
1	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2	
	

 رصد ومتابعة
 

  
 

 فريق اإلعداد:
 سندس قرعان، وروال حسنني رصد ومتابعة:

 ساري عرايب إرشاف ومراجعة:
 
 

وبلغت  ،2022 / أغسطسآبرصد مركز القدس للدراسات، انتهاكات االحتالل املتعددة ضد الفلسطينيني خالل 
ً نفذه االحتالل ومستوطنوه ضد الفلسطينيني وممت 527 االنتهاكات ز والتي اشتملت عىل الحواج لكاتهم،انتهاكا

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، 

 
 

 
 املحافظة التاريخ الحواجز الدامئة الرقم

 غزة  2/8/2022 رب كرم أبو سامل وحاجز بيت حانون/ إيرز، شامل قطاع غزة وجنوبه، بشكل مفاجئ.غلقت معأ  1
 القدس  2/8/2022 نصبت حاجزا عسكريا عىل املدخل الجنويب ملدينة بيت لحم "النشاش". 2
 غزة  2/8/2022 أهايل أرسى غزة من زيارة أبنائهم  ويعيدهم من حاجز بيت حانون تمنع 3
 غزة 3/8/2022 إغالق معربي كرم أبو سامل التجاري، وبيت حانون "إيريز" املخصص لألفراد يف قطاع غزة، لليوم الثاين عىل التوايل. تواصل 4
 نابلس  4/8/2022 اعتقلت الشاب خرض أحمد خطيب من مخيم جنني، أثناء مروره عىل حاجز زعرتة جنوب نابلس. 5

 بيت لحم  5/8/2022 .حاجز "الكونتيرن"، عىل من قرية مراح معال بعد إيقاف مركبته اعتقلت املواطن محمود عيل طقاطقة  6
 غزة  5/8/2022 تواصل سلطات االحتالل، لليوم الرابع عىل التوايل، إغالق معرب كرم أبو سامل التجاري جنوب قطاع غزة، وحاجز بيت حانون شامله. 7
 سجن  8/8/2022 إغالق استمر سبعة أيام متواصلة، إلدخال البضائع واملحروقات.فتح معرب كرم أبو سامل التجاري، بعد  أعادت 8
 بيت لحم  9/8/2022 أغلقت منطقة عقبة حسنة بالكامل غرب بيت لحم. 9

 بيت لحم  9/8/2022 أغلقت حاجز "الكونتيرن" العسكري، شامل رشق بيت لحم. 10
 بيت لحم 10/8/2022 بعد انزاله من املركبة التي كان يستقلها.، اعتقلت فراس احمد حسان  املتمركزة عىل حاجز "الكونتيرن"اعتقلت القوات  11
 جنني  10/8/2022 اعتقلت صدام جامل أبو رسيةمن مخيم جنني ثناء توجهه للعمل يف برطعة عىل حاجز "دوتان" العسكري املقام فوق أرايض بلدة يعبد. 12
 سلفيت  13/8/2022 عىل حاجز "أرئيل" شامل غرب مدينة سلفيت. محمد خرض يونس أثناء مرورهاعتقلت  13
 نابلس  14/8/2022 اعتقلت شابا من حاجز زعرتة  جنوب مدينة نابلس واندلعت مواجهات يف رشق املدينة. 14
مدن الضفة الغربية، الشاب عمر محمد موىس بني عودة  من بلدة طمون، أثناء مروره عن حاجز الحمرا العسكري، الرابط بني  تاعتقل 15

 واألغوار الفلسطينية.
 طوباس  16/8/2022

 طولكرم  17/8/2022 عاما) من ضاحية ذنابة رشق طولكرم، عىل حاجز عناب رشقا. 19اعتقلت الشاب وديع محمد حديد ( 16
 نابلس  18/8/2022 حاجز زعرتة العسكري جنوب نابلس.اعتقلت الشابني باسم نضال أبو الرب، وسالح نزال من بلدة قباطية جنوب جنني أثناء مرورهام من  17
 القدس  18/8/2022 اعتقلت الشاب حسني عيىس من بلدة سلوان جنوب املسجد األقىص املبارك، أثناء مروره من حاجز الجيب شامل غرب القدس املحتلة. 18
تواجدها العسكري يف محيط قرى وبلدات رمانة، وزبوبا، وتعنك، اعتقلت شابا مجهول الهوية أثناء مروره عىل حاجز "دوتان"، فيام كثفت من  19

 والطيبة غرب جنني، وبالقرب من بلديت يعبد وعرابة.
 عرابة  20/8/2022 

 قلقيلية  20/8/2022 فلسطينيات عىل حاجز  "إلياهو" جنوب قلقيلية وبحوزتهن سالح "كارلو" ووصية وخارطة. 3اعتقال  سائل إعالم عربيةزعمت و  20
 جنني  21/8/2022 اعتقلت الشاب أحمد أبو الرب أثناء مروره عىل حاجز "دوتان". 21
 نابلس  21/8/2022 خالل مروره عىل حاجز زعرتة جنوب نابلس. عتقلت رئيس مجلس قروي بيت فوريك، سامر حننيا 22
 نابلس  24/8/2022 عىل حاجز زعرتة جنوب نابلس. اعتقلت الطالب بجامعة النجاح مؤمن ريحان 23
 نابلس  26/8/2022 اعتقلت املواطن زهدي ذيب قواريق خالل مروره عرب حاجز حوارة. 24
 نابلس  27/8/2022 عىل حاجز برطعة العسكري، وأغلقته أمام املواطنني. ،اعتقلت الشاب عالء الدين عيل نعريات  25
 جنني  28/8/2022 ودية واحتجزت شابا مل تعرف هويته.نابلس، عىل حاجز املسع -أعاقت حركة املواطنني عىل شارع جنني 26
 نابلس 28/8/2022 حوارة  عاًما) عىل حاجز 41اعتقلت قوات االحتالل مساء األحد، األسري املحرر بالل وجيه كايد ( 27
 الخليل  31/8/2022 تل الرميدة وسط املدينة. عتقلت الشقيقني عبد الرحيم وإبراهيم منذر عبد الباسط التميمي عىل حاجز السالمية املؤدي إىل منطقةا 28
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 *انتهاكات الحواجز الطيار: 

 
 املحافظة التاريخ الحواجز الطيار الرقم

 جنني 1/8/2022 احتجزت مواطنة من قرية طورة جنوب غرب جنني ألكرث من ثالث ساعات، عىل حاجر برطعة العسكري. 1
 رام الله  3/8/2022 كواملة، ورامي أبو عيشة، وأحمد أبو مرخية، عىل الحاجز املؤدي اىل حي تل الرميدةاعتقلت قوات االحتالل املواطن عصام محمد  2
 طولكرم  3/8/2022 اعتقلت األسري املحرر عامد ريحان من تل جنوب غرب نابلس عىل حاجز مفاجئ قرب مدينة طولكرم. 3
 نابلس  3/8/2022 لقرب من بلدة رصةاألسري املحرر عامد ريحان من عىل حاجز طيار بااعتقلت  4
 جنني 7/8/2022 كثفت قوات االحتالل من تواجدها العسكري وتسيري آلياتها يف محيط قرية رمانة غرب جنني وبلدة يعبد جنوب غرب املدينة. 5
 الخليل  7/8/2022 معرفة هويتهام. نصبت حاجزا عسكريا يف منطقة "واد الشاجنة"، وأوقفت مواطنني وأخضعتهام للتفتيش قبل اعتقالهام، دون 6
 رام الله  10/8/2022 اعتقلت قوات االحتالل املواطنني رازي غسان صقر عالونة، وعباس أحمد خليلية من بلدة جبع، عىل حاجز عسكري قرب رام الله. 7
 نابلس  11/8/2022 اعتقل الشاب رضاغمة بعد نصبه حاجزا عسكريا عند املدخل الرئييس  اللنب الرشقية 8

 رام الله  12/8/2022 حاجزًا عىل مدخل بلدة بيتنينصبت  9

 نصبت حواجز عسكرية متنقلة عىل شارع جنني حيفا، وعىل مدخيل بلديت اليامون وكفر دان، ودققت يف بطاقات املواطنني، وفتشت مركباتهم، ما 10
 أدى اىل اعاقة تنقلهم.

 جنني  14/8/2022

 رام الله  14/8/2022 مدخل قرية دير ابو مشعل شامل غرب مدينة رام الله. نصبت حاجزا عسكريا عىل 11

 القدس  16/8/2022 نصبت حاجزا عسكريا غرب جنني وكثفت من تواجدها العسكري شامل رشق املدينة. 12
 بيت لحم  16/8/2022 نصبت حاجزا عسكريا يف منطقة عقبة حسنة املدخل الرئيس املوصل للريف الغريب يف محافظة بيت لحم. 13

 نابلس  20/8/2022 اعتقلت املواطن عبد الرحمن اشتية بعد أن نصبت حاجزا طيارا جنوب نابلس. 14

 سلواد  20/8/2022 حاجزًا عند املدخل الرشقي لبلدة سلواد بعد إطالق النار تجاه حفلة مستوطنني. تنصب 15
 قلقيلية  25/8/2022 عسكري طيار نصبه بالقرب من مدخل قرية عزون رشق قلقيلية.األسري املحرر محمود عيل ولويل، عند حاجز  تاعتقل 16

، وأوقفوا املركبات وأعاقوا حركة املرور 55حاجز عسكري عىل مدخل بلدة عزون املعروف مبدخل البوابة املطل عىل الطريق االلتفايف رقم ت نصب 17
 يف كال االتجاهني.

 قلقيلية 27/8/2022

 الخليل  28/8/2022 عىل مركبته، واستولت املعلم نبيل يونسواعتقلت  مفاجئا بالطريق املؤدي اىل مدرسة الفخيت مبسافر يطا نصبت حاجزا 18
 نابلس  28/8/2022 من قرية اللنب الرشقية  عىل الحاجز العسكري املقام عند املدخل الرئييس  اعتقلت الشاب محمود نجم عويس 19

 جنني  29/8/2022  مداخل بلدة يعبد جنوب غرب جنني.نصبت حاجزا عسكريا عىل 20

 الخليل  30/8/2022 اعتقلت الشاب مالك مجدي الفاخوري عىل حاجز عسكري يف البلدة القدمية قرب الحرم االبراهيمي الرشيف يف الخليل. 21
 جنني  31/8/2022 اقامت عدة حواجز يف محيط قرى وبلدات رمانة وزبوبا وتعنيك وعرابة وصانور وفحمة. 22

 
 
 
 

 *إغالق الطرق وحصار القرى واملدن  :
 

 املحافظة التاريخ إغالق الطرق وحصار القرى واملدن   الرقم
 القدس  7/8/2022 مدخل حي راس العامود، ومتنع االهايل من الخروج والوصول اىل محيط منطقة باب االسباط أغلقت  
 بيت لحم  7/8/2022 ملركبات، بحسب ما أفاد به رئيس املجلس القروي.أغلقت مداخل قرية حوسان، ومنعت مرور ا 1
 بيت لحم  11/8/2022 نصبت بوابة حديدية عىل مدخل حوسان غرب بيت لحم. 2
 الخليل  11/8/2022 مكعبات اسمنتية  عىل مدخل قرية التواين مبسافر يطا جنوب الخليل متهيدا لقرار وضع اليد عىل املنطقة. تضع 3
 القدس 14/8/2022 ارصت بلدة سلوان ومنعت الدخول أو الخروج منها، واقتحمت مجموعة كبرية من املنازل، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداين.ح 4
 بيت لحم  14/8/2022 أغلقت املدخل الغريب لقرية حوسان غرب بيت لحم. 5
 رام الله  21/8/2022 يب لبلدة سلواد رشق رام الله.أغلقت جرافات االحتالل اإلرسائييل بالسواتر الرتابية، املدخل الغر  6
 الخليل  25/8/2022 الحرم اإلبرهيمي يف وجه املصلني بسب االعياد اليهوديةأغلقت  7
 رام الله  29/8/2022 أغلقت املدخل الغريب لبلدة سلواد رشق رام الله، بالسواتر الرتابية. 8

 
 
 

 *الرسقات واملصادرة : 
 

 املحافظة التاريخ   واملصادرة  الرسقات الرقم
 األغوار الشاملية 1/8/2022 معدات زراعية يف منطقة الرأس األحمر يف األغوار الشاملية تصادر  1
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 نابلس  1/8/2022 من بلدة دير رشف  تعودان لرشكة "بنيان" استولت عىل مضخة باطون وشاحنة  2
 القدس 3/8/2022 ة حمدانعود للمواطن محمد جمعاستولت عىل معدات زراعية ت 3
 القدس  3/8/2022 صادرت مركبة زوجة األ.سري أمين أبو عيد من بلدة بدو 4
استولت عىل "باجر" وشاحنة للمواطن عيل العدرة، أثناء عمله عىل استصالح أرايض للمواطنني يف تجمع "خشم الدراج" يف منطقة البادية  5

