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 في الضفة الغربية"املقاومة  عمالالتقرير الدوري ل “

 م 2022 أيلول  /سبتمبر  لشهر 

الغربية الضفة  واتساعا    شهدت  تناميا  املحتلة  العملوالقدس  أشكال  بشكلها ال الحتالل  ل   املقاوم  في   
ً
خصوصا سرائيلي، 

و   املسلح، 
ً
في   انتشارا ويتنافسون  مواجهته،  على  وجرأة  أكثر شجاعة  بأنهم  االحتالل  يصفهم  الذين  الفلسطينيين  للمقاومين 

 التصدي لجنوده وتنفيذ عمليات فدائية ضده. 

ملحوظا في أعمال املقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خالل شهر سبتمبر أيلول املاض ي، حيث وسجلت الضفة الغربية ارتفاعا  

( آخرين، بعضهم بجراح  49وإصابة )   واحد  ( عمال مقاوما، أدت ملقتل إسرائيلي 833)   - معطى-علومات الفلسطيني  رصد مركز امل

 خطرة.

، بينما أصيب وحدها  ( منهم في محافظة جنين 10( محافظات مختلفة، ) 6( مواطنا فلسطينيا بينهم مقاومون، في ) 19واستشهد ) 

 ( آخرين.  359) 

، حيث بلغت عمليات إطالق النار على أهداف االحتالل  
ً
وشهدت عمليات االشتباك املسلح مع قوات االحتالل تصاعدا ملحوظا

أبرزها عملية إطالق النار ( عملية منها في جنين ونابلس على التوالي، كان  28،  30( عملية، ) 75التي جرى رصدها من قبل املركز ) 

الرحمن هاني صبحي عابد    عاما( وعبد  23، التي نفذها الشهيدان أحمد أيمن إبراهيم عابد ) نبجني  البطولية قرب حاجز الجلمة

(، والتي أدت ملقتل ضابط في جيش االحتالل.  22) 
ً
 عاما

(،    23كما نفذ الشهيد محمد أبو جمعة ) 
ً
سكان الطور شرق القدس املحتلة، عملية طعن بطولية قرب حاجز بيت سيرا  من  عاما

 برصاص جنود االحتالل. ( م8) ، أدت إلى إصابة جنوب غرب رام هللا
ً
 ستوطنين، وارتقاء املنفذ شهيدا

( عملية زرع أو إلقاء 21( عملية، و) 2( عملية، وعمليات الدهس أو محاولة الدهس ) 2وبلغت عمليات الطعن أو محاولة الطعن ) 

( عمليات حرق  6معدات عسكرية، و) و يم مركبات  ( عملية تحط 27زجاجات الحارقة، و) لل ( عملية إلقاء  34العبوات الناسفة، و) 

 ( عمليات إلقاء مفرقعات نارية. 10، و) منشآت وآليات وأماكن عسكرية

 ( والقدس  الضفة  و) 17وشهدت  شعبية،  مظاهرة  املستوطنين،  80(  العتداءات  مقاومة  عملية   ) ( إلى  مواجهة 310إضافة   )

 لالحتالل بأشكال متعددة. 

نابلس   ) وقد سجلت محافظات  التوالي  بلغت على  املقاومة، حيث  في عمليات  ( 135،  139،  190والقدس والخليل أعلى وتيرة 

 عملية. 
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 : الشهرخالل   عمال املقاومةال ( 1جدول رقم )  فاصيل املواجهات بالرقام:ت

 9/2022شهر العمل املقاوم 
 املؤشر 

 (مقارنة بالشهر السابق)

57    نار  إطالقعمليات    

  2 محاولة طعن عملية طعن أو 

  2 عملية دهس أو محاولة دهس 

  21 عبوات ناسفة  إلقاءعمليات زرع أو 

  27 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية

  6 حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية

  248 حجارة  إلقاء

  34 زجاجة حارقة  إلقاء

  10 مفرقعات نارية  إلقاء

  310 مواجهات بأشكال متعددة 

  80 مقاومة اعتداءات مستوطنين 

  17 مظاهرات ومسيرات 

  1 إضراب 

383 املجموع    
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 السرائيلي  االحتاللخسائر  •

 البشرية   االحتالل( إحصائية خسائر 2جدول رقم ) 

 

 

