
 

 

 رام هللا مواقف سلطة 

 2017 /سبتمبرشهر أيلول في

1 /9 /2017 

سااردالقيررااياق" نل"النلقادتااا يق لقيتاا ل" ياا لل"قيتداا القالحاا   "قاا القياداا ي ل اا ل -

يلتف هر  لقألخداةلبدنلتد ال تحلقاح   ل" ر سل"رحانلالتست قلقاعتب انل"الديا ل

رعل"ر  ل"قض ةلييديمل ا"الها  لربااةنل"يعيملت" القيتعبالعنلرخ "فلبعضيملغدال

نلقيتف هر  ل  ء لالديا ءل  ياةلالل"ق ال  ل "قالخ صلبثتهل ض ئدةل"قيغي"لقيتف هر  ".

قيضد علقي"طد نل"قي يلرنلآث القاداس ملقيك اثدةلعلىلأبد ءلرعبد نل"خ حةلسك نلقط عل

 غزةلقي دنلدعدر"نلرع د ةلالدركنلقياب"الب ستراقاه لعلىلأ لحعدي".

5 /9 /2017 

ي"در لل876أيقد ل"زقاةلخ ا دةلقيسلطةنلقاقالقير  كملقيحيد"ددةلتثبد لقيرلكدةليد "ل -

رنلأاقض لقير"قطددنلقيفلسطددددنلقي"ققعةل د"بلبد لي منليلرست"طددن.ل"اأ لقيسلطةل

أنل"قيااقالييدال يديلعلىلأنلر لتسارىلردو"راةلقياضا ءل"قير ا كمل ا لئالسااقئدا لها ل

رةلقا ت القيت لتر اسلأبرعلأرك القادتي ك  ل"قي اقئملب قل زءلالدت زألرنلردو"

قيرعبلقيفلسطدد ل"أاضهل"ررتلك تهنل"تاتكبلأ وعلقيخا"ق  ليلا د"نلقيي"ي ل"قيا د"نل

قيااي"ي لقالدساا د ل"قتف قداا  ل دداافنل"تااا"مل اا ل ق لقي"قاا لبتز"دااالرلكدااةلقألاقضاا ل

 تاهنلبعدايقلعانلأ لقا د"نلأ"لربا ي ل"قي ا ئقلقيت ادخدةلقستد يقلالياىلقا"ةلقا ات ال"بلط

 ق د"ددة".

قستابالائدسلقيسالطةلر را"يلعبا سنلبرااالقيائ ساةل ا لاقملسنلائادسلقيل داةلقيي"يداةل -

علااىلآخااالرساات يق لقأل"ضاا عل اا لقألاقضاا للهيلحاالدبلقأل رااالبدتااالراا "ادا.ل"أطلعاا

قي  دابلقيفلسطدددةنل"رع دا ةلقيراعبلقيفلساطدد ل ااقءلقا ات ا.ل"راييلعبا سلعلاىلأنل

قيفلساااطدد لرلتااازملبحااادعلقيسااا ملقياااا ئملعلاااىلربااايأل اااالقياااي"يتدنلالديااا ءلقا ااات ال

"الق رةلقيي"يةلقيفلسطدددةلقيرساتالةل"ع حارتي لقياايسلقيرااقدةلعلاىل اي"يلل"قاساقئدل "

 .1967ع مل

8 /9 /2017 

ق الد ئبلائدسل اكةل" تح"لر را"يلقيعا ي"انلالنلائادسلقيسالطةلر را"يلعبا سلسا"فل -

دطاحلخ الخط بهل ا لقاراملقيرت ايةلقضا د لأس سادةلرتعلااةلب ااقئمل ك"راةلقا ات ال

ضااايلقيراااعبلقيفلساااطدد نل"رساااحيةلتااا" دالقي ر داااةلقيي"يداااةلياااهل"يرايسااا تهلقاسااا ردةل