 البدوية رشق يطا.
 الخليل  10/8/2022

 الخليل  14/8/2022 ستولت عىل وحدة للطاقة الشمسية يف مسافر يطا جنوب الخليل.ا 6
 طوباس  15/8/2022 استولت عىل خط مياه بعد تفكيكه، ومعدات زراعية من منطقة الرأس األحمر  7
ً رسقت  8  األغوار  16/8/2022 مساكن يف الجفتلك بعد أن هدمت  مصاغاً ذهبيا
 الخليل  17/8/2022 اقتحمت قوات االحتالل، قرية التواين مبسافر يطا جنوب الخليلبعد أن  مركبات 6استولت عىل  9
 أريحا  17/8/2022 يف قرية "العوسج" دومنا من األرايض الزراعية 64استولت عىل سياج يحيط بـ 10
 الله والبرية  رام 18/8/2022 يف محافظة رام الله والبرية  مقر اتحاد لجان املرأة صادرت محتوايات  11
 الخليل  18/8/2022 .استولت عىل "حفار" تابع لوزارة الزراعة أثناء عمله يف استصالح أرايض مبسافر يطا 12
 رام الله  24/8/2022 همركبة خالل اقتحام بلدة سلواد شامل رشق رام اللت صادر  13
 الخليل  28/8/2022 بعد اعتقاله عىل حاجز مفاجئ املعلم نبيل يونسه عىل مركباستولت  14
 طوباس  30/8/2022 احتجزت جرارا زراعيا يف منطقة الرأس األحمر جنوب رشق طوباس. 15
 الخليل  31/8/2022 املواطن أسامة حاممدةاستولت عىل مركبة  16
  الخليل 31/8/2022 استولت عىل مستلزمات وأدوات متنزه ألحد املواطنني يف جبل السنداس مبدينة الخليل. 17
 القدس 31/8/2022 عىل الشاب أحمد الطويل بالرضب يف شارع نابلس أحد شوارع القدس.اعتدت  18

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

 
 املحافظة التاريخ إطالق نار، اصابات، توغل الرقم

 نابلس  1/8/2022 حتالل اإلرسائييل مدينة نابلس.بالرصاص الحي خالل اقتحام قوات اال  أصيب مواطن 1

ت يف االفحوص الطبيّة الخاّصة باألسري شادي غوادرة  من بلدة بري الباشا/ جنني، بينت أنه غري مصاب بورم رسطاين، وأّن ما يعانيه هو التهابأكدت  2
 تعرض لها أثناء االعتقال.الرئة واملعدة، وكذلك انتفاخ يف الرئة، نتيجة آلثار اإلصابة البليغة التي 

 سجن  1/8/2022

 سجن 1/8/2022 .أفاد محامي هيئة شؤون األرسى واملحررين نسيم أبو غوش، بصعوبة الحالة الصحية للمعتقل املصاب محمود خالد حجري  3

 سلفيت  1/8/2022 رسائييل اندلعت يف بلدة كفر الديك ، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإل از يف رأسه، والعرشات باالختناقعاما)، بقنبلة غ 15أصيب طفل ( 4
 جنني 1/8/2022 استشهد الشاب رضار رياض الكفريني برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل، يف مخيم جنني. 5

 قلقيلية  1/8/2022 صابات باالختناق نتيجة إطالق قوات االحتالل لقنابل الغاز يف بلدة عزون رشق قلقيلية.إ  6

 طوباس  2/8/2022 أربعة مواطنني بالرصاص الحي، واعتقل اثنان، خالل اقتحام قوات االحتالل ا مخيم الفارعة  أصيب 7
 غزة  2/8/2022 لنار ، باتجاه مراكب الصيادين يف عدة مناطق عىل طول ساحل قطاع غزة.ازوارق االحتالل أطلقت  8

 طوباس 2/8/2022 عة جنوب طوباسإصابات برصاص جيش االحتالل خالل اقتحام مخيم الفار  9
 نابلس  2/8/2022 أصيب عرشات املواطنني جراء قمع قوات االحتالل مسرية مناهضة لالستيطان يف بلدة بيت دجن رشق نابلس. 10

 القدس  2/8/2022 اعتدت عىل عدد من املواطنني يف بلدة سلوان، جنوب املسجد األقىص املبارك. 11
 الخليل  2/8/2022 دون معرفة الوضع الصحي للمصاب.   بلدة بيت امر ل دهست مواطن قرب عسكرية لالحتالمركبة  12
 قلقيلية  3/8/2022 .شبان بالرصاص الحي خالل مواجهات اندلعت مع جيش االحتالل يف كفر قدوم  رشق قلقيلية، عقب اقتحامه القرية ٣اصيب  13

 غزة  3/8/2022 تجاه املزارعني رشق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.أطلقت ،النريان وقنابل الغاز املسيل للدموع  14
 بيت لحم  3/8/2022 اقتلعت عددا من أشجار الزيتون وردمت برئا للمياه يف بلدة تقوع رشق بيت لحم. 15
 القدس  3/8/2022 يحيط بها. جرفت مساحة من األرايض يف منطقة وادي الحمص يف بلدة صور باهر تستخدم كموقف للسيارات، وهدمت سورا 16
 نابلس  3/8/2022 اعتدت بالرضب عىل فتى يف شارع حوارة، جنوب نابلس. 17
عاًما) من بلدة كفر دان غرب جنني، بكرس يف ظهره وإحدى يديه، إثر تعرضه للتّنكيل والرضب  36أصيب املعتقل اإلدارّي أدهم تيسري الجمل ( 18

 .2022متوز  20رسائيّيل، خالل عملية اعتقاله يف املربح عىل يد قوات االحتالل اإل 
 سجن 3/8/2022

 غزة  3/8/2022 أطلقت بحرية االحتالل النار صوب مراكب الصيادين يف عرض بحر شامل قطاع غزة. 19

ن بحسب ما أفاد بيان صدر ع استشهد الشاب زايد مراحلة من بلدة برئ هّداج، بحادث طرق وقع يف النقب، إثر مالحقته من ِقبل رشطة االحتالل، 20
 أهايل البلدة، عقب الوفاة.

 القدس  4/8/2022

ت اتدهورا جديدا طرأ عىل الوضع الصحي لألسري الجريح نور الدين جربوع من جنني، وعىل إثره نقل من سجن "عيادة الرملة" إىل إحدى املستشفي 21
 املدنية التابعة لالحتالل.

 سجن  4/8/2022

حمد محمود أبو بكر من بلدة يعبد برضوض وكرس يف القدم اليمنى بعد أن دهسته مركبة عسكرية لالحتالل قرب مفرتق قرية أصيب الفتى م 22
 كفريت جنوب جنني، وجرى نقله للمستشفى.

 جنني  5/8/2022

 وآخر بحالة إغامء، جراء قمع االحتاللأصيب بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، إضافة لستة آخرين أصيبوا باالختناق بالغاز املسيل للدموع  23
 املشاركني يف املسرية.

 نابلس  5/8/2022
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 قلقيلية  5/8/2022 اصيب عدد من املواطنني خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل يف قرية كفر قدوم  24
  غزة 5/8/2022 مرصد يف بيت الهيا يف قطاع غزة وإصابات يف املكانقصفت قوات االحتالل  25
حصيلة العدوان ت ، وارتفعاستشهاد القائد يف "رسايا القدس" تيسري الجعربي "أبو محمود" يف جرمية اغتيال إرسائيلية غادرة استهدفته يف مدينة غزة 26

 سنوات) وعرشات اإلصابات. 5شهداء بينهم طفلة ( 10إىل 
 غزة  5/8/2022

 نابلس  5/8/2022 .االحتالل بقنابل الغاز والصوت األهايل الذين تصدوا القتحام مستوطنني خان اللنب الرشقية أصيب عرشات املواطنني باالختناق، نتيجة قمع قوات 27
 غزة  5/8/2022 ، سلسلة غارات طالت مواقع وأراٍض زراعية وأخرى فارغة يف مناطق متفرقة من القطاع.قوات االحتاللشنت  28
 غزة 6/8/2022 طنا باإلضافة إىل القصف املدفعي 16قطاع غزة يصل حجم ذخريتها نحو  طائرات مقاتلة ومسرية أطلقت صواريخ عىل 29
 غزة 6/8/2022 طائرات حربية إرسائيلية تقصف من جديد موقعا لرسايا القدس جنويب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة 30
 غزة 6/8/2022 يب قطاع غزةطائرات حربية إرسائيلية بدون طيار تقصف أرًضا رشقي محافظة خان يونس جنو  31
 غزة 6/8/2022 نقل عدد من اإلصابات جراء قصف مجموعة من املواطنني يف منطقة الزنة رشقي بلدة بني سهيال جنويب قطاع غزة 32
رسائييل اإل  وبذلك يرتفع عدد شهداء حصيلة العدوان، شهيد وجريح يف قصف إرسائييل ألرض زراعية رشقي محافظة خان يونس جنويب قطاع غزة 33

 .شهيًدا 11منذ عرص أمس إىل 
 غزة 6/8/2022

 غزة 6/8/2022 طائرات االحتالل اإلرسائييل تستهدف أرضا زراعية بحي الشجاعية رشق غزة 34
 غزة 6/8/2022 طائرات حربية إرسائيلية تقصف موقًعا شاميل غريب بلدة بيت الهيا شاميل قطاع غزة 35
 غزة 6/8/2022 قاومة جنوب غرب مدينة غزةاالحتالل يقصف موقعا للم 36
 غزة 6/8/2022 طائرات حربية إرسائيلية تقصف موقًعا شاميل غريب بلدة بيت الهيا شاميل قطاع غزة 37
 غزة  6/8/2022 عاًما متأثرًا بإصابته بقصف لالحتالل رشق خانيونس 28استشهاد أسامة الصوري  38
 غزة  6/8/2022 رفح جنويب قطاع غزة إصابتان يف قصف دراجة نارية رشقي 39
 غزة  6/8/2022 طائرات االحتالل تقصف منزًال لعائلة شملخ يف منطقة الشيخ عجلني جنوب غزة 40
 غزة  6/8/2022 تقصف موقع حطني بعدد من الصواريخ جنوب قطاع غزةا طائرات االحتال 41

 غزة  6/8/2022 ونس جنويب قطاع غزةمقاتالت االحتالل تدمر منزال يف بني سهيال رشقي خاني 42
 غزة  6/8/2022 استهداف سيارة يف شارع صالح الدين جنوب القطاع. 43

 غزة  6/8/2022 أعلنت سلطة الطاقة يف قطاع غزة، عن توقف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل بسبب عدم توريد الوقود. 45
 البرية  6/8/2022 ات مع قوات االحتالل اإلرسائييل، عىل مدخل مدينة البرية الشاميل.أصيب عرشات الشبان بحاالت اختناق، خالل مواجه 46
 غزة  6/8/2022 استهدفت منزال بصاروخ تحذيري لعائلة سحويل رشق مدينه بيت حانون يف منطقه النزازه. 47
 القدس  6/8/2022 غزة، يف منطقة باب العامود بالقدس املحتلقمعت وقفة احتجاجية نظمها نشطاء مقدسيون تنديدا بالعدوان اإلرسائييل عىل قطاع  48
 غزة  6/8/2022 لطريان االحتالل يدمر منزًال من خمسة طوابق غرب مدينة غزة.ا 
 غزة  6/8/2022 ا.مواطن 40استشهد ستة مواطنني بينهم ثالثة اطفال يف غارة شنتها طائرات االحتالل عىل مخيم جباليا ورفح، واصيب اكرث من  عىل االقل  49
 غزة  6/8/2022 ارتقـى الشاب زياد املدلل جراء قصف االحتالل هذه الليلة . 50
 أحمد زياد شهيدوالو  رفح مبدينة استهدفته إرسائيلية غارة يف الجنوبية املنطقة وقائد العسكري املجلس عضو منصور سعيد خالد القائد استشهاد 51

 .الركام أنقاض تحت من انتشالهم جرى سيدات وثالث طفلة بينهم مدنيني مواطنني وخمسة لعيد،ا شيخ صالح رأفت والشهيد املدلل،
 غزة  7/8/2022

ً  215 إىل واملصابني أطفال، 6 بينهم 32 إىل غزة قطاع عىل االحتالل عدوان يف الشـهــداء عدد ارتفاع غزة قطاع يف الصحة وزارة أعلنت 52  غزة  7/8/2022 .جريحا
 غزة  7/8/2022 غزة قطاع شاميل جباليا غرب زراعية أرضا بصاروخني تقصف االحتالل تطائرا 53
 غزة  7/8/2022 الصواريخ من بعدد الهيا وبيت وجباليا غزة مدينة يف زراعية أرايض تقصف االحتالل طائرات 54
 غزة  7/8/2022 تجدد القصف عىل مدينة غزة 55
 غزة  7/8/2022 حانون شاميل قطاع غزة غارة تستهدف أرضا زراعية رشق بيت 56
 غزة  7/8/2022 االحتالل يستهدف منزل لعائلة أبو العيش قرب دوار التعليم ببيت الهيا شامل قطاع غزة 57
 القدس  7/8/2022 االعتداء عىل املرابطني أمام باب السلسلة وطردهم من املكان بالقوة. 58
 غزة  7/8/2022 ي الشجاعيةإصابات يف قصف االحتالل ملنزل يف ح 59
 غزة  7/8/2022 طائرات االحتالل تستهدف بالصواريخ مركبة وسط مدينة غزة 60
لشهداء عدد ا وبذلك يرتفع  عدد من الشهداء بينهم أطفال جراء قصف طائرات االحتالل مركبة وعربة حصان قرب مقربة الفالوجة شامل قطاع غزة 61

 .بينهم أطفال شامل غزةمواطنني  5بعد استشهاد  36إىل 
 غزة  7/8/2022

 غزة  7/8/2022 صواريخ عىل شارع الوحدة يف غزة 3طائرات االحتالل تطلق  62
 غزة  7/8/2022 إصابة بجراح مختلفة، جراء العدوان عىل غزة. 311سيدات و 4طفًال و 15شهيًدا بينهم  41الصحة بغزة: 63
 الخليل  7/8/2022 ل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل اندلعت يف بلدة بيت أمر شامل الخليل.أصيب عدد من املواطنني باالختناق، خال 64
 الخليل  8/8/2022 جرفت أراٍض مزروعة بأشجار الزيتون يف منطقة خلة سالمة، رشق بلدة ترقوميا شامل غرب الخليل. 65
 غزة  8/8/2022 بحر قطاع غزة.أطلقت الزوارق الحربية نريانها صوب مراكب الصيادين يف  66
 استشهد ثالثة شبان وهم: إبراهيم النابليس وإسالم صبوح، وحسني جامل طه، خالل اقتحام واشتباكات عنيفة مع قوات كبرية من جيش االحتالل 67

 حارصتهام داخل منزل يف البلدة القدمية
 نابلس  9/8/2022

 نابلس  9/8/2022 شتباكات مع قوات االحتالل يف مدينة نابلس.تعرضت إذاعة شباب إف أم الطالق نار خالل اال  68
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بحالة حرجة، خالل اقتحام قوات كبرية من جيش االحتالل اإلرسائييل مدينة نابلس، ومحارصة إحدى  4مواطنا، بينهم  69أصيب خالل االقتحام  69
 البنايات يف البلدة القدمية، وتفجريها.

