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خاصــة ظاهــرة المــس وإتــاف أشــجار الفلســطينيين. يســتدل مــن فحــص هــذه المخالفــات أنــه مــن بيــن مجمــوع الشــكاوى 

المقدمــة الــى شــرطة لــواء شــاي فــي أعقــاب المــس بالممتلــكات، فــإن نصفهــا تقريبــا )%49.6( كان يتعلــق بالقطــع، النشــر 

واالتــاف المتعمــد ألشــجار الزيتــون وغيرهــا مــن األشــجار المثمــرة التــي يمتلكهــا الفلســطينيون. هــذه الحــوادث ونتائــج 

التحقيــق فيهــا مفصلــة فيمــا يلــي فــي الفصــل د.٣ 

العنف 
361 مــن بيــن 1045 ملــف تحقيــق تتابعهــا يــش ديــن )%34.5( تــدور حــول العنــف مــن قبــل مواطنيــن إســرائيليين تجــاه 

فلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة. تشــتمل حــوادث العنــف علــى حــاالت اطــاق النــار، الضــرب، رشــق الحجــارة، االعتــداء 

بواســطة الهــراوات، الســكاكين أو أعقــاب البنــادق، الدهــس، التهديــد باالعتــداء أو المــس وغيرهــا. 

السيطرة على األراضي الفلسطينية 
142 ملــف مــن بيــن الملفــات التــي تتابعهــا يــش ديــن )%13.6( جــرى فتحهــا فــي أعقــاب شــكاوى تتعلــق بمحــاوالت 

إســرائيليين الســيطرة علــى أراض فلســطينية مــن خــال التســوير، التفليــح، وضــع المبانــي، الكرافانــات أو الدفيئــات، طــرد 

الفلســطينيين مــن أراضيهــم، منــع وصــول الفلســطينيين الــى اراضيهــم، تعــدي الحــدود وغيرهــا. 

مخالفات أخرى
47 ملــف مــن بيــن الملفــات التــي تتابعهــا يــش ديــن )%4.5( تتعلــق بمخالفــات أخــرى ليســت بعيــدة عــن مجــال 

ــر، تســييل  ــات، المــس بالمســاجد والمقاب ــل الحيوان ــق بقت ــات تتعل ــاه. هــذه المخالف ــورة أع ــاث المذك ــات الث المجموع

ــا.  ــطينيين وغيره ــي الفلس ــي اراض ــات ف ــاء النفاي ــطينيين، الق ــة للفلس ــة التابع ــي الزراعي ــى األراض ــاري ال المج

ب. نتائج التحقيق: اغالق الغالبية الساحقة 
          من الملفات بدون لوائح اتهام  

المعطيــات الجديــدة تشــبه كثيــرا معطيــات يــش ديــن فــي الســابق، وتــدل علــى انخفــاض بنســبة حوالــي %1 فــي نســبة 

لوائــح االتهــام المقدمــة للمحاكــم فــي أعقــاب التحقيقــات فــي حــوادث المــس بالفلســطينيين وممتلكاتهــم. مــن بيــن 

97٠ ملــف تحقيــق تتابعهــا يــش ديــن انتهــت معالجتهــا علــى مــر الســنين، فــي 7٢ ملــف فقــط )%7.4( تــم تقديــم 

نشــرت معطيــات فــي هــذا الموضــوع فــي ســنوات ســابقة مــن قبــل يــش ديــن فــي أوراق المعطيــات متابعــة يــش ديــن- تحقيقــات الشــرطة فــي   3
ــي 2009، تشــرين أول 2010، تشــرين أول 2011، تشــرين أول 2012  ــة )تشــرين الثان ــي الضفــة الغربي أعقــاب المــس بأشــجار الفلســطينيين ف

وتشــرين أول 2013(.  
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من بينها 49.6% 
مس واتالف أشجار

أ. خلفية عامة وأنواع المخالفات 
ــج  ــة بنتائ ــتجدات الخاص ــر المس ــن آخ ــات تتضم ــة معطي ــن ورق ــش دي ــة ي ــر منظم ــام، تنش ــي كل ع ــال ف ــو الح ــا ه كم

ــواء شــاي )الســامرة ويهــودا( فــي شــرطة إســرائيل بخصــوص المخالفــات الجنائيــة التــي  التحقيقــات التــي تتــم فــي ل

ــة.  ــة الغربي ــق الضف ــي مناط ــم ف ــطينيين وممتلكاته ــق الفلس ــرائيليون بح ــون إس ــا مواطن يقترفه

المتابعــة المســتمرة الجــراءات التحقيقــات ونتائجهــا تقــع فــي صلــب مشــروع متعــدد الســنوات للمنظمــة، الــذي 

يهــدف الــى تعزيــز اجــراءات فــرض القانــون علــى المواطنيــن اإلســرائيليين- مســتوطنين وغيرهــم- الضالعيــن بالمــس 

بالفلســطينيين وممتلكاتهــم، علــى اســاس تصــور مبدئــي يــرى أنــه يقــع علــى عاتــق اســرائيل واجــب قانونــي وأخاقــي 

فــي حمايــة ســكان المناطــق المحتلــة الخاضعــة لســيطرتها. ولهــذا الغــرض، فــإن أعضــاء المنظمــة يوثقــون الحــوادث التــي 

قــام خالهــا مواطنــون إســرائيليون بالمــس بالفلســطينيين مــن ســكان الضفــة الغربيــة، وبقــدر مــا يكــون ضحيــة المخالفــة 

َمعنيــا، تقــدم لــه المســاعدة فــي تقديــم الشــكوى فــي شــرطة إســرائيل، وبعــد فتــح التحقيــق لــدى الشــرطة، يقــوم الطاقــم 

ــي  ــة. ف ــه ونتائجــه حتــى انتهــاء االجــراءات القضائي ــى تقدم ــع عل ــق، ويطل ــة التحقي ــع للمنظمــة بمواكب ــي التاب القضائ

الحــاالت التــي يتــم فيهــا اغــاق ملــف التحقيــق دون تقديــم الئحــة اتهــام ضــد المشــتبه بهــم باقتــراف الُمخالفــة، يقــوم 

الطاقــم القضائــي فــي يــش ديــن بفحــص ملــف التحقيــق وعندمــا يــرى أن اجــراءات التحقيــق لــم تســتنفذ أو انــه كان مــن 

الممكــن تقديــم الئحــة اتهــام علــى اســاس األدلــة يتــم تقديــم اســتئناف بخصــوص اغــاق الملــف.١ 

