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

، هبدف توثيق و فضح ادلمارسات، واخلطط والنوايا االستيطانية العدوانية يف الضفة الغربية ادلتعلقة جبدار الضم و آذار

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

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

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

 حقوقهم األساسية يف التنقل والسكن واالتصال. 

لية  لتغيري ىوية األراضي واالماكن الدينية كما نسلط  الضوء على احملاولة ادلتواصلة لسلطات اإلحتالل اإلسرائي

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

 تلويث البيئة الفلسطينية مبخلفات ادلصانع ومياه الصرف الصحي للمستوطنني.

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

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

 القوانني واألعراف الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان.

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

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

 الساحة الفلسطينية.

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

 

المنصرم، حيث بلغ عدد  2115 آذاررصد مركز المعلومات في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان االنتهاكات االسرائيلية لشهر 

ائيلي نفذته قوات االحتالل والمستوطنين لتعكس بذلك سياسة العداء والحقد االسر  انتهاك( 249االسرائيلية )االنتهاكات 

  -:االنتهاكاتالمتجذر التي تالحق الفلسطيني اينما حل، ومن ابرز 

 
ا
 لاحتالل قواث اهتهاماث : اول

 

  الهدم عملياث أ:

يف  عملية ىدم( 28) -عملية ىدم  توزعت على : (27)الشهر ادلاضي خاللاليت نفذهتا قوات االحتالل  بلغ رلموع عمليات اذلدم
 ( يف ارحيا وعملية ىدم واحدة يف مدينة طولكرم .11( يف القدس،  و)17جنني، )يف ( 4نابلس،)  (يف12) طوباس ،

 الهدم اخطازاث ب:

اخلليل،  و  ( إخطار يف21) :توزعت على باذلدم أو وقف البناء ( منزل ومنشأة06) ما يقرب عن يف الوقت ذاتو أخطرت قوات االحتالل
يف  ( يف طولكرم واخطارًا واحداً 2( يف قلقيلية، و)4ومثيلها يف نابلس،  و)  ( يف بيت حلم،8(يف طوباس،  و)7و) ،يف القدس (9)

 .سلفيت

  الشعبي الحساك مظيراث على ث:لاعتداء

مسريات احلراك الشعيب األسبوعية ( اطفال جراء اعتداء جيش االحتالل على  7(مواطنًا من بينهم ) 25)إصابة كشف التقرير عن 
، حيث قمعت قوات  ادلئات حباالت االختناق جراء استنشاق الغاز ادلسيل للدموع ، باالضافة الصابةادلناىضة للجدار واالستيطان

 ( مسرية خالل الشهر ادلاضي.72االحتالل ضلو )

  لاطتيطاهيت والوحداث املخططاث ث:

القدس،  كما وصادقت على ( وحدة سكنية جديدة يف مستوطنة "راموت" مشال 249صادقت حكومة االحتالل االسرائيلية على بناء )

  اقامة حي جديد يف مستوطنة بيتار عليت، باالضافة لقيام قوات االحتالل بنصب  كرفانان على االراضي اجملرفة يف كيسان ببيت حلم .
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:
ا
 املظتوطىين  اهتهاماث جاهيا

 واملمتلهاث املواطىين على املظتوطىين اعتداءاث أ:

( اعتداء نفذىا ادلستوطنون  حبق  ادلواطنني العزل 44)  ى ادلواطنني وشلتلكاهتم خالل الشهر ادلنصرمبلغ عدد اعتداءات ادلستوطنني عل
( اطفال: وىم رلد ابو مشسية 8صلمت عنها من بينها ) إصابة  (18وشلتلكاهتم ، ويف تفاصيل ىذه االعتداءات يذكر التقرير ان حوايل  )

( اطفال يف البلدة القدمية  6لوان، كما واعتدت رلموعة من ادلستوطنني بالضرب على )(عام من حي س13( عام، امحد ابو مشسية )15)
( عام  وايهاب ابو رميلة 13( والطفل امحد الرجيب )14( عام، وامساعيل زلارمة )13( عام ، ونزار غلمة ) 15وىم: الطفلة اية جابر ) 

قها باحلجارة من قبل احد ادلستوطنني شرق بلدة يطا . ويضيف سنوات (  جراء رش 6(عام ، ىذا واصيبت  الطفلة سجود عوض)14)
 التقرير اىل قيام ادلستوطنني باعمال عربدة متثلت برشق احلجارة باجتاه سيارات ادلواطنني ادلارة واطالق النار عشوائيا جتاىهم.

 

:
ا
 لاحتالل وقواث املظتوطىين بيت مشترلت اهتهاماث جالثا

 

 ولاشجاز لازاض ي على لاعتداء أ:

( نفذىا ادلستوطنون حبق االرض الفلسطينية  نتج عنها قلع واحلاق االضرر حبوايل 41سجل التقرير ما يقرب عن )، يف ذات االطار  
( شجرة زيتون يف بلدة ترمسعيا،  وقريوت، واخلضر  باالضافة اىل  منع ادلواطنني من الوصول اىل اراضيهم . ىذا وقامت قوات 177)

(  شجرة زيتون يف قرى تعنك، سامل، ورلدل بين فاضل، 1161(اعتداء صلم عنها اقتالع واحلاق اضرار  مبا يزيد عن )41)االحتالل ب 
دومنات قرب كريات اربع، باالضافة اىل تسليم  8وعقربا، باالضافة اىل جتريف مساحات واسعة من اراضي كيسان يف بيت حلم وجتريف ضلو 

 وزراعية يف منطقة سعري حبجة اهنا اراضي دولة. اخطارات اخالء الراضي كسنية 6
 

  الديييت ولامالً املقدطاث على لاعتداء ب:

( 72مثة )التقرير من جهة اخرى يشري التقرير اىل ان ادلقدسات  االسالمية مل تفلت ىي األخرى من عقال ىذه االعتداءات، فبحسب 
قام ادلستوطنون خالذلا   عملية اقتحام للمسجد األقصى ادلبارك( 21لدينية متثلت بـــــــــ )اعتداء  قام هبا ادلستوطنون على ادلقدسات واالماكن ا

جبوالت استفزازية يف باحات ادلسجد ومرافقو حتت محاية وحراسة قوات االحتالل، كما وشهد  احلرم االبراىيمي الشريف يف مدينة اخلليل  
 غدور ليربمان.زيارة استفزازية لوزير اخلارجية االسرائيلي افي
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 (2115  آذار)النوع وجهة التنفيذ رلموع االنتهاكات اإلسرائيلية حسب ( 1جدول )

 املجموع اهتهاماث مظتوطىين اهتهاماث جيش هوع لاهتهاك جهت التىفير

 

 

 جيش لاحتالل 

 

 72 - 72 غملُاث الهضم

 61 - 66 ازُاعاث الهضم

 23 - 23 مؿحراث الخغن الكػبي

 44 44 - الاغخضاء غلى املىاَىحن  وممخلياتهم املظتوطىين

 

اهتهاماث مشترلت بين 

 املظتوطىين والجيش
 

 الاغخضاء غلى الاعاض ي والاشجاع
 

15 14 29 

 21 21 - الضًيُت الاماهً

 249 79 171 املجموع -
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  التوش   اليظبي لالهتهاماث لاطسائيليت حظب الىوع
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 انتهاكات قىات االحتاللاوالً: 

 عملياث الهدم أ:  

 

 خؿب املدافظاث  آطاع  غملُا ث الهضم زالٌ قهغ( 2حضٌو )

 عدد عملياث الهدم  املحافظت 

 28 َىباؽ

 12 هابلـ

 4 حىحن

 17 اللضؽ

دا  10 اٍع

 1 َىلىغم

 72 املجموع 
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 ب: اخطازاث الهدم

 

 خؿب املدافظاث  آطاعزالٌ قهغ  ازُاعاث الهضم( 3حضٌو )

 املحافظت مجموع لاخطازاث 

 َىباؽ 7

 َىلىغم 2

 هابلـ 8

 كللُلُت 4

 ؾلفُذ 1

 اللضؽ 9

 بِذ لخم 8

 الخلُل 21

 املجموع 61
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 : لاعتداء على املظيراث ث

 

 حسب احملافظة إصابات( توزيع االعتداءات على ادلسريات وما صلم عنها من 4جدول )

 عدد الجسحى  عدد املظيراث املحافظت

 19 5 كللُلُت

 4 11 عام هللا

 1 4 بِذ لخم

 1 3 الخلُل

 32 32 املجموع 

 

 

 

 

 املخططاث والوحداث لاطتيطاهيتث: 

( وحدة سكنية جديدة يف مستوطنة "راموت" مشال القدس،  كما وصادقت على 249صادقت حكومة االحتالل االسرائيلية على بناء )

  ام قوات االحتالل بنصب  كرفانان على االراضي اجملرفة يف كيسان ببيت حلم .اقامة حي جديد يف مستوطنة بيتار عليت، باالضافة لقي
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 اعتداءاث املظتوطىينجاهيا :

 على املواطىين واملمتلهاثاعتداءاث املظتوطىين أ: 

 اعتداءات ادلستوطنني وما صلم عنها من أضرار على احملافظات ( توزيع 5جدول )

 ابغػ الاغخضاءاث ناباثمجمىع لا  مجمىع الاغخضاءاث  املدافظت 

سيارات على الطريق  3رشق سيارات ادلواطنني باحلجارة وحتطيم زجاج  - 3 حىحن
 نابلس. –جنني 

اقتحام اراضي ادلواطنني والعبث هبا، اطالق النار بشكل عشوائي، رشق  1 11 هابلـ
 سيارات ادلواطنني باحلجارة، دىس قطيع اغنام ونفوق عدد منها .

