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 في الضفة الغربية"املقاومة  عمالالتقرير الدوري ل “

 م 2022لشهر كانون الثاني/ 

، 2022في الضفة الغربية والقدس في مطلع شهر يناير من العام الجديد  تصاعدت عمليات مقاومة االحتالل اإلسرائيلي  

 بجراح مختلفة( 13وإصابة ) ( فلسطيين، 5)  ستشهادما أدى ال 
ً
 . إسرائيليا

، بينها ) 623وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خالل الشهر ) 
ً
 مقاوما

ً
( عملية إطالق نار واشتباك مسلح مع قوات  28( عمال

 ( عملية منها في نابلس. 15االحتالل، نفذت ) 

مليات إطالق املفرقعات النارية على وعدد ع( عملية، ونفذت عملية دهس واحدة،  2وبلغ عمليات الطعن أو محاوالت الطعن ) 

( عمليات حرق منشآت وآليات عسكرية، وعملية 4( عمليات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة، و) 3( عمليات، و) 3أهداف االحتالل ) 

 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية واحدة لالحتالل اإلسرائيلي.

( عملية 26و) جارة على قوات االحتالل واملستوطنين،  ( مواجهة مباشرة، ومئات عمليات إلقاء الح209كما شهدت الضفة، ) 

 ( عملية تصد العتداءات املستوطنين في مختلف أنحاء الضفة. 90إلقاء زجاجة حارقة، و) 

 ( رصد  جرى  حيث  االستيطانية،  والبؤر  املستوطنين  الليلي ضد  اإلرباك  عمليات  تواصلت  تظاهر 5وقد  وقد  إرباك،  عملية   )

 ( مظاهرة شعبية. 50للمطالبة بحقوقهم واالحتجاج على جرائم االحتالل املختلفة ضمن ) الفلسطينيون 

 ( على التوالي. 88، 97، 169وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى عدد في عمليات املقاومة، حيث بلغت ) 
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 : الشهرخالل   عمال املقاومةال ( 1جدول رقم )  فاصيل املواجهات بالرقام:ت

 1/2022شهر  العمل املقاوم 
 املؤشر 

 (مقارنة بالشهر السابق)

  28    عمليات إطالق نار 

  2 عمليات طعن أو محاولة طعن 

  1 عمليات دهس أو محاولة دهس 

  3 عمليات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة 

  4 حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية

  1 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية

  201 إلقاء حجارة 

  26 إلقاء زجاجة حارقة 

  209 مواجهات بأشكال متعددة 

  90 مقاومة اعتداءات مستوطنين 

  50 مظاهرات ومسيرات 

  3 إطالق مفرقعات نارية 

  5 إرباك ليلي 

  623 املجموع 
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 اإلسرائيلي  االحتاللخسائر  •

 البشرية   االحتالل( إحصائية خسائر 2جدول رقم ) 

 

 

 يون الشهداء والجرحى الفلسطين -1

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

 ( توزيع العمال املقاومة حسب املناطق 4جدول رقم ) 
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  7    1   6 3  16 اريحا

  28 6  1 2 5  32 15  88 الخليل 

  41 5  1  3 1 42 3  97 القدس 

  12     8  9 4  34 بيت لحم 

  19 3   1 1  12 4 12 52 جنين 

  27 6  1  3  27 15  82 رام للا 

          13  13 سلفيت 

  3       3 5 1 12 طوباس

  3 1      3 2  9 طولكرم 
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 5 53 17   1 5 2 47 24 15 169 نابلس
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%3, 16, اريحا

%14, 88, الخليل

%16, 97, القدس

%6, 34, بيت لحم

%13, 82, رام هللا%8, 52, جنين

%2, 13, سلفيت

%2, 12, طوباس

%1, 9, طولكرم

%8, 51, قلقيلية

%27, 169, 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 

    10 اريحا

  1 1 16 الخليل 

  7  28 القدس 

  1 1 2 بيت لحم 

    6 جنين 

  3 2 29 رام للا 

     سلفيت 

    5 طوباس

    6 طولكرم 

    23 قلقيلية 

  1 1 383 نابلس

 املجموع الكلي 
508 5 13  

 

اريحا الخليل القدس بيت لحم جنين رام هللا سلفيت طوباس طولكرم قلقيلية نابلس
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 أبرز الحداث خالل الشهر   •

 ( أبرز الحداث خالل الشهر 6جدول رقم ) 

 تفصيل الحدث  املحافظة  الحدث  التاريخ 

 . جنين مقاومون النار بشكل مكثف تجاه قوات االحتالل في منطقة صانور جنوبأطلق  جنين  اطالق نار 1/1/2022

