
الخبرالمنطقةالمحافظةالحدثعمل مقاوم/انتهاكالسنةالشهراليوم

ريةالقدساقتحامانتهاك2022022 ز رية بمحافظة القدسالعي  ز .اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة العي 

زعناتاالقدساقتحام، اعتقالانتهاك2022022 .خليل سامي أبو هنية، ووجدي محمد سالمة: اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة عناتا بمحافظة القدس، واعتقلت المواطني 

زالعيساويةالقدساعتقالانتهاك2022022 ي قرية العيساوية بمحافظة القدس: اعتقلت قوات اإلحتالل المواطني 
ز
.يزن عبيد، ومجد بشي  ف

ي قرية العيساوية بمحافظة القدس11اعتقلت قوات اإلحتالل العيساويةالقدساعتقالانتهاك2022022
ز
 ف
ً
. مواطنا

األقىصالقدستدنيس مقدساتانتهاك2022022
ي 
ز
طة اإلحتالل باحات المسجد األقىص، وقامت بجوالت استفزازية ف ، وبحماية شر ز ز المتطرفي  اقتحمت مجموعات من المستوطني 

.باحاته ومرافقه

ي صالحرام هللاحواجزانتهاك2022022 النب 
ز ي هويات المواطني 

ز
ي صالح بمحافظة رام هللا، لتفتيش المركبات والتدقيق ف  عىل مدخل قرية النب 

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

شقبارام هللااقتحامانتهاك2022022
ً
.اقتحمت قوات اإلحتالل قرية شقبا بمحافظة رام هللا صباحا

.اقتحمت قوات اإلحتالل قرية شقبا بمحافظة رام هللا مساًءشقبارام هللااقتحامانتهاك2022022

.اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة ترمسعيا بمحافظة رام هللاترمسعيارام هللااقتحامانتهاك2022022

زسلوادرام هللااقتحام، اعتقالانتهاك2022022 .اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة سلواد بمحافظة رام هللا، واعتقلت ثالثة مواطني 

11اقتحمت قوات اإلحتالل قرية دير أبو مشعل محافظة رام هللا، واعتقلت دير أبو مشعلرام هللااقتحام، اعتقالانتهاك2022022
ً
. مواطنا

ي رياض حمايل عىل حاجز : اعتقلت قوات اإلحتالل المواطنحاجز المحكمةرام هللااعتقالانتهاك2022022 ة بمحافظة رام هللا" المحكمة"ناج  .شمال مدينة البي 

مستعمرة بسجوترام هللاإطالق نارانتهاك2022022
ز بالقرب من  ي المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطني 

أطلقت قوات اإلحتالل الرصاص المعدنز

ة بمحافظة رام هللا" بسجوت"مستعمرة  ق مدينة البي  .شر

ز ساميةرام هللاتدمي  ممتلكاتانتهاك2022022 ز من عي  كسات)هدمت قوات اإلحتالل اثني  ق قرية كفر مالك بمحافظة رام هللا (الي  ز سامية شر ي منقطة عي 
ز
.ف

زاقتحامانتهاك2022022 زالجلمةجني  .اقتحمت قوات اإلحتالل قرية الجلمة بمحافظة جني 

زاقتحام، اعتقالانتهاك2022022 السيلة الحارثيةجني 
اقتحمت قوات اإلحتالل بلدات السيلة الحارثية واليامون ويعبد وقرى الشهداء وبير الباشا ومركة والهاشمية والعرقة ونزلة الشيخ زيد 

ز ، واعتقلت أربعة مواطني  ز ي محافظة جني 
ز
.ف

زعاطوفطوباسحواجزانتهاك2022022 ي هويات المواطني 
ز
 عىل مدخل قرية عاطوف بمحافظة طوباس، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

