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انتهاك2122022
إطالق نار، قمع مظاهرات، 

إصابة
ي حي الشيخ جراح بمحافظة القدس3أصيب حي الشيخ جراحالقدس

ن
ن ف ن جّراء اعتداء قوات االحتالل عىل الفلسطينيي  . مواطني 

نسلوانالقدساعتقالانتهاك2122022 ي حي سلوان محافطة القدس: اعتقلت قوات اإلحتالل المواطني 
ن
ي شويكي ف

.عبادة بسام صيام وأمجد هانن

نانتهاك2122022 حي الشيخ جراحالقدساعتداء مستوطني 
ن عىل أرض عائلة  ن جديدتي  ن استفزازيتي  ن حي الشيخ جراح بمحافظة القدس، ونصبت خيمتي  اقتحمت مجموعة من المستوطني 

.فلسطينية

األقىصالقدستدنيس مقدساتانتهاك2122022
ي 
ن
طة اإلحتالل باحات المسجد األقىص، وقامت بجوالت استفزازية ف ، وبحماية شر ن ن المتطرفي  اقتحمت مجموعات من المستوطني 

.باحاته ومرافقه

اقالقدستدنيس مقدساتانتهاك2122022 ساحة حائط البر
اق ومنطقة القصور األموية بمحاذاة المسجد  ي ساحة حائط البر

ن
ي مدينة القدس، بأعمال الحفر والتجريف ف

ن
قامت سلطات اإلحتالل ف

.األقىص

ي قرية الجفتلك بمحافظة أريحا (قالب)صادرت قوات اإلحتالل جرافة وشاحنة الجفتلكأريحامصادرة ممتلكاتانتهاك2122022
ن
.أثناء عملهما ف

نطريق وادي سعب الخليلحواجزانتهاك2122022 ي هويات المواطني 
ن
 عىل طريق وادي سعب  بمحافظة الخليل، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

إذناالخليلاقتحامانتهاك2122022
ن إخطارات لمراجعة المخابرات االشائلية وهما2اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة إذنا بمحافظة الخليل، وسلمت  رزق :  من المواطني 

.محمد سليمية، ورشدي العسود

ن7اقتحمت قوات اإلحتالل قرية شيوخ العروب ومخيم العروب بمحافظة الخليل، واعتقلت شيوخ العروبالخليلاقتحام، اعتقالانتهاك2122022 . مواطني 

نجناتابيت لحمحواجزانتهاك2122022 ي هويات المواطني 
ن
 عىل بلدة جناتا بمحافظة بيت لحم، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

16اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم، واعتقلت صدام أمجد طقاطقة بيت فجاربيت لحماقتحام، اعتقالانتهاك2122022
ً
. عاما

نحواجزانتهاك2122022 نالسيلة الحارثيةجني  ي هويات المواطني 
ن
، لتفتيش المركبات والتدقيق ف ن ن بلدة السيلة الحارثية وقرية الطيبة بمحافظة جني   بي 

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

ناقتحام، احتجازانتهاك2122022 ، واحجتجزت الطفل حسام يوسف توفيق أبو بكر يعبدجني  ن 12اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة يعبد بمحافظة جني 
ً
. عاما

ناقتحام، اعتقالانتهاك2122022 ن يوسف زياد شقيقات ومحمد عبد الرحمن براهمةجبعجني  ، واعتقلت المواطني  ن ة بمحافظة جني  ن
.اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة جبع وقرية عبن

ناقتحام، إطالق نارانتهاك2122022 فقوعةجني 
ن أثناء اقتحامها قرية  ي المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطني 

أطلقت قوات اإلحتالل الرصاص المعدنن
ن .فقوعة بمحافظة جني 

ةرام هللااقتحامانتهاك2122022 ة بمحافظة رام هللاالطب  .اقتحمت قوات اإلحتالل قرية الطب 

نالمغب رام هللاحواجزانتهاك2122022 ي هويات المواطني 
ن
 عىل مدخل قرية المغب  بمحافظة رام هللا، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

ي صالحرام هللاحواجزانتهاك2122022 النبر
ن ي هويات المواطني 

ن
ي صالح بمحافظة رام هللا، لتفتيش المركبات والتدقيق ف  عىل مدخل قرية النبر

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

نترمسعيارام هللاحواجزانتهاك2122022 ي هويات المواطني 
ن
 عىل مدخل بلدة ترمسعيا بمحافظة رام هللا، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

، إصابةانتهاك2122022 ن ن عىل مركبة فلسطينية قرب قرية دير نظام شمال غرب رام هللادير نظامرام هللااعتداء مستوطني  ن جّراء اعتداء مستوطني  .أصيب شابي 

ندير نظامرام هللاحواجزانتهاك2122022 ي هويات المواطني 
ن
 عىل مدخل قرية دير نظام بمحافظة رام هللا، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

انتهاك2122022
، تدمب   ن اعتداء مستوطني 

ممتلكات
ن بالحجارة قرب قرية دير نظام بمحافظة رام هللادير نظامرام هللا ن مركبات المواطني  .مما أدى إىل تحطيم زجاج مركبة. رشقت مجموعة من المستوطني 

ن قاسم قدح أثناء اقتحامها قرية شقبا بمحافظة رام هللا: اعتقلت قوات اإلحتالل المواطنشقبارام هللااقتحام، اعتقالانتهاك2122022 .معب 

نعطارةرام هللاحواجزانتهاك2122022 ي هويات المواطني 
ن
 قرب جرس بلدة عطارة بمحافظة رام هللا، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

