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مة
قد
م

يتعرض املئات، وقد يكون اآلالف، من أبناء شعبنا الفلسطيني في 
الداخل – سنويا – ملضايقات ومالحقات سياسية، يقوم بها جهاز 
املخابرات اإلسرائيلي، تهدف إلى احلد من نشاط جماهيري، أو 
سياسي تارة، وإلى محاولة جتنيد البعض ليكونوا خدمًا لهذا اجلهاز 

تارة أخرى.
ونحن في مؤسسة ميزان حلقوق اإلنسان ملّا رأينا أن هذه املمارسات 
عن  التعبير  ح��ق  تضمن  التي  الدولية  وللمواثيق  للقانون  منافية 
من  وجدنا  السياسية،  واملمارسة  والتظاهر  التحرك  وحق  ال��رأي، 
هذه  مواجهة  إل��ى  تهدف  شاملة  توعية  بحملة  القيام  ال��ض��روري 

املالحقات غير القانونية.
الشاباك"،  ضيافة  "في  بعنوان  كتابًا  سابقًا  أصدرنا  فقد  هنا  ومن 
أبواب طاقم احملامني في مؤسستنا  تابعنا هذه املالحقات بفتح  ثم 
لتقدمي املشورة القانونية لكل من يدعى الى التحقيق، ونظم طاقم 
احملامني في املؤسسة عشرات ورشات العمل واحملاضرات لشرائح 

الطالب والشباب املعرضني لهذه املضايقات.
وها نحن نضع بني أيديكم هذه الكراسة لتكون لبنة إضافية ضمن 

لبنات مواجهة السياسة العنصرية.
 سائلني الله عز وجل أن يوفقنا ملا يحبه ويرضاه.

احملامي مصطفى سهيل محاميد 
مدير مؤسسة ميزان 
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تقدمي
احملقق:   نريد أن نتعرف على بعضنا البعض.  .1

الشاب:                     هل أنا متهم بشيء؟
ع��ن��ك كل           ن��ع��رف  ن��ح��ن  ه��ن��ا ألن��ن��ا نهتم ملصلحتك،  ن��ح��ن  ت��ق��ل��ق،  احملقق:     ال 
أنك لن تتورط في مشاكل متس بأمن  أن نطمئن  شيء، فقط نريد 
الدولة، حتى ال نضطر إلى وضعك في السجن لسنوات طويلة، وهذا 
سيحزن أمك كثيرا ، ولن تستطيع رؤية ابنك الصغير الذي ولد قبل 

أسبوعني، أليس كذلك؟
الشاب:                 أنا ال اقوم بأي عمل يخالف القانون، أنا أهتم بعملي وبعائلتي ،وال 

توجد عندي حتى مخالفات سير.
احملقق:                  ال تقلق، نحن نعرف كل شيء حتى أنفاسك التي تتنفسها نعدها لك،  
كما قلت لك : نحن نريد مصلحتك، وأنت في الفترة األخيرة صرت 

تذهب إلى املسجد وتشارك في نشاطات مشبوهة.
الشاب:         أية نشاطات مشبوهة؟

اسمعني جيدا، ال تتحاذق معي وإال ستندم، إذا كنت حقا كما تقول فلن  احملقق:      
تخفي عني شيئا أليس كذلك؟ فالذي لم يفعل خطأ ليس لديه ما يخفيه.

الشاب:                 طبعا، ليس عندي أي شيء أخفيه أو أخاف من ذكره.
احملقق:                       )مبتسما وماّدا يده للمصافحة( : حسنا رمبا كانت بدايتنا مع بعض 
املستوطنة  في  وأسكن  عاما   31 وعمري  شالوم  اسمي  أنا  متوترة، 

التي بجانب      قريتك، أهال وسهال.
الشاب:                  )مصافحا يد شالوم( أهال.

احملقق:                   هل ترغب في بعض القهوة أو العصير.
الشاب:                   ال شكرا.

احملقق:                   عيب أن تفشلني هكذا فعندها سأعتقد أنك ال تقبل أن تكون ضيفا 
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الضيافة فهو يهني  يقبل  لم  إذا  العربي  أن  أنت تعرف  عند يهودي، 
مضيفه، هل هذا هو احلال؟

الشاب:                   ال أبدا، حسنا سأشرب القهوة.  
ظاهرة  باتت  وقد  الشبان،  أحد  مع  حدث  حقيقي  مخابراتي  حتقيق  من  مقطع  هذا   .2
ف��ي م��ح��ط��ات الشرطة  امل��خ��اب��رات��ي��ة  التحقيق  إل���ى غ���رف  ال��ع��رب  امل��واط��ن��ني  اس��ت��دع��اء 
املخابرات  تقوم  حيث  يومي،  بشكل  ينفذ  اعتياديا  إج��راًء   - -ولألسف  اإلسرائيلية 
مواطنني  حضور  بطلب  الشرطي  االستدعاء  غطاء  حتت 
من الداخل الفلسطيني إلى محطات الشرطة املنتشرة في 
الناصرة،  القشلة في  بالذكر منها محطة  البالد، ونخص 
محطة  ال��ق��دس،  ف��ي  املسكوبية  محطة  ال��ع��ف��ول��ة،  محطة 
امل��رك��زي��ة،  حيفا  ش��رط��ة  محطة  سخنني،  ق��رب  مسغاف 
 – الشرطة  محطة  اخلضيرة،  مدينة  في  الشرطة  محطة 

وادي عارة، محطة الشرطة في عكا وغيرها.
3. هذه التحقيقات حتمل الطابع السياسي وليس الطابع 

اجلنائي وخاللها تنفذ محاوالت مختلفة ومنها:
* تهديد هذا املواطن ملنعه من نشاط أو فعالية سياسية أو 

دينية، أو حتى طالبية ليس فيها أية مخالفة للقانون.
املواطن  هذا  حياة  بخصوص  وحتقيق  معلومات  طلب   *
أصدقائه  بخصوص  وكذلك  االجتماعية،  أو  الشخصية 
اجتماعية  وشخصيات  أط���راف  وب��خ��ص��وص  وم��ع��ارف��ه 

ودينية تعيش في محيط هذا املواطن.
* جتنيد هذا املواطنني، وبخاصة صغار السن منهم، للعمل مع املخابرات، أو على األقل 

للحصول منهم على تعهد بالتعاون معهم في مواضيع مختلفة.
* في بعض هذه التحقيقات يتم تعريض املستدعى إلى إج��راءات إذالل غير قانونية ؛ 
التهديد والتخويف، ومنها إجراءات تفتيش في أجهزة  العاري، ومنها  التفتيش  ومنها 
الهاتف النقال، كما ومت تسجيل حاالت طلَب فيها احملقق من املستدعى تفاصيل البريد 

التحقيق:  اه���داف 
*ت���������ه���������دي���������د 
*م����ع����ل����وم����ات 
*جت���������ن���������ي���������د
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بل  املشبوهة،  اإلج��راءات  من  وغيرها  السر،  وكلمة  الفيسبوك  صفحة  أو  األلكتروني 
وغير القانونية.

4. ترى مؤسسة ميزان أن هذه االستدعاءات هي غير قانونية وال تتوافق مع مضمون 
الصالحيات املعطاة ألفراد األمن العام – الشاباك في القانون.

تعاون  على  فقط  تستند  واستمرارها  التحقيقات  ه��ذه  أن  هي  فالنتيجة  وعليه،   .5
التحقيق، وليس على  الطوعية في مثل هذا  للتحقيق معه ومشاركته  املواطن  وموافقة 

أساس قانوني واضح.
6. لكل ما ذكر بات من الضروري املباشرة مبشروع لتبيان الوضعية القانونية لهذه 
للتحقيق، وما  يتم استدعاؤه  السياسة، ولتبيان حقوق من  املمارسات وملناهضة هذه 

عليه فعله في حال استدعائه.
هذه  ملناهضة  الوسائل  أهم  من  هي  التحقيقات  هذه  بخصوص  اجلمهور  توعية   .7

السياسة واحلد منها. من هنا جاءت هذه الكراسة.
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1. تعريف بجهاز
 األمن العام - الشاباك 

1. "الشاباك" أو كما يسميه البعض "الشني بيت" هو األحرف 
األولى من االسم العبري للجهاز "שירות ביטחון כללי" أو 
العام  األمن  أنشئ جهاز  ، وقد  العام"  األمن  "جهاز  بالعربية 
تابعا  الدولة مباشرة، وكان هذا اجلهاز  قيام  )–الشاباك( مع 
تنظيميا ملكتب رئيس احلكومة، لكن من دون أن يكون له غطاء 
2002 بسّن  العام  الوضع حتى  قانوني واضح. واستمر هذا 
قانون جهاز األمن العام ؛ والذي حدد مهام وصالحيات اجلهاز 

بصورة عامة.
األهداف  ناحية  من  عمله  في  الشرطة  عن  الشاباك  يختلف   .2
وم����ن ن��اح��ي��ة ال���وس���ائ���ل، إذ أن ال��ش��رط��ة حت��ق��ق ف���ي ال��ع��ادة 
إليها.  تصل  ش��ك��اوى  ف��ي  أو  ارت��ك��اب��ه��ا،  ف��ي  يشك  مبخالفات 
مرتكبيها  على  املخالفة  إثبات  إلى  عملها  في  الشرطة  وتهدف 

وإنزال العقوبة بهم.
3. أما جهاز األمن العام فهو يعمل على مدار الساعة للحصول 
على معلومات وقدرات متكنه من معرفة وكشف كل ما ميكن 
أن ي��ف��ي��ده ف��ي ت��ق��وي��ة هيبة ال��دول��ة وأم��ن��ه��ا م��ن ن��اح��ي��ة، وإل��ى 
االمنية  نظرة  وجهة  من  تشكل  قد  جهة  أية  وزعزعة  إضعاف 

خطراً على هيبة الدولة وسيطرتها وأمنها من ناحية أخرى.
ب��ال��ض��رورة  يرتبط  ال  امل��خ��اب��رات  عند  األم���ن  مفهوم  إن   .4
تتداخل  األح��ي��ان  م��ن  كثير  وف��ي  اجلنائية،  املخالفة  مبفهوم 
اجتماعية.  أو  دينية  أو  سياسية  مفاهيم  في  األمنية  املخاطر 
إقامة  مجرد  حتى  أو  الفلسطينية  القضية  مع  التضامن  فمثال 
املخابرات  قبل  من  إليها  ينظر  قد  شبابية  جماهيرية  فعاليات 

ج����ه����از االم����ن 
ال����������ع����������ام ه����و 
قانوني   ج��س��م 
ص����اح����ي����ات����ه 
م�������������ح�������������ددة 
ب������ال������ق������ان������ون 
على  ل��ل��ح��ف��اظ 
األم������ن ول��ي��س 
ل���ل���ت���دخ���ل ف��ي 
ال������س������ي������اس������ة
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بنظرة سلبية، ليس من منطلق عدم قانونية الفعالية؛ بل من منطلق "التخوف" من احتمال 
األغلبية  إل��ى نشوء فكر ال يتماشى مع نظرة  أو  ال��دول��ة،  إل��ى ضعف هيبة  ذل��ك  ي��ؤدي  أن 
اليهودية في الدولة، أو حتى من منطلق مفاهيم تربى عليها رجال املخابرات باعتبار الشأن 

األمني يشمل كل ما ال يراه مناسباً للمجتمع الفلسطيني في الداخل.
معروفة،  قانونية  بنود  في  ومفصل  واضح  هو  األصل  في  الشرطة  عمل  فإن  وعليه،   .5
وفي حال جنحت الشرطة في مهمتها فإن عملها هذا يتم الكشف عنه من خالل إجراءات 
محاكمة اجلاني. أما عمل املخابرات فهو يدور في غالبيته من وراء الكواليس، ومن خالل 
جهاز  عمل  وقد  الشرطة،  عمل  عن  استعمالها  من  والغاية  مضمونها  في  تختلف  أدوات 
،وقد  اخلفاء"  "في  املاضية  السنني  خالل  "األمنية"  أهدافه  إلى  الوصول  في  الشاباك 

أكسبه ذلك نوعا من الغموض بل والرهبة غير املبررة في نفوس الكثيرين.
ألجل  عليهم  للضغط  الناس  عامة  عند  املوجودة  الرهبة  هذه  الشاباك  محققو  يستغل   .6
الناحية  م��ن  بذلك  ملزماً  الشخص  ه��ذا  يكن  ل��م  ول��و  حتى   ، املعلومات  وإع��ط��اء  ال��ت��ع��اون 

القانونية؛ فتجد محقق املخابرات غالباً ما يستعمل املصطلحات أو اجلمل التالية:
"هل تعلم أين أنت؟ هذا مكتب الشاباك أي املخابرات. هل تعلم من نحن؟".