 يون الشهداء والجرحى الفلسطين -1

 ( إحصائية الشهداء والجرحى الفلسطينيين 3رقم ) جدول 
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 مناطق تمركز املواجهات:  •

 ( توزيع العمال املقاومة حسب املناطق 4جدول رقم ) 
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 5       5 1    11 اريحا

 50 1 1 1 6 2 7 53 7  1 6 135 الخليل 

 58 8 3 1 5 2 3 53 5   1 139 القدس 

 13   1 5  4 14 9   1 47 بيت لحم 

610 جنين   30   3 12    10   51 

 49  1 6 9 1 4 42 9  1 6 128 رام هللا 

 2 1   1  1 4 5 2   16 سلفيت 

 4    1   1 3   3 12 طوباس

 1       1 2    4 طولكرم 

 12  4 1 6 1 2 15 4    45 قلقيلية 

 66  8 1 1  6 48 32   28 190 نابلس

383 إجمالي   75 2 2 80 248 27 6 34 21 17 10 131  

 

 

%1, 11, اريحا

%16, 135, الخليل

%17, 139, القدس

%6, 47, بيت لحم

%13, 105, جنين

%15, 128, رام هللا

%2, 16, سلفيت

%1, 12, طوباس

%1, 4, طولكرم

%5, 45, قلقيلية

%23, 190, نابلس

وتيرة األعمال المقاومة حسب المناطق
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 البشرية حسب املناطق االحتالل( توزيع الشهداء والجرحى الفلسطينيين وخسائر 5جدول رقم ) 

 سرائيلي إقتيل   سرائيلي إجريح  شهيد فلسطيني  جريح فلسطيني  املنطقة 

     اريحا

  13 1 33 الخليل 

  3  34 القدس 

   2 8 بيت لحم 

 1 1 10 84 جنين 

  16 3 23 رام هللا 

  2 1 2 سلفيت 

  7 1  طوباس

    2 طولكرم 

  5  52 قلقيلية 

  2 1 121 نابلس

91 359 املجموع الكلي   49 1 
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 أبرز الحداث خالل الشهر   •

 ( أبرز الحداث خالل الشهر 6جدول رقم ) 

 تفصيل الحدث  املحافظة  الحدث  التاريخ 

، ومجموعات املقاومة التي تصدت االحتاللشهد مخيم بالطة اشتباكات عنيفة بين قوات  نابلس  نار إطالق 9/1/2022

 لالقتحام

 في حي سطح مرحبا في البيرة  االحتالل مـــقاومون يشتبكون مع قوات  رام للا  نار إطالق 9/1/2022

  االحتاللقوات  انسحابببلدة اليامون بعد  االحتاللاشتباك مسلح بين مقاومين وقوات  جنين نار إطالق 9/1/2022

 من بيت عائلة الجعبري 

 لجيش  إطالق بيت لحم  نار إطالق 9/1/2022
ً
 حسنة جنوب غرب بيت لحم قرب عقبة االحتاللنار استهدف حاجزا

 على شارع األنفاق قرب بيت جاال غرب بيت لحم.شبان يلقون زجاجات حارقة  بيت لحم  زجاجات حارقة 9/1/2022

 شبان يلقون عبوة متفجرة "كوع" نحو حاجز الجلمة شمال شرق جنين جنين عبوات ناسفة 9/1/2022

 مستوطن بجراح جّراء رشق مركبة بالحجارة قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية  إصابة قلقيلية حجارة إلقاء 9/1/2022

ها  انسحاب قرب بلدة سيلة الحارثية غرب جنين خالل  االحتاللنار استهدف قوات  إطالق جنين نار إطالق 9/1/2022

 من اليامون 

 نار تجاه مستوطنة كوخاف يعقوب في القدس  إطالق القدس  نار إطالق 9/2/2022

 املتوغلة في بلدة برقين جنوب مدينة جنين  االحتاللنار يتسهدف قوات  إطالق جنين نار إطالق 9/2/2022

9/2/2022 
عملية طعن أو  

 محاولة طعن
 الخليل 

عملية طعن نفذها الشهيد فادي محمد غطاس عند مفترق بيت عينون شمال شرق 

أحد جنود االحتالل بجراح متوسطة وارتقاء املنفذ برصاص   صابةالخليل، أدت ل 

 االحتالل. 

9/2/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
شاب يحطم مركبة مستوطن بعد اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين في قرية النبي  القدس 

 صموئيل شمال غرب القدس.

