
1 
 

                                         
 ثالث سنهات من الدم: 

  0200-0202تقرير إحصائي حهل جرائم القتل بين سنهات 
 بمجنا وجامعة كػفشتخي )بخيصانيا( -صادر عغ: جسعية الذباب العخب 

 2023شباط 

 

 :أبرز النتائج

، وىػ 2022العام أشخاص في  108شخرًا، فيسا ارتفع العجد إلى  53ضسغ جخائع القتل في الجاخل الفمدصيشي  2016ُقِتل عام   ●

 %.103ارتفاٌع بشدبة 

 عامًا.  30ىع مغ الذباب حتى سغ  2022% مغ الزحايا الحيغ ُقِتمػا عام 58 ●

 ُقِتمػا بإشالق نار. 2022% مغ الزحايا في عام 84الدالح الشارّي ىػ الدالح األبخز في جخائع القتل: حػالي  ●

أشخاص بالصخيقة ذاتيا في األعػام  4بيشسا ُقِتل تفخيخ سيارات، بػاسصة  شخراً  11ُقِتل  2022-2020في األعػام الثالث ما بيغ   ●

  .2019-2011التدع ما بيغ

ل االرتفاع األكبخ في  ● إذ  مشصقة الذسال،شيجت الدشػاُت األخيخة ارتفاعًا في عجد الزحايا وذلظ في جسيع مشاشق الجاخل الفمدصيشي. ُسجِّ

)التي سبق أن نذخنا بخرػصيا تقخيخًا  2019-2011. وبالسقارنة بيغ األعػام 2022ضحيًة عام  46وصل عجد الزحايا فييا 

ضحية سشػيًا في األعػام ما بيغ  23، نِجُج أنَّ معّجل الزحايا الدشػي في مشصقة الذسال كان 2022-2020إحرائيًا(، وبيغ األعػام 

 %. 82تفاٌع بشدبة ، وىػ ار 2022-2020ضحيًة في األعػام ما بيغ  42، ليقفَد إلى 2011-2019
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 ةمقدم

تقخيخًا إحرائّيًا عغ ضحايا جخائع القتل في أوساط فمدصيشيي الجاخل بيغ األعػام  2020بمجنا في حديخان  -أصجرت جسعية الذباب العخب
بيانات الزحايا  . ىجف التقخيخ إلى تذكيل فيٍع أوليٍّ لخرائز ضاىخة القتل السشتذخة في الجاخل، وذلظ مغ خالل االشالع عمى2011-20191

 التي تذسل أعسارىع، وجشديع، وبمجانيع، واألداة التي اسُتخِجمت في قتميع. 

سميا التقخيخ استكسااًل لحلظ الجيج، أعجدنا التقخيخ الحي بيغ أيجيشا، لشعخَض فيو أبخز السعصيات السدتججة في األعػام الثالث األخيخة، التي لع يذ
 . 2022، و2021، 2020األول، وىي 

لى تقري ال تّػفخ بيانات الذخشة اإلسخائيمّية معمػماٍت وافية عغ ضحايا جخائع القتل في السجتسع الفمدصيشي في الجاخل. لحلظ لجأ فخيق البحث إ
السعمػمات وجسعيا مغ مرادر متفخقة، مشيا وسائل اإلعالم السحمّية، والسؤسدات البحثّية، وبعس التقاريخ الحكػمّية عمى اختالف جيات 

ريا إصجارىا. بعج تجسيع البيانات مغ مختمف مرادرىا، اشتغل الفخيق عمى ترشيفيا، ومقارنتيا، والتأكج مغ دقتيا قجر اإلمكان، ومغ ثّع تمخي
 وعخض قخاءة مقتزبة ليا.

