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اســتفحلت يف الّســنوات األخــرة ظاهــرُة العنــف والجريمــة يف املجتمــع العــريبّ الفلســطيينّ يف أرايض الـــ48، إذ 

انتــرت يف الكثــر مــن البلــدات والقــرى، وباتــت ُتَشــكِّل قلقــاً حقيقّيــاً وخطــراً مبــارشاً ملختلــف رشائــح وأفــراد 

يــب للجريمــة، ال  ــاة. رغــم هــذا االنتشــار الكبــر واملُر املجتمــع، كمــا وصلــت تأثراُتهــا إىل معظــم مناحــي الحي

تــزال أغلــُب جوانبهــا غــر مدروســة وغــر مفهومــة. كمــا مل يطــّور املجتمــع األكاديمــيّ والســيايسّ الفلســطيينّ 

يهــا الســيايسّ والسوســيولوجيّ مــا زالــت  فهمــاً شــاماًل لهــا بعــد، فاألبحــاث الــي تتعامــل مــع الظاهــرة يف إطار

قليلــًة ومحصــورة.  

يف ضــوء ذلــك، أطلقــت جمعيــُة الشــباب العرب-"بلدنــا"، بالتعــاون مع جامعة كوفنــري يف بريطانيا، مروعاً 

ــاً يتنــاول هــذه الظاهــرة، وانتشــارها يف صفــوف الشــباب بالــذات، إذ أّن معظــم املنخرطــن فيهــا هــم  بحثّي

مــن فئــة الشــباب، ومعظــم الضحايــا، مــن قتلــى وجرحــى، هــم مــن الفئــة ذاتهــا. مــع ذلــك، فــإّن الوصــول إىل 

يـّـة أخــرى، وذلــك  اســتنتاجات حــول انتشــار الظاهــرة بــن الشــباب ال يتــم دون البحــث عنهــا لــدى فئــات عمر

ملــا تتضّمنــه الجريمــة مــن تشــابكات بــن مناحيهــا املختلفــة. 

يــر، وهــو األول الّصــادر عــن مجموعــة البحــث، رصدنــا معلومــاٍت إحصائّيــًة عــن ضحايــا جرائــم  يف هــذا التقر

يــر إىل محاولــة  القتــل يف املجتمــع العــريبّ الفلســطيينّ يف الداخــل بــن ســنوات 2011-2019. يهــدف التقر

حــر جوانــب مــن ظاهــرة القتــل وفهــم خصائــص انتشــارها، مــن خــالل معرفــة بعــض األرقــام عــن الضحايــا، 

وأعمارهم، وأماكن قتلهم، واألداة الي استخدمت يف قتلهم، وغر ذلك. توّفر لنا املعلومات حول الضحايا 

تفاصيــل كثــرة ودقيقــة ســيكون مــن الصعــب الحصــول عليهــا يف حــال الحديــث والبحــث عــن الَقَتلــة. 

يــق البحــث يف عــدة مصــادر. بدايــًة، ال تّوفــر بيانــات  ســعياً للوصــول إىل معلومــاٍت حــول الضحايــا، فّتــش فر

يــق  الّرطــة اإلرسائيلّيــة تفاصيــل وافيــة حــول جرائــم القتــل ومعلومــات كافيــة عــن الضحايــا. لذلــك، لجــأ الفر

إىل مصــادر أخــرى متنوعــة؛ منهــا وســائل اإلعــالم املحلّيــة، ومعلومــات اشــتغلت علــى تجميعهــا مؤسســاٌت 

يــر حكومّيــة وسياســية مختلفــة. كمــا أمّدنــا املركــُز العــريبّ للمجتمــع  بحثّيــة، ومعلومــات مســتمدة مــن تقار

اآلمــن – "أمــان" مشــكوراً باملعلومــات الــي َجَمَعهــا علــى مــدار ســنوات. بعــد تجميــع كّل هــذه البيانــات مــن 

كــد مــن تفاصيلهــا، ومــن ثــّم تلخيصهــا  يــق علــى تصنيفهــا، ومقارنتهــا، والتأ مختلــف مصادرهــا، عمــل الفر
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وعــرض قــراءة رسيعــة لهــا. ولفهــم ظاهــرة القتــل، وتحديــداً يف أوســاط فلســطينّي الـــ48 كعّينــة للبحــث، 

قمنــا باســتثناء أســماء ضحايــا الجريمــة مــن القــدس والجــوالن املُحتــل )عــادًة مــا تــدرج الجهــاُت اإلرسائيلّيــة 

األرقــام حــول القــدس والجــوالن مــع األرقــام حــول فلســطينّي الداخــل، وعــادة مــا ُتســّمي ذلــك "الوســط 

