلتتا،ألهتت ألميسمتتا.أل لتت ألملنرر تتةأل

ملتت هللل ألمل لكتت ايألملتتذيألمهللرتت لألململ متتةألنستتذألهللتت نلع،ألجتتاهلل عألمتت هللر،أل ملتتذيألملة سلتتةألجتت وألممتت أل
%ألنعألملن  ركلعألل ألمامر فا،أل هللق هألمل  لرألمل لك ايأللمرمئللألك رم،أل20ح  ألهلل األاهلل أل

 %،ألملفلاألدعأل لسلاألل  ألل ألد م  ألنسرم  ألح األمل لك ا.12ملذيألح لألهلل األ
ره أل تت" مرمئلل"،ألنتعألخ ت ر ألملر جهتت األحتذعراألنؤممتةألرلستاأل أ نتت األمللهت األلت ألمللت ل أل هللف تت -

ملم  لةألملر أللر س ه ألملن لاألنعألله األملل ل ألرج وأل" مرمئلل".أل   لألرئلمألمل ك لتةألملله التة،ألسرت عأل
 لرمسمتتك ،أل عأل   هللتت األك لتتر ألنتتعأللهتت األمللتت ل أل  رتتاألررخ تتاألهللتتعأل" متترمئلل"أل اهللنهتت ،أل متت األ

 مل م األملحك ن األ"مالمرمئل لة".
 



 

 

13 /8 /2017 
 ًا: فلسطيني
مهللرق تتاأل تت ماألمللتتا ألمل تتهل س أل ملتتا أل  تتقلقألنسفتتذألهللن لتتةأل"ح نتتلش"أل لتتاألنامهنتتةألنستت له أللتت أل -

  رلةألك  رأل ن لألنالسةألرم ألم أل م ألملنفةألملنحر ة.
تتتتلألرئتتتتلمأل - هلللمتتتتاأل رم تتتتعألمتتتت   األمللتتتتا ألمل تتتتتهل س ألأل ملنلرق تتتتلع"ألهلئتتتتةأل تتتتؤ عألميمتتتترس"حنع

   لعأل ملنلت  لعألملتذلعألللت س عألملنمؤ للةألهللعألحل  أل  حةألملنئ األنعألميمرسألملنرناأل ملن
دنرمًنتت ألخ لتتر أل  تتل ةأللتت ألمتتج عألماحتترفلأللتت ألظتتلألممتترنرمرألمامتترهر رأل لفجهتت ،أل هللتتا أل
 جترموأللح  ت األا رلتةأللهت أل سق هتت أل لتاألملنمر تفل ا.أل حتذرأل رم تعألنتتعألمتق  أل تهاموأللت ألدلتتةأل
سس أللحظةألل أل ف فألميمرسألملنرنا،ألسرلجةأل ج األح ااألخ لر ألل أل ف له ،ألن لًرمأل لاألد

سر قتتاألمللالتتاألنتتعألمل تتك  سألنتتعألملنرنتتاألحتت لألملنن   تتةأللتت ألرقتتال ألد  تت وألملمتتج عألمللفجتت األ
 ملف نةألله .

نحنتتت األهلل تتت م،ألألةمتتت ئ رأل،ألهللقتتتاألمجرن هللهتتت أل تتترم ألم ،ألمل جستتتةألملرسفلذلتتتةأللنسظنتتتةألملرحرلتتتر تتترراأل -
ن م  ةألملن   رماأل ملح مرماأل لعألملق سألململ ملةأل مل ل لةأل ملنجرنللةألللقاألملنج مألملت  س أل
 أمتتراأل  تتاألُننكتتع.أل حتتذراألمل جستتةألملرسفلذلتتةألنتتعألملسرتت ئجأل ملرتتامهللل األملخ لتتر ألملنررر تتةألهلل تتاأل

 ل ألألل ألملقامأل  كلألخ صألرلألد لامل مةألملره لاأل ملر هلرألمللر  ،ألملر ألرن رمه ألحك نةأل
 ميغ مرألملف م لسلةأل نس  قألجس األملخ للأل غلره ألنعألنس  قألملنفةألملغر لةأل  كلألهلل  .

  لأل ملاألمل هلاألنهساألح   أل عأل  حاألملنس لألملجالاألملذيألرمكسهألهلل ئ رهأل لاألها ألنس له ألنعأل -
  لألمللا ألمل هل س ألل أل رلةألمرامأل ن لألرم ألم ،أل األرلعألاهلل سألل نحكنةأللت ألرم ألم ألن  لً ت أل

   ألنمرحق ره.أل د ن ألملح  ت ألدعألملنست لألملجالتاألملتذيألرمتكسهألهلل ئ رتهأل   لتةألميرلألملرت أل  
دلتفألأل100دلفألالس ر،أل العألنسهت ألأل130د ل ألهلل له ألر أل رمؤهن ألنعألدحاألملن لكلعأل مرامأل ن  غأل

 الس رألجنلاألكر رهلل األهللعأل رلقألملحن ةألمل ل لةأللنم سا ألملل ئ ةأل  خ ل األ ل  ئل.
دنتتلعألمتترأل تتن لألغتت  أللتت ألحركتتةأللتتر ،ألهللتتعألرجنلتتاألمللنتتلألملرسظلنتت ألألدهلل تتعألحتت ر ألد تت ألملح تتلع -

لك لتتةألملس تت   األرمتتنلً أللتت ألك لتتةألمي تترألملرسظلنلتتةألمحرج جتتً ألهلل تتاألمالجتترموماألملنجحفتتةأل حتتقأل
نتتت ظف ألملمتتت  ةأللتتت أل  تتت األغتتت  .أل دكتتتاألد تتت ألملح تتتلعأللتتت ألر تتترل ،ألدستتتهأل"لتتت ألحتتت لأللتتت ألررختتتذأل

 ر ألمرخ ذألن م فألدخرس". جرموماأللر  لاألد ن األملن ظفلعألنعأل  لألملم  ة،أللمل
 تتتت لألهللنتتتت ألمل جستتتتةألملرسفلذلتتتتةأللنسظنتتتتةألملرحرلتتتترألدحنتتتتاألنجتتتتااس أل عألن تتتت  رماألهللقتتتتاألملنج تتتتمأل -

ملتتتت  س ألملف متتتت لس أللتتتتعألر تتتتنلألحركرتتتت أل"حنتتتت م"أل ملجهتتتت األمالمتتتتفن .أل ذكتتتترألنجتتتتااس أللتتتت أل



 

 

ر رلح األ حفلةأللهألدعألملن ت  رماألمرقر ترألهلل تاألل ت ئلألنسظنتةألملرحرلترأل نتعألهت ألخت رجأل
ركأللله ألد ألل ألمجرن هلل األملنج مألمل  س .أل د ت رألنجتااس أل لتاألدعألمارجت وألملنسظنةأللعألل  

ه ألهللقتاألملنج تمألملت  س أل  تلألنسر تفألمل تهرألملنق تلأل ذلتكأللت ألنالستةألرم ألم أل  لتر األهلل ترأل
 رقسلةألملر  ألملر ف ل س .

األرل تتقألمنتتًفألهلل تتاأل لتت ر ألمل لتتاألمانرلكتت ألألرم ألم ذكتتراأل تتحلفةأل"ممتترمئللألمللتت  "أل تتأعألمتت  ةأل -
 راألك  سلرألل نس قةأل لاألمم  لعأللالعألهللن لتةألملرمت لةأل تلعألملمت  ةأل " مترمئلل"ألألحلتاألج مةأل رئ

 رم ألم أل ملمتتل الةأل مانتت رماأل ن تترأل ميراعأل   تتر.أللقتتاألألرتتلألد لتتامتتل  رألمل لتتاألمانرلكتت أل
 رحألنمؤ لألك لرألل ألنكراألرئلمألملم  ةألل حلفةأل"ممرمئللألملل  "أل أعألم ت ألنت  عأللقتاألملةقتةأل

 أل...نرلك ألج لم عألغرلس فا  لن ل األما
 
 "إسرائيلياً":

ك فاأل س  ألهلل رلةألمل ل ة،ألملسق األهللعألمل ألرئلمألمل  رموألمل هل س أل" سل نلعألسرسلت ه "أللرلتاللأل -
دحتتاأل ستت األملقتت س عألميم متت ،ألللرمتتساأللتتهألماسفتترماأل قتترمرألملحتتراألا عألملرجتت األل حك نتتةألد ألحرتتاأل

نتعألملقتت س عألأل40سرسلتت ه أللمتلاأللرلتاللألملنت ا ألر ت ألملك  لستا.أل ذكتراألملقست  ألملل رلتةألملة سلتةألدعأل
ميم م ،أل ملر ألرسصألهلل األنر ر ألر  لاألغ ل لةألدهللن وألملحك نةألهلل األ رمرألملذه األسحت أل

ملكسلماألل ر  لاألهلل لهأل لاألهلل ارهألألهللن لةألهللمكرلةألد ألحرا،أل دسهأللس يألهللرلألملرلاللألهلل ا
 ملح للة.ألنعأل ج  ره

 
14 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
 التتتةأللتتت ألحركتتتةأل"لتتتر "أل عألدنستتت وألمتتترألمي تتت لل أللتتت أل  تتت األغتتت  ،ألدنه تتت مأل لتتت ا أل  لتتتاألن تتت ارأل ل -

آا/مغمتتت م(ألل لنتتتلألهلل تتتاألحتتتلألن تتت كلألأل17ملحركتتتةأللر تتتةألدخلتتتر ألحرتتتاألملخنتتتلمألملنق تتتلأل)
 ملق  ا،ألنهاالعأل خ  ماألد لاألنعألرجنلاألمللنلألملرسظلن ألل ألملق  ا.

 تت لألميمتتلرألملنحتتررأل لتت مألملرلتت هلل أل عأل"ن تت حةألمتتج عألماحتترفلأل تتلااألمهللرتتامومره أل حتتقأل -
ميمرس،ألخ  ةألملنرناأل لاألمسر  ره أللت أل نترماألملحرلتةأل ملكرمنتةأللت ألنح  لتةألنسهت أللكمترأل
هلل لنره ".أل دن فألملرل هلل ألل ألحتالاأللقست  أل"ل مت لعألمللت  "ألختفلألحفتلألممترق  لهألدنت  ألنس لتهأل



 

 

رق لرمألل ألمللفجأللجنلتعألميمترسألملنرنتاأل  تكلألنق ت ا،ألحلتاأللتر ألألل ألرم ألم ،ألدعأل"هس ك
 نرلألجماألميملرأللسق هأل لاألملنمر فاألد أل هلل  ئهأل للألملنمكس ا".ملماسرظ رألحراأللأكلأل

 ساأل م ئلألمهللفنلةألهلل رلتةألختفلألمالت  ألملنس ترنةألحن تةألرحرلنتلةألغلترألنمت   ةألممترهالاأل -
م لةألل ر  ألمارة ذكم،أل ذلكأل م األ ل ررهأل خ لةألملن رمعألهلل  ألم ألحس ،ألرئلمألمم  فةألم 

ماخلتتر أللمتت رل أل ملرتت ألك ستتاأل لتت ر ألكسمتتلةألالسلتتةألرنتت نسلة،أل  متت األس تت  هألختتفلأللرتتر أل غتتفقأل
ملنمتجاألما  تاأل ن  فتهألنتعألملقنتلةألملف مت لسلة.أل ماهللتاألمالهللتف ألملل تريأل تأعأل"ملن ترمعألحست أل

  تاأل  تلألملرحترللألألللع".لحرلألهلل األا لةأل مترمئللأل لتاهلل ألمللستفألملتذيأللمترهافألمالمترمئل 
ذر رتتهأللتتت  ألدنتتتمأللتتت أل تتتحلفةأل" متتترمئللألمللتتت  "ألملرتتت أل  نتتتاأل تتت لرحرللألهلل تتتاألملن تتترمعأل  تتتكلأل

 هللسلفألحلاأل  لاألمحاه أل" نح كنرهأل م ل اوألهللعألملقام".
د لنتتتاألخلنتتتةألمهللر تتت  ألدنتتت  ألملنستتت  لألملنهتتتاا أل  لهتتتا أللتتت ألنالستتتةأل  سمتتت  ،ألكخ تتت  ألمحرج جلتتتةأل -

 ن ت ار ألملحترمكألمل ت    أللت أل  سمت  .أل رتأر ألهتذوألملخ ت  ألل ر ايأللمل مةألها ألملنست  ل،أل ذلتكأل
نس  لألد منرألها ،أل مسره وألرجنلتاألد منترألهتا ألمت  قة،ألأل7ماحرج جلةألل ألدهللق األرم  ألد ح األ

 ميم  األملن ن .
 هللنتتاألملنرحاةتتةأل  متت ألمل تتر ةألمل تتهل سلةألألل  تت ألملمتتنري،ألدستتهألرتت ألمهللرقتت لأل تت  ً ألهللر لتتً أل رهنتتةأل -

 ملسقاألملنحرل".ألنح  لةألاهمألجسايأل هل س ألل 
رلنتتاألملسل  تتةألملل نتتةألمل تتهل سلةأل  تتاألس  تت أل"لنلستت "أل تتهل س ألُلتتاهللاأل تت يألغل لتتك،أللتتتر أل -

رحقلقألناألملس   ةأل"مالمرمئل لة"أل)مللم رلة(ألد رلت ألست ي.أل  هللت ألغل لتكأللت ألر جهتهأل لتاألملسل  تةأل
دعألستتت يألملرتتت ألس تتتراألنقتتت ًاأللتتت ألن  تتتعأل"نح اةتتتةألنح لتتتة"ألمالكرر سلتتتة،ألهلل تتتراألللتتتهألهللتتتعألاهللنهتتت أل

 أللاه ألل س ئاألملم  قأل  ملألغ  م،ألل كلأل"رحرلًن ألهلل األمالره ا". ر
 ساأل  ماألمللا ألمل هل س ألحن ةألمهللرق ااألل ألنست  قألهللتا أل  لنتفةأل مهللرق تاألنجن هللتةألنتعأل -

 مل   عألل أل  لكر أل  لاأللح .
 تتتساأل تتت م  أل" متتترمئل لة"ألن تتترركةألحن تتتةأل حتتتقألهللتتتااألنتتتعألملنحتتت لألملرج رلتتتةأللتتت ألدمتتت مقألملقتتتامأل -

ر .أل دلتت األ تته األ تتأعأل تت م  ألملنتترل ةألملر  لتتةألملقالنتتة،أل  تتفه أل ملرجتت رأل أسهتت ألكلالتتةأل غلتترألن تترع
ألرج رلتتةأللتت أل تت راألملتت ما،أل متت قأل تت األختت عألمل لتتاأللتت أل ل  التتةألمللتتا أللتت ألملقتتامألامهنتتاألنحتت لع

 مل  ا ألملقالنة،ألل ألحلعأل لراألملق ع ألملُن  ح ةألملحن لةأل ملحرممةألله .
 تتراأل  تتا ألمل م لتتةألغتتراألنالستتةألمتت فلاأل تتن لألمهللرق تتاأل تت ماألمللتتا ألمل تتهل س ألن م ًستت أل م سرتتهأل -

 ملنفةألملنحر ة.



 

 

 
 "إسرائيلياً":

 ملقتتاألحك نتتةأل سلتت نلعألسرسلتت ه ألهلل تتاألرتتام لرأل  رئتتةأل هتتافأل نتتعألحتتاألالنتترماأل"هللر تتل"ألمتتلرأل -
لتت ألنف هللتتلألالن ستت أل ملتتذيأللخ نتتهألملن ظفتت عألنستتذألد تتهرألأل"نركتت ألمي حتت األملس  لتتة"مللنتتلأللتت أل

رألهللتتعألنكرتتاألسرسلتت ه أل عأل"ملحك نتتةأل ملقتتاأل  الجنتت األل ن  ل تتةأل رلتتعألميجتت ر.أل  تت لأل لتت عأل تت ا
مرخ ذألرام لرأل  رئةألنعأل أسه ألدعألر   ألملن ظفلعألملل ا ألأل"لجسةألمل   ةألملذرلة"هلل األ  األرئلمأل

  لاألمللنل".
ك تتتتفاأل تتتتحلفةأل"هتتتتتررم"ألملل رلتتتتةألدعأل"نح اةتتتت األمتتتترلةألجتتتتراأللتتتت أل املتتتتةأل تتتتهرألل لل /رنتتتت  أل -

س تت وألنستت  قألخفتتلألملر تتللاألهلل تتاألملحتتا األ،ألرس  لتتاألنس   تتةألملهاستتةألجستت األمتت رل ،أل مةأل2017
ملمتت رلةألتتتتتت المرمئل لة،أل ملمتت رلةألتتتتتألميراسلتتة"،أل ذلتتكألختتفلألمجرنتت األهللقتتاأللتت ألملل  تتنةألميراسلتتةأل
هللنتت ع،أل  ل  تتنةألد ر  لتتةأللتت أللك تتفألهللسهتت ألملرقرلتترألملنتتذك ر.أل ذكتتراألمل تتحلفةألدعأل"مل تترفأل

ملقتتت ماألماللرمسلتتتةألنتتتعألألمالمتتترمئل  ألدهلل تتتعألنل رنتتتةأل س تتت وألنستتت  قألخفتتتلألملرتتت رر،ألا عأل ختتترمج
جستت األمتت رل "،ألن تتااًمألهلل تتاأل"نتتر ر ألدعألرنتتنعألمرف  لتتةأل س تت وألنستت  قألخفتتلألملر تتللاألحتتلأل

 ن ك ةألمل ج األماللرمس ألل ألجس األميرمن ألملم رلة".
 

15 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

دكتتااأل"حركتتةألملجهتت األمالمتتفن أللتت ألل متت لع"ألرلنتته أل"ديألاهللتت  ألللقتتاألملنج تتمألملتت  س ألرحتتاأل -
ماحتتترفلأللتتت ألرم ألم "،ألنلر تتتر ألذلتتتكأل"نقانتتتةألامتتتر ل األ تتت سألملنق  نتتتةأل مامتتترنرمرأللتتت ألحتتترماأل

نت هللةألنت أل مرره عألملنسظنةأل نؤممت ره أللن تر األمل مت ألل  تل،أللت أللج تاألل تل س أل األملنت األ مة
ر قاألنعألحق ق".أل مهللر تراألملحركتةألدعأل"نت أل تارألنتعألر ترلح األحت لألرررل ت األهللقتاألمجرنت األ

أل."  حةألمل  سلة،أل ر لاألنعألح لةألملر ررأل ركرلمألماسقم  ملنج مألمل  س ألاألرخا ألملن
 ت لألملقلت ايأللت أل"حركتةألملجهت األمالمتفن أللت ألل مت لع"،ألدحنتاألملنتالل:أل"رنسلست ألدعأللكت عألهللقتتاأل -

ملنج تتمألملتت  س ألنتتنعألر ملتتقألل متت لس "،ألن نتتح ألدعأل حتتاسألسرتت ئجألمجرنتت األ لتتر األ"دعألاأل
 دعأللتتر ألهللقتتاألملج متتةأللتت أل لتتر األد ألللقتتاألملنج تتمألملتت  س أللتت ألملتتامخلألملف متت لس ألملنحرتتل،أل

":أل"لت ألظتلألهتذمألمل م تع،ألنتعألمل تلاأل21ملق هر ،أل هذمألل أللحاا".أل دن فألل ألحالةتهأللتت"هللر  



 

 

ملحالاألهللعألدعألملنج مألمل  س ألننةفألل كلألملف م لس ،أل ذلكألنتعألغلت األدهت ألل تل لعأل هنت أل
 حن مأل ملجه ا".

