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 المقدمة 
يصدر مركز معلومات اجلدار واالستيطان، نشرة معلوماتية شهرية ترصد االنتهاكات اليت سجلت يف الضفة الغربية لشهر 

ح ادلمارسات، واخلطط والنوايا االستيطانية العدوانية يف الضفة الغربية ادلتعلقة جبدار الضم و ، هبدف توثيق و فضأيلول

 التوسع و االستيطان لوضع الصورة بني ايديكم حول ما جيري على أرض الواقع.

و إخطارات  كما نتوقف عند االنتهاكات االسرائيلية من مصادرة وجتريف أراضي زراعية فلسطينية و عمليات ىدم منازل   

للهدم، وتقطيع األوصال اجلغرافية، وعزل التجمعات الفلسطينية وفقدان التواصل بني أفراد الشعب الفلسطيين، وضياع 

 حقوقهم األساسية يف التنقل والسكن واالتصال. 

ن الدينية كما نسلط  الضوء على احملاولة ادلتواصلة لسلطات اإلحتالل اإلسرائيلية  لتغيري ىوية األراضي واالماك

الفلسطينية، و ترصد اعتداءات ادلستوطنني  ادلتكررة وادلتزايدة على ادلواطنني الفلسطينيني وشلتلكاهتم، ونوثق إنتهاكات 

 تلويث البيئة الفلسطينية مبخلفات ادلصانع ومياه الصرف الصحي للمستوطنني.

السلمي الرافض لغطرسة االحتالل، ومتاديو على  تغطي النشرة النهج التعسفي اذلمجي لقوات االحتالل ضد العمل الشعيب

احلقوق األساسية اإلنسانية لنفضح السياسات واإلجراءات اليت تستخدمها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ادلنافية لكافة 

 القوانني واألعراف الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان.

يقة وترتمجها إىل أرقام، جداول، رسوم بيانية، خرائط، و تستعرض النشرة األحداث والوقائع بصورة موضوعية رلردة، دق 

مقارنات ومؤشرات، وتقدم موجز حتليلي للخطط والسياسات والنوايا اإلسرائيلية من الواقع اليومي لإلنتهاكات على 

 الساحة الفلسطينية.

 كما و تعتبر النشرة مرجعًا, بحثيًا,  معلوماتياً, و إعالمياً لكافة اإلعتداءات .
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 امللخظ

المنصرم، حيث بلغ عدد  1111رصد مركز المعلومات في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان االنتهاكات االسرائيلية لشهر ايلول 

( اعتداء نفذته قوات االحتالل وقطعان مستوطنيه لتعكس بذلك سياسة ارهاب الدولة المنظم تارة 111االعتداءات االسرائيلية )

وممتلكاتهم، ومن ابرز وأخرى من خالل عربدة قطعان المستوطنين على الفلسطينيين العزل  على ايدي قوات االحتالل

  -:االعتداءات

 : الاعتداء على الاشخاص واملمتلكاث
ً
 اوال

 من جبروحمواطنني  11اعتداء لقطعان ادلستوطنني على ادلواطنني الفلسطينيني وشلتلكاهتم صلم عنها اصابة  11شهد شهر أيلول ادلنصرم 

اطفال ، باالضافة اىل زلاولة اختطاف طفل وشابة فلسطينية يف القدس، كما قام قطعان ادلستوطنني باعمال عربدة من خالل رشق  7بينهم 

سيارات ادلواطنني ادلارة باحلجارة واحلاق اضرار مادية هبا وكان آخرىا االعتداء على حافلة ركاب فلسطينية بالقرب من مفرتق مستوطنة 

ذا باالضافة اىل عمليات الدىس ادلتكررة اليت يقوم هبا قطعان ادلستوطنني، ومل تقتصر عمليات الدىس على ادلواطنني بل امتدت يتسهار، ى

 منها. 8راس من الغنم شرق يطا ادى اىل نفوق  14لتشمل اغنامهم وكان اخرىا دىس 

اجانب خالل مسريات احلراك  4آخرين من بينهم  5 واعتقل مواطنني فلسطينيني 11دلسلسل االعتداءات اليومية فقد اصيب   واستمراراً 

الشعيب االسبوعية ادلناىضة للجدار واالستيطان  يف  كل من بلعني، نعلني، النيب صاحل، كفر قدوم، ادلعصرة، وادي فوكني، بيت أمر .. 

 ع .وغريىا باالضافة اىل اصابة ادلئات حباالت االختناق جراء استنشاق الغاز ادلسيل للدمو 

: عملياث الهدم واخطاراتها .
ً
 ثاهيا

قرب يف مقرب جبانة اليوسفية قرب ادلسجد  21( عملية ىدم،  باالضافة ايل جتريف 13شهر أيلول )  لبلغ رلموع عمليات اذلدم خال

 19 -دم على :كم يف خربة تل اخلشبة ) الطويل( شرق عقربا، وقد توزعت عمليات اذل  3عمود كهرباء على طول  61االقصى، وجتريف 

 يف القدس، وعمليتني ىدم يف نابلس. 15حالة ىدم يف اخلليل و 

 6اخطار يف طوباس و   11اخطار يف زلافظة اخلليل و  14( منزل ومنشأة توزعت على : 14يف حني اخطرت قوات االحتالل ) 

زلافظات رام اهلل ونابلس وجنني، واخطار اخطار لكل من  2اخطارات يف ارحيا و   4اخطارات لكل من زلافظيت بيت حلم وسلفيت، و 

 ىدم واحد يف زلافظة القدس.
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: الاشتيطان 
ً
 ثالثا

دوًل  من اراضي  4111، وبعد االعالن  عن قرار مصادرة رة للسيطرة على االرض الفلسطينيةاستكمااًل للمحاوالت االسرائيلية ادلتكر 

ية شهر آب، فقد اعلنت سلطات االحتالل مؤخرًا عن سلططات لرتحيل  اخلليل وبيت حلم  بالقرب من جتمع عتصيون االستيطاين هنا

جبل البابا، اخلان االمحر، الكسارات(، ومغاير الدير، وادلعرجات  ومعاليو ادوميم )سكان التجمعات البدوية يف شرق العيزرية، وابو ديس، 

نسمة من البدو  7111جتمع بدوي وزلاصرة  46ترحيل ، حيث ان ادلخطط يرمي اىل تل النويعمة وفصايل ومنطقة اجلبلوجتميعهم يف 

يف منطقة صغرية، باالضافة اىل أن ىذا ادلشروع  -اليت حتتاج اىل مراعي واسعة  -الذين يعتمدون بشكل اساسي على تربية الثروة احليوانية 

 ى حلم  قيام دولة فلسطينية. يرمي اىل مصادرة مساحات شاسعة من االراضي الفلسطينية وباحملصلة تكون اسرائيل قد قضت عل

اسرائيل مستمرة يف عنجهيتها بعدم االلتزام بالقوانني الدولية وقوانني حقوق االنسان من خالل االستمرار يف البناء االستيطاين وطرح  تزالوال 

مصادقة جلنة التخطيط والبناء  العطاءات وادلناقصات، وادلصادقة  على بناء  وحدات سكنية يف مستوطنات الضفة الغربية واليت كان آخرىا

    .وحدة استيطانية على اراضي حي السواحرة يف منطقة جبل ادلكرب يف القدس الشرقية 2511يف بلدية القدس على بناء 

 رابعا : الاعتداء على الارع والاشجار 

ادلستوطنني حبقها، فقد شهد شهر ايلول  ال زالت االرض الفلسطينية تسجل شهادات حية على بشاعة جرائم االحتالل االسرائيلي وقطعان

( اعتداء على االرض الفلسطينية نتج عنها جتريف مساحات واسعة من االراضي يف ارطاس، وعني ديوك، وشرق بورين، وكفل حارس، 11)

جرارات زراعية وبيت ليد، باالضافة اىل تقطيع عدد كبري من اشجار الزيتون والعنب يف بيت امر، وبيت ليد، وكفل حارس، ومصادرة 

مثلماحدث يف ضلالني وسهل البقيعة، باالضافة اىل جتريف برك جتميع ادلياه وقنوات الري ومصادرة شبكات الري كما حدث يف عني الديوك 

 والبقعة يف اخلليل.

: الاعتداء على الاماكً الديييت
ً
 خامصا

مصلي باالضافة اىل منع النساء من  15اصابة   صلم عنهادلبارك عملية اقتحام للمسجد االقصى ا 19ما يزيد عن شهد شهر أيلول ادلنصرم 

الدخول اىل ادلسجد ومنع من تقل اعمارىم عن اخلمسني عاماً من الدخول، كما قاام ادلساتوطنون باعماال اساتفزازية داخال باحاات ادلساجد 

حتالل باغالق احلرم االبراىيمي الشريف يف االقصى مثل قيام مستوطنات بشرب اخلمر داخل باحات ادلسجد ادلقدس، كما قامت قوات اال

 مدينة اخلليل بوجو ادلصلني حبجة متكني ادلستوطنني من آداء طقوسهم التلمودية مبناسبة االعياد اليهودية.
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 (2114  أيلول)شهرل رلموع االنتهاكات اإلسرائيلية حسب التصنيف الرئيسي( 1جدول )

 مجموع الاهتهاكاث التطييف

تبحشاءاث لاا  31 ) هذم، اخطاساث، اغخذاء غلى املعحراث( تحخلاٌ اعػعىٍش
 13 ) اغخذاءاث معخىطىحن، مخططاث ووتحذاث اظدُطاهُت(  لاظدُطان

 11 ألاسكإلاغخذاء غلى 
 11 غلى ألاماهً اعذًيُتإلاغخذاء 

 321 املجموع
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 االحتالل العسكرية  إجراءاتاوالً: 

 عملياث الهدم أ:  

 

ٌا غملُا ث اعهذم خلاٌ ؼهشا( 2حذٌو ) اتحعب املحافظاث  ؤًلى

 عدد عملياث الهدم  املحافظت 

قرب يف مقربة جبابة اليوسفية قرب باب  11+ جتريف 11ااعلذط
  االسباط.

