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2 /7 /2017 

ب سدددطوس،ددد ء و  دددد  وومددداو"الم  مدددبوالالبيدددبوالم ددد لكب" والسددد ب "والكنيسددد "بدددعضو  ددد و -
 دددبلوب سددد   طوضعان ددداومنددد و دددعنوإجاوالفالدددمولمدددعنو ددد ميا و  لددد وبادددعومحك مي ددداوب لسددد

عخ طوه ا فونم لبوألسلىو  فلس،ينيياو نعوزي ل اولبموفموسجنبم.حص ن اوالبللم نيبو ا 

3 /7 /2017 

ضلمىوالعك  لوب سطوس، ءوكلمبوماوضمد موسدجاوالجلبد ق و د طوفيبد نو"ضبند  و دابموالكدلام و -
سددوك اوباددعو ليدددطو لا وهدد مواألسدد الومدددووال ددلف   و األ فيدد  ولم دددي  بمو  دداببم وسون دددم و

مواألسدد الو سيلهدد ويم ددموإلدديبموباددعو ليددطن و النصددلوصددبلوسدد  ب".و ض دد فوضندداو" لا وهدد 
دد طو سيددلهموسددن ا والامددلوالجميلددب وبايددع او دداو األ ددز ا و ليددعوع ددبو كددليمويدد نءو ضميددلومخ 

و ف معهم.وسون م وإليبموباعو ليطن و النصلوصبلوس  ب". و ن ظلهمو      ن  ضمب  ن
 ومداو"الم  مدبوالالبيدبوالم د لكب" و لدىومد وصدعلو داول  سدبو"الحلكدبواسسد ميب"لعون ابو -

 ج  وفموو. صىماوعخ طوالمسجعواألو"الكنيس "ل زلا و"اإلسلا يليب" وبسم حب وس    وا
الددلعنو"نحدداوكمسددلمياو  ددلبولسددن وبح جددبولم افمددبومدداو بددطوالحك مددبواإلسددلا يليبوض ومدداو
ل يءوال زلا واإلسدلا يلم وللدعخ طوأل دعءوممعسد  ن وفدموالدب ع و مداوحمند وعخ لداوللصد نو

لليبدد عوفيدداو لدد وبمرمدد طو لن و المسددجعواس صددىومن،مددبومح لددب وفيداوفددمواقو  دد  و سوحدد و
  لىوإسلا يطواسنسدح بومنبد وفد لا.وسن اصدطومم لسدبوحمند وفدموعخد طوالمسدجعواأل صدىو
للصدددددد نوفيدددددداو سونن ظددددددلوم افمددددددبوض وا اومدددددداول دددددديءو زلا وإسددددددلا يط وض ومدددددداوالحك مددددددبو

لوال ددد ليو و  دددد ج و دددز  وواإلسدددلا يليب.وإاوإسدددلا يطوب ع   بددد وبددد لح وفددددموالمسدددجعواس صدددى
 المن،مب".

ض دددل  و"المك بدددبوال ،نيدددبواإلسدددلا يليب"وفدددمولعهددد و لدددىواسددد ج ابو عمددداوالن  دددبوع.وي سدددفو -
جبدد لياولالجببددب والم  مددبوالم دد لكبووضاو"بحدد زنوالمك بددبورم نيددبومسفوك دد بو ادد عوملكي بدد و

يدد  و المك بدد  وللفلسدد،ينييا وك ندد والمدد ا والصددبي نيبو ددعواسدد  ل و ليبدد و نمل بدد ومدداوالب
 باددددعه ".و  ددددعوجدددد  وفددددمولعون  ددددبو زيددددلوالم ليددددب وو1948الفلسدددد،ينيبوخدددد طوالنكبددددبو دددد مو

ي سح  وك هيا و لىواس ج ابوجب لياوانداو"يد مواسح فد ظوببد موالك دبوفدموالمك بدبو حد و
 ن ااو"ضم  وم ل كدب" ولكداوكد هياو بدل بومداواإلج بدبو لدىوالسد اطوحد طومصديلومسفو



 

 

الفلسد،ينيبواسخدلىوال دمواسد  ل و ليبد والمد ا والصدبي نيب و ا اومد والك بو المخ، ،  و
" ومددع ي  وااو"المددي مو لددىوضمدد  وال دد  بياوفددمو زالنو1948 ددمواحددلا وك ددبوفلسدد،ينيبو دد مو

 الم ليبوسويمل ومال م  وح طومصيلوك بوضخلى".
اس  دلافونفىوال زيلوالصبي نم وض لقوضلا يط وفمولعمو لىوالن  بو،لبواب و لال وني داو -

بمليدبولخمددبوسيددلوالما ددلفوببدد  وض و مددعيموإ  م بد  و  لدد ولسددموضاولجدد اوال خ،ددي،و البندد   و
 .2014/06/17ض ص والحك مبوبإ  مبوالمليبوب  ليوو

ز مدد والن ،مددبوبلسدد اوال لددل،بوالصددبي نيب ول بدد والسلددملق وإاو دد ا وماددززنومدداوال ددل،بو -
م  بب  وماو دماومجمد قوو17م طو حلءوالحع عوالصبي نمو  م وبمعاهمبو  ف يشو ا  

والسدددك اوفدددموضنحددد  و ددد ىوهنددد   و سددد لبي بمومددداوبيدددلوهدددعا و البلدددعا والمحي،دددبوببددد  و  دددم و
وو61مصدد علنوسددي لا واسدد خعمب والم دد بب اوخدد طومدد ونسددبوالدديبمومدداو ددبب   و مبلدد ول

