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 " 2021في الضفة الغربية عـام  حتاللاملواجهات مع قوات ال تقرير معطى لـ" 

 

 الخبر املحافظة  الحدث السنة الشهر اليوم 

 رام للا  مواجهات 2021 1 3
تصدى املواطنون في قرية دير نظام للمستوطنين، مما أدى إلى إصابة مستوطنة جراء رشقها  

 بالحجارة. 

 نابلس  مواجهات 2021 1 5
مواجهات مع املستوطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس مما أدى إلصابة مستوطنة  اندلعت 

 بجراح. 

 ( من املستوطنين خالل مواجهات قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" في رام للا. 3أصيب ) رام للا  مواجهات 2021 1 7

 لين بمحافظة رام للا. ألقى شبان زجاجات حارقة على قوات االحتالل في بلدة نع  رام للا  مواجهات 2021 1 7

 أصيب مستوطن بعد رشق مركبته بالحجارة قرب نابلس.  نابلس  مواجهات 2021 1 7

 أصيب مستوطن خالل مواجهات قرب مستوطنة "يتسهار" في نابلس. نابلس  مواجهات 2021 1 7

 الخليل  مواجهات 2021 1 8
أصيب أحد جنود االحتالل بعد رشقه بالحجارة خالل مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة  

 بيت أمر شمال بمحافظة الخليل.

 نابلس  مواجهات 2021 1 10
أصيب مستوطن بعد رشقه بالحجارة قرب مستوطنة "حفات جلعاد" املقامة على أراض ي عدة  

 قرى جنوب غرب نابلس. 

 رام للا  مواجهات 2021 1 24
أصيبت مستوطنة بعد رشقها بالحجارة خالل مواجهات قرب مستوطنة "نفيه تسوف" برام  

 للا. 

 أصيب مستوطن بعد رشقه بالحجارة بالقرب من مستوطنة "نيجهوت" بالخليل. الخليل  مواجهات 2021 1 27

 اللبن الشرقية قضاء نابلس.أصيب مستوطن بعد استهداف مركبته بالحجارة قرب قرية  نابلس  مواجهات 2021 1 28

 نابلس  مواجهات 2021 1 29
أصيب مستوطن بجراح عقب استهداف مركبته بالحجارة قرب قرية اللبن الشرقية قضاء  

 نابلس 

 سلفيت مواجهات 2021 2 1
مستوطن إسرائيلي بجراح خالل تصدى أهالي بلدة كفل حارس شمال سلفيت أصيب 

 القتحام مجموعات املستوطنين. 

 أصيب أحد عناصر شرطة االحتالل خالل املواجهات في قرية الطور بالقدس املحتلة. القدس  مواجهات 2021 2 2

 رام للا  مواجهات 2021 2 7
خالل املواجهات في قرية رأس كركر غرب  اصيب أحد جنود االحتالل بعد رشقه بالحجارة

 محافظة رام للا رام للا. 

 نابلس  مواجهات 2021 2 7
( من جنود االحتالل جّراء انقالب مركبة بعد تعرضها للرشق بالحجارة قرب  2أصيب )

 مستوطنة "يتسهار" املقامة على أراض ي جنوب نابلس.

 بيت لحم  مواجهات 2021 2 8
أصيب شاب بالرصاص املطاطي وجندي إسرائيلي نتيجة رشقه بالحجارة خالل املواجهـات في  

 بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. 

 رام للا  مواجهات 2021 2 8
( من أفراد وحدة املستعربين اإلسرائيلية الخاصة بجراح إثر رشقهم بالحجارة خالل  5أصيب )

 ن حاجز بيتونيا في محافظة رام للا. محاولتهم اعتقال شبان فلسطينيين بالقرب م

 رام للا  مواجهات 2021 2 8
في غوش  Tأصيب جندي إسرائيلي بجروح في ساقه نتيجة رشقه بالحجارة قرب مفترق الـ

 عتصيون بمحافظة رام للا. 

 مستوطن نتيجة رشقة بالحجارة في البلدة القديمة بمحافظة الخليل.أصيب  الخليل  مواجهات 2021 2 18
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 بيت لحم  مواجهات 2021 2 27
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل عند مدخل بلدة تقوع بمحافظة طولكرم؛ مما أدى  

 إلصابة جندي إسرائيلي بالحجارة.

