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

 5102تقرير شهر فبراير  



 مقدمة

 مقدمة:

 تشكل ظاهرة الفلتان األمني والتعدي على الحريات العامة والعنف الداخلي، أحد أبرز مظاهر غياا  سايادة القاانون،
وواحادة ماان أباارز المشاكيت التااي توامااا الممتما  الفلسااسيني منااا تطساي  الساالسة الوسنيااة الفلساسينية  ااي العااا  

، واتسمت هاه الظاهرة بالتوس  تارًة واالنحسار تارة أخرى علاى مادى السانوات الما اية مان عمار السالسة، 4991
لظهور مارة أخارى، بينماا اساتمرت أشاكان معيناة وخ عت لمتغيرات كبيرة، حيث اختفت بعض اشكالها تمامًا لتعاود ا

  ي الظهور.

وبعد أن  ر ت حركة حما  سيسرتها على قساع غازة، انحسارت بعاض المظااهر كاساتخدا  األسالحة النارياة علاى 
ار أعادادًا مان الساكان  نساق واس   ي الشمارات العائلية، التي كانت تتسب   ي وقوع عادد مان حااالت الو ااة وتهمع

وتلحااد دمااارًا كبياارًا بهااا مااراال عمليااات االنتقااا  التااي عااادة مااا تحاادث  ااي حاااالت القتاال كاا حراق منااازن  عاان منااازله 
المتهمين بالقتل ومنازن عائيته  الممتدة. هاا واتخات مظاهر غيا  سيادة القانون وأخاه باليد مستويات متفاوتة 

تزايدت خاين هااه الفتارة ومان بينهاا التمااوزات من حيث االنخفاض واالرتفاع، كما أن هناك بعض االنتهاكات التي 
 التي ترتك  من قبل المكلفين ب نفاا القانون، أو تدخل مسلحين لي  له  عيقة بالعمل الحكومي.

يسااعى مركااز المياازان ماان خااين هاااا التقرياار ءلااى تسااليث ال ااوال علااى الحااوادث المختلفااة، ور ااد انتهاكااات حقااوق 
ظااهر االنفايت األمناي وانتهاكاات الحرياات العاماة  اي قسااع غازة. ويعتبار ر اد اإلنسان على ال عيد الداخلي، وم

وتوثيااد هاااه الحاااالت خسااوة  ااي اتماااه ابااراز اهثااار الساالبية لهاااه الظااواهر، وماان أماال ر اا  وعااي الممتماا  بهاااه 
 المخاسر وحشد قوى الممتم  لموامهتها، وتحشيد الرأي العا  الفلسسيني لنباها والوعي بخسورتها.

وتتاااوزع هااااه االنتهاكاااات باااين تلاااك التاااي ارتكبتهاااا األمهااازة الحكومياااة مااان خاااين التعساااف  اااي اساااتخدا  السااالسة 
وال يحيات وبين تماوز القانون ومحدداتا  ي اإلمراالات، وبين مظاهر غيا  سيادة القانون التاي تارتبث بالسالسة 

زة دون انعقااد عادة أنشاسة، واعتقلات وأوقفات بقدر ما ترتبث بسلوك األ اراد داخال الممتما . حياث حالات تلاك األمها
عددًا من الشبان وال حفيين، بل وتغا ت عن من  ممموعات من المواسنين لماواسنين خخارين مان الح اون علاى 

 حقوقه .

ويبرز التقريار أعماان القتال علاى خلفياة الثاطر العاائلي، وانتشاار مارائ  السارقة والسال ، أو غيرهاا مان االعتاداالات، 
ا القتاال علااى خلفيااة مااا يساامى بشاارل العائلااة والشاامارات العائليااة والشخ ااية. كمااا يسااتعرض التقرياار و ااي مقاادمته

االنفمااارات الداخليااة ال ساايما التااي تتسااب  ب  ااابة أسفااان نتيمااة عبااثه  بطمسااا  مشاابوهة، وت اااعد حااوادث حاارق 



قاة مان قسااع غازعة،  د أمان ممتلكات ومركبات وزرع عباوات مان قبال ممهاولين  اي أنحااال متفرع األمار العااي باات يهادع
المواسنين ويثير شعورًا عامًا بالقلد من ت ااعد الفلتاان األمنايع  اي ظال غياا  المعلوماات عان المهاات التاي تقاف 

 .1وراال هاه المرائ 

 
  

                                                           
تراجع سقوط الضححااا محا المحام اا احن اق فحاا احن الفتحري التحن اتطايحا التقراحري   حراي لقاحار الجحام الم حر  ب  امح  سجل باحثو المركز  1

ي احن ا حسحار عحدد 2م طق  عازل  باا اقراضن الم را  و طاع غزي  درت بحوالن ) ي  ساسحاا كر( و امحت بتحدمار اق فحاا اايحا محا بحكل سحببا

 اق فاا والمام اا اايا.



