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ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

ورقة معطيات، آذار 2022

تطبيق القانون على الجنود 
الُمشتَبهين بإلحاق األذى 

بفلسطينّيين وممتلكاتهم 
ص معطيات 2020-2019

ّ
ملخ

احتمال وصول شكوى قدمها فلسطيني ضد جندي سّبب له األذى لمقاضاة الجندي هي 2%. 	

من مجمل الشكاوى التي تم تقديمها في 2019-2020 بشبهة ارتكاب جنود لمخالفات ضد فلسطينيين والتي تم البت بشأنها- %72 منها أغلقت  	
بدون تحقيق جنائي.

هنالك هبوط بنسبة %26 في العامين األخيرين بعدد  التحقيقات الجنائية التي افتتحت مقارنة باألعوام 2017-2018. هنالك هبوط مستمر في  	
السنوات األخيرة بعدد ملفات التحقيق الجنائية التي تم فتحها بكل ما يتعلق بمخالفات سبب بها جنود الضرر لفلسطينيين. حسب تقدير يش 

دين، هذا جزء من سياسة متعمدة هدفها رفع السقف الالزم لمتطلبات فتح تحقيق جنائي، ونرى هذا بعدد التحقيقات الجنائية الضئيل.

في األعوام 2019-2020، انخفض عدد الشكاوى التي ابلغ عنها الجيش بنسبة %36.6  مقارنة باألعوام السابقة )2016-2018(. تالحظ يش دين  	
أن هنالك عدد كبير من الشكاوى تم التبليغ عنها فقط بعد الفحص أمام وزارة العدل.

حتى حزيران 2021، وصلت فقط 5 ملفات )%7.2( من 69 ملف تحقيق تم فتحه عام 2019-2020 لتقديم الئحة اتهام1. 	

الحاالت التي تم توثيقها وصلت للوائح اتهام: ثالثة من خمسة ملفات التحقيق التي فتحت في 2019-2020 ووصلت لتقديم الئحة اتهام هي  	
ألحداث تم توثيقها. باإلضافة، هنالك ملفا تحقيق من سنوات سابقة وصلت للوائح اتهام- أيضًا ألحداث تم توثيقها.

في إطار جهود الجيش لتطبيق توصيات لجنة طيركل، يظهر من معطيات 2019-2020 ان هنالك تحسن مستمر بمعدل الوقت الذي يلزم التخاذ  	
قرار بفتح ملف تحقيق. مع ذلك، يظهر بأن هذا التحسن يحدث على حساب عدد الملفات التي يديرها الجيش والذي يستمر بالهبوط.

تشير النتائج بأن الجيش مستمر في االمتناع عن التحقيق ومقاضاة جنود تسبب األذى للفلسطينيين. هكذا يستمر الجيش بخيانة تعهده بعدم 
تسبيب األذى للفلسطينيين ولممتلكاتهم وعدم استنفاذ االجراءات مع الضباط والجنود االسرائيليين الذين خالفوا هذا التعهد. يظهر من تحليل يش 
دين انه بالرغم من التغييرات التي قام بها جهاز فرض القانون العسكري في السنوات األخيرة لتطبيق قرارات لجنة طيركل- تشخنوفر، لم يحدث بالواقع 

أي تغيير في عالج مخالفات الجنود ضد الفلسطينيين. 

تم تقديم الئحة اتهام اخرى بعد حدث سرق جندي من فلسطينيون أثناء كونه باجازة. لم يشمل هذا الحدث في ورقة المعطيات هذه ألنه لم يحصل خالل نشاط للجيش ولم يتعامل معه الجيش بهذه الصورة.   1
يفّرق الجيش بين الشبهة بمخالفات جنائية التي حصلت خالل عمليات عسكرية وبين مخالفات حدثت ليس خالل عمليات عسكرية. بسبب هذا التمييز، لم تحقق الوحدة القطرية للتحقيقات الميدانية بهذا 

الحدث ولم يشمل في المعطيات التي اعطاها الجيش ليش دين.
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273
شكوى عن أحداث سبب بها جنود األذى للفلسطينيين أو الضرر لممتلكاتهم

تلخيص المعطيات- نتائج معالجة الشكاوي التي تم تقديمها عام 2019 و 2020:

56
ملف تحقيق تم فتحه
)22 ُفتحوا فورًا، 34 بعد 

استيضاح الوقائع(

 28%
من الملفات التي تم الوصول 

بها لقرار

73
شكوى ما زالت بمرحلة 

أستيضاح الوقائع
ولم يتم الوصول لقرار إن سيتم 

التحقيق أو إغالق الملف

144
شكوى تم اغالقها بدون تحقيق جنائي

72%
من الملفات التي تم الوصول بها لقرار

4
ملفات تم 

بها تقديم 
الئحة 
اتهام

2%
هو االحتمال بأن تصل 

شكوى قدمها فلسطيني 
ضد جندي لمحاكمة 

الجندي.

قرار النيابة العسكرية بالنسبة للشكاوي

52
ملف تم اغالقه في 

نهاية التحقيق أو لم 
يكتمل التحقيق به 

)منهم 5 قضايا معروف لنا 
أنها أغلقت دون الئحة إتهام، 
ولم يتم تقديم أي معلومات 

بخصوص باقي الملفات(
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1  |  مدخل

تنشر يش دين كل عام معطيات مستجدة تتعلق بمعالجة جهاز فرض القانون العسكري لمخالفات وجنح قام بها الجنود ضد الفلسطينيين أو ممتلكاتهم في 
الضفة الغربية وفي قطاع غزة. تستند هذه المعلومات على معطيات أرسلها الجيش ليش دين بعد أن قدمت المؤسسة طلبات حسب قانون حرية المعلومات، 

وكذلك على متابعة متعددة السنوات لعمليات فرض القانون داخل الجهاز العسكري.

يعمل جهاز تطبيق القانون على الجنود بناء على سريان أوامر وتعليمات القانون اإلسرائيلّي السارية على الجيش، وبناء على واجب الجيش االسرائيلي كقوة 
محتلة، بحسب القانون الدولي. تهدف متابعة إجراءات الجهاز العسكري لتطبيق القانون بما يخص بتسبب األذى للفلسطينّيين أو ممتلكاتهم إلى فحص مدى 
ان الَمحمّيين 

ّ
قيام إسرائيل أو عدم قيامها بتطبيق التزاماتها الواردة في القانون اإلسرائيلي والقانون الدولي، بتطبيق وإنفاذ جنود الذين ألحقوا األذى بالسك

أ من منظومة االحتالل نفسها(، وبالتالي حماية هؤالء السكان 
ّ
ل جزًء ا ال يتجز

ّ
الذين يعيشون تحت السيطرة اإلسرائيلّية )عدا عن انتهاك حقوقهم الذي تشك

من أذى آخر. 

قيمت في الشرطة العسكرية المحققة الوحدة القطرية للتحقيقات الميدانية، وهي وحدة هدفها التحقيق بأحداث ميدانية بما يشمل مخالفات 
ُ
في عام 2017 أ

دير الوحدة جميع ملفات التحقيق التي تتعلق بإلحاق الجنود الضرر للفلسطينيين وممتلكاتهم2.
ُ
يرتكبها الجنود تجاه الفلسطينيون وممتلكاتهم. ت

مع قيام جهاز  فرض القانون العسكري بالتغييرات، يظهر من المعطيات الواردة هنا أن هذه التغييرات ما زالت خارجية وتجميلية فقط، وتهدف باألساس 
للسماح بالجيش بتحقيق أهداف يمكن قياسها والتي تخلق اإلنطباع بأن جهاز فرض القانون يعمل كما يجب. تسمح هذه التغييرات لجهاز فرض 
القانون  القانون العسكري باستمرار دحض اإلدعاءات ضده دون استنزاف اإلجراءات القانونية مع الجنود المخالفين للقانون. إن امتناع جهاز فرض 
العسكري عن مقاضاة ومحاسبة الجنود الذين سببوا األذى للفلسطينيين تتماشى مع الجو السياسي والعام في اسرائيل الذي يرى جزءًا كبيرًا منه ان 

 تعتبر مخالفات جنائية. 
ّ

عمليات العنف ضد الفلسطينيين في األراضي المحتلة يجب أال

ل أجهزة ومنظومات دولّية، 
ّ
ان إخفاق إسرائيل في تنفيذ التزامها بفرض القانون على الجنود الذين ارتكبوا المخالفات ضد الفلسطينيين هو ما أدى إلى تدخ

وعلى رأسها المحكمة الجنائّية الدولّية. في شباط 2021، أقرت مجموعة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية بطلب من المدعية العامة فاتو بنسودا بأن 
هنالك صالحية للمحكمة الجنائية للتحقيق واإلدعاء بشأن جرائم تم تنفيذها بالضفة الغربية )والقدس الشرقية( وقطاع غزة3. أعلنت المدعية العامة بنسودا 
في آذار 2021 عن بدء التحقيق الرسمي باالشتباه بتنفيذ جرائم الحرب بدءًا من حزيران 2014 بشأن عدة أحداث خالل عملية "الجرف الصامد" في قطاع 
غزة، بشأن استخدام السالح ضد المتظاهرين في مسيرة العودة التي حدثت جانب الجدار في غزة، وكذلك بشأن بناء وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية 

في الضفة الغربية4.

لة لجهاز القضاء في الدولة نفسها، تأخذ المحكمة سلطتها ببدء التحقيق والقرار بالمحاكمة على تنفيذ  بما ان المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مكمِّ
جرائم حرب عند إنعدام وجود عملية مقابلة والئقة في الدولة. حسب هذا المبدأ، المسمى مبدأ المقبولية )Complementarity(5، يمكن للمحكمة الجنائية 
بالقيام بذلك.  لو تظاهرت  والمقاضاة، حتى  بالتحقيق  القيام  الجرائم  التي حدثت بها  الدولة  الشبهات بنفسها عندما ال تستطيع  التحقيق بهذه  الدولية 
ترفض اسرائيل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. أرسلت اسرائيل رسالة رسمية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ورفضت بها جميع اإلدعاءات 
ضدها بشبهة تنفيذها لجرائم الحرب وادعت بأن ال سلطة للمحكمة الجنائية الدولية بالبدء بالتحقيق. تّدعي اسرائيل بأن ال سلطة للمحكمة الجنائية الدولية 
بالتحقيق معها ألن جهاز فرض القانون االسرائيلي يحقق بنفسه بالشبهات ضد قوات األمن اإلسرائيلية6. يظهر من المعطيات هنا أن اسرائيل ال ترغب 

بالقيام باجراءات عادلة بما يتعلق بالتحقيق ومقاضاة جنود قاموا بتنفيذ المخالفات.

يظهر بأن اسرائيل تقوم ببذل جهود كبيرة لإلثبات للمجتمع الدولي والمحلي بأنها تقوم بواجبها بفرض القانون على الجنود الذين قاموا بتنفيذ المخالفات ضد 
الفلسطينيين الذين يعتبرون سكان محميون تحت سيطرة اسرائيل. لكن كما يظهر من هذا التقرير، هذا مجرد تظاهر بتطبيق القانون. على الرغم من الرأي 
المسيطر في اسرائيل، على أرض الواقع، يتمتع الجنود االسرائيليون بحصانة شبه تامة من المحاكمة في حاالت قاموا فيها بتسبب الضرر للفلسطينيين. 
نشرت يش دين ومؤسسات أخرى في السنوات األخيرة تقارير انتقدت جهاز فرض القانون العسكري نقدًا الذعًا، وكذلك طريقة معالجته لمخالفات الجنود ضد 
الفلسطينيين وممتلكاتهم7. في تقريرها الخاص لألمم المتحدة عام 2021، ادعت يش دين بأن "الجهاز العسكري يحاول اإلمتناع عن المحاكمة والتحقيق مع 

الجنود الذي يؤذون الفلسطينيين، وهكذا ال توفر لهم الحماية من مخالفات الضباط والجنود االسرائيليين"8.

الناطق باسم الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 6.6.2019 )بالعبرية(.  2
 .Decision on the ‘Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court’s territorial jurisdiction in Palestine. 5.2.2021 .143-18/ICC-01  3

.Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, respecting an investigation of the Situation in Palestine.  3.3.2021  4
مبدأ المقبولية هو مبدأ أساسي في نظام روما الذي يفصل سلطة المحكمة الدولية للتحقيق. انظروا: نظام روما األساسي، المادة 17.  5

انظروا موقف وزارة الخارجية: PM Netanyahu holds discussions on Israeli policy regarding the statement of the international court in The Hague, 4.8.2021. )باالنجليزية(  6
במצ"ח לא נחושה: כשלים  اسرائيل،  التعذيب في  العامة ضد  اللجنة  )أيار 2016(.  الحقائق  العسكري كمنظومة لطمس  القانون  التي تغطي عورة االحتالل: جهاز تطبيق  التوت  ورقة  بتسيلم،   7

שיטתיים בחקירת אלימות חיילים כלפי עצורים. حزيران 2014. )بالعبرية(.
يش دين، تأثير المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية على حقوق اإلنسان لدى الفلسطينيين- تقرير مقّدم الى المقّرر الخاص لوضع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، )نيسان 2021(.  8
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لم تسّهل التغييرات التي قام بها الجيش على الفلسطينيين اللذين تعرضوا لألذى من قبل الجنود االسرائيليين بالمطالبة بحقهم. كذلك لم تزيد هذه 
التغييرات من المساءلة تجاه الجنود والضباط اإلسرائيليين ولم تؤدي لتغيير جذري بتوجه جهاز فرض القانون العسكري بالنسبة لتسبب الضرر للفلسطينيين. 
وتشير المعطيات إلى أن الجهاز العسكري لتطبيق القانون يواصل قدر اإلمكان إبعاد األحداث الجنائّية تجاه الفلسطينّيين عن المسار الجنائّي؛ وهو بهذا 

ُيخفق في أداء مهامه وااللتزام بواجبه بتوفير الحماية للفلسطينّيين في وجه مخالفات الجنود والضباط اإلسرائيلّيين.

2  |  شكاوى بخصوص اشتباه بمخالفات ارتكبها جنود ضد فلسطينيين

لت لدى النيابة للشؤون الميدانية )الوحدة في النيابة العسكرية المسؤولة عن معالجة مخالفات الجنود اللذين ألحقوا األذى  في العامين 2019-2020 ُسجِّ
بالفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة( 273 شكوى تتعلق بشبهات بمخالفات ارتكبها جنود ضد فلسطينيين وممتلكاتهم. حسب 
أجوبة الجيش للطلبات حسب قانون حرية المعلومات التي قدمتها يش دين بالنسبة لمعطيات فرض القانون في الجيش، وصلت عام 2019 للنيابة للشؤون 
الميدانية 77 شكوى بشبهة لمخالفات قام بها جنود ضد فلسطينيين وممتلكاتهم، وفي عام 2020 وصلت 196 شكوى بنفس الشأن9. تتخلل هذه الشكاوى10 
حاالت تم نقلها للنيابة من عدة أطراف: 28 شكوى وصلت من شرطة اسرائيل، 36 شكوى عن طريق مؤسسات حقوق انسان11، 24 شكوى من تقارير ميدانية 
للوحدات العسكرية، 43 شكوى تم تقديمها عن طريق محامين أو أفراد، 102 شكوى عن طريق مراقب شكاوى مستجوبي الشاباك، وهي الجهة المسؤولة عن 
استيضاح الشكاوى ضد أشخاص جهاز األمن العام12، 22 شكوى بعد النشر عنها باإلعالم، ووصلت 18 شكوى إضافية من مصادر يعرفها الجيش "أخرى"- وهي 
ة، معلومات أدلى بها مشتبهون فلسطينّيون لدى الشرطة، وشهادات جنود 

ّ
معلومات تحّصلْت في أعقاب مداوالت في المحاكم العسكرّية في األراضي المحتل

ة الغربّية13. 
ّ
قة وتقارير وردت من وحدة النيابة العسكرّية في الضف

ّ
لدى الشرطة العسكرّية المحق

بطبيعة األمر، فإن غالبية الشكاوى )250 شكوى( التي وصلت للنيابة العسكرية تتطرق ألحداث حصلت في الضفة الغربية التي يتواجد الجيش بها يوميًا. أقلية 
الشكاوى )23 شكوى( تتعلق بأحداث حصلت في قطاع غزة. تقريبًا %75 من الشكاوى من قطاع غزة )17 من 23( كان شأنها إطالق الرصاص من قبل جنود.

من المهم الذكر بأن عدد الشكاوى التي تصل للنيابة العسكرية ال تعكس عدد الحاالت التي قام بها جنود بالتصرف بطريقة تصل لحد الشك بجنحة 
بالتبليغ عن المخالفة. الفرق بين مجمل الشكاوى  بل فقط عدد األحداث التي قام بها ضحايا مخالفة معينة أو جهات أخرى  جنائية تجاه الفلسطينيين، 
ومجمل الجنح التي تم تنفيذها فعليًا يتواجد بكل جهاز لتطبيق القانون، لكن خصائص جهاز فرض القانون العسكري على الجنود الذين يسببون األذى 

للفلسطينيين والظروف التي يعمل بها هذا الجهاز تؤدي الى تضخيم هذا الفرق. 

