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المقدمة     قبل

العسسدو حسسواجز طريقسسه فسسي وتقسسف ،والغربسسة الشسستات ريسساح تتنسسازعه اليسسوم الفلسسسطيني
متهسسم الحال هذه على وهو ،والقمع والضاطهاد ،للملحقة حل حيثما معرض انه والشقيق

ّدر الذي والفلسطيني والشكوك بالسأئلة ومجابه ،لفلسطين انتمائه بمجرد يبقسسى أن له ق
ًا والعتقسسال ،العسسدو لوحشسسية لحظسسة كسسل في معرض ،الحتلل نير تحت أرضاه على صامد
،وطنه حدود الفلسطيني يجتاز أن وما الصحراوية والمعسكرات الزنازين وقسوة اليومي

ًا يقف حتى علسسى خطسسر كسسأنه يقسسف ،السسترانزيت وقاعات الحدود مخافر في بأمره مشكوك
مسسن وهكسسذا ،بسسبراءته المعسسترف غيسسر والوحيد سأفر جواز يملك ل الذي الوحيد لنه ؛الجميع

اتهسسام من أخرى مخابرات يد على اسأتجواب إلى الصهيونية المخابرات يد على اسأتجواب
بإيمسسان المحن هذه يواجه كيف يتعلم أن عليه فإن ذلك لجل بالرهاب اتهام إلى بالوطنية

ًا تمكنه ،وصبر ووعي جهاده. وهوية وطنه راية حمل في والمضي الصمود من جميع
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مقدمة

: للمجاهد بالنسبة الهمية من قدر على انهما نعتقد ،هدفان الدراسأة هذه كتابة إلى دفعنا

الصهيونية القمعية الجهزة عمل وأسأاليب طبيعة على الضوء إلقاء بغية ،: معرفي أولهما
.بالمجاهد لليقاع إليها يلجأون التي الخبيثة والطرق

لمسسا وإرشادات نصائح وتقديم السأاليب، هذه من المجاهد تحذير بقصد ،: تعليمي وثانيهما
الجهسسزة، هسسذه تنشسسئها السستي الخبيثسسة الشسسراك فسسي الوقوع لتجنب به يقوم أن عليه ينبغي

. الحصول واقع أمر وهو السأر، في وقوعه حال في التصرف وكيفية

نفسسسه فسسي ينميها أن المجاهد على يجب التي الصفات هو الدراسأة هذه تتناوله ما أهم إن
ًا السهل من يكون فلن وعزيمته المجاهد روح في تحققت أن وهي القمسسع جهسساز علسسى أبد

والتعسسذيب البطسسش أسأسساليب مسسن اسأسستخدم مهمسساî النهيسسار شرك في يوقعه أن الصهيوني
عسسدونا أن وهي معروفة باتت حقيقة إلى أشير أن ويبقى المناهج احدث حسب المدروسأة

والجسد الرض لغزو طرائقه في المتأني والبحث المستفيضة والدراسأة العلم يسخر إنما
ًا تفترض المقابلة المواجهة فإن ولذلك العربي والعقل وسأسسائل وإيجسساد الطرائق بهذه وعي
ًا مدروسأة مضادة أسأاليب إن الصهيوني السألوب مردودية من الحد على تعين بعناية أيض

معظم في متشابهة والتصال العلم وسأائل تقدم مع أصبحت العترافات وانتزاع التعذيب
كسسم فسسي متعسسددة قمسسع أجهسسزة تستخدمها التي السأاليب ذات تكون تكاد وهي العالم دول

هسسذه محتسسوى فإن ولذلك السألمي المشروع نهوض وتأخير ،وملحقتهم المجاهدين أفواه
. ومكان موقع من اكثر في به للسأترشاد صالح الدراسأة

ًا فسسي تتوسأسسع ل لسسذلك ،الوقايسسة سأبل شرح تستهدف إنها بمعنى ،وقائية دراسأة : إنها أخير
عمله. وكيفية الصهيونية السأتخبارات جهاز تكوين شرح

الول     الباب
النساني     السلوك     في     الغريزي     النمط
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مسسن مجموعسسة تشسسييد على تعمل البريطاني النتداب فترة في بونييه سأوليل شركة كانت
واللسسد، ،وعسسسقلن غسسزة، فسسي ،الفلسسسطيني السسساحل مسسن مقربسسة على الحكومية المباني
بنسست بيسسن ومسسا تصسسميمها وسأسسر ،البنايسسات هسسذه سأسسر بالضسسبط يعرف أحد يكن ولم والرملة
البلد طسسول فسسي والتجسسية الرهابية شبكاتها لئومي وزفاي ،والبالماخ ،شتيرن عصابات
إلسى يرسأسسلون وكسانوا اليهوديسسة العسائلت أبناء خيرة من المنتقون أعضاؤها وكان وعرضاها

الخسسبرة ثمسسرة نقلسسوا وبسسذلك ،والسأسستجواب التحقيسسق أسأسساليب احسسدث يتعلمسسوا كسسي أوروبا
توشسسك حزيسسران شسسمس كادت وما المستويات والمتعددة الغنية تجربتها ومعين الوروبية

ً السسستار رفسسع حتى ،المحتل قبضة في القدس وأصبحت المغيب على المبسساني فسسإذا كسسامل
ضاسسمت طالمسسا الحراسأسسة مكينسسة ،التحصين شديدة ومعتقلت سأجون عن تسفر الحكومية

أذنيسسه صسسم عسسالم وأمسسام عسسام منسسذ الحتلل تحسست السسرازح الفلسسسطيني شعبنا أبناء أقبيتها
،سأسسعته علسسى المشسسهد وانفتسساح ،عام وبعد ،الفلسطينية الفاجعة حقيقة عن عينيه وأغمض

قيادة ليتصدروا ،السأتجواب حرفة أوروبا في تعلموا الذين الصهيونية العصابات أفراد برز
وقسسف بينمسسا ،وحشسسيًة وأشسسدها تقنيسسًة السأسساليب أحسسدث مسسوظفين ،صسسهيوني قمسسع جهسساز

ًا الفلسطيني بأيسسدي المسسدارة ووسأسسائلها الحديثة الصهيونية النازية مواجهة في أعزل وحيد
العربيسسة اللغسسة فأجسادوا العربيسسة السسدول فسسي عمرهسسم فسسترات أغلسسب عاشسسوا ليهود ،ماهرة

عسسن والمتوارثسسة منهسسا المحبطسسة وخاصسسة ،الشسسعبية والمثال ،المحلية واللهجات الفصحى
. وصموده المعتقل نفسية كسر محاولة في واسأتخدموها ،والسقوط القهر عهود

الفلسسسطيني التحريسسر جيسسش بقايا تحويل في البداية نقطة حزيران يونيو هزيمة كانت لقد
حرب وتبني الشعبية التحرير قوات باسأم عرف عصابات حرب فصيل إلى غزة قطاع في

تحسسول بدايسسة الهزيمة شهدت كما الصهيوني الكيان لمواجهة المد طويلة الشعبية التحرير
فسي ،فلسسطين لتحريسر الشعبية الجبهة باسأم عسكري تنظيم إلى العرب القوميين حركة

ذلسسك قبسسل ظهسسرت قسسد فتسسح الفلسسسطيني السسوطني التحريسسر حركسسة فيه كانت الذي الوقت
صسسيف  إلى67 صيف من المحتلة الراضاي وتحولت ،المسلح الكفاح تتبنى كحركة بعامين

المسسأزق وصسسف حيسسن ديسسان موشسسيه ذلسسك عسسن عسسبر كمسسا ،الحتلل وجه في جحيم  إلى72
الليل.. في عليها يسيطرون وهم ،النهار في نحتلها : نحن قائل غزة في الصهيوني

،الثوريسسة الخليسسا وانتشسسار ،المحتلسسة الراضاسسي فسسي العسسسكري العمسسل تصسساعد مقابل وفي
"الشسسين أجهسسزة نشطت ،والحقول والمخيمات الحياء في المسلحين المطاردين وظهور

لجسسل والعمسسل الظسساهرة لهسسذه التصسسدي في الخرى السأرائيلية المخابرات بيت" وأجنحة
عسسدد وصسسل بحيسسث ،المكثسسف العتقسسال لسياسأسسة الصسسهيوني العسسدو لجأ ولقد عليها القضاء

لهسسذا وكسسان السسسجون مختلسسف فسسي وعسسذبوا اسأسستجوبوا اللف، عشسسرات إلسسى المعتقليسسن
اختبسسار في ونتائج آثار الصهيونية والمخابرات الفلسطينيين المناضالين بين الحاد الحتكاك

.  تفكيره ونهج ،وطرائقها عمله وأسأاليب وقوته، ضاعفه نقاط ومعرفة للخر، طرف كل

_67بيسسن الفلسسطيني العمل تجربة كانت لقد وهسسي ،والسدروس بسسالعبر غنيسسة  تجربسسة72 
ٍز واٍع منهجي تقييم إلى تحتاج وتاريخيسسة المختلفة أحوالها من الفادة من نتمكن كي ومتوا

وجسوهر ،الخطسر ومكمسن ،الضسعف نقاط بحصر وسألبياتها إيجابياتها مستخلصين مسيرتها
والعسكرية. والفكرية والمنية التنظيمية المسائل في الخلل

النفسسة الفلسسسطيني تجربة في الضعف نقاط عن تحدثت التي الكثيرة الدراسأات تربط لم
المناضاسسل الفسسرد تكسسوين فسسي ومقسسدماتها جسسذورها وبيسسن والخطسساء المسسراض بيسسن ،السسذكر

أظهرتهسسا بطريقسسة وتحليلتهسم مقسسولتهم إلسى وتوصسلوا الدارسأسسون أخسسذها بسسل ،والتنظيسم
ّد ممسا والسأباب، العوامل ومخفية الجذور مقطوعة مسن السأستفادة علسى القسدرة مسن حس
تسسسعف ولسسم مقبلسسة تجسسارب فسسي نفسسسها فيهسسا الوقسسوع وتفسسادي الخطاء وتصحيح التجربة
تعرضاوا عندما الشدة سأاعات في المناضالين مسامع على ألقيت التي والمواعظ النصائح

وسأسسرعة النهيسسار لحظسسات عسسن لسديهم الحسسديث كسسثر . وقدوالعتقال السأتجواب للحظات
فسي المحقسق طريقسة باسأتشسفاف والجهسل التماسأك وفقدان الخوف وسأيطرة العتراف
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ًا الظواهر هذه وعالجوا التفكير المناضاسسل ذهسسن علسسى تلقسسى مجسسردة ووصسسايا بنصائح نظري
كسسن بالنهيسسار لنفسك تسمح ل اصبر تعترف، ل ،اصمد حيلك، شد مثل اسأتظهاري وبشكل

ًا أسأساليب تعلسسم القضسسبان، خلسسف المجابهسسة فلسسسفة اقسسرأ تجبسسن ل بالشسسجاعة تسسسلح جريئ
ِون المناضاسسل نفس في ينغرس ل كلم مجرد تظل النصائح هذه ولكن التحقيق".. الخ ليكسس

ًا أقبيسة إلسسى ويسساق للتجربسة يتعسرض أن فمسسا ،الخطر سأاعة تعصمه نضالية وصفات روح
ًا ،الحديث جرى ولطالما والكلمات النصائح تلك كل ذهنه من تتبخر حتى التحقيق كما أيض

كالسسسرية أمنيسسة مفسساهيم وعسسن المناضال بها يتسلح أن يفترض التي الثورية بالرادة سأمي
كصسسفات تبنسسى وإنمسسا ،بسسالكلم تلقسسن ل مفسساهيم وهي واللتزام والمن والنضباط والجدية

مفاهيم وحتى والقلب، الروح يكتنف الذي اليمان في جذورها وترسأخ المناضال في لزمة
بسسسيط بسسسبب الخارجية الرقابة غياب مع وتختفي تغيب كانت والنضباط والجدية السرية

ًا رقيب ول ،الفرد داخل من تنبع لم أنها هو أول أمسسام تسسسقط أن يسهل لذلك ،عليها داخلي
التحقيق.  أقبية في المخابرات رجال يدي بين مأزق

وأسأاليبها.  قوتها بمنافذ وجهلنا بضعفنا علينا تنتصر إنما المخابرات أجهزة إن

فسسي كأخطسساء حقيقتها على تشخص ولم أسأاسأية، كعلة شخصت والخطار المراض وتلك
ًا يكسسن لم التشخيص ولن الشخصية بناء ًا العلج يكسسن فلسسم صسسحيح اسأتشسسرتولذلك ناجحسس

صعوبة. أشد علجها وصار وتراكمت والمراض الخطاء

ًا أدواتسسه تطوير في الصهيوني المحقق يستمر المقابل وفي الخسسبرات تنسسوع مسسن مسسستفيد
اسأسستمرار مسسع يدرسأسسها السستي المتنوعة الحالت وتعدد مهمته ممارسأته أثناء له تعرض التي

ًا الممارسأة والتعذيب العتقال عمليات حسسسب لنسسا لبد النصر نحرز وحتى شعبنا ضاد يومي
بكسسل القسسوة عناصسسر هسسي النصسسر عسسدة وأولسسى النصسسر عسسدة علسسى نحسسوز أن السألم تعاليم

التقسسدم مجسسال فسسي ومتخلفسسون الرض، فسسي مستضسسعفون المسسسلمين أن أشسسكالها. وبمسسا
مسسا كسسل واسأسستغلل التقسسدم أسأسساليب حيازة على نعمل أن علينا فإن ،والتكنولوجي العلمي
الول: مسسادي ،وجهسسان العسسداء. وللسسسلح صفوف في الخسائر ليقاع سألح من لنا يتيسر

المعروفسسة، السأسسلحة أنسسواع وسأسسائر وقنابسسل وبنسسادق مسدسأسسات من واللت المعدات وهو
،اسأسستخدامه فسسي والمهسسارة عليه التدريب أي السلح اسأتعمال طريقة وهو معنوي والثاني

إنشسساء ،مسسن بسسد ل العسسسكري ألعمل إنجاح أجل ومن المسلح بالعمل المحيطة والظروف
فالمجاهسسد الملموسأسسة إنجسسازاتهم يحققسسوا أن بالسلح العاملين للخوة يكفل الذي التنظيم
جماهيريسسة بيئسسة إلى ويحتاج ،السلح على بواسأطته يتحصل مادي دعم إلى يحتاج بالسلح

وتقسسدم ،كشسسفهم ومحسساولت العداء، كيد من وتحميهم وتؤويهم وتربيهم المجاهدين تفرز
يجمسع أمنسسي جهساز مسن ولبسسد السأسسر، أو بالشسهادة اللسسه قسدر لهسسم نساإذا المعونسسة لسذويهم

المصسسائد تجنسسب علسسى ويسسساعد إليها الوصول إمكان حيث من الهداف ويحدد المعلومات
الجمسساهير فسسي ويقسسوي المجاهسسدين مقاصسسد للنسساس يشرح إعلمي جهاز من ولبد المنية،

وتحدد وتخطط توجه قيادة من ذلك رأس على ولبد ،الجهادي العمل في المشاركة نزعة
،المجاهسسدون يحرزهسسا التي النجاحات ومن الحداث مجريات من العبر وتستخلص ،المهام

فيها.  يقعون التي العثرات ومن

الستي والوسأسائل العناصسر مسن مجموعة تصنعه متكامل كل الجهادية العملية فان باختصار
علسسى ونطلسسع الخريسسن، تجسسارب نسسدرس أن علينسسا لسسذلك ،آخسسر علسسم أي نتعلسسم كما نتعلمها
ًا عاشت التي المختلفة الشعوب أسأاليب أن وعلينا ،الحتلل تحت شعبنا وضاع يشبه وضاع
التجسسارب نرصسسد وأن ،المخابرات أجهزة ووسأائل التحقيق وأسأاليب المن نظريات ندرس

السسساحة على نشطت التي التنظيمات خبرات ومن الشخصية خبراتنا من اسأتفدناها التي
،تفكيرهسسم وأسأسساليب الصسسهاينة واقسسع نسسدرس أن علينا ثم الخيرة، العقود في الفلسطينية

والمنية.  العسكرية وتركيبتهم
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،بالمجاهسسدين اليقسساع فسسي الصسسهيونية المخسسابرات لسأسساليب سأنعرض التالية البواب وفي
لتفسسادي تجربتنسسا حسب نصائح تقديم وسأنحاول ،الصهيوني المحقق يتبعها التي والسأاليب

وإفشالها.  السأاليب هذه

ي     النهيار     أسباب العمصل     تجربصة     أخطصاء     مصن     التحقيصق     ف
) :1987  _ 1967  (      الفلسطيني

ً إن نمسسط وفهسسم ،البشسسري السسسلوك تحكسسم التي والحيثيات المعطيات لجملة أعمق تحليل
الوظيفيسسة الطبيعسسة وإدراك ،وبتنظيمسساتهم بينهسسم فيمسسا المناضاسسلين تربسسط السستي العلقسسة

. علجها أسأاليب واسأتخلصا والخطاء العلل تلك تشخيص في يساعد ،لمهماتهم

التنظيمسسي العمسسل واكبسست جوهريسسة أخطسساء ثلثسسة عسسن بالتفصيل هنا سأنتحدث فإننا ولذلك
ًا عشرين طوال المناضاسسلين إنهيسسار فسسي أسأاسأسسي دور لها وكان  م1987  حتى67من عام

: أهدافها تحقيق على التنظيمات قدرة إضاعاف في وبالتالي التحقيق تجربة في

ً   اول
النساني     السلوك     في     الغريزي     النمط  

صسسياغة إلسسى سأسسعت تربويسسة مدرسأسسة ،حيسساة ومنهسسج وشسسريعة كعقيسسدة السأسسلم شسسكل لقد
هو السألمية التربية قصدته ما أهم ،سأامية وأخلقية روحية قيم وفق المسلمة الشخصية

السألم على غريبة قوى السألمية المجتمعات حكمت أن بعد ولكن النسان سألوك ضابط
فئسسات اليوميسسة الحياة سأطح على طفت أن وبعد ،المجتمع حياة وقيادة تصدر عن وأزاحته

،الرفيعسسة التربوية قيمه من إفراغه على وعملت والمسلمين السألم على الوصاية تدعي
عسسن المسسسلم النسسسان فصسسلت الفئات هذه فان ،والمجتمع الفرد بناء في فاعليته وتغييب

ًا فصار الداخل من وأفرغته ،السامية ومعتقداته وتراثه الروحية قيمه النكسسسار سأهل هش
ًا العداء، أمام لغرائزه.  خاضاع

ًا فلسطين وفي عقيسسدته مسسع الحضاري تواصله من كبير حد إلى المسلم الشعب جرد أيض
التسسوراة أسأسساطير حسب اليهودية الشخصية تشكيل يعيدون أعداؤنا كان وبينما السألمية،
ًا أثرت ثقافات إلى يتعرض الفلسطيني الشعب كان ،التلمود ونصوصا شخصسسيته فسسي سألب
ًا وأوقعت ًا تخبط ًا سأياسأسسي الواقسسع اخسستراق العسسدو علسسى سأسسهل ممسسا ،المجتمسسع فسسي وثقافيسس

.الفلسطيني

ًا العسكري المجال في واضاحة النتيجة وكانت العربيسسة النسسار خطوط على ذلك وقبل ،أيض
ًا التحقيسسق أقبيسسة وفسسي المنسسي، المجسسال وفسسي َوُب بسسدا مسسا كسسثير ًا المسسستج أمسسام ضاسسعيف

ِوب ًا ،المستج ًا متأثر جسسانب فسسيو تفكيسسره ومنهجيسسة معلوماته وسأعة الخصم بقوة ومبهور
العسسدو قسسوة تصسسور فسسي ،مدروسأسسة وغيسسر دقيقة غير " تظهر"المناضال حسابات كانت آخر

عمله.  وأسأاليب

حالسسة يمثسسل السسذي النمسسط ذلسسك هسسو النسسسانية الشخصسسية في الغريزي النمط فان هنا من
السلوك صاحب الفرد أن حيث والخلقية، النضالية المحفزات وضامور ،القصوى الضعف
ًا للخوف يخضع الغريزي ،العليسسا الهداف على الشخصية منافعه ويقدم ،نفسه على حفاظ
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الصهيوني العدو سجون في التحقيق أساليب
مواجهته وطرق

السروح ول الرادة يملسك ل لنسه عنهسا السدفاع فسي أضاسعف فهسو بسالفكرة يؤمن حين وحتى
النسسساني، السسسلوك مسسن العاديسسة المسسستويات فوق النسان رفع في تساهم التي المؤمنة

"مجاهد" حقيقي.  اسأم حمل الفرد تخول والتي

جسسدار فسسي الرئيسسسية المسسراض أهسسم ويشكل شكل الذي ،الغريزي للنمط عام تعريف هذا
الصهيوني.  المحقق مع المواجهة

:     النمط     هإذا     صفات     لهإم     يلي     فيما     وسنتعرض

:      الغريزي     النمط     خصائص

:     الدافع     - ضعف     أ
ً فإنه معين هدف إلى يصل أن ما إنسان أراد إذا ويشسسد قلبسسه في يكبر دافع إلى يحتاج أول
الهسسدف إلسسى للوصسسول الصسسعاب في والسير والمشقات اللم لتحمل ويدفعه عزيمته من

السسسامي هسسدفه لتحقيق المرء فيندفع ،الذات على الحفاظ من أسأمى عادة الدافع ويكون
ً ومسسن ونكبسسات جسسراح مسسن يعتريه بما عابئ وغير جسده حاجات عن النشغال كل منشغل

وهسسو اليمان هو الدافع . إنوترغيب بترهيب مدفوع وغير ، مكافأة منتظر وغير وآلم جوع
هسسل آمنوا الذين آيها (يا تعالى قال وكما البشرية النفس في المحرك تغرس لنها العقيدة

سأسسبيل فسسي وتجاهسسدون ورسأسسوله بسسالله تؤمنون ، اليم عذاب من تنجيكم تجارة على أدلكم
) تعلمون كنتم إن لكم خير ذلكم وأنفسكم، بأموالكم الله

:     الغريزي     - السلوك     ب
ولباس ونوم وشرب أكل من حاجاته إشباع في الغريزي النمط ذي النسان تفكير ينحصر
. الحاجسات هسذه إشسباع تلسبي اسأستجابة للحسداث يسستجيب . وهو الجنسية حاجته وأشباع
ًا ينتظر عنه يصدر فعل كل أن بحيث هسسذه مسسع يتحقسسق بمسسا الفعسسل هسسذا فيسسه يكافئ مردود

منفعسسل فهسسو آخسسر وبمعنسسى عقليسسة عمليسسة مسسن تنبسسع ل اسأسستجابته فسسإن . ولسسذلك الحاجسسات
ويكسسون الحسسدود أبعسسد إلسسى ومتسسأثرة عاطفيسسة أفعسساله ردود تكون إذ فيها فاعل ل بالحداث

.الخطرة والمآزق الجسام الحداث لمواجهة يصلح ل ويكاد ،الهدوء سأريع ،التوتر سأريع

:     البروز     - حب     ج
بسسأنه الخسسرون يعسسرف بسسأن اهتمامه هي الغريزي النمط لصاحب السأاسأية الصفات إحدى
ذلك غيره عن تميزه عالية ومكانة شأن ذو إنسان واخستراع نسسج إلسى يميسل نسراه فإننسا ل

ً فيها يبدو كاذبة حكايات حارقة زجاجة وألقي الفلني المكان في قاتل أنه يدعي كأن بطل
ًا لسسه وأن الفلنيسسة المظاهرة في الرصاصا وأطلق الفلني اليوم في ً الليلسسة موعسسد - - مثل
ًا شسسارك إذا حسستى وهو ..الخ ،مقاومة عملية لتدبير مجاهدين مع فلسسن المقاومسسة فسسي فعليسس

ًا أسأرارها إفشاء عن يتورع ذلك.  وراء الوخيمة للعواقب حاسأب غير ذاته بإظهار حب

السسذي الغريسسزي النمسسط صاحب لدى نفسي نقص ومركب ضاعف عن يعبر السلوك هذا إن
ول الجهسسادي العمسسل عناصر أهم هي السرية أن ومعروف ،السرية حدود أدنى عنده تنعدم
البروز. حب يمله واحد قلب في تعيش أن يمكنها

:     العفوي     - النتماء     د
ل للمقاومسسة انتمسساءه فسسإن ،العقسسل ل العاطفسسة بسسدافع يتفاعل الغريزي النمط صاحب كون

ًا انتماء إل يكون وإيمسسان والتمحيسسص العقسسل لدراسأسسة خاضاسسع غيسسر انتمسساء أنه بمعنى ،عفوي
قسسد حيسسث ثسسابت غيسسر التنظيمسسي وانتمسساؤه متقلبسسة وشخصسسيته قلقة نفسيته فتكون ،الروح
جعلسسه السسذي بسسالموقف ) شسسبيهونحسسوه نفسسسي وميسسل صداقة (من عاطفي لموقف يعرض
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الصهيوني العدو سجون في التحقيق أساليب
مواجهته وطرق

فسسي غايسسة عنصسسر وهسسذا آخر، لتنظيم وينتمي موقعه يغير ما وسأرعان معين لتنظيم ينتمي
واضاسسطراب للنكشسساف التنظيمسسات ويعسسرض ،التنظيسسم ومقومسسات السسسري للعمل الرباك

الخطط.

:     الثبات     وعدم     - الجبن     هإص
يتقسسن ل وهو المفاجئة والحداث بالنفعالت الشديد للتأثير ُعرضاٌة الغريزي النمط صاحب

فسسي رأى فسسإن ،وتصسسرفاته سأسسلوكه الشديد الخوف ويميز الحوال من الكثير في التصرف
ًا ظنها الشجار ظل الحراسأة ًا أصسساب وربما ،الرصاصا أطلق وربما ،تتحرك أشباح لسسه أخسس

ًا حاجة.  لقضاء خارج

. إنسسهداخلسسه مسسن النابعسسة وأوهسسامه الخطسسر لخيسسالت مسسستلب وضاعيف مرتجف شخص إنه
ًا نسسراه لغرائزه منقاد تبعي إنسان ًا سألسسس ،التحقيسسق أثنسساء المخسسابرات ضاسسابط مسسع متجاوبسس
ًا ًا ضاعيف ًا يخفسسي أن بوسأسسعه وليسسس التعسسذيب أمسسام مرتعسسد النسسسان . إنصسسغر مهمسسا شسسيئ

يتقسسدم ،المبسسادرة عسسديم متقلب السلوك مظهري وهو ،والنفلشا باليأس يتصف الغريزي
الصسسفات هسسذه أن ذلسسك بعد ومؤكد الخطر مواطن في ويتراجع الراحة مواطن في الناس

مجموعسسة فسسي ظهسسرت وان والميوعسسة بالتفكسسك عليه تحكم فإنها ما شخص في وجدت إن
ًا صار المجتمع في تفشت وإذا ،بالفناء عليها تحكم فإنها .والخسسسران والهسسوان للسسذل ملعب

صسسفات بعسسض وجسسود احتمسسالت مسسن وغسسسلها الشخصية تربية على القادر وحده والسألم
.الغريزي النمط

أقوم) هإي للتي يهدي القرآن هإذا ( إن

ًا   ثاني
التنظيمي     البناء     هشاشة

مسن النابعسة الخطساء مسن الكسسثير حزيسسران بعد الفلسطيني النضالي العمل تجربة في برز
مسسن عمسسل السستي التنظيميسسة البنية ضاعف ومن ،جهة من الفدائي كفاءة وضاعف أهلية عدم

الخلسل يعالسج لسم حيسث الخصسوصا هسذا فسي الشسكالية وتعساظمت أخسرى جهة من خللها
من الصهيونية المخابرات نفذت واسأعة ثغرة فتشكلت الذاتي الضعف يداو ولم التنظيمي

المهمسسات . وإفشسسالالتنظيميسسة الخليسسا ضاسسرب مسسن الحيسسان مسسن كثير في وتمكنت خللها
أفسسراد اعتقسسل الحيسسان بعسسض وفي قصيرة زمنية فترة وفي بالكامل مهدها في العسكرية

واحدة.  ليلة في ومساعد ونصير عنصر من خلياه جميع وكشفت ما تنظيم
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الصهيوني العدو سجون في التحقيق أساليب
مواجهته وطرق

نفكسسر وكيسسف ،طبقسست التي التنظيمية بالشكال معرفًة تستدعي الظاهرة هذه معالجة إن
جهتنا. من التنظيمية الخليا بناء في

ً :     العفوي     - التنظيم     أول
المحكسسم السري التنظيم أشكال من راٍق شكل وجود الحتلل ضاد الفدائي العمل يقتضي

التنظيسسم أن غير المنية، الخطبوطية أذرعته وأمام العدو وجه في الصمود شأنه من الذي
تأسأيسسسية عقليسسة علسسى يعتمسسد ل فهو التنظيم أشكال أضاعف السياق هذا في يبدو العفوي

إعسداد بعمليسات القيسام يراعي ول ،بعناية كوادره ينتخب ول ،كفاءات عن يبحث ول ،واعية
اجتماعية علقات شبكة باعتباره قائم تنظيم أخرى بكلمة تأهيلية. إنه مرحلة أو مستفيض
بطسسرق تتواصل محددة هيئات ووجود والقنوات للطر يفتقر تنظيم وهو ،معينين لشخاصا
ببسسساطة إليسسه ينتسب أن واحد أي بوسأع مكشوف تجمع إنه بل ل ومدروسأة ثابتة تنظيمية

ًا ًا إطسساره يكسسون مسسا وغالب المنطقسسة وأبنسساء والمعسسارف والقسسارب الصسسدقاء علسسى مقتصسسر
ًء يجمع فكر ينتظمها ل رابطة أنه إلى بالضاافة يتعداها ل وقد الواحدة المثلة من هو أعضا
والعائلت.  والمدن القرى وروابط السأرية التجمعات تنظيم هكذا على البارزة

وجسسانبه النضسسالي العمسسل متطلبسسات يتحمسسل أن يمكنه ل تنظيمي شكل عن هنا نتحدث إننا
.خاصة السري

بعسسض انفراط إلى أدى الفلسطينية الساحة واقع في حصل الذي التنظيمي النفلشا لكن
ًا لها سأنعرض - والتي الخرى التنظيمية الشكال مسسن عفسسوي شسسكل إلسسى - وتحولهسسا لحق
والوصسسولية السسسرية وانعسسدام كسسالثرثرة الميسسزات أسأوأ أن القول نافل من . ولعلهالتنظيم

قوته درجة بلغت مهما تنظيم أي عظم سأتنخر خاصة لمآرب التنظيم واسأتغلل والنتهازية
. نشاطاته مجمل يحتوي أن التنظيمي الشكل لهذا يسمح حين ،وشعبيته

  الفلسصصطيني     النضصصال     واقصصع     من     المأخوذة     المثلة     أحد     يلي     وفيما
: -    العفوي     التنظيم     مخاطر     على     وتدل

أحسسد فسسي مسسا تنظيسسم اسأسسم تحسست تعمل الشباب من مجموعة  كانت1985عام بداية في 
وسأياسأسسية وتحريضسسية إعلميسسة بمهمسسات تقسسوم المجموعة هذه وكانت ،فلسطين مخيمات

منتصسسف وفسسي المجموعسسة هسسذه وجسسود يتحسسسسون المخيسسم سأكان أغلب وكان وعسكرية
أحد باب وطرق بكوفية ملثم رجل تقدم ،الليل من متأخرة سأاعة في ،1985حزيرانشهر
؟- خالد باسأمه وناداه الفتية هؤلء
؟تريد ماذا خالد أنا - نعم
خالد.. أنسسا يا تعرفني ل وتابع: - أنت الملثم الرجل قال دقائق لخمسة معك الحديث - أريد

نشسساطاتكم عسسن سأسسمعنا وقسسد غسسزة قطسساع كامسسل فسسي تنظيمكسسم عن العسكري المسؤول
لمعرفسسة مباشسسرة بكسسم التصسسال الحركسسة قيسسادة قسسررت لسسذلك النشسساطات بهسسذه وسأسسعدنا

العمل.  أجل من بأموال ومساعدتكم القديمة السألحة وتبديل السألحة من حاجياتكم
 أسألحة عندنا : ليوجد خالد - فأجابه

ًا وسأأل ،جديدة أسألحة لكم نحضر سأوف : إذنالغريب - قال من الشباب أفضل عن خالد
.التنظيم في عليهم يعتمد الذين المجموعة في أصدقائه
المشسسكوك أسأسسماء عن الملثم الرجل وسأأله وفلن وفلن : فلنالفور على خالد - فأجابه

. المجموعة قبل من فيهم
علقتهم لن سأعداء الجميع وكان حدث بما أصدقاءه خالد أبلغ وبعدها آخر لقاء معه ورتب

يكسسن لسسم مسسا حصسسل أسأسسابيع عسسدة وبعد ولكن اللحظة تلك منذ مباشرة سأتكون القيادة مع
ًا فسسي المجموعسسة أعضسساء جميسسع ثاني" كان "تشرين نوفمبر شهر ليالي إحدى ففي متوقع

... !  الصهيونية التعذيب أقبية

. معروفة والبقية مخابرات ضابط الملثم الرجل كان لقد
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ضاسابط يكفسي فسإنه السسابق لمثالنسا مشسابهة حادثسة تجسر لسم لو حتى أنه نوضاح أن ويجدر
هسسم ومسسن ؟لسسه المقربسسون هسسم ومن؟فلن أصدقاء هم من يسأل أن الصهيوني المخابرات

.العفوي التنظيم ختراق يستطيع التحري من وبقليل أقرباؤه؟

:     الهرمي     - التنظيم     ب
ًا التنظيميسسة الشكال أكثر الهرمي التنظيم يعتبر ًا شسسيوع وأكسسثر أفضسسل شسسكل وهسسو وقسسدم

ًا العفوي.  التنظيم من تطور

إلسسى ثلثسسة مسسن الواحسسدة الخليسسة وتتكون الخليا من مجموعات من الهرمي التنظيم يتألف
لجنسسة تسسسمى قسسد أعلسسى خليسسة الخليا سأر أمناء . ويؤلفسأر أمين يقودها أشخاصا خمسة
القسساليم وقيسسادات للقليسسم قيسسادة تشكل قد أعلى خلية المناطق سأر أمناء ويؤلف منطقة

الهرمسسي التنظيسسم أشسسكال أبسسسط هسسو الشسسكل وهذا للتنظيم العليا القيادة تؤلف المختلفة
التنظيمي.  التراتب في الهرم شكل يشبه كونه بالهرمي سأمي وإنما

لقسى قسد منهسا الكسثير إن تظهسر التنظيسم مسن الشسكل بهسذا العمسل تجارب إلى نظرة إن
أهمها.  لعل سألبيات عدة إلى يرجع وهذا المخابرات جانب من السريع والكشف الفشل

المخسسابرات يسسد في الوقوع سأهولة من والوقاية التنظيمي للعمل السرية شروط  - إن1 
فسسإن الهرمسسي التنظيسسم فسسي العضاء. ولكسسن من قدر اقل التنظيم عضو يعرف إن تقتضي

أمنسساء ويعرف تنظيمية مرتبة منه الدنى العضاء جميع يعرف المنطقة أو الخلية سأر أمين
ًا منسسه العلسسى بالشخص لمعرفته بالضاافة الخرى المناطق أو الخليا سأر (عنصسسر تنظيميسس

فسسي العليسسا القيسسادات أحسسد اعتقل لو يحدث ماذا ؟أوالشخص هذا اعتقل لو التصال) فماذا
؟التنظيم

أن حيسسث والفسسراد الهيئسسات بين العلقات على طاغية الهرمي التنظيم في  - المركزية2 
فسسي يسسؤثروا أن العسساديين التنظيسسم لفسسراد مجال ول السأفل إلى العلى من تعطى الوامر

إذا خاصسسة ، التنظيسسم عمسسل فاعليسسة مسسن يحسسد وهسسذا واقتراحاتهم بمبادراتهم التنظيم عمل
السسدنيا التنظيميسسة بسسالمراتب التصسسال وبيسسن بينهسسا حيل أو ،للعتقال التنظيم قيادة تعرضات

.الحالة هذه في التنظيم أفراد بين والمبادهة للمبادرة مجال ل حيث

يغير أن أمني لمأزق تعرضاه أو ما خطر وقوع حال في الهرمي التنظيم على  - يصعب3 
- أسأباب لثلثة وذلك سأريع بشكل مخططاته يبدل أن أو ،شكله

لذلك) . مؤهلين وأشخاصا تبادلية قنوات وجود (عدم الثابت التصال واقع - رسأوخ أ

علسسى مطلسسق بشسسكل واعتمادهسسا التنظيميسسة والرتبسسة التنظيميسسة العلقسسة شسسكل - ثبسسات ب
العليا. الهيئات مبادرات

طويلسسة فسسترات فسسي العمسسل يضسسبط وبرنامسسج تنظيميسسة خطسسة على التنظيم هذا - اعتماد ج
التنظيميسسة والكسسوادر القيسسادات بيسسن ومتباعسسدة محسسددة اتصسسال لوقسسات وخضسسوعه ،نسبية

الدنى.

القيسسادة دور تقمص المخابرات حاولت لو فيما ،نسبية بسهولة التنظيم كشف  - إمكانية4
(خالد) . مثال في حدث كما مبعوثها أو

،التنظيمسسي بالوضاسسع تتعلق دقيقة تقارير على الحصول على التنظيم قيادة قدرة  - عدم5
ً الخليا أعضاء لتصال مجال ل حيث اسأسستطلع علسسى قسسدرتها وعدم العليا القيادات مع مثل
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يقسسوي ممسسا مباشسسرة بهسسا المتصسسلة الكسسوادر علسسى لذلك واعتمادها الدقيقة التنظيم أوضااع
. والمناطقية العشائرية والنزعة والفساد الشللية عنصر

ًا يتدرج عميل بزرع العدو قيام  - إمكانية6 جسسسم فسسي حساسأسسة مواقسسع يصل حتى تنظيمي
التنظيم.

ًا الشريطي الحلقي - التنظيم ثالث
ُتمد أرقسسى ويعتسسبر ،المحتلسسة الرض فسسي وضايق محدود مجال في التنظيمي الشكل هذا ُأع

النمسسوذج ليسسس ولكنسسه السسسري الجهسسادي العمسسل في منه نجاعة وأكثر الهرمي الشكل من
المثل.

،سألسسسلة بشسسكل ببعضسسها متصلة حلقات مجموعة على يقوم أنه التنظيم اسأم من يظهر 
بالتصسسال أ الشسسخص يقسسوم يلسسي كمسسا ونوضاسسحها فقسسط اثنسستين بحلقسستين تتصسسل حلقة وكل

يعسسرف ل أ الشخص أن ويلحظ دواليك وهكذا ج بالشخص يتصل بدوره وهذا ب بالشخص
.د... وهكذا الشخص يعرف ل ولكنه ج و أ الشخصين يعرف ب والشخص ج الشخص

الطسسابع ذات للعتقسسالت معسسرض غير أنه هو التنظيمي الشكل لهذا إيجابية ميزة أهم إن 
حلقسسي تنظيم إلى ينتمي عنصر اعتقل . فإذاذكرها السابق الشكال عكس على الجماعي

تتصسسل الذي العنصر هو ؟- منمسؤولك هو من جوابين معرفة على يركز السأتجواب فان
سأوف الذي التنظيم صالح في وإنما العدو صالح في يكون ل الوقت عنصر فإن ولذلك؟به

اللزمة. الوقائية الحتياطات لتخاذ الكافي الوقت لديه وسأيكون الوان فوات قبل يتنبه

الحلقسسي التنظيم يكسب ل التعذيب أمام التحقيق في المعتقل صمود أن فيه شك ل ومما
كلسسه التنظيسسم أعضاء معرفة إلى التوصل محاولة خيط يقطع بل ،فحسب للتصرف الوقت

فسي النمساذج هذه فشل نرى إذ إننا واحد شخص اعتقال سأوى يتحقق ل وبذلك البداية منذ
الحلقسسة وهسسي جديسسد تنظيمسسي شسسكل تطسسوير إلى باحتياج فإننا السابقة التنظيمية الشكال

. المرحلة متطلبات مع ينسجم بما المفقودة

ًا   ثالث
عليها     الرد     وكيفية     التحقيق     بأساليب     الجهل
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معركسسة مائسسة تخسسوض أن تسسستطيع فبسسذلك ،نفسك واعرف ،عدوك : "اعرفالحكمة تقول
الخسائر". بأقل

ًا تحقق ومنهجيته وخططه وطرائقه العدو وإمكانيات مقومات كل معرفة إن ًا شسسرط هامسس
بعسسض يحملهسسا السستي السسساذجة الفكسسرة لعسسل المحقسسق مواجهسسة فسسي النتصسسار إحسسراز فسسي

ًا ، والتحقيق العتقال مجريات عن المناضالين الصمود اسأتسهال مطب في توقعه ما كثير
ًء كونه عن يعدو ل التحقيق أن يعتقد فالبعض التحقيق أثناء يحمسل مخسابرات ضاابط مع لقا
ًا بها سأيضربه ،عصا يده في ًا ضارب ً اعسسترف اعسسترف عسسال بصسسوت يصسسرخ وهسسو مبرح مكيل

ًا عال بصوت الصراخ إل المناضال على وما الشتائم أبشع حسستى الصمت إلى اللجوء أو أيض
ًا بقدمه المناضال ويرفس عصاه يلقي ثم المحقق يتعب ًا يائسسس خسسذوه وجهسسه فسسي وصسسارخ
أن يؤكسسد أن يسسستطيع مسسن هنسساك وليسسس ذلك غيُر التحقيق أن إل يموت حتى الزنزانة إلى

أجهسسزة بعسسض مسسن خسسبرة أكثر الصهاينة أن القول عن وغنٌي جولة سأوى يتجاوز ل التحقيق
وأصسسبحت المعروفسسة التقليديسسة السأسساليب عسسن تخلسست الجهسسزة هذه وحتى ،العربية القمع

هسسذه عمسسر لطالسسة الخلفيسسة القنسسوات عسسبر لهسسا تقسسدم السستي الصسسهيونية الخبرة من تستفيد
النظمة. 