زطولكرماقتحامانتهاك2022022 ز بمحافظة طولكرمرامي  .اقتحمت قوات اإلحتالل قرية رامي 

يقلقيليةحواجزانتهاك2022022
 
ف المدخل الشر

ً
ز ظهرا ي هويات المواطني 

ز
ي لمدينة قلقيلية لتفتيش المركبات والتدقيق ف

 
ف  عىل المدخل الشر

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

يقلقيليةحواجزانتهاك2022022
 
ف ز مساًءالمدخل الشر ي هويات المواطني 

ز
ي لمدينة قلقيلية لتفتيش المركبات والتدقيق ف

 
ف  عىل المدخل الشر

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

قلقيليةقلقيليةاقتحامانتهاك2022022
ً
.اقتحمت قوات اإلحتالل مدينة قلقيلية ظهرا

.اقتحمت قوات اإلحتالل مدينة قلقيلية مساًءقلقيليةقلقيليةاقتحامانتهاك2022022

.أغلقت قوات اإلحتالل حاجز بيت فوريك بمحافظة نابلس،أمام حركة المرورحاجز بيت فوريكنابلسحواجزانتهاك2022022

ات المراقبة الخاصة بعدد من المحال التجاريةحوارةنابلساقتحامانتهاك2022022 .اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة حوارة بمحافظة نابلس، وصادرت تسجيالت كامي 

قيةنابلساعتقالانتهاك2022022 ز الشر قية بمحافظة نابلس- براء مهند عويس : اعتقلت قوات اإلحتالل، المواطناللي  ز الشر .سكان قرية اللي 

، إصابةانتهاك2022022 ز الساويةنابلساعتداء مستوطني 
ز قرب قرية الساوية بمحافظة نابلس عىل المواطن رياض صوالحة مما أدى إىل إصابته بجروح : اعتدت مجموعة من المستوطني 

.ورضوض

المدخل الشماىليسلفيتحواجزانتهاك2022022
ز ي هويات المواطني 

ز
 عىل المدخل الشماىلي لمدينة سلفيت، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

زدير إستياسلفيتحواجزانتهاك2022022 ي هويات المواطني 
ز
ي لبلدة دير إستيا بمحافظة سلفيت، لتفتيش المركبات والتدقيق ف  عىل المدخل الغرن 

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

.اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة دير إستيا بمحافظة سلفيتدير إستياسلفيتاقتحامانتهاك2022022

.اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة بديا بمحافظة سلفيتبدياسلفيتاقتحامانتهاك2022022

ةسلفيتاعتقالانتهاك2022022 ة بمحافظة سلفيت: اعتقلت قوات اإلحتالل المواطنمفرق زعي  .ضياء سالمة عىل حاجز مفرق زعي 

زتقوعبيت لحمحواجزانتهاك2022022 ي هويات المواطني 
ز
ي لبلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، لتفتيش المركبات والتدقيق ف  عىل المدخل الغرن 

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

زبيت لحمحواجزانتهاك2022022 زنحالي  ي هويات المواطني 
ز
ز بمحافظة بيت لحم، لتفتيش المركبات والتدقيق ف ي لبلدة نحالي   عىل المدخل الغرن 

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

زالنشاشبيت لحمحواجزانتهاك2022022 ي هويات المواطني 
ز
 قرب مفرق منطقة النشاش بمحافظة بيت لحم، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

زالشواورةبيت لحمحواجزانتهاك2022022 ي هويات المواطني 
ز
 عىل مدخل قرية الشواورة بمحافظة بيت لحم، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

زبيت لحماقتحامانتهاك2022022 ي الزراعيةوادي فوكي 
 لمساحات من األراضز

ً
ز بمحافظة بيت لحم، والتقطت صورا .اقتحمت قوات اإلحتالل قرية وادي فوكي 

بيت فجاربيت لحماعتقالانتهاك2022022
سكان بلدة بيت فجار، أثناء مراجعته المخابرات االشائيلية، بناًء عىل إخطار - مهيد صالح طقاطقة : اعتقلت قوات اإلحتالل، المواطن

