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صفحة ُمعطيات، تموز 2013 

تطبيق القانون على المدنيين 
االسرائيليين في الضفة الغربية 

معطيات المتابعة الخاصة بـ”يش دين”

خلفية 

كما هو الحال في كل عام، تنشر يش دين ورقة معلومات تتضمن نتائج ُمحدثة ومعدلة حول نتائج التحقيقات التي تتم في لواء شاي )السامرة 

ويهودا( في شرطة إسرائيل بخصوص المخالفات الجنائية التي يقترفها مواطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة 

الغربية. 

فرض  اجراءات  تعزيز  الى  يهدف  الذي  للمنظمة،  السنوات  متعدد  مشروع  صلب  في  تقع  ونتائجها  التحقيقات  الجراءات  المستمرة  المتابعة 

القانون على المواطنين اإلسرائيليين- مستوطنين وغيرهم- الضالعين بالمس بالفلسطينيين وممتلكاتهم، على اساس تصور مبدئي يرى أنه 

يقع على عاتق اسرائيل واجب قانوني وأخالقي بحماية سكان المناطق المحتلة الخاضعة لسيطرتها. ولهذا الغرض، فإن أعضاء المنظمة يساعدون 

للمنظمة  التابع  القضائي  الطاقم  يقوم  التحقيق،  فتح  وبعد  إسرائيل،  في شرطة  الشكاوى  تقديم  في  المخالفة  من  المتضررين  الفلسطينيين 

بمواكبة التحقيق، تقدمه ونتائجه.

قامت يش دين في اطار المشروع خالل السنوات الثماني األخيرة بمتابعة نتائج التحقيق في 938 ملف تم فتحها في الوحدات المختلفة التابعة 

لشرطة لواء شاي، في أعقاب شكاوى تقدم بها فلسطينيون بمساعدة يش دين. هذه الوثيقة ال تلخص نتائج التحقيقات في جميع الحوادث 

في  لواء شاي  لعمل  النطاق  واسعة  عينة  بل تشكل  وممتلكاتهم،  بالفلسطينيين  بالمس  إسرائيليون  مواطنون  من خاللها  قام  التي  الجنائية 

والحيثيات  الظروف  التي تميل فيها  للتحقيقات  نتيجة متابعة  الورقة هي  الواردة في هذه  المعطيات  ان  الى  االشارة  المهم  المجال. من  هذا 

مسبقا لصالح الجهات المسئولة عن تطبيق القانون وتعمل لصالحها، حيث يشكل طاقم يش دين جهة وساطة تربط ما بينهم وبين المشتكين 

الفلسطينيين، وفي الكثير من األحيان نساعد في الدفع قدما بالتحقيق من خالل استقدام الشهود والمستندات ذات الصلة الى الوحدات التي 

تقوم بالتحقيق، بقدر ما تكون هناك حاجة لذلك لدى جهات التحقيق والنيابة الذين يعالجون الشكاوى. بدون المساعدة في تقديم الشكوى من 

قبل جهات إسرائيلية، وفي مقدمتها منظمات حقوق االنسان، فإن قدرة الفلسطينيين على تقديم شكوى في شرطة إسرائيل أو متابعة نتائج 

التحقيق تكاد تكون صفرا. 

النتائج األساسية 

تدل النتائج المحدثة أنه بين السنوات 2013-2005، فقط %8.5 من ملفات التحقيق التي تم فتحها في لواء شاي لالشتباه بقيام إسرائيليين 

بالمس بالفلسطينيين أو بممتلكاتهم انتهت بتقديم لوائح اتهام. إن فحص مالبسات إغالق ملفات التحقيق في شرطة لواء شاي يظهر أن 

حوالي %84 من الملفات التي اتخذ فيها قرار نهائي تم إغالقها بسبب اخفاق الشرطة في التحقيق- الغالبية العظمى بسبب فشل المحققين 