"نحن الشاباك ال يهمنا ما يقول لك احملامي، نحن لسنا شرطة وال يهمنا فتح ملفات في 
احملكمة ، من يضر بأمن إسرائيل نعرف كيف نصل إليه ونوقفه عند حده".

"إسرائيل هي أقوى دولة في املنطقة، هل تريد أن تعادي إسرائيل؟".
العمل بعدها في أي  "نستطيع بكبسة زر أن نضع نقطة سوداء في ملفك، ولن تستطيع 

مكان".
"ملاذا ال تتحدث معنا هل أنت مواطن في إسرائيل أم أنت من حماس؟".
"إذا تعاونت معنا وأثبّت أنك مواطن صالح فسنفتح لك أبواباً كثيرة".

7. موضوع هذه الكراسة هو التحقيقات السياسية املخابراتية، ولن نتطرق إلى حتقيقات 
الشاباك باملخالفات األمنية.

جنائية  مخالفات  ح��دوث  حال  في  ويتقاطع  الشرطة  وعمل  املخابرات  عمل  يتداخل   .8
يتعلق بها أمر من أمور األمن العام، وهي ما تسمى في العادة " املخالفات األمنية ". في 
هذه احلاالت يتسلم جهاز األمن العام التحقيق، ولكن عمله يبقى حتت غطاء الشرطة، وفي 

اإلطار القانوني احملدد لعمل الشرطة والتحقيق. 



مطلوب للتحقيق - املخابرات في محطة الشرطة

10

2. االستدعاء إلى مكاتب الشاباك 
في محطات الشرطة

توجه  عن  نتحدث  فإننا  الشرطة  محطات  في  الشاباك  حتقيقات  عن  احلديث  عند   .1
تتعلق  مخابراتية  م��آرب  تنفيذ  في  الشرطة  غطاء  استخدام  من  مسبوق  وغير  جديد 

باملفهوم العام لألمن ،والتي كانت حتى وقت قريب تتم بسرية ومن وراء الكواليس.

2. في هذه احلاالت يتم استدعاء الشخص عبر استدعاء يحمل 
شعار الشرطة، هذا االستدعاء يتم تسليمه في العادة بواسطة 
كتابة  ، مع  املستدعى  بيت  إلى  تأتي  التي  الشرطة اجلماهيرية 
وفي  "استفسار"  أو  "حتقيق"  هو  االستدعاء  من  الهدف  أن 

السابق كانت بعض هذه االستدعاءات حتمل هدف "شاباك".
انتشرت   2008 سنة  مطلع  ومنذ  األخ��ي��رة  السنوات  3.في 
نشاط  ل��ه  م��ن  لكل  كبيرة  ب��ص��ورة  ال��ش��اب��اك  حتقيقات  ظ��اه��رة 
التحقيقات  ه��ذه  وصلت  حتى  العربي،  الوسط  في  جماهيري 
إلى الطالب اجلامعيني والنشطاء السياسيني، بل ورجال الدين 

وغيرهم.
أي  مخابراتيا؛  طابعا  تأخذ  باتت  التحقيقات  هذه  من  كثير   .4
بأمور  مواطنيها  ترهب  التي  املخابراتية  ال��دول��ة  صفة  يحمل 
تتعلق باملجال السياسي، فتجد العشرات ممن يتم استدعاؤهم 
"تعارف"   : لهم  يقال   ، استدعائهم  سبب  عن  َيسألون  عندما 
تعاون"  "عرض  أو  املنطقة"  الشاباك في  "تغيير مسؤول  أو 
"نصيحة باالبتعاد عن املشاكل"  أو  "فتح قنوات اتصال"  أو 
أما  "تهديد واضح". وهذه هي األغلبية الساحقة للحاالت،  أو 
النادر فهي االستدعاءات التي تتعلق بشبهة أو بجرمية جنائية 

أو مخالفة قانونية.
االستدعاءات  هذه  فإن  التالية  الصفحات  في  سيفصل  مما   .5
غير القانونية ، وميكن والعمل على احلد منها ومن استمرارها على املستوى الشخصي 

والعام.

ت��������ع��������م��������ل 
امل���خ���اب���رات 
ب��������ال��������س��������ر 
شعار  حتت 
ال�����ش�����رط�����ة 
ول�����������ي�����������س 
ب���������ص���������ورة 
م�����ب�����اش�����رة
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 صور عن توجه "موظفة" الشاباك للشرطة إلصدار استدعاء 
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صور عن استدعاءات للتحقيق من قبل الشاباك 
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 صور عن استدعاءات للتحقيق من قبل الشاباك 
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3. أهداف ودوافع
 االستدعاء والتحقيق 

في كثير من األحيان يسير التحقيق على صورة محادثة عامة 
،وهذه احملادثات وإن كانت على هذه الصورة فهي مقصودة 

،ولها أهدافها ودوافعها، ومنها:

تؤكد  االستدعاءات  ملثل هذه  والكبيرة  املتزايدة  األع��داد  إن  أ. 
مجتمعنا؛  من  كاملة  شرائح  الستدعاء  منهجية  وج��ود  على 

ليكونوا "ضيوفا" على طاولة املخابرات.
الشخص  على  التعرف  إل��ى  املستدعى  م��ع  اللقاء  يهدف  ب. 
املستدعى، ومحاولة للحصول على معلومات حول شخصيته 

،وعن عالقاته االجتماعية والعائلية.
من األسئلة التي تسأل: من هم أصدقاؤك؟ من يشارك معك 
وما  الرياضة  حتب  هل  السياسية؟  أو  الدينية  الفعاليات  في 
ه��ي ه��واي��ات��ك؟ ه��ل عندك صفحة فيس ب��وك وم��ا ه��و بريدك 
األلكتروني ؟ هل لديك أقارب في الدول العربية أو في الضفة 

وقطاع غزة؟ هل لديك معارف خارج البالد ... الخ.

ت. أهداف أخرى ملثل هذا التحقيق ؛ هو دراسة الشخص عن 
قرب والتعرف على نفسيته، قوة شكيمته ومستواه الثقافي، 
أو نظرته ملؤسسات  الشرطة  آلية تعامله وتصرفه مع  كذلك 
الدولة بشكل عام، ومن أجل الوصول إلى تصور عام: هل هو 
قوة  ؟وما مدى  إنسان مهزوز  أم هو  نفسه  واثق من  إنسان 

قناعاته أو مدى استعداده للتضحية من أجل هذه القناعات.
من األسئلة التي تسأل في هذا السياق: ما رأيك في القضية 
الفلسطينية؟ ما رأيك في حركة دينية أو حزب سياسي معني؟ 

أهداف  من 
ال���ت���ح���ق���ي���ق 
دراس�����������������ة 
شخصيتك 

وال���ت���ع���رف 
ع���ل���ي���ك ع��ن 
ق���������������������رب
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هل أنت مع السالم؟ ماذا تقول في االدع��اء أن األقصى في خطر؟ ما رأيك في قضية 
التجنيد للعرب؟ هل أنت مواطن صالح؟ هل أنت ضد اليهود... الخ.

سنفصل  كما  حلقوقهم-   مدركني  غير  معهم  التحقيق  يتم  ممن  العظمى  الغالبية  ث. 
"غير مؤٍذ"  الحقا - وغير مدركني ألهداف التحقيق. ومن هنا يظهر لهم أن التحقيق 

وأنه عبارة عن حديث عام ال ضير من املشاركة فيه.
من عادة احملققني القول للمستدعى: "هذا ليس حتقيقا، نريد فقط أن نتكلم معك".

على  املخابرات  حترص  ولذلك  للمخابرات،  الرئيسي  الهدف  وهو  املعلومات  جمع  ج. 
احلصول على أكبر قدر ممكن من هذه املعلومات بحيث يكون لديها علم بكافة جوانب 
احلياة في املنطقة التي تشرف عليها، وهذا أمر غير ممكن بدون معلومات من مصدر 
أول ملن يعيش في هذه البيئة أو عبر جتنيد متعاونني يقومون مبهمات الرصد والتغلغل 
في كل جوانب احلياة ونقل صورة عنها ألجهزة املخابرات، بخاصة وإن العميل أقدر 

على معرفة ظروف منطقته ومالحظة أية نشاطات غير عادية.

من األمثلة لألسئلة التي تطرح في هذا السياق: 
*ما هي أوضاع قريتك أو بلدتك؟

* كيف كان رد فعل الناس في موضوع معني أو في أعقاب تصرف الشخص الفالني؟
* من هم الشبان الذين يشتركون في فعاليات معينة أو يذهبون إلى مكان معني... الخ .
واألص��دق��اء  وال���دراس���ة  العمل  م��واض��ي��ع  ف��ي  تنحصر  التحقيقات  ه��ذه  م��ن  كثير  ح. 
بل  سياسية،  مواضيع  حول  اآلراء"  تبادل   " وفي  والدينية  االجتماعية  والنشاطات 

وإبداء الرأي بخصوص أشخاص بعينهم، مثل أئمة املساجد والنشطاء السياسيني.

التي يجدها جهاز  الكبيرة  الفائدة  إلى  إن ازدياد عدد هذه االستدعاءات إمنا يشير  خ. 
إلى زيادة االستدعاءات وتكثيفها  به  أدى  ما  التحقيقات، وهو  املخابرات في مثل هذه 
في  الوظائف  زيادة  وإلى  املخابرات  بها محققو  ينشط  التي  الشرطة  وزي��ادة محطات 

هذا املجال.

