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 رصد ومتابعة
 2022 / يونيوحزيران يف االرسائيلية االنتهاكات

 اانتهاكً 475
  

 فريق اإلعداد:
 سندس قرعان، وروال حسنني رصد ومتابعة:

 ساري عرايب إرشاف ومراجعة:
 
 

ا نفذه االحتالل ومستوطنوه ضد انتهاكً 475 ،2022 / يونيوحزيران شهررصد مركز القدس للدراسات، خالل 
والتي اشتملت عىل الحواجز الدامئة وما يتبعها من تقطيع أوصال مدن الضفة، والحواجز  الفلسطينيني وممتلكاتهم،

وغري العسكرية الطيارة، وإغالق طرق رئيسة وحيوية وقرى، وهدم منشآت ومصادرة أراٍض، ورسقة أموال خاصة، 
 .ذلك من االنتهاكات

 
 

 
 املحافظة التاريخ الحواجز الدامئة الرقم

 طوباس 1/6/2022 أعاقت ، مرور املواطنني عرب حاجز تياسري العسكري رشق طوباس. 1
 الخليل 3/6/2022 وقفة مع اال.سري املرضب خليل عواودة ببلدة اذنا بالخليلنُظمت  2
 جنني 4/6/2022 اء مرورهام عىل حاجز زعرتة.اعتقلت الشابني إحسان غالب حجازي وصهيب ماهر أبو عبيد من جنني، أثن 3
 بيت لحم 4/6/2022 املقديس نور الشلبي عىل حاجز بيت لحم أثناء عودته ملدينة القدس.اعتقلت الناشط  4

سنوات) عىل خلع مالبسه  3أرغم جنود االحتالل املتمركزون عىل حاجز عسكري طورة يف منطقة يعبد الطفل يوسف سند يوسف قبها ( 5
 .الستيالء عليهاوا

 جنني 5/6/2022

 نابلس 5/6/2022 اصابت شاب بالرصاص قرب حاجز بيت فوريك رشق نابلس دون معرفة هويته. 6
 نابلس 6/6/2022 إصابة شاب برصاص االحتالل قرب حاجز بيت فوريك بنابلس 7
 الخليل 6/6/2022 ترقوميا غرب الخليل. حاجزاعتقلت عدداً من العامل عىل  8

ً ا 9  القدس 13/6/2022 عند حاجز مخيم شعفاط شامل القدس املحتلةعتقلت شابا

 الخليل 15/6/2022 اعتقلت شقيقني بعد االعتداء عليهام عىل حاجز الظاهرية العسكري "ميتار" جنوب الخليل. 10
 نابلس 16/6/2022 اغلقت الحاجز املقام عىل مدخل بلدة بيت فوريك  11
بحاالت اختناق، خالل مالحقتهم من قبل قوات االحتالل "اإلرسائييل"، قرب حاجز الطيبة العسكري، جنوب غرب أصيب عدد من العامل  12

 طولكرم، ويف قرية برطعة مبحافظة جنني، وقرب حاجز ترقوميا مبحافظة الخليل.
 طولكرم 19/6/2022

 الخليل 19/6/2022  ريأصيب، عامل برصاص قوات االحتالل، وآخر بكسور، قرب حاجز ترقوميا العسك 13
اعتقلت األسري املحرر محمد أديب موىس بعد ان اوقفت املركبة التي كان يقلها عند الحاجز العسكري يف منطقة "عقبة حسنة" عىل املدخل  14

 بلدة الخرض الرئيس للريف الغريب يف 
 بيت لحم 26/6/2022

 نابلس 26/6/2022 جنني. -أقامته عىل طريق نابلس عىل حاجز عسكري ت األسري املحرر يزن مؤيد السعدياعتقل 15
 جنني 29/6/2022 عرقلت حركة املواطنني عىل حاجز عسكري نصبته عىل مفرتق بلدة عرابة جنوب جنني. 16

 
 *انتهاكات الحواجز الطيار: 

 
 املحافظة التاريخ الحواجز الطيار الرقم

 رام الله  1/6/2022 رام الله.نصبت حاجزا طيارا، قرب حاجز عطارة العسكري شامل  1
 رام الله  3/6/2022 حواجز عسكرية عىل مداخل قرى غرب رام الله إلعاقة وصول جنازة الشهيد عودة محمد صدقة اىل قرية املديةنصبت  2
 هرام الل 6/6/2022 عاما)، عىل حاجز عسكري أقامته قرب قرية كفر مالك 21اعتقلت الشاب جهاد محمد صفا بعريات ( 3
صبت حواجز عسكري عىل مداخل الخليل الشاملية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعري وحلحول، وأوقفت مركبات املواطنني وفتشتها، ودققت ن 4

 يف بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب يف إعاقة مرورهم.
 الخليل  7/6/2022

 الخليل  8/6/2022 أعاقت حركة تنقل املواطنني يف بلدة دورا جنوب الخليل. 5
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اجدها كثفت من تو ، و نصبت حاجزاً عىل مفرتق بلدة عرابة جنوب جنني وأوقف الجنود مركبات املواطنني وفتشوها، ما أدى ألزمة يف املكان 6
 العسكري يف محيط عدد من قرى وبلدات محافظة جنني، ونرشت دورياتها يف سهل مرج ابن عامر.

 جنني  10/6/2022

ية متنقلة يف محيط: جبع، وعرابة، وقباطية، وكثفت من تواجدها العسكري يف أرجاء املحافظة، ونرشت قواتها يف نصبت عدة حواجز عسكر 7
 سهل مرج ابن عامر، واحتجزت عددا من الشبان عىل مفرتق عرابة، وشدّدت من تواجدها العسكري عىل كافة مداخل جنني.

 جنني 11/6/2022

 جنني  13/6/2022 حاجز برطعة اقتادته إىل غرف التفتيش بحجة أنه شتم الجنود املتواجدين عىل احتجزت الطفل حمودي مصطفى عامش، و  8
 بيت لحم  14/6/2022 نصبت حاجزا عسكريا دامئا بني منازل املواطنني يف منطقة "ام ركبة" داخل بلدة الخرض 9
واطنني يف اليوم االخري من االسبوع (الخميس) اثناء عودتهم واعاقت حركة مرور امل قرب مدخل قرية النبي صالح اقامت حاجزا عسكريا  10

 ملنازلهم بالقرى والبلدات املحيطة ما تسبب بازمة خانقة.
 رام الله  17/6/2022

 القدس  19/6/2022 نصبت حاجزا عسكريا عىل مدخل بلدة بدو، شامل غرب القدس املحتلة. 11
 جنني وقرى رشق املحافظة، ورشعت بتوقيف املركبات وتفتيشها والتدقيق يف هويات راكبيها نصبت حواجز عسكرية عىل الطريق الواصلة بني 12

 واستجوابهم.
 القدس  20/6/2022

 جنني  25/6/2022 نابلس-نصبت حاجزا عسكريا مفرتق عرابة الرابط بشارع جنني 13
 رام الله  27/6/2022 نصبت حاجز عىل مدخل بلدة راس كركر وفتشت املركبات املارة. 14
قوات االحتالل املتمركزة عند الحاجز العسكري الذي أقامته عىل مدخل قرية الفخيت منذ نحو شهر، املتضامنني األجانب واحتجزتهم أوقفت  15

 لفرتة من الوقت قبل إطالق رساحهم، بحجة تواجدهم يف منطقة تدريب عسكري.
 الخليل  28/6/2022

شة عىل حاجز عسكري نصبته عىل مدخل البلدة، مشريا إىل أن مواجهات اندلعت يف املنطقة دون أن يبلغ عن اعتقلت الشاب إسالم نضال حامر  16
 إصابات.

 جنني  28/6/2022

يف الفم بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، خالل مواجهات مع جنود االحتالل، نُقل عىل إثرها لتلقي العالج حيث وصفت إصابته  فتى  أصيب 17
 ة.باملستقر 

 أريحا  28/6/2022

 جنني  29/6/2022 متأثرًا بجروحه الخطرية التي أصيب بها خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل فجرًا.استشهد الشاب محمد ماهر مرعي من مخيم جنني، 18

 جنني  29/6/2022  هويات ركابها.ورشع جنود االحتالل بتوقيف املركبات وتفتيشها والتدقيق يف يف قرية طورة  نصبت حاجزا عسكريا 19
 
 
 
 

 *إغالق الطرق وحصار القرى واملدن  :
 

 املحافظة التاريخ إغالق الطرق وحصار القرى واملدن   الرقم
 الخليل  1/6/2022 نصب البوابة الحديدية عىل مدخل مخيم العروبتعيد  1
 جنني 1/6/2022 جميع مداخل بلدة يعبدأغلقت  2
 نابلس  2/6/2022 فرق بلدة بيتا جنوب نابلس، لليوم السابع عىل التوايل.تواصل إغالق م 3
 القدس  3/6/2022 قاتهم الشخصيةسمدخل باب األسباط ومتنع املركبات من املرور وتوقف الشبان بشكل عشوايئ وتدقق ببطاأغلقت  4
 الخليل  6/6/2022 مدخل دورا من جهة الفوار، بزعم وجود جسم مشبوهأغلقت  5
 الخليل  7/6/2022 مدخل البلدة القدمية يف الخليلأغلقت  6
 رام الله  8/6/2022 صادرت مركبة عقب اقتحامها بتونيا 7
 نابلس  11/6/2022 اغلقت حاجز بلديت بيت فوريك بيت دجن رشق نابلس، ما ادى الزمة مرورية خانقة يف املكان. 8

 قلقيلية 12/6/2022 ه عىل حاجز طيار بالقرب من البلدة.اعتقلت الشاب أحمد رائد برهم ، أثناء مرور  9

أغلقت مقطعا من شارع رام الله نابلس أمام مدخل مخيم الجلزون بالكامل، الستكامل بناء جدار الفصل والضم يف محيط ما تسمى مبستوطنة  10
 "بيت ايل".