رشق سيارات ادلواطنني باحلجارة على مفارق الطرق، اطالق النار بشكل  1 8 عام هللا
 عشوائي.

االعتداء بالضرب على مسن وعدد اخر من ادلواطنني، االستيالء بالقوة على  7 6 اللضؽ
 منازل وزلاولة اخالءىا.

 رشق سيارات ادلواطنني باحلجارة، اطالق النار بشكل عشوائي. - 2 بِذ لخم

االعتداء بالضرب على عدد من ادلواطنني خاصة االطفال، ورشق سيارات  8 13 الخلُل
 ادلواطنني باحلجارة واحلاق اضرار مادية هبا.

 رشق احلجارة على ادلواطنني. - 1 ؾلفُذ 

 اطالق النار على مواطن واصابتو بشكل مباشر. 1 1 كللُلُت

  81 44 املجمىع 
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: اعتداءاث مشترلت بين امل
ا
 ظتوطىين وقواث لاحتاللجالثا

 

 حظب جهت التىفير لاعتداء على لازضأ: 

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

ىحن الاهتهاواث ابغػ  اغخضاءاث حِل املدافظت   ابغػ الاهتهاواث اغخضاءاث مؿخَى

 - - .اشجار زيتون يف تعنك 11اقتالع  1 حىحن

شجرة يف نابلس، اقتالع  311اقتالع  5 ـهابل
شجرة يف رلدل بين فاضل،  311

 .شجرة يف كفر عطايا 311اقتالع 

اضرام النار يف اشجار الزيتون قرب  7
اشجار  7مستوطنة عيلي شلا ادى التالف 

 .شجرة يف بورين 61زيتون، تقطيع واتالف 
اراضي يف العيسوية، جتريف جتريف  2 اللضؽ

 م شعفاطاراضي قرب سلي
اقتحام اراضي ادلواطنني يف البقعة قرب  1

 سلماس.
اخطارات الراضي يف منطقة سعري،  6 4 الخلُل

 .جتريف اراضي يف زليط كريات اربع
اقتحام ارض قرب نيجهوت الواقعة على  1

 اراضي دورا وزراعتها باشجار الزيتون.
شجرة زيتون قرب بؤرة عادي  61اقتالع  4 - - عام هللا

لى اراضي ترمسعيا اقتحام اراضي عاد ع
 ادلواطنني الزراعية يف بورقة.

 شتلة زيتون بالقرب من اخلضر. 51اقتالع  1 يف اخلضر.جتريف قرب كيسان، جتريف  3 بِذ لخم

 82 - 84 - 

 

 

 ب: لاعتداء على املقدطاث ولامالً الديييت 

( 72مثة )التقرير تفلت ىي األخرى من عقال ىذه االعتداءات، فبحسب من جهة اخرى يشري التقرير اىل ان ادلقدسات  االسالمية مل 
قام ادلستوطنون خالذلا   عملية اقتحام للمسجد األقصى ادلبارك( 21اعتداء  قام هبا ادلستوطنون على ادلقدسات واالماكن الدينية متثلت بـــــــــ )

قوات االحتالل، كما وشهد  احلرم االبراىيمي الشريف يف مدينة اخلليل   جبوالت استفزازية يف باحات ادلسجد ومرافقو حتت محاية وحراسة
 زيارة استفزازية لوزير اخلارجية االسرائيلي افيغدور ليربمان.
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 جفاصيل لاهتهاماث لاطسائيليت

 حظب التصييف السئيس ي خالل شهس

 2015مً العام  آذاز 
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 :
ا
  لاهتهاماث قواث لاحتالأول

 

 أ: عملياث الهدم 

 جىين

11/3/2015 

ت في لاوكاء كُض قاٌل مهىؼ لاؾغائُلي، الاخخالٌ حغافاث هضمذ ػت كٍغ  بَغ

 350 بمؿاخت حىحن غغب حىىب والخىؾؼ الًم حضاع زلف الىاكػت الكغكُت

 .بذجت غضم الترزُو حػىص ملىُخه للمىاًَ حبر غىى كبها متر

 

11/3/2015 

ت في ػعاغُت ميكأث ، لاؾغائُلي الاخخالٌ حغافاث هضمذ  غغب حىىب ػبضة كٍغ

 .هباف ؤبى مُغ ولُض للمىاًَ حػىص حىحن،

 

24/3/2015 

ت في اؾدىاصي وحضاع اعجىاػي  مُاه بئر الاؾغائُلي الاخخالٌ ؾلُاث هضمذ  كٍغ

 .حىحن مدافظت في حػىً

 

 طلفيت

31/3/2015 

ت خاعؽ مغؿ لت للؿُاعاث بذجت هضمذ كىاث الاخخالٌ كغب املفغق الغغبي للٍغ

 غضم الترزُو حػىص للمىاًَ: فاصي خؿً ؾلُمان.

 

 طوباض

18/3/2015 

ميكاة ومجٌز في زغبت مىدٌى بمدافظت  27 لاؾغائُلي الاخخالٌ كىاث هضمذ

َىباؽ والاغىاع الكمالُت بذجت غضم الترزُو حػىص ملىُتها للمىاَىحن: خؿً 

اعاث، مدمض غلي اؾمغ بكاعاث، اقغف خؿحن بكاعاث، مدمىص غلي بك

 بكاعاث.

18/3/2015 

هضمذ ؾلُاث الاخخالٌ ) بغهـ( في مىُلت الخضًضًت بمدافظت َىباؽ 

والاغىاع الكمالُت بذجت غضم الترزُو حػىص ملىُتها للمىاًَ : اخمض غبض هللا 

 خافظ بني غىصة.

 

 هابلع 

31/3/2015 

بلضة بِذ  هضمذ ؾلُاث الاخخالٌ في مىُلت الجػىاهت كغب َاها الىاكػت قغق 

خظائغ ماقُت حػىص ملىُتها ملىاَىحن مً غائلتي خىني  4زُام ؾىىُت ة  8فىعًٍ 

 وابى خُِ. 

 

 طولنسم 

9/3/2015 

ٌ  الاخخالٌ حغافاث هضمذ  في جغزُو صون  البىاء بذجت فلؿُُني كاض ي مجز

ت ٌ  َىلىغم، قماٌ الجاعوقُت كٍغ  الاوكاء كُض والثالث َابلحن مً مالف املجز

 .مغبؼ متر 120 مً ًلاعب ما اليلُت همؿاخخ وجبلغ

 

 ازيحا

6/3/2015 

 كغب الىاكػت هغػلُت غحن زغبت مىُلت في الاؾغائُلي الاخخالٌ كىاث هضمذ

ت دا مدافظت في الجفخلً كٍغ  بذجت والبرهؿاث، الخُام مً مبيُت مؿاهً 4 اٍع

 فًىؾ مىُت، بني فهمي غُا ػاهي، ػهحر: للمىاَىحن ملىُتها حػىص الترزُو غضم

 .مىُت بني ػصًغ ونالر مىُت، بني غُا

 

10/3/2015 

ت الجفخلً باالغىاع الكمالُت  5مجٌز و  الاخخالٌ حغافاث هضمذ بغهؿاث في كٍغ

بذجت غضم الترزُو حػىص ملىُتها للمىاَىحن: غالب صعاغمت، ابغاهُم فلها، 

  حماٌ غامغ، ًىؾف فلها، فخحي غبض هللا.  

 

 القدض

10/3/2015 

 في همساػن  حؿخسضم وؾالؾل وؤؾىاع بغهؿاث ثالثت خخالٌالا  كىاث هضمذ

ت الجىىبُت الكغكُت املىُلت ت للٍغ  .اللضؽ مدافظت في الػِؿٍى

 

10/3/2015 

هضمذ كىاث الاخخالٌ بغهؿاث في بلضة بِذ خىِىا بذجت غضم الترزُو حػىص 

 ملىُتها للمىاَىحن : مدمض هبُه ملُداث، مدمض هػابىت.

 

11/3/2015 

 مدافظت في كلىضًا مُاع بمداطاة الىاكػت املىُلت في الاخخالٌ كىاث هضمذ

 .خمض عبُؼ: للمىاًَ ملىُتها حػىص ؾُاعاث ومغؿلت بغهـ اللضؽ،

 

11/3/2015 

ت في وزُاما املاقُت لتربُت بغهؿاث الاخخالٌ، حغافاث هضمذ  بهؿا بِذ كٍغ

 .هىناملدخلت حػىص ملىُتها ملىاَىحن مً غائلت ابى صا اللضؽ غغب قماٌ

 

19/3/2015 

 الغاخل الصخف بائؼ هكً املدخلت، اللضؽ مضًىت في الاخخالٌ بلضًت هضمذ

 .املدخلت اللضؽ في الػامىص باب مىُلت في صغىا غمحر
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30/3/2015 

خىن املىاًَ مدمىص  احبرث ؾلُاث الاخخالٌ في مىُلت الخغصوب في حبل الٍؼ

ُىم والجبو والهاج بىفؿه غمغ املؿلماوي غلى هضم مجزله امليىن مً الاملى

 لضفؼ غغاماث باهظت بػض نضوع كغاع الهضم.
ً
 ججىبا

 

31/3/2015 

قلم ؾىىُت لػائلت الػباس ي في مىُلت  3هضمذ حغافاث الاخخالٌ اؾاؾاث 

 حبل املىبر .