أبعسساده لسسه برنامسسج هسسو ،شسسيء كسسل وقبسسل الصهيوني الحتلل أقبية في المتبع التحقيق إن
أكسسثر ومسسا ،واجتماعيسسة وسأسسيكولوجية طبيسسة معسسارف علسسى القائمسسة والجسسسدية النفسسسية
ًا وتطويرهسسا ابتسسداعها يمكسسن السستي السأاليب والمجتمسسع بالبيئسسة العسسدو معرفسسة مسسن انطلقسس
والعسسرض الشسسرف مثسسل العربسسي لسسدى الخاصسسة الحساسأسسية ذات القضايا وخاصة العربيين
ًا وسأنعرض ... الخوالصدق الرجولة ومفاهيم والدين هذا. كل في للبحث لحق

ًا نفسه الهاجس فيه يصبح حد إلى تضخمه التعذيب عن أخرى فكرة هناك  من أكثر مخيف
ًا ،الواقع ً شسسيء كسسل يعسسرف المحقق : إنيقول من نسمع ما وكثير غيسسر شسسخص وهسسو أول
لهسسا حصسسر ل أخسسرى وأسأسساليب وتعليق أعضاء وتحطيم وكي كهرباء هو التعذيب وان عادي

وفسسي التحقيسسق يسسواجه كسسي التصسسور هسسذا يحمسسل الذي المعتقل يدخل النهاية في ولكن هنا
ًا. والعتراف للنهيار مسبقان وقابلية اسأتعداد داخله خوف

تفسسي ل قسسد ،للعتقسسال تعرضاسسه حسسال بتطبيقها وينصح ،المناضال يسمعها جاهزة وصايا إن 
- "لسسم التاليسسة العبسسارات يسسردد أن علسسى نفسه المعتقل يعاهد فحين الصمود بغرض وحدها
ًا ولكسن ،التحقيسسق في موقفه وتدعم سأتحصنه أنها يعتقد فانه اعرف" ل أر، لم اسأمع غالبس

التحقيق. وأجواء بواقع ترتطم حين العبارات هذه تسقط أن يحدث ما

أن سأيكتشسسف المناضاسسل فإن ،التحقيق لعملية الساذج الفهم من نابعة الوصايا تلك ولن 
ًا يستخدم بل ،فقط عصا يحمل ل المخابرات ضاابط فيتزعزع حديثة وأسأاليب علمية طرق

ًا المناضال يقف ثباته ًا ،ضاعيف ًا ،مقطوع تلسك حسالته تكسون حيسن التحقيسق ضاابط أمام عاري
ًا ويصبح ذكرها سأبق التي منسساخ فسسي التحقيسسق أسأسساليب تضعه حين ،الخلصا برغبة مدفوع

مسسن يطلسسب السذي المخسابرات فضسابط صسغير وأمسسر كسبير أمسسر بيسن وتخيسسره قاس نفسي
ًا تقيم المختزنة الجتماعية والعادات التربية أن يدرك ملبسه يخلع أن المعتقل مسسن حاجز

أكسثر التصسور فسي توغلنسا إذا ولكسن ،التعسري مسن يمنعسه ،خاصسة الديني الطابع ذي الحياء
زوجته أو أخته باسأتدعاء المحقق قام السألوب، هذا ضاد المناضال ثبات أمام أنه وافترضانا

:ويقسسول الهسساتف سأسسماعة المحقسسق يرفسسع أن فما سأيتغير المر فإن ،عليها بالعتداء وهدده
المعتقسسل شخصسسية تسسوازن أوتسسار تهسستز أن السسوقت نفسسس فسسي يتوقسسع فإنه الن فلنة إحضر

ًا ًا اهتزاز تسسوتره ويصل مجنون ،الناس ،عرضاك ،شرفك داخله يصرخ ضاميره ويجعل ،عنيف
ًا ويصبح مداه إلى ًا له يجد العالي التوتر هذا أن التفكير عن عاجز بوابة عبر للتفريغ متسع

زوجتسسه أو أختسسه إحضسار تلغي أن يمكنها معلومات أية ،معلومات بأية يدلي أن وهي واحدة
وبيسسن ،الشخصسسيين والشسسرف الكرامسسة بيسسن مسسدمر لصراع عرضاة هنا إنه للمعتقل ابنته أو

والثسسابت المقسسدس : أيهمسسايسأل إنه المعتقل في به زج أجلهما من اللذين والمبدأ القضية

12

http://www.qudsway.com/Links/Jehad/6/Html_Jehad6/6hje1.htm
http://www.qudsway.com/Links/Jehad/6/Html_Jehad6/6hje1.htm


الصهيوني العدو سجون في التحقيق أساليب
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ل ... وأيهمسسا الخسسر؟ لحسسساب به التضحية يمكن ... أيهما ؟المتغير أيهما ؟اكثر النفس في
منسسذ ،حاضاسسر كمشسسهد ذهنسسه يعبر الذي التخيل شريط إن الطلق؟ على به للتفريط مجال
سأسسيأخذون وكيسسف ،البسساب اقتحسسامهم ثم منزله أمام السيارات وتوقف الحتلل جنود رحلة
المنظسسر ذلسسك إلسسى الشاخصسسة النسساس وعيسسون السيارة إلى سأيجرونها كيف زوجته أو ابنته

أن دون شسسرفه الجنسسود هسسؤلء سأسسيترك - هسسل أخسسرى وأسأسسئلة الجنسسود بيسسن المرأة واختفاء
ثسسم ؟الزوجة أو الخت سأتقول وماذا ؟مختلفة بطريقة يجري ما الناس يفهم .. ألن؟يمس
تضسسح ل العسالم كسل " علسسى"طسز يهسسود هسؤلء مجنسسون يسا شسرفك ... ،؟ضاميره يقول ماذا

،العصسسيبة اللحظسسات يعيسسش وهسسو ،المناضاسسل ذهسسن فسسي يدور عندما ،الشريط هذا بشرفك
أن ... أريسسداعسسترف أن أريسسد يصسسرخ قسسد وربمسسا ،ينهسسار يجعلسسه ،المسسرة السسساعات وينتظسسر

؟اعترفت لماذا ،بصلبته معروف رجل سأئل وعندما ،مشابهة حالت حصلت اعترف... قد
ًا مني يأخذوا أن عجزوا (عندما وقال تنهد فسسي بنسساتي سأيحضسسرون بسسأنهم هسسددوني اعترافسس

ًا كان سأاعة الليل) وبعد اعترف" . أن أريد اعترف أن "أريد ،يصرخ الزنزانة في وحيد

ًا الصهاينة أن والحقيقة ل أننسسا غير فقط التهديد حدود عند المور هذه في يتوقفون ما غالب
التحقيسسق وطسسرق أسأساليب يجهسسل السسذي والمناضاسسل حسسدوثها إمكانيسسة نتجاهسسل أن نسسستطيع
وانهسساروا السأتجواب شرك في وقعوا الشداء المناضالين من وكم للنهيار عرضاة سأيكون
المخابرات. بأسأاليب لجهلهم

يسدخل كسي المناضاسل نفسسية فسي ثغرة عن البحث على خطواته أول في يعتمد التحقيق 
ًا ويجعلها منها أن ويحسساول مختلفسسة أقنعة المحقق ويلبس المحقق هجوم لمواصلة منطلق
وطريقسسة المعتقسسل هسسواجس عمسسق إلسسى يسسدخل لكي تمثيلي مظهر مصطنعة بمظاهر يبدو

ًا شيء كل ويبدو تفكيره ،والبتسسسامة ،فسسالنظرة وتصسسرفاته المحقسسق حركات في مدروسأ
الشسسرس) ، دور يمثسسل محقسسق (مسسن والحمايسسة ،والضسسرب ،والغضسسب والغسسراء، ،والحركة

تمثيليسسة مظسساهر جميعهسسا والعطسسف، ،والصسسديق ،والعسسدو ،والتهديسسد ،والشسسفقة والصسسراخ
الشسسكال أي يختسسبر أن ورائهسسا من يراد وإنما المحقق نفس في جذور لها وليس مصطنعة

ًا يجدي أمامه. الواقف المعتقل نموذج مع نفع

،التحقيسسق لجو المسرحي العداد وبهذا الدوار وبهذه السأاليب بهذه الكاملة المعرفة إن 
بسالله إيمسانه وليكسن التخساذل أو بالوجسل يشسعر لن فإنه المعتقل المجاهد لدى توفرت إن

ًا ،الجهادية ومهمته وبقضيته وإسألمه ًا أكسسثر يجعله بحيث قوي فسسي عزيمسسة وأصسسلب صسسمود
الصهيوني. للمحقق الخبيثة السأاليب مواجهة

ًا وليس  الحلقسسة (وهي قوية تنظيمية بنية على يعتمد الذي العقيدة إنسان إن القول جديد
يكسسون لن المؤهل هو كاملة معرفة المحققين أسأاليب ويعرف اليام)، هذه في المفقودة

ًا ًا جدار مسسن لسسه تعسسرض ومهمسسا الشسسراك من له نصبت مهما المجاهدين اخوته لعمل سأاتر
العتقال. وشراسأة التعذيب
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  الثاني     الباب
  والباطل     الحق     بين     الصراع

الرحيم الرحمن الله بسم
الرض) لفسدت ببعض بعضهم الناس الله دفع ( ولول

العظيم الله صدق

بينهمسسا الصسسراع اسأسستمر وقسسد الخليقسسة وجسسود منذ الرض في متأصلتان والشر الخير فكرتا
مراحسسل فسسي دولتسسه وسأادت ،الشر عدة قويت ومهما التاريخ مسيرة عبر مختلفة بأشكال
خطاه. يقود الذي والطموح للنسان، السأمى الهدف يظل الخير فإن ،مختلفة

الول التمسساس خسسط وهسسي والشسسر الخير بين الكوني الصراع مركز هي اليوم القدس إن 
ًا الصهيوني الكيان تضخم يستمر وإذ بينهما وتتسسسع ،الجغرافسسي بالتوسأسسع ويحلم ،ديمغرافي
وتتسسسع ،العربية والحكومات الدول مقدرات على المريكية والوصاية الغربي النفوذ دائرة

حركسة فسسان ،العارمسسة وثسسورته البطسسل شعبنا ضاد القمع ويشتد المعتقلت وتتكاثر السجون
المي السألمي التحرر فسي السأسلمي الجهساد حركسة طليعتهسا وفسي ،وتتعساظم تنمسو والع

عسسن معبرة النسانية، المعاني وراسأخة الجذور أصيلة حضارية لسابقة لتؤسأس فلسطين
بوابسسات علسسى السأسسلمي السسدم نهر في أشرقت التي المباركة السألمية بالنتفاضاة نفسها

الحبيبة. فلسطين ثرى في جزء وكل وجنين والقدس غزة

:     مستويين     على     يدور     الخلقي     بمعناه     والصراع

.الله بعون الحق لصالح يكون مدته طالت ولو فيه «والنصروالباطل الحق بين - الصراع أ

القوى. الباطل لصالح فيه والغلبة ،باطلين بين - الصراع ب

ًا نعتقد ونحن ًا اعتقاد ًا يقيني صسسراع الول، المسسستوى من هو الصهاينة مع صراعنا أن جازم
والباطل. الحق

،حياتنسسا أسأسسس لنسسا بسسسط عنسسدما وتعالى سأبحانه الله بالنصر. ولكن قناعتنا تتأتى هنا ومن
وفسسي الكريسسم القسسرآن فسسي وردت حسسسبما الباطل يأتيها ل التي تعاليمه في وجودنا ونظام

مسسن لبد بوسأائل لنا وأشار بتوجيهات أمدنا ،والسلم الصلة أتم عليه العظيم رسأولنا سأنة
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الصهيوني العدو سجون في التحقيق أساليب
مواجهته وطرق

النصسسر إحسسراز إلسسى سأسسعينا إذا إل تسسستقيم ل اللسسه مرضاسساة إن بسسل النصسسر نبلسسغ حتى اتباعها
وأمته. دينه أعداء على الله لدين الغلبة وتحقيق

لن السأسسلم معسسارك ورأس ،اليسسوم الجهسساد لب هو فلسطين في صراعنا فإن أسألفنا وكما
وإضاسسعافهم، ،المسسسلمين تشسستيت - إلسسى يهسسدف مسسا رأس علسسى - يهسسدف فلسطين احتلل

إلسسى السأسسلم حاجسسة يلسسبي منهسسج إحراز يستطيعون ل بحيث ،الهزيمة موضاع في ووضاعهم
والتمكين. الرض في التفوق

التنظيم
؟    التنظيم     لماذا

فسسي السألمية، المفاهيم من تنبثق وتنظيمات سأياسأية قوى وجود المعاصرة الفترة تشهد
السألم. قيم تشويه تحاول التي المتسلطة النظمة مواجهة

،واحد إطار في ويجمعها الطاقات يحشد أن السألمي التنظيم أو السياسأية القوى ومهمة
التغيير. على قادرة جماعية قوة تصبح بحيث

تسسمح السسيئ، المسة واقسع تغييسر علسى قسدرته وتخشى السألم، تحارب التي والنظمة 
بالسأسسلم ويتحسسدثوا يتفقهسسوا وان ،العبادات ويمارسأوا السألم شعائر يقيموا أن للمسلمين
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الصهيوني العدو سجون في التحقيق أساليب
مواجهته وطرق

إلسسى مباشسسر بشسسكل تسسؤدي ل السستي الفكرية والنشاطات الجتماعية العمال يمارسأوا وان
النظمة.  على والتأثير الواقع تغيير

في والسياسأي الفكري عملهم تأطير من المسلمين لمنع السأاليب جميع تستخدم ولكنها
مباشر. بشكل وجودها يهدد إسألمي تنظيم أي أن تعرف لنها تنظيم

إسألمي.  تنظيم أي عمل أسأاس هو فالجهاد الجهاد تحارب النظمة هذه إن

المسسسلمون منسسه يعسساني السسذي والسأتضسسعاف الفساد واقع بتغيير الكفيل وحده هو والجهاد
فيه. تحكم التي بالنظمة الطاحة يعني السألمي غير الواقع هذا وتغيير

،جديسسد حركسسي عضسسوي تجمع في يتمثل أن له لبد جديد من الحياة يقود حتى السألم إن 
علسسى النضسسج مسسن التنظيسسم لهسسذا ولبسسد السأسسلم، مسسن ومسسوازينه وتصسسوراته قيمسسه يسسستمد

. التالية المستويات

:     العقائدي     - النضج     أ
يكسسون أن للنسسسان يمكسسن ول ،يجهلهسسا وهسسو يؤديهسسا أن ،للنسساس رسأالة يحمل لمن يمكن ل

ًا ًا مسلم ًا كونه رسأالي الميلد. شهادة حسب مسلم

ًا عقيدة بالسألم الوعي الرسأالي المسلم على يستوجب العقائدي والنضوج ًا وفقه وتاريخ
ًا والسلم. الصلة علية الرسأول بسنة ومعرفة الكريم للقرآن وحفظ

:     السياسي     - النضج     ب
ًا أن ًا تنظيم مسسع المباشسسر للصدام معرض تنظيم هو ،تغييرية ثورية أيديولوجية يحمل ناشئ

ًا السسسائدة القسسوى ًا محليسس ًا وإقليميسس بالوضاسسع الحاطسسة التنظيسسم مسسن يتطلسسب وهسسذا ودوليسس
وبنيتسسه ،الخصسسم قسوة ونقساط ،الصسسراع وأدوات ،عملسه أسأسلوب بدقة يحدد كي ،السياسأي
والثانوية. المركزية والتناقضات ،تحالفاته وطبيعة ،الداخلية

للتفسسسير فهمسسه مسسن للمتغيسسرات فهمسسه فسسي ينطلسسق أن خاصسسة السأسسلمي التنظيسسم وعلى
التاريسسخ معطيسسات يقسسرأ وان ،القرآنيسسة بالحقسسائق الشسسمولي وعيسسه ومن ،للتاريخ السألمي

والعبر. الدروس منها ليستخلص السائد عن مختلفة قراءة الحديث

:     التنظيمي     - النضج     ج
فسسإذا ملموسأسسة إنجسسازات تحقيسسق وعلسسى ،السأسستمرار على قدرته مدى تنظيم أي بنية تحدد
إمكسسان للعضساء وتقسسدم أفسسراده، بيسسن عضسسوي وارتبسساط بحيويسسة تمتاز الداخلية بنيته كانت

نظسسام وبواسأسسطة أخويسسة، مرنسسة علقسسة بواسأسسطة الجماعة بتضامن أو الفريق بروح العمل
ًا يتيح داخلي اتصال ًا توزيع وإذا والفسسراد، الخليسسا لداء جيسسدة ومتابعسسة ،للمعلومسسات سأسسليم
تحصسسل ل بحيسسث وتبسسادلي شسسمولي بشكل الجماهيري بالمحيط ترتبط التركيبة هذه كانت
همسسوم تمثسسل علسسى القسسدرة للتنظيسسم تحقسسق وبحيسسث ،شعبه عن نخبوية عزلة التنظيم لدى

وإذا ،أجله من ينشط الذي السأمى الهدف أو العريض العنوان خدمة في وتوظيفها الناس
اتخسساذ فسسي الفسسراد وتسسأثير واللسستزام والنضسسباط العمسسل دقسسة شرط الداخلية البنية وفرت
الشسسروط هسسذه توفرت إذا ،العضو في المبادرة عنصر ويتعزز القدرات تنمى بحيث القرار

ًا كان التنظيم بنية في وأن بسسد ل التي والضربات المعوقات وتخطي ،السأتمرار على قادر
ًا وكان ،لها يتعرض بسسه طسسال أو الظسسروف قسسست مهمسسا والنتصسسار غسسايته لتحقيسسق مرشسسح
الزمن.

المني:     - النضج     د
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الصهيوني العدو سجون في التحقيق أساليب
مواجهته وطرق

اختراقسسات مسسن التنظيسسم علسسى المحافظسسة ويعنسسي ،عسسام بشسسكل الطمأنينسسة يعنسسي المسسن
الطر خارج ومخططاته بالتنظيم تتعلق التي السرية المعلومات تسرب وعدم المخابرات

- والحفسساظ مسسواقعهم اختلف على التنظيم أفراد سألمة على الحفاظ ويعني ،بها الخاصة
. الحياة على الخوف يعني ل السلمة على

َيسسس المسسؤمن أن الكريسسم الرسأسسول علمنا وقد ً وأن ،فطسسن ك ثغسسر مسسن ثغسسرة علسسى منسسا كل
المسسور مسسع التعامسسل وعسسدم واليقظسسة الحسسرصا يعنسسي وهسسذا ،قبلسسه مسسن يسسؤتين فل السأسسلم

العسسداء لن ،نقسسي وغيسسر متجسسانس غير محيط التنظيم فيه يعمل الذي بسذاجة. فالمحيط
التنظيسسم لخسستراق عريضسسة وبإمكانسسات أسأسسلوب مسسن بسسأكثر تسسسعى القائمسسة والنظمسسة

الصسسدام إلسسى اللجسسوء دون قسسوته عناصسسر وتصسسفية ،المضللة بالمعلومات عليه والتشويش
المباشر.

ًا والصلبة المني، الحس أعضائه في يغرس أن التنظيم على لذلك  التربيسسة علسسى معتمد
المجال.  هذا في الرائدة السألمية

:     العسكري     - النضج     هإص
السدرع وهسو ،التنظيسم تحمسي التي القوية الذراع هو الجهادية للحركة العسكري الجهاز أن

الداة وهسسو ،التنظيميسسة الحركسسة ضاسسرب علسسى يتجسسرؤوا أن للعداء الرادعة والقوة ،الواقي
اسأسستقراره وزعزعسسة ،بالعسسدو الخسسسائر إيقسساع أجسسل مسسن الثسسوري العمل تنفذ التي الضاربة
باكتسسساب الجمسساهير بيسسن السأسستمرار مسسن التنظيسسم تمكين وبالتالي ،قوته وإضاعاف وأمنه،

المتزايدين.  وتأييدها تعاطفها

،عقليسسة وقسسدرات ،نفسسسي وهدوء ،خاصة بدنية بلياقة التحلي العسكري الجهاز أفراد على
علسسى تضسسغط قاسأسسية وتحسسديات صسسعبة لظروف عرضاة فهم القوية بالرادة كله ذلك وقبل

للتعسسذيب تعرضاسسوا ما إذا للعدو بها العتراف يمكنهم التي والعصاب. والمعلومات الجسد
ًا وأخطرها قيمة المعلومات أنفس من هي القاسأي التنظيم. على أثر

العسكري. العمل لعناصر شاملة وتربية ،خاصا وتدريب متواصل إعداد من لبد لذلك 

عليهسسم ولكسسن ،القتال بأسأاليب يحيطوا وأن العسكري العمل أسأس يدركوا أن عليهم إن 
ًا ًا يكونوا أن أيض ًا نفوسأهم في يحملون ،روحانيين لله عباد ًا شعور السستي بالرسأسسالة عظيمسس

وأشد ،مهامهم أداء على عون خير لهم تكون بالنفس عالية ثقة يعطيهم وهذا ،بهم أنيطت
والتعذيب. للسأر تعرضاوا إذا العداء أمام المتحان قسوة يقيهم درع

مسسن عليهسسم تسسوزيعه حسسسب ،العسسسكري عملهسسم فسسي يلزمهسسم مسسا كل يتعلموا أن وعليهم 
الهجسسوم وأسأسساليب والخطسسف والقتحسسام والشسسيفرة والتشسسريك ،المتفجسسرات اسأسستخدام

.  العصابات.. الخ وحرب الشوارع حرب وفنون ،والدفاع

  يحرز     حتى     الجهادي     أدائه     في     ثلثة     احتمالت     إلى     المجاهإد     يتعرض
:     الحتمالت     وهإذه     ،    النصر

oالعتقال
oالمطاردة
oالشهادة

عسسن وسأسسنتحدث للعتقسسال المجاهسسد تعسسرض وهسسي الولى، للحالة مخصصة الدراسأة وهذه
وسأسسائل وعسسن السأسسير، المجاهسسد مسسن والمعلومسسات العترافسسات انسستزاع في العدو أسأاليب
علسسى والصسسبر اللسسه بنصسسر واليمسسان بسسالنفس الثقة على المحافظة وكيفية النهيار مقاومة
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الصهيوني العدو سجون في التحقيق أساليب
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النيسسل أو التنظيسسم علسسى للقضسساء العداء يحتاجها التي بالمعلومات التفريط وعدم ،المحنة
منه. 

ومرحلة ،المعلومات انتزاع هو العداء له يسعى ما أول فإن ،للعتقال المجاهد تعرض إذا
التحقيق.  مرحلة تسمى المعلومات انتزاع

التحقيق

   ؟    التحقيق     علم     هإو     فما
ًا ،العسسسكرية الكاديميسسات في تدرس مادة هو قسسوانينه ولسسه ،السأسستخبارات فسسرع وخصوصسس

النفس.  وعلم ،العصبية الفسيولوجيا علوم إلى ويستند ،ووظائفه وشروطه

:     التحقيق     تعريف
. المعتقل وإرادة المحقق إرادة إرادتين بين صراع وهو

وعسسن ،المناضاسسل عسسن المعلومات على الحصول إلى المحقق خلله من يعمد أسألوب وهو
خللهسسا. وخاصسسة مسسن يتحسسرك المعتقسسل كسسان التي والعلقات والبيئة المحيط وعن التنظيم

ضاسسد المجاهسسد أو المناضاسسل يخوضاها التي المعركة من جزء السرية. والتحقيق المعلومات
العسسدو ضاسسغط تحسست المجاهسسد فيهسسا يكون التي ،السلبية المرحلة يمثل الجزء وهذا أعدائه،

نفسسسه ضاسسبط علسسى وقسسدرته ،العاريسسة إرادتسسه سأسسوى المواجهسسة وسأسسائل من يمتلك أن دون
المعلومسسات مسسن قسسدر بأقسسل يعنسسي ،الخسائر من قدر بأقل المرحلة هذه تمر حتى والصبر

. سألح بدون عدوه على انتصاره المجاهد يحقق حينها ،المحقق جانب من المنتزعة

:     التحقيق     طريقة
ايته إلسى للوصسول العسدو يسستخدمها الستي المدروسأة الثابتة الكيفية هي بيسن وتستراوح ،غ

ليصسسل ،الداخليسة المقاومسة أسأسس لتدمير المتواصل والجسدي والعقلي النفسي الضغط
العدو.  يريدها التي بالمعلومات والدلء النهيار مرحلة إلى المناضال

:     التحقيق     أسلوب
أمسسا ثابتسسة الطريقسسة ،الطريقة ليس فالسألوب ،التحقيق غاية لتحقيق المتغيرة الكيفية هو

أسأسسلوب كسسل أسأسساليب، عدة بل واحد أسألوب هناك فليس ،المعنى وبهذا فمتغير السألوب
ًا يختار والمحقق معينة ظروف في معينة حالة يعالج ًا أسألوب ولكنه واحدة لحظة في واحد

للحالسسة اجتهسساداته حسسسب أخسسرى، لحظسسة في متداخلة أسأاليب عدة اسأتعمال إلى يلجأ قد
دراسأسسته خلل مسسن المناسأسسب السأسسلوب ويقسسرر الحالسسة يسسدرس فسسالمحقق أمسسامه الماثلسسة

للحالسسة العامسسة والظسسروف ،اعتقسساله فيهسسا تسسم التي والظروف ونفسيته المجاهد لشخصية
خلل مسسن ثسسم التحقيسسق بدء قبل المجاهد ضاعف نقاط اكتشاف المحقق ويحاول ،الجهادية

لسسم وإذا ،هسسدفه حقق قد يكون نجح فإذا ،الملئم السألوب ضاده ليستعمل التحقيق عملية
ًا يجرب ينجح هدفه.  إلى يصل حتى آخر أسألوب

:     التحقيق     وسائل
ويحسساول ،محسسدودة غيسسر الوسأائل وهذه السألوب لتطبيق المستخدمة المادية الدوات هي

منسسه ويأخسسذ المعتقسسل المجاهد على ينتصر حتى جديدة وسأائل باسأتمرار يبتكر أن المحقق
المطلوبة.  والمعلومات العترافات
:     المحقق

توراتيسسة تعسساليم علسسى مربى ،صهيوني رجل المحقق فإن ،الجهادية الفلسطينية الحالة في
ويعمل الطرق بأحدث كعلم التحقيق درس ،الصهيوني الكيان خدمة في موظف ،عنصرية

الفلسسسطينية الشخصسسية يسسدرس عملسسه فسسي ولنجسساحه المعتقسسل المجاهسسد علسسى لتطبيقهسسا
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الصهيوني العدو سجون في التحقيق أساليب
مواجهته وطرق

والمثسال الفلسسطينية اللهجسة خاصسة العربيسة واللغسة ضاسعفها ونقساط السلوكية وأنماطها
ويحسساول ،العسسام السياسأسسي والظسسرف التنظيمسسات وواقسسع ،السسسائدة والمعتقسسدات الشعبية
التغلغسسل عليسسه ليسسسهل وعلقاتها كناسأها فلسطين في منطقة بكل الخاصة بالبيئة اللمام

المجاهد.  نفسية إلى

:    المجاهإد
ًا الجهاد قرآنية. اختار تربية صاحب ،رسأالي رجل برضاسسى للفسسوز وسأسسيلة والشسسهادة ،طريق
ًا ناضاج السألم لنصرة وحياته وماله نفسه ووهب ،وجنته الله ًا عقائسسدي ًا وسأياسأسسي وتنظيميسس

ًا ًا وأمني . معه الصراع وأسأس العدو جوهر يدرك وعسكري

  العتقال
  العتقال     أشكال

"الطلب" :      - الستدعاء1  
أو مختسسار أو شسسرطي بواسأسسطة مقابلة طلب أو تبليغ بإرسأال المخابرات ضاابط يقوم وفيه

المقابلسسة تاريسسخ التبليسسغ فسسي ويحدد لهله، أو مباشرة له ويسلم المجاهد إلى محلي عميل
ًا الذي ومكانها وسأاعتها عسكرية. ثكنة أو عسكري حكم مركز يكون ما غالب

ً ليست والمقابلة ًا عمل تضسسييق ومحاولسسة ،المعلومسسات وجمسسع للوضاع متابعة هي بل روتيني
ًا اعتقال مصيدة وهي إغرائه، أو الشبهة موضاع ووضاعه المجاهد على المجاهسسد علسسى أيضسس
أو التنظيسسم فسسي إخسسوانه يبلسسغ وان ،ينزعسسج ول يقلق ل أن المقابلة طلب اسأتلمه حالة في

أسأسسوأ فسسي اللزمسسة والجسسراءات الحتياطسسات واتخسساذ الموضاسسوع تدارس يتم حتى مسؤوله
الحتمالت.

:     البيوت      - مداهإمة2
مسسن قسسوة تقوم حيث ،الفجر سأاعة قبيل الليل من الخير الثلث في المداهمة تتم ما عادة

للجنسسود ناقلسسة أو ومصسسفحة عسسسكرية سأسسيارات تضسسم - وقسسد كليهما أو الشرطة أو الجيش
اله المسراد المجاهد منزل إلى بالذهاب مخابرات ووحدة الجنسود مسن الحشسد وينسزل اعتق
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الصهيوني العدو سجون في التحقيق أساليب
مواجهته وطرق

عليسسه القبسسض ويلقسسون ،البيت أهل ويوقظون المجاهد بيت ويحاصرون بالسلح المدججين
أهلسسه أنظسسار أمسسام والركلت الضرب تحت ويقتادونه عينيه على عصابة ويضعون ويقيدونه
هسسذا وراء مسسن العسسدو ويقصسسد السسسجن إلسسى تنقلسسه السستي العسسسكرية السسسيارة إلى وجيرانه

مثسسوله قبسسل المجاهسسد نفسسس فسسي والرعسسب الخوف غرس العتقال في الرهابي السألوب
ب مسن جسو خلسق إلسى يهسدف والجيسران السأرة ترويع وأسألوب التحقيق أمام حسول الرع

تطلسب لسذلك خطسسر شسخص وأنسسه ،خطيسرة أعمسسال بسسسبب مطلوب أنه له يوحي المجاهد
متعمسسدة الجسسراءات هسسذه وكسسل والجنسسود السسسيارات مسسن عاديسسة غيسسر إجسسراءات اعتقسساله

الضسسعف مسسن حالسسة فسسي المجاهسسد وضاسسع إلسسى وتهدف للتحقيق تمهيدية كمرحلة ومقصودة
كسسل ويملك شيء كل يعرف والذي العدو به يتمتع الذي والجبروت القوة وإظهار والخوف
شيء. 

:     جهادية     مهمة     أداء     أثناء     - العتقال3   
يسسوم إلسسى المسسسلمين علسسى فسسرض وجهسساد. فالجهسساد عقيسسدة بسسدون المسلم لحياة معنى ل

،جمسساهيري عمسسل ،شسستى بمهسسام المجاهسسد يكلسسف الطويسسل الجهسساد طريسسق وفسسي القيامسسة
حمسسل أسأسسلحة، تخزيسسن أسأسسلحة، نقسسل ،وثسسائق حمل ،منشورات توزيع إضاراب، ،مظاهرات

ً للتنقل يضطر وقد عسكرية مهمات تنفيذ ،هدف مراقبة ،سأرية رسأائل عسن والتخفسي ليل
ًا والختفاء ،والجبال الغابات في والسير النظار، ًا يصسسبح وقسسد النظسسار، عسسن بعيسسد مطسسارد
ًا بين وقت إلى تحتاج بسيطة أو خطيرة كانت سأواء المهمات وهذه المن لجهزة ومطلوب

يجسد قسد وأخسرى مرحلسة بيسن الفاصسلة الفترات وفي التنفيذ مرحلة إلى التخطيط مرحلة
طسسارئ تفسستيش حسساجز أمسسام أو ،روتينيسسة عسسسكرية دوريسسة مواجهة في أو ،كمين في نفسه
يواجه الذي الوقت أو ،فيه يتواجد الذي والمكان ،حركته وطبيعة المجاهد شكل أثار وربما

ًا المجاهسسد اعتقسسل فسسإذا والتفسستيش للتوقيسسف فيتعرض الشكوك أثار ربما العدو فيه متلبسسس
ًا ضاسبط وقسد ينكسسر هسل؟يفعسل أن يمكسسن فمساذا ،جهادية مهمة بأداء قيامه أثناء ؟أممتلبسسس

النكار؟ من فائدة ل حيث الفخ في وقع طالما يعترف

:     الحالت     لبعض     يلي     فيما     سنعرض

.     الوضع     خطورة     يعني     النكار     البراءة     يعني     ل     - النكار     أ
لحة. وبحيسازته ،نضسالي بعمل قيامه أثناء ضابط وقد ،المناضالين  أحد1971عام اعتقل أسأ
النكار. على أصر ولكنه ،وعنيف ،سأريع بشكل معه ُحقق

المعلومسسات بعض بجمع المخابرات رجال قام أصدقاء له يكون أن أنكر أصدقائه عن سأئل
لصسسدقائه المعتقسسل إنكسسار أن يعنسسي وهسسذا يفارقونه ل أصدقاء ثلثة له أن لهم واتضح ،عنه

كسسل مسسع وحققسسوا ،الثلثسسة الصسسدقاء المن رجال فاعتقل ،بينهم تنظيمية علقة وجود يؤكد
ًا منهم بعلقتهسسم اعسسترف المعتقسسل مسسسؤولهم أن وأوهمسسوهم ،المضاربة وبأسألوب ،منفرد
بعضسسويتهم واعسسترفوا ،الثلثسسة فانهار ضابطت السألحة وان ،العملية في وبمشاركتهم ،معه
ّلفوا التي والمهمات ،علقاتهم عن المخابرات جهاز يهم ما كل وسأردوا ،التنظيم في بهسسا ك

كسسل عنسسه تعسسرف كسسانت أنهسسا المسؤول إيهام المخابرات اسأتطاعت اعترافاتهم خلل ومن
ًا أصدقائه، من عليها حصلت التي بالمعلومات وواجهته ،شيء بكسسل واعسسترف انهسسار وأخير

شيء. 

ًا هسسي الهسسم المسسسألة مهارة. ولكن العتراف وليس ،المطلق النكار في الصمود ليس إذ
يجسسب مسسا وبيسسن قسسوله يمكسسن مسسا بيسسن التمييز على والقدرة ،التنظيمي للعمل أسأس وجود

علسسى القسسدرة وكسسذلك ،العمسسل فسسي المشسساركة على الشواهد جميع توفرت لو حتى إنكاره
والدلة.  المعلومات على المن رجال بها يحصل التي الطريقة تخمين

  للمصصر     الواقصصع... التسصصليم     للمصصر     التسصصليم     يعني     ل     - العتراف     ب
النهيار.      يعني     الواقع
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الصهيوني العدو سجون في التحقيق أساليب
مواجهته وطرق

فسسي ُعسسثر إذ لمنزلسسه روتينسسي تفسستيش بعسسد المناضاسسلين أحسسد اعتقل السبعينات منتصف في
شيفرة. ورموز تنظيمية وأوراق ،مسدس على المنزل

وكسسل للنكسسار داعي ل له وقالوا ،هددوه المخابرات ضاباط ولكن البداية في النكار حاول 
لسن وأنه ،عليه ثابتة القرائن كل وأن تعذيب أو ضارب إلى تحتاج ل قضيته وأن واضاح شيء
الطريق.  في الوراق وجد وأنه ،له المسدس بأن فاعترف قليلة بشهور سأوى يحكم

ضاسسد العمليسسات بعسسض تنفيسسذ في بمسدس شاركت مجموعة عن تبحث المن أجهزة كانت
كسسل فسسي اسأتخدم الذي المسدس أن الجنائي البحث معهد تقرير وأكد وعملء مستوطنين

نفسه.  المسدس هو العمليات

واعتقسال ،الخليسسة لكشسسف المسسن أجهزة اسأتخدمته الذي الخيط طرف المسدس كان لقد
أفرادها. 

يسؤد ولسسم ،وحسسده عملسه يكشف لم ،الواقع بالمر التسليم مبرر تحت المناضال اعتراف إن
عسسن والكشسسف ،الكامسسل النهيسسار إلى أوصله بل ،فقط لديه الذي السلح عن الكشف إلى

فسي المنسي العمسل ومرتكسزات شسروط عسن للحسديث يسدفعنا مسا وهذا ،المناضالين اخوته
فسسي البسسدء قبسسل اتباعهسسا المجاهسسد علسسى أسأاسأية كقاعدة المني الحس وضارورة ،التنظيم
العسكري.  العمل

:     عامة     ومبادئ     - شروط     ج
.صور أو عناوين أو أسأماء بها أوراق حمل - عدم1
.الهواتف لرقام مفكرة حمل  - عدم2
ًا أو صور أو حركية شعارات تحمل ميداليات حمل - عدم3 إعلم. أو ،قيادية رموز
بهسسا يعرف أزياء عسكرية) أو أو مموهة (ملبس النظر تلفت ملبس ارتداء  - عدم4

.المجاهدون
مسسواد أو ،ملفسسات أو وثسسائق أو خاصسسة أوراق بأيسسة منزلسسه أو غرفته في يحتفظ  - أل5

أو ،تحريضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسية
أسألحة. أو ،ذخيرة

ًا يحضر  - أل6 ًا اجتماع الحركة.  في المعروفين الخوة منازل أو منزله في تنظيمي
الحركة.  في النشطاء الخوة مع الجتماعية علقاته من يخفف  - أن7
العامة. الماكن في الحركة في اخوته مع يتحدث ل  - أن8

" :"الملفقة     الخبارية     - القصة     د
وقسسدرة ،متفتحة أذهان إلى بحاجة يجعله مما ،بالتعقيد تمتاز خاصة ظروف السري للعمل

فسسي المناضاسسلين لسسدى الشسسائعة السأسساليب ومسسن ،المسسأزق من التخلص حسن على متميزة
الخبارية.  بالقصة يسمى ما التحقيق أثناء التخلص

يقنسسع أن المجاهسسد يسسستطيع بحيسسث ،بدقسسة وموضاسسوعة ،بعنايسسة مدروسأسسة ملفقة قصة وهي
المحقسسق وتضسسلل ،تنظيمه ونشاطات ،العسكري نشاطه أسأرار تكشف ل بحكاية المحقق

الوقت. نفس في

والحسسوال، والظسسروف ،الموضاسسوع حسسسب متغيسسرة هسسي بسسل ،ثابتة ليست الخبارية، القصة
ًا وليست إبداع، وهي والشخاصا ًا أو ،تقليد لمواجهسسة ذكاء لعبة فهي ،قلب ظهر عن حفظ

ًا يكون أن ،المجاهد من يتطلب مما ،المحقق القصسسة إلسسى جديدة عناصر إدخال على قادر
ًا المعدة بالحبكسسة ويخسسل ،الضاسسطراب يسسدخل أن بسسدون ذلسسك إلسسى بالحاجسسة شسعر إذا سأسلف

أو ،ارتبسساك عليه يظهر ل بحيث الحديث في والتلقائية العفوية يراعي أن وعليه ،القصصية
التدريب يتطلب وهذا ،الملفقة القصة حقيقة يفضح أن يمكن ضاعف أي أو ،لعثمة أو ،تردد
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الصهيوني العدو سجون في التحقيق أساليب
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الظسسروف فسسي والعمسسل ،الصسسمود من ليتمكن ،القصص من النوع هذا تأليف على المسبق
المختلفة. 

يتقمسسص بحيسسث بدقسسة ومعسسدة ،محبوكسسة ولكنهسسا ،مرتجلسسة حكاية ليست الخبارية، فالقصة
وأهداف. ومرتكزات أسأس على تقوم وهي ،ناجح تمثيلي بأداء ،المحقق أمام المجاهدون

الخبارية:      القصة     من     الهدف
عسسن تكشسسف أو عليسسه التهمسسة تثبسست معلومات إعطاء من المحقق أمام  - التخلص1

الحركة. في اخوته عمل أو عمله طبيعة
.مهماته تنفيذ أثناء المجاهد يواجهها قد التي المآزق من  - التخلص2
ًا. المحاصرة المناطق أو ،الحساسأة المناطق من المعلومات  - جمع3 أمني
.المواقع هذه في التحرك وسأهولة أمنى، جهاز أو ،تجمع أو مكان  - اختراق4

الخبارية:     القصة     ومرتكزات     أسس
للشك. مثيرة وغير ،للتصديق قابلة القصة تكون  - أن1
.ثغرات فيها توجد ول ،محبوكة تكون  - أن2
فيها. يعمل التي والمنطقة ،المجاهد وظروف ،طبيعة مع تنسجم  - أن3
.بها المجاهد يكلف التي المهمة مع تنسجم  - أن4
.ومصادرها المالية المصاريف على التغطية القصة تركيب في يراعى - أن5
العادات حيث من فيه يتحرك الذي المكان عن كافية معلومات المجاهد يعرف - أن6

الخرى.  والمميزات واللهجة الجتماعية
،الربسساعي السأسسم تقمصها التي الشخصية عن المعلومات جميع المجاهد يحفظ - أن7

الميلد... الخ. مكان ،الميلد تاريخ ،المهنة
،السسسفر وجسسواز ،كالبطاقسسة القصسسة تؤيسسد السستي المستندات بعض توفير يراعى  - أن8

الثبوتية.  الوراق وبعض

الخبارية:     القصة     أنواع

يكسسون كسأن مسسا منطقسة فسي السدائم التواجسد سأساتر تمثل وهي:     الدائمة      - القصة1
ًا الساتر ًا أو طالب ًا أو ،تاجر ً أو ،مدرسأ الخ.  عامل

القصة.  مع المتناسأبة الثبوتية الوراق معه يحمل أن المجاهد على يجب ،الحالة هذه في

لمسسدة محسسدد مكسسان فسسي التواجسسد تسسبرر السستي القصسسة وهسسي:      المؤقتة     - القصة     ب
السري.  بالعمل القيام فترة هي ،محدودة

ًا يتطلب المحتلة الراضاي داخل السري العسكري العمل طبيعة إن القصة اسأتخدام ،غالب
لهسسذه الكاملسسة الخطسسة تضسسع أن الحركسسة علسسى يجسسب ،الحالسسة هذه وفي ،المؤقتة الخبارية
الشكل على المهمة بتنفيذ المكلف للمجاهد المناسأبة الخبارية القصة تؤلف وأن ،المهمة
: التالي

إلسسى المهمسسة مسسن العسسودة ثم ،التنفيذ حتى النطلق نقطة من الخبارية القصة - تبدأ أ
القاعدة.