 رام الله  14/6/2022

 القدس 16/6/2022 امل رشق القدس املحتلة، التي يسلكها املواطنون نظرا إلغالق املدخل الرشقي الرئييس للبلدة.أغلقت عددا من الطرق الفرعية يف بلدة حزما ش 11
 رام الله  16/6/2022 مدخل بلدة عابود شامل غرب رام اللهأغلقت  12
 رام الله  18/6/2022 بيت ايل.مدخل مخيم الجلزون شامل رام الله، الستكامل بناء جدار الفصل بني املخيم ومستوطنة  أغلقت  13
 بيت لحم  20/6/2022 ومنعت دخول وخروج املواطنني.أغلقت املداخل الرئيسية لقرية حوسان  14
 رام الله  21/6/2022 لليوم الرابع عرش عىل التوايل  واصلت اغالق مدخل قرية عابود الرئييس غرب رام الله 15
كميًنا لدى وصول مركبة من نوع  تنصب، و ع املؤدية للمنطقة بشكل مباغت، وأقامت حاجزًا عسكريًاأغلقت محيط مفرق بلدة عرابة والشوار  16

 يركبونها  أربعة شبانوأعتقلت  بولو للمنطقة
 جنني  25/6/2022

 رام الله  27/6/2022 اغلقت مدخل مخيم الجلزون شامل رام الله إلستكامل بناء الجدار املحيط مبستوطنة "بيت إيل". 17
 رام الله 30/6/2022 أغلقت دخل مخيم الجلزون شامل رام الله، ومنعت مركبات املواطنني من املرور. 18
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 *الرسقات واملصادرة : 
 

 املحافظة التاريخ   الرسقات واملصادرة  الرقم
 الشاملية األغوار  1/6/2022 استولت عىل جرارات زراعية ومركبات خاصة يف عدة مناطق باألغوار الشاملية. 1
 الخليل  2/6/2022 استولت عىل جرافة يف مسافر يطا  2
 طوباس  4/6/2022 استولت عىل مركبة خاصة ألحد املواطنني يف خربة ابزيق  3
 رام الله  8/6/2022 مركبة عقب اقتحام بيتونيا استولت عىل  4
 -- 16/6/2022 الدهم التي نفذها، كام وادعى انه صادر اسلحة.ألف شيكل خالل عمليات  100استوىل جيش االحتالل خالل ذلك عىل نحو  5
 نابلس 30/6/2022 استولت عىل مركبة ومبلغ من املال عقب اقتحام منزل أسري محرر يف بلدة جامعني  6

 
 

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

 املحافظة لتاريخا إطالق نار، اصابات، توغل الرقم
استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود االحتالل قرب العروب شامل الخليل، اخرتقت الرصاصة  1

 صدرها من الجهة اليرسى (تحت اإلبط)، وخرجت من الجهة اليمنى.
 الخليل  1/6/2022

 نابلس  1/6/2022 ، واعتقل أربعة شبان، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل واملستوطنني، يف بلدة حوارةعدد من املواطنني بحاالت اختناق أصيب 2
 غزة  1/6/2022 أطلقت نريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز املسيل للدموع تجاه منازل املواطنني ، يف منطقة النعامية 3
 غزة  1/6/2022 تأثرًا بجروحه التي أصيب بها قبل عام خالل معركة "سيف القدس".م استشهد الشاب يارس املرصي، اليوم  4

 جنني 1/6/2022 آخرون بالرصاص الحي، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف بلدة يعبد  6استشهد شاب، وأصيب  5
 الخليل  1/6/2022 وع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل يف مخيم العروب أصيب ثالثة شبان بالرصاص الحي، والعرشات باالختناق بالغاز املسيل للدم 6
 الخليل  1/6/2022 عىل مشيعني جثامن الصحفية غفران وراسنةاعتدت قوات االحتالل  7
 بيت لحم  2/6/2022 استشهد االسري املحرر امين محيسن، برصاص االحتالل يف مخيم الدهيشة  8
 قلقيلية  2/6/2022 ين املغلف باملطاط، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل، يف بلدة عزون أصيب شاب بالرصاص املعد 9
 رام الله  2/6/2022 أصيب شاب برصاص قوات االحتالل ا، خالل مواجهات اندلعت يف قرية النبي صالح ، عقب تصدي األهايل لهجوم شنه مستوطنون. 10
 غزة  2/6/2022 ائييل، مراكب الصيادين شامل قطاع غزة وسط إطالق النار وقنابل الغاز املسيل للدموع تجاهها.الحقت بحرية االحتالل اإلرس  11
 سجن  3/6/2022 يف سجن "رميون"  3اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل تقتحم  قسم  12
االختناق، خالل قمع جيش االحتالل اإلرسائييل مسرية كفر قدوم األسبوعية أصيب ثالثة شبان بالرصاص املعدين املغلف باملطاط والعرشات ب 13

 املناهضة لالستيطان.
 قلقيلية  3/6/2022

 الخليل  3/6/2022 أمرأصيب عرشات املواطنني باالختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل ، يف بلدة بيت  14
 غزة  3/6/2022 سيل للدموع تجاه الصيادين يف بحر رفح أطلقت نريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز امل 15
إثر استنشاقهم الغاز املسيل للدموع، أطلقه جيش االحتالل خالل قمع فعالية رفضا ملخطط  أصيب عرشات املواطنني واملتضامنني باالختناق 16

 التهجري والتوسع االستيطاين مبسافر يطا 
 الخليل  4/6/2022

 غزة  4/6/2022 قوات االحتالل املعدين، اثر استهدافهم من قبل بحرية االحتالل يف بحر شامل قطاع غزة.  صبرصاأصيب صيادان،  17
 القدس 5/6/2022 أغلقت املصىل القبيل بالسالسل تزامنا مع اقتحام عرشات املستوطنني باحات املسجد األقىص. 18
 غزة 5/6/2022 دموع رشق محافظتي رفح جنوب قطاع غزة والوسطى.أطلقت نريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز املسيل لل 19
 القدس  5/6/2022 أزالت األعالم الفلسطينية من عىل األعمدة والجدران يف بلدة صور باهر جنوب رشق القدس املحتلة. 

 القدس  5/6/2022 الرصاص املطاطي تجاه الشبان املرابطني يف املصىل القبيل داخل املسجد األقىص املبارك.أطلقت  20
) يف سجن "رميون"، ونقلت مجموعة من األرسى 4اقتحمت قوات القمع "املتسادا" التابعة إلدارة سجون االحتالل اإلرسائييل، اليوم االثنني، قسم ( 21

 إىل الزنازين.
 سجن 6/6/2022

 طوباس  6/6/2022 عسكري رشق طوباس.قمعت مسرية متوجهة من طوباس إىل األغوار الشاملية، وذلك عىل حاجز تياسري ال 22
 رام الله  6/6/2022 اصيب شاب برصاص االحتالل خالل مواجهات مع الشبان يف قرية النبي صالح شامل غرب رام الله. 23
 جنني  6/6/2022 اعتدت بالرضب عىل شاب من األشخاص ذوي اإلعاقة قرب جنني. 24
 جنني 7/6/2022 عنرصي غرب جنني.الحقت عددا من العامل قرب جدار الفصل ال 25
 نابلس  7/6/2022 منعت مواطنني من استصالح أراضيهم جنوب نابلس. 26
 غزة  7/6/2022 توغلت عدة آليات االحتالل العسكرية ، ، شامل قطاع غزة وقامت بأعامل تجريف وتخريب يف املكان. 27
اب لساعات طويلة يف مشفى سوروكا، اثناء زيارتها لوالدة األسري الجريح عبد الرحمن احتجزت رشطة االحتالل يف برئ السبع الصحفية صابرين دي 28

 الدراويش، لتطلق رساحها بعد ذلك عىل ان متثل للتحقيق اليوم االربعاء يف برئ السبع، بحجة ان التصوير الصحفي يف مشفى سوروكا، ممنوع
 الداخل املحتل  8/6/2022

 غزة  8/6/2022 شامل رشق غزة. الل اإلرسائييلتوغلت آليات ودبابات االحت 29
 غزة  8/6/2022 أطلقت بحرية االحتالل ، نريان رشاشاتها وقنابل الغاز املسيل للدموع وقنابل اإلنارة يف بحر جنوب قطاع غزة. 30
 بيت لحم  8/6/2022 ئييل يف قرية حوسان أصيب عرشات املواطنني باالختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسا 31
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 غزة  8/6/2022 أطلقت نريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز املسيل للدموع رشق محافظة خان يونس. 32
 سجن  8/6/2022 للمطالبة بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري تحت شعار قرارنا حرية. 159االحتالل لليوم ألرسى اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم  33
 نابلس  9/6/2022 أصيب شاب برصاص االحتالل، خالل اقتحامها مدينة نابلس. 34
 جنني  9/6/2022 أصيب ثالثة شبان بالرصاص الحي، خالل اقتحام قوات االحتالل مدينة جنني ومخيمها، واندالع مواجهات. 35
 الخليل  9/6/2022 حول شامل الخليل.استشهاد الشاب محمود فايز ابو عيهور برصاص االحتالل يف حل 36
 قلقيلية  9/6/2022 خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل، يف بلدة جيوس أصيب شاب بالرصاص الحي، 37
 الخليل  9/6/2022 أصيب شاب بالرصاص الحي وآخر بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، يف مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف بلدة حلحول  38
 رام الله  9/6/2022 إصابة شاب خالل املـواجــهات مع االحتالل يف قرية النبي صالح شامل غرب رام الله 39
 قلقيلية 9/6/2022 وقفة منددة باعتداءات املستوطنني قرب قرية عزبة الطبيب رشق قلقيلية قمعت 40
ئات يف املنطقة، حيث أتت النريان عىل م حتالل جراء قنابل مضيئة أطلقتها قوات اال ،رايض قرية رمانة غرب مدينة جننياندلع حريق كبري يف أ 41

 أشجار الزيتون.
 جنني  10/6/2022

يوم من سجن " الرملة" مجدًدا إىل املستشفى بعد تدهور خطري طرأ عىل وضعه  100نقلت املعتقل خليل عواودة املرضب عن الطعام منذ  42
 الصحي.

 سجن  10/6/2022

 نابلس  10/6/2022 دجنأصيب عدد من املواطنني، خالل مواجهات مع قوات االحتالل يف بلدة بيتا وقرية بيت  43
شبان بالرصاص املعدين املغلف باملطاط والعرشات باالختناق خالل قمع قوات االحتالل اإلرسائييل ملسرية كفر قدوم األسبوعية املناهضة  7أصيب  44

 ، والتي انطلقت تنديًدا باستمرار اعتداءات االحتالل املختلفة بحق شعبنا يف كافة محافظات الوطن.لالستيطان رشق قلقيلية
 قلقيلية  10/6/2022

 غزة  10/6/2022 حارصت زوارق بحرية االحتالل اإلرسائييل، اليوم الجمعة، مركبي صيد يف بحر شامل قطاع غزة.  45
خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل وسط جة استنشاق الغاز املسيل للدموع،تناق نتيأصيب شاب بالرصاص، والعرشات بحاالت اخ 46

 مدينة الخليل.
 الخليل  10/6/2022

يل منظمت حركة الجهاد اإلسالمي مبشاركة القوى الوطنية واالسالمية يف جنني مهرجاناً تأبينياً يف ذكرى استشهاد مؤسس كتيبة جنني الشهيد ج 47
 .العموري

 جنني  10/6/2022

 جنني  11/6/2022 الحقت عرشات العامل قرب جدار الفصل العنرصي غرب جنني. 48
 غزة. 11/6/2022 جراء استهدافهم من قبل قوات االحتالل اإلرسائييل رشق مدينة غزة. دد من املزارعني، بحاالت اختناق،أصيب ع 49
 جنني  11/6/2022 تأثرا بإصابته برصاص االحتالل يف يعبد قبل أقل من شهر.استشهد األسري املحرر والجريح سميح عامرنة، م 50
 غزة  11/6/2022 حارصت زوارق بحرية االحتالل، مركب صيد شامل قطاع غزة. 51

