
 
 
 

  

 

تقرير إحصائي موجز حول  
االنتهاكات الداخلية ومظاهر 
غياب سيادة القانون في قطاع 

 غزة
 

2019خالل العام   
 ديسمبر 31يناير حتى  1الفترة من 

 

 العنف الداخلي
 في أرقام

 وتوزيعها حصيلة الضحايا

 التوزيع الشهري لمظاهر غياب سيادة القانون 

 الجسدية والشخصيةالمس بالسالمة 

 االنفجارات الداخلية

انتهاك الحق في التجمع السلمي ومنع إقامة 

 مغلقةفعاليات أو أنشطة في أماكن 

 االعتداء على الصحافيين

 االستدعاء واالعتقال
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هناك أشكاالً متنوعة 

من العنف الداخلي 

وانتهاك الحريات العامة،  

وأخذ القانون باليد، 

كمظاهر لغياب سيادة 

القانون، من شأنها أن 

تتصاعد إذا لم تتخذ 

الكفيلة بالحد  التدابير 

 منها"

 مقدمة
 

تشكل ظاهرة الفلتان األمني والتعدي على الحريات العامة والعنف الداخلي في قطاع غزة، أحد أبرز 
المشكالت التي تواجه المجتمع الفلسطيني، وتهدد بنيته  مظاهر غياب سيادة القانون، وواحدة من أهم  

ونسيجه، وتنتهك حقوق المواطنين. واتسمت هذه الظاهرة بالتوسع تارة، واالنحسار تارة أخرى على  
مدى السنوات الماضية، وخضعت لمتغيرات مختلفة، حيث اختفت بعض أشكالها في بعض الفترات  

 أشكال معينة في الظهور.  لتعاود الظهور مرة أخرى، بينما استمرت
 

لقد اتخذت مظاهر غياب سيادة القانون وأخذه باليد مستويات متفاوتة من حيث االنخفاض واالرتفاع  
، مقارنة بالعام السابق. حيث تزايدت بعض تلك المظاهر والتي كان من بينها  2019خالل عام 

جماعات المسلحة التي ليس لها عالقة  استمرار تجاوزات المكلفين بإنفاذ القانون بالدرجة األولى، وال
 بالعمل الحكومي. 

 
ويستعرض التقرير التالي أبرز أنماط االنتهاكات الداخلية خالل 

؛ ال سّيما المس بالسالمة الجسدية والشخصية، 2019عام 
وانتهاك الحق في التجمع السلمي، واالعتقال على خلفية االنتماء 

االنفجارات الداخلية  السياسي، واالعتداء على الصحافيين، و 
 وسوء استخدام السالح. 

 
ويسعى مركز الميزان لحقوق اإلنسان من خالل هذا التقرير إلى  
رصد انتهاكات حقوق اإلنسان ومظاهر غياب سيادة القانون 
على الصعيد الداخلي، وتوفير معلومات إحصائية لتسليط الضوء 

القانون ومظاهر على األحداث المختلفة التي تتعلق بحالة سيادة  
 االنفالت األمني وانتهاكات الحريات العامة في قطاع غزة. 

 
ويعتبر رصد وتوثيق هذه االنتهاكات خطوة في اتجاه إبراز اآلثار 
السلبية لهذه الظواهر، في سبيل وضع المسئولين وصناع القرار  
في صورتها التخاذ التدابير الالزمة للحد منها، ومن أجل رفع 

عي بهذه المخاطر، وحشد قوى المجتمع لمواجهتها،  الوعي المجتم
 وتحشيد الرأي العام الفلسطيني لنبذها. 
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 الداخلية االنتهاكات ضحايا حصيلة

 في القانون سيادة غياب ومظاهر

 غزة قطاع

تواصلت وتيرة االنتهاكات الداخلية ومظاهر 
، في 2019غياب سيادة القانون خالل العام 

جميع محافظات قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط 
 العديد من الضحايا في صفوف المواطنين.  
وتتنوع خلفيات هذه االنتهاكات ما بين انتشار  
استخدام األسلحة الفردية، واالنفجارات 

جسام المشبوهة. وفي هذا الداخلية، والعبث باأل
السياق وثق مركز الميزان لحقوق اإلنسان مقتل 

 ( آخرين. 153( مواطنًا، وإصابة )39)
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 المس بالسالمة الجسدية والشخصية

 
يتناول التقرير تحت هذا العنوان األحداث واالنتهاكات 
التي تمس بالسالمة الجسدية والشخصية، سواء كانت 
الخلفية شجار عائلي أو شخصي، أو عبث بالسالح، 
أو عمليات إطالق النار وغيرها من أشكال انتشار 
األسلحة الصغيرة وسوء استخدامها، والتي أسهمت في 

