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يش دين  منظـمـــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنـســان 

ورقة معطيات – أكتوبر/تشرين األّول 2015

تطبيق القانون على مواطنين
إسرائيليين في الضفة الغربية  

بيانات متابعة جمعتها يش دين 2015-2005

ا لبيانات يش دين: 
ً
وفق

تفشـل الشـرطة فـي التحقيـق فـي 84.9 بالمائـة مـن ملفـات الشـكاوى حـول اإلجـرام األيديولوجـي الـذي يقـوم بـه مواطنـون   •
م خالل السـنوات العشـر األخيرة سـوى 75 الئحـة اتهام ضد  إسـرائيليون ضـد فلسـطينيين فـي الضفـة الغربية حيث لم تقدَّ

إسـرائيليين بتهمـة االعتـداء علـى فلسـطينيين أو ممتلكاتهـم. 

ولم تسـفر إاّل 6 شـكاوى من ضمن 260 شـكوى تم رفعها حول عمليات إتالف أشـجار للفلسـطينيين عن تقديم لوائح اتهام   •
انتهـت بـدون إدانـة واحدة. 

ومنـذ أغسـطس/آب 2014 تضاعـف عـدد األحداث اإلجرامية المدفوعـة أيديولوجًيا التي يرتكبها إسـرائيليون داخل المناطق   •
العمرانيـة للتجمعات السـكنية الفلسـطينية.

خلفية عامة وأنواع الجرائم
كمـا فـي كل عـام تنشـر منظمـة يـش ديـن ورقـة بيانـات تحتـوي علـى معطيـات محدثـة لنتائـج تحقيقـات تجـرى فـي لـواء يهـودا والسـامرة التابع 

لشـرطة إسـرائيل حـول جرائـم يرتكبهـا مواطنـون إسـرائيليون ضـد فلسـطينيين وممتلكاتهـم فـي الضفـة الغربيـة.

مشـروع فـرض القانـون الـذي بـادرت إليـه منظمـة يـش ديـن – تشـكل المتابعـة المسـتمرة إلجـراءات التحقيـق ونتائجـه نـواة المشـروع الطويـل 
األمـد الـذي يهـدف إلـى تعزيـز إجـراءات تطبيـق القانـون علـى مواطنيـن إسـرائيليين مـن مسـتوطنين وغيرهـم والضالعيـن فـي االعتـداء علـى 
ـا مـن المبـدأ القائـل بوجـوب تحمـل إسـرائيل المسـؤولية األخالقيـة عـن حماية سـكان المناطـق المحتلة 

ً
الفلسـطينيين وممتلكاتهـم وذلـك انطالق

ـا مـن هـذه المبـدأ يقـوم أعضاء المنظمـة بتوثيق أحداث يعتـدي خاللها مواطنون إسـرائيليون على فلسـطينيين من 
ً
الخاضعـة لسـيطرتها، وانطالق

شـكان الضفـة الغربيـة ويسـاعدون ضحايـا الجريمـة فـي تقديـم شـكوى لـدى الشـرطة إذا أبـدى هـؤالء رعبتهـم فـي ذلـك. 

يتابـع الطاقـم القانونـي فـي )يـش ديـن( التحقيق الشـرطي بعد فتحـه ويرصد كيفية تقّدمـه ونتائجه حتى انتهـاء اإلجراءات القضائيـة وفي حالة 
إغـالق ملـف التحقيـق بـدون تقديـم الئحـة اتهـام ضـد مشـتبه فيهم بارتـكاب الفعلة ينظـر الطاقم القانونـي في مـواد التحقيق وإذا اعتقـد أفراده 
بـأن التحقيـق لـم يكتمـل أو أّنـه كان يمكـن تقديـم الئحـة اتهـام في الملف اسـتناًدا إلـى األدلة يقومـون برفع اعتراض علـى إغالقـه.1  باإلضافة إلى 

ذلـك تعمـل منظمـة يـش ديـن علـى توثيق أحـداث اختار الضحايا الفلسـطينيون عدم تقديم شـكوى بشـأنها إلى الشـرطة.

متابعـة يـش ديـن: خـالل السـنوات العشـر األخيـرة أي بيـن 2005 و20152 قامـت يـش ديـن بمتابعة نتائـج التحقيق فـي 1104 ملفـات إجرام ذات 
خلفيـة أيديلوجيـة تـم فتحهـا لـدى وحـدات المناطـق المختلفـة التابعـة للـواء يهـودا والسـامرة الشـرطي وهـي الخليـل والسـامرة ومخفـر بنياميـن 

وقسـم جرائـم التطـرف القومـي المنبثـق عـن الوحـدة المركزيـة فـي هـذا اللـواء عقب شـكاوى تقـّدم بها فلسـطينيون.

ا ما زالت قيد مراحل مختلفة من التحري والنظر والتحقيق فيها.
ً
72 ملف

ولم ترد الشرطة على استفسار يش دين حول 6 ملفات أخرى.