غــر اليهــوديّ"، أو "الوســط العــريبّ" ويكــون هــذا التعبــر يف كثــر مــن األحيــان شــاماًل املقدســين(. كذلــك 

ــا الركــَز علــى  ــة وقــوى األمــن، وأبقين اســتثنينا حــاالت االنتحــار، وجرائــم القتــل علــى يــد الرطــة اإلرسائيلّي

جرائــم القتــل مــا بــن أفــراد املجتمــع الفلســطيينّ يف الداخــل، وذلــك بغــض النظــر عــن خلفيــة القتــل، ســواء 

ــة أو غــر ذلــك.  كانــت اجتماعّيــة أو اقتصاديّ

ــات وإشــكاليات البحــث. أواًل، إّن تقديــم وتحليــل معطيــات حــول  ــّد أن نشــر إىل بعــض محدودي ــا ال ب وهن

الضحايــا ال يعــين بالــرورة فهــم حالــة العنــف والجريمــة؛ نعي جّيداً أّن الضحايا ليســوا أصحاب الفعل املبادر 

يف هــذه الظاهــرة، أيّ أنّهــم ليســوا الَقـَتـــَلة. مــع ذلــك، نــرى أّن تقديــم املعلومــات حــول الضحايــا وتصنيفهــم 

يّــة، وغــر ذلــك، مــن شــأنه أن ُيســاعدنا علــى  بحســب مــكان الســكن، والجنــس، وأداة القتــل، والفئــة العمر

 رســمّية، اســتندْت 
ٍ
الفهــم وأن يكــون مدخــاًل لدراســات معمقــة الحقــة. ثانيــاً، يف ظــّل غيــاب مرجعّيــِة توثيــق

 
ٍ
معلوماُتنــا حــول أداة القتــل وتفاصيــل أخــرى علــى املعلومــات املنشــورة يف بيانات الّرطــة لإلعالم، ويف أحيان

 صحفّيــة حــول الجرائــم. ال يوجــد مصــدر واحــد يجمــع كل هذه املعلومــات ويركزها. يف ضوء 
ٍ
أخــرى علــى أخبــار

فهمنــا لهــذه اإلشــكالية، قمنــا بأقــى جهودنــا مــن أجــل جمــع املعلومــات مــن مختلــف مصادرهــا، والتحقــق 

منهــا ومقارنــة املصــادر املختلفــة ببعضهــا البعــض. 

يــر علــى جرائــم القتــل، دون التطــرق إىل اإلصابــات، وذلــك ألن حــاالت القتــل ثابتــة  ثالثــاً، ركّزنــا يف هــذا التقر

يـّـة   شــبه كامــل. يف الواقــع، هنــاك أعــداد هائلــة مــن اإلصابــات بالعيــارات النار
ٍ
ومحصــورة بشــكل أدّق وبشــكل

وغرهــا مــن األســلحة علــى مــدار أســبوعيّ، بدرجــات طفيفــة ومتوســطة وخطــرة ال تصــل إىل املــوت، إاّل أّن 

ــة جــداً يف ظــّل ظــروف  ــى مــدار عقــد مــن الزمــن، هــو مهمــة صعب  وعل
ٍ
 كامــل

ٍ
حــر هــذه الحــاالت بشــكل

يــراً أولّيــاً، عــدم طــرح اســتنتاجاتنا  يــر، بصفتــه تقر يــق البحــث. رابعــاً وأخــراً، اخرنــا يف هــذا التقر وإمكانيــات فر

يــر، واكتفينــا بطــرح املعلومــات كمــا هــي لوضعهــا  حــول الظاهــرة، أو حــى حــول املعلومــات املمســوحة يف التقر

أمــام الجمهــور والباحثــن واملهتّمــن، كمعلومــات وحقائــق، ولتســاهم يف تشــكيل أرضيــة صلبــة ألبحــاث 

يع بحثيــة تتقاطــع يف أهدافهــا معنــا وتتبــع لجهــات أخرى. مســتقبلية حــول الظاهــرة، تصــدر عّنــا أو عــن مشــار
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ــز يف هــذا البــاب علــى املعطيــات عــن القتلــى يف ســنوات 2011-2019. ُتشــر املعطيــات يف جــدول رقــم  نركّ
)1( إىل أن املعــّدل الســنوي لجرائــم القتــل يف املجتمــع الفلســطيينّ يف الداخــل هــو 64 جريمــة. يعتــر هــذا 
العــدد مرتفعــاً جــداً عندمــا تتــم مقارنتــه بنظــره يف املناطــق املجــاورة؛ إْذ تعلــو نســبة القتــل لــدى فلســطينّي 
الداخــل النســبة لــدى الفلســطينّين يف الضّفــة. يف عــام 2018 علــى ســبيل املثــال، وصــل عــدد القتلــى لــدى 
فلســطينّي الداخــل 67 قتيــاًل، يف حــن وصــل العــدد إىل 24 قتيــاًل لــدى الفلســطينّين يف الّضفــة الغربّيــة1، 
يبــاً تعدادهــم يف الداخــل. يف الســياق ذاتــه،  مــع اإلشــارة إىل أّن تعــداد الفلســطينّين يف الّضفــة ُيضاعــف تقر
وصــل عــدد القتلــى لــدى املجتمــع اليهــوديّ اإلرسائيلــي 35 قتيــاًل للعــام 2،2018 مــع اإلشــارة كذلــك إىل أن 
كــر مــن فلســطينّي الداخــل بـــ4 مــرات، أي أن نســبة القتــل لــدى املجتمــع العــريبّ الفلســطيينّ يف  تعدادهــم أ

