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أساليب التحقيق في سجون العدو الصهيوني                                              
وطرق مواجهته

قبل المقدمة

الفلسطيني اليوم تتنازعه رياح الشتات والغربة، وتقف في طريقه حواجز العدو والشننقيق انننه
معرض حيثما حل للملحقة، والضاطهاد والقمنع، وهنو علنى هننذه الحننال متهننم بمجننرد انتمنائه
ًا علننى أرضاننه ّدر له أن يبقى صننامد لفلسطين، ومجابه بالسأئلة والشكوك والفلسطيني الذي ق
تحت نير الحتلل، معرض في كل لحظة لوحشية العندو، والعتقنال الينومي وقسنوة الزننازين
ًا بأمره فنني والمعسكرات الصحراوية وما أن يجتاز الفلسطيني حدود وطنه، حتى يقف مشكوك
مخافر الحدود وقاعات الترانزيت، يقف كأنه خطر على الجميع؛ لنه الوحيد الذي ل يملك جواز
سأفر والوحيد غير المعترف ببراءته، وهكذا من اسأتجواب علننى يند المخننابرات الصنهيونية إلننى
اسأتجواب على يد مخابرات أخرى من اتهام بالوطنية إلى اتهام بالرهاب لجل ذلك فننإن عليننه
ًا من الصننمود والمضنني فنني أن يتعلم كيف يواجه هذه المحن بإيمان ووعي وصبر، تمكنه جميع

حمل راية وطنه وهوية جهاده.

. . . الهداء

؛     البطال الشهداء أرواح إلى

براهمة   :   عصام الشهيد روح إلى

الجمل   :   محمد الشهيد روح إلى

الدراسأة   هذه اهدي  . . .

2

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

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

أولهما : معرفي، بغية إلقاء الضننوء علننى طبيعننة وأسأنناليب عمننل الجهننزة القمعيننة الصننهيونية
والطرق الخبيثة التي يلجأون إليها لليقاع بالمجاهد.

وثانيهما : تعليمي، بقصد تحذير المجاهد من هذه السأاليب، وتقديم نصائح وإرشادات لما ينبغي
عليه أن يقوم به لتجنب الوقوع في الشراك الخبيثة التي تنشئها هذه الجهزة، وكيفية التصرف

في حال وقوعه في السأر، وهو أمر واقع الحصول .

إن أهم ما تتناوله هذه الدراسأة هو الصفات التي يجب على المجاهد أن ينميها في نفسه وهنني
ًا على جهنناز القمننع الصننهيوني أن تحققت في روح المجاهد وعزيمته فلن يكون من السهل أبد

مهما اسأتخدم من أسأناليب البطننش والتعننذيب المدروسأننة حسننبîأن يوقعه في شرك النهيار 
احدث المناهج ويبقى أن أشير إلننى حقيقننة بنناتت معروفننة وهنني أن عنندونا إنمننا يسننخر العلننم
والدراسأة المستفيضة والبحث المتأني في طرائقه لغزو الرض والجسد والعقل العربي ولذلك
ًا بعنايننة ًا بهذه الطرائق وإيجاد وسأائل مضادة مدروسأة أيضنن فإن المواجهة المقابلة تفترض وعي
اليب التعنذيب واننتزاع العترافنات تعين على الحند منن مردودينة السأنلوب الصنهيوني إن أسأ
أصبحت مع تقدم وسأائل العلم والتصال متشابهة في معظم دول العالم وهي تكناد تكنون ذات
السأاليب التي تستخدمها أجهزة قمع متعننددة فنني كننم أفننواه المجاهنندين وملحقتهننم، وتننأخير
نهوض المشروع السألمي ولذلك فإن محتوى هذه الدراسأة صالح للسأترشاد به في اكننثر مننن

موقع ومكان .

ًا : إنها دراسأة وقائية، بمعنى إنها تستهدف شرح سأبل الوقاية، لننذلك ل تتوسأننع فنني شننرح أخير
تكوين جهاز السأتخبارات الصهيونية وكيفية عمله.

الباب الول
النمط الغريزي في السلوك النساني
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كانت شركة سأوليل بونييه في فترة النتداب البريطاني تعمل على تشييد مجموعة من المباني
الحكومية على مقربة من الساحل الفلسطيني، في غزة، وعسقلن، واللد، والرملننة ولننم يكننن
أحد يعرف بالضبط سأر هذه البنايات، وسأر تصميمها وما بين بنت عصابات شننتيرن، والبالمنناخ،
وزفاي لئومي شبكاتها الرهابية والتجسسية في طول البلد وعرضاها وكان أعضنناؤها المنتقننون
من خيرة أبناء العائلت اليهودية وكانوا يرسألون إلى أوروبا كي يتعلموا احدث أسأاليب التحقيننق
والسأتجواب، وبذلك نقلوا ثمرة الخبرة الوروبية ومعين تجربتها الغنيننة والمتعننددة المسننتويات
وما كادت شمس حزيران توشك على المغيب وأصبحت القدس في قبضة المحتل، حننتى رفننع
الستار كامل ًفننإذا المبنناني الحكوميننة تسننفر عننن سأننجون ومعتقلت شنديدة التحصننين، مكينننة
الحراسأة طالما ضامت أقبيتها أبناء شننعبنا الفلسننطيني الننرازح تحننت الحتلل منننذ عننام وأمننام
عالم صم أذنيه وأغمض عينيه عن حقيقة الفاجعة الفلسطينية، وبعد عام، وانفتاح المشهد على
سأعته، برز أفراد العصابات الصهيونية الذين تعلمننوا فنني أوروبننا حرفننة السأننتجواب، ليتصنندروا
قيننادة جهنناز قمننع صننهيوني، مننوظفين أحنندث السأنناليب تقنيننًة وأشنندها وحشننيًة، بينمننا وقننف
ًا أعزل في مواجهة النازية الصهيونية الحديثة ووسأائلها المدارة بأيدي منناهرة، الفلسطيني وحيد
ليهود عاشوا أغلب فترات عمرهم في الدول العربية فأجادوا اللغة العربية الفصحى واللهجننات
المحلية، والمثال الشننعبية، وخاصننة المحبطننة منهننا والمتوارثننة عننن عهننود القهننر والسننقوط،

واسأتخدموها في محاولة كسر نفسية المعتقل وصموده .

لقد كانت هزيمة يونيو حزيران نقطة البداية في تحويل بقايننا جيننش التحريننر الفلسننطيني فنني
قطاع غزة إلى فصيل حرب عصابات عرف باسأم قوات التحرير الشعبية وتبني حننرب التحريننر
الشننعبية طويلننة المنند لمواجهننة الكيننان الصننهيوني كمننا شننهدت الهزيمننة بدايننة تحننول حركننة
القوميين العرب إلى تنظيم عسكري باسأم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في الوقت الننذي
كانت فيه حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح قد ظهرت قبننل ذلننك بعننامين كحركننة تتبنننى

 إلننى جحيننم فنني وجننه72 إلى صننيف 67الكفاح المسلح، وتحولت الراضاي المحتلة من صيف 
الحتلل، كما عبر عن ذلك موشيه ديان حين وصف المننأزق الصننهيوني فنني غننزة قننائل : نحننن

نحتلها في النهار، وهم يسيطرون عليها في الليل..

وفي مقابل تصاعد العمل العسكري في الراضانني المحتلننة، وانتشننار الخليننا الثوريننة، وظهننور
المطاردين المسلحين في الحياء والمخيمات والحقول، نشطت أجهزة "الشين بيننت" وأجنحننة
المخابرات السأرائيلية الخرى في التصدي لهذه الظاهرة والعمل لجل القضاء عليها ولقد لجننأ
العدو الصهيوني لسياسأة العتقال المكثف، بحيث وصل عندد المعتقليننن إلننى عشننرات اللف،
اسأتجوبوا وعذبوا في مختلف السجون وكان لهذا الحتكاك الحاد بين المناضاننلين الفلسننطينيين
والمخابرات الصهيونية آثار ونتائج في اختبار كل طننرف للخننر، ومعرفننة نقنناط ضاننعفه وقننوته،

وأسأاليب عمله وطرائقها، ونهج تفكيره . 

 تجربة غنية بالعبر والدروس، وهي تحتاج إلى72 _67لقد كانت تجربة العمل الفلسطيني بين
تقييم منهجي واٍع ومتننواٍز كنني نتمكننن مننن الفننادة مننن أحوالهننا المختلفننة وتاريخيننة مسننيرتها
لبياتها بحصننر نقناط الضنعف، ومكمنن الخطنر، وجنوهر الخلنل فني مستخلصين إيجابياتهنا وسأ

المسائل التنظيمية والمنية والفكرية والعسكرية.

لم تربط الدراسأات الكثيرة التي تحدثت عن نقاط الضعف في تجربة الفلسطيني النفة الذكر،
بين المراض والخطاء وبين جذورها ومقدماتها في تكوين الفرد المناضال والتنظيم، بل أخننذها
الدارسأننون وتوصننلوا إلننى مقننولتهم وتحليلتهننم بطريقننة أظهرتهننا مقطوعننة الجننذور ومخفيننة
ّد من القدرة على السأتفادة من التجربننة وتصننحيح الخطنناء وتفننادي العوامل والسأباب، مما ح
الوقوع فيها نفسها في تجارب مقبلة ولم تسعف النصائح والمواعظ التي ألقيت علننى مسننامع
المناضالين في سأاعات الشدة عندما تعرضاوا للحظات السأتجواب والعتقال. وقد كثر الحننديث
لديهم عن لحظننات النهيننار وسأننرعة العننتراف وسأننيطرة الخننوف وفقنندان التماسأننك والجهننل
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ًا بنصننائح ووصننايا مجننردة باسأتشفاف طريقة المحقق في التفكير وعالجوا هذه الظواهر نظرينن
تلقى على ذهن المناضال وبشكل اسأتظهاري مثل شد حيلك، اصمد، ل تعترف، اصننبر ل تسننمح
ًا تسلح بالشجاعة ل تجبن اقرأ فلسفة المجابهة خلف القضننبان، تعلننم لنفسك بالنهيار كن جريئ
أسأاليب التحقيق".. الخ ولكن هننذه النصننائح تظننل مجننرد كلم ل ينغننرس فنني نفننس المناضاننل
ًا وصفات نضالية تعصمه سأاعة الخطر، فما أن يتعرض للتجربننة ويسنناق إلننى أقبيننة ِون روح ليك
ًا كمننا التحقيق حتى تتبخر من ذهنه كل تلننك النصننائح والكلمننات ولطالمننا جننرى الحننديث، أيضنن
سأمي بالرادة الثورية التي يفترض أن يتسلح بها المناضال وعن مفاهيم أمنية كالسرية والجدية
والنضباط والمننن واللننتزام وهنني مفنناهيم ل تلقننن بننالكلم، وإنمننا تبنننى كصننفات لزمننة فنني
المناضال وترسأخ جننذورها فنني اليمننان الننذي يكتنننف الننروح والقلننب، وحننتى مفنناهيم السننرية
والجدية والنضباط كانت تغيب وتختفي مع غياب الرقابة الخارجية بسننبب بسننيط هننو أنهننا لننم
ًا عليها، لذلك يسهل أن تسقط أمام أول مننأزق بيننن ينندي تنبع من داخل الفرد، ول رقيب داخلي

رجال المخابرات في أقبية التحقيق. 

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

وتلك المراض والخطار شخصت كعلة أسأاسأية، ولم تشخص على حقيقتهننا كأخطنناء فنني بننناء
ًا ولذلكاسأتشنرت الخطناء ًا فلنم يكنن العلج ناجحن م يكنن صنحيح الشخصية ولن التشنخيص ل

والمراض وتراكمت وصار علجها أشد صعوبة.

ًا مننن تنننوع الخننبرات الننتي وفي المقابل يستمر المحقق الصهيوني في تطوير أدواتننه مسننتفيد
تعرض له أثناء ممارسأته مهمته وتعدد الحنالت المتنوعننة الننتي يدرسأننها منع اسأننتمرار عملينات
ًا ضاد شعبنا وحتى نحرز النصر لبد لنا حسب تعنناليم السأننلم العتقال والتعذيب الممارسأة يومي
أن نحوز على عدة النصر وأولى عدة النصر هي عناصر القوة بكل أشكالها. وبما أن المسلمين
مستضعفون في الرض، ومتخلفون في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي، فإن علينا أن نعمل
على حيازة أسأاليب التقدم واسأتغلل كل ما يتيسر لنا من سأنلح ليقنناع الخسننائر فني صنفوف
العداء. وللسلح وجهان، الول: مننادي وهننو المعنندات واللت مننن مسدسأننات وبنننادق وقنابننل
وسأائر أنواع السألحة المعروفة، والثاني معنوي وهو طريقة اسأتعمال السلح أي التدريب عليننه
والمهارة في اسأتخدامه، والظروف المحيطة بالعمل المسلح ومن أجل إنجاح ألعمل العسكري
ل بد من، إنشاء التنظيم الذي يكفل للخوة العاملين بالسلح أن يحققننوا إنجننازاتهم الملموسأننة
فالمجاهد بالسلح يحتاج إلننى دعنم منادي يتحصننل بواسأننطته علننى السننلح، ويحتنناج إلننى بيئننة
جماهيرية تفرز المجاهدين وتربيهم وتننؤويهم وتحميهننم مننن كينند العننداء، ومحنناولت كشننفهم،
وتقدم لذويهم المعونة إذاننا لهننم قندر اللننه بالشننهادة أو السأنر، ولبند منن جهنناز أمننني يجمننع
المعلومات ويحدد الهداف من حيث إمكان الوصول إليها ويساعد على تجنب المصائد المنيننة،
ولبد من جهاز إعلمي يشرح للناس مقاصد المجاهدين ويقوي في الجمنناهير نزعننة المشنناركة
في العمل الجهادي، ولبد على رأس ذلك من قيادة توجه وتخطط وتحنندد المهننام، وتسننتخلص
العبر من مجريات الحداث ومن النجاحات التي يحرزها المجاهدون، ومن العثرات التي يقعون

فيها. 

باختصار فان العملية الجهادية كل متكامل تصنعه مجموعة من العناصر والوسأائل التي نتعلمهننا
كما نتعلم أي علم آخر، لذلك علينا أن ندرس تجارب الخرين، ونطلننع علننى أسأنناليب الشننعوب
ًا يشبه وضاع شعبنا تحت الحتلل، وعلينا أن ندرس نظريننات المننن المختلفة التي عاشت وضاع
وأسأاليب التحقيق ووسأائل أجهزة المخابرات، وأن نرصد التجارب التي اسأننتفدناها مننن خبراتنننا
الشخصية ومن خبرات التنظيمات التي نشطت على الساحة الفلسطينية في العقننود الخيننرة،

ثم علينا أن ندرس واقع الصهاينة وأسأاليب تفكيرهم، وتركيبتهم العسكرية والمنية. 
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وفي البواب التالية سأنعرض لسأاليب المخابرات الصهيونية في اليقاع بالمجاهدين، والسأاليب
التي يتبعها المحقق الصهيوني، وسأنحاول تقديم نصائح حسننب تجربتنننا لتفننادي هننذه السأنناليب

وإفشالها. 

أسممباب النهيممار فممي التحقيممق مممن أخطمماء تجربممة العمممل
) :1987  _ 1967  الفلسطيني ( 

إن تحليل ًأعمق لجملة المعطيات والحيثيات التي تحكم السلوك البشري، وفهننم نمننط العلقننة
التي تربط المناضالين فيما بينهم وبتنظيماتهم، وإدراك الطبيعة الوظيفية لمهماتهم، يساعد فنني

تشخيص تلك العلل والخطاء واسأتخلصا أسأاليب علجها .

ولذلك فإننا سأنتحدث هنا بالتفصيل عن ثلثة أخطنناء جوهريننة واكبننت العمننل التنظيمنني طننوال
ًا من  م وكان لهنا دور أسأاسأني فني إنهينار المناضانلين فني تجربننة1987 حتى 67عشرين عام

التحقيق وبالتالي في إضاعاف قدرة التنظيمات على تحقيق أهدافها :

ً اول
النمط الغريزي في السلوك النساني

لقد شكل السألم كعقيدة وشريعة ومنهج حياة، مدرسأة تربويننة سأنعت إلننى صننياغة الشخصننية
المسلمة وفق قيم روحية وأخلقية سأامية، أهم ما قصدته التربية السأننلمية هننو ضاننبط سأننلوك
النسان ولكن بعد أن حكمت المجتمعات السألمية قوى غريبة على السألم وأزاحته عن تصدر
وقيادة حياة المجتمع، وبعد أن طفت على سأننطح الحينناة اليوميننة فئننات تنندعي الوصنناية علننى
السألم والمسلمين وعملت على إفراغه من قيمه التربوية الرفيعة، وتغيينب فناعليته فني بنناء
الفرد والمجتمع، فان هذه الفئات فصلت النسان المسلم عن قيمه الروحية وتراثه ومعتقننداته

ًا لغرائزه.  ًا سأهل النكسار أمام العداء، خاضاع السامية، وأفرغته من الداخل فصار هش

ًا جرد الشننعب المسننلم إلننى حنند كننبير مننن تواصننله الحضنناري مننع عقينندته وفي فلسطين أيض
السألمية، وبينمننا كننان أعننداؤنا يعينندون تشننكيل الشخصننية اليهوديننة حسننب أسأنناطير التننوراة
ًا فنني شخصننيته ونصوصا التلمود، كنان الشنعب الفلسننطيني يتعننرض إلنى ثقافنات أثننرت سأنلب
ًا في المجتمع، مما سأهل على العدو اختراق الواقع الفلسطيني. ًا وثقافي ًا سأياسأي وأوقعت تخبط

ًا، وقبل ذلك على خطوط النننار العربيننة وفنني وكانت النتيجة واضاحة في المجال العسكري أيض
ًا ِوب، متننأثر ًا أمننام المسننتج َوُب ضاننعيف ًا ما بدا المسننتج المجال المني، وفي أقبية التحقيق كثير
ًا بقننوة الخصننم وسأننعة معلومنناته ومنهجيننة تفكيننره وفنني جننانب آخننر كننانت حسننابات ومبهننور

"المناضال" تظهر غير دقيقة وغير مدروسأة، في تصور قوة العدو وأسأاليب عمله. 

من هنا فان النمط الغريزي في الشخصية النسانية هو ذلك النمط الننذي يمثننل حالننة الضننعف
احب السنلوك الغريننزي القصوى، وضامور المحفنزات النضنالية والخلقينة، حينث أن الفنرد ص
ًا على نفسه، ويقدم منافعه الشخصية علننى الهننداف العليننا، وحننتى حيننن يخضع للخوف حفاظ
يؤمن بالفكرة فهو أضاعف في الدفاع عنها لنه ل يملك الرادة ول الروح المؤمنة الننتي تسنناهم
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في رفع النسان فوق المستويات العادية من السلوك النساني، والتي تخول الفرد حمل اسأننم
"مجاهد" حقيقي. 

هذا تعريننف عننام للنمننط الغريننزي، الننذي شننكل ويشننكل أهننم المننراض الرئيسننية فنني جنندار
المواجهة مع المحقق الصهيوني. 

وسنتعرض فيما يلي لهم صفات هذا النمط: 

خصائص النمط الغريزي : 

أ - ضعف الدافع: 
إذا أراد إنسان ما أن يصل إلى هدف معين فإنه أول ًيحتاج إلى دافع يكبر فنني قلبننه ويشنند مننن
عزيمته ويدفعه لتحمل اللم والمشننقات والسننير فنني الصننعاب للوصننول إلننى الهنندف ويكننون
الدافع عادة أسأمى من الحفاظ على الذات، فيندفع المرء لتحقيق هدفه السننامي منشننغل ًكننل
النشغال عن حاجات جسده وغير عابئ بما يعتريه مننن جننراح ونكبننات ومننن جننوع وآلم وغيننر
منتظر مكافأة ، وغير مدفوع بترهيب وترغيب. إن الدافع هو اليمان وهو العقينندة لنهننا تغننرس
المحرك في النفس البشرية وكما قال تعالى (يا آيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكننم
من عذاب اليم ، تؤمنون بالله ورسأوله وتجاهدون في سأبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير

لكم إن كنتم تعلمون) 

ب - السلوك الغريزي :
ينحصر تفكير النسان ذي النمط الغريزي في إشننباع حاجنناته مننن أكننل وشننرب ونننوم ولبنناس
وأشباع حاجته الجنسية . وهو يستجيب للحداث اسأتجابة تلبي إشباع هذه الحاجات . بحيننث أن
ًا يكافئ فيه هذا الفعل بما يتحقق مع هننذه الحاجننات . ولننذلك كل فعل يصدر عنه ينتظر مردود
فإن اسأتجابته ل تنبع من عملية عقلية وبمعنى آخر فهو منفعل بالحداث ل فاعل فيهننا إذ تكننون
ردود أفعاله عاطفية ومتأثرة إلى أبعد الحدود ويكون سأريع التوتر، سأريع الهدوء، ويكاد ل يصلح

لمواجهة الحداث الجسام والمآزق الخطرة.

ج - حب البروز :
إحدى الصفات السأاسأية لصاحب النمط الغريزي هي اهتمامه بأن يعرف الخرون بننأنه إنسننان
ذو شأن ومكانة عالية تميزه عن غيره لذلك فإننا نراه يميل إلى نسننج واخننتراع حكايننات كاذبننة
يبدو فيها بطل ًكأن يدعي أنه قاتل في المكان الفلني وألقي زجاجة حارقة فنني اليننوم الفلننني
ًا الليلة - مثل ً- مع مجاهدين لتدبير عمليننة وأطلق الرصاصا في المظاهرة الفلنية وأن له موعد
ًا ًا فنني المقاومننة فلننن يتننورع عننن إفشنناء أسأننرارها حبنن مقاومة، ..الخ وهو حتى إذا شارك فعلي

بإظهار ذاته غير حاسأب للعواقب الوخيمة وراء ذلك. 

إن هذا السلوك يعبر عن ضاعف ومركب نقص نفسي لدى صاحب النمط الغريزي الننذي تنعنندم
عنده أدنى حدود السرية، ومعروف أن السرية هي أهم عناصر العمننل الجهننادي ول يمكنهننا أن

تعيش في قلب واحد يمله حب البروز.

د - النتماء العفوي :
كون صاحب النمط الغريزي يتفاعل بدافع العاطفة ل العقل، فإن انتماءه للمقاومة ل يكننون إل
ع لدراسأنة العقنل والتمحينص وإيمنان النروح، فتكنون ًا، بمعنى أنه انتماء غينر خاضا انتماء عفوي
نفسيته قلقة وشخصيته متقلبة وانتماؤه التنظيمي غير ثابت حيث قد يعننرض لموقننف عنناطفي
(من صداقة وميل نفسي ونحوه) شبيه بالموقف الذي جعله ينتمي لتنظيم معيننن وسأننرعان مننا
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يغير موقعه وينتمنني لتنظيننم آخننر، وهننذا عنصننر غايننة فنني الربنناك للعمننل السننري ومقومننات
التنظيم، ويعرض التنظيمات للنكشاف واضاطراب الخطط.

هم - الجبن وعدم الثبات :
ُعرضاننٌة للتنأثير الشننديد بالنفعننالت والحننداث المفاجئننة وهننو ل يتقننن صاحب النمط الغريننزي 
التصننرف فنني الكننثير مننن الحننوال ويميننز الخننوف الشننديد سأنلوكه وتصننرفاته، فننإن رأى فنني
ًا ًا لننه خارجنن ًا تتحرك، وربما أطلق الرصاصا، وربما أصاب أخ الحراسأة ظل الشجار ظنها أشباح

لقضاء حاجة. 

إنه شخص مرتجف وضاعيف مستلب لخيالت الخطنر وأوهنامه النابعنة منن داخلنه. إنننه إنسنان
ًا أمام ًا مرتعد ًا مع ضاابط المخابرات أثناء التحقيق، ضاعيف ًا متجاوب تبعي منقاد لغرائزه نراه سألس
ًا مهمننا صننغر. إن النسننان الغريننزي يتصننف باليننأس التعننذيب وليننس بوسأننعه أن يخفنني شننيئ
والنفلشا، وهو مظهري السلوك متقلنب عنديم المبنادرة، يتقندم النناس فني منواطن الراحنة
ويتراجع في مواطن الخطر ومؤكد بعد ذلك أن هذه الصفات إن وجنندت فنني شننخص مننا فإنهننا
تحكم عليه بالتفكك والميوعة وان ظهرت في مجموعة فإنها تحكم عليهننا بالفننناء، وإذا تفشننت
ًا للذل والهوان والخسران. والسألم وحده القادر على تربيننة الشخصننية في المجتمع صار ملعب

وغسلها من احتمالت وجود بعض صفات النمط الغريزي.

( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)

ًا ثاني
هشاشة البناء التنظيمي

برز في تجربة العمل النضالي الفلسطيني بعد حزيران الكننثير مننن الخطنناء النابعننة مننن عنندم
أهلية وضاعف كفاءة الفدائي من جهة، ومن ضاعف البنية التنظيمية التي عمننل مننن خللهننا مننن
جهة أخرى وتعاظمت الشكالية في هذا الخصوصا حيث لم يعالننج الخلننل التنظيمنني ولننم يننداو
الضعف الذاتي فتشكلت ثغرة واسأعة نفذت المخابرات الصهيونية من خللها وتمكنت في كننثير
من الحيان من ضارب الخليا التنظيمية. وإفشال المهمات العسكرية في مهدها بالكامننل وفنني
فترة زمنية قصيرة وفي بعض الحيان اعتقل أفراد تنظيم ما وكشفت جميع خلياه مننن عنصننر

ونصير ومساعد في ليلة واحدة. 
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إن معالجة هذه الظاهرة تستدعي معرفًة بالشكال التنظيمية الننتي طبقننت، وكيننف نفكننر فنني
بناء الخليا التنظيمية من جهتنا.

أولً - التنظيم العفوي :
يقتضي العمل الفدائي ضاد الحتلل وجود شكل راٍق من أشكال التنظيم السري المحكم الننذي
من شأنه الصمود في وجه العدو وأمام أذرعته الخطبوطيننة المنيننة، غيننر أن التنظيننم العفننوي
يبدو في هذا السياق أضاعف أشننكال التنظيننم فهننو ل يعتمنند علننى عقليننة تأسأيسننية واعيننة، ول
ام بعملينات إعنداد مسنتفيض أو يبحث عن كفاءات، ول ينتخب كنوادره بعناينة، ول يراعني القي
مرحلة تأهيلية. إنه بكلمة أخرى تنظيم قائم باعتباره شبكة علقات اجتماعية لشخاصا معينيننن،
وهو تنظيم يفتقر للطر والقنوات ووجود هيئات محددة تتواصل بطرق تنظيمية ثابتة ومدروسأة
ًا ًا ما يكون إطاره مقتصر ل بل إنه تجمع مكشوف بوسأع أي واحد أن ينتسب إليه ببساطة وغالب
على الصدقاء والقارب والمعارف وأبناء المنطقة الواحنندة وقنند ل يتعننداها بالضاننافة إلننى أنننه
ًء هو من المثلة البارزة على هكذا تنظيم التجمعات السأننرية رابطة ل ينتظمها فكر يجمع أعضا

وروابط القرى والمدن والعائلت. 

إننا نتحدث هنا عن شكل تنظيمي ل يمكنه أن يتحمل متطلبات العمل النضالي وجننانبه السننري
خاصة.

لكن النفلشا التنظيمي الذي حصننل فنني واقننع السنناحة الفلسننطينية أدى إلننى انفننراط بعننض
ًا - وتحولها إلى شكل عفوي من التنظيننم. الشكال التنظيمية الخرى - والتي سأنعرض لها لحق
ولعلنه مننن نافنل القنول أن أسأنوأ المينزات كنالثرثرة وانعندام السنرية والوصنولية والنتهازيننة
واسأتغلل التنظيم لمآرب خاصة سأتنخر عظم أي تنظيم مهما بلغت درجة قوته وشننعبيته، حيننن

يسمح لهذا الشكل التنظيمي أن يحتوي مجمل نشاطاته. 

وفيما يلي أحد المثلة المأخوذة من واقع النضال الفلسطيني وتدل
على مخاطر التنظيم العفوي: -

 كانت مجموعة من الشباب تعمل تحت اسأم تنظيم ما في أحنند مخيمننات1985 في بداية عام
فلسطين، وكانت هذه المجموعة تقوم بمهمات إعلمية وتحريضية وسأياسأننية وعسننكرية وكننان

، فنني1985أغلب سأكان المخيم يتحسسون وجود هذه المجموعة وفنني منتصننف شننهرحزيران
سأاعة متأخرة من الليل، تقدم رجل ملثم بكوفية وطرق باب أحد هؤلء الفتية وننناداه باسأننمه -

خالد؟
- نعم أنا خالد ماذا تريد؟

- أريد الحديث معك لخمسة دقائق قال الرجننل الملثننم وتننابع: - أنننت ل تعرفننني يننا خالنند.. أنننا
المسؤول العسكري عن تنظيمكم في كامل قطاع غننزة وقنند سأننمعنا عننن نشنناطاتكم وسأننعدنا
بهذه النشنناطات لننذلك قننررت قيننادة الحركننة التصننال بكننم مباشننرة لمعرفننة حاجينناتكم مننن

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

ًا عننن أفضننل الشننباب مننن - قال الغريب: إذن سأوف نحضر لكم أسأننلحة جدينندة، وسأننأل خالنند
أصدقائه في المجموعة الذين يعتمد عليهم في التنظيم.