 غزة  11/6/2022 الحقت مراكب الصيادين و أطلقت النار تجاههم يف عرض بحر رفح جنوب قطاع غزة. 52
 طولكرم  12/6/2022 ب جدار الضم والتوسع العنرصي غرب مدينة طولكرم.الحقت عرشات العامل قر  53
 غزة  12/6/2022 هاجمت زوارق بحرية االحتالل مراكب الصيادين بالرصاص وفتحت عليهم خراطيم املياه وألحقت أرضاراً بأحدها قبالة شاطئ بحر مدينة غزة. 54
، احتجاجاً عىل اعتقاله 102الخليل، تضامناً مع األسري خليل عواودة املرضب عن الطعام لليوم الــ  عم اإلرضاب الشامل اليوم األحد، بلدة إذنا غريب 55

 اإلداري.
 سجن  12/6/2022

 الخليل  12/6/2022 منعت وزارة األوقاف وإدارة الحرم اإلبراهيمي الرشيف من إدخال مياه الرشب إىل داخل الحرم. 56
، يف بلدة شجرة زيتون تعود للمواطنني عيىس أحمد صالح وداود صالح 95باطن املعيص جنوب البلدة، واقتلعت جرفت أربعة دومنات يف منطقة  57

 خرض 
 بيت لحم  12/6/2022

 بيت لحم  12/6/2022 قوات االحتالل تجرف أراض زراعية وتقتلع عرشات أشجار الزيتون يف قرية الجبعة غرب بيت لحم. 58

 نابلس  14/6/2022 الل يف نابلس خالل مواجهات مع قوات االحتالل التي اقتحمت منطقة خلة العامود باملدينة اصيب شابان برصاص االحت 59
يف  لأصيب عدد من املزارعني، بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز املسيل للدموع الذي أطلقته قوات االحتالل اإلرسائييل تجاههم خالل العم 60

 لدة بيت حانون شامل قطاع غزة.أراضيهم الزراعية رشق ب
 غزة  14/6/2022

 جنني  14/6/2022 وحدات القمع اإلرسائيلية الخاصة "مياز" و"درور" سجن "هداريم" منذ ساعات الفجر األوىل ومل تغادره حتى الساعة الخامسة مساء. اقتحمت 61
 غزة  15/6/2022 اع غزة.أطلقت نريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز املسيل للدموع شامل قط 62
 غزة  16/6/2022 صيادين، برصاص زوارق االحتالل الحربية التي الحقت مراكبهم قبالة سواحل مدينة غزة. 3أصيب  63
 القدس 16/6/2022 قنابل الغاز خالل مواجهات اندلعت يف رشق القدس املحتلة. جراء إلقاء قوات االحتالل طفل باالختناق أصيب، 64
 106لليوم  ارضابه املفتوح عن الطعام  خليل عواودةاألسري  يواصل 65

 73لليوم  ارضابه املفتوح عن الطعام  رائد ريان يواصل األسري
 24اليوم  ارضابه املفتوح عن الطعام  هاين بشارات يواصل األسري
 16لليوم  ارضابه املفتوح عن الطعام  يعقوب القادري يواصل األسري
 11لليوم  ارضابه املفتوح عن الطعام  لزبيديزكريا ا يواصل األسري
 8لليوم  ارضابه املفتوح عن الطعام  عبد الله الربغويث يواصل األسري
 لليوم الثالث ارضابه املفتوح عن الطعام محمد نوارة  يواصل األسري

 سجن  16/6/2022

 جنني 17/6/2022 ثالثة شبان يف مدينة جنني، بالضفة الغربية. أعدمت 66
 نابلس  17/6/2022 بورين باالختناق خالل مواجهات يف  ١٥نحو خمسة مواطنني برصاص االحتالل املطاطي، وأصيب، 67
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 استدعت قوات االحتالل املتمركزة عن مدخل قرية النبي صالح شامل غرب رام الله، صباح اليوم،  وحدة من هندسة املتفجرات، وقامت بتفجري  68
تداول انها اكواع متفجرة محلية الصنع) قرب البوابة التي يقيمها االحتالل هناك، وقامت بتفجريها بعد ان اغلقت اجسام ( مل تعرف ماهيتها وي

 املكان.

 رام الله  17/6/2022

 سكان منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بأنه سيجري تدريبات عسكرية بنريان حية بني بيوت قرى جنوب الخليل، وأن التدريب سيستمرأبلغت  69
 "ليسوا مطالبني مبغادرة بيوتهم". وأن السكان ملدة شهر، 

 الخليل  17/6/2022

مواطنني بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، والعرشات باالختناق، خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف بلدة بيتا  4أصيب  70
 جنوب نابلس، وقرية بيت دجن رشقها.

 نابلس  17/6/2022

 قلقيلية  17/6/2022 مواطن برصاص قوات االحتالل املعدين خالل مواجهات يف قرية كفر قدوم  11اصيب  71
 سلفيت  17/6/2022 اعتدت عىل املواطنني يف بلدة كفر الديك بقنابل الغاز املسيل للدموع. 72
بة حتالل اإلرسائييل للفعالية الوطنية األسبوعية تحت عنوان "ال لنكأصيب عرشات املواطنني باالختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل قمع قوات اال  73

 جديدة مبسافر يطا".
 الخليل  17/6/2022

 نابلس  17/6/2022 أصيب عدد من املواطنني باالختناق، خالل مواجهات اندلعت مع جيش االحتالل اإلرسائييل واملستوطنني يف قرية قريوت  74
 نابلس  17/6/2022 واجهات مع االحتالل يف محافظة نابلس.شخصا خالل م 80اصيب نحو  75
 غزة  18/6/2022 نريان رشاشاتها وقنابل الغاز املسيل للدموع وقنابل اإلنارة يف بحر جنوب قطاع غزة. أطلقت زوارق بحرية االحتالل، 76
 غزة  18/6/2022 قصفت طائرات االحتالل عدة موقع ونقاط رصد تابعة للمقاومة يف قطاع غزة. 77
 غزة  18/6/2022 أطلقت بحرية االحتالل نريان رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين يف بحر شامل قطاع غزة. 78
 الخليل  18/6/2022 اغلقت محال تجارية يف الخليل. 79
 الخليل  18/6/2022 منعت مواطنني من دخول أراضيهم يف بلدة ترقوميا  80
 الخليل  18/6/2022 نني باالختناق جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز يف حارة جابر رشق مدينة الخليل.أصيب عدد من املواط 81
 غزة  19/6/2022 أطلقت بحرية االحتالل اإلرسائييل، نريان رشاشاتها الثقيلة صوب مراكب الصيادين يف بحر شامل قطاع غزة. 82
من سكان قرية رصة غرب نابلس برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل استشهاد العامل نبيل أحمد سليم غانم   83

 العنرصي.
 نابلس  19/6/2022

 غزة  19/6/2022 توغلت آليات االحتالل، يف أرايض املواطنني الزراعية، رشق بلدة بيت حانون شامل قطاع غزة، وسط أعامل تجريف. 84
 بيت لحم  20/6/2022 االحتالل، خالل مواجهات مع قوات االحتالل يف مخيم الدهيشة  أصيب، شابان برصاص 85
 غزة  21/6/2022 توغلت عدة آليات عسكرية "إرسائيلية"، شامل قطاع غزةوقامت بأعامل تجريف وتخريب يف ممتلكات املواطنني الزراعية. 86
 غزة  22/6/2022 جنوب رشق قطاع غزة وسط إطالق للنار والغاز.توغلت عدة آليات وجرافات ودبابات عسكرية إرسائيلية،  87
 غزة  22/6/2022 أشعلت النريان يف أرايض املواطنني الزراعية رشق محافظة غزة. 89
 رام الله  23/6/2022 أصيب شابان برصاص االحتالل، إثر اطالق قوات االحتالل النار عىل مركبة قرب مخيم الجلزون بعد منتصف الليلة املاضية 90
 بيت لحم  23/6/2022 أصيب مواطنان برصاص االحتالل، اصابة احدهام شديدة، وذلك خالل مواجهات اندلعت يف مخيم الدهيشة عقب اقتحام قوات االحتالل املخيم 91
 غزة  23/6/2022 أطلقت زوارق بحرية االحتالل، نريان رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين  92
 قلقيلية  23/6/2022 شاب برصاص االحتالل خالل اقتحام قوات االحتالل ملدينة قلقيلية.اصيب  93

 غزة  23/6/2022 أطلقت زوارق بحرية نريان رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة. 94
 جنني  24/6/2022 يف بلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء ت مع قوات االحتاللأصيب شاب بالرصاص الحي بالساق، والعديد بحاالت االختناق، خالل مواجها 95
 نابلس  24/6/2022 اصيب مسعف ومواطنون أخرون خالل املواجهات مع قوات االحتالل يف قرية بيت دجن رشق نابلس. 96
 قلقيلية  24/6/2022 وكفر قدوم رشق قلقيلية.اصيب عدد من الشبان ة خالل املواجهات املندلعة بني الشبان وقوات االحتالل يف كل من بلديت النبي لياس  97
 نابلس  24/6/2022 إصابة خالل مواجهات مع االحتالل يف عدة قرى بنابلس 82 98
مواطنني بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، والعرشات باالختناق بينهم مراسل تلفزيون فلسطني خالل قمع جيش االحتالل اإلرسائييل،  9صيب أ  99

 قدوم رشق قلقيلية األسبوعية املناهضة لالستيطان. ملسرية كفر
 قلقيلية 24/6/2022

 غزة  24/6/2022 طاردت بحرية االحتالل اإلرسائييل، مراكب الصيادين شامل قطاع غزة، وأطلقت للنار تجاهها. 100
 رام الله  24/6/2022 أصابت الشاب محمد عبد الله الساحر بالرصاص خالل اقتحامها البلدة، ثم اعتقلته. 101
 رام الله  25/6/2022 متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص االحتالل يف وقت سابق من مساء الجمعة، يف بلدة سلواداستشهد الفتى محمد حامد 102
ق االحتالل ، عىل مفرت أصيب العديد من املواطنني بحاالت اختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز املسيل للدموع خالل مواجهات اندلعت مع قوات  103

 بلدة عرابة 
 جنني  25/6/2022

 طولكرم 26/6/2022 صابتني برصاص قوات االحتالل يف األطراف السفلية، قرب حاجز الطيبة غرب طولكرم.إ  104
 طولكرم 26/6/2022 إصابة تعرض لها أحد املواطنني بالرصاص املعدين املغلف باملطاط بالكتف يف مخيم نور شمس. 105
 بيت لحم  26/6/2022 أصيب عرشات املواطنني باالختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف قرية حوسان  106
 غزة  26/6/2022 أطلقت زوارق بحرية نريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز املسيل للدموع وقنابل اإلنارة تجاه الصيادين جنوب قطاع غزة. 107
بشكل رسيع، وباتت يف مرحلة حرجة وخطرية، رغم خضوعه لثالث جلسات عالج  الحالة الصحية لألسري املصاب بالرسطان نارص أبو حميد تدهور  108