 نابلس  9/8/2022

ان، خالل مواجهات مع قوات االحتالل عند مدخل البرية الشاميل، عقب قمع مسرية منددة بجرمية اغتيال ثالثة شهداء يف مدينة شب 15أصيب  70
 نابلس.

 رام الله  9/8/2022

 الخليل  9/8/2022 حتاللعاماً متأثراً بجروح حرجة للغاية أصيب بها جراء اطالق النار عليه من قبل  قوات اال  17استشهاد الفتى مؤمن ياسني جابر   71
خليل، لأصيب ثالثة مواطنني بالرصاص الحي خالل املواجهات التي اندلعت اليوم الثالثاء، يف منطقتي باب الزاوية واملنطقة الجنوبية من مدينة ا 72

 لريتفع بذلك عدد املصابني إىل خمسة، استشهد أحدهم متأثرا بجروحه.
 الخليل  9/8/2022

 بيت لحم  9/8/2022 ملواطنني باالختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل، يف قريتي حوسان وتقوع مبحافظة بيت لحم.أصيب عرشات ا 73
 الخليل  9/8/2022 .الخليل مبدينة الزاوية باب منطقة يف االحتالل مع مواجهات خالل العني يف باملطاط املغلف املعدين بالرصاص طفل، أصيب 74
 غزة  10/8/2022 املواطن ابراهيم شحدة أبو صالح متأثراً بإصابته خالل العدوان اإلرسائييل األخري عىل قطاع غزة.تشهاد اس 75
ة يصيب عرشات املواطنني بحاالت اختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل، قرب مصانع "جيشوري" الكياموية اإلرسائيلأ  76

 ولكرم.غرب مدينة ط
 طولكرم  10/8/2022

 الخليل  10/8/2022 أصيب، فتى برصاص قوات االحتالل االرسائييل خالل مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل. 77
 غزة  11/8/2022 النريان تجاه مراكب الصيادين يف بحر شامل محافظة غزة. أطلقت زوارق االحتالل  
 غزة  11/8/2022 تأثرًة بجروح خطرية كانت اصيبت بها خالل العدوان االرسائييل االخري عىل قطاع.استشهاد الطفلة ليان الشاعر من رفح م 78
 سجن  11/8/2022 نقل األسري املرضب عن الطعام خليل عواودة من سجن الرملة إىل مستشفى إرسائييل، بعد تدهور حالته الصحية. 79
 غزة  11/8/2022 مراكب الصيادين يف عرض بحر رفح جنوب قطاع غزة. أطلقت زوارق االحتالل اإلرسائييل، النار اتجاه 80
 غزة 12/8/2022 طاردت بحرية مراكب الصيادين شامل غرب قطاع غزة. 81
يوما، رفضا العتقاله اإلداري، وسط ظروف صحية حرجة  152يواصل املعتقل خليل عواودة  من بلدة إذنا غرب الخليل، إرضابه عن الطعام منذ  82

 ا.جد
 سجن 12/8/2022

 غزة  12/8/2022 متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء عدوان االحتالل األخري عىل قطاع غزة. ، عام من خانيونس 22استشهاد الشاب أنس انشايص  83
ي أعلن إرضابه عن الطعام عاًما، وجرى نقله إىل عيادة سجن "رميون"،  والذ 64تدهوًرا عىل الوضع الصحّي للمعتقل الشيخ يوسف الباز طرأ  84

 احتجاًجا عىل استمرار اعتقاله، واليوم صّعد من إرضابه، باالمتناع عن رشب املاء
 سجن  12/8/2022

 نابلس  12/8/2022 بيتا وبيت دجن، يف قنابل الغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي عىل املواطنني تاطلق 85
 نابلس  12/8/2022 تناق بالغاز املسيل للدموع خالل مواجهات مع االحتالل يف قرية بيت دجن رشق نابلس، وبيتا جنوبا.عدداً من املواطنني أصيبوا باالخأصيب  86
عىل  ةأصيب العرشات من املواطنني، جراء إطالق قوات االحتالل اإلرسائييل الرصاص املعدين املغلف باملطاط وقنابل الغاز املسيل للدموع بكثاف 87

 مسرية مناهضة لالستيطان.املشاركني يف 
 قلقيلية  12/8/2022

أصيب شاب بالرصاص املعدين املغلف باملطاط، وعدد من املواطنني باالختناق، خالل قمع قوات االحتالل اإلرسائييل تظاهرة سلمية منددة  88
 باالستيطان يف بلدة تقوع 

 بيت لحم  12/8/2022

 البرية  12/8/2022 شاميل ملدينة البرية.أصيب خالل مواجهات اندلعت عند املدخل ال 89
 نابلس  12/8/2022 مواطنا باالختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس. 56أصيب  90
 غزة  13/8/2022 استهدفت املزارعني رشق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. 91
 سجن  13/8/2022 حّولت ، األسري أحمد منارصة من سجن "ايشل" يف برئ السبع، إىل قسم العزل يف سجن "هشيكام" يف عسقالن. 92
 الخليل  13/8/2022 من بلدة بيت أمر شامل الخليل، عينه اليمنى بالكامل إثر إصابته برصاص قوات االحتالل  فقد الطفل زياد محمد أبو عياش 93
 رام الله  13/8/2022 .الله رام غرب نظام دير قرية يف املواطنني أرايض يجرف لاالحتال 94
عىل التوايل للموت املفاجئ، يف ظل  154من خطورة تعرض األسري املرضب عن الطعام خليل عواودة لليوم ، حذرت هيئة شؤون األرسى واملحررين 95

 تالل اليوم جلسة بشأنه.تدهور وضعه الصحي، فيام من املقرر أن تعقد محكمة االح
 سجن  14/8/2022

 غزة  14/8/2022 استهدفت بحرية االحتالل، مراكب الصيادين العاملة يف بحر شامل قطاع غزة. 96
 القدس  15/8/2022 استشهاد الشاب محمد الشحام من بلدة كفر عقب شامل القدس بعد اطالق النار عليه اثناء اقتحامهم منزله. 97
 سجن  15/8/2022 ) يف سجن رامون، ورشعت بعمليات تفتيش واسعة.7ات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل، قسم (اقتحمت قو  98
اعتدت عىل املشاركني يف وقفة احتجاجية دعت لها بلدية بيت ليد رشق طولكرم، احتجاجا عىل قيام مستوطنني بنصب خيام وبيوت متنقلة فوق  99

 ملستوطنة "عناب". أرايض "أبو لوقا" املحاذية
 طولكرم  15/8/2022

 بيت لحم  16/8/2022 م يف مخيم الدهيشة الصقت قوات االحتالل منشورات تُهدد نشطاء الجبهــة الشعبــية باالعتقال بذريعة نشاطاته 100
 غزة  16/8/2022 اعقلت صيادين من البحر شامل غزة واستهدفت زوارقها مراكب الصيادين. 101
 سجن  16/8/2022 والدة األسري أيهم غنام من زيارته يف سجن "مجدو".حرمت  102
 سجن  16/8/2022 معطيات خطرية وجديدة تشري إىل انتشار مرض الّرسطان يف أجزاء جديدة من جسد األسري نارص أبو حميد، ومنها الدماغ. 103
 غزة  16/8/2022 الصيادين العاملة شامل قطاع غزة.فتحت بحرية ، نريان رشاشاتها الثقيلة ومضخات املياه تجاه مراكب  104
 بيت لحم  16/8/2022 نصبت حاجزا عسكريا يف منطقة عقبة حسنة املدخل الرئيس املوصل للريف الغريب يف محافظة بيت لحم. 105
 القدس  16/8/2022 القنابل الغازية عند املفرق الشاميل لبلدة الرام قضاء القدس أطلقت 106
 نابلس  17/8/2022 اصيب بالرصاص الحي يف الفخد، وطفال أصيب بالرصاص الحي وكالهام من مخيم بالطة وجرى نقلهام اىل املستشفى لتلقي العالج شابا 107
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ياه م شتلة نخيل وحمضيات، يف األرايض املستأجرة من وزارة األوقاف يف قرية "العوسج" التعاونية شامل مدينة أريحا، ودمرت خط 166اقتلعت  108
 ناقل.

 أريحا  17/8/2022

 القدس  17/8/2022 اعتدت بالرضب عىل فتى يف البلدة القدمية من مدينة القدس املحتلة. 109
 غزة 17/8/2022 استهدفت زوارق بحرية االحتالل مراكب الصيادين يف بحر خان يونس جنوب قطاع غزة. 110
 نابلس  17/8/2022 ل يف محيط قرب يوسف رشق نابلس.إصابة خالل املواجهات املندلعة مع االحتال 31 111
 نابلس  18/8/2022 من مخيم بالطة، متأثرا بجروحه التي اصيب بها خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف نابلس. ستشهاد الشاب وسيم نرص أبو خليفةا 112
 غزة  18/8/2022 ين جنوب قطاع غزة.النريان صوب الصياد فتحت زوارق بحرية االحتالل اإلرسائييل 113
 "تدهوًرا طرأ عىل الوضع الصحي للمعتقل مشري الشحاتيت ، من مدينة دورا/ الخليل، ونُقل مؤخرًا من سجن "عوفر" إىل مستشفى "شعاري تسيدك 114

 اإلرسائييل، ونقل أخريًا منها إىل سجن "الرملة".
 سجن  18/8/2022

 غزة  18/8/2022 أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.نريان  فتحت زوارق بحرية  115
 طوباس  19/8/2022 أصيب مواطنني اثنني برصاص قوات االحتالل خالل اقتحانها طوباس  116
 طوباس  19/8/2022 عاماً ) برصاص االحتالل يف طوباس. ٥٨استشهاد املواطن ( صالح توفيق صوافطة  117
 قلقيلية  19/8/2022 يب عدد من املواطنني، جراء اعتداء جنود االحتالل عىل املشاركني يف مسرية كفر قدوم األسبوعية.أص 118
 نابلس  19/8/2022 أصيب عرشات املواطنني، جراء قمع قوات االحتالل اإلرسائييل مسرية مناهضة لالستيطان يف بيت دجن، رشق نابلس. 119
منها باالختناق جراء قنابل الغاز املسيل  5مواطنني   7املواطنني وقوات االحتالل يف بلدة بيتا جنوب نابلس ما ادى الصابة   ندلعت مواجهات بنيا 120

 للدموع .
 نابلس  19/8/2022

 سجن  19/8/2022 حّي.ر وضعه الصاألسري املرضب عن الطعام أحمد حسني موىس من بلدة الخرض/ بيت لحم، إىل مستشفى "كابالن" اإلرسائيّيل بعد تدهو  تنقل 121
 أصيب شاب بالرصاص الحي يف القدم وعرشات املواطنني باالختناق، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل، يف باب الزاوية وسط مدينة 122

 الخليل.
 الخليل  19/8/2022

 بيت لحم  19/8/2022 يف بلدة الخرض ،  منطقة واد األبيار، تعود للمواطن أحمد رزق عيىسشتلة كرمة، وردمت برئا، ودمرت خزان مياه يف 55اقتلعت قوات االحتالل  123
 سجن  21/8/2022 يوما، من الزيارة يف ظل تدهور وضعه الصحي. 172منعت زوجة املعتقل خليل العواودة املرضب عن الطعام لليوم  124
 الخليل  21/8/2022 ميا غرب الخليل رفضاً لتحويل رواتبهم عرب البنوك الفلسطينية.االحتالل يقمع وقفة احتجاجية للعامل عىل معرب ترقو  125
 الخليل  21/8/2022 معدات بلدية دورا عن العمل يف شارع افقيقيس  بعد ان رشعت البلدية بتوسيعه أوقفت 126
 طولكرم  22/8/2022 شارع الرئييس.عددا من مركبات املواطنني املصطفة عىل طول الطولكرم حطمت خالل اقتحامها مخيم  127
األسري محارب دعيسات من بلدة بني نعيم، يواجه وضعا صحيا صعبا وبحاجة لرعاية طبية لحالته، وتحتجزه سلطات االحتالل داخل معتقل  128

 "رامون" بظروف سيئة.
 سجن  22/8/2022

 غزة  22/8/2022 حافظة الوسطى من قطاع غزة، ورعاة األغنام جنوب القطاع.أطلقت نريان رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز تجاه عامل رشق امل 129
 سجن 22/8/2022 اعتدت عىل العمري يف ساحة الغزايل قرب باب األسباط، ومن ثم اقتادته إىل أحد مراكز التحقيق. 130
 نابلس  23/8/2022 ت االحتالل اإلرسائييل منذ نحو أسبوعني يف مدينة نابلس.استشهد الشاب محمد عرايشة، متأثرًا بجروحه الخطرية التي كان أصيب بها برصاص قوا 131
 طوباس  23/8/2022 أصيب، عامل من بلدة تياسري، برضوض يف األطراف السفلية، بعد أن اصطدمت مركبة عسكرية مبركبة تقل عامل فلسطينيني. 132
دينة الخليل، أثناء عودتهم من مخيم طالئع البناء والتحرير الذي تنظمه حركة فتح إقليم اعتدى جنود االحتالل، عىل عدد من أطفال تل الرميدة مب 133

 وسط الخليل.
 الخليل  23/8/2022

 القدس  23/8/2022 أصيب شاب، خالل مواجهات اندلعت بني عرشات الشبان، وقوات االحتالل اإلرسائييل، يف بلدة أبو ديس رشقي القدس املحتلة. 134
رشات من السكان باالختناق بينهم أطفال، جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز السام املسيل للدموع صوب السكان ومنازلهم، خالل أصيب ع 135

 مواجهات اندلعت يف مخيم العروب.
 الخليل 24/8/2022

 القدس  24/8/2022 ل، يف بلدة أبو ديس رشقي القدس املحتلة.أصيب شاب بجروح وصفت باملتوسطة، خالل مواجهات اندلعت بني عرشات الشبان، وقوات االحتال 136
 غزة  24/8/2022 أطلقت النريان صوب أرايض املواطنني الزراعية رشق بلدة القرارة، شامل خان يونس، جنوب قطاع غزة. 137
عارشة امل أمام املستوطنني واليهود، اعتباراً من الساعة القررت إغالق الحرم اإلبراهيمي الرشيف يف مدينة الخليل أمام املصلني املسلمني، وفتحه بالك 138

 ليال، ولغاية العارشة من ليلة يوم غد الخميس، بحجة "األعياد اليهودية".
 الخليل  24/8/2022

كيل ض مزيد من التنوفرض عزل مضاعف عليها، وذلك يف محاولة لفر  عن األقسام التي تعرضت لالقتحام،أقدمت إدارة الّسجن عىل قطع الكهرباء  139
 بحّق األرسى، ردا عىل خطواتهم النضالية التي رشعوا بها مؤخرًا.

