
 
 
 

  

 

 

 العنف الداخلي
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متنوعة من  أشكالا  هناك
وانتهاك العنف الداخلي 

القانون الحريات العامة، وأخذ 
سيادة غياب لهر امظك ،باليد

أن  امن شأنه ،القانون
تتصاعد إذا لم تتخذ التدابير 

"الكفيلة بالحد منها  

 

 مقدمة
 

تشكل ظاهرة الفلتان األمني والتعدي على الحريات العامة والعنف الداخلي 
في قطاع غزة، أحد أبرز مظاهر غياب سيادة القانون، وواحدة من أبرز 

الفلسطيني، وتهدد بنيته ونسيجه، وتنتهك المشكالت التي تواجه المجتمع 
. واتسمت هذه الظاهرة بالتوسع تارة، واالنحسار تارة حقوق المواطنين

أخرى على مدى السنوات الماضية، وخضعت لمتغيرات، حيث اختفت 
بعض اشكالها في بعض الفترات لتعاود الظهور مرة أخرى، بينما استمرت 

 أشكال معينة في الظهور.
ظاهر غياب سيادة القانون وأخذه باليد مستويات متفاوتة من لقد اتخذت م

حيث االنخفاض واالرتفاع خالل الفترة التي يغطيها التقرير مقارنة بالفترة 
نفسها من األعوام السابقة. كما تزايدت بعض المظاهر خالل الفترة التي 
ليس يغطيها التقرير، ومن بينها تجاوزات مكلفين بإنفاذ القانون، ومسلحين 

لهم عالقة بالعمل الحكومي، وبرز بشكل جلي أعمال إطالق النار على 
خلفيات مختلفة من بينها أعمال القتل على خلفية الثأر العائلي، والشجارات 
العائلية والشخصية. كما يستعرض التقرير االنفجارات الداخلية ال سيما 

ء استخدام التي تتسبب بإصابة أطفال نتيجة عبثهم بأجسام مشبوهة، وسو
 السالح، واالنفجارات الداخلية الناتجة عن أعمال التدريب أو في مواقعها.

هذا التقرير إلى رصد يسعى مركز الميزان لحقوق اإلنسان من خالل 
انتهاكات حقوق اإلنسان ومظاهر غياب سيادة القانون على الصعيد 

لمختلفة الداخلي، وتوفير معلومات إحصائية لتسليط الضوء على األحداث ا
التي تتعلق بحالة سيادة القانون ومظاهر االنفالت األمني وانتهاكات 
الحريات العامة في قطاع غزة. ويعتبر رصد وتوثيق هذه االنتهاكات خطوة 
في اتجاه ابراز اآلثار السلبية لهذه الظواهر، ووضع المسؤولين وصناع 

من أجل رفع وعي القرار في صورتها التخاذ التدابير الالزمة للحد منها، و
المجتمعي بهذه المخاطر، وحشد قوى المجتمع لمواجهتها، وتحشيد الرأي 

 العام الفلسطيني لنبذها.
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 وتوزيعها الضحايا حصيلة

 

تواصل سقوط الضحايا نتيجة االنتهاكات 
الداخلية ومظاهر غياب سيادة القانون خالل 

الفترة التي ، حيث شهدت 2018العام 
( مواطنًا، واصابة 60يغطيها التقرير مقتل )

( 16( طفل و)22( آخرين من بينهم )129)
سيدة. وتتنوع خلفيات األحداث المرتبطة 
بهؤالء الضحايا ما بين انتشار وسوء استخدام 
األسلحة الصغيرة، واالنفجارات الداخلية 

 والعبث باألجسام المشبوهة.
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 المس بالسالمة الجسدية والشخصية
 

يدرج التقرير تحت هذا العنوان األحداث واالنتهاكات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر، سواء كانت الخلفية شجار عائلي 
بالسالح، أو عمليات إطالق النار وغيرها من انتشار وسوء استخدام األسلحة الصغيرة، التي أسهمت في أو شخصي، أو عبث 