يضطر الفلسطينيون الذين سبب لهم الجنود الضرر أو األذى بالتعامل مع جهاز غير متاح يصّعب عليهم تقديم الشكاوى. ليس للشرطة العسكرية 
معسكرات في الضفة الغربية ما عدا في عناتوت والذي يقع داخل معسكر جيش كبير، وال ُيمكن للفلسطينّيين تقديم الشكاوى فيه. لذلك، عندما يتضّرر 
قة وتقديم شكوى. يمكن للُمتضّررين في 

ّ
فلسطينّي من مخالفة يرتكبها جندّي فإّنه يكون عاجزًا عن الوصول بنفسه إلى محطة الشرطة العسكرّية الُمحق

 أّن تجربة يش دين تشير بأنه ال يتم نقل غالبية هذه الشكاوى 
ّ

ة الغربّية14، إال
ّ
ظاهر األمر تقديم شكوى في أحد مكاتب مديرّية االرتباط والتنسيق في الضف

إلى جهات التحقيق أو أّنه يتم نقلها بعد فترة طويلة من تقديمها. 

وباستثناء ذلك، هنالك الكثير من حاالت اعتداء الجنود على الفلسطينيين أو ممتلكاتهم ال يكون الفلسطينيون معنيون أبًدا بتقديم شكوى للجيش، بما 
ل بالنسبة لهم جسًما قامًعا ال 

ّ
أنه الجسم الذي يدير حياتهم في إطار حكم احتالل عسكرّي منذ عام 1967. وبطبيعة الحال، فإّن الجيش اإلسرائيلّي يشك

ان الفلسطينّيين وبالتأكيد ليس له أي نية لمساعدتهم على ممارسة حقوقهم، وهذا وحده كفيل بنشوء عدم ثقة متأّصل ويشكل 
ّ
يسعى لخدمة السك

رادع حقيقّي أمام المتضّررين من تقديم شكواهم إلى ذلك الجسم نفسه. زْد على ذلك أّن الكثير من الفلسطينّيين يخشون من أن يؤّدي تقديمهم 
الشكوى إلى إلحاق األذى بهم أو بأفراد عائالتهم ويعارض بعضهم بشكل مبدئّي التعاون مع السلطات اإلسرائيلّية. 

الناطق باسم الجيش االسرائيلي ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 7.4.2020. بند رقم 2. الناطق باسم الجيش االسرائيلي ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 3.5.2021.   9
بند 2. )بالعبرية(

تسمي النيابة العسكرية كل الشكاوى والمستجدات التي تصلها بما يتعلق بمخالفات الجنود ضد الفلسطينيين "تبليغ". يجسد استخدام هذا المصطلح عدم تواصل جهاز فرض القانون العسكري مع المشتكين   10
الفلسطينيين والطريقة التي تعالج مخالفات الجنود ضدهم. تصل هذه الشكاوى تقريبًا دائمًا عن طريق عامل خارجي أو عن طريق منسق، وفقط في أحيان نادرة تكون نتيجة مطالبة مباشرة وفعالة للمعتدى 
عليه بالتحقيق بما حصل له وبتحصيله لحقه. باإلضافة، يعبر المصطلح "تبليغ" عن إبعاد الموضوع عن المجال الجنائي. للشرطة اإلسرائيلية )ولكل شرطة بالعالم( يتم تقديم "شكاوى" التي يجب التحقيق بها، 

"التبليغ" الذي يصل للنيابة العسكرية ليس من الشرط أن يؤدي لفتح ملف تحقيق. سوف نستخدم في هذه الورقة كلمة "شكوى" وليس "تبليغ".
مت 21 شكوى لفلسطينيين ضد قوات األمن االسرائيلي وعام 2020 تم تقديم 20 شكوى، يظهر بأن سبب الفرق بالتبليغ هو أن الشكوى وصلت من مصدر آخر سابقًا. قدمت يش دين هذه الشكاوى: عام 2019 قدِّ  11

بالنسبة لهذه الوحدة، صالحياتها ووظائفها، أنظروا في الوحدة في موقع وزارة العدل. انظروا أيضًا صفحة 7 في هذا التقرير: معطيات الجيش مقابل وزارة العدل.  12
فيما يلي تفاصيل المعطيات والبيانات وفق تقسيمتها حسب األعوام: عام 2019 كان مصدر 10 شكاوى من الشرطة اإلسرائيلية، 15 من مؤسسات حقوق انسان، 12 من تقارير ميدانية للوحدات العسكرية، 3   13
من مراقب شكاوى مستجوبي الشاباك، 18 من محامين أو أفراد، 11 بعد النشر عنها باإلعالم، و 10 وصلت من مصادر أخرى. عام 2020 وصلت 18 شكوى من الشرطة اإلسرائيلية، 21 من مؤسسات حقوق انسان، 

12 من تقارير ميدانية للوحدات العسكرية، 99 من مراقب شكاوى مستجوبي الشاباك، 25 من محامين أو أفراد، 11 بعد النشر عنها باإلعالم، و 10 وصلت من مصادر أخرى.
قة في 29.5.2017، قيل لممثلي المنظمة إّن هناك ثالث طرق متاحة أمام الفلسطينّيين الذين تضّرروا من 

ّ
في جلسة أجرتها يش دين مع قائد الوحدة القطرّية للتحقيقات الميدانّية في الشرطة العسكرّية الُمحق  14

مخالفات جنود لتقديم الشكوى: بمساعدة وسطاء، أو عبر التوّجه إلى مديرية التنسيق واالرتباط، أو عبر البّدالة الهاتفّية التابعة للوحدة القطرّية للتحقيقات الميدانّية.

www.yesh-din.org

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%93%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%93%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/FOIA__statistics2019_ANSWER_7.4.20.pdf
https://www.gov.il/ar/departments/Units/complaints_of_interrogees
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ملف يش دين 19/4432

في بداية شهر أيار عام 2019، تحدث ممثلون عن يش دين مع م.ح، مواطن عمره 19 عامًا من النبي صالح. مثل العديد من أبناء بلده، وبالرغم من جيله 
الصغير، اعتقل م.ح العديد من المرات لدى السلطات االسرائيلية وتم التحقيق معه بتهمة رمي الحجارة. قال م.ح لباحث يش دين أنه في نهاية 
شهر نيسان عام 2019، كان بطريقه للبيت مع اصدقاءه عندما قامت مجموعة من الجنود بتوقيف سيارتهم في مفترق حلميش. بعد محادثة قصيرة، 
قام الجنود بضرب م.ح بالبندقية دون أي سبب. لم يعتقل الجنود م.ح أو أي من أصدقاءه بعد هذا الحدث وعادوا لبرج المراقبة في المفترق. ذهب م.ح  
للمستشفى في سيارة اإلسعاف وكان يعاني من اآلالم والنزيف من عينه. في شهادته، قال ليش دين أنه بعد عودته للبيت بوقت قصير جاء جنود 
للبيت بحجة التفتيش والجندي الذي قام باإلعتداء عليه كان بين الجنود  الذين اجتاحوا البيت وقد تعرف على م.ح. قام الجندي بتهديده بالضرب 
وبأنه سيؤذي عينه الثانية هذه المرة. طلب م.ح تقديم شكوى ضد الجندي بسبب االعتداء والتهديد، لكن بعد التفكير وبسبب خوفه بأن يؤثر األمر 
على إجراءات قضائية أخرى بشأنه، قرر عدم تقديم شكوى. خاف أصدقاءه الذين كانوا معه أثناء اإلعتداء باإلدالء بشهاداتهم ألنه من الممكن أن 

يسبب لهم التنكيل والضرر من قبل السلطات اإلسرائيلية.

ال تشمل المعطيات في هذا التقرير شكاوى أخرى تتعلق بإطالق الرصاص وأيذاء الفلسطينيين، مما يشمل حاالت  الموت العديدة التي حدثت خالل 
"مسيرات العودة" كل يوم جمعة جانب الجدار مع اسرائيل منذ آذار 2018 حتى كانون أول 2019 15. يتم فحص هذه الشكاوى بشكل منفصل على يد 
جسم يدعى "جهاز قيادة األركان العامة الستقصاء األحداث االستثنائية" وهي شكاوى ال تعتبر جزء من الملفات التي يعالجها جهاز فرض القانون العسكري 
بشكل عام بحاالت تسبب األذى للفلسطينيين16. وجد يش دين الكثير من اإلخفاقات في معالجة جهاز فرض القانون العسكري بما يتعلق بحاالت حدثت في 
مسيرات العودة. حتى كتابة هذه السطور، وثالثة أعوام منذ مسيرات العودة، لم تنتهي معالجة 140 من 237 حدث تم جلبه لفحص جهاز قيادة األركان العامة 

الستقصاء األحداث اإلستثنائية، غالبيتها حاالت وفاة )91 حدث( ما زالت حتى اآلن تحت الفحص لدى جهاز قيادة األركان العامة17.

عالج بالنيابة العسكرية مخالفات إطالق النار التي قام بها شرطيون في مناطق الضفة الغربية ويتواجدون تحت 
ُ
إضافة لذلك، حتى تشرين أول 2019، لم ت

سلطة الضابط العسكري، بل تم التحقيق بها بشكل منفصل في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة )ماحاش(18. لذلك، المعطيات هنا ال تشمل جميع الشكاوى 
المتعلقة بمخالفات أفراد قوات األمن اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين بهذه األعوام. 

للمزيد: يش دين، يطلقون النار ويتسترون: إخفاقات في فحص الشكاوى بخصوص قتل وجرح فلسطينيين في إطار "مسيرات العودة" في قطاع غزة، واإلستعانة بآلية فحص الحقائق كأداة لمنع التحقيقات   15
وتقديم الجنود للمحاكمة )تشرين ثاني 2020(.

أقيم جهاز قيادة األركان العامة الستقصاء األحداث االستثنائية خالل الحملة العسكرية على غزة عام 2014 )"الجرف الصامد"( للقيام بالفحص األولي لحاالت استثنائية حدثت خالل القتال، ومنذها يتم استخدام   16
هذا الجهاز لفحص الشكاوى والشبهات باإلخالل بقوانين الحرب. ال يعتبر الفحص األولي تحقيق جنائي ويتم تمرير نتائجها للنائب العسكري الرئيسي وهو صاحب الصالحية الوحيد للقرار بشأن فتح ملف 

تحقيق للحدث. لقراءة المزيد: المرجع نفسه.
حتى نيسان 2021 من بين 237 حالة تم جلبها لفحص جهاز قيادة األركان العامة: 140 ما زالت تحت الفحص، 95 تم إغالقها بدون تحقيق وتم تقديم الئحة إتهام واحدة بحالة قتل الشاب عثمان رامي جواد   17

حلس. يش دين، يطلقون النار ويتسترون- معطيات محّدثة، نيسان/ أبريل 2021.
وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لبتسيلم، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 30.1.2022  18

www.yesh-din.org

https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d8%ad%d8%b5/
https://www.yesh-din.org/ar/%D9%8A%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%91%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D9%91/
https://www.yesh-din.org/ar/%D9%8A%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%91%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D9%91/
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فروقات في التبليغ بشأن شكاوى الفلسطينيين من قبل الجيش ومن قبل وزارة العدل

الحظت يش دين هبوط كبير في عدد الشكاوى التي قام الجيش بالتبليغ عنها عند الرد على الطلبات حسب قانون حرية المعلومات. للمقارنة، بين 
غ الجيش فقط عن 77 شكوى، أي ان 

ّ
األعوام 2016-2018 كان معدل الشكاوى التي قام الجيش بالتبليغ عنها 243 شكوى بالعام، وفي عام 2019 بل

معدل الشكاوى هبط تقريبًا ب-70%.

شكت يش دين بأن الجيش لم يقم بتبليغها عن جميع الشكاوى التي وصلته. لذلك توجهت يش دين مباشرة لوزارة العدل المسؤولة عن وحدة مراقب 
شكاوى مستجوبي الشاباك، وهو أحد األجسام الذي ينقل الشكاوى للنيابة العسكرية، لالستفسار عن عدد الشكاوى المتعلقة بمخالفات الجنود بشأن 
تسبب الضرر للفلسطينيين التي تم تمريرها فعاًل من وحدة مراقبة مستجوبي الشاباك  )التي تعمل كوحدة داخل وزارة العدل( الى الجيش. باإلجابة 
غت وزارة العدل 

ّ
على طلب يش دين كشفنا فرقًا كبيرًا بين عدد الشكاوى التي بلغ الجيش بأنها وصلته من وزارة العدل، وبين عدد الشكاوى التي بل

بتمريرها للجيش بين األعوام 2019-2016.

تسبب هذه الفروقات الشك  بأنه تم تمرير شكاوى للجيش من وحدة مراقبة مستجوبي الشاباك بشأن تسبب الضرر للفلسطينيين وممتلكاتهم، 
لكن النيابة العسكرية لم تعالج هذه الشكاوى أبدًا. من جهة أخرى، من الممكن أنه بالرغم  من اإلجابة التي تلقتها يش دين، لم يتم تمرير الشكاوى 

المتعلقة بالضرر للفلسطينيين وممتلكاتهم من وحدة مراقبة مستجوبي الشاباك للجيش.

ِكَر بالرد من وزارة العدل من شهر تموز 2020 أن "هنالك فرق بين التبليغات التي تم نقلها للنيابة العسكرية من وحدة مراقبة مستجوبي الشاباك 
ُ
ذ

والتبليغات التي وصلتهم"19. في الرد الذي وصلنا من الجيش في 3 أيار 2021 بالنسبة للمخالفات التي ارتكبها جنود ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم 
عام 2020، ارتفع عدد الشكاوى التي وصلت من وحدة التحقيق في شكاوى مستجوبي الشاباك ل99-. يظهر أن هذه شكاوى من سنوات سابقة لم 

يتم تمريرها مسبقًا وتم التبليغ عنها فقط بعد توجه يش دين لوزارة العدل.

وزارة العدل- المسؤول عن حرية المعلومات بالرد على يش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 22.8.2020.  19

معطيات الجيش مقابل وزارة العدل
عدد الشكاوي التي تم نقلها من مراقب شكاوي 

مستجوبي الشاباك للجيش، حسب معطيات الجيش
عدد الشكاوي التي تم نقلها من مراقب شكاوي 

مستجوبي الشاباك للجيش، حسب معطيات وزارة العدل

2016

55

73

2018

63

5
2019

65

3
2017

76

26

www.yesh-din.org
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أنواع الجنحات التي تم تقديم الشكاوى بشأنها
من بين 273 شكوى التي تم تقديمها للنيابة العسكرية في األعوام  2019-2020، 70 شكوى كانت بشأن إطالق النار، %54 منها )38 حدث( تسببت 
بالوفاة. 180 شكوى أخرى كان موضوعها عنف الجنود، 57 شكوى كان موضوعها الشبهة بجنحات تتعلق بالممتلكات )السرقة أو تسبب الضرر( و 22 

شكوى أخرى كان شأنها "آخر"20.

بالنسبة لألحداث التي يصنفها الجيش ك"شكاوى أخرى" )حدث آخر(، قيل ليش دين سابقًا انها تضمن "أحداث ال تدخل ألي واحدة من الفئات األخرى، مثاًل، 
لمخالفات عامة تسمح بمحاكمة  بنود  العسكرية ثالثة  المحاكمة  أو تصّرف بشكل غير أخالقي"21. يشمل قانون  الجيش  بقيم  جندي تكلم بشكل ال يليق 
جندي بسبب تصرف مخزي )بند 129 للقانون( أو بسبب مخالفات تصرف غير الئق )بند 130 للقانون(، عندما يكون الجندي برتبة رقيب أو أعلى من ذلك يمكن 
محاكمته على مخالفة الخروج عن السلطة )بند 68 للقانون(. في كثير من الحاالت التي يتم بها محاكمة الجنود بمخالفات ضد الفلسطينيين، يتم استخدام 
ِهم الجندي وأحيانًا كبند واحد في 

ُ
تهمة التصرف الغير الئق أو تهمة تجاوز الصالحيات من قبل الدعوى العسكرية، أحيانًا إضافة لمخالفة أو مخالفات أخرى ات

الئحة اإلتهام- في الكثير من األحيان في إطار التوقيع على صفقة مع المتهمين والتقليل من حجم التهم ضدهم22.

3  |  التحقيق

1. التحقيق في مخالفات جنود سببوا األذى للفلسطينيين
ماذا كان مصير ال-273 شكوى التي تم تقديمها للنيابة في األعوام 2019-2020؟

على عكس الشكاوى التي يتم تقديمها للشرطة عند االشتباه بحدوث مخالفات ارتكبها مواطنون، ليش بالشرط أن يتم فتح ملف تحقيق في جميع الشكاوى 
التي يتم تقديمها للنيابة العسكرية. حسب سياسة التحقيق في جهاز فرض القانون العسكري، يتم فتح تحقيق جنائي بشكل فوري فقط في حالة وجود 
شبهة لمخالفة حدثت ليس في إطار نشاط ميداني، أو في حاالت ال يمكن بها تبرير تنفيذ المخالفة في إطار نشاط ميداني، مثاًل عند الشبهة بالسرقة أو 
التنكيل بمعتقل. بعد  أن قدمت بتسيلم وجمعية حقوق المواطن التماسًا23 عام 2011، أقر أيضًا أن في حالة وفاة فلسطيني نتيجة لنشاط ميداني لجنود 
في الضفة الغربية، على النيابة العسكرية األمر ببدء التحقيق الجنائي فورًا )بدون استيضاح أولي(، ما عدا في حاالت حدث بها القتل بنشاط ميداني ذو "طابع 

قتالي حقيقي"24.

