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 " 2120في الضفة الغربية عـام  عمليات إطالق النار التي نفذتها املقاومة الفلسطينيةتقرير معطى لـ"

 

 الخبر املحافظة  الحدث السنة الشهر اليوم 

 الخليل  إطالق نار 2021 1 10
االستيطاني   60أطلق مقاومون النار صوب مجموعة من جنود االحتالل على شارع 

 بمحافظة الخليل.

 جنين إطالق نار 2021 1 12
مقاومون النار صوب قوات االحتالل التي اقتحمت بلدة قباطية جنوب محافظة أطلق 

 جنين. 

 جنين إطالق نار 2021 1 27
اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل أثناء اقتحامها بلدة قباطية جنوب  

 محافظة جنين. 

 جنين إطالق نار 2021 2 2
الل أثاء اقتحامها مخيم جنين بمحافظة  اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحت

 جنين. 

 جنين إطالق نار 2021 2 10
اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل أثناء اقتحامها بلدة قباطية جنوب  

 محافظة جنين. 

 جنين إطالق نار 2021 2 20
مقاومون النار صوب قوات االحتالل عند حاجز الجلمة اإلسرائيلي شمال شرق  أطلق 

 محافظة جنين. 

 اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل خالل اقتحامها مدينة جنين.  جنين إطالق نار 2021 3 17

 ينة نابلس.أطلق مقاومون النار صوب سيارة أحد املستوطنين جنوب مد نابلس  إطالق نار 2021 3 17

 نابلس  إطالق نار 2021 5 2
أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل قرب حاجز زعترة، جنوب مدينة نابلس. مما 

 " مستوطنين. 3أدى إلصابة "

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة العسكري بمحافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 5 3

 أطلق مقاوم النار صوب حاجز قلنديا بالقدس املحتلة. وانسحاب املنفذ. القدس  إطالق نار 2021 5 10

 اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل خالل اقتحامها مدينة جنين.  جنين إطالق نار 2021 5 10

 االحتالل في حي الصوانة بالقدس املحتلة.أطلق مقاومون النار صوب قوات  القدس  إطالق نار 2021 5 11

 الخليل  إطالق نار 2021 5 12
أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل في منطقة الدوارة ببلدة سعير شمال شرق  

 محافظة الخليل.

 القدس  إطالق نار 2021 5 12
اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل داخل مخيم قلنديا شمال القدس  

 املحتلة.

 القدس  إطالق نار 2021 5 12
أطلق مقاوم النار صوب قوات االحتالل على مدخل بلدة عناتا شمال شرق القدس  

 املحتلة.

 أريحا  إطالق نار 2021 5 12
املحاذية ملخيم عقبة جبر بمدينة  أطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "فيرد يريحو" 

 أريحا.

 بيت لحم  إطالق نار 2021 5 12
أطلق مقاوم النار صوب قوات االحتالل أثناء اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب محافظة 

 بيت لحم. 

 قوات االحتالل خالل اقتحامها مدينة جنين. اشتبكت مجموعة من املقاومين مع  جنين إطالق نار 2021 5 12

 نابلس  إطالق نار 2021 5 12
نفذ الشهيد واألسير املحرر محمد النجار عملية إطالق نار في نابلس؛ مما أدى إلى إصابة  

 ( من جنود االحتالل.2)
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 أطلق مقاومون النار صوب حاجز قباطية بمحافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 5 13

 الخليل  إطالق نار 2021 5 14
أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل عند املدخل الشمالي ملدينة يطا بمحافظة  

 الخليل.

 بيت لحم  إطالق نار 2021 5 14
االحتالل عند املدخل الغربي لبلدة بيت فجار جنوب أطلق مقاومون النار صوب قوات 

 محافظة بيت لحم. 

 عند مدخل مدينة بيت لحم.  بيت لحم  إطالق نار 2021 5 14
ً
 عسكريا

ً
 أطلق مقاومون النار صوب برجا

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال محافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 5 14

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل قرب حاجز الجلمة شمال شرق جنين.  جنين إطالق نار 2021 5 14

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل قرب حاجز "عناب" بمحافظة طولكرم.  طولكرم  إطالق نار 2021 5 14

 أطلق مقاومون النار صوب على حاجز جبارة جنوب محافظة طولكرم.  طولكرم  إطالق نار 2021 5 14

 الخليل  إطالق نار 2021 5 15
أطلق مقاومون النار صوب جنود االحتالل عند مدخل بلدة اذنا شمال غرب محافظة 

 الخليل.