 ارتفاع أعداد الضحايا. 
يورد الجدول التالي جملة االنتهاكات التي تمس 
بالسالمة الجسدية والشخصية، والتي أسفرت عن إيقاع 
القتلى والجرحى في صفوف المواطنين. وتكشف 
توثيقات مركز الميزان خالل الفترة التي يغطيها التقرير،  
أن الشجارات العائلية كان لها النصيب األكبر كأحد 

أخذ القانون باليد، ويليه حوادث  مظاهر الفلتان األمني و 
العبث بالسالح، وذلك من حيث عدد األحداث 

 والضحايا، كما يبين الجدول التالي:

 
  

عدد  عدد الوفيات حداثعدد األ نوع الخلفية 
صابات  أ وفيات أطفال صاباتاإل

صابات  إ وفيات نساء  طفالأ
 نساء

منازل  
 مركبات متضررة  متضررة 

 0 0 0 0 0 0 1 0 1 احتجاج
 0 0 0 0 0 0 1 0 1 طالق صواريخ محلية الصنع إ

 0 0 1 0 2 0 5 1 5 إطالق نار مجهول المصدر
 0 0 0 0 0 0 0 1 2 اعتقال

 0 0 0 0 0 0 0 1 1 جسم مشبوه
، عقائدي، خالف في الرأي فكري 
 سياسي

4 0 2 0 1 0 0 0 0 

 3 5 3 1 4 2 34 9 19 شخصي، شجار عائلي
 0 0 0 3 0 1 0 4 4 شرف

 0 0 0 1 3 1 4 5 9 عبث بالسالح الناري 
 0 0 0 0 0 0 6 2 1 نفق تجاري 

 0 0 0 0 0 0 0 1 1 أخرى 
 3 5 4 5 10 4 53 24 48 المجموع

 2019جدول يوضح أعداد ضحايا المس بالسالمة الجسدية حسب خلفية الحادث خالل العام 

 الميزان استمرار سقوط ضحايا العنف الداخلي وغياب سيادة القانون رصد مركز
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عدد  نوع الخلفية 

 األحداث
عدد 
 الوفيات

عدد 
 اإلصابات 

وفيات 
 أطفال

إصابات  
 أطفال

وفيات 
 نساء

إصابات  
 نساء

منازل 
 متضررة 

مركبات 
 متضررة 

 0 4 3 1 4 1 33 3 8 إطالق صواريخ محلية الصنع 
 2 0 0 0 4 0 7 0 6 جسم مشبوه

، عقائدي، خالف في الرأي فكري 
 سياسي

3 5 10 0 2 0 1 0 0 

 0 5 0 0 1 0 18 2 7 سوء تخزين
 0 1 0 0 0 2 20 3 9 بالسالح )أجسام متفجرة(عبث 

 2 10 4 1 11 3 88 13 33 المجموع
 2019جدول يوضح أعداد ضحايا االنفجارات الداخلية وخلفياتها خالل العام 

 

 
  

 االنفجارات الداخلية
تواصل سقوط الضحايا جراء تكرار وقوع االنفجارات الداخلية، سواء 
كان ذلك على خلفية انتقامية أو نتيجة ألعمال تدريب، أو انفجارات 
ناتجة عن خلل، أو سوء استخدام وتخزين األجسام المتفجرة، أو العبث 
  ( 33)بها، وخالل الفترة التي يغطيها التقرير رصد مركز الميزان، 

  مواطنًا، كما يوضح الجدول التالي. (13)رت عن مقتل حادث، أسف
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 مغلقة قاعات في وأنشطة لقاءات وإقامة نتهاك الحق في التجمع السلميا

 
وانتهاك محددات القانون الفلسللللللطيني يتواصللللللل انتهاك الحق في التجمع السلللللللمي 

من خالل تعامل السللللطات التي تشلللترط الحصلللول على تصلللريح مسلللبق للسلللماح  
ألي تجمع سلللللللللللمي باالنعقاد، األمر الذي يشللللللللللكل مخالفة واضللللللللللحة لن  وروح 

بشلللللأن   ١٩٩٨لسلللللنة   ١٢القانون األسلللللاسلللللي، كما أنه يخالف صلللللراحة قانون رقم  
سلللللللللللللللطلات نفسللللللللللللللهلا حق التلدخلل في عقلد االجتملاعلات العلاملة. بلل لقلد منحلت ال

حوادث تم فيهللا منع  (4االجتمللاعللات في القللاعللات المغلقللة حيللث وثق المركز )
وفض لقلاءات وأنشللللللللللللللطلة في قلاعلات مغلقلة، ملا يقوض واحلدة من أهم الحريلات  
العامة للنظام السللللللللياسللللللللي الديمقراطي. هذا وفضللللللللت بالقوة تجمعات سلللللللللمية في 

