
 

 م اإليديولوجّي لمستوطني الخليل يتمتّع بدعم السلطات في إسرائيلاإلجرا

 8102ييش دين، تشرين الثاني  بيانات

 

هي منظمة حقوق إنسان إسرائيليّة تعمل من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان للفلسطينيّين في الضفة الغربيّة، الخاضعين يش دين 

نقوم بتوثيق الحاالت التي ال تنّفذ فيها إسرائيل ما هو ُملزم بحسب مبادئ القانون الدولّي . اإلسرائيليّ للسلطة االحتالل العسكرّي 

نعمل على . للدفاع عن الفلسطينيّين، كما نقوم بتشكيل ضغط جماهيرّي وقانونّي على سلطات الدولة كي تقوم بتزويد هذه الحماية

النظامّي الشامل في  قهم، إلى استخدام مجموع الحاالت الفرديّة من أجل دراسة المسّ دعم األفراد الذين تّم المّس بحقو: مستويين

  .بهدف النضال للتّغيير حقوق اإلنسان

ضد  -مستوطنون وغيرهم -توثّق المنظمة حاالت إجرام إيديولوجّي ارتكبها مواطنون إسرائيلّيون 5002منذ إقامته في العام 

ساعد المنظمة الفلسطينيّين المعنيين بتقديم شكاوى للشرطة وترافق معالجة جهات فرض القانون ت. فلسطينيّين في الضفة الغربيّة

 .   ملف 00300حالة، ورافقنا مسارات التحقيق في  00800خالل السنوات، وثّقنا . للشكوى

 :معطيات يش دين في الخليل

i. نسبة عالية من حوادث العنف -أنواع المخالفات 

شكوى في أعقاب حوادث إجرام إيديولوجّي في مدينة  86ساعدت يش دين في تقديم  5008ن الثاني حتى تشري 5002منذ عام 

تجدر اإلشارة إلى أّن يش دين ال توثّق كل . على فلسطينيّين -غالبًا مستوطنو الخليل-اعتدى خاللها مواطنون إسرائيليّون الخليل،

 . الحوادث، بل توثّق الحوادث التي تبلّغ فيها ويطلب منها أن تقّدم بشأنها مساندة قانونيّة لضحايا المخالفة

باقي الشكاوى . العنيف، الضرب، التهديد، إلقاء حجارة وحتى إطالق النار االعتداء: تشملكانت حوادث عنف من بينها  28

   .تتعلّق باالعتداء على الممتلكات، تجاوز الحدود، غزو أراٍض زراعيّة، وغير ذلك

في حين كانت نسبة حوادث العنف : نسبة حوادث العنف مرتفعة على نحو خاصمقارنة ببيانات الضفة الغربيّة بشكل عام، 

نسبة حوادث العنف من بين مجمل الحوادث التي ُوثِّّقت ٪، كانت 32ُوثِّّقت من خالل يش دين على مستوى الضفة الغربيّة التي 



يمكن االفتراض أّن األمر نابع من الحالة الخاصة للخليل حيث يسك سّكان المدينة الفلسطينيّين . ٪86في الخليل ما يقارب 

 . ومستوطنو المدينة في نفس الحيّز

 

ii.  جنود ال يقومون بواجبهم لحماية الفلسطينيّين من اعتداءات مواطنين إسرائيليّين  -على الحياديقفون 

يملك الجندي الصالحية . الجنود ملزمون بالقيام بالدفاع عن الفلسطينيّين وعن ممتلكاتهم، وعندهم الصالحيات للقيام بذلك

مع ذلك، ال يتّم . لتوقيف، تأخير واستخدام وسائل مختلفة لوقف حوادث يعتدي خاللها مواطنون إسرائيليّون على فلسطينيّين

النتيجة هي أّن األوامر السائدة . إرشادهم للتصّرف بشكل مناسب في مثل هذه الحوادث، وهم غير واعين لواجبهم وصالحياتهم