يسمح للنيابة العسكرية في جميع الحاالت األمر بإغالق ملف الشكوى بدون فحص آخر وبدون تحقيق جنائي )مثاًل في حاالت أقرت فيها النيابة أنه ال توجد 
شبهة بتنفيذ مخالفة جنائية أو إن ظهر بأن الشبهة غير موجهة لجنود(، أو على بدء عملية استيضاح الوقائع  والتي في نهايتها يتم التوصل بقرار فتح 

تحقيق جنائي أو إغالق الملف بدون تحقيق.

فقط في %8 من الملفات تم البدء بالتحقيق الفوري

في األعوام 2019-2020 أمرت النيابة العسكرية بفتح التحقيق الجنائي الفوري في 22 حالة وصلتها )%8 من ال-273 شكوى بنفس األعوام(. في 221 
حالة )%81 من جميع الشكاوى في هذه األعوام( أمرت النيابة العسكرية باستيضاح الحقائق األولي قبل البدء بالتحقيق الجنائي، من بينها كانت 23 حالة قتل 
لفلسطينيين وكان بها على النيابة العسكرية البدء بالتحقيق الجنائي فورًا دون القيام باستيضاح الوقائع األولي )في هذه الفترة وصلت 38 شكوى متعلقة 

بقتل الفلسطينيين(. في 30 حالة )%11 من مجمل الشكاوى التي وصلت( أمرت النيابة بإغالق ملف الشكوى بدون أي عملية فحص وبدون تحقيق جنائي.25

يصل العدد  الكلي ألكثر من 283 ألن هنالك شكاوى موضوعها أكثر من مخالفة واحدة. اليكم التفصيل الكامل الذي وصل يش دين: في عام 2019 تم التبليغ عن 36 حدث بشبهة إطالق النار، منها 20 بالضفة   20
الغربية و 16 في قطاع غزة. 35 تبليغ كان شأنه االشتباه بالعنف، 32 بالضفة الغربية و 3 بقطاع غزة، 4 كانت بصدد االشتباه بالسرقة وجميعها بالضفة الغربية، 10 تتعلق بتسبب الضرر للمتلكات، 5 منها بالضفة 
الغربية و- 5 في قطاع غزة، 21 تبليغ عن مخالفات أخرى، 3 منها بالضفة الغربية و 18 بقطاع غزة. عام 2020 تم التبليغ عن 34 حدث بشأن إطالق النار، 33 بالضفة الغربية وواحد بقطاع غزة، 145 تبليغ بالشتباه 

بالعنف منها 143 بالضفة الغربية، 19 شأنه السرقة، جميعها بالضفة الغربية، 24 بتسبب الضرر للممتلكات، بينها 22 بالضفة الغربية وكانت شكوى واحدة بشأن آخر بالضفة الغربية. 
الناطق باسم الجيش في رده ليش دين، طلب حسب قانون حرية المعلومات، 21.7.2014.  21

تعّرف تعليمات الدعوى العسكرية الرئيسية مخالفة "تصرف غير الئق" بانها "غشاء مفتوح يترك الكثير من المجال للتفسير وتعبئة الفحوى". تعرف هذه التعليمات المعايير التهام جندي بهذه المخالفة   22
وتفصل الحاالت التي يجب بها إضافة جنحة تصرف غير الئق لالتهامات األخرى. بالنسبة لتقديم لوائح اإلتهام فقط بتهمة تصرف غير الئق، تذكر الدعو العسكرية وبشكل غير واضح انه يجب النظر الى درجة 
المالئمة بين جدية الجنحة المتهم بها الجندي، وبين المساحة المالئمة لمعالجتها وان كان تهذيبي أم جنائي- وهذا بعد قرار المحكمة العليا بالتماس رقم 08/5179 )أبو رحمة ضد المدعي العسكري( والتي 
كانت يش دين جزء من مقدمي االلتماس مع مؤسسات حقوق انسان اخرى والتي أقرت بأن القرار بمحاكمة جندي قام باطالق النار على أسير فلسطيني تم إغماض عينيه وتكبيل يديه فقط بمخالفة "تصرف غير 
الئق" هي غير معقولة بالمرة. انظروا تعليمات المدعي العام للجيش رقم 2.19 في موقع النيابة العسكرية. )بالعبرية(. بالنسبة الستخدام بند تجاوز الصالحيات، انظروا ورقة المعطيات هذه: لوائح االتهام التي 
تم تقديمها في األعوام 2019-2020 بالنسبة للتحقيقات بنفس السنوات: في حالتي إطالق نار أدت الى مقتل فلسطينيين في غزة، تم تقديم لوائح اتهام ضد جنود بتهمة تجاوز الصالحيات على نحو يعّرض 

حياة أو صحة شخص للخطر)بند 72 للقانون(، وهي مخالفة صغيرة جدًا مقارنة بالظروف القاسية في الحدثين.
التماس رقم 03/9594 بتسيلم- مركز المعلومات االسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة ضد النيابة العسكرية. قرار المحكمة من 21.8.2011. لقراءة اإللتماس والمزيد من المعلومات عن التغييرات   23

في سياسة التحقيق التي حصلت بعدها، انظروا موقع جمعية حقوق المواطن في اسرائيل )بالعبرية(
لجنة طيركل- اللجنة العامة لفحص الحدث البحري من 31.5.2010، التقرير الثاني: فحص وتحقيق بشكاوى وادعاءات بصدد خرق قوانين القتال حسب القانون الدولي، )شباط 2013( فيما يلي لجنة طيركل   24

ب، ص. 272-275، 318-319. )بالعبرية(.
في 29 حالة تم إغالق الملف بشكل فوري، شكوى أخرى وصلت عام 2020 وتم تمريرها "للمستوى القيادي"، لم يتم نقل هذه الشكوى للتحقيق الجنائي لذلك على طول هذا التقرير تظهر هذه الشكوى في   25

المعطيات في الملفات التي تم إغالقها بدون تحقيق جنائي. الناطق باسم الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 22.6.2021.
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بقيت الكثير من الملفات في عملية استيضاح الوقائع األولي قبل إعطاء األمر ببدء التحقيق )أم ال( لوقت طويل جدًا. على حد علم يش دين، 73 من 273 الشكوى 
التي تم تقديمها في األعوام 2019-2020 ال تزال في مرحلة استيضاح الوقائع وال يوجد قرار بالنسبة لبدء التحقيق الجنائي بها. حسب رد  الجيش من نيسان 
2020، لم يتم التوصل لقرار في 23 من 63 ملف الذي تم نقلهم الستيضاح الوقائع األولي خالل عام  2019. من رد الجيش من أيار 2021، 50 من 158 ملف 

تم نقله الستيضاح الوقائع األولي ما زال تحت العالج ولم يتم التوصل لقرار بالنسبة له. 

من بين ال- 273 الشكوى المتعلقة بمخالفات ارتكبها الجنود تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم التي تم نقلها للنيابة العسكرية في األعوام 2020-2019 
وانتهت معالجتها، فقط في %28 )56 ملف( تم افتتاح تحقيق جنائي26:

بعد  افتحه  تم  إضافي  تحقيق   34 بالتحقيق،  الفوري  للبدء  أدت  التي  الغربية(  الضفة  في  بأحداث حصلت  جميعها  )المتعلقة  الشكاوى   22 ل-  باإلضافة 
استيضاح أولي الوقائع الذي أمرت به النيابة العسكرية، في 114 حالة وصل استيضاح الوقائع األولي لقرار بإغالق الملف بدون البدء بالتحقيق27.

حتى أيار 2021، تم إغالق 144 من 200 شكوى )%72( بدون تحقيق جنائي، هذه الشكاوى تم نقلها للجيش خالل األعوام 2019-2020 وانتهت معالجتها 
وتم التوصل بها لقرار. 

2. تحقيقات الشرطة العسكرية المحققة في األعوام 2020-2019
عدد تحقيقات متدني

كر سابقًا، 73 ملف ما زال تحت الفحص ولم يتم اتخاذ القرار ببدء التحقيق بشأنهم(. 
ُ
تم افتتاح 56 تحقيق بعد تقديم شكوى في األعوام 2019-2020 )كما ذ

ظهر معطيات 2019-2020 هبوطًا بنسبة %26 بعدد التحقيقات الجنائية التي تم فتحها بشبهة مخالفات نفذها جنود ضد فلسطينيين مقارنة بعدد 
ُ
ت

26  الناطق باسم الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 13.5.2020، بند رقم 3. الناطق باسم الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 3.5.2021، بند رقم 3.
ملفان من 114 ملف تم اغالقه بدون تحقيق تم نقلهم "للعالج على المستوى القيادي"، الناطق باسم الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 7.4.2020. الناطق باسم الجيش ليش دين،   27

رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 3.5.2021

قرار النيابة العسكرية بشأن ال- 273 شكوى التي قدمها فلسطينيون باألعوام 
2019 و 2020

8% 11% 81%
221 حالة تم بها نقل 

الشكوى الستيضاح الوقائع
30 ملف تم إغالقه 
بشكل فوري

22 ملف بدأ 
التحقيق به 
بشكل فوري

72%
)144 شكوى(

تم إغالقها بدون 
تحقيق

28%
)56 شكوى(
أدت لفتح 
التحقيق

200
شكوى عن أيذاء 

جنود لفلسطينيين 
أو التسبب بالضرر 

لممتلكاتهم انتهت 
معالجتها

www.yesh-din.org

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%93%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/FOIA__statistics2019_timeframe_ANSWER_13.5.2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/FOIA__statistics2019_ANSWER_7.4.20.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+2019/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%94+%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8+%D7%93%D7%9F+%D7%90%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90+%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A0%D7%92%D7%93+%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+2020.pdf
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التحقيقات التي افتتحت في العامين السابقين. في العامين 2019-2020 تم فتح 69 ملف تحقيق، ويشمل هذا العدد ملفات تحقيق تم فتحها على شكاوى 
تم تقديمها في أعوام سابقة، مقارنة ب- 93 تحقيق تم فتحه باألعوام 2017-2018 والذي يشمل ملفات على شكاوى من أعوام  سابقة.

ّدمت 
ُ
بدأت الشرطة العسكرية المحققة بالتحقيق فقط ب-27 حدث عام 2019 كانت بها شبهة أليذاء الفلسطينيين )يشمل 5 تحقيقات تم فتحها بشكاوى ق

في سنوات سابقة(. تتعلق واحدة منها بحدث في قطاع غزة والباقي احداث حصلت في الضفة الغربية. بدأت الشرطة العسكرية المحققة عام 2020 بالتحقيق 
في 42 حدث شأنهم تسبب الضرر للفلسطينيين، جميعها بأحداث حصلت في الضفة الغربية )يشمل 8 تحقيقات تم فتحها بشكاوى من سنوات سابقة(.

عدد  في  متواصل  هبوط  عن  يعبر  األخيرين  العامين  في  للفلسطينيين  الجنود  أيذاء  بشبهة  فتحها  تم  التي  الجنائية  للتحقيقات  المتدني  العدد 
التحقيقات التي تم فتحها مقارنة بأعوام سابقة: في األعوام الخمسة قبل عام 2019 كان معدل عدد ملفات التحقيق 11728. للمقارنة، في العقد بين 

2005-2015 كان معدل ملفات التحقيق الجنائي التي تم فتحها كل عام بشبهة تسبب الضرر للفلسطينيين من قبل الجنود- 203.

القانون  لسلطات فرض  جلبها  تم  التي  الشكاوى  عدد  انخفاض  على خلفية  قد حصل  الجنائية  التحقيقات  بعدد  اإلنخفاض  كان  ان  التحديد  الصعب  من 
العسكري بنفس األعوام. تنبع هذه الصعوبة من التغيير الذي قام به جهاز فرض القانون العسكري بطريقة تقديم الشكاوى وعّدها منذ عام 2014. حتى عام 
2014 كان يتم تقديم الشكاوى مباشرة للشرطة العسكرية المحققة وفي بداية عام 2014 توجه الجيش لمؤسسات حقوق انسان ومن بينها يش دين وطلب 
للنيابة العسكرية، وليس للشرطة العسكرية المحققة29. نتيجة لهذا  الفلسطينيين مباشرة  نقل المعلومات حول مخالفات نفذها جنود اسرائيليين تجاه 
التغيير بطريقة العمل، لم تكن المعطيات بشأن عدد الشكاوى التي تم تقديمها في األعوام األولى بعد التغيير ثابتة، وتم إعطاء معلومات مضاعفة وأحيانًا 
كر سابقًا، من الشكاوى التي وصلت 

ُ
غير واضحة بالنسبة لعدد الشكاوى التي تم تقديمها للنيابة العسكرية وللشرطة العسكرية المحققة. باإلضافة، وكما ذ

للجيش تم إزالة عدد الشكاوى التي مرت )أو لم تمر( لدى وحدة مستجوبي الشاباك وتم كشف أمر تقديم هذه الشكاوى بعد الفحص مع وزارة العدل30. يخلق 
مت.  هذا األمر الكثير من األسئلة بشأن قدرة الجيش على المتابعة والتبليغ عن العدد الحقيقي للشكاوى التي قدِّ

ال توجد ليش دين المعلومات الكافية لتقرير سبب التدني الكبير بعدد التحقيقات، لكن إن قمنا بالمسح والمقارنة بسنوات سابقة تدل انه من الممكن أن 
حصل هذا نتيجة لتغيير السياسة، اي الرفع المقصود لسقف بدء التحقيق أو النقص بالموارد الذي أدى الى هبوط بنسبة %76.6 بعدد التحقيقات باألعوام 

2017-2020 مقارنة باألعوام 2016-2013. 

نشرت يش دين في نهاية كل واحدة من هذه األعوام ورقة معطيات مفصلة بالنسبة لعدد الشكاوى، التحقيقات ولوائح اإلتهام ضد الجنود المتهمين بأيذاء الفلسطينيين بنفس العام. للمزيد من المعلومات،   28
المعطيات وتحليل يش دين بهذه السنوات، انظروا: يش دين، فرض القانون على الجنود المتهمين بتسبب الضرر للفلسطينيين )كانون أول 2015، كانون ثاني 2017، آذار 2018، تشرين ثاني 2019(.

الضرر  الحاالت- بشأن حاالت تسبب  بجزء كبير من  التحقيق  ببداية  يأمر  الذي  الجسم  أن تكون  المفروض  والتي من  العسكرية  النيابة  العمليات وتحديث  السياسة بتقصير  ان تقوم هذه  المفروض  كان من   29
للفلسطينيين مع تقديم التقرير األولي للحدث. لكن تقوم هذه السياسة بابعاد الفلسطينيين الذين تم اإلعتداء عليهم عن امكانية تقديم الشكاوى مباشرة لجسم التحقيق، وتزيد أيضًا بتعلق الفلسطينيين 
بأجسام وسيطة ألن النيابة العسكرية هي جسم غير متاح لهم. للمزيد من المعلومات عن تغيير هذه السياسة والمشاكل الصادرة عنها انظروا: يش دين، تطبيق القانون على جنود الجيش االسرائيلي المشتبه 

باعتداءهم على فلسطينيين: ملخص معطيات 2014 )كانون أول 2015(.
انظروا ص. 6 فروقات في التبليغ بالنسبة لشكاوى الفلسطينيين من ِقبل الجيش ووزارة العدل.  30

تحقيق الشرطة العسكرية بالشبهة بتسبب األذى للفلسطينيين 
أو الضرر لممتلكاتهم، 2020-2013*

2018

50

2020

42
2017

43
2019
27

2016

78

2015

186

2014

229

2013

199

*يشمل ملفات تحقيق تم فتحها بسنوات سابقة
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https://www.yesh-din.org/ar/%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84-2014-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b9/
http://files.yesh-din.org/userfiles/file/datasheets/Law%20enforcment_IDF_Decmber%202015_Arabic.pdf
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على أي حال، وكما ذكرنا سابقًا، في األعوام 2019-2020، %72 من الشكاوى على تسبب الضرر للفلسطينيين التي تم التبليغ عنها لسلطات فرض القانون 
غلقت. إضافة لذلك، تم الوصول لقرار بفتح تحقيق جنائي للتحقق بما حدث فقط ب- %28 من الشكاوى. هذا أيضًا ما يظهر من 

ُ
والتي تم التوصل بها لقرار- أ

معطيات 2017-2018 والتي تم بها إغالق %80 من الشكاوى دون البدء بالتحقيق31.

3. أنواع المخالفات التي أفضت للتحقيق 
كر أعاله، حسب معطيات الجيش لألعوام 2019-2020 تم فتح 69 ملف تحقيق )منهم 13 تحقيق يتعلق بشكاوى من سنوات سابقة( والتي يمكن 

ُ
كما ذ

إطالق النار ومنه 13 سبب القتل و-28  النار والعنف تجاه الفلسطينيين: 29 تحقيق كان شأنه  تقسيمها لمجموعتي مخالفات أساسية ومتكاملة: إطالق 
تحقيق تم فتحه بشبهة استخدام العنف من قبل الجنود. باإلضافة، تم التحقيق ب-17 ملف بصدد مخالفات بشأن الممتلكات )5 حاالت سرقة، 12 حالة 

تسبب الضرر للممتلكات(، تم التحقيق بملف واحد موضوعه الوقوف جانبًا32 وتحقيقان آخران موضوعهما كان "آخر"33.

