
الخبرالمنطقةالمحافظةالحدثعمل مقاوم/انتهاكالسنةالشهراليوم

ي بلدة الخضر جنوب بيت لحمالخضربيت لحممواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2322022
ر
اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائيلي ف

رعمل مقاوم2322022 ر" بن جبي "تصدى أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة القتحام عضو كنيست االحتالل حي الشيخ جراح- القدس القدسصد اعتداء مستوطني  واستفزازاته المستمرة للمواطني 

رعمل مقاوم2322022 قيةنابلسصد اعتداء مستوطني  ر الشر قية بمحافظة نابلس ومنعهم الطالب من الوصول إل مدارسهماللي  ر الشر ر عل مدخل قرية اللي  تصدى فلسطينيون لعربدة المستوطني 

قيةنابلسمواجهات، إلقاء حجارةعمل مقاوم2322022 ر الشر قية بمحافظة نابلساللي  ر الشر ر عل مدخل قرية اللي  اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل  بعد تصدي األهالي لعربدة المستوطني 

قرب بيت لحم بالزجاجات الحارقة" بيتار عليت"استهدف مقاومون مستوطنة مستوطنة بيتار عليتبيت لحممواجهات، زجاجات حارقةعمل مقاوم2322022

ق بيت لحمتقوعبيت لحمإلقاء حجارةعمل مقاوم2322022 ر جّراء رشقهما بالحجارة قرب بلدة تقوع جنوب رسر ر إرسائيليتي  رت حافلتي  تضر

، إصابةانتهاك2322022 ر حي الشيخ جراح- القدس القدساعتداء مستوطني 
ي حي الشيخ جراح بالقدس 

ر
ر وقوات االحتالل عليه ف  إثر اعتداء المستوطني 

نقل الناشط المقدسي محمد أبو الحمص إل المستشفر

المحتلة

انتهاك2322022
،إطالق  ر اعتداء مستوطني 

نار، إصابة
قيةنابلس ر الشر اللي 

قية جنوب نابلس، وذلك إثر اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات االحتالل  ر الشر ر باالختناق عل مدخل اللي  أصيب عدد من المواطني 
ر ر والطالب وقام جنود االحتالل بإطالق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطني  ضد المواطني 

انتهاك2322022
، قمع  ر اعتداء مستوطني 

مظاهرات، إصابة
حي الشيخ جراح- القدس القدس

ا وقام باستفزاز األهالي واالعتداء عليهم، مما أدى الندالع " إيتمار بن جبي "اقتحم عضو كنيست االحتالل 
ً
حي الشيخ جراح مجدد

ي يده بعد اعتداء قوات االحتالل عليه
ر
مظاهرات قامت قوات االحتالل بقمعها، نتج عنها إصابة الشاب عبد بربر بكش ف

ي بلدة الخضر جنوب بيت لحمالخضربيت لحمإطالق نار، إصابةانتهاك2322022
ر
ي مواجهات مع قوات االحتالل ف

ر
ر بحاالت اختناق ف أصيب عدد من المواطني 

ي بلدة بيت فخار جنوب بيت لحم ( عاما13)أصيب الطفل أحمد عايد ثوابتة بيت فجاربيت لحمإصابةانتهاك2322022
ر
بكش ورضوض، بعد مالحقته من قبل قوات االحتالل ف

اقتحمت قوات االحتالل بلدة بدو بالقدس المحتلة واعتقلت المواطن مجد الوحشبدوالقدساقتحام، اعتقالانتهاك2322022

ي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، المواطنحي الشيخ جراح- القدس القدساعتقالانتهاك2322022
ر
رائد حجازي: اعتقلت قوات اإلحتالل ف

ر المسجد األقىص المبارك، بمجموعاٍت متتالية، من جهة 178اقتحم األقىصالقدستدنيس المقدساتانتهاك2322022 باب السلسلة"وحتى " باب المغاربة" المستوطني 

رحواجزانتهاك2322022 رجني  رعاني  ي هويات المواطني 
ر
، لتفتيش المركبات والتدقيق ف ر  عل مدخل قرية عاني 

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

راقتحام، مداهمة منازلانتهاك2322022 اقتحمت قوات االحتالل بلدة سيلة الحارثية، وقامت بمداهمة عدد من المنازل بالبلدةسيلة الحارثيةجني 

راقتحام، اعتقالانتهاك2322022 ةجني  ر ر وقامت باعتقال المواطن حازم مراد براهمةعير ي جني 
ر
ة ف ر اقتحمت قوات االحتالل قرية عير

.، وأعاقت حركة المرور"عيناف"شددت قوات االحتالل إجراءاتها عل حاجز عينافطولكرمحواجزانتهاك2322022

