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 رصد ومتابعة
 2022 يارأ  /مايو يف االرسائيلية االنتهاكات

 انتهاكًا يف أيار/ مايو 561
  

 
 فريق اإلعداد:
 سندس قرعان، وروال حسنني رصد ومتابعة:

 ساري عرايب إرشاف ومراجعة:
 
 

 النتهاكاتبلغت اوقد  ، أيار/ مايورصد مركز القدس للدراسات، انتهاكات االحتالل املتعددة ضد الفلسطينيني خالل 
ا والتي اشتملت عىل الحواجز الدامئة وم ا نفذه االحتالل ومستوطنوه ضد الفلسطينيني وممتلكاتهم،انتهاكً 561

يتبعها من تقطيع أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكرية الطيارة، وإغالق طرق رئيسة وحيوية وقرى، وهدم 
 .ذلك من االنتهاكاتوغري منشآت ومصادرة أراٍض، ورسقة أموال خاصة، 

 
 

 
 املحافظة التاريخ الحواجز الدامئة الرقم

 القدس  2/5/2022 احتجزت قوات االحتالل اإلرسائييل، عرشات املركبات عند حاجز بيت اكسا العسكري شامل غرب القدس، ومنعت مرورهم. 1
املقام عىل أرايض املواطنني يف األغوار، أثناء عودته من عمله يف اعتقلت الشاب محمد وائل شحادة، أثناء مروره عىل حاجز الحمرا العسكري  2

 أريحا.
 أريحا  4/5/2022

 القدس  4/5/2022 اعتقلت نائب مدير دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ناجح بكريات، أثناء مروره عرب حاجز (مزموريا) العسكري، جنوب رشق مدينة القدس  3

 نابلس  6/5/2022 نابلس حاجز بيت فوريك رشقأغلقت  4
 طوباس  7/5/2022 أثناء مروره عىل حاجز الحمرا العسكري. قلت الفتى نسيم مروان محمد نربيصاعت 5
 الضفة 7/5/2022 الستمرار يف إغالق الضفة وقطاع غزة حتى يوم االثنني القادم.قررت ا 6
 نابلس  7/5/2022 جنوب نابلس خالل مروره بشارع حوارة. اعتقلت الشاب ليث وسام خالد عبد الحميد وهو من قرية عينابوس 7

 القدس  7/5/2022 حاجز مخيم شعفاطأغلقت   8
 غزة  10/5/2022 زيارة أهايل أرسى قطاع غزة، التي كانت مقررة اليوم لسجن "إيشل"، بسبب متديد االحتالل إغالق حاجز بيت حانون "إيرز".ألغت  9
 القدس  14/5/2022 أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنني، عىل حاجز عسكري، أثناء عودته من القدس.لصحفي دجانة عيل اعتقلت ا 10
اعتقلت من مدينة قلقيلية الشابني: عبد الله زهري ولويل، ومحمد بالل فريج، وذلك بعد توقيفهام عىل حاجز عسكري أقيم عىل املدخل  11

 الرشقي ملدينة قلقيلية.
 قلقيلية  16/5/2022

 األغوار الشاملية  16/5/2022 أعاقت عمل املزارعني يف منطقة حمصة، إحدى االمتدادات الجغرافية لسهل البقيعة يف األغوار الشاملية.  12
 نابلس  17/5/2022 جراء إطالق النار عليه من قبل قوات االحتالل قرب حاجز حوارة جنوب نابلس. أصيب مواطن،  13
 سجن  17/5/2022 عىل التوايل، للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري. 137اإلداريون يف سجون االحتالل مقاطعتهم للمحاكم اإلدارية لليوم الـ يواصل املعتقلون  14
 القدس 23/5/2022 شابا مل تعرف هويته، عىل حاجز مخيم شعفاط، شامل رشق القدس املحتلة. اعتقلت 15
دة لاعتقلت األسري املحرر أنور حامد أبو بكر، والشابني عرفات فايز عامرنة، وعرب خالد قبها، أثناء مرورهم عىل حاجز دوتان العسكري قرب ب 16

 يعبد 
 جنني  26/5/2022

 
 *انتهاكات الحواجز الطيار: 

 
 املحافظة التاريخ الحواجز الطيار الرقم

 جنني 1/5/2022 عرابة جنوب جنني.نصبت حاجزا عسكريا عىل مفرتق بلدة  1
 القدس  1/5/2022 أغلقت مدخل بلدة الرام. 2
 بيت لحم  1/5/2022 شددت إجراءاتها العسكرية يف بلدة تقوع  3
نصبت حواجزها العسكرية عىل مداخل مدينة الخليل الشاملية والجنوبية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعري وحلحول، وأوقفت مركبات  4

 املواطنني وفتشتها، ودققت يف بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب يف إعاقة مرورهم
 الخليل 2/5/2022

 طولكرم 3/5/2022 اعتقلت األشقاء ثائر ومحمود وابراهيم سامي اعمر، أثناء مرورهم عىل حاجز أقامته عىل مفرق بلدة بلعا رشق املحافظة. 5
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الرئييس الرابط بني نابلس ورام الله، قرب "حاجز عيون الحرامية" سابقا، لتأمني احتفاالت املستوطنني يف حركة املواطنني عىل الشارع ت أعاق 6
 املكان.

 رام الله  5/20224/

 جنني 6/5/2022 نصبت حاجزا عسكريا بالقرب من بلدة سيلة الظهر  7
 حنني  6/5/2022 جنني.نصبت حاجزا عسكريا عىل مفرتق بلدة عرابة، وكثفت من تواجدها جنوب  8
 جنني 9/5/2022 ورشعت بتفتيش مركبات املواطنني والتدقيق يف بطاقاتهم الشخصية. يف قرية رمانة  أقامت حاجزا عسكريا يف محيط املدارس، 9

خر عىل قرب جرس حلحول، وآ نصبوا عدة حواجز عسكرية ثابتة ومتنقلة يف أماكن عدة يف املحافظة، من بينها حاجز عىل مدخل املدينة الشاميل  10
مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وحواجز عىل مداخل بلدات سعري والسموع ودورا والظاهرية، حيث أوقف الجنود املركبات وفتشوها 

 ودققوا يف هويات ركابها واحتجزوا عددا منهم.

 الخليل  10/5/2022

 جنني 12/5/2022 من تواجدها يف محافظة جنني.نصبت قوات االحتالل، عددا من الحواجز العسكرية وكثفت  11
 طولكرم  12/5/2022 عاما)، عىل حاجز طيار أقامته عىل مفرق بلعا 30عتقلت يارس محمود عبد الرحيم برييك (ا 12
 الخليل  12/5/2022 اعتقلت الشاب إسالم عبد الله طوبايس ، أثناء مروره عىل حاجز طيار قرب مدينة الخليل. 13

اعتقلت قوات االحتالل الشاب أحمد عايد مسعود، من برطة، أثناء مروره عن الحاجز  الذي يفصل قرية برطعة املعزولة خلف جدار الفصل  14
 العنرصي عن محافظة جنني.

 جنني  15/5/2022

 جنني 16/5/2022 اعتقلت الشاب أديب مصطفى ابراهيم سمودي عىل حاجز عسكري مفاجئ نصبته بني اليامون وقرية العرقة. 15
 القدس  16/5/2022 نصبت حاجزا عسكريا عىل مدخل بلدة برينباال شامل غرب القدس املحتلة. 16
 الخليل 16/5/2022 اعتقلت املتمركزة عىل حاجز "الكونتيرن" جنوب رشق القدس املحتلة، اليوم اإلثنني، طالبا يف الثانوية العامة، من بلدة بيت أمر  17

 جنني  17/5/2022 وأوقفت املواطنني واملركبات. مداخل قرية عانني نصبت حواجزها العسكرية عىل  18
 الخليل  18/5/2022 نصبت حواجز عسكرية مفاجئة عىل بعض مداخل الخليل. 19
 جنني  18/5/2022 نصبت حاجزا عىل مدخل قرية رمانة غرب جنني. 20

 جنني 18/5/2022 جنني.نصبت حاجزا عىل مدخل بلدة عرابة  21
 اللقدس  21/5/2022 نصبت حاجزاً عسكريا بني بلديت بدو والجيب  22

 الخليل  21/5/2022 حاجزًا عىل مدخل مدينة دورا تصبن 23

 جنني  24/5/2022 رة وفتشتها.املانصبت الحواجز يف محيط قرى وبلدات يعبد، كفريت، طوره الطرم، نزلة زيد، عرابة، عنزة، وسيلة الظهر، حيث اوقفت املركبات  24

 القدس  26/5/2022 اعتقلت الشاب محمود عطون عند حاجز نصبته قرب مدخل بلدة صور باهر جنوب رشق القدس املحتلة. 25

 الخليل  27/5/2022 مداخل بلدة بيت أمر شامل مدينة الخليل. أغلقت 26
 الخليل  27/5/2022 ال الشاب عنان بدر غيث عىل حاجز أبو الريش، قرب الحرم اإلبراهيمي بالبلدة القدمية من الخليل. تاعتقل 27

 جنني  28/5/2022 نصبت حاجز عسكريا عىل مدخل كفردان. 28
، الطرم، ونزلة زيد، وعرابة، وعنزة، وسيلة الظهرنصب الحواجز يف محيط قرى وبلدات ( رمانة، وتعنك، وعانني، والطيبة، ويعبد، وكفريت، وطورة  29

 وجبع)، ما أدى اىل عرقلة حركة تنقل املواطنني.
 جنني  28/5/2022

 القدس  28/5/2022 نرشت الحواجز الحديدية يف شارع السلطان سليامن بالقدس استعدادا لتأمني مسرية األعالم االستيطانية غداً. 30
بلدة برقني وكفر قود، وقامت بإيقاف املركبات وتفتيشها والتدقيق يف بطاقات ركابها، ما أدى اىل إعاقة تحركات نصبت حاجزا عسكريا بني  31

 املواطنني.
 جنني  31/5/2022

 
 *إغالق الطرق وحصار القرى واملدن  :

 
 املحافظة التاريخ إغالق الطرق وحصار القرى واملدن   الرقم

منتصف ليل حتى  أيار/ مايو (ثاين ايام العيد) 3 عىل الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءا من يوم الثالثاء املقبلاعلن جيش االحتالل، فرض إغالق  1
 أيار/ مايو الجاري، وذلك بحجة تقييم األوضاع األمنية خالل الفرتة التي تتزامن مع ذكرى اقامة دولة االحتالل. 6الجمعة  -الخميس 

 الضفة و غزة  1/5/2022

حواجزها العسكرية عىل مداخل مدينة الخليل الشاملية والجنوبية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعري وحلحول، وأوقفت مركبات املواطنني نصبت  2
 وفتشتها، ودققت يف بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب يف إعاقة مرورهم

 الخليل  2/5/2022

 القدس  3/5/2022  وأعاقت مرور املركبات، وذلك يف إطار التضييقات املامرسة عىل أهايل القرية.أغلقت حاجز بيت اكسا العسكري لليوم الثاين عىل التوايل 3
 الخليل  3/5/2022 أغلقت قوات االحتالل، مدخيل مخيم الفوار ودورا جنوب محافظة الخليل، وعززت من تواجدها يف املنطقة. 4
 القدس  5/5/2022 الشبان من دخوله.ن إجراءات دخول املسجد االقىص ومنعت عرشات شددمت 5
 نابلس  5/5/2022 الطريق الواصل بني بلدة حوارة جنوب نابلس ومدينة قلقيلة، فيام هاجم املستوطنون مركبات املواطنني عىل مفرتقات الطرق. أغلقت 6

 رام الله  6/5/2022 مدخل قرية رنتيس غرب رام الله ومتنع دخول وخروج األهايل منهاأغلقت  7

 سلفيت  6/5/2022 احتجزت عرشات املركبات وفتشتها، ودققت يف هويات راكبيها، ما أدى إىل إعاقة تنقلهم.أغلقت مداخل بلديت الزاوية ودير بلوط  8
 الخليل  6/5/2022 أغلقوا البوابة الحديدية عىل مدخل بيت أمر، ومنعوا املواطنني الدخول والخروج ملدة ساعتني تقريبا. 9
 جنني  6/5/2022 مدخل بلدة عرابة جنوب غرب جنني وتقوم بنصب القناصاتأغلقت  10
 سلفيت  7/5/2022 أعاقت حركة تنقل املواطنني عىل مداخل بلديت الزاوية ودير بلوط غرب سلفيت، لليوم الثالث عىل التوايل. 11
 جنني 8/5/2022 قرية رمانة مع انتشار كبري يف  عملية إلعاد كافة الطرق املؤدية ملنزيل منفذي ا تأغلق 12
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 جنني 9/5/2022  ، وأعاقت حركة املواطنني ومنعتهم من الدخول والخروج من القرية.قرية حارسمدخيل أغلقت  13
 قلقيلية  10/5/2022 البوابة الحديدية عىل مدخل بلدة عزون رشق قلقيليةأغلقت  14
 القدس  15/5/2022 بالقدسداخل قرية العيساوية أغلقت أ  15
 سلفيت  16/5/2022 مدخل بلدة كفل حارس شامل سلفيت. اغلقت 16
 القدس  16/5/2022 مداخل قرية العيساوية بالقدس تزامناً مع اندالع مواجهات يف القريةأغلقت  17
 الخليل  16/5/2022 مدينة الخليل  مداخلأغلقت  18
 أريحا  17/5/2022 شامل اريحا.اغلق مستوطنون مفرق الجفتلك يف  19
 سلفيت  18/5/2022 مداخل قريتي كفل حارس وحارس  أغلقت  20
 سلفيت  19/5/2022 واصلت اغالق مداخل بلديت حارس وكفل حارس لليوم الثاين عىل التوايل. 21
 جنني  21/5/2022 تواصل لليوم الثاين عىل التوايل، إغالق طرق ومداخل فرعية يف بلدة حوارة  22
  رام الله  22/5/2022 مدخيل بلدة سلواد أغلقت 23
 رام الله  22/5/2022 مدخل قرية رأس كركر شامل غرب رام الله وتواجد للمستوطنني يف املكان تغلقأ  24
 رام الله  23/5/2022 مدخل بلدة سلواد يف رام الله باملكعبات االسمنتية أغلقت  25
ومنطقة الهدف وواد برقني مناطق عسكرية مغلقة، واعتىل القناصة أسطح املنازل، وسط تعزيزات عسكرية مشددة، أعلنت مدخل مخيم جنني  26