 القدس  مواجهات 2021 3 1
اطنين، خالل مواجهات شهدتها بلدة العيسوية ( من املو 3( من جنود االحتالل و)5أصيب )

 شرقي القدس املحتلة.

 أصيب جندي إسرائيلي في مواجهات مع قوات االحتالن في حي سلوان بالقدس املحتلة. القدس  مواجهات 2021 3 3

 مستوطن خالل مواجهاٍت مع شّبان بمنطقة جبل الُعرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس.أصيب  نابلس  مواجهات 2021 3 5

 أصيب مستوطن بعد رشقه بالحجارة في منطقة باب العامود بمدينة القدس املحتلة. القدس  مواجهات 2021 3 11

 القدس  مواجهات 2021 3 14
مواجهات مع قوات االحتالل في مخيم شعفاط بالقدس املحتلة؛ مما أسفر عن  اندلعت 

 إصابة جندي بالحجارة.

 سلفيت مواجهات 2021 3 24
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في مدينة سلفيت؛ مما أسفر عن إصابة جندي 

 بالحجارة. 

 رام للا  مواجهات 2021 4 9
واطنين القتحامهم األراض ي الزراعية في بلدة عين  أصيب عدد من املستوطنين بعد تصدي امل

 يبرود شرق مدينة رام للا. 

 ( نقاط بمحافظة الخليل.3اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في ) الخليل  مواجهات 2021 4 13

 القدس  مواجهات 2021 4 13
( 4( نقاط بالقدس املحتلة؛ وأصيب خاللها )4مواجهات مع قوات االحتالل في )اندلعت 

 مستوطنين بجراح.  

 القدس  مواجهات 2021 4 16
( نقاط بالقدس املحتلة؛ وأصيب خاللها مستوطن  10اندلعت مواجهات مع االحتالل في )

 بجراح. 

 لقدس املحتلة؛ مما أدى إلصابة مستوطن بجراح. اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في ا القدس  مواجهات 2021 4 17

 القدس  مواجهات 2021 4 18
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في منطقة باب العامود بالقدس املحتلة؛ أسفرت عن 

 إصابة مستوطن نتيجة إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات.  

 يافا مواجهات 2021 4 18
( من جنود اإلحتالل نتيجة 4مواجهات مع قوات االحتالل في يافا؛ أسفرت عن إصابة )اندلعت 

 إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات.  

 اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في القدس املحتلة؛ مما أدى إلصابة مستوطن بجراح.  القدس  مواجهات 2021 4 19

 القدس  مواجهات 2021 4 21
في  نقاط بالقدس املحتلة، أدت إلى إصابة مستوطنة بالحجارة في حي  (7اندلعت مواجهات في )

 الثوري ومستوطن في مواجهات باب العامود. 

 القدس  مواجهات 2021 4 23
( 3( نقطة بالقدس املحتلة؛ وأصيب خاللها )24في )اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل 

 مستوطنين بجراح.  

 القدس  مواجهات 2021 4 26
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في حي الطور بمدينة القدس املحتلة؛ أسفرت عن إصابة  

 ( من عناصر شرطة االحتالل. 4)

 مركبتهما بالحجارة بالقرب من بلدة نعلين غرب رام للا.  ( من املستوطنين بعد رشق2أصيب ) رام للا  مواجهات 2021 4 27

 القدس  مواجهات 2021 5 2
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في الشيخ جراح، وعزون، وسلوان بالقدس املحتلة. 

 ( من جنود االحتالل ومستوطنيه. 3أسفرت عن إصابة )

 قام مجموعة من الشبان بضرب مستوطن في منطقة باب العامود بالقدس املحتلة القدس  مواجهات 2021 5 2

 القدس  مواجهات 2021 5 3
 بالحجارة خالل مواجهات مع قوات االحتالل في حي الشيخ  

ً
أصيب جندي ومستوطنة رشقا

 جراح.