 11االخلُل
كم يف خربة 3عمود كهرباء على طول  31+ اقتالع 1اهابلغ

اطويل .

 13 املجموع 
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الى اهلاك مجزعها اعزي هذمخه اعُاث لاتحخلا في خشبت خؽم اعذسج ؼشق ًطا ( : غائلت اعخبن غ1ـىسة )

 

ا كفش غذًلت اعزي هذمخه كىاث لاتحخلاٌ في بلذة ؤبى دٌغ ( : 2ـىسة )
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 ب: اخطاراث الهدم

 

ٌاخلاٌ ؼهش  اخطاساث اعهذم( 3حذٌو ) اتحعب املحافظاث  ؤًلى

 املحافظت مجموع الاخطاراث 

 اعلذط 1

 الخلُل 11

 بِذ لحم 3

حا 1  اٍس

 ظلفُذ 3

 سام هللا 1

اطىباط 11

اهابلغ 1

احىحن 1

 املجموع 14
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ت بشدال ( بمحافظت طىباط ولاغىاس اعؽماعُت :(3) ـىسة ا اخطاساث اعهذم اعتي ظلمتها كىاث لاتحخلاٌ) عىصاسة اعضساغت و مىاطً مً كٍش

ا
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 ج: الاعتداء على املصيراث 

 

 حسب احملافظة إصاباتزيع االعتداءات على ادلسريات وما صلم عنها من ( تو 4جدول )

 عدد املعتقلين عدد الجرحى  عدد املصيراث املحافظت

 - - 1ااعلذط
 1 1 11اسام هللا 
 - 1 7ابِذ لحم
 - - 1االخلُل
 - 1 1اكللُلُت

 3 31 21 املجموع 
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ت بلػحن غشب سام هللامخظاه :(4) ـىسة ً فلعطُيُحن خلاٌ املعحرة لاظبىغُت املىاهمت لجذاس اعمم اعػىفشي ومفادسة لاساض ي في كٍش ا ٍش

 

 علمخطط لاظشائلي اعشامي عترتحُل ظيان اعخجمػاث اعبذوا :(5) ـىسة
ً
ا ٍتمخظاهشون فلعطُيُىن ًادون ـلاة الجمػت غلى اساض ي حبل اعبابا في ابى دٌغ سفما
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 الاعتداء على الاراض يا : ثاهي

 االعتداءات على االراضي حسب اجلهة ادلنفذة لالعتداء ( توزيع 5جدول ) 

 حطيلت اعتداءاث الجيش اعتداءاث جيش حطيلت اعتداء املصتوطىين اعتداء مصتوطىين املحافظت

جتريف اراضي يف ارطاس، ومصادرة  1ابِذ لحم
 تراكتور زراعي يف ضلالني

- - 

 جتريف قطعة ارض شرق بورين. 1 - -اهابلغ
حراثة قطعة ارض من قبل ادلستوطنني  1اسام هللا

 بالقرب من مستوطنة شيلو 
- - 

مصادرة جرار زرعي وماتور كهرباء يف سهل  1 - -اطىباط
 البقيعة.

جتريف قطعة ارض، واقتالع عدد من  1 - -اطىعىشم
 االشجار.

حا  جتريف برك جتميع مياه وقنوات ري يف 1ااٍس
 عني ديوك.

- - 

 8دوًل يف كفل حارس واقتالع  2جتريف  1 - -اظلفُذ
اشجار زيتون،منع وزارة االشغال من شق طريق 

 زراعي ومصادرة جرافة بني صرطة وبديا.
شجرة زيتون وعنب يف بيت  31قطع  1االخلُل

 امر .
 4مصادرة شبكة ري زراعية على مساحة  1

 دومنات.
  7  3 املجموع

ا

ا
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ً
 : الاشتيطان ثالثا

 اعتداءاث املصتوطىين أ: 

 على احملافظات  أضراراعتداءات ادلستوطنني وما صلم عنها من ( توزيع 6جدول )

اباثمجمىع امجمىع لاغخذاءاث ااملحافظت  ااخشيااإلـا

مباين يف  11زلاولة اختطاف، االستيالء على  2 من بينهم طفالن  1 1ااعلذط
 حي عني حلوة.

 منها شرق يطا. 8راس غنم ونفوق  14دىس  لاطفا 1 1االخلُل
 احلاق اضرار يف حافلة ركاب. طفل 1 1اهابلغ
 رشق احلجارة باجتاه سيارات ادلواطنني ادلارة . 1 1اسام هللا
 - - 1احىحن
حا  دىس مواطنان بالقرب من البحر ادليت. 1 1ااٍس

 - - 1اظلفُذ 
 رشق حجارة باجتاه سيارات ادلارة. - 1اطىعىشم
 - 31 22ااملجمىع 

 

 

 ب : املخططاث والوحداث الاشتيطاهيت

جبل البابا، ومعاليو ادوميم )سكان التجمعات البدوية يف شرق العيزرية، وابو ديس، حتالل مؤخراً عن سلططات لرتحيل اعلنت سلطات اال 
 46 ويرمي ادلخطط اىل ترحيل  ،تل النويعمة وفصايل ومنطقة اجلبلوجتميعهم يف اخلان االمحر، الكسارات(، ومغاير الدير، وادلعرجات  

وحدة استيطانية على  2511جلنة التخطيط والبناء يف بلدية القدس على بناء  ،كما صادقتنسمة 7111 بعدد سكانجتمع بدوي 
    .اراضي حي السواحرة يف منطقة جبل ادلكرب يف القدس الشرقية
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 سلطط مشروع التهجري القسري لسكان التجمعات البدوية  ( : توضح1خارطة )
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ىاويا جحذ تحشاظت ؼشطُت مؽذدة  (:  ؤتحذ اعبُىث اعتي اظخىلى غليها املعخىطىىن في حي وادي تحلىة6ـىسة ) ابػذظت اعصحفُت : هشظخحن اعٍش

ا

 

 

 
ً
 الاعتداء على الاماكً الديييت :رابعا

مصلي باالضافة اىل منع النساء  15شلا ادى اىل اصابة  االقصى المباركة اقتحام للمسجد عملي 11ما يزيد عن ادلنصرم  أيلولشهد شهر 
ماان الاادخول اىل ادلسااجد ومنااع ماان تقاال اعمااارىم عاان اخلمسااني عاماااً ماان الاادخول، كمااا قااام ادلسااتوطنون باعمااال اسااتفزازية داخاال باحااات 

د ادلقادس، كماا قامات قاوات االحاتالل بااغالق احلارم االبراىيماي ادلسجد االقصى مثل قياام مساتوطنات بشارب اخلمار داخال باحاات ادلساج
 الشريف يف مدينة اخلليل بوجو ادلصلني حبجة متكني ادلستوطنني من آداء طقوسهم التلمودية مبناسبة االعياد اليهودية.
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اكطػان املعخىطىحن في ظاتحاث املسجذ لاكص ى جحذ تحشاظت ؼشطت لاتحخلاٌ  :(3) ـىسة

 
اظاتحاث الحشم لابشاهُمي في مذًىت الخلُل خلاٌ ما ٌعمى "اغُاد اعغفشان" . بػذظت سائذ ابى سمُلت   :(3) ـىسة

 



 

 

 
17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جفاضيل الاهتهاكاث الاشرائيليت

 حصب التطييف الرئيس ي خالل شهر

 2014مً العام   أيلول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
18 
 

 

 :
ً
 إجراءاث الاحتالل العصكريت أوال

 

 عمليات الهدم  أ:
 القدس

2/9/2014 

ت حبؼ،  ) بشهعاث ( وتحظحرة 4معاهً و 5هذمذ كىاث إلاتحخلاٌ كشب كٍش

ت . اعتربُت ألاغىام حػىد ملىُتها ملىاطىحن مً غائلت اعهزاعحن اعبذٍو

ا

3/9/2014 

 ووسؼت عخفلُح املشهباث في حي 
ً
هذمذ حشافاث جابػت ععلطاث لاتحخلاٌ مشآبا

ت الجُب ؼماٌ غشب اعلذط بذغ ىي اعبىاء دون جشخُق حػىد الخلاًلت في كٍش

اعلمىاطً امحر غادٌ اغبُذ .

