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 رصد ومتابعة

 2022 متوز/يوليوشهر  الفلسطينية يفاملقاومة 
 عمالً مقاوًما يف متوز/ يوليو 159

 
 :فريق اإلعداد
 : سندس قرعان، وروال حسننيرصد ومتابعة

 ساري عرايب إرشاف ومراجعة:
 

ل فدائية مسلحة ويرتقي فيها شهداء، فيام تواص شهد أعامالًالتي ت املناطق انما زالت جنني ويليها نابلس، تتصدر 
الحفاظ عىل خط املقاومة ضد االحتالل من خالل املشاركة يف فعاليات مقاومة شعبية وكذلك تنظيم  جميع املناطق

 مسريات واالشتباك مع االحتالل عىل نقاط التامس. 

 وفق رصد مركز القدس للدراسات كالتايل: تا جاءمقاومً  فعالً 159 / يوليو،متوزشهر  قد بلغت أعامل املقاومة يفو 

 

 
 

 املحافظة التاريخ     املقاومة الفلسطينية  الرقم
 يجناكس" عنوان تحت املبارك األقىص املسجد يف والرباط، الحشد دعوات نو الفلسطيني مئات لبى 1

 ".قلوبنا
 القدس  1/7/2022

 التوايل، عىل86الــ لليوم الطعام عن املفتوح إرضابه ، دقو بيت بلدة من ، ريان رائد املعتقل يواصل 2
 .اإلداري العتقاله رفضا

 سجن  1/7/2022

 يف وذلك التوايل، عىل 182 الـ لليوم اإلرسائييل االحتالل ملحاكم مقاطعتهم اإلداريون املعتقلون يواصل 3
 .اإلداريّ  االعتقال لجرمية مواجهتهم إطار

 سجن  1/7/2022

 نابلس  1/7/2022 .االستيطان ضد األسبوعية دجن بيت مسرية انطلقت 4
 انطالقتها، عىل عاما 11 الـ للذكرى إحياء املسرية يف قلقيلية محافظة أبناء من واسعة جامهري شاركت 5

 الحتاللا قوات بجرائم منددة هتافات وسط باالستيطان، املنددة واليافطات فلسطني علم رفع حيث
 .اإلرسائييل

 قلقيلية  1/7/2022

 لنكبة ال" شعار تحت جاءت التي الخليل، جنوب يطا مسافر يف األسبوعية الوطنية انطلقت الفعالية 6
 ".يطا مبسافر جديدة

 الخليل  1/7/2022

 القدس  1/7/2022 الله رام رشق شامل سلواد بلدة مدخل عند االحتالل قوات تجاه نار إطالق 7
 رام الله  1/7/2022 الله رام رشق شامل سلواد ببلدة االحتالل واتوق شبان بني مسلحة إشتباكات 8
 التوايل، عىل 87الــ لليوم الطعام عن املفتوح إرضابه ، دقو بيت بلدة من ، ريان رائد املعتقل يواصل 9   

 .اإلداري العتقاله رفضا
 سجن 2/7/2022

عىل التوايل، يف إطار  183رسائييل لليوم الـمعتقل إداري مقاطعتهم ملحاكم االحتالل اإل  500يواصل نحو  10
 مواجهتهم لجرمية االعتقال اإلدارّي.

 سجن 2/7/2022

 سجن 2/7/2022 .مطر سعدية األسرية استشهاد عقب األبواب عىل وطرق وتكبريات السجون يف شديد توتر 11
 الله رام  2/7/2022 كركر رأس قرية قرب مستوطنون وضعه االحتالل علم يزيل شاب 12
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 االحتالل مبجرائ تنديدا احتجاجية، وقفة يف نابلس، محافظة يف شعبنا أبناء من غفرية جامهري شاركت 13
 .املتعمد الطبي اإلهامل جراء الله، فرج سعدية األسري استشهاد آخرها كان والتي األرسى، بحق