 

31/3/2015 

لػائلت  2م80غغفت وقغفت ومسؼن( مؿاختها مذ حغافاث الاخخالٌ الاؾغائُلي )هض

ذ في حي واصي الجىػ قغق اؾىاع غمغو بااليافت ال ى بغهـ للخٌُى لػائلت ََى

 اللضؽ.   

 

 الهدم اخطازاث ب:  

 طوباض

24/3/2015 

 في لاوكاء كُض مسجض في الػمل بىكف لاؾغائُلي الاخخالٌ ؾلُاث ؤزُغث

ت  .َىباؽ مدافظت في هغصال كٍغ

 

25/3/2015 

ت كغب الاخخالٌ كىاث ؾلمذ  وخظائغ املؿاهً مً 2 بهضم بزُاعاث بغصله، كٍغ

 .همُل غمغو  وؤخمض عقاًض، غىاص مدمىص للمىاَىحن ملىُتها حػىص لألغىام

 

25/3/2015 

ت قغق  الىاكػت الجضٌػت زالذ مىُلت في لاؾغائُلي الاخخالٌ كىاث ؾلمذ  كٍغ

 غبض زالض:  للمىاَىحن ملىُخه حػىص مجزلحن في الػمل بىكف بزُاعاث غاَىف،

 .غىصة بني فُاى زًغ توحمػ غىصة، بني ًاؾحن هللا

 

25/3/2015 

ت في الاخخالٌ كىاث ؾلمذ  ملىُتها حػىص بغهؿاث بةزالء بزُاعاث بغصله، كٍغ

 .خماًل غمغو  وؤخمض عقاًضة، غىاص مدمض:  للمىاَىحن

 

 طولنسم

8/3/2015 

ٌ  مً 2 بهضم بزُاعاث لاؾغائُلي الاخخالٌ كىاث ؾلمذ ت في املىاػ  كٍغ

 ومهُفى الكىلي، ؾػُض الغخُم غبض هفاح: مً ليل ملىُتها حػىص الجاعوقُت

 .كػضان مهُفى خىمذ

 

 

 

 

 هابلع

9/3/2015 

ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ غبض هللا غلي غاعم ازُاعا بىكف اؾخهالح 

ىث بمدافظت هابلـ. ت كٍغ  اعى ػعاغُت في كٍغ

 

28/3/2015 

ت الاخخالٌ كىاث اكخدمذ  ُتػعاغ غغف بهضم بزُاعاث 7 وؾلمذ كهغي، كٍغ

 ؤخمض ببغاهُم: للمىاَىحن ملىُتها حػىص الترزُو غضم بذجت املُاه، لجمؼ وآباع

 مدمىص ؾائض خؿً، خؿحن َاعق  غىصة، ػغل مدمىص خؿً، غاصٌ ثائغ واصي،

 .خؿً الغخمً غبض وؤخمض واصي، هالٌ مهُفى واصي،

 

 قلقيليت

3/3/2015 

زُاعا بالهضم ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ مػغوف مدمض ابغاهُم ػهغان ا

 مليكإة ػعاغُت في كللُلُت.

 

19/3/2015 

ت مداٌ 3 بةزالء بزُاعاث غؼون، بلضة في الاخخالٌ كىاث ؾلمذ  كغب ججاٍع

 و كللُلُت بحن الىانل الغئِـ الكاعع بمداطاة للمدغوكاث جدؿحن مدُت

 غىصة، ؤخمض بؿام مؿاغُض، زلف مدمض: للمىاَىحن ملىُتها حػىص هابلـ،

 .بهاء وقلُله

 

 طلفيت

4/3/2015 

ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ ناًل همغ ابغاهُم ًىؾف ازُاعا بهضم ميكإة 

ت صًغ بلٍى بمدافظت ؾلفُذ .  ػعغُت في كٍغ

 

 القدض

 
1/3/2015 

 حي في" الهمىص مسُم" لبىاًت بصاعي  هضم كغاع الاخخالٌ بلضًت َىاكم غللذ 

، 18 مىظ كائمت ىاًتالب ان غلما جغزُو، صون  البىاء بذجت حغاح، الكُش
ً
 غاما

ػِل ، لاؾالمُت ألاوكاف لضائغة الخابؼ لاؾالمي الثلافي للمغهؼ وحػىص  35 فيها َو

 .غائلت

 

2/3/2015 

 بهضم ميكإة 
ً
ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاَىت آمىت غىصة ابغاهُم ػغلٌى ازُاعا

 ؾىىُت في مىُلت خؼما بمدافظت اللضؽ.

 

11/3/2015 

ٌ  مً غضص بهضم بزُاعاث لاؾغائُلي ٌالاخخال ؾلُاث ؾلمذ  والبرهؿاث املىاػ

 .الترزُو غضم بذجت كلىضًا، مُاع بمداطاة



 

 

 
14 
 

23/3/2015 

ت هضم ؤوامغ 5 الاخخالٌ بلضًت غللذ ٌ  غلى بصاٍع  غحن ؤخُاء في ؾىىُت مىاػ

 مىظ كائم وؤخضها البىاء خضًث ومنها لاوكاء كُض ماهى منها ؤًىب، وبئر اللىػة

ٌ  ؤصخاب البلضًت ذوؤمهل غاما، 45  جدذ. اللغاعاث غلى لالغتراى ًىما 30 املىاػ

ٌ  لهضم جمهُضا بزُاعاث ووػغىا ؾلىان، بلضة الجِل خغاؾت  . مىاػ

 

25/3/2015 

ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ غُض غمغ غُض بغواث ازُاعا باالزالء غً خغم 

ل بمدافظت اللضؽ.   الكاعع في مىُلت الىبي نمٍى

 

31/3/2015 

ذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ مدمىص غلي مدمىص الكُش غلي ازُاعا بهضم  ؾلم

 بغهـ ػعاعي في بلضة غىاجا . 

 

 لحم بيت

 
 ) لم يتم ذلسه في جقسيس طابق( 2/2/2015

ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ ًاؾغ غلي مدمض الخىذ ازُاعا بىكف البىاء 

 لخم . ( في مىُلت الخػامغة بمدافظت بِذ181003ًدمل الغكم )

 

 ) لم يتم ذلسه في جقسيس طابق(  18/2/2015

ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ فىػي حضاٌ ابى مدُمُض ازُاعا بىكف البىاء 

ضٌـ بمدافظت بِذ لخم.160470ًدمل الغكم )   ( في مىُلت الفٍغ

 

 ) لم يتم ذلسه في جقسيس طابق( 18/2/2015

الخػمغي ازُاعا بىكف ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ هُثم غِس ى مدمىص 

 ( في مىُلت ػغترة بمدافظت بِذ لخم .160467البىاء ًدمل الغكم )

 

 ) لم يتم ذلسه في جقسيس طابق( 25/2/2015

ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ عبحي َاٌؼ فىىن ازُاعا بىكف البىاء ًدمل 

( في بلضة هدالحن بمدافظت بِذ لخم هما ؾلمذ املىاًَ نالر 180216الغكم ) 

ً بىكف البىاء جدمل الاعكام )   (.180214،180215غلي ؾلُمان هجاحغة ازُاٍع

 

 ) لم يتم ذلسه في جقسيس طابق(26/2/2015

ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ خؿني مدمض هجاحغة ازُاعا بىكف البىاء 

 ( في بلضة هدالحن بمدافظت بِذ لخم.180213ًدمل الغكم )

 

2/3/2015 

 حػىص قلم 8 مً ميىهه مباوي ثالثت بهضم ؾغائُلي،لا  الاخخالٌ ؾلُاث ؤزُغث

ت في هجاحغة، همغ وخؿً الىُو، وؾلُم ، قياعهه نبحي خؿام -: مً ليل  كٍغ

: مً ليل ؤزغي، زمؿت في البىاء بىكف ؤزُغث فُما. لخم بِذ غغب هدالحن

 ومالً قياعهه، صاوص وببغاهُم هجاحغة، خؿني وماهغ غُاظت، ببغاهُم عبحي

 .فىىن  عبحي ومدمض عهه،قيا مدمىص

 

 

 الخليل

 
 ) لم يتم ذلسه في جقسيس طابق( 4/2/2015

ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ غلي ؾلُمان مىس ى غىُماث ازُاعا بىكف 

 ( في بلضة نىعٍف بمدافظت الخلُل.161195البىاء ًدمل الغكم ) 

 

1/3/2015 

عا بالهضم ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ غلي ؾلُمان مىس ى غىُماث ازُا

 ( في بلضة نىعٍف بمدافظت الخلُل.393307ًدمل الغكم ) 

 

3/3/2015 

ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ خؿً ابى غيهىع ازُاعا بىكف البىاء ًدمل 

 ( في بلضة خلخٌى بمدافظت الخلُل.181025الغكم )

 

15/3/2015 

بىاء ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ خمض اخمض مغوح الفغور ازُاعا بىكف ال

 ( في الخلُل.181651ًدمل الغكم )

 

23/3/2015 

 بزُاعاث 3 ؤمغ بِذ بلضة مً مىاَىحن لاؾغائُلي، الاخخالٌ ؾلُاث ؾلمذ

مىاػلهم بذجت غضم الترزُو حػىص ملىُتها  في والبىاء الػمل بىكف جلط ي

للمىاًَ غمغو قىهذ غللم، مدمض مجاهض غللم، مهىض مجاهض غللم، هما 

 بىك
ً
ف الػمل ببىاء مدل لبُؼ كُؼ غُاع الؿُاعاث حػىص ملىُتها ؾلمذ ازُاعا

  للمىاًَ: ًىؾف مدمض غللم.