 قبل أن تنسحب من املكان.
 جنني  24/5/2022

 نابلس  26/5/2022 اغلقت مدخل بلدة حوارة  27
 نابلس  26/5/2022 قلقيلية، قرب مفرتق بلدة جيت. -غلقت طريق نابلسأ  28
 نابلس  27/5/2022 أغلقت مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس. 29

 نابلس  28/5/2022 واصلت اغالق مداخل بلدة حوارة جنوب نابلس 30

 نابلس  28/5/2022 أعادت اغالق مدخل بيتا الرئييس جنوب نابلس باملكعبات االسمنتية. 32
 الخليل  29/5/2022 الخليل.أغلقت الطرق املؤدية إىل قرى وخرب مسافر يطا جنوب مدينة  33
 سلفيت  30/5/2022 أغلقت املدخلني الرئيسيني لقرية مردة شامل سلفيت، ومنعت املواطنني من الدخول إليها أو الخروج منها. 34

 
 
 

 *الرسقات واملصادرة : 
 

 املحافظة التاريخ   الرسقات واملصادرة  الرقم
 الخليل  4/5/2022 رشق يطا جنوب الخليل. عىل معدات زراعية يف قرية الجوايا استولت 1
 طولكرم  14/5/2022 استولت عىل جرافة يف بلدة كفر اللبد  2
 بيت لحم  15/5/2022 تعود للمواطن مراد املحسريي، أثناء تواجدها يف محيط املسجد الكبري، عىل مدخل القرية الرئييس.  استولت عىل جرافة يف قرية الولجة 3
 طوباس  28/5/2022 جرارا زراعيا رشق بلدة طمون جنوب رشق طوباس. احتجزت  4
استولت عىل جرافة كانت تعمل يف أرض مواطن يف منطقة "ام ريحة" يف بلدة يعبد جنوب غرب جنني، ومنعت صاحب األرض من بناء خزان  5

 مياه فيها.
 جنني  30/5/2022

 
 

 *انتهاكات االحتالل (اقتحامات، اندالع مواجهات، استدعاءات، اطالق نار) : 
 

 املحافظة التاريخ إطالق نار، اصابات، توغل الرقم
 جنني 1/5/2022 مواطن، واعتقل آخران، خالل اقتحام قوات االحتالل بلدات وقرى صانور وجبع ومركة،  اصيب،  1

 رام الله  1/5/2022 أصيب خمسة شبان برصاص االحتالل ( احدهم بالرصاص الحي يف البطن والبقية يف االطراف) خالل مواجهات اندلعت يف مخيم الجلزون  2
 غزة  1/5/2022 أطلقت نريان اسلحتها الرشاشة تجاه أرايض املوطنني رشق دير البلح رشق املنطقة الوسطى 3
 الخليل 2/5/2022 .دخول الحرم اإلبراهيمي الرشيف مبعداتهم وكامرياتهم، لتغطية خطبة عيد الفطرمنعت الصحفيني من  4

 رام الله  2/5/2022 شبان برصاص االحتالل الحي يف بلدة نعلني  3أصيب  5
 جنني 2/5/2022 اإلرسائييل .أصيب عدد من املواطنني، حاالت اختناق جراء استنشاق الغاز السام، الذي اطلقته قوات االحتالل  6
أصيب طبيب بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، وعرشات املواطنني بحاالت اختناق، خالل مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات االحتالل بلدة  7

 كفر اللبد 
 طولكرم  2/5/2022

دومنات وبطول ألف مرت واقتلعت أسالك شائكة وأكرث  7مبساحة اقتحمت الجهة الجنوبية من القرية صبيحة يوم العيد، وهدمت سالسل حجرية  8
 شجرة زيتون تزيد أعامرها العرشين سنة. 100من 

 نابلس  2/5/2022

 عأطلقت النار وقنابل الغاز املسيل للدموع صوب رعاة أغنام رشقي بلدة خزاعة رشقي محافظة خان يونس جنويب قطاع غزة، فيام مل يُسّجل وقو  9
 أي إصابات.

 غزة  3/5/2022
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 سجن  3/5/2022 هروفيه" فورا نظرا لخطورة وضعه الصحي. ٱسافعىل التوايل خليل عواودة إىل مستشفى " 62األسري املرضب عن الطعام لليوم  تنقل 10
 غزة 4/5/2022 استهدفت بنريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز املسيل للدموع، األرايض الزراعية رشق خان يونس بقطاع غزة. 11
 الخليل  4/5/2022 منعت رفع أذان العشاء يف الحرم اإلبراهيمي الرشيف 12

 القدس  5/5/2022 خالل اقتحام  تحطيم الباب املفيض ملنرب صالح الدين يف املسجد االقىص، كام وتم تحطيم باب املسجد القبيل 13
 القدس  5/5/2022 نارص قوس داخل املسجد األقىص، كام واعتقلت احد املرابطني.عتدت بالرضب عىل مدير نادي األسري يف القدس املحتلة ا 14
غاز لأصيب عدد من املرابطني يف املسجد األقىص املبارك، بجروح واختناق جراء إطالق قوات االحتالل الرصاص املعدين املغلف باملطاط وقنابل ا 15

 تجاههم، أثناء تصديهم القتحامات املستوطنني للمسجد.
 القدس  5/5/2022

 رام الله  6/5/2022 أصيب مواطنان برصاص االحتالل ا، عند مدخل قرية دير أبو مشعل  16
 غزة  6/5/2022 نريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز املسيل للدموع، اليوم الجمعة، األرايض الزراعية رشق خان يونس باستهدف  17
 الخليل 6/5/2022 املواطنني من تجمعات مسافر يطاوقفة منددة مبحاوالت تهجري  قمعت 18
شبان بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، خالل قمع جيش االحتالل اإلرسائييل مسرية كفر قدوم األسبوعية املناهضة لالستيطان، تنديدا  4أصيب  19

 باستمرار عدوان االحتالل عىل القدس واملسجد األقىص.
 قلقيلية   6/5/2022

 نابلس  6/5/2022 أصيب طفالن بالرصاص املعدين املغلف باملطاط والعرشات باالختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل مواجهات مع االحتالل يف بلدة بيتا  20
 الخليل 6/5/2022 أصيب عرشات املواطنني باالختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف بلدة بيت أمر  21
 نابلس  6/5/2022 رشقية لأصيب عرشات املواطنني بحاالت اختناق نتيجة إلقاء قوات االحتالل قنابل الغاز املسيل للدموع خالل مواجهات مع الشبان يف قرية اللنب ا 22
لعت يف يف مواجهات اند  املواطنني بالرصاص املطاطياصيب ثالثة مواطنني برصاص االحتالل احدهم اصيب يف الفخذ فضال عن اصابة عدد اخر من  23

 سيلة الحارثية 
 جنني 7/5/2022

 غزة  7/5/2022 استهدفت زوارق بحرية االحتالل مراكب الصيادين يف بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 24
 قلقيلية  7/5/2022 أصيب شاب بجروح حرجة جنوب قلقيلية، جراء إطالق االحتالل النار عليه. 25
 الخليل  7/5/2022 أصيب مواطنان بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، إىل جانب العرشات بحاالت اختناق خالل مواجهات مع قوات االحتالل ، يف بلدة بيت أمر 26
 سلفيت  7/5/2022 اعتدت عىل مواطن عىل مدخل بلدة دير بلوط غرب مدينة سلفيت. 27
 سلفيت  7/5/2022 غرب سلفيت، برصاص قوات االحتالل يف الرقبة، خالل مواجهات اندلعت عىل مدخل البلدة.أصيب شاب من قرية حارس  28
 سجن  8/5/2022 إدارة سجون االحتالل ، تواصل سياسة "القتل الطبي" بحق األسريين عيل الرجبي، وعيل دعنا.تواصل  29
 سجن 8/5/2022 إىل مستشفى "اساف هروفيه" بشكل عاجل، بعد تدهور حاد أصاب جهاز املناعة لديه.نقلت األسري نارص ابو حميد املصاب بالرسطان مجددا  30
 طولكرم  8/5/2022 استشهاد الشاب محمود سامي خليل عرام  بعد إطالق االحتالل النار عليه قرب حاجز جباره بطولكرم. 31
 القدس  8/5/2022 رام الله، يف منطقة باب العامود يف مدينة القدس املحتلة.أطلقت النار عىل الشاب نذير مرزوق  من قرية عبوين شامل  32
 بيت لجم  8/5/2022 عاماً داخل مستوطنة تقوع رشق بيت لحم، وهو من سكان منطقة حرملة. 17استشهاد الفتى معتصم محمد طالب عطا الله  33
 الخليل  8/5/2022 محاولته منع هدم مسكنه يف قرية التواين مبسافر يطاإثر اعتداء قوات االحتالل ، خالل أصيب مواطن برضوض وجروح، 34
مواطنني عىل األقل بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود االحتالل واملستوطنني خالل مواجهات اندلعت خالل تصدي الشبان للمستوطنني  10أصيب  35

 عىل مدخل بلدة عزون 
 قلقيلية  9/5/2022

 طولكرم  9/5/2022 أصيب عرشات املواطنني باالختناق بالغاز املسيل للدموع، إثر مهاجمة قوات االحتالل مركبات املواطنني املارة عىل طريق الكفريات  36
 نابلس  10/5/2022 بالرصاص املطاطي، يف مواجهات مع قوات االحتالل اثناء اقتحامها قرب يوسف  13أصيب، مواطن بالرصاص الحي، و 37
 غزة  10/5/2022 توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية إرسائيلية، رشق املحافظة الوسطى رشق مخيم الربيج بقطاع غزة . 38
 سجن  10/5/2022 يوما إىل  مستشفى "أساف هروفيه" وقرروا إبقاءه فيها. 69نقلت األسري خليل عواودة املرضب عن الطعام منذ  39

 رام الله  10/5/2022 خالل مواجهات اندلعت بني املواطنني وقوات االحتالل، بعد مصادرة حفار كان يعمل بأرايض املواطنني يف نعلني املواطنني باالختناق،أصيب عرشات  40
ثناء مبارش ومتعمد ااستشهاد مراسلة قناة الجزيرة الزميلة الصحافية شريين أبو عاقلة جراء اطالق النار عليها من قبل جيش االحتالل بشكل  41

 املصاب عيل سمودي وإصابة زميلها الصحفي تغطيتها اقتحام االحتالل جنني
 جنني  11/5/2022

 غزة  11/5/2022 استهدفت بحرية االحتالل، ، بنريان رشاشاتها مراكب الصيادين يف عرض بحر شامل محافظة غزة. 42
 سلوان  11/5/2022 وقوات االحتالل يف حي ابو تايه ببلدة سلوان جنوب املسجد االقىص املبارك.أصيب طفالن خالل مواجهات اندلعت بني املواطنني  43
 البرية  11/5/2022 .البرية مبدينة الطويل جبل يف اليازوري مصلط خليل ثائر الشاب استشهد 45
 جنني 11/5/2022 فقوعة رشق جنني.أصيب، عامل برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل، خالل اقتحام جيش االحتالل قرية  46
 القدس  11/5/2022 أطلقت النار تجاه شاب يف سوق القطانني، احد األبواب املؤدية اىل املسجد االقىص، يف مدينة القدس املحتلة. 47
 القدس  11/5/2022 قمعت املشاركني يف املسرية املنددة باغتيال الصحفية شريين أبو عاقلة يف بيت حنينا شامل القدس. 48
  جنني 11/5/2022 إطالق نار تجاه قوات االحتالل عند الجدار الفاصل يف قرية عانني غرب جنني 

