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  م2021 /آبالتقرير 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 8 2021 31 8 2021 

مواصلة أبناء شعبنا عمليات مقاومة االحتالل اإلسرائيلي شهدت الضفة الغربية والقدس خالل شهر أغسطس/آب الماضي  
 ( إسرائيليين بعضهم بجراح خطرة. 7، فيما جرح )( عملية461والمستوطنين بشتى السبل، وجرحى إحصاء )

وتصاعدت عمليات االشتباك المسلح مع قوات االحتالل عند محاولتها اقتحام مناطق في جنين ونابلس، حيث استشهد في 
نور عبد اإلله و ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف،  ،  صالح أحمد محمد عمار ( مقاومين، هم:  4أحد االشتباكات بمخيم جنين )

 . حسينيةعزمي  والشاب أمجد إياد  ،جرار 

 ( عمليات. 3( عمليات، وعمليات الطعن أو محاوالت الطعن )7النار على أهداف االحتالل ) إطالق عدد عمليات وبلغت 

كما واصل المواطنون التصدي لمشاريع االحتالل االستيطانية بالتظاهرات واالحتجاجات المختلفة، وخاصة االرباك الليلي،  
 ( عملية مقاومة العتداءات المستوطنين. 54يما أحصى )( عملية، ف25حيث بلغت عدد فعاليات اإلرباك الليلي )

( عملية القاء 19( عمليات القاء عبوات ناسفة، و)5، و)حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية( عمليات  8وجرى إحصاء )
 زجاجات حارقة باتجاه أهداف االحتالل والمستوطنين. 

 طنات وقرب أهداف عسكرية إسرائيلية. وتسببت الزجاجات الحارقة باندالع النيران في عدد من المستو 

 ( مواجهة بأشكال مختلفة. 155( مظاهرة ومسيرة شعبية ضد االحتالل، و)45وشهدت الضفة الغربية والقدس )
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 تفاصيل المواجهات باألرقام:

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

 البند 
شهر  

8/2021 
شهر  

7/2021 

 عمليات مؤثرة
 

 8 7 نار  إطالقعمليات 

 1 3 عمليات طعن أو محاولة طعن 

   عمليات دهس أو محاولة دهس 

 2 5 عمليات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة

حرق منشآت وآليات وأماكن  

 15 8 عسكرية

 2  مركبات تحطيم 

 أعمال مقاومة شعبية 
 

 284 139 إلقاء حجارة 

 26 19 إلقاء زجاجة حارقة

 299 155 مواجهات بأشكال متعددة 

 67 54 مقاومة اعتداءات مستوطني   

ات   69 45 مظاهرات ومست 

 9 1 إطالق مفرقعات نارية

 37 25 إرباك ليل  

 819 461 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  

8/2021 
شهر  

7/2021 

   رسائيل  إقتيل 

 29 7 رسائيل  إجريــــح 

 البند 
شهر  

8/2021 
شهر  

7/2021 

  
 7 8 شهيد فلسطين 

  
 2140 455 جريــــح فلسطين 
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 ركز المواجهات: ممناطق ت  -3

 ( توزيــــع العمال المقاومة حسب المناطق4جدول رقم )
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   6             6 1   13 اريحا 

   23 8   1   4   19 11   66 الخليل 

       1                1 الضفة 

   13 2   1   3   12 5   36 القدس

   14         2   15 4   35 بيت لحم 

   15   1   1 1   13 3 4 38 جني   

   16 1     1 3   14 7   42 رام للا 

   2             2 2   6 سلفيت 

   9         2   9 4 1 25 طوباس

   5             5     10 طولكرم 

 1 13 6       2   14 3   39 قلقيلية 

 24 39 28 1 6 3 2 1 30 14 2 150 نابلس 

 25 155 45 3 8 5 19 1 139 54 7 461 جمال  إ

 

 

%3, 13, اريحا

%14, 66, الخليل

%8, 36, القدس

%8, 35, بيت لحم

%8, 38, جنين

%9, 42, رام هللا
%1, 6, سلفيت

%5, 25, طوباس

%2, 10, طولكرم

%9, 39, قلقيلية

%33, 150, نابلس

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 اريحا 

    14 الخليل 

  1   الضفة 

  1  7 القدس

  1  1 بيت لحم 

   5 15 جني   

  1 1 5 رام للا 

  1  2 سلفيت 

    10 طوباس

    1 طولكرم 

  1  10 قلقيلية 

  1 2 389 نابلس 

  7 8 455 المجموع الكل  

 

اريحا الخليل الضفة القدس بيت لحم جنين رام هللا سلفيت طوباس طولكرم قلقيلية نابلس

فلسطيني 1 14 0 7 1 20 6 2 10 1 10 391

إسرائيلي 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
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 أبرز األحداث خالل الشهر   -4