مراحل. إلى العملية - تقسيم ب
الخطيرة. المراحل على القصة في - التركيز ج
.مرحلة كل في العتقال احتمالت - وضاع د
مسساهو ، سأسسيجيب مسساذا ، العتقسسال حالسسة ... في  مرحلة كل في مهم سأؤال - - طرحه

.والساتر الغطاء
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وإعطسسائه تفاصسسيلها بكافة ومسؤوله، بالتنفيذ المكلف المجاهد بين القصة - مناقشةو
.صياغتها في للمشاركة الفرصة

وعلسسى ،التحمسسل علسسى لقسسدرته اختبسسار تحسست التنفيسسذ فسسي البسسدء قبل المجاهد - وضاعز
أثنسساء تسسواجهه أن يمكسسن أسأسسئلة إلسسى المجاهسسد يتعسسرض بحيث المعدة بالقصة التمسك
ومكسسان قسسدومه ومكسسان شخصسسيته عسسن كالسؤال لمأزق تعرضاه حالة في أو ،التحقيق

،تنظيمسسه مسسسؤوله، اسأسسم ،حملها من الهدف ،مصدرها ،يحملها التي والسألحة ،ذهابه
. أفراد.. خليته... الخ ،السري رقمه ،الحركي اسأمه

ًا واليجاب السلب فيها يكون التي الَشَرك أسأئلة يطرح أن المسؤول وعلى وعليسسه اعتراف
ًا يكون أن ًا جدي وملحظسساته أجسسوبته، يسسسجل وان ،تحقيق جو في المجاهد يضع وأن صارم

ًا قصسته يتقسن أن المجاهسد وعلسى ،المجاهد من تظهر التي الضعف نقاط جميع على اتقانس
ً ًا ،البديهة سأريع يكون وان كامل وإعسسادة يسسستفز ل وان العصسساب هسسادئ أجوبته، في متزن
طسسارئ أي ومواجهسسة أخطسسائه لتسسدارك المجاهد يؤهل المتحان هذا تكرار إن ،التجربة هذه

الحقيقية. للتجربة يتعرض عندما وتمرس وخبرة بهدوء

ًا المجاهد ضابط إذا جديد من للسؤال نعود تقدم ما ضاوء على يعسسترف أن عليسسه هل متلبس
؟الفخ في وقع طالما

العمسسل فسسي التنظيمسسي البناء ومرتكزات مبادئ على العتماد بعد واضاحة الجابة أن اعتقد
بحيسسث الجيسسد بالشسسكل السسدور وتقمسسص الخباريسسة القصة وإتقان المني والحس العسكري

الجهادي.  العمل لمسيرة ضاارة غير المجاهد أجوبة تكون

: "لمثسسل الشسسعارات علسسى قائمسسة مجسسردة أخلقيسسة بتوصسسيات المجاهسسد نعسسبئ ل أن علينسسا
واليمسسان الكامسسل بسسالوعي نسسسلحه أن علينسسا إنما ".حيلك... الخ رجلً... شد تعترف... كن

أن دون المحقسسق مواجهسسة علسسى القسسدرة فيسسه نربي ثم العقائدي البناء على القائم الراسأخ
ًا يمتلك وأن ينهار العملية. الخبرة من رصيد

امتلسسك مهما التحقيق جهاز وأن عادي إنسان المحقق أن هو المجال هذا في درس وأهم 
علسى بسالعض أشسبه هسي التحقيسق عمليسة وأن المعرفسة كلي ليس وقدرات معلومات من

المحقسسق فسسإن التحقيسسق أثنسساء والنفسسسي الجسسسدي للرهاق المجاهد يتعرض فكما الصابع
ًا علسى الحصسسول فسسي الشسسديدة ورغبتسه عملسه طبيعة عن ناجم نفسي لضغط يتعرض أيض

أن يعنسسي ممسسا ،مهنته عليه تفرضاه الذي الوظيفي والداء الروتين إلى بالضاافة ،معلومات
علسسى بالنتصسسار حينهسسا وسأيشسسعر حساسأسسة بمعلومات يدلي لم إذا سأتنتهي التحقيق عملية

ًا كسسبيرة معنويسسة قيمة له أمر وهو المحقق ًا وتعطيسسه المجاهسسد معنويسسات ترفسسع جسسد شسسعور
ل مسسا الله من وترجون تألمون كما يألمون فانهم تألمون تكونوا (إن المحقق على بالتفوق
) يرجون

:     فلسطين     إلى     العبور     نقاط     في     - العتقال4
الردن وجسسسري سأسسيناء نيسسؤوت فسسي العبسسور بوابسسات عسسبر باسأسستمرار الفلسسسطينيون ينتقل

أو الزيارة أو العمل أو للدراسأة وذلك العالم أنحاء وباقي العربية الدول باتجاه اللد ومطار
بصسسورة سأسسيلتقون هسسؤلء أغلسسب أن يعسسرف السأسسرائيلي المسسن وجهسساز ،التجسسارة أو العلج

والنسسدوات المكسساتب فسسي فلسطين خارج وتنظيمات مجاهدين مع مباشرة غير أو مباشرة
الخ.  والجامعات

من يستفد لم اوإذ المكاتب هذه حول المعلومات من قدر أكبر يجمع أن حريص فهو لذلك
عسسام تصسسور بنسساء فسسي تنفسسع فإنها ،بالمجاهدين اليقاع في مباشرة بصورة المعلومات هذه
وفسسي الخريسسن، بالمجاهسسدين باليقسساع وتسسدفع ،المجاهسسدين نشاطات حول المخابرات لدى

ًا المحقسسق أمسسام يؤلفونهسسا السستي القصسسص فسسي الثغسسرات عسسن الكشسسف يتعسسرض مسسا وكسسثير
العتقسسال حسسالت وأغلسسب العبسسور نقاط إحدى على العتقال إلى بهم المشكوك الشخاصا
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وخروج دخول أختام وعليه السفر جواز يحمل عندما سأابقة معلومات أو شبهة بسبب تتم
أراضايها. على ومعسكرات تنظيمية قواعد بتواجد معروفة لدول

 
 

  الثالث     الباب
التحقيق     معركة

،وخصائصسسه أدواتسسه، لسسه والعسسداء المجاهسسدين بيسسن الصسسراع أشسسكال مسسن شسسكل التحقيسسق
السسذي المجاهسسد علسى العسدو نظسسر وجهسة مسن التهمسة إثبسات هسو التحقيق وهدف وأسأاليبه
ًا تشكل التي والمعلومات العترافات انتزاع أو للتحقيق يتعرض ًا صيد المنسسي للجهاز ثمين
الصسسمود علسسى وقسسدرته وإيمسسانه، ،عقيسسدته مسسن سأوى العزل المجاهد هما الصراع وطرفا

،والنفسسسي الجسسسدي التعسسذيب وسأسائل بكافسسة مجهسسزة قمعيسسة آلسسة يملسسك السسذي والمحقق
،المجاهسسد عنسساد أمام الصمود على والقدرة ،العقيدة ملك ل ولكنه  ،المسبقة والمعلومات

بما يتصف لنه ،معركة بأنه التحقيق وصفنا لذلك ،النهاية حتى احتمل إذ وتضحيته ،وصبره
النفسية الحرب فنون واسأتعمال ،متبادلة خداع وأسأاليب ،ومراوغة ،شراسأة من للمعركة

.

تاريسسخ وفسسي السأسسلم، تاريسسخ في السابقين البطال بسيرة وتمثله ،بالله المجاهد إيمان إن
فسسي سأسلحه هسسو ،اجلسسه مسسن المحنسسة يحتمل الذي العظيم بالهدف وتمثله ،المعاصر الجهاد

فسسي ورغبتسسه ،وظيفيسسة تربيسسة علسسى المحقق يعتمد بينما ،صموده وسأبب ،المحقق مواجهة
ًا ليس وهذا ،نجاح في عمله أداء ًا دافع حتى التحقيق معركة في الصمود على للقدرة كافي

يسسدلي أن أو ،يعسسترف أن دون التحقيق معركة اجتياز من المجاهد تمكن فإذا لذلك ،النهاية
المهزوم. هو والمحقق ،المنتصر هو فإنه المجاهدين إخوانه تضر ،بمعلومات

وأدواتسسه وسأسسائله أسأسسلوب ولكسسل ،التحقيسسق فسسي أسأاليب عدة الصهيوني المن جهاز يتبع 
ل لسذلك السأساليب، بيسن وترابسط تناسأسق هنساك يكسون أن على ويعمل ،والتقنية التطبيقية

الزمنيسسة والمسسدة ،يسسستخدمها السستي السأسساليب عسسدد أن كمسسا آخر، عن أسألوب فصل يمكن
،التهمسسة أو القضسسية حجسسم حسسسب أو ،المجاهد حالة حسب تطول معين أسألوب لسأتخدام
المكان. قدر التحقيق لسأاليب عرض يلي ما في وسأنحاول
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رأسأسسه ويوضاسسع ظهره خلف ويداه ،بلسأتيكية بقيود اعتقاله لحظة المجاهد تكبيل يتم عادة
،والشسستم ،الضسسرب تحسست وينتقسسل ،شسسيء رؤيسسة مسسن يتمكن ل بحيث الشادر من كيس في

،يسسد وسأسساعة ،ونقسسود أوراق مسسن يملسسك مسسا يسسسلم وهنسساك ،السسسجن إلسسى المختلفة والهانة
ًا ويفحص هوية وبطاقة ،الزنزانسسة إلسسى وينقسسل ،مسسا عجز أو مرض به كان إذا ما لتحديد طبي

أقبيسسة إلسسى مختسسص جنسسدي ينقلسسه ثسسم بالسسسجن خاصسسة ملبسسس ويلبس ،ملبسه يخلع حيث
المحقق. مع والمعركة التعذيب يبدأ حيث ،التحقيق

  التحقيق     أسأاليب

ً :    الفتراضي     التحقيق     - أسلوب     أول
كميسسات إلسسى وتستند ،المحقق لدى مؤكدة غير افتراضاية معلومات على قائم أسألوب وهو

سأسسابقة حسسالت عسسن جمعهسسا المخسسابرات جهسساز اسأسستطاع التي العامة المعلومات من كبيرة
المجاهسسد عسسن الخاصسسة المعلومسسات وبعسسض ،للتحقيسسق المعسسرض المجاهسسد بحالسسة شسسبيهة
المعلومسسات مسسن متنسساثرة أجسسزاء بواسأطة معينة صورة تركيب إلى المحقق «ويعمدنفسه

المباشرة وغير المباشرة السأئلة طريق عن وتوثيقها تجميعها إلى يسعى التي الفتراضاية
إلسسى تسسؤدي إجابسسة وكسسل ،يليسسه الذي السؤال إلى يفضي سأؤال وكل للمجاهد، يوجهها التي

أكثر.  الصورة توضايح

الخسسداع مسسن مسساكرة لعبسسة إتقسسان علسسى يقسسوم التحقيق في الفتراضاي السألوب فإن لذلك
اللعبسسة فهسسم فسسي وذكسساؤه المجاهسسد قدرة تبرز وهنا ،شيء كل بمعرفة واليهام والمراوغة

فسسي وقسسع وإذا ،بجلسسده نجسسا المحقسسق خسسداع علسسى التغلب اسأتطاع فإذا ،المنزلقات وتجنب
علسسى أثبسست شسسيء كل عنه يعرف المخابرات جهاز بأن واليهام الفتراضاية السأئلة أحابيل
مسسن ممكسسن قسسدر أكبر لتقديم التعذيب من ومزيد السجن إلى نفسه وعرض التهمة نفسه

والعترافات. المعلومات

ًا السأسستخبارات جهسساز يملسسك ل السستي الحسسالت فسسي الفتراضاسسي السأسسلوب يسسستخدم ما غالب
،للتحقيسسق المجاهسسد بسسسببها يتعسسرض السستي التهمسسة أو معيسسن موضاوع حول أكيدة معلومات

،مسسا عمليسسة أو مسسا بتنظيسسم علقسسة للمجاهسسد أن في معينة ظروف بسبب فقط يشك ولكنه
ًا الحالت أكثر هي العبور نقاط عبر الخارج من القادمة والحالت التحقيسسق لسألوب تعرضا

مسسن أكسسبر قسسدر تراكسسم أو تجميسسع فسسي المسسن جهسساز يفيسسد السأسسلوب هذا أن كما الفتراضاي
فسسي وتفيسسد ،والمجاهسسدين التنظيمسسات حسسول أشسسمل صورة لتكوين تصلح التي المعلومات

الفلسسسطينية الفصسسائل كسسانت الحتلل فسسترة وطسسوال آخرين مجاهدين مع التحقيق حالت
ًا تسعى تحقيسسق لجسسل العبسسور بوابسسات عبر النشطة والخروج الدخول حركة لسأتغلل دائم

،التصسسال وعناصسسر والرسأسسائل والصسسواعق والمتفجسسرات السأسسلحة إدخسسال فسسي أهسسدافها
ًا.  المدربة والكوادر والموال عسكري

غسسرس أجسسل مسسن العبور نقاط لسأتغلل باسأتمرار الصهيوني المن جهاز سأعى جهته ومن
،التنظيمسسات ومكسساتب ،الفدائيسسة والقواعسسد ،كالمعسكرات الساخنة المناطق في له عملء

وعسسن الفسسراد، نشسساطات وحسسول ،التنظيمسسات حسسول المعلومات لجلب جواسأيس وإرسأال
الشتات.  دول في الفلسطيني الواقع
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علسسى للمسسسافرين الروتينية السأتجوابات طريق عن المعلومات على للحصول سأعى كما
تلك. العبور نقاط

ذات كسانت ولسو حستى المعلومسات مسن قسدر أكسبر بجمسع معني الصهيوني المن جهاز إن 
،الدوام وأوقات ،العمل وطريقة ،فيها العاملين أسأماء حيث من المكاتب عن عامة طبيعة
عمسسره اسأسسمه فيهسسا عامسسل كسسل عسسن الشخصسسية والمعلومسسات تقسسدمها التي الخدمات ونوع

عسسن وكسذلك ذلسسك وغيسسر أخلقيسساته، ،راتبسسه أولده، عسدد ،هسساتفه رقسم ،سأكنه مكان ،شكله
،العسسكريين قادتهسا حسول معلومسسات ،التسسليح نسسوع ،ومسساحتها ،ومواقعهسا المعسكرات

،المعروفسسة الملبسسس ،التموين كمية بمعرفة يهتمون وقد التدريب نوعية الداري، طاقمها
عسدد تحديسد يسستطيعون طريقهسا وعسن بالمعسسكرات الموزعسة والمجلت النشرات عدد

الجهسساز تمكسسن ،مهمة غير تفاصيلها بدت مهما ،المعلومات هذه تراكم المعسكر. إن أفراد
ًا القتراب من المني أو ،للتحقيسسق يتعرضاسسون السسذين المناضاسسلين عمل طبيعة فهم في جد
شيء.  كل عنه يعرفون بأنهم مناضال أي خداع

والعمسسل ،المجاهد نفس في الشك زرع هو الفتراضاي التحقيق أسألوب في عنصر أهم إن
قيسسادته أن ليظسسن ،المعلومسسات هسسذه توظيسسف طريق عن وقادته، باخوته الثقة إفقاده على
.  ،المخابرات لجهاز باعته

جسسسر عسسبر العبسسور نقطة على الشخاصا من مجموعة اعتقال تم السبعينات منتصف في
السسسجناء أقسسسام إلسسى الزنسسازين مسسن أخرجسسوا ،المجموعسسة مع التحقيق انتهاء وبعد الردن

قسسالوا اعتقالهم وملبسات ،قضيتهم عن الخرين السجناء قبل من سأؤالهم وعند المنيين،
أحد، يعرفها ل التي المسائل أدق حتى شيء كل يعرفون إنهم أمامنا، شيء كل وجدنا لقد

هل ُترى للموسأاد باعونا وقد عملء الخارج في الذين كل المخابرات عند معروفة وجدناها
مجسسرد أنهسسا أم صسادقة المجموعسسة هذه وهل صحيحة؟ قصة هذه هل ؟ صحيح اسأتنتاج هذا

ًا هنسساك أن ؟أم المحقسسق أمسسام والعسستراف والنهيسسار العجسسز لتغطيسسة مسسبررات آخسسر وجهسس
للمسألة؟

قسسد الردنيسسة بالسسساحة المختسسص المخسسابرات ضاسسابط أن وهسسو ،بسسسيط حسسدث ما تفسير أن
،الصسسحف فسسي ينشسسر ما نوع من وبعضها ،العامة المعلومات من كبيرة كمية لديه تراكمت

هسسذه يسسستثمر أن اسأسستطاع ولكنسسه ،الخاصسسة المعلومسسات وبعسسض والتلفزيسسون والذاعسسة
ًا المعلومات ًا اسأتثمار الشخاصا..  بأولئك لليقاع جيد

الردن باتجسساه الجسر يعبر فلسطيني كل أن يعرف الصهيوني المخابرات ضاابط كان فقد
الداري الروتيسسن ويسسسبب لخسسر، أو لسسسبب عمسسان فسسي ف ت م مكتب باتجاه يمر أن بد ل

أنسسه بسسد ول ،مسسرات عسسدة المكتسسب علسسى للتردد الفلسطيني ذلك يضطر أن والبيروقراطية
إظهسار بعضسهم وسأسيحاول ،هنساك العساملين علسى للمكتسب زيسارته تكسرار أثنساء سأسيتعرف
المعلومسسات ومسسن التنظيسم فسي كسسسبه لجسسل إليسسه، والتسودد ،عليسه حرصه أو له مساعدته
ًا المتوافرة المكتسسب فسسي العسساملين بعض أن ،المحقق يعرف المخابرات رجال لدى مسبق

ومسسن ،فتح حركة في الغربي جهاز لصالح المراجعين يجند فراس أبا وأن ،فراس أبا يدعى
تجنيدهم قصة مرات عدة كرروا الذين ،المعتقلين واعترافات ،سأابقة اعتقال حالت خلل

إليهسسا، نقلسسوا التي والماكن ،التجنيد عملية بها تمت التي والطريقة ،النهاية إلى البداية من
،والسسسرية المعلنة الهواتف وأرقام أقلتهم، التي والسيارات دخلوها التي الخاصة والبيوت

،تلقسسوه السسذي التسسدريب ونوعيسسة ،فسسراس أبسسي مسسساعدي مسسن فرد لكل الحقيقية والسأماء
السستي والمهمسسات ،المسسدرب واسأسسم ،فيسسه المسسستخدمة السأسسلحة ونوعية ،التدريب وطريقة

حصسسل السستي المعلومسسات هذه إن أخذوها، التي المالية والمبالغ التصال وطريقة بها كلفوا
ًا ركبسست مسا إذا المحقسق عليهسسا ً تركيبس وطريقسة الشسسخاصا، أسأسسماء تعطسي فإنهسا متكسامل

ً معينسة فرضاسية وضاسع المخسابرات جهساز يسستطيع بحيث ،تعاملهم ونمط ،تفكيرهم إن مثل
ًا العمر من "س" البالغ حالة فسسي الفلسسسطينية المخيمسسات إحسسدى فسسي يسسكن والسسذي عام
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ًا هناك ومكث ،الجسر عبر للردن سأافر والذي الداخل ًا سأسسيكون عسساد ثسسم يوم ًا صسسيد ثمينسس
ًا بها جند التي الطريقة بنفس يديه على سأيجند وإنه ،فراس لبي ..السسخ+د+ج+بأ سأسسابق
المعتقسسل بها ويواجه ،ومقدماته أوراقه ويعد ،معلوماته المحقق سأيرتب وبذلك الناس من

كمسسا "س" جنسسد أن التحقيسسق خلل مسسن فيها ليثبت ،ومدروسأة وواعية ذكية "س" بطريقة
غيره.  جند

،وتجنيسسده ،فسسراس بسسأبي لقسسائه منسسذ معسسه حسسدث ما كل أن يظن كان "س" الذي جهته من
ًا ذلك.. كان بها.. كل كلف التي والمهمات وتدريبه أحسسد يعرفهسسا ل السستي السأسسرار مسسن سأر

بعسسض سأيسسسأله أنسسه يعتقسسد المحقسسق يواجه الله.. وعندما وسأوى فراس أبي وسأوى سأواه
فسسخ إلسسى تجسسره أخسسرى بأسأسسئلة يفاجسسأ ولكنسسه ،سأسسبيله ُيخلي ثم ،التقليدية الروتينية السأئلة
تلك نام الماضاية؟.. " س" الذي الليلة نمت "أين المحقق سأيسأله ،وذكاء بعناية منصوب

عليه وركز التصال وكيفية ،والشيفرة ،العمل خطة معه وراجع فراس أبي بيت في الليلة
سأسسيارات موقسسف إلسسى الصسسباح في وأوصله ،والعسكرية ،والتنظيمية ،المنية المسائل في

ًا وهسسزه ،كسهم اخترقه السؤال أن سأيشعر ،الجسر ًا هسسز ،وجهسسه ملمسسح علسسىظهر ،عنيفسس
،الدهشسسة وامتصسساصا ،بسسسرعة المسأزق اسأسستيعاب سأسيحاول ،صسوته ونسبرة ،عينيسه وحركة

الفندق" ولكسسن في "نمت التلعثم من بشيء السؤال على أجاب وربما بالعفوية والتظاهر
سأسسيحاول الجسسسر"..؟ سأيارات موقف إلى أوصلك "ومن ،الثاني بالسؤال يعاجله المحقق

السستي الهونسسدا سأسسيارة لسسون هو أجرة"..!.. "ما "سأواق أخرى مرة الحقيقة يخفي "س" أن
قويسسة صسسدمات تسسوجيه يحسساول المحقسسق النقود" إن من فراس أبو أعطاك وكم ؟ أوصلتك
ويفقسده أفعساله، ردود يسدرس ذلسسك وخلل شسيء كسسل عنسه يعرف انه س ويشعر بأسأئلته،

السسداخلي التسسوتر درجسسات أقصسسى "س" إلسسى فيهسسا يصسسل التي اللحظة وفي ،بالنفس الثقة
ًا معكسسم؟ كنسست أنا هل المحقق يسأله ًا فكسسرت هسسل؟ هسسذا كسسل عرفسست كيسسف إذ أنسست جيسسد

يروي المتوتر الجو هذا وفي معنا يعملون إنهم الخارج في الذين باعك ضاحية أنت مسكين
وصسسدق ،ثقته اهتزت أن بعد أنه إذ كبير وبإسأهاب ،المرات عشرات جديد من "س" قصته

وحسسدث ،وشاهد ،سأمع ما كل وسأيعيد ،به مر شيء كل سأيروي ،للموسأاد عميلة قيادته أن
ً قصته وسأتكون معه ًا فصل ًا جديد حسسول جديدة معلومات لمعرفة المخابرات لجهاز ومهم

الخارج.  في عام بشكل التنظيمي الوضاع وتطورات ،فراس أبي عمل وحول التنظيم

ًا يعلم أن المجاهد على إن ًا هناك أن جيد ً كم أن يمكسسن السستي ،العامة المعلومات من هائل
،ومتتبسسع عسسادي إنسسسان أي يعرفهسسا أن يمكسسن كمسسا ،سأسسهولة بكل المخابرات أجهزة تعرفها
وهنسساك ،المعتقليسسن اعترافسسات خلل مسسن المحقسسق يسسستنبطها خاصسسة معلومسسات وهنسساك

ًا سأرية معلومات طريقسسة ،التنظيمسسي المسسسؤول مثسسل ،المخسسابرات أجهسسزة تعرفهسسا ل جسسد
ولكسسن السسخ المهمات السري الرقم ،الحركي السأم ،التدريبية الدورات ،اللقاءات ،التجنيد

منطقيسسة مقسسدمات فسسي الخاصسسة والمعلومسسات العامسسة المعلومات يركب المخابرات جهاز
عنسسه يعرف الذي المخابرات لجهاز مكشوف أنه وهي ،منطقية نتيجة إلى المعتقل ليصال

معسروف هسو وكمسسا تعسرف كسسانت الصسسهيونية المخسسابرات فسان أخرى، جهة ومن شيء كل
،وبغداد ،ودمشق ،بيروت في مضى فيما تركز العسكري الفلسطيني الوجود - أن للجميع

أو وثيقسسة علسسى ،ومنهسسا السسدول تلك إلى وخروج دخول ختم وجود وأن وطرابلس ،والجزائر
هسسذه حامسسل الشسسخص أن تشسسكك الختام، تلك تكشفها التي الزمنية والمدة ،السفر جواز

،خساصا بشسكل الطلبسة بعض وهناك ،العسكري التدريب لغرض البلد تلك دخل قد الوثيقة
بتلقسسي اعسسترفوا قسسد العربيسسة السسدول إلى فلسطين من سأافروا الذين الفلسطينيين وبعض

قصسسير تحقيق وبعد البلد تلك في المتواجدة التنظيمات معسكرات في عسكرية تدريبات
بهسا تسم السستي والطريقسة ،تلقوهسا السستي التدريبات حول وافرة معلومات للمخابرات قدموا

سأسسفره مسسن ما شخص يعود وعندما ذلك وغير ،عليهم أشرفوا الذين والشخاصا ،تجنيدهم
فسسإن ،الحدود نقطة على سأفره جواز ويسلم ،العبور نقاط إحدى عبر إليها فلسطين خارج

ًا الجواز أوراق يقلب المن، ضاابط الدول أختام وجد فإذا ،والخروج الدخول أختام عن بحث
فسسي يعمسسل أو يدرس الشخص هذا كان فإذا ،للتحقيق الشخص ذلك يحتجز ،تلك المذكورة
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،المطسسول للتحقيسسق عنسسدها ويتعسسرض ويبدأ ،للشك عرضاة يصبح فإنه ،الدول تلك غير دولة
الفتراضاي.  التحقيق أسألوب طابع عليه يغلب

ًا يكسسون أن الموقف لهذا يتعرض شخص أي على يجب الحالة هذه في ًا موقنس ًا يقينسس قاطعس
ًا عنه يعرف ل الصهيوني المخابرات جهاز إن ًا شيئ ًا أو خاص كان إذا إل الطلق، على سأري

ًا الخارج في وجوده أثناء بحيسث ،والتجساوزات الخطاء، بعض وارتكب ،تصرفاته في متهور
توزيسسع فسسي يشسسارك كسسأن ،معيسسن تنظيمي انتماء على فيه يستدل ما مفضوح بشكل أظهر

التنظيسسم فسسي عضوية على تدل ندوات في يشارك أو تنظيمية مجلت أو نشرات أو بيانات
أخطاءه يدرس أن عليه يجب عندها ما بتنظيم خاصة مناسأبات في النشيطة المشاركة أو

ًا ًا يكررها ل وان ،منها ويتعلم جيد تسسبريرات عسسن البحث التحقيق لحظة في يحاول وأن أبد
. المجاهدين اخوته وتضر تضره معلومات بأية يدلي ل بحيث ،المشاركة هذه لمثل

المحقسسق بصسسدمات التسسأثر مسسن سأيحصنه الفتراضاي التحقيق لسألوب المجاهد معرفة إن
وأن طبيعيسسة غيسسر أفعسسال ردود يظهسسر أل عليسسه هنسسا ومن ،والتوتر ،للهتزاز التعرض ويجنبه
ًا المحقق يجد ل وعندما ،وعفويته ،جأشه رباطة على المحقق أمام يحافظ لسأسسلوبه نجاح

الشسسخص مسسع يحقسسق أنسسه وسأسسيقتنع سأسسهامه وتطيسسش ،ظنسسه سأيخيب المجاهد نفسية على
حول بسؤاله ،معه التحقيق وسأينهي ،المفترضاة بالتهمة له علقة ل ،المجاهد الخطأ.. وأن

عامة.  قضايا

اآمنسسو السسذين ولسسي (اللسسه سأسسبيله لحال ويتركه ،وهويته أوراقه يسلمه بالفشل يبوء وعندما
). لهم مولى ل كفروا والذين

ًا :     الكيس     - أسلوب     ثاني
تعسسذيبه بواسأسسطة المجاهسسد علسسى النفسي الضغط تستهدف التي التحقيق أسأاليب أحد هو

ًا للهسسواء يسسسمح ل يكسساد السسذي الشسسادر قمسساشا مسسن يكسسون ما عادة كيس باسأتعمال جسدي
،الكيسسس فسسي المجاهسسد رأس يوضاسسع وعندما ،منه بالنفاذ للضوء ول مساماته عبر بالدخول

ًا يسرى أن يسستطيع ل فإنه ً السوقت يعسرف أن يسستطيع ول شسيئ ًا أم كسان ليل ويفقسد ،نهسار
سأاعات الدقيقة فيه تصبح الذي الذاتي الزمن في ويعيش ،الموضاوعي بالزمن الحساس
أي رؤيسسة وعسسدم ،المكسسان معرفسسة لعسسدم السسواقعي بالمكان الحساس فقدان إلى بالضاافة

والنفس.  الذات في التفكير يحصر مما ،حوله شيء

يسسمع حيسث السسمع حاسأسة وتنشسط ،العمسل عسن الحسواس كل تتوقف الكيس داخل في
تفتسسح وهسسي الحديديسسة البسسواب وأصسسوات ،التعذيب وأصوات ،الصراخ الغالب في المعتقل

،المنهكيسسن وانيسسن ،المعسسذبين وآهسسات ،والتنهسسدات ،الضسسرب وأصسسوات ،عال بضجيج وتغلق
إلسسى تصسسل ولكنهسسا ،مفتعلسسة غالبهسسا فسسي وهسسي أشسسباح، عسسن صسسادرة كأنهسسا خافتة وأصوات
ًا مضخم بشكل المعتقل ،العالم عن بالعزلة قاس إحساس لديه ويتولد ،الكيس بسبب جد

سأسسيأتي "مسستى ،الترقب لحظات وفي الصوات، في واختزل ،انكمش قد كله العالم أن أو
السسرأس"، علسسى الضسسربة أو ،البطن في الركلة أو ،الخلف من الرفسة سأأتلقى متى دوري
وللكيسسس ،للنهيسسار ودفعسسه ،توتره لتصعيد الحارس من عادة المعتقل يتلقاها ضاربات وهي

صسسعوبة يسسسبب ممسسا يغسسسل ل فهو غاز رائحة أو دم أو ،تقيؤ أو ،العرق رائحة كريهة رائحة
ًا ،التنفس في شديدة وأسأسسابيع، ليسسام السسرأس في الكيس وضاع ويستمر ،الصدر في وضايق
ًا البدء المجاهد على لذلك آخر كيس إليه يضاف وربما يبقى وأل ،الكيس مع بالمعركة فور
ًا ًا صامت ًا كسسان مهمسسا الكيسسس فسسي ثقب عمل يحاول أن عليه قدره ينتظر مستسلم ،صسسغير
،سأسسماكته وتخسسف ،مسسساماته بعسسض تتوسأع لكي الحائط في بحكه أو بأسأنانه بقرضاه سأواء

ًا مهم الثقب وهذا صغير ثقب ويظهر كسل قبسل وللنفسس للسروح نافذة إنه المعركة في جد
وفسسترة ،مكسسانه ومعرفسسة ،الحسسارس الجنسسدي مراقبسسة المعتقسسل يسسستطيع خلله ومن ،شيء
مسسن أصسسواتهم معرفسسة يسسستطيع ثسسم ومن وعددهم بجواره الذين المعتقلين ومعرفة ،غيابه
،الحسسارس عسن غفلسة فسي آخسسر إلسى مكسان مسن التنقسسل ويسستطيع أجسسامهم حركة خلل
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ويمكنسسه ،والهمسسس الرجسسل، علسسى والضسسغط ،كالنحنحة بالشارات المعتقلين مع والحديث
علسى المعتقليسسن اخسسوته لتحريسض المخسابرات ضاسسباط وانشسسغال ،الحسسارس غياب اسأتغلل

وضاسسوء ،الشسسمس شسسعاع خلل مسسن الوقسسات معرفسسة ويمكنسسه ،والصمود ،والتحمل ،الصبر
النهار. 

ًا يولد الكيس إن ًا ضاغط لسسديه يخلسسق الكيسسس وثقسسب التقيؤ إلى يدفعه المجاهد على شديد
ًا والصمود.  الصبر على يساعده مما والنشاط ،بالحيوية إحساسأ

ًا وعلسسى ،يسسرى ل أنسسه من ليتأكد المجاهد عين في إصبعه سأيضع بأنه الحارس يتظاهر أحيان
،للخلسسف يسستراجع أو ،رأسأسسه يزيسسح وأل ،اللإرادية الحركة يحظر أن الحال هذه في المجاهد

يضسسع أو ،منسسه بأسأسسوأ الكيس ويغير ،سأيضربه لذلك ،يرى المجاهد أن سأيدرك الحارس لن
ًا ًا آخر كيس المجاهد.  رأس في إضاافي

ًا :     الجسدي     التعذيب     - أسلوب     ثالث
،المجاهسسد لسسدى الشديد باللم التسبب هو ،الجسدي التعذيب أسألوب اسأتخدام من القصد

،والعسستراف للنهيسسار يضسسطر بحيسسث حسسد أقصسسى إلسسى ونفسسسيته العصسسبي جهسسازه وإرهسساق
،وقويسسة سأسسريعة ضاسسربات المعسسدة علسسى الضسسرب السأسسلوب هسسذا فسسي المحقسسق ويسسستخدم
ًا يحدث مما ،الوجه على والضرب ًا انتفاخس المفاصسل علسى والضسرب العينيسن فسي وتورمس
الجهسساز فسسي النهسساك لحسسداث السسرأس مؤخرة على الضرب أو شديد ألم لحداث والعظام
مسسسببة الجسسسم فسسي كهربائيسسة شسسحنات تفسسرغ التي الكهربائية بالعصي والضرب ،العصبي
ًا ومولدة ،قوية لسعات ًا ارتجاج باطن على "الفلكة" للضرب واسأتخدام الجسد في شديد

ًا يحدث مما الجسم في السجائر وإطفاء ،القدم ًا المجاهسسد وتحميسسل ،بالغسسة حروقسس كرسأسسي
لمروحسسة تعريضسسه ثسسم ،لساعات البارد الماء دوشا تحت ووضاعه ،طويلة لفترات يديه على
ًا الهواء تجعل ،سأريعة هواء ًا بارد ،القلب نبض وارتفاع ،الحاد الرتجاف إلى يؤدي مما ،جد

فسسترات القدمين على والوقوف سأاخن مكان إلى بارد مكان من والتنقل التنفس وصعوبة
البسساب "التعليسسق" علسسى والشبح وتتورم تنتفخ القدام ويجعل العصاب، ينهك مما ،طويلة

ًا يحدث مما ،بشدة الخصيتين على والضغط ًا قدر اللم. من كبير

يسسستخدمها ول ،واحسدة مسرة يسستخدمها ل ،الممارسأسات هسذه يستخدم عندما المحقق إن
ً ،تجريبي بشكل بعضها يستخدم ولكنه بالترتيب عنسد الضسسعف نقساط علسى العثسور محسساول
ًا تسبب ل أنها تأكد فإذا ،عليه أثرها ولمعرفة المجاهد ًا أثر نقسساط علسسى يعسسثر ولسسم ،عظيمسس
بسسأنه المجاهسسد كتهديسسد ،نفسسسية بحملة مصحوبة أخرى ممارسأات تجربة إلى يعمد الضعف

يتعسسرض وهكسذا ،التعسذيب بسسبب سأسيموت انسسه أو ،العقسسم أو الشسسلل أو بسالعجز سأيصساب
،المجاهد قتل إلى يهدف ل المحقق ولكن ،التحقيق لحظة للنفس شديد لمتحان المجاهد

بوضاسسع يقصسسد إنما ،الجسدي للتعذيب يلجأ وهو ،المعلومات على الحصول هو هدفه إن بل
وإنقاذ ،بحياته للتفكير النفسية الحيل عبر ولدفعه والنهاك، الرهاق من حالة في المجاهد

أو حياته على المحافظة هدفه يكون ل أن المجاهد على لذلك ،الموت أو العجز من نفسه
الله مرضااة تكون أن إنما ،منه المطلوبة بالمعلومات والدلء ،النهيار تفكيره في يضع أن

الصمود.  على والقدرة ،والعذاب اللم تحمل من يمكنه مما ،هدفه هي

تكسرها ل صلبة وإرادة ،هائلة روحية طاقة النفس في يولد القلب في الراسأخ اليمان إن
يصسبح الجسسد علسى ازدادت كلمسا الضسربات إن (يقول اللم قانون وإن ،التعذيب أسأاليب

ًا أقل يتعرض جسده بأن ذاته النسان يشعر داخلي شعور هو ) واللمويتخدر باللم شعور
. النخساعالمركسزي العصسبي الجهاز إلى اللم طبيعة عن عصبية موجات تنقل إذ الذى إلى

ًا الراديسة أو العفويسسة الفعسسل ردات عسبر بسسدوره ليأخسذ والدماغ الشوكي معظسم مسسا موقفس
واللم الجسم في العضاء وحول ،الجلد تحت منتشرة باللم المتخصصة العصبية اللياف

ًا آخر إلى إنسان من ويختلف ،عديدة صفات له حسسب يقل أو باللم الشعور ويزداد ،نسبي
السسسابقة والتجسسارب والمخيلسسة الحسسواس وتلعب السأير، فيها يكون التي النفسية الوضاعية
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ًا نوع هو الذي الغماء يحصل ثم ،معين حد إلى اللم النسان ويتحمل ،الصدد هذا في دور
ًا نفسه به يحمي النسان عن الذاتي الدفاع من .تلقائي

ًا :     التشكيك     - أسلوب     رابع
الحكايسسات مثسسل ،موجهسسة معلومسسات علسسى تعتمد نفسية حيلة على التشكيك أسألوب يقوم

المجاهد تشكيك أجل من المحقق يستخدمها التي الخاطئة والمقدمات ،الشعبية والمثال
النهيسسار هاويسسة إلسسى ليجسسره ،المجاهدين واخوته وحركته وقضيته وانتمائه وتاريخه بعقيدته

والعتراف. 