قاراملقيرت ايةنل"رلافلقاساتدط نل"قااقاق لفلسطدنل  لي"قيرسد دةنل"قيعض"دةلقيك رلةل

قارملقيرت يةلقيرتعلاةلبهل"كدفدةلتطبداي .ل"أر القيع ي"الاليىلأنلردحلقيرسات"طددنلسالطةل

اليقاةلقيبليةلقيايدرةل  لقيخلدانلر  "يةلرنلدتدد ه"لاستثر القيرد خلقيس ئيليفاضلقيرزدايل

 لرغلاااقلأرااا ملقا ااات الرااانلقي"قااا ئعلعلاااىلقألاضنلرراااييقالعلاااىلأنلقيبااا بلقيفلساااطدد

 "قاساقئدل ".



 

 

9 /9 /2017 

كرفلأرادنلساالقيل داةلقيراكزداةلي اكاةل" اتح"ل باداالقيا ا"بنلقنلقيل داةلقيراكزداةل -

ستعايلق تر ع ليي لد"ملقاثددنلقيراباالبائ ساةلر را"يلعبا سلقباالت" ياهلالياىلدد"دا"ا ل

اقئدل "ل ا لقألاقضا ليرد قرةلقيت اك  لقيفلسطدددةل  لقي رعدةلقيع رةل"قيتحعديل"قالسا

ب الض  ةلاليىلقي"ضعلقيايقخل لقيفلساطدد .ل"قساتبعيلقيا ا"بلعاايلياا ءلث ثا للئقير تلة 

باادنلعباا سل"دودااا لقألرادكاا لي"د ياايلتاقراابنل"ائاادسل"زاقءلقا اات ال"قالساااقئدل "ل

بددا ردنلدتدداا ه"نلعلااىلهاا رعلق تر عاا  لقي رعداةلقيع رااةليارااملقيرت اايةلقيرزرااعلعااايه ل

 أدل"ا/سبتربالقي  ا ل  لدد"د"ا .لردتحفلريا

لرفاا  ال"قاافلرخححاا  لداا ي لقألساادال - قاااالائاادسلقيساالطةلر راا"يلعباا سنلبرااكام

قلالغ قهل"رطبهلعلىلخلفدةل"ق" هلاليىل  دبلالضاقبلقألساىل قيفلسطدد لقير يدةنلتريديا

 ل.قألخدال"الضاقبلقي ادةل"قيكاقرة"

10 /9 /2017 

يدااا طقلب ساااري لأسااا رةلقيا"قسااار نل"حااافلعضااا"لقير لاااسلقيثااا"ا لي اكاااةل" اااتح"نلق -

تحاااد   لعضاا"لقيركتاابلقيسد ساا لي اكااةل" راا س"لر راا"يلقيزهاا انل اا"القير لااسل

قياا"طد ل"ردورااةلقيت ادااالقيفلسااطدددةله "ردااة.ل"قاا القيا"قساار ل اا لباداا ر لدباا لعبااال

تلفزداا"نل لسااطدننلالنلتحاااد   لقداا يق ل راا سلت اا "الالضااع فلقيترثدااالقيفلسااطدد ل

دااانل"قيترااكد لبياا  لقيراااعدةنل"قضااع فلقيرفاا "ضلقيفلسااطدد نلقيرترثااالبردورااةلقيت ا

"قيا"الأر ملقير ترعلقيي"ي لالنل"قيفلسطددددنلرداسر"ننل"النلر ر"يلعب سلالدرثالقيكال

 قيفلسطدد "نلخ حةلقبدالقدعا يلقي رعدةلقيعر"ردةلردتحفلقيريالقي  ا .

كاةل اتحنلقا ترا عل"حفلقييكت"ال  دزلأب"لعدطةنلد ئبلأردنلسالقير لسلقيثا"ا لي ا -

   لقط علغزةلب الد  ب .لل" اكةلقي ي يلقالس ر "قي  لُعاينلبدنل اكتهل"قد يةل

12 /9 /2017 

ر ا لررثل"نلاسرد"نلعنلقيسالطةلقيفلساطدددةل"قياطا علقيخا صل ا ل فاال"يقعلقيعادايل -

 ب دعلقا ت انل"سردالكد"ف"نلبعيلقدتي ءلخيرتهلب ااتب طلقيعسكا ل"قالساقئدل ".

