
 

 

  الفلسطينية األحداث

 2017 /سبتمبرشهر أيلولفي 

1 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 الخميس، أمس ،«حماس» لحركة السياسي المكتب عضو مرزوق أبو موسى قال -

 في شكلت اإلدارية اللجنة أن مضيفا   حركته، لدى مطروحا   ليس غزة إدارة تسليم إن

 ألجل وذلك غزة، لقطاع ظهرها التوافق حكومة أدارت أن بعد استثنائية ظروف

 إدارة تسليم حماس لدى مطروحا   وليس فلسطيني، مليوني وخدمات شؤون إدارة

 واإلسالمي، الوطني التكافل للجنة وليس عليها متفق فلسطينية لحكومة» إال غزة

 .«الفلسطيني االنقسام يعّمق إجراء أي مع لسنا ونحن

 العدو قوات إن جبور راتب الخليل جنوب والشعبية الوطنية اللجان منسق قال -

 جنوب يطا مسافر في سوسيا قرية في النواجعة ناصر لعائلة وكهف ا خيمة اقتحمت

 .المساكن ومحتويات الغذائية بالمواد اضرارا   وألحقت المحتلة، الضفة جنوب الخليل

 من عددا   طالت مداهمات حملة خالل مواطنين ،"اإلسرائيلي" العدو قوات اعتقلت -

 أنواع من سالح قطع ثالث ضبطت إنها وزعمت. المحتلة القدس شرقي المنازل

 .الذخيرة أنواع وبعض مختلفة

 وجهت التي االنتقادات إن" المشهراوي، سمير فتح حركة في القيادي قال -

 االعتبار، تستحق ال ومصر، وحماس "االصالحي فتح" تيار بين األخيرة للتفاهمات

 لديهم واضحة معلومات توفر ولعدم مبررة،ال غير بعضهم مخاوف عن تعبر وإنها

  ".التفاهمات هذه حول

 ":إسرائيليا  "

 للطالب حديثه خالل نتنياهو، بنيامين" اإلسرائيلي" العدو وزراء رئيس زعم -

: قائال   ،"اإلسرائيليين" أرض هي فلسطين إن الدراسية، بالسنة يوم أول في الصهاينة

 يديعوت" صحيفة نشرت حسبما ،"وديارنا ووطنا، أرضنا، هو المكان هذا"

 أعلم: "حيفا في «هاريش» منطقة مدارس إلحدى زيارته أثناء وأضاف،". أحرنوت

 الشعب أن تتعلمون سوف ولكنكم البلد، هذا في مختلفة أماكن من آتى منكم الكثير أن



 

 

 في وتجمعنا هنا، إلى وعدنا مشتتين كنا لقد.. وطنا يملك وال دولة، له ليس اليهودي

 ".ووطنكم أرضكم هذه.. األرض هذه

2 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 شرق تقوع بلدة في" إسرائيلية" عسكرية وقوة شبان بين مواجهات اندلعت، -

 الغربي المدخل محيط في تركزت المحتلة الضفة جنوب لحم بيت مدينة

 باتجاه والحارقة الفارغة والزجاجات الحجارة الشبان رشق السهل، ومنطقة

 ادى ما للدموع، المسيل الغاز قنابل من كثيف ا وابال   أطلقوا الذين الجنود

 .المواطنين من عدد إلصابة

 الثاني لليوم هللا رام شمال الجلزون مخيم ،"اإلسرائيلي" العدو قوات اقتحمت -

 .الشبان أحد واعتقلت التوالي، على

 الخليل، مدينة وسط في االستيطاني الجيب" اإلسرائيلي" العدو قوات منحت -

 اآلن السالم" حركة فيه رأت إجراء في البلدية، شؤونه إدارة سلطة

 العدو جيش ووقع .المدينة في ،"العنصري للفصل" تعزيزا   ،"اإلسرائيلية

 عبر اليومية شؤونهم يسيرون كانوا الذين المستوطنين، سلطات بتعزيز أمرا  

 .قانونية صفة له تكن ولم محلية ادارة يمثل مجلس

 مغلف معدني بعيار( عاما   14) العمر من ويبلغ عامر يوسف فتىال أصيب -

 المسيرة قمعت  التي العدو قوات مع اندلعت مواجهات خالل بالمطاط

 .قلقيلية شرق قدوم كفر بلدة في واالستيطان للجدار المناهضة األسبوعية

 عليها النار إطالق بعد فلسطينية، فتاة" اإلسرائيلي" العدو قوات اعتقلت -

 العدو وزعم. المحتلة بالضفة هللا رام غرب طفيفة، بجراح وإصابتها

 .هللا رام غرب" موديعين" مستوطنة قرب طعن عملية تنفيذ محاولتها

 ":إسرائيليا  "

 القضائي المستشار بأن الجمعة، أمس مساء ،"إسرائيلية" إعالم وسائل أفادت -

 نتنياهو، سارة ضد االتهام الئحة تقديم يعتزم مندلبليت، أفيحاي للحكومة،

 .القادمة القليلة األيام غضون في نتنياهو، بنيامين الحكومة، رئيس زوجة

 تعرف باتت منفصلة، فساد ملفات 4 في نتنياهو سارة بتورط ويشتبه

 في السلوك من النمط ذات" على جميعها وتدلل ،"الحكومة رئيس منازل"بـ



 

 

 بمئات قيمتها تقدر إجمالية بتكلفة ،"خاصة ألغراض العامة األموال استخدام

 .الشواقل آالف

 بينهم ومن الغواصات بقضية جدد متهمين ستة الصهيونية الشرطة أوقفت -

 حين في نتنياهو، بنيامين االحتالل حكومة رئيس بمكتب وكبير سابق ولمسؤ

 .المتهمين منازل في تفتيش بعمليات الشرطة قامت

3 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 مصلحة إدارة أن حمدونة رأفت. د للدراسات األسرى مركز مدير أكد -

 األسرى بحق مارست العدو حكومة من بغطاء "االسرائيلية" السجون

 والمواثيق االتفاقيات عن الخارجة االنتهاكات من الكثير العيد في واألسيرات

 تتفهم لم السجون إدارة أن حمدونة. د وقال .اإلنساني الدولي والقانون الدولية

 المرضى، األسرى حالة تجاهل حيث السجون، في العيد خصوصية

 الكتب، ادخال ومنع الزيارات، من والحرمان قاسية، بظروف والمعزولين

 والنقل ليال ، الغرف واقتحامات العارية والتفتيشات ونوعا، كما الطعام وسوء

 الحياة لشروط تفتقر اعتقال أماكن في واألسيرات األسرى ووجود الجماعي،

 .االنسانية

ا لحم بيت من الصالحي رائد الجريح األسير استشهد -  الحرجة بجراحة متأثر 

 الشهر اعتقاله أثناء "اإلسرائيلي" االحتالل قوات برصاص بها أصيب التي

ا 21) الصالحي وارتقى .الماضي  قسم في لالجئين الدهيشة مخيم من( عام 

 .كارم عين هداسا مستشفى في المكثفة العناية

 الشهيد كتائب العسكري وجناحها فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة نعت -

ا استشهد الذي الصالحي رائد الشهيد" مصطفى أبوعلي"  في بجراحه متأثر 

 الشهيد إن بيان في الجبهة وقالت". اإلسرائيلي" كارم عين هداسا مستشفى

 مخيم اقتحمت مدججة صهيونية لقوة البطولي تصديه خالل" أصيب

 ".الدهيشة

 ":إسرائيليا  "

 60بقيمة  ميزانية رصد على جلستها في الصهيوني العدو حكومة صادقت -

 إلى ستقام والتي الجديدة" عميحاي" مستوطنة إقامة لصالح مليون شيكل



 

 

 مستوطنة إخالء على للمستوطنين كتعويض وذلك نابلس من الجنوب

 .أشهر قبل هللا رام من القريبة" عمونا"

 جديد منسق تعيين تردد وبعد ليبرمان أفيغدور الصهيوني حرب وزير وافق -

 لئور االسبق المنسق محل ليحل" اإلسرائيليين" والمفقودين األسرى لشؤون

 .أسبوعين قبل استقالته قدم والذي لوتن،

4 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 الجلزون مخيم في فلسطينيين شبان خمسة الصهيوني العدو قوات اعتقلت -

 في االحتالل قوات شنتها واقتحامات مداهمات حملة خالل هللا، رام شمال

 .المحتلة الضفة من مختلفة مدن

 منبر" إذاعة عام مدير الفلسطينية، للسلطة التابع الوقائي األمن جهاز اعتقل -

 القواسمي أعلن فقد عائلته وبحسب .القواسمي أيمن الخليل مدينة في" الحرية

 احتجاجا مباشرة الجهاز عناصر يد على اعتقاله عقب الطعام عن اإلضراب

 .اعتقاله على

 كمال الشيخ المحتلة، فلسطين في اإلسالمية الحركة رئيس نائب كشف -

 وقال .المحتلة القدس مدينة في اإلمارات دور عن مثيرة معلومات الخطيب،

 وجمعيات شركات إن القطرية،" الشرق" صحيفة مع حوار في الخطيب،

 ."اإلسرائيلي" االحتالل لصالح المقدسيين عقارات بشراء قامت إماراتية

 األسير الشهيد إن قراقع، عيسى والمحررين، األسرى شؤون هيئة رئيس قال -

 مستشفى في شهيدا سقط والذي لحم بيت من ،(عاما 21) الصالحي رائد

 إطالق بعيد ونصف ساعة لمدة ينزف ترك قد أمس، كارم عين (هداسا)

 7/8 بتاريخ منزلة من اعتقاله لحظة االحتالل جنود قبل من عليه النار

 .الدماء من الكثير وفقدانه الصحية حالته لتدهور أدى ما ،2017/

 اإلسرائيلي االحتالل حكومة إقامة" إن القطرية، الخارجية وزارة قالت -

 صارخ   انتهاك   المحتلة الغربية الضفة شمال نابلس مدينة في جديدة مستوطنة

 وطالبت ".الفلسطيني الشعب حق على سافر   واعتداء   الدولية للشرعية

 إللزام مسؤولياته بتحمل" الدولي المجتمع لها، بيان في القطرية، الخارجية

 ".المحتلة الفلسطينية األراضي في االستيطانية سياستها بوقف إسرائيل

 العدو لنيابة تمهيدي بالتماس" والمحررين األسرى شؤون هيئة" محامو تقدم -

 وجاء .عاجل بشكل الصالحي رائد الشهيد جثمان بتسليم للمطالبة الصهيوني



 

 

 الصالحي جثمان تسليم على ردا الهيئة فيه تتلق   لم الذي الوقت في االلتماس،

 بجروحه متأثرا   هداسا، مستشفى في األحد، أمس عصر استشهد الذي

 مخيم في منزله أمام شهر نحو قبل اعتقاله لحظة بها أصيب التي الخطيرة

 .دهيشة

ا الصهيونية العليا المحكمة صدرتأ -  من المستوطنين إخالء بتأجيل قرار 

 أعقاب في ذلك جاء .المحتلة الضفة جنوب بالخليل رجب أبو مبنى داخل

 القضائي المستشار إصدار بعد العليا للمحكمة المستوطنون قدمه التماس

 إلى المبنى في بإبقائهم المستوطنون طالب حيث بإخالئهم قرارا   للحكومة

 .المبنى قانونية في البت حين

 ":إسرائيليا  "

ا 20 منذ األضخم تعد عسكرية مناوراتالصهيوني  العدو جيش بدأ -  عام 

 الجيش في الشمالي الفيلق فيها ويشترك" شاملة حرب" محاكاة وتشمل

 .ألوية عدة من المكون

5 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 العدو قوات اعتقال ،"فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة" استنكرت -

 من أيام بعد بنابلس، عسكر مخيم من لفح، أبو ياسين للمجاهد الصهيوني

 مسؤول مصدر وأكد .جنيد سجن من عنه الفلسطينية السلطة مخابرات إفراج

 لفح أبو للمجاهد العدو قوات اعتقال أن المحتلة، بالضفة" الجهاد حركة" في

 في العدو وجيش السلطة بين األمني التعاون أن فيه لبس ال بشكل يوضح

 .واحدة لحظة يتوقف ولم مستوياته أعلى

 حي في منزلها من شماسنة عائلة خاصة، صهيونية عسكرية قوة أخلت -

 فرضت، والمستوطنين لصالح المحتلة، القدس مدينة جنوب جراح الشيخ

ا طوق ا اإلخالء عملية خالل  والمحاور شماسنة عائلة منزل محيط في أمني 

 مكان إلى الوصول من والمواطنين الصحفية الطواقم ومنعوا إليه المؤدية

 .المنزل

 الضفة وسط هللا رام مدينة مركز ،"اإلسرائيلي" العدو قوات اقتحمت -

 جنود أن إلى الشهود وأشار .الشبان عشرات مع مواجهات ودارت المحتلة،



 

 

 دون بالمطاط المغلف المعدني والرصاص الصوتية القنابل أطلقوا العدو

 .إصابات وقوع

 اللجنة برئيس السنوار، يحيى بقطاع غزة،" حماس" حركة رئيس اجتمع -

 للقطاع األخير زيارة خالل وذلك ماورير، بيتر األحمر للصليب الدولية

 الدولية اللجنة رئيس وقال .اإلنساني الوضع لتقييم تهدف جولة ضمن

 حالة" إن بالسنوار، اجتماعه عقب مقتضب تصريح في األحمر للصليب

 استمرار" ماورير بيتر وأكد ".للغاية مأساوية غزة في المدنيين السكان

 الوضع من تضررا   األكثر الفئات لدعم وسعها في ما كل بعمل الدولية اللجنة

 ".غزة في الحالي

" اإلسرائيلي" العدو إن المحتلة، القدس في المسيحية الكنائس رؤساء قال -

 بيان في الرؤساء روعب   .المدينة في المسيحي الحضور إضعاف إلى يسعى

 الذي( الستاتيكو) الراهن للوضع العدو انتهاكات بشأن قلقهم عن مشترك،

 .وامتيازاتها الكنائس حقوق ويضمن المقدسة المواقع يحكم

" اإلسرائيلي" العدو شرطة عناصر اقتحام ،"الوطني البعنة تجمع" ندد -

 ترويجية مواد وتوزيع المحتلة، عكا مدية شرق تقع التي بالقرية للمدارس

 مرفوضة الخطوة هذه" أن الثالثاء، اليوم صحفي بيان في التجمع وأكد .لها

 محاربة في تسهم ولن وأذرعها" اإلسرائيلية" األمنية المؤسسة إال تخدم وال

 ".الوطنية وهويتهم طالبها القرية على بالضرر وستعود العنف

 جهاز( المظالم ديوان" )اإلنسان لحقوق المستقلة الفلسطينية الهيئة" طالبت -

 والصحفيين، المواطنين استدعاء عن بالتوقف الفلسطيني الوقائي األمن

 عن الفوري باإلفراج الهيئة وطالبت .لديه معتقلْين عن الفوري وباإلفراج

 ورئيس القواسمي، أيمن الخليل بمدينة الحرية منبر إذاعة إدارة مجلس رئيس

 .عمرو عيسى الخليل محافظة في" االستيطان ضد شباب" تجمع

 حسن لحم، بيت في واالستيطان الجدار مقاومة شؤون هيئة ممثل أفاد -

 على الواقع العسكري، البرج حدود بتوسيع قامت العدو قوات بأن بريجية،

 جدران وبناء لحم، وبيت الخليل محافظتي بين الواصل النشاش مدخل

 .المكان في اسمنتية

 تثبيت الصهيونية المحاكم قرار الفلسطينية، السلطة خارجية وزارة أدانت -

 جنوب الواقعة الفلسطينيين المواطنين أراضي من دونما 876 لنحو الملكية

 ما أن على جديد دليل القرار" أن السلطة ورأت .للمستوطنين لحم، بيت

 من يتجزأ ال جزء هي( إسرائيل) في والمحاكم القضاء منظومة تسمى

 الشعب بحق والجرائم االنتهاكات أشكال أبشع تمارس التي االحتالل منظومة

 الدولي للقانون الخروقات أفظع وترتكب وممتلكاته، وأرضه الفلسطيني



 

 

 بتزوير الوقت ذات في وتقوم جنيف، واتفاقيات اإلنساني الدولي والقانون

 بعيدا وبلطجته، االحتالل قوة إلى استنادا التاريخية والحقائق األراضي ملكية

 ."قانونية مبادئ أو قانون أي عن

 رام مدينة في الرئاسة بمقر عباس، محمود الفلسطينية السلطة رئيس استقبل -

 عباس وأطلع .ماورير بيتر األحمر للصليب الدولية اللجنة رئيس هللا،

 ومعاناة الفلسطينية، األراضي في األوضاع مستجدات آخر على ماورير،

 الفلسطيني الجانب أن على عباس وشدد .االحتالل جراء الفلسطيني الشعب

 االسرائيلي االحتالل إلنهاء الدولتين حل مبدأ على القائم السالم بصنع ملتزم

 عام حدود على الشرقية القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية الدولة وإقامة

1967. 