مستوِطنة جّراء رشق مركبة إسرائيلية بالحجارة قرب بلدة ديراستيا شمال غرب  إصابة سلفيت حجارة إلقاء 9/3/2022

 سلفيت.

، قرب  لالحتاللنار استهدفت حافلة  إطالقخطرة، في عملية  إصابةجنود، بينها  7أصيب  طوباس نار إطالق 9/4/2022

 غور األردن. 

مقاومون يلقون عبوة ناسفة محلية الصنع " كوع " تجاه نقطة عسكرية تابعة لجيش  رام للا  عبوات ناسفة 9/4/2022

 االستيطاني املحاذي لقرية عابود غرب محافظة رام للا والبيرة .  465قرب طريق  االحتالل

 نار يستهدف حاجز الجلمة شمال شرق جنين.  إطالق جنين نار إطالق 9/4/2022
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 تفصيل الحدث  املحافظة  الحدث  التاريخ 

 شبان يلقون زجاجات حارقة صوب حافلة إسرائيلية قرب بلدة عزون شرق قلقيلية قلقيلية زجاجات حارقة 9/4/2022

 نار باتجاه مستوطنة "كريات أربع" املقامة على أراض ي الخليل. إطالقأصوات  الخليل  نار إطالق 9/4/2022

 نار على دوار عنزة في جنين إطالقب االحتاللاستهداف قوات  جنين نار إطالق 9/4/2022

 نار في مستوطنة نيلي قرب نابلس والجيش يهرع الى املنطقة.  إطالقعملية  نابلس  نار إطالق 9/4/2022

 إطالقاستهدافهم ب بعدقرب النبي صالح بعبوة أنبوبية،  االحتاللجنود من جيش  4 إصابة رام للا  إطالق نار 9/4/2022

 نار من بندقية صيد 

شبان يلقون زجاجات حارقة " املولوتوف " تجاه مستوطنة بسجوت شرق محافظة رام   رام للا  زجاجات حارقة 9/4/2022

 للا والبيرة . 

املقام على مثلث  االحتالللجيش  البرج العسكري شبان يطلقون األلعاب النارية تجاه  الخليل  مفرقعات نارية  9/4/2022

 خرسا جنوب مدينة دورا بالخليل

9/4/2022 

إلقاء حجارة، 

تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية

حجارة من مركبة مسرعة على طريق عيون  لقاءمستوطن بجراح بعد تعرضه ل  إصابة رام للا 

 الحرامية قرب سلواد شمال شرق رام للا. 

 نار يستهدف حاجز بيت فوريك شرق نابلس إطالق نابلس  نار إطالق 9/5/2022

 مقاومون يطلقون النار تجاه سجن عوفر غرب محافظة رام للا والبيرة .  رام للا  نار إطالق 9/5/2022

 خالل اقتحام مخيم العين في نابلس  االحتاللمقاومون يطلقون النار تجاه قوات  نابلس  نار إطالق 9/5/2022

 من جنين  االحتاللقوات  انسحابخالل  االحتاللنار يستهدف قوات  إطالق جنين نار إطالق 9/5/2022

 في قباطية   االحتاللنار تجاه قوات  إطالق جنين نار إطالق 9/5/2022

 خالل اقتحام الحي الشرقي بجنين االحتاللمقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات  جنين نار إطالق 9/5/2022

9/5/2022 
عملية دهس أو  

 محاولة دهس
املنفذين من  انسحابمحاولة دهس بشاحنة قرب مستوطنة فدوئيل قرب سلفيت، و  سلفيت

 املكان 

9/5/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
الخليل -أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة على طريق غوش عتصيون  الخليل 

 بالقرب من العروب. 

 خالل اقتحام مدينة طوباس  االحتاللمقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات  طوباس نار إطالق 9/5/2022

ة تجاه معسكر "قبة راحيل" السرائيلي شبان يلقون قنبلة محلية الصنع وزجاجات حارق بيت لحم  زجاجات حارقة 9/5/2022

 شمال بيت لحم.
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 تفصيل الحدث  املحافظة  الحدث  التاريخ 

9/5/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
تضرر مركبة إسرائيلية جّراء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "شافي شمرون" املقامة على  نابلس 

 أراض ي الفلسطينيين شمال غرب نابلس.