- فأجابه خالد على الفور: فلن وفلن وفلن وسأأله الرجل الملثم عن أسأماء المشننكوك فيهننم
من قبل المجموعة. 

عداء لن علقتهنم منع ورتب معه لقاء آخر وبعدها أبلغ خالد أصدقاءه بما حدث وكان الجميع سأ
ًا ففنني القيادة سأتكون مباشرة منذ تلك اللحظة ولكن وبعد عدة أسأابيع حصل ما لم يكن متوقع
إحدى ليالي شهر نوفمننبر "تشننرين ثنناني" كننان جميننع أعضنناء المجموعننة فنني أقبيننة التعننذيب

الصهيونية ... ! 
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لقد كان الرجل الملثم ضابط مخابرات والبقية معروفة. 

ويجدر أن نوضاح أنه حتى لو لم تجر حادثة مشابهة لمثالنا السابق فإنه يكفي ضاابط المخابرات
الصهيوني أن يسأل من هم أصدقاء فلن؟ومن هم المقربون لننه؟ ومننن هننم أقربنناؤه؟ وبقليننل

من التحري يستطيع ختراق التنظيم العفوي.

ب - التنظيم الهرمي :
ًا مننن ًا وهو شكل أفضل وأكثر تطور ًا وقدم يعتبر التنظيم الهرمي أكثر الشكال التنظيمية شيوع

التنظيم العفوي. 

يتألف التنظيم الهرمي من مجموعات من الخليا وتتكون الخلية الواحدة من ثلثة إلننى خمسننة
أشخاصا يقودها أمين سأر. ويؤلف أمناء سأر الخليا خلية أعلى قد تسمى لجننة منطقننة ويؤلننف
أمناء سأر المناطق خلية أعلى قد تشكل قيادة للقليم وقيادات القاليم المختلفة تؤلف القيننادة
العليا للتنظيم وهذا الشكل هو أبسط أشكال التنظيم الهرمي وإنما سأمي بالهرمي كونه يشننبه

شكل الهرم في التراتب التنظيمي. 

إن نظرة إلى تجارب العمل بهذا الشكل من التنظيم تظهننر إن الكننثير منهننا قنند لقننى الفشننل
والكشف السريع من جانب المخابرات وهذا يرجع إلى عدة سألبيات لعل أهمها. 

 - إن شروط السرية للعمل التنظيمي والوقاية من سأهولة الوقوع في يد المخابرات تقتضي1 
إن يعرف عضو التنظيم اقل قدر من العضاء. ولكن في التنظيم الهرمي فإن أمين سأر الخليننة
اء الدننى مننه مرتبننة تنظيمينة ويعنرف أمنناء سأنر الخلينا أو أو المنطقنة يعنرف جمينع العض
ًا (عنصننر التصننال) فمنناذا لنو المناطق الخرى بالضاافة لمعرفته بالشخص العلى منننه تنظيمينن

اعتقل هذا الشخص؟أو ماذا يحدث لو اعتقل أحد القيادات العليا في التنظيم؟

 - المركزية في التنظيم الهرمي طاغية على العلقات بين الهيئات والفراد حيث أن الوامر2 
تعطى من العلى إلى السأفل ول مجال لفراد التنظيم العاديين أن يؤثروا فنني عمننل التنظيننم
بمبادراتهم واقتراحاتهم وهذا يحد من فاعلية عمل التنظيم ، خاصة إذا تعرضانت قينادة التنظيننم
للعتقننال، أو حيننل بينهننا وبيننن التصننال بننالمراتب التنظيميننة النندنيا حيننث ل مجننال للمبننادرة

والمبادهة بين أفراد التنظيم في هذه الحالة.

 - يصعب على التنظيم الهرمي في حال وقننوع خطننر مننا أو تعرضاننه لمننأزق أمننني أن يغيننر3 
شكله، أو أن يبدل مخططاته بشكل سأريع وذلك لثلثة أسأباب -

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

ب - ثبات شكل العلقة التنظيمية والرتبة التنظيميننة واعتمادهننا بشننكل مطلنق علننى مبنادرات
الهيئات العليا.

ج - اعتماد هذا التنظيم على خطة تنظيمية وبرنامج يضبط العمننل فنني فننترات طويلننة نسننبية،
وخضوعه لوقات اتصال محددة ومتباعدة بين القيادات والكوادر التنظيمية الدنى.

 - إمكانية كشف التنظيم بسهولة نسبية، فيما لننو حنناولت المخننابرات تقمننص دور القيننادة أو4
مبعوثها كما حدث في مثال (خالد) .

 - عدم قدرة قيادة التنظيم على الحصول على تقارير دقيقة تتعلق بالوضاع التنظيمي، حيث ل5
مجال لتصال أعضاء الخليا مثل ًمع القيادات العليا وعدم قدرتها على اسأتطلع أوضااع التنظيننم
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الدقيقة واعتمادها لذلك على الكوادر المتصلة بها مباشرة مما يقوي عنصننر الشننللية والفسنناد
والنزعة العشائرية والمناطقية .

ًا حتى يصل مواقع حساسأة في جسم التنظيم.6  - إمكانية قيام العدو بزرع عميل يتدرج تنظيمي

ًا - التنظيم الحلقي الشريطي ثالث
ُتمد هذا الشكل التنظيمي في مجال محدود وضاننيق فنني الرض المحتلننة، ويعتننبر أرقننى مننن ُأع

الشكل الهرمي وأكثر نجاعة منه في العمل الجهادي السري ولكنه ليس النموذج المثل.

 يظهر من اسأم التنظيم أنه يقوم على مجموعة حلقات متصلة ببعضننها بشننكل سألسننلة، وكننل
حلقة تتصل بحلقتين اثنتين فقط ونوضاحها كما يلي يقوم الشخص أ بالتصال بالشخص ب وهذا
بدوره يتصل بالشخص ج وهكذا دواليك ويلحظ أن الشخص أ ل يعننرف الشننخص ج والشننخص

ب يعرف الشخصين أ و ج ولكنه ل يعرف الشخص د... وهكذا.

 إن أهم ميننزة إيجابيننة لهننذا الشننكل التنظيمنني هننو أنننه غيننر معننرض للعتقننالت ذات الطننابع
الجماعي على عكس الشكال السابق ذكرها. فإذا اعتقل عنصر ينتمي إلى تنظيم حلقنني فننان
السأتجواب يركز على معرفة جوابين من هو مسؤولك؟- من هو العنصر الذي تتصل به؟ولننذلك
فإن عنصر الوقت ل يكون في صالح العدو وإنمننا فنني صننالح التنظيننم الننذي سأننوف يتنبننه قبننل

فوات الوان وسأيكون لديه الوقت الكافي لتخاذ الحتياطات الوقائية اللزمة.

ومما ل شك فيه أن صمود المعتقننل فنني التحقيننق أمننام التعننذيب ل يكسننب التنظيننم الحلقنني
الوقت للتصرف فحسب، بل يقطع خيط محاولة التوصل إلى معرفة أعضاء التنظيننم كلننه منننذ
البداية وبذلك ل يتحقق سأوى اعتقال شخص واحد إننا إذ نرى فشل هذه النماذج فنني الشننكال
التنظيمية السابقة فإننا باحتياج إلى تطوير شننكل تنظيمنني جدينند وهنني الحلقننة المفقننودة بمننا

ينسجم مع متطلبات المرحلة .

ًا ثالث
الجهل بأساليب التحقيق وكيفية الرد عليها
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تقول الحكمة: "اعرف عدوك، واعرف نفسك، فبنذلك تسنتطيع أن تخنوض مائنة معركننة بأقنل
الخسائر".

ًا فنني ًا هامنن إن معرفة كل مقومات وإمكانيات العدو وطرائقه وخططه ومنهجيتننه تحقننق شننرط
إحراز النتصار في مواجهة المحقق لعل الفكرة السناذجة النتي يحملهنا بعننض المناضاننلين عننن
ًا مننا تنوقعه فنني مطنب اسأتسننهال الصننمود أثنناء التحقينق مجريات العتقال والتحقيننق ، كننثير
ًء مننع ضاننابط مخننابرات يحمننل فنني يننده عصنا، فالبعض يعتقد أن التحقيق ل يعدو عن كونه لقننا
ًا وهو يصرخ بصوت عال اعترف اعترف مكيل ًأبشع الشتائم ومننا علننى ًا مبرح سأيضربه بها ضارب
ًا أو اللجننوء إلننى الصننمت حننتى يتعننب المحقننق ثننم يلقنني المناضال إل الصراخ بصوت عال أيض
ًا في وجهه خذوه إلى الزنزانننة حننتى يمننوت إل أن ًا وصارخ عصاه ويرفس المناضال بقدمه يائس
التحقيق غيُر ذلك وليس هناك من يستطيع أن يؤكد أن التحقيننق ل يتجنناوز سأننوى جولننة وغنننٌي
عن القول أن الصهاينة أكثر خبرة من بعض أجهزة القمع العربيننة، وحننتى هننذه الجهننزة تخلننت
عن السأاليب التقليدية المعروفة وأصبحت تستفيد من الخبرة الصننهيونية الننتي تقنندم لهننا عننبر

القنوات الخلفية لطالة عمر هذه النظمة. 

إن التحقيق المتبع في أقبية الحتلل الصهيوني وقبل كل شيء، هو برنامج لننه أبعنناده النفسننية
والجسدية القائمة على معارف طبية وسأيكولوجية واجتماعية، وما أكثر السأنناليب الننتي يمكننن
ًا من معرفة العنندو بالبيئننة والمجتمننع العربييننن وخاصننة القضننايا ذات ابتداعها وتطويرها انطلق
الحساسأية الخاصة لدى العربي مثل الشرف والعرض والدين ومفاهيم الرجولة والصدق... الننخ

ًا للبحث في كل هذا. وسأنعرض لحق

ًا أكننثر مننن  هناك فكرة أخرى عن التعذيب تضخمه إلى حنند يصننبح فيننه الهنناجس نفسننه مخيفنن
ًا ما نسمع من يقول: إن المحقق يعرف كل شيء أول ًوهو شخص غير عادي وان الواقع، وكثير
التعذيب هو كهرباء وكي وتحطيم أعضاء وتعليق وأسأنناليب أخننرى ل حصننر لهننا هنننا ولكننن فنني
النهاية يدخل المعتقل الذي يحمل هذا التصور كي يواجه التحقيق وفي داخله اسأننتعداد وقابليننة

ًا. مسبقان للنهيار والعتراف خوف

 إن وصايا جاهزة يسمعها المناضال، وينصح بتطبيقها حال تعرضاه للعتقنال، قند ل تفنني وحنندها
بغرض الصمود فحين يعاهد المعتقل نفسه على أن يردد العبارات التالية - "لم اسأمع لننم أر، ل

ًا مننا يحنندث أن تسننقط اعرف" فانه يعتقد أنها سأتحصنه وتدعم موقفه في التحقيق، ولكن غالب
هذه العبارات حين ترتطم بواقع وأجواء التحقيق.

 ولن تلك الوصايا نابعة من الفهم الساذج لعملية التحقيق، فإن المناضال سأيكتشف أن ضاننابط
ًا علمية وأسأاليب حديثة فيننتزعزع ثبنناته يقننف المخابرات ل يحمل عصا فقط، بل يستخدم طرق
ًا أمام ضاابط التحقيق حين تكون حالته تلننك الننتي سأننبق ذكرهننا ًا، عاري ًا، مقطوع المناضال ضاعيف
ًا برغبة الخلصا، حين تضعه أسأاليب التحقيق في مناخ نفسي قاس وتخيننره بيننن ويصبح مدفوع
أمر كبير وأمر صغير فضابط المخابرات الذي يطلب مننن المعتقننل أن يخلننع ملبسننه ينندرك أن
ًا من الحياء ذي الطننابع الننديني خاصننة، يمنعننه التربية والعادات الجتماعية المختزنة تقيم حاجز
ل ضاند هنذا من التعري، ولكنن إذا توغلننا فني التصنور أكنثر وافترضاننا أنننه أمنام ثبنات المناضا
السألوب، قام المحقق باسأتدعاء أخته أو زوجته وهدده بالعتداء عليها، فإن المر سأننيتغير فمننا
أن يرفع المحقق سأماعة الهاتف ويقول: إحضر فلنة الن فإنه يتوقع في نفس الوقت أن تهننتز
رفك، عرضانك، ًا، ويجعنل ضانميره يصنرخ داخلنه ش ًا عنيف أوتار توازن شخصية المعتقل اهننتزاز
ًا عن التفكير أن هذا التوتر العننالي يجنند لننه الناس، مجنون ويصل توتره إلى مداه ويصبح عاجز
ًا للتفريغ عبر بوابة واحدة وهي أن يدلي بأيننة معلومنات، أيننة معلومنات يمكنهنا أن تلغني متسع
إحضار أخته أو زوجته أو ابنته للمعتقل إنننه هنننا عرضاننة لصننراع منندمر بيننن الكرامننة والشننرف
الشخصيين، وبين القضية والمبنندأ اللننذين مننن أجلهمننا زج بننه فنني المعتقننل إنننه يسننأل: أيهمننا
المقنندس والثننابت فنني النفننس اكننثر؟ أيهمننا المتغيننر؟ ... أيهمننا يمكننن التضننحية بننه لحسنناب
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الخر؟ ... وأيهما ل مجال للتفريط به على الطلق؟ إن شريط التخيل الذي يعبر ذهنه كمشننهد
حاضار، منذ رحلنة جننود الحتلل وتوقنف السنيارات أمنام منزلنه ثنم اقتحنامهم البناب، وكينف
سأيأخذون ابنته أو زوجتننه كيننف سأننيجرونها إلننى السننيارة وعيننون الننناس الشاخصننة إلننى ذلننك
المنظر واختفاء المرأة بين الجنود وأسأئلة أخننرى - هننل سأننيترك هننؤلء الجنننود شننرفه دون أن
يمس؟.. ألن يفهم الناس ما يجري بطريقة مختلفة؟ وماذا سأتقول الخت أو الزوجة؟ ثننم منناذا
الم ل تضننح بشنرفك هنذا ى كنل الع يقول ضاميره؟... ، شرفك يا مجنون هؤلء يهود "طنز" عل
الشريط، عندما يدور في ذهننن المناضاننل، وهننو يعيننش اللحظننات العصننيبة، وينتظننر السنناعات
المرة، يجعله ينهار، وربما قد يصرخ أريد أن اعننترف... أرينند أن اعننترف... قنند حصننلت حننالت
مشابهة، وعندما سأئل رجل معروف بصننلبته، لمنناذا اعننترفت؟ تنهنند وقننال (عننندما عجننزوا أن
ًا فنني ًا هددوني بأنهم سأيحضرون بناتي فنني الليننل) وبعنند سأنناعة كننان وحينند يأخذوا مني اعتراف

الزنزانة يصرخ، "أريد أن اعترف أريد أن اعترف" .

ًا ما يتوقفون في هننذه المننور عننند حنندود التهدينند فقننط غيننر أننننا ل والحقيقة أن الصهاينة غالب
نستطيع أن نتجاهل إمكانية حدوثها والمناضاننل النذي يجهنل أسأناليب وطننرق التحقيننق سأنيكون
عرضاة للنهيار وكم مننن المناضاننلين الشننداء وقعننوا فنني شننرك السأننتجواب وانهنناروا لجهلهننم

بأسأاليب المخابرات.

 التحقيق يعتمد في أول خطواته على البحث عن ثغرة فنني نفسننية المناضاننل كنني ينندخل منهننا
ًا لمواصنلة هجنوم المحقنق ويلبنس المحقنق أقنعنة مختلفنة ويحناول أن يبندو ويجعلهنا منطلق
بمظاهر مصطنعة مظهر تمثيلي لكي يدخل إلى عمق هواجس المعتقل وطريقة تفكيره ويبنندو
ًا في حركات المحقق وتصننرفاته فننالنظرة، والبتسننامة، والحركننة، والغننراء، كل شيء مدروسأ
والغضب، والضرب، والحماية (من محقق يمثل دور الشرس) ، والصننراخ والشننفقة، والتهدينند،
والعدو، والصديق، والعطننف، جميعهننا مظنناهر تمثيليننة مصننطنعة وليننس لهننا جننذور فنني نفننس
ًا مننع نمننوذج المعتقننل الواقننف المحقق وإنما يراد من ورائها أن يختبر أي الشنكال يجندي نفعن

أمامه.

 إن المعرفة الكاملة بهذه السأاليب وبهذه الدوار وبهننذا العنداد المسننرحي لجنو التحقينق، إن
توفرت لدى المجاهد المعتقل فإنه لن يشعر بالوجل أو التخنناذل وليكننن إيمننانه بننالله وإسأننلمه
ًا وأصلب عزيمة في مواجهة السأنناليب ًا بحيث يجعله أكثر صمود وبقضيته ومهمته الجهادية، قوي

الخبيثة للمحقق الصهيوني.
ًا القول إن إنسان العقينندة الننذي يعتمنند علننى بنيننة تنظيميننة قويننة (وهنني الحلقننة  وليس جديد
ًا المفقودة في هذه اليام)، ويعرف أسأاليب المحققين معرفة كاملة هو المؤهل لن يكون جدار
ًا لعمل اخوته المجاهدين مهمنا نصنبت لنه منن الشنراك ومهمنا تعنرض لنه منن التعنذيب سأاتر

وشراسأة العتقال.
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الباب الثاني
الصراع بين الحق والباطل

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

صدق الله العظيم

فكرتا الخير والشر متأصلتان في الرض منذ وجود الخليقة وقد اسأتمر الصراع بينهمننا بأشننكال
مختلفة عبر مسيرة التاريخ ومهما قويت عدة الشر، وسأادت دولته فنني مراحننل مختلفننة، فننإن

الخير يظل الهدف السأمى للنسان، والطموح الذي يقود خطاه.

 إن القدس اليوم هي مركز الصراع الكوني بين الخير والشر وهنني خننط التمنناس الول بينهمننا
ًا، ويحلم بالتوسأع الجغرافي، وتتسننع دائننرة النفننوذ وإذ يستمر تضخم الكيان الصهيوني ديمغرافي
الغربي والوصاية المريكية على مقدرات الدول والحكومات العربية، وتتسننع السننجون وتتكنناثر
المعتقلت ويشننتد القمننع ضانند شننعبنا البطننل وثننورته العارمننة، فننان حركننة التحننرر السأننلمي
والعالمي تنمو وتتعاظم، وفي طليعتها حركة الجهاد السألمي فنني فلسننطين لتؤسأننس لسننابقة
حضارية أصيلة الجذور وراسأننخة المعنناني النسننانية، معننبرة عننن نفسننها بالنتفاضاننة السأننلمية
المباركة التي أشرقت في نهر الدم السألمي على بوابات غزة والقدس وجنين وكل جننزء فنني

ثرى فلسطين الحبيبة.

والصراع بمعناه الخلقي يدور على مستويين :

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

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

ًا أن صراعنا مع الصهاينة هو من المسننتوى الول، صننراع الحننق ًا جازم ًا يقيني ونحن نعتقد اعتقاد
والباطل.

ومن هنا تتأتى قناعتنا بالنصر. ولكن الله سأبحانه وتعالى عندما بسط لنا أسأننس حياتنننا، ونظننام
وجودنا في تعاليمه التي ل يأتيها الباطل حسبما وردت في القننرآن الكريننم وفنني سأنننة رسأننولنا
العظيم عليه أتم الصلة والسلم، أمدنا بتوجيهات وأشار لنا بوسأائل لبد من اتباعهننا حننتى نبلننغ
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النصر بل إن مرضااة الله ل تستقيم إل إذا سأعينا إلى إحننراز النصننر وتحقيننق الغلبننة لنندين اللننه
على أعداء دينه وأمته.

وكما أسألفنا فإن صراعنا في فلسطين هو لب الجهاد اليوم، ورأس معارك السأننلم لن احتلل
فلسطين - يهدف على رأس مننا يهنندف - إلننى تشننتيت المسننلمين، وإضاننعافهم، ووضاننعهم فنني
موضاع الهزيمة، بحيث ل يستطيعون إحراز منهج يلننبي حاجننة السأننلم إلننى التفننوق فنني الرض

والتمكين.

التنظيم
لماذا التنظيم؟

تشهد الفترة المعاصرة وجود قننوى سأياسأننية وتنظيمننات تنبثننق مننن المفنناهيم السأننلمية، فنني
مواجهة النظمة المتسلطة التي تحاول تشويه قيم السألم.

ومهمة القوى السياسأية أو التنظيم السأننلمي أن يحشنند الطاقننات ويجمعهننا فنني إطننار واحنند،
بحيث تصبح قوة جماعية قادرة على التغيير.

 والنظمة التي تحارب السألم، وتخشى قدرته على تغيير واقع المة السيئ، تسمح للمسلمين
أن يقيموا شعائر السأننلم ويمارسأننوا العبننادات، وان يتفقهننوا ويتحنندثوا بالسأننلم وان يمارسأننوا
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العمال الجتماعية والنشاطات الفكرية التي ل تؤدي بشكل مباشر إلنى تغيينر الواقننع والتنأثير
على النظمة. 

ولكنها تستخدم جميع السأاليب لمنننع المسننلمين مننن تننأطير عملهننم الفكننري والسياسأنني فنني
تنظيم لنها تعرف أن أي تنظيم إسألمي يهدد وجودها بشكل مباشر.

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

والجهاد هو وحده الكفيل بتغيير واقع الفساد والسأتضعاف الذي يعاني منننه المسننلمون وتغييننر
هذا الواقع غير السألمي يعني الطاحة بالنظمة التي تحكم فيه.

 إن السألم حتى يقود الحياة من جديد لبد له أن يتمثل في تجمع عضوي حركي جديد، يسننتمد
قيمه وتصوراته وموازينه من السألم، ولبد لهذا التنظيم من النضج على المستويات التالية. 

أ - النضج العقائدي :
ًا ل يمكن لمن يحمل رسأالة للناس، أن يؤديها وهو يجهلها، ول يمكن للنسننان أن يكننون مسننلم

ًا حسب شهادة الميلد. ًا كونه مسلم رسأالي

ًا ًا وتاريخنن والنضوج العقائدي يستوجب علننى المسننلم الرسأننالي الننوعي بالسأننلم عقينندة وفقهنن
ًا للقرآن الكريم ومعرفة بسنة الرسأول علية الصلة والسلم. وحفظ

ب - النضج السياسي :
ًا يحمل أيديولوجية ثورية تغييرية، هو تنظيم معرض للصدام المباشر مع القننوى ًا ناشئ أن تنظيم
ًا وهذا يتطلب من التنظيم الحاطة بالوضاننع السياسأنني، كنني يحنندد ًا ودولي ًا وإقليمي السائدة محلي
بدقة أسألوب عمله، وأدوات الصراع، ونقاط قوة الخصننم، وبنيتننه الداخليننة، وطبيعننة تحالفنناته،

والتناقضات المركزية والثانوية.

وعلى التنظيم السألمي خاصة أن ينطلق في فهمه للمتغيرات مننن فهمننه للتفسننير السأننلمي
للتاريخ، ومن وعيه الشننمولي بالحقننائق القرآنيننة، وان يقننرأ معطيننات التاريننخ الحننديث قننراءة

مختلفة عن السائد ليستخلص منها الدروس والعبر.

ج - النضج التنظيمي :
تحدد بنية أي تنظيم مدى قدرته على السأتمرار، وعلى تحقيننق إنجننازات ملموسأننة فننإذا كننانت
بنيته الداخلية تمتاز بحيوية وارتباط عضوي بينن أفنراده، وتقندم للعضناء إمكنان العمنل بنروح
الفريق أو بتضامن الجماعة بواسأطة علقة مرنة أخويننة، وبواسأننطة نظننام اتصننال داخلنني يتيننح
ًا للمعلومات، ومتابعة جيدة لداء الخليا والفنراد، وإذا كنانت هنذه التركيبننة ترتبنط ًا سأليم توزيع
بالمحيط الجماهيري بشكل شمولي وتبادلي بحيث ل تحصننل لنندى التنظيننم عزلننة نخبويننة عننن
شعبه، وبحيث تحقق للتنظيم القدرة على تمثننل همننوم الننناس وتوظيفهننا فنني خدمننة العنننوان
العريض أو الهدف السأمى الذي ينشط من أجله، وإذا وفرت البنية الداخلية شرط دقة العمننل
والنضباط واللتزام وتأثير الفراد في اتخاذ القرار بحيث تنمى القدرات ويتعزز عنصر المبننادرة
ًا علنى السأنتمرار، وتخطنني في العضو، إذا توفرت هذه الشروط فنني بنينة التنظينم كنان قننادر
ًا لتحقيننق غننايته والنتصننار مهمننا المعوقات والضربات التي ل بد وأن يتعرض لها، وكان مرشننح

قست الظروف أو طال به الزمن.

د - النضج المني:
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المن يعني الطمأنينة بشكل عام، ويعني المحافظننة علنى التنظينم منن اختراقنات المخنابرات
وعدم تسرب المعلومات السرية التي تتعلق بننالتنظيم ومخططنناته خننارج الطننر الخاصننة بهننا،
ويعني الحفاظ على سألمة أفراد التنظيم علننى اختلف مننواقعهم - والحفنناظ علننى السننلمة ل

يعني الخوف على الحياة .

َيس فطن، وأن كل ًمنا على ثغرة من ثغننر السأننلم فل وقد علمنا الرسأول الكريم أن المؤمن ك
يؤتين من قبله، وهذا يعني الحرصا واليقظة وعدم التعامل مع المور بسذاجة. فننالمحيط الننذي
يعمل فيه التنظيم محيط غير متجانس وغير نقي، لن العداء والنظمننة القائمننة تسننعى بننأكثر
من أسألوب وبإمكانات عريضة لختراق التنظيم والتشويش عليه بالمعلومات المضللة، وتصفية

عناصر قوته دون اللجوء إلى الصدام المباشر.

ًا علننى التربيننة  لذلك علننى التنظيننم أن يغننرس فنني أعضننائه الحننس المننني، والصنلبة معتمنند
السألمية الرائدة في هذا المجال. 

هم - النضج العسكري :
أن الجهاز العسكري للحركة الجهادية هو الذراع القوية التي تحمي التنظيم، وهو الدرع الواقي،
والقوة الرادعة للعداء أن يتجرؤوا على ضارب الحركة التنظيمية، وهو الداة الضاربة التي تنفذ
العمل الثوري مننن أجننل إيقنناع الخسننائر بالعنندو، وزعزعننة اسأننتقراره وأمنننه، وإضاننعاف قننوته،

وبالتالي تمكين التنظيم من السأتمرار بين الجماهير باكتساب تعاطفها وتأييدها المتزايدين. 

على أفراد الجهاز العسكري التحلي بلياقة بدنية خاصة، وهدوء نفسي، وقنندرات عقليننة، وقبننل
ذلك كله بالرادة القويننة فهننم عرضاننة لظننروف صننعبة وتحننديات قاسأننية تضننغط علننى الجسنند
والعصاب. والمعلومات التي يمكنهم العتراف بها للعدو إذا ما تعرضاوا للتعننذيب القاسأنني هنني

ًا على التنظيم. من أنفس المعلومات قيمة وأخطرها أثر

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

ًا  إن عليهم أن يدركوا أسأس العمل العسكري وأن يحيطوا بأسأاليب القتال، ولكنن عليهنم أيضن
ًا بالرسأالة التي أنيطننت بهننم، ًا عظيم ًا لله روحانيين، يحملون في نفوسأهم شعور أن يكونوا عباد
وهذا يعطيهم ثقة عالية بالنفس تكون لهم خير عون على أداء مهامهم، وأشد درع يقيهم قسوة

المتحان أمام العداء إذا تعرضاوا للسأر والتعذيب.

 وعليهم أن يتعلموا كل ما يلزمهم في عملهم العسكري، حسب تننوزيعه عليهننم مننن اسأننتخدام
المتفجرات، والتشريك والشيفرة والقتحام والخطف وأسأاليب الهجوم والدفاع، وفنننون حننرب

الشوارع وحرب العصابات.. الخ . 

يتعرض المجاهد إلى احتمالت ثلثة فمي أدائمه الجهممادي حمتى يحممرز
النصر، وهذه الحتمالت :

oالعتقال
oالمطاردة
oالشهادة

وهذه الدراسأة مخصصة للحالة الولى، وهي تعرض المجاهد للعتقال وسأنتحدث عننن أسأنناليب
العدو في انتزاع العترافات والمعلومات من المجاهنند السأننير، وعننن وسأننائل مقاومننة النهيننار
وكيفية المحافظة على الثقة بالنفس واليمان بنصر الله والصبر على المحنننة، وعنندم التفريننط

بالمعلومات التي يحتاجها العداء للقضاء على التنظيم أو النيل منه. 
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إذا تعرض المجاهد للعتقال، فإن أول ما يسننعى لننه العننداء هننو انننتزاع المعلومننات، ومرحلننة
انتزاع المعلومات تسمى مرحلة التحقيق. 

التحقيق

 فما هو علم التحقيق؟
ًا فرع السأتخبارات، وله قوانينه وشننروطه هو مادة تدرس في الكاديميات العسكرية، وخصوص

ووظائفه، ويستند إلى علوم الفسيولوجيا العصبية، وعلم النفس. 

