
 1

  27/6/2007 إلى 7/6/2007  منللفترة واإلقتتال الداخلي قائمة بأسماء قتلى الفلتان األمني
  

  مكان الحدث  وصف القتيل  تاريخ الوفاة  العمر  االسم  
  رفح  مدني  7/6/2007  19  فارس مرازيق ابو بكرة   .1
  رفح  فتح  7/6/2007  27  وائل محمود وهبة   .2
  رفح  حماس  9/6/2007  25  احمد فؤاد ابو حرب   .3
  رفح  فتح  9/6/2007  23  أيمن أحمد أبو شباب   .4
  غزة  امن رئاسة  10/6/2007  24  محمد سالمة السويرآي   .5
  غزة  حماس  10/6/2007  30  محمد عادل الرفاتي   .6
  غزة  مدني  10/6/2007  30  حسام محمد ابو قينص   .7
8.   

  21  محمد عبد المحسن البابا

 2/6أصيب ب 
توفي بمصر 

بتاريخ 
10/6/2007  

  رفح  حماس

  بيت حانون  قوة تنفيذية  11/6/2007  23   داوود جبر الكفارنةباسل   .9
  بيت حانون  مدني  11/6/2007  51  عيد محمود محمد المصري   .10
  بيت حانون  فتح  11/6/2007  21  ابراهيم عيد محمود المصري   .11
  بيت حانون  مدني  11/6/2007  22  فرج فضل محمود المصري   .12
  حصار أبو الجديان  قوة تنفيذية  11/6/2007  24  محمد ابراهيم محجز   .13
  حصار أبو الجديان  قيادي فتحاوي  11/6/2007  50  جمال عبد ربه محمود أبو الجديان   .14
  حصار أبو الجديان  فتح  11/6/2007  37  ماجد عبد ربه محمود أبو الجديان   .15
  غزة  فتح  11/6/2007  30  ياسر غصوب بكر   .16
  غزة  فتح  11/6/2007  21  صدام محمد بكر   .17
  غزة  حماس  11/6/2007  36  مازن سعدي عجور   .18
  غزة  مدني  11/6/2007  49  موسى محمد أبو زينة   .19
  غزة  حماس  11/6/2007  31  محمد نعيم الدحدوح   .20
  غزة  مدني  11/6/2007  15  ميساء حسن محسن   .21
  غزة  مدني  11/6/2007  19  دالل محمود محسن   .22
  غزة  مدني  11/6/2007  75  ريه احمد محسن   .23
قائد الكتيبة األولى في األمن   12/6/2007  38  منذر شاآر آالب/ الرائد   .24

  اقتحام اإلدارة المدنية  الوطني

  اقتحام اإلدارة المدنية  األمن الوطني  12/6/2007  33  أحمد عبد اهللا الفار   .25
  اقتحام اإلدارة المدنية  طبيب في االمن الوطني  12/6/2007  35  حسن محمد الدّعاس   .26
  حام اإلدارة المدنيةاقت  األمن الوطني  12/6/2007  30  أحمد توفيق عاشور   .27
  اقتحام اإلدارة المدنية  األمن الوطني  12/6/2007  30  جعفر مصطفى الشافعي   .28
  اقتحام اإلدارة المدنية  األمن الوطني  12/6/2007  30  وليد نمر قنّيطة   .29
  اقتحام اإلدارة المدنية  األمن الوطني  12/6/2007  51  جميل الزيناتي   .30
  اقتحام اإلدارة المدنية  األمن الوطني  12/6/2007  34  اياد محمود الكفارنة   .31
  اقتحام اإلدارة المدنية  األمن الوطني  12/6/2007  23  جابر هاشم أبو الجديان   .32
  اقتحام اإلدارة المدنية  األمن الوطني  12/6/2007  26  يوسف سمير مهدي   .33
  اقتحام اإلدارة المدنية  األمن الوطني  12/6/2007  30  مهتدي علي الجدبة   .34
  اقتحام اإلدارة المدنية  قوة تنفيذية  12/6/2007  20  ن صّباحزآريا شعبا   .35
  اقتحام اإلدارة المدنية  قوة تنفيذية  12/6/2007  20  اسماعيل أحمد حسن أبو وادي   .36
  اقتحام اإلدارة المدنية  قوة تنفيذية  12/6/2007  22  محمد بهجت حّماد   .37
  غزة  حماس  12/6/2007  27  عماد جمال أبو قادوس   .38
  غزة  حماس  12/6/2007  27  سيمحمد علي اله   .39
  غزة  حماس  12/6/2007  22  حربي سالم الراس   .40
  غزة  فتح  12/6/2007  30  عالء أبو شريفة   .41
  غزة  فتح  12/6/2007  22  حامد أبو هاشم   .42
  غزة  فتح  12/6/2007  22  احمد مروان الهبيل   .43
  غزة  البحرية  12/6/2007  22  مازن سليم العايدي   .44



