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 "ساعة األخيرة 24ـأبرز  أعمال املقاومة في الضفة الغربية خالل ال“ 

30 -10 -2022 

 امللخص: 

 املجموع ملخص أعمال املقاومة

 7 اصابات في صفوف الجنود واملستوطنين 

 1 عملية دهس

 1 عمليات إطالق نار 

 2 عبوات ناسفة

 4 للمستوطنين تصدي 

 4 تحطيم مركبات مستوطنين 

 15 مواجهات وإلقاء حجارة 

 34 ساعة 24خالل  مجموع األعمال املقاومة 

 

 التفاصيل: 

 العمل املقاوم املنطقة  املحافظة 

 اندالع مواجهات والقاء حجارة مخيم شعفاط  لقدسا

 

 

 رام هللا

 عبوات ناسفة النبي صالح 

 

 أم صفا

 لقاء حجارةتصدي للمستوطنين و ا

 تحطيم مركبات مستوطنين 

 عبوات ناسفة حاجز الجلمة  جنين 

 اندالع مواجهات والقاء حجارة واد شاهين  قلقيلية

 اندالع مواجهات والقاء حجارة عزون 

 

 نابلس 

 

 عينابوس 

 )اصابة مستوطن( لقاء حجارةتصدي للمستوطنين و ا

 تحطيم مركبات مستوطنين 

 

 بيت لحم

 اندالع مواجهات والقاء حجارة املدخل الشمالي

 )اصابة مستوطن( لقاء حجارةللمستوطنين و اتصدي  مستوطنة معاليه عاموس

 تحطيم مركبات مستوطنين 
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 جنود( 5عملية دهس )اصابة  اريحا اريحا

 

 

 الخليل

 اطالق نار  بني نعيم 

 اندالع مواجهات والقاء حجارة مخيم الفوار

 اندالع مواجهات والقاء حجارة باب الزاوية

 والقاء حجارةاندالع مواجهات   مخيم العروب 

 اندالع مواجهات والقاء حجارة حلحول 

 اندالع مواجهات والقاء حجارة قيزون

 اندالع مواجهات والقاء حجارة سعير

 اندالع مواجهات والقاء حجارة وادي الغروس

 

 مفرق أدوريم 

 )اصابة مستوطن( لقاء حجارةتصدي للمستوطنين و ا

 تحطيم مركبات مستوطنين 

 

 عمليات نوعية: 

 تفاصيل العمليات النوعية  

 جنود. 5تنفيذ عملية دهس في اريحا أدت الصابة  1

 اطالق النار على قوات االحتالل بالقرب من قرية بني نعيم في الخليل ، واستهداف حافلة للمستوطنين بالحجارة على مفترق أدوريم.  2

 قرية عينابوس في نابلس. بالقرب من  اصابة مستوطن وتحطيم مركبته 3

 بالقرب من مستوطنه معاليه عاموس في بيت لحم.  اصابة مستوطن وتحطيم مركبته 4

 بالقرب من قرية أم صفا في رام هللا، والقاء عبوة ناسفة على قوات االحتالل قرب النبي صالح.  تحطيم مركبة مستوطن 5

 الجلمة في جنين. القاء عبوات ناسفة على  قوات االحتالل في حاجز  6
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