تنــص المــادة 64 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى »جــواز اعتــراض المشــتكي علــى قــرار عــدم إجــراء تحقيــق أو التقديــم للمحاكمــة بســبب عــدم   1
ــا بإغــالق الملــف 

ً
وجــود مصلحــة عامــة أو عــدم وجــود مــا يكفــي مــن األدلــة أو القــرار بعــدم وجــود تهمــة« كمــا وينــص القانــون علــى إمهــال مشــتك اســتلم بالغ

30 يوًمــا لالعتــراض عليــه مــن موعــد اســتالم هــذا البــالغ.  
كافة البيانات الواردة في هذه الورقة محدثة في تاريخ 10.8.2015  2

أ
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يش دين  منظـمـــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنـســان 

حالة الملفات المنتهي التحقيق فيها 2005 - 2015                 
ا )أي 91,6 بالمائة( من الملفات تم إغالقها بعد التحقيق بدون تقديم الئحة اتهام ضد متهمين.

ً
940 ملف

75 ملف تحقيق )أي 7,3 بالمائة( تم فتحها حتى اآلن أسفرت عن تقديم الئحة اتهام.
ر مستندات مكتوبة لدى يش دين تؤكد تقديم شكوى. 

ّ
ا ضاعت لدى شرطة لواء يهودا والسامرة ولم يتم التحقيق فيها أبًدا علًما بتوف

ً
11 ملف

اإلجرام األيديولوجي: يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم

أصبحـت أحـداث يعتـدي فيهـا مواطنـون إسـرائيليون علـى فلسـطينيين وممتلكاتهـم ظاهـرة شـائعة فـي كافـة أنحـاء الضفـة الغربيـة منـذ بداية 
انطـالق المشـروع االسـتيطاني وتتمّيـز بنمـط متكـرر حيـث تقـع عـادة داخـل األراضـي الزراعيـة الفلسـطينية أو علـى مشـارف  القرى بهـدف إرهاب 
الفلسـطينيين وخلـق تهديـد رادع يمنعهـم مـن فالحـة أراضيهم وتنطلق هذه األعمال بدافع اسـتراتيجية مدروسـة تقصد تهجير الفلسـطينيين 

مـن ارضهـم وتقليص المسـاحة المعيشـية لهم.    

توزيع ملفات التحقيق حسب نوع الجريمة 2005 - 2015

االعتـداء علـى الممتلـكات: يتنـاول 508 )46 بالمائـة( مـن الملفات شـكاوى فلسـطينيين حـول تعّرض ممتلكاتهـم لإلضرار حيث يشـمل التحقيق 
فـي هـذه الملفـات جرائـم إلضـرام النـار والسـرقة واالعتـداء على الممتلـكات وقطع األشـجار وغيرها مـن المزروعات وسـرقة المحاصيـل الزراعية الخ.

العنـف: تخـص 380 مـن الملفـات )34.4 بالمائـة( شـبهات حـول جرائـم عنـف يرتكبها مواطنون إسـرائيليون ضد فلسـطينيين في الضفـة الغربية 
وممـا تشـمله أحـداث العنـف هـذه إطـالق النـار والضرب وألقاء الحجـارة واالعتداء باسـتخدام الهـراوات والسـكاكين أو القضبـان الحديدية والدهس 

والتهديـد باالعتداء.

االسـتيالء علـى أراض فلسـطينية: 160 مـن الملفـات )14.5 بالمائـة( تـم فتحهـا عقـب حصـول شـكاوى تخـص محـاوالت يقـوم بهـا إسـرائيليون 
لالسـتيالء علـى أراض فلسـطينية مـن خـالل تسـييجها أو فالحتهـا ونصب المبانـي كالبيوت المتنقلـة أو الدفيئات على األرض وطرد الفلسـطينيين 

مـن قطـع أرضهـم ومنعهـم مـن الوصـول إلـى أراضيهـم والتعدي علـى األمـالك وغيرها.

جرائـم أخـرى: 56 مـن الملفـات )5.1 بالمائـة( تخـص جرائـم أخـرى وتشـمل قتـل الحيوانـات وتدنيـس المسـاجد والمقابـر وتسـريب ميـاه الصـرف 
الصحـي فـي األراضـي الزراعيـة الفلسـطينية ورمـي النفايـات فـي أراض فلسـطينية.

تقرر اغالق الملف في نهاية التحقيق

قدمت الئحة اتهام

ضاعت لدى شرطة إسرائيل

940

75

11

حالة ملفات التحقيق التي انتهت معالجتها, 2015-2005
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يش دين  منظـمـــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنـســان 

ب

عينـة إحصائيـة لــ )يـش ديـن(: تنتهـج شـرطة لـواء يهـودا والسـامرة وغيرهـا مـن الجهـات الرسـمية األخـرى سياسـة تقـول باالمتنـاع عـن نشـر 
معطيـات حـول عـدد األحـداث التـي يشـتبه فيهـا باعتـداء مواطنيـن إسـرائيليين علـى فلسـطينيين وممتلكاتهم في الضفـة الغربية وحـول نتائج 
ـر لديها تقسـيم دقيق ألحـداث العنف هذه.3 ال تعـّد متابعة يش ديـن لمجريات 

ّ
التحقيـق معهـم، هـذا مـع العلـم بـأن بعض أقسـام الشـرطة يتوف

التحقيـق الشـرطية تلخيًصـا للنتائـج فـي مثـل هـذه األحـداث بل هي عبارة عـن عّينات متراكمة وواسـعة النطـاق لنتائج تحقيقات الشـرطة الجارية 
فـي لـواء يهـودا والسـامرة وباالعتمـاد علـى ملفـات تقـوم يـش ديـن بمواكبتها قضائًيـا وتتابـع نتائج التحقيق بشـأنها.