 

24/3/2015 

ت في مجزلحن لهضم بزُاعاث 3 الاؾغائُلي الاخخالٌ ؾلُاث ؾلمذ  حػىص اليىم كٍغ

 املُاه لجمؼ وبئر ًاؾغ، وقلُله الغحىب، غلي ؤخمض غغفاث للمىاَىحن ملىُتها

 .الغحىب الخفُظ غبض مدمض للمىاًَ ٌػىص

 

25/3/2015 

 الىاكػت هحر ؤم مىُلت في املُاه لجمؼ بئر بهضم الاؾغائُلي الاخخالٌ كىاث ازُغث

ىت كغب  .الجبىع  مدمض للمىاًَ ٌػىص ًُا قغق  حىىب امللامت" ؾىؾُا" مؿخَى

 

25/3/2015 

تي حىبا والفسُذ  3ؾلمذ كىاث الاخخالٌ  ازُاعاث هضم ملىاَىحن مً كٍغ

حػىص ملىُتها للمىاَىحن: مدمض خىقُت، غهام مدمض  حىىب قغق ًُا

.ً  مسامغة، غلي مدمض الجباٍع

 

25/3/2015 

ؾلمذ ؾلُاث الاخخالٌ املىاًَ غاهم عقضي غاهم امغ هضم ًدمل الغكم 

 ( في بلضة بِذ واخل بمدافظت الخلُل.391868)
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26/3/2015 

مذ
ّ
ٌ  لؿخت اءوالبى الػمل بىكف بزُاعا لاؾغائُلي الاخخالٌ كىاث ؾل  في مىاػ

 ؾلُمان غلي: مً ليل ملىُتها حػىص الخلُل، مدافظت غغب نىعٍف بلضة

 غبضهللا ومدمض غىُماث، مىس ى ؾلُمان وػاهغ غىُماث، مىس ى وغِس ى مىس ى،

ىؾف نافي، خؿً  .غىُماث مىس ى ؾلُمان ومىس ى ؾالمت، مهُفى مدمض ٍو

 

 االعتداء على المسيرات:  ت

 قلقيليت

6/3/2015 

ت في ؤحاهب مخًامىحن وبمكاعهت املىاَىحن مً ؿحرةم اهُللذ  كضوم، هفغ كٍغ

 
ً
ت، الكغقي املضزل بغالق غلى اؾخمغاع اخخجاحا  مىاَىحن 3 حغح بلى ؤصي مما لللٍغ

 مدمض خىمذ،وخىمذ غانف ؾىت، 12 قدُىي  خلمي حمُل :وهم )َفل بُنهم(

 الغاػ خيكاقاؾ حغاء ازخىاق بداالث – املخظاًٍغً مً غضص وبنابت قدُىي، غلل

 .املضمؼ

 

13/3/2015 

 الى ؤصث والتي الؿلمُت كضوم هفغ مؿحرة الاؾغائُلي الاخخالٌ كىاث كمػذ

فاٌ وهم اخمض غضهان صغاؽ  2مىاَىحن بُنهم  6بنابت  غام، غاعف  13مً الَا

ض غاعف اقدُىي، مدمىص غاػي بغهم،  16مغوان غلي  غام، لُث مهُفى، مٍا

  مغاص مدمض اقدُىي.

 

20/3/2015 

كمػذ كىاث الاخخالٌ مؿحرة هفغ كضوم الاؾبىغُت وواحهذ املىاَىحن بالغنام 

مىاَىحن وهم: غهمذ اقدُىي، اًمً بغهم،  4الحي واملُاٍ مما اصي الى حغح 

اخمض ماحض حمػت، مدمض الباػ، بااليافت الى انابت غضص ازغ بداالث ازخىاق 

 هدُجت اؾخيكاق الغاػ املؿُل للضمىع.

 

27/3/2015 

كمػذ كىاث الاخخالٌ مؿحرة هفغ كضوم الاؾبىغُت خُث واحهذ املىاَىحن 

مىاَىحن وهم هانغ بغهم، خىم  3بالغنام الحي واملُاٍ مما اصي الى انابت 

 زلضون ابى زالض، مدمض ؾالم غلي .

 

30/3/2015 

فغ كضوم عفًا لالخخالٌ الاؾغائُلي واخُاءا لُىم الاعى مما اهُللذ مؿحرة في ه

فاٌ وهم مغاص اقدُىي  2مىاَىحن بُنهم  3اصي الى حغح  غام، اخمض  16مً الَا

 غام، اخمض مفُض. 17غبض الفخاح 

 

 هللا زام

6/3/2015 

 الاخخالٌ كىاث كمؼ حغاء ازخىاق بداالث املىاَىحن مً الػكغاث انِب

 هللا عام مدافظت غغب قماٌ وػلحن بلضة مً زغحذ ؾلمُت ملؿحرة لاؾغائُلي

 .والبحرة

6/3/2015 

ت بلػحن  اهُللذ مؿحرة لػضص مً املىاَىحن بمكاعهت مخًامىحن احاهب في كٍغ

يض حضاع الفهل الػىهغي خُث وكػذ مىاحهاث مؼ كىاث الاخخالٌ مما اصي 

ث ازخىاق الى انابت املىاًَ مىس ى مدمض ابى عخمت وانابت غضص ازغ بداال 

فغوؿُحن  4هدُجت اؾخيكاق الغاػ املؿُل للضمىع بااليافت الى اخخجاػ 

ل الجبرا، وؤالن فاػا.  مخًامىحن وهم واهُىا ػاهاع، فلِؿىا بِؿىاعص، ححًز

 

13/3/2015 

غام، واملىاَىت بكغي  15لاي الخمُمي، والُفلت فغح الخمُمي  املىاًَ ؤنِب 

 بػض اهُللذ التي للمؿحرة الاخخالٌ ىاثك كمؼ الخمُمي بداالث ازخىاق زالٌ

ت ؤعاض ي مً املهاصعة املىاَم نىب الجمػت نالة  غغب قماٌ نالر الىبي كٍغ

 .هللا عام مدافظت

 

13/3/2015 

 في مكاعهتهم زالٌ للضمىع املؿُل بالغاػ الازخىاق بداالث الػكغاث انِب

ً يلاؾغائُل الاخخالٌ حِل كىاث وؤمُغث ألاؾبىغُت، بلػحن مؿحرة  املخظاهٍغ

ت باللىابل  مكاعف بلى لخهل وجىغلذ باملُاٍ، املغلف املػضوي والغنام الغاٍػ

ت ٌ  بحن مً ُغغف خُث الغغبُت، الجىىبُت الجهت مً اللٍغ ٌ  املىاػ  ؤبى همغ مجز

ٌ  عخمت ٌ  بغهاٍ، وبًاص ومجز فاٌ ازخىاق في حؿبب مما الىلُضي، ؾُف ومجز  الَا

 .واليؿاء

 

13/3/2015 

املىاَىحن بداالث ازخىاق هدُجت اؾخيكاكهم الغاػ زالٌ املؿحرة  انِب غضص مً

 الاؾبىغُت التي هظمها املىاَىحن في بلضة وػلحن .

 

20/3/2015 

 املؿُل بالغاػ ازخىاق بداالث ألاحاهب واملخًامىحن املىاَىحن غكغاث ؤنِب

 .ألاؾبىغُت نالر الىبي مؿحرة الاخخالٌ كمؼ حغاء للضمىع،

 

20/3/2015 

 بالغاػ ازخىاق بداالث ألاحاهب، واملخًامىحن املىاَىحن مً الػكغاث ؤنِب

 .ألاؾبىغُت بلػحن مؿحرة في للضمىع، املؿُل

 

20/3/2015 

اهُللذ مؿحرة مً املىاَىحن واملخًامىحن الاحاهب في بلضة وػلحن يض حضاع 

الفهل الػىهغي، خُث وكػذ مىاحهاث مؼ الاخخالٌ اصث الى انابت غضص مً 

 حن بداالث ازخىاق هدُجت اؾخيكاكهم الغاػ املؿُل للضمىع.املىاَى

 

27/3/2015 

 الػكغاث إلنابت ؤصي مما نالر الىبي مؿحرة لاؾغائُلي الاخخالٌ كىاث كمػذ

 .والاؾدُُان الجضاع ملاومت هُئت ؤغماٌ مؿحر واغخلاٌ ازخىاق بداالث

27/3/2015 

 الاخخالٌ كىاث مؼك حغاء ازخىاق، بداالث املىاَىحن مً الػكغاث ؤنِب

 هللا عام مدافظت غغب قماٌ وػلحن بلضة مً زغحذ ؾلمُت ملؿحرة لاؾغائُلي

 .والبحرة



 

 

 
16 
 

 

27/3/2015 

 مؿحرة لاؾغائُلي الاخخالٌ كىاث كمؼ حغاء الػكغاث بداالث الازخىاق ؤنِب

ت  .والاؾدُُان للجضاع املىاهًت بلػحن ألاؾبىغُت كٍغ

 

 لحم بيت

6/3/2015 

 والاؾدُُان للجضاع املىاهًت ألاؾبىغُت املػهغة مؿحرة الٌالاخخ كىاث كمػذ

ٌ  مً املكاعهحن ومىػذ  .الجضاع بكامت ميان بلى الىنى

 

13/3/2015 

ت في الػاملُت الؿالم خغواث مً مخًامىحن بمكاعهت ؾلمُت مؿحرة اهُللذ  كٍغ

ىت كغب والخىؾؼ الًم الجضاع بىاء يض املػهغة  ."ؤفغاث"مؿخَى

 

13/3/2015 

ؼ اهُلل  غلى اكامت مكاَع
ً
ذ مؿحرة لػضص مً املىاَىحن كغب هِؿان اخخجاحا

اؾدُُاهُت، خُث كمػذ كىاث الاخخالٌ املؿحرة واغخضث بالًغب غلى الصخفي 

 هاوي فىىن.

