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 رصد ومتابعة

 2022 / يوليومتوز يف االرسائيلية االنتهاكات
 انتهاكًا 433

  
 

 فريق اإلعداد:
 سندس قرعان، وروال حسنني رصد ومتابعة:

 ساري عرايب إرشاف ومراجعة:
 
 

 433 بواقع ،2022 / يوليومتوزرصد مركز القدس للدراسات، انتهاكات االحتالل املتعددة ضد الفلسطينيني خالل 
اشتملت عىل الحواجز و  ا،ا يوميٍّ انتهاكً 14أي بواقع  ه ضد الفلسطينيني وممتلكاتهم،و ا نفذه االحتالل ومستوطنانتهاكً

الدامئة وما يتبعها من تقطيع أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكرية الطيارة، وإغالق طرق رئيسة وحيوية وقرى، 
 .وغري ذلك من االنتهاكاتوهدم منشآت ومصادرة أراٍض، ورسقة أموال خاصة، 

 

 *الحواجز الدامئة:
 

 املحافظة التاريخ الحواجز الدامئة الرقم
أُصيب الشاب عايد نايف كعابنة برصاص جنود االحتالل، املتواجدين عىل حاجز "الحمرا" العسكري،  1

 بالقرب من قرية فروش بيت دجن.
 نابلس  3/7/2022

 الضفة 4/7/2022 حامد واوي أثناء عودته عىل معرب الكرامة من األردن إىل الضفة الغربية. اعتقلت  2
 القدس  5/7/2022 اعتقلت شاب عىل حاجز قلنديا شامل القدس املحتلة ومل تعرف هويته لغاية اللحظة. 3
 القدس  8/7/2022 االحتاليلعىل حاجز قلنديا ، اعتقلت أمني رس حركة فتح إقليم بيت حنينا وشعفاط عامر عوض 4
 ، وهم :شبان من مخيم الجلزون، أثناء عودتهم من مدينة القدس 5اعتقل عىل حاجز قلنديا العسكري 5

 جامل مقدادي، وأمري العموري، ومحمد حسام زيد، وأحمد كامل مخلوف، ومالك أبو خليفة.
 القدس  12/7/2022

 الخليل 12/7/2022 الخليل أثناء محاولته السفر عرب معرب الكرامة.اعتقلت حسن عبد السالم العويوي ، من  6
 نابلس  24/7/2022 اعتقلت عىل حاجز زعرتة جنوب نابلس، شابا بزعم حوزته سكينا. 7
 بيت لحم  25/7/2022 اعتقلت املواطن خرض محمد الياس الدلو عىل حاجز "الكونتيرن" رشقا أثناء عودته من عمله. 8
 نابلس  26/7/2022 الرصاص عىل شاب قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.أطلق  9
 نابلس 28/7/2022 حاجز حوارة بشكٍل كامل بعد إصابتها لثالثة شبانأغلقت  10

 

 *انتهاكات الحواجز الطيار: 
 

 املحافظة التاريخ الحواجز الطيار الرقم
نابلس، وعىل الشارع االلتفايف، ودققت يف نصبت حواجز عسكرية عىل شارع جنني حيفا، وشارع حنني  1

 بطاقات املواطنني، ما أدى إىل إعاقة تحركات املواطنني يف ظل االنتشار املكثف لدورياتها.
 نابلس 1/7/2022
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كثفت تلك القوات من تواجدها العسكري يف محيط قرى طورة، وفقوعة، وتعنك، والطيبة، ونصبت  2
مانة، وأوقفت املركبات، وفتشتها، واستجوبت راكبيها، ما أدى اىل اعاقة حاجزا عسكريا بني قريتي زبوبا ور 

 تحركاتهم.

 جنني 2/7/2022

اعتقلت، صهيب سميح، وقيص محمود، واحمد محمد، وعبادة نارص التميمي، بعد ايقافهم عىل اعتقلت  3
 الحاجز املقام عىل بوابة النبي صالح.

 رام الله  3/7/2022

العسكري يف محيط بلدات يعبد، وعرابة، والزبابدة، وقرى كفريت، وبرئ الباشا، كثفت من تواجدها  4
والحفرية، والجربة، ونصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة يف تلك املناطق، بهدف اعتقال شبان تدعي 

 أنهم مطلوبون.

 جنني 3/7/2022

 قلقيلية 3/7/2022 حاجزا  عىل مدخل بلدة عزون رشق قلقيلية ويعيق تنقل املواطننيأقام  5
أعاقت حركة تنقل املواطنني عىل حاجز عسكري نصبته عىل دوار عرابة جنوب جنني، وكثفت من  6

 تواجدها العسكري.
 جنني  5/7/2022

ارة وأوقفت املركبات امل، نصبت حاجزا عسكريا عىل طريق جنني نابلس، بالقرب من بلدة سيلة الظهر 7
 واستجوبتهم، ما أدى إىل إعاقة تحركاتهم وحدوث أزمة مرورية يف املكان.ودققت يف بطاقات املواطنني 

 نابلس  5/7/2022

 الخليل  5/7/2022 وابة عسكرية جديدة عىل املدخل بيت أمر  نصبت ب 8
نصبت حواجز عسكري متنقلة، ودققت يف بطاقات املواطنني، واستجوبتهم، ما أدى اىل إعاقة تحركات  9

كامئن يف ظل انتشار مكثف لجنود االحتالل يف محيط قرى وبلدات كفريت، ومركة، املواطنني، ونصبت 
 وعرابة، والزاوية، وبري الباشا، وعنزا، وعجة، وفحمة، والرامة، ومفرق يعبد.

 جنني  8/7/2022

 رام الله  10/7/2022 نصبت حاجزاً يف قرية الجانية قضاء رام الله. 10
وأخضعته للتفتيش بشكل استفزازي، مشريا إىل أن قوات االحتالل املتمركزة اعتدت بالرضب عىل مواطن  11

عىل الحواجز العسكرية املنترشة يف محيط تل رميدة منعت املواطنني من زيارة أقاربهم يف املنطقة، 
 حيث ال يسمح للمواطنني من املرور عرب حواجزها سوى القاطنني فيها.

 الخليل  10/7/2022

العسكرية عىل مداخل الخليل الشاملية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعري وحلحول،  نصبت حواجزها 12
 وأوقفت مركبات املواطنني وفتشتها، ودققت يف بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب يف إعاقة مرورهم.

 الخليل  13/7/2022

 القدس  13/7/2022 مرورية خانقة.نصبت حاجزا طيارا عىل مدخل بلدة عناتا، وفتشت املركبات ما ادى الزمة  13
قرب بلدة سيلة الظهر مبحاذاة "مستوطنة حوميش املخالة"، وأعاقت حركة  حاجزا عسكريا نصبت 14

 املواطنني بعد ايقاف مركباتهم والتدقيق يف بطاقاتهم واستجوابهم.
 جنني 15/7/2022

 سلفيت  15/7/2022 مداخل قرى سلفيت.شددت من اجراءاتها العسكرية واقامت حواجز عسكرية وأغلقت  15
لقرية اللنب الرشقية، ودققت يف هويات املواطنني،  -الرشقي–حاجزا دامئا عىل املدخل الرئييس  نصبت 16

 وأعاقت حركة الدخول والخروج من وإىل القرية.
 نابلس 16/7/2022

وأجرت معها تحقيقا ميدانيا قبل احتجزت الطفلة أنوار عامر برقان  عىل حاجز أبو الريش لعدة ساعات،  17
 اإلفراج عنها

 الخليل  16/7/2022

نصب حاجزا عسكريا عىل الطريق الرابط بني حي الطرية وبلدة عني قينيا، ومنع املركبات من الوصول إىل  18
 الحي.

 رام الله  17/7/2022

ية ويعبد ومدخل قرنصبت حواجز عسكرية متنقلة عىل شارع جنني نابلس، ويف محيط بلديت عرابة  19
 مركة والشارع االلتفايف، ودققت يف بطاقات املواطنني.

 جنني 20/7/2022

 القدس  21/7/2022 نصبت حاجزا عسكريا عىل مدخل بلدة برينباال، شامل غرب القدس املحتلة. 20
 جنني 22/7/2022 نصبت عددا من الحواجز العسكرية جنوب جنني، وكثفت من تواجدها العسكري يف املنطقة. 21
شددت عىل حاجز الحمرا العسكري الرابط بني مدن الضفة الغربية واألغوار الفلسطينية، من اجراءاتها  22

 وأعاقت تنقل املواطنني.
 األغوار 22/7/2022
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،  ودققت يف بطاقات املواطنني، ما أدى اىل إعاقة  نصبت حواجز عسكرية طيارة عىل شارع جنني نابلس 23
 تحركاتهم.

 نابلس 25/7/2022

عىل مدخل ضاحية الجنان يف جنني، وعند مدخيل قرية عنزة وبلدة جبع، وعىل  نصبت حواجز عسكرية 24
 الشارع االلتفايف رشق املدينة،  ودققت يف بطاقات املواطنني، ما أدى اىل إعاقة تحركاتهم.

 جنني 25/7/2022

 جنني  25/7/2022 غرب جنني.نصبت حاجزا عسكريا عىل مدخل بلدة يعبد، جنوب  25
 جنني 26/7/2022 نصبت حاجزا عسكريا عىل مدخل قرية رمانة غرب جنني. 26

 
 
 
 

 *إغالق الطرق وحصار القرى واملدن:
 

 املحافظة التاريخ إغالق الطرق وحصار القرى واملدن   الرقم
 الخليل  3/7/2022 وأعاقت حركة املواطنني.، اغلقت مداخل بلدة بيت أمر شامل الخليل 1
 بيت لحم  4/7/2022 أغلقت منطقة "عقبة حسنة"، وهي املدخل الرئييس املوصل إىل الريف الغريب ملحافظة بيت لحم. 2
 نابلس  5/7/2022 الطريق الواصل بني مدينتي نابلس وجننيأغلقت  3
 الخليل  10/7/2022 حاجز تل ارميدة يف الخليلأغلقت  4
 طولكرم  11/7/2022 رامني رشق طولكرم، بالسواتر الرتابية.أغلقت مدخل بلدة  5
 الخليل 16/7/2022 أغلقت الطريق املؤدية اىل سوسيا ومسافر يطا بالسواتر الرتابية. 6
 رام الله  17/7/2022 الطريق أمام املركبات القادمة نحو حي الطرية من جهة عني قينيا شامل غرب رام الله.أغلقت  7
 نابلس  18/7/2022 طرقا بالسواتر الرتابية داخل بلدة حوارة جنوب نابلس.أغقلت  8
 بيت لحم  19/7/2022 أغلقت دوار املدارس يف بلدة الخرض  9
 سلفيت  19/7/2022 طريق واد عباس الواصل بني  ديراستيا وقراوة بني حسان قضاء سلفيت.أغلقت  10
 سلفيت  20/7/2022 سلفيت، ببوابة حديدية.أغلقت مدخل بلدة كفل حارس شامل محافظة  11
أغلقت مدخل قرية برقة باملكعبات االسمنتية، وسط انتشار كثيف للمستوطنني عىل طول ما يسمى "شارع  12

 " املقام عىل أرايض املواطنني رشق رام الله.60
 رام الله  20/7/2022

 القدس  22/7/2022 مدخل بلدة الرام شامل القدس املحتلةأغلقت  13
أغلقت املدخل الغريب لقرية حوسان غرب بيت لحم، ونصبت حاجزا عسكريا عند املدخل الجنويب لبيت  14

 لحم.
 سلفيت  26/7/2022

اغلقت بالرشيط االحمر املنطقة القريبة من "باب الجنة" باملسجد االقىص يف القدس املحتلة ومنعت املصلني  15
 من االقرتاب منها.

