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 رصد ومتابعة
 2022 ران/ يونيوحزيشهر  الفلسطينية يفاملقاومة 
 فعالً مقاوًما، خالل شهر حزيران/ يونيو 173

 
 :فريق اإلعداد

 
 روال حسنني : سندس قرعان،رصد ومتابعة

 ساري عرايب إرشاف ومراجعة:
 

 التايل: النحو، كانت عىل حزيران/ يونيوشهر ، خالل افعالً مقاومً  173 رصد مركز القدس للدراسات
 

 
 

 املحافظة التاريخ     املقاومة الفلسطينية  الرقم

 جنني  1/6/2022 .جنني غرب جنوب يعبد بلدة يف الصنع محلية بعبوات قوات استهداف 1

 جنني 1/6/2022 .جنني غرب جنوب يعبد ببلدة االحتالل وقوات مقاومني بني اشتباكات اندالع 2

ً  11 الساعة من الشامل اإلرضاب لحم بيت يف الفصائيل التنسيق لجنة اعلنت 3 ً  ظهراً، 3 الساعة حتى صباحا  املحرر األسري روح عىل حدادا
  الدهيشة مخيم يف االحتالل برصاص ارتقى الذي محيسن أمين

 بيت لحم  2/6/2022

 جثامني سليملت اإلرسائييل االحتالل سلطات عىل والضغط بالتدخل واإلنسانية الحقوقية املؤسسات كافة ومخيمها، جنني فعاليات ناشدت 4
 جنني يف يونس كريم األرسى عميد مبيدان اعتصام خالل،"األرقام مقابر" يسمى وما ثالجاتها يف املحتجزة الشهداء

 جنني 2/6/2022

 سجن  2/6/2022 التوايل عىل 155 لليوم حرية قرارنا شعار تحت اإلداري عتقال.اال سياسة بإنهاء للمطالبة املحاكم مقاطعة اإلداريون رسى.األ يواصل  5
 سجن  2/6/2022 رفضاً العتقاله اإلداري  التوايل عىل 93 لليوم العواودة خليل األسرييواصل  6
 سجن  2/6/2022 رفضاً العتقاله اإلداري التوايل عىل 59 لليوم ريان رائد األسرييواصل  7
 رام الله  2/6/2022 لالسـرى اسنادية وقفة بريزيت جامعة يف والتمريض الصيدلة نوادي نظمت 8
 قلقيلية  3/6/2022 .لالستيطان املناهضة األسبوعية قدوم كفر مسريةانطلقت  9
 والتوسع التهجري ملخطط رفضا الركيز منطقة يف يطا، مسافر وأهايل ،48 العام أرايض داخل من املتضامنني عرشات مبشاركة فعالية قيمتأ  10

 .الخليل جنوب يطا مبسافر االستيطاين
 الخليل  4/6/2022

 أبناء بحق لاالحتال جرائم باستمرار تنديًدا واإلسالمية، الوطنية القوى إليها دعت حاشدة مسرية يف املجاورة، والقرى يعبد بلدة أهايل شارك 11
 .البلدة يف حامرشة عائلة منزل وتفجري قبها بالل الشهيد إعدام وآخرها شعبنا،

 جنني 4/6/2022

 نابلس  4/6/2022 .ـالل..االحتـ نصبها التي األسمنتية املكعبات إزالة بعد نابلس جنوب بيتا بلدة مدخل فتح يعيدون شبان 12
 رام الله  4/6/2022 املحتجزة الجثامني باسرتداد للمطالبة الله رام يف وقفةنُظمت  13
 جنني 4/6/2022 .الصنع محلية بعبوة جنني شامل الجلمة حاجز استهداف 14
 جنني 4/6/2022  رشة!حمـ عائلة منزل ـاللاالحت هدم خالل ارتقى الذي كبها بالل منزل باتجاه يعبد يف مسريةانطلقت  15
 القدس  5/6/2022 متفجر بكوع القدس يف شعفاط مخيم حاجز بستهدفون شبان 16
 الخليل  5/6/2022 ريان ورائد عواودة خليل املرضبني مع تضامنا الخليل يف الدويل االحمر الصليب امام وقفةنظمت  17
 غزة  5/6/2022 الصاروخية قدراتها تطوير  إطار يف غزة قطاع بحر صوب الصواريخ من عدًدا املقاومةأطلقت   18
 نابلس  6/6/2022 ).كوع( الصنع محلية بعبوة فوريك بيت حاجز عىل املتواجدة االحتالل قوات استهدفوا مقاومني 19
 يف تيطاناالس تصاعد عىل احتجاجاطوباس رشق العسكري تياسري حاجز عىل وذلك الشاملية، األغوار إىل طوباس من متوجهة مسريةانطلقت  20