عأل"رلنت ع"أل سق تاألميمترسأل لتاأللت ألمتجأل2م رحناأل  ماألملقنعألملر  لةألل لا ألمل هل س ،أل م أل -
 م ألآخرأل  كلألرلمف .أل   لأل"س ايألميملرألملف م لس "ألل أل لت عأل تحف ،أل عأل حتاماألملقنتعأل

(أللت ألمتجعأل"رلنت ع"،أل د تاناألهلل تاألسقتلأل2"مللنع  "ألملر  لةألالامر ألمج عألمللا ألم رحنتاأل مت أل)
 (.1ميمرسألملنحرج لعألللهأل  كلألرلمف أل لاأل م أل)

  تتتهاموأل ميمتتترس"،ألدعألمتتت   األماحتتترفلألمل تتتهل س ألح لتتتاألدكتتتااأل"نؤممتتتةألنهجتتتةألملقتتتامألل -
هلل نً (أل لاألماهللرق لألمالامريأللنا ألدر لةألد تهر،ألأل28ميملرألملنج هاألنرماأل للاألنحناألنفل ةأل)

  لان ألك عألنعألملنقررألماللرمجألهللسهأل لاألهللا ألدل  .
ألهتتتاناأل تتت ماألمللتتتا ألمل تتتهل س ألةفةتتتةألنستتت  لأل نرملتتتقألل متتت لسلةأل تتتلااأل رن لتتتلألنتتتعألمارحتتت ا -

 ل ألنالسةألل  ألجس   ألملخ لل.ألمل م لةأل، ر   ألل أل رلةألخ  ألملارجمي
دكاألدنلعألمرألمل جسةألملرسفلذلةأللنسظنتةألملرحرلتر،أل ت ئاألهللرلقت ا،ألن م ت ةألملمت  ةألمللنتلألنتعأل -

 امر ألملتترئلمألمينرلكتت ألا س لتتاألررنتتاألمتتللً أللرحقلتتقأل"خلتت رألملتتا لرلع".أل  تتااألهللرلقتت األهلل تتاألدستتهأل
ر م تتلألمللنتتلألنتتعأل امر أل"ملمتت  ةأللألمالهللتتف أل"مالمتترمئل لة"أللتتحعألمتت ئخفلتتً أللنتت ألررس   تتهأل لتتلأل أل

 ".1967ررناأللرحقلقألخل رألملا لرلعألهلل األحا األ
ر هللاألرئلمألملم  ةألنحن األهلل  مأل ر للاألمالجرموماألمللق  لةألناأل   األغ  ألختفلألملنرح تةأل -

الستةألملنق  ة،ألناهللل ألدسه أل"للمتاألهللق  لتة".أل ذكترألهلل ت مألختفلألممترق  لهأللت ألنقترألملرئ متةأللت ألن
رم ألم ألملهلئتتتت األملرسظلنلتتتتةأل كتتتت مارألحركتتتتةأل"لتتتتر "أللتتتت ألملنتتتتفةألملنحر تتتتة،ألدعأل"مالجتتتترموماألملرتتتت أل

 مرخذس ه ألل أل   األغ  أله أل   ر أل منحةأللقل ا ألحن مأل نر ر ألملررمجعألهللعأل جرمومره ".
د هرألنعألملنفحقة،أل ذلكألأل6مهللرق األ   ألهللمكرلةأل هل سلةألخ  ةألملن  راألام األح  لةأل لاأل -

  رهألل ألنخل أل لف  أل ن لأل رقألنالسةألملقامألملنحر ة.خفلألكنلعألس 
لت أل  ت األأل"مل جستةألمالامرلتة"جااألملقل ايأل حركةألحن م،ألا.ألخ لتلألملحلتةألممترلاماألحركرتهأللحتلأل -

غ  أللت رًمأل لتاألرحنتلألحك نتةألمل لت قألملت  س ألنمتؤ لل ره ألرجت وألملق ت ا.أل دكتاألملحلتةأللت ألحتالاأل
عألدعأللكت عألهست كألنتن س األرقتانه ألملحك نتةألنر ف ألهلل رأل"لن ئلةألل م لعألملل  "أل أستهألاأل تاألنت

 ملر ألرالرألمل  مرماأل ملنؤمم األل أل   األغ  .أل"مل جسةألمالامرلة"  لألدعأللر ألحلأل
 رهللاأل  ماألمللا ألنل   أل  لل األهللمكرلةأل  حاماألنتعألهللس  ترأل تر ره ،أل هتا أل س لتةألرج رلتةأل

 ملنحر ة. مكسلةألرل األن كلره ألل ن م عألهلل ام ألحنامعألل أل رلةألملللم  لةأل  لقامأل



 

 

م رحنْاألنجن هلل األنعأل  ل عألملنمر  سلع،أل  ح ِاألملنمجاألمي  األملن ت رك،أل حن لتةلألدنسلتةأل -
أل منت أل ل نت أللن ت هللرألملنمت نلعأل ملنترم  لعأللت أل نعأل تر ةألمللتا ألمل تهل س ،أللت ألممترف م ل

 ملنمجِاألمي  األملن  رك.
ل ألهللااألنعألدحل وألألن م سً ألل م لسلً ألهللقاألحن ةألنامهن األ مهللرق ااأل12مهللرق األ  ماألمللا أل -

  ناعألملنفةألملنحر ة،ألكن ألامهناأل  ماألك لر ألنعألجلشألمللا ألنخ ر أل نالسةأل  لكر .
دكتتتاألمتتتفلرألا لتتتةألجستتت األ لرلقلتتت أللتتتاسألميراعألملمتتتلاأل"جتتت عألالفلتتت "ألرلتتتلأل تتتفاوألملن تتت ركةأللتتت أل -

أل)ر تترلعألمي ل(ألدكرتت  رأل24 أل23نتتؤرنرألملقنتتةأل"ماللرلقتت ألمالمتترمئل  "ألملن نتتعألهللقتتاوأللتت ألر غتت أل
نت ألملتاكر رألر حت ألأل"ملنؤرنرألمل ل  أللف مت لسل ألملخت رج"ج وألذلكأل لاأللق ئهأل لامألنعألأل.ا ملق 

 عألحك نتتةأل“ح تت  أل ملتتاكر رألدحنتتاألس لتتلألهللنتت مألمين ستتةألملل نتتة.أل  تت لأل"الفلتت "ألل لتتاألملنتتؤرنر:أل
  تتتلاألجستتت األ لرلقلتتت أل  فتتت مأل لقفتتت عأل  تتتف ةأل لتتتاألج ستتتاألملقنتتتلةألملس ل تتتةأل ملل التتتةألل  تتتلاأل

ل أل  للةألملامهللنلعأللسن لهألملل الألناألماحرفلأل مسره ك رهأل نن رمت رهألألملف م لس أل ملظ  ع
 .مللس رلة."

أل
 "إسرائيلياً":

لتت  ألملك تتفاألنل لتت األ تتهل سلةألهللتتعألرمتتجللألنتت أل  تتفألنلتت معأل"هجتتر ألمتت   "ألي لألنتتر ألنستتذأل -
،ألامخلألملكل عألمل هل س األ ذألل قألهللتااألمل ته لسةألملتذلعألرركت مألل مت لعألملنحر تةألدهللتاماأل2009

 للهتت .أل  لتقألنل لتت األ تت ار ألهللتعألملتتامئر ألملنرك لتتةألل ح ت وأل"مالمتترمئل  "،ألسق هتت ألألنتعألهتت جر م
دلتتتفألأل16.7مسرقتتلأل لتتتاألختت رجألل متت لعألملنحر تتتةألسحتت ألأل2015"،أل"لفتتت ألمللتت  أل48ن  تتعأل"هللتتراأل

 مرمئل  أللقت أل لتاأللرتر ألر لتاألأل8500 مرمئل  ،ألغ ل لره ألهلل ئفا،ألل ألحلعأله جرأل لاأل مرمئللأل
 ة".هللعألهلل  ألخ رجألل م لعألملنحر 

اهللتتتاأل تتتحلفةأل" متتترمئللألمللتتت  "ألملل رلتتتةأل ملنقر تتتةألنتتتعألرئتتتلمألملحك نتتتةأل"مالمتتترمئل لة"،أل سلتتت نلعأل -
سرسلتتت ه ،ألرئتتتلمألملمتتت  ةألنحنتتت األهلل تتت مأل)د تتت ألنتتت  ع(ألامتتترغفلأللر تتتةألمل لتتت ر ألملنررق تتتةألل  لتتتاأل

 مينرلك ألل نس قةأللالعألهللن لةألملمف ألنعألملج ساأل"مالمرمئل  ".
 رلتتتة،أل عأل") متتترمئلل(أل ن تتترألمرفقرتتت ألهلل تتتاأل هللتتت ا أللتتتر أل  لتتتاأل تتتحلفةأل"لتتتالل األدحر ستتت ا"ألملل -

أل)كتت س عألمي ل(ألملمتتف ر أل"مالمتترمئل لة"أللتت ألملقتت هر أل لتتاأل غف هتت أل  تتلألرمتتلةألد تتهرألنستتذألالمتتن ر
 ملن ن ،أل ه ألد  لأللرر ألُرغ قأللله ألملمف ر ألمالمرمئل لةألنسذألر  لعألنل ها ألك ناألالفلا".



 

 

16 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

مالمتتفن "ألحفتتلألممتترق  لأللألمتتلرألملنحتتررألنج هتتاألملن تتس ألملتتذيألدلتترجألد  نتتاأل"حركتتةألملجهتت األ -
 لتتاأللحتت .ألأل،ألجستت   أل تترقهللستته،ألنتتعألمتتج عألماحتترفل،أل ذلتتكألدنتت  ألنس لتتهأللتت ألنختتل ألملاهل تتة

   لألملنحررألملن س ألل ألك نةألخفلألحفلألمامرق  ل:أل"دحناألم ألهلل األلرحةألملحرلتةأللتفأل ت وأل
  أل رل ةأل حذعألم ".لل اله ،أل دمألألم ألدعأللس له ألكلألدملرأل ه

،ألدعأل"دمتترسألحركتتةألملجهتت األمالمتتفن ،أل تتاد مألل  تتهاموأل ميمتترس"ألنهجتتةألملقتتامنؤممتتةألدكتتااأل -
خ  ماألمحرج جلةأل لاألسقتلأل امر ألملمتج عألملرف هنت األ  تأعألميمترسألملنلت  للع".أل د نتحاأل

دعأل"مامر ألن تتت حةألملمتتتج عألمالمتتترمئل لةألسقنتتتاألملرف هنتتت األملرتتت ألرنتتتاأل لسهتتت أل  تتتلعألألملنؤممتتتة
ئةألملقل الةألملل ل أللحركةألملجه األمامفن ألل ألملنلرقفا،ألهلل األمةترألملخ ت ماألملرت ألهتاااألملهل

  ه ألملهلئةأل  لأل هرلعألاخرمجألمامرسألملنل  للع".
نست لألنسفتذألهللن لتةألنمتر  سةأل"ح نتلش"ألميمتلرألهللنترألألهلل تاألهتا أل  ماألمللا ألمل هل س د اناأل -

 م ألملنفةألملنحر ة.هلل األملج للألملل األل أل رلةألك  رأل ن لألنالسةألرم ألم أل أل
ن م ًستت ألنتتعألنتتاعأل   تتاماألملنتتفةألملنحر تتة،أل لتتاألم رحتت  ألأل12مهللرق تتاأل تت ماألمللتتا ألمل تتهل س ،أل -

 نس  له أل رفرل ه .
  لألهللن ألملنكراألململ م أللحركةألأل"حنت م"،ألنحنت األمل هت ر،أل عأل"ملنج تمألملت  س ألاأللنةتلأل -

رسأللتت ألماسرخ  تت األمل  التتةألمل تت راألملف متت لس األيعألملقتت سألملرئلمتتةأل ملرتت ألدة رتتاألدسهتت ألملقتت  ألملك تت
 ،أل ه ألحركةألحن مأل حركةألملجه األمالمفن ألغلرألننة ةأللله".2006 ملر رلل ألأل2005ل أل

"،ألدحنتاألنجتااس ،ألدعأل"ملف تللألملتذيألللت رلأل جسةألملرسفلذلةأللت"نسظنةألملرحرلترك فألهللن ألمل -
ألحرتتاألمل حظتتةألهللقتتاألملنج تتمألملتت  س ألهتت ألملج هتتةألمل تتل لة،أل ملن تتك ةأللتتاله ألللمتتاأللتت ألنكتت ع
سنتت ألحتت لألنتتر ر ألهللقتتاألنج تتمألجالتتاألر تت ركألللتتهألجنلتتعألملف تت ئلألمل  سلتتةأل نتت ألللهتت أل مسلقتت او،أل مة

 حركر أل)حن م(أل )ملجه األمالمفن (".
 اناأل"هلئةأل ؤ عألميمرسأل ملنحتررلع"أل   تً ألهللت جًف،أللتت"ملنحكنةألملل لت ألمالمترمئل لة"،ألل ن  ل تةأل -

،أل ذلتتكألحرتتاألرتت رلنألملة لتتاأل لتتا ألملر تترفأل جةتت نلعألمل تتهاموألملتتذلعألرحرجتت ه ألمتت   األمللتتا 
هلل تترألنتتعأل تتهرألدل  ل/متت رن رألملنق تتل،أل هتت ألملن هللتتاألملتتذيألحاارتتهألملنحكنتتةألذمرهتت ألل سظتترأللتت أل
ملرن مألم  قأل انرهألملهلئةأللرل قأل  حرج  ألجة نلعألمل هاموألن   حألد  أل ت ل ،أل ل متفألد ت أل

   ل ،أل هلل املحنلاألد  ألمر ر.



 

 

نقامتتلً ألرُسمتتاأللهتت ألرهتت ألر تتقألملحجتت ر ألأل43 تتاناألسل  تتةألمللتتا أل"مالمتترمئل  "أللتت مئ ألمرهتت  أل حتتقأل -
رن  /ل للتتتت ألملن نتتتت أللتتتت ألملنمتتتتجاألمي  تتتتاألأل14 مل ج جتتتت األملح ر تتتتة،أللتتتت ألدهللقتتتت األهللن لتتتتةأل

 ملن  رك.
ذكتتتراألملقستتت  أل"ملل  تتتر ألملل رلتتتة"،أل تتتأعألملجتتتلشأل"مالمتتترمئل  "ألمهللرقتتتلألل متتت لسل عألمجرتتت  مألملجتتتامرأل -

لقست  أل لتاألدستهأل د ت راألمأل.48نعألميرمن ألملف مت لسلةألملنحر تةألهللت  ألألملف  لألجس األ   األغ  
 لاسأل  ماألمينعألمالمرمئل  ".ألنلهن ألعألل رحقلقل"ر ألسقلألملف م لسل

 
 "إسرائيلياً":

هلل ت ر ألهللتعألا ر ألأل،ألهت نعألدنلرك ألملجس  لةألل ألنغ نر ألررللهلتةأل هل سل أًلم ئحً ألأل20  ركألسح أل -
سةألم  ق عألل ألملنفةألملنحر ة.أل ل ألملرف  لل،ألل رخأل"لنك لحةألمالره ا"،أللالره ألجس األ ه ل

متتتل حألدج ستتتاأل"ستتت رألستتت رألستتت ر"أل  تتتلألدعأللس  تتتقألملر تتت صألنتتتعألدمتتت حره ألدنتتت  ألدسظتتت رألنتتتار لعأل
" متتترمئل للع"أل تتتراألنمتتتر  سةأل"دلتتترما"أللتتت ألملنتتتفةألملنحر تتتةأللتتت ألس تتت  ألررللهتتت ،أل لتتتلمألرتتتارلً  أل

 قةألهلل األل حة.هللمكرًل ألحقلقًل .أل دهامفألملنرار لعألهلل  ر ألهللعأل"  ل س ا"ألنل 
آلت أللمتخ ر ف،أل عألأل،  لألملخ لرأل"مالمرمئل  "ألل ألمل ؤ عألملف م لسلةأل ن  تعأل" ل تف"ألمالخ ت ري -

مل ل ر ألملنررق ةأللن ل ة ألمالامر ألمينلركلةأل لتاألرتلألد لتاأل رم ألم ألرتأر أللت ألر  لتاألمتل ،أليسهت أل
ل ه .أل دن فألدعألرر منعألنعألملرحقلق األملر ألل هاه أل)ملكل ع(ألناألرئلمألملحك نةأل سل نلعألسرس

مل لتتاألمينلركتت ألنكتت عألنتتعألنمر تت رألملتترئلمأل  تتهروألج رلتتاألك  تتسر،أل ن ل ةتتهألل  تترقألمي متت أل
 ،أل الس أل   لألس ئ ةألنمر  رألمينعألملق ن .اجلم عألغرلس ف

مللا ألمل هل س ،ألمللغا رأللل رن ع،ألالعأل تهاموأللحن ت عألمله لتةأل"مالمترمئل لة"ألألحرا ررأل  لرأل -
ملتذيألاهللت أليعأللتر أل  لرألج لت األدرامع،ألملترنت عألجت وألممترج  ةألل  تاألل ألنق  رألمير   .أل رمرأللل 

ملذيألسفتذألهللن لتةأل  تفقألست رأللت ألملقتامأل رتلألللهت ألأل،ن   حألد  أل  ل أل:جةن عألمل هلالعألالع
،أل مل هلاألملة س أله ألل ايألملقس رأل2016نعألملل  ألأل)ر رلعألمي ل(ألعألل أل هرألدكر  رلنمر  س

 .عألجس األماحرفلألل ألملقامنأل4قرلألملذيألسفذألهللن لةألاهمألدمفراألهللعألن
 ررألنكراألمل ح لةألملحك ن أل"مالمرمئل  "،ألمحاأل    ةألمل ح لةألنتعألنرممتلأل ست  أل"ملج لتر "أل -

ملفنتت ئلةأللتت ألملقتتامألملنحر تتةألمللتت مألكتترم ،أل لتتاألنسحتتهأللر تتةألملتتال األهللتتعألسفمتتهأل ج متتةألمتترلقاأل
 األدالتاأل هت أل رل ً .أل ماهللتاأل تحلفةأل"لتالل األدحرست ا"ألملل رلتة،ألدعأل"ملقترمرألللت األ لتاألر ترلح

 كرم أللفن ئلةألر  لةألل خ معألملنم نلعأل راهللاأل)امرألماللن ع(ألنؤخرًم".



 

 

 
17 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
مهللر رألهللن ألملنكراألململ م أللتأل"حركةألملجه األمالمفن ألل ألل م لع"،ألمل لنألس لذألهللت م ،ألدعأل -

"ح ااألغرلاألملن رلةألل ألرل ،أله ألأل–ملرفجلرألماسرح ريألملذيأل  عألهلل األملحا األملف م لسلةأل
هلل األم حرس أل ةق لةأل ل س ألملف م لس ".أل   لألهلل م ،ألل أللق وأل ذمهلل ألنعأل"  األملقتام"أل عألنت أل

ننتلفً ألدعأل"هتذمألملتذيألح تل،ألاأللنكتعألأل.جالا"أل"ح لألدنرألخ لر،أل لنلس ألجنللً ألدن  ألرحالأل
 هلل األمال فقألدعأللك عألنق  ًا،أل األلنكعألدعأللسمج ألنعألهلل اماأل ل س أل دخف هأل السه".

د تتاراأل"حركتتةألملجهتت األمالمتتفن أللتت ألل متت لع"أل ل ستتً ،ألمللتت  ألملخنتتلم،ألدامستتاألللتتهأل"ملحتتت ااأل -
 سستت أللتت ألحركتتةألملجهتت األ"ملخ لتترألملتتذيأل  تتعأللتت ألنالستتةألرلتت ألمل ل تتةألملن نتتلة".أل جتت وأللتت ألمل لتت ع:أل

مامتتفن ،أل ذألستتالعأل سمتترسكرألهتتذمألمللنتتلأل هتتذمألملتتسهجألملختت رجألهللتتعألالسستت أل رق للتتاأل ةق لتتةأل تتل س أل
لحسس ألساهلل ألد س وأل ل س أل لاألملرل نتاأل ملركت رفأل مل حتا أللت ألن مجهتةألكتلألنحت  ااألألملف م لس ،

 خ خ ةألج هرس ألملامخ لةأل رلرللألن  ل أل ل س ألل خ رأل حرفأل    ره".
تترألمسرحتت ريألسفمتتهأل قتت  ألدنسلتتةألر  لتتةأللقتت ماألمينتتعأللتت ألغتت  ،أللتت ألنس قتتةأل - لتت ألر تت عرألخ لتتر،أللجع

،أل"حنتتت  ألملةغتتت ر"ملرف  تتتلل،ألدعأل حتتتا ألنتتتعأل ق تتت ا،أل تتترقألنل تتترألرلتتت .أل لتتت أللملحتتتا األملجس  لتتتةأل
ملجستتت حألمللمتتتكريأللحركتتتةألحنتتت م،ألح  لتتتاأل لقتتت فأل خ تتتلعألك ستتت ألأل–ملر  لتتتةأللكر ئتتتاألملقمتتت  أل

،ألن  لتً ألهللتااًمألفلة،ألللناألدحاهن أل لاألرفجلرألح م ألس متلرم فعألهلل األنقر ةألنعألملحا األملن رأل
 ل مفألملسج ر.ألنعألمال    ا،أل لسه أل     األخ لر ،ألر ألسق ه ألجنللً أل لاألنمر فاألد  

د اناأل  ماألمللتا ألمل تهل س ألهلل تاألرفجلترألنست لألهلل ئ تةألمل تهلاألهللت الألهللسكت شأللت أل رلتةألالترأل -
 د  ألن للألغراألنالسةألرم ألم أل م ألملنفةألملنحر ة.

م رحناألنجن هلل األنعأل  ل عألملنمر  سلع،أل  ح ِاألملنمجاألمي  األملن ت رك،أل حن لتةلألدنسلتةأل -
 نعأل ر ةألمللا ألمل هل س .

مل تتتل لةأللرحرلتتترألل متتت لع"أل لتتتاأل"كر ئتتتاألمل تتتهلاألهلل ملتتتالعألملقمتتت  "أل ميجهتتت  ألر جهتتتاأل"ملج هتتتةأل -
مينسلةأل خ لصألملرل لةأل  مر ه األملق ئتاألملنلتامس ألسنت لألجنلتةألملجلفتريألختفلألهللن لتةألرفجلترأل
مسرح رلةألج  ستةأللت ألنالستةألرلت أللجترألمللت  ،ألنرنسلتةألمل تف وألملل جتلأللجرحتاألملرفجلتر.أل مهللر تراأل

هذوألملجرلنةألملسكرموأل ملر ألممرهالاألدلرماًمألنعألمينعألدةس وألرأالةألملج هةألل أل ل عأل ح ل ألدعأل"
 أل... مج ه ألمل  س 



 

 

دكتتاألملقلتت ايأللتت ألحركتتةأل"حنتت م"،ألدحنتتاألل متتف،ألدعألملحركتتةألن نتتلةألسحتت أل تترمكةأل  سلتتةألنتتعأل -
ملس ئتتاألنحنتتاألاحتتفع،أللتت أل امر أل  تت األغتت  ،أل لتتاألج ستتاألملقتت سأل ملف تت ئلألملف متت لسلة،ألن تتااًمأل

عألر كللألحك نةألجالا أل رئ مةألاحفع".أل   لألل مف،ألل ألر رل ألهلل األ"هللا أل ج األحالاألهلل
ل حلفةأل"ملغا"ألميراسلة:أل عأل"هللس  رألنعألملرل رألمال فح ألملفرح  يألل ألغ  ،ألمرأخذألنك سه أل
ننعألملنؤمم األملق ئنةألل ألملق  ا،ألخفلألملنرح ةألملنق  تة،أل حلتاأللتعألرقر ترألهلل تاألحنت مأل

 نخر فألملق سأل ملف  ئلألمل  سلةأل مالمفنلة".أللق ،أل لألمر هاألر ملً ألدن  أل رمكةأللل لة،ألنع
د اراألملق سألمل  سلةأل مالمفنلةأللت ألنح لظتةألرلت ،ألجست األ  ت األغت  أل ل ستً ،ألهللقتاألمجرنت األ -

أل–لهتتت ،أللنس   تتتةألملرفجلتتترألماسرحتتت ريألملخ لتتترألملتتتذيأل  تتتعأللجتتترألمللتتت  ألهلل تتتاألملحتتتا األملن تتترلةأل
لتتتاألهلل تتتاألد تتتح األملفكتتترألملف متتت لسلة،أل   تتتاألللتتتهألنتتتعأل"ميجهتتت  ألمينسلتتتةألملنتتتراأل لتتتاألنتتتعألحا

ملركفلريألملنر اا".أل دكاألمل ل عألهلل األدعأل"سنت لس ألملت  س ألنتاألماحترفلألمل تهل س أللتعأللنتلأل
  حرفألمل    ةألهللعألهللا س ألمل هل س ،أل ديألمسحرمفألهللعألذلكألللر رألن   ه أل نامسً ".