د.  يستعمل جهاز الشاباك صالحياته أيضا الستدعاء شخصيات وأفراد - أصحاب 
أو  األف��راد  ه��ؤالء  فكر  للحصول على معلومات حول  أو سياسي -  نشاط جماهيري 
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طريقة تفكيرهم أو طريقة عملهم.

املتكررة  لالستدعاءات  عنواناً  باتت  سياسياً  والفاعلة  اجلماهيرية  الشخصيات  إن 
وكأنه  معها  التحقيق  يتم  الشخصيات  هذه  بعض  إسرائيل،  في  السياسية  للتحقيقات 

نقاش سياسي على طاولة املفاوضات.
 من األسئلة التي توجه للناشطني السياسيني  :

* ما هي أهدافكم؟
* كيف ترون احلل بني الفلسطينيني واإلسرائيليني؟ 

*هل تؤيد العلميات العسكرية ضد إسرائيل؟ 
* هل أنت مع أو ضد االنتخابات للكنيست اإلسرائيلي؟ 

* ما هي عالقتكم باملنظمات واحلركات املختلفة؟ ... وغيرها.

أان  إش��ع��اره  أو  معه  احملق��َق  قلب  ف��ي  اخل��وف  زرع  إل��ى  تهدف  التحقيقات  بعض  ذ. 
املخابرات تعرف عنه أكثر من نفسه؛  لثنيه عن أمر أو نشاط معني أو لتحجيم عمله. 

في السابق اعتاد بعض احملققني على فتح شاشة احلاسوب وإظهار صورة جوية لبيت 
املستدعى؛ وذلك إلشعاره بأن احملقق يعرف بيته وعنده كل املعلومات، طبعا في بعض 
إلى ردة فعل  الصحيح مما يؤدي  البيت  إلى  اإلش��ارة  األحيان كان احملقق يخطئ في 
عكسية عند احملقق معه، اليوم ومع انتشار برمجيات غوغل وغيرها لم تعد هذه الطريقة 

تؤثر نفسيا على احملقق معه.
لكن املبدأ - والذي من خالله يحاول احملقق أن يظهر معرفته بتفاصيل شخصية عن 

املستدعى- ال يزال معموال به ؛ إلثارة الرهبة في قلب هذا الشخص.

ر. في حاالت كثيرة وجد أن الهدف من التحقيق كان تشكيك املستدعى بأصدقائه أو 
أو  مقاصدهم  أو  نزاهتهم  في  التشكيك  بذرة  ،وزرع  جماهيرية  بشخصيات  أو  قادته 
وفي  بل  بهم،  الثقة  وعدم  عنهم  باالبتعاد  املستدعى  اقناع  بهدف  وذلك  مسؤوليتهم، 
حاالت معينة عبر اإليحاء للمستدعى تلميحاً أو تصريحاً بأن هؤالء أنفسهم يتعاونون 

مع الشاباك.
"إنك   : العمل معه-  ؛ بأن يقول احملقق للشخص احملقق معه  - وهو يحثه على  مثال 
ساذج وبسيط، هل حتاول أن تكون بطالً، وأن حتمي فالن وعالن، نحن ال نحتاجك، 
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لدينا العشرات بل املئات يتوجهون إلينا ويرجوننا أن نقبلهم للعمل معنا، أتعرف فالناً 
والذي يعتبره الناس من الشخصيات الوطنية وأنت خارج من هنا ستجده ينتظر في 
اخلارج، وهو يعمل معنا منذ عشرات السنني، أو : انظر إلى هذه الصورة وهو يصافحني 

في املكان الفالني" وغيرها من األمثلة.

ز. في بعض األحيان يتم استدعاء أشخاص للتحقيق معهم في مكاتب الشاباك لوجود 
قانونية  الفعالية  هذه  تكون  وقد  بإيجابية.  الدولة  إليها  تنظر  ال  فعالية  عن  معلومات 
االشتراك في مظاهرة،  ذلك:  فتح ملف جنائي عادي بصددها. ومن ضمن  وال ميكن 
توزيع مناشير، التكلم بكالم قد يعتبر معاديا للدولة في مجموعة من الناس وقد صلت 

معلومات بذلك، وغيرها.

مثال: هل شاركت في املظاهرة بيوم كذا وكذا؟ من كان معك؟ كيف عرفت عن املظاهرة؟ 
هل وزعت نشرات؟ من وزع النشرات؟ ملاذا تشارك في هذه املظاهرات؟ ... الخ.

املستدعى، من  الضغوطات على  يولد  قد  االستدعاء  فإن مجرد  س. في حاالت كثيرة 
نفسه أو من العائلة القريبة منه ؛ مثل أمه أو زوجته أو أصدقائه ؛ فيبدأ هؤالء باحلديث 
معه محاولني إقناعه وثنيه عن الفعالية أو النشاط الذي يظنونه كان سبباً في االستدعاء 

؛ لظنهم أن ذلك في مصلحته ولصاحله. 
رسالة  أم��ه  وتسلم  الشبان  أح��د  بيت  إل��ى  اجلماهيرية  الشرطة  سيارة  تأتي   : فمثال 
يعلم  ال  الشرطي  وطبعا  االستدعاء،  سبب  عن  الشرطي  األم  فتسأل  البنها،  استدعاء 
موضوع الدعوى - وإن كان في الغالب يعلم أن التحقيق سياسي مخابراتي- وبعض 
رجال الشرطة تراه "يتبرع" بإسداء النصائح فيقول "ال تخافي يا حجة، لكن قولي 
للولد يبعد عن السياسة واألمور اللي ما في من وراها فايدة"، وعندما يرجع الشاب 
إلى البيت ترى هذه األم بحرقة خوف األم على ولدها تقول البنها "اتركك يا إبني من 

السياسة وشوف شغلك ،أو شوف تعليمك أو مصلحتك، بالش من فالن أو عالن".
حتتاج  كبيرة  مهمة  وه��ذه  معينة،  قضايا  في  العمل  عن  وإبعادهم  الناس  إقصاء  ش. 
للقدرة على التأثير في الناس وإقناعهم من خالل التثبيط والتيئيس من جدوى مقاومة 
، والتشكيك والطعن في مجموعة ما وجتريح الشرفاء  التيار ومالطمة الكف باملخرز 

من أبنائها. 
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الشعب  أبناء  من  البعض  جتنيد  مجرد  إن  ببعض:  بعضها  مختلفة  فئات  ض��رب  ص. 
كل  يسعى  متناحرة،  فرق  إلى  وتفكيكه  الشعب  جتزئة  عمليا  يعني  املخابرات  لصالح 
طرف لتدمير اآلخر، وبدل توحيد الشعب لنصرة قضاياه  سينشغل بأمور جانبية قد 
بد  ال  الذي  واألمر  لها.  والعمل  الترويج  يتم  العمالء  تخطط مسبقا، ومبساعدة هؤالء 
أن نشير إليه أن أي انشقاق وصراع داخل هذا الشعب يخلق أجواء غير طبيعية ميكن 

استغاللها لزرع العمالء.
وذلك  بعينها؛  شخصية  ات��ب��اع   أو  معني  تيار  أو  معني  خط  عن  املستدعى  إبعاد  ض. 
باإلشارة إلى أن استمرار املستدعى في "هذه الطريق" سيؤدي به إلى مخاطر قانونية 

وإلى مواجهة مع الدولة.

ط. جتنيد العمالء واملتعاونني داخل األطر املختلفة، ومن املالحظ بذل املخابرات جهودا 
كثيرة في هذا الباب؛ حيث يتم عرض "التعاون" على املستدعى وإغرائه إما باملال أو 
املناصب أو الوجاهة أو رخصة لسالح وغيرها، وهذا يحقق للمخابرات أهدافا كثيرة 

منها : 
أ. نقل املعلومات العامة عن نشاطات هذه التنظيمات وتخطيطاتها وأفرادها وغير ذلك.

ب. اختراق هذه التنظيمات ومحاولة الوصول إلى مراكز القيادة والتوجيه فيها.
ت. افتعال الصراعات بني التنظيمات املختلفة واختالق املشاكل داخل التنظيم الواحد.

ث. التعرف على نشطاء التنظيمات املخلصني والتخلص منهم بإقصائهم.
الكاذبة حول شخصية بارزة  التشكيك وبث اإلشاعات املغرضة أو نشر القصص  ج. 

ومحاولة تشويهها.
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4. حتقيق مخابرات 
أم حتقيق شرطة؟

محطة  إلى  املعني  الشخص  استدعاء  يتم  العادة  في   .1
أو  املستدعى  إل��ى  تسليمه  يتم  خطي  باستدعاء  الشرطة 
استدعاء  يتم  قليلة  ح��االت  وف��ي  عائلته،  أف���راد  أح��د  إل��ى 
ال��ش��خ��ص امل��ع��ن��ي ع��ب��ر ات��ص��ال ت��ل��ف��ون��ي، ن��ح��ن ال ننصح 
عدم  ب��اب  من  ول��و  التلفوني  االستدعاء  إل��ى  باالستجابة 
هذا  توثيق  إمكانية  وع��دم  املتصل  حقيقة  معرفة  إمكانية 
االستدعاء، في هذه احلالة ميكن طلب استدعاء خطي يتم 

إرساله إلى رقم فاكس.

تفاصيل  أي  ال��ع��ادة  ف��ي  حت��وي  ال  االس��ت��دع��اء  ورق��ة   .2
تسجيل  يتم  ما  وغالبا  االس��ت��دع��اء،  موضوع  بخصوص 

الهدف حتت مسمى "حتقيق" "חקירה".

املستدعى  الشخص  يلزم  بند  أي  القانون  في  ليس   .3
يعتبر  وال  للتحقيق،  ال��ش��رط��ة  اس��ت��دع��اء  إل��ى  االن��ص��ي��اع 
احلالة  ه��ذه  وف��ي  جنائية،  مخالفة  للتحقيق  ال��ذه��اب  ع��دم 
ومرافقته  املستدعى  الشخص  إلى  التوجه  للشرطة  ميكن 
أله��داف  "اح��ت��ج��ازه"  أو  "تأخيره"  خ��الل  من  للتحقيق 
تتجاوز  ال  مل��دة  ال��ع��ادة-  -ف��ي  وذل��ك  "עיכוב"  التحقيق 
3-6 ساعات ،وال يعتبر التأخير اعتقاالً وال يسمح بوضع 

األصفاد في يد الشخص املستدعى.