 أصيب مستوطن خالل مواجهات مع قوات االحتالل في حي الشيخ جراح بالقدس املحتلة. القدس  مواجهات 2021 5 5
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 أصيب مستوطن خالل مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة سلواد بمحافظة رام للا.   رام للا  مواجهات 2021 5 5

 ون بمحافظة قلقيلية. أصيب مستوطن خالل مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة عز   قلقيلية مواجهات 2021 5 5

 نابلس  مواجهات 2021 5 5
اندلعت مواجهات مع جنود االحتالل قرب بلدة بيتا جنوب نابلس؛ وأصيب أحد جنود 

 االحتالل جّراء إلقاء زجاجات حارقة.

 القدس  مواجهات 2021 5 8
 خالل 20أصيب )

ً
 إسرائيليا

ً
املواجهات مع املصلين الفلسطينيين في املسجد األقص ى ( شرطيا

 بالقدس املحتلة.

 القدس  مواجهات 2021 5 9
( عنصًرا من قوات االحتالل خالل مواجهات مع املعتكفين في املسجد األقص ى 21أصيب )

 بالقدس املحتلة.

 القدس  مواجهات 2021 5 10
املواجهات في املسجد األقص ى  ( عنصر من عناصر الشرطة اإلسرائيلية خالل30أصيب ) 

 بالقدس املحتلة.

 القدس  مواجهات 2021 5 10
( عنصر من عناصر الشرطة اإلسرائيلية خالل املواجهات في املسجد األقص ى 32أصيب ) 

 بالقدس املحتلة.

 القدس  مواجهات 2021 5 12
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة صور باهر جنوب القدس املحتلة. مما أدى   

 إلصابة أحد جنود االحتالل بالحجارة.

 نابلس  مواجهات 2021 5 15
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في قرية اوصرين بمحافظة نابلس. مما أدى إلصابة أحد 

 جنود االحتالل بالحجارة. 

 القدس  جهاتموا 2021 5 16
قام مجموعة من الشبان بضرب ناثان حفيد وزير االستيطان رحبعام زئيفي قرب باب العامود  

 بالقدس املحتلة.

 رام للا  مواجهات 2021 5 18
مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة بدرس بمحافظة رام للا. مما أدى إلصابة أحد اندلعت 

 جنود االحتالل بالحجارة. 

 القدس  مواجهات 2021 5 21
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في  ساحات املسجد األقص ى بالقدس املحتلة. مما أدى  

 إلصابة أحد جنود االحتالل.

 نابلس  مواجهات 2021 5 21
( من جنود  3ندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة بيتا جنوب نابلس. مما أدى إلصابة )ا

 االحتالل بالحجارة.

 الخليل  مواجهات 2021 5 26
أصيب مستوطن جّراء رشق مركبته بالحجارة قرب مدخل مخيم العروب شمال محافظة 

 الخليل.

 بالحجارة قرب بلدة حوارة جنوب محافظة نابلس.2)أصيب  نابلس  مواجهات 2021 6 6
ً
 ( من املستوطنين اثنين رشقا

 القدس  مواجهات 2021 6 8
( من جنود االحتالل ومستوطنيه خالل مواجهات في الطور بالقدس املحتلة.  3أصيب )

 وأطلقت زجاجات حارقة وأكواع ناسفة في أبو ديس بالقدس.

 القدس  مواجهات 2021 6 8
من املستوطنين؛ وعدد آخر من الجنود جّراء رشقهم بالحجارة في بلدة الطور  ( 2أصيب )

 بالقدس املحتلة.

 رام للا  مواجهات 2021 6 8
في بلدة املغير بمحافظة رام للا. مما أدى إلصابة مجندة اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل 

 بالحجارة. 

 القدس  مواجهات 2021 6 11
أصيب مجندة بجروح في رأسها خالل مناوشات بين الفلسطينيين وقوات الشرطة اإلسرائيلية  

 في البلدة القديمة بالقدس. 

 ستوطنين في القدس املحتلة.( من امل2قام مجموعة من الشبان بضرب ) القدس  مواجهات 2021 6 12
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 القدس  مواجهات 2021 6 15
قام مجموعة من الشبان باسقاط  جندي من فرق خيالة االحتالل أثناء املواجهات في محيط  

 باب العامود بالقدس املحتلة.