.مسبق

سنجرالخليلاقتحام، مداهمة منازلانتهاك2022022
ً
ال ز .اقتحمت قوات اإلحتالل منطقة سنجر بمحافظة الخليل، ودهمت وفتشت ميز

ز مخيم العروبالخليلاقتحام، اعتقالانتهاك2022022 ، و)اقتحمت قوات اإلحتالل مخيم العروب بمحافظة الخليل، واعتقلت ستة مواطني  طي
.( من األطفال2بينهم شر

زيطاالخليلاقتحام، اعتقالانتهاك2022022 .اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة يطا بمحافظة الخليل، واعتقلت خمسة مواطني 

ي مخيم الفوار بمحافظة الخليلمخيم الفوارالخليلاعتقالانتهاك2022022
ز
، ونجله محمد ف طي عبد الكريم حسن الطيطي

.اعتقلت قوات االحتالل الشر

باب الزاويةالخليلإطالق نار، إصابةانتهاك2022022
ي منطقة باب 

ز
ز ف ي المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطني 

أطلقت قوات اإلحتالل الرصاص المعدنز

ز باختناق. الزاوية بمحافظة الخليل .مما أدى إىل إصابة عدد من المواطني 

مخيم الفوارالخليلإطالق نار، إصابةانتهاك2022022
ز قرب مدخل مخيم  ي المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطني 

أطلقت قوات اإلحتالل الرصاص المعدنز

ز باختناق. الفوار بمحافظة الخليل .مما أدى إىل إصابة عدد من المواطني 

عمل مقاوم2022022
مواجهات، زجاجات حارقة، 

احراق مواقع عسكرية
.أحرق شبان غرفة مراقبة نصبها جيش االحتالل عىل مدخل مخيم الفوار بمحافظة الخليلمخيم الفوارالخليل

ز مستوطنة مستوطنة كريات أرب  عالخليلالقاء حجارةعمل مقاوم2022022 ز بي  .وقرية بيت عينون شمال محافظة الخليل" كريات أرب  ع"ألق  شبان الحجارة صوب مركبات مستوطني 

.شمال محافظة الخليل" غوش عتصيون"ألق  شبان زجاجات طالء عىل حافلة إشائيلية قرب مستوطنة مستوطنة غوش عتصيونالخليلالقاء حجارةعمل مقاوم2022022

ي منطقة باب الزاوية بمحافظة الخليلباب الزاويةالخليلمواجهات، القاء حجارةعمل مقاوم2022022
ز
.اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل ف

.اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل قرب مدخل مخيم الفوار بمحافظة الخليلمخيم الفوارالخليلمواجهات، القاء حجارةعمل مقاوم2022022

عمل مقاوم2022022
مواجهات، القاء حجارة، 

مظاهرات
ي جي الشيخ جراح بمحافظة القدسجي الشيخ جراحالقدس

ز
.اندالع مواجهات مع قوات االحتالل ف

زإطالق نار، مواجهاتعمل مقاوم2022022 زحاجز الجلمةجني  ق محافظة جني  .أطلق مقاومون النار صوب حاجز الجلمة شمال شر

ي محيط مدخل مستعمرة مستعمرة بسجوترام هللامواجهات، القاء حجارةعمل مقاوم2022022
ز
.بمحافظة رام هللا" بسجوت"اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل ف

.أطلق مقاومون النار صوب حاجز حوارة جنوب محافظة نابلسحاجز حوارةنابلساطالق نار، مواجهاتعمل مقاوم2022022

زعمل مقاوم2022022 ز بعد اعتدائهم عىل المواطنالساويةنابلسصد اعتداءات مستوطني  ز مجموعة من المستوطني  .رياض صوالحة قرب قرية الساوية بمحافظة نابلس: طارد مواطني 

اير20ليوم " انتهاكات االحتالل وأعمال المقاومة"معىط  :2022 فبر


