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 2019 /آبالتقرير الدوري حلصاد املقاومة لشهر 

 الفترة الزمنية للتقرير: -1

 :حداث الواقعة خالل الفترةهذا التقرير يشمل األ

ة   الفتر

 ىلإ من 

 سنة  شهر  يوم  سنة  شهر  يوم 

1 8 2019 31 8 2019 

اإلجرامية بحق   ته ردا على انتهاكات االحتالل وممارسا  ةواصل الفلسطينيون في الضفة الغربية طريق المقاوم 

كل االعتقاالت استمرت عمليات المقاومين وضرباته لالحتالل وجنوده ومستوطنيه رغم  حيث الشعب الفلسطيني، 

 . تمارسه دولة االحتالل الذي والمالحقات والتهديدات واإلبعاد وهدم البيوت 

وسجل شهر آب الماضي ارتفاعاً ملحوظا في أعمال المقاومة في الضفة الغربية مقارنة بشهر تموز الماضي، حيث 

من جنود جيش االحتالل وإصابة آخرين، في حين شهد  2عمال مقاوما أسفرت عن مقتل  402ُرصد أكثر من 

ومن أبرز عمليات شهر آب عملية قتل جندي إسرائيلي ومحاولة أسره بالقرب من  وما.  عمال مقا   256شهر تموز  

الخليل، باإلضافة لعميلة التفجير النوعية غرب رام هللا والتي قتل فيها مجندة إسرائيلية وأصيب اثنين من  

عاًما(،    26لهريمي )من المستوطنين في عملية دهس قرب بيت لحم نفذها الشهيد عالء ا  2المستوطنين، كما أصيب  

 وكانت بوابات القدس على موعد مع عملية طعن نفذها الشهيد " مكافح أبو رومي. 

وقد جاءت عمليات المقاومة النوعية تلك في ظل تزايد انتهاكات االحتالل ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني  

ومقدساته وأرضه، وخاصة االقتحامات الكبيرة للمسجد األقصى خالل عيد األضحى، حيث رد المقاومون  

 من جنود االحتالل وإصابة آخرين.  2والتي أدت لقتل ،  الفلسطينيون على ذلك من خالل عملياتهم النوعية

أو محاولة طعن نجم عنها مقتل جندي إسرائيلي وإصابة   طعن  ات عملي ( 4) وبحسب اإلحصاءات نفذت المقاومة 

  أسفرت مع مقتل مستوطنة إسرائيلية وجرح آخرين  زرع أو إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع ةعملي( 11)و ،آخر

( عملية إلقاء زجاجات حارقة صوب 25و) ( عملية دهس أصيب خاللها جنديين إسرائيليين،1و) ، بإصابات بالغة

( مواجهة وإلقاء حجارة، أدت في  289آليات ومواقع االحتالل العسكرية، كما شهدت مناطق الضفة والقدس )

 .يلياإسرائ  ( 14)جرح لمجملها 

على التوالي، أعلى معدل في عدد المواجهات واألعمال المقاومة بمعدل   والخليل  ورام هللا   وشهدت محافظات القدس 

% من مجموع محافظات  63خالل الشهر أي بنسبة قاربت    402  إجماليمواجهة على التوالي من    52،  87،  113

 .الضفة

النار   إطالق% من مجموع األعمال المقاومة، فيما شكلت عمليات 72وشكلت المواجهات وإلقاء الحجارة نسبة 

 % من مجمل األعمال المقاومة. 11وإلقاء العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة ما نسبته   الدهس ومحاوالت 
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 تفاصيل المواجهات باألرقام: -1

 الشهر موزعة حسب طبيعة العمل المقاوم خالل  المقاومةعمال  ال ( 1جدول رقم )