 سجن  24/8/2022

 بيت لحم  24/8/2022 أصيب خالل مواجهات يف مخيم عايدة، شامل بيت لحم. 140
 سجن  25/8/2022 ألسري ثائر حامد يعاين من ظروف صحية صعبة داخل معتقل "عسقالن". 141
 طولكرم  26/8/2022 برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل خالل اقتحامها بلدة صيدا، شامل طولكرم. شاب، صيب أ  142
شبان برصاص االحتالل بينهم صحفي خالل قمع جيش االحتالل ملسرية كفر قدوم األسبوعية املناهضة لالستيطان والتي انطلقت تنديدا  5أصيب  143

  بحق شعبنا ومقدراته يف مختلف محافظات الوطن.باعتداءات جيش االحتالل واملستوطنني
 قلقيلية  26/8/2022

 نابلس  26/8/2022 .نابلس رشق دجن، بيت قرية يف لالستيطان مناهضة مسرية قمع خالل باالختناق املواطنني من عدد أصيب 144
 طولكرم  26/8/2022 حاذية ملستوطنة "عناب"، رشق طولكرم.قمعت وقفة احتجاجية ضد اعتداءات املستوطنني عىل أرايض منطقة "أبو لوقا"، امل 145
 غزة  26/8/2022 أطلقت نريان أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز املسيل للدموع رشق املحافظة الوسطى من قطاع غزة. 146
 الخليل  26/8/2022 للخليأصيب مواطنان بالرصاص الحي، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل يف بلدة بيت أمر شامل ا 147
 غزة  27/8/2022 أغرقت زوارق بحرية االحتالل امركب صيد قبالة شاطئ بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة. 148
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 الداخل املحتل  27/8/2022 ازالت جدارية للشهيدة الصحفية شريين أبو عاقلة يف باقة الغربية، بالداخل املحتل. 149
ممجي يواجه مامطلة يف تقديم العالج لهاألسري املعزول أيهم ك 150  سجن  27/8/2022 
 نابلس  27/8/2022 إصابات باالختناق بالغاز املسيل للدموع يف املواجهات املستمرة بدير رشف شامل غرب نابلس. 10إصابتان بالرصاص املطاطي وأكرث من  151
 جنني 28/8/2022 إصابات إحداها خطرية برصاص االحتالل يف جنني. 3 152
 الخليل  28/8/2022 أجربت عددا من أطفال تل الرميدة وسط الخليل، عىل خلع مالبسهم بحجة احتوائها عىل رسوم ألسلحة. 153
 الخليل  28/8/2022 احتجزت عددا من أعضاء الهيئة التدريسية والصحفيني، يف أول أيام العام الدرايس الجديد، مبسافر يطا. 154
 نابلس  28/8/2022 تجارية يف شارع حوارة الرئييس جنوب نابلس.املحال الأغلقت  155
 الخليل  29/8/2022 أطلقت بحرية االحتالل اإلرسائييل، الرصاص وقنابل الغاز املسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين شامل غرب محافظة غزة. 156
 سجن  29/8/2022 عملية تفتيشهم قبل نقلهم لجلسات املحاكم.عدداً من أفراد "النحشون" تحرشوا مؤخراً بعدة أرسى قارصين، خالل  157
بسجن "مجدو"، ونّكلت  2اقتحمت قوات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل اإلرسائييل (وحدات الدرور)، اليوم اإلثنني، غرفتني لألرسى يف قسم  158

 باألرسى وأجرت عمليات تفتيش واسعة.
 سجن  29/8/2022

 الخليل  29/8/2022 شجرة زيتون معمرة يف منطقة واد سعري رشق الخليل. 100و نح اقتلعت  159
 غزة  29/8/2022 زوارق االحتالل الحربية تفتح نريان أسلحتها الرشاشة َصوب مراكب الصيادين يف البحر غرب رفح. 160
، خالل مواجهات مع قوات االحتالل التي حارصت منزال يف قرية مواطنا، بالرصاص الحي واملعدين املغلف باملطاط، والعرشات باالختناق 25أصيب  161

 روجيب رشق نابلس، وأسفر عن اعتقال شابني.
 نابلس  30/8/2022

 نابلس 30/8/2022 نفوق خيل أصيل بعد إصابته برصاص االحتالل خالل محارصة املنزل يف روجيب رشق نابلس واطالق القذائف عليه. 162
 الخليل  30/8/2022 خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل اإلرسائييل عند مدخل مخيم العروب شامل الخليل. طنني، أصيب عدد من املوا 163
 الخليل  30/8/2022 االحتــ ــالل يقتلع عرشات االشجار يف واد سعري رشق الخليل. 164
 الخليل  31/8/2022 يف مسافر يطا، واستولت عىل مركبته. 60البطم والطريق االلتفايف  حطمت خاليا شمسية يف منزل املواطن أسامة حاممدة، الكائن قرب تجمع شعب 
 بيت لحم  31/8/2022 يف تقوع  شجرة زيتون 50اقتلعت  165
 غزة  31/8/2022 طع.يف أرايض املواطنني الزراعية رشق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة وسط إطالق نار متق عدة آليات عسكرية تابعة لالحتاللتوغلت  166
األغوار  31/8/2022 أغلقت رشكة "مكروت" التابعة لالحتالل، فتحات مياه يف قرية بردلة باألغوار الشاملية. 167

 الشاملية 
 غزة  31/8/2022 استهدفت بحرية االحتالل "اإلرسائييل"، مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة. 168
أشهر، واحتجاجا عىل سياسة االعتقاالت اإلدارية التي تنتهجها سلطات  6ودة، املرضب عن الطعام منذ نحو قمعت وقفة إسناد لألسري خليل عوا 169

 االحتالل اإلرسائيّيل.
 سجن  31/8/2022

 
 

 املحافظة التاريخ   اقتحامات  الرقم

مد أبو املحرر أح، و املحرر منذر زونة ، ووسف نصاراألسري املحرر ي ، واألٍسري املحرر الشيخ محمد إسامعيل أبو عرقوباقتحمت دورا واعتقلت  1
 .الشيخ خرض الحروب، و املحرر عامد جاد الله ، وسندس

 املحرر الشيخ جامل أبو الجدايلاقتحمت السموع واعتقلت 
در ب، و ربعي النائب الشيخ خليل، و املحرر عاطف رباع ، واملحرر محمد بدر العمور ، واملحرر عيىس صالح العموراقتحمت يطا واعتقلت 

 .ادعيس
 .املحرر خالد غنيامت ، واملحرر مجدي أبو فارة ، واملحرر مروان أبو فارةاقتحمت صوريف واعتقلت 
 .الشيخ أحمد شحدة العيايدة، و املحرر أحمد عبد ربه الحاليقة ، واملحرر رزق الحاليقةاقتحمت الشيوخ واعتقلت 

 .املحرر محمود عيىس املساملة، و املحرر محمود يارس املساملة، و املحرر إبراهيم السويطياقتحمت بيت عوا واعتقلت 
الله  املحرر عبد ، واملحرر أحمد خرض أبو مارية ، واملحرر محمد يوسف أبو عوض ، واملحرر الشيخ بدر أبو عياشاقتحمت بيت أمر واعتقلت 

 .أبو مارية
 املحرر محمد إبراهيم ، واملحرر إسالم يونس كوازبة ، ووسف شاللدةاملحرر رأفت ي ، واملحرر جهاد موىس شاللدةاقتحمت سعري واعتقلت 

 .هامم زوادي شاللدة، و زوادي شعبان شاللدة، و شاللدة

 الخليل  1/8/2022

 .باسم األغرب ، ومحمد البنااقتحمت نابلس واعتقلت  2
 مأمون يوسف حننياقتحمت بيت فوريك واعتقلت 

 نابلس  1/8/2022

 ثائر الصايفون واعتقلت اقتحمت مخيم الجلز  3
 اقتحمت عني يربود 

 رام الله 1/8/2022

 قلقيلية  1/8/2022 .عالء فهيمم، و ليث سلي ، وسامح سمحاقتحمت جيوس واعتقلت  4

 .باسل دعامسة ، واملحرر نضال أبو عكراقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت  5
 بث مبحتوياتها، واحتجزت عددا منهم.اقتحمت كيسان، وشنت حملة دهم واسعة ملنازل املواطنني والع

https://www.wattan.net/ar/news/379554.html  

 بيت لحم  1/8/2022

 محمد الهندياقتحمت مناطق مختلفة يف القدس واعتقلت  6
 "، محافظ القدس عدنان غيث.ضو املجلس الثوري لحركة "فتحاقتحمت سلوان واعتقلت ع

 القدس  1/8/2022
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 وأجربت الطلبة واألطفال واملوظفني، عىل مغادرته تحت تهديد السالح. اقتحمت مقر نادي هالل القدس

 وداهمت منزله وهو قيد اإلنشاء وسلمته إخطارا بوقف البناء، بحجة عدم الرتخيص. اقتحمت فقوعة 7
ف زيدان األسري املحرر أرش  زوج ابنتهواعتقلته واعتقلت  ادي يف حركة الجهاد اإلسالمي بسام السعديمنزل القياقتحمت مخيم جنني وداهمت 

 يف املخيم وسط اندالع اشتباكات مسلحة. الجدع
 اقتحمت الصانور 

 جنني 1/8/2022

 يف حي املعاجني غرب مدينة نابلس،األسري املحرر القيادي يف حركة "حامس" مصطفى الشنار بعد مداهمة منزله اقتحمت نابلس واعتقلت  8
  واألسري املحرر عضو مجلس بلدية نابلس عمر الحنبيل من منزله يف شارع االتحاد، والشاب عميد حجازي من منزله يف شارع عصرية.

 هدمت جرافات االحتالل االرسائييل، منزال مأهوال بالسكاناقتحمت بلدة سبسطية و 
الهدم ملنشأتني تجاريتني تقعان عىل مدخل القرية، واحدة منها مغسلة للسيارات، واألخرى اسرتاحة، وبدأت بأعامل  اقتحمت قرية بزاريا 

 تعودان للمواطن رابح سليامن سيف.

 نابلس  2/8/2022

 ريحة.مربيع فضل زكارنة، ويزن عبد الله زكارنة، وأدهم سمري زكارنة أثناء تواجدهم داخل مركبة يف منطقة ااقتحمت قباطية واعتقلت  9
 

 جنني  2/8/2022

وإبراهيم وجيه صباح ، ومحمد عوض عطا الله ، بعد دهم منازل ذويهم ، وهم: صالح محمد صباح، وأحمد سعيد صباح بلدة جناتا اقتحمت  10
 وتفتيشها.

 بيت لحم  2/8/2022

 س طوبا 2/8/2022 الشابني محمود نظمي، وعبيدة جرب من منزليهام.اقتحمت طوباس واعتقلت  11

 بعد مداهمة منزله يف املخيم الشاب حامدة نبيل حامداقتحمت مخيم األمعري واعتقلت  12
 وسلمت املجلس القروي إخطارا بهدم حديقة األطفال، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. صفا قتحمت القريةا

 التجاريةاالسري املحرر منترص سالمة خالل تواجده داهل احد املحال اقتحمت ترمسعيا  واعتقلت 

 رام الله  2/8/2022

مام ادى اىل اندالع مواجهات بني الشبان والجنود اصيب عىل إثرها الشاب قيص جهاد يف الظهر، ويوسف عبد الفتاح  اقتحمت قرية كفر قدوم  13
ل ذويه بعد مداهمة منز ، اعتقلت الشاب أحمد بشار شتيوي، و يف الساق، ومالك حكمت يف الفخذ، ونقلوا جميعهم للمستشفى لتلقي العالج

 وتفتيشه.

