ييش ديــن منــظمة متـــطوعين لحقــوق االنـسان

ورقة معطيات ،أيار 2015

محاكمة المدنيين اإلسـرائيليين
المشـتبه بهم بالمس
بالفلسـطينيين فـي الضفة الغربية
معطيات المتابعة الخاصة بـ «ييش دين»

أ

•

نسـبة قليلـة فقـط ( )7.4%مـن مجمـوع الشـكاوى التـي يقدمهـا فلسـطينيون فـي شـرطة إسـرائيل تنتهـي باتخـاذ قـرار بمحاكمـة المدنيين
اإلسـرائيليين المشـتبه بهـم بالمـس بهـم.

•

حتـى فـي الحـاالت القليلـة التـي يقـرر فيهـا الجهـاز المسـئول عـن فـرض القانـون تقديـم الئحـة اتهـام ،فـإن ثلـث اإلجـراءات القضائية فقط
( )33.3%تنتهـي باإلدانـة التامـة أو الجزئيـة للمتهميـن.

•

حوالـي ربـع اإلجـراءات القضائيـة ( )22.8%يتـم إلغاؤهـا أو شـطبها فـي نهايـة المطـاف ،وهنـاك ربـع إضافـي ( )24.6%تنتهـي بقـرار مـن
المحكمـة باالمتنـاع عـن إدانـة المتهميـن ،رغـم ثبـوت اقترافهـم للمخالفـات المنسـوبة لهـم.

خلفية
منـذ عشـر سـنين تقـوم منظمـة حقـوق اإلنسـان ييـش دين بتوثيـق حـوادث الجرائـم األيديولوجية ،التـي يقوم مـن خاللها مدنيـون إسـرائيليون باقتراف
مخالفـات جنائيـة ضـد الفلسـطينيين وممتلكاتهـم فـي أنحـاء الضفة الغربية .تتميـز هذه المخالفات في أنها تسـعى إلى تحقيق هدف اسـتراتيجي -بث
الرعب وسـط الضحايا الفلسـطينيين ،لغرض إبعادهم عن أراضيهم والسـيطرة عليها لحسـاب توسـيع المسـاحات الخاضعة لسـيطرة المسـتوطنات والبؤر
1
االسـتيطانية غيـر القانونية في الضفـة الغربية.
باإلضافـة إلـى توثيـق الحـوادث والمخالفـات ذاتهـا ،تقـوم ييش ديـن بإجراء متابعة لصيقـة ومتواصلة لتحقيقات الشـرطة التي يتم فتحهـا في أعقاب هذه
المخالفـات ،وتتابـع مـدى نجـاح لواء شـاي (السـامرة ويهودا) في شـرطة إسـرائيل فـي التحقيقات في هذا النوع مـن الحوادث ومحاكمة مقترفـي المخالفات.
المتابعـة المسـتمرة إلجـراءات التحقيقـات ونتائجهـا تقـع فـي صلـب مشـروع متعـدد السـنوات للمنظمـة ،الذي يهـدف إلى تعزيـز إجراءات فـرض القانون
علـى المواطنيـن اإلسـرائيليين -مسـتوطنين وغيرهـم -الضالعيـن بالمـس بالفلسـطينيين وممتلكاتهم ،على أسـاس تصـور مبدئي يرى أنـه يقع على عاتق
إسـرائيل واجـب قانونـي وأخالقـي بحمايـة سـكان المناطـق المحتلـة الخاضعـة لسـيطرتها .علـى مـر السـنين تضخـم مخـزون ملفـات التحقيـق التـي تتابـع
ييـش ديـن إدارتهـا ونتائجهـا .صحيـح لغايـة مسـتهل العـام  ،2015فـإن مخـزون ييـش ديـن يضـم أكثـر مـن ألـف ملـف تحقيق تـم فتحها فـي الوحدات
المختلفـة التابعـة للـواء شـاي فـي شـرطة إسـرائيل منـذ العـام  ،2005فـي أعقاب شـكاوى تقدم بهـا فلسـطينيون كانوا ضحايـا لمخالفات اقترفـت بحقهم
مـن قبـل مواطنيـن إسـرائيليين .وقـد تـم فتـح هـذه التحقيقـات فـي أعقـاب حـوادث اعتـداء ،إطلاق نـار ،رشـق حجـارة ،تخريب ،سـرقة أو إشـعال نـار ،إتالف
أشـجار زيتـون ومحاصيـل أخـرى ،قتـل واسـتهداف حيوانـات ،المـس بأماكـن مقدسـة ،تجـاوز الحدود ،منـع الوصول إلـى األراضـي أو تفليح األراضـي التابعة
للفلسـطينيين -وحـوادث أخـرى كثيـرة تهـدف صراحـة إلـى المس بأبـدان وممتلكات الفلسـطينيين سـكان الضفـة الغربية.
لغايـة اآلن نشـرت ييـش ديـن كل عـام معطيـات بخصـوص نتائـج هـذه التحقيقـات ،بهـدف فحـص عـدد التحقيقـات التـي تـم فتحهـا وقـادت فعال إلى
تقديـم لوائـح اتهـام ضـد المشـتبه بهـم بارتـكاب أعمـال مخالفـة ،وكـم عـدد التـي انتهـت بـدون نتائـج حقيقيـة .تـدل هـذه المعطيـات العـام تلـو العـام
أن شـرطة لـواء شـاي لـم تظهـر تحسـنا فـي مـدى قدرتهـا علـى تفكيـك حـوادث الجنايـات األيديولوجيـة ضـد الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة ومقاضاة
مرتكبـي المخالفـات .وقـد بقيـت نسـبة تفكيـك القضايـا متدنيـة للغايـة وبقـي عـدد لوائـح االتهـام المقدمة ضـد المواطنيـن اإلسـرائيليين المشـتبه بهم
بارتـكاب المخالفـات ضـد الفلسـطينيين كل عـام صغيـرا.
 1تقرير مسار النهب الذي نشرته ييش دين في العام  ،2013كانت البؤرة االستيطانية عدي عاد حالة اختبارية من أجل اظهار العالقة الواضحة بين مكان وموعد اقتراف
المخالفات الجنائية وبين توسع البؤرة االستيطانية .راجعوا مسار النهب :حالة البؤرة االستيطانية عدي عاد (ييش دين )2013 ،ص .100
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تظهـر ورقـة المعلومـات األخيـرة التـي نشـرتها ييـش ديـن 2انـه مـن بيـن  1045ملـف تحقيـق تم فتحها فـي لواء شـاي بيـن السـنوات  3،2014-2005فقط
فـي  72ملـف ( 7.4%مـن الملفـات التـي انتهـت معالجتهـا) قدمت في نهاية األمـر لوائح اتهام ضد المشـتبه بهم .الغالبية العظمى مـن الملفات (91.4%
مـن الملفـات التـي انتهـت معالجتهـا) تم إغالقها فـي نهاية التحقيـق ،دون تقديم أي شـخص للمحاكمة.4
هـذه النتائـج تتوافـق مـع النتائـج التـي توصلـت إليهـا المنظمـة فـي سـنوات سـابقة :في ملخـص العـام  2013كانت نسـبة تقديـم لوائح االتهـام ،8.5%
وفـي السـنة التـي سـبقتها كانـت النسـبة  6.8.6%هـذا التوجـه الثابت يدل علـى االحتماالت القليلة فـي العثور على مرتكبـي المخالفات التي قدم بسـببها
الفلسـطينيون الشـكوى فـي الشـرطة وتقديمهـم للمحاكمـة .وعندمـا تكون النسـبة قليلة إلـى هذا الحد ،ال عجب في أن الكثير من الفلسـطينيين يشـعرون
بأنـه ال يوجـد لديهـم سـبب للتعب في تقديم الشـكاوى في شـرطة إسـرائيل.
5