ــم  ــف ت ــي 1045 مل ــق ف ــج التحقي ــرة بمتابعــة نتائ ــي اطــار المشــروع خــال الســنوات التســع األخي ــن ف ــت يــش دي قام

فتحهــا فــي الوحــدات المختلفــة التابعــة لشــرطة لــواء شــاي- لــواء الخليــل، لــواء الســامرة، محطــة بنياميــن وقســم الجريمــة 

علــى خلفيــة قوميــة فــي الوحــدة المناطقيــة )يمــار( شــاي، فــي أعقــاب شــكاوى تقــدم بهــا فلســطينيون بمســاعدة يــش 

ديــن. ال يوجــد اليــوم معطيــات علنيــة بخصــوص عــدد الحــوادث الشــامل التــي قــام خالهــا مواطنــون إســرائيليون بالمــس 

بالفلســطينيين وممتلكاتهــم فــي الضفــة الغربيــة، ولهــذا فــإن هــذه الوثيقــة ال تلخــص نتائــج التحقيقــات فــي جميــع 

ــواء شــاي فــي هــذا المجــال. مــن المهــم  الحــوادث الجنائيــة مــن هــذا النــوع، بــل تشــكل عينــة واســعة النطــاق لعمــل ل

االشــارة الــى ان المعطيــات الــواردة هنــا هــي نتيجــة متابعــة للتحقيقــات التــي تميــل فيهــا الظــروف والحيثيــات مســبقا 

لصالــح الجهــات المســئولة عــن تطبيــق القانــون وتعمــل لصالحهــا، حيــث يشــكل طاقــم يــش ديــن جهــة وســاطة تربــط 

ــا بالتحقيــق مــن خــال  ــا بينهــم وبيــن المشــتكين الفلســطينيين، وفــي الكثيــر مــن األحيــان نســاعد فــي الدفــع قدم م

اســتقدام الشــهود والمســتندات ذات الصلــة الــى الوحــدات التــي تقــوم بالتحقيــق، بقــدر مــا تكــون هنــاك حاجــة لذلــك 

ــل جهــات  ــن قب ــم الشــكوى م ــي تقدي ــدون المســاعدة ف ــن يعالجــون الشــكاوى. ب ــة الذي ــق والنياب ــدى جهــات التحقي ل

إســرائيلية، وفــي مقدمتهــا منظمــات حقــوق اإلنســان، فــإن قــدرة الفلســطينيين علــى تقديــم شــكوى فــي شــرطة إســرائيل 

أو متابعــة نتائــج التحقيــق تــكاد تكــون صفــرا. 

المعطيــات المعروضــة فــي هــذه الورقــة تنضــاف الــى المعطيــات التــي جمعتهــا يــش ديــن منــذ العــام ٢٠٠٥ ونشــرت 

بيــن الفينــة واألخــرى مــن قبــل المنظمــة.٢ تقســم الشــكاوى التــي تتابعهــا يــش ديــن الــى أربــع مجموعــات اساســية مــن 

المخالفــات: العنــف، المــس بالممتلــكات، الســيطرة علــى األراضــي الفلســطينية ومجموعــة تضــم مخالفــات مــن مجــاالت 

أخــرى. 

المس بالممتلكات 
مــن بيــن 1045 ملــف يتــم اســتعراضها فــي ورقــة المعطيــات هــذه، 495 ملــف )%47.4( تــدور حــول شــكاوى فلســطينيين 

ــكات،  ــق، الســرقة، المــس بالممتل ــق بالحرائ بخصــوص المــس بممتلكاتهــم. تتضمــن هــذه التحقيقــات مخالفــات تتعل

قطــع األشــجار أو المــس بمحاصيــل أخــرى، ســرقة المحاصيــل الزراعيــة وغيرهــا. مــن بيــن مخالفــات الممتلــكات تبــرز بصــورة 

 النعدام مصلحة 
ً
يحدد البند 64 من قانون االجراءات الجنائية: »يحق للمشتكي االستئناف على القرار بعدم التحقيق أو عدم التقديم للعدالة، نظرا  1

الجمهور في التحقيق أو المحاكمة، وعدم العثور على أدلة كافية او تحدد عدم وجود تهمة«. كما حدد القانون 30 يوما لصالح المشتكي الذي تلقى 
اعانا بإغاق ملف التحقيق لتقديم استئناف على القرار منذ موعد تلقي االعان عن ذلك. 

نشــرت معطيــات ســابقة عــن متابعــات يــش ديــن فــي التقاريــر الصــادرة عــن يــش ديــن قانــون فــي الظاهــر: تطبيــق القانــون علــى المواطنيــن   2
االســرائيليين فــي الضفــة الغربيــة )حزيــران 2006( وقليــل ومتأخــر: اشــراف نيابــة الدولــة علــى التحقيــق فــي مخالفــات المواطنين االســرائيليين 
ضــد الفلســطينيين فــي المناطــق المحتلــة )تمــوز 2008(. وقــد اســتندت معطيــات المتابعــة فــي تلــك التقاريــر علــى التحقيــق فــي 92 و- 205 ملــف 
بالتناســب؛ وقــد نشــرت معطيــات اضافيــة فــي أوراق المعطيــات متابعــة يــش ديــن- فــرض القانــون علــى المواطنيــن االســرائيليين فــي الضفــة 

الغربيــة )شــباط 2011، آذار 2012، تمــوز 2013(، التــي تســتند فيهــا المعطيــات الــى متابعــة 642 و- 781 ملــف بالتناســب. 

ورقة معطيات، تشرين أول ٢٠١٤ 

تطبيق القانون على المدنيين االسرائيليين 
في الضفة الغربية 

»يش دين« معطيات المتابعة الخاصة بـ



لوائــح اتهــام ضــد االســرائيليين واالســرائيليات المشــتبه بهــم باقتــراف المخالفــات بحــق المشــتكين الفلســطينيين. 

فــي العاميــن الماضييــن انضــاف الــى مخــزون الملفــات التــي تتابعهــا يــش ديــن أكثــر مــن مائــة ملــف جديــد انتهــت 

معالجتهــا مــن قبــل ســلطات فــرض القانــون، وتــم مــن بينهــا تقديــم الئحتــي اتهــام جديــدة فقــط. 