 ..األغوار
 طوباس  6/6/2022

 التوايل عىل 97 لليومارضابة عن الطعام   العواودة خليل سري.األيواصل  21
 .التوايل عىل 64 لليوم لليومارضابة عن الطعام  ريان رائد سري.األيواصل 
 التوايل عىل 15 لليوم لليومارضابة عن الطعام  بشارات هاين سري.األ يواصل

 سجن  7/6/2022

 الخليل  8/6/2022 .الخليل نوبج بالسيارة قصرية ملسافة سحبه أن بعد اإلرسائييل االحتالل جيش من جندي سالح عىل السيطرة ن فلسطينيا مشابا متكن 22

 نابلس 8/6/2022 .نابلس جنوب العسكري حوارة حاجز عىل النار اطالق عن مسؤوليتها نابلس كتيبة علنتأ  23
 جنني  9/6/2022 يف جنني  الصنع محلية بعبوة االحتالل قوات استهداف 24
 جراحب أحدهام إلصابة أدى ما املحتلة، القدس رشقي العيسوية بلدة مدخل عىل بالحجارة، لهجوم االحتالل رشطة عنارص من اثنان تعرض 25

 .طفيفة
 القدس  9/6/2022
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 الخليل  9/6/2022 .استيطاين شارع شق لصالح أراضيهم عىل االحتالل استيالء ضد احتجاجية وقفة يف يطا، مسافر اهايل شارك 26
ل يف جنني نزا خالد القائد إلستشهاد ٣٦الـ الذكرى يف وقفةنظمت  27  جنني  9/6/2022 
نابلس يف بالرصاص االحتــالل قوات يستهدفون مقاومون 28  نابلس  9/6/2022 
ارضابه املفتوح عن الطعام  التوايل عىل 99 لليوم العواودة خليل سري.األيواصل  29  

 التوال يواصل ارضابه املفتوح عن الطعام عىل 66 لليوم ريان رائد سري.األ
 ارضابه املفتوح عن الطعام التوايل عىل 17 لليوم بشارات هاين سري.أل يواصل

 سجن  9/6/2022

الطبيب عزبة قرية قرب املستوطنني باعتداءات منددةنظمت وقفة  30  قلقيلية 9/6/2022 
ملختلفة بحق اعتداءات االحتالل اسرية كفر قدوم األسبوعية املناهضة لالستيطان رشق قلقيلية، والتي انطلقت تنديًدا باستمرار انطلقت م 31

 شعبنا يف كافة محافظات الوطن.
 قلقيلية  10/6/2022

100 لليوم العواودة خليل سري.األيواصل  32 ارضابه املفتوح عن الطعام  التوايل عىل   
 التوال يواصل ارضابه املفتوح عن الطعام عىل 76 لليوم ريان رائد سري.األ

 ارضابه املفتوح عن الطعام التوايل عىل 18 لليوم بشارات هاين سري.أل يواصل

 سجن  10/6/2022

 الخليل  10/6/2022 . الخليل غرب اذنا بلدة يف عواودة خليل املئة لليوم الطعام عن املرضب مع تضامنية مسريةانطلقت  33
ً  نصبها أثناء جنني جنوب قباطية بلدة قرب االحتالل قوات يستهدف نار إطالق 34  جنني  10/6/2022 باملكان حاجزا
 الخليل 10/6/2022 الخليل جنوب يطا مبسافر البيضا عني قرية يف االستيطان ضد فعالية تقمع 35
 جنني  10/6/2022 بالرصاص جبع بلدة مدخل عىل املتواجدة االحتالل قوات يستهدفون مقاومون 36
 امنيجث باسرتداد للمطالبة وقفة يف محررون، وأرسى األرسى وذوو جثامينهم املحتجزة الشهداء وذوو ومخيمها جنني فعاليات شاركت 37