بهـذا ال تنتهـي العوائـق والمعيقـات التـي تواجـه الفلسـطينيين الراغبيـن فـي تحصيـل حقهـم بالعدالـة والمسـاواة أمـام القانـون .إن متابعـة نتائـج
اإلجـراءات فـي الملفـات القليلـة التـي اتخـذ فيهـا قـرار بخصوص تقديـم الئحة اتهام ضـد المواطنين اإلسـرائيليين المشـتبه بهم بالمس بالفلسـطينيين
يـدل علـى انـه حتـى فـي هـذه المحطـة مـن جهـاز فـرض القانـون فـإن الوضـع أبعـد مـا يكـون عـن الرضا.
تتابـع ييـش ديـن فـي السـنوات األخيـرة اإلجـراءات المتداولـة فـي المحاكـم المختلفـة في أعقـاب لوائـح االتهام التـي قدمت فعليا جـراء حـوادث الجنايات
األيديولوجيـة ضـد الفلسـطينيين ،بهـدف الوقـوف علـى طابـع أداء الحلقـة األخيرة في السلسـلة الطويلـة الخاصة بفـرض القانون في الضفـة الغربية .هذه
الورقـة مـن المعلومـات هـي محاولـة أولـى تهـدف إلى عرض صـورة كاملة لنتائج اإلجـراءات القضائية التي تمت فـي جميع ملفات التحقيـق التي تتابعها
7
ييـش ديـن منذ العـام  2005ولغايـة نهاية .2014

ب

معطيات
منـذ أن بـدأت ييـش ديـن فـي متابعـة ملفـات التحقيـق التـي تـم فتحهـا فـي شـرطة لواء شـاي فـي أعقـاب الشـكاوى التي تقـدم بهـا فلسـطينيون ،تراكم
 1067ملـف فـي مخـزون ييـش ديـن .بطبيعـة األحـوال ،فـإن معالجـة الشـكاوى المقدمـة للشـرطة واسـتنفاذ إجـراءات التحقيـق فيهـا تسـتغرق فـي بعض
األحيـان وقتـا ليـس بالقصيـر ،ولهـذا فـإن جـزءا مـن الشـكاوى مـا يزال في مراحـل مختلفة مـن المعالجة والتحقيـق .صحيح لغايـة موعد كتابة هذه السـطور،
فـإن  71ملفـا مـن ملفـات التحقيـق التـي تتابعهـا ييـش ديـن مـا تزال لـدى الجهات المختلفة المسـئولة عن فـرض القانون ولـم يتم بعد الحسـم بخصوص
مصيـر الملف.
في باقي الملفات الـ  996تم إصدار قرار أو أن معالجتها انتهت ،بحيث يمكن متابعة النتائج التي حققتها شرطة لواء شاي في التحقيق فيها:
•  911ملف تم إغالقها في ختام التحقيق دون تقديم المشتبه بهم للمحاكمة ( 91.6%من الملفات التي انتهت معالجتها)
•  11ملـف ضاعـت فـي شـرطة إسـرائيل ولـم يتـم التحقيـق فيها مطلقـا رغم انه توجـد بحيازة ييش ديـن مصادقات تـدل على تقديم الشـكوى (1.1%
مـن الملفـات التـي انتهـت معالجتها)
• في  74ملف تقرر تقديم ملف اتهام ( 7.4%من الملفات التي انتهت معالجتها)
لغـرض نشـر هـذه الورقـة مـن المعطيـات ،تـم إنقاص  6حـاالت من مجموع لوائـح االتهام التي فحصـت ألن ضحايا المخالفـات لم يكونوا من الفلسـطينيين
بـل كانـوا مـن اإلسـرائيليين أو األجانـب 8.كذلـك ،كـي ال يتم عـد أي الئحة اتهام مرتيـن ،فقد تم إنقاص ملفين مـن مجموع لوائح االتهام بسـبب توحيدهما
مـن قبـل شـرطة إسـرائيل فـي الئحـة اتهـام واحـدة كونـه قدم فـي أعقاب ملـف آخر 9.لهذا تنضـاف  4ملفـات تحقيق تقرر إغالقهـا في ختـام التحقيق غير
10
أن ييـش ديـن اسـتأنفت علـى القرار ،فـي أعقاب هذه االسـتئنافات قدمت فيها لوائـح اتهام.
فرض القانون على المواطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية (ييش دين ،تشرين الثاني .)2014
2
ورقة المعطيات هذه تتناول الملفات التي فتحت في شرطة لواء شاي لغاية آب 2014
3
باقي الملفات 11 ،ملفا ،ضاعت في شرطة إسرائيل ولم يتم التحقيق فيها مطلقا -رغم انه توجد بحوزة ييش دين مصادقات تدل على تقديم الشكوى.
4
راجعوا ورقة المعلومات :فرض القانون على المواطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية (ييش دين ،تموز .)2013
5
راجعوا ورقة المعلومات :فرض القانون على المواطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية (ييش دين ،آذار .)2012
6
 7مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن القصــد هنــا ليــس ملخصــا لمجمــوع لوائــح االتهــام التــي قدمــت ضــد إســرائيليين مشــتبه بهــم بالمــس بالفلســطينيين ،بــل بمجمــل نتائــج اإلجــراءات
القضائيــة فــي الملفــات التــي تتابعهــا ييــش ديــن .التوجهــات المتكــررة إلــى شــرطة إســرائيل بهــدف االستفســار عــن عــدد لوائــح االتهــام التــي تقــدم كل عــام فــي أعقــاب
المخالفــات التــي يرتكبهــا مواطنــون إســرائيليون ضــد فلســطينيين أو ممتلكاتهــم لــم تســفر عــن نتائــج ملحوظــة .بنــاء علــى ذلــك ،فــإن الملفــات التــي تمثــل فيهــا ييــش ديــن
الفلســطينيين المتضرريــن مــن المخالفــة تشــكل عينــة تمثيليــة واســعة النطــاق لظاهــرة اإلجــرام األيديولوجــي -وهــي عينــة تميــل إلــى حــد كبيــر لصالــح الجهــات المســئولة عــن
ً
فــرض القانــون ،نظــرا ألن ييــش ديــن تســاعد وقــت الحاجــة جهــات التحقيــق والنيابــة فــي التواصــل مــع الضحايـا ،جمــع المســتندات وكذلــك إحضــار الشــهود إلــى المحاكــم.
 8ملفات ييش دين  1819/09 ،1778/09 ،1257/07 ،06/1230 ،1179/06و.2157/10 -
 9ملف ييش دين  1235/07الذي قدمت فيه الئحة اتهام مشتركة مع ملف  ،1210/06وملف  ،1394-7/08الذي قدمت فيه الئحة اتهام مشتركة مع ملف .1394-5/08
 10ملفات ييش دين  1954/09 ،1582/08 ،1079/05و.2179/10 -
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خالصـة األمـر ،مـن بيـن  1067ملف تحقيق فتحت في شـرطة لواء شـاي في السـنوات  2014-2005في أعقاب شـكاوى فلسـطينيين وتتـم متابعتها من
قبـل ييـش ديـن ،فقـد قـاد  70ملـف إلـى تقديـم لوائح اتهام والشـروع في إجـراءات قضائية ضـد مواطنين إسـرائيليين اتهمـوا بالمس بالفلسـطينيين،
فيمـا تتضمـن هـذه الورقة من المعطيـات نتائج هذه اإلجـراءات القضائية.