 القدس 29/7/2022

 رام الله 29/7/2022 تتواجد عند املدخل الرشقي لبلدة سلواد ومتنع مرور املركبات. 16
 القدس  30/7/2022 حاجز مخيم شعفاط بالقدس املحتلةأغلقت  17
 القدس 31/7/2022 عدة شوارع بالقدس املحتلة بسبب جنازة ألحد الحاخامات. أغلقت 18

 
 
 

 *الرسقات واملصادرة: 
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 املحافظة التاريخ الرسقات واملصادرة    الرقم
تركتورون زراعي وصهريج مياه، ومعدات حظرية أغنام، تعود : استولت عىل معدات وآليات زراعية 1

 يف قرية العوجا. للمواطني عودة وأحمد نجادة الكعابنة
 أريحا  1/7/2022

 رام الله  4/7/2022 صادرت عدد من مفاتيح السيارات يف بلدة نعلني  2
األغوار  7/7/2022 استولت عىل خرضاوات وفواكه من بسطات مقامة قرب قريتي بردلة وكردلة، يف األغوار الشاملية. 3

 الشاملية 
 سلفيت  11/7/2022 استولت عىل جرافة تعود للمواطن ناجح سليامن جودة مبنطقة القليعة ، كانت متوقفة يف أرضه. 4
 الخليل 16/7/2022 كامريات مراقبة يف قرية سوسيا رشق يطااستولت عىل جهاز تسجيل  5
 نابلس  17/7/2022 صادر  جراراً زراعياً ( تراكتور) من أرض سهل حوارة جنوب نابلس. 6
ن الشاب أميبعد اعتقال صاحبها  عىل شاحنه أثناء عمله يف إحدى األرايض يف خربة عينون استولت  7

 صوافطة
 طوباس  18/7/2022

استوىل "مجلس املستوطنات"، عىل صهريجا يعود للمواطن رافع ابو عامر، اثناء نقله مياه لري املوايش يف  8
 سهل ام القبا باالغوار الشاملية كام أفاد رئيس مجلس قروي املالح واملضارب مهدي دراغمة.

االغوار  19/7/2022
 الشاملية

حاجزا عسكريا عىل مدخل بلدة بني نعيم رشق الخليل، استولت عىل "باجر" ألحد املواطنني بعد نصبها  9
 حيث فتشت مركبات املواطنني ودققت أوراقهم الثبوتية.

 الخليل  20/7/2022

 نابلس 21/7/2022 استولت عىل معدات من داخل املوقع األثري يف بلدة سبسطية شامل غرب نابلس. 10
االغوار  25/7/2022 الفارسية باألغوار الشاملية.استولت عىل شاحنة لنقل السامد العضوي يف منطقة  11

 الشاملية
منزل املواطن مفيد أبو غلمي والد األسري  ، بعد أن داهمت استولت عىل مركبته من نوع "جيب نيسان 12

 ليث
 نابلس  27/7/2022

 الخليل  27/7/2022 استولت قوات االحتالل عىل مركبتني ومعدات للنجارة يف الخليل. 13
 القدس  27/7/2022 صادرت جرفة يف بدو 14
 الخليل  28/7/2022 استولت عىل  مركبات  يف مسافر يطا جنوب الخليل 15
 القدس 29/7/2022 جرافة خالل عملها يف شق طريق زراعي ببلدة مخامس شامل رشق القدس املحتلة. تصادر  16

 

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

 املحافظة التاريخ إطالق نار، اصابات، توغل الرقم
 غزة  1/7/2022 أطلقت نريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز املسيل للدموع تجاه املزارعني ورعاة األغنام  1
 الخليل  1/7/2022 اعتدت عىل جنازة سيدة يف بلدة بيت امر  2
أصيب عرشات املواطنني باالختناق، خالل قمع قوات االحتالل اإلرسائييل الفعالية الوطنية األسبوعية يف  3

 مسافر يطا جنوب الخليل، التي جاءت تحت شعار "ال لنكبة جديدة مبسافر يطا".
 الخليل  1/7/2022

بالرصاص، والعرشات باالختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل مواجهات مع االحتالل يف قرية أصيب مواطن  4
 بيت دجن ، وبيتا جنوبا.

 نابلس  1/7/2022

أصيب عرشات املواطنني باالختناق، خالل قمع قوات االحتالل اإلرسائييل الفعالية الوطنية األسبوعية يف  5
 تحت شعار "ال لنكبة جديدة مبسافر يطا".مسافر يطا جنوب الخليل، التي جاءت 

 الخليل  1/7/2022

أصيب ثالثة شبان برصاص "التوتو" خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف منطقة باب الزاوية    6
 وسط الخليل.

 الخليل  1/7/2022

 غزة  2/7/2022 أطلقت، النريان صوب املزارعني رشق وجنوب قطاع غزة. 7
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عاماً يف سجن الدامون،  68استشهدت األسرية سعدية مطر فرج الله من بلدة إذنا والتي تبلغ من العمر  8
 دون معرفة ظروف استشهادها حتى اللحظة، بحسب ما أعلن نادي األسري ومركز إعالم األرسى.

 سجن 2/7/2022

 قطاع غزة، واستهدفت بعملياتاعتدت زوارق بحرية االحتالل ا، عىل قارب صيد يف بحر السودانية شامل  9
 اطالق نار رعاةا االغنام شاميل القطاع.

 غزة 2/7/2022

أصيب، شاب بالرصاص الحي والعرشات بحاالت اختناق خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف  10
 بلدة جبع 

 جنني 2/7/2022

 رام الله  2/7/2022 حارث شامل غرب رام الله.النار باتجاه شاب والحقه بني عني أيوب وخربثا بني أطلقت  11
 غزة  3/7/2022 ، النار صوب مراكب الصيادين قبالة سواحل شامل وجنوب قطاع غزة.االحتالل أطلقت زوارق  12
 غزة  3/7/2022 أطلقت نريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز املسيل للدموع تجاه املزارعني شامل قطاع غزة. 13

الشاب  كامل عبدالله عالونة من بلدة جبع جنوب حنني، متاثر بجروح خطرية اصيب بها برصاص  استشهد 14
 االحتالل ، وفقا ملا ذكرته مستشفى ابن سينا حيث كان نقل بعد اصابته برصاص االحتالل.

 جنني 3/7/2022

طاع راكب الصيادين جنوب قأطلقت زوارق بحرية االحتالل، نريان أسلحتها الرشاشة، وقنابل اإلنارة، تجاه م 15
 غزة.

 غزة 3/7/2022

أطلقت زوارق البحريةنريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز املسيل للدموع وقنابل اإلنارة تجاه الصيادين  16
 جنوب قطاع غزة.

 غزة 4/7/2022

الصيادين  اإلنارة تجاهأطلقت زوارق البحرية ، نريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز املسيل للدموع وقنابل  17
 جنوب قطاع غزة.

 غزة  4/7/2022

 نابلس  4/7/2022 منعت عامل بلدية سبسطية شامل غرب نابلس، من استكامل أعامل التنطيف يف املنطقة األثرية. 18
 غزة  4/7/2022 أطلقت بحرية االحتالل الرصاص وقنابل الغاز املسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين شامل قطاع غزة. 19
أصيب عدد من املواطنني بينهم األسري املحرر محمود الفسفوس، برصاص قوات االحتالل التي اقتحمت  20

 ا.دور 
 الخليل  4/7/2022

أصيب، عدد من املواطنني باالختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل يف قرية  21
 حوسان 

 بيت لحم  4/7/2022

 القدس  4/7/2022 إصابات برصاص االحتالل إحداها خطرية خالل مــواجــهات يف بلدة أبو ديس رشق القدس. 4 22
استشهد الشاب أحمد ممدوح شعبان  من بلدة جديدة املكر برصاص رشطة االحتالل وأصيب آخر بجراح  23

 متفاوتة يف مجد الكروم مبنطقة الشاغور
الداخل  5/7/2022

 املحتل 
توغلت  أربع جرافات ودبابتني  رشق مخيم املغازي وسط القطاع  لعرشات األمتار يف أرايض املواطنني  24

ونفذت عمليات تجريف واقامت سواتر ترابية، يف ظل عمليات اطالق للرصاص وقنابل الغاز املسيل 
 للدموع.

 غزة  5/7/2022

من قبل جنود االحتالل اإلرسائييل عند استشهد الشاب أحمد حرب عياد بعد تعرضه للرضب والتنكيل  25
 فتحة جدار الفصل العنرصي قرب طولكرم.

 طولكرم  5/7/2022

 رام الله  5/7/2022 .جنود االحتالل يقطعون أشجار زيتون قرب حاجز نعلني غرب رام الله اليوم 26
 بينام كان أمام منزله يفاستشهد الشاب رفيق رياض غنام من بلدة جبع ، جراء اصابته برصاص االحتالل  27

 البلدة.
 جنني  6/7/2022

أطلقت النار عىل الشاب هاين قاسم  الذي أصيب برصاص االحتالل وتركه ينزف قبل ان يسمح بنقله اىل  28
 مستشفى ثابت ثابت يف املدينة.

 طولكرم  6/7/2022

 غزة  6/7/2022 توغلت رشق حي الزيتون مبدينة غزة. 29
 الخليل  6/7/2022 استهدفت بالرصاص الحي منازل املواطنني يف مسافر يطا  30
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حررت عددا من املخالفات بحق مواطنني يف بلدة سلوان جنوب املسجد االقىص املبارك، واعتدت عىل  31
 شاب بالرضب.

 القدس  6/7/2022

 رام الله  6/7/2022 طائرات دون طيار تابعة لالحتالل تقوم بالقاء منشورات داخل بلدة سلواد  32
توغلت عدة آليات لإلحتالل، رشق املحافظة الوسطى من قطاع غزة، وقامت بأعامل تجريف وتخريب يف  33

 املكان.
 غزة  7/7/2022

عاما  14االستيطاين اتصل بالطفل البالغ من العمر مخابرات االحتالل يف تجمع "غوش عصيون" هددت  34
 هاتفيا وهدده بتصفيته جسديا بعد عيد األضحى، بداعي مشاركته يف الفعاليات الوطنية.