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

وهو أسألوب يعمد من خلله المحقق إلى الحصول على المعلومات عن المناضال، وعن التنظيم
وعن المحيط والبيئة والعلقننات الننتي كننان المعتقننل يتحننرك مننن خللهننا. وخاصننة المعلومننات
السرية. والتحقيق جزء من المعركة التي يخوضاها المناضال أو المجاهد ضاد أعدائه، وهذا الجزء
يمثل المرحلة السلبية، التي يكون فيها المجاهد تحت ضاغط العدو دون أن يمتلننك مننن وسأننائل
المواجهة سأوى إرادته العارية، وقدرته على ضابط نفسه والصبر حتى تمر هننذه المرحلننة بأقننل
قدر من الخسائر، يعني بأقل قدر من المعلومات المنتزعة مننن جننانب المحقننق، حينهننا يحقننق

المجاهد انتصاره على عدوه بدون سألح .

طريقة التحقيق :
هي الكيفية الثابتة المدروسأة التي يستخدمها العدو للوصول إلى غننايته، وتننتراوح بيننن الضننغط
النفسي والعقلي والجسدي المتواصل لتدمير أسأس المقاومة الداخليننة، ليصننل المناضاننل إلننى

مرحلة النهيار والدلء بالمعلومات التي يريدها العدو. 

أسلوب التحقيق :
هو الكيفيننة المتغيننرة لتحقيننق غايننة التحقيننق، فالسأننلوب ليننس الطريقننة، الطريقننة ثابتننة أمننا
السألوب فمتغير وبهذا المعنى، فليس هناك أسألوب واحد بل عدة أسأاليب، كل أسأننلوب يعالننج
ًا في لحظة واحدة ولكنه قد يلجأ إلى ًا واحد حالة معينة في ظروف معينة والمحقق يختار أسألوب
اسأتعمال عنندة أسأنناليب متداخلننة فنني لحظننة أخننرى، حسننب اجتهنناداته للحالننة الماثلننة أمننامه
فالمحقق يدرس الحالة ويقرر السألوب المناسأب من خلل دراسأته لشخصية المجاهد ونفسيته
والظروف التي تم فيها اعتقاله، والظروف العامة للحالة الجهادية، ويحنناول المحقننق اكتشنناف
نقاط ضاعف المجاهد قبل بدء التحقيق ثم من خلل عملية التحقيننق ليسننتعمل ضاننده السأننلوب
ًا آخر حتى يصل إلى هدفه.  الملئم، فإذا نجح يكون قد حقق هدفه، وإذا لم ينجح يجرب أسألوب

وسائل التحقيق :
هنني الدوات الماديننة المسننتخدمة لتطننبيق السأننلوب وهننذه الوسأننائل غيننر محنندودة، ويحنناول
المحقق أن يبتكر باسأننتمرار وسأننائل جدينندة حننتى ينتصننر علننى المجاهنند المعتقننل ويأخننذ منننه

العترافات والمعلومات المطلوبة. 
المحقق :

في الحالنة الفلسنطينية الجهادينة، فنإن المحقنق رجنل صنهيوني، مربنى علنى تعناليم توراتينة
عنصرية، موظف في خدمننة الكينان الصنهيوني، درس التحقينق كعلنم بأحندث الطننرق ويعمنل
لتطبيقها على المجاهد المعتقل ولنجناحه فني عملنه يندرس الشخصنية الفلسنطينية وأنماطهنا
السلوكية ونقاط ضاعفها واللغة العربية خاصة اللهجة الفلسطينية والمثال الشعبية والمعتقدات
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السائدة، وواقع التنظيمننات والظنرف السياسأني العنام، ويحناول اللمننام بالبيئننة الخاصننة بكنل
منطقة في فلسطين كناسأها وعلقاتها ليسهل عليه التغلغل إلى نفسية المجاهد. 

المجاهد:
ًا، والشننهادة وسأننيلة للفننوز برضاننى اللننه رجل رسأالي، صاحب تربية قرآنية. اختار الجهاد طريقنن
ًا ًا وأمنينن ًا وتنظيمينن ًا وسأياسأنني وجنته، ووهب نفسه ومنناله وحينناته لنصننرة السأننلم ناضاننج عقائنندي

ًا يدرك جوهر العدو وأسأس الصراع معه . وعسكري

العتقال
أشكال العتقال

- الستدعاء "الطلب" : 1  
وفيه يقوم ضاابط المخابرات بإرسأال تبليغ أو طلب مقابلة بواسأطة شرطي أو مختار أو عميننل
محلي إلى المجاهد ويسلم له مباشننرة أو لهلننه، ويحنندد فنني التبليننغ تاريننخ المقابلننة وسأنناعتها

ًا ما يكون مركز حكم عسكري أو ثكنة عسكرية. ومكانها الذي غالب

ًا بل هي متابعة للوضاع وجمننع المعلومننات، ومحاولننة تضننييق علننى والمقابلة ليست عمل ًروتيني
ًا علننى المجاهنند فنني حالننة المجاهد ووضاعه موضاع الشبهة أو إغرائه، وهي مصيدة اعتقال أيضنن
اسأتلمه طلب المقابلة أن ل يقلق ول ينزعج، وان يبلغ إخوانه في التنظيم أو مسؤوله حتى يتم

تدارس الموضاوع واتخاذ الحتياطات والجراءات اللزمة في أسأوأ الحتمالت.

 - مداهمة البيوت :2
عادة ما تتم المداهمة في الثلث الخير مننن الليننل قبيننل سأنناعة الفجننر، حيننث تقننوم قننوة مننن
الجيش أو الشرطة أو كليهما - وقد تضم سأيارات عسكرية ومصننفحة أو ناقلننة للجنننود ووحنندة
مخابرات بالذهاب إلى مننزل المجاهند المنراد اعتقناله ويننزل الحشند منن الجننود المندججين
بالسلح ويحاصرون بيت المجاهد ويوقظون أهل البيت، ويلقون القبض عليه ويقيدونه ويضعون
عصابة على عينيه ويقتادونه تحت الضرب والننركلت أمننام أنظننار أهلننه وجيرانننه إلننى السننيارة
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العسكرية التي تنقله إلى السجن ويقصد العدو من وراء هذا السأننلوب الرهننابي فنني العتقننال
غرس الخوف والرعب في نفس المجاهد قبنل مثنوله أمننام التحقيننق وأسأننلوب ترويننع السأننرة
والجيران يهدف إلى خلق جو من الرعب حول المجاهد يوحي لننه أنننه مطلننوب بسننبب أعمننال
خطيرة، وأنه شخص خطر لذلك تطلب اعتقاله إجراءات غير عادية من السيارات والجنود وكل
هذه الجراءات متعمدة ومقصودة كمرحلة تمهيدية للتحقيننق وتهنندف إلننى وضاننع المجاهنند فنني
حالة من الضعف والخوف وإظهار القوة والجبروت الذي يتمتع به العدو والذي يعرف كل شيء

ويملك كل شيء. 

- العتقال أثناء أداء مهمة جهادية :3   
ل معنى لحياة المسلم بدون عقيدة وجهاد. فالجهاد فننرض علننى المسننلمين إلننى يننوم القيامننة
وفي طريق الجهاد الطويل يكلف المجاهد بمهام شتى، عمل جمنناهيري، مظنناهرات، إضاننراب،
توزيع منشورات، حمل وثائق، نقل أسألحة، تخزين أسألحة، حمل رسأائل سأرية، مراقبننة هنندف،
تنفيذ مهمات عسننكرية وقنند يضننطر للتنقننل ليل ًوالتخفنني عننن النظننار، والسننير فنني الغابننات
ًا لجهزة المن وهذه المهمننات ًا ومطلوب ًا عن النظار، وقد يصبح مطارد والجبال، والختفاء بعيد
سأواء كانت خطيرة أو بسيطة تحتاج إلى وقت بين مرحلة التخطيط إلننى مرحلننة التنفيننذ وفنني
الفترات الفاصلة بين مرحلة وأخرى قد يجد نفسه في كمين، أو فني مواجهننة دوريننة عسننكرية
روتينية، أو أمام حاجز تفتيش طارئ وربما أثار شكل المجاهد وطبيعننة حركتننه، والمكننان الننذي
يتواجد فيه، أو الوقت الذي يواجه فيه العدو ربمننا أثننار الشنكوك فيتعننرض للتوقيننف والتفننتيش
ًا أثناء قيامه بأداء مهمة جهادية، فماذا يمكن أن يفعل؟هل ينكر وقنند فإذا اعتقل المجاهد متلبس

ًا؟أم يعترف طالما وقع في الفخ حيث ل فائدة من النكار؟ ضابط متلبس

سنعرض فيما يلي لبعض الحالت :

أ - النكار ل يعني البراءة النكار يعني خطورة الوضع .
 أحد المناضالين، وقد ضابط أثناء قيامه بعمل نضالي، وبحيننازته أسأننلحة. ُحقننق1971اعتقل عام

معه بشكل سأريع، وعنيف، ولكنه أصر على النكار.

سأئل عن أصدقائه أنكر أن يكون له أصدقاء قام رجال المخابرات بجمع بعض المعلومات عنننه،
واتضح لهم أن له ثلثة أصدقاء ل يفارقونه وهذا يعني أن إنكار المعتقننل لصنندقائه يؤكنند وجننود
ًا، علقة تنظيمية بينهم، فاعتقل رجنال المننن الصنندقاء الثلثننة، وحققننوا مننع كننل منهننم منفننرد
وبأسألوب المضاربة، وأوهموهم أن مسؤولهم المعتقل اعترف بعلقتهم معه، وبمشاركتهم فنني
العملية، وان السألحة ضابطت فانهار الثلثة، واعترفوا بعضويتهم في التنظيم، وسأننردوا كننل مننا
ّلفوا بها ومن خلل اعترافاتهم اسأننتطاعت يهم جهاز المخابرات عن علقاتهم، والمهمات التي ك
المخابرات إيهام المسؤول أنها كانت تعرف عنه كل شيء، وواجهته بالمعلومات الننتي حصننلت

ًا انهار واعترف بكل شيء.  عليها من أصدقائه، وأخير

ًا ليس الصمود في النكار المطلق، وليس العتراف مهارة. ولكن المسألة الهننم هنني وجننود إذ
أسأس للعمل التنظيمي، والقدرة على التمييز بين ما يمكن قوله وبين ما يجب إنكاره حننتى لننو
توفرت جميع الشواهد على المشاركة في العمل، وكذلك القدرة علننى تخميننن الطريقننة الننتي

يحصل بها رجال المن على المعلومات والدلة. 

ب - العتراف ل يعني التسليم للمر الواقع... التسليم للمر الواقممع
يعني النهيار. 

ُعننثر فنني المنننزل في منتصف السبعينات اعتقل أحد المناضالين بعد تفتيش روتيننني لمنزلننه إذ 
على مسدس، وأوراق تنظيمية ورموز شيفرة.
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 حاول النكار في البداية ولكن ضاباط المخابرات هددوه، وقالوا له ل داعي للنكار وكننل شننيء
واضاح وأن قضيته ل تحتاج إلى ضارب أو تعذيب وأن كننل القرائننن ثابتننة عليننه، وأنننه لننن يحكننم

سأوى بشهور قليلة فاعترف بأن المسدس له، وأنه وجد الوراق في الطريق. 

كانت أجهننزة المنن تبحنث عنن مجموعنة شناركت بمسندس فني تنفينذ بعنض العملينات ضاند
مستوطنين وعملء وأكد تقريننر معهنند البحننث الجنننائي أن المسنندس الننذي اسأننتخدم فنني كننل

العمليات هو المسدس نفسه. 

لقد كننان المسنندس طننرف الخيننط الننذي اسأننتخدمته أجهننزة المننن لكشننف الخليننة، واعتقننال
أفرادها. 

إن اعتراف المناضال تحت مبرر التسليم بالمر الواقع، لم يكشف عملننه وحننده، ولننم يننؤد إلننى
الكشف عن السلح الذي لديه فقننط، بننل أوصننله إلننى النهيننار الكامننل، والكشننف عننن اخننوته
المناضالين، وهذا ما يدفعنا للحديث عن شروط ومرتكزات العمل المني في التنظيم، وضارورة

الحس المني كقاعدة أسأاسأية على المجاهد اتباعها قبل البدء في العمل العسكري. 

ج - شروط ومبادئ عامة :
- عدم حمل أوراق بها أسأماء أو عناوين أو صور.1
 - عدم حمل مفكرة لرقام الهواتف.2
ًا قيادية، أو إعلم.3 - عدم حمل ميداليات تحمل شعارات حركية أو صور أو رموز
 - عدم ارتداء ملبنس تلفنت النظنر (ملبنس مموهننة أو عسنكرية) أو أزيناء يعنرف بهنا4

المجاهدون.
 - أل يحتفننظ فنني غرفتننه أو منزلننه بأيننة أوراق خاصننة أو وثننائق أو ملفننات، أو مننواد5

تحريضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننية، أو
ذخيرة، أو أسألحة.

ًا في منزله أو منازل الخوة المعروفين في الحركة. 6 ًا تنظيمي  - أل يحضر اجتماع
 - أن يخفف من علقاته الجتماعية مع الخوة النشطاء في الحركة. 7
 - أن ل يتحدث مع اخوته في الحركة في الماكن العامة.8

" :د - القصة الخبارية "الملفقة
للعمل السري ظروف خاصة تمتناز بالتعقيند، ممنا يجعلنه بحاجنة إلنى أذهنان متفتحنة، وقندرة
متميزة على حسن التخلص من المأزق، ومن السأاليب الشائعة لدى المناضاننلين فنني التخلننص

أثناء التحقيق ما يسمى بالقصة الخبارية. 

وهي قصة ملفقة مدروسأة بعناية، وموضاوعة بدقة، بحيث يسننتطيع المجاهنند أن يقنننع المحقننق
بحكاية ل تكشف أسأرار نشنناطه العسننكري، ونشنناطات تنظيمننه، وتضننلل المحقننق فنني نفننس

الوقت.

القصننة الخباريننة، ليسننت ثابتننة، بننل هنني متغيننرة حسننب الموضاننوع، والظننروف والحننوال،
ًا عننن ظهننر قلننب، فهنني لعبننة ذكنناء لمواجهننة ًا، أو حفظنن والشخاصا وهي إبداع، وليست تقلينند
ًا علننى إدخننال عناصننر جدينندة إلننى القصننة المحقق، مما يتطلب من المجاهنند، أن يكننون قننادر
ًا إذا شعر بالحاجة إلى ذلك بدون أن يدخل الضاطراب، ويخننل بالحبكننة القصصننية، المعدة سألف
وعليه أن يراعي العفوية والتلقائية في الحديث بحيث ل يظهر عليه ارتباك، أو تننردد، أو لعثمننة،
أو أي ضاعف يمكن أن يفضح حقيقة القصة الملفقة، وهذا يتطلب التدريب المسبق على تننأليف

هذا النوع من القصص، ليتمكن من الصمود، والعمل في الظروف المختلفة. 

فالقصننة الخباريننة، ليسننت حكايننة مرتجلننة، ولكنهننا محبوكننة، ومعنندة بدقننة بحيننث يتقمننص
المجاهدون أمام المحقق، بأداء تمثيلي ناجح، وهي تقوم على أسأس ومرتكزات وأهداف. 
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الهدف من القصة الخبارية: 
 - التخلص أمام المحقق من إعطاء معلومات تثبت التهمة عليه أو تكشننف عننن طبيعننة1

عمله أو عمل اخوته في الحركة.
 - التخلص من المآزق التي قد يواجهها المجاهد أثناء تنفيذ مهماته.2
ًا.3  - جمع المعلومات من المناطق الحساسأة، أو المناطق المحاصرة أمني
 - اختراق مكان أو تجمع، أو جهاز أمنى، وسأهولة التحرك في هذه المواقع.4

أسس ومرتكزات القصة الخبارية:
 - أن تكون القصة قابلة للتصديق، وغير مثيرة للشك.1
 - أن تكون محبوكة، ول توجد فيها ثغرات.2
 - أن تنسجم مع طبيعة، وظروف المجاهد، والمنطقة التي يعمل فيها.3
 - أن تنسجم مع المهمة التي يكلف المجاهد بها.4
- أن يراعى في تركيب القصة التغطية على المصاريف المالية ومصادرها.5
- أن يعرف المجاهد معلومات كافية عننن المكننان الننذي يتحننرك فيننه مننن حيننث العننادات6

الجتماعية واللهجة والمميزات الخرى. 
- أن يحفنظ المجاهند جمينع المعلومنات عنن الشخصنية النتي تقمصنها السأنم الربناعي،7

المهنة، تاريخ الميلد، مكان الميلد... الخ.
 - أن يراعى توفير بعض المستندات التي تؤيد القصة كالبطاقننة، وجننواز السننفر، وبعننض8

الوراق الثبوتية. 

أنواع القصة الخبارية:

وهي تمثل سأاتر التواجد الدائم في منطقننة مننا كننأن يكننون السنناتر - القصة الدائمة: 1
ًا، أو عامل ًالخ.  ًا، أو مدرسأ ًا أو تاجر طالب

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

وهي القصة التي تبرر التواجد في مكننان محنندد لمنندة محنندودة،ب - القصة المؤقتة : 
هي فترة القيام بالعمل السري. 

ًا، اسأننتخدام القصننة إن طبيعة العمل العسكري السننري داخننل الراضانني المحتلننة يتطلننب غالبنن
الخبارية المؤقتة، وفي هذه الحالة، يجب على الحركة أن تضع الخطننة الكاملننة لهننذه المهمننة،

وأن تؤلف القصة الخبارية المناسأبة للمجاهد المكلف بتنفيذ المهمة على الشكل التالي: 

أ - تبدأ القصننة الخباريننة مننن نقطننة النطلق حننتى التنفيننذ، ثننم العننودة مننن المهمننة إلننى
القاعدة.

ب - تقسيم العملية إلى مراحل.
ج - التركيز في القصة على المراحل الخطيرة.

د - وضاع احتمالت العتقال في كل مرحلة.
- - طرح سأؤال مهم في كل مرحلة  ... في حالة العتقال ، ماذا سأيجيب ، منناهو الغطنناءه

والساتر.
و- مناقشننة القصننة بيننن المجاهنند المكلننف بالتنفيننذ ومسننؤوله، بكافننة تفاصننيلها وإعطننائه

الفرصة للمشاركة في صياغتها.
ز- وضاع المجاهد قبل البدء في التنفيذ تحت اختبار لقنندرته علننى التحمننل، وعلننى التمسننك
بالقصة المعدة بحيث يتعرض المجاهد إلى أسأئلة يمكن أن تننواجهه أثننناء التحقيننق، أو فنني
حالة تعرضاه لمأزق كالسؤال عن شخصيته ومكان قنندومه ومكننان ذهننابه، والسأننلحة الننتي
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يحملها، مصدرها، الهدف من حملها، اسأم مسؤوله، تنظيمه، اسأمه الحركي، رقمه السري،
أفراد.. خليته... الخ .

ًا وعليننه أن وعلى المسؤول أن يطرح أسأئلة الَشَرك التي يكون فيها السننلب واليجنناب اعترافنن
ًا وأن يضع المجاهد في جو تحقيق، وان يسجل أجوبته، وملحظاته على جميننع ًا صارم يكون جدي
ًا كننامل ًوان يكننون نقاط الضعف التي تظهر من المجاهد، وعلى المجاهد أن يتقننن قصننته اتقاننن
ًا في أجوبته، هادئ العصاب وان ل يستفز وإعادة هننذه التجربننة، إن تكننرار سأريع البديهة، متزن
هذا المتحان يؤهل المجاهد لتدارك أخطائه ومواجهة أي طارئ بهنندوء وخننبرة وتمننرس عننندما

يتعرض للتجربة الحقيقية.

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

اعتقد أن الجابة واضاننحة بعنند العتمنناد علننى مبننادئ ومرتكننزات البننناء التنظيمنني فنني العمننل
العسكري والحس المني وإتقان القصة الخبارية وتقمص النندور بالشننكل الجينند بحيننث تكننون

أجوبة المجاهد غير ضاارة لمسيرة العمل الجهادي. 

علينا أن ل نعبئ المجاهد بتوصيات أخلقية مجردة قائمننة علننى الشننعارات مثننل: "ل تعننترف...
إنما علينا أن نسلحه بالوعي الكامل واليمان الراسأخ القائم على كن رجلً... شد حيلك... الخ".

ًا مننن البناء العقائدي ثم نربي فيه القدرة على مواجهة المحقق دون أن ينهار وأن يمتلك رصننيد
الخبرة العملية.

 وأهم درس في هذا المجال هو أن المحقق إنسان عادي وأن جهاز التحقيق مهمننا امتلننك مننن
معلومات وقدرات ليس كلي المعرفة وأن عملية التحقيق هي أشبه بالعض على الصابع فكمننا
ًا يتعنرض لضنغط يتعرض المجاهد للرهاق الجسدي والنفسي أثناء التحقيق فننإن المحقنق أيضن
نفسي ناجم عن طبيعة عمله ورغبتننه الشننديدة فنني الحصننول علننى معلومننات، بالضاننافة إلننى
الروتين والداء الوظيفي الذي تفرضاه عليه مهنته، مما يعني أن عملية التحقيق سأتنتهي إذا لننم
يدلي بمعلومات حساسأة وسأيشعر حينها بالنتصار على المحقق وهو أمر له قيمة معنوية كبيرة
ًا بننالتفوق علننى المحقننق (إن تكونننوا تننألمون فننانهم ًا ترفع معنويات المجاهد وتعطيه شعور جد

يألمون كما تألمون وترجون من الله ما ل يرجون) 
- العتقال في نقاط العبور إلى فلسطين :4

ينتقل الفلسطينيون باسأتمرار عبر بوابات العبور في نيؤوت سأيناء وجسري الردن ومطار اللنند
باتجنناه النندول العربيننة وبنناقي أنحنناء العننالم وذلننك للدراسأننة أو العمننل أو الزيننارة أو العلج أو
التجارة، وجهناز المننن السأنرائيلي يعنرف أن أغلنب هنؤلء سأنيلتقون بصنورة مباشنرة أو غينر

مباشرة مع مجاهدين وتنظيمات خارج فلسطين في المكاتب والندوات والجامعات الخ. 

لذلك فهو حريص أن يجمع أكبر قدر من المعلومات حول هذه المكاتب وإذا لم يستفد من هذه
المعلومات بصننورة مباشننرة فنني اليقنناع بالمجاهنندين، فإنهننا تنفننع فنني بننناء تصننور عننام لنندى
المخابرات حول نشاطات المجاهدين، وتدفع باليقاع بالمجاهدين الخرين، وفنني الكشننف عننن
ًا ما يتعرض الشننخاصا المشننكوك بهننم الثغرات في القصص التي يؤلفونها أمام المحقق وكثير
إلى العتقال على إحدى نقاط العبور وأغلب حننالت العتقننال تتننم بسننبب شننبهة أو معلومننات
سأابقة عندما يحمل جواز السننفر وعليننه أختننام دخننول وخننروج لنندول معروفننة بتواجنند قواعنند

تنظيمية ومعسكرات على أراضايها.
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الباب الثالث
معركة التحقيق

التحقيق شكل من أشكال الصراع بيننن المجاهندين والعنداء لنه أدواتنه، وخصائصنه، وأسأناليبه
وهدف التحقيق هو إثبات التهمة من وجهة نظر العدو على المجاهد الننذي يتعننرض للتحقيننق أو
ًا للجهنناز المننني وطرفننا الصننراع همننا ًا ثميننن انتزاع العترافات والمعلومات الننتي تشننكل صننيد
المجاهد العزل سأوى من عقيدته، وإيمانه، وقنندرته علننى الصننمود والمحقننق الننذي يملننك آلننة
قمعية مجهزة بكافة وسأائل التعذيب الجسدي والنفسي، والمعلومات المسبقة،  ولكنه ل ملننك
العقيدة، والقدرة على الصمود أمام عناد المجاهد، وصننبره، وتضننحيته إذ احتمننل حننتى النهايننة،
لذلك وصفنا التحقيق بأنه معركة، لنه يتصف بما للمعركننة مننن شراسأننة، ومراوغننة، وأسأنناليب

خداع متبادلة، واسأتعمال فنون الحرب النفسية .

إن إيمان المجاهد بالله، وتمثله بسيرة البطال السابقين في تاريخ السألم، وفي تاريننخ الجهنناد
المعاصر، وتمثله بالهنندف العظيننم الننذي يحتمننل المحنننة مننن اجلننه، هننو سأننلحه فنني مواجهننة
المحقق، وسأبب صموده، بينما يعتمد المحقق على تربية وظيفية، ورغبتننه فنني أداء عملننه فنني
ًا للقدرة على الصمود في معركة التحقيق حتى النهاينة، لنذلك فنإذا ًا كافي نجاح، وهذا ليس دافع
تمكن المجاهد من اجتياز معركة التحقيق دون أن يعترف، أو أن يدلي بمعلومات، تضننر إخننوانه

المجاهدين فإنه هو المنتصر، والمحقق هو المهزوم.

 يتبع جهاز المن الصهيوني عدة أسأاليب في التحقيق، ولكل أسألوب وسأائله وأدواته التطبيقيننة
والتقنية، ويعمل على أن يكون هناك تناسأق وترابط بين السأاليب، لذلك ل يمكن فصل أسألوب
عن آخر، كما أن عدد السأاليب التي يستخدمها، والمدة الزمنية لسأتخدام أسألوب معين تطول
حسب حالة المجاهد، أو حسب حجم القضية أو التهمة، وسأنحاول في ما يلي عننرض لسأنناليب

التحقيق قدر المكان.

عادة يتم تكبيل المجاهد لحظة اعتقاله بقيود بلسأتيكية، ويداه خلف ظهننره ويوضاننع رأسأننه فنني
كيس من الشادر بحيث ل يتمكن مننن رؤيننة شننيء، وينتقننل تحننت الضننرب، والشننتم، والهانننة
المختلفة إلى السجن، وهننناك يسننلم مننا يملننك مننن أوراق ونقننود، وسأنناعة ينند، وبطاقننة هويننة
ًا لتحديد ما إذا كان به مرض أو عجز ما، وينقل إلى الزنزانة، حيننث يخلننع ملبسننه، ويفحص طبي
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ويلبس ملبس خاصة بالسجن ثم ينقله جندي مختص إلى أقبيننة التحقيننق، حيننث يبنندأ التعننذيب
والمعركة مع المحقق.

أسأاليب التحقيق

أولً - أسلوب التحقيق الفتراضي:
وهو أسألوب قائم على معلومات افتراضاية غير مؤكدة لدى المحقق، وتستند إلى كميات كننبيرة
من المعلومات العامة التي اسأتطاع جهاز المخابرات جمعها عننن حننالت سأننابقة شننبيهة بحالننة
المجاهد المعرض للتحقيق، وبعض المعلومات الخاصة عن المجاهد نفسه«ويعمد المحقق إلننى
تركيب صورة معينة بواسأطة أجزاء متناثرة من المعلومات الفتراضاية التي يسعى إلى تجميعها
وتوثيقها عن طريق السأئلة المباشرة وغير المباشرة التي يوجهها للمجاهد، وكل سأؤال يفضنني

إلى السؤال الذي يليه، وكل إجابة تؤدي إلى توضايح الصورة أكثر. 

لذلك فإن السألوب الفتراضاي في التحقيق يقوم على إتقان لعبة ماكرة من الخداع والمراوغة
واليهام بمعرفة كل شيء، وهنا تبرز قدرة المجاهد وذكاؤه في فهم اللعبة وتجنب المنزلقننات،
فإذا اسأتطاع التغلب على خداع المحقق نجا بجلده، وإذا وقننع فنني أحابيننل السأننئلة الفتراضاننية
واليهام بأن جهاز المخابرات يعرف عنه كل شيء أثبت على نفسه التهمة وعننرض نفسننه إلننى

السجن ومزيد من التعذيب لتقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات والعترافات.

ًا ما يستخدم السألوب الفتراضاي في الحالت التي ل يملننك جهنناز السأننتخبارات معلومننات غالب
أكيدة حول موضاوع معين أو التهمة التي يتعرض بسببها المجاهد للتحقيننق، ولكنننه يشننك فقننط
بسبب ظروف معينة في أن للمجاهد علقننة بتنظيننم مننا أو عمليننة مننا، والحننالت القادمننة مننن
ًا لسأننلوب التحقيننق الفتراضانني كمننا أن هننذا الخارج عبر نقاط العبور هي أكثر الحننالت تعرضانن
السألوب يفيد جهاز المن في تجميع أو تراكم قنندر أكننبر مننن المعلومننات الننتي تصننلح لتكننوين
صورة أشمل حول التنظيمات والمجاهدين، وتفينند فنني حننالت التحقيننق مننع مجاهنندين آخريننن
ًا لسأتغلل حركة الدخول والخروج وطوال فترة الحتلل كانت الفصائل الفلسطينية تسعى دائم
النشطة عبر بوابات العبور لجل تحقيق أهدافها في إدخننال السأننلحة والمتفجننرات والصننواعق

ًا.  والرسأائل وعناصر التصال، والموال والكوادر المدربة عسكري

ومن جهته سأعى جهاز المن الصهيوني باسأتمرار لسأتغلل نقاط العبور من أجننل غننرس عملء
له فنني المننناطق السنناخنة كالمعسننكرات، والقواعنند الفدائيننة، ومكنناتب التنظيمننات، وإرسأننال
جواسأيس لجلب المعلومات حول التنظيمات، وحول نشاطات الفراد، وعن الواقع الفلسطيني

في دول الشتات. 