 

20/3/2015 

جُت بًاص ؤؾامت الُفل ؤنِب  حىىص اغخضاء حغاء بغيىى،( غاما 13) بٍغ

 .بالًغب ألاؾبىغُت املػهغة مؿحرة في املكاعهحن غلى لاؾغائُلي الاخخالٌ

 

 الخليل

7/3/2015 

اهُللذ مؿحرة لػضص مً املىاَىحن في مىُلت زلت الػضعة الىاكػت قغق ًُا 

 غلى مهاصعة الاعاض ي وغلى الاثغ اغخضث ؾلُاث الاخخالٌ غلى 
ً
اخخجاحا

خىن.  املكاعهحن ومىػتهم مً ػعاغت اشجاع الٍؼ

 

30/3/2015 

حن في بِذ امغ في طهغي الاعى مما اصي الى اهُللذ مؿحرة لػضص مً املىاَى

ا   ؾىت . 12انابت الُفل كِـ مدمض وامل ابى ماٍع

 

30/3/2015 

ىت "  اهُللذ مؿحرة لػضص مً املىاَىحن في مىُلت الغاؽ باللغب مً مؿخَى

اث اعبؼ" اخُاءا لظهغي الاعى .    هٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 مخططاث ووحداث اطتيطاهيت ث: 

 لحم بيت

3/3/2015 

ىت في حضًض حي اكامت غلى الاؾغائُلي الاخخالٌ يىمتخ ناصكذ  بِخاع" مؿخَى

 الجهت في" ج غُلُذ بِخاع" اؾم غلُه اَلم لخم بِذ غغب حىىب" غُلُذ

ىت الغغبُت الكمالُت ت ؤعاض ي خؿاب غلى, بىاًاث زمـ هُئت غلى للمؿخَى  كٍغ

 .فىهحن واص

 

16/3/2015 

 غلى املجغفت ألاعى فىق ' هغفاها' مخىلال بِخا لاؾغائُلي، الاخخالٌ كىاث ههبذ

ت الكمالي املضزل  .غليها مهاوؼ بكامت بهضف لخم بِذ قغق  هِؿان للٍغ

 

 القدض

12/3/2015 

 غلى اللضؽ، مضًىت في الاخخالٌ لبلضًت الخابػت والبىاء الخىظُم لجىت ناصكذ 

ىت في حضًضة بؾدُُاهُت ؾىىُت وخضة 49 بىاء  قماٌ امللامت" عامىث" مؿخَى

 .اللضؽ مضًىت

 

 ثا
ً
ىحن: هُا  اغخضاءاث املؿخَى

ىحن غلى املىاَىحن ؤ:   اغخضاءاث املؿخَى

 جىين

14/3/2015 

ىحن كغب مضزل بلضة ؾُلت الظهغ مً مجمىغت عقلذ  باججاه الدجاعة املؿخَى

م غلى املاعة املىاَىحن ؾُاعاث  جدُُم بلى ؤصي مما هابلـ، – حىحن الغئِـ الٍُغ

 مضهُت، هما ك ؾُاعاث 3 ػحاج
ً
 .امىا باَالق الىاع غكىائُا

 

17/3/2015 

ىت خىمل  ىحن الظًً جىاحضوا غلى اهلاى مؿخَى عقلذ مجمىغت مً املؿخَى

 الدجاعة باججاه ؾُاعاث املىاَىحن املاعة غلى الكاعع الغئِـ حىحن 
ً
املساله ؾابلا

هابلـ مما اصي الى جدُُم ػحاج ؾُاعة مضهُت حػىص ملىُتها ملىاًَ فغاؽ  –

 هكام غُض.

 

31/3/2015 

ىت مُفىصوجان الدجاعة والؼحاحاث  ني مؿخَى عقلذ مجمىغت مً مؿخَى

 الفاعغت باججاه ؾُاعاث املىاَىحن املاعة حىىب ٌػبض.
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 هابلع

4/3/2015 

ني الىن مىعٍه الدجاعة باججاه ؾُاعاث املىاَىحن  عقلذ مجمىغت مً مؿخَى

ىت. ب مً املؿخَى  غلى الكاعع الالخفافي اللٍغ

 

9/3/2015  

ت ؾالم  ىحن املؿلخحن الى اعاض ي املىاَىحن قغق كٍغ صزلذ مجمىغت مً املؿخَى

ف مػغوف اقدُت.  واغخضث بالًغب غلى املىاًَ قٍغ

 

13/3/2015 

ىحن مً مجمىغت اكخدمذ  كبر هدى هابلـ، مضًىت ؾُاعجحن ٌؿخللىن  املؿخَى

 .ًىؾف

 

14/3/2015 

ىحن مً مجمىغت صزلذ  غلغبا بلضحي بحن ػتالىاك الػغمت مىُلت بلى املؿخَى

 .امليان في الىاع وؤَللذ وبِخا،

 

19/3/2015 

ىحن، غكغاث اكخدم  مً خماًت وؾِ هابلـ مضًىت قغقي ًىؾف كبر املؿخَى

 .الاخخالٌ حِل

 

26/3/2015 

ىت ًدؿهاع  ىحن املؿلخحن مؼعغت لتربُت الضواحً كغب مؿخَى هاحم اخض املؿخَى

ر هجل ناخب املؼعغت جدذ تهضًض حػىص ملىُتها للمىاًَ ًاؾغ غىصة هما احب

ىت ًدؿهاع، الامغ الظي حؿبب باهلالب  الؿالح غلى الخىحه بؿُاعجه الى مؿخَى

ً بالفغاع.   الكاخىت والط املؿخَى

 

26/3/2015  

ني اًخماع ثالثت مىاَىحن اثىاء عغيهم الاغىام قغق  اخخجؼ مجمىغت مً مؿخَى

 غلغبا.

 

26/3/2015 

ني ًدؿهاع ال  باججاه ؾُاعة مضهُت الخض املىاَىحن اَلم اخض مؿخَى
ً
ىاع غكىائُا

 اثىاء مغوعها بامليان.

 

26/3/2015 

ىحن مىُلت كبر ًىؾف بمضًىت هابلـ.  اكخدم مجمىغت مً املؿخَى

 

28/3/2015 

ىحن حؿخلل ؾُاعجحن مضًىت هابلـ في مداولت  اكخدم مجمىغت مً املؿخَى

 لضزٌى كبر ًىؾف.

 

30/3/2015 

ً اثىاء كُ هابلـ كغب  –اصجه ؾُاعجه غلى الكاعع الغئِـ كللُلُت صهـ مؿخَى

ت حُيؿافٍى كُُؼ اغىام مما اصي الى هفىق   . 14منها وحغح  2كٍغ

 

 هللا زام

1/3/2015 

ىت بِذ اًل قماٌ مضًىت البحرة الدجاعة  ني مؿخَى عقلذ مجمىغت مً مؿخَى

 باججاه ؾُاعاث املىاَىحن املاعة باججاه الكاعع الغئِـ.

 

2/3/2015 

ت  ىت وىزاف هكاخغ قماٌ قغق كٍغ ني مؿخَى عقلذ مجمىغت مً مؿخَى

م الغئِـ باللغب مً  الُُبت الدجاعة باججاه ؾُاعاث املىاَىحن املاعة غلى الٍُغ

ىت.  املؿخَى

 

6/3/2015 

ني مً مجمىغت عقلذ ىت مؿخَى  ؾُاعاث باججاه الدجاعة ،"بًل بِذ" مؿخَى

ىت اةبمداط الغئِـ الكاعع غلى املاعة املىاَىحن  .املؿخَى

 

5/3/2015 

ىحن مً مجمىغت اكخدمذ ت املؿخَى  وؤيغمذ هللا، عام مدافظت في املغحر كٍغ

ت باللغت الجضعان غلى هخبذ هما مضهِخحن، ؾُاعجحن في الىاع  قػاعاث الػبًر

 .للػغب مػاصًت

 

12/3/2015 

ىحن غلى حؿغ بلضة ؾلىاص الدجاعة باججاه ؾُاعاث  عقلذ مجمىغت مً املؿخَى

 اَىحن املاعة.املى 

 

18/3/2015 

ىحن مً مجمىغت عقلذ ٌ  باججاه الدجاعة ؾىجل، بلضة مضزل كغب املؿخَى  مجز

ٌ  هىافظ ػحاج جدُُم بلى ؤصي مما زلُل، صاع غِس ى عقضي: املىاًَ  .املجز

 

