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0212 للعام السنوي  األهلي السلم مرصد  

في األراضي الفلسطينية قتل جريمة( 66)   

 

 يرصد  والذي   األهلي،  السلم  حول  السنوي   مرصده"  شمس"  والديمقراطية  اإلنسان  حقوق   إعالم  مركز  أصدر
 .2021 العام حالل  غزة وقطاع القدس فيها   بما  الغربية الضفة   في وقعت التي القتل  جرائم  ويحلل

  إذ  القتل،  جرائم  سيما   ل   عام،  بشكل  الجريمة  مستوى   في  للغاية  وخطيرا    ملحوظا    ارتفاعا    العام   هذا  شهد
  القدس   فيها   بما   الغربية  الضفة  فيجريمة قتل عمد وغير عمد  (  66)  إلى  وقعت  التي  الجرائم  عدد  وصل

  النحو   على  تحليلها   يمكن  العوامل  من  ومتداخلة   واسعة   بمجموعة  تأثرا    يأتي   والذي   غزة،  وقطاع  الشرقية
  ل   الجريمة،  قراءة  في  الداخلية  العوامل  إلى  ن الركو   يمكن  ل  إذ  العنيفة،  الستعمارية  السياسات:  التالي
 دون   يحول  الذي  األمر  الفلسطينية،  للمناطق   السياسية  التقسيمات  منها   والتي  تحديات   من  أفرزته  بما   سيما 

  المصنفة   المناطق   في  تقع  التي  والشجارات  للنزاعات  المعالجة  أمد  ويطيل  األمنية،  لألجهزة  الكامل  النتشار
(C )،  الحتالل   به  يتسبب  لما  إضافة   للعدالة،  المطلوبين  من  للعديد  أمنا    مالذا    تشكل  بيئة  بنمو  ويسمح  

 .  لها  ومحاكاة  العام  الحيز في العنيفة بالممارسات تأثر ومن الجمعي  الوعي في للقوة مشوه انعكاس من
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  فاعال    دورا    القاصرة  األمنية   والحلول  الجريمة  معالجة   في  الحكومية  السياسة  قصور  لعب  ذلك،  إلى   إضافة 
  تداعيات   والثقافية   والجتماعية  القتصادية  المعالجات  عن  المعزولة  األمنية  للحلول  إذ  الجرائم،  انتشار  في

  في   األهلي  السلم  موضوع  وتهميش  الحكومي  القصور  تسبب  كما.  األهلي  والسلم  التعايش  تهدد  وتبعات
  األهلي   السلم  لحماية  القطاعية  وعبر  والمتكاملة  الشاملة   الوطنية  اإلستراتيجية  وغياب  الحكومية  السياسات

 .  الجريمة  انتشار في

  مقتل   شملت  والتي  المنصرم،  العام  خالل   السياسي  النظام  ممارسات  بها   تسببت  التي  اإلرباك  حالة  أما 
  النشطاء  واعتقال  ذلك،  خلفية  على  اندلعت  التي  السلمية  للتجمعات  وواسع  عنيف   وقمع  سياسي   ناشط 

  زاد   مما   العامة  النتخابات  وتأجيل  عليهم،  والعتداء  ات/والصحفيين  ات/والحقوقيين   ات/والمعارضين
 . األهلي السلم  مهددات  من أساسيا   جزءا   شكلت فقد العام، المستوى  على والحتقان اإلحباط 

  بالظلم   شعور  ومن  المعيشة   مستويات  في  تفاوت  من  خلقته  وما   القتصادية  الضائقة  أخرى،  ناحية  من
  القتصادية   الضائقة  بتزامن  سيما   ل   القانون،  وسيادة  والنتماء  بالمواطنة  الشعور  هددت  العدالة،  وغياب

  والمحسوبية   الواسطة   انتشار  مظاهره   من  والذي   والمالي  واإلداري   السياسي   الفساد  مع  الفرص  ومحدودية 
 . ومناطقية  سياسية خلفية على التعيين أو والتهميش

  القانونية،   النصوص  مستوى   على  الرادعة  والتشريعات  القوانين  وغياب  التشريعي  الضعف  حالة  لعبت  كما 
 أمد   وطول  النظامي،  القضاء  في  اكتظاظ  مع  تزامنت   والتي  األسرة،  ضد  العنف  جرائم  في  سيما   ل

  معالجة   في  للقوة  أو  بالذات،  الحق   لستيفاء  اللجوء  تعزيز  في  حيويا    عامال    التكاليف  وارتفاع  اإلجراءات،
 .  النزاعات

  األهلي   للسلم آخر مهددا   تشكل التي العشائرية بروز على والقضائي التشريعي الضعف هذا انعكس وقد
 صورة   من  الجمعي  الوعي  في  العشائرية  الحلول  تعززه   لما   نظرا    واسعا ،  ُيتصور  كما   له  أمان  صمام  وليس

  حساب   على  وتأتي  عادلة  غير  لكونها   ونظرا    مادي،  بمقابل  الجريمة  ارتكاب  عند  الحل  سهولة  عن  نمطية
  القضائي   والمكون   القانون   وسيادة  سلطة  تتحدى  نفوذ  مراكز  تخلق   أيضا    ولكونها   األضعف،  العائالت
 . السياسي  النظام في  النظامي

  المنصات،   وعبر  الجتماعي  اإلعالم  في  سيما   ل   العنف  على  والتحريض  الكراهية  خطابات  أفرزت  فيما 
  الخطاب   دائرة  من  تنتقل  عنيفة  سلوكيات  إلى  األحيان  من  كثير  في  تتحول  األهلي   للسلم  رقمية  مهددات

  رجال   من  أو  النتشار،  ات/واسعي  ات/مؤثرين  من   الكراهية  ممارسة  خطورة  تتضاعف.  الفعل  مربع  إلى
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  خلفية  على  المدني  المجتمع  ضد  المنظمة   الكراهية  خطابات  في   الحال  هو  كما   عشائر  رجال   أو  دين
 وقد  فلسطين،  إليها   انضمت   التي   الدولية   الحقوقية  التفاقيات  من   الموقف  أو  واألسرة  النساء  حقوق   قضايا 

 الفكرية   للتعبئة  وتراجع  قيمية،  أزمة  وجود  مع  سيما   ل  الهلي،  السلم  على  سلبا    التأثير  في  ساهمت
 .  السياسية والقوى  األحزاب بضعف  تأثرا   والوطنية

 من   الممتدة  الفترة  عن"  شمس"  مركز  طاقم   جمعها   التي  الميدانية  للمعلومات  اإلحصائي   للتحليل   ووفقا  
بيانات مركز "شمس"  31/12/2021  –  1/1/2021 بناء على ملف  (  62)  وقعتفقد    ، والمتغيرات 

  حالة (  44: )التالي   النحو  على  موزعة  غزة،  وقطاع  القدس  فيها   بما   الغربية  الضفة   فيعمد    قتل  جريمة
  إناث   ضحايا(  6)و  ذكر،   ضحية(  38)  بواقع،  غزة   قطاع  في  قتل  حالة(  18)و  الغربية  الضفة  في  قتل
( ضحية ذكر 52، وبمجموع )غزة  قطاع  في  إناثضحايا  (  4)و  ذكر  ضحية(  14)و  الغربية،  الضفة  في
( جرائم قتل غير عمد في الضفة الغربية  4( ضحايا إناث في الضفة والقطاع. في حين وقعت )10و)

كما استمرت جرائم القتل ضد النساء ، التي تأني كنتيجة مباشرة   ( ذكور وأنثى واحدة. 3وقع ضحيتها )
 ( امرأة . 11) 2021للثقافة الذكورية ، حيث قتلت خالل العام 

والجنس  المنطقة حسب فلسطين في )العمد وغير العمد( القتل  جرائم  في  عليهم المجني عدد: 1 شكل  

 

 

  من  العمرية  الفئةمن    الذكور  من  للضحايا  األكبر  النسبة   جاءت  فقد  والجنس  العمرية  الفئة  لمؤشرات  وفقا    أما
( 39-30تليها الفئة العمرية )  ،في الضفة الغربية وقطاع غزة  قتلجريمة    ضحية(  20)  بواقع   عام (  20-29)

 ( بشكل تفصيلي: 1وضحه الجدول رقم )وهو ما ي( ضحية ذكر 16بواقع )
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 2021 والجنس، والمنطقة العمرية الفئة حسب فلسطين في القتل جرائم في عليهم المجني عدد: 1 جدول

 

والجنس  العمرية الفئة حسب  فلسطين في القتل  جرائم  في  عليهم المجني عدد: 2 شكل  

 

 

والمنطقة  العمرية الفئة حسب  فلسطين في القتل  جرائم  في  عليهم المجني عدد: 3 شكل  
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ذكور  إناث 