البيددل يا و سددي مو ح يددطوو ضلددفو دديكط وم ددب هبوالمصددعل و  ددب،وكميدد  ومدداوالمخددعلا 
 لل حمي  و س،و نفي وا  م طولم  ببياومخليا".والم  ببيا

مدد ا،نياو دددلبومددداوالنمدددبوالمح ددطو  سددد،والدددب ع و  لددد وو6ا  ملدد وال دددل،بوالصدددبي نيبو -
 د م ومداوال دفبوالمح لدبوبدع او صد لي وعخد طوللدب ع وو28ب ع   وضنبمو"ض ل اوبسدي لا بمو

 م خلا .
4 /7 /2017 

و4ماوسك اوب دلوالسدبوو من،مدبوال دم ط و هدموو"م  ببيا"و6الصبي نيبو  ا  مل وال ل،ب -
مدد ا،نياو ددلبو مسدد  ،ن ا و  لدد وفددموض مدد بواس دد ب موب   حدد مومخددزاوضسددلحبوبماسددكلو

 ..M-16 ،ابوس حو هموبن ع وماون قوو33"سعياو يم ا"وب لجن بو سل بو
  م ووماوسك او ليبوعيدلواألسدع والليلدبوالم  ديب وو33ا  مل وال ل،بوالصبي نيبو  ب ول -

 ل وبز موضناو" فلوالمبي وفمو مبويملكب وفمومعينبوكلم يطولام طوماوال فبوالمح لدب و و
 بع او ص لي ولعخ طوالب ع".

و20ضعاندد والمحكمددبوالملكزيددبوالصددبي نيبوفددمومعينددبوالن صددلنوالمسدد  ،اويدد ن اول  فينددمول -
ل دف فو  م ووماوض ف كيم وبإحلا وكنيسبوال، ب بولكنيسبوالسدم و الخبدزووال ا ادبو لدىوا

.و بددلض ونفددءوالمحكمددبوالمسدد  ،اويبدد عاو2015حزيددلااوو18ال ددم ليبولبحيددلنو،بليددبوفددمو
   م ووماوإلا ع و ال قو جب ولاو بمبو"مس  عنول  فينموفموحينب ".و19ضسلفول

5 /7 /2017 

 هعم والجلاف  وماززنوبم ا وماوال ل،بو"اإلسلا يليب" و ليبوالالا يبوب لنمبوللملنو -



 

 

ي ومدداوالم سسددبو"اإلسددلا يليب"ول  ددليعوسددك نب و مصدد علنوضلا ددموالمليددبو و  لدد وسددا115الددد
 مسل ببواس  لاف.

مدد  ملاوخ صدد  وحدد طوال صددايعوفددموو"الكنيسدد "الم دد لكب"وفددموالالبيددبو مددع وك لددبو"الم  مددبو -
النددد ابوع.وجمددد طوومددداوسددداو ددد انياوال دددموفدددموال دددفبو الجددد ساوالمح لددديا و  لددد وبمبددد علن

الم  مدددبو"زح لمدددب ومسدددا عوسنددد يم وع.وي سدددفوجبددد لياو ضسددد مبوالسددداعق و بح ددد لونددد ابو
الحكيموحد  ويحيدىوع،يبمو   يعنو  مد وسدليم او  بدالضيماو  عنو ضحمعوو"الم  لكبالالبيبو

 ع فوحنددياو ،لددبوضبدد و ددلالو  بددعافوضبدد وماددل فو جماددبوالزب ل ددب و  ددععومدداوالندد ابو
اآلخليا و ح لوالم  ملوك ل وممرل وسف لا وضجنبيبو جماي  و منظمد  وضهليدبون  د،بو

ضاو"الم  ملو معولل ح يلوماوو"الم  مبوالم  لكب" عواسح  طو صحفي ا.و ض   ون ابو
بوالم ،لفددبويددلوفدمو  ددليوو د انياوال ددم وال ددمو حظدىوبددع موالحك مدبواليمينال سد لقوالخ،يدد

 اس دد  فوفددموالكنيسدد " و ع دد اوإلددىو" فايددطو دد ،وع لددمو فددل و م بدد  و لددىوحك مددبو
طومداو دموزاحدفوإلدىو دموإسلا يطوللع ب و اوم اصلبو  دليوو د انياوال دم والد قو حد  و

 م س لق".
6 /7 /2017 

 زطوالم ا،نياوفموالمج مووالالبدموفدمواألسدب قواألخيدل وإ و  عو ب والبعموليخيمو لىومن -
ضلسددل واللجنددبوالل ا يددبوض امددلوهددعمولاددععومدداوالمدد ا،نياوفددموالمرلدد والجندد بم وإ دد فبوإلددىو

 و هعمومنزطوفمومعينبوله،و منزطو لبو115هعمومس كاوفمو ليبوالالا يبوب لنمبوللملنو
يفب وبدددنفءو ليادددبوالبنددد  وسيدددلو ليدددبو دددميبوالسددد مو مددد و بمدددىومددداومندددزطو دددلبو ليدددبوكسددد

 الملخص.
بمب علنولاب،بو"ضك عيمي اوماوضجدطوالمسد  ان"و الن  دبوع.وي سدفوجبد ليا و   دووالم د  ومداو -

األك عيميياو الن  ،ياواليب عو الالبو لىو لي بو مو  جيببد وإلدىوالحك مدبوالصدبي نيبو
وبمك ندددبوالل دددبوالالبيدددب و  حددد   لومددداومخددد ،لو ض  ددد  والكنيسددد  و دددع  والدددىو" دددعموالمدددء 

