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اإلهداء
إلى كالدم العزيز ككالدتي العزيزة أطاؿ اهلل في عمرىما
إلى القمكب الطاىرة كالرقيقة كالنفكس البريئة ،إلى رياحيف حياتي أبنائي األعزاء
إلى مف كاف ليا فضؿ إكماؿ دراستي زكجتي العزيزة
إلى اإلخكة المجاىديف حاممي ىـ األمة
إلى شيدائنا األبرار األكرـ منا جميعان
إلى أسرانا البكاسؿ عنكاف كرامتنا
إلى كؿ مف كاف لو دكر في مساعدتي عمى إكماؿ ىذا البحث

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل القديـ ببل غاية ،الباقي ببل نياية ،الذم عبل في دنكه ،كدنا في

عمكه ،فبل يحكيو زماف ،كال يحيط بو مكاف ،كال يحيط أحد بعممو ،فسبحانو
ال معقب لحكمو ،فمو الحمد كالشكر أكالن كأخي انر عمى نعمو كفضمو ككرمو..
فالحمد هلل الذم يسر لنا السبؿ ،كذلؿ لنا الصعاب عمى إتماـ ىذا البحث
يشرفني كيسعدني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير كالعرفاف لكؿ مف ساىـ كساعد
في إتماـ ىذا البحث برأم أك تكجيو أك نصيحة أك مقترح أك استشارة..
كأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لمدكتور الفاضل /إبراىيم حبيب الذم لـ يبخؿ

عمى بجيده كعممو فكاف سندان كعكننا لي في كؿ خطكة فجزاه اهلل ػ تعالى ػ

عني خير الجزاء كأداـ عميو الفضؿ العظيـ ،كما كأتقدـ بالشكر إلى د .كمال

تربان ،و د .ىشام المغاري عمى تفضميـ لقبكؿ مناقشة ىذا العمؿ.

كال أنسى تقديـ الشكر كالعرفاف كاالمتناف ألكاديمية اإلدارة كالسياسة لما
قدمتو لنا مف تسييبلت كرعاية كاىتماـ..
كما كال أنسى تقديـ الشكر كالعرفاف لئلخكة في ك ازرة الداخمية كجياز األمف

الداخمي.

وجزاكم اهلل تعاىل خري اجلزاء

ج

الممخص
ىدفت الدراسة إلى تقديـ مقترح لمكافحة النشاط االستخبارم(اإلسرائيمي) في قطاع غزة ،كلـ تكف
لتعـ الفائدة بدكف دراسة أساليب ككسائؿ العمؿ االستخبارم (االسرائيمي) كمعرفة الدكافع العامة
لمسقكط في كحؿ العمالة ،كتسميط الضكء عمى أساليب تجنيد العمبلء في قطاع غزة ،إضافة إلى

التعرؼ لؤلساليب كالكسائؿ الحككمية كالمجتمعية لمكافحة النشاط االستخبارم االسرائيمي في قطاع
غزة ،كتكمف أىمية الدراسة في أف ىذا المكضكع يمس كؿ مكاطف فمسطيني كيشكؿ أحد أىـ

مصادر التيديد لؤلمف القكمي الفمسطيني ،كتفترض الدراسة كجكد نشاط استخبارم (إسرائيمي) كاسع
النطاؽ كمتعدد األساليب في قطاع غزة ال يكاجو بطريقة متكاممة ،كنظ نار لطبيعة الدراسة التحميمية فقد
تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كمنيج رئيس مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات الكافية

لمدراسة ألف المعمكمات المنشكرة في ىذا المكضكع قميمة كمحدكدة فقد اعتمد الباحث عمى أسمكب
المقابمة الشخصية مستخدمان المنيج اإلحصائي كمنيج مساعد في الدراسة .أما حدكد الدراسة فقد

تكزعت عمى ثبلثة محاكر ،كىي :الحد الزماني مف  2007إلى 2013ـ ،كالحد المكاني ىك قطاع

غزة ،كالحد المكضكعي كىك النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي) كتجنيد العمبلء نمكذجنا ،أما مجتمع

الدراسة فقد شمؿ عينة بمغت ( )14شخصان مف العمبلء الذيف تـ اعتقاليـ في جياز األمف الداخمي
كقد ثبت عمييـ االرتباط ،كىك أقصى عدد أمكف تكفره في فترة إعداد الدراسة ،كتكصمت الدراسة إلى
عدة نتائج أىميا أف الشخص المتزكج أكثر عرضة لتجنيد كاالرتباط لحاجتو المادية كحرية تصرفو

كاالستقبللية في اتخاذ القرار ،كما تنكع االستيداؼ لجميع الفئات كطبقات المجتمع كلـ تغفؿ
المخابرات (اإلسرائيمية) أم فئة كلكف اتضح بأف التركيز عمى فئة الشباب لما يتمتعكا مف صفات
تميزىـ عف غيرىـ ،كشكمت محافظة غزة النسبة األكبر مف عينة الد ارسة كقد يرجع ذلؾ لكبر

حجميا كتركز العمؿ المقاكـ فييا ،كاف الكضع االقتصادم سببان أساسيان في المكافقة عمى االرتباط

كبناء عمى ما تـ
كتنكعت أساليب التجنيد مف استخداـ كاستغبلؿ الحاجة أك التيديد كاالبتزاز كغيرىا؛ ن
التكصؿ إليو مف نتائج قدمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات ،ككانت التكصيات عمى شكؿ تكزيع
مياـ لكؿ جية مف الجيات ،فعمى صعيد العمؿ الحككمي فقد شممت التكصيات ك ازرات التربية

كالتعميـ كالثقافة كاإلعبلـ كالعدؿ كاألكقاؼ كالعمؿ كاالقتصاد ،كعمى صعيد العمؿ المجتمعي فقد

شممت التكصيات األسرة كالبيئة المحيطة كالمسجد.

د

The Abstract
The study aimed to provide a proposal for anti-Israeli intelligence activity in the Gaza Strip,
and did not permeated interest without studying methods and means of intelligence work
and Israeli know the motives of the fall in the mud of employment, and to highlight the
methods of recruiting clients in the Gaza Strip, as well as to identify ways and means
government and community to combat activity intelligence Israel in the Gaza Strip, and lies
the importance of the study in that the subject touches every Palestinian citizen and
constitutes one of the most important sources of threat to national security Palestinian the
study assumes the existence of Activity intelligence Israeli large-scale, multi- methods in the
Gaza Strip is not facing a comprehensive strategy, due to the nature of the study analytical
approach has been used descriptive and analytical as president of the method in order to
obtain sufficient information to study because the information published on this subject are
few and limited , the researcher adopted a personal interview method using a statistical
approach as a way of assistant in the study . The limits of the study were distributed on
three axes : a temporal limit from 2007 to 2013, a spatial limit is the Gaza Strip, and a limit
of substantive is an intelligence of Israeli activity and recruiting a traitors as a model, and
the study population was a random sample of (14) people from traitors who have been
arrested in the internal security apparatus has proved them a commit, which is the
maximum number of possible provided in the preparation of the study, the study reached
to many results , and the most important one is that a person who is married is more
susceptible to the recruitment and a correlation because of his material need ,he has a
freedom of his behavior and he has a decision-making autonomy, as the targeting is varied
for all categories and all classes of the society, therefore an Israeli intelligence did not
overlook any category, but it turns out that the focus was on a young people because they
have qualities which are distinguish them from others, and formed the province of Gaza,
the largest proportion of the study sample that is may be due to its large size, it considers
as a center place for a resistor working. Also the economic situation was a major cause of
the approval of the correlation, thus there was a variety of the recruitment methods of an
exploitation of the need or a threat, and an extortion and other methods, and based on
what has been monitoring information ,and the findings of the study, the results provided
the study group of recommendations , which included recommendations distribution
functions for each side of the authorities , at the level of government work has included
recommendations and the Ministries of Education and culture, Media and Justice, Awqaf
and work and the economy , and at the level of community work has included
recommendations family and the surrounding environment and the mosque.
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لنفصل لألول


 لملبذج لألول :لإلطفس لنعفم نلذسلست ولنذسلسفث لنسفبقت

المبحث األول

المقدمة:

اإلطار العام لمدراسة

منػػذ ظيػػكر الدكلػػة التػػي عرفيػػا التػػاريخ ككيػػاف سياسػػي ييػػدؼ إلػػى حمايػػة الشػػعب ظيػػر

النشػػاط االسػػتخبارم الػػذم تصػػدر اىتمامػػات قيادتيػػا ،ككػػاف يقػػكد ممارسػػتيـ كسياسػػاتيـ لتجنػػب
المخػاطر كالتيديػدات ،فكػاف مػف الطبيعػي أف تنشػأ الػدكؿ المختمفػة األجيػزة االسػتخبارية الخاصػػة
بيا منذ نشأتيا نظ انر ألىميتيا الكبيرة.

فالكيػاف الصػػييكني لػػيس ببعيػػد عػػف ىػػذه الفمسػػفة لػػذلؾ اىػػتـ بػػاألجيزة االسػػتخبارية ،كىػػي
تحتػػؿ مكانػػة كأىميػػة بالغ ػة فػػي بنيػػة الكيػػاف الصػػييكني ،حيػػث لعبػػت – كال ت ػزاؿ  -أدكا انر رئيسػػة

كخطيرة في مجاؿ تعزيز كجكد الكيػاف (اإلسػرائيمي) كحمايتػو كتكسػعو؛ كتعتمػد القيػادة (اإلسػرائيمية)

عمى ىذه األجيزة لما تقدمو مف معمكمات كتقديرات اسػتخبارية اسػتراتيجية كعممياتيػة فػي عمميػة صػنع
القرار كفى تكجيو سياستيا الداخمية كالخارجية عمى و
حد سكاء.
فبع ػػد تش ػػكيؿ الكي ػػاف لػ ػؤلجيػ ػزة االس ػػتخبارات (اإلسػ ػرائيمية) ت ػػـ تحدي ػػد اختصاص ػػاتيا عم ػػى
المسػ ػػتكييف الػ ػػداخمي كالخػ ػػارجي ،كحػ ػػدد مياميػ ػػا كأكلكياتيػ ػػا ،كقػ ػػد حققػ ػػت ىػ ػػذه األجي ػ ػزة نجاحػ ػػات

كاخفاق ػػات ،كرغ ػػـ ذل ػػؾ بقي ػػت األجيػ ػزة االس ػػتخبارية (اإلسػ ػرائيمية) يحيطي ػػا ش ػػيء م ػػف الغم ػػكض ،كق ػػد
ط ػػكرت ى ػػذه األجيػ ػزة م ػػف نش ػػاطاتيا كامكانياتي ػػا فق ػػد اسػ ػتفادت م ػػف التكنكلكجي ػػا ف ػػي تنفي ػػذ عممياتي ػػا

االسػػتخبارية كجمػػع المعمكمػػات التػػي تسػػاعدىا فػػي تنفيػػذ مصػػالحيا كحمايػػة أمػػف الكيػػاف؛ " إف العكلمػػة
كالتكنكلكجيػػا جعمتػػا العمػػؿ االسػػتخبارم مػػف أفتػػؾ أسػػمحة العصػػر ،كلػػـ يعػػد بػػالمعنى السػػابؽ كفػػرع
لعمميات القتاؿ بؿ أصبح مف أىـ أكلكيات العمؿ السياسي لمدكلة ،كلقد حمت االستخبارات كجمع

المعمكمػػات فػػي زماننػػا محػػؿ حػػركب الجيػػكش التقميديػػة كغػػدا التنػػافس العػػالمي صػراعان فػػي الػػذكاء
أكثر مف عالـ األسمحة كالمتفجرات"( .مفرج2005 ،ـ)

كتيعد األراضي الفمسطينية المحتمة مف أىـ ساحات العمؿ االستخبارم (اإلسرائيمي)
كخصكصان قطاع غزة ،الذم فقدت فيو (إسرائيؿ) كنك انز استخبارية منذ انسحابيا منو عاـ
2005ـ ،كبرغـ ذلؾ؛ فإنيا ال تدخر جيدان في سبيؿ الحصكؿ عمى المعمكمات مف خبلؿ إسقاط

أبناء قطاع غزة في براثف العمالة ،كال تتكرع عف استخداـ أقذر األساليب كأبشعيا لمحصكؿ عمى
المعمكمة ،لذلؾ كمف منطمؽ إدراؾ الباحث لخطكرة الحرب االستخبارية كاف ال بد مف تسميط
الضكء عمى االستخبارات (اإلسرائيمية) كأساليبيا كأىـ كسائميا كسياستيا كأىدافيا ،كأثر تداعيات
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العمؿ االستخبارم عمى مجتمعنا الفمسطيني في قطاع غزة ،كما ىي الشرائح التي يتـ استيدافيا،

كأخي انر تقديـ مقترح لمكافحة النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي) في قطاع غزة.

لذلؾ عمؿ الباحث مف خبلؿ دراسة المشكمة عمى تقديـ مقترح لمكافحة النشاط االستخبارم
يز لؤلمف القكمي بكافة أبعاده
(اإلسرائيمي) في قطاع غزة مف أجؿ مكاجية المستقبؿ كتحدياتو ،كتعز ان
في ظؿ المستجدات كالمعطيات الحالية كقد كرد المقترح في شكؿ التكصيات.

أوالً :مشكمة الدراسة:

تتمثػػؿ مشػػكمة الد ارسػػة فػػي كجػػكد عمػػؿ اسػػتخبارم (إس ػرائيمي) كبيػػر كخطيػػر فػػي قطػػاع غ ػزة،

ييدؼ باألسػاس إلػى القضػاء عمػى المقاكمػة الفمسػطينية ،كتػدمير المجتمػع الفمسػطيني كأف ذلػؾ العمػؿ

يتطمػػب لمكاجيتػػو كجػػكد طريقػػة متكاممػػة تتػػكزع فييػػا األدكار عمػػى كػػؿ الجيػػات الرسػػمية كالشػػعبية ك ػ يؿ
فيما يخصو لمكاجية ذلؾ النشاط االستخبارم ،لذلؾ تطرح الدراسة سؤاالن رئيسان:
ما المقترح لمكافحة النشاط االستخبػػارم (اإلسرائيمي) في قطاع غ ػزة؟
ويتفرع من ذلك السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:

 .1ما دكافع النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي) في قطاع غزة؟

 .2ما ظركؼ قطاع غزة كما أثر ذلؾ في النشاط االستخبارم؟
 .3ما حقيقة تجنيد العمبلء في قطاع غزة؟

 .4ما الجيكد المبذكلة لمكاجية تجنيد العمبلء في قطاع غزة؟

 .5ما جيكد الحككمة كجياز األمف الداخمي في لمكافحة النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي).

 .6ما دكر المجتمع المحمي في مكاجية النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي) في قطاع غزة؟
 .7ما المقترح لمكافحة النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي) في قطاع غزة؟

افترضات الدراسة:
ثانياً :ا

تفتػػرض الد ارسػػة كجػػكد نشػػاط اسػػتخبارم (إس ػرائيمي) كاسػػع النط ػاؽ كمتعػػدد األس ػاليب فػػي

قطاع غزة ،كأف ذلؾ النشاط ال يكاجو بطريقػة متكاممػة لحمايػة األمػف القػكمي الفمسػطيني ،كأف مػا
ىك مكجكد عبارة عف أساليب مجتزئو ترتكز عمى المعالجة األمنية المختمفة.
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ثالثاً :أىداف الدراسة:
تيدف الدراسة إلى:

 .1التعرؼ إلى دكافع النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي) في قطاع غزة.
 .2الكقكؼ عمى حقيقة تجنيد العمبلء في قطاع غزة .

 .3ما تأثير ظركؼ قطاع غزة في النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي).
 .4التعرؼ عمي أساليب تجنيد العمبلء في قطاع غزة

 .5التعػػرؼ عمػػي الجيػػكد التػػي تقػػكـ بيػػا الحككمػػة كجيػػاز األمػػف الػػداخمي لمكافحػػة النشػػاط االسػػتخبارم
(اإلس ارئيمي).

 .6تكضيح دكر المجتمع المحمي في مكاجية النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي) في قطاع غزة.
 .7تقديـ مقترح لمكافحة النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي) في قطاع غزة.

رابعاً :أىمية الدراسة:

 .1تكمف أىمية الدراسة فػي ككنيػا تسػمط الضػكء عمػى النشػاط االسػتخبارم (اإلسػرائيمي) المت ازيػد
في قطاع غزة

 .2كػػكف ىػػذا المكضػػكع يمػػس كػػؿ م ػكاطف فمسػػطيني كيشػػكؿ أحػػد أىػػـ مصػػادر التيديػػد لؤلمػػف
القكمي الفمسطيني ،كاف ال بد مف إظيار كفضح األدكات كاألساليب التي تستخدميا األجيزة
االستخبارية (اإلسرائيمية).

 .3تعد الدراسة مف الدراسات النادرة.

خامساً :حدود الدراسة:

تنقسم إلى ثالثة حدود:

 .1الحد الزماني :تمتد حدكد الدراسة الزمنية في الفترة مف 2007ـ 2013 -ـ ،كيعكد ذلؾ

ألنو في ىذه الفترة تـ إنشاء جياز األمف الداخمي في قطاع غزة الذم كجو ضربة استخبارية

ألجيزة األمف (اإلسرائيمية).

 .2الحد المكاني" :قطاع غزة".

 .3الحد المكضكعي :النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي) تجنيد العمبلء انمكذجان.
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سادساً :منيجية الدراسة:

نظ انر لطبيعة الدراسة التحميمية تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كمنيج رئيس ،كذلؾ مف

أجؿ جمع المعمكمات كالبيانات البلزمة لمدراسة كتحميميا كمف أجؿ الكقكؼ عمى مخاطر النشاط
االستخبارم (اإلسرائيمي) ،كتحديد أساليب مكاجيتو مف خبلؿ تقديـ مقترح لمكافحتو كنظ انر لقمة

المعمكمات كندرتيا ،فقد اعتمد الباحث عمى أسمكب المقابمة الشخصية مستخدمان المنيج

اإلحصائي كمنيج مساعد.
سابعاً :أدوات الدراسة:

تتمثؿ أدكات الدراسة في عينة متاحة يبمغ عددىا ( )14مف العمبلء الذيف تـ اعتقاليـ في

قطاع غزة ،كىك أقصى عدد أمكف تكفره في فترة إعداد الدراسة ،حيث تـ عمؿ مقاببلت معيـ
في سجف األمف الداخمي في غزة كفؽ نمكذج المقابمة المرفؽ في الممحؽ رقـ (.)1

المسؤكليف كالجيات المعنية لممكافحة النشاط ااالستخبارم (اإلسرائيمي) في قطاع غزة

كفؽ نماذج المقاببلت المرفقة في المبلحؽ رقـ ()2,3,4,5,6,7

ثامناً :مصطمحات الدراسة:

 .1مفيـــوم األمـــن :ىػػك حالػػة شػػعكرية تسػػتقر فػػي نفػػس اإلنسػػاف يشػػعر مػػف خبلليػػا بالطمأنينػػة
كاالستقرار( .حبيب2010 ،ـ)
 .2المقترح :كيقصد بو الباحث ىك التصكر كالنشاط الذىني كالعقمي التي يقكـ بيا اإلنساف كيتـ دراسة
العكامؿ المحيطة مف أجؿ تقديـ لحمكؿ كأفكار ابداعية في المجاالت التي تحتاج إلى حمكؿ.
 .3أجيزة األمن واالستخبارات :ىي الكسيمة الرئيسية التي تعتمد عمييا القيادة السياسية في
إعداد الق اررات المتعمقة باألمف القكمي كصناعتيا ،كيتكقؼ نجاح الدكلة في مكاجية
المشاكؿ األمنية عمى دقة ىذه األجيزة كنجاحيا في تجميع المعمكمات كتحميميا ،كاعدادىا

الجيد لمبدائؿ المتاحة كعرضيا بأسمكب كاضح عمى متخذم القرار في الكقت المناسب

كتنفيذ ىده األجيزة عمميا كميماتيا بصكرة سرية غير مباشرة أحيانان بصفة غير رسمية ،ألف

بعض العمميات االستخبارية الخطيرة التي تتعمؽ بسيادة دكؿ آخرم ال تستطيع الدكلة القياـ
بيا عمنان ألف ليا حسابات خاصة( .أحمد2006 ،ـ)
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 .4االستخبارات :ىي مجمكعة األجيزة كالتشكيبلت كالكسائؿ المستخدمة لجمع المعمكمات
الخاصة بالعدك كتحميميا كتكزيعيا لمجيات المناسبة في الكقت المناسب ،كالعاممة في الكقت

نفسو عمى مكافحة عمميات التجسس أك التخريب المعادية كابطاؿ كؿ عمؿ يقكـ بو العدك
لجمع المعمكمات السياسية كالعسكرية كاالقتصادية كالنفسية عف معسكر الصديؽ( .نشرة

أمنية خاصة2011 ،ـ)

 .5المكافحة :يقصد بيا الباحث بأنيا تمؾ التطبيقات كالتكتيكات كالتقنيات كاالستراتيجيات
كالكسائؿ ،التي يتـ اعتمادىا كاستخداميا مف قبؿ الجيات المختصة لمكاجية التيديدات
كالنشاط األمني المعادم.
 .6النشاط االستخباري :يقصد بو الباحث أم شكؿ مف أشكاؿ عممية جمع المعمكمات كتحميميا
كذلؾ بيدؼ تسييؿ عممية اتخاذ القرار ،كضرب قكل المقاكمة الحية.
كقد عرفو المغارم بأنو عممية جمع المعمكمات عف العدك ثـ معالجتيا كتحميميا ،لمكصكؿ إلى
تقدير مكقؼ يساعد في اتخاذ القرار المناسب بشأنيا ،كاتباع كؿ السبؿ الكفيمة بالمحافظة عمى

سرية معمكمات الدكلة ،كبث المعمكمات الكاذبة أك اإليحاء بيا ،بغرض تضميؿ العدك ،كاضعاؼ
قدرتو عمى االستفادة مف المعمكمات المتكفرة لديو( .المغارم2010 ،ـ)
 .7السقوط األمني :يقصد بو الباحث ىك تخمي اإلنساف عف نفسو كدينو ككطنو ،كارتباطو مع
ً
بح أداة يكجييا عدكه كيفما يشاء ،لخدمة مصالح عدكه بالدرجة األكلى،
ص ى
أعداء شعبو ،ليي ٍ
كمصالحو الخاصة رغـ معارضتيا مع أىداؼ كمصمحة شعبو.
 .8التجنيد :يقصد بو الباحث ىك اختيار عناصر تتكافر فييا سمات ك مؤىبلت معينة ألداء
أدكار محددة ،ثـ تدريبيا ك صقميا لتطكير قدراتيا عمى النيكض بيذه األدكار.
 .9الدافع :ىي األسباب كالمؤثرات الداخمية التي تييئ نفسية المرشح لمتجنيد لقبكؿ التجنيد
رغبة منو في إشباع بعض رغباتو( ،دراسة أمنية خاصة ،كسائؿ كأساليب المخابرات
اإلسرائيمية في تجنيد كتشغيؿ العمبلء2011 ،ـ).
كيمكف اعتبارىا "أنيا كسائؿ اإلسقاط أك الثغرة التي تستخدميا المخابرات اإلسرائيمية في النفاذ إلى

نفسية المستيدؼ بالتجنيد" (نشرة خاصة ،التجنيد آليات العرض ككسائؿ الضغط2012 ،ـ).
5

كيمكف تعريفيا مف كجو نظر الباحث بأنيا األرضية المكجكدة كالمتكفرة عند شخص ضعيؼ

النفس ،تـ استغبلليا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ كمصالح مشتركة بيف المستغؿ كالمستيدؼ.

 .10التجسس :ىك البحث عف المعمكمات بكؿ أشكاليا كتجميعيا كنقميا إلى المركز الرئيسي
لبلستخبارات بكسائؿ سرية( ،نشرة أمنية خاصة2011 ،ـ) كمف عناصر التجسس.
 .11العمالء :عناصر ميدانييف مف قسـ االستخبارات كيعتبركف الكسيمة التقميدية في جمع كامداد
عنصر حيكيان كىـ ككف العمبلء قادريف عمى اختراؽ قمب
المركز بالمعمكمات ،كال يزالكف
ان

النظاـ( .نشرة أمنية خاصة2011 ،ـ).
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الدراسات السابقة
( .1أبو جحجوح2012 ،م) بعنوان :دور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي األمني لدى طمبة
المرحمة الثانوية بمدارس محافظات غزة وسبل تفعيمو.

ىدفت الد ارسة إلى تحديد درجة قياـ اإلدارة المدرسية بدكرىا في تنمية الكعي األمني لدل

طمبة المرحمة الثانكية بمدارس محافظات غزة ,كالكشؼ عف أثر كؿ مف )النكع ،كالمؤىؿ العممي،
سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي ( في تقديرات أف ارد عينة الدراسة العامميف في اإلدارة المدرسية
بالمدارس الثانكية بمحافظات غزة لدرجة قياـ اإلدارة المدرسية بدكرىا في تنمية الكعي األمني

لدم طمبة المرحمة الثانكية بمدارس محافظات غزة ،كما ىدفت إلى تحديد سبؿ تفعيؿ دكر
اإلدارة المدرسية في تنمية الكعي األمني لدم طمبة المرحمة الثانكية بمدارس محافظات غزة.

كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج منيا أف اإلدارة المدرسية في محافظات غزة

تقكـ بدكرىا في تنمية الكعي األمني لدل طمبة المرحمة الثانكية بدرجة متكسطة ،كأف ىناؾ

إيجابية في العبلقة بيف األسرة كاإلدارة المدرسية يمكف أف تساىـ في تنمية الكعي األمني لدل
طمبة المرحمة الثانكية ،كما بينت كجكد معكقات تحد مف اسياـ اإلدارة المدرسية في تنمية الكعي

األمني لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظات غزة.

كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات منيا تفعيؿ دكر مديرم المدارس الثانكية

بمحافظات غزة مف خبلؿ إعطائيـ الصبلحيات التخاذ ق اررات مناسبة تتعمؽ ببرامج التكعية

األمنية التي يمكف تنفيذىا في المدرسة ،ككذلؾ تفعيؿ االنشطة المدرسية كاألساليب التربكية التي
يمكف أف تسيـ في تنمية الكعي األمني لدل طمبة المرحمة الثانكية مع ضركرة تضميف المناىج

لمكضكعات تمس الكاقع األمني لمفرد كالمجتمع ،ككذلؾ التعاكف مع المؤسسات األمنية لتقديـ

المحاضرات كالندكات ذات العبلقة.

( .2دراسة فحجان )2012 ،بعنوان :دور اإلدارة المدرسية في تعزيز األمن الفكري لدى
طمبة المرحمة الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيمو

ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لدكرىـ

في تعزيز األمف الفكرم لدل الطمبة  ،كتقديـ مجمكعة مف السبؿ التي قد تسيـ في تفعيؿ دكر
مديرم المدارس الثانكية في تعزيز األمف الفكرم لدل الطمبة.

كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج منيا بأف مديرم المدارس يمارسكف أدكارىـ في

تعزيز األمف الفكرم لدل الطمبة بدرجة عالية.
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كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات منيا االنطبلؽ مف مبادئ التربية اإلسبلمية

كقيميا في تحصيف الناشئة كتعزيز األمف الفكرم لدييـ ،ككقايتيـ مف االنحرافات الفكرية

كاألفكار الدخيمة ،كربط الطمبة بالمساجد ،كاستضافة عمماء الديف لعمؿ ندكات في المدرسة تعزز

األمف الفكرم لدل الطمبة  ،كعقد دكرات تدريبية ألعضاء اإلدارة المدرسية كالمعمميف إلكسابيـ
الميارات البلزمة لتعزيز األمف الفكرم لدل الطمبة كميارات الحكار كاإلقناع كالتعامؿ مع

االنحرافات الفكرية ،كمنح المديريف صبلحيات كافية تمكنيـ مف ممارسة أدكارىـ في تعزيز

االمف الفكرم لدل الطمبة كمكاجية االنحرافات كالسمككيات الخاطئة ،ك التكاصؿ الفاعؿ

كالمستمر بيف المدرسة كاألسرة لتتكامؿ أدكارىما في متابعة الطمبة ،كتفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية

في حؿ مشكبلت الطمبة االقتصادية كالصحية كالنفسية.

( .3دراسة العمري )2009 ،بعنوان :التربية األمنية في المنيج اإلسالمي أصوليا ودورىا في
تكوين الوعي باألمن االجتماعي لدى األجيال

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد التربية األمنية مف حيث أصكليا في المنيج اإلسبلمي،
كدكرىا في تككيف الكعي باألمف االجتماعي لدل األجياؿ كتقديـ تصكر مقترح لطبلب المرحمة

المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي في الدراسة كخمصت

الدراسة إلى نتائج منيا ظيكر عدة أصكؿ عقدية كتعبدية كتشريعية كأخبلقية كعممية ،كأف ىناؾ
دكر أمنيان اجتماعيان لممدرسة المتكسطة كبركز أىمية تمؾ المرحمة كخصائص طبلبيا كأبرز
ان
اىتماما بقضية األمف في السياسة التعميمية
مشكبلتيـ األمنية ،كبينت الدراسة أف ىناؾ
ن
السعكدية ،كظير لمباحث الدكر التربكم األمني لكؿ عنصر مف عناصر البيئة المدرسية كأىـ
خصائصيا مف حيث ككنيا دنيكية كأخركية ،شاممة ،متدرجة ،مستمرة ،أخبلقية ،عممية ،جامعة

لمكقاية كاإلصبلح ،تيتـ بتحقيؽ السبلـ كالعدؿ كالتنمية االجتماعية ،كتيتـ بإفياـ الطبلب
مسئكليتيـ كماليـ كما عمييـ مف حقكؽ ،التكصؿ إلى اقتراح تصكر محتكل تربكم لتككيف الكعي
باألمف االجتماعي لطبلب لمرحمة المتكسطة بالمممكة كطريقة تطبيقو.

كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بترسيخ مفيكـ األمف لدل الطبلب ،كتحديد طبيعة مسئكلية

الفرد األمنية كفائدتيا كأكصت بأخذ ذلؾ في االعتبار عند أم تطكير لممناىج المدرسية ،كما اقترحت
الدراسة إجراء دراسات مسحية عف مدل االىتماـ بالتربية األمنية في المدارس ،كضركرة تقديـ تصكرات

مماثمة لتككيف الكعي باألمف بالمرحمة االبتدائية ،كتنميتو لطبلب المرحمتيف الثانكية كالجامعية.
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( .4دراسة عبد الحق2005 ،م) بعنوان( :عمالء إسرائيل وأسرار اغتيال عرفات وقادة
المقاومة):

تناكلت ىذه الدراسة عالـ المخابرات السرم الذم يحيطو الغمكض كتفكح منو رائحة

الغدر كالمكت كالخيانة ،حيث يتناكؿ مبلحقة االجيزة األمنية الصييكنية المستمرة لمكفاح

الفمسطيني داخميا كخارجيا ،كمنتيجو أساليب متنكعة في عمميات القمع كاالغتياؿ لقادة المقاكمة.

كما استعانت األجيزة األمنية الصييكنية بجيش مف الخكنة المحمييف ىؤالء الذيف أطمؽ عمييـ

المتعاكنيف ،حيث جرل إعدادىـ لمثؿ ىذه المياـ القذرة كبإغراءات شتى ليقدمكا عمى خيانة
كطنيـ بدـ بارد كاغتياؿ قادة المقاكمة.

كما تتطرؽ الدراسة إلى االختراقات (اإلسرائيمية) ألجيزة السمطة الكطنية الفمسطينية ،كسبح

الكتاب في عالـ األسرار الغامض الذم يتـ فيو انتقاء العمبلء مف ضعاؼ النفكس في األرض المحتمة
كخارجيا كطرؽ تجنيدىـ كتدريبيـ ،ليتحكلكا إلى خفافيش ظبلـ تبيع المكت كالدمار.
( .5دراسة عباس2004 ،م) بعنوان( :العمالء في ظل االحتالل اإلسرائيمي):
تناكلت ىذه الدراسة حالة العمبلء كالدكافع كراء ارتباطيـ ،كطبيعة العمبلء كما امتازكا بو مف
خصائص كصفات معينة ،كما أنو مف الخطأ أف نطمؽ عمييـ جكاسيس ألف ذلؾ المفظ يعني في
طياتو أكلئؾ الذيف يتجسسكف لصالح بمدىـ ،أك ضدىا ،في حيف أف أكلئؾ الذيف تعاممكا مع العدك

كقدمكا لو خدمات ضد أمتيـ ككطنيـ ىـ مجرد أدكات ،كخدـ لجياز المخابرات (اإلسرائيمي).

كأف غالبية العمبلء في فمسطيف قد تـ تجنيدىـ مف خبلؿ عمميات الضغط كاالبتزاز كالمساكمة،

سكاء مف خبلؿ الترغيب أك الترىيب ،حيث كجدكا أنفسيـ تحت ضغكط كبيرة أرغمتيـ لمقبكؿ بالتعامؿ،
سكاء تمؾ الضغكط التي تمارس مف خبلؿ ضغط الدافع ،أك مف خبلؿ ضغط الكاقع.

كأبرز العكامؿ التي أثرت في عممية ارتباط العمبلء في فمسطيف مع العدك كانت عكامؿ مادية

كاقتصادية ،كقد تميز العمبلء الفمسطينيكف مع االحتبلؿ عف غيرىـ مف العمبلء بخصائص مف أىميا
أف أغمبيـ كقت االرتباط مع العدك ،كانكا مف صغار الشباب ،مما يدؿ عمى أف االحتبلؿ (اإلسرائيمي)
يركز في عمميات التجنيد عمى صغار الشباب ،لككنيـ األكثر نشاطان كحيكية ،كاألقدر عمى تتبع

المعمكمة كمبلحقتيا.
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( .6دراسة عباس )2003 ،بعنوان( :مفيوم الذات ،ومفيوم اآلخر ،لدى عينة من عمالء
االحتالل اإلسرائيمي)

ىدفت ىذه الدراسة لدراسة فيـ العميؿ كنمكذج منحرؼ عف المجتمع ،كذلؾ لمتعرؼ عمى

شخصيتو ،كلمتعرؼ عمى شخصيتو البد مف معرفة مفيكـ الذات كاآلخر لديو ،كذلؾ لما يشكمو

العميؿ مف خطكرة عمى المجتمع ،كتمثمت الدراسة بعينة قصدية مف العمبلء الذيف تـ اعتقاليـ

كاعترافيـ داخؿ معتقبلت قطاع غزة في فترة اعداد الدراسة.

كتنبع أىمية الدراسة في التعرؼ إلى خصائص شخصية العميؿ ،كاف الكشؼ عف ىذه

الخصائص فيما لطبيعة المتغيرات التي تحكميا ،كبالتالي يمكف معرفة األسباب التي تدفع

شخص إلى االغتراب عف قيـ المجتمع كالتعامؿ مع العدك ،كما أف أىميتيا ما تقدمو مف فائدة

لمجيات المختمفة لتعامؿ مع ىذه الفئة كالتصدم ليا كفؽ منيج عممي مدركس.

( .7دراسة عباس )2000 ،بعنوان( :دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بظاىرة التعامل مع
االحتالل اإلسرائيمي)

تناكلت ىذه الدراسة مشكمة اجتماعية ىامة نشأت مف كاقع احتبللي ،ييدد أمف األفراد

ككياف األمة ،كىذه المشكمة متمثمة في حالة التعامؿ مع العدك أك المحتؿ الذم استغؿ بعض
العكامؿ كاألسباب ،كضعاؼ النفكس الذيف يؤثركف مصالحيـ الخاصة عمى مصالح الجماعة.

كتكمف أىمية ىذه الدراسة في مدل خطكرة التعامؿ مع المحتؿ عمى كاقعنا الفمسطيني كما

تشكمو مف عبء أمني عمى المجتمع ،كما أنيا تناكلت أىـ العكامؿ كاألسباب التي أدت إلى

بركز ىذه الحالة ،باإلضافة إلى فيـ األساليب كالكسائؿ التي تنتيجيا أجيزة استخبارات المحتؿ

في الضغط كالتجنيد ،مع بياف أفضؿ الطرؽ لعبلج ىذه الحالة.

( .8دراسة فورات ،ودان )2000 ،بعنوان( :جاسوس إسرائيمي في دمشق – قصة إيمي
كوىين):

ىي عبارة عف دراسة تتحدث عف قصة نياية جاسكس (إسرائيمي) جرل إعدامو في دمشؽ

بتاريخ 1965/5/18ـ بعد أف زرعتو المخابرات اإلسرائيمية  ،كرجؿ عربي مسمـ مف أصؿ

سكرم مياجر ،عاد إلى كطنو.

الجاسكس إيمي ككىيف ،انحدر مف أصؿ عائمة ييكدية مف سكاف حمب ،ىاجرت إلى

مصر ،حيث كلد كتمقى دراستو بمدرسة ييكدية في اإلسكندرية ،ثـ انتقؿ إلى جامعة الممؾ
فاركؽ في القاىرة ككاف نشيطا في عممية تيجير ييكد مصر (إلسرائيؿ) عف طريؽ أكركبا ،كما
قاـ بتنفيذ أعماؿ تخريبية في مصر ،لتخريب عبلقات مصر مع الكاليات المتحدة ،ككاف قد
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اعتقؿ ألكؿ مرة ،مف قبؿ أجيزة األمف المصرية عاـ 1952ـ بتيمة انضمامو إلى منظمات

صييكنية تخريبية ،إال أنو تمكف مف اليرب مف مصر إلى (إسرائيؿ).

كىناؾ ركايتاف تتعمؽ باكتشافو في ميمتو التجسسية في دمشؽ ،األكلى عف طريؽ جياز

إلكتركني ركسي ابتاعتو دمشؽ لكشؼ كرصد االتصاالت البلسمكية مف كالى ركسيا ،الثانية أف
أجيزة المخابرات المصرية اكتشفت ككىف مف خبلؿ صكر نشرتيا الصحؼ ،كىك إلى جانب

قيادات سكرية سياسية كعسكرية ،فأبمغت دمشؽ بذلؾ ،كاكتشؼ أمره كجرت محاكمتو ،كاعترؼ
بحقيقة أمره ،كأعدـ.

( .9دراسة سعيد )1992 ،بعنوان( :أساليب حماية النشء من االنحراف في المنيج اإلسالمي)
كالدراسة ذات جانبيف نظرم كتطبيقي ىدؼ جانبيا النظرم إلى تحديد المقكمات البلزمة لحماية

النشء مف االنحراؼ في جكانبيا البنائية كالكقائية كالعبلجية ،فيما ىدؼ الجانب التطبيقي التعرؼ إلى

كاقع الخدمات االجتماعية المقدمة لؤلحداث الجانحيف بدار المبلحظة االجتماعية بالرياض ذكر
الباحث أنو استخدـ المنيج االستقرائي االستنتاجي ،كمف الكاضح إنو استخدـ ذلؾ عند الرجكع
إلى األدبيات المكتكبة حكؿ المكضكع في الجانب النظرم ،فيما استخدـ المنيج الحقمي في

الجانب التطبيقي عندما درس جنكح األحداث دراسة معايشة ميدانية في دار المبلحظة

االجتماعية بالرياض.

وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أىميا :في الجانب البنائي االىتماـ بالبناء العقدم كالسمككي
كاالجتماعي كاألخبلقي حسب القيـ اإلسبلمية مف أجؿ بناء شخصيات سكية لمنشء كحمايتيـ
مف االنحراؼ ،أما في المقكـ الكقائي فاالىتماـ بكقايتيـ مف االنحراؼ مف خبلؿ التربية بالقدكة

الحسنة كالمكعظة كالقصة كاألحداث كالعادة ،أما المقكـ العبلجي فيتـ ذلؾ مف خبلؿ التأديب

كالتيذيب ،كانطمؽ مف ىذه النتائج لصياغة مقترح لكيفية التعامؿ التربكم مع األحداث الجانحيف

المكدعيف في دكر المبلحظة االجتماعية.
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(دراسة الجبالي )1991 ،بعنوان( :منيج التربية اإلسالمية وأساليبيا في تحقيق

الوقاية من الجريمة)

ىدفت الدراسة إلى إبراز دكر التربية اإلسبلمية كأثرىا في بناء المفاىيـ المكجية لمسمكؾ
كتكضيح أبعاد السمكؾ السكم كفؽ الكتاب كالسنة ،كدراسة أثر التربية اإلسبلمية في بناء

الشخصية السكية لمكقاية مف الجريمة .ذكر الباحث أف منيجو ىك المنيج االستنباطي.

أما نتائج الدراسة فمخصيا الباحث في ابتعاد المجتمعات عف اإلسبلـ كعف التربية اإلسبلمية

ككف جيبلن منحرفان غير سكم مياالن إلى الشر مما أدل إلى زيادة نسبة الجرائـ ،ثـ إف التربية اإلسبلمية
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صالحا يخشى اهلل ،يأمر بالمعركؼ كينيي عف المنكر كذلؾ يؤكد أف التنشئة السميمة
مؤمنا
تبني جيبل ن
ن

تحصف اإلنساف عف الكقكع في الجريمة كبالتالي تنخفض نسبتيا في المجتمع.
أىم ما يميز الدراسة:

استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في إثراء مكضكع بحثو كلمبدء مما انتيى إليو

الباحثكف السابقكف ،كبالنظر إلى الدراسات السابقة مف حيث صمتيا بمكضكع الدراسة الحالية

فإف الباحث يؤكد عمى نقاط أىميا:

خصكصا مف حيث
كبعدا مف مكضكع الدراسة الحالية
 .1تتفاكت الدراسات السابقة قرنبا
ن
ن
استخداـ مصطمح األمف كمحاكر رئيسية ،إال أف الشيء الذم تنفرد بو ىذه الدراسة ىك
استخداميا المقاببلت الشخصية مع عينة الدراسة كالتعرؼ إلى المشكبلت عف قرب.

 .2تـ االستفادة مف خبلؿ الدراسات السابقة في كافة فصكؿ الدارسة ،كقد استفاد الباحث مف
دراسة "كداف  "2000في الفصؿ الثاني بشكؿ كبير ،كمف دراسة "عباس" في الفصؿ الثالث
مما ساىـ في إثراء الدراسة.

 .3كعمى كؿ حاؿ فإف الدراسة الحالية يرجى ليا بإذف اهلل أف تتميز في تقديـ مقترح لمكافحة
النشاط االستخبػػارم (اإلسرائيمي) في قطاع غ ػزة كىك ما افتقرت إليو بعض الدراسات السابقة

خصكصان التي لـ تكف تحت مظمة أقساـ عممية متخصصة.
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لنفصل لنخفني
 لملبذج لألول :قطفع غزة ـ لجلغشلحيف ولنتفسيخ
 لملبذج لنخفني :لألجهزة لألهشيت لاستخبفسيت لإلسشلئيليت
 لملبذج لنخفث :لنشاف لاستخبفسي لإلسشلئيلي  1967دىت 2013

المبحث االول
قطاع غزة – الجغرافيا والتاري
مقدمة:
تعد فمسطيف قمب الكطف العربي ،ككاسطة عقده كقبمة أنظاره ،كميد الديانات التكحيدية
الكبرل في التاريخ ،كممتقى الحضارات كىي ببلد خيرة جميمة ،كمف أىـ بقاع األرض قاطبة مف
النكاحي االستراتيجية كالسيادية كالدينية ،كليا أىمية كبيرة عمى الصعيديف السممي كالحربي ،ففي

العصكر القديمة كانت فمسطيف تمثؿ إحدل الطرؽ التجارية اليامة التي تربط بيف مكاطف
الحضارات في كادم النيؿ كجنكب الجزيرة العربية مف جية ،كمكاطف الحضارات في ببلد الشاـ

الشمالية كفي العراؽ مف جية ثانية ،ككانت فمسطيف مسرحان لمركر القكافؿ التجارية قبؿ اإلسبلـ
كبعده (الكيالي1985 ،ـ).

ككاف لمكقع فمسطيف المتكسط بيف القارات الثبلث :آسيا ،كافريقيا ،كأكركبا ،دكر كبير في
كتابة تاريخيا ،كلذلؾ كاف لفمسطيف دكر بارز في عممية االتصاؿ مابيف المناطؽ المختمفة مف
العالـ ،إذ كانت مكضع تأثر في جميع مناطؽ الشرؽ القديـ ،كشرؽ البحر المتكسط ،كشماؿ

إفريقيا ،كبذلؾ أصبحت طريقان ىامان لمركر المسافريف (الحمد ،كآخركف1999 ،ـ).

تبمغ مساحة فمسطيف أكثر مف  27ألؼ كـ ،2كتقع في غربي القارة اآلسيكية كبذلؾ فإنيا

تشكؿ الشطر الجنكبي الغربي مف كحدة جغرافية كبرل في المشرؽ العربي ،ىي ببلد الشاـ ،التي

تضـ فضبلن عف فمسطيف ،كبلن مف لبناف كسكريا كاألردف ك بذلؾ تككف لفمسطيف حدكد مشتركة
مع ىذه الدكؿ ،إضافة إلى حدكدىا مع مصر ،كتطؿ فمسطيف عمى البحر المتكسط بجبية

جنكبا ،كليا جبية
بحرية يبمغ طكليا  224كـ ،تمتد مف رأس الناقكرة شماالن ،كحتى مدينة رفح
ن
بحرية عمى خميج العقبة ،بطكؿ يبمغ  10.5كـ ،كتمتاز فمسطيف بخصكبة أرضيا كاعتداؿ
مناخيا كمكقعيا المتكسط عمى كجكد اإلنساف فييا (محمكد2005 ،ـ).
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أوالً :جغرافية قطاع غزة:

انفرد قطاع غزة بطابع فريد ،كمكقع متميز حدد مساره التاريخي ،كالقدرة عمى التصدم

لشتى أحداث الزماف ،لككنو حمقة اتصاؿ برم كبحرم بيف قارتي آسيا كأفريقيا ،كمركز صراع
دكلي بيف شتى القكل المتنافسة عبر العصكر ،كمحطة ىامة لمطرؽ التجارية ،كما ارتبط قطاع

غزة برباط كثيؽ باألقاليـ المحيطة بو عبر الطرؽ البرية كطريؽ الحجيج ،أما مدنيا الساحمية فقد

كاف ليا دكر كتاريخ زاخر باألحداث مثؿ عكا كحيفا كيافا كغزة ،التي يعكد تاريخيا إلى ثبلثة
آالؼ عاـ (سيسالـ ،كالسنكار2004 ،ـ).
يقع قطاع غزة في المنطقة الجنكبية مف الساحؿ الفمسطيني عمى البحر المتكسط ،كىي عبارة
عف منطقة ساحمية شبو مستطيمة ،كيبمغ طكليا ( 45كـ) ك يتراكح عرضيا بيف ( 6كـ) في الشماؿ

ك( 13كـ) في أقصى الجنكب ،كتبمغ مساحتو ( 365كـ )²أم ما نسبة  %1.33مف مساحة

فمسطيف التاريخية ،كىك بذلؾ يشكؿ شريط ضيؽ يقع شماؿ شرؽ شبو جزيرة سيناء المصرية ،كتعد
غزة كبرل مدف القطاع كثاني أكبر مدينة فمسطينية بعد القدس (القاسـ.)2007 ،
يحد البحر المتكسط قطاع غزة مف الجية الغربية الشمالية بساحؿ يبمغ طكلو حكالي 40
كـ بينما تحد (إسرائيؿ) مف الجيتيف الشمالية كالشرقية بخط حدكد يبمغ  50كـ ،فيما تحده مصر

مف الجية الجنكبية بطكؿ  13كـ (الكيالي1985 ،ـ).

سيؿ غزة الساحمي ،ىك الجزء الجنكبي مف السيؿ الساحمي الفمسطيني ،كىك يعتبر مف

أكثرىا كثافة سكانية عمى مر العصكر ،كلذلؾ فإف منطقة غزة كانت مأىكلة بالسكاف دائما،

كىي مكتظة سكانيان بدرجة كبيرة ،كيتميزكف بيرـ سكاني شاب ،حيث بمغ معدؿ الكثافة السكانية

العامة حكالي  26.400مكاطف/كـ مربع ،في حيف بمغ حجـ الكثافة السكانية في مخيمات

البلجئيف حكالي  55500مكاطف/كـ مربع ،ككفقان إلحصائية عاـ  2012فقد بمغ عدد سكاف

القطاع  1.800.000نسمة( .اإلحصاء الفمسطيني2012 ،ـ).

كيضـ القطاع عدة مخيمات لبلجئيف أبرزىا رفح كخاف يكنس كدير البمح كالنصيرات

كالشاطئ كالمغازم كالبريج كجباليا ،كما يكجد بقطاع غزة  44تجمعان سكانيان أىميا غزة كرفح
كخاف يكنس كبني سييبل كخزاعة كعبساف الكبيرة كعبساف الجديدة كدير البمح كبيت الىيا كبيت

حانكف كجباليا (عطااهلل.)2010 ،

تحيط بقطاع غزة سبعة معابر ال يدخؿ القطاع كال يخػرج منػو شػيء دكف المػركر بأحػدىا،

كتخضػػع سػػتة منيػػا لسػػيطرة (إس ػرائيؿ) ،كالمعبػػر الكحيػػد الخػػارج عػػف سػػيطرة االحػػتبلؿ ىػػك معبػػر
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رفح ،كلكؿ معبر مف المعابر الستة األكلى تسميتاف ،إحداىا عربية كاألخرل (إسرائيمية) ،كمعابر
غ ػزة السػػبعة ىػػي رفػػح ،كالمنطػػار (كػػارني) ككػػرـ أبػػك سػػالـ (كيػػرـ شػػالكـ) كبيػػت حػػانكف (إيريػػز)
كالع ػػكدة (ص ػػكفا) كالش ػػجاعية (نح ػػاؿ ع ػػكز) كالقػ ػ اررة (كيس ػػكفيـ) ،كيق ػػع األكؿ عم ػػى الح ػػدكد ب ػػيف

القطاع كمصر ،كالستة األخرل بيف غزة كاسرائيؿ (مكقع الجزيرة نت).
ثانياً :تاري قطاع غزة:

غزة مف أقدـ مدف العالـ ،اكتسبت أىمية بالغة نتيجة لمكقعيا الجغرافي الحساس عند التقاء

قارتي آسيا كافريقيا ،مما منحيا مكانة إستراتيجية كعسكرية فائقة ،فيي الخط األمامي لمدفاع عف
العمؽ المصرم في شماليا الشرقي أكرثيا كظيفة الميداف كساحة القتاؿ لمعظـ اإلمبراطكريات في

العالـ القديـ كالحديثة ،كتعتبر المغة العربية ىي المغة الرسمية( .السنكار2003 ،ـ)

 .1قطاع غزة من االحتالل اإلسرائيمي حتى االنتفاضة األولى (1967م – 1987م):
في الخامس مف حزيراف /يكنيو عاـ 1967ـ اندلعت حرب بيف )إسرائيؿ( ككؿ مف مصر
كسكريا كاألردف ،ترتب عمييا ىزيمة الجيكش العربية في 1967ـ التي عرفت عربيان بالنكسة،

كفي اإلعبلـ الغربي ك(اإلسرائيمي) (حرب األياـ الستة) ،كما ترتب عمييا مف احتبلؿ (إسرائيؿ)

لقطاع غزة كالضفة الغربية ،فقد استكلت "إسرائيؿ" عمى ما تبقى مف فمسطيف قطاع غزة كالضفة
الغربية ،باإلضافة إلى سيناء المصرية كىضبة الجكالف السكرية ،كما ترتب عميو مف تيجير
المزيد مف أبناء الشعب الفمسطيني إلى دكؿ الجكار( .عطااهلل2010 ،ـ)

ارتكب الجيش (اإلسرائيمي) مجازر فظيعة أثناء احتبللو قطاع غزة ،كبدأ بعدىا بتيجير

عشرات اآلالؼ مف المكاطنيف ،كىدـ البيكت ،كصادر الممتمكات كاألراضي ،كفرض عقكبات

جماعية ،كاقتحـ البيكت بحجة التفتيش عف أسمحة كمطمكبيف ،كاعتقمت ،كأبعدت ،كفرضت
اإلقامة الجبرية عمى أعداد كبيرة مف المكاطنيف (مصالحة)1997 ،

فقد أىالي القطاع الثقة بعد حرب عاـ 1967ـ في األنظمة العربية ،كبدأكا يحاكلكف زعزعة

األمف اإلسرائيمي ،كحاكلكا إيقاع خسائر بشرية كمادية في قكل االحتبلؿ كسرعاف ما التفت جماىير

القطاع حكؿ المقاكمة (صايغ1992 ،ـ) ،كحاكلت (إسرائيؿ) دمج قطاع غزة بيا ،كما ترتب عمى

ذلؾ مف تدىكر القطاع في شتى المجاالت المختمفة ،كبعد ىذا االحتبلؿ ظيرت فصائؿ المقاكمة،
كبدأت حركة – فتح  -عمميا في القطاع" ،ككانت انطبلقة المقاكمة في القطاع سريعة ،ففي الكقت

الذم كانت تشعر فيو (إسرائيؿ) بنشكة النصر ،كبعد أشير ،بدأت مطاردة الفدائييف ،كساعد األىالي
الثكار ،كتنكعت عمميات المقاكمة ،فقاـ الجيش اإلسرائيمي بيدؼ كقؼ العمميات بممارسات قاسية
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ضد األىالي جميعان " (صايغ ،)1992 ،كبدأ ظيكر التيار اإلسبلمي في قطاع غزة " ،كبالفعؿ شكؿ
الشيخ أحمد ياسيف مجمكعة بدأت بجمع السبلح ،لكنيا اعتقمت عاـ 1984ـ ،كفي المرحمة ذاتيا

ظيرت حركة  -الجياد اإلسبلمي  -في فمسطيف التي أسسيا الدكتكر فتحي الشقاقي ،كىكذا أصبح
تنظيماف إسبلمياف إلى جانب فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية كبعد اإلفراج عف الشيخ أحمد

ياسيف عاـ 1985ـ ،أعاد ترتيب التنظيـ في مجالي األمف كالعمؿ العسكرم حتى اندلعت االنتفاضة
عاـ 1987ـ" (السنكار2009 ،ـ).
 .2قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى  -انتفاضة الحجارة (1987م1994 -م):
في بداية ديسمبر /كانكف األكؿ  ،1987اندلعت االنتفاضة األكلي في المنطقة ،خبلؿ
مظاىرات مف قبؿ الفمسطينييف التي طالبت بحؽ تقرير المصير كانياء االحتبلؿ" ،كتميزت تمؾ

االنتفاضة بالمكاجيات الشعبية ،كالمظاىرات ،كمقاطعة اإلدارة المدنية (اإلسرائيمية) كقتؿ العمبلء
كمركجي المخدرات كالفساد" (صالح1992 ،ـ) ،كبعد أربع سنكات مف اندالعيا تنامت العمميات

المسمحة ضد االحتبلؿ ،كشددت سمطات االحتبلؿ مف عمميات قمعيا دكف تميز" ،كطبقت

سياسة العقاب الجماعي ،مف منع لمتجكاؿ ،كضرب لؤلىالي ،كحرمت العماؿ مف العمؿ ،كما

أبعدت عددان مف المكاطنيف كىدمت الكثير مف البيكت بحجج أمنية ،كما أعمف مع بداية
االنتفاضة عف انطبلؽ  -حركة حماس  -التي قامت بالعديد مف العمميات النكعية" (فرسكف،

" ،)2003فقامت باختطاؼ الرقيب (آفي ساسبكرتس) عاـ 1989ـ ،كالجندم (إيبلف سعدكف)
عاـ 1989ـ ،كالرقيب أكؿ (نسيـ طكليدانك) عاـ 1992ـ" (السنكار.)2004 ،

كفي سبتمبر/أيمكؿ  ،1993كبعد مفاكضات سرية بيف منظمة التحرير ك(إسرائيؿ) في

أكسمك عاصمة النركيج ،كقع رئيس كزراء (إسرائيؿ) إسحاؽ رابيف كرئيس منظمة التحرير
الفمسطينية ياسر عرفات إعبلف المبادئ مف 1993/9/13ـ في العاصمة األمريكية كاشنطف

الذم تقرر بمكجبو انسحاب (إسرائيؿ) مف قطاع غزة كمناطؽ أخرل ،كتحكيؿ إدارة الحككمة

المحمية لمفمسطينييف ،كفي أيار/مايك  1994انسحبت القكات (اإلسرائيمية) مف القطاع،

كأصبحت المنطقة تحت حكـ السمطة الفمسطينية مع بقاء المستكطنات (اإلسرائيمية) داخمو.
(عطا اهلل2010 ،ـ).