   العمرية الفئة

الجنس  /المنطقة  
غزة قطاع   الغربية الضفة   فلسطين 

 كال   إناث   ذكور
  الجنسين

 كال   إناث   ذكور
  الجنسين

 كال   إناث   ذكور
  الجنسين

17-0  3 0 3 3 2 5 6 2 8 

19-18  2 0 2 1 1 2 3 1 4 

29-20  16 3 19 4 0 4 20 3 23 

39-30  13 2 15 3 0 3 16 2 18 

49-40  4 2 6 1 1 2 5 3 8 

59-50  2 0 2 0 0 0 2 0 2 

69-60  1 0 1 1 0 1 2 0 2 

79-70  0 0 0 1 0 1 1 0 1 

 66 11 55 18 4 14 48 7 41  المجموع

 (شمس ) والديمقراطية  اإلنسان  حقوق  إعالم مركز :المصدر
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  محافظة  جاءت  والجنس،  للمحافظة  وفقا    فلسطين  في  القتل  جرائم  في  عليهم  المجني  عدد  مؤشر  بقراءة
( جريمة، وهو ما يشير  19محافظة فلسطينية وقعت فيها جرائم قتل، بحيث بلغت )القدس باعتبارها أعلى 

إلى التردي في واقع السلم األهلي في المدينة المقدسة وضواحيها، أمام تداخل العوامل السياسية والقتصادية  
التخ  مستوى  على  المدينة  به  تعامل  الذي  التهميش  إلى  نفسه  الوقت  في  يشير  كما  طيط  والجتماعية، 

( جريمة قتل، ومن ثم محافظة  12الستراتيجي الرسمي والسياسات العامة. تليها محافظة غزة التي شهدت )
 :  التالي التفصيلي النحو  على وذلك. ( جرائم قتل 7جنين التي وقعت فيها )

2021  والجنس، المحافظة حسب * فلسطين  في القتل جرائم في عليهم المجني  عدد: 2 جدول  
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الضفة الغربية

قطاع غزة

   المحافظة
الجنس    

   الجنسين كال   إناث   ذكور
 66 11 55   فلسطين

 48 7 41   الغربية الضفة

 7 1 6 جنين

 2 0 2 طوباس

 3 0 3 طولكرم 

 2 0 2 نابلس 

 2 0 2 قلقيلية
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  جريمة (  66)  وقعتوالتصنيف من حيث توفر إرادة القتل العمد في الجريمة،    اإلجرامي  الفعل  لنوع  ووفقا  
( 44: )الغربية   الضفة  في:  التالي  النحو  على  موزعة  غزة،  وقطاع  القدس  فيها   بما   الغربية  الضفة  في  قتل

 قطاع   في.  واحدة  وأنثى  ذكور(  3)  عمد،  غير  قتل  حالت (  4)و  إناث، (  6)و  ذكور(  38)  عمد،  قتل  جريمة
 . إناث ( 4)و ذكور( 14) عمد: قتل حالة( 18: )جميع حالت القتل كانت عمدية وقد بلغت غزة

 والجنس، والمنطقة االجرامي الفعل نوع حسب  فلسطين  في القتل جرائم في عليهم المجني  عدد: 3 جدول
2021 

 1 0 1 سلفيت 

 5 2 3 للا  رام

 19 2 17 القدس

 1 0 1 لحم  بيت

 6 2 4 الخليل 

 18 4 14 غزة  قطاع

 12 3 9 غزة

 3 0 3 البلح  دير

 2 1 1 خانيونس 

 1 0 1 رفح 

 ( شمس) والديمقراطية اإلنسان حقوق  إعالم مركز  :المصدر

 الفعل نوع
   االجرامي

الجنس /المنطقة  
غزة  قطاع   الغربية الضفة    فلسطين 

   إناث   ذكور
 كال

   إناث   ذكور   الجنسين
 كال

   إناث   ذكور   الجنسين
 كال

   الجنسين
عمد  قتل  38 6 44 14 4 18 52 10 62 

  غير قتل
 4 1 3 0 0 0 4 1 3 عمد 

 66 11 55 18 4 14 48 7 41   المجموع

 ( شمس) والديمقراطية اإلنسان حقوق  إعالم مركز  :المصدر
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االجرامي  الفعل نوع حسب  فلسطين في القتل  جرائم  في  عليهم المجني عدد: 4 شكل  

 

 

باستخدام السالح  في حين أظهر مؤشر األداة المستخدمة في الفعل اإلجرامي، أن غالبية جرائم القتل وقعت  
الناري، تليها جرائم القتل باستخدام آلة حادة، في حين حلت ثالثا  جرائم القتل بالضرب، إضافة إلى أدوات  

   أخرى شملت الدهس بالسيارة، والخنق، واإللقاء من علو، وإلقاء أداة معدنية.

 

 

 

 

 

 

 االجرامي الفعل في  المستخدمة األداة حسب  فلسطين  في القتل جرائم في عليهم المجني  عدد: 4 جدول
2021 والجنس، والمنطقة  

62

4

قتل عمد قتل غير عمد
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  االجرامي  الفعل  في المستخدمة األداة حسب  فلسطين في القتل  جرائم  في  عليهم المجني عدد: 5 شكل

 
 

  السلم   النهيار   حل  وضع  في   تساهم  أن  شأنها  من  التوصيات  من  بمجموعة"  شمس"  مركز  أوصى  وقد
 :  أبرزها ،والنتشار الجرائم كمًا ونوعًا ال سيما جرائم القتل في األراضي الفلسطينية األهلي 
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سالح ناري آلة حادة الضرب اخرى

 األداة
 في  المستخدمة

  اإلجرامي  الفعل

الجنس /المنطقة  
غزة  قطاع   الغربية الضفة    فلسطين 

   إناث   ذكور
 كال

   إناث   ذكور   الجنسين
 كال

   إناث   ذكور   الجنسين
 كال

   الجنسين
حادة  آلة  10 1 11 6 0 6 16 1 17 

ناري  سالح  27 2 29 4 0 4 31 2 33 

 9 5 4 5 3 2 4 2 2 الضرب 

*اخرى   2 2 4 2 1 3 4 3 7 

 66 11 55 18 4 14 48 7 41   المجموع

 ( شمس) والديمقراطية اإلنسان حقوق  إعالم مركز  :المصدر
 معدنية  أداة  إلقاء أعلى، من  إلقاء  الخنق، بالسيارة، الدهس تشمل * 
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 وانتشار   األهلي  السلم  وانهيار  تداعي  لمعالجة   قطاعية   عبر  شاملة   وطنية  إستراتيجية   وضع .1
  فيها  ويتم  واألمنية،  الثقافية  الجتماعية  القتصادية   الحلول  من  متكاملة  رزمة  تتضمن  الجريمة،

 . والستباقية  الوقائية  الحلول   وضع  على  والتركيز  المدني  المجتمع  فيها   بما   القطاعات  كافة   إشراك

  تهيئة   عبر  والوساطة،  التحكيم  سيما  ل  النزاعات،   لحل  البديلة   للوسائل  المجتمعي   اللجوء  تعزيز .2
  المجتمعي  الوعي  تعزيز  على  والعمل  الوسائل،  هذه  لتفعيل  المستجيبة  والسياساتية  التشريعية  البيئة

 .  وجدواها  بوجودها 

  التي  المحلية  المجتمعات  واقع   دراسة  على  تعمل  والتي  األهلي،  السلم  ولجان  أندية  وتفعيل   تشكيل .3
  المجتمعي   والتكافل  التعاون   من  حالة   وخلق   والمدنية،   القانونية   والثقافة   التوعية  ونشر  بها،  توجد
  مستوى   على  مركزية  للجان  تتبع  وأن  محلية،  تكون   أن  اللجان  لهذه  يمكن.  األهلي  السلم  تعزز

.  المحافظات   أمام  مسؤولة  تكون   المركزية  اللجان  أن  حين  في  أمامها،  مسؤولة  تكون   المدن  مراكز
 .  لألداء دورية تقييم وبرامج خطط  وفق اللجان  تعمل أن  ينبغي كما 

 على  قدرتها   وتعزيز  النافذة  القوانين  منظومة  تحديث  عبر   والقانوني،  التشريعي  القصور  معالجة .4
 الرئاسة  مستوى   على  العامة  النتخابات  عقد  يتطلب  ما   وهو  والخاص،  العام  الردع  تحقيق 

  يتم   أن  المهم  من  ذلك،  مع  بالتوازي .  واألصيلة  الدستورية  التشريع  لجهة  النعقاد  وإعادة  والبرلمان
  إنشاء   عبر  النزاعات،   معالجة  في  النظامي  القضاء  سيما   ل  العدالة   قطاع  منظومة   فاعلية   زيادة

 . واللوجستية المالية الموارد وتوفير للقضاة  فعالة تدريبية معاهد

  والمساءلة   والنزاهة  الشفافية  وتعزيز  والمالي،  واإلداري   السياسي  الفساد  مكافحة  جهود  تعزيز .5
  بالمواطنة   وبالتالي   الفرص  بتكافؤ  الشعور  على  إيجابا    ستنعكس  والتي  المجتمعية،  والرقابة

 .  بالقانون  واللتزام والنتماء

  لعمل   الناظم  التشريعي  اإلطار  استكمال  على   العمل  عبر  األمنية،  الرسمية  السياسية  تطوير  .6
  قائمة   أمنية   عقيدة  صياغة   على  وبالعمل  الصالحيات،  تداخل  حالة   يزيل  بما  األمنية  األجهزة

 األمنية  األكاديميات  ورفد  وتطوير.  السياسة  التجاذبات  عن  وبعيدة  والحريات،  الحقوق   احترام  على
  في   النزاهة  وتعزيز  ورعايتها،  اإلنسان  حقوق   احترام  تعزز  منهجية  ل  وأنشطة  ومساقات  بمناهج

 .  األمنية المؤسسة  عمل
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  الوطنية،   القانونية  واألطر  المحلية  التشريعات  تعديل  عبر  والتحريض  الكراهية  انتشار  معالجة .7
 وواعي   مسؤول  اإلعالمي  الخطاب   يكون   بحيث  األهلي  السلم  تعزيز  في  اإلعالم  دور  وتفعيل
 .  المجتمعي والتعايش التماسك على  سلبا   تنعكس التي األدوار عن وبعيدا  
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 2021عمليات القتل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ملحق: الجدول التفصيلي ل 

 

 قتل عمد التفصيل  أداة الجريمة  اليوم  التاريخ المحافظة   السكن الجنس  العمر االسم الرقم

 قتل غير عمد

عبى  لكريمم هيثم موسىىىى     .1

 لكيجبي

نشب شجار بين أقارب في  سالح ناري  لكسبت 2/1/2021 لكق س كفي عقب  ذكي  عاما   37

كفي عقب، ما أسفي عن مقتل  

إصابات   5شبان ووقوع  3

بينها إصابة خطيية من  

جيلء تعيضهم إلطالق نار 

، ك مه ثالث بنات ووك  . 