 

22/3/2015 

ت عاؽ هغهغ الىاع غكى  ىحن في مىُلت غحن اًىب كغب كٍغ  اَلم اخض املؿخَى
ً
ائُا

 املىُلت .اثىاء جىاحضه في 

 

22/3/2015 

ىىن  عقم ٌ  مؿخَى ت في بالدجاعة، زلُل صاع غِس ى عقضي املىاًَ مجز  كٍغ

ٌ  هىافظ ػحاج جدُُم بلى ؤصي ما ، هللا عام    مضًىت قغق  قماٌ  ؾىجل           املجز

 

 القدض

2/3/2015 

ىحن احباع ؾيان مجٌز املىاًَ ؤًىب قماؾىت في  خاولذ مجمىغت مً املؿخَى

 اح باللضؽ غلى ازالءه بهضف الاؾدُالء غلُه.حي الكُش حغ 
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7/3/2015 

ىحن مً مجمىغت اغخضث  بالًغب اللضؽ، بمضًىت اللضًمت البلضة في املؿخَى

 – بنابخه بلى ؤصي مما ؾىت، 63 اللاق مدمىص ؤخمض: املىاًَ غلى املبرح

صزل الػحن، في بغيىى
ُ
 .للػالج املكفى بلى اثغها غلى وؤ

 

13/3/2015 

ىحن مً جمىغتم اغخضث   املبرح بالًغب اللضؽ، بمضًىت الثىعي حي في املؿخَى

ض: وهما بغيىى – بنابتهما بلى ؤصي مما املىاَىحن، مً 2 غلى ل، عائض فٍغ  الٍُى

 .الؼغل بلُاؽ وخؿحن

 

14/3/2015 

ىحن مً مجمىغت اغخضث  3 غلى املبرح بالًغب اللضؽ، مضًىت في املؿخَى

فاٌ مً 2 بُنهم مىاَىحن  وعيىى بجغوح – بنابتهم بلى ؤصي مما لاء،ؤق ألَا

 حي ؾيان مً ؾىت 13 ؤخمض وقلُله ؾىت، 15 قمؿُت ؤبى غماع مجض: وهم

 .خىِىا بِذ بلضة ؾيان مً َاغت ؤبى وؤخمض اللضؽ، بمضًىت ؾلىان

 

 

16/3/2015 

ىحن مً مجمىغت خاولذ  اللضًمت البلضة في الخالضًت غلبت مىُلت في املؿخَى

ٌ  غلى باللىة ؾدُالءالا  اللضؽ، بمضًىت  ملىاًَ ملىُتها حػىص بىاًت يمً ًلؼ مجز

البذ لبن، نب غائلت مً ٌ  ؤن بذجت بةزالئه ؤصخابه َو  ملىُخه حػىص املجز

 .ليهىص

 

31/3/2015 

ىحن في حي اللغمي في البلضة اللضًمت في اللضؽ  اغخضث مجمىغت مً املؿخَى

ب اصَعـ مما اصي الى بالًغب وعف غاػ الفلفل غلى وحه املىاًَ: َاعق غال

 انابخه.

 

 بيت لحم

15/3/2015 

ني مً مجمىغت صزلذ ىت مؿخَى  الخًغ، بلضة حىىب امللامت" صاهُاٌ" مؿخَى

 حػىص منها غضصا واكخلػذ كؿِـ، غحن مىُلت في الؼعاغُت املىاَىحن ؤعاض ي بلى

 .ببغاهُم وقلُله نبُذ، ؾلُم غىى ؤخمض للمىاًَ

 

21/3/2015 

ىحن الدجاعة باججاه غضص مً املىاَىحن اثىاء غملهم عقلذ مجمىغت مً امل ؿخَى

ت هدالحن. م غلى مضزل كٍغ  في حػبُض الٍُغ

 

25/3/2015 

ىحن اثىاء كُاصجه ؾُاعجه غلى زِ  بمداطاة بلضة الخًغ  60اَلم اخض املؿخَى

فاٌ بذجت حػغيه للغقم بالدجاعة.  باججاه الَا
ً
 الىاع غكىائُا

 

 

 

 الخليل

1/3/2015 

ىت حجاي حىىب الخلُل الدجاعة عقلذ مجمىغ ىحن كغب مؿخَى ت مً املؿخَى

ىت  .باججاه ؾُاعاث املىاَىحن املاعة غلى الكاعع بمداطاة املؿخَى

 

6/3/2015 

ً اغخضي   بالًغب الخلُل، بمضًىت اللضًمت البلضة في البلػت مىُلت في مؿخَى

 في عفاملػا مضعؾت بلى جىحهها ؤثىاء ؾىت، 15 حابغ نالر آًت: الُفلت غلى

 بىؿغ بنابتها بلى ؤصي مما الخلُل، بمضًىت اللضًمت البلضة في حىًغ حبل مىُلت

صزلذ الُض، في
ُ
 .للػالج املكفى بلى بثغها غلى وؤ

 

4/3/2015 

ىحن مً مجمىغت اغخضث  اللضًمت البلضة في الابغاهُمُت املضعؾت كغب املؿخَى

 ؾىت، 13 غلمت فاًؼ هانغ هؼاع وهم ؤَفاٌ 4 غلى بالًغب الخلُل، بمضًىت

 ؤبى وبيهاب ؾىت، 13 الغحبي ؾػضي ؤخمض ؾىت، 14 مداعمت قػُب بؾماغُل

 .ؾىت 14 اعمُلت

 

10/3/2015 

 خؿً مىس ى الػامل غلى املبرح بالًغب اؾغائُلُىن، مخُغفىن  اغخضي

 .الخلُل حىىب ًُا مً( غاما44) الكىاهحن

 

14/3/2015 

ىحن مً مجمىغت اغخضث ىت كغب املؿخَى  قغق  حىىب امللامت" ُاؾىؾ" مؿخَى

 .صبابؿت بضوي  مدمىص هاوي: املىاًَ غلى بالًغب ًُا، بلضة

 

15/3/2015 

ىحن مً مجمىغت صزلذ  زلت مىُلت في الؼعاغُت املىاَىحن ؤعاض ي بلى املؿخَى

ىت كغب والىاكػت في الػضعة  واكخلػذ ًُا، بلضة قغق  امللامت" ماغىن " مؿخَى

خىن  قخلت 70 هدى  .قاهحن غائلت مً ىاَىحنمل ملىُتها وحػىص ٍػ

 

16/3/2015 

ىى ويؼ غحر مػغوفت في زؼاهاث املُاه بػض اغخالئهم  ماصة مخُغفىن  مؿخَى

 جل حي اؾُذ مجزلي املىاَىحن غماص غىوي ابى قمؿُت وابغاهُم ػغىىوي في

 .الخلُل مضًىت في الغمُضة

 

21/3/2015 

 في عيىىو  بجغوح( ؾىىاث 6) غىى ببغاهُم مدمىص سجىص الُفلت ؤنِبذ

ىحن كبل مً بالدجاعة عقلها حغاء عؤؾها، ت قغق  الُىبا زغبت في مؿخَى  كٍغ

 .الخلُل حىىب ًُا بمؿافغ الخىاوي

 

19/3/2015 

ً صهىـ  املىاًَ الخلُل، بمضًىت اللضًمت البلضة في ؾُاعجه كُاصجه ؤثىاء مؿخَى

 – بنابخه بلى ؤصي مما الخلُل، مضًىت ؾيان – اللىاؾمت الغخمً غبض ؤقغف

صزل وعيىى، بجغوح
ُ
 .     ج املكفى بلى بثغها غلى وؤ
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19/3/2015 

ىحن في البلضة اللضًمت اؾغة املىاًَ هُثم اللُمغي  هاحم مجمىغت مً املؿخَى

  اثىاء جىكفها امام مجزله وكامىا بخدُُم ػحاج الؿُاعة.

 

26/3/2015 

ىحن الدجاعة باججاه املىاَىحن في قاعع ا لكاللت عقلذ مجمىغت مً املؿخَى

 بالبلضة اللضًمت في الخلُل.

 

 

28/3/2015 

ىت هغمئُل  ىحن كغب ام الخحر الىاكػت كغب مؿخَى اخخجؼ مجمىغت مً املؿخَى

 املىاًَ حبر الهظلحن وهجله.

 

28/3/2015 

ني باث غحن الدجاعة باججاه املىاًَ مدمض غبض  عقلذ مجمىغت مً مؿخَى

عاغُت في مىُلت ابى الَغل الخابػت الخمُض حابغ وهجله اثىاء غملهما باعيهما الؼ 

 لبلضة بِذ امغ.

 

29/3/2015 

ىحن في البلضة اللضًمت غضصام مً املداٌ  هاحمذ مجمىغت مً املؿخَى

ت مػغويت غلى ابىاب املدالث. ت وهؿغث اواوي فساٍع  الخجاٍع

 

 طلفيت

26/3/2015 

ىحن الدجاعة باججاه ؾُاعاث املىاَىحن املاعة  كغب عقلذ مجمىغت مً املؿخَى

 مفغق هفغ الضًً بمدافظت ؾلفُذ.

 

 قلقيليت

30/3/2015 

 باججاه 
ً
ت حُذ الىاع غكىائُا ىحن كغب مفغق كٍغ اَللذ مجمىغت مً املؿخَى

 املىاًَ هاصع ًىؾف شخاصة مما اصي الى انابخه بجغوح.
 