تجـدر اإلشـارة إلـى أن البيانـات المتضمنـة فـي العينـة تخـص تحقيقـات تتمتـع فيهـا جهـات تطبيـق القانـون بمسـاعدة وثيقـة ومسـتمرة من طاقـم يش دين 
قيـن وأصحـاب الشـكاوى الفلسـطينيين بحيث يسـاعد هذا الطاقم فـي أحيان عديـدة على تقـّدم التحقيق 

ّ
الـذي يشـكل عامـل وسـاطة وحلقـة وصـل بيـن المحق

ـب إليه األمر مـن الجهات المسـؤولة عن التحقيق واالدعـاء التي تتعامل مع الشـكاوى.
َ
عبـر تقديـم الشـهود والمسـتندات لوحـدات التحقيـق الشـرطية كلمـا يطل

كمـا ويذكـر أن قـدرة الفلسـطينيين علـى تقديـم شـكوى لـدى شـرطة إسـرائيل بـدون مسـاعدة مسـتمرة علـى تقديـم شـكوى مـن قبـل منظمـات 
إسـرائيلية وفـي مقدمتهـا منظمـات حقـوق إنسـان تعـّد مهمـة شـبه مسـتحيلة.                         

نتائج التحقيق: التقاعس في التحقيق وعدم مهنية الشرطة في لواء يهودا والسامرة.

ا إلى اسـتمرار فشـل الشـرطة المتراكم في لواء يهودا والسـامرة فـي التحقيق 
ً

كمـا فـي كل عـام تشـير بيانـات المتابعـة لــ يـش دين هذا العام أيض
فـي جرائـم يرتكبهـا مواطنـون إسـرائيليون ضـد فلسـطينيين وممتلكاتهم، ولم يسـهم إنشـاء قسـم محاربة اإلجـرام القومي المتطـرف في الوحدة 
المركزيـة التابعـة لشـرطة لـواء يهـودا والسـامرة بدايـة عـام 2013 في إحداث تحسـن أًيـا كان على نتائـج التحقيق فـي أعمال اإلجـرام األيديولوجي 

هذه التي تسـتهدف الفلسـطينيين.

أسباب إغالق الملفات: الفشل في العثور على المجرمين

ا أن جـزء كبيًرا مـن هذه الجرائـم يقع في 
ً
فيمـا تتنـاول ملفـات التحقيـق التـي تتابعهـا يـش ديـن جرائـم ذات نمـط واضـح ومعـروف وسنفّسـر الحق

ة ضدهم.
ّ
بـؤر احتـكاك معروفـة، إال أن الشـرطة تظهـر التخـاذل المسـتمر فيمـا يخص العثـور علـى المجرمين وجمـع األدل

أسباب إغالق ملفات التحقيق 2005 - 20154

د 
ّ
ـا تـم إغالقهـا لسـبب »مجـرم غيـر معروف« األمر الذي يدل على فشـل الشـرطة في العثور على المشـتبه فيهم بارتـكاب الجرائم رغم التأك

ً
624 ملف

كبـت، علـى سـبيل المثـال ال الحصـر قامـت الشـرطة في الخليـل ولهذا السـبب بالذات بإغـالق ملف تحقيق فـي جريمة 
ُ
مـن أن جريمـة جنائيـة قـد ارت

3   إعــالن عــن المدعــى عليهــا أي دولــة إســرائيل فــي ملــف مدنــي 13-03-23879 فــي محكمــة الصلــح فــي القــدس، محمــود عــوض ضــد دولــة إســرائيل مــن يــوم 
ــا لملفــات مظاهــر اإلخــالل بالنظــام التــي يرتكبهــا مواطنــون إســرائيليون فــي قضــاء الخليــل بيــن العاميــن 2007 – 2011.

ً
5.10.2014 ويقــّدم تفصيــاًل دقيق

ا ألسباب اإلغالق الرسمية للشرطة، راجع المادة 2 من أمر شرطة إسرائيل للمفتش العام، 14.01.1950، تم إحداثه في 19.6.2011. 
ً
4   وفق

 46.0%
االعتداء على 
الممتلكات

 5.1%
آخر

 34.4%
العنف

 14.5%
االستيالء على أراض

توزيع ملفات التحقيق حسب نوع الجريمة, 2015-2005
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اعتـداء علـى حقـل ألحـد سـكان قريـة التوانـي جنـوب جبـل الخليـل علـى يـد سـكان القطـة االسـتيطانية العشـوائية )حفات ماعـون(، وقد تـم إغالق 
الملـف رغـم الظهـور الواضـح للمشـتبه فيهـم فـي أفـالم الفيديـو القصيرة وبـدون محاولة الشـرطة العثـور عليهـم أو مطالبتها غيرهم من المشـتبه 

فيهـم الذيـن تـم التحقيـق معهـم بعـد مـرور عام ونصف عـام على وقـوع الجريمـة بتقديم الدفـع بالغيبة5.