عدم تنفيذ سياسة التحقيق وعدم التحقيق في جميع حاالت الوفاة

بقتل  االسرائيلية  األمن  قوات  بها  قامت  حالة  بكل  استيضاحات(  أو  شروط  أي  )بدون  فوري  بشكل  التحقيق  يجب  بأنه  للجيش  الرسمية  السياسة  أقرت 
ق في أغلب 

ّ
فلسطينيين في الضفة الغربية ما عدا في الحاالت ذات "طابع قتالي حقيقي"34. من المعطيات التي وصلت يش دين يظهر بأن الجيش لم يحق

تل بها فلسطينيون على يد قوات األمن االسرائيلية ويبدو بأن القرار ببدء التحقيق في حاالت الوفاة بعيد عن أن يكون فوري أو أوتوماتيكي.
ُ
الحاالت التي ق

حسب المعطيات التي نشرها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA(، في العامين 2019 و 2020 قتلت قوات األمن اإلسرائيلية 167 
فلسطيني في األراضي المحتلة، منها 53 في الضفة الغربية )يشمل القدس الشرقية(35. حسب المعطيات التي أرسلها الجيش، تم تقديم 38 شكوى 
في هذه األعوام بصدد قتل الفلسطينيين على يد قوات األمن االسرائيلي وفقط 16 منها أدت لفتح ملف تحقيق )15 منها تم فتحها بشكل فوري وتحقيق 

واحد تم فتحه بعد استيضاح الحقائق(.

تبنى الجيش في األعوام األخيرة تفسيرًا فضًا للمصطلح "طابع قتالي حقيقي" الذي لم يتم تعريفه أبدًا. يساعد غموض هذا المصطلح على شرعنة حاالت قتل 
الفلسطينيين بيد جنود اسرائيليين وتستخدمه النيابة العسكرية في الكثير من الحاالت لالمتناع عن فتح ملف جنائي ضد الجنود، كذلك في حاالت إطالق 
النار التي أدت للوفاة. من تجربة يش دين بتمثيل الفلسطينيين، يظهر أن العديد من الشكاوى المتعلقة بأحداث حصلت بشكل واضح في إطار فرض القانون 
مثل "أعمال الشغب" او "الشغب في الحواجز" كما يسميها الجيش، تم إغالقها دون التحقيق- أيضًا في حاالت أدت لوفاة مدنيين أبرياء. يتناقض كل هذا مع 
سياسة التحقيق التي صرح عنها الجيش بنفسه، وبها كتب بشكل واضح "...كل حالة ُيقتل بها مدني كجزء من نشاط جيش الدفاع اإلسرائيلي في يهودا 

والسامرة ستؤدي لبدء تحقيق الشرطة العسكرية المحققة. )مثل أحداث موت خالل أعمال الشغب وأعمال الشغب في الحواجز(".36

يظهر من المعطيات أعاله أنه مع كون غالبية النشاطات العسكرية في الضفة الغربية نشاطات ليست "ذو طابع قتالي حقيقي" بل نشاطات في إطار فرض 
القانون، فان الجيش ال يحقق في جميع األحداث التي أدت لوفاة شخص نتيجة إلطالق رصاص أو عنف من قبل الجنود، وايضًا عند تقديم الشكاوى المتعلقة 

بقتل الفلسطينيين على يد قوات األمن اإلسرائيلية، يتم إغالق العديد منها دون التحقيق باألمر.

سياسة تحقيق ناقصة: عدم التحقيق في حاالت إطالق النار التي سببت جروحًا حرجة

حسب معطيات مكتب األمم المتحدة للشؤون االنسانية )OCHA(، في األعوام 2019-2020 سّبب إطالق النار من قبل الجنود اإلسرائيليين بجرح 276 فلسطيني 
في الضفة الغربية37. حسب معطيات الجيش، تم تقديم 32 شكوى بأحداث إطالق نار لم تؤدي الى الوفاة في األعوام 2019-2020، 9 منها كانت تتعلق 
بأحداث إطالق نار حصلت في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية. تم التحقيق في 17 حالة فقط والباقي تم إغالقها بدون تحقيق. سياسة التحقيق هذه 
التي ال تجبر الجيش بالتحقيق الفوري في حاالت إطالق النار تؤدي لعدم التحقيق في العديد من حوادث إطالق النار، أو أنه يتم بدء التحقيق بعد الحدث بفترة 

طويلة. يشمل هذا الحاالت التي تسبب بها إطالق النار الجروح الحرجة أو الضرر الدائم.

في العقد األخير تم تقليص عدد الوظائف بالشرطة العسكرية المحققة، تقرير مراقب الدولة من أيار 2019 والذي قام بفحص نشاط الشرطة العسكرية المحققة، وجد ان عدد االشخاص أصحاب الوظيفة الثابتة   31
في الشرطة العسكرية المحققة قد تم تقليصه ب %30. من الممكن أن يكون هذا السبب للعدد الضئيل نسبيًا من التحقيقات الجنائية التي تم فتحها ضد الجنود بشبهة تسبب الضرر للفلسطينيين في األعوام 

األخيرة. مراقب الدولة، التقرير السنوي 69ب )2019(، ص 2307-2310 )بالعبرية(.
يتطرق مصطلح الوقوف جانبًا او عدم التحرك ساكنًا ألحداث يكون بها الجنود شاهدون على مخالفات عنيفة لمواطنين اسرائيليين تجاه الفلسطينيين أو ممتلكاتهم وال يعملون أي شيء لوقف األذى خالل الحدث   32

أو ال يقومون بتوقيف أو اعتقال المذنبون. لقراءة المزيد: يش دين، يقفون جانبًا. جنود يقفون جانبًا إزاء جرائم مدنيين اسرائيليين يعتدون على سكان فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية )حزيران 2015(. 
جزء من التحقيقات شملت شبهات بأكثر من مخالفة واحدة، لذلك فان مجمل عدد التحقيقات يصل ألكثر من 69 الذي هو مجمل التحقيقات التي تم فتحها في األعوام 2020-2019.  33

انظروا مالحظة رقم 24  34
لقراءة المزيد انظروا: قاعدة المعطيات بشأن الدفاع عن المدنيين في إدارة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. زيارة أخيرة للموقع: 13.12.2021 )باالنجليزية(.  35

المحكمة العليا 03/9594 بتسيلم ضد النائب العسكري، رسالة تحديث من المدعى عليه، 4.4.2011.  36
قاعدة المعطيات بشأن الدفاع عن المدنيين في إدارة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. زيارة أخيرة للموقع: 13.12.2021 )باالنجليزية(.  37
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صيب بها فلسطينيون بجروح حرجة ومن الواضح بأنهم لم يشتركوا بأي 
ُ
تعلمنا تجربة يش دين في تمثيل الفلسطينيين أنه في الكثير من الحاالت التي أ

قتال ولم يعرضوا حياة الجنود للخطر، اكتفى الجيش باستيضاح الحقائق األولي كي يفحص ان كان إطالق النار خارج عن القوانين أو تعليمات إطالق النار، لكنه 
امتنع عن بدء التحقيق الجنائي. هذا بالرغم من كون هدف استيضاح الحقائق األولي )أيضًا( جمع المعلومات التي من الممكن أن تساعد في التحقيق الذي 

يمكن أن يبدأ، وليس أن يبطل أو يلغي التحقيق.

ملف يش دين 19/4485

في يوم الجمعة، 12.7.2019 حدثت في كفر قدوم المسيرة األسبوعية ضد إغالق الشارع لنابلس وتوسيع المستوطنة القريبة كدوميم. حوالي الساعة 
14:20، قام جندي بإطالق النار الذي أصاب ع.ر )9 سنوات( برأسه أثناء وقوفه أمام منزله وعلى بعد حوالي 200 متر من مركز المسيرة. بعد إطالق النار 
على ع.ر وبينما كان فاقدًا للوعي، تم نقله للمستشفى في نابلس وهنالك مر عملية جراحية معقدة في رأسه وبعدها تم نقله لقسم العالج المكثف 
في مستشفى سفرا في تل هشومير بينما كان فاقدًا للوعي وموصول بأجهزة اإلنعاش. بعد خروجه من المستشفى، بقي ع.ر يعاني من ضرر جسيم 
في رأسه، وأيضًا من الشلل وعدم القدرة على الكالم مما جعله بحاجة لمساعدة مكثفة. قدم يش دين شكوى بعد الحدث بتاريخ 8.9.2019 باسم والد 
الطفل. في كانون ثاني 2020، أربعة أشهر بعد الحدث، أعلنت النيابة العسكرية بفتح ملف تحقيق للشرطة العسكرية. يلحق هذا التأخير الضرر 
باستيضاح الوقائع ويصّعب على الوصول للحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن إطالق النار. تلقت يش دين رسالة من النيابة العسكرية بأنه تم إغالق 

الملف دون أي إجراءات قانونية ضد أي جهة عسكرية.

موقف يش دين هو أنه يجب األمر ببدء التحقيق بشكل فوري في كل حالة يتسبب بها الضرر للجسم من قبل الجنود ما عدا في حاالت خاصة جدًا. في 
رسالة ارسلتها يش دين للنائب العسكري بتاريخ 18.8.2016، ادعت يش دين بأن التمييز المصطنع بين الواجب بالتحقيق بحاالت الوفاة وبحاالت تسبب بها 
ظهر التجربة بأن ما يقف بين تسبب الجراح وبين الوفاة هو الصدفة، الظروف والحظ 

ُ
الجيش "فقط" بجرح مواطن بظروف ليست قتالية هو تمييز غير منطقي. ت

وفي حاالت معينة أدت الجروح للوفاة بعد فترة معينة وعلى أي حال، هذه التفرقة ال عالقة لها بقانونية تصرف الجنود الذين قاموا باطالق النار. لذلك على 
النائب العسكري أن يأمر بتغيير سياسة إطالق النار بالجيش التي حسبها فقط الحاالت التي تؤدي للوفاة هي الحاالت التي يتم التحقيق بها. لم يتم قبول 

هذا الطلب ولم يحصل التغيير في السياسة حتى يومنا هذا. 

38%
إطالق النار

36%
عنف

22%
الممتلكات 

والسرقة

%4 آخر

69 ملف تحقيق للشرطة العسكرية تم 
فتحه في األعوام 2020-2019
التقسيم حسب نوع المخالفة:

21%
من جميع 

التحقيقات هي 
 حاالت وفاة
)16 ملف(
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ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

4  |  لوائح اإلتهام

1. لوائح اتهام تم تقديمها بعد  التحقيق في األعوام 2020-2019
يصل قسم صغير جدًا من الشكاوى والتحقيقات للمحاكمة. فقط خمس ملفات تحقيق التي تم فتحها في األعوام 2019-2020 وصلت لالئحة اتهام

على حد علم يش دين، من بين جميع ملفات التحقيق التي تم فتحها عام 2019، اربعة تم اغالقها بدون تقديم لوائح اتهام )%14.8(، ثالث ملفات تحقيق تم 
بها تقديم الئحة اتهام )%11( وباقي ملفات التحقيق تتواجد قيد المعالجة )حتى نيسان 2020(. من بين جميع ملفات التحقيق التي تم فتحها عام 2020، 
تح بعد إطالق النار الذي أدى لمقتل فلسطيني دون تقديم الئحة اتهام )%2.3(، تم تقديم لوائح اتهام بملفين )4.7%( 

ُ
تم إغالق ملف تحقيق واحد الذي ف

وما زالت باقي الملفات قيد المعالجة )حتى أيار 2020(38.

بتنفيذ  المتهمين  الجنود  تقديمها ضد  يتم  التي  االتهام  للوائح  المتدني  العدد  الفعلية هو  للتحقيقات  المنخفض  للعدد  المتوقعة  النتائج  من  واحدة 
ن رفع 

ّ
مخالفات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. بالرغم من تركيز الجيش على التحقيق في الملفات الصعبة والتي تم فتح البعض منها بشكل فوري مما يمك

مستوى التحقيق وجودة األدلة التي تم جمعها، ال يوجد تحسن ملحوظ على قدرة الجهاز العسكري باستنفاذ التحقيقات ومحاكمة الجنود.

على عكس جهاز فرض القانون المدني االسرائيلي، ال يوفر الجهاز العسكري أسباب إغالق ملفات التحقيق. يكتفي الجهاز العسكري بتوفير أسباب عامة أو 
بإعالن يقول "تم القرار بعدم اتخاذ خطوات قانونية". لذلك يصعب معرفة عدد ملفات التحقيق التي أغلقت بسبب البراءة والتي تم إغالقها ألن محققو الشرطة 

العسكرية أخفقوا بالقيام بوظيفتهم بإيجاد المتهمين أو جمع األدلة الكافية لمحاكمة المشتبه بهم. 

ملف يش دين رقم 19/4378

في ساعات الفجر يوم 20.2.2019 اقتحم جنود غرفة نوم منذر مزهر، شخص أعمى وذو إعاقة خالل اقتحام قاموا به في قرية الدوحة بهدف االعتقال. 
في افادته لعامل يش دين، قال منذر أنه لم يعرف من اقتحم المنزل وفي البداية ظن أنهم لصوص. قبل أن يفهم ما يحدث، بدأ أحد الجنود بضربه 
على وجهه بينما كان مستلقيًا في سريره، مع أن زوجته كانت تصرخ وتتوسل الجندي الذي كان يضربه أن يتوقف عن هذا بسبب وضعه الصحي 
الصعب والفشل الكلوي والسكري الذي يعاني منهم. قال مزهر أنه استمر بالنزيف حوالي ربع ساعة بعد أن توقف الجندي عن ضربه وأضاف أنه لم 
يقم أي واحد  من الجنود الذين اقتحموا بيته بتقديم المساعدة الطبية له. لفترة طويلة استصعب مزهر تناول الطعام بسبب كسور  تسببت له في 
الحنك وفي يده. بعد  ان قدمت يش دين شكوى في آذار 2019، أمر النائب العسكري بعد أكثر من ثالثة أشهر، في حزيران 2019، بفتح التحقيق 
الجنائي. بعد محاوالت عديدة ليش دين بتلقي األجوبة بالنسبة للتحقيق، وصل رد من النيابة العسكرية في 3.11.2019 بأنه تم إغالق الملف دون 
تقديم الئحة اتهام ضد أي من الجنود الذين ضربوا منذر. قامت يش دين بتقديم استئناف بعد إغالق الملف والمطالبة بمحاكمة الجندي الذي  قام 
بالضرب لكنه تم رفض االستئناف. في اإلعالن عن رفض االستئناف قالت النيابة العسكرية ان تصرف الجندي في هذه الحالة ال يبرر تقديم الئحة 

اتهام.

حتى شهر حزيران 2021، فقط 5 )%7.2( من ملفات التحقيق التي تم فتحها في 2019-2020 )69 ملف( وصلت لتقديم لوائح اتهام ضد متهمين 
تحت لشكاوى من سنوات سابقة. تم فتح ملف تحقيق في آذار 2019 بشبهة 

ُ
بارتكاب مخالفات ضد فلسطينيين. يشمل هذا ملفات التحقيق التي ف

ممارسة العنف والتنكيل بمعتقلين فلسطينيين وتم به تقديم لوائح اتهام ضد ستة جنود39، تحقيق واحد تم فتحه في نيسان 2019 بصدد شكوى من 
تح عام 

ُ
تشرين ثاني 201840 أدى لتقديم الئحة اتهام ضد جندي بتهمة )طفيفة( وهي تجاوز الصالحيات لدرجة المخاطرة بالحياة أو بالصحة41، وملف آخر ف

2019 وصل لتقديم الئحة اتهام ضد جندي بمخالفة الموت بسبب اإلهمال42. في تشرين ثاني 2020 تم تقديم الئحة اتهام ضد جندي بعد تحقيق تم فتحه 
خالل عام 2020 بشبهة التسبب بالضرر لممتلكات فلسطيني43، وفي كانون الثاني 2021 تم تقديم الئحة اتهام ضد اربعة جنود بعد تحقيق بدأ في 2020 

بشبهة جنحات عنف والتنكيل بمعتقل فلسطيني في الخليل44 بعد أن وصل التوثيق لقائد كتيبة جوالني45.

