
 

 

 أحداث القدس المحتلة

 2017 أيلول/سبتمبرفي شهر 

4 /9 /2017 

 كمال الشيخ ،48 المحتلة فلسطين في اإلسالمية الحركة رئيس نائب كشف -

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

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

 ."اإلسرائيلي" االحتالل لصالح المقدسيين عقارات بشراء قامت

5 /9 /2017 

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

 فرضت، والمستوطنين لصالح المحتلة، القدس مدينة جنوب جراح الشيخ

 المؤدية والمحاور عائلةال منزل محيط في أمنًيا طوًقا اإلخالء عملية خالل

 .المنزل مكان إلى الوصول من والمواطنين الصحفية الطواقم ومنعوا إليه

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

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

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

 .وامتيازاتها الكنائس حقوق ويضمن المقدسة المواقع يحكم

7 /9 /2017 

 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

8 /9 /2017 

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

 فيه اكدوا بياناً " 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 جداً  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 تطبيعياً، مهرجاناً  باعتباره المهرجان، في المشاركة

  ".إسرائيلية"

9 /9 /2017 

 المسيحية والطوائف األرثوذكس، الروم طائفة أبناء من المئات شارك -

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

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

 ومؤسساته لالحتالل األرثوذكس للروم القدس كنيسة أمالك وتسريب

 .االستيطانية

11 /9 /2017 

 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 الفتاً  تجريف، أعمال بتنفيذ وشرعت اليوسفية،

 ".1967 عام القدس معركة خالل ارتقوا شهيد 400

 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



 

 

19 /9 /2017 

 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

26 /9 /2017 
 

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

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

 .األسباب

 

 

 