لأل لععألآافألل ألنح لظةألرل ألجس   أل   األغ  ،ألملق ئاألملنلامس أل ت"كر ئاألملقم  "ألمل هلاألسن  -
ملجلفتتري،ألملتتتذيألمررقتتتاأل رفجلتتترألمسرحتتت ريأل تتتراألملحتتتا األملف متتت لسلةألملن تتترلةألمل ل تتتةألملن نتتتلة،أل

  م ألح لةألنعألملُح عأل مامرسك ر.
 ت لألن  تعأل تحلفةأل"لتالل األدحر ست ا"ألملل رلتة،أل ستهألرت ألرنالتاألمهللرقت لألنسفتذألهللن لتةأل"ح نتلش"،أل -

ئحتتةألمرهتت  ألنتتاوألميمتت  األهللنتترألملل تتا،أللةن سلتتةألدلتت  ألنق  تتة،ألحلتتاألنتتعألملنر  تتعألدعأللتتر ألر جلتتهألا
 ملنق ل.

 
 "إسرائيلياً":

 تت لألملنرممتتلألمللمتتكريألل تتحلفةأل)لتتالل األدحر ستت ا(ألل متت ألله  تت األ عألملنل لتت األملر نلتتةأل -
هللتتعألملرجسلتتاأللتت ألل تتلألمل تتلفألملجتت ريألرفلتتاأل ررمجتتعألحن متتةأل"مالمتترمئل للع"ألل خانتتةأل  ل حتتاماأل

%أل71 حتاماألملقر للتةأل  غتاألملقر للة.أل د ن ألدعألمالح  وماألر تلرأل لتاألدعألسمت ةألملحنت مألل 
لتتاأل2016%أللتت أل69،أل مسخفنتتاأل لتتاأل2015لتت أل %أللتت ألألمللتت  ألملجتت ري،أل هتت ألدك تترأل67،أل مة

 سم ةألررمجعألنسذألهلل ر ألدهلل م .
أل



 

 

18 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

ك تتفألملقلتت ايأللتت أل"حركتتةألملجهتت األمالمتتفن "،ألخ لتتاألملتت  ش،ألهللتتعألملن فتت األملرتت أللتتر ألارممتتره أل -
ح لًلت أل تلعأل لتاألنتعألملف ت ئلألملف مت لسلةأل ملنخت  رماألملن ترلة.ألخفلأللق وماألملق هر ألملر ألرتر أل

 د ن ألمل  شألل ألحالةهأللت"  م ةألميهرم "ألملن رلة،ألدعأل"ملن ف األملر ألر حاألل ألملق هر أله :أل
 حتتتاألملرمتتتهلفاألملرتتت أللنكتتتعألدعألرقتتتانه ألن تتترألنتتتعألدجتتتلأل سجتتت  ألنجن هللتتتةألنتتتعألملن تتتر هلل األ

ررقتت وأل لن لتتةألملرسنلتتةألامختتلألملق تت ا،أل نتتر ر ألمالن رمرلتتةألملرتت ألرلهتتااأل هتت ألا لتتةألمالنتت رماأللف
 هلل ا ألن رأللرفلللألا ره ألنعألدجلألرحقلقألملن  لحةألملف م لسلة".

ل م لسللعأل لسه أللر  ألخفلألحن ةألنتامهن األ مهللرقت ااأللت ألأل5مهللرق األ  ماألمللا ألمل هل س أل -
 ناعألملنفةأل ملقامألملنحر رلعألللًف.

م  أل ن  ألدعألمل لاألمانلرك أل قل ا ألنمر  رألك فألملمفلرألملف م لس أللاسألمل ال األملنرحا ألح -
ملتتترئلمأل  تتتهروألج رلتتتاألك  تتتسرأل ن لتتت األملمتتتف ألجلمتتت عألغتتترلس فاأل ملنمر تتت ر ألالستتت أل تتت  ل،أل

 آاألملج ريألحلاألل رق عألرئلمألملم  ةألنحن األهلل  م.أل٢٤مل   عألملاألرم ألم ألل أل
  ألدلرجتتتاأل تتت ماألمللتتتا ألمل تتتهل س ألهللتتتعألملس  تتت ةأل مل تتتحفلةأل تتت  رلعألالتتت األنتتتعألدرمنتتت ألهللتتت -

 مل  ا ألملقالنةأل نالسةألملقامألملنحر ة،أللنا ألدم  هلللع.ألهللعأل،أل كف لةأل   ر ألمال ل ا1948
(ألنتتتعألنحتتت  ااأل67لتتت أل)ميرمنتتت ألملف متتت لسلةألملنحر تتتةألهللتتت  ألأل"نج تتتمألماللرتتت وألميهلل تتتا"حتتتذرأل -

ماحرفلألملنمرنر ألل مل ر ألهلل األدنفكألملف م لسللعألل ألنالستةألملقتام،ألنتنعألمل متةألملره لتاأل
السة.أل ذكرألملنج مألدعألنعألآخرألهذوألملنح  ااألنح  لةألمامرلفوأل ت لق  ألهلل تاألملنر لةألل ألملن

نس لألهلل ئ ةألمل ن مسةألل ألح ألمل لنألجرمحأل  لقامألملنحر ة،أل حجةألمامرس األ لاأل  س عألدنفكأل
 ملغ ئ لعألمللس ريألملذيأللمرهافألملنقامللعألملف م لسللع.

  لهتتتتا ألنتتتتعأل  تتتتلألمتتتت  األمللتتتتا ألداسألن م ستتتت عأل تتتتف ألملجنلتتتتةأللتتتت ألنحتتتتل ألملنستتتت  لألملنهتتتتاا أل -
مل تتهل س ،أللتت ألحتت ألهللتتلعألجتت ل  أل قرلتتةألمل لجتتةألغتتراأل لتتاأللحتت .أل  لتتاألماسرهتت وألنتتعألمل تتف ،أل
محر تتتاألملن تتتت رك عأللتتتت ألخلنتتتتةألملرنتتتت نع،ألرقتتتانه ألمينتتتتلعألمللتتتت  ألل ن تتتت ار ألمل  سلتتتتةألن تتتت فاأل

 مل رغ ة ،أل ملس ئاألدحناألمل ل  .
"،ألرلمتتلرألخ لتتا،ألملرأكلتتاألهلل تتاألدعألن  تتفألمل جستتةأل جستتةألملرسفلذلتتةأللتتت"نسظنةألملرحرلتترجتتااألهللنتت ألمل -

هتت ألملرحنتتلرألاسلقتت األملنج تتمألملتت  س أل حنتت رألكتتلألملقتت سألملف متت لسلة.أل د تت رألخ لتتاأل لتتاألدعأل
"مل لتتتت عألمل تتتت ارألهللتتتتعألمل جستتتتةألملرسفلذلتتتتةأللتتتت ألمجرن هللهتتتت ألميخلتتتترألدكتتتتاألهلل تتتتاألنتتتتر ر ألممتتتترنرمرأل



 

 

ميجتت موألاسلقتت األملنج تتمألألملن تت  رماأل تتلعألجنلتتعألملقتت سألململ متتلةأل مل تتل لةأل ملنجرنللتتةأللرهلئتتة
 مل  س ".

دكتتاألخ لتتاألملنمتتجاألمي  تتاألملن تت رك،ألمل تتلنألهللكرنتتةأل تت ري،ألدعألمللتتا ألمل تتهل س أللحتت  لأل -
ملرتتاخلأللتت أل امر ألمل  تتفألمالمتتفن ،أل  خ  تتةأللتت ألرللتتلعألحتترممألملنمتتجاألمي  تتا،ألنؤكتتًامألدعأل

 رأل ت ريأليسهأل   ل".أل د أل،م   ع،أل لرلن عألديأل جرموألمحرفل "دهلألل م لعأله ألجنلل ألنرأل
لتت ألخ  تتةألملجنلتتة،ألأل لتتاألدعألماحتترفلأللقتت  ألمآلعأل  متترف م ماألنرلنتتا أل حتتقألملنقامتتللعأل  حتتقأل

  املعألماسرق  ،أل  هافألرغ لةألل  ه.أل48ألملألده ل ألنس  ق
 تتت لألملن تتترمعألهلل تتت ألم ألحستتت ألرئتتتلمألممتتت  فةألم متتت لةألل تتتر  ألمارةتتت ذكم،أل"لتتتعأللغلتتتاألمل تتت األ -

 عأل ملنر تتتت  ل ع،أللتتتتسحعألئهنتتتت ألكةتتتترألملنمتتتتلس ألهللتتتتعألهتتتتذوألملتتتتال رألنملنمتتتتلح ألملف متتتت لس ألملتتتت  
%أل لتتعألسرخ تتاألهللتتعألم تت لرس ألمالن سلتتةأل  لنستت ألملر حلتتةأل100%أل ل متت لسل عأل100نمتتلحل عأل

 ."كن أللعألسرخ األهللعألمسرن ئس ألمل  س أل ال هللس ألهللعألحرلةأل كرمنةأل ل س ألملف م لس 
لكعتكألألك فاأل"كر ئاألملقم  "ألملذرماألمللمكريأللحركةأل"حن م"،ألهللعألدعألجلشألمللتا ألمل تهل س  -

متس ماألهلل تاألهللن لتةألم رح نتهأللت ألنلركتةألأل3ن  عأل"س حلألهلل  "ألمللمكريأل رقألنالسةألغ  ،أل لاأل
.أل لتت ألرقرلتترأل ةرتتهأل" ستت  ألمي  تتا"ألملفنتت ئلة،ألنتتعأل سرتت جأل2014حتتراألأل-"مل سلتت عألملنر تت ص"

مالهللف ألمللمكريألل قم  ،ألهللرناألملكر ئاألللال ألل جلشألمل هل س أل ه أللفككألملن  تعأل ل ل تهأل
   لك نل.

 
 ائيلياً":"إسر 
عألملتتتترئلمألد هللتتتت ألمل تتتتحف أل"مالمتتتترمئل  "ألملنختتتترصأللتتتت ألمل تتتتؤ عألمللر لتتتتةأللتتتت س أل تتتتعألنستتتت حل أل -

مينلركتت ألا س لتتاألررمنتتاألل حتتاألهللتتعأل رلتتاأللتترئلمألملمتت  ةألنحنتت األهلل تت م.أل  حمتتاألنتت ألس تترأل
مل لتتاألمينرلكتت ألملك لتترألملتتتذيألمتتل  رألملنس قتتةألميمتت  األملنق تتتلألأل"ن  تتعألسلتت  أل ع"ألملل تتريأللتتت ع

 ألملن ن ا.مل حاألهذمأل
  تتتت لأل تتتتعألنستتتت حل أل عأللتتتت امر ألمانرلكلتتتتةألرتتتتأةلرألك لتتتترألهلل تتتتاأله لتتتتةألخ تتتتفألملتتتترئلمأل دعألمالامر أل
مانرلكلةألررلاألملرأكاألدعألملفرتر ألملق انتةأللتعألركت عألح ل تةأل  ل ترماألملتان يألهلل تاألكرمت ألملرئ متةأل

  لقألماهلل ومرهأل.



 

 

19 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

حتتتت لفاألر  لتتتتةألل تتتتركةألملسقتتتتتلألأل٤ األ تتتت لألجتتتتلشألمللتتتتا ألمل تتتتتهل س أل ستتتتهأل" تتتت ارألهتتتتذمألميمتتتتت  -
 اهلل سألاهلل ألحركةألحن م".أل  هلل ألجلشألمللتا ألدعأل" تركةألملرنلنت ألرسقتلألأل(ملرنلن )ملف م لسلةأل

 ح لفرهتت ألمل تتفاألنستتذألهللتتا ألمتتس ما،أل رقتتا ألملخانتتةألنج ًستت أللس  تت  ألحنتت م،أل  النتت لةألملتتاأل
 ذلك،ألرقا ألخان األملسقلأل لاألسق  ألماحرك كأل ملن مجه ا".

 ألمل هل س ،ألن م سً ألنعأل  ا ألج عألجست األجستلعألنتعألملمتفرألياموألنس متكألنسلاألم   األمللا -
ملحتتج.أل   لتتاألن تت ارألنح لتتة،أل عأل" تت ماألماحتترفلألنسلتتاألملنتت م عألس تترألهلل تتاملكرل ألهللتت لأل
هللف سة،ألنتعألملمتفرألهلل ترألجمترألملن تكألحمتلع،ألحلتاألكت عألنر جهت أل لتاألملتال رألملحج  لتةألياموأل

 نس مكألملحجأل نر اًمألنعألمحاسألمل رك ا".
أل تتتهل س ألهاأللرتتتاألل متتت لس أل تتت هلل ألنح  لرتتتهألرسفلتتتذألهللن لتتتةأل لتتتعأل تتتراألحتتت ج ألهللمتتتكريألممر تتت -

 ملنفةألملنحر ة،ألللن ألد لاألجسايأل  ظ ل ألر   ةأل  لخ أ.أل ن لأل،جس   ألس   م
م رحنتتاأل تت ماألمللتتا أل  تتا أل لتتاأللجتت رألجستت األ لتتاأللحتت ،أل متت ناألميمتتلرلعألملنحتتررلعأل  تترمهل أل -

لنق   ةألنخ  رمره ،ألكنت ألم رحنتاأل رلتةألنترمحألر ت حألخ للألالرلة،أل دحناألنحن األ ق  قةأل فغ األ
 هلل ن (أل فغً أللنرمجلةألنخ  رمره .أل21جس  ً ،أل م ناألمل  األنحن األهللنر ألمل لنأل)

هللةتراأل ت ماألمللتا ألهلل تاأل"مت  ألخ ت  "ألهلل تاألمتل جألنمتر  سةأل"هلل لترا"أل تن لألرم ألم ،ألمينترأل -
ن رتتتهأل"نرمتتت  لعألملتتتذيألممتتتراهلل ه ألالهللتتتفعألح لتتتةألرأهتتتا،أل دجتتتراألدهللنتتت لأل حتتتاأل ممتتتلةألهللنتتت ألمحر

 لامئللع"أل امهناأل رلةألد أل ف ألهلل األخ فلةألذلك،أل لر األنس  لألملن م سلعأل   ر أل مملة.
 
 "إسرائيلياً":

ةألملر متتلة،أل تتأعأل"ن  تتفأل متترمئللألملتتذيأللتتجر لتت ،ألملنرحاةتتةأل  متت أل  مر ألملخ رأل تترحاألن رلتت أل مخ  -
امأللقتراألنتعألدلااألنعألخفلهألهللا أل  رمكألر مل أللت ألن تر األرترنل ألنرحتفأل"مت  ل  ر"أللت أل  لست

ملخل ستتتة".أل سق تتتاأل ك لتتتةأل"س ل متتتر ،ألهللتتتعأل مخ ر لتتت أل  لهتتت :أل"درلتتتلألرلنتتت أل   لتتت أللهتتت ألن  تتتفأل
 متتترمئلل..أل  لسمتتت ةأللتتت ،ألدرك تتت ألمآلعأل  تتتفر ألمل خ تتتلة،أل  تتتفر أل خ تتت ألللر تتترألن  تتتفألهتتتذوأل
ملا لةأل  أعألهذوألملنمألةألدنرمألغلرألنق  لألهلل األمال فق،أل دهللرقاألدسهأللقراألنعألحا األملخل سة،أل

 ملر رلخلة". ملخل سةأل



 

 

األمل تؤرألمامترل  سلةأل   ر ألن  رةألرجنلاألر  لقأل  س عألل ر ألأل"مالمرمئل لة" رراألملنحكنةألملل ل أل -
ملل تتت مئلةألملنق نتتتةألهلل تتتاألدرملألل متتت لسلةألخ   تتتً أللتتت ألملنتتتفةألملغر لتتتةألملنحر تتتة،ألراًمألهلل تتتاأل

ذيأل ترمرألملنحكنتةألملتأل"مالمترمئل  "ملرن مألد ح األميرمن .أل هلل تاألملفت رأل تجاألرلت رألمللنتلعأل
   لأل سهأللنلفألمل ا ألمل رلن ع.

 
20 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
فةأل - مهللرق األ  عماألمللا ألخنمةألن م سلعألل ألنامهن األ م رح ن األ سعره أل أسح وألنرفر ةألنعألملنع

 ملنحر ة.
م رحنتتاأل تت ماألملقنتتعألمل تتهل سلةألد متت  ألمتتجعألرلنتت عأل مهللرتتااألهلل تتاألميمتترسأل امخ تته.أل دلتت ااأل -

أل6ملر  لةألالامر ألن  حةألملمج عألم رحناأل ت  حألمللت  أل مت ألن  ارألحق  لةأل أعأل  ماألملقنعأل
 ل ألمجعألرلن عأل مهللرااألهلل األميمرسألللهأل سك األ ه .

نتتتت م"أللتتتت ألهلل عتتتترألنحنتتتت األمللتتتت ل لألس ئتتتتاألرئتتتتلمألحركتتتتةأل"لتتتتر "ألهللتتتتعألدن تتتتهألدعألر رتتتت  ألحركتتتتةأل"ح -
:أل"سحتتتعألمتتتئنس ألماسرظتتت رأل ملنن   تتتة،أللهستتت كألنتتتعأللتتتلمأللتتتاله أل رستتت نجألمتتت سألملن تتت لحة،أل تتت ئًفأل

ل  تتاألملتتذيألاأللتترح ألنتت أللجتتريأللتت أل  سستت ".أل اهللتت ألحركتتةألحنتت مألختتفلألر تترلح األ نتت هللةألم
لغت وألمل جستةألمالامرلتة،ألنلر تًرمأل  ذمهلللةأل لتاألدختذألخ ت ماأل لج  لتةأل مللت ا ألل حنتعألملف مت لس ،أل مة

 دعأل"را األلللألحن مألغلرألن جلةأللغ لةألمل حظة".
حرممتتةألن تتاا ألنتتعألم تترح ألنمتتر  س عألنر رلتت عألملنمتتجاألمي  تتاألملن تت ركألنتتعأل تت األملنغ ر تتةأل  -

 هلل    األمللا ،أل م ألر الاماألهلل األد  م ه.
،ألمللتتتتت لنلعألمللر تتتتت أل مالمتتتتتفن ،أل لتتتتتاألرحنتتتتتلأل"ملهلئتتتتتةألمامتتتتتفنلةألملل لتتتتت أللتتتتت ألملقتتتتتام"اهللتتتتتاأل -

لحترقألمي  تا،ألهلل تاأل تاألأل48نمؤ لل ره ألرج وألملقامأل مي  ا.أل حةاألملهلئةألل ألملتذكرسألملتت
 كلألنمرنر.ملرح لأل لاألمي  األل ألمي   األ ميل  ألجنلله ،أل   

 األدعألأل.دكتاألرئتلمألملمت  ةألنحنت األهلل ت مألدعألملمتت  ةأل   تاألممترئس فألملرسمتلقألمينست ألنتتؤخرمأًل -
  األهللا ألملرا،أل حماألن ألس راأل حلفةأل"هتررم"ألملل رلة.أل" مرمئلل"أللن أل

دهلل تتتعألمتتتفلرألملنن كتتتةألمللر لتتتةألملمتتتل الةأللتتتاسألن تتترألدحنتتتاأل تتتعألهلل تتتاملل ل أل  تتت عألاهللتتت أل تتتفاوأل -
 ن ل عألا ارألهللعألدر لةألد هرألم  قة.أل31 ن  غأللن م سةألملم  ةألملف م لسلةأل

 



 

 

 "إسرائيلياً":
حتتذرألهللتت ل ألجل ل جلتت أل نمر تت رأللتترئلمألدركتت عألجتتلشألمللتتا ألمل تتهل س ،ألنتتعألدعألل ئتتا ألملجتتامرأل -

ملذيألر سلهأل" مرمئلل"ألهللساألمل رل ألملحا ايألنعأل   األغ  ،أل  م ألنسهألرحاألميرل،ألنعألدجتلأل
 ،ألمرك عألنحا ا أللفرر ألنللسة."" مرمئللألنسعألحفرألدسف قألهج نلةألرنراألنعألملق  األ  رج و

 تت لألملك رتتاألمل تتهل س أل عأل"رتتلألد لتتاألر تتلرأل تت لق قأل  موألمل لتت ر ألميخلتتر ألملرتت أل تت  أل هتت ألرئتتلمأل -
دركتت عألملجتتلشألماللرمستت ألنحنتتاأل تت  ريأل لتتاألرركلتت أليسهتت ألمل لتت ر ألمي لتتاألنستتذألملةتت ر ألماللرمسلتتةألهللتت  أل

غت ألدعألملةت ر ألملرت أل تهاره ألمت رل ألدسهألرألأل"دعألآرألج ".أل دن فألآم فألغل  رألل ألن  عأل1979
لتترمعأليعألمي لتتاألاهللنتتاألملةتت ر أل لتت ألملمتتس ماألملمتتاألملن نتتلةألدااأل لتتاألرتت ررألهللف تت األرركلتت أل مة

 اهللناألملسظ  ،أللكعألمل  العأللل امعألح لل أللرل ل ألهللف  رهن .ألةملم رلةأل ملة سل
 

21 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

دكتتتتااأل"حركتتتتةألملجهتتتتت األمالمتتتتفن "أللتتتت ألل متتتتت لع،ألمللتتتت  ألماةستتتتلع،ألاهللنهتتتتت ألل تتتتن األ مة تتتتترمرأل -
ن مجهةألماحرفلأل"مالمرمئل  "ألل ألظتلألممترنرمرأل تناألمللتراألملنرخت ذلألهللتعألألهلل املنقامللعأل

س تتر ألمي  تتاأل ملر تتايأللرتتتنرألملنحر تتلعأل نخ  تت ره ،ألنحتتذر ألنتتعأل"هر لتتةأل لتتلألميسظنتتةأل
".أل دهللر تتاأل"حركتتةألملجهتت األمالمتتفن "أللتت أل لتت عأللألمل تتهل س حتت ألملر  لتتعألنتتعألماحتترفمللر لتتةألس

ألملقتام،ألالحترمقألملنمتجاألمي  تاألملن ت رك،ألهللتعأل"ةقرهت أل أهتلأل48 حف أل نس مت ةألملتذكرسألملتتأل
ملنقامللعأل مة رمره ألهلل األمل ن األل ألن مجهةألمل م األملقنعأل ملرسكللألملر ألرسرهجه ألمت   األ

 ماحرفلألال ل اه ألهللعألملقام".
دنتترألمهللرقتت لأل امريأل حتتقعألأل84ل متت لس ،ألدعألمتت   األماحتترفلألد تتاراألألدظهتترألرقرلتترألحقتت    -

دمرسألل م لسللعألل ألنلرقفاألمللا ألمل هل س ،ألنسذأل املةأل هرألآا/دغم مألملج ري،أل لسه أل
س ئتتتاأللتتت ألملنج تتتمألملر تتترلل أل) رلنتتت عألملمتتت  ة(.أل د نتتت أل"ستتت ايألميمتتتلرألملف متتت لس "أل)غلتتترأل

 عألماحتترفل(،ألدعألماحتترفلألد تتارألدنتترألحكتت ن أللهتتر أل  لتتال األهللتتعألحقتت قألملنلرق تتلعأللتت ألمتتج
،ألنحناألد   لر،ألهلل ًن أل أسهألك عألرهرألملس ئاألملنقام ألملن لاألهللعألنالسمهللرق لأل امريأل حقعألميمل

 هلل ًن ألنرفر ةألل ألمج عألماحرفل.أل34 األدنناألدكةرألنعأل
لحرلتتقألأل48ملتتذكرسألملتتتألأللتت أل،"ملهلئتتةألمالمتتفنلةألملنمتتلحلةأللس تتر ألملقتتامأل ملنقامتت ا"مهللر تتراأل -

ملجتتتترمئ أل ما رح نتتتت األألدعأل أل،21/8/2017أللتتتت  ملتتتتذيألل تتتت افألملنمتتتتجاألمي  تتتتاألملن تتتت ركأل



 

 

ملل نلةأل ن ألرن رمهألم   األماحرفلألنعألره لاأل ح  نةألمل ؤرألمامرل  سلةأل حفرألماسف قأل نسعأل
 ملن  لعأله أل"ممرنرمرألل جرلنةألملك لر أل ملر ألرنة األ حرقألملنمجاألملن  رك".