كــر حــوايل 8 أضعــاف مــن نســبتها يف أوســاط اليهــود اإلرسائيليــن.   الداخــل كانــت يف ذلــك العــام أ

جدول رقم )1(

يتضــح مــن الجــدول الّســابق أن كل ســنة مــن الّســنوات التســعة األخــرة شــهدت عــدداً مرتفعــاً مــن الضحايــا 
ــُر 

ِ
جــراء جرائــم القتــل. مــع ذلــك، يمكــن أن نالحــَظ بعضــاً مــن التأرجــح يف األعــداد مــن ســنٍة ألخــرى. ُيظه

الرســُم البيــاينُّ رقــم )1( أّن عــدد ضحايــا القتــل تراجــع بعــض الــيء يف الســنوات مــن 2013 حــى 2016، 
يجّيــاً منــذ عــام 2017، إىل أن وصــل إىل الــذروة عــام 2019. يف ذلــك العــام، ُســّجل  إال أنّــه عــاد لرتفــع تدر
85 قتيــاًل يف جرائــم القتــل، وهــو رقــٌم قيــايسٌّ بالنســبة ألعــداد ضحايــا اإلجــرام منــذ النكبــة لــدى فلســطينّي 

48، ويشــكّل ارتفاعــاً بنســبة %27 عــن عــام 2018، وارتفاعــاً بنســبة %60 عــن عــام 2016.

https://cutt.ly/Gyy8bOx :24 جريمة قتل بالضفة خالل 2018. هذه دوافعها". )2019، مارس(. ألرا صوت. من"  1
سابان، إيتسيك. "ألول مرة: الرطة تنر تقسيم حاالت القتل بتقسيم الوسطن اليهودي والعريب" )2019، اكتوبر(.   2

 https://www.israelhayom.co.il/article/703287 :يرسائيل هيوم. من  

معّدل 
سنوي املجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 العام

64 575 85 67 65 53 58 52 60 68 67 عدد 
الضحايا

https://cutt.ly/Gyy8bOx
 https://www.israelhayom.co.il/article/703287 
 https://www.israelhayom.co.il/article/703287 
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رسم بياين رقم )1(

100

80

60

40

20

2011       2012       2013     2014      2015      2016     2017      2018     2019

67 68      60       52       58       53      65       67       85
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يــع الجغــرايفّ لضحايــا جرائــم القتــل مــا بــن أعــوام 2019-2011.  نعــرُض يف هــذا البــاب معلومــاٍت عــن التوز
ُقّســمت أرايض الـــ48 هنــا إىل ســبع مناطــق، وهــي: النقــب، واملركــز، واملثلــث الجنــويبّ، واملثلــث الشــمايلّ، 
والنــارصة، وحيفــا، والشــمال )أســماء البلــدات الــي وقعــت فيهــا الجرائــم يف كل منطقة مــن املناطق موضحة 

يف ملحــق رقــم )1((. 

ُتشــر املعطيات يف جدول رقم )2( إىل انتشــار جرائم القتل يف كاّفة مناطق تواجد الفلســطينّين يف الداخل.  
كمــا يوّضــح الجــدول حجــم ظاهــرة القتــل نســبًة لعــدد ســكان كّل منطقــة، وُيظهــر نســبة القتــل يف مناطــق 

مقارنــًة بمناطــق أخــرى. 