 ملواجهة   اإلطارات املطاطية قرب مدخل قرية ُبرقة أشعل شبان نابلس  ارباك ليلي  1/1/2022
ً
شمال غرب نابلس، استعدادا

 .محتملة لهجمات مستوطنينجيش االحتالل والتصدي 

حافالت املستوطنين قرب بلدة حزما شمال شرق   بعد إلقاء حجارة تجاه ة مستوطنينإصاب  القدس  القاء حجارة  1/1/2022

 . القدس

 .شبان منازل املستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس املحتلة باملفرقعات النارية  استهدف القدس  مفرقعات نارية  1/2/2022

املطاطية قرب البؤرة االستيطانية املقامة على أراض ي جبل   شبان بلدة بيتا اإلطاراتأشعل   نابلس  ارباك ليلي  1/2/2022

 . صبيح

ء حجارة وزجاجات حارقة قرب قرية العيساوية  إلقا إصابة سائق حافلة إسرائيلية جّراء القدس  القاء حجارة  1/3/2022

 .بالقدس

إلقاء حجارة وزجاجات حارقة قرب قرية العيساوية   إصابة سائق حافلة إسرائيلية جّراء القدس  زجاجات حارقة  1/3/2022

 . بالقدس

 جنوب نابلس. شبان زجاجة حارقة صوب حافلة إسرائيلية قرب بلدة حوارة  ألقى  نابلس  زجاجات حارقة  1/3/2022

 . مواجهات مع االحتالل في بلدة بيتا، انتصاًرا لألسير هشام أبو هواشاندلعت   نابلس  ارباك ليلي  1/4/2022

املقامة على أراض ي  " "مجدال عوز " حارقة صوب مستوطنةال زجاجات الشبان ألقى  بيت لحم  زجاجات حارقة  1/5/2022

 . الفلسطينيين جنوب بيت لحم

 خالل مواجهات اندلعت قرب مخيم بالطة بنابلس. استشهاد الشاب باكير حشاش  نابلس  اطالق نار 1/5/2022

 .مقــاومون النار تجاه آليات االحتــالل خالل انسحابها من مدينة نابلسأطلق  نابلس  اطالق نار 1/5/2022

مركبتها بالحجارة قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت  إصابة مستوطنة بجروح في الرأس بعد رشق  بيت لحم  زجاجات حارقة  1/6/2022

 . لحم

إلقاء قنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" صوب مستوطنة "بسجوت" املقامة على أراض ي   رام للا  عبوة ناسفة 1/7/2022

 .البيرة

 . الخليلإلقاء زجاجة حارقة صوب جنود االحتالل خالل املواجهات وسط  الخليل  زجاجات حارقة  1/7/2022

حاجز دوتان العسكري في جنين بالرصاص قبل تمكنهم من    النار صوبن و مقاوم أطلق جنين  اطالق نار 1/8/2022

 االنسحاب من املكان بسالم. 

املقام على أراض ي بلدة   "دوتان" حاجز صوب "كوع متفجر" عبوة محلية الصنع ألقى شبان جنين  عبوة ناسفة 1/8/2022

 .جنينيعبد جنوب غرب  
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 تفصيل الحدث  املحافظة  الحدث  التاريخ 

 .إطالق نار يستهدف البؤرة االستيطانية املقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس نابلس  اطالق نار 1/8/2022

املقامة على أراض ي الفلسطينيين   "حلميش" إلقاء زجاجات حارقة صوب سياج مستوطنة رام للا  زجاجات حارقة  1/8/2022

 .شمال غرب رام للا 

 جاجات حارقة صوب برج لجيش االحتالل بمستوطنة "بيت ٕايل" شمال رام للا.* ز شبان  ألقى  رام للا  زجاجات حارقة  1/8/2022

رشق شبان فلسطينيون، حافلة للمستوطنين على طريق "غوش عتصيون" االستيطاني بعدد   بيت لحم  زجاجات حارقة  1/9/2022

 من الزجاجات الحارقة. 

ا بالحجارة قرب مستوطنة "نافيه تسوف" شمال رام للا. أصيبت مستوطنة رام للا  القاء حجارة  1/9/2022
ً
 رشق

 . إطـالق نــار تجاه قوات االحتــالل خالل اقتحامها بلدة جبع بجنين جنين  اطالق نار 1/10/2022

قامت املواطنة سمر أبو حماد بتنفيذ محاولة طعن ضد جنود االحتالل قرب الحرم اإلبراهيمي   الخليل  محاولة طعن  1/10/2022

 في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وقد اعتقلها جنود االحتالل إثر ذلك.  