 نابلس  3/7/2022

 جنني 3/7/2022 .الصنع محلية بعبوة جنني شامل الجلمة حاجز استهداف 14
 رام الله  3/7/2022 بالرصاص الله رام يف البرية مدينة أرايض عىل املقامة بسغوت مستوطنة استهداف 15
 جنني  4/7/2022 جنني مدينة اقتحام خالل االحتالل وقوات مقاومني بني اندلعت اشتباكات  16
 سجن  4/7/2022  اإلداري العتقاله رفًضا 89 لليوم الطعام عن إرضابه ريان رائد األسري يواصل 17
 سجن 4/7/2022 .الطبي إلهامله رفًضا 11 لليوم الطعام عن إرضابه عبيدو معتز االسري يواصل 18
 البةللمط االحتالل محاكم مقاطعة االحتالل سجون يف اإلداريون األرسى يواصل التوايل عىل 185لليوم 19

  اإلداري االعتقال سياسة بإنهاء
 سجن 4/7/2022

 رفضا التوايل، عىل 90الــ لليوم الطعام عن املفتوح إرضابه ، دقو بيت بلدة من ريان رائد األسري يواصل 20
 .اإلداري العتقاله

 القدس  5/7/2022

 اجزح عىل االحتالل جيش من قوة تجاه عابرة سيارة من االحتالل لجيش قوة عىل النار مقاومون أطلق 21
 ".حومش" مستوطنة مدخل يف عسكري

 جنني 5/7/2022

 بيت لحم  5/7/2022  األرايض عىل املقامة" إفرات" مستوطنة تجاه نار إطالق 22
 رام الله  5/7/2022 .الله رام يف األحمر الصليب مقر أمام االحتالل سجون يف لألرسى ملساندة نُظمت وقفة 23
 ركةح لها دعت حاشدة، مسرية يف اورة،املج والقرى جنني، جنوب جبع بلدة من املواطنني آالف شارك 24

 يف البالط الشهيد إعدام بعملية تنديًدا ،"البلدة فعاليات"و ،"عالونة الله عبد الشهيد منطقة" فتح
 قبل عالونة كامل الشهيد تصفية وكذلك ، جثامنه واحتجاز غنام رياض رفيق املفتوحة القدس جامعة
 .البلدة يف االحتالل مع مواجهات خالل يومني

 جنني 6/7/2022

 رام الله  6/7/2022 .الله رام قرش  شامل املغري قرية قرب املستوطنني سيارات تجاه الليزر أشعة يوجهون فلسطينيون شبان 25
 الخليل  6/7/2022 .الخليل يف األحمر الصليب مقر أمام ـالل االحتــ سجون يف األســرى مع تضامنية وقفة 26
 الجاعوين، عائالت إخالء املستوطنني محاولة إحباط يف ارشيد، وسامي حسني بوأ  حسني املحاميان جحن 27

 .املحتلة بالقدس جراح الشيخ حي يف منازلها من واسكايف، والكرد، والقاسم،
 الخليل  7/7/2022

 ت لحم بي 7/7/2022 .األحمر الصليب مقر أمام لحم، بيت يف األرسى مع إسنادية شارك عرشات املواطنون يف وقفة 28
 نابلس  7/7/2022 نابلس جنوب" يتسهار" قرب عسكرية نقطة تجاه نار إطالق 29
 رشق نعيم يبن بلدة يف املواطنني أرايض عىل باالستيالء منددة وقفة شارك العرشات من املواطنني يف 30

 .الخليل مدينة
 الخليل  11/7/2022

 رام الله 12/7/2022 .الله رام قضاء املغري قرية يف باالستيطان انطلالق مسرية منددة 31
 جنني 13/7/2022 الصنع محلية بعبوة جنني شامل الجلمة حاجز استهداف 32
 سطنيلفل بايدن األمرييك الرئيس زيارة ضد غزة بقطاع احتجاجية شارك عرشات املواطنون يف وقفة 33