 .3قطاع غزة ما بين قدوم السمطة الفمسطينية وبدء انتفاضة األقصى (1994م – 2000م):
بعد تكقيع اتفاؽ أكسمك بدأ دخكؿ أفراد السمطة الكطنية إلى قطاع غزة عمى دفعات في

عاـ 1994ـ " ،كأصبح قطاع غزة تحت حكـ سمطتيف ،ىما سمطة الحكـ الذاتي ،الذم حددت
لو مناطؽ ،كاالحتبلؿ (اإلسرائيمي) ،الذم ظمت تحت سمطتو أراضي المستكطنات ،كبعض
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الطرؽ الميمة ،كشيد قطاع غزة خبلؿ ىذه الفترة انتعاش اقتصادم كبير حيث استقطبت
السمطة الفمسطينية الكثير مف أبناء القطاع لمعمؿ في صفكفيا ،كجزء أخر مف السكاف عمؿ في

داخؿ الحدكد المحتمة عاـ 1948ـ ،كما شيدت الفترة استقرار أمني نسبي مع تقدـ في
المفاكضات كخاصة مفاكضات الحؿ النيائي بيف السمطة ك )إسرائيؿ( كما نتج عف ذلؾ مف
تفاىمات كااللتزامات أمنية عمى السمطة قامت بتطبيقيا في قطاع غزة " (عطا اهلل.)2010 ،

 .4قطاع غزة منذ اندالع انتفاضة األقصى حتى اليوم (2000م – 2013م):

كاف دخكؿ آرئيؿ شاركف لساحات المسجد األقصى المبارؾ إيذانان ببدء انتفاضة األقصى

في سبتمبر عاـ 2000ـ ،كسرعاف ما اتخذت االنتفاضة الطابع العسكرم المقاكـ ،كزادت
العمميات ال نكعية لممقاكمة ،كابتكار أساليب ككسائؿ جديدة ،ككانت السمطة مضطرة لئلفراج عف

عناصر الفصائؿ الفمسطينية المعتقميف بعد قصؼ مقراتيا بالطائرات ،كما قامت سمطات
االحتبلؿ بعمميات عسكرية متنكعة ،كزادت مف قتميا لؤلطفاؿ كالنساء كالشيكخ ،كقصؼ البيكت

كالمؤسسات ،كصعدت مف سياسة االغتياؿ لعناصر الفصائؿ الفمسطينية كقياداتيا ،كطرح رئيس

الحككمة (اإلسرائيمية) أرئيؿ شاركف خطة لبلنفصاؿ عف قطاع غزة ،تشمؿ إخبلء المستكطنات
(اإلسرائيمية) فييا ،كفي سبتمبر " 2005انسحبت القكات (اإلسرائيمية) مف قطاع غزة بعد أف
أخمت المستكطنيف كدمرت مساكنيـ كأعادت انتشارىا خارج حدكد القطاع" (حبيب2009 ،ـ).

كفي  25يناير 2006ـ أجريت االنتخابات التشريعية في مناطؽ السمطة الفمسطينية،
كحققت  -حركة حماس  -فك انز كبي انر ،كشيد العالـ بنزاىة كشفافية تمؾ االنتخابات ،إال أف أمريكا
ك(إسرائيؿ) رفضتا نتائج االنتخابات ،كما برز الصراع بيف – فتح  -ك -حماس  ،-حتى صرح
محمد دحبلف أنو مف العار المشاركة الفتحاكية في تمؾ الحككمة ،كقامت (حماس) بتشكيؿ
الحككمة الفمسطينية ،كتعرضت الحككمة لممقاطعة حتى تستجيب لمشركط الرباعية ،كما تـ

فرض حصار عمى قطاع غزة ،كما انفتح الصراع بيف حركة – حماس – ك – فتح  ،-بعد أف

كضعت حركة – فتح  -كزعماؤىا العراقيؿ في كجو الحككمة التي شكمتيا (حماس) ،كتكاصمت
االشتباكات بيف الطرفيف كتدىكرت األكضاع األمنية ،إلى أف كصمت االشتباكات إلى ذركتيا

في الفترة مف 2007/6/14 – 11ـ كالتي شيدت انييار األجيزة األمنية التابعة لسمطة فتح،

مما مكف حركة – حماس  -مف السيطرة عمى قطاع غزة ،في حيف ظمت حركة – فتح –
تسيطر عمى الضفة الغربية ،كبدأت معيا مرحمة االنقساـ الفمسطيني (مركز الزيتكنة2006 ،ـ).
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بعد أحداث 2007/6/14ـ قاـ الرئيس محمكد عباس بتشكيؿ حككمة طكارئ في الضفة

الغربية ،كطمب مف مكظفي القطاع العاـ عدـ العمؿ مع الحككمة في غزة ،كتبايف االنقساـ بيف
أفراد المجتمع الفمسطيني كما ترتب عميو مف انعكاسات خطيرة ،ككما قامت (إسرائيؿ) بإغبلؽ

معابر قطاع غزة ،كاعتباره كيانان معاديان ،كقررت قطع إمداد القطاع بالكقكد بشكؿ كامؿ ،كغرؽ

القطاع بظبلـ دامس ،كتكاصؿ العدكاف (اإلسرائيمي) عمى القطاع ،حتى تـ تكقيع ىدنة برعاية
مصرية منتصؼ يكنيك 2008ـ لمدة ست شيكر ،كمع انتيائيا بدأ التمكيح بعممية عسكرية في
القطاع حتى شنت (إسرائيؿ) في  27ديسمبر 2008ـ عدكانيا الكبير عمى قطاع غزة الذم

أطمقت عميو اسـ حممة الرصاص المصبكب ،كالذم استمر لمدة  21يكمان سقط خبللو أكثر

مار كاسعان طاؿ جميع
 1500شييد كاآلالؼ مف الجرحى كىدمت آالؼ البيكت ،كأحدثت د ان
مناحي الحياة (عطا اهلل2010 ،ـ).

كلكف صمكد أىؿ قطاع غزة كاف أسطكريان في عاـ  2012في حرب حجارة السجيؿ

كما حققتو المقاكمة الباسمة مف ضرب أىداؼ في عمؽ الكياف (اإلسرائيمي) أبيرت العالـ بو
كتكسرت عميو كؿ األىداؼ (اإلسرائيمية) التي أريد تحقيقيا مف كراء العدكاف الذم شنتو عمى

القطاع ،مما دفع أجيزة االستخبارات (اإلسرائيمية) كغيرىا لمبحث عف أسباب الصمكد الذم قاـ
بو سكاف قطاع غزة.

خصكصان بعدما اتضح االخفاؽ االستخبارم (اإلسرائيمي) في قطاع غزة األمر الذم

جعميا تمجأ لمبحث عف أساليب جديدة لتجنيد العمبلء في قطاع غزة.
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 خريطة قطاع غزة:ًثالثا

) موقع نت:(المصدر
new.bbc.co.uk/hi/arabiclmiddle_east_news/newsid_5125000/5125266.stm
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المبحث الثاني

األجيزة األمنية االستخبارية (اإلسرائيمية)
مقدمة:
كؿ الدكؿ تحتاج لمعمؿ االستخبارم لمحفاظ عمى مصالحيا مف تربص األعداء ،لذلؾ

تسعى كؿ دكلة إلى بناء جياز أمني كاستخبارم فعاؿ يحافظ عمى أمنيا كيرعى مصالحيا،
كاألجيزة االستخبارية تساعد كثي انر في تزكيد صانع القرار بالمعمكمات اليامة التي مف شأنيا
تصكيب الرؤية كاتخاذ الق اررات السميمة ،كما تقكـ ببعض العمميات النكعية التي قد تخدـ الدكلة

كمصالحيا أكثر مف الحركب" ،فالمخابرات ىي الجيش الخاص كالسرم" (فينير2008 ،ـ).

لذلؾ حرصت (إسرائيؿ) منذ نشأتيا عمى إنشاء جيازىا االستخبارم األكؿ عاـ 1951ـ

كىك جياز االستخبارات الخارجية "المكساد" كحتى قبؿ إنشائيا شكمت الميمشيات (الييكدية

الصييكنية) شبكة استخبارات جيدة قامت بدكر ىاـ في اختراؽ الفمسطينييف ،كعممت عمى
اغتياؿ العرب كالبريطانييف في فمسطيف أثناء االنتداب ،ككاف أكؿ جياز تشكؿ في حينو ىك

جياز جمع المعمكمات (ىشام) ،ككاف ذلؾ الجياز ىك النكاة الحقيقية لباقي أجيزة االستخبارات

(اإلسرائيمية) كالتي أسست فيما بعد مع نشكء الدكلة العبرية ،كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ النصر،
كخدمة قضية (إسرائيؿ)؛ فالحرب االستخباراتية ال تقؿ أىمية عف حركب الجيكش ،بؿ ىي

األساس ،لقد بدأ النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي) الفعمي عاـ 1948ـ ،كينظر الخبراء

اإلستراتيجيكف (اإلسرائيميكف) إلى أجيزة استخباراتيـ عمى أنيا الركيزة األساسية لبقاء الكياف

اإلسرائيمي ،ككانت المخابرات (اإلسرائيمية) ىي األصؿ في رسـ المكحة الكاممة لمسياسة
(الصييكنية الييكدية) داخؿ كخارج (إسرائيؿ) ،كاستطاعت أف تغرس عقيدة مفادىا أف (إسرائيؿ)

تعيش في حالة حرب دائمة مع الدكؿ العربية حتى تحقؽ أىدافيا بالكامؿ (شييب2002 ،ـ).

كعمى مر سنكات الصراع خاضت (إسرائيؿ) حركب كمعارؾ غير تمؾ التي شيدتيا

مياديف القتاؿ ،كىي مف نكعية خاصة ،كبأسمحة مختمفة" ،كىذه الحركب التي نقصدىا كنعنييا
ىي حركب كمعارؾ أجيزة المخابرات ،كىي حركب كمعارؾ اعتمدت باألساس عمى العقؿ

كالذكاء ،كالسعي لمحصكؿ عمى أدؽ األسرار كالمعمكمات اليامة" (حسيف2007 ،ـ).

كفي ىذا المبحث سكؼ نتطرؽ بشكؿ سريع إلى أىـ األجيزة االستخباراتية (اإلسرائيمية)،

معرفيف بيذه األجيزة كأنشطتيا وىذه األجيزة ىي:

المكساد – الشاباؾ  -االستخبارات العسكرية آماف  -المخابرات الجكية كالمخابرات البحرية  -إدارة

المباحث الخاصة لمشرطة  -أجيزة استخبارات فرعية.
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أوالً :المؤسسة المركزية لالستخبارات واألمن (اإلسرائيمي) الخارجية "الموساد":

المكساد ىك المؤسسة المركزية لبلستخبارات كاألمف (اإلسرائيمي) الخارجية" ،كىك أحد

مركبات جياز األمف (اإلسرائيمي) ،كىك منظمة تجسس مسؤكلة عف جمع المعمكمات المدنية
كالعسكرية كالقياـ بعمميات أمنية سرية خارج حدكد الدكلة" (عقيمي2009 ،ـ).

كتتمخص كظائؼ المكساد الرئيسية في المراقبة كالتجسس خارج (إسرائيؿ) ،كمنع عمميات

التخريب ضد مصالح الدكلة (اإلسرائيمية) في الخارج ،كما تشمؿ كظائفيا االغتياؿ كالتخريب
كالحرب النفسية كالتجنيد كاالختراؽ ،كتخضع المكساد لسمطة رئيس الحككمة (اإلسرائيمية) مباشرة،

عدة دكائر ،كؿ دائرة تتككف مف عدة أقساـ ،كيقدر عدد العامميف في المكساد بنحك ()2000
كيضـ ٌ
عنصر بيف رجؿ كامرأة ( دراسة أمنية خاصة مختارة2011 ،ـ).

كيعد المكساد أحد المؤسسات االستخبارية في (إسرائيؿ) كال يحظى منتسبك المكساد برتب

عسكرية إال أف جميع المكظفيف في جياز المكساد قد خدمكا في الجيش (اإلسرائيمي) أغمبيـ مف
الضباط (يكسؼ2010 ،ـ).

كتكرط المكساد في عمميات كثيرة ضد الدكؿ العربية كاألجنبية منيا عمميات اغتياؿ لعناصر

تعتبرىا (إسرائيؿ) معادية ليا كال يزاؿ يقكـ حتى اآلف بعمميات التجسس حتى ضد الدكؿ الصديقة

كالتي (إلسرائيؿ) عبلقات دبمكماسية معيا (مكقع الجزيرة نت ،مقاؿ حكؿ المكساد).
 .1نشأة الموساد (اإلسرائيمي):

ترجع نشأة المكساد إلى ما قبؿ احتبلؿ فمسطيف" ،ككاف السبب الرئيسي لتأسيس جياز
االستخبارات (اإلسرائيمية) في سنة 1937ـ ىك ترتيب عمميات ىجرة الييكد س انر لؤلراضي

الفمسطينية ،كذلؾ بمبادرة مف القاعدة السياسية لمحركة العمالية االشتراكية .التقطت قيادتيا فكرة

المبادرة كاجتمعت مع القيادة العميا (لمياغاناه) كتـ االتفاؽ عمي تأسيس منظمة اليجرة الثانية

كاآلمف باالسـ العبرم (ىعاليا بت) المعركؼ حاليان بالمكساد ،كاضافة لميدؼ األساسي كاف ال
بد مف تأميف كحماية عمميات تيجير الييكد بالسبلح الذم تـ شراؤه مف التبرعات السخية التي
حصمت عمييا قيادة جياز المكساد مف أصحاب الشركات الييكد ككبار التجار" (المخابرات

العامة ،المكساد  ..األسطكرة الكاذبة التي صنعيا اإلعبلـ الغربي2007 ،ـ) ،ككاف "أكؿ مقر
عاـ في جنيؼ" (محمكد1978 ،ـ) ،كقد بدأت الخطكات األكلية لتأسيس ككالة االستخبارات

السرية اإلسرائيمية عمى يد (شيمكح) عندما بعث برسالة إلى بف غكريكف في تمكز عاـ ،1949
يدعك فييا إلى إنشاء ككالة مركزية مختصة بقضايا األمف كاالستخبارات كتابعة لمكتب رئيس

الكزراء (نشرة خاصة ،ما ىك جياز المكساد ..ككيؼ يعمؿ؟2011 ،ـ).
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لكف اإلنشاء الرسمي لممكساد يعكد "لمثاني مف أذار عاـ  ،1951كبناء عمى أمر رئيس

الكزراء بف غكريكف ،ثـ باشر ميامو في األكؿ مف نيساف عاـ  ،1951كأسسو ريفف شيمكح،
ككاف أكؿ مدير لو" ( يكسؼ2010 ،ـ).
 .2ميام جياز الموساد (اإلسرائيمي):
ييكمؼ المكساد بجمع المعمكمات كاألبحاث كاألعماؿ االستخبارية كتنفيذ األعماؿ السرية
الخاصة خارج حدكد الدكلة (عقيمي2009 ،ـ).
كتتمخص المياـ الرئيسية لجياز المكساد بما يمي (مكقع المكساد بالعربية ،كعقيمي:)2009 ،


إدارة شبكات التجسس في كافة األقطار الخارجية كزرع عمبلء كتجنيد المندكبيف في

كافة األقطار.

 إدارة فرع المعمكمات العمنية الذم يقكـ برصد مختمؼ مصادر المعمكمات التي ترد في
النشرات كالصحؼ كالدراسات األكاديمية كاالستراتيجية في أنحاء العالـ.



كضع تقييـ لممكقؼ السياسي كاالقتصادم لمدكؿ العربية ،مرفقان بمقترحات كتكصيات

حكؿ الخطكات الكاجب إتباعيا في ضكء المعمكمات السرية المتكافرة.

 إقامة عبلقات سرية كعقد معاىدتي السبلـ مع مصر كاألردف كفي قضايا األسرل
كالمفقكديف باإلضافة إلى مجاؿ التقنيات كاألبحاث.

 إحباط النشاطات الرامية لتطكير أسمحة غير تقميدية في الدكؿ المعادية ،كالتسمح بيا.
 إحباط األعماؿ التخريبية ضد األىداؼ (اإلسرائيمية) في الخارج.
 جمع معمكمات استخبارية س انر خارج حدكد (إسرائيؿ).

 تزكيد الجيات اإلسرائيمية ذات العبلقة بالمعمكمات االستخبارية اإلستراتيجية كالسياسية كالعممية.
 تطكير عبلقات سرية خاصة كسياسية كغيرىا خارج حدكد (إسرائيؿ) كصيانتيا.

 تيجير الييكد مف الدكؿ األجنبية التي تعتبر عممية تيجيرىـ منيا غير متاحة عبر
مؤسسات التيجير (اإلسرائيمية) العادية.

 القياـ بعمميات خاصة خارج حدكد (إسرائيؿ).
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 .3دوائر وأقسام جياز الموساد:
يتككف جياز المكساد مف الدكائر كأقساـ مختمفة كلكؿ كاحد منيا ميامو كصبلحيتو كيقكـ

برفع تقاريره إلى رئيس المكساد ،ومن أىم ىذه األقسام:

أ .اإلدارة العامة :كتشمؿ مكتب مدير الجياز كالسكرتارية ،كالمستشاريف.

ب .قسم جمع المعمومات :كيتكلى جمع كتصنيؼ كتحميؿ المعمكمات كمدل صدقيا ككضع
االستنتاجات ،كما يقكـ بكضع األىداؼ المنتخبة استعدادان لتنفيذ العمميات ضدىا (مركز

الدراسات السياسية كاالستراتيجية1974 ،ـ).

ج .قسم العمميات :كيقكـ بكضع كتنفيذ خطط العمميات الخاصة بأعماؿ التخريب كالخطؼ
كالقتؿ التي تخدـ المخطط (اإلسرائيمي) في مجاؿ أعماؿ المخابرات سكاء في الدكؿ

العربية أك خارجيا (مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية1974 ،ـ) ،كيتكلى رئاسة
ذلؾ القسـ نائب رئيس جياز المكساد (نشرة أمنية مختارة2011 ،ـ).

د .قسم الحرب النفسية :يقكـ ىذا القسـ بخمؽ تصكر معيف لدل العدك ،كنفي تصكرات
معينة ،كما مف ميامو إحداث الفكضى كالبمبمة في صفكؼ العدك ،كيستخدـ في تحقيؽ

أىدافو كسائؿ اإلعبلـ كالشائعات كاستعراضات القكة ،كاإلرىاب النفسي كالمدني (نشرة

أمنية مختارة2011 ،ـ).

ق .قسم التنسيق مع أجيزة استخبارات صديقة :يقكـ بدكر نسج العبلقة مع أجيزة
االستخبارات الصديقة مف أجؿ تبادؿ المعمكمات كالتعاكف االستخبارم.

ك .قسم الميام اإلدارية :يعيف مدير المكساد رؤساء األقساـ كالفركع ككذلؾ رؤساء المحطات
الخارجية كبالتشاكر معيـ ،كيتـ تعييف الضباط داخؿ أقساميـ كفركعيـ ،كبذلؾ يككف
المكساد المسئكؿ عف كافة األعماؿ كالميمات الخارجية كيككف المنفذكف ليذه األعماؿ
تحت إدارة المكساد بغض النظر عف األجيزة التابعيف ليا (أبك الطيب2008 ،ـ).

ز .قسم الميمات الخاصة" :المتسادا" ،كىذه األخيرة تعد األخطر؛ حيث أف مف كظائفيا
االغتياؿ كالتخريب كالحرب النفسية ،كتنفذ عمميات تصفية الشخصيات خارج (إسرائيؿ)
كحدة "الكيدكف" ذراع المتسادا الضارب ،كتعتبر (إسرائيؿ) مف أكثر الدكؿ اعتمادان عمى

سياسة االغتياالت بسبب عقيدتيا العسكرية اليجكمية كالمبنية أساسان عمى مبدأ نقؿ

المعركة إلى أرض العدك ،كالتأييد الشعبي لتمؾ العمميات في الشارع العبرم (نشرة أمنية
مختارة2011 ،ـ).
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 .4العالقة بين الموساد وأجيزة األمن (اإلسرائيمية)( :نشرة أمنية مختارة2011 ،ـ)
يتمتع جياز المكساد بعبلقات جيدة مع أجيزة األمف (اإلسرائيمية) المختمفة ،مما يساعد

كيسيؿ التنسيؽ بينيا ،كيرجع ذلؾ إلى قياـ الدكلة العبرية بما يمي:
 تحديد كاجبات كميمات كصبلحيات كمنطقة كؿ جياز.
 تككيف لجنة مديرم األجيزة كاجتماعاتيا الدكرية.
 إمكانية تبادؿ كانتقاؿ العناصر بيف األجيزة.

 المحافظة عمى العبلقات الجيدة بيف الضباط كالمدراء بعيدان عف آليات التسمط العسكرية.
 .5اختيار العاممين في الموساد( :عقيمي2009 ،ـ)
أيلحؽ بجياز المكساد مدرسة لتدريب المندكبيف كالعمبلء مركزىا الرئيسي مدينة حيفا ،كيتـ

فييا التدريب عمى قكاعد العمؿ السرم كاألعماؿ التجسسية ،ويتـ اختيار المخبر انطبلقان مف
عدة اعتبارات ،مثؿ:

 التربية األيديكلكجية كالتكريط التنظيمي.
 التربية عمى الركح العنصرية.

 تتـ عممية االختيار بمشاركة الدكائر كالمنظمة (الصييكنية) ،الدكائر الحككمية المطمعة:
مراحل اختيار العميل:
 اختياره لمعرفة إمكانياتو العممية كمدل استيعابو.
 حصكلو عمى الشيادة الجامعية.
 اإللماـ بالمغات.

 معرفة الخصائص المعنكية كالخمقية كالسمككية.
 الفحص الطبي.

 االىتماـ بعممية تخصيص المرشح لنكع معيف مف التجسس.
كيفضؿ المكساد األشخاص الذيف ىـ في العشرينيات مف أعمارىـ ،عمى الرغـ أف العديد مف

الشباب الييكد يفضمكف عالـ رجاؿ الماؿ كاألعماؿ بعيدان عف السرية.
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ثانياً :جياز مصمحة األمن العام  -الشاباك "الشين بيت":

يعتبر جياز الشاباؾ (اإلسرائيمي) مف أكثر أجيزة االستخبارات (اإلسرائيمية) حضك انر

كتأثي انر عمى عممية صنع القرار السياسي كالعسكرم ،كال يمكف مقارنة تأثيره الطاغي بتأثير أم

جياز أمني آخر في (إسرائيؿ)" ،كتأتي أىمية ىذا الجياز مف ككنو مكمؼ بميمات األمف

الداخمي ،كمكافحة التجسس" (محمكد2003 ،ـ)" ،كيعتبر الجياز الرئيسي لؤلمف الداخمي"

(مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية1974 ،ـ)" ،كال شؾ أف لو مكقعان ىامان كحساسان رغـ
بعده عف دائرة الضكء" (سمطاف ،كسبلمة2003 ،ـ) ،فطبيعة عممو محصكرة داخؿ أراضي

(إسرائيؿ) كاألراضي المحتمة إالٌ في حاالت معينة.

كمف أىـ الكظائؼ المسندة لمشاباؾ مكافحة االنتفاضة ،كاحباط عمميات المقاكمة داخؿ

األراضي (اإلسرائيمية) كالعمؿ لمقضاء عمى تنظيمات المقاكمة الفمسطينية ،كيخضع إلشراؼ
رئيس الكزراء (اإلسرائيمي) مباشرة ،ك"يحظى باحتراـ كبير داخؿ الدكلة ،كتحيط بالعامميف بو
ىالة كبيرة مف االحتراـ لدل (اإلسرائيمييف) ،حيث يعتقد الجميع اف العامميف في ذلؾ الجياز

نخبة الشعب (اإلسرائيمي) األذكياء ،األقكياء ،الشجعاف كيتمتعكف بصفات حسنة ،كقد حظي
الشاباؾ بيذه الحالة بعد النجاحات الكبيرة التي حققيا عمى مدل سنكات قياـ دكلة (إسرائيؿ) ،في

إحباط الكثير مف العمميات الفدائية ،ضد (اإلسرائيمييف) ،كاغتياؿ المئات كاعتقاؿ اآلالؼ مف

الفمسطينييف" (السنكار2009 ،ـ).

 .1نشأة جياز الشاباك "الشين بيت":
الشاباؾ كالمكساد ،نبعتا مف عيف كاحدة ىي العيف االستخبارية التي عممت في فمسطيف

"(سمطاف ،كسبلمة2003 ،ـ) ،قبؿ عاـ 1948ـ كقد كاقتصر عممو خبلؿ حرب عاـ 1948ـ عمى

صعيد األمف الداخمي ،كلكف إنشاء جياز األمف العاـ لدكلة (إسرائيؿ) الشاباؾ الفعمي كاف يبعيد قياـ

الدكلة" ،كقد كتبت كثيقة التشكيؿ في السابع عشر مف شباط 1949ـ ،كالتي جاء فييا أنو كبأمر مف
ديفيد بف غكريكف تـ االتفاؽ عمى إقامة الخدمات األمنية" (عقيمي2009 ،ـ) ،ثـ تطكر عمؿ جياز
الشاباؾ كخاصة بعد حرب عاـ 1967ـ ،كجياز المخابرات اإلسرائيمية "كاف يسمى سابقان الشيف
بيت كيسمى اآلف الشاباؾ" (السنكار2009 ،ـ) ،كىي األحرؼ األكلى مف اسمو (شيركت بطاحكف

كبللي) ،كمعناىا بالعربية مصمحة أك خدمات األمف العاـ (عقيمي2009 ،ـ).
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 .2ميام جياز األمن العام "الشاباك" (الشين بيت):
لمشاباؾ العديد مف المياـ كالكظائؼ المختمفة كىي كما يمي (السنكار2009 ،ـ؛ كعقيمي2009 ،ـ):
 إحباط عمميات التجسس :إحباط عمميات الجكاسيس العامميف في (إسرائيؿ).

 حماية الشخصيات :الحفاظ عمى األمف الشخصي لزعماء كمسؤكلي (إسرائيؿ).

 إحباط العمميات اإلرىابية الداخمية :الكشؼ كالتحقيؽ في التنظيمات اإلرىابية في (إسرائيؿ)
كالمناطؽ المحتمة.

 الرقابة كالحماية :الرقابة عمى عممية حماية الممتمكات اإلستراتيجية لمدكلة ،مثؿ طائرات
المسافريف ،كالمطارات كالسفارات (اإلسرائيمية) في الخارج ،كحماية المعمكمات األمنية كالسياسية.

 التصنيؼ األمني :الشاباؾ مسؤكؿ عف التصنيؼ األمني لممكظفيف في خدمة الدكلة ،كفقان
لق اررات الحككمة.

 محاربة المقاكمة الفمسطينية.
 القياـ بعمميات االغتياالت كالتصفيات لمناشطيف الفمسطينييف كاالعتقاالت كالميمات الخاصة
كيعتبر دكره في ذلؾ المجاؿ كمزكد بالمعمكمات لمقكات التنفيذية.

 الجمع كالتقييـ كالدراسة كالتحميؿ لمكاقع الفمسطيني كالتقييـ كالترتيب كالتحضير لمعممية
السممية كلممفاكضات مع الفمسطينييف كتقديـ المشكرة لرئيس الكزراء كلممجمس الكزارم

المصغر كلمحككمة ،كاألجيزة كالمؤسسات المختمفة كالتحذير مف المخاطر األمنية.
 التنسيؽ كالعمؿ مع أجيزة استخبارات أخرل ،كتبادؿ المعمكمات كالخبرات معيا.
 .3تركيبة جياز األمن العام "الشاباك" (الشين بيت):

تتبع ىيكمية الجياز الشكؿ اليرمي ،حيث تبدأ مف قائد الجياز كىك في الغالب برتبة لكاء

أك عميد حتى يصؿ إلى القاعدة التي تضـ المحققيف كضباط المناطؽ كتككف أدنى رتبة في

الجياز ىي رتبة رقيب ،كتتككف تركيبة الجياز مما يمي (سمطاف ،كسبلمة2003 ،ـ):
أ .اإلدارة :كتتككف مف المدير ،كنائب المدير ،كمساعد المدير ،سكرتير المدير.

ب .المدرسة :كتيتـ بكؿ ما ييـ األمف ،كلدييا كادر متخصص في مجاؿ األمف بكؿ صنكفو،
كتتككف المدرسة مف اإلدارة ،كالبرامج ،كقسـ العمكـ النظرية كالتثقيؼ ،كقسـ العمكـ العممية،

كالمختبر ،كالقسـ الديني ،كالقسـ الرياضي ،كالمغات ،كالتدريب العسكرم الخاص ،كالشيفرة.
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ج .األقسام :كتتككف مف عدة أقساـ لكؿ قسـ ميامو ككظائفو ،وأىميا:
 قسم المناطق :يتػكزع الجػياز في عممػو حسب تػكزيع المناطػؽ ،كلكؿ منطقة يعيفضابط منطقة يتـ اختياره كفؽ مكاصفات خاصة.
 قسم الشؤون العربية :كىك أكبر قسـ مسؤكؿ عف اكتشاؼ المؤامرات كاألعماؿالمعادية ،كما كتضـ كحدات لتجنيد الجكاسيس في صفكؼ الفمسطينييف باإلضافة إلى

كحدات المستعربيف "ميتسا أفريـ" التي تعمؿ عمى التغمغؿ في صفكؼ الفمسطينييف
بيدؼ التجسس كاعتقاؿ الناشطيف كالمجاىديف أك تصفيتيـ.
 قسم الشؤون غير العربية :كيعمؿ عمى إحباط التجسس كمنع األعماؿ السرية ،كتعمؿعمى مراقبة السفارات ،كالتجسس عمى البعثات الدبمكماسية داخؿ (إسرائيؿ).
 دائرة الحماية :معنية بحماية المؤسسات كالمصانع كالمراكز الحيكية كالشخصيات القيادية.-

دائرة الشؤون الييودية :كتعمؿ في التجسس السياسي الييكدم كمكافحة التجسس
خاصة في أكساط الييكد القادميف مف ركسيا ،ذلؾ كيعتبر الشاباؾ المسئكؿ األكؿ عف

مكافحة التجسس داخؿ (إسرائيؿ).

 قسم التحقيقات :مسؤكؿ عف التحقيؽ مع المعتقميف في سجكف الجياز. قسم التكنولوجي :مسؤكؿ عف تطكير الكسائؿ التقنية ألغراض جمع المعمكماتاالستخبارية كاحباط اإلرىاب.
 دائرة التخطيط والدراسات :كتقكـ بعمؿ األبحاث كالدراسات التي قد تككف خططان مستقبمية لمجياز. .4اختيار العاممين في الشاباك( :السنكار2009 ،ـ)
يشترط جياز الشاباؾ ممف يريد العمؿ فيو المكاصفات التالية:

 أف يككف عمى قدر كبير مف الذكاء.

 يحمؿ الشيادة الجامعية كيفضؿ أف يككف مف حممة شيادات عمـ النفس أك دراسات شرؽ أكسطية.
 الطاقة الكامنة :يككف عنده دافعية لمعمؿ.
 أف ال يقؿ عمره عف  27عاـ.

 عمى أف يككف أنيى خدمتو العسكرية كأقؿ رتبة تككف رقيب.
 التفكير اإلبداعي.

 االستقامة كمستكل المصداقية ،كبركدة األعصاب.
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ثالثاً :االستخبارات العسكرية "أمان":

تعد شعبة االستخبارات العسكرية "أماف" ،األىـ بيف أجيزة األمف (اإلسرائيمية)؛ لمدكر الكبير
ٌ
الذم تمعبو في بمكرة القرار السياسي في (إسرائيؿ) ،عبر ما يسمى بمسالة التقدير القكمي الذم
يضع الرؤية المطمكبة لمسياسات (اإلسرائيمية) بناء عمى المعمكمات التي تقدميا أماف" ،كىي أكبر
شعبة استخبارية في (إسرائيؿ) كالمسؤكلة عف كضع تقدير الكضع القكمي في جميع المجاالت

األمنية" (عقيمي2009،ـ) ،كألماف مكانة ميمة بيف أجيزة المخابرات (اإلسرائيمية) كىي مرتبط
بالجيش (اإلسرائيمي) الذم يعتبر أقكل مؤسسة في الدكلة العبرية؛ كيكجد بالمخابرات العسكرية

أفرع لممخابرات التكتيكية كالجكية كالبحرية ،كىي تشارؾ في الدراسات اإلستراتيجية الخاصة بتقدير

إمكانيات الدكؿ العربية كقدرتيا العسكرية ،كتقدير المكاقؼ السياسية المختمفة (مركز الدراسات

ير نصؼ سنكم ،كسنكم ،يحظى باىتماـ كاسع
السياسية كاإلستراتيجية" ،)1974 ،تصدر تقر نا
كتتناكلو األكساط (اإلسرائيمية) المختمفة بالتحميؿ كالتعميؽ" (دراسة أمنية خاصة مختارة2011 ،ـ).
كتتنكع طبيعة عمؿ الجياز كنطاؽ عممو ،كاف كاف األساس جمع المعمكمات كخاصة

عف الجيكش المعادية ،كيبمغ عدد العامميف في جياز االستخبارات العسكرية (اإلسرائيمية) أماف
"حكالي سبعة آالؼ كخمسمائة شخص متفرغ منيـ تسعمائة كخمسكف ضابطان" (سمطاف،

كسبلمة2003 ،ـ).

كتعتمد أماف في عمميا االستخبارم عمى العمبلء ،كعمى التكنكلكجيا المتطكرة كعمى طكاقـ

مف المراقبيف عمى الحدكد المختمفة ،كعمى المعمكمات التي يكفرىا ليا المكساد كالشاباؾ كطائرات

التجسس كاألقمار الصناعية التجسسية كتبادؿ المعمكمات مع كثير مف الدكؿ (السنكار2009 ،ـ).
 .1نشأة االستخبارات العسكرية "أمان":

أماف مثميا مثؿ األجيزة االستخبارية (اإلسرائيمية) األخرل ،فيي امتداد ألجيزة المنظمات

الصييكنية ما قبؿ إعبلف (إسرائيؿ) ،كلـ تكف مثؿ ما ىي عميو اليكـ ،كاف كانت كقسـ تابع
لييئة أركاف الجيش كتمارس أعماليا كأىدافيا ،كلكف أخذت الشكؿ المعركؼ اليكـ يعكد إلى

الثامف كالعشريف مف كانكف األكؿ 1953ـ كشعبة في ىيئة األركاف بدال مف قسـ االستخبارات،
كيرأسيا أحد جنراالت الجيش (اإلسرائيمي) الذم يككف عضكان في ىيئة األركاف العامة ،كيتركز

عمميا في مراقبة كمتابعة القدرات العسكرية لمدكؿ كالمنظمات( .عقيمي2009 ،ـ)
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 .2ميام االستخبارات العسكرية "أمان":
ألماف أىمية كبيرة في تكفير المعمكمات االستخبارية في مجاؿ األمف كالعبلقات ،كتنفيذ

العمميات الخاصة ضد الجسـ العسكرم المعادم ،كالحرب النفسية المكجية لمنفس العسكرية
المعادية ،كالتخريب العسكرم كاالقتصادم ،كأىـ كظائفيا حسب (عقيمي2009 ،ـ) كما يمي:

 تزكيد قادة (إسرائيؿ) كالجيش بالمعمكمات االستخبارية التي تمكنيـ مف تقدير مقدرة العدك،
كفيـ مبرراتو كتكقع نكاياه.

 تزكيد الكادر السياسي كالكادر العسكرم بالتحذيرات البلزمة مف نشكب الحركب كاإلرىاب
كالعمميات المعادية.

 تزكيد الجيات بالتحذيرات البلزمة مف تطكيرات كتجييز العدك باألسمحة غير التقميدية
كبالمعمكمات االستخبارية الكفيمة بإحباطو.

 تقديـ تقديرات كضع أماـ صانعي الق اررات الكطنية في المجاليف العسكرم كالسياسي.
 التزكيد بالمعمكمات االستخبارية حكؿ التحكالت السياسية كالفرص السانحة.

 إجراء األبحاث كالتحقيقات كتكفير المعمكمات االستخبارية لصانعي الق اررات في الكادريف
السياسي كالعسكرم لتمكينيما مف أداء كظائفيما.

 تقديـ المعمكمات االستخبارية البلزمة لتفعيؿ الجيش (اإلسرائيمي) عمى جميع المستكيات
العسكرية ،كلقكات األمف األخرل.

 جمع معمكمات استخبارية بأنكاعيا ،كارساليا إلى الجيات ذات العبلقة.
 القياـ بتنفيذ عمميات خاصة.

 تطكير معدات ككسائؿ تكنكلكجية.

 تركيز مجاؿ أمف المعمكمات في الجيش.
كىناؾ مياـ أخرل كفي اعتقاد الباحث بأف أىـ كحدة ميمة لجياز أماف في قطاع غزة ىي
كحدة ما يسمي ( )8200كىي المسؤكلة عمى مراقبة االتصاالت كالتنصت عمييا ،باإلضافة
لتركيب الكاميرات كالتصكير كمتابعة الحركات عمى طكؿ الحدكد ،كتشغيؿ الطائرات بدكف طيار
لعمؿ المسح الميداني كتنفيذ االغتياالت بيا لمعناصر النشطة في القطاع ،كذلؾ بحسب ما تنقمو

كسائؿ اإلعبلـ (اإلسرائيمية) عف ىذه الكحدة كالمياـ التي تقكـ بيا.

19

 .3تركيبة جياز االستخبارات العسكرية "أمان":
تتككف ىيئة رئاسة المخابرات العسكرية مف األقساـ التالية( :محمكد2003 ،ـ)

أ.

قسم اإلنتاج :كىك القسـ المسئكؿ عف تحضير التقديرات القكمية لممخابرات ،كيقدـ تقارير
كنشرات استخبارية يكمية ،يتـ تحميميا ،كيترأس القسـ نائب مدير االستخبارات العسكرية،

كيشمؿ األقساـ التالية:

 )1الكحدة الجغرافية (أك اإلقميمية).
 )2الكحدة الكظيفية (أك التكتيكية).

 )3كحدة التكثيؽ (أك التسجيؿ كالسجبلت(.

ب .قسم التجسس:

 )1وحدة جمع المعمومات :كتشمؿ ىذه الكحدة عمى قسـ االستخبارات الرمزية ،كحدة
االستخبارات البصرية ،كقسـ األقمار الصناعية ،كعمى كحدة الخرائط ،كما كيشرؼ عمى

جياز الطمعات الجكية.

 )2مركز الرئاسة العامة :كىك الكحدة المسؤكلة عف مدرسة المخابرات العسكرية ،كمعو
"التنمية التكنكلكجية" ك"االتصاالت" ك"الخرائط".

 )3التدريب.

 )4التنظيـ كخطكط اإلمداد كشؤكف األفراد.
 )5البحكث كالتنمية.

ج .قسم العالقات الخارجية:
كىذا القسـ مسؤكؿ عف العبلقات بيف الجيش (اإلسرائيمي) كالجيكش األخرل ،كعف كؿ الممحقيف

العسكرييف.

د .قسم أمن الميدان والرقابة العسكرية:
كىك القسـ المسؤكؿ عف مكافحة الجاسكسية ،كيستخدـ كحدات الميداف لمحفاظ عمى القانكف كالنظاـ.

رابعاً :المخابرات الجوية والمخابرات البحرية:

المخابرات البحرية كالجكية صغيرة كذات كحدات عالية التخصص ،تركز عمى

المكضكعات التي تيميا بشكؿ مباشر؛ أم التي تيـ القيادة البحرية كالجكية.

يشترؾ مدير المخابرات الجكية كالمخابرات البحرية في اجتماعات مدير المخابرات

العسكرية كيشارؾ ضباط مخابرات ىذيف الجيازيف في االجتماعات الدكرية لقسـ البحكث حتى
يمكف تنسيؽ مسؤكلية تقديـ التقارير( .دراسة أمنية خاصة مختارة2011 ،ـ)
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خامساً :إدارة المباحث الخاصة لمشرطة:

تتبع إداريان ك ازرة الشرطة ،كلكنيا تخضع لجياز الشيف بيت كتعتبر جياز تنفيذم ،كتتكلى

عمميات مراقبة المكانئ كالحدكد كالمطارات ،كبيا قسـ خاص لمكافحة التجسس بالتعاكف مع
األجيزة المشابية( .مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية1974 ،ـ).
سادساً :أجيزة استخبارات فرعية:

يكجد في (إسرائيؿ) أجيزة استخبارات أخرل فرعية ،كىي عبارة عف مكاتب تابعة لك از ارت

أك مؤسسات حككمية تقكـ بجمع المعمكمات كاجراء الدراسات كاألبحاث كالتحاليؿ المتخصصة
كذلؾ لخدمة ىدؼ أك أىداؼ محددة ،كىي:

 )1مركز األبحاث والتخطيط اإلستراتيجي :تابع لك ازرة الخارجية ،كيقكـ بإعداد تقارير
مفصمة كتحاليؿ لكاضعي سياسة الحككمة (اإلسرائيمية)( .دراسة أمنية خاصة مختارة،

2011ـ)

 )2مكتب االرتباط لمشؤون العممية (ليكـيم) :كمؼ ىذا المكتب بسرقة معمكمات عممية
بيدؼ تطكير الصناعة الحربية (اإلسرائيمية) ،ككاف ذلؾ المكتب تابعا لك ازرة الدفاع

كأغمؽ عاـ  1986بعد فضيحة جكناثاف بكالرد( .دراسة أمنية خاصة مختارة2011 ،ـ)

 )3مكتب السمطة األمنية لوزارة الدفاع (مالماب) :كيعتبر خميفة المكتب السابؽ "ليكيـ"
كيعتقد أنو قد أنشئ عاـ  1997لئلشراؼ عمى األمف داخؿ المصانع العسكرية

(اإلسرائيمية) ،كالتحقؽ مف العامميف فييا ،كما يقكـ بمياـ خارجية منيا  :التجسس عمى

المصانع العسكرية في الغرب ،كسرقة معمكمات عف أسمحة جديدة بيدؼ تعزيز مكانة

الصناعات المحمية ،فيك يعمؿ في إطار التجسس العممي كاالقتصادم الحربي في

الخارج( .دراسة أمنية خاصة مختارة2011 ،ـ).
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المبحث الثالث

النشاط االستخباري (اإلسرائيمي) 2013- 1967
مقدمة:
منذ احتبلليا لقطاع غزة عاـ 1967ـ ،نشطت األجيزة األمنية (اإلسرائيمية) في عمميا

داخمو كركزت نشاطيا عمى التنظيمات كاألجنحة المقاكمة ،كسيمت سبؿ الفساد كتدمير
المجتمع ،ثـ حاكلت (إسرائيؿ) إيجاد متعاكنيف معيا كذلؾ مف أجؿ أف يسيمكا ليا مياميا ،ألف
أم عمؿ عسكرم البد مف أف يسبقو عمؿ كجيد أمني حتى يحقؽ العمؿ العسكرم ىدفو.

فتكفر معمكمات كاضحة مف داخؿ قمب الخصـ (العدك) يدخر كثي انر مف الكقت كالجيد

كيسيؿ مف العمؿ ضد الخصـ كمفاجئتو كتكجيو ضربات صعبة لو.

كالشؾ بأف (إسرائيؿ) استطاعت إيجاد مف يعمؿ معيا كيقدـ ليا المعمكمات التي تحتاجيا،

كقد لجأت إلى أساليب كطرؽ متنكعة مف أجؿ إسقاط متعاكنيف يعممكف كيأتمركف بأمرىا ،كاختمؼ

النشاط االستخبارم في قطاع غزة باختبلؼ مراحؿ الصراع ،كاختمفت طبيعة المعمكمات التي

تحتاجيا (إسرائيؿ) مع مركر الكقت ،حيث تطكرت أساليب ككسائؿ الحصكؿ عمى المعمكمة.

أوالً :النشاط االستخباري منذ احتالل القطاع حتى عام 1967م( :أبو شرخ ،وأبو وطفة،
مقابلة شخصية3102 ،م)
منذ بداية دخكؿ االحتبلؿ (اإلسرائيمي) لقطاع غزة بدأ بتجنيد عدد مف أبناء القطاع مف
أجؿ إمداده بالمعمكمات التي تخص التنظيمات كاألجنحة المقاكمة كذلؾ شيء طبيعي لكؿ

محتؿ يحتؿ دكلة أخرل لمحد مف أم عمؿ مضاد تقكـ بو الحركات الثكرية المقاكمة ليذا

االحتبلؿ ،كنشاط المخابرات (االسرائيمية) في تجنيد العمبلء منذ احتبلؿ القطاع إلى عاـ
1967ـ مر بعدة مراحؿ ككؿ مرحمة تعتمد عمى عامميف أساسييف ىما:

 .1التجنيد :بدأ ذلؾ مف خبلؿ تجنيد أكبر عدد ممكف مف العمبلء حتى يبقى الكضع العاـ
لممنطقة تحت المجير كالسيطرة مف قبؿ المخابرات (اإلسرائيمية) لتقميؿ عمميات المقاكمة
كصدىا قبؿ تنفيذىا مف خبلؿ زرع أفراد داخؿ التنظيمات لتزكيد المخابرات (اإلسرائيمية)

بالمعمكمات أكالن بأكؿ عف عناصر التنظيـ كامكانيات التنظيـ المكجكدة.

 .2األسموب :اعتمدت المخابرات (اإلسرائيمية) في بداية عمميا عمى أساليب اإلسقاط األخبلقي
تماشيان مع أيدكلكجيات التنظيمات اليسارية العممانية التي ليس ليا صبغة دينية استمر ذلؾ
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األسمكب في تجنيد العمبلء مف خبلؿ الكقكع في الكحؿ األخبلقي مف حيث الزنا كتصكيرىـ

ثـ ابتزازىـ كتيديدىـ إما باالرتباط أك فضحيـ أماـ المجتمع.

كما استخدمت المخابرات (اإلسرائيمية) أسمكب تجارة المخدرات كالتعامؿ مع المدمنيف حيث تقكـ

بتزكيدىـ بالمكاد المخدرة كاألمكاؿ مقابؿ الحصكؿ عمى المعمكمات عف التنظيمات في قطاع غزة.

بقي ىذا األسمكب مستم انر بنفس الطريقة مف عاـ  1968حتى عاـ 1987ـ حيث كانت

طبيعة المعمكمات التي تيدؼ المخابرات (اإلسرائيمية) لمحصكؿ عمييا في ذات الكقت تخص
التنظيمات المكجكدة كأعماؿ المظاىرات التي كانت تقكـ في الساحات العامة كالتحرم عف

منظمي ىذه المظاىرات المضادة لبلحتبلؿ كتقكـ باعتقاليـ كالتحقيؽ معيـ ،لقد اقتصرت
التنظيمات التي كانت تعمؿ في ذلؾ الكقت عمى الجبية الشعبية كالجبية الديمقراطية كحركة

التحرير الكطني الفمسطيني فتح.

كاف طابع العمؿ النضالي في فترة السبعينات ذك طابع جماىيرم ،حيث كاف العمؿ

العسكرم ضعيفان بسبب الضربات المتتالية التي تمقتيا التنظيمات ،ككاف مف أبرزىا قتؿ عدد
كبير مف الفدائييف األمر الذم أدل إلى انحسار العمؿ العسكرم في نياية السبعينيات.

كحسب مقابمة مع العميميف (ز.ـ ،كغ.ع) كانت المعمكمات التي يطمبيا منيـ ضابط

المخابرات (اإلسرائيمية) في بداية السبعينيات ىي جمع معمكمات عف النشاط الطبلبي أك
التنظيم ي مثؿ حركة فتح كالجبية في حينيا ،ككذلؾ مراقبة المظاىرات ،ككاف يتـ التكاصؿ في
تمؾ الفترة مع ضابط المخابرات عف طريؽ المقابمة المباشرة أك االتصاؿ عمى ىاتؼ المنزؿ

(ز.ـ ،كغ.ع ،مقابمة شخصية2012 ،ـ).
ثانياً :النشاط االستخباري في قطاع غزة من عام 1987م – 2000م( :أبك شرخ ،كأبك كطفة،
مقابمة شخصية2013 ،ـ)
 .1مرحمة االنتفاضة األولى 1994-1987م:
عند انطبلؽ االنتفاضة األكلى انتفاضة الحجر كالمقبلع كلد مف خبلليا تنظيمات إسبلمية
مقاكمة مثؿ حركة المقاكمة اإلسبلمية – حماس – ك  -الجياد اإلسبلمي  -التي بدأت أعماليا

بالعمؿ الجماىيرم ثـ تطكر إلى العمؿ المسمح كمف ىنا اختمؼ أسمكب المخابرات في العمؿ
عف األساليب األخرل في السنكات السابقة حيث بدأ يطرح أساليب تتناسب مع التنظيمات

المكجكدة عمى الساحة الفمسطينية التي كانت تشكؿ خط انر كبي انر عمى الكياف (اإلسرائيمي) ألنيا

بناء عمى عقيدة تستمدىا مف القرآف كسيرة النبي محمد  -صمى اهلل عميو
كانت تقاكـ المحتؿ ن
كسمـ  -حيث اعتمدت المخابرات (االسرائيمية) في ىذه المرحمة عمى أساليب تتناسب مع تمؾ
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التنظيمات اإلسبلمية بداية بالتجنيد عبر أساليب االسقاط المالي مرك انر بأساليب الضغط
كاالعتقاؿ كاالبتزاز كبمنع التسييبلت لممسافريف عبر المعابر خصكصان أصحاب األمراض التي

تحتاج لمعبلج في األراضي المحتمة داخؿ الكياف (اإلسرائيمي)؛ حيث كانت التنظيمات في ىذه
الفترة قميمة الخبرة في المجاؿ األمني فاستغمت المخابرات (اإلسرائيمية) ذلؾ الضعؼ ،كقامت

بتجنيد عدد مف أبناء التنظيمات ،ككاف ذلؾ األسمكب يرتكز عمى ما يعرؼ (بالعصافير)
العصافير :مصطمح يطمؽ عمى أشخاص يعممكف مع المخابرات (اإلسرائيمية) داخؿ سجكف

(إسرائيؿ) كيقكمكف باختراؽ السجناء كنقؿ المعمكمات لصالح المخابرات (اإلسرائيمية) داخؿ

السجكف (اإلسرائيمية) ،كقد اتسمت تمؾ الفترة بنشاطات التنظيمات في الجانب الجماىيرم أكثر

مف الجانب العسكرم كذلؾ لضعؼ اإلمكانات كالتسميح.
 .2مرحمة 2000-1994م:

باستمرار ىذه المرحمة حتى عاـ  94كحيث نجـ عف التنسيؽ األمني ما بيف السمطة
الفمسطينية كاالحتبلؿ (اإلسرائيمي) فتح الممر اآلمف الذم كاف عبارة عف مصيدة لممكاطنيف الذيف

كانكا يسمككف ذلؾ الممر بتكجييـ لمضفة الغربية حيث تـ التجنيد كاإلسقاط مف خبلؿ ىذا الممر
باإلضافة إلى ذلؾ كانت ىذه الفترة انفتاح لمناطؽ السمطة الفمسطينية عمى المستكطنات كالدكلة

(العبرية) بسبب العمؿ المشترؾ بيف القكات (االسرائيمية) كقكات األمف الفمسطيني ،كاف النصيب
األبرز في تجنيد أبناء األجيزة األمنية الذيف يعممكف فيما يسمى بذلؾ الكقت باالرتباط الفمسطيني

الذم كاف مف ميامو التنسيؽ مع (العدك) كالسير بدكريات مشتركة في كثير مف األحياف.