 قلقيلية مواجهات 2021 6 15
جراء إلقاء حجارة على سيارتهما قرب بلدة عزون ( من املستوطنين أحدهما بجراح  2أصيب )

 جنوب مدينة قلقيلية.

 قام مجموعة من الشبان بضرب مستوطن في القدس املحتلة. القدس  مواجهات 2021 6 17

 القدس  مواجهات 2021 6 20
 
ً
بالحجارة خالل اقتحام حي بئر أيوب في بلدة سلوان جنوب  أصيب أحد جنود االحتالل رشقا

 املسجد األقص ى بالقدس املحتلة.

 قلقيلية مواجهات 2021 6 21
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة عزون شرق محافظة قلقيلة. مما أدى إلصابة  

 أحد جنود االحتالل بالحجارة. 

 القدس  مواجهات 2021 6 27
(  4مع قوات االحتالل في مخيم شعفاط بالقدس املحتلة. مما أدى إلصابة )اندلعت مواجهات 

 من جنود االحتالل بالحجارة.  

1 7 2021 
ارباك 

 ليلي
 نابلس 

اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في املنطقة الغربية من جبل صبيح بمحافظة نابلس؛  

 مع فعاليات اإلرباك الليلي. 
ً
 تزامنا

 الخليل  مواجهات 2021 7 2
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة مسافر يطا بمحافظة الخليل؛ مما أدى إلصابة  

 مستوطن بجراح.  

 أصيب مستوطن بجراح في بعد رشق سيارته بالحجارة على جبل الزيتون بالقدس املحتلة. القدس  مواجهات 2021 7 3

 بالحجارة في جبل الزيتون بالقدس املحتلة.أصيب مستوطن برأسه رش القدس  مواجهات 2021 7 5
ً
 قا

 أصيب مستوطن في مواجهات قرب مستوطنة كوخاف هشاحر في رام للا  رام للا  مواجهات 2021 7 6

7 7 2021 
ارباك 

 ليلي
 نابلس 

 مع بفعاليات اإلرباك اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل 
ً
في في بلدة بيتا جنوب نابلس؛ تزامنا

 الليلي.

 نابلس  مواجهات 2021 7 8
أصيب أحد جنود االحتالل رشًقا بالحجارة بعد قمع وقفة في بلدة قصرة بمحافظة نابلس؛  

 للمطالبة بتسليم جثمان الشهـيد محمد حسن.

 القدس  مواجهات 2021 7 9
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل تخللها إطالق زجاجات حارقة في حي سلوان بالقدس 

 املحتلة. 

 اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في قرية عنزا بمحافظة جنين.   حنين مواجهات 2021 7 9

 نابلس  مواجهات 2021 7 9
في قرية أوصرين بمحافظة نابلس. مما أسفر عن إصابة  اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل 

 أحد جنود االحتالل.  

 نابلس  مواجهات 2021 7 9
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل تخللها إطالق زجاجات حارقة  قرب مستوطنة مجداليم  

 بمحافظة نابلس.

 بالحجارة في بلدة الطور بالقدس املحتلة.  القدس  مواجهات 2021 7 11
ً
 أصيب أحد حاخامات املستوطنين رشقا

11 7 2021 
ارباك 

 ليلي
 نابلس 

اندلعت مواجهات بين قوات االحتالل وعشرات الشبان على مدخل بلدة بيتا ومحيط جبل  

 صبيح، قرب بؤرة "ايفتار" االستيطانية بمحافظة نابلس؛ ضمن فعاليات اإلرباك الليلي.

 أصيب سائق حافلة إسرائيلية جّراء رشقها بالحجارة قرب قرية الزعّيم شرق القدس املحتلة. القدس  مواجهات 2021 7 14

16 7 2021 
ارباك 

 ليلي
 نابلس 

اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة بيتا ومحيط جبل صبيح حيث البؤرة 

 باك الليلي.االستيطانية "افيتار" جنوب نابلس، ضمن فعاليات اإلر 

 القدس  مواجهات 2021 7 18
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في باب العامود، وحي الطور بالقدس املحتلة؛ أدت إلى  

 ( من املستوطنين.  5إصابة )

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


 

   

  

 5 

 

www.mo3ta.ps   -  www.facebook.com/mo3taps/   -  https://twitter.com/Mo3taPs  - +970567880689 

 

 القدس  مواجهات 2021 7 18
مستوطن بجروح طفيفة بعد إلقاء الشبان للحجارة تجاه حافلة للمستوطنين قرب أصيب 

 باب العامود بالقدس املحتلة.

 اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس. القدس  مواجهات 2021 7 18

 مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم. اندلعت  بيت لحم  مواجهات 2021 7 18

 اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في محيط مستوطنة يكير بمحافظة سلفيت. سلفيت مواجهات 2021 7 18

 القدس  مواجهات 2021 7 21
أصيب مستوطن جّراء رشق حافلة إسرائيلية بالحجارة قرب حائط البراق املحاذي للمسجد 

 ص ى بالقدس املحتلة.األق

 القدس  مواجهات 2021 7 21
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل أمام سجن املسكوبيه في القدس املحتلة، أسفرت عن  

 إصابة شرطيين برذاذ الفلفل.

 نابلس  مواجهات 2021 7 21
مستوطن جّراء صدم مركبة ملركبة إسرائيلية قرب بلدة جماعين جنوب محافظة أصيب 

 نابلس.

 نابلس  مواجهات 2021 7 22
( من املستوطنين بعدما تصدى لهم أهالي قرية جماعين جنوب نابلس، إثر قيامهم 3أصيب )

 بإحراق معدات منشار حجر في البلدة.

 نابلس  مواجهات 2021 7 23
( من  2قوات االحتالل في بلدة عبيتا جنوب نابلس. مما أدى إلصابة )اندلعت مواجهات مع  

 جنود االحتالل بالحجارة. 

 الخليل  مواجهات 2021 7 30
في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل. مما أدى إلصابة  اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل 

 ( من جنود االحتالل بالحجارة.  2)

31 7 2021 
ارباك 

 ليلي
 نابلس 

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل بمنطقة كرم نمر في بيتا جنوب نابلس؛ ضمن 

 فعاليات اإلرباك الليلي. 

 القدس  مواجهات 2021 8 2
رشق حافلة مستوطنين بالحجارة بمنطقة باب العامود في القدس أصيب مستوطن جّراء 

 املحتلة.

 سلفيت مواجهات 2021 8 2
أصيبت مستوطنة جّراء إلقاء الحجارة صوب حافالت ومركبات إسرائيلية قرب بلدة ديراستيا 

 شمال غرب سلفيت.

 أصيب مستوطن جّراء رشق مركبته بالحجارة قرب مستوطنة "عوفرا" شرق محافظة رام للا.  رام للا  مواجهات 2021 8 13

 أصيب مستوطن بعد رشق الشّبان مركبته بالحجارة قرب بلدة عّزون شرق قلقيلية. قلقيلية مواجهات 2021 8 20

 بالحجارة بين مستوطنتي "إيتمار" و" نابلس  مواجهات 2021 8 23
ً
 ألون موريه" قرب نابلس. أصيبت مستوطنة رشقا

 بيت لحم  مواجهات 2021 8 31
 على 

َ
أصيبت مستوطنة إسرائيلية قرب "عتصيون" جنوب بيت لحم جراء إلقاء شبان الحجارة

 مركبتها. 

 قرب قرية سنجل شمال شرق رام للا. أصيبت مستوطنة بعد رشقها بالحجارة  رام للا  مواجهات 2021 9 3

 رام للا  مواجهات 2021 9 4
أصيب سائق حافلة إسرائيلية بعد رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "جفعات أساف" شرق  

 محافظة رام للا. 

 قلقيلية مواجهات 2021 9 8
مواجهات مع قوات االحتالل قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية. مما أسفر عن  اندلعت 

 ( من جنود االحتالل جّراء إلقاء زجاجات حارقة بشكل مباشر.2إصابة )

 اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية.  قلقيلية مواجهات 2021 9 10

 القدس  مواجهات 2021 9 12
ستوطن جّراء اصطدام مركبته بمركبة أخرى بعد إلقاء شبان الحجارة في بلدة الطور أصيب م

 بالقدس املحتلة.
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 القدس  مواجهات 2021 9 13
( من جنود االحتالل بجراح نتيجة رشقهم بالحجارة قرب حزما ومستوطنة علمون  3أصيب )

 بضواحي القدس، وعزون بقلقيلية. 