ج

تقديم لوائح اتهام
أنواع المخالفات
لوائـح االتهـام الــ  70التـي قدمـت ضـد مواطنيـن إسـرائيليين متهميـن بالمـس بالفلسـطينيين هـي كمـا ورد قلـة قليلـة من بين مجمـوع الملفـات التي تم
التحقيـق فيهـا فـي لـواء شـاي التـي تتابعهـا ييش دين .وبالمجمـوع وجه االتهام في لوائـح االتهام المذكورة حوالـي  120متهما -11وبالمعـدل  1.7متهما
في الئحـة االتهام.
يظهـر تحليـل الملفـات أن معظـم لوائـح االتهـام ( )61.4%قدمـت فـي أعقـاب حـوادث تـم تصنيفهـا مـن قبـل ييش ديـن على أنهـا مخالفـات عنف:12
مـن بيـن ذلـك ،فقـد قدمـت لوائـح اتهـام فـي أعقـاب حـوادث ضـرب مزارعيـن أو رعـاة غنـم فلسـطينيين خلال تواجدهـم فـي أرضهـم؛ االعتـداءات علـى
فلسـطينيين بواسـطة هـراوات أو قضبـان حديديـة؛ اعتـداء جماعـي مـن قبـل مجموعـة مواطنين إسـرائيليين ملثمين؛ رشـق حجـارة؛ إطالق الرصـاص الحي؛
والتهديـد بالعنـف .الئحـة واحـدة مـن بيـن  43لوائـح االتهـام المذكـورة قدمـت فـي أعقـاب حـادث اسـتثنائي وقـاس بصـورة خاصـة وقـع فـي تمـوز ،2007
قـام خاللـه مواطنـان إسـرائيليان باختطـاف فتـى عمـره  15عامـا ،مـن سـكان قريـة قصره ،تحت تهديد السلاح ،وضربـوه ضربا مبرحـا ،وقتلوا جـدي كان معه،
13
وفـي نهايـة المطـاف تركـوه فـي حقـل مـا بيـن قصـره والبـؤرة االسـتيطانية غيـر القانونية ايـش كودش وهـو موثق وعريـان ،مصابا بجـروح وفاقـدا للوعي.
تظهـر معطيـات المتابعـة المتراكمـة فـي ييـش ديـن أن حوالـي نصـف المخالفـات األيديولوجيـة التـي تقتـرف ضـد الفلسـطينيين فـي الضفـة الغربيـة
هـي مخالفـات تتعلـق بمجـال المـس بالممتلـكات .تتضمـن هـذه المخالفات حـرق المباني والسـيارات ،سـرقة الحيوانات ،اإلضـرار باألراضـي الزراعية ،إتالف
واسـتهداف األشـجار المثمـرة ،سـرقة المحاصيـل وغيرهـا .علـى الرغـم مـن ذلـك ،تظهـر المعطيـات انـه فـي مجـال المخالفـات المتعلقـة بالممتلـكات فـإن
فشـل منظومـة فـرض القانـون فـي تقديـم المخالفيـن للعدالـة هـو األبـرز ،وأن حوالي  20%فقط مـن لوائح االتهام فـي الملفات التـي تتابعها ييش دين
قدمـت فـي أعقـاب حـوادث جـرى خاللهـا المـس بالممتلـكات الخاصـة بالفلسـطينيين .وقـد قدمـت  14الئحـة اتهام مـن هـذه اللوائح في أعقـاب حوادث
تتعلـق بتجـاوز الحـدود جنائيـا فـي قسـائم الفلسـطينيين؛ إتلاف ،قطـع أو المـس بأشـجار الزيتـون؛ سـرقة المحاصيـل الزراعيـة ،حـرق السـيارات التابعـة
للفلسـطينيين؛ سـرقة حيوانـات تابعـة للفلسـطينيين ،التسـبب بأضـرار لقسـائم األرض؛ والتسـبب بأضـرار للمعدات والممتلـكات .وقد قدمـت إحدى لوائح
االتهـام المذكـورة فـي أعقـاب حـادث وقـع فـي تشـرين الثانـي  ،2013تـم خاللـه في سـاعات الليل حرق شـاحنة وسـيارة تخـص مواطنًا فلسـطينيًا من قرية
فرعتـا ورسـموا بالـرش عالمـات نجمـة داوود الحمـراء علـى جـدران مجـاورة 14.وقـد توقفـت المحكمة في قرار الحكـم االسـتثنائي للغاية على الخطـورة الكامنة
فـي عمليـة الحـرق التـي اقترفهـا المتهمـون الثالثـة ،مـن سـكان البـؤرة االسـتيطانية غيـر القانونيـة حفـات جلعـاد ،وكذلـك الخطـورة الكامنـة فـي الباعـث
األيديولوجـي الكامـن وراء أفعالهـم .باإلضافـة إلـى ذلـك ،فقـد أكـدت المحكمـة علـى «المـس البالغ الـذي تلحقه هـذه المخالفات ومـدى تأثيرهـا على دهورة
15
منظومـة العالقـات بيـن إسـرائيل وبيـن الفلسـطينيين وتغذيـة دائـرة العداء المسـتمرة بين األطـراف».
أحـد التعبيـرات المعروفـة بخصـوص المخالفـات األيديولوجيـة فـي الضفـة الغربيـة يتعلـق بالمس بأشـجار الفلسـطينيين .حوالي نصف مجمـوع مخالفات
الممتلـكات التـي وثقتهـا ييـش ديـن فـي العقـد األخيـر كانـت حـاالت تتعلـق بإتلاف أشـجار الزيتـون وأشـجار أخـرى مثمـرة ،التـي تشـكل مسـا بالغـا
بممتلـكات الفلسـطينيين وتمـس برزقهـم بصـورة مباشـرة.
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في ثالثة إجراءات لم تبلغ ييش دين بعدد المتهمين الذين قدمت ضدهم لوائح اتهام ،ولهذا ربما يكون الرقم أعلى بقليل من .120
فــي نشــراتنا نقــوم بتقســيم الشــكاوى فــي الملفــات التــي تتابعهــا ييــش ديــن إلــى مخالفــات ضمــن أربــع مجموعــات أساســية :العنــف ،المــس بالممتلــكات ،الســيطرة علــى
أراض فلســطينية ،ومجموعــة تضــم مخالفــات مــن مجــاالت مختلفــة ،مثــل االعتــداء علــى حرمــة المســاجد والمقابــر ،تســييل ميــاه المجــاري إلــى األراضــي الزراعيــة التابعــة
للفلســطينيين ،إلقــاء النفايــات فــي أراضــي الفلســطينيين وغيره ـا.
ملــف ييــش ديــن  :1299/07قدمــت فــي هــذا الملــف فــي كانــون األول  2008الئحــة اتهــام ضــد متهــم واحــد (ملــف جنائــي رقــم  ،279/08دولــة إســرائيل ضــد ســتروك) جــراء التســبب بــأذى ضمــن مالبســات
خطيــرة ،الخطــف لغــرض اإليــذاء الخطيـر ،ثــاث مخالفــات مــن االعتــداء ومخالفــة التســبب بضــرر لحيــوان .وقــد أديــن فــي تشــرين الثانــي  2011فــي المحكمــة المركزيــة بالقــدس ،وحكــم عليــه بالســجن
الفعلــي لمــدة  18شــهرا وكذلــك دفــع تعويــض بقيمــة  50.000شــيكل للمشــتكي .وقــد اســتأنف ســتروك علــى إدانتــه فــي المحكمــة العليـا ،وفــي آب  2012ردت المحكمــة العليــا اســتئنافه .وفــي المقابــل
قبلــت المحكمــة العليــا اســتئناف الدولــة بخصــوص العقــاب الخفيــف ،اذ شــددت العقوبــة وحكمــت عليــه بالســجن الفعلــي لمــدة  30شــهر .فــي نيســان  2014أطلــق ســراح ســتروك مــن الســجن ،بعــد أن
قــررت لجنــة إطــاق الســراح خفــض  9أشــهر مــن عقوبتــه ،رغــم معارضــة النيابــة إلطــاق ســراحه مبكــرا .أمــا المواطــن اإلضافــي الضالــع فــي الحــادث العنيــف فلــم يتــم إلقــاء القبــض عليــه مطلقـا.
ملــف ييــش ديــن  :2995/13قدمــت فــي هــذا الملــف الئحــة اتهــام فــي شــباط  ،2014وبعــد ذلــك تــم تعديلهــا مرتيــن وقدمــت مــرة أخــرى فــي تشــرين الثانــي ( 2014ملــف جنائــي رقــم
 ،8718-02-2014دولــة إســرائيل ضــد لندنســبيرغ وآخريــن) .تنســب الئحــة االتهــام المعدلــة لمواطنيــن اثنيــن مــن البــؤرة االســتيطانية غيــر القانونيــة حفــات جلعــاد التآمــر لتنفيــذ جريمة
