
الخبرالمنطقةالمحافظةالحدثعمل مقاوم/انتهاكالسنةالشهراليوم

الخضربيت لحمإطالق نار، قتلانتهاك2222022
ي 
ر الشبان وقوات االحتالل التى ، بي  ي بلدة الخضر ي منطقة باكوش غرب 

ر
استشهاد الفتى محمد شحادة، خالل مواجهات اندلعت ف

ر بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام .استهدفت المواطني 

.سكان حي جبل المكب  بمدينة القدس- كرم رائد عبده : اعتقلت قوات االحتالل، المواطنجبل المكب - القدس القدساعتقالانتهاك2222022

البلدة القديمةالقدسإطالق نارانتهاك2222022
ي البلدة القديمة بمدينة القدس، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بحجة تعرضها 

ر
ي منطقة باب األسباط ف

ر
أطلقت قوات االحتالل ف

.للرشق بالحجارة

سلوانالقدسإطالق نارانتهاك2222022
ي حي سلوان بمدينة القدس، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بحجة تعرضها 

ر
ي منطقة وادي قدوم ف

ر
أطلقت قوات االحتالل ف

.للرشق بالحجارة

طة االحتالل اإلشائيلي196اقتحم األقىصالقدستدنيس المقدساتانتهاك2222022 ا باحات المسجد األقىص المبارك، بحراسة مشددة من شر
ً
. مستوطن

ودالقدسحواجزانتهاك2222022 ي صالح، يب  النت 
ر ي هويات المواطني 

ر
ود بالقدس المحتلة، لتفتيش المركبات والتدقيق ف ي صالح ويب  ي النت 

أقامت قوات االحتالل حواجزا عل مداخل قريتى

رراس كركررام هللاحواجزانتهاك2222022 ي هويات المواطني 
ر
 عل مدخل قرية راس كركر، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
أقامت قوات االحتالل حاجزا

عمل مقاوم2222022
مواجهات، إلقاء حجارة، 

زجاجات حارقة
الخضربيت لحم

ي رام هللا، وقام الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة 
ر
ي بلدة الخضر ف ي منطقة باكوش غرب 

ر
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل ف

صوب جنود االحتالل، وأدت االشتباكات الستشهاد الفتى محمد شحادة

يبيت لحممواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2222022 ي عقب استشهــاد الطفل محمد شحادةالمدخل الجنوب  أشعل شبان اإلطارات واندالع مواجهات مع قوات االحتالل عل مدخل بيت لحم الجنوب 

ي الخليلالمدينة- الخليل الخليلمواجهات، زجاجات حارقةعمل مقاوم2222022
ر
ر بعد إلقاء عدد من الزجاجات الحارقة باتجاهها ف ر حافلة للمستوطني  تضر

رمواجهات، عبوات ناسفةعمل مقاوم2222022 بان يستهدفون قوات االحتالل بقنابــل محلية الصنع فقوعةجني 
ُ
ر (أكواع)ش ي جني 

ى
ف ي بلدة فقوعة شر

ر
بالقرب من الجدار الفاصل ف

ةرام هللااقتحامانتهاك2222022 البب 
ة، وسلمت  ، إخطارات لمراجعة المخابرات االشائيلية وهما2اقتحمت قوات االحتالل مدينة البب  ر محمد حوامدة، :  من المواطني 

وتوفيق البواب

اقتحمت قوات االحتالل قرية دير جرير برام هللا، وقامت باعتقال الطالب الجامعي يحت  علويدير جريررام هللااقتحام، اعتقالانتهاك2222022

مستوطنة بسجوترام هللاإطالق نارانتهاك2222022
ي محيط مدخل مستعمرة 

ر
ة، قنابل الصوت " بسجوت"أطلقت قوات االحتالل المتواجدة ف قية لمدينة البب  المقامة عل األطراف الشر

، بحجة تعرضها للرشق بالحجارة ر .والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطني 

راقتحام، اعتقالانتهاك2222022 ر واعتقلت المواطن إسالم نزيه أبو عونجبعجني  اقتحمت قوات االحتالل بلدة جبع بمحافظة جني 

اقتحمت قوات االحتالل مدينة قلقيلية واعتقلت المواطن محسن حردانالمدينة- قلقيلية قلقيليةاقتحام، اعتقالانتهاك2222022

ر2اقتحمت قوات االحتالل بلدة بيتا جنوب نابلس واعتقلت بيتانابلساقتحام، اعتقالانتهاك2222022  من المواطني 

اقتحمت قوات االحتالل قرية عورتا واعتقلت المواطن علي لولحعورتانابلساقتحام، اعتقالانتهاك2222022

قيةنابلسإطالق نارانتهاك2222022 ر الشر اللي 
قية، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه تالميذ المدرسة  ر الشر عقب تجمع )أطلقت قوات االحتالل قرب مدرسة قرية اللي 

ر قرب المدرسة .، بحجة تعرضها للرشق بالحجارة(عدد من المستوطني 

رانتهاك2222022 ي شمروننابلساعتداء مستوطني 
ر
مستوطنة شاف

ر قرب مدخل مستعمرة  ي شمرون"قامت مجموعة من المستوطني 
ر
ر المارة عل الشارع "شاف ،  برشق الحجارة باتجاه مركبات المواطني 