 بعملية دهس قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام للا. إصابة جندي  رام للا  عملية دهس  1/11/2022

 . االحتالل في منطقة باب الخانق بين بلدة قباطية ومركة في جنين إطالق نار يستهدف جيش  جنين  اطالق نار 1/10/2022

1/10/2022 
حرق منشآت وآليات  

 وأماكن عسكرية
أحرق مقاومون عامود كاميرات تابع لجيش االحتالل بحي بئر أيوب في بلدة سلوان بالقدس   القدس 

 املحتلة.

إصابة آلية عسكرية بزجاجة حارقة خالل مواجهات عنيفة بالقرب من دوار عرابة جنوب  جنين  اجات حارقة زج 1/10/2022

 . غرب جنين

برصاص جيش االحــتالل قرب جسر حلحول  ان إبراهيم البربراوي ومؤمن الطرش شاب الإصابة  الخليل  زجاجات حارقة  1/11/2022

 . زجاجات حارقة تجاه برج عسكري   اشمال الخليل بزعم إلقائه

 .اشتباك مسلح مع قوات االحتالل في مدينة طوباس طوباس  اطالق نار 1/12/2022

زجاجة حارقة صوب مركبة استيطانية بين مستوطنتي "تفوح" و"مجداليم" جنوب   ألقى شبان نابلس  زجاجات حارقة  1/13/2022

 شرق نابلس.

اشتبك مقاومون فلسطينيون مع قوات االحتالل بالسلحة الرشاشة في منطقة جبل صبيح   نابلس  اطالق نار 1/15/2022

 ببلدة بيتا جنوب نابلس.

لجيش االحتالل بمنطقة مثلث خرسا جنوب مدينة دورا جنوب   حارقة على برجإلقاء زجاجة   الخليل  زجاجات حارقة  1/15/2022

 . الخليل

1/15/2022 
حرق منشآت وآليات  

 وأماكن عسكرية
أراض ي الفلسطينيين   املقامة على "متسبيه زيف" إحراق كنيس للمستوطنين في مستوطنة الخليل 

 .جنوب الخليل

 بيت لحم  عملية طعن  1/17/2022
الشاب فالح موس ى شاكر جرادات من بلدة سعير بمحافظة الخليل، برصاص قوات  د ااستشه

االحتالل بعد محاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنود االحتالل قرب مفترق "عتصيون" جنوبي  

 مدينة بيت لحم. 

1/17/2022 
تحطيم مركبات 

 ومعدات عسكرية
 .بعد دخوله بالخطأ لبلدة بيتا جنوب نابلس محاصرتهمركبة مستوطن و   بتحطيمشبان  قام نابلس 
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 تفصيل الحدث  املحافظة  الحدث  التاريخ 

أطلق مقاومون النار عل دورية لجيش االحتالل أثناء مرورها بالقرب من مفرق بلدة جبع جنوب   جنين  اطالق نار 1/17/2022

اقع عل شارع جنين نابلس الرئيس ي.   جنين، الو

 .منطقة شارع الزيوت شرقي نابلساالحــتالل في  إطالق رصاص باتجاه جيش نابلس  اطالق نار 1/17/2022

 .قوات االحتــالل بالزجاجات الحارقــة خالل اقتحام شارع عمان شرق نابلس استهدف شبان نابلس  زجاجات حارقة  1/17/2022

مواجهات بين شبان وقوات االحتالل للتصدي القتحام املستوطنين لقبر يوسف في  اندلعت   نابلس  مفرقعات نارية  1/17/2022

 .نابلس

بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة في بلدة الطور   إصابة سائق حافلة للمستوطنين بجروح القدس  مواجهات 1/18/2022

 .بالقدس املحتلة

مركبات املستوطنين بالزجاجات الحارقة أثناء سيرها قرب مفترق   برشقفلسطينيين  قام شبان نابلس  زجاجات حارقة  1/19/2022

 مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس.

1/19/2022 
حرق منشآت وآليات  

 وأماكن عسكرية
 سيارة مستوطن قرب قرية املغير شمال شرق رام للا.  أحرق مقاومون  رام للا 

 .قوات االحتــالل خالل اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين تجاهمقــاومـون النار أطلق  نابلس  اطالق نار 1/20/2022

 إصابة أحد جنوده بالحجارة في جبل صبيح بلدة بيتا جنوب نابلس. نابلس  مواجهات 1/22/2022

1/22/2022 
حرق منشآت وآليات  

 وأماكن عسكرية
اقبة إسرائيلية في بلدة سلوان جنوب املسجد ال القدس   قص ى.إحراق عامود كاميرات مر

املقامة  "مجدال عوز " مستوطنة مصادر عبرية: شّبان يلقون زجاجات حارقة صوب بوابة* بيت لحم  زجاجات حارقة  1/23/2022

