موقع
مدينة القدس

القدس صمود ومواجهة
ﺗقرير ﺗوثيقي لنقاط
املواﺟﻬة يف القدس
نيسان 2021

إعداد:
كمال الجعبري

نقاط االشتباك

األسبوع الثاني
()2021/4/14 – 8

األسبوع األول
()2021/4/7 – 1
املواقع

املواقع

الخميس  4/1ال يوجد

الخميس  4/8البلدة القديمة ،سلوان

الجمعة  4/2العيساوية

الجمعة  4/9حي الشيخ جراح ،سلوان

السبت  4/3عناتا ،حزما ،العيساوية ،قطنة

السبت  4/10العيساوية ،سلوان

األحد 4/4

العيساوية ،مخيم شعفاط ،حزما

األحد 4/11

ال يوجد

االثنين  4/5الجيﺐ ،حزما

االثنين  4/12باب العامود

الثالثاء  4/6بير نباال ،بيت إكسا

الثالثاء  4/13عناتا ،باب العامود ،باب الساهرة،
ساحة البراق

األربعاء 4/7

ال يوجد

طبيعة االستهداف

األربعاء  4/14باب العامود ،باب الساهرة ،الرام

طبيعة االستهداف

2

2

زجاجات حارقة ومفرقعات

زجاجات حارقة

alquds-city.com

األسبوع الرابع
()2021/4/31 – 23

األسبوع الثالث
()2021/4/22 – 15
املواقع

املواقع

الخميس  4/15باب العامود ،باب الساهرة

الجمعة  3/23باب العامود ،حي الصوانة ،الطور،
العيساوية ،حي الشيخ جراح،
البلدة القديمة ،سلوان ،وشارع
صالح الدين ،حاجز قلنديا.

الجمعة  4/16باب العامود ،باب الساهرة ،الشيخ جراح
السبت  4/17الطور ،حزما ،باب العامود ،باب الساهرة

السبت  3/24راس العامود ،باب الساهرة ،باب
العامود ،حاجز قلنديا ،حزما،
العيزرية ،عناتا ،سلوان ،العيساوية،
مستوطنة ،شارع بار إيالن.

االثنين  4/19حي الثوري ،باب العامود ،باب جديد

باب العامود ،بيت حنينا،
العيساوية ،مستوطنة التلة
الفرنسية ،باب حطة داخل أسوار
البلدة القديمة ،محيط حاجز قلنديا،
باب الساهرة.

األحد 4/18

باب الساهرة ،باب العامود

الثالثاء  4/20باب العامود
األربعاء  4/21باب العامود ،حزما ،مستوطنة
(النبي يعقوب) ،شارع يافا
الخميس  4/22باب العامود ،الصوانة ،الطور ،شارع
يافا ،وادي الجوز ،حي الشيخ جراح،
حزما ،البلدة القديمة ،محيط
الجامعة العبرية ،العيساوية

طبيعة االستهداف:

األحد 3/25

االثنين  4/26باب العامود ،باب حطة ،باب املغاربة،
العيساوية ،الطور ،مستوطنة (بيت
أوروت) ،مستوطنة (جيلو).
الثالثاء  4/27باب العامود ،الطور
األربعاء  4/28باب العامود ،الشيخ جراح ،وادي
الجوز ،بيت صفافا.
الخميس  4/29باب العامود ،الطور

14

1

زجاجات حارقة
ومفرقعات

عمليات طعن

الجمعة  4/30باب العامود ،املسجد األقصى

طبيعة االستهداف:

10
زجاجات حارقة
ومفرقعات

alquds-city.com

مجمــوع نقــاط االشتبــــــاك يف
القــدس خالل شــهر نيســان :2021
عدد النقاط التي
شهدت استخدام
زجاجات حارقة
ومفرقعات

101

28

عدد النقاط التي
شهدت تنفيذ
عمليات طعن

1

توزيــع نقــاط االشــتباك ىلع
مناطــق القــدس:

19

10

باب العامود

العيساوية
ومحيط
مستوطنة
التلة الفرنسية
والجامعة العبرية

8

7

7

الطور ومحيط املسجد األقصى
مستوطنة (بيت ومحيط البلدة
القديمة
أورورت)

حزما

33

4

6

7

باقي مناطق
القدس

قرى شمال
غرب القدس

باب الساهرة

سلوان وراس
العامود

alquds-city.com

أهــداف نوعيــة لالحتــال تــم
اســتهدافها يف نيســان  2021يف
القــدس
برج مراقبة حاجز مخيم شعفاط العسكري

مبنى وزارة العدل

أحراش الجامعة العبرية

شارع (بار إيالن)

البؤر االستيطانية الجديدة يف الحارة
الوسطى (سلوان).

تجمعات املستوطنين يف ساحة البراق

مبنى محكمة االحتالل املركزية

نســبة االرتفــاع يف تســجيل نقاط
املواجهــة يف القــدس باملقارنــة
مــع آذار :2021

%60

املصادر
 املكتب اإلعالمي لحركة املقاومة اإلسالمية (حماس) يفالضفة الغربية.
 شبكة فلسطين أونالين. يوميات األخبار يف (املركز الفلسطيني لإلعالم  +موقعمدينة القدس  +وفا).
 متابعة الرصد امليداني من مصادر مقدسية وصحفيينمقدسيين.
 -شبكة قسطل اإلخبارية.

alquds-city.com