 قلقيلية  3/8/2022

 .الطفل أحمد عدنان نزال للضغط عىل شقيقه محمد تسليم نفسه يف معسكر سامل، وعز أحمد خزمييةاقتحمت قباطية واعتقلت  14
 الشاب محمد عمر فريحات.اقتحمت بلدة يامون واعتقلت 

 اقتحمت بلدة رمانه 

 جنني  3/8/2022

 أيوب ناجح صباحاقتحمت عوريف واعتقلت  15
 الطالب أدهم عصيدةاقتحمت تل واعتقلت 

 نابلس  3/8/2022

 كنعان كنعان اقتحمت كوبر واعتقلت  16
 عبد الرازق مهنداقتحمت قرية أبو شخيدم واعتقلت 

 أيرس معروفاقتحمت عني قينيا واعتقلت 

 رام الله  3/8/2022

 لشاب مصعب عبد الله أبو عيد .اقتحمت قرية بّدو واعتقلت ا 17
 الشاب رضوان عمرو من منزله اقتحمن مناطق متفرقة يف القدس واعتقلت 

هدمت غرفة سكنية، وجرفت أرضا واستولت عىل خزانات مياه تعود للمواطن طارق سبيتان، بحجة استخدامها دون اقتحمت قرية الزعيم 
 زراعية تعود للمواطن محمد جمعة حمدان واستولت عىل معدات زراعية.غرفة سكنية أخرى ومنشآت  ، هدمت الحصول عىل ترخيص

 عتقلت قوات االحتالل الشاب مراد الرتهويناقتحمت البلدة القدمية وا

 القدس  3/8/2022

 وداهمت عددا من منازل املواطنني يف شارع الصف، وفتشها وعبث مبحتوياتها.بيت لحم اقتحمت  18
 شجرة زيتون وردم برئ مياه، تعود للمواطن محمد عيىس الشاعر. 20ع وقاموا باقتال  اقتحمت تقوع 

 اقتحمت مخيم الدهيشة واختطفت املواطنني حمزة الصيفي وصالح الجعيدي.

 بيت لحم  3/8/2022

 70احته ار، وتبلغ مسفاملواطن ارشف محمود العمور بهدم منزله الذي يقطنه مع افراد عائلته املكونه من مثانية انوأخطرت  التوانةاقتحمت  19
 .قرية الأخطرت أيضا بإزالة شبكة الكهرباء املخصصة لتزويد سكان عدة أحياء جديدة يف  ، ومرتا مربعا

 املواطنني عيىس وهاين جبارين بوقف العمل يف منازلهم، التي هي قيد االنشاء.وأخطرت  شعب البطماقتحمت قرية 

 الخليل  3/8/2022

 .عدي عنرت، و أحمد جمعة اقتحمت نابلس واعتقلت 20
 اقتحمت املسعودية 

 نابلس  4/8/2022

 جنني  4/8/2022 عامر أبو طعيمةاقتحمت سيلة الحارثية واعتقلت  21

 طولكرم  4/8/2022 .عبد الله إياد عبد الله، و أرشف هاين عبد الله، و الجريح هاين الواوياقتحمت مخيم نور شمس واعتقلت  22

 لطفي صالح صالحقلت اقتحمت الخرض واعت 23
 .محمد محمود أبو شعرية، و زيد محمد صالحاتاقتحمت بيت لحم واعتقلت 

 اقتحمت مخيم شعفاط

 بيت لحم  4/8/2022

 .رضوان زكريا عوض، و محمود جميل أبو يوسف، و عمر جميل أبو يوسفاقتحمت حلحول واعتقلت  24
العجلوين، ورأفت أمين العجلوين، واألشقاء عوض وإسالم، وعبد الله شامي العجلوين، انتصار مناع العجلوين، كامل كامل اقتحمت الخليل واعتقلت 

 .ومحمد نافذ العجلوين، وعامر كامل العجلوين، بعد تفتيش منازلهم والعبث مبحتوياتها

 الخليل  4/8/2022

 القدس  4/8/2022 .ص، وهدمت "بركسا" لألغنام، بحجة البناء دون ترخييف قرية قلنديامنطقة البيار اقتحمت  25
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 وداهمت منزل املواطن فاروق رسحان مرار، وفتشته وعبثت مبحتوياته.قرية بيت دقو اقتحمت 

 منزيل املواطنني أسامة ونارص صبح، وتم، وداهمت ملواطن فادي زياد جرار عقب مداهمة منزله والعبث مبحتوياتهاقتحمت بُرقني واعتقلت  26
 استجوابهام.

 نابلس  5/8/2022

 الخليل  5/8/2022 حفل زفاف يف بلدة بيت عوا جنوب الخليلاقتحمت  27
كال من الصحفي إبراهيم أبو صفية، ومحمد حامد واوي، ومحمد منري حمدان، ومحمد عرفات حمدان، ومجاهد اقتحمت بيت سريا واعتقلت  28

 علقم، وإبراهيم مشهور أبو صفية، والشاب إبراهيم هاين أبو صفية
 ام الله ر  6/8/2022

 ناجح حبايبةاقتحمت قرية صانور واعتقلت  29
 الشقيقني بالل وعالم نبيل ذياب، وجامل السيداقتحمت كفر الراعي واعتقلت 

 عمران غوادرةاقتحمت بري الباشا واعتقلت 

 جنني  6/8/2022

 األرسى املحررين رامي الكساراقتحمت بلدة خرسا واعتقلت  30
 نضال الجياوي وتامر سليمية ومحمد يوسف الفسييساقتحمت بلدة إذنا واعتقلت 

 نارص الزين ونجله يحيىيف الخليل واعتقلت  شارع السالماقتحمت 
 زكريا الحيحاقتحمت بلدة صوريف واعتقلت 

 بعد مداهمة منزله  الناشط ضد االستيطان نرص النواجعةقتحمت سوسيا واعتقلت 

 الخليل  6/8/2022

 القدس  6/8/2022 األسري املحرر فارس أصالن والشابني موىس جحجوج وعصام أبو أصبع عقب اقتحام منازلهمتقلت اقتحمت مخيم قلنديا واع 31
 طولكرم  6/8/2022 األسري املحرر عالء يوسف شرباوياقتحمت مخيم نور شمس واعتقلت  32
 طوباس  6/8/2022 األسري املحرر عامد بني عودةاقتحمت بلدة طمون واعتقلت  33
 الفتاة ديانا نايف جراداتاقتحمت جنني واعتقلت  34

 القيادي يف الجهاد اإلسالمي بسام ذياباقتحمت كفر الراعي واعتقلت 
 القناصة عىل أسطح املنازل مبساندة قوات خاصة "مستعربة".اقتحمت رمانة وانترشت 

 اقتحمت رمانه 

 جنني 7/8/2022

 إلسالمي نرص العمورالقيادي يف الجهاد ا اقتحمت عنزة واعتقلت  35
 .أحمد أبو كباش ، وصهيب مرعي اقتحمت طولكرم واعتقلت 

 زيد األشقراقتحمت صيدا واعتقلت 

 طولكرم  7/8/2022

 ملحرر أحمد دعدساقتحمت نابلس واعتقلت  36
 عدي أبو رواش، و محمد أبو رواشاقتحمت مخيم عسكر واعتقلت 

 اقتحمت مخيم العني 

 نابلس  7/8/2022

 املحرر إبراهيم خالد حسان مت بيت لحم واعتقلت اقتح 37
 .أحمد أبو رمدان، و أبو رمدان عادل، و سيد صبيحاقتحمت بلدة خرض واعتقلت 
 إياد نادر طقاطقة اقتحمت بيت فجار واعتقلت 

 بيت لحم  7/8/2022

 نرص النواجعةاقتحمت يطا واعتقلت  38
 .مصطفى أبو كريفة، و صالح مغالسة، و أبو هشهش رساج، و طارق أبو حامداقتحمت مخيم الفوار واعتقلت 

 الخليل  7/8/2022

 األغوار الشاملية  7/8/2022 فارس حامد دراغمةاقتحمت األغوار الشاملية واعتقلت  39
 املحرر جهاد الشلبي، و املحرر ماجد الجعبةاقتحمت مناطق متفرقة يف القدس واعتقلت  40

  خويصالفتى عيىساقتحمت بلدة الطور واعتقلت 
اقتحمت حي البستان يف بلدة سلوان وأطلقت الرصاص املطاطي والقنابل الصوتية باملكان، مام أدى اىل اندالع مواجهات هناك، دون أن يبلغ 

 عن وقوع إصابات.

 القدس  7/8/2022

 جنني  8/8/2022 منزيل األسريين صبحي صبيحات وأسعد الرفاعي، يف بلدة رمانة .اقتحمت بلدة رمانه وهدمت  41
 .املحرر جهاد شحادة ، واملحرر جمعة رمضاناقتحمت جامعني واعتقلت  42

 وسط إطالق الرصاص الحي بشكل كثيف، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع لألهايل يف املنطقة.اقتحمت سبسطية 
 نابلس  8/8/2022

 املحرر رامي سليامناقتحمت مردة واعتقلت  43
 يوسف قمبز الشيخاقتحمت فرخة واعتقلت 

 سلفيت  8/8/2022

 أحمد نبيل طقاطقة ، وأحمد محمد أبو حسنياقتحمت بيت فجار واعتقلت  45
 عمر سامي داوود الهرميياقتحمت بيت لحم واعتقلت 

 بيت لحم  8/8/2022

 .محمد عبيد ، وموىس جالويلاقتحمت جنني واعتقلت  46
 معتصم عامر عطاطرةاقتحمت يعبد واعتقلت 

مواطنا من عرب الكعابنة، وأربعة منها  25جمع البدوي قرب بلدة جبع، وهدمت "الربكسات" التسعة، خمسة منها سكنية، تأوي اقتحمت الت
 زراعية.

 جنني  8/8/2022

 صفوت عصافرة ، ومؤيد محمد ابريوشاقتحمت بيت كاحل واعتقلت  47
 اروق، للمواطن ربيع الجعربي.اقتحمت قرية الديرات، وهدمت غرفتني من الطوب والصفيح، يف منطقة ب

 الخليل  8/8/2022

 مؤيد أنور حامداقتحمت سلواد واعتقلت  48
 شابني، هام: محمد الرتي وهو أسري محرر من قطاع غزة، ومحمد شلبي وهو من غزة ايضا ويعيشان يف رام الله.اقتحمت عني منجد واعتقلت 

 رام الله  8/8/2022
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 موع، وقنابل الصوت، صوب منازل املواطنني، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقاالت.وسط إطالق قنابل الغاز املسيل للداقتحمت قرية برقة 
 منزل محافظ القدس، عضو املجلس الثوري لحركة "فتح"  عدنان غيث اقتحمت سلوان وداهمت  49

 مواطنا ونجليه من عائلة املحتسب.اقتحمت حي بطن الهوى يف سلوان واعتقلت 
 القدس  8/8/2022

 بيت لحم  9/8/2022 ملواطن محمد أمجد زعول بعد مداهمة منزله يف القرية.اقتحمت قرية حوسان واعتقلت  50
 طولكرم  9/8/2022 الشاب عبد الرحمن عودة الحني بعد مداهمة منزلهاقتحمت عزبة الجراد واعتقلت  51
 نابلس  9/8/2022 اقتحمت البلدة القدمية يف نابلس  52
 وهدمت غرفتني سكنيتني، تعود ملكيتهام للمواطن هشام الداري؛ بحجة عدم الرتخيص.تحمت العيساوية اق 53

 اقتحمت حي وادي الربابة يف بلدة سلوان جنوب املسجد االقىص املبارك، وفرضت مخالفات عىل مركبات املواطنني.
 القدس  9/8/2022

 ن ، وأحمد نعامن أبو نعيم ، وفضل حامد أبو علياكال من: كرم سامي النعسااقتحمت املغري واعتقلت  54
 محمد عيل زايداقتحمت دير جرير واعتقلت 

 رام الله  10/8/2022

تجمع عرب الزواهرة يف بداية قرية العوجا شامل مدينة أريحا، وهدمت منزال مكونا من الطوب واألسمنت والزينكو، ويقطن فيه اقتحمت  55
 نب هدمها حظرية أغنام.املواطن سليامن جهالني إىل جا

واسامعيل وهي عائالت عواد سليامن مليحات، عائالت بالرحيل  4االحتالل يف فصايل وأخطرت مت تجمع الواد األحمر قرب معسكر اقتح
 سواركة، وابراهيم ابو عروج، وسليامن كعابنة.

سكر جيش االحتالل يف منطقة النبي موىس، اقتحمت قوات من جيش ومخابرات االحتالل اإلرسائييل تجمع عرب "الحرثورة" قرب مع
 وانسحبت من املوقع دون أن يبلغ عن عمليات هدم.

 أريحا  10/8/2022

 بيت لحم  10/8/2022 هدمت جرافات بلدية االحتالل، اليوم األربعاء، سوًرا ومنزلني قيد اإلنشاء وأرضية إسمنتيةاقتحمت مخيم شعفاط وا 56
 رام الله  11/8/2022 . محمود الحج محمد، و حمد الحج محمدماقتحمت املغيري واعتقلت  57
 راين محمد هديب، و عامر محمد رواجبةاقتحمت مخيم العروب واعتقلت  58

 مراد مأمون العواودةاقتحمت بلدة دورا واعتقلت 
 عبد عمران نارص الديناقتحمت الخليل واعتقلت 

 الخليل  11/8/2022

 األشقرس اناقتحمت بلدة صيدا واعتقلت  59
 محمود مجاهداقتحمت بلدة زيتا واعتقلت 

 جهاد محمد خريوشاقتحمت مخيم طولكرم واعتقلت 

 طولكرم  11/8/2022

 .مجدي مصطفى أبو عمر، و مالك جامل عالن ، ومحمد فواز املشايخاقتحمت بيت جاال واعتقلت  60
 كرمجدي أبو ع، و حمزة عبد العزيز ابو رسوراقتحمت مخيم عايدة واعتقلت 

 بيت لحم  11/8/2022

 مراد محمد سعيد فشافشةاقتحمت جبع واعتقلت  61
 اختطفت األسري املحرر عبد السالم جامل أبو الهيجاواعتقلت  مستشفى الرازي مبدينة جننياقتحمت منطقة بالقرب 

 جنني 11/8/2022

 سلفيت  11/8/2022 ، ويحيى مرعي، التي هدمتهام قبل نحو أسبوعني.وتوجهت إىل منزيل عائلتي األسريين يوسف عايص بلدة قراوة بني حساناقتحمت  62
 القدس  11/8/2022 اقتحمت مخيم شعفاط  63
 طولكرم  12/8/2022 لشابني يونس زبيدي وإسالم سالمة عقب اقتحام منزليهاماقتحمت طولكرم واعتقلت  64
 الخليل  12/8/2022 ىل ثكنة عسكرية.قتحمت بلدة حلحول شامل الخليل، واعتلت سطح منزل وحولته إا 65
 نبيل قطامياقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت  66

 نضال مروان حسنياقتحمت جفنا واعتقلت 
 رام الله  13/8/2022

 القدس  13/8/2022 عمر مراراقتحمت بيت دقو واعتقلت  67
 8لعملية املسلحة يف القدس املحتلة التي أسفرت عن إصابة حملة اعتقاالت واسعة يف بلدة سلوان بحثا عن منفذ ااقتحمت سلوان وشنت  68

 مستوطنني.
 اقتحمت منزل محافظ القدس، عضو املجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث يف بلدة سلوان، جنوب املسجد األقىص املبارك.