 ئتتاألهللتتعألملق ئنتتةألملن تترركة،ألا.ألل متتفألج تت رلع،أللتت ألممتترج ماأل انتتهأل لتتاأل  لتترألملرر لتتةأل تت لألملس -
 ملرل تتتتل ،ألسفرتتتت ل أل لستتتتا،أل عأل"هستتتت كألحتتتت مل ألدلفتتتت أل  لتتتتاألهللر تتتت ألنتتتتعألمتتتتك عألملنتتتتاعألملمتتتت ح لةأل
ملنخر  تتة،ألهللكتت أل مل تتاأل ملرن تتةأل ل لتت ،أللارمتت عأللتت ألجهتت  ألملرل تتل ألملل تتري،ألديأللرل نتت عأل  ل غتتةأل

ألملل ريألمل هل س أللله ".ملل رلةأل  لق ألل نسه جأل
مهللر رأل ل ايألل ألحركةأل"لر "ألدعألملحرمكألملذيأللا رألامخلأل  مهللاألملحركتةأللت أل  ت األغت  ألهالتهأل -

نحنتتتتت األهلل تتتتت مألحتتتتت لألأللتتتتتر  ل تتتتت لأل تتتتت األملحركتتتتتةأللتتتتت ألملق تتتتت األلتتتتترئلمألملمتتتتت  ةأل رئتتتتتلمأل
ملخ تت ن األهلل تتاألر مرتتاألملنتت ظفلعأل ملرق هللتتاألملن كتترأللهتت .أل  تت لألهلل تتاألمتت  ةألرم ألم ألدعأل"رأختتذأل

األلتت ألمسف تت لألغتت  ألهللتتعألملنتتفةأل رنتترأللتت أل لتتلعألماهللر تت رألدعألهتتذوألمالجتترموماأل حتتقألغتت  ألرمتتر أل
 ملن ر األمل  س ألملف م لس أل رنره".

 ممتتتلةأللنستتت  لألملف متتت لسللعأللتتت أل تتتسعاأل تتت ماألمللتتتا ألمل تتتهل س ،ألحن تتتةألم رح نتتت األ نتتتامهن األ -
 ن م ًس األ لسه ألدمرسألنحرر ع.أل17نخر فألدسح وألملنفةأل ملقامألملنحر رْلع،ألمهللرق األخفله أل

  لألهللن ألمل جسةألملرسفلذلةأللنسظنتةألملرحرلتر،ألدحنتاألنجتااس ،أل ستهأل"األنؤ ترماألرتاللألهلل تاألدعأل -
 لةألمل هرألملج ريألمترحااألملنقرر ألسهأل)ميرمن ألملف م لسلةألملنحر ة( ل ر ألمل لاألمينرلك أل لاأل

 سق ةألس هلللةألل ألن  فأل ا رألمالامر ألمينرلكلةألنعألهللن لةألملمف ".أل
 دكتاألنجتتااس أللتت ألحتتالاألالذمهللتةأل" تت األل متت لع"ألملرمتتنلةأل ت  حألمللتت  ألدستتهأل"األنلستتاألييأل
جهاألدنرلك ألن ألل أللررك ألهلل األحلألملا لرلعأل   تفألمامترل  عألكأمت مألييألهللن لتةألمل متلة"،أل

الامر ألمينرلكلتتتتةأللرركتتتت ألهلل تتتتاأل نتتتت ل ألج ئلتتتتةأل ة س لتتتتةأل لتتتتلمألهلل تتتتاألملقنتتتتلةألدعأل"جهتتتتاألمألن لستتتت أًل
 ملج هرلةألملنرنة ةأل حسه وألماحرفلأل لقأل رمرماألمل رهلللةألملا للة".

رلهاألننة  ألملنج مألملنرك يألميرة ذكمت ألملف مت لس أل مل ت  األمللر ت ألميرة ذكمت أل ن م ت ةأل -
.أل" مترمئل لة"هت ألل ترك األممترل  سلةألرحركه ألاللغ وأل فق األ لتعألدنتفكألكسلمتةأللت ألملقتامأل غلرأل

  تتت لألننة تتت عألهللتتتعألملنجتتت لم،ألختتتفلألنتتتؤرنرأل تتتحف أل نالستتتةأل لتتتاأللحتتت :أل"سؤكتتتاألهلل تتتاألمتتت نلةأل
سن لس ألميخلرأل ممرنرمرلرهأل سؤكاألدن نك ألملر منس أل نق  لتةألمل  رلتركألةل لل ت مأل نجنلتهأل كتلأل

 نعأللنة ه".
جتتتُ ألهلل تتتاألن م تتت ةأل  تتتعألسظتتت ألهلل تتترماألميمتتترسأل ملنحتتتررلع،ألهللتتتا أل  فتتت األ نالستتتةألغتتت  ،ألمحرج  -

 ر مر ه ألل  هرألملة لاألهلل األملر مل .أل رجنعألميمرسألدن  ألنقرأل"مل  لاألميحنر"أل م أل



 

 

هلل ا ألحق  ه .  نالسةألغ  ،ألرملللعأل ل رماألر  لاأل  رفألنخ   ره ألملن للةأل مة
 ا ألمالاهللت وألمللت  ألمل تهل س ،ألائحتةألمرهت  ألنتاألملمتلا أللتا سألحنت األنتعأل ت رأل ت هرأل  لقتامأل -

رسفلذألهللن لةأل لعألنسذألدم  األ س تفأللت ألنحتل ألنس قتةأل ت األمللت ن ا.أل ذكتراألألملنحر ةأل رهنة
هلل نتت (أل هتت ألد أللخنمتتةألد فتت ل،ألأل29"ملقستت  ألملل رلتتةألملة سلتتة"،ألدعأل"ملسل  تتةأل جهتتاألل متتلا ألحنتت األ)

 ره ألحل   ألمكلعأل نح  لةألرسفلذألهللنلأل ره   ".
مئ ألملسخ تةأل"كفلتر"أل للع"ألنتعأللت ألك فاألن  ارأل هللفنلةألهلل رلةألملسقت األهللتعألمعألألجستاللعأل" مترمئل -

آا(،ألل نتراألملن ترعحألنتعأل  تلألأل18 اس "ألل ألملجلشأل"مالمرمئل  "ألرلرن ألنم وألملجنلتةأل)غ "
،ألنت ألممتراهللاألملتامخلألهللتراهنت ألنتعألألنجن هللةألنعألمل   عألمل ه لسة،ألملذلعألظست مألدعألملجستاللع

 سق هن أل لاألملنمر فاأللر ق ألمللفج.
 
 "إسرائيلياً":

،ألهللتتعألا   ن متت ألجستت األ لرلقتت ،أللتت ألرمتتنه،أل  لتتهأل عأل)مل تتهل سلة(ألسق تتاألملقستت  ألغلتترألملحك نلتتة -
" تتفاوألمتترق  عألملقنتتةألماللرلقلتتةألملن نتتعألهللقتتاه أللتت ألر غتت أل لتتاأل تتهرلعأليسهتت ألرهتتافأل لتتاألر  لتتعأل

ألمللف  األنعأل مرمئلل".
عأل" متترمئللألرر تترفأل  رلقتتةألنر هللتتةأل ح تت ره ألدا   ن متت ألماللرلقتت ،أل لتتقألملقستت  ،أل دنتت فألمل

  نل س  ألك لر ألل ف م لسللع".لق  األغ  ،أل ررم األ
نتتتعأل  تتت األغتتت  ،ألملنمتتتناألألياأل تتتف رماألمالستتتذمر،أللتتت ألملنس قتتتةألملنحل تتتةأل  ل تتترل ألملحتتتا اا  أل -

"غتتتففألغتتت  "،ألنحتتتذر ألنتتتعألمحرنتتت لأل  تتتفقأل تتت ر خألد ألدكةتتترألنتتتعأل  تتت األغتتت  أل  رجتتت وألجستتت األ
 أل.أل ا األمل ف رماألل ألنحل ألملنج مألمال  لن ،أل"ل األنراخت ي"أل "سرلتفألهل تر ".أل لت)ملكل ع(

رتتتراألدس تتت وألهللتتتعألمتتتن األد تتت ماألمسفجتتت ر،ألد ألهللتتتعأل  تتت األ  تتت   األد ألدنتتترمر،أل حمتتتاأل متتت ئلأل
 مالهللف ألملل رلة.

 
22 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
جتتتاااأل"نسظنتتتةألملرلتتت  عألمالمتتتفن "ألرأكلتتتاه ألهلل تتتاألملنك ستتتةألملنرك لتتتةألملالسلتتتةأللنالستتتةألملقتتتامأل -

مل رلفأل مرر   ألملنم نلعألمي ايألل ألجنلعألدرجت وألمللت ل أل  لنمتجاألمي  تاألملن ت رك"،ألنؤكتا أل



 

 

هلل تتاألدعأل"متتفنةألدن كسهتت ألملنقامتتةأل حرنرهتت ألرتترر  ألمرر   تت أل ةلقتتً أل  متترر  األمينتتعأل ملمتت  أللتت أل
 رنره ".ملنس قةأل 

م رحنْاألنجن هلل األنعأل  ل عألملنمر  سلع،أل  ح األملنمجاألمي  األملن ت رك،أل حن لتةلألدنسلتةأل -
سً ألم رحنتت مألنمتتر  أل30 ارأل تتح للةألدعأل"دكةتترألنتتعألنتتعأل تتر ةألمللتتا ألمل تتهل س .أل دلتت ااألن تت

 مي  ا،ألهلل رأل  األملنغ ر ة".
ملنرتت لر أللتتاسألملقلتت ا ألدكتتاألهللنتت ألمل جستتةألملنرك لتتةأللحركتتةأل"لتتر "،ألهللتت م ألميحنتتا،ألدعألملنل  نتت األ -

 منتتحة.أل اهللتت ألألة نس قتتةألر تلرأل لتتاألدستهألاأللحنتتلألرؤلتملف مت لسلةألحتت لأل لت ر ألمل لتتاألمينرلكت ألل
ميحناألل ألر رل أل ح ل أل لاأل"هللا ألملخ لألل ألملرح لفاألماهللفنلتة،أل نح  تر ألملحتالاأل

 لن  فألهللعألملحلألما  لنت ألملن ت  وألملتذيأللرلتاألر تفلةألملقنتلةألملف مت لسلة"،ألنؤكتاًمأل"ملرنمتكأل ت
 ملرمن ألملنل عألنعأل  لألملا لألمل قلقة،أل ملرنمكأل  لن  ار ألمللر لةألكن أله ".

ك تتفاألن تت ارأل هللفنلتتةألهلل رلتتةألملسقتت األهللتتعألدعألنتت أللمتتناأل"امئتتر ألمامتترل  ع"ألملر  لتتةألل  ك لتتةأل -
ملله التتةألرخ تت ألال  نتتةأل"نمتترلنرما"ألله التتةألجالتتا أل تت لقراألنتتعألنتتاعألهللر لتتةألك لتتر أللتت ألملج لتتلأل

  األل م لعألملنحر ة(،أل هافأل" حاماألر م عألالنغرمل ألن ن م".) ن ل(أل ملسقاأل)جس
لت ألراوألهلل تتاألممتترج ماألملس ئتتاألنمتتل األغستت ل ألحتت لأل لتت  ألملجتتلشألمل تتهل س أل رنتت رلعألهللمتتكرلةأل -

امختلألملقترسأل ملنتاعألمللر لعتةألد ألنحل هتت ألملقرلتاأل خ   ت أل رلتةألكفتترأل ترالأل ت لأل  لترألملحتتراأل
نتتتر رلةأل نهنتتتةأللرتتتارلاألملجستتت األلحتتت ااألعأل"هتتتذوألملرنتتت رلعأل مل تتتهل س ،ألدللغتتتا رأللل رنتتت ع،أل

عألملجتتتلشأللقتتت  أل هتتتذوألملرنتتت رلعأللتتت ألمللالتتتاألنتتتعألملقتتترسأل ملنتتتاعأللتتت ألجنلتتتعألدسحتتت وألمةألمل تتت مرئلأل أل
 عألمللرا". أل،أل للمأللق ألل ألملنس  قألملر أللمكسه ألملن م س)ملكل ع(

لعألم رحناأل  ماألمللا أل"مالمرمئل  "ألنالسةأل  قل لةأل ممرج  األهللااًمألنعألملن م سلعأل مهللرق تاألمةست -
 نسه أل  لألدعألرفرجألهللسهن ألاحق .

ممتتتترسكرألهللنتتتت ألمل جستتتتةألملنرك لتتتتةأللتتتت أل"ملج هتتتتةألمل تتتتل لةأللرحرلتتتترألل متتتت لع"،ألدمتتتت نةألملحتتتت ج،أل -
نلتررم"أل ملرت ألدكتاأل،ألدن  أل لتاأل" مترمئل  "ألنتعألحركتةأل"ر رلح األرئلمألملم  ة،ألنحن األهلل  م

 .خفله ألدسهأل"  ااألملقل  أل ن لاألنعألمالجرموماأل مللق   األناألده ل ألملق  ا"
 تتترهللاألجرملتتت األر  لتتتةألل  التتتةألمللتتتا ألمل تتتهل س أللتتت ألملقتتتامألملنحر تتتة،أل هتتتا ألنستتت لألملنتتت م عأل -

هلل املكرل ألد  ألمسلسةألل ألح ألمل مر عأل   ا ألم  معألجس األملنمجاألمي  ا،أل ذلكألل نر ألملة سلتةأل
 خفلألدم  ا.



 

 

سقفألهللتعألن ت ارألل مت لسلةألن  لتةألدعألملترئلمألملرركت ألرجتاألألمل ساسلة،دل ااأل حلفةأل"ملحل  "أل -
لتتاألنحنتت األ للتتاألن تت ار ألجالتتا ألالسهتت وألماسقمتت  ألملف متت لس أل مستتهأل جتتهألاهللتت  ألأل، لتتاألدرا غتت ع

نتتعألمل تتهرألملجتت ريألل ر  حتتاأللتت ألملرف  تتلل.أل   لتتاألملن تت ارألأل28هلل تت مألل لتت ر ألدسقتتر أللتت ألملتتتأل
ل رهتت ألنر تتحةأل  لتتةأليعألر لتتاألا رمألل  تتحلفةأل عألهللف تتةألرركلتت ألملخ  تتةألنتتعألحركتتةأل"حنتت م"ألج

نهن ألالسه وألماسقم  ألملف م لس ،أل د  راألملن  ارألملاألمعألملرئلمألملف م لس ألهت ألنتعألم هللت أل
 ل رئلمألملررك أل  لراخلألالسه وألماسقم  ألسظرمأللرأةلروألملك لرألهلل األحركةألحن م.

سألس  تتتتااألملس ئ تتتتةألمل تتتتهل سلةألهللستتتت األ لركتتتت ،أل هتتتت ألهللنتتتت أللتتتت أللجستتتتةألملخ رجلتتتتةأل مينتتتتعأللتتتتا -
"ملكسلمتتتا"،ألرئتتتلمأل  رموأل)مللتتتا (أل سلتتت نلعألسرسلتتت ه أل كتتتذلكأل  لتتترألملامخ لتتتةألآرلتتتهألارهللتتت ،أل   لتتتةأل
ملن تترمعألهلل تت ألم ألحستت ألنتتتعألنس تت هأل متتحاألجسمتتتلرهألهللقتتاأللق ئتتهألنتتتعألملتترئلمألملمتت ريأل  تتت رأل

 .ل ألملل  نةألملم رلة،ألان قألميما
األمي  تتتاألنسلتتتاأل تتت ماألمللتتتا ألمل تتتهل س ،أل اختتت لألملكرتتتاألل نتتتامرمألملرتتت ألرقتتتعألامختتتلألملنمتتتج -

 ملن  رك.
د لاألهلل رماألملن م سلعأل ح ااألمخرس ق،ألخفلألن مجه األنعأل  ماألمللا أل"مالمرمئل  "،ألل أل -

   ا ألمللل رلةألجس األ رقألملقامألملنحر ة.
ممتر لاأل ت ماألمللتا أل"مالمترمئل  "،ألهلل تتاأل لت األنرسق تةألرلت األلنارمتتةألجتاألملتذلا،أل ترقألنالستتةأل -

  لاأللح ألجس األملنفةألملنحر ة.
ملناسلةألملر  لةأللم   األماحرفلأل"مالمرمئل  "أل ها ألنس  لألملرجنعألمل تا يأل"ج تلألألهاااألمالامر  -

(،ألرغتت ألE1مل   تت "أل  لقتتامألملنحر تتة،أل تتراألنمتتر  سةأل"نل للتتهألدا نتتل "أللتت ألملنس قتتةألملنلر لتتةأل)
  ج األ رمرألنعألملنحكنةألملل ل أل نسعألها ألر كألملنس  لألنؤ ر .

 
 "إسرائيلياً":

ن ألملنرحا أللحق قألمالسمت ع،ألرهللتاأل تعأل لتاألملحمتلع،أل  تلألسه لتةألنعألملنر  عألدعأللق  ألنف لألمي -
ملل  ألملح ل أل س ترأل  ئنتةألمت اموأل  ل ترك األملا للتةألملرت ألرر  هت ألهللف ت األهللنتلأل  لنمتر  س األ
ملنق نةألهلل األدرمن ألملنفةألملنحر ة،أل نت أللت ألذلتكألملقتام،أل ملجت اعألملمت ريألملنحرتل.أل هت ج أل

س تتترألملق ئنتتتة،أل مهللر تتترألدعأل"نفتتت لألمينتتت ألملنرحتتتا ألنستتتا األ" متتترمئلل"أللتتت ألمينتتت ألملنرحتتتا أللكتتتر أل
 لحق قألمالسم عألرح لأل لاألس   ألك لرألل ألحركةألملنق  لة".