أما فيما يخص العمؿ داخؿ المستكطنات فقد استغؿ ضباط المخابرات االنفتاح المذككر آنفان

لمحصكؿ عمى المعمكمات التي تخص األجيزة األمنية في قطاع غزة مف خبلؿ تجنيد العماؿ
الذيف يعممكف داخؿ المستكطنات كتجار السيارات كتجار الخمكر ،ككانت ترتكز جؿ معمكماتيـ
التي كانكا يطمبكنيا مف ىذه الفئات عف آلية عمؿ األجيزة األمنية كعناصرىا كبنيتيا الكظيفية
كالمقاكميف المطارديف منذ االنتفاضة األكلى الذيف بقكا في عيد السمطة؛ حيث استكعبت السمطة

عددان مف ىؤالء المطارديف ضمف صفكؼ أجيزتيا األمنية في تمؾ الفترة.

ثالثاً :مرحمة 2005-2000م،

أبرز محطات ىذه المرحمة ىي انطبلؽ انتفاضة األقصى الثانية حيث شارؾ بعض أبناء

األجيزة األمنية أصحاب الخمفية الكطنية كبشكؿ فردم غير منظـ باستخداـ السبلح في المكاجيات

األكلى النفجار االنتفاضة الثانية مما ميد لنقمة نكعية في المقاكمة مف حيث استخداـ السبلح ،كنتيجة
لذلؾ التطكر الخطير كالميداني لدل المقاكمة قاـ ضباط المخابرات (اإلس ارئيمية) بتكجيو العمبلء لجمع
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معمكمات عف األفراد الذيف يقكمكف بأعماؿ مقاكمة كخاصة المقاكمة المسمحة؛ حيث نفذت عدة
اغتياالت لممقاكميف في قطاع غزة ،كقد اتسمت تمؾ الفترة بتنفيذ عدة عمميات مسمحة مف قبؿ

التنظيمات المقاكمة في قطاع غزة ضد المستكطنات المقامة عمى أراضي قطاع غزة.

ارتكز النشاط االستخبارم في ىذه المرحمة عمى جمع المعمكمات الشاممة عف التنظيمات

المسمحة كامكانياتيا ألف في تمؾ الفترة بذلت التنظيمات المقاكمة في قطاع غزة جيدان كبي انر في

إ عادة صياغة منظكمتيا المقاكمة ،كحققت نقمة نكعية في التسميح كالعتاد ككاف ناتج ذلؾ تركيز

المخابرات (اإلسرائيمية) عمى زرع عمبلء داخؿ ىذه التنظيمات بشتى الكسائؿ إلحداث اختراؽ
لضرب بنيتيا الجديدة ككشفيا مف خبلؿ عدة أساليب منيا زرع أجيزة تنصت في أماكف

االجتماعات كفي سيارات القيادات الكطنية المقاكمة.

كحسب مقابمة مع العميميف (ز.ـ ،كغ.ع) كانت المعمكمات التي يطمبيا منيـ ضابط

المخابرات (اإلسرائيمي) عف المقاكمة كالتنظيمات المسمحة كأفرادىا كاألفراد الفعاليف كخاصة
الذيف يطمقكف الصكاريخ كالسيارات التي يستخدمكنيا ،ككذلؾ نشاطات المساجد كركادىا (ز.ـ،

كغ.ع ،مقابمة شخصية2012 ،ـ).
رابعاً :من عام 2006م حتى عام 2013م:

في ىذه المرحمة كبعد االنسحاب (اإلسرائيمي) مف قطاع غزة كغياب تكاجد ضباط

المخابرات داخؿ القطاع كبناء عميو قمة االحتكاؾ بيف ضباط المخابرات (اإلسرائيمية) كالمكاطنيف
الفمسطينييف عبر المستكطنات كالحكاجز داخؿ قطاع فأثر ذلؾ سمبان عمي عمؿ ضباط

المخا برات (اإلسرائيمية) في قطاع غزة فأصبح ال بد أف يككف ىناؾ أسمكب جديد ك مبلئـ مع
طبيعة حالة القطاع الجديدة في التعامؿ كالتكاصؿ كتحديد طرؽ جديدة لممقاببلت مع العمبلء
كمع تجنيد أشخاص جدد كلذلؾ اقدمت المخابرات (اإلسرائيمية) الي استخداـ أساليب جديدة منيا

االتصاالت عبر األجيزة الخمكية كاالتصاالت األرضية كالتكاصؿ عبر مكاقع اإلنترنت كشبكات
التكاصؿ االجتماعي (فيس بكؾ كتكيتر) ،كقد اخترقت المخابرات (اإلسرائيمية) مكاقع المكاطنيف
بشكؿ ممكه كمغرم ككاف يحمؿ طابع مؤسسات خيرية كجمعيات لمساعدة المكاطنيف فاستغمتيا

المخابرات في تجنيد الكثير مف أبناء الشعب في داخؿ قطاع غزة كنجحكا في ذلؾ؛ كما
خيطي مف الضابط إلى
استخدمت المخابرات (اإلسرائيمية) األسمكب الفردم في التعامؿ كبشكؿ ٍ
العميؿ مستخدمة االسقاط المالي في ظؿ كجكد الحصار المفركض عمى القطاع كالذم فرضتو
الحككمة (اإلسرائيمية) بالتعاكف مع حككمات دكؿ عربية مجاكرة منذ فكز حركة  -حماس -
كتشكيميا الحككمة باإلضافة ألسمكب التيديد كاالبتزاز لممرضى كأصحاب المصالح عبر المعابر
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(اإلسرائيمية)؛ كفي ىذه الفترة قامت الحككمة في غزة عمى إنشاء جياز أمني حككمي في قطاع
غزة كىك جياز األمف الداخمي الذم كاف لو دكر كبير في تكجيو ضربة استخبارية قكية الي
المخابرات (اإلسرائيمية) كذلؾ مف خبلؿ ضبط العديد مف العمبلء في قطاع غزة كتقديميـ الي

النيابة كعندما انكشفت ىذه األساليب مف قبؿ األجيزة األمنية في قطاع غزة اتجيت المخابرات

(اإلسرائيمية) إلى مقابمة المتعاكنيف معيا عبر ببلد أخرل خارج قطاع غزة كبعيدان عف متابعة
األجيزة األمنية في القطاع؛ حيث استخدمت ىذا األسمكب في تيريب العمبلء عبر األنفاؽ
كتجنيدىـ لمعمؿ في سيناء لضعفيا األمني إما لمعمؿ ىناؾ أك لمقابمة ضابط المخابرات عف

طريؽ سيناء.
خامساً :أىم األنشطة االستخبارية بحسب ما صرح بو العمالء أثناء المقابالت التي أجراىا الباحث:
سعت المخابرات (اإلسرائيمية) في نشاطيا داخؿ القطاع في عممية التجنيد بالعمؿ عمي

كافة المحافظات كما تبيف لنا مف الدراسة بأف محافظة غزة شكمت أكثر مف نصؼ العينة ممف
تجندكا كارتبطكا مع العدك ،ثـ تمتيا محافظة الشماؿ حيث شكمت ما يقارب يربع العينة،
الربع المتبقي مف العينة كتكزع بشكؿ متساكم بينيا ،كذلؾ
كالمحافظات المتبقية كاف نصيبيا ي
يعطي برأم الباحث بأف التجنيد لو ارتباط بعدد مف العكامؿ فعدد ككثافة السكاف في غزة أكبر
ككثافة الجيد األمني المبذكؿ لمكافحة ىذه الحالة في مدينة غزة أكبر مف غيرىا ،كتركز قيادات
المقاكمة السياسية كالعسكرية في مدينة غزة ،كنشاط المخابرات (اإلسرائيمية) في التجنيد في
مدينة غزة أكبر ،كجكد عدد كبير مف المؤسسات الحككمية كالمجتمعية في مدينة غزة مما

يتطمب تركيز أكبر في النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي) في مدينة غزة؛ كقد شكمت محافظة

الشماؿ المستكم الثاني في التجنيد كيعكد ذلؾ الي حدكدية المنطقة كحساسيتيا كألنيا محطة
لتنفيذ العمميات العسكرية ضد الكياف (اإلسرائيمي) لذلؾ نشطت المخابرات (اإلسرائيمية) إلى
تجنيد أكبر قدر ممكف في تمؾ المناطؽ لمعرفة نشاط كتحرؾ العامميف في أجنحة المقاكمة

الفمسطينية.

يتضح لنا مف خبلؿ المقاببلت مع العمبلء أف المخابرات (اإلسرائيمية) تعتمد في التعامؿ

مع عمبلئيا األصحاء كالمعافيف حتي يستطيع القياـ بتنفيذ األنشطة ك المياـ المككمة إليو مف
الضابط بكؿ قدرة كنشاط حيث كجد أف ما يقارب كؿ أفراد العينة بصحة سميمة كذلؾ يخدـ

المخابرات في الحصكؿ عمي المعمكمات في أم كقت كأم مكاف.
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مف المقاببلت مع العمبلء يتبيف أف ضابط المخابرات ييتـ بتكجيو عمبلئو إلي كظيفة أك

عمؿ معيف كيرجع ذلؾ في اعتقاد الباحث إلي احتياج الضابط إلى معمكمات في أحد
المؤسسات أك الكرش فيكجو العميؿ لمعمؿ فييا كحساسية كأىمية المكاف يحتاج إلي أكثر مف
مصدر لممعمكمة ،كاحتياج الضابط إلي متابعة أشخاص كسحب كثائؽ مف المكاف الذم يقصده

الضابط ،كتغذية الضابط بالمعمكمات أكالن بأكؿ حتي يعرؼ مجريات العمؿ بشكؿ مستمر
ليتحقؽ مف صحة المعمكمات التي يقدميا العميؿ.

كما بينت المقاببلت مع العمبلء بأف المخابرات (اإلسرائيمية) تعتمد عمى ترشيح أشخاص

لتجنيد عف طريؽ عمبلء آخريف لما يتكفر لمعمبلء مف معمكمات كافية عف األشخاص المرشحيف
كاحتياجاتيـ اليكمية فكاف ما يقارب يربع العينة تـ ترشيحيـ مف أشخاص آخريف ،كما بينت
المقاببلت مع العمبلء بأف المخابرات (اإلسرائيمية) تقكـ مباشرة بتكجيو مف كافؽ عمى االرتباط
بميمات فنجد يربع العينة بدأكا بالمياـ التي طمبيا المخابرات (اإلسرائيمية) منيـ فكر قبكليـ لبلرتباط،
كثيمث العينة بدأكا بمياميـ خبلؿ مدة يكـ إلى أسبكع ،كقد يرجع ذلؾ في اعتقاد الباحث إلى حاجتيا

لممعمكمات كاستغبلؿ الكقت كاالستفادة قدر المستطاع مف العميؿ قبؿ اكتشافو ،باإلضافة إلى إشعار

العميؿ بأىميتو كأنيا بحاجة لو ،كيتضح بأف غالبية المعمكمات كانت تتـ بناء عمى تكميفات كليس
مبادرات مف قبؿ العميؿ حيث بمغت النسبة األكبر مف العينة ،كذلؾ يدلؿ بأف المخابرات

(اإلسرائيمية) ىي مف تكجو العميؿ نحك األعماؿ التي تريدىا ،ككاضح بأنيا تركز عمى أشخاص

كمنازؿ حيث بمغ ثيمثي أفراد العينة لكؿ كاحدة منيما كذلؾ ألىمية الشخص في األعماؿ ،كيتضح
بأف العميؿ كاف يقكـ بأكثر مف ميمة كذلؾ حسب تكميفات الضابط لمعميؿ ،كيتضح بأف ما يزيد

عف نصؼ العينة ال يقكمكف بالتبميغ عف المعمكمات التي حصمكا عمييا كقت اتصاؿ المخابرات
عمييـ ،كذلؾ يرجع إلى تخكؼ بعض العمبلء مف التبميغ بشكؿ سريع كيعيش في صراع بيف التبميغ

مف عدمو ،كما يتضح بأف المخابرات لـ تكمؼ العمبلء بمتابعة األىداؼ بشكؿ دائـ إما لخكفيا مف
كشؼ عميميا أك ألف اليدؼ ال يحتاج لمتابعة دائمة ،كلكف في المقابؿ نجد أف نصؼ العينة قد
تابعكا أىداؼ بشكؿ دائـ كذلؾ قد يككف ألىمية اليدؼ بالنسبة لمعدك ،كيتضح بأف ثيمثي عينة
الدراسة قد كمفكا بمتابعة أىداؼ خارج مناطقيـ كقد يرجع ذلؾ إلى عدـ معرفة شخصية العميؿ في

زرعة نقاط ميتة في خارج مناطقيـ،
خارج منطقتو ،كيتضح أيضان أف بعض العمبلء كاف ليـ ميمة ا

كمتابعة العمبلء سيارات ألشخاص مطمكبيف خارج مناطؽ سكناىـ ،كما كجدت الدراسة بأف ثيمثي
العينة قد قدمكا معمكمات عف أشخاص ليـ عبلقات مميزة بيـ كذلؾ قد يؤشر بأف ىناؾ عمبلء ليـ
كالء كامؿ لمعدك ،كككنيـ منزكعي اإلرادة كمسيطر عمييـ مف قبؿ ضابط المخابرات.
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كمف خبلؿ المقاببلت مع العمبلء نبلحظ بأف المخابرات تيتـ بجمع أرقاـ جكاالت

أشخاص عادييف غير أفراد التنظيمات كمف أصحاب السكابؽ كأنيا تيتـ بكؿ مككنات المجتمع
حيث شكؿ ذلؾ ثيمثي العينة جمعكا مثؿ ىذه المعمكمات التي تفيدىا في العمؿ األمني ،كيتضح
مف الدراسة بأف المخابرات تتحرل مف عمبلئيا عف أشخاص بيدؼ تجنيدىـ حيث لمس ذلؾ
ثيمثي العينة بأف المخابرات تتحرل عف بعض األسماء بيدؼ تجنيدىا ،كذلؾ حتى يتكفر لمضابط

المعمكمات الكافية عف الشخص المراد تجنيده كيقكـ الضابط بمكاجيتو بيا عند عرض التجنيد

عميو مما يسبب إرباكان كتكت انر لدل الشخص المستيدؼ كيدفعو إلى االرتباط كيرجع ذلؾ الي
نفسية الشخص المستيدؼ.

كبينت المقاببلت مع العمبلء بأف المخابرات (اإلسرائيمية) تتكاصؿ مع جميع عمبلئيا عف
طريؽ االتصاؿ كذلؾ باستمرار كذلؾ لما ليذه الكسيمة مف خصائص حيث جميع أفراد العينة تـ

التكاصؿ معيـ عف طريؽ الياتؼ ،كما أف المخابرات تحاكؿ أف تمتقي مع عمبلئيا بشكؿ
مستمر كتحرص عمى مقابمتيـ حيث ما يزيد عف نصؼ العينة تـ مقابمتيـ ،كبينت الدراسة بأف

غالبية عينة الدراسة قد حاكؿ ضابط المخابرات مقابمتيـ أك قابميـ فعبل كذلؾ لما تحققو المقابمة
مف أىداؼ لممخابرات (اإلسرائيمية) ،كقد يرجع ذلؾ لتعرؼ عمى حالة العميؿ النفسية لدعمو

معنكيان إذا كاف في حاجة إلى ذلؾ ،كما يتضح بأف نكعية التكميفات في المقاء تعتمد عمي اختبار

ثقة ككالء العميؿ لمضابط حيث أكد ذلؾ ما يقارب جميع أفراد العينة كيرجع ذلؾ إلى حاجة الضابط

لمتأكد مف العميؿ كالمعمكمة ،باإلضافة إلى ذلؾ بينت الدراسة بأف نصؼ العينة قد قابمكا ضابط
المخابرات عف طريؽ المعبر كأف ما يزيد عف ثيمث أفراد العينة قد قابمكا ضابط المخابرات عف
طريؽ التسمؿ ،كذلؾ يكضح عمى أف كؿ مرتبط مع المخابرات تسعى لمقابمتو بأم شكؿ ألف
المقابمة تفيد ضابط المخابرات (اإلسرائيمية) حكؿ شخصية كمصداقية العميؿ ،كبينت الدراسة

بأف المقابمة تحمؿ أكثر مف ىدؼ حيث كاف ما يقارب مف ثيمثي أفراد العينة يتـ استبلـ أمكاؿ
الربع مف أفراد
خبلؿ المقابمة ،كنصؼ أفراد العينة اختبار نفسية العميؿ كالتعرؼ إلييا كما يقارب ي

كربع أفراد العينة تسميـ معمكمات لمضابط كما يزيد عف
العينة لمعرض عمى جياز فحص الكذب ي
ثيمث أفراد العينة الستبلـ معدات كأقؿ مف يعشر العينة لمتدريب عمي األجيزة كلمتعرؼ عمى
الضابط ،كنبلحظ مف خبلؿ نتائج الدراسة بأف المخابرات (اإلسرائيمية) تحرص بأف يككف
الضابط الذم يتكاصؿ مع العمبلء يجيد المغة العربية حيث أكد ذلؾ ما يقارب كامؿ أفراد العينة،

كما بينت المقاببلت مع العمبلء بأف الغالبية مف العمبلء قد عممكا مع أكثر مف ضابط حيث
كاف ما يقارب كامؿ أفراد العينة قد تعاممكا مع أكثر مف ضابط كيرجع ذلؾ الي طكؿ مدة
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التجنيد ،كبالمقابؿ نجد ما يقارب ربع أفراد العينة لـ تتعامؿ إال مع ضابط كاحد قد يرجع ذلؾ
لقمة مدة تجنيده ،كمف خبلؿ نتائج نجد أف نصؼ العينة كانكا يثقكف بضابط المخابرات ،كذلؾ

يدلؿ عمى أف نصؼ العينة لدييا كالء لضابط المخابرات ،كذلؾ الكالء قد يدفعيـ لمقياـ بأعماؿ بدكف

تفكير كبشكؿ سريع عند تكميؼ الضابط ليـ .

كما بينت الدراسة بأف ما يزيد عف ثيمثي أفراد العينة كانت تشعر بأنيا مراقبة كذلؾ أثر
عمى أدائيا كعمميا كىذا مؤشر عمى أف المتابعات األمنية كخمؽ شعكر بالمتابعة يحد مف

النشاط االستخبارم( اإلسرائيمي) داخؿ القطاع.

بينت الدراسة بأف غالبية العينة لـ ييتمكا بالمحافظة عمى أمنيـ الشخصي أثناء تنفيذ
مياميـ التي تطمب منيـ ،كذلؾ قد يدلؿ عمى مدل كالئيـ كجرأتيـ في تنفيذ المياـ كالحصكؿ

عمي رضا الضابط كالذم يترتب عمية منح العميؿ االمتيازات المادية كالمعنكية كشكؿ ذلؾ ما

يزيد عف نصؼ العينة ،ككاف ما يزيد عف ثيمثي أفراد العينة ال ينتابيـ الخكؼ عند الحديث عف

العمبلء أماميـ كذلؾ يدلؿ بأف المرتبطيف مع المخابرات(اإلسرائيمية) تجردكا مف كؿ القيـ
كاألخبلؽ ،كأعطكا كالء كامبلن لممحتؿ.

كما بينت الدراسة بأف نصؼ العينة غير راضية عف المكافئات المالية التي تأخذىا مف

المخابرات الصييكنية ،كذلؾ يؤشر بأف ضابط المخابرات الصييكنية يعطي المتعامؿ الفتات كلكف
ضابط المخابرات يتعامؿ معيـ حسب النشاط كالقدرة عمي تنفيذ المياـ.
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لنفصل لنخفنج
 لملبذج لألول :دولحع وأسبفب لنسقى
 لملبذج لنخفني :أسفنيب ووسفئل لاسقف ولنتجشيذ
 لملبذج لنخفنج :آنيفث ووسفئل لنتىلصل بني لملخفبشلث
لإلسشلئيليت وعوالئهف

الفصل الثالث

اإلسقاط وطرق التواصل
المقدمة:
تسعى المجتمعات جاىدة إلى تحقيؽ أقصى درجات األمف ليا ،كىذه فرضية أساسية ال

تحتاج إلى أدلة أك براىيف ،كتتأكد عمى مر تاريخ الجنس البشرم (لينر1986 ،ـ) كتسعى
األجيزة األمنية في العالـ لتحقيؽ أعمى نسبة نجاح كذلؾ عبر اتخاذ كسائؿ كأساليب متنكعة مف

أجؿ الحصكؿ عمى معمكمات ،كذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى أمف دكليا" ،فالمعرفة خط الدفاع

األكؿ فييا" (ايزنبرغ ،كآخركف1990 ،ـ) ،فتمجأ لكسائؿ مختمفة لمحصكؿ عمى المعمكمات،

كايجاد أشخاص متعاكنيف معيا إلمدادىا بالمعمكمات التي تحتاجيا ،كذلؾ بطرؽ شتى كمف

دكائر مختمفة ،كلتتمكف مف الحصكؿ عمى ما تريد ،كتستخدـ المخابرات (اإلسرائيمية) أساليب
قذرة كما صرح بذلؾ أحد مخضرمي األجيزة األمنية (اإلسرائيمية) بقكلو" :لقد تعممنا أف نكذب،
أك نسرؽ ،أك حتى أحيانان أف نقتؿ" (ميمماف ،كرافيؼ1991 ،ـ) ،كال مجاؿ أماـ أم جياز أمني
أف يتراخى في سبيؿ الحصكؿ عمى المعمكمات" ،كاف أم تراخ أك ضعؼ تتعرض لو إسرائيؿ مف
شأنو إصدار الحكـ بنيايتيـ" (مفرج2005 ،ـ).
يبدك أف أىداؼ المخابرات (اإلسرائيمية) في إسقاط العمبلء ليست أمنية محضة فمف
أىدافيـ كذلؾ تفكيؾ النسيج االجتماعي كاضعاؼ الثقة بيف الحككمة كاألجيزة األمنية العاممة

كبيف المكاطنيف ،كاألجيزة األمنية (اإلسرائيمية) ما ىي إال مؤسسة تقكـ "بعمميا في ميمة جمع

المعمكمات اإليجابية النافعة ،فإف ىدفيا األساس أف تقكـ بالعمميات عف طريؽ عمبلئيا ضد الدكؿ
العربية كممثمييا الرسميف كمؤسساتيا في العالـ أجمع" (شييب2002 ،ـ) كتختار األجيزة األمنية

الصييكنية العامميف معيا مف أصحاب النفكس الضعيفة كمف عندىـ قابمية لمعمؿ معيـ ،كحتى
استغبلؿ حاجات الناس مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات التي تصب كتساىـ في الحفاظ عمى

أمنيا.
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المبحث األول

دوافع وأسباب السقوط
ييعد االبتكار عنص انر حاسمان في كسب الحركب كمنيا الحركب االستخبارية كيعممنا التاريخ
دركسان كثيرة عف التجسس (أبكبكر ،كسالـ1989 ،ـ) ،كحتى تنجح عممية التجسس ،ال بد مف
كجكد أشخاص عندىـ الدافعية ،ككجكد أرضية خصبة لدييـ لكي يتـ تجنيدىـ " ،كىناؾ دكافع

ذاتية تدعميا دكافع أخرل خارجية كعكامؿ ضاغطة كأخرل مييأة كانت سببان كاضحان في االنزالؽ
إلى العمالة كالتي شكمت في مجمميا كاقعان سيككلكجيان نفذت منو أجيزة مخابرات العدك مف خبلؿ
جمع معمكمات حكؿ طبيعة الشخص المستيدؼ كصفاتو كآرائو كردكد أفعالو كطمكحاتو،

كالمشاكؿ التي يعاني منيا ،كلقد تـ استغبلؿ حالة العميؿ كنقاط ضعفو التي يعاني منيا

كاستثمار ذلؾ في عممية إسقاطو" ( نشرة خاصة ،دراسة عف ظاىرة العمبلء2012 ،ـ).

إف المعمكمات المتكفرة عف العكامؿ كالدكافع التي ساىمت في قبكؿ الضحية لبلرتباط

كالعمالة ال يمكف معرفتيا بشكؿ دقيؽ؛ فمف الصعب معرفة ما يدكر في رأس الضحية عندما

استجاب كخضع ألف يككف عميبلن ،كما إف العكامؿ كاألسباب التي تساىـ كتؤثر في ذلؾ ىي
خميط مف تفاعؿ العكامؿ الذاتية مع العكامؿ البيئية  ،حيث أف االنحراؼ في المكقؼ اآلني ىك

نتاج ذلؾ الخميط المتراكـ مف ىذه العكامؿ عبر رحمة حياة الفرد الممتدة منذ لحظة الميبلد حتى
الممات ،كمف الكاضح أنو ليس ىناؾ عامؿ كاحد يدفع لبلنحراؼ كالسقكط كالتعامؿ مع األعداء

(نشرة خاصة ،التجنيد آليات العرض ككسائؿ الضغط2012 ،ـ) ،كسنحاكؿ في ىذا المبحث

التعرؼ إلى دكافع كأسباب السقكط.
أوالً :تعريف الدافع:

ىي األسباب كالمؤثرات الداخمية التي تييئ نفسية المرشح لمتجنيد لقبكؿ التجنيد رغبة منو

في إشباع بعض رغباتو( ،دراسة أمنية خاصة ،كسائؿ كأساليب المخابرات اإلسرائيمية في تجنيد

كتشغيؿ العمبلء2011 ،ـ) ،كيمكف اعتبارىا "أنيا كسائؿ اإلسقاط أك الثغرة التي تستخدميا

المخابرات اإلسرائيمية في النفاذ إلى نفسية المستيدؼ بالتجنيد" (نشرة خاصة ،التجنيد آليات

العرض ككسائؿ الضغط2012 ،ـ) ،كيمكف تعريفيا مف كجو نظر الباحث بأنيا األرضية
المكجكدة كالمتكفرة عند شخص ضعيؼ النفس ،تـ استغبلليا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ كمصالح

مشتركة بيف المستغؿ كالمستيدؼ.
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ثانياً :الدوافع الرئيسية لمسقوط (مكقع المجد األمني ،كتقرير أمني خاص ،بعنكاف العمبلء في
غزة ظاىرة أصابتيا التغير2009 ،ـ):

 .1االستعدادية "الكامنة" :كىي عكامؿ ذاتية مرتبطة بخمفية الفرد كسماتو الشخصية كنشأتو
كعبلقتو بكالديو كأقرانو كمحيطو ،كتتمثؿ في سماتو الشخصية التي يمتاز كيتصؼ بيا

الفرد مف حب لمظيكر كالكره كالحقد كالجشع كالطمع كضعؼ الشخصية كغير ذلؾ.

"المعززة" :كىي العكامؿ البيئية كىي مكجكدة في كسط كبيئة الفرد كتؤثر فيو مثؿ
 .2المييئة ُ
الظركؼ المادية كاألسرية كمعاممة العائمة لمفرد كما ييعايشو الفرد مف متغيرات أسرية كقيـ
كأخبلقيات اجتماعية مشكشة كدخيمة كظركؼ اقتصادية صعبة ككذلؾ بيئتو التنظيمية

كالتي تؤثر عمى سمكؾ الفرد كتكجياتو.

 .3الضاغطة المعجمة :كىي ضغكط مزمنة يتعرض ليا الفرد كتتفاعؿ مع صفاتو كسماتو
الداخمية كالشخصية مف مثؿ األمراض المزمنة ،كتتمثؿ بالمكاقؼ الضاغطة التي يعاني منيا
الفرد كالتي البد مف تكفر عدة شركط ليا حتى تككف فاعمة كمؤثرة مثؿ المكاقؼ المعجمة التي

يظير فييا دكر المخابرات مع كجكد الدافع النفسي لدل الفرد المستيدؼ.
ثالثاً :دوافع السقوط:

تتأثر الدكافع بمحددات مختمفة كمتباينة منيا العمر ،كالخبرة ،كالتجربة ،كالسكف ،كالمستكل

التعميمي كالثقافي ،كالكضع االجتماعي كالمادم كالتنظيمي كغيرىا ،كجميعيا ليا دكر ميـ في

عممية التجنيد ،كيمكف لنا تقسيـ الدكافع إلى قسميف كما يمي (دراسة أمنية خاصة ،دراسة

إحصائية تحميمية لمعمبلء المعتقميف خبلؿ عاـ 2010ـ2011 ،ـ):

 .1دوافع داخمية:

كتكمف في طبيعة شخصية العميؿ ،كثقافتو ،كتككينو األسرم ،كحجـ مشاركتو في المجتمع.

أ .دافع اإلغراء واالبتزاز والحاجة المالية المادية :إف الماؿ دافع ميـ مف دكافع االرتباط

كالسقكط في أحضاف االحتبلؿ ،كاف نسبة كبيرة ممف سقطكا كاف الدافع األساسي الرتباطيـ

دافعان ماليان كىك دافع يأتي مف خارج الذات كمف داخميا كىك ما استدعى التنكيع في األساليب
التي استخدمتيا المخابرات ما بيف اإلغراء أك االبتزاز المالي حسب الحالة المصنفة كذلؾ

الدافع يعتبر مف أجدل كأقكل األساليب التي استخدمتيا أجيزة مخابرات العدك مع معظـ

الحاالت المستيدفة نظ انر لكجكد بيئات مييأة مف ظركؼ اقتصادية كمعيشية صعبة التي يمر
بيا الشخص المستيدؼ ،كمف ناحية أخرل نجد أف الدافع المالي قد يككف نابع عف حالة
الحرماف كالفقر كالكضع المعيشي المأساكم الذم يكابده الشخص كيعاني منو كما يترتب عنو
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مف ضغكطات اجتماعية كعاطفية كنفسية تـ استغبلليا كتكظيفيا مف قبؿ المخابرات مستخدمة

أساليب اإلغراء كاالبتزاز كالمساكمة رغبة في تجنيده مستغمة كاقعو البيئي كالمعيشي كالنفسي.

كنذكر ىنا قصة أحد العمبلء كالذم كاف مشردان في الشكارع كمطركدان مف أىمو كال مبلذ

لو كال عمؿ فاتصؿ بو ضابط المخابرات كعرض عميو االرتباط كاعدان إياه بالمساعدة ماليان في
االستقرار كالعمؿ كالزكاج ،كبالفعؿ عندما كافؽ عمى االرتباط أرسؿ لو الضابط أمكاالن الستئجار

منزؿ كشراء أثاث بسيط( .نشرة أمنية ،التجنيد آليات العرض ككسائؿ الضغط2012 ،ـ ،كدراسة

أمنية خاصة ،دراسة العمبلء2011 ،ـ).

كمف خبلؿ المقاببلت مع العمبلء يتضح لنا بأف ما يزيد عف ثيمث العينة كاف الكضع
االقتصادم ليـ جيد كلكف يككف ارتباطيـ نتيجة المصمحة مع العدك لمحصكؿ عمى تصريح أك
لنقؿ تجارة مف الداخؿ ،ككاف ما يزيد عف نصؼ العينة الكضع االقتصادم ضعيؼ كذلؾ أحد

األسباب التي دفعت العمبلء لبلرتباط ،كما يتضح لنا بأف الكضع االقتصادم كاف سببان في

التجنيد حيث أف ما يزيد عف ثيمثي العينة كاف الكضع االقتصادم سببان في التجنيد كيرجع ذلؾ
في رأم الباحث تركيز المخابرات في تجنيد أصحاب الدخؿ المحدكد أك المنعدـ ،كيعد ذلؾ
بسبب احتياج ىذه الفئة إلى الماؿ لتمبية حاجات كمتطمبات الحياة (راجع ممحؽ رقـ .)9

ب .الدوافع االنتقامية :تعد محاكلة االنتقاـ كالثأر لمنفس مف الدكافع الجديدة التي ساىمت في

تشكيؿ شخصية ارتضت لنفسيا العمالة كىي مف الدكافع المستجدة التي تـ اكتشافيا عبر

التحقيقات كىي نابعة عف المشاعر التي تكلدت لدل البعض جراء بعض المتغيرات التي

طرأت عمى الساحة الفمسطينية نذكر منيا (دراسة أمنية خاصة ،دراسة إحصائية تحميمية

لمعمبلء المعتقميف خبلؿ عاـ 2010ـ2011 ،ـ):

 تغير المشيد السياسي الفمسطيني كسقكط الحزب الحاكـ الذم استكلى عمى السمطة كامتمكياسنيف طكيمة كفجأة فقد أكلئؾ المتحكمكف كالمتسمطكف امتيازاتيـ كأحبلميـ كطمكحاتيـ.

 -الحسـ العسكرم كالقضاء عمى األجيزة األمنية السابقة كما تمخض عنو مف تغيرات

سياسية كاجتماعية كنفسية مست العديد مف رجاالت تمؾ األجيزة فمنيـ مف فقد سمطانو

كىيبتو كمركزه كمكانتو االجتماعية ،كغيرىـ ممف ىربكا كغادركا غزة خكفان مف المبلحقة
كالمحاسبة القانكنية عمى جرائميـ ،كبعض أكلئؾ الذيف يرغبكف في االستمرار في الظيكر

بنفس نمط الحياة بعد فقداف امتيازاتيـ ك كذلؾ المكتكركف الذيف فقدكا إخكتيـ كأصدقاءىـ
كأقاربيـ قتمى في معترؾ الصراع الداخمي كما ترتب عنو مف مشاعر كدكافع انتقامية.
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 الذيف أعدـ مقربكف ليـ كأزكاجيـ ،أبنائيـ ،آبائيـ لخيانتيـ كذلؾ ما قامت بو التنظيماتالفمسطينية في االنتفاضة األكلى كالثانية كإجراء عقابي تحتـ اتخاذه بحؽ مف تكرط في

العمالة ككقؼ ضد أبناء شعبو أك مف تـ تصفيتو عف طريؽ الخطأ كعدـ كفاية األدلة

نتيجة الضغكط األمنية كالميدانية.

 الذيف تـ اإلساءة إلييـ نتيجة تجاكزات مف قبؿ األجيزة األمنية السابقة كالحالية أكتعرضكا لعقاب تنظيمي أك تـ تنحيتيـ عف مراكزىـ كمكاقعيـ التنظيمية كقد استخدمت

المخابرات (اإلسرائيمية) أساليب متعددة معيـ مف بينيا أسمكب الخداع كالتضميؿ
كاالستدراج كمفاىيـ المصالح المشتركة كاإلقناع بمسميات عدك مشترؾ كحقد عمى

المقاكمة كالمصمحة العميا كالمشتركة كحماية األبرياء كغيرىا مف العناكيف كالبلفتات.

 أبناء التنظيمات كعناصر المقاكمة الذيف تـ عقابيـ في تنظيماتيـ سكاء بالفصؿ أكالتجميد دكف السماع إلييـ كاعطاؤىـ فرص التبرير ،ككذلؾ المتضرريف مف المعالجات
الحككمية لبعض الممفات مثؿ حالة جمجمت كمسجد ابف تيمية كما سبقيا مف أحداث
بعض العائبلت الراعية لمفمتاف األمني.

 تجدر اإلشارة إلى قصة ارتباط اثنيف مف العمبلء كالذيف استخدـ معيما الضابط مفاىيـالمصالح المشتركة أك العدك المشترؾ كيقصد حركة – حماس  ،-حيث أنيما مف

قيادات السمطة كحركة – فتح  -في منطقتيـ ككاف ارتباطيـ لبلنتقاـ مف حركة –

حماس ( -نشرة أمنية ،التجنيد آليات العرض ككسائؿ الضغط2012 ،ـ).

مف خبلؿ المقاببلت مع العمبلء تبيف كجكد ما يقؿ عف يعشر أفراد العينة كاف دافعة
االنتقاـ لكالده الذم قتؿ بتيمة العمالة في االنتفاضة األكلى ( راجع ممحؽ رقـ .)10
ج .دافع الجيل وحب الفضول والمغامرة و تحقيق الطموحات الشخصية (دراسة أمنية خاصة،
دراسة إحصائية تحميمية لمعمبلء المعتقميف خبلؿ عاـ 2010ـ2011 ،ـ):

يعتبر ىذا الدافع مف الدكافع النفسية المستجدة كالخطيرة كالتي عبر عنيا بعض العمبلء الذيف تـ
إلقاء القبض عمييـ كأفصحكا عنيا أال كىي دافع الجيؿ ك حب الفضكؿ مع عدـ إغفاؿ كجكد
نسبة مف أصحاب دكافع تحقيؽ الطمكحات الشخصية كالبحث عف تحقيؽ الذات بكؿ الكسائؿ

كبغض النظر عف المقابؿ كالثمف.
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مالمح الجيل:
 )1سكء الفيـ كالتقدير في حساب التكاليؼ كالمدخبلت فيك يرل بأنو يحصؿ عمى مدخبلت كبيرة
مقابؿ مخرجات كتكاليؼ مف كجية نظره بسيطة "كجمع معمكمات ..كتنفيذ ميمات."..

 )2جيؿ البعض بالحكـ الشرعي في جريمة الخيانة العظمى المتمثمة بالتعامؿ مع المخابرات
(اإلسرائيمية) كقمة درايتيـ بتفصيبلتو.

 )3الجيؿ باألساليب التي تستخدميا المخابرات كما يمكف استخدامو فعبلن منيا،إضافة إلى ضحالة
المعرفة بفمسفة المكاجية كأساليب الكقاية مف الكقكع في حبائميـ كخداعيـ كتضميميـ.

أما حب الفضول والمغامرة:

استجابات أصحاب المغامرة كحب االستطبلع لخكض تجربة مع المخابرات (اإلسرائيمية) رغبة

منيـ في المخاطرة كالتذاكي عمى المخابرات كاعتقادنا منيـ في إمكانية االنفكاؾ مف قبضتيـ متى

شاءكا ،ككذلؾ رغبة منيـ في تحقيؽ غاية لدييـ كخكض غمار مجيكؿ لـ يككنكا يعرفكف عنو إال

القميؿ في مكاجية ضابط مخابرات ينتظرىـ بخبرات تراكمية في العمؿ األمني االستخبارم كاستخداـ
أساليب التضميؿ كالخداع التي غابت عف أذىانيـ مما أكقعيـ في شباؾ كحبائؿ المخابرات.

كنذكر في ذلؾ السياؽ قصة ارتباط أحد العمبلء حيث عرض عميو عميؿ ىارب االرتباط

فحاكؿ تقدير الكضع ككجد أنو يمكنو االستفادة مف العرض كعندما اتصؿ بو الضابط ليأخذ منو
الرد قاؿ لو العميؿ ىؿ أستطيع أف أفؾ ارتباطي كقت ما أشاء فرد عميو الضابط حرفيا (بأف ىذا
باص كماشي بحمؿ ركاب كينزؿ ركاب) فاقتنع العميؿ كاخطأ في تقدير إمكانيات المخابرات

كبقي مرتبطان حتى اعتقالو( .دراسة أمنية خاصة ،دراسة العمبلء2011 ،ـ).

مف خبلؿ نتائج الدراسة تبيف أف ىناؾ أقؿ مف يعشر أفراد العينة كاف دافعة حب المغامرة
كالفضكؿ (راجع ممحؽ رقـ .)10
 .2دوافع خارجية:

كتنبع مف مدل تأثره بالبيئة المحيطة عبلقاتو ،التفكيؾ األسرم ،تأثير الرأم العاـ السمبي،
كتأثير المخابرات بعدة كسائؿ كمنيا التيديد كالتخكيؼ كتبسيط أمر العمالة كغيرىا.
كىناؾ دكافع أخرل استغمتيا المخابرات اإلسرائيمية لممساعدة في إنجاح عممية التجنيد،
كبالمجمؿ فاف المخابرات (اإلسرائيمية) استخدمت اإلغراء سكاء المادم أك عبر تقديـ خدمات
كتبادؿ كارتباط المصالح كاستخدمت التيديد كاالبتزاز المحض كمزجت بيف الكسيمتيف في سبيؿ
تحقيؽ ىدفيا بإسقاط المستيدؼ بأم شكؿ مف األشكاؿ ،كال نستطيع إغفاؿ أف ىناؾ دكافع
جمبت الضحية إلى المخابرات مثؿ دافع المغامرة كحب الفضكؿ (نشرة خاصة ،التجنيد آليات
العرض ككسائؿ الضغط2012 ،ـ).
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أ .دافع الخوف:

كما أف ىناؾ عددان مف العمبلء تـ تجنيدىـ مف خبلؿ التيديد بالقتؿ كاالبتزاز كالمساكمة

عمى حياتيـ كاستغبلؿ دافع الخكؼ لدييـ مف خبلؿ اتصاؿ ىاتفي عمى جكاالتيـ فخضعكا

لبلبتزاز كالتيديد ظنان منيـ النجاة بأركاحيـ ،كفي العادة تمجأ المخابرات إلى اإلغراء الممزكج
بالتيديد المغمؼ بحرص الضابط عمى مصمحة العميؿ بدالن مف التيديد المباشر ككسيمة مف
كسائؿ التجنيد أك الضغط عمى العمبلء لتركيضيـ كاحكاـ السيطرة عمييـ ،كمف العمبلء مف
تعرض لمتيديد المباشر كأسمكب مف أساليب التجنيد كالتحكـ ،حيث كاف التيديد يتراكح ما بيف

(قصؼ المنزؿ ،قصؼ أخ مجاىد لمعميؿ ،قتؿ العميؿ نفسو ،إيقاؼ تصريح كمصالح
العميؿ )...فكانت استجابتيـ نحك تمؾ المكاقؼ كاألساليب ىي المكافقة عمى العمالة مقابؿ

اإلبقاء عمى حياتيـ ،كتجدر اإلشارة إلى قصة ارتباط أحد العمبلء كالذم ىدده الضابط بأف يتـ

قصؼ منزليـ كقتؿ أخيو الذم كاف نشيطان في سرايا القدس مما دفع العميؿ لبلرتباط خكفان عمى

حياة أخيو (نشرة أمنية ،التجنيد آليات العرض ككسائؿ الضغط2012 ،ـ).

فقد اتضح لنا مف خبلؿ المقاببلت مع العمبلء كجكد ما يقارب نصؼ أفراد العينة دافعيـ

الخكؼ (راجع ممحؽ رقـ .)10
ب .دافع استغالل الحاجة الممحة:

يعتبر دافع الحاجة الممحة أحد أىـ الدكافع التي ساىمت في عممية اإلسقاط كالسقكط

األمني كالتي شكمت مدخبلن تـ استغبللو بشكؿ قكم مف قبؿ المخابرات ،كالذم تـ استثماره

كاستغبللو كتكظيفو بأشكاؿ مختمفة مف ابتزاز كمساكمة خاصة عبر المعابر الحدكدية كعمى كجو

التحديد معبر إيرز كمف بيف تمؾ الحاجات الممحة:

 )1تجدر اإلشارة إلى قصة ارتباط أحد العمبلء حيث ذىب إلى معبر إيرز لمتكجو إلى
الداخؿ لعبلج ابنتو كىناؾ عرض عميو الضابط االرتباط كلكنو رفض كعندما دخمت
ابنتو غرفة العمميات في مستشفى تؿ ىاشكمير حضر إليو الضابط في المستشفى ككرر

عميو عرض االرتباط كىدده بإخراج ابنتو مف غرفة العمميات إذا لـ يستجب لؤلمر

كبالفعؿ كافؽ عمى االرتباط( .دراسة أمنية خاصة ،العمبلء2010 ،ـ).

 )2تصاريح الدخكؿ ألراضي اؿ 48بغرض التجارة حيث تستثمر المخابرات سيطرتيا كسطكتيا
كذلؾ بإلحاؽ خسارة كبيرة بتجارة طاؿ انتظارىا عمى المعابر كالمكانئ البرية كالبحرية عبر

حجزىا أك تأخيرىا أك إعاقة دخكليا لتبدأ عممية المساكمة كاالبتزاز كما كينسحب ذلؾ عمى مف
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لديو رغبة في السفر بغرض التعميـ أك استكمالو في الخارج أك مف لديو رغبة في زيارة أقارب

لو في الضفة الغربية أك القدس أك األراضي المحتمة عاـ الثمانية كاألربعيف.

 )3التحكيبلت العبلجية إلى المستشفيات اإلسرائيمية لتمقي العبلج كخاصة األمراض التي
يصعب عبلجيا في المستشفيات المحمية أك الحاالت التي لـ يكف ىناؾ فرصة أك رغبة لدل

البعض منيـ لمسفر لتمقي العبلج البلزـ في مستشفيات الدكؿ المجاكرة العربية أك األجنبية.
ج .دافع العاطفة:

استغمت المخابرات اإلسرائيمية دافع العاطفة كجعمتو دافع مف دكافع اإلسقاط ،ككاف ارتباط

بعض العمبلء بدافع العاطفة حيث تمثؿ المخابرات السمكؾ األبكم ،كقد أظيرت المخابرات قدرة
عمى نسج عبلقات انسجاـ كصداقة كمحبة مع الشخص المستيدؼ مف خبلؿ التضميؿ كالخداع،

كفي حالة أحد العمبلء الضحية كانت االبف مف خبلؿ حمقة الكصؿ المشئكمة بأبيو العميؿ

اليا رب الذم استغؿ العاطفة األبكية في إسقاط ابنو كالذم فتح لضابط المخابرات الطريؽ

لخداعو كاصطياده عميبلن ،األب يعمـ أف تمؾ الدائرة مغمقة كلف تشكؿ خط انر أمنيان عميو بؿ يعمـ
أنيا ستسيؿ المياـ كاألدكار تحت غطاء عائمي ال يثير شبية أمنية بؿ يفسح المجاؿ لمتغطية

األمنية عمى المياـ كالتكميفات كتبادؿ األدكار ،كذلؾ الفعؿ يحمؿ في طياتو تجنيدان غير مباشر
حسب تقدير األب كفي ق اررة نفسو ىك يعمـ أنو قدـ ابنو لممخابرات كيعمـ أف األمكر ستؤكؿ إلى
العمالة كمنيـ مف قدـ زكجتو أك أمو أك أخيو كصديقو عمى نفس الشاكمة مف حيث الدافع الذم

تـ تسخيره مف قبؿ بعض العمبلء (دراسة أمنية خاصة ،دراسة العمبلء2011 ،ـ).

كتذكر العميمة قصة ارتباطيا كالتي تمت بإشراؼ مف كالدتيا كالتي ميدت لمقاء ابنتيا مع

ضابط المخابرات في أحد فنادؽ الداخؿ كذلؾ خبلؿ زيارة العميمة الميا في الداخؿ المحتؿ.

ككذلؾ قصة ارتباط أحد العمبلء كالذم ارتبط عف طريؽ كالده العميؿ بيدؼ مساعدتو في

أعمالو التجسسية خاصة كأ ف كالده قد بدأ يتقدـ بو العمر كبدأ نشاطو باالنخفاض( .دراسة أمنية
خاصة ،دراسة عف ظاىرة العمبلء2012 ،ـ).

كتستخدـ المخابرات أيضا الدافع العاطفي عبر نسج عبلقات الحب كالغراـ بيف الضحية

المستيدؼ كمجندة مف المخابرات (اإلسرائيمية) ميمتيا االتصاؿ عمى المستيدؼ كنسج عبلقات تصؿ
لحد األحاديث اإلباحية أك عرض الزكاج أحيانا كذلؾ حسب ثقافة المستيدؼ ،كمف خبلؿ الحديث

تتعرؼ عمى نقاط ضعفو كتنقميا لمضابط المسئكؿ كالذم يبدأ بإعداد خطة مشتركة مع المجندة إلسقاط
المستيدؼ عبر تحقيؽ حاجاتو الممحة ،مع العمـ أف كافة االتصاالت الحاصمة بيف الشخص

المستيدؼ كفتاة المخابرات تككف مسجمة كيمكف استغبلليا في الضغط كابتزاز الشخص المستيدؼ.
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كذلؾ يمعب ضابط المخابرات في بعض األحياف دكر األب الحاني كالصديؽ الحميـ

لمشاب المستيدؼ كخاصة إذا كاف الضحية فقير العاطفة ال يجد مف يسمعو كبلـ العطؼ

كالمكدة مف أىمو كأقاربو كىك ما حدث مع أحد العمبلء كالذم كاف يعاني مف مشاكؿ مع عائمتو
كخاصة مع كالده ككاف الضابط يمبل لو الفراغ العاطفي الناتج عف تمؾ المشاكؿ كيرشده إلى

إجراءات لحؿ إشكالياتو( .نشرة أمنية ،التجنيد آليات العرض ككسائؿ الضغط2012 ،ـ).

مف خػبلؿ نتػائج الد ارسػة يتضػح بػأف ىنػاؾ أفػرادان يحممػكف دافعػيف لبلرتبػاط ،مػنيـ مػف يحمػؿ دافػع
الماؿ كالحقد عمى الحركة معان ،أك الماؿ كاالبتزاز ،كمنيـ مف يحمؿ ثبلث دكافع معػان أك أكثػر ،كأف

ما يزيد عف ثيمثي العينة كاف الدافع مػف كراء ارتبػاطيـ ىػك دافػع مػالي كيرجػع ذلػؾ فػي رأم الباحـث

إلى حاجة بعضيـ لدفع تكاليؼ العبلج ألحد أفراد األسرة ،كحاجة بعضيـ لتحسيف الكضع السػكني
أك لػػدفع اإليجػػار كت ػراكـ الػػديكف عمػػى الكثيػػر مػػف عمػػبلء العينػػة ،كحاجػػة بعضػػيـ لتحسػػيف كضػػعو

المالي كحاجة بعضيـ لمزكاج كالطمع لزيػادة ثركتػو الماليػة ،كسػكء الكضػع االقتصػادم الػذم يعيشػو
أىالي غزة ،كنستطيع مػف خػبلؿ ذلػؾ بػأف الػدافع المػالي دافػع ميػـ لبلرتبػاط كلكػف لػيس ىػك السػبب

الغالب لمف يتـ كقكعيـ في حباؿ المخابرات ألف منيـ مف يحمؿ أكثر مف دافع.

ثػػـ تػػبله االبت ػزاز كاالسػػتدراج كالتيدي ػد بمػػا يزيػػد عػػف ثيمثػػي العينػػة كقػػد يرجػػع فػػي اعتقػػاد الباحـــث إلػػى

االسػػتدراج مػػف خػػبلؿ االتصػػاالت كخاصػػة عبػػر إنشػػاء عبلقػػة غراميػػة مػػع فتػػاة كتسػػجيؿ المكالمػػات
كالتيديد بيا ،كاالبتزاز كالمساكمة عمى اإلفػراج أك التيديػد بفضػحو بمكضػكع معػيف كالتيديػد ىػك تيديػد

الشػػخص المسػػتيدؼ لمتجنيػػد السػػتيداؼ أحػػد أقاربػػو كاغتيالػػو أك تيديػػده بمنعػػو مػػف السػػفر أك بقصػػؼ
منزلػػو ،أك يمنػػع دخػػكؿ أحػػد أف ػراد أس ػرتو إلػػى (إس ػرائيؿ) لمعػػبلج ،كضػػعؼ الشخصػػية ،كانعػػداـ الثقػػة
بالذات.

كىنػا تجػدر اإلشػػارة لكجػكب أخػػذ عػامميف أساسػػيف فػي عػيف االعتبػػار فػي تقػػديـ التكصػيات كىمػػا:
الماؿ ،كالتيديد كاالبتزاز ،فمف الميـ تسميط الضكء عمييما كتكعية الجميكر حتى ال يقعكا فريسػة

لبلحتبلؿ (اإلسرائيمي) ،كما يجب أف يأخذ القضاء ذلؾ األمر في عيف االعتبار.

كما بينت الدراسة بأف يربع العينة كاف ىدفيـ الحصكؿ عمى االمتيازات ،كما يقارب يربع العينة
كانت البيئة السيئة كالتفكؾ األسرم ىك السبب ،كأقؿ مف يعشر العينة كاف الدافع ىك الحقد
عمى حماس ك كذلؾ السقكط األخبلقي ،ك مثمو حب المغامرة األمنية (راجع ممحؽ رقـ .)10
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رابعاً :أسباب السقوط:

يكجد ىناؾ العديد مف الدكافع كاألسباب التي تككف قاعدة لسقكط الشخص مع االحتبلؿ

كىي كما يمي( .تقرير أمني خاص ،المرأة الفمسطينية كشباؾ المخابرات2009 ،ـ؛ ك دراسة
أمنية خاصة ،دراسة في طرائؽ تجنيد العمبلء2009 ،ـ):

 )1التفكؾ األسرم كفسادىا كانحبلليا األخبلقي ،كالتي قد ال ينجك مف اإلصابة بيا أم فرد
مف أفرادىا بما فييـ المرأة.