 بيت لحم  7/7/2022

أصيب عدد من املواطنني باالختناق بالغاز املسيل للدموع ، خالل مواجهات مع االحتالل يف  قرية بيت  35
 وبيتا جنوبا.دجن رشق نابلس، 

 نابلس  8/7/2022

منعت املواطنني يف قريتي أم الريحان وظهر املالح الواقعتان داخل جدار الفصل والتوسع العنرصي، من  36
 دإدخال أضاحي العي

 جنني  8/7/2022

 القدس  8/7/2022 اعتدت عىل شاب، مل تعرف هويته بعد، يف منطقة باب العامود قبل أن تعتقله. 37
 70عاماً.. االحتالل يكشف عن مقربة جامعية لجنود مرصيني يف منطقة اللطرون يحتجز فيها قرابة  55 بعد 38

 شهيداً من قوات النخبة املرصية.
الداخل  8/7/2022

 املحتل 
قامت قوات االحتالل املتمركزة عىل مدخل بيت فجار الرئيس، بايقاف مركبة، واستولت عىل علم فلسطني،  39

 طفال عىل خلع "قميصه"، بحجة وجود رسومات لسالح عليها.قبل أن تجرب 
 بيت لحم  9/7/2022

أصيب عدد من املواطنني باالختناق جراء إطالق قوات االحتالل اإلرسائييل قنابل الغاز يف حارة جابر رشق  40
 مدينة الخليل.

 الخليل  9/7/2022

 الخليل  9/7/2022 تجمع الطوبا مبسافر يطا جنوب الخليل .بالرضب عىل املواطن محمد ابراهيم زين من سكان اعتدت  41
اعتدت عىل مواطن من تل رميدة وسط مدينة الخليل، وشددت إجراءاتها العسكرية عىل الحواجز املؤدية  42

 للمنطقة.
 الخليل  10/7/2022

 الخليل  11/7/2022 الخليل.قمعت وقفة منددة باالستيالء عىل أرايض املواطنني يف بلدة بني نعيم رشق مدينة  43
عامل برصاص قوات االحتالل ، مبحاذاة جدار الفصل العنرصي املقام فوق أرايض قرية عانني غرب  أصيب 44

 .48جنني، وذلك أثناء محاولته الوصول إىل مكان عمله داخل أرايض عام الـ
الداخل  13/7/2022

 املحتل 
 القدس 13/7/2022 منطقة باب العامود بالقدسرشطي احتاليل يدهس الطفل يوسف مطور يف  45
أصيب عدد من املواطنني باالختناق، خالل مواجهات اندلعت مع االحتالل اإلرسائييل يف بلدة بيتا جنوب  46

 نابلس، وبيت دجن رشقا.
 نابلس  15/7/2022

اعتداء جيش االحتالل مواطنني بالرصاص املعدين امللف باملطاط، والعرشات باالختناق، جراء  8أصيب  47
 اإلرسائييل عىل املشاركني يف مسرية كفر قدوم األسبوعية املناهضة لالستيطان.

 قلقيلية  15/7/2022

عىل املشاركني يف وقفة مطالبة بالعدالة لشريين أبو عاقلة بالتزامن مع زيارة بايدن ملستشفى اعتدت  48
 املطلع يف القدس.

 القدس 15/7/2022

ق االحتالل الحربية، النار وقنابل الغاز  باتجاه الصيادين جنوب قطاع غزة، كام واستهدفت أطلقت زوار  49
 قوات االحتالل املنترشة قرب السياج الفاصل املزارعني رشق خان يونس بعمليات اطالق نار مامثلة.

 غزة  16/7/2022

ادى انقالب مركبتهم عقب  عامل،جراء اطالق جنود االحتالل الرصاص نحوهم ومطاردتهم، ما 6أصيب  50
 مطاردتهم يف منطقة املجاز مبسافر يطا جنوب الخليل.

 الخليل 16/7/2022

الحقت بحرية االحتالل اإلرسائييل، مراكب الصيادين العاملة يف بحر شامل قطاع غزة وسط إطالق للنار  51
 وقنابل اإلنارة، وفتحت خراطيم املياه العادمة تجاههم.

 غزة  16/7/2022

 غزة  16/7/2022 طائرات االحتالل تقصف بعدة صواريخ موقع النصريات وسط قطاع غزة. 52
 طوباس  17/7/2022 أصيب، شابان بالرصاص الحي خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف مدينة طوباس. 53



8	
	

قة قنابل الغاز صوبهم يف منطأصيب عدد من املواطنني باالختناق، جراء إطالق قوات االحتالل اإلرسائييل  54
 اللتواين مبسافر يطا، جنوب الخليل.

 الخليل  17/7/2022

 غزة  18/7/2022 استهدفت الصيادين واألرايض الزراعية شامل وجنوب قطاع غزة. 55
 غزة 18/7/2022 أطلقت النريان  وقنابل الغاز املسيل للدموع تجاه األرايض الزراعية رشق محافظة رفح، جنوب قطاع غزة. 56
 نابلس  19/7/2022 بعد اقتحام قوات االحتالل مخيم عسكر الجديد رشق نابلس. أصيب ثالثة مواطنني بالرصاص الحي، 57
 غزة  19/7/2022 أطلقت زوارق االحتالل ، النار صوب مراكب الصيادين قبالة سواحل شامل قطاع غزة. 58
 غزة 19/7/2022 بيت حانون شاميل قطاع غزة. استهدفت نقطة مراقبة للمقاومة رشق بلدة 59
 القدس 19/7/2022 أطلق اليوم النار عىل شاب قرب مستوطنة "رامون" رشق القدس املحتلة. 60
أطلقت زوارق بحرية االحتالل القنابل املدفعية، وفتحت نريان أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه مراكب  61

 الصيادين جنوب قطاع غزة.
 غزة  19/7/2022

شاب بجروح خطرية برصاص االحتالل، واعتقل أربعة آخرون يف مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم،  أصيب 62
 كام واعتقل عدد آخر من  مناطق متفرقة بالضفة.

 بيت لحم  20/7/2022

 قأطلقت نريانها تجاه مراكب الصيادين العاملة يف بحر شامل قطاع غزة، وتجاه األرايض الزراعية شامل رش  63
 خان يونس جنوب القطاع.

 غزة  20/7/2022

طالب مشاركون يف وقفة تضامنية مع األرسى املرضبني عن الطعام، باإلفراج العاجل عنهم من سجون  64
 االحتالل، وحملوا االحتالل املسؤولية عن حياتهم.

 سجن  20/7/2022

 طولكرم  20/7/2022 طولكرمانتشار آليات عسكرية لالحتالل بني بلديت عتيل ودير الغصون يف  65
 جنني 20/7/2022 علم فلسطني عن أحد أعمدة شوارع برطعة جنوب غرب جنني. أزالت 66
 غزة  21/7/2022 أطلقت النريان تجاه األرايض الزراعية رشق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. 67
بالرسطان، لعملية مساومة من قبل إدارة عاما)، من طولكرم، واملريض  47يتعرض األسري موىس صوفان ( 68

 سجون االحتالل االرسائييل، وتتمثل بتقديم العالج له عىل أن يكون عىل نفقته الخاصة.
 سجن 21/7/2022

 الخليل  22/7/2022 أصيب عامل برصاص االحتالل عىل حاجز ترقوميا العسكري املقام عىل أرايض املواطنني غرب الخليل. 69
من املواطنني خالل مواجهات اندلعت بني الشبان وقوات االحتالل يف قرية كفر قدوم رشق اصيب عدد  70

 قلقيلية.
 قلقيلية 22/7/2022

 الخليل  22/7/2022 اعتدت بالرضب عىل املشاركني يف الفعالية األسبوعية عند مدخل قرية التوانة مبسافر يطا. 71
رئيس بلدة الظاهرية، خالل قمع جيش االحتالل، فعالية أصيب عرشات املواطنني باالختناق، واعتقال  72

 التحدي والصمود يف منطقة شويكة ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.
 الخليل  23/7/2022

الحقت زوارق بحرية االحتالل اإلرسائييل، مراكب الصيادين العاملة شامل قطاع غزة، واطلقت النار والغاز  73
 تجاهها.

 غزة  23/7/2022

 غزة  23/7/2022 النريان تجاه األرايض الزراعية شامل رشق خان يونس جنوب قطاع غزة. أطلقت  74
 قلقيلية 23/7/2022 اصيب عدد من الشبان خالل مواجهات مع قوات االحتالل رشق قلقيلية. 75
  23/7/2022 مواطناً بينهم أطفال، خالل مواجهات مع االحتالل يف بلدة سلوان  90إصابة نحو  76
آخرين، يف اشتباك مع االحتالل يف  9استشهاد املقاومنْي محمد العزيزي  وعبد الرحمن صبح  وإصابة  77

 البلدة القدمية يف نابلس، بينهم اصابة خطرية للشاب محمد حرز الله.
 نابلس  24/7/2022

 غزة  24/7/2022 زوارق االحتالل تستهدف مركب صيد يف بحر جنوب قطاع غزة. 78
 غزة  24/7/2022 أحرقت مركب صيد بعد استهدافه بالقذائف والرشاشات الثقيلة يف بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة. 79
آخرين، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل، عقب  3بالرصاص الحي، واعتقل  أصيب شاب 80

 اقتحام بلدة قباطية جنوب جنني.
 جنني  24/7/2022

 جنني 24/7/2022 محمد عبيد عىل حاجز السبع فاقدا للذاكرة ويعاين من وضع صعباألسري ألقت  81
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 قلقيلية 24/7/2022 الرصاص الحي وتالحق العاّمل قرب الجدار الفاصل غرب بلدة جيوس شامل رشق قلقيلية.أطلقت  82
أصيب عامالن، بالرصاص الحي، إثر إطالق قوات االحتالل الرصاص الحي صوب العامل عىل معرب    83

 الظاهرية، جنوب الخليل.
 الخليل 25/7/2022

 نابلس  25/7/2022 الحقت الطواقم العاملة عىل تنظيف املوقع األثري يف بلدة سبسطية شامل غرب نابلس. 84
رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز املسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين وسط ، نريان االحتاللأطلقت زوارق  85

 وشامل قطاع غزة.
 غزة 25/7/2022

عاًما) من جنني، يواجه مؤخرًا تدهوًرا عىل وضعه  43األسري الفلسطينّي، إّن األسري محمد مرداوي (يواجه  86
 الصحّي، حيث يقبع يف سجن "النقب الصحراوي

 سجن 25/7/2022

 القدس  25/7/2022 اعتدت عىل مواطن أمام باب العمود واعتقاله  87
أطلقت النريان وقنابل الغاز املسيل للدموع تجاه األرايض الزراعية رشق محافظتي خان يونس جنوب  89

 قطاع غزة والوسطى وسط القطاع.
 غزة  26/7/2022

 بيت لحم  26/7/2022 سليامن السياحيةأصيب شابان خالل اقتحام قوات االحتالل، منطقة برك  88
الحقت زوارق بحرية االحتالل ، مراكب الصيادين العاملة يف بحر شامل قطاع غزة، وسط إطالق للنار  89