بوالالبيدددب".و  ددد طوالن  دددبو  دددليوو ددد ن او اسددد ءوالم ميدددبواليب عيدددبوالددد قويل دددمولسدددميبوالل ددد
او"الالي دبوسدد ال وفدمويدد موالل دبوالالبيددبوالد قويلبدد علواليداوالر ردد  والمد عموفددموإجبد لياو

الكنيس  وبم  لكبوالاعيعوماوالم سس  واسهليبو األك عيميب".و ج  وفموممعمدبوالالي دبو
"الكنيس و ساىوالىو  ليوو  ن اوالم ميبواليب عيدبوالد قويحمدطو دعع اومداوالبند عوال دموواا

 بعفوالىو ازيزوال، بوواليب عقوللع لب و خ صدبوالبندعوالد قويحدععوالل دبوالابليدبوحصدلي  و
 ك لل بواللسميبوللع لب وبحي ويل ىوه اوالبنعومك نبوالل بوالالبيبوكل بولسميب".



 

 

صدددبي نموضلييددداوعل دددم و دددلالوحظدددلوسدددفلوال ددديوولا دددعوصددد حو   دددعومدددععو زيدددلوالعاخليدددبوال -
 الحلكبواإلس ميبوعاخطوالخ،واألخ ل وب إل  فبوللمي عقوفموالحلكبوسليم اومح جنب.

7 /7 /2017 

،لحوالن  بو داو"الحلكدبواإلسد ميب"وفدمو"الم  مدبوالم د لكب" ومسدا عوسند يم و لدىوجدع طو -
من،م دموال دم طو الملكدزوالد ياوياملد اوفدمووض م طوالكنيسد و  د ي والمالمدياوالادلبومدا

و1500"هند  وحد المووبوب لجن ب.و   طوالن  دبوسند يموإاالمعالءوالالبي بوفمومن،مبوالنم
مالددددمو مالمددددبو لبي ددددبومدددداوال ددددم طو الملكددددزوياملدددد اوفددددموالمددددعالءوالالبي ددددبوفددددموالمددددلىو

ن مدد طوإلدددىومددنبموب،لبدد  واو700 ال جمادد  والالبيددبوفددموالنمددب و كددطوسدددنبوي مددعموحدد المو
 ضم كاوسكن هموفموال م ط و لكاونسببو ليلبومنبموي موالم افمبو لىو،لبب ".

 عم والني ببوالا مبوفمول ا والجن بوس حبوا بد موإلدىوالمحكمدبوالملكزيدبوفدموب دلوالسدبو و -
 ،ابوس حومداوو33 ب اوماوب لوالسبوو المرل وال م لم ونسب ولبمو بموسل بوو5 عو

وصفوملي او يكط.الجيشو بياب ومم بطون
مددععو زيددلوالعاخليددبوالصددبي نم ومليدداوعل ددم وضمددلومنددووالسددفلوالصدد علوبحدد وال دديوولا ددعو -

صدد حو سددليم اوإسب ليددبولمددعنو دد موإ دد فم و  لدد وس  بدد لا وضمنيددب وحسددبو بليددلو زالنو
العاخليب.و بللوعل مو لالموبإمك نيبوضاو"ي كطوسفلوصد حو الدعك  لوإسب ليدبوخ،دلاو لدىو

و.ضماوإسلا يط"
10 /7 /2017 

  م ووماو ليبوكفدلوبدلاوب لدعاخطوو22  م وو ابناولو55ا  مل وال ل،بوالصبي نيبولج  ول -
 المح ط و  ل ول   ب موبحي زنوبنع يب.

صددبي نمو دد طوالن  ددبوفددمو"الم  مددبوالالبيددبوالم دد لكب" وجمدد طوزح لمددب وإاو"حك مددبوالاددع وال -
ماو  انياوال م و ال مو فل  وماوخ لب  والم ن اواإلسلا يلموو ح  طوم خل او مليلومزيع

 لددددىومجدددد س وماينددددبومدددداوالحيدددد نوفددددموال ددددفبوال لبيددددبوالمح لددددب".و ض دددد فوزح لمددددب وضاو
الفلسدد،ينيياوضمدد موح لددبوجعيددعنويحدد  طوفل ددب واسحدد  ط وسف  دد وإلددىوضاوض  دد  والكنيسدد و

طومدداوالبحدد و المصدد ع ب و مبددعوالاددلبو دد م اوبإحصدد  و  ددلا والمدد انياوال ددمومددل وبملاحدد
 حك مبواسح  طوفل ب و لىوضل وال ا و.

اس ع  والمخ بلا و"اإلسلا يليب"ول يءوالحلكبواإلس ميبوال يوولا عوص حو ن  باوال ديوو -
كمدد طوخ،يددب ولل حميدد وبممددلقوال ددل،بوفددموالخ دديلنو الن صددلن وحيدد واسدد ع  بم وللمردد طو

و ف صيطوإ  فيبو ضسب بواسس ع   ولل حمي .ولل حمي  وصب حوالر ر   وع اوالك فو ا



 

 

11 /7 /2017 

  ومددداوالامدددلو وفيمددد وضصددديبومخدددلوبجدددلاحوم  سددد،ب ويددد  دددطو ددد بوفلسددد،ينمولفدددموالر رين -
بددو يلنون ليددبوض،لمبدد و ليبمدد ومسدد  ،اوصددبي نمومدداومسدد  ،نبو" يمدد وحيفددل" وب لددعاخطو