علــى خلفيــة الفشــل المتواصــل لشــرطة لــواء شــاي في التحقيــق وتقديــم المخالفين المشــتبه بهم بالمس بالفلســطينيين 

وممتلكاتهــم الــى العدالــة، أعلنــت شــرطة إســرائيل فــي مســتهل العــام 2013 عــن اقامــة قســم الجريمــة علــى خلفيــة 

قوميــة فــي لــواء شــاي. طبقــا لتعريــف الشــرطة، يهــدف القســم الجديــد الــى معالجــة »األعمــال الجنائيــة التــي تتضمــن 

ــط  ــا أو يخط ــم اقترافه ــي يت ــات، الت ــراد أو المجموع ــل األف ــن قب ــا م ــم اقترافه ــي يت ــكات، الت ــاألرواح أو الممتل ــس ب الم

القترافهــا، أو محاولــة التأثيــر علــى المواضيــع السياســية، األيديولوجيــة أو الدينيــة«.٤ طبقــا للتقاريــر فــي وســائل االعــام، 

فقــد تــم تخصيــص مــوارد كبيــرة نســبيا للقســم ويخــدم فيــه اليــوم حوالــي 8٠ شــرطيا. 

علــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد أظهــرت المعطيــات انــه خــال الســنة األخيــرة لــم يطــرأ تحســن علــى قــدرة شــرطة لــواء شــاي 

فــي التحقيــق بالمخالفــات التــي اقترفهــا مواطنــون إســرائيليون بحــق الفلســطينيين وممتلكاتهــم. االخفــاق المســتمر 

للــواء شــاي فــي هــذا المجــال ينبــع مــن سلســلة مــن األعطــاب واالخفاقــات الشــاملة فــي ادارة التحقيقــات، كمــا جــرى عــرض 

ذلــك بتوســع فــي تقريــر »قانــون فــي الظاهــر« الــذي نشــرته يــش ديــن فــي العــام ٢٠٠٦. وقــد اشــار التقريــر الــى أن أكثــر 

مــن نصــف التحقيقــات التــي تــم فحصهــا تميــزت باالهمــال، انعــدام المهنيــة، قلــة عمليــات التحقيــق وعــدم اســتيفاء 

المعاييــر الدارجــة فــي التحقيقــات.٥ هنــاك تقريــر اضافــي ليــش ديــن يتابــع التحقيقــات التــي جــرت فــي لــواء شــاي فــي 

الســنوات األخيــرة مــن المقــرر نشــره فــي نهايــة العــام 2014، ويظهــر أن األعطــاب واالخفاقــات التــي تــم اســتعراضها فــي 

التقريــر الســابق لــم يتــم معالجتهــا، وهــي تميــز عمــل التحقيــق فــي لــواء شــاي اليــوم أيضــا. 

تابعــت يــش ديــن 1045 ملــف تحقيــق تمــت معالجتهــا ومــا تــزال تتــم معالجتهــا فــي شــرطة لــواء شــاي بيــن اعــوام 

6.  مــن بينهــا 75 ملفــا مــا تــزال فــي مراحــل متنوعــة مــن الفحــص، المعالجــة والتحقيــق، وفــي 970 ملــف  2006 - 2005

تــم اتخــاذ قــرار نهائــي مــن قبــل جهــات التحقيــق والنيابــة، بحيــث يمكــن الوقــوف علــى نتائجهــا: 

• فــي 72 ملفــا مــن ملفــات التحقيــق التــي فتحــت لغايــة اليــوم تــم تقديــم لوائــح اتهــام ضــد المتهميــن )%7.5 مــن 	

الملفــات التــي انتهــت معالجتهــا(؛ 

• إغــاق 887 ملــف فــي ختــام التحقيــق دون تقديــم الئحــة اتهــام ضــد المشــتبه بهــم )%91.4 مــن الملفــات التــي 	

انتهــت معالجتهــا(؛ 

• ضيــاع 11 ملــف فــي شــرطة لــواء شــاي ولــم يتــم التحقيــق فيهــا أبــدا، رغــم حيــازة يــش ديــن مصادقــات مكتوبــة تــدل 	

علــى تقديم شــكاوى.  

علل اغالق الملفات: فشل الشرطة في العثور على المخالفين وجمع األدلة ضدهم 
ــة  ــك تفصيــل عل ــاغ المشــتكي عــن قرارهــا بإغــاق الملــف7 وكذل ــى شــرطة إســرائيل اب بعــد إغــاق ملــف التحقيــق، عل

اإلغــاق مــن بيــن العلــل التســع المحــددة فــي القانــون8. مــن بيــن 887 ملــف تحقيــق تتابعهــا يــش ديــن التــي تــم إغاقهــا 

ــة اإلغــاق. الملفــات الـــ 887  ــاغ يــش ديــن عــن عل ــواء شــاي باب ــم تقــم شــرطة ل ــة التحقيــق، فــي 3 ملفــات ل فــي نهاي

المتبقيــة التــي تــم إغاقهــا بعلــل مختلفــة تــدل علــى ماهيــة نتائــج التحقيقــات، كمــا هــو مفصــل فيمــا يلــي: 

• تــم إغــاق 593 ملــف بعلــة »مخالــف غيــر معــروف«، ممــا يــدل علــى فشــل الشــرطة فــي العثــور علــى المشــتبه بهــم 	

باقتــراف المخالفــة رغــم انــه اتضــح اقتــراف المخالفــة الجنائيــة؛ 

طبقــا لــرد المســئول عــن حريــة المعلومــات فــي شــرطة إســرائيل، فــي خطابــه الموجــه الــى يــش ديــن بتاريــخ 18 آذار 2014. وقــد ســلم هــذا النــص   4
أيضــا ألعضــاء الكنيســت مــن قبــل وزيــر األمــن الداخلــي، يتســحاق أهرونوفيتــش، فــي الجلســة رقــم 31 فــي الكنيســت الـــ 19، التــي عقــدت بتاريــخ 

22 أيــار 2013.  
لمزيد من التفاصيل حول االخفاقات واألعطاب التي تم الوقوف عليها راجعوا قانون في الظاهر: تطبيق القانون على المواطنين االسرائيليين في   5

الضفة الغربية )حزيران 2006( ص: 7٥ - 97.  
المعطيات الواردة في هذه الصفحة تتناول الفترة ما بين 2005 ولغاية 30 آب 2014، إال إذا أشير الى غير ذلك.   6

البند 63 من قانون االجراءات الجنائية ]صيغة مدمجة[- 1982، كتاب القوانين 1043.   7
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 بإغاق ملف التحقيق: انعدام التهمة، مخالف غير معروف، انعدام   8
األدلة الكافية، انعدام 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: صاحية مدعي الشرطة باغاق ملف التحقيق:  
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4B4F6000-AE76-43E3-A4FF-7779D5E17E0F/20100/6083.pdf