 كياموي".
 سجن  28/6/2022

 سجن  28/6/2022 "عسقالن".يف القسم الوحيد الذي يقبع فيه األرسى يف سجن  2غرفة  ات القمع التابعة إلدارة السجون قو اقتحمت  109
 غزة  28/6/2022 نوب غزة جأطلقت زوارق بحرية االحتالل نريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز املسيل للدموع، وفتحت خراطيم املياه تجاه مراكب الصيادين  110
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 غزة  29/6/2022 فّجرت بحرية االحتالل "اإلرسائييل" الحربية، مركب صيد قبالة شاطئ مدينة رفح  111
 نابلس  30/6/2022 مواطنا برصاص االحتالل الحي واملطاط خالل مواجهات اندلعت عقب اقتحام عرشات املستوطنني ملقام يوسف  17أصيب، نحو  112
الرصاص عىل سيارة إسعاف اإلغاثة الطبية يف نابلس أطلقت 113  نابلس 30/6/2022 

 
 

 املحافظة التاريخ   اقتحامات  الرقم
 بيت لحم  1/6/2022 وائل أحمد ديريةو  الفتى جامل بسام ديريةاقتحمت بيت فجار واعتقلت  1

 الطفل أحمد سمحان، و الطفل نرص نوفلو ، الطفل مصطفى نوفلو ، الطفل حمزة نوفلاقتحمت قرية رأس كركر واعتقلت  2
 الشاب كامل رشاد صدقة، و الشاب أحمد جهاد صدقةاقتحمت املدية واعتقلت 

 الشاب أحمد يوسف عنقاويبيت سريا واعتقلت  اقتحمت

 رام الله  1/6/2022

 نابلس  1/6/2022 الشاب أمجد الصفدياقتحمت عوريف واعتقلت  3
 الشاب نضال الصباغاقتحمت مخيم جنني واعتقلت  4

 اطننيونرشت القناصة عىل أسطح منازل املواطنني، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب املو اقتحمت يعبد 
 جنني  1/6/2022

 األغوار الشاملية  1/6/2022 مناطق الربج، وامليتة، والفارسية، واستولت عىل أكرث من ستة جرارات، ومركبات خاصة.اقتحمت  5
 منزل املواطن حاتم ابو ريالة، متهيدا لهدمه، للمرة السابعة عىل التوايل.اقتحمت العيساوية  6

االحتالل قنابل الصوت والغاز والرصاص املعدين املغلف باملطاط باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن  أطلقت قواتاقتحمت مخيم شعفاط و 
 اصابات.

 القدس  1/6/2022

ثالث غرف سكنية، وأربع خيام، وبيتا متنقال "بركسا" لألعالف وحظريتني للامشية، كام واستولت عىل ثالث اقتحمت منطقة الفخيت وهدمت  7
 لكيتها لألشقاء محمد وبالل وبشار أبو صبحة.خيام أخرى، تعود م

 عددا من املحال التجارية يف محيط مستشفى دورا الحكومياقتحمت دورا وداهمت 

 الخليل  1/6/2022

 قسلمت اخطارات بوقف العمل والبناء لعرش منشآت، يف املنطقتني الشاملية والرشقية من القرية، بحجة أنها تقع مبناطاقتحمت قرية مردا و  8
 مصنفة (ج).

 سلفيت  1/6/2022

 قلقيلية  1/6/2022 بلدة عزبة الطبيباقتحمت  9
 عيىس شادي معال، و عبد الله نايفاقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت  10

  عيل صالحاقتحمت قرية الخرض واعتقلت 
 اقتحمت بيت فجار 

 بيت لحم  2/6/2022

 ، هيد ضياء حامرشةأحمد حسن حامرشة والد الشاقتحمت يعبد واعتقلت  11
 اقتحمت جنني واعتقلت محمد تركامن 

 جنني  2/6/2022

 نابلس  2/6/2022 وليد عودةاقتحمت حواررة واعتقلت  12
 الخليل  2/6/2022 محمد عيىس الدرابيع، و املحرر حسن دمحان اقتحمت دورا واعتقلت  13
 القدس  2/6/2022 وهدمت محطة الوقود ومحال يف املكان.اقتحمت قرية الرام  14
 طوباس  2/6/2022 منزل األسري إسالم الطوبايس، وعبثت مبحتوياته.اقتحمت طمون وداهمت  15
 قلقيلية  2/6/2022 اقتحمت بلدة عزون  16
 رام الله  3/6/2022 اقتحمت الجانية  17
  بيت لحم 4/6/2022 املواطن زايد نرصي خليفواعتقلت  وادي شاهني ببيت لحماقتحمت  18
 جنني 4/6/2022 بعد أن داهمت منزله وفتشته. الشاب نجم محمود حمد فشافشةاقتحمت بلدة جبع واعتقلت  19
 الخليل  4/6/2022 شامل الخليل اعتقلت قوات االحتالل املواطن خليل شحادة عليان، بعد دهم منزله وتفتيشه يف املخيم.اقتحمت مخيم  20
 طوباس  4/6/2022 داهمت خيام املواطن مهند الغبية، واستولت عىل مركبته الخاصة.وداهمت  اقتحمت منطقة ابزيق شامل طوباس 21
 القدس  4/6/2022 عتقلت الشاب املقديس مصعب العبيد عقب اقتحام منزل ذويه، يف طريق الواد اقتحمت البلدة القدمية يف القدس وا 22
 هاالعسكري يف محيط بلديت السيلة الحربية واليامون غرب املدينة.قرى الطيبة وعانني وزبوبا، وكثفت من تواجد اقتحمت 23

 اقتحمت مخيم  جنني 
 جنني  5/6/2022

 قتادة نارص شوشة، وبدوي طارق حاممرة، ومحمد فؤاد حاممرة، ومنترص محمود شوشةاقتحمت قرية حوسان واعتقلت  24
 األسري املحرر سامي عوض عطا اللهاقتحمت قرية حرمله واعتقلت 

 داهمت منزل األسري عيل محمد حسن رشايدة، وفتشته واحتجزت ساكنيه، قبل أن تعتقل شقيقه أمين. اقتحمت قرية الرشايدة واعتقلت 

 بيت لحم  6/6/2022

 األسري املحرر يارس البدرساوي من منزلهاقتحمت شارع القدس يف نابلس واعتقلت  26
 اقتحمت قريتي كفر قليل، وسامل

 نابلس  6/6/2022

 الخليل  6/6/2022 املحرر مثنى عمر القواسمي، والطفل عدي برقان، و يزن الرجبي، ومعمر الرجبي.اقتحمت الخليل واعتقلت  27
 رام الله  6/6/2022 ريحان ريحان اقتحمت مخيم االمعري واعتقلت  28
 بلدة سلواناقتحمت  29

 راس خميس يف مخيم شعفاطاقتحمت 
 القدس  6/6/2022

 النقب 7/6/2022 . 202مت العراقيب صباح اليوم وهدمت بيوتها للمرة اقتح 30
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 اعتقلت جهاد عيىس معايل ، ويوسف الياس رساحنة، والياس محمد رساحنةاقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت  31
 عبد كامل عيد الكامل  بعد دهم منزلهاقتحمت بيت لحم واعتقلت 

 عيبات بالغا ملراجعة مخابراتهاسلمت الشاب رائد موىس شاقتحمت بيت ساحور 

 بيت لحم  7/6/2022

 نابلس  7/6/2022 ملواطنني باسل حاممي ومهدي املرصيواعتقلت  منطقتي املخفية وخلة العاموداقتحمت  32
 األسريين املحررين شاهر الحيحاقتحمت صوريف واعتقلت  33

 ثائر حالحلةاقتحمت بلدة خاراس واعتقلت 
 الطفل عبد الله رشيف غيثت اقتحمت الخليل واعتقل

 الشاب عبد الله خليل زياداتاقتحمت بلدة بني نعيم واعتقلت 
 لشابني حمد محمد حمد أبو عياش ، وعبيدة غازي حسن عادياقتحمت بلدة بيت أمر واعتقلت ا

 الخليل  7/6/2022

 حمودالشقيقان موىس ومروان هيثم مصطفى، والشبان داود ماقتحمت العيساوية واعتقلت  34
 نسيم قليباقتحمت بلدة الطور واعتقلت 

 محمود عيل حسناقتحمت حي وادي الجوز واعتقلت 
 وأزالت علم فلسطني من شوارعها.اقتحمت بلدة صورباهر 

 اقتحمت مخيم قلنديا 

 القدس  7/6/2022

 طولكرم  8/6/2022 االسري املحرر رأفت ناصيف اقتحمت طولكرم واعتقلت  35
 محمد تركامناعتقلت اقتحمت جنني و  36

 ألسري املحرر أحمد طالب أبو بكرو  نارص بعجاوياقتحمت يعبد واعتقلت 
 جنني  8/6/2022

 محمد عبد الله النعسان، و مؤيد أبو عزيزةاقتحمت املغيري واعتقلت  37
 ألسري املحرر عبد اللطيف الرمياوياقتحمت بيت رميا واعتقلت 

 ةحسني محمد عمري اقتحمت نعلني واعتقلت 
 شبان وتصادر مركبة 3اقتحمت بيتونيا واعتقلت 

 رام الله  8/6/2022

 األسري املحرر سنان أبو عايشاقتحمت روجيب واعتقلت  38
 األسري املحرر نضال خلف الحج محمداقتحمت بيت دجن واعتقلت 

 ساهر مسعود، و عميد قدورةاقتحمت نابلس واعتقلت 

 نابلس  8/6/2022

 أريحا  8/6/2022 أيرس السمهوريعتقلت اقتحمت مخيم جرب وا 39
 الخليل  8/6/2022 عبد الله أبو هشهش اقتحمت مخيم الفوار واعتقلت  40
 بيت لحم  8/6/2022 الفتى كامل عامد ديرية، و محمد حسن ديريةاقتحمت بيت فجار واعتقلت  41
 طوباس  8/6/2022 أنس غالب أبو دواس، و أرشف رائد دراغمةاقتحمت طوباس واعتقلت  42
 استكملت ازالة األعالم الفلسطينية املرفوعة فوق عدد من املنازل واملحال التجارية يف صور باهر. و بلديت صور باهر والعيسويةاقتحمت  43

حو نعامرة سكنية يف حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب املسجد األقىص املبارك، وأخذت مقاسات عامرة سكنية، أنذرت ساكنيها قبل اقتحمت
 أسبوع بإخالئها متهيًدا لهدمها، بحجة البناء دون ترخيص.