 والغاز تجاهها.
 غزة 26/7/2022

 بيت لحم  26/7/2022 الرعاة من االرايض املهددة باملصادرة يف كيسان رشق بيت لحم طردت 90
  نابلس  26/7/2022 النار صوب شاب قرب حاجز حوارة جنوب نابلس. أطلقت 91
قلقيلية  رشق يف قرية حجة دومنا، 75 مساحة عىل أشهر 6 منذ مزروعة زيتون شجرة 1000 حوايل اقتلعت 92

 ".عليها مستوىل" أراٍض  أنها بحجة
 قلقيلية 27/7/2022

أصيب، مواطنني بشظايا قنابل صوت والعرشات بحاالت االختناق بعد قمع قوات االحتالل اإلرسائييل  93
 .لفعالية ضد االستيطان عند املدخل الغريب لقرية حارس 

 سلفيت  27/7/2022

 الخليل  27/7/2022 النار عىل مركبة وتعتقل سائقها قرب حاجز الظاهرية جنوب الخليل أطلقت 94
نابلس، واندلعت مواجهات بني الشبان وقوات االحتالل  -حواجز عسكرية متنقلة عىل شارع جننينصبت  95

 عىل دوار بلدة عرابة جنوب جنني.
 جنني  28/7/2022

 تسليم شاب أُصيب بجروح، ورفضت بثالثة اصابات برصاص قوات بالقرب من حاجز حوارة قضاء نابلس 96
 خطرية

 نابلس 28/7/2022

شابني بالرصاص الحي واعتقال آخر خالل مواجهات مع قوات االحتالل بعد اقتحامها مخيم الجلزون إصابة  97
 هبرام الل

 هرام الل 28/7/2022

 القدس  28/7/2022 بتجريف أرايض املواطنني يف منطقة سلوان جنوب املسجد االقىص املباركقامت  98
 غزة  29/7/2022 الصيادين العاملة يف بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.أطلقت زوارق االحتالل النار تجاه مراكب  99
 غزة  29/7/2022 أطلقت النريان وقنابل الغاز املسيل للدموع تجاه األرايض الزراعية جنوب رشق قطاع غزة. 100
غري قرية املإصابات بالرصاص الحي وأخرى بالرصاص املطاطي واالختناق، خالل املواجهات املندلعة يف  3 101

 قضاء رام الله.
 رام الله 29/7/2022

 رام الله  29/7/2022 ) عاما برصاص املستوطنني وجيش االحتالل يف قرية املغري.16استشهد الفتى أمجد أبو عليا ( 102
شابا برصاص االحتالل بينهم صحفي خالل قمع جيش االحتالل ملسرية كفر قدوم األسبوعية  11أصيب  103

لالستيطان والتي انطلقت تنديدا باعتداءات جيش االحتالل واملستوطنني بحق شعبنا ومقدراته املناهضة 
 يف مختلف محافظات الوطن.

 قلقيلية  29/7/2022

  29/7/2022 رعاة أغنام يف قرية كيسان من األرايض املهددة باملصادرة  يف الجزء الجنويب من القرية.ت طرد 104
خالل مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات االحتالل  قرية  املواطنني بحاالت اختناق،أصيب عدد من  105

 العرقة
 جنني 30/7/2022
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مخالفات للمحتفلني يف التوجيهي يف منطقة واد الجوز بالقدس، بسبب اطالق مفرقعات نارية يف  تحرر  106
 الهواء .

 القدس  30/7/2022

 غزة  31/7/2022 مراكب الصيادين العاملة يف بحر السودانية شامل غرب مدينة غزة.أطلقت زوارق االحتالل النار تجاه  107
أصيب عامل برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل، قرب جدار الفصل والتوسع العنرصي غرب بلدة زيتا،  108

 شامل طولكرم.
 طولكرم 31/7/2022

 غزة  31/7/2022 والوسطى .أطلقت النار صوب رعاة األغنام رشق محافظتي خان يونس  109
 

 *اقتحامات:
 املحافظة التاريخ اقتحامات    الرقم

اعتقلت املواطن عزمي صالح أبو حسن بعد مداهمة منزله وتفتيشه اقتحمت بلدة اليامون واعتقلت  1
 .والعبث مبحتوياته، ومنزل شقيقه األسري رائد

 اقتحمت بلدة سيلة الحارثية .
 اقتحمت قرية تعنك 
 اقتحمت قرية رمانة

 جنني 1/7/2022

 نابلس  1/7/2022 مخيم عسكر الجديد وداهمت أحد املنازل وفتشته، قبل أن تعتقل األسري املحرر جهاد األقرع.اقتحمت  2
 الخليل  1/7/2022 الشابني مصعب شعيب الخضريات، ومحمد أحمد الخضرياتاقتحمت بلدة الظاهرية واعتقلت  3
 رام الله  1/7/2022 من عدة محاوراقتحمت سلواد  4
 منزل املواطن عزمي صالح أبو حسن ، وشقيقه إبراهيم، وفتشتهام.اقتحمت  5

ل وبارشت قوات االحتال، اقتحمت بلدة كفر راعي جنوب غرب مدينة جنني مدججة بآليات وقوات كبرية
 بأخذ قياس مدخل البلدة الرئييس متهيداً لهدمه.

 عدي عبد الله جرادات من سكان بلدة السيلة الحارثيةواعتقلت  بلدة اليامون اقتحمت 

 جنني 2/7/2022

كال من: عباس عبد الحكيم حامد، ومحمد رضار حامد، وسامر حامد، اقتحمت بلدة سلواد واعتقلت  6
 .وثلجي مجدي حامد، ومحمود بشري حامد

 األسري املحرر  سليامن قطشاقتحمت عني يربود واعتقلت 
 اقتحمت راس كركر 

 رام الله  3/7/2022

 بالغاً ملقابلة املخابرات  املواطن حمزة العجوريوسلمت  منطقة هندازةاقتحمت  7
 بالغاً ملقابلة املخابرات  عبد الرحمن شعيباتاقتحمت بيت ساحور واعتقلت 

 منزل املواطن غسان هرماس يف منطقة خاليل اللوز وعبثوا مبحتوياته. اقتحمت 

 بيت لحم  3/7/2022

 القدس 3/7/2022 قتحمت بلدة سلوان جنوب املسجد األقىص املبارك.ا 8
 جنني 3/7/2022 ونصبت حواجز متنقلة.يف البلدة   كساراتاقتحمت يلدة قباطية وداهمت  9
 .حمدان حامد واوي، و محمد حامد واوي، و عبد الرحمن حامد واوياقتحمت بيت سريا واعتقلت  10

 . مهند فارس، و طه عرموشاقتحمت بيتونيا واعتقلت 
 إبراهيم سمحاناقتحمت رام الله واعتقلت 

 اقتحمت مواقف السيارات قرب حاجز نعلني وصادرت العرشات من مفاتيح سيارات العامل.

 رام الله  4/7/2022

 جنني  4/7/2022 إسالم العجاوي، و أوس شلبياقتحمت جنني واعتقلت  11
بو لقيادي يف الجبهة الشعبية كامل أ ، و القيادي يف الجبهة الشعبية ماهر حرباقتحمت نابلس واعتقلت  12

 ظريفة
 نابلس  4/7/2022

 طولكرم  4/7/2022 محمد حسان اقتحمت طولكرم واعتقلت  13
 الخليل  4/7/2022 إبراهيم البطاط اقتحمت الظاهرية واعتقلت  14
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 حسان آدم اخليلاقتحمت بيت أمر واعتقلت 
 جرب ربحي البدوياقتحمت مخيم العروب واعتقلت 

منازل تعود ملكيتها لعائلة الكعابنة، وال زالت تتواجد يف مسافر يطا وداهمت   تجمع أم قصةاقتحمت 
 يف املكان.

وفتشت عدة منازل وعبثت مبحتوياتها، عرف من أصحابها: محمد شندي، ومراد اقتحمت دورا الخليل 
 الفقيه.

 بيت لحم  4/7/2022 احمد ابراهيم الهرميياقتحمت قرية أبو نجيم واعتقلت  15
 سلفيت  4/7/2022 .زيد حرب، و نعيم حرب، و فراس نعيم حرب، و أمجد حرباقتحمت اسكاكا واعتقلت  16
 محمود داري، و محمد داري، و صالح عبيداقتحمت العيساوية واعتقلت  17

 خالد الرباغيتي، و العبيدكرم ، و أحمد العجلونواعتقلت 
 القدس  4/7/2022

 محمد أبو خليفة، و لقيادي يف حمـاس عطا الجبايلاقتحمت جنني واعتقلت ا 18
 اقتحمت يعبد

 جنني 5/7/2022

 ليث أبو غلمي، و نضال أبو غلمياقتحمت بيت فوريك واعتقلت  19
ها، فيها واألسالك الشائكة املحيطة باقتحمت عني دوما جنوب القرية برفقة جرافة، ودمرت أنابيب املياه 

 وعاثت خرابا بأعامل الرتميم التي جرت مؤخرا يف العني.
 يعود للمواطن قاسم فالح أقرع كراج للسياراتاقتحمت قبالن وهدمت 

 نابلس  5/7/2022

 طوباس  5/7/2022 قيص حسني بني عودةاقتحمت طمون واعتقلت  20
 الخليل  5/7/2022 وعز الدين موىس أبو عالن، و عطا أبو عالنبهجت اقتحمت الظاهرية واعتقلت  21
 القدس  5/7/2022 نارص شعباناقتحمت سلوان واعتقلت  22
دومنات من أرايض املواطنني قرب الحاجز العسكري الذي تقيمه قوات  6وجرفت  بلعني قرية اقتحمت  23

 االحتالل عىل ارايض البلدة، ويعرب منه االف العامل اىل الداخل.
 رام الله  5/7/2022

ً  24، واعتقلت اقتحمت سلواد واندلعت مواجهات عنيفة 24  مواطنا
 .الخواجاأحمد محمد عبد القادر اقتحمت نعلني واعتقلت 

 محمد حسني مشهوراقتحمت كفر مالك واعتقلت 

 رام الله  6/7/2022

الشاب أحمد زياد حاممرة، واقتادته، والشاب غنام الذي كان اصيب بجروح اقتحمت جنني واعتقلت  25
 خطرية  إىل جهة مجهولة

 الشاب عميد فيصل عرساناقتحمت مخيم جنني واعتقلت 
 الدين شحادة بهاء نوراقتحمت ذنابة واعتقلت 

 جنني  6/7/2022

وداهمت عددا من املنازل تعود لعائلة العمور وفتشتها وعبثت مبحتوياتها، عرف من اقتمت تقوع  26
 أصحابها املواطنني، طالل عيىس العمور، ورأفت محمود العمور .