ارتفاع عدد الضحايا. يورد التقرير الحاالت التي أسفرت عن قتلى وإصابات نتيجة العبث بالسالح وسوء استخدامه، وذلك بعيدًا 
ة. وتظهر الفترة التي يغطيها التقرير أن الشجارات العائلية كان لها النصيب عن كونها جزء من الشجارات العائلية واألفعال الثأري

 األكبر كأحد مظاهر الفلتان األمني وأخذ القانون باليد، وذلك من حيث عدد األحداث وضحاياها كما يبين الجدول اآلتي:
 

  

 عدد نوع الحدث
 الحوادث

عدد 
 القتلى

عدد 
 الجرحى

قتلى 
 أطفال

جرحى 
 أطفال

 قتلى
 نساء

 جرحى
 نساء

منازل 
 متضررة

مركبات 
 متضررة

 0 0 0 0 0 0 0 1 1 أخرى
 0 0 0 0 0 0 10 0 1 احتجاج

 0 0 1 0 1 1 3 1 2 نار في المناسبات إطالق
 0 0 2 0 4 0 9 0 8 نار مجهول المصدر إطالق

 0 0 0 0 0 0 6 4 3 اعتقال
 0 0 0 0 0 0 0 1 1 خلفية عمالة-تخابر

 0 0 0 0 0 0 3 2 4 ثأر
عقائدي -خالف في الرأي فكري 

 0 0 0 0 0 0 2 0 3 سياسي-
 0 0 0 0 0 0 0 1 1 سلب باإلكراه

 1 0 0 0 4 2 30 13 27 شجار عائلي/شخصي
 0 0 0 1 0 0 0 1 1 شرف

 0 0 1 0 1 0 2 6 7 عبث بالسالح

 1 0 4 1 10 3 65 30 59 المجموع

الميزان  "رصد مركز

استمرار سقوط ضحايا 

العنف الداخلي وغياب 

 سيادة القانون"
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 عدد الخلفية
 الحوادث

عدد 
 القتلى

عدد 
 الجرحى

قتلى 
 أطفال

جرحى 
 أطفال

 قتلى
 نساء

 جرحى
 نساء

منازل 
 متضررة

مركبات 
 متضررة

 0 1 2 0 3 2 14 7 1 شجار عائلي/شخصي
 0 1 0 0 0 2 2 5 4 أخرى 

 0 0 0 0 0 0 0 1 2 محلية الصنع صواريخ إطالق
 0 0 0 0 0 0 3 0 1 تدريب

 0 0 0 0 1 0 4 6 2 جسم مشبوه
-خالف في الرأي فكري 

 5 0 0 0 0 0 7 0 1 سياسي-عقائدي 

 0 0 0 0 0 0 0 3 3 سوء تخزين / تصنيع
 0 0 5 0 8 1 23 6 12 عبث بالسالح

 5 2 7 0 12 5 53 28 26 المجموع

 الداخلية االنفجارات
 

 سواء الداخلية، االنفجارات وقوع تكرار جراء الضحايا سقوط تواصل

 انفجارات أو تدريب، ألعمال نتيجة أو انتقامية خلفية على ذلك كان

 التي الفترة وخالل وتخزينها، األسلحة استخدام سوء أو خلل، عن ناتجة

 مقتل عن أسفرت حالة،( 26) الميزان، مركز رصد التقرير يغطيها

 .الجدول يوضح كما مواطنا  ( 28)
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االعتداء على الممتلكات 

 والخاصةالعامة 

 
تواصلللللت االعتداءات التي تسللللتهدف 
الممتلكات العامة بما فيها المؤسللسللات 
األهليللللة والحكوميللللة، والممتلكللللات 
( 8الخللاصلللللللللة، حيللث وثق المركز  

أحلداث، لم ينت  عنهلا إصللللللللابلات أو 
 إلحاق أضرار في الممتلكات.