 في تقيم التي شماسنة عائلة الصهيوني العدو سلطات طرد فرنسا استنكرت -

 استيطانية جمعيات لصالح منزلها، عن المحتلة القدس في جراح الشيخ حي

 إلى اإلسرائيلية السلطات" عنها، صادر بيان في فرنسا، وطالبت .متطرفة

 وتعزيز االستيطان نطاق توسيع شأنه من تدبير بأي القيام عن االمتناع

 .استدامته

 جنوب الخير أم خربة في المواطنين الصهاينة، المستوطنين من قطيع هاجم -

 أن عيان، شهود وأفاد .منازلهم وعلى عليهم واعتدوا المحتلة، بالضفة الخليل

 اثنين، مواطنين أصيب حيث المستوطنين، لهجمات تصدوا المواطنين

 .باأليدي االشتباك جراء ومستوطن

 ":إسرائيليا  "

 هوية عن بالكشف الثالثاء، اليوم صباح ،"اإلسرائيلية" الرقابة سمحت -

 الكوماندوز وحدة قائد وهو األلمانية، الغواصات بقضية جديد متورط

 وذكرت .سابق وزير مع اعتقل والذي ،"13- شييطت" الخاصة البحري

 شاب الجنرال ويدعى السابق الوحدة قائد أن العبرية،" يديعوت" صحيفة

 شنتها التي الجديدة االعتقاالت حملة مع الماضي األحد اعتقاله جرى بروش

 تمديد جرى حين في الغواصات، بقضية الرشاوى بتلقي ويتهم الشرطة،

 .األربعاء حتى اعتقاله



 

 

6 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 مسيرة   المقبل، الجمعة يوم ،"فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة" ُتنظم -

ا" غزة مدينة في حاشدة جماهيرية  الوحدة على وتأكيدا   للحصار، رفض 

 بعد م2017 سبتمبر 8 الجمعة يوم المسيرة تنطلق أن المقرر ومن ".الوطنية

 الزهراء ساحة في التجمع وسيكون غزة، مساجد كافة من الجمعة صالة

 .غزة مدينة شرق الوحدة بشارع

 عربيا منزال 1158 هدمت اإلسرائيلية السلطات" إن" إسرائيلي" تقرير قال -

 في المنازل هدم سياسة" أن التقرير وبين ".م2016 العام خالل النقب في

 أهالي ومالحقة إلحباط كأداة اإلسرائيلية السلطات قبل من تستخدم النقب

  ".النقب

 الضفة محافظات في واعتقال دهم حمالت الصهيوني العدو قوات شنت -

 المواطنين، منازل وفتشت ومخارط، حدادة ورشات وداهمت المحتلة،

 بعد آخرين عن وأفرجت مواطنا   13 واعتقلت ومراكب، أموال  وصادرت

 .معهم التحقيق

 الفلسطيني بالداخل سخنين في الشعبية اللجنة أعضاء من عدد تظاهر -

 الداخلية وزير زيارة على احتجاجا   ،البلدة بلدية مبنى أمام المحتل،

 الزيارة على احتجاجهم عن المتظاهرون وأعرب .درعي أرييه الصهيوني

 خاصة فلسطينيين مواطنين من الجنسية سحب بشأن وقراره درعي وسياسة

 .النقب منطقة في

 سيناء في األمنية األوضاع أن الزهار محمود حماس، حركة في القيادي أكد -

 قناة مع لقاء في وأوضح .البري رفح معبر فتح أمام األكبر العائق هي

 عالقة من التخوف الناس حق من أن الثالثاء، أمس الفضائية، الميادين

 ظل في خاصة دحالن، محمد فتح حركة من المفصول بالنائب حركته

 ال أنه على مشددا   معه، للتقارب الرافضة الجهات تثيرها التي المخاوف

 .غزة أرض على لدحالن قوة ألي وجود

 ،ةعمومي وحافلة زراعي، جرار على ،"اإلسرائيلي" العدو قوات استولت -

 األحمر الرأس منطقة في لمواطنين تعود كهربائي ومولد خاصة، ومركبة

 .طوباس شرق جنوب

 مع مواجهات، خالل بحروق آخرونو باالختناق مواطنين عشرة أصيب -

 .المحتلة القدس مدينة شرق ديس، أبو بلدة في" اإلسرائيلي" العدو قوات



 

 

 في تواجده خالل المبرح بالضرب فتى على صهاينة، مستوطنون اعتدى -

 .نابلس شمال المخالة" حومش" مستوطنة من القريبة األراضي

 ":إسرائيليا  "

 :شعار تحت كندا في مانيتوبا مقاطعة في عقد الذي السنوي مؤتمره في -

 القطاع في العمالية االتحادات أكبر أعلن ،"أفضل عالم أجل من التضامن"

 من عضو ألف 310 من أكثر فيه ينضوي يوال ،"Unifor" بكندا، الخاص

 على االتحاد قرار ونص ".إسرائيل بمقاطعة" قراره القطاعات، مختلف

 توسعها إسرائيل توقف حتى" BDS" إسرائيل مقاطعة لحركة دعمه"

 عام منذ بدأ الذي المحتلة الفلسطينية األراضي في االستيطاني-االستعماري

 أو لتجريم الرامية الجهود كل معارضة" على القرار نصّ  كما". 1967

 ".المقاطعة لحركة والدعم التعبير أشكال تقويض أو حظر

 وجود على التأكيد نتنياهو، بنيامين" اإلسرائيلي" العدو وزراء رئيس جدد -

 الحالي الوضع واصفا العربية، الدول مع بالده عالقات في كبير تطور

 ".المسبوق غير"بـ

 الدولية اللجنة رئيس من نتنياهو بنيامين الصهيوني العدو وزراء رئيس طلب -

 في المساعدة" األربعاء، اليوم اجتماعهما خالل ماورير بيتر األحمر للصليب

 حركة لدى غزة قطاع في المفقودين( اإلسرائيليين) الجنود جثث استعادة

 تستطيعون بأنكم قناعة على أنا: "ماورير مخاطبا نتنياهو وقال ".حماس

 واألبرياء الحيلة عديمي للمواطنين إضافة الجنود، جثث بإعادة المساعدة

 واألعراف للمواثيق الواضح اإلخالل خالل من حماس بيد المحتجزين

 ".عليها بناء   األحمر الصليب قام والتي الدولية

7 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 أمن أجهزة إقدام مغبة من ،"فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة" حذرت -

 التواصل مواقع نشطاء ومحاكمة مالحقة على بالضفة الفلسطينية السلطة

 المجاهدين بحق القمعية السلطة إجراءات تنتقد منشورات بسبب االجتماعي،

 عمرو عيسى الناشط محاكمة الحركة، في مصدر وانتقد .المقاومة وداعمي

 الوقائي األمن جهاز اعتقال عقب ،"فيسبوك" على نشرها له كلمات بسبب

 مواقع مستخدمي من اآلالف يجعل هذا أن مبينا   القواسمي، أيمن للصحفي



 

 

 االعتقال طائلة تحت السلطة مع يختلفون ممن االجتماعي التواصل

 .والمحاكمة

 التنظيم لجنة تصادق أن يتوقع إنه الحكومية" اإلسرائيلية" (مكان) قناة قالت -

 176 بناء على المقبل، األحد يوم اجتماعها خالل القدس لبلدية التابعة والبناء

 .المحتلة القدس في المكبر جبل بلدة قلب في استيطانية سكنية وحدة

 الضفة مدن من عدد في ودهم اعتقال حملة الصهيوني العدو قوات شنت -

 ونابلس والخليل القدس من فلسطينيا   مواطنا   14 واعتقلت ليال ، المحتلة،

 .المحتلة وطوباس

 يافا، مسرح ميزانية خفض الصهيوني المالية وزير كحلون موشيه قرر -

 فإن العبرية، كانم لقناة ووفق ا ".اإلرهاب" ودعم تحريضية مواد بّثه بزعم

 الخاصة الميزانية إلغاء الحق ا يقرر وقد أيام، خالل القرار سيتخذ كحلون

 .الكيان تاريخ في األولى للمرة بالمسرح

 العدو قوات" أن السمري، لوبا الصهيونية، الشرطة باسم المتحدثة زعمت -

 اتيبالثالثين لشاب يعود الشمالي، المثلث بمنطقة عارة قرية في منزال   داهمت

 مخبإة الذخيرة من وكمية ذخيرة وأمشاط وبندقية سالحا   وضبطت عمره، من

 وتم الشاب اعتقلت العدو قوات" أن السمري وأضافت ".المنزل ساحة في

 ".  للتحقيق تحويله

 (48)بالداخل الفلسطيني المحتل عام  اللد في الشعبية اللجنة قالت -

 صادر بيان في العرب البلدية وأعضاء المساجد، وأئمة الدينية والمرجعيات

 وعلى العقيدة على حرصا   الكرام اللد أهالي أثبت لقد: "الخميس اليوم عنها،

 لكل التأويل يقبل ال رفضا الرافض حالهم بلسان كلمتهم وقالوا الدين، شعائر

 الهّبة أعقاب في وذلك ومساجدنا، مقدساتنا وعلى ديننا على اعتداء

 وجه في والعقيدة، للدين انتصارا   النظير، منقطعة الشعبية والوقفة الجماهيرية

 الهبة هذه آتت قد: "البيان وتابع ".عليهما التطاول نفسه له تسول من كل

 أي يقبل ال والذي والواضح الصريح االعتذار في ذلك تجّسد سريعا ، أكلها

 بعدم الواضح تعهده وفي دهمش، لمسجد اقتحامه على اللد بلدية لرئيس تأويل

 منذ مساجدنا في القائم الوضع جزئيات من جزئية بأي المساس محاولة

 ".عاما سبعين

 غزة، قطاع شمال جدار بإقامة شرعت، العدو قوات بأن" 0404" موقع ذكر -

 إفراهام" اإلثيوبي الصهيوني الجندي منها تسلل التي المنطقة من بالقرب

 خرسانية كتل وضعت الخاصة اآلليات" ان الى الموقع وأشار ".منغستو



 

 

 وقطاع المحتلة األراضي بين تفصل التي المنطقة في شائكة، واسالك كبيرة،

 ".االسمنتي الجدار من جزء هي الجارية األعمال" أن الفتة   ،"غزة

 ثبتت" عوفر" في للعدو العسكرية المحكمة إن الفلسطيني، األسير نادي قال -

 3) من تراوحت لمدد وذلك أسيرا ،( 18) بحق اإلداري االعتقال أوامر

 اعتقالهم ثبت أسرى عشرة أن ،"األسير نادي" وذكر (.أشهر 6 –أشهر

 محمد وسعدي سعادة، علي محمود: وهم أشهر أربعة لمدة اإلداري

 كوازبة، جبر وحمزة قطب، وضاح وجهاد بلبل، أحمد وموسى خضيرات،

 الدين ونور ربيع، حسن وعزام عياش، وليد ويزن عبيد، ابو محمد وأيمن

 .مسلماني وجمال التالحمة،

 ":إسرائيليا  "

 على تعاونا   هناك أن نتنياهو بنيامين" اإلسرائيلي" العدو وزراء رئيس أعلن -

 سالم، اتفاقات" إسرائيل" وبين بينها ليس عربية دول مع مختلفة مستويات

 من نطاقا   أوسع وهي معلنة، غير بصورة تجرى االتصاالت هذه أن موضحا  

 ".إسرائيل" تاريخ من سابقة حقبة أي في أجريت التي تلك

" إسرائيلية" مصادر على اعتمادا   العبرية «هآرتس» صحيفة ذكرت -

 «الصفقة» مالمح إلى للتوصل يسعى زال ما ترامب الرئيس أن وفلسطينية

 وأنه الماضي( فبراير) شباط في نياهونت استقباله عند عنها تحدث التي

. الصفقة هذه إلى التوصل طريق في الحاصل الجمود اختراق سيحاول

 زيارة منذ بينهم األول وعباس نياهونت من وكل ترامب بين اللقاء وسيكون

 سيكونان لكنهما اللقاءين موعد نهائيا   يتحدد ولم. لمنطقةل األميركي الرئيس

 ترامب الرئيس رغبة مدى إلى الصحيفة تشر لم كما الجاري، 19و 17 بين

 .ثالثية قمة عقد في

8 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 الجمعة صالة أداء بعد "الجهاد اإلسالمي حركة" أنصار من اآلالف خرج -

 أنه فيها أكد كلمة البطش خالد الحركة في القيادي ألقى حيث غزة مدينة في

 سياسية   وتراجعات   ومذهبية   عرقية   صراعات   من المنطقة تشهدهُ  ما ُرغم  "

 مركزية كقضية الفلسطينية القضية يلغ   لم ذلك فإن المنطقة، قادة   من لكثير  

 يخوضُ  الفلسطيني الشعب أن إلى البطش ولفت ،"واإلسالمية العربية لألمة



 

 

ه   احتالل   منذُ  مشروعة مقاومة    الغزاة   طرد   في ونجح   ،1948 العام في أرض 

 قدمها التي الجسام التضحيات   بفعل   2005 العام في الصامدة غزة   أرض   عن

 االنقسام أن إلى البطش وأشار ".وغزة الضفة في شعبنا ومناضلو مجاهدو

 تحقيق سرعة من كبير بشكل أعاق سنوات قبل شعبنا فاجأ الذي الداخلي

 والحصارُ  البغيضُ  االنقسامُ  هذا أن على البطش وشدد .الكامل التحرير

 .ينتهي أن يجبُ  ،"المشؤوم التأم"بـ وصفه الذي الظالم،

 اإلسالمية الهيئة"و" اإلسالمية والمقدسات والشؤون األوقاف مجلس" أصدر -

 فيه اكدوا بيانا  " اإلسالمية األوقاف دائرة"و" الفلسطينية اإلفتاء دار"و" العليا

 ان البيان واكد .االحتالل محاكم امام القدس أوقاف محاكمة وإدانة رفض

 الشرطة قيادة به تقوم ما بالغ بقلق تتابع المعنية االسالمية الجهات

 األقصى المسجد بحق جدا   خطيرة خطوات من العامة والنيابة ،"االسرائيلية"

 باب) ومنها ومصلياته وساحاته ومبانيه الشريف، القدسي الحرم/ المبارك

 (..الرحمة

 يحمل مهرجانا" الثقافة موسم" مؤسسة افتتحت فني، بغطاء تطبيعية خطة في -

 بمقاطعة المطالبة األصوات ارتفاع وسط المحتلة، القدس في" مقدسة" اسم

 طالب وقد . ويهود فلسطينيون فنانون فيه ويشارك تطبيع، كونه المهرجان

 عدم بضرورة الفنانين جميع الفلسطينيين، التعبيريين للفنانين العام االتحاد

 اجندات ويخدم تطبيعيا ، مهرجانا   باعتباره المهرجان، في المشاركة

  ".إسرائيلية"

 عائلة إخالء" بقوة" هللا ورام القدس في األوروبي االتحاد دول بعثات شجبت -

 الخامس في المحتلة القدس شرقي في جراح الشيخ حي في بيتها من شماسنة

 األوروبي االتحاد دول بعثات ورؤساء االتحاد ممثل وقال .الجاري أيلول من

 األول هو للعائلة اإلخالء هذا" إن: الجمعة اليوم بيان، في هللا ورام القدس في

ا هنالك أن كما أعوام، ثمانية منذ جراح الشيخ في  تتعلق لخطط تسريع 

 ".أخرى منازل إخالء إلى باإلضافة بالمستوطنات

 محمود السلطة رئيس إن العالول، محمود" فتح" حركة رئيس نائب قال -

 متعلقة أساسية قضايا المتحدة االمم في خطابه خالل يطرح سوف عباس

 الحماية توفير ومسألة الفلسطيني، الشعب ضد االحتالل حكومة بجرائم

 فلسطين لدولة الكاملة والعضوية والمسيحية، االسالمية ولمقدساته له الدولية

 به المتعلقة المتحدة االمم وقرارات االستيطان وملف المتحدة، االمم في

 البلدة إدارة سلطة المستوطنين منح أن إلى العالول وأشار .تطبيقها وكيفية

 المزيد لفرض السائد المناخ الستثمار نتنياهو من محاولة الخليل، في القديمة



 

 

 أمام مغلق الفلسطيني الباب أن على مشددا   األرض، على الوقائع من

 ".االسرائيلي" االحتالل

 اليوم ظهر اعتقلت، الحدود حرس قوات أن ،"العبرية العاشرة القناة" ذكرت -

 مدينة في اإلبراهيمي الحرم دخوله عند سكينا   بحوزته فلسطينيا شابا الجمعة،

 .الخليل

 جاال منطقة في استفزازية جولة أطفال، ومعهم نالمستوطني عشرات نفذ -

 .االحتالل جنود بحماية الخليل شمال أمر بيت غرب

 

 ":إسرائيليا  "

"إلبيت"، عن تطوير نظام  -أعلنت شركة الصناعات العسكرية "اإلسرائيلية"  -

 .الكتروني حديث يمكن من خالله تحديد أماكن الجنود خالل المعارك

" الكبرى الفيلقية" المناورة من الخامس يومها الصهيوني العدو قوات تواصل -

 المناورة وتحاكي يوما ، 11 تستغرق أن المقرر من والتي المحتل، الجليل في

 ".هللا حزب" مواجهة في شاملة حرب خوض

 سرا   إسرائيل زار سعوديا أميرا   أن" القاهرية،" العربية مصر" صحيفة قالت -

 السالم دفع فكرة )الصهاينة( المسؤولين كبار مع وبحث األخيرة، األيام خالل

 أن". إسرائيل صوت" إذاعة عن الصحيفة ونقلت "..األمام إلى اإلقليمي

 .الخبر هذا على التعليق" رفض الخارجية ووزارة الوزراء رئيس ديوان

 خالل يدوية قنبلة انفجار جراء متفاوتة بجراح صهيونيان، جنديان أصيب -

 أحد إصابة" أن العبرية الثانية القناة وذكرت .بالنقب عسكرية تدريبات

 نقل وجرى طفيفة؛ بجراح اآلخر أصيب فيما خطيرة، بأنها وصفت الجنود

 ".العالج لتلقي المحتل السبع بئر في سوروكا لمستشفى المصابين

9 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 منذ المحتجز الصالحي رائد الشهيد جثمان الصهيوني العدو قوات سلمت -

 تابعة إسعاف سيارة نقلته حيث الجاري، الشهر من الثالث في استشهاده

 .الشمالي لحم بيت معبر من الفلسطيني األحمر للهالل

 اللجنة ان الرجوب، جبريل" فتح" لحركة المركزية اللجنة سر أمين كشف -

 إلى توجهه قبل عباس محمود برئاسة المقبل االثنين يوم لها اجتماعا ستعقد



 

 

 والتصعيد العامة الجمعية في الفلسطينية التحركات لمناقشة نيويورك

 الداخلي الوضع إلى باإلضافة الفلسطينية األراضي في" اإلسرائيلي"

