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  م 2021 /أايرالتقرير الدوري حلصاد املقاومة لشهر 

 الفترة الزمنية للتقرير:  -1

 

 : حداث الواقعة خالل الفترةهذا التقرير يشمل ال 

ة   الفتر

 ىلإ من 

 سنة  شهر  يوم  سنة  شهر  يوم 

1 5 2021 31 5 2021 

المقاومة ضد   الماضي تصاعدا كبيرا في عمليات  االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين في الضفة  شهد شهر مايو 
 .معظمهم في القدس ( آخرين160وإصابة ) ،الغربية والقدس المحتلة، أدت لمقتل إسرائيلي

 ( عملية في شهر أبريل الذي سبقه.727( عملية متنوعة، مقابل )3133وبلغ عدد عمليات المقاومة )

اجز زعترة وبادر المستوطنين بإطالق النار المباشر قبل وفي الثاني من مايو، وصل األسير منتصر شلبي إلى ح
 أن ينسحب، فيما أعلن االحتالل الحقا مقتل مستوطن وجرح آخرين في العملية. 

( عملية، وعمليات الطعن أو محاولة الطعن  48النار على أهداف االحتالل والمستوطنين )  إطالقوبلغ عدد عمليات  
 ( عمليات. 8الت الدهس )( عمليات، وعمليات الدهس أو محاو 9)

( عملية حرق منشآت 52( عمليات جرى زرع أو القاء عبوات ناسفة، فيما تمكن المقاومون من تنفيذ )10وفي )
 وآليات وأماكن عسكرية.

( عملية القاء زجاجة حارقة وألعاب 207( عمليات، و)1009وبلغ عدد عمليات القاء الحجارة التي تم رصدها )
 ( مرة جرى مقاومة اعتداءات المستوطنين. 188هة بأشكال متعددة، وفي )( مواج1028نارية، و) 

( 541بلغ عدد المظاهرات والمسيرات الشعبية ) ( مرات تحطيم مركبات إسرائيلية، كما  3وتمكن المقاومون في ) 
 ( محافظة. 12في ) شعبيا مظاهرة، وجرى إضرابا عاما 

 ( جريحا بنيرات قوات االحتالل والمستوطنين.3481شهيدا، اضافة إلى )(  24وخالل شهر مايو، بلغ عدد الشهداء )
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 تفاصيل المواجهات باألرقام: 

 الشهر موزعة حسب طبيعة العمل المقاوم خالل  عمال المقاومةال ( 1جدول رقم )

 البند 
شهر  

5/2021 
شهر  

4/2021 

 عمليات مؤثرة
 

  48 نار  إطالقعمليات 

 2 9 محاولة طعن عمليات طعن أو  

 2 8 عمليات دهس أو محاولة دهس 

 5 10 عمليات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة

حرق منشآت وآليات وأماكن  

  52 عسكرية

  3 تحطيم مركبات 

 أعمال مقاومة شعبية 
 

 234 1009 إلقاء حجارة 

إلقاء زجاجة حارقة وألعاب  
 نارية 

207 83 

 231 1028 مواجهات بأشكال متعددة 

 76 188 مقاومة اعتداءات مستوطني   

ات   94 541 مظاهرات ومست 

اب   12 إض 

  18 مفرقعات نارية 

 727 3133 المجموع 
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 اإلسرائيلي  االحتالل خسائر  -1

ية  االحتاللخسائر ( إحصائية 2جدول رقم )  البشر

 

 

 

 يون الشهداء والجرحى الفلسطين  -2

 الشهداء والجرىح الفلسطينيي   ( إحصائية 3جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 البند 
شهر  

5/2021 
شهر  

4/2021 

  1 رسائيل  إقتيل 

 70 160 رسائيل  إجريــــح 

 البند 
شهر  

5/2021 
شهر  

4/2021 

  
 3 24 شهيد فلسطين 

  
 228 3481 جريــــح فلسطين 
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 ركز المواجهات: ممناطق ت  -3

 ( توزيــــع العمال المقاومة حسب المناطق4جدول رقم )

 العدد  المنطقة
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     20 9     1   6   19 2 1 58 اريحا 