 )2ضعؼ الكازع الديني.

 )3شعكر الشاب أك الفتاة بالظمـ كالقير مف األىؿ ،أك التعرض لظرؼ نتج عنو دمار
كانييار في حياتو الخاصة ،كاستغمتو المخابرات.

 )4الزكاج مف عميؿ مستتر أك كقع بالعمالة بعد الزكاج.
 )5الصداقات كالعبلقات العابرة.

 )6ضعؼ الشعكر باالنتماء الكطني.

 )7انعداـ الثقة بالذات كضعؼ مستكل الثقافة ،كخاصة الثقافة األمنية.
الس ٌذج
 )8استجابة الكثير مف العمبلء ألكاذيب المخابرات كحيميـ كخداعيـ كغالبان ما يقع ٌ
مف الناس بيذه المصيدة.

 )9عدـ كجكد رادع عقابي حقيقي كمممكس ليؤالء العمبلء بالرغـ مف اعتقاؿ العديد منيـ
كاحالتيـ لمقضاء كصدكر أحكاـ بحقيـ منيا اإلعداـ كاعداـ البعض إال أف ىذه
الخطكات كحدىا ال تكفي فضبل عف أف البطء في التنفيذ يضعؼ مف أثرىا المعالج.

 )10كجكد كاقع احتبللي يبذؿ جيكدان ضخمة كبشكؿ دؤكب كدكف تكقؼ ،مستخدمان سطكتو
كجبركتو ككؿ الكسائؿ مف أجؿ خدمة أىدافو كمخططاتو التكسعية كالمحافظة عمى

كجكده الغاشـ عمى ىذه األرض المباركة.

 )11االنقساـ الفمسطيني كحالة االقتتاؿ كالتناقض كالصراعات ضاعؼ مف حالة الفرقة

كالتباعد داخؿ المجتمع الفمسطيني كأثرت عمى النسيج االجتماعي كعمى الحالة النفسية
كشكمت حالة مف االحتقاف كالتعصب النفسي كالكجداني كىذه بيئة خصبة لعمؿ

مخابرات العدك.

 )12الحصار المفركض عمى قطاع غزة كاألكضاع االقتصادية كالمعيشية السيئة كقمة
الحصكؿ عمى فرصة عمؿ مما ساىـ في ازدياد نسبة البطالة بشكؿ كبير بيف فئات

المجتمع المختمفة كالتي ساىمت في حدكث مشاكؿ أسرية كنفسية كمعيشية كصحية.
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 )13فقداف المناعة كالحصانة التربكية كالفكرية كاألمنية مف قبؿ شرائح المجتمع كالتي
تتعرض لبلبتزاز كالمساكمة ،فتجد نفسيا متكرطة بالعمالة ،حيث يقدـ مصمحتو

الشخصية عمى مصمحة الكطف كالشعب.

مف خبلؿ نتائج الدراسة يتضح لنا بأف الممتزميف كغير الممتزميف دينيان بمغ ما يزيد عف ثيمث
أفراد العينة لكؿ منيـ كذلؾ يؤشر بأف االلت ازـ الديني ليس كفيبل لكحده بأف يككف كاقيان مف كقكع
الشخص في أشراؾ كحبائؿ المخابرات الصييكنية ،كما يدلؿ بأف المخابرات الصييكنية تحاكؿ

تجنيد جميع األطراؼ.

كيمكف لمباحث تفسير تجنيد المخابرات (اإلسرائيمية) لمممتزميف دينيان لكجكد خمؿ في األسمكب

التربكم لمفرد كقمة الكعي في األمكر الشرعية ،كتحقيؽ بعض المصالح الشخصية مف خبلؿ

االرتباط ،كالشخص الممتزـ يككف بعيدان عف الشبيات كفي الغالب يككف مقربان مف التنظيمات
اإلسبلمية كيسيؿ عميو اختراقيا ،كتبيف مف خبلؿ المقاببلت أف ضابط المخابرات مف يقكـ

بتكجيو العمبلء لدخكؿ التنظيمات اإلسبلمية ،كلكجكد أشخاص متكفر عندىـ دكافع االرتباط

بغض النظر عف االلتزاـ أك البعد الديني( .راجع ممحؽ رقـ )11

كما بينت الدراسة بأف ما يزيد عف ثيمثي العينة ىـ مف أصحاب األخبلؽ الجيدة كذلؾ
يؤشر بأف المخابرات الصييكنية تحاكؿ أف تجند أشخاصان مقبكليف اجتماعيان كبعيديف عف

الشبيات األخبلقية ،بعكس ما كاف التجنيد سابقان في انتفاضة 1987ـ حيث كاف التجنيد مف
غالبية أصحاب األخبلؽ السيئة كأصحاب السكابؽ الجنائية كمتعاطي المخدرات ،كمف خبلؿ

نتائج الدراسة يتضح أف المخابرات (اإلسرائيمية) أصبحت تختار في عمميات التجنيد األشخاص

المقبكليف في الكسط االجتماعي كالغير منبكذيف حتي يتسنى لضابط المخابرات التغمغؿ بيف

أطياؼ المجتمع ككؿ ،حيث أف ما يقارب مف كامؿ أفراد العينة ليس ليـ سكابؽ جنائية( .راجع
ممحؽ رقـ )8

كمػ ػػا بينػ ػػت الد ارسػ ػػة أف أكثػ ػػر مػ ػػف نصػ ػػؼ العينػ ػػة لػ ػػـ يػ ػػتـ اعتقػ ػػاليـ ال عمػ ػػى خمفيػ ػػة سياسػ ػػية أك
جنائيػ ػ ػػة كذلػ ػ ػػؾ قػ ػ ػػد يؤشػ ػ ػػر بػ ػ ػػأف المخػ ػ ػػابرات (اإلس ػ ػ ػرائيمية) تعتمػ ػ ػػد عمػ ػ ػػى أشػ ػ ػػخاص لػ ػ ػػـ يكػ ػ ػػف عمػ ػ ػػييـ

شػ ػػبيات جنائيػ ػػة كيككنػ ػػكف مقب ػ ػكليف فػ ػػي المجتمػ ػػع ،كأيضػ ػػا ليس ػ ػكا مػ ػػف أصػ ػػحاب لػ ػػكف سياسػ ػػي معػ ػػيف
حت ػ ػػى يتعامػػ ػػؿ معيػػ ػػـ جميػػ ػػع أطيػػ ػػاؼ المجتمػػ ػػع بن ػ ػػكع مػػ ػػف الحري ػ ػػة ،كس ػ ػػيكلة ف ػ ػػي نس ػ ػػج عبلقػػ ػػات،
كذل ػػؾ ق ػػد يؤش ػػر ب ػػأنيـ ك ػػانكا بعيػ ػديف ع ػػف الض ػػغط المباش ػػر ،كذل ػػؾ ي ػػدلؿ عم ػػى أن ػػو ق ػػد ت ػػكفر
لدييـ دكافع ذاتية لمتجنيد كاالرتباط (راجع ممحؽ رقـ .)8
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كيتبيف لنا مما سبؽ أف المخابرات تعتمد في تجنيدىا عمى أشخاص بعيديف عف الشبيات،

كلـ يسبؽ ليـ أف تـ اعتقاليـ عمى أم خمفية ،كبالتالي فيي تحرص عمى تجنيد أشخاص مف
أصحاب السمعة الجيدة.

كلكف ذلؾ ال يمنع أف تجند مف تجد لديو القدرة كالكفاءة عمى استخداـ أساليب اإلخفاء

كالتمكيو مف المشبكىيف بقضايا سياسية أك جنائية.

ويرى الباحث أف كثي انر مف المكاطنيف الذيف تكافرت فييـ دكافع التجنيد كيقعكف في دائرة

االستيداؼ (اإلسرائيمي) لـ يتـ تجنيدىـ بعد ألسباب كثيرة ،أىميا أف أساليب الضغط كاإلسقاط
التي كانت تمتمكيا (إسرائيؿ) قد تحجمت إلى حد كبير ،كلكف كبكؿ تأكيد فإف األخيرة لف تقؼ
مكتكفة األيدم ،كلف تعجز الحيمة ،كما داـ صانع القرار الفمسطيني في غزة يدرؾ ذلؾ فعميو

االنتباه لخطكرة ما تقكـ بو (إسرائيؿ) .
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المبحث الثاني

أساليب ووسائل اإلسقاط األمني
إنيا حرب ضركس تشنيا المخابرات (اإلسرائيمية) عمى المجتمع الفمسطيني ككؿ كعمى

قطاع غزة بشكؿ خاص إلسقاط كتجنيد ما يمكف إسقاطو ،فيي تسعى إلسقاط المجتمع ليس
أمنيان فقط بؿ عمى جميع المستكيات الفكرية كالثقافية كاالجتماعية كاألخبلقية كالنفسية كغير
ً
تستثف في عمميا األمني كاالستخبارم أحدان فالنساء مستيدفات كما الرجاؿ ،كاستغبلؿ
ذلؾ ،كلـ
المرأة في ذلؾ الجانب يعتبر سبلحان ثمينان بأيدم المخابرات لما تتمتع بو مف صفات خاصة،
كذلؾ طمعان منيا في السيطرة عمى الشعب الفمسطيني ،محاكلة قدر اإلمكاف إحباط جميع

الخطكات التي يتخذىا المثقفكف كالمقاكمكف في التحرر مف سيطرة االحتبلؿ ،كاف المتفحص
لطريقة العدك كأجيزة مخابراتو في ذلؾ ليجد أنو يتبع أساليب عديدة كطرؽ مختمفة باإلضافة إلى

حرصو الدائـ كالمستمر عمى تطكير تمؾ األساليب كالطرؽ كتحديث اآلليات التي يستخدميا،
لذلؾ نركز في ىذا المبحث عمى كسائؿ كأساليب المخابرات الصييكنية في تجنيد العمبلء لمعمؿ

في صفكفيا كاالستفادة منيـ في عمميا األمني ،ككذلؾ طرؽ التكاصؿ معيـ.
دوائر االستيداف:

مف الجدير ذكره أف المخابرات عمدت إلى ربط كؿ مف يستطيع أف يحصؿ عمى

ً
تستثف أحدان مف أطياؼ المجتمع الفمسطيني فقد تسممت إلى
المعمكمات كالقياـ بالميمات فمـ
قطاعات كمجاالت كمؤىبلت عممية كثقافية متعددة ذات طابع شمكلي نكعي تخصصي،

محاكليف التعرؼ إلى دكائر االستيداؼ ككاف أبرزىا ما يمي:

أف دائرة االستيداؼ(اإلسرائيمي) مف حيث المجاالت كالقطاعات كالميف شمكلية فمـ تقتصر

عمى قطاع أك مجاؿ دكف آخر أك مينة دكف أخرل فكؿ الميف تكظؼ في العمؿ األمني االستخبارم.

مف خبلؿ نتائج الدراسة أظيرت بأف فئة العامؿ حازت عمى أعمى نتيجة بما يزيد عف

نصؼ العينة كانكا عماالن ثـ تمتيا مباشرة فئة العاطؿ بما يقارب مف يربع العينة كذلؾ قد يرجع
ألنيا أكثر فئة تحتاج لؤلمكاؿ كأقميا إدراكا في الحياة كقد تككف المخابرات (اإلسرائيمية) استغمت

ككظفت ذلؾ في خدمتيا ،مع عدـ إغفاؿ المخابرات (اإلسرائيمية) إلى الميف األخرل الحتياجيا

لممعمكمات األمنية (راجع الممحؽ رقـ  ،)12كيرل الباحث ارتفاع فئة العماؿ في التجنيد لعدة

عكامؿ منيا إىماؿ المؤسسات كالحككمة ليذه الفئة كعدـ تكفير فرص عمؿ ليـ ،كألف ىذه الفئة
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تشكؿ الشريحة األكبر بيف المكاطنيف ،كىي أكثر الفئات التي تضررت بعد إغبلؽ المعابر

بسبب الحصار ،باإلضافة إلى أنيا أكثر فئة كانت عمى احتكاؾ مع معابر االحتبلؿ كضعؼ
الكعي األمني لدييـ كاحتياجيـ لمتطمبات الحياة كتكاليؼ األسرة.
أنيا لـ تقتصر عمى فئة عمرية بعينيا بؿ إف جميع الفئات العمرية ىي محط استيداؼ
فالصغير كالكبير كميـ مطمكبكف لمعمالة كاف بدا أف الشباب ىـ األكثر استيدافان.

حيث بينت الدراسة بأف ما يزيد عف نصؼ العينة كانكا ما بيف عمر 39 -20عاـ ،كما

يقارب مف نصؼ العينة مف  40عامان فما فكؽ كقت اعتقاليـ ،كيستنتج الباحث مف ذلؾ بأف
أجيزة االستخبارات االسرائيمية تركز عمى فئة الشباب لما يتمتعكف بو مف صفات ال تتكفر في

غيرىـ حيث تتسـ ىذه الفئة بالحيكية كالنشاط كالحماس أثناء العمؿ أكثر مف غيرىـ ،كما أنيـ

أكثر حاجة مف غيرىـ كذلؾ لكثرة األعباء عمييـ ،كما تتميز ىذه الفئة بحب الفضكؿ كالمغامرة
ك سيكلة تنفيذ لتكميفات المككمة مف الضابط ليـ ،باإلضافة لطمكح الجارؼ لبعض الشباب

لتككيف ثركة بسرعة؛ كما بينت نتائج الدراسة بأف أغمب الذيف تـ إسقاطيـ في كحؿ العمالة قد
سقطكا في عمر الشباب حيث كاف ما يقارب مف كامؿ أفراد العينة تـ تجنيده في كقت الشباب

كفي رأم الباحث يرجع ذلؾ إلى أف فئة الشباب ىي أكثر فئة لمعطاء كالحركة كالحيكية كحبو
لممغامرة ،كأف الشاب يحتاج إلى تأسيس حياتو الخاصة ،األمر الذم يزيد احتياجو لمماؿ،
كالكضع االجتماعي المريح الذم يؤىمو لكثرة الحركة كاندماجو في المجتمع ،باإلضافة إلى عدـ

الكعي كالخبرة في الحياة ،كأنيا أكثر فئة اندفاعان لمعمؿ في التنظيمات كخاصة العمؿ العسكرم
(راجع الممحؽ رقـ .)13

كما أنيا طالت مؤىبلت عممية مختمفة فالمؤىبلت تفيد في" التخصصات" التي يتـ
تسخيرىا كتكظيفيا في الميمات.

مف خبلؿ المقاببلت مع العمبلء كاف ما يزيد عف ثيمث العينة تعميميـ أساسي كذلؾ قد

يؤشر إلى أف المخابرات (اإلسرائيمية) تحتاج لمف يستطيع يكتب كيقرأ ،كفي نفس الكقت تستطيع

أف تستدرجو بسيكلة لمعمؿ معيا ،مع مبلحظة أنيا لـ تغفؿ أم مستكل كفئة مف االستيداؼ
ككاضح مف عينة الدراسة أنيا تحاكؿ أف يككف كؿ مف يعممكف معيا متعمميف أك حاصميف عمى

الحد األدنى مف التعميـ ،كباعتقاد الباحث ارتفاع نسبة تجنيد العمبلء مف أصحاب المؤىؿ
األساسي لعدة أسباب منيا قمة الكعي كالثقافة الناتجة عف ضعؼ التحصيؿ العممي لذا يككف

سيؿ الكقكع في كحؿ العمالة ،كعدـ حصكؿ ىذه الفئة عمى شيادات جامعية ينتج عنو ضعؼ
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في الدخؿ اليكمي ،كضعؼ الكازع الديني كقمة معرفتيـ باألحكاـ الشرعية؛ كما أف المخابرات

(اإلسرائيمية) لـ تيغفؿ مف تجنيد أصحاب المستكيات العممية الجامعية "بكالكريكس" حيث شكؿ ما
يقارب يربع العينة مف الدراسة ،كقد يرجع ذلؾ إلى حاجة المخابرات (اإلسرائيمية) لتجنيد الشخص
الجامعي لما يشكؿ مكانة اجتماعية ككظيفية كقدرتو عمى التأثير في الكسط االجتماعي ،ككجكد عدة

مصالح لو كالسفر كالتعميـ في الخارج (راجع الممحؽ رقـ .)14

بالنسبة لممكانة كالمركز االجتماعي فاف دائرة االستيداؼ طالت شخصيات اعتبارية

كأخرل ذات مراكز تنظيمية كحككمية رفيعة.

أحد مف التنظيمات مف
ستثف ه
أما عمى مستكل االنتماء التنظيمي فالكؿ مستيدؼ كلـ يي ى
دائرة االستيداؼ لكف شاغؿ المخابرات ىك تنظيـ – حماس  -ك تنظيمات كفصائؿ المقاكمة مع
عدـ إغفاؿ مف ىـ بدكف انتماء تنظيمي.

مف خبلؿ نتائج المقػاببلت مػع العمػبلء كانػت أكثػر فئػة مرتبطػة ىػـ مػف التنظيمػات بشػتى

فصائميا ككانت حركة فتح ىي األعمى حيث بمغ مػا يقػارب مػف نصػؼ العينػة كذلػؾ ربمػا يرجػع

فػػي رأم الباحـــث إلػػى كبػػر حجػػـ التنظػػيـ كقمػػة المتابعػػة األمنيػػة لمعناصػػر الداخمػػة فػػي التنظػػيـ،
كضػػعؼ التربيػػة فػػي التنظػػيـ ،كقػػد يكػػكف نػػاتج عػػف حقػػد بعػػض عناصػػر حركػػة فػػتح مػػف حركػػة
حمػػاس ممػػا أكقعيػػـ فػػي كحػػؿ االرتبػػاط ،كخاصػػة بعػػد أحػػداث االنقسػػاـ الفمسػػطيني ،باإلضػػافة أف

المخابرات (اإلسرائيمية) لـ تييمؿ التنظيمػات األخػرل المقاكمػة فػي قطػاع غػزة مػف تجنيػد عناصػر
مف داخػؿ التنظػيـ مػف أجػؿ الحصػكؿ عمػى المعمكمػات الخاصػة بكػؿ تنظػيـ فمسػطيني كالحصػكؿ
عم ػػى ىيكميات ػػو التنظيمي ػػة كتجيي ازت ػػو العس ػػكرية ،حي ػػث احتم ػػت الجي ػػاد اإلس ػػبلمي المرتب ػػة الثاني ػػة

كشكؿ ما يقارب مف يربع العينة لما يكجد عندىا ضعؼ في المتابعػة األمنيػة كضػعؼ فػي التربيػة
مقابؿ التركيز عمى القكة العسكرية لدل العناصر (راجع الممحؽ رقـ .)15
إف الناظر إلى دكائر االستيداؼ يجد أنيا شمكلية كتميؿ إلى النكعية كالتخصصية في

المجاالت المختمفة فالعميؿ النكعي أك االستراتيجي بالنسبة لممخابرات يعتبر كن انز معمكماتيان ثمينان
بالغ األىمية يفيد العدك كأجيزة مخابراتو في رسـ السياسات األمنية كالعسكرية كالسياسية كاتخاذ

الق اررات التي تمحؽ ضر انر بالغان لو تداعياتو عمى المجتمع الفمسطيني بأكممو.

تجدر اإلشارة إلى إمكانية استيداؼ الدائرة الشخصية لبعض الشخصيات الميمة التي

يصعب عمى المخابرات إسقاطيا سكاء أقارب مف زكجة كأبناء أك مرافقيف كمدراء مكاتب

كسكرتاريا أك حتى الجيراف كاألصدقاء.
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كتتنكع أساليب اإلسقاط األمني بتنكع طبيعة الشخص المستيدؼ كالمراد تجنيده أك

إسقاطو فمف المبلحظ أف المخاب ارت اإلسرائيمية كأجيزتيا المختمفة كدكائرىا المسئكلة عف
اإلسقاط تعمد إلى دراسة مسبقة لممفات األشخاص المراد تجنيدىـ كمما الشؾ أف ىذه الدكائر

مشكمة مف أشخاص كىيئات ضميعة في ممؼ عمـ النفس األمني كطبيعة العرض كالقبكؿ
كتحميؿ طبيعة ردكد الفعؿ كغير ذلؾ ،كىذا مما يتكافؽ مع نظريات كعمكـ األمف الحديث

لمتعرؼ عمى ميكؿ الشخص ،ككذلؾ إلى التطكر التكنكلكجي ،كيرل الباحث ىذا التنكع في
أساليب التجنيد يرجع إلى أف كؿ شخص لو مدخؿ خاص يتـ الدخكؿ منو ،كمحاكلة تضميؿ
األجيزة كالمؤسسات العاممة في الحقؿ األمني المضاد كالتي أصبح مف الكاجب عمييا متابعة
كمجاراة التطكر في ذلؾ الصعيد مما يصعب الميمة عمييا في تتبع العمبلء كالتجنيد ،كتطكر

مفردات العمؿ األمني ك االستخبارم كتطكر احتياجات المخابرات لممصادر المميزة في مجاالت

محددة فتمجأ أحيانان إلى سمكؾ مسارات معينة في طريقة التجنيد بغض النظر عف التكمفة
كالكقت ،كالمحافظة عمى استم اررية أطكؿ في عبلقة المخابرات بعمبلئيا دكف كشفيـ.

استيداف المرأة:

لعظـ دكر المرأة في المجتمع ،كلدكرىا النبيؿ التي تقكـ فيو ،فمـ تغفؿ المخابرات

(اإلسرائيمية) جانبيا فقد عممت عمى استيدافيا محاكلة إسقاطيا في كحؿ الخيانة كالعمبلء ،لما

تحققو مف مزايا ثمينة لو ،كما تتصؼ كتتمتع بو مف خصائص مختمفة عف الرجاؿ كما كأنيا

بعيدة عف دائرة الشبية ،فيي تمثؿ كنز لممخابرات حيث تقكـ بمياـ يصعب عمى الرجاؿ فعميا
كليا خصكصية خاصة في المجتمع الفمسطيني ،فاستغمت كاستخدمت األجيزة األمنية

(اإلسرائيمية) أساليب ككسائؿ متنكعة مف أجؿ أف يسقطيا في مستنقع الخيانة ،كقد نجحت

المخابرات (اإلسرائيمية) في إسقاط عدد منيف كاستفادت مف خدماتيف ،قصة مف الكاقع
الفمسطيني :اعترفت الم أرة بارتباطيا مع االحتبلؿ كخدمة المخابرات بعد أف عممت عمى مراقبة
كاختراؽ بعض مجمكعات المقاكمة الفمسطينية ،كما أنيا حاكلت اغتياؿ مقاكميف عف طريؽ
حقيبة محشكة بالمتفجرات سممتيا إياىا أجيزة االستخبارات الصييكنية (تقرير أمني خاص ،المرأة

الفمسطينية كشباؾ المخابرات الصييكنية2009 ،ـ).

حيث بينت نتائج المقاببلت مع العمبلء أف كامؿ العينة كانكا ذكك انر باستثناء امرأة كاحدة كذلؾ يدلؿ

في اعتقاد الباحث لحرية حركة الرجؿ أكثر مف المرأة كقمة الرقابة عميو مف قبؿ األىؿ بعكس المرأة،
كما قد يرجع ذلؾ لضعؼ العمؿ األمني عمى المرأة بسبب خصكصية المكضكع كخاصة أف

المجتمع محافظ ،كلكف رغـ ذلؾ نجد أف المخابرات (اإلسرائيمية) لـ تغفؿ دكر المرأة كنشاطيا الميـ
55

في العمؿ االستخبارم لما تتمتع بو مف طبيعة خاصة فبعد المرأة عف االشتباه األمني لدل األجيزة

األمنية الحككمية كالحركية أثناء تنفيذىا بعض المياـ ،سيكلة الضغط كاالبتزاز مف قبؿ المخابرات
لممرأة ،كحاجة المخابرات (اإلسرائيمية) إلى نكعية المعمكمات التي تحصؿ عمييا المرأة ،كسيكلة

إسقاط المرأة عمى يد زكجيا إذا كاف مرتبطان كذلؾ تـ رؤيتو مف قبؿ المقاببلت التي أجريناىا مع

العمبلء ،أف الذم كاف سببان في إسقاط زكجتو ىك الزكج نفسو ككانت حالة كاحدة مف عينة الدراسة،

حيث كاف يسبقيا في االرتباط (راجع الممحؽ رقـ .)16
أوالً :أساليب اإلسقاط والتجنيد

تعتمد المخابرات (اإلسرائيمية) في ظؿ الكضع القائـ في قطاع غزة عمى عدة أساليب

كانت تستخدميا سابقا كعززت مف استخداميا في الكقت الحالي كىي كما يمي:

 اإلسقاط كالتجنيد مف خبلؿ االتصاؿ.
 التجنيد مف خبلؿ كسيط.

 التجنيد مف خبلؿ اإلنترنت.

 التجنيد مف خبلؿ المقاء المباشر (المقابمة).
 التجنيد خبلؿ السفر.

 التجنيد مف خبلؿ االعتقاؿ.

 التجنيد مف خبلؿ المناشير التي تمقى مف الطائرات.
 التجنيد عف طريؽ مراكز األبحاث كالدراسات.
 التجنيد عف طريؽ المنح الدراسية.

 التجنيد كالحصكؿ عمى المعمكمات عبر الكفكد التي دخمت قطاع غزة.

 .1التجنيد من خالل االتصال:

عمى خمفية تقمص فرص احتكاؾ الفمسطينييف في قطاع غزة مع قكات االحتبلؿ (اإلسرائيمي)،

التي كانت تستغميا لتجنيد العمبلء ،لجأت المخابرات إلى تكثيؼ اتصاالتيا بشرائح متعددة مف
المجتمع الفمسطيني ،في محاكلة الختراؽ المجتمع كبناء جيؿ جديد مف العمبلء ،في محاكلة لسد

النقص الحاصؿ بعد انييار منظكمة أمف السمطة التي كانت تكفر معمكمات منتظمة لبلحتبلؿ ،كبعد

الجيد األمني الكاضح مف قبؿ أجيزة الحككمة كالذم بات يؤتي أكمو في كشؼ العمبلء كتضييؽ

الخناؽ عمييـ (دراسة أمنية خاصة ،العمبلء عف الفترة 2010 ،2010-2009ـ) ،فركزت

المخابرات كبشكؿ كبير عمى أسمكب ككسيمة االتصاؿ لما لو مف مزايا ،كما أف غالبية األسر تمتمؾ
كسيمة اتصاؿ " فتجدر اإلشارة إلى أف الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني أعمف خبلؿ نتائج
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"المسح األسرم لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت  "2011أف  %95.0مف األسر لدييا ىاتؼ
نقاؿ في األراضي الفمسطينية بكاقع  %95.1في الضفة الغربية مقابؿ  %94.7في قطاع غزة"

(اإلحصاء الفمسطيني2011 ،ـ).

كيككف عرض التجنيد في االتصاؿ إما بشكؿ مباشر ،حيث يخبر المتصؿ الشخص

المستيدؼ أنو ضابط مخابرات كيعرض عميو االرتباط أك بشكؿ غير مباشر ،عادة ما يككف
اتصاؿ ضابط المخابرات مف رقـ أكرانج (رقـ أكرانج :ىك رقـ خمكم يعمؿ عمى الشبكة

اإلسرائيمية) كأحيانا مف رقـ خاص أك رقـ دكلي كناد انر ما يتصؿ مف شريحة جكاؿ ،كغالبية
العمبلء تـ تجنيدىـ عبر اتصاؿ ضابط المخابرات عمى جكاالتيـ كإجراء أكلي ضمف آليات

التجنيد كيأخذ االتصاؿ عدة أكجو أك طرؽ منيا (دراسة أمنية خاصة ،التجنيػ ػػد آليػػات العرض

ككسػائؿ الضغط2012 ،ـ).

أ .الوسائل التي تستخدميا المخابرات (اإلسرائيمية) أثناء االتصال:

 )1اإلغراء بالماؿ كخاصة إذا كاف المستيدؼ يعيش في ضائقة مادية أك بحاجة لمماؿ مف
أجؿ الزكاج أك البناء أك العبلج.

 )2التيديد بقصؼ المستيدؼ كقتمو أك نسؼ منزلو أك قتؿ أحد أقاربو.

 )3يعده بتقديـ خدمة لو مثؿ تصريح تجارة أك لـ شمؿ أك سفر لمخارج.

 )4مساعدة المستيدؼ في االنتقاـ مف شخص معيف أك جية معينة كخاصة بعد أحداث غزة.
 )5نسج عبلقة غرامية حيث تككف المتصمة فتاة تزعـ أنيا اتصمت بالخطأ ثـ تقكؿ أنيا تكد
الحديث مع المستيدؼ ،كتبدم إعجابيا بو كبكبلمو كتريد أف تصبح صديقة لو.

كننكه ىنا أف كؿ ىذه الكعكد ىي عبارة عف قصر مف األكىاـ كالكذب فكؿ ما يريده

الضابط ىك المعمكمات التي تؤدم لقتؿ أبناء شعبنا كاجياض مقاكمتو كمف ثـ يرمي بالعميؿ
إلى القمامة (تقرير أمني خاص ،مخاطر االتصاالت الصييكنية عمى المكاطنيف2011 ،ـ).

ب .المزايا المتحققة من االتصال:

فكسيمة االتصاؿ تحقؽ مزايا عديدة لممخابرات (اإلسرائيمية) أبرزىا مف كجو نظر الباحث كما

يمي:

 )1سيكلة الكصكؿ لمشخص المستيدؼ.
 )2كذلؾ التعكيض عف قمة االحتكاؾ المباشر مع المكاطنيف ،خبلفا لما كاف عميو الكضع
قبؿ االنسحاب مف قطاع غزة.

 )3سيكلة االستدراج مف خبلؿ االتصاؿ.
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 )4نجاح ىذا األسمكب كاثبات نجاحو مقارنة باألساليب األخرل.
 )5سرية االتصاؿ كصعكبة اكتشافو.

 )6إمكانية الكصكؿ إلى أم شخص كفي أم كقت.
 )7انخفاض التكمفة المالية كالتقنية.

 )8إشعار المكاطف بالطمأنينة مف خبلؿ اإليحاء لو بصعكبة كصكؿ األجيزة األمنية لو
كاكتشافو ،ككذلؾ منحو فترة كافية لمتفكير مف خبلؿ االتصاؿ كالعرض عميو أكثر مف مرة.

 )9استيتار المكاطنيف كعدـ الشعكر بالرىبة مف االتصاؿ مقارنة بالمقاء المباشر.

 .2التجنيد عن طريق وسيط( :دراسة أمنية خاصة ،دراسة عف ظاىرة العمبلء2012 ،ـ)

كىي طريقة تستخدميا المخابرات لمف تسعى إلسقاطو كال يمكف عرض االرتباط عميو بشكؿ

مباشر ،حيث تعيف المخابرات كسيطنا ميمتو نسج عبلقة مع المستيدؼ كتييئتو لمقبكؿ باالرتباط كذلؾ
بعد التعرؼ الدقيؽ عمى نقاط الضعؼ كالثغرات لدل المستيدؼ كذلؾ خبلؿ فترة العبلقة ،كقد ثبت

استخداـ المخابرات (اإلسرائيمية) كسيطان في عممية تجنيد العمبلء كقد تنكع شكؿ الكسيط ما بيف:
أ .عالقة حب وغرام مع فتاة أو شاب :حيث تتصؿ فتاة أك شاب كتدعي أف االتصاؿ بالخطأ
كتطمب التعرؼ كتبدأ بنسج عبلقة غرامية كىكذا حتى يتـ التعرؼ إلى مشاكمو كعرض مساعدتو

في حميا عبر ارتباطو مع المخابرات.

تجدر اإلشارة إلى قصة ارتباط أحد العمبلء كالذم بدأت قصتو برسالة خاطئة مف فتاة

ألخرل كعندما اتصؿ عمى مرسمة الرسالة أدعت أنيا أرسمتيا بالخطأ كبدأت تنسج عبلقة غرامية
معو حتى تعرفت عمى بعض مشاكمو كعرضت عميو المساعدة في حميا مف خبلؿ صديؽ كالذم
كاف في النياية ضابط مخابرات عرض عميو االرتباط فكافؽ.

ب .العميل الصديق :كىك عميؿ متخصص ليذه الميمة ،حيث يككف مقربان مف الشخص

المستيدؼ إما صداقة قائمة مسبقان أك صداقة تنشأ مف أجؿ اإلسقاط ،حيث يشارؾ العميؿ
صديقو المستيدؼ بالسر كبعد ذلؾ ينسؽ بينو كبيف الضابط لكي يتصؿ عميو أثناء كجكد

المستيدؼ كيعرض العميؿ عمى المستيدؼ أف يتحدث مع الضابط ،كبشكؿ عاـ تككف ميمة
الصديؽ العميؿ تييئة المستيدؼ لمسقكط كالعمالة.

نذكر في ىذا السياؽ قصة أحد العمبلء كالذم ارتبط بعد أف صارحو صديقو بارتباطو

كعرض عميو مكالمة الضابط الذم أكقعو في النياية في شباؾ العمالة.
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ج .قريب عميل ىارب أو يعمل في الداخل :كذلؾ عبر استغبلؿ كتكظيؼ تمؾ العبلقات القرابية كىذا
األسمكب خطير جدان لما ينطكم عميو مف معرفة الضابط ألدؽ تفاصيؿ كثغرات العميؿ قبؿ إسقاطو.

كنذكر ىنا قصة ارتباط العميمة كالتي اتصؿ عمييا ابنيا اليارب كطمب منيا مساعدة

الضابط في المعمكمات كعندما حدثيا الضابط أخبرىا أنو يرعى ابنيا كسيساعده في بناء حياتو

داخؿ (إسرائيؿ).

مف خبلؿ نتائج المقاببلت مع العمبلء يتبيف لنا بأف ما يزيد عف ثيمث العينة كاف ليـ أقارب

الربع منيـ عمى تكاصؿ معيـ كذلؾ ربما يككف لؤلقارب المكجكديف في
في الداخؿ كأف ما يقارب ي
داخؿ األراضي المحتمة دكر في عممية التجنيد حيث أف أكثر مف ثيمث العينة كاف ليـ أقارب في
الداخؿ كيتـ التكاصؿ معيـ ،كذلؾ قد يككف سبلحنا استخدمتو المخابرات (اإلسرائيمية) كاستغمتو في
عممية التجنيد(راجع ممحؽ.)8

د .مؤسسات أجنبية :تقدـ الدعـ المالي لعمؿ مشاريع تنمكية كمعكنات ممحة كضركرية مع
التنكيو أف االرتباط في النياية ال يككف إال عبر ضابط المخابرات.
 .3التجنيد عن طريق اإل نترنت:

أصبح األفراد كالمجتمعات أكثر اعتمادا مف أم كقت مضى عمى تكنكلكجيا المعمكمات

كاالتصاالت ،صاحب ىذه االعتمادية الكثير مف المخاطر األمنية ال سيما كنحف نبلحظ العدد

اليائؿ لممشتركيف في خدمة اإلنترنت كالمكاقع االجتماعية حكؿ العالـ كمكقع الفيس بكؾ
كشبكات الحكار كالدردشة أدل ذلؾ لتحكيؿ أنظار أجيزة االستخبارات العالمية بشكؿ عاـ
كالصييكنية بشكؿ خاص لمعمؿ في ىذه التجمعات اإللكتركنية الجديدة ،حيث تمتقي مع
أشخاص لـ تتمكف مف التقائيـ أك استيدافيـ "بشكؿ مباشر" مف قبؿ ،كيعتبر الشباب عمى قائمة

االستيداؼ األكلى في الحسابات الجديدة "لمخابرات اإلنترنت" الصييكنية ،فأصبح الفرد المشترؾ
في المجتمع اإللكتركني مستيدفا كالساكف في المجتمع الحقيقي تمامان (تقرير أمني خاص،

استغبلؿ المخابرات لمكاقع التكاصؿ االجتماعي2012 ،ـ) .

عدد مف العمبلء تـ تجنيدىـ عف طريؽ اإلنترنت كىي أساليب متطكرة في التجنيد
كىناؾ ه
ثبت استخداميا مف قبؿ المخابرات إما بشكؿ غير مباشر مثؿ مكاقع اإلنترنت خاصة مكقع
الفيسبكؾ كعبر ألعاب اإلنترنت كمكاقع الكظائؼ الشاغرة كغيرىا ،حيث يشترؾ ضباط

المخابرات في المنتديات كالفيسبكؾ كيتفاعمكف مع المشاركيف اآلخريف كيعتبر ذلؾ مدخبل
لبلرتباط ،خاصة إذا أظير نفسو أنو يدعـ المقاكمة كقضية فمسطيف ،أك بشكؿ مباشر كذلؾ
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عبر دخكؿ المستيدؼ عمى مكاقع (إسرائيمية) كالتفاعؿ معيا مثؿ مكقع البحث عف الجنكد

اإلسرائيمييف المفقكديف أك تمؾ التي تعطي جكائز لمف يدلي بمعمكمات عف جنكد مفقكديف أك

مكاقع الشاباؾ كالمكساد بالمغة العربية ،حيث يستفيد الضابط مف تمؾ المكاقع كيأخذ معمكمات

تخص المستيدؼ كيبدأ بالعمؿ عمييا كاستغبلليا حتى يتـ إسقاطو (دراسة أمنية خاصة ،التجنيػ ػػد

آليػػات العرض ككسػائؿ الضغط2012 ،ـ).

كمف الجدير ذكره أف المخابرات تعمد إلى أسمكب جديد لمحصكؿ عمى معمكمات ميمة

كحساسة مف خبلؿ الدخكؿ عمى المنتديات اإلسبلمية تحت مشاركات أعضاء يحممكف أسماء
جيادية قد تككف حمساكية أك تتبع لمقاعدة كيعممكف عمى استفزاز أعضاء آخريف ليدلكا

بمعمكمات ميمة كحساسة عبر طرح مكاضيع سياسية أك أمنية أك عسكرية تمس الحركة أك

تتيميا أك مف باب التباىي بالعمؿ العسكرم(دراسة أمنية خاصة ،العمبلء عف الفترة -2009
2010 ،2010ـ).

كحسب إحصائية لمجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني مف خبلؿ المسح األسرم

لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لعاـ 2011ـ بمغت نسبة األسر التي لدييا جياز حاسكب في

األراضي الفمسطينية  %50.9بكاقع  %53.2في الضفة الغربية مقابؿ  %46.5في قطاع غزة.

أما بخصكص االتصاؿ باإلنترنت فقد بينت النتائج أف  %30.4مف األسر في األراضي

الفمسطينية لدييا اتصاؿ باإلنترنت بكاقع  %30.6عمى مستكل الضفة الغربية  %30.0عمى
مستكل قطاع غزة ،كما أشارت النتائج أف  %44.0مف األسر في األراضي الفمسطينية لدييا

خط ىاتؼ بكاقع  %45.3عمى مستكل الضفة الغربية ك%41.6عمى مستكل قطاع غزة( .تقرير

مركز اإلحصاء 2011ـ).

أ .المخابرات (اإلسرائيمية) وألعاب اإل نترنت:
تحاكؿ أجيزة المخاب ارت المختمفة جاىدة إيجاد كسائؿ كطرؽ جديدة متنكعة في تجنيد

العمبلء لمحصكؿ عمى المعمكمات مستغمة التطكر التكنكلكجي كالشبكة العنكبكتية كمكاقع الدردشة

كالتعارؼ ،إال أف أم انر لـ يكف بالحسباف أف تمجأ المخابرات إلى اإليقاع بالضحايا عمى شبكة

اإلنترنت عمى اختبلؼ أعمارىـ كمستكياتيـ مف خبلؿ لعبة تسمى (اكارياـ) كىي لعبة عسكرية
عبارة عف مدف كقبلع كتحالفات مف عدة أشخاص عبر اإلنترنت بأسماء براقة مثؿ "فرساف

الشيادة" كغير ذلؾ حيث تتيح المعبة إلى أم شخص الدخكؿ إلى المعبة كاالنضماـ إلى أم
تحالؼ شاء كيقكـ ببناء مدف كشف معارؾ كغير ذلؾ مف تفاصيؿ المعبة ،كمف ىنا تبدأ العبلقات

تنسج كيبدأ التعارؼ بشكؿ جدم ما بيف األعضاء بعضيـ بعضا كتبدأ التساؤالت فيما بينيـ مف

أيف أنت؟ كمف أنت؟ كماذا تحب؟ ككيؼ الكضع في بمدكـ؟ كتبدأ مف ىنا خيكط المعبة في اإليقاع
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بالشباب في كحؿ العمالة حيث يتفاجأ البعض في مرحمة ما انو يقكـ بإعطاء معمكمات عف نفسو

كعف أبناء كطنو مف حيث ال يدرم إلى ضابط مخابرات كتقع الكارثة باف يخبره الضابط انو
ضابط مخابرات (كأنؾ مرتبط مع المخابرات!) كانو سكؼ يبعث لو مساعدات كنقكد كغير ذلؾ

فيظف الشخص بأنو بالفعؿ قد تكرط في ذلؾ األمر حيث يزاكج الضابط ما بيف أسمكب الترغيب

تارة كالتيديد بالقصؼ أك القتؿ تارة أخرل كمف ثـ لـ يجد الشخص مف انر لو إال أف يخضع البتزاز

الضابط كيرتبط معو (تقرير أمني خاص ،المخابرات الصييكنية كألعاب االنترنت2011 ،ـ).

ب .المخابرات (اإلسرائيمية) ومواقع التواصل االجتماعي( :تقرير أمني خاص ،استغبلؿ
المخابرات لمكاقع التكاصؿ االجتماعي2012 ،ـ)
تعتبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي أحد التقنيات األكثر حداثةن حيث برزت منذ العاـ

2004ـ كأحد أكثر المكاقع زيارة عمى اإلنترنت كاجتذبت اآلالؼ مف المعجبيف حتى أصبحت
اليكـ تضـ ما يزيد عف مميار مشترؾ يتبادلكف مميارات األخبار كالممفات ،األمر الذم لفت

أنظار الدكؿ كالمخابرات العالمية ليذه المكاقع فأصبحت مسرحان لمتنافس اإلعبلمي كالسياسي
كاألمني " ،كقاؿ جكلياف أسانج  -مؤسس مكقع كيكيميكس  -في حكار لو مع قناة ركسيا اليكـ

أف مكقع فيسبكؾ يعتبر أكثر أدكات التجسس التي ابتكرىا اإلنساف رعبان في تاريخ البشرية،
مشي ار إلى أف أجيزة االستخبارات يمكنيا الحصكؿ عمى معمكمات عف أم مستخدـ لمكاقع

أم كقت تريده ،كأكد أسانج أف مكقع فيسبكؾ
اإلنترنت الكبيرة مثؿ فيس بكؾ كتكتير ك قكقؿ في ٌ
يعتبر أكبر قاعدة بيانات خاصة بالبشر حكؿ العالـ ،بما يحتكيو مف بيانات عنيـ كعف أقاربيـ
كعبلقاتيـ كأعماليـ كعناكينيـ ،كالكثير مف البيانات األخرل" المخابرات كمكاقع التكاصؿ

االجتماعي ،كتستغؿ المخابرات مكاقع التكاصؿ االجتماعي لمقياـ بالعديد مف األنشطة أىميا

(تقرير أمني خاص ،مخابرات اإلنترنت2012 ،ـ):

 جمع المعمومات :فمكاقع التكاصؿ االجتماعي تعج بالمعمكمات بكافة أنكاعيا الشخصية
كالسياسية كاألمنية كقد يتـ نشر بعض المعمكمات الحساسة مف قبؿ بعض السذج كالجيَّاؿ

عف المقاكمة كعتادىا كامكاناتيا في غزة مثبلن مما يمثؿ كن انز استخباريان قد يفكؽ المعمكمات
التي يدلي بيا العمبلء أنفسيـ كخير مثاؿ عمى ذلؾ ما فعمو الشاب حيث نشر صكره مع

مجمكعة مف األسمحة منيا صكاريخ جراد مدعيان أنو ال يحسب حسابان ألم أحد حتى

الصياينة أنفسيـ.

 تجنيد العمالء :أتاحت ىذه المكاقع تكاصبلن مباش انر بيف ضباط المخابرات كبيف المستيدفيف مما

حدا بأجيزة المخابرات إلنشاء صفحات لتجنيد العمبلء عمى الفيس بكؾ كلذلؾ نرل أف المكساد
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مثبلن سمح – كلممرة األكلى -بعمنية التجنيد عبر المكاقع االجتماعية كخاصة "الفيس بكؾ" فقد أنشأ
المكساد صفحة خاصة بو تحت مسمى "المكساد اإلسرائيمي -قسـ تجنيد العمبلء" بالمغة العربية،
تيدؼ الجتذاب عمبلء جدد يعممكف معو لتنفيذ مياـ أمنية كاستخبارية ،كدعت الصفحة الشباف

لترشيح أنفسيـ لمخدمة في المكساد مف خبلؿ تعبئة استمارة سيرة الحياة.

كتجدر اإلشارة إلى أف نجاح المكساد كتنفيذ ميامو المعقدة مرىكناف بنكعية األشخاص

الذيف يخدمكف فيو ،كىـ يشكمكف قمب المكساد كالقكة التي تحركو ،حيث يقكـ العاممكف في

المكساد بأعماليـ بإخبلص كتفاني مف خبلؿ شعكر بأنيـ يؤدكف ميمة مقدسة تساىـ في تعزيز

أمف دكلة الكياف كيشارؾ العشرات مف العرب في صفحة المكساد – شعبة التجنيد األمر الذم
كصفو المراقبكف بالكارثة ،حيث أف مجرد الدخكؿ لمصفحة يثير حفيظة البعض لمراسمتيـ ،كلك

عمى سبيؿ التجربة أك المزاح كالمغامرة.

ج .إسقاط المواطنين عن طريق طمبات التوظيف والمساعدات عبر اإل نترنت( :أبك كطفة ،مقابمة
شخصية2013 ،ـ ،تقرير أمني مكقع المجد األمني)

استخدمت المخابرات (اإلسرائيمية) ىذا األسمكب إليقاع المكاطنيف في شرؾ االرتباط كذلؾ

عف طريؽ عدة طرؽ تستخدميا المخابرات (اإلسرائيمية) كمنيا:

 موقع حمول االجتماعي /حيث كانت المخابرات (اإلسرائيمية) تعرض عمى المكاطنيف كمف
خبلؿ مكاقع اإلنترنت كالرسائؿ عبر الجكاالت المساعدة ليـ كحؿ مشكبلتيـ االجتماعية
كالمالية كقد كقع عدد مف العمبلء في العمالة عف طريؽ ذلؾ المكقع.

 استخدمت المخابرات (اإلسرائيمية) كعبر اإلنترنت اإلعبلف عف كظائؼ بأسماء مؤسسات
إعبلمية أك جمعيات تحتاج إلى مكظفيف مف خبلؿ تعبئة استبياف كامؿ يشمؿ بيانات

شخصية كبيانات عف البيئة المحيطة ،كمف ثـ يقكـ ضابط المخابرات كتحت مسمى

المؤسسة باالتصاؿ عمى المكاطنيف كيككف قد عمـ ما ىي احتياجات المتقدميف ثـ يعرض
عمييـ االرتباط.

 استخدمت المخابرات (اإلسرائيمية) مكاقع اإلنترنت بشكؿ مكسع ككبير كجيد في مجاؿ
االسقاط كذلؾ عبر مكاقع اجتماعية مثؿ :الفيس بكؾ ،اليكتيكب ،تكيتر ،برنامج الفايبر،
كاالتصاالت المفتكحة ،كسحب كثائؽ شخصية كصكر شخصية ثـ تيديد المكاطنيف بيا

لبلبتزاز كعرض االرتباط عمييـ.

أحد العمبلء تعرؼ عف طريؽ الفيس بكؾ عمى شخص يدعى أبك حسيف كالذم كاف يزكده

بمقاطع إباحية كصكر خميعة كبعد اكتشاؼ أبك حسيف أف المدعك مصاب بعيار نارم كلديو

إشكالية مع عنصر مف القساـ بدأ يسألو عف عناصر الحركة في منطقتو ،شعر المذككر بأف أبك
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حسيف ضابط مخابرات كصارحو بذلؾ فمـ ينكر أبك حسيف ذلؾ كعرض عمى المدعك االرتباط
فكافؽ كاستمر التكاصؿ بينيما عمى الفيس بكؾ فقط كدكف اتصاالت عبر شرائح األكرانج ،كقاـ

بإرساؿ الصكر التي يمتقطيا بأمر مف أبك حسيف عبر الفيس بكؾ (تقرير أمني خاص ،مخابرات

اإلنترنت2012 ،ـ)" ،ككذلؾ قصة ارتباط أحد العمبلء كالذم دخؿ إلى أحد مكاقع البحث عف
الجنكد اإلسرائيمييف المفقكديف كعبأ بياناتو الشخصية كطمب مساعدة مالية فاتصمت بو

المخابرات كجندتو"(دراسة أمنية خاصة ،التجنيػ ػػد آليػػات العرض ككسػائؿ الضغط2012 ،ـ).

 .4التجنيد من خالل المقاء المباشر (مقابمة شخصية):

ىناؾ استمرار في استخداـ إجراءات تجنيد تقميدية كالتي تعتبر حيكية كالمقابمة كاالبتزاز

عبر المعابر ،كىي طريقة فعالة خاصة مع أصحاب الحاجات الممحة كالمصالح مثؿ المرضى
الذيف يساكمكف عمى حياتيـ ك الطبلب الذيف ييددكف بمستقبميـ التعميمي كالتجار الذيف يخافكف

أف تتعطؿ أك تخسر تجارتيـ" ،كيتعرض الكثير مف العمبلء لمتجنيد مف خبلؿ المقاء المباشر مع
الضابط ،كتميز الضابط خبلؿ ذلؾ المقاء األكؿ بسيكلة السيطرة عمى العميؿ ،مف خبلؿ

االبتزاز كالترىيب كالترغيب ،ككذلؾ ضعؼ كاضح كقمة كعي أمني لمعمبلء المجنديف مف خبلؿ

الم قاء األكؿ ،حيث أف الدافع األساسي الرتباطيـ لـ يكف الحاجة المالية ،كما كيبلحظ أف ذلؾ
المقاء لـ يكف عبثيا إنما بشكؿ مدركس كمنسؽ لو مف قبؿ المخابرات ،حيث يتعرض العميؿ

ليالة مف المعمكمات التي يسردىا لو الضابط مكىما إياه بأنو عمى قدرة عالية مف االطبلع عمى

معمكم ات أمنية أك شخصية مف دائرتو األكلى أك الثانية ،حيث يمتمؾ الضابط االطبلع عمى
ممفو عبر الحاسكب قبؿ كخبلؿ المقابمة" (دراسة أمنية خاصة ،كسائؿ كأساليب المخابرات

اإلسرائيمية في التجنيد كتشغيؿ العمبلء2011 ،ـ).

كنذكر ىنا ارتباط كؿ مف العميميف كالذيف ارتبطا خبلؿ احتجازىـ في حاجز أبك ىكلي

داخؿ القطاع ،ككذلؾ ارتباط أحد العمبلء كالذم ارتبط في معبر إيرز ككذلؾ ارتباط أحد
العمبلء في معبر رفح خبلؿ فترة تكاجد االحتبلؿ فيو( .دراسة أمنية خاصة ،التجنيػ ػػد آليػػات

العرض ككسػائؿ الضغط2012 ،ـ).

 .5التجنيد عن طريق السفر عبر المعابر:

نبلحظ أف المخابرات (اإلسرائيمية) ال تألك جيدا كال تراعي أم جانب إنساني حيث تقكـ

بابتزاز المكاطنيف كالضغط عمى حاجات المكاطنيف الممحة كالتي ال يمكنيا االستغناء عنيا مثؿ

تكجيات المرضى لمعبلج الذيف يشترط السماح ليـ بالحصكؿ عمى العبلج خارج القطاع
بالتعاكف مع الشباؾ ،كال يقتصر األمر عمى المرضى الذيف يحتاجكف لمعبلج بالخارج ك أيضا
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التجار ك أىمية المعابر بالنسبة الييـ كىي شرياف الحياة ليـ ،كذلؾ تمارس المخابرات عرض

التعاكف معيا عمى كؿ مف يمر مف خبلؿ معابرىا.

 .6التجنيد عن طريق االعتقال:

تتبع المخابرات (اإلسرائيمية) ذلؾ األسمكب عف طريؽ اعتقاؿ الشخص المستيدؼ إما في

اجتياح أك عمى حاجز أك مف خبلؿ البحر.
أ .االجتياحات والتوغالت (اإلسرائيمية):

إحدل أىداؼ التكغبلت كاالجتياحات (اإلسرائيمية) المتكررة عدا عف األىداؼ العسكرية ليذه

التكغبلت ليا أىداؼ أمنية مف ضمنيا تجنيد سكاف تمؾ المناطؽ كاسقاطيـ في كحؿ العمالة مف
خبلؿ استخداـ أسمكب الترغيب كالترىيب كغسؿ الدماغ عبر تحميؿ ما يحدث ليـ مف معاناة

لممجاىديف كالمقاكميف ،كيقكـ العدك (اإلسرائيمي) بحمبلت اعتقاؿ جماعية كذلؾ مف أجؿ التغطية
عمى المقاببلت لمعمبلء في تمؾ المناطؽ ليرفدكىـ بكافة المعمكمات عف المقاكمة كالمجاىديف " ،كما

حدث في قصة ارتباط العميميف كالمذيف ارتبطا خبلؿ اعتقاليـ في عمميات اجتياح لمناطؽ سكناىـ

الحدكدية" (دراسة أمنية خاصة ،التجنيػ ػػد آليػػات العرض ككسػائؿ الضغط2012 ،ـ).

