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ورقة معطيات، كانون األول/ ديسمبر 2021 

تطبيق القانون على مواطنين 
ة الغربّية 

ّ
إسرائيلّيين في الضف

)ُعنف المستوطنين(
ُمعطيات رصد ييش دين 2005 – 2021

تشير معطيات ييش دين إلى التالي:

تحت بين األعوام 2005 – 2021، بما يخّص اعتداء إسرائيلّيين على  	
ُ
من ملفات التحقيق التي ف  81% بالتحقيق في  أخفقت الشرطة اإلسرائيلّية 

فلسطينّيين وممتلكاتهم

غلقْت من دون تقديم لوائح اتهام  	
ُ
ات التحقيق أ

ّ
%92 من ُمجمل ملف

تحت بخصوص أعمال الشغب والجريمة القوموّية في الضفة الغربّية، إلى ما يلي: 
ُ
ات التحقيق التي ف

ّ
تشير ُمعطيات الشرطة بما يخّص ُمجمل ملف

 األذى بشخص غير فلسطينّي )أفراد قّوات األمن وآخرين( هو  	
َ

احتمال أن تقّدم سلطات تطبيق القانون اإلسرائيلّية الئحة اتهام ضّد إسرائيلّي ألحق
%19. هذا االحتمال أعلى بكثير من احتمال تقديم الئحة اتهام ضّد إسرائيلّي ألحق األذى بفلسطينّي )3%(.

ة الغربّية من اإلسرائيلّيين الذين يسعْون إلى إلحاق األذى بهم. وقد 
ّ
تخرق دولة إسرائيل واجَبها الرسمي الُملقى عليها بحماية الفلسطينّيين في الضف

رأينا أّن الرصد الذي امتّد على سنوات طويلة لنتائج التحقيق في الجنح اإليديولوجّية التي يرتكبها إسرائيلّيون، يشير إلى أّن سلطات تطبيق القانون 
ة غير محمّيين في وجه االعتداءات والتنكيالت التي يقترفها مستوطنون.

ّ
بقي الفلسطينّيين في األراضي المحتل

ُ
اإلسرائيلّية ت

 1  |  خلفّية: رصد التحقيقات في جرائم وجنح مواطنين إسرائيلّيين
ة الغربّية

ّ
       في الضف

جريها الشرطة اإلسرائيلّية، في أعقاب جنح وجرائم 
ُ
يعرض هذا المستند المستخلصات المستَجّدة لدى ييش دين بخصوص نتائج التحقيقات التي أجرتها وت

ة الغربّية.
ّ
يرتكبها مواطنون إسرائيلّيون -مستوطنين وآخرين- ضّد فلسطينّيين وممتلكاتهم في الضف

ة الغربّية ضد 
ّ
ل المعطيات الواردة هنا ثمرة مشروع متعّدد السنوات، قامت ييش دين في إطاره بتوثيق جرائم ارتكبها مواطنون إسرائيلّيون في الضف

ّ
شك

ُ
ت

فلسطينّيين أو ممتلكاتهم، وبتقديم يد العون للمتضّررين في تقديم شكاوى لدى الشرطة اإلسرائيلّية في الحاالت التي رغبوا فيها بذلك. بعد فتح التحقيق 
ة الغربّية(، يعمل طاقم 

ّ
َرطّي في إحدى الوحدات الشرطّية في لواء "شاي" )"يهودا والسامرة"- اللواء الشرطّي المسؤول عن تطبيق القانون وإنفاذه في الضف

ُّ
الش

لع على المستجّدات المتعلقة بتطّور التحقيق وُمخَرجاته حتى انتهاء المسارات القضائّية والقانونّية- في حال 
ّ
، ويط

ّ
ييش دين القانونّي على متابعة الملف

تخذت مثل هذه المسارات القانونية.
ُ
ا
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ان المنطقة 
ّ
ولّي على أّن إسرائيل ُملزمة بحماية سك سيطر إسرائيل منذ أكثر من 54 عاًما على الضفة الغربّية بوساطة احتالل عسكرّي. وينّص القانون الدَّ

ُ
ت

الخاضعة لالحتالل. نحن نولي أهمّية خاّصة لمتابعة ورصد معالجة الجرائم اإلسرائيلّية ضّد الفلسطينّيين في الضفة الغربّية، وتنبع هذه األهمّية من حقيقة 
ان الخاضعين لهذا االحتالل.1

ّ
أّن هذه الجرائم يرتكبها مواطنو دولة االحتالل ضّد السك

رتكب أعمال العنف وتخريب الُممتلكات في المناطق التي يسعى إسرائيلّيون فيها للسيطرة على األراضي، وإقصاء الفلسطينّيين عن 
ُ
في غالب المّرات، ت

سق تلتئم 
ّ
 الهلع والخوف والقمع والتشويش على روتين حياة الفلسطينّيين. وعلى هذا الن

ّ
ل في بث

ّ
أراضيهم. وثّمة غاية أخرى من عنف المستوطنين تتمث

ة الغربّية.2 
ّ
جرائم منفصلة يرتكبها مواطنون أفراد لتصبح جريمة أيديولوجّية ُمَمنَهجة، تسعى لتوسيع حّيز السيطرة اإلسرائيلّية في الضف

يشير رصد ييش دين متعّدد السنوات إلى أّن جهاز تطبيق القانون اإلسرائيلّي ُيخفق بشكل َمبنوّي وُممنَهج في القيام بواجبه المفروض عليه وفق القانون 
وبقيام  الغربّية،  ة 

ّ
الضف في  األيديولوجّية  الجرائم  ارتكاب  بمواصلة  القانون  تطبيق  غياب  ويسمح  المستوطنين.  عنف  من  الفلسطينّيين  بحماية  ولّي،  الدَّ

إسرائيل بتطبيع ممارسة العنف ودعمه.