208 ملفـات تـم إغالقهـا لسـبب »عـدم كفايـة األدلـة« ممـا يـدل علـى أن جريمـة قـد ارتكبـت فعـاًل ولكن التحقيق الشـرطي فشـل في جمـع ووضع ما 
يكفـي مـن األدلـة للسـماح بتقديـم مشـتبه فيهم تم العثـور عليهـم للعدالة.

ـا تـم إغالقهـا لسـبب »عـدم وجـود تهمـة جنائيـة مـا يعنـي أن الشـرطة اسـتنتجت أّنـه لـم ترتكـب أي جريمـة أو أن المشـتبه فيـه الـذي عثـر 
ً
82 ملف

ـا مـن هـذه الملفـات العتقادهـا بأن قـرار إغالقها لهـذا السـبب غير معقـول ومن هنا 
ً
ـا علـى 26 ملف

ً
عليـه ال عالقـة لـه بهـا. وقّدمـت يـش ديـن اعتراض

تعتبـر يـش ديـن أن التحقيـق فـي هـذه الملفات قد فشـل.

ا تم إغالقها لسبب »عدم وجود مصلحة عامة« 
ً
20 ملف

2 ملفان تم إغالقهما لسبب »المجرم غير مسؤول قانونًيا«.6 

ملف واحد تم إغالقه لسبب أن سلطة أخرى مخّولة بالتحقيق في الحادث.

وامتنعت شرطة لواء يهودا والسامرة عن تقديم سبب إغالق ثالثة ملفات أخرى ل يش دين.         

ـل فشـل التحقيـق الشـرطي بالملفـات التـي يتـم إغالقهـا ألسـباب »مجـرم غيـر معـروف« و«عـدم كفايـة األدلـة« والملفـات التـي 
ّ
بالنسـبة لنـا يتمث

ـا علـى إغالقهـا لسـبب »عـدم وجـود تهمة جنائيـة« والملفـات التي ضاعت لدى شـرطة لواء يهـودا والسـامرة وتتوفر 
ً

قّدمـت فيهـا يـش ديـن اعتراض
ـا لـم يتـم التحقيـق فيها أبـًدا(، ومن هنا فإن فشـل التحقيقات الشـرطية في ملفـات اإلجرام 

ً
لدينـا وثائـق تثبـت تقديـم االعتـراض فيهـا )11 ملف

ـا مـن ضمـن 1104 ملـف تـم االنتهـاء مـن معالجتها.
ً
اإليديولوجـي تبلـغ نسـبته 84.9 بالمائـة أي 869 ملف

 علـى فشـل التحقيـق 
ّ

ويشـير التوزيـع حسـب نـوع الجرائـم إلـى إغـالق 90.5 بالمائـة مـن ملفـات التحقيـق فـي جرائـم الممتلـكات فـي ظـروف تـدل
ومثلهـا 80 بالمائـة مـن ملفـات جرائـم عنـف و76 بالمائـة مـن ملفـات االسـتيالء علـى األراضـي.

رســالة المحاميتيــن )نوعــا عمرامــي( و)ميخــال بسوفســكي( مــن الطاقــم القانونــي فــي يــش ديــن إلــى د. المحامــي )يانيــف واكــي( مديــر قســم االعتراضــات فــي النيابــة   5
العامــة حــول اعتــراض علــى قــرار إعــادة إغــالق ملــف جنائــي الفيــن 129067/13 )جنائــي الفيــن 6-1126/2013(، ملــف يــش ديــن 2850/13( مــن يــوم 2.7.2015.  

6  ينــّص أمــر شــرطة إســرائيل للمفتــش العــام حــول التحقيــق فــي الجرائــم، 14.1.2015 وتــم إحداثــه فــي 20.11.2015 علــى وجــوب التعامــل مــع قاصــر غيــر 
مســؤول قانونًيــا والمشــتبه فيــه بارتــكاب جريمــة علــى أنــه شــاهد، مــع حظــر اعتقالــه وفتــح ملــف جنائــي.

علل اغالق ملفات التحقيق, 2015-2005

انعدام مصلحة 
الجمهور

20

المشتبه فيه 
غير مسؤول 

قانونًيا

2

قيد المعالجة 
لدى سلطة 

أخرى

1

ظروف تدل على فشل التحقيق 

* تم تقديم استئناف بخصوص قرار اغالق الملف

 ضاعت ولم 
ً

11 ملف
يتم التحقيق فيها أبدا

فشل

مجرم غير 
معروف

624

فشل

عدم وجود 
تهمة جنائية

208

فشل

عدم وجود 
مصلحة عامة

82
25*
فشل
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ج

نشـرت يـش ديـن مؤخـًرا تقريرهـا المعنـون االلتفـاف علـى القانـون – فشـل تطبيـق القانـون علـى مواطنيـن إسـرائيليين فـي الضفـة الغربيـة 
د مسـرح الحـادث وجمع األدلة ومـروًرا بأخذ اإلفادات 