 .جنني محافظة من شهيًدا 14 لـ جثامني بينها ومن األرقام، مقابر" تسمى وما االحتالل ثالجات يف املحتجزة الشهداء
 جنني  11/6/2022

البلدة، وقفة احتجاجية يف منطقة الطيبة املعروفة باسم الهرش، ويوم نظم أهايل بلدة ترقوميا بالتعاون مع لجنة الدفاع عن األرايض يف  38
 عمل يف استصالح أراٍض، كانت قوات االحتالل قد أخطرت بإخالئها، متهيدا لالستيالء عليها.

 الخليل  11/6/2022

 نابلس  11/6/2022 .االحتالل وجيش املستوطنني قبل من إزالتها بعد نابلس جنوب حوارة بلدة يف الفلسطينية األعالم يرفعون ُشبان 39
 غزة  12/6/2022 .الضيف محمد الكتائب أركان هيئة لقائد ونادرة جديدة مشاهد حامس، لحركة العسكري الجناح القسام الدين عز كتائب عرضت 40
 رام الله  12/6/2022 الله رام مدينة يف االحتالل بسجون األرسى مع تضامنية مسريةانطلقت  41
 مواجهتهم إطار يف وذلك التواّيل، عىل 164ال لليوم االحتالل ملحاكم مقاطعتهم اإلرسائيّيل، االحتالل سجون يف إداريًا معتقًال  640 يواصل 42

 .جددو  سابقني معتقلني بحّق  األوامر من املزيد إصدار عرب للجرمية بتصعيده االحتالل استمرار مع وذلك اإلدارّي، االعتقال لجرمية
 سجن  13/6/2022

 بيت يف األحمر الصليب مقر أمام ريان ورائد عواودة خليل الطعام عن املرضبني لألسريين وإسناد دعم وقفة املواطنني،يف عرشات شارك 43
 .لحم

 .لحم بيت 13/6/2022

 بحق تاللاالح بجرائم تنديدا واإلسالمية، الوطنية والقوى" فتح" حركة لها دعت حاشدة مسرية يف املجاورة والقرى يعبد بلدة أهايل شارك 44
 .البلدة يف حامرشة عائلة منزل وتفجري قبها وبالل عامرنة جامل سميح الشهيدين إعدام آخرها كان والتي شعبنا، أبناء

 جنني  13/6/2022

 الخليل  13/6/2022 الخليل غرب شامل ترقوميا يف ارضه عن يدافع وهو خطرية بجروح االحتالل اصابه..  فطافطة حسام 45
 جنتهال عقد مع بالتزامن الوكالة، خدمات لتقليص رفضا ، طولكرم و قلقيلية مبحافظتي احتجاجية وقفة يف املواطنني، من عدد شارك 46

 .بريوت اللبنانية العاصمة يف لها اجتامعا االستشارية
 الضفة  14/6/2022

ً  45( الزبيدي زكريا األسري 47 ً  واملحتجز) عاما ً  يخوض صعبة، واعتقالية معيشية بظروف"  أيالون" سجن بعزل حاليا ً  إرضابا  طعامال عن مفتوحا
ً  يوماً، 11 منذ ً  الطعام عن املرضبني لألسريين ودعامً  إسنادا  .ريان ورائد عواودة خليل اإلداري اعتقالهام عىل إحتجاجا

 سجن  15/6/2022

 الخليل  15/6/2022 بالخليل شد ابن دوار عىل املرضبني األرسى مع تضامنية وقفةشارك املواطنون يف  48
 نابلس 17/6/2022 .بورين من الرشقية املنطقة يف أراض واستصالح لزراعة فعاليةنضم مواطنون  49
 نابلس  17/6/2022 انطلقت مسري سلمية يف بيت دجن  50
 غزة  17/6/2022 .االحتالل جيش يستخدمه للتجسس منطاد عىل السيطرة من غزة قطاع يف املقاومة متكنت 51
 الخليل  17/6/2022 ".يطا مبسافر جديدة لنكبة ال" عنوان تحت األسبوعية الوطنية لفعاليةانطلقت ا 52
 عىل نفذست التي" الصادقني عزم" مناورة انطالق حمزة أبو  االسالمي، الجهاد لحركة العسكري الجناح القدس، لرسايا العسكري الناطق أعلن 53