 منازل األشقاء نارصوحمدي وهناء معروف األطرشاقتحمت قرية الولجة وداهمت 

 بيت لحم  6/7/2022

شبان وهم احمد سامر محمود جابر  ابراهيم  3اقتحمت مخيم نور شمس رشق طولكرم واعتقلت  27
 عاما من ضاحية ذنابة. 22عدنان بدوية ، خالد جامل جابر ، وبهاء نور الدين شحادة 

 طولكرم  6/7/2022

 قلقيلية  6/7/2022 مراد القدومي، و أحمد نبيل عمراقتحمت جيوس واعتقلت  28
 تيسري أبو تريكاقتحمت الخليل واعتقلت  29

رزق فتحي عبد الله ، و محمد امجد عيل جعافرة، و رامي صابر جعافرةاقتحمت ترقوميا واعتقلت 
 جعافرة

 الخليل  6/7/2022

اقتحمت منطقة عرب املليحات يف طريق املعرجات غرب أريحا، وداهمت عددا من مساكن املواطنني  30
 ودققت يف بطاقاتهم الشخصية.وصورتهم 

 أريحا  6/7/2022
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الشابني أحمد سعيد أبو العز وليث سعيد أبو العز بعد مداهمة منزل  اقتحمت بلدة زيتا واعتقلت  31
 ذويهام.

 طولكرم  7/7/2022

مرتا مربعا،  60وسلمت إخطارا بوقف البناء يف منزل قيد اإلنشاء، تبلغ مساحته  قرية عاطوفاقتحمت  32
 مضيفا أنها كانت قد حارصته أمس واحتجزت العامل داخله، ومنعتهم من استكامل البناء فيه.

 طوباس  7/7/2022

 لشاب نشأت دوابشة، بعد أن داهمت منزلهاقتحمت سلوان واعتقلت  33
 سلمت الطفل إياد ادعيس ستدعاء للتحقيق، بعد مداهمتها منزل ذويه. اقتحمت مخيم شعفاط و

 القدس  7/7/2022

ق ، وسط اندالع مواجهات يف املنطقة تخللها إطال بلدة سبسطية اقتحمت املوقع األثري وساحة البيادر يف  34
 قنابل الغاز املسيل للدموع.

 نابلس  8/7/2022

 نابلس  9/7/2022 لقنابل الغاز املسيل للدموع.اطالق  اقتحمت بلدة سبسطية وسط 35
 الخليل  9/7/2022 فتى عقب دهم منزل ذويه يف البلدة القدمية من مدينة الخليل، واستجوبته.اقتحمت الخليل واحتجزت  36
 القدس  10/7/2022 اقتحمت مخيم شعفاط  37
 طوباس  10/7/2022 اعتقلت األسري املحرر أكرم نعيم بني عودة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه. اقتحمت طوباس و 38
 الخليل  10/7/2022 اقتحمت بلدة دورا واعتقلت املواطن عبد وليد السويطي، بعد تفتيش منزله والعبث مبحتوياته 39
 رام الله  10/7/2022 الجانية قضاء رام الله.اقتحمت بلدة راس كركر غرب رام الله، ونصبت حاجزاً يف قرية  40
اقتحمت منطقة الحمة باألغوار الشاملية، واعتقلت املواطن مثقال عبد الكريم فقهاء، بعد أن داهمت  41

 منزله وفتشته.
األغوار  10/7/2022

 الشاملية 
مداهمة منزل اعتقلت الشقيقني سامل محمد عجارمة ، وشقيقه سامح، بعد اقتحمت بلدة سلواد و  42

 ذويهام، والعبث مبحتوياته.
 رام الله  11/7/2022

  الشاب حمزة زغري اقتحمت البلدة القدمية يف القدس واعتقلت  43
 اقتحمت بلدة العيساوية 

 القدس  11/7/2022

 الخليل  12/7/2022 عاما)، أثناء عمله يف أرضه بالبلدة. 46املواطن أحمد محمود أبو جحيشة (اقتحمت بلدة إذنا واعتقلت  44
، وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة عسيلة، وعاثت رشق مدينة الخليلحي الشعابة اقتحمت  45

 مبحتوياتها خرابا.
 الخليل  13/7/2022

كال من: هيثم كامل اشتيان شاللفة  والفتى أحمد كامل اشتيان شاللفة ، اقتحمت قرية فصايل واعتقلت  46
 اشتيان شاللفة.والطفل أيرس محمد 

وداهمت عددا من منازل املواطنني من عائلة شاللفة، وقامت بعمليات تخريب وتحطيم لألثاث، 
 واالعتداء عىل أفراد العائلة بالرضب، واستخدام  الكالب البوليسية.

 أريحا  13/7/2022

يف هويات وانترشت يف شوارع الحي وأوقفت املركبات ودققت اقتحمت رأس العامود يف سلوان  47
 املواطنني.

 القدس  13/7/2022

 نابلس  14/7/2022 املنطقة األثرية ببلدة سبسطيةاقتحمت  48
وفتشت عددا من منازل املواطنني عرف منها منزل روبني الجعربي، وجميل  منطقة باب الزاويةاقتحمت  49

 .أبو منشار، ومحمد ربحي أبو صبحة
 تسجيل كامريات جهازاقتحمت سوسيا ومسافر يطا واستولت 

 الخليل 16/7/2022

 بيت لحم  16/7/2022 شابني، مل تعرف هويتهام بعد، عقب اقتحام منطقة املنزلة يف البلدة.اقتحمت بيت فجار واعتقلت  50
اقتحمت مدينة طوباس وداهمت عدة منازل منها منزل األسري املحرر بشري عبد الرازق، واعتقلت عدداً  51

 من املواطنني.
 طوباس 17/7/2022

 القدس  17/7/2022 اقتحمت املنطقة الصناعية يف عناتا، واستولت عىل تسجيالت كامريات املراقبة من عدة محال تجارية 52
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اقتحمت بلدة سلوان واعتقلت املواطن سامي ابو الحالوة، ومن البلدة القدمية من املدينة اعتقلت هيثم 
 42تقلت االسري املحرر أويس حامدة (الجعبة، ومن بلدة صور باهر جنوب رشق القدس املحتلة، اع

 عاما).
 اقتحمت مخيم قلنديا 

 اقتحمت أطراف حي الطرية مبدينة رام الله، من جهة بلدة عني قينيا الواقعة شامل غرب املدينة. 53
 اقتحمت قرية راس كركر 

 رام الله  17/7/2022

 اقتحمت طيبة  54
 بلدة العرقةاقتحمت 

 الفتة الشهيد املجاهد بالل كبها املعلقة وسط البلدة..اقتحمت بلدة الطورة وأزالت 

 جنني 17/7/2022

وهم محمد عبد الله نخله ، موىس عيىس رشاكة ، وسالم شحادة  واعتقلتمخيم الجلزون اقتحمت  55
 الطرياوي ، وذلك بعد تفتيش منازلهم وجرى نقلهم إىل جهة مجهولة.

 اقتحمت حي الطرية 

 رام الله 18/7/2022

 ضياء عمرو وحمزة عمرواقتحمت بلدة دورا واعتقلت  56
 احمد جربيل ومنجد القواسمة واملواطنة غدير أبو حامداقتحمت الخليل واعتقلت 

 ، ما ادى الندالع مواجهات مع الشبان دون التبليغ عن اصابات.منطقة التل يف مخيم العروب اقتحمت 

 الخليل  18/7/2022

 حامد جارساقتحمت بيتا واعتقلت  57
 عاما من منطقة الكروم 14الطفل عمرو عبد الرحمن عوض رمضان اقتحمت بلدة بيت التل واعتقلت 

 نابلس  18/7/2022

 الشاب كايد الرجبي من منزلهاقتحمت حي بطن الهوا يف سلوان واعتقلت  58
القدس املحتلة وفجرت أبواب عدد من منازل املواطنني قبيل اقتحمت مخيم شعفاط شامل رشق مدينة 

 اقتحامها.

 القدس  18/7/2022

 طولكرم  18/7/2022 اقتحمت الحي الغريب يف مدينة طولكرم، ومتركزت يف شارع النزهة دون أن يبلغ عن اعتقاالت. 59
مربعا للمواطن حافظ  مرتا 30خربة يرزا رشق طوباس، وأخطر بإزالة مبنى سكني مساحته اقتحمت  60

مرتا مربعا للمواطن ذاته؛ بحجة  70نعيم مساعيد، كام أخطر بوقف العمل يف بركس للامشية مساحته 
مرت مربع، وبركس مساحته  100بوقف العمل يف بركس للامشية مساحته تقريبا  تأخطر ، و تدمري آثار

 ر.مرتا مربعا للمواطن رامي نعيم مساعيد؛ بحجة تدمري آثا 30حوايل 
 الشاب طارق عبد الرازق بعد أن فشلت يف اعتقال شقيقه املحرر بشري.اقتحمت طوباس واعتقلت 

 طوباس  18/7/2022

 جنني  18/7/2022 جندي مشيا عىل االقدام. 200واكرث من بعدد من اآلليات  بلدة الطيبةاقتحمت  61
ثالثة مواطنني أصيبوا بالرصاص الحي يف أنحاء متفرقة من أجسادهم  اقتحمت مخيم عسكر وأصيب  62

 املخيم خالل اقتحام قوة احتاللية 
 الصحفي عامر أبو عرفةاقتحمت الخليل واعتقلت 

 الخليل 19/7/2022

 نابلس  19/7/2022 مصطفى أبو شنب، و جميل األقرع، و رأفت أبو هديباقتحمت نابلس واعتقلت  63
 . أحمد نواهضة، و مجاهد بديع نواهضة، و أحمد عزمي صالح، و عزمي صالحاقتحمت اليامون واعتقلت  64

 اقتحمت مدينة جنني
 جنني  19/7/2022

 املحرر صالح أسعداقتحمت مخيم عايدة واعتقلت  65
 املحرر عبد الرزاق بدوان اقتحمت بيت جاال واعتقلت 

 بيت لحم  19/7/2022

 سلفيت  19/7/2022 قيص تحسني، و صابر بوزية واعتقلت، واقتحمت كفل حارس  66
 طولكرم  19/7/2022 عمر محمد يوسف نعيم، و محمد يوسف نعيماقتحمت زيتا واعتقلت  67
 أريحا  19/7/2022 يف مخيم عقبة جرب ، وهدمت املنزل بذريعة عدم الرتخيص. منطقة اقتحمت  68
 طوباس 19/7/2022 ورشعت بتصوير مساكن املواطنني.قرية عاطوف جنوب رشق طوباس،  اقتحمت 69
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 القدس  19/7/2022 اقتحمت بري نباال 70
ومحمد كاظم أبو عجمية، وهيثم موىس ، يل مصلح ، ونجله محمداقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت ع 71

 أبو عجمية ، وذلك بعد ان داهمت منازلهم وعبثت مبحتوياتها.
 بيت لحم  20/7/2022

 األسري املقديس املحرر إبراهيم إسامعيل حلبيةاقتحمت أبو ديس واعتقلت  72
 عائلة الصحفي فيصل الرفاعي بالغاً ملراجعة مخابراتها عقب اقتحام منزله اقتحمت اعناتا وسلمت 

 اقتحمت مخيم شعفاط شامل رشق القدس املحتلة واعتقلت احد الشبان.