يع الجغرايفّ للقتلى جدول رقم )2( – التوز

عدد القتلى لكل 
100 ألف شخص

عدد السكان يف 
3 املنطقة

نسبة الضحايا  
يف املنطقة من  

مجموعهم يف كّل 
املناطق

عدد القتلى املنطقة

30 245,200 12.7% 73 النقب

156 71,800 19.5% 112 املركز

88 126,600 19.5% 112 املثلث الجنويبّ

43 166,000 12.3% 71 املثلث الشمايلّ

19 235,900 7.7% 44 منطقة النارصة

27 88,800 4.2% 24 منطقة حيفا

30 464,700 24% 138 منطقة الشمال

- - 0.2% 1 آخر

41 1,399,000 100% 575 املجموع

بحسب معطيات عام 2017 لدائرة اإلحصاء املركزية االرسائيلية.   3
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كمــا هــو موّضــح يف الرســم البيــاينّ رقــم )2( نجــُد أَن أعلــى نســبة لضحايــا القتــل لــكّل 100 ألــف شــخص 
ُســّجلت يف منطقــة املركــز، إذ تصــل إىل 156 حالــة قتــل لــكل 100 ألــف شــخص، وهــي نســبة ُمضاعفــة عــن 
مثيالتهــا يف مناطــق أخــرى. تــأيت يف املرتبــة الثانيــة منطقــُة املثلــث الجنــويبّ، وذلــك بـــ 88 قتيــاًل لــكل 100 ألــف 

شــخص. فيمــا تتذيـّـل القائمــة منطقــُة النــارصة، بـــ 19 قتيــاًل لــكل 100 ألــف شــخص.  

ــاينّ رقــم )3( إىل التغــّرات يف أعــداد القتلــى علــى مــدار الّســنوات التســع. ويظهــر الرســم  ُيشــُر الرســم البي
البيــاين أن منطقــة الّشــمال، وهــي صاحبــة نســبة قتلــى منخفضــة مقارنــة باملركــز واملثلــث، تشــهد يف الســنوات 
األخــرة ارتفاعــاً يف جرائــم القتــل، إذ ارتفــع عــدُد القتلــى مــن 7 عــام 2018 إىل 24  قتيــاًل عــام 2019، وهــو 
ارتفــاع بنســبة %243. وُيمكــن اعتبــار هــذا االرتفــاع ســبباً رئيســياً الرتفــاع املجمــوع العــام للقتلــى مــا بــن عــام 

2018 وعــام 2019. 

رسم بياين رقم )2( – القتلى لكل 100 ألف

رسم بياين رقم )3(    النقب         املركز           املثلث الجنويبّ 
منطقة النارصة          منطقة حيفا          منطقة الشمال        املثلث الشمايلّ  

منطقة 
الشمال

منطقة 
حيفا 

منطقة 
النارصة 

املثلث 
الشمايلّ 

املثلث 
الجنويبّ 

النقب املركز 

 5

 10

 15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 20

25

30

156

88

43

19 27 30
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جدول رقم )3( - املنطقة + السنة 

كما يظهر جدول رقم )4( ارتفاعاً واضحاً يف املعّدل السنويّ للقتلى بن بداية العقد ونهايته. ففي السنوات 
الخمــس األوىل للعقــد )2011-2015(، كان املعــّدل الســنوي للقتلــى هــو 61 قتيــاًل. أمــا يف الســنوات األربــع 
 للســنة الواحــدة، ليصــَل إىل 68 قتيــاًل، وهــو ارتفــاٌع بنســبة 

ٍ
الــي تلتهــا، فقــد ارتفــع املُعــدل بســبع حــاالت قتــل

%11. ويظهــر هــذا االرتفــاع )أي االرتفــاع مــن النصــف األول للعقــد إىل النصــف الثــاين منــه( علــى مســتوى 
املناطــق أيضــاً، وذلــك باســتثناء منطقــي النــارصة والشــمال )واللتــن بدأتــا النصــف الثــاين مــن العقــد بمعــّدل 

قتلــى منخفــض نســبياً، لكنــه عــاد لرتفــع عــام 2019(.

جدول رقم )4( 

 مجموع
املنطقة

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

73 8 10 11 9 8 5 8 10 4 النقب

112 16 15 13 10 11 11 13 12 11 املركز

112 14 19 17 6 9 10 7 16 14 املثلث 
الجنويبّ

71 15 11 5 4 3 7 8 4 14 املثلث 
الشمايلّ

44 4 4 3 5 2 5 8 8 5 منطقة 
النارصة

24 4 1 6 3 4 1 3 1 1 منطقة 
حيفا

138 24 7 10 16 21 13 13 17 17 منطقة 
الشمال

575 85 67 65 53 58 52 60 68 67 ع  ملجمــو ا
م لعــا ا

كل 
املناطق 

منطقة 
الشمال

منطقة 
حيفا

منطقة 
النارصة

املثلث 
الشمايلّ

املثلث 
الجنويبّ املركز النقب املنطقة

61 16.2 2 5.6 7.2 11.2 11.6 7 معّدل القتلى السنوي بن 
أعوام 2015-2011

68 14.3 3.5 4 8.8 14 13.5 9.5 معّدل القتلى السنوي بن 
أعوام 2019-2016
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كــر عــدٍد مــن ضحايــا جرائــم القتــل يف األعــوام مــا  دت أ
ِ
يشــر جــدول رقــم )5( إىل البلــدات واملــدن الــي شــه