 

 

  ر ألمل ق وألملذيألملجنعألكفألنعألملرئلمألملر م أللفالنلرأل  رلعألأل" مرمئل  "  فألنمر رقأل -
لعأل رئتتتلمألملتتت  رموأل سلتتت نلعألسرسلتتت ه ،أللتتت ألنالستتتةأل"م ر تتت "ألملر متتتلةألغتتتامألمير لتتت و،أل تتتت"ميه أل تتت

مل ترللعألنستذألدعأل تاداألر متل ألرتاخ ه ألمللمتتكريأللت ألمت رل ".أل د نت ألمل ر للمت رأل لت لأل لمتتر،أل
دمر ذألملارمم األمل ر لةألل ألج نلةألرلألد لاألدعأللق وأل"م ر  "أللنةلأللر ةألدخلر ألدن  ألسرسل ه أل
ال تتتف أل تتت رلعأل ق ئنتتتةأل"ملخ تتت  ألملحنتتترألمالمتتترمئل لةأللتتت ألمتتت رل "،أل ملرتتت ألر تتتنلألهللتتتا ألملرمتتت ل أل

  رح لألم رل أل لاألنس قةألسف ذألاللرمع.  لن  قأل
 

23 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

امساأل"حركةألملجه األمالمفن "ألل ألل م لع،ألحن تةألماهللرقت ااأل مامتراهلل وماألململ متلةألملرت أل -
  لتاألهللتتاامألنتعألك مارهتت أللتت ألنست  قألنرفر تتةألنتعألنح لظتت األملنتتفةألملنحر تة،ألمل ل تتةألملن نتتلة،أل

  ماللرمجألهللعألملنلرق لعألل رم".   ل األملم  ةأل"   فألهذوألملنن رم األ
دكاألنمؤ لألمللف  األمل  سلةأل ملخ رجلةألل أل"حركةألملجه األمالمفن "،ألملقل ايألخ لاألملت  ش،أل -

رلنتتتهأل"لتتتاهلل  ألمسلقتتت األملنج تتتمألملتتت  س ألرحتتتاألحتتترماألماحتتترفلأللتتت ألرم ألم أل  لنتتتفةألملغر لتتتةأل
اا،أل دمتن وأل س هلللتةألملنحر ة".أل مهللر رألمل  شألمعأل"هذوألملخ   ألمرنكعألماحرفلألنعألملرحك أل ل

 مسرنتت وألنتتعألملحنتترأللفجرنتت ا،ألمانتترألملتتذيألمتتلللقأل  تت لألملكةلتترألنتتعأل تت ا ألملنق  نتتةأللتترم أل
هألرمتتهللألحنتت رألملجنلتتعألنستترصأل لرلتتاألمسقتت ذألملنسظنتتةأللر  تتاألم "،ألن تتااًمألهلل تتاألمعأل"نتتعأللحتت

لج األ امئلأللنك عألهللقاو".  ل ن  ركةألا عألممرةس وأل مة
ممرسكراأل"حركةألملجه األمالمفن ألل ألل مت لع"ألر ترلح األ  لترألمامترةن رألملمت امس ألن ت ركأل -

ملف نتتتتل،أل  تتتتأعألملر  لتتتتعألنتتتتعألملكلتتتت عألمل تتتتهل س ،ألنلر تتتتر أل ل هتتتت أل"نمتتتتلئةألل  تتتتلاألملف متتتت لس أل
 ملنس نل".أل

   لألنم ؤلألملنكراألمالهللفن أللت"حركةألملجهت ا"ألام األ ته ا،أل"ستالعألر تجلعألملت  لرألملمت امس أل
نعألمللا ألمل هل س ،أل س  لاألملق سألملم امسلةأل مل لاألملم امس ألملل ل أل ترللألهتذوألألل ر  لع

ملر رلح األ ملر ايألييألنح  ااألرحرفأل جهةألملن  فألملم امس ألملرمن أل مل ل  ألملامهلل أل
 ل حقألملف م لس ،أل ملنم ساأللنق  نةألمل لاألملف م لس ألناألماحرفل".

ألمينتتلعألمللتت  أللج نلتتةألملتتا لألمللر لتتة - تتا  ،ألدحنتتاألم تت ألملغتتل ،أل  ل لتت عألمل تت ارألهللتتعألماجرنتت األرحع
ملةفة ألل  رموألخ رجلةألكلألنعألن رأل ميراعأل ل م لع،أل ملذيألهلُلقتاألن  تعألمامت  األ  لقت هر ،أل



 

 

نؤكتتاًمألهلل تتاأل"دهنلتتةألممتترنرمرألملر تت  رألمللر تت ألهلل تتاألنخر تتفألملنمتتر ل األ هتتافألرحقلتتقألرستت غ أل
  ئتةألل  لت ررلعألملُنتررق رلعألل نس قتةألملرؤسأل نس هجألمللنلأللت ألملن نت األملف مت لس ،أل   لتذماألر

 نعألمينلعألملل  أللألن ألملنرحا أل مل لاألمينرلك ".
نتت م سلعألختتفلألم متت ةألنتتامهن األلتت ألدسحتت وألنرفر تتةألنتتعألأل6مهللرق تتاأل تت ماألمللتتا أل"مالمتترمئل  "أل -

 ملنفةأل ملقامألملنحر رلع.
 عألملذيأللجللأل  لألنم هللاألمينلعألملل  ألل  ؤ عألململ ملةألنلر مففألجلسك ،أل عأل"ن ر األملق س -

هلل تتتاألأل" متتترمئلل"نتتتعألملقتتتامألهلل  تتتنةألالمتتترمئلل،ألمتتتللنلأللتتت ألح لتتتةأل  تتترمروألهلل تتتاألرل لتتت ألمتتتل ر أل
ملقامألمل ر لةألملنحر ة،أل ملحاألنعأل ار ألمل رللعألهلل األملر  لأل لاألحلألرف  نت أللر ملتقألنتعأل

  رمرماألمين ألملنرحا أل مارف   األملم  قةألملن  لةأل لعألمل رللع.
عألهلل األملر مل ألنح كنةألمل  ل تةألملج نللتةألللةألل نر ألملح الةأل ملل رأل"ألمللمكرأل األنحكنةأل"م ل دج أل -

هلل نتتً (ألنتتعأل رلتتةأل" نتت رلع"أل نالستتةأل  قل لتتة،أل ذلتتكألحرتتاأل19ميمتتلر ألدسمتت  ألهلل املس  تترأل تت مهسةأل)
 ملة س ألنعألدكر  ر/ر رلعألد لألملنق ل.

 أل،أللكسهتتتت ألرقتتتت أل" متتتترمئلل" تتتت لألنمتتتتؤ ل عألل متتتت لسل عأل عألملمتتتت  ةألد  فتتتتاألملرسمتتتتلقألمينستتتت ألنتتتتعأل -
 نر    رهألك ن ةأل هافألهللتا أل هلل ت وأل"ممترمئلل"ألديألن تررأللفترلألهللق  ت األد أل لت األجالتا ألهلل تاأل

 ملف م لسللع.أل
،ألن تلرًمأل لتاألدستهأل«ملرسمتلقألمانست أل  تك ةألملقتال ألمسرهتا»دعأل«ألملحلت  » م ن ألنمؤ لأل  ر أللتتأل

دنت ف:ألك عأللق  ألهلل األر  الألامئ ألل نل  ن األمينسلتة،أل هللقتاألمجرن هللت األا رلتةأللقت ا ألمينتع.أل أل
لكعألملم  ةألر م لألملقل  أل كلألنر    األملرسملقألمينس ،ألنةلألنسعألملقل  أل أيألهجن األنتاأل»

 د تت رأل لتتاألدعألملمتت  ةألرقتتا ألنل  نتت األمنسلتتةألرف تتل لةألملتتاألملج ستتاأل«.ألدهتتامفأل متترمئل لةأل غلتترو
 هلل له .أل"مامرمئل للع"مانلرك ألملذيألُل  عأل ا روأل

 فتتلأل تتلعألأل300مللتتا أل"مالمتترمئل  "ألرحتتر ألسحتت أل تت لأل"ستت ايألميمتتلرألملف متت لس "،أل عألمتت   األ -
هلل نتً (،ألنتعأل لتسه ألهلل ترأللرلت ا،ألنتعأل18نحك نلعأل ن  ت للعأللت ألمتج سه ألرقتلألدهللنت ره ألهللتعأل)

 ألنرما.أل دن فألملس ايألن م  ةألارممره أل  سرظ  ،ألخ  ةألدعألهللاًامألنسه ألرلرلأللفهللرق لألهللا
(أل فتل،ألغت ل لره ألنتعأل800عألم   األمللا ألمهللرق األنسذأل املةألملل  ألملج ريألسح أل)دل أل ل سه،أل

ملقتتام،أل ُدلتترجألهللتتعألنلظنهتت أل  تتر  ألكتت عألنسهتت ألملحتت مألملنس لتت ألمالج تت ري،ألملتتذيألدمتته أللتت أل
 حرن عألمي ف لألنعألملذه األ لاألنامرمه أل لاألماللرمج.



 

 

 حتتتاألرئتتتلمألملمتتت  ةألنحنتتت األهلل تتت م،أل ملل هتتتلألميراستتت ألهلل تتتام ألملةتتت س ،ألر تتت رماألمي نتتت األ -
ل لتتاألمينلركتت ألل نس قتتةألالحلتت وأل"هللن لتتةألملرمتت لة".ألنتت وألج لتتةألمأللتت ململ متتلةألملل نتتةألخ  تتةأل

 ذكتتراأل ك لتتةألميس تت وألملرمتتنلةأل) لتت (،ألدستتهأل"رتت ألملرأكلتتاألهلل تتاألممتترنرمرألمار تت لأل ملر تت  رأل تتلعأل
هلل  مأل ملل هلألميراس ألخفلألملنرح ةألملنق  ةألهلل األميممألملر ألر ألمارف قألهلل له ألخفلألملقنةأل

 ".  لنن كةألميراسلةأللنلامللر لةألملر ألهللقااألنؤخرًمألل ألنس قةألمل حرألم
دهللتتت ااألمتتت   األمللتتتا أل"مالمتتترمئل  "ألهتتتا أل رلتتتةأل"مللرم لتتتا"ألنمتتت   ةألماهللرتتترمفأل  لسقتتتاألملنحرتتتلأل -

 هلل األملر مل .أل117)جس   ألل م لعألملنحر ة(،ألل نر ألملتأل
 مهللرقلألجلشألمللا أل"مالمرمئل  "،أل   ً أل لاألمجرل  وألل مل جألملف  لأل لاألمل ن لألنعأل   األغ  . -
 جترمحألأل"  أل"كر ئاألملنق  نةألمل  سلة"،ألملجست حألمللمتكريأللتت"ملج هةألملالنقرم لتةد لاألدحاألنق ر -

خ لر أل لاألدعألممرهالاألد رمجألمللا أل"مالمرمئل  "أل سلرمعألر    ره ألملةقل ةألا ر ألرارلاألهللمكرلةألأل
 ل ألن  عألملرارلاألملر  عألله أل ن لأل   األغ  .

راأللتت ألحالقتتةألهلل نتتةأل متتاألمهللرقتت األلألجستتال عأل" متترمئل ل ع"أللتت ألنالستتةألحلفتت ألملنحر تتةألل نتترلتتر أل -
 عأل ت"ملخ أألدسهن ألهللر ل ع".لملنه جن

 
 "إسرائيلياً":

د  غألهللااألنعألملنررجنلعألملف م لسللعأل  مر ألملرر لةأل ملرل ل أل"مالمرمئل لة"ألرلنه ألر  لتعألملررجنتةأل -
مللر لتتةأللكرتت األملنتتاسل األد ألممتتركن لألررجنرتتهأل لتتاألمل غتتةألمللر لتتة،أل ذلتتكأل متت األ لغ ئتتهألل جهتتةأل

ملف م لسلة.أل حذرألهللااألنعألملنررجنلعألنتعأل"دعألملنرمجتعألملله التة،ألملنركترر أللت ألل ت لألألملسظر
 كر األملناسل ا،ألاألرلس أل لئ أل  لسم ةألل ر نلذألمللر  ".

  لتتتاأل تتتحلفةأل"هتتتتررمألملل رلتتتة"،ألمللتتت  ألمير لتتت و،أل عألحك نتتتةألمللتتتا ألمل تتتهل س ألرسظتتترأللقستتت  أل -
رهت أل نر  لرهت ألنتعأل  تلألملجنهت رألمللر ت .ألملج لر ألكخ ترألهلل تاألدنسهت أل رتاهلل ألملنق  نتةأللقت  ألرأةل

 دنتتت لاألمل تتتحلفةأللتتت ألنقتتت لألس تتتررهألدعأل"ملج لتتتر ألهتتت ألملرمئتتتا أللتتت ألك سهتتت ألرغلتتترألآرموأل ن م تتتفأل
ملستت مأل ملرتتأةلرأللتت ألملج لتتر أللتتلمأللتت أل تتارره ألهلل تتاألمانرتت األمسنتت ألنتتعألنتتاسألمامستتةأل هللتتاموألغ ل لتتةأل

 ملقل اماألمللر لةألله ".
ر ذألر تت لرألل رتت غرمل أللتت ألمل ررغتت ل،ألهللتتعألاهللنهتت ألن تت رًم،أل   ل تت ،أل دمتتأل40دهلل تتعألدكةتترألنتتعأل -

ل نق  لتتتةألملةق للتتتةأللتتتتأل" متتترمئلل"،أل رلهتتتاه أل تتتتأل"هللتتتا أل  تتت لألديألاهللتتت ماألد ألرن لتتتلألنتتتعألملحك نتتتةأل



 

 

"مالمتترمئل لة"،أل رلتتتلألملرلتتت  عألنتتتعألديألنؤممتتتةألنر ر تتتةألنتتتعألملحك نتتتة،ألحرتتتاألر رتتت  أل" متتترمئلل"أل
   لق س عألملا ل ،أل ملن  ائألملل لنلةأللحق قألمالسم ع.

نعألرئلمألحك نةألمللا أل"مالمرمئل  "أل سلت نلعألسرسلت ه ألنتعألملترئلمألملر مت أللفالنلترأل ت رلعألمجر -
رحهت ألملج س ت ع،أله ألنح  رألملسقت شألملرت أل دحاألد ك عألمل ج األماللرمس ألل ألم رل ألألل ألم ر  ،

أللتتترمعأللتتت ألمتتت رل ألل تتتكلألرهالتتتامأًل عأل جتتت األدألنتتت  أل تتت رلعألهللتتتعأل  قتتته،ألنلر تتترمأًلدحلتتتاألهلل تتترألسرسلتتت ه أل
 متتل ر أللأل رلقهتت لتترمعأللتت أل عألد "،أل مللتت ل ألك تته.أل دنتت فألسرسلتت ه أل "مل تترقألمي متت" مرمئلل"،أللتتت

 هلل األمللرمقأل مللنع.دلنً أل
 

24 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

األململ متلةألملرت ألحركةألملجه األمالمفن "ألل ألل م لع،ألحن ةألماهللرق ااأل مامراهلل وم"دامساأل -
نتتعألك مارهتت أللتت ألنستت  قألنرفر تتةألنتتعألنتتاعألألنتتعألملر  لتتةألل متت  ة،أل   لتتاألهللتتاامأًلسفتتذره ألدجهتت  ألمي

،ألملنفةألملغر لة.أل   ل األملحركتةألملمت  ةأل   تفألهتذوألملنن رمت األ ماللترمجألهللتعألملنلرق تلعأللت رمأًل
ن لر أل لاألدعأل"هلل ا ألماهللرق ااألململ متلةألرل ت ألنؤ ترماألخ لتر ألرتاللألهلل تاأل  ترمرألملمت  ةأل

مهستةألملرت ألرل تفألِ لف  رست ألهلل األ غفقألمي ت ماألدنت  ألملنمت هلل ألملرت ألر تذلأللرجت   ألملح لتةألملرأل
 مل  سلةألسرلجةألممرنرمرألماسقم  ".

دكتتتاألنمتتتؤ لألملنكرتتتاألمالهللفنتتت أللتتتت"حركةألملجهتتت األمالمتتتفن أللتتت ألل متتت لع"،ألام األ تتته ا،ألدعأل -
"حركتةألملجهتت األرر تعأللف متت لعأل  تتل ه أل  نتلره أل نق  نرهتت "،أل م تتفً ألر ترلح األهللنتت ألمل جستتةأل

 ؤ لة".ألملنرك لةأللحركةأللر ألجن لألنحلمع،أل ت"غلرألملنم
 ك عألنحلمعأل األ  لألدعألهلل األحركةألملجه األمالمفن ألدعألاألرك عأل"ذلًفأللحركةألحنت م"،أل داأل

 ر قاألرر  ألن  فه أل ن  فألحركةألحن مأل دعألاألرك عألرسظل ألل ألذللألحن م"،أل لقأل  له.
األ تتت ماألمللتتتا ألمل تتتهل س ،ألحن تتتةألنتتتامهن األ م رح نتتت األلتتت ألنستتت  قألنرفر تتتةألنتتتعألملنتتتفةأل تتتس أل -

 ن م سً ألل م لسلً .أل19ألملنحر ة،أل مهللرق ا
دلتت األنكرتتاأل"ملهلئتتةألملقل التتةأللألمتترس"ألدعأل امر ألن تت حةألملمتتج عألمل تتهل سلةألرلرتت  ألسقتتلألدنلتترأل -

ملهلئةألملقل الةأليمرسأل"حركةألملجه األمالمفن "ألل ألمج سه ألميملرألملنج هاأل لاأل  رمهل ألدحناأل
لةألدعأل"ميمتلرألهلل ًن (أل لاألن ألرمناألهللل ا ألمجعأل ل ل.أل د ن ألملنكراأللت ألرمت أل40 ملم أل)

 ملم أللل س ألنعألآا أل الا ألل ألملرك ة،أل  ح جةألالجرموأللح   األ  لةألخ  ة،ألن لرًمأل لاأل



 

 

 خنمتةألهلللت رماألس رلتةأللت أل انتهألأل2001دسهألد لاألدةس وألمهللرق لهألل ألملر معألنعألالمتن رألهللت  أل
 مللمرسألل قألملرك ةأل ك ساأل    رهألخ لر ألسج ألهللسه ألرهركألل ألهللظ  أل انه".

عأل  ل عألملنمر  سلع،أل  ح األملنمجاألمي  األملن ت رك،أل حن لتةلألدنسلتةألم رحنْاألنجن هلل األن -
 نعأل ر ةألمللا ألمل هل س .

مهللرق تاألدجهت  ألمت  ةألرم ألم ،أل نت  ألنمتجاألمل تهلاألنحنتت األ  مل تة،ألدحنتاأل تفلقألد ت أل لستة،أللتت أل -
نختتتل ألجستتتلع.أل   نتتتاألهللس  تتترأل  تتت ئ ألملمتتت  ةأل تتتح فقألملستتت رألختتتفلألهللن لتتتةألماهللرقتتت لأل  رجتتت وأل

   غألهللعأل   األ     ا.ملح .أل ل ألل
  لألس ئاألرئلمألحركةأللر ،ألنحن األملل ل ل،ألهس كألح لةألنتعألمامرل ت وألرن نت ألايألرقتا أللت أل -

ملن ن األململ م ألاعألملكلأللاركألمعألحك نةألرلألد لاألاألررلاأل تس هللةألملمتف أل ملر ترفألهت أل
ةألملنرل   تةألملم ئاألل ألملنجرنعأل"مامرمئل  ".أل   لألملل ل لأل"سللشألا منتةألنتعألماامرماألمانرلكلت

رل لستت أل هللتتت امأل رر ختتر،أل تتتذلس ألجهتتامألك لتتترمألنتتعألما تتتا  وأل ما تتق وألمللتتتراألنتتعألمجتتتلألر نتتتل أل
 مل  ر أللفامر ألمينرلكلةأل  أعأل"هللن لةألملمف ".

مهللر تترألملستت  قأل  متت ألحركتتةأل"حنتت م"أللتت  يأل رهتت  ألر تترلح األنحنتت األمللتت ل لألهللنتت ألمل جستتةأل -
  لتةألنتاألغت  أل ر رلرهت أل"األنمتؤ لةأل األملنرك لةأللحركةأللر أل خ  صأل جرموماألد  ألن  عألمللق

  سلة".أل   لأل ره  ألل ألر رل أل عألر كألملر رلح األررق  عأل  كلألك نلألنعأل جترموماألمللتا أل
 ناألده س ألل ألملق  ا.ألأل"مالمرمئل  "

هلل راأل لة األمارح األمي ر   ألل ألنتالسر ألملقتامأل رم ألم ،ألهللتعأل  قهت ألمل تالاأل  موأل لت  ألكلت عأل -
نس تتتتاألنارمتتتلةألل متتت لسلةأللتتت ألرجنلتتت األ ا لتتتةأللتتت ألملنتتتفةألملغر لتتتةألمللتتتا ألنتتتؤخرًمأل ن تتت ار أل

ملنحر ة،ألحلاألرناألن  ار ألنرمل ألحن ن األ نملةألل ألنجنعأل"د  ألُس مر"،أل ر نةألد ف لأللت أل
"ج لألمل    "أل رقألنالسةألملقامألملنحر ة،أل  الن لةأل لاألرفكلكألنس تاألنارمةألم رامئلةألل أل رلةأل

 نعأل اوألملل  ألملارمم ألملجالا.ألجاألملذلاألل ألنح لظةأل لاأللح ،أل  لر منع
 تترراألملنحكنتتةألملنرك لتتةألمل تتهل سلةأللتت ألمل تتا،ألممتترئس فألنحكنتتةأل ر تتةألهلل ئ تتةألا م  تتةألنتتعأل رلتتةأل -

.أل2015ا نتتت أللتتتت ألستتت   م،ألهلل تتتتاأللتتتاألنمتتتتر  عأل تتتهل س أللتتتت ألملحتتت ايأل ملةفةتتتتلعألنتتتعألرنتتتت  أل
هللتتتت وماألام  حمتتتتاأل"ملقستتتت  ألمالمتتتترمئل لةألملل  تتتتر "،أللتتتتحعأل"ميمتتتت  لعألملنق  تتتتةألمر تتتتهاألملسظتتتترأللتتتت أل

ملنحتت نلعألمالمتترمئل للعألملنتتاملللعألهللتتعألملقر تتةأل تتأعألماهللررملتت األمسر هللتتاألنتتسه أل تت لق  ،أل دستتهأللجتتاأل
  هلل ا ألملقنلةألل نام اا".

 



 

 

 "إسرائيلياً":
 تتت اقألرئتتتلمأل  رموألملكلتتت عألمل تتتهل س ،أل سلتتت نلعألسرسلتتت ه ،ألهلل تتتاألملمتتتن حأليهللنتتت وألملكسلمتتتاأل -

للت  أل محتا،أل لت ألحت لألنتراألمل لت ر أل  تكلأل   رح  ألمي  األميم  األملق ا أل ذلكألننعألرجر ةأل
 م مأللملر ألارممةألملخ  ماألملق انة".