 

 نوع الخلفية
عدد 

 الحداث

 1 احتجاج

 1 سلب باإلكراه

 1 عائلي/شخصيشجار 

-خالف في الرأي فكري 

 سياسي-عقائدي 
5 

 8 إجمالي

 

 لقاءات وإقامة نتهاك الحق في التجمع السلميا

 مغلقة قاعات في وأنشطة

يتواصللللل انتهاك الحق في التجمع السلللللمي وانتهاك محددات القانون 
الفلسلللطيني من خالل تعامل السللللطات التي تشلللترط الحصلللول على 

األمر الذي يشكل  ،للسماح ألي تجمع سلمي باالنعقاد مسبقتصريح 
مخالفة واضللللللحة لن  وروح القانون األسللللللاسللللللي، كما أنه يخالف 

بشلللأن االجتماعات العامة. بل  ١٩٩٨لسلللنة  ١٢صلللراحة قانون رقم 
لقد منحت السللللللللطات نفسلللللللها حق الدخل في عقد االجتماعات في 

ما يقوض واحدة من أهم الح قة،  قاعات المغل ظام ال مة للن عا ريات ال
 بعض، حتى سلميةبالقوة تجمعات  توفض السياسي الديمقراطي. هذا

يورد التقرير مجمل تلك االنتهاكات من خالل  .تصلللللريح تمنحالتي 
 الجدول التالي:

انتهاك الحق في التجمع السلمي وإقامة لقاءات وأنشطة في قاعات 

 مغلقة

 نوع الخلفية
عدد 

 الحوادث
عدد 

 المصابين
 نساء منهم

 0 3 2 احتجاج

خالف في الرأي فكري 

 سياسي-عقائدي -
11 7 5 

 

 

 االعتداء على صحافيين

شلللللهدت الفترة التي يغطيها التقرير مزيداأ من أعمال التضلللللييق على 
أو من أجهزة األمن والشللرطة، الصللحافيين واالعتداء عليهم من قبل 
. ون تدخلها لحماية الصلحافيينأفراد ومواطنين أمام نظر الشلرطة ود

اعتدي  أحداث( 8وفي هذا السلللياق وثق مركز الميزان خالل الفترة  
ن، تنوعت ما بين المنع من التغطية، أو االعتداء على صلللللللحافيي فيها

 :واالحتجاز، أو مصادرة المواد االعالمية، نوردها كما يلي

 

 8 عدد الحوادث

 17 عدد الصحافيين

 8 معتقلينمنهم 

 1 إصاباتمنهم 

 8 منع وإعاقة عمل
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 واستدعاءات اعتقاالت

رصللللللللد المركز خالل الفترة التي يغطيهللا التقرير 
ية تصلللللاعد عمليات االسلللللتدعاء والتوقيف على خلف

، وهي انتهاكات كانت السللللياسللللياالنتماء أو الرأي 
ي التي ولم تزل مدفوعة بحالة االنقسلللللام السلللللياسللللل

، يورد التقرير مجمل تعصللف بالمجتمع الفلسللطيني
االنتهللاكللات تحللت هللذا العنوان من خالل الجللدول 

 اآلتي:

 
 
 
 
 
 
 

 معتقلين أطفال عدد المعتقلين عدد الحوادث ةاعتقاالت داخلي

 2 188  56 تعرضوا العتقال او استدعاء مواطنين

 0 8 5 *منهم صحفيين /تعرضوا العتقال او استدعاء

 *من مرة أكثرتكرر اعتقاله او استدعائه في يذكر ان صح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 التوقيف ومراكز السجون داخل وفاة

 
 وفاة،حالتي  التقرير يغطيها التي الفترة خالل ورصد السجون، داخل الوفاة حاالت ويوثق يرصد الميزان مركز
 للوقوف مالبسلللللاتها في التحقيق تسلللللتوجب إنهاف والتوقيف، االحتجاز مراكز داخل حدثت الوفاة أن إلى وبالنظر
 قاسلللللية معاملة أو تعذيب وقوع شلللللبهات من والتحقق االحتجاز، وظروف معايير وفح  الوفاة، أسلللللباب على