3/9/2014 

بلذًت لاتحخلاٌ ميؽأث ظىىُت حػىد عػائلت املىاطً غض ؤبى هجمت، في  هذمذ 

 مً  هذمحي بِذ تحىِىا، ؼمالي املذًىت. وطاعذ ؤغماٌ اع
ً
 مبيُا

ً
 ظىىُا

ً
مجزال

افػهما وان مترا مشبػا، وهى غباسة غً غشفخحن ومى 60اعباطىن غلى معاتحت 

 
ً
ف مجزال ظىىُا ًلطً فيهما املىاطً املزوىس وصوحخه. هما ؼملذ غملُت اعخجٍش

( ؤفشاد، 5آخش مبيُا مً اعففُح وان ٌعىىه هجلاه هذًم وغائلخه امليىهت )

 وطاسق.
21/9/2014 

ا كبر 20 وججٍشف بهذم إلاتحخلاٌ كىاث كامذ
ً
 امللامت اعُىظفُت حباهت ملبرة في ا

 املسجذ بلى املادًت ألابىاب ؤتحذ ألاظباط باب كشب مُتبظلاا ؤسك وكف غلى

ا.بمذًىت اعلذط اعلذًمت اعبلذة في ألاكص ى،

23/9/2014 

مجزعها اعيائً في حي "املشوتحت" في بلذة بِذ تحىِىا، ؼمالي  هذمذ غائلت اعػبُذي

مذًىت اعلذط اعؽشكُت املحخلت، بُذها، جىفُزا علشاس بلذًت لاتحخلاٌ اعلاض ي 

م الخامغ، وبغلاق اعطابم اعشابؼ مً اعػماسة اععىىُت اعتي جلطً بهذم اعطاب

ا.بها غذة ؤظش مً اعػائلت، ورعً بحجت اعبىاء بذون جشخُق

29/9/2014 

طىابم في بلذة ابى دٌغ  5  مً ميىنا ؤحضاء مً مبنى هذمذ كىاث لاتحخلاٌ

 وعىكىغه اعترخُق بحجت غذم غذًلت مػخفم - اعذهخىسا :علمىاطً ملىُخه حػىد

، اعػىفشيا الجذاس كشب مؼ اعػلم ؤن لاسك واملبنى مسجلان طابى في   اعػاٌص

خاعف مً طابلحن وكذ حشي 1959دائشة اساض ي بِذ لحم مىز اعػام  م  ٍو

جشمُمهما والافت زلازت طىابم اخشي بحُث اـبح املبنى اؼبه بلفش وكذ جم 

ا.اظخفذاس سخفت علطىابم لالافُت مً مجلغ محلي ابى دٌغ

ا

 يلالخل

2/9/2014 

ميؽأث في مىطلت اعشهىة غشبي بلذة  9 لاتحخلاٌ إلاظشائُليهذمذ كىاث 

ت بذغىي اعبىاء غحر املشخق، وكذ ؼملذ غملُت اعهذم  معىً مً اعظاهٍش

؛ وتحظحرة ؤغىام مً اعؽادس والحذًذ، 2م40الخؽب واعففُح واعؽادسمعاتحخه 

ه علمىاطً ، حػىد ملُخ2م4؛ وتحمام مً اعففُح معاتحخه 2م80معاتحتها 

ً معىً مً الخؽب واعففُح واعؽادس، ، ظلُمان تحمذ محمىد الجباٍس

، حػىد ملىُخه علمىاطً تحمذ محمىد 2م4؛ وتحمام مً اعففُح 2م20معاتحخه 

ً ، 2م40معىً الخؽب واعففُح واعؽادس، معاتحخه  ،غبذ اعهادي الجباٍس

ً ففُح تحظحرة ؤغىام مً اع ،حػىد ملىُخه علمىاطً مشاد ؤتحمذ محمذ الجباٍس

، حػىد ملىُخه 2م4، وتحمام مً اعففُح، معاتحخه 2م80واعؽادس، معاتحتها 

معىً مً الخؽب واعففُح واعؽادس، معاتحخه  ،علمىاطً ظلُم ظاعم اعطل

ا، حػىد ملىُخه علمىاطً ؤًمً ظلُم ظلُمان اعطل.2م40

ا

2/9/2014 

، معاتحخه  كىاث لاتحخلاٌهذمذ  ا
ً
 ـُفُا

ً
، وبئر مُاه ظػخه 2م150مجزال

، حػىد ملىُتها علمىاطً " محمذ هافز" محمذ الحشباوي، دون ؤن ًخم 3م300

حعلُمه ؤي كشاس ؤو بخطاس بىكف اعػمل ؤو اعهذم، وبئر مُاه ظػتها 

مىطلت بحر غشهت، غشبي مىطلت فشػ اعهىي، في املىطلت اعغشبُت مً افيا،3م80

امذًىت الخلُل.

ا

10/9/2014 

خؽم اعذسج ؼشق ًطا وكذ  ميؽأث في خشبت 8هذمذ ظلطاث لاتحخلاٌ 

افشاد وبشهغ  8علعىً جإوي  2بشهعاث منها  3جىصغذ غملُاث اعهذم غلى: 

علاغىام  حػىد علمىاطً مىس ى اتحمذ غىاد اعخبن، هما هذمذ بشهعا علاغىام 

ٌػىد علمىاطً غبذ هللا اتحمذ اعخبن وواهذ ظلطاث لاتحخلاٌ كذ ظلمذ املىاطً 

ذم، هما هذمذ مجزال ومطبح ٌػىد ملػمشة ظىىاث مً غملُت اعه 7اخطاسا كبل 

لطً املجٌز  90جبلغ  افشاد، هما هذمذ  4غام وهي املىاطىت ظلمت اعخبن ٍو

ابشهعا علاغىام وتحمام ٌػىد علمىاطً مفطفى ظاعم اعخبن .

 هابلض

2/9/2014 

عخخذم همحل عغعُل   حّشفذ كىاث لاتحخلاٌ بشهعا مبيُا مً اعففُح، َو

، وبشهعا آخش مبيُا مً اعففُح ؤًما  70اععُاساث، جبلغ معاتحخه 
ً
 مشبػا

ً
مترا

ت وبُػها،  40غلى معاتحت  عخخذم همحل عخفيُؼ ألادواث اعفخاٍس  مشبػا َو
ً
مترا

 ماحذ علمىاِطىحن ملىُتهما حػىد في بلذة اعلبن اعؽشقي، حىىبي مذًىت هابلغ.

امحمذ. وؼلُله دساغمت ظمُح

ا

ا
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29/9/2014 

ل ؼشق بلذة غلشبا ودمشث كىاث هبحرة مً حِؾ لاتحخلاحشفذ  ِ
ٍّ ىي

ْ
ٌ خشبت اعط

حغزي بُىث هم  3غامىد ههشباء غلى امخذاد  60ؼبىت اعىهشباء واكخلػذ 

ػت غذم الحفٌى غلى جشخُق معبم.  الخشبت باعخُاس اعىهشبائي، ورعً جحذ رَس

ا.2004هزا غلى اعشغم مً ؤن اعؽبىت اوؽئذ في اعػام 

 الهدم اخطارات ب: 

 القدس

3/9/2014 

ذ ظلطاث لاتحخلاٌ اخطاسا بىكف اعػمل بميؽإة ظىىُت في ججمؼ صغُم ظلم

ابمحافظت اعلذط حػىد ملىُتها علمىاطً محمذ غىدة ظػُذي .

االخليل

3/9/2014 

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ لاظشائُلي اخطاسان بهذم خُام ظىىُت في مىطلت واد 

لمىاطىحن اعشخُم املحارًت ملعخىطىت ظىظُا حىىب ؼشق ًطا حػىد ملىُتها ع

ااتحعان تحعً ؼجران، وظػذ خلُل ؼجران.

4/9/2014 

ش اخطاسان بىكف اعبىاء جحمل  ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً خلُل داود اعٍض

ت تحشملت بمحافظت بِذ لحم. 161044، 161043لاسكام )  ا( في كٍش

9/9/2014 

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً غمش اتحمذ فخحي اعلىاظمت اخطاسا بىكف 

ا( في بلذة بِذ واتحل بمحافظت الخلُل.161155ء ًحمل اعشكم )اعبىا

9/9/2014 

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً ظلُمان غبذ هللا غطاوهت اخطاسا بىكف 

ا( في بلذة بِذ واتحل بمحافظت الخلُل .161159اعبىاء ًحمل اعشكم ) 

9/9/2014 

ض غطاوهت اخطاسا ب ىكف ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً غىك غبذ اعػٍض

ا( في بلذة بِذ واتحل بمحافظت الخلُل.161160اعبىاء ًحمل اعشكم ) 

14/9/2014 

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً لشاس ـالح غبذ الجىاد ـباسهت اخطاسا 

( في بلذة بِذ امش بمحافظت الخلُل، وواهذ 391537باعهذم ًحمل اعشكم ) 

مل اعشكم ظلطاث لاتحخلاٌ كذ ظلمذ املىاطً اخطاسا بىكف اعبىاء ًح

خ 160062) ا.14/7/2014( بخاٍس

17/9/2014 

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً غبذ الحمُذ غبذ هللا اعؽملت اخطاسا بىكف 

ا( في بلذة ارها بمحافظت الخلُل.161164اعبىاء  ًحمل اعشكم ) 

ا

18/9/2014 

ظلمذ كىاث لاتحخلاٌ إلاظشائُلي، زلازت مىاطىحن في مىطلت خلت اعؽُخ  

غشبي بلذة برها، غشبي مذًىت الخلُل، بخطاساث جلط ي بهذم مىاصعهم ببشاهُم، 

اوؼملذ لاخطاساث: املإهىعت، واعتي جم بوؽائها مىز تحىالي غؽشة ؤغىام. 

مجٌز مبني مً اعباطىن الجاهض، ميىن مً طابم واتحذ وملام غلى معاتحت ا.1

طً اتحمذ ، جلطىه غائلت كىامها حعػت ؤفشاد، وحػىد ملىُخه علمىا2م150تحىالي 

اتحلمي هىفل.

مجٌز مبني مً اعباطىن الجاهض، ميىن مً طابم واتحذ وملام غلى معاتحت ا.2

، جلطىه غائلت كىامها ظبػت ؤفشاد، وحػىد ملىُخه علمىاطً 2م150تحىالي 

اغىك تحلمي هىفل.

مجٌز مبني مً اعباطىن الجاهض، ميىن مً طابم واتحذ وملام غلى معاتحت ا.3

كىامها حعػت ؤفشاد، وحػىد ملىُخه علمىاطً ، جلطىه غائلت 2م140تحىالي 

ا.غاسف غبذ الحافظ ؤبى صعط

ا

22/9/2014 

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً غطا تحامذ غبذ الجىاد اعشحبي اخطاسا 

ت الافُت علاغتراك غلى امش اعهذم سكم ) ( في مىطلت 140169باغطاءه فـش

احبل حىهش بمذًىت الخلُل.