العّينة
تحت في أعقاب جرائم ارتكبها مواطنون إسرائيلّيون ضّد فلسطينّيين منذ عام 2005 

ُ
رطّية التي ف

ُ
ق المعطيات الواردة في هذا المستند بالتحقيقات الش

ّ
تتعل

.
ّ

وحتى حزيران/ يونيو 2021. ومع انتهاء التحقيق، تتخذ الشرطة والنيابة قراًرا بشأن تقديم الئحة اتهام أو إغالق الملف

تحت منذ عام 2005، بل تكتفي بتوفير نتائج 
ُ
رطّية في شبهة ارتكاب مثل هذه الجرائم والتي ف

ُ
ال توفر المعطيات تلخيًصا لنتائج ُمجمل التحقيقات الش

ل عّينة متراكمة واسعة النطاق، تسمح بدراسة كيفّية معالجة 
ّ
شك

ُ
التحقيق في الملفات التي ترصدها ييش دين. ومع ذلك، فإّن المعطيات التي بحيازتنا ت

الشرطة اإلسرائيلّية للجريمة األيديولوجّية التي يرتكبها مواطنون إسرائيليون في الضفة الغربّية، واستخالص العبر منها.

ة الغربّية، يمتنعون في الكثير من الحاالت عن 
ّ
يهّمنا في هذا الّسياق القول إّن الضحايا الفلسطينّيين للجرائم التي يرتكبها مواطنون إسرائيلّيون في الضف

تقديم شكاوى لدى الشرطة اإلسرائيلّية، األمر الذي يؤّدي في الغالب إلى عدم التحقيق في هذه الحاالت البّتة. وبين الفترة الُممتّدة بين يناير/ كانون الثاني 
2018 وحّتى آذار/ مارس 2021، وثقت ييش دين 416 توّجًها من فلسطينّيين اعتدى مستوطنون عليهم أو على ُممتلكاتهم. وقال نحو %43 من المتوّجهين 
ل 

ّ
شك

ُ
رطة، فيما عّبر نحو نصفهم عن عدم ثقته في السلطات اإلسرائيلّية وفي مسارات التحقيق. وت

ّ
الفلسطينّيين إّنهم غير معنّيين بتقديم شكوى لدى الش

 بالسنوات الّسابقة.3
ً
هذه المعطيات تفاقًما لهذا األمر مقارنة

ات التحقيق المشمولة في عّينة ييش دين، هي ملفات يقوم طاقم المنظمة من خاللها بتقديم يد العون لوكاالت تطبيق القانون. 
ّ
ا إلى أّن ملف

ً
ونشير هنا أيض

قي الشرطة وبين المتضّررين الفلسطينّيين. وتضطّر ييش دين في العديد من الحاالت 
ّ
وبكثير من المفارقة، تضطّر ييش دين إلى التواسط والربط بين ُمحق

هود والمستندات والتوثيقات الُمصّورة إلى وحدات التحقيق.4 ويشير هذا األمر إلى مدى عدم نجاعة وكفاءة الشرطة، 
ّ

لمحاولة دفع التحقيق قدًما عبر جلب الش
 إلى ذلك باإلمكان القول إّن المعطيات الواردة في 

ً
رتكب ضّد فلسطينّيين. إضافة

ُ
وإلى مدى عدم جهوزّيتها أو رغبتها في التحقيق كما يجب في الجرائم التي ت

ات أخرى يغيب عنها طرف ثالث يساعد في التحقيق كما تفعل ييش دين.
ّ
هذه العّينة، تميل بمفهوم معّين لصالح وكاالت التحقيق، قياًسا بملف

2  |  أنواع الجرائم

الُممتلكات،  ا لطابع الجنحة األساسّية المرتكبة في الملف: عنف، تخريب 
ً
قّسم ييش دين ملفات التحقيقات التي ترصدها وتتابعها إلى أربع فئات، وفق

ُ
ت

واالستيالء على أراٍض فلسطينّية، وفئة أخيرة تشمل ما تبقى من الجنح والجرائم.