 

 القدس 14/8/2022

امل رشق الحرم االبراهيمي بالبلدة القدمية يف مدينة الخليل، داهمت حارة الجعربي ش، و زياد إحسان الجعربياقتحمت الخليل واعتقلت  69
عاما)،  26عاما)، حتى يسلم نجله صدام نفسه، والشاب صالح عبد الرحيم الجعربي ( 60واعتقلت املواطن حسني عبد العظيم الجعربي (

 عقب دهم وتفتيش منزليهام.
 اشدةفؤاد عيىس الدغامني، وفضل سعد الرو اقتحمت السموع واعتقلت 

 األسري املحرر معن محمد مطلق أبو جحيشةاقتحمت إذنا واعتقلت 
 داهمت منزل األسري إياد باجس البواقتحمت حلحول و 

 الخليل  14/8/2022

 الشاب أسيد القدومياقتحمت حي أم الرشايط واعتقلت  70
 املحرر يوسف هوشةاقتحمت بريزيت واعتقلت 

مجاهد ، و أمني حمدان ، وعبدو طبخ ، وقيص عيىس ربيع، و حسن مطر، و فؤاد أبو سمرة، و أحمد الحجاقتحمت دير أبو مشعل واعتقلت 
 .الشاب وجدي كام ثوابتة، عمر يوسف زهران، و سيف راسم ، والشح

 رام الله  15/8/2022

 عبد الله التميمياقتحمت الرام واعتقلت  71
 املصاب محمد الشحاماقتحمت مفر عقب واعتقلت 

 سيف القاسم و حسني عطيةعتقلت اقتحمت الجديرة وا

 القدس  15/8/2022
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 محمد فوزي الخطيباقتحمت حزما واعتقلت 
 نابلس  15/8/2022 يزن عدنان الخباصاقتحمت عصرية الشاملية واعتقلت  72
 الشيخ حسن الزغل اقتحمت زبوبا واعتقلت  73

 صامد غانماقتحمت سيلة  الحارثىة واعتقلت 
 جنني  15/8/2022

 .أحمد نبيل ثوابتة ، ومحمد محمود طقاطقة، و الفتى سيف أمين طقاطقة ، ولفتى أحمد رائد طقاطقةحمت بيت فجار واعتقلت اقت 74
 وهدمت بركسا زراعيا يعود للمواطن إبراهيم جابر، بحجة وجوده ضمن املناطق املصنفة "ج".اقتحمت بتري 

 اقتحمت مخيم الدهيشة 

 بيت لحم  15/8/2022

طقة الرأس األحمر، وفككت خط مياه واستولت عليه، إضافة إىل معدات زراعية من املنطقة ذاتها، والتي تعود ملكيتهام للمزارع مناقتحمت  75
 أحمد ذياب أبو خيزران.

 األغوار الشاملية  15/8/2022

 اقتحمت منطقة رأس الجورة  76
 اقتحمت دير رازح جنوب مدينة دورا 

 الخليل  15/8/2022

 طولكرم 15/8/2022 قوة خاصة طولكرم اقتحمت  77
 جرب حامد، وحامد رياض حامد، وموىس حامد، ونبيل نضال حامد.اقتحمت بلدة سلواد واعتقلت  78

 األسري املحرر بهاء الدين شجاعية عقب اقتحام منزلهاقتحمت بلدة ديرجرير واعتقلت 
 رام الله  16/8/2022

 بيت لحم  16/8/2022 ق، ومراد شمروخ، ومحمد إياد املرصيزيد صدو اقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت  79
سبعة مواطنني منهم: أنس عطا احريز، وهاين عايد ابو سنينة، والشقيقني تامر وصالح محمد أعمر، ومحمد هاين  اقتحمت الخليل واعتقلت  80

 حي عني سارة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.قفيشة من البلدة القدمية وسط الخليل، والشقيقني حكم ومحمد عزمي يوسف الزغري، من 
 الخليل  16/8/2022

 القدس  16/8/2022 مصطفى محمد نارص، وياسني وعامد نارص أبو ريالة، عقب دهم وتفتيش منازلهم.اقتحمت بلدة العيساوية واعتقلت  81
بابدة وقباطية وسهل مرج بن عامر غرب جنني وسلمت سهل قرى دير أبو ضعيف، وبيت قاد، ودير غزالة، ويف محيط بلديت الز  اقتحمت 82

 مزارعني إخطارات بوقف العمل ومنعهم من حفر آبار مياه لري مزروعاتهم.
 جنني  16/8/2022

 نابلس  16/8/2022 اقتحمت قرية برقة برفقة الجرافات  83
 بيت لحم  17/8/2022  مواطنا غالبيتهم أرسى محررين 22اقتحمت تقوع واعتقلت  84
 كال من محمد رصيح حسن محاميدواعتقلت  بلدة اكتابااقتحمت  85

 االسري املحرر عثامن الخلييلو  وليد أبو الليلاقتحمت نابلس واعتقلت 
 وحارصت احد املنازل يف حارة الجامسني وبدأت مبطالبة احد الشبان بتسليم نفسه. اقتحمت مخيم بالطة 

 نابلس  17/8/2022

نزار سليم جابر ،و  عيل عبد الرحمن بعجاوي، و أمري كامل عطاطره،و محمد عيىس بعجاوي،و  مجد أحمد بعجاويقلت اقتحمت يعبد واعت 86
محمد ماهر أحمد أبو ، و أحمد مجد أحمد عامرنه، و نسيم مهند فتحي عامرنه، و نسيم محمد سعيد كبها، و هادي بالل زيد الكيالين، و حامرشه

 بكر

 جنني 17/8/2022

 ورشعت بهدم غرفة زراعية يف منطقة البقعان شامال، تعود ملكيتها لرئيس بلدية بروقني فائد عبد الفتاح صربة. اقتحمت بورقني 87
غرف زراعية يف منطقة "الوجه الشامي" من بلدة كفر الديك تعود ملكيتها للمزارعني: رباح ايوب، وزكريا  4هدمت  اقتحمت كفر الديك و

 محمود رزق، وناجح حرب.

 لفيتس 17/8/2022

شتلة نخيل وحمضيات، يف األرايض املستأجرة من وزارة األوقاف يف قرية "العوسج" التعاونية شامل  166اقتلعت و قرية "العوسج"   اقتحمت  88
 مدينة أريحا، ودمرت خط مياه ناقل.

 أريحا  17/8/2022

 القدس  17/8/2022 حيازتهم عىل "تصاريح". عرشات املنازل، واعتقلت عددا من العامل، بذريعة عدماقتحمت شعفاط وداهمت  89
 يف مضارب البدو جنوب رشق يطا، واخطرت بوقف العمل يف مسجد القرية.اقتحمت خشم الكرم  90

اخطرت املواطنني سليامن محمد موىس النجادة، ومحمود عبد الله حسني النجادة، وعبد الله محمود عبدالله النجادة، اقتحمت رشق يطا و 
منزل املواطن نايف ، وداهمت مرت مربع 100محمد النجادة، بوقف العمل يف منازلهم، التي تبلغ مساحة كل منزل منها نحو  ومحمد محمود

  حسني النجادة، وعاثت مبحتوياته خرابا.

 الخليل  17/8/2022

ال وتغلق مقر اتحاد لجان املرأة وتصادر مؤسسات الضمري والحق وبيسان ولجان العمل الزراعي والحركة العاملية للدفاع عن األطف اقتحمت 91
 محتوياته

 رام الله والبرية  18/8/2022

 القيادي يف حامس الشيخ نزيه أبو عوناقتحمت جبع واعتقلت  92
 املحرر محمد عبد الرؤوف حمداناقتحمت عرابة واعتقلت 

 أحمد رضا أبو سالمةاقتحمت فقوعه واعتقلت 
 أبو رسحان، بعد ان داهمت منزله وفتشته. املواطن محمد اقتحمت جنني واعتقلت 

 جنني 18/8/2022

 قلقيلية  18/8/2022 سياف سلمياقتحمت قلقيلية واعتقلت  93
 .باسم املساملة، و أنس تيسري العواودة، و معتصم الوحواحاقتحمت دورا واعتقلت  94

 حفل زفاف يف مدينة الخليل.اقتحمت 
 الخليل  18/8/2022

 بيت لحم  18/8/2022 خالد فرجهيشة واعتقلت اقتحمت مخيم الد 95
 .وآدم كايد محمود، جامل عطيةاقتحمت بلدة لعيساوية واعتقلت  96

 واعتقلت محمود زغري  كفر عقباقتحمت 
 القدس  18/8/2022

 ت كامريات مراقبة شاملوركب، داهمت منزل املواطن رائد ازغري، يف منطقة الكرم غرب الخليل، وفتشت املنزل ومحيطهاقتحمت الخليل و  97
 الخليل.

 الخليل  18/8/2022
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مأمون نعيم بني عودة، وعيل مصطفى بني عودة، والشقيقني معاذ وعايد فرحان بني عودة، كام اعتقل الطالب اقتحمت طوباس واعتقلت  98
 الجامعي أكرم حكم الخراز، من مدينة طوباس.

 طوباس  19/8/2022

 سجن  20/8/2022 الطفل عالء حاميلةقلت اقتحمت خربة أبو فالح واعت 99
 نابلس  20/8/2022 اقتحمت قرية عزموط  100
 عقب عملية إطالق نار من مقاومني استهدف حافلة للمستوطنني قرب البلدة الليلة املاضية.اقتحمت سلواد واعتقلت  101

سكري ، عند حاجز عوأحمد عبد املجيد صالح ،جالل البياريقلت الشابني: قتيبة اقتحمت قرية عني يربود، شامل رشق مدينة رام الله واعت
 عىل مدخل القرية.

 رام الله  21/8/2022

كال من: حامدة جامل حسن ، وعيل جهاد ثوابتة، ووديع محمود محمد الشيخ، ويوسف محمد ثوابتة،  اقتحمت جنوب بيت لحم واعتقلت  102
 يهم، وفتشتها.وجميعهم يبلغون من العمر ، بعد أن داهمت منازل ذو

 بيت لحم  21/8/2022

 جنني  21/8/2022 داهمت منزل األسري املحرر مهنا رشقاوي واستجوبت ساكنيهاقتحمت قباطية  103
 القدس  21/8/2022 الشاب عبد الله الجوالين من حي القرمي يف البلدة القدمية مبدينة القدس املحتلة.اقتحمت البلدة القدمية واعتقلت  104
وداهمت عدة أحياء، منها: "البعاجوة" و"أبو شملة" وشنت حمالت متشيط وسريت ألياتها وسط مامرسات استفزازية، قتحمت بلدة يعبد ا 105

 فيام كثفت من تواجدها العسكري يف محيط بلدة عرابة وقريتي مركة وكفريت.
 جنني  21/8/2022

 األسرية املحررة فلسطني نجمواعتقلت  شارع تلاقتحمت  106
 األسري  املحرر زاهر موىس من منزلهاقتحمت زواتا واعتقلت 

 اقتحمت نابلس 

 نابلس  22/8/2022

أرشف صالح ونجله مصطفى، وإبراهيم محمود صالح، ونجله مهدي، وعطا صبيح، ونجله عبد الله، وجعفر اقتحمت بلدة الخرض واعتقلت  107
 .دعدوع ونجله إبراهيم

 شادي عيل عساكرة، ومحمود سامل صباح، وعيىس مصطفى العروج واعتقلتاقتحمت منطقة العساكرة 

 بيت لحم  22/8/2022

 الشاب بالل نايفة عقب اقتحام منزلهاقتحمت طولكرم واعتقلت  108
 ، بعد أن داهمت منزله يف املخيم.شاب بالل عبد العزيز صالح نايفة الاقتحمت مخيم طولكرم واعتقلت 

 طولكرم  22/8/2022

 الخليل  22/8/2022 ملواطن فادي حسان ابو عيشة بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت مبحتوياته.الخليل واعتقلت  اقتحمت 109
هيثم أحمد عفون بركات، ومحمد زيك نعامن بركات، واسالم عبد الكريم طه معطان، وعبد الجبار محمد نوابيت،  اقتحمت برقة واعتقلت  110

 بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
 نابلس  22/8/2022

 رأمني رس حركة "فتح" يف القدس شادي املطو  اقتحمت بيت حنينا واعتقلت  111
 اقتحمت عناتا 

 منطقة رأس خميس مبخيم شعفاطاقتحمت 

 القدس  22/8/2022

 مضيفا أن مساحة كل منزل تقدر ما منازل قيد اإلنشاء تعود غالبيتها ملقدسيني قرروا البناء يف أريحا، 8وهدمت  قرية الديوك التحتااقتحمت  112
 مرتا مربعا. 150- 130بني 