13 /9 /2017 

ق ترع لقيل دةلقيراكزدةلي اكةل" تح"نل  لراالاقملسنلبائ سةلر ر"يلعب س.ل"ب ث ل -

 اا لقيعيداايلراانلقألراا"القي اكدااةل"قيسد ساادة.ل"د قراا لبرااكالخاا صلقيت ااا لقيفلسااطدد ل

قيااا يمل اا لقألرااملقيرت اايةل"خطاا بلقيااائدسلقيياا ملأراا ملقي رعدااةلقيع رااةليارااملقيرت اايةنل

 "قدبلقيع قةلرعلقي"اد  لقيرت يةلقألرداكدةل"قا تر علقيا يمل ا للبعضلب اض  ةلقيى

 دد"د"ا لبدنلعب سل"قيائدسلقألرداك لي"د ييلتاقرب.



 

 

14 /9 /2017 

أكي لقيل دةلقيتدفد دةليـ"ردورةلقيت ادا"لا ضي لقيرطلقليـ"قي ل"القادتا يدة"ل" يا ل ا ل -

اقراابلالدياا ءل"قيحاااقعلايلعلااىلتسااادب  لبرااحنلخطااطلقيااائدسلقألرادكاا لي"د ياايلت

قالساقئدل ".ل"ريي لقيل دةل  لق تر علعايتهلرس ءلأرسلقألابع ءلبائ سةلل–قيفلسطدد ل

ر ر"يلعب سنلعلاىلا ضاي لي لا"الرا لدسارىل"قيي"ياةل ق لقي اي"يلقيروقتاة"لأ""قيي"ياةل

بدواا ردن"نلأ لدواا مل"قألباتي دااي"لأ"ل"قي كااملقياا قت لقير"سااع"نل"قياا  لدكاااسل"دعرااقل

 "ك ي ل"قي القالقلدر "ل" الر لدسرىل"قيت سدد  لقالدس ددة".لقا ت ان

قاا العضاا"لقيل دااةلقيراكزدااةلي اكااةل ااتحنلي.لر راايلقرااتدةنلالنلاليااا ءلث ثداا ال لسااطددد ال -

أرادكد ال"الساقئدلد ا"نل"الثد ئد البدنلر ر"يلعبا سل"بددا ردنلدتددا ه"لساد اىلخا العاايل

 لح ف لبااقملسنلأنلائادسلقيسالطةلسادت" هلي"اةلقألرملقيرت ية.ل"أكيلقرتدةل  ل يد

أدلاا"الل20اليااىلدد"داا"ا ليلرراا اكةل اا ل لسااةلقألرااملقيرت اايةنل"ساادك"نلخط بااهلداا"مل

لقي  ا .

17 /9 /2017 

ق الد ئبلائدسل اكةل تحلر ر"يلقيع ي"الالنلقألدب ءلقيت لتت"قايلرنلقيا هاةلبراحنل اال -

ك د لقألخب اليقداةل"ح د ة".لل اكةل" ر س"لقيل دةلقاليقادةل  لغزةل"أرالربرالالن

"أض فلقيع ي"ال  لتحادحلال قعةلح" ل لسطدنلقياسردةل"الداديلقيتساعلبراحنلرا ل

دت"قايلرنلأخب الالالبعيلقيتحكيلردي نل"أعتايلأدهلسدك"نليد لت"قحاالقيدا"ملراعل" ايد ل ا ل

 رحالرنلأ التسلدطلقيض"ءلعلىلر لتملقيت"حاليه".