 األمريكي ونظيره عباس بين ثالثي لقاء عقد الرجوب واستبعد .الفلسطيني

 على نتنياهو، بنيامين" اإلسرائيلي" االحتالل وزراء ورئيس ترامب، دونالد

 شهر منتصف عقدها المزمع المتحدة لألمم العامة الجمعية اجتماعات هامش

 .نيويورك في الجاري سبتمبر/أيلول

 التربية مديرية مع بالتعاون ،"واالستيطان الجدار مقاومة هيئة" أعادت -

 والتي لحم، بيت شرق الذيب جب مدرسة بناء وأهالي، ونشطاء والتعليم،

 .الماضي الشهر من والعشرين الثالث في الصهيوني العدو هدمها

 عن المشتركة،، القائمة في" للتغيير العربّية" عن السعدي أسامة النائب أعلن -

 بالداخل الطيبة مدينة في صحافي مؤتمر خالل الكنيست، من استقالته تقديم

 .1948 عام المحتل الفلسطيني

 نادي مخصصات وقف مفاجئ بشكل   عباس، محمود السلطة رئيس قرر -

ا المالية، الفلسطيني األسير  إلى وقوفه خلفية على وشطبه إلغالقه تمهيد 

  ."والكرامة الحرية إضراب" األخير األسرى إضراب جانب

 المسيحية والطوائف األرثوذكس، الروم طائفة أبناء من المئات شارك -

 تظاهرة في المحتلة، القدس مدينة أبناء من المسلمين من وعدد األخرى،

 بيع على احتجاجا   ،(القديمة القدس أبواب أحد) الخليل باب منطقة في حاشدة

 ومؤسساته لالحتالل األرثوذكس للروم القدس كنيسة أمالك وتسريب

 .االستيطانية

 الذيب جبّ  خربة في العدو وقّوات المواطنين بين متفرقة مواجهات اندلعت -

 رئيس وأفاد .المحتلة الّضفة جنوب لحم بيت محافظة من الشرق إلى الواقعة

 االحتالل جيش من عسكرية قّوة باقتحام محيميد أبو راتب القروي المجلس

 مركبات من عدد مصادرة ومحاولتهم الخربة، أحياء جندّيا( 50) بنحو

 .المواطنين

 ":إسرائيليا  "

 مع سياسية بحملة بدأت" إسرائيل" أن العبرية معاريف صحيفة كشفت -

 الالجئين وتشغيل الغوث لوكالة الممنوح التفويض لتغيير األمريكية اإلدارة

 مسؤول فإن لمعاريف ووفقا ...المتحدة لألمم التابعة" األونروا"الفلسطينيين 

 المتحدة الواليات بزيارة أسابيع قبل قام" اإلسرائيلية" الخارجية وزارة من

 وفد السبت اليوم مساء وسيتوجه ،"اسرائيل" طرحتها حلوال   وعرض



 

 

 وستلتقي وتوفيل،ح تسيبي الخارجية وزير نائبة يرأسه لواشنطن" إسرائيلي"

 .الملف هذا عن لوؤالمس كروز تيد لسناتورا مع هناك

10 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

ا الصهيوني، العدو قوات اعتقلت - ا، أسير   بيت في منازل، 4 وداهمت محرر 

 .المحتلة الضفة جنوب لحم،

 هدم بعدم احترازي أمر على واالستيطان، الجدار مقاومة هيئة حصلت -

. المكان في جرت عنيفة مواجهات بعد لحم، بيت شرق الذيب جب مدرسة

 من وابال وأطلقت المدرسة، العدو جيش من كبيرة قوة اقتحمت وكانت

 والمرابطين المتواجدين المواطنين على المطاطية والقنابل الحي الرصاص

 .بداخلها

 يمكن ال أنه مرزوق، أبو موسى حماس، لحركة السياسي المكتب عضو أكد -

 إطالق قبل ،"إسرائيل"و حركته بين جديدة أسرى تبادل صفقة عن الحديث

 54 عددهم البالغ" اإلسرائيلية" السجون من "شاليط صفقة" محرري سراح

 صفقة عن نتحدث أن المعقول غير من" مرزوق أبو وقال .محررا   معتقال  

 القاهرة، في وقعت التي باالتفاقيات االحتالل التزام عدم ظل في جديدة

 ويعود مستقبال   عدد أي عن يفرج أن يمكن حيث بموجبها، األسرى وخرج

 ".الزمن من فترة بعد العتقالهم العدو

 أسامة باسمها الناطق ،"فتح" لحركة الثوري المجلس عضو وصف -

 محمود" حماس" لحركة السياسي المكتب عضو تصريحات القواسمي،

 في القواسمي وقال .هجومية التحرير ومنظمة الوطني المجلس حول الزهار،

 تحاول حماس قيادات تصريحات إن فلسطين، تلفزيون عبر يبث برنامج

 بهذه والتشكيك التحرير، بمنظمة المتمثل الفلسطيني التمثيل إضعاف

 إن الدولي المجتمع أمام والقول الفلسطيني، المفاوض واضعاف الشرعية،

 خاصة ،"الفلسطيني الكل يمثل ال عباس الرئيس وإن منقسمون، الفلسطينيين"

 .الجاري الشهر منتصف المتحدة لألمم العمومية الجمعية انعقاد قبيل

 فتح، لحركة الثوري المجلس سر أمين نائب عيطة، أبو فايز الدكتور وصف -

 قطاع في "اإلسالمي الجهاد حركة" وقيادة حركته بين ُعقد، الذي االجتماع

 الجهاد و فتح – الطرفين أن تصريح، في عيطة أبو وأكد .باإليجابي غزة

 الظروف ظل في خاصة الوطنية، المصالحة تحقيق ُسبل ناقشا -اإلسالمي



 

 

 عام، بشكل الفلسطينية القضية سواء الفلسطيني، شعبنا يعيشها التي الصعبة

  .غزة قطاع في شعبنا أبناء يعيشها التي القاسية الظروف أو

 لجنة عضو عرار أبو طلب" اإلسرائيلي" الكنيست في العربي العضو قال -

 بإغالق" اإلسرائيلي" االحتالل قرار إن المشتركة العربية القائمة في القدس

 المسجد حرمة على" صارخ تعد  " األقصى المسجد داخل األوقاف مكاتب

 اإلجراء هذا أن صحفي بيان في عرار أبو وأكد .األردنية والسيادة

 ريتغي على العزم عاقدة أنها واضحة رسالة يرمي الى توجيه" اإلسرائيلي"

 زمانا األقصى بتقسيم( إسرائيل) قبل من رسم وضع إلىو القائم الوضع

 .ومكانا

 ":إسرائيليا  "
 المتحدة الواليات على الضغوط تمارس" إسرائيل" إن عبرية صحيفة قالت -

ا  محمود الفلسطيني نظيره مع ترمب دونالد األمريكي الرئيس لقاء لمنع سعي 

 صحيفة ونقلت .المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام كلمة إلقائه قبيل عباس

 إن قوله المستوى رفيع فلسطيني مصدر عن العبرية" اليوم إسرائيل"

ا مارست إسرائيل"  ترامب بين لقاء عقد لعدم المتحدة الواليات على ضغوط 

 على الكلمة احتواء عدم من للتأكد وذلك الكلمة األخير إلقاء قبل وعباس

 .تحريضية فقرات

 ختبارال تخطط المتحدة الواليات نإ العبري، ”جي. آر. إن“ موقع قال -

 ومتوسطة قصيرة والقذائف الصواريخ العتراض ”الحديدية القبة“ منظومة

 "اإلسرائيلية" الحكومية” Rafael/ رفائيل“ شركة تنتجها والتي المدى،

 للتزود تسعى أنها أعلنت واشنطن أن الموقع، وأوضح .أمريكي بتمويل

 ما بأسرع المدى ومتوسطة قصيرة للصواريخ مضادة دفاعية بمنظومة

 المقبل األسبوع مكسيكو نيو والية في سينفذ االختبار أن إلى مشيرا   يمكن،

 ."اسرائيل" خارج للمنظومة األول االختبار يكون وبذلك

 الوضع أرغمان نداف( الشاباك) الصهيوني العام األمن جهاز رئيس وصف -

 أرغمان وادعى ".لحظة أي في لالنفجار وقابل هش" بأنه الغربية الضفة في

" اإلسرائيلية" الحكومة جلسة أمام األمنية لألوضاع استعراضه خالل

 العام بداية منذ فلسطينية عملية 200 نحو أحبط الشاباك أن األسبوعية،

 .الحالي

 



 

 

11 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 عزام فلسطين، في اإلسالمي الجهاد لحركة السياسي المكتب عضو أكد -

 الملفات تناول" غزة، في أمس فتح، حركة من قياديين مع اللقاء أن األحمد،

 شعبنا، يعيشها التي الكبيرة المعاناة وخصوصا   الفلسطينية، الساحة في العالقة

 قياديين مع مماثل لقاء سبقه قد كان" فتح" مع اللقاء إنوقال  ".تخفيفها وسبل

 .ذاتها القضايا ناقش حماس، حركة في

 رائد الشهيد لذوي العزاء واجب "اإلسالمي الجهاد حركة" من وفد قدم -

 عدنان خضر الشيخ أشادو .لحم بيت جنوب الدهيشة، بمخيم الصالحي

 .إصابته بعد بدمائه مضرجا وتركه بارد بدم اغتياله بجريمة منددا بمناقبه،

 وزارة ،"اإلسالمي الجهاد حركة" في القيادي عدنان، خضر الشيخ طالب -

 طبية تحويلة إصدار لتسريع وسعها في ما كل" بعمل للسلطة، التابعة الصحة

 لحم، ببيت الكبير ساحور بيت مسجد إمام شعيبات، زياد المحرر للشيخ

 الجهات تهتم وال طويلة، فترة منذ المريء سرطان من يعاني والذي

 الطبي اإلهمال نتيجة به ألمّ  المرض أن رغم الصحي، بوضعه المختصة

 ".االحتالل سجون في المتعمد

 االحتالل حكومة محاوالت من أوروبا في الفلسطيني الوطني االتحاد حذر -

 كشفت ما وحسب الغوث، وكالة بتفكيك األمريكية اإلدارة مع وبالتنسيق

 اإلدارة مع سياسية بحملة بدأت" إسرائيل" أن عن العبرية معاريف صحيفة

 الالجئين وتشغيل الغوث لوكالة الممنوح التفويض لتغيير األمريكية

 الشرق في مناطق خمسة في تعمل والتي المتحدة لألمم التابعة" األونروا"

 ما إن االتحاد وقال .واالردن وسوريا والضفة وغزة لبنان هي األوسط

 أخرى ممثليات في ودمجها الغوث وكالة بتفكيك عليه العمل نتنياهو يحاول

 هيلي نيكي المتحدة األمم في أمريكا مندوبة بذلك أبلغ وقد المتحدة، لألمم

 ذلك من واضحا   دوليا   موقفا   يتطلب ،"إسرائيل"لـ األخيرة زيارتها خالل

 شطب يعني الذي الخطير، اإلجراء هذا ضد تقف أن المانحة الدول وعلى

 في وتشرده الفلسطيني الشعب مأساة على شاهد الغوث فوكالة العودة، حق

 .العالم بقاع كافة

 على مفتوحا   يزال ال الباب أن من" للدراسات فلسطين أسرى" مركز حذر -

 االحتالل، سجون في االنفرادي العزل داخل جدد شهداء الرتقاء مصراعيه،

 من ويعانون طويلة سنوات منذ المعزولين األسرى من عدد وجود نتيجة



 

 

 المركز، باسم الناطق وأوضح .عالج أو رعاية دون خطيرة، أمراض

 12 عن يزيد ما العزل زنازين في يحتجز االحتالل أن األشقر، رياض

 بالعزل، سنوات 4 من أكثر أمضوا أسرى بينهم طويلة، فترات منذ أسيرا  

 األسرى وأقدم أسابيع أو أشهر لعدة كعقوبات المعزولين عن عدا هذا

 من وهما صوفان، سعيد موسى و عمر يونس حسام األسيرين المعزولين

 لهما يقدم وال مريضان وهما ،2013 أغسطس منذ ومعزولين طولكرم

 .الالزم العالج

 بمكانة للنهوض البرلمانية اللجنة" رئيسة سليمان، -توما عايدة النائب وجهت -

-الجبهة" )العنصرية لمجابهة اللوبي" ورئيسة ،"الجندرّية والمساواة المرأة

 فيها تحمله مندلبليت، أفيحاي القضائي، للمستشار برسالة( المشتركة القائمة

 سموطريتش، يتسلئيل النائب الكنيست، رئيس نائب استمرار مسؤولية

 قد سابقة تصريحات على محاسبته وعدم الفلسطيني، الشعب على بالتحريض

 . الصهيوني الوسط مع اجتماع خالل بها ادلى

 األسرى شؤون هيئة لرئيس اإلعالمي المستشار عبدربه، حسن. د قال -

 األسرى جميع وتحرير الصهيونية السجون كافة إغالق أتمنى" والمحررين،

 تعتزم الصهيونية السجون مصلحة إدارة" أن عبدربه وأضاف ".والمعتقلين

 ".المقبلة األيام خالل مجدو سجن داخل جديد قسم افتتاح

 ضد شباب تجمع منسق عمرو، عيسى عن اإلفراج فلسطينية محكمة قررت -

 األمن جهاز اعتقله الذي الحقوقي، المجال في والناشط الخليل في االستيطان

 محكمة وقررت. الحالي أيلول/ سبتمبر من الرابع في الفلسطيني الوقائي

 وأمام .أردني دينار ألف قدرها مالية بكفالة عمرو الناشط عن اإلفراج الخليل

 شعارات رافعين الشعبية المقاومة نشطاء من العشرات تجمع المحكمة

 باإلفراج وطالبت التعبير، وحرية الرأي خلفية على االعتقال سياسة هاجمت

 .عمرو عن

 في تجريف   أعمال ونفذت جدار بهدم الصهيوني، العدو سلطات شرعت -

 .األسباط باب جهة من التاريخي القدس سور من بالقرب الشهداء مقبرة

 أبو مصطفى القدس، في االسالمية المقابر رعاية لجنة رئيس وأوضح

 لمقبرة المحاذية الشهداء مقبرة اقتحمت االحتالل جرافات" أن زهرة،

 رفاة تضم المقبرة أن الى الفتا   تجريف، أعمال بتنفيذ وشرعت اليوسفية،

 ".1967 عام القدس معركة خالل ارتقوا شهيد 400

 في الصهيونية العسكرية" عوفر" محكمة أن" الفلسطيني األسير نادي" ذكر -

ا أصدرت هللا، رام  بين ما تراوحت الفعلي، بالسجن أسرى 9 بحق أحكام 



 

 

ا 45 -22  غرامات األسرى على فرض االحتالل" بأن النادي وأفاد .شهر 

 ."شيكال   ألف 20 إلى ألقين بين ما السجن، أحكام جانب إلى مالية،

 الصهيوني، العدو قوات قيام ادعيس، يوسف الشيخ األوقاف، وزير استنكر -

 اليوسفية لمقبرة المالصقة الشهداء مقبرة في تجريف أعمال وتنفيذ جدار بهدم

 إن   ادعيس وقال .األســباط باب جهة من التاريخي القدس سور عند

 في تلمودية وطنية حدائق تسمى ما إنشاء على سنوات منذ يعمل االحتالل"

 طابع وإضفاء واإلسالمية العربية المعالم لطمس التاريخي القدس سور محيط

 ".المقدسة المدينة على تهويدي تلمودي

" اإلسرائيلية" – اإلفريقية القمة مؤتمر تأجيل قرار أن" حماس" اعتبرت -

 للقيم انتصار" بمثابة الثنائية، العالقات صعيد على األضخم يعد الذي

 عزت ،حركةال في السياسي المكتب عضو وقال ".عنها والمدافعين اإلنسانية

 انتصار المؤتمر إلغاء" إن": تويتر" في حسابه على له تغريدة في الرشق،

 والفاشية والعنصرية الظلم مانظ كل ضد المتراكمة األفريقية للنضاالت

 ".الصهيوني االحتالل دولة تمثلها التي واألبارتهايد

 حكومة وتمكين فورا   اإلدارية اللجنة لحل استعدادها" حماس حركة" أّكدت -

 .االنتخابات وإجراء مهامها ممارسة من الوطني الوفاق

 ":إسرائيليا  "
 غادي" اإلسرائيلي" الجيش أركان هيئة قائد إن الثانية، العبرية القناة قالت -

 بحق الصادر الحكم تقليص إمكانية القريبة األيام في سيناقش آيزنكوت،

 .الخليل في الشريف عبدالفتاح الشهيد قاتل ازاريا؛ اليؤور" القاتل الجندي"

 تقليص آيزنكوت يقرر أن اإللكتروني موقعها عبر العبرية، القناة ورجحت

 .كامل بشكل العقوبة يلغي أن ال أشهر، لعدة أزاريا حكم

 بالمسؤولية يعلون، موشيه السابق" اإلسرائيلي" االحتالل جيش وزير أقرّ  -

 والتي حرق ا، نابلس قرب" دوما" بلدة في الفلسطينية دوابشة عائلة قتل عن

 تصريحات في يعلون وقال .2015 تموز/ يوليو في المستوطنون نفذها

 بيوت إلجالء الجنود جاء حين" إنه ،"اإلسرائيلي" الجيش إلذاعة

 وزير هناك وقف الحجارة، بإلقاء المستوطنون واستقبلهم المستوطنين

 للمحكمة التهم كيل هو يقوله أن له كان ما وكل- بنيت نفتالي المعارف

 ".العليا



 

 

" عميحاي" مستوطنة بناء بعمليةالبدء  عن" اإلسرائيلية" السابعة القناة كشفت -

 تم التي" عمونا" بؤرة لمستوطني ستخصص والتي نابلس قرب الجديدة

 .الجاري العام بداية إخالؤها

 نقل قرر ليبرمان أفيغدور (الحرب) وزير" أن العبري" 360" الموقع كشف -

 ".القدس لمدينة" تساهل جالي" اإلسرائيلي االحتالل جيش إذاعة

 اإلفريقية-اإلسرائيلية القمة إلغاء تقرر" أنه العبرية، اإلعالم وسائل أفادت -

 ".المقبل أكتوبر/أول تشرين نهاية توغو، دولة في لومي مدينة في المقررة

 تل" وبررت السوداء، والقارة الكيان بين العالقات تعزيز إلى القمة وهدفت

 ،"المضيفة الدولة تشهدها التي االستقرار وعدم باألحداث" القمة إلغاء" أبيب

 السلطة مارستها التي للضغوطات يعود السبب أن التقديرات رجحت فيما

 .العربية الدول من والعديد الفلسطينية

12 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 أن عدنان خضر الشيخ ،"اإلسالمي الجهاد حركة" في القيادي اعتبر -