29/9/2014 

املىاطً رًاب طه تحعً ابى دًت اخطاسا باعهذم ًحمل  ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ

ت مشاح سباح بمحافظت بِذ لحم، وكذ واهذ ظلطاث 392096اعشكم )  ( في كٍش

خ  ًحمل  30/10/2013لاتحخلاٌ كذ ظلمذ املىاطً اخطاسا بىكف اعبىاء بخاٍس

ا(.161058اعشكم )

 ) لم يتم ذكره في جقارير شابقت (27/5/2014

ٌ املىاطً غبذ الحفُظ هظمي الحذاد اخطاسا بىكف ظلمذ ظلطاث لاتحخلا

ا( في مىطلت فشػ اعهىي بمذًىت الخلُل.161111اعبىاء ًحمل اعشكم ) 

 

 ) لم يتم ذكره في جقارير شابقت ( 14/7/2014

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً ابشاهُم غبذ اعفخاح اعفباسهت اخطاسا باغطاءه 

ت الافُت علاغتراك غلى امش اعهذم، وواهذ ظللطاث لاتحخلاٌ  ظلمذ  فـش

خ  (، 121570ًحمل اعشكم )   5/12/2004املىاطً اخطاسا بىكف اعبىاء بخاٍس

خ  ا(.140602ًحمل اعشكم ) 10/2/2005واخطاسا باعهذم بخاٍس

ا

 ) لم يتم ذكره في جقارير شابقت ( 7/8/2014

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ بلذًت جفىح اخطاسا بىكف اعبىاء ًحمل اعشكم ) 

ااعظهش . –( في مىطلت جفىح 161122

ا

ا

ا
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 ) لم يتم ذكره في التقرير الصابق(  18/8/2014

 بىكف اعبىاء 
ً
ل اعلىاظمت اخطاسا ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً هادس حبًر

ا( في بلذة بِذ واتحل بمحافظت الخلُل.161125ًحمل اعشكم ) 

 ) لم يتم ذكره في التقرير الصابق(  21/8/2014

ت اخطاسان بىكف ظلمذ ظلطاث لاا م ابى ماٍس تحخلاٌ املىاطً محمذ غبذ اعىٍش

ا( في بلذة  بِذ امش بمحافظت الخلُل. 160046،160047اعبىاء جحمل لاسكام ) 

 ) لم يتم ذكره في جقارير شابقت ( 21/8/2014

اد غبذ الحمُذ اعفباسهت اخطاسا بىكف  ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً ٍص

ا( في بلذة بِذ امش بمحافظت الخلُل.160045اعبىاء ًحمل اعشكم ) 

 ) لم يتم ذكره في جقارير شابقت ( 21/8/2014

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً ابشاهُم ـالح ابى غُاػ اخطاسا بىكف اعبىاء 

ابمحافظت الخلُل.  ( في بلذة بِذ امش160044ًحمل اعشكم ) 

 ) لم يتم ذكره في جقارير شابقت ( 24/8/2014

تحخلاٌ املىاطً مىس ى ساؼذ ؼلاعذة اخطاسان بىكف اعبىاء ظلمذ ظلطاث لاا

ا( في بلذة ظػحر بمحافظت الخلُل.160048،160049ًحملان لاسكام) 

ا

 ) لم يتم ذكره في جقارير شابقت ( 28/8/2014

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً ابشاهُم وامل ابى هؽهؾ اخطاسا باغطاء 

ت الافُت علاغتراك غلى امش اعهذم في امىطلت اعػشوب بمحافظت الخلُل. فـش

ا

 اريحا 

15/9/2014 

مىطلت في  ؤسبػت مىاطىحن بخطاساث بىكف اعػمل )بىاء( ظلطاث لاتحخلاٌظلم 

حا ت الجفخلً، ؼمالي مذًىت ؤٍس ؼملذ: )زلازت بشهعاث  ،)املخشوق(، ؼشقي كٍش

ىيى(، معاتحتها لطنها ا،2م300امعلىفت باعٍض حعخخذم معىىا علػماٌ وغائلتهم ٍو

، حعخخذم 2م110فشدا، وظلُفت )بشهغ مً اعففُح(، معاتحتها  21ىالي تح

م،   55همخضن عثماس اعبلح، وحػىد ملىُتها علمىاطً فخحي غبذ هللا ؤتحمذ جُم طٍش

 .
ً
اغاما

ا

 بيت لحم

18/9/2014 

ت في إلاتحخلاٌ كىاث ظلمذ ٌا 5 بىكف اعبىاء عــــــ بخطاساث هِعان، كٍش جحمل  مىاص

 غذم بحجت ،(160480،160481،160482،160483، 160479لاسكام) 

املىاطىحن مً غائلت غبُاث.ملىُتها  اعترخُق حػىد

ا

 ) لم يتم ذكره في جقارير شابقت ( 7/8/2014

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ اخطاسان باعهذم علمىاطىحن: امجذ ـلاح اتحمذ غلي 

ـلاح ، واملىاطً ـلاح غلي تحعً ـلاح في مىطلت الخمش بمحافظت بِذ لحم 

ا( .160656، 160661ملان لاسكام ) ًح

ا

ا

18/9/2014 

ا كىاث ظلمذ
ً
 حػىد ملىُخه اعترخُق غذم بحجت ،(بشهغ) بهذم إلاتحخلاٌ بخطاسا

ظامت: علمىاطً
ُ
ا الخمش. بلذة في ـلاح ؤتحمذ ؤ

ا

 طوباس

3/9/2014 

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ لاظشائُلي اخطاسا بىكف اعػمل بميؽإة صساغُت في 

احػىد ملىُتها علمىاطً عطفي ظػُذ بني غىدة . طمىن بمحافظت طىباط

ا

9/9/2014 

ت اعضساغت كىاث لاتحخلاٌ كامذ  محافظت في ابخىحُه بخطاساث بخلاء ملذًٍش

 ورعً بىحىب بخلاء كطػتي ؤسك ملً علحيىمت مضسوغت بإشجاس تحشحُتطىباط 

ظىىاث بضساغتها واعػىاًت بها لمً مؽشوع  4جلىم وصاسة اعضساغت مىز تحىالي 

 :وهي هماًلي محر فلعطحنجخ

ومػشوف باظم اعثغشة اعؽشقي بمعاتحت  4مً تحىك سكم  4اعلطػت سكم  : ؤوال

 4 -3متر مشبؼ ومضسوغت بإشجاس اعفىىبش/ ألاواظُا والخشوب بػمش  453187

 .ؼخلت 22650ؼخلت عيل دوهم ؤي تحىالي  50ظىىاث بمػذٌ 

ا
ً
باظم كطىط اعؽشقي بمعاتحت  36مً تحىك سكم  2اعلطػت سكم   :زاهُا

متر مشبؼ مضسوغت بإشجاس اعفىىبش/ ألاواظُا / الخشوب/ عىظِىا بػمش  568192

 .ؼخلت 22727ؼخلت عيل دوهم ؤي تحىالي  40ظىىاث بمػذٌ  4 -3

غام  50رعً باإللافت بلى تحشاج ـىاعي مضسوع بإشجاس اعفىىبش بػمش تحىالي 

بُ ا.دوهم 50ت بمعاتحت جلٍش

ا

15/9/2014 

باعخىظُم واعبىاء في إلاداسة املذهُت اعخابػت ععلطاث لاتحخلاٌ اٌعمى كام ما

عبرهعاث وخُم كائمت مىز اهثر بدعلُم غائلخحن بخطاساث وكف اعػمل )اعبىاء( 

ً هم: محمىد غام  40مً  في مىطلت تحمفت اعخحخا )بفلُت( واملىاطىحن املخطٍش

ال محمىد بؽاساث.هاً وا هاًل محمىد بؽاساث

ا

15/9/2014 

باعخىظُم واعبىاء في إلاداسة املذهُت اعخابػت ععلطاث لاتحخلاٌ ًشافله  ما ٌعمىكام 

ت بظشائُلُت بدعلُم غائلخحن بخطاساث وكف اعػمل )اعبىاء( في  كىة غعىٍش

اصا.مىطلت ًشا

ا

16/9/2014 

 ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً حمُل غلي حمُل ابشاهُم اخطاسا بىكف

ااعػمل عبئر وبشهغ في بلذة طىباط بمحافظت طىباط ولاغىاس اعؽماعُت.

16/9/2014 

باعخىظُم واعبىاء في إلاداسة املذهُت اعخابػت ععلطاث لاتحخلاٌ ًشافله اما ٌعمى كام

ت بظشائُلُت بدعلُم غائلخحن بخطاساث وكف اعػمل )اعبىاء( عبرهعاث  كىة غعىٍش

 ملىُتها حػىد اعترخُق غذم . بحجتاعؽماعُت في مىطلت بشدال في ألاغىاسا اغىام

حن ض اعفلاًح، ؤبى محمىد ؤتحمذ :علمىاِطىي ا.ـىافطت ببشاهُم وتحامذ غٍض

ا
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 17/9/2014 

ا اعؽماعُت، ألاغىاس في املالح مىطلت في إلاتحخلاٌ كىاث ظلمذ
ً
 بىكف بخطاسا

 حمذم: علمىاطً ملىُتها حػىد ألاغىام عتربُت( بشهغ) وبهذم معىً بىاء في اعػمل

ا.اعفلحر

ا

 رام هللا

17/9/2014 

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ اخطاسان  بهذم خُام ظىىُت  حػىد علمىاطً غلي 

اخمِغ غبذ هللا في مىطلت بِخىهُا بمحافظت سام هللا.