 القدس  إطالق نار 2021 5 15
أطلق مقاومون النار من مخيم شعفاط صوب مستوطنة "بيسغات زٔييف" بالقدس  

 املحتلة.

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس املحتلة. القدس  إطالق نار 2021 5 15

 القدس  إطالق نار 2021 5 15
أطلق مقاومون النار  صوب قوات االحتالل عند مفرق أبو شلبك في بلدة الرام شمال 

 القدس املحتلة.

 بيت لحم  إطالق نار 2021 5 15
أطلق مقاومون النار بكثافة صوب معسكر لجيش االحتالل في منطقة عش غراب شرق  

 مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم.

 اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل في بيت لحم.  بيت لحم  إطالق نار 2021 5 15

 طولكرم  إطالق نار 2021 5 15
أطلق مقاومون النار صوب قطعان املستوطنين املتواجدين شرق بلدة ذنابة بمحافظة 

 طولكرم. 

 قلقيلية إطالق نار 2021 5 15
أطلق مقاومون النار صوب قوات جيش االحتالل قرب قلقيلية؛ مما أسفر عن إصابة  

 جندي بجراح.

 الخليل  إطالق نار 2021 5 16
أطلق مقاومون النار صوب سيارة مستوطنين قرب مستوطنة "كريات أربع" في محافظة 

 الخليل.

 أطلق مقاومون النار صوب مركبة للمستوطنين قرب بلدة بني نعيم شرق محافظة الخليل.  الخليل  إطالق نار 2021 5 16

 شمال محافظة الخليل.أطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "بيت عين"  الخليل  إطالق نار 2021 5 16

 الخليل  إطالق نار 2021 5 16
أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل قرب مثلث زيف مدخل مدينة يطا الشمالي 

 بمحافظة الخليل.

 القدس  إطالق نار 2021 5 16
قوات االحتالل عند حاجز قلنديا شمال القدس  اشتبكت مجموعة من املقاومين مع 

 املحتلة.

 جنين إطالق نار 2021 5 16
أطلق مقاومون النار صوب جنود االحتالل في مدخل حومش قرب سيلة الظهر بمحافظة  

 جنين. 

 جنين إطالق نار 2021 5 16
من جيش االحتالل عند مدخل مستوطنة "حومش" أطلق مقاومون النار صوب قوة راجلة  

 املخالة بين محافظتي جنين ونابلس. 

 أطلق مقاومون النار صوب جنود االحتالل في بلدة حلحول بمحافظة الخليل. الخليل  إطالق نار 2021 5 17
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 أطلق مقاومون النار صوب حاجز قلنديا شمالي القدس املحتلة.  القدس  إطالق نار 2021 5 18

 أطلق مقاومون النار صوب صوب حاجز شعفاط بالقدس املحتلة. القدس  إطالق نار 2021 5 18

 بيت لحم  إطالق نار 2021 5 18
أطلق مقاومون النار صوب مستوطنة مجدل عوز املقامة على أراض ي بيت فجار جنوب 

 محافظة بيت لحم. 

 مجموعة من املقاومين مع جنود االحتالل على حاجز الجلمة بمحافظة جنين. اشتبكت  جنين إطالق نار 2021 5 18

 رام للا  إطالق نار 2021 5 18
اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل عند املدخل الشمالي ملدينة البيرة  

 ( من الجنود. 2بمحافظة رام للا. مما أسفر عن إصابة )

 للا رام  إطالق نار 2021 5 18
اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل خالل عمليات إخماد حريق قريب من  

 مستوطنة بيت إيل بمحافظة رام للا. 

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل قرب عيون الحرامية شمال مدينة رام للا.  رام للا  إطالق نار 2021 5 18

 الخليل  إطالق نار 2021 5 19
هيدة: وفاء عبد الرحمن برادعية؛ بتنفيذ عملية إطالق نار بالقرب من مدخل  قامت الش

 مستوطنة "كريات أربع" بمحافظة الخليل.

 نابلس  إطالق نار 2021 6 2
أطلق مقاومون النار صوب مركبة للمستوطنين على طريق مستوطنة الون موريه املقامة 

 على أراض ي املواطنين شرق مدينة نابلس.

 الخليل  إطالق نار 2021 6 4
أطلق مقاومون النار صوب مدخل مستوطنة "كريات أربع" املقامة على أراض ي املواطنين  

 شرق محافظة الخليل. 