 املحتلة
 غزة  14/7/2022

 رام الله 14/7/2022 بايدن األمرييك الرئيس لزيارة رفًضا الله رام وسط شارك عرشات املواطنون يف وقفة 34
 سلفيت  14/7/2022 سلفيت قضاء حسان بني قراوة عىل املستوطنني لهجوم يتصدون فلسطينيون 35
 صورا روناملتظاه ورفع املحتلة، بالقدس املطلع مستشفى قرب املقدسيني املواطنني من تظاهر عددا 36

 .عاقلة ابو ريينش االعالمية للشهيده
 قدس ال 15/7/2022

 قلقيلية  15/7/2022 .لالستيطان املناهضة األسبوعية قدوم كفر انطالق مسرية 37
 قطاع يف للمقاومة موقعني ذلك عقب الحربية طائرات قصفت فيام عسقالن باتجاه صاروخان اطلق 38

 .غزة
 غزة  15/7/2022

ً  الدهيشة مخيم يف وقفة 39 للمدينة يدنبا لزيارة رفضا  بيت لحم 16/7/2022 
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 عن إرضابهم 101 لليوم ريان رائد األسري و 138 لليوم عواودة خليل األسري األسريين من كل يواصل 40
 الطعام

 سجن  16/7/2022

 األسريالطبي و اإلهامل لسياسة رفًضا يوم24 منذ ُمرضب عبيدو ُمعتز األسري األسريين من كل يواصل 41
 الجنائني السجناء لقسم لنقله رفًضا يوم 15 منذ بُمرض  منصور فكري

 سجن  16/7/2022

 تاشتباكا أصوات وُسمعت قوات الالحتالل التي اقتحمت طوباس ، مع اشتبكوا مسلحني مقاومني 42
 .عنيفة

 طوباس 17/7/2022

 غزة  17/7/2022 .التجريبية الصواريخ من عددا الفلسطينية املقاومة اطلقت 43
 سطني،فل يف اإلسالمي الجهاد لحركة العسكري الجناح القدس لرسايا التابعة طوباس كتيبة أعلنت 44

 طوباس مدينة اقتحمت التي االحتالل، لقوات بتصديها املقاوم الجهادي عملها انطالقة
 طوباس 17/7/2022

 رام الله  17/7/2022 .الله امر  مدينة يف الطرية حي اقتحامهم خالل االحتالل جنود صوب الحي الرصاص مقاومون أطلق 45
 مراكب اهتج واإلنارة الغاز وقنابل الثقيلة، رشاشاتها نريان اإلرسائييل، االحتالل بحرية زوارق أطلقت 45

 .غزة قطاع جنوب بحر يف العاملة الصيادين
 غزة  17/7/2022

 الخليل  17/7/2022 إذنا بلدة يف اودةعو  خليل الطعام عن املرضب ــري االســ مع وقفةواطنني يف امل عرشات  شارك 46
 طوباس 17/7/2022 طوباس يف لالحتالل تابع عسكري جيب إحراق 47
 اإلداريّ  العتقاله رفًضا يوم 137 منذ إرضابه املفتوح عن الطعام  عواودة خليل يواصل األسري 48

 اإلداريّ  عتقالهال  رفًضا يوم 102 منذ إرضابه املفتوح عن الطعام  ريّان رائد األسري يواصل
 الطبي اإلهامل لسياسة رفًضا يوم 25 منذ   إرضابه املفتوح عن الطعام  عبيدو ُمعتز األسري يواصل
 الجنا السجناء لقسم لنقله رفًضا يوم 16 منذ   إرضابه املفتوح عن الطعام  منصور فكري األسري يواصل