بدافــع عنصــري ،حــرق غرفــة طعــام معــا وإتــاف أرض بدافــع عنصــري (نســبت لالثنيــن فــي الئحــة االتهــام األصليــة مخالفــة إضافيــة تتعلــق بحــرق غرفــة طعــام معـا ،وكذلــك محاولــة إلحــاق
الضــرر بصــورة مقصــودة بدافــع عنصــري) .وقــد قدمــت ضــد متهــم ثالــث ،وهــو أيضــا مــن ســكان البــؤرة االســتيطانية غيــر القانونيــة ،الئحــة اتهــام إضافيــة (ملــف جنائــي رقــم -02-2014
 ،8751دولــة إســرائيل ضــد ن .ريختــر) ،الــذي أتهــم فيهــا باإلضافــة إلــى هــذه المخالفــات بانتهــاك أمــر قانونــي ،إذ أنــه فــي موعــد وقــوع حــادث الحــرق كان مــن المفتــرض لــه أن يمكــث
فــي اعتقــال بيتــي .وقــد تــم إدانــة أول متهميــن بتســوية ادعــاء فــي كانــون األول  ،2014وحكــم عليهمــا بالســجن الفعلــي لمــدة ســنتين ونصــف وكذلــك دفــع تعويــض بقيمــة 15.000
شــيكل للمشــتكي .وقــد أديــن المتهــم الثالــث بتســوية ادعــاء فــي شــباط  ،2015وحكــم عليــه بالســجن ثــاث ســنين وكذلــك دفــع تعويــض بقيمــة  15.000شــيكل للمشــتكي.
البند  23من قرار الحكم بتاريخ  4شباط .2015
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فـي إطـار متابعـة ييـش ديـن للتحقيقـات التـي يديرهـا لـواء شـاي تـم التركيـز بصـورة خاصـة فـي المتابعـة علـى مجموعـة الحـوادث التـي تـم فيهـا قطع،
اقتلاع ،إحـراق ،سـرقة أو إتلاف األشـجار المثمـرة -غالبيتهـا العظمى أشـجار زيتون ،غير انه هناك أيضا أشـجار لـوز ،ليمون ،تين وغيرهـا .وتظهر المعطيات
انـه رغـم انتشـار هـذه الظاهـرة ،فقـد قـادت تحقيقـات قليلـة لهـذه الحـوادث فـي نهايـة األمـر إلـى اتخـاذ قـرار بتقديـم الئحـة اتهـام :مـن بيـن  251ملـف
تحقيـق بمتابعـة ييـش ديـن تـم فتحهـا فـي أعقـاب المس بأشـجار الفلسـطينيين ،فقـد انتهت  6تحقيقـات فقط بقـرار بتقديم الئحة اتهام ضد مشـتبه
بـه أو مشـتبه بهـم بارتـكاب المخالفـة ( 2.5%مـن مجمـوع ملفـات التحقيـق التـي انتهـت معالجتهـا) 16.وقـد شـملت معظـم لوائـح االتهـام هـذه ،عـدا عـن
المـس باألشـجار ،مخالفـات إضافيـة مثـل التوغـل فـي الحـدود ،االعتـداء الـذي سـبب إصابـة حقيقيـة ،محاولة التسـبب بجـروح ،اضطرابـات والتشـويش على
عمـل شـرطي ،بينمـا تـم تقديـم الئحتـي اتهـام اثنتيـن فقـط فـي أعقـاب المس باألشـجار .أمـا في مجال المـس المقصـود بأشـجار الزيتون ،الـذي تحول إلى
أحـد رمـوز االحتلال والمخالفـات األيديولوجيـة التـي تتـم برعايتـه ،يبرز بصورة خاصـة إفالس المنظومة اإلسـرائيلية المسـئولة عن فرض القانـون ويبدو أن
السـلطات اإلسـرائيلية تتعامـل مـع هـذه الظاهـرة علـى أنهـا تحصيـل حاصل وال تسـارع إلى تقديـم المخالفيـن للعدالة .تظهـر معطيات المتابعـة الجارية
الخاصـة بمنظمـة ييـش ديـن خلال السـنوات األخيـرة بصـورة متتابعـة انه في مجـال التحقيق بحـوادث المس باألشـجار التابعة للفلسـطينيين ،فإن نسـبة
17
إخفـاق شـرطة لـواء شـاي في تقديـم المخالفيـن للعدالـة عالية بصـورة خاصة.
أربعـة إجـراءات مـن بيـن اإلجـراءات القضائيـة التـي فتحـت فـي أعقـاب القـرارات الخاصـة بتقديـم لوائـح اتهـام فـي هـذه الملفـات مـا تـزال متداولـة حتـى
كتابـة هـذه السـطور ،وانتهـى أحـد الملفـات بتبرئـة المتهـم ،وانتهـى ملـف إضافـي بإثبـات اقتـراف األفعـال المنسـوبة لـه فـي الئحـة االتهام ،غيـر أنه لم
تتـم إدانتـه وبهـذا لـم تلحـق بـه التبعـات الخاصـة باإلدانـة الجنائية.
أمـا باقـي لوائـح االتهـام فـي الملفـات التـي تتابعها ييـش دين ( )18.6%فقد قدمـت في أعقاب حـوادث صنفتها المنظمة على انها حوادث سـيطرة
علـى األرض ،أي محـاوالت مـن قبـل إسـرائيليين للسـيطرة علـى أراض فلسـطينية مـن خلال التسـوير ،التفليـح ،وضـع المبانـي ،كرفانـات أو دفيئـات زراعية،
منـع وصـول الفلسـطينيين إلـى أراضيهـم ،تجـاوز الحـدود وغيرهـا 11 .من بين لوائـح االتهام الـ  13هذه قدمـت في أعقاب حادثين أساسـيين حاول فيهما
إسـرائيليون السـيطرة علـى أراض فلسـطينية خاصـة بهـدف إقامة بؤر اسـتيطانية غيـر قانونية فيها في نهاية العـام  :2007البؤرة االسـتيطانية جفعات
هـؤور ،التـي أقيمـت علـى أرض خاصـة لفلسـطينيين مـن قريـة بيتيـن ،والبـؤرة االسـتيطانية شـفوت عامـي ،التـي أقيمـت علـى أرض خاصـة لفلسـطينية
مـن سـكان قريـة كفـر قـدوم .فـي الحالتيـن قـادت المحـاوالت المتكـررة إلخلاء البؤر االسـتيطانية غيـر القانونيـة إلـى مواجهات عنيفـة بيـن المتوغلين في
األراضـي وبيـن قـوات األمـن التـي حضـرت إلخالئهـم ،وبناء عليه فـإن لوائح االتهام هذه تتضمـن ،باإلضافة إلى االتهـام التعلق بتجاوز الحـدود ،بنود اتهام
مـن مجـال المـس باإلجـراءات السـيادية ،مثـل الهجـوم على شـرطي ،مضايقة رجل شـرطة أو المشـاركة فـي تجمع ممنوع .علـى األقل في الئحـة اتهام واحدة
مـن بيـن لوائـح االتهـام الــ  11هـذه ،تـم تغييـر لوائـح االتهـام خلال اإلجـراء القضائـي ،بحيـث أن االتهـام الوحيد الـذي بقي هـو مضايقة شـرطي ،ولم يبق
18
أي ذكـر للمخالفـة األصليـة تجاه الفلسـطينيين أصحاب األرض.
باقـي لوائـح االتهـام فـي حـاالت السـيطرة علـى األراضـي قدمـت ضـد متهـم بدفـن كابـل كهربـاء فـي أرض خاصـة بفلسـطيني مـن سـكان قريـة ثلـث مـن
أجـل الحصـول علـى الكهربـاء مـن مسـتوطنة جينـوت شـومرون إلـى البـؤرة االسـتيطانية غيـر القانونية المتـان 19،وضد متهم بشـق طريق لسـفر السـيارات
فـي أرض خاصـة لفلسـطيني مـن سـكان بيـت لحـم 20.عـدا عـن هـذه ،ففـي ملفـات التحقيـق التـي تتابعهـا ييـش دين التـي تم فتحهـا في أعقاب شـكاوى
فلسـطينيين بسـبب قيـام مواطنيـن إسـرائيليين بالسـيطرة علـى أرضهـم ،لـم يتـم تقديـم لوائـح اتهـام .يبـدو انـه فـي هـذا المجـال كان مـن المتوقـع أن
تحـرز السـلطات اإلسـرائيلية المسـئولة عـن فـرض القانـون نجاحـا أكبـر فـي تقديـم المخالفيـن للعدالـة ،ألنـه مـن السـهل بطبيعـة األمر فـي هـذا النوع من
المخالفـات العثـور علـى المشـتبه بهـم وجمـع األدلـة ضدهم.
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19
20