 جنين إطالق نار 2021 6 9

اشتبكت مجموعة من املقاومون وعناصر من جهاز االستخبارات العسكرية مع  قوات 

عسكريين: تيسير محمود عثمان، أدهم ياسر  االحتالل في مخيم جنين، ما أدى الستشهاد ال

 عليوي، واملواطن: جميل محمود العموري.

 جنين إطالق نار 2021 6 13
أطلق مقاومون النار صوب قوة لجيش االحتالل قرب معسكر "شاكيد" غرب محافظة 

 جنين. 

 نابلس  إطالق نار 2021 6 13
مقاومون النار صوب البؤرة االستيطانية املقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب  أطلق 

 مع فعاليات اإلرباك الليلي. نابلس.
ً
 وذلك تزامنا

 اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل أثناء اقتحامها مدينة جنين.  جنين إطالق نار 2021 6 21

 جنين إطالق نار 2021 6 25
مون النار صوب قوات االحتالل خالل محاولتها القتحام مخيم جنين العتقال  أطلق مقاو 

 مطلوبين. 

 اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل أثناء اقتحامها مدينة جنين.  جنين إطالق نار 2021 6 30

 أطلق مقاومون النار وزجاجات حارقة صوب قوات االحتالل أثناء اقتحامها مدينة طوباس.   طوباس إطالق نار 2021 7 2

 اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل أثناء اقتحامها مدينة جنين.  جنين إطالق نار 2021 7 7

 جنين إطالق نار 2021 7 11
ناء اقتحامها مدينة جنين.  أطلق مقاومون النار وعبوات متفجرة صوب قوات االحتالل أث

 مما أدى إلعطاب مركبة عسكرية. 

 القدس  إطالق نار 2021 7 13
أطلق مقاومون النار صوب حاجز قلنديا بالقدس املحتلة. مما أدى إلصابة أحد جنود 

 االحتالل. 

 رام للا  إطالق نار 2021 7 15
تجاه مركبة إسرائيلية قرب مستوطنة جفعات أساف املقامة  أطلق مقاومون النار صوب  

 بمحافظة رام للا. 

 الخليل  إطالق نار 2021 7 24
أطلق مقاومون النار صوب  بؤرة "بيت هداسا" التي أقامها مستوطنو االحتالل في موقع  

 مدرسة أسامة بن زيد بمحافظة الخليل.
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 جنين إطالق نار 2021 7 26
اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل أثناء اقتحامها مدينة جنين لتنفيذ  

 عمليات دهم واعتقال.

 جنين إطالق نار 2021 7 27
اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل أثناء اقتحامها حي الجابريات بمحافظة 

 جنين. 

 جنين إطالق نار 2021 8 9
قاومين مع قوات االحتالل أثناء اقتحامها بلدة برقين جنوب غرب اشتبكت مجموعة من امل

 محافظة جنين. 

 نابلس  إطالق نار 2021 8 10
اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل أثناء اقتحامها ملحل صرافة في البلدة 

 القديمة بمدينة نابلس. 

 جنين إطالق نار 2021 8 16

اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل أثناء اقتحامها مدينة جنين. مما أدى  

( من املقاومين؛ هم: صالح أحمد عمار، ورائد زياد أبو سيف، و نور عبد  4إلى استشهاد )

 اإلله جرار، وأمجد إياد حسينية. 

 حتالل أثتاء اقتحامها مدينة طوباس.اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات اال  طوباس إطالق نار 2021 8 18

 نابلس  إطالق نار 2021 8 24
اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل في مخيم بالطة شرق محافظة نابلس؛  

 مما أسفر عن استشهاد الفتى: عماد خالد صالح حشاش.

 جنين إطالق نار 2021 8 31
مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل خالل اقتحامها بلدة الفندقومية  اشتبكت 

 جنوب محافظة جنين. 

 نابلس  إطالق نار 2021 9 3
أطلق مقاومون النار صوب قوة لجيش االحتالل أثناء مرورها بالقرب من قرية كفر قليل  

  جنوب نابلس.

 القدس  إطالق نار 2021 9 8
االحتالل في قرية العيساوية بالقدس املحتلة خالل  أطلق مقاومون النار صوب قوات 

 لألسرى. 
ً
 مواجهات نصرة

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل بالقرب من حاجز قلنديا بالقدس املحتلة. القدس  إطالق نار 2021 9 8

 مقاومون النار صوب قوات االحتالل في قرية بير الباشا جنوب محافظة جنين. أطلق  جنين إطالق نار 2021 9 8

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل قرب مستوطنة بيت إيل شمال رام للا.  رام للا  إطالق نار 2021 9 8

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال شرق محافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 9

 أطلق مقاومون النار بكثافة صوب حاجز الجلمة شمال شرق محافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 10

 الخليل  إطالق نار 2021 9 11
أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل بمحيط جسر حلحلول شمال محافظة 

 الخليل.