ّ
)مايو/أيـار 2015( ويرسـم خارطـة ألوجـه الفشـل والتقصيـر خـالل كافة مراحل التحقيق بًدا بتفق

والتعـّرف علـى المشـتبه فيهـم والعثـور عليهـم والتحقيـق معهـم وانتهـاء بتحليـل األدلـة والقـرار مـا إذا كانـت كافيـة لتقديـم الئحـة اتهـام. 
ا إلى 

ً
واسـتنتج هـذا البحـث إلـى أن فشـل التحقيقـات يعـود إلـى عـدم اتخاذ إجـراءات تحقيق أساسـية والتقصير المسـتمر الـذي يرتقـي أحيان

حـد اإلهمـال اإلجرامي.

ا من الملفات التي انتهت معالجتها )أي 7.3 بالمائة من ملفات التحقيق( إلى تقديم الئحة اتهام.          
ً
ولم يؤِد سوى 75 ملف

          

عدم الثقة بالشرطة: الفلسطينيون غير معنيين بتقديم شكوى لدى الشرطة.

 إن الفشـل المتراكـم والمسـتمر لشـرطة يهـودا والسـامرة المتمثـل بالتحقيـق فـي شـكاوى الفلسـطينيين يزيـد بـدوره الشـعور بعـدم الثقـة لـدى 
ضحايـا الجرائـم الفلسـطينيين تجـاه سـلطات فـرض القانـون اإلسـرائيلية وبالتالـي عـدم اسـتعدادهم لتقديـم شـكاوى للشـرطة حـول أحـداث 
يعتـدي فيهـا مواطنـون إسـرائيليون علـى فلسـطينيين أو ممتلكاتهـم رغـم المسـاعدة التـي تعرضها عليهم يش دين سـواء في تقديم الشـكوى 
قـي الشـرطة ومسـؤولي النيابـة باإلضافـة إلى تقديـم اعتراض في حـاالت اإلهمال 

ّ
أو تقديـم مسـتندات وغيرهـا مـن مكونـات توثيـق الجريمـة لمحق

فـي التحقيـق وعـدم تقديـم الئحـة اتهام.

منـذ بدايـة 2013 وحتـى أغسـطس/آب 2015 قامـت يش دين بتوثيق 377 حادث إجرام أيديولوجي يشـتبه بان مواطنين إسـرائيليين اعتدوا فيها 
علـى فلسـطينيين وممتلكاتهـم حيـث قـّدم ضحايـا الجريمـة فـي 219 منهـا )58 بالمائـة( شـكوى إلـى الشـرطة بعضهـم بصـورة مسـتقلة، أّمـا فـي 
102 حـادث )27 بالمائـة( أوضـح ضحايـا الجريمـة لطاقـم يـش ديـن بأنهـم غيـر معنييـن بتقديم شـكوى لـدى الشـرطة، وتواصل يش ديـن متابعة 

هـذا الرقم المثيـر للقلق.

عندما سـئل ضحايا الجريمة الفلسـطينيين عن سـبب عدم تقديمهم شـكوى أجاب 41 منهم )40 بالمائة( قائلين إنهم ال يصدقون بأن السـلطات 
اإلسـرائيلية قـادرة علـى المسـاعدة فـي التحقيـق فـي شـكواهم، واعتمـد 13 منهم فـي هذا الجـواب على تجربتهم من فشـل التحقيق في شـكاوى 
سـابقة كانـوا قـد قّدموهـا، أو أن الشـكاوى التـي قّدموهـا لـم تجلـب لهـم إاّل اإلهانـة والمزيـد من الضـرر، وأعرب 17 فلسـطينًيا آخر عن خشـيتهم من 
أن التعـرض للمسـاس أّمـا مـن خـالل منـع الحصـول علـى تصريـح بالعمـل أو التنكيل من مسـؤول التنسـيق األمني العسـكري أو تصعيـد العنف من 
ـا آخـر )10.7 بالمائـة( أخـذت يـش ديـن إفـادات كانـت الشـرطة حاضـرة في 

ً
ان اإلسـرائيليين فـي المسـتوطنة المجـاورة، وفـي 11 حادث

ّ
جانـب السـك

مسـرح الجريمـة وأخـذت اإلفـادات، ولكـن فيمـا بعـد اتضـح لطاقـم يش دين بأنه لـم يتم فتح تحقيـق لعدم رغبة ضحايـا الجريمة في إهـدار وقتهم 
بعـد أن اتضـح بـأن الشـرطة تخاذلت فـي أداء واجبها.   

موقع الجرائم: مضاعفة عدد األحداث داخل التجمعات السكنية الفلسطينية.