ال يوجد ليش دين معلومات دقيقة عن عدد ملفات التحقيق التي تم فتحها في األعوام 2019-2020 وتم إغالقها بدون تقديم لوائح اتهام، لكن حسب رد الجيش مرة كل ربع عام بشأن لوائح اإلتهام وقرارات   38
المحكمة  التي شأنها مخالفات نفذها جنود ضد فلسطينيين، حتى الربع الثالث من عام 2021 لم يتم تقديم لوائح اتهام إضافية للمحاكم العسكرية بملفات تحقيق تم فتحها في األعوام 2019-2020، لذلك 

غلقت بدون تقديم لوائح اتهام. 
ُ
يمكننا االستنتاج بأن جزء كبير من الملفات التي تم فتحها باألعوام 2019-2020 أ

ملف المحكمة العسكرية المركزية 56/19 التي قدم بعد حدث قام به خمسة جنود بضرب معتقلين فلسطينيين كانوا مكبلي األيدي ومعصوبي العيون في طريقهم لمعسكر الجيش في كانون ثاني 2019.   39
غ مركز الميزان لحقوق االنسان الذي يمثل الفلسطيني الذي توفي بعد اطالق النار عليه بهذا الحدث أنه قدم شكوى للجيش في 27.11.2018. انظروا البيان الصحفي من 22.6.2020 في موقع الميزان: مركز 

ّ
بل  40

الميزان يستنكر استمرار قضاء دولة االحتالل في محاوالت االلتفاف على مبدأ الوالية التكاملية للقضاء الدولي، وتحصين وإصدار حكمًا مخففًا يرفع المسؤولية الجنائية عن الجندي اإلسرائيلي قاتل الصياد العطار. 
الزيارة األخيرة للموقع في 16.8.2021.

ملف المحكمة العسكرية )مركزية( 111/20. حسب الئحة اإلتهام، قام الجندي بإطالق الرصاص على مجموعة من الفلسطينيين دون موافقة ضباطه ومخالفًا لتعليمات إطالق النار.  41
الرصاص تجاه  الجندي  أطلق  القريبة من بيت لحم،  العسكرية في مفرق نشاش  النقطة  االتهام، في 20.3.2019 وبينما كان في  الداخلّية )مركزية( 27/20. حسب الئحة  الجبهة  العسكرّية  المحكمة  ملف   42

الفلسطينيين الذين كانوا بالمفرق والذي أدى لوفاة واحد منهم وتسبب بجروحًا حرجة آلخر.
ملف المحكمة العسكرية )مركزية( 20/2015. تم تقديمه بعد حدث تم به توثيق جندي يثقب عجالت سيارات في كفر قدوم في أيار 2020.  43

ملفات المحكمة العسكرية شمال )مركزية( 21/15, 21/16, 21/17 و36-/21. تم إدانة جنديين بمخالفات التنكيل، جندي واحد ادين بتصرف مخزي ولم يتم اتخاذ القرار بالنسبة للثالث حتى كتابة هذه السطور.  44
أور هلر، "ضرب اربعة جنود من وحدة جوالني فلسطيني في الخليل- طردوا وأرسلوا للسجن"، أخبار 13، 14.6.2020. )بالعبرية(.  45
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http://mezan.org/post/30541/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%3A+%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%8B+%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%81%D8%A7%D9%8B+%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://mezan.org/post/30541/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%3A+%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86+%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%8B+%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%81%D8%A7%D9%8B+%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://13tv.co.il/item/news/politics/security/violence-case-golani-1078114/
https://13tv.co.il/item/news/politics/security/violence-case-golani-1078114/
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يظهر بأن هنالك تحسن ضئيل بنسبة لوائح االتهام التي تم تقديمها في األعوام األخيرة46. مع ذلك، ما زال هذا الرقم منخفض جدًا وفي نهاية األمر التحسن 
غ 

ّ
ضئيل جدًا )خمس لوائح اتهام مقارنة بثالث في األعوام 2017-2018(. ثانيًا، يجب فحص هذه المعطيات على خلفية الهبوط العام في عدد الشكاوى التي بل

عنها الجيش47، وخاصة على خلفية عدد الشكاوى المتدني للتحقيقات الجنائية التي فتحها الجيش بصدد مخالفات جنود تجاه فلسطينيين وممتلكاتهم في 
األعوام 2019-2020. مثاًل، في عام 2019 تم فتح 27 ملف تحقيق فقط وفي 2020 فتح الجيش فقط 42 ملف تحقيق. هذا يعني هبوط بنسبة %26 مقارنة 

بعدد التحقيقات التي تم فتحها في األعوام 2018-2017. 

كرت أعاله، بحسبها 
ُ
تبرز نسبة لوائح االتهام الضئيلة في ملفات التحقيق التي شأنها مخالفات الجنود ضد الفلسطينيين بشكل واضح بسبب السياسة التي ذ

تغربل النيابة العسكرية مسبقًا الحاالت التي تقرر بها بدء التحقيق الجنائي. إثر هذا، ال يتم التحقيق في الكثير من الشكاوى. بين مجمل الشكاوي التي وصلت 
النيابة العسكرية في األعوام 2019-2020، في 144 حالة )%52.7( كان هنالك قرار بإغالق الملف بدون التحقيق. عدد التحقيقات المتدني، التي يتم فتحها 
باألساس في حاالت صعبة، يؤدي بشكل طبيعي لتحسين التناسب بين عدد لوائح االتهام والتحقيقات. باإلضافة، مقارنة بالطريقة التي على الشرطة أن تجد 
بها المشتبه بهم بتنفيذ مخالفة معينة، من السهل على الجيش ايجاد الجنود الذين تواجدوا في حدث حصل في مكان ووقت معروفين، لذلك من الممكن أن 
نتوقع من جهاز ضبط القانون العسكري والذي هدفه مكافحة األجرام وحماية السكان الفلسطينيين في األراضي المحتلة بأن يعلم كيف يستنزف التحقيقات 

القليلة التي يقوم بها ويقوم بمحاكمة المتهمين بنسب عالية. 

ظهر لنا اإلحتماالت الضئيلة جدًا بان يرى فلسطيني تم إيذاءه ونجح بعبور جميع العقبات أمامه ونجح مع 
ُ
نسبة المحاكمة المتدنية وكذلك قلة التحقيقات ت

هذا بتقديم شكوى، بأن يرى جندي قام بمخالفة ضده ُيحاكم. حتى شهر حزيران 2021، فقط %2 من الشكاوى التي تم تقديمها للنيابة العسكرية في 
األعوام 2019-2020 وانتهت معالجتها )بفتح أو إغالق ملف الشكوى( أدت لتقديم الئحة اتهام، 4 من 200 ملف48. من المهم الذكر بأن العديد من الملفات 
م تجربة يش دين ان االحتماالت بفتح ملف تحقيق والذي سيؤدي لالئحة اتهام بعد فترة طويلة جدًا هي ضئيلة جدًا لدرجة 

ّ
ما زالت في مرحلة الفحص وتعل

أنه يمكننا اإلفتراض ان نسبة الملفات التي أدت لتقديم الئحة اتهام منخفضة أكثر ألنه تم إغالق ملفات أخرى دون البدء بالتحقيق منذ تلقي المعطيات. 

2. لوائح اتهام تم تقديمها عام 2019 و 2020- بما يشمل تحقيقات من سنوات سابقة
عقابات طفيفة للجنود الُمدانين، األحداث التي تم توثيقها وصلت للمحاكمة

تمر الكثير من الشكاوى عملية فحص مبكر طويلة قبل الوصول للقرار بفتح ملف تحقيق جنائي أم ال. باإلضافة لذلك، من الممكن أن يستمر تحقيق الشرطة 
العسكرية أشهر طويلة )حتى سنة كاملة حسب توصيات لجنة تشخنوفر( وأيضًا قرار النائب العسكري العام في نهاية التحقيق. لذلك من الممكن أن يمر 
الكثير من الوقت من لحظة اتخاذ القرار بفتح التحقيق وحتى اتخاذ القرار بتقديم الئحة اتهام أم ال49. أدت فترة المعالجة الطويلة أحيانًا بتقديم لوائح اتهام 

بين االعوام 2013-2018 فتحت الشرطة العسكرية المحققة 785 ملف تحقيق بشبهة لمخالفات ارتكبها جنود تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم، 33 منهم )%4.2( انتهت بتقديم الئحة اتهام.  46
انظروا ص. 4: شكاوى بشبهة مخالفات جنود ضد الفلسطينيين.   47

تم تقديم الئحة اتهام اخرى بعد تقديم شكوى عام 2018. انظروا: مالحظة 39  48
انظروا ص. 17: مدة معالجة الملفات في 2020-2019  49

تحقيقات الشرطة العسكرية بحاالت أيذاء الفلسطينيين وتقديم لوائح اتهام، 
2020-2013

تحقيق
لوائح اتهام

2013

199

*10
2014

229

8
2015

186

5
2016

78

5
2017

43
2

2019

27

2018

50

1
2020

42

* تم إلغاء واحد من لوائح اإلتهام عام 2018

4.3%
من ملفات التحقيق 
نتج عنها الئحة 
اتهام
)37 ملف(

العدد الشامل:

854
ملف تحقيق تم 
فتحه بالشرطة 

العسكرية

23
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وقتًا طوياًل جدًا بعد الحدث نفسه وبعد بدء التحقيق. هكذا تم تقديم لوائح اتهام في األعوام 2019-2020 بالنسبة لحالتين حدثتا في األعوام 2018-2017 
والتي تم فتح ملفات تحقيق بها في أعوام سابقة.

بالمجمل، تم تقديم لوائح اتهام خالل 2019-2020 بالنسبة لسبعة أحداث عنف ضد فلسطينيين وتسبب الضرر لممتلكاتهم، بما يشمل ملفات تحقيق تم 
فتحها قبل 2019. بعد ذلك تمت محاكمة 11 جندي في المحاكم العسكرية.

لوائح اتهام تم تقديمها في األعوام 2019-2020 بالنسبة لتحقيقات من نفس األعوام

في شباط 2019 تمت محاكمة خمسة جنود وضابط في ملف تحقيق واحد تم فتحه بشبهة االعتداء على فلسطينيين. حسب لوائح االتهام، في 8 كانون 
ثاني 2019 وبعد اعتقالهم ألب وابنه في قرية ابو شخيدم ووضعهم في السيارة العسكرية، قام الجنود بلكم المعتقلين الذين كانوا معصبي األعين ومكبلي 
األيدي وضربهم بعدة أدوات عندما كانوا في طريقهم للمعسكر50. قام أحد  الجنود بتصوير التنكيل ووافقت المحكمة العسكرية على نشر التوثيق51. في آذار 
دين الجنود الخمسة بالتنكيل في مالبسات خطيرة حسب البنود 65 أ و ج من قانون المحاكمة العسكرية، وأدين الضابط بعدم منع جريمة حسب بند 

ُ
2019 أ

262 لقانون المحاكمة العسكرية. في إطار تسوية، قامت المحكمة العسكرية بالحكم بالسجن الفعلي لستة أشهر وتخفيض الرتبة لثالثة من الجنود، جندي 
آخر أدين بالتنكيل لمعتقلين وحكم عليه السجن الفعلي لخمسة أشهر ونصف وتخفيض الرتبة، وحكم على الجندي الخامس السجن الفعلي لشهرين وتم 

تخفيض رتبته52.

في ايار 2020، تم تقديم الئحة اتهام ضد جندي قام بإطالق النار في تشرين الثاني 2018 تجاه مجموعة من الفلسطينيين في الشاطئ الشمالي لقطاع غزة 
بينما كانوا يبتعدون عن الجدار. أدى إطالق النار لوفاة الصياد الفلسطيني أحمد العطار، والذي كان عمره 23 عامًا53. ايضًا في هذه الحالة، مثل العديد من الحاالت 
األخرى التي توفي بها فلسطينيون نتيجة إلطالق الرصاص من قبل الجنود، تمت إدانة الجندي في إطار تسوية وبجنحة خفيفة جدًا وهي تجاوز الصالحيات 
ض حياة أو صحة شخص للخطر )بند 72 لقانون المحاكمة العسكرية( وإلحاق الضرر الناتج عن اإلهمال )بند 341 لقانون المحاكمة العسكرية(. تم  على نحو يعرِّ

الحكم على جندي ب 45 يوم أعمال عسكرية، السجن مع وقف التنفيذ وتخفيض الرتبة54.

في شهر تموز 2020، تم تقديم الئحة اتهام بعد حدث وقع عام 2019. في مساء ال20- من آذار، قام الجندي الذي تواجد في برج الحراسة في مفرق المدخل 
الجنوبي لمدينة بيت لحم )النشاش( بإطالق النار تجاه عائلة فلسطينية كانت قد تعرضت لحادث طرق. استمر الجندي بإطالق النار على األشخاص الذين حاولوا 
مساعدة العائلة. نتيجة إلطالق النار، توفي أحمد مناصرة أثناء محاولته لمساعدة العائلة وُجِرح والد العائلة عالء ردايدة والذي نجح أصدقاء مناصرة بإخراجه 
من مكان الحادث55. في إطار تسوية، تم الحكم الطفيف على الجندي بالتسبب بالموت جراء اإلهمال حسب بند 304 لقانون المحاكمة العسكري وحكم عليه 

باألعمال العسكرية لثالثة شهور فقط56.

ّدمت الئحة اتهام ضد جندي بعد ان بدأ التحقيق خالل عام 2020 بشبهة تسبب الضرر لممتلكات فلسطيني57. حسب الئحة اإلتهام، 
ُ
في تشرين أول 2020، ق

قام الجندي بثقب إطارات سيارة صاحبها الفلسطيني في كفر قدوم وقام عامل بتسيلم بتوثيق الحدث58. أدين الجندي بتسبب الضرر عن عمد )بند 432 لقانون 
المحاكمة العسكرية( وحكم عليه 30 يوم عمل عسكري، السجن مع وقف التنفيذ وتخفيض بالرتبة59. 

ملف المحكمة العسكرية مركز )المركزية( 19/56  50
“نشر فيديو يوثق تنكيل لجنود بمعتقلين فلسطينيين"، معاريف أونالين، 12.3.2019 )بالعبرية(.   51

ينيف كوفوفيتش، "المحكمة العسكرية تحكم بالسجن الفعلي على اثنين من خمسة المقاتلين الذين تنكلوا بالفلسطينيين"، هآرتس، 11.3.2019 )بالعبرية(.  52
ملف المحكمة العسكرية مركز )مركزية( 20/111.  53

تل بهما عثمان رامي حلس ونواف أحمد العطار بعد ان أطلق جنود النار بجانب الجدار في غزة مذكورة في المعطيات التي قدمها الجيش بالنسبة ألحداث تم فحصها بشكل منفرد عن طريق "جهاز 
ُ
الحدثين الذي ق  54

ثة، نيسان 2021. األركان العامة" للمزيد انظروا: يش دين، ُيطلقون النار ويتسّترون- معطيات ُمحدَّ
55 ملف المحكمة العسكرّية الجبهة الداخلّية )مركزّية( 20/27.

قدم محامي الضحايا االلتماس للمحكمة العليا ضد التسوية مع الجندي لكن رفضت المحكمة العليا االلتماس وأبقت على التسوية. لقراءة المزيد: هاجار شيزاف، "الموافقة على تسوية تخفف من عقاب جندي   56
أطلق النار وقتل فلسطيني بريء"، هآرتس، 9.12.2020.  )بالعبرية(

ملف مركز )المركزية( 20/215   57
مايا هورودنيتشانو، "توثيق: جنود يثقبون إطارات ويرمون قنابل الصوت والغاز على بيت قريبًا من نابلس". واال، 31.5.2020. )بالعبرية(.  58

بالإلضافة للوائح االتهام التي ذكرت أعاله، خالل عام 2020 تم تقديم الئحة اتهام أخرى بعد حدث قام به جندي بسرقة فلسطينيين. حسب الئحة االتهام، في آذار 2020 وعندما كان بإجازة من الخدمة العسكرية،   59
قام الجندي الذي كان مسلحًا ولبس الزي العسكري بتوقيف سيارة قريبًا من دير ابزع وبدأ بالتحقيق مع ركابها الفلسطينيين. أمر الجندي الركاب بالخروج من السيارة وبعدها قام بسرقة السيارة والهرب من هناك. 
دين الجندي بالسرقة حسب بند 402 للقانون الجنائي. تم تقديم الئحة االتهام هذه عام 2020 لكنها غير مشمولة في المعطيات أعاله وذلك ألن عملية السرقة لم تحدث في نطاق النشاط العسكري بل عندما 

ُ
أ

كان الجندي باجازة. تم التحقيق بهذا الحدث في الوحدة المركزية في الجنوب وليس في الوحدة القطرية للتحقيقات الميدانية المسؤولة عن التحقيق في شبهات لمخالفات حدثت في إطار ما يسمى النشاط 
الميداني. ال يظهر هذا الملف في المعطيات التي أعطاها الجيش ليش دين بالنسبة لمخالفات مارسها الجنود ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. مع أن الحدث حصل في الضفة الغربية ويشمل تسبب األذى 

للفلسطينيين، اخترنا تبني التفرقة التي خلقها الجيش وعدم شمل هذا الملف في تعداد الشكاوى، التحقيقات ولوائح االتهام في ورقة المعطيات هذه.

www.yesh-din.org

https://www.maariv.co.il/news/military/Article-689066
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-689066
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https://www.yesh-din.org/ar/%d9%8a%d9%8f%d8%b7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%91%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%8f%d8%ad%d8%af%d9%91/
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https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9359964
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9359964
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.9359964
https://news.walla.co.il/item/3363996
https://news.walla.co.il/item/3363996
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لوائح اتهام تم تقديمها في األعوام 2019-2020 بشأن تحقيقات من أعوام سابقة

قّدمت للمحكمة العسكرية في أيار 2019 الئحة اتهام مصّححة ضد ن.ي والذي قام خالل خدمته العسكرية في تشرين ثاني 2017 بضرب قاصر فلسطيني 
بسالحه في مدينة الخليل أثناء حراسة مسيرة للمستوطنين في شارع الشهداء في المدينة60. تم توثيق االعتداء الذي ترك الولد القاصر غارقًا بدمائه على يد 
باحث بتسيلم61، وبعدها قدمت يش دين شكوى باسم القاصر وعائلته. حسب الئحة االتهام المصححة، تم اتهام الجندي بجنحة تسبب الجروح حسب بند 
344 من قانون المحاكمة العسكرية. في أيار 2019 تم الحكم على الجندي ب- 30 يوم سجن فعلي، التخفيض بالرتبة والسجن مع وقف التنفيذ ل75- يوم 

لثالثة أعوام. 