العسسالمين علسسى فضسسلهم اللسسه وأن ،المختار الله شعب أنهم وكيف اليهود بتضخيم يبدأ وقد
علسسى تقسسوم عقيسسدتهم جذور وأن ويؤيدهم ،وينصرهم اليهود مع الله وان ،القرآن يؤكد كما

"اليكسسسودوس" والشسستات "الهولوكوسأسست" والخسسروج والمحرقسسة ،الدينيسسة الميثالوجيسسة
فسسي لليهسسود التاريخي (متسادا) والوجودالجماعي والنتحار شمشون والبطولة الديسابورا
مسستزمتون المسسسلمين وأن ،اليهسسود نسسسل مسسن كلهسسم النبيسساء وأن الميعسساد أرض فلسسسطين
ويتحكمسسون أقويسساء، اليهسسود وأن ،العبيسسد عصسسر إعسسادة السسذرة عصر في يريدون ،متعصبون

تقسسدمها (إسأسسرائيل) عسسبر وأن ،لهسسم عملء والحكسسام والقسسادة الزعمسساء جميسسع وأن ،بالعالم
اليهسسود وان قسسوة أي يملكون ل العرب وأن ،العالم تتحدى أصبحت والتكنولوجي الحضاري

ًا العرب جيوشا كانت فإذا قليلة سأاعات في العربية الجيوشا جميع هزموا تهسسزم لسم جميع
المجاهدين هؤلء بشيء. إن فيها يؤثروا أن المجاهدين من مئات يستطيع هل (إسأرائيل)،

إل الذى يلحقسسون ل الحقيقسسة فسسي وهسسم (بإسأسسرائيل)، الذى يلحقون أنهم يظنون مساكين
بسسل الشعب تخدم ل التي التضحيات لهذه مبرر ول ،ومستقبلهم وذويهم وأهليهم بأنفسهم

وأن ،الخسسارج فسسي بأمسسان يعيشسسون وهسسم وبحيسساتهم بسسدمائهم يتسساجرون السسذين القادة تخدم
كسسل إلسسى تصسسل طويلسسة المخسسابرات جهسساز ذراع وأن الجميسسع مع بالسلم (إسأرائيل) ترغب

أمهلناكم، نحن فقط باسأتمرار تصلنا التقارير وكانت ،شيء كل عنه يعرفون وأنهم ،مكان
ًا اعتقلناكم حتى وانتظرنا ت ولسم ،الصغير حتى الكبير من ،جميع فل أحسد قبضستنا مسن يفل

معهسسم التحقيسسق وانتهى ،اعترفوا الذين زملئك كباقي تعترف أن وعليك النكار، من فائدة
بالسسسجن عليسسك تحكم لدينا التي المعلومات ،اعترافك نريد ل فنحن ،ل أم اعترفت وسأواء
،تبكسسي أمسسي ول تبكسسي أم ومائسسة ،نسسساعدك ونحسسن ،سأسساعدنا تفكسسر، أن عليك لذلك المؤبد

متواجسسدين  كنتسسم6/10:يسسوم واقعسسة لك اقدم وأنا عفرت رأسأها على حفرت إن والدجاجة
،نكسسن لسسم نحسسن ،كلشسسنكوف رشسساشا معكم وكان ،العملية نفذتم ،الصناعية المنطقة في

يتسسم بحيسسث مسسسرحية اصطناع يتم هنا المجاهدين لترى تعال والن شيء كل نعرف ولكننا
الفسسواكه مسسن أطبسساق وأمسسامهم الشاي يشربون وهم ،مريح وضاع في اثنين أو مجاهد وضاع

المحقق ويفتح ،يضحكهم لكي نكات مجموعة آخر ضاابط معهم ويتندر ،مجندة وتجالسهم
تسسساقط أخ هنسساك يكسسون وربما ،الوضاعية هذه المجاهد يشاهد لكي ،كوة من صغيرة فتحة

اعسسترفت؟" نعسسم.. "أي ؟".. "هسسل"اسأسسمك ويسسسأله المخسسابرات ضاابط يحضره اعترف أو
ً يحضر تنظيم؟" أو ًا عميل ًا رأسأه في ويدخل مدرب الدور.  بهذا يقوم لكي كيس

وبسسدينه بنفسسسه المجاهسسد يشسسكك لكي أوراقه كل ويقدم ،طاقاته كل يستجمع المحقق إن
اعسسترفوا اخسسوته بسسأن ألعيبسسه عسسبر يخدعه ولكي ،شيء كل في الثقة يفقده لكي ،وباخوته

العسسدو يضسسخم إنسسه نفسسسه ينقسسذ أن وعليسسه ،وقع وانه ،عنه شيء كل تعرف المخابرات وأن
الذاتيسسة مصسسالحه الولويسسات سأسسلم فسسي للمجاهسسد ويضع ،بهم ويشكك ،المجاهدين ويهمش
العامسسة والمصسسلحة العليسسا بالمثل التفكير عن يصرفه أن ويحاول بها للتفكير دفعه ويحاول
ًا سأراب.  مجرد أنها مؤكد

،ونظرتسسه ،وعقلسسه ،المحقسسق طاقسسة تشسسترك السألوب.. السسذي بهذا ُيخدع أل المجاهد على
علسسى سأسسيطرة وحالة ،نفسي تأثير حالة يوجد لكي ،يديه وحركة ،وجديته ،وجهه وتقلصات
فسسخ فسسي يسسسقطه لكسسي المجاهسسد إلسسى يسسوحيه أن يريسسد مسسا كسسل خللهسسا مسسن يمرر المجاهد

فسسي قسسادتهم شسساهدوا عنسسدما وصسسدموا السأسسلوب، بهذا خدعوا المناضالين العتراف. بعض
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شسسيء بكسسل واعسسترفوا فانهسساروا ويضحكون مجندة بحضور القهوة يحتسون مريحة أوضااع
ّيسس المجاهسد ضاسابط يمررهسسا أن يحساول السستي التخيلت ان يسسدرك لنسه ،ُيخسدع ل فطسن ك

منطقي.   مظهر لها كان وإن وكاذبة ،خادعة تخيلت هي المجاهد أعين أمام المخابرات

،الهيمنسسة ويرفسض ،الرفسض يتعسسود ان عليسه ل بحسرف عنسده الشهادتان تبدأ الذي المجاهد
يكسسترثل أن المجاهسسد علسسى الخارج في ورفضها تعودها كما التحقيق أقبية في والسيطرة

علسسى صسسورة مثسسل ،اخسسر شسسيء اي السسى عنه واهتمامه بصره يحيل وان ،المحقق لسألوب
ًا المحقسسق يقاطع وان الجدار بالحركسسة لسسه صسسلة اي ينفسسي وان ،خطتسسه يفشسسل لكسسي ،دومسس

عسسادي انسان انا برىء انا غيري عن ابحث ،غلطان "انت حقيقة تأكيد يحاول وان ،والعمل
المسائل".. هذه في لي ليس

ٍو يمارسأسسها السستي الخسسداع لعسسب مسسن نوع هو التشكيك اسألوب خلل مسسن يحسساول مسساهر حسسا
السسساحر يخسسدع كمسسا ،كاذبسسة حقيقسسة يقسسدم أن صسسحيحة صسسغيرة جزيئات لمجموعة تجميعه

المحقسسق أن ،العقسسل ليخسسدع بل ،الحواس ليخدع ل ولكن بمهارة المحقق يحاول ،الحواس
ل المجاهسد أن وجسد كلمسسا المزيفسة شخصسسيته تهسستز ،الماهر الحاوي شخصية يتقمص الذي

السأسستجابة عسسدم وأبسسدى ،حسسديثه المجاهد قاطع كلما الفشل في وتبدأ ،ولحديثه له يكترث
ً أصبح إسألوبه أن يشعر وعندما به والتأثر ٍد وغير فاشل في ويأخذ ،ويتوتر أعصابه تثور ُمج
ذلسسك جسسرب هزيمسسة. لقسسد وعلمات ،ضاعف وعلمات ،فشل علمات وهي والضرب الشتم
بهسسذا ومعرفتهسسم ،وتعنتهسسم ،رفضسسهم أمسسام ،أمسسامهم وانهسسار الجلد فشسسل مجاهسسدون اخوة

. الرادة وضاعيفي الجهلة على إل ينطلي ل الذي السألوب

ًا :     الهإل     إحضار     - أسلوب     خامس
ضاسسعف وجسسوانب قسسوة جسسوانب بنفسسسه يكتشسسف ،الحيسساة فسسي المسسسلم النسان صراع عبر

العسسدو كسسان فسسإذا ضاعف وجوانب ،قوة نقاط لديه الصراع في الخر الطرف ،عدوه وكذلك
قوتنسسا.. بجسسوانب ضاعفه نقاط نحارب أن فعلينا ،قوته بجوانب ضاعفنا نقاط لمحاربة يسعى

أو ،مجاهسسد إخضسساع فسسي يعجسسز عندما أنه يدرك عدونا ضاعفنا بجوانب قوته نقاط نواجه ول
،ابنتسسه ،... زوجتسسهالمعتقسسل الى أهله إحضار بمسألة يهدده وفانه ،والنهيار للعتراف دفعه
يسسستغل فهسسو ،النسسسان عنسسد ضاعف نقطة أكبر تمثل أنها لدراكه وذلك ،خطيبته ،امه ،اخته

تهديسسد وكورقة ضاغط كورقة ،والسمعة ،والعرض ،الشرف لموضاوعة الحساسأة المشاعر
أمسسام المجاهسسد يضسسع أنه العتراف ورفض ،معارضاة أبدى كلما ،المجاهد وجه في بها يلوح
،وللرسأسول ،للسسه خيانسسة العسستراف وسأسمعته ،وعرضاسسه ،شسرفه إنقاذ مقابل العتراف خيار

أمانسساتكم وتخونسسوا ،والرسأسسول اللسسه لتخونوا آمنوا الذين ( ياآيها والمة وللحركة ،وللسألم
وتضسسحية ،ووفسساء ،واخلصا ،وتاريسسخ وحضسسارة ،وعقيسسدة تعلمسسون) والشسسرف.. ديسسن وأنتسسم

فعنسسدما ،وجهسساد ،وسأسسلوك ،وحيسساة ،وموقسسف ،وكرامسسة ووجود وأوطان ،مقدسأات الشرف
عسسن ويتخلسسى ربه يخون شرف.. والذي بل أحيا فانني والقيم المفاهيم هذه كل عن أتخلى

ُيستعبد ،ويهرب ،ويفر ،بالذل ويقبل ،ويجبن ويكذب ،دينه "الشرف شرف بل إنسان هو ،و
الذلة". أشكال كل تأبى وعزة عفة

اعسسترف واذا وسأمعته؟ ،وعرضاه ،شرفه على المحافظة أجل من المجاهد يعترف هل إذن
وعلسسى ،ضاسسعفه علسسى دليسسل اعترافه أن أم شرفه..؟؟ على العتداء ذلك يمنع هل المجاهد

،وشسسرائه ،وامتصاصسسه اسأسستنزافه لجسسل ،شسسرفه علسسى العتسسداء فسسرصا يزيسسدما وهذا ،جبنه
وعميل.  خائن الى العار من بالتخويف وتحويله

ليكتشسسف المجاهسسد يختسسبر إنما الفتاة أو ،الزوجة أو الخت بإحضار يهدد عندما المحقق إن
وطعنسة للسأسلم ضاسربة لتسوجيه منهسا يتسسلل أن يسسستطيع ضاعف نقطة أو ثغرة داخله في

ًا المجاهد وجد فاذا للمسلمين ًا ،خائف ًا ،ضاعيف ثسسم ومسسن ،العتراف على يجبره فإنه ،متردد
ًا المجاهد وجد إذا أما ،ذليل إلى وأكثر.. ويحوله أكثر يستنزفه أهله.. لكي يحضر غيسسر ،قوي
ًا ول مباٍل الهسسل يحضسسر ول يسسده مسسن تسقط حتى ،الورقة بهذه بالتلويح يستمر فإنه متأثر
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العسسدو فسسإن منهسسم بالنيسسل وهسسدد وضاغط تهديد كوسأيلة الهل أحضر المحقق أن ولنفترض
ًا ليس إنسسه النسسوع هسسذا مسسن حالسسة أي الن حسستى عليسسه تسجل ولم تهديد هكذا تنفيذ في جاد
إصسرار أمسام ولكنسه المجاهسد يبستز لكسي بالعتسداء التهديسد اشسكال أقسسى يمسارس فقط

الهل.  سأراح ويطلق ،السألوب هذا ويترك ،فشله ُيعلن ،المجاهد

ًا منسي ينستزعوا أن مسن المحققسون عجسز "محمسد" عنسدما المجاهد يقول أن رغسم اعترافس
احضسسروها لهسسم قلسست زوجتيباحضسسار هددوني فيها نقاشا يوجد ول وأكيدة واضاحة القضية

ًا اسأتشساطوا اسأستهتار بلهجسة وذلك مليئسة غرفسة فسي عليهسا وادخلسوني ،وأحضسروها غيظس
عنسسدي ليوجد انا ،تريدونما "اعملوا لهم قلت نغتصبها؟"، أو "تعترف ليا قال بالمحققين

وضاسسربوها بسسسرعة، وأخرجسسوني ،عليهسسا ليعتسسدوا عليهسسا سأيهجمون بأنهم شيء".. تظاهروا
ونعسسم ،اللسسه "حسسسبي أتراجع.. قلت لكي عليها العتداء يحاولون انهم فاعتقد ،تصرخ لكي

" العظيم السألم وينتصر ديني ليحيا أموت الوكيل

ًا :     الخنق     والماء     الكيس     - اسلوب     سادس
لجبسسار شسسريرة أسأسساليب عسسن البحسسث عسسن ،شسسريرة كعقليسسة الصسسهيونية العقليسسة لتتسسورع

وتطسسوير واكتشسساف اختراع عن الشريرة العقلية هذه تكف ول ،العتراف على المجاهدين
والماء..  الكيس اسألوب مثل ،جديدة أسأاليب

بسسالتنفس تسسسمح ول الهسسواء خللهسسا مسسن يمسسر لالشسادر مسسن قطعسسة هسسو الكيسسس أن تحدثنا
ًا الخلسسف إلسسى يسسداه وتقيسسد ،المجاهد رأس في الكيس يوضاع ،الطبيعي مسسن قسسدماه وأحيانسس

ويجلسسس محقسسق صسسدره علسسى ويجلسسس يديه وفوق ،ظهره على الرض على ويلقى أسأفل
وفسسي ثسسالث ويتقسسدم ،يتحسسرك فل السأير بالمجاهد يتحكمون بحيث آخر محقق قدميه على
يوقسسف لكسسي العتراف على المجاهد يحث بأن التعذيب جولة ويبدأ بالماء مليء إبريق يده

علسسى المجاهد أصر فإذا ،حياته ينقذ لكي النكار عدم منه ويطلب ،ويستريح ،عنه التعذيب
المجاهسسد أصسسر فسسإذا ،منسسه ويتخلسسص ،سأيقتله بأنه ،التهديد لهجة من المحقق النكار.. يزيد

ينتظرونسسه السسذين واخسسوته وأمسسه وأولده، ،زوجته أجل من يعترف أن عليه ُيلح النكار على
بزوجتك فكر موتك بعد لهم سأيحدث ماذا أولدك في عليك.. فكر "حرام له ويقول بشوق

وعيالسسك".. فسسإذا لولدك تذهب أن أو تموت أن أفضل أيهما موتك بعد حالها سأيكون كيف
سأسستموت كلسسب، يسسا "سأسسأقتلك عسسال وبصوت بالصراخ ويبدأ ،المحقق يغضب المجاهد أصر

رقبسسة علسسى ولفهسسا الكيسسس أطسسراف بشسسد صسسدره على يجلس الذي المحقق الن".. ويبدأ
ويبسسدأ الكسسسجين نسسسبة تقل النفاذ عن الهواء يتوقف وبينما عنه الهواء يمنع لكي المجاهد
بالمسساء مسسساماته كل لتغلق الكيس على الماء بصب المجرمون يبدأ هنا ،بصعوبة بالتنفس

ًا ينعدم حتى فسسي الكسجين نسبة ونفاذ الهواء ندرة ومع التنفسي للجهاز الهواء دخول كلي
جسسسمه فيبسسدأ للحلقسسوم السسروح وتصسسل ،التنفس وصعوبة بالختناق المجاهد يشعر الكيس

"سأسستموت عليسسه يصسسرخ الثالث والمحقق بقوة عليه يضغطون المحققون ،بقوة بالنتفاض
يفسسك بسسالعتراف صرخة أي أبدى أولدك" فإذا اعترف.. اعترف.. ارحم الن سأتموت الن

عنسسه تبسسدر لسسم وإن ،الحيسساة له وتعود ،التنفسي للجهاز الكسجين ليدخل رقبته عن الكيس
يدركها ،لحظة الموت وبين بينه تفصل حتى الكيس بإغلق يستمرون للعتراف صرخة أي

بعينيسسه... ويبسسدأ المسسوت شسساهد أن بعسسد نفسسسه يلتقسسط لكسسي ،الكيس عنه فيفكوا ،المحقق
قتلسسك.. مسسن أحد يمنعنا الموت.. ل شاهدت لقد نقتلك أن نريد "كنا الثانية الجولة المحقق
أصسسر فسسإذا تموت أو تعترف أولدك.. للبد حياتك.. وتخسر الن. سأتفقد نقتلك أن بإمكاننا
مرحلسسة إلسسى يوصسسلوه حسستى ،جديسسد مسسن الكسسرة معه يعيدون ،العتراف عدم على المجاهد
بالموت وتهديد ،متواصل نفسي وضاغط ،متتابعة جولت عدة يطلقونه ثم المحقق الموت
ومبلسسغ ،همسسه اكسسبر السسدنيا تكسسون فالسسذي وحيد.. العتراف باب من بالخلصا وإغراء مباشر
أعلسى أولده والسذي يعسترف المسوت مسن الحياة.. ويخاف على يحرصا الذي يعترف علمه
يعسسترف فقسسط ونفسه ذاته يهمه يعترف.. والذي سأبيله في وجهاد ،ورسأوله الله من عنده
ل الحسسق المجاهسسد ولكسسن السأسسلوب هسسذا عبر المناضالين من العديد اعتراف يفسر ما وهذا

يتمنسسى الدنيا.. وهسسو من الخرة على أحرصا وهو ،همه أكبر هي السألم نصرة لن يعترف
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وأزواجسسه وأمسسواله أولده مسسن إليسسه أحسسب سأسسبيله فسسي وجهاد ورسأوله الله وعنده ،الشهادة
يعترف.. ولن يعترف، ل الدنيا.. لذلك ومتاع

المحقسسق المجاهد..؟؟ اعتراف عدم حال في يعمل أن المجرم التحقيق رجل عسى ماذا 
لنسانيته ليس وذلك يعيش أن يريده يموت.. هو أن له يريد المجاهد.. ول يقتل أن يريد ل

ًا بل "عطية" اعتقلسست الشهيد يقول سأياسأية ولسأباب ،منه يريدها التي بالمعلومات طمع
وال معسي ومارسأوا السأرائيلية المخابرات يد على ًا40(ط ًا )  يومس ًا تحقيقس وطلبسوا ،قسذر
بأن متأكدون وأنكرت.. وهم ) رفضت)F _ 1 نوع من يدوية )  قنبلة50أسألمهم( أن مني

هسسذه بقسساء سأسسبيل فسسي اقتسسل أن بالله أقسمت وأكيدة صحيحة ومعلوماتهم ،عندي القنابل
ّبرت ،القنابل والسوطن والسدين اللسه لعداء والخضوع والنهيار الذل رفض على نفسي وص

يتبسسادلون وهسسم منسسي أكسسثر وأرهقوا ،مني يئسوا كبيرة وخيانة دائم وذل ،أبدي عار هذا لن
ًا تعذيبي على وسأيسسستخدمون ،سأسسيقتلونني وأنهسسم ،بالموت هددوني ،سأاعة وعشرين أربع
ًا معي بإحكسسام وقيسسدوني رأسأسسي فسسي الكيسسس وضاسسعوا مجاهسسد أي مع يستخدموه لم أسألوب

فيقسول فلن لسسه فسسأقول أبنائك، إسأم ما يسألني المحقق وبدأ ،جسمي فوق بثقلهم والقوا
كلسسب، يسسا سأسسأقتلك ويصرخ ،الكيس على الماء ويصب فيها رأيته مرة أخر صورته تذكر لي

كنت ،الكيس يفتحون كانوا لحظة، الموت وبين بيني أصبحتما إذا حتى مجرم يا سأتموت
ًا الله ألقى أن أريد كنت الحياة لي يتمنون وكانوا ،الشهادة أتمنى أن يريدون وكانوا ،شهيد

ًا يبقوني وتركوني.  مني يئسوا ،مني عجزوا حتى أسأير

والصسسلبة الحرة الرادة ذوي المجاهدين مع ينجح ل بشاعته رغم والماء الكيس أسألوب إن
وهسسم اللسسه يلقسسوا أن يريسسدون السسذين المجاهسسدين صسسدورهم مسسن العدو مهابة نزعوا والذين

شهداء.. 

ًا: أسلوب :     الشاهإد     سابع
ًا مجاهسسدين لخسسوة الخطسساء بعسسض الممارسأة عبر تحدث السري، العمل ظروف في أحيان

بصسسلبة بسسه تتمسسسك ،دقيسسق خيسسط طرف المخابرات لدى يوجد مما ،العسكري الجهاز في
ًا ،السلسسسلة حلقات باقي به لتحل ،كمفتاح الخسسوة بعسسض الجهسساد بمسسسيرة يلتحسسق وأحيانسس

ًا إعدادهم يتم لم الذين ً إعسسداد والمنسسي، ،التنظيمسسي أو ،العقائسسدي المسسستوى علسسى كسسامل
،للنهيار قابلية داخلهم في ويحملون ،للنضوج يفتقدون فهم لذلك ،والعسكري والسياسأي

لتحقيسسق الشسساهد أسأسسلوب عسسبر حربسسة كسسرأس المخابرات تستخدمهم العتراف.. لذلك أو
ًا ،العتراف إلى لتدفعه بمجاهد مجاهد ضارب به أهدافها.. ويقصد مجاهد اعتقال يتم أحيان

عمليسسة فسسي شسسارك أو أسأسسلحة، اسأسستلم بسسأنه يعترف داخلي وضاعف ،التعذيب وطأة وتحت
،الحسسد هسسذا عنسسد يتوقسسف ل اعسسترافه ولكسسن إسأسسرائيلية سأسسيارة علسسى برشاشسسات عسسسكرية
ويسسدفع آخسسر، أخ عنسسد أو عنسسده خزنهسسا قد كان إن يسلمها أن يجب اسأتلمها التي فالسألحة
عسسدة فيهسسا شسساركت والعمليسسة ،لسسه سُألمت قد السألحة كانت إن آخر مجاهد عن للعتراف
وعنسسد تقسسدير أقسسل في منهم واحد عن سأيعترف أنه يعني مما مجاهدين عدة أي رشاشات

وف العسسكرية العمليسة في معه شارك أخ أو السألحة، منه اسأتلم أخ عن اعترافه تتسم سأ
أقبيسسة فسسي المجاهسسد الخ هسسذا موقسسف مسسا ُتسسرى ،وتعسسذيبه معه والتحقيق ،اعتقاله إجراءات
)9( السسساعة فسسي الخميسسس يوم في بأنه صحيحة بمعلومات تواجهه والمخابرات ،التحقيق

ًء السسسيارة علسسى الهجسسوم فسسي آخريسسن مسسع وشسارك أسأسلحة، ) اسأسستلم (أ النقطسسة عند مسا
للسأتلم..؟!  التالي اليوم في العسكرية

المجاهسسد لتضسسليل الخسسداع وأسأسساليب ،الحيسسل كسسل عبر سأتسعى السأرائيلية المخابرات إن
وأن ،طويلسسة فسسترة منسسذ الجهسساز اخسسترقوا وأنهسسم ،طويلة فترة من يراقبونه بأنهم ،وخداعه

ًا تصل التقارير وأن مرصودة كانت اجتماعاتهم العسسسكرية العمليسسة نفذوا حتى ،عنهم يومي
كسسل يعرفسسون وانهسسم )،(أ النقطسسة ) عنسسد9( السسساعة الخميسسس يوم السألحة اسأتلم أن بعد

ًا وانهسسم الجهسساز أعضساء وكسسل ،الخلية أعضاء مسسن وانسسه السسسجن فسسي الن معتقلسسون جميعسس
كسسل عسسن اعسسترفوا السسذين ،زملئسسه كبسساقي يعسسترف أن ،والتعسسذيب ،الضرب بدل له الفضل
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فسسي الحقيقسسة يسسدخلون فسسالمحققون ،مرتسساحون ألن وأنهم الورق على ذلك وكتبوا ،شيء
المخسسابرات. تعرفهسسا عامسسة كحقسسائق العسسام الطسسار يظهسسر لكسسي ،للعمل العام الطار قلب

لكسسي عليسسه تضسسغط العسستراف.. المخسسابرات وعسسدم النكسسار، علسسى ويصر ،سأينكر المجاهد
ًا تجسسده وعنسسدما الشسساهد إدخسسال بسسدون ،وبنفسسسه إرادته، بمحض يعترف تهسسدده: إذا مصسسر
ًا تعرفه وأنت ،عليك يشهد من أحضرنا ،اللحظسسة هسسذه في المجاهد وسأيصمت تعترف جيد
يتكلسسم ول يتحسسرك، ل أن منسسه ويطلب ،الطاولة تحت المجاهد إخفاء إلى المحقق وسأيعمد

الغسسرف فسسي يجسسد ل حيسسث ،رأسأه عن الكيس ويرفع ،الشاهد آخر محقق ويحضر كلمة أي
ًا ؟"- "اسأسسم؟" سَأسسمير.. "انتمسساؤكالمحقسسق.. "اسأسسمك يسسسأله التحقيسسق ضاسسباط سأوى أحد

يسسوم فسسي أسأسلحة بسسه..؟" سأسلمته علقتسك هسي "مسا ؟" نعسسمأحمسد تعسسرف التنظيم" "هسل
ًا"..العسسسكرية السيارة على الهجوم في معنا (أ) وشارك النقطة عند الخميس ".. "شسسكر

إلسسى تسسدفعه داخليسسة عوامسسل أن إل اعسسترف أنسسه رغسسم المجاهسسد أن يعلسسم أخرج.. المحقسسق
،ويضسسعف ،يسستردد ربمسسا أخيه، مع مباشرة مقابلة تقابل إذ وانه ،الضمير وخز مثل ،التراجع

تحسست الذي المجاهد مواجهة بدون باعترافه يدلي لكي الشاهد إلى يعمد فهو ،لذلك وينكر
ًا التحقيق ،العسستراف علسسى ويجسسبره ،الطاولسسة تحت من المجاهد يخرج ثم ومن لوجه وجه

بمشسساركة الوحشسسي الجسسسدي التعسسذيب مسسن جولسسة معسسه يمسسارس النكسسار، على أصر فإذا
،للعسستراف ،التعذيب وتحت ،الشاهد اعتراف ضاغط تحت لجباره المحققين من مجموعة

يسسدلي لكسي ،الشساهد يحضسسرون ،صسسموده علسى اسأستمر فسإذا جديسد خيسط طرف تقديم أو
ًا مباشر بشكل ،بشهادته اعسترف بسالعتراف المجاهسد لقنسساع ،مكسسرر وبشسسكل ،لوجه وجه
فسسي ويستمر غيرك على يشهد لم لماذا مشاكل أو ،ثار بينكم هل عليك يكذب هل اعترف

وللعتراف.  ،المحقق يريد حسبما الواقعي للتفكير المجاهد لدفع ،منطقية إقناع حملة

المحقسسق يسسستغلها أن يمكسسن ،التحقيق أقسام في ثغرة وجد ما إذا الرسأالي المجاهد على
،ودمسسه ،بجسسسده الثغرة هذه يسد أن شرعي واجب عليه ،والحركة السألم لضرب كمنفذ
وحركتسسه إسأسسلمه، يفسسدي أن فعليه مجاهد وسأقوط أخ انهيار الثغرة هذه كانت فإذا وحياته
ّ ،الفعسسل بسسرد يفكر ول بذاته يفكر أل عليه ،توسأعها ويوقف ،الثغرة هذه ويغلق ،بنفسه وأل

ًا يبني ًا موقف نفسسسه يضسسع وأن أخيسسه، ضاسسعف يتحمل أن عليه بل أخيه، اعتراف من عاطفي
خلل مسن الصسسمود معركسة ويسسدير لخيسه وخنسدق لنفسسه خنسسدق خندقين في المعركة في

ًا أن مسسبرر تحت .. يعترفونالذين الخندقين أن عليهسسم. عليهسسم واعسسترف شسسهادة قسسدم أخسس
ًا ليست الشهادة أن يتأكدوا الجبسسن أو الضسسعف عسسن نسساجم العتراف بل العتراف في سأبب

وخسسذل نفسسسه خسسذل أخيسسه، وعسسن ،نفسه عن يدافع أن من بدل فهو ،للعتراف والسأتعداد
يد في مطية يكون أل التحقيق أقبية في المجاهد على السألم وخذل الحركة وخذل أخاه،

بسساعتراف يسسواجه السسذي المجاهسسد وعلسسى ،اخسسوته على وبشهادته العتراف بتقديمه ،الكفار
أعرفك، ل أنا أخيه.. "كذاب وجه في يصرخ أن وعليه ،ينكر أن عليه ،ضاده وبشهادة ،عليه
الله".. غضب حاذر ،ضاميرك راجع عليك حرام علي تتجنى أنت

بسسأن المخسسابرات لدى عنه معلومات وصول بسبب الشخاصا، أحد اعتقال  تم1984عامفي
وانسسه ،معسسه كسسانت أنهسسا فسساعترف ،القطسسع حسسول معسسه ُحقق ،رشاشة قطع ثلث حوزته في

معسسه التحقيسسق وبسسدأ ،بسسسرعة اللسسه عبد الخ اعتقال تم ،الله عبد أسأمه مجاهد لخ أعطاها
شسستى أسأسساليب ضاسسده اسأسستخدمت شسسديد تعذيب معه مورس أنكر، ،الرشاشة القطع حول
سأسسأل اللسسه عبسسد الخ مسسع مباشسسرة مقابلسسة وفسسي الشخص هذا احضروا ،القصة أنكر ولكنه
نعسسم" ؟".."تعرفه ".. "هلالله "عبد ؟".. قالهذا : ".. منالشخص هذا المخابرات ضاابط

؟"" "مسستى؟" "نعسسممنك أخذها "هل رشاشات"، ثلثة أعطيته ؟"  "قالبه علقتك هي "ما
" "اخرج".. ؟" "نعممتأكد أنت الثلثاء".. "هل "يوم
ذلك عبسد عند الرشاشات بأن متأكد المخابرات جهاز ذب اللسه.. ل هسذا وأحضسر ،بشسدة ُع

لسسه قسسالوا أخسسذها قسسد الرشاشات بأن واعترف انهار حتى مرات عدة عليه ليشهد الشخص
تعسسذيب أعرفسسه".. وبعسسد هسسو؟" "ل "مسسن شخص مني أخذها عندي ليست ؟" قالهي "أين

اسأتلم ولم الله عبد اعرف "ل قال معه وحقق ،محمد الخ فأُحضر محمد، : الخقال شديد
"مسسن الشسسخص مع التحقيق محمد.. وبدأ الخ عند الله وعبد الشخص الرشاشات.. أُحضر

؟" نعسسم.الرشاشات أخذت "هل الله عبد الله.. فُسئل : عبد؟".. قالالرشاشات منك أخذ
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كسسان الذي التعذيب فصول من مأسأاوي فصل ؟" محمد. "اخرجوا".. وبدأمنك أخذها "من
عليسسه ليشسسهد اللسسه عبسسد الخ وأحضر يستريح ل حتى ، ) سأاعة24( كامل فريق عليه يداوم

ربمسا ،اللسه عليسك.. خساف وجهه.. "كسذاب.. حسرام في صرخ محمد الخ جديد.. ولكن من
الخ ،السسواعي غيسسر الشسسديد بالضرب عليه انهالوا صراخه ضااعت" ومع منك.. ربما سُأرقوا

ًا.. منسسي يأخسذ لسم السأسلحة، أعطسه وأنكسر.. ل.. ل.. لسم ضاميره وصرخ اهتز الله عبد شسسيئ
اعترف يسلمه.. إنه لم : إنهيقول الله المجاهدين.. عبد الخوين تعذب المخابرات وبدأت

عبسسد الخ صسسمود بيسسن ومسسا الله عبد اسأتلم".. احضروا "لم يقول محمد والخ التعذيب من
عبسسد الخ خرج زمنية فترة وبعد وأفلسوا، ،المحققون يئس محمد الخ ورجولة وثبات الله
ويكمسسل المانسسة يحمسسل ،جديسسد مجاهسسد بانتظسسار أمينة الرشاشات وبقيت ،محمد والخ الله

الجهاد.  مسيرة

ًا :     التبسيط     - أسلوب     ثامن
والوهم.  الخداع أسأاليب في ينزلقون الذين للسذج اللئام ينسجه فخ التبسيط

ًا قلنا وبنوعيسسة وخطورتهسسا القضسسية بنوع مرتبطة ،ومدته وكيفيته التحقيق أسألوب إن سأابق
افته المقاتسل لوب وخسبرته وثق وتبسسيط ،القضسية تبسسيط التبسسيط.. أي ودرايتسه.. وأسأ
،الصسهيونية المخسابرات تسستخدمها السأسساليب.السستي أحسسد هو ،خطورته وتبسيط ،الشخص
التسسأثير السسسهولة مسسن والذين والبسطاء السذج المناضالين من بنوعية اسأتخدامه وينحصر

وراء المخسسابرات ضاسسابط يجلسسس محسسدودة وأدوارهسسم قليلة حالت وهم ،عليهم والسيطرة
محقسسق عليسسه يدخل هنا ،والتعب بالرهاق ويتظاهر الملفات من هائلة كمية وأمامه طاولة

ًا )48مرهسسق.. ( أنسسا هسسذا؟ "مسسن بغضب يصرخ الضابط يشاهدهم وعندما بالضحية مصحوب
أريسسد عنسسي.. ل وزوجتي.. خسسذه لولدي أعود أن اسأتريح.. أريد أن أعمل.. أريد وأنا سأاعة

ًا".. هنا أرى أن تحتسساج ول ،بسسيطة وقضسسيته ،بسيط شاب هذا ،سأيدي المحقق يتدخل أحد
ورقسسة مكسسانه.. ويسسسحب مسسن الشاب.. ويتحسسرك على ببصرة الضابط يدقق هنا ،تعب إلى

ًا.. ويقول بيضاء " "يوجسسدويتمتسسم السسساعة إلى قضيتك" وينظر : "خذ.. اكتبللشاب وقلم
وملبسسه هسويته سأسلمه قضيته يكتب أن : "بعدللمحقق حديثه وقت".. ويوجه يوجد ،وقت

أول هسسذه ،للشسساب.. "اسأسسمع حسسديثه يسسوجه ،وقت" وفجسسأة عندنا يوجد سأراحه.. ل وأطلق
حالك).. اخرج".  على بالك هنا.. سأامع.. (دير أراك مرة وآخر

ًا ورقة المخابرات ضاابط (ع) أعطاني الشاب يقول كسسل اخسسرج.. اكتسسب "لسسي وقسسال وقلمسس
علسسى وجلسسست الغرفسسة بالعبريسسة).. دخلسست "للشسسحرور" (الحريسسة حالسسك قصسستك.. وجهسسز

أي اكتسسب فقلسست شسسيء أي عنسسدي أجسسد أكتب.. لسسم ماذا طاولة.. فكرت كرسأي.. وأمامي
إسأسرائيلية".. سأسيارة علسى يدويسة قنبلسة ألقيست : "أننسيعنسي.. فكتبست يفسرج حتى شيء

وسأسسلمها ،الورقسة المحقسق شسيء.. أخسذ كسسل كتبسست لقسد للمحقسسق وقلت ،الباب وطرقت
عليسسه حكمسست الشسساب.. بسسل عسسن يفسسرج جيد.. لسسم وقال الضحك في غرق للضابط.. الذي

يديه.  إحدى في مشلول انه رغم سأجن سأنوات خمس عسكرية محكمة

بعمليسسة ويبسسدأ ،المجاهسسد مسسع المحقسسق يجلس أن وهو ،التبسيط لسألوب آخر شكل وهناك
والعنسساد العسسذاب هسسذا كسسل نفسسسك تحمسسل نسساس.. لمسساذا وابسسن طيسسب "أنسست للمجاهد إيحاء

وأطلسق ،اعسترفوا قضسيتك مسن أكسبر قضساياهم ،معسك والسذين ،وبسسيطة .. تافهسةقضيتك
أصسسحابك.. قضسسايا مسسن أصسسغر قضيتك فرحون.. وأنت أهلهم عند الن وهم أمس سأراحهم

نفسسسك.. على وحافظ الغلطة هذه من تعلم أنصحك غلطة وهذه لهلك تعود حتى اعترف
ًا سأأكتب وأنا لهسذا تعسسود ل أن العمسل.. عسدني لهسذا تعسسود لسن وأنسسك بريء أنك عنك تقرير

يرى لن وانه ،خدع أنه سأيكتشف ،واعترف السألوب، لهذا المجاهد تجاوب فإذا "،الطريق
عسسن المحقسسق يخلسسع ،المحقسسق مع يتجاوب لم وان أهله ول ،الشمس ضاوء طويلة لسنوات

والجسسزرة العصا بين المجاهد بشد ويبدأ العصا سأياسأة معه البراءة.. ويستخدم قناع وجهه
النكسسار علسسى المجاهسسد أصسسر فسسإذا ،والعسستراف الجزرة أو ،والتعذيب العصا بين يختار لكي
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أن المحقسسق يجسسد هنسسا التعسسذيب ذلسسك ثمسسن كسسان ولسسو حسستى ،العتراف ورفض ،به وتمسك
افضل.  جديد.. أسألوب أسألوب عن فيبحث ،جدوى له يعد لم أسألوبه

ًا- أسلوب :     التضخيم     تاسع
لتحريسسك للمجاهسسد الشسسعوري الجسسانب اسأسستفزاز علسسى يعتمسسد للتعسسذيب كأسألوب التضخيم

،كاذبسسة مضسسخمة تهمسسة مسسن هروب حاله يعيش وجعله ،داخله شعوريةالل الدفاعية الليات
مبسسدأ خلل مسسن يسسؤدي العسستراف من خيط طرف على للحصول صغيرة.. وذلك تهمة إلى

الكامل.  واعترافه المجاهدانهيار إلى التدرج

وعسسدم ،عصسسبي وتسسوتر ،نفسي قلق حالة في المجاهد حيلة.. لوضاع هو كأسألوب التضخيم
هالسسة هسسو.. ووضاسسع ممسسا أكسسبر المعتقسسل تضسسخيم خلل مسسن ،التفكيسسر مستوى على التوازن
ًا الجهاديسسة أعمسساله تبسسدو بحيث وأعماله، وتهمته، ،وقضيته نفسه حول مضخمة ًا شسسيئ تافهسس

ًا ًا وشيئ ًا بها العتراف مسألة وتصبح صغير ًا شيئ والواقعي المنطقي المستوى على ممكن
يستخدم أسألوب وهو ،المحققين قبل من بها يواجه التي التضخيم حالة من هروب كعامل

ًا مباشرة ًا ،المعتقلين السأرى المجاهدين من حالت مع أحيان المجاهدين مع أخرى وأحيان
المتهسسم اعسستراف نزع في المحققون يفلح ولم التحقيق أقبية في طويلة فترة قضوا الذين
لتحقيق مساعدة أسأاليب معه تستخدم وقد الخرى السأاليب عن ينفصل ل كأسألوب وهو

العتراف.  هدف

بحركتسسه السستزامه خلل مسسن المعتقسسل أسأسسوار خسسارج الجهاديسسة مسسسيرته عبر المجاهد يقدم
،عسسسكرية عمليسسة تكسسون وقسسد بسسسيطة مهمسسات أسأسسلحة، نقسسل ،اتصسسال ،خدمات مجموعة
طبيعية. عادية.. وواجبات خدمات هي ،الخدمات هذه ومجموع

حالسسة لغسسرس مفبركسسة بمسرحية التحقيق أقبية في يستقبل ،المجاهد الخ يعتقل فعندما 
ً (تنظيم نفسه.. "أنت في الهلع ً كذا).. أهل لسسه.. يقولسسون وغضب ،حقد ".. وبإيماءةوسأهل
(إسأسسرائيل).. أنتسسم علسسى أناس أخطر مجرمون.. أنتم متطرفون.. راديكاليون.. انتم "أنتم

ًا إرهابيون.. سأنحرقكم فسسي واحسسد اخطر وأنت سأنصفيكم باليهود النازية عملت كما جميع
البلوي أبسسو طويلسسة.. أنسست فترة من كاشفينكم زمان.. (إحنا منذ نعرفك كذا) نحن (تنظيم

أكسسبر أنسست.. فسسأنت خطسسر.. أمسسا أي علينا يشكل ول بره رميناه فلن.. فلن من اخطر أنت
قاتسسل.. يسسا يا الفخ في وقعت تاركينك.. الن إحنا واحد.. بتفكر أنشط .. وأنت فيهم، واحد

ًا.. شوف خطير أنك تعلمنا القيادة مجرم.. تقارير ملفسسك.. الضسسخم.. هسسذا الملسسف هسسذا جد
نعرفه.. والسألحة.. للحركة نظمك جذوره.. الذي من السألمي الجهاد ونجتث ،سأنحرقك

والعمليسسات نقلتوهسسا إياهسسا.. وأيسسن أعطسساكم أخذتوها.. ومسسن مين كاملً.. من قصتها نعرف
مجسسرم.. تقتلسسوا يسسا القصسسص هسسذه في كله دورك بالتفصيل.. ونعرف عملوها الذين نعرف

يسسا طعنتهسسم السسذين ثار وسأنأخذ ،تحمله كنت الذي بالخنجر المدنيين.. والطفال. سأنذبحك
ًا) في يذهب ل اليهود قاتل.. دم مجموعسسة والتضسسخيم.. تسسدخل ،الشسسحن من الجو هذا هدر

ًا وينفسسذون غاضاسسبون وهسسم ،الغرفة إلى المحققين من كبيرة ًا.. "( ويسسن دور تسساع) مسسسرحي
وتصسسرفاتهم ،القاتلسسة بنظراتهسسم والمجسسرم" ويحسساولون القاتسسل السأسسلمي.. أيسسن الجهسساد

سأسسأقتلك"، أخسسي قاتل أحدهم.. "أنت لحمه.. ويصرخ ونهش ،المجاهد افتراس المقصودة
المجاهسسد عن ويسحبونه ،يمسكونه المحققين جميع بينما ،المجاهد على يهجم أن ويحاول

مسن الجولسة هسذه بعسد ،غاضاسبة ضاسربات بعسدة أصسابه قسد يكسون أن بعد ،الخارج إلى بقوة
المسسساومة دور إلسسى يتنقسسل المجاهسسد ملمسسح علسسى أثرهسسا المحقسسق يسسرى والسستي ،التضخيم
أو ،الغنسسم الوحسسوشا تأكسسل عظسسم.. كمسسا فيسسك يبقى ول ،يأكلوك حتى لهم "أتركك والبتزاز
السألوب...  سأيحدث هذا يجهل المجاهد كان "... إذاتستاهل ل انك رغم وأحميك ،تعترف

ًا كبير.. وسأيحاول صراع داخله في يحلف أن المحقق.. "كذب".. وسأيحاول يقاطع أن عبث
عسسن مظلسسوم.. وسأسسيدافع بأنه الشعور من حالة في كذب.. وسأيعيش بالله.. بالقرآن.. أنه

تسسوتره يصسسل أقصاه.. وعندما إلى داخله في التوتر وسأيصل صحيح نفسه.. وسأيبرر.. غير
كلم مظلسسوم.. هسسذا "أنسسا سأسسيقول بالحسسديث.. حيسسث المحقسسق لسسه الحد.. سأيسمح هذا إلى
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لسسم أنسسا العظيسسم واللسسه لكن السألحة ونقلت ،معهم شاركت أنا أقتل.. صحيح لم كذب.. أنا
السسذي " المجاهسسدسأسساعدتهم وأنا ،مساعدة مني طلبوا بريء.. فقط القتل.. أنا في أشارك
التضسسخيم هسسذا مسسن الصسسغير.. كمخسسرج العسستراف هسسذا التضسسخيم.. سأسسيقدم أسألوب يجهل

يخرج العستراف بهسذا أنه وسأيعتقد التحقيسق.. ولكنسه وسأسينهى الزمسة، مسن الصسغير.. سأ
ًا الخيط.  طرف قدم وانه ،ُخدع انه سأيكتشف متأخر

تبهيت وسأيحاول البتزاز المحقق الصغير.. سأيواصل العتراف هذا المجاهد يعترف عندما
علينسسا.. تضحك أن تريد المجاهد.. "أنت وجه في الصراخ العتراف.. وسأيبدأ هذا وتهميش