 البند 
شهر  

8/2019 
شهر  

7/2019 

 عمليات مؤثرة
 

 3 2 نار  إطالقعمليات 

 0 4 عمليات طعن أو محاولة طعن 

 3 1 عمليات دهس أو محاولة دهس 

 5 11 عمليات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة

 1 محاولة خنق 
 

 أعمال مقاومة شعبية 
 

 92 146 إلقاء حجارة 

إلقاء زجاجة حارقة وألعاب  
 نارية

25 11 

 91 143 مواجهات بأشكال متعددة 

 33 58 مقاومة اعتداءات مستوطني   

ات   17 11 مظاهرات ومست 

 255 402 المجموع 
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 اإلسرائيلي  االحتالل خسائر  -2

ية ( إحصائية 2جدول رقم )  خسائر االحتالل البشر

 

 يون الشهداء والجرحى الفلسطين  -3

 الشهداء والجرىح الفلسطينيي   ( إحصائية  3جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البند 
شهر 

8/2019 
شهر 

7/2019 

 0 2 رسائيل  إقتيل 

 14 9 رسائيل  إجريــــح 

 البند 
شهر 

8/2019 
شهر 

7/2019 
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 ركز المواجهات: ممناطق ت  -4

 توزيــــع العمال المقاومة حسب المناطق( 4جدول رقم )
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 1 1             1     3 ريحا أ

   21         1 2 21 7   52 الخليل 

   42 3   1 1 3 12 44 7   113 القدس

   6     1   3 1 6 6   23 بيت لحم 

   7         1   7 1   16 جني   

   32 3       2 3 33 14   87 رام هللا

       1           5   6 سلفيت 

   1             1 3   5 طوباس

   4   1         4     9 طولكرم 

   16 5         5 16 2   44 قلقيلية 

   13         1 2 13 13 2 44 نابلس 

جمال  إ  402 2 58 146 25 11 1 2 2 11 143 1 

 

 

 

 

%1, 3, اريحا

%13, 52, الخليل

%28, 113, القدس

%4, 16, جنين%6, 23, بيت لحم

%22, 87, رام هللا

%1, 6, سلفيت

%1, 5, طوباس

%2, 9, طولكرم

%11, 44, قلقيلية
%11, 44, نابلس

وتيرة األعمال المقاومة حسب المناطق
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ية حسب المناطق( توزيــــع 5جدول رقم )  الشهداء والجرىح الفلسطينيي   وخسائر االحتالل البشر

   المنطقة 
   جريــــح فلسطين 

 رسائيل  إقتيل  رسائيل  إجريــــح  شهيد فلسطين 

     ريحا أ

    12 الخليل 

  7 2 57 القدس

 1   2 بيت لحم 

    1 جني   

 1 2  8 رام هللا

    2 سلفيت 

     طوباس

    4 طولكرم 

    7 قلقيلية 

    6 نابلس 

 2 9 2 99 المجموع الكل  
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 أبرز األحداث خالل الشهر   -5

 ( أبرز الحداث خالل الشهر 6جدول رقم )

 تفصيل الحدث المحافظة الحدث التاريــــخ

ي أطلق النار عىل قوة تابعة للجيش اإلرسائيىلي بالقرب من مستوطنة حومشف نابلس  نار  إطالق 8/1/2019
 لسطين 

 بيت لحم  عملية طعن  8/8/2019
ي منطقة عتصيون الليلة*، تم اكتشاف جثته 

خطف جندي من الجيش اإلرسائيىلي وقتله ف 

 عىل جانب الطريق بي   إفرات ومجدال عوز عليه آثار طعنات بسكي    ا صباح 

ي القدس المحتل القدس القاء حجارة  8/9/2019
 ةإصابة مستوطن إثر إلقاء حجارة َصوب حافلٍة إرسائيليٍة ف 

 نابلس  نار  إطالق 8/12/2019
ي الضفة الغربية قبل قليل دون وقوع  إطالق

النار من قبل مسلحي   عىل مستوطنة يتسهار ف 

 اصابات

 القدس عملية طعن  8/15/2019
ي وأصيب آخر

ة، بعد  استشهد فلسطين  قوات االحتالل النار عليهما، بزعم  إطالقبجراح خطي 

ي القدس المحتلة
طي تنفيذهما عملية طعن بالبلدة القديمة ف 

، حيث أدت العملية إلصابة رسر

 إرسائيىلي 

 القدس عملية دهس  8/16/2019
ي عملية دهس وقعت قرب تجمع مستوطنات 

أصيب مستوطنان بجراح خطرة ظهر الجمعة، ف 

ي مدينة القدس المحتلة، فيما   جنوب 
ي المواطني  

استشهد  "غوش عتصيون" المقام عىل أراض 

 المنفذ

 معسكر "قبة راحيل" بعبوٍة محلية الصنع "كوع متفجر" شمال بيت لحم استهدفوا شّبان  بيت لحم  عبوة ناسفة  8/17/2019