جررهتت ألنتتعألحتترممألللن تت عأللتت ألمل تتركةألدستتهألر تتلعألنتتعألحتت مرماأل رم"ألملل رلتتةأل  لتتاأل تتحلفةأل"هتتترأل -
 منترأل ن  ل تةألكتلألدعألملحرممأل األر قت مألدملنرك لةألل ح لفاألل ألرلألم لا،ألألملر ألرحرمألملنح ة

رأل    تتةأله لرتته،أل محرجتت  ألكتتلألنتتعألاأللحنتتلأل ةتت ئقأللغ لتتةأل تتخصألذيألنفنتت ألهللر لتتة،أل حظهتت 
عألل جرموألناألسهأللر ألمسره جألهذمألمال  أللةرألديألم ر  و.أل   لاألمل حلفةأل   لألمل ر ةألحراأل مة

 ملن م سلعألمللراأل  كلأللخرقألمل فحل األملر أللنسحه ألملق س عألل ركةألملحرممة.
نسرتاسألنتالريأل رؤمت وأل"ملنلهتتاأللق هت أللتت ألدحتراألمللتا ،ألمللغتتا رأللل رنت عأللت ألك نتةألأل ت لأل  لتر -

مالمتترمئل  ألل    تتةأل مل لئتتة":أل" عألملتترمعألرمتتلاأللخ تتقأل م تتعألجالتتاألنتتعألح لستت أل للتتهأل  مهللتتاأللمتتفحأل
هللتاماألررنتنعألللتهألكتذلكألن ل تل األ تلللةألكةلتر ألميملج أل لمفحألمل حرلةألماللرمسلةألل ألم رل ،أل أل

األرس يألملق ت لألأل" مرمئلل"عألن  ألهذمألمل م عأللحدةأل  س هللةألدم حةألا لقةألل ألل س ع.ألآافألملنرر  
 لايألرر  عألن أللجريألنعأل للا. هذوألملنح  ااأل لعألركرف أل  ل   فألنكر لةألمي

 
25 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
  تتفألملستت  قألملرمتتن أل  متت ألرئ متتةألملمتت  ة،ألس لتتلألد تت ألرالستتة،أللقتت وألنحنتت األهلل تت مأل نمر تت رأل -

 ملنلنتتقأل مالجتت   ".أل  تت لألد تت ألألملتترئلمألمينلركتت ،ألج رلتتاألك  تتسر،أل مل لتتاألملنرملتتقأللتتهأل تتت"مل س و
لج  لتتً ،ألرستت  لألجنلتتعألملقنتت ل ألمةألعألماجرنتت األكتت عأل ستت وًمأل نلنقتتً أل ألرالستتةأللتت ألر تترل أل تتح ل أل" 

مارفتتت قألهلل تتتاألممتتترنرمرألملحتتت مرألملهتتت افأل لتتتاألألذماألماهرنتتت  ألملن تتترركأل  تتتكلألجتتتاي،ألحلتتتاألرتتت  أل
 ملر  لأل لاأل فقةألمف أل  ن ةأل ر رلخلة".

 خ نتت ا،ألكسلًمتت ألله اليتت أللتت ألحتت أل  تتعألملهتت سأل   تتا ألمتت  مع،ألملرتتر أل  رموأل دهللنتت وألكسلمتتاأل ح -
جستتت األملنمتتتجاألمي  تتتاألملن تتت رك،أل متتت أل غتتتفقأل ح تتت رألن تتتااأللتتترلأللتتت أل تتت مراألمل  تتتا ،أل

متت  مع،ألدنتتمألملخنتتلم،ألدعأل  لتترألمل رمهللتتةألأل-"نركتت ألنل  نتت األ مايألح تت  " دحل ئهتت .أل د نتت أل
رحتت مألكسلمتت أللتت ألحتت ألنمتتر  عألملرأل300د ريألآرلئلتتلأل دهللنتت وألكسلمتتاأل ح خ نتت ا،أل حتت مل أل

،أل داخ  مألكرت  لعألنتعأل2015  عألمله سألل أل"هللق رألد  ألس ا"ألملذيألمل رألهلل لهألماحرفلألهلل  أل



 

 

 لتاألنكت عألأل حت ألمل متر عأل  ت اأًلألملر رم أللله،أل م قألذلكألنمتلر ألمس  قتاألنتعألحت ألمللتلعألنتر رمأًل
 ملكسلم،ألحلاأل ك  مألح ق األر صأل غس وأل  ملألملنملر .

هلل نً (،ألنعأل  تا ألأل16لألمهللرق األملفراألهللهاألح   ألملرلن  يأل)ذكرأل ه األهللل عألدعأل"  ماألماحرف -
  لاألرلن ،أل ن لألغراألنالسةألرم ألم ،أل م ر ارهأل لاألجهةألغلرألنل  نة.

 تت ركألنئتت األملنتت م سلعأللتت ألنمتتلر أللتترللألمل متتةألمللتتا أل"مالمتترمئل  "أل هتتا ألملنستت  لأللتت أل رلتتةأل -
 أل ت ركألللهت ألدهتلألملقرلتةألمل لجةألغراأل لاأللح ألجست األملنتفةألملنحر تة.أل مس  قتاألملنمتلر ألملرت

 س ت  وأل رقتانره أللر تةألك تتفلة،ألنتعألدنت  ألنمتتجاألملقرلتةأل  رجت وألنست لألنتتعألملنست  لألملنهانتةأللتت أل
 ها ألملل رماألنعألنس  له .ملنمرهالةأل "هلللعألج ل  "،أل

مح األم   األمللا أل"مالمرمئل  "ألملن م سةألنعألآافألملف م لسللعأللت ألنس قتةألملسقتاأل  لتامخلأل -
،ألختفلألملمتتس ماألملن نتتلة،أل  اهللتت وألرمتجللألختت   ،أل حمتتاأل هللتت أل48ملف مت لس ألملنحرتتلألهللتت  أل

نتت ظفلعأللتت أل  مر ألملامخ لتتةأل"مالمتترمئل لة".أل  تت لألرقرلتترألس تتررهأل تتحلفةأل"هتتتررم"أل  امتترس األ لتتاأل
متت لن ع،ألختتفلألمي تتهرألميخلتتر ،أل عألنتت مهلل ألنتت ظف ألأل–نل  نتت األجنلرهتت ألملس ئتتاألهلل لتتا ألر نتت أل

هتتذوألملن م ستتةألُنسحتتاأل  لخ تتأ،أل ذلتتكألنتتعألا عألدعأل  مر ألملامخ لتتةأللتتاسألمتت األملن م ستتةألهتت ألدعأل
 لقا ألن ظف ألملامخ لةألدلةألر رلرماألد ألرف  لل.

ن م ًس أل ةرأل نعأل   ألهللمكرلةأل" مرمئل لة"أللنملر أل رلةألكفرأل ا  ألملمت نلةألملنس هنتةألأل11د لاأل -
 هلل نً .14لفمرل  عأل ملن  ل ةأل فر أل  راألملقرلةألملنغ قألنسذأل

مئل  "أللتت ألنالستتةألملقتتامألملنحر تتة،ألد منتترألممتتراهلل وألللتتااألنتتعأل  هللتتاأل تت م  أل  التتةألمللتتا أل"مالمتترأل -
 د ح األملنس  لألل ألهللا ألدحل وألنعأل  ا ألم  مع،ألجس األملنمجاألمي  األملن  رك.

مخر تتفألنمتترلر  ع،ألمل فتتلألنحنتتاألمل تت  يأل لتتاألدعألد متتل وألنتتر ً أللتت ألمل تت راألملرئلمتت أل   تتا أل -
 مللل رلة،ألجس األ رقألنالسةألملقامألملنحر ة.

 
 "إسرائيلياً":

 تتتت لألرئتتتتلمألحك نتتتتةألملكلتتتت عألمل تتتتهل س ،أل سلتتتت نلعألسرسلتتتت ه ،أل عأل"ملمتتتتف أل مامتتتترقرمرأل مينتتتتعأل -
 ما اهتت رأللتت ألنس قرستت أللتت ألنرستت  لألمللتتا.أل دنتت فألسرسلتت ه ألنخ   تت ألك  تتسلر:أل"لمتترس ألدعألدرمكأل
 درسألملجه األملر ألر ذله ألسل  ةألهللعألملرئلم،أل دهللرقاألدعألهذمألللكمألملرح لفألملنرلعألملق ئ أل لسس ،أل

 ملنهنةألملر ألرر اس ".أل ميهامف



 

 

ل ألأل"مالمرمئل للع"  لاأل حلفةأل)هتررم(ألملل رلة،أل عألنمؤ لألن فأل ؤ عألميمرسأل ملنفق العأل -
ك لتر ألهلل تاألألنكراأل سل نلعألسرسل ه أل"للؤرألل ر ع"،أل ا ألممرق لرهأل رركألملن ف،أل لاألدعأل  األجه امأًل

كرتتاألسرسلتت ه ألدعألنتتامرألميهللتت م ألملمتت  قةألالهللتت ا ألجةتتاألملجستت األ مل تته لسةألنتتعألغتت  .أل د نتت ألن
"للؤرألل ر ع"أل  األنعألرئلمألمل  رموأل   لألمامرق لة،أل ذلكأل لاألةفاألمس ماألنتعألملخانتةأللت أل

  غ  .أل"مالمرمئل للع"ن فأل ؤ عألميمرسأل ملنفق العأل
ذكراأل حلفةأل"هتررم"،ألدعألملكسلماأل"مالمرمئل  "ألمل  األن  تعأل تهرألدل ت لألملنق تل،ألهلل تاأل -

رأل للتتهألهللنتت ألملكسلمتتاألآلتت ألالخرتتر،ألنتتعألحتت األمل لكتت ا،أل تت س عأل"ملق نلتتةألملله التتة"،ألملتتذيأل تت ا
حلاألمتللرلألملقت س عألملتذيأل ت ا األهلل لتهألمل جستةألمل  مرلتةألل ر ترلع،ألل ر ت لاألهلل لتهأل ت لقرمو أل
مي لتتا،ألرغتت أل جتت األملكسلمتتاأل ل  تتةألمل تتلف.أل لتتسصألم رتترمحألملقتت س عألهلل تتاألدعأل"ا لتتةأل متترمئللأل

رأللت ألا لتةأل مترمئللأللقر ترألهلل تاأله ألمل لاألملق ن ألل  تلاألمللهت اي"أل دعأل"حتقألرقرلترألملن تل
 مل لاألملله اي".

 
26 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
 حلفةأل"هتررم"ألهللعألمحاألجسملةأللن م سلعألهللراألل ألملسقاألل ألنكراأل ل ألدهللق األملك فأل -

 ألحرتاألهللستاألرغللترألهللست معألد ألج م ألملمتفر،ألدملامخ لةألل أل ئرألملم عألهللساألرجالاأل    ةألمله لة،أل
هللرمرألرم لةألنمرلج ةألل  لرألملامخ لةألمل هل س ،ألدرلتهألارهللت ،أل  ألدملمكع.ألدرملألملس ئاأل  األ

  ل هأللله أل" حهلل ا ألح لةألكلألن م عألننتعأل ت  ألن ظفت ألملامخ لتةأللت ألنكرتاأل ئترألملمت ع،أل متحاأل
جسمتتلره ".أل جتتت وأللتتت ألملرمتتت لة:أل"متتتحاألملجسمتتتلةأل رغللتتترألح لتتتةألملنتتت م سلعألمللتتتراألهللتتتعأل رلتتتقأل

عأللقتتت  ألدلأللتتتفألللقتتتأل.نتتترألنمتتترهجعمخ لتتتةألنرلتتت لأل نختتت لفألل قتتت س ع،أل مينتتت ظف ألنكرتتتاألملا
 ملن ظفأل هذمألمللنل،أل  ا عألهلل  ألملن م ع".

  لتتتاألحركتتتةأل"حنتتت م"،أل عأل" تتترمرألرئتتتلمأل  رموألماحتتترفلأل سلتتت نلعألسرسلتتت ه ،ألملمتتتن حأليهللنتتت وأل -
ملكسلماأل   رحت  ألملنمتجاألمي  تاأل ترمرألنر ترفأل ر تللاألخ لترألنتعأل تأسهألرفجلترألمي نت األ

امل  لفألملقتتت س ا،ألملنرحتتتااأل  متتت ألملحركتتتةأللتتت ألنتتتعألجالتتتاأللتتت ألملقتتتامألملنحر تتتة".أل د نتتت ألهلل تتت
ر تترل أل تتحف أللتته،ألدعأل" تترمرألماحتترفلألملمتتن حأليهللنتت وألملكسلمتتاأل   رحتت  ألمي  تتا،أل تترمرأل

 لهافألامرف م أل ل س ألملف م لس أل رفجلرألمي ن األنعألجالا".



 

 

اهللتتتتاأللل للتتتت األرل نتتتتلةألنقامتتتتلةأل لتتتتاأل ل تتتت لأل   لتتتتةألمتتتت  حةألر  لللتتتتةألرجتتتترسألامختتتتلأل حتتتتاسأل -
عألملنق نتتتتةألهلل تتتتاألدرمنتتتت ألنالستتتتةألملقتتتتام.أل  تتتت لألدنتتتتلعألمتتتترأل"رجنتتتتعأل امتتتتس ألنمتتتتر  س األملكلتتتت 

لفرح اماألملرل نلة"ألل ألملقتام،ألدحنتاألمل خت ريأل عأل"مالهللتفعألهللتعألمل   لتةألكت عألن هنتً أل غلترأل
 منتتت أل لتتت أللكتتتعألللتتتهألرحالتتتاأللنكتتت عأل   نتتتةألمل   لتتتة،أل هتتت ألنتتت ألداسأللرتتتأخرألمكر تتت لهألنتتتعأل  تتتلأل

 ملنؤمم األملف م لسلةألل ألنالسةألملقام".
"ملرجنتتتعألمالهللفنتتت ألملف متتت لس "أل تتتأعأل"نتتت ألد تتتاناألهلل لتتتهأل امر ألن  تتتعألملر م تتتلألماجرنتتت هلل ألألدكتتتا -

هلل تتاألن  لهتت ألهتت أل نة  تتةألرنتت خأل منتت ألأل"ل متت لعألمللتت  ""ل رلتت ا"،ألنتتعأل غتتفقألحمتت األ ستت  أل
ألالنفوماألماحرفل".

  ل تتاأل"ملج هتتةألمل تتل لةأللرحرلتتترألل متت لع"،ألملمتت  ةأل" تت لركفلرألهللتتتعألخ لئرهتت ألملك تترس،أل   تتتفأل -
موماألملجن هلللةأل مللنلألهلل األرل ل أل ن األ تل س "،ألللنت ألاهللتاأل"حركتةألحنت م"أل لتاأل"حتلألماجرأل

نتتتعألمالجتتترموماأل حتتتقألملق تتت ا".أل رلنتتتاأل"ملج هتتتةألألامالامرلتتتةأللرلتتتعألملتتتذرمئعأل نستتتعألن لتتتمل جستتتةأل
امر ته األدنلسهت ألمللت  ألد ت ألأل16مل ل لة"ألخفلألك نةألدلق ه ألملقل ايألجنللألن هرألل ألملتذكرسألملتت

  ألملقرمرألململ م .هلل  ألن  فاألملرفراألل
ملتتاكر رألرمنتت ألملحنتتاألم ،ألدعألملتترئلمألنحنتت األهلل تت مأل تتررألأل،رم ألم ألمتت  ةدهلل تتعألرئتتلمأل  رموأل -

ملمن حأللن ظف ألمل حةأل ملرل ل ألملذلعألرناأل ح لره ألل رق هللاألل أل   األغ  ألمامترنرمرأل  للنتلأل
لت ألنمر تفاأل رقال ألخان ره ألل ن م سلعألل أل   األغ  .أل  ت لألملحنتاألم ألختفلألملرر حتهألد مت  أل

" ررستت أللتت ألملحك نتتةأل  ن ملقتتةألنتتعألملتترئلمألنحنتت األهلل تت مألملمتتن حأللنتت ظف ألألملخ لتتلألملحكتت ن :
  مرر ألمل حةأل ملرر لةأل ملرل ل ألملذلعألرناأل ح لره ألل رق هللاأللت أل  ت األغت  أل  امترنرمرأل  للنتلأل

  رقال ألخان ره ألالخ مسس ألل أل   األغ  ".
متتتتس ما(،ألممر تتتتهااأل لتتتتاألدعألأل8هللتتتت ع،أل)  لتتتتاألن تتتت ارأل  لتتتتةأل عألمل ف تتتتةألدمتتتتللأل تتتت رقألد تتتت أل -

     ره أل جر حألخ لر أل ةرأل ل  ألنمر  عأل اهمه أل مل رره.
 
 "إسرائيلياً":

 ستهأل"رت ألرأهلتلأل ت ماأل"كرل تةألملرجنلتعألر ت ألأل،عأللته لتلت أل أل ت لأللنرحااأل  م ألملجتلشألمل تهل س م -
"ألل قل  أل لن ل األر  لرألملنظ هرما،ألخ  ةألختفلألملن مجهت األ ملنمتلرما،ألملرت ألرحتااأل636

دلت  ألملجنلتتة".أل دلت األ تتأعأل"ملهتافألنتتعأل لتتاألهتذوألملكرل تتةألهت ألرحالتتاألمي تخ صألملفتت هلل لعألملتتذلعأل
 ل  رك عأل حلق وألملحج ر أل ملر ايألل جس ا".



 

 

 عألمل لتتتاألمينلركتتت ،أل رئ متتتةألج رلتتتاألألمل ساسلتتتة،أل«ملحلتتت  » متتتلةألغر لتتتةأللتتتتأل  لتتتاألن تتت ارألال   ن -
ك  تتسلرألنمر تت رألملتترئلمألمينلركتت ألا س لتتاألررمنتتا،ألد  تتغألرئتتلمألملمتت  ةألنحنتت األهلل تت م،ألدستتهأل
متتتللنلأللتتت ألملنرح تتتةألملنق  تتتةألهلل تتتاألرل لتتت ألمللف تتتةأل تتتلعألملجتتت س لعأللتتت ألملنجتتت ااألما ر تتت الةأل

 نت ا.أل  لتقألن ت ارألن  لتة،أل  لتاألمل لتاألملف مت لس أل مينسلةأل ململ ملة،أل  لأل  فقألملنف 
ل ألملنئةألنعألنم حةألأل60ملر ألر كلأل«ألج» حرلةألمللنلألما ر  ايألل ف م لسللعألل ألملنس قةأل

 ملنفةألملغر لة،أل حرلةألمامرلرماأل ملر الرأل رلاللألمل ر ر ك لألما ر  اي.
 

27 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

ممتر لاألهللنت ألمل جستةألملنرك لتةأللحركتةأل)لتتر (ألهللت م ألميحنتا،ألهللقتاألمجرن هللت األملنج تمألملتت  س أل -
ملف م لس ألمل هرألملنق تل.أل  ت لأللت ألر ترلح األ ذمهلللتة،أل عألهللقتاألمجرن هللت األملنج تمألملت  س أل
لتت ألدل تت لألملقتت ا ألغلتترأل مراأل متت األملظتتر فألمل  جمتترلةأل ملرحنتتلرماألملن    تتةألللقتتاو،ألمنتت لةأل

 لاألسل ل ركألل ن  ركةألل ألمجرن هلل األمين ألملنرحا . األهلل  مأل لاألمفرألملرئلمألنحن أل
دج راأل  الةألمللا ألمل تهل س ألملنت م عألمتساألحمتعألملفقلترألنتعألنالستةألمل تاأل  لتامخلألملف مت لس أل -

 ملنحرلألهلل األها ألنس لهألذمرًل ألنم وألملم ا،أل حجةألمل س وألغلرألملنرخص.
 رح نت األ تسعره أل أسحت وألنرفر تةألمهللرق األ  عماألمللا ألرملةألن م سلعألل م لسللعألل ألنامهن األ م -

فةألملنحر ة.  نعألملنع
دكااألحركتةأل"حنت م"ألدسهت أللتعألر ت ركأللت ألج مت األملنج تمألملت  س أل ر تكل رهألملقالنتة،ألامهلللتًةأل -

 لاألر  لقألن ألجرسألمارف قألهلل لهألل ألج م األ لر األن  عألملل  ألملج ري.أل   لألملست  قأل  مت أل
ل كتلألملف مت لس ألنتعألأللنج تمألننتةفأًلملحركةألح   أل  م ،أل عألحنت مألن  فهت أل منت أل تأعأللكت عألم

 ر  لقألملرف هن األميخلر ألل أللق وأل لر األ رك لعألنج مألجالا.
نتتتتاألملحن تتتتةألمل  سلتتتتةألامتتتترراماألجةتتتت نلعألمل تتتتهاموألملف متتتت لسللعأل مللتتتتراأل ك تتتتفألن تتتتلرألسظ أل -

ملنفق الع،أل  فةأل نالسةألس   م،أل نس م ةألملل  ألمل  س ألل  هاموألملنحرج  ألجة نلسه أل ملنفق الع.أل
  ل  فتتتتةألملرتتتت ألد لنتتتتاأللتتتت ألنلتتتتامعألمل تتتتهاموأل متتتت ألستتتت   م،ألننة تتتت ألملقتتتت سأل ملنؤممتتتت األأل  تتت رك

 ملفل لل األ ده ل أل للألمل هاموألملنحرج لع،أل رلل مأل  رألمل هاموأل الر األر  لاأل  مترل ا أل
 جة نلعألمل هامو.



 

 

سفتتذألنتت أللمتتناأل تت  لرألدنتتعألماحتترفلألملتتامخ  ،ألملتت  لرألج لتت األدرامع،ألج لتتةألممتترف م لةأللتت أل  تتا أل -
عألجستتت األملنمتتتجاألمي  تتتاألملن تتت ركأل متتت ألحرممتتت األهللمتتتكرلةألنلتتت   أل ن تتتاا .أل ذكتتتراألمتتت  م

ن تت ارألنح لتتةألدعألدرامعأل مرألملكستتلمألمللهتت ايألملتتذيألملرتتر ألسه لتتةألميمتت  األملن نتت أللتت ألحتت أل
   عألمله س/ملح ر ألمل م األل ألمل  ا .