ملفات ييش دين  3033/14 ،2680/12 ،2559/12 ،1280/07 ،1243/07و.3087/14 -
راجعــوا أوراق المعطيــات الخاصــة بـــ ييــش ديــن :فــرض القانــون علــى المواطنيــن اإلســرائيليين فــي الضفــة الغربيــة (ييــش ديــن ،تشــرين الثانــي )2014؛ تحقيقــات
الشــرطة فــي أعقــاب المــس بأشــجار الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة (ييــش ديــن ،تشــرين أول .)2013
ملــف ييــش ديــن  :1319-2/07قدمــت فــي هــذا الملــف الئحــة اتهــام ضــد ســتة متهميــن مكثــوا فــي البــؤرة االســتيطانية غيــر القانونيــة شــفوت عمــي خــال إخالئهـا .وقــد
اشــتملت الئحــة االتهــام فــي األصــل علــى بنــود تتعلــق بتجــاوز جنائــي للحــدود ،التشــويش علــى عمــل شــرطي خــال أداء واجبــه واالمتنــاع عــن مســاعدة شــرطي فــي القيــام
بواجبــه ،لكــن فــي نهايــة المطــاف قدمــت الئحــة اتهــام معدلــة تضمنــت مخالفــة التشــويش علــى شــرطي فقــط .النتيجــة فــي هــذا اإلجــراء كانــت شــطب الئحــة االتهــام
بخصــوص أحــد المتهميــن ،تعليــق اإلجــراءات بخصــوص اثنيــن آخريــن ،وتحديــد االتهــام بــدون إدانــة بخصــوص المتهميــن الثالثــة اآلخريــن.
ملفــات ييــش ديــن  1210/06و :1235/07 -قدمــت فــي هــذه الملفــات فــي آذار  2007الئحــة اتهــام مشــتركة ضــد متهــم واحــد (ملــف جنائــي رقــم  ،)1436/07مــن ســكان
مســتوطنة جينــوت شــومرون الــذي اتهــم بإهمــال الحراســة علــى مــواد خطــرة ،ومخالفــة تتعلــق بمــد منشــاة كهربائيــة بــدون مصادقــة (طبقــا لقانــون الكهربــاء) .فــي نهايــة
المطــاف تــم إلغــاء الئحــة االتهــام بالتشــاور مــع نيابــة الدولــة ،وتــم إغــاق الملــف ضــد المتهــم.
ملف ييش دين  :1710-2/09قدمت في هذا الملف في أيار  2010الئحة اتهام ضد متهم (ملف جنائي رقم  ،)48263-05-10الذي اتهم بتجاوز الحدود ،بعد أن شق طريقا
في أرض فلسطينية خاصة تقع إلى الشرق من مستوطنة افرات .وقد انتهى هذا اإلجراء بتثبيت تهمة المتهم دون إدانته ،وحكم عليه بـ  60ساعة لخدمة الجمهور.
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د