• تــم إغــاق 195 ملــف بعلــة »عــدم كفايــة األدلــة”، التــي تــدل هــي األخــرى علــى اقتــراف المخالفــة، غيــر أن تحقيــق 	

الشــرطة فشــل فــي جمــع أدلــة كافيــة لتقديــم المشــتبه بهــم الذيــن تــم العثــور عليهــم للمحاكمــة؛ 

• تــم إغــاق 76 ملــف بعلــة »عــدم وجــود اتهــام جنائــي” وهــو مــا يعنــي أن الشــرطة توصلــت الــى اســتنتاج مفــاده عدم 	

اقتــراف أي مخالفــة جنائيــة أو أنــه ال يوجــد للمشــتبه بــه أي عاقــة بالمخالفــة التــي تمــت؛ مــن بينهــا 25 ملــف قدمــت 

يــش ديــن اســتئنافات بشــأن القــرار فيهــا، ألن الطاقــم القضائــي الــذي عايــن الملــف يعتقــد أن القــرار بإغــاق الملــف 

بهــذه العلــة غيــر معقــول، وعليــه فــإن يــش ديــن تعتبــر هــذه الملفــات فاشــلة مــن جهــة التحقيــق فيهــا؛

• إغاق 17 ملف بعلة »انعدام مصلحة الجمهور«؛ 	

• إغاق 2 ملف بعلة »المخالف غير قابل للعقاب«.	

• اغاق ملف واحد بعلة وجود سلطة أخرى مخولة بالتحقيق في الحادث. 	

يــدل تحليــل المابســات التــي أغلقــت فيهــا ملفــات التحقيــق علــى أن 788 مــن ملفــات التحقيــق أغلقــت بعلــل »مخالــف 

ــر أن الفحــص  ــي«، غي ــدم وجــود اتهــام جنائ ــة »ع ــم إغاقهــا بعل ــف ت ــة”، و- 25 مل ــة األدل ــدم كفاي ــر معــروف« و “ع غي

المعمــق يظهــر أنــه لــم يتــم اســتنفاذ التحقيــق ولهــذا فقــد تــم تقديــم اســتئناف بســبب إغاقهــا. عــدا عــن ذلــك، هنــاك 

ــك، فقــد انتهــت معالجــة 8٢٤  ــى ذل ــاء عل ــم يتــم التحقيــق فيهــا مطلقــا. بن ــدى شــرطة إســرائيل ول 11 ملــف ضاعــت ل

ملــف ضمــن مابســات تعنــي فشــل الشــرطة والمحققيــن فــي التحقيــق بالحــوادث والعثــور علــى المخالفيــن وتقديمهــم 

ــق  ــل جهــات التحقي ــن قب ــج م ــت تعال ــي كان ــات الت ــوع الملف ــن مجم ــه م ــى أن ــدل عل ــات ت ــة. إن هــذه المعطي للعدال

والنيابــة التــي انتهــت معالجتهــا وأبلغــت نتائجهــا ليــش ديــن، فــإن %85.2 تــم إغالقهــا بســبب اخفــاق الشــرطة فــي 

التحقيــق. 

يســتدل مــن فحــص المعطيــات فــي العاميــن األخيريــن انــه بعــد اقامــة القســم الجديــد للجريمــة علــى خلفيــة قوميــة 

فــي لــواء شــاي، فقــد ارتفعــت نســبة فشــل شــرطة إســرائيل فــي التحقيــق بالمخالفــات ذات الخلفيــة األيديولوجيــة 

المرتكبــة ضــد الفلســطينيين: 

مــن بيــن مجمــوع ملفــات التحقيــق التــي تتابعهــا يــش ديــن، فقــد تــم فتــح ١٥9 فــي أعقــاب شــكاوى قدمــت الــى شــرطة 

لــواء شــاي فــي األعــوام ٢٠١٣-9.٢٠١٤ فــي 106 ملفــات منهــا انتهــى العــاج مــن قبــل ســلطات التحقيــق والنيابــة، بحيــث 

يمكــن متابعــة نتائــج التحقيــق فيهــا: فــي ملفيــن اثنيــن فقــط )%1.9( تــم تقديــم الئحــة اتهــام ضــد المشــتبه بهــم. 

فــي المقابــل، فقــد تــم اغــاق 8٦ ملــف بعلــة »مخالــف غيــر معــروف«، وأغلقــت 7 ملفــات بعلــة »عــدم كفايــة األدلــة” وتــم 

اغــاق ملفيــن اضافييــن بعلــة »عــدم وجــود مخالفــة جنائيــة« غيــر أن يــش ديــن اســتأنفت علــى اغاقهــا بعــد معاينــة 

مــواد التحقيــق. هــذه المعطيــات تعنــي انــه مــن بيــن 106 تحقيقــات فــي الشــرطة تــم فتحهــا فــي العاميــن األخيريــن 

وانتهــت معالجتهــا، فــإن %89.6 تــم اغالقهــا فــي مالبســات تــدل علــى فشــل التحقيــق. 

يســتدل مــن فحــص نتائــج جميــع ملفــات التحقيــق التــي تتابعهــا يــش ديــن بالتوزيــع وفقــا لنــوع المخالفــات التــي يتــم 

التحقيــق فيهــا، أن فشــل شــرطة لــواء شــاي فــي التحقيــق بالمخالفــات المقترفــة بحــق الفلســطينيين وتقديــم لوائــح 

اتهــام ضــد المشــتبه بهــم يبــرز بصــورة خاصــة فــي مجــال مخالفــات الممتلــكات: 

مــن بيــن مجمــوع ملفــات التحقيــق فــي مخالفــات الممتلــكات التــي انتهــت معالجتهــا مــن قبــل الســلطات المســئولة عــن 

فــرض القانــون، فقــد تــم اغــاق %93.1 مــن الملفــات ضمــن مابســات تــدل علــى فشــل التحقيــق: تــم اغــاق ٤٢7 ملــف 

بعلــة »مخالــف غيــر معــروف« و “عــدم كفايــة األدلــة«، ضيــاع ٦ ملفــات واغــاق ملفيــن اثنيــن بعلــة »عــدم وجــود اتهــام 