في العثور على المخالفين أو جمع أدلة كافية للتقديم للمحاكمة، وبعضها في أعقاب ضياع الشكاوى وإغالق الملفات بعلة “عدم وجود اتهام 

جنائي”، رغم عدم استنفاذ اجراءات التحقيق فيها. 
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المعطيات المعروضة فيما يلي تنضاف الى المعطيات التي جمعتها يش دين منذ العام 2005 ونشرت بين الفينة واألخرى من قبل المنظمة.1 

المعطيات الجديدة تماثل تقريبا معطيات يش دين السابقة، ولهذا فهي تعني أنه لم يطرأ خالل السنة األخيرة تحسن في قدرة شرطة لواء شاي 

على التحقيق في المخالفات التي يقترفها المواطنون االسرائيليون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. إن الفشل المتواصل من قبل لواء شاي في 

هذا المضمار ينبع من سلسلة من األعطاب والفشل الجهازي في ادارة التحقيقات، كما عرض ذلك بصورة موسعة في تقرير “القانون في الظاهر” 

الذي نشرته يش دين في العام 2006. وقد أشار التقرير الى أن أكثر من نصف التحقيقات التي تم فحصها تميزت باالهمال، عدم المهنية، قلة 
االجراءات التحقيقية وعدم استيفاء المعايير الدارجة في التحقيق.2

النتيجة في الغالبية الساحقة من تحقيقات الشرطة: القرار بإغالق الملف 

تابعت يش دين 938 ملف تحقيق تمت معالجتها وما تزال تتم معالجتها في شرطة لواء شاي. من بينها 113 ملفا ما تزال في مراحل متنوعة 

من المعالجة والتحقيق، وفي 825 ملف تم اتخاذ قرار نهائي من قبل جهات التحقيق والنيابة، بحيث يمكن الوقوف على نتائجها: 

• من الملفات التي انتهت معالجتها(؛  في 70 ملفا من ملفات التحقيق التي فتحت لغاية اليوم تم تقديم لوائح اتهام ضد المتهمين )8.5%	

• من الملفات التي انتهت معالجتها(؛  إغالق 747 ملف في ختام التحقيق دون تقديم الئحة اتهام ضد المشتبه بهم )90.5%	

• ملفات في شرطة لواء شاي ولم يتم التحقيق فيها أبدا، من بينها خمس ملفات في السنة الماضية؛  ضياع 8	

قانون في الظاهر: تطبيق القانون على المواطنين االسرائيليين في الضفة الغربية  نشرت معطيات سابقة عن متابعات يش دين في التقارير الصادرة عن يش دين   1
)حزيران 2006( وقليل ومتأخر: اشراف نيابة الدولة على التحقيق في مخالفات المواطنين االسرائيليين ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة )أيار 2008(. وقد استندت 
معطيات المتابعة في تلك التقارير على التحقيق في 92 و- 205 ملف بالتناسب؛ وقد نشرت معطيات اضافية في أوراق المعطيات متابعة يش دين- فرض القانون على 

المواطنين االسرائيليين في الضفة الغربية )شباط 2011، آذار 2012(، التي تستند فيها المعطيات الى متابعة 642 و - 781 ملف بالتناسب. 
لمزيد من التفصيل حول االخفاقات واألعطاب التي تم الوقوف عليها راجعوا قانون في الظاهر: تطبيق القانون على المواطنين االسرائيليين في الضفة الغربية. يش دين،   2

حزيران 2006، الصفحات 75- 97. 
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تقرر اغالق الملف في نهاية التحقيق

قدمت الئحة اتهام

ضاعت في شرطة إسرائيل
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حالة ملفات التحقيق التي انتهت معالجتها
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السبب األساسي إلغالق ملفات التحقيق: فشل الشرطة في العثور على المخالفين أو جمع األدلة 

التسع  العلل  الملف3 وكذلك تفصيل علة اإلغالق على اساس  المشتكي عن قرارها بإغالق  ابالغ  التحقيق، على شرطة إسرائيل  بعد إغالق ملف 