وهو شقيق لك كتور عصام  

 لكذي قتل معه . 

 قتل عم 

عصىام موسى  عب  لكريمم   .2

 لكيجبي

شجار   سالح ناري  لكسبت 2/1/2021 لكق س كفي عقب  ذكي  عاما   42 في  نشب  أقارب  بين 

كفي عقب، ما أسفي عن مقتل 

ووقوع    3 إصابات    5شبان 

بينها إصابة خطيية من جيلء 

نار،   إلطالق    5تعيضهم 

أطفال ك مه أربعة أبناء وبنت  

 ولح 

 

 قتل عم 

في   سالح ناري  لكسبت 2/1/2021 لكق س كفي عقب  ذكي  عاما   26 ع نان وكي  ع نان  لكيجبي  .3 أقارب  بين  شجار  نشب 

عقب، ما أسفي عن مقتل كفي  

ووقوع    3 إصابات    5شبان 

بينها إصابة خطيية من جيلء 

قتل   نار،  إلطالق  تعيضهم 

 قبل زفافه بأسبوعين

 قتل عم 

قتلت عل  م  لبنها لكمحامي  سالح أبيض لالثنين  4/1/2021 جنين معب  أنث   عاما   47 سه  نبيل فضل طاهي  .4

رضا نشأت حالوة ، لكذي  

معاني من ميض نفسي 

خطيي، لكمغ ورة هي م مية 

م رسة وكي  أبو مومس 

 قتل عم 
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لكغيبية في  لألساسية كلبنات

 م منة جنين 

عىى نىىان   .5 رمىىاض  إمىهىىاب 

 لكيجبي

بجيلح   سالح ناري  لكجمعة  8/1/2021 لكق س كفي عقب  ذكي  عاما   25 أثناء أصيب  خطيية 

لكشجار لكذي نشب بين أقارب 

عن   أسفي  ما  عقب،  كفي  في 

ووقوع    3مقتل    5شبان 

بينها إصابة خطيية  إصابات 

إلطالق  تعيضهم  جيلء  من 

موم  نار وفاته  عن  وأعلن   ،

ك مه    2021/ 8/1لكجمعة    ،

 طفلتين 

 قتل عم 

 خلىيىىل  سىىىىلىيىمىىان  محىمىو   .6

 ميشو 

تج    سالح ناري  لكسبت 9/1/2021 نابلس مخيم بالطة ذكي  عاما   59 جيلء  نار  بإطالق  قتل 

بين  لن كع  ق مم  عائلي  شجار 

أصيب  أشهي.  قبل  عائلتين 

 وهو ولقف أمام بقاكته

 

 قتل غيي عم  

بع    سالح ناري  لكخميس    14/1/2021 جنين لكيامون  ذكي  عاما   27 ساهي بسام محم  حوشية  .7 وجو ه   8توف   من  أمام 

وك فيمشف )شيبا(لإلسيلئيلي،

لن حوشية ق  أصيب بجيوح  

حيجة في جيممة إطالق نار  

موم   قيع  كفي  كانون    5في 

ا عن   لكثاني، لكتي أسفيت أمض 

نزمه  سليمان  لكشاب  مقتل 

( من    25مصاروة  عاما( 

لكشاب   .لكبل ة معمل  وكان 

كفيقيع  بل ة  في  حوشية، 

لكهولتف  تصليح  بمحل 

لكميحوم   باكشاب  لكخاص 

.سليم مصاروة  نزمه   ان 

ولكشاب حوشية متزوج وك مه 

وزوجته   عامان  عميه  طفل 

 حامل

 قتل عم 

 6/2/2021 رفح  رفح  ذكي  عاما   63 عقل عب  عب  هللا قشطة  .8

 

قام لكجاني محم  لبيلهيم   بآكة حا ة لكسبت

لك باري لكملقب )باكشيشي(  

عاما  21ولكباكغ من لكعمي  

 قتل عم 
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من سران محافظة رفح  

لكشيقية شارع جورج ، بقتل 

 لكمولطن عقل قشطة

مىىحىىمىىو     .9 حىىازم  عىىمىىي 

 لكمالحي

منطقة  ذكي  عاما   14

 لكصبية 

لكشفاء وصل إك  مستشف   ضيب مبيح  لألح  21/2/2021 م منة غزة

جثة هام ة  بسبب لعت لء من 

ولك ه عليه باكضيب لكمبيح،  

متسببا كه بجيوح وكسور 

  .كبيية في جميع لنحاء جس ه

كان لكطفل عمي معمل مع  

ولك ه عل  بسطة كبيع 

لكمشيوبات لكساخنة، في 

منطقة لكصبية بم منة غزة، 

حيث تعيض لكطفل كعملية  

خ لع من قبل أح  

لكمولطنين، حينما قام 

اكشيلء من لكطفل بعملة ب

شيرل مزورة، فأعطاه   100

لكطفل لكباقي، كيرتشف ولك ه 

فيما بع  أنها مزورة، فانهال 

  عليه باكضيب لكش م  .

حسب لكطب لكشيعي أن 

سبب لكوفاة هو ص مة  مومة  

 . وعصبية

 

 قتل عم 

حي  ذكي  عاما   20 عاصم توفيق لكعيعيي  .10

 لكشجاعية 

لثي شجار مسلح بين عائلتين  إطالق نار  لكثالثاء  9/3/2021 غزة 

في حي لكشجاعية إك  

حيث  .لكشيق من م منة غزة

وصل لكشاب لكقتيل  جثة  

هام ة إك  مجمع لكشفاء 

لكطبي غيب م منة غزة،  

جيلء إصابته بطلق ناري  

مباشي في لكيأس، وبع  وقت 

قصيي، إرتفع ع   لإلصابات  

  10إك   في لكشجار لكعنيف

إصابات ، جيلء إطالق لكنار 

 قتل عم 
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 من لكعيار لكخفيف ولكثقيل

 «R.B.G»  وتفجيي أكثي من

ئلتي شماكي قنبلة، بين عا 20

ولكعيعيي في حي 

لكشجاعية، مشيية إك  أنه تم  

نقل إصابتين عل  لألقل  

 .ووصفت باكخطيية

 تيسيي خاك  قن مل    .11

 

 عاما   60

 

لبنته  طعن باكسرين  لكخميس  11/3/2021 لكق س بيت سورمك  ذكي  م  زوج  قتل طعنا  عل  

 جوهي لكفقيه

 قتل عم 

أشىىيم موسىى  عب  لكقا ر    .12

 فيوخ

سعيي/ سران   ذكي  عاما   36

 رلم هللا 

بع  إطالق،لكنار عليه من قبل   إطالق نار  لكخميس  11/3/2021 رلم هللا 

أبو   4 قيمتي  بين  مجهوكين 

لكشيقية  ولكمزرعة  فالح 

لبنته  أمام  هللا  رلم  بمحافظة 

 سنولت 6لكباكغة من لكعمي  

قيمتي   من  أنهم  الحقا   تبين 

حولرة وعينبوس في محافظة  

ضابطا    معمل  أح هم  نابلس 

 في لالستخبارلت لكعسريمة. 