 والنشطاء خويص، خديجة األخت المقدسية للمرابطة االحتالل محاكمة"

 وكسرهم المقدسيين، أهلنا صمود أمام احتاللي إفالس هي المقدسيين

 ".األقصى عتبات على لالحتالل

 كوادر ثالثة المحتلة، الضفة في" السلطة" لـ التابعة األمنية األجهزة اعتقلت -

 ومجاهد أحمد األخوين، وهم هللا رام غرب" اإلسالمي الجهاد حركة" من

 وهو هللا، رام غرب سيرا بيت من الواوي وعبد عور، بيت بلدة من علقم

 .ديس أبو القدس جامعة في طالب  

 من كبيرة قوات بحماية الصهيونية، السلطات وآليات جرافات هدمت -

 .المحتلة النقب منطقة في األطرش قرية في مواطن منزل الشرطة،

 خويص خديجة المقدسية عن اإلفراج قرارالصهيوني  العدو سلطات جمدت -

 مقررا   كان حيث المركزية، االحتالل محكمة إلى قضيتها ملف ونقلت

 .مالية كفالة مقابل اليوم عنها اإلفراج

 حفل في الخاص والقطاع الفلسطينية السلطة عن رسميون ممثلون شارك -

 باالرتباط خدمته انتهاء بعد ،"كيوف سمير" االحتالل، بجيش العقيد وداع

 ".اإلسرائيلي" العسكري



 

 

 وفد مع اجتماعا   فوزي، خالد اللواء المصرية االستخبارات رئيس عقد -

 في القيادي إثره قال هنية، إسماعيل السياسي مكتبها رئيس برئاسة «حماس»

 جديدا   مصريا   توجها   هناك" إن «الحياة» لـ مرزوق أبو موسى الحركة

 على انعكس إيجابي بشكل تطورت التي مصر مع العالقات في وتقدما  

 ".كثيرا   المعاملة تحسنت إذ الحجاج، عودة خالل المعبر

 أبواب أحد إغالق عن الفوري بالتراجع الصهيوني العدو كياناألردن  طالب -

 .األقصى المسجد

 ":إسرائيليا  "
 المنظمات مقاطعة لقانون" إسرائيل" تفعيل عن النقاب عبرية صحيفة كشفت -

 التي" أمنستي" منظمة بينها ومن الفلسطيني، الشعب مع المتعاطفة الدولية

 أن" اليوم إسرائيل" صحيفة وذكرت .المستوطنات منتجات لمقاطعة دعت

 العام في سنُّه جرى الذي القانون تفعيل قرر كحلون موشي المالية وزير

 منظمة على بداية تطبيقه وسيجري الحين، ذلك منذ يطبق ولم ،2011

 ".أمنستي"

 أرغمان، نداف ،(العامة اإلسرائيلية المخابرات" )الشاباك" جهاز رئيس زعم -

 فلسطينية عملية 200 إحباط من الحالي، العام بداية منذ تمكنت، قواته" أنّ 

 ضخمة إنتحارية عمليات بينها ،" إسرائيلية" أهداف ضدّ  األقل، على مسلحة

 أمنّيا   القائم الهدوء" أنّ  إلى مشيرا   ،"اإلسرائيليين من كبير عدد قتل استهدفت

 ".لحظة أية في ينفجر وقد أحدا ، يخدع أاّل  يجب

 لها تغريدة في ليفني، تسيبي السابقة،" اإلسرائيلية" الخارجية وزيرة قالت -

 بسبب االفريقية - االسرائيلية القمة إلغاء إن تويتر، بموقع حسابها على

 يعرفه الذي األوهام عالم أمام الواقع يضع لكنه مؤسف، أمر العربي الضغط

 .نتنياهو

13 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 الوقائي األمن جهاز استمرار فلسطين، في" اإلسالمي الجهاد حركة" دانت -

 الفلسطينية السلطة محملة   المحتلة، الضفة مدن في الحركة كوادر اعتقال في

 والمؤسسات والفصائل القوى الحركة دعت كما .ذلك عن المسؤولية كامل



 

 

 الحريات على للتعدي التصدي في مسؤولياتها بتحمل" كافة والشخصيات

 ".وكرامتهم وحريتهم المواطنين بحقوق والمساس

 اشتباك خالل خطيرة، بجراح آخر وأصيب مصرعه فلسطيني مواطن لقي -

 الضفة جنوب الخليل بمحافظة يطا بلدة وسط" السلطة" أمن أجهزة مع مسلح

 .المحتلة

 إلى قعدان، طارق" فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة" في القيادي دعا -

 االلتزامات على الحفاظ على السلطة إصرار" منتقدا   ،"أوسلو" اتفاق إلغاء

 الفلسطينية للحقوق الواضح العدو تنكر ظل في أوسلو، على ترتبت التي

 ".الفلسطيني الشعب على المستمر وعدوانه

 هللا، رام بمدينة الرئاسة مقر في ،"فتح" لحركة المركزية اللجنة اجتمعت -

 .والسياسية الحركية األمور من العديد في وبحثت. عباس محمود برئاسة

 المتحدة األمم في القادم الفلسطيني التحرك خاص بشكل اللجنة وناقشت

 بعض اللجنة ناقشت كما المتحدة، لألمم العامة الجمعية أمام الرئيس وخطاب

 عباس بين نيويورك في القادم واالجتماع المتحدة الواليات مع العالقة جوانب

 .ترامب دونالد األميركي والرئيس

 فلسطينية، عائالت تأوي سكنية منازل الصهيوني، العدو قوات هدمت -

 غرب جنوب الديوك، اسطيح منطقة في وأراضي، لمنازل استنادية وجدرانا  

 .المحتلة أريحا مدينة

 المحكمة أن محمود، محمد" والمحررين األسرى شؤون هيئة" محامي أفاد -

 9 جثامين تسليم طلب بشأن قرار إصدار في النظر أجلت" اإلسرائيلية" العليا

 محامي وكشف .الحق لوقت" اإلسرائيلية" الثالجات في محتجزين شهداء

 أربع جثامين دفن نفذت قد سياسي وبقرار اإلسرائيلية الحكومة" أن الهيئة،

 عبدالحميد: وهم العليا المحكمة من ذلك إقرار دون األرقام، مقابر في شهداء

 ".العورتاني وعلي طرايرة ومحمد الفقيه ومحمد سرور أبو

 ":إسرائيليا  "
 البناء مواصلة نتنياهو، بنيامين الصهيوني، العدو حكومة رئيس أكد -

 . الجنوب إلى الشمال من" إسرائيل" أنحاء جميع في االستيطاني

 على تضغطان وواشنطن أبيب تل أن العدو، كيان في الثانية القناة كشفت -

" سوداء قائمة" نشر عن لثنيه المتحدة لألمم التابع" اإلنسان حقوق مجلس"

 باألراضي المستوطنات في خدمات تقّدم" إسرائيلية" وبنوك شركات بأسماء

" الفلسطينية السلطة" من بطلب القائمة أُعدت وقد .(67) المحتلة الفلسطينية



 

 

" أس دي بي"بـ اختصارا المعروفة" إسرائيل لمقاطعة العالمية الحركة"و

 أشكال كافة ووقف الصهيوني، العدو ممارسات كشف إلى تسعى التي

 على معتمدة ،"إسرائيل"لـ الداعمة الشركات مقاطعة إلى وتدعو معه، التطبيع

 .والعقوبات االستثمارات، وسحب المقاطعة، هي أساسية، ركائز ثالث

14 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 الفلسطينية السلطة في األمنية لألجهزة التابع الوقائي األمن من قوات داهمت -

 رام من القريبة نعمة كفر بلدة في" اإلسالمي الجهاد حركة" من كوادر منازل

 .الحنيني حسام ويوسف عادي، أبو وحسن عادي، أبو مفيد غسان :، وهمهللا

 أن البطش، خالد" فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة" في القيادي أكد -

 الماضية سنوات العشر طوال وحماس، فتح حركتي جربت الجهاد حركة"

 العام األمين وأن السيما الوطنية، بالمصالحة والبدء االنقسام إنهاء بخصوص

 الصدع رأب أجل من مهمة مبادرة قدم شلح، رمضان الدكتور للحركة

 نعود زلنا وما فائدة هناك يكنْ  ولم نقاط، العشر مبادرة وهي االنقسام، وإنهاء

 ".الصفر نقطة من

 رهادكوا من عدد عرض ،"فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة" ستنكرتا -

 تهمة لهم النيابة تلفيق بعد هللا، رام في للسلطة التابعة المحاكم إحدى على

 ".محظورة لجماعة التابعة المسلحة والمليشيات التنفيذية القوة" في المشاركة

 المحاكم من تتخذ التي الباطلة، لإلجراءات رفضها على الحركة وشددت

 التهم تلفيق محاولة معتبرة العدو، وإرضاء للتضليل ديكورا   والقانون

 ".مكشوفة مسرحية"

 من مواطنين ثمانيةطالت  ودهم اعتقال حملة الصهيوني، العدو قوات شنت -

 .المحتلة ونابلس وطولكرم هللا ورام القدس مدن

 الحلول"لـ المطلق رفضها" التحرير منظمة"لـ التنفيذية اللجنة أكدت -

 دونالد األمريكي الرئيس خطط بشأن تسريبات على رد في وذلك" االنتقالية

 التنفيذية اللجنة وشددت ".اإلسرائيلي – الفلسطيني الصراع" إلنهاء ترامب

 عباس، محمود السلطة، رئيس برئاسة األربعاء أمس مساء عقدته اجتماع في

 الدولة" أو" المؤقتة الحدود ذات الدولة" يسمى ما لحلول رفضها على

 يكرس والذي ،"الموسع الذاتي الحكم" أو" األبرتهايد" نظام أي ،"بنظامين



 

 

 التحسينات" يسمى ما وحل" اإلقليمي الحل" وكذلك االحتالل، ويعمق

 ".اإلنسانية

 جلعاد الداخلي األمن بوزير يسمى ما" أن العبرية" هآرتس" صحيفة ذكرت -

 شهر في العليا المحكمة أصدرته قضائي قرار تطبيق وقف إلى يسعى أردان

 الواحد للمعتقل الزنازين أماكن مساحة بزيادة يقضي الماضي حزيران/ يونيو

 لتطبيق يسعى أردان" فإن الصحيفة، وبحسب ".اإلسرائيلية السجون داخل

 قانون سن خالل من منه، األمنيين األسرى وحرمان الجنائيين على القرار

 تقرها لهم حقوق من لالستفادة فلسطيني أسير آالف 6 من أكثر يستثني

 ".العليا المحكمة

 الزميلة مع الكامل تضامنها عن ،"فلسطين في الصحفيين دعم لجنة" أعربت -

 محكمة أصدرت أن بعد" المسيرة" فضائية مراسلة حرب هاجر الصحفية

 ستة حرب بحبس القرار ويقضي .بحقها غيابيا   حكما   غزة، مدينة في الصلح

 قضية إثر بالحبس يعادلها ما أو دوالر 250 قدرها مالية وغرامة أشهر

 في فساد قضايا كشفها حول استقصائيا   تحقيقا   أعدت أن بعد ضدها، مرفوعة

 .غزة قطاع في الطبية التحويالت ملف

 ثالثيا   لقاء ال إن اشتية، محمد. د فتح، لحركة المركزية اللجنة عضو قال -

 نتنياهو وبنيامين عباس محمود بين ثنائيا   وال ،"إسرائيليا  " أمريكيا   فلسطينيا  

 برام صحفي حديث في اشتية وأكد .المتحدة األمم دورة عقد خالل سيجرى

 األمم جلسة في للمشاركة نيويورك إلى سيتوجه السلطة رئيس أن هللا،

 .الجاري أيلول 20 يوم خطابه وسيكون المتحدة،

 الغيابي للحكم الشديد استنكاره" عن ،"الفلسطيني اإلعالمي التجمع" أعرب -

 الصادر حرب، هاجر الصحفية الزميلة بحق بغزة، محكمة أصدرته الذي

 وغرامة أشهر ستة الفعلي بالحبس والقاضي الصحفي، عملها خلفية على

 مع الكامل تضامنه" اإلعالمي التجمع وأكد ".شيكل( 1000) قدرها مالية

 الحقوقية المؤسسات" داعيا   ،"الحكم هذا إلسقاط وصوال حرب الزميلة

 ".القرار هذا تطبيق لمنع مسؤولياتها عند الوقوف المعنية

 لألطراف" استغاثة" نداء غزة قطاع في الخاص القطاع مؤسسات طلقتأ -

 هذا وإغالق االنقسام بإنهاء مطالبة   الفلسطينية، المصالحة بإتمام المعنية

 غزة، محافظة وصناعة تجارة غرفة رئيس وقال .األبد إلى األسود الملف

 الصوت اآلن ونرفع األخير، االستغاثة نداء األن نطلق"  إننا الحصري، وليد

 ".عاليا  

-  



 

 

 ":إسرائيليا  "
 العليا المحكمة قرار ليبرمان، أفيغدور الصهيوني، الجيش وزير أّيد -

 وأكد الخميس، اليوم من عام، خالل التجنيد قانون ألغى الذي الصهيونية

 عشرة الثامنة يبلغ إسرائيلي كل أداء وجوبو القرار بهذا وقناعته مساندته

 ".العسكرية الخدمة العمر من

 جديدة خطة آيزنكوت، غادي ،"اإلسرائيلي" الجيش أركان رئيس وضع -

 بعد القتالية، للوحدات االنضمام على لتشجيعهم للجنود جديدة حوافز لتقديم

 .إليها المنضمين بأعداد األخيرة الثالثة السنوات في سجل الذي التراجع

 نفذها التي" الفيلقية" مناورة الخميس، اليوم الصهيوني، العدو جيش اختتم -

 تنظيم مع كبيرة حربا تحاكي والتي ،1948 عام المحتلة فلسطين شمال

 جيش وأوضح .كاملين أسبوعين مدار على وذلك اللبناني،" هللا حزب"

 استدعاء عاما   19 نحو منذ األكبر تعد التي المناورات خالل تم أنه العدو،

 والجوية البرية الجيش أذرع بمشاركة وذلك العدو، جنود من آالف عشرات

 .والبحرية

15 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 السلطة قيادة المدلل، أحمد ،"اإلسالمي الجهاد حركة" في القيادي دعا -

 السياسي االعتقال سياسة لوقف عاجل بشكل أوامرها إصدار" إلى الفلسطينية

 عناصر فيهم بمن سجونها، من السياسيين المعتقلين كل عن الفوري واإلفراج

 ".واهية تهم تحت أمس للمحاكمة قدموا الذين اإلسالمي الجهاد حركة

 شمال البحر عرض في وهمية غارات عدةالصهيوني  العدو طائرات نفذت -

 .غزة قطاع

 المصرية القيادة أن ،"اإلخبارية اليوم فلسطين وكالة" لـ مطلع مصدر أكد -

 إلى المصدر وأشار .القاهرة في" حماس" لحركة دائم مكتب فتح على وافقت

 في للحركة ممثل أول سيكون مشتهى روحي" حماس" حركة في القيادي أن

 .هناك سيقيم حيث القاهرة،

 المصري الجانب فيها بما وساطات عدة أن" حماس" حركة باسم متحدث أكد -

 مقابل المختطفين االحتالل جنود عن معلومات تقديم حركته على طرحوا

 حديث في القانوع عبداللطيف وقال .الفلسطينيين الشهداء جثامين عن اإلفراج

 عن اإلفراج مقترح سابقة مرات في طرحوا المصريين األشقاء" إن صحفي،



 

 

 رد وان المختطفين، الجنود عن معلومات إعطاء مقابل الشهداء جثامين

 في المقاومة بشروط االلتزام من بد ال أنه كان الوساطات هذه على الحركة

 إطار في سراحهم أطلق الذين األسرى عن اإلفراج وهي تبادل، صفقة أي

 وتم(  2011 عام واالحتالل حماس بين األسرى تبادل صفقة) شاليط صفقة

 ".االحتالل قوات قبل من الحقا اعتقالهم

 لقرار رفضا   الخليل مدينة من خرجت جماهيرية مسيرة العدو قوات قمعت -

 واعتدى .بأنفسهم شؤونهم إدارة القديمة البلدة مستوطني تسليم العدو سلطات

 وبالضرب والصوت الغاز بقنابل المسيرة في المشاركين على العدو جنود

 .القديمة البلدة إلى الدخول من منعوهم كما والهراوات، بالعصي

 مخيم شرقي الصهيوني العدو قوات مع مواجهات خاللشبان  ثالثة أصيب -

 .غزة قطاع شمالي جباليا

 ":إسرائيليا  "
 الخارجية وزارة عام مدير اعتبر الوجه، ماء من تبقى ما لحفظ محاولة في -

 دليل هو األفريقية – الصهيونية القمة فشل أن روتيم، يوفال العدو، كيان في

 ومرارة النفس تعزية يشبه ما وفي ".اإلسرائيلية للديبلوماسية" نجاح

 الصهيونية،" إسرائيل أوف تايمز" لصحيفة روتيم قال بالهزيمة، االعتراف

 في إسرائيل لمسيرة المعارضة جزر بعض أسابيع بضعة منذ نشهد: "أمس

 ".أفريقيا بدخول إسرائيل نجاح على يدل ما أفريقيا؛

-  

16 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

كدت "حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، أن "ما ورد على لسان الوزير أ -

السابق في حكومة السلطة أشرف العجرمي خالل لقاء تطبيعي في القدس 

مالحقة ومحاكمة والمحاكمة بدال  من  المحتلة، يستدعي المساءلة والمحاسبة

األحرار والشرفاء من نشطاء العمل السياسي واالجتماعي وتلفيق التهم 

 .."!!لهم

 الجهاد حركة"لـ النقابي االطار ،"النقابات في اإلسالمي االتحاد" أكد -

 االعتقاالت ألن وذلك السياسية، لالعتقاالت التام الرفض" على" اإلسالمي

 الوطني المشروع تعيق الوقت نفس وفي العدو، اال تخدم ال السياسية



 