المحددة في القانون4. من بين 747 ملف تحقيق تتابعها يش دين التي تم إغالقها، في 32 ملف، لم تقم شرطة لواء شاي بابالغ يش دين عن علة 

اإلغالق. 715 ملف الباقية تم إغالقها بعلل مختلفة تدل على ماهية نتائج التحقيقات، كما هو مفصل فيما يلي: 

• ملف بعلة “مخالف غير معروف”، مما يدل على فشل الشرطة في العثور على المشتبه بهم باقتراف المخالفة؛  تم إغالق 476	

• ملف بعلة “عدم كفاية األدلة”، بسبب فشل المحققين في جمع وبلورة أدلة كافية لتقديم المشتبه بهم للمحاكمة؛  تم إغالق 161	

• ملف بعلة “عدم وجود اتهام جنائي” وهو ما يعني عدم اقتراف مخالفة جنائية أو أنه ال يوجد للمشتبه به أي عالقة بالمخالفة  تم إغالق 61	

التي تمت؛ من بينها 22 ملف قدمت يش دين استئنافات بشأن القرار فيها، ألن الطاقم القضائي الذي عاين الملف يعتقد أن القرار بإغالق 

الملف بهذه العلة غير معقول؛ 

• ملف بعلة “انعدام مصلحة الجمهور”؛  إغالق 15	

• ملف بعلة “المخالف غير قابل للعقاب”. إغالق 2	

يدل تشريح المالبسات التي أغلقت فيها ملفات التحقيق على أن 637 من ملفات التحقيق التي أغلقت بعلل “مخالف غير معروف” و“عدم كفاية 

األدلة”، و- 22 ملف تم إغالقها بعلة “عدم وجود اتهام جنائي”، غير أن الفحص المعمق يظهر أنه لم يتم استنفاذ التحقيق ولهذا فقد تم تقديم 

استئناف بسبب إغالقها. هناك 8 ملفات ضاعت لدى شرطة إسرائيل ولم يتم التحقيق فيها مطلقا. إن هذه المعطيات تدل على أنه من مجموع 

الملفات التي كانت تعالج من قبل جهات التحقيق والنيابة التي انتهت معالجتها وأبلغت نتائجها ليش دين، فإن %84.1 تم إغالقها بسبب 

اخفاق الشرطة في التحقيق. 

  

البند 63 من قانون االجراءات الجنائية ]صيغة مدمجة[- 1982، كتاب القوانين 1043.   3
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm#Seif188

يفصل أمر شرطة إسرائيل العلل التسع التي يحق فيها لمدعي الشرطة أن يأمر بإغالق ملف التحقيق: انعدام التهمة، مخالف غير معروف، انعدام األدلة الكافية، انعدام   4
مصلحة الجمهور في المحكمة، موت المشتبه به أو المتهم، تقادم المخالفة، صغر السن، عدم التوازن العقلي، وجود سلطة أخرى من حقها التحقيق. راجعوا أمر شرطة 

إسرائيل، أمر القيادة العامة لشرطة إسرائيل 14.01.50:صالحية مدعي الشرطة باغالق ملف التحقيق:  
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4B4F6000-AE76-43E3-A4FF-7779D5E17E0F/20100/6083.pdf
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لم يتم استدعاء أي شاهد من شهود العيان للتحقيق وتم إغالق الملف بعلة “مخالف غير معروف”
نيسان  بتاريخ 24  رأس.  على حوالي 200  الذي يشتمل  القطيع  من  عائلته تعتاش  السامرة.  اماتين في  قرية  أغنام من  راعي  ش. ب هو 

2012 خرج ش. ب في ساعات الصباح المبكرة مع ثالثة رعاة آخرين، من أجل رعي القطيع في الجانب الشرقي للقرية، الواقع على بعد حوالي 

كيلومترين تقريبا الى الغرب من البؤرة االستيطانية غير القانونية حفات جلعاد. 