فلسطين   مجمع  إك   وصول 

لألطباء  أعلن  وق   لكطبي، 

وفاته بع  كحظات من وصوكه 

 لكمجمع 

 

 قتل عم 

حسين    .13 زما   محم  

 لكصوص 

 

لكمحافظة   مخيم لكبيمج ذكي  عاما   24

 لكوسط  

قتل بع  أن سيطي أح   إطالق نار  لكسبت 13/3/2021

محم  لكسجناء لكجنائيين  

عاما (،  21) إبيلهيم لك باري

من سران محافظة رفح،  

متهم في جيممة قتل بتارمخ 

، وهو موقوم  6/2/2021

في لكمستشف  تمهي ل  كعيضه 

علي كجنة لكرومسيون 

لكطبي، عن  حولكي لكساعة 

من مساء موم لكسبت   15:20

،  2021/ 13/03لكمولفق 

عل  سالح أح  عناصي 

 قتل عم 
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شيطة لكحيلسة خالل 

تولج ه في مستشف  لكطب 

لكرائن غيب حي   لكنفسي

لكنصي غيب م منة غزة،  

وأطلق لكنار تجاه أح  

لكنزالء ممن متلقون لكيعامة  

لكطبية حيث أصيب بثالثة  

أعيية نارمة في لكجزء 

لكعلوي من لكجسم، ما أ ى 

 إك  مقتله،

حا ة   آكة حا ة  لكخميس  25/3/2021  مي لكبلح  مي لكبلح ذكي  عاما   35 عب  عاطف لألقيع  .14 بآكة  باكيأس  أصيب 

شجار   ميناء  خالل  في  وقع 

عل  م  عوض مصطف     غزة

موم   وذكك  مق ل   إبيلهيم 

لكمولفق  لألربعاء 

لكعنامة    .16/3/2021 أ خل 

 ، لكشفاء  بمستشف     لكميكزة 

لكخميس   موم  توفي 

25/3/2021 

 قتل عم 

عىىزلم   مىىحىىمىى    .15 مىىعىىاذ 

  عاصي أمين

قيلوة بني  ذكي  عاما   27

 حسان 

إك    ضيب باكعصا  لألح  28/3/2021 سلفيت شاب  جثمان  وصول 

  ، ب ما،  بل ة  في  طبي  ميكز 

لكعامة إجيلءلت   لكنيابة  ب أت 

باشيت  فيما  لكتحقيق، 

إجيلءلت   لكعامة  لكمباحث 

ولكتي  ولكتحيي،  لكبحث 

لالشتباه  حصي  عن  أسفيت 

بشخصين بارتراب لكجيممة، 

وتم جلبهما، وسماع أقولكهما،  

عليهم ولحاكتهما  ولكتحفظ  ا، 

السترمال  لكعامة،  كلنيابة 

بحقهما  لكقانونية  لإلجيلءلت 

أقاربه   م   عل   قتل  أُصوال . 

 نتاج خالفات مع زوجته

 قتل غيي عم  

لكضيب حت    قبل أسبوعين  لكخليل لكخليل أنث   عاما  25 أبو شميسة رنا لكح ل   .16

 لكموت

عائلة أبو شمسية لكح ل  قاكت 

م    عل   لكفتاة  قتل  حا ثة  أن 

 قتل عم 
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تم لالكتشام 

موم 

5/4/2021 

ولك ها، حا ث عيضي نتيجة  

أي  و ون  لكمفيطة،  لكقوة 

إصيلر مسبق أو تخطيط من  

في   لكعائلة  وقاكت  ولك ها  قبل 

لكيوم  عنها،  ص ر  بيان 

تعيضت  ”لكفتاة  إن  لكثالثاء، 

قبل نحو ثماني سنولت كحا ث 

سقوط من عل عل  رأسها؛ ما  

في   تسبب باضطيلبات  كها 

وتصيفات  لكعقلية،  ق رلتها 

وإن   ومستقية،  متزنة  غيي 

خالفا نشب بينها وبين ولك ها 

ضوء   عل   لكحا ثة  موم 

تصيفاتها، حاوكت عل  أثيه 

ولك ها،   بيت  وتيك  لكهيوب 

تيك  من  باكقوة  بمنعها  فقام 

 .“لكبيت وضيبها حت  لكموت

نقل  ”ولك ها  بأن  وأفا ت 

خاك منطقة  إك   ية جثتها 

إك    نقلها  أنه  م عيا  و فنها، 

هيوبها   من  خوفا  آمن  مران 

وتيك لكمنزل، وأن ولك  لكفتاه 

وتم  حصل،  بما  عائلته  أبلغ 

إخبار لألجهزة لألمنية بمران 

لكرامل  لالعتيلم  مع   فنها، 

لألجهزة .“باكجيممة وكانت 

لألمنية كشفت في وقت سابق،  

فتاة   مقتل  مالبسات  عن 

ولستخي باكخليل  لج عشيمنية 

ولك ها   لعتيلم  بع   جثتها 

بقتلها قبل أمام في منطقة كوزل  

 .جنوبي لكخليل

 

إسحاق    .17 عثمان  ميمم 

 لكتريوري 

 18/4/2021 لكق س ول  لكجوز  أنث   عاما  21

 

قتلت بطلق ناري خالل شجار  إطالق نار  لألح 

عائلي في حي ول  لكجوز في  

عم   قتل غيي  
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أسفي    كما  لكمحتلة،  لكق س 

أخيى  إصابات  عن  لكشجار 

وأضيلر باكممتلرات وإحيلق  

أن   علما  لكمنازل،  من  لكع م  

طيفا   ترن  كم  لكشابة  عائلة 

شهو    .باكشجار وبحسب 

بين   شجار  وقع  فق   عيان، 

لكجوز  ول   حي  في  عائلتين 

نار، إطالق  فيه    تخلله  قتلت 

عن طيمق لكخطأ لكشابة ميمم 

تولج ت   لكتي  لكتريوري 

وأصيبت  منزكها،  بشيفة 

وحاوكت  ناري،  بطلق 

لكطولقم لكطبية إسعافها، كرنها  

لكمقاص   في مستشف   توفيت 

لكتي  لكحيجة  تأثيل بجيوحها 

بها مساء .أصيب  أنه  مذكي 

لكجمعة، وقع شجار في نفس 

محاوالت  وكانت  لكمران، 

لكنزلع   إك  كحل  ولكتوصل 

لكمحاوالت  كل  كرن  صلح، 

باءت باكفشل، إذ تج   لكشجار 

لألح ،  فجي  أخيى،  مية 

وسط إطالق رصاص كثيف 

ورشق  ومفيقعات 

من  .حجارة قولت  ووصلت 

وعناصي   لالحتالل  شيطة 

ولكوح لت  لكح و   حيس 

وفتحت  لكحي،  إك   لكخاصة 

تحقيقا في مالبسات لكشجار،  

كوسائل  بيانها  في  وقاكت 

قتلت  لإلعال إن  شابة  م 

بجيوح في شجار   5وأصيب 

 .تم خالكه لستعمال لألسلحة
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 لكشيباصي رماض سامح   .18

 

حي  ذكي  عاما  20

 لكشجاعية

قتل جيلء طعنه بآكة حا ة   آكة حا ة  لألربعاء 21/4/2021 غزة 

خالل شجار عائلي وقع في 

منطقة لكشعف شمال حي 

لكشجاعية، وتم نقله جثة  

إك  مجمع لكشفاء هام ة 

 .لكطبي غيب م منة غزة

إكقاء  وفي لكيوم لكتاكي تم 

لكقبض عل  لكمشتبه بهما  

 27وهما لكشقيقان: )أ، ج( 

  30عاما ، و)ع، ج( 

 لكجليسعاما ،وهم من عائلة 

 قتل عم 

 عب  لكيحمن جمال لكح ل    .19

 

لكمشف  وكانت تظهي وصل  ُطعن باكسرين  لكسبت 24/4/2021 لكق س شعفاط  ذكي  عاما    17

عليه عالمات لكطعن، كيتم 

الحقا إقيلر وفاته في لكمشف  

متأثيل بجيلحه، كما وصل 

وق  ُطعن   .من لكشيطة

باكسرين خالل شجار بين 

 أطفال 

 قتل عم 

لكساعة   أثناء    آكة حا ة  لالثنين  3/5/2021 غزة  حي لكصبية  ذكي  عاما   42 خاك  جمال لكقيم   .20 لكفجي  صالة 

قيلبة   تسلسل   11لكخامسة، 

رجال من أل لكح ل  إك  بيت  

معو   طولبق  ع ة  من  مرون 

ولقفلول   بغزة،  لكقيم  كعائلة 

وقامول   لك لخل  من  لكبيت 

فيه   من  كل  بضيب 

لكخشبية   لكعصي  مستخ مين 

ولكسرين لكحا ثة، .ولكح م مة 

لكبعض   عن  خول  أسفيت 

لكعنامة ولكمستشف  كل حسب 

خاك لكمولطن  ومقتل     حاكته 

حيُث   باكقلب،  طعنات  بع ة 

قتل أمام زوجته وأوال ه ، بع   

باكضيب  عليه  لالعت لء 

سران   جميع  وعل   لكمبيح 

لكمعلومات أن عائلة   .لكمنزل  

 قتل عم 
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كقتل زوج  لكح ل  كانت ذلهبة

 .أختهم  فقتلول شقيقه

عب  لكلطيف محم  عب    .21

 لكلطيف قعقور  

 سران سلولن  ذكي  عاما 28 

 

خلفية   مطيقة لكخميس  6/5/2021 لكق س  عل   العت لء  تعيض 

في  لكشارع  في  نشب  شجار 

م منة   في  باهي  صور  حي 

لكخالم تطور   لكق س لكمحتلة

قعقور   عل   باإلعت لء 

بشرل  بمطيقة  وضيبه 

مباشي عل  رأسه، وق  تمرن  

قيا ة  من  قعقور  لكمصاب 

إك    وصوكه  حت   ميكبته 

لكمستشف  بنفسه، إال أنه فارق 

لكمستشف لكحياة   هو    . لخل 

أسيي مق سي محير ومتزوج 

 ح مثا  

 قتل عم 

في  إطالق نار  لكسبت 8/5/2021 طوكريم  عالر  ذكي  عاما  24 نمي  وسم  ش م   .22 ش م ،  نمي  لكشاب  قتل 