ال����ت����ح����ق����ي����ق 
امل���خ���اب���رات���ي 
ي��ع��ت��م��د  على 
اس����ت����ع����دادك 
ال������ط������وع������ي 
ل������ل������ت������ع������اون 
ول����ي����س ع��ل��ى 
ب��ن��د ق��ان��ون��ي 
واض�������������������������ح
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محطة  إل��ى  شخص  استدعاء  يتبع  ال��ذي  التحقيق  إل��ى  يتطرق  الفصل  ه��ذا   .4
التحقيق، وال يسري ذلك على  الشخص موضوع  أن يعلم هذا  الشرطة من دون 

حاالت االعتقال أو في حال كان موضوع التحقيق معروفاً أو متوقعاً.
5. عند وصولك إلى محطة الشرطة فمن السهل جدا معرفة إن كان التحقيق معك 
مميزات  املخابرات  ولتحقيق  ع��ادي.  شرطي  حتقيق  أنه  أم  مخابرات  حتقيق  هو 

نذكر بعضاً منها:
أ. مبجرد وصولك إلى محطة الشرطة فإن كان االستدعاء يتعلق بتحقيق شرطي 
محطة  في  االستقبال  موظف  عند  لالستفسار  سيوجهك  احل��ارس  فإن  )جنائي( 
الشرطة. أما إن كان متعلقا بتحقيق املخابرات فإن احلارس -في العادة- سيطلب 
معه،  يعمل  من  أو  احملقق  إما  يكون  شخص  إليك  سيأتي  وبعدها  االنتظار،  منك 

ويرافقك إلى غرفة التحقيق.
ب. محقق الشرطة يلبس لباس الشرطة -في الغالب-، أما محقق املخابرات فيلبس 

مالبس مدنية عادية.
غرفة  دخولك  عند  أما  تفتيشك،  يتم  ال  فإنه  الشرطة  محقق  إلى  دخولك  عند  ت. 
محقق املخابرات فإنه يتم تفتيشك من قبل حارس خارج الغرفة ،ويتم التأكد من 
عدم إدخال جهاز تسجيل أو أي سالح، أو البحث عن هاتف نقال لفحص محتوياته 
)وهو أمر غير قانوني عليك أن تعترض عليه، ونحن ننصح أصال بعدم أخذ الهاتف 

للتحقيق(.
ث. محقق الشرطة ال يقف معه حارس خاص به ، أما محقق املخابرات فيكون معه 

أو بقربه حارس كل الوقت.
، وإن كان  بالعربية  إن كان عربيا فيتحدث معك على األرجح  الشرطة  ج. محقق 
يهودياً فسيتحدث معك بالعبرية. أما محقق املخابرات فهو على األغلب من أصل 

يهودي ويتحدث العربية ، وقد يتخلل احلديث بعض العبرية.
إفادة خطية، وبتوضيح موضوع  القانون بأخذ  الشرطة ملزم بحسب  ح. محقق 
التحقيق قبل البدء به. أما محقق املخابرات فإنه ال يسجل أية إفادة خطية، وال يطلب 
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منك التوقيع على اإلفادة، وعادة ما يكون احلديث عاماً وغير محدد مبوضوع.
هو  وأن��ت  معينة  مخالفة  أو  جرمية  بشأن  معك  التحقيق  كان  إذا  الشرطة  في  خ. 
"حتت  معك  يحقق  بأنه  احملقق  ي��ح��ذرك  احل��ال��ة  ه��ذه  ففي  بها،  بالقيام  املشتبه 

اإلنذار"، أما نص اإلنذار فيكون كما يلي:

أنا الشرطي )اسم ورتبة( أعلمك أنك مشتبه بفعل كذا   " 
وكذا – )عنوان املخالفة مع تفصيل طفيف( – لست ملزما 
أن تقول أية كلمة )أي شيء( إذا كانت هذه رغبتك، كل ما 
ستقوله سيسجل وقد يستعمل كدليل ضدك، امتناعك عن 

اإلجابة قد يعزز )يقوي( األدلة ضدك".

أ. ثم يطلب الشرطي منك التوقيع واملصادقة على أنك فهمت الشبهة املوجهة إليك 
وإنك فهمت مضمون التحذير.

ب. ومن ثم يوقع هو بجانب توقيعك ويصادق عليه.
ت. وبعد االنتهاء من هذا اإلجراء يبدأ التحقيق وتسجيل اإلفادة ؛ وهي عبارة عن 
التي تعطيها عليها. كما ويتم تسجيل كل حدث  إليك واإلجابات  املوجهة  األسئلة 

يطرأ خالل التحقيق، مثل دخول محقق آخر وما إلى ذلك.
ث. بعد االنتهاء يطلب احملقق منك التوقيع ثانية على إفادتك.

ج. في بعض األحيان قد يرافق تسجيل اإلفادة بشكل كتابي تسجيل صوتي أو 
فيديو، وقد يكون ذلك موضحا لك أو مخفيا عنك.

ح. إذا مت استدعاؤك للتحقيق معك كشاهد في قضية فإن التحقيق معك ال يشمل 
اإلنذار املذكور أعاله ،والذي يتلى على املشتبه بهم فقط ، ولكن في الشرطة يتم 

أخذ اإلفادة خطيا ويطلب التوقيع عليها.
خ. في حال قرر احملقق اعتقالك فعليه أن يخبرك بحقك باستشارة محام وبحقك 
بإعالم أحد أقربائك، لكن حتى ولو لم يقرر اعتقالك فلك احلق باستشارة محام، 
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الصفة 

مرافقة من باب احملطة إلى غرفة التحقيق

حارس خاص مع احملقق

تفتيش قبل الدخول إلى غرفة التحقيق

مالبس احملقق

تسجيل إفادة وطلب التوقيع عليها

قومية احملقق

لغة التحقيق

موضوع التحقيق

عدد احملققني

تضييفات، قهوة ومشروبات

مكان الغرفة

حتقيق املخابرات

يوجد

يوجد

يوجد

مدنية

ال يوجد

يهودي

بالعربية

عام

واحد أو اكثر +حارس

موجود

خارج البناء أو بطرفه
)عادة(

حتقيق الشرطة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

شرطة

ملزم

غير محدد

غير محدد

محدد بشبهة

واحد بدون  حارس

غير موجود

داخل احملطة

الفور  بلقائك مع احملامي على  أن يسمح  وفي حال طلبت محام فإن على احملقق 
وقبل بدء التحقيق ، إال في حاالت خاصة جدا يفصلها القانون.

قرار  اتخاذ  بعد  فقط  محام  للقاء  بحقه  املستدعى  إع��الم  يلزم  القانون  أن  مبا  د. 
اإلفادة  أخذ  بعد  ما  إلى  باالعتقال  القرار  تأخير  إلى  تلجأ  الشرطة  ، فإن  باعتقاله 
األولية. وعليه: فمن املهم جدا طلب استشارة محام حتى لو لم يعلمك احملقق بهذا 

احلق ،وعندها فعليه واجب االتصال باحملامي وإعطاء الفرصة للقائه على الفور.

قائمة مقارنة
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5. إجراءات وسير التحقيق 
عند املخابرات

حتقيقات الشاباك في العادة لها إجراءات شبه ثابتة ، وهي كما 
يلي:

االستقب����������������ال
فتبرز  ال��ش��رط��ة  محطة  إل��ى  ب��وص��ول��ك  اإلج����راءات  ت��ب��دأ   .1
يقوم  والذي  الشرطة،  محطة  مدخل  في  للحارس  االستدعاء 

بدوره بإعالم احملقق بوصولك.
2. في العادة ال يتم إدخالك إلى التحقيق مباشرة ، بل تنتظر 
ذلك  ،ويختلف  يزيد  أو  الساعة  نصف  يقارب  ما  الباب  على 

من محطة ألخرى ومن وقت آلخر.
ويقوم  التحقيق،  غرفة  إل��ى  يرافقك  من  يأتي  ذل��ك  بعد   .3
بإدخالك إلى غرفة ويفتشك ويسألك إن كنت حتمل سالحا، 

ويؤخذ منك جهاز الهاتف النقال إن كان معك.
سجلت حاالت مت تفتيش بعض األشخاص تفتيشا عاريا   .4
إلى  ويهدف  قانوني  غير  برأينا  وه��ذا  عنه،  املالبس  بنزع  أو 
تفتيشك  أو  مالبسك  ن��زع  منك  طلب  ف���إذا  غ��ي��ر،  ال  اإلذالل 
تفتيشا مذالً بأي شكل من االشكال فحقك أن ترفض، وحقق 

أن ترفض الدخول للتحقيق وأن تطلب احلديث مع محام.
التي  األوراق  على  اإلط���الع  إل��ى  بالنسبة  األم���ر  ك��ذل��ك   .5
ذلك  فكل  فيه،  التفتيش  أو  هاتفك  إل��ى  ال��دخ��ول  أو  بحوزتك 
القانون  يحددها  ح���االت  ف��ي  إال  احمل��ق��ق  صالحية  م��ن  ليس 
فال  وعليه  املخابراتي،  السياسي  بالتحقيق  مطلقا  تتوفر  ال 
تقبل بأي من هذه اإلجراءات، وال تعط موافقتك عليها إال بعد 

ال���ت���ح���ق���ي���ق 
امل��خ��اب��رات��ي 
مبنى  يشبه 
امل��س��رح��ي��ة 
ال���ف���ي���ل���م  او 
ه�����������دف�����������ه 
اق������ن������اع������ك 
غير  ب��واق��ع 
ح����ق����ي����ق����ي
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استشارة محام مختص.
عبارة  العادة  في  هي  التحقيقات  هذه  ملثل  الشاباك  يستعملها  التي  التحقيق  غرف   .6
لكن ذلك يختلف من  عن غرف مستحدثة ومضافة وبعضها عبارة عن غرف متنقلة، 

محطة ألخرى. 

الدخول على احملقق
جهاز  عليها  طاولة  وراء  احملقق  يجلس  فيها  ثانية  غرفة  إلى  تدخل  التفتيش  بعد   .7

حاسوب.
8. يدخل احلارس معك إلى الغرفة ويقف وراءك أو إلى جانبك، وهذا وظيفته احلراسة 

فقط، ال يتكلم وال يشارك في التحقيق.
9. قد ميكث في املكان أشخاص آخرون، وهم -في العادة- مراقبون من احملققني أو 

من املختصني، أو ألهداف أخرى.
والغالب  تنقص،  وق��د  تزيد  ،وق��د  ساعات  ث��الث  إل��ى  ساعة  من  التحقيق  يستمر   .10  
،وذلك يتعلق في كثير من األحيان باستعداد احملق�َق معه لالستمرار في  هو ساعتان 
للتبرع باملعلومات واملشاركة في  إذا رأى احملقق استعدادك  أنه  التحقيق، من املالحظ 

احلديث فإن اللقاء يطول ، وأن يتم استدعاؤك فيما بعد جللسات مماثلة.