 1   148 71 2 3 4 3 24   143 50 9 458 الخليل 

 1   245 99 2 2 17 2 66 16 227 40 10 727 القدس

 1   71 43 1    4 2 18   72 7 6 225 لحم بيت 

 1   53 41   1 2   7   51 6 10 172 جني   

 2   153 66 2 1 9 2 21 2 152 18 5 433 رام للا 

 1   36 16 1       2   39 20   115 سلفيت 

 1   11 12         2   11 4   41 طوباس

 1   66 45     1   11   66 7 3 200 طولكرم 

 2   66 39     1 1 17   69 3 1 199 قلقيلية 

 1 3 159 100 1 1 1   33   160 31 3 493 نابلس 

             12             12 ضفة 

 12 3 1028 541 9 8 52 10 207 18 1009 188 48 3133 جمال  إ

 

 

%2, 58, اريحا

%15, 458, الخليل

%23, 727, القدس

%7, 225, بيت لحم
%6, 172, جنين

%14, 433, رام هللا

%4, 115, سلفيت

%1, 41, طوباس

%6, 200, طولكرم

%6, 199, قلقيلية

%16, 493, نابلس
%0, 12, ضفة

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

   المنطقة 
   جريــــح فلسطين 

 رسائيل  إقتيل  رسائيل  إجريــــح  شهيد فلسطين 

   1 41 اريحا 

  1 6 295 الخليل 

  142 2 1818 القدس

   2 284 بيت لحم 

   4 56 جني   

  4 5 305 رام للا 

  1 2 23 سلفيت 

   1 17 طوباس

   2 61 طولكرم 

  3  265 قلقيلية 

 1 9 9 316 نابلس 

     ضفة 

 1 160 34 3481 المجموع الكل  

 

 

اريحا الخليل القدس بيت لحم جنين رام هللا سلفيت طوباس طولكرم قلقيلية نابلس
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 أبرز األحداث خالل الشهر   -4

 ( أبرز الحداث خالل الشهر 6جدول رقم )

 تفصيل الحدث المحافظة الحدث التاريــــخ 

 بيت لحم  عملية طعن  5/2/2021
عاما( من بلدة نحالي     60زعول ) استشهاد المواطنة رحاب محمد موىس خلف  

ي  بعد   غرب بيت لحم
محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مفرق المجمع االستيطان 

 . "غوش عتصيون"

ب مستوطن القدس مواجهات 5/2/2021 ، وفادي  واالحتالل يعتقل   ، ض  ، ومحمد إبراهيم بشي  محمد نبيل بشي 

ي منطقة باب العامود 
 
ي بشي  ف ، ومحي   نضال بشي 

ي حي الشيخ جراح تزامنا مع اعتداء قوات  القدس مظاهرات  5/2/2021
 
ا بالحجارة ف

ً
أصيب مستوطن رشق

 عىل فعالية داعمة ألهاىلي الحي المهددين بالتهجي   االحتالل

ي عملية فدائية بإطالق نار نفذها مسلحون قرب حاجز   نابلس  اطالق نار  5/2/2021
 
أصيب ثالثة مستوطني   ف

ة، جنوب   مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة زعير

ي منطقة عي   سامية قرب قرية المغي   رام للا  عبوة ناسفة  5/2/2021
  تغلق  االحتاللقوات و إنفجار عبوة ناسفة ف 

ابية  ي لبلدة المغي  ومدخل قرية كفر مالك، بالسواتر الير
فر  المدخل الشر

 جّراء إلقاء زجاجات حارقة قرب بلدة بيتا جنوب نابلس  االحتاللإصابة أحد جنود  نابلس  مواجهات 5/5/2021

ي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة القدس مواجهات 5/5/2021
 إصابة مستوطن خالل مواجهات ف 

ي مواجهات المسجد األقىص والشيخ جراح جنديا إرسائيليا، 18أصيب  القدس مظاهرات  5/7/2021
 ف 

ي الشيخ جراح بالقدس وعزون بقلقيلية، وجنديان إرسائيليان    قلقيلية  القاء حجارة  5/5/2021
أصيب مستوطنان ف 