إن فشـل التحقيـق لشـرطة يهـودا والسـامرة فـي جرائـم يرتكبهـا مواطنـون إسـرائيليون ضـد فلسـطينيين وممتلكاتهـم يسـاهم فـي زيـادة جـرأة 
المعتديـن للتصـرف داخـل التجمعـات السـكنية الفلسـطينية وداخل بيوت الفلسـطينيين وسـاحاتها، منـذ بداية 2013 حتى أغسـطس/آب 2014 
قامـت يـش ديـن بتوثيـق 45 حـادث إجـرام أيديولوجـي فـي تخـوم التجمعـات السـكنية الفلسـطينية، ومـن أغسـطس/آب 2014 حتـى أغسـطس/
ل 23.6 

ّ
ا )تشـك

ً
آب 2015 قامـت بتوثيـق 44 حـادث إجـرام أيديولوجـي آخـر فـي تخـوم التجمعات السـكنية الفلسـطينية، أو بكلمـات أخرى 89 حادث

قـة إجمـااًل منـذ بدايـة عـام 2013 وحتـى أغسـطس/آب 2015 وقعـت داخـل المنطقـة العمرانيـة للقـرى 
ّ
بالمائـة( مـن مجمـوع األحـداث الــ 377 الموث

الفلسـطينية إذ تضاعـف خـالل عـام واحـد عـدد أحـداث اإلجـرام األيديولوجـي المرتكبـة داخـل التجمعات السـكنية الفلسـطينية.

تنطـوي أحـداث اإلجـرام األيديولوجـي المرتكبـة داخـل التجمعـات السـكنية الفلسـطينية على أثر بعيـد المدى بالنسـبة لضحايا الجريمة أنفسـهم 
ـا والذين يشـعرون بأن 

ً
بحيـث تمـس باألمـن الشـخصي للكثيريـن أي ليـس فقـط ضحايـا األمـن أنفسـهم بـل الجيـران وأفـراد العائلة الموّسـعة أيض

ال حـول وال قـوة لهـم، كمـا وتزيـد مظاهـر العنـف الشـعور بعـدم األمـان لـدى النسـاء واألطفـال الذيـن يبقون وحدهـم في البيـت أحياًنا، وتشـير هذه 
ـا إلـى الغيـاب التـام للـردع مـن جانـب شـرطة لـواء يهودا والسـامرة وغيرهـا من سـلطات فرض القانـون اإلسـرائيلية أي الجيـش وجهاز 

ً
الجرائـم أيض

األمـن العـام )الشـاباك( ذلـك أن المجرميـن وبغيـة ارتـكاب مآربهـم يقتحمـون التجمعـات السـكنية الفلسـطينية عن وعـي ودراية بهـدف واضح أال 
وهـو إحـداث األذى واإلضـرار، ومـن أبـرز األمثلـة علـى هـذه األحـداث إضـرام النـار فـي بيـت عائلة الدوابشـة في قريـة دومـا فـي 30.7.2015 وقد أودى 

ـا بحيـاة والديه 7 
ً
بحيـاة رضيـع يبلـغ عاًمـا ونصـف عام والحق

ــاع اإلســرائيلي: هــذا إرهــاب  ــس«، جيــش الدف ــزل فلســطيني قــرب نابل ــع فلســطيني مــن جــراء إضــرام من ــي كوهيــن(، »مقتــل رضي )جاكــي حوجــي( و)عيل  7
يهــودي«، صحيفــة هآرتــس، 31.7.2015  
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إتالف أشجار الفلسطينيين: أعلى نسبة فشل في التحقيقات – 95.6 بالمائةد

يعـّد إتـالف األشـجار التابعـة للفلسـطينيين وبشـكل خاص أشـجار الزيتون أحد مظاهـر العنف األيديولوجي الذي تفشـل في التعامل معه شـرطة 
لـواء يهـودا والسـامرة فشـاًل شـبه كامـل، فقـد قامـت يش دين بيـن عام 2005 وحتـى أغسـطس/آب 2015 بتوثيق 260 حـادث إضرار باألشـجار أّدت 
ا في هـذا المجال فيما يسـتمر تعامل الشـرطة مع 

ًّ
إلـى فتـح تحقيـق لـدى شـرطة يهـودا والسـامرة وقـد انتهـى حتـى اآلن التعامل مـع نحـو 250 ملف

الملفات العشـر المتبقية.8 

أسباب إغالق ملفات تخص اإلضرار باألشجار 2015-2005

ا بالتتابع(.
ً
ا و24 ملف

ً
ا تم إغالقها لسببي »مجرم غير معروف« و«عدم كفاية األدلة« )212 ملف

ً
236 ملف

ا على أحد هذه الملفات.
ً

5 ملفات تم إغالقها لسبب »عدم وجود تهمة جنائية« وقّدمت يش دين اعتراض

ملف واحد تم إغالقه لسبب عدم وجود مصلحة عامة

ملفان آخران ضاعا 

ا )95.6 بالمائة( ما يعّد أعلى نسبة.
ً
فشل التحقيق للشرطة في هذه الجرائم يبلغ إجمااًل 239 ملف

تـم تقديـم لوائـح اتهـام فـي سـتة ملفـات فقـط ولكـن اثنيـن منها كانتا تشـتمالن على تهم بشـبهة االعتداء والشـروع فـي اإليـذاء باإلضافة إلى 
تهـم اإلضـرار باألشـجار، ولـم تنتـه اإلجـراءات القضائيـة إاّل فـي ملفيـن حيـث انتهـت بـدون اإلدانـة فـي كليهما األحـد مع إقـرار التهمة ولكـن بدون 
ـد مـن الدفـع بالغيبـة للمتهـم9، وال تـزال اإلجـراءات 

ّ
لـت التحقيـق الشـرطي ومنهـا عـدم التأك

ّ
إدانـة واآلخـر بالتبرئـة نظـًرا ألوجـه التقصيـر التـي تخل

القضائيـة مسـتمرة فـي أربعة ملفـات أخرى.