موضوع التحقيق واحلق في لقاء احملامي
11. من املهم جدا أن تعلم أن استدعاء أي مواطن إلى التحقيق ال بد أن يكون له مسوغ 
"موضوع  ع��ن  االستفسار  ه��ي  عاتقك  على  تقع  "مهمة"  أول  ف��إن  وعليه  قانوني، 

التحقيق".
عنواناً  األرجح-  -على  طياتها  في  حتمل  ال  السياسية  املخابراتية  التحقيقات  إن   .12
واضحاً للتحقيق ،وقد يجيبك احملقق بإجابات مبهمة، مثل: "اجلس وستعلم موضوع 
التحقيق بعد قليل" ، أو أن يقول :  "ال تخف؛ مجرد كالم بيني وبينك" .  أو: "أريد أن 
أحتدث إليك وأتعرف عليك" وقد يحاول إخافتك بالقول: "أنا هنا أسال وأنت عليك أن 

جتيب".. وغيرها من األساليب بقصد التهرب .
التحقيق، ونحن  13. طبعا هذه اإلجابات ال تعطي أي أساس قانوني إلجراء مثل هذا 
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"محادثة"، أو في  ننصح بعدم جتاوز هذه النقطة، وإذا اتضح أن هدف التحقيق هو 
حال استمرار رفض احملقق تبيان موضوع التحقيق أو "التهمة"، فعندها ميكنك طلب 

انهاء التحقيق وطلب املغادرة.
"محتجز"،  بأنك  أخبرك  أن  حال  في  فقط  املغادرة  من  مبنعك  صالحية  للمحقق   .14
أي "מעוכב" ، وعليه توثيق قرار بذلك ، وهو ما يتيح لك طلب محام مباشرة ، وعلى 
احملقق إتاحة لقائك باحملامي قبل بدء التحقيق – مدة االحتجاز القصوى وفق القانون 
هي ثالث ساعات ميكن متديدها بحاالت خاصة فقط لثالث ساعات أخرى، وبعدها على 

احملقق إخالء سبيلك أو اعتقالك.
15. طبعا في حال أن وجه لك احملقق أية تهمة، حقيقية كانت أو ملفقة، فعندها تصبح 

أنت مشتبها فيك ، ولك حق الصمت واحلق بلقاء محام قبل البدء بالتحقيق.

صورة التحقيق
العربية  يتكلم  يهودي  محقق  قبل  وم��ن  العربية،  األغلب  في  هي  التحقيق  لغة   .16
التحدث  يتم  وال  مفككة.  العربية  لغته  أن  له  قلت  إن  يتضايق  احملقق  إن  بل  بطالقة، 

بالعبرية إال إذا دخل طرف ثالث إلى التحقيق.
17. نذكر هنا أن هؤالء احملققني يتدربون على العربية عند "عائالت حاضنة" عربية، 

وعليه؛ ستجد أن استعمال املصطلحات تتأثر واللهجة تختلف من محقق آلخر.
18.  يبدأ احملقق بسؤالك عن اسمك وهويتك وتفاصيل عامة أخرى.

19. يتبع احملقق أسلوب األسئلة التمهيدية، مثل: كيف حالك وكيف عملك، وما إلى ذلك.
20. قد يسألك احملقق عن بعض تفاصيل وصولك إلى التحقيق مثل "مع من جئت؟" 

أو: "هل تعلم ملاذا مت استدعاؤك؟" وغيرها من األسئلة.
21.  اعلم أن احملقق ال يسجل في حتقيقات الشاباك أية إفادة خطية ،واملعمول به أن 

احملقق عند انتهاء التحقيق وخروجك من الغرفة يكتب تقريراً ملخصاً عن التحقيق.
22. خالل التحقيق يتابع احملقق املعلومات على شاشة احلاسوب دون أن تتمكن أنت 
لهم  يوحي  أو  األشخاص،  بعض  يوتر  قد  ما  وهو  الشاشة،  على  يوجد  م��اذا  ترى  أن 
أن احملقق ميلك معلومات تخصهم، وفي احلقيقة فإن املعلومات املتاحة للمحققني هي 

معلومات عامة ومعروفة.
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 23. خالل التحقيق قد يقوم احملقق بإدخال بعض املعلومات إلى احلاسوب. 
النقال  الهاتف  رق��م   : عليها  احلصول  على  احملقق  يركز  ما  ع��ادة  التي  املعلومات  من 

وعنوان البريد االلكتروني ، وما إلى ذلك.
؛وذلك  معه  احملقق  على  ضغط  كوسيلة  احملقق  قبل  من  احلاسوب  يستعمل  قد   .24
"نقطة سوداء" في ملفه ،وكل ذلك  باإليحاء له بأن عدم تعاونه سيترتب عليه وضع 

طبعا غير صحيح.

قهوة وتضييفات!
25.  قد يعرض عليك احملقق شرب القهوة أو املاء أو تضييفات أخرى. وهنا ننبه إلى 
كأس  أو  فنجان  عن  بصماتك  لرفع  يستغل  أن  ميكن  التحقيق  غرفة  في  وج��ودك  أن 
أو شيء آخر تلمسه، وميكن أخذ عينات عن لعابك إذا شربت من فنجان مثال. ال توجد 

إفادات عن وضع مواد معينة في املشروبات، لكن ينبغي االنتباه لهذا األمر.
26. احملقق يعلم أن غالبية الذين يتم استدعاؤهم يرفضون شرب أي شيء ،وهم عادة 
القهوة كأساس للضغط  ال يصرون على ذلك، في بعض احل��االت مت استخدام تقدمي 
النفسي ؛بحيث إذا لم يتعاون احملقق معه فإن احملقق يتظاهر بالغضب ويطلب إخراج 
القهوة بادعاء أن احملقق معه "ال يستاهل" ، وعلى احملقق معه أن ال يلقي باالً إلى هذا 

الغضب "املفتعل" ألنه ال يتجاوز أن يكون جزءا من متثيلية.

التقاط صور لك وأخذ بصمتك وتفتيشك
27. في بعض احلاالت قد يطلب احملقق تصويرك بواسطة كاميرا بحوزته، وقد يطلب 
أخذ بصماتك. اعلم أنه طاملا أنك لست متهما بصورة رسمية فال يوجد أساس قانوني 

لهذا الطلب ويحق لك االعتراض.
صورة  أخذ  للشرطي  يحق  الشرطة  عند  جنائي  حتقيق  ملف  فتح  حال  في  فقط   .28

وبصمات.
29. في بعض احلاالت قد يطلب احملقق تفتيشك والبحث في أوراقك ودون اخلوض 
ال  أن��ه  ، واألص��ل  األم��ر في حساباتك  ه��ذا  أن تضع  اإلج���راء، فعليك  ه��ذا  قانونية  في 

حاجة إلحضار أي مستندات فيما عدا بطاقة الهوية إلى التحقيق .
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شروطها  تتوفر  ال  األصل  في  ،وهي  القانون  في  واضحة  مسّوغات  له  التفتيش   .30
التحقيقات السياسية، وعليه فاألصل عدم إعطاء موافقتك على أي إجراء كان من  في 
تفتيش أو غيره، واألصل استشارة محام في أي شأن أنت غير متأكد منه، واإلصرار 

على ذلك قبل تنفيذ أو إعطاء أي شيء.

في بيت احملقق
يدعوك  وقد  آخر،  مكان  إلى  اخلروج  احملقق  عليك  يعرض  قد  احلاالت  بعض  في   .31
للذهاب إلى بيته بحجج مختلفة، واحلقيقة أن كل هذه من خدع التحقيق واالستدراج، 
فهو يريد أن يحقق هدفه من استدعائك، إما أن يجعلك تعمل معه أو رمبا ألخذ صور 
معك في البيت إلقناع آخرين أنك تتعامل مع املخابرات أو غيرها. من الناحية القانونية 
لست ملزماً مبرافقة احملقق إلى أي مكان غير محطة الشرطة طاملا أنك لست معتقال ، 
ونحن ننصح بعدم مرافقة احملقق أو حتى احلديث والوقوف معه خارج محطة الشرطة 

أبدا.
الدعوة للبيت، بل إن احملقق  32.  إن محاولة إيجاد نقاط اتصال معك ال تقتصر على 
يسعى جاهدا للحصول منك على "وعد" باالتصال به إذا ما واجهتك أية مشكلة وما 

إلى ذلك.
 

سحابة الغبار:
33.  بعض احملَقق معهم -وألسبابهم اخلاصة- يفضلون مجاراة احملقق في أسئلته 
احلقيقة  إل��ى  ننوه  فإننا  وهنا  التحقيق،  إلج��راء  قانوني  أس��اس  وج��ود  ع��دم  مع  حتى 

التالية:
واحداً، لكن احملقق  أو موضوعاً  واحداً  التحقيق سؤاالً  الهدف من  34. عادة ما يكون 
م��ن األسئلة  ه��ذا بسحابة  أو موضوعه  ب��ل يحيط س��ؤال��ه  أب��دا  األم��ر  ه��ذا  ل��ك  ال يظهر 
ال  القش؛  كومة  مثل  األسئلة  وه��ذه  االستدعاء،  من  احلقيقي  الهدف  عنك  يخفي  حتى 
فائدة منها إال القليل، وعليه عليك أن جتعل جل تركيزك في معرفة الهدف احلقيقي من 
"ماذا تريد مني"  "يلف ويدور" فاسأله مباشرة  استدعائك، وإن شعرت أن احملقق 
وألّح في السؤال ، فسرعان ما سيكشف لك هدفه عندما يرى أنك غير مهتم باإلجابة 
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عن أسئلته الفرعية.
فال  وعليه  مآربهم،  تنفيذ  في  والذكاء  واملراوغة  اخلدعة  الشاباك  محققو  يعتمد   .35
يوجد قانون أو إجراء معني سيتم اتباعه معك في التحقيق أو االستجواب، وعليك أن 
تبقى حذراً ومتيقظاً كل الوقت، واألهم من ذلك أن تدرك وتعي الطرق التي يستخدمها 

احملقق معك، واحملقق ممثل بارع فال يخدعنّك بتمثيله.

أمثلة ألسئلة التحقيق:
تتغير أسئلة احملقق بحسب الهدف الذي من أجله مت استدعاؤك، وفي املوجة األخيرة 
من التحقيقات في الوسط العربي شملت هذه التحقيقات أهدافا متداخلة ومتنوعة وهي:

1. التعرف على الشخص وشخصيته ونفسيته وعقيدته وفكره.
للضغط  استغاللها  وميكن  عندك  موجودة  ضعف  لنقاط  حساسيتك  مدى  فحص   .2

عليك عند احلاجة.
3. مقارنة املعلومات وتأكيدها بخصوصك وبخصوص معارفك وبيئتك.