كما سأعى للحصول على المعلومات عن طريق السأتجوابات الروتينية للمسافرين علننى نقنناط
العبور تلك.

 إن جهاز المن الصهيوني معني بجمع أكبر قدر مننن المعلومننات حننتى ولننو كننانت ذات طبيعننة
عامة عن المكاتب من حيننث أسأننماء العنناملين فيهننا، وطريقننة العمننل، وأوقننات النندوام، ونننوع
الخدمات التي تقدمها والمعلومات الشخصية عن كل عامننل فيهننا اسأننمه عمننره شننكله، مكننان
سأكنه، رقم هاتفه، عدد أولده، راتبه، أخلقياته، وغير ذلك وكذلك عنن المعسنكرات ومواقعهنا،
ومساحتها، نوع التسليح، معلومات حول قادتهنا العسنكريين، طاقمهنا الداري، نوعيننة التندريب
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وقد يهتمون بمعرفننة كمينة التمننوين، الملبنس المعروفننة، عندد النشننرات والمجلت الموزعنة
بالمعسكرات وعن طريقها يستطيعون تحديد عدد أفراد المعسكر. إن تراكم هننذه المعلومننات،
ًا فنني فهننم طبيعننة عمننل مهما بدت تفاصيلها غير مهمة، تمكن الجهاز المني من القننتراب جنند

المناضالين الذين يتعرضاون للتحقيق، أو خداع أي مناضال بأنهم يعرفون عنه كل شيء. 

إن أهم عنصر في أسألوب التحقيق الفتراضاي هو زرع الشك في نفس المجاهد، والعمل علننى
إفقاده الثقة باخوته وقادته، عن طريق توظيف هذه المعلومات، ليظن أن قيننادته بنناعته لجهنناز

المخابرات، . 

في منتصف السبعينات تم اعتقال مجموعة من الشخاصا على نقطة العبور عبر جسننر الردن
وبعد انتهاء التحقيق مع المجموعة، أخرجوا من الزنازين إلنى أقسنام السنجناء المنيينن، وعنند
سأؤالهم من قبل السجناء الخرين عن قضيتهم، وملبسات اعتقالهم قالوا لقد وجدنا كل شننيء
أمامنا، إنهم يعرفون كل شيء حتى أدق المسائل التي ل يعرفهننا أحنند، وجنندناها معروفننة عننند
ُترى هل هذا اسأتنتاج صحيح ؟ هننل المخابرات كل الذين في الخارج عملء وقد باعونا للموسأاد 
هذه قصة صحيحة؟ وهل هذه المجموعة صادقة أم أنها مجرد مبررات لتغطية العجننز والنهيننار

ًا آخر للمسألة؟ والعتراف أمام المحقق ؟أم أن هناك وجه

أن تفسير ما حدث بسيط، وهو أن ضاابط المخابرات المختننص بالسنناحة الردنيننة قنند تراكمننت
لديه كمية كبيرة من المعلومننات العامننة، وبعضننها مننن نننوع مننا ينشننر فنني الصننحف، والذاعننة
ًا والتلفزيون وبعض المعلومات الخاصة، ولكنه اسأننتطاع أن يسننتثمر هننذه المعلومننات اسأننتثمار

ًا لليقاع بأولئك الشخاصا..  جيد

فقد كان ضاابط المخابرات الصهيوني يعرف أن كل فلسطيني يعبر الجسر باتجنناه الردن ل بنند
أن يمنننر باتجننناه مكتنننب م ت ف فننني عمنننان لسنننبب أو لخنننر، ويسنننبب الروتينننن الداري
والبيروقراطية أن يضطر ذلك الفلسطيني للتردد على المكتب عدة مرات، ول بد أنه سأيتعرف
أثناء تكرار زيارته للمكتب على العاملين هناك، وسأيحاول بعضهم إظهار مساعدته له أو حرصه
ًا لنندى رجننال عليه، والتودد إليه، لجل كسبه فنني التنظيننم ومننن المعلومننات المتننوافرة مسننبق
المخابرات يعرف المحقق، أن بعض العاملين فني المكتنب يندعى أبنا فنراس، وأن أبنا فنراس
يجننند المراجعيننن لصننالح جهنناز الغربنني فنني حركننة فتننح، ومننن خلل حننالت اعتقننال سأننابقة،
واعترافات المعتقلين، الذين كرروا عدة مرات قصة تجنيدهم من البداية إلى النهاية، والطريقة
الننتي تمننت بهننا عمليننة التجنينند، والمنناكن الننتي نقلننوا إليهننا، والننبيوت الخاصننة الننتي دخلوهننا
والسيارات التي أقلتهم، وأرقام الهواتف المعلنة والسرية، والسأننماء الحقيقيننة لكننل فننرد مننن
مسنناعدي أبنني فننراس، ونوعيننة التنندريب الننذي تلقننوه، وطريقننة التنندريب، ونوعيننة السأننلحة
المستخدمة فيه، واسأم المدرب، والمهمات التي كلفوا بهننا وطريقننة التصننال والمبننالغ الماليننة
ًا متكنامل ًفإنهنا ا ركبنت تركيبن التي أخذوها، إن هذه المعلومات التي حصل عليها المحقق إذا م
تعطي أسأماء الشخاصا، وطريقة تفكيرهم، ونمط تعناملهم، بحينث يسنتطيع جهناز المخنابرات
ًا والذي يسكن في إحدى المخيمات وضاع فرضاية معينة مثل ًإن حالة "س" البالغ من العمر عام
ًا ثننم عنناد سأننيكون الفلسطينية في الداخل والذي سأافر للردن عبر الجسر، ومكننث هننناك يومنن
ًا ًا لبنني فننراس، وإنننه سأننيجند علننى يننديه بنفننس الطريقننة الننتي جننند بهننا سأننابق ًا ثميننن صننيد
أ+ب+ج+د..الخ من الناس وبذلك سأيرتب المحقق معلوماته، ويعد أوراقه ومقنندماته، ويننواجه
بها المعتقل "س" بطريقة ذكية وواعية ومدروسأة، ليثبت فيها من خلل التحقيق أن "س" جننند

كما جند غيره. 

من جهته "س" الذي كان يظن أن كل ما حدث معه منذ لقائه بأبي فننراس، وتجنيننده، وتنندريبه
ًا من السأرار الننتي ل يعرفهننا أحنند سأننواه وسأننوى والمهمات التي كلف بها.. كل ذلك.. كان سأر
أبي فراس وسأوى الله.. وعندما يننواجه المحقننق يعتقنند أنننه سأيسننأله بعننض السأننئلة الروتينيننة
ُيخلي سأبيله، ولكنه يفاجننأ بأسأننئلة أخننرى تجننره إلننى فننخ منصننوب بعنايننة وذكنناء، التقليدية، ثم 
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سأيسأله المحقق "أين نمت الليلة الماضاية؟.. " س" الذي نام تلك الليلة في بيننت أبنني فننراس
وراجننع معننه خطننة العمننل، والشننيفرة، وكيفيننة التصننال وركننز عليننه فنني المسننائل المنيننة،
والتنظيمية، والعسكرية، وأوصله في الصباح إلى موقف سأيارات الجسر، سأيشننعر أن السننؤال
ًا، ظهرعلى ملمح وجهه، وحركة عينيه، ونننبرة صننوته، سأننيحاول ًا عنيف اخترقه كسهم، وهزه هز
اسأتيعاب المأزق بسرعة، وامتصاصا الدهشة، والتظنناهر بالعفويننة وربمننا أجنناب علننى السننؤال
بشيء من التلعثم "نمت في الفندق" ولكن المحقق يعاجله بالسؤال الثاني، "ومن أوصلك إلى
موقف سأيارات الجسر"..؟ سأيحاول "س" أن يخفي الحقيقنة منرة أخنرى "سأنواق أجننرة"..!..
"ما هو لون سأيارة الهوندا التي أوصلتك ؟ وكننم أعطنناك أبننو فننراس مننن النقننود" إن المحقننق
يحاول توجيه صدمات قوية بأسأئلته، ويشعر س انه يعرف عنننه كننل شننيء وخلل ذلننك ينندرس
ردود أفعاله، ويفقده الثقة بالنفس، وفي اللحظننة الننتي يصننل فيهننا "س" إلننى أقصننى درجننات
ًا ًا كيف عرفت كل هذا ؟هننل فكننرت جينند التوتر الداخلي يسأله المحقق هل أنا كنت معكم؟ إذ
أنت مسكين أنت ضاحية باعك الذين في الخارج إنهم يعملون معنا وفي هذا الجو المتوتر يروي
"س" قصته من جديد عشرات المرات، وبإسأهاب كبير إذ أنه بعنند أن اهننتزت ثقتننه، وصنندق أن
قيادته عميلة للموسأاد، سأيروي كل شيء مر به، وسأيعيد كننل مننا سأننمع، وشنناهد، وحنندث معننه
ًا لجهاز المخابرات لمعرفننة معلومننات جدينندة حننول التنظيننم ًا ومهم وسأتكون قصته فصل ًجديد

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

ًا هائل ًمن المعلومات العامة، التي يمكن أن تعرفها ًا أن هناك كم إن على المجاهد أن يعلم جيد
أجهزة المخابرات بكل سأهولة، كما يمكن أن يعرفها أي إنسان عادي ومتتبع، وهننناك معلومننات
ًا ل تعرفهننا خاصة يستنبطها المحقق من خلل اعترافات المعتقلين، وهناك معلومات سأرية جنند
أجهزة المخابرات، مثل المسننؤول التنظيمنني، طريقننة التجنينند، اللقناءات، النندورات التدريبيننة،
السأم الحركي، الرقم السري المهمات الخ ولكن جهاز المخننابرات يركننب المعلومننات العامننة
والمعلومات الخاصة فنني مقنندمات منطقيننة ليصننال المعتقننل إلننى نتيجننة منطقيننة، وهنني أنننه
مكشوف لجهاز المخنابرات النذي يعنرف عننه كنل شنيء ومنن جهننة أخنرى، فنان المخنابرات
الصهيونية كانت تعرف وكما هو معروف للجميع - أن الوجود الفلسطيني العسكري تركز فيمننا
مضى في بيروت، ودمشق، وبغداد، والجزائر، وطرابلس وأن وجننود ختننم دخننول وخننروج إلننى
تلك الدول ومنها، على وثيقة أو جواز السفر، والمدة الزمنية التي تكشفها تلك الختام، تشننكك
أن الشخص حامل هذه الوثيقة قد دخننل تلننك البلد لغننرض التنندريب العسننكري، وهننناك بعننض
الطلبة بشكل خاصا، وبعض الفلسطينيين الذين سأافروا من فلسطين إلننى النندول العربيننة قنند
اعترفوا بتلقي تدريبات عسكرية فنني معسننكرات التنظيمننات المتواجنندة فنني تلننك البلد وبعنند
تحقيق قصير قدموا للمخابرات معلومات وافرة حول التدريبات التي تلقوها، والطريقة التي تم
بها تجنيدهم، والشخاصا الذين أشرفوا عليهم، وغير ذلك وعندما يعننود شننخص مننا مننن سأننفره
خارج فلسطين إليها عبر إحدى نقاط العبننور، ويسننلم جننواز سأننفره علننى نقطننة الحنندود، فننإن
ًا عننن أختننام النندخول والخننروج، فننإذا وجنند أختننام النندول ضاابط المن، يقلب أوراق الجواز بحث
المذكورة تلك، يحتجز ذلك الشخص للتحقيق، فإذا كان هذا الشخص يدرس أو يعمل فنني دولننة
غير تلك الدول، فإنه يصبح عرضاة للشك، ويبدأ ويتعرض عندها للتحقيق المطننول، يغلننب عليننه

طابع أسألوب التحقيق الفتراضاي. 

ًا إن جهاز ًا قاطع ًا يقين في هذه الحالة يجب على أي شخص يتعرض لهذا الموقف أن يكون موقن
ًا علننى الطلق، إل إذا كننان أثننناء وجننوده ًا أو سأري ًا خاص المخابرات الصهيوني ل يعرف عنه شيئ
ًا في تصننرفاته، وارتكننب بعننض الخطنناء، والتجنناوزات، بحيننث أظهننر بشننكل في الخارج متهور
مفضوح ما يستدل فيه على انتماء تنظيمي معين، كأن يشارك في توزيع بيانننات أو نشننرات أو
مجلت تنظيمية أو يشارك في ندوات تدل على عضوية في التنظيم أو المشاركة النشيطة في
ًا ويتعلم منها، وان ل يكررها مناسأبات خاصة بتنظيم ما عندها يجب عليه أن يدرس أخطاءه جيد
ًا وأن يحاول في لحظة التحقيق البحث عن تبريرات لمثننل هننذه المشنناركة، بحيننث ل ينندلي أبد

بأية معلومات تضره وتضر اخوته المجاهدين. 
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إن معرفة المجاهد لسألوب التحقيق الفتراضاي سأيحصنه من التأثر بصندمات المحقننق ويجنبننه
التعرض للهتزاز، والتوتر، ومن هنا عليه أل يظهننر ردود أفعننال غيننر طبيعيننة وأن يحننافظ أمننام
ًا لسأنلوبه علنى نفسنية المحقق على رباطنة جأشنه، وعفنويته، وعنندما ل يجند المحقنق نجاحن
المجاهد سأيخيب ظنه، وتطيش سأهامه وسأيقتنع أنه يحقق مع الشخص الخطننأ.. وأن المجاهنند،

ل علقة له بالتهمة المفترضاة، وسأينهي التحقيق معه، بسؤاله حول قضايا عامة. 

وعندما يبوء بالفشل يسلمه أوراقه وهويته، ويتركه لحال سأبيله (الله ولي الننذين آمنننوا والننذين
كفروا ل مولى لهم). 

ًا - أسلوب الكيس : ثاني
ًا هو أحد أسأاليب التحقيق التي تستهدف الضغط النفسي على المجاهد بواسأطة تعننذيبه جسنندي
باسأتعمال كيس عادة ما يكون من قمنناشا الشنادر النذي يكناد ل يسننمح للهنواء بالنندخول عنبر
مساماته ول للضوء بالنفاذ منه، وعندما يوضاع رأس المجاهد فنني الكيننس، فننإنه ل يسننتطيع أن
ًا، ويفقد الحساس بالزمن الموضاوعي، ًا ول يستطيع أن يعرف الوقت ليل ًكان أم نهار يرى شيئ
ويعيش في الزمن الذاتي الذي تصنبح فيننه الدقيقننة سأناعات بالضاننافة إلنى فقنندان الحسناس
بالمكان الواقعي لعدم معرفة المكان، وعدم رؤيننة أي شننيء حننوله، ممننا يحصننر التفكيننر فنني

الذات والنفس. 

في داخل الكيس تتوقف كل الحواس عن العمل، وتنشط حاسأة السمع حيننث يسننمع المعتقننل
في الغالب الصراخ، وأصوات التعذيب، وأصوات البنواب الحديديننة وهني تفتنح وتغلنق بضنجيج
عال، وأصوات الضرب، والتنهدات، وآهات المعننذبين، وانيننن المنهكيننن، وأصننوات خافتننة كأنهننا
ًا بسبب صادرة عن أشباح، وهي في غالبها مفتعلة، ولكنها تصل إلى المعتقل بشكل مضخم جد
الكيس، ويتولد لديه إحساس قاس بالعزلة عن العالم، أو أن العالم كلننه قنند انكمننش، واخننتزل
في الصوات، وفي لحظات الترقب، "متى سأيأتي دوري متى سأأتلقى الرفسة مننن الخلننف، أو
الركلة في البطن، أو الضربة على الرأس"، وهي ضاربات يتلقاها المعتقننل عنادة مننن الحننارس
لتصعيد توتره، ودفعه للنهيار، وللكيس رائحة كريهة رائحة العرق، أو تقيؤ، أو دم أو رائحنة غناز
ًا في الصدر، ويستمر وضاننع الكيننس فهو ل يغسل مما يسبب صعوبة شديدة في التنفس، وضايق
ًا بالمعركننة في الرأس ليام وأسأابيع، وربما يضاف إليه كيس آخر لذلك على المجاهد البدء فور
ًا ينتظر قدره عليه أن يحاول عمل ثقب في الكيس مهما ًا مستسلم مع الكيس، وأل يبقى صامت
ًا، سأواء بقرضاه بأسأنانه أو بحكننه فني الحنائط لكنني تتوسأننع بعنض مسناماته، وتخننف كان صغير
ًا في المعركة إنه نافننذة للننروح وللنفننس قبننل سأماكته، ويظهر ثقب صغير وهذا الثقب مهم جد
كل شيء، ومن خلله يستطيع المعتقل مراقبة الجندي الحارس، ومعرفة مكانه، وفننترة غيننابه،
ومعرفة المعتقلين الذين بجواره وعددهم ومن ثم يسننتطيع معرفننة أصننواتهم مننن خلل حركننة
أجسامهم ويستطيع التنقل من مكان إلى آخر في غفلة عن الحارس، والحديث مننع المعتقليننن
بالشننارات كالنحنحننة، والضننغط علننى الرجننل، والهمننس، ويمكنننه اسأننتغلل غينناب الحننارس،
وانشغال ضاباط المخابرات لتحريض اخوته المعتقلين على الصبر، والتحمل، والصمود، ويمكنننه

معرفة الوقات من خلل شعاع الشمس، وضاوء النهار. 

ًا ًا على المجاهد يدفعه إلى التقيؤ وثقب الكيس يخلق لديه إحساسأ ًا شديد إن الكيس يولد ضاغط
بالحيوية، والنشاط مما يساعده على الصبر والصمود. 

ًا يتظاهر الحارس بأنه سأيضننع إصننبعه فنني عيننن المجاهنند ليتأكنند مننن أنننه ل يننرى، وعلننى أحيان
المجاهد في هذه الحال أن يحظر الحركننة اللإراديننة، وأل يزيننح رأسأننه، أو يننتراجع للخلننف، لن
ًا آخننر الحارس سأيدرك أن المجاهد يرى، لذلك سأيضربه، ويغير الكيس بأسأوأ منه، أو يضع كيس

ًا في رأس المجاهد.  إضاافي

ًا - أسلوب التعذيب الجسدي : ثالث
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القصد من اسأتخدام أسأننلوب التعننذيب الجسنندي، هننو التسننبب بنناللم الشننديد لنندى المجاهنند،
وإرهاق جهازه العصبي ونفسيته إلى أقصى حنند بحيننث يضننطر للنهيننار والعننتراف، ويسننتخدم
المحقق في هذا السألوب الضرب على المعدة ضاربات سأريعة وقوية، والضننرب علننى الننوجه،
ًا في العينين والضرب على المفاصل والعظننام لحننداث ألننم شننديد أو ًا وتورم مما يحدث انتفاخ
الضرب على مؤخرة الرأس لحداث النهاك في الجهاز العصبي، والضرب بالعصنني الكهربائيننة
ًا فني ًا شنديد التي تفرغ شحنات كهربائية فني الجسنم مسنببة لسنعات قوينة، ومولندة ارتجاجن
الجسد واسأتخدام "الفلكة" للضرب على باطن القدم، وإطفاء السجائر في الجسم مما يحنندث
ًا على يديه لفترات طويلة، ووضاعه تحت دوشا الماء البارد ًا بالغة، وتحميل المجاهد كرسأي حروق
ًا، ممننا يننؤدي إلننى الرتجنناف ًا جنند لساعات، ثم تعريضه لمروحة هواء سأريعة، تجعل الهواء بارد
الحاد، وارتفاع نبض القلب، وصعوبة التنفس والتنقل من مكان بارد إلى مكان سأاخن والوقوف
علننى القنندمين فننترات طويلننة، ممننا ينهننك العصنناب، ويجعننل القنندام تنتفننخ وتتننورم والشننبح

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

إن المحقق عندما يستخدم هذه الممارسأات، ل يستخدمها مرة واحدة، ول يستخدمها بننالترتيب
ولكنه يستخدم بعضها بشكل تجريبي، محاول ًالعثور على نقاط الضعف عند المجاهنند ولمعرفننة
ًا، ولم يعثر على نقاط الضننعف يعمنند إلننى تجربننة ًا عظيم أثرها عليه، فإذا تأكد أنها ل تسبب أثر
ممارسأات أخرى مصحوبة بحملة نفسية، كتهدينند المجاهنند بننأنه سأيصنناب بننالعجز أو الشننلل أو
العقم، أو انه سأيموت بسبب التعذيب، وهكذا يتعرض المجاهنند لمتحننان شننديد للنفننس لحظننة
التحقيق، ولكن المحقق ل يهدف إلى قتل المجاهد، بل إن هدفه هو الحصول على المعلومات،
وهو يلجأ للتعذيب الجسدي، إنما يقصد بوضاع المجاهد في حالة من الرهاق والنهنناك، ولنندفعه
عبر الحيل النفسية للتفكير بحياته، وإنقاذ نفسه من العجز أو الموت، لذلك على المجاهد أن ل
يكون هدفه المحافظة على حياته أو أن يضع في تفكيره النهيار، والدلء بالمعلومات المطلوبة
منه، إنما أن تكون مرضااة الله هي هدفه، مما يمكنه من تحمل اللم والعننذاب، والقنندرة علننى

الصمود. 

إن اليمان الراسأخ في القلب يولد فنني النفننس طاقننة روحيننة هائلننة، وإرادة صننلبة ل تكسننرها
أسأاليب التعذيب، وإن قانون اللم (يقول إن الضننربات كلمننا ازدادت علننى الجسنند يصننبح أقننل
ًا باللم ويتخدر) واللم هو شعور داخلي يشعر النسان ذاته بأن جسده يتعرض إلى الذى شعور
إذ تنقل موجات عصبية عن طبيعة اللم إلى الجهاز العصبي المركزي. النخاع الشوكي والدماغ
ًا ما معظم اللياف العصننبية المتخصصننة ليأخذ بدوره عبر ردات الفعل العفوية أو الرادية موقف
باللم منتشرة تحت الجلد، وحول العضاء في الجسم واللم لننه صننفات عدينندة، ويختلننف مننن
ًا، ويزداد الشعور باللم أو يقل حسب الوضاعية النفسننية الننتي يكننون فيهننا إنسان إلى آخر نسبي
ًا فنني هننذا الصنندد، ويتحمننل النسننان السأير، وتلعب الحواس والمخيلة والتجارب السننابقة دور
اللم إلى حد معين، ثم يحصل الغماء الذي هو نوع من الدفاع الذاتي عننن النسننان يحمنني بننه

ًا. نفسه تلقائي

ًا - أسلوب التشكيك : رابع
يقوم أسألوب التشكيك على حيلة نفسية تعتمد على معلومات موجهة، مثل الحكايات والمثننال
الشعبية، والمقدمات الخاطئنة الننتي يسننتخدمها المحقننق مننن أجنل تشنكيك المجاهند بعقيندته

وتاريخه وانتمائه وقضيته وحركته واخوته المجاهدين، ليجره إلى هاوية النهيار والعتراف. 

وقد يبدأ بتضخيم اليهود وكيف أنهم شعب الله المختننار، وأن اللنه فضنلهم علننى العنالمين كمننا
يؤكد القرآن، وان الله مع اليهود وينصرهم، ويؤيدهم وأن جذور عقيدتهم تقوم على الميثالوجية
الدينية، والمحرقة "الهولوكوسأننت" والخننروج "اليكسننودوس" والشننتات الديسننابورا والبطولننة
شمشون والنتحار الجماعي(متسادا) والوجود التاريخي لليهود في فلسطين أرض الميعنناد وأن
النبياء كلهم من نسل اليهود، وأن المسننلمين مننتزمتون متعصننبون، يرينندون فنني عصننر الننذرة
إعادة عصر العبيد، وأن اليهود أقوياء، ويتحكمون بالعالم، وأن جميع الزعمنناء والقننادة والحكننام
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عملء لهم، وأن (إسأرائيل) عنبر تقندمها الحضناري والتكنولننوجي أصننبحت تتحندى العننالم، وأن
العرب ل يملكون أي قوة وان اليهود هزموا جميع الجيوشا العربية في سأاعات قليلة فإذا كانت
ًا لم تهزم (إسأرائيل)، هل يسنتطيع مئنات منن المجاهندين أن ينؤثروا فيهنا جيوشا العرب جميع
بشيء. إن هؤلء المجاهدين مساكين يظنون أنهم يلحقون الذى (بإسأرائيل)، وهم في الحقيقة
ل يلحقون الذى إل بأنفسهم وأهليهم وذويهننم ومسننتقبلهم، ول مننبرر لهننذه التضننحيات الننتي ل
تخدم الشعب بل تخنندم القننادة الننذين يتنناجرون بنندمائهم وبحينناتهم وهننم يعيشننون بأمننان فنني
الخارج، وأن (إسأرائيل) ترغب بالسلم مع الجميع وأن ذراع جهاز المخابرات طويلة تصننل إلننى
كل مكان، وأنهم يعرفون عنه كل شيء، وكانت التقارير تصلنا باسأتمرار فقننط نحننن أمهلننناكم،
ًا، من الكبير حتى الصغير، ولم يفلت مننن قبضننتنا أحنند فل فائنندة وانتظرنا حتى اعتقلناكم جميع
من النكار، وعليك أن تعترف كبناقي زملئنك النذين اعنترفوا، وانتهنى التحقينق معهنم وسأنواء
اعترفت أم ل، فنحن ل نريد اعترافك، المعلومات التي لدينا تحكم عليك بالسجن المؤبد لننذلك
عليك أن تفكر، سأاعدنا، ونحن نساعدك، ومائة أم تبكنني ول أمنني تبكني، والدجاجننة إن حفنرت

 كنتننم متواجنندين فنني المنطقننة الصننناعية،6/10على رأسأها عفرت وأنا اقدم لننك واقعننة يننوم:
م نكننن، ولكنننا نعنرف كنل شنيء والن نفذتم العملية، وكان معكم رشاشا كلشنكوف، نحن ل
تعال لترى المجاهدين هنا يتم اصطناع مسننرحية بحيننث يتننم وضاننع مجاهنند أو اثنيننن فنني وضاننع
مريح، وهم يشربون الشاي وأمامهم أطباق من الفواكه وتجالسهم مجندة، ويتندر معهم ضاابط
آخر مجموعة نكات لكي يضحكهم، ويفتح المحقق فتحة صغيرة من كوة، لكي يشاهد المجاهنند
هذه الوضاعية، وربمننا يكننون هننناك أخ تسنناقط أو اعننترف يحضننره ضاننابط المخننابرات ويسننأله
ًا ًا ويدخل في رأسأه كيسنن "اسأمك؟".. "هل اعترفت؟" نعم.. "أي تنظيم؟" أو يحضر عميل ًمدرب

لكي يقوم بهذا الدور. 

إن المحقننق يسننتجمع كننل طاقناته، ويقنندم كننل أوراقننه لكنني يشننكك المجاهنند بنفسننه وبنندينه
وباخوته، لكي يفقده الثقة في كل شيء، ولكي يخنندعه عننبر ألعيبننه بننأن اخننوته اعننترفوا وأن
المخابرات تعرف كل شيء عنه، وانه وقنع، وعليننه أن ينقنذ نفسنه إنننه يضننخم العندو ويهمنش
الحه الذاتيننة ويحناول دفعننه لم الولوينات مص المجاهدين، ويشكك بهم، ويضع للمجاهد فني سأ
ًا أنهننا مجننرد للتفكير بها ويحاول أن يصرفه عن التفكير بالمثل العليننا والمصننلحة العامننة مؤكنند

سأراب. 

ُيخدع بهذا السألوب.. الذي تشترك طاقة المحقق، وعقله، ونظرته، وتقلصات على المجاهد أل 
وجهه، وجديته، وحركة يديه، لكي يوجد حالة تأثير نفسي، وحالة سأننيطرة علننى المجاهنند يمننرر
من خللها كل ما يريد أن يوحيه إلى المجاهد لكي يسقطه في فخ العتراف. بعننض المناضاننلين
خدعوا بهذا السألوب، وصنندموا عننندما شنناهدوا قننادتهم فنني أوضانناع مريحننة يحتسننون القهننوة
ُيخدع، لنه يدرك ّيس فطن ل  بحضور مجندة ويضحكون فانهاروا واعترفوا بكل شيء المجاهد ك
ان التخيلت التي يحاول أن يمررها ضاابط المخابرات أمام أعين المجاهد هنني تخيلت خادعننة،

وكاذبة وإن كان لها مظهر منطقي.  

المجاهنند الننذي تبنندأ الشننهادتان عنننده بحننرف ل عليننه ان يتعننود الرفننض، ويرفننض الهيمنننة،
والسيطرة في أقبيننة التحقيننق كمننا تعودهننا ورفضننها فنني الخننارج علننى المجاهنند أن ليكننترث
ورة علنى الجندار لسألوب المحقق، وان يحيل بصره واهتمامه عنه الى اي شيء اخر، مثنل ص
ًا، لكنني يفشننل خطتننه، وان ينفنني اي صننلة لننه بالحركننة والعمننل، وان وان يقاطع المحقق دوم
يحاول تأكيد حقيقة "انت غلطان، ابحث عن غيري انا برىء انا انسان عادي ليس لي فنني هننذه

المسائل"..