ب .االعتقال في عرض البحر:

يتعرض الكثير مف الصياديف لبلعتداءات كالمضايقات كاطبلؽ النار ،ىذا إلى جانب

تعرضيـ لبلعتقاالت في عرض البحر مف قبؿ البحرية (اإلسرائيمية) ،كمف الكاضح أف

المخابرات (اإلسرائيمية) تعمؿ إلى جانب القكات البحرية (اإلسرائيمية) أك أف ىناؾ تنسيؽ بينيا
حيث يتعرض الكثير مف الصياديف أثناء االعتقاؿ إلى الضغط كاالبتزاز لممكافقة عمى االرتباط

كالعمؿ مع المخابرات ،إما باإلغراء كالتسييبلت كعدـ المضايقات أك التيديد باالبتزاز كالقتؿ،
كفي بعض األحياف تككف االعتقاالت لمقابمة بعض العمبلء مف الصياديف( .دراسة أمنية

خاصة ،العمبلء عف الفترة 2010-2009ـ 2010 ،ـ).

 .7التجنيد عن طريق توزيع بيانات من الجو (الطائرات):

كىي كسيمة إلسقاط مف يحاكؿ االتصاؿ حيث ينشر االحتبلؿ بيانات مف الجك تدعك

تحمؿ المقاكمة المسئكلية عف
المكاطنيف إلى إدالء بمعمكمات عف المقاكميف كلعب حرب نفسية ٌ
جرائـ االحتبلؿ ،كمطبكع فييا رقـ ىاتؼ لمتكاصؿ مف خبللو أك إيميؿ (بريد إلكتركني) مع
التنكيو أف األمر سيككف في غاية السرية (دراسة أمنية خاصة ،التجنيػ ػػد آليػػات العرض ككسػائؿ

الضغط2012 ،ـ).
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 .8أساليب وطرق ظيرت حديثاً في التجنيد واإلسقاط( :أبك كطفة ،مقابمة شخصية2013 ،ـ،
تقرير أمني مكقع المجد األمني)

 التجنيد عن طريق مراكز البحث والدراسات:

عممت المخابرات (اإلسرائيمية) عمى جمع قدر كبير مف المعمكمات كذلؾ عف طريؽ مراكز
األبحاث كالدراسات عبر اإلنترنت كالتي كانت تحمؿ أسماء كىمية لممراكز أمنية كاليدؼ

منيا الحصكؿ عمى معمكمات تخص منطقة معينة كفئة معينة ،كذلؾ مف خبلؿ طرح أسئمة

لمعرفة رأم المكاطنيف في مكضكع معيف كاالستطبلع عمى آرائيـ كمعرفة مؤشرات الرضا

في أم مكضكع مطمكب ،أك التعميؽ عمى مكضكع معيف يخص أعماؿ المقاكمة أك أم

شيء يتعمؽ بمكضكع تريد المخابرات الحصكؿ عمى معمكمات عنو ،كلـ يكف يقتصر عمؿ

مراكز األبحاث عبر اإلنترنت فقط كلكف ىناؾ مراكز حقيقية مكجكدة تستغميا المخابرات في

العمؿ مف خبلؿ أشخاص يعممكف لصالح المخابرات (اإلسرائيمية).

كما نشطت المخابرات (اإلسرائيمية) في جمع المعمكمات في قطاع غزة عبر الصحفييف
اإلعبلمييف الذيف كانكا يعممكف لصالح المخابرات (اإلسرائيمية) كخاصة األجانب منيـ في

جمع المعمكمات كتصكيرىـ ألماكف المقاكمة.

 التجنيد عن طريق المنح الدراسية:

استخدمت المخابرات (اإلسرائيمية) أسمكب المساعدة في المنح الدراسية لمطبلب الجامعييف،
كلكف ىذه المساعدات لـ ً
تأت مف فراغ كلكف كانت مقابؿ تقديـ ىؤالء الطبلب لممعمكمات
لضابط المخابرات كمف ىذه المساعدات ىي المساعدات المالية أك التسييبلت عبر السفر
عبر المعابر كالحصكؿ عمى في از ألم دكلة يرغب فييا الطالب بالدراسة.

 التجنيد والحصول عمى المعمومات عبر الوفود التي دخمت القطاع بحجة التضامن:

عممت المخابرات (اإلسرائيمية) عمى ىذه الطريقة لمحصكؿ عمى معمكمات بشكؿ مباشر مف
خبلؿ إرساؿ أشخاص ضمف كفكد المتضامنيف الذيف كانكا يدخمكف القطاع بعد حصار غزة،
حيث كاف يدخؿ ىؤالء األشخاص بشكؿ متخفي تحت مسمى إنساني أك حقكقي يريد مساعدة
المكاطنيف في القطاع ،حيث قامكا بجمع معمكمات عف طبيعة عمؿ الحككمة كالمقاكمة في
القطاع مف خبلؿ الزيارات كالجكالت التي قامكا بيا في القطاع ،كقد قامكا بالتكثيؽ لبعض
المكاقع كاألنفاؽ التي تخص المقاكمة مف خبلؿ تصكير الزائريف ليذه األماكف كالحصكؿ عمى
المعمكمات مف خبلؿ نسج عبلقات مع أبناء القطاع مف مختمؼ التنظيمات ،كخبلؿ السنكات
الماضية قد ثبت أكثر مف حالة في ىذا المجاؿ قامت الحككمة بحميا بشكؿ سريع.
ويرى الباحث أف الخطير كاف اتصاؿ بعض الحاالت عمى الضابط كعرض العمؿ عمي

الضابط كاف دافعيا الفضكؿ كالمغامرة ،كفي النياية كقع في كحؿ العمالة.
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مػػف خػػبلؿ نتػػائج المقػػاببلت مػػع العمػػبلء يتبػػيف لنػػا بػػأف نصػػؼ العين ػة تػػـ ارتبػػاطيـ مػػع

االحتبلؿ عف طريؽ االتصاؿ ،كما يقارب مف يربع أفراد العينة عػف طريػؽ االعتقػاؿ ،ككػذلؾ يربػع
أفػراد العينػػة عػػف طريػػؽ السػػفر ،كأقػػؿ مػػف يعشػػر أفػراد العينػػة عػػف طريػػؽ المقػػاء المباشػػر مػػع رجػػؿ

المخابرات ،كذلؾ يدلؿ بأف االتصاؿ أسمكب فعاؿ مع المخابرات الصييكنية (راجع ممحؽ رقـ ،)17
كذلؾ يرجع فػي رأم الباحـث لعػدة أسػباب تػكفر أداة االتصػاؿ مػع كافػة شػرائح المجتمػع ،كسػيكلة

الكصػػكؿ إلػػى كافػػة الم ػكاطنيف مػػف خػػبلؿ االتصػػاؿ كخاصػػة الفئػػات التػػي يصػػعب عمػػى ضػػابط
المخابرات عرض التجنيد عمييا مف خبلؿ الطرؽ األخرل ،كالتعكيض عف قمة االحتكاؾ المباشر
مع المكاطنيف كخاصة بعد االنسحاب (اإلسرائيمي) مف قطاع غزة ،كسيكلة االسػتدراج مػف خػبلؿ

االتصاؿ باألساليب المختمفة كخاصة إذا كانت المتصمة فتاة لما تعمػؿ مػف إثػارة جنسػية كخاصػة

إلى فئة الشباب.

إف خطكرة االرتباط عف طريؽ االتصاؿ مف فتاة يػؤثر بمػا ال يػدع مجػاالن لمشػؾ أف لػدينا

مشكمة حقيقية في الثقافة الجنسية خصكصػان لػدل الفئػات الممتزمػة دينيػان كأخبلقيػان ،ألف التػزاـ ىػذه

الفئات ليس مبينان عمى قناعات أك عمـ بمخاطر المكضكع الجنسي.

كأنو يتكجب عمى الجيات المسئكلة أخذ ذلػؾ األمػر فػي عػيف االعتبػار لتكعيػة الشػباب حػكؿ ىػذا

المكضكع مف خبلؿ تعزيز الثقافة الجنسية حتى بيف فئة الشباب الممتػزـ ،حيػث اف المخػابرات لػـ
تغفؿ الطرؽ األخرل.
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المبحث الثالث

آليات ووسائل التواصل بين المخابرات اإلسرائيمية وعمالئيا
تنكعت األساليب كالطرؽ التي استخدمتيا المخابرات (اإلسرائيمية) مف أجؿ التكاصؿ مع

عمبلئيا فيي كؿ يكـ تحاكؿ إيجاد كابتكار طريقة جديدة ،كذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى
عمبلئيا كاستم اررية التكاصؿ معيـ لتزكيدىا بما تحتاجو مف معمكمات ،كسنحاكؿ في ىذا

المبحث تسميط الضكء في ذلؾ الجزء عمى أىـ نقاط التكاصؿ كىي كما يمي:

أوالً :التواصل عبر االتصاالت الياتفية:

التكاصؿ عبر اليكاتؼ ليس بجديد؛ لكنو أسمكب استخدمتو المخابرات منذ بدايات دخكؿ

خدمو اليكاتؼ األرضية أك النقالة لقطاع غزة ،ففي البداية كاف التكاصؿ عبر اليكاتؼ األرضية

كمف ثـ شبكات اليكاتؼ النقالة (اإلسرائيمية) مع بداية دخكليا لمقطاع ك مع بداية العمؿ في
شبكة الجكاؿ استخدمتيا لمتكاصؿ ،كأخي انر استخدمت الشبكة الخمكية المصرية بالتكاصؿ مع

عمبلئيا كخاصة في جنكب القطاع ،كيتضح ذلؾ نتيجة مقاببلت الباحث مع العمبلء المعتقميف،

كفيما يمي التفصيؿ( :دراسة أمنية خاصة ،االتصاؿ كالتكاصؿ  . .أىداؼ كطرؽ2011 ،ـ)
 )1دور اليواتف المحمولة:

تحرص المخابرات (اإلسرائيمية) عمى أف يقكـ العميؿ بتخصيص جياز خمكم كشريحة

خاصة لمتكاصؿ مع المخابرات كعدـ استخداميا ألم أغراض أخرل ،مع العمـ بأف غالبيتيـ كاف
يخفي جياز التكاصؿ باستثناء مف تكفر لو غطاء لحممو (لمعمؿ ،أك كجكد أقارب بالداخؿ).

كيتضح أف المخابرات تعمد إلى اختبار درجة الصحة في المعمكمات التي ينقميا عمبلؤىا

عبر كسائؿ الرصد كالتصنت اإللكتركني مف خبلؿ طائرات االستطبلع ،كرصد كمراقبة
مخرجات الجكاالت مف رسائؿ كمكالمات ،ىذا إلى جانب تكميؼ أكثر مف عميؿ لرصد ىدؼ
كاحد دكف أف يعرؼ العميؿ اآلخر ،أك يعرؼ أف ىناؾ عميبلن أخر يرصد ما يرصده ،ىذه

الكسيمة كاف تبدك مرىقة كمكمفة إال أنيا كسيمة نجحت مف خبلليا المخابرات (اإلسرائيمية) في
تكجيو عمبلئيا لرصد ما تريد مف أىداؼ أك لمقياـ بمياـ أخرل ناىيؾ عف سرعة نقؿ المعمكمة

التي ال تتحقؽ إال بكسيمة اتصاؿ سريعة مثؿ الجكاؿ( .دراسة أمنية خاصة ،العمبلء عف الفترة
2010-2009ـ2010 ،ـ)

ككذلؾ يتـ تزكيد العميؿ بأجيزة جكاؿ تحتكم عمى كامي ار لكي يتـ تصكير بعض الميمات

التي يكمؼ بيا العميؿ مف ضابط المخابرات ،كفي حاالت خاصة يتـ تزكيد العميؿ بأدكات اتصاؿ
67

أكثر تعقيدان حيث يككف جياز االتصاؿ المستخدـ مزكد بتكنكلكجيا حديثة يتـ فييا تحديد المكقع عف
طريؽ نظاـ " "JPSعبر األقمار الصناعية لتحديد المكاقع لتتـ مراقبتيا أك استيدافيا مف قبؿ العدك

(اإلسرائيمي) ،ككذلؾ شرائح جكاؿ تتحكؿ إلى أكرانج في حاؿ الضغط عمى مقدمة معينة مككنة مف
مجمكعة أرقاـ (دراسة أمنية خاصة ،العمبلء عف الفترة 2010-2009ـ2010 ،ـ).

 )2التواصل عبر شريحة (إسرائيمية)( :دراسة أمنية خاصة ،كسائؿ كأساليب المخابرات
اإلسرائيمية في تجنيد كتشغيؿ العمبلء2011 ،ـ)

غالبية العمبلء يتـ تكاصميـ عبر شريحة (إسرائيمية) كخصكصان األكرانج ،حيث ظيرت

ككسيمة تكاصؿ رئيسية كيرجع ذلك لعدة أسباب أىميا:

 درجة عالية مف األماف ضد االختراؽ كالتنصت مف قبؿ األجيزة األمنية الفمسطينية بغزة.
 سيكلة الحصكؿ عمى شريحة األكرانج حيث تتكفر باألسكاؽ.
 كثرة تعطؿ الشرائح التي تعمؿ بنظاـ القبلب.

 كجكد مبررات لحمؿ شريحة األكرانج عند بعض العمبلء.
 تغطي معظـ القطاع كال تتعطؿ في أكقات الطكارئ.

بخصكص مصدر الشريحة األكرانج بعضيـ استمميا مف الضابط مف خبلؿ المقابمة أك

مف خبلؿ نقطة ميتة ،كبعضيما اآلخر كفرىا مف خبلؿ محيطة االجتماعي ،كالبعض اآلخر
قاـ بشرائيا مف الباعة داخؿ قطاع غزة.
 )3التواصل عبر شريحة الجوال التي تعمل بنظام القالب( :دراسة أمنية خاصة ،كسائؿ
كأساليب المخابرات اإلسرائيمية في تجنيد كتشغيؿ العمبلء2011 ،ـ)

الكثير مف العمبلء تكاصمكا مع ضباط المخابرات بكاسطة شرائح تعمؿ عمى نظاـ القبلب،
حيث تتميز ىذه الكسيمة بالتالي:

 تعمؿ عمى شبكة األكرانج أك الجكاؿ حسب الحاجة.
 صعكبة اكتشافيا ،حيث يستخدـ جياز كاحد.

 الحظنا أف الذيف يتـ تسميميـ الشرائح التي تعمؿ بذلؾ النظاـ جميعيـ نشيطكف ميدانيان في
جمع المعمكمات ،كقد أمضكا فترة طكيمة بالعمؿ مع المخابرات قبؿ التكاصؿ بيذه اآللية.

 تعطمت الكثير مف الشرائح التي تعمؿ بذلؾ النظاـ ،فكاف الضابط يكجو عميمو بضركرة

تكسيرىا ىي كالجياز كاتبلفيا بشكؿ كامؿ ،حيث يتضح أف ىذه اآللية مازالت مستحدثة في

طكر التجريب.


جزء كبير مف العمبلء كاف يتكاصؿ مع الضابط عبر اآلليتيف السابقتيف معا.
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 )4التواصل عبر شريحة الجوال:

بعض العمبلء كاف ليـ تكاصؿ مع ضباط المخابرات عمى جكاالتيـ الشخصية (ال تعمؿ

بنظاـ القبلب) ،ىذا التكاصؿ كاف ليدفيف فقط:

 بداية التجنيد :حيث يككف التجنيد بكاسطة شريحة الجكاؿ كلحيف المكافقة ككسب الثقة يطمب
منو الضابط إتبلؼ شريحة الجكاؿ كاحضار شريحة أخرل.

 إشارة مف قبؿ الضابط لطمب التكاصؿ عمى إحدل الكسائؿ السابقة :في حاؿ عدـ حمؿ
بناء عمى اتفاؽ
العميؿ لكسيمة االتصاؿ األخرل يقكـ الضابط بإرساؿ إشارة لو عبر جكالو ن
مسبؽ مع الضابط (ترعيشة ،رسالة ،مكالمة قصيرة) فيفيميا العميؿ.
 لـ يسجؿ أف ىذه الكسيمة استخدمت طكاؿ فترة ارتباط أم مف العمبلء ،لذا فيي كسيمة
تجنيد كطكارئ فقط كليست كسيمة تشغيؿ.

 )5التواصل عبر شريحة مصرية:

عمدت المخابرات (اإلسرائيمية) إلى تغيير طرؽ التكاصؿ مع عمبلئيـ باالنتقاؿ مف

الجكاؿ إلى شرائح األكرانج كاآلف تحاكؿ إبعاد األنظار عف أجيزة األمف في غزة إلى استعماؿ

الشرائح المصرية ،فيي تزكد عمبلئيا بشرائح جديدة بعيدة عف المتابعة كالمراقبة كال يمكف

التنصت عمييا (دراسة أمنية خاصة ،دراسة حكؿ استخداـ الشرائح المصرية مف قبؿ المخابرات
الصييكنية2012 ،ـ) ،فبعض العمبلء استخدـ شرائح مصرية في التكاصؿ مع الضابط
كخصكصان سكاف المناطؽ الجنكبية أك مف قاـ بتنفيذ أحد المياـ داخؿ سيناء ،كىناؾ بعضيـ قاـ
ضابط المخابرات باالتصاؿ عمييـ مف شريحة مصرية.
 )6رقم الضابط أو السنترال:

 غالبية العمبلء كاف تكاصميـ مع ضابط المخابرات بشكؿ مركزم (بكاسطة سنتراؿ) ،حيث
تتكاصؿ المخابرات مع عمبلئيا بكاسطة سنتراؿ مركزم يقكـ العميؿ الطالب لمضابط

بإعطائو ككد معيف حسب اتفاؽ مسبؽ (مثبلن :أنا فبلف بدم فبلف) فيتـ تحكيمو مف قبؿ

السنتراؿ لمضابط المشغؿ.

 بعض العمبلء كاف يتكاصؿ مع الضابط عمى رقمو الشخصي مما يعكس درجة الثقة
كاألىمية بالنسبة لمعميؿ ،كفي بعض األحياف حسب طبيعة الميمة المكمؼ بيا.

 يككف التكاصؿ بيف الضابط كالعميؿ يككف بالمغة العربية فقط ،حتى لك كاف العميؿ يتقف
المغة العبرية ،كال يتـ كسر ىذه القاعدة حتى خبلؿ مقابمة الضابط في الداخؿ.
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 جميع العمبلء حرصكا أثناء مكالماتيـ مع الضابط عمى عدـ سماعيـ مف قبؿ أحد،
باستثناء العمبلء مف األقارب.

يقكـ الضابط بشحف رصيد ىكاتؼ األكرانج كالشرائح القبلب التي يستخدميا العمبلء لمتكاصؿ

بناء عمى إشارة مف العميؿ ،كاليدؼ مف ذلؾ عدة أمكر أىميا:
مع الضابط كغالبا قبؿ انتيائو ن
الحفاظ عمى أمف العميؿ كعدـ تعرضو لشبيات أمنية جراء قيامو بشراء كركت األكرانج ،عدـ
استعداد العميؿ لدفع أمكاؿ لشراء كركت األكرانج ككف الدافع الرئيسي لمعميؿ ىك الماؿ ،تعزيز مف

قبؿ الضابط لعممية التكاصؿ (دراسة أمنية خاصة ،االتصاؿ كالتكاصؿ ،أىداؼ كطرؽ 2011ـ).
ثانياً :التواصل عبر اإل نترنت /عبر البريد اإل لكتروني:

تستخدـ ىذه الطريقة مع بعض العمبلء الذيف يجيدكف استخداـ الحاسكب كمما شجع

استخداـ ىذه التقنية تكافر شبكة اإلنترنت كسيكلة استخداميا كصعكبة كشفيا كسيكلة التكاصؿ
مع االحتبلؿ بيا ككمية المعمكمات الضخمة التي مف الممكف تحميميا ،كتقكـ المخابرات

بتدريب بعض العمبلء عمى كيفية االتصاؿ كالتكاصؿ عبر اإلنترنت بطرؽ محمية مف خبلؿ
خبراء في مجاؿ التكنكلكجيا الحديثة ،كيرجع نجاح ىذا األسمكب في التكاصؿ لتكفر اإلنترنت
بشكؿ كبير كاستعمالو مف قبؿ العديد مف شرائح المجتمع كمف الصعب مراقبة جميع المراسبلت

عبر ىذه الكسيمة كبالتالي تكفر لمعميؿ الحماية كعدـ الكشؼ كمف أمثمة ذلؾ ما يركيو أحد

العمبلء أف الضابط كاف يرسؿ لو رسالة عمى صفحتو عمى الفيس بكؾ مف عنكاف المغنية
"شاكيرا" فيقكـ المذككر بكضع شريحة األكرانج في الجكاؿ لمتكاصؿ مع الضابط( .تقرير أمني

خاص ،استغبلؿ المخابرات لمكاقع التكاصؿ االجتماعي2012 ،ـ).

ثالثاً :المقابالت الشخصية:

المقابمة :ىي الكسيمة التي يقكـ مف خبلليا ضابط المخابرات بالتكاصؿ المباشر مع

العميؿ ،حيث يضمف ضابط المخابرات التعرؼ أكثر عمى شخصية العميؿ ،كالجدير بالذكر أف

عكؿ
المقابمة تمثؿ محك انر ىامان مف محاكر ارتباط العميؿ بالمخابرات (اإلسرائيمية) كالتي بدكرىا تي ِّ

كثي انر عمى المقابمة (تقرير تحميمي خاص ،تقرير تحميمي مقاببلت المخابرات الصييكنية بيف تنكع
األماكف كطبيعة العميؿ2012 ،ـ).

يمجأ ضباط المخابرات إلى أسمكب المقاببلت مع العمبلء التي كانت سيمة في الفترة ما

قبؿ خطكة اإلصبلح األمني كما تبله مف تشديد الحصار كاغبلؽ المعابر كضعؼ نسبة

االحتكاؾ المباشر بيف ضباط المخابرات كالفمسطينييف عبر المعابر ،كتعتبر المقابمة المباشرة مف

أىـ آليات التكاصؿ مع ضابط المخابرات لمتعرؼ عمى العميؿ كتكثيؽ العبلقة بو كتثبيتيا
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كالتأكد مف مصداقية المعمكمات التي ينقميا ليـ ،كقد أصبحت ىذه الكسيمة مف الصعكبة بمكاف

بعد استبلـ األجيزة األمنية مياـ الحفاظ عمى أمف القطاع كتكثيؼ العمؿ األمني داخؿ القطاع
كالجيد المبذكؿ مف قبؿ األجيزة األمنية في كشؼ كمبلحقة العمبلء مما أدل إلى تضييؽ
الخناؽ عمييـ كعمى تحركاتيـ ،كأصبحت عممية المقابمة صعبة كمعقدة ،لذلؾ كاف تركيز

المقابمة بحسب أىمية المعمكمات التي تتطمبيا المياـ الممقاة عمى ذلؾ العميؿ كالتي يريدىا
ضابط المخابرات ،كتعمد المخابرات إلى إنجاز تمؾ المقابمة عبر كسائؿ عدة منيا:

 اعتقاؿ بعض العمبلء الذم يسكنكف المناطؽ الحدكدية أثناء عمميات التكغبلت أك
االجتياحات.

 االلتقاء بالضابط عبر المعابر الحدكدية بغرض العبلج في األراضي المحتمة عاـ 48
أك أم أسباب أخرل.

 تكميؼ العميؿ بالتكجو إلى السمؾ الحدكدم الفاصؿ ،حيث يتـ اختيار نقطة معينة
لبلنطبلؽ منيا كفي تكقيت معيف فيتـ إرشاد العميؿ عبر طائرات االستطبلع ،حيث يتـ

تكجيييو إلى السمؾ الحدكدم كمف ثـ يدخؿ المكاف المحدد لو إما بدخكلو عبر البكابة أك
تسممو السمؾ الحدكدم كمف ثـ يجد سيارة بيا مبلبس فيقكـ بتغيير مبلبسو كيمبس

مبلبس أخرل كذلؾ بعد ما يتـ تفتيشو ،كيؤخذ في سيارة أخرل أك جيب عسكرم يتـ
نقمو إلى الداخؿ أك مكاف قريب لمقابمة الضابط.

كربما تستمر المقابمة لعدة ساعات ثـ يعكد العميؿ بنفس الطريقة التي حضر بيا كأحيانان

يمكث العميؿ إلى الفجر ىناؾ ليبيت في إحدل الفنادؽ أك الشقؽ كمنيـ يعكد مع العائديف عبر

إحدل المعابر ،كتككف المقاببلت بالعميؿ لتكميفو ببعض المياـ الجديدة كأحيانان مكافئتو عمى
نجاحو في مياـ تـ تكميفو بيا كدعمو معنكيان لمقياـ ببعض المياـ التي سيكمؼ بيا ،كيتـ عرض
بعض العمبلء عمى جياز فحص الكذب لمتحقؽ مف مصداقيتيـ ،كذلؾ ألف المخابرات تككف قد

خططت ليـ القياـ بمياـ كبيرة كتريد التأكد مف ىدفيـ( .تقرير تحميمي خاص ،تقرير تحميمي
مقاببلت المخابرات الصييكنية بيف تنكع األماكف كطبيعة العميؿ2012 ،ـ)
أىــــداف المقابمــــة بالنســــبة لضــــابط المخــــابرات( :د ارسػ ػػة أمنيػ ػػة خاصػ ػػة ،د ارسػ ػػة عػ ػػف ظػ ػػاىرة العمػ ػػبلء،
2012ـ)

 العمؿ عمى دراسة شخصية العميؿ مف خبلؿ التكاصؿ المباشر مع العميؿ.
 تكثيؽ العبلقة مع العميؿ ،مف خبلؿ كسر الحاجز النفسي مع العميؿ.
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 إخضاع العميؿ الختبار جياز فحص الكذب ،لما يمثمو ذلؾ االختبار مف أىمية بالنسبة
لممخابرات الصييكنية ،لقياس مدل صدؽ العميؿ في تعاممو مع المخابرات الصييكنية.

 التأكد مف بعض المعمكمات اليامة بشكؿ مباشر ،عبر االستيضاح مف العميؿ كطرح
بعض االستفسارات مف ضابط المخابرات عف ىذه المعمكمات.

 إعطاء العميؿ دكرات تدريبية متخصصة في مجاالت عديدة ،أبرزىا المجاؿ اإللكتركني،
مثؿ التدرب عمى أجيزة التصنت أك كضع أجيزة متابعة عمى السيارات ،ككذلؾ طرؽ

كأساليب زرع النقاط الميتة كدكرات تصكير.

 تكميؼ العميؿ ببعض المياـ الخاصة بشكؿ مباشر ،كالتي قد ييدؼ الضابط الى زيادة اىتماـ
العميؿ كاشعاره بأىمية الميمة عبر التمقيف المباشر بشكؿ أكبر مف تكميفو عبر االتصاؿ.

 إعطاء العميؿ أمكاالن سكاء كانت لو أك مف أجؿ شحنيا في نقاط ميتة.

 إعطاء العميؿ أجيزة إلكتركنية "جكاالت أك أجيزة تصكير كمتابعة" بيدؼ استخداميا مف
ًقىبؿ العميؿ أك لكضعيا في نقاط ميتة.
يتضح مف خبلؿ نتائج المقاببلت مع العمػبلء بػأف غالبيػة أفػراد العينػة حصػمكا عمػى دكرات

مختمفة مف قبؿ ضابط المخابرات كخاصة في مجاؿ طرؽ التكاصؿ كاالتصاؿ مع الضػابط أثنػاء

تزكيػػده بػػبعض المعمكمػػات التػػي تحتاجيػػا المخػػابرات ،كلكػػف ىنػػاؾ فئػػة تقػػكـ المخػػابرات بإعطػػائيـ
دكرات متخصصة في مجاؿ زراعة النقاط الميتة أك التصكير ،حيث كاف يربع العينػة تمقػكا دكرات
فػػي ز ارعػػة النقػػاط الميتػػة ،كمػػا يقػػارب يسػػدس أف ػراد العينػػة فػػي التصػػكير كمػػا يزيػػد عػػف ثيمثػػي أف ػراد

كربع أفراد العينة دكرات فنيػة ،كذلػؾ قػد يؤشػر بػأف المخػابرات الصػييكنية
العينة بطرؽ التكاصؿ ،ي
لـ ً
تعط ىذه الدكرات إال لمف تتكفر فييـ صفات خاصة كتثؽ بيـ (راجع ممحؽ رقـ .)18
أىداف المقابمة بالنسبة لمعميل:

 الحصكؿ عمى أمكاؿ أك ىدايا مف قبؿ ضابط المخابرات.

 تحقيؽ الذات عبر التكىـ بأنو يميـ لممخابرات ،حيث يستنتج العميؿ ذلؾ مف خبلؿ
االىتماـ بو أثناء مقابمتو المخابرات (اإلسرائيمية).
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أماكن المقابالت:

 الحواجز والمعابر الحدودية:

تعتبر الحكاجز كالمعابر الحدكدية إحدل النقاط الجغرافية التي تسعى المخابرات

(اإلسرائيمية) الستغبلليا لمقابمة عمبلئيا ،حيث تممؾ السيطرة الكاممة عمى ىذه النقاط ،فعمى
سبيؿ المثاؿ فإف الفترة التي سبقت االنسحاب (اإلسرائيمي) مف قطاع غزة استخدمت المخابرات

(اإلسرائيمية) فييا الحكاجز التي كانت تفصؿ بيف محافظات قطاع غزة كنقطة مقابمة لعمبلئيا
كىذا ما كرد في العديد مف ممفات العمبلء المعتقميف لدل جياز األمف الداخمي ،مثؿ مقابمة أحد

العمبلء عمى حاجز أبك ىكلي قبؿ انسحاب القكات الصييكنية ،إال أنو كباالنسحاب الصييكني

مف قطاع غزة انتيت مرحمة المقابمة عبر الحكاجز (اإلسرائيمية) ،كبالتالي تـ التركيز بشكؿ أكبر
عمى المعابر الحدكدية التي يسيطر عمييا الكياف (اإلسرائيمي) كمعبر إيرز كالذم يتميز بنفس

مكاصفات الحكاجز (اإلسرائيمية) ،اال أف السفر مف خبللو يحتاج الى يم ىبِّرير مف قبؿ العمبلء
كتحكيمة عبلجية أك مرافقة مريض أك الحصكؿ عمى تصريح دخكؿ الى األراضي المحتمة
لمتجارة (تقرير أمني خاص ،تقرير تحميمي مقاببلت المخابرات الصييكنية بيف تنكع األماكف
كطبيعة العميؿ2012 ،ـ).

 المقابمة عبر معبر إيرز( :دراسة أمنية خاصة ،معبر إيرز بيف الضركرة اإلنسانية
كالمخاطر األمنية2012 ،ـ)

تسعى المخابرات (اإلسرائيمية) دكمان إليجاد البدائؿ في طرؽ إدارتيا لمحاكر العمؿ األمني

المكجو ضد المجتمع الفمسطيني ،كاحدل ىذه المحاكر ىي المقاببلت التي يي ٍستىخدـ فييا معبر
إيرز كنقطة عبكر إلى مكاف المقاببلت سكاء كانت في نفس المعبر أك في األراضي الفمسطينية
المحتمة عاـ  ،48كقد استخدمت المخابرات الصييكنية معبر إيرز كنقطة ارتكاز لتنسيؽ
ىجكميا األمني عمى القطاع ،فيعتبر المعبر محطة أمنية بامتياز حيث يحكم مكاتب لضباط
المخابرات المسئكليف عف المناطؽ لمتابعة كافة األحداث عمى الساحة كجمع المعمكمات مف

خبلؿ استجكاب المكاطنيف كالضغط عمييـ كاستغبلؿ حاالتيـ اإلنسانية كمصالحيـ التجارية ،كما
يتـ في المعبر تجنيد العمبلء لصالح المخابرات كدعـ ىؤالء العمبلء ماديان كلكجستيان ،كالجدير

بالذكر َّ
أف الدخكؿ عبر معبر إيرز يتطمب يم ىبِّر انر أماـ األجيزة األمنية في قطاع غزة كتحكيمة
عبلجية أك طمب الحصكؿ عمى تصريح دخكؿ الى األراضي المحتمة أك الضفة الغربية،
باإلضافة الى السفر عبر المعبر لفئة محددة مف فئات المجتمع الفمسطيني ،كذلؾ ما يتـ
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استغبللو مف قبؿ المخابرات التي تسعى الستغبلؿ معبر إيرز في مقاببلتيا لعمبلئيا مف قطاع
غزة تحت إحدل المبررات.

 األراضي المحتمة عام:48

تعتبر األراضي المحتمة عاـ 1948ـ إحدل األماكف كالنقاط الجغرافية الميمة التي

تستخدميا المخابرات كأماكف مقاببلت لمعمبلء الذيف يعبركف الى الداخؿ المحتؿ سكاء كاف ذلؾ
عبر المعابر أك التسمؿ الحدكدم ،فالمقابمة داخؿ األراضي المحتمة تككف إما في المكاقع

العسكرية المحاذية لقطاع غزة ،ك المدف المحتمة عاـ 1948ـ كمدينة المجدؿ كغيرىا.
 المقابمة عبر السمك الحدودي:

التسمؿ عبر الحدكد :ىك إقداـ بعض المكاطنيف عمى اجتياز السمؾ الحدكدم الفاصؿ بيف

قطاع غزة كاألراضي المحتمة عاـ  ،1948بيدؼ التىيىرب الى األراضي المحتمة اثر دكافع
يمتى ِّ
عد ىدة كلتحقيؽ أىداؼ مختمفة( .تقرير أمني خاص ،ظاىرة التيرب لمسمؾ الحدكدم،

2009ـ).

يعتبر تجاكز السمؾ الحدكدم مف قبؿ العمبلء إحدل طرؽ العبكر باتجاه مقابمة المخابرات

الصييكنية داخؿ األراضي المحتمة سكاء كاف ذلؾ في المكاقع العسكرية المحاذية لحدكد قطاع

غزة أك في المدف الفمسطينية المحتمة عاـ  48كعمى كجو الخصكص المدف الساحمية ،كالجدير
بالذكر أف المقاببلت عبر السمؾ الحدكدم لـ تقتصر عمى العمبلء الميدانييف فقط ،بؿ شممت

عمبلء تعتبرىـ المخابرات عمبلء إستراتيجييف ،كىذا ما يدفع المخابرات (اإلسرائيمية) إلى تأميف
خط سير المقاببلت عبر السمؾ الحدكدم (تقرير أمني خاص ،ظاىرة التيرب لمسمؾ الحدكدم،

2009ـ).

يركم أحد العمبلء أف ضابط المخابرات (اإلسرائيمية) اتصؿ بو كقت آذاف المغرب كطمب

منو التكجو إلى منطقة قريبة مف السمؾ الفاصؿ ،كأثناء المكالمة طمب منو الضابط أف يرقد

كيقؼ أكثر مف مرة بعدما تأكد منو عبر طائرة االستطبلع التي كانت ترافقو كأخذ الضابط يكجو

المذككر إلى منطقة العبكر كمف ثـ صعد عمى السمؾ الفاصؿ ،كبعد مسافة معينة صعد في
سيارة كبيرة سكداء كقاـ بخمع مبلبسو كارتدل زم عسكرم ثـ اقتاده جيب عسكرم بعدما تكجو

إلى مكاف مقابمة الضابط المكجكد في أحد المعسكرات المحاذية لحدكد قطاع غزة ،ككاف ذلؾ

في عاـ  ،2007كيبلحظ أف المذككر تمت عممية تجنيده خبلؿ مقابمة مع الضابط بعدما تـ
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اعتقالو في أحد االجتياحات لمنطقة بيت حانكف (تقرير أمني خاص ،تقرير تحميمي مقاببلت

المخابرات الصييكنية بيف تنكع األماكف كطبيعة العميؿ2012 ،ـ).

 المقابمة عبر البحر:
تي ىمثِّؿ الساحة البحرية إحدل نقاط التكاصؿ بيف قكات البحرية (اإلسرائيمية) كالصياديف،
كمف الطبيعي أف تستفيد المخابرات مف ىذه الساحة بالعمؿ عمى مقابمة عمبلئيا ،مستغميف

ضعؼ الرقابة األمنية لمحدكد البحرية مف األجيزة األمنية بغزة ،كالتي قد تككف نتيجةن
لممضايقات مف قبؿ قكات البحرية (اإلسرائيمية) ،إال أف الساحة البحرية تعتبر إحدل الطرؽ

لمقابمة المخابرات لعمبلئيا ،كالعمؿ عمى اعتقاؿ مجمكعة مف الصياديف ،كالذيف قد يككف أحدىـ
الم ٍستى ٍي ىدؼ مقابمتو ،مع مبلحظة أف إحدل المعيقات لممقابمة عبر الساحة البحرية أماـ
العميؿ ي
المخابرات (اإلسرائيمية) ىي اقتصارىا عمى فئة العمبلء مف الصياديف كالتي قد تككف محدكدة،
بمعنى أف فئة العمبلء اآلخريف ال يستطيعكف الدخكؿ إلى بحر غزة بغطاء الصيد في البحر،
ألنو سينكشؼ أمرىـ أماـ الصياديف ،كتمؾ ثغرة أمنية قد تساىـ في سرعة انكشاؼ العميؿ،

فالمخابرات (اإلسرائيمية) تسعى إلطالة مدة ارتباط العميؿ بيا ،عبر إبعاده عف مثؿ تمؾ الثغرة
األمنية (تقرير أمني خاص ،تقرير تحميمي مقاببلت المخابرات الصييكنية بيف تنكع األماكف
كطبيعة العميؿ2012 ،ـ).

 المقابمة الخارجية:

تحاكؿ المخابرات (اإلسرائيمية) دكمان التطكير مف العمؿ األمني المكجو ضد الفمسطينييف

و
بشكؿ عاـ كسكاف قطاع غزة بكجو خاص.

كتي ٍعتىىبر مقاببلت المخابرات (اإلسرائيمية) لعمبلئيا الفمسطينييف في الدكؿ الخارجية إحدل
الطرؽ المستحدثة مف ًقىبؿ المخابرات (اإلسرائيمية) ،حيث تيدؼ مف خبلليا إلى تى ىجنب المتابعة
األمنية التي تيطىبِّقيا األجيزة األمنية في قطاع غزة عمى صعيد السمؾ الحدكدم كمعبر إيرز،
كذلؾ في سبيؿ الحفاظ عمى عدـ كشؼ العميؿ أماـ تمؾ األجيزة ،خصكصان إذا كاف العميؿ
الم ًي ِّميف ،لكف طبيعة العميؿ ليست المقياس الكحيد في المقاببلت
يي ى
صَّنؼ ضمف العمبلء ي
الخارجية ،فاحتمالية أف تككف ىناؾ اعتبارات أخرل لممقاببلت الخارجية ،فمثبلن سيكلة سفر

ال عميؿ ككثرة تنقبلتو الخارجية ،باإلضافة إلى سيكلة التنقؿ التي طرأت عمى آلية العمؿ عبر
معبر رفح قد يتيح المجاؿ أماـ المخابرات (اإلسرائيمية) لمقابمة عمبلئيا في الدكؿ الخارجية،

حتى كاف كانكا غير استراتيجييف ،فاليدؼ الرئيسي مف كراء تمؾ المقاببلت ىك الحفاظ عمى
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عمبلئيـ مف االنكشاؼ أماـ األجيزة األمنية في قطاع غزة ،حيث طى َّكىرت األخيرة مف عمميا،
األمر الذم أدل إلى كشؼ عدد غير قميؿ مف العمبلء في قطاع غزة ،كذلؾ ما دفع القيادة
األمنية (اإلسرائيمية) لمحديث عف أزمة استخبارية تكاجييا في قطاع غزة ،باإلضافة إلى

صعكبات كبيرة تكاجييا المخابرات (اإلسرائيمية) في تكصيؿ األمكاؿ إلى عمبلئيا ،كالتي قد يتـ

إعطاؤىا لمعميؿ عبر المقابمة في الدكؿ الخارجية ،سكاء كانت األمكاؿ لو أك تكزيعيا عمى نقاط
ميتة.
أمثمة عمى المقابالت الخارجية ( دراسة أمنية خاصة ،دراسة عف ظاىرة العمبلء2012 ،ـ):
 أحد العمبلء قابؿ الضابط في مصر عاـ 2008ـ قبؿ الحرب عمى غزة.

 أحد العمبلء طمب منو ضابط المخابرات السفر لحضكر مؤتمر في مدينة صكفيا بدكلة
بمغاريا حيث استقبؿ المذككر رسالة عبر الفاكس مف البركفيسكر كريستكفر لدعكتو لحضكر

اجتماع في األكاديمية البمغارية لمسمكـ ،كقد سافر المذككر في نياية شير 2010/6ـ كقد
قابؿ ىناؾ الضابط المختص كضباط آخريف مف المخابرات (اإلسرائيمية).

 كعميؿ آخر قابؿ الضابط في (إسرائيؿ) بعدما سافر إلى تركيا كمف تركيا إلى (إسرائيؿ)،
حيث يقكؿ أخبرت الضابط بأنني أنكم السفر لتركيا عمى سبيؿ السياحة كشراء بعض قطع

الحاسكب كبسبب تعذر دخكلي (إلسرائيؿ) فقد أخبرني الضابط بأنو سيقابمني عبر تركيا

كطمب مني اصطحاب شريحة األكرانج معي كأعطاني رقـ دكلي لبلتصاؿ بو عند الكصكؿ
لتركيا ،كعند كصكلي لتركيا اتصمت عمى الضابط كالذم أخبرني بأف أذىب في اليكـ التالي
إلى مكتب شركة العاؿ كاالتصاؿ بو مف ىناؾ ،حيث جاءني شخص مف طرؼ الضابط

كاصطحبني إلى ممر تحت األرض كسرنا لمدة عشر دقائؽ تقريبان ثـ كصمنا إلى بكابة
تفضي إلى أرضية المطار حيث أخذني لطائرة تابعة لشركة العاؿ كأجمسني في مقعد خمفي،

كعند كصكؿ الطائرة إلى مطار بف غكريكف جاءني عنصر أمف كأنزلني مف الطائرة ،حيث

كاف الضابط برفقة عناصر األمف باستقبالي في سيارة جيمس سكداء كاقتادكني لفيبل في تؿ

أبيب كتركني الضابط لكي أرتاح ،حيث أخبرني بأنو سيأتيني في اليكـ التالي صباحان ،كفي

اليكـ التالي جاءني الضابط صباحان حيث بدأ يراجع معي كشؼ المكالمات كقمت بتبميغو
ببعض المعمكمات كتحديد أماكف كأخبرني بأنو في اليكـ التالي سيأتي الخبير النفسي

إلخضاعي الختبار كشؼ الكذب ،كفي اليكـ التالي نجحت في اختبار كشؼ الكذب ،حيث
كانت األسئمة تتمحكر حكؿ الكالء لممخابرات بشكؿ عاـ ،كجاء الضابط كاقترح عميو الرجكع

عبر معبر إيرز بدالن مف معبر رفح كتـ االتفاؽ عمى أف يرجع المذككر إلى تركيا كمف ثـ
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أ قطع تذكرة بشكؿ عادم إلى مطار بف غكريكف كسيتـ ترحيمو إلى معبر إيرز ،كبعد عكدتي
إلى تركيا بنفس الطريقة التي جئت بيا مع عدـ ختـ جكاز سفرم في الذىاب كاإلياب قطع

تذكرة لمطار بف غكريكف كمف ثـ تـ ترحيمي إلى معبر إيرز كمف ثـ إلى قطاع غزة.

 عميؿ آخر طيمب منو السفر لتركيا لمقابمة الضابط كلممشاركة في مؤتمر لمشباب كتغطية لسفره،
كقد سافر المذككر إلى تركيا كلكنو لـ يقابؿ الضابط نتيجة ألحداث سفينة مرمرة ،كطمب

الضابط منو السفر إلى أذربيجاف لمقابمتو ىناؾ إال أف المذككر لـ يتمكف مف دخكؿ أذربيجاف

كعاد إلى تركيا كمف ثـ إلى غزة (دراسة أمنية خاصة ،دراسة عف ظاىرة العمبلء2012 ،ـ).

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف حدكد قطاع غزة مفتكحة كقد استغمتيا المخابرات (اإلسرائيمية) مف أجؿ

التكاصؿ مع عمبلئيا ،كلـ يقؼ عند ىذا بؿ قامت باستغبلؿ الدكؿ المجاكرة مف أجؿ التكاصؿ معيـ كما
أثبتت بعض الحاالت أنو كاف يتـ التكاصؿ مع العمبلء في العريش كفي منطقة سيناء المصرية.

رابعاً :النقاط الميتة:

النقطة الميتة :ىي مكاف محدد يرشحو عميؿ لكجستي كيكافؽ عميو ضابط المخابرات،

يكضع بو بكاسطة أحد العمبلء الدعـ المرسؿ مف المخابرات كيطمقكف عمييا األمانة أك اليدية،

ثـ يأتي دكر العميؿ المستقبؿ ليستمـ ما أرسمتو المخابرات لو بعد تكاصؿ مع ضابطو بدكف

معرفة حمقة الكصؿ.

لقد دأبت المخابرات (اإلسرائيمية) عمى تطكير كتغيير كسائميا في إسقاط كتجنيد العمبلء

كذلؾ ضمف استراتيجيات كمنظكمة أمنية يتـ مف خبلليا تحديد التيديدات القائمة كالمحتممة
كينسحب ذلؾ كيمتد إلى طرؽ االتصاؿ كالتكاصؿ كالتكجيو كاإلمداد كالتمكيؿ كلقد برز ما

اصطمح عميو بالنقاط الميتة كأحد األساليب القديمة الحديثة في الصراع األمني بيف أجيزة

المخابرات (اإلسرائيمية) ،كزادت أىمية ىذا األسمكب مع انسحاب االحتبلؿ (اإلسرائيمي) مف
قطاع غزة بالتزامف مع تزايد القكة األمنية كالعسكرية لممقاكمة في قطاع غزة ،باإلضافة إلى
تساقط شبكات العمبلء مما دفع المخابرات (اإلسرائيمية) إلى تطكير استراتيجيات ربط العمبلء

كادارة ميماتيـ ،األمر الذم أجبرىـ إلى إتباع نظاـ النقاط الميتة( .تقرير أمني خاص ،النقاط
الميتة  . .استراتيجيات متجددة2010 ،ـ)
كتعتبر النقاط الميتة مف أىـ الطرؽ كأكسعيا انتشا انر بالنسبة لضابط المخابرات

(اإلسرائيمية) ،فيي تعتمد عمى النقاط الميتة في تشغيؿ كادارة شبكات العمبلء كذلؾ مف أجؿ
تزكيدىـ بالمعمكمات كاألمكاؿ كاالحتياجات البلزمة ،فاستخداـ النقاط الميتة يعد مف أفضؿ كأنجع
الكسائؿ في الحفاظ عمى العمبلء ،كيتـ اختيار ىذه النقاط بعناية كفي أماكف يصعب كشفيا أك
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تحديدىا أك مراقبتيا مثؿ دكرات مياه المساجد كاألماكف العامة كالمناطؽ البعيدة عف أماكف السكف،

كمف الجدير ذكره أف بعض العمبلء تككف ميمتيـ تزكيد النقاط الميتة باألمكاؿ أك المعمكمات فقط.
(تقرير أمني خاص ،النقاط الميتة  . .استراتيجيات متجددة2010 ،ـ) ،كتبرز أىمية النقاط الميتة

في ككنيا تقدـ مكافأة مالية لمعميؿ كيتـ مف خبلليا تسميـ كاستبلـ بعض األدكات كاألجيزة.

خامساً :آلية إيصال األموال واألجيزة اإل لكترونية إلى العمالء في غزة( :دراسة أمنية خاصة،
العمبلء عف الفترة 2009-2010ـ ،2010 ،كدراسة أمنية خاصة ،دراسة العمبلء2011 ،ـ)

تتنكع أساليب المخابرات (اإلسرائيمية) كطرقيا في إيصاؿ األمكاؿ كاألجيزة البلزمة

لعمبلئيا في غزة ،كذلؾ مف أجؿ ضماف نجاح عمميا كضماف كالء العمبلء ليا فكانت أبرز
الطرؽ في إيصاؿ األمكاؿ كالمعدات ما يمي:
أ .المقابالت الشخصية المباشرة :حيث يعطى العميؿ مبمغ مف الماؿ أثناء مقابمتو لضابط
المخابرات لتعزيز الثقة معو ،أك مكافأة لو عمى ما قدمو مف معمكمات أك تشجيعو عمى
المزيد مف المعمكمات ،فالمقابمة مف أىـ الطرؽ التي يقكـ الضابط فييا بإعطاء األمكاؿ

كاألمانات لمعميؿ كتستخدـ المخابرات عدة طرؽ إلخفاء األمكاؿ مع العميؿ كىك في طريقو

إلى قطاع غزة منيا كضع األمكاؿ داخؿ:

 )1محفظة جمدية في مكاف مخفي محكـ اإلغبلؽ ،بحيث ال يتـ إخراج األمكاؿ إال بقص المحفظة.

 )2قطعة بربيش ببلستيؾ بطكؿ  10سـ أك داخؿ قطعة خشب  10 × 10سـ كتككف
ممفكفة أك مضغكطة داخميا.

كيخيط عمييا
 )3المبلبس مثؿ كضعيا في جاكيت في أماكف مخفية مثؿ الكتؼ أك الظير ى
أك أف تككف داخؿ كمر البنطمكف أك مناطؽ أخرل في المبلبس.
 )4كضع األمكاؿ في نعؿ الحذاء ،حيث يتـ كضع المبمغ داخؿ النعؿ أك حتى داخؿ بطانة
الحذاء مف الداخؿ كتخرج األمكاؿ بفؾ البطانة إلى نصفيف.

 )5تجدر اإلشارة إلى أف ضابط المخابرات كعبر متخصصيف يقكمكف بمحاكلة حماية
العميؿ كعدـ كشؼ األمكاؿ التي معو بعدة طرؽ متجددة كمبتكرة ك بسيطة.

 )6كما أف بعض األمكاؿ يتـ استبلميا خبلؿ المقاببلت التي تتـ عبر استخداـ التحكيبلت
العبلجية إلى (إسرائيؿ) أك عبر المعابر الحدكدية مع (إسرائيؿ) كيتـ كضع األمكاؿ في

أماكف سرية ،فعمى سبيؿ المثاؿ فانو في إحدل الحاالت مثبل تـ كضع أمكاؿ في عبكة

شامبك كيتـ إخراج األمكاؿ بعد قص العبكة إلى نصفيف.
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 )7ككذلؾ استمـ أحد العمبلء أمكاالن خبلؿ المقابمة عبر كضعيا في قاعدة حقيبة الظير
التي يحمميا المسافركف ،حيث كاف يحمميا أثناء عكدتو إلى قطاع غزة.

ب .النقاط الميتة :كتستخدـ النقاط الميتة في إرساؿ األمكاؿ ،كذلؾ يتـ إمدادىا ببعض التقنيات
كاألدكات التي سيستخدميا العميؿ في ميمات داخؿ القطاع كالجكاالت الخاصة كأجيزة

اؿ.GPS

ج .الحواالت البنكية ومحالت الصرافة:

كتستخدـ ىذه الطريقة عادة مع العمبلء الذيف ليـ أقارب أك أصدقاء إما في أراضي

 1948أك الضفة الغربية أك في الخارج خاصة الدكؿ األكركبية كأمريكا كتتـ عممية تحكيؿ
األمكاؿ عف طريؽ:

 البنوك :مف خبلؿ تكفير غطاء عائمي أك تجارم كىذا الغطاء البد أف يككف مقنعان أك
مف خبلؿ حمقات عمى أرقاـ حسابات أصدقاء أك أقارب في الداخؿ" أراضي  "48أك

الخارج أكركبا أك دكالن أخرل ،كما حصؿ في قصة أحد العمبلء كاف يتمقى األمكاؿ مف

المخابرات (اإلسرائيمية) عبر رقـ حسابو في البنؾ العربي اإلسبلمي عمى اسـ أخك
زكجتو مف بئر السبع.

اعترؼ
ا
 الحواالت المالية :عبر محبلت الصرافة الدكلية (كيسترف يكنيكف) كما كرد في
أحد العمبلء أنو استمـ أمكاؿ عف طريؽ حكاالت مالية عبر الكيسترف يكنيكف كعبر بنؾ

القاىرة عماف ككذلؾ ثبت في أكثر مف حالة استخداـ المخابرات لتحكيؿ األمكاؿ عبر

( )DHLكىك ما كرد في اعترافات عمبلء آخريف.

 المؤسسات الدولية :العاممة في قطاع غزة أك الجمعيات التي تتمقى األمكاؿ مف أجؿ
تقديـ المساعدة لممجتمع الفمسطيني ككجكد األمكاؿ مع العامميف فييا أمر مبرر

كطبيعي.

 األنفاق الممتدة عمى الحدود :سكاء بشحنيا كايداعيا في البضاعة أك بشكؿ شخصي
حيث كرد في اعترافات أحد العمبلء أنو تمقى أمكاؿ في أكياس أرسمت لو مف قبؿ

الضابط عف طريؽ األنفاؽ.