 القدس عبوة ناسفة  8/18/2019
ي بلدة أبو أديس،  االحتاللأطلقت قوات 

ي منطقة الجبل ف 
ي الموقع العسكري ف 

المتواجدة ف 

ي المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه 
الرصاص الحي والمعدب 

، بحجة رشق الحجارة وإلقاء عبوة )بدائية الصنع( باتجاه الموقعالمواطن  ي  

8/20/2019 
 القدس مواجهات

ق القدس المحتلة، بعد تعرضها  إصابة سائق حافلة مستوطني   قرب بلدة حزما شمال رسر

 للرشق بالحجارة

 سلفيت  محاولة طعن  8/21/2019
قرب مفرق قرية حارس، النار باتجاه طفل قبل أن تعتقله، بحجة أنه  االحتاللأطلقت قوات 

 يحمل سكي   

 طولكرم  محاولة طعن  8/21/2019
ي شومرون"  13االحتالل يعتقل فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 

عاًما قرب مستوطنة "كارب 

ي طولكرم بزعم حيازتها سكي   
 المقامة عىل أراض 

 اريحا  محاولة خنق  8/21/2019
ي تنفيذ "عملية خنق" بواسطة شاحن هاتف خلوي، وذلك عند جرس 

إحباط محاولة فلسطين 

ي   اللنن 

 رام هللا عبوة ناسفة  8/23/2019
ي عي   بوبي   غرب رام هللا المستوطني   المصابي    مجندةمقتل 

ي عملية إلقاء العبوة الناسفة ف 
ف 

ي عملية إلقاء العبوة: األب 
ة، اإلبن 47ف  ة 21عام وحالته خطي   عام حالته خطي 

ي من دراجة نارية عند معي  الجلمة "جلبوع" قرب جني    جني    عبوة ناسفة  8/23/2019
 عبوة ناسفة ألقاها فلسطين 

 إلقاء عبوة محلية الصنع "كوع" تجاه قوات االحتالل عىل المدخل الشماىلي لمدينة بيت لحم بيت لحم  عبوة ناسفة  8/25/2019

 بالقدس المحتلة، بعد تعرضها للرشق بالحجارة إصابة سائق حافلة مستوطني    القدس القاء حجارة  8/25/2019

 القدس عبوة ناسفة  8/26/2019
ي بلدة  استهدفوا شّبان 

قوات االحتالل بعبوٍة محلية الصنع "كوع متفجر" خالل المواجهات ف 

ق القدس المحتلة  أبو ديس رسر
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 إلقاء "كوع متفجر" تجاه قوات االحتالل خالل اقتحامها قرية العيساوية بالقدس المحتلة القدس عبوة ناسفة  8/26/2019

 نابلس  عبوة ناسفة  8/26/2019
ق العثور عىل عبوة  ي قرب مستوطنة "ألون موريه" رسر

ناسفة كانت مزروعة عىل الطريق االلتفاف 

 نابلس فجر اليوم

 إلقاء "كوع متفجر" تجاه قوات االحتالل خالل اقتحامها قرية أبو شخيدم رام هللا عبوة ناسفة  8/26/2019

ي القدسإصابة مستوطن بعد رشق باص للمستوطني    القدس مواجهات 8/28/2019
 بالحجارة قرب باب الساهرة ف 

 إلقاء "كوع متفجر" تجاه قوات االحتالل خالل اقتحامها بيت أمر، الليلة الماضية الخليل  عبوة ناسفة  8/29/2019

 

 