ٍو منناهر يحنناول مننن خلل تجميعننه اسألوب التشكيك هو نوع من لعب الخداع التي يمارسأننها حننا
لمجموعة جزيئات صغيرة صحيحة أن يقدم حقيقة كاذبة، كما يخنندع السنناحر الحننواس، يحنناول
المحقق بمهارة ولكن ل ليخدع الحواس، بل ليخدع العقل، أن المحقق الننذي يتقمننص شخصننية
الحاوي الماهر، تهتز شخصيته المزيفة كلما وجد أن المجاهد ل يكترث لننه ولحننديثه، وتبنندأ فنني
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الفشل كلما قاطع المجاهد حديثه، وأبدى عدم السأتجابة والتأثر بننه وعننندما يشننعر أن إسأننلوبه
ٍد تثور أعصابه ويتوتر، ويأخذ فنني الشننتم والضنرب وهني علمنات فشننل، أصبح فاشل ًوغير ُمج
وعلمات ضاعف، وعلمات هزيمة. لقد جرب ذلك اخوة مجاهدون فشنل الجلد وانهنار أمنامهم،
أمام رفضهم، وتعنتهننم، ومعرفتهننم بهننذا السأننلوب الننذي ل ينطلنني إل علننى الجهلننة وضاننعيفي

الرادة .

ًا - أسلوب إحضار الهل : خامس
عف وكنذلك عبر صراع النسان المسلم في الحياة، يكتشنف بنفسنه جنوانب قنوة وجنوانب ضا
ان العندو يسنعى عف فنإذا ك عدوه، الطرف الخر فني الصنراع لنديه نقناط قنوة، وجنوانب ضا
لمحاربة نقاط ضاعفنا بجوانب قوته، فعلينا أن نحنارب نقناط ضانعفه بجنوانب قوتننا.. ول ننواجه
نقاط قوته بجوانب ضاعفنا عدونا يدرك أنه عندما يعجز في إخضاع مجاهنند، أو دفعننه للعننتراف
والنهيار، وفانه يهدده بمسألة إحضار أهله الى المعتقل... زوجتننه، ابنتننه، اختننه، امننه، خطيبتننه،
وذلك لدراكه أنهننا تمثنل أكننبر نقطننة ضانعف عنند النسنان، فهنو يسننتغل المشنناعر الحساسأننة
لموضاننوعة الشننرف، والعننرض، والسننمعة، كورقننة ضاننغط وكورقننة تهدينند يلننوح بهننا فنني وجننه
المجاهد، كلما أبدى معارضاة، ورفض العتراف أنه يضع المجاهنند أمننام خيننار العننتراف مقابننل
إنقاذ شرفه، وعرضاه، وسأننمعته العننتراف خيانننة للننه، وللرسأننول، وللسأننلم، وللحركننة والمننة
( ياآيها الذين آمنوا لتخونوا الله والرسأول، وتخونوا أماننناتكم وأنتننم تعلمننون) والشننرف.. ديننن
وعقيدة، وحضارة وتاريخ، واخلصا، ووفاء، وتضحية الشرف مقدسأات، وأوطان ووجود وكرامة،
وموقف، وحياة، وسألوك، وجهاد، فعندما أتخلى عن كننل هننذه المفنناهيم والقيننم فننانني أحيننا بل
شرف.. والذي يخنون ربنه ويتخلنى عنن ديننه، ويكنذب ويجبنن، ويقبنل بالنذل، ويفنر، ويهنرب،

ُيستعبد، هو إنسان بل شرف "الشرف عفة وعزة تأبى كل أشكال الذلة". و

إذن هل يعترف المجاهد مننن أجننل المحافظننة علننى شننرفه، وعرضاننه، وسأننمعته؟ واذا اعننترف
المجاهد هل يمنع ذلك العتداء على شرفه..؟؟ أم أن اعترافه دليل على ضاننعفه، وعلننى جبنننه،
وهذا مايزيد فرصا العتداء على شرفه، لجل اسأتنزافه وامتصاصه، وشرائه، وتحويله بالتخويف

من العار الى خائن وعميل. 

إن المحقق عندما يهدد بإحضار الخت أو الزوجة، أو الفتاة إنمننا يختننبر المجاهنند ليكتشننف فنني
داخله ثغرة أو نقطة ضاعف يستطيع أن يتسلل منها لتوجيه ضاننربة للسأننلم وطعنننة للمسننلمين
ًا، فإنه يجبره على العتراف، ومن ثم يحضر أهله.. لكي ًا، متردد ًا، ضاعيف فاذا وجد المجاهد خائف
ًا فننإنه ًا، غيننر مبنناٍل ول متننأثر يستنزفه أكثر وأكثر.. ويحوله إلى ذليل، أما إذا وجد المجاهنند قوينن
يستمر بالتلويح بهذه الورقة، حتى تسقط من يده ول يحضر الهل ولنفترض أن المحقق أحضر
ًا في تنفيذ هكننذا تهدينند ولننم الهل كوسأيلة تهديد وضاغط وهدد بالنيل منهم فإن العدو ليس جاد
تسجل عليه حتى الن أي حالة من هذا النوع إنه فقط يمارس أقسى اشكال التهدينند بالعتننداء
ُيعلن فشله، ويترك هذا السألوب، ويطلق سأننراح لكي يبتز المجاهد ولكنه أمام إصرار المجاهد، 

الهل. 

ًا رغننم أن القضننية يقول المجاهد "محمد" عندما عجز المحققون مننن أن ينننتزعوا مننني اعترافنن
واضاحة وأكيدة ول يوجد نقاشا فيها هددوني باحضارزوجتي قلننت لهننم احضننروها وذلننك بلهجننة
ًا وأحضروها، وادخلوني عليهننا فنني غرفننة مليئننة بننالمحققين قننال النني اسأتهتار اسأتشاطوا غيظ
"تعترف أو نغتصبها؟"، قلت لهم "اعملوا ماتريدون، انا ليوجد عننندي شننيء".. تظنناهروا بننأنهم
سأيهجمون عليها ليعتدوا عليها، وأخرجوني بسرعة، وضاربوها لكي تصرخ، فاعتقد انهم يحاولون
العتداء عليها لكي أتراجع.. قلت "حسبي الله، ونعم الوكيل أموت ليحيا ديني وينتصننر السأننلم

العظيم" 

ًا - اسلوب الكيس والماء الخنق : سادس
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لتتورع العقلية الصهيونية كعقلية شريرة، عن البحث عننن أسأنناليب شننريرة لجبننار المجاهنندين
على العتراف، ول تكف هذه العقلية الشريرة عن اختراع واكتشاف وتطننوير أسأنناليب جدينندة،

مثل اسألوب الكيس والماء.. 

تحدثنا أن الكيس هو قطعة من الشادرل يمر من خللهنا الهننواء ول تسننمح بننالتنفس الطننبيعي،
ًا قدماه من أسأننفل ويلقننى علننى يوضاع الكيس في رأس المجاهد، وتقيد يداه إلى الخلف وأحيان
الرض على ظهره، وفوق يديه ويجلس على صدره محقننق ويجلننس علننى قنندميه محقننق آخننر
بحيث يتحكمون بالمجاهد السأير فل يتحرك، ويتقدم ثالث وفي يده إبريننق مليننء بالمنناء ويبنندأ
جولة التعذيب بأن يحث المجاهد على العتراف لكي يوقف التعننذيب عنننه، ويسننتريح، ويطلننب
منه عدم النكار لكي ينقذ حياته، فننإذا أصننر المجاهند علننى النكنار.. يزينند المحقنق منن لهجننة
ُيلح عليه أن يعترف من أجل التهديد، بأنه سأيقتله، ويتخلص منه، فإذا أصر المجاهد على النكار 
زوجته، وأولده، وأمه واخوته الذين ينتظرونه بشوق ويقول له "حرام عليك.. فكننر فنني أولدك
ماذا سأيحدث لهم بعد موتك فكر بزوجتك كيف سأيكون حالها بعد موتك أيهما أفضننل أن تمننوت
أو أن تذهب لولدك وعيالك".. فإذا أصر المجاهد يغضب المحقق، ويبدأ بالصراخ وبصوت عننال
"سأأقتلك يا كلب، سأتموت الن".. ويبدأ المحقق الذي يجلس على صدره بشد أطراف الكيننس
ولفها على رقبة المجاهد لكي يمنننع الهننواء عنننه وبينمننا يتوقننف الهننواء عنن النفنناذ تقننل نسننبة
الكسجين ويبدأ بالتنفس بصعوبة، هنننا يبنندأ المجرمننون بصننب المنناء علننى الكيننس لتغلننق كننل
ًا دخول الهواء للجهنناز التنفسنني ومننع ننندرة الهننواء ونفنناذ نسننبة مساماته بالماء حتى ينعدم كلي
الكسجين في الكيس يشعر المجاهد بالختناق وصعوبة التنفس، وتصل الننروح للحلقننوم فيبنندأ
جسمه بالنتفاض بقوة، المحققون يضغطون عليه بقوة والمحقق الثالث يصرخ عليه "سأننتموت
الن سأننتموت الن اعننترف.. اعننترف.. ارحننم أولدك" فننإذا أبنندى أي صننرخة بننالعتراف يفننك
الكيس عن رقبته ليدخل الكسجين للجهاز التنفسي، وتعننود لننه الحينناة، وإن لننم تبنندر عنننه أي
صننرخة للعننتراف يسننتمرون بننإغلق الكيننس حننتى تفصننل بينننه وبيننن المننوت لحظننة، ينندركها
المحقق، فيفكوا عنه الكيس، لكي يلتقط نفسه بعد أن شاهد المننوت بعينيننه... ويبنندأ المحقننق
الجولة الثانية "كنا نريد أن نقتلك لقد شاهدت المنوت.. ل يمنعننا أحند منن قتلنك.. بإمكانننا أن
نقتلك الن. سأتفقد حياتك.. وتخسر أولدك.. للبد تعننترف أو تمننوت فننإذا أصننر المجاهنند علننى
عدم العتراف، يعيدون معه الكرة من جديد، حننتى يوصننلوه إلننى مرحلننة المننوت المحقننق ثننم
يطلقونه عدة جولت متتابعة، وضاغط نفسي متواصل، وتهديد بالموت مباشر وإغننراء بننالخلصا
من باب وحيد.. العتراف فالذي تكون الدنيا اكبر همه، ومبلغ علمه يعترف الننذي يحننرصا علننى
الحياة.. ويخاف من الموت يعترف والذي أولده أعلى عنده من الله ورسأوله، وجهاد في سأبيله
يعترف.. والذي يهمه ذاته ونفسه فقط يعترف وهذا ما يفسننر اعننتراف العدينند مننن المناضاننلين
عبر هذا السألوب ولكن المجاهد الحق ل يعترف لن نصرة السألم هي أكبر همه، وهو أحننرصا
على الخرة من الدنيا.. وهو يتمنى الشهادة، وعنده الله ورسأوله وجهاد فنني سأننبيله أحننب إليننه

من أولده وأمواله وأزواجه ومتاع الدنيا.. لذلك ل يعترف، ولن يعترف..

 ماذا عسى رجل التحقيق المجرم أن يعمل فنني حننال عنندم اعننتراف المجاهنند..؟؟ المحقننق ل
يريد أن يقتل المجاهد.. ول يريد له أن يموت.. هو يريده أن يعيننش وذلننك ليننس لنسننانيته بننل
ًا بالمعلومات التي يريدها منه، ولسأباب سأياسأية يقول الشهيد "عطية" اعتقلننت علننى ينند طمع

ًا، وطلبوا مني أن أسأننلمهم(40المخابرات السأرائيلية ومارسأوا معي طوال( ًا قذر ًا تحقيق )  يوم
F)  قنبلننة يدويننة مننن نننوع 50  _ دي،)1  ل عن أن القناب دون ب م متأك رت.. وه ت وأنك ) رفض

ّبرت نفسي ومعلوماتهم صحيحة وأكيدة أقسمت بالله أن اقتل في سأبيل بقاء هذه القنابل، وص
على رفض الذل والنهيار والخضوع لعداء الله والدين والوطن لن هننذا عننار أبنندي، وذل دائننم
ًا وعشنرين سأناعة، وخيانة كبيرة يئسوا مني، وأرهقوا أكثر مني وهم يتبادلون على تعذيبي أربعن
ًا لم يسننتخدموه مننع أي مجاهنند هددوني بالموت، وأنهم سأيقتلونني، وسأيستخدمون معي أسألوب
وضاعوا الكيس في رأسأي وقيدوني بإحكام والقوا بثقلهم فوق جسمي، وبنندأ المحقننق يسننألني
ما إسأم أبنائك، فأقول له فلن فيقول لي تذكر صورته أخر مرة رأيته فيهننا ويصنب المناء علننى
الكيس، ويصرخ سأأقتلك يا كلننب، سأننتموت يننا مجننرم حننتى إذا ماأصننبحت بيننني وبيننن المننوت
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لحظة، كانوا يفتحون الكيس، كنت أتمنى الشهادة، وكانوا يتمنون لي الحياة كنت أريد أن ألقى
ًا حتى عجزوا مني، يئسوا مني وتركوني.  ًا، وكانوا يريدون أن يبقوني أسأير الله شهيد

إن أسألوب الكيس والمنناء رغننم بشنناعته ل ينجننح مننع المجاهنندين ذوي الرادة الحننرة والصننلبة
والذين نزعوا مهابة العدو من صدورهم المجاهدين الذين يريدون أن يلقوا الله وهم شهداء.. 

ًا: أسلوب الشاهد : سابع
ًا في ظروف العمل السري، تحدث عنبر الممارسأننة بعننض الخطناء لخننوة مجاهنندين فنني أحيان
الجهاز العسكري، مما يوجد لدى المخابرات طرف خيننط دقيننق، تتمسننك بننه بصننلبة كمفتنناح،
ًا يلتحننق بمسننيرة الجهنناد بعننض الخننوة الننذين لننم يتننم لتحل به باقي حلقات السلسلة، وأحياننن
ًا كامل ًعلى المستوى العقائدي، أو التنظيمي، والمني، والسياسأني والعسنكري، إعدادهم إعداد
لننذلك فهننم يفتقنندون للنضننوج، ويحملننون فنني داخلهننم قابليننة للنهيننار، أو العننتراف.. لننذلك
تستخدمهم المخابرات كرأس حربة عبر أسألوب الشناهد لتحقينق أهندافها.. ويقصند بننه ضانرب
ًا يتم اعتقال مجاهد وتحت وطننأة التعننذيب، وضاننعف مجاهد بمجاهد لتدفعه إلى العتراف، أحيان
داخلي يعننترف بننأنه اسأننتلم أسأننلحة، أو شنارك فنني عمليننة عسننكرية برشاشننات علنى سأنيارة
إسأرائيلية ولكن اعترافه ل يتوقف عند هذا الحد، فالسألحة التي اسأننتلمها يجننب أن يسننلمها إن
كان قد خزنها عنده أو عند أخ آخر، وينندفع للعننتراف عننن مجاهنند آخننر إن كننانت السأننلحة قنند
سُألمت له، والعملية شاركت فيها عدة رشاشات أي عدة مجاهدين مما يعني أنه سأيعترف عننن
واحد منهم في أقل تقدير وعند اعترافه عننن أخ اسأننتلم منننه السأننلحة، أو أخ شننارك معننه فنني
ُترى ما موقف هننذا الخ العملية العسكرية سأوف تتم إجراءات اعتقاله، والتحقيق معه وتعذيبه، 
المجاهد في أقبية التحقيق، والمخابرات تواجهه بمعلومات صحيحة بأنه في يوم الخميننس فنني

ًء عند النقطة (أ ) اسأتلم أسألحة، وشارك مع آخرين في الهجوم على السيارة9الساعة ( ) مسا
العسكرية في اليوم التالي للسأتلم..؟! 

إن المخابرات السأرائيلية سأتسعى عبر كل الحيل، وأسأاليب الخداع لتضليل المجاهد وخننداعه،
بأنهم يراقبونه من فترة طويلة، وأنهم اخترقوا الجهاز منذ فترة طويلة، وأن اجتماعنناتهم كننانت
ًا عنهم، حتى نفذوا العملية العسكرية بعنند أن اسأننتلم السأننلحة مرصودة وأن التقارير تصل يومي

) عند النقطة (أ)، وانهم يعرفون كل أعضاء الخلية، وكل أعضاء الجهاز9يوم الخميس الساعة (
ًا معتقلون الن في السجن وانه من الفضل له بدل الضرب، والتعذيب، أن يعننترف وانهم جميع
كباقي زملئه، الذين اعترفوا عن كننل شننيء، وكتبننوا ذلننك علننى الننورق وأنهننم ألن مرتنناحون،
فالمحققون يدخلون الحقيقة في قلب الطار العام للعمل، لكنني يظهننر الطننار العننام كحقننائق
عامة تعرفها المخابرات. المجاهد سأينكر، ويصننر علننى النكننار، وعنندم العننتراف.. المخننابرات
ًا تضغط عليه لكي يعترف بمحض إرادته، وبنفسننه، بنندون إدخننال الشنناهد وعننندما تجننده مصننر
ًا تعنترف وسأيصنمت المجاهند فني هنذه تهدده: إذا أحضرنا من يشهد عليك، وأننت تعرفنه جيند
اللحظة، وسأيعمد المحقق إلى إخفاء المجاهنند تحننت الطاولننة، ويطلننب منننه أن ل يتحننرك، ول
يتكلم أي كلمة ويحضر محقق آخر الشاهد، ويرفع الكيس عن رأسأه، حيث ل يجنند فنني الغننرف
ًا سأوى ضاباط التحقيق يسأله المحقق.. "اسأننمك؟" سَأننمير.. "انتمنناؤك؟"- "اسأننم التنظيننم" أحد
"هل تعرف أحمد؟" نعم "ما هي علقتك به..؟" سألمته أسألحة في يننوم الخميننس عننند النقطننة
ًا".. أخننرج.. المحقننق يعلننم أن (أ) وشارك معنا في الهجوم على السننيارة العسننكرية".. "شننكر
المجاهد رغم أنه اعترف إل أن عوامل داخلية تدفعه إلى التراجع، مثننل وخننز الضننمير، وانننه إذ
تقابل مقابلة مباشرة مع أخيه، ربما يتردد، ويضعف، وينكر لذلك، فهو يعمند إلنى الشناهد لكني
ًا لوجه ومننن ثننم يخننرج المجاهنند يدلي باعترافه بدون مواجهة المجاهد الذي تحت التحقيق وجه
من تحت الطاولة، ويجبره علننى العننتراف، فننإذا أصننر علننى النكننار، يمننارس معننه جولننة مننن
التعذيب الجسدي الوحشي بمشاركة مجموعننة مننن المحققيننن لجبنناره تحننت ضاننغط اعننتراف
الشاهد، وتحت التعذيب، للعتراف، أو تقننديم طننرف خيننط جدينند فننإذا اسأننتمر علننى صننموده،
ًا لننوجه، وبشننكل مكننرر، لقننناع يحضرون الشنناهد، لكنني ينندلي بشننهادته، بشننكل مباشننر وجهنن
المجاهد بالعتراف اعترف اعترف هل يكذب عليك هل بينكم ثار، أو مشنناكل لمنناذا لننم يشننهد
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على غيرك ويستمر في حملننة إقننناع منطقيننة، لنندفع المجاهنند للتفكيننر الننواقعي حسننبما يرينند
المحقق، وللعتراف. 

على المجاهد الرسأالي إذا ما وجد ثغرة في أقسام التحقيق، يمكن أن يستغلها المحقق كمنفننذ
لضرب السألم والحركة، عليه واجب شرعي أن يسد هذه الثغرة بجسده، ودمننه، وحينناته فننإذا
كانت هذه الثغرة انهيار أخ وسأقوط مجاهد فعليه أن يفدي إسألمه، وحركته بنفسه، ويغلق هذه
ًا مننن ًا عاطفينن الثغرة، ويوقف توسأعها، عليه أل يفكر بذاته ول يفكر برد الفعل، وأل ّيبننني موقفنن
اعتراف أخيه، بل عليه أن يتحمل ضاعف أخيه، وأن يضع نفسه في المعركة في خندقين خننندق
لنفسه وخندق لخيه ويدير معركة الصمود من خلل الخندقين الذين.. يعترفون تحننت مننبرر أن
ًا فنني العننتراف بننل ًا قدم شهادة واعترف عليهم. عليهم أن يتأكدوا أن الشهادة ليست سأننبب أخ
العتراف ناجم عن الضعف أو الجبن والسأتعداد للعتراف، فهو بدل من أن يدافع عننن نفسننه،
وعن أخيه، خذل نفسه وخذل أخاه، وخننذل الحركننة وخننذل السأننلم علننى المجاهنند فنني أقبيننة
التحقيق أل يكون مطية في يد الكفار، بتقديمه العتراف وبشهادته على اخوته، وعلى المجاهنند
الذي يواجه باعتراف عليه، وبشهادة ضاده، عليننه أن ينكننر، وعليننه أن يصننرخ فنني وجننه أخيننه..

"كذاب أنا ل أعرفك، أنت تتجنى علي حرام عليك راجع ضاميرك، حاذر غضب الله"..
 تم اعتقال أحد الشخاصا، بسبب وصول معلومات عنه لنندى المخننابرات بننأن فنني1984فيعام

حوزته ثلث قطع رشاشة، ُحقق معه حول القطع، فاعترف أنهنا كنانت معننه، وانننه أعطاهنا لخ
مجاهد أسأمه عبد اللننه، تننم اعتقننال الخ عبنند اللننه بسننرعة، وبنندأ التحقيننق معننه حننول القطننع
الرشاشة، أنكر، مورس معه تعذيب شديد اسأتخدمت ضاده أسأاليب شنتى ولكنننه أنكنر القصنة،
أل ضانابط المخنابرات هنذا احضروا هذا الشنخص وفني مقابلنة مباشنرة منع الخ عبند اللنه سأ

نعم" "ما هي علقتك به؟"  "قننال الشخص: ".. من هذا؟".. قال "عبد الله".. "هل تعرفه؟".."
أعطيته ثلثة رشاشات"، "هل أخذها منك؟" "نعم" "متى؟" "يوم الثلثاء".. "هل أنننت متأكنند؟"

"نعم" "اخرج".. 
ُعذب بشدة، وأحضر هننذا الشننخص جهاز المخابرات متأكد بأن الرشاشات عند عبد الله.. لذلك 
ليشهد عليه عدة مرات حتى انهار واعترف بأن الرشاشات قد أخذها قالوا له "أين هي؟" قننال
ليست عندي أخذها مني شخص "من هو؟" "ل أعرفه".. وبعد تعذيب شننديد قننال: الخ محمنند،
ال "ل اعنرف عبند اللنه ولنم اسأنتلم الرشاشنات.. أُحضنر فأُحضنر الخ محمند، وحقنق معنه ق
الشخص وعبد الله عند الخ محمد.. وبدأ التحقيق مع الشخص "من أخننذ منننك الرشاشننات؟"..
قال: عبد الله.. فُسئل عبد الله "هل أخننذت الرشاشننات؟" نعننم. "مننن أخننذها منننك؟" محمنند.

)24"اخرجوا".. وبدأ فصل مأسأاوي من فصول التعذيب الذي كننان ينداوم عليننه فرينق كامنل (
سأاعة ، حتى ل يستريح وأحضر الخ عبد الله ليشهد عليه من جدينند.. ولكننن الخ محمنند صننرخ
اعت" ومنع صنراخه رقوا مننك.. ربمنا ضا في وجهه.. "كذاب.. حرام عليك.. خاف الله، ربما سُأ
انهالوا عليه بالضرب الشديد غير الواعي، الخ عبد الله اهتز وصرخ ضاميره وأنكر.. ل.. ل.. لننم
ًا.. وبدأت المخابرات تعننذب الخننوين المجاهنندين.. عبنند اللننه أعطه السألحة، لم يأخذ مني شيئ
يقول: إنه لم يسلمه.. إنه اعترف من التعذيب والخ محمد يقول "لننم اسأننتلم".. احضننروا عبنند
الله وما بين صمود الخ عبد الله وثبات ورجولة الخ محمنند يئننس المحققننون، وأفلسننوا، وبعنند
فترة زمنية خرج الخ عبد الله والخ محمنند، وبقيننت الرشاشننات أمينننة بانتظننار مجاهنند جدينند،

يحمل المانة ويكمل مسيرة الجهاد. 

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

ًا إن أسأننلوب التحقيننق وكيفيتننه ومندته، مرتبطننة بننوع القضننية وخطورتهننا وبنوعيننة قلننا سأنابق
المقاتل وثقافته وخبرته ودرايته.. وأسألوب التبسيط.. أي تبسننيط القضننية، وتبسنيط الشنخص،
وتبسيط خطورته، هو أحد السأاليب.التي تستخدمها المخابرات الصهيونية، وينحصر اسأننتخدامه
بنوعية من المناضالين السذج والبسطاء والذين من السننهولة التننأثير والسننيطرة عليهننم، وهننم
حالت قليلة وأدوارهم محدودة يجلس ضاابط المخابرات وراء طاولننة وأمننامه كميننة هائلننة مننن
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ًا بالضحية وعننندما يشنناهدهم الملفات ويتظاهر بالرهاق والتعب، هنا يدخل عليه محقق مصحوب
) سأاعة وأنا أعمل.. أريد أن اسأتريح.. أريد أن48الضابط يصرخ بغضب "من هذا؟ أنا مرهق.. (

ًا".. هنننا يتنندخل المحقننق سأننيدي، هننذا أعود لولدي وزوجتي.. خذه عني.. ل أرينند أن أرى أحنند
شاب بسيط، وقضيته بسيطة، ول تحتاج إلى تعب، هنننا ينندقق الضننابط ببصننرة علننى الشنناب..
ًا.. ويقول للشاب: "خذ.. اكتب قضننيتك" وينظننر ويتحرك من مكانه.. ويسحب ورقة بيضاء وقلم
إلى الساعة ويتمتم" "يوجد وقت، يوجد وقت".. ويوجه حديثه للمحقق: "بعد أن يكتننب قضننيته
سألمه هويته وملبسه وأطلق سأننراحه.. ل يوجنند عننندنا وقننت" وفجننأة، يننوجه حننديثه للشنناب..

"اسأمع، هذه أول وآخر مرة أراك هنا.. سأامع.. (دير بالك على حالك).. اخرج". 

ًا وقال "لي اخرج.. اكتب كننل قصننتك.. يقول الشاب (ع) أعطاني ضاابط المخابرات ورقة وقلم
وجهز حالك "للشحرور" (الحرية بالعبريننة).. دخلننت الغرفننة وجلسننت علننى كرسأنني.. وأمننامي
طاولة.. فكرت ماذا أكتب.. لم أجد عندي أي شيء فقلت اكتننب أي شننيء حننتى يفننرج عننني..
فكتبت: "أنني ألقيت قنبلة يدوية على سأيارة إسأرائيلية".. وطرقت الباب، وقلت للمحقننق لقنند
كتبت كل شيء.. أخذ المحقق الورقة، وسألمها للضابط.. الذي غرق فني الضننحك وقنال جيند..
لم يفرج عن الشاب.. بل حكمت عليه محكمة عسكرية خمس سأنوات سأجن رغم انه مشننلول

في إحدى يديه. 

وهناك شكل آخر لسألوب التبسيط، وهو أن يجلس المحقق منع المجاهند، ويبندأ بعملينة إيحناء
للمجاهد "أنت طيب وابن ناس.. لماذا تحمل نفسك كننل هننذا العننذاب والعنناد قضنيتك.. تافهننة
وبسيطة، والذين معك، قضاياهم أكبر من قضيتك اعترفوا، وأطلننق سأننراحهم أمننس وهننم الن
عند أهلهم فرحون.. وأنت قضيتك أصغر من قضايا أصحابك.. اعترف حننتى تعننود لهلننك وهننذه
ًا عنننك أنننك بريننء غلطة أنصحك تعلم من هذه الغلطة وحافظ على نفسك.. وأنا سأأكتب تقرير
وأنننك لننن تعننود لهننذا العمننل.. عنندني أن ل تعننود لهننذا الطريننق"، فننإذا تجنناوب المجاهنند لهننذا
السألوب، واعترف، سأيكتشف أنه خدع، وانه لن يرى لسنوات طويلة ضاوء الشننمس، ول أهلننه
وان لم يتجاوب مع المحقق، يخلع المحقق عن وجهننه قننناع الننبراءة.. ويسننتخدم معننه سأياسأننة
العصا ويبدأ بشد المجاهد بيننن العصننا والجننزرة لكنني يختننار بيننن العصننا والتعننذيب، أو الجننزرة
والعتراف، فإذا أصر المجاهد على النكار وتمسك به، ورفض العنتراف، حنتى ولنو كنان ثمننن
ذلك التعذيب هنا يجد المحقق أن أسألوبه لم يعد له جدوى، فيبحث عن أسألوب جديد.. أسألوب

افضل. 

ًا- أسلوب التضخيم : تاسع
التضخيم كأسألوب للتعذيب يعتمد على اسأننتفزاز الجننانب الشننعوري للمجاهنند لتحريننك الليننات
الدفاعية اللشعورية داخله، وجعله يعيش حنناله هننروب مننن تهمننة مضننخمة كاذبننة، إلننى تهمننة
صغيرة.. وذلك للحصول على طننرف خيننط مننن العننتراف يننؤدي مننن خلل مبنندأ التنندرج إلننى

انهيارالمجاهد واعترافه الكامل. 