ق بجرائم عنف ارتكبها مواطنون إسرائيلّيون ضّد فلسطينّيين، 
ّ
ا رصدتها ييش دين منذ عام 2005، فإّن %37 منها تتعل

ً
من بين ما مجموعه 1,445 ملف

تشمل التهديدات، وإلقاء الحجارة، واالعتداء الجسدّي، وإطالق النار. ويتطّرق %47 من الملفات إلى جرائم تخريب الممتلكات، منها مثال حاالت إضرام للنار، 
ق %12 من الملفات بالحاالت التي حاول فيها مواطنون إسرائيلّيون االستيالء على أراٍض فلسطينّية، 

ّ
وسرقة، وإلحاق األذى بالمزروعات وإتالف األمالك. وتتعل

ات إلى جرائم أخرى ال تتبع إلحدى 
ّ
ومن ضمن ذلك اللجوء إلى تسييج األراضي، ووضع مباٍن، أو منع وصول الفلسطينّيين إلى أراضيهم. وتتطّرق %4 من الملف

 قتل الحيوانات أو إلحاق األذى بها، وتدنيس المساجد. 
ً

الفئات الثالث المذكورة فيما تقّدم، ومنها مثال

للتوّسع في خلفّية تطبيق القانون في الضفة الغربّية، ُينظر إلى ييش دين، "تجاوز القانون: تطبيق القانون على مدنيين إسرائيليين بالضفة الغربية" ، 2015، ص 13-11.  1
للتوّسع في هذه المسألة ُينظر إلى ييش دين، مسار النهب - حالة البؤرة االستيطانية عدي عاد، شباط/ فبراير 2013، ص 116-96.  2

ُينظر إلى ييش دين، يتفادون الشكوى – حقائق ومعطيات حول امتناع ضحايا مخالفات فلسطينيين تقديم شكاوى للشرطة، آب/ أغسطس 2016.  3
ي الُمستجّدات 

ّ
ا في تحقيقات الشرطة أو في القرار المتعلق بُمخَرجاتها. المشتكون المعنيون بذلك يقومون بتفويض طاقم ييش دين القانونّي بتمثيلهم، وتلق

ً
ل طرف

ّ
شك

ُ
من الهام التوضيح طبًعا أّن ييش دين ال ت  4

باسمهم بما يخّص تطّور مسار التحقيق المتعلق بشكواهم.

https://www.yesh-din.org/ar/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%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%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%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%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a/
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a8-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%af-2/
https://www.yesh-din.org/ar/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a8-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%af-2/
https://www.yesh-din.org/ar/%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85/
https://www.yesh-din.org/ar/%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85/
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عة وفق فئات نوع الجريمة
ّ
تحت بين األعوام 2005 – 2021، ُموز

ُ
ات تحقيق ف

ّ
ملف

المجموع الُكلّي

1,445
ملفا  ترصدها ييش

دين منذ 2005

37%
جرائم عنف

12%
استيالء على 
األراضي

47%
جرائم تخريب 

الممتلكات

4%
جرائم أخرى

ً

غلق من دون تقديم
ُ
 3  |  نتائج التحقيقات: غالبية الملفات ت

هام
ّ
       لوائح ات

رطة اإلسرائيلّية، وذلك في أعقاب 
ّ

تحْت منذ عام 2005 في لواء "شاي" التابع للش
ُ
 تحقيق ف

ّ
في إطار الرصد الذي تجريه ييش دين، فحص حتى اآلن 1,445 ملف

ا منها. وسيتّركز هذا المستند في 
ً
شكاوى قّدمها متضّررون فلسطينّيون. وحّتى حزيران/ يونيو 2021 كانت سلطات تطبيق القانون ما تزال تعالج 50 ملف

ات:
ّ
ية التي انتهت معالجتها.5 ومن بين هذه الملف

ّ
ُمخَرجات ملفات التحقيق الـ 1,395 المتبق

هام )%92 من الملفات(. 	
ّ
ا مع انتهاء التحقيق فيها، من دون تقديم الئحة ات

ًّ
إغالق 1,279 ملف

ا )%8 من الملفات(.  	
ً
 في 116 ملف

ّ
هام إال

ّ
قّدم لوائح ات

ُ
لم ت

ات ثمانية ملفات أخرى ضاعت لدى الشرطة اإلسرائيلّية، ولم ُيحقق فيها البتة. المعطيات الواردة في هذه المستند تعرض المعلومات المتوفرة لدى ييش دين حتى تاريخ 17.6.2021، ما 
ّ
ضاف إلى هذه الملف

ُ
ت  5

لم يرد خالف ذلك. 
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نتائج التحقيقات في ملفات التحقيق، 2005 – 2021

في المجمل

1,395
 ملف تحقيق

انتهت معالجته

116
ملفا انتهت 
بتقديم لوائح 
اتهام

1,279
ملفا أغلق مع انتهاء 

التحقيق من دون 
تقديم لوائح اتهام

ّ

ً

ً

ّ

خفق بالتحقيق في الجرائم األيديولوجّية
ُ
4  |  الشرطة ت

القانون االسرائيلّية. ومن المفترض بوكاالت تطبيق  القانونّي، لتمثيلهم أمام سلطات تطبيق  الفلسطينّيون بتفويض طاقم ييش دين  يقوم المتضّررون 
 وبالتسويغات من وراء هذا القرار.6 في الحاالت 

ّ
تخذ قرار بإغالق الملف

ُ
قة بملف التحقيق، وفي حالة ا

ّ
القانون تزويد ييش دين بالمستجّدات وبالتحيينات المتعل

هام، فإّن 
ّ
ة التي ُجمعت كافية لتقديم الئحة ات

ّ
 التحقيق، وكان طاقم ييش دين مقتنًعا بوجوب إجراء تدابير تحقيق إضافّية، أو بأّن األدل