بــن -2011 2019، وهــي بلــداٌت ومــدٌن تقــع يف املناطــق صاحبــة الحّصــة األكــر مــن ضحايــا القتــل. تتصــّدر 
مــدن املركــز الجــدول، فقــد ســقط يف يافــا 48 قتيــاًل، أيّ مــا ُيقــارب %8 مــن مجمــل القتلــى يف الداخــل 
الفلســطيينّ علــى مــدار الســنوات التســع، وســقط يف اللــد 36 قتيــاًل، وتــأيت مدينــة الرملــة يف املــكان الســادس 
بمجمــل 28 قتيــاًل. ُتضــاف إىل تلــك املــدن مــدٌن ثــالث يف منطقــة املثلــث الجنــويبّ، وهــي الطيبــة والطــرة 
وكفــر قاســم، ومدينــة مــن املثلــث الشــمايلّ هــي أم الفحــم، ومدينــة مــن منطقــة الّشــمال هــي عــكا، إضافــًة 
إىل النــارصة، ورهــط يف النقــب. تصــّدرت هــذه املــدن القائمــة مــن حيــث أعــداد الضحايــا، إذ وصــل مجمــوع 
القتلــى فيهــا 287 قتيــاًل مــن أصــل 575 قتيــاًل، أيّ مــا يعــادل %50 مــن مجمــل القتلــى يف كافــة املــدن 

والبلــدات الفلســطينّية يف الداخــل.  

كر عدد من القتلى  جدول رقم )5( - البلدات الي شهدت أ

عدد القتلى لكل 
10 آالف نسمة

تعداد السكان4 عدد القتلى البلد

24 19,722 48 يافا 1

16 22,641 36 اللد 2

8 42,401 32 الطيبة 3

6 54,240 32 أم الفحم 4

12 25,721 31 الطرة 5

16 17,580 28 الرملة 6

10 22,743 23 كفر قاسم 7

13 15,471 20 عكا 8

3 66,791 19 رهط 9

2 76,551 18 النارصة 10

بحسب معطيات عام 2017 لدائرة اإلحصاء املركزية االرسائيلية.  4
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 أســايسٍّ إىل األدوات الــي اســتخدمت لتنفيــذ القتــل يف الجرائــم الواقعة يف األعوام 
ٍ
يتطــرّق هــذا البــاب بشــكل

من 2011 إىل 2019. وقد ُصّنفت هذه األدوات إىل: إطالق الّنار، والطعن، والحرق، والدهس، والتفجر، 
والتعنيــف، وفئــة أخــرة تجمــع الضحايــا الذيــن ال تتوافــر معلومــات واضحــة عــن أداة قتلهــم. تشــر املعطيــات 
يف جــدول رقــم )6( والرســم البيــاينّ رقــم )4( إىل أّن األداة األكــر اســتخداماً للقتــل هــي إطــالق الّنــار، وذلــك 

بنســبة %74.3 مــن مجمــل جرائــم القتــل، تليهــا الطعن بنســبة 14.8%.  

جدول رقم )6(

النسبة  عدد الضحايا أداة القتل

74.3% 427 إطالق النار

14.8% 85 الطعن

1.4% 8 الحرق

1.7% 10 الدهس

1.5% 9 التفجر

3.5% 20
التعنيف 

)رضب، خنق، دفن الخ(

2.8% 16 غر معروفة

100% 575 املجموع
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ُيشــر الرســم البيــاينّ رقــم )5( إىل نســبة القتــل بواســطة التفجــر أو إطــالق الّنــار يف مختلــف املناطــق. ُيظهــر 
ــار أو التفجــر كانــت يف منطقــة املثلــث الجنــويبّ، تليهــا  ــم القتــل بإطــالق الّن الرّســم أّن النســبة األعلــى لجرائ
يـّـة والتفجــر مــن أجــل  منطقــُة املركــز. كمــا يظهــر أّن منطقــة النقــب شــهدت اســتعمااًل منخفضــاً لألســلحة النار

القتــل مقارنــًة مــع بــايق املناطــق.  