 اقتحمت بلدة سلوان  

 القدس  8/6/2022

 .أحمد هيثم محمود، و منصور محمود، و إبراهيم درباس ، ومنري عليان، و يوسف علياناقتحمت مناطق متفرقة يف القدس واعتقلت  44
 مد الفرياوياالسري املحرر مح اقتحمت البلدة القدمية واعتقلت 

 اقتحمت مخيم شعفاط 

 القدس  9/6/2022

 نابلس  9/6/2022  أمري باسل الهندياقتحمت تل واعتقلت  45
 طوباس 9/6/2022 جهاد حمزة بني عودة، و مصطفى جالل بشاراتاقتحمت طمون واعتقلت  46
 أمني بسام جرابعة اقتحمت بيتني واعتقلت  47

 جاد أحمد ملش اقتحمت املزرعة الغربية واعتقلت 
 رام الله  9/6/2022

 .عيل محمود القييس، و املحرر مصعب الحرصي اقتحمت طولكرم واعتقلت  48
 محمد محمود قييساقتحمت مخيم نور واعتقلت 

 طولكرم  9/6/2022

 عبد الله رفعت العواودةاقتحمت قرية كرمة واعتقلت  49
 محمد رمزي العالمياقتحمت بيت أمر واعتقلت 
 اقتحمت قريتي رامني وشوف

 محل رصافة باللحاماقتحمت حلحول وأغلقت 

 الخليل  9/6/2022

ومخيمها من كافة الجهات، وانترشت يف املنطقة التي توجد فيها شقة عائلة الشهيد رعد خازم منفذ عملية ديزنكوف، التي اقتحمت جنني  50
ملباين، وسط اطالق للرصاص وقنابل الصوت والغاز، ما أدى اىل اندالع مواجهات اصدر االحتالل قرارا بهدمها، ونرشت القناصة عىل اسطح ا

 تخللها اطالق مسلحني النار نحو دوريات االحتالل.
 ، وصبحي عامد صبيحات إلعاد الشابني أسعد يوسف الرفاعياقتحمت قرية رمانة غرب جنني، ودهمت منازل منفذي عملية 

بوبا، املحاذية لجدار الفصل العنرصي، والحقت العامل اثناء توجههم اىل اماكن عملهم داخل الخط اقتحمت متصل قرى: عانني والطيبة وز 
 االخرض.

 جنني  9/6/2022
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سلمت كل من: محمد رزق، وطارق التعمري من منطقة "جبل املوالح" وسط بيت لحم، وأسيد الورديان، من جبل اقتحمت بيت لحم و  51
 جعة املخابرات للتحقيق، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها .هندازة "رشقا"، استدعاءات ملرا

 بيت لحم  10/6/2022

اقتحمت قرى الجلمة، وعرانة، وعانني، والطيبة، الواقعة مبحاذاة جدار الفصل العنرصي، وأطلقت قنابل صوتية وأخرى غاز مسيلة للدموع،  52
 .1948ايض الـباتجاه العامل لدى محاولتهم الدخول إىل أماكن عملهم يف أر 

 جنني 11/6/2022

 رام الله  11/6/2022 اقتحمت نعلني وداهمت عدة منازل  53
 بيت لحم  11/6/2022 اقتحمت نحالني  54
 اقتحمت فندق "سانت جورج" بالقدس وقامت باعتقال أحد الشبان من هناك. 55

 الشاب أحمد موىس عليان اقتحمت العيساوية واعتقلت 
 املحرر عمرو أبو خضري، ومحمود أبو خضري، وسليامن أبو خضريواعتقلت اقتحمت مخيم شعفاط 

 الشاب مصطفى أبو غزالة من منزلهاقتحمت البلدة القدمية واعتقلت 
 اقتحمت أبو ديس 

 القدس  12/6/2022

 محمد جرب حاميلاقتحمت بيتا واعتقلت  56
 جهاد االقرع، و عز األقرعاقتحمت مخيم عسكر واعتقلت 

 نابلس  13/6/2022

 جنني  13/6/2022 عيل تيسري زكارنة، و سام أبو الرباقتحمت قباطية واعتقلت  57
 أحمد الخاروف، و مصطفى السلطي اقتحمت البرية واعتقلت  58

 عاهد سمرياتاقتحمت سلواد واعتقلت 
 رام الله والبرية  13/6/2022

 الخليل  13/6/2022 عنان أبو عفيفة، و حازم ذياباقتحمت مخيم العروب واعتقلت  59
 والد املحرر قتيبة خليفة اقتحمت بيت لحم واعتقلت  60

 اقتحمت قرية حوسان 
 بيت لحم  13/6/2022

 داهمت منزله ومنزل والده، وفتشتهام وعبثت مبحتوياتهام، واستجوبت ساكنيهام.اقتحمت قباطية و  61
 عن اعتقاالت. اقتحمت قرية عجة وهاجمت منازل املواطنني وفتشتها دون التبليغ

 واعتقلت عدد من الشباناقتحمت جنني 

 جنني  13/6/2022

 القدس  13/6/2022 كام اعتقلت شابا من باب الساهرة بعد االعتداء عليه، اقتحمت بلدة سلوان واعتقلت الشاب وسام دعنا من حي مراغة 62
 زوجة األسري زياد خليفاقتحمت بيت لحم واعتقلت  63

 الفتى إبراهيم وليد صباح ت اقتحمت تقوع واعتقل
 بيت لحم  14/6/2022

 املحرر أحمد أبو راساقتحمت دورا الخليل واعتقلت  64
 رامي حدوشواعتقلت  صوريفاقتحمت 

 الخليل  14/6/2022

 أريحا  14/6/2022 سائد حسنياقتحمت مخيم عقبة جرب واعتقلت  65
 رام الله  14/6/2022 مجد الخواجا اقتحمت رام الله واعتقلت  66
 أحمد صالح الرفاعي، و ميرسة أبو صويصاقتحمت رمانه واعتقلت  67

 إياد العكة، و عبد الرحمن ستيتيةاقتحمت نابلس واعتقلت 
 جنني  14/6/2022

 نابلس  14/6/2022 مثنى بدير، و خالد بديراقتحمت فرعون واعتقلت  68
 القدس  14/6/2022 ارع البلدة.برفقة مركبات رشطية وانترشت يف شو اقتحمت العيساوية  69
 اقتحمت قرية الرام  70

 حي الصلعة ببلدة جبل املكرباقتحمت 
 القدس  15/6/2022

 جنني  15/6/2022 عضو اللجنة الشعبية يف مدينة عرابة البطوف بالداخل الفلسطيني املحتل مجدي خطيب وزوجته.اقتحمت مدينة عرابة  واعتقلت  71
 الخليل  15/6/2022 الخليل، ما أدى إىل اندالع مواجهات بني الشبان وجنود االحتالل.اقتحمت وسط مدينة  72
 سلفيت  15/6/2022 لتأمني اقتحام املستوطنني ملقامات إسالمية؛ ألداء طقوس تلمودية داخلها. اقتحمت قرية كفل حارس  73
 ، كام واعتقلت الشاب أمجداقتحام منزليهام يف الحي الرشقي بطولكرم واعتقلت الشابني إسالم أبو شنب ومحمد أبو ليفة عق اقتحمت 74

 الهمرشي عقب اقتحام منزله بالحي ذاته.
 طولكرم 16/6/2022

 قلقيلية  16/6/2022 الشابني محمد رجب جمعة و أحمد عبد الفتاح جمعة عقب اقتحام منزليهام.اقتحمت كفر قدوم واعتقلت  75
 الشاب سامل ماهر الرجبي س واعتقلت اقتحمت  مناطق متفرقة يف القد 76

 .اعتقلت الشابني معتز ويزن الرجبي من حي بطن الهوى، و اقتحمت سلوان وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه املواطنني ومنازلهم هناك
 القدس  16/6/2022

 وسيم وليد سالمة، بعد دهم منزلةاقتحمت مخيم عايدة واعتقلت  77
 بالبلدة  منازل مأهولة، وغرفة زراعية، وإزالة حظرية أغنام، ووقف العمل يف أساسات بناء 3بوقف البناء يف اقتحمت بلدة الخرض وأخطرت 

 بيت لحم  16/6/2022

 الشاب خليل عبد العزيزو عبد الصمد محمد أبو رموز، وعبد املعز محمد أبو رموز، وأحمد يارس الخطيب.اقتحمت الخليل واعتقلت  78
 الشاب عيىس نضال ابو غازيواعتقلت اقتحمت مخيم العروب 

 الخليل  16/6/2022

 رام الله  16/6/2022 .أثناء تواجدهام قرب مدرسة بيتونيا الثانوية، ونقلتهام إىل معسكر "عوفر" القريب -مل تعرف هويتهام بعد -طفلني اقتحمت بيتونيا واعتقلت  79
 سلفيت  16/6/2022 اقتحمت كفل حارس  80
الحي الرشقي من مدينة جنني، واطلقت وابال من الرصاص الحي باتجاه املركبة التي كان يستقلها الشبان الثالثة، ما أدى إىل تسللت إىل  81

هم: يوسف نارص صالح ، وهو شقيق الشهيد سعد صالح من جنني، وبراء كامل لحلوح  من مخيم حنني، وليث ، وهم استشهادهم عىل الفور
 الشهيد عالء ابو رسور من جنني.صالح ابو رسور ، وهو شقيق 

 جنني 17/6/2022
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 القدس  17/6/2022 الشاب عيل  العبايس للتحقيق معهاقتحمت حي اللوز يف بلدة سلوان واستدعت  82

 الخليل  18/6/2022 املواطن محمد مصطفى الجياوي ، بعد أن داهمت منزله ، وفتشته. اقتحمت بلدة اذنا واعتقلت  83
 . شادي بداونة، و مهدي بداونة، و عمر عزيةعايدة واعتقلت  اقتحمت مخيم 84

 حمزة ملشاقتحمت الدوحة واعتقلت 
 أحمد إبراهيم الهرميياقتحمت منطقة أبو نجيم واعتقلت 

 بيت لحم  19/6/2022

 راين محمد هديب، و خرض مايض جوابرة، و محمد فتحي شحادةاقتحمت مخيم العروب واعتقلت  85
 اقتحمت دورا 

 الخليل  19/6/2022

 جنني  19/6/2022 اقتحمت برطعة  86
 القدس  19/6/2022 آدم غراباقتحمت منطقة يف القدس واعتقلت  87
 لناشط الشبايب فخر الرنتييس خالل مداهمة منزلهاقتحمت رنتيس واعتقلت  89

 الشاب محمد إبراهيم رسوراقتحمت نعلني واعتقلت 
 ثانوية العامة أحمد شاهر النعسانالطالب يف الاقتحمت املغيري واعتقلت 

 الشاب موىس حامد عقب اقتحام منزلهاقتحمت بلدة سلوان واعتقلت 

 رام الله  20/6/2022

 الصحفي مصعب قفيشة، وفياض شبانةاقتحمت الخليل واعتقلت  90
 بحجة أنها منطقة اثرية.قرية ماعني التابعة لبلدة الكرمل واخطرت املواطن عيل الحاممدة بوقف العمل يف خيمته، اقتحمت 
تجمع شعب البطم قرب مستوطنة "افيجال" مبسافر يطا وأخطرت بوقف العمل يف مسكنني تعود ملكيتهام للشقيقني، إبراهيم اقتحمت 