ّ
 فيها ملف

َ
التي أغلق

 .
ّ

ا ضّد قرار إغالق الملف
ً
الطاقم ُيقّدم استئناف

ر فحص ُمسّوغات إغالق الملفات الواردة من 
ّ
يسمح تحليل المعلومات التي ُجمعْت باقتفاء المناهج واألنماط الكامنة في عمل الشرطة والنيابة اإلسرائيلّية. وُيوف

قة بجرائم ارتكبها مواطنون إسرائيلّيون ضّد فلسطينّيين. 
ّ
الشرطة إلى ييش دين، إطاللة على الظروف والمالبسات التي رافقت إنهاء معالجة الملفات المتعل

 ييش دين بُمسّوغات إغالق 
َ
هام، أعلمْت الشرطة اإلسرائيلّية منظمة

ّ
غلقْت من دون تقديم الئحة ات

ُ
تحْت منذ عام 2005 وأ

ُ
 تحقيق ف

ّ
ومن بين 1,279 ملف

ا من بينها.7
ً
1,262 ملف

رطة أخفقت بالعثور على  	
ّ

أّن الش  
ّ

ات، إال
ّ
أّن الشرطة أفادت بوقوع جريمة جنائّية في هذه الملف غلقْت بُمسّوغ فاعل مجهول. أي 

ُ
أ ا )65%( 

ً
821 ملف

مشتبهين بارتكاب الجرائم.

 أّنها  	
ّ

صْت مشتبهين بارتكابها، إال
ّ
ة كافية. أي أّن الشرطة أفادت بوقوع جريمة جنائّية، وحّتى أّنها شخ

ّ
غلقْت بُمسّوغ عدم وجود أدل

ُ
ا )%21( أ

ًّ
267 ملف

ة لتقديم هؤالء المشتبهين للُمحاكمة.
ّ
أخفقت بجمع وبلورة ما يكفي من األدل

غلقْت بُمسّوغ غياب الذنب الجنائّي. توّصلت الشرطة إلى استنتاج ُيفيد بعدم ارتكاب جريمة جنائّية، أو أّن المشتبه به ال عالقة له  	
ُ
ا )%10( أ

ًّ
132 ملف

 عدم استنفاد التحقيق، وأّن الشرطة أخطأت في قرارها 
ً
ا ُمّدعية

ً
ات قّدمت ييش دين استئناف

ّ
ا من ضمن هذه الملف

ًّ
بالجريمة التي وقعت. في 35 ملف

إغالق هذه الملفات.

وردت في مرسوم الشرطة سّتة ُمسّوغات ُممكنة إلغالق ملف التحقيق. ومن واجب الشرطة إعالم المشتكي بأسباب إغالق ملف التحقيق المتعلق به. الشرطة اإلسرائيلّية، مرسوم القيادة القطرّية رقم 14.01.01،   6
معالجة الشكوى وملف التحقيق )بالعبرّية(، "س" 3ز)2()د( و5. تاريخ النشر: 1.8.1994.
ا.

ًّ
 أّن الشرطة لم تفحص عن المسّوغات من وراء إغالق 17 ملف

ّ
رغم جهود ييش دين، إال  7

https://www.police.gov.il/Doc/pkodotDoc/sug_2/140101_1.pdf
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غلقْت بُمسّوغ غياب المصلحة العاّمة.8  	
ُ
ا )%3( أ

ًّ
36 ملف

ان بسبب التقادم، وجرى نقل  	
ّ
غلقت ثالثة ملفات بُمسّوغ أّن المشتبه به غير مؤهل للمحاسبة الجنائّية9، وأغِلق ملف

ُ
غلقْت بُمسّوغات أخرى: أ

ُ
ات أ

ّ
6 ملف

 واحد لعناية سلطة أخرى. 
ّ

ملف

في يوم 18.12.2019، كان "ع.أ." )53 عاًما من قرية كيسان(، يرعى قطيعه في منطق رعي مجاورة لقريته. حضر إلى الموقع مستوطن إسرائيلّي وأمر 
ته في يده اليسرى 

ّ
"ع.أ." بترك المكان. وعند رفض "ع.أ." مغادرة المكان هّوش المستوطُن كالَبه الستة التي كانت معه. اعتدت الكالب على  "ع.أ." وعض

ا وجرحت عشرة خراف أخرى.
ً
ى وجروًحا. وإلى جانب ذلك، قتلت الكالب 15 خروف

ً
 أذ

ً
فة

ّ
ُمخل

"فاعل  بُمسّوغ  التحقيق   
ّ

ملف الشرطة  أغلقت   ،)31.12.2019 )يوم  بأسبوع،  ذلك  بعد  الخليل.  لدى شرطة  "ع.أ." شكوى  قّدم   24.12.2019 يوم  في 
 في تشرين الثاني/ أكتوبر 2020، أي بعد قرابة الّسنة 

ّ
 التحقيق إال

ّ
مجهول". ولم تسمح الشرطة اإلسرائيلّية لمنظمة ييش دين بتلقي نسخة عن ملف

على إغالق التحقيق. 

يّتضح من مواّد التحقيق أّن الشرطة لم تتخذ خالل أسبوع التحقيق سوى تدبير تحقيقّي واحد فقط: فحص كاميرات المراقبة في المنطقة التي جرى 
وثقها الكاميرات.