 ( أبرز الحداث خالل الشهر 6جدول رقم )

 تفصيل الحدث المحافظة الحدث التاريــــخ 

ي بلدة  الخليل  حرق منشآت  8/1/2021
ي مستوطنة "كرمي تسور" المقامة عىل أراض 

 
بيت أمر شمال نشوب حريق ف

 الخليل، بفعل زجاجات حارقة فلسطينية 

إصابة مستوطنة جّراء إلقاء الحجارة صوب حافالت ومركبات إرسائيلية قرب بلدة   سلفيت  مواجهات 8/2/2021

 ديراستيا شمال غرب سلفيت 

ق نابلس، من إشع نابلس  ارباك ليىلي  8/1/2021 ي  تمكن شبان اإلرباك الليىلي وثوار بلدة بيت دجن رسر
 
ان ف ال الني 

ي القرية 
 محيط البؤرة االستيطانية المقامة عىل أراض 

ي مستوطنة "بتاح تكفا" بالداخل  الضفة  عملية طعن  8/2/2021
 
ة جّراء طعنه ف إصابة مستوطن بجروح خطي 

 المحتل  

ي محيط البؤرة االستيطانية نابلس  حرق منشآت  8/2/2021
 
ان ف ي بلدة بيت  المقامة عىل  شبان يشعلون الني 

أراض 

 دجن قضاء نابلس 

ي   جّراء رشق حافلة مستوطني   مستوطن  إصابة القدس القاء حجارة  8/2/2021
بالحجارة بمنطقة باب العامود ف 

 القدس المحتلة 

8/2/2021 
وإلقاء   اطالق نار 

 عبوات ناسفة 
أصوات  ساحة قتال حقيقية بي   المقاومي   وجنود االحتالل وسط جني   لتحولت  جني   

 االنفجارات وتبادل إطالق النار 

 نابلس  ارباك ليىلي  8/6/2021

ي بلدة بيتا تواصلت فعاليات اإلرباك الليىلي 
ي منطقة جبل صبيح ف 

أطلقت  فيما   ف 

ي المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز  
قوات االحتالل الرصاص الحي والمعدن 

ي مظاهرة 
ضد اعتداءات المستوطني    المسيل للدموع باتجاه المواطني   المشاركي   ف 

ي لصالح مشاري    ع إستيطانية، مما أدى إىل إستشهاد مواطن، وجرح  
ومصادرة األراض 

(، وإصابة   21 ي
 )بينهم صحف 

ً
  31مواطنا

ً
بحاالت اختناق جراء استنشاق  -مواطنا

 الغاز المدمع 

ي محيطالحرائق   واصل ثوار نابلس إشعال نابلس  حرق منشآت  8/6/2021
ي   ف 

الموقع العسكري لقوات االحتالل ف 

ي "ايتمار وألون موريه" جنوب نابلس  حوارة
 وقرب الطريق المؤدي لمستوطنت 

 قلقيلية  ارباك ليىلي  8/7/2021
مواجهات مع قوات االحتالل اندلعت، أشعل خاللها شبان اإلطارات المطاطية  

عت بال ي قرية كفر قدوم، ورسر
ة الرافضة لالستيطان ف  قيام بأعمال إرباك  خالل المسي 

 . لالحتالل عير إشعال اإلطارات 

8/7/2021 
،  عبوة ناسفة 

 إرباك ليىلي 
 نابلس 

ي  
ي ينفذها شبان وأهاىلي بيتا ف 

مواجهات اندلعت إثر تجدد عمليات اإلرباك الليىلي الت 

ة قبالة حاجز   ، كما أنالمناطق المحيطة بجبل صبيح الشبان فّجروا براميل كبي 

ان عىل بعد أمتار من مفرق البلدة   لالحتالل، وأشعلوا الني 

8/7/2021 
حرق منشآت  

ات   وتحطيم كامي 
ات مراقبة تابعة لالحتالل عىل حاجز عورتا جنوب نابلس   نابلس  شبان يحطمون كامي 

ان بمحيطه أثناء مرور موكب   الش  هيد عماد دويكات بالمكانويشعلون الني 

ي  حتالل اإلرسائيىلي مع قوات اال  اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة جني    اطالق نار  8/9/2021
الت 

 بلدة برقي   جنوب غرب مدينة جني   اقتحمت  

بعد  أطلقت قوات االحتالل قرب مفرق مستعمرة "يتسهار" النار باتجاه مواطنة   نابلس  محاولة طعن  8/9/2021

