
الخبرالمنطقةالمحافظةالحدثعمل مقاوم/انتهاكالسنةالشهراليوم

نحزماالقدسحواجزانتهاك1922022 ي هويات المواطني 
ن
 عىل مدخل بلدة حزما، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

أبو ديس، حزماالقدساقتحام، إطالق نارانتهاك1922022
ي أبو ديس وحزما بالقدس المحتلة وقامت بإطالق الرصاص المعندي المغلف بالرصاص وقنابل الصوت 

اقتحمت قوات االحتالل قريت 
ن والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطني 

القدساعتقالانتهاك1922022
- المدينة، القدس - القدس 

حي الشيخ جراح
ي حي الشيخ جراح المواطن رائد شلش

ن
ي مدينة القدس المواطن عمر مراعبة، كما اعتقلت ف

ن
اعتقلت قوات االحتالل ف

بيت عور التحتارام هللاحواجزانتهاك1922022
 عىل مدخل بلدة بيت عور التحتا، تكرر إقامة الحاجز بالساعة 

ً
ي 21:15أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

ن
 لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ن هويات المواطني 

نعابودرام هللاحواجزانتهاك1922022 ي هويات المواطني 
ن
 عىل مدخل بلدة عابود، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

ودرام هللااقتحامانتهاك1922022 ن يبر ود برام هللا، وقامت بالدوريةعي  ن يبر اقتحمت قوات اإلحتالل قرية عي 

ناقتحامانتهاك1922022 ، وقامت بالدوريةالجلمةجني  ن ي جني 
ن
اقتحمت قوات اإلحتالل قرية الجلمة ف

60شارع - رام هللا رام هللاإلقاء حجارةعمل مقاوم1922022
ي 
ها عىل الشارع االستيطانن ق مدينة رام هللا، مما أدى إىل " 60رقم "رشق شبان فلسطينيون مركبة مستوطن بالحجارة أثناء سب  شر

إصابة سائقها بجروح

ي نابلسجبل جرزيمنابلسمواجهات، إطالق نارعمل مقاوم1922022
ن
أطلق مقاومون النار صوت معسكر لجيش االحتالل عىل جبل جرزيم ف

ي بلدة بيتا جنوب نابلسجبل صبيحنابلسمواجهات، إطالق نارعمل مقاوم1922022
ن
أطلق مقاومون النار صوب البؤرة االستيطانية المقامة عىل جبل صبيح ف

ي بلدة أبو ديس بالقدس المحتلةأبوديسالقدسمواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم1922022
ن
ن شبان وقوات االحتالل ف اندلعت مواجهات بي 

عمل مقاوم1922022
مظاهرات، مواجهات، إلقاء 

حجارة
كفر قدومقلقيلية

خرجت مظاهرات احتجاجا عىل مدخل قرية كفر قدوم بقلقيلية واندلعت مواجهات مع قوات االحتالل وقام شبان برشق الجيش 

بالحجارة

، وأعاقت حركة المرور"عيناف"شددت قوات اإلحتالل إجراءاتها عىل حاجز عينافطولكرمحواجزانتهاك1922022

طولكرماقتحامانتهاك1922022
المدينة، عزبة - طولكرم 

شوفة، سفارين
ي عزبة شوفة وسفارين، وقامت بعدة دوريات فيها

اقتحمت قوات االحتالل مدينة طولكرم وقريت 

 للتفتيش عىل مدخل مدينة قلقيلية، واعتقلت المدينة- قلقيلية قلقيليةحواجز، اعتقالانتهاك1922022
ً
ن2أقامت قوات اإلحتالل حاجزا  من المواطني 

انتهاك1922022
قمع مظاهرات، إطالق نار، 

إصابة
كفر قدومقلقيلية

ي 
 
ف ي المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز  (المغلق)أطلقت قوات اإلحتالل قرب المدخل الشر

ي قرية كفر قدوم، الرصاص المعدنن
ن
ف

 عىل إغالق مدخل القرية، بحجة تعرضها للرشق بالحجارة، مما أدى إىل جرح 
ً
ن المتظاهرين احتجاجا  5المسيل للدموع باتجاه المواطني 

ن  ، وإصابة عدد من المواطني  ن بحاالت اختناق جراء استنشاق الغاز المدمع- مواطني 

نحوارةنابلسحواجزانتهاك1922022 ي هويات المواطني 
ن
ي بلدة حوارة، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ن
 عىل الشارع الرئيس ف

ً
أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

اقتحمت قوات اإلحتالل قرية سالم بنابلس، وقامت بالدوريةسالمنابلساقتحامانتهاك1922022