رسم بياين رقم )4( 

رسم بياين رقم )5(  - نسبة القتلى جراء إطالق النار والتفجر

74%15%

1%

2%

2% 3%

3%

إطالق 
النار

الطعن

الحرق

الدهس

التفجر التعنيف

غر معروف

منطقة 
الشمال

املعدل 
العام

منطقة 
حيفا 

منطقة 
النارصة 

املثلث 
الشمايلّ 

املثلث 
الجنويبّ 

النقب املركز 

60%

84%
88%

83%
73% 71% 67%

76%
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مجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

44 6 9 9 3 5 3 1 6 2 عدد القتلى جراء 
إطالق النار

%60النقب 75% 90% 82% 33% 63% 60% 12.5% 60% 50%

نسبة القتلى 
جراء إطالق النار 

من مجموع 
أشكال القتل

73 8 10 11 9 8 5 8 10 4 مجموع 
أشكال القتل

94 13 12 10 7 11 10 11 9 11 عدد القتلى جراء 
إطالق النار

منطقة

%84املركز 81% 80% 77% 70% 100% 91% 85% 75% 100%

نسبة القتلى 
جراء إطالق النار 

من مجموع 
أشكال القتل

112 16 15 13 10 11 11 13 12 11 مجموع 
أشكال القتل

98 14 18 15 6 6 9 5 11 14 عدد القتلى جراء 
إطالق النار

املثلث

الجنويب
88% 100% 95% 88% 100% 67% 90% 71% 69% 100%

نسبة القتلى 
جراء إطالق النار 

من مجموع 
أشكال القتل

112 14 19 17 6 9 10 7 16 14 مجموع 
أشكال القتل

59 13 11 4 4 3 7 6 1 10 عدد القتلى جراء 
إطالق النار

املثلث

%83الشمايل 87% 100% 80% 100% 100% 100% 75% 25% 71%

نسبة القتلى 
جراء إطالق النار 

من مجموع 
أشكال القتل

71 15 11 5 4 3 7 8 4 14 مجموع 
أشكال القتل

ويشــر جــدول رقــم )7( إىل تطــّور اســتعمال آليــة إطــالق النــار والتفجــر مــن أجــل القتــل علــى مــدار الســنوات 
2011-2019 يف املناطــق املختلفــة.  

جدول رقم )7( 
)مالحظة: إطالق النار يف هذا الجدول يشمل التفجر( 
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مجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

32 4 2 2 4 1 3 7 5 4 عدد القتلى جراء 
إطالق النار

 منطقة

%73 النارصة 100% 50% 67% 80% 50% 60% 88% 63% 80%

نسبة القتلى 
جراء إطالق النار 

من مجموع 
أشكال القتل

44 4 4 3 5 2 5 8 8 5 مجموع 
أشكال القتل

17 3 1 5 2 4 1 0 0 1 عدد القتلى جراء 
إطالق النار

 منطقة

%71 حيفا 75% 100% 83% 67% 100% 100% 0% 0% 100%

نسبة القتلى 
جراء إطالق النار 

من مجموع 
أشكال القتل

24 4 1 6 3 4 1 3 1 1 مجموع 
أشكال القتل

92 18 3 6 11 14 11 9 11 9 عدد القتلى جراء 
إطالق النار

 منطقة

 الشمال
67% 75% 43% 60% 69% 67% 85% 69% 65% 53%

نسبة القتلى 
جراء إطالق النار 

من مجموع 
أشكال القتل

138 24 7 10 16 21 13 13 17 17 مجموع 
أشكال القتل

436 71 56 51 37 44 43 39 43 52 عدد القتلى جراء 
إطالق النار

 املجموع

%76 العام 84% 84% 78% 70% 76% 83% 65% 74% 78%

نسبة القتلى 
جراء إطالق النار 

من مجموع 
أشكال القتل

575 85 67 65 53 58 52 60 58 67 مجموع 
أشكال القتل

جدول رقم )7( 
)مالحظة: إطالق النار يف هذا الجدول يشمل التفجر( 
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ويركّــز الرســم البيــاينّ رقــم )6( علــى نســبة القتلــى جــراء إطــالق النــار أو التفجــر مــن مجمــل أعــداد القتلــى. 
ــا ارتفعــت بنســبة %8 يف األعــوام 2017-2019 لتصــل إىل %82، بعــد أن كانــت %74 يف  ويشــر إىل أنّه
األعــوام 2011-2016. ويظهــر أن النســبة ارتفعــت يف منطقــة النقــب واملثلــث الشــمايلّ والجنــويبّ ومنطقــة 

حيفــا، وبقيــت ثابتــًة يف منطقــي النــارصة والشــمال، فيمــا تراجعــت يف منطقــة املركــز.  

رغــم أّن منطقــة الشــمال مل تشــهد اختالفــاً يف النســبة بــن األعــوام 2011-2016 و2017-2019، إال أنّهــا 
شــهدت ارتفاعــاً كبــراً عــام 2019 يف نســبة اســتخدام الّســالح النــاريّ للقتــل، بمقــدار %75، أي حــوايل 8% 
أعلــى مــن النســبة املتوســطة لهــذه املنطقــة. وينضــم هــذا املُعطــى إىل املعطيــات الخطــرة الــي أرشنــا لهــا يف 

البــاب الثــاين حــول ازديــاد حــاالت القتــل يف منطقــة الشــمال بنســبة %243 يف الســنة األخــرة. 