 . ست جزًءا من عمل الجنود ميدانيًافي الجيش لي

حاالت احتكاك وعنف بين تخلق الحالة الخاصة في الخليل، حيث يسكن المستوطنون في قلب المدينة، قرب سكانها الفلسطينيّين، 

سة تحديد يهدف التواجد الكثيف للجنود في الخليل لحماية المستوطنة اليهوديّة في المدينة، وتطبيق سيا. المجموعتين السكانيتين

يقوم الجنود اإلسرائيليّون في الخليل مع مهام ُشَرطيّة وحماية النظام العام، من دون تأهيلهم لذلك . حوية حركة الفلسطينّيين فيها

  .ومن دون توجيهات واضحة حول دورهم وطريقة عملهم في حاالت يعتدي فيها اليهود على الفلسطينّيين

من الحوادث في الخليل جانبًا، أو شاركوا بالحادثة وبذلك أخلوا بواجبهم تقديم حماية  على أقل تقدير، وقف الجنود في تسعة

المخلين بالنظام على االعتداء على الفلسطينيّين أو على  -باإلخفاق أو بالفعل  -السّكان الفلسطينيّين المحميّين، وساعدوا

 .ممتلكاتهم

هات التي أعطيت له من قبل الضباط المسؤولين عنه في حالة اعتداء سئل جندي قام بحراسة المستوطنة في الخليل عن التوجي

 : اليهود على الفلسطينيّين أو ممتلكاتهم، وكانت إجابته

ال نقيّد يَدي مستوطن . قالوا لنا مسبًقا إّنه ال توجد أية قدرة وال حق بحسب القانون. ما يجب علينا فعله هو أن نطلب الشرطة"  

الجنود يطلبون  -يهودي يلقي الحجارة]...[  نطلب الشرطة  .فلسطينّي، ال يمكنك أن تقيّد يديه إذا كنت جنديًايعتدي على ممتلكات 

 أنواع المخالفات

 אלימות

 פגיעה ברכוש

 הסגת גבול  

 אחר



على الغالب أّن الشرطة أيًضا ال تفعل، . الشرطة، الجنود ال يصوبون السالح عليه، ال يلقون القبض عليه، ال يفعلون أي شيء

 ."يذكروننا بأّننا ممنوعون من القيام بذلكقبل الركوب في الدوريّة،  هذا ما قالوه لنا في التوجيهات. بل توبّخه

وأدرجت ( شوفريم شتيكه)أدليت الشهادة لمنظمة كسر الصمت . 5003من شهادة جندري بدرجة رقيب أول، تشرين الثاني ]

أداء الجنود عند ارتكاب مواطنين إسرائيليّين لمخالفات ضد الفلسطينيّين في مناطق الضفة -واقفون على الحياد"بتقرير يش دين 

شهادة تطّرقت  52من بين ( شوفريم شتيكه)شهادة جمعتها منظمة كسر الصمت  77يعتمد التقرير على . 5002، أيّار "الغربيّة

  [.ا يش دين إلعداد التقريرإلى استمارة محّددة الهدف صاغته

تشير إلى أّن عاًما  03تجربتنا على مدار . في تقديرنا، نسبة الحاالت التي يقف فيها الجنود جانبًا هي أكبر بكثير من هذه النسبة

اعتادوا الفلسطينيّين كثيًرا ما ال يقّدمون شكاوى لجهات فرض القانون أو لمنظمات حقوق اإلنسان، في حوادث مثل هذه، ألنّهم 

 . على رؤية الجنود كعنصر مدافع عن المستوطنين وفي حاالت كثيرة يتيحون لهم القيام بما يحلو لهم

، ق العسكريّة ضد جنود وقفوا على الحيادفي خمس حاالت فقط، كان الضحايا الفلسطينيّون معنيين بتقديم شكوى للشرطة التحقي

عموًما، ال . العاّم عدم فتح تحقيق جنائي في تلك الحالةفي ثالثة ملفات قّرر النائب العسكرّي . وقد ساعدتهم يش دين على ذلك