 2

  غزة  البحرية  12/6/2007  22  مطيع فؤاد دواس   .45
  غزة  امن وطني  12/6/2007  24  عالء الدين محمد الزعـنون   .46
  غزة  فتح  12/6/2007  23  شوقي رفيق سعد   .47
  غزة  حماس  12/6/2007  25  بالل يوسف شامية   .48
  غزة  حماس  12/6/2007  24  محمد عوني المقيد   .49
  غزة  حماس  12/6/2007  25  عبد اهللا سمير مقداد   .50
  غزة  باراتاستخ  12/6/2007  22  أيمن طافش   .51
  دير البلح  امن وطني  12/6/2007  30  هاني أبو شمله   .52
  دير البلح  امن وطني  12/6/2007  35  محمد رزق صافي   .53
  دير البلح  حماس  12/6/2007  19  أدهم سعيد نصار   .54
  خان يونس  حرآة حماس  12/6/2007  21  عمرو نبهان الرنتيسي   .55
  خان يونس  امن وطني  12/6/2007  22  فالح عواد خلف اهللا   .56
  خان يونس  تنفيذية فتح  12/6/2007  30  عالء إبراهيم وافي   .57
  اقتحام اإلدارة المدنية  األمن الوطني  13/6/2007  30  نشأت محمد يحيى طلب   .58
  اقتحام اإلدارة المدنية  األمن الوطني  13/6/2007  22  راني زهير الرزاينة   .59
حصار مبنى   مدني  13/6/2007  12  فضل خالد جربوع   .60

  المخابرات
   يعمل في–مدني  13/6/2007  23  احمد اللحامحسن    .61

  غزة  وآالة الغوث

  غزة  فتح  13/6/2007  22  حمادة نعمان بكر   .62
  غزة  مدني  13/6/2007  19  محمد محمود عدس   .63
  غزة  مدني  13/6/2007  21  شادي تيسير العجلة   .64
  غزة  مدني  13/6/2007  23  محمد إسماعيل األسود   .65
  ةغز  مدني  13/6/2007  28  جيهان نايف بكر   .66
  غزة  مدني  13/6/2007  30  هبة صبحي بكر   .67
  غزة  فتح  13/6/2007  28  محمد سليمان بكر   .68
  غزة  فتح  13/6/2007  47  منصور عمر بكر   .69
  غزة  فتح  13/6/2007  18  حمادة سمير بكر   .70
  غزة  األمن الوقائي  13/6/2007  22  سامر عبد القادر عاشور   .71
  غزة  امن رئاسة  13/6/2007  31  محمد عفانة   .72
  غزة  فتح  13/6/2007  35  مدان عفانةوائل ح   .73
  غزة  مدني  13/6/2007  21  محمد جمال أبو راس   .74
  غزة  مدني  13/6/2007  31  تغريد صالح العيلة   .75
  خان يونس  امن وطني  13/6/2007  30  جمال محمد الجبور   .76
  خان يونس  امن وطني  13/6/2007  22  صابر جودت زآي بربخ   .77
  خان يونس   الوقائياألمن  13/6/2007  20  أدهم أيمن الغلبان   .78
  خان يونس  األمن الوقائي  13/6/2007  25  عبد الرحمن يوسف الشامي   .79
  خان يونس  األمن الوقائي  13/6/2007  26  حامد احمد العقاد   .80
  خان يونس  امن وطني  13/6/2007  27  هاني زايد الرقب   .81
  خان يونس  حرآة حماس  13/6/2007  30  محمد أحمد النجار   .82
  خان يونس  مدنية وقتلت في منزلها  13/6/2007  23  سوزان حسين القصاص   .83
  خان يونس  مدني وقتل في أحد الشوارع  13/6/2007  18  محمد فراس األسطل   .84
  خان يونس  حرآة حماس  13/6/2007  26  أسعد  آامل خليل أبو جزر   .85
  خان يونس  مدني وقتل داخل منزله  13/6/2007  34  محمود احمد األغا   .86
  خان يونس  مدنية أصيبت في المنزل  13/6/2007  15  آالء حمدي فروانة   .87
  خان يونس  مدني أصيب بالقرب من المنزل  13/6/2007  39  وعبد الفتاح حسين أبو غالي   .88
  انفجار داخلي  آتائب القسام  14/6/2007  21  فوزي ناصر جاد اهللا الكفارنة   .89
اقتحام مستشفى آمال   فتح  14/6/2007  20  رمضان سعيد غبن   .90