جنائــي« وقامــت يــش ديــن باالســتئناف علــى القــرار الخــاص باغاقهــا.10 

فــي مجــال مخالفــات العنــف، %83.3 مــن الملفــات التــي انتهــت معالجتهــا ووصلــت نتائــج التحقيــق فيهــا الــى يــش 

ديــن تــم اغاقهــا ضمــن مابســات تــدل علــى فشــل التحقيــق: تــم اغــاق 264 ملــف بعلــة »مخالــف غيــر معــروف« و “عــدم 

كفايــة األدلــة”، ضيــاع 4 ملفــات واغــاق 6 ملفــات بعلــة »عــدم وجــود اتهــام جنائــي« وقــد قامــت يــش ديــن باالســتئناف 

علــى القــرار الخــاص باغاقهــا.11 

9  الشكاوى التي قدمت بمساعدة ومواكبة يش دين في الفترة ما بين 1 كانون الثاني 2013 ولغاية 30 آب 2014. 
ــي التحقيق:«انعــدام  ــى فشــل أو نجــاح ف ــدل بالضــرورة عل ــل ال ت ــم اغاقهــا بعل ــكات ت ــدور حــول مخالفــات ممتل ــق آخــر ت ــف تحقي ــاك 18 مل 10  هن
مصلحــة الجمهــور« )4 ملفــات(، »عــدم وجــود اتهــام جنائــي« )11 ملــف(، »المخالــف غيــر قابــل للعقــاب« )ملفــان( و»معالجــة ســلطة أخــرى« )ملــف 

واحــد(. 
هنــاك 13 ملــف تحقيــق آخــر تــدور حــول مخالفــات عنــف تــم اغاقهــا بعلــل ال تــدل بالضــرورة علــى فشــل أو نجــاح فــي التحقيق:»انعــدام مصلحــة   11

الجمهــور« )5 ملفــات( و»عــدم وجــود اتهــام جنائــي « )8 ملفــات(.  
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فــي مجــال المخالفــات المتعلقــة بالســيطرة علــى األراضــي الفلســطينية، التــي مــن الســهل فيهــا بطبيعــة األحــوال العثــور 

علــى المشــتبه بهــم وجمــع األدلــة ضدهــم، فــإن نســبة فشــل شــرطة لــواء شــاي قليــل نســبيا. مــن بيــن مجمــوع الملفــات 

التــي انتهــت معالجتهــا مــن قبــل الســلطات المســئولة عــن فــرض القانــون، فقــد تــم اغــاق %63.2 ضمــن مابســات تــدل 

علــى فشــل التحقيــق: تــم اغــاق ٦٦ ملــف بعلــة »مخالــف غيــر معــروف« و »عــدم كفايــة األدلــة«، ضيــاع ملــف واحــد، واغــاق 
12 ملــف بعلــة »عــدم وجــود اتهــام جنائــي« وقــد قامــت يــش ديــن باالســتئناف علــى القــرار الخــاص باغاقهــا.12

ج.   موقع المخالفات: قسم كبير من الحوادث يقع داخل 
            البلدات الفلسطينية

خــال الســنوات األخيــرة تابعــت يــش ديــن عــن كثــب المواقــع الجغرافيــة التــي وقعــت فيهــا المخالفــات التــي قدمــت 

بشــأنها شــكاوى الــى شــرطة إســرائيل. إن الفكــرة القائمــة مــن وراء متابعــة المعطيــات الجغرافيــة هــي انــه بخصــوص 

المخالفــات التــي يتــم اقترافهــا ضــد الفلســطينيين مــن قبــل مواطنيــن إســرائيليين داخــل القــرى والبلــدات، وفــي بعــض 

األحيــان داخــل البيــوت والســاحات، يوجــد تأثيــر بعيــد األمــد علــى المتضرريــن مــن المخالفــات، أكثــر مــن المخالفــات التــي 

يتــم اقترافهــا بعيــدا عــن البيــت- فــي المناطــق الزراعيــة حــول القــرى، فــي مناطــق الرعــي، الحواجــز أو الشــوارع. 

أواًل، ألن المخالفــات المقترفــة داخــل القــرى، البيــوت والســاحات تؤثــر علــى حلقــة أوســع مــن األشــخاص مقارنــة بالمخالفــات 

التــي تقــع بعيــدا عــن البلــدة وتهــدف الــى المــس بشــخص منفــرد. 

ثانيــا، يصاحــب المخالفــة ذاتهــا، ســواء اقترفــت بحــق بــدن الشــخص أو ممتلكاتــه، مســا بالغــا باألمــن الشــخصي، الشــعور 

بالتوغــل فــي خصوصيــات االنســان والتهديــد، وفــي بعــض األحيــان الصعوبــة فــي أن هــذه الحــوادث المخالفــة تتنــاول 

األوالد أيضــا، النســاء وغيرهــم مــن أفــراد األســرة الذيــن يمكثــون فــي محيــط البيــت. الــى جانــب ذلــك، تــدل هــذه المخالفات 

علــى نيــة مبيتــة، إذ أنــه لغــرض اقتــراف المخالفــة يتــم الدخــول الــى داخــل المنطقــة المبنيــة فــي البلــدات الفلســطينية 

دون ســبب واضــح للعيــان. 

إن الفحــص المعمــق للشــكاوى المقدمــة الــى شــرطة لــواء شــاي فــي الســنوات ٢٠١٣-٢٠١٤١٣ التــي تتابعهــا يــش ديــن 

يظهــر أن قســما غيــر قليــل مــن النشــاطات المخالفــة للقانــون تجــاه الفلســطينيين وقعــت داخــل البلــدات والقــرى 

ــواء شــاي فــي العــام 2013، فقــد تــم تقديــم ٣٢ شــكوى  الفلســطينية. مــن بيــن ١٠١ ملــف تحقيــق تــم فتحهــا فــي ل

)%31.6( فــي أعقــاب حــوادث وقعــت داخــل البلــدات ذاتهــا، و- 69 فــي المناطــق المفتوحــة خــارج القريــة أو فــي الطــرق 

التــي يســير فيهــا الفلســطينيون؛ مــن بيــن ٥8 ملــف تحقيــق تــم فتحهــا فــي لــواء شــاي فــي العــام ٢٠١٤ فــإن ١٣ شــكوى 

)%22.4( تتعلــق بحــوادث وقعــت داخــل البلــدة، و- 45 شــكوى بخصــوص الحــوادث التــي وقعــت خــارج مناطــق البلــدة. 