 هابلض

19/9/2014 

م اتحمذ اخطاسا بىكف  ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً فااد اتحمذ غبذ اعىٍش

ت بمحافظت هابلغ.اعػمل في مجٌز كُذ لاوؽاء في ك ت اععاٍو اٍش

23/9/2014 

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً اظامت محمذ غبذ اعفخاح اخطاسا بىكف اعػمل 

ت بمحافظت هابلغ.  في مجٌز بمىطلت اععاٍو

 جىين

4/9/2014 

مذ ظلطاث لاتحخلاٌ إلاظشائُلي ، بخطاسا بىكف اعبىاء واعػمل في بئر عخجمُؼ 
ّ
ظل

بحجت غذم اعترخُق ووكىغهما في  .غشب حىحن ـغحرة املُاه وغشفت صساغُت

ا. 'املىطلت 'ج

ا

9/9/2014 

ىد اخطاسان بىكف اعػمل  ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً ظلمان غبذ الحم ٍص

ت حػىً بمحافظت حىحن. امليؽأث صساغُت في كٍش

 شلفيت

6/9/2014 

ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ املىاطً اتحمذ ًىظف حامؼ اخطاسا بىكف اعػمل في 

ت ًاظىف بمحافظت ظلفُذ . مجزعه افي كٍش

18/9/2014 

ت ـشطت بمحافظت  5ظلمذ ظلطاث لاتحخلاٌ  اخطاساث باعهذم ملىاطىحن مً كٍش

اظلفُذ.

ا

 

 

 االعتداء على المسيراتج : 

 القدس

26/9/2014 

ؼ باملفادسة املهذدة ؤساليهم غلى الجمػت ـلاة املىاطىىنا ؤكام  بظدُطاهُت، ملؽاَس

 مؼ
ً
ت اعػائلاث وجمامىا  بلذة كشب اعبابا حبل مىطلت في باعشتحُل املهذدة اعبذٍو

ا.اعػحزسٍت

 هللا رام

5/9/2014 

ت في ؤحاهب مخمامىحن وبمؽاسهت املىاطىحن مً عػذد معحرة اهطللذ  بلػحن، كٍش

، اعػىفشيا الجذاس  لذ  مما إلاتحخلاٌ، كىاث مؼ مىاحهاث وكػذ تحُث اعػاٌص

ا. املذمؼ اعغاص اظخيؽاق حشاء اقباإلخخى املىاطىحن مً غذد بـابت بلى ؤدي

5/9/2014 

 وػلحن، بلذة في ؤحاهب مخمامىحن وبمؽاسهت املىاطىحن مً عػذد معحرة اهطللذ

، اعػىفشيا الجذاس لذ  مما إلاتحخلاٌ، كىاث مؼ مىاحهاث وكػذ تحُث اعػاٌص

ا. املذمؼ اعغاص اظخيؽاق حشاء بخخىاق بحاالث املىاطىحن مً غذد بـابت بلى ؤدي

5/9/2014 

ت في املىاطىحن مً عػذد معحرة اهطللذ اتحخجاحا  غلى ألاساض ي  ـالح، اعىبي كٍش

ؼ عفالح املفادسة  إلاتحخلاٌ، كىاث مؼ مىاحهاث وكػذ تحُث بظدُطاهُت، مؽاَس

ً مً غذد بـابت بلى ؤدي مما  اعغاص اظخيؽاق حشاء اخخىاق بحاالث املخظاهٍش

ااملذمؼ.

12/9/2014 

ت في ؤحاهب مخمامىحن وبمؽاسهت حناملىاطى مً عػذد معحرة اهطللذ  بلػحن، كٍش

، اعػىفشيا لذ الجذاس  ؤدي مما إلاتحخلاٌ، كىاث مؼ مىاحهاث وكػذ تحُث اعػاٌص

هما  وكامذ املذمؼ اعغاص اظخيؽاق حشاء باإلخخىاق مً املىاطىحن غذد بـابت بلى

، واملخمامً  58اتحخجضث جلً اعلىاث املىاطً ظلُمان ًاظحن بشهاط، 
ً
غاما

، ملذة تحىالي  21يي اؼُل هىذ، اعبلجُ
ً
اظاغاث كبل بخلاء ظبُلهما. 3غاما

  12/9/2014 

 وػلحن، بلذة في ؤحاهب مخمامىحن وبمؽاسهت املىاطىحن مً عػذد معحرة اهطللذ

، اعػىفشيا لذ الجذاس  ؤدي مما إلاتحخلاٌ، كىاث مؼ مىاحهاث وكػذ تحُث اعػاٌص

ا.املذمؼ اعغاص اظخيؽاق ءحشا بخخىاق بحاالث مً املىاطىحن غذد بـابت بلى

ا

12/9/2014 

ت في املىاطىحن مً عػذد معحرة اهطللذ ا ـالح، اعىبي كٍش
ً
مفادسة  غلى اتحخجاحا

ؼ بظدُطاهُت، عفالح ألاساض ي  مما إلاتحخلاٌ، كىاث مؼ مىاحهاث وكػذ تحُث مؽاَس

املعُل  اظخيؽاق حشاء اخخىاق بحاالث مً املخظاهٍشً غذد بـابت بلى ؤدي

  علذمىع.
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19/9/2014 

ؤـِب املىاطً ؤؼشف ؤبى ستحمت، واغخلل مخمامىان، بػذ كمؼ كىاث لاتحخلاٌ  

ت بلػحن ألاظبىغُت اععلمُت املىاهمت لجذاس اعففل  إلاظشائُلي معحرة كٍش

اعػىفشي، ومفادسة ألاساض ي، بلى حاهب اـابت اعػؽشاث باالخخىاق هدُجت 

 اظخيؽاكهم اعغاص املعُل علذمىع.

 19/9/2014 

اؿ املػذوي ؤـِب غؽ  ً باالخخىاق، وبجشوح طفُفت باعـش شاث املخظاهٍش

ت اعىبي ـالح،  املغلف باملطاط، بػذ كمؼ كىاث لاتحخلاٌ إلاظشائُلي معحرة كٍش

األاظبىغُت اععلمُت، املىاهمت علاظدُطان ومفادسة ألاساض ي.

ا

 19/9/2014 

اغخللذ كىاث لاتحخلاٌ مفىس صحفي ؤحىبي وؤـابذ اعػؽشاث بحاالث  

خىاق، خلاٌ مهاحمت املىاطىحن اعزًً واهىا ًادون ـلاة الجمػت في املىاطم اخ

بت مً حذاس اعمم اعػىفشي في بلذة وػلحن .تحُث امطشث كىاث  اعضساغُت اعلٍش

لاتحخلاٌ املفلحن بىابل مً كىابل اعفىث واعغاص اععام، ومىػذ املىاطىحن مً 

ي املىطلت اعغشبُت مً حعُحر مظاهشة هحى الجذاس، ما حعبب بحذور مىاحهاث ف

اعبلذة، ؤـِب خلاعها اعػؽشاث بحاالث اخخىاق، باإللافت بلى اغخلاٌ مفىس 

ت. اؤحىبي مجهٌى اعهٍى

ا

26/9/2014 

اـِب مىاطً بجشوح واعػؽشاث مً املىاطىحن واملخمامىحن لاحاهب بحاالث 

اخخىاق ازش كمؼ ظلطاث لاتحخلاٌ ملعحرة بلػحن لاظبىغُت املىاوئت علجذاس 

وغىذ  .ألاحاهب املخمامىحن مً 2 كىاث لاتحخلاٌ هما اتحخجضث لاظدُطان ،و

ت وجىحهها ـىب لاساض ي املفادسة اغترلها حىىد  خشوج املعحرة مً اعلٍش

اؿ املػذوي وكىابل اعفىث واعغاص.  الاتحخلاٌ باعـش

ا

26/9/2014 

كمػذ كىاث لاتحخلاٌ معحرة اعىبي ـالح لاظبىغُت املىاهمت علجذاس 

ت باججاه لاساض ي ولاا ظدُطان، واعتي اهطللذ مً ظاتحت اعؽهذاء وظط اعلٍش

ا.املفادسة 

 