ان الضفـة 
ّ
يمـس اإلضـرار باألشـجار مًسـا مباشـًرا بالرفاهيـة االقتصاديـة للفلسـطينيين علًمـا أن الزراعـة تعـد مصـدر رزق أساسـًيا لمعظـم سـك

الغربيـة وال سـيما فـرع الزيتـون الـذي يعتبـر مصـدًرا موسـمًيا لالرتـزاق والعمـل، وينطـوي فـرع الزيتـون إصافـة إلـى كونـه إحـدى السـمات الممّيـزة 

ال يشــمل عشــرات األحــداث األخــرى مــن إتــالف المحاصيــل وقطــف الزيتــون وســرقة المحاصيــل واقتــالع أشــتال الفاكهــة والخضــروات وتدميرهــا وإلحــاق   8
األضــرار بالدفيئــات أو إضــرام النــار بقطــع األراضــي الزراعيــة بــدون وجــود إشــارة واضحــة علــى أن األمــر ينــّم عــن إضــرام النــار العمــد. 

9  النطق بالحكم في ملف جنائي 1234/07 في محكمة الصلح في القدس الخاص في قضية ،  بتاريخ 18.5.2011. 

أسباب إغالق ملفات التحقيق, إتالف األشجار, 2015-2005
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يش دين  منظـمـــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنـســان 

ا للتـراث الثقافي 
ً
ا لصمود الفلسـطينيين في أرضهـم ونضالهم ضد التهجيـر ورمز

ً
للمنظـر الطبيعـي الفلسـطيني علـى أهميـة وطنيـة باعتبـاره رمـز

ل زيـت الزيتـون الـذي يتـم تحزينـه وحفظـه مـادة خامـة في صناعـة الصابـون والمراهم الطبية فيما يسـتخدم خشـب الشـجرة 
ّ
الفلسـطيني، ويشـك

فـي صناعـة عناصـر الزينـة ولـوازم الخياطـة والحياكـة.

ـا على إغـالق ملف حـول قطع نحـو 60 شـجرة زيتون في 
ً

ـد علـى إهمـال الشـرطة فـي هـذا السـياق هـو ملـف قّدمـت فيـه يش ديـن اعتراض
ّ
مثـال يؤك

ـن ضحيـة الجريمـة خـالل إفادتـه لـدى الشـرطة مـن التعـّرف علـى صـور ثالثـة مشـتبه 
ّ
أراضـي قريـة راس كركـر فـي أبريل/نيسـان 2014، فقـد تمك

فيهـم بقطـع األشـجار والذيـن رآهـم يلـوذون بالفـرار نحـو مسـتوطنة )نيريـا( أو نقطـة )زايـت رعنـان( العشـوائية المجـاورة. ولكـن الشـرطة امتنعـت 
بعـد التحقيـق عـن اتخـاذ إجـراءات تحقيـق إضافيـة فـي هـذا الملـف ولـم تقم أبـًدا باسـتدعاء المشـتبه فيهـم للتحقيق معهـم قبل أن تقـّرر إغالق 

الملـف لسـبب »مجـرم غير معـروف«10 

مـن المهـم اإلشـارة إلـى أن بعـض هـذه األحـداث تلحـق الضـرر بعشـرات ال بـل ومئـات األشـجار ومنهـا أشـجار ضخمـة يبلـغ عمرها عشـرات السـنين 
وتتعـّرض للقطـع بالمناشـير أو التسـميم عبـر الحفـر فـي جذوعهـا وإشـعال النـار فيهـا أو تكسـير األغصـان المثمـرة، ويذكـر أن عمليـة نشـر وقطـع 
األشـجار القديمـة تسـتلزم اإلعـداد اللوجيسـتي واألجهـزة الميكانيكيـة كمنشـار السلسـلة ينتـج بعضهـا الضوضـاء العاليـة جـًدا بقـدر الضوضـاء 
المنبعثـة مـن نـوادي الرقـص أو حفـالت موسـيقى الـروك أو المقـادح إذ تتـم هـذه العمليـات فـي آن واحد علـى يد عدد مـن المجرمين وتسـتمر وقًتا 
طويـاًل نسـبًيا قـد يسـتغرق سـاعات عـّدة وعلـى انشـار مناطـق واسـعة تجـاور المسـتوطنات والنقـاط االسـتيطانية العشـوائية القريبة من الشـوارع 

وطـرق الوصـول المحّددة. 