 

 تدفع وال المجتمعية والوحدة الوطني الوفاق حالة تخدم ال انها كما وتدمره،

 ".االمام الى المصالحة بعجلة

 مدينة جنوب بورين عراق بلدة في اندلعت مواجهات خالل فتى أصيب -

 لة.المحت الضفة شمال نابلس

 التى الدولية المؤسسات حمدونة رأفت للدراسات األسرى مركز مدير طالب -

 لألسيرات تحفظ التى واالتفاقيات القوانين بحماية المرأة بشؤون تعنى

 شروط ضمن ورعايتهن وحمايتهن عنهن، لإلفراج والضغط كرامتهن

 .وإنسانيا   دوليا   عليها االتفاق تم وحقوق

 ":إسرائيليا  "
 متر 5 ارتفاع عن سقوطه جراء مصرعه،( عاما 20) صهيوني جندي قيل -

 .العبرية المواقع نشرته لما وفقا المحتل، السوري الجوالن جنوب

 أن من ديختر آفي الجنرال الكنيست في واألمن الخارجية لجنة رئيس حذر -

 أكبر بات" اإلسرائيلي" الكيان على المسلحة الجماعات تشكله الذي التهديد

- ديختر وأضاف ".أوسلو" اتفاق قبل الوضع عليه كان مما خطورة وأكثر

" معاريف" صحيفة نقلتها تصريحات في -الليكود حزب زعماء أحد وهو

 الدرس فإن حماس حركة تجاه سياستها تحدد حين إسرائيل" أن العبرية

 تصمد فلن وإال أمامها، القوة وإبداء محاربتها ضرورة في يتمثل األساسي

 التعامل في خطأ أي ارتكاب عليها محظور ألنه طويال البقاء على إسرائيل

 ".أعدائها مع

17 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 نافذ الشيخ فلسطين، في اإلسالمي الجهاد لحركة السياسي المكتب عضو أكد -

 هي اإلدارية اللجنة بحل حماس حركة بها قامت التي الخطوة أن عزام،

 يقابلها بأن عباس محمود الرئيس مطالبا   الصحيح، االتجاه وفي إيجابية خطوة

 التقت اإلسالمي الجهاد حركة أن إلى عزام الشيخ وأشار .أخرى بخطوة  

 الشارع، بنبض معهم وتحدثت بيومين األضحى عيد قبل حماس حركة

 انهاء موضوع وكان فتح، حركة في اإلخوة الماضي األسبوع والتقت

 اللجنة حل حماس على اقترح الجهاد وفد وأن اللقاءات، محور هو االنقسام

 التي اإلجراءات بإلغاء عباس الرئيس يقوم أن فتح حركة وعلى اإلدارية،



 

 

 الموقفان هذان يشكل أن على غزة قطاع ضد األخيرة األشهر في اتخذت

 .الداخلي الشأن في االنفراج بداية

 تحقيق أجل من المبذولة الكبيرة المصرية الجهود" حماس" حركة ثمنت -

 مسؤول بشكل الحركة معه تعاطت والذي االنقسام، وإنهاء شعبنا وحدة

 تصريح في برهوم فوزي الحركة باسم الناطق وبّين.عالية وطنية وبروح

 مستلزمات لكل واستجابت راقيا وطنيا نموذجا قدمت حماس أن صحفي

 الوطني بالمشروع ونهوض للوحدة تعزيز من فيه لما نجاحه ومتطلبات

 .االجتماعي للنسيج وتمتين

 في متفرقة ألنحاء ومداهمات اقتحامات حملة الصهيوني، العدو قوات شّنت -

 طفل بينهم فلسطينيين، 8 اعتقال عن أسفرت ن،يالمحتلتْ  والقدس الضفة

 .وسيدة

 المقاومة لحركة السياسي المكتب عضو مرزوق أبو موسى الدكتور كشف -

 العاصمة في ستقيم حماس حركة من قيادات أن ،"حماس" اإلسالمية

 حركته وأن المستويات، كافة على والملفات القضايا لمتابعة القاهرة المصرية

 له تصريحات خالل مرزوق أبو وأكد .مصر مع الخالفات كافة تجاوزت

 الفيتو برفع أبلغوهم الغربيين المسؤولين بعض أن ،"القدس صحيفة"لـ

 فرصة ذلك معتبرا   الفلسطينية، المصالحة عن" اإلسرائيلي"و األمريكي

 من كل على الطريق لقطع المتحدة لألمم توجهه قبل عباس محمود للرئيس

 المتحدة للواليات يثبت أن ويستطيع الفلسطيني، الشعب كل يمثل ال أنه يقول

 .خلفه يقف متحد شعبا   أن والعالم

 القاهرة من تتوارد التي األنباء إن العالول محمود فتح حركة رئيس نائب قال -

 كانت إن مبشر أمر" غزة في اإلدارية اللجنة" حماس" حركة حل بشأن

 صوت إلذاعة تصريح في العالول وأضاف ".وصحيحة دقيقة األخبار

 التأكد بعد إال أخبار من يتوارد ما بشأن التسرع نريد ال" الرسمية فلسطين

 تسليط أجل من مصر في وفدنا مع اليوم تواصل لنا سيكون أنه وأعتقد منها،

 ".له التوصل تم ما على الضوء

 عزام الوطنية العالقات مفوض فتح لحركة المركزية اللجنة عضو رحب -

 غزة، قطاع في اإلدارية اللجنة حل عن وإعالنها حماس باستجابة األحمد،

 إجراء على والموافقة القطاع، في عملها لممارسة الحكومة ودعوة

 اجتماعات إلى األحد، اليوم ،"وفا" لـ تصريح في األحمد وأشار .االنتخابات

 جهاز رئيس مع القاهرة في المتواجد فتح حركة وفد بين عقدت مطولة

 الجهود استعراض فيها تم فوزي، خالد الوزير المصرية المخابرات

 قيادة مع لقاءاتهم آخرها كان والتي الشقيقة مصر بها قامت التي المتواصلة



 

 

 صباح فيه أعلنت بيانا حماس حركة إصدار إلى أدت والتي حماس حركة

 غزة، قطاع في شكلتها أن سبق التي اإلدارية اللجنة حل قرار األحد، اليوم

 القطاع، في الطبيعية أعمالها لممارسة للعودة الوطني الوفاق حكومة ودعوة

 .وتشريعية رئاسية انتخابات إجراء على والموافقة

" حماس" حركة خطوة دحالن محمد التشريعي المجلس في النائب ثمن -

 صحفي بيان في دحالن وناشد .غزة قطاع في اإلدارية اللجنة حل إعالن

 على حماس لخطوة لالستجابة الفلسطيني الكل" اإلعالمي مكتبه أصدره

 أزاحت قد تكون الخطوة بتلك حماس" أن مشددا   ،"الوطنية الوحدة طريق

 ".بالمصالحة للمضي شرطا  " مازن أبو" يضعها كان التي الذرائع

 التاريخي مصر بدور" غزة، قطاع في الفلسطينية المقاومة فصائل أشادت -

 تحقيق صعيد على خاصة األصعدة كل على الفلسطيني الشعب احتضان في

 انهاء أجل من جهودها في االستمرار" إلى داعيا   ،"الفلسطينية المصالحة

 ".الوطنية المصالحة وتحقيق االنقسام

 إليه التوصل تم الذي لالتفاق ارتياحه عن عباس، محمود السلطة رئيس عّبر -

 الوفاق حكومة وتمكين اإلدارية، اللجنة لحل المصرية الجهود خالل من

 الرئاسية االنتخابات وإجراء غزة، قطاع في صالحياتها ممارسة من الوطني

 .والتشريعية

 الصهيوني العدو قوات أن" واألسرى للشهداء القدس مهجة مؤسسة" أكدت -

 بلدة من( ونصف عاما   14) مارية أبو حمدي وحيد خطاب الشبل اعتقلت

 اقتحمت أن بعد وذلك المحتلة، الضفة جنوب الخليل مدينة قضاء أمر بيت

 .منزله

 إنهاء أجل من المبذولة المصرية بالجهود الوطني، الوفاق حكومة رحبت -

 باسم الرسمي المتحدث وقال .الوطنية الوحدة وتحقيق الفلسطيني االنقسام

 التي اإلدارية اللجنة بحل حماس حركة قرار إن" المحمود، يوسف الحكومة

 ممارسة من الوطني الوفاق حكومة منع بعد حكومية بمهام لتقوم شكلتها

 ".الصحيح االتجاه في خطوة عملها،

 عبر له تغريدة في ضميري، عدنان اللواء األمنية األجهزة باسم الناطق أشار -

 الغربية بالضفة تقبل لم كما الفلسطينية القيادة" أن إلى فيسبوك، موقع موقع

 غزة قطاع في تقبله لن فهي الحاكمة، الشرعية لسالح موازيا آخر سالحا  

 ".المقاومة بظل استظل لو حتى

 تم مما تفاؤله عن الشوبكي جمال القاهرة في الفلسطيني السفير اعرب -

 ما حماس حركة تنفيذ سيما ال االنقسام طرفي بين القاهرة في عليه االتفاق



 

 

 وتمكين االدارية اللجنة حل راسها وعلى فتح نظيرتها به تطالب كانت

 .غزة قطاع في بالعمل الوحدة حكومة

 رباح بن بالل مسجد قرب الصهيوني العدو جنود برصاصشاب  أصيب -

 حالته وصفت فيما، المحتلة الغربية الّضفة جنوب لحم بيت مدينة شمال

 .بالمستقرة

 حكومة ودعوة غزة، قطاع في اإلدارية اللجنة حل عن حماس حركة أعلنت -

 أعلنت كما .فورا بواجباتها والقيام مهامها لممارسة القطاع إلى للقدوم الوفاق

 االنتخابات إجراء على موافقتها األحد اليوم فجر لها بيان في الحركة

 .العامة الفلسطينية

 ":إسرائيليا  "
 الحكومة رئيس لقاء نتنياهو بنيامين الصهيوني العدو حكومة رئيس رفض -

 األمم في العمومية الجمعية اجتماع هامش على لوفين، ستيفان السويدية

 ".الدولية المحافل في إلسرائيل السويد ديتأي عدم" بسبب المتحدة

 نكي المتحدة األمم لدى األميركية السفيرة عن الصهيوني (ويلال) موقع نقل -

 نقاش إجراء يلزم الذي السابع البند إلغاء على تعمل واشنطن إن قولها هيلي

 .المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس في" إسرائيل" حول سنوي

" إسرائيل" مع التطبيع نيته خليفة، آل عيسى بن حمد البحرين، ملك أعلن -

ا،  لقاء خالل البحريني الملك وقال ".إسرائيل"لـ العربية المقاطعة ودان علن 

" nrg" موقع أورده كما أنجيلوس بلوس فيزيطال شمعون مركز مدير مع

 ".رسمي بشكل" إسرائيل" زيارةب لرعاياه سيسمح الملك إن" الصهيوني

18 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 إلتمام ودولية عربية وساطات عدة من مقترحا  تلقيها" حماس" حركة أكدت -

 لسان على الحركة وقالت .الصهيوني العدو حكومة مع أسرى تبادل صفقة

 عدة إن: "صحفية تصريحات في القانوع عبداللطيف باسمها المتحدث

 عن معلومات تقديم حركته على طرحوا المصري الجانب فيها بما وسطاء

 ".الشهداء جثامين عن اإلفراج مقابل لديها االحتالل جنود

 بحر قبالة مركبهما وصادرت اثنين صيادين الصهيوني العدو قوات اعتقلت -

 .غزة مدينة غرب شمال السودانية منطقة



 

 

 إن حمدان، أسامة .د ،"حماس" حركة في الدولية العالقات مسؤول قال -

 والتي الوطنية، المصالحة بخصوص أمس، قدمتها، التي حركته مبادرة"

 جدية لفرصة الباب تفتح بغزة، الحكومية اإلدارية اللجنة حل إعالن تضمنت

 رئيس لدى والقدرة، والنية اإلرادة توفرت ما إذا المصالحة، لتطبيق وحقيقية

 ".ذلك ألجل حقيقية بخطوات القيام على عباس محمود السلطة

 في فلسطينيا   18 طالت واعتقاالت دهم حملة الصهيوني العدو قوات شنت -

 .الشبان مع عنيفة مواجهات تخللها المحتلة الضفة في متفرقة مناطق

 البرلمان بموقف الزعنون، سليم الفلسطيني، الوطني المجلس رئيس أشاد -

 وتشغيل غوث وكالة دور وأهمية ضرورة على أكد الذي األوروبي،

 البرلمان موقف إن» الزعنون وقال .«األونروا» الفلسطينيين الالجئين

 دعم واستمرار الفلسطينيين، الالجئين قضية عدالة جديد من يؤكد األوروبي

 القضية تجاه أوروبا التزام من كجزء األونروا، لوكالة األوروبي االتحاد

 دولته وإقامة واالستقالل، الحرية في الفلسطيني، الشعب وحقوق الفلسطينية،

 الشرعية قرارات حسب الالجئين، قضية وحل القدس، وعاصمتها المستقلة،

 («.194) القرار منها المقدمة وفي الدولية،

 محمود السلطة، رئيس برهوم، فوزي" حماس" حركة باسم الناطق طالب -

 في كافة ومسؤولياتها مهامها بتحمل هللا الحمد لحكومة فورا   بالسماح عباس،

 اليوم صحافي، تصريح في برهوم ودعا .تسويف أو تعطيل دون غزة

 وإجراءاته قراراته جميع بإلغاء عاجلة خطوة اتخاذ" إلى عباس االثنين،

 المصرية للجهود حماس استجابة بعد خاصة   القطاع، في أهلنا ضد العقابية

 ."اإلدارية اللجنة وحلها

 السلطة رئيسهنية  إسماعيل" حماس" لحركة السياسي المكتب رئيس هاتف -

 ملف في األخيرة التطورات أثر على انقطاع طول بعد عباس محمود

 بعد المصالحة أجواء" ظل في، وذلك مصرية برعاية جرت التي المصالحة

 ممارسة من الوطني الوفاق حكومة وتمكين اإلدارية اللجنة حل حماس إعالن

 ".والتشريعية الرئاسية االنتخابات وإجراء غزة، قطاع في صالحياتها

 السيسي، عبدالفتاح المصري الرئيس مع عباس محمود السلطة رئيس اجتمع -

 مدينة في المتحدة لألمم العامة للجمعية 72الـ الدورة اجتماعات هامش على

 استمرار ظل في التطورات مجمل الرئيسان وبحث .األمريكية نيويورك

 .التسوية لعملية دفعة إلعطاء المبذولة والجهود اإلسرائيلي، التصعيد



 

 

 ":إسرائيليا  "
 طائرات" هللا حزب" امتالك" من وتخوفه قلقه عن الصهيوني الكيان أعرب -

 عرسال جرود معارك في" داعش" ضد استخدامها جرى طيار دون من

 ".هناك التنظيم سحق عن اسفرت والتي االخيرة،

 الخارجية الشؤون لجنة" أعدته تقرير عن العبرية الثانية القناة كشفت -

 مستعدا ليس اإلسرائيلي الجيش" أن من فيه حذرت" الكنيست" في" والدفاع

 شديد جاء اللجنة تقرير فإن العبرية، القناة ووفق ".للحرب الكفاية فيه بما

 حذر حيث القادم، األسبوع الكنيست إلى تقديمه يتم أن المتوقع ومن اللهجة

 ".للحرب اإلسرائيلي الجيش استعداد في خطيرة ثغرات وجود" من

 نيويورك، مدينة في" اإلسرائيلية" القنصلية محيط األمريكية الشرطة أغلقت -

 هي حادثة في وذلك لها، غريبة مادة على يحتوي مغلف وصول بعد وذلك

 لم أنه العبرية" معاريف" صحيفة وذكرت .أسبوع من أقل خالل الثانية

 حضرت خاصة قوات أن إال المغلف يحتويها التي المادة طبيعة بعد يعرف

 .للفحص المغلف وأخذت القنصلية مبنى إلى

19 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 حربية قاعدة أول إقامة" أن" فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة" أكدت -

 اإلرهاب لسياسات المطلق الدعم على دليل المحتلة، فلسطين في أمريكية

 هيمنته فرض بهدف الصهيوني الكيان اويمارسه ايرعاه التي والعدوان

 للمنطقة تهديدا   تشكل التي القاعدة هذه إقامة" أن الحركة وأشارت. "ونفوذه

 حربه في االحتالل مع الكاملة األمريكية الشراكة على واضح دليل بأكملها،

 ".وأمتنا شعبنا على وعدوانه

 الوفاق حكومة اشتية، محمد" فتح" لحركة المركزية اللجنة عضو طالب -

 الستالم فورا   غزة قطاع إلى بالتوجه هللا الحمد رامي برئاسة الوطني

 في جرى ما أن اإلثنين، أمس صحفي، حديث في اشتية واعتبر .مهامها

 غزة قطاع في اإلدارية لجنتها حل" حماس" حركة إعالن من القاهرة

 ".جدا   مهم أمر" مهامها الستالم الوطني الوفاق حكومة ودعوتها

 نطاق في وذلك الصهيوني، الكيان في األولى قاعدته األمريكي، الجيش دشن -

 وذكرت .المحتل النقب في العدو لجيش التابعة العسكرية القواعد إحدى

 الجنود من العشرات ستضم العسكرية القاعدة" أن العبرية" يديعوت" صحيفة



 

 