 .والإنسانية
 

باتخاذ مركز الميزان يطالب 
التدابير التي تضمن احترام 
القانون وتحمي حقوق المواطنين 
في حرية الرأي والتعبير بأشكال 
التعبير كافة وحماية حق 
المواطنين في عدم التعرض 
للتوقيف التعسفي غير المشروع 
وحق الموقوفين بالحماية من 
التعرض للتعذيب أو المعاملة 
 .القاسية أو المهينة
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 خاتمة

 

متنوعة من  أشكالا  أن هناك الحصائيات السابقةتظهر 
وهي استمرار  وانتهاك الحريات العامة،العنف الداخلي 

مدخالا التي شكلت ولم تزل  مظاهر غياب سيادة القانونل
األمر الذي  ،مهماا لستشراء ظاهرة أخذ القانون باليد

بإعمال تخذ التدابير الكفيلة تصاعد إذا لم تيشأنه أن من 
مبدأ سيادة القانون، وفرض هيبته بما في ذلك على 
األفراد واألجهزة المنوط بها تطبيق القانون، إن مخالفة 
ا أمام  القانون من قبل المكلفين بإنفاذه تفتح الباب واسعا

 المواطنين ألخذ القانون بأيديهم. 
هذا باإلضافة إلى أن تجاوز محددات القانون في معرض 

وهو  ،جالا واسعاا لستغالل السلطة والنفوذإنفاذه تفتح م
ا ليس   ي فقطلفلتان األمنلستشراء اما يشكل مدخالا مهما

 ولكن لستشراء الفساد أيضاا.
كما أنها تزيد من القيود التي تحد من قدرات المجتمع 
على مواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها النتهاكات 

لسيما الحصار اإلسرائيلية الجسيمة والمتواصلة و
المفروض على قطاع غزة، ودوره الفاعل في تكريس 

 ظاهرتي البطالة والفقر وتوسيعهما.
وهنا يشير المركز إلى أهمية تعزيز دور المؤسسات 
األهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في 
التكامل مع الحكومة في تقديم شتى أنواع الخدمات بل 

، بما في ذلك إيالء اتوالحفاظ على تنوع هذه المؤسس
ا أكبر بما يصدر عن  المؤسسات الحكومية اهتماما
مؤسسات حقوق اإلنسان وغيرها من مؤسسات 
المجتمع المدني التي تراقب أداء السلطة التنفيذية 
وسلوك أفرادها، ألن من شأن ذلك أن يصوب العمل 
العام ويجعله أكثر فاعلية لتحقيق الستقرار والعدالة 

 . ع وبين مكوناتهداخل المجتم
 

 
 
 

 
 

 اإلنساااان لحقوق الميزان مركز
 تعزيز أهميااة على يشاااااااااادد إذ

 والفصاااال القانون ساااايادة مبدأ
 رئيس كمدخل الساااااااالطات بين

 العامة الحريات احترام لضمان
 يطالب فإنه اإلنساااااان، وحقوق
 :باآلتي

 
 

 جميع في ومحدداته، القانون احترام ضمان على العمل •

 القانون ألحكام تجاوزه يثبت من كل ومعاقبة األحوال،

 .بإنفاذه المكلفين األفراد مقدمتهم وفي

والحد من  الصغيرة استخدام األسلحة ضبط على العمل •

 على والقضاء الفلسطينية، األراضي في انتشارها

 يشدد الصدد هذا وفي السالح. استخدام سوء مظاهر

 األسلحة استخدام ضبط ضرورة على المركز

 في والمتفجرات األسلحة تخزين ومنع الرسمية،

 حياة على للحفاظ وذلك بالسكان، المكتظة المناطق

  .اآلمنين المدنيين

 تشكيل في الحق وتعزيز واحترام حماية إلى السعي •

 المصلحة وتغليب عملها، وتسهيل األهلية، الجمعيات

 .أعمالها استمرار ضمان في العامة

 التجمع في الحق وتعزيز وحماية احترام على العمل •

السلمي، والكف عن التدخل في حرية عقد االجتماعات 

 لقوة وتعزيزا   القانون مع انسجاما   في األماكن المغلقة،

 الحرية من جوا   يشيع بما المجتمع وصالبة

 .المجتمع داخل واالستقرار والديمقراطية
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