نتائج اإلجراءات
مـن بيـن الملفـات الــ  70التـي تتابعهـا ييـش ديـن التـي قدمـت فيهـا لوائـح اتهام ضـد مواطنيـن إسـرائيليين ،ما تـزال اإلجـراءات القضائية مسـتمرة في
 13ملـف منهـا .أمـا الملفـات الــ  57الباقيـة فقـد انتهـت اإلجـراءات القضائيـة فيهـا منذ مـدة ،ويمكن تتبـع نتائجها.
بطبيعـة األحـوال ،مـن الصعـب تصنيـف نتائـج هـذه اإلجـراءات القضائيـة بواسـطة التوزيع البسـيط ،ألن جزءا من لوائـح االتهام قدمت ضد أكثـر من متهم
واحـد فيمـا انتهـت بعـض اإلجـراءات بنتائـج مختلفـة بخصـوص متهميـن مختلفيـن .إلـى جانـب ذلـك ،حتـى عنـد تقديـم الئحـة اتهـام ضـد متهـم واحد،
هنـاك حـاالت انتهـى فيهـا اإلجـراء باإلدانـة بقسـم مـن بنـود االتهـام وبالتزكيـة بخصوص بنود أخـرى .بناء علـى ذلك ،فقد تبنينـا في ورقـة المعطيات هذه
التوزيـع الـذي اسـتعمله قسـم البحـث التابـع للسـلطة القضائيـة ،كمـا تجسـد فـي البحـث المـؤرخ بشـهر أيـار  2012الذي تنـاول نسـب التبرئـة واإلدانة في
21
المخالفـات الجنائيـة في إسـرائيل.
المجموعـات األساسـية لوصـف نتائـج اإلجـراءات القضائيـة هـي اإلدانـة التامـة ،أي إدانـة جميـع المتهميـن بجميـع بنـود االتهـام األصليـة؛ إدانـة جزئية،
أي إدانـة جـزء مـن المتهميـن ،إدانـة بجـزء مـن بنـود االتهـام ،أو اإلدانـة بمخالفـات مخففـة عـن تلـك التـي ظهـرت في الئحـة االتهـام األصلية؛ تهمـة بدون
إدانـة ،أي التحديـد الصـادر عـن المحكمـة بـأن المتهـم ارتكـب المخالفـة فعلا أو المخالفات المنسـوبة لـه ،مع االمتنـاع عن إدانتـه قانونيا؛ التبرئـة؛ وكذلك
إلغـاء أو شـطب الئحـة االتهام.
فيمـا يلـي تفصيـل المالبسـات التـي انتهـت فيهـا جميـع ملفـات التحقيـق التـي تتابعهـا ييـش ديـن ،التـي اتخـذ فيها القـرار بتقديـم الئحـة اتهام ضد
المشـتبه بهم:
•  6إجراءات انتهت بإدانة تامة لجميع المتهمين 10.5%( 22من مجموع ملفات التحقيق التي قدمت فيها لوائح اتهام)؛
•  13إجـراءا انتهـت بإدانـة جزئيـة :ملـف واحـد بإدانـة المتهميـن بجـزء مـن بنـود االتهـام 4 ،ملفـات بإدانـة جزء مـن المتهمين فقـط ،و 8 -ملفـات تحقيق
انتهـت بإدانـة المتهميـن ببنـود اتهـام مخففـة عـن تلـك التـي اتهموا فيها فـي الئحة االتهـام األصلية .غالبـا ،فقد كان تخفيـف الحدة في بنـود االتهام
جـزءا مـن تسـوية االدعـاء الـذي وقعتـه النيابـة مـع المتهميـن ( 22.8%مـن مجمـوع ملفـات التحقيـق التـي قدمـت فيها لوائـح اتهام)؛
•  14إجراءا انتهت بتثبيت التهمة بدون إدانة ( 24.6%من مجموع ملفات التحقيق التي قدمت فيها لوائح اتهام)؛
•  13إجـراءا انتهـت بإلغـاء أو شـطب الئحـة االتهـام ،بعـد أن قدمـت للمحكمـة الئحـة اتهـام ضـد المتهـم أو المتهميـن ( 22.8%مـن مجمـوع ملفـات
التحقيـق التـي قدمـت فيهـا لوائـح اتهـام)؛
 21أورن جيزل-ايــال ،عنبــال جلــون وكيــرن فينشــال-مرجل ،نســب اإلدانــة والتبرئــة فــي اإلجــراءات الجنائيــة (قســم البحــث فــي الســلطة القضائيــة وقســم بحــث الجريمــة ،القضــاء
والمجتمــع فــي جامعــة حيف ـا .)2012 ،كمــا أشــار مؤلفــو التقريــر ،فهــو يهــدف إلــى جمــع المعلومــات بخصــوص الحســم والقــرارات فــي الملفــات الجنائيــة التــي تــم تداولهــا
فــي الدرجــة القضائيــة األولــى فــي محاكــم الصلــح والمحاكــم المركزيــة .يفحــص بحــث الســلطة القضائيــة لوائــح االتهــام التــي فحصــت بجميــع بنــود االتهــام المشــمولة فيهـا،
وال يســتند إلــى توزيــع ثنائــي إلــى «إدانــة» و»تبرئــة» ،مــن أجــل احتســاب طــرق إنهــاء أخــرى لإلجــراء الجنائــي مثــل شــطب الئحــة االتهــام ،إلغــاء بنــود االتهــام ،التحديــد بــأن
المتهــم يفتقــر إلــى األهليــة للمحاكمــة وغيرهـا .علــى ضــوء هــذا ،يبــدو أن التوزيــع الــذي اســتعمله مؤلفــو التقريــر ،وكذلــك مقارنــة هــذه المعطيــات مــع المعطيــات الــواردة فــي
هــذه الورقــة مــن المعطيــات ،ذات صلــة كبيــرة بموضوعنـا .للتوســع حــول أهــداف البحــث الخــاص بالســلطة القضائيــة وطريقــة تطبيقــه راجــع الصفحــات  5-6مــن البحــث.
 22منها ملف واحد (ملف ييش دين  )1319-1/07الذي انتهى بإدانة تامة فقط بعد قبول استئناف الدولة على تبرئة المتهم من جزء من بنود االتهام.
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•  5إجراءات انتهت بتبرئة المتهم أو المتهمين ( 8.8%من مجموع ملفات التحقيق التي قدمت فيها لوائح اتهام)؛
•  4إجراءات انتهت بنتيجة غير معروفة لـ ييش دين ( 7%من مجموع ملفات التحقيق التي قدمت فيها لوائح اتهام)؛
•  2إجـراءات انتهـت بنتائـج أخـرى :إجـراء واحـد تـم تعليقـه وإجـراء إضافي تم من خاللـه تقديم الئحة اتهام ضـد ثالثة من المتهميـن انتهى بتعليق
اإلجـراءات ضـد متهـم واحـد ،إلغـاء الئحـة االتهـام ضـد متهـم ثـان ،وتثبيت التهمـة بـدون إدانة ضد متهـم ثالث.