 الحي الشرقي بمدينة جنين في االحتاللقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات م جنين نار إطالق 9/6/2022

والبرج العسكري املقام على مدخل  مقــاومـون يطلقون النار تجاه مستوطنة كرمي تسور  الخليل  نار إطالق 9/6/2022

 بلدة بيت أمر شمال الخليل 

 جنين خالل اقتحام مدينة االحتاللنار يستهدف قوات  طالقإ جنين نار إطالق 9/6/2022

 في جنين  االحتاللعبوة ناسفة محلية الصنع على إحدى آليات  إلقاء جنين عبوات ناسفة 9/6/2022

خالل اقتحامها املستمر ملخيم الجلزون   االحتاللمقاومون يطلقون النار تجاه قوات  رام للا  نار إطالق 9/6/2022

 شمال رام للا. 

9/6/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
تضرر حافلة للمستوطنين بعد تعرضها للرشق بالحجارة قرب مستوطنة "كارني شمرون"   قلقيلية

 شرق قلقيلية. 

 نار يستهدف قوة لالحتالل في شارع الناصرة بمدينة جنين.  إطالق جنين نار إطالق 9/6/2022

الخليل، -مستوطن بجروح جراء رشق مركبته بالحجارة على طريق غوش عتصيون  إصابة الخليل  حجارة إلقاء 9/6/2022

 كما تضررت حافلة للمستوطنين جراء رشقها بالحجارة

9/6/2022 

إلقاء حجارة، 

تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية

الخليل، -مستوطن بجروح جراء رشق مركبته بالحجارة على طريق غوش عتصيون  إصابة الخليل 

 كما تضررت حافلة للمستوطنين جراء رشقها بالحجارة

9/6/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
بالحجارة ضرار في الزجاج األمامي لحافلة مصفحة كان على متنها مستوطنين، بعد رشقها أ رام للا 

 قرب مستوطنة غفعات هتحموشت في رام للا 

 تعرض حافلة للمستوطنين للرشق بالزجاجات الحارقة قرب قرية سنجل قرب رام للا  رام للا  زجاجات حارقة 9/6/2022

 شمال شرق جنين قنبلة محلية الصنع )كوع( َصوب حاجز الجلمة إلقاء جنين عبوات ناسفة 9/6/2022

9/6/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
 تضرر حافلة مستوطنين جّراء رشقها بالحجارة قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام للا.  رام للا 

 شبان يلقون زجاجة حارقة َصوب مركبة إسرائيلية قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية.  قلقيلية زجاجات حارقة 9/6/2022

 خالل اقتحام بلدة اليامون غرب جنين. االحتاللنار يستهدف قوات  إطالق جنين نار إطالق 9/7/2022

 بلدة عزون  شبان يلقون زجاجات حــارقة صوب حافلة مستوطنين قرب قلقيلية زجاجات حارقة 9/7/2022
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 بيت لحم  زجاجات حارقة 9/7/2022
يليت" شبان يلقون زجاجات حارقة نحو مركبات مستوطنين قرب مستوطنة "بيتار ع

  نسحاباملقامة على أراض ي بلدة نحالين غرب بيت لحم، ونجحت املركبة الفلسطينية باال

 من املكان. 

 في بيت فوريك بنابلس   االحتاللمقاومون يستهدفون بالرصاص حاجز  نابلس  نار إطالق 9/7/2022

مستوطنة "بيت إيل" املقامة على أراض ي  شباٌن يلقون زجاجة حارقة قرب سياج  رام للا  زجاجات حارقة 9/7/2022

 الفلسطينيين شمال شرق البيرة. 

9/7/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
تضرر مركبة إسرائيلية جّراء رشقها بالحجارة قرب مفرق مستوطنة "يتسهار" املقامة على  نابلس 

 أراض ي الفلسطينيين جنوب نابلس

 من قبر يوسف بنابلس نسحاباال خالل االحتاللمقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات  نابلس  نار إطالق 9/7/2022

تنشر قناصة في   االحتاللمخيم جنين، وقوات  اشتباكات مسلحة في حي الهدف ومحيط جنين نار إطالق 9/7/2022

 عدة بنايات بحي الهدف

للمستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة خالل  شبان مقدسيون يرشقون باصات  القدس  زجاجات حارقة 9/7/2022