4. التعرف على محيطك وأصدقائك وأقاربك وعملك.
والدينية  السياسية  النشاطات  بخصوص  املعلومات  من  قدر  أكبر  على  احلصول   .5

املرتبطة بك – مثال مشاركات في دروس أو نشاطات أو جلان، وما إلى ذلك.
7. تعرف شيئا  6. احلصول على معلومات بخصوص أشخاص لك ارتباطات بهم أو 
أو شيخك، ومن يدير كذا ويجمع  أو مسؤولك  السياسة  – مثال من قدوتك في  عنهم 

كذا.
8.  على ارتباطاتك اخلارجية )أقارب في اخلارج وبخاصة في البلدان العربية ،أو في 

الضفة والقطاع(.
التعرف على ارتباطاتك ؛ مثل موقعك السياسي أو االجتماعي أو التنظيمي أو البلدي – 

ما هو موقعك وما هي وظيفتك وماذا تعمل وغيرها.
ذلك  ،ويتضمن  ال��والء  هذا  إلثبات  استعدادك  ،وم��دى  للدولة  والئ��ك  مدى  فحص   .9
وموضوع  السالم  موضوع  ،ومنها  مختلفة  مواضيع  من  السياسية  آرائك  عن  أسئلة 
الشمالية  اإلسالمية  األحزاب واحلركة  القدس ومواضيع  التفجير وموضوع  عمليات 
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واجلنوبية )إن كنت من أنصارها( والتعايش مع اليهود الخ.
– ويتراوح  السياسي  أو  الديني  املجال  العمل في  10. محاولة تهديدك وتخويفك من 
ذلك بني نصائح مثل: "دعك من السياسة" أو "صّل في بيتك" وحتى "سيأتي يوم 

قريب وتندم" "ونحن سنضع نقطة سوداء في ملفك".
تهديده  هو  منهم-  الشباب  -وبخاصة  معهم  للمحقق  ترويعا  التهديد  أكثر  من   .11
باستدعاء والده أو أمه أو زوجته والتحقيق مع احدهم اذا لم يتعاون، وهذا تهديد غير 

قانوني وفي غالبية احلاالت يكون هذا تهديدا فارغا ال ينفذ بل وال ميكن تنفيذه.
احملقق  مرافق  إلى  احملقق  توجه  وهي   : جديدة  ظاهرة  السياق  هذا  في  يذكر  مما   .12
معه أو إلى أحد معارفه، فمثال إذا رفض احملقق معه "التعاون" يخرج احملقق إلى خارج 
احملطة وينادي على مرافق احملقق معه -والذي عادة ما يكون والده أو أحد أقاربه ويكون 
في انتظاره - وذلك بهدف "إقناع" احملقق معه على التعاون واحلديث. وفي أحيان أخرى 
يقوم احملقق باالتصال بأحد معارف احملقق معه حملاولة حثه على الكالم بادعاء أن ذلك من 

مصلحته، وكل ذلك ليسله أساس قانوني ، وهو من باب اخلدعة ال غير.
 13. في بعض احلاالت يتم تهديد احملقق معه بفتح ملف جنائي له في حال رفض إعطاء 
هذه املعلومات. مع أن رأينا في املوضوع أنه ال أساس قانونياً ملثل هذا التهديد بل إنه 

ممنوع.
14. قد يتخلل التحقيق اتهامك بأمور قد تبدو ممنوعة وهي في األصل مسموح بها، 
إال إذا كان املضمون فيه مخالفة، ومن األمثلة على ذلك : توزيع منشورات أو املشاركة 
في مظاهرة أو اعتصام أو ما إلى ذلك، وهذا بهدف تبرير التحقيق معك أو للضغط عليك.

 15. الظهور مبظهر الناصح األمني.
 16. إظهار قوة الدولة ومدى معرفتها واختراقها العميق للمجتمع وللحركات السياسية.

17.  فحص مدى استعدادك للتعاون مع أجهزة األمن ومع الدولة.
18.  عرض العمل مع املخابرات مقابل وعدك مبساعدات وتسهيالت وإغراءات.

أي  بدون  املساعدة  ،وعرض  كان  نوع  أي  من  معك  اتصال  قنوات  خلق  محاولة   .19
مقابل من طرفك.

20.عرض الصداقة وتغليفها بعالقة شخصية مع احملقق من دون أي التزام أو مقابل 
من طرفك.
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5. نصائح وتوصيات خاصة
1. مبا أن هذا النوع من التحقيقات ال يتعلق بشبهة أو جرم 
فإن  وبالتالي  املعلومات،  جمع  بهدف  يأتي  ،وإمنا  محددين 
مع  احلديث  أو  بالتعاون  يلزمك  ال��ذي  القانوني  األس��اس 

احملقق ضعيف أو غير موجود أساسا.
دع��وت��ك  س��ب��ب  ش���يء  ك���ل  وق��ب��ل  أوالً  اع��ل��م  وع��ل��ي��ه،   .2
للتحقيق، هل هي مجرد محادثة، دردشة، جمع معلومات 
أم  جرمية؟   أو  مخالفة  بأية  بصلة  متت  ال  وخاصة  عامة 
لك عالقة  بأن  أو مشتبهاً  أنه حتقيق معك بصفتك شاهداً 

مبخالفة أو جرمية بعينها؟
وهنا نؤكد أنه ميكن بسهولة متييز التحقيق املخابراتي عن 
التحقيق البوليسي ،وبخاصة أنه ال يتم تسجيل إفادة في 

التحقيق املخابراتي وال يطلب التوقيع على األقوال.
ويكتفي  النقال،  والهاتف  احملفظة  أخ��ذ  بعدم  ننصح   .3

الشخص ببطاقة الهوية وصورة عن االستدعاء.
للتحقيق،  الدعوة  من  ص��ورة  معك  تأخذ  بأن  ننصح   .4
وتبقى النسخة األصلية موجودة عند شخص آخر ليكون 
إذا ما  أو  اعتقالك  إذا ما مت  للتحقيق،  لديه علم بأنك دعيت 
بلغت االستدعاءات حد املضايقة، ليكون معك دليل التخاذ 

إجراءات قانونية بشأن هذه االستدعاءات.
5. فور دخولك إلى غرفة التحقيق بادر إلى معرفة وحتديد 
موضوع التحقيق، بخاصة إذا ما تعلق املوضوع بك أم ال ، 

وإذا ما كان يتعلق بشبهة ملخالفة جنائية أم ال.
"دردش��ة" مخابراتية  عن  يدور  احلديث  أن  وجدت  اذا   .6

فمن حقك رفض املشاركة في التحقيق.

أخ�����������������������������������ذ 
االس�����ت�����ش�����ارة 
ال����ق����ان����ون����ي����ة 
وعدم احلديث 
مواضيع  ع��ن 
ت����ت����ع����ل����ق  ال 
ب�����ت�����ح�����ق�����ي�����ق 
ق����ان����ون����ي ه��و 
اجتاه  واجبك 
أوال ن���ف���س���ك 
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أخذ  بطلب  فننصح  )ش��رط��ة(  جنائي  حتقيق  هو  التحقيق  أن  لك  تبني  ح��ال  في   .7
تهديدك  مت  لو  حتى  ذل��ك  على  واإلص���رار  إف��ادة  بإعطاء  البدء  قبل  قانونية  استشارة 

باالعتقال.
ويقوم  التهمة  توضح  حيث  الشرطة،  قبل  من  ينفذ  اجلنائي  التحقيق  أن  هنا  نذكر   .8

احملقق بتسجيل اإلفادة خطيا.
جيدا  السؤال  وسماع  بالهدوء  فننصح  بالتحقيق  املشاركة  طوعاً  قررت  حال  في   .9

والرد عليه مبا يناسب، واالبتعاد عن التحليل والتخمني.
10. اعِط إجابات قصيرة وبسيطة ومباشرة. وال تتردد بقول :  ال أعرف / ال أذكر/ 

غير متأكد،  حسب ما يناسب السؤال واملوقف.
"ال عالقة للسؤال بي، أو بأية مخالفة، أو ال عالقة للسؤال  تقول  أن  من  تخف  ال   .11
بالتحقيق، بل وال تخش أن جتيب: هذه أمور خاصة بي لن أجيب عليها. أو ما دخلك أنت! 
أو قد أجبتك عن هذا السؤال ،وغير ذلك. فاألصل أنه ال واجب قانونياً يلزمك باإلجابة 
حتمل  أسئلة  أو  اجلنائية  املخالفة  أو  التحقيق  إطار  عن  خارجة  أو  شخصية  أمور  عن 

الطابع السياسي والديني أو عن نشاطات سياسية، وكل ذلك ال عالقة له باملوضوع.

ليس  فاحملقق  القانون،  عن  لك  يقوله  مبا  احملقق  تصدق  ال  ج��دا:  مهم   .12
مستشارك القانوني، احملقق وظيفته استيضاح الوقائع ال غير، وكثير من 
احملققني يستعملون "أسلوب احملامي" ؛   فيقولون : "القانون يلزمك بكذا 

وكذا أو مينعك من كذا وكذا"، كل هذا من طرق التحقيق فال تأخذ به أبدا.
13. إظهار الالمباالة بالتهديدات، فاحملقق يريد أن يرى تأثير التهديد عليك، فإذا 

لم تتأثر جلأ إلى طرق أخرى.

14. يعرف محقق الشاباك أن عملية التحقيق التي يقوم بها غير ملزمة لك من الناحية 
التهديد ،وكرر ذلك مرارا  القانونية، وعليه فإذا ما هددك فوضح له جيدا أنك ال تقبل 
صورة  على  تؤثر  التحقيقات  هذه  أن  إذ  خاصة،  حساسية  املوضوع  ولهذا  وتكرارا، 

الدولة الدميقراطية وبخاصة إذا ما حوت جو التهديد.
وتريد  ضعيف  أنك  على  قبله  من  يفسر  قد  فالتودد  للمحقق،  التودد  حتاول  ال   .15
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إرضاءه فيستغل األمر لتوريطك واستغاللك.
ما  التحقيق، ألن  أثناء  يده  الشخص بخط  أي شيء يطلب من  16. يفضل عدم كتابة   
كتب باليد يعتبر من أقوى األدلة، وليس من احلكمة عمل ذلك قبل استشارة قانونية مع 

محام مختص.
17. إذا كان السؤال يتعلق مبؤسسة، جمعية، رابطة، ناٍد ..الخ، ومبا أن هذه األجسام 
ومستشارها  مؤسساتها  ولها  القانون  ضمن  وتعمل  بقراراتها  ومستقلة  مسجلة 
القضائي؛ فينصح بعدم اإلجابة عن تفاصيل هي أصال متوفرة عند املؤسسة. وفي ذلك 

ابتعاد عن التحليل والتأويل فال حتمل مسؤولية هي أصال ليست عليك.
يتعلق  قاله غيرك. ال جتب عن سؤال ال  أنت وليس مبا  تقوله  تركز مبا  أن  عليك   .18
ومن  أصدقائك  عن  سئلت  وإذا  آخرين.  أشخاص  مع  نفسك  تربط  وال   ، شخصيا  بك 
حولك ال تتردد في إخبارهم بأن هذه املعلومات هي من خصوصياتك وال دخل ألحد 

بحياتك الشخصية ،وهكذا.
19. ال جتب مرتني على نفس السؤال، فإذا رأيت أنك سئلت عن شيء ما من قبل فقل 

للمحقق بأنك أجبت على هذا السؤال.
فال  زميلك،  أو  صديقك  احملقق  ،وليس  فقهية  أو  سياسية  ن��دوة  التحقيق  ليس   .20
تتحرج من رفض التعاون مع محاوالت للحديث عن الوضع السياسي أو االجتماعي 
للتحقيق ينسون هذا  الذين يستدعون  السالم، وكثير من  أو  أو عن احلرب  الديني  أو 
األمر فيخوضون في نقاش طويل حول مواضيع مثل عدم شرعية االحتالل، أو التفرقة 
العنصرية للعرب أو غيرها من املواضيع، حتى أن بعض األفراد - وبنوع من السذاجة 

- يحاولون أقناع احملقق بآرائهم هذه.
من  تعاون  عدم  أو  معارضة  احملقق  وجد  ما  إذا  عائلية،  سهرة  ليس  التحقيق   .21
احملقق معه فإنه "يترك" التحقيق وينتقل إلى حديث عام عن الرياضة أو احلالة اجلوية 
أو التعليم أو العمل حتى يهيئ اجلو من جديد للتعاون واحلديث، فإذا ما حدث مثل هذا 
بأسرع  التحقيق  وإنهاء  األسئلة  في  باخلوض  والطلب  الطريق  قطع  يتم  بأن  فننصح 