المركز بعض حوادث االعتلللللداء على منلللللاطق مختلفلللللة من قطلللللاع غزة، ووثق 
المواطنين، وتعرضللللهم إلصللللابات جسللللدية ناتجة عن اسللللتخدام القوة من قبل أفراد 
األمن. تجدر اإلشلللللللللللارة إلى أن العديد من المواطنين ممن تعرضلللللللللللوا لالعتداء لم 
يتوجهوا إلى المسلتشلفيات لتلقي العال ، ولالتالي فإن أعداد المصلابين في الجدول  

  تعبر عن الحقيقة.التالي، قد ال
 

 نساءمنهم  منهم أطفال عدد المصابين عدد الحوادث  خلفية الحادث
 2 3 12 32 احتجاج

، خالف في الرأي فكري 
 سياسي، عقائدي

9 0 0 0 

 2 3 12 41 المجموع
 

النصف جدول يوضح أعداد حوادث انتهاك الحق في التجمع السلمي وإقامة لقاءات وأنشطة في قاعات مغلقة خالل 
 ط2019األول من العام 

 
 

 االعتداء على الممتلكات العامة
 

يعتبللللللللر االعتللللللللداء علللللللللى الممتلكللللللللات العامللللللللة 
واحللللللد مللللللن مظللللللاهر غيللللللاب سلللللليادة القلللللللانون، 
ويسللللهم فللللي ازديللللاد حللللاالت الفوضللللى والفلتللللان 
األمنلللللللي، وقلللللللد وثلللللللق مركلللللللز الميلللللللزان خللللللللالل 
الفتلللللللرة التلللللللي يتناولهلللللللا التقريلللللللر عللللللللى األقللللللللل 

جلللللللللللللرى فيهلللللللللللللا االعتلللللللللللللداء علللللللللللللللى حلللللللللللللالتين 
 الممتلكات العامة.

 
 
 
 

 الحركة والتنقل
 

يعتبللللللللر الحللللللللق فللللللللي حريللللللللة الحركللللللللة والتنقللللللللل 
واحللللللللللدة مللللللللللن حقللللللللللوق اإلنسللللللللللان األساسللللللللللية، 
وينطلللللوي عللللللى تعطيلللللل هلللللذا الحلللللق أو وضلللللع 
القيللللللود عليلللللله، انتهللللللاك مجموعللللللة أخللللللرى مللللللن 
الحقللللللللوق، خاصللللللللة إذا كللللللللان السللللللللفر يتعللللللللللق 

... إلللللللللللللللل ، بالدراسلللللللللللللللة والعلللللللللللللللال  والعملللللللللللللللل 
ولحسللللللللب القللللللللانون ال يجللللللللب وضللللللللع القيلللللللللود 
عللللللللى حريلللللللة الحركلللللللة والتنقلللللللل بلللللللدون مسلللللللو  
قلللانوني فللللي حللللاالت محلللددة بعينهللللا. هللللذا وقللللد 
وثلللق المركللللز خللللالل فتللللرة التقريللللر علللللى األقللللل 
حاللللللللللة واحلللللللللدة منلللللللللع خاللهلللللللللا ملللللللللواطن ملللللللللن 

 السفر.
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 :اعتقاالت واستدعاءات

تصاعد عمليات  2019عام رصد المركز خالل 
االستدعاء والتوقيف على خلفية االنتماء أو الرأي  
السياسي، وهي انتهاكات كانت ولم تزل مدفوعة بحالة 
االنقسام السياسي التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني،  
يورد التقرير مجمل االنتهاكات تحت هذا العنوان من 

 خالل الجدول اآلتي:

 
  

نتماء عدد الحوادث على خلفية اال
 السياسي

473 

عدد المعتقلين على خلفية االنتماء 
 السياسي

391 

 66 معتقلون تكرر ايقافهم أكثر من مرة

"مركز الميزان يطالب باتخاذ 
احترام التدابير التي تضمن 

انون وتحمي حقوق المواطنين الق
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".
 

 

 :العتداء على صحافيينا
 

التقرير مزيدًا من أعمال شهدت الفترة التي يغطيها 
التضييق على الصحافيين واالعتداء عليهم من قبل 
أجهزة األمن والشرطة، وفي هذا السياق وثق مركز 

( حالة 34الميزان خالل الفترة التي يتناولها التقرير )
اعتداء تنوعت ما بين المنع من التغطية، أو االعتداء 

قد تتعدد واالحتجاز، أو مصادرة المواد اإلعالمية، و 
 أشكال االنتهاك الواردة في الحادث الواحد.