 مروره في بلدة الطور بالقدس املحتلة 

 جندي إسرائيلي بجراح برصاص مقاوميــن خالل اقتحام جنين إصابة جنين نار إطالق 9/7/2022

 مستوطن بجروح جّراء رشقه بالحجارة قرب قرية جيت شرق قلقيلية. إصابة قلقيلية حجارة إلقاء 9/8/2022

 مستوطن بجروح جّراء رشقه بالحجارة قرب مستوطنة يتسهار في نابلس. إصابة نابلس  حجارة إلقاء 9/8/2022

 نار استهدفت سيارتين للمستوطنين إطالقمستوطن في بلدة حوارة في عملية  إصابة نابلس  نار إطالق 9/8/2022

 عطارة شمال رام للا بعبوات متفجرة محلية الصنع. مقاومون يستهدفون حاجز  رام للا  عبوات ناسفة 9/8/2022

 زجاجة حارقة نحو مركبة للمستوطنين في منطقة ترمسعيا شمال شرقي رام للا.  إلقاء رام للا  زجاجات حارقة 9/8/2022

9/9/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
ة فلسطينية مسرعة على أضرار في مركبة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة من قبل سيار  بيت لحم 

 الطريق االستيطاني قرب حاجز مزموريا شرق بيت لحم

 نار من مقاومين. إطالقتعرضت مستوطنة كرمي تسور شمال الخليل إلى  الخليل  نار إطالق 9/9/2022

9/9/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
 حوارة جنوب نابلس.ضرر مركبات للمستوطنين جّراء رشقها بالحجارة قرب بلدة ت نابلس 

9/9/2022 

زجاجات حارقة، 

حرق منشآت وآليات  

 وأماكن عسكرية

اندالع مواجهات عنيفة داخل بلدة عزون شرق قلقيلية، واشتعال النيران في آلية لجيش  قلقيلية

 بعد استهدافها بزجاجات حارقة. االحتالل

http://www.mo3ta.ps/
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 للمستوطنين في مستوطنة "راموت" شمال القدس.اشتعال النار بمركبة  القدس  زجاجات حارقة 9/9/2022

9/9/2022 
حرق منشآت وآليات  

 وأماكن عسكرية
 اشتعال النار بمركبة للمستوطنين في مستوطنة "راموت" شمال القدس. القدس 

9/10/2022 

زجاجات حارقة، 

حرق منشآت وآليات  

 وأماكن عسكرية

شبان فلسطينيون يحرقون برجا عسكريا لالحتالل على مدخل بيت أمر شمال الخليل   الخليل 

 جنـود باالختناق.  7 إصابةوإسعافات نجمة داود تهرع للمكان وأنباء عن 

9/10/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
مستوطن بجراح وتحطيم مركبته بالحجارة قرب املدخل الغربي لبلدة عزون شرق   إصابة قلقيلية

 قلقيلية.

 مقاومون يطلقون النار بكثافة تجاه حاجز حوارة جنوب نابلس.  نابلس  نار إطالق 9/10/2022

املقامة على جبل جرزيم في  شبان يلقون عبوة محلية الصنع )كوع( على النقطة العسكرية  نابلس  عبوات ناسفة 9/10/2022

 نابلس.

9/11/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
 تضرر حافلة إسرائيلية جّراء رشقها بالحجارة قرب بلدة ِسنجل شمال شرق رام للا.  رام للا 

 نار يستهدف مستوطنة "حومش" املخالة بين جنين ونابلس.  إطالق نابلس  نار إطالق 9/11/2022

9/11/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة من شاحنة فلسطينية مسرعة قرب   نابلس 

 أفيتار جنوب نابلس

9/11/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
الخليل -طريق غوش عتصيون  طنين بعد رشقها بالحجارة علىأضرار في مركبات للمستو   الخليل 

 قرب العروب 

مــقـــاوم يستقل دراجة نارية يطلق النار صوب سياج مستوطنة مقامة على أراض ي قرية  جنين نار إطالق 9/11/2022

 رمانة غرب جنين 

فجرا بعد اقتحامها  االحتاللدار بين مقاومين وقوات  االحتاللاشتباك مسلح مع قوات  جنين نار إطالق 9/12/2022

 مدينة جنين

قرب جسر بيت   443مجندة صهيونية بجروح بعد رشقها بالحجارة على الطريق  إصابة رام للا  حجارة إلقاء 9/12/2022