 بيت لحم  12/5/2022 عم الحداد منذ االحتالل حدادا عىل استشهاد الصحفية شريين ابو عاقلة، كام أعلن عن إرضاب شامل يف بيت لحم . 49
 القدس  12/5/2022 أصيب عرشات املواطنني باالختناق بالغاز املسيل للدموع، الليلة، خالل مواجهات مع قوات االحتالل التي اقتحمت بلدة العيسوية  50
 غزة  12/5/2022 استهدفت زوارق االحتالل الحربية، بعدة قذائف مدفعية مراكب الصيادين يف بحر خان يونس، جنوب قطاع غزة. 51
 القدس   12/5/2022 وصول جثامن الشهيدة شريين أبو عاقلة إىل القدس املحتلة. عرقلت 52
 القدس  12/5/2022 فرضت رشوطا لدفن جثامن الشهيدة شريين أبو عاقلة، األمر الذي ترفضه عائلة أبو عاقلة. 53
 غزة  12/5/2022 أطلقت زوارق النار اتجاه مراكب الصيادين يف جنوب قطاع غزة. 54
 جنني  13/5/2022 مواطنا عىل األقل برصاص قوات االحتالل، التي اقتحمت مخيم جنني 13أصيب  55
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 البرية  13/5/2022 قرب مستوطنة بيت إيل املقامة عىل أرايض املواطنني شامل البرية. أصيب شاب بجروح خطرية، جراء إطالق قوات االحتالل النار عليه 56
 جنني 13/5/2022 سيارات االسعاف و الصحفيني بشكل مبارش، خالل اقتحامها مخيم جننياستهدفت قوات االحتالل  57
 القدس  13/5/2022 منعت تعليق صور ويافطات تحمل صورة الزميلة الشهيدة شريين أبو عاقلة، أمام كنسية الروم الكاثوليك. 58
 القدس  13/5/2022 منهم مل تعرف هويتهم حتى إعداد الخرب. 6اعتدت عىل الشبان يف باب الخليل بالرضب يف الهراوات، واعتقلت  59
لخطورة وضعه الصحي إثر إصابته  48نقل املصاب داوود زبيدي شقيق األسري زكريا زبيدي من مخيم جنني، إىل مستشفى داخل أرايض الـ جرى 60

 خالل اقتحام قوات االحتالل اإلرسائييل مخيم جنني.
 جنني 13/5/2022

 القدس  13/5/2022 اصابات للمستشفى خالل تغطية جنازه الشهيدة رشين ابو عاقلة. ٦اصابة نقل منهم  33مع طواقم الهالل األحمر  تعاملت  61
 القدس 14/5/2022 متأثرا بإصابته يف الجمعة الثالثة من رمضان يف املسجد األقىص املبارك. ب وليد الرشيف من القدس املحتلة،استشهد الشا 62
عرب الهاتف الشاب براء لحلوح من مخيم جنني بتدمري منزله كام حدث مع منزل املعتقل محمود الدبعي، يف حال مل يسلم نفسه لسلطات  هددت 63

 االحتالل يف معسكر "سامل"؛ بحجة أنه مطلوب.
 جنني  14/5/2022

إىل مستشفى "رمبام" اإلرسائييل أمس إثر إصابته بجروح خطرية بلغت عائلة الجريح حمزة عابد من جنني، أنّه محتجز لديها،  بعد أن جرى نقله  64
 بالرأس وذلك خالل اقتحام قوات االحتالل للمخيم ، ماأدى إىل إصابته بشلل يف اليد والرجل، وال يزال موصوال بأجهزة التنفس االصطناعي.

 جنني  14/5/2022

جانب العرشات بحاالت اختناق بينهم نساء، خالل مواجهات مع قوات االحتالل أصيب ثالثة شبان بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، إىل  65
 اإلرسائييل، يف قرية كفر قدوم، رشق قلقيلية .

 قلقيلية  14/5/2022

 نابلس  14/5/2022 اصيب سبعة مواطنني، بحاالت اختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل يف قرية سامل رشق نابلس. 66
باالختناق خالل مواجهات مع االحتالل عىل حاجز مخيم شعفاط أصيب مواطنون  67  القدس  14/5/2022 
ماعتدت بالرضب عىل عائلة من قرية املنية رشق بيت لح 68  بيت لحم  15/5/2022 
 النائب يف كنيست االحتالل ايتامر بن غفري، وقد كان استشهاد داوود الزبيدي، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص االحتالل، الجمعة املايض 69

 .برفقته مستوطنني قد اقتحموا يف ساعة متأخرة من مساء األمس مستشفى رمبام وطالبوا بإعدام الزبيدي
 جنني  15/5/2022

 سجن  15/5/2022 .الصحيةنقلت األسري نارص أبو حميد املصاب بالرسطان مجددا إىل مستشفى "أساف هاروفيه"، بعد تدهور حالته  70
74اعتدت عىل عدد من املتظاهرين يف جامعة تل ابيب اثناء احيائهم ذكرى النكبة الـ 71  الداخل املحتل  15/5/2022 
 البرية  15/5/2022 ."منهم بالرصاص الحي، خالل مواجهات مع االحتالل عىل مدخل البرية الشاميل قرب مستوطنة "بيت إيل 7مواطنا عىل األقل  16أصيب  72
 غزة  16/5/2022 أطلقت زوارق نريانها تجاه قوارب الصيادين بعرض بحر السودانية غرب مدينة بيت الهيا شاميل قطاع غز 73
واسعة فيه) يف سجن "رميون"، ورشعت بعمليات تفتيش 6اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل اإلرسائييل، اليوم اإلثنني، قسم ( 74  سجن  16/5/2022 
طان استشهد األسري السابق إيهاب زيد الكيالين من نابلس، بعد شهر من اإلفراج عنه من سجون االحتالل اإلرسائيّيل، حيث اكتشفت اصابته بالّرس  75

 بعد اإلفراج عنه وكان املرض قد وصل إىل مراحله األخري
 سجن 16/5/2022

شعبنا يف القدس املحتلة، جثامن الشهيد وليد الرشيف من املسجد األقىص املبار شيعت جامهري غفرية من أبناء 76  القدس  16/5/2022 
، خالل تشييع الشهيد وليد الرشيفمواطنا عىل األقل، خالل مواجهات مع قوات االحتالل يف القدس املحتلة 71أصيب  77  القدس  16/5/2022 
النار تجاه مركبة ببلدة الطور بالقدس أطلقت    القدس  16/5/2022 . 

خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل، يف بلدة بيت أمأصيب عرشات املواطنني باالختنا 78  الخليل  17/5/2022 
قإصابة العرشات بحاالت اختناأطلقت قنابل الغاز املسيل للدموع والقنابل الصوتية صوب املواطنني ومنازلهم، ما أدى اىل  79  الخليل 17/5/2022 
 غزة  17/5/2022 توغلت آليات االحتالل يف املناطق الرشقة من مدينة رفح جنوب قطاع غز 80
، بأعامل تجريف يف قطعة أرض ببلدة شعفاط شامل رشق مدينة القدس املحتلرشعت آليات االحتالل 81  القدس  17/5/2022 
 سجن  17/5/2022 من جنني، من تفاقم يف وضعه الصحي جاء ذلك وفقاً لزيارة أفراد عائلته بعد حرمان استمر ملدة عامني. الرحمن حسن صالح ألسري عبديعاين ا 82
 الخليل  17/5/2022  العرشات من طلبة املدارس واملواطنني بحاالت اختناق، خالل املواجهات التي اندلعت مع قوات االحتالل اإلرسائييل قرب الحرم اإلبراهيميأصيب، 83
هلشاب املصاب املقديس نادر الرشيف  من مستشفى "شعاري تسيدك" بالقدس املحتلة، واعتدت عىل عائلتااعتقلت  84  القدس  17/5/2022 
لأصيب عدد من املواطنني بحاالت اختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل يف مخيم العروب شامل الخلي 85  الخليل  17/5/2022 
 جنني  17/5/2022 حرمت عائالت األرسى من قرية رمانة غرب جنني من زيارة أبنائهم يف سجون االحتالل 86
أصيب عرشات العامل بحاالت اختناق، بعد أن هاجمتهم قوات االحتالل اإلرسائييل بالغاز املسيل للدموع قرب بوابات جدار الضم والتوسع  87

وعانني العنرصي املقام عىل أرايض قريتي الطيبة   
 جنني  18/5/2022

يف حرب جامعة فلسطني اللتقنية يف  وع، الذي اطلقته قوات االحتاللأصيب عرشات الطلبة ، بحاالت اختناق، جراء استنشاقهم الغاز املسيل للدم 88
 طولكرم 

 طولكرم  18/5/2022

 طولكرم  18/5/2022 .أصيب عرشات املواطنني باالختناق بالغاز املسيل للدموع خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف بلديت بلعا وكفر اللبد 89
نريان رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين يف بحر شامل محافظة غزةأطلقت بحرية االحتالل ،  90  غزة  20/5/2022 .
 النقب  20/5/2022 .شيّعت عائلة الشهيد محمد أبو القيعان جثامنه يف النقب وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات االحتالل عىل تسليم الجثامن ودفنه 91
باالختناق، خالل قمع قوات االحتالل فعالية ضد مخطط التهجري وامتداد املستوطنات يف مسافر يطاأصيب عرشات املواطنني واملتضامنني  92  الخليل  20/5/2022 .
مواطنني بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، والعرشات باالختناق، خالل قمع جيش االحتالل اإلرسائييل مسرية كفر قدوم األسبوعية  4أصيب  93

 ."والتي انطلقت بدعوة من حركة "فتح" تحت شعار "علمنا رمز عزتنا ووحدتنا املناهضة لالستيطان،
 قلقيلية  20/5/2022

 جنني  21/5/2022 .بجروح حرجة خالل عدوان االحتالل عىل جنني ومخيمها وإصابة آخر استشهاد الفتى أمجد الفاي 94
كدرع برشي أمام مركبة عسكرية إرسائيلية، وذلك أثناء اقتحامهم مدينة جنني يف عاما  16استخدم جنود االحتالل طفلة فلسطينية تبلغ من العمر  95

 الثالث عرش من شهر أيار الجاري، ما يعترب جرمية حرب وفق القانون الدويل اإلنسان
 جنني  21/5/2022
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 غزة  21/5/202 .أطلقت بحرية نريان رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين يف بحر شامل محافظة غزة 96
عدد من املواطنني بحاالت اختناق، جراء استنشاقهم الغاز املسيل للدموع، الذي أطلقته قوات االحتالل بغزارة قرب بوابات جدار الفصل  بأصي 97

 .العنرصي يف قرى عانني والطيبة وزبوبا ورمانة غرب جنني
 جنني  22/5/202

 بيت لحم  22/5/202 أصيب، شاب بعيار ناري خالل مواجهات مع قوات االحتالل يف بلدة الخرض  98
 الخليل 22/5/2022 .أصيب طالب بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، وآخرين بحاالت اختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل ، غرب الحرم اإلبراهيمي الرشيف 99
العسكرية يف منطقة تل ارميدة وسط الخليل، خالل زيارة القنصل األمرييك ملستوطنة "رمات يشاي" املقامة عىل أرايض من اجراءاتها  شددت 100

 املواطنني وسط الخيل
 الخليل 22/5/2022

 القدس  22/5/2022 .سمحت محكمة االحتالل يف مدينة القدس املحتلة للمستوطنني بأداء طقوس تلمودية يف باحات املسجد األقىص املبارك 101
مواطنا بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، وأربعة بحروق، والعرشات باالختناق خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف قرية  18أصيب  102

 .قرصة
 نابلس 22/5/2022

 جنني  23/5/2022 وبلدة الزبابدةخالل اقتحام قوات االحتالل قرية رمانة  بالرصاص فيام اعتقل اثنان آخران،أصيب شاب  103
 رام الله  23/5/2022 أصيب شاب برصاص االحتالل الحي عىل مدخل قرية رأس كركر غرب رام الل 104
 الخليل 23/5/2022 .عىل فتاة يف البلدة القدمية مبدينة الخليل اعتدت 105
مسرية انطلقت من دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، نرصة للحرم اإلبراهيمي خالل قمع املشاركني يف  عىل مواطنني وصحفيني، واعتقلت اعتدت 106

 الرشيف وتنديدا باعتداءات االحتالل عليه
 الخليل  23/5/2022

 جنني  24/5/2022 .أُصيب ثالثة مواطنني، واعتقل آخر، خالل اقتحام قوات االحتالل مخيم جنني 107
 القدس  24/5/2022   .الحمص خالل توثيقه اقتحام بلدة العيساويةاعتدت بالرضب عىل الناشط محمد أبو  108
 الخليل  24/5/2022 .نصبت ، أبراج مراقبة عىل مداخل خربة قلقس جنوب مدينة الخليل 109
 الخليل  24/5/2022 .أصيب شاب، برصاص قوات االحتالل يف شارع الشاللة وسط مدينة الخليل 110