 34 عدد حاالت االعتداء
 28 عدد الصحافيين
 27 اعتقال 
 3 إصابة

 14 منع او إعاقة عمل
تكرر اعتقالهم أو االعتداء عليهم 

 4 أكثر من مرة

 



 

 في أرقام العنف الداخلي

 

8 

 اعتقاالت على خلفية حرية الرأي والتعبير

 
تصاعدًا ملحوظًا في عمليات االستدعاء والتوقيف واالعتقال على خلفية المشاركة في  2019شهد عام 

التجمعات السلمية، السيما الُمطاِلبة بتحسين األوضاع المعيشية، وطالت الذين شاركوا أو دعوا للمشاركة في 
صحافيين الذي قاموا بتغطية  ، كما وطالت بعض الاالجتماعيتلك التجمعات السلمية عبر منصات التواصل 

مواطن من  787أحداث التجمعات السلمية، حيث استطاع أن يوثق المركز في هذا اإلطار استدعاء واعتقال 
 مختلف محافظات قطاع غزة.

 
 

  
 867 عدد الحوادث على خلفية الرأي والتعبير

 787 عدد المعتقلين
 59 كثر من مرة أتكرر ايقافهم 

 السجون ومراكز التوقيفوفاة داخل 
يغطي التقرير حاالت الوفاة داخل السجون، حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير وفاة مواطنين 
اثنين، ولالنظر إلى أن الوفاة حدثت داخل مراكز االحتجاز والتوقيف، فهي تتطلب التحقيق في  

از، وشبهات التعذيب مالبساتها للوقوف على أسباب الوفاة، وفح  معايير وظروف االحتج
 والمعاملة القاسية والالإنسانية.
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 خاتمة
 

تظهر اإلحصائيات السابقة أن هناك أشكااًل متنوعة من 
العنف الداخلي وانتهاك الحريات العامة، وهي استمرار 
لمظاهر غياب سيادة القانون التي شكلت ولم تزل 
مدخاًل مهمًا الستشراء ظاهرة أخذ القانون باليد، األمر 
الذي من شأنه أن يتصاعد إذا لم تتخذ التدابير الكفيلة 

مبدأ سيادة القانون، وفرض هيبته بما في ذلك بإعمال  
على األفراد واألجهزة المنوط بها تطبيق القانون، إن 
مخالفة القانون من قبل المكلفين بإنفاذه تفتح الباب 

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

مجااًل واسعًا الستغالل السلطة معرض إنفاذه يفتح 
والنفوذ، ما يشكل مدخاًل مهمًا ليس الستشراء الفلتان 

 األمني فقط ولكن الستشراء الفساد أيضًا.
كما أنها تزيد من القيود التي تحد من قدرات المجتمع 
على مواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها االنتهاكات 

يما الحصار اإلسرائيلية الجسيمة والمتواصلة والس
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  والحفاظ على تنوع هذه المؤسسات،
المؤسسات الحكومية اهتمامًا أكبر بما يصدر عن 
مؤسسات حقوق اإلنسان وغيرها من مؤسسات 
المجتمع المدني التي تراقب أداء السلطة التنفيذية 
وسلوك أفرادها، بهدف أن ُيصّوب العمل العام ويجعله 
أكثر فاعلية لتحقيق االستقرار والعدالة داخل المجتمع 

 اته. وبين مكون
 

مركززززززز الميزززززززان لحقززززززوق 
إلنسززززززززان إذ يشززززززززدد علزززززززززى  ا
أهميزززززة تعزيزززززز مبزززززدأ سزززززيادة 
القززززززززززانون والفصززززززززززل بززززززززززين 
السززززززززلطات كمززززززززدخل رئززززززززيس 
لضززززززززمان احتززززززززرام الحريززززززززات 
إلنسززززززان،  العامززززززة وحقززززززوق ا

 :  فإنه يطالب باآلتي

 

القانون العمل على ضمان احترام  •
ومحدداته، في جميع األحوال، ومعاقبة 
كل من يثبت تجاوزه ألحكام القانون 
 وفي مقدمتهم األفراد المكلفين بإنفاذه.

العمل على ضبط استخدام األسلحة  •
الصغيرة والحد من انتشارها في 
األراضي الفلسطينية، والقضاء على 
مظاهر سوء استخدام السالح، ومنع 

جرات في تخزين األسلحة والمتف
المناطق المكتظة بالسكان، وذلك 

 للحفاظ على حياة المدنيين اآلمنين. 
السعي إلى حماية واحترام وتعزيز الحق  •

في تشكيل الجمعيات األهلية، وتسهيل 
عملها، وتغليب المصلحة العامة في 

 ضمان استمرار أعمالها.
العمل على احترام وحماية وتعزيز الحق  •

في حرية  في التجمع السلمي، والحق
الرأي والتعبير، والكف عن التدخل في 
حرية عقد االجتماعات في األماكن 
المغلقة انسجامًا مع القانون وتعزيزًا 
لقوة وصالبة المجتمع بما يشيع جوًا 
من الحرية والديمقراطية واالستقرار 

 داخل المجتمع.
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