 الشخصيات االعتبارية في التنظيمات والمجتمع المدني والتجار :الذيف يتحرككف
بأريحية كيتنقمكف عبر المعابر الحدكدية دكف عكائؽ ككجكد األمكاؿ معيـ أمر منطقي
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كطبيعي كمبرر كمثاؿ ذلؾ أحد العمبلء الذم كاف يعمؿ تاج انر كيتمتع بمكانة اجتماعية

محترمة في كسطو المعيشي.

 نقل األموال عن طريق أشخاص عاديين قادمين من الداخل :المحتؿ كأمانة مف
شخص في الداخؿ آلخر في قطاع غزة كعادة ال يعرؼ ناقؿ األمكاؿ سر العبلقة بيف

المرسؿ كالمستمـ.

 تسميم األموال في العريش :كىي طريقة جديدة كردت في اعترافات أحد العمبلء حيث
استمـ األمكاؿ مف شخص بدكم في العريش.

مف خبلؿ نتائج المقاببلت مع العمبلء يتبيف أف المخابرات (اإلسرائيمية) استخدمت أكثر مف

كسيمة في طريؽ إيصاؿ األمكاؿ لعمبلئيا كيرجع ذلؾ حسب حالة كؿ عميؿ كمدل تكفير غطاء

مقنع كلتنكيع آليات التسميـ ،حيث نجد بأف جميع العمبلء العينة قد استممكا أمكاالن عف طريؽ

نقاط ميتة كىذا يؤشر إلى أىمية ىذه الكسيمة بالنسبة لممخابرات كما تحققو مف مزايا متنكعة

منيا السرية في العمؿ كالحفاظ عمى عمبلئيا ككصكؿ المبمغ في أم كقت أراده الضابط.

حيث لـ تغفؿ المخابرات (اإلسرائيمية) الطرؽ األخرل في ايصاؿ األمكاؿ الي عمبلئيا إما عف

طريؽ الحكاالت المالية حيث أف ىناؾ ما يقارب يسدس العينة تمقكا أمكاالن عف طريؽ الحكاالت،
كما يزيد عف نصؼ العينة تمقكا أمكاالن مف الضابط مباشرة أثناء المقابمة أك ارساليا كمساعدة
عف طريؽ أحد المكاطنيف (راجع ممحؽ رقـ .)19

كما يتضح مف خبلؿ نتائج المقاببلت مع العمبلء أف ثيمثي العينة تمقكا أجيزة فنية مثؿ
جكاؿ كشرائح أكرانج كأجيزة تجسس ،كما يقارب يربع العينة قد استممكا مف المخابرات الصييكنية

معدات لكجستية ،كىذا يؤشر بأف المخابرات الصييكنية تحرص عمى تكفير االحتياجات البلزمة
لعمبلئيا أثناء العمؿ معيا ليساعد في تحقيؽ األىداؼ المطمكبة (راجع ممحؽ رقـ .)18

ويرى الباحث :أف المخابرات الصييكنية تعمؿ عمى اختيار الكسيمة المناسبة لمتكاصؿ

مع العميؿ كايصاؿ ما يمزـ لو ،كذلؾ بعد دراسة مف قبؿ المخابرات اإلسرائيمية ،كذلؾ حرصان
منيا عمى عدـ كشؼ عمبلئيا كبالتالي تفقد مصدر مف مصادر معمكماتيا ،كما أنيا تبتكر دائمان
كسائؿ كأساليب جديدة لمتكاصؿ مع عمبلئيا.
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الفصل الرابع
 لملبذج لألول :لجلهىد لنشمسيت لملبزونت ملاكفحذت لنشاف
لاستخبفسي لإلسشلئيلي
 لملبذج لنخفني :لنشتفئج
 لملبذج لنخفنج :لنتىصيفث

الفصل الرابع
المبحث األول

الجيود الرسمية المبذولة لمكافحة النشاط االستخباري اإلسرائيمي
أو ًال :جيود و ازرة الداخمية لمكافحة حالة التخابر( :أبك شرخ ،مقابمة شخصية2013 ،ـ)
اليدف من تشكيل جياز األمن الداخمي:
إف اليدؼ األساسي لمحككمة مف تشكيؿ األمف الداخمي ىك القضاء عمى حالة العمالة

لذلؾ كاف ىناؾ اىتماـ كبير في األساس لؤلمف الداخمي لمبلحقة ىذه الحالة كقاـ بالجيكد
الكبيرة لمقضاء عمى ىذه الحالة ،كالجيكد متكاصمة منذ التأسيس كحتى اآلف في مبلحقة ىذه

الفئة ،كىناؾ تحسف ممحكظ مف عاـ إلى عاـ ،كقد أصبح لدل جياز األمف الداخمي خبرة كبيرة

في مجاؿ مكافحة العمؿ االستخبارم (اإلسرائيمي) ناتجة عف التعمـ كتراكـ الخبرات ،كما أصبح
لدل جياز األمف الداخمي مف الخبرة الكبيرة التي تقكـ بتطكيرىا مف خبلؿ التحسف في األداء

لمكصكؿ ألكبر قدر ممكف مف ىذه الحالة ،كال شكؾ أف ىناؾ بشكؿ مستمر السعي حكؿ شيء
أفضؿ كتحسيف مستمر.
جيود وزارة الداخمية المبذولة:
ىناؾ جيكد خاصة لخدمة ىؤالء الناس قبؿ الكقكع في ىذه الحالة منيا "حممة التخابر" كمف

خبلؿ تكصيؿ رسائؿ كاضحة ،كالتكعية كالتثقيؼ ،كعمؿ مجاؿ كقائي كتكعكم كتثقيفي حتى ال
يسقط ىؤالء في كحؿ العمالة ،كلـ تقتصر في معالجة الحالة عمى العمؿ األمني كانما ىناؾ جيكد

متظافرة مع كافة الجيات مثؿ الشئكف االجتماعية كالكعاظ لمحد مف ىذه الحالة مسبقنا.

كالقانكف حدد األحكاـ حسب الجرـ كلذلؾ يككف الحكـ حسب القانكف الفمسطيني بيذا

الخصكص ،كفيما يخص المراعاة لمحاالت اإلنسانية ينظر مف خبلؿ مجمس الكزراء فيما يخص

ثمثي المدة لكزير الداخمية كنصؼ المدة لمجمس الكزراء ،كالمعالجة تككف ضمف القانكف الفمسطيني
كاذا كاف ىناؾ أم حاالت إنسانية شديدة كطارئة يمكف إعطاء إجازات بيتية أك قد تصؿ لمعفك مف

قبؿ الجيات المختصة مثؿ مجمس الكزراء ،كجياز األمف الداخمي الذم يختص بالعمبلء يقكـ
بإنجاز كامؿ الممفات كالبيانات بشكؿ كامؿ بأدلتو كاثباتاتو كتسميمو لمقضاء الفمسطيني كما يقكـ بو
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القضاء يطبؽ ،كنحف كأجيزة أمنية مع تشديد العقكبات عمى أف يقضي العميؿ كامؿ عقكبتو حتى
يككف عبرة لمف يعتبر كالحكـ بأقصى العقكبات كاكماؿ الحكـ حتى النياية.

يقكـ جياز األمف الداخمي بعد إنجاز ممؼ العميؿ كالكقكؼ عمى الكضع األسرم

كاالجتماعي لو بالتكاصؿ مع المؤسسات االجتماعية لتكصيتيـ برعاية ىذه األسرة مثؿ الشئكف

االجتماعية كالجمعيات لمكقكؼ معيـ اجتماعيان ،باإلضافة لمتعاكف االجتماعي في محاكلة دمج

ىذه العائبلت في المجتمع تحاشيان لكقكعيـ في المجتمع ككحؿ العمالة ،مع العمـ أنو ال تكجد

مؤسسات اجتماعية تعالج مثؿ ىذه القضايا ،كلكف يتـ معالجتيا مف خبلؿ حمبلت تقكـ بيا
ك ازرة الداخمية كىناؾ معالجات لممفات الذيف قامكا بتسميـ أنفسيـ لمعالجتيـ كخارج الحؿ األمني

كبعيدان عف األجيزة األمنية ،كىناؾ تفكير حقيقي بإيجاد مؤسسات أمنية خاصة ذات طابع

اجتماعي تتكلى مساعدة العمبلء مف أجؿ إشفائيـ كابعادىـ عف العمالة دكف أف يصؿ ممفو
لمقضاء ،كيأتي ىذا التفكير مف أجؿ تشجيع العمبلء عمى التكبة كمراعاة ألسرىـ كالكضع

االجتماعي ،كما نقكـ بو اآلف يقتصر عمى حمبلت مكافحة التخابر ،كقد حققت الكثير مف

اإلنجازات ،حيث تبيف لنا بأف عددان مف العمبلء أكقؼ تعاممو مع االحتبلؿ ،كأبمغ الجيات

المعنية التي ساعدتو عمى اإلقبلع كتركتو دكف سجف كاحالة إلى القضاء ،ما لـ يكف قد ارتكب

أعماالن أضرت بالمكاطنيف كالكطف.
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وزرة التربية والتعميم لمكافحة حالة التخابر( :المزيني ،مقابمة شخصية2013 ،ـ)
ثانياً :جيود ا
دور المؤسسات التربوية:
لممؤسسات التربكية دكر بارز في مكافحة النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي) في قطاع غزة

ألف التربية السميمة لؤلبناء كاألجياؿ البلحقة تشترؾ فييا كؿ المؤسسات التربكية التعميمية كمف
أىـ مقكمات التربية السميمة مكافحة النشاط االستخبارم اإلسرائيمي في قطاع غزة كالكقاية مف

الكقكع في شرؾ العمالة مف خبلؿ أنشطة متنكعة كاجراءات خبلقة تبدأ بتعزيز دكر الجياد في
سبيؿ اهلل باألنفس كاألمكاؿ مف خبلؿ دركس مقررة في المناىج الجديدة كالمكاد المتنكعة ،كبياف

مكانة الشييد ككاجبنا تجاه أىمو ،حيث كردت مجمكعة مف الدركس كبخاصة في مبحث المغة

العربية ،تعزز ىذا الدكر كتبيف مكانة الشييد في اآلخرة كمكانتو في الدنيا ،كخير مثاؿ عمى ذلؾ
ما يككف لو مف مككب مييب في جنازتو كتسييبلت خاصة ألبنائو في تكممة تعميميـ كتكظيفيـ

كلقد عمدت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي في خطكرة رائدة نحك تكريـ الشيداء كتعزيزىـ إلى تسمية
المدارس بأسمائيـ كمف ذلؾ كمدرسة الشييد إبراىيـ المقادمة ،كمدرسة ىاني...إلخ ،كما تعمؿ

الك ازرة عمى عقد مؤتمرات عممية تناقش قضايا األسرل ،كما أف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

تستثمر كؿ مناسبة لدعـ قضية صمكد شعبنا كاصراره ،حيث تقكـ بتكزيع نشرة عمى المدارس
لبلحتفاء باألسرل ،كبخاصة في يكـ األسير كذلؾ بمتابعة اإلدارة العامة لؤلنشطة التربكية،
ككذلؾ العمؿ عمى تعزيز دكر الجرحى كالمعاقيف في الشعب الفمسطيني مف ضربات االحتبلؿ

حيث كثر الجرحى كالمعاقكف عمى مدار اؿ 65عامان مف النكبة الفمسطينية فعمدت كزراة التربية
كالتعميـ العالي إلى تعزيزىـ مف خبلؿ تخصيص نسبة ليـ لمتكظيؼ كتخصيص برامج إرشادية

ليـ كدمجيـ مع غيرىـ مف الطمبة مف خبلؿ تعميـ أطمؽ عميو التعميـ الجامعي ،إف ىذا االىتماـ
الكاضح مف ك ازرة التربية في فئة ذكم االحتياجات الخاصة مثؿ االحتفاالت بيكـ المعاؽ العالمي

ليك دليؿ مع مدل اىتماـ المؤسسات التعميمية بيذه الفئة.
الجيود المبذولة لمكافحة الحالة:

كما يتـ نشر الكعي عمى مستكل المؤسسة تحذي انر مف العمالة كالعمبلء كيتـ ىذا النشر

لمكعي مف خبلؿ أنشطة متنكعة مف خبلؿ تكزيع مطكيات كنشرات تربكية تكضح مخاطر

العمالة كالعمبلء كأساليب اإلسقاط لزيادة كعي الطمبة بيذه المسألة ،كالتنسيؽ مع بعض
الشخصيات الفاعمة كالكعاظ كك ازرة األكقاؼ لعقد بعض الندكات اليادفة لتعزيز القيـ كنبذ لسمكؾ

الرذيمة التي تعد مقدمات لمسقكط في شرؾ العمالة.
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رؤية وزارة التربية والتعميم لمكافحة حالة العمالة:
تتمثؿ االستراتيجية في التعميـ لمكافحة حالة العمالة في الكقاية مف الكقكع في شرؾ

العمالة مف خبلؿ أنشطة متعددة ،كتعزيز الثكابت الفمسطينية كغرس القيـ اإليجابية ،كتعزيز
المناىج بما يخدـ مكاجية ىذه الحالة ،كما تتمثؿ في رسـ خطة تفصيمية لتعزيز القيـ كمف
ضمنيا مكافحة العمالة ،كتحديد لجنة مختصة لتحديد الميمات كاإلجراءات التي يمكف اتباعيا

بيذا الخصكص ،كتعزيز الثكابت كفؽ منيجية معينة داخؿ المقررات كاألنشطة المتنكعة،

كالتعاكف مع المسئكليف لتحديد خطة مشتركة بيف الك ازرة كالمؤسسات ذات العبلقة لمحاربة ىذه

الحالة " ك ازرة األكقاؼ ،ك ازرة الداخمية ،الشرطة".
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ثالثاً :جيود و ازرة العدل لمكافحة حالة التخابر( :الغكؿ ،مقابمة شخصية2013 ،ـ)

الحكـ الشرعي كالقانكني في تطبيؽ العقكبة عمى العمبلء كفقان لقانكف العقكبات رقـ 74

لسنة  1936فقد ذكر القانكف جريمة الخيانة مادة  49كىي تشمؿ المساعدة عمى إشعاؿ حرب

ضد السمطات كقصد إثارة الفتنة ماد  60،59أك القياـ بالتحريض كاثارة عدـ الرضى ضد
السمطات أك االرتباط غير قانكني مع جيات معادية مادة  69كنفس الشيء يمكف قكلو عف

أنظمة الدفاع الطكارئ لسنة  1945التي تذكر فقط جريمة االرتباط غير القانكني مادة84
ككانت جميع ىذه الجرائـ تعاقب باإلعداـ أك السجف مدل الحياة ،أما قانكف العقكبات األردني

لعاـ  1960ـ فقد تحدث عف الجرائـ التي تقع عمى أمف الدكلة المكاد  107-109كيذكر جريمة
الخيانة مادة  110كجريمة االتصاؿ بالعدك لمقاصد غير مشركعة المكاد  127-129لكف أكثر

النصكص كضكحان فيما يتعمؽ بعمبلء العدك ىك نص المادة  112الذم يقكؿ "كؿ أردني دس

الدسائس لدل العدك أك اتصؿ بو ليعاكنو بأم كجو كاف عمى فكز قكاتو عمى الدكلة عكقب

باإلعداـ ،كبتاريخ 1997-5-5ـ ،أعمف كزير العدؿ الفمسطيني فريح أبك مديف أف السمطة

الفمسطينية سكؼ تبدأ العمؿ بالقانكف األردني الذم يعاقب العرب الذيف يبيعكف أراضي لمييكد
باإلعداـ  ،تقرير منظمة العفك الدكلية بتاريخ 1997-5-22ـ ،كلكف الحككمة األردنية ألغت

نص ىذا القانكف سنة  1997بعد تكقيع اتفاقية السبلـ مع اسرائيؿ فمف غير المفيكـ إذف أف

تمجأ السمطة الفمسطينية إلى استخداـ قكانيف أردنية تـ إلغاؤىا في األردف نفسيا ،أما قانكف
العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة  1979فيتحدث عف جرائـ ضد أمف الثكرة في

الباب الثاني الفصؿ األكؿ كىذا القانكف يتعامؿ مع جريمة التعامؿ مع العدك خاصة في أكقات

الحرب فالمادة  131تحت عنكاف الخيانة يعاقب باإلعداـ كؿ مف "سعى لدل دكلة أك جية
معادية لمثكرة أك تخابر معيا أك مع أحد ممف يعممكف لصمحتيا لمقياـ بأعماؿ عدكانية ضد الثكرة

أك سعى لدل دكلة أجنبية معادية أك تخابر معيا أك مع أحد ممف يعممكف لمصمحتيا لمعاكنتيا
في عممياتيا الحربية أك لئلضرار بالعمميات الحربية لمثكرة الفمسطينية.
تقدير العقوبة:
يراعي القاضي الظركؼ المحيطة بكؿ عميؿ قبؿ النطؽ بالحكـ كمبدأ التقاضي عمى درجتيف

مبدأ أساسي في النظاـ القاضي الفمسطيني ،فيناؾ استئناؼ كالمصادقة مف رئيس السمطة الشرعي،

كاألحكاـ كاجبة النفاذ كفقان ألحكاـ القانكف األساسي كبالتالي أنا مع تطبيؽ األحكاـ الصادرة عف

القضاء الفمسطيني كفقان لؤلصكؿ كاذا كانت عقكبة اإلعداـ مقرة شرعان كقانكنان فمماذا ال تطبؽ إذا

اكتممت أركانيا فييي العقكبة األقكل ردعان لممجرميف بمثؿ ىذه الجريمة.
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ليس كؿ جريمة تعاكف عقكبتيا اإلعداـ كعمى حسب جسامة الجريمة في االتصاؿ كما

ترتبت عميو مف أضرار لممكاطنيف الفمسطينييف التي تقدرىا المحكمة كخاصة تمؾ التي ثبت أنيا
جريمة أدت إلى قتؿ مقاكميف أك مكاطنيف فمسطينييف كثبت أف جؿ القضايا مف ىذا النكع كجرائـ
االغتياالت التي مارسيا االحتبلؿ كاف ك ارءىا عميؿ متعاكف مجرـ كىذا المتعاكف عقكبتو ليست
أقؿ مف اإلعداـ ،كالعقكبات كما كردت في القانكف الفمسطيني كاجبة التطبيؽ كبالتالي الجميع

ممزـ بتطبيؽ القانكف دكف تمييز مع األخذ باالعتبار خصكصية كؿ حالة كسمطة تقديرية مترككة

لتقييـ القضاة.

رؤية وزارة العدل لمكافحة حالة العمالة:
لمكافحة حالة العمالة كالقضاء عمييا يجب البدء فك نار بعمؿ مجتمعي حككمي كمف ىذه

األمكر تخصيص برامج تكعية خاصة ضد حالة العمالة ،كتخصيص خطب في المساجد حكؿ

خطكرة الحالة ،كاعطاء البعض فرص لمتكبة كالعكدة إلى أحضاف شعبيـ ،كايقاع أقصى

العقكبات بشأف العمبلء كفقان لمقانكف ،كتغميظ العقكبات مستقببلن بشأف العمبلء الجدد ،أما إذا
كصمت القضاء فالقانكف ىك الحكـ.
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رابعاً :الجيود القانونية لمكافحة حالة التخابر( :المطكؽ ،مقابمة شخصية2013 ،ـ)
الحكم الشرعي والقانوني في تطبيق العقوبة عمى العمالء:
الحكــم الشــرعي :كىػػك أف الجاسػػكس بخيانتػػو يمحػػؽ الضػػرر بجماعػػة المسػػمميف كيطبػػؽ عميػػو حػػد
الحرابة ألف التجسػس عمػى المسػمميف لصػالح اعػدائيـ عمػؿ يعػرض مصػالح ببلدىػـ لمضػرر ،كىػك
نكع مف السػعي بالفسػاد كقػد نزلػت اآليػة الكريمػة فػي عقػاب مػف يحػاربكف اهلل كرسػكلو كيسػعكف فػي
األرض فسادان كىي قكلو تعالى في سكرة المائػدة( :إًَّنمػا ج ىػز َّ ً
يف يي ىح ً
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ػبلؼ أ ٍىك يينفىػ ٍػكا ًمػ ٍػف األ ٍىر ً
ًفػػي األ ٍىر ً
ض
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الحكم القانوني :يتـ تطبيؽ العقكبة عمى العمبلء استنادا لقانكف العقكبات الثكرم لسنة 1979ـ.
تقدير العقوبة لمعمالء:
القضاء عنػدما يحكػـ بالعقكبػة يأخػذ بػالظركؼ المخففػة كالظػركؼ المشػددة لمعقكبػة ،أمػا بخصػكص
المكاف فإنو إذا كقعت الجريمة كاكتممت أركانيا فبل دخؿ في أم مكاف كقعػت فيػو ،كلكػف لممحكمػة
دكر ميمان في كقكع الشخص في العمالة.
سمطة في تخفيؼ العقكبة إذا كجدت بأف لممكاف ان

إف العقكبػػات التػػي تطبػػؽ عمػػى العمػػبلء ىػػي العقكبػػات المنصػػكص عمييػػا فػػي قػػانكف العقكبػػات الثػػكرم

لسنة 1979ـ ،كىي عقكبات تتناسب كالخيانة التي يرتكبيا ىؤالء العمبلء كليست بحاجة إلى تعديؿ.

كفي رأيي يجػب تطبيػؽ عقكبػة االعػداـ لمػا ليػا مػف أثػر فػي ردع لممجتمػع ،كرحمػة ألبنائػو بمػا فيػو

جمػػب لممصػػالح كدرء لممفاسػػد الشخصػػية كالمجتمعيػػة ،حيػػث أف الػػذم يفكػػر بجريمػػة عقكبتيػػا القتػػؿ
كيجد تطبيؽ ليا يعدؿ عف جريمتو.

جيود وزارة العدل في المشاركة في حل ىذه الحالة والقضاء عمييا:
تقػػكـ ك ازرة العػػدؿ بالتعػػاكف مػػع الجيػػات المختصػػة بالعمػػؿ مػػف أجػػؿ سػػف التشػريعات التػػي تمبػػي حاجػػات

المجتمع كمتطمباتو ،باإلضػافة إلػى اختصػاص ك ازرة العمػؿ بتمقػي الشػكاكم مػف أم مػكاطف أك أم جيػة
تتعمؽ بكجكد مخالفات كالتي بناء عمييا يتـ التكاصؿ مع الجية المعنية كالعمؿ عمػى حػؿ ىػذه المشػكمة،

باإلضافة إلى اختصاص ك ازرة العدؿ بمنح اإلجازات البيتية لمنزالء المكقكفيف كالمحككميف.

كاعتقد باف ك ازرة الداخمية تقكـ بجيكد متكاصمة مف أجؿ القضاء عمى ىػذه الحالػة كذلػؾ مػف خػبلؿ
ما تقكـ بو مف متابعة دائمة ليذا المكضكع الخطير كقياميا بحمبلت مستمرة في مبلحقة العمػبلء،

كف ػػتح ب ػػاب التكب ػػة ام ػػاـ العم ػػبلء لمتكب ػػة كالع ػػكدة ال ػػى أحض ػػاف ش ػػعبيـ كال ػػتخمص م ػػف الع ػػار ال ػػذم
يبلحقيـ كأسرىـ بسبب ىذه الخيانة.
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خامساً :جيود القضاء العسكري لمكافحة حالة التخابر( :سميماف ،مقابمة شخصية2013 ،ـ)
االعتبارات التي تؤخذ بعيف االعتبار بصدد محاكمة العمبلء متعددة منيا أف التخابر مع

االحتبلؿ جريمة خطيرة كمجرمة في كافة تشريعات العالـ كبمكجب نصكص صريحة ال لبس فييا
بمسمى "التخابر" أك الخيانة كىي أيضان مف قبيؿ خيانة المجتمع كاألىؿ كاهلل كرسكلو كتمفظيا
المجتمعات بأسرىا بؿ كالشرائع السماكية كاألرضية "القكانيف الكضعية" ،كاعتبارات الخطكرة

اإلجرامية ليذا الفعؿ كما ينتج عنو ،كاعتبارات الضرر الذم تحقؽ لممجتمع الفمسطيني مف إزىاؽ

لؤلركاح كأضرار مادية كمعنكية بما فييا النيؿ مف الركح المعنكية لمشعب الفمسطيني كاضعافيا،

كاعتبارات الضغط كاإلكراه الذم تعرض ليا العميؿ أك المتخابر كمدل شدتيا كجديتيا ،كىؿ ىي
قائمة كمستمرة أـ انتيت بظركفيا كاستمر المتخابر في النشاط اإلجرامي رغـ زكاؿ التيديد مف

عدمو ،كاعتبارات اجتماعية كعائمية كجنس المتخابر ككضعو الصحي ككضعو العائمي.

يكاد يجمع الفقو كالتشريع كالقضاء الكطني كالمقارف في كافة بمداف العالـ عمى أف العمؿ

يككف دائمان بركح القانكف ،كال سيما في كاقعنا الفمسطيني حيث النصكص قديمة أك ناقصة أك
التي يعترييا اإلبياـ كالغمكض فمف باب أكلى أف نككف نحف السباقكف في تطبيؽ ركح القانكف،

كىذا ما يسير عميو العمؿ فعبلن.

كما أف ىناؾ اعتبارات إنسانية كاجتماعية أثناء الحكـ عمى العمبلء ال شؾ في ذلؾ

كاألمر يتنكع مف خبلؿ تكفير الرعاية الطبية كالسماح ليـ بإبداء تقاريرىـ المرضية كحاالت
تعرضيـ لئلكراه المادم كاألدبي ككفالة حقكؽ الدفاع ليـ ،كتخفيؼ الحكـ كفؽ الحالة المرضية
كاألسرية لممتخابر كمراعاة سنو كظركؼ ارتباطو كمدل حرية إرادتو كاختياره عند االرتباط كمدل

اإلكراه الذم تعرض لو.
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المبحث الثاني
النتائج
أوالً :النتائج وفق السمات والخصائص الشخصية:
 .1يتضح أف ثيمثي العينة كانكا متزكجيف بالمقابؿ نجد ما يزيد عف ثيمث غير متزكجيف ،كىذا
يعطي داللة بأف المتزكج أكثر عرضة لمقبكؿ كالتجنيد كذلؾ لحاجتو لمماؿ بشكؿ أكبر مف
الشخص األعزب لتكفير متطمبات األسرة ،كعنده حرية أكثر في تصرفاتو مف األعزب،

كاالستقبللية في الرأم كاتخاذ القرار.

 .2تبيف أف غالبية العينة كانكا رجاالن كامرأة كاحدة كىذا قد يرجع لحرية حركة الرجؿ أكثر مف
المرأة كقمة الرقابة عميو مف قبؿ األىؿ بعكس المرأة.

.3

قمة نسبة المرأة حسب العينة لضعؼ العمؿ األمني عمى المرأة بسبب خصكصية
المكضكع كخاصة ألف المجتمع الفمسطيني مجتمع محافظ ،مع العمـ بأف المخابرات

(اإلسرائيمية) لـ تغفؿ دكر المرأة كنشاطيا الميـ في العمؿ االستخبارم لما تتمتع بو مف
طبيعة خاصة ،كذلؾ لبعدىا عف االشتباه األمني لدل األجيزة األمنية الحككمية كالحركية

أثناء تنفيذىا بعض المياـ ،كسيكلة الضغط عمييا كابتزازىا مف قبؿ المخابرات ،كحاجة

المخابرات (اإلسرائيمية) إلى نكعية المعمكمات التي تحصؿ عمييا المرأة ،كسيكلة إسقاطيا
عمى يد زكجيا إذا كاف مرتبطان كىذا أمر تأكد بعد إجراء المقاببلت مع العمبلء ،حيث يكجد

بناء عمى أمر مف ضابط المخابرات
بعض الحاالت التي قاـ فييا الزكج بإسقاط زكجتو ن
(اإلسرائيمي).
 .4يتضح أف أكثر العمبلء ىـ مف سف الشباب ما بيف  20الي  40كشكؿ ذلؾ ما يقارب مف

كامؿ أفراد العينة كذلؾ لتكفر الحيكية كالنشاط كالحماس أثناء العمؿ أكثر مف غيرىـ ،كأنيـ

أكثر حاجة لمماؿ مف غيرىـ كذلؾ لكثرة األعباء عمييـ ،إضافة لحب الفضكؿ كالمغامرة عندىـ

 ،كسيكلة تنفيذ الشباب لمتكميفات المككمة مف الضابط دكف كعي كادراؾ حقيقي لمئاالت األمكر.

 .5تبيف بأف ما يزيد عف ثيمث العينة كاف تعميميـ أساسيان كىذا قد يؤشر إلى أف المخابرات
(اإلسرائيمية) تحتاج لمف يستطيع أف يكتب كيقرأ ،كفي نفس الكقت تستطيع أف تستدرجو

بسيكلة لمعمؿ معيا ،مع مبلحظة أنيا لـ تغفؿ أم مستكل كفئة مف االستيداؼ ،ككاضح

مف عينة الدراسة أف كؿ مف يعممكف معيا متعممكف أك حاصمكف عمى الحد األدنى مف
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التعميـ ،كيرجع ارتفاع نسبة تجنيد العمبلء مف أصحاب المؤىؿ األساسي لعدة أسباب منيا

قمة الكعي كالثقافة الناتجة عف ضعؼ التحصيؿ العممي لذا يككف مف السيؿ الكقكع في
كحؿ العمالة ،كعدـ حصكؿ ىذه الفئة عمى شيادات جامعية ينتج عنو ضعؼ في الدخؿ

اليكمي ،كضعؼ الكازع الديني كقمة معرفتيـ باألحكاـ الشرعية.

 .6المخابرات (اإلسرائيمية) لـ تغفؿ تجنيد أصحاب المستكيات العممية الجامعية "بكالكريكس"
حيث شكؿ ذلؾ ما يقارب يربع عينة الدراسة ،كيرجع ذلؾ إلى حاجة المخابرات (اإلسرائيمية)
لتجنيد الشخص الجامعي لما يشكمو مف مكانة اجتماعية ككظيفية كقدرتو عمى التأثير في
الكسط االجتماعي ،ككجكد عدة مصالح لو كالسفر كالتعميـ في الخارج.
 .7تبيف بأف فئة العامؿ حازت عمى أعمى نتيجة حيث كاف ما يزيد عف نصؼ العينة ثـ تمتيا
الربع مف العينة كىذا قد يرجع ألنيا أكثر فئة
مباشرة فئة العاطؿ عف العمؿ بما يقارب ي
تحتاج لؤلمكاؿ كأقميا إدراكا في الحياة كقد تككف المخابرات (اإلسرائيمية) استغمت ككظفت
ذلؾ في خدمتيا ،مع عدـ إغفاؿ المخابرات اإلسرائيمية إلى الميف األخرل الحتياجيا
لممعمكمات األمنية ،كيرجع ارتفاع فئة العماؿ في التجنيد لعدة عكامؿ منيا إىماؿ المؤسسات
كالحككمة ليذه الفئة كعدـ تكفير فرص عمؿ ليـ ،تشكؿ ىذه الفئة الشريحة األكبر بيف

المكاطنيف ،كفئة العماؿ ىي أكثر فئة بيف الفئات تضررت بعد إغبلؽ المعابر بسبب

الحصار كىي أكثر فئة كانت عمى احتكاؾ مع معابر االحتبلؿ ،كضعؼ الكعي األمني

لدل ىذه الفئة كاحتياج ىذه الفئة لمتطمبات الحياة كتكاليؼ األسرة.
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ثانياً :النتائج وفق البيئة المحيطة:
 .1تبيف أف محافظة غزة شكمت أكثر مف نصؼ العينة ممف تجندكا كارتبطكا مع العدك ،ثـ تمتيا

بالربع اآلخر بشكؿ متساك تكزع بيف
محافظة الشماؿ يبربع أفراد العينة ،كالمحافظات المتبقية ي
المحافظات المتبقية ،كىذا يؤشر بأف التجنيد لو ارتباط بعدة عكامؿ منيا كثافة السكاف أكبر،

كذلؾ فإف كثافة الجيد األمني المبذكؿ مف قبؿ أجيزة األمف الحككمية لمكافحة ىذه الحالة
في مدينة غزة أكبر مف غيرىا ،كذلؾ لتركز قيادات المقاكمة السياسية كالعسكرية في

المدينة ،إضافة لكجكد عدد كبير مف المؤسسات الحككمية كالمجتمعية في مدينة غزة مما
يتطمب تركيز أكبر في النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي) في مدينة غزة ،كتحتؿ محافظة

الشماؿ المركز الثاني في التجنيد بسبب كجكدىا كمنطقة حدكدية مف الشرؽ كالشماؿ.

 .2تبيف أف الممتزميف كغير الممتزميف دينيان شكؿ ما يزيد بقيؿ عف ثيمث أفراد العينة كىذا يؤشر
بأف االلتزاـ الديني ليس كفيبلن لكحده بأف يككف كاقيان مف كقكع الشخص في شرؾ كحباؿ
المخابرات(اإلسرائيمية) ،كما يدلؿ بأف المخابرات (اإلسرائيمية) تحاكؿ تجنيد جميع األطراؼ.

 .3كجكد خمؿ في األسمكب التربكم لمفرد كقمة الكعي في األمكر الشرعية ،كتحقيؽ بعض
المصالح الشخصية مف خبلؿ االرتباط.

 .4الشخص الممتزـ يككف بعيدان عف الشبيات كفي الغالب يككف مقربان مف التنظيمات اإلسبلمية
كيسيؿ عميو اختراقيا ،كتبيف مف خبلؿ المقاببلت أف ضابط المخابرات مف يقكـ بتكجيو

العمبلء لدخكؿ التنظيمات اإلسبلمية.
ثالثاً :النتائج من حيث االرتباط:
 .1قياـ ضابط المخابرات بزرع عمبلء داخؿ مؤسسات حساسة ليجمع مف خبلليـ معمكمات
عف طبيعة عمؿ المؤسسة كاألشخاص العامميف فييا.
 .2تبيف بأف المخابرات تعتمد في التعامؿ مع عمبلئيا األصحاء كالسميميف صحيان حتى يستطيع
القياـ بتنفيذ المياـ المككمة إليو مف الضابط بكؿ قدرة كنشاط.

 .3يتضح لنا بأف الكضع االقتصادم كاف سببان في التجنيد حيث بمغ ما يزيد عف ثيمثي العينة،
كيرجع إلى تركيز المخابرات في تجنيد أصحاب الدخؿ المحدكد أك المنعدـ ،احتياج ىذه
الفئة إلى الماؿ لتمبية حاجات كمتطمبات الحياة.
 .4كجكد أشخاص متكفر عندىـ دكافع االرتباط بغض النظر عف االلتزاـ كالبعد الديني.
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 .5تبيف بأف ما يزيد عف ثيمثي العينة ىـ مف أصحاب األخبلؽ الجيدة كىذا يؤشر بأف
المخابرات تحاكؿ أف تجند أشخاص مقبكليف اجتماعيان كبعيديف عف الشبيات األخبلقية،

بعكس ما كاف التجنيد سابقان في انتفاضة 1987ـ حيث كاف التجنيد في غالبيتو مف

أصحاب األخبلؽ السيئة كأصحاب السكابؽ الجنائية كمتعاطي المخدرات.

 .6يتضح أف المخابرات (اإلسرائيمية) أصبحت تختار في عمميات التجنيد األشخاص المقبكليف
في الكسط االجتماعي كالغير منبكذيف حتي يتسنى ليا التغمغؿ بيف أطياؼ المجتمع ككؿ.
 .7تبيف أف ثيمثي العينة قد سافر إلى الخارج كىذا قد يؤشر بأف المخابرات (اإلسرائيمية) تعتمد عمى
مف يسافر كىذا ربما لسيكلة التكاصؿ معو في الخارج كيككف بعيدان عف الشبو.

 .8تبيف بأف أكثر مف نصؼ العينة قد تـ تجنيدىـ كلـ يسبؽ ليـ أف اعتقمكا كىذا قد يؤشر بأنيـ كانكا
بعيديف عف الضغط المباشر ،كىذا يدلؿ عمى أنيـ تكفر عندىـ دكافع ذاتية لمتجنيد كاالرتباط.

 .9تبيف أف أكثر مف نصؼ العينة لـ يتـ اعتقاليـ ال عمى خمفية سياسية أك جنائية كىذا قد

يؤشر بأف المخابرات (اإلسرائيمية) تعتمد عمى أشخاص لـ يكف عمييـ شبيات جنائية ،كليس

لدييـ انتماء سياسي يككنكف مقبكليف مف جميع أطياؼ المجتمع األمر الذم يسيؿ عمييـ

التغمغؿ في أكثر مف محيط.

 .10تعتمد المخابرات (اإلسرائيمية) في تجنيدىا عمى أشخاص بعيديف عف الشبيات ،كلـ يسبؽ
ليـ أف تـ اعتقاليـ عمى أم خمفية ،كبالتالي فيي تحرص عمى تجنيد أشخاص مف أصحاب

السمعة الجيدة ،كأصحاب أخبلؽ حميدة ،يككف ليـ قبكؿ في المجتمع.

 .11تبيف بأف نصؼ العينة نشأكا في أسر ممتزمة دينيا كىذا يؤشر بأف البيئة المحيطة ليس ليا

تأثير كبير عمى عدـ كقكع الشخص في كحؿ الخيانة كالعمالة ،لذلؾ يترتب عمى الكقكع في

االرتباط مصالح شخصية.

 .12ربما يككف األقارب المكجكدكف في داخؿ األراضي المحتمة ليـ دكر في عممية التجنيد حيث

أكثر مف ثيمث العينة كاف ليـ أقارب في الداخؿ كيتـ التكاصؿ عبرىـ ،كىذا قد يككف سبلحان

استخدمتو المخابرات (اإلسرائيمية) كاستغمتو في عممية التجنيد.

 .13كانت أكثر فئة مرتبطة ىـ مف التنظيمات بشتى فصائميا ككانت حركة فتح ىي األعمى
حيث شكؿ ذلؾ ما يقارب مف نصؼ العينة كىذا ربما يرجع ذلؾ إلى كبر حجـ التنظيـ،
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كقمة المتابعة األمنية لعناصره ،كضعؼ التربية التنظيمية ،كحقد بعض عناصر حركة فتح

عمى حركة حماس مما أكقعيـ في كحؿ االرتباط ،كخاصة بعد أحداث 2007/6/14ـ.

 .14لـ تييمؿ المخابرات (اإلسرائيمية) التنظيمات األخرل المقاكمة في قطاع غزة مف تجنيد
عناصر مف داخؿ التنظيـ مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات الخاصة بكؿ تنظيـ فمسطيني
كالحصكؿ عمى ىيكمياتو التنظيمية كتجييزاتو العسكرية.

 .15يتضح أف ما يزيد عف ثيمثي العينة كاف الدافع مف كراء ارتباطيـ ىك دافع مالي كيرجع ذلؾ
لحاجة بعضيـ لدفع تكاليؼ العبلج ألحد أفراد األسرة ،كحاجة بعضيـ لتحسيف الكضع
السكني أك لدفع اإليجار ،كتراكـ الديكف عمى الكثير مف عمبلء العينة ،كحاجة بعضيـ

لتحسيف كضعو المالي ،حاجة بعضيـ لمزكاج ،كحاجة بعضيـ في الطمع لزيادة ثركتو

المالية ،كسكء الكضع االقتصادم الذم يعيشو أىالي غزة.

 .16الدافع المالي الدافع األكؿ لبلرتباط كلكف ليس ىك السبب الغالب لمف كقعكا في حباؿ
المخابرات ألف منيـ مف كاف لديو أكثر مف دافع.

 .17االبتزاز كاالستدراج كالتيديد ىك الدافع الثاني بعد الدافع المالي في التجنيد حيث شكؿ ما يقارب
نصؼ العينة كيرجع ذلؾ إلى االستدراج مف خبلؿ االتصاالت كخاصة عبر إنشاء عبلقة
غرامية مع فتاة كتسجيؿ المكالمات كالتيديد بيا ،كاالبتزاز كالمساكمة عمى اإلفراج أك التيديد

بفضحو بمكضكع معيف ،كتيديد الشخص المستيدؼ لمتجنيد الستيداؼ أحد أقاربو كاغتيالو أك

تيديده بمنعو مف السفر أك بقصؼ منزلو ،أك لعدـ دخكؿ أحد أفراد أسرتو (إلسرائيؿ) لمعبلج.

 .18أغمب الذيف تـ إسقاطيـ في كحؿ العمالة قد سقطكا في عمر الشباب؛ حيث كاف ما يقارب

مف كامؿ أفراد العينة كيرجع ذلؾ إلى أف فئة الشباب ىي أكثر فئة لمعطاء كالحركة كالحيكية،
كالشاب يحتاج إلى تأسيس حياتو كما يترتب عمييا مف احتياجو إلى الماؿ ،كحب الشباب إلى
المغامرة ،كالكضع االجتماعي المريح الذم يؤىمو لكثرة الحركة كاندماجو في المجتمع ،كعدـ

الكعي كالخبرة في الحياة ،كىي أكثر فئة التي تنتمي إلى التنظيمات كخاصة العمؿ العسكرم.

 .19يتبيف لنا بأف نصؼ العينة تـ ارتباطيـ مع االحتبلؿ عف طريؽ االتصاؿ كىذا يدلؿ بأف
االتصاؿ أسمكب فعاؿ مع المخابرات ،كيرجع إلى عدة أسباب ،تكفر أداة االتصاؿ مع كافة
شرائح المجتمع ،كما أف المخابرات لـ تغفؿ الطرؽ األخرل.

 .20سيكلة الكصكؿ إلى كافة المكاطنيف مف خبلؿ االتصاؿ كخاصة الفئات التي يصعب عمى

ضابط المخابرات عرض التجنيد عمييا مف خبلؿ الطرؽ األخرل ،كالتعكيض عف قمة
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االحتكاؾ المباشر مع المكاطنيف كخاصة بعد االنسحاب (اإلسرائيمي) مف قطع غزة ،كسيكلة
االستدراج مف خبلؿ االتصاؿ باألساليب المختمفة كخاصة إذا كانت المتصمة فتاة لما تقكـ

بو مف إثارة جنسية كخاصة إلى فئة الشباب.
 .21يتضح بأف نكعية التكميفات تعتمد عمي اختبار ثقة ككالء العميؿ لمضابط حيث شكؿ ذلؾ
غالبية العينة كيرجع إلى تأكد الضابط مف مصداقية العميؿ كالمعمكمة.

 .22نجد أف الغالبية مف العمبلء قد عممكا مع أكثر مف ضابط ،كيرجع ذلؾ إلى طكؿ مدة التجنيد.
 .23تعتمد المخابرات (اإلسرائيمية) عمى ترشيح أشخاص لمتجنيد عف طريؽ عمبلء آخريف لما
يتكفر لمعمبلء مف معمكمات كافية عف األشخاص المرشحيف كاحتياجاتيـ اليكمية.
 .24يتضح بأف ما يزيد عف نصؼ أفراد العينة بقميؿ قد كافقكا عمى االرتباط مباشرة عند العرض

عمييـ كعند التحميؿ كالتعمؽ أكثر كسؤاؿ مف أجابكا بنعـ عف سر مكافقتيـ عمى االرتباط

بناء عمى طمبيـ كدخكليـ لمكاقع
مباشرة كاف ما يقارب مف يسدس أفراد العينة منيـ كافقكا ن
(إسرائيمية) ،عمى اإلنترنت كآخريف كاف دافعيـ حب المغامرة ،كثيمثي أفراد العينة بسبب
حاجتيـ لمماؿ؛ حيث بمغ الذيف ترددكا في بداية عرض االرتباط ما يقارب مف نصؼ أفراد

مف العينة ،حيث أنيـ كافقكا عمى االرتباط بعد فترة معينة مف العرض ،كىذا قد يؤشر لتكفر
دكافع كنية لمتجنيد كاالرتباط عند مف يتـ االتصاؿ عمييـ ،كتكفر معمكمات لممخابرات بذلؾ قد

استغمتيا في تجنيدىـ.
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رابعاً :النتائج من حيث المعمومات والميام التي أوكمت ليم:
 .1تبيف أف ضابط المخابرات ييتـ بتكجيو عمبلئو الي كظيفة أك عمؿ معيف .
 .2احتياج الضابط إلى متابعة أشخاص كسحب كثائؽ مف المكاف الذم يقصده الضابط،
كتغذيتو بالمعمكمات أكالن بأكؿ حتى يعرؼ مجريات العمؿ بشكؿ مستمر ،كربما لمتحقؽ مف

صحة المعمكمات التي يقدميا العميؿ.

 .3تقكـ المخابرات مباشرة بتكجيو مف كافؽ عمى االرتباط بميمات كقد يرجع إلى حاجتيا
لممعمكمات ،كاشعار العميؿ بأىميتو كأنيا بحاجة لو.
 .4استغبلؿ الكقت كاالستفادة قدر المستطاع مف العميؿ قبؿ اكتشافو.
 .5غالبية أفراد العينة حصمكا عمى دكرات مختمفة مف قبؿ ضابط المخابرات كخاصة في مجاؿ
أساليب التكاصؿ كاالتصاؿ مع الضابط أثناء تزكيده ببعض المعمكمات التي تحتاجيا
المخابرات ،كلكف ىناؾ فئة محترفة يتمقكف تدريبات خاصة في مجاؿ زراعة النقاط الميتة أك
التصكير كذلؾ قد يؤشر بأف المخابرات لـ ً
تعط ىذه التدريبات إال لمف تتكفر فييـ صفات
خاصة كتثؽ بيـ.

 .6غالبية المعمكمات كانت تتـ بناء عمى تكميفات كليس مبادرات مف قبؿ العميؿ حيث بمغت النسبة
األكبر مف العينة ،كىذا يدلؿ بأف المخابرات ىي مف تكجو العميؿ نحك األعماؿ التي تريدىا،
ككاضح بأنيا تركز عمى أشخاص كمنازؿ كذلؾ ألىمية الشخص في األعماؿ.

 .7يتضح بأف ما يزيد عف نصؼ العينة يقكمكف بالتبميغ عف المعمكمات التي حصمكا عمييا
كقت اتصاؿ المخابرات عمييـ.

 .8يتضح بأف المخابرات لـ تكمؼ العمبلء بمتابعة األىداؼ بشكؿ دائـ إما لخكفيا مف كشؼ

عميميا أك ألف اليدؼ ال يحتاج لمتابعة دائمة ،كلكف في المقابؿ نجد أف نصؼ أفراد العينة

قد تابعكا أىداؼ بشكؿ دائـ كذلؾ قد يككف ألىمية اليدؼ بنسبة لمعدك.

 .9يتضح بأف ما يزيد عف ثيمثي أفراد عينة الدراسة قد كمفكا بمتابعة أىداؼ خارج مناطقيـ
كيرجع ذلؾ إلى عدـ معرفة شخصية العميؿ في خارج منطقتو.
 .10يتضح أيضان أف بعض العمبلء كاف ليـ ميمة زرع نقاط ميتة في خارج مناطقيـ ،كمتابعة
العمبلء سيارات ألشخاص مطمكبيف خارج مناطؽ سكناىـ.
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 .11نجد أف ثيمثي أفراد العينة قد قدمكا معمكمات عف أشخاص ليـ عبلقات مميزة بيـ كىذا قد
يؤشر بأف ىناؾ عمبلء ليـ كالء كامؿ لمعدك ،كككنيـ منزكعي اإلرادة كمسيطر عمييـ مف
قبؿ ضابط المخابرات.
 .12تيتـ المخابرات بجمع أرقاـ جكاالت أشخاص عادييف غير أفراد التنظيمات كمف أصحاب
السكابؽ كأنيا تيتـ بكؿ مككنات المجتمع حيث يكمِّؼ ثيمثي العينة لمحصكؿ عمى المعمكمات
التي تفيدىا في العمؿ األمني.

 .13تتحرل المخابرات مف عمبلئيا عف أشخاص بيدؼ تجنيدىـ حيث شكؿ ما يزيد عف ثيمثي
العينة حتى يتكفر لمضابط المعمكمات الكافية عف الشخص المراد تجنيده كيقكـ الضابط
بمكاجيتو بيا عند عرض التجنيد عميو مما يحدث حالة مف اإلرباؾ كالتكتر لدل الشخص

المستيدؼ كيدفعو إلى االرتباط كيرجع ذلؾ إلى نفسية الشخص المستيدؼ.
خامساً :النتائج وفق الجوانب النفسية:

 .1ضعؼ الشخصية ،كانعداـ الثقة بالذات لدل المرتبط ،كامتبلؾ ضابط المخابرات قكة في
السيطرة عمى شخصية المستيدؼ.

 .2غالبية العينة ليس لدييا مكافقة لتجنيد أحد أقاربيا لك طمب منيا ذلؾ حيث كاف ما يقارب

مف كامؿ أفراد العينة قد تشكؿ لدييا الرفض لتجنيد أقاربيـ مف قبؿ الضابط خكفان مف
كقكعيـ في كحؿ العمالة.

 .3تبيف بأف غالبية مف تـ ارتباطيـ كانكا يعانكف مف مشاكؿ كعدـ استقرار عندما تـ العرض
عمييـ باالرتباط مع العدك (اإلسرائيمي)؛ حيث كاف ما يقارب مف كامؿ أفراد العينة كىذا
يؤشر بأف عدـ االستقرار كالمشاكؿ سبب لمتجنيد.
 .4تبيف بأف غالبية العينة كانت شخصيتيـ قكية قبؿ االرتباط؛ حيث أف الشخص يصاب
باليزيمة بعد االرتباط كىذا يدلؿ بأف قكة الشخصية ليست كفيمة بعدـ المكافقة عمى االرتباط
كالتجنيد ،كىذا يؤكد بأف ىناؾ دكافع أخرل لدل الشخص.

 .5تبيف بأف غالبية العينة كانكا يتمتعكف بعبلقات قكية مع المجتمع ،كىذا يدلؿ بأف المخاب ارت
تستيدؼ بشكؿ كبير مف لو عبلقات قكية مع المجتمع كذلؾ لبلستفادة منو حيث يتكفر لو

كثير مف المعمكمات بحكـ ىذه العبلقة.
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 .6غالبية العينة لـ تكف تتكقع أف تككف متعاكنة كمرتبطة مع المحتؿ ،كغالبية العمبلء قد
عاشكا في صراع كتردد مف أجؿ قبكؿ عرض االرتباط كالسقكط في كحؿ العمالة ،كىذا

يؤشر إلى ضعؼ في نفسية المرتبط.
 .7الغالبية ممف تـ تجنيدىـ تغيرت عبلقتيـ مع أسرتيـ كمجتمعيـ ،كىذا يدلؿ بأف المرتبط مع
المحتؿ يعيش في صراع كتكتر مع ذاتو كمع محيطة االجتماعي.

 .8تشير النتائج إلى أف غالبية العمبلء فكركا باإلببلغ كاالستشارة كىذا قد يؤشر بأف ىناؾ
قابمية عند العمبلء لمرجكع كالتكبة.

 .9تبيف أف العميؿ قد فكر بالعقكبات أثناء فترة عرض االرتباط كمع ذلؾ كافؽ ،كىذا قد يؤشر
إلى أف العقكبات غير كافية أك لـ يعممكا عنيا بشكؿ جيد أك أف دافع الحاجة أكبر مف ذلؾ.

 .10غالبية العينة انتابيـ الخكؼ أثناء إعطائيـ المعمكمات لضابط المخابرات (اإلسرائيمية).
 .11غالبية عينة الدراسة كانكا متكتريف فترة العمؿ كالتكاصؿ مع ضابط المخابرات كىذا قد
يؤشر إلى إمكانية كشؼ العمبلء نتيجة تكترىـ مف قبؿ المختصيف.

 .12غالبية العينة كاف شعكرىا بأنيا مراقبة كاف يؤثر عمى أدائيا كعمميا كىذا مؤشر عمى أف
المتابعات األمنية كخمؽ شعكر بالخكؼ ،األمر الذم يحد مف النشاط االستخبارم (اإلسرائيمي).

 .13تشعر غالبية العينة بأنيا تقكـ بأعماؿ غير كطنية ،فيي بذلؾ تستحؽ العقاب لعمميا
كشعكرىا بانيا تقكـ بأعماؿ غير كطنية.
 .14تبيف بأف المرتبط لـ يفكر بأحد حتى بمصير أبنائو ،كبالتالي فيك منزكع اإلحساس كمسمكب
اإلرادة ألف ما ييمو ىك فقط نفسو كمصمحتو ،كأنو أشبو بدمية يحركيا المسؤكؿ عنو.
 .15غالبية أفراد العينة كاف ليـ شعكر بضعؼ االنتماء لمكطف ألنو يعمؿ لحساب العدك.
 .16نصؼ العينة كانكا يثقكف بضابط المخابرات ،كىذا يدلؿ عمى أف نصؼ العينة لدييا كالء
لضابط المخابرات ،كىذا الكالء قد يدفعيـ لمعمؿ بأعماؿ بدكف تفكير كبشكؿ سريع عند
تكميؼ الضابط ليـ.