متكرلةألل ايألملق ممن أل أعألنحكنةألماحترفلألمللأل"هلئةأل ؤ عألميمرسأل ملنحررلع"دل األنح ن أل -
ل أل"هلل لر"ألد اراألدحك ن ألنرف  رةأل حقألدلرماألهلل ئ ةألميملرألهللنرألملل تاألنتعألكت  رأل نت وألرم أل

 .  لنفةألملنحر ةألم 
 
 "إسرائيلياً":

 عألجهتتت  ألمل تتت   كألمكر تتتفألنتتتؤخرًمألخفلتتت ألجالتتتا ألنتتتعألجن هللتتت األأل،  لتتاأل تتتحلفةألهلل رلتتتةألميحتتتا -
راأل تحلفةأل"لرلةألملترفل".أل ذكتت أل"راللعألملةنع"ألملنك سةألنعألأللرلةألملنمر  سلعأل ن ألهللرل مألم  ق أًل

كألجلًفألجالاًمألنعألملجن هلل األملنر رلةألل أل ف فألملنمر  سلعأل نتعأل"هتررم"ألملل رلةألدعألهس 
ذماألملس م ألملر ألسفتذاألهللن لتةأل حترمقألهلل ئ تةألا م  تةأللت أل رلتةألا نت ألجست   ألست   مأل تلفألمللت  أل

2015. 
لقتاأل تفقةألر ت الألنتعألحركتةأل  لأل  لرألملحتراألمل تهل س ألدللغتا رأللل رنت ع،أل عأل" مترمئلل"أللتعألر -

.أل دنتت فأللل رنتت عألكنتت ألد رااألملقستت  أل2011"حنتت م"ألنةتتلأل تتفقةألملجستتايألج لتت األ تت لل ألهللتت  أل
ملل رلةألملم  لة:أل"لجاألداألسكررألملخ أألملذيأل  لس ألللهأل حرن  أل فقةأل  لل ،أل ملر ألجرسألللهت أل

لعألنتتتعألميمتتترس،أل لتتتسه ألنحنتتتاألملق ممتتتنةألملتتتذيألنتتت لألمخر تتت فألملنمتتتر  سأل1027ماللتتترمجألهللتتتعأل
  لخ لل،أل دلنً أل هللل ألحن مألل ألغت  أللحلتاألملمتس مرألملتذيألللترلألأل2014ملةفةةأل  ر ه ألهلل  أل

 ن  لاأل ل ةألهلل لس أل لنعأل ر  ً ألرلجل لةألنق  لأل فقةألملر  ال"،ألحماأل هللنه.
مللنلسلتتةألألسرلستت ه حك نتتةألمألملنحر تتةأل عألملقتترمرألمل تت ارألهللتتعأل  لتتاألملنرجللتت األملالسلتتةأللتت ألملقتتا -

ملنر رلتتةأل  لمتتن حأليهللنتت وألملكسلمتتاأل   رحتت  ألملنمتتجاألمي  تتاألملن تت ركألهتت أل تترمرألممتترف م يأل
ل ي  تتاألأل.غلتترأل تترهلل أل غلتترأل تت س س أل غلتترأل سمتت س ،أل هتت أل تت ارألهللتتعألمتت  ةألغلتترألنمتتؤ لة

 ل نم نلعأل حاه .أل
 دنتت لاألملنرجللتت األلتت أل لتت عأل تتحف ألميحتتاألدعألملرجتت   ماأل ماهللرتتاموماألماحرفللتتةأللتت أل لتتعأل

ألركماألملله األديألحقألل ألملنمجاألمي  األملن  رك.
 



 

 

28 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

مهللر راأل"حركةألملجه األمالمفن "ألل ألل م لعأل رمرماألملنحكنةألمل هل سلةألناألهلل ئ تةألملنقت   أل -
ذألهللن لتتةألمل لتتعألمل   للتتةأللتت ألنغر تت ةأل"حفنتتلش"،أل"جتت واألراًمألهلل تتاألفتتمل  تتلألهللنتترألملل تتاألنس

 مالره األمل هل س ألل ألملقامأل ملنمجاألمي  األملن  رك".أل
لقتاألمتفن "أللت ألل مت لع،ألام األ ته ا،أل"  ت لألنمتؤ لألملنكرتاألمالهللفنت أللتتأل"حركتةألملجهت األمال

لرت ألح  لتتاأل  تتراألجت واألهتتذوألملقترمرماأل لتتاألملف تلألملتتذرلعألملتتذيألنسلتاأل تتهألدجهت  ألماحتترفل،أل م
ملُمتتُ لألنستتعألمل تت  األملف متت لس ألنتتعألنن رمتتةألحقتتهألمل  للتت أللتت ألنق  نتتةألماحتترفلأل ملتتراألهلل تتاأل

  ره  هأل هللا مسه".
،ألدنتتترألماهللرقتتت لأل48  لتتتامخلألملف متتت لس ألملنحرتتتلألألنتتتاااألملنحكنتتتةألملنرك لتتتةأللتتت ألنالستتتةألحلفتتت  -

د تتهر،ألأل4 لتتاأل(ألنتعألد ألملفحتت ،ألهلل نتت أًلأل22مالامريألمل ت ارأل حتتقألمل تت األهللتفوأل  لتتلألج تت رلعأل)
  تتذلكألركتت عألح لتتةألماهللرقتت لألملم امتتةألملرتت ألرسفتتذه ألملمتت   األ"مالمتترمئل لة"أل حتتقأل تت  عألهللتتراأل

 خفلألملفرر ألميخلر .أل
  ن جتتاألملقتترمرألمل تت ارألهللتتعألملنحكنتتة،ألرتت ألمامتترج  ةألل  تتاألدجهتت  ألمينتتعأل رنالتتااألماهللرقتت لأل

،أل2017-12-12نألد تهر،ألحلتاألمترسره ألنتا ألماهللرقت لأل رت رلأل4مالامريألل   األ  للأللفرتر أل
 هلل األدعألللرلألهلل األملنحكنةألل رام لأل ن فه.

دكاألملس ئاألهللعأل"حركةألحن م"،أللحلاألن ما،ألدعأل"حركرهألمر قاأل للتةأللق ترأليسهت أل  فتاألنتعأل -
ملحركتتةأللتت ألدح تتكألملظتتر ف".أل  تت لأللتتتأل" تتحلفةألمل تترق"ألملق رلتتةألمل تت ار ،ألمللتت  ألمالةستتلع،أل"األ

لنعأل  فألنله ألل ألمللمر "،ألن لًامألدلًن أللنكعأل أيألح لألنعألميح ملألدعألرالرألحن مألظهره أل
لرمع.   رركل أل مة

د  قاألجنللةأل"غت يألامترك"ألملرركلتة،ألحن تةأل"ميلت  ألملل ترألالغ ةتةألغت  "،أل ذلتكألنتعأل تا  ألهلللتاأل -
مينحاألملن  رك.أل ذكترأل لت عأل ت ارألهللتعألملجنللتةألدعأل"ملحن تةألرمترهافألملحترلللعأل ملنهسلتلعأل

 مرأل غلره ".ملل   لعألهللعألمللنلأل خرلج ألملج نل األ ر  األمي
مهللرق األ  ماألمللتا أل"مالمترمئل  "ألةن سلتةألنت م سلعألختفلألنتامهن األ م رحنت األلنست  قألنخر فتةأل -

 ل ألملنفةألملنحر ة.
لة"،أل تتتتحخفوألمتتتترمئل رتتتت ماأل تتتترمرألنتتتتعألملنحكنتتتتةألملل لتتتت أل"مالهللنتتتت رألملخ لتتتتلألنتتتتعألمس رنكستتتتاأللجستتتتةأل -

  ل تتاألملنحكنتتةألة تت األهللتتا أل  س سلتتةألاختت له ألملن ستتا.أل أل  تت ألرجتتاأل لتتاألدملنمتتر  سلعألنتتعألن ستتاأل



 

 

خفوألملنمتتتر  سلعألنتتتعألملن ستتتا،ألحلتتتاألرااأل أسهتتت أل" ح جتتتةأل لتتتاألحمتتترمئل لة"أل تتتملسل  تتتةألملل نتتتةأل"مال
خفوأل  ارف ق،أل ل ألح لألهللا أل  ت له ألمتلر ألممترلن لأل  األلك ألررف  لألنعألملنمر  سلعألل دم

خفئه ألل أل  األاحق".  ملق  أل مة
 نتتتتذكر أل تتت ن ةأل لتتتتاألمل جستتتتةأل«أللعملج هتتتةألمل تتتتل لةأللرحرلتتتترألل متتت » لتتتاألملنكرتتتتاألململ متتت أللتتتتتأل -

لتتا نحنتت األهلل تت م،أل  تتفرهألرئتتلمألمل جستتة،ألرس  لتتاألألرئتتلمألملمتت  ةألملرسفلذلتتةأللنسظنتتةألملرحرلتترأل مة
ن  لتتتاألملج هتتتةألمل تتتل لةأل ن م فهتتت ألنتتتعألنجنتتتلألد نتتت األملنسظنتتتةأل ملقنتتتلةأل ملن تتتر األملتتت  س أل

  مل حا أل مللق   األهلل األ   األغ  .أل
،ألملرتتت أل«ملقلتتت ا ألملف متتت لسلة»فأل  جرن هللتتت األلتتت ألنتتتذكرره ألدعألنتتت أل تتت األللتتترأل«ألمل تتتل لة» رداأل

،ألاأل«لتتتر »للقتتتاه ألهلل تتت مأل حنتتت رألدهللنتتت وألمل جستتتةألملرفلذلتتتةأل نمتتتؤ للعأللتتت ألملمتتت  ةأل حركتتتةأل
 تتالًفألاجرن هللتت األمل جستتةألملرسفلذلتتة،أل سنتت ألهتت أللقتت وماألممر تت رلةأل ر تت  رلةأل»لس غتت ألدعألركتت عأل

  ألل نسظنتة،أل لجتاألداألللماألُنقرر ،أل األل جاألسصألهلل تاأل ج اهت أللت ألملسظت  ألميم مت ألملتامخ
 ر كلألهلل نًفألل ألر هلاأل  ر ألمل جسةألد ألن م لةألله .

دكتتااألهلل ئ تتةألميمتتلر ألدنلستتةألم ر تت ألنتتعألنالستتةأل  قل لتتةأل  جتتةألميمتتلرألدالتتاألملغ  تت ع،ألدعألم ستتره أل -
ميملر ألاألررس  لألمل لت  ألنستذأل املتةألمهللرق لهت أل لتر ألرغتذلره ألهللتعأل رلتقألمل رلتاأل مت ئلألملج  كت  أل

هللرق له أل ح لره ألمل حلةألنررالة.أل ك ساألميملر ألدنلسةألهلُلرناألميحتاألهلل تاألل ألملن فا،أل ر ألم
نحكنةألم ل ،ألحلاألرت أللترلألغرمنتةألهلل لهت أل قلنتةألهلل تر ألآافأل تلكلأللت ألج متةألمت  قةأل  تر أل
ذمأللت أللتر ألالتعألملغرمنتةألمتلر ألرأجلتلألماللترمجأل لتاأل ماللرمجألملن ر  ألهللسه .أل دكتااألملل ئ تة،ألدستهأل مة

 ره ألا عألدعأللك عأللاله ألمهللررمفأل حجةأل ج األمهللررمفألهلل له .ل  ألمير ل وألملق ا أللنح كن
دكتاأل ت ئاألهللرلقت ا،ألدعأل"ملنتفةألملغر لتةأل نت ألللهتت ألملقتامألملنحر تةأل   ت األغت  أل حتا ألجغرمللتتةأل -

 محتتا ".أل  تت لألهللرلقتت ا:أل"هلل تتاألحركتتةألحنتت مألحتتلألمل جستتةألمالامرلتتةألملحك نلتتة،أل رنكتتلعألحك نتتةأل
 أللت أل  ت األغت  ألممترس اًمألل قت س عألميم مت ألمل ل قألمل  س ألنعألنن رمةأل فحل ره أل نمؤ لل ره

ملف متت لس أل   تت لأل جتترموألماسرخ  تت األملل نتتةأل مللتت ا أل لتتاأل رما ألمل تتلا،أل هتتذمألمتتلنهاألمل رلتتقأل
 ال ملةألدم  األماسقم  أل رحقلقألن  لحةألحقلقلة".

 تتتررألرئتتتلمألملمتتت  ةألملف متتت لسلة،ألنحنتتت األهلل تتت م،أل  تتتفألك لتتتةألملخ تتت ماألنتتتاأل" متتترمئلل"أللتتت أل -
سقفألألمل هل س ،أل" ميألسا" أل نؤمم األمين ألملنرحا أل لقألن ألس روألن  عألنج مألمينعألملا ل

هللتتتعأل تتتحلفةألمل تتترقألمي متتت .أل ذكتتترألملن  تتتع،ألدعألملتتترئلمألمرختتتذألهتتتذمألملقتتترمرألكتتت ألاأللتتتره ألنتتتعأل



 

 

مالامر ألمانرلكلةأل حح   ألجه اه أل نم هللله ألملرت ألر تذله ألنتعألدجتلأل هللت ا أل  تفقألملنف  نت ا،أل
ل  لألخ ةألملمف ألملر ألللر  ألررم  ناأل رحه أل رل ً . مة

"ألدعألحركتتتةأل"حنتتت م"،أل تتترراأل  تتتفألملر م تتتلأل مل قتتت وماألنتتتعأل21ك تتتفألن تتتارألن  تتتعأللتتتت"هللر   -
ملقل ايألملنف  لألنعألحركةأل"لر "ألملس ئاألنحناألاحفع.أل دن فألملن ارألدعألحن مألمرختذاأل
 تتترمرمأل   تتتفألملر م تتتلأل مل قتتت وألنتتتعألاحتتتفع،ألنتتتعأل قتتت وألملر م تتتلأل مل قتتت وماألنتتتعألمل جستتتةألمل  سلتتتةأل

 رسنلتتتةأل ملرك لتتتلألماجرنتتت هلل أل)رك لتتتل(،ألملرتتت ألرنتتت أل لتتت اماأللرح  لتتتةألرنةتتتلأل"ملرلتتت رألمالمتتتفنلةألل
 مال فح "ألل ألحركةأللر أل ملناهلل نةأل ملنن لةألنعأل  لألاحفع".

نح تتفعألمل متتل عألدعألمسلقتت األملنج تتمألملتت  س أل للتتًامألهللتتعألملر ملتتقأل ا عألن تت ركةألحركرتت ألألهللتتا أل -
لتتعأللنتف ألهلل تتاألج مت رهأل  رمرمرتتهألأل"مل تل لةملج هتةأل" نت لًةأل لتتاألأل"ملجهت األمالمتتفن " أل"حنت م"

ديأل تترهلللةألمل متتلة.أل دجنلتت أللتت ألحتتالةلعألنسف تت لعألنتتعأل"ل متت لع"ألهلل تتاألدستتهألاأل لنتتةألاسلقتت األ
ألأل.ملنج مألمل  س ألا عألن  ركةألك رسألملف  ئلأل  ح ةألملةقلأل مل  عألململ م 

األغت  ألدكاألرئلمألحركةأل"حن م"أللت أل  ت األغت  ،أللحلتاألملمتس مر،ألدعأل"مل جستةألمالامرلتةأللت أل  ت  -
للمتتاألهتتال ألنقامتتً أل  لسمتت ةألل حركتتة،ألن تتالً أل"ممتترلاماألحركرتتهأللح هتت ،أل لتتاأل سهتت وألملن تتررماألملرتت أل
دااأللر تتكل ه ".أل  تتااألملمتتس مرألختتفلأللق ئتتهألسخ تتةألنتتعألمل تتحفللعألملف متت لسللعأللتت أل  تت األغتت  أل
"دعألر تتكللألمل جستتةألمالامرلتتةأللتت أل  تت األغتت  ألجتت وأل لتتاأللتترم أل ظلفتت أللحك نتتةألملر ملتتق،أل معألحتتلأل

 سةألمالامرلةأللر  األملر م ألحك نةألملحناألم أل ك نلألنمؤ لل ره أل نه نه ألل أل   األغ  ".مل ج
ل ألنالسةألست   م،ألملنحتررألملجترل ألدحنتاألاهللتامألألرم ألم م  ةأللمهللرقلألجه  ألملنخ  رماألملر  عأل -

  لاألم رح  ألنس لهأل نخل ألهللمكرألمل ل ةألملن نلة.
فةأل ملقتامألملنحر رتلع،ألل مت لسلةأللت ألملنتامساأللرسم ألهتا أل رفكلتكألمللتا ألمل تهل س أللنتامرمأل -

 تتتاوألمللتتت  ألملارممتتت ألملجالتتتا.أل   لتتتاألملخ رجلتتتةألملفرسمتتتلة،أللتتت أل لتتت عأل تتت ارألهللتتتعألألع تتت لر منعألنتتت
ألدغمتتت مأل22ملس  قتتةألملرمتتتنلةأل  متتنه ،ألآسلتتتلمألر ن رلتتا،أل عأل" متتترمئللألهتتاناألنارمتتتةأللتت ألأل

ملجتتتت ريأللتتتت أل رلتتتتةألجتتتتاألملتتتتذلاأل تتتترقأل لتتتتاأللحتتتت ،أل ملرتتتت أل تتتتلااأل رن لتتتتلألنتتتتعألمارحتتتت األأل)آا(
مي ر  تت ،ألكنتت ألانتتراألحالقتتةأللأل فتت لأل  تت اراألدل محتت أللر للتتاألمل   تتةألمل نمتتلةألك ستتاألرتتؤنعأل

 تر  أل  تا ألمللل رلتةأل ترقألنالستةألملقتامألأل،ملكهر  وأللنارمةألرن له أللرسم أللت ألنس قتةألد ت ألدست مر
 ملنحر ة".

ملمتتت  ةألل  تتتؤ عألملخ رجلتتتة،ألس لتتلأل تتتلا،أل عألمل لتتتاألمينلركتتت أل  تتتاألنتتتعأل تت لألنمر تتت رألرئتتتلمأل -
امر ألمينلركلتتةألخ تتةألمتتف .أل دنتت فأل تتتلاأللتتاألدر لتتةألد تتتهرأللرقتتا ألمال ملقلتت ا أل نهتت له ألةفةتتةأل



 

 

 األل ن  لتاألملف مت لسلةأللت" ذمهللةأل  األل م لع"،أل" عألمل لتاألمينرلكت أللت أللقتا ألديألن  تفألننت
 مف ".ألسن أل    مألنه ةألالهللاماألخ ةمةألد ألنؤلاأل أل

مهللرق األ   ألن ترركةألنتعألمينتعألملت  س أل ملنخت  رماألملر  لتةألل مت  ةأل  لنتفةألملنحر تة،ألملجترل أل -
 ملنحررأل القألهلل ا ألدحاألك مارأل"حركةألملجه األمالمفن "ألل أل رلةأل لامأل ن وأل  لكر .

 تتااألرئتتلمألملمتت  ةألنحنتت األهلل تت مألختتفلألنتتؤرنرأل تتحف ألن تترركألنتتعألملتترئلمألملرركتت ألرجتتاأل -
نةألملرركلتةألدسقتر ،ألهلل تاألدعأل"األا لتةأللت ألغت  ،أل األا لتةألل مت لسلةألا عأل لاألدرا غت ع،أل  لل  ت

غ  ".أل دكاألهلل  مألهلل تاأل"نتر ر أل   نتةألا لتةألل مت لعأل هلل  تنره ألملقتامألمل تر لة"،ألن تلرًمأل لتاأل
دسهأل"د  غألدرا غت عألدعأل سهت وألماسقمت  أل تلعأللتر أل حنت مأللر  تاأل لغت وألمل جستةألمالامرلتةألملن تك ةأل

مل ل قألمل  س ألنتعألنن رمتةألنه نهت أللت أل  ت األغت  ،أل رسظتل ألألنعأل  لألحن م،أل رنكلعألحك نة
 ماسرخ   األملل نةأل أمراأل  األننكع".

دكتتتاألهللنتتت ألمل جستتتةألملنرك لتتتةأللحركتتتةأل"لتتتر "،ألهللتتت م ألميحنتتتا،ألدعألملتتترئلمألملرركتتت ألرجتتتاأل لتتتاأل -
تتةألل ختتر جألنتتعألمي نتتةألملامخ لتتةأل تتلعألملمتت  ةأل حركتتةأل"حنتت م"ألختتفلأل درا غتت عأل تترحألدلكتت رًمألنهنع

لمتت  ةألنحنتت األهلل تت مألمللتت  ألمالةستتلعأللتت ألدسقتتر .أل ك تتفألميحنتتا،أللتت ألر تترلح األلق ئتتهأل تترئلمألم
لتتت"  أل تت ألمتت "،ألدعألدرا غتت عألملرمتتلألخنمتتةألنفلتتلعألا ارأل  ارفتت قألنتتعألملمتت  ةأللق تت األغتت  أل

 لماماألةنعأل   األنح ةألر للاألملكهر  وألمل حلا ألل ألملق  ا.
 
 "إسرائيلياً":

رفلأل  لتااألسه لتةألميمت  األملن نت ،ألهلل تاألدل ااأل م ئلأل هللف ألهلل رلة،أل أعأل"  مر ألجلشألماح -
".أل د ت راأل لتاأل-35F  ئر ألنق ر ةألنتعأل ترم ألمل ت  أل"أل17 فقةألنعألمالامر ألمينلركلة،ألل رموأل

(،أللرنر تتكألملا لتتةأل2016دختترسألرتت أل تترمؤه أل  للتت  ألملن نتت أل)أل33 تت ئر ألمرسنتت أللتتتألأل17دعأل"ملتتتأل
   ًرمألل ألملل ل "."،أل ملر ألرلر رألميكةرألرF-35  ئر ألنعألس األ"أل50ملل رلةأل ذلكأل

دهلل ستتاألملخ رجلتتةألمل تتهل سلةألدعأل"رتتلألد لتتاألرلرتت  ألنن رمتتةألملنتتغ ألهلل تتاألمينتتلعألمللتت  أللألنتت أل -
ملنرحا أل م األ"مل ناألمينن "أل  موألرل ل أل"ح األم "ألسف ذوألمللمكريألل ألل س ع".أل جت وألهتذمأل
ملر تتتترل ألهلل تتتتاأللمتتتت عألس ئتتتتاأل  لتتتترألملخ رجلتتتتةألمل تتتتهل س ،ألرمتتتتل  أله رتتتت لل  ،ألنتتتتعأل  تتتت لأل

لشأل أ لأل ل ر ألرمنلةأل لاألميرمن ألملف م لسلةأل ملكل عألنسذألر للتهألنس تاألمينتلعألمللت  ألغ رلرأل
ل نسظنةألملل لنلة،أل   لألةفةةألدل  أللق ألنعألر  لاألنج مألمينعألملتا ل ألهلل تاألملرنالتاألل  لةتةأل

 ميننلةألل ألل س عأل)ملل سلفلل(أللل  أل ن ل .