في الوقت الذي انشغل فيه الرعاة برعي أغنامهم، اقترب منهم حوالي خمسة مواطنين ملثمين، ومعهم جيب عسكري وصل الى المكان 

وفيه جنود. طبقا لبالغ ش. ب في الشرطة، فقد طلب الملثمون وجنود الجيش االسرائيلي منه ومن باقي رعاة األغنام مغادرة المكان بدون 

سبب ظاهر للعين، فيما قام المواطنون باالعتداء على األغنام بعنف وركلها بدون رحمة. وقد أسفر االعتداء عن اصابة بعض المواشي بجروح 

واصابات، وأسقطت احداها وليدها في المكان.5 

في ذات اليوم قدم ش. ب شكوى بخصوص االعتداء في محطة الشرطة بأريئيل، أبلغ المحققين من خاللها أنه كان في الموقع مع ثالثة رعاة 

آخرين، وأن جنود الجيش االسرائيلي الذين كانوا في الموقع شاهدوا ما حصل. كما قدم ش. ب للمحققين وصفا خارجيا الثنين من المعتدين، 

رغم أنهم كانوا ملثمين. على الرغم من ذلك، بعد مرور شهر تقريبا، بتاريخ 4 حزيران 2012 قررت شرطة لواء شاي إغالق الملف بعلة “مخالف 

غير معروف” دون أن تحقق وال مع اي شخص مشتبه به باقتراف العمل. 

يتضح من معاينة ملف التحقيق في الملف الذي تم إغالقه انه عدا عن جمع افادة المشتكي، فإن االجراء التحقيقي الوحيد الذي تم اتخاذه 

كان محادثة هاتفية الى غرفة عمليات اللواء المناطقي في السامرة لالستفسار إذا ما كان الحادث قد وقع فعال. وقد أظهر االستفسار الهاتفي 

أن الواقعة المذكورة دونت في دفتر عمليات غرفة العمليات، وأن جنود الجيش االسرائيلي كانوا فعال في الموقع، لكن عدا عن ذلك لم يتم 

اتخاذ أي خطوة بهدف تتبع هوية المشتبه بهم باقتراف الفعل أو جمع افادة الجنود الذين كانوا في الموقع وشاهدوا على ما يبدو وجوه 

المعتدين. لم يتم جمع افادات من رعاة الغنم االضافيين الذين كانوا في الموقع ويبدو أنه لم يتم بذل أي جهد من أجل العثور عليهم. 

على ضوء ذلك تعتقد يش دين ان التحقيق لم يستنفذ وأن إغالق الملف غير مبرر، وفي تاريخ 6 أيلول 2012 قدمت استئنافا على القرار. وقد 

ردت نيابة الدولة االستئناف بصورة تامة بدعوى التأخير في تقديمه، ولم يتم أبدا فحص االدعاءات الواردة فيه.  

مس االستئنافات التي قدمتها يش دين 
ُ
االستئناف على إغالق الملفات: حوالي خ

أدت الى تجديد عمليات التحقيق 

يحدد البند 64 من قانون االجراءات الجنائية انه “بخصوص القرار بعدم التحقيق أو عدم التقديم للمحاكمة، ألنه ال يوجد في التحقيق أو بالمحاكمة 

شأن يخص الجمهور، عدم وجود أدلة كافية أو تحدد أنه ال يوجد اتهام، يحق للمشتكي أن يستأنف”. كما تحدد أنه يحق للمشتكي الذي تلقى 

اعالما بإغالق ملف التحقيق بشأنه أن يستأنف على القرار خالل ثالثين يوما من تاريخ تلقي االعالم بهذا. 

يمنح االستئناف المشتكي حق االدعاء أمام جهة رفيعة أكثر في جهاز فرض القانون ممن اتخذ القرار بإغالق الملف، من أجل االشارة أمامه الى 

اتجاهات في التحقيق لم تستنفذ وينبغي بموجبها تجديد التحقيق أو االدعاء أن األدلة التي جمعت في اطار التحقيق كافية لتقديم الئحة اتهام. 