رسم بياين رقم )6( - نسبة القتلى جراء إطالق النار والتفجر 

منطقة 
الشمال

منطقة 
حيفا 

منطقة 
النارصة 

املثلث 
الشمايلّ 

املثلث 
الجنويبّ 

كلالنقب املركز 
املناطق

2016 - 2011

2019 - 2017

74%
82%

45%

83%
87%

80% 82%

94%

78%

90%

73% 73%

62%

82%

67% 66%
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رسم بياين رقم )7( - نسبة القتل بحسب الجنس

ُتظهــر املعطيــات يف جــدول رقــم )8( والرســم البيــاينّ رقــم )7( أعــداَد ونســب قتــل الذكــور واإلنــاث بــن األعوام 
2011-2019. يشــر الجــدول والرســم البيــاينّ إىل أّن نســبَة اإلنــاث مــن القتلــى، وهــي %16.3، أقــّل مــن 

نســبة الذكــور منهــم، وهــي 83.7%. 

جدول رقم )8(

النسبةعدد الضحاياالجنس

%9416.3أنىث

%48183.7ذكر

%575100املجموع

83.7%

16.3%

ذكور

إناث
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ــاث مــن مجمــل أعــداد القتلــى يف املناطــق املختلفــة. يشــر الجــدول إىل  وُيظهــر جــدول رقــم )9( نســب اإلن
ــز  ــاث(، واملرك اختالفــات يف نســبهّن، وتظهــر النســبة األكــر يف 3 مناطــق: النقــب )%25 مــن القتلــى هــم إن

ــاث(.   ــاث(، والشــمال )حــوايل %17 مــن القتلــى هــم إن )حــوايل %20 مــن القتلــى هــم إن

جدول رقم )9( | املنطقة – الجنس

ويظهــر يف جــدول رقــم )10( ورســم بيــاينّ رقــم )8( أّن نســبة اإلنــاث اللــوايت ُيقتلــّن بالرصــاص هــي %47 من 
مجمــل أعــداد القتيــالت، وهــي نســبة أقــّل بكثــر مــن نســبة الذكــور الذيــن ُيقتلــون بالرصــاص، وهــي 80%. 

يف املقابــل، ترتفــع نســبة قتــل اإلنــاث بواســطة بــايق األدوات، مثــل الطعــن والتعنيــف والحــرق.

جدول رقم )10( - الضحايا من اإلناث مقابل أداة القتل

نسبة 
القتيالت 

اإلناث

عدد 
القتيالت 

اإلناث

نسبة القتلى 
الذكور

عدد القتلى 
الذكور

املجموع املنطقة

16.3% 94 83.7% 481 575 كل املناطق

24.7% 18 75.3% 55 73 النقب
19.7% 22 80.3% 90 112 املركز
9.9% 11 90.1% 101 112 املثلث الجنويبّ

12.7% 9 87.3% 62 71 املثلث الشمايلّ
11.4% 5 88.6% 39 44 منطقة النارصة
12.5% 3 87.5% 21 24 منطقة حيفا

17.4% 24 82.6% 114 138 منطقة الشمال

النسبة عدد الضحايا من اإلناث أداة القتل

47% 44 إطالق النار

21% 20 الطعن

1% 1 الدهس

4% 4 الحرق

2% 2 التفجر

13% 12 التعنيف الجسدي

12% 11 غر معروفة
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كــر مــن نصــف القتلــى مــن اإلنــاث هــن مــن جيــل الشــباب، إذ وصلــت  ــر الرســم البيــاينّ رقــم )9( أّن أ
ِ
وُيظه

نســبُة القتيــالت حــى عمــر 34 عامــاً مــا يقــارب %53 مــن مجمــل أعــداد القتيــالت.  

80%

14%

21%

2% 2% 2%1% 1% 1% 0

13% 12%

4%

47%

إطالق
نار

طعن دهس حرق

ذكور

إناث

تفجر تعنيف غر 
واضح

رسم بياين رقم )8( - أداة القتل / بن اإلناث والذكور

رسم بياين رقم )9( 

كر قتيالت أ
من 34 عاماً

قتيالت أصغر
من 34 عاماً

53%

47%
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يتنــاول البــاب الخامــس أعــداد القتلــى بــن األعــوام 2011-2019 مــن جيــل الشــباب – الفئــة األكر ترراً يف 
 
ٍ
يـّـة الــي ُتقَتــل بشــكل املجتمــع مــن الظاهــرة. يظهــر جــدول رقــم )11( ورســم بيــاينّ رقــم )10( أّن الفئــة العمر
كــر بكثــر مــن غرهــا هــي فئــة الشــباب. حــوايل نصــف القتلــى هــم شــباٌب مــن عمــر 15 عامــاً حــى عمــر 30  أ
كــر عــدد مــن القتلــى هــي فئــة الشــباب الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 19  عامــاً. كمــا يظهــر أّن الفئــة صاحبــة أ

عامــاً حــى 30 عامــاً، وذلــك بنســبة %42 مــن عــدد القتلــى! 