ُ
فيها االعتداء. وأفضى "التحقيق" إلى أّن االعتداء تّم في منطقة مفتوحة لم ت

 
ّ

وما زاد من إخفاق وتقصير الشرطة أّن "ع.أ." أدلى أمام المحققين باسم المشتبه به، والذي يعرفه من قبل من خالل التنكيالت واالعتداءات السابقة، إال
أّن الشرطة قّررت عدم محاولة العثور عليه واستدعائه للتحقيق.

 
ّ

 التحقيق. وحّتى بعد مرور سنة على تقديم االستئناف، فإّننا لم نتلق
ّ

ا على إغالق ملف
ً
في يوم 26.11.2020 قّدم طاقم ييش دين القانونّي استئناف

ا من الشرطة اإلسرائيلّية والنيابة.10 لآلن رّدً

تحت منذ عام 2005، وأّن معالجتها انتهت 
ُ
يشير تحليل مالبسات إغالق ملفات التحقيق إلى أّن الشرطة أخفقت بالتحقيق في %81 من الملفات التي ف

ا(.11 وتشير نسبة اإلخفاقات المرتفعة إلى وجود فشل ُبنيوّي متواصل لدى وكاالت تطبيق القانون في 
ً
ا من أصل 1,378 ملف

ً
بنتيجة معروفة )1,123 ملف

معالجتها للجريمة األيديولوجّية الموّجهة ضّد الفلسطينّيين بالضفة الغربّية.

 أّنها فشلت في العثور على 
ّ

دت وقوع جنايات إال
ّ
ة، األمر الذي ُيشير إلى أّن الشرطة أك

ّ
ا بُمسّوغ فاعل مجهول أو لعدم كفاية األدل

ً
وقد أجرى إغالق 1,088 ملف

 تحقيق بُمسّوغ غياب الذنب الجنائّي، 
ّ

غلق 35 ملف
ُ
مشتبهين بارتكابها، أو أّنها لم تنجح في بلورة ما يكفي من األدلة لتقديم المشتبهين إلى المحاكمة. وقد أ

ا 
ً
د. ووفق

َ
ة على ارتكاب الجريمة أو أّن التحقيق في شأنها لم ُيستنف

ّ
ولكن بعد فحص الملفات قّدمت ييش دين استئنافاٍت على إغالقها ألّنها رأت أّن ثمة أدل

ملْت هي األخرى ضمن ُمجمل الملفات التي انتهت بنتائج تشير إلى اإلخفاقات الحاصلة. 
ُ

لذلك فإّن هذه الملفات ش

جرى، مؤخًرا، تغيير االسم الرسمّي لهذا المسّوغ إلى "ُمجمل مالبسات المسألة غير مالئمة للمحاكمة". القانون الجنائّي }صيغة ُمدمجة{، 1982.  8
ا لمرسوم الشرطة، فإّن الحديث هنا عن حاالت ثبت فيها أّن المشتبه به أو المتهم ال يتحّمل المسؤولّية الجنائّية بسبب ُعمره )دون سّن الـ 12(، أو بسبب وضع صّحته النفسانّية. 

ً
وفق  9

ملف ييش دين 19/4598.  10
دِل بُمسّوغات إغالقها.

ُ
 أّن الشرطة اإلسرائيلّية لم ت

ّ
ا انتهت معالجتها إال

ًّ
ا انتهت معالجتها، استثنْينا 17 ملف

ً
من أصل 1,395 ملف  11
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5  |  نتائج المسارات القضائّية

رطّية، بل إلى ُمخَرجات ونتائج المسارات القضائّية التي جرت في الحاالت 
ُ

يختلف هذا الفصل عن سابقه بأّنه ال يتطّرق إلى نتائج وُمخَرجات التحقيقات الش
هام. من الهاّم بمكان أن نشير هنا إلى أّن المتضّررين الذين 

ّ
رطّية التي رصدتها ييش دين إلى تقديم لوائح ات

ُ
القليلة التي أفضت فيها التحقيقات الش

ا في هذه المسارات، إذ أّن الدولة -التي تمثلها أقسام االّدعاء الشرطّية أو نيابة الدولة- تقاضي مواطنين إسرائيلّيين ألحقوا 
ً
تمثلهم ييش دين ليسوا طرف

ة الغربّية.12 
ّ
األذى بفلسطينّيين في الضف

ّدمت في ملفات التحقيق التي كانت تحت رصد ييش دين منذ 2005. ومن بين هذه الملفات الـ 
ُ
هام ق

ّ
المعطيات التي سنوردها هنا تتطّرق إلى 116 الئحة ات

ا متبقًيا منها. وفي 8 حاالت علمت ييش دين أّن االجراءات 
ً
ات، وما تزال هذه المسارات جارية في 11 ملف

ّ
116 الجنائّية، انتهت االجراءات القضائّية في 105 ملف

ق بنتائج هذه االجراءات. أّما االجراءات القضائّية الـ 97 الُمتبقية فقد انتهت بنتائج معروفة لييش 
ّ
القضائّية انتهت لكّنها لم تتحّصل على أّي معلومات تتعل

دين، ما يسمح بعرض المعلومات المتوفرة عنها.