  عدوان
  غزة  فتح  14/6/2007  18  ةآمال سعيد عفان   .91
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  غزة  مدني  14/6/2007  28  إيناس علي عودة   .92
  غزة  األمن الوقائي  14/6/2007  23  جمال علي مصبح   .93
  غزة  األمن الوقائي  14/6/2007  26  احمد عرفات   .94
  غزة  األمن الوقائي  14/6/2007  22  وسيم محمد عرفات   .95
  ح رف–غزة   األمن الوقائي  14/6/2007  46  حمودة حسن القاضي   .96
   رفح–غزة   األمن الوقائي  14/6/2007  22  هاني محمد النحال   .97
  غزة  األمن الوقائي  14/6/2007  22  محمد حرب أبو خوصة   .98
  غزة  األمن الوقائي  14/6/2007  25  سليم خضير   .99

  غزة  األمن الوقائي  14/6/2007  21  فادي فتحي محمد اخراوات.100
  غزة  لوقائياألمن ا  14/6/2007  45  عبد الهادي عبد القادر حمد.101
  غزة  األمن الوقائي  14/6/2007  38  أيمن شحادة أبو دقة.102
  غزة  األمن الوقائي  14/6/2007  23  محمد عوني الثالثيني.103
  غزة  األمن الوقائي  14/6/2007  30  عصام عبد العزيز اخراوات.104
  غزة  األمن الوقائي  14/6/2007  21  مصطفى محمد أبو عوآل.105
  غزة  األمن الوقائي  14/6/2007  25  محمد عوني الصرافيتي.106
  غزة  األمن الوقائي  14/6/2007  25  فايز نافذ الجعل.107
   رفح-غزة   األمن الوقائي  14/6/2007  30  إياد احمد عاشور.108
  غزة  األمن الوقائي  14/6/2007  24  عبد الرحمن فايز محسن.109
  غزة  حماس  14/6/2007  26  احمد بصل.110
  غزة  وقائياألمن ال  14/6/2007  20  رائد محمد أبو عبيد.111
  غزة  مدني  14/6/2007  17  عائشة ماهر الشوا.112
  غزة  مدني  14/6/2007  10  موسى احمد علي عودة.113
  غزة  مدني  14/6/2007  49  احمد محمود محمد عبد الرحمن.114
  غزة  حماس  14/6/2007  23  محمد هارون محمود الخولي.115
  غزة  حماس  14/6/2007  23  عوض محمد عوض الجوجو.116
  غزة  فتح  14/6/2007  24  فادي العكة.117
  غزة  فتح  14/6/2007  23  سعيد القصاص.118
  غزة  فتح  14/6/2007  24  شادي آايد أبو نادية.119
  غزة   ثأر–مدني   14/6/2007  27  هاشم صالح أبو نحل.120
  غزة  مدني  14/6/2007  29  طاهر عبد الكريم رباح اليازجي.121
  غزة  مدني  14/6/2007  35  وائل محمد سعيد السعدي.122
  غزة  امن وطني  14/6/2007  39  حمد الزعانينإسماعيل محمد ا.123
   رفح–غزة   وقائي  14/6/2007  21  محمد إبراهيم محمد أبو سليمان.124
  غزة  حرس الرئيس  14/6/2007  20  عبد القادر جبريل درابي.125
  غزة  فتح  14/6/2007  23  مصطفى إسحاق قداس.126
  غزة  حرس الرئيس  14/6/2007  20  ادهم نافذ مصطفى العبيط.127
  غزة  مدني  14/6/2007  24  هيم البيوكحسين إبرا.128
  غزة  مدني  14/6/2007  9  حنين عزو إبراهيم حلس.129
   تل الهوا –غزة   حماس  14/6/2007  21  زيد محمود البرادعي .130
   تل الهوا–غزة   حماس  14/6/2007  22  أحمد عطا جحا.131
  دير البلح  فتح  14/6/2007  28  سميح المدهون.132
  دير البلح  سحما  14/6/2007  23  جمال أبو سويرح.133
  دير البلح  فتح  14/6/2007  28  حسن أحمد زقوت.134
  غزة  المخابرات  14/6/2007  45  محمود داوود مقداد.135
  خان يونس  األمن الوقائي  14/6/2007  33  عبد الوهاب عمر عبد الوهاب النجار.136
  خان يونس  األمن الوقائي  14/6/2007  28  عادل سليم شراب.137
  خان يونس  مدنية  14/6/2007  22  نرمين ربيع البيوك.138
  خان يونس  حماس  14/6/2007  22  حسن خليل أبو عودة.139
  خان يونس  فتح  14/6/2007  27  عنتر عمر البيومي .140
  خان يونس  فتح  14/6/2007  33  محمد حمادة حسين النجار.141
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  خان يونس  األمن الوقائي  14/6/2007  30  جابر محمد شاهين.142
  خان يونس  ن الوقائياألم  14/6/2007  27  يوسف محمد محمود مسمح.143
  خان يونس  األمن الوقائي  14/6/2007  24  أحمد فتحي مرزوق أبو طير.144
أبو (صالح زآي محمود منصور .145