 نابلس  25/5/2022 يامني متأثراً بجروٍح حرجة، أصيب بها برصاص االحتالل الحي يف رأسه، يف منطقة قرب يوسف بنابلس. استشهاد الفتى غيث رفيق 111
 رام الله  25/5/2022 أس كركر عىل محكمة عوفر العسكريةعاما من بلدة ر  14الطفل األسري الجريح خالد سمحان عرضت  112
 نابلس  25/5/2022 أرايض بلديت قرصة ودوماأعامل تجريف استيطاين يف  تواصل 113
 نابلس  25/5/2022 أصيب، شاب بشظايا رصاص االحتالل اإلرسائييل خالل مواجهات يف بلدة حوارة جنوب نابلس. 114
 قلقيلية  25/5/2022 أصيب فتى بالرصاص الحي، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل اندلعت يف بلدة جيوس رشق قلقيلية. 115
 نابلس  25/5/2022 أصيب شاب برصاص االحتالل ، خالل املواجهات املستمرة يف بلدة حوارة جنوب نابلس. 116
 نابلس  26/5/2022 لبلدة حوارة أطلقت قنابل العاز املسيل للدموع تجاه الشبان الذين تجمعوا لصد محاولة مستوطنني اقتحام  117
 غزة 27/5/2022 اإلنارة تجاه األرايض الزراعية رشق محافظة رفح جنوب قطاع غزة. النار والغاز وقنابل أطلقت 118
نوب جأصيب مواطن بالرصاص الحي واثنان آخران بغاز الفلفل، وثالث بقنبلة صوتية، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف بلدة حوارة  119

 نابلس.
 نابلس  27/5/2022

 نابلس  27/5/2022 اصابة يف مواجهات مع االحتالل يف محافظة نابلس وقراها. 88تعاملت اليوم مع  120
 قلقليلة  27/5/2022 شبان بالرصاص املعدين املغلف باملطاط والعرشات باالختناق خالل قمع قوات االحتالل ملسرية كفر قدوم األسبوعية رشق قلقيلية. 4أصيب  121
 بيت لحم  27/5/2022 عاماً برصاص االحتالل الحي يف بلدة الخرض  15استشهاد الطفل زيد محمد سعيد غنيم  122
ا شامل يستهدفت بحرية االحتالل، بنريان رشاشاتها وقنابل الغاز املسيل للدموع مراكب الصيادين العاملة يف بحر منطقة السودانية وبلدة بيت الها 123

 مغادرة البحر.القطاع، وأجربوهم عىل 
 غزة  28/5/2022

 قلقيلية  28/5/2022  مأصيب أربعة مواطنني بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، وآخرون باالختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف قرية كفر قدو  124
 شابني يف القدم، ونقلوا اىل مستشفى بيت جاال الحكومي لتلقي ما أدى اىل إصابة فتى بعيار ناري يف الصدر وصفت جروحه بالخطرية إضافة اىل 125

 العالج.
 بيت لحم  29/5/2022

 القدس  29/5/2022 لعرشات املرابطني داخل املسجد القبيل يف الوقت الذي تقتحم فيه مجموعات من املستوطنني باحات املسجدت حصار  126
 القدس   29/5/2022 القادمني من أهل القدس والداخل املحتل من الوصول إىل املسجد األقىص املبارك ألداء صالة الفجر.يف وقت سابق عدد كبري من املصلني  منعت 127
 جنني  29/5/2022 أصيب عدد من العامل بحاالت اختناق، خالل مالحقتهم من قبل قوات االحتالل اإلرسائييل، قرب جدار الفصل العنرصي غرب محافظة جنني. 128
 غزة  29/5/2022 استهدفت بنريان رشاشاتها وقنابل الغاز املسيل للدموع الصيادين يف بحر شامل قطاع غزة، واملزارعني رشق مدينة غزة. 129
ىل قرى إ احتجزت الطلبة والهيئتني التدريسيتني يف مدرستي أم الشقحان، ومنيزل، لساعات، وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي، وأغلقت الطرق املؤدية 130

 وخرب مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.
 الخليل  29/5/2022

 الخليل  29/5/2022 أصيب طفل، برصاص قوات االحتالل إىل جانب عرشات الطلبة بحاالت اختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل، يف مخيم العروب 131
مواجهات اندلعت يف محيط مصانع "جيشوري" الكياموية اإلرسائيلية املقامة عىل أرايض غرب بحاالت اختناق، خالل  أصيب عرشات املواطنني،  132

 مدينة طولكرم.
 طولكرم  29/5/2022

 نابلس  29/5/2022 ،  عقب اندالع مواجهات مع االحتالل .صيب خاللها عدد من املواطنني بحاالت اختناقأ  133
اندلعت عىل املدخل الشاميل ملدينة البرية، عقب مسرية أعالم توجهت إىل مدخل املدينة  مواطنني، ، خالل مواجهات مع قوات االحتالل  6أصيب  134

 إسنادا ألهلنا يف القدس.
 القدس  29/5/2022

 القدس  29/5/2022 .مقدسيا عىل األقل، جراء اعتداءات االحتالل ومستوطنيه، يف القدس املحتلة 62أُصيب  135
 قلقيلية  29/5/2022 صيب عدد من الشبان بحاالت اختناق خالل املواجهات التي اندلعت مع قوات االحتالل عىل مدخل بلدة عزون أ  136
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 جنني  29/5/2022 أصيب عدد من املواطنني بحاالت اختناق، ، خالل مواجهات مع قوات االحتالل التي اندلعت قرب حاجز الجلمة العسكري ، يف جنني. 137
 جنني  29/5/2022 أصيب عدد من املواطنني بحاالت اختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف بلدة سيلة الظهر 138
 بيت لحم  29/5/2022 أصيب شاب من مخيم عايدة شامل بيت لحم، برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل. 139
الل قرب خالل مواجهات مع قوات االحتباالختناق بالغاز املسيل للدموع،أصيب شاب بحروق إثر إصابته بقنبلة صوتية مبارشة بالساق، والعرشات  140

 حاجز الجلمة العسكري يف جنني.
 جنني  30/5/2022

قطاع غزة، وتجاه مراكب الصيادين يف بحر السودانية النار صوب األرايض الزراعية رشقي بلدة القرارة رشقي محافظة خان يونس جنوب  أطلقت 141
 شاميل غريب مدينة غزة.

 غزة  30/5/2022

 طولكرم 30/5/2022 أصيب عامل برصاص االحتالل، بالقرب من حاجز الطيبة غرب طولكرم. 142
حوارة، وقامت باعتقاله، وهو من سكان قرية اعتدت بالرضب بشكل وحيش عىل املواطن عامر عوين مفلح خالل مروره من الشارع الرئييس يف  143

 أورصين جنوب نابلس.
 نابلس  30/5/2022

 غزة  31/5/2022 أطلقت بحرية االحتالل، نريان أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين، قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا  144
 الخليل  31/5/2022 أصيب، عرشات املواطنني بالرصاص واالختناق بالغاز إثر مواجهات مع قوات االحتالل يف بلدة حلحول  145

 
 

 
 املحافظة التاريخ   اقتحامات  الرقم

عرف من بني و عدة منازل  ، وداهمت الشابني طارق جرار، وسائد أحمد العيسة، بعد ان داهمت منزليهاماقتحمت قرية ناصور واعتقلت  1
 أصحابها: عبود ابو عامر، وسمري توفيق، وفتحي جرار.

 قرية مركة، وكثفت من تواجدها العسكري يف محيط بلدات وقرى جنوب جنني.اقتحمت 

 جنني 1/5/2022

 نابلس  1/5/2022 اعتقلت املواطن عثامن عيىس بعد أن دهمت فتشت منزله.و  بلدة ساملاقتحمت  2
ودهمت عددا من املنازل وفتشتها وخربت العديد من محتوياتها واعتقلت القيادي يف حركة الجهاد االسالمي سعيد اقتحمت مخيم الجلزون  3

 نخله، كام واعتقلت الشابني عمرو خليل عامر، وأحمد محمود عامر.
 رام الله  1/5/2022

 سلفيت  1/5/2022 عائلتي الشابني يوسف ويحيى عايص.اقتحمت بلدة قراوة بني حسان وأجرت مسحا هندسيا ملنزيل  4
 القدس  1/5/2022 عتقلت قوات االحتالل الشاب املقديس محمد أبو صبيحاقتحمت رام ا 5
  ثائر طه عطارام الله واعتقلت اقتحمت  6

 أحمد محمود عيل عامر اقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت 
 علياباسل منري أبو اقتحمت املغيري واعتقلت 

 شبان بالرصاص الحي. 3بالتزامن مع صالة عيد الفطر السعيد، واندلعت مواجهات مع الشبان، ما أدى اىل اصابة  نعلنياقتحمت 

 رام الله  2/5/2022

 القدس  2/5/2022 األسريين املحررين عوض زياد كنعان، وعبد الله عقل الخطيب، بعد دهم منزليهاماقتحمت بلدة حزما واعتقلت  7
 الخليل 2/5/2022 األسري املحرر مرشد محمد زعاقيق بعد أن داهمت منزله وفتشته.واعتقلت اقتحمت بلدة بيت أمر  8
أطلقوا قنابل الصوت بكثافة يف أرجاء القرية، األمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع يف صفوف املواطنني، خاصة  و ردااقتحمت بلدة مب 9

 األطفال.
 سلفيت  2/5/2022

 جنني 2/5/2022 نرشت قناصة فوق أحد املنازل وأطلقت طائرة مسرية للتصوير، لتنسحب بعدها من البلدة.قباطية و اقتحمت  10
 نابلس  3/5/2022 الشاب عبد الرحمن صالحاقتحمت مخيم العني واعتقلت  11
 .خاميسة، ومنري أحمد خاميسة، عقب مداهمة منازلهمرائد صالح أبو حسن، واألسري املحرر ماهر جميل اقتحمت بلدة اليامون واعتقلت  12

 قرى عانني والطيبة وبيت قاد، وشنت حمالت متشيط واسعة.اقتحمت قرى 
 جنني 3/5/2022

ددا من اآلبار واملناطق األثرية، وهددت املواطنني ورعاة األغنام من ، وداهمت قرارات مبنع البناء والهدموسلمت اقتحمت مسافر يطا  13
 استخدامها أو العبث بها.

 الخليل  3/5/2022

 القدس  3/5/2022 .قتحمت ما تسمى "سلطة الطبيعة" التابعة لالحتالل أرضا يف حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب املسجد االقىص املبارك يف القدس املحتلةا 14
جابر االعرج  وذلك لدى تواجدهام قرب منطقة املفتاح عىل  اقتحمت مخيم عايدة وقامت باختطاف الطفلني هيثم لطفي دعامسة  وأكرم 15

 املدخل الرشقي للمخيم.
 بيت لحم  4/5/2022

 القدس  4/5/2022 قتحمت حي بطن الهوى يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقىص املبارك.ا 16
 الخليل  5/5/2022 اقتحمت منطقة قيزون  

املواطنني ومحالت تجارية ومحطة محروقات، واستولت عىل تسجيالت كامريات مراقبة مثبتة  داهمت عددا من منازلاقتحمت قرية حوسان  17
 عليها.

 بيت لحم  6/5/2022

 القدس  6/5/2022 شقيقه أحمد و املقديس سعيد ركناقتحمت سلوان واعتقلت  18
عبد الله وعبد الرحمن عيل راتب الخطيب، بعد  كال من: وعد عوض أبو سمرة، وأنس زياد جبارة، والشقيقنياقتحمت ترمسعيا واعتقلت  19

 مداهمة منازلهم وتفتيشها.
 رام الله  6/5/2022

أسطح املنازل وأطلقوا الرصاص الحي واملطاطي وقنابل الغاز والصوت، ونصبوا الكامئن للشبان يف محاولة اللنب الرشقية واعتلت  تاقتحم 20
 أصيب خاللها عدد من املواطنني باالختناق.العتقال عدد منهم، ما أدى الندالع مواجهات 

 نابلس  6/5/2022

 جنني 7/5/2022 منزل األسري عمر جراداتاقتحمت سيلة الحارثية وهدمت  21
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، بعد ان رد عصفور، وكالهام يبلغان من العم، ومحمد ثائر غفري، ويوسف أحمكال من: عالء هيثم عصفوراقتحمت سنجل واعتقلت  22
 ذويهم فجرا، وفتشتهاداهمت منازل 

 رام الله  7/5/2022

وانترشت يف الشارع الرئيس وأطلقت قنابل الغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي بكثافة صوب الشبان واملارة  اقتحمت مخيم شعفاط 23
 والبيوت واملحالت التجارية.

 القدس  7/5/2022

 بعد أن فتشته واستجوبت ساكنيه.داهمت منزال يعود لعائلة أبو صالح، اقتحمت عرابة و  24
 منزيل املواطنني محمد مصطفى، وأنس محمود صعابنة، وفتشتهام.اقتحمت قرية زبويا وداهمت 

 منزليهام. تمسقط رأس منفذي عمليه إلعاد، وداهماقتحمت بلدة رمانة 

 جنني 8/5/2022

 رام الله  8/5/2022 موىس أبو ليىل، بعد أن داهمت منزليهام، وفتشتهام.أسريين املحررين عزمي سفيان بيوض، وجهاد اقتحمت رام الله واعتقلت  25
 الطفلني إبراهيم يوسف جوابرة وإسالم الراعي ، بعد أن داهمت منزيل ذويهام وفتشتهاماقتحمت مخيم العروب واعتقلت  26

 الشاب احنف يوسف اقطيش، عقب دهم وتفتيش منزل ذويهاقتحمت سعري واعتقلت 
 الخليل  8/5/2022

 و ،رواد وسام صبيحات، وايهاب نبيل محاجنه، وجهاد محمد العمور، وابراهيم محمد شوقي العموراقتحمت قرية رمانة واعتقلت واعتقلت  27
وداهمت عدة منازل واستجوبت ساكنيها، عرف من أصحابها الشيخ راتب الرفاعي، وحسام بشناق، حيث مل يكن متواجد يف املنزل وهددوا 

 باعتقال ارسته ما مل يسلم نفسه.