حول  خالم  بسبب  شجار  

لكشاب  بين  لن كع  طيمق 

لكبل ة في  وإصابة    وآخيمن 

رأسه في  إك    .ولك ه  تطور 

أ ى  لكنار  وإطالق  شجار 

لكنيابة  .كمقتله باشيت  وق  

باشيت   فيما  لكتحقيق  لكعامة 

لكبحث   إجيلءلت  لكشيطة 

ظيوم   في  ولكتحيي 

، وق     .ومالبسات مقتل لكشاب

لكشاب   مستشف  وصل  إك  

لكحرومي مصاب  ثابت  ثابت 

حيجة   وحاكته  ناري  بعيار 

الحقا،   وفاته  عن  أعلن 

باكتحفظ وأميت لكنيابة لكعامة 

كمعه   إلحاكته  لكجثمان  عل  

لكصفة  إلجيلء  لكع كي  لكطب 

عل   كلوقوم  لكتشيمحية 

لكوفاة  وأك ت  . أسباب 

 قتل عم 
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لكعمل  جاري  بأنه  لكشيطة 

به لكمشتبه  إحضار  .     عل  

مشار إك  أن لكشجار وقع في  

أطيلم  عل   جبلية  منطقة 

عمومة،   أبناء  بين  لكبل ة 

عميه   كخالم  ل  لستميلر 

إك   سنولت. إصابة    إضافة 

ا(   20محم  أممن فتحي ) عام 

طوكريم مخيم   .من 

 

 

 

محمو  ساطي عصفور    .23

  غية)بيغوثي(

لكمتهم  إطالق نار  لألربعاء 12/5/2021 رلم هللا   كفي عين  ذكي  عاما   27 عل   لكقبض  إكقاء  تم 

عليه   لكمجني  قيمب  وهو 

وجاري    ، لثنين   ومعه 

وكه   متزوج   ، معه  لكتحقيق 

، طفلة   شهور  ستة  عميها 

وهو مجن  في لألمن لكوطني 

 لكفلسطيني

 قتل عم 

عب  لكيحمن علي محم    .24

 لكهيموني

لكقتيل صاحب  كان صغيي ،   إطالق نار  لكجمعة  14/5/2021 لكخليل لكخليل ذكي  عاما   41

حضي ك مه شخص من عائلة 

 ، جولل  كيت  كشيلء  لكنتشة 

لز حام  وبسبب  لألثناء  في 

لكمشتيي   ، تالسن  كونه عي  

ولكبائع عل  ضيورة لكسيعة  

لكموقف   تطور   ، لكعمل  في 

عل   ثم  ومن  تالسن  إك  

أقيباء  أح   علم   ، عيلك 

لكمولطن لكنتشة أن قيمبه  في  

لكمول لح   مع  ، أشرال  طن 

إك    به  أ ى  لكذي  لألمي 

وهو   لكمران  إك   لكذهاب 

لقتيب   ، ناري  سالح  محمل 

لكيحمن   عب   زكيما  بالل 

لكنتشة من لكمولطن لكهيموني 

 قتل عم 
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في  رصاصة  عليه  وأطلق 

أطلق   ثم  ومن   ، رجله 

عل   مباشي  بشرل  رصاصة 

رأسه ، لألمي لكذي أ ى مقتل  

كما   ، لكهيموني  لكمولطن 

لكمولطنين  من  ع    أصيب 

 بينهم نجل لكقتيل . من 

لكطفل موسف عالء    .25

 لكحلبي

ناري   إطالق نار  لكسبت 22/5/2021 لكق س عناتا ذكي  أعولم 6 بعيار  إصابته  إثي  قتل 

بين  لن كع  شجار  خالل 

شمال   عناتا  بل ة  في  عائلتين 

لكق س مصا ر  .شيق  ووفق 

أصيب   لكطفل  فإن  محلية، 

أثناء   منزكه  وهو   لخل 

ونقل   أح  لكشجار،  إك  

لكميلكز لكطبية في عناتا كرنه  

لكحياة،  فارق  وق   وصل 

 .وأعلن لألطباء عن وفاته

 

 قتل غيي عم  

نار من   إطالق نار  لالثنين  24/5/2021 غزة  حي لكصبية ذكي  عاما   35 ع .ج  .26 كطلق  تعيضه  جيلء 

غزة م منة  في  شقيقه   .قبل 

وبحسب لكناطق باسم لكشيطة 

لكبطنيجي، فإنه في غزة أممن  

لكنار   مطلق  توقيف  تم 

وتحيمز قطعة لكسالح، وفتح  

 .تحقيق في لكقضية

 

 

 قتل عم 

وسام خاك  صفوت   .27

 لكجيجيي 

في    عثيت ضيب مبيح  لكثالثاء  25/5/2021 غزة  جباكيا أنث   عاما   16 لألمنية  لألجهزة 

غزة   قطاع  شمال  محافظة 

عثيت عل  جثتها وتبين أنها 

موما ،   15م فونة منذ حولكي  

لكشولرع  أح   في  م فونة 

لكقصاصيب  بمنطقة  لكفيعية 

غزة،   قطاع  شمال  بجباكيا، 

منزكها  قيمب من  مران  وهو 

 قتل عم 
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بنفس لكحي، وقامت لألجهزة 

من   ع    باست عاء  لألمنية 

ضمن من  بهم،  هم لكمشتبه 

لكجيجيي   خاك    36ولك ها 

لستجولبه وأقي   تم  وق   عاما ، 

بع   بقتلها  قام  بأنه  ولعتيم 

وترسيي   بتعذمبها  قام  أن 

كيسي بالستيري عليها، ومن 

وحوكت كعيضها .ثم قام ب فنها

لكشيعي   لكطب  قسم  عل  

بم منة   لكطبي  لكشفاء  بمجمع 

 .غزة

حسب تصيمح لكناطق بلسان   ضيب وخنق  لألربعاء 26/5/2021 لكق س لكق س أنث   عاما   35 جمانة قيسي  .28

لكمجني  فإن  لالحتالل  شيطة 

في  شقتها  في  تعيش  عليها 

وصلت   وق   لمالت،  م منة 

باكعثور  تفي   إشارة  كلشيطة 

 ، شقتها  في  شابة  جثة  عل  

لعتقلت   لالحتالل  شيطة 

لكعمي   لكباكغ من  شقيقها فالح 

بقتل 34) لعتيم  لكذي   )

ع م   خلفية  عل    ، شقيقته 

في   حياتها  نمط  عن  رضائه 

 . من    إمالت  مبلغ  طفل  كها 

منفصلة  وهي   ، سنة  لكعمي 

 عن زوجها 

 قتل عم 

إثي شجار عائلي ، فق  طعن  طعن باكسرين  لكسبت 12/6/2021 لكق س بيت سورمك ذكي  عاما   24 محمو  أحم  قن مل  .29

 عل  م  شقيقه  

 قتل عم 

لستبيق سليمان محم    .30

 بيكة

زوجها ضيب مبيح  لألح  13/6/2021 خانيونس بني سهيال أنث   عاما   19 م   عل   ووفقا   .قتلت 

فق   لكمتوفية  كلمعلومات 

وصلت لكضحية إك  مستشف   

ناصي بخان مونس وتبين أنها  

جثة هام ة، وق  أعلنت وزلرة 

تصيمح صحفي  في  لك لخلية 

 قتل عم 



23 
 

عل    لكمولطنة  مقتل  عن  كها 

لكمبيح   باكضيب  لعت لء  إثي 

 حم  شريي من قبل زوجها م 

عاما ، وتم توقيف لكجاني    25

لكقضية في  تحقيق  فيما .وفتح 

بيان أ لكمتوفية  عائلة  ص رت 

غزة   قطاع  في  لكعام  كليأي 

لكجاني  لن  فيه  أوضحت 

كل  مارس  ق   )لكزوج( 

ولكعنف   لكتعذمب  أصنام 

ض   لكموت  حت   لكمنظم 

شهيها   في  لكحامل  زوجته 

لكصا ر  لكتقيمي  وفق  لكثاني، 

عن لكطب لكبشيي ولكشيعي  

  -  60ولكذي أثبت أن ما بين  

جس ها   70 أعضاء  من   %

كلعنف  لك لخلية   نتيجة  تهترت 

 "ولإلجيلم لكممارس من قبله

 

إكقاء حجي  لألربعاء 16/6/2021 غزة  حي لكصبية أنث   عاما   43 مسيى خليل لكقامض  .31

)طوب( من  

أعل  لكسطح  

عل  رأسها  

 مباشية 

من   عليها  لالعت لء  إثي  قتلت 

قبل شقيقها بحي لكصبية أثناء  

بينت لكتحقيقات    شجار عائلي.