ذ عادًة ما ُتجِرج الجياُت اإلسخائيمّية ُيحكخ أنشا استثشيشا، في التقخيخ األّول والتقخيخ الحالي، ضحايا الجخيسة الحيغ يشحجرون مغ القجس والجػالن، إ
شاصخ ضحايا ىاتيغ السشصقتيغ مع ضحايا فمدصيشيي الجاخل في إحرائيٍة واحجة. كحلظ استثشيشا حاالِت االنتحار، وجخائَع القتل التي ارتكبيا ع

فيسا يمي أىع السذاىجات  السجتسع الفمدصيشّي في الجاخل.الذخشة اإلسخائيمّية وقػى األمغ السختمفة، وأبقيشا التخكيَد عمى جخائع القتل ما بيغ أفخاد 
 التي لّخرشاىا مغ مخاجعة السعصيات حػل الزحايا.

 

 أعداد القتلى .1

غ بمغ عجد مغ أبخز ما أضيخه تحميُل السعصيات ليحا التقخيخ االرتفاُع في الحريمة الدشػّية لزحايا جخائع القتل مشح مشترف العقج الدابق. ففي حي
% ُسّجل خالل ست 103. أي أّن ارتفاعًا بشدبة 2022، و2021أشخاص في كّل مغ عام  108شخرًا، فقج بَمَغ  53 2016عام القتمى 

ضحيًة في كل عام، بيشسا وصل في  64كان  2019-2011سشػات. ولمجاللة عمى ىحا االرتفاع نجج أّن السعّجل الدشػّي لمزحايا في األعػام 
  .%64وىػ ارتفاٌع بشدبة ضحايا،  105إلى  2022-2020األعػام 

 0200-0211: عدد القتلى السنهي بين أعهام 1رسم تهضيحي 

 

                                       
  http://www.momken.org/?mod=articles&ID=8701 مػقع الجسعية:ى عم شالع عمى التقخيخلإل  1
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 المناطق .2

ل االرتفاع األكبخ في 2شيجت الدشػات األخيخة ارتفاعًا في عجد ضحايا جخائع القتل في معطع مشاشق الجاخل الفمدصيشي إذ  ،مشصقة الذسال. ُسجِّ
)التي سبق أن نذخنا بخرػصيا تقخيخًا إحرائيًا(،  2019-2011ضحية. وبالسقارنة بيغ األعػام  46إلى  2022وصل عجد الزحايا فيو عام 

، ثّع قفَد إلى 2019-2011ضحية في األعػام ما بيغ  23، نِجُج أنَّ معّجل الزحايا الدشػّي في مشصقة الذسال كان 2022-2020وبيغ األعػام 
 %. 82، وىػ ارتفاٌع بشدبة 2022-2020ضحيًة سشػّيًا في األعػام ما بيغ  42

% 13ضحية )وىحا ُيذّكل حػالي  16، إذ وصل عجد الزحايا فييا إلى 2022-2020ترّجرت الشاصخة قائسة بمجات الذسال في األعػام ما بيغ 
 7السكخ )-ضحايا( والججيجة 7ضحايا( والبعشة ) 8ضحايا(، ويخكا ) 9ضحية(، وحيفا ) 11مغ مجسل ضحايا السشصقة(، ثّع تمييا جدخ الدرقاء )

في سشػات ضحايا(. مغ الالفت أيزًا دخػل بمجات ججيجة إلى قائسة البمجات التي وقعت فييا جخائع قتل ليحا التقخيخ، بيشسا لع تذيج أي جخيسة قتل 
 التقخيخ األول، وىي: الفخيجيذ، وساجػر، وديخ حشا، والسدرعة، بػاقع ضحيتيغ في كل بمجة.

ضحية. وازداد معّجل  19إلى  2022، ووصل تعجاد الزحايا فييا عام 3فيي صاحبة أعمى عجد قتمى ندبًة لتعجاد الدكان فييا كد،مشصقة السخ أما 
وىػ ارتفاٌع بشدبة ، 2022-2020ضحية في األعػام  ما بيغ  18إلى  2019-2011ضحية في األعػام ما بيغ  12الزحايا الدشػّي مغ 

50%.  