يتم فحص االستئنافات المقدمة على إغالق ملفات التحقيق في شرطة اسرائيل من قبل رئيس قسم االستئنافات في نيابة الدولة، لكن قبل ذلك 

يتم تحويل االستئناف لمعاينة ومالحظات الجهة التي أمرت بإغالق الملف )بشكل عام وحدة الدعاوى في الشرطة أو ضابط تحقيقات(. في جزء من 

الحاالت يؤدي األمر الى تجديد التحقيق في الملف قبل تحويل الملف الى المسئول عن االستئنافات في النيابة. 

من بين جميع ملفات التحقيق التي تتابعها يش دين، فقد تم إغالق 715 ملف من قبل شرطة لواء شاي في نهاية التحقيق، وتم ابالغ المنظمة 

بعلة اإلغالق. بعد معاينة مواد التحقيق وفحص المالبسات التي أغلقت فيها هذه الملفات، ففي 172 ملف )حوالي %24( ال تعتقد يش دين 

أن اجراءات التحقيق لم تستنفذ حتى النهاية أو أن المواد التي جمعت في التحقيق كافية لتقديم الئحة اتهام، وقدمت استئنافات على 

القرار بإغالق الملفات. خالل العامين األخيرين طرأ انخفاض في عدد االستئنافات التي قدمتها منظمة يش دين، وهذا باألساس بسبب التغيير 

في سياسة تقديم االستئناف من قبل المنظمة،6 لكن ليس من شأن هذه الحقيقة ان تغير االستنتاجات الخاصة بنتائج االستئنافات المقدمة. 

ملف يش دين 6062/21.   5
في الكثير من الحاالت يتم اغالق ملفات التحقيق بعد زمن طويل، أو أن االعالم بهذا يصل الى يش دين بتأخير ملحوظ. في أعقاب ذلك، قررت يش دين قرارا مبدئيا بتقديم   6

استئناف على اغالق الملفات فقط في الحاالت التي نعتقد أنه توجد فرصة معقولة في ان يؤدي تجديد التحقيق الى أدلة جديدة. في الحاالت التي مضى عليها وقت 
طويل منذ الحادثة التي يتم التحقيق فيها، فإن احتماالت هذا صفر ولهذا ال مكان لتقديم استئناف حتى لو بدا أن االجراءات التحقيقية المتبعة لم تستنفذ. 
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يتضح من جمع المعطيات أنه في 32 استئناف، التي تشكل %21.5 من مجموع االستئنافات التي قدمتها يش دين وتم فيها اتخاذ قرار، 

فقد قبلت االدعاءات الواردة في االستئناف وتقرر اعادة الملف الستكمال التحقيق في الشرطة أو تقديم الئحة اتهام على اساس األدلة التي 

تم جمعها. في 117 استئناف )%78.5( لم تقبل ادعاءات االستئناف، وتم ردها.7 

توزيع الملفات طبقا لفئات المخالفات: فشل التحقيق بارز بصورة خاصة في مجال المس بالممتلكات

في اطار متابعة ملفات التحقيق في المخالفات التي يقترفها إسرائيليون بحق فلسطينيين، تقوم يش دين بتوزيع الشكاوى التي يتم التحقيق 

الفلسطينية ومجموعة تضم مخالفات من  األراضي  على  السيطرة  بالممتلكات،  المس  العنف،  المخالفات:  اساسية من  أربع مجموعات  الى  فيها 

مجاالت أخرى. 

المس بالممتلكات 

من بين 938 ملف يتم استعراضها في ورقة المعطيات هذه، 438 ملف )%46.7( تدور حول شكاوى فلسطينيين بخصوص المس بممتلكاتهم. 

تتضمن هذه التحقيقات مخالفات تتعلق بالحرائق، السرقة، المس بالممتلكات، قطع األشجار أو المس بمحاصيل أخرى، سرقة المحاصيل الزراعية 

وغيرها. 