 .17تبيف أف غالبية العينة لـ ييتمكا بالمحافظة عمى أمنيـ الشخصي أثناء تنفيذ مياميـ التي
تطمب منيـ ،كىذا قد يدلؿ عمى مدل كالئيـ كجرأتيـ في تنفيذ المياـ كالحصكؿ عمى رضا

الضابط كالذم يترتب عمية منح العميؿ االمتيازات المادية كالمعنكية.
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 .18تبيف بأف ما يزيد عف ثيمثي أفراد العينة كانكا ال ينتابيـ الخكؼ عند الحديث عف العمبلء
أماميـ كىذا يدلؿ بأف المرتبطيف مع المخابرات (اإلسرائيمية) تجردكا مف كؿ القيـ كاألخبلؽ،
كأعطكا كالء كامبلن لممحتؿ.
 .19يتضح بأف ما يزيد عف ثيمثي العينة قد فكر في قطع العبلقة كالتعامؿ مع المخابرات
الصييكنية ،كىذا مؤشر جيد بأف جيات االختصاص تحاكؿ أف تفكر في أسمكب كطريقة
عممية لتعزيز ذلؾ كاخراج المرتبطيف مف مستنقع ككحؿ العمالة كلكف تحتاج إلى تركيز أكثر

لمكصكؿ إلى كافة المرتبطيف كحؿ مشاكميـ كتشكيؿ عامؿ أماف كاطمئناف قكم ليـ حتي يتـ
عكدتيـ عف طريؽ الخيانة.
 .20ما يزيد عف ثيمثي أفراد العينة كاف لدييـ االستعداد لتسميـ أنفسيـ كاببلغ جيات االختصاص
بمكضكع ارتباطيـ ،كىذا مؤشر جيد بإمكانية إيجاد طريقة لمعالجة ىذه الحالة كذلؾ
بالتعاكف مع مؤسسات المجتمع ككؿ.
 .21أكثر مف نصؼ العينة تشعر بأف ضابط المخابرات ييتـ بو ،كىذا يدلؿ بأف المخابرات
(اإلسرائيمية) تحاكؿ أف تشعر المتعامؿ معيا أنيا ميتمة بو مف أجؿ تعزيز الثقة كالحصكؿ
عمى مرادىا منو ،كاالطمئناف لمتعامؿ معيا ،كشعكر المتعامؿ باىتماـ ضابط المخابرات بو

دافع لبلستمرار كالتعامؿ معو كزيادة نشاطو.

 .22تبيف بأف ثيمثي أفراد العينة يقكمكف بعرض مشاكميـ االجتماعية عمى ضابط المخابرات كىذا
يدلؿ عمى درجة الثقة التي أعطاىا المتعامؿ لضابط المخابرات كعمى متانة العبلقة بينيـ.
 .23تبيف بأف نصؼ العينة غير ارضية عف المكافاءات المالية التي حصمت عمييا مف
المخابرات (اإلسرائيمية) ،كىذا يؤشر بأف ضابط المخابرات الصييكنية يعطي المتعامؿ
الفتات كلكف ضابط المخابرات يتعامؿ معيـ حسب النشاط كالقدرة عمي تنفيذ المياـ.
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سادساً :النتائج وفق طرق التواصل وتوصيل األموال والدعم الموجستي:
 .1استخدمت المخابرات (اإلسرائيمية) أكثر مف كسيمة إليصاؿ األمكاؿ لعمبلئيا كيرجع ذلؾ

حسب حالة كؿ عميؿ كمدل تكفير غطاء مقنع كلتنكيع آليات التسميـ ،حيث نجد بأف جميع

العمبلء قد استممكا أمكاالن عف طريؽ نقاط ميتة كىذا يؤشر إلى أىمية ىذه الكسيمة بالنسبة
لممخابرات (اإلسرائيمية) كما تحققو مف مزايا متنكعة منيا السرية في العمؿ كالحفاظ عمى
عمبلئيا ككصكؿ المبمغ في أم كقت أراده الضابط.
 .2لـ تغفؿ المخابرات (اإلسرائيمية) الطرؽ األخرل في إيصاؿ األمكاؿ إلى عمبلئيا إما عف
طريؽ الحكاالت المالية أك مف الضابط مباشرة أثناء المقابمة أك إرساليا كمساعدة عف طريؽ

أحد المكاطنيف.
 .3أغمب أفراد العينة استممكا مف المخابرات (اإلسرائيمية) لكازـ لكجستية كفنية ،كىذا يؤشر بأف
المخابرات تحرص عمى تكفير االحتياجات البلزمة لعمبلئيا أثناء العمؿ معيا ليساعده في
تحقيؽ األىداؼ المطمكبة.

 .4تتكاصؿ المخابرات (اإلسرائيمية) مع جميع عمبلئيا عف طريؽ االتصاؿ عبر الجكاؿ كذلؾ
باستمرار كذلؾ لما ليذه الكسيمة مف خصائص.
 .5تحاكؿ المخابرات (اإلسرائيمية) أف تمتقي مع عمبلئيا بشكؿ مستمر كتحرص عمى
مقابمتيـ؛ حيث شكؿ ما يزيد عف نصؼ العينة ،كيرجع ذلؾ لمتعرؼ عمى حالة العميؿ

النفسي كاعطائو دعـ معنكم.

 .6تحرص المخابرات( اإلسرائيمية) بأف يككف الضابط الذم يتكاصؿ مع العمبلء يجيد المغة العربية.
 .7نجد أف غالبية العينة الدراسة قد حاكؿ ضابط المخابرات مقابمتيـ أك قابميـ فعبلن كذلؾ لما

تحققو المقابمة مف أىداؼ لممخابرات (اإلسرائيمية) ،حيث يتبيف بأف اليدؼ مف المقابمة

متنكع حيث بمغ ما يقارب ثيمثي العينة استبلـ أمكاؿ ،كنصؼ أفراد العينة اختبار نفسية
كربع
العميؿ كالتعرؼ إلييا كما يقارب يربع أفراد العينة لمعرض عمى جياز فحص الكذب ي

أفراد العينة مف أجؿ تسميـ معمكمات لمضابط كثيمث أفراد العينة الستبلـ معدات كما يقارب

ربع أفراد العينة لمتدريب عمي األجيزة ،ككذلؾ ما يقارب ربع لمتعرؼ عمى الضابط.

 .8نجد أف نصؼ العينة قابمكا ضابط المخابرات عف طريؽ المعبر كأف ثيمث العينة قد قابمكا
ضابط المخابرات عف طريؽ التسمؿ.
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سابعاً :النتائج وفق االعتقال:
 .1الجكانب العاطفية كانت سببان في االنييار النفسي أثناء التحقيؽ كىذا يدلؿ عمى أىمية العمؿ
عمى الجانب العاطفي كاستغبللو لردع المتعامميف.

 .2أكثر مف نصؼ العينة كانت تتكقع أف يتـ اعتقاليا ،كىذا يدلؿ بأف المتعامؿ كاف يعمـ أنو سكؼ
يمقى مصيره كلكف لـ يكف االعتقاؿ رادعنا لعدـ االرتباط ،كتكقعت كؿ العينة بأف تكجو ليا تيمة

التكاصؿ مع العدك حاؿ اعتقاليا ،كىذا يؤشر بأف المتعامميف مقركف بتكاصميـ مع العدك.

 .3تتكقع غالبية العينة أف ال تصمد أثناء التحقيؽ معيا ،كىذا يؤشر بأف المتعامميف مع االحتبلؿ
ضعيفي الشخصية كأصحاب نفكس ضعيفة ،كما يدلؿ بأنيـ يعممكف أنيـ عمى خطأ.

 .4تعتقد أغمبية العينة بأنيا ستحظى بمحاكمة عادلة كىذا يؤشر عمى معرفة العمبلء بعدالة
القانكف كاحساسيـ بجرميـ كبأنيـ يستحقكف العقكبة.

 .5يتبيف لنا بأف غالبية عمبلء العينة كاف شعكرىـ صعبان أماـ أسرىـ بعد اعترافيـ بالعمالة،
كىذا يؤشر بأنيـ يعممكف مدل ذنبيـ كقبح عمميـ.

ثامناً :النتائج وفق الجيات الحكومية المعنية بمكافحة النشاط االستخباري (االسرائيمي):
 .1اىتماـ كبير مف قبؿ ك ازرة الداخمية كجياز األمف الداخمي لمكافحة النشاط االستخبارم
(اإلسرائيمي) كالقضاء عميو.

 .2تبذؿ ك ازرة الداخمية جيكدان لخدمة الناس قبؿ كقكعيـ في كحؿ العمالة مثؿ حممة التخابر
لتكعية كتثقيؼ كعمؿ مجاؿ كقائي ،كما أف الحممة دفعت العديد مف العمبلء عمى كقؼ

تعاممو مع االحتبلؿ كالتكبة كالرجكع ألحضاف شعبو ككطنو.

 .3التكاصؿ مع المؤسسات االجتماعية لرعاية أسرة العميؿ كدمج عائبلتيـ في المجتمع.
 .4جارم العمؿ عمى تعزيز المناىج بما يخدـ مكاجية حالة التخابر مع العدك.
 .5ليس كؿ جريمة عقكبتيا االعداـ كلكف حسب الجرـ المقترؼ.
 .6ىناؾ اعتبارات انسانية كاجتماعية أثناء الحكـ عمى العمبلء.
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المبحث الثالث
المقترح

بناء عمى النتائج التي تكصؿ الييا الباحث فإنو ييقدـ تكصياتو التي تعتبر بمثابة مقترح لمكافحة
العمؿ االستخبارم (اإلسرائيمي) في قطاع غزة كىي عمى النحك التالي:
أوالً :مكافحة حالة العمالة عمى الصعيد الرسمي "الحكومي":
 .1مستوى وزارة التربية والتعميم:
أ .إدراج ممحؽ تربكم أمني في المنياج التعميمي لتكعية األبناء أمنيان كأخبلقيان.

ب .تكفير مدرسيف أكفاء أصحاب خمؽ كديف لضبط سمكؾ األبناء.

ج .عقد يكـ دراسي لمطبلب كؿ شير يخصص لمتربية السمككية كاألمنية كيكعييـ مف ىذا الجانب.
د .زيادة عدد المرشديف النفسييف داخؿ كؿ مدرسة لمتابعة سمكؾ الطبلب.

ق .تفعيؿ اإلرشادات البلزمة سكاء كانت مكتكبة أـ مسمكعة في المدارس كالجامعات.
ك .بث ركح الفضيمة بيف الطبلب كتشجيع أصحاب األخبلؽ الحميدة.

ز .تفعيؿ اإلرشادات البلزمة بما يخص حالة العمالة سكاء كانت مسمكعة أـ مكتكبة في
المدارس كالجامعات.

ح .استدعاء أكلياء األمكر بشكؿ دكرم لكضعيـ في أم تجاكزات تخص أبناءىـ.
ط .احتكاء الطبلب الذيف تـ معاقبة أبائيـ عمى قضايا أمنية كعدـ نبذىـ.
 .2مستوى وزارة الثقافة واإلعالم:

أ .متابعة المراكز الثقافية المدعكمة مف جيات أجنبية خكفا مف استخداميا كمراكز
لئلسقاط األمني.

ب .استضافة شخصيات تاريخية ككطنية عبر شاشات التمفاز كاإلذاعات المسمكعة لمتكعية
كاإلرشاد لكافة المكاطنيف كتكضيح خطكرة كمخاطر العمبلء.

ج .إصدار نشرات كمجبلت تفضح أساليب العدك كطرقو في إسقاط العدك.

د .عقد كرشات كدكرات عمؿ لشخصيات مختصة في التخصص األمني كاإلرشادم لنكعية
المكاطنيف مف ىذه الحالة.

ق .التكاصؿ مع المدارس كالجامعات لتكعية الطبلب بمخاطر اإلسقاط كمدل تأثيرىا عمى المجتمع.
ك .إصدار أفبلـ كثائقية تشرح مف خبلليا األضرار الناجمة عف حالة العمالة.

ز .تثقيؼ األفراد في المجتمع بكؿ أساليب العدك الخبيثة كخاصة الحديث منيا.
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 .3مستوى وزارة العدل:
أ .إصدار قكانيف رادعة بما يخص المتعاكنيف مع االحتبلؿ.

ب .تنفيذ عقكبة اإلعداـ لكؿ مف يثبت عميو المشاركة في قتؿ مكاطف فمسطيني.
ج .نشر القكانيف التي تخص عقكبة العمبلء عبر برامج خاصة.

د .التكجو لمجميكر بشكؿ دائـ لمتكعية بالقكانيف الجزائية.
ق .استثمار اإلذاعة كالتمفزيكف إلرشاد الجميكر.

 .4مستوى وزارة األوقاف والشؤن الدينية:

أ .تفعيؿ دكر الخطباء كالكعاظ لتكعية المكاطنيف كحثيـ عمى االلتزاـ كفؽ الشريعة اإلسبلمية.
ب .التكضيح لممكاطنيف حكـ الشرع لممتعاكنيف مع العدك.

ج .عقد دكرات خاصة لمشباب داخؿ المساجد لتكضيح خطكرة العمبلء كطرؽ إسقاطيـ.

د .استغبلؿ المناسبات الكطنية كالدينية لتكعية الجميكر بما يخص ىذه الحالة.
ق .إصدار نشرات كممصقات كفتاكم خاصة بالمتعاكنيف مع االحتبلؿ.

 .5مستوى وزارة الداخمية واألمن الوطني:
أ .تفعيؿ الحمبلت األمنية كتكثيؼ الرقابة عمى المشبكىيف.
ب .تفعيؿ الرقابة عمى المؤسسات كالجمعيات العاممة في القطاع.
ج .مراقبة أماكف االسقاط كتكثيؼ العمؿ عمييا.

د .زيادة مراقبة الحدكد كالمعابر ،كتفعيؿ العمؿ األمني عمييا.
ق .زيادة العمؿ األمني في المناطؽ الساحمية ،كتفعيؿ المراقبة البحرية.

ك .تفعيؿ العمؿ األمني النسائي كذلؾ لمتابعة كمراقبة نشاط النساء األمني.

ز .انشاء مؤسسة اجتماعية بخمفية أمنية لحؿ مشاكؿ المكاطنيف.
 .6مستوى وزارة العمل ووزارة االقتصاد:
أ .تشجيع الشباب عمى العمؿ بأعماؿ حرة.

ب .دعـ المشاريع الصغيرة كحث العاطميف عمى عمؿ مشاريع خاصة بيـ ليعتمدكا عمييا.
ج .العمؿ عمى تكفير فرص عمؿ لمعاطميف كالعماؿ.
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ثانياً :طرق مكافحة حالة العمالة عمى الصعيد المجتمعي:
 .1مستوى األسرة:

أ .تعزيز الجانب اإليماني كالركحاني لدل أفراد األسرة.

ب .تعزيز حب الكطف لدل أفراد االسرة.

ج .تطبيؽ الجكانب الشرعية كتكضيح ما ىك حبلؿ كما ىك حراـ ألفراد االس ةر كذلؾ مف قبؿ رب االسرة.

د .المتابعة الدكرية كالمستمرة لؤلبناء في المنزؿ كخارج المنزؿ كعمى صعيد عبلقاتيـ
بأصدقائيـ كحثيـ عمى اختيار الصحبة الطيبة مف أصحاب المساجد.

ق .استخداـ مبدأ الثكاب كالعقاب داخؿ األسرة كذلؾ لمكافأة مف يحسف كبمعاقبة مف يخطئ.
ك .كضع ضكابط لؤلبناء داخؿ األسرة حتي يسيركا عمييا.

ز .متابعة اتصاؿ األبناء عبر اليكاتؼ الخمكية كالتميفكنات األرضية.

ح .متابعة سمكؾ األبناء األخبلقي أكالن بأكؿ كعدـ إغفالو.
ط .متابعة األمكر المالية لدل األبناء كمعرفة مصادر األمكاؿ إذا كاف ىناؾ زيادة في المصركؼ.

م .متابعة األبناء أثناء الجمكس عمى شاشة التمفاز كاإلنترنت كتكجيو االرشادات كتكعيتيـ مف
خطكرة ىذا االستخداـ.

ؾ .تفحص جكاالت األبناء كؿ فترة كفترة.

ؿ .إشعار األبناء بالطمأنينة كالتفاىـ عند معالجة المشاكؿ داخؿ األسرة.

ـ .ضركرة السرية الخاصة بكؿ مشاكؿ األسرة كعدـ نشرىا خارج البيت.

ف .متابعة األبناء في المدارس كمعرفة مدل التزاميـ األخبلقي كالتعميمي داخؿ المدرسة.

س .التحرم دائما مف صحبة األبناء كعف أخبلقيـ.

ع .التكعية الدائمة ألفراد األسرة كتعريفيـ مف ىك المحتؿ ككيؼ اغتصب أرضنا كقتؿ العديد
مف أبناء شعبنا.

ؼ .ضركرة ال تكضيح لؤلبناء حدكد فمسطيف التاريخية كتعزيز جغرافية فمسطيف في أذىاف
أبنائنا حتى تبقى راسخة إلى مرحمة التحرير.

ص .الشرح الدائـ لؤلبناء بكؿ ما يخص أساليب العدك إلسقاط العمبلء في كحؿ العمالة حتى
يتفاداىا أبناء األسرة.

ؽ .تكفير مكتبة ثقافية يستفيد منيا األبناء في تكسيع ثقافتيـ العممية كاألمنية.

ر .تكعية األبناء دائما بكيفية استخداـ الكسائؿ التقنية الحديثة لتفادم خطكرتيا.
ش .إشعار األبناء بأنيـ مراقبكف دائما مف اهلل ثـ مف رب األسرة.

ت .عدـ إجبار األفراد عمى اتباع سمكؾ معيف إال بعد اإلقناع.

ث .أشغاؿ األبناء بما ىك مفيد ،كتقميؿ كقت فراغيـ ما أمكف ،كاشباع رغباتيـ بقدر معقكؿ.
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 .2مستوى البيئية المحيطة "المجتمع":

أ .تكفير مناخ مستقر ألفراد المجتمع مضبكط بالشريعة اإلسبلمية.
ب .تكفير ما يمزـ لؤلسرة المحتاجة مف معكنات عبر المؤسسات حتى ال يككنكا أرضان خصبة لئلسقاط.
ج .الحد مف انتشار المقاىي كأماكف الميك كالفساد التي تؤثر كتعكد بالسمب عمى أفراد المجتمع.
د .تكفير كؿ ما ىك بديؿ إسبلمي كايماني مقابؿ ما ينشر ضد اإلسبلـ مف قبؿ الدكؿ الغربية.
ق .بث ركح اإلخكة كالتعاطؼ بيف أفراد المجتمع.
ك .محاربة ركح الفرقة كالخبلؼ بيف العائبلت.
ز .نشر التكعية مف خبلؿ المجالس الخاصة بالعائبلت كالدكاكيف تكضح خطكرة ىذه الحالة
عمى الفرد كعمى المجتمع.
ح .بث ركح التعاكف كالتكافؿ كخاصة مع األسر الفقيرة.
ط .لفظ المتعاكنيف مع العدك ككشؼ الغطاء عنيـ عائميا.
م .معاممة أبناء المتعاكنيف مع االحتبلؿ معاممة حسنة في المجتمع بعيدا عف أخطاء أبائيـ.
ؾ .التعاكف مع األجيزة األمنية كالحككمية بما يخص المشبكىيف كالعمبلء.
ؿ .الحد مف نشر اإلشاعات الكاذبة لما لذلؾ مف تأثير سمبي عمى المجتمع.
ـ .احتضاف المقاكمة كتشجيع األبناء عمى الجياد ضد المحتؿ.
ف .عدـ القذؼ كالتشيير بأبناء كعائبلت العمبلء.
س .كقكؼ مؤسسات المجتمع المدني عند مسؤكلياتيا بمساعدة الميمشيف.

 .3مستوى المسجد:

أ .نقؿ قدرات المربيف لكافة المستكيات الشبابية في المسجد.
ب .تعديؿ سمكؾ األفراد الغير سكييف كاستيعابيـ في المسجد كمتابعتيـ أكالن بأكؿ.
ج .تكفير أجكاء إيمانية كثقافية لمشباب في المسجد.
د .عقد دكرات تكعية كأمنية لكافة مستكيات األعمار المكجكدة في المسجد.
ق .عمؿ حمبلت استيعابية لؤلفراد المحيطيف بالمسجد مف غير الممتزميف.
ك .تعزيز الثقة كالركابط بيف كافة الشباب كالمسؤكليف.
ز .معالجة تغيير أم سمكؾ كاضح عمى شاب مف شباب المسجد كعدـ تسكيؼ ذلؾ.
ح .تكزيع نشرات أمنية لشباب المسجد تكضح ليـ أسمكب العدك في إسقاط العمبلء.
ط .تكفير البديؿ اإلسبلمي لمشباب إلشباع رغباتيـ.
م .تعزيز الجانب اإليماني كالركحاني لدل الشباب كذلؾ بالقياـ بأنشطة إيمانية.
ؾ .متابعة األفراد ذكم االحتياجات الخاصة في المسجد.
ؿ .متابعة سمككيات الشباب داخؿ المسجد كمعالجتيا بالطرؽ التربكية الصحيحة.
ـ .استمرار طاقة الشباب في المسجد بما ىك مفيد كنافع.
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المراجـــع

أوالً :الكتب:

المراجع

 .1أبك بكر ،يكسؼ ك سالـ ،نبيؿ ،حرب المعمكمات بيف العرب كاسرائيؿ ،الطبعة األكلى،
لبناف :بيركت ،دار الجميؿ1989 ،ـ.

 .2أحمد ،ابراىيـ عمي محمد ،فقو األمف كالمخابرات ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،
السعكدية :الرياض2006 ،ـ.

 .3ايزنبرغ ،دينيس كالندك ،ايمي ك داف ،اكرم ،المكساد جياز المخابرات اإلسرائيمية السرم ،ترجمة
عف النص العبرم دار الجميؿ ،الطبعة الرابعة ،األردف :عماف ،دار الجميؿ لمنشر.1990 ،

 .4باكزكىر ،ميخائيؿ كمشعؿ ،نسيـ ،المكساد العمميات الكبرل ،ترجمة عقيمي ،بدر ،الطبعة
األكلى ،األردف :عماف ،دار الجميؿ2011 ،ـ.

 .5ببلؾ ،ايبلف كمكريس ،بيني ،الحركب السرية لبلستخبارات اإلسرائيمية ،ترجمة فرحات،
إلياس ،لبناف :بيركت ،دار الحرؼ العربي1998 ،ـ.

 .6تكماس ،جكرداف ،جكاسيس في الرماؿ التاريخ السرم لممكساد ،ترجمة البغدادم ،إبراىيـ،
العراؽ :بغداد ،مكتبة الساقي2001 ،ـ.

 .7تكماس ،غكردكف ،جكاسيس جدعكف التاريخ السرم لممكساد ،ترجمة سعد الديف ،مركاف،
لبناف :بيركت2007 ،ـ.

 .8حسيف ،جماؿ الديف ،فضائح المكساد مف معارؾ المخابرات العربية مع اسرائيؿ ،مصر:
القاىرة ،دار أخبار اليكـ2007 ،ـ.

 .9الحمد ،جكاد كآخركف ،المدخؿ إلى القضية الفمسطينية ،مركز الدراسات الشرؽ األكسط،
األردف :عماف1999 ،ـ.

 .10حمداف ،محمد سعيد ،سياسة مصر اتجاه القضية الفمسطينية 1948ـ_ 1965ـ ،األردف:
عماف ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع2006 ،ـ.

 .11الدباغ ،مصطفى ،ببلدنا فمسطيف ،فمسطيف ،دار اليدل لمطباعة كالنشر2002 ،ـ.
 .12ربيع ،حامد ،نظرية األمف القكمي العربي ،دار المكقؼ العربي ،مصر :القاىرة1984 ،ـ.

 .13رزقة ،يكسؼ كآخركف ،العدكاف عمى غزة :حرب الفرقاف 2008ـ ػ 2009ـ ،الجزء األكؿ،
مركز رؤل لمدراسات كاألبحاث ،الطبعة األكلى ،فمسطيف :غزة2010 ،ـ.

 .14سمطاف ،فتحي عبد القادر كسبلمة ،محمد رجب ،المخمب الدمكم :الشيف بيت (الشاباؾ)
األمف الداخمي االسرائيمي ،لبناف :بيركت2003 ،ـ.
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 .15السممي ،عمي ،اإلدارة المعاصرة ،مكتبة الغريب ،مصر :القاىرة2000 ،ـ.

 .16السنكار ،يحيي ،المجد ،فمسطيف :غزة ،جمعية كاعد لؤلسرل كالمحرريف2009 ،ـ.
 .17سيسالـ ،عصاـ كالسنكار ،زكريا ،لكاء غ ةز في العصر العثماني األكؿ ،فمسطيف :غزة2004 ،ـ.

 .18شييب ،عبد القادر ،المكساد سقكط األسطكرة ،مصر :القاىرة ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب2002 ،ـ.

 .19صالح ،سميماف ،االنتفاضة الفمسطينية :ثكرة الذات الحضارية ،مصر :القاىرة ،الزىراء
لئلعبلـ العربي1992 ،ـ.

 .20صالح ،محسف ،فمسطيف :دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ،مصر :القاىرة ،مركز
االعبلـ العربي2003 ،ـ

 .21صايغ ،يزيد ،رفض اليزيمة بدايات العمؿ المسمح في الضفة ك القطاع ،1967 -لبناف:
بيركت ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية1992 ،ـ.

 .22عباس ،خضر محمكد ،العمبلء في ظؿ االحتبلؿ االسرائيمي ،الطبعة األكلي ،فمسطيف :غزة2004 ،ـ.
.23

عبد الحؽ ،أسامة ،عمبلء إسرائيؿ كأسرار اغتياؿ عرفات كقادة المقاكمة ،دار الكتاب

العربي ،مصر :القاىرة2005 ،ـ.

 .24عطا اهلل ،فاطمة ،االستيداؼ الصييكني لمعائبلت الفمسطينية في حرب الفرقاف 2009ـ،
فمسطيف :غزة ،مركز نساء مف اجؿ فمسطيف2010 ،ـ.

 .25عقيمي ،بدر أحمد ،المكساد  ..الشاباؾ  ..أماف كأسمحة الدمار الشامؿ اإلسرائيمية ،الطبعة
األكلى ،األردف :عماف ،دار الجميؿ2009 ،ـ.

 .26عقيمي ،بدر أحمد ،المكساد العمميات الكبرل ،األردف :عماف ،دار الجميؿ2011 ،ـ.
 .27فرسكف ،سميح ،فمسطيف كالفمسطينيكف ،لبناف :بيركت2003 ،ـ.
.28

فكرات ،يشيعياىكت كداف ،اكرم ،جاسكس إسرائيمي في دمشؽ – قصة إيمي ككىيف،

ترجمة زكي دركيش ،دار الجميؿ ،األردف :عماف2000 ،ـ.

 .29فينير ،تيـ ،ميراث مف رماد تاريخ ككالة االستخبارات المركزية األمريكية(سي أم أيو)،
المممكة المتحدة :لندف ،مركز الشرؽ العربي2008 ،ـ.

 .30الكيالي ،عبد الكىاب ،تاريخ فمسطيف الحديث ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،ط 1985 ،9ـ.
 .31لنير ،تسفي ،أزمة االستخبارات االسرائيمية ،الطبعة األكلى ،األردف :عماف ،دار الجميؿ
لمنشر1986 ،ـ.
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 .32محمكد ،معيف أحمد ،أسرار العسكرية االسرائيمية ،الطبعة الرابعة ،لبناف :بيركت ،دار
المسيرة2003 ،ـ.

 .33مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية ،العسكرية الصييكنية  :العقيدة ك االستراتيجية
الحربية اإلسرائيمية مصر :القاىرة ،مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية1974 ،ـ.

 .34مصالحة ،نكر الديف ،أرض أكثر ك عرب أقؿ  :سياسة الترانسفير االسرائيمية في التطبيؽ
 ،1996 -1949لبناف :بيركت ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية1997 ،ـ.

 .35المغارم ،ىشاـ سميـ ،المعمكمة األمنية ،أكاديمية فمسطيف العمكـ األمنية ،فمسطيف ،غزة،
2010ـ.

 .36مفرج ،أسعد ،مكسكعة عالـ المخابرات كؿ شيء عف الجاسكسية كاالستخبارات في العالـ ،الجزء
الرابع عشر ،االستخبارات اإلسرائيمية ( ،)1لبناف :بيركت ،نكبيمز لنشر كالتكزيع2005 ،ـ.

 .37ميمياف ،يكسي ك رافيؼ ،داف ،جكاسيس المخابرات اإلسرائيمية تاريخ كجغرافيا ،ترجمة دار الجميؿ،
الطبعة األكلى ،األردف :عماف ،دار الجميؿ لمنشر1991 ،ـ.

 .38يارغر ،ىارم أر ،.االستراتيجية كمحترفك األمف القكمي ،ترجمة راجح محرز عمي ،الطبعة

األكلى ،مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية ،اإلمارات العربية المتحدة ،أبك

ظبي2011 ،ـ.

 .39يكسؼ ،حسف يكسؼ ،المكساد الجانب الخفي ،الطبعة األكلي ،مصر :الجيزة ،النافذة2010 ،ـ.

 .40يكسؼ ،حسيف كعيكش ،ذياب ،جغرافية فمسطينية ،جامعة القدس المفتكحة ،األردف :عماف،
1995ـ.
ثانياً :الرسائل العممية:

 .41صباح ،ريـ سييؿ ،معكقات تطبيؽ الخطط االستراتيجية في بمديات قطاع غزة مف كجية
نظر اإلدارة العميا كاإلدارات التنفيذية ،رسالة ماجستير ،غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية

غزة ،فمسطيف :غزة2013 ،ـ.

 .42أبك جحجكح ،رشيد محمد ،دكر اإلدارة المدرسية في تنمية الكعي األمني لدل طمبة المرحمة
الثانكية بمدارس محافظات غزة ،كسبؿ تفعيمو ،رسالة ماجستير ،غير منشكرة ،الجامعة
اإلسبلمية غزة ،فمسطيف :غزة2012 ،ـ.

 .43فحجاف ،نصر خميؿ ،دكر اإلدارة المدرسية في تعزيز األمف الفكرم لدل طمبة المرحمة
الثانكية بمحافظات غزة كسبؿ تفعيمو ،رسالة ماجستير ،غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية
غزة ،فمسطيف :غزة2012 ،ـ.
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 .44حبيب ،إبراىيـ محمكد ،أثر المقاكمة الفمسطينية عمى األمف القكمي المصرم :دراسة في
األمف القكمي ،رسالة دكتكراه ،غير منشكرة ،جامعة الزعيـ األزىرم ،السكداف :الخرطكـ،

2010ـ.

 .45العمرم ،محمد سعيد ،التربية األمنية في المنيج اإلسبلمي أصكليا كدكرىا في تككيف
الكعي باألمف االجتماعي لدل األجياؿ ،رسالة دكتكراه ،غير منشكرة ،جامعة اإلماـ محمد
بف سعكد اإلسبلمية ،المممكة العربية السعكدية ،الرياض2009 ،ـ.

 .46محمكد ،تكفيؽ محمكد ،الجغرافيا السياسية (إلسرائيؿ) ،رسالة ماجستير ،غير منشكرة،
معيد البحكث كالدراسات العربية ،مصر :القاىرة 2005 ،ـ.

 .47السنكار ،زكريا إبراىيـ ،العمؿ الفدائي في قطاع غزة مف  ،1973-1967رسالة ماجستير،
غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف :غزة2003 ،ـ.

 .48عباس ،خضر محمكد ،مفيكـ الذات كمفيكـ اآلخر لدل عينة مف عمبلء االحتبلؿ

اإلسرائيمي ،رسالة دكتكراه ،غير منشكرة ،جامعة األقصى باالشتراؾ مع جامعة عيف شمس

برنامج مشترؾ ،فمسطيف :غزة2003 ،ـ.

 .49عباس ،خضر محمكد ،دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بحالة التعامؿ مع االحتبلؿ
اإلسرائيمي ،رسالة ماجستير ،غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية غزة ،فمسطيف :غزة2000 ،ـ.

ثالثاً :الدراسات:

 .50دراسة أمنية خاصة تحميمية ،معبر ايريز بيف الضركرة اإلنسانية كالمخاطر األمنية،
2012ـ.

 .51دراسة أمنية خاصة ،آليات العرض ككسائؿ الضغط2012 ،ـ.
 .52دراسة أمنية خاصة ،دراسة عف ظاىرة العمبلء 2012 ،ـ.
 .53دراسة امنية خاصة مختارة2011 ،ـ.

 .54دراسة أمنية خاصة ،االتصاؿ كالتكاصؿ  . .أىداؼ كطرؽ2011 ،ـ.
 .55دراسة أمنية خاصة ،دراسة إحصائية تحميمية لمعمبلء خبلؿ عاـ 2011 ،2010ـ.
 .56دراسة أمنية خاصة ،دراسة العمبلء2011 ،ـ.

 .57دراسة أمنية خاصة ،كسائؿ كأساليب المخابرات (اإلسرائيمية) في تجنيد كتشغيؿ العمبلء،
2011ـ.

 .58دراسة أمنية خاصة ،العمبلء عف الفترة 2009ـ – 2010ـ. ،
 .59دراسة أمنية خاصة ،دراسة في طرائؽ تجنيد العمبلء2009 ،ـ.
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 .60أبك الطيب ،االستخبارات الصييكنية العدك األكؿ ،مصر :القاىرة ،مكتبة مدبكلي2008 ،ـ.

 .61زىراف ،حامد ،األمف النفسي كالتربية األمنية " لممكاطف كالشرطي" ،جامعة عيف شمس،
مصر :القاىرة2008 ،ـ.

 .62الجبكرم ،عبد الكىاب محمد ،مفيكـ نظرية االستخبارات االس ارئيمية كفمسفتيا كأسمكب
عمميا ،مقاؿ ،المعيد العربي لمبحكث كالدراسات االستراتيجية2007 ،ـ.

 .63مجمس طبلب الجامعة اإلسبلمية ،اإلسقاط2004 ،ـ.

 .64ىبلؿ ،عمي الديف ،الكحدة كاألمف القكمي العربي ،مجمة الفكر العربي ،مصر :القاىرة،
عدد1979 ،11ـ.

رابعاً :التقارير:

 .65تقرير اإلحصاء الفمسطيني لعاـ 2012ـ.

 .66تقرير أمني خاص ،استغبلؿ المخابرات الصييكنية لمكاقع التكاصؿ االجتماعي2012 ،ـ.
 .67تقرير أمني خاص ،المخابرات الصييكنية كألعاب االنترنت2012 ،ـ.

 .68تقرير أمني خاص ،تقرير تحميمي مقاببلت المخابرات الصييكنية بيف التنكع األماكف
كطبيعة العميؿ2012 ،ـ.

 .69تقرير أمني خاص ،مخابرات االنترنت2012 ،ـ.
 .70تقرير اإلحصاء الفمسطيني لعاـ 2011ـ.

 .71تقرير أمني خاص ،مخاطر االتصاالت الصييكنية عمى المكاطنيف2011 ،ـ.
 .72نشرة خاصة ،ما ىك جياز المكساد  ..ككيؼ يعمؿ 2011ـ.

 .73تقرير أمني خاص ،النقاط الميتة  . .استراتيجيات متجددة.2010 ،
 .74تقرير أمني خاص ،العمبلء ظاىرة أصابيا التغير2009 ،ـ.

 .75تقرير أمني خاص ،المرأة الفمسطينية كشباؾ المخابرات2009 ،ـ.
 .76تقرير أمني خاص ،ظاىر التيرب لمسمؾ الحدكدم2009 ،ـ.

 .77المخابرات العامة ،المكساد األسطكرة الكاذبة التي صنعيا اإلعبلـ الغربي2007 ،ـ.
 .78مركز الزيتكنية ،التقرير االستراتيجي الفمسطيني لعاـ 2006ـ.

خامساً :المقابالت الشخصية:
أ .مقابمة المسئولين:

 .79أبك شرخ ،صبلح2013/6/5( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة الحادية عشر مساء بمنزلو،
خانيكنس ،فمسطيف.
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 .80أبك كطفة ،محمكد2013/6/3( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة العاشرة مساء بمنزلو ،غزة،
فمسطيف.

 .81سميماف ،ناصر2013/6/7( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة التاسعة صباحان ،مكتب القضاء
العسكرم ،غزة ،فمسطيف.

 .82الغكؿ ،فرج2013/6/1( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة العاشرة صباحان ،غزة ،فمسطيف.

 .83المزيني ،أسامة2013/5/22( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة العاشرة صباحان ،مكتب كزير
التربية كالتعميـ العالي ،غزة ،فمسطيف.

 .84المطكؽ ،أحمد2013/12/17( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة العاشرة صباحان ،ك ازرة
العدؿ ،غزة ،فمسطيف.

ب .مقابمة العمالء:

 .85أ .ش2012/9/24( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة الخامسة مساء ،سجف األمف الداخمي،
غزة ،فمسطيف.

 .86أ .ع2012/9/25( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة السابعة كالنصؼ مساء ،سجف األمف
الداخمي ،غزة ،فمسطيف.

 .87ر .ح2012/10/17( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة العاشرة صباحان ،سجف األمف
الداخمي ،غزة ،فمسطيف.

 .88ز .ح2012/10/1( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة الخامسة مساء ،سجف األمف الداخمي،
غزة ،فمسطيف.

 .89ز.ـ2012/9/23( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة التاسعة مساء ،سجف األمف الداخمي،
غزة ،فمسطيف.

 .90ع .أ2013/1/20( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة السابعة مساء ،سجف األمف الداخمي،
غزة ،فمسطيف.

 .91غ .ش .ع2013/1/22( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة الرابعة مساء ،سجف األمف
الداخمي ،غزة ،فمسطيف.

 .92غ .ش2012/9/27( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة الخامسة مساء ،سجف األمف الداخمي،
غزة ،فمسطيف.

 .93غ .ؼ .ع2012/9/23( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة السابعة كالنصؼ مساء ،سجف
األمف الداخمي ،غزة ،فمسطيف.
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 .94غ.ع2012/9/23( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة السابعة كالنصؼ مساء ،سجف األمف
الداخمي ،غزة ،فمسطيف.

 .95ؾ .ش2012/10/17( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة الثامنة مساء ،سجف األمف الداخمي،
غزة ،فمسطيف.

 .96ـ .ش2012/9/27( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة السادسة كالنصؼ مساء ،سجف األمف
الداخمي ،غزة ،فمسطيف.

 .97ـ .ص2012/9/30( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة السادسة كالنصؼ مساء ،سجف األمف
الداخمي ،غزة ،فمسطيف.

 .98ـ .ع2013/1/20( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة الخامسة كالنصؼ مساء ،سجف األمف
الداخمي ،غزة ،فمسطيف.

 .99ـ.ع2012/9/30( ،ـ) ،مقابمة شخصية ،الساعة الخامسة مساء ،سجف األمف الداخمي ،غزة ،فمسطيف.
سادساً :المواقع االلكترونية:

 .100القاسـ ،أحمد محمكد ،مقاؿ2007 ،ـ ،منشكر عمى مكقع االلكتركني:
.http://www.el-eman.com/vb/showthread.php?t=1550
 .101مكقع الجزيرة نت ،مكقع االلكتركني:
http://www.aljazeera.net/news/pages/4050050b-db19-4fc2-bb5306c38bc2c9ca
 .102مكقع المجد األمني االلكتركني/ http://www.almajd.ps.
 .103مكقع المكساد بالعربية ،مكقع االلكتركني:
http://www.mossad.gov.il/Arabic/AboutTheMossad.aspx
 .104مكقع شبكة اإليماف اإلسبلمية ،مكقع االلكتركنيhttp://www.el- :
/eman.com/vb
 .105مكقع صحيفة يديعكت أحركنكت2011 ،ـ.
http://www.ynetnews.com/home/0,7340,L-3083,00.html
 .106مكقع

االلكتركنيnew.bbc.co.uk/hi/arabiclmiddle_east_news/newsid_5125000/5125266.stm :

 .107مكقع قصة إسبلـ ،مكقع االلكتركنيhttp://islamstory.com :
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المـالحـق

ممحق رقم ()1
لستوفسة هقفبل نلوتهوني بفنعوفنت نالدتالل

ً
أوا /لنبيفنفث لألسفسيت:

االسم األول

االسم رباعي
الجنس

األب

الحالة االجتماعية

 أنثى
العنوان

الجد
عدد األبناء

 أعزب
 متزوج ،عدد /
 مطلق

 ذكر

العائلة

المحافظة

تاريخ ومكان الوالدة

الحي

المدينة

العنوان الحالي
 ثانوي

المؤىل العلمي

 أمي

 أساسي

 دبلوم

 بكالوريوس  دراسات عليا

المهنة

طبيعة المهنة

المهنة الحالية

 عسكري  مدني  عامل  عاطل عن العمل

التخصص:

ىل قام الضابط بتوجيو
المذكور لمهنة معينة؟ وما ىي؟
 جيد
 متوسط
 ضعيف

الوضع االقتصادي

ىل كان الوضع
االقتصادي سبباً في
تجنيده؟

 سليم  مريض

الحالة الصحية

التقييم الديني
 ملتزم  متوسط  غير ملتزم

التقييم األخالقي
 جيد  سيء ساقط

ىل لو سوابق جنائية ؟

 ال  نعم ،ما ىي؟

السفر

وجهة السفر

المعبر

سبب السفر

االعتقاالت السابقة

نوع االعتقال

 تم اعتقالو  لم يتم اعتقالو

 جنائي  سياسي
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ً
حفنيف  /لنبيئت لحمليطت:

 .1األسرة:
الوضع الديني

 ملتزمة  متوسطة  غير ملتزمة

لألسرة

الوضع األخالقي لألسرة

 جيد  سيء  سيء جداً

ىل لو أقارب في الداخل؟

هل له تواصل معهم

 نعم  ال

 نعم  ال

 .2االنتماء التنظيمي األحدث فاألقدـ
الرتبة التنظيمية

التنظيم

ً
حفنخف  /لاستبف
العمر وقت التجنيد

طريقة عرض االرتباط

 اعتقال

 داخل المعتقل  أثناء توغل  في عرض البحر  بعد التسلل

 اتصال

 من ضابط  من فتاة (ضابط)  ،بادر باالتصال ،كيفية المبادرة......

 من خالل السفر

 تجارة  ،عالج  ،مرافق  ،أخرى.......

 أخرى
تم ترشيحو من عميل
دوافع وأسباب االرتباط
(منهم من يحمل أكثر من دافع)
ىل وافق على االرتباط مباشرة؟

 ال  ،نعم
 الدافع المالي "الحاجة للمال"  ،الحقد على حركة حماس  ،السقوط األخالقي.
 ضعف الشخصية  حب المغامرة األمنية  الحصول على امتيازات،
 االبتزاز واالستدراج والتهديد والخوف  ،البيئة السيئة والتفكك األسري  ،أخرى ،ما ىي؟
 نعم  ،ال

ماىي الفترة الزمنية بين عرض االرتباط وقبول االرتباط؟
ما ىي الفترة الزمنية بين قبول االرتباط والبدء بالمهمات؟
الدورات التي حصل عليها من المخابرات

 نقاط ميتة  تصوير  عسكرية ،تفاصيلها..........
 طرق تواصل  فنية  أخرى ،ماىي............
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ً
سلبعف  /لملعلىهفث:

نكعية األىداؼ كمعيار المبادرة كالتكميؼ:

تصنيف أىداف/معيار المبادرة
والتكليف

المبادرة

التكليفات

بادر العميل بتبليغها للضابط

طلبها الضابط من العميل/وىل أجب عنها

متابعة أشخاص
تحديد منزل
أىداف حكومية
متابعة عمل عسكري
جمع أرقام جواالت
تحديد سيارة
تحديد مخازن سالح
ىيكلية تنظيمية
متابعة مسجد
تحديد شبكة اتصاالت
مهام فنية
(استخدام التكنولوجيا في العمل األمني)
أخرى ،ماىي ؟
ىل كان يبلغ الضابط مباشرة عند حصولو على معلومات؟
ىل كلف بمتابعة أىداف بشكل دائم؟

 نعم  ،ال

التفاصيل

ىل كلف بمهام خارج منطقة السكن؟

 نعم  ،ال

نوعية المهام

ىل قدم العميل معلومات عن أشخاص
لهم عالقة مميزة معو؟ (أخ-عم-قريب-

تفاصيل
 نعم  ،ال

صديق) "لقياس درجة والء العميل
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ً
خفهسف /لنرتشيخ نلتجشيذ:

ىل طلب منك الضابط أسماء أو أرقام جوال ألشخاص غير منتمين لتنظيم؟ أو

أصحاب سوابق جنائية؟

 نعم  ،ال

ىل لمست توجو من الضابط أثناء تحريو عن بعض األسماء بهدف تجنيدىم؟

 نعم  ،ال

لو طلب منك ضابط المخابرات ترشيح أحد أقاربك لتجنيده ،ىل كنت ستوافق؟

 نعم  ،ال

ً
سفدسف /لألهىلل ولنذعن لنلىجستي:
آلية االستالم

طريقة استالم األموال

 نقاط ميتة
 حواالت مالية
 مباشرة من الضابط
 من مواطن فلسطيني
 طرق أخرى ماىي؟.............

ىل استلم أشياء أخرى؟
 ال  ،نعم ،ما ىي/
ً
سفبعف /لنضبف :

طريقة تواصل الضابط
نوعية التكليفات

 أجهزة فنية.

 معدات لوجستية.
 معدات عسكرية.

 عبر الهاتف  لقاء مباشر  االنترنت ىل يجيد العربية  إجادة تامة  متوسطة
 اختبار الثقة والوالء  ،اكتشاف قدرات  تهيئة نفسية  قياس الفاعلية  ،أخرى.

ىل عمل مع أكثر من ضابط

 نعم  ،ال

ىل ىناك اختالف في األسلوب في التعامل؟

 نعم  ،ال

ىل ىناك اختالف في العمل بين الضباط؟

 نعم  ،ال
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ً
حفهشف /وسفئل لنتىلصل هع لملخفبشلث:
ىل قابل ضابط المخابرات؟

سبب عدم المقابلة

 حاول الضابط مقابلتو
طريقة المقابلة

 تسلل

 المعبر

 البحر

 األنفاق

 أثناء التوغل

 في الخارج

الهدف

 اختبار

 تدريب

 استالم أموال

 استالم معدات

 تسليم معلومات

 تغيير الضابط

الغطاء المستخدم
تعليمات الضابط قبل المقابلة
تعليمات الضباط أثناء المقابلة
أىم ما ميز المقابلة

ً
تفسعف /لجلىلنب لنشفسيت:

مرحمة ما قبل عرض االرتباط

ىل كنت تعاني مشاكل؟

 نفسية  أسرية  تنظيمية  اقتصادية  أخرى ،ماىي ؟

 نعم  ،ما ىي؟
 ال

ىل كانت شخصيتك قبل االرتباط قوية؟

 نعم

(ىل كنت واثق من نفسك وتصرفاتك)

 ال

ىل كانت عالقاتك مع المجتمع قوية؟

 نعم ىل كنت تتوقع أن
 ال

تكون مرتبطاً يوماً ما؟  ال

ما ىي نظرتك للعمالء قبل ارتباطك؟

مرحمة عرض االرتباط
ىل عشت في صراع وتردد لقبول

 نعم

أو رفض االرتباط؟

 ال

التفاصيل

ىل تغير سلوكك في التعامل مع أفراد األسرة

 نعم

ىل فكرت بإبالغ أحد أو

أو أفراد المجتمع أثناء مرحلة عرض االرتباط؟

 ال

استشارة أحد لعرض مشكلتك؟  ال

ىل كنت تفكر أثناء العرض بالعقوبات قبل

 نعم  ،ما ىي؟

 قانونية   ،دينية   ،مجتمعية   ،أخرى .......

قبول االرتباط؟

 ال

وما ىي العقوبات التي كانت تمنعك من
االرتباط؟
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 نعم

 نعم

من ىو؟

مرحمة التشغيل:
ىل زادت عالقاتك بالمجتمع

 نعم

 بناء على طلب الضابط  ،كمتطلب للحصول على المعلومات

بعد االرتباط؟

 ال

 إلبعاد الشبهات عن نفسك
تفاصيل

ىل كان ينتابو الخوف أثناء إعطاء المعلومات  نعم
للضابط؟ "الراحة النفسية أثناء العمل"
 ال
ىل كنت متوتراً فترة العمل والتواصل؟

ىل توفرت لديو معلومات ولم يقم بالتبليغ

السبب

 نعم  ،ال

السبب

 نعم  ،ال

السبب

عنها؟
ىل كنت تشعر انك مراقب؟

 نعم  ال

متى؟

ىل كان شعور المراقبة يؤثر على أدائك؟

 نعم  ال

كيف

 نعم  ال

وىل امتنعت عن إعطاء معلومات بسبب  نعم  ،ال

ىل أبلغت عن معلومات نكاية بأصحابها؟
ىل كنت تشعر أنك تقوم بعمل غير وطني؟

الحرص على سالمة أصحابها
ىل التفكير في أبنائك ومصيرىم كان يؤثر على  نعم  ،ال

 نعم  ال

دافعيتك في تنفيذ المهام

ما ىي درجة انتماءك للوطن ؟
ما ىي درجة انتماءك للعدو ؟
ىل كنت تثق بضابط المخابرات ؟
عند قصف ىدف قمت باإلبالغ عنو ىل أثر

تفاصيل

 نعم  ،ال

على دافعيتك باإلبالغ عن أىداف أخرى؟
ىل المحافظة على أمنك الشخصي كان سبباً في

 نعم  ،ال

تفاصيل

التراجع عن كثير من المهام التي طلبت منك؟

ما ىو شعورك أثناء فترة ارتباطك عند الحديث عن
عميل أو حالة العمالء في حال وجودك؟
ىل فكرت في قطع العالقة مع المخابرات؟

 نعم  ،ال

متى؟

ما الذي كان
يمنعك من قطع
العالقة؟
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ىل حاولت تسليم نفسك أو إبالغ الجهات  نعم  ،ال

ما ىي الدوافع

المعنية بارتباطك ؟ (أبو المبادرة بالتوبة)

والعقبات؟

ما ىو تأثير حملة مكافحة التخابر بك
شخصياً؟
 نعم  ،ال

الستمرارك بالعمل؟

بك شخصياً؟
ىل كان يبادر بعرض مشاكلو االجتماعية

 نعم  ،ال

ىل كانت المكافئات المالية التي تلقيتها من
المخابرات مرضية لك؟

على الضابط؟

مرحمة االعتقال:
ىل أثرت الجوانب العاطفية على

 نعم  ال

تفاصيل

االنهيار النفسي لك أثناء
التحقيق؟
ىل كنت تتوقع أن يتم اعتقالك

 نعم  ال

السبب

يوماً ما؟
عندما تم اعتقالك ،ىل كنت

 نعم  ال

السبب

تعتقد أن سيتم توجيو االتهام لك
بالتواصل مع العدو؟
قبل االعتقال ىل كنت تفكر في
حال اعتقالك بإمكانك الصمود؟

 نعم  ال

التفاصيل

ىل كنت تشعر باىتمام ضابط المخابرات

وىل كان لهذا دافع

 نعم  ،ال

ىل تشعر أنك ستحظى
بمحاكمة عادلة؟

ما ىو شعورك في أول مقابلة
ألسرتك بعد االعتراف بالعمالة؟
األمور التوعوية التي تنصح بها
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 نعم  ال

 نعم  ،ال

ممحق رقم ()2
وزارة العدل :األستاذ فرج الغول.
 -1ما ىو الحكم الشرعي والقانوني في تطبيق العقوبة عمى العمالء؟
 كفقان لقانكف العقكبات رقـ  74لسنة  1936فقد ذكر القانكف جريمة الخيانة مادة  49كىيتشمؿ المساعدة عمى إشعاؿ حرب ضد السمطات كقصد إثارة الفتنة ماد  60،59أك القياـ

بالتحريض كاثارة عدـ الرضى ضد السمطات أك االرتباط غير قانكني مع جيات معادية
مادة  69كنفس الشيء يمكف قكلو عف أنظمة الدفاع الطكارئ لسنة  1945التي تذكر فقط

جريمة االرتباط غير القانكني مادة 84ككانت جميع ىذه الجرائـ تعاقب باإلعداـ أك السجف

مدل الحياة.

 أما قانكف العقكبات األردني لعاـ 1960ـ فقد تحدث عف الجرائـ التي تقع عمى أمف الدكلةالمكاد  107-109كيذكر جريمة الخيانة مادة  110كجريمة االتصاؿ بالعدك لمقاصد غير
مشركعة المكاد  127-129لكف أكثر النصكص كضكحان فيما يتعمؽ بعمبلء العدك ىك نص
المادة  112الذم يقكؿ "كؿ أردني دس الدسائس لدل العدك أك اتصؿ بو ليعاكنو بأم كجو
كاف عمى فكز قكاتو عمى الدكلة عكقب باإلعداـ".
 بتاريخ 1997-5-5ـ ،أعمف كزير العدؿ الفمسطيني فريح أبك مديف أف السمطة الفمسطينيةسكؼ تبدأ العمؿ بالقانكف األردني الذم يعاقب العرب الذيف يبيعكف أراضي لمييكد باإلعداـ

 ،تقرير منظمة العفك الدكلية بتاريخ 1997-5-22ـ ،كلكف الحككمة األردنية ألغت نص

ىذا القانكف سنة  1997بعد تكقيع اتفاقية السبلـ مع اسرائيؿ فمف غير المفيكـ إذف أف تمجأ

السمطة الفمسطينية إلى استخداـ قكانيف أردنية تـ إلغاءىا في األردف نفسيا.