 محاولتها طعن جندي، مما أدى إىل إصابتها بجروح واعتقالها 

8/10/2021 
حرق منشآت  

 وآليات 
 نابلس 

ا قرب مستوطنة شبان من قرية عوريف يشعلون  ً ا كبي 
ً
المقامة عىل   "يتسهار "حريق

ي الفلسطينيي   
ب من منازل المستوطني   وإخالء  جنوب ن أراض  ابلس، والنار تقي 

 بعضهم من المنطقة 
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 مواجهة تخللها إلقاء زجاجات حارقة وأكواع ناسفة عىل مستوطنة يتسهار بنابلس  نابلس  عبوة ناسفة  8/10/2021

وإطالق نار كثيف  شهدت البلدة القديمة بنابلس، مواجهات عنيفة تخللها اشتباك  نابلس  اطالق نار  8/10/2021

ي سوق الذهب بالمدينة 
 
 لدى اقتحام قوات االحتالل محال للرصافة ف

إصابة مستوطن جّراء رشق مركبته بالحجارة قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة عىل   رام للا  مواجهات 8/13/2021

ق رام للا  ي الفلسطينيي   رسر
 أراض 

8/14/2021 
،  عبوة ناسفة 

 إرباك ليىلي 
ي بلدة بيتا والشبان يفّج  رون  فع استمرار  نابلس 

 
اليات اإلرب  اك الليىلي بمحيط جبل صبيح ف

 
ً
 صوتيا

ً
 برميال

ي نابلس ينفذون فعاليات إرباك ليىلي  نابلس  ارباك ليىلي  8/15/2021
 
ف قرب البؤرة االستيطانية   أهاىلي بيت دجن رسر

ق القرية   المقامة رسر

 جني    اطالق نار  8/16/2021

اندلعت اشتباكات مسلحة واسعة بي   مقاومي   وجنود االحتالل تخللها أصوات  

ي حي   أطلقت الوحدات  
 
، ف ة، وإطالق نار متبادل ومواجهات شت  انفجارات كبي 

صالح  هم:   4مما أدى اىل استشهاد   المقاومي   الخاصة لجيش االحتالل النار عىل 

، ورائد زي 19أحمد محمد عمار )  اد عبد اللطيف أبو سيف  عاما( من مخيم جني  

والشاب أمجد إياد  ،نور عبد اإلله جرار من مدينة جني    و عاما( من المدينة،  21)

 حسينية عزمي 

اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة، أطلق خاللها مقاومون النار تجاه قوة من   طوباس اطالق نار  8/18/2021

 جيش االحتالل خالل اقتحامها مدينة طوباس

انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع قرب سياج مستوطنة "بيت إيل" المقامة عىل   رام للا  عبوة ناسفة  8/18/2021

ق رام للا  ي الفلسطينيي   رسر
 أراض 

محاولته تنفيذ عم   لية طع   ن عىل حاجز الجلمة قرب   بعد قوات االحتالل تعتقل فت   جني    محاولة طعن  8/18/2021

 جني   

ق قلقيلية  قلقيلية  القاء حجارة  8/20/2021  إصابة مستوطن بعد رشق الشّبان مركبته بالحجارة قرب بلدة عّزون رسر

ي جبل صبيح  نابلس  ارباك ليىلي  8/22/2021
 بيتا  - استمرار فعاليات اإلرباك ليىلي ف 

ي "إيتمار" و"ألون موريه" المقامة   نابلس  حجارة القاء   8/23/2021
 بالحجارة بي   مستوطنت 

ً
إصابة مستوطنة رشقا

ي الفلسطينيي   قرب نابلس
 عىل أراض 

 نابلس  اطالق نار  8/24/2021
ي نابلس  اندلعت اشتباكات مسلحة

ف  ي مخيم بالطة رسر
وبي   قوات   بي   مقاومي   ف 

: عماد خالد  الاالحتالل اإلرسائيىلي خالل اقتحامها المخيم، استشهد عىل إثرها  فت 

   16صالح حشاش 
ً
 عاما

8/30/2021 
عامود  حرق 

ات   كامي 
ي بلدة سلوان بالقدس القدس

ات تابع لقوات االحتالل ف  ي عامود كامي 
 شبان يشعلون النار ف 

  جراء إلقاء شبان  مستوطنة إرسائيلية قرب "عتصيون" جنوب بيت لحم إصابة بيت لحم  القاء حجارة  8/31/2021

 عىل مركبتها 
َ
 الحجارة

، خالل اقتحامها بلدة الفندقومية  ل اشتبك مقاومون بالرصاص مع قوات االحتال جني    اطالق نار  8/31/2021

 جنوب جني   شمال الضفة الغربية 

 

 