التضخيم كأسألوب هو حيلة.. لوضاع المجاهد في حالة قلق نفسي، وتوتر عصبي، وعدم التوازن
على مستوى التفكير، من خلل تضخيم المعتقل أكبر مما هو.. ووضاع هالة مضخمة حول نفسه
ًا وتصننبح مسننألة ًا صننغير ًا وشيئ ًا تافه وقضيته، وتهمته، وأعماله، بحيث تبدو أعماله الجهادية شيئ
ًا على المستوى المنطقي والواقعي كعامل هروب مننن حالننة التضننخيم ًا ممكن العتراف بها شيئ
الت منن ًا منع ح التي ينواجه بهنا منن قبنل المحققينن، وهنو أسأنلوب يسننتخدم مباشنرة أحيانن
ًا أخرى مع المجاهدين الذين قضوا فترة طويلة في أقبيننة المجاهدين السأرى المعتقلين، وأحيان
التحقيق ولم يفلح المحققون في نزع اعتراف المتهم وهننو كأسأننلوب ل ينفصنل عننن السأناليب

الخرى وقد تستخدم معه أسأاليب مساعدة لتحقيق هدف العتراف. 
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يقدم المجاهد عبر مسيرته الجهادية خارج أسأوار المعتقل من خلل الننتزامه بحركتننه مجموعننة
خدمات، اتصننال، نقننل أسأننلحة، مهمننات بسننيطة وقنند تكننون عمليننة عسننكرية، ومجمننوع هننذه

الخدمات، هي خدمات عادية.. وواجبات طبيعية.

 فعندما يعتقل الخ المجاهد، يستقبل في أقبية التحقيق بمسرحية مفبركننة لغننرس حالننة الهلننع
في نفسننه.. "أنننت (تنظيننم كننذا).. أهل ًوسأننهلً".. وبإيمنناءة حقنند، وغضننب يقولننون لننه.. "أنتننم
متطرفون.. راديكاليون.. انتم مجرمون.. أنتم أخطر أناس علننى (إسأننرائيل).. أنتننم إرهننابيون..
ًا كما عملت النازية باليهود سأنصفيكم وأنت اخطر واحد في (تنظيم كذا) نحننن سأنحرقكم جميع
نعرفك منذ زمان.. (إحنا كاشفينكم من فترة طويلة.. أنننت أبننو البلوي أننت اخطننر مننن فلن..
فلن رميناه بره ول يشكل علينا أي خطر.. أما أنت.. فأنت أكننبر واحنند فيهننم، .. وأنننت أنشننط
واحد.. بتفكر إحنا تاركينك.. الن وقعت في الفخ يا قاتل.. يا مجرم.. تقارير القيادة تعلمننا أننك
ًا.. شوف هذا الملف الضخم.. هذا ملفك.. سأنننحرقك، ونجتننث الجهنناد السأننلمي مننن خطير جد
جذوره.. الذي نظمك للحركة نعرفه.. والسألحة.. نعرف قصتها كاملً.. من مين أخذتوها.. ومننن
أعطاكم إياها.. وأين نقلتوها والعمليات نعرف الذين عملوها بالتفصيل.. ونعرف دورك كله فنني
هذه القصص يا مجننرم.. تقتلننوا المنندنيين.. والطفننال. سأنننذبحك بننالخنجر الننذي كنننت تحملننه،
ًا) فنني هننذا الجننو مننن الشننحن، وسأنأخذ ثار الذين طعنتهم يننا قاتننل.. دم اليهننود ل يننذهب هنندر
ًا والتضخيم.. تدخل مجموعة كبيرة مننن المحققيننن إلننى الغرفننة، وهننم غاضاننبون وينفننذون دور
ًا.. "( وين تاع) الجهاد السألمي.. أين القاتننل والمجننرم" ويحنناولون بنظراتهننم القاتلننة، مسرحي
وتصرفاتهم المقصودة افنتراس المجاهند، ونهنش لحمننه.. ويصننرخ أحندهم.. "أننت قاتنل أخني
سأأقتلك"، ويحاول أن يهجم على المجاهنند، بينمنا جمينع المحققيننن يمسنكونه، ويسننحبونه عننن
المجاهد بقوة إلى الخارج، بعد أن يكون قد أصابه بعدة ضاربات غاضاننبة، بعنند هننذه الجولننة مننن
التضخيم، والتي يرى المحقق أثرها على ملمننح المجاهنند يتنقننل إلننى دور المسنناومة والبننتزاز
"أتركك لهم حتى يأكلوك، ول يبقى فيك عظم.. كما تأكل الوحوشا الغنننم، أو تعننترف، وأحميننك
رغم انك ل تستاهل"... إذا كان المجاهنند يجهننل هننذا السأننلوب...  سأننيحدث فنني داخلننه صننراع
ًا أن يقاطع المحقق.. "كذب".. وسأيحاول أن يحلننف بننالله.. بننالقرآن.. أنننه كبير.. وسأيحاول عبث
كذب.. وسأيعيش في حالة مننن الشننعور بننأنه مظلننوم.. وسأننيدافع عننن نفسننه.. وسأننيبرر.. غيننر
صحيح وسأيصل التوتر في داخله إلى أقصاه.. وعندما يصل توتره إلى هنذا الحند.. سأيسننمح لنه
المحقق بالحديث.. حيث سأيقول "أنا مظلوم.. هذا كلم كذب.. أنا لم أقتل.. صحيح أنا شاركت
معهم، ونقلت السألحة لكن والله العظيم أنا لم أشارك في القتل.. أنا بريء.. فقط طلبوا مني
مسنناعدة، وأنننا سأنناعدتهم" المجاهنند الننذي يجهننل أسأننلوب التضننخيم.. سأننيقدم هننذا العننتراف
الصغير.. كمخرج من هذا التضخيم وسأيعتقد أنه بهذا العتراف الصننغير.. سأننيخرج مننن الزمننة،

ًا سأيكتشف انه ُخدع، وانه قدم طرف الخيط.  وسأينهى التحقيق.. ولكنه متأخر

عندما يعترف المجاهد هننذا العننتراف الصننغير.. سأيواصننل المحقننق البننتزاز وسأننيحاول تبهيننت
وتهميش هذا العتراف.. وسأيبدأ الصراخ في وجه المجاهد.. "أنت تريد أن تضحك علينننا.. نحننن

نعرف هذه المسألة". 

يبدأ بشكل عصبي الضرب على الطاولة، ومحاولة قلبها بحالة عصبية شديدة.. ليهننام المجاهنند
ًا.. ويقول اسأمع.. "يننا ولنند.. نحننن نعننرف كننل منا بجديته وإشعاره بقوته.. ومن ثم يجلس غاضاب
ذكرته، وعارفين كل شيء.. اعننترف بكننل شننيء أفضننل".. فننإذا اعننترف المجاهنند.. سأيواصننل
المحقننق محاولنة البنتزاز، باسأنتخدام كنل السأناليب، وان أصننر علنى النكننار سأنيجر المجاهند
للعتراف من باب التدرج.. "من الذين شاركت معهم، وأين؟ ومتى؟ وكيننف؟ ومننع مننن؟ والننى
ًا يدخل بننه المغفلننون ًا واسأع أين؟ ولمن ؟ وكل سأؤال من هذه السأئلة سأيفتح ثغرة كبيرة، وباب
بنناب النهيننار أمننا المجاهنند الرسأننالي الننواعي فسننيدرك أن التهويننل فنني جننوهره كننذب.. وأن
التضخيم فني مضننمونه شنرك، وأن التهديند ومظناهره مسنرحية، وأن دور المحققينن هنو دور

ُيسلم لعداء الدين طرف الخيط فقد هوى.  تمثيلي غير واقعي، وأن من 
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على المجاهد في سأبيل الله أن يدرك أن أسألوب التضخيم هو حيلة خداع تمارسأننها المخننابرات
ًا.. وعليه أن يواجه التحدي الصهيوني ًا وتحدي ًا وصمود على المجاهد الكثر مسؤولية والكثر صبر
بتحد مقابل، وليس بالصبر والصمود فقط، فالتحدي لجهاز المخابرات هو أول السننبل لفشنناله
(ول تركنوا إلى الذين ظلموا) فعندما يقدم المحقق افننتراءاته وتضننخيمه يجننب عنندم السأننتماع
إليه والهتمام بحديثه.. بل عليه أن يواجه المحقننق وبصننوت حنناد.. "كننذب، افننتراء" وأل يجعننل
المحقق يكمل فكرة من أفكار التضننخيم، وعليننه أن يننواجه سأننخرية المحقننق لننه، "انتننم جهنناد
ُنريكم من انتم".. عليه أن يننواجه هننذه السننخرية بالسننخرية منهننم إسألمي إرهابيون قتلة الن 
ومن جبنهم، وحقدهم، وضاعفهم ونهايتهم المأسأنناوية "أن تسننخروا منننا فإنننا نسننخر منكننم كمننا
تسخرون" وعليه أن يواجه مصطلحات قتلة مجرمين، سأننفاحين، سأنننقتلك، سأنننقطعك بثبننات ل
يلين، (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتننم فئننة فنناثبتوا، واذكننروا اللننه لعلكننم تفلحننون) يقننول الخ (أ)
اسأتخدمت معي المخابرات في أقسام التحقيق أسألوب التضخيم وعندما بدأ ضاابط المخنابرات
ًا وعندما اسأتمر المحقننق بننه، بنندأت اضاننحك بالتضخيم، تذكرت هذا السألوب، فابتسمت ل إرادي
فاسأتفز المحقق، وصرخ بغضب لماذا تضحك يا قاتل؟ قلت له اضاحك على ثوبك الواسأع الننذي
ًا فخرج من طوره وسأأل ماذا تقصد قلت له وأنننا اضاننحك أقصنند مننا تفصله لم يفهم كلمي جيد
ًا، وانهال علي بالضنرب الشنديد وتركننني، لقند أفشننل هننذا المجاهند أسأنلوب قلته، فاسأتفز جد
التضخيم، بثبات، وثقة، وسأننخرية، ومقاطعننة، وجننرأة جسنندتها ابتسننامته، وضاننحكه، ومقنناطعته

للمحقق، الذي فشل في أسألوبه، فخرج يبحث له عن أسألوب جديد. 

ًا- أسلوب معرفة كل شيء : عاشر
وهو أحد أسأاليب الخداع، يقوم على اليحاء القوي والتأثير النفسنني، بقصنند إيهننام المجاهنند أن
ًا ويقننوم هننذا السأنلوب علنى المحقق يعنرف كننل شنيء عنننه، ويحناول السننيطرة عليننه نفسنني
مجموعة ثوابت عامة تشكل آليات العمل ومصننطلحاته النظريننة، ووضاننعها فنني إطننار تطننبيقي

عملي يتألف من مقدمات ونتائج، للوصول إلى طرف خيط أو اعتراف. 

ًا فنني علننم النفننس، وينندرس ملننف عادة ما يكون المحقق الذي يطبق هذا السأننلوب متخصصنن
ًا إلننى المجاهد المعتقننل بشننكل كامننل مننن الناحيننة الجتماعيننة والثقافيننة والقتصننادية مسننتند
المعلومات التي جمعها جهاز السأتخبارات ومجموع هذه المعلومات يشكل خلفية كاملة ينطلق
منها المحقق ويبدأ في دراسأة نقاط القوة والضعف لدى المجاهد، ويوظفها فنني آليننة التحقيننق
فلو كانت المعلومات - مثلً- تدل على أن المعتقل لم ينه دراسأته بينما هو شخص ذكنني ولننديه
ًا إلننى عامننل أرضاية تعليميننة وثقافيننة، فهننذا يؤشننر علننى أن سأننبب تننرك الدراسأننة ليننس راجعنن
شخصنني، إنمننا لسأننباب خارجيننة كالعوامننل الماديننة مثل ًأو لنشننغال المجاهنند بننأمر آخننر غيننر
دى المجاهند الدراسأة فإذا تبين أن الوضاع المادي للمجاهد جيد، فهذا يعني أشغال أكبر أهمينة ل

من الدراسأة منعه عنها وهذا مجرد مثال لطريقة ربط المعلومات وتحليلها. 

ًا ما يلجأ المحقق لحداث شعور بتفوقه وعلمه الغزير لدى المجاهد، فبعنند أن يسننأله عننن وغالب
اسأمه وعمره وأحواله الخاصة، يبدأ بحديث فكري وتاريخي، ويطرح على المجاهد أسأئلة تتدرج
من سأهلة معروفة إلى أخرى تتطلب إجابات من له إلمام أو معرفة عميقة بالموضاوع، فيسننأله
مثل ًعن أحداث في التاريخ السألمي وعن الفرق السألمية، ثننم يتوقننف ويطننرح سأننؤال ًعننن..
المعتزلة؟ والقصد من هذا الحوار المقصود أن يكون أعلى من المستوى الفكري للمجاهنند هننو
لخلق حالة فوقية ويركز المحقق خلل "الحوار" بصره بقوة وبثبات في عيننني المجاهنند ليصنننع
حالة من التأثير المباشر والسننيطرة، وليننوحي أنننه شننخص قننوي يعننرف كننل شننيء، وليغننرس
ًا بالضعف وقلة المعرفة وقد يتكرر هذا السألوب فنني عنندة بالمقابل في نفس المعتقل إحساسأ
ًا من السيطرة على المعتقل يدخل فنني جلسات متوالية، وعندما يظن المحقق أنه حقق قسط

صلب الموضاوع، أي يدخل في التحقيق الذي يهدف إلى انتزاع معلومات أو اعترافات. 

ًا أن يغرس في نفس المعتقل قناعات تتنناقض منع رسأنالته النضنالية النتي يحاول المحقق أيض
اعتقل من أجلها، وأن يغسل بعض القناعات الموجودة لديه من أجل تحقيننق إنجنناز ينندوم أثننره
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ًا، إنجاز يؤثر على محيننط المناضاننل الجتمنناعي كلننه فقنند بعد التحقيق وبعد مرحلة السجن أيض
يكرر بشكل مباشر أو بواسأطة اليحاء بالقوة والمعرفننة والتفننوق، إن الكيننان الصننهيوني قننوي
ًا، وأن العرب ضاعفاء، ول مجال لكسب المعركة، ومن الفضل تقبل واقع الهزيمة، والركون جد
إلى المصالحة مع المر الواقع ويحاول التأكيد على أن اليهودي بطبعه أفضل من العربنني وأنننه
يفكر بعقله، بينما العربي أو المسننلم شننخص عنناطفي يفكننر بطريقننة غيننر سأننليمة، وأن جهنناز
الموسأاد أقوى جهاز اسأتخبارات في العالم.. "نحن نعرف كل شننيء أل تننرى بنفسننك؟" وأنهننم

يعرفون كل التفاصيل وأدق المور عن القيادات وطبيعة العمل. 

بل وكثير من القيادات تتعامل معهم.. وقد يقطع المحقق مجرى الحننديث فجننأة ويننوجه كلمننه
مباشرة إلى المعتقل لماذا تركت دراسأتك، رغننم أنننك ذكنني؟!.. أنننا أقننول لننك السننبب.. نحننن
ًا أن التنظيننم نعرف عنك كل شيء ويبدأ بسرد كل المعلومات التي يعرفها أمام المجاهد، موحي
مخترق منذ سأنين، وأن اخوته ورفاقه اعترفوا بكل شيء وان المسألة برمتهننا بنناتت مكشننوفة
ًا للموسأاد ويقول المحقق "..المهنم، أننا أريند أن أعنرف فقنط هنل تكنذب عليننا أم ل؟!" تمام
ًا، ويسحب ورقة ويقرأ فيها السأم الرباعي للمجاهنند، وأنننه منظننم فنني ويقوم فجأة، ويفتح ملف
حركة (..) ونظمه فلن الذي اسأمه الحركي.. ورقمه السري.. ثم يحنندق فنني المجاهنند بشننكل
مركز ويقول ها أنت ترى لقد نظمك فلن نحن نعرف كل شيء فقط نرينند أن نثبننت لننك أن ل
ًا معنا ثم إن اعترافك لمصننلحتك حننتى نسننتطيع أحد يكذب علينا نريد منك أن تكون فقط صادق
إغلق الملف بسرعة، وإنهاء التحقيق، وفي حالة اعترافك لن ينالك منننا أذى، وإنهنناء التحقيننق،
وفي حالة اعترافك لن ينالك منننا أذى، ولننن نحكننم عليننك بالسننجن، ربمننا لفننترة رمزيننة فقننط

ًا وطويل ً... ". ًا قاسأي ًا، وسأتنال حكم "..لكن إن أنكرت فستتعب كثير

إذا اسأتغفل المحقق المجاهد، وخدعه بحيلته، واسأتطاع أن يوهمه أنننه يعننرف عنننه كننل شننيء،
فسيقع المجاهد في الفخ وتبدأ الجابات تتالى كالسلسلة.. نظمني فلن.. اسأمي الحركي كذا..
اءات وأماكنهنا، وسأناعاتها وتواريخهنا والشنخاصا رقمي السري.. ويبدأ الحديث بعدها عنن اللق
الذين حضروا.. ثننم يعننترف بالمهمننات والبرامننج والسأننلحة وطريقننة نقلهننا، ونوعيننة التنندريب،
ومكانه.. الخ.. وهكذا ل تكاد جلسة التحقيننق تنتهنني إل وقنند تننوفرت للمحقننق قصننة العننتراف
كاملة أو مجموعة اعترافننات تعطنني المحقننق خلفيننة ثمينننة لسأننتكمال التحقيننق فنني جلسننات
أخرى، أو لسأتخدامها مع معتقلين آخرين بواسأطة ربط عناصر العتراف وتركيبها على ظروف

وحالت مشابهة. 

وعبر سألسلة الجابات قد يجد المحقق ثغرات وارتباكات فنني أقننوال المعتقننل، فيلجننأ للتهدينند
باسأتخدام القوة، أو قد يتعرض المعتقل للضرب في هننذا السأننلوب ولكنننه ل يتعننرض للتعننذيب
بشكل حقيقي في هذا السألوب والضرب هنا يأتي كمجرد تخويف أو مننن بنناب إدخننال أسأننلوب
على أسألوب، أي اسأتعمال أسأننلوب الرتبنناط الشننرطي بيننن الكننذب "أو كشننف الثغننرات فنني
ًا في الموقننف ًا أو ضاعف ًا نفسي الجوبة" وبين الضرب، وهذه الطريقة تخلق لدى السأير اسأتعداد
المتحدي للمحقق بحيث تضعف إرادته كلما أعطى معلومننات، وأصننبح اسأننتعداده بالتننالي أكننبر

لعطاء معلومات جديدة. 

يظهر مما تقدم أن السأاس في نجاح عمل المحقق هو اسأتجابة المجاهد للخدعة الننتي يحنناول
تمريرها هذا السألوب فإذا تغلبت إرادة المجاهد ويقظته انهزم المحقق وباء أسألوبه بالفشل. 

الحادي عشر- أسلوب التعذيب بالتيار الكهربائي :
التعذيب بالتيار الكهربائي تستخدمه بكثرة النظم السنلطوية المرتبطننة بننالغرب الكنافر وهنناك
معلومات قليلة تشير إلى أن المخابرات السأرائيلية تستخدمه رغم أنننه عننبر تجربننتي الطويلننة
في السجون لم أسأمع بذلك وهننناك أحنناديث تنتشننر بيننن كننثير مننن الننناس عننن الكهربنناء فنني
التحقيق والغرض منها تحبيطي لغرس الرعب في قلب النسان المسلم ليس أكثر وسأنننتعرض

هنا لتقنيات السألوب من باب المعرفة والطلع عليه. 
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التعذيب بالكهرباء يتم بتوصيل تيار كهربائي إلى جسم السأير، عن طريق وضاع مشابك صننغيرة
مرتبطة بأسألك دقيقة موصننولة بجهناز كهربننائي بننه فولتناج قابنل للتغييننر وفنني العنادة توضانع
المشابك في الطراف السفلى من الذن اليمنى واليسرى - مشبك بننه تيننار سأننالب، وآخننر بننه
تيار مننوجب ويننؤدي ذلننك إلننى تقلصننات عضننلية مؤلمننة، وارتجافننات عنيفننة بالجسنند، وإذا زاد

ًا أو طالت مدة التطبيق ب أوAPPLICATIONالفولتاج ارتفاع ل القل اف عم  يؤدي ذلك إلى إيق
حصول عطب في خليا الدماغ أو إحداث حروق سأطحية خفيفة في أماكن التوصيل الكهربننائي

وفي مناطق خروج الموجات.

 وتحتاج عملية استعمال التعذيب بالكهرباء إلى :
أ - جهاز محول كهربائي - ترانس.
ب - خبير يعرف اسأتعمال الجهاز.

ج - تيار كهربائي وفولتاج قابل للتغير.
د - أسألك معدنية رقيقة.

هن - مشابك.
و- طبيب.

ز- قرار من قيادة السأتخبارات بالتنفيذ.

أسألوب التعذيب بالكهرباء يعتمد على الرعب المسبق في قلب السأير، ويعتمند علنى الرتبناط
الشرطي وتجربة السأير السابقة مع الكهرباء وذلك لنزع العترافات منه، وليس المقصننود هننو
عيف يكفني قتل السأير، وإيجاد تشويهات وحروق في جسنده، والتينار المسننتخدم فيننه تينار ضا
فقط لعمل ارتجاجات في الجسنند.. متزامنننة مننع عمليننة إيحنناء مسننتمرة، بننالموت، والضننعف،

والوفاة، والقتل، ونهاية العمر لوضاع السأير في مناخ نفسي وجسدي سأيء تدفعه للعتراف. 

يقول السأير محمد (وهو أسأير إسألمي، عاشا في بيشاور سأنتين وعاد إلى بلده، عننندما بنندأت
الحركة السألمية فيها توجه ضاربات عنيفة ضاد النظام الغربي الفاسأد) "اعتقلت مننن المطننار..
ًا فإذا كننان السننفر إلننى بيشنناور تهمننة، فننان ًا ثمين ونقلت إلى السجن العسكري، واعتبرت صيد
العيش فيها سأنتين تعتبر أكننبر واخطننر التهننم مارسأننوا معنني أسأنناليب كننثيرة واسأننتجوبت ليننام
وليالي طويلة ومستمرة.. سأألوني عن برنننامجي ونظننام حينناتي طنوال السننتين وطلبنوا مننني
ًا عن كل شهر وكل أسأبوع وحتى كل يوم قضيته هناك أجبتهم عن برنامج حياتي كل يننوم تقرير
ًا ولم يجنندوا ثغننرة فنني ًا ومقنع ًا وقوي وكل أسأبوع، وكل شهر وطوال الشهر كان كلمي مترابط
الفترة الزمنية.. التي على المجاهد أن يغطيها كامل ًتغطية منطقية، ومقنعننة.. هننددوني بالقتننل
وبالكهرباء.. قلت لهم بثقة المؤمن العمار بيد اللننه فننإذا جنناء أجلهننم ل يسننتأخرون سأنناعة ول
ى ًا من التعذيب بالكهربناء.. وضانعوني عل ًا من الموت ولكني كنت قلق يستقدمون.. لم أكن قلق
سأرير وطلبوا مني السأترخاء الكامنل.. قيندوا يندي، وقندمّي بإحكنام بالسنرير، وبندءوا بحملنة
نفسية قوية لدفعي إلى العننتراف وعننندما كننانوا يراوغننون، جنناءني طيننف فننذكرت قننول اللننه
فاقض ما أنت قاض.. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.. رفضت العتراف جهزوا أدواتهم، ووضاننعوا
ًا مشبك في أذني اليمنى، ومشبك آخر بأذني اليسرى.. وفي لحظة خاطفة ارتج جسدي ارتجاج
ًا، حتى شعرت أن دماغي قد توقف.. وأعادوا الكرة ثلثننة مننرات أخننرى وكننل مننرة كننانت عنيف
ًا مع إيحاء نفسي للعتراف.. كانت المرة التالية كالولى ولكن موقفي النفسنني ثواني قليلة جد
كان قد حكم على السألوب بالفشل فكرت بنفسي، وبالضعف الذي كان بداخلي مننن الكهربنناء
اليب التعنذيب الخنرى، ولكنن فاكتشفت أن أسألوب التعذيب بالكهرباء - أهون وأخنف منن أسأ
جهل الناس وارتباط الكهرباء في حياتهم بالصنعق.. هنو النذي يوجند فني داخلهنم الرعنب منن

أسألوب التعذيب بالكهرباء. 

الثاني عشر- أسلوب غرف العار:
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العنصر السأاسأي في غرف العار هو ما يسمى بن "العصافير" ، وقبل أن نتحدث بالتفصيل عننن
غرف العار سأنحاول تقديم تعريف مفصل لظاهرة "العصافير" 

بعض الفراد الذين يتعرضاون إلى العتقال بسننبب ارتبنناط(العصافير) أو الصراصير: 
أو نشاط تنظيمي ونضالي وجهادي يضعفون أمام جهاز التحقيننق فيتحولننون إلننى أدوات طيعننة
لخدمة المخابرات بعد أن كانوا يناضالون ضاد الدولة ومخابراتها.. فبعضهم يحاول أن يهرب مننن
الحكام العالية بالسجن إلى التعاون مع المخابرات، وبعضهم يحمل في داخله بننذور النحننراف
والضننعف فل يتحمننل ضاننغط العتقننال، وهننناك عملء أسأاسأننا كننانوا مدسأوسأننين فنني صننفوف
التنظيمات أو كانوا ينشطون بين الناس يشكل سأري، وعندما افتضح أمرهم وانكشننفوا قننامت
أجهزة المن بإبداعهم في السجون حفاظا على حينناتهم وليكملننوا المسننيرة الننتي بنندأوها فنني
المجتمع والشارع ولكن داخل السجون والزنننازين وهننناك مننن تننورطه المخننابرات فنني قضننايا
أخلقيننة سأننواء فنني الحينناة العامننة "مننن عامننة المنندنيين" أو فنني السننجون مننن (السأننرى) ،
وتستعمل مستمسكات التوريط كأداة ضاغط عليه ليصبح عميل طيعا ويقوم بخدمننة المخننابرات

ضاد المعتقلين في السجون أو أن يكون من جنوب لبنان من عناصر العميل لحد .. 

تقوم المخابرات بدراسأة ملفات كل فرد من هؤلء بشننكل مسننتفيض، وتخننرج بتقييننم لقنندراته
وخبراته ونفسيته، ثم تخضعه لدورات أمنية مركزة، ودروس مكثفننة حسننب اسأننتعداداته يتلقننى
(العصفور) على أيدي الخننبراء دروسأننا فكريننة ودينيننة وسأياسأننية وعسننكرية تنسننجم مننع أفكننار
وسأياسأة تنظيم معين، بحيث يتأهننل لتقمننص شخصننية مننن هننو فنني هننذا التنظيننم، كمننا يتأهننل
(الصرصور) عبر الدورات المنية لحدث طننرق وأسأنناليب السأننتجواب والسأننتدراج، والتشننبيط

وجمع المعلومات والخداع. 

ما هي غرف العار؟
في نهاية السبعينات أخذت المخابرات الصهيونية تتحرك باتجاه اسأتغلل مجموعات صغيرة من
المتساقطين الذين تحولوا إلى (صراصننير) ، لسأننتدراج المناضاننلين المعتقليننن حننديثا للحصننول
منهم على معلومات لم يسننتطع المحقننق أن ينتزعهننا ورغننم الشننكل البنندائي والبسننيط لهننذه
العملية إل أن نتائجها وثمارها كانت جيدة، حيث أن بعض السأرى الذين عجزت أجهزة التحقيق
عن الحصول على معلومات كاملة منهم خلل السأتجواب وتحننت أسأناليب التعنذيب المختلفنة،
قد أدلوا بمعلومات واعترافات إضاافية في غرف العار وهذا النجاح دفننع المخننابرات الصننهيونية
إلى التركيز على هذه الطريقة وإعطائها أولوية وأهمية، وتطويرها كتقنيننات وأسأنناليب، وتأهيننل
(الصراصير) للقيام بدور محقق ولكن بشكل آخر وكان لهذا التطوير فنني العمننل أهميننة كننبرى
ًا لليقناع بأعننداد كننبيرة منن في انتقال المخابرات نقلة نوعية فني عملهننا، ممنا وفنر لهنا مناخن
ًا من أركننان التحقيننق، يمننر بهننا أغلننب ًا أسأاسأي المناضالين والمجاهدين وأصبحت غرف العار ركن

السأرى الفلسطينيين. 

إن (غرف العار) هي زنازين في السجن ل تختلف عن الزنننازين الخننرى بشننيء سأننوى بنوعيننة
سأاكنيها فهم ليسوا مناضالين معتقليننن ول مجاهنندين محكننومين يمضننون فننترة العتقننال وإنمننا
مجموعننات مننن (الصراصننير) يمثلننون دور المناضاننلين والمجاهنندين وبيننن هننؤلء الممثليننن
الساقطين يتم زج المعتقل الجديد الذي لم ينه فترة التحقيق بعد، وإن كانت المخننابرات تهيننئ
له أنه تجاوز مرحلة التحقيق والسأتجواب والتعذيب وانتقنل إلنى السنجن بيننن اخنوته السنجناء
الذين من المفترض أن يكونوا أعضاء في تنظيمه أو في تنظيمات وطنية مقاتلة أخننرى، ولكنننه

في الحقيقة يوضاع بين محققين من نوع آخر يمثلون دور أبناء التنظيمات. 
ًا على واقع غرف العار ل بد من إلقاء نظرة سأننريعة علننى آليننة تنقننل السأننير ولكي نتعرف جيد

من التحقيق إلى القسام -

ًا إلى قسم التحقيق (المسلخ) ، حيث تتفاوت فننترة المكننوث عند اعتقال المجاهد يتم نقله فور
في (المسلخ) من أسأير إلننى آخننر وذلننك راجننع لحجننم المعلومننات المتننوفرة لندى المخننابرات
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وخطورة القضية المتهم بها، والى موقف المجاهد من مجريات التحقيق وفي هذه المرحلة قنند
يوضاع المجاهد فترة أيام قليلة في الزنزانة. 