 -أما قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة 1979فيتحدث عف جرائـ ضد

أمف الثكرة في الباب الثاني الصؿ األكؿ كىذا القانكف يتعامؿ مع جريمة التعامؿ مع العدك

خاصة في أكقات الحرب فالمادة  131تحت عنكاف الخيانة يعاقب باإلعداـ كؿ مف "سعى

لدل دكلة أك جية معادية لمثكرة أك تخابر معيا أك مع أحد ممف يعممكف لصمحتيا لمقياـ

بأعماؿ عدكانية ضد الثكرة أك سعى لدل دكلة أجنبية معاديف أك تخابر معيا أك مع أحد
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ممف يعممكف لمصمحتيا لمعاكنتيا في عممياتيا الحربية أك لئلضرار بالعمميات الحربية لمثكرة

الفمسطينية.

 -2ىل أنت مع تطبيق القانون بحذافيره في محاسبة العمالء أو في الظاىرة ؟ أم ىناك
مراعاة اجتماعية وانسانية؟
 مبدأ سيادة القانكف مبدأ دستكرم كفقان ألحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ2003ـ ،كبالتالي يجب أف يطبؽ القانكف عمى الجميع كلمقاضي سمطة تقديرية بخصكص
تقييـ األدلة كمراعات الظركؼ كلكف إف يبتت الجريمة بأركانيا كاممة كأديف بيا في محاكمة

عادلة كحسب تطبيؽ حكـ اإلعداـ ليككف رادعان لمف تسكؿ نفسو ارتكاب ىذه الجريمة

البشعة.

 -3ىل يتم تقدير الظروف والمكان لبعض العمالء قبل اتخاذ العقوبة ؟
 يراعي القاضي الظركؼ المحيطة بكؿ عميؿ قبؿ النطؽ بالحكـ كمبدأ التقاضي عمىدرجتيف مبدأ أساسي في النظاـ القاضي الفمسطيني ،فيناؾ استئناؼ كالمصادقة مف رئيس

السمطة الشرعي.
 -4ىل أنت مع حكم وتطبيق اإلعدام ؟
 األحكاـ كاجبة النفاذ كفقان ألحكاـ القانكف األساسي كبالتالي أنا مع تطبيؽ األحكاـ الصادرةعف القضاء الفمسطيني كفقان لؤلصكؿ كاذا كانت عقكبة اإلعداـ مقرة شرعان كقانكنان فمماذا ال

تطبؽ إذا اكتممت أركانيا فييي العقكبة األقكل ردعان لممجرميف بمثؿ ىذه الجريمة..
 -5ما الذي قمت بو كوزير لمعدل لممشاركة في حل ىذه الظاىرة؟

 قمنا كك ازرة بالتعاكف مع ك ازرة الداخمية كالمؤسسات الحقكقية بتفقد أماكف تكقيؼ العمبلءكالتأكد مف صحة اإلجراءات القانكنية المتبعة في استجكاب العمبلء حسب القانكف كاألصكؿ

كالعمؿ عمى األخذ بمعايير المحاكمة العادلة أثناء المحاكمة نفسو كاجراءات التنفيذ حسب
القانكف الفمسطيني.
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 -6ىل يمكن أن يكون ىناك تطبيق لعقوبة تأديبية غير الحكم باإلعدام في ردع المتعاونين
مع االحتالل ؟
 ليس كؿ جريمة تعاكف عقكبتيا اإلعداـ كعمى حسب جسامة الجريمة في االتصاؿ كماترتبت عميو مف أضرار لممكاطنيف الفمسطينييف التي تقدرىا المحكمة كخاصة تمؾ التي ثبت
أنيا جريمة إلى قتؿ مقاكميف أك مكاطنيف فمسطينييف كثبت أف جؿ القضايا مف ىذا النكع

كجرائـ االغتياالت التي مارسيا االحتبلؿ كاف كرائيا عميؿ متعاكف مجرـ كىذا المتعاكف
عقكبتو ليست أقؿ مف اإلعداـ ،كالعقكبات كما كردت فقي القانكف الفمسطيني كاجبة التطبيؽ

كبالتالي الجميع ممزـ بتطبيؽ القانكف دكف تمييز مع األخذ باالعتبار خصكصية كؿ حالة

كسمطة تقديرية مترككة لتقييـ القضاة..

 -7ما ىو المتوقع والذي يجب أن يكون في المستقبل لمقضاء عمى الظاىرة ؟
 ما يسبؽ القضاء عمؿ مجتمعي حككمي كيجب أف يككف ىناؾ أمكر منيا-:أ -تخصيص برامج تكعية خاصة ضد ىذه الظاىرة..
ب -اعطاء البعض فرص لمتكبة كالعكدة إلى أحضاف شعبيـ..
ت -تكعية طبلب المدارس حكؿ خطكرة الظاىرة..
ث -ايقاع أقصى العقكبات بشأف العمبلء كفقان لمقانكف..
ج -تخصيص خطب في المساجد حكؿ خطكرة الظاىرة..
ح -تغميظ العقكبات مستقببلن بشأف العمبلء الجدد ،أما إذا كصمت القضاء فالقانكف ىك
الحكـ..
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ممحق رقم ()3
وزير التربية والتعميم :الدكتور أسامة المزيني
 .1ما ىو دور المؤسسات التعميمية في مكافحة النشاط االستخباري اإلسرائيمي في قطاع
غزة؟
 لممؤسسات التربكية دكر بارز في مكافحة النشاط االستخبارم اإلسرائيمي في قطاع غزة ألفالتربية السميمة لؤلبناء كاألجياؿ البلحقة تشترؾ فييا كؿ المؤسسات التربكية التعميمية كمف

أىـ مقكمات التربية السميمة مكافحة النشاط االستخبارم اإلسرائيمي في قطاع غزة كيمكف

تكضيح ىذا الدكؿ مف خبلؿ النقاط التالي:

 الكقاية مف الكقكع في شرؾ العمالة مف خبلؿ أنشطة متنكعة كاجراءات خبلقة يكف تكضيحبعضيا عمى النحك التالي:
أ .تعزيز دكر الجياد في سبيؿ اهلل باألنفس كاألمكاؿ مف خبلؿ دركس مقررة في المناىج
الجديدة كالمكاد المتنكعة ،كبياف مكانة الشييد ككاجبنا تجاه أىمو ،حيث كردت مجمكعة
مف الدركس كبخاصة في مبحث المغة العربية ،تعزز ىذا الدكؿ كتبيف مكانة الشييد في

اآلخرة كمكانتو في الدنيا ،كخير مثاؿ عمى ذلؾ ما يككف لو مف مككب مييب في

جنازتو كتسييبلت خاصة ألبنائو في تكممة تعميميـ كتكظيفيـ كلقد عمدت ك ازرة التربية
كالتعميـ العالي في خطكرة رائدة نحك تكريـ الشيداء كتعزيزىـ إلى تسمية المدارس

بأسمائيـ كمف ذلؾ كمدرسة الشييد إبراىيـ المقادمة ،كمدرسة ىاني...إلخ ،كليس األمر

مقصك انر عمى ذلؾ بؿ إف بعض مديرم المدارس قد عيدكا إلى تسمية أجنحة المدارس
كقاعاتيا بأسماء الشيداء كالبمدات العربية عف طريؽ غرس حب الكطف كنبذ العمالة

كالعمبلء.

ب .تكريـ األسرل كتعزيز دكرىـ في الدفاع عف القضية الفمسطينية مف خبلؿ أنشطة

متنكعة أىميا الندكات ككرش العمؿ ،كالمشاركة في االعتصامات تضامنان مع األسرل
كبخاصة المضربكف عف الطعاـ حيث شكمت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي الكقكد

لممشاركة في ىذه االعتصامات كقد كاف دكر الك ازرة بار انز في عزاء الشييد ميسرة أبك
حمدية ،حيث شيدت المدارس ثكرة اعبلمية عارضة في تكضيح مكانة األسرل.
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ت .لـ يقتصر ىذا األمر بيذا الحد ،بؿ عمدت الجامعات إلى عقد مؤتمرات عممية لتفعيؿ

قضية األسرل ،فيناؾ مؤتمر في جامعة القدس المفتكحة في الشير القادـ شير ،6

كمؤتمر آخر حكؿ األسرة في الجامعة اإلسبلمية في شير .11
ث .لقد امتد حب األسرل إلى كؿ مناسؾ العممية التعميمية البشرية حتى أف حضرت
ميرجانان في مدرسة المجد األساسية العميا ككانت إحدل فقراتو لقاء مفتكح مع أحد

األسرل.

ج .إف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي تستثمر كؿ مناسبة لدعـ قضية صمكد شعبنا كاص ارره،
حيث تقكـ بتكزيع نشرة عمى المدارس لبلحتفاء باألسرل ،كبخاصة في يكـ األسير كذلؾ

بمتابعة اإلدارة العامة لؤلنشطة التربكية.
ح .إف الخبراء في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي يسعكف إلى تغريز قضية األسرل في المنياج
الفمسطيني ،مف خبلؿ دراسات عممية ،مف بينيا الدراسات التي أعدىا د .خميؿ حماد،

مدير عاـ التعميـ الجامعي كاألستاذ باسـ العرجا بعنكاف :كاقع قضية األسرل في المنياج
الفمسطيني دراسة تحميمية حيث قدـ ىذا البحث لمنشر في مؤتمرم الجامعة اإلسبلمية
كجامعة القدس المفتكحة كفيو تحميؿ لعرض قضية األسرل في المناىج الفمسطينية.

خ .تعزيز دكر الجرحى كالمعاقيف في الشعب الفمسطيني مف ضربات االحتبلؿ حيث كثر

الجرحى كالمعاقكف عمى مدار اؿ 65عامان مف النكبة الفمسطينية فعمدت كزراة التربية
كالتعميـ العالي إلى تعزيزىـ مف خبلؿ تخصيص نسبة ليـ لمتكظيؼ كتخصيص برامج

إرشادية ليـ كدمجيـ مع غيرىـ مف الطمبة مف خبلؿ تعميـ أطؽ عميو التعميـ الجامعي،
إف ىذا االىتماـ الكاضح مف ك ازرة التربية في فئة ذكم االحتياجات الخاصة مثؿ

االحتفاالت بيكـ العاؽ العالمي ليك دليؿ مع مدل اىتماـ المؤسسات التعميمية بيذه

الفئة.

د .التكسع في بياف النكبة الفمسطينية كأبعادىا منذ عاـ  1948مف خبلؿ أنشطة يتـ
تكزيعيا عمى المدارس حيث تقكـ كؿ مدرسة بأنشطتيا عمى طريقتيا الخاصة مف خبلؿ

التالي:
ذ .صحؼ محمية كمجبلت خاصة تصدر عف المدرسة كتضـ جكانب النكبة ،حديث القرل
الميدمة ،كلقاءات مع جرحى ،قصة أسير ،أك قصة شييد.
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ر .ندكات مختمفة تستضيؼ أحد المميزيف في التاريخ أك السياسة لمحديث عف الكاقع
كاستشراؽ المستقبؿ ،يتـ الحديث فييا عف العمالة كالعمبلء كمصيرىـ عمى ىذه األرض

المقدسة.
ز .مسرحيات ىادفة غالبان ،تركز عمى ظمـ الييكد كصمتيـ كحرصيـ عمى قتؿ األبرياء
كطمس اليكية كنيب الثركات كغالبان ما تعرض المسرحيات لمعمبلء كخيانتيـ لمكطف
كمصيرىـ المكت أك الخزم كالعار في الدنيا.

س .نشر الكعي عمى مستكل المؤسسة تحذي انر مف العمالة كالعمبلء كيتـ ىذا النشر لمكعي
مف خبلؿ أنشطة متنكعة مف بينيا-:

 .1تكزيع مطكيات كنشرات تربكية تكضح مخاطر العمالة كالعمبلء كأساليب اإلسقاط لزيادة

كعي الطمبة بيذه المسألة كبخاصة أف ىناؾ بعض الكتب تتحدث عف ذلؾ كمنيا كتيب

المصيدة ،أك ذاؾ الكتاب الشيير "المجد" لممناضؿ يحيى السنكار..
 .2التنسيؽ مع بعض الشخصيات الفاعمة لقد بعض الندكات اليادفة في ىذا المكضكع كقد
ثبت نجاح ىذا األسمكب كبخاصة المحاضرات التي قاـ بيا التكجيو السياسي لطمبة

المدارس بخصكص ىذا المكضكع كغيره.

 .3التنسيؽ مع ك ازرة األكقاؼ في اعطاء دركس تكعكية لطمبة المدارس كبخاصة في
اإلذاعة المدرسية مف خبلؿ مشركع كفيو تعزيز لقيـ كنبذ لسمكؾ الرذيمة التي تعد
مقدمات لمسقكط في شرؾ العمالة..
 .4تغريز الثكابت الفمسطينية مف خبلؿ الناىج بمفيكميا الكاسع كليس المقررات كذلؾ عمى
النحك التالي-:

 .5تعزيز حضكر القدس في المقررات الفمسطينية في مرحمة التعميـ العالي حيث كاف كتاب
القدس كالمناىج الفمسطينية ،كمادة تراثية يتـ تدريسيا في مختمؼ الصفكؼ كالمراحؿ

مف خبلؿ بعض المباحث "المغة العربية ،التربية االسبلمية ،العمكـ االجتماعية ،التربية
الفنية" بما يشتمؿ عميو مف اصد ار أحكاـ بالعمالة عمى كؿ مف يفرط في شبر كاحد مف

القدس.
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 .6تعزيز حضكر حؽ العكدة في المقررات الفمسطينية لمرحمة التعميـ العالي في بعض
التخصصات ذات العبلقة كفي مختمؼ المراحؿ التعميمية عمى طريؽ تككي ىذا الحؽ
كغرسو في عقكؿ الطمبة كقمكبيـ كتجريح مف يفرط بشبر كاحد مف أرضنا الفمسطينية

منذ عاـ 1948ـ.

 .7العمؿ جارم عمى تغريز حضكر القدس في المقررات الجامعية حيث أنيى التعميـ
العالي كؿ متطمبات إقرار ىذا الكتاب كىك اآلف في مرحمة التحكيـ النيائي.

 .8إحداث نقمة نكعية في مقررات التربية الكطنية لممرحمة األساسية العميا حيث تـ تزكيد
ىذه المقررات بمادة تراثية متنكعة تعزز القيـ الكطنية لدل الجيؿ الفمسطيني كقد كانت
تجربة ناجحة نفذتيا ك ازرة التربية كالتعميـ العالي العاـ الماضي كىناؾ خطة إلقرار ىذه

الق اررات بمادة أكثر عمقان ىذا العاـ ،حيث عقدت دائرة المناىج لقاءات عدة مع
المشرفيف ،مشرفي العمكـ االجتماعية إلقرار ىذه المادة بحيث تعزز كؿ القيـ اإليجابية

كنبذ مثؿ ىذه الظاىرة.
 .2ىل توجد مواد أو فصول تخص ىذه الظاىرة وتوضيح آثارىا السيئة لمطالب؟
 ال تكجد مكاد أك دركس تخص ىذه الظاىرة كتكضح آثارىا السيئة لمطبلب في المقرراتمباشرة لكف تكجد كبشكؿ كاضح مف خبلؿ أنشطة متنكعة مثؿ الندكات كالصحؼ المدرسية

كاإلذاعة كنشاطات الطمبة كبخاصة المنضمكف منيـ ،كجمساتيـ كارشاداتيـ لآلخريف.
 كفي اآلكنة األخيرة عمدت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي إلى أعداد مقررات في المياراتالحياتية تشتمؿ عمى درس بعنكاف اإلسقاط كنأمؿ أف ترل ىذه الق اررات النكر عما قريب.
 .3كيف تتعاممون مع أبناء العمالء في المدارس؟
 -معاممة عادية دكف إشعارىـ بأم نقص كلف تسمح المدرسة ألم شخص أف يي أز بيـ ،كىناؾ

برامج إرشادية ليست مخصصة ليـ حتى ال تسبب إطرابان ليـ ،كانما ىي برامج لكؿ الذيف
يعانكف مف أزمات نفسية لسبب أك آلخر ،حيث تتـ عممية المعالجة كاإلرشاد بصكرة عادية

لمطبلب  ،كعمييـ  ،عمى الطبلب كلدينا معممكف أكفاء يحسنكف معاممتيـ كيقدمكف ليـ كؿ

المساعدة دكف أم أثر يككف آبائيـ عمبلء.
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 .4ما ىي االستراتيجية المتبعة في التعميم لمواجية ىذه الظاىرة؟
تتمثؿ االستراتيجية في:
 .1الكقاية مف الكقكع في شرؾ العمالة مف خبلؿ أنشطة سبؽ ذكرىا.
 .2تعزيز الثكابت الفمسطينية كغرس القيـ اإليجابية مف خبلؿ أنشطة سبؽ ذكرىا.
 .3تفعيؿ دكر المطكيات كالنشرات التربكية كالندكات لمتحديد مف العمالة كبياف كيبلتيا.
 .4تعزيز المناىج بما يخدـ مكاجية ىذه الظاىرة.
 .5تفعيؿ دكر مجالس الطمبة لنبذ ىذه الظاىرة كمحاربتيا.
 .6إتاحة الفرصة لمتكجيو الكطني كالسياسي إلعطاء محاضرات حكؿ ىذه الظاىرة.
 .7تبني مشاريع عدة لمحاربة ىذه الظاىرة بصكرة غير مباشرة الفتكة األنشطة اليادفة مف
مسرحيات.
 .8دعـ أبناء العمبلء كتكفير بيئة مدرسية مناسبة ليـ كي ينخرطكا مع بقية الطمبة.
 .9ما دكر ك ازرة التربية كالتعميـ في ذلؾ كىؿ يكجد لديو خطة لمحاربة ىذه الظاىرة؟
.10

خطة الك ازرة شاممة  ،لكف مف أىـ بنكدىا تعزيز القيـ كالثكابت كىذا يعني محاربة

العمالة كالعمبلء بكؿ الكسائؿ.

كؿ ما كرد مف تخطيط كتنفيذ كأنشطة متنكعة كمشاريع كاضحة ،كتعزيز لمثكابت كالقيـ كمشركع

الفتكة كحاضرات التكجيو كالكطني كالسياسي كتطكير إثراء مادة التربية كالكطنية بطباعة كتاب
القدس كحؽ العكدة ىي مف تعميمات الك ازرة كالكزير شخصيان ألف لديو خطة متكاممة لتعزيز القيـ
كال يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ محاربة ىذه الظاىرة.

كزير التربية كالتعميـ يرحب بكؿ جيد خارجي تشترؾ مع الك ازرة لمحاربة ىذه الظاىرة إضافة إلى

جيكد المؤسسات التربكية.
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 .5ما ىي اإلجراءات المستقبمية التي يجب أن تأخذ المؤسسة التعميمية في مكافحة ىذه
الظاىرة ؟
 .1رسـ خطة تفصيمية لتعزيز القيـ كمف ضمنيا مكافحة العمالة.
 .2تحديد لجنة مختصة لتحديد الميمات كاإلجراءات التي يمكف اتباعيا بيذا الخصكص.
 .3تعزيز الثكابت كفؽ منيجية معينة داخؿ المقررات.
 .4تعزيز الثكابت مف خبلؿ المناىج أنشطة متنكعة.
 .5التكاصؿ مع المسئكليف لتحديد خطة مشتركة بيف الك ازرة كالمؤسسات ذات العبلقة لمحاربة
ىذه الظاىرة" ك ازرة األكقاؼ ،ك ازرة الداخمية ،الشرطة".

 .6تكميؼ اإلدارة العامة لئلرشاد بإعداد خطة لمعالجة األزمات النفسية لدل أبناء العمبلء.
 .7االىتماـ بالمطكيات التربكية كالنشرات التي تحارب ىذه الظاىرة كتبيف آثارىا السمبية.
 .8تعزيز مقرر الميارات الحياتية بدركس عف ىذه الظاىرة بأسمكب متفؽ عميو.
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ممحق رقم ()4
مدير قوى األمن الداخمي األخ المواء /صالح أبو شرخ.
 .1ما اليدف األساسي عندما قامت الحكومة من تشكيل األمن الداخمي ؟
القضاء عمى ظاىرة العمالة لذلؾ كاف ىناؾ اىتماـ كبير في األساس لؤلمف الداخمي لمبلحقة
ىذه الظاىرة كقاـ بالجيكد الكبيرة لمقضاء عمى ىذه الظاىرة ،كالجيكد متكاصمة منذ التأسيس

كحتى اآلف في مبلحقة ىذه الفئة ،كىناؾ تحسف ممحكظ مف عاـ إلى عاـ.

 .2ىي يوجد تطور في عمل األمن الداخمي منذ بداية النشأة إلى اآلن ؟ وخاصة في مكافحة
ظاىرة العمالء ؟
أصبح لدل جياز األمف الداخمي مف الخبرة الكبيرة التي تقكـ بتطكيرىا مف خبلؿ التحسف في
األداء لمكصكؿ ألكبر قدر ممكف مف ىذه الظاىرة.
كال شكؾ أف ىناؾ بشكؿ مستمر السعي حكؿ شيء أفضؿ كتحسيف مستمر.
 .3ما ىي الجيود الحكومية التي تقوم بيا وزارة الداخمية من أجل مكافحة ىذه الظاىرة ؟
ىناؾ جيكد خاصة لخدمة ىؤالء الناس قبؿ الكقكع في ىذه الحالة منيا "حممة التخابر" كمف
خبلؿ تكصيؿ رسائؿ كاضحة ،كالتكعية كالتثقيؼ ،كعمؿ مجاؿ كقائي كتكعكم كتثقيفي حتى
يسقط ىؤالء في كحؿ العمالة.

كلـ تقتصر في معالجة الظاىرة عمى العمؿ األمني كانما ىناؾ جيكد متظافرة مع كافة الجيات

مثؿ الشئكف االجتماعية كالكعاظ لمحد مف ىذه الظاىرة مسبقان.

 .4كيف يتم الحكم عمى العمالء وىل يوجد مراعاة لبعض الحاالت المرضية وكبار السن ؟
القانكف حدد األحكاـ حسب الجرـ كلذلؾ يككف الحكـ حسب القانكف الفمسطيني بيذا الخصكص،
كفيما يخص المراعاة لمحاالت اإلنسانية ينظر مف خبلؿ مجمس الكزراء فيما يخص ثمثي المدة

لكزير الداخمية كنصؼ المدة لمجمس الكزراء.

كالمعالجة تككف ضمف القانكف الفمسطيني كاذا كاف ىناؾ أم حاالت إنسانية شديدة كطارئة
يمكف إعطاء إجازات بيتية أك قد تصؿ لمعفك مف قبؿ الجيات المختصة مثؿ مجمس الكزراء.
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كجياز األمف الداخمي الذم يختص بالعمبلء يقكـ بإنجاز كامؿ الممفات كالبيانات بشكؿ كامؿ

بأدلتو كاثباتاتو كتسميمو لمقضاء الفمسطيني كما يقكـ بو القضاء يطبؽ.
 .5ىل أنتم مع تطبيق القانون بشكل كامل ؟

نحف كأجيزة أمنية مع تشديد العفكيات عمى أف يقضي العميؿ كامؿ عفكيتو حتى يككف عبرة
لمف يعتبر كالحكـ بأقصى العقكبات كاكماؿ الحكـ حتى النياية.
 .6ىل يوجد لكم دور بالتواصل مع مؤسسات اجتماعية لمساعدة عائالت العمالء ؟
صحيح بعد إنجاز ممؼ العميؿ كالكقكؼ عمى الكضع األسرم كاالجتماعي لو يقكـ الجياز

بالتكاصؿ مع المؤسسات االجتماعية لتكصيتيـ برعاية ىذه األسرة مثؿ الشئكف االجتماعية

كالجمعيات لمكقكؼ معيـ اجتماعيان ،باإلضافة لمتعاكف االجتماعي في محاكلة دمج ىؤالء

العائبلت كفي المجتمع تحاشيان لكقكعيـ في المجتمع ككحؿ العمالة.

 .7ىل يوجد طرفكم مؤسسة اجتماعية لمعالجة مثل ىذه القضايا بعيداً عن األجيزة األمنية ؟
ىذا الكبلـ مطبؽ كليس عمى شكؿ كجكد مؤسسات كلكف مف خبلؿ حمبلت تقكـ بيا ك ازرة

الداخمية كىناؾ معالجات لممفات الذيف قامكا بتسميـ أنفسيـ لمعالجتيـ كخارج الحؿ األمني كبعيدان
عف األجيزة األمنية.

كىناؾ تفكير حقيقي مف خبلؿ العمؿ مف خبلؿ مؤسسات خاصة تابعة بشكؿ أك بآخر لؤلمف
تقكـ بعمؿ حمكؿ ليؤالء العمبلء خارج عرضيـ عمى القضاء كاالجيزة األمنية كىذا لو أىمية

كبيرة مف عدة نكاحي :طمأنة لعدد كبير مف ىؤالء العمبلء كتشجيعيـ إليقاؼ عممو.

كىناؾ حاالت بعد حمبلت التخابر كجدنا ىناؾ أعداد أكقفت العمؿ مع العدك كىناؾ أعداد

أصبح عندىا كعي كحذر مف االتصاالت كبالتالي تحاشى الكقكع في ذلؾ الكحؿ مع المحافظة
عمى سريتو بشكؿ كامؿ.
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ممحق رقم ()5
مقابمة مع مدير جياز األمن الداخمي  /العميد :محمود أبو وطفة – أبو ياسر
2013-6-7م  /الساعة  8مساءً

 .1ما ىي أساليب المخابرات (اإلسرائيمية) في إسقاط المواطنين عن طريق طمبات التوظيف
والمساعدات عبر االنترنت ؟
 استخدمت المخاب ارت (اإلسرائيمية) ىذا األسمكب إليقاع المكاطنيف في شرؾ االرتباط كذلؾعف طريؽ عدة طرؽ تستخدميا المخابرات اإلسرائيمية كمنيا:

 مكقع حمكؿ االجتماعي  /حيث كانت المخابرات (اإلسرائيمية) تعرض عمى المكاطنيف كمفخبلؿ مكاقع االنترنت كالرسائؿ عبر الجكاالت المساعدة ليـ كحؿ مشكبلتيـ االجتماعية

كالمالية كقد كقع عدد مف العمبلء في العمالة عف طريؽ ىذا المكقع.
 أيضان استخدمت المخابرات اإلسرائيمية كعبر االنترنت اإلعبلف عف كظائؼ بأسماءمؤسسات إعبلمية أك جمعيات تحتاج إلى مكظفيف مف خبلؿ تعبئة استبياف كامؿ يشمؿ

بيانات شخصية كبيانات عف البيئة المحيطة ،كمف ثـ يقكـ ضابط المخابرات كتحت مسمى
المؤسسة باالتصاؿ عمى المكاطنيف كيككف قد عمـ ما ىي احتياجات المتقدميف ثـ يعرض

عمييـ االرتباط.

 -استخدمت المخابرات (اإلسرائيمية) مكاقع االنترنت بشكؿ مكسع ككبير كجيد في مجاؿ

االسقاط كذلؾ عبر مكاقع اجتماعية مثؿ :الفيس بكؾ ،اليكتيكب ،تكيتر ،برنامج الفايبر،
كاالتصاالت المفتكحة ،كسحب كثائؽ شخصية كصكر شخصية ثـ تيديد المكاطنيف بيا

لبلبتزاز كعرض االرتباط عمييـ.

 .2كيف استخدمت المخابرات (اإلسرائيمية) اإلسقاط عن طريق مراكز البحث الدراسات ؟
 عممت المخابرات (اإلسرائيمية) عمى جمع قدر كبير مف المعمكمات كذلؾ عف طريؽ مراكزاألبحاث كالدراسات عبر االنترنت كالتي كانت تحمؿ أسماء كىمية لممراكز أمنية كاليدؼ

منيا الحصكؿ عمى معمكمات تخص منطقة معينة كفئة معينة ،كذلؾ مف خبلؿ طرح أسئمة
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لمعرفة رأم المكاطنيف في مكضكع معيف كاالستطبلع عمى آرائيـ كمعرفة مؤشرات الرضا
في أم مكضكع مطمكب ،أك التعميؽ عمى مكضكع معيف يخص أعماؿ المقاكمة أك أم

شيء يتعمؽ بمكضكع تريد المخابرات الحصكؿ عمى معمكمات عنو.
 لـ يكف يقتصر عمؿ مراكز األبحاث عبر االنترنت فقط كلكف ىناؾ مراكز حقيقية مكجكدةتستغميا المخابرات في العمؿ مف خبلؿ أشخاص يعممكف لصالح المخابرات (اإلسرائيمية).
 كأيضان نشطت المخابرات (اإلسرائيمية) في جمع المعمكمات في قطاع غزة عبر الصحفييفاإلعبلمييف الذيف كانكا يعممكف لصالح المخابرات (اإلسرائيمية) كخاصة األجانب منيـ في

جمع المعمكمات كتصكيرىـ ألماكف المقاكمة.

 .3كيف استخدمت المخابرات (اإلسرائيمية) ألسموب المنح الدراسية ؟
 استخدمت المخابرات (اإلسرائيمية) أسمكب المساعدة في المنح الدراسية لمطبلب الجامعييف،كلكف ىذه المساعدات لـ تأتي مف فراغ كلكف كانت مقابؿ تقديـ ىؤالء الطبلب لممعمكمات

لضابط المخابرات كمف ىذه المساعدات ىي المساعدات المالية أك التسييبلت عبر السفر

عبر المعابر كالحصكؿ عمى في از ألم دكلة يرغب فييا الطالب لمدراسة.

 .4كيف سعت المخابرات (اإلسرائيمية) لمحصول عمى معمومات عبر الوفود التي دخمت
القطاع بحجة التضامن ؟
 عممت المخابرات (اإلسرائيمية) عمى ىذه الطريقة لمحصكؿ عمى معمكمات بشكؿ مباشر مفخبلؿ إرساؿ أشخاص ضمف كفكد المتضامنيف الذيف كانكا يدخمكف القطاع بعد حصار غزة،
حيث كاف يدخؿ ىؤالء األشخاص بشكؿ متخفي تحت مسمى إنساني أك حقكقي يريد
مساعدة المكاطنيف في القطاع ،حيث قامكا بجمع معمكمات عف طبيعة عمؿ الحككمة

كالمقاكمة في القطاع مف خبلؿ الزيارات كالجكالت التي قامكا بيا في القطاع ،كقد قامكا
بالتكثيؽ لبعض المكاقع كاألنفاؽ التي تخص المقاكمة مف خبلؿ التصكير ضمف الزائريف

ليذه األماكف كالحصكؿ عمى المعمكمات مف خبلؿ نسج عبلقات مع أبناء القطاع مف

مختمؼ التنظيمات ،كخبلؿ السنكات الماضية قد ثبت أكثر مف حالة في ىذا المجاؿ قامت
الحككمة بحميا بشكؿ سريع.
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ممحق رقم ()6
القضاء العسكري :األخ العقيد /ناصر سميمان
 .1ما ىي االعتبارات التي تصدرىا في األحكام بحق المتعاونين مع االحتالل ؟
 االعتبارات التي تؤخذ بعيف االعتبار بصدد محاكمة العمبلء متعددة منيا:أ -أف التخابر مع االحتبلؿ جريمة خطيرة كمجرمة في كافة تشريعات العالـ كبمكجب نصكص

صريحة ال لبس فييا بمسمى "التخابر مع العك" أك الخيانة كىي أيضان مف قبيؿ خيانة
المجتمع كاألىؿ كاهلل كرسكلو كتمفظيا المجتمعات بأسرىا بؿ كالشرائع السماكية كاألرضية

"القكانيف الكضعية".

ب -اعتبارات الخطكرة االجرامية ليذا الفعؿ كما ينتج عنو.
ت -اعتبارات الضرر الذم تحقؽ لممجتمع الفمسطيني مف إرىاؽ لؤلركاح كأضرار مادية كمعنكية
بما فييا النيؿ مف الركح المعنكية لمشعب الفمسطيني كاضعافيا.

ث -اعتبارات الضغط كاإلكراه الذم تعرض ليا العميؿ أك المتخابر كمدل شدتيا كجديتيا ،كىؿ
ىي قائمة كمستمرة أـ انتيت بظركفيا كاستمر المتخابر في النشاط اإلجرامي رغـ زكاؿ

التيديد مف عدمو.
ج -اعتبارات اجتماعية كعائمية كجنس المتخابر ككضعو الصحي ككضعو عائمتو.
 .2ىل تتعامل بروح القانون أم بجمود النصوص في الحكم عمى ىذه الظاىرة ؟
 يكاد يجمع الفقو كالتشريع كالقضاء الكطني كالمقارف في كافة بمداف العالـ عمى أف العمؿيككف دائمان بركح القانكف ،كال سيما في كاقعنا الفمسطيني حيث النصكص قديمة أك ناقصة
أك التي يعترييا اإلبياـ كالغمكض فمف باب أكلى أف نككف نحف السباقكف في تطبيؽ ركح

القانكف ،كىذا ما يسير عميو العمؿ فعبلن.
 .3ىل توجد اعتبارات انسانية واجتماعية أثناء الحكم عمى العمالء ؟
 ال شؾ في ذلؾ كاألمر يتنكع مف خبلؿ تكفير الرعاية الطبية كالسماح ليـ بإبداء تقاريرىـالمرضية كحاالت تعرضيـ لئلكراه المادم كاألدبي ككفالة حقكؽ الدفاع ليـ ،كتخفيؼ الحكـ
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كفؽ الحالة المرضية كاألسرية لممتخابر كمراعاة سنو كظركؼ ارتباطو كمدل حرية إرادتو
كاختياره عند االرتباط كمدل اإلكراه الذم تعرض لو.

 .4لو تم ضبط أحد أفراد عائمتك في وحل العمالة – ال قدر اهلل – ىل ستكون أنت من يحكم
عميو ؟
 لقد نظـ القانكف الفمسطيني ىذه المسألة كال سيما قانكف اإلجراءات الجزائية ( )3لسنة 2001كقانكف أصكؿ المحاكمات الثكرم الفمسطيني لسنة 1979ـ حيث نظـ أحكاـ ما
يعرؼ (بالتنحي كالرد) حيث يجب عمى القاضي أك ككيؿ النيابة أف يتنحى مف تمقاء نفسو

–حسب القانكف -عندما يككف المتيـ قريبو حتى الدرجة الرابعة كمف أقارب زكجتو أك مف
أصياره حتى الدرجة الرابعة في القرابة ،حتى كلك لـ يفعؿ فيستطيع الخصكـ طمب رده
حسب القانكف كيمتنع عميو نظر الدعكل أك القضية.

 .5لو تم ضبط أحد أفراد عائمتك وتعرض لممحاكمة ىل ستبقى عمى رأس عممك ؟
 ىذا سؤاؿ شخصي كىك مختمؼ مف قاضي آلخر حسب شخصيتو كقناعتو كعمى أم حاؿفالعمؿ التنظيمي (المقاكمة) قد يفرض عمى الشخص المقاكـ االبتعاد قميبلن عف الساحة
النضالية لتجنب الشبيات ،كبينما يتـ تحديد العبلقة كمدل حصكؿ المتخابر عمى المعمكمات

مف قريبو (المناضؿ) كمدل كصكليا لبلحتبلؿ كاضرارىا بالمقاكمة.

 أما عمى صعيد العمؿ الكظيفي العاـ فاألمر مختمؼ ،فكما أسمفنا مف كجكد قكاعد قانكنيةلمرد الفني ،فإف العمؿ القانكني القضائي عمني كمعركؼ (مبدأ عبلنية الجمسات) كحيث أف

المحاكمة ستتـ مف خبلؿ (قاضي – ككيؿ نيابة) ليس مف أقارب المتيـ فبل مجاؿ لمتعارض

أك الحرج ىنا ،فاألمر ال يعدك عف ككنو تطبيؽ قكاعد قانكنية كاجرائية عمى المتيـ مف قبؿ
أشخاص مف غير أقاربو كفي ظؿ مبدأ عمني كحقكؽ دفاع حسب األصكؿ ،بؿ كالشريعة

اإلسبلمية ركحان كنصان تتجو ىنا إلى نفس النتيجة مف قكلو تعالى "كال تزر كازرة كزر أخرل"
اإلسراء ،كفي قكلو تعالى "معاذ اهلل أف نأخذ إال مف كجدنا متاعنا عنده" يكسؼ ،فاألمر بجد
منضبط كال يجب الخمط بيف األمكر كال سيما إف القانكف حسـ ىذه المسألة  . .ىذا كاهلل

المكفؽ كالمستعاف كىك اليادم إلى سكاء السبيؿ.
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ممحق رقم ()7
وزارة العدل :األخ /أحمد المطوق
 -1ما ىو الحكم الشرعي والقانوني في تطبيق العقوبة عمى العمالء؟
الحكــم الشــرعي :كىػػك أف الجاسػػكس بخيانتػػو يمحػػؽ الضػػرر بجماعػػة المسػػمميف كيطبػػؽ عميػػو حػػد
الحرابة ألف التجسػس عمػى المسػمميف لصػالح اعػدائيـ عمػؿ يعػرض مصػالح ببلدىػـ لمضػرر ،كىػك
نكع مف السػعي بالفسػاد كقػد نزلػت اآليػة الكريمػة فػي عقػاب مػف يحػاربكف اهلل كرسػكلو كيسػعكف فػي
األرض فسادان كىي قكلو تعالى في سكرة المائػدة( :إًَّنمػا ج ىػز َّ ً
يف يي ىح ً
كف المَّػوى ىكىر يسػكلىوي ىكىي ٍس ىػع ٍك ىف
ػاريب ى
اء الػذ ى
ى ي
ػادا أىف يقىتَّميػكا أىك يصػػمَّبكا أىك تيقىطَّػػع أ ٍىيػ ًػدي ًيـ كأىرجميي ػـ ًمػػف ًخػ و
ػبلؼ أ ٍىك يينفىػ ٍػكا ًمػ ٍػف األ ٍىر ً
ًفػػي األ ٍىر ً
ض
ٍ ى ٍ ي يٍ ٍ
ض فى ىسػ ن ٍ ي
ى
ٍ ي ى ي ٍ
اآلخرًة ع ىذ ه ً
ىذلً ىؾ لىيـ ًخ ٍزم ًفي الدنيا كلىيـ ًفي ً
يـ) المائدة 33
ى ى
ه
اب ىعظ ه
ى ى يٍ
يٍ
الحكم القانوني :يتـ تطبيؽ العقكبة عمى العمبلء استنادا لقانكف العقكبات الثكرم لسنة 1979ـ.
 -2ىل يتم تقدير الظروف والمكان لبعض العمالء قبل اتخاذ العقوبة؟
القضاء عندما يحكـ بالعقكبة يأخذ بالظركؼ المخففة كالظركؼ المشددة لمعقكبة ،أما

بخصكص المكاف فإنو إذا كقعت الجريمة كاكتممت أركانيا فبل دخؿ في أم مكاف كقعت فيو،

كلكف لممحكمة سمطة في تخفيؼ العقكبة إذا كجدت بأف لممكاف دك انر ميمان في كقكع الشخص في

العمالة.

إف العقكبات التي تطبؽ عمى العمبلء ىي العقكبات المنصكص عمييا في قانكف العقكبات

الثكرم لسنة 1979ـ ،كىي عقكبات تتناسب كالخيانة التي يرتكبيا ىؤالء العمبلء كليست بحاجة
إلى تعديؿ.

 -3ىل أنت مع حكم تطبيق االعدام؟
كفي رأيي يجب تطبيؽ عقكبة االعداـ لما ليا مف أثر في ردع لممجتمع ،كرحمة ألبنائو بما فيو

جمب لممصالح كدرء لممفاسد الشخصية كالمجتمعية ،حيث أف الذم يفكر بجريمة عقكبتيا القتؿ
كيجد تطبيؽ ليا يعدؿ عف جريمتو.
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 -4ما الذي قامت بو وزارة العدل في المشاركة في حل ىذه الظاىرة والقضاء عمييا؟
تقكـ ك ازرة العدؿ بالتعاكف مع الجيات المختصة بالعمؿ مف أجؿ سف التشريعات التي تمبي حاجات

المجتمع كمتطمباتو ،باإلضافة إلى اختصاص ك ازرة العمؿ بتمقي الشكاكم مف أم مكاطف أك أم جية
تتعمؽ بكجكد مخالفات كالتي بناء عمييا يتـ التكاصؿ مع الجية المعنية كالعمؿ عمى حؿ ىذه

المشكمة ،باإلضافة إلى اختصاص ك ازرة العدؿ بمنح اإلجازات البيتية لمنزالء المكقكفيف كالمحككميف.
 -5ما المتوقع والذي يجب أن يكون في المستقبل لمقضاء عمى ىذه الظاىرة؟

أعتقد باف ك ازرة الداخمية تقكـ بجيكد متكاصمة مف أجؿ القضاء عمى ىذه الحالة كذلؾ مف خػبلؿ
م ػػا تق ػػكـ ب ػػو م ػػف متابع ػػة دائم ػػة لي ػػذا المكض ػػكع الخطي ػػر كقيامي ػػا بحم ػػبلت مس ػػتمرة ف ػػي مبلحق ػػة
العمبلء ،كفتح باب التكبػة امػاـ العمػبلء لمتكبػة كالعػكدة الػى أحضػاف شػعبيـ كالػتخمص مػف العػار

الذم يبلحقيـ كأسرىـ بسبب ىذه الخيانة.
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ممحق رقم ()8
م.

البيان

نعم

ال

10

4

9

5

.1

ىؿ قاـ الضابط بتكجيو أف ارد العينة لمينة معينة؟

4

.3

ىؿ الذم كافؽ عمى االرتباط لو سكابؽ جنائية؟

2

ىؿ الذم كافؽ عمى االرتباط لو أقارب في الداخؿ؟

5

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ىؿ كاف الكضع االقتصادم سبب في التجنيد؟

ىؿ الذم كافؽ عمى االرتباط سافر مسبقا؟

ىؿ الذم كافؽ عمى االرتباط لو تكاصؿ مع اقاربو في الداخؿ؟

3

ىؿ كافؽ عمى االرتباط مباشرة؟

8

ىؿ الذم كافؽ عمى االرتباط تـ ترشيحو مف عميؿ؟

ىؿ كاف يبمغ الضابط مباشرة عند حصكلو عمى معمكمات؟

 .10ىؿ كمؼ بمتابعة أىداؼ بشكؿ دائـ؟
 .11ىؿ كمؼ بمياـ خارج منطقة السكف؟

3
6
7

10
12
9
2

11
6
8
7

11

3

9

5

 .14ىؿ لمست تكجو مف الضابط أثناء تحريو عف بعض األسماء بيدؼ تجنيدىـ؟

11

3

 .16ىؿ عمؿ مع أكثر مف ضابط؟

12

2

 .18ىؿ الذم كافؽ عمى االرتباط كاف يعاني مف مشاكؿ؟

12

2

 .20ىؿ كانت عبلقاتؾ مع المجتمع قكية قبؿ االرتباط؟

13

 .22ىؿ عشت في صراع كتردد لقبكؿ أك رفض االرتباط؟

11

3

12

2

 .12ىؿ قدـ معمكمات عف أشخاص ليـ عبلقة مميزة معو؟

 .13ىؿ طمب منؾ الضابط أسماء أك أرقاـ جكاؿ ألشخاص غير منتميف لمتنظيـ
أك أصحاب سكابؽ جنائية؟

 .15ىؿ طمب منؾ ضابط المخابرات ترشيح احد أقاربؾ لتجنيده؟
 .17ىؿ حاكؿ ضابط المخابرات المقابمة؟

 .19ىؿ كانت شخصيتؾ قبؿ االرتباط قكية؟

 .21ىؿ كنت تتكقع أف تككف مرتبطا يكما ما؟

9

2

13
13
2

 .23ىؿ تغير سمككؾ في التعامؿ مع االسرة كالمجتمع أثناء عرض االرتباط؟

12

 .25ىؿ كنت تفكر في العقكبات أثناء العرض كقبكؿ االرتباط؟

12

 .24ىؿ فكرت في اببلغ أك استشارة أحد لعرض مشكمتؾ؟
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5

12
1
1
1

12
2
2

 .26ىؿ كاف ينتابو الخكؼ عند اعطاء المعمكمات؟

12

2

 .28ىؿ كنت تشعر أنؾ مراقب؟

12

2

 .27ىؿ كنت متكت ار فترة العمؿ كالتكاصؿ؟

 .29ىؿ كاف شعكر المراقبة يؤثر عمى أدائؾ؟

 .30ىؿ كنت تشعر أنؾ تقكـ بعمؿ غير كطني؟

13
11
13

 .31ىؿ التفكير في أبنائؾ كمصيرىـ أثر عمى دافعيتؾ لتنفيذ المياـ؟

4

 .33ىؿ كنت تثؽ برجؿ المخابرات؟

7

 .32ىؿ أثر االرتباط عمى انتمائؾ لمكطف؟

 .34ىؿ المحافظة عمى امنؾ الشخصي كاف السبب في التراجع عف كثير مف

9

1
3
1

10
5
7

6

8

 .35ىؿ كنت تخاؼ عند الحديث عف عميؿ في كجكدؾ؟

3

11

 .37ىؿ حاكلت تسميـ نفسؾ أك اببلغ الجيات المعنية بارتباطؾ؟

11

 .39ىؿ كاف االىتماـ دافع الستمرارؾ بالعمؿ؟

8

المياـ التي طمبت منؾ؟

 .36ىؿ فكرت في قطع العبلقة مع المخابرات؟

 .38ىؿ كنت تشعر باىتماـ ضابط المخابرات بؾ شخصيا؟

13

1

8

6

3
6

 .40ىؿ كنت تبادر بعرض مشكبلتؾ االجتماعية مع الضابط؟

10

4

 .42ىؿ أثرت الجكانب العاطفية عمى انييارؾ النفسي أثناء التحقيؽ؟

14

0

 .44ىؿ تكقعت أف يتـ تكجيو تيمة التكاصؿ مع العدك لؾ حينما اعتقمت؟

14

0

 .46ىؿ تشعر أنؾ ستحظى بمحاكمة عادلة؟

10

4

13

1

 .41ىؿ كانت المكافئات المالية مرضية؟
 .43ىؿ تكقعت أف يتـ اعتقالؾ يكما ما؟

 .45قبؿ اعتقالؾ ،ىؿ كنت تتكقع الصمكد أثناء التحقيؽ معؾ؟

7
8
3

 .47ىؿ يجيد ضابط المخابرات العربية إجادة تامة؟

12

 .49ىؿ الكضع األخبلقي لمفرد جيد؟

10

 .48ىؿ الكضع الصحي لمعميؿ سميـ؟

 .50ىؿ تـ اعتقاؿ سابقان قبؿ االرتباط؟

6

 .52ىؿ الكضع األخبلقي ألسرة المرتبط جيد؟

12

 .51ىؿ نشأ المرتبط في أسرة ممتزمة؟

 .53ىؿ شعكر المتيـ كاف صعب أماـ أسرتو بعد االعتراؼ بالعمالة؟
317

7
6
11
2
4
8

12
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4
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ممحق رقم ()9
يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوضع االقتصادي
البيان

الكضع االقتصادم

العدد
جيد

5

متكسط

1

ضعيؼ

8

المجمكع

14

نعـ

10

ال

4

المجمكع

14

ىؿ كاف الكضع

االقتصادم سبب في
التجنيد
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ممحق رقم ()10
يوضح توزيع أفراد العينة حسب دوافع االرتباط
دوافع وأسباب االرتباط

العدد

الحاجة لمماؿ

10

الحقد عمى حماس

1

السقكط األخبلقي

1

ضعؼ الشخصية

0

حب المغامرة األمنية

1

الحصكؿ عمى االمتيازات

4

االبتزاز كالتيديد كالخكؼ

6

البيئة السيئة كالتفكؾ األسرم

3

ممحق رقم ()11
توضيح توزيع أفراد العينة حسب الوضع الديني لمشخص
ممتزـ

5

متكسط

4

غير ممتزـ

5

التقييـ الديني

14

المجمكع
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ممحق رقم ()12
يوضح توزيع أفراد العينة وفق المينة
المينة الحالية

العدد

عسكرم

0

مدني

3

عامؿ

8

عاطؿ

3

المجمكع

14
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ممحق رقم ()13
يوضح توزيع أفراد العينة وفق العمر وقت التجنيد
العمر كقت التجنيد

العدد

أقؿ مف 20

5

30 – 20

7

40 – 31

1

41-50

1

االجمالي

14

يوضح توزيع أفراد العينة حسب العمر وقت االعتقال

العمر

20-29

7

30-39

1

40-49

4

 50فأكثر

2

المجمكع

14
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ممحق رقم ()14
يوضح توزيع أفراد العينة وفق المؤىل العممي

المؤىؿ العممي

امي

2

اساسي

5

ثانكم

2

دبمكـ

2

بكالكريكس

3

المجمكع

14

ممحق رقم ()15
يوضح توزيع أفراد العينة وفق االنتماء التنظيمي
االنتماء التنظيمي

العدد

فتح

6

حماس

1

الجياد االسبلمي

3

الجبية الشعبية

1

لجاف مقاكمة

1

جيش االسبلـ

1

جمجمت

1

االجمالي

14
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ممحق رقم ()16
يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس
البيان
الجنس

العدد
ذككر

13

إناث

1

المجمكع

14

ممحق رقم ()17
يوضح توزيع أفراد العينة وفق الحالة االجتماعية
البيان
الحالة
االجتماعية

العدد
أعزب

5

متزكج

9

المجمكع

14
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ممحق رقم ()18
يوضح توزيع أفراد العينة حسب طريقة االرتباط
طريقة عرض االرتباط

اعتقال

اتصال

سفر

أخرى

العدد

داخؿ المعتقؿ

3

أثناء تكغؿ

0

في عرض البحر

0

بعد التسمؿ

0

اإلجمالي

3

مف ضابط

2

مف فتاة

5

بادر باالتصاؿ

0

اإلجمالي

7

تجارة

1

عبلج

1

مرافؽ

1

اإلجمالي

3

لقاء مباشر مع رجؿ المخابرات

1
14

اإلجمالي
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ممحق رقم ()19
يوضح توزيع أفراد العينة حسب حصوليم عمى دورات من المخابرات
الدورات التي حصل عمييا من المخابرات

العدد

نقاط ميتة

4

تصكير

2

عسكرية

0

طرؽ تكاصؿ

11

فنية

3

يوضح توزيع أفراد العينة إذا ما استمموا من المخابرات أشياء فنية ولوجستية
استالم أشياء أخرى

العدد

أجيزة فنية (جكاؿ ،شريحة اكرانج ،أجيزة تجسس)..

9

معدات لكجستية

3

معدات عسكرية

0

345

ممحق رقم ()20
يوضح توزيع أفراد العينة حسب طريقة استالم األموال
طريقة استالم األموال

العدد

نقاط ميتة

13

حكاالت مالية

2

مباشرة مف الضابط

8

مف مكاطف فمسطيني

1

ممحق رقم ()21
يوضح توزيع أفراد العينة وفق المحافظة

مكاف السكف

الشماؿ

3

غزة

8

الكسطى

1

خانيكنس

1

رفح

1

المجمكع

14
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ممحق رقم ()22
 .1يوضح توزيع أفراد العينة حسب "الفترة الزمنية بين عرض االرتباط وقبولو"
الفترة الزمنية بين عرض االرتباط وقبولو

العدد

فك نار

6

يكـ – أسبكع

3

أسبكع – شير

2

أكثر مف شير

3

المجمكع

14

 .2توزيع أفراد العينة حسب "الفترة الزمنية بين قبول االرتباط والبدء بالميمات"
الفترة الزمنية بين قبول االرتباط والبدء بالميمات

العدد

فك نار

4

يكـ – أسبكع

5

أسبكع – شير

2

أكثر مف شير

3

المجمكع

14
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ممحق رقم ()23
يوضح توزيع أفراد العينة حسب المعمومات التي قدمت
طمبيا الضابط من

بادر العميل بتبميغيا

العميل

لمضابط

عدد

عدد
2

م

تصنيف المبادرة والتكميف

1

متابعة أشخاص

9

2

تحديد منزؿ

9

2

3

أىداؼ حككمية

2

1

4

متابعة عمؿ عسكرم

6

1

5

جمع أرقاـ جكاالت

12

1

6

تحديد سيارة

6

0

7

تحديد مخازف سبلح

4

0

8

ىيكمية تنظيمية

6

0

9

متابعة مسجد

3

0

10

تحديد شبكات اتصاؿ

1

0

11

مياـ فنية

3

0

12

زراعة نقاط ميتة

3

0

13

متابعة نقاط رباط

1

0

14

أخرل

2

0
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ممحق رقم ()24
يوضح توزيع أفراد العينة حسب طريقة التواصل مع ضابط المخابرات
طريقة تواصل الضباط

العدد

عبر الياتؼ

14

لقاء مباشر

8

االنترنت

5

ممحق رقم ()25
يوضح توزيع أفراد العينة حسب نوعية التكميفات
نوعية التكميفات

العدد

اختبار الثقة كالكالء

13

اكتشاؼ قدرات

3

تييئة نفسية

0

قياس الفاعمية

2

349

ممحق رقم ()26
يوضح توزيع أفراد العينة حسب طريقة المقابمة
طريقة المقابمة

العدد

تسمؿ

5

المعبر (رفح)

7

لـ يقابؿ

2

المجمكع

14

ممحق رقم ()27
يوضح توزيع أفراد العينة حسب اليدف من المقابمة
ىدف المقابمة

العدد

اختبار

7

تدريب

2

استبلـ امكاؿ

9

استبلـ معدات

5

تسميـ معمكمات

4

تغيير الضابط

2

أخرل (جمكس عمى جياز فحص الكذب)

3
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