انتهت المعالجة في 377 ملف تدور حول مخالفات بحق الممتلكات. من بينها، 361 ملف )%95.8( تم إغالقها في ختام التحقيق، في 13 ملف 

)%3.4( تم تقديم لوائح اتهام ضد متهمين، فيما ضاعت 3 ملفات في شرطة لواء شاي ولم يتم التحقيق فيها مطلقا. في مجال المخالفات التي 

تتعلق بالممتلكات يبرز بصورة خاصة الفشل المتواصل لشرطة لواء شاي في استنفاذ التحقيق وتقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم. من 

بين الملفات الـ 366 التي انتهت معالجتها وتعرف يش دين بنتائج التحقيق فيها8، فإن 341 ملف )%93.2( جرى إغالقها في مالبسات تدل على 

فشل التحقيق: 336 ملفات أغلقت بعلة “مخالف غير معروف” و”عدم كفاية األدلة”، وضاعت 3 ملفات، وتم إغالق ملفين بعلة “عدم وجود اتهام 

جنائي” فيما قامت يش دين بتقديم استئناف على إغالقها.9 

صحيح لغاية نشر ورقة المعطيات هذه، فإن االستئنافات الـ 11 التي قدمتها يش دين ما تزال قيد الفحص ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأنها. في 5 استئنافات توقفت   7
المعالجة بمبادرة يش دين، 5 استئنافات لم يتم فحصها مطلقا من قبل نيابة الدولة بسبب ادعاء التأخير في تقديم االستئناف، ويوجد استئنافان آخران ضاعا بعد 

تقديمهما ومن غير المعروف ما هو مصيرهما. 
في 11 ملف لم تبلغ يش دين بعلة االغالق.   8

يوجد 21 ملف آخر تدور حول مخالفات الممتلكات تم اغالقها بعلل ال تدل بالضرورة على الفشل أو النجاح في التحقيق: “انعدام مصلحة الجمهور” )3 ملفات(، “عدم وجود   9
اتهام جنائي” )7 ملفات( و”المخالف غير قابل للعقاب” )2 ملف(. 

د

 46.7%
المس بالممتلكات

 4.8%
آخر

 35.2%
العنف

 13.3%
السيطرة على األراضي

 ملفات التحقيق بالتوزيع طبقا للمخالفة 
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العنف 

330 من بين 938 ملف تحقيق تتابعها يش دين )%35.2( تدور حول العنف من قبل مواطنين إسرائيليين تجاه فلسطينيين في الضفة الغربية. 

تشتمل حوادث العنف على حاالت اطالق النار، الضرب، رشق الحجارة، االعتداء بواسطة الهراوات، السكاكين أو أعقاب البنادق، الدهس، التهديد 

وغيرها. وقد انتهت معالجة 294 ملف من بين الملفات التي تدور حول مخالفات العنف. من بينها، 248 ملف )%84.4( تم إغالقها في ختام 

التحقيق، في 42 ملف )%14.3( قدمت لوائح اتهام ضد متهمين، و- 4 ملفات ضاعت في شرطة لواء شاي ولم يتم التحقيق فيها مطلقا. نسبة فشل 

التحقيقات في شرطة لواء شاي بخصوص مخالفات العنف هي %81.7. ومن بين 278 ملف انتهت معالجتها وتعرف يش دين بنتائج التحقيق 

فيها10، فقد تم إغالق 227 ملف بمالبسات تدل على فشل التحقيق: 217 ملف جرى إغالقها بعلة “مخالف غير معروف” و”عدم األدلة الكافية”، 

4 ملفات ضاعت، 6 ملفات أغلقت بعلة “عدم وجود اتهام جنائي” وقد قدمت يش دين استئناف على قرار إغالقها.11 

السيطرة على األراضي الفلسطينية 

125 ملف من بين الملفات التي تتابعها يش دين )%13.3( جرى فتحها في أعقاب شكاوى تتعلق بمحاوالت إسرائيليين السيطرة على أراض 

الى  الفلسطينيين  منع وصول  أراضيهم،  الفلسطينيين من  الدفيئات، طرد  أو  الكرافانات  المباني،  التفليح، وضع  التسوير،  فلسطينية من خالل 

اراضيهم، تعدي الحدود وغيرها. 