 :
ا
 اعتداءاث مشترلت بين قواث لاحتالل واملظتوطىينجالثا

 ألاعىالاغخضاء غلى  ؤ:

 ادلستوطنني على االرضاعتداءات 

 هابلع

9/3/2015 

ت بىعًٍ وكامىا  ىت بغازاه اعاض ي كٍغ ني مؿخَى اكخدم مجمىغت مً مؿخَى

خىن حػىص ملىُتها للمىاًَ مدمىص اخمض  60بخلُُؼ واجالف خىالي  شجغة ٍػ

 زلُل.

8/3/2015 

ىحن مً مجمىغت صزلذ ت الخابػت املىاَىحن ؤعاض ي بلى املؿخَى  ًاهىن  للٍغ

غصث غلغبا بلضة اٌقم الىاكػت  كغب ألاغىام عغيهم ؤثىاء املىاَىحن مً غضصا َو

 ."حضغىن " الاؾدُُاهُت الباعة

9/3/2015 

ىىن  اكخلؼ خىن  شجغة 44 مؿخَى " غغوٍدس ي" الاؾخُاهُت الباعة مً باللغب ٍػ

 .هابلـ مضًىت حىىب بىعًٍ غغب قماٌ الىاكػت

14/3/2015 

ني باعة حفػاث الىن  باللغب مً ًاهىن الى اعاض ي صزلذ مجمىغت مً مؿخَى

ت وكامىا بتهضًض املىاَىحن اثىاء غملهم باالعى وخاولىا َغصهم  املىاَىحن في اللٍغ

 مً الاعى.

16/3/2015 

ت  ىحن بىهب هغفاهاث غلى اعاض ي املىاَىحن كغب كٍغ كام مجمىغت مً املؿخَى

 حالىص الىاكػت غلى كمت الجبل الكمالي.

29/3/2015 

ت بىعًٍ صزلذ مجمىغت مً املؿ ىحن الى اعاض ي املىاَىحن قغق كٍغ خَى

 بمدافظت هابلـ، ولم حسجل اي ايغاع في الاعى.

30/3/2015 

ىت  خىن باللغب مً مؿخَى ىحن الىاع في اشجاع الٍؼ ايغم مجمىغت مً املؿخَى

ىث مما اصي الى اجالف  تي جلفُذ وكٍغ خىن . 7غُلي الىاكػت بحن كٍغ  ؤشجاع ٍػ

 

 بيت لحم 

29/3/2015 

ني باعة ؾُضي بىغؼ امللامت غلى اعاض ي الخًغ باكخالع كام  مجمىغت مً مؿخَى

خىن في مىُلت واصي ابى خؿً الىاكػت بحن الخًغ وخىؾان  50 قخلت ٍػ

 للمىاًَ مدمىص الؿباجحن.

 عام هللا

14/3/2015 

ىحن مً مجمىغت جىاحضث  حباعة مىُلت في املىاَىحن ؤعاض ي غلى املؿخَى

ت جغمؿػُا بلضة بحن الىاكػت  .هللا عام مدافظت فالح، في ؤبى زغبت وكٍغ

19/3/2015 

ىىن  اكخلؼ خىن  شجغة 60 مخُغفىن، مؿخَى  الباعة مً باللغب مثمغة ٍػ

 حػىص هللا عام مدافظت في جغمؿػُا ؤعاض ي غلى امللامت" غاص غاص" الاؾدُُاهُت

 .الاغغج مدمىص الخاج للمىاًَ ملىُتها

19/3/2015 

ىىن مخُغفىن  خىن مثمغة باللغب مً باعة " غاصي  60اكخلؼ مؿخَى شجغة ٍػ

غاص" الاؾدُُاهُت امللامت غلى اعاض ي جغمؿػُا حػىص ملىُتها للمىاًَ الخاج 

 مدمىص الاغغج.

23/3/2015 

ىحن غكغاث اكخدم ت املؿخَى  زؿائغ وؤلخلىا هللا عام بمدافظت هظام صًغ كٍغ

 الػىب مً ةشجغ  40 مً ؤهثر بالخىؿحرغلى واغخضوا املىاَىحن، بممخلياث

خىن   .'الخمُمي الخُُب فىػي للمىاًَ ملىُتها حػىص والتي والخحن والٍؼ

21/3/2015 

ىحن الى اعاض ي املىاَىحن الؼعاغُت الخابػت لبلضة  صزلذ مجمىغت مً املؿخَى

 جغمؿػُا واغخضث غلى املؼاعغحن اثىاء غملهم باعيهم.
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31/3/2015 

ت ب ىحن الى اعاض ي كٍغ غكت واغخضث غلى املؼاعغحن مما صزلذ مجمىغت مً املؿخَى

 انابت املىاًَ اقغف مىس ى هىابِذ.اصي الى 

 القدض

15/3/2015 

ىحن مً مجمىغت صزلذ  الىاكػت البلػت مىُلت في املىاَىحن ؤعاض ي بلى املؿخَى

ت كغب  مً غضص مؼ والدجاعة باألًضي مىاحهاث وكػذ ألاثغ وغلى مسماؽ، كٍغ

 .ألاغىام عغاة مً املىاَىحن

 

 الخليل

28/3/2015 

ىى ؤكضم ىت مؿخَى  شجغة 1200 اكخالع غلى الكُىر بلضة قغق " ؤنفغ" مؿخَى

خىن   .الىانلت مىُلت في باليامل وزلػها الىبحرة ألاشجاع بػٌ وجضمحر ٍػ

30/3/2015 

ت فلُلِـ كغب  ىحن الى كُػت اعى جابػت للٍغ صزلذ مجمىغت مً املؿخَى

خىن في م  داولت الاؾدُالء غليها.هُجهىث وكامذ بؼاعاغتها باشجاع الٍؼ

 

 جىين

 
24/3/2015  

خىن  ؤشجاع 10 لاؾغائُلي الاخخالٌ كىاث اكخلػذ ت في ٍػ  ملىُتها حػىص حػىً كٍغ

ىص، ناصق الغخمً غبض: للمىاَىحن  .ؾلُمان وهجله الٍؼ

 

 على االرض اجليشاعتداءات 

 هابلع

9/3/2015 

ىاَىحن في مىُلت صوهم مً اعاض ي امل 100حغفذ كىاث الاخخالٌ مؿاخت خىالي 

ىت " الىن مىعٍه" مما  ت ؾالم كغب الكاعع املاصي ملؿخَى اللخف الخابػت للٍغ

شجغة حػىص ملىُتها للمىاَىحن: مدمض اقدُت، غلاب  300اصي الى اكخالع 

 خمضان، اخمض خمضان، باؾل اقدُت، غثمان اقدُت، مدمىص اقدُت.

 

18/3/2015 

خىن، شجغة 300 ًلاعب ما لاؾغائُلي، الاخخالٌ آلُاث اكخلػذ  آالف وصمغث ٍػ

ت الؿالؾل مً ألامخاع ت في الدجٍغ  وحػىص هابلـ، حىىب فايل بني مجضٌ كٍغ

 .ؤخمض وبكاع الخُُب ماهغ للمىاَىحن ملىُتها

 

19/3/2015 

 في والىاكػت غلغبا لبلضة الخابػت غُاًا هفغ مىُلت في الاخخالٌ كىاث حغفذ

 اكخالع بلى ؤصي مما الؼعاغُت، املىاَىحن ض يؤعا مً مؿاخاث منها، الغغبُت الجهت

خىن  شجغة 300 هدى ت الؿالؾل مً 5000 هدى وجضمحر مثمغة، ٍػ  حػىص الدجٍغ

 .ؤخمض هللا غبض وبكاع زُُب، الغئوف غبض ماهغ للمىاَىحن ملىُتها

 

20/3/2015 

ت الخابػت ألاعاض ي مً مؿاخت الاخخالٌ كىاث حغفذ  هابلـ مدافظت في ًخما للٍغ

ىت ؼلخىؾُ ت ؤعاض ي غلى امللامت" عخالُم" مؿخَى  .اللٍغ

 

 القدض

10/3/2015 

ت ؾيان ؤعاض ي مً واؾػت مؿاخاث بخجٍغف الاخخالٌ كىاث كامذ  كٍغ

ت، غق  الػِؿٍى ٌ  الؿيان ٌؿخسضمها جغابُت َو   الى للىنى
ً
ؤعاييهم وطلً جمهُضا

تالكا مدمض  ، حػىص ملىُت الاعاض ي للمىاَىحن:مت خضًلت بحن حي الُىع والػِؿٍى

 غبُض، هجُب غبُض، امجض غبُض.