 قلقيلية مواجهات 2021 9 13
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل قرب بلدة عزون بمحافظة قليقيلة؛ مما أسفر عن  

 إصابة مستوطن بزجاجة حارقة.

 قلقيلية مواجهات 2021 9 17
( من جنود االحتالل جّراء إلقاء حجارة كبيرة )قطع طوب( في بلدة عزون شرق  2أصيب )

 قلقيلية.

 قلقيلية مواجهات 2021 9 24
مع قوات االحتالل في قرية كفر قدوم شرق قلقيلة. مما أدى إلصابة أحد  اندلعت مواجهات

 جنود لواء املضليين بالحجارة.  

 نابلس  مواجهات 2021 9 24
مواجهات مع قوات االحتالل في قرية بيت دجن شرق نابلس. مما أدى إلصابة أحد اندلعت 

 جنود االحتالل بالحجارة. 

 القدس  مواجهات 2021 9 26
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة "بلدو" في القدس املحتلة في أعقاب اإلعالن عن 

 استشهاد ثالثة شبان. 

 القدس  مواجهات 2021 9 27
توطن وتضرر مركبته جّراء رشقها بالحجارة في بلدة سلوان جنوب املسجد األقص ى أصيب مس

 بالقدس املحتلة.

 (  من املستوطنين نتيجة رشقهم بالحجارة في مسافر يطا جنوب الخليل.3أصيب ) الخليل  مواجهات 2021 9 28

 القدس  مواجهات 2021 10 3
أصيب مستوطن جّراء رشق حافلة إسرائيلية بالحجارة قرب بلدة حزما شمال شرق القدس 

 املحتلة.

 القدس  مواجهات 2021 10 7
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في منطقتي باب العامود واألسباط بالقدس املحتلة. مما  

 ( من املستوطنين بجراح. 2أسفر عن إصابة )

 اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في حي سلوان بمدينة القدس القدس املحتلة. س القد مواجهات 2021 10 13

 اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في محيط منطقة باب العامود بمدينة القدس املحتلة. القدس  مواجهات 2021 10 13

 بيت لحم  مواجهات 2021 10 14
مواجهات مع قوات االحتالل ومستوطنيه قرب شارع األنفاق غرب بيت لحم. مما اندلعت 

.16أسفرد عن استشهد الفتى أمجد أسامة أبوسلطان )
ً
 ( عاما

 أصيب مستوطن إثر رشقه بالحجارة قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام للا.  رام للا  مواجهات 2021 10 16

 القدس  مواجهات 2021 10 19
 للمستوطنين في منطقة باب العامود 2)أصيب 

ً
( من املستوطنين بعد رشق شّبان حافلة

 بالقدس املحتلة.

 بالحجارة قرب مستوطنة "متسفيه يريحو" غرب أريحا. اريحا  مواجهات 2021 10 27
ً
 أصيب مستوطن رشقا

 رقي مدينة القدس املحتلة.أصيب شرطي إسرائيلي بجروح في وجهه جراء رشقه بالحجارة ش القدس  مواجهات 2021 11 1

5 11 2021 
ارباك 

 ليلي
 الخليل 

اندلعت مواجهاٍت بين شّبان وقوات االحتالل قرب املدخل الشمالي ملدينة الخليل بعد بدء 

 لألسرى املضربين عن الطعام. 
ً
 فعاليات اإلرباك الليلي نصرة

 بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية. أصيب  قلقيلية مواجهات 2021 11 5
ً
 أحد جنود االحتالل رشقا

 أصيب مستوطن جّراء رشق حافلة إسرائيلية بالحجارة قرب أريحا. اريحا  مواجهات 2021 11 6

 بالحجارة في األغوار بمحافظة طوباس. طوباس مواجهات 2021 11 7
ً
 أصيبت مجندتين إسرائيليتين رشقا

 القدس  مواجهات 2021 11 11
 بالحجارة، أحدهما قرب عناتا واآلخر قرب مستوطنة  2أصيب )

ً
( من املستوطنين رشقا

 "جفعات آساف" بمدينة القدس املحتلة. 