جدول رقم )11(

النسبة
)رشيحة جيل(

العدد 
)رشيحة جيل(

نسبة القتل عدد الضحايا يّة الفئة العمر

8.9% 51
3% 17 0-14

5.9% 34 15-18

42% 242

15.8% 91 19-22

15.8% 91 23-26

10.4% 60 27-30

26% 149

7.7% 44 31-34

10.6% 61 35-38

7.7% 44 39-42

12.7% 73

4.7% 27 43-46

4.9% 28 47-50

3.1% 18 51-54

8.5% 49

3.5% 20 55-58

2.4% 14 59-62

2.6% 15 63+

1.9% 11 1.9% 11 غر معروف

100% 575 100% 575 املجموع
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يشــر جــدول رقــم )12( إىل أعــداد ونســب الضحايــا حــى عمــر 34 عامــاً. يظهــر يف الجــدول أّن حّصــة فئــة 
 عــاٍم فحســب، بــل إنّهــا كذلــك مرتفعــة يف كّل املناطــق. إىل 

ٍ
الشــباب مــن جرائــم القتــل ليســت مرتفعــة بشــكل

حــّد كبــر، ال يوجــد أيُّ اختــالٍف بــن املناطــق يف نســب الّشــباب مــن مجمــل أعــداد الضحايــا، ســوى ارتفاعهــا 
 
ٍ
الطفيــف يف النقــب واملركــز. وأمــا بالنســبة ملنطقــة حيفــا الــي ترتفــع فيهــا نســبُة القتلــى لــدى الّشــباب بشــكل

خــاصٍّ )%79(، فيجــب األخــذ بعــن االعتبــار أنّهــا املنطقــة ذات العــدد األقــل مــن القتلــى علــى مــدار أعــوام 
العقــد املنــرم؛ 24 قتيــاًل يف كّل الفــرة.  

جدول رقم )12( – الضحايا حى عمر 34 عاماً بحسب املناطق

رسم بياين رقم )10( - أعمار القتلى يف األعوام 2011 - 2019 

30 - 19

18 - 0

غر واضح

42 - 31

54 - 43

55+

42%

9%

2%

26%

13%

8%

 نسبة الضحايا حى عمر
 34 عاماً من مجمل

الضحايا يف كل األعمار

 تعداد الضحايا حى
عمر 34 عاماً

 مجمل الضحايا من كّل
األعمار

املنطقة

63% 46 73 النقب

66% 74 112 املركز

54% 61 112 املثلث الجنويبّ

58% 41 71 املثلث الشمايلّ

52% 23 44 النارصة

79% 19 24 حيفا

51% 70 138 الشمال

58% 334 575 املجموع
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مالحق 
ملحق رقم )1( 

 أسماء البلدات الي وقعت فيها جرائم قتل بن األعوام 2019-2011،
 وذلك بحسب تقسيم املناطق 

األعسم، شقيب السالم، الفرعة، اللقية، بر هداج، تل السبع، برئ السبع، 
حورة، رهط، عرعرة النقب، كسيفة، قرى مسلوبة االعراف. 

)املعلومة حول القرى مسلوبة االعرتاف بحسب التصنيف من املصدر، 
ومل نتمكن من معرفة أسماء القرى بالضبط.(

منطقة النقب

يافا، اللد، الرملة.

منطقة املركز

الطيبة، الطرة، كفر قاسم، قلنسوة، جلجولية، كفر برا.

املثلث الجنويبّ

أم الفحم، باقة الغربية، جت، كفر قرع، سامل، زلفة، عارة، عرعرة، معاوية، 
مصمص. املثلث الشمايلّ

ية، كفركنا، اكسال، يافة النارصة، النارصة، طرعان،  ير، املشهد، دبور العز
ينة، الطيبة الزعبية. عيلوط، الر منطقة النارصة

جرس الزرقاء، حيفا، دالية الكرمل.

منطقة حيفا 

اعبلن، كفرياسيف، شفاعمرو، عرب النعيم، سخنن، عرب القبيس، عرابة، 
نحف، كابول، معليا، طمرة، جولس، مجد الكروم، يركا، الرامة، بيت جن، 
البعنة، املغار، الجديدة املكر، حرفيش، الطباش، بسمة طبعون، الشبلي، 

يا، عن األسد، ابطن، كفرمندا،  ير، عكا، دير األسد، طوبا الزنغر الجش، الزراز
أبو سنان.

منطقة الشمال
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