 

11/3/2015 

ت في املىاَىحن ؤعاض ي مً مؿاخت بخجٍغف لاؾغائُلي الاخخالٌ كىاث كامذ   كٍغ

ت ت الُىع  حي بحن خضًلت كامت ال ملهاصعتها جمهُضا الػِؿٍى ت، وكٍغ  الػِؿٍى

 غبُض، مدمض هجُب غبُض، غُا مدمض: للمىاَىحن الاعاض ي، ملىُت وحػىص

 .مجضؤ وقلُله

 

24/3/2015 

 اللضؽ، بمضًىت قػفاٍ مسُم كغب ألاعاض ي مً مؿاخت الاخخالٌ كىاث حغفذ

 .اليكاقُبي غائلت مً ملىاَىحن ملىُتها حػىص

 

 لحم بيت

9/3/2015 

ت كغب الاخخالٌ كىاث حغفذ  مدافظت في جلىع بلضة حىىب الىاكػت هِؿان كٍغ

 .الؼعاغُت َىحناملىا ؤعاض ي مً صوهم 500 بىدى جلضع مؿاخت لخم، بِذ

 

9/3/2015 

 في لخم بِذ حىىب الخًغ بلضة في ؤعاى بخجٍغف الاخخالٌ، حغافاث قغغذ

 وخضاث بكامت بهضف البلضة، حىىب'  مدمضًً وؤم ،'املػص ي باًَ' مىُلتي

بخحن اؾدُُاهِخحن باعجحن لخىؾُؼ حضًضة اؾدُُاهُت  .املىكؼ مً كٍغ

 

11/3/2015 

ت ؤعاض ي مً صوهم 600 ملهاصعة لاؾغائُلي الاخخالٌ ؾلُاث جسُِ  هِؿان كٍغ

 الى لُهل" غخهُىن  غىف" ججمؼ لخىؾُؼ الهاصف الاؾدُُاوي املكغوع يمً

 .الىبري  اللضؽ" مسُِ يمً املُذ، البدغ قىاَئ

 

 الخليل

19/3/2015 

 مؿاختها جبلغ وػعاغُت ؾياهُت ؤعاض ي بةزالء ازُاعاث 6 الاخخالٌ كىاث ؾلمذ

 مضًىت قماٌ ؾػحر واص مىُلت في صولت، ؤعاض ي ؤنها بذجت صوهم 36 كغابت

 .الخلُل
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19/3/2015 

ت لبلضة الخابػت مػاٌ مىُلت في الاخخالٌ كىاث كامذ  كغب والىاكػت الظاهٍغ

ىت ت، بلضة حىىب امللامت" جِىت"مؿخَى خىن، شجغة 150 هدى بلُؼ الظاهٍغ  ٍػ

ت بمىاص حظوع  عقذ هما زغي، مغة بهباتها غضم لًمان هُماٍو
ُ
 ؤنها بذجت ؤ

 .الُل ههاع ببغاهُم آصم: للمىاًَ ملىُتها وحػىص صولت، ؤعاض ي

 

20/3/2015 

 صوهماث 8 هدى مؿاختها ؤعى كُػت في الخجٍغف بإغماٌ الاخخالٌ كىاث قغغذ

ىت مدُِ في اث" مؿخَى  بهضف الخلُل، بمضًىت اللضًمت البلضة في" ؤعبؼ هٍغ

 .حابغ غمغ الخافظ غبض: للمىاًَ اؤلغى ملىُت وحػىص جىؾُػها،

 

23/3/2015 

اث اعبؼ" في البلضة  ىت " هٍغ حغفذ كىاث الاخخالٌ كغب املضزل الكغقي ملؿخَى

 اللضًمت بمدافظت الخلُل كُػت اعى حػىص للمىاًَ غاعف حابغ.

 

 الديييت ألامالًعلى  لاعتداءب: 

 القدض

1/3/2015 

ت الاخخالٌ ب ىحن املخُغفحن وبدماًت قَغ اخاث اكخدمذ مجمىغت مً املؿخَى

ت في باخاجه ومغافله.  املسجض الاكص ى املباعن، وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ

 

2/3/2015 

ت الاخخالٌ باخاث  ىحن املخُغفحن وبدماًت قَغ اكخدمذ مجمىغت مً املؿخَى

ت في باخاجه ومغافله.  املسجض الاكص ى املباعن، وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ

 

3/3/2015 

ىا 30 اكخدم   يمً املباعن، ألاكص ى املسجض ؾاخاث املغاعبت باب غبر مؿخَى

ت مً بدغاؾت ،"الُىمي الؿُاخت بغهامج" ٌؿمى ما  .الاخخالٌ قَغ

 

4/3/2015 

ت الاخخالٌ باخاث  ىحن املخُغفحن وبدماًت قَغ اكخدمذ مجمىغت مً املؿخَى

ت في باخاجه ومغافله.  املسجض الاكص ى املباعن، وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ

 

5/3/2015 

ت الاخخالٌ باخاث اكخدمذ مجمىغت  ىحن املخُغفحن وبدماًت قَغ مً املؿخَى

ت في باخاجه ومغافله.  املسجض الاكص ى املباعن، وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ

 

7/3/2015 

ىحن مً مجمىغاث اكخدمذ ت وبدماًت املخُغفحن املؿخَى  باخاث الاخخالٌ قَغ

ت بجىالذ وكامذ املباعن، الاكص ى املسجض  .هومغافل باخاجه في اؾخفؼاٍػ

 

 

 

9/3/2015 

ت الاخخالٌ باخاث  ىحن املخُغفحن وبدماًت قَغ اكخدمذ مجمىغت مً املؿخَى

ت في باخاجه ومغافله.  املسجض الاكص ى املباعن، وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ

 

11/3/2015 

مجمىغاث مً يباٍ وحىىص الاخخالٌ بلباؾهم الػؿىغي ومجمىغاث  اكخدمذ

ىحن  بجىالث وكامذ املباعن، الاكص ى املسجض باخاث املخُغفحن مً املؿخَى

ت  .ومغافله باخاجه في اؾخفؼاٍػ

 

12/3/2015 

ت الاخخالٌ باخاث  ىحن املخُغفحن وبدماًت قَغ اكخدمذ مجمىغت مً املؿخَى

ت في باخاجه ومغافله.  املسجض الاكص ى املباعن، وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ

 

15/3/2015 

ىحن مً مجمىغت اكخدمذ ت تبدماً املخُغفحن، املؿخَى  باخاث الاخخالٌ قَغ

ت بجىالذ وكامذ املباعن، الاكص ى املسجض  .ومغافله باخاجه في اؾخفؼاٍػ

 

16/3/2015 

ت الاخخالٌ باخاث  ىحن املخُغفحن وبدماًت قَغ اكخدمذ مجمىغت مً املؿخَى

ت في باخاجه ومغافله.  املسجض الاكص ى املباعن، وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ

 

17/3/2015 

ت الاخخالٌ باخاث  اكخدمذ مجمىغت مً ىحن املخُغفحن وبدماًت قَغ املؿخَى

ت في باخاجه ومغافله.  املسجض الاكص ى املباعن، وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ

 

18/3/2015 

ت الاخخالٌ باخاث  ىحن املخُغفحن وبدماًت قَغ اكخدمذ مجمىغت مً املؿخَى

ت في باخاجه ومغافله.  املسجض الاكص ى املباعن، وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ

 

19/3/2015 

ت الاخخالٌ باخاث  ىحن املخُغفحن وبدماًت قَغ اكخدمذ مجمىغت مً املؿخَى

ت في باخاجه ومغافله.  املسجض الاكص ى املباعن، وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ

 

22/3/2015 

ىحن مً مخُغفا 130 اكخدم  باب غبر املباعن ألاكص ى املسجض ؾاخاث املؿخَى

ُت بدغاؾت ؾاخاجه، في بجىلت وكامىا ، املغاعبت  .مكضصة قَغ

 

23/3/2015 

ت الاخخالٌ باخاث  ىحن املخُغفحن وبدماًت قَغ اكخدمذ مجمىغت مً املؿخَى

ت في باخاجه ومغافله.  املسجض الاكص ى املباعن، وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ

 

24/3/2015 

ىحن مً مجمىغت اكخدمذ ت بدماًت املخُغفحن، املؿخَى  باخاث الاخخالٌ قَغ

ت بجىالذ وكامذ باعن،امل الاكص ى املسجض  .ومغافله باخاجه في اؾخفؼاٍػ
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25/3/2015 

ىحن املخُغفحن  اكخدم عئِـ حهاػ املسابغاث )غامي اًالىن( ومجمىغت مً املؿخَى

ت في  ت الاخخالٌ باخاث املسجض الاكص ى وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ بدماًت قَغ

 باخاجه ومغافله.

 

26/3/2015 

ىحن امل ت الاخخالٌ باخاث اكخدمذ مجمىغت مً املؿخَى خُغفحن وبدماًت قَغ

ت في باخاجه ومغافله.  املسجض الاكص ى املباعن، وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ

 

30/3/2015 

ت الاخخالٌ باخاث  ىحن املخُغفحن وبدماًت قَغ اكخدمذ مجمىغت مً املؿخَى

ت في باخاجه ومغافله.  املسجض الاكص ى املباعن، وكامذ بجىالث اؾخفؼاٍػ

 

 الخليل
 

16/3/2015 

 الخغم خؼبه ؤغًاء مً غضص وبغفلخه" لُبرمان ؤفُغضوع " الخاعحُت وػٍغ اكخدم

 املىاَىحن مىػذ ؤن بػض الخلُل، بمضًىت اللضًمت البلضة في الكٍغف لابغاهُمي

ٌ  مً  .بلُه الضزى
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 الجداز ولاطتيطان في هيئت مقاومتمسلص املعلوماث 

 التوجيق والتقازيس واليشس  دائسة 

 على : لاجصال, لالطتفظاز

 

 2989132هاجف: 

 

Email: PRD@most.pan.psEmail: iccisaw@most.pna.ps 

 

 

 http://cwc.psاملوق  إلالنترووي: 

mailto:PRD@most.pan.ps