 جنني  9/5/2022

 نابلس  9/5/2022 ورشعت بهدم مبنيني قيد اإلنشاء احداهام مكون من طابقني.اقتحمت قرية بيت دجن  28
 األسري املحرر محمود عامد الرمياوياقتحمت بيت رميا واعتقلت  29

 لشاب نديم النعساناقتحمت املغيري واعتقلت ا
 رام الله  9/5/2022

 بيت لحم  9/5/2022 والشاب مصطفى قنيص ،الفتى إبراهيماقتحمت بيت جاال واعتقلت  30
 القدس  9/5/2022 املواطن عدنان شامسنةاقتحمت قطنة واعتقلت  31
 الخليل  9/5/2022 الفتى إسالم حسن الراعياقتحمت مخيم الفوار واعتقلت  32
 املواطن ساهر عامر مرعي اقتحمت قرية بني حسان واعتقلت  33

 وأغلقت املدخلني الرئيسيني للقرية. قرية حارس اقتحمت
 سلفيت  9/5/2022

وداهمت قوات ، داهمت منزل األسري املحرر عاصم عبد الله صبيحات، ومنزل شقيقه أحمد، وعبثت مبحتوياتهام اقتحمت قرية رمانة و 34
 االحتالل بركسا يعود للمواطن األسري املحرر شادي أبو صويص وفتشوه، ومنزل املواطن موىس صبيحات

 جنني 10/5/2022

 كفاح محمود العجورياقتحمت الدوحة واعتقلت  35
 ضياء أبو عكراقتحمت مخيم عايدة واعتقلت 

 وبلدات العبيدية، الخرض، ارطاس، وبيت جاال،اقتحمت مخبم الدهيشة 

 بيت لحم  10/5/2022

 أمجد سالمةاقتحمت بلدة بريزيت واعتقلت  36
 املحامي عمر صايف اقتحمت بلدة جفنا واعتقلت 

 رام الله  10/5/2022

 قلقيلية  10/5/2022 الشاب عالء مسكاوي اقتحمت قلقيلية واعتقلت  37
 األسري املحرر عمر داووداقتحمت قفني واعتقلت  38

 لشاب خالد أبو خزنةاقتحمت عتيل واعتقلت 
 طولكرم  10/5/2022

 الخليل  10/5/2022 اقتحمت الخليل وداهمت عدة أحياء فيها  39
 هدمت منزل عائلة الرجبي سلواد و اقتحمت  40

 داهمت منزال قدميا يف البلدة واعتقلت شابني (مل تعرف هويتهام) من املكان، ونقلتهام إىل أحد مراكز االعتقال.الطور و اقتحمت 
 القدس  10/5/2022

 رام الله  11/5/2022 عبد القادر حامد، ومحمد قاهر حامد، واملحرر طارق زياد حامد.اقتحمت سلواد واعتقلت  41
 طولكرم  11/5/2022 إياد معني اقتحمت مخيم نور شمس واعتقلت  42
 نابلس  11/5/2022 اقتحمت بيتا واعتقلت بديع نارص 43
 املواطن حسني أبو رسوراقتحمت بيت لحم واعتقلت  44

 منزال يف حي عني حويزةاقتحمت الولجة وهدمت 
 بيت لحم  11/5/2022

 طوباس  11/5/2022 منازل، من بينها منزل أمني رس حركة "فتح"، محمد صالحات، وعبثت مبحتوياته.داهمت عدة اقتحمت وادي الفارعة و  45
وحارصت منطقة حي املدارس، وهدمت منزال قيد اإلنشاء، تعود ملكيته للمواطن محمد مصطفى، بحجة عدم اقتحمت العيساوية و  46

 الرتخيص.
حارصت منزال يف حي األشقرية يف بلدة بيت حنينا، تعود ملكيته للمواطن عطوان السالمية، ورشعت بهدمه بحجة  اقتحمت بلدة بيت حنينا و

 ،البناء دون ترخيص
 منزل عائلة ابو عاقلة وطلبوا من العائلة تخفيف التجمع، حيث يحتشد املئات من املواطنني.اقتحمت بيت حنينا للمرة الثانية وداهمت 

 القدس  11/5/2022

قامت مبطاردة العامل قرب جدار الفصل العنرصي مبحاذاة قرية فقوعة، واعتقلت أحدهم، بعد إصابته بالرصاص اقتحمت قرية فقوعة و  47
 الحي يف الساق.

 اقتحمت مخيم جنني

 جنني 11/5/2022

مرت مربع، تعود ملكيتها للمواطن محمد  100هدمت غرفة زراعية وخيم وحظائر لألغنام وبركسا ومنزال تبلغ مساحة اقتحمت قرية الفخيت  48
 أيوب أبو صبحة، كام هدمت يف القرية ذاتها بركسا وخيمة للمواطن رائد محمد سامل أعمر.

 مرتا مربعا. 80هدمت منزل املواطن محمد النجار، الذي تبلغ مساحته اقتحمت قرية املركز و 

 الخليل  11/5/2022

 القدس 12/5/2022 الرصاص املعدين املغلف باملطاط، وقنابل الغاز املسيل للدموع صوب الشبان ومنازل املواطنني.بلدة العيسوية، وأطلقت  اقتحمت 49
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 الشابني ليث محمد حايف صبيحات من منزلهاقتحمت رمانة واعتقلت  50
 هيثم أبو الرباقتحمت قباطية واعتقلت 

 .اقتحمت بلدات وقرى برقني، والطيبة، وزبدة، والعرقة

 جنني  12/5/2022

وابن  ملواطن مدحت صالح غيث،، واعد تفتيش منزله والعبث مبحتوياتهاعتقلت املواطن محمد محفوظ من حارة الشيخ، باقتحمت الخليل و  51
 أخيه شحدة موىس غيث، من املنطقة الجنوبية يف الخليل، عقب تفتيش منزل ذويه والعبث مبحتوياته.

الخليل، وسلمت املواطنني: عامر محمد حاميد، وعامد الطيطي، بالغني ملراجعة مخابراتها، كام فتشت منزل مخيم العروب شامل اقتحمت 
 املواطن حيان القواسمة وعبثت مبحتوياته.

 اقتحمت قرية مداما 

 الخليل  12/5/2022

 نابلس  12/5/2022 اقتحمت كفل حارس  52
املطارد محمود الدبعي يف حي الهدف قرب املخيم، وقصفته بقذيفة متفجرة،  وحارصت قوات االحتالل منزلاقتحمت مخيم جنني  53

مود عتقلت قوات االحتالل الشاب مح ، وااألسري السابق محمود املطارد اعتقلت، و واستخدمت والدته كدرع برشي إلجباره عىل تسليم نفسه
 .الدبعي من مخيم جنني بعد اقتحام املخيم لعدة ساعات

 جنني  13/5/2022

 سلفيت  13/5/2022 الشابني سامل محمد سامل أبو يعقوب، وخليل حمد بوزية بعد تفتيش منزليهام والعبث مبحتوياته.واعتقلت  كفل حارساقتحمت  54
منعت إخراج جثامن الشهيدة محموال عىل ، و اقتحمت املستشفى الفرنيس بالقدس املحتلة، واعتدت عىل املشاركني يف مراسم التشييع 55

 األكتاف، وبدأت بقمع املشاركني يف التشييع، مام أدى إلصابة العرشات بجروح.
 القدس  13/5/2022

 الخليل  14/5/2022 املواطن جعفر موىس ربعي، وشقيقته ميرسة، بعد أن داهمت منزل ذويهام وعبثت مبحتوياته.اقتحمت يطا واعتقلت  56
، واستولت عىل جرافة "باجر"، تعود ملكيتها للمواطن سائد رجب، بينام كان نجله يعمل اللبدلقرية اقتحمت أرضا عىل األطراف الرشقية  57

 باستصالح األرض، ونقلتها اىل داخل مستوطنة "عناب" املقامة عىل أرايض البلدة.
 طولكرم  14/5/2022

 أفراد العائلة بالرضب، ما أثار حالة من الهلع نزل املواطن رشيف الفروخ، وحطمت محتوياته، واعتدت عىلاقتحمت قرية املنية وداهمت  58
  والخوف بني صفوف األطفال، دون أن يبلغ عن اعتقاالت.

 بيت لحم  15/5/2022

 املواطن إبراهيم غوامنةاقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت  59
 محمد عبد العزيزاقتحمت قرية جفنا واعتقلت 

 رام الله  15/5/2022

 عبد الله عبيدواقتحمت الخليل واعتقلت  60
 عيىس عيل عوض، ومحمد عيل عوض وانور يوسف عوض وندييم صبارنة ومحمداقتحمت بيت أمر واعتقلت 

 الخليل  15/5/2022

 نضال احمد سامل عبيات ، بعد دهم منزله يف منطقة واد شاهنياقتحمت بيت لحم واعتقلت  61
 نجيل الشهيد حسني عبيات، حسني ونضال، وعدة منازل مملوكة لعائلة الصالحات داهموا منزيلاقتحمت قرية فريدس وا

 بيت لحم  16/5/2022

 طولكرم  16/5/2022 عالء عامر كليبي، وحسني نبيل الشيخ عيل، بعد مداهمة منزليهام. اقتحمت مخيم طولكرم واعتقلت  62
 الخليل  16/5/2022 إياد البو ، بعد ان داهمت منزل ذويهام وفتشته.الشقيقني إسالم ، وحمزة اقتحمت بلدة حلحول واعتقلت  63
 كال من: طارق الشافعي، ويحيى الشافعي، ومؤمن الشافعي، وإياس الشافعي. اقتحمت البرية واعتقلت  64

 أيضاً عالء ياسني سامحة ، بعد أن داهمت منزلهاقتحمت بتونيا واعتقلت 
 البرية  16/5/2022

 جنني  16/5/2022 لشابني باسل رائد ابو حسن، ومحمد مصطفى سمودي، بعد أن داهمت منزليهاماقتحمت بلدة يامون واعتقلت  65
عاما، وذلك بعد  22األسريين املحررين محمد حسني الخطيب، وعامر عبد ربه الخطيب، وكالهام يبلغان من العمر اقتحمت حزما واعتقلت  66

 هام.أن داهمت منزليهام وفتشت
 القدس  16/5/2022

 جنني  17/5/2022 اقتحمت قرية عانني غرب جنني، ونصبت حواجزها العسكرية عىل املداخل الرئيسية. 67
 القدس 17/5/2022 قتحمت بيت عزاء الشهيد وليد الرشيف يف مدينة القدس املحتلة.ا 68
 بالزعم البحث عن املطلوبني .اقتحمت بيت أمر وداهمت عدة منازل وفتشتها بالكالب البولسية  69

وأطلقت قنابل الغاز املسيل للدموع والقنابل الصوتية صوب املواطنني ومنازلهم، ما أدى اىل إصابة العرشات بحاالت  اقتحمت مخيم العروب 
 اختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.
 دينة.ماقتحمت شارع واد التفاح وسط 

 الخليل  17/5/2022

 30دومنات تعود للمواطن عثامن الحروب، و 10دومنا مزروعة بأشجار الزيتون، منها  40أخطرت باالستيالء عىل  و د فوكنيقرية وااقتحمت   70
 وأوقفت بناء منزل . أخرى لعائلتي سكر وعطية

 بيت لحم  17/5/2022

الفاتح، ووسام تريك، ومحمد عرمان، وعبد  مناظر الكتلة االسالمية معتصم زلوم، وضياء زلوم، ومحمداقتحمت بلدة دورا القرع واعتقلت  71
 الرحمن علوي.