المعطيـات تعنـي انـه مـن مجمـوع ملفـات التحقيـق التـي تتابعهـا ييش ديـن التي تقـرر فيها تقديـم الئحة اتهـام ،فقط ثلث اإلجـراءات انتهـت باإلدانة
التامـة أو الجزئيـة للمتهميـن .أمـا باقـي الملفـات فقـد انتهـت بتبرئـة المتهميـن ،إلغـاء الئحـة االتهـام ضدهـم ،تعليـق اإلجـراءات أو تثبيـت التهمة بدون
إدانـة .إن فحـص جميـع الملفـات التـي انتهـت فيهـا اإلجـراءات القضائيـة بـدون إدانـة يظهـر أن الغالبيـة العظمـى منهـا انتهـت بواحـدة من اثنتيـن :إلغاء
الئحـة االتهـام بعـد تقديمهـا للمحكمـة وإجـراء مـداوالت ،أو أن تثبـت المحكمة بأن المتهـم اقترف فعال المخالفة المنسـوبة له ،غير أنهـا امتنعت عن إدانته.

إلغاء لوائح االتهام
إن تفكيـك المالبسـات التـي أدت إلـى إلغـاء  13الئحـة اتهـام تتابعهـا ييـش ديـن يظهـر أن غالبيـة حـاالت اإللغـاء كانـت نتيجـة فشـل جهـات التحقيـق
والنيابـة فـي إثبـات االدعـاءات ضـد المتهميـن ،وكذلـك مالبسـات تتعلق بتأخير اإلجـراءات ،عدم مثـول المتهمين وتعليـق اإلجراءات التـي أدت في نهاية
األمـر إلـى وقـف اإلجـراءات الجنائيـة .علـى األقـل فـي  6إجـراءات قضائيـة تـم إلغاؤهـا فـي نهايـة األمـر ،لـم يمثـل المتهمـون فـي جزء مـن المـداوالت التي
حـددت لهـم فـي المحكمـة أو وال حتـى فـي أي مداولـة منهـا ،وفـي غالبيـة األحـوال فقـد اشـتملت هـذه اإلجـراءات على فـرض غرامة علـى المتهميـن ،إصدار
أوامـر إحضـار أو أوامـر اعتقـال ،وفـي بعـض األحيـان تعليـق اإلجـراء حتـى العثـور علـى المتهميـن .علـى األقـل فـي حالـة واحـدة ،فـإن تعليق اإلجـراءات ضد
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قسـم مـن المتهميـن مسـتمر لغايـة هـذا اليـوم ،23وفـي حالـة أخـرى أدى التأخيـر الكبيـر والتعليـق المتواصل للملف إلـى ما عرفتـه النيابة الشـرطية بمثابة
24
«تـآكل األدلـة» ،وعلـى ضـوء هـذا تـم سـحب الئحة االتهـام من قبـل النيابـة وإيقاف اإلجـراء.
بالعمـوم ،فـإن ظاهـرة عـدم مثـول المتهميـن فـي المـداوالت القضائيـة ضمـن اإلجـراءات التـي تتابعهـا ييـش ديـن شـائعة للغايـة .بالمجمـوع ،مـن بيـن
 70ملفـا تتابعهـا ييـش ديـن التـي تقـرر فيهـا تقديـم الئحـة اتهـام ،فهنـاك مـا ال يقـل عـن  18إجـراءا وثـق فيهـا أعضـاء المنظمة عـدم مثـول المتهمين
للمـداوالت التـي حـددت لهـم -غيـاب منهجـي فـي معظـم الحـاالت .علـى األقـل فـي  12إجـراء منهـا أدى عـدم مثـول المتهميـن إلـى فـرض غرامـات ،إصـدار
أوامـر إحضـار واعتقـال أو تعليـق اإلجـراءات القضائيـة.
باإلضافـة إلـى ذلـك ،سـحبت النيابـة فـي ملـف واحـد الئحـة االتهـام ألنهـا أرادت االمتنـاع عن كشـف دليل أساسـي يقـود إلى كشـف تفاصيل سـرية ،فيما
تـم إلغـاء الئحـة اتهـام واحـدة قدمـت فـي أعقاب ّ
مـد بنى تحتيـة كهربائية في بؤرة اسـتيطانية غير قانونيـة وهذا «بالتشـاور مع نيابة الدولـة» ،كما أبلغت
ييـش ديـن ردا علـى أسـئلة طرحتهـا المنظمـة بهذا الشـأن 25.وقـد تم إلغاء إجراء واحد بسـبب عدم أهلية المتهـم للمثول أمام العدالة ،فـي أعقاب الحصول
علـى رأي استشـاري مـن أخصائـي نفسـي فـي موضوعـه .فـي  5ملفـات مـن غير المعروف لــ ييش دين ما هي أسـباب إلغـاء الئحة االتهـام ،وكذلك محاوالت
فحـص مالحظـات المحكمـة التـي أدت إلـى إلغاء الئحـة االتهام التي لـم تلقى جوابا.