 القدس  20/7/2022

رس املحرر كامل جا، و املحرر أمين الدرابيعو  النائب الشيخ نايف الرجوباقتحمت دورا الخليل واعتقلت  73
 .اقطيل

اقتحمت بلدة ترقوميا ، واعتقلت املواطن خالد محمد ابو حلتم بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث 
 مبحتوياته.

 الخليل  20/7/2022

 طوباس  20/7/2022 جنوب رشق طوباس وصورت بعض املنشآت.اقتحمت منطقتي عاطوف والرأس األحمر  74
الشاب عادل زكارنه من منزله يف الحي الرشقي والشيخ عبدالحليم عز الدين اقتحمت جنني واعتقلت  75

 من منزله يف حي الزهراء.
 كارنةز عادل حسني ، و ايهاب سالمة، و القيادي يف الجهـاد عبد الحليم عز الديناقتحمت جنني واعتقلت 

 عبد الباسط عطعوط، و عبد النارص العطعوطاقتحمت اليامون واعتقلت 
 اقتحمت مخيم جنني 

 جنني 21/7/2022

 املحرر فادي حمداقتحمت بريزيت واعتقلت  76
 ناملحرر املريض عبد الباسط معطااقتحمت البرية واعتقلت 
عيـاش أبو عليا الطالب يف جامعة واعتقلت  عباس أبو عليا، و لؤي أبو عليااقتحمت املغري واعتقلت 

 بريزيت، بعد مداهمـة منزله يف القرية.
 الشقيقني أحمد شاللدة ومحمد شاللدة عقب اقتحام منزلهاماقتحمت رام الله التحتا واعتلقت 

رام الله و  21/7/2022
 البرية

 كرم ماهراقتحمت حوارة واعتقلت  77
خالل عملية تنظيف املوقع ومنع طواقم البلدة من اقتحمت املوقع األثري واستولت عىل معدات 

 استكامل العمل يف املنطقة.

 نابلس  21/7/2022

 مخيم شعفاط للمرة الثانية عىل التوايل.اقتحمت  78
بلدة سلوان جنوب املسجد االقىص املبارك، وداهمت ركام منزل عائلة الرجبي يف حي عني  اقتحمت 

 اللوزة.

 القدس 21/7/2022

املحرر محمد ، و واملحرر وأمين عدنان حرب، ملحرر وليد خالد حرباقتحمت رشق اسكاكا واعتقلت ا 79
 .حرب

 املحرر عزيز فتاشلقتحمت سلفيت واعتقلت 

 سلفيت  22/7/2022

 جنني 22/7/2022 وعبود الشقفة، صابر الشقفة، و يونس محمد شعبان عطيةاقتحمت جنني واعتقلت  80
 فراس أبو سنينةاقتحمت الخليل واعتقلت  81

 اقتحمت مخيم العروب 
 الخليل  22/7/2022

 رام الله  23/7/2022 حسن يارس حامد عقب مداهمة منزل ذويه، وتفتيشهاقتحمت سلواد واعتقلت  82
 الخليل 23/7/2022 بعد مداهمة منزله والعبث مبحتوياته. ملواطن محمود أبو طبيخاقتحمت يطا واعتقلت  83
 اقتحمت بلدة جبل املكرب جنوب رشق مدينة القدس املحتلة. 84

 مخيم شعفاط واعتقلت عدة شبان، مل تعرف هوياتهم.اقتحمت 
 القدس  23/7/2022

بلدة حوارة جنوب نابلس وازال االعالم الفلسطينية عن االعمدة يف الشارع الرئييس للبلدة ما اقتحمت  85
 ادى إلندالع املواجهات.

 نابلس  23/7/2022
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واطلقت قنابل الغاز املسيل للدموع عىل املواطنني ما ادى الندالع مواجهات مع  بلدة الطوراقتحمت 
 الشبان دون التبليغ عن اية اصابات.

اقتحمتحي الياسمينة يف البلدة القدمية من مدينة نابلس، وحارصت عددا من الشبان يف أحد املنازل،  86
 اص وقنابل "االنريجا".وسط اطالق كثيف للرص

 نابلس  24/7/2022

 كال من نعامن محمد جربان نعامناقتحمت بلدة هندازة واعتقلت  87
 منزليهام وتفتيشهام والعبث مبحتوياتهام.من  عيل أبو رسوراقتحمت مخيم عايدة واعتقلت 

 بيت لحم  24/7/2022

أبو الرب، وجهاد فارس زكارنة، بعد أن  : ماهر سعيد زكارنة، وعالء فالحاقتحمت قباطية واعتقلت  88
 داهمت منازل ذويهم

 جنني  24/7/2022

 محمد عسيلة والشقيقان عبد الرحمن وهشام بشيتي اقتحمت شارع الواد يف البلدة القدمية واعتقلت  89
 

 القدس 24/7/2022

يغا ملراجعة أدهم تبلشقيقه وسلمت شقيقه  األسري املحرر توفيق أبو عرقوباقتحمت بريزيت واعتقلت  90
 املخابرات.

 الفتى ناجي زهري الهندياقتحمت دير أبو مشعل واعتقلت 

 رام الله  25/7/2022

 طولكرم  25/7/2022 الشابني إبراهيم فياض وداود الخطيباقتحمت مخيم نور شمس واعتقلت  91
 الشاب قيص تيسري أبو عرقوباقتحمت بلدة دورا واعتقلت  92

 احمد الرشيفاقتحمت الخليل واعتقلت 
اقتحمت منطقة "قرنة الدعمس" جنوب بلدة نحالني، وسلمت كال من محمد يوسف عوض، وابراهيم 
يوسف عوض، وأحمد جميل عوض، وفايز بدر ذيب نجاجرة إخطارات بهدم غرف زراعية، إضافة إىل 

مد احمد سالمة إخطارات تسليم كل من سامل محمود سامل نجاجرة ومازن يوسف عوض وصبحي مح
بوقف العمل يف غرف زراعية، وإخطار هدم أرضية بناء للمواطن محمد جامل زيدان، وإخطار بوقف 

 بناء قائم للمواطن أحمد محمود اسحق نجاجرة.
تجمع أم قصة يف بادية يطا، وهدمت منزال يقطنه املوطن ناجح طعيامت، وعائلته املكونة من اقتحمت 

 أفراد. 10
هدمت خيمة سكنية للمواطن محمد حسن داوود، يف قرية البويب رشق يطا، و  قرية البويباقتحمت 

 واستولت عليها.

 الخليل  25/7/2022

 جنني 25/7/2022 اقتحمت قرى الجلمة، وبيت قاد، ودير أبو ضعيف شامل رشق جنني وداهمت محال تجارية. 93
عىل شاحنة لنقل السامد العضوي، تعود ملكيتها للمواطن عرفات  واستولت ت املنطقة الفارسيةقتحما 94

 دراغمة، أثناء جلبها للسامد العضوي للمزارعني.
األغوار  25/7/2022

 الشاملية 
 سلفيت  25/7/2022  من عايص ويوسف مرعي يحيى األسريين منزيل بهدم الجرافات، ورشعت حسان بني قراوة اقتحمت بلدة 95
 القدس  25/7/2022 بدواقتحمت بلدة  96
 بيت لحم  25/7/2022 دداً من املنازل  يف منطقة " ظهرة الندى" رشق بيت لحم.اقتحمت ع 97
 ، وعالء سمور ، وليث عبد الكريم األطرش ، وجاد شادي معايلاقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت  98

 .حسن عيل طقاطقة
 جنني  26/7/2022

 أريحا 26/7/2022 لفتى عبد الكريم قدورةاقتحمت مخيم عقبة جرب واعتقلت  99
 .صهيب أحمد أبو عيداقتحمت بدو واعتقلت  100

داهمت عددا من املنازل، واعتقلت كال من: تامر مرار، وعيل حمدان داوود، وسيف اقتحمت بيت دقو 
 منزله، وتفتيشه.لشاب صهيب أحمد أبو عيد، بعد مداهمة ، و بدر، وشادي حسني

وأطلقت قنابل الصوت والغاز املسيل للدموع صوب املواطنني ومنازلهم، ما أدى اقتحمت مخيم شعفاط 
 الندالع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

 القدس  26/7/2022
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 طولكرم  26/7/2022 اقتحمت طولكرم  101
الثالثة، وانترش جنودها يف االحراش القريبة اقتحمت منطقة برك سليامن ومتركزت عىل امتداد الربك  102

 وسط تفتيش دقيق.
اقتحمت منطقة الفريديس رشق بيت لحم، وداهمت منزل املواطن إبراهيم عيل مبارك، دون أن يبلغ 

 عن اعتقاالت.
 اقتحمت بيت فجار

 الشاب جاد معايل اقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت 

 بيت لحم  26/7/2022

منزل الحاج أيوب سليامن الواقع عىل أطراف القرية، ما تسبب بحالة من اقتحمت قرية مردا وداهمت  103
 الخوف والهلع، خاصة يف صفوف األطفال الذين تواجدوا يف املنزل.

 سلفيت  26/7/2022

ع موداهمت منزل املواطن مفيد أبو غلمي والد األسري ليث، وتم التحقيق اقتحمت بلدة بيت فوريك  104
 العائلة، واستولت عىل مركبته من نوع "جيب نيسان".

 نابلس  27/7/2022

 القدس  27/7/2022 املحرر حذيفة بدر اقتحمت أبو ديس واعتقلت  105
 رام الله 27/7/2022 محمد سامر العبداقتحمت أبو شخيدم واعتقلت  106
سف محمد الفتى يو  ، وبالل عايش ثوابتةالفتى  ، والفتى أحمد لؤي ثوابتةاقتحمت ترقوميا واعتقلت  107

 .املواطن محمد حسن فطافطة ، ومصطفى جامل حسني ، والعيىس
واعتدت عليه  منازل املواطنني محمد وداود ابو تريك باملنطقة الجنوبيةاقتحمت الخليل وداهمت 

 بالرضب والشتم .
 منطقة برئ املحجراقتحمت 

 الخليل  27/7/2022

"سام أريحا" خلف مجمع املؤسسات الحكومية باملدينة، وهدمت منزال تبلغ مساحته اقتحمت منطقة  108
 مرتا مربعا، يعود للمواطن املقديس رضا زلباين. 120

 أريحا  27/7/2022

 الشاب املقديس سيف هلسةاقتحمت بلدة جبل املكرب واعتقلت  109
 أرايض املواطنني.اقتحمت العيساوية وجرفت 

 القدس  27/7/2022

 قلقيلية 27/7/2022 قرية كفر ثلث رشق قلقيلية، ومنع األهايل من استصالح أراضيهم هناك. تاقتحم 110
  سامح رشد دار عامر، وشقيقه محمدواعتقلت  قرية قراوة بني زيداقتحمت  111

 األسري املحرر محمد وجدي صايفاقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت 
 املحرر محمد سهيل عثامن، وإحسان محمود حامدألسري اقتحمت بلدة سلواد واعتقلت 