وقد انتهت معالجة 111 ملف تدور حول السيطرة على األراضي. من بينها، 96 ملف )%86.5( تم إغالقها في ختام التحقيق، في 14 ملف )12.6%( 

نسبة فشل التحقيقات في شرطة  تم تقديم لوائح اتهام ضد متهمين، وضاع ملف واحد في شرطة لواء شاي ولم يتم التحقيق فيه مطلقا. 

لواء شاي بخصوص مخالفات السيطرة على األراضي الفلسطينية هي %61.1. ومن بين 108 ملف انتهت معالجتها وتعرف يش دين بنتائج 

التحقيق فيها12، فقد تم إغالق 66 ملف بمالبسات تدل على فشل التحقيق: 56 ملف جرى إغالقها بعلة “مخالف غير معروف” و”عدم األدلة 
الكافية”، وضاع ملف واحد، 9 ملفات أغلقت بعلة “عدم وجود اتهام جنائي” وقد قدمت يش دين استئناف على قرار إغالقها.13

مخالفات أخرى

45 ملف من بين الملفات التي تتابعها يش دين )%4.8( تتعلق بمخالفات أخرى ليست بعيدة عن مجال المجموعات الثالث المذكورة أعاله. هذه 

المخالفات تتعلق بقتل الحيوانات، المس بالمساجد والمقابر، تسييل المجاري الى األراضي الزراعية التابعة للفلسطينيين، القاء النفايات في اراضي 

الفلسطينيين وغيرها. 

وقد انتهت معالجة 43 ملف تدور حول “مخالفات أخرى”. من بينها، 42 ملف )%97.7( تم إغالقها في ختام التحقيق، وفي ملف واحد تم تقديم 

الئحة اتهام غير أنه جرى سحبه الحقا من قبل النيابة. نسبة فشل التحقيقات في شرطة لواء شاي بخصوص هذه المخالفات هي %80.5. ومن 

بين 41 ملف انتهت معالجتها وتعرف يش دين بنتائج التحقيق فيها14، فقد تم إغالق 33 ملف بمالبسات تدل على فشل التحقيق: 28 ملف جرى 

إغالقها بعلة “مخالف غير معروف” و”عدم األدلة الكافية”، و- 5 ملفات أغلقت بعلة “عدم وجود اتهام جنائي” وقد قدمت يش دين استئناف 
على قرار إغالقها.15

في 61 ملف لم تبلغ يش دين بعلة االغالق.   10
يوجد 9 ملفات أخرى تدور حول مخالفات العنف تم اغالقها بعلل ال تدل بالضرورة على الفشل أو النجاح في التحقيق: “انعدام مصلحة الجمهور” )4 ملفات(، “عدم وجود   11

اتهام جنائي” )5 ملفات(. 
في 3 ملفات لم تبلغ يش دين بعلة االغالق.  12

يوجد 82 ملف آخر تدور حول مخالفات العنف تم اغالقها بعلل ال تدل بالضرورة على الفشل أو النجاح في التحقيق: “انعدام مصلحة الجمهور” )6 ملفات(، “عدم وجود   13
اتهام جنائي” )22 ملف(. 

في ملفين اثنين لم تبلغ يش دين بعلة االغالق.  14
يوجد سبع ملفات أخرى تدور حول مخالفات العنف تم اغالقها بعلل ال تدل بالضرورة على الفشل أو النجاح في التحقيق: “انعدام مصلحة الجمهور” )2 ملف(، “عدم وجود   15

اتهام جنائي” )5 ملفات(. 