 سجن  17/7/2022

 رام الله  18/7/2022 املرضبني لألســرى نرصة اللهرام  شارك عرشات املواطنون يف وقفة 49
 نابلس 19/7/2022 .نابلس جنوب بورين قرية عىل مستوطنني لهجوم املواطنني من عدد تصدى  50
 جنني 19/7/2022 الحي بالرصاص جنني شامل الجلمة حاجز يستهدفون شبان 51
 جنني 19/7/2022 .جنني شامل رانةع دوار عىل االحتالل قوات الحي بالرصاص يستهدفون شبان 52
 غزة 19/7/2022 .إصابات وقوع دون" هعرساه نتيف" مستوطنة تجاه غزة قطاع من نار إطالق 53
 عملية منفذ القدس، واستشهاد رشق التجاري راموت مجمع قرب طعن بعملية مستوطن إصابة 54

 القدس رشق شامل" راموت" مستوطنة قرب الطعن
 القدس 19/7/2022

ً  الخليل يف وقفة شارك عرشات املواطنون يف 55  الخليل 20/7/2022 األرسى مع تضامنا
 جنني 21/7/2022 قوات الالحتالل التي اقتحمت جنني مع اشتبكوا مسلحني مقاومني 56
 قلقيلية 22/7/2022 .ومستوطنيه االحتالل اعتداءات باستمرار تنديدا مسرية كفر قدوم االسبوعية، انطلقت 57
 الخليل  22/7/2022 .طاي مبسافر التوانة قرية مدخل عند األسبوعية الفعالية يف املشاركني عىل بالرضب اعتدت 58
 القدس  23/7/2022 ريةالنا باملفرقعات األقىص املسجد جنوب سلوان بلدة يف االستيطانية البؤرة يهاجمون شبان 59
 الخليل  23/7/2022 .الخليل جنوب الظاهرية بلدةب شويكة منطقة يف والصمود التحدي انطلقت فعالية 60
 أساف" ىمستشف مقابل اإلداري، العتقالهم رفًضا الطعام عن املرضبني للمعتقلني إسناد نظمت وقفة 61

 يف الخليل، غرب إذنا بلدة من عواودة خليل املعتقل فيه يرقد الذي ،48 الـ أرايض داخل" هروفيه
 .خطرية صحية ظروف

 الخليل  23/7/2022

 آساف" مستشفى أمام السجون، يف املرضبني األســرى مع تضامنية شارك عرشات املواطنني بقفة 62
 .املحتل بالداخل" هروفيه

 الداخل املحتل  23/7/2022

 إطار يف وذلك التوايل، عىل 204الـ لليوم  االحتالل ملحاكم مقاطعتهم اإلداريون األرسى يواصل 63
 .اإلداري عتقالاال  لجرمية مواجهتهم

 سجن  24/7/2022

 نابلس  24/7/2022 .نابلس مدينة يف القدمية البلدة محيط يف االحتالل وقوات مقاومني بني اشتباكات 64
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 جنني 24/7/2022 .جنني جنوب الجلمة حاجز باتجاه النار يطلقون مقاومون 65
 جنني 24/7/2022 .بالرصاص جنني غرب جنوب دوتان حاجز استهداف 66
 طولكرم 24/7/2022 بالرصاص طولكرم جنوب جبارة حاجز إستهداف 67
 جنني 24/7/2022 جنني جنوب قباطية بلدة اقتحام خالل االحتالل قوات يستهدفون املقاومون 68
ً  نابلس يف اليوم الشامل واالرضاب الحداد اعالن 69  نابلس 24/7/2022 الشهداء أرواح عىل حدادا
70 75  ً ً  اليوم يبدؤون أسريا ً  إرضابا ً  الطعام عن مفتوحا  سجن 24/7/2022 .وريان عواودة املرضبني لألسريين إسنادا
 جنني 24/7/2022 بالرصاص جنني جنوب جبع مفرق عند املتواجدة االحتالل قوات استهداف 71
 جنني 25/7/2022 الصنع محلية بعبوة جنني شامل الجلمة حاجز استهداف 72
 البرية  26/7/2022 ريةالب يف األحمر الصليب مقر أمام واملرضبني لألسـرى نرصة طنني يف وقفةشارك عرشات املوا 73
 سلفيت  27/7/2022 .سلفيت غرب حارس لقرية الغريب املدخل عند االستيطان ضد شارك عرشات املواطنون لفعالية 74
 سجن  27/7/2022 اإلداريّ  العتقاله رفًضا يوم 113 منذ إرضابه املفتوح عن الطعام  ريّان رائد األسري يواصل 75
 رام الله  29/7/2022 انطلقت مسرية ضد االستيطان يف املغيري  76
 الحتاللا جيش باعتداءات تنديدا والتي لالستيطان املناهضة األسبوعية قدوم كفر انطلقت مسرية 77