 مرتا مربعا. 60ومحمد موىس أبو عرام، حيث يقطنانهام مع عائالتهام وتبلغ مساحة كل منهام 

 الخليل  20/6/2022

 االسري املحرر خليل وليد دويكاتواعتقلت اقتحمت نابلس  91
 وسلّمت املواطنني هالل رواجبة ومحمد رواجبة إخطارين بوقف البناء يف منزليهام.اقتحمت روجيب 

 نابلس  20/6/2022

 بيت لحم  20/6/2022 ومحمد كريم األطرشوكريم األطرش  جعفر محمد احمد عبيات اقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت  92
 شادي أبو اسنينةس واعتقلت ملحمت باب حطة واعتقلت خالد اقتح 93

 اعتقلت الشاب عالء الجوالينو   اقتحمت مخيم شعفاط
 القدس  20/6/2022

 محمد الصايفاقتحمت رسدا واعتقلت  94
 .بيدياملحرر يوسف إيهاب الز  ، ومحمد نخلة، و املحرر يوسف غوامنة ، والشيخ محمد خروب اقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت 

 املحرر عيل زاهي الربغويثاقتحمت كوبر واعتقلت 

 رام الله  21/6/2022

 القدس  21/6/2022 محمد أبو غربيةاقتحمت الرام واعتقلت  95
 محمد عمر جوابرةاقتحمت قباطية واعتقلت  96

 هيثم غوادرةاقتحمت بري الباشا واعتقلت 
 جنني  21/6/2022

 ، أحمد عيل صباح ، مروان نايف حمي ، وعمر ذياب العمور ، والفتى محمد ياسني صباح ، وجوابرة محمد عمراقتحمت تقوع واعتقلت  97
 .إبراهيم سمري صباح

 بيت لحم  21/6/2022

 طوباس  21/6/2022 منري فقهااقتحمت طوباس واعتقلت  98
 .اوياملعتصم بالله جربيل الجي، و خليل محمد حسني الخاروفاقتحمت بلدة إذنا واعتقلت  99

 عبد الله رفعت خليل العواودةاقتحمت قرية كرمة واعتقلت 
 عثامن يارس عثامن أبو عراماقتحمت مسافر يطا واعتقلت 

 منزل املواطن حازم الجياوي، شقيق املعتقل املعتصم، وسلمت زوجته بالغا ملراجعة زوجها مخابرات االحتالل.اقتحمت 

 خليل  21/6/2022

 كاظم مراد حنني تقلت اقتحمت بيت فوريك واع 100
 .محمد أبو ذراع، و حسني أبو ذراعاقتحمت مخيم بالطة واعتقلت 

 نابلس  21/6/2022

 نابلس  22/6/2022 املحررة لينا صدقي أبو غلمياقتحمت بيت فوريك واعتقلت  101
 جنني  22/6/2022 الشقيقني ليث فائد نعريات ورائد نعرياتاقتحمت ميثليون واعتقلت  102
 طولكرم  22/6/2022 فؤاد رمضنياقتحمت كفر عبوش واعتقلت  103
 أريحا  22/6/2022 محمد صايفاقتحمت مخيم عني السلطان واعتقلت  104
 سلفيت  22/6/2022 مواطن من مناطق متفرقة بالضفة 11اعتقلت اقتحمت قرية حارس  105
وعمر الرشق، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها، كام استولت عىل  كال من: هاشم ذياب، ومحمد فروخ،اقتحمت مخيم شعفاط واعتقلت  106

 خضار من محال تجارية.
 القدس  22/6/2022

اقتحمت عدة أحياء يف مدينة الخليل، واعتقلت شادي عابدين، واحمد غالب أبو اسنينة، وحمودة أكرم جابر، عقب مداهمة منازلهم  107
عاماً) يف مدينة الخليل، الذي من املقرر اإلفراج عنه اليوم بعد  34ل األسري مصعب أبو شخيدم (منز ، واقتحمت وتفتيشها والعبث مبحتوياتها

 عاماً يف األرس. 11قضائه 
 

 

 الخليل  22/6/2022

 جنني  23/6/2022 .القيادي الشيخ أسامة الحروب، و القيادي غسان الزغيباقتحمت جنني واعتقلت  108
 أريحا  23/6/2022 سدرأحمد اقتحمت أريحا واعتقلت  109
 طوباس  23/6/2022 أحمد أبو جامنة ، وعز السواملةاقتحمت مخيم الفارعة واعتقلت  110
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 اقتحمت طوباس 
 محمد العارورياقتحمت رام الله واعتقلت  111

 بالل الرمياوياقتحمت بيت رميا واعتقلت 
 اقتحمت الجانية 

 رام الله  23/6/2022

 محمد خالد أبو حبتنيتقلت اقتحمت بيت أوال واع 112
 اسامعيل احمد ياغياقتحمت مخيم الفوار واعتقلت 

 الخليل 23/6/2022

 بيت لحم  23/6/2022 داهمت منزل كريم األطرش يف املخيم، بحثا عن نجله ليث، وعبثت مبحتوياته.اقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت و  113
 لت شابا ما ادى إلندالع مواجهات يف املنطقة، تخللها احرتاق جيب عسكري لالحتالل.ودهمت عددا من املنازل، واعتق اقتحمت أريحا  114

 اقتحمت مخيم عقبة
 أريحا  23/6/2022

و اصابت شاب برصاصة مطاطية بالظهر خالل انسحابها، واعقلت الشاب أنس أبو عذبة من منزله بخله الراعي، والشاب  قلقيلية اقتحمت  115
 سامح أبو سنينة.

 قلقيلية  23/6/2022

 القدس 23/6/2022 اقتحمت مخيم عناتا  116
 رام الله  24/6/2022 أصابت الشاب محمد عبد الله الساحر بالرصاص خالل اقتحامها البلدة، ثم اعتقلته. اقتحمت سلواد و 117
اطن بهاء عبيد عقب ومصادرة ادوات بناء اقتحمت قرية النبي صموئيل شامل غرب القدس وقامت باالعتداء عىل املواطنني واعتقلت املو  118

 تعود ملكيتها للمواطن عيد بركات.
 القدس  25/6/2022

 نابلس  26/6/2022 ميان عازم،براء بدوي، و عبادة عازم، و اصيل عالء موىس، عبد الفتاح عازم، و معتصم بدوياقتحمت قريوت واعتقلت  119
 طولكرم  26/6/2022 .محمود سامر جابر، و عدي سامر جابرو  ،أمجد أبو عطيةاقتحمت مخيم نور شمس واعتقلت  120
 سلفيت  26/6/2022 .زيد حسام حرب، و فراس حرب، و نعيم حرباقتحمت سكاكا واعتقلت  121
 الخليل  26/6/2022 مالك يوسف حسن، و محمد وحيد ابو ماريةاقتحمت بيت أمر واعتقلت  122
 واطن عمر خلفداهمت منزل امل اقتحمت قرية الرشايدة و 123

وبلغت ذويه بعدم القيام بأي فعاليات احتفالية يوم غد االثنني، بعد اإلفراج عن  منزل األسري عطية عساكرةاقتحمت قرية عساكرة وداهمت 
 نجلهم من سجون االحتالل.

 بيت لحم  26/6/2022

د أن اعتقلت الناشطة سعاد أبو رموز، بعل، و وان أحمد الغو أمني رس حركة التحرير الوطني "فتح" يف بلدة سلاقتحمت بلدة سلوان واعتقلت  124
 داهمت مكان عملها يف مدينة القدس.

 القدس  26/6/2022

كل من: كريم مصطفى األطرش ، وزوجته عايدة محمد األطرش ، ونجلهام محمد ، وعمران عيىس معايل ، اقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت  125
 معايل، وذلك خالل مداهمة وتفتيش منازلهم. ومعايل أحمد معايل ، وجهاد عيىس

 بيت لحم  27/6/2022

 طوباس  27/6/2022 فيها  ورشعت بعمليات هدماقتحمت ابزيق  126
 جنني  27/6/2022 عقب مداهمة منزلهم. أشقاء من عائلة الشيخ 4اقتحمت جنني واعتقلت  127
، ومصطفى أحمد زيد ، يوسف أبو رشيفة ، وعيىس أحمد صايف ، وذلك بعد املواطن إبراهيم قطاش اقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت  128

 مداهمة منازلهم
 اقتحمت بلدة سلواد واعتقلت الشاب محمد قاهر حامد، ومحمد إسامعيل حامد، ومحمد صبح وقامت بتفتيش املنازل والتحقيق مع األهايل.

 الت لغاية اللحظة .اقتحمت قرية بيت لقيا وبيت عور التحتا دون التبليغ عن اعتقا
 دومنا من كروم العنب، دون إخطار مسبق. 45كوبا، تستعمل لري  250برفقة جرافة، وهدمت بركة مياه بسعة بريزيت  قتحمتا

 رام الله  27/6/2022

 لية قلقي 27/6/2022 املواطنني: سمري برهم، ونهاد جمعة، بعد مداهمة منزليهام وتفتيشهام.اقتحمت كفر قدوم واعتقلت  129
عاما) عقب  38و 60عاما)، والشقيقني احمد ويحيى محمود نور الدين ابو تريك ( 39الشاب مالك هاشم االطرش (اقتحمت الخليل  واعتقلت  130

  دينةاملدهم منازلهم واقتحام متاجر يف حي "واد السمن" جنوب 
 بيت لحم  27/6/2022

 القدس  27/6/2022 شالشاب موىس نارص األطر اقتحمت سلوان  واعتقلت  131
 الخليل  27/6/2022 اقتحمت الظاهرية  132
 .الشابني أنيس زاهر عالونة، واألسري املحرر قيص حسن سالمةاقتحمت بلدة جبع واعتقلت  133

 لشابني عاصم عبد الله طحاينة، وأحمد أبو مسعدة جراداتاقتحمت سيلة الحارثية واعتقلت 
 مد عزمي أبو الحسن، كام داهمت منزيل املواطنني رائد صالح واحمد املهندس.الشاب أحاقتحمت اليامون واعتقلت 

 جنني 28/6/2022

 بيت لحم  28/6/2022 الشاب خالد خرض مساملة  بعد اقتحام منزل عائلتهاقتحمت الدوحة واعتقلت  134
 مواطنني هام عطا حسن الزماعرةاقتحمت مدينة حلحول واعتقلت  135

 املحرر مصعب هشام الهيموين وكذلك الشيخ ماهر برقانل واعتقلت اقتحمت مدينة الخلي
عريشة يستخدمها أصحابها ألغراض زراعية ومتنزه خالل فصل الصيف، وتعود ملكيتها ملواطنني من عائالت  11وهدمت اقتحمت ترقوميا 

 فطافطه، ومرقطن، وزباينه.