 رام الله  17/5/2022

 جنني  18/5/2022 الشاب اسيد تركامن بعد ان داهمت منزل ذويه، وسط إندالع مواجهات.اقتحمت مخيم جنني واعتقلت  72
 بيت لحم  18/5/2022 بعد أن داهمت منزل والده يف منطقة البالوع، وفتشته. عيىس خرض عبد اللهاقتحمت بلدة الخرض واعتقلت  73
 لشاب محمد جهاد محمود يامني اقتحمت بلدة تل واعتقلت  74

 جميل منر، وقيص الفاخوري، ومقداد الشيخ سامر عواد.اقتحمت بلدة حوارة واعتقلت 
 نابلس  18/5/2022

 سلهب التميميالشاب محمد اقتحمت الخليل واعتقلت  75
 اقتحمت حارة أبو اسنينة يف املنطقة الجنوبية من املدينة، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت محتوياتها، عرف من أصحابها: منزل املواطن

 كرامة األطرش، ونعامن مرشد األطرش.
 الشاب امين ابو عرقوباقتحمت بلدة السموع واعتقلت 

 واحتجزت عددا من املواطنني، ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة عىل بعض مداخل الخليل.وفتشت عدة منازل اقتحمت بلدة صوريف 

 الخليل  18/5/2022
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 سلفيت  18/5/2022 اعتقلت الشاب عدي رضوان عياش اقتحمت رافات واعتقلت  76
 القدس  18/5/2022 الشاب أيهم جعابيصاقتحمت بلدة جبل املكرب واعتقلت  77
 طولكرم  18/5/2022 فلسطني التقنية خضوري غرب طولكرم، وأطلت الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه الطلبة".اقتحمت حرم جامعة  78
 الخليل  19/5/2022 محمد حمدي العويوي، و أحمد العويوي، و محمود العويوياقتحمت الخليل واعتقلت  79
 رام الله  19/5/2022 بالل الرمياوي، و أحمد خالد الرمياوي، و منري الرمياوياملحرر مجدي ، و املحرر نسيم الربغويث اقتحمت بيت رميا واعتقلت  80
 نابلس  19/5/2022 املحرر إبراهيم شواهنةاقتحمت نابلس واعتقلت  81
 إسامعيل أبو لطيفةاقتحمت مخيم قلنديا واعتقلت  82

 مهتدي عياش، و قيص بدواناقتحمت بلدة بدو واعتقلت 
 القدس  19/5/2022

 .توفيق عيل توفيق، و مهدي احمد توفيقاقتحمت العبيدية واعتقلت  83
 محمد خالد حسني موىساقتحمت بلدة الخرض واعتقلت 

 بيت لحم  19/5/2022

اقتحمت قرية زبوبا الواقعة مبحاذاة جدار الفصل والتوسع العنرصي، وداهمت عدة منازل عرف من أصحابها: سمري ومنري أحمد جرادات  84
 واستجوبت ساكنيها.وفتشتها 

كري يف كثفت من تواجدها العس ، اقتحمت قرية الطيبة، وشنت حمالت تفتيش ومتشيط أطلقت خاللها قنابل الغاز باتجاه منازل املواطنني
 محيط قرى وبلدات يعبد، وعرابة، وكفريت، ورمانة، وتعنك، وعانني، جنوب وغرب املدينة.

 جنني  19/5/2022

 طولكرم  20/5/2022 محمود أبو ساري بعد مداهمة منزله يف املخيم.مس واعتقلت اقتحمت مخيم نور ش 85
 رام الله  20/5/2022 اعتقلت الشابني صدام منر نافع، وعوض لؤي الخواجا، بعد مداهمة منزيل ذويهام.اقتحمت نعلني و  86
 القدس  20/5/2022 اقتحمت خيمة "عائلة الرجبي" يف سلوان، املقامة عىل ركام منزلها. 87
 جنني  21/5/2022 اقتحمت مدينة جنني ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان عند شارع حيفا، اطلق الجنود خاللها االعرية النارية باتجاه الشبان. 88

كل من الشبان محمد ثائر فرحان وهو الجئ من لفتا، وخالد محمد عبد الغفور من برئ ماعني، والشقيقني  اقتحمت مخيم قلنديا واعتقلت  89
 حمزة وسيف محمد شحادة من رصعه، وهم جميعاً من سكان مخيم قلنديا.

 القدس  21/5/2022

 جنني  21/5/2022 قرى الطيبة، رمانة، عانني، وزبوبا اقتحمت  90
 بيت لحم  22/5/2022 لشابني محمد إبراهيم طقاطقة ، ويزن محمود طقاطقةفجار واعتقلت ااقتحمت بلدة بيت  91
دهمت قوات االحتالل منزل االسري املحرر املحرر هالل شاهني، واعتقلت والده محمد شاهني، عندما مل تعرث عىل نجله اقتحمت مخيم العني و  92

 هالل.
 نابلس  22/5/2022

 رام الله  22/5/2022 املواطن محمد عبد القادر نوفل اقتحمت قرية راس كركر واعتقلت  93
 جنني  22/5/2022 اقتحمت قرية رمانة غرب جنني ونصبت حاجزا عىل مدخلها. 94
 القدس  22/5/2022 اقتحمت حي ضاحية األقباط ببلدة الرام  95
عمور، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته ومداهمة عدة منازل وتفتيشها وتحطيم الشاب حمزة هاين اقتحمت قرية رمانة واعتقلت  96

 محتوياتها، عرف من أصحابها احمد صالح الرفاعي.
 اعتقلت الشاب احمد قاسم كعبية بعد مداهمة منزله.اقتحمت الزبابدة و 

 جنني 23/5/2022

 نابلس  23/5/2022 ياء ابو عرباملواطن كامل محمود أبو عرب وضاقتحمت مخيم بالطة واعتقلت  97
 ايهاب خالد صباحاقتحمت بلدة تقوع واعتقلت  98

 األسري املحرر نور الدين ابراهيم الهرميياقتحمت قرية حرملة واعتقلت 
 بيت لحم  23/5/2022

  الطالب الجامعي عبد الله اللولواقتحمت بريزيت واعتقلت  99
 محمد جامل الخواجااقتحمت نعلني واعتقلت 

 قيص عبدهاقتحمت بلدة كفر نعمة واعتقلت 
 رائد محمد أبو بكراقتحمت خربثا واعتقلت 

 رام الله  23/5/2022

 الخليل  23/5/2022 الطفل فرحات نادر الرجبي اقتحمت الخليل واعتقلت  100
املواطنني الذين حاولوا الوصول حارصت املنطقة وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه و  غرف زراعية 3 اقتحمت كفر الديك وهدمت  101

 ألراضيهم، ومن ثم بارشوا بالهدم.
 سلفيت  23/5/2022

منزلني قيد االنشاء يف قرية الديوك مبحافظة اريحا يعودان ملواطنني من القدس، تبلغ مساحة كل منهام حوايل اقتحمت مسافر يطا وهدمت  102
 مرتا مربعا، وذلك بحجة عدم الرتخيص. 140

 الخليل 23/5/2022

 طوباس  23/5/2022 واعتقلت رئيس املجلس عبد املجيد خضريات، واستولت عىل مركبة تعود للمجلس.اقتحمت خربة ابزيق  103
 شادي بشكارر، و صهيب بشكا، و إسالم بشكار ، واملحرر عنان بشكاراقتحمت نابلس واعتقلت  104

 املحرر تقي الدين الهوراقتحمت صوريف واعتقلت 
 املنطقة الرشقية يف مدينة نابلس، لتأمني اقتحام املستوطينني.اقتحمت 

 نابلس  24/5/2022

 بيت لحم  24/5/2022 أحمد سعيد عطا الله، و منري عطا الله، و معتز عطا الله، و فادي عطا الله ،وصالح عطا الله، و إبراهيم عطا اللهاقتحمت الحرملة واعتقلت  105
 أريحا  24/5/2022 الفتى جربيل محمد كامل اقتحمت مخيم عقبة جرب واعتقلت  106
 رام الله  24/5/2022 الشاب خالد وليد أبو فخيدةاقتحمت راس كركر واعتقلت  107
 يحيى سعيد جابراقتحمت الخليل واعتقلت  108

 نور إبراهيم شاهني غيثاقتحمت دورا واعتقلت 
 تقي الدين الهوراقتحمت بلدة صوريف واعتقلت 

 الخليل  24/5/2022
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 اقتحمت البلدة القدمية وكثفت تواجدها فيه 
 الفتى عمر صالحاقتحمت أبو ديس واعتقلت  109

 الفتى عيل قنيبياقتحمت حي الشيخ جراح واعتقلت 
ني من استولت عىل العلم الفلسطياعتدت عىل الناشط املقديس محمد أبو الحمص، خالل توثيقه اقتحامها للبلدة، كام اقتحمت العيساوية و 

 مركبته الخاصة. وعقب االعتداء عليه، قدمت طواقم الهالل األحمر اإلسعاف األويل له، ونقلته إىل املستشفى.

 القدس  24/5/2022

 اقتحمت  بلدة جبع ودهمت منزل األسري املحرر مراد ماليشة وفتشته، ونرشت القناصة عىل اسطح املنازل. 110
واعتقلت األسـري السابق محمد حسام الطوبايس أبو العود، وهو شقيق األسـري سعيد الطوبايس م جنني وداهمت الطوبايس اقتحمت مخي

 املحـكوم بالّسجن املؤبد

 جنني  24/5/2022

 قلقيلية  24/5/2022 وأجرت عمليات تفتيش فيها.اقتحمت بلدة عزون  111
 الرحمن الواوي، ورشيد حمداناملواطنني عبد اقتحمت بيت سريا واعتقلت  112

 واطن رياض طالل عصافرةاقتحمت بيت كاحل واعتقلت 
 رام الله  25/5/2022

 قلقيلية  25/5/2022 الشاب احمد حسن سلمي بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.اقتحمت قلقيلية واعتقلت  113
أصحابها: مالك محمد حيان، ومنذر يوسف حيان، وفيصل جمعة عددا من املنازل وفتيشها، عرف من بني اقتحمت أم سلمونة وداهمت  114

 طقاطقة.
 بيت لحم  25/5/2022

 الشابني أمري الهدرة وعامد الزعرتي واستدعت ستة شبان آخرين للتحقيق.اقتحمت الطور واعتقلت  115
 وحارصت منزل عائلة املقديس محمد جودة ورشيكه يزيد طينة، ورشعت بهدمه.اقتحمت بيت صفافا 

 القدس  25/5/2022

، وأربكان محمد طبسية ، وبراء إياد حامد ، وأنس ، ومحمد خدرج كل من: الحاج باسم سعسع ، ومحمد خرض اقتحمت قلقيلية واعتقلت  116
 مالك داوود ، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

 قلقيلية  26/5/2022

 جنني  26/5/2022 منترص سموراقتحمت جنني واعتقلت  117
وبشار ادريس جرادات، وجهاد عمر ، كال من: باسل عبد املنعم جرادات، وعبد املنعم جرادات، ونجله باسل  اقتحمت بلدة سعري واعتقلت  118

 جرادات، ونجله عمر ، وعمر حمدان جرادات، وسعد منر الفروخ، وشحادة مطور، ونجله مراد.
 بشري العكل، وانس عيل الجبوراقتحمت بني نعني واعتقلت 

 براء مازن بلوط، وعاصم عيل بلوط، وشقيقه محمد.اقتحمت يطا واعتقلت 

 الخليل  26/5/2022

 األسري املحرر يوسف رائد حامداقتحمت بلدة سلواد واعتقلت  119
 رائد شوامرةاقتحمت رام الله واعتقلت 

26/5/2022 
 

 رام الله 

 نابلس  26/5/2022 االسري املحرر محمد اليفاقتحمت حوارة واعتقلت  120
 القدس  26/5/2022 واعتقلت الشاب حسن عمرية عقب مداهمة منزله والعبث مبحتوياته.اقتحمت صور باهر  121
 جنني  27/5/2022 حي البساتني وسط مدينة جنني، وقامت بحملة مداهامت يف املدينة.اقتحمت جنني وداهمت  122
 يزن الحرباوي وحمزة الجوالين عقب دهم منزليهام الشابنياقتحمت البلدة القدمية واعتقلت  123

 الشاب يزن صيام من منزلهاقتحمت حي سلوان واعتقلت 
 القدس 27/5/2022

 الخليل  27/5/2022 الشقيقني شادي وشداد املرصي.اقتحمت بلدة إذنا واعتقلت   124
 رام الله  28/5/2022 الربغويث الشابني مجاهد وجدي الربغويث، ويحيى محمداقتحمت بلدة كوبر واعتقلت  125
 احيف -رشة حدادة يف شارع جننياقتحمت  126

 بلديت السيلة الحارثية والياموناقتحمت 
 جنني  28/5/2022

 القدس  28/5/2022 بلدة جبل املكرب جنوب رشق مدينة القدس املحتلة.اقتحمت  127
سري املركبات، وانترش الجنود يف األرايض وبني منازل املواطنني يف تلك املنطقة، ، واعرتضت حركة مدينة طولكرم قتحمت شارع فرعون جنوب ا 128

 وداهموا عدة منازل وفتشوها واعتلوا أسطحها، دون أن يبلغ عن اعتقاالت.
 طولكرم  28/5/2022

 جروحه بالخطرية إضافة اىل شابنيما أدى اىل إصابة فتى بعيار ناري يف الصدر وصفت اقتحمت مخيم الدهيشة وسط اندالع مواجهات فيها  129
 يف القدم، ونقلوا اىل مستشفى بيت جاال الحكومي لتلقي العالج.