 قلقيليت

5/9/2014 

ت في ؤحاهب مخمامىحن وبمؽاسهت املىاطىحن مً معحرة اهطللذ  كذوم، هفش كٍش

ت، اعؽشقي املذخل بغلاق اتحخجاحا اظخمشاس  كىاث ؤطللذ ألازش وغلى عللٍش

 ملىػهم باملعحرة املؽاسهحن باججاه علذمىع عُلامل واعغاص اعفىث كىابل إلاتحخلاٌ

ٌا مً ى  حمػت، محمىد محمذ :املىاطً حشح بلى ؤدي مما املغلم، املذخل بلى اعـى

ذ: املىاطً وبـابت  في غاص كىبلت اسجطام حشاء بشلىك –اؼدُىيا غاسف مٍا

ا. اعلذم

12/9/2014 

ت في ؤحاهب مخمامىحن وبمؽاسهت املىاطىحن مً معحرة اهطللذ  كذوم، هفش كٍش

ا
ً
ت، اعؽشقي املذخل بغلاق غلى اظخمشاس اتحخجاحا  كىاث ؤطللذ ألازش وغلى عللٍش

 مً ملىػهم باملعحرة املؽاسهحن باججاه املعُل علذمىع واعغاص اعفىث كىابل إلاتحخلاٌ

ٌا ى ااؼدُىي. اتحمذ ؤًىب وظام :املىاطً حشح بلى ؤدي مما املغلم، املذخل بلى اعـى

ا

19/9/2014 

ت في ؤحاهب مخمامىحن وبمؽاسهت املىاطىحن مً ةمعحرا اهطللذ  كذوم، هفش كٍش

ا
ً
ت، اعؽشقي املذخل بغلاق غلى اظخمشاس اتحخجاحا  كىاث ؤطللذ ألازش وغلى عللٍش

 مً ملىػهم باملعحرة املؽاسهحن باججاه املعُل علذمىع واعغاص اعفىث كىابل إلاتحخلاٌ

ٌا ى ااملغلم. املذخل بلى اعـى

 26/9/2014 

ت في ؤحاهب مخمامىحن وبمؽاسهت املىاطىحن مً معحرة اهطللذ  كذوم، هفش كٍش

ا
ً
ت، اعؽشقي املذخل بغلاق غلى اظخمشاس اتحخجاحا  كىاث ؤطللذ ألازش وغلى عللٍش

 مً ملىػهم باملعحرة املؽاسهحن باججاه املعُل علذمىع واعغاص اعفىث كىابل إلاتحخلاٌ

ٌا ى ااملغلم. املذخل بلى اعـى

 بيت  لحم 

5/9/2014 

ت في املىاطىحن مً عػذد معحرة اهطللذ  مفادسة اتحخجاحا غلى فىهحن، وادي كٍش

 اعغاص كىابل إلاتحخلاٌ كىاث ؤطللذ ألازش وغلى اظدُطاهُت، ألاساض ي  ألغشاك

 5 بـابت بلى ؤدي مما اغترالها، ؤزىاء املعحرة في املؽاسهحن باججاه علذمىع املعُل

اذمؼ.امل اعغاص اظخيؽاق حشاء بخخىاق بحاالث –امىاطىحن

12/9/2014 

ت في املىاطىحن مً عػذد معحرة اهطللذ ا فىهحن، وادي كٍش
ً
مفادسة  غلى اتحخجاحا

 املعُل اعغاص كىابل إلاتحخلاٌ كىاث ؤطللذ ألازش وغلى اظدُطاهُت، ألغشاك ألاساض ي

 مً غذد بـابت بلى ؤدي مما اغترالها، ؤزىاء املعحرة في باججاه املؽاسهحن علذمىع

ا.اعغاصاملعُل علذمىع اظخيؽاق حشاء بخخىاق بحاالث املىاطىحن

12/9/2014 

ت في ؤحاهب مخمامىحن وبمؽاسهت املىاطىحن مً عػذد معحرة اهطللذ  املػفشة كٍش

، الجذاس لذ بىاء  باملعحرة املؽاسهحن إلاتحخلاٌ كىاث اغترلذ ألازش وغلى اعػاٌص

ٌا مً ملىػهم ى ا.ذاسالج بىاء عفالح باملفادسة املهذدة بلى ألاساض ي اعـى

19/9/2014 

غذد هبحر مً املىاطىحن باالخخىاق في مىاحهاث مؼ كىاث لاتحخلاٌ في  ااؤـِبا 

ت اهطللذ بػذ ـلاة  ت وادي فىهحن، تحُث اغترك لاتحخلاٌ معحرة حماهحًر كٍش

 1500الجمػت ـىب محُط املذاسط جىذًذا بعُاظت لاتحخلاٌ اعشامُت ععلب 

 دوهم ماخشا.

 19/9/2014 

ت املػفشة ألاظبىغُت املىذدة بجذاس اعمم ااخلاٌ كمػذ كىاث لاتح معحرة كٍش

اعػىفشي واعخىظؼ لاظدُطاوي . تحُث مىػذ كىاث لاتحخلاٌ املؽاسهحن مً 

ٌى بلى ميان بكامت الجذاس واغخذث غليهم. ااعـى
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26/9/2014 

معحرة املػفشة لاظبىغُت املىذدة بجذاس اعمم ااكمػذ كىاث لاتحخلاٌ 

م املؽاسهحن اعػىفشي واعخىظؼ لاا ظدُطاوي. تحُث اغترلذ كىاث لاتحخلاٌ طٍش

ٌى بلى ميان بكامت الجذاس  .ومىػتهم مً اعخلذم واعـى

26/9/2014 

ت وادي  ؤـِب غذد مً املىاطىحن باالخخىاق في مىاحهاث مؼ كىاث لاتحخلاٌ بلٍش

تحُث كمػذ كىاث لاتحخلاٌ معحرة ظلمُت اهطللذ مً ؤمام مسجذ ، فىهحن

ت  ججاه ألاا ساض ي املهذدة باملفادسة في مىطلت' الخمعت واعىىِعت ' ؼشق اعلٍش

ت جىذًذا بةغلان لاتحخلاٌ غً مفادستها ألغشاك اظدُطاهُت. واغترك حىىد  اعلٍش

لاتحخلاٌ املؽاسهحن في املعحرة بةطلاق كىابل اعغاص اععام، واعفىث ما ؤدي بلى 

ابـابت غذد مً املؽاسهحن بحاالث اخخىاق.

  الخليل
 

20-9-2014 

ت ظىظُا حىىب ؼشق بلذة  كمػذ كىاث لاتحخلاٌ،  معحرة ظلمُت اهطللذ في كٍش

وغذد مً الخُام اعتي هفبها اعلمطاعبت بةصاعت املعخىطىاث والجذاساًطا،

تااملعخىطىىنا ا. غلى ؤساض ي اعلٍش

األاسكزاهُا : لاغخذاء غلى 

 بيت لحم

1/9/2014 

 مً معاتحت بسطاط، تكٍش كشب صغشوس حبل مىطلت في إلاتحخلاٌ كىاث حشفذ

ااعضساغُت. املىاطىحن ؤساض ي

ا

14/9/2014 

 غبذ حمُل محمذ علمىاطً ٌػىد صساعي حشاس سة بمفاد لاتحخلاٌ كىاث كامذ

 غذم بحجت ورعً  60 ؼاسع غلى مشوسة ؤزىاء هحاعحن بلذة ظيان اعفخاح ؼياسهت

ا.اعترخُق
ا

 رام هللا

12/9/2014 

ت كشب ؤسك شازتبح "ؼُلى "معخػمشة معخىطني مً غذد كام  حػىد جشمعػُا كٍش

ت مىاطني ملىُتها ألتحذ ا.اعلٍش

ا

 طوباس

14/9/2014 

لاتحخلاٌ إلاظشائُلي بمذاهمت ظهل اعبلُػت اعلٍشب مً غاطىف كامذ كىاث 

املضاسغحن بةخلاء وهذدث ورعً لمً مذاهماث مخىشسة في اعفترة ألاخحرة، 

جخىاحذ في املىطلت  ؤساليهم ووكف اعػمل بها وؤهه ظِخم مفادسة ؤًت آعُت

ااملزوىسة.

16/9/2014 

 صساعي حشاس طمىن، بلذة ؼشقا اعىاكػت اعبلُػت مىطلت في إلاتحخلاٌ كىاث ـادسث

 بلذة ظيان - غىدة بني كاظم محمذ حماٌ علمىاطً: ملىُخه حػىد وماجىس ههشباء

ت هجل بطاكت ـادسث هما طمىن،  بني حماٌ ظػىد :املىاطً – الجشاس ـاتحب هٍى

ا.واملاجىسا ون حعلُم املىاطً ؤي بخطاس ؤو ما ًثبذ مفادسة الجشاس اعضساعيد .غىدة

ا

 هابلض

21/9/2014 

ت ؼشقا اعىاكػت اععبؼ مىطلت في إلاتحخلاٌ كىاث حشفذ  ؤسك كطػت بىسًٍ، كٍش

ا.الخطُب فالح غاعب علمىاطً: حػىد ملىُتها صساغُت

ا

 طولكرم

22/9/2014 

 عُذ، بِذ بلذة مفشقا كشب ساغُت ضاع ألاساض ي مً معاتحت إلاتحخلاٌ كىاث حشفذ

خىنا بإشجاس واكخلػذ غذد  – ـػُذي ؤظػذ محمذ :علمىاطً ملىُتها حػىد اعٍض

ا.عُذ بِذ بلذة ظيان

ا

 اريحا

22/9/2014 

ت كشب اعضساغُت املىاطىحن ؤساض ي بلى املعخىطىحن مً مجمىغت دخلذ  غحن كٍش

حا، مذًىت اعذًىن ؼماٌ  اعشيا وكىىاث املُاه ججمُؼ بشن بخخٍشب وكامذ ؤٍس

ا.اعضساغُت

 

 شلفيت

14/9/2014 

حّشفذ كىاث لاتحخلاٌ إلاظشائُلي دوهمحن مً ألاساض ي اعضساغُت في بلذة هفل 

خىن   حػىدتحاسط, ؼمالي مذًىت ظلفُذ. هما اكخلػذ زماهُت ؤشجاس مً اعٍض

، ورعً بحجت ولؼ ؤبشاج ههشباء في  تحماد ـالح غلي محمىد علمىاطً ملىُتها

ا.املىطلت

ا

15/9/2014 

ؤساض ي  في صساعي طٍشم ؼم مً اعػامت ألاؼغاٌ وصاسة مىظفي إلاتحخلاٌ كىاث مىػذ

ت بذًا بلذة بحن اعىاكػت اعضساغُت املىاطىحن  جابػت حشافت اتحخجضث هما ـشطت، وكٍش

ا.بؽم اعطٍشم كُامها ؤزىاء علىصاسة

 

 الخليل

1/9/2014 

ملىاطىحن ؼماٌ غشب اكذم هضالء في معخىطىت "باث غحن" امللامت غلى اساض ي ا

شجشة غىب وصٍخىن في تحلٌى وادي ابى اعَشؾ حػىد  30بِذ امشغلى جلطُؼ 

اعلمىاطً تحماد حابش اعفلُبي.
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4/9/2014 

 ؼبىت الخلُل، مذًىت ؼشقا اعىاكػت اعبلػت مىطلت في إلاتحخلاٌ كىاث ـادسث

 حػىد بالخمشواث مضسوغت دوهماث 4 ؤسك معاتحتها كطػت جشوي مضسوغاث سيا

ا.حابش خمش ساؼذ: علمىاطً ملىُتها

 

ا
ً
ا:لاظدُطان زاعثا

ااغخذاءاث معخىطىحن

 القدس

1-9-2014 

يُاث مً غمشها مً تحاٌو  مجمىغت مً زلازت معخىطىحن خطف ؼابت في اعػؽٍش

غائلت غىك هللا في مىطلت اععهل بؽػفاط، لا ان غذدا مً اعؽبان جفذوا 

 .عهم واتحبطىا غملُت الخطف

21/9/2014 

اقي، مجمىغت  ياغخذ غاما،  22مً املعخىطىحن غلى املىاطً محمذ غبذ هللا اعتًر

باعلشب مً مجزعه اعيائً في حي بِذ تحىِىا، ؼمالي مذًىت اعلذط، ورعً ؤزىاء 

ا.غىدجه مً غمله، ما ؤدي بلى بـابخه بشلىك وهٍضف تحٌى اعػحن

ا

24/9/2014 

 اعطفل لىغ باعمشب اعلذط، بمذًىت اعلذًمت اعبلذة في إلاتحخلاٌ كىاث اغخذث

 مً املىاطىحن جمىً تحُث اخخطافه، ومحاوعت ظىت، 11 خاعذ اعضغل محمذ

ا.اعطفل إلاتحخلاٌ، واتحخجضث ؼشطت جذخلذ ألازش وغلى جخلُفه،

ا

26/9/2014 

ظىىاث( في بلذة ظلىان بؽيل  10دهغ معخىطً بظشائُلي اعطفل آدم اعشؼم )

 اعطفل ؤـِب تحُث، شاسوالر باعف مخػمذ كشب اعباسة لاظدُطاهُت 'بِذ ًىهازان'

ابىعىس في اعُذ.