للجنود والضباط حول واجب حماية اد، وبهذا تبّث رسالة الة مع الجنود الذين وقفوا على الحيتعمل النيابة العسكريّة الستنفاذ العد

المستشار القضائّي السابق للضفة الغربيّة، جنرال احتياط دورون بن براك، قال لممثلي منظمات . نى اإلخالل بهالفلسطينيّين ومع

في مواجهة " مشكلة ثقافيّة"، أّن الجيش عنده 5002وناشطين في لقاء تحضيرّي لموسم قطف الزيتون في عام حقوق اإلنسان 

  .ظاهرة الوقوف على الحياد

. افيّة فقط، بل هي تعكس توجهات القيادة وتوجهات المسؤولين المدنيّين عن جهاز فرض القانون العسكريّ لكن المشكلة ليست ثق

، والتي تستلزم فرض يمتنع الجيش عن تعريف الوقوف على الحياد في حادثة عنيفة كمخالفة لقانون القضاء العسكريّ 

موظفين عموميّين، في فرض القانون، وبما في ذلك الدفاع عقوبات طاعة أو عقوبات جنائّية، ولو على أساس واجب الجنود، ك

حتى مدونة . عن ضحايا المخالفة وممتلكاتهم من االستمرار في تنفيذ المخالفة وواجب توقيف أو اعتقال مشتبه بهم بتنفيذ مخالفة

 .  ةال تتطّرق لقضية جندي أو ضابط يقف على الحياد في حادثة عنيف"( روح الجيش)"السلوك في الجيش 

iii. حصانة فعليّة  -نتائج عمليات فرض القانون في أعقاب حوادث عنيف واعتداء على الممتلكات في الخليل

 للمجرمين 

حادثة إجرام إيديولوجّي ضّد الفلسطينيّين، قّدم ضحايا المخالفات الفلسطينّيين شكاوى للشرطة، أجرت في أعقابها شرطة  58في 

 .  منها أنهت عناصر التحقيق والنيابة عملها فيها 53هذه الملفات ما زالت قيد التحقيق وفي  من 2. منطقة الخليل تحقيقًا جنائيًا

http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Omdim%20Mineged_Heb.pdf


  :إغالق ملفات تحقيق من دون التقديم لمحاكمة

منها موجدة اآلن في مسار االستئناف الذي قّدمته  31) من دون تقديم الئحة اتهام ضد المجرمين (%67)ملف تحقيق  86أغلق 

اعتداء عنيف ضد  :من بينها حوادث خطيرة مثلحول حوادث عنيفة، ( ملف 82)نصفها  (.إغالق الملفيش دين ضد قرار 

 . إنسان مع إعاقة على كرسي عجالت، إطالق نار على بيت، محاولة إحراق بيت، اعتداء على امرأة وأوالدها وغير ذلك

ملفًا أغلق بسبب فشل المحققين  52: ٪ من الملفات المغلقة، بحجج تشير إلى فشل تحقيق الشرطة68ملفًا، تشّكل  21أُغلق 

لبلورة ملفًا أغلق في أعقاب فشل المحققين في جمع أدلة كافية  31؛ "(مجرم غير معروف)"تحديد المشتبه بهم بتنفيذ المخالفة 

لكن يش دين تعتقد أّن التحقيق لم يُستنفذ " عدم وجود تهمة جنائيّة"لفان أغلقا بحجة ؛ وم"(عدم وجود أّدلة كافية)"الئحة اتهام 

 .  وقّدمت استئنافًا على قرار إغالق المفات بهذه الحجة

ملف آخر لنقل لمتابعة )" عدم وجو أهميّة الشأن العامّ "كذلك، وبشكل مثير للسخط، قّررت الشرطة إغالق ملفين إضافيّين بحجة 

 "(. عدم وجود تهمة جنائّية"اإلدارة المدنيّة وثالثة أخرى أغلقت بحجة 

 