 المّتهمين )%14.5 من مجمل االجراءات القضائّية الناجزة(. 	
ّ

انتهى 14 إجراء باإلدانة الكاملة لكل

ا بإدانة المّتهمين ببنود اتهام  	
ًّ
انتهى 38 إجراء بإدانة ُجزئّية )%39.1 من االجراءات القضائّية الناجزة(. من بينها، انتهت االجراءات في 15 ملف

ا 
ًّ
عتها النيابة مع المّتهمين. وانتهى 23 ملف

ّ
فة من تلك التي ظهرت في لوائح االتهام األصلّية، وجرى ذلك في الغالب إثر إبرام صفقة اّدعاء وق

َّ
ُمخف

بإدانة جزء من المّتهمين فقط، أو بإدانة المتهمين بقسم من بنود االتهام التي ظهرت في لوائح االتهام األصلّية.

 أّنها امتنعت عن  	
ّ

ا، إال
ًّ
انتهى 17 إجراء بإقرار الذنب من دون تجريم، أي أّن المحكمة قضت بأنَّ المتهم ارتكب الجنحة أو الجنح المنسوبة إليه حق

ا )%17.5 من المسارات القضائّية الناجزة(. ومن بين هذه االجراءات ، كان المتهمون في 4 حاالت قاصرين. إدانته قانونّيً

ا،  يجدر بنا القول هنا إّن نسبة االجراءات القضائّية التي ترصدها ييش دين، والتي انتهت بإقرار ذنب المتهم مع االمتناع عن إدانته قانونّيً
أكبر بكثير من نسبة الملفات التي تنتهي بهذه النتيجة في محاكم الُصلح وفي المحاكم المركزّية في إسرائيل. فالمعطيات التي نشرتها 

يتمّتع المتضّرر من الجناية بحقوق ُمعّينة واردة في قانون المتضّررين.  12

ُمسّوغات إغالق ملفات التحقيق، 2005 – 2021

* ُقّدم استئناف على قرار إغالق الملف بُمسّوغ "غياب الذنب الجنائّي".
**ملفات ُأغلقت بُمسّوغات "غياب المصلحة العاّمة"، و"الفاعل غير مؤهل للعقاب"، و"سلطة أخرى ُمخّولة بالتحقيق في الحادثة"، و"التقادم".

مالبسات تشير إلى إخفاق في التحقيق

مسّوغات 
أخرى

42

 عدم كفاية
األدلة

267

فاعل مجهول

821

غياب الذنب 
الجنائّي

132*35

**

ُ

ُ
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نيابة الدولة تشير إلى أّن %5 فقط من ُمجمل الملفات الجنائّية التي عالجتها النيابة والتي انتهت مساراتها القضائّية في عام 2019، 
انتهت بإقرار الذنب من دون إدانة.13 

يهدف إنهاء االجراء القضائّي بإقرار ذنب المتهم من دون إدانته، إلى المساعدة في إعادة تأهيل المتهمين الذين ارتكبوا جنًحا خفيفة 
ا من دون سوابق جنائّية لديهم، والذين أن يؤّدي ُمجّرد اإلدانة إلى المّس بُسمعتهم الحسنة أو بأشغالهم.14 النسبة العالية لهذه  نسبّيً
ز جميعها في الجرائم األيديولوجّية التي 

ّ
ات ييش دين، التي تترك

ّ
الملفات التي انتهت بإقرار الذنب من دون إدانة في ضمن عّينة ملف

ارتكبها مواطنون إسرائيلّيون ضّد فلسطينّيين بالضفة الغربّية، تبعث برسالة تفيد بأّن جهاز تطبيق وإنفاذ القانون ال يرى في هذه الجرائم 
أمًرا جسيًما وفادًحا، األمر الذي ُيسهم في تعزيز الشعور بالحصانة لدى المجرمين.

انتهى 16 إجراًء بقيام سلطات اإلدعاء بإلغاء أو شطب لوائح االتهام، بعد تقديمها إلى المحكمة )%16.5 من اإلجراءات القضائّية التي انتهت(. 	

ا للمعطيات التي نشرتها نيابة الّدولة،  	
ً
انتهت 6 إجراءات بتبرئة المتهم أو المتهمين تبرئة كاملة )%6.2 من المسارات القضائّية الناجرة(. وفق

يّتضح أّن نتائج اإلجراءات القضائّية التي كانت ضمن عناية النيابة والتي انتهت في 2019، تمثلت بتبرئة المتهم.15

هام ُمعّدلة ضّد مّتهم واحد، وفي إجراء واحد ألغيت  	
ّ
قْت، وإجراء واحد انتهى بإدانة كاملة لالئحة ات

ّ
انتهت 6 إجراءات بنتائج أخرى: 3 إجراءات ُعل

هام ُمعّدلة.
ّ
اإلدانة، وفي إجراء إضافّي تقّررت إدانة جزئّية وإدانتان كاملتان في الئحة ات