 بيت لحم  29/5/2022

 األسري املحرر محمود صالح الباشااقتحمت ذنابة واعتقلت  130
 رامي الهمرشياقتحمت عزبة الجواد واعتقلت 

 طولكرم  29/5/2022

 بعد أن داهمت منزل ذويه وعبثت مبحتوياته.، الشاب أحمد عمران عاشوراقتحمت رحي بطن الهوى واعتقلت  131
 اقتحمت حي البالوع يف البرية 

 رام الله  29/5/2022

 األغوار الشاملية  29/5/2022 نطقة الرأس األحمر يف األغوار الشاملية، وفتشت عددا من الخيام.اقتحمت  132
 طوباس  29/5/2022 الشاب جهاد أمين عويساقتحمت قرية اللنب الرشقية واعتقلت  133
كزت عند املدخل الغريب، ما أدى الندالع مواجهات أطلق خاللها االحتالل الرصاص املعدين وقنابل الغاز اقتحمت بلدة تقوع باعداد كبرية ومتر  134

 والصوت، و أصيب خاللها العرشات باالختناق.
 بيت لحم  30/5/2022

 طوباس  31/5/2022 داهمت منزل االسري املحرر مصطفى حسني بني عودة ، واعتقلته.اقتحمت طوباس  135
 القدس  31/5/2022 الشاب أحمد مطري اقتحمت مخيم قلنديا واعتقلت  136
 الشابني نسيم حسني الربغويث اقتحمت بلدة بيت رميا واعتقلت  137

 رسحانعالء اقتحمت جفنا واعتقلت 
 رام الله  31/5/2022

 طولكرم  31/5/2022 الشاب محمد حافظ دريدي اقتحمت بيت ليد واعتقلت  138
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 هاين زايد الهوارين، و عبد الرحمن يوسف الدراويشاقتحمت دورا واعتقلت  139
 لتأمني حامية عرشات املستوطننياقتحمت حلحول 

 الخليل  31/5/2022

ودهمت عدة منازل، ما أدى اىل اندالع مواجهات أطلق الجنود خاللها األعرية النارية وقنابل الصوت والغاز املسيل  ني ومخيمهااقتحمت جن 140
 للدموع.

 اقتحمت بلدة برقني وسط اندالع مواجهات، وكثفت من تواجدها العسكري يف محيط بلديت يعبد وعرابة وقرى كفريت وبرئ الباشا.

 جنني  31/5/2022

 سلفيت  31/5/2022 قرية فرخة حيث اوقفت املركبات واستجوبت عدداً من الشبان وحققت معهم ميدانيا، دون ان يبغ عن اعتقاالت.اقتحمت  141
 القدس  31/5/2022 اعتقلت الشاب محمد برقاناقتحمت حي الصمود يف حي الشيخ جراح و  142

 
 

 املحافظة التاريخ   استدعاء، حبس منزيل، إبعاد  الرقم
 القدس  6/5/2022 شيقل. 500يوماً، إضافة إىل كفالة شخصية وطرف ثالث، وكفالة مالية بقيمة  16أفرجت عن املسعفة كوثر أبو زينة برشط إبعادها عن األقىص  1
 جنني  8/5/2022 عائلة الشهيد معتصم محمد عطاالله الذي ارتقى قرب مستوطنة تقوعاستدعت  2
 الخليل  12/5/2022 حاميد، وعامد الطيطي، بالغني ملراجعة مخابراتها وسلمت املواطنني: عامر محمد 3

أشهر بتهمة "نشاطه اإلرهايب، وتشكيله خطرًا  4خطيب املسجد األقىص املبارك الشيخ عكرمة صربي قراًرا يقيض مبنعه من السفر مدة  سلّمت 4
 محقًقا عىل أمن الدولة".

 القدس 16/5/2022

 الداخل املحتل  21/5/2022 رائد صالح من السفر عرب مطار اللد.االحتالل مينع الشيخ  5
 القدس  22/5/2022 اعتقلت الشاب أبو رموز من بلدة سلوان جنوب املسجد األقىص املبارك، بعد أن استدعته للتحقيق يف مركز "املسكوبية". 6
معتصم خاليلة، ومحمد أبو نجمة، وصالح صباح، عن البلدة القدمية بالقدس املحتلة  ، وهم أبعدت ثالثة شبان مقدسيني عن البلدة القدمية 7

 ملدة ثالثني يوما
 القدس  23/5/2022

 بيت لحم  24/5/2022 الشاب محمود عطا الله من حرملة استدعاء ملقابلة مخابرات االحتـالل.سلمت  8
 القدس  24/5/2022 استدعت خديجة خويص وعايدة الصيداوي للتحقيق غدا. 9
 القدس  25/5/2022 يف القدس للتحقيق ستة شبان استدعت  10
 سلمت رئيسة حارسات املسجد األقىص زينات أبو صبيح قراًرا باإلبعاد عن املسجد األقىص حتى مساء األحد املقبل، واملرابطة عايدة صيداوي 11

 .2022سبتمرب/ أيلول  15حتى تاريخ 
 القدس  25/5/2022

 القدس  26/5/2022 استدعت عضو إقليم حركة "فتح" يف القدس املحتلة يارس درويش للتحقيق. 12
 القدس  29/5/2022 يسلم املقديس نظام أبو رموز أمر استدعاء للقشلة أثناء دخوله للمسجد األقىص ألداء صالة الفجر. 13

 
 

 انتهاكات املستوطنني:
 

 املحافظة التاريخ   انتهاكات مستوطنني  الرقم
 بيت لحم  1/5/2022 أحتجز مستوطنون، شقيقني من بلدة تقوع جنوب رشق بيت لحم. 1

 رام الله 3/5/2022 اعتدى مستوطنون، عىل راعي أغنام قرب منطقة الخالل يف قرية كفر مالك  2

 الخليل  3/5/2022 دومنا منها. 20نحو  أقدمت مجموعة من املستوطنني برعي املحاصيل املوسمية يف مسافر يطا جنوب الخليل، وتخريب 3
ثالث غرف زراعية تعود لكل من أحمد عيل األحمد، وناجح حرب، وورثة املرحوم جميل حسني،  خرب مستوطنو "بروخني" و"عيل زهاف"،  4

 يف الجهة الشاملية الغربية من بلدة كفر الديك 
 سلفيت  3/5/2022

أيام، تجريف أراٍض يف خربة الفارسية باألغوار الشاملية، عىل مقربة من مساكن املواطنني يف يواصل مستوطنون، منذ أكرث من عرشة  5
 املنطقة،متهيدا القامة بؤرة استيطانية يف تلك املنطقة.

 األغوار الشاملية  5/20224/

 الخليل  4/5/2022 استولت عىل معدات زراعية يف قرية الجوايا رشق يطا جنوب الخليل. 6
 الخليل  4/5/2022 كرفانا متنقال، وشيدت مجسام عىل شكل نجمة سداسية عىل أرايض املواطنني يف مسافر يطا  مجموعات من املستوطننينصبت  7
 نابلس  4/5/2022 هاجم مستوطنون، مركبات املواطنني قرب بلدة برقة شامل  8
 الخليل  4/5/2022 ساحات وأروقة الحرم الرشيف، وأقاموا فيها حفالت صاخبة.اقتحم عرشات من املستوطنني املتطرفني بحامية من تلك القوات كافة  9
 نابلس  5/5/2022 أغلق مستوطنون، الشارع الرئييس الواصل بني جنني ونابلس، أمام حركة املواطنني، واقتحموا موقع مستوطنة "حومش" املخالة. 10
 بيت لحم  5/5/2022 بلديت الخرض وأرطاس جنوب بيت لحم، بحامية جيش االحتالل اإلرسائييل.منطقة برك السياحية بني  اقتحم مئات املستوطنني،  11
 نابلس  5/5/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، ، نبع عني املياه يف بلدة قريوت جنوب نابلس. 12
 بيت لحم  5/5/2022 بيت لحم، واعتدوا عىل مالكيها. استوىل مستوطنون، بحامية قوات االحتالل عىل عرشات الدومنات من أرايض بلدة الخرض، جنوب 13

 نابلس  5/5/2022 الطريق الواصل بني بلدة حوارة جنوب نابلس ومدينة قلقيلة، فيام هاجم املستوطنون مركبات املواطنني عىل مفرتقات الطرق. أغلقت 14
 القدس  5/5/2022 االحتاللمستوطناً اقتحموا املسجد األقىص املبارك اليوم بحامية من رشطة  950 15
 القدس  5/5/2022 مستوطنون بحامية االحتالل يقتحمون قرية بيت اكسا غرب القدس 16
 رام الله  5/5/2022 مستوطنون يعتدون عىل السيارات واملارة عند مستوطنة "شيلو" شامل رشق رام الله 17
 القدس  6/5/2022 مخامسعند مدخل قرية توطنون مركبات املواطنني بالحجار هاجم مس 18
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 بيت لحم  6/5/2022 هاجم مستوطنون، مركبات املواطنني بالحجارة، جنوب بيت لحم. 19
 الخليل  6/5/2022 أصيب راعي أغنام بجروح ورضوض بالكتف، ، إثر اعتداء املستوطنني عليه بالرضب، أثناء رعيه األغنام قرب قرية أم الخري مبسافر يطا  20
 رام الله  6/5/2022 بعد اعتداء املستوطنني عىل مواطنني من بلدة نعلني قضاء رام اللهاصابات   21
 نابلس  6/5/2022 مستوطنون يحرقون عدة مركبات بقرية عوريف جنوب نابلس 22
 الخليل  7/5/2022 اعتدى مستوطنون، عىل مسن أثناء تواجده يف أرضه يف بلدة صوريف غرب الخليل. 23
 الخليل  7/5/2022 عىل أرايض املزارعني يف منطقة عرق املنرصة، والقرينات يف بلدة صوريفستوطنون تحت حامية جيش االحتالل،اعتدى م 24
 غزة  7/5/2022 استهدفت ، بنريان رشاشاتها وقنابل الغاز املسيل للدموع، رعاة األغنام، شامل قطاع غزة. 25
 نابلس  7/5/2022 بيتا جنوب نابلس.اعتدى مستوطنون، عىل مواطن من بلدة  26
 نابلس  7/5/2022 هاجم مستوطنون منازل املواطنني يف بلدة بورين  27
 سلفيت  7/5/2022 شجرة زيتون يف بلدة كفر الديك  30أقدم مستوطنون، عىل اقتالع وتكسري ما يقارب  28
 الخليل  7/5/2022 بيت أمر بالخليلمستوطنون يطلقون الرصاص صوب الفلسطينيني يف منطقة صافا شامل  29
 سلفيت  7/5/2022 تواجد للمستوطنني عىل مفرق قرية حارس 30
إصابات بالرصاص املطاطي خالل املواجهات مع مستوطنني وجنود االحتالل يف بلدة حارس، إحداها يف الرأس من مسافة قريبة وتم نقل  4 31

 اإلصابات نُقلت إىل مستشفى سلفيت.املصاب إىل مستشفى إرسائييل، بينام بقية 
 سلفيت  8/5/2022

 القدس  8/5/2022 مستوطنون يقتحمون األقىص  32
 الخليل  8/5/2022 هاجم مستوطنون مركبات املواطنني يف منطقة الجالجل وبيت عينون رشق الخليل بالحجارة. 33
 طولكرم  8/5/2022 طولكرم، بالقرب من حاجز دوتان العسكري، املقام فوق أرايض بلدة يعبد، ما أعاق حركة تنقل املواطنني. -شارع جنني أغلقت 34
 القدس  8/5/2022 عىل تحطيم زجاج مركبات املواطنني يف القدس املحتلة. أقدم مستوطنون،  35
 الخليل  8/5/2022 زيتون، يف قرية التواين، رشق يطا جنوب الخليل.شجرة  20عىل تقطيع وتكسري  اقدم مستوطنون، 36
يف كراج للمركبات الخردة يف منطقة واد العرب شامل رشق بيت أمر تعود للمواطن عزيز ذياب سعيد عطية عوض، ، ارضم مستوطنون النار 37

 مركبة. 100وقد أتت النريان عىل حوايل 
 الخليل  8/5/2022

 جنني 8/5/2022 موقع مستوطنة "حومش" املخالة، جنوب جنني.، املستوطننياقتحم عرشات  38
يواصل مستوطنون، منذ أكرث من عرشة أيام، تجريف أراض قرب معرش وخزان مياه وضعوها قبل أكرث من عام يف خربة الفارسية باألغوار  39

 الشاملية.
 األغوار الشاملية  8/5/2022

 الداخل املحتل  8/5/2022 مركبة عائلة فلسطينية من كفر قاسم خالل مرورها بالقرب من مستوطنـ..ـة إلعاد.مستوطنـ..ـون يعتدون عىل  40
 بيت لحم  9/5/2022 شقت طريقا استيطانية، رشق قرية وادي فوكني  41
 القدس  9/5/2022 مستوطنون يقتحمون املسجد األقىص  

 نابلس  9/5/2022 شتالت زيتون من أرايض برقة  110اقتلع مستوطنون، نحو  42
 قلقيلية  9/5/2022 مستوطنون يطلقون النار بكثافة قرب مدخل بلدة عزون رشق قلقيلية واألهايل يتصدون لهم 43
 نابلس  10/5/2022 املنطقة.عرشات املستوطنني اقتحموا قرب يوسف وسط حامية من جيش االحتالل واندالع مواجهات يف  44 
 نابلس   10/5/2022 عىل اقتالع وتكسري عدد من أشجار الزيتون يف أرايض قرية قريوتأقدم مستوطنون، 45
غرسة زيتون وتخريب غرفة زراعية، تعود ملكيتها للمواطن عيل عبد الحميد األحمد، شامل بلدة  17أقدم مستوطنون، عىل اقتالع وتكسري  46