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال شرق محافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 11

 أطلق مقاومون النار تجاه مركبة للجيش على حاجز الجلمة شمال شرق محافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 11

 جنين إطالق نار 2021 9 11

االحتالل ووحدة من قصاص ي األثر قرب قرية الطرم  أطلق مقاومون النار تجاه قوات 

قضاء جنين، أثناء تنفيذ االحتالل عمليات بحث وتمشيط عن األسيرين املحررين بنفق 

 الحرية.

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل في قرية العرقة غرب محافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 11

 قاومون النار صوب قصاص ي األثر بجبال الطرم قرب يعبد بمحافظة جنين . أطلق م جنين إطالق نار 2021 9 11

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال شرق محافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 11

 الخليل  إطالق نار 2021 9 12
بمحافظة أطلق مقاومون النار صوب سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة "كريات أربع" 

 الخليل.
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 أطلق مقاومون النار صوب قصاص ي األثر في يعبد بمحافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 12

 جنين إطالق نار 2021 9 12
األثر وقوة راجلة من جيش االحتالل في قرية العرقة  أطلق مقاومون النار صوب قصاص ي 

 غرب محافظة جنين. 

 أطلق مقاومون النار صوب قوة لجيش االحتالل في بلدة فقوعة بمحافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 12

 جنين إطالق نار 2021 9 13
 مع است

ً
مرار  أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال شرق محافظة جنين تزامنا

 فعاليات اإلرباك الليلي باملكان.

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل في بلدة كفر دان غرب محافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 13

 أطلق مقاومون النار صوب جيش االحتالل قرب مستوطنة "حشمونيم" قرب رام للا.  رام للا  إطالق نار 2021 9 13

 اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل عند حاجز الجلمة في محافظة جنين.   جنين نارإطالق  2021 9 14

 أطلق مقاومون النار صوب موقع لجيش االحتالل على جبل جرزيم بمحافظة نابلس. نابلس  إطالق نار 2021 9 14

 مقاومون النار صوب موقع لجيش االحتالل على جبل جرزيم بمحافظة نابلس.أطلق  نابلس  إطالق نار 2021 9 14

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال شرق محافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 15

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال شرق محافظة جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 17

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال شرق محافظة جنين.  نجني إطالق نار 2021 9 18

 جنين إطالق نار 2021 9 18
اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوة خاصة إسرائيلية داخل الحي الشرقي في مدينة 

 جنين. 

 جنين إطالق نار 2021 9 18
قوات االحتالل في مدينة جنين. مما أدى إلى تضرر اشتبكت مجموعة من املقاومين مع 

 مركبات االحتالل العسكرية خالل االشتباكات. 

 أطلق مقاومون النار وعبوات محلية الصنع خالل اشتباكات مع قوات االحتالل في جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 19

 جنين إطالق نار 2021 9 19
مقاومون النار وزجاجات حارقة صوب قوات االحتالل التي اقتحمت قرية عنزا أطلق 

 بمحافظة جنين.  

 جنين إطالق نار 2021 9 19
اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل بالقرب من  دوار الشهداء قرب بلدة  

 قباطية أثناء انسحابه من جنين. 

 لنار صوب حاجز دوتان قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين. أطلق مقاومون ا جنين إطالق نار 2021 9 19

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل قرب املدرسة األمريكية في جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 19

 نابلس  إطالق نار 2021 9 19
قوات االحتالل في بلدة أوصرين بمحافظة نابلس؛ مما اشتبكت مجموعة من املقاومين مع 

 أدى إلصابة جندي إسرائيلي. 

 أطلق مقاومون النار صوب حي في مستوطنة "كريات أربع" بمحافظة الخليل.   الخليل  إطالق نار 2021 9 20

 القدس  إطالق نار 2021 9 26

جب" ببلدة "بيت  اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل في منطقة "عين ع

عنان" شمال غرب القدس املحتلة، أسفر عنه استشهاد أحمد زهران، ومحمود حميدان  

 وزكريا بدوان. 

 جنين إطالق نار 2021 9 26
مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال شرق جنين بعد اعتقال قوة مستعربين  أطلق 

 تابعة لالحتالل لشابين داخل املدينة.