في ايلول 2019 تمت محاكمة أ.م، جندي أنهى خدمته العسكرية والتي قام أثناءها بإطالق الرصاص وقتل عثمان رامي حلس، قاصر فلسطيني عمره 15 عام 
أثناء مسيرة العودة في غزة في تموز 201862. في توثيق الحدث الذي نشرته الحركة العالمية للدفاع عن األطفال- فلسطين )DCIP( يظهر حلس بينما كان 
يحاول التسلق على الجدار ويتم إطالق النار عليه فورًا63. حسب الئحة االتهام، قام الجندي بإطالق النار على القاصر دون موافقة ضباطه ومخالفًا لتعليمات 
عطيت للجنود مسبقًا64. في تشرين أول 2019، وفي إطار تسوية تم تقديمها للمحكمة العسكرية، اتهم الجندي بالمخالفة البسيطة جدًا 

ُ
إطالق النار التي أ

ض حياة أو صحة شخص للخطر )بند 72 لقانون المحاكمة العسكرية( وُحكم عليه 30 يوم أعمال عسكرية، السجن مع  اال وهي تجاوز الصالحيات على نحو يعرِّ
وقف التنفيذ وتخفيض الرتبة65، مما يعتبر حكم طفيف جدًا.

5  |  متابعة تطبيق توصيات لجنة طيركل وتشخنوفر
ُنشر الجزء الثاني من تقرير لجنة طيركل التي أقيمت لفحص االدعاءات بخرق القانون الدولي خالل االستيالء االسرائيلي على البحرية التي خرجت من تركيا الى 
قطاع غزة وانتهت بمقتل تسعة أشخاص على يد الجيش االسرائيلي. يفحص هذا الجزء من التقرير أجهزة الفحص والتحقيق في اسرائيل المتعلقة بخرق 
قوانين القتال في القانون الدولي، ودرجة مالئمة هذه األجهزة للمستوى الدولي المطلوب. يشير التقرير الى بعض المشاكل البنيوية في الجهاز العسكري 
لفرض القانون ويشمل بعض التوصيات التي تهدف لتحسين أبعاد معينة في عمله. في آب 2015 وبعد عامان ونصف من نشر التقرير، تم نشر توصيات 
ملت في الجزء الثاني من تقرير لجنة طيركل. مع نشر تقرير تشخنوفر 

ُ
لجنة تشخنوفر التي اسست بهدف التوصية على وسائل تطبيق التوصيات التي ش

تبين انه تم تقليص توصيات لجنة طيركل وإبقاء أجزاء منها بصورة عامة فقط. تبين أيضًا ان لجنة تشخنوفر امتنعت عن التوصيات الفعلية التي يمكن 
ن تنفيذ التغييرات المطلوبة. تم تبني توصيات لجنة تشخنوفر العامة والمقلصة على يد مجلس 

ِّ
تنفيذها والمتعلقة بالميزانيات والقوى العاملة والتي تمك

الوزراء األمني بعد حوالي عام، في صيف 201666.

 يظهر بأن جهاز فرض القانون العسكري يعمل فعاًل لتطبيق وتبني توصيات لجنة تشخنوفر. مع ذلك، نسبة لوائح االتهام التي يتم تقديمها كل عام ما 
منا المعطيات في 

ّ
زال منخفضًا جدًا وعدد التحقيقات التي تم فتحها هبط بشكل ملحوظ منذ ان بدأ الجهاز العسكري بتطبيق توصيات لجنة تشخنوفر. تعل

هذه الورقة  ان التغييرات هي مظهرية فقط ولم تقود لتغيير جوهري بطريقة عمل الجهاز العسكري بما يتعلق بإيذاء الفلسطينيين ولم يساعد على تقوية 
المحاسبة للجنود الذين قاموا بتسبب األذى للفلسطينيين. 

1. اإلتاحة للعدل
الميدانية، المسؤولة عن التحقيق  بعد توصيات لجنة طيركل- تشخنوفر، أقيمت في الشرطة العسكرية في بداية عام 2017 الوحدة القطرية للتحقيقات 
بأحداث تعتبر عسكرية بما يشمل جنح الجنود تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم. من المفروض أن تختص الوحدة الجديدة بالتحقيق بشبهات بمخالفات 

جنائية أثناء النشاطات العسكرية، ويمر الجنود بتدريبات بمجاالتهم67.

بدأت الوحدة القطرية للتحقيقات الميدانية بتشغيل خط هاتفي يعمل 24 ساعة باليوم والذي يمكن التوجه اليه لتقديم  شكاوى متعلقة بمخالفات ارتكبها 
الجنود. مع ذلك، من رد الجيش على أسئلة يش دين بالموضوع، يظهر ان لم يتم تشغيل الخط الهاتفي أو اإلعالن عنه باللغة العربية بهدف خلق الوعي 
لوجوده بين الفلسطينيين الذين يعيشون في األراضي المحتلة، أال وهي المجموعة السكانية التي من أجلها أقيم هذا المركز. نتيجة لذلك، وصلت في عام 

ملف المحكمة العسكرّية التابعة للقيادة العاّمة )مركزّية( 19/107.  60
يوتام برغر، "توثيق جندي يضرب فتى فلسطيني على رأسه بالسالح"، هآرتس، 14.12.17 )بالعبرية(  61

انظروا مالحظة رقم 15.  62
DCIP submits evidence to UN investigators on Gaza protest killings, 15.1.2019  63

64  ملف المحكمة للقوات البرية )مركزية( 286/19.
ينيف كوبوفيتش، جاكي خوري، "وفاة فتى فلسطيني نتيجة الطالق النار عليه على الجدار. ُحكم على الجندي الذي أطلق النار عليه شهر أعمال عسكرية"، هآرتس، 29.10.10. )بالعبرية(  65

تبنى مجلس الوزراء األمني )الكابينت( في حزيران 2016 توصيات لجنة تشخنوفر لفحص وتطبيق التقرير الثاني للجنة طيركل. الناطق بلسان مكتب رئيس الحكومة، موافقة مجلس الوزراء األمني على تنفيذ   66
الجوانب  الحرب وُيهمل  تقرير تشخنوفر يتنصل من تجريم جرائم  يش دين،  انظروا:  به  المعروضة  التوصيات  ما ينقص في  الى  والنظر  لتحليل تقرير تشخنوفر  الثاني، 3.7.2016.  تقرير لجنة طيركل 

التنفيذية، تشرين أول 2015.
تشمل هذه التدريبات دورة السبونعين بالعربية العامية، يوم واحد من التدريب بالنسبة لوسائل تفريق المظاهرات، يومين نظريين بموضوع القانون الدولي )واحد منهم بالنسبة للقتال(، زيارات الى وحدات   67
االرتباط والتنسيق واالدارة المدنية، محاضرة ضابط في وحدة يهودا والسامرة بالنسبة للخدمة العسكرية في الضفة الغربية، وغيرها. هذه المعلومات من جواب الجيش بهذا الموضوع: الناطق بلسان الجيش  ليش 

دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 6.6.2019.
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ة توجهات للمركز من مواطنون فلسطينيون، وفي عام 2018 وصل فقط توجهان68. يضطر العديد من المتضررون الذين يريدون تقديم شكوى 
ّ
2017 ست

باالستعانة بوسطاء مثل مؤسسات حقوق االنسان أو المحامين الخاصين الذين ال يستطيع أي شخص التوجه اليهم، ومن هنا يمكن أن نفترض بأن هذا الواقع 
يساهم على تقليل عدد الشكاوى التي يتم تقديمها بالفعل.

2. فترة معالجة الملفات في األعوام 2020-2019
أحد المواضيع التي ركزت عليها لجنة طيركل كان فترة معالجة الملفات التي شأنها شبهات بمخالفة القانون الدولي، ألن ليس كل شكوى تؤدي لفتح ملف 
بشكل فوري وفي الكثير من األحيان هنالك عملية فحص أولي تستمر لفترة طويلة من الزمن. إضافة لهذا، عملت لجنة طيركل على خلفية نقد الذع ومستمر من 
ِقبل مؤسسات حقوق االنسان تجاه البطء والمماطلة الشديدة التي يعمل حسبها جهاز فرض القانون العسكري في كل مراحل معالجة الشكاوى69. تم الحديث 
بشكل مطول عن مبدأ السرعة في تقرير اللجنة وتم تعريفه كأحد المبادئ المهمة لتحقيق ناجع ولخلق الثقة في الجهاز القضائي، ذلك مع التوجيه لعمل 

أجسام دولية لحقوق االنسان والتي وضعت تعليمات واضحة لإلطار الزمني المعقول لبدء التحقيق70.

بعد مداوالت بين اللجنة وبين النيابة العسكرية، أوصت لجنة طيركل على وضع فترات زمنية قصوى لتكملة كل واحدة من مراحل عمل الجهاز من فحص 
الشكوى واتخاذ القرار بالنسبة لفتح ملف التحقيق، الفترة الزمنية القصوى لتكملة النيابة العسكرية للتحقيق، وحتى تلخيص الملف واتخاذ القرار بمحاكمة 

المشتبه بهم أو األمر بإغالق الملف71.  

بالنسبة التخاذ القرار ببدء التحقيق بعد تلقي شكوى أو تبليغ، أوصت اللجنة بتحديد فترة زمنية مدتها "أسابيع قليلة". أقرت لجنة تشخنوفر، والتي بحثت في 
تنفيذ استنتاجات التقرير، مدة 14 أسبوعًا منذ لحظة تلقي الشكوى، وأضافت أنه في حاالت استثنائية من الممكن تمديد هذه الفترة ب- 14 أسبوعًا إضافيًا 
على األكثر ) 28 اسبوع بالمجمل(72. بالنسبة للفترة الزمنية القصوى لتحقيق الشرطة العسكرية في الملفات، أوصت لجنة تشخنوفر بحدها لتسعة شهور، 
والتي من الممكن تمديدها لسنة في حاالت معينة. بالنسبة لمرحلة اتخاذ القرار في ملف بيد النائب العسكري عند نهاية التحقيق، أوصت اللجنة بتحديد 
الفترة الزمنية لتسعة شهور، ما عدا في ملفات تم تصنيفها كملفات مركبة )مثاًل حاالت الوفاة واإلصابات الحرجة( والتي تم تحديد الفترة الزمنية بها لسنة 

كاملة73.

يظهر من المعطيات التي أرسلها الجيش ليش دين بأن الجيش قام ببعض الخطوات لتنفيذ هذه التوصيات، وعلى رأسها قياس الفترة الزمنية لمعالجة 
الملفات في كل خطوة. بدأت النيابة العسكرية عام 2017 باستخدام جهاز معلومات يسمح بمتابعة الفترة الزمنية التي استغرقت حتى اتخاذ القرار في كل 

مرحلة تم بحثها في تقرير طيركل، لهذا فإنها تستطيع توفير المعطيات بهذا الشأن74.

يظهر من معطيات الجيش انه في عام 2019، كان معدل الفترة الزمنية من لحظة تلقي الشكوى حتى القرار بفتح ملف تحقيق جنائي في 22 شكوى 
بشبهة تسبب الضرر للفلسطينيين والتي تم بها اتخاذ قرار ببدء التحقيق الجنائي 52.86 يومًا )حوالي سبعة أسابيع(75. يظهر كذلك من معطيات 
الجيش أنه في عام 2020، تضاعفت الفترة الزمنية التخاذ القرار مقارنة بعام 2019 وخرج اسبوعًا واحدًا عن توصيات لجنة تشخنوفر. في 47 شكوى من عام 
2020 التي تم بها اتخاذ قرار بفتح ملف تحقيق، كانت الفترة الزمنية المعدلة منذ لحظة تلقي الشكوى وحتى اتخاذ القرار بفتح ملف تحقيق 106.1 
يومًا )تقريبًا 15 اسبوع(76. مع ذلك، علينا الذكر بأنه حسب رد الجيش تم فتح 20 ملف تحقيق )%29( بشكل فوري عند تلقي الشكوى، حسب سياسة 
التحقيق العسكرية. هكذا يمكننا أن نفرض انه على أرض الواقع، فترة معالجة الملفات التي كان على النيابة العسكرية استيضاح الحقائق األولي بها قبل بدء 
التحقيق أطول بكثير من المعدل الذي تمت التوصية عليه بالنسبة لجميع الملفات77. ليس ليش دين أي معلومات حول الفترة الزمنية المعدلة حتى فتح ملف 
تحقيق في الملفات التي أمرت النيابة العسكرية باستيضاح الحقائق بها، وتوصيات طيركل وتشخنوفر تطرقت للفترة الزمنية القصوى إلنهاء كل واحدة من 

مراحل عمل جهاز فرض القانون وليس معدل الفترة الزمنية للملفات.

بالنسبة للشكاوى التي قررت النيابة العسكرية عدم فتح ملف تحقيق بها، حسب معطيات الجيش، الفترة الزمنية المعدلة منذ تلقي الشكوى وحتى إغالق 
الملف دون البدء بالتحقيق كانت 70.96 يومًا )عشرة أسابيع( في عام 2019 و 78.8 يومًا )تقريبًا 11 اسبوع( عام 2020. تظهر من هذه المعطيات زيادة 

الناطق باسم الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 10.2.2019. )بالعبرية(.  68
: يش دين، تحقيق في الظاهر )آب 2011( ص. 47-51 )بالعبرية(. بتسيلم، ورقة التوت التي تغطي عورة االحتالل )أيار 2016(، ص. 33-32.

ً
انظروا مثال  69

تقرير طيركل ب، ص. 117-119 )بالعبرية(.  70
تقرير طيركل ب، توصية رقم 6: القرار بشأن فتح ملف التحقيق، ص. 322. توصية رقم 10: إطار زمني للتحقيق، ص. 331-331 )بالعبرية(.   71

تقرير تشخنوفر، ص 17-18 )بالعبرية(.  72
إضافة لذلك، تطرقت لجنة تشخنوفر المكانية تمديدات إضافية ال تزيد عن نصف عام. تقرير تشخنوفر، ص. 23-34 )بالعبرية(.   73

وصلت هذه المعلومات وكذلك جميع المعطيات المتعلقة بفترة معالجة الملفات من قبل النيابة العسكرية في 2019 و 2020 ليش دين في إجابات على طلبات حسب قانون حرية المعلومات. تختلف المعطيات   74
التي وصلت يش دين قلياًل عن المعطيات بنفس الشأن بطلبات أخرى، سنذكر هذا بشكل واضح في األماكن التي تتواجد بها الفروقات.

الناطق بلسان الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات. 13.5.2020. )بالعبرية(.  75
الناطق بلسان الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات. 15.8.2021. )بالعبرية(. في هذا الرد وصلنا انه 47 من 194 شكوى تم تقديمها للنيابة العسكرية في عام 2020 بشأن تسبب الضرر   76
للفلسطينيين أدت لفتح ملف تحقيق. من جهة أخرى، وفي رد سابق من تاريخ 3.5.2021، أخبرنا الجيش أنه تم تقديم 196 شكوى في هذا العام و تم فتح ملف تحقيق في 34 منها. حسب رد الجيش، تغير جزء 

من المعطيات بسبب تقدم في المعالجة، تغيير تصنيف الشبهة في الملف، أخطاء محدودة في إدخال المعطيات في الجهاز المحوسب وأخطاء انسانية.
اذا افترضنا أن فتح ملف تحقيق بشكل فوري تعني صفر أيام انتظار، إن تم فتح 20 ملف تحقيق بشكل فوري، يمكننا أن نحسب ان فترة االنتظار التخاذ قرار بشأن فتح ملف تحقيق بشأن باقي ال49- ملف كان   77

معدله 125 يومًا.
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في معدل الفترة الزمنية منذ موعد التبليغ وحتى القرار بإغالق الملف دون تحقيق. للمقارنة، في عام 2018 كان معدل الفترة الزمنية منذ تلقي الشكوى وحتى 
اتخاذ القرار بإغالق الملف دون تحقيق 46.6 يومًا )تقريبًا 6.6 أسابيع(. 

لنا الجيش  الملفات التي شأنها الشبهة بتسبب الجنود الضرر للفلسطينيين، أرسل  الزمنية التي استغرق تحقيق الشرطة العسكرية في  بالنسبة للفترة 
المعطيات بالنسبة ل- 12 تحقيق تم فتحهم بعد تلقي الشكاوى عام 2019 ووصلوا للنيابة للشؤون الميدانية )لم يعطي الجيش اي معلومات حول الملفات 
العشرة الباقية التي تم فتحها عام 2019(. معدل التحقيق في هذه الملفات هو 126 يوم )تقريبًا أربعة شهور(، ويشمل استكمال التحقيق في الحاالت الذي 
وجب بها هذا. الفترة الزمنية في 2019 منذ تلقي التبليغ حتى استيضاح الحقائق في الحاالت التي حصل بها، تحقيق الشرطة العسكرية وإرجاع الملف للنيابة 
للشؤون الميدانية التخاذ القرار كان 140 يومًا بالمعدل )تقريبًا أربعة شهور ونصف(. بالنسبة للملفات األربعة التي وصل بها النائب العسكري الرئيسي 

لقرار، كانت الفترة المعدلة، يشمل القرار، 190.75 يومًا78.