 رام الله  28/7/2022

  األسري املحرر باسم محمد حموداقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت  112
 محمود نارص بداونةاقتحمت بلدة الدوحة واعتقلت 

 داهمت منزيل أمجد إسامعيل زعول، وعيل عرفات زعول، وفتشتهام.اقتحمت الدوحة و 

 بيت لحم  28/7/2022

 الشاب أسعد القنريياقتحمت يعبد واعتقلت  113
 .الشابني أسعد عصام عمرو من يعبد، وعالء عوين قبالةاقتحمت واليامون واعتقلت 

 الشاب أمين عتيق اقتحمت برقني واعتقلت 

 جنني 28/7/2022

 القدس 28/7/2022 جبل املكرباقتحمت بلدة  114
 الشابني عامد منصور ومعتز منصور من منزلهام.اقتحمت كفر قليل واعتقلت  115

 قرية بيتا، واعتقلت املواطن عالء حاميل، عقب مداهمة منزله وتفتيشه. اقتحمت 
 .مبلغاً مالياً من منزل املواطن محمد حميداتاقتحمت بلدة صوريف وصادرت 

 نابلس  29/7/2022

 وأخضعت سكانها للتحقيق.اقتحمت املنية وداهمت منازل تعود لعائلة جبارين،  116
 منازل: رضا صدوق، ورامي عبد ربه، وحمود الدرباين.اقتحمت مخيم الدهيشة وداهمت 

 بيت لحم 29/7/2022
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كال من: محمد أبو سنينة من حارة أبو سنينة يف املنطقة الجنوبية من املدينة، اقتحمت الخليل واعتقلت  117
 وسط الخليل، بعد تفتيش منزليهام.وعمر عبد النبي شاور من منطقة قرن الثور 

 لخليل  29/7/2022

 القدس 29/7/2022 اقتحمت عناتا واعتقلت شاب  118
داهمت منزيل املواطنني تيسري كامل الواكد، وراقي ابراهيم يحيى، واستولت عىل اقتحمت قرية عرقة وا 119

 كامريات تسجيل املراقبة.
يعبد، واستولت عىل كامريات املراقبة، فيام كثفت -رابة محطة وقود وسوبر ماركت عىل شارع عاقتحمت 

 .من تواجدها العسكري
 جنني قرى طورة ونزلة زيد والهاشمية جنوب غرب اقتحمت 

 جنني 30/7/2022

واعتدت عىل افراد العائلة، وأحدثت خرابا ودمارا يف  منزل عائلة سويلماقتحمت شعفاط وداهمت  120
شابا منهم، وهم؛ جهاد خلف دعيس، ومحمود خلف دعيس، وأحمد منذر دعيس،  13 ، واعتقلت املنزل

وإسالم هيثم دعيس، وعزيز هيثم دعيس، وعارف عبد دعيس، وأحمد محمد سويلم، وأمني محمد 
سويلم، وخالد محمد سويلم، ونعيم إيهاب العموري، وأدهم سامر خرض، وإياس محمود وابنه محمود، 

 بنجاحه يف الثانوية العامة. الذي حرم من االحتفال

 القدس  30/7/2022

قيص نائل طقاطقة و عيىس لؤي ثوابته، والفتى عامر ثوابته، بعد أن  اقتحمت بلدة بيت فجار واعتقلت  121
 داهمت منزيل ذويهام وفتشتهام.

 بيت لحم  31/7/2022

 رام الله  31/7/2022 منزلهام.بعد مداهمة  لشقيقني قيص و كرم مراراقتحمت بيت دقو واعتقلت ا 122
ألسري ا، واعتقلت اقتحمت قرية نزلة زيد جنوب غرب جنني وداهمت مقر املجلس القروي ومنزال بالقرية 123

 املحرر زيد يارس زيد الكيالين
 جنني 31/7/2022

رساحهم، شبان واخضعتهم للتحقيق امليداين، قبل أن تطلق  3اقتحمت قرية دير ابو مشعل احتجزت  124
 ومتركز يف عدة أحياء داخل البلدة، قبل أن يسحب قواته.

 رام الله  31/7/2022

 سلفيت  31/7/2022 مدخل منزل املواطن مسلم نرص عبدالله يف بلدة دير بلوط قضاء سلفيت. أغلقت  125
 
 
 
 
 

 املحافظة التاريخ استدعاء، حبس منزيل، إبعاد    الرقم
 يف بالغا ملراجعة مخابراتها للتحقيق، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشتهسلمت رمزي رياض األحمر  1

 بيت جاال
 بيت لحم  1/7/2022

سلمت املواطن حمزة العجوري من منطقة هندازة رشقا، وعبد الرحمن شعيبات من مدينة بيت ساحور،  2
 بالغني ملقابلة املخابرات بعد دهم منزليهام وتفتيشهام.

 بيت لحم  3/7/2022

 القدس  6/7/2022 استدعت األسري املقديس املحرر فؤاد القاق من بلدة سلوان جنوب املسجد األقىص للتحقيق معه 3
فرضت الحبس املنزيل عىل الشاب محمد موىس عودة من مدينة القدس املحتلة، حتى يوم السبت  4

 ، وألزمته بدفع غرامة مالية.9/7/2022املقبل
 القدس  7/7/2022

 القدس  7/7/2022 ، يف القدس املواطن نظام أبو رموز عن املسجد األقىص ملدة شهرين أبعدت  5
 القدس 7/7/2022 سلمت الطفل إياد ادعيس ستدعاء للتحقيق، بعد مداهمتها منزل ذويه. 6
 القدس  7/7/2022 يوما، بعد استدعائه للتحقيق. 15أبعدت الشاب املقديس منصور محمود عن منطقة باب العامود ملدة  7
 قدس ال 13/7/2022 أيام. 5فرضت الحبس املنزيل عىل الشاب أحمد العجلوين من البلدة القدمية بالقدس املحتلة، ملدة  8
 القدس  15/7/2022 ملدة شهر قابل للتمديد.، جددت منع السفر بحق املرابطة املقدسية هنادي حلواين 9
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ملناهضة التهويد نارص الهدمي أمرًا بتجديد املنع من السفر خارج البالد سلّمت رئيس الهيئة املقدسية  10
 ملدة خمسة أشهر.

 القدس  15/7/2022

 القدس 15/7/2022 للتحقيق  استدعت املقديس نارص نوفل للتحقيق أثناء عودته من األردن 11
 بيت لحم  17/7/2022 ملقابلة مخابراتها.سلّمت لشاب براء رائد العمورمن بلدة تقوع جنوب رشق بيت لحم، بالغا  12
 القدس  17/7/2022 استولت عىل تسجيالت كامريات مراقبة يف بلدة عناتا مبدينة القدس املحتلة. 13
املعلمة واملرابطة املقدسية خديجة خويص، عن املسجد األقىص املبارك، ملدة أسبوع قابل أبعدت  14

 للتجديد.
 القدس  18/7/2022

 القدس 19/7/2022 الناشط املقديس محمد أبو الحمص عن املسجد األقىص املبارك ملدة أسبوع.أبعدت  15
 القدس  20/7/2022 تقله بعدها، واعالصحفي فيصل الرفاعي بالغاً ملراجعة مخابراتها عقب اقتحام منزله يف بلدة عناتات سلم 16
أيام وكفالة  7اإلفراج عن مهدي جابر وكايد الرجبي من بلدة سلوان، برشط الحبس املنزيل مدة  تقرر  17

 مالية.
 القدس  22/7/2022

 رام الله  25/7/2022 تبليغا ملراجعة املخابرات.  األسري املحرر توفيق أبو عرقوبسلمت شقيق  18
ة القدمية ملدة أسبوعني، وكفالة نقدية بقيمالشقيقني هشام وعبد الرحمن البشيتي عن البلدة أبعدت  19

 ، بعد االفراج عنهام شيكل لكل منهام، وكفالة طرف ثالث 500
 القدس  25/7/2022

ملقابلتها يف مجمع مستوطنة "غوش عصيون" من بلدة الخرض جنوب  ،استدعت عامد محمود صالح  20
 بيت لحم

 بيت لحم 27/7/2022

وجهاد قوس عن املسجد األقىص ملدة ستة أشهر، كام أبعدت الشاب  أبعدت الشابني روحي الكغايص 21
 .منترص أبو ناب عن املسجد األقىص ملدة أسبوع قابل للتجديد

 القدس 28/7/2022

 الخليل  28/7/2022 صادرت مبلغاً مالياً من منزل املواطن محمد حميدات يف بلدة صوريف شامل الخليل بعد تفتيشه 22
 
 

 املستوطنني:انتهاكات *
 

 املحافظة التاريخ انتهاكات مستوطنني    الرقم
 القدس 1/7/2022 أدى مستوطنون، طقوساً تلمودية أمام باب حطة، أحد أبواب املسجد األقىص. 1
اقتحم عرشات املستوطنني، باحات املسجد األقىص املبارك، بحامية مشددة من قوات االحتالل  2

 اإلرسائييل.
 القدس 3/7/2022

بالرضب املربح عىل مزارع مسن من بلدة كفر اللبد، أثناء عمله يف أرضه الواقعة ما  اعتدى مستوطنون 3
 بني بلدته وقرية شوفة 

 طولكرم  3/7/2022

 القدس  4/7/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك، وسط حامية مشددة من رشطة االحتالل. 4
متوسطة جراء تعرضه للطعن يف "بني براك"، ومل تعرف مالبسات الحادثة، بجروح  أصيب مستوطن 5

 فيام تشتبه رشطة االحتالل بأن عملية الطعن قد تكون "لدوافع قومية".
 الداخل املحتل  5/7/2022

اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص بحامية قوات االحتالل، ونفذوا جوالت استفزازية وأدوا  6
 دية يف باحاته.طقوسا تلمو 

 القدس  5/7/2022

 بيت لحم  5/7/2022 اعتداءات املستوطنني عىل الشاب يوسف حسن العبيات اثناء رعية باالغنام بالقرب من خلة الحمرا  7
اقتحم عرشات املستوطنني املسجد األقىص املبارك، بحراسة مشددة من رشطة االحتالل، من جهة باب  8

 استفزازية وأدوا طقوًسا تلمودية يف باحاته.املغاربة، ونفذوا جوالت 
 القدس  6/7/2022

 قلقيلية 6/7/2022 مستوطنون يرضمون النار يف أراٍض زراعيٍة قرب قرية جيت رشق قلقيلية. 9
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مستوطنون بحامية االحتالل يعتدون بالرضب عىل األهايل ويصادرون جراراً زراعياً يف عرب املليحات  10
 قرب أريحا،

 أريحا 6/7/2022

 القدس  7/7/2022 اقتحم عرشات املستوطنني باحات املسجد األقىص املبارك. 11
 الخليل  7/7/2022 اعتدت مجموعة من املستوطنني عىل عائلة الهريني يف منطقة بريين مبسافر يطا جنوب الخليل. 12
رى قرية كيسان ببيت لحم وجمستوطنون يعتدون صباح اليوم عىل الشاب مصعب صالح العبيات يف  13

 نقله اىل املشفى لتلقي العالج
 بيت لحم  7/7/2022

مستوطنون يعتدون عىل املواطنني يف حارة جابر بالخليل وجنود االحتالل يلقون قنابل الصوت والغاز  14
 تجاه املواطنني.