 حورون غرب رام للا 

مستوطن جّراء ضربه برأسه خالل تصدي فلسطينيين لهجوم مستوطنين على رعاة  إصابة الخليل  حجارة إلقاء 9/12/2022

 خليل.أغنام قرب مستوطنة "حفات ماعون" املقامة على أراض ي مسافر يطا جنوب ال

مستوطنين اثنين بعد رشقهما بالحجارة قرب مستوطنة "كرني شمرون" شرق   إصابة قلقيلية حجارة إلقاء 9/12/2022

 قلقيلية

السرائيلي قرب حاجز الجلمة  االحتاللاستهدف مقاومون، مركبة هندسية لقوات  جنين نار إطالق 9/13/2022

 العسكري في جنين شمال الضفة الغربية. 
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 خالل اقتحام مخيم بالطة شرق نابلس.  االحتاللنار يستهدف قوات  إطالق نابلس  نار إطالق 9/13/2022

 مستوطنة إثر رشقها بالحجارة قرية قرية حارس  إصابة سلفيت حجارة إلقاء 9/13/2022

 على جبل جرزيم بنابلس مقاومون يطلقون النار على النقطة العسكرية املقامة نابلس  نار إطالق 9/14/2022

 جنين نار إطالق 9/14/2022
،  حاجز الجلمة قرب البطولية النار إطالق عمليةإثر  االحتالل مقتل ضابط في جيش

( وعبد الرحمن هاني صبحي عابد 23أحمد أيمن إبراهيم عابد )نفذها الشهيدان 
ً
  22) عاما

)
ً
 .عاما

 نار يستهدف حاجز حوارة جنوب نابلس  إطالق نابلس  نار إطالق 9/14/2022

9/14/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
 طريق غوش عتصيون بالخليل مستوطن وتحطيم مركبته بعد رشقه بالحجارة على إصابة الخليل 

 بالرصاص في نابلساستهداف حاجز صرة العسكري  نابلس  نار إطالق 9/14/2022

9/14/2022 

، حجارة إلقاء

تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية

مستوطنة وأضرار بمركبات املستوطنين جراء رشقها بالحجارة على طريق  إصابة الخليل 

 مستوطنة غوش عتصيون بالخليل

قنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" صوب حاجز "دوتان" قرب بلدة يعبد جنوب غرب  إلقاء جنين عبوات ناسفة 9/14/2022

 جنين.* 

اقتحام بلدتي كفردان وجبع قضاء  خالل االحتاللمقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات  جنين نار إطالق 9/15/2022

 جنين

 النار في مستوطنة كرمئيل جنوب الخليل إطالقمستوطن بعد عملية  إصابة الخليل  نار إطالق 9/15/2022

 نار يستهدف حافلة مستوطنين بين عوفرا وشيلو قرب وادي الحرامية  إطالق رام للا  نار إطالق 9/15/2022

عند   االحتاللشبان يلقون عبوات محلية الصنع "أكواع" وزجاجات حارقة َصوب قوات  قلقيلية زجاجات حارقة 9/15/2022

 مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية. 

9/16/2022 
حرق منشآت وآليات  

 وأماكن عسكرية
بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة في مواجهات   االحتاللاشتعال النيران بآلية لجيش  رام للا 

 ببلدة عابود شمال غرب رام للا. 

 استهدف مقاومون النقطة العسكرية املقامة على جبل جرزيم جنوب نابلس بالنيران نابلس  نار إطالق 9/16/2022

املقام على مدخل بلدة بيت   االحتالل زجاجات حارقة تجاه البرج العسكري لجيش إلقاء الخليل  زجاجات حارقة 9/16/2022

 ."أمر شمال الخليل

شبان يلقون زجاجات حارقة نحو مستوطنة "بيت إيل" املقامة على أراض ي الفلسطينيين  رام للا  زجاجات حارقة 9/17/2022

 شمال شرق البيرة. 
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 الجلمة شمال جنين بعبوة محلية الصنع "كوع متفجر".  استهداف حاجز جنين عبوات ناسفة 9/17/2022

 بالضفة 60مستوطن بجروح جراء رشق مركبته بالحجارة على الطريق  إصابة رام للا  حجارة إلقاء 9/17/2022

 جبل جرزيم بنابلس نار مجدًدا على نقطة عسكرية إسرائيلية على إطالق نابلس  نار إطالق 9/18/2022