جلسة  وخالل  أنه  لألوكية 

من  ع    بين  إرث  توزمع 

وقع  ولألخولت،  لإلخوة 

كح وث  تطور  بينهم  خالم 

شجار، عل  إثيه قام ع   من 

سطح  باعتالء  لكحضور 

ما  لكحجارة  وإكقاء  منزكهم 

عليها  لكمجني  بإصابة  تسبب 

حيث قبضت    ".ومن ثم وفاتها

شقيقها  عل   لكشيطة 

 )منصور خليل لكقامض(

 قتل عم 

منطقة  ذكي  عاما   34 بالل رباح لكبيطار   .32

 / لكضهية

موسف   إطالق نار  لكسبت 19/6/2021 خانيونس أسامة  م   عل   قتل 

صيصور جيلء إطالق لكنار  

 قتل عم 
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مخيم 

 خانيونس

ناصي   عليه، مجمع  وصل 

 .لكطبي جثة هام ة

بل ة   إطالق نار  لكثالثاء  22/6/2021 طوكريم  طوكريم  ذكي  عاما  38 محم  زهيلن عالء خاك    .33 من  باكقيب  مقتوال  وج  

سيلة لكظهي جنوب جنين موم  

لكماضي ووصل  .لألح  

مفارقا  لكحياة    مستشف  رفي ما

جّيلء إصابته باكيصاص في 

  .رأسه

بيتبة عسريي  مالزم    وهو 

لألمن   أول ميتبات  من 

لكموسيقية(  لكوطني)لكفيقة 

لكعامة  كلعالقات  بيان  ذكي 

لالستخبارلت  في  ولإلعالم 

أنه وبع  معلومات  لكعسريمة 

لستخبارلتيه وجهو  حثيثة تم  

لكيئيس  به  لكمشتبه  لعتقال 

أ لة   عل   ولكتحيز 

لنه  .لكجيممة لكبيان  وأضام 

تبين   لألوكية  لكتحقيقات  وبع  

ائية، علما أن خلفية لكح ث جن

أن لكتحقيق ما زلل مستميل  ،  

من   ع    توقيف  وتم  كما 

بتورطهم   كالشتباه  لكم نيين 

. لكقتل  جيممة  أن    في  مذكي 

وكرنه  طوكريم  من  زهيلن 

وأب  نابلس  في  مسرن 

 كطفلتين.

 

 قتل عم 

كان ق  وقع شجار بين شابين  طعن بآكة حا ة لكخميس  1/7/2021 قلقيلية  قلقيلية  ذكي  عاما   24 عما  حسام أبو عصب   .34

في لكساعات لكمتأخية ، خالل 

شجار عائلي ، وكانت أسباب  

كخالفات   نتيجة  لكشجار 

بسيطة قبل أمام من وقع عملية  

لكقتل بين لكعائلتين ، وبع  أمام 

لكشارع  في  لكشخصيين  تلق  

 قتل عم 
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وبحسب   . وتشاجيل  لكعام 

حسام  لكشاب  فإن  لكمعلومات 

لكفور  عل   قتل  عصب  أبو 

أصيب   جيلء فيما  لكشجار، 

توفي  خطيية  بجيوح  آخي 

عل  إثيها الحقا في مستشف   

 . رومش نزلل لكحرومي

كان ق  وقع شجار بين شابين  طعن بآكة حا ة لكخميس  1/7/2021 قلقيلية  قلقيلية  ذكي  عاما   18 أمج  محم  ساكم أبو سنينة    .35

في لكساعات لكمتأخية ، خالل 

وكانت أسباب  شجار عائلي ، 

كخالفات   نتيجة  لكشجار 

بسيطة قبل أمام من وقع عملية  

لكقتل بين لكعائلتين ، وبع  أمام 

لكشارع  في  لكشخصيين  تلق  

وبحسب   . وتشاجيل  لكعام 

حسام  لكشاب  فإن  لكمعلومات 

لكفور  عل   قتل  عصب  أبو 

أصيب  فيما  لكشجار،  جيلء 

توفي  خطيية  بجيوح  آخي 

عل  إثيها الحقا في مستشف   

  رومش نزلل لكحرومي 

 قتل عم 

إكقاء من أعل   لكسبت 10/7/2021 غزة  حي لكزمتون ذكي  شهي ولح   حسن محم  عيا    .36

 سطح لكمنزل

حسب لكناطق باسم لكشيطة،  

قام   ، لكبطنيجي  أممن  لكعقي  

(  20ولك  لكطفل محم  عيا  )

علو  من  لكطفل  بإكقاء  عاما  

إلصابته   أ ى  ما  )طابقين( 

خطيية   عل  بجيوح  توفي 

كلمستشف ،  نقله  بع     إثيها 

عن   لكطفل  بإكقاء  ولعتيم 

وخالفات  مشاكل  من  غضبه 

ومع   لكمنزل  أسيمة  لخل 

لكقضية   .لألهل إحاكة  تم 

لكعامة  كلنيابة  ولألطيلم 

 قتل عم 
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لإلجيلءلت  السترمال 

 لكقانونية وفق لألصول

رأس   ذكي  عاما   32 محم  سميي فؤل  زل ة   .37

 لكعامو  

طعن، ومن ثم   لكثالثاء  13/7/2021 لكق س

 حيق 

لكفلسطينية،  لكشيطة  فا ت 

جثته   عل   لكعثور  تّم  بأنه 

بع   محتيقة  ميكبته  بجانب 

تعيضه كجيممة طعن في بل ة  

لكق س   شيق  لكعيزرمة، 

 .لكمحتلة

 قتل عم 

في   إطالق نار  لكخميس  15/7/2021 لكخليل لكسموع أنث   عاما   42 سهام محم  حسين بحيص  .38 إثي  قتلت  مسلح  لشتباك 

شجار عائلي في بل ة لكسموع 

في  إصابة  إثي  لكخليل  في 

بين   لالشتباك  أثناء  لكيأس 

لكسيميا في  بحيص    .عائلة 

بين  مسلح  لشتباك  وجيى 

منطقة  في  لكعمومة  أبناء 

في   لألطباء  أعلن   _ لكسيميا 

مستشف   أبو لكحسن لكقاسم  

 في مطا، عن مقتلها 

 قتل عم 

لكيحمن     .39 عب   عريمة 

 سليمان مهنا 

 مي  ذكي  عاما   44

 لكغصون 

محم    إطالق نار  لكجمعة  2021/7/23 طوكريم  نزلر  عمي  قام  حيث 

ب رلن   لكنار  علي  بإطالق 

لكمجني    ، منزكه  عليه  لخل 

لكعام   لكم عي  هو  عليه 

لكعسريي لكسابق ولكذي معمل 

لكماكية  قانونيا   مستشارل  

لكعسريمة في لألجهزة لألمنية  

إطالق   وأ ى  لكفلسطينية، 

لكنار إك  لصابته بعيار ناري  

مسافة صفي،   من  لكيأس  في 

وتم نقله إك  مستشف  لكشهي  

في   ثابت  ثابت  م منة   . 

  .طوكريم، وق  فارق لكحياة

 قتل عم 
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أبو   .40 إسماعيل  محم   نبيل 

 علي

وصل إك  لكمستشف  لألهلي  إطالق نار  لكسبت 24/7/2021 لكخليل مطا ذكي  عاما   52

وهو جثة هام ة وق  أصيب  

 .بع ة عيارلت نارمة

وذكيت مصا ر محلية، بان 

نجل لكقتيل ق  أصيب أمضا  

خالل شجار لستخ مت فيه  

لألسلحة لكنارمة في م منة  

 .مطا جنوب لكخليل

 

 قتل عم 

باسل فخيي سليم   .41

 لكجعبيي 

 

رمي ا  إطالق نار  لكثالثاء  27/7/2021 لكخليل لكخليل ذكي  عاما   39 مصيعه  كقي 

في شارع لكسالم   باكيصاص.

لكخليل تعّيض   بم منة  حيث 

الطالق رصاص خالل عمله 

)تاكسي(   أجية  سيارة  عل  

من قبل مجهوكين ما أسفي عن  

باكغة  بجيلح  لصابته 

وصول  لكخطورة،ومع 

لكمران  إك   لكطبية  لكطولقم 

عمليات  بإجيلء  باشيت 

 إنعاش ، كرن  ون ج وى  

عل    لكنار  أطلقت  وق  

لكجعبيي خالل قيا ته كسيارة  

لكسيطية فق   حيث   عمومي، 

بأح    ولرتطمت  عليها، 

 .لكمحال في لكمنطقة

 

 قتل عم 

وذكيت مصا ر مطلعة أن كم  إطالق نار  لكثالثاء  27/7/2021 لكق س شعفاط   ذكي  عاما   23 إبيلهيم لكزلغة     .42

ممضي موم ولح  عل  خيوج  

 لكمجني عليه من لكسجن  

 قتل عم 

وأصيب أربعة آخيمن خالل  طعن بآكة حا ة لكجمعة 30/7/2021 طوباس  طمون  ذكي  عاما   16 و مع فولز بشارلت   .43

ء  شجار عائلي وقع بين أبنا

عمومة في بل ة طمون  

وذكيت مصا ر محلية أن 

شجارل عائليا وقع مساء 

 قتل عم 



28 
 

لكجمعة لستخ مت خالكه 

لآلالت لكحا ة أصيب خالكه  

لكفت  بشارلت بجيوح  

خطيية نقل عل  إثيها إك  

مستشف  طوباس لكحرومي 

كرن لألطباء أعلنول عن وفاته 

كل لكمحاوالت بع  فشل 

.لكطبية إلنقاذ حياته ن  

لألجهزة كما أكقت لألجهزة 

 3لألمنية أكقت لكقبض عل  

أشخاص مشتبه باشتيلكهم  

 .في لكشجار

وأشار إك  أن لكشيطة  

ولكنيابة باشيتا في لكتحقيق 

كلوقوم عل  مالبسات 

 .لكشجار

 