يقـع معظـم أحـداث إتـالف األشـجار فـي بـؤر االحتـكاك المعروفـة لـدى سـلطات تطبيـق القانـون ولو بسـبب النشـاط الذي تقـوم به منظمـات حقوق 
إنسـان إسـرائيلية وغيرهـا مـن المسـاعدين فـي الدفـاع عن السـكان الفلسـطينيين، إن مبـادرة الشـرطة وغيرها من الجهات المسـؤولة إلـى التطبيق 
المنهجـي للقانـون وإيجـاد التنسـيق الوثيـق وفـي الوقـت الحقيقـي بيـن شـرطة لـواء يهـودا والسـامرة مـن جهـة والجيش مـن جهة ثانيـة وإضافة 
وسـائل االستشـعار والمراقبـة لـدى وحـدات الجيـش وتعزيـز الخضـور فـي الميـدان – لـكان فـي كل ذلـك أن يسـاهم في منـع مثل هـذه األحداث.11 

تقـع أبـرز بـؤر االحتـكاك فـي مناطـق وادي شـيلو )إلـى الشـمال مـن رام اللـه( ويتسـهار وجنـوب جبـل الخليـل حيـث قامـت يش ديـن خـالل العقد ما 
ا 

ً
ـا مـن اإلضـرار باألشـجار فـي األراضي الزراعيـة التابعة لقريتي ترمسـعيا والمغّيـر )14 حادث

ً
بيـن عـام 2005 واغسـطس/آب 2015 بتوثيـق 28 حادث

فـي كل منهمـا( وقـرب أراضيهمـا وعليهـا تمـت إقامـة النقطـة االسـتيطانية العشـوائية )عـادي عـاد( مـن أشـهر بـؤر اإلجـرام12، هـذا باإلضافـة إلـى 
50 حـادث إضـرار باألشـجار فـي جميـع التجمعـات السـكنية الفلسـطينية المحيطـة بكتلـة النقـاط العشـوائية الواقعـة بيـن مسـتوطنات )معاليـه 
لفونـا( و)عيلـي( و)شـيلو(، كمـا وتـم توثيـق 27 حـادث إضـرار باألشـجار فـي قريـة بوريـن الواقعـة بين مسـتوطنتي )يتسـهار( و)هـار براخـا( والنقاط 
ـا فـي اإلجمـال فـي التجمعات السـكنية الفلسـطينية القريبة مـن هاتين المسـتوطنتين، زد على 

ً
االسـتيطانية العشـوائية التابعـة لهمـا و36 حادث

ـا من هـذا القبيل.
ً
ـا إضـرار باألشـجار تـم توثيقهـا فـي قريـة التوانـي جنـوب جبـل الخليـل حيـث وقـع مـا إجمالـه 20 حادث

ً
ذلـك 11 حادث

ـز صفحـة البيانـات هـذه علـى الفشـل التحقيـق المسـتمر لشـرطة يهـودا والسـامرة فـي أحـداث اإلجـرام األيديولوجي ولكـّن هذا الفشـل ليس 
ّ
تترك

يتيًمـا إذ تتشـارك فيـه قيـادات الشـرطة التـي أبـت على مدار السـنين أن تولي هذه المظاهر األهميـة وتخصيص الموارد المناسـبة للتعاطي معها، 
والجيـش المتنصـل منـذ عشـرات السـنين مـن واجبـه األساسـي بتطبيـق القانـون والنظـام العام فـي المنطقـة المحتلة، وتراخـي أجهزة األمـن العام 
بوجـه مظاهـر اإلجـرام األيديولوجـي هـذه اآلخـذة بالتصعيـد، وعجـز النيابـة العامـة والمستشـار القانونـي للحكومـة وسياسـة الحومات اإلسـرائيلية 
المتعاقبـة التـي تؤيـد احتـواء مظاهـر العنـف الناجمـة عـن المشـروع االسـتيطاني حيـث تسـاهم جميـع هـذه العوامـل تقصيـًرا وعمـاًل فـي تجـذر 

اإلجـرام األيديولوجي.                  

 

10 رســالة المحاميتيــن )نوعــا عمرامــي( و)ميخــال بسوفســكي( مــن الطاقــم القانونــي فــي يــس ديــن إلــى الميجــر )إيســاك يوســيفوف( ضابــط قســم التحقيقــات 
ــخ  ــن 3097/14( فــي تاري ــف يــش دي ــي ألفيــن 174557/14 )مل ــف جنائ ــرار إغــالق مل ــى ق ــن حــول االعتــراض عل واالســتخبارات فــي شــرطة منطقــة بنيامي

.12.8.2015
11 راجع في هذا السياق إفادات جنود لمنظمة كسر الصمت كما وردت في تقرير يش دين: مايو/أيار 2015( ص 45 و55 و57.  

12 راجــع تقريــر يــش ديــن  )فبراير/شــباط 2013( وااللتمــاس إلــى محكمــة العــدل العليــا 8395/14، رئيــس مجلــس قريــة ترمســعيا الســيد ربحــي عبــد الرحمــن 
محمــد عــوض وآخريــن ضــد وزيــر الدفــاع موشــيه يعالــون وآخريــن مــن تاريــخ 10.12.2014 والــذي يطالــب بإخــالء النقطــة االســتيطانية العشــوائية عــادي عــاد.
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