هــذه المعطيــات تعنــي انــه فــي العاميــن األخيريــن، فــإن أكثــر مــن ربــع المخالفــات التــي تــم اقترافهــا بحــق 

الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة )%28.3( نالــت ضحايــا المخالفــة وهــم فــي بيوتهــم أو منطقــة ســكنهم- وهــو 

مــكان ينبغــي أن يكــون آمنــا لهــم وفقــا لــكل معيــار. مــن المهــم التأكيــد انــه ضمــن فحــص الحــوادث التــي وقعــت داخــل 

مناطــق البلــدة تــم فقــط شــمل المخالفــات التــي وقعــت بصــورة صارخــة داخــل البلــدات- داخــل البيــت، ســاحات البيــوت أو 

الشــوارع داخــل المنطقــة المبنيــة. الحــوادث التــي وقعــت فــي مناطــق الرعــي، المناطــق الزراعيــة، أطــراف القــرى، الشــوارع، 

ــة  الحواجــز أو أي منطقــة أخــرى ال يكــون فيهــا االنســان فــي بيتــه بــل ضمــن نشــاط مــا خــارج البيــت تــم اعتبارهــا بمثاب

حــوادث وقعــت خــارج البلــدة. 

د.   تحقيقات الشرطة في أعقاب المس بأشجار الفلسطينيين 
            في الضفة الغربية

احــد التجســيدات المعروفــة للغايــة للمخالفــات األيديولوجيــة فــي الضفــة الغربيــة هــي المــس بأشــجار الفلســطينيين. 

إن اتــاف أشــجار الزيتــون وغيرهــا مــن األشــجار المثمــرة يشــكل مســا بالغــا بممتلــكات الفلســطينيين ويمــس بصــورة 

ــة كمصــدر دخــل  ــى الزراع ــدون عل ــة يعتم ــة الغربي ــي الضف بالغــة برفاهيتهــم، إذ أن معظــم الســكان الفلســطينيين ف

أساســي- خاصــة فــرع الزيتــون، الــذي يوفــر الدخــل والعمــل لحوالــي ١٠٠ ألــف عائلــة.١٤ كمــا يعتبــر الســكان الفلســطينيون 

أشــجار الزيتــون بمثابــة رمــز وطنــي وثقافــي، ولهــذا فــإن المــس بهــا يهــدف مــن بيــن مــا يهــدف الــى المــس بهويتهــم 

ومواريثهــم. 

فــي اطــار متابعــة يــش ديــن للتحقيقــات التــي يقــوم بهــا لــواء شــاي، هنــاك تأكيــد خــاص علــى متابعــة مجموعــة الحــوادث 

التــي تــم فيهــا قطــع، قلــع، ســرقة أو الحــاق الضــرر باألشــجار المثمــرة- غالبيتهــا الســاحقة مــن أشــجار الزيتــون، لكــن هنــاك 

أيضــا لوزيــات، ليمــون، تيــن وغيرها. 

مــن العــام 2005 ولغايــة 2014 وثقــت يــش ديــن 246 حــادث مــس مقصــود باألشــجار المثمــرة فــي مناطــق الضفــة 

الغربيــة، الــى جانــب عشــرات الحــوادث االضافيــة مــن االســتهداف والتســبب بالضــرر للمحاصيــل الزراعيــة، مثــل اقتــاع 

أشــتال الخضــروات، حــرق حقــول الحنطــة والشــعير، اتــاف الدفيئــات والمــس بغيرهــا مــن المحاصيــل.١٥ بخصــوص حوادث 

ــي  ــاح ف ــى فشــل أو نج ــدل بالضــرورة عل ــل ال ت ــم اغاقهــا بعل ــى أراضــي الفلســطينيين ت ــدور حــول الســيطرة عل ــر ت ــق آخ ــف تحقي ــاك 30 مل هن  12
ــف(.   ــي« )24 مل ــام جنائ ــود اته ــدم وج ــات( و»ع ــور« )6 ملف ــة الجمه ــدام مصلح ــق: »انع التحقي

المعطيات في الفصل ج تتناول الشكاوى التي قدمت بمساعدة ومواكبة يش دين في الفترة ما بين 1 كانون الثاني 2013 ولغاية 30 آب 2014.   13
 The Road to Olive Farming, Challenges to Developing the Economy of Olive Oil in the in the West ،طبقا لتقرير اوكسيفام  14

.Bank )Oxfam, 2010(, p. 7
ــل باحثــي يــش ديــن، تــم فيهــا احــراق أشــجار زيتــون لكــن ال توجــد  ــا تــم توثيقهــا مــن قب ــا اضافي ــي 17 حادث المعطيــات ال تشــمل أيضــا حوال  15
اشــارة واضحــة الــى أن الحديــث يــدور عــن احــراق ومــس متعمــد. فــي جميــع حــوادث حــرق األشــجار المشــمولة فــي هــذه الورقــة مــن المعطيــات كان 
هنــاك شــهود عيــان علــى االحــراق. الــى جانــب ذلــك، ال تشــتمل المعطيــات علــى حــاالت موثقــة مــن قبــل يــش ديــن التــي اختــار المشــتكون ألســباب 

مختلفــة عــدم تقديــم شــكوى للشــرطة.  

المــس باألشــجار أيضــا، فــإن هــذه المعطيــات تضــم فقــط الحــوادث التــي تــم توثيقهــا مــن قبــل يــش ديــن ولهــذا فهــي ال 

تشــمل مجمــل الحــوادث مــن هــذا النــوع التــي وقعــت فــي الضفــة الغربيــة فــي هــذه الفتــرة، وعددهــا بالطبــع أكثــر بكثير.١٦  

نتائج تحقيقات الشرطة في حوادث المس باألشجار، 2014-2005 
ــواء شــاي فــي أعقــاب شــكاوى الفلســطينيين بخصــوص المــس  مــن بيــن ٢٤٦ ملــف تحقيــق تــم فتحهــا فــي شــرطة ل

ــي:  ــة فيمــا يل ــج المفصل ــف وفــق النتائ بأشــجارهم، فقــد انتهــت معالجــة ٢٣٤ مل

• اغاق 228 ملف في ختام التحقيق، ومن بينها: 	

اغــاق 200 ملــف بعلــة »مخالــف غيــر معــروف« ممــا يــدل علــى فشــل المحققيــن فــي العثــور علــى المشــتبه بهــم 	 

باقتــراف المخالفات؛ 

اغــاق 23 ملــف بعلــة »عــدم كفايــة األدلــة« ممــا يــدل علــى فشــل المحققيــن فــي جمــع وبلــورة األدلــة الكافيــة 	 

لتقديــم المشــتبه بهــم الذيــن تــم العثــور عليهــم للعدالــة؛ 

اغــاق 4 ملفــات بعلــة »عــدم وجــود اتهــام جنائــي«. مــن بينهــا، قدمــت يــش ديــن فــي ملــف واحــد اســتئناف 	 

بخصــوص القــرار باغــاق الملــف؛ 

اغاق ملف واحد بعلة »انعدام مصلحة الجمهور«. 	 