ا

30/9/2014 

ؼلت  25حمػُت اعػاد لاظدُطاهُت غلى  ى مجمىغت مً املعخىطىحن مًاظخىل

، وتحاسة بُمىن ببلذة ظلىان، حىىب تحلىة  ظىىُت مللذظُحن،في حي وادي

بىاًاث  10ؤن املىاٌص اعتي جم لاظدُلاء غليها جخممً )  تحُث.املسجذ ألاكص ى

طىابم، وحػىد املىاٌص  4طىابم و 5مىفشدة(، مً بُنها بىاًاث بـ  وؼلم ظىىُت

عػائلاث: بُمىن، اعىشوي، ؤبى ـبُح، اعضواهشة، اعػباس ي، الخُاط، كشاغحن 

ا.واعُماوي

 الخليل

13/9/2014 

ؤكذم ؤتحذ املعخىطىحن غلى سػ غاص اعفلفل، غلى وحه اعطفلحن: غذي هاـش 

؛ ومحمذ مىشوم ا 13تحمضة بدَسغ، 
ً
، في مىطلت حي بني  11عىىاحػت، غاما

ً
غاما

مذًىت الخلُل، جحذ مشؤي مً حىىد )تحشط  في داس، وظط اعبلذة اعلذًمت

الحذود(. هلل اعطفلان بىاظطت ظُاسة خاـت بلى معدؽفى الخلُل الحيىمي، 

اتحُث كذمذ عهما اعػلاحاث اعلاصمت.

16/9/2014 

غ مىطلت كشب ظُاسجه كُادجه ؤزىاء معخىطً دهغ َى بتا اكٍى  مً علٍش

 8 هفىقا بلى ؤدي مما ؤغىام، كطُؼ ًطا، بلذة ؼشقا امللامت " .ظىظُا" معخػمشة

حن ملىُتها وحػىد منها سئوط ا.ببشاهُم وؼلُله وػمان طاعب محمذ: علمىاِطىي

18/9/2014  

 مً املعخىطىاث امللامت غلى ؤساض ي 
ً
اكخحمذ مجمىغت مً املعخىطىحن، اهطلاكا

فادسة ؼشقي مذًىت ًطا، حىىبي محافظت الخلُل، جله املىاطىحن اعفلعطُيُحن امل

ت اعىشمل.  ت في محُط كٍش  دًيُت، جحذ  ؤكام املعخىطىىناتحُث ؤزٍش
ً
طلىظا

ا.تحشاظت مؽذدة مً حِؾ لاتحخلاٌ

24/9/2014 

 بمذًىت اعلذًمت اعبلذة في اعشمُذة جل حي في املعخىطىحن مً مجمىغت كامذ

 ملىُتها وحػىد محُطها، في ظُاج وولؼ ؤسك كطػت في الحفش الخلُل، بإغماٌ

ا.كىُبي ـادق محمذ :علمىاطً

28/9/2014 

 
ت كشب ظُاسجه كُادجه ؤزىاء معخىطً دهغ  ًطا، بلذة ؼشقا اعىاكػت اعذًشاث كٍش

 وسلىك، بجشوح - بـابتها بلى ؤدي مما ظىىاث، 6 اعػمىسا باظم بظلام اعطفلت

دخلذ
ُ
ا.علػلاج املؽفى بلى ألازش غلى وؤ

 هابلض

2/9/2014 

معخىطً كبر ًىظف في مذًىت هابلغ آلداء طلىظهم  200اكخحم اهثر مً 

اعذًيُت في امليان جحذ تحشاظت امىُت مؽذدة واهذعػذ مىاحهاث في محُط اعلبر  

ابحن غؽشاث اعؽبان وكىاث لاتحخلاٌ.

ا

3/9/2014 

ت  -هاحم معخىطً، ظهش اعُىم ألاسبػاء، غذدا مً طلبت مذسظت اعلبن  اععاٍو

ت  الى املذسظت حشاء اعطلاب  وكذ لجإ املخخطلت حىىب محافظت هابلغاعثاهٍى

تحاٌو املعخىطً اكخحام وكذ  ملاتحلتهم مً كبل معخىطً اؼهش ظلاتحه بىحههم

ا.'املذسظت، وهذد باكخحام املذسظت مشة اخشي، ارا عم وعلمه اتحذ اعطلبت

ا

17/9/2014 

 اعشئِغ اعؽاسع غلى ظىت 14 الحلى غلي مفػب طلاٌ معخىطً اعطفل دهغ

اوسلىك. بجشوح بـابخه، بلى ؤدي مما ، تحىاسة، بلذة وظط

ا

17/9/2014 

سؼم مجمىغت مً املعخىطىحن الحجاسة باججاه غذد مً املىاطىحن ازىاء سغيهم 

ت بىسًٍ. الاغىام في لاساض ي اعىاكػت في الجهت اعؽشكُت مً كٍش

ا
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23/9/2014 

 ،"ًدعهاس" معخػمشة شبك إلاعخفافي اعؽاسع غلى املعخىطىحن مً مجمىغت سؼم

 سواب تحافلت في مادًت ؤلشاس بلحاق بلى ؤدي مما ظُاساث املىاطىحن، باججاه الحجاسة

ت ظيان – اعىجاس وعُذ ؤظػذ :علمىاطً ملىُتها حػىد ابىسًٍ. كٍش

 رام  هللا

4/9/2014 

 غلى املاسة املىاطىحن ظُاساث باججاه الحجاسة املعخىطىحن، مً مجمىغت سؼلذ 

م  مما اعبحرة، مذًىت ؼماٌ امللامت" بِذ بًل" معخػمشة بمحاراة شئِغاع  اعطٍش

ابشلىك. –اطاهش عطفي مىاٌ: املىاطىت بـابت بلى ؤدي

ا

11/9/2014 

 مً باعلشب املىاطىحن ظُاساث غلى الحجاسة بشؼم املعخىطىحن مً مجمىغت كام

امعخػمشة تحلمِؾ.

ا

17/9/2014 

 باججاه الحجاسة اعغشبُت، غتاملضسا كشبت كشب املعخىطىحن مً مجمىغت سؼلذ

ا.محجش في غملهم ؤزىاء في اعػماٌ مً املىاطىحن غذد

ا

23/9/2014 

 ظُاساث باججاه الحجاسة  "بًل بِذ" معخػمشة معخىطني مً مجمىغت سؼم

امخُم الجلضون. بلى املادي اعشئِغ اعؽاسع غلى املاسة املىاطىحن

ا

30/9/2014 

 ظُاساث باججاه  الحجاسة ،"بًل بِذ" معخػمشة معخىطني مً مجمىغت سؼلذ

ا.املعخػمشة كشب املاسة  املىاطىحن

 جىين

24/9/2014 

 معخػمشة ؤهلاك إلاتحخلاٌ كىاث وبحماًت املعخىطىحن مً مجمىغت اكخحمذ

(، املخلاة (تحىمؾ
ً
ت ألاعػاب وؤطللذ ظابلا ا – امليان في اعىاٍس

ً
 باألغُاد اتحخفاال

ااعيهىدًت.