بالنسبة لعام 2020، أعطى الجيش المعطيات بشأن 25 تحقيق )من 47 ملف تحقيق تم فتحه(: كان معدل فترة التحقيق في هذه الملفات 140 يومًا )4.6 
شهر(، بما يشمل استكمال التحقيق. تشمل هذه الفترة الزمنية الوقت من لحظة تلقي التبليغ، استكمال التحقيق واستيضاح الوقائع األولي في الحاالت التي 
حصل بها، تحقيق الشرطة العسكرية وإرجاع الملف للنيابة للشؤون الميدانية التخاذ القرار وكانت في عام 2020، 250 يومًا بالمعدل )8.3 أشهر(. بالنسبة 

للملفات الثمانية التي كان بها قرار للنائب العسكري، كان معدل الفترة الزمنية 316.12 يومًا79.

 بشكل عام، تقع الغالبية الساحقة من الفترات الزمنية التي عرضها الجيش في إطار الفترة الزمنية التي أقرتها لجنة تشخنوفر لكل واحدة من مراحل 
المعالجة- اتخاذ القرار بفتح ملف تحقيق، قيام الشرطة العسكرية المحققة بالتحقيق، قرار النيابة العسكرية بالنسبة للمحاكمة. يظهر بأن الجيش يبذل 

جهود قصوى للرد على النقد الالذع الذي تعرض له بصدد طريقة معالجة الشكاوى في إطار الفترة الزمنية التي تم تحديدها.

الفترة الزمنية المعدلة في مراحل الفحص والتحقيق لجهاز فرض القانون العسكري:

20192020

معدل الزمن من لحظة تلقي الشكوى حتى القرار بفتح 
ملف تحقيق

106.1 يوم )تقريبًا 15 أسبوع(52.86 يوم )تقريبًا 7 أسابيع(

140 يوم )4.6 شهر( )مع استكمال التحقيق(126 يوم )4 أشهر(معدل استمرار تحقيق الشرطة العسكرية المحققة

معدل الوقت منذ انتهاء التحقيق حتى اتخاذ النائب 
العسكري للقرار بتقديم الئحة اتهام أو إغالق الملف

162 يوم )تقريبا 5.4  أشهر(142.25 يوم )تقريبًا 4 أشهر(

الملفات  )في  ملف  لمعالجة  الشاملة  الزمنية  الفترة 
التي انتهت(80

316.12 يوم )10.5 أشهر(190 يوم )أكثر من 6 أشهر(

معدل الفترة الزمنية من لحظة تلقي الشكوى وحتى 
القرار بعدم فتح ملف تحقيق

78.8 يوم )11 اسبوع(70.96 يوم )تقريبًا 10 أسابيع(

مع ذلك، يمكننا ان نتعلم من معطيات الجيش عن الفارق الكبير والمجال الواسع لفترة معالجة الشكاوى. تتطرق المعطيات التي وصلتنا من الجيش فقط 
للملفات التي تم بها اتخاذ القرار بفتح ملف تحقيق أو عدم فتح ملف تحقيق. ما زالت الكثير من الملفات متواجدة في مراحل المعالجة قبل اتخاذ قرار 
ولذلك يمكننا االستنتاج بأن الفترة الزمنية المعدلة لمعالجة الشكاوى أطول بكثير من المعطيات التي عرضها الجيش والتي كما ذكرنا، تعتمد على ملفات 
تم التوصل لقرار بها. مثاًل، حسب رد الجيش من أيار 2020، لم يتم اتخاذ قرار بفتح ملف تحقيق أم ال بالنسبة ل- 23 شكوى وهي %29 من جميع الشكاوى 
التي تم تقديمها عام 2019. لم يوفر لنا رد الجيش من آب 2021 بأي معلومات بالنسبة لما حدث لعشر شكاوى، %5 من الملفات التي تم اتخاذ قرار بشأنها 

عام 2020. 

الناطق بلسان الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات. 13.5.2020. بند 6-7. )بالعبرية(.  78

الناطق بلسان الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات. 15.8.2021، بند 7-8. )بالعبرية(.  79
كما ذكرنا، المعطيات التي أعطاها الجيش المتعلقة بالفترة الزمنية ما بين تلقي الشكوى حتى اتخاذ القرار بملف التحقيق هي جزئية وتتعلق ب12- ملف تحقيق من 69 )%17( التي تم فتحها في األعوام   80

2019-2020. لذلك يصعب التوصل الي استنتاج من هذه المعطيات.
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18

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

ملف يش دين 20/7474

في ليلة الخميس، 7.8.2020، كان غالبية أفراد عائلة السمودي نائمون عندما سمعوا فجأة أصوات إطالق رصاص وانفجار عالية من الشارع. أخبر باسم 
السمودي باحثة يش دين في إفادته انه كان مستيقظًا في هذا الوقت وعندما نظر من شباك البيت، رأى مجموعة من الجنود تطلق قنابل الغاز والصوت 
خالل اقتحام ليلي على مجموعة أوالد كانت ترمي عليهم الحجارة. بسبب حر آب الشديد، كانت جميع نوافذ البيت مفتوحة. أيقظ باسم زوجته داليا 
كي تساعده على إغالق شبابيك البيت بسرعة كي يحاولوا منع دخول الغاز للبيت وحماية أوالدهم، بينهم طفل عمره بضعة اسابيع فقط، من االختناق. 
عندما اقتربت داليا ألحد شبابيك الصالون والذي كان مضاء في نفس الوقت، ُسمع صوت اطالق رصاص وأصيبت داليا في الجزء العلوي من جسدها 
وسقطت فورًا على األرض. أفاد باسم بأنها توسلت اله ان "يحافظ على األوالد وعلى نفسه". نقلت داليا في سيارة االسعاف للمستشفى الحكومي 
في جنين لكنها توفيت متأثرة بجراحها. تبين متأخرًا بأن جيران عائلة السمودي الحظوا بأن مجموعة أخرى من الجنود تواجدت أمام منزل بيت عائلة 
السمودي. بالرغم من جدية الحدث الذي توفيت به سيدة بريئة داخل بيتها اثر ما يبدو كإطالق رصاص حي للجنود، حتى كتابة هذه السطور وبعد 

مرور أكثر من عام على الحدث، ما زال التحقيق مستمرًا. 

باإلضافة، هنالك بعض المراحل المركزية في عمل جهاز فرض القانون العسكري والتي ما زالت تؤخر فترة معالجة الشكاوى وتضر بجودتها. أواًل، يستمر  نقل 
أكثر من %70 من الشكاوى الستيضاح الوقائع قبل اتخاذ القرار بفتح ملف تحقيق بكونه عاماًل مركزيًا لتأخير عملية التحقيق بشبهات تسبب الجنود الضرر 
للفلسطينيين. حتى لو تم القيام بهذه الفحوصات في اإلطار الزمني التي أوصت عليه لجنة تشخنوفر، في الحاالت القليلة التي يؤدي بها الفحص لفتح تحقيق 
جنائي، فهي تؤدي لتأخير موعد فتح التحقيق، تصعيب عملية جمع اإلفادات، السماح بتنسيق اإلفادات وتخرب عملية فرض القانون على جنود مخالفون 

للقانون بسبب الفترة الزمنية المطولة منذ تنفيذ المخالفة.

مرحلة مهمة في معالجة الشكاوى بشبهات تسبب األذى للفلسطينيين تتعلق بإمكانية المشتكين بتلقي مواد التحقيق أو الفحص بشأنهم لفحص امكانية 
أو األمر بإغالق ملف التحقيق دون محاكمة. لم يتم وضع فترات زمنية محددة بشأن هذه  النيابة العسكرية بعدم فتح ملف تحقيق  االستئناف على قرار 
المرحلة في تقارير طيركل وتشخنوفر، مع أنها مرحلة شديدة األهمية لتحصيل حق المتضررين بتقديم استئناف، لذلك  فإنها مرحلة مركزية في مجمل فرض 
القانون على الجنود المشتبهين بإيذاء الفلسطينيين. يظهر من تجربة يش دين بتمثيل الفلسطينيين ان فترة االنتظار حتى الحصول على مواد التحقيق 
تستمر أحيانًا أشهر طويلة، ذلك بالرغم من التعهدات التي أعطاها الجيش بعد التماس قدمته يش دين وهموكيد- مركز الدفاع عن الفرد، للمحكمة العليا81. 
فت عليها لجنتا طيركل وتشخنوفر، لكنها ال تمثل  يثبت هذا أن الحفاظ على الفترات الزمنية التي عرضها الجيش تسري فقط في نقاط زمنية معينة التي عرَّ

بالضرورة عمل الجهاز العسكري في حاالت تسبب بها األذى للفلسطينيين وال تدل على أي تغيير جذري.

مرحلة أخرى تسبب بتأخير معالجة الملفات هي مرحلة اتخاذ القرار بعملية االعتراض للمستشار القضائي للحكومة على قرارات النيابة العسكرية في حاالت 
الوفاة والجروح الحرجة82. أيضًا هنا لم يتم تحديد فترات زمنية بعد تقارير طيركل وتشخنوفر، وتحدث هذه العملية بشكل عديم الفعالية وتخلق تأخيرًا 
إضافيًا وكبيرًا في مراحل فرض القانون على الجنود. توجهت يش دين على أثر هذا في نيسان 2018 للمستشار القضائي للحكومة وطلبت ان تكون عملية 

تقديم االعتراضات فعالة وفحص امكانية تغيير العملية83.

على خلفية التحسن الملحوظ الذي يعرضه الجيش بالنسبة للفترات الزمنية حتى الوصول لقرار بفتح ملف تحقيق والمعطيات التي تدل على تنفيذ توصيات 
لجنة تشخنوفر، يصعب علينا أن نتجاهل معطى مركزي- أال وهو الهبوط الحاد في عدد التحقيقات الجنائية بشبهة مخالفات الجنود ضد الفلسطينيين. من 
الواضح أن سياسة تقليص عدد ملفات التحقيق يمكنها أن تساهم في التحسن السريع في فترات المعالجة في كل واحدة من المراحل وفي كل ملف. 

يمكن أن يشير هذا أن التحسن الملحوظ الذي يعرضه الجيش يساعده على تحسين صورته، لكن ثمنه هو تقليص عدد التحقيقات بشكل كبير.

ا لمدى تحقيقه لغاياته- فرض القانون على الجنود الذين سببوا األذى 
ً
في نهاية المطاف، علينا أن نتفّحص إنجازات جهاز تطبيق القانون العسكرّي وفق

للفلسطينيين. تشير المعطيات الى انه ال يوجد تحسن تقريبًا بالمرة في هذا المضمار.

 .

ملف 11/6477 مركز الدفاع عن الفرد ضد ضابط الشرطة العسكرية المحققة. لقراءة االلتماس والمرفق اليها انظروا موقع يش دين وموقع مركز الدفاع عن الفرد.  81
هذه العملية هي نتيجة لتوصيات لجنة طيركل وهدفها السماح النسان معني بهذا بتقديم اعتراض على قرارات النائب العسكري الرئيسي للمستشار القضائي للحكومة بما يتعلق بمعالجة حاالت الوفاة.   82

المستشار القضائي مستعد أيضًا لفحص اعتراضات تتعلق بحاالت الجروح الشديدة. تم تعريف العملية بتوجيه المستشار القضائي للحكومة رقم 4.5003 في نيسان 2015. )بالعبرية(
يش دين للمستشار القضائي للحكومة، 17.9.2019. في الرد على هذه الرسالة في 14.4.2019، قال مكتب المستشار القضائي للحكومة "اننا واعون للفترة الزمنية التي تستغرقها معالجة االعتراض، وبالرغم من   83

الضغط في الموارد، اننا نعمل قصوى جهودنا لتحسين  فترات الفحص".
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 3. االستخدام الجارف بالتحقيق الميداني التخاذ القرار بالنسبة للتحقيق بأحداث إطالق
    النار وقتل الفلسطينيين

حتى عام 2013 وأثناء نشر التقرير الثاني للجنة طيركل، كانت السياسة المتبعة في الجيش بالنسبة التخاذ القرار بفتح ملف تحقيق جنائي بعد وصول 
شكوى، انه في كل حالة ال تأمر بها النيابة العسكرية بفتح فوري لملف تحقيق، تنتظر الجهات التي يخصها األمر الحصول على التحقيق الميداني للحدث 

وتستند عليه لكي تقرر ان كان هنالك شبهة لجنحة جنائية وإن يجب فتح ملف تحقيق84.

التحقيق الميداني هو أداة عسكرية تخدم الجيش أواًل وهدفها تحسين عمل الوحدات المقاتلة والتوصل لالستنتاجات الميدانية، وهي ليست أداة مالئمة 
لفحص شبهات جنائية )أيضًا ألن الجهة التي تقوم بالتحقيق محايدة للمشتبه بهم وليست مختصة بالتحقيق(. أوصت لجنة طيركل بتغيير هذه العادة 
وإقامة جسم منفصل للقيام بتقدير الوقائع. أتت هذه التوصية على خلفية النقد على ان استعمال التحقيق الميداني من الممكن أن يؤخر  بشكل كبير 

القرار بفتح ملف تحقيق وأيضًا ان يتم استخدامه كوسيلة لتنسيق اإلفادات بين الجنود وتشويش التحقيق85.

أضافت اللجنة أن هذا ال يعني عدم تصفح النيابة العسكرية للتحقيق الميداني، شرط أن ال يسبب هذا التصفح الخروج عن إطار الفترة الزمنية التي تمت 
التوصية عليها في الملف وبشرط أن ال يكون التحقيق الميداني المصدر الوحيد الستيضاح الوقائع. أوصى أيضًا تقرير تشخنوفر على تأسيس جهاز ليكون 

مسؤواًل عن القيام بتقدير الوقائع ويكون منفصاًل عن التحقيق الميداني86.

على الرغم من توصيات لجنة طيركل، يظهر من معطيات الجيش ان النيابة العسكرية ما زالت تستخدم التحقيقات الميدانية كأداة مركزية عند اتخاذها قرار 
بفتح ملف جنائي، خاصة في حاالت إطالق النار وقتل الفلسطينيين87. طلبت النيابة العسكرية التحقيق الميداني من الوحدة المرتبطة بالحدث 50 من ال-221 
)%22.6( ملف التي أمرت النيابة العسكرية بالقيام باستيضاح الوقائع بها. عند الحديث عن حاالت إطالق النار، فان التوجه للحصول على مواد  التحقيق 
الميداني يكون تقريبا أوتوماتيكيا: في األعوام 2019-2020 طلبت النيابة العسكرية الحصول على التحقيق الميداني في %98 من ملفات إطالق النار 

التي كان بها استيضاح وقائع أولي قبل اتخاذ القرار بشأن فتح ملف جنائي )50 من 51 حالة إطالق نار(88.

استنادًا على المعلومات التي وصلت يش دين ال يمكننا الوصول الستنتاج إن كان هنالك استعمال ادوات أخرى عدا عن التحقيق الميداني أثناء علية الفحص، 
أو ان التحقيق الميداني هو الوسيلة الرئيسية أو حتى الوحيدة في عملية اتخاذ القرار بفتح ملف تحقيق، مما يتناقض مع توصيات لجنة طيركل. مع ذلك، 
تشير تجربة عمل يش دين مع جهاز فرض القانون العسكري أن هنالك حاالت يتلخص بها استقصاء الحقائق بتلقي التحقيق الميداني من الوحدة المتعلقة 
بالحدث وال أكثر. بصفتها ممثلة لمتضررين فلسطينيين،  توجهت يش دين أكثر من مرة للنيابة العسكرية مطالبة بالنظر الى مواد التحقيق في إطار استئناف 
على القرار بعدم فتح ملف تحقيق جنائي، وعندما وصل رد النيابة العسكرية تبين أن استيضاح الوقائع شمل فقط التحقيق الميداني السري، وهكذا لم 

يتمكن نقل أي مواد. 

الرصاص على رأس شخص من كفر قدوم في  أطلق جندي  أن  بالقرار بعدم فتح ملف تحقيق بعد  اعتراض  رد مبدأي قدمته يش دين على  باإلضافة، في 
نيسان 2018، أوضحت النيابة العسكرية ان حسب طريقتها "النظر في التحقيق الميداني مقبول وشرعي طالما هنالك استيضاح وقائع إضافي على الوصف 
بالشكوى". يظهر ايضًا من رد النيابة العسكرية بأنها ترى أهمية بتطبيق توصيات لجنة طيركل بالنسبة إلقامة جهاز هدفة تقدير الحقائق فقط في حاالت 
شكاوى بتنفيذ جرائم حرب، وهكذا تسمح لنفسها باإلتكال فقط على التحقيق الميداني "في حاالت شكاوى على مخالفات ال تعتبر جرائم حرب"89. يثير هذا 
الرد الكثير من األسئلة الن كل جنحة جسيمة لقوات األمن االسرائيلية تجاه السكان المحميين في األراضي المحتلة هي على ما يبدو جريمة حرب. ما يزيد  
أيضًا من االستغراب هو الحقيقة بأنه ال يوجد اليوم تعريف لجرائم حرب في القانون االسرائيلي، أال وهذا أيضًا خرق لواحدة من أهم توصيات لجنة طيركل 

المتعلقة بدمج القوانين المتعلقة بجرائم الحرب في القانون االسرائيلي90.