 المح ط وب ع   ومح  ل بم وسل بومنزلا.
12 /7 /2017 

  بوفموالكنيس والصبي نمو او"الم  مبوالالبيدبوالم د لكب" وحندياوز بدم وضاوا  بل والن -
ا  مددد طوالن  دددبوخ لدددعنوجدددلالو الن  ددد،بوالنسددد يبوخ ددد موسدددا فياومددداو بدددطواسحددد  ط و"يلمردددطو
مح  لبوف  لبول ضعوالمي عنوالنس يبوالحل ن".وج  و ل وفمومن  لوك ب اوز بمو لىوصدفح ب و

دددل ا وخ لدددعنو خ ددد م وبصددد لنوبم  دددووال  اصدددطواسج مددد  مو"في سدددب  "نو"هدددطو ك دددفولنددد والحل
ن صدددابوهددد موالمدددل نو مك ددد فب وضنددداولدددمويادددعوهن لددد وإمك نيدددبوللن ددد طو دددعواسحددد  طوع او

 ال   فوفمو جاوالسل،ب؟".
 ددداوخ، دددبواسددد لا يجيبوو48ض لنددد وجمايدددبوالدددعف قو ددداوحمددد  والمبجدددلياوعاخدددطوضلا دددمو -

 بددعفول ربيدد وحدد  والادد عنو لددىواألجنددعنووللسددن ا والددر  والممبلددب و   ددم اون دد ،  و ددعن
ال ،نيبوالفلس،ينيبو لفدووالسدمفوالد ،نموفدمو  دي بوالاد عنو اسل مد  ومداو دا لوالم، لبدبو
بحددد  والاددد عنوللم، لبدددبوبددد لا عنوالفاليدددبوللمدددلىو المدددعاوالمبجدددلن.و   دددمطوالخ،دددبوم ددد ليوو

حصددد  و   ريمددد  ولم  دددعنوبي  نددد  و خدددصوالبلدددعا ول نظددديمو  فايدددطواللجددد اوالمحليدددب وضل دددفبو ا 
المبجدددلنو المبجدددلياو ال ج دددياوب دددكطو ددد م و بحرددد  و لميددد  وفيمددد ويخدددصوالنكبدددبو ال بجيدددلو

  اللج  و  وريلا اوالنفسيبو اسج م  يبو السي سيبو اس  ص عيبو لىوحي نوالفلس،ينييا.
14 /7 /2017 

مددداو م دددموضصدددعلول ددديءوالحك مدددبو"اإلسدددلا يليب" وبنيددد مياون نيددد ه  وض امدددلوإلدددىوضجبدددزنواأل -
الفحم والد ياونفد  او مليدبوضموب فكي وخي موالازا وال موض  م ب و     وال بعا والر ربوماو

ص ببور ل وبجل ح.  إ،  والن لوفموالحلموالمعسم و ضسفل و اومم طو ل،يياو ا 
ض لن و ل،بوالاع والصبي نمو او فكيكب وخيمبو زا و بعا وضموالفحموالر ردبوب اليمد  و -

 ءوال زلا والصبي نموبني مياون ني ه .مب  لنوماول ي
15 /7 /2017 

ل و"لجنددددبوالم  باددددبوالاليدددد "وللجمدددد هيلوالالبيددددبومدددداوضاو"يسدددد فلعواسحدددد  طوب لمسددددجعوحدددد  و -
اس صددى وخ صددبو ضنددداومنددوواليددد موصدد نوالجمادددبوفيددا ومسددد   والامليددبوال دددمو  ادد وفدددمو
ب ح  والمسجع".و ا  بل والم  بابوفموبي اولب وضاو"اس د ب  والمسدل وفجدلواليد موب لمدعءو



 

 

ن  طوالجم هيلوالالبيبوماوضجدطوالدعف قو داو ج عهد وخعمويه و مطوفلعقوملف   و سو
  حم  ب و ممعس  ب ".

ب لدعاخطوالفلسد،ينموالمح دطوبي ند  وضعاند وفيداوإسد  وو"الحلكبواإلس ميبوالجن بي ب"ضصعل و -
و المسددجعواأل صدددىولليدد موالرددد نمو لددىوال ددد الم.و جددد  وفددموالبيددد اوالدد قون دددل اوالحلكدددب وضا 

مند واسحد  طو مندووالصدل ا وفيدا ويادعوان ب ك د و  ادعي  ووإس  والمسجعواأل صىوأل  طومدلن
 س فل او مس فز او سيلومبلل.

16 /7 /2017 

 والمبنعءو بعالحكيموحد  و"الحلكبواإلس ميب"او اويمنا و  ا والاع والصبي نموالن  ب -
يحيدددددى و المحددددد ممو،لدددددبوضبددددد و دددددلال و مدددددعيلو ددددد موجمايدددددبواأل صدددددىولل  يدددددبواأل  ددددد فو

اإلسددد ميبوسددد زقو يسدددى والدددعخ طوإلدددىوالمسدددجعواأل صدددى.و  دددعوضعىوالنددد ابو الممعسددد  و
 مددعيلو دد موجمايددبواأل صددىو مددلافميبموصددد نوالاصددلوضمدد مومددعخطواأل صددى وك ح جددد  و
 لىواس  والمسجع وللف وان ب موالا لمواإلس ممو اوالمخ لفبوالب ابوال مو  موبب وكيد او

 الاع .
الفلس،ينيياوبمعينبوضموالفحدموب لدعاخطوالفلسد،ينموواس ع  و ل،بوالاع والاعيعوماوال ب ا -

مدداوضبندد  والمعينددبوبسدد ح  وو3المح ددطولل حميدد  و لددىوخلفيددبو مليددبواس دد ب  وال ددمونفدد ه و
ص ببوضخليا.  المسجعواأل صىوالمب ل  و ضع وسس  ب عهمو مم طو ل،يياوصبي نيياو ا 

17 /7 /2017 

ب" و يسدد  قوفددلي  و لددىو صددليح  و م ددبو  دد والكنيسدد و دداو"الم  مددبوالالبيددبوالم دد لك -
 زيلواألماوالعاخلموجلا عوالعاا وبإمك نيبوهعموبي  و لبيبوب لم طنو"هن  ومداوي اد ،فو
 يحزاو ي دولمولم و  ووي موالجمابوفمواس صى و هن  واخل اوا ب موالد زيلوجلاد عوالعااو

 نو"لسدد اويسدد  ل اومدد وحددع ولددزلقوالمزيددعومدداوالكلاهيددبو ال حددلي ".و ض دد فوالن  ددبوفددلي
 ال زيلوالعااويسب و ملا وكم و بعن موس بم  ".