 أريحا  22/8/2022

 أريحا  23/8/2022 الفتيني أدهم عايش نواورة، وإبراهيم عدنان نواورةاقتحمت قرية فصايل واعتقلت  113
 بيت لحم  23/8/2022 اقتحام منازلهم.بعد ومحمد عمر صالح  اعتقلت أحمد محمود صالح ، وشقيقه أرشف اقتحمت بلدة خرض واعتقلت  114
 طوباس  23/8/2022 اعتقلت فازع محمد صوافطة، ونادر مصطفى صوافطة بعد أن داهمت منزليهام.اقتحمت طوباس واعتقلت  115
 طولكرم  23/8/2022 الشاب عيل داوود عقب اقتحام منزلهاقتحمت بلدة قفني واعتقلت  116
 الخليل  23/8/2022  من: موىس محمد فتحي أبو قويدر، وأسامة املحتسب، وعبد العجلوين، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.كال اقتحمت الخليل واعتقلت  117
 الشاب محمد ناجح نافع، والشاب عيل تيسري نافعاقتحمت نعلني واعتقلت  118

 عن كامريات املنازل واملحال التجارية بغرض مصادرتها.اقتحمت بلدة سلواد وبحثت 
 رام الله  23/8/2022

 نابلس  23/8/2022 اقتحمت مداما  119

 ،ومجدي حويل ، عصام ابو خليفة، و عامد ابو الهيجا، واعتقلت من املخيم كل من اقتحمت مخيم جنني، وحارصت أحد املنازل يف املخيم 120
 .صهيب عيىس،كاظم حويل و 

 جنني 24/8/2022

 رر عاصم الكعبي، ومحمد عزاتاألسري املح اقتحمت سلواد واعتقلت 121
 األسري املحرر مصطفى نخلةاقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت 

 األسري املحرر أحمد حجاج الرمياوياقتحمت بيت رميا واعتقلت 
 اقتحمت بلدة بريزيت 

 رام الله  24/8/2022

 الشاب محمد عدنان طه، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.اقتحمت قطنة واعتقلت  122
 بلدة سامل اقتحمت

 القدس  24/8/2022

 األغوار  24/8/2022 منطقة الوادي األحمر، شامل فصايل باألغوار الوسطى، وطردت العائالت الفلسطينية منها.اقتحمت  123
 سلفيت  24/8/2022 اقتحمت قرية كفل حارس شامل سلفيت، لتأمني اقتحام املستوطنني. 124
 ل الخلي 24/8/2022 اقتحمت الخليل  125
 .القيادي يف حامس الشيخ موىس حالجيةاقتحمت جنني واعتقلت  126

 عيل العامودياقتحمت برقني واعتقلت 
 .. عاطف مدحت غوادرة، ونايف مدحت غوادرة، و عنان عبد الغني غوادرة، و محمد خالد غوادرةاقتحمت بري الباشا واعتقلت 

 جنني  25/8/2022

 نابلس  25/8/2022 .أحمد السايح، و م أنور منىعبد الكرياقتحمت نابلس واعتقلت  127
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، إسامعيل العميص ، واملحرر سامي الجنازرة ، ويوسف الطيطي، وأحمد أبو عواد ، وأحمد العميص اقتحمت مخيم الفوار واعتقلت  128
 .الجريح فهد ساهر غطاشة، و مصطفى الباليصو 

 الخليل  25/8/2022

 .املحرر كامل العنيد و ،زاهر طاللاقتحمت سلواد واعتقلت  129
 باعامل تفتيش ومصادرة لبعض املركبات. اقتحمت بلدة سنجل وقامت 

 رام الله  25/8/2022

 الشاب قيص، نجل محافظ القدس عدنان غيث، من منزلهاقتحمت سلوان واعتقلت  130
 اقتحمت حي وادي الجوز 

 القدس  25/8/2022

  طولكرم 25/8/2022 تقتحم مخيم نور شمس  131
 أريحا  25/8/2022 اقتحمت مخيم عني السلطان  132
 طولكرم  25/8/2022 اقتحمت قرية املسقوفة 133
 بيت لحم  25/8/2022 اقتحمت ام الركبة يف بلدة الخرض 134
لياتها العسكرية ناء تواجد أ األسري املحرر إبراهيم ابو غضيب، بعد اقتحمها ملنطقة رفيديا باملدينة واحتجزت شابا اثاقتحمت نابلس واعتقلت  135

 امام محل تجاري.
 نابلس  26/8/2022

 اقتحمت صيدا  136
 اقتحمت قفني 

 طولكرم  26/8/2022

 اقتحمت منزال يف حي رأس خميس باملخيم، وأطلقت قنابل الغاز صوب مركبات املواطنني، ما أدى الندالع مواجهات باملكان. 137
 

 القدس  26/8/2022

 نابلس 27/8/2022 إصابات باالختناق بالغاز املسيل للدموع. 10دة دير رشف ما أدى إلصابة شابني بالرصاص املطاطي وأكرث من بلاقتحمت  138
 رام الله  27/8/2022 منزل جد األسري كامل العنيد الذي اعتقلته وحدة "اليامم" الخاصةاقتحمت سلواد وداهمت  139
 جنني  28/8/2022 نيفة مع الشبان واملقاومني.التي شهدت مواجهات عاقتحمت جنني  140
اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وسط اطالق نار وقنابل غاز وصوت، وداهمت عدة منازل، واعتقلت: إبراهيم العبود من محيط البلدة  141

 من منزل عائلته يف املدينة. القدمية، واملواطن أحمد عمرية من داخل البلدة القدمية، فيام اعتقل الشاب زيد قاسم أبو صايف
 نابلس  28/8/2022

 القدس  28/8/2022 منزل أمري عبيد ،رئيس مجلس بلدة النبي صموئيلوداهمت  بلدة النبي صمويئ اقتحمت  142
غط ائه للضحارصت قوات االحتالل منزل الشاب عالء زكارنة وفرضت حصارا مطبقا عليه، كام قامت باعتقال والده وأشقاقتحمت قباطية  143

 ، فيام اعتقلته بغد اصابته .عليه من اجل تسليم نفسه
 جنني  29/8/2022

 بيت لحم  29/8/2022 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته يف شارع الصف وسط بيت لحم. 32الشاب رضا عبد الكريم صدوق ( اقتحمت بيت لحم واعتقلت 144
 ضون من حي وادي حلوةالشاب عبود بياقتحمت بلدة سلوان واعتقلت  145

 اقتحمت بلدة بدو 
 اقتحمت مخيم شعفاط 

 القدس  29/8/2022

 عاما)، ومحمد نظمي البكري 22اعتقلت الشابني اسالم نادر البكري ( منطقة قيزون مبدينة الخليلاقتحمت  146
 اعتقلت الشابني سامي أبو غنام ومحمد الصياد بعد مداهمة منزلهامو الطور اقتحمت بلدة 

 الخليل  29/8/2022

وداهمت الواجهة الغربية من البلدة ورشعت بإغالق املدخل الغريب، حيث قام الجنود باعتقال فتيني يف املكان، فيام انترش اقتحمت سلواد  147
 الجنود القناصة عىل أسطح منازل مباين املنطقة الغربية.

 رام الله  29/8/2022

 ألسريين املحررين فادي رداد وإبراهيم أبو العز عقب اقتحام منزليهام.واعتقلت  ااقتحمت بلديت صيدا وزيتا 148
 االرسى املحررين عقاب زهري عتييل، وأمجد عدنان،  ومروان صدقي، عقب اقتحام منازلهم. اقتحمت بلدة عتيل واعتقلت 

 ليهام. األسريين املحررين فؤاد حواري ومحمود ربايعة عقب اقتحام منز اقتحمت بلدة الغصون واعتقلت 

 طولكرم  30/8/2022

بعد دهم وتفتيش منزله، كام ودهمت عددا من منازل املواطنني يف البلدة، ،املواطن وسام أحمد سليم  اقتحمت بلدة حوارة واعتقلت  149
 وفتشتها.

ات مسلحة نطقة اشتباكمنزال وقصفته بقذائف انريجيا وفقا ملا ذكرته مصادر فلسطينية، فيام شهدت امل اقتحمت قرية روجيب وحارصت 
 واسعة.

 اقتحم مخيم بالطة 

 نابلس  30/8/2022

 طوباس  30/8/2022 املواطن منترص عزمي الخراز ، بعد مداهمة منزله يف املدينة. اقتحمت طوباس واعتقلت  150
 اقتحمت قرية كفر الف واعتقلت شاب  151

د رضوان ، ومعاذ مراد رضوان ، والشاب عمر باسم ياسني ، بعد مداهمة ثالثة شبان بينهم شقيقان أنيس مرااقتحمت قلقيلية واعتقلت 
 منازلهم وتفتيشها.

 قلقليلة  30/8/2022

 عبد الكريم سمرين وسلطان سمرين وأحمد صيام ومحمد صباح مباركاقتحمت مناطق متفرقة يف القدس واعتقلت  152
ى سالم صبيح، ومحمد رشدي صالح الدين، بعد أن داهمت منازلهم، اقتحمت بلدة حزما، واعتقلت كال من: محمد هاين كنعان، ويحي

 وفتشتها.
 

 القدس  30/8/2022

منزيل الشقيقني فداء ويسار ذياب أبو خيزران، وفتشتهام، وعبثت مبحتوياتهام، كام استجوبت األسري املحرر  ت داهمو  اقتحمت رأس الفارعة 153
 وعبث مبحتوياته الشخصية، وفتشت مركبته الخاصة.مصطفى فداء ابو خيزران، أكرث من نصف ساعة، 

 طوباس  30/8/2022

 رام الله  31/8/2022 اعتقلت الشابني عبد القادر حاّمد وعبد الرحمن أحمد عبد حامد بعد مداهمة منزليهام وتفتيشهام. اقتحمت سلواد  154
 سلفيت  31/8/2022 حيم األسعد، وعبد الله زيد صالحمحمد عبد السالم األسعد، ومصعب عبد الر اقتحمت كفل حارس واعتقلت  155



15	
	

 الشاب مجاهد محمد مطلق ابو جحيشةاقتحمت بلدة إذنا واعتقلت  156
 لشقيقني عبد الرحيم وابراهيم منذر عبد الباسط التميمي، من حي جبل الرحمة باملدينة.اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت ا

 الخليل  31/8/2022

بة جرب جنوب أريحا، اعتقلت قوات االحتالل األسري املحرر محمد تيسري دراس ، وحمود حازم  دواس ، بعد دهم منزليهام، مخيم عقاقتحمت  157
 وتفتيشهام.

 أريحا  31/8/2022

 جنني  31/8/2022 احتجزت قوات االحتالل الشاب محمد فتحي عامرنةاقتحمت يعبد واعتقلت  158
 القدس  31/8/2022 اقتحمت بلدة الرام  159

 
 
 

 املحافظة التاريخ   استدعاء، حبس منزيل، إبعاد  الرقم
 القدس 4/8/2022 أصدرت محكمة االحتالل قرارا بفرض الحبس املنزيل عىل محافظ القدس عدنان غيث دون تحديد فرتة زمنية للقرار. 1
 القدس 4/8/2022 عد أن اعتقلته صباحا.أشهر، ب 6أبعدت الشاب محمد نجيب من البلدة القدمية عن املسجد األقىص ملدة  2
 القدس 5/8/2022 عن املسجد األقىص املبارك ملدة ستة أشهر. أبعدت أحمد جعابيص 3
آالف  5يوما مع فرض غرامة مالية بحقه بقيمة ألف شيقل، وأخرى مكتوبة بقيمة  45الفتى صالح الفاخوري عن البلدة القدمية ملدة أبعدت  4

 شيقل.
 قدسال 10/8/2022

 القدس 10/8/2022 أشهر. 3سلمت الباحث املقديس رضوان عمرو قراًرا جديًدا باإلبعاد عن املسجد األقىص املبارك ملدة  5

 طوباس 10/8/2022 األسري املحرركامل بني عودة، بعد استدعائه للمقابلة صباحا. تاعتقل 6
 القدس 10/8/2022 ملدة شهر. سلمت الناشط املقديس نهاد زغري قرارا يقيض مبنعه من السفر 7
أشهر إضافية، بذرائع  6قابلة للتمديد حتى  13/9/2022مددت وزيرة داخلية االحتالل "ايليت شكيد": منع الشيخ رائد صالح عن السفر حتى  8

 "أمنية".
 القدس 13/8/2022

لطور يف مدينة القدس املحتلة، للتحقيق فور تحرر أحمد استدعت األسري املقديس املحرر أحمد عشاير وشقيقه إبراهيم من حي جبل الزيتون ا 9
 عقب ست سنوات أرس يف سجون االحتالل.

 القدس 15/8/2022

 1000يوما، وكفالة مالية بقيمة  14أفرجت عن الشاب أنس الصفدي من بلدة سلوان جنوب املسجد االقىص املبارك، برشط الحبس املنزيل ملدة  10
 شيقل

 القدس 24/8/2022

 القدس 25/8/2022 أبعدت املرابطة منتهى إمارة من مدينة أم الفحم عن املسجد األقىص املبارك ملدة ستة أشهر. 11
 القدس 27/8/2022 يوماً عن مدينة القدس 15الباحث الفلسطيني معاذ إغبارية أبعدت  12
 القدس 29/8/2022 شهرين.أبعدت ، املواطنة املقدسية إلهام نعامن، عن املسجد األقىص املبارك، ملدة  13
 القدس 30/8/2022 استدعت الشاب بهاء أبو تايه من بلدة سلوان جنوب املسجد األقىص املبارك بعد مداهمة منزله. 14

 
 

 انتهاكات املستوطنني:
 

 املحافظة التاريخ   انتهاكات مستوطنني  الرقم
 طوباس  1/8/2022 منطقة الرأس األحمر، جنوب رشق طوباس.اقتحم مستوطنون، 1

 القدس  1/8/2022 اقتحم مستوطنون، املسجد األقىص املبارك، من باب املغاربة، بحامية مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل 2

 بيت لحم  1/8/2022 يف قرية كيسان  اعتداء املستوطنني عىل رعاة األغنام وطردهم 3

 القدس  2/8/2022 من باب املغاربة، بحامية مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل.اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك،  4

 القدس  2/8/2022 املبارك األقىص املسجد جنوب سلوان بلدة يف هدوان أبو عائلة منزل اقتحام ومستوطنون اإلرسائييل االحتالل قوات جددت 5

اسة مشددة من رشطة االحتالل، وسط دعوات لتكثيف االقتحامات خالل الشهر اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك، بحر  6
 الجاري بزعم تزامن السابع منه مع ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل".