قة بجنح 
ّ
 تحقيق كانت تحت رصد ومتابعة ييش دين والمتعل

ّ
ا فقط )%8( من أصل 1,395 ملف

ً
تلخيًصا، وحتى شهر حزيران/ يونيو 2021، نرى أّن 116 ملف

هام ضّد مشتبهين.
ّ
ة الغربّية، أّدْت في نهاية المطاف إلى تقديم الئحة ات

ّ
وجرائم ارتكبها مواطنون إسرائيلّيون ضّد فلسطينّيين في الضف

 معلومات تخّص نتائج اإلجراء القضائّي. ومن بين 97 إجراء انتهت ونتائجها معروفة، 
َّ

ا لم َينَتِه، وفي 8 ملفات أخرى انتهت لم نتلق ثّمة 11 إجراًء قضائّيً
ا( قضت 

ًّ
ا(. وفي %18 من اإلجراءات )17 ملف

ًّ
انتهت لوائح االتهام في %16 من هذه الملفات من دون أي نتيجة، بعد إلغاء أو شطب هذه الملفات )16 ملف

ّدمت في 
ُ
ا( التي ق

ًّ
 أّنها قّررت عدم إدانتهم بأفعالهم. ومن هنا نرى، أّن نحو نصف لوائح االتهام فقط )%53.6، 52 ملف

ّ
المحكمة بتذنيب المشتبهين إال

همين 
ّ
أعقاب شكوى قّدمها متضّرر فلسطينّي جراء جريمة ارتكبها ضّده مواطن إسرائيلّي في الضفة الغربّية، أفضت إلى إدانة )كاملة أو جزئّية( للمت

بارتكاب هذه الجرائم. 

تحت َجراء جرائم أيديولوجّية ارتكبها إسرائيلّيون ضّد فلسطينّيين في 
ُ
في المجمل، ومنذ عام 2005، نرى أّن نحو %3 فقط من ملفات التحقيق التي ف

 تحقيق رصدتها ييش دين وانتهت معالجتها(.
َّ

ا من أصل 1,395 ملف
ًّ
ة الغربّية، أفضت إلى اإلدانة )52 ملف

ّ
الضف

ُملخص عام 2019: نيابة الدولة )تشرين الثاني/ نوفمبر 2020(، ص 30.  13
أورن چزال-إيال، عنبال چلون وكيرن ڤينشل-مارچل، قسم البحوثات التابع للسلطة القضائّية وقسم بحوثات الجريمة والقضاء والمجتمع في جامعة حيفا، نسب اإلدانة والتبرئة في المسارات الجنائّية )أيار/ مايو   14
ق بالنسبة العامة للمسارات الجنائّية التي انتهت 

ّ
2012(، ص 11، 16. نذكر هنا أّن بحث چزال-إيال، چلون وڤينشل-مارچل ال يشتمل على ملفات القاصرين. وال تنشر دائرة اإلحصاء المركزّية معطيات حينّية تتعل

باإلقرار بالذنب من دون إدانة.
ُملخص عام 2019: نيابة الدولة )تشرين الثاني/ نوفمبر 2020(، ص 30.   15
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رطة
ّ

ة الغربّية: مقارنة بين معطيات الش
ّ
 6  |  تطبيق القانون في الضف

       ومعطيات ييش دين

ق بالجرائم األيديولوجّية التي ارتكبها مواطنون 
ّ
تحت في لواء "شاي" تتعل

ُ
رصدت منظمة ييش دين بين الّسنوات 2018 – 2020، )208( ملفات تحقيق ف

ا قيد التحقيق، ومن ضمن الملفات الـ 162 التي انتهى التحقيق 
ًّ
ة الغربّية. ومن ضمن هذه الملفات، ما يزال 37 ملف

ّ
إسرائيلّيون ضّد فلسطينّيين في الضف

غلقت وفق ُمسّوغات تشير 
ُ
ا )%86( أ

ً
 تحقيق منها من دون تقديم لوائح اتهام. زْد على ذلك أّن 139 ملف

ّ
فيها لسبب معروف،16 فإّن الشرطة أغلقت 151 ملف

تحت في هذه الفترة، والتي 
ُ
ل نحو %7 من ُمجمل ملفات التحقيق التي ف

ّ
شك

ُ
 11 الئحة اتهام، والتي ت

ّ
قّدم إال

ُ
إلى إخفاقات الشرطة.17 في هذه السنوات لم ت

انتهت معالجتها بنتيجة معروفة. 

ة الغربّية. وسعًيا لترسيم مالمح صورة أكبر وأشمل، تتوّجه 
ّ
 األحداث التي تقع في الضف

ّ
لها ال تشتمل على كل

ّ
حل

ُ
 أّن المعلومات التي تجمعها ييش دين وت

ّ
إال

ة الغربّية، وذلك من الجهة المسؤولة عن هذه 
ّ
ق بتطبيق القانون في الضف

ّ
 عاٍم، بغاية الحصول على معطيات تتعل

ّ
ييش دين إلى الشرطة اإلسرائيلّية كل

ا لقانون حرّية المعلومات )1998(. وُيمكن لرّد الشرطة اإلسرائيلّية أن يؤّدي إلى استكمال صورة الوضع الناجمة عن 
ً
المهّمة. وتجري مثل هذه التوّجهات وفق

تحليل المعطيات التي جمعتها ييش دين على مّر السنوات.