 قلقيلية مواجهات 2021 11 12
أصيب عدد من املستوطنين بعد رشق مركبتهم بالحجارة عند مدخل بلدة عزون شرق  

 قلقيلية.
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 اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل بالقدس املحتلة؛ مما أدى إلصابة مستوطن بجراح.  س القد مواجهات 2021 11 13

 بالحجارة في حي رأس العامود بالقدس املحتلة. القدس  مواجهات 2021 11 13
ً
 أصيب مستوطن رشقا

 الخليل  مواجهات 2021 11 14
إلقاء الحجارة عليه قرب مستوطنة "كريات أربع"  أصيب مستوطن بجراح في رأسه نتيجة 

 بمحافظة الخليل.

 أصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة عوفرا بمحافظة رام للا.  رام للا  مواجهات 2021 11 16

 القدس  مواجهات 2021 11 18
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في العيسوية وسلوان بالقدس املحتلة؛ تخللها إلقاء 

 ( من جنود االحتالل بجراح.  2اجات حارقة ومفرقعات نارية مما أدى إلصابة )زج

 القدس  مواجهات 2021 11 18
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة سلون بالقدس املحتلة؛ مما أدى إلصابة جندي 

 بجراح. 

 الضفة مواجهات 2021 11 21
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في مواجهات متفرقة من الضفة الغربية؛ مما أدى  

 ( من عناصر شرطو االحتالل بجراح.3إلصابة )

 القدس  مواجهات 2021 11 21
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل قرب البلدة القديمة بالقدس املحتلة؛ مما أسفر عن  

 قة.أحد عناصر شرطة االحتالل بزجاجة حار 

 القدس  مواجهات 2021 11 27
أصيب سائق حافلة إسرائيلي بجروح طفيفة بشظايا في عينه جّراء رشقه من قبل فلسطينيين 

 بالحجارة، بالقرب من حاجز حزما شمال القدس. 

 بالحجارة قرب بلدة تقوع جنوب شرق محافظة بيت لحم.أصيب  بيت لحم  مواجهات 2021 12 1
َ
 مستوطن رشقا

 نابلس  مواجهات 2021 12 13
( من املستوطنين جّراء رشق مركبات إسرائيلية بالحجارة قرب قرية اللبن الشرقية  4أصيب )

 جنوب نابلس. 

 .أصيب مستوطن بعد رشق مركبته بالحجارة قرب رام للا رام للا  مواجهات 2021 12 16

 القدس  مواجهات 2021 12 17
أصيب أحد جنود االحتالل بالرأس نتيجة رشقه بالحجارة في حي الشيخ جراح بالقدس  

 املحتلة.

 نابلس  مواجهات 2021 12 17
مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة بيتا جنوب نابلس؛ مما أدى إلصابة أحد جنود  اندلعت 

 بالحجارة. 
ً
 االحتالل رشقا

 نابلس  مواجهات 2021 12 25
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل عند مدخل قرية ُبرقة شمال غرب نابلس؛ مما أدى  

 بالحجارة.
ً
 إلصابة أحد جنود االحتالل رشقا

 القدس  اجهاتمو  2021 12 28
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل  قرب بلدة حزما شمال شرق القدس املحتلة؛ مما أدى 

 بالحجارة.
ً
 إلصابة سائق حافلة مستوطنين رشقا

 إصابة مستوطن جراء رشقه بالحجارة في حي الشيخ جراح بالقدس املحتلة. القدس  مواجهات 2021 12 29

 بالحجارة بعد دخوله مع ابنه ملدينة قلقيلية.  قلقيلية مواجهات 2021 12 29
ً
 إصابة مستوطن في رأسه رشقا

 القدس  مواجهات 2021 12 30
إصابة سائق حافلة إسرائيلية جّراء رشقها بالحجارة قرب بلدة حزما شمال شرق القدس 

 املحتلة.
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