-2020وأعػام  2019-2011ُخّز بمجات مشصقة السخكد ىػ أّن ندبة القتل الدشػّية في مجيشة يافا لع تتغّيخ بيغ أعػام الُسعصى األبخز فيسا ي
، 2019-2011قتمى بيغ أعػام  4قتمى سشػيًا بالسعجل. في السقابل، ارتفع السعجل الدشػي لعجد الزحايا في المج: مغ  5، وبقيت كسا ىي: 2022

، 2019-2011قتمى بيغ أعػام  4. وكحلظ األمخ في الخممة: ارتفع السعجل الدشػي لعجد الزحايا فييا مغ 2022-2020قتمى بيغ أعػام  7إلى 
 . 2022-2020قتمى بيغ أعػام  6إلى 

إلى  2019-2011ضحايا في أعػام  8ضحية لجخائع القتل. وازداد معّجل الزحايا الدشػّي مغ  13 2022فقج ُسّجمت فييا لعام  مشصقة الشقبأّما 
 .%50وىػ ارتفاع بشدبة ، 2022-2020ضحية في أعػام  12

(، والمقية 5(، وتل الدبع )7( ورىط )8في الشقب إلى أربع بمجات ىي: حػرة ) 2022-2020مغ ضحايا القتل بيغ أعػام  %70يشتسي حػالي 
الل األعػام التي غّصاىا التقخيخ األول، مشيا: األشخش، (. كسا انزّست قخى ججيجة لع تكغ عمى قائسة البمجات التي وقعت فييا جخائع قتل خ5)

 والديج، وبيخ السذاش، وبيخ ىجاج، بػاقع ضحية واحجة في كل بمجة. 

-2011ضحيًة في أعػام  20ضحيًة. وازداد معّجل الزحايا الدشػّي مغ  30إلى  2022فقج وصل عجد الزحايا فييا عام  مشصقة السثمثأما 
 %. 60، وىػ ارتفاٌع بشدبة 2022-2020أعػام ضحيًة في  32إلى  2019

                                       
( مشصقة السثمث وىي دمج 3)، بقيت كسا ىي في التقخيخ الدابق، ( السخكد2( الشقب )1مشاشق: ) مشاشق جغخافّية، أّما في ىحا التقخيخ فاعتسجنا تقديسيا إلى أربع 7إلى  قّدسشا الجاخل الفمدصيشيّ  في التقخيخ الدابق، 2

 ( مشصقة الذسال وىي دمج لثالث مشاشق ىي: مشصقة الشاصخة ومشصقة حيفا ومشصقة الذسال. 4لسشصقتي السثمث الجشػبي والسثمث الذسالي، )
صفحة (. لمسديج 30(، مشصقة الذسال )27(، مشصقة حيفا )19(، مشصقة الشاصخة )43(، السثمث الذسالي )88(، السثمث الجشػبي )156(، السخكد )30ة: الشقب )ألف شخز في السشاشق السختمف 100ى لكل عجد القتم 3
  http://www.momken.org/?mod=articles&ID=8701، عمى الخابط: 2020في تقخيخ عام  8

http://www.momken.org/?mod=articles&ID=8701
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ضحيًة، تمييا الصيخة  17، إلى 2022-2020ترّجرت أّم الفحع قائسة بمجات السثمث مغ حيث عجد الزحايا، إذ وصل عجدىع فييا في أعػام 
ا انزست بمجات ججيجة لع تكغ عمى (. كس5(، وكفخ قخع )6(، وجت )9(، وباقة الغخبية )10(، وقمشدػة )10(، وكفخ قاسع )11(، والصيبة )16)

 (. 1(، ميدخ )1(، بياضة )4قائسة البمجات التي وقعت فييا جخائع قتل في األعػام التي غّصاىا التقخيخ األول، مشيا:  زيسخ)

 السشاشق ُمرشفػن حدب: عجد القتمى الدشػي 2رسع تػضيحي 

 

 

 أداة القتل .3

%. وإذا أجخيشا مقارنًة بيغ سشػات التقخيخ 84ما يقارب  2022لشارّي في جخائع القتل بمغت عام تذيخ الُسعصيات إلى أّن ندبَة استعسال الدالح ا
% في الفتخة األولى، 74(، َنِجج أنَّ ندبة استخجام الدالح الشارّي لمقتل وصل إلى 2022-2020( وسشػات التقخيخ الحالي )2019-2011األّول )