كةل تحلعزقملقأل رينلب سات  بةل را سل"الع ديا لعانلا بلعض"لقيل دةلقيراكزدةلي ا -

 ااالقيل دااةلقاليقادااةل اا لقطاا علغاازةنل"يعاا"ةلقي ك"رااةليرر اسااةلعرلياا ل اا لقياطاا عنل

"قير"ق اةلعلىلال اقءلقادتخ ب  .ل"أر القأل ريل  لتحادحليـل""  "نلقيد"ملقأل اينلالياىل

علائاادسل ياا زلق تر عاا  لرط"يااةلعاااي لباادنل" اايل اكااةل ااتحلقيرت"ق اايل اا لقيااا هاةلراا

قيرخ باق لقيرحاادةلقيا"زدالخ يايل ا"ز نلتامل ديا لقساتعاقضلقي يا"يلقيرت"قحالةلقيتا ل

ق ر لبي لرحالقيراداةل"قيت لكا نلآخاها لياا ءقتيملراعلقدا يةل اكاةل را سل"قيتا لأي ل

اليىلالحيقال اكةل ر سلبد د لأعلد ل دهلحب حلقيد"ملقأل ينلقااقال االقيل داةلقاليقاداةل

 ل ا لقطا علغازةنل"يعا"ةل ك"راةلقي" ا قلقيا"طد ليلعا"يةليرر اساةلقيت لسبقلأنلراكلتي

 أعر يي لقيطبدعدةل  لقياط عنل"قير"ق اةلعلىلال اقءلقدتخ ب  لائ سدةل"ترادعدة.

عّبالائدسلقيسلطةلر ر"يلعب سنلعنلقاتد  هلي تف قلقي  لتملقيت"حالاليداهلرانلخا ال -

ي" اا قلقياا"طد لراانلرر اسااةلقي ياا"يلقيرحااادةلي ااالقيل دااةلقاليقادااةنل"تركاادنل ك"رااةلق

 ح  د تي ل  لقط علغزةنل"ال اقءلقادتخ ب  لقيائ سدةل"قيترادعدة.

أشار الناطق باسم األجهزة األمنية اللواء عدننا  مدمير ف فدي تدريدنة لد  عبدر موقد   -

موق  فيسبوكف إلى أ  "القيدانة الللسدطينية امدا لدم تقبدل بالمدلة الدربيدة سد  ا    در 

ية ال اامةف فهي ل  تقبلد  فدي قطداز  دزة  تدى لدو اسدت ل ب دل موازيا لس ح الشرع

 المقاومة".



 

 

18 /9 /2017 

ق ترااعلائاادسلقيساالطةلر راا"يلعباا سلرااعلقيااائدسلقيرحااا لعباايقيفت حلقيسدساا نلعلااىل -

يل رعدااةلقيع رااةليارااملقيرت اايةل اا لريددااةلدد"داا"ا لل72هاا رعلق تر عاا  لقيااي"اةلقيااـ

نل"قالسااقئدل "  لواالقساتراقالقيتحاعديللقألرادكدة.ل"ب  لقيائدس نلر رالقيتط"اق 

 "قي ي"يلقيرب "يةلالعط ءلي عةليعرلدةلقيتس"دة.

19 /9 /2017 

ط يبلعض"لقيل دةلقيراكزدةلي اكةل" تح"لر ريلقرتدةنل ك"رةلقي"  قلقي"طد لبائ سةل -

اقراا لقي راايلسلب يت" ااهلاليااىلقطاا علغاازةل اا"اقالاساات ملري رياا .ل"قعتبااال اا ل اايد ل

ثددننلأنلر ل اىل  لقيا هاةلرانلالعا نل اكاةل" را س"ل االي دتيا لح ف نلأرسلقال

 قاليقادةل  لقط علغزةل"يع"تي ل ك"رةلقي"  قلقي"طد لاست ملري ري ل"أرالريمل يقا".

20 /9 /2017 

اأىلر ر"يلعبا سلخا ال لساةلقيرب  ثا  لراعلقياائدسلقألرداكا لي"د يايلتاقرابلعلاىل -

قيرت ااايةلأنل"ت اداااقلقيسااا ملرااانلرحااال تد للهااا رعلق تر عااا  لقي رعداااةلقيع راااةليارااام

 "رحل ةلالساقئدا"نلربيد ال"ثاتهل  لتحردملتاقربلعلىلت ادقلقيس م".