 كفر الديك 
 سلفيت  10/5/2022

 الخليل  10/5/2022 هاجم مستوطنون، أهايل حي تل الرميدة وسط الخليل وشتموهم بألفاظ نابية، وقطعوا أسالكا شائكة يف محيط معمل للحديد والنحاس . 47
 الخليل  10/5/2022 الظاهرية جنوب الخليل.أصيب فتى برضوض وكرس يف قدمه، جراء دعسه من قبل مستوطنة عىل الشارع االستيطاين املؤدي ملعرب  48
 الخليل  11/5/2022 اعتدى مستوطنون عىل األهايل وقطعوا أسالكا شائكة يف حي تل الرميدة بالخليل. 49
 األقىص  12/5/2022 مستوطنون يقتحمون املسجد األقىص املبارك . 50
 ، للمطالبة بطرد الطالبة الطالبة بيان مصاروة"بار إيالن" اإلرسائيليةتظاهرة احتجاجية يف مدخل  نظمت الجمعية املدعوة "إم ترتسو" 51

 وسحب إمكانية حصولها عىل لقب جامعي من الجامعة.
 الداخل املحتل  13/5/2022

 الخليل 13/5/2022 عىل املنزل.استوىل عرشات املستوطنني، عىل منزل رشق الخليل، بحامية قوات االحتالل، ورفعوا علم االحتالل  52
 الخليل 13/5/2022 نظم عرشات املستوطنني، مسرية يف منطقتي واد الحصني، وحارة جابر رشق الخليل، بعد استيالئهم عىل منزل. 53
ألسري زكريا ا مستوطنون وعضو الكنيست املتطرف ايتامر بن غفري يقتحمون مستشفى رمبام مبدينة حيفا حيث يتواجد الجريح داود شقيق 54

 الزبيدي.
 الداخل املحتل  14/5/2022

 رام الله  15/5/2022 عددا من مركبات املواطنني عىل الطريق الواصل بني نابلس ورام الله، قرب بلدة ترمسعيا. هاجم مستوطنون، 55
 سلفيت  15/5/2022 ، قرية حارس االحتاللأصيب عدد من املواطنني بحاالت اختناق، خالل اقتحام عرشات املستوطنني، بحامية قوات  56
 نابلس  15/5/2022 اختطف حارس مستوطنة "يتسهار"، فتى من قرية عوريف 57
 الخليل  15/5/2022 منازل املواطنني القريبة من منزل عائلة الجعربي الذي استويل عليه املستوطنون قبل أيام يف مدينة الخليل. هاجم املستوطنون،  58
املستوطنون يف الخليل، بإخالء منزل عائلة الجعربي الذين استولوا عليه، الجمعة املاضية، لحني صدور قرار من محكمة االحتالل بشأنه، بدأ  59

 وفق ما أفاد مراسلنا.
 الخليل  15/5/2022

 القدس  15/5/2022 مستوطنون يهاجمون املنازل يف حي الصوانة بالقدس 58
 القدس  15/5/2022 يقتحمون باحات املسجد األقىص بحامية قوات االحتــ..ـالل.ين عرشات املستوطنـ. 56
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 القدس  15/5/2022 شبان يهاجمون مستوطنا اقتحم قرية العيساوية بالقدس 57
 القدس  16/5/2022 مستوطنون يستولون عىل منزل يف الخليل 58
تواجده قرب حاجز حوارة  من محاولة دعس متعمدة من قبل حافلة ، خاللنجا املصور الصحفي جعفر اشتية، مصور الوكالة الفرنسية  59

 .العسكري
 نابلس  17/5/2022

 نابلس  17/5/2022 جرف مستوطنون، أرايض يف قرية جالود  60
 نابلس  17/5/2022 اقتحم عدد من املستوطنني حوارة  61
 نابلس  17/5/2022 جرف مستوطنون، أرايض يف قرية جالود جنوب نابلس. 62
 الخليل  17/5/2022 مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيني يف شارع الشاللة وسط الخليل 63
 نابلس  17/5/2022 حافلة يقودها مستوطن حاولت دهس املصور جعفر اشتية خالل تصويره األحداث عىل حاجز حوارة 64
 األغوار الشاملية  17/5/2022 ويعتدون عىل املركبات املارة.مستوطنون ينظمون مسرية أعالم يف قرية الجفتلك باألغوار،  65
 الخليل  18/5/2022 شجرة زيتون، وأتلفوا محاصيل زراعية يف منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. 20قطع مستوطنون،  66
 نابلس  18/5/2022 مقداد الشيخ سامر عواد قبل اعتقاله.بالرضب عىل املواطن عددا من املستوطنني اعتدى  67
 رام الله   18/5/2022 عامال لعدة ساعات. 12إسكان الكرامة يف املزرعة الغربية غرب مدينة رام الله واعتدوا عىل املواطنني واحتجزوا  اقتحم مستوطنون، 68
، عبارات عنرصية عىل جدار منزل املقديس حكم شهوان يف حي الشيخ جراح بالقدس املحتلة،  جامعة "تدفيع الثمن" االستيطاين خطت 

 تدعو إىل قتل العرب وأخرى مسيئة للرسول محمد عليه الصالة والسالم.
 القدس  18/5/2022

) يف محتويات غرفة زراعية (كرفانأقدم مستوطن من مستوطنة "مابودوتان" املقامة عىل أرايض بلدة يعبد جنوب غرب جنني، عىل تخريب  69
 امريحة.

 جنني  19/5/2022

 جنني  19/5/2022 أقدم مستوطنان، عىل تخريب محتويات "كرفان" ملواطن يف حي امريحة ببلدة يعبد جنوب غرب جنني. 70
 نابلس  19/5/2022 مركبات املواطنني بالحجارة قرب بلدة قرصة جنوب نابلس. هاجم مستوطنون، 71
 أريحا  19/5/2022 مستوطنون يشعلون النار بعلم فلسطني يف مستوطنة "إيتامر" قرب نابلس خالل ما يسمى بـ"عيد الشعلة 72
 القدس  19/5/2022 مستوطناً اقتحموا املسجد األقىص املبارك  157 73
 نابلس  20/5/2022 املنطقة التي تقع بني النصارية وبيت حسن.اقتحم مستوطنون بحامية جنود االحتالل منطقة الباذان شامل رشق نابلس، ومن ثم  74
 األغوار الشاملية  20/5/2022 يواصل مستوطنون تجريف أراض يف خربة الفارسية باألغوار الشاملية. 75
 نابلس  20/5/2022 نبع مياه يف قرية قريوت جنوب نابلس. اقتحمت مجموعة من املستوطنني،  76

 نابلس  20/5/2022 أصيب الطفل أمري بشري خضري بجروح ورضوض، جراء دعسه، من قبل مستوطن عند مدخل بلدة بيتا    77
 القدس  20/5/2022 اعتدت مجموعة من املستوطنني، بالرضب عىل مواطن يف الشيخ جراح مبدينة القدس املحتلة. 78
 القدس  21/5/2022  حي الشيخ جراحأصيب شاب بجروح، إثر إطالق مستوطن النار عليه يف  79
 طوباس  22/5/2022 : مستوطنون يعتدون عىل ُمزارع ويحتجزون مركبته ومعدات عمل له خالل اقتحام خربة أم الكبيش يف طمون جنويب طوباس 80
 األغوار الشاملية 22/5/2022 يواصل مستوطنون، ومنذ شهر تقريبا، تجريف أراٍض يف خربة الفارسية باألغوار الشاملية. 81
 الخليل  22/5/2022 أزال مستوطنون، خيمة سكنية يف خربة املرتبة، رشق يطا جنوب الخليل، ورسقوا محتوياتها. 82
 نابلس  22/5/2022 أصيب فتيان، بعد أن اعتدى مستوطنون عليهام يف قرية قرصة  83
 نابلس  23/5/2022 قرب منطقة املسعودي أصيب رضيع خالل مهاجمة مجموعة من املستوطنني مركبات املواطنني،  84
 القدس  23/5/2022 مستوطن يؤدي طقوًسا تلمودية عند باب السلسلة، أحد أبواب املسجد األقىص 85
 القدس  23/5/2022 مستوطن اقتحموا املسجد األقىص 100 86
 نابلس  24/5/2022 أصيب ستة مواطنني خالل هجوم للمستوطنني عىل قرية برقة  87
 نابلس  24/5/2022 هاجم مستوطنون، خان اللنب الرشقية جنوب نابلس. 88
 الخليل  24/5/2022 تجمع مستوطنون مسلحون، عىل الشارع االلتفاقي رشق الخليل، وأوقفوا حركة السري. 89
 نابلس  24/5/2022 الرشقية يف مدينة نابلس، لتأمني اقتحام املستوطينني.اقتحمت املنطقة  90
رام الله، كام وحطموا نوافذ مسجد وزجاج جرافة يف  -أحرق مستوطنون مركبة بالقرب من حاجز زعرتة العسكري املقام عىل طريق نابلس 91

 بلدة عوريف  وهاجموا منازل املواطنني يف بلدة بورين 
 نابلس  25/5/2022

ومجموعة من املستوطنني عىل الرعاة يف منطقة "العني البيضا" رشق يطا، ومنعتهم من الرعي وطاردت قطعان  اعتدت قوات االحتالل 92
 ماشيتهم.

 الخليل 25/5/2022

 نابلس  25/5/2022 مستوطنون ينظمون مسرية ويرفعون األعالم اإلرسائيلية يف بلدة حوارة جنوب نابلس 93
 نابلس  26/5/2022 منازل املواطنني يف بلدة برقةهاجم مستوطنون، 94
 القدس  26/5/2022 مستوطنون يرفعون أعالم االحتالل يف محيط باب العامود بالقدس 95
 جنني  26/5/2022 ستهداف قوات االحتالل املتواجدة قرب منتزه البستان عىل شارع النارصة شامل جنني بعبوات محلية الصنع والرصاص 96
 جنني  26/5/2022 استهداف حاجز الجلمة شامل جنني بعبوة محلية الصنع 97
 القدس  27/5/2022 ستوطنون بحامية االحتالل يقتحمون مقربة الصديق مبدينة عرابة البطوف بالجليل 98
عملهم يف أراضيهم الواقعة  الرصاص صوب مزارعي قرية شوفة جنوب رشق طولكرم، أثناءق مستوطنو مستوطنة "أفني حيفتس"،أطل 99

 مبحاذاة املستوطنة املقامة عىل أرايض قرى: شوفة، وكفا، وكفر اللبد، والحفايص.
 طولكرم  27/5/2022

 القدس  27/5/2022 صادق رئيس وزراء االحتالل عىل فعاليات مسرية اإلعالم يف القدس املحتلة، وذلك عقب مشاورات أمنية مع قادة الرشطة وأجهزة األمن. 100
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أصيب عدد من املواطنني بالرصاص املعدين املغلف باملطاط وباالختناق ، خالل تصديهم لهجوم شنه عرشات املستوطنني عىل منازل  101
 ومنشآت بالقرب من مدخل برقة شامل 

 نابلس  27/5/2022

 نابلس  27/5/2022 نابلس.هاجم مستوطنون، مركبات املواطنني، وسط أعامل عربدة، وسط بلدة حوارة جنوب  102
 الخليل  27/5/2022 اعتدت مجموعة من املستوطنني، عىل أطفال أثناء لعبهم بالقرب من منازلهم يف حارة الجعربي يف البلدة القدمية من مدينة الخليل. 103
 نابلس  28/5/2022 مركبات املواطنني جنوب نابلس. هاجم عدد من املستوطنني  104
 طولكرم  28/5/2022 مستوطنون، محتويات مخزن زراعي يف قرية شوفة جنوب رشق طولكرم.دمر  105
نظم مستوطنون، مسرية استفزازية يف طريق باب الواد بالبلدة القدمية من مدينة القدس املحتلة، وجددوا اقتحامهم ملنطقة باب األسباط  106

 باملدينة.
 الخليل 28/5/2022

 القدس  28/5/2022 الواد يف القدس  شارع يف التجارية املحالت عىل ا اعتدى مستوطنون 107
 نابلس  28/5/2022 أصيب، شاب بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، خالل تصدي األهايل لهجوم مستوطنني عىل بلدة حوارة 108
 القدس  28/5/2022 تحت حامية رشطة االحتالل اإلرسائييل.اقتحم عرشات املستوطنني، منطقة باب العمود بالقدس املحتلة، يف مسرية استفزازية  109
 الخليل  28/5/2022 مستوطنون يهاجمون منازل املواطنني يف منطقة شارع الشاللة مبدينة الخليل 110
 القدس  28/5/2022 مستوطنون يؤدون طقوساً قرب باب األسباط 111
 نابلس  28/5/2022 مستوطنني الحجارة عىل مركبتها.إصابة سيّدة من بيتا جنوب نابلس بعد إلقاء  112
 القدس  28/5/2022 مستو.طنون يُغنون قرب باب القطانني داخل البلدة القدمية يف القدس 113
 القدس  28/5/2022 مسرية للمستوطنني يف باب العامود بالقدس 114
 القدس  28/5/2022 مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية عند باب القطانني بالقدس. 115

 القدس  29/5/2022 مستوطنون يؤدون صالوات أمام باب الحديد أحد أبواب املسجد األقىص. 116
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