المسألة".  هذه نعرف نحن

شسسديدة.. ليهسسام عصسسبية بحالسسة قلبهسسا ومحاولسسة ،الطاولة على الضرب عصبي بشكل يبدأ
ًا.. ويقول يجلس ثم بقوته.. ومن وإشعاره بجديته المجاهد ولسسد.. نحسسن .. "يسسااسأسسمع غاضاب

اعسسترف أفضسسل".. فسسإذا شسسيء بكسسل شسسيء.. اعسسترف كسسل وعسسارفين ،ذكرته ما كل نعرف
علسسى أصسسر وان السأسساليب، كسسل باسأسستخدام ،البسستزاز محاولة المحقق المجاهد.. سأيواصل

وأيسن؟ ،معهسم شساركت السسذين التسسدرج.. "مسسن بساب مسن للعتراف المجاهد سأيجر النكار
ثغسسرة سأسسيفتح السأسسئلة هسسذه مسسن سأؤال وكل ؟ ولمن أين؟ والى ؟من ومع ؟وكيف ؟ومتى
ًا ،كسسبيرة ًا وبابسس السسواعي الرسأسسالي المجاهسسد أمسسا النهيسسار بسساب المغفلسسون بسسه يسسدخل واسأسسع

التهديسسد وأن ،شسسرك مضسسمونه فسسي التضخيم كذب.. وأن جوهره في التهويل أن فسيدرك
لعسسداء ُيسلم من وأن ،واقعي غير تمثيلي دور هو المحققين دور وأن ،مسرحية ومظاهره

هوى.  فقد الخيط طرف الدين

تمارسأسها خسسداع حيلسسة هسسو التضسخيم أسأسلوب أن يسسدرك أن اللسه سأسبيل فسي المجاهد على
ًا والكثر مسؤولية الكثر المجاهد على المخابرات ًا صبر ًا.. وعليه وصمود يسسواجه أن وتحدي

المخسسابرات لجهاز فالتحدي ،فقط والصمود بالصبر وليس ،مقابل بتحد الصهيوني التحدي
افسستراءاته المحقسسق يقسسدم ظلمسسوا) فعنسسدما السسذين إلى تركنوا (ول لفشاله السبل أول هو

وبصوت المحقق يواجه أن عليه بحديثه.. بل والهتمام إليه السأتماع عدم يجب وتضخيمه
يواجه أن وعليه ،التضخيم أفكار من فكرة يكمل المحقق يجعل افتراء" وأل ،حاد.. "كذب

أن ".. عليسسهانتسسم مسسن ُنريكسسم الن قتلسسة إرهابيون إسألمي جهاد "انتم ،له المحقق سأخرية
المأسأسساوية ونهايتهم وضاعفهم ،وحقدهم ،جبنهم ومن منهم بالسخرية السخرية هذه يواجه

قتلسسة مصسسطلحات يسسواجه أن تسسسخرون" وعليسسه كمسسا منكسسم نسسسخر فإنسسا منسسا تسخروا "أن
فئسسة لقيتسسم إذا آمنسسوا السسذين أيها (يا يلين، ل بثبات سأنقطعك ،سأنقتلك ،سأفاحين ،مجرمين

فسسي المخسسابرات معسسي ) اسأسستخدمت(أ الخ تفلحسسون) يقسسول لعلكسسم اللسسه واذكسسروا ،فاثبتوا
هسسذا تسسذكرت ،بالتضسسخيم المخسسابرات ضاسسابط بدأ وعندما التضخيم أسألوب التحقيق أقسام

ًا ل فابتسمت السألوب، ،المحقسسق فاسأسستفز اضاحك بدأت ،به المحقق اسأتمر وعندما إرادي
لسسم تفصسسله السسذي الواسأسسع ثوبك على اضاحك له قلت قاتل؟ يا تضحك لماذا بغضب وصرخ
ًا كلمي يفهم قلتسسه، مسسا أقصسسد اضاحك وأنا له قلت تقصد ماذا وسأأل طوره من فخرج جيد

ًا، فاسأتفز أسأسلوب المجاهسسد هسسذا أفشسسل لقسسد ،وتركنسسي الشسسديد بالضسسرب علي وانهال جد
،وضاسسحكه ،ابتسسسامته جسسسدتها وجسسرأة ،ومقاطعسسة ،وسأسسخرية ،وثقسسة ،بثبسسات ،التضسسخيم
جديد.  أسألوب عن له يبحث فخرج أسألوبه، في فشل الذي ،للمحقق ومقاطعته

ًا- أسلوب :     شيء     كل     معرفة     عاشر
المجاهسسد إيهام بقصد ،النفسي والتأثير القوي اليحاء على يقوم ،الخداع أسأاليب أحد وهو
ًا عليسسه السسسيطرة ويحاول ،عنه شيء كل يعرف المحقق أن السأسسلوب هسسذا ويقسسوم نفسسسي

إطسسار فسسي ووضاسسعها ،النظرية ومصطلحاته العمل آليات تشكل عامة ثوابت مجموعة على
اعتراف.  أو خيط طرف إلى للوصول ،ونتائج مقدمات من يتألف عملي تطبيقي

ًا السألوب هذا يطبق الذي المحقق يكون ما عادة ملف ويدرس ،النفس علم في متخصص
ًا والقتصادية والثقافية الجتماعية الناحية من كامل بشكل المعتقل المجاهد إلسسى مسسستند
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كاملسسة خلفيسسة يشكل المعلومات هذه ومجموع السأتخبارات جهاز جمعها التي المعلومات
فسي ويوظفهسسا ،المجاهسد لسدى والضعف القوة نقاط دراسأة في ويبدأ المحقق منها ينطلق

ً المعلومات كانت فلو التحقيق آلية هسسو بينمسسا دراسأته ينه لم المعتقل أن على - تدل- مثل
ليسسس الدراسأسسة ترك سأبب أن على يؤشر فهذا ،وثقافية تعليمية أرضاية ولديه ذكي شخص
ًا ً الماديسسة كالعوامسسل خارجيسسة لسأسسباب إنمسسا ،شخصسسي عامسسل إلسسى راجعسس لنشسسغال أو مثل

يعنسسي فهسسذا ،جيسسد للمجاهسسد المسسادي الوضاسسع أن تسسبين فسسإذا الدراسأة غير آخر بأمر المجاهد
ربسسط لطريقسسة مثسسال مجسسرد وهسسذا عنها منعه الدراسأة من المجاهد لدى أهمية أكبر أشغال

وتحليلها.  المعلومات

ًا يسسسأله أن فبعد ،المجاهد لدى الغزير وعلمه بتفوقه شعور لحداث المحقق يلجأ ما وغالب
المجاهسسد علسى ويطسسرح ،وتساريخي فكسسري بحديث يبدأ ،الخاصة وأحواله وعمره اسأمه عن

عميقسسة معرفسة أو إلمسسام له من إجابات تتطلب أخرى إلى معروفة سأهلة من تتدرج أسأئلة
ً فيسأله ،بالموضاوع ثسسم السأسسلمية، الفسسرق وعسسن السأسسلمي التاريسسخ فسسي أحسسداث عن مثل

ً ويطرح يتوقف أعلسى يكسون أن المقصسسود الحسسوار هذا من والقصد عن.. المعتزلة؟ سأؤال
"الحوار" بصره خلل المحقق ويركز فوقية حالة لخلق هو للمجاهد الفكري المستوى من

أنسه وليسوحي ،والسسسيطرة المباشسر التأثير من حالة ليصنع المجاهد عيني في وبثبات بقوة
ًا المعتقسل نفسس فسي بالمقابل وليغرس ،شيء كل يعرف قوي شخص بالضسعف إحساسأ

المحقسسق يظسسن وعنسسدما ،متواليسسة جلسات عدة في السألوب هذا يتكرر وقد المعرفة وقلة
ًا حقق أنه فسسي يسسدخل أي ،الموضاسسوع صسسلب فسسي يدخل المعتقل على السيطرة من قسط

اعترافات.  أو معلومات انتزاع إلى يهدف الذي التحقيق

ًا المحقق يحاول النضسسالية رسأسالته مسسع تتنسساقض قناعات المعتقل نفس في يغرس أن أيض
إنجسساز تحقيسسق أجسسل مسسن لديه الموجودة القناعات بعض يغسل وأن ،أجلها من اعتقل التي
ًا السسسجن مرحلسسة وبعسسد التحقيسسق بعد أثره يدوم المناضاسسل محيسسط علسسى يسسؤثر إنجسساز ،أيضسس

إن ،والتفسسوق والمعرفسة بالقوة اليحاء بواسأطة أو مباشر بشكل يكرر فقد كله الجتماعي
ًا قوي الصهيوني الكيان الفضسسل ومن ،المعركة لكسب مجال ول ،ضاعفاء العرب وأن ،جد
أن علسسى التأكيسسد ويحسساول الواقسسع المسسر مسسع المصسسالحة إلسسى والركون ،الهزيمة واقع تقبل

شسسخص المسسسلم أو العربسسي بينمسسا ،بعقلسسه يفكسسر وأنسسه العربسسي مسسن أفضل بطبعه اليهودي
العالم.. في اسأتخبارات جهاز أقوى الموسأاد جهاز وأن ،سأليمة غير بطريقة يفكر عاطفي

عسسن المسسور وأدق التفاصسسيل كسسل يعرفون بنفسك؟" وأنهم ترى أل شيء كل نعرف "نحن
العمل.  وطبيعة القيادات

ويسسوجه فجسسأة الحسسديث مجسسرى المحقسسق يقطع معهم.. وقد تتعامل القيادات من وكثير بل
لسسك أقسسول ؟!.. أنسساذكسسي أنسسك رغسسم ،دراسأسستك تركسست لمسساذا المعتقسسل إلسسى مباشسسرة كلمه

أمسسام يعرفهسسا السستي المعلومسسات كسسل بسسسرد ويبسسدأ شسسيء كسسل عنسسك نعسسرف السبب.. نحن
ًا ،المجاهد وان شيء بكل اعترفوا ورفاقه اخوته وأن ،سأنين منذ مخترق التنظيم أن موحي
ًا مكشسوفة بساتت برمتها المسألة اد تمامس أن أريسد أنسا ،"..المهسم المحقسق ويقسول للموسأ

ًا ويفتح ،فجأة ؟!" ويقومل أم علينا تكذب هل فقط أعرف فيهسسا ويقرأ ورقة ويسحب ،ملف
الحركسسي.. اسأسسمه السسذي فلن (..) ونظمسسه حركة في منظم وأنه ،للمجاهد الرباعي السأم
فلن نظمسسك لقسسد ترى أنت ها ويقول مركز بشكل المجاهد في يحدق السري.. ثم ورقمه

تكسسون أن منسسك نريسسد علينسسا يكسسذب أحسسد ل أن لك نثبت أن نريد فقط شيء كل نعرف نحن
ًا فقط وإنهسساء ،بسسسرعة الملسسف إغلق نسسستطيع حتى لمصلحتك اعترافك إن ثم معنا صادق

لسن اعترافسك حالسسة وفسي ،التحقيق وإنهاء أذى، منا ينالك لن اعترافك حالة وفي ،التحقيق
أنكسسرت إن "..لكسسن فقسسط رمزيسسة لفسسترة ربمسسا ،بالسسسجن عليسسك نحكم ولن أذى، منا ينالك

ًا فستتعب ًا وسأتنال ،كثير ًا حكم ً قاسأي ... ". وطويل

كسسل عنسسه يعسسرف أنسسه يسسوهمه أن واسأسستطاع ،بحيلتسسه وخدعه ،المجاهد المحقق اسأتغفل إذا
فلن.. اسأسسمي كالسلسلة.. نظمنسسي تتالى الجابات وتبدأ الفخ في المجاهد فسيقع ،شيء
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اعاتها وأماكنهسا، اللقساءات عسن بعسدها الحسديث السسري.. ويبسدأ كذا.. رقمي الحركي وسأ
وطريقسسة والسأسسلحة والبرامسسج بالمهمات يعترف حضروا.. ثم الذين والشخاصا وتواريخها

تسوفرت وقد إل تنتهي التحقيق جلسة تكاد ل ومكانه.. الخ.. وهكذا ،التدريب ونوعية ،نقلها
ثمينسسة خلفيسسة المحقسسق تعطسسي اعترافسسات مجموعسسة أو كاملسسة العسستراف قصسسة للمحقسسق

ربسسط بواسأسطة آخريسن معتقلين مع لسأتخدامها أو أخرى، جلسات في التحقيق لسأتكمال
مشابهة.  وحالت ظروف على وتركيبها العتراف عناصر

فيلجسسأ ،المعتقسسل أقسسوال فسسي وارتباكسسات ثغسسرات المحقسسق يجسسد قد الجابات سألسلة وعبر
ل ولكنسسه السأسسلوب هسسذا فسسي للضسرب المعتقسل يتعسسرض قسسد أو ،القسسوة باسأستخدام للتهديد
من أو تخويف كمجرد يأتي هنا والضرب السألوب هذا في حقيقي بشكل للتعذيب يتعرض

"أو الكسسذب بين الشرطي الرتباط أسألوب اسأتعمال أي أسألوب، على أسألوب إدخال باب
دى تخلسق الطريقسة وهذه ،الضرب الجوبة" وبين في الثغرات كشف ًا السأسير ل اسأستعداد
ًا ًا أو نفسسسي أعطسسى كلمسسا إرادتسسه تضسسعف بحيسسث للمحقسسق المتحسسدي الموقسسف فسسي ضاسسعف

جديدة.  معلومات لعطاء أكبر بالتالي اسأتعداده وأصبح ،معلومات

السستي للخدعسسة المجاهسسد اسأسستجابة هو المحقق عمل نجاح في السأاس أن تقدم مما يظهر
وبسساء المحقسسق انهسسزم ويقظتسسه المجاهسسد إرادة تغلبسست فسسإذا السأسسلوب هسسذا تمريرها يحاول

بالفشل.  أسألوبه

:     الكهربائي     بالتيار     التعذيب     عشر- أسلوب     الحادي
الكسسافر بسسالغرب المرتبطسسة السسسلطوية النظسسم بكسسثرة تستخدمه الكهربائي بالتيار التعذيب

عسسبر أنسه رغسسم تسسستخدمه السأسرائيلية المخسابرات أن إلسى تشسسير قليلسسة معلومسات وهناك
النسساس مسسن كسسثير بيسسن تنتشر أحاديث وهناك بذلك أسأمع لم السجون في الطويلة تجربتي

النسسان قلسسب فسسي الرعسب لغسرس تحسبيطي منهسا والغسسرض التحقيسسق فسسي الكهربساء عن
عليه.  والطلع المعرفة باب من السألوب لتقنيات هنا وسأنتعرض أكثر ليس المسلم

مشسسابك وضاسسع طريسسق عن السأير، جسم إلى كهربائي تيار بتوصيل يتم بالكهرباء التعذيب
العادة وفي للتغيير قابل فولتاج به كهربائي بجهاز موصولة دقيقة بأسألك مرتبطة صغيرة
،سأالب تيار به - مشبك واليسرى اليمنى الذن من السفلى الطراف في المشابك توضاع
،بالجسسسد عنيفسسة وارتجافسسات ،مؤلمة عضلية تقلصات إلى ذلك ويؤدي موجب تيار به وآخر
ًا الفولتاج زاد وإذا ؤديAPPLICATIONالتطبيق مدة طالت أو ارتفاع إيقسساف إلسسى ذلسسك  ي

أماكن في خفيفة سأطحية حروق إحداث أو الدماغ خليا في عطب حصول أو القلب عمل
الموجات. خروج مناطق وفي الكهربائي التوصيل

:     إلى     بالكهرباء     التعذيب     استعمال     عملية     وتحتاج   
.- ترانس كهربائي محول - جهاز أ

.الجهاز اسأتعمال يعرف - خبير ب
للتغير. قابل وفولتاج كهربائي - تيار ج
.رقيقة معدنية - أسألك د

.- مشابك هس
.- طبيبو
بالتنفيذ. السأتخبارات قيادة من - قرارز

علسسى ويعتمسسد السأسسير، قلسب فسي المسسسبق الرعسب على يعتمد بالكهرباء التعذيب أسألوب
وليس ،منه العترافات لنزع وذلك الكهرباء مع السابقة السأير وتجربة الشرطي الرتباط

تيار فيه المستخدم والتيار ،جسده في وحروق تشويهات وإيجاد السأير، قتل هو المقصود
،مسسستمرة إيحسساء عمليسسة مسسع الجسسسد.. متزامنسسة فسسي ارتجاجات لعمل فقط يكفي ضاعيف
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وجسسسدي نفسي مناخ في السأير لوضاع العمر ونهاية ،والقتل ،والوفاة ،والضعف ،بالموت
للعتراف.  تدفعه سأيء

عنسسدما ،بلسسده إلسسى وعاد سأنتين بيشاور في عاشا إسألمي، أسأير (وهو محمد السأير يقول
الفاسأسسد) "اعتقلسست الغربسسي النظسسام ضاد عنيفة ضاربات توجه فيها السألمية الحركة بدأت

ًا واعتبرت ،العسكري السجن إلى المطار.. ونقلت من ًا صيد إلسسى السسسفر كسسان فسسإذا ثمين
أسأساليب معسسي مارسأسوا التهسسم واخطسر أكسسبر تعتسبر سأسنتين فيها العيش فان ،تهمة بيشاور
حيسساتي ونظسسام برنسسامجي عسسن ومستمرة.. سأسسألوني طويلة وليالي ليام واسأتجوبت كثيرة
ًا مني وطلبوا السنتين طوال هنسساك قضسسيته يوم كل وحتى أسأبوع وكل شهر كل عن تقرير
كلمسسي كسسان الشسسهر وطسسوال شسسهر وكسسل أسأسسبوع، وكل يوم كل حياتي برنامج عن أجبتهم

ًا ًا مترابط ًا وقوي يغطيها أن المجاهد على الزمنية.. التي الفترة في ثغرة يجدوا ولم ومقنع
ً المسؤمن بثقسة لهسسم وبالكهربساء.. قلست بالقتسل ومقنعسة.. هسددوني ،منطقيسسة تغطية كامل

ًا أكسسن يسسستقدمون.. لسسم ول سأسساعة يستأخرون ل أجلهم جاء فإذا الله بيد العمار مسسن قلقسس
ًا كنت ولكني الموت منسسي وطلبسسوا سأسسرير علسسى بالكهربسساء.. وضاسسعوني التعسسذيب مسسن قلقسس

قويسسة نفسسسية بحملسسة اوبسسدءو ،بالسسسرير بإحكسسام وقسسدمّي ،يسسدي الكامل.. قيدوا السأترخاء
مسسا فسساقض اللسسه قسسول فسسذكرت طيف جاءني ،يراوغون كانوا وعندما العتراف إلى لدفعي

ووضاسسعوا أدواتهسسم، جهسسزوا العسستراف السسدنيا.. رفضسست الحياة هذه تقضي قاض.. إنما أنت
جسسسدي ارتسسج خاطفسسة لحظة اليسرى.. وفي بأذني آخر ومشبك ،اليمنى أذني في مشبك

ًا ًا ارتجاج وكسسل أخسسرى مرات ثلثة الكرة توقف.. وأعادوا قد دماغي أن شعرت حتى ،عنيف
ًا قليلة ثواني كانت مرة ولكسسن كالولى التالية المرة للعتراف.. كانت نفسي إيحاء مع جد

كان الذي وبالضعف ،بنفسي فكرت بالفشل السألوب على حكم قد كان النفسي موقفي
أسأسساليب من وأخف - أهون بالكهرباء التعذيب أسألوب أن فاكتشفت الكهرباء من بداخلي
يوجد الذي بالصعق.. هو حياتهم في الكهرباء وارتباط الناس جهل ولكن الخرى، التعذيب

بالكهرباء.  التعذيب أسألوب من الرعب داخلهم في

:    العار     غرف     عشر- أسلوب     الثاني
بالتفصيل نتحدث أن وقبل "العصافير" ، بس يسمى ما هو العار غرف في السأاسأي العنصر

"العصافير"  لظاهرة مفصل تعريف تقديم سأنحاول العار غرف عن

بسسسبب العتقسسال إلسسى يتعرضاسسون الذين الفراد بعض:     الصراصير     (العصافير) أو
إلسى فيتحولسون التحقيسق جهساز أمسام يضعفون وجهادي ونضالي تنظيمي نشاط أو ارتباط
ومخابراتهسسا.. فبعضسسهم الدولسسة ضاسسد يناضالون كانوا أن بعد المخابرات لخدمة طيعة أدوات
يحمسسل وبعضسسهم ،المخابرات مع التعاون إلى بالسجن العالية الحكام من يهرب أن يحاول

كسسانوا أسأاسأسا عملء وهناك ،العتقال ضاغط يتحمل فل والضعف النحراف بذور داخله في
وعنسسدما ،سأسسري يشسسكل النسساس بيسسن ينشطون كانوا أو التنظيمات صفوف في مدسأوسأين

حيسساتهم علسسى حفاظسسا السجون في بإبداعهم المن أجهزة قامت وانكشفوا أمرهم افتضح
ارع المجتمسع فسي بدأوها التي المسيرة وليكملوا والزنسازين السسجون داخسل ولكسن والش

عامسسة "مسسن العامسسة الحيسساة فسسي سأسسواء أخلقيسسة قضسسايا فسسي المخابرات تورطه من وهناك
ضاسسغط كسسأداة التوريط مستمسكات وتستعمل (السأرى) ، من السجون في المدنيين" أو

يكسسون أن أو السجون في المعتقلين ضاد المخابرات بخدمة ويقوم طيعا عميل ليصبح عليه
..  لحد العميل عناصر من لبنان جنوب من

بتقييسسم وتخسسرج ،مسسستفيض بشسسكل هسسؤلء مسسن فسسرد كسسل ملفات بدراسأة المخابرات تقوم
حسسسب مكثفسسة ودروس ،مركسسزة أمنيسسة لسسدورات تخضسسعه ثسسم ،ونفسسسيته وخسسبراته لقدراته

وعسكرية وسأياسأية ودينية فكرية دروسأا الخبراء أيدي (العصفور) على يتلقى اسأتعداداته
هسسذا فسسي هسسو مسسن شخصسسية لتقمسسص يتأهل بحيث ،معين تنظيم وسأياسأة أفكار مع تنسجم
السأسستجواب وأسأسساليب طرق لحدث المنية الدورات (الصرصور) عبر يتأهل كما ،التنظيم

والخداع.  المعلومات وجمع والتشبيط ،والسأتدراج
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؟    العار     غرف     هإي     ما
مجموعسسات اسأسستغلل باتجسساه تتحسسرك الصسسهيونية المخسسابرات أخسسذت السسسبعينات نهاية في

المعتقليسسن المناضاسسلين لسأسستدراج (صراصير) ، إلى تحولوا الذين المتساقطين من صغيرة
البسسدائي الشكل ورغم ينتزعها أن المحقق يستطع لم معلومات على منهم للحصول حديثا

السسذين السأسسرى بعسسض أن حيسسث ،جيدة كانت وثمارها نتائجها أن إل العملية لهذه والبسيط
وتحسست السأتجواب خلل منهم كاملة معلومات على الحصول عن التحقيق أجهزة عجزت
وهسسذا العسسار غسسرف في إضاافية واعترافات بمعلومات أدلوا قد ،المختلفة التعذيب أسأاليب
وأهمية، أولوية وإعطائها الطريقة هذه على التركيز إلى الصهيونية المخابرات دفع النجاح

آخسسر بشسسكل ولكسسن محقسسق بدور (الصراصير) للقيام وتأهيل وأسأاليب، كتقنيات وتطويرها
،عملهسسا فسسي نوعيسسة نقلة المخابرات انتقال في كبرى أهمية العمل في التطوير لهذا وكان
ًا لها وفر مما العسسار غسسرف وأصبحت والمجاهدين المناضالين من كبيرة بأعداد لليقاع مناخ
ًا ًا ركن الفلسطينيين.  السأرى أغلب بها يمر ،التحقيق أركان من أسأاسأي

سأسسوى بشسسيء الخسسرى الزنسسازين عسسن تختلسسف ل السسسجن في زنازين العار) هي (غرف إن
فسسترة يمضسسون محكسسومين مجاهسسدين ول معتقليسسن مناضاسسلين ليسسسوا فهسسم سأسساكنيها بنوعية

وبيسسن والمجاهسسدين المناضاسسلين دور (الصراصسسير) يمثلسسون مسسن مجموعسسات وإنما العتقال
وإن ،بعسسد التحقيسسق فسسترة ينسسه لم الذي الجديد المعتقل زج يتم الساقطين الممثلين هؤلء
إلسسى وانتقسسل والتعسسذيب والسأسستجواب التحقيق مرحلة تجاوز أنه له تهيئ المخابرات كانت

فسسي أو تنظيمسه فسسي أعضساء يكونسوا أن المفسسترض مسسن السسذين السجناء اخوته بين السجن
يمثلون آخر نوع من محققين بين يوضاع الحقيقة في ولكنه أخرى، مقاتلة وطنية تنظيمات

التنظيمات.  أبناء دور
ًا نتعرف ولكي تنقسسل آليسسة علسسى سأسسريعة نظسسرة إلقسساء مسسن بد ل العار غرف واقع على جيد

- القسام إلى التحقيق من السأير

ًا نقله يتم المجاهد اعتقال عند فسسترة تتفسساوت حيسسث (المسسسلخ) ، التحقيسسق قسسسم إلى فور
لسسدى المتسسوفرة المعلومسسات لحجسسم راجع وذلك آخر إلى أسأير (المسلخ) من في المكوث

وفسسي التحقيق مجريات من المجاهد موقف والى ،بها المتهم القضية وخطورة المخابرات
الزنزانة.  في قليلة أيام فترة المجاهد يوضاع قد المرحلة هذه

يتسسم الملسسف وإغلق التحقيسسق عمليسسة اكتمال وبعد جديد من التحقيق قسم إلى بعدها يعود
فرديسسة زنسسازين وهناك القضية ملف لغلق انتظار فترة وهي ،الزنازين إلى المجاهد إنزال

المجموعسسة أبنسساء توزيع يتم ما وعادة أشخاصا خمسة إلى لشخصين تتسع جماعية وأخرى
نتائسسج المجاهسسد وينتظسسر البعسسض بعضسسهم عسسن فصسسلهم بغسسرض زنسسازين عسسدة على الواحدة

المرحلسسة هسسذه وفسسي السسسجن وبالتسسالي قضسسية وإما إداري توقيف أو إفراج التحقيق.. فإما
ًا المخابرات النتظار) ترتب (مرحلة ًا) لتشسسريك (أو فرص أو بعصسسفور الزنسسازين بعسسض فخسس

وقبل التحقيق اسأتكمال بحجة أخرى سأجون إلى المجاهد نقل يتم أخرى حالت وفي أكثر
وعنسسد لتشريكها فرصة الغرف هذه وفي اثنين أو يوم لمدة انتظار غرف في يوضاع ترحيله

ًا وهنا ،جماعية أو فردية زنازين في المجاهد يوضاع الجديد السجن إلى النتقال فرصة أيض
للتشريك.  أخرى

التوقيسسف قاضاسسي يقابسسل حيسسث الدارة إلسسى الزنزانة من المجاهد ينقل التحقيق اكتمال مع
ًا كان إن يسأله الذي ًا ويمدد له الموجهة بالتهم مقر ليقابسسل السأسسير ينقسسل توقيفه.. وأحيان

الحمر.  الصليب مندوب

القسام:     إلى     النتقال
اكتمسسل السسذين السأسسرى ينقسسل ،للنيابسسة وتقسسديمها القضسسية ملف وإقفال التحقيق انتهاء بعد

كل ويتكون المحاكمة انتظار في المنيين، أقسام وهي السجن أقسام إلى معهم التحقيق
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(غسسرف إلسسى المجاهسسد فينقل للمصائد أخرى فرصة الغرف هذه وفي غرف عدة من قسم
ً المنيين.  أقسام من العار) بدل

فلكسل تنظيميسة أطسر فسي أنفسسهم وينظمون المنيين أقسام في التنظيمات أفراد يتجمع
فصيل ولكل ،وخلياه والسياسأية والعلمية والمنية المركزية لجنته سأجن كل في تنظيم
ال غرفسة ولكل ،ممثل حيساة لتنظيسم لوائسح وهنساك الجميسع مسن عليسه متفسق مسوجه اعتق

،الجسسدد القسسادمين تسسستقبل لجنسسة وهسسي " ،التخييسسر ب- "لجنسسة يسمى ما وهناك المعتقلين
لهسسم وليسسس اعتقلسسوا والذين ،التنظيمي إطاره في اللتزام جديد معتقل كل أمامها ويختار
نفسسذوها عامسسة وطنيسسة نشسساطات خلفية على اعتقالهم كان وإنما ،محدد تنظيم في عضوية
المتعسسارف فمسسن المعتقل في الموجودة التنظيمات بإحدى اللتزام يخيرون ،فردي بشكل

السأسسير السستزام وبعسسد مستقلة حالت بوجود يسمح ل أن السجون في التنظيمات بين عليه
ًا ويقدم ،التنظيم ولوائح بأنظمة يتقيد فانه المعين بالتنظيم ً تقرير الستي القضسية عن كامل

السجن. حياة في بذلك وينخرط التنظيم في المنية اللجنة إلى أجلها من اعتقل

التنظيمسات وعمسل تركيبسة وفسي التنقسل في اللية هذه تستغل الصهيونية المخابرات إن 
مسسستخدمة متقنسسة مسسسرحية عمليسسة فسسي الفصسسائل وتركيبسسة اللسستزام عملية بتمثيل فتقوم

انتمسسائه وكشسسف المجاهسسد خسسداع (العصسسافير) قاصسسدة المحسسترفين الممثليسسن مسسن عناصسسر
ًا يقدم أن المجاهد (الصراصير) من ويطلب ،ونشاطاته وارتباطاته ًا تقرير للعصفور مكتوب

بعد سأهلة اعترافات على المخابرات تحصل وبذلك المنية اللجنة مسؤول دور يمثل الذي
معلومات.  على الحصول عن والتحقيق السأتجواب عملية في مباشرة عجزت أن

السير:     سيكولوجية
ًا أو أسأابيع الزنازين في أو التحقيق جو في السأير يمكث فسسترة تكسسون الفترة وهذه شهور
بنيتسسه فسسي ضاسسعف نقسساط المسسدة هسسذه في يكتشف وقد وأعصابه نفسيته على شديد ضاغط

يتعرضاسسون قد واخوته رفاقه بعض وأن -، نفسه مع يجريها التي المراجعة - عبر التنظيمية
ففسسي والتعسسذيب للتحقيق ثانية فيطلب ،التحقيق في أنكرها بمعلومات فيعترفوا للعتقال

جنسسدي ويظهسسر ،وتغلسسق وتفتسسح البواب تصفق حضورهم ومع ،المحققون يحضر صباح كل
الجسسو يكسسون نفسسسها الزنزانسسة وفسسي ،للتحقيسسق المطلوبين وينادي الباب خلف من وسأجان
ًا المطلسسوب سأسسيكون أنسسه السأسسير يشسسعر لحظسسة كل في والخوف والحذر بالترقب مشحون

يخسسرج السستي باللحظسسة يرتبسسط الزمسسة هذه من والخروج العصاب على يضغط القلق وهذا
القسام وفي النفسي التوتر حالة من للفلت السأير فرصة إنها القسام إلى السأير منها

المناضالون.  المجاهدون ورفاقه أخواته وهم الخرين السأرى مع يلتقي أن السأير يتوقع

أمسسام السسدفاع طسسور مسسن تنتقل وطاقاته قدراته تجعل للسأير السيكولوجية الميزة هذه إن
لمجابهسسة الشسسعوري والتحفز النفسي السأتعداد طور ومن التحقيق من المتوقعة الخطار
،المناضاسسلين وأصسسدقائه اخوته بين والسأتقرار بالمان الشعور طور إلى وألعيبه، المحقق

ًا يصسبح عنسدما وخاصسة الجديسد واقعسه مسع والنسجام التكيف على العمل وإلى عسن بعيسد
الخرى.  وأسأاليبه وتعذيبه وصراخه المحقق غضب

ً المعتقلون فيستقبله السأير حياة في جديد يوم يشرق المنية القسام في ًا اسأتقبال حسسار
ويظهرون المعاملة في والدفء ،الوجوه على والبسمة التحقيق معركة في منتصر كبطل

اخسسوته الن الغرفسسة فسسي هسسم مسسن جميسسع إن جديسسدة ملبسسس لسسه ويسسوفرون ،عليسسه حرصهم
السستي الصسسعبة اليسسام ليعسسوض ،يريسسده مسسا وتسسوفير ،يحتاجه ما ولتقديم لخدمته المستعدون

عاشها.

،الطمأنينة إلى القلق من ،نقيضها إلى حالة من السأير فيه ينتقل الذي النفسي الجو هذا 
لطلبسساتهم للنقيسساد ويسسدفعه السأسسرى، مع السريع للتكيف يدفعه ،الراحة إلى التعذيب ومن

للمخسسابرات تسسسهل الحالسسة وهسسذه الجديسسد العتقسسالي بسسالواقع اللسستزام والسسى وأنظمتهسسم،
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ًا فتصسسطنع السسسيكولوجية السأسستعدادات هسسذه اسأسستغلل ًا واقعسس مواصسسفات بنفسسس اعتقاليسس
ً من عناصرها ولكن المنية القسام المناضالين.  من (الصراصير) بدل

العصافير؟     يتواجد     أين
ذوي المعتقليسسن مئسسات يضسسم سأسسجن وهو عسقلن سأجن في العار غرف أسألوب تنفيذ بدأ

الضسسفة منسساطق كافسسة علسسى وقراهسسم مسسدنهم حسسسب المعتقلسسون ويتسسوزع ،العالية الحكام
ورام والخليسسل نسسابلس سأسسجون في الفكرة هذه تنفيذ في العدو بدأ ثم غزة وقطاع الغربية

ثلث مسسن - مثلً- مؤلفة جنين سأجن في العار غرف كانت وقد وعكا والناصرة وجنين الله
ًا وتشكل ،غرف ً قسم مسسن خسسارج والمعتقسسل ،السجن من اليسرى الناحية في وتقع ،كامل

،يتغيسسرون فيهسسا (والعصسسافير) السسذين  الحاجسسة حسسسب تتغيسسر المواقسسع هسسذه أن إل الزنازين
أو الزنسسازين أقسسسام فسسي كسسانت سأواء العصافير غرف وتتميز ،الوهمية أسأماءهم ويغيرون

(المعتقسل) علسى عسن ومنعزلسة مفصسولة بأنهسا المعتقليسن أقسسام أو النتظسار غسرف في
ثلثسسة إلسسى وتنقسسسم المنيين، المعتقلين أقسام بالمعتقل ونقصد والخارج الداخل مستوى
أقسام: 

.واحد عصفور فيه يكون والذي الفردي - الشرك أ
سأسبعة إلسى خمسسة مسن فيهسا واحسدة غرفسة مسن ويتكسون ،البسسيط - الشسرك ب

.عصافير
.غرف عدة من مؤلف قسم من ويتكون الجماعي - الشرك ج

:    للعصافير     العامة     الخصائص
وجسسوههم علسسى بوشسسم موشسسومون أشسسخاصا أنهسسم العصسسافير عسسن السسسابقة الفكرة كانت

ًا ،حقيقتهم اكتشفوا الذين المناضالين من لها تعرضاوا كعلمة الوشسسم هسسذا يكسسون مسسا وغالب
ًا - بسسسبب طويلسسة كخطوط الوجه على ظاهرة تبقى علمة وهي حلقة بسكين لضربة أثر

يحسساول الحالة هذه وفي الجلدي الغشاء تمزق بسبب الجلد في والغائرة الظاهرة الندوب
(الوشم) . من قدر أكبر تغطي اللحى بترك الفارقة العلمة هذه (العصفور) إخفاء

الفكسسري المسسستوى علسسى التنظيسسم أو الحركسسة ابسسن شخصسسية (العصسسفور) تقمسسص يجيسسد
القصسسص سأسسرد يجيسسد الكريم القرآن ويحفظ العبادات ويؤدي التدين يظهر فقد والسلوكي

إتقسسانه وفسسي السسسلوكيات هسسذه في (العصفور) يبالغ ولكن جيد بشكل متعددة مجالت في
المفقسسودة المسسستلزمات من الكثير وتوفير ومظهره ملبسه في يتميز كما ،القصص لسرد

ًا فيه للشك جيد مدخل وهذا السجن في التمثيلي أدائه في (العصفور) يخضع فإن وعموم
عسسن ،ملفسسه فسسي السأير عن المتوفرة بالمعلومات المخابرات المحقق. وتزوده لتوجيهات

ولكسسي بالمجاهد (العصفور) لليقاع يستخدمها معلومات وهي ،ونشاطاته وأصدقائه حياته
أفكسسار يدرس وقد الليل ويقوم شديد بخشوع الصلة العصفور يؤدي قد السأير من يتقرب

ًا يلقي أو فيها ويناقش المحدد التنظيم إلسسى وإضاسسافة السأير على فكرية وتوجيهات دروسأ
ويقسسوم الغرفسسة فسسي والعملء المشسسبوهين دور بتمثيسسل أكثر أو عصفور يقوم التمثيلية هذه

فسي تسدخل الحركسات وهسسذه ،حيسالهم والنبسذ الحتقسار موقف بتمثيل (العصافير) الخرون
الفخ.  في السأير. ويقع على الحيلة لتنطلي الجيدة المعدة المسرحية وإتقان ضابط

:     العصافير     أساليب

:     الثقة     كسب      - أسلوب1
الحسسرصا وإظهسار لسسه، والملبسسس الخسسدمات وتقديم ،الحقيقية بالخوة المجاهد إشعار وهو

.والتحمل الصمود على وتشجيعه ،به الزائد والهتمام ،تجاهه والعطف

:      التشكيك      - أسلوب2
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،عنسسه معلومسسات اسأسستيفاء عدم بسبب أوقفت التنظيمية الجلسات أن المجاهد إشعار وهو
تزرعسسه أن تريسسد المخسسابرات إن يشكون وأنهم ،له مرتاحين غير وأنهم ،فيه يشكون وأنهم

لها. ويقدمها المعلومات بعض ليعرف بينهم كغرسأة

:      الشرك      - أسلوب3
حسستى ،التحقيسسق وفسسي الزنزانسسة في أكثر أو أسأبوع فترة السأير (العصفور) مع يوضاع حيث
هسسذا يسسسارع (العصسسافير) الخريسسن أمسسام وهنسساك للقسسسام إخراجهمسسا يتسسم وبعسسدها ،به يثق

وقسسع فسسإذا ،التنظيسسم مسؤولي أدوار يمثلون الذين العصافير إلى تقرير كتابة إلى العصفور
ًا وقدم العصفور قلد المصيدة في المجاهد (العصافير).  إلى بدوره تقرير

:    الستدراج      - أسلوب4
ً فيشسسكو والنضسسالي الجهسسادي العمسسل علسسى الحريص الغيور (العصفور) دور يمثل مسسن مثل

التنظيمسسي التجسساه مسسدح في ويبدأ ،والشرفاء المخلصين الفراد نقص ومن ،العامة الحالة
ًا السأير يكون الذي ًا أو إليه قريب التنظيسسم هسسذا صسسفات عسسن الحديث في ويطنب ،له منتمي

نوعيسسة، عملياتهم وان ،الناس افضل وأنهم ،ومنتشرون ،سأريون أفراده أن وكيف ،الجيدة
ًا يكون أن يتمنى كان وأنه ،بهم وتثق ،تحبهم الجماهير وأن ولكسسن ،التنظيسسم ذلك في عضو

السسسجن مسسن يخسسرج وعندما آخر لتنظيم ينتمي جعله الشباب واندفاع ،للنضال السأتعجال
ًا ينسجها التي الشبكة يرمي ثم التنظيم ذلك إلى الفرصة له سأنحت لو فسينضم مسسع جيسسد

ً فيقول ،التحقيق رجال هديسسة أقسسدمه أن أتمنسسى وأنا ،ما مكان في مخبأ سألح - لدي - مثل
ًا التنظيم كان فإذا ،التنظيم إلى ًا فسسسأكون السسسلح مسسن للسأتفادة مستعد ًا مسسسرور ،جسسد

المحبوب التنظيم هذا خدمة في سأاهمت أنني وأشعر الوطني وواجبي ضاميري وسأأرضاي
ً مخبأ سألح هناك يكون وقد يسرب فإنه ،الفخ في المجاهد وقع فإذا المكان ذلك في فعل

يكلسسف التنظيسسم فسسي جديسسد عنصسسر علسسى المن رجال يقبض وبذلك المعلومة هذه للتنظيم
القصسسة علسسى بنسساء (العصسسفور) ويعطيسسه بهسسذا السأسسير المجاهسسد يثسسق قد أو السلح بإحضار

المخابرات.  جهاز تفيد بمعلومات للسأتدراج، المنصوبة

:      التثبيط      - أسلوب5
فيتحسسدث المثبطسسة والقصسسص ،المحبطة المواعظ إلقاء إلى العصفور يلجأ الحالة هذه في
أبطسسال أنهسسم عنهسسم يقسسال أو يقولون الذين ادعاءات كذب وعن ،الصمود من جدوى ل عن

وأن يعسسترف الكسسل وأن ،لهسسا أسأسساس ل الحكايسسات هسسذه أن ويؤكسسد ،المحقسسق أمسسام صمدوا
عنسسه يتحسسدث السسذي ففلن لخر أو لغرض مصنوعة وشخصيات مفبركة حالت هم البطال
ًا هو (العصفور) إنه ويضيف شيء بكل اعترف قد الناس ذلسسك لعترافسسات ضاسسحية شخصسسي
للفلت مضمونة وسأيلة هو القليلة المعلومات ببعض العتراف أن ويؤكد المزعوم البطل