 .غزة قطاع يف ايام مدار
 غزة  17/6/2022

 جنني 17/6/2022 الصنع محلية بعبوات جنني شامل الجلمة حاجز استهداف 54
 107 لليوم ارضابة املفتوح ع الطعام  عواودة خليليواصل األسري  55

 74 لليوم ارضابة املفتوح ع الطعام  ريان رائد يواصل األسري
 17 لليوم ارضابة املفتوح ع الطعام  القادري يعقوب يواصل األسري
 12 لليوم ارضابة املفتوح ع الطعام  الزبيدي زكريا يواصل األسري
 الرابع لليوم ارضابة املفتوح ع الطعام   نوارة محمد يواصل األسري

 سجن  17/6/2022

 أن ضيفةم لفرتة، هناك وتوقف أمس ظهر إيل بيت مستوطنة داخل االحتالل جيش يف الغربية الضفة فرقة قيادة مقر إىل تسلل شابا 56
 بحوايل عدهاوب االحتالل، جيش يف الحدود حرس فرقة قيادة مقر إىل أيضا ودخل االمني، السياج تسلق الشاب أن يظهر الحادثة يف التحقيق
 .واعتقله الحدود حرس قوات من جندي القاعدة يف وجوده الحظ ساعة، نصف

 البرية  19/6/2022

 نابلس 19/6/2022 نابلس جنوب بيتا يف افيتار بؤرة قبالة املطاطية االطارات يشعلون شبان 57
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 دٍ غ يوم البحر اىل أنواعها بشتى واملراكب القوارب دخول ومنع الصيد حركة وقف غزة، قطاع يف الوطني واألمن الداخلية وزارة قررت 58
ً  8 الساعة من االثنني،  ، بسبب التدريبات العسكرية لالحتالل مساءً  11.59 الساعة وحتى صباحا

 غزة  19/6/2022

 رام الله  21/6/2022 .لجلزونا ومخيم البرية مدينة بني الواصل الطريق عىل" إيل بيت" مستوطنة داخل االحتالل لجيش برج عىل حارقة زجاجات يلقون شبان 59
 بيت لحم  21/6/2022 .لحم ببيت املهد ساحة يف املرضبني، رى.األسـ مع وقفةشارك املواطنون يف  60
 نابلس 21/6/2022 . الصنع محلية بعـبوة جرزيم جبل عىل املقامة العسكرية النقطة يستهدفون شبان 61
 البرية  22/6/2022 .البرية رشق شامل" إيل بيت" مستوطنة صوب حارقة زجاجات يلقون شبان 62
 طوباس  23/6/2022 .إصابات عن يبلغ أن دون ملدينة طوباس اقتحامها خالل االحتالل قوات مع مسلحة شتباكاتا 63
 أريحا  23/6/2022 اريحا يف اندلعت مواجهات خالل االحتالل لقوات تابع جيب احرتق 64
 التوايل عىل يوما 78 منذ الطعام عن املرضب ريان رائد املعتقل مع تضامنا ،48 الـ أرايض داخل حيفا مدينة يف النشطاء، عرشات تظاهر 65

 .التعسفي اإلداري العتقاله رفضا
 الداخل املحتل  23/6/2022

 القدس  24/6/2022 ".الكرامة هبة" شعار تحت املبارك، األقىص املسجد يف دعوات املواطنني مئات لبى 66
 نابلس  24/6/2022  بورين أرايض يف أشجار زراعة يف ،"اإلرسائيليني"و األجانب املتضامنني عرشات شارك 67
 نابلس  24/6/2022 .النبع عىل السيطرة من املستوطنني ملنع نابلس قضاء قريوت بلدة يف مسرية انطلقت 68
 قلقيلية 24/6/2022 .لالستيطان املناهضة األسبوعية قلقيلية رشق قدوم كفر ريةانطلقت مس 69
 رام الله  25/6/2022 .اإلداري اعتقاله عىل احتجاجا التوايل، عىل 80الــ لليوم الطعام عن املفتوح إرضابه دقو، بيت بلدة من ريان رائد املعتقل يواصل 70
 قرية يف ننياملستوط ألحد كسارة بوجود منددة لوقفة" اإلرسائييل" االحتالل قوات قمع خالل باالختناق وآخرون غاز، بقنبلة مسنة أصيبت 71