 جنين إطالق نار 2021 9 26

اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل خالل اقتحامها لبلدة برقين في محاولة  

شتباكات عن إصابة ضابط ومجند من  العتقال األسير املحرر محمد الزرعيني، أسفرت اال 

 وحدة دوفدفان بجروح خطيرة، واستشهاد الشاب أسامة صبح، والطفل يوسف صبح. 

 اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل في مدينة جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 26
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 أطلق مقاومون النار عبر سيارة مسرعة من مسافة قريبة على قوة خاصة في جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 26

 الخليل  إطالق نار 2021 9 27
اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل في محيط منطقة باب الزاوية  

 بحمحافظة الخليل.

 ل في شارع عمان بمدينة نابلس.اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتال نابلس  إطالق نار 2021 9 27

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل في بالطة البلد بمدينة نابلس. نابلس  إطالق نار 2021 9 27

 قوات االحتالل بمحيط قبر يوسف في مدينة نابلس.اشتبكت مجموعة من املقاومين مع  نابلس  إطالق نار 2021 9 27

 جنين إطالق نار 2021 9 28
اشتبكت مجموعات من املقاومين مع قوات االحتالل على مداخل قباطية ومثلث الشهداء 

 وبئر الباشا قضاء جنين. 

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز حوارة جنوب محافظة نابلس.  نابلس  إطالق نار 2021 9 29

 اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل في قباطية قضاء جنين.  جنين إطالق نار 2021 9 30

 أطلق مقـاومون النار تجاه مستوطنة "هار أدار" شمال غرب القدس املحتلة. القدس  إطالق نار 2021 10 1

 مقـاومون النار من مركبة مسرعة صوب حاجز الجلمة شمال شرق جنين. أطلق  جنين إطالق نار 2021 10 2

 جنين إطالق نار 2021 10 3
أطلق مقـاومون النار صوب برج لجيش االحتالل عند حاجز دوتان قرب بلدة يعبد جنوب  

 غرب جنين. 

 مقـاومون النار صوب قوات االحتالل في بلدة كفر دان بمحافظة جنين.أطلق  جنين إطالق نار 2021 10 6

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل في حي املخفية بمدينة نابلس. نابلس  إطالق نار 2021 10 6

 نابلس  إطالق نار 2021 10 8
أطلق مقـاومون النار من مركبة مسرعة صوب برج لجيش االحتالل بمحيط مستوطنة  

 هار املقامة على أراض ي الفلسطينيين جنوب محافظة نابلس. يتس

 طوباس إطالق نار 2021 10 11
اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل أثتاء اقتحامها بلدة طمون بمحافظة  

 طوباس. 

 مقاومون النار صوب برج دوتان العسكري املقام على أراض ي بلدة يعبد جنوب جنين. أطلق  جنين إطالق نار 2021 10 14

 نابلس  إطالق نار 2021 10 14
أطلق مقاومون من مركبة مسرعة النار صوب قوات االحتالل املتمركزة بالقرب من حاجز  

 زعترة جنوب محافظة نابلس.

 قوة لجيش االحتالل قرب مدينة نابلس. أطلق مقـاومون النار صوب  نابلس  إطالق نار 2021 10 19

 الخليل  إطالق نار 2021 10 20
 لجيش االحتالل عند مدخل بلدة بيت عوا غرب محافظة 

ً
أطلق مقـاومون النار صوب برجا

 الخليل.

 طوباس إطالق نار 2021 10 24
مقاومون النار صوب قوات االحتـالل خالل اقتحامها بلدة طمون جنوب شرق  أطلق 

 محافظة طوباس. 

 نابلس  إطالق نار 2021 10 24
أطلق مقـاومون النار من سيارة مسرعة قرب مستوطنة "معاليه لڤوناه" على الطريق 

 الواصل بين رام للا ونابلس . 

 مقـاومون النار صوب قوات االحتالل املتواجدة في جبال قباطية جنوب غرب جنين. أطلق  جنين إطالق نار 2021 10 29

 أطلق مقـاومون النار من مركبة مسرعة صوب قوات االحتالل قرب يعبد قضاء جنين.  جنين إطالق نار 2021 10 31

 شرق مدبنة نابلس. اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل قرب قبر يوسف نابلس  إطالق نار 2021 11 3

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل خالل اقتحامها قبر يوسف شرقي نابلس.  نابلس  إطالق نار 2021 11 3

 مقاومون النار صوب صوب نقطة لجيش االحتالل قرب رام للا. أطلق  رام للا  إطالق نار 2021 11 5

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين.  جنين إطالق نار 2021 11 6

 اشتبكت مجموعة من املقاومين مع قوات االحتالل في قرية الباذان شمال نابلس. نابلس  إطالق نار 2021 11 7
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 الخليل  إطالق نار 2021 11 10
أطلق مقاومون النار صوب شاحنة غاز إسرائيلية قرب مستوطنة "كريات أربع" بمحافظة 

 الخليل.