 

لكسيلة  ذكي  عاما   32 جاسي  ذمب رماض محم   .44

 لكحارثية

  بع ة   إصابته  عقب  قتل إطالق نار  لالثنين  9/8/2021 جنين

 مصا ر  وأفا ت  رصاصات

 إثي  عل   قُتل  لكشاب  أن محلية

 عائلتي  بين  تتج    ق مم  خالم

  بل ة   في  وجي لت  جاسي  أبو

  أح لث   إك   مشيية    لكسيلة،

  عقب  لكبل ة  في  لن كعت  عنف

 فيما   جاسي،   لكشاب  مقتل

  لكشيطة   من  قوة  حضيت

 لكمنطقة   إك   لألمنية  ولألجهزة

 لكشّجار  كفضّ 

 

 قتل عم 

في  ضيب مبيح  لالثنين  9/8/2021 غزة  حي لكزمتون ذكي  عاما   15  عزلت سيحي أبو قوم ر  .45 كلضيب  تعيضه  جيلء 

منزل معو  ألح  أفيل  عائلته 

م منة  شيق  لك رج  بحي 

 قتل عم 
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إك  .غزة لكطفل  ونقل 

بفعل  مصاب ا  لكشفاء  مستشف  

تعيضه كلضيب وما كبث أن  

موقع   وفاته.حسب  عن  أعلن 

 صحيفة  لكق س  لكفلسطينية

م  شقيقها ، بزعم  حنقا   لألح    15/8/2021 رلم هللا  بيت سييل أنث   عاما   26 نعيمة علي لحم  علقم  .46 قتلت عل  

 لكشك في سلوكها. 

 قتل عم 

47.  
أبو إ سليمان  جابي  بيلهيم 

  بيكة

 

شقيقه   آكة حا ة )بلطة(  لكخميس  26/8/2021  مي لكبلح   مي لكبلح  ذكي  عاما   72 م   عل   عاما    72قتل 

عليه   العت لء  تعيضه  أثي 

 ببلطة

لكشفاء  مستشف   لر  أعلنت 

غزة م منة  موم    في  صباح 

لكمولفق  لكخميس 

وفاة    2021/ 26/08 عن 

لكمولطن من سران  مي لكبلح 

لكوسط ،   لكمحافظة  في 

أصيب   لكتي  بجيلحه  متأثيل  

بها فجي موم لكثالثاء لكمولفق  

أفا ت    2021/ 17/08 حيث 

أن  لكمي لنية  لكتحقيقات 

تعيض   بيكة  لكمولطن 

قب من  شقيقه  العت لء  ل 

)بلطة( في  آكة حا ة  بولسطة 

أثيه  عل   ونقل  لكيأس، 

كمستشف  شه لء لألقص  في 

ووصفت  لكبلح،  م منة  مي 

إصابته   لكطبية  لكمصا ر 

إك      باكخطيية، وحول 

مستشف   لر لكشفاء في م منة  

لكعالج،  السترمال  غزة 

غيفة   في  أثيها  عل   ومرث 

أعلن  أن  إك   لكمرثفة  لكعنامة 

ص في  وفاته  موم عن  باح 

لكمولفق  لكخميس 

وأفا ت  2021/ 26/08  ،

 قتل عم 
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لكشيطة   أن  شيطية  مصا ر 

فتحت تحقيقا  في لكحا ث وأن 

خالم  خلفية  عل   لالعت لء 

أثناء وجو ه في قطعة    .عائلي

 .أرض متنازع عليها بينهما

 إثي لشتباكا   مسلحا   لن كع في  نار  إطالق لألربعاء 9/9/2021 لكق س شعفاط  ذكي  عاما   34 مزعيو  وكي  عب   .48

لكمخيم، أسفي  عن  مقتله. 

وأوضحت لكمصا ر أن 

لالشتباك لكمسلح لكذي لستمي 

كبعض لكوقت، جاء عل  

خلفية شجار ق مم،  وق  الذ  

مطلقو لكنار  عل  لكشاب 

 مزعيو لكفيلر من لكمران 

 قتل عم 

  نار   إطالق  جيممة  إثي نار  إطالق لكخميس  9/9/2021 لكق س شعفاط  ذكي  عاما   18  عاجنة ع ومن  نا ر محم   .49

 في  آخيمن  وشبان   كها   تعيض

  شيق   شمال  شعفاط  مخيم

  أن   لكمصا ر  وأفا ت  لكق س.

 نارمة    رلجة    مستقل  مسلحا  

  أثناء   لكشبان  باتجاه  لكنار  أطلق

  والذ   لكمخيم،  في  وقوفهم

  تلقت  فق   لكمران،  في  باكفيلر

 عن   بالغا  لإلسعام   طولقم

  إطالق   حا ث  جيلء  جيح 

  هيعت   لكفور  وعل   نار

 وق مت  كلمران  طبية  طولقم

 كشابين  لكمي لنية  لإلسعافات

 خطيية   بحاكة  وهما  ونقلتهما

 إك   هناك  ومن  كلمعبي

 السترمال   لكمستشف  

 عن  الحقا  وأعلن .لكعالج

  طاقم   فشل  أن  بع   وفاته

 حياته إنقاذ لإلسعام

 قتل عم 

 أبو  تيكي أبو محمو   .50

 سنينة 

  أصيب   لكتي  بجيلحه  متأثيل   نار  إطالق لكجمعة 10/9/2021 لكخليل لكخليل ذكي  37 

  إطالق   في  لكخميس  موم  بها

 آخيمن   ولثنين  كه  تعيض  نار

 قتل عم 
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 شيق   شمال  شعفاط  مخيم  في

  مصا ر   وذكيت   لكق س،

 شمال  شعفاط  مخيم  في  محلية

 مستقل   مسلحا    أن  لكق س   شيق

  لكنار   أطلق  نارمة   رلجة  

  في   وقوفهم  أثناء   لكشبان  باتجاه

 لكماضي،  لألربعاء  كيل  لكمخيم

 مقتل  عن  أسفي  لكذي  لألمي

  وإصابة لكع وي محم  لكشاب

 لكشاب  بينهم  آخيمن  لثنين

 مقال )  تيكي  أبو  محمو 

 طباخي( عائلة من لكقاتل

  صباحا    9:00  لكساعة  حولكي مبيح  ضيب لكثالثاء  21/9/2021 غزة  رفح  أنث   عاما   13 لكبوجي  أحم  رلمي حنان  .51

-21  لكمولفق  لكثالثاء  موم  من

 مستشف   وصلت  م،9-2021

  م منة   في  لكنجار  موسف  أبو

 جثة  غزة،   قطاع   جنوب  رفح

  لألوكي   وباكفحص  لكطفلة،

 وجو    تبين  لكطفلة  كجثة

 عل    ضيب  وأثار  ك مات

 لكجس    من  متفيقة  أنحاء

  لكمباحث  إبالغ  تم  لكفور  وعلي

  ها وب ور  باكح ث،   لكطبية

 لكنيابة  مع  باكتولصل  قامت

 لكطفلة  جثة  وتحومل  لكعامة

 بغزة  لكشفاء  مستشف   إك 

 لكشيعي   لكطب  علي  كعيضها

 مالبسات   علي  كلوقوم

 لكطب  وبحسب  لكحا ث،

  هو   لكوفاة  سبب  فإن    لكشيعي

  إثي   عصبية   مومة  ص مة

 كه  تعيضت  لكذي  لكضيب

 ولك ها  قبل من لكفتاة

 قتل عم 

حسن عب  هللا حسن   .52

 عاشور 

 بآكة لكطعن لألربعاء 2021/ 13/10 نابلس نابلس ذكي  عاما  28 

 حا ة

إثي تعيضه كلطعن بآكة حا ة  

في  لكص ر  في 

 قتل عم 
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منطقة  قيب     شجار

نابلس   شيق  لكصييفي 

ولصابة لخي بجيلح خطيية،  

نقل عل  إثيها كمشف  رفي ها 

 وأعلن عن وفاته بع  كحظات

  أ لة إكقاء لألح  2021/ 17/10 غزة  لكزمتون حي ذكي  عاما   18 عاشور  ماج  محم   .53

 مع نية

  تبيّن   لكتحقيقات  خالل  من

  خالل   من  جنائية  شبهة  وجو 

 تم   لكشيعي،  لكطب  تقيمي

 لأل كة   وجمع  لكبحث  ترثيف

  وعل    لكشهو ،  إفا لت  وأخذ

 12  من  أقل  وخالل   ذكك  إثي

  به  لكمشتبه  تح م   تم  ساعة

  وتوقيفه،   عاما    31  و(  )س،

 لكتحقيق  خالل  لعتيم  وق 

  مع نية   أ لة  بإكقاء   لألوكي

 أ ى  ما  عليه  لكمجني  باتجاه

 كوفاته

 قتل عم 

 عاما   38 محيسن  عي   لوو  تحسين  .54

 من  لكتأك 

 لكعمي 

  أُصيب   خطيية  بجيلح    متأثيل   نار  إطالق لكجمعة 2021/ 22/10 هللا  رلم شبتين ذكي 