 شلفيت

14/9/2014 

 تحعان واظخفضاص املىاطىحن، بني كشاوة بلذة بةكخحام املعخىطىحن مً مجمىغت كام

ت عهم جفذي تحُث ا.اعشتحُل غلى وؤحبروهم ظيان اعلٍش

 طولكرم 

17/9/2014 

 ظُاساث باججاه الحجاسة ،" مىفىدوجان" معخػمشة معخىطني مً مجمىغت سؼلذ

ا.طىعىشم –احىحن اعشئِغ غلى اعؽاسع املاسة املىاطىحن

 اريحا 

11/9/2014 

 مفشقا غلى املشج وكىد باعلشب مً محطت كام معخىطً بذهغ ازىحن مً املىاطىحن

 ؤدي مما حبر غلبت مخُم مً ًاظش وؤخُت غىلاث سمضيا فاًض :املُذ وهما اعبحش

ابشحله . بىعش ؤتحذهما بـابت الى

 الديييت ألاماكًالاعتداء على 

 القدس

1/9/2014 

 باتحاث إلاتحخلاٌ ؼشطت ماًتبح املخطشفحن املعخىطىحن مً مجمىغت اكخحمذ

ت بجىالث وكامذ املسجذ،  كىاث مىػذ ؤن بػذ ومشافله، باتحاجه في اظخفضاٍص

ٌا مً واعيعاء اعػلم معاطب طلاب إلاتحخلاٌ ااملسجذ . بلى اعذخى

ا

2/9/2014 

 باتحاث إلاتحخلاٌ ؼشطت بحماًت املخطشفحن املعخىطىحن مً مجمىغت اكخحمذ

تاظخف بجىالث وكامذ املسجذ ألاكص ى،  مىػذ هما ومشافله، باتحاجه في ضاٍص

ٌا مً املىاطىحن إلاتحخلاٌ كىاث  بطاكاث حعلُم بػذ بال املسجذ بلى اعذخى

اتهم ا. بىاباجه غلى هٍى

ا

4/9/2014 

ت في  40اكخحم هحى  معخىطً باتحاث املسجذ لاكص ى وكامىا بجىالث اظخفضاٍص

ا. مشافله هما جىاـل ظلطاث لاتحخلاٌ مىؼ اعيعاء مً دخٌى لاكص ى

ا

8/9/2014 

باتحاث  إلاتحخلاٌ ؼشطت بحماًت املخطشفحن املعخىطىحن مً مجمىغت اكخحمذ

ت بجىالث وكامىا ألاكص ى، املسجذ ا.ومشافله باتحاجه في اظخفضاٍص

ا

11/9/2014 

 املسجذ باتحاث إلاتحخلاٌ ؼشطت بحماًت املخطشفحن املعخىطىحن مً مجمىغت اكخحم

ت بجىالث وكامىا ألاكص ى، ا.ومشافله اجهباتح في اظخفضاٍص

ا

14/9/2014 

 املىاطىحن ؤمام املباسن ألاكص ى املسجذ ؤبىاب بةغلاق لاتحخلاٌ كىاث كامذ

 بةكخحام فُجلً مىؼُت املخطشف الحاخام ًشؤظهم املعخىطىحن مً وظمحذ عػذد

 ؤتحذ غلى باإلغخذاء كامذ لاتحخلاٌ مً حِؾ خاـت كىة بحاًت املسجذ باتحاث

ا.املفلحن وبظخفضاص ألاكص ى املسجذ تحشاط

ا

15/9/2014 

 باتحاث إلاتحخلاٌ ؼشطت بحماًت املخطشفحن املعخىطىحن مً مجمىغت اكخحمذ

ت بجىالث وكامىا املسجذ ألاكص ى،  كىاث اغخذث هما ومشافله، باتحاجه في اظخفضاٍص

 ؤزىاء املعخىطىحن ألتحذ اعخفذي محاوعتها مىاطىت ؤزىاء غلى باعمشب إلاتحخلاٌ

ث محاوعخه ا.املسجذ باتحاث في اعؽشب مُاه جلٍى
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16/9/2014 

املسجذ  باتحاث إلاتحخلاٌ ؼشطت بحماًت املخطشفحن املعخىطىحن مً مجمىغت اكخحم

ت بجىالث وكامىا ألاكص ى،  مً مجمىغت كامذ هما ومشافله، باتحاجه في اظخفضاٍص

خىنا ؤؼخاٌ مً غذد ؤغفان بخلطُؼ املعخىطىاث ٌا وؼشب اعٍض  باتحاث في اعىحى

ا.املسجذ

ا

17/9/2014 

 باتحاث إلاتحخلاٌ ؼشطت بحماًت املخطشفحن املعخىطىحن مً مجمىغت ذاكخحم

ت بجىالث وكامذ املسجذ ألاكص ى، ا.ومشافله باتحاجه في اظخفضاٍص

ا

21/9/2014 

 باتحاث إلاتحخلاٌ ؼشطت بحماًت املخطشفحن املعخىطىحن مً مجمىغت اكخحمذ

ت وكامذ املسجذ ألاكص ى، ا.ومشافله باتحاجه في بجىالث اظخفضاٍص

ا

22/9/2014 

 اعػعىشيا بلباظهم إلاتحخلاٌ حِؾ ومجىذاث حىىد مً مجمىغاث اكخحمذ

 وكامذ ألاكص ى، املسجذ باتحاث إلاتحخلاٌ ؼشطت بحماًت واملعخىطىحن املخطشفحن

ت بجىالث ا.ومشافله باتحاجه في اظخفضاٍص

ا

23/9/2014 

 ت( املادً واعلطاهحن والحذًذ واعغىاهمت فُفل امللً ؤبىاب) إلاتحخلاٌ كىاث ؤغللذ

 ظىت 45 غً ؤغماسهم جلل اعزًً واعؽبان اعيعاء مىػذ هما ألاكص ى، املسجذ بلى

ٌا مً  واعظهش اعفجش ألداء ـلاحي املىاطىحن غؽشاث الطش مما بلى املسجذ، اعذخى

ا.املسجذ بلى املادًت ألابىاب كشب

ا

24/9/2014 

اؿ وؤطللذ ألاكص ى، املسجذ باتحاث إلاتحخلاٌ ؼشطت اكخحمذ  املػذوي اعـش

 بحجت املىاطىحن، باججاه علذمىع املعُل واعغاص اعفىث وكىابل لف باملطاطاملغ

 – املىاطىحن مً غذد وبـابت املفلحن، مً 15 بلى اـابت ؤدي مما الحجاسة، سؼم

إلاتحخلاٌ في وكذ  كىاث هما ؤغللذ.املذمؼ اعغاص اظخيؽاق حشاء اخخىاق بحاالث

مجىغاث  اكخحمذ و ألاكص ى، املسجذ بلى املادًت ألابىاب التحم مً هفغ اعُىم

ٌا وكامذ املسجذ، باتحاث اعذاخلي ألامً وصٍش بشفلت املعخىطىحن مً  في باعخجى

ٌا هما .ومشافله باتحاجه  باتحاث اكخحام املذوي باعضيا مخىىٍشً معخىطىحن 3 تحاو

 عؽشطت وحعلُمهم لبطهم مً املسجذ تحشاط تحُث جمىً ألاكص ى، املسجذ

ا.إلاتحخلاٌ

ا

25/9/2014 

 بمذًىت اعلذًمت اعبلذة في اعؽٍشف إلابشاهُمي الحشم إلاتحخلاٌ كىاث ؤغللذ

 جمىحن بحجت بذاخله، اعفلاة ؤداء مً ومىػتهم املىاطىحن ؤمام الخلُل،

 ألاغُاد بمىاظبت الحشم داخل اعخلمىدًت اعطلىط وؤداء إلاتحخفاٌ مً املعخىطىحن

ا.اعيهىدًت
 

26/9/2014 

غام مً دخٌى  50اسهم غً مىػذ ظلطاث لاتحخلاٌ املفلحن ممً جلل اغم

اعلذط اعلذًمت علفلاة في املسجذ لاكص ى، تحُث وؽشث كىاث لاتحخلاٌ مئاث 

اعػىاـش مً اعىتحذاث الخاـت في ؼىاسع وطشكاث املذًىت وظحرث دوسٍاث ساحاعت 

وخُاعت وهفبذ املخاَسغ والحىاحض في وافت اعطشكاث املادًت علمسجذ لاكص ى 

اعُه .علحُلىعت دون دخٌى املفلحن ا

ا

26/9/2014 

اعبلذة  في اعؽٍشف إلابشاهُمي الحشم إلاتحخلاٌ حعخمش في اغلاق ال صاعذ كىاث

 بحجت بذاخله، اعفلاة ؤداء مً وجمىػهم املىاطىحن ؤمام الخلُل، بمذًىت اعلذًمت

 بمىاظبت الحشم داخل اعخلمىدًت اعطلىط مً إلاتحخفاٌ وؤداء املعخىطىحن جمىحن

ا.ألاغُاد اعيهىدًت

ا

27/9/2014 

ا املعخىطىحن ؤتحذ اكخحم
ً
 تحُث ألاكص ى، املسجذ في اعصخشة كبت ظاتحت مخىىشا

ا.إلاتحخلاٌ عؽشطت وحعلُمه لبطه مً املسجذ تحشاط جمىً

ا

27/9/2014 

  باتحاث إلاتحخلاٌ ؼشطت بحماًت املخطشفحن املعخىطىحن مً مجمىغاث اكخحمذ

ت بجىالث وكامذ ألاكص ى، املسجذ ا.ومشافله باتحاجه في اظخفضاٍص

ا

28/9/2014 

  باتحاث إلاتحخلاٌ ؼشطت بحماًت املخطشفحن املعخىطىحن مً مجمىغاث اكخحمذ

ت بجىالث وكامذ ألاكص ى، املسجذ ا.ومشافله باتحاجه في اظخفضاٍص

30/9/2014 

ا 200تحىالي  اكخحم
ً
 مخطشفا

ً
كص ى املباسن، غبر باب ظاتحاث املسجذ ألا معخىطىا

ىا بجىعت تحتى ظاتحت املسجذ ، غلى ؼيل مجمىغاث مخخاعُت، وكاماملغاسبت،

ا .املشواوي، وغادوا علخشوج مً باب اععلعلت

30/9/2014 

  باتحاث إلاتحخلاٌ ؼشطت بحماًت املخطشفحن املعخىطىحن مً مجمىغاث اكخحمذ

ت بجىالث وكامذ ألاكص ى، املسجذ اومشافله. باتحاجه في اظخفضاٍص

30/9/2014 

ف إلابشاهُمي الحشم إلاتحخـلاٌ كىاث ؤغللذ  بمذًىت اعلذًمت اعبلذة يف اعؽٍش

 جمىحن بحجت بذاخله، اعفلاة ؤداء مً هم جمىؼ و املىاطىحن ؤمام  الخلُل،

 بمىاظبت الحشم داخل اعخلمىدًت  اعطلىط وؤداء إلاتحخفاٌ مً املعخىطىحن

 اعيهىدًت ألاغُاد

امخططاث ووحداث اشتيطاهيت : رابعا 

 القدس

4-9-2014 

وتحذة ظىىُت  2500بىاء غلى ًت اعلذط ـادكذ لجىت اعخخطُط واعبىاء في بلذ

 .تفي اعلذط اعؽشكُر حي اععىاتحشة في مىطلت حبل املىبغلى ؤساض ي 

ا

ا
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