ضلمىومجب ل او نبلبوص  يبوب  ج مومسجعوفمو م طو ليبوالم  ل وماوع او   قوإص ب  و -
ض وإحددعا وض ددلال.و باددعو لدد وب  دد و صدديل و لابددبوالسدد  بوالر لرددبو النصددفوفجددلا وض،لدد و

  دد قوإصد ب  ولكداولحمدد ومجب لد اوالند لو لدىومسددجعومخدلويمدوو ددل موالمليدب ومداوع او
ض لالوبإحعىون افد والمسدجع.و هد موالمدلنوالر نيدبوال دمويا دعقوفيبد ومجب لد او لدىومسدجعو
فددموالمليددب.وفمددعوضلمددىومجب لدد او نبلددبوصدد  يبو لددىومسددجعوفددموالم دد لومسدد  ويدد موالجماددبو

 الم  م.
 سحعوز م والم حعربوب سموال ل،بوالصبي نيب ول ب والسملق وفموبي اوج  وفيانو"نب لوا -



 

 

 خ طون  ،ومعاهمبو  ف يشولم ا وماوال ل،بو حلءوالحدع عوفدموضموالفحدم وو فدموكدلمو
زي دد اوب حددعواسحيدد  وهندد   و ددمو ددب،ووبنع يددبول دد شو خمسددبوام دد ،ومدداوالدد خيلنو هددمو

 مخبونوعاخطواسل وهن  ".
18 /7 /2017 

األيد مواألخيدلنوفدموح ل و"لجندبوالم  بادبوالاليد وللجمد هيلوالالبيدب" ومداوضاو"مد ويجدلقوفدمو -
المسددجعواأل صددىوالمبدد ل و محي،ددا ومدد وهدد وإسومخ،،دد  وجدد هزنومدداو بددطو بددعفوإلفددلا و
المسجعواأل صىوماوضصح با".و ض  ل والم  بابوإلىوضاو"سل،  واسح  طوك ند و ن ظدلو
ضاو سدددن ولبددد والفلصدددبول ،بيددد وهددد موالمخ،،ددد   و البدددعفوهددد وإفدددلا والمسدددجعواأل صدددىو

موال ليف وماوضصح باوالمسلمياو  دابن والفلسد،ينموكلدا و مداوردموالمب ل و الحلموالمعس
فل وضملو ا وو لىوالمسجعوالمبد ل  وكمد وهد وحد طوالحدلمواإلبلاهيمدموفدمومعيندبوالخليدطو

 المح لب".
20 /7 /2017 

هددعم وسددل،  والاددع والصددبي نم وومنددزليياوفلسدد،ينيياوفددمو لي ددمو اعقوالددنامو حدد لنوفددمو -
 النمبوالفلس،ينموالمح ط.

و4مددعع ومحكمددبوالصددل والصددبي نيبوفددموحيفدد وب لددعاخطوالفلسدد،ينموالمح ددطوف ددلنوا  مدد طو -
مدد ا،نياومدداومعينددبوضموالفحددم وا  ملدد بموال ددل،بوفددموض مدد بو مليددبواس دد ب  والمسددل وفددمو

 ب ح  والمسجعواأل صىوالمب ل وب لمعءوالمح لب.
الاد مو الندز طوالدىووع  والحلكبوال ،نيبوفموالعاخطوالفلس،ينمولحلكدبوكفد حووإلدىوالنفيدل -

ال  القونصلنوللمعءو األ صى.و   ل والحلكدبوفدموبي نبد و"بل د وس،لسدبواسحد  طو لدىو
ك فدددبوالمسددد  ي  وض ددد ا، وجعيدددعنوما مدددعاوفدددموصدددلفاو لدددىو مب دددطوالنظددد موالالبدددمواللسدددممو

 لمم لس  او ب سوم مر وب لصم والمع ق.

21 /7 /2017 

عقو ددد لنوب لدددعاخطوالفلسددد،ينموالمح دددطو ددد مو ددد ل والم ددد  ومددداو ليدددبوكفدددلو دددلقو من،مدددبو ا -
 وفددمومسدديلنواح ج جيددبوباددعوضعا وصدد نوالجماددبونصددلنوللمسددجعواأل صددىوالمبدد ل .و1948

 ان،لمد والمسدديلنومداومسددجعو بد  و سدد،وكفدلو ددلق ومدل لاوبوحيدد  والمليدب ول خ دد موفدموب حددبو
 مسجعوالن ل.



