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تقرير إحصائي موجز حول االنتهاكات الداخلية ومظاهر غياب  
 سيادة الق انون في قطاع غزة

 5102تقرير شهر يناير  
  



 مقدمة

 القاانون، سايادة غياا  مظاهر أبرز أحد الداخلي، والعنف العامة الحريات على والتعدي األمني الفلتان ظاهرة تشكل
 العااا  فااي الفلسانينية الوننيااة الساالنة تأساي  مناا  الفلساانيني المجتما  تواجاا  التااي المشاكتت أباارز ماان وواحادة
 السالنة، عمار مان الماضاية السانوات مادى علاى أخرى  تارة واالنحسار تارة   بالتوس  الظاهرة ه ه واتسمت ،4991
 معيناة أشاكا  اساتمرت بينماا أخارى، مارة الظهور لتعاود تماما   اشكالها بعض اختفت حيث كبيرة، لمتغيرات وخضعت

 .الظهور في

 علاى النارياة األسالحة كاساتخدا  المظااهر بعاض انحسارت غازة، قناع على سينرتها حما  حركة فرضت أن وبعد
 الساكان مان أعادادا   وتهّجار الوفااة حااالت مان عادد وقوع في تتسب  كانت التي العائلية، الشجارات في واس  نناق
 مناااز  كاارحراق القتاال حاااالت فااي تحاادث مااا عااادة التااي االنتقااا  عمليااات جاارا  بهااا كبياارا   دمااارا   وتلحاا  منااازله  عاان

 متفاوتة مستويات باليد وأخ ه القانون  سيادة غيا  مظاهر واتخ ت ه ا. الممتدة عائتته  ومناز  بالقتل المتهمين
 التجااوزات بينهاا ومان الفتارة ها ه خات  تزايدت التي االنتهاكات بعض هناك أن كما واالرتفاع، االنخفاض حيث من
 .الحكومي بالعمل عتقة له  لي  مسلحين تدخل أو القانون، برنفا  المكلفين قبل من ترتك  التي

 حقااوق  انتهاكااات ورصااد المختلفااة، الحااوادث علااى الضااو  تساالي  إلااى التقرياار هاا ا خاات  ماان المياازان مركااز يسااعى
 رصاد ويعتبار. غازة قنااع فاي العاماة الحرياات وانتهاكاات األمناي االنفاتت ومظااهر الداخلي، الصعيد على اإلنسان
 بهاا ه المجتماا  وعااي رفاا  أجاال وماان الظااواهر، لهاا ه الساالبية اآلثااار ابااراز اتجاااه فااي خنااوة الحاااالت هاا ه وتوثياا 
 .بخنورتها والوعي لنب ها الفلسنيني العا  الرأي وتحشيد لمواجهتها، المجتم  قوى  وحشد المخانر

 السااالنة اساااتخدا  فاااي التعساااف خااات  مااان الحكومياااة األجهااازة ارتكبتهاااا التاااي تلاااك باااين االنتهاكاااات هااا ه وتتاااوزع
 بالسالنة تارتب  التاي القانون  سيادة غيا  مظاهر وبين اإلجرا ات، في ومحددات  القانون  تجاوز وبين والصتحيات

 وأوقفات واعتقلات أنشانة، عادة انعقااد دون  األجهازة تلاك حالات حياث. المجتما  داخال األفاراد بسلوك ترتب  ما بقدر
 علاى الحصاو  مان آخارين لماواننين المواننين من مجموعات من  عن وتغاضت بل والصحفيين، الشبان من عددا  

 .حقوقه 

 االعتادا ات، مان غيرهاا أو والسال ، السارقة جارائ  وانتشاار العاائلي، الثاأر خلفياة علاى القتال أعماا  التقريار ويبرز
 التقرياار يسااتعرض كمااا. والشخصااية العائليااة والشااجارات العائلااة بشاار  يساامى مااا خلفيااة علااى القتاال مقاادمتها وفااي

 حاارق  حااوادث وتصاااعد مشاابوهة، بأجسااا  عبااثه  نتيجااة أنفااا  برصااابة تتسااب  التااي ساايما ال الداخليااة االنفجااارات
 أمان يهاّدد باات اّلا ي األمار غاّزة، قنااع مان متفّرقاة أنحاا  فاي مجهاولين قبال مان عباوات وزرع ومركبات ممتلكات



 تقاف التاي الجهاات عان المعلوماات غياا  ظال فاي األمنايّ  الفلتاان تصااعد من بالقل  عاما   شعورا   ويثير المواننين
 .1الجرائ  ه ه ورا 

 

                                                           
 بإقامح  المصحر  الجحا  لقاحا  نظحرا   التقراحر  اغطاهحا التح  الفتحر  فح  األنفحا  فح  العحاميا  مح  الضححااا سقوط تراجع المركز باحثو سجل 1

 عحدد انحسحار فح  أساسحاا   سحببا   شحكل محا فاهحا األنفحا  بتحدمار وقامحت( ك 2) بحوال  قدرت غز  وقطاع المصرا  األراض  با  عازل  منطق 