 الخليل  28/6/2022

 سلفيت  28/6/2022 سام الديكالشاب قاقتحمت كفر الديك واعتقلت  136
 من القدس  لشاب محمد صادق غيثواعتقلت ا حسن الخضوراقتحمت بلدة بدو واعتقلت  137

 اقتحمت رشطة االحتالل مسجد قبة الصخرة املرشفة باملسجد األقىص املبارك، واعتدت عىل املصلني املتواجدين فيه.
 القدس  28/6/2022

 جنني  28/6/2022 ض املركبات والجرارات الزراعية، باإلضافة إىل التفتيش والتدقيق يف هويات املارة.وصورت بع الزبيدات اقتحمت  138
 طوباس  28/6/2022 اقتحمت منطقة "أم الكبيش" رشق بلدة طمون  139
 جنني  29/6/2022 .أحمد النبهان، و يحيى الجعفر، واعتقلت وحارصت عدة عامرات يف املدينة اقتحمت قوة خاصة جنني  140
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 وعرقلت تنقل املواطنني بعد أن نصبت حاجزا عسكريا وسط القرية . قرية طورة اقتحمت 
 نابلس  29/6/2022 املحرر إيهاب عاشور، و ملحرر محمد سالمة، واعمري شلهوب اقتحمت نابلس واعتقلت  141
 أحمد نصار قراقعاقتحمت مخيم العزة واعتقلت  142

بيت جاال، وبلدة الخرض، والتعامرة، ودهمت خالل ذلك منزيل أحمد هاشم، وطاهر دنون، وعبثت اقتحمت مخيم عايدة، ومدينة 
 مبحتوياتهام.

 بيت لحم  29/6/2022

، جمعة عوض حامد، و عبادة حسام حامد، و مهند عبد الحليم الشرباوي، و حمود عيل حامد، و طاهر النجاراقتحمت سلواد واعتقلت  143
 .ر اكرم حامدطاه، و اسامعيل راتب حامدو 

 رام الله  29/6/2022

 جنني 30/6/2022  القيادي يف حركة الجهاد االسالمي طارق قعداناقتحمت بلدة عرابة واعتقلت  144
 محمود عبد الجبار نافعاقتحمت بلدة نعلني واعتقلت  145

 يارس الصوص ومحمد شادي الصوص وطارق الصوصاقتحمت بلدة أبو شخيدم واعتقلت 
 أمين أبو عربم األمعري واعتقلت اقتحمت مخي

 رام الله  30/6/2022

 سلفيت  30/6/2022 صالح ريان وبهجت رافع مرعياقتحمت قراوة بني حسان واعتقلت  155
 طولكرم  30/6/2022  الشاب أسيد قبجاقتحمت طولكرم واعتقلت  156
 يد، بعد دهم منزيل ذويهام وتفتيشهام .احمد مأمون بدير، ومحمد اسعد املساع اقتحمت مخيم عايدة واعتقلت  157

 مدينتي بيت لحم وبيت ساحور، وبلدة العبيديةاقتحمت 
 بيت لحم  30/6/2022

 الخليل  30/6/2022 امري اسامعيل الزهور بعد دهم وتفتيش منزل عائلته. اقتحمت مخيم العروب واعتقلت  158
و عمر وعبثت يف محتوياته خالل ساعات الفجر، واعتدت عليه بالرضب، واستولت عىل األسري املحرر جارس اب منزلاقتحمت جامعني وداهمت  159

 شيقل ومركبة من نوع سوبارو والتي تعود ملكيتها للمحجر الذي يعمل به. 1600نحو 
 نابلس  30/6/2022

 
 
 

 املحافظة التاريخ   استدعاء، حبس منزيل، إبعاد  الرقم
 القدس  1/6/2022 ني عيىس من بلدة سلوان، ملدة خمسة أيام، وغرامة مالية بقيمة ألف شيقل.فرضت الحبس املنزيل عىل الشاب حس 1
بحاالت اختناق عقب إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز املسيل للدموع تجاه رياض لألطفال يف بلدة  أصيب عدد من املواطنني، بينهم أطفال،  2

 تقوع 
 بيت لحم  2/6/2022

 رام الله  2/6/2022 دة محمد عودة صدقة جراء إطالق قوات االحتالل اإلرسائييل الرصاص الحي عليه يف قرية املديةاستشهد الفتى عو  3

سلمت املواطنة نفيسة خويص من القدس قرارا باإلبعاد عن املسجد األقىص ملدة أسبوع بعد أن اقتادتها، خالل خروجها من املسجد األقىص،  4
 للتحقيق.

 القدس  5/6/2022

 بيت لحم  7/6/2022 سلمت الشاب رائد موىس شعيبات  من مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم، بالغا ملراجعة مخابراتها، بعد دهم منزله وتفتيشه. 5
 القدس  7/6/2022 عاماً ) من بلدة الطور بزعم التحريض عرب مواقع التواصل االجتامعي. 70املقدسية نعيمة كراوي  (استدعت  6
 القدس 9/6/2022 السيدة هنادي الحلواين عن املسجد االقىص املبارك ملدة أسبوع، قابل للتجديد بعد استدعائها للتحقيق يف مركز تحقيق "القشلة".أبعدت  7
سلمت كل من: محمد رزق، وطارق التعمري من منطقة "جبل املوالح" وسط بيت لحم، وأسيد الورديان، من جبل هندازة "رشقا"، استدعاءات  8

 ملراجعة املخابرات للتحقيق، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها .
 بيت لحم  10/6/2022

 القدس  12/6/2022 مددت الحبس املنزيل بحق الشاب املقديس عبد الكريم سمرين من بلدة سلوان جنوب املسجد األقىص حتى الخميس املقبل. 9
 القدس  13/6/2022 استدعت الشاب املقديس محمد العبايس للتحقيق. 10
 القدس  13/6/2022 سلمت رئيس "الهيئة املقدسية ملناهضة التهويد" نارص الهدمي منعا للسفر ملدة شهر. 11
 -- 13/6/2022 منعت األسري األردين املحرر أسيد أبو خضري، من العودة إىل األردن. 12
 القدس 13/6/2022 .إبعادها سابقا عن األقىص ملدة أسبوعشهور، بعد  6أبعدت املقدسية نفيسة خويص عن املسجد األقىص ملدة   13
 جنني 14/6/2022 اعتقلت شابا غرب جنني إثر استدعائه من قبل مخابرات االحتالل . 14
 حتل الداخل امل 14/6/2022 ، وفرضت عليه الحبس املنزيل املفتوح.48عاما) إىل مدينة طمرة داخل أرايض الـ14أبعدت الطفل صهيب أبو ناب ( 15
 القدس 15/6/2022 افرجت عن كل من: عزيز ووديع عليان، ومحمد داري، رشط الحبس املنزيل ملدة أسبوع، وابعادهم عن منطقة التلة الفرنسية ملدة شهر. 16
 القدس 15/6/2022 شرًطا لإلفراج عن عدد من الشبان المقدسیین. بعاد والحبس المنزلي والكفاالت المالیةاإل 17

 بيت لحم  16/6/2022 ملراجعة مخابراتها.مخيم عايدة تبليغ للشاب محمد فواز مشايخ من سلمت  18
 القدس  16/6/2022 فرضت الحبس املنزيل عىل املواطن ماجد أبو الحمص من بلدة العيسوية  19
 القدس  17/6/2022 الشاب عيل  العبايس من القدس للتحقيق.  استدعت مخابرات االحتالل 20
 القدس  19/6/2022 أشهر. 6ت املرابطة املقدسية هنادي الحلواين عن املسجد األقىص املبارك ملدة أبعد 21
 الخليل  21/6/2022 املواطن حازم الجياوي بالغا ملراجعة زوجها مخابرات االحتالل. سلمت زوجته 22
 عن املسجد األقىص ملدة أسبوع قابل للتجديد، بعد اعتداء مستوطن سلّمت مخابرات االحتالل االرسائييل، املقدسية سعاد عبيدية قرارا باإلبعاد 23

 عليها بالقرب من باب القطانني أحد أبواب املسجد.
 القدس  21/6/2022

 القدس  22/6/2022 أفرجت عن الشاب شادي أبو اسنينة من البلدة القدمية بالقدس، ثم فرضت عليه اإلبعاد عن البلدة ملدة أسبوعني. 24
 القدس 28/6/2022 حزيران. ١٨الحبس املنزيل للمقديس عبد الكريم سمرين ويؤجل محكمته حتى  مددت 25
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 القدس 30/6/2022 أبعدت الحارس عصام نجيب عن املسجد االقىص املبارك والطرق املؤدية إليه ملدة أسبوع. 26
 القدس 30/6/2022 .4يق معها فيام يعرف غرف استدعت الناشطة املقدسية رئيسة جمعية "تطوع لألمل" سلفيا أبو لنب للتحق 27

 
 

 انتهاكات املستوطنني:
 

 املحافظة التاريخ   انتهاكات مستوطنني  الرقم
 الخليل  1/6/2022 اعتدى مستوطنون، عىل رعاة أغنام، ودمروا محاصيل زراعية يف قرية الجوايا، رشق يطا جنوب الخليل. 1

 القدس  1/6/2022 القىص بحامية قوات االحتالل، ضمن مجموعات من جهة باب املغاربة.اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد ا 2

 جنني  1/6/2022 اقتحمت مجموعة من املستوطنني منطقة مستوطنة "حومش" املخالة، قرب بلدة سيلة الظهر  3
 جنني  1/6/2022 هاجم مستوطنون مركبات يف حي امريحة يف بلدة يعبد  4

 قلقيلية  1/6/2022 لون األعالم الفلسطينية عند مدخل بلدة عزبة الطبيب مستوطنون يُنِز  5

 القدس  2/6/2022 باحات املسجد االقىص املبارك، بحامية قوات االحتالل. اقتحم عرشات املستوطنني،  6
 البرية  2/6/2022 عىل ممتلكات املواطنني قرب مدخل مدينة البرية الشاميل. اعتدى مستوطنون 7
من املنطقة الجنوبية يف مسعى إلنزال علم فلسطني الذي رفع  قرية النبي صالح عددا من مستوطني "حلميش" املدججني بالسالح، قتحم ا 8

 مؤخرا عىل سارية مقابل املستوطنة الجامثة عىل أرايض قريتي النبي صالح ودير نظام.
 رام الله  2/6/2022

 األغوار الشاملية  3/6/2022 رسية باألغوار الشاملية.رشع مستوطنون، ببناء معرش يف خربة الفا 9
 نابلس  3/6/2022 خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل واملستوطنني يف قريوت  أصيب عدد من املواطنني باالختناق 10
 القدس  3/6/2022 مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية قرب باب األسباط أحد أبواب املسجد األقىص 11
 نابلس 4/6/2022 مستوطنون يقومون بتجريف أرايض يف قرية جالود جنوب نابلس. 12
 رام الله  4/6/2022 مستوطنون يعتدون عىل مزارعني يف قرية دير نظام 13
 رام الله  5/6/2022 يف قرية النبي صالح  أصيب طفل جراء اعتداء مجموعة من املستوطنني عليه بحامية قوات االحتالل،  14
 طوباس  5/6/2022 قتحم مستوطنون بحامية قوات االحتالل جبل طمون ا 15
 نابلس  5/6/2022 هاجم مستوطنون، مركبات املواطنني بالحجارة قرب بلدة حوارة  16
 القدس  5/6/2022 ـالل.ط حراسة مشددة من قوات االحتـون يقتحمون املسجد األقىص وسمستوطن 17
 القدس  6/6/2022 ، املسجد األقىص، بحامية قوات االحتالل.اقتحمت مجموعات من املستوطنني 18
 األغوار الشاملية  6/6/2022 مقتنيات خاصة ألحد املزارعني يف منطقة األغوار. رسق مستوطنون، 19
و"اتسخار  ،داهمت قوات االحتالل واملستوطنني منطقة العني البيضا، مصطحبني "باجر" للرشوع يف شق طريق تخدم مستوطني "ماعون" 20

 مان"
 الخليل  6/6/2022

 القدس 7/6/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك من جهة باب املغاربة، بحامية قوات االحتالل . 21

ينة القدس داعتدى مستوطنون عىل كنيسة "الروح القدس" والحديقة اليونانية التابعة لبطريركية الروم األرثوذكس عىل جبل صهيون يف م 22
 املحتلة، وخربوا ممتلكاتها، وعبثوا مبحتوياتها، ونبشوا قبور األموات، وألقوا القاممة يف باحاتها.