لمدة التعذيب فترة طالت ولو يعترف حتى السأير يتركون ل المحققين وأن ،التعذيب من
.الصمود من السأير تمكن مهما بالعتراف تكون أن لبد التعذيب نهاية وأن طويلة

:     والمحقق     التحقيق     تضخيم      - أسلوب6
ًا يتحدث ،حبائله في وقعوا الجميع وأن الحاد وذكائه ،المحقق قدرات عن (العصفور) كثير

ُد منه يفلت ولم أمامه واعترفوا ًا أح السأسسير يهسسزم بحيسسث ،التعسسذيب أسأسساليب ويضخم ،أبد
ًا بهسسا يقصسسد وقصسسص مختلفسسة أسأسساليب عسسادة وهسسي التعسسذيب أسأسساليب مسسن ويرعبسسه نفسي

.لها حقيقة ول التخويف

:      التهام      - أسلوب7
معسسه ويحققسسون ،المخسسابرات مسسع بالعمالسسة السأسسير (العصسسافير) باتهسسام من مجموعة تقوم

ملبسسسه فيخلعسسون ،التحقيسسق مسسنً اجسسو ويصسسطنعون ،المخسسابرات مسسع بتعسساونه للعسستراف
ً ليس أنه وليثبت (الفخ)، في المجاهد وقع فإذا ويكممونه ويربطونه ويضربونه يلجسسأ عميل
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ومجاهسسد مناضاسسل انسسه إثبسسات ويحسساول ،العكس تؤكد التي والعترافات المعلومات كل إلى
.مشرف نضالي تاريخ وله

:      والتهديد     الضرب      - أسلوب8
تعسساون عسسدم مسسن التحقيسسق جهسساز يخشسسى قسسد (العصافير) أو حقيقة في المجاهد يشك قد

،مكشسسوف بسسدور معسسه ويقومسسون يضسسربونه حيسسث خبيثسسة لعبة إلى فيلجأون معهم المجاهد
منهسسم وينقسسذه السسسجان يحضسسر الحالسسة هذه وفي (عصافير) ، أنهم بتصرفاتهم له مؤكدين

قسسد نفسه فيجد (العصافير)، من أفلت أنه ويحس ،المجاهد يرتاح أخرى، غرفة إلى وينقله
ً اخوته إلى الن وانتقل جديدة عصافير غرفة في وقع ًا الغرفسسة هسسذه نزلء ولكن فعل أيضسس
(العصافير).  من هم

:      السجان     تحدي      - أسلوب9
للضسسرب ويتعرض ويشتمه فيتحداه ،السجان أمام كبطل يظهر (العصفور) أن يتعمد حيث

.رجولي موقف وصاحب كبطل به السأير ثقة يكسب ولكنه ذلك بسبب والشتم
 

(العصفور) :     على     - التمويه10
والقسام. والبسيطة الفردية الغرف بين وتنقله أخرى، إلى عار غرفة من بنقله

.     المحروقة     وغير     المحروقة     العار     غرف      - أسلوب11

.    المجاهإد     قضية     وتبسيط     العصفور     قضية     تضخيم      - أسلوب12

  أكصصبر     لتوفير     بالنوم     له     السماح     وعدم     المجاهإد     إرهإاق     - أسلوب13
باستدراجه.     للعصفور     فرصة

:     التحذير      - أسلوب14
عصسسافير"، لغرفسسة ذاهسسب أنسست - "انتبه صغيرة نافذة عبر المجاهد (عصفور) بتحذير يقوم

.العصفور هذا غرفة تستقبله اسأتقباله الغرف جميع ترفض وعندما

:     المساعدة      - أسلوب15
ِئن  َطْم إلى رسأالة بإرسأال لخدمته مستعد انه المعتقل المجاهد الحالة هذه في العصفور ُي

ورقة ويريه ،المسؤول اسأم له ويذكر ،القيادة مع اتصال على وأنه ،السجن خارج التنظيم
ًا .السجانين عن وإخفاءها ما بطريقة السجن إلى تهريبها زعمه حسب اسأتطاع وقلم

:      التقمص      - أسلوب16
السسسجن في التنظيم ممثل أن المجاهد ويبلغ ،المعتقل قادة دور (العصفور) بتقمص يقوم

ًا سأيزوره ونضاله. تجربته يثمن وأنه ،غد

:     التعارف      - أسلوب17
عصسسفور كسسل فيقسسدم التعسسارف حفلة تبدأ ثم اسأتقبال أحسن (العصافير) المجاهد يستقبل

ًا نفسه علسسى السسدور يسسأتي ثسسم محكسسوميته ومسسدة التنظيمية والمرتبة والعضوية السأم ذاكر
.المحقق أمام أنكرها قد كان ثمينة معلومات لهم قدم الحيلة عليه انطلت فإذا ،المجاهد

المغلوط.     والجواب     السؤال     عبر     الستدراج      - أسلوب18
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:     للمجاهإد     العتقالي     الواقع     شرح      - أسلوب19
. اعتقاله قصة فيه يشرح تقرير كتابة المجاهد الغرفة) من (موجه يطلب حيث

  مع     ليجلس     الغرفة     خارج     من     مركزي     مسؤول     حضور      - أسلوب20
:     المجاهإد

المجاهسسد مسسع ويجلسسس السسسجن فسسي للحركسسة مركسسزي مسسسؤول وكسسأنه عصفور يأتي حيث
وفسسي الخسسارج فسسي الوضاسسع وعسسن نشسساطه عسسن كامسسل تقريسسر وكتابة معلومات منه ويطلب
.التنظيم

:      المختومة     الرسالة      - أسلوب21
مسسن مبعوثسسة رسأسسالة أنهسسا على له يقدمها ،للمجاهد خاصة رسأالة (العصفور) بتهريب يقوم
عليها. يرد أن وينتظر السجن في التنظيم قيادة

:     والعدام     بالتشفير     التهديد      - أسلوب22
م وإذا التحقيسق أجهسزة مسع عميل (شريف) وغير أنه المجاهد يثبت لم إذا ًا يقسدم ل تقريسر

ًا يلجأون ل العصافير ولكن التنظيمي ونشاطه وضاعه فيه يشرح تهديسسدهم تنفيذ إلى مطلق
فقط. التخويف اجل من السألوب هذا يستعملون أنهم

الشسسعبي النضال جبهة ممثل أكون بأن بالخارج موجود وأنا (زياد) :  كلفت المناضال يقول
ًا إعسسدادي وتسسم الغربيسسة الضفة في ،المحتلسسة للرض عسسدت عنسسدما ،المهمسسة لهسسذه سأياسأسسي

توجسسد لسسم ولكسسن ،منظسسم بسسأني المخسسابرات عند شكوك هناك وكانت معي وحقق ،اعتقلت
سأسسجن إلسسى انتقلسست وبالفعسسل ،جديسسد سأجن إلى بترحيلي هددوني لدانتي، دلئل أي لديهم
عشسسرين مسسن أكسسثر بهسسا للمعتقلين غرفة في وضاعوني تعذيب ول ،زنازين به يوجد ل ،جديد

ًا ً اسأتقبلت ،سأجين ًا اسأتقبال ،انتمسساء لسي ليس قلت ،وتهمتي ،انتمائي عن سُأئلت منهم حار
كنسست ولكن ،معهم انسجم وان ،حياتهم في انخرط أن حاولت لوحدي .. وتركونيتهمة ول

ًا نفسسسي وجسسدت عيسسونهم فسسي والريبة الشك نظرات أشاهد ،وهمسسسات أعيسسن بيسسن وحيسسد
.نفسي في أشك أصبحت حتى والخيانة ،بالشك تطاردني

ًا وتهامسسوا ،صسسغيرة حلقسسة فسي جلسوا الليالي ىإحد وفي  .. أنساالموضاسوع وكسان ،كسسثير
ًا اكتسسب أن منسسي وطلبوا الزاوية في وأجلسوني أخذوني النور أطفئ وعندما ً تقريسسر كسسامل

ً لسسست أنا وقلت بكيت بها كلفت التي والمهام ،بالمخابرات ارتباطي عن إذن قسسالوا عميل
وبسدأوا ،بحبسسل وقيسدوني ،فمي وكمموا ملبسي خلعوا ،مدسأوس عميل أنت العكس اثبت

مسسن أنا لهم قلت ،التعذيب من طويلة ليلة العتراف.. وبعد مني وطلبوا ،وشتمي بتعذيبي
التنظيسسم مسسسؤول أكسسون بان الخارج في القيادة من وكلفت ،الشعبي النضال جبهة تنظيم

طلبوا المعلومات من يتأكدوا ولكي ،السبب وحملوني ،معي فعلوه لما تأسأفوا الضفة في
.التحقيق ضاابط أمام العتراف ورقة وجدت الثاني اليوم وفي اعترافي كتابة مني

ً أكسون السوزير) بسان (خليسل جهساد أبو من (جمال) :  كلفت المناضال ويقول عسن مسسؤول
بأعسسداد وبسسدأت ،للحركسسة اخسسوة بتجنيسسد بسسدأت للقطسساع ُعسسدت وعنسسدما ،حانون بيت منطقة

تم غزة سأجن في اعترف لم وعندما ،اعتقالنا تم .. حيثعسكرية عمليات لتنفيذ السألحة
،جديسسدة ملبسسس أعطسسوني البطسسال، اسأسستقبال اسأسستقبلت .. هناكجديد سأجن إلى ترحيلي
فسسي أقيمسست ،المعتقل من خرجت قد باني شعرت .. حتىجديدة ومنشفة ،جديدة وأغطية

.. حركسسةاسأسسمي وذكسسرت ،وحكمسسه ،وتنظيمه اسأمه يذكر كان واحد كل تعارف حفلة الليل
أنفسسسهم وعرفسسوا السسسجون في الحركة قيادة مع الجلوس مني طلبوا ،التعارف .. بعدفتح

جهسساد) وطلبسسوا (أبسسو ومسسع الداخل في بالحركة اتصال على وأنهم ،الحركة قيادة من بأنهم
ًا مني ً تقرير وتسسأمين السأسسلحة، وضاسسع وترتيسسب يعتقلسسوا لسسم السسذين الخوة لنقاذ ،مستعجل
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ًا المعتقليسن لسأر المادي الوضاع ً وتقريسر أول الملزم أنسا .. كتبستمعنسا حسدث عمسا كسامل
الميكروفون في اسأمي سأمعت الثاني اليوم .. فيبالتفصيل شيء كل وكتبت .. الخجمال
ي .. فقالالمحقق وجدت الطريق وفي ً ل لسه وقلست ،.. ُصسعقتجمسال أول بسالملزم أهل

ًافسسدائي هو من كل لقتل عوزي رشاشا إعطني ،عملء خونسسة هسسؤلء أن عرفسست .. وأخيسسر
متساقطون.

كسسل رغسسم التحقيسسق فسسي صسسمدوا السسذين البطسسال مسسن حسين): وهو (أبو المجاهد ويقول 
وأخسسذتنا ،وملبسسسي أمانسساتي، سأسسلموني لبنسسان إلى بالبعاد هددوني ،عليه التي العترافات

،جبليسسة منسساطق فسسي وهنسساك والشسسمال ،وصسسفد أبيسسب، فتل ،المجدل إلى عسكرية سأيارة
آخسسر .. وعنسدحسسداد سأسعد منسساطق إلسى أخسسذني السذي الحمر الصليب من وفد إلى سُألمت
منطقسسة فسسي الن فسسأنت لوحسسدك تسسسير أن بإمكانسسك هنسسا من لي .. قالواحداد لسعد نقطة

ويتكلمسون الكمسائن مسن يخرجون بمقاتلين فإذا  كيلومتر2 من يقرب ما .. سأرتجماعتك
،عسسكري موقسع إلسى .. أخسذونيُمرحسل فسدائي أنسي لهسم قلست لبنانيسة فلسطينية بلهجة

تحلق ،الثورة ديمومة فتح ،النصر حتى ثورة وشعارات ،جهاد وأبو عمار أبو صور وشاهدت
ً وتسامرنا ،المقاتلون حولي في القيادة المعسكر قائد لي .. قالحر أنني .. شعرتطويل
ًً اتقريسسر فسساكتب وصسسولك سأيتأخر الطريق في اشتباكات تنتظرك.. وبسبب بيروت عسساجل
ًا كتبسست القيسسادة لطلع ً تقريسسر بنسسا تحركسست الليسسل .. وفسسيالمعسسسكر قائسسد وأخسسذه مفصسسل

وجسسدت سأاعة وبعد إسأرائيلي كمين في وقعنا الطريق في حيث ،بيروت باتجاه السيارات
منسسه خطفسست بطسسل يسسا (وقعسست المحقق لي .. قالالتقرير ومعهم ،المحققين أمام نفسي
ًا علّي .. هجموابهستريا ومزقته التقرير تركيبسسه وأعسسادوا ،الممزق التقرير .. وجمعواجميع

شسسيء كسسل انتهسساء بعسسد حولي المخابرات ضاباط جميع ..) واجتمعزجاج لوح تحت ووضاعوه
.. فاحسسذروامصسسيدة رحلسسة كسسانت الرحلسسة بسسأن وتيقنسست ،الطويسسل الرحلسسة شسسريط تسسذكرت
..المصائد

سأسيجدهم السذين الشسخاصا بسسأن .. وليعلسمالمصائد أسألوب يحذر أن اليوم المجاهد فعلى
ًا ًا ليسسسوا المصائد هذه في غد كسسل (يحسسسبون ُتخسسدع ول بأحسسد تثسسق فل مجاهسسدين ول ثسسوار

يؤفكون). أنى الله قاتلهم فاحذرهم العدو هم ،عليهم صيحة

:     والصديق     العدو     عشر- أسلوب     الثالث
ًا تحاصر عندما عنسسدها ،الخلصا منافسسذ كسسل وجهسسه في وتغلق ،الخناق عليه وتضيق ،شخص
ًا المل يفقد ًا يبدي أن الممكن غير من وسأيكون ،تمام ًا أكسسثر وسأسسيكون ،معسسك تجاوب عنسساد
ًا بعدها له فتحت فإذا ًا باب ًا أو صغير هسسذا إلسسى وعقلسسه حواسأسسه بجميسسع فسيفر للنجاة، منفذ

المتاح. المل باب فيه ويرى المنفذ

ًا التحقيسسق أسأسساليب أشد من وهو ،والصديق العدو أسألوب يقوم السأاس هذا على ،خسسداع
ليعترف. المجاهد اسأتدراج ومحاولة ،مصيدة سأوى ليس هنا المل لن

السسسفاح دور الول يمثسسل التحقيسسق رجسسال مسسن اثنيسسن علسسى السألوب هذا في الدوار توزع
الرقيسسق الطيسسب الشسسخص دور الثسساني ويمثل وتعذيبه المعتقل بضرب يتلذذ الذي القاسأي

.بالغة إنسانية نزعة فيه الذي

مسسع التحقيسسق رجسسال يمارسأسسها ،والتهديسسد والغسسراء القنسساع مسسن جولسسة بعسسد المسرحية تبدأ
،(الشسسرير) فجسسأة المحقسسق يسسدخل ،معلومسسات أي انتزاع في التحقيق فشل فإذا ،المعتقل
ًا ًا التحقيق غرفة إلى دخل أنه متظاهر ويسسسأل شسسكل بأي اعتراف انتزاع أجل من خصيص

المحقسسق يجيسسب وهنسسا اعسسترف؟ هسسل (الطيسسب) بقسسسوة دور يمثسسل السسذي المحققيسسن أحسسد
ًا انتسسم بسسسببكم هسسذا بغضسسب الشسسرير فيسسرد (الشسسرير) ل أمسسام والضسسعف بالخوف متظاهر
المحقسق يخسرج الشسرير صسراخ وأمسام هنسا مسن اخرج وقتنا تضيعون أنتم عليهم تشفقون

ًا أبسسواب المعتقل أمام وتغلق للشرير الجو يخلو هنا والضعف بالنكسار (الطيب) متظاهر
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ًا(الشسرير عليه فينهال التعذيب من النجاة ًا ) ضاسرب ًا وحشسي مسن المعتقسل ويصسرخ متعمسد
ًا الطيسسب المحقسسق ويسسدخل ،بقسسوة البسساب يفتسسح ،اللحظسسة هسسذه وفسسي اللسسم شسدة متظسساهر

ً بالنفعال (الشرير) ويبقى يخرج ثم يديه بين من المعتقل وتخليص الشرير تهدئة ومحاول
،كرسأسسي علسسى ويجلسسسه الرض، عسسن فيرفعسسه للمعتقسسل المسسساعدة يقسسدم (الطيب) الذي

عليسسه ويعسسرض ،السسدماء مسسن وجهسسه بهسسا يمسسسح مبللسسة منشفة ويحضر ،ماء كأس له ويقدم
ًا ًا ،معسسه الودي بالحديث يبدأ ثم عليه بالشفاق ويتظاهر الشاي أو القهوة من فنجان ناصسسح
.نفسسسك (ارحسسم للمعتقسسل فيقسسول الخيسسرة الجولة يلعب أنه بارع مسرحي تمثيل في إياه،

ًا تركك أو لقتلك المجرم هذا يدي من أخلصك لم . لوالعذاب هذا يكفيك . الفضسسلمشسسوه
،المطلوبة المعلومات اعطني تجنيدك تم ومتى أنت؟ تنظيم أي في لي قل تعترف أن لك

(الطيسسب) المحقق حاول النكار، على المعتقل أصر ذلك). فإذا بعد عذاب لك يحصل ولن
ً الجميل ورد بالعرفان الشعور نفسه في يستثير أن أنسست ؟المعسسروف جسسزاء هذا (هل قائل

،اللعبسسة هسسذه فسسي أنقسسذتك) ويسسستمر وأنسسا السسوحش ذلسسك أمسسام محسسرج لموقسسف تعرضاسسني
ًا علسسى المعتقسسل إصسسرار وأمسسام (الشرير)، عودة من والتخويف النفسي الضغط مستخدم

ًا برأسأه الشرير يطل ،بعنف الباب ينفتح النكار تنتظسسر؟)هنسسا مسساذا ،بعد يعترف (ألم صارخ
دقسسائق) وينغلسسق خمسسس مهلسسة اعطنا فقط يعترف . إنهيعترف (إنه الطيب المحقق يدخل
والشفقة.. فسسإذا الحرصا وإظهار ،الضغوطات من جديدة (الطيب) جولة ويبدأ بقوة الباب

قنسساع وجهسسه عن وينزع ،حقيقته على الطيب يظهر واعترف ،المناضال على الحيلة انطلت
(الشرير).  وبين بينه فرق ول المحققين أحد هو فإذا التمثيل في دوره وينتهي ،الوداعة

ًا السأسسلوب هسسذا يعسسي أن المعتقسسل وعلسى ماكر فخ هو الصديق العدو أسألوب إن وان جيسد
هسسو الطيسسب دور يمثسسل السسذي ذلسسك وأن بل والطيب الشرير المحقق بين فرق ل أنه يدرك
.خطورة أشد

:     الكرسي     عشر-: أسلوب     الرابع
ًا أسأسساليبها، تطسسوير إلسسى الصهيونية المخابرات تسعى المجاهد من المعلومات لنتزاع سأعي

النتائسسج غنيسسة المفعسسول سأسسريعة آثارهسسا وتكسسون والوقت الجهد توفر حديثة أسأاليب وابتكار
لفسسترة سأسساعة24 طسسوال المسسستمر الوقسسوف أسألوب طويلة لسنين اسأتخدمت فلقد لذلك
إلسسى ويحتسساج ،ومسسؤلم قسساٍس وقسسع لسسه السأسسلوب هسسذا أن أسأسسابيع.. ورغسسم عدة أو أيام عدة

هسسذا طسورت الصسسهيونية المخسسابرات أن إل ،صسلب وإيمسسان فولذيسسة وإرادة ،فائقة شجاعة
،التحقيسسق فسسترة طسسوال المجاهسسد عليه يجلس ،عادي خشبي كرسأي وضاع باتجاه السألوب

رأسأه. في والكيس ،مكبل وهو

فسسترة فسسي جسساءت إذا خاصسسة ،النفس على مريح وقع لها ،الكرسأي لفظة أن المعلوم ومن
ًا أكثر السيئة آثاره أن يعتبرون ،الكرسأي هذا جربوا الذين ولكن التحقيق النفس على وقع

لمسدة المستمر الجلوس أن وهي أسأاسأية، مسألة إلى راجع المستمر.. وهذا الوقوف من
واللم.. التصسلب هسذا ويسسزداد الفقسري العمود حلقات في وآلم تصلب إلى يؤدي سأاعات

ديد ضاسغط وسأسيلة يصسبح حستى الكرسأسي علسى الجلسوس وقت ازدياد مع الجهساز علسى ش
يمكسسن السابقة والخبرة المتجذر ،القوي اليمان من وبمزيد ينهار لكي والنفسي ،العصبي
هسسذا فسسي ضاسسعف نقسساط هنسساك أن وجدت المخابرات ولكن السألوب، هذا .. تجاوزللمجاهد
فخسد علسى اللم ركز إذا الكرسأي على السأتراحة على المجاهد قدرة في تتمثل السألوب

الجسم. كل يتعب ل الخر.. حتى الفخذ على يرتكز ثم ومن ،محددة لفترة واحد
ًا المخابرات ابتكرت وقد ًا أكثر أسألوب الجلسسوس صسسغير، كرسأسسي باسأتخدام وذلك منه سأوء
ًا.. ارتفاعه مريح غير عليه 20*20خلفسسي مسسسند ولسسه  سأم20*20 ،وقاعدته ، سأم25 بتات

عليسه يوضاسع صسغير جسم أي أن بحيث المام، إلى بانحراف مائلة الكرسأي سأم.. وقاعدة
فسسإن للمسسام .. مائسسلالكرسأي ولن عليه، بالجلوس المقيد المجاهد للمام.. ويجبر يسقط
تسسساقط عمليسسة يمنسسع لكي قوة إلى يحتاج ولذلك ،عليه يثبت أن يستطيع ل المجاهد جسد

ثقسسل يتركز بحيث مزعج بشكل الصغير الكرسأي على الجسد ويتكور الكرسأي من الجسد
تخشسب إلسى يسؤدي ممسا القسدم وعقسب ،الفقسري العمسود نهايسة هما نقطتين على الجسد
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المحاشم بين الصمات وظهور الجسم وتخدر اللم وازدياد الفقري العمود وتصلب الظهر
حسستى السسدمامل هسسذه وتكسسبر والركسسب الفخدين وبين والمقعدة الظهر أطراف في ودمامل

بضسسرب الحسسراس الجنسود بعسض يقسوم المجاهسد يغفسسو ل وحستى والصديد الدماء منها ينزل
ًا بعنف الكرسأي ضارب أو بشدة رأسأه تحريك أو المجاهد المجاهسسدين الجنسسدي يجبر وأحيان

بدل للتعذيب والتعرض التحقيق غرفة إلى الذهاب المجاهد ويفضل ويجلسوا يقوموا لكي
.الكرسأي على الجلوس

وإضاسسعاف إنهسساك وسأسسيلة وهسسو وابسستزاز ضاغط أداة هو تصاميمه اختلفت وإن الكرسأي إن 
المقاومة أسأس تدمير لجل التحقيق مناخ عليها يعتمد قاعدة .. وهوالجسم تحمل لطاقة

التحقيسسق جلسسسات لمواجهة ودفعه المسلخ في وجوده فترة طوال المجاهد لدى الداخلية
الجلسسوس مسسن الزائسسد اللسسم ضاسسغط القسسوة. إن ضاعيف العصاب، متعب الجسد منهك وهو
التحقيسسق بخيسسارات القبسسول إلى السيكولوجي المستوى على المجاهد يدفع الكرسأي على
ًا .والسأتسلم الخاسأرة بالمعركة اللم.. والقبول من هرب

المستمر الجلوس مع المتصاعد اللم ضاغط أمام المجاهد انهيار على يعتمد المحقق إن 
ًا. علسسى المجاهسسد إليسسه يحضسسر السسوقت.. لكسسي علسسى يراهسسن وهسسو المقعسسد علسسى مستسسسلم

ًا يدرك .. أنالمجاهد يعتمسسدها جديسسدة طريقسة المقعسد.. هسي علسسى الجلسوس آلم أن تمام
هسسذه إحسسداث وان الوسأسسط الحل .. أوبالهزيمة القبول أو للعتراف المجاهد لدفع المحقق

،بالثبسسات بسسل ،المحقسسق بمقابلة ليست المشكلة خطر.. وأن أسألوب هو المتصاعدة اللم
المنسساورة مسسن نسسوع هسسو النسسدفاع هسسذا كسسان إذا إل المحقق باتجاه الندفاع وعدم ،والصمود
إكمسال مسن المجاهسد يتمكسن حستى ،والسسوقت ،الراحسة من مزيد اللم.. واكتساب لتخفيف

خسائر..  بدون ،التحقيق فترة

العسسذاب هسسذا تحمسسل علسسى وصسسبره ،المقعد على الجلوس آلم من المجاهد هرب عدم إن
..للمجاهسسد الفريسة.. ويسسذهب .. بانتظاربها المختبئ قلعته من الخروج إلى المحقق يدفع
ًا عليه الضغط يحاول لكي ًا سأسسيبقى بسسأنه له .. واليحاءوتهديده نفسي المقعسسد علسسى جالسسس

المعركسسة بخيسسار والقبسسول ، لليسسأس .. ودفعسسهالمجاهسسد لسأسستفزاز .. وذلسسكطويلسسة سأسسنين
؟؟.. والعترافالخاسأرة

.. تسسسلحواطويلسسة وشسسهور أسأسسابيع السسسيئة المقاعد هذه على مجاهدون اخوة جلس لقد 
.. هسوالمعركسة هسذه فسي النصسر طريقسة وأن مقدسأسة معركسة فسي أنهسم وأدركسوا بالصبر

الله. سأبيل في والتحمل ؟؟الصمود

:     الصاخبة     الموسيقى     عشر- أسلوب     الخامس
وقصسسيرة.. والذن ،طويلسسة تسسرددات وللصسسوات الصسسوات، تنقسسل السستي الداة هسسي الذن

صسسغيرة ترددات الصوتي.. وهناك السلم عبر العادية الصوات لسأتقبال مصممة البشرية
ًا ًا عالية ترددات الذن.. وهناك تسمعها ل جد اسأتقبالها. الذن أجهزة تستطيع ل جد

ًا.. يحتسساج خافتسسة أصسسوات .. هنسساكالتقسساطه الذن تستطيع الذي الصوتي السلم وفي  جسسد
صسساخبة أصسسوات وهناك ويفهمها يستقبلها حتى التركيز من جهيد جهد إلى العادي النسان

ًا ًا مسسسببة تخرقهسسا أن فإمسسا الذن لطبلسسة الشسسفاف الغشسساء علسسى تسسؤثر جد شسسديدة أوجاعسس
ًا فيضسسطر ،الطسسبيعي العمسسل علسسى قسسادر غيسسر وتجعله الغشاء هذا تتعب وإما ودماء وصديد
ًا ل النسان كأصسسوات الصسساخبة الصسسوات لثسسر اتقسساء أذنيسسه فسسي أصسسابعه وضاع إلى شعوري

السيارات. أبواق وأصوات النفجارات

ًا مشسسكلة السسدماغ فسسي مباشرة تضرب ،ازدادت كلما الصاخبة الصوات إن ًا صسسداع شسسديد
الرهاق.. والتعب. إلى ويدفعه النسان تفكير يشل
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متصسسلين ،للصسسوت مكسسبرين ،الصسسغير التحقيسسق قسم في يضع الصهيوني المخابرات جهاز
الوصسسلت بيسسن والجنبية.. ومسسا ،العبرية باللغة ،سأاعة وعشرين أربع لمدة مفتوح بمسجل
فسسي القسسابع المجاهسسد يتخيسسل بحيث ،وبكاء ،وتعذيب ،صراخ أصوات هناك الصاخبة الغنائية

ًا هناك المقعد.. أن ًا يعذب أخ ًا تعذيب أهسسوال من ويبكي اللم، شدة من يصرخ لذلك ،شديد
التعذيب. 

مكسسبر تحسست معه يحقق الذي المجاهد وضاع ،المحقق يستخدمها التي البتزاز وسأائل ومن
أو النوم أو ،للراحة الفرصة له يتيح ل وأقسى.. حتى اشد عليه الضغط يكون لكي الصوت
ً عقله يبقى ولكي ،التحقيق شرك من التخلص بكيفية السوي التفكير فسسترة طسسوال معطل

الصداع.  هذا من الخلصا المستمر.. ومحاولة بالصداع التحقيق

:     الرأس     على     الماء     تنقيط     عشر- أسلوب     السادس
وضاسسع خلل مسسن وذلك ،الرأس على الماء تنقيط أسألوب الصهيونية المخابرات اسأتخدمت

ًا صغيرة زنزانة في المجاهد صسسنبور رأسأه فوق فيها.. ومن بالتحرك للمجاهد تسمح ل جد
علسسى القطسسرات وزن يسسزداد ،القطرات تساقط ومع قطرة قطرة الماء منه يتساقط ،ماء

القطسسرة وزن والمطسسرد.. إن المنتظسسم القطرات إيقاع المجاهد.. مع يشعر حتى ،الجسم
ًا يولد وهذا ،جبل من أثقل رأسأه على ًا انقباضا ًا صدر في حاد بسسالرق، المجاهد.. وإحساسأسس

تتسسساقط المسساء قطسسرات يسسترك ل المجاهد.. أن على الحوال كل وعلى والعياء والرهاق
لفشسسال متعسسددة منسساطق علسسى المكسسان قسسدر يوزعهسسا أن يحسساول وان ،واحسسد مكسسان فسسي

السألوب.

:     والفرن     الثلجة     عشر- أسلوب     السابع
ول ،مظلمسة وهسي ،ونصسف * مترمتر الحجم صغيرة زنزانة عن عبارة هما والفرن الثلجة

مسسن نسسوع أي فيهسسا يوجد يده.. ول أصابع رؤية فيها المجاهد يستطيع ل بحيث ،نور بها يوجد
،الزنزانسسة داخسسل فسسي السأسسرى لدخسسال يسسستخدم ،فقسسط ومبطسسن صسسغير بسساب ولها النوافذ

وإغلقه.

المكيسسف يشسسغل القسسارصا الشسستاء هواء" في "مكيف يوجد الزنزانة من العلوية الجهة في
ًا الزنزانة داخل في فينفخ درجة تنخفض ،الزنزانة أرجاء جميع يغطي البارد الهواء من تيار

ًا الحرارة .ثلجة داخل في نفسه النسان يحسب بحيث جد

بسسسرعة المنسسدفع السسساخن الهسسواء بتوزيسسع فيبسسدأ ،التدفئة على المبرد يشغل الصيف وفي
فرن. في أنه المجاهد يحس بحيث

تحسست مسسا إلى تصل حتى الحرارة درجات تنخفض وببطء البارد الهواء يتراكم الشتاء في 
النخفسساض بهسسذا بالتسسأثر السأير جسد يبدأ الحرارة لدرجة الشديد للنخفاض ونتيجة الصفر
يصعب أو السأنان وتصطك الطراف، وتهتز ،الجسم فيرتجف ،الحرارة درجة في الشديد
،بالختنسساق السأسسير ويحسسس ،التحسسرك ويصسسعب ،الجسد حمل على القدام وتعجز ،التنفس

السسساخن، الهسسواء يسستراكم الصيف وفي اجله بدنو ويشعر ،القلب نبضات وازدياد ،وبالتجمد
درجسسات فسسي الشسسديد للرتفسساع ونتيجسسة ،الخمسسسين فسسوق الحسسرارة درجسسة ترتفسسع وبسرعة
السأسسير ويحسسس الصسسدر ويضيق التنفس، ويصعب ،العرق منه ينفض الجسم يبدأ ،الحرارة

.والحتراق ،بالختناق

الثلجة أسألوب المحقق يستخدم ،المحققين مع التجاوب .. ويرفضالمجاهد يعتقل عندما
فسسي المخسسرب.. ضاسسعه هسسذا خذ بالجندي المحقق فيصرخ إرادته، وكسر لخضاعه، والفرن
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ًا باردة فيجدها ،الثلجة في المجاهد شهرين.. فيدخل الثلجة من تيار داخلها في وينفخ جد
فسسي ويحملسسق ،بصسسره يمعن وعندها  ،الثلجة موتور صوت داخلها في ويسمع البارد الهواء

الثلجة. ظلم ،الدامس الظلم إل يرى ول ،الثلجة زوايا كل

قسسبر فسسي أنسسه النسسسان إحسسساس يسسساوي المغلقسسة الثلجة داخل في النسان إحساس إن
وقسست مسسرور بعسسد المحقسسق .. فسسإنالفرن في أو الثلجة في المجاهد كان حقيقي.. وسأواء

ًا صسسغيرة كوة سأيفتح له بالنسبة مدروس لليحسساء النفسسسية الحيسسل عسسبر يسسدخل لكسسي ،جسسد
وجسسد نفسسسه.. فسسإذا وينقسسذ يعسسترف أن أو ،الحسستراق أو ،التجميسسد خيسسار أمسسام أنسسه للمجاهسسد
ًا ،المجاهد ًا خائف ًا وجده إذا للعتراف.. أما ليدفعه عليه النفسي الضغط يزيد ضاعيف ،صسسلب

ًا الفرن. أو الثلجة من يخرجه فإنه قوي

مسسا هنسسا التجميسسد أو الحسستراق ولكن ،غريزي خوف هو الحتراق أو ،التجميد من الخوف إن
المعلومات.. على للحصول ابتزاز وسأائل إل هي

أن وعليسه ،البارد الهواء اتجاه عن يبتعد أن عليه الثلجة يدخل .. عندماالمجاهد أن والعلج
ًا يكتسسسب لكسسي ،الموضاعي الجري يمارس وأن ،رياضاية حركات يلعب الطاقسسة مسسن مزيسسد
أن عليسسه الفسسرن حالة وفي السجان ذلك يكتشف أن من يحذر أن البرد.. وعليه من تحميه
ويطلسسب ،اللسسه يسسسبح ،عنه بعيدة زاوية في يقبع وأن الساخن، الهواء تيار مصدر عن يبتعد
الثبات.  منه

:     التعامل     عشر- أسلوب     الثامن
،والجسدي النفسي والرهاق ،الشديد التعذيب وطأة وتحت ،الصعبة التحقيق ظروف في

ًا يجد أن المجاهد يحاول ولكسسن اعسسترف أن لسسه يسسسول الشسسيطان ،الجحيسسم هذا من مخرج
أسأسساليبه أن المحقسسق وجد وإذا الخلصا عن يبحث ذلك كل ورغم ل وألف ل يصرخ ضاميره

،لسسان زلسة منسه يفلت لكي للمجاهد ينصبها ،جديدة وكمائن ،بدائل عن يبحث ،فشلت قد
تسسدفع التحقيسسق ظسسروف أن يسسدرك والمحقسسق ،القضسسية لغسسز حسسل إلى تؤدي خيط طرف أو

ًا يقسسدم وأن ،جديسسد مسسن يتلسسون أن يحسساول لذلك نجاة حبل عن للبحث المجاهد ًا فخسس جديسسد
التعامل.  جديد.. وهو نجاة حبل ُطعم داخل

معجسسب أنسسا بصسسراحة نتحسسدث أن : نريسسد لسسه ويقول ،المجاهد مع المخابرات ضاابط يجلس
كرمسز بك يقتدوا وان ،مثلك الجديد اليهودي الجيل يكون أن ورجولتك.. وأتمنى ،بصمودك

ًا سأسستوقف ،السجن من يخرجك لن اعترافك وعدم صلبتك صلب.. ولكن لعشسسرات إداريسس
تهسسم عسسدة تلفيسسق فسسي صسسعوبة عنسسدها يوجسسد ل تعترف.. والمخسسابرات لم لو حتى ،السنين
ولكسسن الحكومسسة وهسسي ،الدولسسة هسسي والمخسسابرات ،الحيسساة مدى عليها وتحاكم ،لك خطيرة
ًا لست ،حر وأنت ،لك سأأقدمه رأي عندي ًا بعقلسسك فيسسه فكسسر المهسسم ،مجبر وعنسسدما ،جيسسد
ًا سأسسراحك نطلسسق أن اسأسستعداد علسسى هسسو.. أننسسا بلغني.. والرأي قرار إلى تصل مقابسسل غسسد

معنسا تضسسحي أن عليسك شيء.. وأنت بكل معك نضحي نحن معنا تتعامل منك.. أن موقف
عنها.. فكسسر بلغنا فقط شغب ..أعمال إضارابات أو ..مظاهراتشاهدت صغير.. إذا بشيء

ًا منك أريد الموضاوع.. ول هذا في الجنسسدي علسسى المحقسسق ويصسسرخ ،السلمة الن.. مع رد
يستريح.  حتى للزنزانة المجاهد ينزل لكي

اعسسترف  ولسسم صمدت، الفكار.. لقد رأسأه في تتزاحم وهناك ،الزنزانة إلى المجاهد ينزل
ًا أوقف أن يمكن هل ،خطيسسرة قضسسية لسسي يلفقسسوا أن ممكسسن وهسسل ،السنين عشرات إداري

مسسستحيل.. ولسسو اعسسترف أن دون مسسن الطويلسسة الفترة هذه أعيش هل الحياة مدى وأحكم
ً سأأكون السجن في والوطن السألم سأأخدم بماذا عشتها ول لدينسسي أخسسدم ولسسن مشلول
الحيسساة مسسدى والمخسسرج مسسستحيل.. مسسستحيل.. إذا التعامسسل، فكسسرة أقبسسل هسسل ،وطنسسي

الخلصا فكسسرة وتسسبرز القاتل الجو هذا في الفكار تتوارد وهنا مستحيل ،مستحيل.. تعامل
أخسسرج وعندما ،مرحلية كحيلة التعامل على أوافق التعامل دون ومن الحياة مدى دون من
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ًا.. .. أعيشأخرج .. عندماالوسأوسأات هذه تأكيد النفس .. وسأتحاولعليهم اضاحك مطارد
ًا يوم كل منهم اقتل ًا الثمن يدفعون وأجعلهم واحد قضيتي. وأخدم ،غالي

فسسي النفسسسيات بعسسض تقبلها قد فكرة ،التعامل وقبول المخابرات على التحايل فكرة إن 
ٌو لكم الشيطان (إن الشيطان فكرة ولكنها ،الصعبة التحقيق ظروف ًا فاتخسسذوه عد ،عسسدو

السعير). أصحاب من ليكونوا حزبه يدعو إنما
لفكسسرة رفضسسه ،الشيطان من تأتيه وسأوسأة ولكل الحلم، أضاغاث لكل المجاهد رفض إن

بسسالخروج ذاتسسه إقنسساع وحسساول نفسسسه تسسرددت إذا ولكسسن السأسسلوب هذا فشل تعني التعامل
ًا يعني فهذا الفكرة على ووافق ،المحتلين وسأحق ،والجهاد للعمل ًا اهتزاز أصابه قد داخلي
فكسسرة علسسى وافسسق قسسد المجاهسسد أن المحقسسق يجسسد عنسسدما بسسه اليقاع في الشيطان  ونجح

هذه مليئة سأتخرج شباكه وإن ،المجاهد على انطلت حيلته أن ويشعر بذلك ُيسر ،التعامل
ًا ممتاز للمجاهد سأيقول لذلك المرة موافسسق وأنسسا نفسسسك وأنقذت ،الخيار أحسنت لقد جد
ًا املك ل أنا فقط أو يسسوم وخلل الفكسسرة سأسسأويد وأنا ،اللجنة على ذلك أعرض سأوف قرار

،الحلسسم دوامسسة فسسي يعيسسش اليسسومين هسسذين طسسوال المجاهد ويترك القرار سأأبلغك ،يومين
إفسسراج نفسسسك وافقوا.. جهسسز؟؟ لقد مبروك للمجاهد المحقق يقول ،يومين وبعد ،والخيبة

ًا طلبوا فقط ًا شرط ًا صسسغير السستردد يظهسسر هنسسا بسسك يثقسسوا حسستى ،نيسسة حسسسن ُتبسسدي أن جسسد
ل هسسم بسسك مسسا المحقسسق يعاجله بكلمة يتفوه أن قبل ولكن المجاهد على والتراجع ،والقلق
ًا يطلبون ًا.. أي شيئ أباشسسر سأوف عليك.. وأنا يؤثر هامشي.. ل شيء أي ،تافه شيء كبير
ًا الفسسراج، إجسسراءات بعمسسل ًا عشسسر الحاديسسة السسساعة وغسسد ،الشسسمس سأتشسساهد ،صسسباح

الن فيسسه.. انسسزل تفكر ول ،صغير شيء أي تقدم أن فقط .. عليكالحرية نسيم وتستنشق
45بعد أغادر.. وسأألقاك أن قبل صغير شيء أي لهم اقدم أن وأريد سأأغادر سأاعتين وبعد
جيد. يوم،

ً السسسبعينات.. وكنسست بدايسسة فسسي الحي.. اعتقلت عبد محمد العميل يقول ًا مناضاسسل متميسسز
تسسردد بعسسد والخسروج التعامسل علسى المخسسابرات ضاابط وسأاومني والصديق ،العدو بشهادة

قسسد كنسست مناضال على اعترفت ،نية حسن إبداء مني اخدعهم.. طلبوا وقلت ،وافقت كبير
أخسسذوني الليسسل مسسن متسسأخرة سأسساعة وفسسي ،التحقيسسق فسسترة خلل عليه اعترف ولم ،جندته

ل حسستى وجهسسي أخفسسي أن حاولت ،عينيه يعصبوا ولم المناضال منزل إلى عسكرية بسيارة
مسسن الجنسسود مسسع المناضال خرج إن المباشر.. وما الوقوف على أجبروني ولكنهم ،يعرفني