 في" الجوي الدفاع"بـ يسمى ما مدرسة نطاق داخل ومقرها األمريكيين

 ".النقب

ا 33) رمزي األسيرين والدة طالبت -  32) صالح الرحمن عبد وسعيد( عام 

ا  للتخفيف بالتدخل الحية الضمائر كل غزة قطاع شمال جباليا مخيم من( عام 

 حديثها خالل صالح ودعت .االحتالل سجون في القابعين األسرى معاناة من

 للصليب الدولية واللجنة اإلنسان حقوق مؤسسات األسرى صوت إلذاعة

 بزيارة لها والسماح سجونه مصلحة وإدارة االحتالل على بالضغط األحمر

 .عامين من أكثر منعها بعد نجليها

 االستيطان شؤون في والخبير الفلسطينية السلطة في الخرائط دائرة مدير قال -

 إلى تسعى االسرائيلي االحتالل سلطات إن التفكجي خليل المحتلة بالقدس

 الكتل بضم وعشرين، الفين العام حتى' الكبرى القدس' يسمى ما إقامة

 وجعل المستوطنين، لصالح الديموغرافية القضية لحسم االستيطانية،

 .معزولة وأماكن تجمعات في أقلية الفلسطينيين

 الجاهزية على هنية إسماعيل( حماس) لحركة السياسي المكتب رئيس أكد -

ا الوفاق حكومة الستقبال ا غزة، في فور  ا الباب فتحت حركته أن مؤكد   واسع 

 لدى رفح معبر في عقده صحفي مؤتمر في هنية وقال .المصالحة لتحقيق

 نوجه" يوما 11 مصر إلى استمرت زيارة بعد حماس وفد رأس على عودته

 الوفاق لحكومة عقبات أو عراقيل أو تلكؤ أي دون وصريحة واضحة دعوة

 لتحقيق وجدية إصرارا أكثر حماس أن من انطالقا غزة في للعمل

 ".المصالحة

 شرق عزون بلدة اقتحامها عقب الصهيوني العدو قوات مع مواجهات ندلعتا -

 .المحتلة الضفة شمال قلقيلية مدينة

 ":إسرائيليا  "
 يمكن ال: "خوجي جاكي للكاتب ةمقال العبرية في" معاريف" صحيفة قالت -

 السلطة لرئيس إسرائيل دولة عنق في المعقود الجميل إنكار إسرائيلي ألي

 24الـ ومنذ القتل، من اإلسرائيليين مئات إنقاذ في عباس محمود الفلسطينية

 تبادل على واالتفاق 1993 عام أوسلو اتفاقية توقيع منذ الماضية عاما

 ".اإلسرائيليين أمن لضمان وإسرائيل السلطة بين األمني التعاون

" باتريوت" طراز من األقل، على واحدا   صاروخا الصهيوني، الجيش أطلق -

 ".سورية مع الحدود على الشمالية األجواء دخلت طائرة باتجاه



 

 

 الجيش" أن أدرعي، أفيخاي الصهيوني، الجيش باسم المتحدث زعم -

 دمشق مطار من أقلعت ايراني إنتاج من طيار دون طائرة رصد اإلسرائيلي

 من اقتربت وعندما الحدود، منطقة في استطالع بمهمة وقامت الدولي،

 هضبة في السالح منزوعة المنطقة ودخلت اإلسرائيلي، الجوي المجال

 أصابها الذي باتريوت صاروخ باستخدام الطائرة إسقاط تقرر الجوالن،

 ".وأسقطها
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 السدلطة المددلل، أحمد ،"فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة" في القيادي دعا -

 رجدداالت بحددق االعتقدداالت حملددة عددن للتوقددف" األمنيددة وأجهزتهددا الفلسددطينية

 بوضددع عبدداس محمددود السددلطة رئدديس مطالبددا   ،"المحتلددة الضددفة فددي المقاومددة

 ".المتحدة األمم في أولوياته سلم على األسرى قضية

 إليجداد يتحد أن الجميع على" أردوغان، إنه طيب رجب التركي، الرئيس قال -

 الدولدددة يسددداندوا وأن الددددولتين مبددددأ أسددداس علدددى الفلسدددطينية للقضدددية حدددل

 لألمددم العامددة الجمعيددة أمددام كلمتدده خددالل أردوغددان، وأضدداف ".الفلسددطينية

 األزمددة لحددل منهددا، المطلوبددة اإلرادة السددعودية تبدددي أن يأمددل" أندده المتحدددة،

 ".الماضي )حزيران(يونيو 5 منذ المشتعلة الخليجية

 قريدة مدن الصدرايعة سدالمه إبدراهيم المدواطن الصهيونية الهدم قوات أجبرت -

ددا وذلددك بنفسدده، مسددكنه هدددم علددى الصددرايعة، بدداط  الهدددم تكدداليف لدددفع تجنب 

 .الصهيونية للسلطات الباهظة

 أمدام نحدن" :مدرزوق أبو موسى" حماس" لحركة السياسي المكتب عضو قال -

 وإعادة وطنية حكومة تشكيل على واالنفتاح الخالفات لتجاوز تاريخية فرصة

 السددلطة رئدديس إجددراءات أن وأشددار إلددى ".الصددحيح مسددارها إلددى القضددية

 الحقيقددة فددي لكنهددا حمدداس، تضددر أنهددا يعتقددد كددان" غددزة، ضددد عبدداس محمددود

 ".القطاع سكان تضر

 الدداخلي األمدن وزيدر قدرار ،فدي السدلطة والمغتربين الخارجية وزارة انتقدت -

 السددددالح حمددددل تددددراخيص مددددنح نظددددام توسدددديع أردان، جلعدددداد الصددددهيوني

 الخارجية واعتبرت ".اإلرهابية العمليات على الرد سرعة بحجة للمستوطنين

 التدي الميدانيدة اإلعددامات سياسدة فدي خطيدرا   تصدعيدا   تشكل الخطوة هذه" أن



 

 

 فدي المشداركين لددائرة وتوسديعا   الفلسطينيين، ضد االسرائيلية الحكومة أقرتها

 .واهية ومبررات بذرائع عليهم النار إطالق

 سددجون فددي يقددبعن أسدديرة 58" إن" والمحددررين األسددرى شددؤون هيئددة" قالددت -

 ".قاصرات أسيرات 10 بينهن االحتالل،

 المعلمدددة اعتقدددال المحتلدددة القددددس فدددي الصدددهيونية" الصدددلح" محكمدددة مدددددت -

 خدالل خويص األسيرة وقالت .القادم األحد يوم حتى خويص خديجة المقدسية

 الشددرعي جلبابهددا نددزع علددى يجبروهددا العدددو سددجانات" إن المحكمددة جلسددة

 إياهددا يسددلموها وال االنفددرادي، العددزل زنددازين فددي احتجازهددا أثندداء وحجابهددا

 ".المحكمة جلسة موعد حتى

األميركددي دونالددد المباحثددات مددع الددرئيس  جلسددةرأى محمددود عبدداس خددالل  -

 تحقيددق" المتحدددة أن لألمددم العامددة الجمعيددة اجتماعددات هددامش علددى ترامددب

 علدى ترامدب تصدميم في ثقته" مبديا   ،"إسرائيل ومصلحة مصلحتنا من السالم

 ".السالم تحقيق

 بحداالت العشدرات وأصدابت مدواطنين، ثالثة الصهيوني، العدو قوات اعتقلت -

 .المحتلة بالضفة الخليل مدينة وسط اقتحامها خالل اختناق

 الدددولتين خيددار دمددر إذا إندده" عبدداس، محمددود الفلسددطينية، السددلطة رئدديس قددال -

 والتنكدر االسدتيطان استمرار" أن مؤكدا   ،"كاملة فلسطين في بحقوقنا سنطالب

 واإلسددرائيلي الفلسددطيني الشددعبين علددى حقيقيددا خطددرا   يشددكل الدددولتين لحددل

 ".شاملة مراجعة ويفرض

 ":إسرائيليا  "
 ملتزمة إسرائيل" إن نتنياهو بنيامين الصهيوني العدو وزراء رئيس الق -

 وأضاف ".الفلسطينيون ذلك في بمن العرب، جيرانها كل مع السالم بتحقيق

 العالم بلدان إلبقاء أخرى دول مع كثب عن تعمل إسرائيل" أن نتنياهو،

 ".آمنة

 لمنع دبلوماسية حملة أطلقت إسرائيل" إن العبرية،" i24News" قناة قالت -

" اإلنتربول" الجنائية للشرطة الدولية للمنظمة الفلسطينية السلطة انضمام

 ".بكين في المقبل العام اجتماعها خالل

 اإلدارة"بـ يعرف مما ضباط تواصل عن الفلسطينية القدس صحيفة كشفت -

 هاتفيا فلسطينية شخصيات مع الصهيوني االحتالل لقوات التابعة" المدنية

 كيان) إلى للدخول تصاريح على الحصول مثل خدمات عليها ويعرضون

 ذلك الفلسطينيون واعتبر .الفلسطينية للسلطة العودة دون شاؤوا، متى( العدو



 

 

 من" السيادية" الصالحيات وسحب" الذاتي الحكم" فرض هدفه داهما خطرا

 . السلطة

 عدم يضمن ال أنه إيزنكوت، غادي الصهيوني العدو أركان هيئة رئيس أكد -

 جاهزية من بالرغم مقبلة، مواجهة أي في" إلسرائيل" هللا حزب قوات دخول

 في" تهديد أخطر" يشكل  هللا حزب أن واعتبر".. الردع فعالية"و الجيش

 .”إلسرائيل المجاورة المنطقة

 موقع من بالقرب سقط فلسطينيا ، صاروخا   أن العبري،" روتر" موقع زعم -

 .اضرار أي عنه ينتج ولم رفح شرق جنوب سالم أبو كرم
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 اتفاق تنفيذ على العمل إلى ،"فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة" دعت -

 ما تطبيق في اإلسراع خالل من عاجل، بشكل   االنقسام إلنهاء المصالحة

" فتح" حركتي قبل من مصرية برعاية القاهرة في عنه اإلعالن جرى

 .الغاية هذه لتحقيق" حماس"و

 جرائم إن قراقع، عيسى والمحررين األسرى شؤون هيئة رئيس قال -

 واألمن السلم على خطرا   تشكل االنسان لحقوق الصهيوني العدو وانتهاكات

 العدو انتهاكات حول ندوة في مشاركته خالل قراقع، وحذر .العالم في

 مجلس اجتماعات هامش على السجون، في األسرى لحقوق الصهيوني

 يمثله الذي الخطر من جنيف، في المتحدة األمم مقر في االنسان حقوق

 السلم على المحتلة لألراضي عاما   خمسين منذ الصهيوني االحتالل استمرار

 .وقانوني دولي إجماع هناك اصبح أن بعد العالم، في واألمن

 األسيرة إبعاد" إن الفلسطينية،" والمحررين األسرى شؤون هيئة" قالت -

 في إدانتها إخفائها بحجة لألردن، المتحدة الواليات من عودة رسمية المحررة

 واضح دليل الصهيوني، العدو سلطات لدى وسجنها عقود، قبل وقعت عملية

 وموسادها الصهيونية السلطات قبل من مالحقين المحررين األسرى أن على

 ".العالم في وشركائها

 من أبعدت بعدما عودة رسمية الفلسطينية المناضلة األردن إلى وصلت -

 .عقود قبل في الداخل المحتل وقع تفجير في إدانتها إلخفائها المتحدة الواليات

 جيوش قرية اقتحامها خالل مواطنين 5 الصهيوني، العدو قوات اعتقلت -

 .المحتلة الضفة شمال قلقيلية محافظة شرق



 

 

 ":إسرائيليا  "
 من منتجاتها بيع ،"كوخ آند هكلر" األلمانية األسلحة صناعة شركة أوقفت -

 .وفسادا   حروبا   تشهد التي الدول فئة لدخولها نظرا   ،"إسرائيل" إلى السالح

 حروبا تشهد التي بالدول يتعلق القرار" إن أصدرته بيان في الشركة وقالت

 ".الدول من الفئة هذه دخلت إسرائيل أن مؤكدة فسادا، أو

 بزيارة مؤخرا   قام" اسرائيليا" وفدا بان يفيد خبرا الشرق، بوابة" نشرت -

 سفارة اول عليه ستقام الذي المكان وتفقد المنامة، البحرينية، العاصمة

 إقدام عن النقاب بارز" إسرائيلي" معلق وكشف .الخليج دول في" اسرائيلية"

 في الرسمية المستويات بأرفع اتصاالته بتكثيف مؤخرا   البحريني الحكم نظام

 التجاري التبادل مأسسة“ على العمل بهدف ،"اإلسرائيلي" العدو كيان

 .”الجانبين بين المتبادلة والزيارات

22 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 لجنة في الحركة لممثل التهنئة" اإلسالمي الجهاد حركة" من وفد قدم -

 اإلفراج بعد طولكرم، شمال صيدا من رداد، منذر فادي المحرر الحريات،

 .اإلداري اعتقاله فترة بعد الصهيوني العدو سجون من عنه

: مرزوق أبو موسى" حماس" لحركة السياسي المكتب رئيس نائب قال -

 الحركة اتخذتها التي واإلجراءات التطورات على الروسي الجانب أطلعتُ "

 من أنشط دور للعب وحماسة تأييدا   ولمستُ  الوطنية، المصالحة أجل من

 ".المقبلة الحوارات في موسكو جانب

 مواطنين 7 طالتواعتقاالت  مداهمات حملة الصهيوني العدو قوات شنت -

 .المحتلة الضفة من متفرقة أنحاء في

 وتدمير األبرتهايد تداعيات" إن المالكي، رياض ،سلطةال خارجية وزير قال -

 موضوع حول دوليا إجماعا هناك" إن وأضاف ".جدا خطيرة الدولتين حل

. اإلجماع ذلك إلى للوصول طويلة لسنوات عملت فلسطين وأن الدولتين، حل

 في نقع سوف فنحن الدولي، المجتمع قبل من عنه التراجع تم حال وفي

 طريق إما أي. الواحدة الدولة هي الدولتين حل عن البديل ألن كبيرة، خطيئة

 أغلبية نحن سنصبح السكان وعدد الديمغرافيا حيث من وبالتالي الديمقراطية،

 ".إسرائيل به تقبل لن وهذا - الواحد البلد ذلك في



 

 

 يشهد زال ما الصحراوي النقب سجن" ان لألسرى القيادية الهيئة مكتب فادأ -

 أسرى تجميع الصهيونية السجون مصلحة إدارة رفض نتيجة مستمرا توترا

 الجهاد أسرى" ان المكتب وأوضح ".واحد قسم في اإلسالمي الجهاد حركة

 في االقسام من للخروج تامة جهوزية على أسيرا 170 عددهم البالغ بالسجن

 ".موقفها على السجن إدارة استمرت حال

 الخليل بمدينة اإلبراهيمي المسجد أبواب الصهيوني، العدو قّوات أغلقت -

 المستوطنين أمام أبوابه وافتتحت المصلين، أمام المحتلة الضفة شمال

 .اليهودية باألعياد لالحتفال

 إن الخضري، جمال النائب الحصار لمواجهة الشعبية اللجنة رئيس قال -

 وتداعيات وآثار يشتد والحصار تتفاقم، غزة قطاع في اإلنسانية المعاناة

 الماضي، األسبوع القاهرة في تفاهمات إلى التوصل رغم هي كما االنقسام

 .اإلدارية اللجنة حل إلى أفضت

 العدو قوات قمع خالل بالمطاط المغلف المعدني بالرصاص شبان 3 أصيب -

 شارع بفتح والمطالبة لالستيطان المناهضة" قدوم كفر" لمسيرة الصهيوني

 .نابلس غرب عاما   14 من أكثر منذ المغلق القرية

 خالل متفاوتة اختناق وبحاالت بجروح الفلسطينيين من عدد أصيب -

 من الجنوبية المنطقة في قلقس خربة قرية مدخل على اندلعت، مواجهات

 مدخل بفتح تطالب خرجت لألهالي لتظاهرة العدو قمع إثر الخليل، مدينة

 .عاما   17 منذ المغلق القرية

 ":إسرائيليا  "
 من األخطر هو الماضي األسبوع نأ "اإلسرائيلي"" ديبكا" موقع صـرح -

 من عدد تسجيـل تم حيث ،"إسرائيل" على واإلستراتيجية العسكرية النواحي

 جميع أن إلى مشيرا   االتجاه، هذا في تصب إنها صـرح التي التطورات

 سنوات منذ" اإلسرائيلية" العسكرية القيادات منها حذرت التي التطورات

 .فقط واحد أسبوع في حدثت
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 جماعة"لـ السابق المرشد ،"فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة" نعت -

 في الكبير الدور له كان الذي عاكف، مهدي محمد ،"المسلمين اإلخوان



 

 

 المقدمة وفي واإلسالمية القومية القضايا عن الدفاع وفي اإلسالمية الدعوة

 .المباركة ومقاومتها فلسطين قضية منها

 مدينة شمال شويكة ضاحية اقتحام عقب العدو قوات مع مواجهات اندلعت -

 .بسلفيت للمحروقات محطة اقتحمت كما المحتلة، الضفة شمال طولكرم

 أبناء كافة" اإلسالمي الجهاد حركة" ألسرى العليا القيادية الهيئة استنفرت -

 الذين الصحراوي، النقب سجن في أسراها لدعم العدو سجون كل في الحركة

 .األحد غد بعد تصعيدية خطوات سيخوضون

 ابراهيم راشد لألسير االداري االعتقال ،"عوفر" في العدو محكمة جددت -

 على 5الـ للمرة وذلك إضافية، اشهر 4 لــ لحم بيت مدينة سكان من اليمني

 .التوالي

 مخيم في الصهيوني العدو وقّوات المواطنين بين متفرقة مواجهات اندلعت -

 فيه سلّمت وقت في المحتلة، الّضفة جنوب لحم بيت محافظة شمال عايدة

 .لحم بيت مدينة أحياء اقتحام بعد لمخابراتها مقابلة بالغي شابين العدو قّوات

 خويص خديجة المرابطة األسيرة تعّرض عن الدولية القدس مؤسسة كشفت -

 وبينت ".الرملة معتقل عيادة" يسمى ما داخل صعبة اعتقال لظروف

 ضيقة زنزانة في خويص تحتجز االحتالل معتقالت إدارة" أن المؤسسة

 ".واقفة وهي للصالة يضطرها ما العادمة، المياه فيها تسيل

 لمراجعة بالغين لحم، بيت من شابينالصهيوني  االحتالل قوات سلمت -

 .مخابراتها

 الجهاد حركة" أسرى أن واألسرى للشهداء القدس مهجة مؤسسة أكدت -

 سجون مصلحة إدارة من ردا   غدا   ينتظرون باتوا النقب سجن في "اإلسالمي

 إخوانهم بباقي أسوة   واحد قسم في تجميعهم بقرار الصهيوني االحتالل

 .األخرى الفصائل من األسرى

 ":إسرائيليا  "
 إن عامي، بن شلومو البروفيسور األسبق الصهيوني الخارجية وزير قال -

 في اليسار حكومات ظل في حتى يتحقق لن الفلسطينيين مع السالم"