• في 4 ملفات قدم ملف اتهام ضد المشتبه به أو المشتبه بهم باقتراف المخالفة.١7	

• ضياع ملفين اثنين في شرطة إسرائيل وعدم استكمال التحقيق فيهما مطلقا. 	

يســتدل مــن المعطيــات المتراكمــة أنــه مــن بيــن ٢٤٦ ملــف تحقيــق تــم فتحهــا فــي شــرطة لــواء شــاي بيــن الســنوات 

2014-2005، فقــد تــم اغــاق ٢٢٦ ملــف ضمــن مابســات تــدل علــى فشــل التحقيــق،١8 وفــي ٤ ملفــات فقــط تــم تقديــم 

الئحــة اتهــام.١9 هــذه المعطيــات تعنــي أنــه فــي مجــال المخالفــات المتعلقــة بالمــس بأشــجار الفلســطينيين، ففــي 

%96.6 مــن ملفــات التحقيــق التــي انتهــىت معالجتهــا تــم اغالقهــا بســبب فشــل الشــرطة فــي العثــور علــى المشــتبه 

ــن  ــى م ــارزة بصــورة خاصــة وهــي أعل ــة. هــذه النســبة ب ــن للمحاكم ــم المخالفي ــن أجــل تقدي ــة م ــة كافي ــع أدل بهــم وجم

ــطينيين  ــاه الفلس ــرائيليون تج ــا إس ــي اقترفه ــات الت ــق بالمخالف ــي التحقي ــاي ف ــواء ش ــرطة ل ــام لش ــل الع ــبة الفش نس

ــذه  ــن ه ــل ب م ــي الفص ــات ف ــر المعطي ــا تظه ــل، كم ــي تص ــنين، الت ــي ذات الس ــة ف ــة الغربي ــي الضف ــم ف وممتلكاته

ــى 85.2%.  الوثيقــة، ال

يتضــح مــن فحــص نتائــج التحقيقــات التــي فتحــت فــي العاميــن األخيريــن فــي أعقــاب حــوادث المــس باألشــجار التابعــة 

للفلســطينيين، أنــه لــم يطــرأ أي تغييــر فــي هــذه الفتــرة فــي التوجــه العــام. مــن بيــن مجمــوع الملفــات التــي تتابعهــا 

ــون  ــجار الزيت ــود بأش ــس المقص ــوص الم ــطينيين بخص ــكاوى فلس ــاب ش ــي أعق ــف ف ــح ٥٢ مل ــم فت ــد ت ــن، فق ــش دي ي

واألشــجار المثمــرة فــي الســنوات ٢٠١٣-٢٠.٢٠١٤ مــن بينهــا، 40 ملــف انتهــى التحقيــق فيهــا مــن قبــل ســلطات التحقيــق 

دون تقديــم أي الئحــة اتهــام ولا حتــى الئحــة واحــدة ضــد المشــتبه بهــم. تــم اغــاق ٣8 ملــف تحقيــق بعلــة »مخالــف غيــر 

معــروف«، اغــاق ملــف واحــد بعلــة »عــدم األدلــة الكافيــة«، واغــاق ملــف واحــد بعلــة »عــدم وجــود اتهــام جنائــي«. هــذه 

المعطيــات تعنــي ان ٣9 مــن بيــن ٤٠ ملــف )%95( انتهــى التحقيــق فيهــا فــي أعقــاب فشــل المحققيــن فــي تقديــم 

المســئولين عــن المــس باألشــجار للعدالــة. 

تفصيل حوادث المس بأشجار الفلسطينيين، 2014-2005 
الخارطــة التــي أمامــك تفصــل حــوادث المــس باألشــجار كمــا وثقــت مــن قبــل باحثــي يــش ديــن علــى مــر الســنين، طبقــا 

للبلــدات الفلســطينية. بالقــرب مــن كل بلــدة تمــت االشــارة الــى عــدد الحــوادث الموثقــة فيهــا. بالضغــط علــى الرقــم يفتــح 

جــدول يضــم التاريــخ الــذي وقــع فيــه الحــادث، وصــف قصيــر لــه، ووضــع تحقيــق الشــرطة صحيــح لغايــة موعــد نشــر هــذه 

الورقــة مــن المعطيــات. مــن أجــل اغــاق الجــدول ينبغــي الضغــط عليــه. 

كمــا يســتدل مــن الخارطــة، هنــاك مناطــق تــم فيهــا توثيــق عــدد شــاذ مــن الحــوادث. الجهــات الضالعــة فيمــا يــدور فــي 

المنطقــة، بمــا فــي ذلــك الجهــات العســكرية والمســئولة عــن فــرض القانــون، تعــرف هــذه المناطــق كمناطــق احتــكاك 

ــس  ــك الم ــن ذل ــن بي ــم- وم ــطينيين وممتلكاته ــاه الفلس ــة تج ــات األيديولوجي ــن المخالف ــر م ــا الكثي ــع فيه ــة تق ثابت

باألشــجار. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن حقيقــة اســتمرار وقــوع هــذه المخالفــات فــي األماكــن المعروفــة بوقــوع الحــوادث 

فيهــا، الــى جانــب نســبة الفشــل المرتفــع لشــرطة إســرائيل فــي التحقيــق بالمخالفــات بعــد وقوعهــا، هــي شــهادة اضافيــة 

علــى افــاس الجهــات المســئولة عــن فــرض القانــون فــي الضفــة الغربيــة وتنصــل دولــة إســرائيل مــن واجبهــا بحمايــة 

الســكان فيهــا. 