 الخليل  9/7/2022

 رام الله  10/7/2022 ني يف قرية املغري أصيب، الشاب عيد غازي النعسان بجروح، باعتداء للمستوطن 15
 األغوار  10/7/2022 هاجم مستوطن عائلة تقطن قرب حاجز الحمرا يف األغوار 16
 سلفيت  10/7/2022 الحق مستوطنون الشبان يف منطقة النويتف غرب سلفيت. 17
قامت مجموعة مسلحة من املستوطنني بإشعال النريان وسط مساكن املواطنني يف تجمع راس التني  18

 البدوي الواقع رشق قريتي كفر مالك واملغري 
 رام الله  11/7/2022

شجرة يف منطقة السهل، الواقعة بني أرايض ترمسعيا واملغري، شامل رشق مدينة  450اقتلع مستوطنون،  19
 رام الله.

 رام الله  11/7/2022

اقتحمت طواقم تابعة ملا يسمى بـ "مجلس املستوطنات"، عدة مناطق باألغوار الشاملية، وصورت  20
 منشآت سكنية للمواطنني، وحظائر ماشية.

األغوار  12/7/2022
 الشاملية 

فزازية جوالت استاقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك، بحامية قوات االحتالل ونفذوا  21
 وأدوا طقوسا تلمودية يف باحاته.

 القدس  13/7/2022

 نابلس  14/7/2022 شتلة زيتون من أرايض دير رشف غرب نابلس. 400نحو  اقتلع مستوطنون، 22
 سلفيت  14/7/2022 سلفيت قضاء حسان بني اقتحم مستوطنون قراوة 23
 طولكرم  15/7/2022 يف قرية شوفة بطولكرم.اعتدى مستوطن، عىل مزارع أثناء تفقده ألرضه  24
برعي مواشيهم واغنامهم وسط مساكن املواطنني يف منطقة عرب  قام مجموعة من املستوطنني 25

 املليحات شامل غرب اريحا.
 أريحا  15/7/2022

اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك، من باب املغاربة، بحامية مشددة من قوات  26
 االحتالل اإلرسائييل.

 القدس  17/7/2022

اعتدى مستوطنون عىل املوطنني يف عرب املليحات وتجمع راس العني البدوي، ، عىل املوطنني يف  27
                                     منطقتي تجمع راس العني البدوي، غرب العوجا ومنطقة عرب املليحات شامل غرب اريحا.                                                 

 أريحا  17/7/2022

 القدس  18/7/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص بحامية قوات االحتالل  28
 سلفيت 18/7/2022 زيتون يف بلدة كفر الديك غرب سلفيت. شجرة  60قطع مستوطنون، نحو  29
وأحرقت أشجار، يف هجوم نفذه مستوطنون عىل بلدة أصيب عدد من املواطنني بحاالت اختناق  30

 صوريف
 الخليل  18/7/2022

 القدس  19/7/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك، بحراسة مشددة من رشطة االحتالل. 31
نوب جأصيب عدد من املواطنني بحاالت اختناق، ، خالل تصديهم لهجوم مستوطنني عىل قرية بورين  32

 نابلس.
 نابلس 19/7/2022

 القدس 19/7/2022 مستوطنا اقتحم مسجد "سعد وسعيد" يف شارع نابلس بالقدس املحتلة، وأدى طقوًسا تلمودية. 33
مستوطنون يعتدون عىل الشاب مصعب صالح العبيات بعد مهاجمته ، ورشه بغاز الفلفل يف هدم  34

 قرية كيسان 
 بيت لحم  19/7/2022
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املسجد األقىص، من جهة باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية، وأدوا ، عرشات املستوطنني اقتحم 35
 طقوسا تلمودية يف باحاته.

 القدس 20/7/2022

تجمع مئات املستوطنني بحامية قوات االحتالل اإلرسائييل، عند مداخل وطرق بلدات وقرى غرب  36
 مدينة سلفيت.

 سلفيت  20/7/2022

مستوطنون، بنصب عدد من الخيام عىل أرايض املواطنني بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" رشق قام  37
 مدينة الخليل.

 الخليل 20/7/2022

 بيت لحم  20/7/2022 أتلف مستوطنون عرشات أشجار الكرمة يف أرايض بلدة الخرض جنوب بيت لحم. 38
انتشار كثيف للمستوطنني عىل طول ما يسمى أغلقت مدخل قرية برقة باملكعبات االسمنتية، وسط  39

 " املقام عىل أرايض املواطنني رشق رام الله.60"شارع 
 رام الله  20/7/2022

 البرية 20/7/2022 مستوطنون يرشعون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب مستوطنة "بسغوت" يف البرية. 40
 الخليل  21/7/2022 منطقة "الجوايا" مبسافر يطا جنوب الخليل.اعتدت مجموعة من املستوطنني عىل رعاة أغنام يف  41
 القدس  21/7/2022 اقتحم عرشات املستوطنني باحات املسجد االقىص املبارك. 42
 أريحا  21/7/2022 اقتحم مستوطنون، موقع تل أريحا القديم األثري يف مدينة أريحا. 43
كفر الديك غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن ناجح  استوىل مستوطنون، عىل غرفة زراعية يف بلدة 44

 حرب.
 سلفيت 21/7/2022

نصب مستوطنون، عددا من الخيام و"الكرفانات" الخشبية عىل أرايض املواطنني مبنطقة البويرة رشق  45
 الخليل، يف وقت أغلق فيه جنود االحتالل اإلرسائييل الطريق املؤدية إليها باملكعبات االسمنتية.

 الخليل 21/7/2022

 رام الله  21/7/2022 مستوطنــ..ـون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة "جوفنه" بني كوبر ودير نظام غرب رام الله. 46
 القدس  22/7/2022 اعتدت مجموعة من املستوطنني عىل شاب من القدس املحتلة. 47
 الخليل 22/7/2022 الرميدة وسط الخليل.مجموعة من املستوطنيني هاجموا منازل املواطنني يف تل  48
 رام الله 22/7/2022 قدم مستوطنون عىل قطع أشجار زيتون يف سهل قرية ترمسعيا شامل رام الله 49
 أريحا  22/7/2022 اقتحم مستوطنون، موقع تل أريحا القديم األثري يف مدينة أريحا، لليوم الثاين عىل التوايل. 50
خياما خارج سياج مستوطنة "كرمائيل" املقامة عىل أرايض املواطنني رشق يطا نصب مستوطنون،  51

 جنوب الخليل، بهدف التوسع االستيطاين.
 الخليل  22/7/2022

أصيب شاب من قرية طورة جنوب جنني بجروح، إثر اعتداء مستوطنني عليه وطعنه، أثناء تواجده يف  52
 مدينة يافا 

الدالخل  23/7/2022
 املحتل 

 الخليل  23/7/2022 مستوطنون يعتدون عىل األرايض يف بلدة الريحية جنوب الخليل 53
 القدس  24/7/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك، بحراسة مشددة من رشطة االحتالل. 54
 القدس  24/7/2022 مستوطنون يلقون الحجارة تجاه املركبات الفلسطينية يف حي الصوانة بالقدس 55
اقتحم مستوطنون، املسجد األقىص املبارك، من باب املغاربة، بحامية مشددة من قوات االحتالل  56

 اإلرسائييل، وسط قيود فرضتها عىل دخول الفلسطينيني للمسجد.
 القدس 25/7/2022

 الخليل  26/7/2022 ليلحلحول شامل الخاملس،توطنون يهاجمون ارايض املواطنني القريبة من مستـ،،وطنة كرمي تسور يف  57
 الخليل  26/7/2022 اعتدى مستوطنون، عىل املزارعني ورعاة املاشية يف خربة اقويويص مبسافر يطا جنوب الخليل. 58
 القدس  26/7/2022 اقتحم مستوطنون، املسجد األقىص املبارك، بحراسة مشددة من رشطة االحتالل. 59
املواطن فتحي عليان دراغمة  خالل رعيه أبقاره عند عني الحلوة  يف األغوار  اعتدى مستوطنون، عىل 60

 الشاملية.
األغوار  26/7/2022

 الشاملية 
 سلفيت  26/7/2022 أرضم مستوطنون النار، يف أراض زراعية ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. 61
 طولكرم  26/7/2022 القريبة من بلدة رامني رشق طولكرم. اعتدى مستوطنون، عىل أربعة شبان أثناء عملهم يف أراضيهم 62
 الخليل  26/7/2022 املسـتوطنون يهاجمون ارايض املواطنني القريبة من مستـ،،وطنة كرمي تسور يف حلحول شامل الخليل 63
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 نابلس  27/7/2022 أصيب، خمسة مواطنني يف اعتداء للمستوطنني بحامية قوات االحتالل يف قرية تل  64
اقتحم عرشات املستوطنني املسجد األقىص املبارك، بحامية قوات االحتالل من جهة باب املغاربة،  65

 وتجولوا يف باحاته وأدوا طقوسا تلمودية.
 القدس 27/7/2022

 نابلس  27/7/2022 مستوطنون يعتدون عىل مركبات الفلسطينيني يف مدينة نابلس 66
مـــواجــهات بني الشبان واملستوطنني رشق بلدة كفر ثلث جنوب رشق إصابة شاب بالغاز خالل  67

 قلقيلية.
 قلقيلية  27/7/2022

 القدس  28/7/2022 اقتحم مستوطنون، باحات املسجد االقىص املبارك، بحامية مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل. 68
 الخليل 28/7/2022 البلدة القدمية بالخليل. مستوطنون يستولون عىل منزل جديد بالقرب من مسجد قيطون يف 69
 الخليل  28/7/2022 مستوطنون نزل عائلة جريوي قرب مسجد قيطون بالبلدة القدمية يف الخليل.اقتحم  70
استولت مجموعة كبرية من املستوطنني، عىل أحد املنازل يف حي قيطون بالبلدة القدمية من مدينة  71

 جنود االحتالل بنقل أثاث للمنزل.الخليل، وقاموا تحت حامية 
 الخليل  28/7/2022

 نابلس 28/7/2022 مستوطنون يعتدون عىل مواطنني يف بيت دجن رشق نابلس 72
مجموعة من املستوطنني بحامية قوات االحتالل عىل املواطنني وهاجمتهم بالحجارة عند اعتدت  73

االحتالل والشبان، اصييب خاللها شابان برصاص مدخل القرية ما ادى الندالع مواجهات بني قوات 
االحتالل، فيام اصيب عدد اخر بحاالت اختناق بينهم الصحافية سجى العلمي التي اصيبت بحالة 

 اختناق شديدة، اثناء تغطيتها تلك االحداث.

 رام الله  29/7/2022

 سلفيت 29/7/2022 مستوطن هاجم فلسطينيني بكلبه قرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت 74
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