انتهاك2122022
اقتحام، اعتقال، إطالق نار، 

إصابة، مداهمة منازل
ن خالل اقتحامها لمخيم الجلزون بمحافظة رام هللا10أصيب مواطن واعتقل مخيم الجلزونرام هللا . آخرون بعد مداهمة قوات االحتالل لمنازل المواطني 

انتهاك2122022
اقتحام، مداهمة منازل، 

إطالق نار
طوباسطوباس

، وداهمت عدد من  ن ي المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطني 
أطلقت قوات اإلحتالل الرصاص المعدنن

.المنازل أثناء اقتحامها مدينة طوباس

.أدهم زاهر الزرعي باقرب من الجدار العنرصي العازل بمحاذاة بلدة دير الغصون بمحافظة طولكرم: اعتقلت قوات اإلحتالل المواطندير الغصونطولكرماعتقالانتهاك2122022

زيتاطولكرمإطالق نارانتهاك2122022
ن بالقرب من الجدار العنرصي العازل بمحاذاة بلدة زيتا  أطلقت قوات اإلحتالل قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطني 

.بمحافظة طولكرم

مستعمرة كدوميمقلقيليةحواجز، احتجازانتهاك2122022
 للتفتيش قرب مفرق مستعمرة 

ً
طة المدنية " كدوميم"أقامت قوات اإلحتالل حاجزا بمحافظة قلقيلية، واحتجزت عسكري من الرسر

.الفلسطينية

.مراد نهاد أبو عصب أثناء اقتحامها مدينة قلقيلية : اعتقلت قوات اإلحتالل المواطنقلقيليةقلقيليةاقتحام، اعتقالانتهاك2122022

ننابلساقتحام، مداهمة منازلانتهاك2122022 زيتا جماعي 
ً
ال ن ن بمحافظة نابلس، ودهمت وفتشت مبن .اقتحمت قوات اإلحتالل بلدة زيتا جماعي 

قيةنابلسإطالق نارانتهاك2122022 ن الرسر قية بمحافظة نابلساللير ن الرسر .أطلقت قوات اإلحتالل قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه تالميذ مدرسة قرية اللير

قريوتنابلستدمب  ممتلكات، استيطانانتهاك2122022
ن جنوب قرية قريوت يمحافظة نابلس، بتجريف   40قامت مجموعة من المستوطني 

ً
ن الزراعية، تمهيدا ي المواطني 

 من أراضن
ً
 دونما

.إلنشاء بؤرة إستيطانية جديدة

ي حي الشيخ جراح بمحافظة القدسحي الشيخ جراحالقدسمظاهرات، مواجهاتعمل مقاوم2122022
ن
ن ف .اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل خالل مظاهرة للمواطني 

.جنوب محافظة بيت لحم" مجدال عوز"ألق  شبان زجاجات حارقة صوب مستوطنة مستوطنة مجدال عوزبيت لحممواجهات، زجاجات حارقةعمل مقاوم2122022

نمواجهاتعمل مقاوم2122022 نفقوعةجني  ي محافظة جني 
 
ف ي قرية فقوعة شر

ن
.إندلعت مواجهات مع قوات االحتالل ف

زيترام هللامظاهراتعمل مقاوم2122022 ي سجون االحتاللجامعة بب 
ن
.أقام طلبة جامعة بب  زيت بمحافظة رام هللا وقفة تضامنية مع األشى ف

.إندلعت مواجهات مع قوات االحتالل عىل أطراف قرية دير غسانة شمال غرب محافظة رام هللادير غسانةرام هللامواجهات، القاء حجارةعمل مقاوم2122022

نعمل مقاوم2122022 ن قرب قرية دير نظام بمحافظة رام هللادير نظامرام هللاصد اعتداء مستوطني  ن عىل مركبات المواطني  .صد مواطنون اعتداء مجموعة من المستوطني 

.إندلعت مواجهات مع قوات االحتالل أثناء اقتحامها مخيم الجلزون بمحافظة رام هللامخيم الجلزونرام هللامواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2122022

ة بمحافظة رام هللا" بسغوت"ألق  شبان زجاجات حارقة صوب مستوطنة مستوطنة بسغوترام هللامواجهات، زجاجات حارقةعمل مقاوم2122022 ي مدينة البب 
ن
.ف

.ألق  شبان زجاجة حارقة صوب حافلة إشائيلية قرب بلدة ديراستيا شمال غرب محافظة سلفيتديراستياسلفيتمواجهات، زجاجات حارقةعمل مقاوم2122022

.إندلعت مواجهات مع قوات االحتالل أثناء اقتحامها مدينة طوباسطوباسطوباسمواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2122022

.إندلعت مواجهات مع قوات االحتالل بالقرب من الجدار العنرصي العازل بمحاذاة بلدة زيتا بمحافظة طولكرمزيتاطولكرممواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2122022

قيةنابلسمواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2122022 ن الرسر قية بمحافظة نابلساللير ن الرسر ي قرية اللير
ن
ن ف .إندلعت مواجهات مع قوات االحتالل والمستوطني 

نعمل مقاوم2122022 قيةنابلسصد اعتداء مستوطني  ن الرسر اللير
قية  ن الرسر  لحركة طلبة المدارس واألهاىلي من خالل إقامة طقوس تلمودية عىل مدخل قرية اللير

ن صد مواطنون عرقلة المستوطني 

.بمحافظة نابلس

قيةنابلسمواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2122022 ن الرسر قية بمحافظة نابلساللير ن الرسر .إندلعت مواجهات مع قوات االحتالل قرب مدخل قرية اللير

اير21ليوم " انتهاكات االحتالل وأعمال المقاومة"معىط  :2022 فبر