ي بيتا بنابلس وسلواد برام للا
 ف 

ي الشيخ جراح بالقدس وعزون بقلقيلية، وجنديان إرسائيليان    رام للا  مواجهات 5/5/2021
أصيب مستوطنان ف 

ي بيتا بنابلس وسلواد برام للا
 ف 

ي الشيخ جراح    القدس القاء حجارة  5/3/2021
 إصابة جندي ومستوطنة رشقا بالحجارة ف 

،  جني    اطالق نار  5/3/2021 ي جني  
ي كل من  إطالق نار عىل حاجز الجلمة العسكري ف 

وإلقاء زجاجات حارقة ف 

ي الخليل 
 عقربا بنابلس، ومثلث خرسا ومخيم الفوار ف 

 القدس مواجهات 5/2/2021
ي عزون،  

ي الشيخ جراح، ومستوطن ف 
أصيب مستوطن ومجندة إرسائيلية بالحجارة ف 

ي بيتا بنابلس، وسلوان  
ي سلوان.وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية ف 

وجندي ف 

ي القدس
 ف 

ي المسجد    20 أصيب القدس مواجهات 5/8/2021
طيا إرسائيليا خالل المواجهات مع المصلي   الفلسطينيي   ف  رسر

 األقىص 

ي  االحتاللعنرًصا من قوات  21إصابة  القدس القاء حجارة  5/9/2021
المسجد   خالل مواجـــهات مع المعتكفي   ف 

 األقىص 

ي جني     جني    اطالق نار  5/10/2021
   مع قوات االحتالل اشتباكات مسلحه ف 

ق   5شبان يلقون  قلقيلية  زجاجات حارقة  5/10/2021 زجاجات حـــارقة صوب حافلة إســرائيلية قرب بلدة عزون رسر

 قلقيلية 

طة اإلرسائيلية خالل المواجهات بالقدس  30إصابة   القدس مواجهات 5/10/2021  عنرص من عناض الشر

5/10/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي الشيخ جراح بالقدس  القدس

 حرق سيارة مستوطن ف 
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5/10/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
طة  القدس ان بها  االحتاللشبان يهاجمون سيارة رسر  قرب باب الساهرة ويشعلون الني 

طة  القدس مواجهات 5/10/2021 ي مواجهات بالقدس اليوم وقوات  32تعلن إصابة   االحتالل رسر
 
 ف
ً
طيا   االحتاللرسر

ي قبة الصخرة والمسجد القبىلي وتطلق عليهم القنابل الصوتيه  
 
 تحاض المعتكفي   ف

5/10/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
طة  القدس ي جيب تابع لشر

 
ان ف مون الني   ببلدة الطور بالقدس المحتلة    االحتاللشبان يرص 

 عملية اطالق نار عىل حاجز قلنديا وانسحاب المنفذ  القدس اطالق نار  5/10/2021

ا قرب مدينة سلفيت، بدعوى محاولته   االحتاللاعتقلت قوات  سلفيت  محاولة طعن  5/11/2021 ، شابًّ اإلرسائيىلي

 تنفيذ عملية طعن 

بعد استهداف حفل للمستوطني   بزجاجات حارقة قرب   إصابة مستوطن بجروح القدس القاء حجارة  5/11/2021

 سلوان جنوب المسجد األقىص 

ي حي  االحتاللإطالق نار باتجاه قوات  القدس اطالق نار  5/11/2021
 
 الصوانه  ف

ي  ١٦٠إلقاء قنبلة باتجاه حاجز  الخليل  عبوة ناسفة  5/11/2021
 الخليل  القريب من كريات أربــع ف 

عند اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت    االحتاللمــقــــاوم أطلق النــار باتجاه قوات  بيت لحم  اطالق نار  5/12/2021

 ا لحم فجر 

 داخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة  االحتاللاشتباك مسلح بي   مقـــاومي   و  القدس اطالق نار  5/12/2021

ي جني   بي   قوات  جني    اطالق نار  5/12/2021
ي مدينير

 ومقاومون   االحتاللاشتباك مسلح ف 

ق القدس    االحتاللمـــقاوم يطلق النار صوب قوات  القدس اطالق نار  5/12/2021 عىل مدخل بلدة عناتا شمال رسر