 القدس  7/6/2022

 القدس  8/6/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، باحات املسجد االقىص املبارك، بحامية من رشطة االحتالل اإلرسائييل. 23
 نابلس  8/6/2022 رة استيطانية عىل أرايض اللنب الرشقية، جنوب نابلس.أعاد مستوطنون، بناء بؤ  24
 بيت لحم  8/6/2022 اعتدى مستوطنون من مستوطنة "بات عاين"، بحامية قوات االحتالل عىل عدد من املنازل يف قرية الجبعة  25
 القدس  9/6/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، باحات املسجد األقىص املبارك. 26
 نابلس  9/6/2022 احرق مستوطنون، محاصيل قمح يف ارايض بلدة قرصة 27
 بيت لحم  9/6/2022 بالرضب عىل مواطن من قرية كيسان اعتدى مستوطنون 28
حاولت مجموعة من املستوطنني، اختطاف طفل بالقرب من بلدة يطا جنوب الخليل، كام اعتدت مجموعة أخرى عىل رصح الشهيد الشيخ  29

 الهذالني رشق البلدة. سليامن
 الخليل  9/6/2022

 الخليل  9/6/2022 مستوطنون يُحطّمون نصباً تذكارياً لسليامن الهذالني الذي ارتقى دهساً عىل يد االحتالل مبسافر يطا جنوب الخليل 30
مسافر يطا  ستيطان وسياسة التهجري يفأصيب عدد من الصحفيني واملتضامنني األجانب، يف اعتداء للمستوطنني عىل فعالية وطنية ضد اال  31

 بالخليل، جاءت تحت شعار "ال نكبة جديدة يف مسافر يطا".
 جنني  10/6/2022

 الخليل  10/6/2022 اعتـداء مستـ ـوطنني عىل صحفيني ومتضامنني أجانب خالل فعالية ضد االستيـ ـطان يف مسافر يطا بالخليل. 32
 الخليل  11/6/2022 مستوطنني عليه، أثناء رعيه أغنامه يف مسافر يطا جنوب الخليل. بجروح جراء اعتداء أصيب مواطن، 33
 الخليل  11/6/2022 ون يدمرون غرف وخيم زراعية ملواطنني من عائلة الشواهني يسكنون مسافر يطا جنوب الخليل.نمستوط 34
 نابلس  11/6/2022 زل.أحرق مستوطنون، أرايض زراعية يف قرية بورين وهاجموا عددا من املنا 35
 القدس  11/6/2022 شبان يتصدون للمستوطنني أمام باب العامود ومينعونهم من التواجد فيه. 36
 القدس  12/6/2022 املسجد األقىص املبارك من جهة باب املغاربة، تحت حامية قوات االحتالل اإلرسائييل.اقتحم عرشات املستوطنني، 37
 الخليل  12/6/2022 هايل حي حارة جابر جنوب مدينة الخليلمستوطنون يعتدون عىل أ  38
 القدس 13/6/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك من جهة باب املغاربة، تحت حامية قوات االحتالل اإلرسائييل. 39
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 نابلس  13/6/2022 شجرة زيتون يف بورين قضاء نابلس 400مستوطنون يحرقون أكرث من  40
 القدس  14/6/2022 املسجد األقىص املبارك من جهة باب املغاربة، تحت حامية قوات االحتالل اإلرسائييل.اقتحم عرشات املستوطنني، 41

 نابلس 14/6/2022 نابلس. -هاجم مستوطنون، مركبات املواطنني بالحجارة عىل الطريق الواصل بني جنني 42
 نابلس  14/6/2022 يتون معمرة من أرايض بلدة قريوت جنوب نابلس.قطع مستوطنون، نحو مثانية أشجار ز 43
 بيت لحم  14/6/2022 مستوطنون يتسببون بحريق يف أرٍض مبنطقة بريعونة قرب بيت جاال. 44
 الخليل  15/6/2022 مستوطنون يقيمون حفل زفاف يف ساحات املسجد اإلبراهيمي يف مدينة الخليل 45
 القدس  15/6/2022 باحات املسجد االقىص املبارك، بحامية مشددة من قبل رشطة االحتالل اإلرسائييل.نني،اقتحم عرشات املستوط 46
 نابلس  15/6/2022 اعتدى مستوطنون، عىل مواطن من بلدة حوارة جنوب نابلس، برشه غاز الفلفل عىل وجهه. 67
 سلفيت  15/6/2022 ودية" يف املقامات اإلسالمية املوجودة يف البلدة.اقتحم مستوطنون، بلدة كفل حارس شامل سلفيت، ألداء "طقوس تلم 68
 نابلس  15/6/2022 مستوطنون يرشعون ببناء بؤرة استيطانية مبنطقة البطاين يف أرايض قرية قريوت  69

 نابلس 16/6/2022 مستوطنون يطلقون النار ويزيلون أعالم فلسطني من ميدان شريين أبو عاقلة يف قرية دير رشف غرب نابلس 70
 نابلس  17/6/2022 مستوطنني هاجموا مركبات املواطنني بالقرب من مدخل بلدة دوما جنوب نابلس، األمر الذي أدى إىل ترضر بعضها. 71
 األغوار الشاملية  17/6/2022 تجمهر عدد من املستوطنني، عند عني الساكوت باألغوار الشاملية. 72
 طوباس  17/6/2022 سارية العلم يف جبل طمون  اقتحم مستوطنون، منطقة 73
 الخليل  18/6/2022 عىل مواطن، وهاجموا عددا من املنازل يف مدينة الخليل. اعتدى مستوطنون،  74
يخي، رأعلنت بلدية االحتالل يف برئ السبع بالنقب بالتنسيق مع مجموعات من املستوطنني، عن إقامة مهرجان غنايئ مبسجد برئ السبع التا 75

 خالل أيام االثنني من شهري حزيران الجاري ومتوز املقبل.
 النقب 18/6/2022

 الخليل  18/6/2022 منع مستوطنون، املزارعني من الوصول إىل أراضيهم، يف منطقة الطيبة يف بلدة ترقوميا  76
 ل الخلي 18/6/2022 هاجم مستوطنون منزل املواطن عبد الكريم الجعربي يف حارة جابر 77
قام مجموعة من املستوطنني برفقة جيش االحتالل مبهاجمة رعاة األغنام يف منطقة عرب املليحات/املعرجات، الواقعة شامل غرب أريحا،  78

 )عاما.65وقد قام املستوطنون باالعتداء بالرضب إىل املسن محمد سليامن مليحات (
 أريحا  18/6/2022

 القدس  18/6/2022 برج اللقلق يف البلدة القدمية من مدينة القدس املحتلة. أطلق مستوطنون، الرصاص، قرب جمعية 79
 الداخل املحتل  18/6/2022 تعرضت شابتان من بلدة دير األسد يف الداخل املحتل للدهس ، خالل مشاركتهام يف مظاهرة مناهضة لالحتالل يف "تل أبيب". 80
 نابلس  19/6/2022 عىل أرايض قرية اللنب الرشقية، جنوب نابلس، للمرة الثالثة يف غضون شهر.أعاد مستوطنون، بناء بؤرة استيطانية جديدة  81
 القدس  19/6/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك من جهة باب املغاربة، بحامية قوات االحتالل اإلرسائييل. 82
 الخليل  19/6/2022 اطنني يف حارة جابر بالبلدة القدمية من مدينة الخليل، بحامية جنود االحتاللإثر اعتداء املستوطنني عىل املو أصيب شاب برضوض، 83
 األغوار الشاملية  20/6/2022 هاجم مستوطنون رعاة أغنام وأجربوهم عىل مغادرة مراعيهم قرب خلة مكحول يف األغوار الشاملية. 84
 القدس  20/6/2022 بارك من جهة باب املغاربة، بحامية قوات االحتالل اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص امل 85
 نابلس  20/6/2022 أصيب، شاب بجروح يف الرأس عقب اعتداء مستوطنني عليه بالقرب من دوار دير رشف  86
 الخليل  20/6/2022  هاجم مستوطنون، منازل املواطنني يف قرية الجوايا رشق يطا 87
 القدس  21/6/2022 من املستوطنني، املسجد األقىص، وسط حامية مشددة من رشطة االحتالل.اقتحم العرشات  89
 بيت لحم  21/6/2022 اعتدى مستوطنون، عىل رعاة األغنام يف قرية كيسان رشق بيت لحم. 90
 سلفيت  21/6/2022 بطعنة مبارشة يف القلب بسكني مستوطن يف منطقة اسكاكا يف سلفيت. ستشهاد الشاب عيل حسن حرب 91
 القدس  22/6/2022 اقتحم مستوطنون، املسجد األقىص املبارك، تحت حراسة مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل. 92
 القدس  23/6/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك بحامية مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل، وذلك من باب املغاربة. 93
 نابلس  23/6/2022 طم شبان، عدد من مركبات املستوطنني جراء رشقها بالحجارة عىل الطريق االستيطاين قرب قرية أورصين ح 94
 بيت لحم  23/6/2022 رفع مستوطنون، أعالما "إرسائيلية" فوق مسجد قرية كيسان  95
 نابلس  24/6/2022 ، قرية الباذاناقتحم مستوطنون بحامية 96
 نابلس  24/6/2022 جموعة من املستوطنني، نبع مياه يف قرية قريوت اقتحمت م 97
 قلقيلية  24/6/2022 اعتدى مستوطنون، عىل مركبات مواطنني يف قرية عزبة الطبيب  98
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