 5142 العا  من  براير شهر خين، القانون  سيادة وغيا  الداخلي العنف حاالت

 نوع الحادث
عدد 
 الحاالت

 مرحى قتلى
قتلى 
 أسفان

مرحى 
 أسفان

قتلى 
 نساال

مرحى 
 نساال

أ رار 
 منازن

ا رار 
 مركبات

 1 1 1 1 1 1 1 1 4 شمار عائلي

 1 1 1 1 1 1 1 1 4 ءسيق نار

 1 1 1 4 1 1 1 4 4 قتل

 1 3 1 1 3 1 3 1 1 انفمار داخلي

 أو موظفين على ءعتداال
 أمنبية أو عامة شخ يات

4 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مؤسسات علىاعتداال 

انتهاك الحد  ي التمم  
 السلمي

4 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 4 انتهاك حرية التنقل

 5 1 1 1 1 1 1 1 5 حرق 

 1 1 1 1 1 1 1 4 4 أنفاق حدود ر ح

 1 3 1 4 3 1 4 2 14 الممموع

 

 5142 العا  شهر  ي  براير من خين مدون يو ح ال حايا

 مرحى نساال قتلى نساال مرحى أسفان قتلى أسفان مرحى قتلى المو وع

 الضحايا
5 1 1 3 4 1 



 

 5142  برايرخين شهر حاالت االستدعاال واالعتقاالت التعسفية 

 عدد األشخاص الاين ت  ءيقا ه  عدد حاالت االستدعاال المو وع 

 8 8 استدعاال

 1 1 اعتقان تعسفي



 خاتمة

 
وانتهاك الحريات  داخلي ومظاهر غيا  سيادة القانون متنوعة من العنف ال أشكاالً  المر د أن هناكيظهر المدون 

ن يوعلى سبيل المثان   ن تماوز المكلف من شطنها أن تت اعد ءاا ل  تتخا التدابير الكفيلة بالحد منها. العامة،
ألنا يمهد  ،ما من قبل السلسات المخت ةيم  التوقف أما ،هو أمر خسير للمها  الموكلة ءليه ب نفاا القانون 

 السريد إل عال السلسة نفسها قبل أن يشكل مدخًي مهمًا الستشراال ظاهرة أخا القانون باليد من مديد.
وهو  ،هاا باإل ا ة ءلى أن تماوز محددات القانون  ي معرض ءنفااه تفتح ممااًل واسعًا الستغين السلسة والنفوا

 ولكن الستشراال الفساد أي ًا. ي من مديد  قثلفلتان األمنالستشراال الي  ما يشكل مدخًي مهمًا 
القيود التي تحد من قدرات الممتم  على موامهة التحديات الكبيرة التي تفر ها االنتهاكات  تزيد من أنها كما

ي  ظاهرتي اإلسرائيلية المسيمة والمتوا لة والسيما الح ار المفروض على قساع غزة، ودوره الفاعل  ي تكر 
 البسالة والفقر وتوسيعهما.

وهنا يشير المركز ءلى أهمية تعزيز دور المؤسسات األهلية وغيرها من مؤسسات الممتم  المدني  ي التكامل م  
 الحكومة  ي تقدي  شتى أنواع الخدمات بل والحفاظ على تنوع هاه المؤسسات. 

 مل المؤسسات واتخاا التدابير الكفيلة بتسهيل عملهاو ي هاا السياق يشدد المركز على أهمية احترا  حرية ع
 .ووامباتها الممتمعية

مركز الميزان لحقوق اإلنسان ءا يشدد على أهمية تعزيز مبدأ سيادة القانون والف ل بين السلسات كمدخل رئي  
   نا يسال  باهتي: ،ل مان احترا  الحريات العامة وحقوق اإلنسان

   ومعاقبة كل من يثبت تماوزه ألحكا   ،األحوان ومحدداتا،  ي ممي  القانون العمل على  مان احترا
 القانون و ي مقدمته  األ راد المكلفين ب نفااه.

  العمل على  بث األسلحة ال غيرة وانتشارها  ي األرا ي الفلسسينية، والق اال على مظاهر سوال
 ومن ستخدا  األسلحة الرسمية، استخدا  السيح، و ي هاا ال دد يشدد المركز على  رورة  بث ا

   تخزين األسلحة والمتفمرات  ي المناسد المكتظة بالسكان، والك للحفاظ على حياة المدنيين اهمنين.
 وتغلي  الم لحة  ،وتسهيل عملها ،السعي ءلى حماية واحترا  وتعزيز الحد  ي تشكيل الممعيات األهلية

، لما لالك من خثار وم ايقتها ن استسهان حل الممعياتلها، والتوقف عاعمأالعامة  ي  مان استمرار 
 سلبية على الممتم .

 انسمامًا م  القانون وتعزيزًا لقوة و يبة  ،العمل على احترا  وحماية وتعزيز الحد  ي التمم  السلمي
 الممتم  بما يشي  موًا من الحرية والديمقراسية واالستقرار داخل الممتم .

  سواال  ،أنفاق التهري  والبحث  ي وقفها أو على األقل  ي من  خثارها السلبيةءعادة النظر  ي ظاهرة
 لمهة حماية حياة العاملين  يها، أو مراقبة الب ائ  لمهة ال يحية والمودة واألسعار.

 
 انتهى



 

 