اقتحمت قوات االحتالل بلدة عالر وقامت باعتقال المواطن نعمان محمد مشعلعالرطولكرماقتحام، اعتقالانتهاك2322022

اقتحمت قوات اإلحتالل مدينة قلقيلية، وقامت بالدوريةقلقيليةقلقيليةاقتحامانتهاك2322022

اقتحمت قوات اإلحتالل قرية برقة، واعتقلت المواطن مصطفر سليم حجةبرقةنابلساقتحام، اعتقالانتهاك2322022

اتقحمت قوات االحتالل بلدة بيتا جنوب نابلس واعتقلت الطفل حاتم حمايلبيتانابلساقتحام، اعتقالانتهاك2322022

اقتحمت قوات االحتالل مدينة نابلس واعتقلت المواطن سامح األشقرالمدينة- نابلس نابلساقتحام، اعتقالانتهاك2322022

ر غرب سلفيت" عاليه زهاف"ألفى شبان الزجاجات الحارقة صوب مركبات إرسائيلية قرب مستوطنة مستوطنة عاليه زهافسلفيتمواجهات، زجاجات حارقةعمل مقاوم2322022 ي الفلسطينيي 
المقامة عل أراضر

ي بلدة حوارة جنوب نابلسحوارةنابلسمواجهات، زجاجات حارقةعمل مقاوم2322022
ر
ألفى شبان زجاجة حارقة صوب حافلة إرسائيلية ف

ر شمال الخليل" كرمي تسور"ألفى شبان زجاجات حارقة صوب نقطة لجيش االحتالل قرب مستوطنة مستوطنة كرمي تسورالخليلمواجهات، زجاجات حارقةعمل مقاوم2322022 ي الفلسطينيي 
.المقامة عل أراضر

ي صالحرام هللامواجهات، إطالق نارعمل مقاوم2322022 ي صالح شمال غرب رام هللاالنت  أطلق مقاومون النار صوب نقطة لجيش االحتالل قرب قرية النت 

عمل مقاوم2322022

مواجهات،مظاهرات، 

إلقاءحجارة، صد اعتداء 
ر مستوطني 

داخل حي الشيخ جراح (إيتمار بن جبي )شبان يواجهون جنود االحتالل خالل التصدي الستفزازات عضو الكنيست حي الشيخ جراح- القدس القدس

، إصابةانتهاك2322022 ر قيةنابلساعتداء مستوطني  ر الشر اللي 
ب عل المواطن قية، بالضر ر الشر ي قرية اللي 

ر
مؤيد شعبان، أثناء محاولته التصدي لمجموعة من : اعتدى مستوطنون وقوات اإلحتالل ف

ر حاولت منع الطالب من الوصول إل مدرستهم الواقعة بمحاذاة الشارع الرئيس نابلس  .رام هللا- المستوطني 

ردير إستياسلفيتحواجزانتهاك2322022 ي هويات المواطني 
ر
 عل مدخل بلدة دير إستيا، لتفتيش المركبات والتدقيق ف

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

ردير بلوطسلفيتحواجزانتهاك2322022 ي هويات المواطني 
ر
ي لبلدة دير بلوط، لتفتيش المركبات والتدقيق ف  عل المدخل الغرب 

ً
.أقامت قوات اإلحتالل حاجزا

اقتحمت قوات االحتالل بلدة الزاوية بسلفيت وقامت باعتقال المواطن عبادة خالد ردادالزاويةسلفيتاقتحام، اعتقالانتهاك2322022

.شددت قوات اإلحتالل إجراءاتها عل حاجز الحمرا، وأعاقت حركة المرورحاجز الحمراأريحاحواجزانتهاك2322022

ي عطاونةالجفتلكأريحااقتحام، اعتقالانتهاك2322022
اقتحمت قوات االحتالل قرية الجفتلك واعتقلت المواطن رسيس هابر

.سكان بلدة بيتونيا بمحافظة رام هللا- محمد رائد عرقاوي : اعتقلت قوات اإلحتالل قرب مدينة أريحا، المواطنالمدينة- أريحا أريحااعتقالانتهاك2322022

ر 3اقتحمت قوات اإلحتالل مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، واعتقلت مخيم الدهيشةبيت لحماقتحام، اعتقالانتهاك2322022 .(بينهم طفل) مواطني 

بيت فجاربيت لحماحتجازانتهاك2322022
ح، 13أحمد عايد لؤي ثوابتة : احتجزت قوات اإلحتالل قرب مدخل بلدة بيت فجار، الطفل ب المي   عاما، بعد أن اعتدت عليه بالضر

ي وقت الحق- وإصابته 
ر
ي القدم، وأطلقت رساحه ف

ر
.بكش ف
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