 منظمة مع الحكومة وقعته الذي أوسلو اتفاق" أن معتبرا   ،("إسرائيل)

 ".نفع مما أكثر أضر 1993 عام التحرير



 

 

24 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 سجون في "اإلسالمي الجهاد حركة" ألسرى العليا القيادية الهيئة قالت -

 أسراها لمطالب رضخت الصهيونية السجون مصلحة إدارة إن االحتالل،

 خالل واحد قسم في تجميعهم وقررت الصحراوي النقب سجن داخل القابعين

 مكتبها إلى وصلت خاصة رسالة في الهيئة وأضافت .المقبلة القليلة األيام

 الحركة وقيادة النقب سجن إدارة بين دارت التي الحوار جلسة أن بغزة،

 اإلنسانية مطالبهم تحقيق أبرزها تفاهمات عدة عنها ونتج إيجابية كانت

 .العادلة

 منع إلى تهدف دولية دبلوماسية بحملة الصهيوني العدو سلطات شرعت -

 (.اإلنتربول) الجنائية للشرطة الدولية المنظمة إلى االنضمام من فلسطين

ا 14العدو  قّوات اعتقلت -  أنحاء في شّنتها واقتحامات مداهمات في مواطن 

 .المحتلة الّضفة من متفرقة

 أقرّ  االحتالل أن عساف، وليد ،"واالستيطان الجدار مقاومة هيئة" رئيس أكد -

 حتى الجاري العام بداية منذ استيطانية وحدة وسبعمئة ألفا عشر أحد إقامة

 سماحها خالل من أخرى استيطانية وحدات اقامة إلى تسعى لكنها اآلن،

 .إليها الرجوع دون من بإقامتها للمستوطنين

 25) اليمني ابراهيم راشد لألسير اإلداري االعتقال العدو سلطات جددت -

 التوالي، على الخامسة للمرة شهور، 4 لمدة لحم بيت مدينة سكان من( عاما  

 .متتالية شهرا   21 اإلداري في أمضى يكون بحيث

 أي من فتح مركزية بيان خلو" حماس" اإلسالمية المقاومة حركة استهجنت -

 وقالت .غزة قطاع ضد مازن أبو بإجراءات تتعلق قرارات أو مواقف

 المفترض من كان غزة قطاع ضد عباس إجراءات: "بيان في الحركة

 والمسؤولة الوطنية خطواتها القاهرة من حماس إعالن بمجرد إلغاؤها

 ".االنقسام وإنهاء المصالحة بمجريات المتعلقة

 رسالة   مرزوق، أبو موسى حماس، لحركة السياسي المكتب عضو وجه -

 أبو وقال .تويتر على صفحته عبر هلل الحمد رامي التوافق حكومة لرئيس

 موظفي استيعاب عدم لك قرر من أفشلك لقد حمدهللا رامي.  د: "مرزوق

 فال لها قيمة ال بذرائع مشابهة تصريحات لغزة قدومك قبل واليوم غزة،

 ".أولوية فالوحدة لها تستمع



 

 

 سلسلة هنية، إسماعيل ،"حماس" لحركة السياسي المكتب رئيس أجرى -

 نتائج صورة في ووضعهم الفلسطينية الفصائل قادة من عدد مع اتصاالت

 مع الحوارات نتائج االتصال خالل هنية واستعرض .للقاهرة األخير الزيارة

 ملف أو مصر مع الثنائية العالقة صعيد على سواء المصري الجانب

 منها، يعاني التي واألزمات غزة قطاع واقع وملف الفلسطينية، المصالحة

 القضية بها تمر التي الدقيقة والمرحلة السياسي الملف وكذلك حلها، وسبل

 .الفلسطينية

 ":إسرائيليا  "
 للمطالبة تظاهروا" اإلسرائيليين" مئات أن الثانية، العبرية القناة ذكرت -

 القناة وبحسب .نتنياهو بنيامين الوزراء، رئيس ضد اتهام الئحة تقديم بتسريع

 القانوني المستشار منزل من بالقرب وقعت التظاهرة فإن الثانية، العبرية

 ".أبيب تل" شمال" تكفا بيتاح" بمدينة مندلبليت، افيحاي للحكومة،

 لصاروخ إيران إطالق أن  ليبرمان، أفيغدور الصهيوني الحرب وزير أعلن -

 ،"إسرائيل" ومنهم وحلفائها، المتحدة الواليات ضد استفزازا يشكل باليستي

 الذي الباليستي الصاروخ" إن ليبرمان وقال .صبرها اختبار شأنه ومن

 المتحدة للواليات لتصديها واستعراضا استفزازا ليس يمثل إيران أطلقته

 ،"صبرها مدى الختبار محاولة وإنما فحسب، إسرائيل، ومنهم وحلفائها،

 ".تاس" لوكالة وفقا

25 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 وحذرت التطبيع، أشكال كافة فلسطين، في اإلسالمي الجهاد حركة" أدانت -

 تابعنا" إننا بيانها، في حركةال وقالت ".االحتالل مقاطعة إنهاء دعوات من

 خاللها من حاولوا التي العرب المسؤولين من عدد تصريحات مؤخرا  

 تصريحات من تجاهه،" نواياهم حسن" وإظهار الصهيوني للكيان" التودد"

 الستمرار مبررا   يرى ال" أنه: فيها قال التي السعودية خارجية وزير

 مقاطعة لعدم البحرين ملك دعوة إلى ،"اإلسرائيلي العربي الصراع

 االنقسامات وتغذية برمتها المنطقة لتفجير قادتها يسعى التي ،"إسرائيل"

 ".العربي عالمنا من عزيزة أجزاء وفصل



 

 

 مستعجلة رسالة غنايم، مسعود ،"المشتركة العربية القائمة" عن النائب بعث -

 يطالب السجون ولمصلحة أردان جلعاد الصهيوني، الداخلي األمن لوزير

 خديجة المعلمة رأسهم وعلى المرابطات، المعتقالت شكاوى فحص فيها

 وعن صعبة ظروف وسط اعتقالها تمديد عند تحدثت والتي خويص

 الصهيونية السجون مصلحة وموظفي الحراس يرتكبها التي التجاوزات

 .معها بالتعامل

 مدينة شمال العروب مخيم من أطفال ثالثة الصهيوني، العدو قوات اعتقلت -

 وقادتهم حلقاوي، سهيل عبد البدوي، أحمد البدوي، حسين محمد وهم الخليل،

 .مجهولة جهة إلى

 سيعلن عباس، محمود السلطة رئيس أن اللبنانية، ،«اللـواء» صحيفة قالت -

 لترتيبها اإلعداد بدأ زيارة في غزة قطاع من رسميا   المصالحة نجاح عن

 جدا ، خاصة أمنية ترتيبات إلى تحتاج ألنها موعدها، عن اإلعالن دون

 .الصحيفة قول بحسب

 عزام المصالحة، ملف ومسؤول ،"فتح" لحركة المركزية اللجنة عضو أكد -

 المقبل األسبوع غزة إلى ستتوجه الوطني الوفاق حكومة" أن األحمد،

 ".للقانون وفقا   القطاع في مهامها الستالم

 عدة مناطق في مداهمات خالل مواطنا   20 الصهيوني العدو قوات اعتقلت -

 .لها التصدي خالل آخر عدد أصيب فيما المحتلة، بالضفة

 أنه مالدينوف، نيكوالي األوسط، الشرق لمنطقة األممي لمبعوث كشف -

 لإلشراف أممي وفد فيها يكون خطة عباس محمود السلطة رئيس مع ناقش"

 في مالدينوف وقال ".غزة قطاع في العمل من الوفاق حكومة تمكين على

 غير غزة في الوضع" إن اإلثنين، اليوم صباح بغزة، عقد صحفي مؤتمر

 تضيع أال المهم من لذلك انقسام، سنوات 10 الفلسطينيون شهد حيث مقبول،

 ".الحالية المصالحة فرصة

 وصفت بجروح الخليل، من( عاما 17) المطور عاطف احمد الشاب أصيب -

 بيت مفرق قرب االلتفافي الشارع على مستوطن صدمه أن بعد بالخطيرة،

 .الخليل شمال عينون

 لعقد غزة، قطاع إلى الوطني الوفاق حكومة بقدوم" حماس" حركة رحبت -

 اللطيف عبد ،"حماس" باسم المتحدث وقال .مهامها بتسلم والبدء اجتماعها

 أداء في النجاح لها وتتمنى لغزة، الحكومة بقدوم ترحب الحركة" إن القانوع،

 غزة، ضد العقابية اإلجراءات عن والتراجع بمسؤولياتها، والقيام مهامها

 ".زيارتها مع بالتزامن



 

 

 األخرى الفلسطينية الفصائل مع اتصاالتها أن على ،"حماس" حركة شددت -

 .الفلسطينية للقضية روافع وتشكيل" ةمشترك عمل ُسبل" لـ التوصل تستهدف

 هذه خالل من تهدف الحركة إن قاسم، حازم حماس، باسم الناطق وقال

 منع وُطرق الفلسطينية القضية إليه وصلت ما آخر في التباحث التحركات

ا تصفيتها محاولة أو بها التفرد من االحتالل  .األمريكي باالنحياز مستعين 

 غزة قطاع إلى المقرر توجهه إن هللا الحمد رامي الوزراء رئيس قال -

 حكومتي ستعمل التي الظروف كافة عند الوقوف" يستهدف المقبل األسبوع

 ".المتكرر اإلسرائيلي والعدوان واالنقسام الحصار تداعيات لمعالجة ظلها في

 المستوى على األمني العمل مجموعة اجتماع في كلمته خالل هللا الحمد وأكد

 على جاهدة تعمل" حكومته أن الغربية الضفة في أريحا في االستراتيجي

 المؤسسي وعملنا الوطني مشروعنا واجهت التي الداخلية العقبات أكبر تذليل

 .الكارثي االنقسام وهو

 ":إسرائيليا  "
 اليمين عودة منذ" أنه الصهيوني، الكيان في الداخلي الحرب وزارة اعترفت -

 وكنيسة، مسجدا 53 تخريب أو حرق تم 2009 عام للحكم بنيامين بقيادة

 ".الماضي األربعاء يوم القدس غربي جمال بيت كنيسة آخرها

 ركاب" طراز من استطالع طائرتي تحطم عن الصهيوني الجيش أعلن -

 .المحتلة الضفة جنوب في والخليل لحم بيت من كل فوق" السماء

( البرلمان) للكنيست التابعة واألمن الخارجية لجنة أعدته أمني تقرير أظهر -

 الجيش استخالص عدم االثنين اليوم بنشره سمح اإلسرائيلي الكيان في

 .2014 صيف في األخير غزة قطاع عدوان من للعبر اإلسرائيلية والحكومة

 أن العبرية اإلعالم وسائل على منه مقاطع نشرت الذي التقرير في وجاء

 الجيش بقدرات يمس للمسئولية" إسرائيل" في السياسي المستوى تحمل عدم

ا جرى أنه التقرير يرى حين في الحروب، من المزيد خوض على  عمد 

 .األخيرة السنوات خالل القومي األمن مجلس مؤسسة إضعاف

 في المتحدة األمم ومبعوث( حماس) اإلسالمية المقاومة حركة قيادة حثتب -

 المقبلة المرحلة في التحرك أولويات مالدينوف نيكوالي األوسط الشرق

 السلطة إجراءات إنهاء خاصة المصالحة إلنجاح المطلوبة والخطوات

 أي إزالة وسبل والصحة الكهرباء ملفي مثل غزة قطاع بحق الفلسطينية

 .تظهر أن يمكن عقبة



 

 

26 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 وأكد، البطوليةقطنة  عملية ،"فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة" باركت -

 للقضية الحي الضمير تجسد القدس عملية أن شهاب، وددا المكتب مسؤول

 التي الوطنية األولويات ترتيب تعيد كما الفلسطيني، والشعب الفلسطينية

 .السياسة وأوجاع السلطة خالفات وقع على وتبعثرت اختلطت

 أن" حبيب، خضر "فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة" في القيادي أكد -

 في تستمر أن يجب التي القدس، النتفاضة جديدا   وقودا   اضافت القدس عملية

 بعنوان وقفة في - حبيب القيادي وأوضح ".اإلسرائيلي االحتالل مواجهة

 بالعملية احتفاء   غزة مدينة وسط "الجهاد حركة" نظمتها" وافتخار عز  "

 اإلسرائيلي، االحتالل إلى عدة رسائل حملت القدس عملية أن" -البطولية

 لن المقاومة مسيرة وان االحتاللية، سياساته نتيجة باهظا   ثمنا   سيدفع أنه أولها

 ".تتوقف

 عن أفرجت العدو سلطات أن واألسرى للشهداء القدس مهجة مؤسسة أفادت -

 وليث الخليل، مدينة من( عاما   24) عياش أبو علي سليمان يوسف األسرى

 ردايدة سلمان علي وشفيق طولكرم، من( عاما   24) األشقر عزت واصف

 أن إلى وأشارت .تهمامحكومي مدة انتهاء بعد وذلك لحم، بيت من( عاما   50)

 .فلسطين في اإلسالمي الجهاد لحركة ينتمون المذكورين األسرى جميع

 صهاينة جنود ثالثة ولقي جمل، أحمد محمود نمر الفلسطيني استشهد -

 وطعن نار إطالق عملية في جدا ، خطيرة بجراح رابع وأصيب مصرعهم،

 القدس مدينة غرب شمال" أدار هار" مستوطنة مدخل على الشهيد نفذها

 .المحتلة

 األوسط بالشرق السالم لعملية المتحدة األمم منسق مالدينوف نيكوالي دان -

" الضحايا وأصدقاء أسر مع تعاطفه عن" وأعربعملية قطنة البطولية، 

 ".للمصاب العاجل بالشفاء أمنياته" وأبدى

 أهم من خمسة تضم برئاسته أزمة خلية عباس محمود السلطة رئيس شكل -

 وفقا   المصالحة، اتفاق تنفيذ على لإلشراف فتح وحركة السلطة في المسؤولين

 .القاهرة في األخيرة للتفاهمات

 الصراع قلب القدس أن تثبت البطولية قطنة عملية أن" حماس" حركة أكدت -

 باسم المتحدث واعتبر، الصراع معادلة من إلخراجها مجال وال االحتالل مع

 انتفاضة في جديدة حلقة القدس عملية أن في قاسم حازم حماس حركة



 

 

 الكاملة الحرية حتى القتال سيواصل أنه المنتفض الشباب من وتأكيد القدس،

 .واألرض للشعب

 عزام الوطنية، العالقات مفوض فتح، لحركة المركزية اللجنة عضو بحث -

 الخارجية وزارة في فلسطين دائرة مدير مع المستجدات آخر األحمد،

 بيرند االتحادية ألمانيا جمهورية بعثة ورئيس ارنيست، أورج األلمانية،

 واستعرض .كوتشارد بيير القدس في العام الفرنسي والقنصل كيوبارت،

 عملية أمام والعراقيل السياسية، والمستجدات الراهنة األوضاع طبيعة األحمد

 بملف المتعلقة التطورات وأبرز أخطرها، االستيطان يشكل والتي السالم،

 .الوطنية المصالحة

 اإلسالمية المقاومة لحركة العسكري الجناح" القسام كتائب" باسم الناطق أكد -

 إن عبيدة أبو وقال ".الفلسطيني للدم انتصار القدس عملية" أن ،"حماس"

 تغوله جزاء الثمن العدو تدفيع في شعبنا لخيار نموذج القدس عملية"

 ".ومقدساتنا شعبنا بحق المتواصل وإجرامه

 في البطولية،" القدس نمر" عملية ،"فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة" باركت -

" الشعبية الجبهة" وأكدت .الجمل نمر الشهيد المنفذ الفدائي اسم إلى إشارة

ا وتشكل المستوطنين، ضد المقاوم العمل سياق في تأتي" أنها ا رد   على رادع 

 ".الفلسطينية األرض على وتغولهم ممارستهم

 من عدد تشكيل قررت الحكومة أن الحمدهللا، رامي .د الوزراء رئيس أعلن -

 الحكومية والدوائر واألمن المعابر بتسلم تختص التي الوزارية اللجان

 عن الناجمة واإلدارية القانونية القضايا وكافة االنقسام وتبعات آثار ومعالجة

 .داخلية تحديات من عليه ترتب وما االنقسام

 أرض   قطعة بتجريف العبرية، القدس لبلدية تابعة وآليات جرافات شرعت -

 معرفة أو انذار سابق دون المحتلة، القدس وسط العيسوية بلدة في خاصة

 .األسباب

 مدخل على( العروب) التقنية فلسطين جامعة في طالبة ةمستوطن تدهس -

 .المحتلة الّضفة جنوب في الخليل محافظة شمال الجامعة

 ":إسرائيليا  "
 البطولية العملية منفذ الشهيد جثمان برمي بوكر، نافا الكنيست نائب طالبت -

 .البحر في المحتلة القدس في



 

 

 خسائر تكبد الصهيوني العدو كيان أن العبرية" معاريف" صحيفة ذكرت -

  في تنتج التي الزراعية المنتجات على وسم وضع بسبب شيقل مليون 7 بقيمة

 .األغوار في الواقعه المستوطنات

 نموذج عن هنا يدور الحديث" إن نتنياهو، بنيامين العدو، وزراء رئيس قال -

 تستعد كيف تعرف فإسرائيل كذلك، الوضع كان فإن المقاومة، لعمليات جديد

 خرج التي القرية وسنطوق ،قطنة عملية منفذ منزل سنهدم: "مضيفا   ،"له

 ".أسرته أفراد من إسرائيل داخل العمل تصاريح وسنسحب منها،

 وقيادتها السلطة ليبرمان، أفيغدور الصهيوني، الحرب وزير اتهم -

 ستواصل  إسرائيل" إن مؤكدا   ،"إسرائيل ضد عمليات لتنفيذ بالتحريض"