 المحتلة 

ملية  أطلقت الرصاص الحي صوب شاب أثناء عبوره الحاجز بزعم محاولته تنفيذ ع الخليل  محاولة طعن  5/12/2021

 طعن ، ما أدى إىل إصابته بجروح 

ي مواجهات اندلعت ببلدة صور باهر جنوب القدس االحتالل إصابة أحد عناض  القدس مواجهات 5/12/2021
 ف 

د يريحو" المحاذية لمخيم عقبة جير بمدينة أريحا  اريحا  اطالق نار  5/12/2021  إطالق نار صوب مستوطنة "في 

 نابلس  اطالق نار  5/12/2021
ي نابلس وإصابة جنديي   

فذ عملية إطالق النار قرب نابلس هو  ومنإطالق نار ف 

عاما( وهو أسي  محرر من سكان منطقة رأس العي     36الشهيد محمد النجار ) 

 بنابلس  

ي منطقة الدوارة ببلدة سعي  شمال   االحتالل قاومون يطلقون النار صوب قوات م الخليل  اطالق نار  5/12/2021
ف 

ق الخليل   رسر

5/12/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي قرية  شب القدس

ان يستهدفون مركبة رش المياه العادمة اإلرسائيلية بالزجاجات الحارقة ف 

 العيساوية بالقدس

 محاولة دهس عىل مفرق مستوطنة "جفعات أساف" قرب رام للا   رام للا  محاولة دهس  5/13/2021

ي   رام للا  محاولة طعن  5/13/2021
 منطقة وادي الحراميةإطالق نار عىل شاب حاول تنفيذ عملية طعن ف 

ي حاجز قباطيه  جني    اطالق نار  5/13/2021
 اشتباكات قوية وإطالق نار ف 

استشهاد الشاب محمد روحي حمــــاد بعد محاولته تنفيذ عملـــية طــعــن ودهس قرب   رام للا  عملية طعن  5/14/2021

ي رام للا
 مستوطنة عوفرة ف 

ي حاجز الجلمة شمال جني   شمال   االحتاللمقاومون يطلقون النار تجاه جنود  جني    اطالق نار  5/14/2021
ف 

 الضفة الغربية المحتلة 
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5/14/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
 اشتباكات عىل جبل صبيح وحرق سيارة لقوات اليسام نابلس 

بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دعس قرب بلدة يعبد    االحتاللإصابة شابي   برصاص  جني    محاولة دهس  5/14/2021

 جنوب غرب جني   

ي لبلدة بيت فجار   االحتالل قاومـون يطلقون النار صوب قوات م بيت لحم  اطالق نار  5/14/2021 عند المدخل الغرنر

 جنوب بيت لحم 

 بالحجارة خالل المواجهات المستمرة عند مدخل   االحتاللإصابة أحد جنود  سلفيت  مظاهرات  5/14/2021
ً
رشقا

 بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت 

 عند مدخل مدينة  بيت لحم  اطالق نار  5/14/2021
ً
 عسكريا

ً
 بيت لحم  إطالق نار يستهدف برجا

 المدخل الشماىلي لمدينة يطا  عند االحتالل إطالق نار يستهدف  الخليل  اطالق نار  5/14/2021

اطالق النار عىل حاجز جبارة جنوب طولكرم، وسيارات اسعاف ارسائيلية تصل   طولكرم  اطالق نار  5/14/2021

 يغلق الطريق الواصل ما بي   مدينة طولكرم ومنطقة الكفريات   االحتاللللمكان، و 

جلمة  قرب حاجز "عناب" بطولكرم وحاجز ال االحتالل عمليتا إطالق نار صوب  جني    اطالق نار  5/14/2021

ق جني     شمال رسر

قرب المدخل   االحتاللشبان يلقون عبوات متفجرة محلية الصنع صوب قوات  قلقيلية  عبوة ناسفة  5/14/2021

ق قلقيلية  ي لبلدة عزون رسر  الغرنر

ي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب نابلس  نابلس  محاولة طعن  5/14/2021
 إطالق النار تجاه شاب فلسطيي 