ر- الرئيس نابلس  .جني 

ردير إستياسلفيتحواجزانتهاك2222022 ي هويات المواطني 
ر
 عل مدخل بلدة دير إستيا، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
أقامت قوات االحتالل حاجزا

ي حسانسلفيتاقتحام، اعتقالانتهاك2222022
ي حسان بمحافظة سلفيت، واعتقلت قراوة بتر

ر5اقتحمت قوات إلحتالل بلدة قراوة بتر  مواطني 

انتهاك2222022
، تدمب   ر اعتداء مستوطني 

ممتلكات
خلة أبو ظهرسلفيت

ي منطقة خلة أبو ظهر غرب بلدة كفر الديك، واقتلعت نحو 
ر
ر الزراعية ف ي المواطني 

ر إىل أراضر  غرسة 25دخلت مجموعة من المستوطني 

.أنور مصطفر الديك: زيتون تعود ملكيتها للمواطن

عقبة حسنة، حوسان، النشاشبيت لحمحواجزانتهاك2222022
ي لقرية حوسان، وحاجزا قرب مفرق منطقة النشاش  ي منطقة عقبة حسنة، وحاجزا عل المدخل الغرب 

ر
أقامت قوات االحتالل حاجزا ف

ر ي هويات المواطني 
ر
بمحافظة بيت لحم، وذلك لتفتيش المركبات والتدقيق ف

مستوطنة بيتار عليتبيت لحممواجهات، زجاجات حارقةعمل مقاوم2222022
ي بيت لحم، واندلعت مواجهات عقب  (بيتار عليت)ألفى شبان زجاجات حارقة تجاه مستوطنة   غرب 

ر ي بلدة نحالي 
المقامة عل أراضر

اقتحام قوات االحتالل للبلدة

ي القدس المحتلةسلوانالقدسمواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2222022
ر
ي حي وادي قدوم ببلدة سلوان ف

ر
ر الشبان وقوات االحتالل ف اندلعت مواجهات بي 

ي منطقة باب األسباط بالبلدة القديمة بمحيط المسجد األقىصالبلدة القديمةالقدسمواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2222022
ر
ر الشبان وقوات االحتالل ف اندلعت مواجهات بي 

عمل مقاوم2222022
مواجهات، إلقاء حجارة، 
ر صد اعتداء مستوطني 

 ضد أهاىلي الحيحي الشيخ جراح- القدس القدس
ر ي حي الشيخ جراح وقام المتضامنون بصد اعتداءات المستوطني 

ر
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل ف

ق رام هللامستوطنة عوفرارام هللامواجهات، زجاجات حارقةعمل مقاوم2222022 ألفى شبان زجاجات حارقة تجاه مستوطنة عوفرا شمال شر

ي القدس المحتلةالبلدة القديمةالقدسمواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2222022
ر
ي منطقة باب األسباط بالبلدة القديمة ف

ر
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل ف

مستوطنة بسجوترام هللامواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2222022
ة بمحافظة رام  قية لمدينة البب  ي محيط مدخل مستوطنة بسجوت المقامة عل األطراف الشر

ر
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل ف

هللا

قيةنابلسمواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2222022 ر الشر قية بنابلساللي  ر الشر ر شبان وقوات االحتالل قرب مدرسة قرية اللي  اندلعت مواجهات بي 

رعمل مقاوم2222022 ر الزراعيةخلة أبو ظهرسلفيتصد اعتداء مستوطني  ي المواطني 
ر التعدي عل أراضر تصدى أهاىلي خلة أبو ظهر لمحاولة مجموعة من المستوطني 

ي بلدة تقوع بمحافظة بيت لحمتقوعبيت لحممواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2222022
ر
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل ف

ي بلدة الخضر بمحافظة بيت لحمالخضربيت لحممواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2222022
ر
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل بمنطقة جبل أبو سود ف

ربيت لحممواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2222022 ي بيت لحمنحالي 
ر
ر ف اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل قرب مدخل بلدة نحالي 

تقوعبيت لحماقتحام، إطالق نارانتهاك2222022
ي المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع عل 

اقتحمت قوات االحتالل بلدة تقوع وقامت بإطالق الرصاص المعدبر

ر أثناء قيامها بالدورية المواطني 

الخضربيت لحمإطالق نارانتهاك2222022
ي المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز 

، الرصاص الحي والمعدبر ي بلدة الخضر
ر
ي منطقة جبل أبو سود ف

ر
أطلقت قوات االحتالل ف

، بحجة تعرضها للرشق بالحجارة ر المسيل للدموع باتجاه المواطني 

ربيت لحمإطالق نارانتهاك2222022 نحالي 
، بحجة تعرضها للرشق  ر ، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطني  ر أطلقت قوات االحتالل قرب مدخل بلدة نحالي 

.بالحجارة

ي المخيم11اقتحمت قوات االحتالل مخيم العروب بالخليل وقامت باعتقال مخيم العروبالخليلاقتحام، اعتقالانتهاك2222022
ر
 مواطنا ف

ي البلدة3اقتحمت قوات االحتالل بلدة حلحول بالخليل وقامت باعتقال حلحولالخليلاقتحام، اعتقالانتهاك2222022
ر
ر ف  مواطني 
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