9/18/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
الخليل -أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة على طريق غوش عتصيون  الخليل 

 بالقرب من العروب 

9/18/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
 في مدينة نابلس  لالحتاللتفجير برج عسكري  نابلس 

تضرر حافلة ومركبات إسرائيلية جّراء رشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة قرب بلدة  قلقيلية زجاجات حارقة 9/18/2022

 عزون شرق قلقيلية 

التابعة لالحتالل املقامة على جبل   نار من قبل مقاومين على النقطة العسكرية إطالق نابلس  نار إطالق 9/18/2022

 .جرزيم جنوب نابلس

 بالحجارة في البلدة القديمة للقدس املحتلة مستوطن بجروح بعد استهدافه إصابة القدس  مواجهات 9/18/2022

مستوطن بجروح بعد رشق حافلته بالحجارة بالقرب من بؤرة جعفات آساف قرب  إصابة رام للا  حجارة إلقاء 9/19/2022

 رام للا. 

 شبان يطلقون النار ويلقون زجاجات حارقة تجاه معسكر وسجن عوفر غرب رام للا.  رام للا  نار إطالق 9/19/2022

9/20/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
اء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "معاليه عاموس"  أضرار في حافلة للمستوطنين جرّ  بيت لحم 

 جنوب بيت لحم. 

 في مواجهات اندلعت في بلدة بدو شمال غرب القدس املحتلة  االحتالل أحد جنود إصابة القدس  مواجهات 9/20/2022

 ن يطلقون النار بكثافة تجاه حاجز دوتان غرب جنينو مقاوم جنين نار إطالق 9/20/2022

9/20/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
الخليل -طريق غوش عتصيون  أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة على  الخليل 

 بالقرب من بيت أمر 

 مقامون يطلقون النار صوب قوة لالحتالل قرب املسجد البراهيمي في الخليل الخليل  نار إطالق 9/22/2022

 نار استهدف مستوطنة "هار براخا" موقع عسكري قرب نابلس  إطالق نابلس  نار إطالق 9/22/2022

ي غرب مدينة االحتالل نار تجاه حاجز صّرة  إطالققامت مجموعات عرين األسود بعملية  نابلس  نار إطالق 9/22/2022

 املقـاومــين بسالم انسحابنابلس، و 

9/22/2022 
عملية طعن أو  

 محاولة طعن
قرب حاجز بيت سيرا جنوب غرب  إصابات في صفوف املستوطنين أثناء عــمــلــية طعن   8 رام للا 

( 23، نفذها الشهيد محمد أبو جمعة )رام للا
ً
 -سكان الطور شرق القدس املحتلة. - عاما
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تحلق فوق  مروحية تابعة للجيش السرائيلي كانت  فلسطينيون النار علىقاومون أطلق م جنين نار إطالق 9/22/2022

 جنين

جنوب نابلس ويصيبون أحد  "براخا" مقاومون يطلقون النار فجر اليوم صوب مستوطنة نابلس  نار إطالق 9/22/2022

 املنازل 

9/24/2022 
عملية دهس أو  

 محاولة دهس
جنوب  قرب مستوطنة حفات جلعاد بطولية استهدفت جنود االحتالل محاولة دهس سلفيت

(  37الشهيد محمد علي أبو كافية )نفذها  نابلس،
ً
 . -من بلدة بيت اجزا-عاما

نار استهدف مستوطنة "ألون موريه" املقامة على أراض ي الفلسطينيين شرق   إطالق نابلس  نار إطالق 9/25/2022

 تنتشر قرب قرية عزموط.  االحتاللنابلس، وقوات 

9/25/2022 
حرق منشآت وآليات  

 وأماكن عسكرية
 مقدسيون يحرقون عامود كاميرات املراقبة في بلدة سلوان بالقدس املحتلة. القدس 

 زجاجات حارقة صوب مستوطنة بيت إيل شمال شرق البيرة.  إلقاء رام للا  زجاجات حارقة 9/25/2022

 باملفرقعات النارية في املسجد األقص ى  االحتاللالشبان يستهدفون قوات  القدس  مفرقعات نارية  9/26/2022

قرب مفرق بلدة الرام   االحتاللشبان يلقون عبوة ناسفة محلية الصنع " كوع " تجاه قوات  القدس  عبوات ناسفة 9/27/2022