  رفح  مدني  14/6/2007  13  )مطرود

أبو (محمد زآي محمود منصور .146
  رفح  مدني  14/6/2007  14  )مطرود

  رفح  مدني  14/6/2007  15  بالل عطا اهللا عطا اهللا الهسي.147
  رفح  مدني  14/6/2007  14  طا اهللا عطا اهللا الهسيمحمد ع.148
  رفح  مدني  14/6/2007  14  )أبو مطرود(عادل خليل منصور .149
  رفح  مدني  14/6/2007  14  صابر موسى محمد السدودي.150
151.

  21  حسام نسيم النجار

14/6/2007  
متأثرا بجراحه 

بتاريخ 
11/6/2007  

  رفح  مدني

  فحر  حماس  14/6/2007  20  محمد نايف البحابصة.152
153.

  22  نايف إبراهيم ابو حسون
 13/6أصيب 

  وتوفي بتاريخ
15/6/2007  

  رفح  حماس

  غزة  امن وطني  15/6/2007  55  نصر عبد الرحمن أبو شاور.154
  غزة  امن وطني  15/6/2007  42  سامي عمران.155
  غزة  حرس الرئيس  15/6/2007  26  ماهر البورنو.156
  غزة  مدني  15/6/2007  15  تامر عوض جمعة.157
  دير البلح  شرطي  15/6/2007  25  يم الصوصاحمد إبراه.158
  دير البلح  حماس  15/6/2007  29  إبراهيم محمد أبو نار.159
  خان يونس  األمن الوقائي  15/6/2007  33  سالمة زآي حمد بربخ.160
  خان يونس  مدني  15/6/2007  13  مهند  سامي احمد قديح.161
  غزة   17قوات   16/6/2007  20  ادهم نافذ مصطفى العبيط.162
  خان يونس  مدني  16/6/2007  24   أبو شابفايز خضر.163
مهاجمة التنفيذية لوآر مخدرات   17/6/2007  34  نصار نعيم االسطل.164

  خان يونس  حسب االدعاء

مهاجمة التنفيذية لوآر مخدرات   17/6/2007  27  ناصر نعيم األسطل.165
  خان يونس  حسب االدعاء

  غزة  أمن وقائي  18/6/2007  23  عمران سعيد الجربة.166
  غزة  فتح  20/6/2007  29  مد دغمشمنير حا.167
  غزة  عبث بقنبلة  20/6/2007  20  رضوان رأفت بكر.168
  رفح  جريمة قتل  22/6/2007  34  عبد الباسط عودة أبو سنيمة.169
أصيب يوم ، القوة التنفيذية  23/6/2007  23  خليل األنقح.170

  جباليا  25/1/2007

  غزة  حماس  24/6/2007  42  عبد الرازق علي ماضي.171
  خان يونس  انفجار غامض  24/6/2007  24  حمد سمورحمدان حرب ا.172
  خان يونس  انفجار غامض  27/6/2007  24  محمود عبد الفتاح سالمة الشاعر.173
  غزة  خطف وقتل  30/6/2007  28  أحمد السيد دغمش.174

 