يعود بعدها إلى قسم التحقيق من جديد وبعد اكتمال عملية التحقيق وإغلق الملننف يتننم إنننزال
المجاهد إلى الزنازين، وهي فترة انتظننار لغلق ملننف القضننية وهننناك زنننازين فرديننة وأخننرى
جماعية تتسع لشخصين إلى خمسة أشخاصا وعادة ما يتم توزيع أبناء المجموعة الواحدة علننى
عدة زنازين بغرض فصلهم عن بعضهم البعض وينتظر المجاهد نتائج التحقيننق.. فإمننا إفننراج أو
توقيننف إداري وإمننا قضننية وبالتننالي السننجن وفنني هننذه المرحلننة (مرحلننة النتظننار) ترتننب
ًا) لتشريك بعض الزنازين بعصفور أو أكثر وفي حالت أخرى يتننم نقننل ًا (أو فخ المخابرات فرص
المجاهد إلى سأجون أخرى بحجة اسأتكمال التحقيق وقبل ترحيله يوضاع في غرف انتظار لمنندة
يوم أو اثنين وفنني هننذه الغننرف فرصننة لتشننريكها وعننند النتقننال إلننى السننجن الجدينند يوضاننع

ًا فرصة أخرى للتشريك.  المجاهد في زنازين فردية أو جماعية، وهنا أيض

مع اكتمال التحقيق ينقل المجاهد من الزنزانة إلى الدارة حيننث يقابننل قاضانني التوقيننف الننذي
ًا ينقننل السأننير ليقابننل مننندوب ًا بالتهم الموجهة لننه ويمنندد تننوقيفه.. وأحياننن يسأله إن كان مقر

الصليب الحمر. 

النتقال إلى القسام:
بعد انتهاء التحقيق وإقفال ملف القضية وتقديمها للنيابة، ينقل السأرى الننذين اكتمننل التحقيننق
معهم إلى أقسام السجن وهي أقسام المنيين، في انتظنار المحاكمننة ويتكنون كنل قسنم منن
عدة غرف وفي هذه الغرف فرصة أخرى للمصائد فينقل المجاهد إلى (غننرف العنار) بنندل ًمننن

أقسام المنيين. 

يتجمع أفراد التنظيمات في أقسام المنيين وينظمون أنفسهم في أطر تنظيميننة فلكننل تنظيننم
في كل سأجن لجنته المركزيننة والمنيننة والعلميننة والسياسأننية وخلينناه، ولكننل فصننيل ممثننل،
ولكل غرفة اعتقال موجه متفق عليه من الجميع وهناك لوائح لتنظيم حياة المعتقلين وهناك ما
يسمى ب- "لجنة التخيير" ، وهي لجنة تستقبل القادمين الجدد، ويختار أمامها كل معتقل جديد
اللتزام في إطاره التنظيمي، والذين اعتقلوا وليس لهم عضوية في تنظيننم محنندد، وإنمننا كنان
اعتقالهم على خلفية نشناطات وطنينة عامنة نفنذوها بشنكل فننردي، يخينرون اللنتزام بإحندى
التنظيمات الموجودة في المعتقل فمننن المتعننارف عليننه بيننن التنظيمننات فنني السننجون أن ل
يسمح بوجود حالت مستقلة وبعد التزام السأنير بنالتنظيم المعينن فنانه يتقيند بأنظمنة ولوائنح
ًا كامل ًعن القضية التي اعتقل من أجلها إلى اللجنة المنية فنني التنظيننم التنظيم، ويقدم تقرير

وينخرط بذلك في حياة السجن.

 إن المخابرات الصهيونية تستغل هذه اللية في التنقل وفي تركيبننة وعمننل التنظيمننات فتقننوم
بتمثيل عملية اللننتزام وتركيبننة الفصنائل فني عمليننة مسنرحية متقننة مسننتخدمة عناصنر منن
الممثلين المحترفين (العصافير) قاصدة خداع المجاهد وكشننف انتمننائه وارتباطنناته ونشنناطاته،
ًا للعصننفور الننذي يمثننل دور مسننؤول ًا مكتوبنن ويطلب (الصراصير) من المجاهد أن يقدم تقريننر
اللجنة المنية وبذلك تحصل المخابرات على اعترافات سأهلة بعد أن عجزت مباشرة في عملية

السأتجواب والتحقيق عن الحصول على معلومات. 

سيكولوجية السير:
ًا وهذه الفترة تكون فترة ضاننغط يمكث السأير في جو التحقيق أو في الزنازين أسأابيع أو شهور
شديد على نفسيته وأعصابه وقد يكتشف في هذه المدة نقاط ضاعف في بنيته التنظيمية - عبر
المراجعة التي يجريها مع نفسه -، وأن بعض رفاقه واخننوته قنند يتعرضاننون للعتقننال فيعننترفوا
بمعلومننات أنكرهننا فنني التحقيننق، فيطلننب ثانيننة للتحقيننق والتعننذيب ففنني كننل صننباح يحضننر
المحققون، ومع حضورهم تصفق البواب وتفتح وتغلق، ويظهر جندي وسأجان من خلننف البنناب
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ًا بالترقب والحذر والخننوف وينادي المطلوبين للتحقيق، وفي الزنزانة نفسها يكون الجو مشحون
في كل لحظة يشعر السأير أنه سأيكون المطلوب وهذا القلق يضغط على العصنناب والخننروج
من هذه الزمة يرتبط باللحظة التي يخرج منها السأير إلى القسام إنها فرصة السأننير للفلت
من حالة التوتر النفسي وفي القسام يتوقع السأير أن يلتقي مع السأرى الخرين وهم أخننواته

ورفاقه المجاهدون المناضالون. 

إن هذه الميزة السيكولوجية للسأير تجعل قدراته وطاقاته تنتقل من طور الدفاع أمام الخطار
المتوقعة مننن التحقيننق ومننن طننور السأننتعداد النفسنني والتحفننز الشننعوري لمجابهننة المحقننق
وألعيبه، إلى طور الشعور بالمان والسأتقرار بين اخننوته وأصنندقائه المناضاننلين، وإلننى العمننل
ًا عننن غضننب المحقننق على التكيف والنسننجام مننع واقعننه الجدينند وخاصننة عننندما يصننبح بعينند

وصراخه وتعذيبه وأسأاليبه الخرى. 

ًا كبطل في القسام المنية يشرق يوم جديد في حياة السأير فيستقبله المعتقلون اسأتقبال ًحار
منتصر في معركة التحقيق والبسمة على الوجوه، والنندفء فنني المعاملننة ويظهننرون حرصننهم
عليه، ويوفرون له ملبس جديدة إن جميع من هم في الغرفة الن اخوته المسننتعدون لخنندمته

ولتقديم ما يحتاجه، وتوفير ما يريده، ليعوض اليام الصعبة التي عاشها.

 هذا الجو النفسي الذي ينتقل فيه السأير من حالة إلى نقيضها، من القلق إلى الطمأنينة، ومن
التعذيب إلى الراحة، يدفعه للتكيف السريع مع السأرى، ويدفعه للنقينناد لطلبنناتهم وأنظمتهننم،
والننى اللننتزام بننالواقع العتقننالي الجدينند وهننذه الحالننة تسننهل للمخننابرات اسأننتغلل هننذه
ًا بنفننس مواصننفات القسننام المنيننة ولكننن ًا اعتقالينن السأتعدادات السيكولوجية فتصننطنع واقعنن

عناصرها من (الصراصير) بدل ًمن المناضالين. 

أين يتواجد العصافير؟
بدأ تنفيذ أسألوب غرف العار في سأجن عسقلن وهو سأجن يضم مئات المعتقلين ذوي الحكام
العالية، ويتوزع المعتقلون حسب مدنهم وقراهم على كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غننزة
ثم بدأ العدو في تنفيذ هذه الفكرة في سأجون نابلس والخليل ورام الله وجنين والناصرة وعكنا
ًا كامل،ً وتقع وقد كانت غرف العار في سأجن جنين - مثلً- مؤلفة من ثلث غرف، وتشكل قسم
في الناحية اليسرى من السجن، والمعتقل خارج من الزنازين إل أن هذه المواقع تتغير حسننب
الحاجة  (والعصافير) الذين فيها يتغيرون، ويغيرون أسأماءهم الوهمية، وتتميننز غننرف العصننافير
سأواء كانت فني أقسنام الزننازين أو فني غنرف النتظنار أو أقسنام المعتقلينن بأنهنا مفصنولة
ومنعزلة عن (المعتقل) علننى مسننتوى الننداخل والخننارج ونقصنند بالمعتقننل أقسننام المعتقليننن

المنيين، وتنقسم إلى ثلثة أقسام: 

أ - الشرك الفردي والذي يكون فيه عصفور واحد.
ب - الشرك البسيط، ويتكون من غرفة واحدة فيها من خمسة إلى سأبعة عصافير.

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

الخصائص العامة للعصافير:
كانت الفكرة السابقة عن العصافير أنهننم أشننخاصا موشننومون بوشننم علننى وجننوههم كعلمننة
ًا لضنربة ا يكنون هنذا الوشنم أثنر ًا م تعرضاوا لها من المناضالين الذين اكتشفوا حقيقتهم، وغالب
بسكين حلقة وهي علمة تبقى ظاهرة على الوجه كخطوط طويلة - بسننبب الننندوب الظنناهرة
والغائرة في الجلد بسبب تمزق الغشاء الجلدي وفي هذه الحالة يحاول (العصفور) إخفاء هننذه

العلمة الفارقة بترك اللحى تغطي أكبر قدر من (الوشم) .

يجيد (العصفور) تقمص شخصية ابن الحركة أو التنظيم على المستوى الفكري والسلوكي فقد
يظهر التدين ويؤدي العبادات ويحفظ القرآن الكريم يجيد سأرد القصننص فنني مجننالت متعننددة
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بشكل جيد ولكن (العصفور) يبالغ في هذه السلوكيات وفي إتقانه لسننرد القصننص، كمننا يتميننز
في ملبسه ومظهره وتوفير الكثير من المستلزمات المفقنودة فني السنجن وهنذا مندخل جيند
ًا فنإن (العصننفور) يخضننع فنني أدائننه التمننثيلي لتوجيهننات المحقننق. وتننزوده للشك فيه وعمومنن
المخابرات بالمعلومات المتوفرة عن السأير في ملفه، عن حينناته وأصنندقائه ونشنناطاته، وهنني
معلومات يستخدمها (العصفور) لليقاع بالمجاهد ولكي يتقرب من السأننير قند ينؤدي العصنفور
الصلة بخشوع شديد ويقوم الليل وقد ينندرس أفكننار التنظيننم المحنندد ويننناقش فيهننا أو يلقنني
ًا وتوجيهات فكرية على السأير وإضاافة إلى هذه التمثيلية يقننوم عصننفور أو أكننثر بتمثيننل دروسأ
دور المشبوهين والعملء في الغرفة ويقوم (العصافير) الخرون بتمثيل موقف الحتقننار والنبننذ
حيالهم، وهذه الحركات تدخل في ضابط وإتقان المسرحية المعدة الجيدة لتنطلي الحيلننة علننى

السأير. ويقع في الفخ. 

أساليب العصافير :

 - أسلوب كسب الثقة: 1
وهو إشعار المجاهد بالخوة الحقيقية، وتقديم الخدمات والملبس له، وإظهار الحرصا والعطف

تجاهه، والهتمام الزائد به، وتشجيعه على الصمود والتحمل.

 - أسلوب التشكيك : 2
وهو إشعار المجاهد أن الجلسات التنظيمية أوقفت بسبب عدم اسأتيفاء معلومات عنننه، وأنهننم
يشكون فيه، وأنهم غير مرتاحين له، وأنهم يشكون إن المخابرات تريد أن تزرعه كغرسأة بينهم

ليعرف بعض المعلومات ويقدمها لها.

 - أسلوب الشرك : 3
حيث يوضاع (العصفور) مع السأير فترة أسأبوع أو أكثر في الزنزانة وفي التحقيق، حتى يثق به،
وبعدها يتم إخراجهما للقسام وهناك أمام (العصافير) الخرين يسارع هذا العصفور إلننى كتابننة
تقرير إلى العصافير الذين يمثلون أدوار مسؤولي التنظيم، فإذا وقع المجاهد في المصيدة قلنند

ًا بدوره إلى (العصافير).  العصفور وقدم تقرير

 - أسلوب الستدراج:4
يمثل (العصفور) دور الغيور الحريص على العمل الجهننادي والنضننالي فيشننكو مثل ًمننن الحالننة
العامة، ومن نقص الفراد المخلصين والشرفاء، ويبدأ في مدح التجنناه التنظيمنني الننذي يكننون
ًا له، ويطنب في الحديث عن صفات هذا التنظيننم الجينندة، وكيننف أن ًا إليه أو منتمي السأير قريب
أفراده سأريون، ومنتشرون، وأنهم افضل الناس، وان عملينناتهم نوعيننة، وأن الجمنناهير تحبهننم،
ًا في ذلك التنظيم، ولكن السأتعجال للنضال، واندفاع وتثق بهم، وأنه كان يتمنى أن يكون عضو
الشباب جعله ينتمي لتنظيم آخر وعندما يخرج من السجن فسينضم لو سأنحت له الفرصة إلننى
ًا مع رجال التحقيق، فيقول - مثل ً- لدي سأننلح ذلك التنظيم ثم يرمي الشبكة التي ينسجها جيد
ًا للسأتفادة مخبأ في مكان ما، وأنا أتمنى أن أقدمه هدية إلى التنظيم، فإذا كان التنظيم مستعد
ًا، وسأأرضاي ضاميري وواجبي الننوطني وأشننعر أنننني سأنناهمت ًا جد من السلح فسأكون مسرور
في خدمة هذا التنظيم المحبوب وقد يكون هناك سألح مخبننأ فعل ًفنني ذلننك المكننان فننإذا وقننع
المجاهد في الفخ، فإنه يسرب للتنظيم هذه المعلومة وبذلك يقبض رجننال المننن علننى عنصننر
جديد في التنظيم يكلف بإحضار السلح أو قد يثق المجاهد السأير بهذا (العصفور) ويعطيه بناء

على القصة المنصوبة للسأتدراج، بمعلومات تفيد جهاز المخابرات. 

 - أسلوب التثبيط : 5
في هذه الحالة يلجأ العصفور إلى إلقاء المواعظ المحبطة، والقصص المثبطة فيتحنندث عننن ل
جدوى من الصمود، وعن كذب ادعاءات الذين يقولون أو يقال عنهم أنهم أبطننال صننمدوا أمننام
المحقق، ويؤكد أن هذه الحكايننات ل أسأنناس لهننا، وأن الكننل يعننترف وأن البطننال هننم حننالت

43

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


أساليب التحقيق في سجون العدو الصهيوني                                              
وطرق مواجهته

مفبركة وشخصيات مصنوعة لغرض أو لخر ففلن الذي يتحدث عنننه الننناس قنند اعننترف بكننل
ًا ضاننحية لعترافننات ذلننك البطننل المزعننوم ويؤكنند أن شيء ويضيف (العصفور) إنه هو شخصنني
العتراف ببعض المعلومات القليلة هو وسأيلة مضمونة للفلت من التعذيب، وأن المحققيننن ل
يتركون السأير حتى يعترف ولو طالت فترة التعذيب لمدة طويلننة وأن نهايننة التعننذيب لبنند أن

تكون بالعتراف مهما تمكن السأير من الصمود.

 - أسلوب تضخيم التحقيق والمحقق :6
ًا عن قنندرات المحقننق، وذكننائه الحنناد وأن الجميننع وقعننوا فنني حبننائله، يتحدث (العصفور) كثير
ًا ًا، ويضخم أسأاليب التعذيب، بحيننث يهننزم السأننير نفسنني ُد أبد واعترفوا أمامه ولم يفلت منه أح
ويرعبه من أسأاليب التعذيب وهي عادة أسأاليب مختلفة وقصص يقصد بها التخويف ول حقيقننة

لها.

 - أسلوب التهام : 7
تقوم مجموعة من (العصافير) باتهام السأير بالعمالة مع المخابرات، ويحققون معننه للعننتراف
ًا من التحقيننق، فيخلعننون ملبسننه ويضننربونه ويربطننونه بتعاونه مع المخابرات، ويصطنعون جو
ويكممونه فإذا وقع المجاهنند فنني (الفننخ)، وليثبننت أنننه ليننس عميل ًيلجننأ إلننى كننل المعلومننات

والعترافات التي تؤكد العكس، ويحاول إثبات انه مناضال ومجاهد وله تاريخ نضالي مشرف.

 - أسلوب الضرب والتهديد : 8
قد يشك المجاهد في حقيقة (العصافير) أو قد يخشى جهاز التحقيق من عنندم تعنناون المجاهنند
معهم فيلجأون إلننى لعبننة خبيثننة حيننث يضننربونه ويقومننون معننه بنندور مكشننوف، مؤكنندين لننه
بتصرفاتهم أنهم (عصافير) ، وفي هذه الحالة يحضر السجان وينقننذه منهننم وينقلننه إلننى غرفننة
أخرى، يرتاح المجاهد، ويحس أنه أفلت من (العصافير)، فيجد نفسه قد وقع في غرفة عصافير

ًا هم من (العصافير).  جديدة وانتقل الن إلى اخوته فعل ًولكن نزلء هذه الغرفة أيض

 - أسلوب تحدي السجان : 9
حيث يتعمد (العصنفور) أن يظهنر كبطننل أمننام السننجان، فيتحننداه ويشننتمه ويتعنرض للضننرب

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

- التمويه على (العصفور) :10
بنقله من غرفة عار إلى أخرى، وتنقله بين الغرف الفردية والبسيطة والقسام.

 - أسلوب غرف العار المحروقة وغير المحروقة .11

 - أسلوب تضخيم قضية العصفور وتبسيط قضية المجاهد.12

- أسلوب إرهاق المجاهد وعممدم السممماح لممه بممالنوم لتمموفير أكممبر13
فرصة للعصفور باستدراجه.

 - أسلوب التحذير :14
يقوم (عصفور) بتحذير المجاهد عبر نافذة صغيرة - "انتبه أنت ذاهب لغرفة عصافير"، وعننندما

ترفض جميع الغرف اسأتقباله تستقبله غرفة هذا العصفور.
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 - أسلوب المساعدة :15
ِئن العصفور في هذه الحالة المجاهد المعتقننل انننه مسننتعد لخنندمته بإرسأننال رسأننالة إلننى َطْم ُي  
التنظيم خارج السجن، وأنه على اتصال مع القيننادة، ويننذكر لننه اسأننم المسننؤول، ويريننه ورقننة

ًا اسأتطاع   تهريبها إلى السجن بطريقة ما وإخفاءها عن السجانين.حسب زعمهوقلم

 - أسلوب التقمص : 16
يقوم (العصفور) بتقمنص دور قنادة المعتقنل، ويبلنغ المجاهند أن ممثنل التنظينم فني السنجن

ًا، وأنه يثمن تجربته ونضاله. سأيزوره غد

 - أسلوب التعارف :17
يستقبل (العصافير) المجاهد أحسن اسأتقبال ثم تبدأ حفلة التعارف فيقدم كننل عصننفور نفسننه
ًا السأم والعضوية والمرتبة التنظيمية ومدة محكوميته ثم يأتي الندور علنى المجاهند، فنإذا ذاكر

انطلت عليه الحيلة قدم لهم معلومات ثمينة كان قد أنكرها أمام المحقق.

 - أسلوب الستدراج عبر السؤال والجواب المغلوط.18

 - أسلوب شرح الواقع العتقالي للمجاهد :19
حيث يطلب (موجه الغرفة) من المجاهد كتابة تقرير يشرح فيه قصة اعتقاله .

 - أسلوب حضور مسؤول مركزي مممن خممارج الغرفممة ليجلممس مممع20
المجاهد :

حيث يأتي عصفور وكأنه مسؤول مركزي للحركة في السجن ويجلس مع المجاهد ويطلب منه
معلومات وكتابة تقرير كامل عن نشاطه وعن الوضاع في الخارج وفي التنظيم.

 - أسلوب الرسالة المختومة : 21
يقوم (العصفور) بتهريب رسأالة خاصة للمجاهد، يقدمها له على أنها رسأنالة مبعوثنة منن قينادة

التنظيم في السجن وينتظر أن يرد عليها.

 - أسلوب التهديد بالتشفير والعدام :22
ًا يشننرح إذا لم يثبت المجاهد أنه (شريف) وغير عميل مع أجهزة التحقيق وإذا لننم يقنندم تقريننر
ًا إلننى تنفيننذ تهدينندهم أنهننم فيه وضاننعه ونشنناطه التنظيمنني ولكننن العصننافير ل يلجننأون مطلقن

يستعملون هذا السألوب من اجل التخويف فقط.

يقول المناضال (زياد) :  كلفت وأنا موجود بالخارج بأن أكون ممثل جبهة النضننال الشننعبي فنني
ًا لهذه المهمة، عندما عدت للرض المحتلة، اعتقلت، وحقننق الضفة الغربية وتم إعدادي سأياسأي
معي وكانت هناك شكوك عند المخابرات بأني منظم، ولكن لم توجد لديهم أي دلئننل لدانننتي،
هددوني بترحيلي إلى سأجن جديد، وبالفعل انتقلت إلننى سأننجن جدينند، ل يوجنند بننه زنننازين، ول
ًا منهم ًا، اسأتقبلت اسأتقبال ًحار تعذيب وضاعوني في غرفة للمعتقلين بها أكثر من عشرين سأجين
سُأئلت عن انتمائي، وتهمتي، قلننت ليننس لنني انتمنناء، ول تهمننة.. وتركننوني لوحنندي حنناولت أن
انخرط في حياتهم، وان انسجم معهم، ولكن كنت أشاهد نظرات الشننك والريبننة فنني عيننونهم
ًا بين أعين وهمسات، تطاردني بالشك، والخيانننة حننتى أصننبحت أشننك فنني وجدت نفسي وحيد

نفسي.

ًا، وكننان الموضاننوع.. أنننا وعننندما  وفي إحدى الليالي جلسوا في حلقة صغيرة، وتهامسننوا كننثير
ًا كنامل ًعننن ارتبنناطي أطفئ النور أخذوني وأجلسوني في الزاوية وطلبوا مني أن اكتنب تقريننر
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بالمخابرات، والمهام التي كلفت بها بكيت وقلت أنا لست عميل ًقنالوا إذن اثبنت العكنس أننت
عميل مدسأوس، خلعوا ملبسي وكمموا فمي، وقيدوني بحبل، وبدأوا بتعذيبي وشتمي، وطلبننوا
مني العتراف.. وبعد ليلة طويلة من التعذيب، قلت لهم أنا من تنظيم جبهننة النضننال الشننعبي،
وكلفت من القيادة في الخارج بان أكون مسؤول التنظيم في الضفة تأسأفوا لما فعلننوه معنني،
وحملوني السبب، ولكي يتأكدوا من المعلومات طلبوا مني كتابنة اعنترافي وفني الينوم الثناني

وجدت ورقة العتراف أمام ضاابط التحقيق.

ويقول المناضال (جمال) :  كلفت من أبو جهاد (خليل الوزير) بننان أكننون مسننؤول ًعننن منطقننة
ُعدت للقطاع بدأت بتجنيد اخننوة للحركننة، وبنندأت بأعننداد السأننلحة لتنفيننذ بيت حانون، وعندما 
عمليات عسكرية.. حيث تم اعتقالنا، وعندما لم اعترف في سأجن غزة تم ترحيلي إلننى سأننجن
جديد.. هناك اسأتقبلت اسأتقبال البطال، أعطننوني ملبننس جدينندة، وأغطيننة جدينندة، ومنشننفة
جديدة.. حتى شعرت باني قد خرجت من المعتقل، أقيمت في الليننل حفلننة تعننارف كننل واحنند
كان يذكر اسأمه وتنظيمه، وحكمه، وذكننرت اسأننمي.. حركننة فتننح.. بعنند التعننارف، طلبننوا مننني
الجلوس مع قيادة الحركة في السجون وعرفوا أنفسهم بأنهم من قيننادة الحركننة، وأنهننم علننى
ًا مسننتعجل،ً لنقنناذ الخننوة الننذين اتصال بالحركة في الداخل ومع (أبو جهاد) وطلبوا مني تقرير
ًا كننامل ًعمننا لم يعتقلوا وترتيب وضاع السألحة، وتأمين الوضاع المننادي لسأننر المعتقليننن وتقريننر
حدث معنا.. كتبت أنا الملزم أول جمال.. الخ وكتبت كل شننيء بالتفصننيل.. فنني اليننوم الثنناني
سأمعت اسأمي في الميكروفون وفي الطريننق وجنندت المحقننق.. فقننال لنني أهل ًبننالملزم أول
ًا عرفننت أن جمال.. ُصعقت، وقلت له إعطني رشاشا عوزي لقتل كل من هو فنندائي.. وأخيننر

هؤلء خونة عملء، متساقطون.

 ويقول المجاهد (أبو حسين): وهو من البطال الذين صمدوا في التحقيق رغم كل العترافننات
التي عليه، هددوني بالبعاد إلى لبنان سألموني أماناتي، وملبسي، وأخذتنا سأيارة عسكرية إلننى
المجدل، فتل أبيب، وصفد، والشمال وهناك في مناطق جبلية، سُألمت إلننى وفنند مننن الصننليب
الحمر الذي أخذني إلى مناطق سأعد حداد.. وعند آخر نقطة لسعد حننداد.. قننالوا لنني مننن هنننا

 كيلومتر فننإذا2بإمكانك أن تسير لوحدك فأنت الن في منطقة جماعتك.. سأرت ما يقرب من 
بمقاتلين يخرجون من الكمائن ويتكلمون بلهجة فلسطينية لبنانية قلت لهم أني فدائي ُمرحننل..
أخذوني إلى موقع عسكري، وشاهدت صور أبو عمار وأبو جهاد، وشعارات ثننورة حننتى النصننر،
فتح ديمومة الثورة، تحلق حولي المقاتلون، وتسامرنا طويلً.. شعرت أنني حر.. قننال لنني قائنند
المعسكر القيادة في بيروت تنتظرك.. وبسبب اشتباكات في الطريق سأيتأخر وصننولك فنناكتب
ًا مفصل ًوأخذه قائد المعسكر.. وفي الليل تحركننت بنننا ًا عاجل ًلطلع القيادة كتبت تقرير تقرير
السيارات باتجاه بيروت، حيث فنني الطريننق وقعنننا فنني كميننن إسأننرائيلي وبعنند سأناعة وجنندت
نفسي أمام المحققين، ومعهم التقرير.. قال لي المحقق (وقعت يا بطل خطفت منننه التقريننر
ًا.. وجمعوا التقرير الممزق، وأعادوا تركيبه ووضاننعوه تحننت ومزقته بهستريا.. هجموا علّي جميع
لوح زجاج..) واجتمع جميع ضاباط المخابرات حولي بعد انتهاء كل شيء تذكرت شريط الرحلننة

الطويل، وتيقنت بأن الرحلة كانت رحلة مصيدة.. فاحذروا المصائد..

ًا فنني فعلى المجاهد اليوم أن يحذر أسألوب المصائد.. وليعلم بأن الشخاصا الذين سأيجدهم غد
ُتخدع (يحسبون كل صيحة عليهننم، هننم ًا ول مجاهدين فل تثق بأحد ول  هذه المصائد ليسوا ثوار

العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون).

الثالث عشر- أسلوب العدو والصديق :
ًا، وتضيق عليه الخناق، وتغلق في وجهننه كننل منافننذ الخلصا، عننندها يفقنند عندما تحاصر شخص
ًا فإذا فتحت له ًا معك، وسأيكون أكثر عناد ًا، وسأيكون من غير الممكن أن يبدي تجاوب المل تمام
ًا للنجاة، فسيفر بجميع حواسأه وعقله إلى هذا المنفذ ويننرى فيننه بنناب ًا أو منفذ ًا صغير بعدها باب

المل المتاح.
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ًا، لن على هذا السأاس يقوم أسألوب العدو والصديق، وهننو مننن أشنند أسأناليب التحقينق خننداع
المل هنا ليس سأوى مصيدة، ومحاولة اسأتدراج المجاهد ليعترف.

توزع الدوار في هذا السألوب على اثنين من رجال التحقيق يمثننل الول دور السننفاح القاسأنني
الذي يتلذذ بضرب المعتقل وتعذيبه ويمثل الثاني دور الشخص الطيب الرقيق الننذي فيننه نزعننة

إنسانية بالغة.