 

 

22 /7 /2017 

إاو"  دددد والكنيسدددد و دددداوالم  مددددبوو دددد طويدددد لقويدددد ل ا وملاسددددطوصددددحيفبو"إسددددلا يطواليدددد م"  -
الم دد لكبوضحمددعوال،يبددمو اددل ولبجدد مومدداو ددععومدداوض  دد  والكنيسدد واليمينيدديا و لددىو
خلفيبواألحعا والح صلبوفموالحدلموالمعسدم".و ض د فوضاو"الم اجبدبوحصدل و لدىوخلفيدبو
إلم  وال،يبموخ، بد وحم سدي وفدموالبلدعنوالمعيمدبوب لمدعء وجد  وفيداوضاوالمدعءومعيندبو لبيدبو

  ميبوفلس،ينيب و ك ل والمسجعواأل صى وهك اوك او سيبمىوإلىواألبع".إس
نظم والا لا وماوالبلعا والالبيبوفدموالجليدطو المرلد و النمدبو المدعاوالسد حليبوالمح لدبو -

 و  فدددددد  واح ج جيددددددبونصددددددلنوللمددددددعءو األ صددددددىو لف دددددد وإلجددددددلا ا واسحدددددد  طو48 دددددد مو
سدد ح  والحددلموالمعسددم.و ض يمدد وال  فدد  وو نصددبوالب ابدد  واإللك ل نيددبو ب لددبو"اإلسددلا يلم"

ال حع يبوب ل ا  اوبياواللج اوال ابيبو الفا لي  والسي سديبو الحزبيدبو ال ،نيدبو اإلسد ميبو
فموالا لا وماوالبلعا والالبيبوفموالعاخط وحي وان،لم والفا لي  و نعوس    و صدلو

 الي م و   اصل وح ىوس    والمس  .
ليدد " وفددمواج م  بدد والدد قو مددعوفددموالن صددلن وحك مددبواسحدد  طولدد و"لجنددبوالم  باددبوالاحم و -

المس  ليبو اوسف والعم  وفموالمعء و ، لب و"بإزالبوالب اب  واإللك ل نيب" وم كدعنو لدىو
" ددددعمو ددددل يبو  اجددددعواسحدددد  طوفددددموالمسددددجعواأل صددددى".و ع دددد واللجنددددبوجميددددوواألحددددزابو

فددموالدب ع واليد موالسدب  و ع دد و الفا ليد  وال دابيبوإلدىو"  فد  و حع يددبوفدمو دعنوم ا دوو
إلىوالنفيلوالي مموإلىوالمعءو  سييلوضكبدلو دععومداوالحد ف  وإلدىواأل صدىويد موالجمادبو
الممبددط وإ دد فبوإلددىوال ح دديلولحملددبومسدد  عا و،بيددبو اسددابوالن،دد  ولمس  ددفىوالمم صددعو

 فموالمعء و ع  نوالجم هيلوإلىوال بلقوب لعم".
يبددبو المن،مددب و لددىومددعخطو"الجسددل"وفددموال،يبددب و ظدد هلوالا ددلا ومدداوسددك اومعينددبوال، -

وا  دددعا ا واسحددد  طو"اإلسدددلا يلم" ومددداونصدددبوالب ابددد  و   ددد من  ومدددوواأل صدددىوفدددموظدددط 
اإللك ل ني بو لىومعاخطواأل صى و ال صايعوالخ،يلوال قو  دناوال دل،ب و جد موالمصدلياو

 فمواأل صى.

23 /7 /2017 

اإلسدلا يليب"و"يسدل يطوكد  ء" وإنداويسداىوفدمو  طو زيلوالم اص  و ال د  اواسسد خب ليبو" -
ال ديوولا دعوصد حومداوالدعاخطوالفلسد،ينموو"الحلكدبواإلسد ميب"ه مواأليد م وإلخدلا ول ديءو

سددنبوو15يجددبو  ددفوال حددلي  و"والمح ددط.و سددلعوكدد  ءو لددىوحسدد باو لددىو دد ي لوبدد لم ط
اآلاوهدموضخ ومامو   وح ىواس ،ا وضاوضخل وال يوولا عوص حوماوالم ن ا ومبم مو

 ضاوضخلجاوماوعاخطوحع عوإسلا يط".



 

 

ب دعنوحملدبوال حدلي والمنفلد وال دمويم عهد و زيدلواألمداوو"الم  مبوالالبيبوالم د لكب"ضعان و -
خ صدبوالند  بياوضيمداو د عنو ضحمدعوبو العاخلمو"اإلسلا يلم"وجلا عوضلعااو دعوند ابوالم  مدب

وليبوسدف والددعم  وألنداوضصددل و،يبدم.و  دع ع والم  مددبو لدىوضاوضلعااوي حمددطومب  دلنومسدد  وال
 لدىونصددبوالب ابدد  واإللك ل نيدبو  دد ل وإزال بدد  و ألندداوبحكدمومنصددباوالمسدد  طوالمب  ددلو

  اوال ل،ب وال موض،لم والن لو لىوم ظ هلياو عونصبب .
24 /7 /2017 

  لددد و"الم  مدددبوالالبيدددبوالم ددد لكب"وفدددموالدددد"كنيس "ولبللمددد اواسحددد  طو وإنددداوسددديبعضواليددد مو -
 م ز/ي ليدددد  ومن   ددددبو دددد ن اومنددددوواأل اا و مبيددددع اوللمصدددد ع بو ليدددداوبدددد لملا نوو24اإلرنددددياو
 األ لى.و

ضكدع و"لجندبوالم  باددبوالاليد وللجمدد هيلوالالبيدب" و لددىوضاو"هد موالحك مددبو كد او اهمددب وإ او -
 مددع وضاوبإمك نبدد واسسدد فلاعوبددوقومندد  وفددنحاومصددل او لددىوالكفدد حو م اجبددبوهدد مومدد وا 

وكريل او لين وماوصنفوه موالزملنوالح كمدب و لحلد او السي سبوالانصليبوال لسب وفمعومل 
  بمين وض عوص ببو  لسخ وفموال ،ا".

