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5 /9 /2017 
اقتحام عناصر شرطة العدو "اإلسرائيلي" للمدارس بالقرية بندد "تجمع البعنة الوطني"،  -

ة عكا المحتلة، وتوزيع مواد ترويجية لها. وأكد التجمع في بيان نالتي تقع شرق مدي
مرفوضة وال تخدم إال المؤسسة األمنية صحفي اليوم الثالثاء، أن "هذه الخطوة 

"اإلسرائيلية" وأذرعها ولن تسهم في محاربة العنف وستعود بالضرر على القرية 
 طالبها وهويتهم الوطنية".

6 /9 /2017 
منزال عربيا في النقب  1158قال تقرير "إسرائيلي" إن "السلطات اإلسرائيلية هدمت  -

م". وبين التقرير أن "سياسة هدم المنازل في النقب تستخدم من قبل 2016خالل العام 
 السلطات اإلسرائيلية كأداة إلحباط ومالحقة أهالي النقب". 

اخل الفلسطيني المحتل، أمام مبنى تظاهر عدد من أعضاء اللجنة الشعبية في سخنين بالد -
بلدية سخنين، احتجاجاً على زيارة وزير الداخلية الصهيوني أرييه درعي. وأعرب 
المتظاهرون عن احتجاجهم على الزيارة وسياسة درعي وقراره بشأن سحب الجنسية 

 من مواطنين فلسطينيين خاصة في منطقة النقب.

7 /9 /2017 
 اً ة الصهيوني خفض ميزانية مسرح يافا، بزعم بّثه موادقرر موشيه كحلون وزير المالي -

تحريضية ودعم "اإلرهاب". ووفًقا لقناة كان العبرية، فإن كحلون سيتخذ القرار خالل 
 أيام، وقد يقرر الحًقا إلغاء الميزانية الخاصة بالمسرح للمرة األولى في تاريخ الكيان.

سمري، أن "قوات العدو داهمت منزالً زعمت المتحدثة باسم الشرطة الصهيونية، لوبا ال -
ات من عمره، وضبطت يفي قرية عارة بمنطقة المثلث الشمالي، يعود لشاب بالثالثين

سالحاً وبندقية وأمشاط ذخيرة وكمية من الذخيرة مخبإة في ساحة المنزل". وأضافت 
 اعتقلت الشاب وتم تحويله للتحقيق".   )العدو(السمري أن "قوات 

لشعبية في اللد والمرجعيات الدينية وأئمة المساجد، وأعضاء البلدية العرب قالت اللجنة ا -
في بيان صادر عنها، اليوم الخميس: "لقد أثبت أهالي اللد الكرام حرصاً على العقيدة 
وعلى شعائر الدين، وقالوا كلمتهم بلسان حالهم الرافض رفضا ال يقبل التأويل لكل 

ومساجدنا، وذلك في أعقاب الهّبة الجماهيرية والوقفة اعتداء على ديننا وعلى مقدساتنا 
الشعبية منقطعة النظير، انتصاراً للدين والعقيدة، في وجه كل من تسول له نفسه 
التطاول عليهما". وتابع البيان: "قد آتت هذه الهبة أكلها سريعاً، تجّسد ذلك في االعتذار 

ية اللد على اقتحامه لمسجد الصريح والواضح والذي ال يقبل أي تأويل لرئيس بلد



 

دهمش، وفي تعهده الواضح بعدم محاولة المساس بأي جزئية من جزئيات الوضع القائم 
 في مساجدنا منذ سبعين عاما".

9 /9 /2017 
أعلن النائب أسامة السعدي عن "العربّية للتغيير" في القائمة المشتركة،، عن تقديم  -

في مدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني المحتل استقالته من الكنيست، خالل مؤتمر صحافي 
 .1948عام 

10 /9 /2017 
قال العضو العربي في الكنيست "اإلسرائيلي" طلب أبو عرار عضو لجنة القدس في  -

القائمة العربية المشتركة إن قرار االحتالل "اإلسرائيلي" بإغالق مكاتب األوقاف داخل 
والسيادة األردنية. وأكد أبو عرار  المسجد األقصى "تعد صارخ" على حرمة المسجد

في بيان صحفي أن هذا اإلجراء "اإلسرائيلي" رسالة واضحة أنها عاقدة العزم على 
 ر الوضع القائم بتقسيم األقصى زمانا ومكانا.يتغي

11 /9 /2017 
سليمان، رئيسة "اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة  -وجهت النائب عايدة توما -

القائمة المشتركة) -لجندرّية"، ورئيسة "اللوبي لمجابهة العنصرية" (الجبهةوالمساواة ا
برسالة للمستشار القضائي، أفيحاي مندلبليت، تحمله فيها مسؤولية استمرار نائب رئيس 
الكنيست، النائب يتسلئيل سموطريتش، بالتحريض على الشعب الفلسطيني، وعدم 

 خالل اجتماع مع الوسط الصهيوني .محاسبته على تصريحات سابقة قد ادلى بها 

12 /9 /2017 
هدمت جرافات وآليات السلطات الصهيونية، بحماية قوات كبيرة من الشرطة، منزل  -

 مواطن في قرية األطرش في منطقة النقب المحتلة.

19 /9 /2017 
دشن الجيش األمريكي، قاعدته األولى في الكيان الصهيوني، وذلك في نطاق إحدى  -

سكرية التابعة لجيش العدو في النقب المحتل. وذكرت صحيفة "يديعوت" القواعد الع
العبرية أن "القاعدة العسكرية ستضم العشرات من الجنود األمريكيين ومقرها داخل 

 نطاق مدرسة ما يسمى بـ"الدفاع الجوي" في النقب".

20 /9 /2017 
م��ن قري��ة ب��اط أجب��رت ق��وات اله��دم الص��هيونية الم��واطن إب��راهيم س��المه الص��رايعة  -

الصرايعة، على ه�دم مس�كنه بنفس�ه، وذل�ك تجنًب�ا ل�دفع تك�اليف اله�دم الباهظ�ة للس�لطات 
 الصهيونية.



 

25 /9 /2017 
بعث النائب عن "القائمة العربية المشتركة"، مسعود غنايم، رسالة مستعجلة لوزير  -

وى األمن الداخلي الصهيوني، جلعاد أردان ولمصلحة السجون يطالب فيها فحص شكا
تمديد  عنالمعتقالت المرابطات، وعلى رأسهم المعلمة خديجة خويص والتي تحدثت 

اعتقالها وسط ظروف صعبة وعن التجاوزات التي يرتكبها الحراس وموظفي مصلحة 
 السجون الصهيونية بالتعامل معها.

27 /9 /2017 
السلطة بعث أسرى الداخل في السجون الصهيونية مناشدة إلى "حركة حماس" ورئيس  -

الفلسطينية، محمود عباس، طالبوا من خاللها "إدراجهم في أي صفقة تبادل جديدة قد 
 تبرم ما بين الحكومة اإلسرائيلية والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".

28 /9 /2017 
مر اعتقال ثالثة شبان من سكان مدينة ام الفحم  أسمح جهاز الشاباك الصهيوني، بنشر  -

األيام الماضية، خططوا لتنفيذ عملية اطالق نار داخل المسجد  تم اعتقالهم خالل
األقصى على غرار العملية التي وقعت في شهر رمضان، والتي قتل فيها جنديين 
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