 .فاها والعاميا  األنفا 



 5142 العا  من يناير شهر خت ، القانون  سيادة وغيا  الداخلي العنف حاالت

 نوع الحادث
عدد 
 الحاالت

 جرحى قتلى
قتلى 
 أنفا 

جرحى 
 أنفا 

قتلى 
 نسا 

جرحى 
 نسا 

أضرار 
 مناز 

اضرار 
 مركبات

 1 1 1 1 1 1 1 4 4 قتل

 أو موظفين على إعتدا 
 أجنبية أو عامة شخصيات

5 0 5 1 1 1 1 1 3 

 1 1 1 1 1 1 1 1 3 مؤسسات علىاعتدا  

انتهاك الح  في التجم  
 السلمي

4 1 4 1 1 1 1 1 1 

 3 4 1 1 1 1 3 1 10 المجموع

 

 5142 العا  شهر يناير من خت  جدو  يوضح الضحايا

 جرحى نسا  قتلى نسا  جرحى أنفا  قتلى أنفا  جرحى قتلى الموضوع

 1 1 4 1 3 4 الضحايا

 

 5142التعسفية خت  شهر يناير  تحاالت االستدعا  واالعتقاال

 إيقافه  ت  ال ين األشخاص عدد عدد حاالت االستدعا  الموضوع 

 1 4 استدعا 

 1 41 اعتقا  تعسفي



 خاتمة

وانتهاك الحريات  داخلي ومظاهر غيا  سيادة القانون متنوعة من العنف ال أشكاال   يظهر الجدو  المرف  أن هناك
ن يوعلى سبيل المثا  فرن تجاوز المكلف من شأنها أن تتصاعد إ ا ل  تتخ  التدابير الكفيلة بالحد منها. العامة،

ألن  يمهد  ،يج  التوقف أمام  من قبل السلنات المختصة ،هو أمر خنير للمها  الموكلة إليه برنفا  القانون 
 النري  إلضعا  السلنة نفسها قبل أن يشكل مدخت  مهما  الستشرا  ظاهرة أخ  القانون باليد من جديد.

وهو  ،مجاال  واسعا  الستغت  السلنة والنفو  ه ا باإلضافة إلى أن تجاوز محددات القانون في معرض إنفا ه تفتح
 ولكن الستشرا  الفساد أيضا . ي من جديد فق لفلتان األمنالستشرا  اما يشكل مدخت  مهما  لي  

القيود التي تحد من قدرات المجتم  على مواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها االنتهاكات  تزيد من أنها كما
لمتواصلة والسيما الحصار المفروض على قناع غزة، ودوره الفاعل في تكري  ظاهرتي اإلسرائيلية الجسيمة وا

 البنالة والفقر وتوسيعهما.
وهنا يشير المركز إلى أهمية تعزيز دور المؤسسات األهلية وغيرها من مؤسسات المجتم  المدني في التكامل م  

 ه ه المؤسسات. الحكومة في تقدي  شتى أنواع الخدمات بل والحفاظ على تنوع 
 وفي ه ا السياق يشدد المركز على أهمية احترا  حرية عمل المؤسسات واتخا  التدابير الكفيلة بتسهيل عملها

 .وواجباتها المجتمعية
مركز الميزان لحقوق اإلنسان إ  يشدد على أهمية تعزيز مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلنات كمدخل رئي  

 فرن  ينال  باآلتي: ،العامة وحقوق اإلنسانلضمان احترا  الحريات 
  ومعاقبة كل من يثبت تجاوزه ألحكا   ،األحوا  ومحددات ، في جمي  العمل على ضمان احترا  القانون

 القانون وفي مقدمته  األفراد المكلفين برنفا ه.
   العمل على ضب  األسلحة الصغيرة وانتشارها في األراضي الفلسنينية، والقضا  على مظاهر سو

 ومن الرسمية، استخدا  الستح، وفي ه ا الصدد يشدد المركز على ضرورة ضب  استخدا  األسلحة 
   تخزين األسلحة والمتفجرات في المنان  المكتظة بالسكان، و لك للحفاظ على حياة المدنيين اآلمنين.

 وتغلي  المصلحة  ،وتسهيل عملها ،السعي إلى حماية واحترا  وتعزيز الح  في تشكيل الجمعيات األهلية
، لما ل لك من آثار تهاومضايق لها، والتوقف عن استسها  حل الجمعياتاعمأالعامة في ضمان استمرار 

 سلبية على المجتم .
 انسجاما  م  القانون وتعزيزا  لقوة وصتبة  ،العمل على احترا  وحماية وتعزيز الح  في التجم  السلمي

 المجتم  بما يشي  جوا  من الحرية والديمقرانية واالستقرار داخل المجتم .
 سوا   ،أو على األقل في من  آثارها السلبية إعادة النظر في ظاهرة أنفاق التهري  والبحث في وقفها

 لجهة حماية حياة العاملين فيها، أو مراقبة البضائ  لجهة الصتحية والجودة واألسعار.
 

 انتهى
 