"براخاة"أغلقت قوات االحتالل مدخل قرية بورين بنابلس والطريق المؤدي إىل منطقة ضاحية بورين الجديدة القريبة من مستعمرة بورين، ضاحية بوريننابلسإغالق مناطقانتهاك1922022

سلفيتحواجزانتهاك1922022
، كفر الديك،  المدخل الشماىلي

دير بلوط، دير إستيا

وذلك  (كفر الديك، دير بلوط، دير إستيا)أقامت قوات االحتالل حواجزا عىل المدخل الشماىلي لمدينة سلفيت وعىل مداخل القرى 
ن ي هويات المواطني 

ن
لتفتيش المركبات والتدقيق ف

نانتهاك1922022 ي حسانسلفيتاعتداء مستوطني 
قراوة بتن

ي حسان والواقعة قرب البؤرة اإلستيطانية 
ي منطقة النويطف التابعة لبلدة قراوة بتن

ن
ن ف ، "خفات يائب "هاجمت مجموعة من المستوطني 

ي الرعوية
ي األراضن

ن
 أثناء قيامهم برعي األغنام ف

ن  من المواطني 
ً
عددا

انتهاك1922022
، تدمب   ن اعتداء مستوطني 

ممتلكات
ياسوفسلفيت

ق قرية ياسوف والواقعة قرب مستعمرة  ن إىل منطقة النصبة شمال شر ، وقطعت "كفار تبواح"دخلت مجموعة من المستوطني 

زياد جميل عبد الرازق:  شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن15واقتلعت 

المدخل الشماىليأريحاحواجزانتهاك1922022
ن ي هويات المواطني 

ن
 عىل المدخل الشماىلي لمدينة أريحا، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

نبيت لحمحواجزانتهاك1922022 ننحالي  ي هويات المواطني 
ن
ن وقرية الجبعة، لتفتيش المركبات والتدقيق ف ن بلدة نحالي   بي 

ً
أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

حوسانبيت لحماقتحام، مداهمة منازلانتهاك1922022
ً
ال ن ي بيت لحم، ودهمت وفتشت مبن

ن
اقتحمت قوات اإلحتالل قرية حوسان ف

ي بيت لحم، واعتقلت بيت فجاربيت لحماقتحام، اعتقالانتهاك1922022
ن
ن بالبلدة2اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة بيت فجار ف  من المواطني 

انتهاك1922022
اقتحام، مداهمة منازل، 

مصادرة ممتلكات
ات المراقبة الخاصة بهما2اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة ترقوميا، ودهمت وفتشت ترقومياالخليل  من المنازل، وصادرت تسجيالت كامب 

اقتحمت قوات االحتالل مخيم الفوار بالخليل واعتقلت المواطن أحمد فائق نصارمخيم الفوارالخليلاقتحام، اعتقالانتهاك1922022

ي الخليل، وقامت بالدوريةيطاالخليلاقتحامانتهاك1922022
ن
اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة يطا ف

باب الزاويةالخليلإطالق نار، إصابةانتهاك1922022

ي المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل 
ي منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل، الرصاص المعدنن

ن
أطلقت قوات اإلحتالل ف

ن  ، بحجة تعرضها للرشق بالحجارة، مما أدى إىل إصابة عدد من المواطني  ن بحاالت اختناق جراء استنشاق - للدموع باتجاه المواطني 

الغاز المدمع

نعمل مقاوم1922022 ي حسانسلفيتصد اعتداء المستوطني 
ن قامت باالعتداء عىل أراضيهم الرعويةقراوة بتن تصدى مواطنون لمجموعات من المستوطني 

نعمل مقاوم1922022 ن حاولت االعتداء عىل أراضيهم الزراعية واقتالع أشجار زيتونياسوفسلفيتصد اعتداء المستوطني  تصدى مواطنون لمجموعة من المستوطني 

ي منطقة باب الزاوية بمدينة الخليلباب الزاويةالخليلمواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم1922022
ن
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل ف

مستوطنة مجدال عوزبيت لحممواجهات، زجاجات حارقةعمل مقاوم1922022
ي زجاجات حارقة تجاه مستوطنة : مراسل إذاعة جيش االحتالل

المقامة " مجدال عوز"قبل أسبوع أعلن الجيش عن اعتقال خلية تلق 

ن جنوب بيت لحم، باألمس اتضح أن هناك خلية جديدة ي الفلسطينيي 
.عىل أراضن

اير19ليوم " انتهاكات االحتالل وأعمال المقاومة"معىط  :2022 فبر