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل قبيل انسحابها من شارع عصيرة بمدينة نابلس. نابلس  إطالق نار 2021 11 15

 نابلس  إطالق نار 2021 11 16
ن سيارة مسرعة صوب البرج العسكري على حاجز حوارة بمحافظة أطلق مقاومون النار م

 نابلس.

 القدس  إطالق نار 2021 11 21
نفذ الشيخ فادي أبو شخيدم عملية إطالق نار وطعن، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة  

 ( آخرين، في منطقة "باب السلسلة" بالقدس املحتلة.3)

 أطلق مقاومون النار صوب مبنى بمستوطنة "كريات أربع" في محافظة الخليل. الخليل  إطالق نار 2021 11 25

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل املتمركزة في شارع بالطة عسكر شرقي نابلس. نابلس  إطالق نار 2021 11 29

 رام للا  إطالق نار 2021 12 2
راض ي مدينة البيرة  أطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "بسجوت" املقامة على أ

 بمحافظة رام للا. 

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين.  جنين إطالق نار 2021 12 8

 نابلس  إطالق نار 2021 12 11
االستيطانية املقامة على جبل صبيح قرب بلدة بيتا أطلق مقاومون النار صوب البؤرة 

 جنوب نابلس. 

 أطلق مقاومون النار صوب صوب قوات االحتالل في نابلس.  نابلس  إطالق نار 2021 12 13

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين.  جنين إطالق نار 2021 12 16

 مقاومون النار صوب صوب حاجز حوارة جنوب نابلس.أطلق  نابلس  إطالق نار 2021 12 16

 نابلس  إطالق نار 2021 12 16
أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل قرب حومش بمحافظة نابلس. مما أسفر عن  

 إصابة مستوطن بحالة حرجة. 

 جنين إطالق نار 2021 12 19
سيلة الحارثية غرب أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل خالل اقتحامها بلدة ال 

 جنين. 

 نابلس  إطالق نار 2021 12 20
أطلق مقاومون النار صوب البؤرة االستيطانية املقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب  

 نابلس.

 رام للا  إطالق نار 2021 12 22
مقاومون النار صوب من مركبة مسرعة باتجاه قوة لجيش االحتالل قرب مستوطنة  أطلق 

 "بسجوت" في مدينة البيرة برام للا. 

 نابلس  إطالق نار 2021 12 22
أطلق مقاومون النار صوب البؤرة االستيطانية املقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب  

 نابلس.

 نابلس  إطالق نار 2021 12 23
أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل خالل اقتحامها قرية عصيرة القبلية جنوب  

 نابلس.

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل ومستوطنيه في نابلس. نابلس  إطالق نار 2021 12 23

 نابلس  إطالق نار 2021 12 23
ن مستوطنة  أطلق مقاومون النار صوب مستوطنين قرب قرية ُبرقة أثناء عودتهم م

 "حومش" نحو مستوطنة "شافي شومرون" بمحافظة نابلس.

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين.  جنين إطالق نار 2021 12 25

 رام للا  إطالق نار 2021 12 25
املقامة على أراض ي مدينة البيرة  أطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "بسجوت" 

 بمحافظة رام للا. 

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل في قرية ُبرقة شمال غرب نابلس. نابلس  إطالق نار 2021 12 25

 أطلق مقاومون النار صوب قوات االحتالل في قرية ُبرقة شمال غرب نابلس. نابلس  إطالق نار 2021 12 25
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 أطلق مقاومون النار من سيارة مسرعة على حاجز حوارة جنوب نابلس. نابلس  إطالق نار 2021 12 25

 نابلس  إطالق نار 2021 12 27
مقاومون النار صوب البؤرة االستيطانية املقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب  أطلق 

 نابلس.

 أطلق مقاومون النار صوب حاجز حوارة جنوبي نابلس.  نابلس  إطالق نار 2021 12 29

 مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال مدينة جنين. أطلق  جنين إطالق نار 2021 12 30

 

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