 .منها يعتاشون التي الحيوانية وثروتهم باملواطنني الرضر ألحقت والتي كيسان
 بيت لحم  25/6/2022

 لطاتس عىل والضغط بالتدخل واإلنسانية الحقوقية املؤسسات كافة محررون، وأرسى أرسى وذوو جثامينهم املحتجزة الشهداء ذوو طالب 72
 .املحتجزة أبنائهم جثامني لتسليم االحتالل

 جنني  25/6/2022

 رام الله  25/6/2022 حامد محمد الفتى ارتقاء بعد الله رام رشق سلواد ببلدة تجاري إرضاب 73
 القدس  26/6/2022 .اإلداري العتقاله رفضا التوايل، عىل 81الــ لليوم الطعام عن املفتوح إرضابه ، دقو بيت بلدة من ، ريان رائد املعتقل يواصل 
 غزة  26/6/2022 .العادمة واملياه للنار إطالق وسط غزة محافظة بحر يف العاملة الصيادين مراكب  االحتالل، بحرية زوارق الحقت 74
 سجن  26/6/2022 اإلداريّ  لالعتقال مواجهتهم إطار يف التوايل، عىل 177الـ لليوم اإلرسائييل االحتالل ملحاكم مقاطعتهم إداري معتقل 500 نحو واصل 75
 أمام ييل،اإلرسائ االحتالل سجون داخل األرسى مع تضامني اعتصام يف والفصائل، القوى وممثيل األرسى وأهايل املواطنني من املئات شارك 76

 .غزة مدينة غرب األحمر للصليب الدولية اللجنة مقر وداخل
 غزة  27/6/2022

 غزة  27/6/2022 .القسام كتائب لدى االحتالل أرسى أحد صحة عىل طرأ تدهورٍ  عن عبيدة أبو القسام كتائب باسم الناطق أعلن 77
 غزة  28/6/2022 .لديها األرسى اإلرسائيليني الجنود ألحد مشاهد  حامس لحركة العسكري الجناح القسام الدين عز الشهيد كتائب عرضت 78
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وأرسى محررون، كافة املؤسسات الحقوقية واإلنسانية بالتدخل والضغط عىل سلطات طالب ذوو شهداء محتجزة جثامينهم وذوو أرسى  80

 االحتالل اإلرسائييل لتسليم جثامني الشهداء املحتجزة.
 جنني  28/6/2022

 سجن  29/6/2022 .اإلداري االعتقال سياسة مواجهتهم إطار يف التوايل، عىل 180الـ لليوم اإلرسائييل، االحتالل ملحاكم مقاطعتهم ،"إداري" أسري 500 نحو يواصل 81
 عائلتيل ملكيتها تعود والتي يطا، مبسافر عليها باالستيالء املهددة" الرخيم وادي" ارايض عىل زيتون أشجار لزراعة فاعليةنظم  اقليم  82

 .وعنرصية نابية بألفاظ والشتم بالرضب عليهم واعتدوا والدعاجنة، الهريني
 الخليل 29/6/2022

 الخليل  29/6/2022 .الخليل جنوب يطا قرب الرخيم أم مبنطقة ـطانية استيـ خيمة يزيلون مواطنون 83

 سجن  29/6/2022 حامد محمد الفتى جثامن لـ واستقباال الفلسطينيني لدماء انتصارا الله رام شوارع تجوب مسريةانطلقت  84
 119 لليوم ارضابه املفتوح عن الطعام  عواودة خليليواصل األسري  85

 84 لليوم ارضابه املفتوح عن الطعام  ريان رائديواصل األسري 
 12 لليوم ارضابه املفتوح عن الطعام  الدبعي محموديواصل األسري 
 9 لليوم ارضابه املفتوح عن الطعام  عبيدو معتزيواصل األسري 

 سجن  30/6/2022

 نابلس  30/6/2022 .نابلس يف باشتباك ـنني.مستوطـ وثالث ضابط إصابة 86
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