 .الوطن محافظات مختلف يف ومقدراته شعبنا بحق واملستوطنني
 قلقيلية  29/7/2022

 ابلس،ن جنوب بيتا بلدة يف اإلرسائييل االحتالل قوات مع مواجهات خالل املواطنني، من عدد أصيب 78
 .رشقا دجن وبيت

 نابلس  29/7/2022

 لدةب وسط عواودة خليل الطعام عن املرضب األسري مع تضامنية وقفة املواطنني من العرشات شارك 79
 .بالخليل إذنا

 ل الخلي 29/7/2022

 االحتالل برصاص بها اصيب بجراح متأثرا عورتا قرية من) عاما 60( قواريق حسني املواطن استشهد 80
  نابلس جنوب حوارة حاجز عىل

 نابلس  29/7/2022

 بجراح هوأصابو  له فتصدوا سلفيت، غرب الديك كفر بلدة قرب بكلبه فلسطينيني هاجم مستوطن 81
 كلبه وقتلوا

 سلفيت  29/7/2022

 رام الله  29/7/2022 .املكان يف الصهيونية النجمة ويحرقون ـاين.االستيطـ آلون شارع يغلقون املغري بلدة أهايل 82
 جنني  29/7/2022 الصنع محلية بعبوة جنني شامل الجلمة حاجز استهداف 83
 لسناب 29/7/2022 الصنع محلية بعبوة جرزيم جبل عىل املقامة العسكرية النقطة استهداف 84
ً  ،140الـ لليوم الطعام، عن املفتوح إرضابه عواودة خليل االسري يواصل 85  املستمر اإلداري العتقاله رفضا

 .خطرية صحية ظروف وسط
 سجن  31/7/2022

 ةوحد من عنرصا أن األحد، ،"حامس" لحركة العسكري الجناح القسام الدين عز الشهيد كتائب كشفت 86
 خالل إرسائيليني جنديني أرس مكان استهدف إرسائييل قصف جراء آخرين 3 وأصيب استشهد الظل
 .2021 مايو يف القدس سيف معركة

 غزة  31/7/2022

 الخليل  31/7/2022 الخليل قرب االحتالل جيش من قوة يستهدف فلسطينية مركبة من نار إطالق 87
 ركبةامل الجنود ضبط خليل،ال رشق نعيم بني بلدة قرب ل.االحتال جنود من عدد دهس حاولت مركبة 88

 .املكان من املنفذ وهرب
 الخليل  31/7/2022

 عزون بلدة مدخل عند بالحجارة شبانٌ  رشقهام بعدما آخر وهروب رأسه يف بجروح مستوطن إصابة 89
 قلقيلية رشق

 قلقيلية 31/7/2022

	
 

 املحافظة التاريخ اندالع مواجهات    الرقم
 نابلس  1/7/2022 بيتا صبيح  محيط جبلل يف اندالع مواجهات مع االحتال 1
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 نابلس  1/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف قريوت 2
 نابلس  1/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف بيت دجن  3
 قلقيلية  1/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف كفر قدوم 4
 الخليل  1/7/2022 .الخليل وسط زاويةال باب اندالع مواجهات مع االحتالل منطقة 5
 القدس  1/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف بلدة أبو ديس 6
 جنني 2/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف جبع 7
 جنني 2/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف كفر الراعي  8