قاا الائاادسلقيساالطةلر راا"يلعباا سنل"الدااهلال قليرااالخداا القيااي"يتدنلساادط يبلب ا"قداا ل اا ل -

 لسااطدنلك رلااة"نلروكاايقالأنل"قسااتراقالقاسااتدط نل"قيتدكااالي ااالقيااي"يتدنلدرااكالخطاااقال

 علىلقيرعبدنلقيفلسطدد ل"قالساقئدل ل"دفاضلراق عةلر رلة".ل اداد 

22 /9 /2017 

اداا ضلقيراا يك نلالنل"تاايقعد  لقألباتي داايل"تاايردال اااللقيساالطةنقاا ال"زدااالخ ا دااةل -

قيي"يتدنلخطداةل يق".ل"أضا فلالنل"هدا  لال ر عا لي"يدا ل ا"الر"ضا"عل االقياي"يتدننل

"أنل لسطدنلعرل ليسد"ق لط"دلةليل"حا"الالياىل يا لقال را ع.ل" ا ل ا التاملقيتاق اعل

دالعانل االعدهلرنلقبالقير ترعلقيي"ي نل اد نلسا"فلدااعل ا لخطدئاةلكبدااةنلألنلقيباي

قيي"يتدنله لقيي"يةلقي"ق ية.لأ لالر لطادقلقييدرااقطداةنل"ب يتا ي لرانل دا لقيايدرغاق د ل

 "ه قلينلتابالبهلالساقئدا".ل-"عييلقيسك نلسدحبحلد نلأغلبدةل  ل ي لقيبليلقي"ق يل

25 /9 /2017 

نلقيلبد ددةنلأنلائدسلقيسلطةنلر را"يلعبا سنلسادعلنلعانلد ا حل«قيلـ"قء»ق ي لح دفةل -

رحاا ي ةلاساارد الراانلقطاا علغاازةل اا لزداا اةلباايألقالعاايقيليتاتدبياا لي"نلقالعاا نلعاانلقي

 ر"عيه نلألدي لت ت جلاليىلتاتدب  لأرددةلخ حةل يقانلب سبلق"القيح دفة.

أكيلعض"لقيل دةلقيراكزدةلي اكةل" تح"نل"رسو"الرلفلقيرح ي ةل ا لقي اكاةنلعازقمل -

ةلقألساب"علقيراباالاسات ملري ريا لقأل رينلأنل" ك"رةلقي"  قلقي"طد لستت" هلالياىلغاز

   لقياط عل" ا اليلا د"ن".



 

 

ق الائدسلقي"زاقءلاقر لقي ريلسلالنلت" ياهلقيراااالالياىلقطا علغازةلقألساب"علقيراباال -

دستييفل"قي"ق"فلعديلك  ةلقيوا"فلقيت لستعرال ك"رت ل ا لوليا ليرع ي اةلتايقعد  ل

أكاايلقي راايلسلخاا الكلرتااهل اا لقي حاا ال"قاداساا مل"قيعااي"قنلقالساااقئدل لقيرتكاااا".ل"

ق تر علر ر"عةلقيعرالقألرد لعلىلقيرست"ىلقاستاقتد  ل  لأاد  ل  لقيضفةلقيغابدةل

أنل ك"رتااهل"تعرااال  هاايةلعلااىلتاا يدالأكبااالقيعاباا  لقييقخلدااةلقيتاا ل"ق ياا لررااا"عد ل

 قي"طد ل"عرلد لقيروسس ل"ه"لقاداس ملقيك اث .

26 /9 /2017 

عب سلخلدةلأزرةلبائ ساتهلتضاملخرساةلرانلأهاملقيرساو"يدنللركالائدسلقيسلطةلر ر"ي -

  لقيسلطةل" اكةل تحليإلراقفلعلاىلتدفدا لقتفا قلقيرحا ي ةنل" اا اليلتف هرا  لقألخدااةل

   لقيا هاة.