5/14/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي التابعة لقوات  اريحا 

فر ي أريحا   االحتاللالمتظاهرون يحرقون غرف الحاجز الشر
 ف 

5/14/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي جني    جني   

ي بلدة يعبد ف 
ج العسكري اإلرسائيىلي المقام عىل أراض   شبان يحرقون الير

5/14/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي  االحتاللشبان يحرقون جيب لقوات  القدس

بلدة الطور بالقدس  خالل مواجهات ف 

 المحتلة 

5/14/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
 اإلرسائيىلي بالزجاجات الحارقة  شبان يحرقون موقع تدريب تابع لحاجز سالم جني   

5/14/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي مخيم شعفاط بالقدس   الرئيسي شبان يحرقون محطة القطار ويغلقون الشارع  القدس

ف 

 المحتلة 

ٕاطالق نار من مخيم شعفاط استهدف مستوطنة "بيسغات زٔييف" بالقدس  القدس اطالق نار  5/15/2021

 المحتلة 

 فلسطينيون يطلقون الرصاص عىل حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة  القدس اطالق نار  5/15/2021

ي قرية اوضين  االحتاللإصابة جندي من قوات  نابلس  مواجهات 5/15/2021
 بحجر بالوجه خالل المواجهات ف 

ق ذنابة  طولكرم  اطالق نار  5/15/2021  إطالق نار بإتجاه قطعان المستوطني   المتواجدين رسر

تطلق النار عىل مركبة فلسطينية وتعتقل السائق عقب إصابته بزعم    االحتاللقوات  الخليل  عملية دهس  5/15/2021

 تنفيذ عملية دهس عند مدخل بلدة يطا الشماىلي 

ي بلدة الرام شمال  االحتاللإطالق نار يستهدف قوات   القدس اطالق نار  5/15/2021
عند مفرق أبو شلبك ف 

 القدس المحتلة 
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5/15/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
 شبان نعلي   يتسللون داخل الخط االخرص  ، وينجحون باحراق برج مراقبة   رام للا 

مواجهات عند مدخل بلدة اذنا شمال غرب الخليل، واطالق نار نحو جيش   الخليل  اطالق نار  5/15/2021

 االحتالل 

5/15/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ويحرقونها قرب   االحتاللشبان يمطرون بالزجاجات الحارقة نقطة مراقبة لجيش  قلقيلية 

ق قلقيلية، والجنود يفرون من المكان   بلدة عزون رسر

5/15/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي بلدة أبو ديس بالقدس  القدس

 
 إلقاء الزجاجات الحارقة صوب برج عسكري لالحتالل ف

ي منطقة عش غراب   االحتاللقاومون يطلقون النار بكثافة صوب معسكر لجيش م بيت لحم  اطالق نار  5/15/2021
 
ف

ق مدينة بيت ساحور ببيت لحم   رسر

 بعد إطالق النار تجاه جنود قرب قلقيلية  االحتاللجيش  إصابة جندي من قلقيلية  اطالق نار  5/15/2021

 الخليل  محاولة دهس  5/15/2021
ج العسكري المقام عىل مثلث مخيم الفوار   االحتاللجنود  قام ي الير

 
المتمركزين ف

الرصاص الحي بكثافة صوب مركبة فلسطينية، ما أدى اىل  باطالقجنوب الخليل،  

 واالحتالل يدعي محاولة دهس  استشهاد الشاب وجدي وليد جعافرة

ي  االحتالل اشتباكات عنيفة بي   مقاومي   وقوات  بيت لحم  اطالق نار  5/15/2021
  بيت لحم ف 

 عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة  االحتاللومي   و ا اشتباك مسلح بي   مقـ القدس اطالق نار  5/16/2021

ي مدخل حومش قرب سيلة الظهر   جني    اطالق نار  5/16/2021
 مقاومون يطلقون النار عىل جنود االحتالل ف 

5/16/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي بلدة شعفاط بالقدس  القدس