وقت.
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وإننا ننصح وننوه مبا يلي:
له،  1. االستدعاء الشفهي يحمل مخاطر كثيرة وال مسوغ قانونياً وال مسوغ منطقياً 
إضافة إلى أنه ال مجال للتأكد من أن املستدِعي هو من رجال الشرطة، وعليه نوصي 

بالتشديد واإلصرار على طلب استدعاء خطي.
باله وتوتر  املستدَعى، وقد تشغل  أن مثل هذه االستدعاءات تؤثر في نفسية  اعلم   .2
غير  ه��و  التأثر  ع��دم  ب��ل  ج���دا،  طبيعي  وه���ذا  وال��غ��م،  بالهم  تصيبه  وق��د  ،ب��ل  أعصابه 
الطبيعي، بخاصة وأن الكثير ممن يستدعون ملثل هذه التحقيقات ال جتربة سابقة لهم 

في التحقيقات.
وبدء  احملقق  إل��ى  دخولك  مبجرد  يكن  لم  كأنه  يتالشى  التوتر  ه��ذا  أن  اعلم  ثم   .3
أو  للخوف  داع  أي  يوجد  يكن  ولم  يوجد  ال  أنه  يتضح  ما  سرعان  ثم  ومن  التحقيق، 
التوتر. إال أننا نحذر هنا من التراخي واالنسجام، حيث أنه في غالبية هذه التحقيقات- 
بخاصة عندما يكون الهدف هو االستعالم واحلصول على املعلومات- يجتهد احملقق 
في أن يجعلك تشعر بالراحة واالطمئنان حتى تستسيغ احلديث معه وتكون منفتحا. 

واعلم أن اإلنسان مييل للحديث لتخفيف التوتر الذي يرافق الدعوة إلى التحقيق. 
املعلومات، وله صالحيات  املتابعة وجمع  في  الشاباك هدفاً  4. كما ذكرنا فإن جلهاز 
ق��راءة  أو  السيارة  تفتيش  الصالحيات  ه��ذه  وم��ن  األه���داف،  ه��ذه  مثل  لتنفيذ  واسعة 
واملراقبة.  للتعقب  االلكترونية  األجهزة  وزرع  التنصت  حتى  أو  النقال  الهاتف  ذاكرة 
وليس هناك ما مينعه من استغالل مجيئك إلى التحقيق لهذه املآرب املختلفة، فتنبه إلى 

ذلك.
التحقيق،  مكاتب  في  الفعلي  التحقيق  قبل  تبدأ  التحقيقات  بعض  فإن  ذكرنا  وكما   .5
وجزء  مجيئك.  قبل  عنك  املعلومات  بجمع  يتعلق  املسبقة  التحقيقات  ه��ذه  من  وج��زء 
أن  بعد  فعلك  ردة  وفحص  ومتابعتك  مبراقبتك  يتعلق  األهمية-  في  غاية  -وه��و  آخر 
يتم استدعاؤك إلى التحقيق ليعلموا أين تذهب ومع من تتكلم وماذا تفعل. فإن من قام 
بعمل فيه مخالفة أو شبهة ومبجرد أن يتم استدعاؤه إلى التحقيق سيبدأ مبحاولة إخفاء 

األدلة أو حتذير الشركاء وما إلى ذلك.
6. جزء مهم من عمل الشاباك يعتمد على السرية والغموض في عمله، وذلك يتوافق 
في كثير من األحيان مع رغبة من ُيستدعى إلى التحقيق في عدم نشر هذه املعلومة ملا 
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قد تسببه له من حرج. إال أن السرية في التوجه إلى التحقيق جتعل منك فريسة سهلة، 
إذا مت اعتقالك بعد  بل وقد يعرضك في بعض األحيان إلى اإلض��رار مبصلحتك. مثالً 
التحقيق ومت إخفاء ذلك عن أقاربك ومحاميك، فقد متر أيام طويلة دون أن يعرف أحد 
مبكانك ،مما قد يضعف موقفك القانوني. وعليه فإن من األولويات إخبار شخص واحد 
على األقل، بل ومن املفضل أن يأتي معك شخص ليوصلك ومن ثم يعود بك بعد انتهاء 

التحقيق.
الشاباك ال تتعلق  كبيراً من حتقيقات  إلى ذلك، كما ذكرنا سابقا، أن جزءاً  7. يضاف 
قبل  محاٍم  باستشارة  تقوم  أن  جدا  الضروري  فمن  وعليه  بشبهة،  أو  بجرمية  حتما 
التي  املواضيع  معرفة  ميكن  األح��ي��ان  غالبية  في  وأن��ه  بخاصة  التحقيق،  إل��ى  ذهابك 
ستطرح في التحقيق، وبالذات عندما ُيظن أن التحقيق سيتطرق إلى نشاطك السياسي 
أو الديني أو االجتماعي، وهكذا يكون باإلمكان بناء إستراتيجية مبرافقة محام متمرس 

له جتربة في هذا املجال.
فعادة ما يطلب منك إحضار هويتك وإحضار ورقة االستدعاء معك، ونحن  8. أخيراً 
فوائد  ذل��ك  وف��ي  عنه.  ص��ورة  معك  حتضر  ،وأن  االس��ت��دع��اء  معك  تبقي  ب��أن  نوصي 
املتكرر،  االستدعاء  حاالت  في  أو  للتحقيق،  استدعائك  على  بدليل  احتفاظك  منها  لك؛ 
أو ملتابعات قانونية مختلفة. وأما بخصوص إحضارك لصورة عنه ؛ فذلك حتى يعلم 

احملقق أن االستدعاء األصلي معك، وأن هنالك من يعلم مبكان تواجدك.
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ب. نصائح عملية وتقنية في 
حاالت التحقيق الشرطي

 
التحقيق فيها  يتابع  التحقيق متعلق مبخالفة  أن  إذا تبني لك 
فننصح   ، مخابراتياً  سياسياً  حتقيقاً  وليس  الشرطة  جهاز 

مبا يلي:
وبخاصة   ، إفادة  أية  إعطاء  قبل  محاٍم  استشارة  طلب   .1
ب���ه، أو ت��خ��اف م��ن ت��وري��ط نفسك  امل��ش��ت��ب��ه  أن���ت  إذا ك��ن��ت 

باملوضوع.
2. طلب تسجيل اإلفادة بلغة تتقنها كالما وقراءة ،وإذا لم 

يستجب احملقق فلك أن تطلب تسجيل التحقيق بالصوت.
دون  وصورة  صوتاً  تسجيله  يتم  قد  التحقيق  أن  انتبه   .3

علمك.
4. اطلب تسجيل أي حدث أو أي أمر غير عادي في اإلفادة 
أدلة  ع��رض  أو  الضرب  أو  محقق  خ��روج  أو  دخ��ول  مثل   ،

وغيرها.
أية  هناك  تكون  ال  أن  انتبه  اإلف��ادة  على  التوقيع  عند   .5
أو في نهاية  الفقرات  أو بني  بينها،  أو  فراغات في األسطر 
ف��راغ��ات  أي��ة  وف��ي  اإلف���ادة  نهاية  ف��ي  الصفحة. ض��ع خطا 

جتدها.
وقد  اإلج��اب��ات  يسجل  ال��ذي  ه��و  احملقق  أن  إل��ى  انتبه   .6
بشكل  ول��و  صياغتك  ع��ن  تختلف  صياغة  ج��واب��ك  يصيغ 

بسيط. فال تقبل بذلك واطلب تسجيل إجاباتك كلمة بكلمة.
7. ال تكتف بقراءة احملقق إلجاباتك، بل عليك اإلصرار على 

قراءة اإلفادة بعد إنهائها مرة أخرى بالكامل.
تسجيله  فاطلب  األقوال  من  أي  يسجل  ولم  حدث  ما  إذا   .8

الصمت  ح��ق 
لكل  مضمون 
م����ش����ت����ب����ه ب���ه 
وح��������ق ل���ق���اء 
احمل��ام��ي حق 
اس���������اس ق��ب��ل 
التحقيق  ب��دء 
ف������ا ت���ت���ن���ازل 
حقوقك ع���ن 
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بإصرار، حتى لو أدى ذلك إلى إيقاف التحقيق ملدة ساعات بل وأيام.
9. إذا وجدت نفسك في ضيق، قانوني أو نفسي أو جسدي، فال تتردد بوقف التحقيق 
لم  إذا  التحقيق  إكمال  ترفض  أن  ول��ك  طبيب،  أو  محام  لقاء  طلب  أو  استراحة  وطلب 

يستجب   لطلبك.
10. ال تقبل اإلجابة عن أي سؤال، إذا كنت متعبا أو نعسا أو مريضا أو ألي سبب آخر 
ساعات  في  التحقيقات  في  حتصل  االعترافات  أغلب  أن  واعلم  تركيزك،  من  يضعف 
الليل املتأخرة وبعد ساعات طويلة من التحقيق، هذا البند من أهم البنود في هذا الكتاب 

فال تستهن به.
أسئلة توجه  أو  أكثر من محقق واحد  إليك من  أسئلة توجه  اإلجابة على  تقبل  11. ال 
إليك بصورة سريعة، ألن ذلك ممنوع في القانون، ملا فيه من إضعاف لتركيز احملق��َق 

معه إلى درجة أنه ال يعود يدري مباذا يجيب.
كان  وإن  حتى  وبتمعن  مهلك  على  اإلف��ادة  واقرأ  بدقة  أقوالك  تسجيل  من  تأكد   .12
البند أضر بكثير من  – عدم االلتزام بهذا  احملقق يقرأ ما يكتب خالل تسجيل اإلف��ادة 

املشتبهني بعد أن تبني لهم خالل احملاكمة أن احملقق لم يسجل اإلفادة بشكل دقيق.
13. إذا رفضت التوقيع على اإلفادة فعلل رفضك واطلب تسجيل ذلك. مثال إذا كانت 
بها  كتبت  التي  اللغة  تتقن  ل��م  إذا  ،أو  ح��دث  عما  تعبر  ال  أنها  أو   ، دقيقة  غير  اإلف���ادة 
اإلفادة ،أو إذا تعرضت للضرب، وغير ذلك ، فاطلب كتابة ذلك وال تكتف بأن يسجل 

احملقق أنك ترفض التوقيع بدون أي شرح.
14. ال توقع على إفادة ال تستطيع قراءتها ألي سبب من األسباب ولو كان ملجرد أن 

اخلط غير مقروء.
"ال أذكر" أو "ال  قول  من  تتردد  ،وال  منه  متأكدا  لست  ما  على  شهادة  تعط  ال   .15

أعلم".
تأثير  ع��دم  بشرط  التحقيق،  خ��الل  الشرب  أو  األك��ل  ع��دم  اإلمكان  ق��در  ح��اول   .16
أكثر  من  هو  املدخنني  على  للضغط  السيجارة  استعمال  أن  واعلم  تركيزك،  على  ذلك 

األساليب التي يستعملها احملقق فعالية.
17. اعلم أنه ال يوجد محقق جيد ومحقق سيئ ، بل هي أدوار يلعبونها.