بوضصيبومس  ،اوصبي نم وفمومن،مبو"بي  و كف "و دلبومسد  ،نبو" دطوضبيدب" وفدمو مليد -
،اددداولدددمو ادددلفوبادددعوخلفي بددد .و ز مددد وال دددل،بوضاومنفددد وال،اددداوهددد و لبدددمومددداوالدددعاخطو

   م و.و32المح ط و المس  ،اوال قو ال ولل،ااوه ووماو ل لنول
ضلصم وسل،  والاع والصبي نم وض املوهعمو لدىوحظيدلنوضسند موفدمو ليدبولخمدبومسدل ببو -

 .48اس  لافوب لنمبوالفلس،ينموالمح طو  مو
الم  لكب"وب عنوحملبوال حلي والمنفل  وال دمويم عهد و زيدلواألمداوالالبيبو مبوضعان و"الم  -

الدددعاخلموالصدددبي نم وجلاددد عوضلعاا و دددعونددد ابوالم  مدددبوالم ددد لكبو  سددد نكلوال صدددليح  و
 ،يبم.والالخ،يلن وال مون له و عوالن  بياوضيماو  عنو ضحمعو

 ليبوسدف والدعم  وألنداوضصدلو  ع ع والم  لكبو لىوضاو"ال زيلوضلعااوي حمطومب  دلنومسد و
 لدىونصددبوالب ابدد  واإللك ل نيدبو  دد ل وإزال بدد  و ألندداوبحكدمومنصددباوالمسدد  طوالمب  ددلو
 اوال ل،ب وال موا،لم والند لو لدىوم ظد هلياو دعونصدبب .و ا  ويمد موالعااوبد ل حلي و
واألل او عوالن  بياو  عنو ال،يبمو يبعلوعمبم  وفإاوا  الاوسو نعل و دماوإ،د لوحلي دب

 ال ابيلوبطوهموفاطوجن  مو  وليبوخ،يلو عوي عقوالىواس ام طوالانف".
25 /7 /2017 

 والن  ددبوضسدد مبوالسدداعق وفدددمو"الم  مددبوالم دد لكب" دد ل ول دديءولجنددبو دد  اواألسددلىوفددمو -
جلسددددبولجنددددبوالعاخليددددبوالبللم نيددددبو ال ددددمون   دددد ومسدددد حبوماي ددددبوالسددددجن  وفددددموالسددددج او



 

 

م لوملبووفم،وو3.11السجياو الما مطوالي موالىوالصبي نيب وحي و صطومس حبوماي بو
%وماوالسجن  ويم  اوف لنوحكمبدموفدمومسد حبو40,   مطوالحم مو الملح   و ح المو

م لوملبووللسجياوال احع.و  مووالمس  ليبواأل لىوفمواح لاموحم  والسجن  وو3.3ض طوماو
انسدد نيبو  ا بددلو لددىو دد   والكيدد اوالصددبي نم وفح لددبواسك ظدد ظوفددموالسددج اوح لددبوسيددلو

جع اوبح والسجن  و الما مليا و ين ب وحم  بمو ف وم و نصوالم اري والع ليدبوو   سيو  م ب
  الم ن اوالصبي نم.

 كددل و سدد  طواإل دد موالابليددب وبددواومدد و سددمىوالمحكمددبوالاليدد و"اسسددلا يليب"و ددلل و سددليمو -
و14 مليدبواس صدىويد مووجر مياو بعا وضموالفحموالر رب وماو   لدبوجبد ليا والد ياونفد  ا

الجد لق.و  فمد  وللمصد علوالابليددب وفدإاواسحد  طوا د ل،وعفدداوال دبعا وخد طوسد   ياومدداو
 اس  مبم.

26 /7 /2017 

الم  مددبوالالبي ددبولل  ييددل"واسدد م ل ا ولددعىولجنددبوال فدد   وض عقوالن  ددبوضسدد مبوسدداعق و دداو" -
الالبيدب".و ض د فوالسداعقوو  ل وخ طواج م قو معوبدياواللجندب و  فدعومداو يد عنو"الحلكدب

د و لدىو حدعنو دابن  و الحفد ظو لدىوالم  مدبو واسسد م لبوجد   و"حلص  واسد م ل ا وضا  فمونص 
 الم  لكبو اس ملاله  وكم وج  وفموالك  ب".

هددعم وجلافددد  وبلعيدددبواللدددعوالمح لددبوبحم يدددبو ددد ا وكبيدددلنومدداوال دددل،بو ال حدددعا والخ صدددبو -
نيلوبمعينددبواللددع.و هددعم والجلافدد  والماددلش ومال دد ولا  لددبوضبدد و ،يفدد اوفددموحددموبيدد لنو دد

 هدد وجددز ومدداوالبيدد والدد قو سددكناوالا  لددب و  لكدد و ددلفبوالبيدد ومف  حددبومدد وي ددكطوخ،ددلاو
  لىوضفلاعوالا  لب.و

27 /7 /2017 

 ي ا وجم هيلوسفيلنوماومعينبوضم والفحم وجر مياوال دبعا والر ردب و"محمدعوجبد ليا" وبادعو -
ىو  يبدددم.و لععوالم ددد لك اوفدددموم كدددبوال  دددييووه  فددد  وبموإلددد مينضاوسدددل مواسحددد  طوجرددد

ال مجيددعو ال حيددبولل ددبعا والر رددب و ه فدد اوضي دد و"بدد لل حوب لددعمونفددعي ويدد وض صددى" و"بدد لل حو
 ب لعمونفعي وي و بيع".