 شبان يحرقون سيارة مستوطن ف 

ي الخليل.  الخليل  اطالق نار  5/16/2021
 إطالق نار صوب سيارة مستوطني   قرب مستوطنة "كريات اربــع" ف 

 القدس مواجهات 5/16/2021
ي الذي اغتالته الجبهة الشعبية  تعرض  

ناثان حفيد وزير االستيطان رحبعام زئيف 

ب عىل يد شبان من القدس قرب باب العامود ونقل   لتحرير فلسطي   تعرض للرص 

 هداسا عي   كارم 
 للعالج لمستشف 

5/16/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي "بيت ايل"  رام للا 

تم حرق   ، بالزجاجات الحارقة استهداف جرافة عسكرية لالحتالل ف 

 االلية  

5/16/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ا شبان بستهدفون أطراف ا  رام للا  ، واصابات  بالحرق لمستوطنة المحاذية لقرية بيت سي 

ي المكان إثر المواجهات
 ف 

5/16/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
مو  رام للا  ي موديعي   وميفو حورون جنوب غرب رام للا شبان يرص 

 ن النار داخل مستوطنير

ة   االحتالل قوات أعقبها اقتحام تعرض مركبة للمستوطني   إلطالق نار  الخليل  اطالق نار  5/16/2021 بأعداد كبي 

ق الخليل   ي نعيم رسر
 بلدة بي 

ي عملية دهس بالقدس المحتلة اثنان منهم بحالة   االحتاللمن جنود   7اصابة  القدس عملية دهس  5/16/2021
ف 

ة ،   عام من بلدة كفر عقب 41ابو خديجه  محمود   استشهاد المنفذ شاهر و خطي 

5/16/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ج العسكري المقام عىل مدخل بلدة بيت عوا غرب   الخليل  اندالع حريق بالقرب من الير

 مدينة دورا 

5/16/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي صالح يلقون االطارات المشتعله عىل الشارع الرئيسي قرب   رام للا  شبان من قرية النير

 واندالع حريق بالمكان  حلميش
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5/16/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي حي الثوري بالقدس المحتلة  القدس

 
 إحراق سيارتي   تابعتي   للمستوطني   ف

5/16/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
طة  القدس ي بلدة الطور بالقدس االحتالل إحراق سيارة تابعة لشر

 
خالل المواجهات   ف

 المندلعة مع قوات االحتالل

 الخليل  اطالق نار  5/16/2021
" شمال الخليل، وقوات    االحتالل مقاومون يطلقون النار عىل مستوطنة "بيت عي  

 عن 
ً
ي قرية صافا المحاذية للمستوطنة بحثا

 
المنفذين   تقتحم منازل المواطني   ف

ي سمائها 
 
 وتطلق إنارات ضوئية ف

5/16/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ج العسكري المقام عىل مدخل بلدتنا نعلي    رام للا   شبان يتمكنون من إحراق الير

5/16/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي بلدة نحالي     بيت لحم 

 
شبان يلقون زجاجات حارقة صوب معسكر "جبعوت" اإلرسائيىلي ف

 لحم غرب بيت  

 مثلث زيف مدخل مدينة يطا الشماىلي   قوات االحتالل قرب عىل عملية إطالق نار   الخليل  اطالق نار  5/16/2021

عند مدخل مستوطنة   االحتاللمـقاومون يطلقون النار صوب قوة راجلة من جيش  جني    اطالق نار  5/16/2021

 "حومش" المخالة بي   جني   ونابلس

5/17/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
 لجيش  الخليل 

ً
 تابعا

ً
 عسكريا

ً
ي   االحتالل شبان يحرقون برجا

خالل المواجهات المندلعة ف 

 منطقة فرش الهواء عند مدخل مدينة الخليل 

5/17/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي قرية العيساوية بالقدس المحتلة  شبان يستهدفون مركبة الميا  القدس

ه العادمة ف 

 بالزجاجات الحارقة 

شّبان يلقون عبوة يدوية الصنع "كوع متفجر" َصوب معسكر "قبة راحيل" شمال   بيت لحم  عبوة ناسفة  5/17/2021

 مدينة بيت لحم 

الحقتها القوات وأطلقت النار  مركبة حاولت دهس عدد من الجنود قرب الظاهرية  الخليل  عملية دهس  5/17/2021