،المناضاسسل صسسرخ هنا سأواي مناضال انه يعرف أحد يوجد أمامه.. ول شاهدني الباب.. حتى
،ُفتحست رشاشسات مجموعة أن اذكره ما حدث.. كل ماذا بعدها أدري ولم!!؟عملتها وقال

ُترك ،المناضال جسد الرصاصا ومزق ًا و السسسيارات بنسسا وعادت الرض، على بدمائه مضرج
بعسسدها خسسائن.. وبالفعسسل خسسائن.. أنسست قتلتسسه.. قتلتسسه.. أنسست يصرخ وضاميري المعتقل إلى

ً أصبحت . عميل

ًا أصبحت فسسي طيعسسة أداة إلسسى تهديدهم ضاغط تحت ورطوني.. وتحولت بهم.. لقد مربوط
عسسن معلومسسات اقسسدم وأن ،التنظيسسم فسسي العسسسكري الجهسساز اخسسترق أن يسسدهم.. كلفسسوني

،الجيسسدة سأسسمعتي سأسستار المطاردين.. تحسست وملجئ ،القيادة ومركز والقيادة ،المطاردين
أول منذ المطاردين مع السلح وحملت المعتقل، من خرجت أحمله الذي الجيد والماضاي

المطسساردين.. وبعسد ملجئ عن معلومات لخوتي.. قدمت قصتي أروي أن يوم.. وخشيت
المجاهدين.. بدأ من مجموعة اسأتشهدت وبعده ،المنطقة قائد اسأتشهاد عن سأمعت أيام

وحقسسق سأسسلحي منسسي الخوة أخذ اليام أحد وفي ،بي ثقة وعدم ارتياح عدم يبدون الخوة
هسسؤلء ملجسسأ كاملسسة.. وأن قصسستي عسسن فسساعترفت العسستراف ..  قسسررتيسسومين معي.. بعد

للمخابرات. القادم الهدف كان الخوة

ًا بهسسا العميل ووضاع ،حفرة ُحفرت اللجئين مخيمات أحد في ما مكان في تسسم وهنسساك ،حيسس
مسسن للتخلسسص مرحليسسة حيلسسة مسسبرر تحسست نفسه ينقذ أن يفكر من كل نهاية وهذه إعدامه،
اليهود.  براثن من والخروج ،التحقيق
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مسسن نسسزغ هسسو المحققيسن لخسسداع كحيلسة بسسه والتفكيسسر ،قسسذر أسأسلوب ،التعامسسل أسألوب إن
إنسسسان أما ،والسقوط ،للنهيار قابلية داخله في يحمل الغريزي.. الذي للنسان الشيطان

والصمود. للصبر مؤهل فإنه عقائدية مقومات داخله في يحمل الذي الفكرة

:     الفراج     عشر- أسلوب     التاسع
علسسى أكسسثر أو أسأسسابيع فسسترة انقضسساء بعسسد المجاهسسد مسسع المحقسسق يمارسأها ابتزاز حيلة وهو

سأسسوى مقابل بدون سأراحه سأيطلقون بأنهم إيهامه خلل التحقيق.. من أقبية في المجاهد
أمسسن يمسسس ل وأن ،النسساس مع الطبيعية حياته يعيش وأن ،الطريق هذه يترك أن منه وعد

الشسسوق مشسساعر إهاجسسة لجسسل ،المعتقسسل مسسن يخسسرج أن بعسسد بضسسرر الصسسهيوني الكيسسان
مسسن والخسسروج وللسسسعادة وللحريسسة ،وللسسدنيا ولسسذويه لهلسسه، داخلسسه في الحنين وأحاسأيس

،وتضسسخيمها ،بسسداخله النسسا إحياء الشخصية وعواطفه ،ذاته لحياء مقدمة ،السجن ظلمات
يفكسسر السسذي الغريزة إنسان لحياء المجاهد وعقل أفكار واهتمام ،اسأتقطاب مركز لتصبح
لجسسل ،والتحسسدي ،والصسسراع والقضية ،والفكرة الموضاوع عن وينفصل ،وبمصالحه ،بنفسه
هسذا تهييسسج خلل منسه إضاسافية معلومسات علسى والحصسول بسداخله مصسطنع ضاسعف غرس

،المجاهسسد قضسسية علسسى يشسسرف السسذي والبتزاز. فسسالمحقق ،المساومة خلل ومن الضعف
ًا هناك بأن ،يبلغه ًا خبير ًا أبيب تل من قادم أن فعليسسه يسسساعده أن يمكسسن وأنسسه ،لسسه خصيص
ًا يكون خبير بأنه توحي وسأماته وشكله جديد محقق يدخل معدودة دقائق معه.. بعد صادق
وعسسددهم اخسسوته عسسن ،الشخصسسية حيسساته عسسن ،صسسحته عسسن المجاهسسد بسسسؤال الخسسبير ويبدأ

مسسن ،اعتقسساله بعد وعائلته أهله ووضاع ،المادي ودخله ووظيفته وأبنائه، وزوجته وأسأمائهم
إطلق قررنسسا "نحسسن الخسسبير يقسسول ،المقصودة الدردشة بعد ،يساعدهم من عليهم يصرف

ًا النقدية الوراق بعض ويخرج ،جيبه إلى يده ..! ممتاز؟" ويمدسأراحك ،جسسديته علسسى تأكيد
الخسسبير.. وهسسو نعسسم.. يضسسيف أجاب فان الغلطة هذه على نادم أنت المجاهد.. هل ويسأل

ًا سأسسراحك.. ولكسسن لطلق وقسست يوجسسد ل الن ،الساعة إلى ينظر ًا غسسد سأسسيفرجون صسسباح
؟تخسسرج عنسسدما سأسستعمل نعسسم" مسساذا الخطسسأ..؟ هسسذا تعيسسد لسسن أنك تعدني هل عنك.. ولكن

ول بعائلتسسك اهتسسم ،ومسسستقبلك بدراسأسستك اهتسسم عسسائلتي.. إذن دراسأتي.. سأسسأعيل سأأكمل
ًا ويخرج توريطك يريد لمن تلتفت ًا من غيبوبة في المجاهد تارك سأسسأخرج.. الفكسسار.. أحقسس

ًا علي يوجد وأنا ..اليقظسسة وأحلم ،الغيبوبسسة بيسسن مقابل.. وما بدون سأأخرج اعتراف.. أحق
حكومسسة أن كيسسف : "أتسسرىويقسسول المحقسسق يسسدخل الخراج طريق يحسبه الذي والسراب
وحالسسة ،حالتسسك يرى الله فإن مسكين ولنك ،ضاحية ووقعت ،مسكين أنت ،عادلة إسأرائيل

ًا.. وهنسساك عنك سأنفرج اهلك.. لكن وحالة أمك، أولدك.. وحالة أنسست المسسسائل بعسسض غسسد
إدارة إلسى وأرسأسلناه ،جساهز إفراجسك قسرار لن بشسيء تضسرك ل الن وهسي ،عنسا أخفيتها
ًا" عنك يفرجوا حتى السجن المجاهسسد خسدع السدوائر.. فسسإذا هسسذه فسسي يراوغ ويظل ، صباح

المجاهسسد هذا لضرب المخابرات معلومات إلى يضاف ،شيء بأي يعترف فإنه الحيلة بهذه
ً وأنسه لسه تنظيميسسة علقسة أي نفسي علسى المجاهسد أصر فإن ،وقضيته حركته ولضرب ،أول

(بالمشاكل).  له علقة ل عادي مواطن

ل أنسست لكسسن ،نساعدك أن نحب نحن متوترة بلهجة ويقول ،بالغضب يتظاهر المحقق فان
إلسسى إل منسسه تخسسرج السجن.. ولن في عمرك طول تبقى أن بإمكانك ،لنفسك الخير تحب
،فشسسل أسأسسلوبهم أن مسسدرك وهسسو ،الغرفسسة من بطل!!" ويخرج أصحابك.. يا لينفعك القبر
شيء. أي على يحصلوا ولم

:     والتعطيش     التجويع     العشرون- أسلوب
للنهيار ودفعه ،للمجاهد العصبي الرهاق على يقوم ومساومة ،وابتزاز ضاغط أسألوب وهو

ًا ويكون العسستراف وأن ،أبسسدي التعذيب بأن مستمر وإيحاء ،نفسي ضاغط بحملت مصحوب
حتمي.
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تحسست الكسسل، مسسن ،المجاهسسد أو النسسسان يحرم وعندما ،عضوية حاجة للكل الجسم حاجة
ًا هناك بأن يحس فإنه ،التجويع أسألوب ،الفسسم فسسي كريهسسة رائحة وتنبعث ،الحلق في جفاف
قدميه على يقف أن يقدر ول ،النوم يستطيع ول ،الثاني اليوم بعد والدوخة بالدوار ويصاب
وهبسسوط ،الرأس بثقل شعور وينتابه أيام، عدة بعد ومتواصل مستمر بشكل دقائق خمسة

بالرهسساق وشسسعور ،عضسسلته فسسي وارتخاء بطنه في وضامور ،وجهه في واصفرار ،قواه في
العصبي. 

عندما الحارس الجندي يكلف حيث ،مباشر غير كأسألوب التجويع أسألوب المحقق يستغل
ًا الكل وجبات يوزع ًا صباح ًء وظهر أيسسام لعسسدة الطعسسام تناول من المجاهد هذا حرم ومسا

ًا يسسؤثر السسذي المسسر العصسسبي وإرهاقه ،توتره يزيد لكي ،متواصلة ،نفسسسيته علسسى ميكانيكيسس
وشسسل ،عضسسده وتفسستيت ،وتحملسسه ،صسسبره علسسى والقضسساء ،صموده وتحطيم إرادته، لكسر

وحيد. كمخرج للعتراف ودفعه ،تفكيره

وخاصسة ،للمجاهسد وآلم للعصساب، وإرهساق تعسب من الكل من الحرمان يسببه ما ورغم
أل يجب التي الحقيقة أن إل الكل، رائحة خللها وتفوح ،يوم كل الكل وجبات توزع عندما
لعسدة الطعسام عسسن الضاسسرابات تجربسسة خاضاوا قد ،المعتقلين أن وهي ،المجاهد عنها يغفل

إن للمسسوت يسسؤدي الطعسسام مسسن الحرمسسان أو الكسسل، عسسن الضاراب أن ،نسمع ولم أسأابيع،
ًا كان إذا خاصة ،والتحمل ،الصبر على وعظيمة هائلة قدرة وعنده ،معجزة النسان مسلم
فسسوق بهسسا يسسسمو ،روحيسسة بشحنات المحن سأاعات في تزوده وهدف بقضية مؤمنا بعقيدة

يسسستخدمه، ل فإنه ،التجويع أسألوب يستخدم عندما المحقق أن ،الثانية والحقيقة التحقيق
،يعسسترف أن لجسسل ابسستزاز كأسأسسلوب ،ضاسسغط كأسألوب يستخدمه إنه المجاهد قتل أجل من

،سأسستعترف النهايسسة فسسي شسسئت كما ( فاصبر يموت حتى طعام بدون سأيبقى أنه له ويوحي
ًا.. ولسسن تعسسترف أن مسسن اليسسوم تعسسترف أن حتمسسي.. وأفضسسل واعترافسسك يفيسسدك غسسد

صمودك..!) .

ًا يتذكر أن المجاهد على قضسساء مسسن والمنسسع الماء من الحرمان أو التجويع أسألوب أن دوم
ً ليس ،الحاجة بهسا. فكمسا مرتبسط الخرى.. انسه السأاليب عن التحقيق معركة في منفصل

مسسن الحرمسسان جسانب فسي عليسه ضاغطوا كلما ،المخابرات أسأاليب وأفشل ،المجاهد صمد
تسسؤهله ل والضسسعف النهاك من حالة إلى المجاهد يصل لكي الحاجة وقضاء والماء الطعام

جسانب ومسن جسانب مسن هذا والطبيعية العادية وطاقته بقوته المخابرات أسأاليب لمواجهة
،والمسساء الطعسسام ويطلسسب ،المجاهسسد يضسسعف حسستى السأسسلوب لهسسذا يلجسسأ المحقق فإن آخر

والمسساء الكسسل لسسه يقسسدموا أن اسأسستعداد على إنهم ،المساومة هنا تبدأ لكي ،الحاجة وقضاء
ًا لهم يقدم أن المهم يريد ما وكل وأول ،السسسقوط طريق أول هذا لن ،سأيعترف بأنه وعد

أجسسل مسسن وحركتسسه باخوته ويغدر ،قضيته المجاهد يبيع أن يمكن العتراف.. فهل خطوات
!ماء..؟ قطرة ،خبز كسرة ،بخس ثمن

قبسسل مسسن عليسسه تمسسارس السستي الضسسغوط كل يواجه أن المجاهد على الشرعي الواجب إن
وتوكل ،بالله وثقة وقوة، ،وصلبة بتحمل التحقيق، معركة في أسأاليبه آثار من أو المحقق

،جديسسد مسسن جلسسده يغيسسر ،وتجعلسسه المحقسسق أسألوب تفشل التي هي هذه أسألحته لن عليه
وعدم والماء الطعام من الحرمان أسألوب أن رغم جدوى أكثر آخر أسألوب عن له ويبحث
إل والجسسسدي النفسسسي والتسسدهور بالرهاق الشعور من حالة خلق منه يقصد الحاجة قضاء

بحرمسسان وتجسساهله ،للمجاهد الصحية الحالة لسوء الهتمام بعدم تظاهره رغم المحقق أن
ع يراقسب أنسه الحاجة.. إل قضاء وعدم والماء الكل، من المجاهد للمجاهسد الصسحي الوضا

وصسسلت أيسسن يوم كل يعرف أن يحاول ،الممرضاين ملبس في آخر جلد خلل من بعيد من
المجاهد. وضاغط حرارة درجة

تقسسديم إلسسى المحقسسق الخطرة.. يضسسطر المرحلة إلى والضغط الحرارة درجة وصلت فإن
ًا والغذاء الحليب إلسسى الرادات صسسراع عسسبر المجاهد يوصل أن يريد المحقق للمجاهد.. إذ
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هذه إلى يصل أن قادر والمجاهد السيء الصحي المستوى هذا إلى يصل أن قبل الخضوع
والصسسمود ،الصسسبر علسسى قسسدرة أكثر عنده يكون فأيهما يعترف ول المتردية الصحية الحالة

المطاف.  نهاية في ينتصر الذي هو والتحدي

ًا يقدمه ل ،للمجاهد والطعام والماء الحليب يقدم عندما المحقق إن ًا ،به حب ،عليسسه وحرص
ًا يديه بين يسقط ل لكي يقدمه بل ً فيكون شهيد ويكسسون ،القتسسل جريمسسة خلل مسسن فاشسل

ً أصسر وإذا ،منسه معلومسات علسى والحصسول ،المجاهسد اعستراف علسى حصوله بعدم فاشل
المحقسسق والمسساء.. سأسسيحاول والطعسسام الحليسسب تنسساول عدم على الجولة هذه بعد المجاهد
لسو حستى المجاهسد مسسع ليسام التحقيسق يوقسسف أن المحقسق اضاطر لو حتى ،بالقوة إطعامه
تسهيلت. له يقدم أن اضاطر

ًا.. وهسسو يتسسذكر أن المعركة هذه وسأط في المجاهد وعلى والعطسسش الجسسوع يقاسأسسي دومسس
؟ الشهادة ؟ النضالية رحلته نهاية هي ما ؟ القتل ؟ النتيجة سأتكون والرهاق.. ماذا

،بصسسمودي لقضيتي شهادة أقدم وأن ،معصيته في الحياة من خير الله سأبيل في القتل إن
أقسسدم أن مسسن والعطش.. خير والجوع ،والقهر والعذاب لللم، وتحمل وإرادتي، ،وصلبتي

يصسسيبهم ل بأنهم ذلك "شعاره واعترافي.. وليكن وخضوعي ،بانهياري ،القضية ضاد شهادة
ًا يطئون ول الله سأبيل في مخمصة ول نصب ول ظمأ مسسن ينسسالون ول ،الكفسسار يغيظ موطئ
المحسنين". اجر يضيع ل الله إن ،صالح عمل به لهم كتب نيل.. إل عدو

:     النار     إطلق     والعشرون- أسلوب     الواحد
ًا والعسدام القتسل طرفسان لها معادلة أمام المجاهد وضاع على السألوب هذا يعتمد أو فسسور

واقسستراب ،بنهسسايته وإيهسسامه ،المسسوت خيسسار أمسسام المعتقسسل بوضاع المحقق ويقوم العتراف
ًا يتسسم ،المجاهد أو ،المعتقل راوغ فإذا ،أجله عليسسه النسسار وإطلق جسسدار علسسى صسسلبه ميسسداني

"ماهر". رام بواسأطة

ًا الرحمن.. كنت عبد المناضال يقول  ًا مطارد وفسسي الصسسهيوني المخابرات لجهاز ومطلوب
ًا كنت التي المنطقة محاصرة تم اليام أحد ملبس وارتديت ،سألحي فيها.. تركت متواجد

مسسن الجنود تشكك الحصار دائرة من أهرب لكي النساء بعض مع وخرجت تقليدية نسائية
ُتشسفت فأوقفونسا، ،سأيرنا ُنقلست فساعتقلت واك ًا و منسسي طلسب الجيسش معسسسكر إلسى فسسور

ًا المحقق خيرنسسي أعسسرف ل قلسست ،للفسسدائيين ملجسسئ بها التي المنازل عن أعترف أن فور
ًا العدام بين ل النسسار.. قلست بيسست فسسي طلقسسة ووضاع مسدسأه وأخرج ،العتراف وبين فور

النار.. كان بإطلق وبدأ ،لعلى مرفوعتان ويداي ،السور بجوار بسرعة اعرف.. سأحبوني
حيسساتي أن وأحسسسست ،بسسالموت حسسولي.. شسسعرت ومسسن ،رأسأسسي بجسسانب يتطاير الرصاصا

ًا الرض علسسى وسأقطت بالنهيار فأصبت انتهت علسسى أفقسست لحظسسات السسدنيا.. بعسسد مودعسس
منسسي.. ولكنسسي عليهسسم أعسسز حيسساتي كسسانت الحيسساة قيسسد على مازلت أني أصدق ولم نفسي

عبسسد أسأسسعد الحيسساء.. ويقسسول علسسى اعترف جديد.. ولم من للحياة وعدت الموت شاهدت
صسسوت جسساء حيسسن ،219الرقم ينادي من سأمعت : وفجأةسأجين أوراق كتابه في الرحمن

ًا ،نارية صلية : نعم.. سأمعتالرقم !!.. إنسسهالبساطة وبهذه إذن، كياني.. قتلوه هز وصراخ
مسسدرب عميل بوضاع الصهيونية المخابرات تقوم بحيث ،النار إطلق أشكال من آخر شكل

دور ويمثسل بالصسراخ يبسدأ النسار إطلق يتسم عندما بحيث ،النار إطلق مكان أو ،زنزانة في
أن التحقيسسق ظروف في للمجاهد لليحاء وهذا ،صوته وحشرجة ،العالي بصراخه المقتول

الوان.. فسسوات قبسسل المخرج هو والعتراف ،يستخدم أن يمكن العدام وان ،حقيقة القتل
،المحقسسق المخسسابرات لضسسابط القتلسسة فريسسق يسسأتي ،المزعوم الموت مسرحية انتهاء وبعد

الجميع.. في لقتل جاهزون آخر.. وأنهم واحد عنده كان إن مات.. ويسألونه بأنه ويبلغونه
التصسفية لفريسق ويسسلمه منه يستريح المجاهد.. أو لبتزاز المحقق يعمل المثير الجو هذا

ًا ورفض النكار على المجاهد يصر حينما أخرى، بطريقة السألوب هذا ممارسأة يتم وأحيان
ُيلبسسس ،المختصسسة الجهسسات إلسسى العسسدام كتسساب ويرسأل إعدامه سأيتم بأنه يبلغ العتراف و

سأساعات فسي يسوقظ مصسسيره.. حيسث لنتظسار العسسدام زنزانة في ويوضاع العدام، ملبس
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ًا فيجد ،مجهولة جهة إلى عسكرية بسيارات ويؤخذ ،المتأخرة الليل ًا قسسبر ًا محفسسور ،جسساهز
سأسسوى عليهسسا يمض لم التي والقبور ،المحفور القبر يشاهد لكي ،العصابة عينيه عن يزيحو
مصسسيرك فسساختر سأسسبقوك السسذين قبسسور مصيرك.. وهذه قبرك.. وهذا هذا له ويقولون أيام،

وتجهسسز ،القسسبر فسسي ويوضاسسع ،الجنسسائزي الجسسو ينتهسسي أنكسسر، فسسإن ،تموت أم تعترف بنفسك
أصسسر اعسسترف" فسسإن : "اعسسترف صسسارخ صسسوت مسسع للرهاب النار إطلق ويبدأ الرشاشات

،القتسسل أسأسسلوب يكسسون أن بعسسد التحقيسسق لقبية ويعاد ،والركل الضرب مع القبر من ُيخرج
ول ،صسسبر إلسسى تحتسساج ل الموت لحظة أن يتيقن أن المجاهد فشل.. على قد النار وإطلق

قبسل مسا لحظسات هسي ،الشسجاعة وإلسى ،صسبر إلسى يحتساج الذي شجاعة.. إنما إلى تحتاج
(ومسسا ،المجاهسسد شسسعار المسسوت.. فليكسسن قبل ما لحظات هو النار إطلق وأسألوب ،الموت

ًا بإذن إل تموت أن لنفس كان تستأخره.  ول المخابرات تقدمه مؤجل.. ل الله) كتاب

:     الكذب     كشف     جهاز     والعشرون- أسلوب     الثاني
تفكيسسر معرفسسة علسسى القدرة تملك بأنها للمجاهدين اليحاء إلى الصهيونية المخابرات تعمد

وأنهسم ،عليهسم يمسرر ل الكسذب الحسديث.. وان فسي الكسسذب من الصدق ومعرفة النسان،
ًا يملكون ًا ومتطور ،حديث جهاز هذا وأن ،الكذب يكشف جهاز نقسساط يميسسز أنسسه بحيث ،جد
سأيعرضاسسونه بسسأنهم للتحقيسسق يتعسسرض مسسن كل يهددون وهم ،شخص أي حديث في الكذب

فسيضسسطر ،يكسسذب أنسسه الجهسساز أثبسست ما إذا حالة في وإنه النكار، على أصر إذا جهاز على
للعقاب.  وسأيتعرض للعتراف

قيسساس فسسي طسسبي جهسساز كسسأي ُيسسستخدم "البوليغراف" وهسسو جهاز هو الكذب كشف وجهاز
ارتفاعهسسا ،الصسسوت نسسبرات ،القلسسب دقسسات ،الحرارة ،الدم ضاغط مثل الفيزيائية الخصائص
التغيرات تسجيل على تقوم عمله التنفس... وآلية وبطئها.. وقياس ،سأرعتها ،وانخفاضاها

أسأئلة خلل والتنفس الصوت ونبرات والحرارة ،النبض مستوى على للمجاهد تحدث التي
تعطسسي ،الطسسبيعي المعسسدل عن تزيد التي التغييرات أن للمجاهد.. حيث الخبير أو الفاحص
ًا السستي الخارجيسسة السأسسئلة تسسأثير تحسست تغيسسرت قسسد الداخلية المجاهد فعل ردود بأن مؤشر
غيره. أو التنظيمي أو ،العسكري العمل بمسائل تتعلق

ًا المجاهد تهيئة بعد ًا يجلسسس للمجاهسسد.. لكسسي توجيهسساته الخسسبير يسسوجه ،للجهاز نفسي ،هادئسس
ًا خيسسوط بتوصسسيل يقسسوم ثسسم ومسسن ،الخسسبير أسأسسئلة على ل أو بنعم يجيب أن وعليه ،مستقر
اجتماعيسسة وأسأسسئلة بسسسيطة أسأئلة بطرح المجاهد.. ويبدأ وجسم أيدي في الجهاز وأسألك

أو والسياسأسسية الفكريسسة النشسساطات عسسن أسأسسئلة ثسسم ومسسن بالغرفسسة.. السسخ كرسأي كم مثل
خسسبر يسسسرك هل؟عسكري بعمل شاركت هل متزوج؟ أنت هل مثل ،والعسكرية ،الحركية

الحركة؟. في بعملك سأعيد أنت هل ؟الحركة في عضو أنت هل إسأرائيلي؟ مقتل

أن لنسسا لتحسسدد تسسأتي السستي السسردود وطبيعسسة ،والمتداخلسسة ،البسسسيطة السأئلة هذه طبيعة إن
ًا.. رغم سأهل البسيط الجهاز هذا عمل إفشال ًا الخبير عند النتيجة أن جد واحسسدة هي دائم
كاذب..  أنه كذب.. وهي أم المجاهد صدق سأواء

العلسسن.. في ل أو السر.. ونعم في الله إل اله ل ،بترديد يرتبط الجهاز هذا عمل إفشال إن
ًا تعطي الله إل إله فل ًا تردد ًا ثابت ًا ،ومنتظم ردود جميسسع تمتسسص فهسسي هنسسا ومسسن ،ومسسستقر

منتظمسسة بحركسسة الجهاز شاشة على يظهر ،منتظم إيقاع في وتضبطها ،اللشعورية الفعل
حادة.. انعطافات فيها يوجد ل

فعسسل كسسرد ،ل حادة انفعالية بصورة الجواب يخرج ل منظم أنت هل المجاهد يسأل فعندما
ًا ،المسسألة لنفي شعوري وهادئسة طبيعيسة بصسورة المجاهسد يجيسب للتملسص.. بسل وتأكيسد

بصسسوت نفسسه).. ل (فسسي الله إل اله متوازن.. ل وجرس ،منسجمة واحد.. وترنيمة وإيقاع
نعم. أسأرتك مع تعيش عادي.. هل طبيعي
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بالنتصسار.. ومجمسسوع يشسعر فسإنه ،النتائسسج ناحيسة من الجهاز عمل المجاهد ُيفشل وعندما
فسسي الكسسبير النتصار النهائية بالمحصلة تشكل السأاليب مستوى على الجزئية النتصارات

الجهاد. رحلة لمواصلة والفراج، ،التحقيق نهاية

واليحاء النفسي بالتأثير نجاحه مرتبط الصهيونية المخابرات أسأاليب من أسألوب أي إن 
ًا يعطيان لنهما ًا عمق السأسستقرار وان ،مسسؤثر غيسسر فهسسو نفسسسه الجهسساز للسألوب.. أما وبعد

ًا كسسان سأسسواء أسأسسلوب أي لفشسسال عسسدته همسسا المجاهسسد شخصسسية وقوة النفسي أو بسسسيط
ًا.. إن اغلسسب علسسى الصسسهيونية المخسسابرات تمارسأسسه ،الكسسذب كشسسف جهسساز أسأسسلوب معقسسد
يسسؤثر ل السسذي العسسادي بسسالروتين أشسسبه وهسسو ،المحتلسسة الرض فسسي السياسأسسيين المعتقليسسن

لهم..  وتحديه المجاهد صمود مسيرة على اليجاب أو بالسلب

:     المحققين     وتعدد     الساليب     تنوع     - أسلوب     والعشرون     الثالث
زمنيسسة فسسترة فسسي ،مسسا حالسسة ضاسسد المحققيسسن تعسسدد مع متنوعة أسأاليب عدة اسأتخدام وهو

ًا لسسدفعه المجاهسسد طاقسسة تفوق التي والرهاق اللم، من مزيد لحداث واحدة علسسى مرغمسس
العتراف.

ومسسع السأسسلحة، وقضسسايا ،الخطيسسرة القضايا في المحققين وتعدد السأاليب تنوع ويستخدم
وتنفيسسذ السأسسلحة، تخزيسسن ومركسسز ،العسسسكري الجهسساز مفتسساح يشسسكلون السسذين المجاهدين

تسستخدم أن المخسابرات يكفسي ،البسسيطة الحسالت ففسي الصسهيوني العدو ضاد العمليات
ًا ًا.. وفسسي أسألوب ًا تسسستخدم الخطسسورة المتوسأسسطة القضسسايا واحسسد أمسسا ،أسأسسلوبين أو أسأسسلوب

السأاسأسسية، العمسسل أعمسسدة يشسسكلون السسذين المهمسسون والشسسخاصا ،الخطيسسرة القضسسايا
مسسدار علسسى فيسسه يشسسارك بحيسسث ومتواصلة واحدة فترة في أسأاليب عدة معهم فيستخدم

فرصسسة فتسسح لعسسدم آخريسسن مسسع هسسؤلء محققيسسن.. ويتنسساوب أربعسسة إلسسى ثلثة من سأاعة24
ًا ليأخذ أو أنفاسأه، ليلتقط للمجاهد الراحة. من قسط

،والتجويسسع ،والسسسهر ،والوقسسوف ،والشسسبح الكيسسس أسأسسلوب المجاهسسد مسسع يستخدمون كأن
لتشسسكل بالبعسساد .. والتهديسسدالجسدي والتعذيب ،الشاهد ووجود الهل وإحضار ،والتضخيم
،الداخليسسة المجاهسسد تحمسسل لقسسدرة إنهاك وأداة وابتزاز ضاغط أداة السأاليب هذه مجموعة

إيقسساع ويصسسبح ،فيستسسسلم العسسدو مسسن القادمسسة الخارجية الخطار مواجهة عن يعجز بحيث
الحسسسابات ضامن المجاهد.. وهذا فينهار ،الداخلية الثبات مقومات حجم من أكبر المعاناة
والوضاعية.. المادية

والتضسسخيم ،كافر والجوع مضن، والسهر ،متعب والوقوف ،مؤلم والشبح ،مؤذ الكيس إن
،فتاك الجسدي والتعذيب ،مرهق الشاهد ووجود للعصاب، محطم الهل وإحضار ،مزعج

ًا أن تحسساول اللم هسسذه والرهسساق.. كسسل والزعسساج، ،والضسسنى ،والتعسسب واللسسم، فاليذاء إذ
المجاهسد.. هسذا اعسستراف عسن التحقيسق جسولت فسي تثمسر لكي المجاهد قلب في تغرسأها

الجسسسد علسسى يضسسغطون متواصسسل بشكل يضغطون قواهم بكل يضغطون وانهياره.. إنهم
ول تنهسسار لكسسي العصسساب علسسى يضسسغطون ،التحمسسل على قدرة عنده يبقى ول ،ُينهك لكي
الواقسسع للمسسر تستسسسلم لكسسي النفسسسية علسسى يضسسغطون ،الفاعليسسة على قدرة عندها يبقى

،تثسسور لكسسي الغرائز على يضغطون التفكير عن ويتوقف ،ُيشل لكي العقل على يضغطون
والعتراف.  والخلصا ،البقاء عن وتبحث

ً يكسسون أن عليسسه المعركسسة هذه يدخل أن قدره الذي والمجاهد المسسستوى علسسى لهسسا مسسؤهل
ً يكون أن عليه والعقلي والعصبي ،النفسي والسسوعي.. ،العقائدي المستوى على لها مؤهل

ً يكون أن التنظيم.. عليه ومتانة وقسسدرات ،والثبات القوة مقومات مستوى على لها مؤهل
والمواجهة.. التحدي
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:     بالبعاد     التهديد     - أسلوب     والعشرون     الرابع
المناضاسسلين مسسن قليسسل نفسسر مع الصهيونية المخابرات عند بالبعاد التهديد أسألوب يستخدم

ًا وجهادهم وإخلصهم، وإيمانهم، ،بوعيهم ،يشكلون الذين والمجاهدين ًا خطر علسسى شسسديد
المسسن أجهسسزة فتلجسسأ ،الصسسمت أو ،المسسساومة أو ،بالعتراف أمل منهم يرجى ول الحتلل

تقسوم ،دورهسا الرسأسمية الجسراءات تأخسذ أن وقبسل ،بحقهسم القسسري البعساد قرار لتخاذ
البعسساد قسسرار يصسسبح أن قبسسل ،ابسستزاز كأداة السألوب، هذا باسأتخدام الصهيونية المخابرات

ًا ًا قرار الصسسهيونية المخابرات أن المؤكد من خيط.. ولكن بطرف ضاالتها تجد عساها علني
ت مسا أنهسا إل ،لصمودهم نتيجة ،معهم فشلها رغم الن.. ولكن حتى هؤلء مع تفلح لم زال

يسسستغلون أبنسساء.. فهسسم لهسسم ممسسن خاصسسة ،المهمين المناضالين مع السألوب هذا تستخدم
سأسسنعالجك نجسسبرك.. ولكننسسا لسسن فنحن ،تعترف لم (إن ويهددون البناء، نحو البوة عاطفة
ًا ًا.. سأنحرمك علج ًا يموتوا أبنائك.. لكي من نهائي فنكسسون ،الطرقسسات فسسي ويتسسسولوا جوع

أبوك ول أمك، ترى ولن لبنان جنوب إلى سأنرحلك أبنائك.. إننا من وانتقمنا منك ارتحنا قد
تراهسسم ل حتى ،السفر من ونمنعهم الجسر على جميعهم أهلك أسأماء اخوتك.. سأنضع ول

الغربة. وتقتلك ،عمرك طوال

ًا ،الهسسش السأسسلوب هسسذا سأسسيجعل أسأاليبه، كل في المجاهد مع المحقق فشل إن  أسأسسلوب
فاشلً.

المخابرات تستخدمه ل السألوب، هذا أن يدرك أن صغار أطفال عنده الذي المجاهد على
أسأسسلوب منسسه أكسسثر ،تهديسسد أسألوب هو السألوب، هذا مثاله.. وأن على يكون ومن ،معه إل

مسسن يخشسسى اللسسه.. ول إلسسى أمسسره يوكسسل كمجاهسسد وأنسسه ،وابسستزاز ضاغط أسألوب هو ،تنفيذ
قسسد بشيء إل يضروك لن بشيء يضروك أن (على اجتمعت لو المة أن يعلم فهو الطغيان

لك)..   الله كتبه

المسستين.. رزقكسسم القسسوة ذو السسرزاق هو الله أن ،قلبه في رسأخت طالما متحرر إنسان انه
لولدك تركسست مسساذا ابنتسسه سأألته عندما الصحابة خيرة وقدوته ،توعدون السماء.. وما في
ورسأوله.  الله لهم : تركتقال

والمصصراض     الجصصروح     اسصصتغلل     - أسصصلوب     والعشصصرون     الخصصامس
:     والصابات

مسسن اعترافسسات علسسى الحصسسول فسسي التحقيسسق أقسسسام فسسي الصسسهيونية المخسسابرات تسعى
المجاهسسد يكسون الغاية.. وقد هذه لتحقيق السأاليب أقذر اسأتخدام طريق عن ،المجاهدين

ًا حمسسل يكسون وربمسا كلسسى عمليسسة أو زائسدة عمليسة أجسرى قد حياته فترات في مسسن مرضاسس
فأصسسبح ،عمل أو طرق بحادث أصيب يكون وقد ،الدم ضاغط ارتفاع أو السكري أو القرحة

أو رصسساصا بطلقسسات عسسسكرية معركسسة فسسي أصسسيب وربما ،عظمه في الكسور بعض عنده
بعد. تندمل لم جروحه قنابل.. وربما شظايا

أقسسسام فسسي ولكسسن المريسسض يعالسسج وان ،الجريسسح يسسسعف أن يقتضسسي النساني الموقف 
لنسستزاع التعسسذيب في اسأتثمارها على ويعملون ،الجوانب هذه المحققون يقتنص ،التحقيق

الضسسعف نقاط هو دوره يمارس وهو المخابرات ضاابط عنه يبحث ما أول لذلك ،العتراف
جسسوانب وجسسد الجسسسدية.. فسسإذا البنيسسة فسسي الضعف جوانب عن ويبحث ،النفسية البنية في

نقساط وجسسد وإذا ،المجاهسسد ينهسسار لكسسي ،بشدة عليها يضغط فهو ،النفسية البنية في ضاعف
فسسإذا صوره بأقصى البتزاز ويمارس ،بقسوة عليها يضغط فهو ،الجسدية البنية في ضاعف

الشسسديد الضسسرب المخسسابرات حياته.. يركز في جراحية عملية أجرى قد المجاهد الخ كان
ًا يحدث لكي ،العملية مكان على ًا ألم ًا كسسان إذا للمجاهسسد.. أمسسا شديد لسسم وجروحسسه مصسساب

فسسي القلسسم أو المسسسطرة ويضسسع جديسسد من الجرح يفتح ،قلم أو بمسطرة يبدأ فهو ،تندمل
ًا يحدث لكي الغائر الجرح داخل ،والعسستراف اللسسم، المجاهسسد.. بيسسن ويسسساوم يطاق ل ألم

ًا ًا الجرح يشتعل لكي ،الجرح على الملح برشا يقوم وأحيان اللسسم وطسأة تحت فيضطر ،نار
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ل المجاهسسد.. ولكنهسسا جسسسد فسسي ضاعف نقاط تشكل الجروح إن باعترافه يدلي أن الشديد
لسسن ،عليسسه والضسسغط الجرح نبش مع تحدث التي واللم وإرادته لروحه انهيار نقاط تشكل
وكسسان ،عسكرية معركة في الفحم أبو القادر عبد الشهيد أسأر ولقد الخيانة من أكبر تكون

الجهساز لكسل العسسكري الميسداني القائسد وكسان ،جسسمه أنحساء جميع اخترق قد الرصاصا
طسساقم هليوكوبسستر.. وأحضسسر بطسسائرة ُنقسسل سأسسيناء شسسمال حسستى حانون بيت من العسكري
ًا.. وكسسان أقويسساء، كسسانوا العسستراف منسسه ينزعوا لكي المحققين خيرة ومن متخصص ضاسسعيف

ًا كانوا ًا.. عسسذبوه وكسسان جمع نبشسسوها.. رشسسوها عليهسسا ضاسسغطوا وإصسسابته، ،بجروحسسه وحيسسد
السسزي فسسي محقسسق ،التحقيسسق فسسي يعترف.. والطسسبيب ولم منهم أقوى كان بالملح.. ولكنه

،واحدة وأدويته ،التعذيب في ُيستغل ،يعرفه اللم.. وعندما موضاع عن يسأل البيض.. إنه
اطلبسسوا لخسسوته أسأسسير طسسبيب قسسال المسسراض.. وعنسسدما ولكافسسة السأسسرى، لكسسل ُتصسسرف

ُهدد للزنازين إنزاله تم الدوية هذه أسأماء لمراضاكم الزنسسازين.. فسسي البقسساء أو بالصمت و
السسسكر نسبة من تخفض هرمونية مادة وهو بالنسولين المجاهد بحقن الطبيب يقوم وقد
الحقنسسة هذه بأن ويوهمه ،العصبية بالمراض المصابين بعض علج في وتستعمل الدم في

فسسإذا الولى، الحقنة هذه مفعول تبطل أخرى يحقن أن عليه الجنون.. وأن إلى به سأتؤدي
ل وهي ،المحققين ألعيب كلها هذه ولكن الجنون من تحميه التي الحقنة سأيعطى اعترف
الواعي. المناضال على تنطلي

:     والكلب     الزنزانة     - أسلوب     والعشرون     السادس
ًا أن المحققون يجد عندما يضسسعف ولسسم ،يعسسترف ولسسم كسسثيرة أسأاليب معه مارسأوا مجاهد
المجاهسسد يسسستطيع ل ،صغير حجمها زنزانة في يضعونه فإنهم والرادة الروح مستوى على

ًا ُصسسممت أرضاسسية وللزنزانة ،حجمها لضيق بصعوبة إل بها يتحرك ول فيها يقف أن خصيصسس
مسسن المجاهسسد يتمكسسن ل بحيسسث للمسامير أقرب حجارة مجموعة فهو ،للرصف ُمعد كممر
ل الشسسمس ضاسسوء حسستى ،فراشا أي بها يوجد ل جرداء زنزانة وهي الرضاية هذه على النوم

عليهسسا يتنسساوب ،القسسذارة من عالية درجة على أنها كما ،عالية رطوبتها فنسبة لذلك يدخلها
ًا ًا بها يسكب أن مكلف جندي ومساء صباح وسأطها في يظهر ،ُبحيرة لتصبح الماء من دلو
بطعسسم يشسسعر ول ،الوقسسوف يسسستطيع ول ،النسسوم المجاهسسد يسسستطيع فل ،الُجسسرز من العديد
ًا بها يقضي أن وعليه ،الراحة ويضسسطر ،جسسسده ويتعسسب أعصسسابه، تنهسسار لكسسي ،وليسسالي أيام

،الزنزانسسة داخسسل في المجاهد على يطلقونها مدربة ضاخمة كلب إحضار يتم كما للعتراف
ًا ،ثيابه وتمزيق ،به الفتك تريد بشراسأة عليه فتهجم ،كسسبيرة أفسساعي عليسسه يطلقسسون وأحيان
منها يخرج حتى الزنزانة باب على الشديد الطرق يواصلون لخر حين ومن ،تلدغ ل ولكنها

ًا منهك وهو يظنون. كما ،للعتراف جاهز

البوليسسسية الكلب وإحضار وأرضايتها وشكلها بحجمها الزنزانة أن يدرك أن المجاهد على 
اليب ،ذلسك كل الباب على والطرق والفاعي إرادتسسه، مسن للنيسل المحقسق يسستخدمها أسأ
يقضسسيها السستي واليسسام الساعات هذه في المجاهد على ،العتراف على وإجباره ولرهاقه،

السوقت يقتسل أن والصسحابة.. عليسه ،ورسأسسوله اللسه في يفكر أن الصغيرة الغرفة هذه في
الشخصية.. أن وأهله.. وحياته ،بذاته يفكر ل أن القرآن.. عليه وتلوة ،الله وذكر بالتسبيح

.يوقنون ل الذين يستخفنك ول ،ربك لمر الله.. فاصبر على يعتمد

:     السجون     بين     التنقل     - أسلوب     والعشرون     السابع
المجاهسسدين السأسسرى مع السجون بين التنقل أسألوب الصهيوني المخابرات جهاز يستخدم