 

 

أل.األ الا ألمل هجتةأل لتاألمينت ألملنرحتا  جهألرئلمألملحك نةألمل هل سلة،أل سل نلعألسرسل ه ،ألمسرق ام -
  هلل ألدسه أل"رمن ألل ف م لسللعأل  لرحرللألهلل األ مرمئللألل ألملنؤمم األملا للة".أل  ت لألسرسلت ه أل
ختتفلألك نرتتهألملررحل لتتةأل تت ينلعألمللتت  أل عأل" ظلفتتةأل  تتفحلةألمينتت ألملنرحتتا ألرتتر خصأل تتححفلأل

 لل".ملمف ،أل لاألدعألنؤمم ره ألرمن ألل ف م لسللعألملرحرللألهلل األ مرمئ
لعألسرسلتت ه ألرخ تت ألل ستت وألحتت أل  هلل نتتةأل سلتت نألحك نتتةألرتتلألم لتتاك تتفألمالهللتتف أل"مالمتترمئل  "،ألدعأل -

متتترل  س ألجالتتتاأللتتت ألنس قتتتةألردمألمللتتت ن األ  ل تتت رألمل تتتر  أللنالستتتةألملقتتتامألملنحر تتتة.أل لهتتت ايأل
ج لت األدرامع،أل نلتهألألمل تهل س  د نحاألملقس  أل"مالمرمئل لة"ألمي لا،ألدعأل  لرألمينعألملتامخ  أل

 ةأل"لمتتتل عألاللجتتت األح تتت لألدنسلتتتةألرلتتت  أل ستتت وألحتتت أللهتتت ايأل)نمتتتر  سة(أللتتت ألملقتتتامأل تتت ا ألمل تتترأل
 مل ر لةأل  لقراألنعألنس قةألردمألملل ن ا".

 
29 /8 /2017 

 فلسطينيًا: 
د تتتلاأل تتت   عأل ر تتت صأل تتت ماألمللتتتا ألمل تتتهل س ألختتتفلألم رحتتت  ألهلل تتترماألملنمتتتر  سلعأللق تتترأل -

 السلة.ل مفأل نالسةألس   مأل ن لألملنفةألملنحر ة،أل حجةألداموأل ق مأل
 اااأل"لجسةألميمرسألل ق سألمل  سلةأل مالمفنلة"ألل أل   األغ  ،أل ده ل ألميمرسألهلل األ مج  األ -

مينتتلعألمللتت  أللألنتت ألملنرحتتا ألملا للتتةأل مالسمتت سلةأل ميخف لتتةأللتت ألأل، ملر منتت األدس  سلتت ألغتت رلرلم
لقتتت وألدهتتت ل ألميمتتترسأل ملنلرق تتتلعألملف متتت لسللعأللتتت ألملمتتتج عأل"مالمتتترمئل لة"ألل نتتتلهأللتتت أل تتت ر أل

لن تتهاألملحقلقتت ألملتتذيألرجمتتاوألك نتت األ دستت األ انتت األدنهتت األميمتترسألملق  نتت األهلل تتاألملجنتترألم
  مل  مر أللُ ْكَعألمل  َرأل ن سلً أل  اسلً أل.

م تترح ألهللنتت ألملكسلمتتاألمل تتهل س ألملنر تترفأل"لهتت امألغ لتتك"أل رلقتتةألنجن هللتتةألنتتعألملنمتتر  سلعأل -
نتتعأل تتر ةألأل  حتت األملنمتتجاألمي  تتاألملن تت ركألنتتعألجهتتةأل تت األملنغ ر تتة،ألرحتتاألحرممتتةألن تتاا 

ماحرفلألملخ  ة.أل لرحاأل ر ةألمللا ألهللساألملم هللةألملم  لةأل ملس فأل   ًح أل  األملنغ ر ة،أل
 س تتراألهللس  تتره ألملخ  تتةأل  تت ماألملرتتاخلألملمتتترلعأللتت أل  حتت األمي  تتاأل هللستتاألد  م تتهأل  تتتكلأل

 نكةف،ألرنهلًامأللرأنلعألملحن لةألملك ن ةألل نر رللعألملنقرحنلع.
فألمهللرق لته،ألدرمتلألملس ئتاألمللر ت أللت ألملكسلمتاألهللقاألك فألمل لنألرمئاأل فحألهللعألمت وألظتر أل -

مل تهل س ،أل  تاألد تت ألهللترمر،ألرمتت لةأللت  لرألمينتعألمل تتهل س ،ألج لت األدرامع،ألجتت وألللهت :أل"دةتت رأل
مل لنألرمئاأل فحأل نلةألمهللرق لهألل ألج مةألملنحكنةألمللت  أل ق لتهأل ستهأللست  أل ل ت  أللت ألملحنت  أل



 

 

حألنتتعألديأل تت س عألامتتر ري،أل األ دنتت فألد تت ألهللتترمر:أل"هتتذمألمانتترأللرستت  لأل  نتت ألألملنلرقتتلألللتته".
لنت األلرفقألنعألكرمنةألمالسم عأل حرلره،أل هللسان ألح  لألمل لنألنلرلتةألملمت األدجلتاأل تأعألهتذوألرل 

 ةأل للماألنعألم  ةألملمج ع".نعألحك ن
دج األملسل  ةألملل نةألمل هل سلة،ألرسفلذألملها أللنس  لألملف م لسللعأل   تا أل  سمت  أل تراألمل ل تةأللت أل -

امتترئس ف.أل جت وأل تترمرألملرأجلتلأل لتتاألمر ت ااألحةلةتتةألدجرمهتت ألملتامخلألملنحرتتل،ألحرتاألمل تتاأللت ألم
دحناألمل ل  أل دم نةألململاي،ألنعألملسل  ةألأل"ملق ئنةألملن رركة"ل ألأل"مللر لةألل رغللر"ملس ئ لعألهللعأل

لتت ألنس قتتةألملنركتت أل نتتعألدللغتتا رأللرمتتح   ألملنمتتؤ لألهللتتعألك  سلتتاألمالمتتك عأللتت أل  مر ألملن للتتةأل
 مل هل سلة.

ن م سلعأل لتسه ألةفةتةألد فت لأللت ألنتامهن األ تسعره أل أسحت وألأل9مرمئل  "،ألمهللرق األ  عماألمللا أل"مال -
فةألملنحر ة،ألللن ألد لاأل    عألجرموألملن مجه األ نالسةألس   م.  نرفر ةألنعألملنع

دكاألمل لنألهللنرألملكم مس ،ألنالرألملنمتجاألمي  تاألملن ت رك،ألدعألم رحت  ألدهللنت وألنتعألملكسلمتاأل -
"ال تتترم ألمتتتل ر ألماحتتترفلألهلل تتتاألملنمتتتجاألمل تتتهل س ألل نمتتتجاألمي  تتتاألملن تتت رك،ألهتتت ألنح  لتتتةأل

مي  ا،أل دستهأل ت حاألمينترأل ملسهت ألللته،أل دعألهتذمألماحترفلألهت ألملتذيأللمتل رألهلل تاألكتلألنت أل
 ل ألملنمجاألمي  األ هلل األ امرره".

دعألم   األماحرفلألمل تهل س ألدلرجتاألهللتعألأل"نؤممةألنهجةألملقامألل  هاموأل ميمرس"دل ااأل -
هلل نتتً (ألنتتعألنالستتةأل  قل لتتةأل لتت ايألنحنتتاألأل39ميمتتلرلعألملنج هتتالعألهللتتاس عأللرحتت ألنحنتت األام األ)

 هلل نً (ألنعألنالسةألملخ للأل ذلكأل لاألمسره وألنا ألنحك نلره .أل33ام األمر رأل)
الستتةألملقتتامألدكتتااأل"ملج هتتةألمل تتل لةأللرحرلتترألل متت لع"ألدعأل"ممتترنرمرألملر تتللاألمامتترمئل  أللتت ألن -

 ملنتتتتفةألهتتتت ألنح  لتتتتةألل لتتتت ا ألنتتتتعألجالتتتتاأل لتتتتاألامئتتتتر ألملستتتت رألملرتتتت ألمتتتترحرقأللهل هتتتت ألماحتتتترفل،أل
  نخ   رهألمللا مسلةأل مر لاألنق  نةأل مة رمرأل ل س ألم رل ًا".

دامعألملستتت  قأل  متتت ألملرئ متتتةألس لتتتلألد تتت ألرالستتتةألر تتترلح األرئتتتلمألملتتت  رموألمل تتتهل س ،أل سلتتت نلعأل -
مامرل  عألل ألملنفةألملنحر ة،أل من حهأليهللن وألملكسلمتاألسرسل ه ،ألملر ألرلهاأللله أل  مرنرمرأل

ا رح  ألملنمجاألمي  األملن  رك.أل دكتاألد ت ألرالستةألدعأل"مامترل  عألمالمترمئل  أللت ألأل)مل ه لسة(
،أل هلل األردمه ألملقامألمل ر لةألغلرأل رهلل أل مل  ل"،أل1967ميرمن ألملف م لسلةألملنحر ةألهلل  أل

ا،أل ق لتته:أل"متترق األ لتتاألهلل م تتاأل خلنتتةألاألرحنتتاألنحتتذرمألنتتعألمامتترف م ماألمالمتترمئل لةأللتت ألمي  تت
 هللق  ه ،أل ملحك نةألمالمرمئل لةألررحنلأل حاه ألملنمؤ للةألهللسه ".



 

 

دامعأل  لترألملا لتةألل تتؤ عألمالهللتف ،ألملست  قألملرمتتن أل  مت ألملحك نتةألميراسلتتة،ألنحنتاألملنتت نس ،أل -
مل ترلف،ألم رح  ألهللن لعألنعألملكسلماأل"مالمرمئل لة"ألل نمجاألمي  األملن  رك/ألملحتر ألملقامت أل

أل- حن لةألمل ر ةألمل تهل سلة.أل دكتاألملنت نس ،أللت ألر ترلح األس ترره أل" ك لتةألميس ت وألميراسلتةأل
 رتترم"،ألدعأل" تترمرألرئتتلمألملتت  رموألمالمتترمئل  أل سلتت نلعألسرسلتت ه ،ألرلتتعألملحظتترألهللتتعألم رحتت  ألدهللنتت وأل
ملكسلماألل نمجاألمي  األملن  رك،ألنعأل أسهأل ل ا ألملرت ررأل ملر تللاأللت ألهتذمألملنكت عألملنقتامأل

 لك لةألملنم نلعألل ألملل ل ".
مجرنتتتعألمينتتتلعألمللتتت  أللألنتتت ألملنرحتتتا ألدس  سلتتت ألغتتت رلرلم،أللتتت ألرم ألم ،ألنتتتعألهللتتتااألنتتتعألهللتتت ئفاأل -

لتت ئفاأل" نتتر ر ألملرحتتركألملجتت األململ تتهاموأل ميمتترسأللتت ألمتتج عألمللتتا أل"مالمتترمئل  ".أل   ل تتاأل
رنت عأللتهألنتعألدملرأل دملر ألل ألمتج عألمللتا ألننت أللرلأل6500 ملحقلق ،ألالسق ذألحل  ألدكةرألنعأل

 مسره ك األك لر ".
 
 "إسرائيلياً":

 تتت لألرئتتتلمأل  رموألحك نتتتةألمللتتتا ،أل سلتتت نلعألسرسلتتت ه ،أل ستتتهأل"لتتتعأللمتتتن أل ح ملتتتةألديألنمتتتر  سةأللتتت أل -
ملنفةألملغر لة".أل دهللراألهللعأللخروأل ن أل  تفهأل"التعألر ت لرأل  خت ألهللن لت األمل ست وألل نمتر  س األ

 مرل  عألل ألر رلنأل مرمئلل".ل ألملنفة"،ألنؤكاًمألدعألحك نرهأل"دكةرألحك نةألهللن األنعألدجلألما
،ألل ئلرألل لتا،ألرئتلمألملت  رموأل سلت نلعألسرسلت ه ،أل ت لرحرللألنتاألمره أل هللل ألح األ"هس كألنمرق ل" -

دحتت ماألمللمتت رأل  متت ئلألمالهللتتف .أل  تت لألل لتتاأللتت ألنتتؤرنرأللسق  تتةألملنحتت نلع:أل"لقتتاألد تت حس ألا لتتةأل
ر قلتتهألهتتامل أل نئتت األل متتا ،ألرئتتلمألملتت  رموأللتتر ألملرحقلتتقألنلتتهأللتت أل نتت ل ألجس ئلتتةألا عألدعأللسكتترأل

 آافألمل  مكل،أل نعألة أللق  أل نقر  عألنسهأل رخفللألنل مسلةألملال األملنقامةأل  سل ".
 

30 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

الستتتةألمل تتتا،أل ذرللتتتةألمل ستتت وألا عألهتتتاناألملجرملتتت األمل تتتهل سلة،ألنستتت لألهلل ئ تتتةألمتتتساألملفقلتتترأللتتت ألن -
 خلص.ررأل

  ملخ للأل ملقامأل رم ألم ألملنحر ة.ن م س ألنعألناعأل لاأللح ألأل16  ماألماحرفلألمهللرق األ -
اهلل ألس    عأل حرك األ    لةألل م لسلة،أل لاألهللا ألحنت رألمللتر لألملرت ألاهللتاأل للهت أل تر ةأل -

.أل  تتتت لأل1948مللتتتتا أللتتتت ألهللتتتتااألنتتتتعألملنتتتتاعأل مل  تتتتاماأللتتتت ألملتتتتامخلألملف متتتت لس ألملنحرتتتتلألهللتتتت  أل



 

 

ملس  تتت  عأل عأل"هتتتذوألمللتتتر لألرهتتتافأل لتتتاألرحمتتتلعأل تتت ر ألمل تتتر ةأللتتت ألمل  تتتاماألمللر لتتتة،أللتتت أل
 دهللق األمسلام ألملةقةأل ه ألل ألظلألمررف األنلاااألمللسفأل ملجرلنة".

مهللرتترلألدهتت ل ألميمتترسألملف متت لسللعأللتت ألمتتج عألماحتترفلأل"مالمتترمئل  "،ألن كتتاألمينتتلعألمللتت  أل -
غتت رلرلشألدنتت  ألحتت ج أل لتتاألحتت س عأل" لتتر "أل تتن لأل  تت األغتت  .أل رلتتلألأللألنتت ألملنرحتتا ألدس  سلتت 

لسللعألهلل تاألحت ج أل" لتاألحت س ع"أللفمترن األ لتاألغ رلرلشألمل  ت فألدنت  ألدهت ل ألميمترسألملف مت 
ن تتت ل ه أل  تتتك سألد ستتت ئه أللتتت ألملنلتتترقفاألمل تتتهل سلة،ألللنتتت ألملرقتتتاأل لتتت ئفاألجستتت األماحتتترفلأل

 ميمرسأللاسألملنق  نةألملف م لسلةألل ألغ  أل ممرنعأل لاألن  ل ه .
 
 "إسرائيلياً":

 ملتاألرجتريأل حةتً ألحت لألألنت ألذكراألملقس  أل"مالمرمئل لة"ألملم  لة،ألدعأل ت ماألماحترفلأل"مالمترمئل  " -
جستتايأللقتتاأللتت ألهنتت ةألملجتت اعألملنحر تتة،أل تت هاألآختترألنتتر أل تتراأل"كل تت رمألكرمتترلع"أل هتت أللر تتعأل

 ل حا أل ر للة.
  لألرئلمأل"مرح األملِ َس هللللعألمالمترمئل للع"،أل ترغ أل تر ش،أل ت عأل"هللتااألمللنت لألملف مت لسللعألنتعأل -

نتتلألللن تت عألامختتلألملتتفألهلل أل73ملتتفألهلل نتتل،أل لتتسه ألأل105ملنتتفةألملنحر تتةأل  تتلأل لتتاألحتت مل أل
ملفألهلل نلألامخلألملنمر  س ا".أل   لأل رغ :أل عأل"ملتر  ألهت ألأل32،أل 1948ملناعألملنحر ةألهلل  أل
،أل  لقتت أللنل لتت األسق  تتةألملِ تتَس هللللعألمالمتترمئل للعأللتتحعأل1948هللتت  ألأل" متترمئلل"ميك تترألنستتذألم  نتتةأل

 %.".25 سم ةألأل2018هللااألمللن لألملف م لسللعألمل اماألملل  ألملنق لأل
 

31 /8 /2017 
 فلسطينيًا: 

 مرأل لتتتتاألنتتتتعأل لتتتت ا أل"حركتتتتةألملجهتتتت األمالمتتتتفن "،ألرئتتتتلمألملنكرتتتتاألململ متتتت أللحركتتتتةأل"حنتتتت م"،أل -
 من هللللألهسلة،ألل ألنكر ته،أل ذلتكأل حنت رألهللتااألنتعأل ت ا أل"حركتةألحنت م".أل امرألسقت شألنلنتقأل
 تتتلعألملجتتت س لعأللتتت ألمللالتتتاألنتتتعألملقنتتت ل ألملنهنتتتةأل خ  تتتةألدحتتتاماألملقتتتامألميخلتتتر أل رتتتامهللل ره أل

 رنرهتتتت أل متتتت لألملرقتتتتا أللتتتت ألملن تتتتر األملتتتت  س أللتتتت ألظتتتتلألخ تتتت ر ألملرحركتتتت األ ملقنتتتتلةألمل  سلتتتتةأل
 مينرلكلةأللفرلألنم رألملرم لةألنجااًم.

حن األ"حركةألملجه األمالمفن "ألملم  ةألملف م لسلةأل دجه ره ألنمتؤ للةألماهللرتاموألهلل تاألميمتلرأل -
ملنحررأل دحاأل لت اماألملحركتةأل نح لظتةألملخ لتلأل حلتاألد ت ألن رلت .أل   لتاألملحركتةأللت أل لت عأللهت ،أل



 

 

 عأل"   ألنعألمينعألمل   ئ ألملر  لةألل م  ةألمهللرااألهلل رألمللت  ألهلل تاألملقلت ايألد ت ألن رلت ،ألحلتاأل
رمنهألنعأل  لألهللس  رألدنعأللمرق  عألمل ررلعأل ر أل  فقألملست رألهلل لتهأل  تكلألن   تر،ألجرسألمهللر

 نن ألداسأل لاأل    رهألل ألملكرفألسرلجةأل  فقألملر  صألملح ألرج ههألن   ر ".
لنلتتت  رألملحا التتتةأللق تتت األغتتت  ألمألاملن لتتت األمينرلكتتت ألل  تتترقألما متتت ألج لمتتت عألغتتترلس فأل مر -

نت رألكةلتر ألختفلأل لت رر ألمللت  أللنغ تفألغت  ألألدأل"لقتاألهللرلتاأل  ترحأل ت ئًف:أل لنس قةألنغ فألألغت  .
 ملرحتايألملتذيألل مجهتهألمتك عألأل"،مرمئل  مال" م  لاألهلل األملن  كلألمينسلةألملر ألر مجهألملجلشأل

األماسمت سلة،أل رنمتكه ألملكل  رم األملنج  ر أللغت  ألسرلجتةأللفمترخام ألملمتل أللحنت مأل  احرل جت 
عألرمتترأسفألا رهتت ألدلف متت لسلةأللجتتاألرهتت ا"،أل دنتت ف:أل"نتتعألمل منتت أل تت عألملمتت  ةألم تت للسفأل مال

 م ملة".الامر أل   األغ  ،أللحن مألل  األل ألر للرألمحرل ج األمك عألملق  األمي
  ت اراألنلتاعمره ألأل"نس ترألملحرلتة"دغ قاأل  ع ألهللمكرلةألنعألجلشألماحترفلأل"مالمترمئل  ،أل ذمهللتةأل -

لرألمالذمهللتتةأل لتاألم رحتت  ألنقرعهتت أللتت ألنالستةألملخ لتتلأل  لنتتفةألملنحر تتة،أل ذرللتةألملرحتترلل.أل دلتت األنتتا
أل أل" تتت ع ألك لتتتر ألنتتتعألجتتتلشألماحتتترفلألم رحنتتتاألنقتتترع دلنتتتعألملق ممتتتن أللتتت ألر تتترلح األ تتتحفلة،ألدعع
مالذمهللةألل ألهللن ر ألحرل ماأل نس قةألامئر ألململر،ألل ألحا األملم هللةألمل محا ،أل محرج األن ظعفلعأل

 تتتحغفقألألامختتتلألملن ستتتا،أل  تتتلألدعألر تتت ارألك لتتتةألملنحر لتتت األ ملنلتتتاعما،أل رمتتت ع ألمللتتت ن لعأل تتترمرمأًل
ذمهللتتةألةألهلل تتاألملرتت مل ألملرتت ألررلتترلألللتتهألمالسهتت ألملنتتر ألملرم لتتدلتتاأل ذمهللتتةأللمتترعةأل تته ر،ألن تتلًرمألمال

 غفق..لف رح  أل مال
  ساأل  ماألماحرفلأل"مالمرمئل  "ألحن ةألمهللرق ااأل اه أل مملةألل ألنس  قأل  لنفةألملنحر ة. -
لةأل تتتت لألن  تتتتعأل" ملتتتتف"ألملل تتتتري،أل عأل"نجهتتتت للعألرنكستتتت مألنتتتتعألملرمتتتت لأل لتتتتاألامختتتتلأل  هللتتتتا ألهللمتتتتكرأل -

دلتتفألر   تة".أل  حمتتاألملن  تع،أللتتحعأل" مترمئللألرخ تتاألأل15جست األملسقتتا،أل متر ةألأل" مترمئل لة"
 ممرخام ألملذخلر ألملنمر  ةألل ألهجن األد ألهللن ل األك لر ".

أل
 

 
 

 