تثبيت التهمة دون إدانة
يتضـح مـن المعطيـات أن  14ملفـا تتابعهـا ييـش ديـن التـي تقـرر فيهـا تقديـم الئحـة اتهـام انتهـت بتحديـد من قبـل المحكمة بـأن المتهم قـد اقترف
حقـا المخالفـة أو المخالفـات المنسـوبة لـه ،إلـى جانـب االمتنـاع عـن إدانتـه؛ مـن بينهـا  3ملفـات فقـط كان فيهـا المتهمـون الذيـن مثلـوا أمـام العدالـة مـن
26
القاصريـن .وفـي الغالـب كان هـذا التثبيـت مصحوبـا بفـرض سـاعات عمـل فـي خدمـة الجمهـور علـى المتهـم ،طبقا لمـا رأتـه المحكمة.
إن امتنـاع المحكمـة عـن إدانـة شـخص تهـدف إلـى إعفائـه من التبعـات المصاحبـة لإلدانة الجنائيـة ،وبطبيعة الحال هـذا مخصص في مالبسـات خاصة أو
الحـاالت التـي ال يوجـد فيهـا للمتهـم مـاض جنائـي ويبـدو أن المخالفـة التي قدم بسـببها للمحاكمة كانـت بمثابة حادث لمـرة واحدة .هذه ممارسـة متميزة
للغايـة وهـي مقلصـة :يتضـح مـن معطيـات البحـث الخاصـة بالسـلطة القضائيـة أن نسـبة المتهميـن فـي محكمـة الصلـح الذيـن لـم ُيدانـوا رغـم تثبيـت
27
تهمتهـم مـن قبـل المحكمـة هـي  5.3%فقـط ،فيمـا تقـل النسـبة أكثر فـي المحاكـم المركزيـة 1.2% -فقط.
علـى ضـوء هـذا ،تبـدو اسـتثنائية ومثيـرة الحقيقـة بـأن حوالـي ربـع الملفـات التـي تتابعهـا ييـش ديـن ( )24.6%التـي قـدم فيهـا للعدالـة مواطنـون
إسـرائيليون مسـوا بالفلسـطينيين ،فقـد فضلـت المحكمـة االمتنـاع عـن إدانة المتهمين .وتبـدو هذه الحقيقة أوضح علـى ضوء الحقيقة بـأن الحوادث التي
تـم علـى ضوئهـا تقديـم المتهميـن للعدالـة فـي الملفـات التـي تـم فحصها التي ليسـت حـوادث مخالفـة «عادية» ،وإنمـا أعمـال مخالفـة أيديولوجية التي
اقترفـت بحـق الفلسـطينيين لتحقيـق هـدف سياسـي وفكـري .ولهـذا توجـد لهـذه المخالفـات دالالت خاصـة ،وكان يمكـن التأمـل فـي أن تجيـد منظومـة
القضـاء اإلسـرائيلية الوقـوف علـى خطورتهـا .إن حقيقة تفضيل المحاكم االمتناع عن إدانة اإلسـرائيليين الذين مسـوا بالفلسـطينيين فـي الضفة الغربية
بصـورة مقصـودة تسـعى إلـى النيـل مـن إمكانيـة زجـر المواطنيـن اإلسـرائيليين مـن اقتراف مثل هـذه األعمال ،وترسـل رسـالة واضحة بـأن منظومة فرض
القانـون ال تعتبرهـا ذات خطـورة خاصة.

23
24
25
26
27

ملف ييش دين .1319-2/07
ملف ييش دين .1079/05
رد رئيسة وحدة الدعاوى السامرة في شرطة إسرائيل في ذلك الوقت ،المحامي شير الوفر ،ردا على توجه ييش دين.27.10.2008 ،
البند  71أ[ .ب] من قانون العقوبات يحدد بأنه «إذا وجدت المحكمة أن المتهم نفذ مخالفة ،يحق للمحكمة أن تفرض عليه أمر خدمة حتى بدون إدانة».
أورن جيزل-ايــال ،عنبــال جلــون وكيــرن فينشــال-مرجل ،نســب اإلدانــة والتبرئــة فــي اإلجــراءات الجنائيــة (قســم البحــث فــي الســلطة القضائيــة وقســم بحــث الجريمــة ،القضاء
والمجتمــع فــي جامعــة حيفـا ،)2012 ،ص .16 ،11
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هـ

ملخص
لخصنـا ألول مـرة فـي ورقـة المعطيـات هـذه نتائـج ملفـات التحقيـق التـي فتحـت فـي شـرطة لـواء شـاي التـي تقـرر فيهـا تقديـم الئحـة اتهـام ضـد
اإلسـرائيليين المتهميـن باقتـراف مخالفـات بحـق الفلسـطينيين وممتلكاتهـم .وفـي السـياق األوسـع لعمليـة التوثيـق والمتابعـة التـي تقـوم بهـا ييـش
ديـن منـذ عقـد مـن السـنين والتحقيـق فـي المخالفـات األيديولوجيـة بحـق الفلسـطينيين ،فـإن المعطيـات التي جمعـت هنا تنضـاف لتكوين صـورة أكثر
اكتمـاال بخصـوص حالـة فـرض القانـون بحـق المواطنيـن اإلسـرائيليين فـي الضفـة الغربيـة.
الصـورة التـي تبـدو لنـا تفيـد بأنـه مـن بيـن مجمـوع الشـكاوى المقدمـة لشـرطة لـواء شـاي مـن قبـل الفلسـطينيين الذيـن كانـوا ضحايـا للمخالفـات التـي
اقترفهـا مواطنـون إسـرائيليون ،فـإن قلـة قليلـة مـن التحقيقـات انتهـت بقـرار بتقديـم الئحـة اتهام ضـد المشـتبه بهم ( 7.4%مـن ملفـات التحقيق التي
انتهـت معالجتهـا) .حتـى فـي الحـاالت النـادرة التـي قدمـت فيهـا لوائـح اتهـام ،فقـد تحـددت التهمـة بخصـوص نصـف المتهميـن تقريبـا ( 10.5%مـن
الملفـات التـي انتهـت بإدانـة تامـة 22.8% ،مـن اإلجـراءات التـي انتهـت بإدانـة جزئيـة ،وكذلـك  24.6%مـن اإلجـراءات التـي انتهـت باتهـام بـدون إدانة-
وبالمجمـوع  57.9%مـن اإلجـراءات) .فـي نهايـة األمـر ،حتـى بخصـوص اإلجـراءات التي تحـددت فيها مسـئولية المتهمين عـن األفعال المخالفـة ،فإن أكثر
مـن  40%منهـا ال تتـم فيهـا إدانـة ،فيمـا تكتفـي المحكمـة بتثبيـت تهمتهـم فقط.
دالالت هـذه المعطيـات مفادهـا بـأن فرصـة الشـكوى التـي يقدمهـا الفلسـطيني فـي شـرطة إسـرائيل فـي أن تقـود إلـى تحقيـق فعـال ،والعثـور علـى
مشـتبه بـه بالمخالفـة ،وتقديـم المشـتبه بـه للعدالـة وفـي نهايـة األمـر إدانتـه -هـي  1.9%فقـط.
إن صـورة الوضـع القاتمـة هـذه الخاصـة بفـرض القانـون ال تتفـق مـع واجـب إسـرائيل بحمايـة الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون فـي الضفـة الغربيـة ،الـذي
يعتبـرون وفقـا للقانـون الدولـي سـكانا محمييـن تحـت االحتلال اإلسـرائيلي .علاوة علـى ذلـك ،فإن هـذه المعطيات تضـع عالمات سـؤال علـى التصريحات
المتكـررة مـن قبـل السـلطات اإلسـرائيلية بـأن إسـرائيل مصممـة علـى مكافحـة ظاهـرة الجريمـة القومية فـي الضفـة الغربية التـي تسـتعمل األيديولوجيا
فـي األعمـال المخالفـة والقضـاء عليهـا .إن إفلاس السـلطات اإلسـرائيلية المسـئولة عن فرض القانـون في هذا المجـال ،غياب العقاب ضـد المخالفين وعدم
وجـود الـردع فـي هـذا المجـال تـزرع الشـك الكبيـر فـي قـدرة دولـة إسـرائيل علـى تفعيـل جهـاز فعـال لفـرض القانـون فـي المناطـق الفلسـطينية المحتلة
الخاضعة لسـيطرتها.
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