 عىل سائقها قرب الفوار جنوب الخليل 

5/17/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة شبان يستهدفون  القدس

 
  بؤرة استيطانية ف

انالشتعال وا  ي المكان  ني 
 ف 

5/17/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ج العسكري التابع لجيش  الخليل  ي المجاورة للير

ي احدى االراض 
ان ف  ام الني    االحتاللاض 

ي منطقة فرش الهواء عند مدخل مدينة الخليل 
 خالل المواجهات المندلعة ف 

من   االحتالل يعتقل فلسطينًيا و  تنفيذ عملية دهس قرب حاجز حوارة ةمحاول  نابلس  عملية دهس  5/17/2021

 المكان

5/17/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ج العسكري عىل مدخل مخيم عايدة شمال بيت لحم شبان بيت لحم   يحرقون الير

5/17/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي ورشق حجارة  الخليل 

ي موقعحرق أراض 
ي الخليل  DCOمكاتب االرتباط اإلرسائيىلي    ف 

 ف 

ي حلحول إطالق نار تجاه جنود الجيش  الخليل  اطالق نار  5/17/2021
 اإلرسائيىلي ف 

5/18/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي القدس شبان يستهدفون  القدس

ي شارع العي   ببلدة سلوان ف 
مركبة للمستوطني   ف 

اقها  المحتلة  مما ادى اىل احير

 مسلحون يطلقون النار عىل حاجز قلنديا شماىلي القدس المحتلة    القدس اطالق نار  5/18/2021
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ي الخليل  االحتاللقوات  الخليل  ناسفة عبوة   5/18/2021
 
ي بحوزته عبـــوة ناســـفة ف

 أطلقت النار صوب شاب فلسطيي 

 الخليل  عملية طعن  5/18/2021
تنفيذ عملية طعن قرب حاجز عسكري عند المسجد اإلبراهيمي بمدينة   ةمحاول 

الشهيد هو  النار عليه،  استشهد شاب بعد أن أطلقت قوات االحتاللو   الخليل

 عاما من البلدة القديمة بالقدس  31ي  المحرر إسالم غياض زاهدة  األس

5/18/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
 قام مقاومون باشعالها حريقا بالقرب من مستوطنات الضفة  12اندالع  ضفة 

ي بدرس  االحتاللإصابة أحد جنود   رام للا  مواجهات 5/18/2021
 
 بعد رشقه بالحجارة خالل مواجهات ف

5/18/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
قىص   القدس

ٔ
ي بلدة سلوان جنوب المسجد اال

 
ٕاشعال النار بسيارات المستوطني   ف

 البلدة  يعلن اعتقال شابي   من  االحتاللو 

ة   االحتالل إصابة اثني   من جنود  رام للا  اطالق نار  5/18/2021  باشتباك مسلح عند المدخل الشماىلي لمدينة البي 

تعرض قوة إرسائيلية إلطالق نار شماىلي رام للا خالل عمليات إخماد حريق قريب   رام للا  اطالق نار  5/18/2021

 من مستوطنة بيت إيل برام للا 

قرب عيون الحرامية شمال مدينة رام للا نفذها   االحتالل ٕاطالق نار نحو جيش  رام للا  اطالق نار  5/18/2021

 مسلحون يستقلون سيارة مشعة 

5/18/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي بلدة نعلي   غرب رام للا رام للا 

( ف   احراق منطقة االحراش )الخط االخرص 

ي بيت  بيت لحم  اطالق نار  5/18/2021
فجار جنوب بيت  إطالق النار عىل مستوطنة مجدل عوز المقامة عىل أراض 

 لحم 

تمكن العديد من الشبان من تحطيم سيارة وشاحنة للمستوطني   قرب مستوطنة   نابلس  تحطيم مركبات  5/18/2021

ق مدينة نابلس   ايتمار جنوب رسر

قام شبان فلسطينيون بتحطيم مركبة ألحد المستوطني   عىل الجش الشماىلي لقرية   نابلس  تحطيم مركبات  5/18/2021