 *.على أراض ي الفلسطينيين جنوب بيت لحم

 . ن نفذوا عملية إطالق نار تجاه البؤرة االستيطانية على جبل صبيحو مقاومنفذ  نابلس  اطالق نار 1/23/2022

 . استهداف قوات االحتالل بالرصاص في بلدة جبع قضاء جنين جنين  اطالق نار 1/23/2022

 النار تجاه قوة احتاللية قرب الجدار الفاصل في قرية العرقة غرب جنين.  أطلق مقاومون  جنين  اطالق نار 1/24/2022

 .بالحجارة قرب املسجد اإلبراهيمي في الخليلاستهدافه  إصابة مستوطن بجروح بعد الخليل  القاء حجارة  1/25/2022

النار من سيارة مسرعة تجاه نقطة عسكرية إسرائيلية بين مستوطنتي "إيتمار   قاومون م أطلق نابلس  اطالق نار 1/25/2022

 وألون موريه".

 . املحتــلةحجارة في الشيخ جراح بالقدس  إصابة مستوطن بجروح بإلقاء القدس  القاء حجارة  1/25/2022

 .برج عسكري لالحتالل قرب نابلس إطالق نار من سيارة مسرعة صوب نابلس  اطالق نار 1/25/2022

 . شمال مدينة جنين إطالق نار يستهدف حاجز الجلمة جنين  اطالق نار 1/26/2022

 . اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلستجاه قوات االحتــالل خالل  النـار أطلق مقاومون  نابلس  اطالق نار 1/26/2022

 .عملية إطالق نار تجاه مستوطنة جلبون إلى الشرق من مدينة جنيننفذ مقاومون  جنين  اطالق نار 1/27/2022

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

 .نار يستهدف نقطة لجيش االحتالل بين مستوطنتي إيتمار وألون موريه شرق نابلس إطالق  نابلس  اطالق نار 1/27/2022

النار صوب برج لجيش االحتالل بمحيط حاجز دوتان قرب بلدة يعبد جنوب   أطلق مقاومون  جنين  اطالق نار 1/27/2022

 . غرب جنين

 .جنين البراج في قرية بئر الباشا قضاءيستهدف قوات االحتالل بمنطقة  إطالق نار جنين  اطالق نار 1/27/2022

 .النار صوب البؤرة االستيطانية املقامة على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس أطلق مقاومون  نابلس  اطالق نار 1/28/2022

 بيتا جنوبتجاه بؤرة أفيتار االستيطانية املقامة على جبل صبيح في بلدة  النار أطلق مقاومون  نابلس  اطالق نار 1/28/2022

 .نابلس

 .إطالق النار تجاه قوة لجيش االحتالل قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس نابلس  اطالق نار 1/29/2022

 زجاجات حارقة على مقر شرطة االحتالل في بلدة صور باهر بالقدس املحتلة. ألقى شبان القدس  زجاجات حارقة  1/29/2022

املقامة   "مجدال عوز " إسرائيلية قرب مستوطنة زجاجات حارقة صوب مركبات  ألقى شبان* بيت لحم  زجاجات حارقة  1/30/2022

 . جنوب بيت لحم على أراض ي الفلسطينيين

ألقى شبان عبوات محلية الصنع "أكواع متفجرة" وزجاجات حارقة صوب مستوطنة "بيت   رام للا  عبوة ناسفة 1/30/2022

 .لبيرةإيل" املقامة على أراض ي املواطنين شمال ا

ألقى شبان زجاجات حارقة صوب مركبات املستوطنين قرب مستوطنة "مجدال عوز" املقامة   بيت لحم  زجاجات حارقة  1/30/2022

 على أراض ي املواطنين جنوب بيت لحم. 

بلدة حلحول حارقة صوب حافلة ومركبات إسرائيلية قرب ال زجاجات الالحجارة و  ألقى شبان الخليل  زجاجات حارقة  1/30/2022

 . شمال الخليل

ة   إصابة مستعرب خالل عملية االعتقال  القدس  مواجهات 1/31/2022
ّ
التي نفذتها قوات خاصة تابعة لالحتالل في بلدة قطن

 . شمال غرب القدس فجر اليوم

 *.قرب رام للا "عوفريم" بالحجارة قرب مفرق  إصابة أحد جنود االحتالل بعد رشقه رام للا  القاء حجارة  1/31/2022

املقامة على أراض ي الفلسطينيين في   "بسغوت" مستوطنة شّبان زجاجات حارقة صوبألقى  بيت لحم  زجاجات حارقة  1/31/2022

 .مدينة البيرة

 

http://www.mo3ta.ps/
http://www.facebook.com/mo3taps/
https://twitter.com/Mo3taPs