 شجار   في  نار   بإطالق  بها

  شبتين   بل ة  في  وقع  عائلي

  لكمتح ث  وقال  هللا،  رلم  غيب

  لرزمقات،   كؤي  لكشيطة  باسم

 لكشيطة  عمليات  غيفة  إن

  شجار   وقوع  حول  بالغا    تلقت

 هللا  رلم  غيب  شبتين   بل ة   في

  تم   شخصين  إصابة  إك   أ ى

  لكطبي،   لكمجمع  إك   نقلهما

  وفاة   عن  لألطباء  أعلن  حيث

 أح هما 

 قتل عم  

 غول رة  محم  حسن خاك   .55

 

 نار  إطالق لألربعاء 2021/ 27/10 جنين لكباشا بيي ذكي  24
أصيب  غول رة  لكشاب 

نتيجة   خطيية  بجيوح 

خالل  نار  إلطالق  تعيضه 

لكقيمة  في  وقع  لكذي  لكشجار 

مستشف   لك   ونقل  أمام  قبل 

 قتل عم  
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لكعالج،  كتلقي  لكيلزي 

عن  لكطبية  لكطولقم  وأعلنت 

 .وفاته لكيوم

 

  إطالق   تخلّله  شجار  جّيلء نار   إطالق لالثنين  1/11/2021 لكق س شعفاط  مخيم ذكي  عاما   20 أحم  سليمان علقم   .56

  لإلثنين   لكيوم  مساء  نشب  نار،

 في  وجاء  شعفاط،  في

 نشب  لكشجار  أن  لكتفاصيل

 بين  خالم  عقب

  عقب   لكشاب  ونُِقل.عائلتين

 مشف   إك   كإلصابة  تعّيضه

 كتلقي  لكق س  في  - ه لسا

مت  أن   بع   لكعالج  كه  قُ ِّ

  أن  إال  لألوكية،  لإلسعافات

 اتهحي  عل   لإلبقاء  محاوالت

 وفاته  عن  كيُعلَن  باكفشل  باءت

 هناك.

 قتل عم  

 فا ي عثمان  رومش   .57

 

في  حا ة بآكة كطعن لألربعاء 2021/ 10/11 لكق س لكعيسومة ذكي  عاما   27 عائلي  شجار  أثناء  قُتِل 

شقق   أُحِيقت  فيما  لكعيسومة، 

 .سرنيّة إثي جيممة لكقتل

 قتل عم  

قُتِل  هسا  بسيارة أثناء شجار  بسيارة   هس لكجمعة 2021/ 12/11 جنين لكج م ة  ذكي  عاما  45 ناصي نمي قالكوة   .58

ونقل    عائلي في قيمة لكج م ة

لكتيكي لعلن    كلمستشف  

لالطباء الحقا عن وفاته وفي  

لكشيطة  تمرنت  وقت الحق، 

لكقبض  لألمنية من  ولألجهزة 

لكيئيسي   به  لكمشتبه  عل  

 قتل كمولطن    لكمتسبب في

 

 قتل عم 

ق   لإلسي نار  إطالق لألح  2021/ 14/11 لكق س لكسا بيت ذكي  عاما   30 محم  عزلم لكرسولني  .59 بجيلح كان  أصيب 

خطيية جيلء شجار نشب بين  

بيان   بحسب  عيب،  عّمال 

لإلسيلئيلية كما    .كلشيطة 

بجيلح   آخي  عامل  وأصيب 

 قتل عم 
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من  ا  أمض  وهو  متوسطة 

لكشجار   إثي  لكمحتلة،  لكق س 

ورشة  في  لن كع  حيث  ذلته 

فن ق  قيب  بها  معمالن  بناء 

لكق س  في   أورمنت  

أح  .لكمحتلة لكنار  وأطلق 

ي وهو  لكمتشاجيمن عل  لآلخ

وقبل  إلصابتين  أ ى  ما 

نقل   وفاته،  عن  لإلعالن 

لكذي وصفت حاكته   لكُمصاب 

مستشف   إك   باكحيجة 

 شعارمه تسي ك  في لكق س،  

بجيلح  لكمصاب  أما 

كلمستشف   فوصل  متوسطة، 

بشرل  لكعالج  السترمال 

 مستقل

وهو   باكسرين  طعن لألربعاء 2021/ 22/11 هللا  رلم نعمة  كفي أنث   عاما   30 صابيمن ماسي خومية  .60  ، زوجها  م   عل   قتلت 

بع   وذكك  مخ رلت  م من 

لكسجن   من  بأمام  خيوجه 

خنقا  وطعنا  عل  م   قتلت    ،

والذ  لكيوم،  صباح  زوجها 

عل   لالعت لء  بع   باكفيلر 

ومن   أمضا،  باكضيب  ولك ته 

لكشيطة   عليه  قبضت  ثم 

وبحسب  كلتحقيق،  وأحاكته 

لكمصا ر فان لكجاني صاحب  

لكمخ رلت  بتعاطي  سولبق 

ولعتقل ك ى لالمن لكفلسطيني 

أكثي من مية آخيها قبل فتية  

بينه  وكان  وبين    وجيزة 

سابقة   مشاكل  زوجته 

تعمل    ولعت ى وهي  عليها، 

لألرلضي  تسومة  مرتب  في 

ثالثة   وك مها  نعمة  كفي  في 

 قتل عم 
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أكبيهم   وطفلة،  ذكور  أطفال 

 تسع سنولت

 

 

  لثي   لكخطيية  بجيلحه  متأثيل نار  إطالق لكخميس  2021/ 25/11 لكق س شعفاط  مخيم ذكي  عاما   31 لكل ولي بسام أميي  .61

 من  نار  إلطالق   تعيضه

  رأس   في  هولئية   رلجة

  في   لكق س،  شيقي  لكعامو 

  لكعامو    رأس  بل ة  في  شجار

 ق مت   وق   نار،   إطالق  تخلله

 لإلسعافات  لإلسعام   طولقم

  حيجة   حاكة  في  كان  حيث  كه،

 وفاته.  أعلنت ثم

 قتل عم 

لكجامعة وهو   طعن بسرين  لكسبت 4/12/2021 جنين جبع ذكي  عاما  21 مهيلن وكي  خليلية   .62 في  طاكب 

نتاج   ،قتل  لألميمرية  لكعيبية 

من  طلبة  بين  وقع  شجار 

لألميمرية    لكعيبية  لكجامعة 

من   كحظات  بع   توفي  وق  

 .وصوكه لكمستشف  

 قتل عم 

 إصابته  إثي  الحقا    توفي ناري  سالح لالثنين  6/12/2021 جنين قباطية ذكي  عاما   37 خزممية محم  تيسيي  .63

  قبل  به  أصيب  ناري  بإطالق

  ،   عائلي  شجار  خالل  أمام  ع ة

 لمت ل   لكمذكور  ولكشجار

  قباطية   بل ة  في  سابق  كشجار

  وحنامشة   خزممية  عائلتي  بين

  مولطنين   مقتل  إك   أ ى  كان  ،

  عائلة   من  لثنين

 لكقتيل  .ولكموطن  حنامشة

 محير  أسيي

 قتل عم 

  بل ة  في  وقع  شجار  جيلء سالح ناري  لكثالثاء  2021/ 14/12 بيت كحم  زعتية  ذكي  31 عاما   حافظ  لوو  ذومب  .64

 .كحم بيت شيق زعتية

 بأن  محلية  مصا ر  وأفا ت

  إلطالق   تعيض  ذومب  لكشاب

 لكشجار  خالل  و هس  نار

 .زعتية في وقع لكذي

 قتل عم 
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 شقيقه  إلصابة  لكشجار  وأ ى

 حيث  ميكبة،  وإحيلق  أمضا،

  كلمران   لكشيطة  قولت  وصلت

  ظيوم   في  كلتحقيق

  وبسط   لكشجار  ومالبسات

 لألمن

 كلضيب  تعيضه  جيلء  قتل   مبيح ضيب لكثالثاء  2021/ 14/12 طوباس  طوباس  ذكي  عاما   25  رلغمة  محسن  أبو صا ق  .65

 مقارب  ما   قبل   شبان،  قبل  من

   ولك مه  وحي   وهو  أسبوعين

 وعن ه   ومتزوج  لكذكور  من

 طفلتين 

 عم  قتل

 في   حا ة  بآكة   طعىنه  جيلء طعن بآكة حا ة لألربعاء 12/14/ 2021 غزة  رفح  ذكي  27 عاما   محم  هاشم سلمان لكعيجا   .66

  عائلي   شجار  خالل  لكص ر

 غزة   قطاع  جنوبي   رفح  بم منة

 محلية  مصا ر  وأفا ت

 جثمان  بوصول  ،  وإعالمية

  موسف   أبو  كمستشف   لكشاب

 لكنجار

 قاتلة  كطعنة  كتعيضه  مشيية

 لألشخاص  أح   من  باكص ر

 سران   من  عمومته  أبناء  من

  لثي   عل   بيفح،  لكتنور  حي

  حين   في  بينهما،   خالم

 من  كبيية  قولت  وصلت

 وباشيت  كلمران،   لكشيطة

 عل   ولكعمل  بإجيلءلتها

 وقت  في.لكجاني  مالحقة

 عن   لكشيطة  أعلنت  الحق

 من  لكباكغ  كلجاني  ضبطها

 عاما .  25 لكعمي

 قتل عم 

 