 جنوب نابلس مادما 

 إطالق نار عىل حاجز شعفاط بالقدس القدس اطالق نار  5/18/2021

 اشتباك مسلح عىل حاجز الجلمة قرب جني    جني    اطالق نار  5/18/2021

5/18/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
شبان من بلدة نحالي   يمطرون بالزجاجات الحارقة سياج ومنازل مستوطنة "بيتار   بيت لحم 

ي الفلسطينيي   غرب بيت لحم عيليت" 
ي المكان  المقامة عىل أراض 

ان ف   واشتعال الني 

 محاولة الطعن عىل حاجز قلنديا  القدس محاولة طعن  5/19/2021

ي بلدة بيت دقو شمال غرب القدس   االحتاللشبان يفجرون أسطوانة غاز بجدار   القدس عبوة ناسفة  5/19/2021
ف 

 المحتلة 

يطلق النار صوب شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة   االحتالل القدس محاولة دهس  5/19/2021

ق القدس المحتلة   "آدم" شمال رسر

راحيل" شمال  شّبان يلقون عبوة يدوية الصنع "كوع متفجر" َصوب معسكر "قبة  بيت لحم  عبوة ناسفة  5/19/2021

 مدينة بيت لحم 

 الخليل  اطالق نار  5/19/2021

استشهدت مواطنة إثر إصابتها برصاص االحتالل بعد تنفيذها عملية إطالق نار   

ق  طالبإ ستوطنا  ، وقد قام مبالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة 

عاما( بالقرب من مدخل    34)  ةالرصاص صوب المواطنة وفاء عبد الرحمن برادعي

، فيما منعت قوات  ي المواطني  
  االحتاللمستوطنة "كريات أربــع" المقامة عىل أراض 

 الطواقم الطبية من الوصول إليها، قبل أن يعلن عن استشهادها واحتجاز جثمانها 
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 م2021 / أيار  التقرير الدوري لحصاد المقاومة 

 

5/19/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي بيت بيت لحم 

 
قرب بيت لحم قام  ار عيليت اندالع حريق كبي  بالقرب من مخازن وكراجات ف

امه مقاومون   بإض 

5/19/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي محيط مستوطنة "بسغات زئيف" بالقدس المحتلة عقب   القدس

 
ان ف اشتعال الني 

 استهدافها بالزجـاجات الحـارقة 

اق مركبتهم  رام للا  عبوة ناسفة  5/20/2021 قرب رام  شبان حاولوا القاء قنابل أنبوبية ناسفة صنع محىلي قبل احير

   واالنسحاب من المكانللا 

ق القدس المحتلة بعد إلقاء   القدس عبوة ناسفة  5/20/2021 رية رسر ي حاجز الزيتونة قرب بلدة العي  
 
نشوب حريق ف

 قنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" 

5/20/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
ي األرض المقابلة لحاجز قلنديا شمال القدس القدس

 
 بفعل المقاومة  اندالع حريق ف

إلقاء قنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" صوب مستوطنة "الدبويا" بالبلدة القديمة   الخليل  عبوة ناسفة  5/21/2021

ي الخليل 
 
 ف

 خالل مواجهات قرب بلدة بيتا جنوب نابلس  االحتاللإصابة ثالثة من جنود  نابلس  مواجهات 5/21/2021

ي ساحات المسجد األقىص   القدس مواجهات 5/21/2021
طة "اإلرسائيلية" ف  مواجهات عنيفة بي   الشبان والشر

ي بعد  دفعه عىل درج قبة الصخرة 
 واصابة جندي صهيون 

 القدس عملية طعن  5/24/2021
ي منطقة  أصيب جنديان إرسائيل

ي ف 
ي عملية طعن بطولية نفذها شاب فلسطيي 

يان ف 

ق المسجد األقىص بالقدس المحتلة التلة الفرنسية ـ واستشهاد المنفذ  شمال رسر

 طالب صف احد عشر علمي  عام   17زهدي الطويل  

العروب شمال  إصابة مستوطن جّراء رشق مركبته بالحجارة قرب مدخل مخيم  الخليل  القاء حجارة  5/26/2021

 الخليل 

 

 