 : ت القانونيّةءاراجلوائح االتهام ونتائج اإل

الئحتا اتهام قُّدمت بعد استئناف يش دين على قرار . ملفًا نتج عنها لوائح اتهام، كلها، ما عدا واحد، حول حوادث عنف 34

أّدى االستئناف إلى تجديد التحقيق حتى استنفاذه، أو التقديم لمحاكمة على أساس األدلة التي . النيابة إغالق الملفالشرطة أو 

قديم لوائح يدور الحديث هنا عن نسبة مرتفعة من لوائح االتهام، لكن متابعة ما حدث مع هذه الملفات بعد ت. كانت في الملف

حول جهاز فرض القانون في إسرائيل وسعيه الستنفاذ العدالة مع المتهمين باالعتداء على  ة جًدااالتهام يكشف صورة كئيب

 :   الفلسطينيّين

  بعد تقديمهما؛ ألغيتاالئحتا اتهام 

 1  التي هي أقل بكثير من مخالفة " تجمّهر غير قانونيّ : "، لكن في حالتين أدين المجرمون باإلدانةلوائح اتهام أوصلت إلى

 االعتداء التي اتهموا بها في البداية؛ 

 1 أي أقّرت المحكمة أّن المتهم قام  المخالفة أو المخالفات التي نُسبت له، لكن "ذنب من دون إدانة"لوائح اتهام انتهت ب ،

 *بحسب القانون؛ مع االمتناع عن إدانته

  ؛ لتزكيةالئحة اتهام أوصلت 

 ؛ صفقة ادعاءالئحة اتهام انتهت باعتراف المتهم و 



 4 من بينها، في ملف واحد تم تجميد المسار لسنوات بعد أن لم يصل المتهم باروخ . ملفات لم تنتهي أو لم نعرف نتائجها

 . 5008تجّددا في مطلع اإلجراءات القضائْية في هذا الملف . مارزل لمداوالت المحكمة

تصل إلى  "(ذنب من دون إدانة)"نسبة اإلجراءات القانونيّة التي انتهت بإقرار ذنب المتهم وبنفس الوقت االمتناع عن إدانته *

٪ 5العاّمة للملفات التي كانت النيابة تتابعها وأجريت في المحاكم اإلسرائيليّة، والتي كانت  نسبةال٪ وهي نسبة عالية من بين 50

  .5002في العام 

تدّل الصورة المتراكمة من مجمل البيانات التي ذُكرت هنا، بما يتعلّق لفرض القانون في الخليل، أّن جهاز فرض القانون 

هذا األمر . الفلسطينيّين وممتلكاتهم وأخلّت بواجبها في الدفاع عن الفلسطينيّين اإلسرائيلّي فشل في معالجة االعتداءات على

 . يضّر ويمّس باألمن الشخصّي للفلسطينيّين الساكنين في الخليل، بل يسهم أيًضا في شعور الحصانة عند المخالفين للقانون

وأّن هناك فشل جارف إلسرائيل في كل ما يتعلّق  تظهر أبحاث يش دين على مّر السنين أّن الخليل ليست شاذّة عن القاعدة،

المسؤولية ملقاة على عاتق حكومات إسرائيل . بحماية الفلسطينّيين من مواطنين إسرائيليّين يعتدون عليهم وعلى ممتلكاتهم

 . التي تقود، منذ سنين طويلة، سياسات متسامحة مع ظواهر عنف المستوطنين وال تعمل بإصرار على كبحها

قائمة المتبرعين مفّصلة في موقع . دين هي منّظمة تمويلها األساسّي من كيانات سياسيّة أجنبيّة يش: بحسب القانون تصريح

تفتخر يش دين بأن تكون ممولّة من خالل دول تعتقد مثلنا، أّن االحتالل ليس شأنًا . مسّجل الجمعيّات وموقع اإلنترنت خاصتنا

  .ض بحقوق اإلنسانإسرائيلّي داخليًا، وهي تدعم النهو

 

 