ب  لعض"لقيل دةلقيراكزدةلي اكةل تحنلعزقملقأل رينلآخالقيرست يق لرعلريداليقئاةل -

قاددسا نل"ائادسلبعثاةل ري"اداةلأير ددا لل لسطدنل  ل"زقاةلقيخ ا داةلقألير دداةنلأ"اج

قات  يدةلبداديلكد"ب ا نل"قيادحالقيفادس لقيع مل  لقيايسلبددالك"تر اي.ل"قستعاضل

قأل ريلطبدعةلقأل"ض علقياقهدةل"قيرسات يق لقيسد سادةنل"قيعاققداالأرا ملعرلداةلقيسا منل

 .ي ة"قيت لدركالقاستدط نلأخطاه نل"أبازلقيتط"اق لقيرتعلاةلبرلفلقيرح 

اقراا لقي راايسنلأنلقي ك"رااةلقاااا لترااكدالعااييلراانلقيل اا نللأعلاانلائاادسلقياا"زاقءلي. -

قي"زقادةلقيت لتختصلبتسلملقيرعا بال"قألرانل"قياي"قئالقي ك"رداةل"رع ي اةلآثا ال"تبعا  ل

قاداساا مل"ك  ااةلقياضاا د لقيا د"ددااةل"قاليقادااةلقيد  رااةلعاانلقاداساا مل"راا لتاتاابلعلدااهلراانل

 ت يد  ليقخلدة.

28 /9 /2017 

ف في « ماس»وم  رئيس السلطة م مون عباس ث ثة شروط إمافية للمصال ة م   -

لد  يقبدل بد   »وقت يستعن في  وفن أمني مصدر  للتوجد  إلدى قطداز  دزةف وهدي أند  

ف فدددي إشدددارة إلدددى نور «وجدددون أو نور لقطدددر أو أ  نولدددة أو جهدددة بعينهدددا فدددي  دددزة

النائدددح م مدددن ن ددد  ف بعدددن  «فدددت »مسدددتقبلي لدددزعيم التيدددار احصددد  ي فدددي  رادددة 

فدي القداهرة قبدل ث ثدة أشدهر. وشدرط «  مداس»التلاهمات التي توصل إليها ن    و

ف فدي إشدارة إلدى أ  ال اومدة «أال يتم تادرار تجربدة  دزح هللا اللبنداني»عباس الثاني 

علدى أر  الواقد  فدي القطداز. « فعليدا  »ت ادم «  ماس»فيما  راة « صوريا  »ت ام 

عددنم السددماح بوصددول أ  مسدداعنات ماليددة مدد  أ  »بدداس الثالدد  فددي ويتمثددل شددرط ع

 جهة اانت إلى القطاز إال عبر  اومة التوافق الوطني".

29 /9 /2017 

أ"ضحلقيد طقلب سملقيسلطةنلدبدالأب"لايددةنلأنل"ر"قفلر را"يلعبا سلقيايقئملها"لاليقداةل -

 بدا .كالأعر القيعدفلبر ل دي له  لقيعرلدةل"أد الك نلرحياه "نل سبلتع



 

 

30 /9 /2017 

ق الائدسل ك"رةلقي"  قلقي"طد لاقر لقي ريلسل"النلهر"ملقيرب بل  لقط علغزةلتحت ل -

علىلسلملأ"ي"د  لقي ك"رة".ل"أض فلقي ريلسل"أوكيليلر ب  ل"قيرب بل  لقط علغازةل

أنلهرااا"ريمل"ررااا كليملتاااحت ل ااا لأعلاااىلسااالملقأل"ي"دااا  نل"ساااتعرالقي ك"راااةل"ضااارنل

عب سلي"نلرلالأ"لكلاليخيرةلقيرب بلرنلخ الت" دالقيتعلدمل" اصلت" دي  لقيائدسل

 قيعرا".

 

 

 