 القدس  3/8/2022

 رام الله  3/8/2022 مستوطنون ينصبون خياماً خالل رعيهم األغنام عىل الطريق الواصل بني رام الله وأريحا 7

 األغوار الشاملية  4/8/2022 توطنون، ببناء إنشاءات بالقرب من عني الساكوت باألغوار الشاملية.رشع مس 8

 القدس  4/8/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، باحات املسجد األقىص املبارك. 9

 أريحا  4/8/2022 هاجم مستوطنون، أرضا زراعية مسيجة يف منطقة املعرجات غرب أريحا. 10

11    

 رام الله  5/8/2022 . نعمة فرك بلدة يف الشباب قرية قرب الرسان جبل منطقة احتل مستوطن قبل من السالح تهديد تحت لالحتجاز بلجييك وفد عرضت 12

 الخليل  5/8/2022 .خليلال جنوب يطا، مسافر يف لالستيطان رافضة سلمية مسرية يف مشاركني عىل مستوطنني اعتداء يف املواطنني، من عدد أصيب 13

 نابلس  5/8/2022 خان اللنب الرشقية، جنوب نابلس. نونمستوطاقتحم  14
 نابلس 6/8/2022 اندلعت مواجهات بني الشبان وجنود االحتالل واملستوطنني يف قرية برقة شامل نابلس. 15

 الخليل  6/8/2022 لضفة الغربية.مركبات مواطنني يف شارع الشاللة وسط مدينة الخليل، جنوب احطمت مجموعة من املستوطنني، 16
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 القدس  6/8/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، البلدة القدمية من مدينة القدس املحتلة، وسط انتشار مكثف لجنود االحتالل يف املنطقة. 17
 القدس 7/8/2022 .بدأ مستوطنون اقتحام باحات املسجد األقىص بحامية قوات االحتالل إلحياء ما تسمى " ذكرى خراب الهيكل" 18
 الخليل  7/8/2022 ، وأدوا طقوساً تلمودية .اقتحم عرشات املستوطنني، قرية التواين مبسافر يطا جنوب الخليل 19
 الخليل 7/8/2022 اقتحم مجموعة من املستوطنني منطقة باب الزاوية يف مدينة الخليل بحامية قوات االحتالل. 20
 القدس 7/8/2022 تلمودية أمام باب امللك فيصل أحد أبواب املسجد األقىص مستوطنون يؤدون رقصات وصلوات 21
 القدس 7/8/2022 ةمستوطنون يعتدون عىل الفلسطينيني برش غاز الفلفل والرضب املربح بحراسة قوات االحتالل أمام باب حط 22
 القدس 7/8/2022 اب الهيكل"عضو الكنيست املتطرف بن غفري يقتحم باحات األقىص بالتزامن مع ما يسمى "خر  23
 القدس 7/8/2022 االحتالل ومستوطنيه يعرقلون عمل الصحفيني خالل تغطية اقتحامات األقىص بالقرب من باب السلسلة 24
 القدس 7/8/2022 مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية باب القطانني أحد أبواب املسجد األقىص 25
 القدس  8/8/2022 قىص املبارك، بحامية قوات االحتالل.اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األ  26
 األغوار الشاملية  9/8/2022 اقتحمت طواقم "مجلس املستوطنات"، خياما يف خلة مكحول باألغوار الشاملية. 27
 القدس 9/8/2022 عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك، بحراسة مشددة من رشطة االحتالل اإلرسائييل. تاقتحم 28
 بيت لحم  9/8/2022 نصب مستوطنون، بيتا متنقال "كرفانا" يف أرايض، ويقتلعون اشجار زيتون جنوب بيت لحم. 29
هاجم مستوطنون من مستوطنة "يتسهار" املقامة عىل أرايض ست بلدات وقرى جنوب نابلس، منازل املواطنني الواقعة يف الجهة الرشقية  30

 تصدوا لهم. من القرية، إال أن األهايل
 الخليل  9/8/2022

 بيت لحم  10/8/2022 أزال نشطاء، "كرافانا" نصبه مستوطنون يف أراٍض جنوب بيت لحم. 31
 القدس  10/8/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك، بحراسة مشددة من رشطة االحتالل. 32
 الخليل  10/8/2022 ساحات الحرم االبراهيمي الرشيف واقاموا فيها حفالت استفزازية صاخبة. الل اإلرسائييلاقتحم مئات املستوطنني بحامية من قوات االحت 33
 الخليل  11/8/2022 شجرة زيتون يف مسافر يطا 200نحو  قطع مستوطنون 34
 لقدس ا 11/8/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، باحات املسجد األقىص املبارك، بحامية رشطة االحتالل. 35
 قلقيلية 11/8/2022 دهس عضو مجلس ثوري فتح بيان الطبيب من مركبة مستوطن خالل وقفة منددة باالستيطان بالنبي إلياس قرب قلقيلية. 36
اقتحمت مجموعة من املستوطنني، مستوطنة "حومش" املخالة قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنني، فيام اقتحمت قوات االحتالل قرى  37

 جنني. شامل رشق
 جنني 11/8/2022

 األغوار الشاملية  12/8/2022 دمر مستوطنون، جزءا من خط مياه يف خربة الفارسية باألغوار الشاملية. 38
 األغوار الشاملية 12/8/2022 عىل املواطنني يف منطقة عني الحلوة باألغوار الشاملية. اعتدى مستوطنون 39
 بيت لحم  13/8/2022 اعية يف قرية كيسان رشق بيت لحم.رسق مستوطنون، بعض املستلزمات الزر  40
 بيت لحم 13/8/2022 مستوطن يقوم برسقة غرف زراعية للمواطن حسن العبيات يف برية كيسان. 41
 القدس  14/8/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، باحات املسجد األقىص املبارك، بحامية رشطة االحتالل. 42
 القدس  15/8/2022 نني، ، املسجد األقىص املبارك، بحراسة مشددة من رشطة االحتالل اإلرسائييل.اقتحم عرشات املستوط 43
 الخليل  15/8/2022 نصب مستوطنون، عددا من "الكرفانات" وخيمة عىل أرايض املواطنني يف واد سعري شامل رشق الخليل. 45
 القدس  16/8/2022 د األقىص، بحامية قوات االحتالل.اقتحمت مجموعات من املستوطنني، يف ساعة مبكرة من املسج 46
 القدس  16/8/2022 مستوطنون يقومون بأعامل حفر يف يف الشيخ جراح بالقدس. 47

 الخليل  16/8/2022 اغرق االحتالل واملستوطنون ارايض زراعية باملياه العادمة يف بلدة بيت امر شامل الخليل. 48
 نابلس  16/8/2022 بلدة سبسطية بحامية جنود االحتالل. اقتحم املنطقة األثرية يف 49
 القدس  17/8/2022 باحات املسجد األقىص املبارك، بحامية رشطة االحتالل اإلرسائييل. اقتحم عرشات املستوطنني،  50
 جنني 17/8/2022 اعتدى مستوطنون، عىل مركبات املواطنني جنوب غرب جنني. 51
 نابلس  17/8/2022 ، مساء اليوم الخميس، قرب يوسف، بحامية مشّددة من قوات االحتالل، بحجة أداء طقوسهم التلمودية.قتحم عرشات املستوطننيا 52
 نابلس  17/8/2022 واصلت آليات تابعة للمستوطنني، أعامل تجريف مساحات من أرايض قريوت جنوب نابلس. 53
 القدس  18/8/2022 ملغاربة وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل.اقتحم عرشات املستوطنني املسجد األقىص، من باب ا 54
 القدس 19/8/2022 ادى مجموعة من املستوطنني بحامية قوات االحتالل طقوًسا تلمودية قرب باب املجلس، أحد أبواب املسجد األقىص  55
 رام الله  19/8/2022 ملواطنني يف منطقة السهل الواقع بني قريتي املغري وترمسعيا اعتدى مستوطنون بحامية جنود االحتالل اإلرسائييل، عىل عدد من ا 56
 نابلس  19/8/2022  مستوطنون يعتدون عىل املواطنني يف قرية تل قضاء نابلس. 57
 سلفيت  20/8/2022 مستوطنون يدمرون غرف زراعية غرب سلفيت 58
 رام الله  20/8/2022 سهل ترمسعيا شامل رام الله. مستوطنون يُخّربون أراض مزروعة بالزيتون يف 59
 القدس  21/8/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك، من باب املغاربة، بحامية مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل. 60
 القدس  21/8/2022 اعتدى مجموعة من املستوطنني، بالرضب عىل شاب يف مدينة القدس املحتلة. 61
 نابلس وقلقيلية 21/8/2022 ستوطنون يُطلقون النار عىل سيارة املدعي العام العسكري صهيب شتيوي عىل الطريق بني نابلس وقلقيلية 62
 القدس  22/8/2022 اقتحم مستوطنون، املسجد األقىص املبارك، من باب املغاربة، بحامية مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل. 63
 رام الله  22/8/2022 وطنون ينصبون وحدات سكنية متنقلة عىل أرايض بلدة سنجل شامل رام الله.مست 64
 القدس  23/8/2022 اقتحم مستوطنون، املسجد األقىص املبارك، بحامية مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل. 65
 نابلس  23/8/2022 لساقتحم عرشات املستوطنني، املنطقة األثرية يف بلدة سبسطية شامل ناب 66
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 القدس  23/8/2022 مستوطنني اقتحموا باحات املسجد األقىص  105 67
 سلفيت  24/8/2022 مركبات وخطوا شعارات عنرصية يف قرية مردا شامل سلفيت. 4إطارات  أعطب مستوطنون، 68
 القدس  24/8/2022 اقتحم عرشات املستوطنني، املسجد األقىص املبارك، تحت حامية رشطة االحتالل. 69
 الخليل  24/8/2022 أقدم مستوطنون عىل احراق محل تجاري يف الخليل. 70
 القدس 25/8/2022 باحات املسجد األقىص املبارك، بحامية مشددة من رشطة االحتالل. اقتحم عرشات املستوطنني، 71
 القدس 25/8/2022 ر مكثف لرشطة االحتالل اإلرسائييل.اقتحم عرشات املستوطنني القدمية من مدينة القدس املحتلة، وسط انتشا 72
 الخليل  25/8/2022 أصيب مواطن، ، إثر اعتداء مستوطنني عليه يف بلدة السموع، رشق الخليل. 73
 القدس  25/8/2022 مستوطنون يعتدون عىل املقديس نهاد صبيح ونجله أكثم من بلدة جبل املكرب أمام مبنى بلدية االحتالل. 74
 الخليل  26/8/2022 اقتحم عرشات املستوطنني املدججني بالسالح، منطقة كنار يف بلدة دورا جنوب الخليل، وعبثوا مبمتلكات املواطنني. 75

 طولكرم  26/8/2022 أقدم مستوطنون، عىل وضع بيوت متنقلة "كرفانات" يف أرايض قرية أبو لوقا الواقعة داخل بلدة بيت ليد رشق طولكرم. 76
 القدس  28/8/2022 اقتحم مستوطنون، املسجد األقىص املبارك، من باب املغاربة، بحامية مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل. 77
 القدس  28/8/2022 اقتحم العرشات من املستوطنني، املسجد األقىص املبارك، وسط حامية مشددة من رشطة االحتالل. 78
 القدس  29/8/2022 د األقىص املبارك، تحت حامية رشطة االحتالل اإلرسائييل.اقتحم عرشات املستوطنني، املسج 79
 الخليل  29/8/2022 شجرة زيتون معمرة يف منطقة واد سعري رشق الخليل. 100نحو  اقتلعت 80
 يٍف كان يحمله يفحاول أحد املستوطنني من مستوطنة "كرمئيل" يف الجليل قتل عائلة فلسطينية من الداخل يوم أمس وذلك عرب س 81

 مركبته.
 الداخل املحتل  29/8/2022

 بيت لحم  29/8/2022 اعتدى مستوطنون عىل مواطن وأصابوه برضوض جنوب بيت لحم. 82
اعتدى مستوطنون من مستوطنتي "بيت هداسا" و"رمايت يشاي" يف الخليل عىل طفل قرب منزله، وأصابوه بجروح، فيام حطموا زجاج  83

 ينة.منزل وسط املد
 الخليل  29/8/2022

 القدس  30/8/2022 املسجد األقىص املبارك، تحت حامية رشطة االحتالل اإلرسائييل.اقتحم عرشات املستوطنني، 84
 بيت لحم  30/8/2022 الرصاص تجاه منازل املواطنني يف قرية كيسان رشق بيت لحم، تحت حامية قوات االحتالل اإلرسائييل. أطلق مستوطنون 85
 قلقيلية  30/8/2022 قلقيلية. -مركبات املواطنني بالحجارة عىل طريق حوارة هاجم مستوطنون 86
 القدس  31/8/2022 املسجد األقىص املبارك، بحامية قوات االحتالل . اقتحم عرشات املستوطنني ضمن مجموعات متتالية،  87
 طوباس  31/8/2022 عضوي يف منطقة الرأس األحمر جنوب رشق طوباس.احتجزت طواقم "مجلس املستوطنات"، شاحنتني لنقل السامد ال 88
 نابلس  31/8/2022 هاجم مستوطنون، اطراف بلدة عوريف جنوب نابلس. 89

 
 