زت في "أعمال شغب 
ّ
تحت في لواء "شاي" بين 2018 – 2020، ترك

ُ
 تحقيق ف

ّ
يتضح من المعطيات التي أوردتها الشرطة اإلسرائيلّية لييش دين أّن 732 ملف

 تحقيق( من الفلسطينّيين، فيما لم يكونوا من الفلسطينّيين 
ّ

إسرائيلّية وجرائم قوموّية يهودّية".18 وكان المتضّررون في نصف هذه األعمال تقريًبا )369 ملف
 تحقيق(. وتتطّرق الملفات التي لم يكن المتضّررون منها من الفلسطينّيين، وبشكل خاّص، إلى جنح 

ّ
في النصف اآلخر تقريًبا من هذه الملفات )363 ملف

رتكبت ضّد قّوات األمن، والقليل منها يتطّرق إلى اإلخالل بأوامر إدارّية وإلحاق األذى بمواطنين إسرائيلّيين وبأجانب )ناشطين(.
ُ
ومخالفات ا

ّدمت 70 
ُ
ا ق ات(، لكن في الحاالت التي لم يكن المتضّرر فلسطينّيً

ّ
هام )%3 من ُمجمل الملف

ّ
ّدمْت 11 الئحة ات

ُ
ا، ق في الحاالت التي كان فيها المتضّرر فلسطينّيً

قّدم وكاالت القانون اإلسرائيلّية لوائَح اتهام ضّد إسرائيلّي ألحق األذى بأشخاص ليسوا فلسطينّيين في الضفة 
ُ
هام )%19(. أي أّن احتمال أن ت

ّ
الئحة ات

ة أضعاف من احتمال تقديم الئحة اتهام ضّد إسرائيلّي ألحق األذى بفلسطينّي.
ّ
الغربّية )أفراد قّوات األمن وآخرين(، أعلى بست

 أّن أسباب إغالق 9 ملفات أخرى لم ترد إلى ييش دين.
ّ

رغم الجهود التي بذلتها المنظمة، إال  16
ة".

ّ
ا أغلقْت بسبب "عدم كفاية األدل

ًّ
غلقْت بسبب "فاعل مجهول"، و25 ملف

ُ
 تحقيق أ

ّ
114 ملف  17

ا على طلب وفق قانون حرّية المعلومات، 6.5.2021. من ضابط قسم شكاوى الجمهور القطرّي إلى ييش دين، رّدً  18

نتائج اإلجراءات القضائّية في ملفات ييش دين، 2005 – 2021

14.5%
إدانة كاملة

39.1%
إدانة جزئّية

16.5%
إلغاء أو شطب الئحة االتهام

17.5%
تذنيب من دون إدانة

6.2%
تبرئة

6.2%
آخر

97
ا ناجز ا إجراًء قضائّيً
ًّ
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ا، باألخص في هذه الفترة التي يفيد  ا في الملفات التي كان المتضّرر فيها فلسطينّيً هام هي األكثر تدنّيً
ّ
ُيضاف إلى ذلك أّننا نتحّدث هنا عن نسبة لوائح ات

فيها الجهاز األمنّي بحصول ارتفاع ملحوظ على حجم الجرائم التي يرتكبها إسرائيلّيون ضّد فلسطينّيين بالضفة الغربّية.19 

ة. فجريمة يقترفها إسرائيلّي ضّد غير الفلسطينّي، أي ضّد أفراد 
ّ
وتشير المعطيات إلى وجود تعامل تمييزّي في عمل سلطات القانون في األراضي الُمحتل

ه ضّد فلسطينّيين، فإّن جهاز تطبيق  هام؛ أّما فيما يخّص العنف الُموجَّ
ّ
قّوات األمن وآخرين، تؤّدي إلى إجراء تحقيق حقيقّي لدى الشرطة وإلى تقديم لوائح ات

 للمحاكمة. 
َ
 ما ُيقال- بشكل ُمهمل، وال ُيقّدم الجناة

ّ
وإنفاذ القانون يعمل -كأقل

ان غير 
ّ
إّن غياب تطبيق القانون والردع في وجه الجرائم األيديولوجّية التي يرتكبها إسرائيلّيون ضّد فلسطينّيين، يسمح بارتكاب جرائم إضافّية تجاه ُسك

بطل أّي إمكانية ردع ضّد الُمجرمين، وتشير إلى أّن إسرائيل 
ُ
محمّيين. وُيضاف إلى ذلك أّن سياسة تطبيق القانون التي تنتهجها إسرائيل ضّد المستوطنين، ت

شريكة في العنف الموّجه ضّد الفلسطينّيين وهي مسؤولة عنه.

"ييش دين" هي مؤّسسة تعتمد غالبّية مصادر تمويلها على مصادر مؤّسساتية من دول أجنبّية. قائمة المتبّرعين لنا ترد بالتفصيل في موقع مسّجل الجمعّيات وفي موقعنا على اإلنترنت. نحن نفخر بأّننا ممّولون من 
ا، وتسهم في تعزيز مكانة حقوق اإلنسان. ا داخلّيً دول تؤمن مثلنا بأّن االحتالل ليس شأّنا إسرائيلّيً

يانيـڤ كوڤوڤتش، "ارتفاع ملحوظ في حجم جرائم اليهود ضّد فلسطينّيين بالضفة"، هآرتس، 3.10.2021.  19
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