أو مسسسؤولية لهسسم أن تثبسست وقرائسسن أدلة وتوجد ،المخابرات ضاباط على يستعصون الذين
ًا ،كامسل طقسم العسادة في وهم ،فالمحققون العسكري بالجهاز العمل في مشاركة أو دور

والتلويح التهديد إلى يلجأون ،الخوة هؤلء من بالقوة العتراف انتزاع عن يعجزون عندما
،والمحققيسسن والمنسساخ والجسسواء، المكسسان لتغييسسر صرفند.. وذلك وسأجن ،الحربي بالسجن

بيسسن الفسسرق مسسا ولكسسن ،الحربسسي السسسجن مسسن والهلسسع ،الرهبسسة من جو في المجاهد ووضاع
جهسساز يحسساول السستي المظهريسسة بسسالجراءات هسسل ؟العاديسسة والسسسجون ،الحربسسي السسسجن
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العسسدو سأسسجون إن المجاهسسدين قلسسوب في الرعب لغرس اصطناعها الصهيوني المخابرات
تمسسارس السستي التعسسذيب وأسأاليب عسكرية حربية سأجون اسأتثناء بدون جميعها الصهيوني

المخسسابرات مدرسأسسة هسسي واحسسدة نازيسسة إرهابيسسة، ،عنصسسرية لمدرسأسسة مكسسررة نسسسخة فيها
يتلسسو مجاهسسد يخشسساه حتى العدو سأجون باقي عن يختلف ل الحربي السجن إن الصهيونية

،بصسسبركم المجاهسسدون أيهسسا ) لنتسسممسسؤمنين كنتسسم إن تخشسسوه أن أحسسق فسسالله (أتخشونهم
هسسذا يسسواجه وهو يعرف المجاهد.. أن صدورهم.. فعلى في رهبة أشد وتحديكم ،وصلبتكم
ولم ،والثبات الخلصا طريق أرباع ثلثة قطع وأنه ،وعجزوا فشلوا المحققين أن السألوب

المجاهسسد فلينقلسسوا ،سأسساعة صسسبر والهزيمسسة النصر بين الخير.. والفرق الربع إل أمامه يبق
تغيسسر لسسن الجديسسدة والوجوه فالمكنة، ،تعذيب مركز أي صرفند.. والى والى ،الحربي إلى
مؤمنين.  كنتم أن وخافون تخافوهم فل أولياؤه، يخوف الشيطان ذلك حقيقة.. إنما من

:     الشرك     - أسلوب     والعشرون     الثامن
مسسن لثنيسسن أكسثر أو دقسائق لعسسدة النفسسراد مسسن متعمد جو خلق على الشرك أسألوب يقوم

علسسى تسسسجيل.. للحصسسول جهسساز منهسسم بسسالقرب يخبسسأ حيسسث مسسا مكسسان فسسي المجاهسسدين
أعضسساء مسسن اثنين أن الصهيونية المخابرات تتأكد مباشرة.. عندما غير بصورة المعلومات

علسسى أو ،عمليسات نفسسذا أنهمسسا الشسسك بعسسض هنسساك وأن ،تنظيمية روابط تجمعهما ،الحركة
مباشسسرة بصورة معلومات على والحصول عليهم السيطرة فرصة وأن بالسألحة ما علقة

اذا غيسر الجسسدي التعسذيب خلل من المخسابرات.. هسل جهساز يعمسل أن يمكسن واردة.. م
مسسا أسألوب عن يبحثون أنهم أم ،الخوة وإصرار عناد نتيجة ،القضية ملف ويغلق ،يستسلم
لوب لسأستخدام المخسابرات جهساز يتقسدم هنسا أهدافهم؟ لتحقيق أقبيسة الشسرك.. فسي أسأ
ً القضية أعضاء عزل إلى الصهيوني المخابرات جهاز يعمد التحقيق كاملً.. الواحدة.. عزل

،التحقيسسق ظسسروف فسسي والمجاهد ،بعض من القتراب أو ،اللقاء فرصة لهم تتوفر ل بحيث
هسسذه المخسسابرات تكتشسسف أن ويخشسسى ،اخسسوته ضاسسعف ونقاط ،ضاعفه نقاط باكتشاف يبدأ

ًا يكون لذلك ،النقاط يؤخسسذوا ل لكسسي وتسسذكيرهم ،لتحذيرهم ،اخوته على يستدل أن حريص
غرة. حين على النقاط هذه من

غيسر جسسو فسسي المجاهسسدين مسسن لثنين مصطنعة خلوة ترتيب تم ما إذا انه تدرك المخابرات
ٌكر ،سأسسيتناجيان فإنهما مشبوه أو السأسسلحة، علسسى يعسسترف ل بسسأن أخسساه مجاهسسد كسسل وسأسسيذ

)،صا أو (س مسسع علقسسة أي ينفي ينكرها.. وأن أن معينة عملية عن سأألوه إذا أو العمليات
يحتاج بأنه المحقق ويتظاهر ،المكتب إلى الخر الخ اسأتدعاء يتم ،روتيني اسأتجواب وبعد
ًا ويحتاج قهوة ل بسسأنهم يتظاهرون حيث ،المحقق على أو الجندي على بالصراخ فيبدأ ،ملف

ًا يستشيط هنا صوته يسمعون حسساجته.. وإحضسسار ،لمحاسأسسبتهم المكتسسب مسسن ويخسسرج غضب
تحسسدثا لهما.. فسسان يحققها أن الله من يتمنيا التي فرصتهما للخوة.. وهذه الجو يخلو حيث
ً سأيكون شيء بأي اخسسوة اعتقسسال سأيتم المعلومات هذه على وبناء ،تسجيل بجهاز مسجل
جديد..  خيط طرف على . والحصولجدد
متجسساورتين حجرتيسسن في الخوة يوضاع حيث ،الزنازين حجرات في الشرك هذا يرتب وقد

،الطويسسل الحسسديث مسسن السجان ابتعاد عند الظرف لهم يسمح بحيث ،صغيرة كوة وبينهما
ًا الحجسرات تلسك فسي وجسودهم يسستمر وقد اسأستفادة لمسدى راجسع وذلسك ،يسومين أو يومس

يتم حيث الدارة غرف في الشرك هذا يرتب التسجيل. وقد جهاز خلل من منهم المحقق
لهسسم تسسسمح وهنسساك ،القاضاسسي المحامي.. أو أو ،الصليب للقاء ،حده على أخ كل اسأتدعاء
ًا يلتقوا أن الفرصة سأسسمعهم.. وقسسد حاسأسسة آذانهسسم بجسسوار ولكن المخابرات أعين عن بعيد

العيسسن.. ويسسستلمهم معصوبو وهم تحملهم حيث ،عسكرية سأيارة في ،الشرك هذا يرتب
بعيدة مناطق إلى الليل في والجنود السيارة بهم باسأمه.. وتذهب أخ كل ،عسكري ضاابط
متعمسسدة.. بصورة السيارة تعطيل يتم الطريق وفي حربي سأجن إلى ترحيلهم سأاتر تحت
يسسذهب وبينمسسا الهسسرب مسسن ويحسسذرونهم ،قسسوي بشكل الخوة ويربطون ،الجنود ينزل حيث
ًا جندي يقف ،جديدة سأيارة لحضار جنود غابسسة بجسسوار ،الخسسوة ينسسزل أو ،لحراسأسستهم بعيسسد
ًا بعيد من جندي ويقف ،بشجرة يربطون حيث الكلم.. وكسسأنه بعسسدم يأمرهم ،عليهم حارسأ

إحضسسار أو ،السسسيارة لمعاينة يتركهم أو ،بشيء عنهم يلهو إن ما بحيث ،للحديث يستفزهم
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والقضسسية العمسسل عسسن للحسسديث الجنسسدي وابتعسساد ،المحقق غياب الخوة ما.. يقتنص شيء
وجهسساز ،المخسسابرات سأسسمع عسسن بعيدون أنهم يعتقلوا.. ظانين لم الذين والخوة والسألحة،
وكسسانوا ،المسسرات مسسن العديسسد فسسي ،الحيلسسة هسسذه المخسسابرات ضاسسباط مسسارس لقد التسجيل
ًء جدد اخوة اعتقال في المعلومات على الحصول في ينجحون المعلومسسات هسسذه علسسى بنسسا
،عنسسدهم المخزنة السألحة دقيقة.. عن بمعلومات التحقيق أقبية في الخوة هؤلء ويواجه

هسسذا يرتسسب العسسسكري.. وقسسد العمسسل في دورهم وعن فيها، شاركوا التي العلميات عن أو
ويضسسع السسسجن زي ويرتسسدي ،معتقسسل دور يمثسسل السسذي نفسسسه المحقسسق خلل مسسن الشرك
وبعد ،الخوة أحد بجوار ويقف ،الخلف من يديه في البلسأتيكي والقيد ،رأسأه على الكيس
،زميلسسه - بجسسوار بالخطسسأ _ كأنمسساالجنسسدي قبسسل مسسن إيقسسافه ويتسسم الثاني الخ يحضر دقائق

الحارس.. حيث احمد.. ويذهب الخ فيجيب اسأمك؟ منخفض بصوت يسأله يوقفه وعندما
لعسسدم وتسسوجيهه ،التحقيسسق عمليسسة أخيسسه.. لضسسبط مسسع الحديث ويبدأ ،ضاالته الول الخ يجد

ًا خاصة دوائر من القتراب مسسن وحصسسل ،الحسسديث هسسذا سأسسمع قسسد المحقق يكون حيث جد
يحتاجها. التي المعلومات على الخوة

،صسسراعه جسسوهر عسسن يغفل أل ،التحقيق أقبية في جهاده معركة يواصل وهو المجاهد على
وأل ،ولخسسوته لسسه تنصب أن يمكن التي الشراك أشكال من الكثير وعن عدوه طبيعة وعن
وعليسسه أسأسسلوبه، ويفشسسل المحقق على الفرصة يضيع وأن ،قبله من الذين ُخدع كما يخدع

غيساب أن يسذكر أن ذاتهسسم.. وعليسه عسن والغفلسة ،والسسثرثرة الحسسديث مسسن اخسسوته ُيحذر أن
ليسسست تحسسدث أن يمكسسن التي اللقاءات هذه وأن أجهزته، غياب يعني ل كشخص المحقق

المعلومسسات.. ول من مزيد على الحصول لجل ومقصودة متعمدة هي بل ،بالصدفة وليدة
بعسساطفتهم.. فعنسسدما يفكسسرون السسذين ،النفعسساليون ،المتهورون أل الشرك هذا في يسقط
يتعامسسل وأن نفسسسه يضسسبط أن عليسسه الظسسروف هسسذه مسسن ظرف أي في أخيه مع أخ يلتقي
زميلسسه مخاطبة في الشارات اعتماد المجاهد وعلى ،غريب مع يجلس كأنه طبيعي بشكل

يعتمد وأن والسألحة العمليات مجالت في خاصة والفكار النظر إشارات على يعتمد وأن
غير السألوب .. أي المجهول مع الحوار .. أو السماء مع الحوار أو ، الذاتي الحوار أسألوب
وعسسدم العسستراف وعدم الفكار إلى وتوجيهه ، تفكيره لصياغة لخيه أفكاره لنقل المباشر
الماكرين) . خير والله الله ويمكر .. (ويمكرون الحديث

:     البارد     الماء     - أسلوب     والعشرون     التاسع
البسسارد المسساء المحققسسون يسسستعمل ،الليل سأاعات في وخاصة ،القارصة الشتاء برودة في

تحسست المحقسسق يضعه باعتراف يدلي ول النكار على المناضال يصر عندما إذ ،تعذيب كأداة
ًا وجده وإذا معينة لفترة البارد الماء ًا ،عنيد ًا.. يأمره صلب تحسست ويسسدخله ملبسسسه بخلسسع ثابت
لساعات. تحته ويتركه سأيال بارد ماء دوشا

ًا البارد الماء حرارة درجة عن الكبير الطبيعية الجسم حرارة درجة اختلف إن يسسؤدي ،جسسد
،التنفسسس فسسي وصسسعوبة ،القلسسب دقسسات فسسي سأسسرعة إلى الماء تحت المناضال وضاع لحظة
المناضاسسل لمسساومة الحالسسة هسسذه المحقسسق يسسستغل الجسد وارتجاف الطراف في وتجمد

الثلجسسة مسسن المثلسسج المسساء بإحضسسار المحقسسق يبسسدأ ،مسسوقفه علسسى ثبت فإذا العتراف على
يجالسسد المناضاسسل ويسسترك ،اللسسم حالسسة مسسن يزيسسد لكسسي الجسسسم علسسى فيصبها ،الثلج وبقطع
طويلة.  لساعات البرودة

ًا فسسي الفسسراشا دفسسء مسسن وينقسسل ،أكثر لزعاجه ،الليل منتصف في المناضال يوقظ وأحيان
الحالة. هذه في أثره لقسوة ،البارد بالماء التعذيب أسألوب معه ويمارس ،الزنزانة

ًا ًا المجاهد ترك يتم وأحيان البرد في الزمهريرية الشتاء ليالي في مكشوف مكان في عاري
،المعسسدة فسسي اضاسسطرابات إلى يؤدي مما ،كالسياط اللهبة الرياح إعصار وتحت الصقيعي
الطسسراف وتجمسسد الشسسديد والسسسعال والسأسسهال التقيسسؤ ويسبب والزكام بالرشح والصابة
الجسد. وتصلب
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لحظسسة أقصسساها فسسي تكسسون الجسد على الصقيعية والريح البارد الماء وتأثير إيقاع شدة إن
حسسد إلسسى يعتاد أن الجسد يلبث ما ثم ،البداية في الرياح لسع أو الولى الماء زخات انهمار

ولكنهسسم القاسأية التجربة لهذه المناضالين من عدد تعرض وقد المؤلمة الحال هذه على ما
والسسذي التعسسذيب، أسأسساليب ضاسسمن عسسادي أسألوب مجرد لنها ،يعترفوا أن دون منها خرجوا

،التعسسذيب مسسن الطريقسسة هسسذه معنوياته في تؤثر لن الولى اللحظات في الصمود يستطيع
العتراف.  رفض الذي المناضال وينتصر ثانية مرة المحقق يفشل وبذلك

:     المستمر     والوقوف     النوم     من     - الحرمان     الثلثون
أقبيسسة فسسي وجسسوده فسسترة طسسوال ،المجاهسسد ترافق التي السأاليب من السألوب هذا ويعتبر

اعترافات يقدمون للذين متقطعة فترات في ُتعطى التي التسهيلت بعض سأوى التحقيق
بمعلومات. ويدلون ،كاملة

يتسسم ،معسسه والتعسسذيب التحقيسسق وبدء ،التحقيق أقبية ودخوله اعتقاله لحظة من فالمجاهد 
ًا30 بمقسسدار الجدار عن جدار.. ويبعد مقابل ووجهه بأغلله توقيفه هسسو وطالمسسا ، سأسسنتميتر
الوقسسوف.. بهسسذا مرتبسسط والنوم ،طويلة ليام وقوفه يستمر ينام.. وقد ول يقظ فهو واقف

القسدمين تحمسل وعسدم العصساب، إرهاق إلى القدمين.. يؤدي على المستمر الوقوف إن
انتفسساخ إلسسى يسسؤدي وهذا ،الحركة لعدم نتيجة القدمين في الدم ُيحبس الجسم.. حيث ثقل

لهما..!  يتسع يعود ل أيام بعد الحذاء أن وتورمهما.. بحيث ،القدمين

الرهسساق نسسسبة زادت ،الوقسسوف أمسسد طال وكلما ،متعمد للمجاهد العصبي الرهاق هذا إن
إلسسى يحتسساج اللسسم.. فسسإنه قساوة رغم الولى اليام في المجاهد صمد إذا بحيث اللم وزاد

لكسسي للهسسواء النسسسان يحتسساج الوقسسوف.. وكمسسا فترة زادت كلما أعمق وصبر أكبر شجاعة
تسسستخدم لسسذلك الحيسساة ضاسسروريات مسسن ضاسسرورة النوم للنوم.. إن يحتاج كذلك فهو يعيش

المجاهسسد لجبسسار أسأسساليب مسسن تسسستطيع مسسا كل التحقيق معركة في الصهيونية المخابرات
بقسسسوة عليسسه ليضسسغطا النسسوم مسسن الحرمانو الجلوس من الحرمان فيأتي العتراف على

ًا انيسسؤثر والوقوف السهر مطردة.. وضاغط ًا تسسأثير ًا سأسلبي ،المجاهسسد أعصسساب علسسى داخليسس
،الخارج من ضاغطه يواصل المحقق بينما ،الداخل من إرادته على يؤثران ونفسيته.. انهما

وتحطيمهسسا ،المجاهسسد إرادة كسر هو ،واحد هدف حول والخارجي الداخلي الضغط ليلتقي
ًا المجاهد كان فإذا أمسسام لنسسه ،الخارجيسسة المحقسسق ضاغوط أمام والصبر الصمود على قادر
يواجهه النوم الداخل.. إن من ذاته يواجه وهو تقل قدرته فان مكشوف صريح واضاح عدو
العصسسبية وخليسساه ،واقسسف وهسسو ينسسام أن يمكسسن كيسسف ولكن ينام أن يتمنى وهو ،لحظة كل

ًا يسسستطيع ل وهسسو نسسام فسسإذا ،تتخدران أصبحتا قدميه أن بحيث ،الذبول على أوشكت إراديسس
ًا.. بينمسسا سأقط وقد نفسه سأيجد النوم على التغلب ،الحسسارس الجنسسدي سأسسياط تنهسسال أرضا

حلقسسات جميسسع علسسى المسساء يتسسوزع لكي ،رقبته مؤخرة على البارد الماء برشا يلحقه الذي
ًا يكون أن منه فالمطلوب الفقري العمود ًا يبقسسى وأن ،يقظ يصسسمد أن يمكسسن فكيسسف يقظسس

قدميه..؟ على وواقف ويقظ منهك وهو التعذيب فترة طوال المجاهد

إلسسى المسسستمر.. يحتسساج والوقوف النوم من الحرمان أسألوب لمواجهة والتحمل الصبر إن
الجهسسادي المضسسمون عسسن والتحمسسل الصسسبر انفصل بالقضية.. فإذا وإيمان نضالي اسأتعداد
جوفاء. كلمات يصبحان

اللسسم.. قسسوة مسسن كسسبيرة.. أكسسبر روحيسسة قوة المجاهد قلب في بقضية.. يغرس اليمان إن
السسهر ضاسغط مسن أقسوى ،قويسة دوافسع قلبسه في اللم.. ويغرس على الصبر ينتصر لذلك

المجاهسسد الرهسساق.. ينتصسسر علسسى التحمل ينتصر الكافر.. لذلك المحقق وضاغط والوقوف
المحقق. على
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يرحمنسسا اللسسه كسسان ،المضسسني والسهر ،القاتل الرهاق لحظات "وديع" في المجاهد يقول 
وطاقاتنا حيويتنا أن نستفيق.. نجد ثواني.. وعندما أو ،دقائق تتجاوز ل قد ،النوم من بسنة
ًا نمنا وكأننا ،لنا ردت ًا.. نستطيع نوم وأيام.. لساعات السهر نواصل أن بعده عميق

ًا45 معي التحقيق "جمعة" اسأتمر المجاهد ويقول  قليلسسة فسسترات إل النسسوم أذق ولم  يوم
العسستراف.. حالة في الحياة مدى عليها الحكم ،قنبلة بإلقاء العتراف مني فقط.. وطلبوا

الصسغار.. فتصسيبني أطفسالي وجسه أتسذكر كنت النهيار حافة على نفسي أجد كنت وعندما
ًا.. وكنسست أصبر الحياة.. أم مدى أتركهم الداخل من هزة جديسسدة صسسمود بقسسوة أتجلسسد أيامسس

ًا.. إن والسسهر الوقسوف اسأستمر لسو حتى والتحمل للصبر تدفعني دم دافسع شسهور تسرك ع
ًا45 يتحمل جعله الطفال الخ اعتقسسل وبالقضسسية بالله العميق اليمان بدافع .. فكيف يوم
ولكنسسه ،منسسه اعسستراف انسستزاع أجسسل من معه عنيفة تحقيق دورة المخابرات وبدأت ،حسين

ًا كان أسأسساليب عدة معه المحققون الثابت.. اسأتخدم موقفه عن يتراجع ولم ،كالطود صلب
بالتعسسذيب منه نالوا وكلما ،يعترف لم والعتراف.. ولكنه للهتزاز دفعه أو تركيعه أجل من

روحسسه أن إل الخارجيسسة والتعسسذيب الضسسغط بعوامسسل تأثره وثباته.. ورغم إصراره، زاد كلما
ًا تشرق كانت بالثبات.. تورق كانت وإرادته ،بالصمود دوم

وأن ،الجلوس ومن ،النوم من والحرمان السهر أسألوب معه يمارسأوا أن المحققون قرر 
ًا.. يحرسأه يبقى كحاجسة للنسوم إن بسه خاصسة مفكسرة فسي اليام عد في وبدأوا جندي واقف

ًا بيولوجية ،مرهسسق وهسسو ،يهسساجمه والليالي واليام ،الساعات مرور مع الجسد على سألطان
وليمنعسسه ليوقظه يلكزه الجندي لثوان.. كان عليه يتغلب أن يحاول النوم كان كلما ،متعب

سأسسنة وأية مشدودة أعصابه طالما النوم النسان يستطيع ل الوقوف وضاعية في النوم من
علسى ويسسقط ،يتأرجسسح الوقسسوف وضاسسعية في وهو النسان على سأيطرت ما إذا النوم من

،النسسوم قسسوة بيسسن الواقسسف الجسد على الصراع مباشرة.. ويستمر يستيقظ الرض.. حيث
ًا عشسسر أحد لفترة ،حسين الخ بقي النوم من لمنعه الرابض الجندي وسأهر متواصسسلة يومسس
ًا انقطاع بدون وبسسدأ عليه المرهق شعوره ل الخيرة.. سأيطر اليام وفي النوم من ممنوع

المحقسسق الضسسابط كسسان وبينمسسا نفسسسه علسسى طسسبيعي بشسسكل يسيطر يعد ولم ،الهذيان في
واسأسستدعاه.. التحقيسسق لقسسسم العسسام المسسدير حضر عشر الحادي اليوم مفكرته في يسجل
الجنسسدي مضايقة من وتخلص أعصابه، الكرسأي.. وارتخت على حسين الخ جلس وعندما
ويتحسسدث ،يسسوقظه أن وحسساول المسسدير عليسسه إرادته.. صرخ رغم الطاولة على رأسأه سأقط

غيسسر غريبسسة وجمسسل ،كلمسسات منسسه تخسسرج كسسانت ،رأسأسسه يرفسسع كان التي اللحظة وفي ،معه
وسأسسأله ،المحقق الضابط المدير جديد.. اسأتدعى من يسقط المثقل رأسأه وكان مفهومة

ًا كم ًا عشر أحد أجاب السأير..؟ هذا ينم لم يوم ًا.. عشسسر وقال: أحسسد المدير ذهل يوم يومسس
ًا معلومات.. وأمر نريد نحن يجن أن نريده ل جننتموه.. نحن لقد الزنزانسسة إلى بإنزاله فور

معسسه.. حسستى التحقيسسق ويسسستمر ،الطبيعيسسة لحسسالته متواصسسلة.. ليعسسود أيسسام أربعة ينام لكي
يعترف.

م حسسين الخ وعي جانب أن رغم  ًا يعسد ل اس والرهساق الرق، تحمسل علسى قسادر والنع
ًا يعد ولم ،الملح علسسى المتواصسسل الضسسغط ورغسسم السسدافق النسسوم قهسسر مواجهسسة علسسى قادر

الرسأالي والموقف ،والوعي باليمان المشبعة روحه أن وتستسلم.. إل ،تلين لكي الرادة
جسسانب المتواصسسل.. اهسستز الضغط هذا فولذ.. وأمام إلى ويحولها فيصلبها إرادته يرفد كان

فسسي الوعي تركه الذي الفراغ جانب يغطي لكي ،اللوعي فاسأتيقظ ،ينهار أن وكاد الوعي
الهذيان. تشبه ما حالة شكل مما النفس محيط

النتصسسار.. ولكسسن وهسسو ،ثسسابت هسسدف تدفعه.. عسسبر للمام.. كانت الوعي تدفع الرادة إن 
النسان أن ُيثبت لكي الرادة وبقيت ،يسقط أن وكاد ،اهتز.. وترنح للمادة كواجهة الوعي

معجزة.
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معركسسة فسسي ،السسوعي جسسانب اهسستزاز باليمان.. رغسسم المسلح النسان إرادة انتصرت لقد 
نسسام الستي الربعسة اليسسام وفسسرت أعدائه.. وقسد من إجبارية مكافئة على وتحصل ،التحقيق

ً لسسه حسين الخ فيها ًا مجسسال إلسسى الجسسسد بقسسوانين المحكسسوم السسوعي جسسانب لعسسودة جديسسد
المسسرة هسسذه ولكسسن جديسسد مسسن النسسوم مسسن والحرمسسان ،والوقسسوف التحقيسسق وواجه ،طبيعته

النتصار. بروح مشبع ،جديد بإحساس

:     التشويه     السياسي     الحرق     - أسلوب     والثلثون     الواحد
البنيسسة حسسوله تتمحسسور السسذي المركسسز فهسسو أسأاسأي دور التنظيم في الرمز أو القائد دور إن

معنويسسة قيمسسة لسسه أن كمسسا وأفراده التنظيم بأسأرار معرفة الكثر الشخص وهو التنظيمية،
غيسسر إنسان أنه أسأاس على إليه ينظرون الذين التنظيم لعناصر القدوة يشكل حيث كبيرة
البطل. إنه عادي

أجل من ويبذلون ،التنظيمية القيادات على القبض بإلقاء الصهاينة المن رجال يهتم لذلك
ًا ذلك ًا جهد فسسإنهم تنظيمي قائد اعتقال من المخابرات أجهزة تمكنت وأن حدث وإذا كبير

يعمسسدون أسأسساليب أخبسسث ولكسسن السأسساليب بشسستى المعلومات على منه الحصول يحاولون
ًا القائد حرق محاولة هي إليها وإظهاره صورته، تشويه أو سأياسأي

الشسساعات حسسوله وينشسسرون بسهولة، المعلومات لهم يقدم الذي الخائف الضعيف بمظهر
ًا لسسه يكنسسون كانوا الذين التنظيم أفراد معنويات إضاعاف أجل من ًا احترامسس بسسالغين وتقسسدير

أجسسل ومسسن التنظيم، أفراد تجمع التي الثقة تحطيم أجل من السألوب هذا يستعملون إنهم
شخصسيتها فسي الحركيسة والقيسادات الرموز تجسدها التي والمبادئ النبيلة المعاني تشويه

التحقيسسق جهسساز التنظيسسم. يحسساول عسسن أكسسثر معلومسسات على الحصول أجل ومن وسألوكها،
السسذي النسساني النسسسان بمظهسسر أو الضعيف، الجبان النسان بمظهر المعتقل القائد إظهار
المحقسسق يحضسسر وقسسد الخداع أسأاليب أعلى فيها يستخدم مسرحية ويرتب مصلحته، تهمه

ضاسسباط بعسسض وحسسوله مريسسح مقعد على ويجلسه نظيف مدني زي في وهو المعتقل القائد
الحسسائط فسسي صسسغيرة فتحة ومن ودية جلسة في كأنهم الحاديث يتبادلون وهم المخابرات

قائسسدهم يشسساهدون ويجعلهسسم التعسسذيب مسسن المنهكين الخرين المجاهدين يحضر الباب أو
أنسسه يشسسعر الذي المجاهد وجه في المحقق يتوجه بعدها الشك على تبعث وضاعية في وهو

لقسد عليسك وضاسحك التنظيسم وبساع باعسك شيء. لقد بكل اعترف لك. لقد اقل خدع: "ألم
يظهسسر أن السأير القائد على المحقق يفرض بأذى".. قد نمسه أن دون شيء بكل اعترف

وزجاجات المختلفة الفاكهة صحون أمامه يضع وقد المحققين، يجالس وهو عسكري بزي
علسسى الضسسغوط وتسسزداد العياء يستمر المسرحية هذه عرض بها يتم مرة كل وفي العصير

السزي يلبسس وهسو عسسكرية سأسيارة فسي القائسد وضاسع إلسى المحقق يعمد وقد المجاهدين
يشسساهده حسستى منزلسسه وحسسول القريسسة أو المخيسسم أزقة في السيارة به وتنطلق العسكري،

السسذي القائسسد هذا إن وهي كبيرة، خدعة تمرير أجل من الحال هذه على يعرفونه من جميع
ًا كان المخابرات. جهاز في عميل من أكثر ليس للجماهير رمز

ًا المجاهد كان إذا التعسسذيب، شدة تحت يهتز ما سأرعان فإنه مهزوزة بقضيته وثقته ،ضاعيف
ًا ويتأثر المظسساهر مسسبرر تحسست ويعسسترف وينهسسار خياله في تهشمت التي القائد بصورة كثير
ًا يكسسون أن المحنة لهذه يتعرض الذي القائد على ولكن فيها قائده شاهد التي لهسسذه مسسدرك

يرفسسض وأن يقلبهسسا أن عليسسه فإن الفاكهة أطباق وأمامه المحققين مع أجلسوه فإذا اللعبة
(اللسسه صسسوته بسسأعلى يصسسرخ أن عليه عسكرية سأيارة في وضاعوه وإذا ،المحقق مع الحوار

ضاسسربه إلسسى الجنسسود سأيضسسطر فلسسسطين) وعنسسدها الحتلل.. تحيسسا اكبر.. يسقط الله اكبر
لجهسساز وتسفيه فضح عملية إلى والتشويه الحرق محاولة تتحول وهكذا الصراخ من ومنعه

عمليسسة كانت سأواء ضاعفها أو الرموز بعض سأقوط من تهتز ل أن الجماهير وعلى التحقيق
الفكسسرة عظمسسة لن صسسحيحة كسسانت أو المخسسابرات مسسن تلفيسسق ومجسسرد كاذبسسة سأسسقوطهم
إن واحسسد بشسخص مرهونسة النضسسال عمليسسة وليسست معينين بأفراد مرهونة غير والتضحية

مسن وصسدقها قوتهسا تسستمد ل والقضسية ،بقضسيته إيمسانه مسن وصسدقه قوته يستمد القائد
أعقابكم..). على انقلبتم قتل أو مات (أفئن رمز أي أو قائد أي شخصية
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:     والتحقير     التصغير     - أسلوب     والثلثون     الثنان
قناعسساته يهسسز وأن قلبسسه فسسي الذلسسة يغسسرس وأن المجاهد، نفسية يحطم أن المحقق يحاول
وإن لسسه، قيمسسة ل بسسسيط شسسيء انه وإشعاره أفكاره وتحقير إهانته إلى يعمد لذلك بفكرته
ويحسساول سأسساذجة وقصسسص صسسحيحة غيسسر شسسعارات مسسن أكسسثر ليسسست يحملها التي المبادئ
أو وشسساربه، لحيتسسه بحلسسق أو ،مستمر بشكل الوجه في بالبصق المعتقل يهين أن المحقق

ًا يمشسسي أن منسسه يطلسسب وقسسد ،ومضسسحك مشوه بشكل جزء وإبقاء منهما جزء حلق مقلسسد
خسسائن.. أنسسا حمسسار.. أنسسا (أنسسا مثسسل مهينسسة عبسسارات يردد وأن أربع على يمشي أن أو الكلب

والذي النفس في والبطولة الصمود معاني قتل ذلك وراء من آخره..) ويقصد كلب.. إلى
المسسور هسذه فسي المحقق مع يتجاوب والذي ،المرات كل في سأيخضع مرة الخضوع يقبل

مسن جملسة عسن عبسارة التحقيسق فعمليسة وأخطسر أكسبر أمسور في معه سأيتجاوب الصغيرة
وقسسد الجسسسدي اليلم لمجسرد مسسادي تعسسذيب عملية وليست النفسية واليحاءات التأثيرات

ً المعتقسسل لدى المقدسأة المعتقدات وتصغير تحقير إلى المحقق يلجأ المحقسسق يكسسثر فمثل
ًا يقولون عما الله (تعالى اللهية الذات ضاد عبارات اسأتعمال من ًا) فيقول علو (اللسسه كبير
ألفسسه والقسسرآن - كسساذب - حاشسساه مثلسسك) والرسأسسول سأسسجين عليه.. إنسسه أغلقت الدرج في

العسسالمين، علسسى مفضسسلين مختسسارين كقسسوم إسأسسرائيل بنسسي عن والحديث كذب وكله محمد
لمصلحة ملتو بشكل وتفسيرها إسأرائيل بني عن تتحدث التي الكريمة اليات بعض وإيراد

اليهود. 

وعلسسى الصسسادق المجاهسسد فسسي يؤثر ول وحقير صغير أسألوب والتصغير التحقير أسألوب إن
ًا الرفض إلى يلجأ أن المجاهد نزعتسسه إرضااء في المحقق مع التجاوب عن يمتنع وأن ،دائم

يصسسبر أن المجاهسسد علسسى ليسسس المعتقل لدى الكرامة وكسر النفس تشويه إلى المشوهة
هسسذا لفشسسال السأاسأسسية القاعسسدة هسسو التحسسدي لن السسسحاب، يتحسسدى أن عليه وإنما فقط

. السألوب

  خاتمة

الشسسهداء قوافسسل تقسسدمت ،هسسذا يومنا حتى الغابر التاريخ منذ ؛ الطويلة الجهاد مسيرة عبر
الله. يدي بين

وكانت إيمانهم، على والخوف العذاب أمام صبروا الذين أولئك عن الكريم القرآن ويحدثنا
،المؤمنين الخدود أصحاب عذب فقد يستسلموا ولم يلينوا ولم الضعف من أقوى إرادتهم
أرواح وصسسعدت إيمسسانهم، عسسن المسسؤمنين رد مسسن ،يريسسدون مسسا ينسسالوا ولسسم الطغسساة ويئسسس

الحميسسد العزيسسز بسسالله يؤمنسسوا أن إل منهسسم نقمسسوا : "وماالعظيم القرآن ترتيل مع الشهداء
شهيد". شيء كل على والله والرض السماوات ملك له الذي
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وزكريسسا يحيسسى مسسن الكسسرام الرسأسسل يعذبون وهم العجز مرحلة إلى والطغاة اليهود ووصل
وذهسسب ،اللسسه بنصسسر النسساس إلسسى نفسسذت النبيسساء رسأسسالة ولكسسن ،السلم عليهم عيسى إلى

جهنم. وعذاب الله بغضب وباءوا المحتوم مصيرهم إلى الطغاة

لعنسسة لهسسب أبسسو ونسسال ،الشهادة ونال ،لهب أبي عذاب إلى وعمار وسأمية ياسأر آل وتعرض
النسساس سأخط سأوى والحجاج يزيد الطاغية عاقبة تكن ولم الكريم القرآن بها وصمه أبدية

ً الشهداء سأيد الحسين دم وظل ،عليهم المحنسسة علسسى الرسأسساليين المسسؤمنين بتثسسبيت كفيل
ً الشدائد. في لهم ودليل

انتصسسار اكبر شهادتهم وكانت ،المجاهدين رفاقه ول القسام إخضاع النجليز يستطع ولم 
زبانيسسة يسسستطع ولسسم ،ينفسسذ ل الذي عطائهم نبع من الطريق ظمأ نروي زلنا وما ،لقضيتهم

وقتله. المختار عمر بتعذيب يكسبوا إن لليبيا اليطالي السأتعمار أيام موسأوليني
اليطالي. للسأتعمار النهاية بداية كانت المختار شهادة ولكن

مسسن التعسسذيب أسأسساليب بشسستى الحصول يحاول بيجار الفرنسي الجنرال كان الجزائر وفي
المهيسسدي روح ولكسسن ،التنظيميسسة والسأسسرار الثسسورة عسسن معلومسسات علسسى المهيدي العربي
وكانت ورفاقه المهيدي بصمود الجزائريون وانتصر والرضاى الطمأنينة سأماء في رفرفت
بعده. من المجاهدون اسأتلهمها التي والدروس المؤلفات أعظم قطب سأيد شهادة

ًا الفحسسم أبسسو القسادر عبسد صمود وكان المجاهسسدين قلسوب فسي صسسداه يستردد زال مسا درسأس
ًا وشهادته وخالسسد الصسسوري مصسسباح البررة للشهداء الزكي الدم زال وما ،للمناضالين معلم

وأنسسور ، شسسحادة وخالسسد براهمسسة، وعصسسام ، عقل وعماد ، الشوربجي وزكريا ،خليل الشيخ
أحياء. وهم ووطنهم لمتهم تقديمه الشهداء هؤلء اسأتطاع مما أكبر عطاء لنا يقدم عزيز،

ًا الشهداء أولئك بإمكان كان لقد الحيسساة واختيسسار العسسذاب وتسسوفير ،بحيسساتهم النجسساة جميعسس
دقيقة أنفسهم عن فيها يرضاون ل بائسة شقية حياة لعاشوا ذلك فعلوا لو ولكنهم ،السهلة
السسدرس خسسسرت بعسسدهم مسسن شسسعوبهم ولكسسانت ،وآخرتهم دنياهم خسروا ولكانوا ،واحدة

وباعثها. النتصارات جوهر هي كانت التي شهادتهم ومنجزات العظيم التربوي

ًا الله سبيل في قتلوا الذين تحسبن ول أحياء بل أموات
فضله من الله آتاهإم بما فرحين يرزقون ربهم عند

ل أن خلفهم من بهم يلحقوا لم بالذين ويستبشرون
الله من بنعمة يحزنون. يستبشرون ولهإم عليهم خوف

المؤمنين اجر يضيع ل الله وان وفضل

معركسسة تسسدور التحقيسسق وفي النتصار يحقق الذي الذاتي الشرط هما واليمان الصمود إن
ًا ويمتلسسك ،النهاية حتى فيها يصمد والذي المجاهد وبين المحقق بين ًا إيمانسس السسذي هسسو قويسس

ينتصر.

المخسسابرات جهسساز جسسانب مسسن ومعرفسسة بدراسأسسة معسسدة مسسسرحية هي التحقيق عملية وأن
ًا المناضال كان فإذا والمن، ألعيسسب كسسل أن يسسدرك أن واسأسستطاع ،المسسسرحية لبعاد مدرك

المحقسسق هدف يحقق أن دون المحنة من يفلت أن اسأتطاع ،تمثيلية عملية هي المحققين
،أجله من السأير يناضال الذي العمل تفشل قد التي المعلومات بانتزاع فرصة عليه وفوت
والتعذيب. السجن محنة إلى له آخرين باخوة تؤدي قد والتي

الموضاسوعي الشسرط هو للعدو المني الجهاز وبطبيعة التحقيق بأسأاليب المجاهد ومعرفة
التعذيب. وتحت السأر في الوقوع حالة في العدو على للتغلب
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المحقق. مواجهة وبطرق التحقيق بأسأاليب معرفته يعمق أن المجاهد على لذلك

وطسسرق التحقيسسق لسأسساليب المبسسسطة اليضاحات بعض الماضاية الصفحات في قدمنا وقد
عليها. والتغلب مواجهتها

التوفيق ولي والله

الفهرسأت
الهداء

المقدمة قبل
المقدمة

الغريزي الول: النمط الباب
ً النساني السلوك في الغريزي  النمط:     أول

: الغريزي النمط خصائص
- الجبسن هسسس  العفوي - النتماء د  البروز - حب ج  الغريزي - السلوك ب  الدافع - فقدان أ

الثبات وعدم
ًا: : التنظيمية البنية  هشاشةثاني

الحلقسسة - التنظيسسم د    الحلقسسي - التنظيسسم ج   الهرمسسي - التنظيسسم ب   العفوي - التنظيم أ
المفقودة

ًا: . التحقيق بأسأاليب  الجهلثالث

والباطل الحق بين الثاني: الصراع الباب
التنظيم

التنظيم لماذا
التحقيق
العتقال
: العتقال أشكال

مهمة / أداء البيوت /  مداهمة السأتدعاء
الخبارية القصة

العبور نقاط في العتقال

التحقيق الثالث: معركة الباب
:     التحقيق     أسأاليب

ًا- أسأسسلوب     الفتراضاسسي التحقيسسق أولً- أسألوب ًا    الكيسسس ثانيسس الجسسسدي - التعسسذيبثالثسس
ًا  - التشكيكرابع

ًا ًا-الكيس    الهل - إحضارخامس ًا    الخنق والماء سأادسأ ًنا- التبسيط    - الشاهدسأابع ثام
ًا- التضخيم ًا    تاسأع الكهربائي بالتيار - التعذيبعشر الحادي    شيء كل - معرفةعاشر

    - الكرسأي عشر الرابع    والصديق - العدو عشر الثالث    العاز - غرفعشر الثاني
 الرأس على الماء - تنقيط عشر السادس    الصاخبة - الموسأيقى عشر الخامس
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- الفسسراج عشسسر التاسأسسع    - التعامسسل عشسسر الثسسامن    والفسسرن - الثلجسسة عشسسر السسسابع
- والعشسسرون الثسساني    النسسار - إطلق والعشرون الواحد    والتعطيش - التجويع العشرون

    الكذب كشف جهاز
بالبعاد - التهديد والعشرون الرابع    المحققين وتعدد السأاليب - تنوع والعشرون الثالث

- الزنزانسسة والعشسسرون السسسادس    والمسسراض الجسسروح - اسأسستغلل والعشسسرون الخسسامس
والكلب
التاسأسسع    - الشسسرك والعشسسرون الثسسامن    السسسجون بيسسن - التنقسسل والعشسسرون السسسابع

 البارد - الماء والعشرون
التحقيسسر - أسأسسلوب والثلثسسون الواحسسد    المسسستمر والوقوف النوم من - الحرمان الثلثون

والتصغير
السياسأي - الحرق والثلثون الثنان

الخاتمة

المادة هإذه تنصزيل تم
من

والجهاد التوحيد منبر

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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