ــى  ــات فــي شــرطة إســرائيل، بهــدف الحصــول عل ــة المعلوم ــون حري ــق قان ــى المســئول عــن تطبي ــن ال ــخ 24 تمــوز 2013 توجهــت يــش دي بتاري  16
معطيــات بخصــوص مجمــوع حــوادث المــس باألشــجار التابعــة للفلســطينيين المعروفــة لشــرطة لــواء شــاي. وقــد تضمــن رد شــرطة إســرائيل بتاريــخ 
22.1.2014 علــى معطيــات بخصــوص 128 ملــف تــم فتحهــا فــي شــرطة لــواء شــاي بيــن األعــوام 2013-2007، اقــل مــن مجمــوع الحــوادث التــي تــم 
توثيقهــا مــن قبــل يــش ديــن فقــط فــي تلــك الفتــرة، ولهــذا مــن الواضــح انهــا ال تشــمل مجمــوع الحــوادث التــي وقعــت فــي الضفــة الغربيــة وال تتيــح 

تحديــد حجــم الظاهــرة.  
17   اشــتملت معظــم لوائــح االتهــام التــي قدمــت علــى مخالفــات أخــرى فضــا عــن المــس باألشــجار: فــي ملــف يــش ديــن 07/1243 قدمــت الئحــة اتهــام 
ضــد مشــتبه بــه واحــد، اتهــم فيهــا بمخالفــة تجــاوز الحــدود لغــرض اقتــراف مخالفــة، الســرقة، االعتــداء الــذي يلحــق ضــررا محققــا ومحاولــة التســبب 
بجــراح ضمــن مابســات خطيــرة؛ فــي ملــف يــش ديــن 07/1280 قدمــت الئحــة اتهــام ضــد مشــتبه بهــا واحــدة، اتهمــت بمخالفــات تجــاوز الحــدود، 
الســرقة والتســبب بأضــرار للممتلــكات؛ فــي ملــف يــش ديــن 12/2680 قدمــت الئحــة اتهــام ضــد مشــتبه بــه واحــد، اتهــم بمخالفــات محاولــة التســبب 
بجــراح وهــو مســلح، التشــويش علــى عمــل شــرطي، الحــاق الضــرر بالممتلــكات واحــداث فوضــى. فــي ملــف رابــع، 12/2559، قدمــت الئحــة اتهــام ضــد 

قاصــر بارتــكاب مخالفــة التســبب بضــرر لشــجرة ثقافيــة. 
كمــا شــرح بالتفصيــل فــي القســم ب، فــإن المابســات التــي تــدل علــى فشــل التحقيــق تشــمل ملفــات التحقيــق التــي تــم اغاقهــا بعلــة »مخالــف   18
غيــر معــروف« و”عــدم كفايــة األدلــة”، ملفــات ضاعــت فــي شــرطة إســرائيل ولــم يتــم أبــدا اســتكمال التحقيــق فيهــا، وكذلــك ملــف واحــد تــم اغاقــه 
بعلــة »عــدم وجــود اتهــام جنائــي«، غيــر أن فحــص الملــف أظهــر أن عمليــات التحقيــق لــم تســتنفذ ولهــذا فقــد قدمــت يــش ديــن اســتئنافا علــى 

القــرار باغــاق الملــف. 
صحيــح لغايــة كتابــة هــذا المســتند، مــا يــزال هنــاك 13 ملفــا فــي مراحــل مختلفــة مــن التحقيــق، مــن بينهــا 10 ملفــات تــم فتحهــا فــي أعقــاب   19
حــوادث وقعــت فــي العــام 2014 وملفــان تــم فتحمهــا فــي أعقــاب حــوادث وقعــت فــي 2013. فــي هــذا الســياق مــن المهــم االشــارة الــى انــه كلمــا مــر 
وقــت أكبــر علــى موعــد وقــوع الحــادث تقــل االحتمــاالت فــي أن يقــود التحقيــق الــى كشــف المابســات وتقديــم لوائــح اتهــام ضــد المشــتبه بهــم. 

20  الشكاوى التي قدمت بمساعدة ومواكبة يش دين في الفترة ما بين 1 كانون الثاني 2013 ولغاية 30 آب 2014. 
 



افرات

سوسيا

خ. َمِعين الَتواِني

ام الخير

َبني َنِعيم

ْ
ِزيف

ة الِريِحيَّ

ُحول
ْ
َحل

ر ومَّ
ُ
ِبيت أ

ُموَنة
ْ
مُّ َسل

ُ
أ

اْرَيا
َ
 َسك

ْ
ة

ِّ
ل
َ
خ

الَجْبَعة
الين َنحَّ

ِضر
َ
الخ

ُحوَسان

َسِعْير

ا
َّ
َيط

ة اِهِريَّ
َ
الظ

ة
َ
َوْيك

ُ
خ. ش

َماس
ْ
ِمخ

ا
َ
َعنات

ة
َ
ُبْرق

ِدير ُدْبَوان

ة َرَعة الِقْبِليَّ
ْ
الَمز

ِعين
ْ
ِبل

ْر
َ
ْرك

َ
َراس ك

و
ُّ
ِبيِتلل

ام
َ
ِدير ِنظ

ر الِديك
ْ
ف

َ
ك

ث
ْ
ل
ُ
ر ث

ْ
ف

َ
ك

وط
ُ
ِجْنَصاف

ْرَعتا
َ
ف

اِتين ِإمَّ

وم دُّ
َ
ر ق

ْ
ف

َ
ك

ْ
َرف

َ
ِدير ش

ِجْيت

ر الِقف
ْ
ف

َ
ك

ر يِّ
َ
الُمغ

ِسْنِجل

ْرُيوت
َ
ق

ْصرة
ُ
ق

ُدْوَما

ِفيتالَساِوَية
ْ
َسل

ا
َ
اك

َ
إْسك

َياُسوف ِيْتَما

ا ْرُمسَعيَّ
ُ
ت

ة ْرِقيَّ
َ

ْن الش بَّ
ُ
ألل

ِدير إسْتيا اِعين َجمَّ

ُعوِريف اَرة َعْيَنُبوسُحوَّ

َماَدما

ّ
ِتل

َعَوْرتا

َرَبا
ْ
َعق

ساِلم

َياُنون

ةُبوِرين َعِصيَرة الِقْبِليَّ

الضفة الغربية

إسرائيل

رام الله

القدس

بيت لحم

البحر الميت

A منطقة

B منطقة

C منطقة

عدد الحوادث 

نابلس

ليل
َ
الخ

ارييل

معاليه أدوميم

موديعين 
عيليت بيت إيل

تفاصيل الحادث

وضع تحقيق 
الشرطة

تاريخ الحادث

ملف يش دين

بيتار 
عيليت

35
8

8

6

6

6

5

5

4

4

4

3

2

2
2

2

2

2

2

2

2
2

2

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

1

11

5

1

1

4

1

1

3 1

5

11

6

2

4

7

8

8

3

11

12