 قلقيلية 2/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف كفر قدوم 9
 القدس 2/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف جبل املكرب 10
 بيت لحم  4/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف حوسان  11
 القدس  4/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف أبو ديس 12
 رام الله  4/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف بيتونيا  13
 الخليل  4/7/2022 الع مواجهات مع االحتالل يف دورا الخليل اند  14
 بيت لحم  5/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف حوسان 15
 القدس  5/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف حي بطن الهوى 16
 رام الله  6/7/2022 سلواد  اندالع مواجهات مع االحتالل يف 17
 جنني  6/7/2022 مع االحتالل يف جبع  اندالع مواجهات 18
 جنني  6/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف مخيم جنني  19
 نابلس  8/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف قرية بيت دجن   20
 نابلس  8/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف قرية بيتا  21
 نابلس  8/7/2022 بلدة سبسطية اندالع مواجهات مع االحتالل يف  22
 قلقيلية 8/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف كفر قدوم  23
 نابلس  9/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف يف املوقع االثري يف سبسطية  24
 قلقيلية  9/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف بلدة كفر قدوم  25
 نابلس  9/7/2022 االحتالل يف بيتا اندالع مواجهات مع 26
 رام الله 12/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف املغيري  27
 أريحا  12/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف مخيم عقبة جرب 28
 نابلس  15/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف بيتا  29
 نابلس  15/7/2022 دجن اندالع مواجهات مع االحتالل يف بيت  30
 قلقيلية  15/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف كفرقدوم  31
 القدس 15/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف أبو ديس 32
 رام الله  15/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف سلواد 33
 اس طوب 17/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف طوباس  34
 رام الله 18/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف مخيم الجلزون  35
 اللخليل  18/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف مخيم العروب 36
 القدس  18/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف كفر عقب  37
 ت لحم بي 20/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف مخيم الدهيشة  38
 البرية  21/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف البرية  39
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 قلقيلية 22/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف كفر قدوم 40
 نابلس  22/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف بيتا  41
 نابلس 22/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف بيت دجن  42
 الخليل  22/7/2022 .الخليل مدينة وسط الزاوية واجهات مع االحتالل يف باباندالع م 43
 قلقيلية 23/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف كفر قدوم  44
 نابلس  23/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف حوارة  45
 القدس  23/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف الطور  46
 القدس  23/7/2022 ع مواجهات مع االحتالل يف بلدة سلوان اندال  47
 جنني  24/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف قباطية  48
 القدس  24/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف العيساوية  49
 نابلس 24/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف نابلس  50
 قلقيلية 24/7/2022 جيوس حتالل يف بلدةاندالع مواجهات مع اال  51
 سلفيت  25/7/2022 حسان بني قراوة اندالع مواجهات مع االحتالل يف بلدة 52
 قلقيلية 25/7/2022 جيوس اندالع مواجهات مع االحتالل يف 53
 القدس  26/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف بيت دقو 54
 نابلس  26/7/2022 وقوصني رشف دير بلديت يف ااملنطقة الواصلة بنياندالع مواجهات مع االحتالل  55
 بيت لحم  26/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف بلدة الخرض  56
 القدس  26/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف مخيم شعفاط  57
 سلفيت  26/7/2022 انذالع مواجهات مع االحتالل يف قراوة بني حسان  58
 طولكرم  26/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف عالر 59
 القدس  27/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف أبو ديس 60
 رام الله  28/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف سلواد  61
 بيت لحم  28/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف الدوحة  62
 جنني  28/7/2022 واليامون ت مع االحتالل يف بلدة يعبداندالع مواجها 63
 جنني  28/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف عرابة  64
 رام الله 28/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف مخيم الجلزون  65
 رام الله  29/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف املغيري  66
 نابلس  29/7/2022 ت مع االحتالل يف بلدة بيتااندالع مواجها 67
 نابلس  29/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف بيت دجن  68
 قلقيلية  29/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف كفر قدوم  69
 جنني 30/7/2022 اندالع مواجهات مع االحتالل يف العرقة  70

 
 