في األعوام األخيرة بدأت النيابة العسكرية بتسمية التحقيقات الميدانية "فحص حقائق" مما يمكن أن يقوي االمكانية بأنها ما زالت األداة الوحيدة التي 
تستخدمها عند اتخاذ القرارات بشأن شكوى وصلت ضد جنود مشتبهون بتسبب األذى للفلسطينيين، وممكن أن يرمز هذا على محاولة لتجاوز واحدة من أهم 

التوصيات في تقرير طيركل المتعلقة بالتحقيقات.   

تقرير طيركل ب، ص. 284-288. عدا عن التحقيق الميداني، هنالك عملية اخرى في الجيش تدعى "تحقيق خبراء" يتم استخدامها للتحقيق في أحداث خاصة أو مركبة.  84
تقرير لجنة طيركل ب. ص. 319-321. لقراءة المزيد عن إشكالية استخدام التحقيق الميداني كأساس لتقدير الوقائع التي تقر بفتح ملف تحقيق بعد شكوى أو تبليغ أنظروا أيضاص: يش دين، تحقيق في   85

الظاهر )آب 2011(، ص. 32-44 )باالنجليزية(.
طاقم لبحث وتطبيق التقرير الثاني للجنة العامة لفحص الحدث البحري يوم 31.5.2010 بشأن الفحص والتحقيق في اسرائيل لشكاوى وادعاءات بخرق قوانين القتال حسب القانون الدولي، تقرير )آب 2015(،   86

فيما يلي تقرير تشخنوفر، ص. 16 )بالعبرية(.
طلبت النيابة العسكرية عام 2019 النظر للتحقيق الميداني في 29 حالة )جميعها حاالت إطالق النار، منها 13 حالة وفاة(، من 62 شكوى تم بها استيضاح وقائع أولي بهدف الوصول لقرار بفتح ملف تحقيق   87
جنائي. تم طلب التحقيق الميداني عام 2020 في 21 حالة )جميعها حاالت إطالق نار، 10 منها حاالت وفاة(، من 158 شكوى كان بها استيضاح أولي للوقائع للتوصل لقرار بفتح ملف تحقيق جنائي. الناطق باسم 

الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 7.4.2020، بند 12-13. الناطق باسم الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 3.5.2021، بند 12-13. )بالعبرية(
تقسيم ألعوام: 29 من 29 حالة إطالق النار في 2019، 21 من 22 ملف إطالق نار تم فحصه في 2020. الناطق باسم الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 7.4.2020، بند 12-14. الناطق   88

باسم الجيش ليش دين، رد على طلب حسب قانون حرية المعلومات، 3.5.2021، بند 12-14. )بالعبرية.
المسؤول عن قسم الشؤون الميدانية في النيابة العسكرية، الرائد ايرز رجوان، للطاقم القضائي ليش دين، رد على االعتراض الذي قدمته المؤسسة على عدم فتح ملف تحقيق في ملف يش دين رقم 18/4133،   89

.12.6.2019
لقراءة المزيد عن انعدام التشريع بالنسبة لجرائم الحرب في القانون االسرائيلي ومقارنته بنماذج دولية أخرى أنظروا: يش دين، ثغرة – جرائم الحرب في القانون اإلسرائيلي واألحكام القضائية في المحاكم   90

العسكرية )تموز 2013(. التوصية األولى في تقرير طيركل تتعلق بتشريع جرائم الحرب وتكملة النواقص في القانون االسرائيلي، انظروا تقرير طيركل ب، ص. 307-304. 
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استعرضت هذه الورقة نتائج معالجة الجهاز العسكرّي لتطبيق القانون للشكاوى التي وردتها في األعوام 2019-2020، بشبهة إلحاق األذى بفلسطينّيين 
ة. وقد وردت في العامين 273 شكوى كهذه. مجمل ملفات التحقيق الجنائية التي تم فتحها في األعوام 

ّ
من قبل جنود إسرائيلّيين في األراضي المحتل

مس من مجمل الشكاوى التي تم تقديمها في هذه األعوام ووصل بها قرار الستمرار المعالجة.
ُ
2019-2020 بيد النيابة العسكرية كان 56، وهي فقط خ

حدث هبوط بنسبة %26 بعدد التحقيقات الجنائية التي تم فتحها بشبهة ارتكاب المخالفات ضد الفلسطينيين في األعوام 2019-2020، هذا مقارنة 
الجنود  ضد  عام  كل  فتحها  يتم  التي  الجنائية  التحقيقات  عدد  في  المستمر  االنخفاض  عن  النسبة  هذه  تعّبر   .)2018-2017( السابقين  بالعامين 
المشتبهين بتسبب الضرر للفلسطينيين. للمقارنة، في األعوام الخمسة التي سبقت عام 2019 )2014-2018( كان معدل ملفات التحقيق التي تم فتحها 

117، وفي العقد بين 2005-2015 تم فتح كل عام معدل 203 ملف تحقيق بشبهة مخالفات ارتكبها جنود ضد فلسطينيين او ممتلكاتهم.

كما في األعوام األخيرة، عدد التحقيقات التي نتجت عنها أدلة كافية وانتهت بمحاكمة الجنود المشتبهين كان قلياًل جدًا: حتى حزيران 2021 فقط 
%7.2، أي خمسة ملفات من 69 ملف تحقيق تم فتحه في األعوام 2019-2020 )بما يشمل ملفات تحقيق تم فتحها على شكاوى من سنوات سابقة(، تم 

بها تقديم الئحة اتهام.

 أّن البيانات 
ّ

أجرى جهاز تطبيق القانون العسكرّي عّدة تغييرات هدفت لمواجهة النقد الُموّجه له ولتطبيق توصيات طيركل-تشخنوفر. رغم هذه الجهود إال
قة بشكل معالجة الجهاز العسكرّي لتطبيق القانون والنتائج ذاتها، تشير إلى عدم حدوث أّي تغيير على أرض الواقع 

ّ
والمعطيات الجوهرّية المتعل

بخصوص تعامل جهاز تطبيق القانون العسكرّي مع ممارسات الجنود اإلجرامّية تجاه الفلسطينّيين. في األعوام األخيرة، وعلى خلفّية ما يبدو كسياسة 
ُموّجهة نحو تقليص التحقيقات، جرى الكشف عن ضآلة احتمال أن تؤّدي شكوى قّدمها فلسطينّي ضّد جندّي ألحق األذى به أو بممتلكاته إلى الُمقاضاة: 
%2 فقط من مجمل الشكاوى التي قّدمها فلسطينّيون في أعقاب األذّية التي سّببها جنود من الجيش اإلسرائيلّي عامي 2019-2020، أّدت إلى محاكمة 

المشتبهين )4 ملفات من 200 حتى حزيران 2021(.

الملفات األربعة التي وصلت للوائح اتهام )أيضًا من سنوات سابقة( كانت موثقة. يبدو بأن جهاز فرض القانون العسكري مهتم بتمرير رسالة واضحة 
للجنود وللجمهور بأن هذه التصرفات غير مقبولة على الجيش، هذا يشمل التنكيل بالمعتقلين وتسبب الضرر بالممتلكات.

السيطرة  ب شرعّي ضمن 
ّ
كُمرك بفلسطينّيين  األذى  وإلحاق  والعنف  النار  إطالق  حاالت  مئات  بين  الفاصل  الخط  إلى  المعدودة هذه  االتهام  لوائح  وتشير 

ة- حتى عندما تتناقض مع القانون الدولّي وحتى القانون اإلسرائيلّي- وبين الحاجة للحفاظ على ظهورّية تطبيق القانون وإثبات 
ّ
اإلسرائيلّية على األراضي المحتل

مًدى معّين من استيفاء المعايير الُمّتبعة، والحفاظ على جهاز قانونّي فّعال في إطار االحتالل اإلسرائيلّي المتواصل. في الحاالت النادرة التي تم بها محاكمة 
الجنود تسمح للجيش بالتصدي للنقد الموجه اليه عندما يعلن عن هذه التصرفات كغير مقبولة و"ال تتماشى مع قيم الجيش"91، مع ان هذا نتيجة ال بد منها 
للسيطرة االسرائيلية المستمرة. مع ذلك، مهم الذكر ان الجنود الذين تمت محاكمتهم تلقوا أحكامًا طفيفة جدًا وأحيانًا حتى سخيفة، مقارنة بالمخالفات التي 

كانت موضوع الشكوى األصلية.

ة التحقيقات الجارية وتركيز الجهاز على الحاالت المتطّرفة التي ال مفّر فيها من المحاكمة –من ضمن أسباب ذلك توثيقها بالكاميرا أو ألّنه ُينظر إليها 
ّ
إّن قل

ن جهاز 
ّ
مك

ُ
لون بهم92- ت

ّ
على أّنه مّس بالصورة الجماهيرّية للجيش، على شاكلة حاالت توثيق كتيبة "نيتسح يهودا" وهم يضربون معتقلين فلسطينّيين وُينك

تطبيق القانون من ضرب عصفورْين بحجر واحد: من جهة يقوم بعرض بيانات ومعطيات ُمحّسنة وبصدِّ النقد الموّجه إليه، ومن الجهة الثانية مواصلة منح 
 ما يخّص المّس "الروتينّي" بالفلسطينّيين أو بممتلكاتهم. 

ّ
حصانة فعلّية شبه مطلقة للجنود في كل

إخفاقات جهاز فرض القانون االسرائيلي التي ُعرضت في هذه الوثيقة، وعلى رأسها فترات المعالجة الطويلة، قلة التحقيقات، قلة لوائح االتهام، العقابات 
الطفيفة وتجربة يش دين في تمثيل الفلسطينيين الذين تضرروا- كل هذه تشهد على أن ملفات تحقيق الشرطة العسكرية المحققة التي يتم فتحها بعد 
تسبب األذى للفلسطينيين أو لممتلكاتهم هي تحقيقات فاشلة ويتم ادارتها بإهمال مما يؤدي إلغالق الملف. ما زال هذا التوجه مستمرًا وهو بالفعل يعطي 
ز أساسًا على اإلمتناع عن التحقيق واالمتناع عن تقديم الجنود للمحاكمة، وليس 

ّ
يد حرة لتنفيذ جرائم تحت رعاية جهاز فرض القانون العسكري الذي ترك

رر بالفلسطينّيين. 
ّ

على ردع ومعاقبة الجنود الذين ُيلحقون الض

رد الناطق باسم الجيش على حدث قام به جنود بضرب معتقل فلسطيني في الخليل. موشيه شطايمنتس "4 مقاتلو جوالني مشتبهون بضرب فلسطيني خالل عملية اعتقاله في الخليل قبل شهر"، كان،   91
14.6.2020. )بالعبرية(.

هام ضّد جنود من 
ّ
ّدمت خمس لوائح ات

ُ
في السنوات األخيرة ُنشر في وسائل اإلعالم عن حالتي تنكيل بمعتقلين فلسطينّيين من طرف جنود كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للواء كفير: في تشرين األول 2015 ق  92

تهموا بمشاركتهم في ثالثة حوادث مختلفة قاموا خاللها بالتنكيل بثالثة فلسطينّيين ُمكّبلين ومعصوبي العيون كانوا تحت سيطرتهم، وضربوهم وركلوهم وضربوا رؤوسهم بالحائط. في حالتين قام 
ُ
الوحدة ا

ات المحكمة العسكرّية مركز 15/481، 15/482، 
ّ
ال )ملف

ّ
ْهَربة معتقلين فلسطينّيين ُمكّبلين ومعصوبي العيون بوساطة جهاز كهربائّي، فيما يوثق أحد الجنود اآلخرين ما يحدث بكاميرا هاتفه النق

َ
أحد الجنود بك

ّدمت خمسة لوائح 
ُ
: جيلي كوِهن، أربعة جنود من كتيبة "نيتسح يهودا" مّتهمون بالتنكيل الصعب بمعتقلين فلسطينّيين، هآرتس، 2015/10/29. في شباط 2019 ق

ً
15/483، 15/484، 15/490(. انظروا مثال

هام ضّد جنود من الوحدة في أعقاب حادثة قاموا خاللها بضرب رأسي فلسطينيْين، أب وابنه، كانا معتقلْين وُمكّبلْين ومعصوبي العيون ومعهما في السّيارة. وقد صّور أحد الجنود الحادثة وسمحت المحكمة 
ّ
ات

: َينيف كوفوفيتش، نشر توثيق جنود "نيتسح يهودا" الذين أدينوا لضربهم 
ً

فيما بعد بنشر هذا التوثيق )ملفات المحكمة العسكرّية مركز 19/78، 19/90، 19/112، 19/113، 19/117، 19/118(. انظروا مثال
فلسطينيْين ُمكّبلْين برأسْيهما، هآرتس، 2019/3/12. 
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ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

للمحكمة الجنائية الدولية الصالحية بالتحقيق في جرائم الحرب فقط عند غياب القدرة أو الرغبة للدولة التي حدثت بها الجرائم أو عندما تحقق الدولة بهذه 
ظهر 

ُ
الجرائم بشكل غير الئق، حتى لو ظهر بأنها تقوم بذلك لكنها بالواقع ال تقوم بإجراء قانوني عادل. اإلخفاقات الجوهرية التي تظهر في هذه الوثيقة ت

كيف تحاول اسرائيل إظهار جهاز فرض القانون يعمل كما يجب، لكنها في الواقع تتهرب من مسؤوليتها بالتحقيق بشكل عادل والئق بشبهات لحصول 
جرائم حرب. ان امتناع اسرائيل عن تنفيذ واجبها األساسي وفرض القانون تجاه الجنود الذين مارسوا المخالفات ضد الفلسطينيين هي التي تعطي 

المحكمة الجنائية الدولية صالحية التحقيق في خرق القانون الدولي الذي يحدث تحت السلطة االسرائيلية في األراضي المحتلة. 

لوائح اتهام تم تقديمها بعد تحقيقات تم فتحها في 2020-2019

سنة تقديم تاريخ الحدث
الشكوى

سنة فتح 
التحقيق

سنة تقديم 
الئحة اتهام

وصفملف

مركز )مركزية( 8.1.2019201920192019
56/19

قام خمسة جنود بضرب معتقلين فلسطينيين والتنكيل بهم بينما 
كانوا مربوطي األيدي ومعصوبي األعين. تم توثيق ونشر الحدث.

الجبهة الداخلية 20.3.2019201920192020
)مركزية( 27/20

أطلق جندي الرصاص على فلسطينيون في مفرق قريب من بيت لحم 
تل على اثر إطالق الرصاص أحمد مناصرة وُجرح شخص آخر.

ُ
)النشاش(، ق

مركز )مركزية( 14.11.2018201820192020
111/20

أطلق جندي من تسانحانيم الرصاص تجاه مجموعة من الفلسطينيين 
أثناء تواجدهم على الشاطئ الشمالي من قطاع غزة مما أدى لوفاة نواف 

أحمد العطار، صياد فلسطيني عمره 23 عام.

مركز )مركزية( 23.5.2020202020202020
2015/20

ثقب جندي عجال سيارة في كفر قدوم. تم توثيق ونشر الحدث.

شمال )مركزية( 17.5.2020202020202021
16/21 15/21 
36/21 17/21

ضرب أربعة جنود معتقل فلسطيني وقاموا بالتنكيل به في الخليل 
بينما كانت أيديه مربوطة. تم توثيق الحدث لكن لم يتم نشره.

لوائح اتهام تم تقديمها في األعوام 2019-2020 بعد تحقيقات وأحداث من أعوام سابقة، يشمل أحداث حصلت خالل مسيرات العودة في غزة

سنة تقديم تاريخ الحدث
الشكوى

سنة فتح 
التحقيق

سنة تقديم 
الئحة 

االتهام

وصفملف

2019 الئحة 11.11.201720172018
اتهام 

مصلحة

القيادة العامة 
)مركزية( 107/19

ضرب جندي قاصر فلسطيني بسالحه أثناء مسيرة في الخليل. تم 
توثيق الحدث ونشره.

القوات البرية 13.7.2018201820182019
)مركزية( 286/19

خالل مسيرة العودة في غزة، أطلق جندي الرصاص وقتل عثمان رامي 
حلس، قاصر فلسطيني عمره 15 عامًا. تم توثيق الحدث ونشره.

"يش دين" هي مؤّسسة تعتمد غالبية مصادر تمويلها على مصادر مؤّسساتّية من دول أجنبّية. قائمة المتبّرعين لنا ترد بالتفصيل في موقع مسّجل الجمعّيات 
سهم في تعزيز مكانة حقوق اإلنسان.

ُ
ا داخليًا، وت وفي موقعنا على اإلنترنت. "يش دين" تفخر بأّنها ممّولة من دول تؤمن مثلنا بأّن االحتالل ليس شأّنا إسرائيلّيً
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