 ".المقاومة ضد قوة بكل العمل

 اإلرهاب، ضرب سنواصل" إنه ريفلين، رؤوفين الصهيوني، الرئيس قال -

 ".يساعدونهم الذين وإلى منفذيه، جميع إلى وسنصل

 أن إسرائيل" على" أنه غباي آفي الصهيوني،" العمل حزب" رئيس شدد -

 ".يهود قتل فقط يريدون الذين العمليات، منفذي حديد من بيد   تضرب

 مجددا النظر إعادة" إلى إردان، جلعاد الصهيوني، الداخلي األمن وزير دعا -

 أين من معرفة يمكن ال ألنه للفلسطينيين، الممنوحة العمل تصاريح نظام في

 أساس على إرهاب فيه يوجد الذي العصر في القادمة، العملية تأتي

 النار إطالق" أن مضيفا ،"االجتماعية الشبكات في وتحريض أيديولوجي،

 ".بكثير أصعب عملية منع" الجمل على

27 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 منظمات من عدد من يتألف دولي ائتالف وهو الحرية، أسطول تحالف طالب -

 .غزة على اإلنساني وغير القانوني غير للحصار حد بوضع المدني، المجتمع

 للصيادين األسماك لصيد معدات ارسال عن الحرية أسطول تحالف وأعلن

 .غزة في الفلسطينيين

 مخيم اقتحمت ،"مستعربين" خاصة صهيونية قوات برصاص شاب أصيب -

 .الدهيشة

 منطقة المحتلة القدس غربي شمال سوريك بيت بلدة العدو، سلطات أعلنت -

 الرئيسية الطرق وأغلقت عليها، محكما   حصارا   وفرضت مغلقة، عسكرية

 .الدائمة الحواجز ونصبت الها، المؤدية والفرعية



 

 

 دولة 75 تصويت بعد فيها عضوا   فلسطين لالنتربول، العامة الجمعية قبلت -

 .القرار على اعضائها من

" حماس حركة" إلى مناشدة الصهيونية السجون في الداخل أسرى بعث -

 في إدراجهم" خاللها من طالبوا عباس، محمود الفلسطينية، السلطة ورئيس

 والمقاومة اإلسرائيلية الحكومة بين ما تبرم قد جديدة تبادل صفقة أي

 ".غزة قطاع في الفلسطينية

 سلمية مسيرة الصهيوني العدو قوات قمع أثناء باالختناق، مواطنا   15 أصيب -

 .المحتلة الضفة شرق شمال طوباس جنوب البقيعة سهل في

 بكل ذاهبة حركته أن الحية، خليل حماس، لحركة السياسي المكتب عضو أكد -

ا الفلسطيني، االنقسام إنهاء نحو جدية  ".ذلك عن تراجع ال" أنه على مشدد 

 إلدارة الحكومة؛ الستقبال جاهزة كاملة الحكومية الدوائر" إن الحية وقال

ا غزة، في شئونها  كل لها ستوفر وأنها بالحكومة حركته ترحيب مؤكد 

 ."اإلمكانيات

 ":إسرائيليا  "
 مشابه تكرار من ُمتخوف الصهيوني االحتالل جيش إن العبري، اإلعالم قال -

 له عالقة وال عمل تصريح يحمل كان المنفذ أن خاصة ،"أدار هار" لعملية

 العبرية" أحرونت يديعوت" صحيفة موقع وأفاد .فلسطينية تنظيمات بأي

 غير للهجوم الوخيمة العواقب بأن" االحتالل قوات عن نقال   اإللكتروني،

 ".بالضفة الجيش سياسية في بتغير ينذر ما الصباح، منذ متوقعة

 آخرين أربعة وإصابة وجندي ضابط مقتل عن الصهيوني، الجيش أعلن -

 .الماضية الليلة المحتل السوري بالجوالن دبابة انقالب جراء مختلفة بجراح

 في الصهيوني العدو قوات من جنود 6 انتحار العبري،" 0404" موقع كشف -

 في االنتحار حاالت تصاعد إلى مشيرا   مقاتلون، جنود بينهم شهرين، غضون

 .العدو جيش صفوف

 شركة أمام بشرية سلسلة( األردن اس دي بي' )تقاطع األردن' نظمت -

 لشراء األردنية الحكومة وقعتها التي االتفاقية على احتجاجا   الوطنية الكهرباء

 ١٠ بقيمة األمريكية انيرجي نوبل شركة عبر الصهيوني الكيان من الغاز

 .عاما ١٥ لمدة دوالر مليار

 الجندي عقوبة ايزنكوت جادي الصهيوني العدو جيش اركان رئيس قلص -

 بأربعة الشريف عبدالفتاح الفلسطيني بقتل ادين الذي ازاريا اليئور القاتل

 .وشهرين عام الفعلي بالسجن حكما ازاريا بذلك ويقضى أشهر،



 

 

 األعلى المجلس" إن نتنياهو، بنيامين الصهيوني، العدو حكومة رئيس قال -

 استيطانية وحدة 300 بناء على نهائية موافقات سيمنح" اإلسرائيلي" للتخطيط

 ".المحتلة بالضفة البيرة مدينة شمال إيل بيت في

28 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 سرايا" العسكري وجناحها ،"فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة" نعت -

 عمر مسجد وخطيب إمام شعيبات، محمد أحمد زياد الشيخ المجاهد ،"القدس

 مرض مع طويلة معاناة بعد توفي الذي ساحور، بيت في الخطاب بن

 .الصهيوني العدو سجون في األسر خالل به أصيب الذي السرطان

 حكومة زيارة أن بدران، حسام ،"حماس" لحركة السياسي المكتب عضو أكد -

 بين مشترك وتنسيق بترتيب جرت القادم اإلثنين يوم غزة لقطاع التوافق

 رئيس بين اتصال جرى قد أنه بدران وكشف ".فتح" و" حماس" حركتي

" حماس" لحركة السياسي المكتب ورئيس هللا، الحمد رامي التوافق حكومة

 بالقاهرة سيلتقيان" فتح" و" حماس" من وفدين أن إلى وأشار، هنية إسماعيل

 التفصيلية القضايا وكل غزة، لقطاع الحكومة زيارة على أسبوع بعد

 .الطاولة على مطروحة

 نابلس شرق عمان وشارع بالطة مخيم ومداخل يوسف قبر محيط شهد -

 اقتحام أعقاب في العدو وجنود والفتية الشبان عشرات بين عنيفة، مواجهات

 .مشددة عسكرية بحراسة مستوطنين تقل حافالت قبل من المنطقة

 مدينة سكان من شبان ثالثة اعتقال امر بنشر الصهيوني، الشاباك جهاز سمح -

 نار اطالق عملية لتنفيذ خططوا الماضية، األيام خالل اعتقالهم تم  الفحم ام

 رمضان، شهر في وقعت التي العملية غرار على األقصى المسجد داخل

 .يوليو 14 بتاريخ  صهيونيين جنديين فيها قتل والتي

 مع للمصالحة إضافية شروط ثالثة عباس محمود السلطة رئيس وضع -

،  غزة قطاع إلى للتوجه مصري أمني وفد فيه يستعد وقت في ،«حماس»

 بعينها جهة أو دولة أي أو لقطر دور أو وجود بأي يقبل لن» بأنهوهي بأنه 

 حركة في اإلصالحي التيار لزعيم مستقبلي دور إلى إشارة في ،«غزة في

 دحالن إليها توصل التي التفاهمات بعد دحالن، محمد النائب «فتح»

 تكرار يتم أال» الثاني عباس شرطو .أشهر ثالثة قبل القاهرة في «حماس»و

 فيما «صوريا  » تحكم الحكومة أن إلى إشارة في ،«اللبناني هللا حزب تجربة



 

 

 شرط ويتمثل .القطاع في الواقع أرض على «فعليا  » تحكم «حماس» حركة

 جهة أي من مالية مساعدات أي بوصول السماح عدم» في الثالث عباس

 ".الوطني التوافق حكومة عبر إال القطاع إلى كانت

 شديد إبراهيم أنس األسير" أن ،"والمحررين األسرى شؤون هيئة" قالت -

 هداريم، سجن في يقبع والذي الخليل، مدينة قضاء دورا، بلدة من( عاما  21)

 السجون إدارة من وعود بعد اليوم صباح الطعام عن المفتوح إضرابه علق

 في دخل أنس" ان الهيئة وأوضحت ".الزنازين من وإخراجه عزله بإنهاء

 أخذ وأنه ،13/9/2017 بتاريخ لعزله األول اليوم منذ المفتوح اإلضراب

 ".عزله بإنهاء إال اإلضراب عن يتراجع لن أنه البداية منذ قرار

 بيت مدينة من فلسطيني شاب اعتقال عن الصهيونية، الشرطة أعلنت -

 تصريح على حيازته دون المحتلة يافا مدينة في تواجده أثناء ساحور،

 بالداخل طعن عملية لتنفيذ سكين شراء ، بنيةالعدو سلطات من للدخول

 ".المحتل

 وشوفة اللبد كفر بلدتي بين الواقعة المنطقة الصهيوني، العدو قوات اقتحمت -

 لمنع ترابية بسواتر وأغلقتها المحتلة، الضفة شمال طولكرم مدينة شرق

 .المواطنين مرور

 إنجاز" أن السنوار، يحيى غزة، قطاع في" حماس" حركة رئيس أكد -

 موحدة" أنها مبينا   ،"الحركة لدى عنه رجعة ال إستراتيجي قرار المصالحة

 المصالحة إلتمام يلزم ما كل سنقدم" إنناالسنوار  وقال ".القرار هذا خلف

 إلى منوها   ،"بعرقلتها طرف أو جهة أي من ألحد أسمح ولن االنقسام، وإنهاء

 ".الفلسطيني اإلنقسام في طرفا   تبقى لن حماس" أن

 لجهود المطلقة ودعمهما مساندتهما على والنرويج، بريطانيا من كل أكد -

 .الوطنية المصالحة وإتمام الفلسطيني االنقسام إنهاء

 قرب انفجرت محلي صنع من ناسفة عبوة بأن عبرية، تقارير ذكرت -

 أن دون المحتلة، الضفة شمال جنين مدينة غرب" دوتان ميفو" مستوطنة

 .اضرار أو إصابات وقوع عن ذلك يسفر

 مع مواجهات خالل فلسطينيين شبان أربعة الصهيوني، العدو قوات اعتقلت -

 .المحتلة الضفة شمال جنين غرب جنوب يعبد بلدة في العدو جيش قوات

-  



 

 

 ":إسرائيليا  "
 ،"زمير آيال" الجنرال الصهيوني العدو جيش في الجنوبية المنطقة قائد قال -

 فجبهتها لحظة، أي في للتغير قابل غزة قطاع في العسكري الموقف" إن

 ".وإسرائيل لحماس كليا خاضعة وليست للغاية حرجة

 على الصهيوني،" الكنيست" االحتالل برلمان في" المالية لجنة" وافقت -

 المجالس"لـ( دوالر مليون 8.5) شيكل ألف 600و مليون 30 مبلغ تحويل

 الغربية الضفة في الفلسطينيين أراضي على المقامة االستيطانية" اإلقليمية

 .المحتلة

 أي تفكك لن حكومته إن نتنياهو بنيامين الصهيوني العدو وزراء رئيس قال -

. منهما" إسرائيلي" أي تجلي ولن والجوالن، الغربية الضفة في مستوطنة

 الضفة جنوبي عتصيون غوش بمستوطنة رسمية مراسم في نتنياهو وأضاف

 الوزراء رئيس حكومة قرار أن -الضفة في أقيمت مستوطنة أول وهي -

 السالم يجلب لم غزة في المستوطنات تفكيك شارون أرييل األسبق

 ."إسرائيل"ل

 دول من وعدد" إسرائيل" في شركة 150 إلى رسائل المتحدة األمم بعثت -

 مع تعاملها بسبب السوداء القائمة في إدراجها احتمال من فيها أنذرتها العالم

 .المحتلة األراضي في" اإلسرائيلية" المستوطنات

29 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 أن المدلل، أحمد ،"فلسطين في اإلسالمي الجهاد حركة" في القيادي أكد -

: المدلل وقال .التحرري للمشروع رافعة باعتبارها ملحة ضرورة المصالحة

 وحدتنا خالل من جديد من يقوى أن التحرري الوطني للمشروع نريد"

 ".وقضيتنا مجتمعنا وصال نخرت التي االنقسام حالة وإنهاء

 استقبلت دمشق بأن لندن، في تصدر التي ،"اليوم رأي" صحيفة كشفت -

 حركة في البارزين القياديين أحد اللبناني" هللا حزب" من وبوساطة مؤخرا  

 وحركة السورية الحكومة بين العالقات لعودة ثنائي بحث إطار في" حماس"

 .حركةال في مطلعة مصادر أكدت ما بحسب ،حماس

 دهم حملة في األقل، على مواطنا   20 الصهيوني، العدو قوات اعتقلت -

 .المحتلة الضفة من متفرقة أرجاء في مواجهات، تخللها واسعة واقتحام



 

 

 زياد المحرر األسير جثمان الجمعة، صالة عقب غفيرة جماهير شيعت -

 .لحم بيت في ساحور بيت بلدة في الخطاب بن عمر مسجد من شعيبات

 الدائم عباس محمود موقف" أن ردينة، أبو نبيل السلطة، باسم الناطق أوضح -

 حسب ،"مصدرها كان وأيا   العملية هذه فيها بما العنف أعمال كل إدانة هو

 .تعبيره

 المناهضة اإلسبوعية قدوم كفر قرية مسيرة الصهيوني، العدو قوات قمعت -

( عاما   14) من اكثر منذ المغلق القرية شارع بفتح والمطالبة لالستيطان

 .القرية أراضي على عنوة المقامة" قدوميم" مستوطني لصالح

 المسيل الغاز استنشاقهم جراء اختناق بحاالت المواطنين من عدد اصيب -

 .لحم بيت مدينة في العدو مع مواجهات خالل للدموع

 خالل عليه النار الصهيوني العدو إطالق إثر بجروح فلسطيني، شاب أصيب -

 وسط لالجئين البريج لمخيم الشرقية األطراف على الشبان لعشرات  تجمع

 .غزة قطاع

 الجلزون، مخيم قرب البيرة، – نابلس طريق الصهيوني، العدو قوات أغلقت -

 .مفاجئ بشكل هللا، رام مدينة شمال

 ":إسرائيليا  "
 مدينة في اليهودي المعبد حاخام وهو شناير، مارك الحاخام سيترأس -

 بعد ،2018 عام بداية في البحرين، إلى يهودية بعثة   األميركية، هامبتون

 .خليفة آل عيسى بن حمد الملك قبل من دعوته

ا إن فريدمان، ديفيد أبيب، تل لدى األمريكية المتحدة الواليات سفير قال -  تقدم 

 والفلسطينيين،( الصهيوني الكيان) بين اتفاق إلى التوصل باتجاه تحقق قد

ا  .أشهر بضعة غضون في تنشر أن يمكن تفاصيله أن مبين 

 نوع من الحجم صغيرة استطالع طائرة تحطم الصهيوني، العدو جيش أعلن -

 .المحتلة بالضفة لحم وبيت الخليل بين منطقة في" السحاب راكبة"

 المستوطنين، أحد عن البحث في المساعدة إلى الصهيونية الشرطة دعت -

 .أيام عدة قبل آثاره اختفت والذي



 

 

30 /9 /2017 

 : فلسطينيا  

 استالم أن البردويل، صالح ،"حماس" في السياسي المكتب عضو أكد -

" فتح" هزيمة دون الشراكة مبدأ على يقوم غزة إلدارة" الوفاق" حكومة

 الحكومة وجه في تقفز لن الموظفين مشكلة" أن إلى مشيرا   ،"حماس"أو

 ".الحقا   القاهرة اجتماعات في معالجتها وستتم

 ببحر الفلسطينيين الصيادين قوارب الصهيونية، الحربية الزوارق استهدفت -

 ، دون إصابات.غزة قطاع شمال الهيا بيت

 تخوض حركته أن الجمعة، أمس الحية، خليل حماس حركة في القيادي أكد -

  .المقاومة خيار على الفلسطيني الشعب توحيد أجل من المراحل كافة اليوم

 في الشباب هموم إن" هللا الحمد رامي الوطني الوفاق حكومة رئيس قال -

 أؤكد" هللا الحمد وأضاف ".الحكومة أولويات سلم على تأتي غزة قطاع

 سلم أعلى في تأتي ومشاكلهم همومهم أن غزة قطاع في والشباب للشابات

 دون عباس محمود الرئيس توجيهات وضمن الحكومة وستعمل األولويات،

 ".العمل وفرص التعليم توفير خالل من الشباب لخدمة كلل أو ملل

 أننا" ثقة على إنه هنية إسماعيل( حماس) لحركة السياسي المكتب رئيس قال -

 الضفة في السياسية حياتنا من آثاره وإزالة االنقسام جدار هدم حركة بدأنا

ا الفلسطيني شعبنا إلى وجهها رسالة في هنية، وأضاف ".والقطاع  دعم 

 المصالحة، ملف في اختراق إحداث على قادرون أننا نشعر" للمصالحة،

 تغيرت والدولية واإلقليمية الوطنية فالبيئة مختلفة الراهنة المرحلة حيث

 ".القوية المصرية الرعاية عن فضال  

 ":إسرائيليا  "
 هار" مستوطنة في الفدائية العملية أن العبرية،" هآرتس" صحيفة أكدت -

 قرب خطيرة بجراح رابع وإصابة صهاينة جنود ثالثة لمقتل وأدت ،"أدار

 محتملة غير بل فحسب، مأساوية ليست الماضي، الثالثاء يوم المحتلة، القدس

 عاموس ،"هآرتس" في العسكري المحلل وقال .العسكرية الزاوية من

 ومن فقط بمسدس مسلحا   واحدا   أن حقيقة وصف يمكن: "له مقالة في هرئيل،

 رابع، وجرح مسلحين أمن حراس ثالثة قتل في نجح سابقة، خبرة دون

 ".إحصائيا   منخفض حدوثه احتمال سيناريو تحقق بمثابة

 



 

 

 

 