واألخير  األول  وهدفها  التحقيق  أساليب  أحد  هي  احملقق  لك  يعطيها  نصيحة  كل   .18
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جناح التحقيق وليس مصلحتك.
19. اعلم أن كل من ميكث معك أو قربك خالل التحقيق فهو محقق، حتى لو كان ذلك 

خارج غرفة التحقيق وفي الطريق إليها.
20. إذا طلب منك خالل التحقيق فعل شيء ما أو أي طلب آخر ولم تعلم ماذا تفعل أو 
"الرفض" ،فال تقبل إال بعد استشارة محاٍم،  كيف تتصرف فليكن جوابك األول هو 
ومثال ذلك:طلب احلصول على عينة من دمك أو أن يطلب منك املشاركة في صف تعريف 
أو إجراء مواجهة بينك وبني شخص آخر. مثال شخص تدعي الشرطة أنه شريك لك في 

اجلرمية وأنه قد أعترف عليك وسوف يواجهك بذلك أمام احملقق.
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مداخل املخابرات 
في جتنيد العمالء

هذا الفصل يتحدث عن املخابرات بشكل عام وليس عن الشاباك بشكل خاص. إال 
أن احملاذير والطرق املذكورة في هذا الفصل قد تتوفر ظروفها عند بعض الناس، 

فيتم استغاللهم من طريقها ، ومن هنا كانت أهمية هذا الفصل.

ميكن رصد دوافع وأسباب التعامل فيما يلي:
العقائدية  األرض��ي��ة  تشكل  حيث  ع��ق��ائ��دي��ة:  أس��ب��اب   .1
امل��ش��ت��رك��ة ب��ني ال��ش��خ��ص وب���ني امل��خ��اب��رات ق��اع��دة إلي��ج��اد 
خندق  في  واملخابرات  العميل  يكون  كأن  ؛  بينهم  التعاون 
واحد من الناحية العقائدية يتعاونون على أصحاب عقيدة 

أخرى.
2. أسباب ذاتية وشخصية: وهذه األسباب تعني املخابرات 
التعامل معها،  في  تكون  أن مصلحته  الشخص  إقناع  على 
وأن هذا الطريق هو الذي يساعده ويلبي مصاحله ورغباته، 
ويتم ذلك مبعاونة الشخص وإقناعه والتأثير على نفسيته 
إلى  ذلك  لتحقيق  املخابرات  وتلجأ  للتعامل،  قابلة  لتصبح 

أساليب تستطيع من خاللها أن تؤثر على النفسية التي تتولد عندها القابلية لإلغراء.
3. األوضاع االجتماعية املضطربة التي مير بها بعض األشخاص من ضعف النفوس 
كاخلالفات الشخصية واملشاكل العائلية التي تولد الكثير من األحقاد والعداوات، فال 
اللجوء  خ��الل  من  إال  مشاكله  على  واالنتصار  أهدافه  لتحقيق  وسيلة  الشخص  يجد 
للمخابرات، فيستغل ضابط املخابرات هذه الفرصة لتجنيده واستغالله لصاحله، وقد 
تقوم املخابرات بتسليح الشخص وإعطائه مسدسا للدفاع عن نفسه مقابل املعلومات 
جلمع  مستعدا  يصبح  حتى  فأكثر  أك��ث��ر  تدريجيا  معهم  ي��ت��ورط  ث��م  "أع���دائ���ه"،  ع��ن 

املعلومات عن منطقة بأكملها.

اع����������������������رف 
ن��������ف��������س��������ك 
وانتبه لنقاط 
ض�������ع�������ف�������ك
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أو إنشاء  شخصية كاحلصول على رخصة لفتح محل أو مصنع  مصلحة  تلبية   .4
مشروع معني أو غير ذلك من املصالح الشخصية، ومن ثم تبدأ املخابرات في مساومة 
هذا الشخص واستخدام أساليب الترغيب والترهيب إلقناعه بالعمل معهم مقابل املوافقة 
على حتقيق مصلحته الشخصية، فإذا كان الشخص ذا شخصية ماديًة فإنه يسارع إلى 
االستجابة ملا في ذلك من إشباع لرغباته، أما إن كان متمسكا بعقيدته متفهما ملصلحته 

احلقيقية فإنه يرفض كل العروض.
تشكيل  في  هاما  دورا  األسرية  والتربية  االجتماعية  البيئة  تلعب  الظهور:  رغبة   .5
نفسية اإلنسان منذ طفولته، فإذا كانت التربية قائمة على أسس غير سليمة فإن الفرد 
ينشأ عرضة لألمراض االجتماعية كالشعور بالنقص والرغبة في الظهور أو العدوانية 
أو األنانية وغيرها من األمراض، ومهمة ضابط املخابرات هي دراسة نشأة اإلنسان 
، فإذا ما الحظ أن شخصا ما قد نشأ مضطهدا أو أن عنده الرغبة  وبيئته االجتماعية 
في الظهور وحتقيق الذات والتسلط وممارسة السلطة فإنه يستغل هذا العنصر كعامل 
مساومة ليغري من خالله ضحيته باملوافقة على التعامل معه مقابل حتقيق هذه الرغبة. 
بطاقاته  وجهله  إي��اه  واحتقاره  له  املجتمع  ظلم  زاوي��ة  من  معه  املوضوع  بطرح  فيبدأ 
الضخمة وأنه "أي ضابط املخابرات" هو الوحيد الذي يستطيع أن يساعده في حتقيق 
الوفيرة وقد يعرض  الفخمة واألم��وال  له املالبس  النية يقدم  رغباته، وكبادرة حلسن 
عليه مركزا اجتماعيا مرموقا، فال يجد هذا اإلنسان الضعيف أمام هذه اإلغ��راءات بدا 
من املوافقة  والتعامل مقابل حتقيق رغباته، ليشعره أنه رفعه إلى درجة عالية ومكانة 
مرموقة ، وفي ظل نفسيته فإنه يسر ويبتهج ويعتقد أنه قد ملك الدنيا كلها، وال يتورع 

عن تقدمي كل خدمة للمخابرات مقابل حتقيق هذه املصالح.
بحيث  الناس  بعض  منه  يعاني  الذي  الشديد  فالفقر  واقتصادية:  مادية  أسباب   .6
يدفعهم إلى البحث عن كل سبيل إلشباع نهمهم املادي وجشعهم وحبهم للمال ، ومن 
بها ضابط  عليهم  املال ميّن  مقابل حفنة من  التعامل  املوافقة على  يتورعون عن  ثم ال 

املخابرات.
وكذلك تبادل املنفعة والتقاء املصالح ؛ كأن تعرض املخابرات على تاجر مثال السماح له 
بتصدير بضائعه مقابل التعامل، أو توافق على إعطاء الشخص قطعة من األرض مقابل 
تزويدها باملعلومات. هذا األسلوب قد يستغل بقوة، بخاصة وأن كثيراً من القرى تعاني 
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من أزمات سكن خانقة وضيق مساحات بناء، فتقدم التسهيالت مقابل االستجابة ملا 
يطلب منه، وقد يحدث أن تغض املخابرات الطرف عن نشاطات ممنوعة مقابل خدمات 

يقدمونها.
في  الطولى  اليد  صاحب  بأنه  يشهد  العامل  وهذا  )اجلنس(:  الغريزية  الدوافع   .7
غيبة  في  أنه  إذ  ومصائدها،  املخابرات  حبائل  في  والشابات  الشباب  من  كثير  وق��وع 
الوازع الديني وأمام كثرة املثيرات اجلنسية ال يجد الشاب نفسه إال وقد وقع في هذه 
التعامل  املوافقة على  أو  الفاحشة، حيث تبدأ املخابرات بعد ذلك بتهديده بكشف أمره 
بفتح  الشباب  كثيرا من  يغري  ، وقد  الفضيحة  أمام ضعفه وخوفه من  فيوافق  معها، 
مجال املمارسة اجلنسية لهم على أوسع أبوابه إذا ما وافقوا على التعامل ، فيوافقون 

أمام هيمنة الغريزة على نفوسهم.
8. العامل النفسي والشعور بالضعف: حيث يحاول ضابط املخابرات إيهام الشخص 
املعني بأنه ضعيف ال حول له وال قوة في مواجهته، مما يسهل عليه استقطاب الكثيرين 
حتت  بقاءهم  بأن  منهم  وإق��رارا  الواقع  باألمر  منهم  تسليما  معه  للتعامل  وجتنيدهم 
سلطة الدولة هو بقاء دائم وأبدي، وبالتالي فإن من األفضل لهم التعامل معه وكسب 
وده حتى ال يعكر صفو حياتهم وينغص عليهم معيشتهم. وجتد املتعاون يفتخر بأن 
وأن��ه ذو جاه ووجاهة  يريده بسرعة  ما  ينجز  أن  وأن��ه يستطيع  املخابرات  عند  يدا  له 
تفرض على مكاتب حكومية أن يدخلوه ويستقبلوه حتى دون السؤال عن هويته، بينما 

ال يستطيع اآلخرون ذلك.
التي تدفع  القوية  األخ��الق��ي: وه��ذا من األسباب  أو  الديني  ال��وازع  وج��ود  ع��دم   .9
الكثير من املتعاونني للتمادي في عمالتهم ،وذلك ألنهم يعتقدون أنهم في أمن وحماية 

املخابرات.
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ي���وض���ح ف��ي��ه��ا االق���س���ام   ال���ش���اب���اك االول   رس���ال���ة م���ن رئ���ي���س 
1949-2-17 ت�����اري�����خ  م�����ن  وه��������ي   ل���ل���ج���ه���از   امل���خ���ت���ل���ف���ة 
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كادر املخابرات االول وعددهم 370 مع درجاتهم
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قرار تخصيص 370 وظيفة للعمل في جهاز املخابرات 
من تاريخ 2.6.1949 وبتوقيع  داڤيد بن غوريون رئيس 

احلكومة االسرائيلية االول.
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ب���ن���ق���ل  ي�������أم�������ر   16.7.1950 ي�����������وم  م��������ن  م����س����ت����ن����د 
األم����ن وزارة  م���س���ؤول���ي���ة  ال������ى  اجل����ي����ش  م����ن  امل����خ����اب����رات 
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بيرس  شمعون  م��ن  م��وق��ع   13.1.1953 ت��اري��خ  م��ن  مستند 
باعطاء  يأمر   ، األمن  ل��وزارة  العام  املدير  باعمال  القائم  بصفته 

رجال الشاباك حقوق العاملني في قطاع موظفي الدولة
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توجيهات رئيس املخابرات ايسر هلبرين لفصل 
جهاز املخابرات من اطار اجليش الى اطار وزارة األمن
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وثيقة تسمح لرئيس املخابرات التنقل بدون تفتيش 
وتسمح له بنقل الناس يهود وبريطانيني وعرب وغيرهم
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رسالة  داڤيد بن غوريون الى رئيس االركان العامة لترتيب 
نقل الوظائف وامليزانيات من اجليش جلهاز االستخبارات
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