الدد قوبدد علواليدداوالن  ددبو،لددبوابدد و ددلال وو  والصددبي نمويدد موالنمددب ول  سددبوالكنيسددض ددل و -
 و  لددد و   ددد و ددداويددد موالنمدددبوالددد قوكددد اوممدددللاو2017.10.31 الم افددد ويددد موالر رددد  و

 و ال قو مو وجيلاوبسببوجن زنوال بيعويام بوابد والمياد ا.و ن  دعو2017.01.24ب  ليوو
الن  بو،لبواب و لال وجميوول س  و ن ابو ا     و م ظفموالسل،  والمحليبوالالبيبو

 اصدددددح بوالمبدددددا وفدددددموالنمدددددب و الم سسددددد   و الجمايددددد  وال دددددابيب و الحم  يدددددبومنبددددد  و



 

 

 و الد قو ،دلحوفيداوم ا ديوومبمدبويد م اصح بوالمص ل  و السك ا وب لم  لكبوفموه اوال
 جعاوللنمبو  مب و ألهلن وفموالنمبوخ صب.

ا  بلوالن  بوالالبموفموالدو"كنيس " وضحمعوال،يبم وضاو،لعمو زميلاوضسد مبوالسداعقومداو -
 اوالم ميددب ول  ييددبوصدد  وسوبللمدد اواسحدد  طوخدد طوجلسددبولبحدد والمصدد ع بو لددىو دد ن

 م ز/ي ليددد  وو26يلليدددع اوسدددم  ا.و  صدددفوال،يبدددموفدددموحدددعي وصدددحفموضمدددءواأللباددد  و
  ن اوالم ميدبوبونداو"م دل قو د ن اوي دل اوال مييدزوالانصدلق و يا بدلولالكيد اوولمجم  دبو

  ل يبوماينبوهمواليب ع".
حمدعوال،يبدم والفصد  طوع  والن  بوالالبدموفدموالكنيسد و داوالم  مدبوالم د لكب والدعك  لوض -

الفلسدد،ينيب وبددواويس خلصدد اوالابددلومدداوصددم عوالممعسددييا و ضاويدد هب اوجميادد  وإلددىوال حددعنو
ال ،نيددبوألنبدد و ددل لنوفلسدد،ينيبو مللحددب.و  دد طوال،يبددمولددد"عني والدد ،ا"نو"لضيندد وكددمو جل ددد و
ال حعنوال ،نيب وضم موب ابد  والمسدجعواأل صدى وفصد  والمدعءو حدعوالجميدووحد طو  ديبو

 معء وف لحن جلو  حع وب سموفلس،يا و الالموال حيعوال قوال فووه و لموفلس،يا".ال
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 و"لجنبوالم  بابوالالي "والالبوالفلس،ينيياو خ صبوضه لموالمعءوالمح لب وفمو  فد بموحي و -
 ددعوإجددلا ا واسحدد  طواسسدد بعاعيب وفددموالمسددجعواأل صددىوالمبدد ل  و فددموالبلددعنوالمعيمددبو

 ضكدددع واللجندددبو"ع مبددد ولمدددلالواسجمددد قوالددد ،نموالفلسددد،ينم وال دددابمو السي سدددموللمدددعء.و
  العينم وب س  ن فوال عف وإلىولح بوالمسجعواأل صىوالمب ل ".

ضكددددعون  ددددبول دددديءو"الحلكددددبواإلسدددد ميب"وفددددموالددددعاخطوالفلسدددد،ينموالمح ددددطو ل دددديءو"جمايددددبو -
 ل حعيددددعومددددل واأل صددددى وال دددديووصددددف  وفددددلي  وضاو"معينددددبوالمددددعءو المسددددجعواأل صددددىوب

ب حعي  وكبيلن و م وك ن واإلنج زا وال مو حمم ول ك اول سو  في وافولن  ورمو  فدبوالادزو
 الصم عوألهلن والممعسديياو ملجايد  بموالعينيدبوال د مخب و ع لوضهلند والمسد نعو الدعا موبدطو
طوال لي وفموالمسيلو المصيلوفيم وي ال وب لمسدجعواأل صدىوالمبد ل ومداوضهلند وفدموالدعاخ

 الفلس،ينموالمح ط".

29 /7 /2017 

  م وو ضصيبو  بومخلومداومعيندبوي فد وبنيدلااوال دل،بوو22  بولمبعقوالساعقوال  طو -
 "اإلسلا يليب" وفموض م بوم، لعنوض،لم وخ لب وال ل،بو ليبم والن ل.

31 /7 /2017 

 ا  مل و  ا وماو ل،بواسح  طوالصبي نمو  بياوماومعينبوي ف وب لعاخطوالفلس،ينمو -



 

 

صدد ببوضخددلو المح دط و ال ددمو  دبعو دد  ل او ددعيع اومند و  ددطو ن صدلو ددل،بواسحدد  طول د بو ا 
 ض طوضمء.

حمم وال ل،بومووالن  ،وفمو"ال جمووال ،نموالعيمملا،م"و اللجنبوال ابيبوفمو ليبوكفدلو -
بحجبوال ظ هلو ال حلي و عوإ  مبوملكزولل دل،بوالصدبي نيبوفدموكفدلووكن  و م لو،ا 

كن .و   اجعو،او مجم  بوماو ي عنواللجنبوال ابيب وصب حوالي م وفموالم  ووالماعو"سلا"و
إل  مبومح،بوال ل،بو ب لبوالمعلسبوالر ن يدب و  لد وببدعفوما يندبوالمكد او  نبيداوالم ابدعو

 ماوخ، لنوالمخ،،.
 

 
 

 

 