 شمال القدس 

 لجيش  إطالق جنين نار إطالق 9/28/2022
ً
 نينالشرقي لبلدة جبع جنوب ج عند املدخل االحتاللنار يستهدف حاجزا

 قرب بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس االحتاللنار يستهدف قوات  إطالق نابلس  نار إطالق 9/28/2022

مستوطن في رأسه جراء رشقه بالحجارة من سيارة فلسطينية مارة قرب حفات   إصابة القدس  حجارة إلقاء 9/28/2022

 جلعاد

 نار تجاه مركبة مستوطنين قرب مستوطنة )غوش عتصيون( جنوب الخليل  إطالق الخليل  نار إطالق 9/28/2022

 وقوع إصاباترشق جيب عسكري بزجاجتين حارقتين بين يتسهار ومفرق جيت دون  نابلس  زجاجات حارقة 9/28/2022

 بلدة الرام شمال القدس في االحتاللاشتباك مسلح بين مـقــاومـين وقوات  القدس  نار إطالق 9/28/2022

مستوطن بجروح في رأسه وتضرر مركبته، بعدما دخل عن طريق الخطأ قرية قرب  إصابة بيت لحم  حجارة إلقاء 9/28/2022

 بيت لحم وتك رشقه بالحجارة، ثم هرب نحو قوة عسكرية قريبة.

قائد كتيبة بالجيش السرائيلي بجروح طفيفة في وجهه، خالل مواجهات اندلعت   إصابة نابلس  مواجهات 9/28/2022

 مادما جنوب نابلس. عصر اليوم مع فلسطينيين في قرية

شبان يلقون زجاجات حارقة صوب مركبات مستوطنين قرب قرية حوسان غرب بيت   بيت لحم  زجاجات حارقة 9/28/2022

 لحم.

  االحتاللالحارقة، خالل مواجهات مع  شبان يستهدفون سيارة املياه العادمة بالزجاجات القدس  زجاجات حارقة 9/28/2022

 في بلدة العيساوية بالقدس 

http://www.mo3ta.ps/
http://www.facebook.com/mo3taps/
https://twitter.com/Mo3taPs
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 تفصيل الحدث  املحافظة  الحدث  التاريخ 

نار يستهدف مركبة مستوطنين قرب مستوطنة "نيجهوت" املقامة على أراض ي   إطالق الخليل  نار إطالق 9/28/2022

 الفلسطينيين جنوب الخليل

9/28/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
فلسطينية مسرعة، في أضرار في مركبة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة من مركبة  رام للا 

 منطقة سنجل شمال شرق رام للا. 

قرب   االحتاللالنار تجاه قوة من قوات  إطالقتمكنت مجموعات عريــن األســود من  نابلس  نار إطالق 9/29/2022

 مغتصــبة شافي شمرون غرب مدينة نابلس 

 في الخليل  لاالحتالزجاجات حارقة تجاه مركبات  إلقاء الخليل  زجاجات حارقة 9/29/2022

9/29/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
قرب بلدة عزون شرق   55على الطريق  أضرار في حافلة لشركة تنوفا بعد رشقها بالحجارة قلقيلية

 قلقيلية

نار استهدفت رئيس مجلس مستوطنات الخليل بالقرب من مستوطنة   إطالقعمليتا  الخليل  نار إطالق 9/29/2022

 قرب الخليل دون وقوع إصابات.  60كريات اربع ، وأخرى في شارع 

9/29/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
 تضرر حافلة تقل مستوطنين جّراء رشقها بالحجارة قرب قرية حوسان غرب بيت لحم".  بيت لحم 

مقاومون يستهدفون بالرصاص جدار فقوعة شرق جنين بوابل من الرصاص وينسحبون  جنين نار إطالق 9/30/2022

 من املكان. 

 خالل اقتحام مخيم العين بنابلس. االحتاللمقــاومـون أطلقوا النار تجاه قوات  نابلس  نار إطالق 9/30/2022

9/30/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
 الحجارة عليها جنوب نابلس.  إلقاءأضرار لحقت بمركبات املستوطنين جراء  نابلس 

9/30/2022 
تحطيم مركبات  

 ومعدات عسكرية
عند مدخل تقوع شرق بيت  االحتاللشبان غاضبون يحطمون كاميرات مراقبة لجيش  بيت لحم 

 لحم
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