 % في الفتخة الثانية. 82بيشسا ارتفع إلى 

% بيغ 15، وذلظ بعج أن كانت 2022-2020% مغ مجسل حاالت القتل بيغ أعػام 7كسا أّنو مغ الالفت تخاجع ندبة حاالت القتل بالصعغ إلى 
 . 2019-2011أعػام 

لتفجيخ حاالٍت فقط  4، 2019-2011، ففي حيغ رصجنا في األعػام تفجيخ السخكباتأحج أبخز السعصيات في ىحا الدياق ىػ تزاعف حاالت 
حالًة مغ تفجيخ الدّيارات. ُيذار إلى أنَّ ىحا الشػع مغ العسميات، أي تفخيخ الدّيارات،  11شيجت  2022-2020الدّيارات كأداٍة لمقتل، فإّن أعػام 

 .4يعتسج، بحدب تقجيخاٍت أمشّية إسخائيمّية، بذكٍل كبيٍخ عمى الستفجخات الُسدّخبة أو السدخوقة مغ جير االحتالل

 : عجد القتمى بتفجيخ سيارة3تػضيحي رسع 

 
                                       

  f65cjfqhttps://www.ynet.co.il/news/article/bj: 19.03.2022العبػات، مػقع وايشت، "ضخب اليجف بأي ثسغ": مشطسات اإلجخام تعػد إلى تفجيخ 4 
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 الجنس  .4

نداء سشػّيًا، وارتفع  العجد، بالسعّجل،  10ُقتمت بالسعجل حػالى  2019-2011ُتذيخ السعصيات إلى ارتفاٍع في أعجاد الزحايا الشداء. ففي أعػام 
الحي أسمفشا حػلو.  -بحّق الخجال والشداء–لالرتفاع العام  . مع العمع أّن ىحا االرتفاع مذابوٌ 2022-2020امخأة سشػّيًا بيغ أعػام  15إلى حػالي 

% بالسجسل، في حيغ وصمت بيغ أعػام 16إلى  2019-2011ولمتػضيح، فإّن ندبة الشداء مغ مجسل القتمى رجااًل ونداًء، وصمت في أعػام 
 %. 14إلى  2020-2022

 

 الجيل .5

بالتحجيج  2022والجخيسة باإلضافة الزدياد ندبتيع في ِعجاد الزحايا. فقج شيج عام تذيخ السعصيات إلى ازدياد انخخاط الذباب في عالع العشف 
ي غيخ مدبػق، ويذّكل شابًا ضسغ ىحه الفئة العسخّية، وىػ عجٌد قياس 63عامًا فسا دون، إذ ُقِتَل  30ارتفاعًا في عجد القتمى الحيغ تبمغ أعسارىع 

% في العام الػاحج خالل 50عامًا وصل حػالي  30عّجل القتمى الحيغ تبمغ أعسارىع حتى % مغ مجسل ضحايا ذلظ العام. مع العمع أّن م58
 . 2022-2020% في األعػام ما بيغ 52وصل إلى و ، 2019-2011األعػام ما بيغ 

 وفق الفئة العسخّية 2022: قتمى عام 4يحي رسع تػض

      
 

، وعخضيا كسا ىي أمام جسيػر السيتسيغ والفاعميغ في 2022-2020 األعػاملسعمػمات اإلحرائية حػل : اكتفيشا في ىحا التقخيخ بجسع اخاتمة
دراسًة  2022مشاىزة العشف والجخيسة، عدى أن تداىع في تحميل الطاىخة وبحث سبل التعامل األججى معيا. مع العمع أّنشا نذخنا في العام 

عػامل وسياقات"، حّممشا فييا سياقات انتذار ضاىخة العشف  -الذباب في الجاخل الفمدصيشي ميجانّيًة مػّسعًة تحت عشػان "العشف والجخيسة لجى 
 .5اوالجخيسة وعػامل انجحاب فئة الذباب لي

                                       
    �files/Public/org.momken.www.الذباب لجى والجخيسة العشف - 2022 بمجنا دراسة�/pdfلالشالع عمى الجراسة:  5

58% 
42% 

 عاماً فما دون 30

ً  30أكبر من   عاما
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