تبدأ المسرحية بعد جولة من القناع والغراء والتهديد، يمارسأنها رجنال التحقيننق مننع المعتقننل،
ًا أنه دخننل فإذا فشل التحقيق في انتزاع أي معلومات، يدخل المحقق (الشرير) فجأة، متظاهر
ًا من أجل انتزاع اعننتراف بننأي شننكل ويسننأل أحنند المحققيننن الننذي إلى غرفة التحقيق خصيص
ًا بننالخوف والضننعف أمننام يمثل دور (الطيب) بقسوة هل اعترف؟ وهنا يجيب المحقق متظاهر
(الشرير) ل فيرد الشرير بغضب هذا بسببكم انتم تشفقون عليهم أنتم تضيعون وقتنا اخرج من
ًا بالنكسار والضننعف هنننا يخلننو الجننو هنا وأمام صراخ الشرير يخرج المحقق (الطيب) متظاهر
ًا ًا وحشني للشرير وتغلق أمام المعتقل أبواب النجاة من التعنذيب فينهنال علينه (الشنرير) ضانرب
ًا ويصرخ المعتقل من شدة اللم وفي هذه اللحظة، يفتح البنناب بقننوة، وينندخل المحقننق متعمد
ًا بالنفعال ومحاول ًتهدئة الشننرير وتخليننص المعتقننل مننن بيننن يننديه ثننم يخننرج الطيب متظاهر
(الشرير) ويبقى (الطيب) الذي يقدم المساعدة للمعتقننل فيرفعننه عننن الرض، ويجلسننه علننى
كرسأي، ويقدم له كأس ماء، ويحضر منشفة مبللة يمسح بها وجهه مننن النندماء، ويعننرض عليننه
ًا إينناه، ًا من القهوة أو الشاي ويتظاهر بالشفاق عليه ثم يبدأ بالحديث الودي معننه، ناصننح فنجان
في تمثيل مسرحي بارع أنه يلعب الجولة الخيرة فيقول للمعتقل (ارحننم نفسننك. يكفيننك هننذا
ًا. الفضل لك أن تعترف قل العذاب. لو لم أخلصك من يدي هذا المجرم لقتلك أو تركك مشوه
لي في أي تنظيم أنت؟ ومتى تم تجنيدك اعطني المعلومات المطلوبة، ولن يحصل لك عننذاب
بعد ذلك). فإذا أصننر المعتقننل علننى النكننار، حناول المحقننق (الطيننب) أن يسننتثير فنني نفسننه
الشعور بالعرفان ورد الجميل قائل ً(هل هذا جزاء المعروف؟ أنت تعرضاني لموقف محرج أمام
ًا الضننغط النفسنني والتخويننف مننن ذلك الوحش وأنا أنقذتك) ويستمر في هذه اللعبة، مستخدم
عودة (الشرير)، وأمام إصرار المعتقل على النكار ينفتننح البنناب بعنننف، يطننل الشننرير برأسأننه
ًا (ألم يعترف بعد، ماذا تنتظر؟)هنا يدخل المحقق الطيب (إنه يعترف. إنننه يعننترف فقننط صارخ
اعطنا مهلة خمس دقائق) وينغلق الباب بقوة ويبنندأ (الطيننب) جولننة جدينندة مننن الضننغوطات،
وإظهار الحرصا والشفقة.. فإذا انطلت الحيلننة علننى المناضاننل، واعننترف يظهننر الطيننب علننى
حقيقته، وينزع عن وجهه قناع الوداعة، وينتهي دوره فنني التمثيننل فننإذا هننو أحنند المحققيننن ول

فرق بينه وبين (الشرير). 

ًا وان يدرك أنه إن أسألوب العدو الصديق هو فخ ماكر وعلى المعتقل أن يعي هذا السألوب جيد
ل فرق بين المحقق الشرير والطيب بل وأن ذلك الذي يمثل دور الطيب هو أشد خطورة.

الرابع عشر-: أسلوب الكرسي :
ًا لنتزاع المعلومات من المجاهد تسعى المخابرات الصهيونية إلى تطوير أسأاليبها، وابتكننار سأعي
أسأاليب حديثة توفر الجهد والننوقت وتكننون آثارهننا سأننريعة المفعننول غنيننة النتائننج لنذلك فلقنند

سأنناعة لفننترة عنندة أيننام أو عنندة24اسأتخدمت لسنين طويلة أسألوب الوقوف المستمر طوال 
أسأابيع.. ورغم أن هذا السألوب له وقع قاٍس ومؤلم، ويحتاج إلى شجاعة فائقة، وإرادة فولذية
وإيمان صلب، إل أن المخابرات الصهيونية طورت هذا السأننلوب باتجنناه وضاننع كرسأنني خشننبي

عادي، يجلس عليه المجاهد طوال فترة التحقيق، وهو مكبل، والكيس في رأسأه.

ومن المعلوم أن لفظننة الكرسأنني، لهننا وقنع مريننح علننى النفنس، خاصنة إذا جناءت فني فنترة
ًا على النفننس مننن التحقيق ولكن الذين جربوا هذا الكرسأي، يعتبرون أن آثاره السيئة أكثر وقع
الوقوف المستمر.. وهذا راجع إلى مسألة أسأاسأية، وهي أن الجلوس المستمر لمنندة سأنناعات
يؤدي إلى تصلب وآلم في حلقات العمود الفقري ويزداد هذا التصلب واللم.. مع ازدياد وقننت
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الجلوس على الكرسأي حتى يصبح وسأيلة ضاغط شديد علننى الجهنناز العصننبي، والنفسنني لكنني
ينهننار وبمزينند مننن اليمننان القننوي، المتجننذر والخننبرة السننابقة يمكننن للمجاهنند.. تجنناوز هننذا
السألوب، ولكن المخابرات وجدت أن هناك نقاط ضاعف فنني هننذا السأننلوب تتمثننل فنني قنندرة
المجاهد على السأتراحة على الكرسأي إذا ركز اللم على فخد واحنند لفننترة محننددة، ومننن ثننم

يرتكز على الفخذ الخر.. حتى ل يتعب كل الجسم.
غير، الجلنوس علينه ًا منه وذلك باسأنتخدام كرسأني ص ًا أكثر سأوء وقد ابتكرت المخابرات أسألوب

ًا.. ارتفنناعه   سأننم..20*20 سأننم ولننه مسننند خلفنني20*20 سأننم، وقاعنندته، 25غير مريننح بتاتنن
وقاعدة الكرسأي مائلة بانحراف إلننى المننام، بحيننث أن أي جسننم صننغير يوضاننع عليننه يسننقط
للمام.. ويجبر المجاهد المقيد بالجلوس عليه، ولن الكرسأي.. مائل للمام فإن جسد المجاهنند
ل يستطيع أن يثبت عليه، ولذلك يحتاج إلى قوة لكي يمنع عملية تساقط الجسد مننن الكرسأنني
ويتكور الجسد على الكرسأي الصغير بشكل مزعج بحيث يتركز ثقل الجسد على نقطننتين همننا
نهاية العمود الفقري، وعقب القنندم ممننا يننؤدي إلننى تخشننب الظهننر وتصننلب العمننود الفقننري
وازدينناد اللم وتخنندر الجسننم وظهننور الصننمات بيننن المحاشننم ودمامننل فنني أطننراف الظهننر
والمقعدة وبين الفخدين والركب وتكبر هذه الدمامل حتى ينزل منها النندماء والصننديد وحننتى ل
يغفو المجاهد يقوم بعض الجنود الحننراس بضننرب المجاهنند أو تحريننك رأسأننه بشنندة أو ضاننرب
ًا يجبر الجندي المجاهدين لكي يقوموا ويجلسوا ويفضل المجاهند النذهاب الكرسأي بعنف وأحيان

إلى غرفة التحقيق والتعرض للتعذيب بدل الجلوس على الكرسأي.

 إن الكرسأي وإن اختلفت تصاميمه هو أداة ضاغط وابتزاز وهو وسأننيلة إنهنناك وإضاننعاف لطاقننة
تحمل الجسم.. وهو قاعدة يعتمد عليها مناخ التحقيننق لجننل تنندمير أسأننس المقاومننة الداخليننة
لدى المجاهد طوال فترة وجوده في المسننلخ ودفعننه لمواجهننة جلسننات التحقيننق وهننو منهننك
الجسد متعب العصاب، ضاعيف القوة. إن ضاغط اللم الزائد من الجلوس على الكرسأنني ينندفع
ًا مننن اللننم.. والقبننول المجاهد على المستوى السيكولوجي إلى القبول بخيارات التحقيق هربنن

بالمعركة الخاسأرة والسأتسلم.

 إن المحقق يعتمد على انهيار المجاهد أمام ضاغط اللم المتصاعد مع الجلوس المسننتمر علننى
ًا. على المجاهد.. أن ينندرك المقعد وهو يراهن على الوقت.. لكي يحضر إليه المجاهد مستسلم
ًا أن آلم الجلننوس علننى المقعنند.. هنني طريقننة جدينندة يعتمنندها المحقننق لندفع المجاهنند تمامنن
للعتراف أو القبول بالهزيمة.. أو الحل الوسأط وان إحداث هذه اللم المتصناعدة هنو أسأنلوب
خطر.. وأن المشكلة ليست بمقابلة المحقننق، بننل بالثبننات، والصننمود، وعنندم الننندفاع باتجنناه
المحقق إل إذا كان هذا الندفاع هننو نننوع مننن المننناورة لتخفيننف اللننم.. واكتسنناب مزينند مننن

الراحة، والوقت، حتى يتمكن المجاهد من إكمال فترة التحقيق، بدون خسائر.. 

إن عدم هرب المجاهد من آلم الجلوس على المقعد، وصبره علننى تحمننل هننذا العننذاب ينندفع
المحقق إلى الخروج من قلعته المختبئ بها.. بانتظار الفريسة.. ويذهب للمجاهد.. لكي يحنناول
ًا على المقعد سأنين طويلة.. وذلننك ًا وتهديده.. واليحاء له بأنه سأيبقى جالس الضغط عليه نفسي

لسأتفزاز المجاهد.. ودفعه لليأس ، والقبول بخيار المعركة الخاسأرة.. والعتراف؟؟

 لقد جلس اخوة مجاهدون على هذه المقاعد السيئة أسأابيع وشننهور طويلننة.. تسننلحوا بالصننبر
وأدركوا أنهم في معركة مقدسأة وأن طريقة النصر في هذه المعركة.. هو الصمود؟؟ والتحمننل

في سأبيل الله.

الخامس عشر- أسلوب الموسيقى الصاخبة :
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الذن هي الداة التي تنقننل الصننوات، وللصننوات تننرددات طويلننة، وقصننيرة.. والذن البشننرية
ًا ل تسننمعها مصممة لسأتقبال الصوات العادية عبر السلم الصوتي.. وهناك ترددات صغيرة جد

ًا ل تستطيع أجهزة الذن اسأتقبالها. الذن.. وهناك ترددات عالية جد

ًا.. يحتنناج النسننان  وفي السلم الصوتي الذي تستطيع الذن التقاطه.. هناك أصوات خافتة جنند
ًا تننؤثر علننى العادي إلى جهد جهيد من التركيز حتى يستقبلها ويفهمها وهناك أصوات صاخبة جد
ًا ودمنناء وإمننا تتعننب ًا شديدة وصديد الغشاء الشفاف لطبلة الذن فإما أن تخرقها مسببة أوجاع
ًا إلنى وضانع هذا الغشاء وتجعله غينر قنادر علنى العمنل الطنبيعي، فيضننطر النسنان ل شنعوري

أصابعه في أذنيه اتقاء لثر الصوات الصاخبة كأصوات النفجارات وأصوات أبواق السيارات.

ًا يشننل ًا شننديد إن الصوات الصاخبة كلما ازدادت، تضرب مباشرة فنني النندماغ مشننكلة صننداع
تفكير النسان ويدفعه إلى الرهاق.. والتعب.

جهاز المخابرات الصهيوني يضع في قسم التحقيق الصغير، مكبرين للصوت، متصلين بمسننجل
مفتوح لمدة أربع وعشرين سأاعة، باللغة العبرية، والجنبية.. وما بين الوصلت الغنائية الصاخبة
ًا هناك أصوات صراخ، وتعذيب، وبكاء، بحيث يتخيل المجاهد القنابع فنني المقعنند.. أن هنناك أخنن

ًا، لذلك يصرخ من شدة اللم، ويبكي من أهوال التعذيب.  ًا شديد يعذب تعذيب

ومن وسأائل البتزاز التي يسننتخدمها المحقننق، وضاننع المجاهنند الننذي يحقننق معننه تحننت مكننبر
الصوت لكي يكون الضغط عليه اشد وأقسننى.. حنتى ل يتيننح لننه الفرصنة للراحننة، أو الننوم أو
التفكير السوي بكيفيننة التخلنص منن شنرك التحقيننق، ولكني يبقنى عقلنه معطل ًطنوال فنترة

التحقيق بالصداع المستمر.. ومحاولة الخلصا من هذا الصداع. 

السادس عشر- أسلوب تنقيط الماء على الرأس :
ى النرأس، وذلنك منن خلل وضانع اسأتخدمت المخنابرات الصنهيونية أسأنلوب تنقينط المناء عل
ًا ل تسمح للمجاهد بالتحرك فيها.. ومن فوق رأسأه صنننبور منناء، المجاهد في زنزانة صغيرة جد
يتساقط منه الماء قطرة قطرة ومع تسنناقط القطننرات، يننزداد وزن القطننرات علننى الجسننم،
حتى يشعر المجاهد.. مع إيقاع القطرات المنتظم والمطرد.. إن وزن القطرة على رأسأه أثقل
ًا بالرق، والرهاق والعياء وعلى ًا في صدر المجاهد.. وإحساسأ ًا حاد من جبل، وهذا يولد انقباضا
كل الحوال على المجاهد.. أن ل يترك قطرات الماء تتساقط في مكان واحنند، وان يحنناول أن

يوزعها قدر المكان على مناطق متعددة لفشال السألوب.

السابع عشر- أسلوب الثلجة والفرن :
الثلجة والفرن هما عبارة عن زنزانة صغيرة الحجم متر* متر ونصف، وهي مظلمننة، ول يوجنند
بها نور، بحيث ل يستطيع المجاهد فيها رؤية أصابع يده.. ول يوجد فيها أي نوع من النوافذ ولهننا

باب صغير ومبطن فقط، يستخدم لدخال السأرى في داخل الزنزانة، وإغلقه.

في الجهة العلوية من الزنزانة يوجد "مكيف هواء" في الشتاء القارصا يشننغل المكيننف فينفننخ
ًا من الهواء البارد يغطي جميع أرجنناء الزنزانننة، تنخفننض درجننة الحننرارة في داخل الزنزانة تيار

ًا بحيث يحسب النسان نفسه في داخل ثلجة. جد

وفي الصيف يشغل المبرد على التدفئة، فيبدأ بتوزيع الهننواء السنناخن المننندفع بسننرعة بحيننث
يحس المجاهد أنه في فرن.

 في الشتاء يتراكم الهواء البارد وببطء تنخفض درجات الحرارة حتى تصل إلى ما تحت الصننفر
ونتيجة للنخفاض الشديد لدرجة الحرارة يبدأ جسد السأير بالتأثر بهننذا النخفنناض الشننديد فنني
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درجة الحرارة، فيرتجف الجسم، وتهتز الطراف، وتصطك السأنان أو يصننعب التنفننس، وتعجننز
القدام على حمل الجسد، ويصعب التحرك، ويحس السأير بالختناق، وبالتجمد، وازدياد نبضات
القلب، ويشعر بدنو اجله وفي الصيف يتراكم الهواء السناخن، وبسنرعة ترتفنع درجنة الحننرارة
فوق الخمسين، ونتيجة للرتفاع الشديد في درجات الحرارة، يبندأ الجسنم ينفنض منننه العنرق،

ويصعب التنفس، ويضيق الصدر ويحس السأير بالختناق، والحتراق.

عندما يعتقل المجاهد.. ويرفننض التجنناوب مننع المحققيننن، يسننتخدم المحقننق أسأننلوب الثلجننة
والفرن لخضاعه، وكسر إرادته، فيصرخ المحقق بالجندي خذ هذا المخرب.. ضاعه فنني الثلجننة
ًا وينفخ في داخلها تيار من الهواء البارد شهرين.. فيدخل المجاهد في الثلجة، فيجدها باردة جد
ويسمع في داخلها صوت موتور الثلجة،  وعندها يمعن بصره، ويحملق فني كنل زواينا الثلجننة،

ول يرى إل الظلم الدامس، ظلم الثلجة.

إن إحساس النسان في داخل الثلجة المغلقة يساوي إحساس النسان أنه في قننبر حقيقنني..
وسأواء كان المجاهد في الثلجة أو في الفرن.. فإن المحقق بعد مرور وقت منندروس بالنسننبة
ًا، لكي ينندخل عننبر الحيننل النفسننية لليحنناء للمجاهنند أنننه أمنام خينار له سأيفتح كوة صغيرة جد
ًا يزيد الضننغط ًا ضاعيف التجميد، أو الحتراق، أو أن يعترف وينقذ نفسه.. فإذا وجد المجاهد، خائف

ًا فإنه يخرجه من الثلجة أو الفرن. ًا، قوي النفسي عليه ليدفعه للعتراف.. أما إذا وجده صلب

إن الخوف من التجميد، أو الحتراق هو خوف غريزي، ولكن الحتراق أو التجميد هنا ما هنني إل
وسأائل ابتزاز للحصول على المعلومات..

والعلج أن المجاهد.. عندما يدخل الثلجة عليه أن يبتعد عن اتجاه الهواء البارد، وعليه أن يلعب
ًا مننن الطاقننة تحميننه مننن حركات رياضاية، وأن يمارس الجري الموضاعي، لكنني يكتسننب مزينند
البرد.. وعليه أن يحذر من أن يكتشف ذلك السجان وفي حالة الفرن عليه أن يبتعد عن مصنندر

تيار الهواء الساخن، وأن يقبع في زاوية بعيدة عنه، يسبح الله، ويطلب منه الثبات. 

الثامن عشر- أسلوب التعامل :
في ظروف التحقيق الصننعبة، وتحننت وطننأة التعننذيب الشننديد، والرهنناق النفسنني والجسنندي،
ًا من هذا الجحيم، الشيطان يسول له أن اعننترف ولكننن ضاننميره يحاول المجاهد أن يجد مخرج
يصرخ ل وألف ل ورغم كل ذلك يبحث عن الخلصا وإذا وجد المحقننق أن أسأنناليبه قنند فشننلت،
يبحث عن بدائل، وكمائن جديدة، ينصبها للمجاهد لكي يفلت منننه زلننة لسننان، أو طننرف خيننط
تؤدي إلى حل لغز القضية، والمحقق يدرك أن ظروف التحقيق تدفع المجاهد للبحث عن حبننل
ُطعم حبل نجنناة جدينند.. وهننو ًا داخل  ًا جديد نجاة لذلك يحاول أن يتلون من جديد، وأن يقدم فخ

التعامل. 

يجلس ضاابط المخابرات مع المجاهد، ويقول له : نريد أن نتحدث بصراحة أنا معجب بصمودك،
لب.. ولكنن ورجولتك.. وأتمنى أن يكون الجيل اليهودي الجديد مثلك، وان يقتدوا بنك كرمنز ص
ًا لعشرات السنين، حننتى لننو لننم صلبتك وعدم اعترافك لن يخرجك من السجن، سأتوقف إداري
تعترف.. والمخابرات ل يوجد عندها صعوبة في تلفيق عدة تهم خطيرة لك، وتحاكم عليها مدى
الحياة، والمخابرات هي الدولة، وهي الحكومة ولكن عندي رأي سأأقدمه لك، وأنت حننر، لسنت
ًا، وعننندما تصننل إلننى قننرار بلغننني.. والننرأي هننو.. أننننا علننى ًا، المهم فكر فيه بعقلك جيد مجبر
ًا مقابل موقف منك.. أن تتعامننل معنننا نحننن نضننحي معننك بكننل اسأتعداد أن نطلق سأراحك غد
شيء.. وأنت عليك أن تضحي معنا بشيء صغير.. إذا شاهدت..مظاهرات أو إضارابات ..أعمال
ًا الن.. مننع السننلمة، ويصننرخ شغب فقط بلغنا عنها.. فكر في هذا الموضاوع.. ول أريد منك رد

المحقق على الجندي لكي ينزل المجاهد للزنزانة حتى يستريح. 
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ينزل المجاهد إلى الزنزانة، وهناك تتزاحم في رأسأه الفكار.. لقد صننمدت، ولننم  اعننترف هننل
ًا عشرات السنين، وهل ممكن أن يلفقوا لي قضية خطيرة، وأحكننم منندى يمكن أن أوقف إداري
الحياة هل أعيش هذه الفترة الطويلة من دون أن اعترف مستحيل.. ولو عشتها بماذا سأننأخدم
السألم والوطن في السجن سأأكون مشننلول ًولننن أخنندم لديننني ول وطننني، هننل أقبننل فكننرة
التعامل، مستحيل.. مسننتحيل.. إذا والمخننرج منندى الحينناة مسننتحيل.. تعامننل، مسننتحيل وهنننا
تتوارد الفكار في هذا الجو القاتل وتبرز فكرة الخلصا من دون مدى الحياة ومن دون التعامل
أوافق على التعامل كحيلة مرحلية، وعندما أخرج اضاحك عليهم.. وسأتحاول النفس تأكينند هننذه
ًا وأجعلهم يدفعون الثمننن ًا.. اقتل منهم كل يوم واحد الوسأوسأات.. عندما أخرج.. أعيش مطارد

ًا، وأخدم قضيتي. غالي

 إن فكرة التحايل على المخابرات وقبول التعامل، فكرة قد تقبلها بعض النفسيات في ظروف
ًا، إنما يدعو حزبه ٌو فاتخذوه عدو التحقيق الصعبة، ولكنها فكرة الشيطان (إن الشيطان لكم عد

ليكونوا من أصحاب السعير).
إن رفض المجاهد لكننل أضاننغاث الحلم، ولكننل وسأوسأننة تننأتيه مننن الشننيطان، رفضننه لفكننرة
التعامل تعني فشل هذا السألوب ولكن إذا ترددت نفسننه وحنناول إقننناع ذاتننه بننالخروج للعمننل
ًا قنند أصننابه ونجننح ًا داخلينن والجهاد، وسأحق المحتلين، ووافننق علنى الفكنرة فهنذا يعنني اهننتزاز
ُيسننر الشيطان في اليقاع به عندما يجد المحقق أن المجاهد قنند وافننق علننى فكننرة التعامننل، 
بذلك ويشعر أن حيلتننه انطلننت علننى المجاهنند، وإن شننباكه سأننتخرج مليئننة هننذه المننرة لننذلك
ًا لقد أحسنت الخيار، وأنقذت نفسك وأنننا موافننق فقننط أنننا ل املننك سأيقول للمجاهد ممتاز جد
ًا سأوف أعرض ذلك على اللجنة، وأنا سأأويد الفكرة وخلل يوم أو يومين، سأننأبلغك القننرار قرار
ويترك المجاهد طوال هذين اليومين يعيننش فنني دوامننة الحلننم، والخيبننة، وبعنند يننومين، يقننول
ًا أن ًا جنند ًا صننغير المحقق للمجاهد مبروك لقد وافقوا.. جهز؟؟ نفسك إفراج فقط طلبوا شننرط
ُتبدي حسن نية، حتى يثقوا بك هنا يظهر التردد والقلق، والتراجع على المجاهنند ولكننن قبننل أن
ًا.. أي شننيء تننافه، أي شننيء ًا كننبير يتفوه بكلمة يعنناجله المحقننق مننا بننك هننم ل يطلبننون شننيئ
ًا الساعة الحاديننة عشننر هامشي.. ل يؤثر عليك.. وأنا سأوف أباشر بعمل إجراءات الفراج، وغد
ًا، سأتشاهد الشمس، وتستنشق نسيم الحرية.. عليك فقط أن تقدم أي شننيء صننغير، ول صباح
تفكر فيه.. انزل الن وبعد سأاعتين سأأغادر وأريد أن اقدم لهم أي شيء صغير قبل أن أغننادر..

 يوم، جيد.45وسأألقاك بعد

ًا بشننهادة يقول العميل محمد عبد الحي.. اعتقلت في بداية السبعينات.. وكنننت مناضاننل ًمتميننز
العدو، والصديق وسأاومني ضاابط المخابرات على التعامننل والخننروج بعنند تننردد كننبير وافقننت،
وقلت اخدعهم.. طلبوا مني إبداء حسن نية، اعترفت على مناضال كنت قد جندته، ولم اعننترف
عليه خلل فترة التحقيق، وفي سأاعة متأخرة من الليل أخننذوني بسننيارة عسننكرية إلننى منننزل
المناضال ولم يعصبوا عينيه، حاولت أن أخفي وجهنني حنتى ل يعرفنني، ولكنهنم أجنبروني علنى
الوقوف المباشر.. وما إن خرج المناضال مع الجنود من الباب.. حتى شاهدني أمامه.. ول يوجد
أحد يعرف انه مناضال سأواي هنا صرخ المناضال، وقال عملتها!!؟ولم أدري بعدها منناذا حنندث..
ًا ُتننرك مضننرج كل ما اذكره أن مجموعة رشاشات ُفتحت، ومننزق الرصنناصا جسنند المناضاننل، و
بدمائه على الرض، وعادت بنا السيارات إلنى المعتقنل وضانميري يصنرخ قتلتنه.. قتلتننه.. أننت

خائن.. أنت خائن.. وبالفعل بعدها أصبحت عميل ً.

ًا بهم.. لقد ورطوني.. وتحولت تحت ضاغط تهديدهم إلى أداة طيعة في ينندهم.. أصبحت مربوط
كلفوني أن اخترق الجهاز العسكري في التنظيم، وأن اقدم معلومات عن المطاردين، والقيادة
ومركز القيادة، وملجئ المطاردين.. تحت سأتار سأمعتي الجيدة، والماضاي الجيند النذي أحملنه
خرجت من المعتقل، وحملت السلح مع المطاردين منذ أول يننوم.. وخشننيت أن أروي قصننتي
لخوتي.. قدمت معلومننات عننن ملجننئ المطنناردين.. وبعنند أيننام سأننمعت عننن اسأتشننهاد قائنند
المنطقة، وبعده اسأتشهدت مجموعة من المجاهدين.. بدأ الخوة يبدون عدم ارتياح وعندم ثقنة
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بي، وفي أحد اليام أخذ الخنوة منني سأنلحي وحقننق معنني.. بعنند يننومين..  قننررت العنتراف
فاعترفت عن قصتي كاملة.. وأن ملجأ هؤلء الخوة كان الهدف القادم للمخابرات.

ًا، وهناك تم إعدامه، في مكان ما في أحد مخيمات اللجئين ُحفرت حفرة، ووضاع العميل بها حي
وهذه نهاية كننل مننن يفكننر أن ينقننذ نفسننه تحننت مننبرر حيلننة مرحليننة للتخلننص مننن التحقيننق،

والخروج من براثن اليهود. 

إن أسألوب التعامل، أسألوب قذر، والتفكير به كحيلة لخداع المحققيننن هننو نننزغ مننن الشننيطان
للنسان الغريزي.. الذي يحمل في داخله قابلية للنهيار، والسقوط، أمننا إنسننان الفكننرة الننذي

يحمل في داخله مقومات عقائدية فإنه مؤهل للصبر والصمود.

التاسع عشر- أسلوب الفراج :
وهو حيلة ابتزاز يمارسأها المحقق مع المجاهد بعد انقضاء فترة أسأننابيع أو أكننثر علننى المجاهنند
في أقبية التحقيق.. من خلل إيهامه بأنهم سأيطلقون سأراحه بدون مقابل سأننوى وعنند منننه أن
يترك هذه الطريق، وأن يعيش حياته الطبيعية مع الناس، وأن ل يمس أمننن الكيننان الصننهيوني
بضرر بعد أن يخرج من المعتقل، لجل إهاجة مشنناعر الشننوق وأحاسأننيس الحنيننن فنني داخلننه
لهله، ولذويه وللدنيا، وللحرية وللسعادة والخروج مننن ظلمننات السننجن، مقدمننة لحينناء ذاتننه،
وعواطفه الشخصية إحياء النا بننداخله، وتضننخيمها، لتصننبح مركننز اسأننتقطاب، واهتمننام أفكننار
وعقل المجاهد لحياء إنسان الغريزة الذي يفكنر بنفسنه، وبمصنالحه، وينفصنل عنن الموضانوع
والفكرة، والقضية والصراع، والتحنندي، لجننل غننرس ضاننعف مصننطنع بننداخله والحصننول علننى
معلومات إضاافية منه خلل تهييج هذا الضعف ومن خلل المساومة، والبتزاز. فننالمحقق الننذي
ًا لننه، وأنننه يمكننن ًا من تل أبيب خصيص ًا قادم يشرف على قضية المجاهد، يبلغه، بأن هناك خبير
ًا معه.. بعد دقائق معدودة يدخل محقق جديد وشكله وسأماته أن يساعده فعليه أن يكون صادق
توحي بأنه خبير ويبدأ الخبير بسننؤال المجاهنند عننن صننحته، عننن حينناته الشخصننية، عننن اخننوته
وعددهم وأسأمائهم وزوجته وأبنائه، ووظيفته ودخله المادي، ووضاع أهلنه وعنائلته بعند اعتقناله،
من يصرف عليهم من يساعدهم، بعد الدردشننة المقصننودة، يقننول الخننبير "نحننن قررنننا إطلق
ًا على جديته، ويسأل سأراحك..! ممتاز؟" ويمد يده إلى جيبه، ويخرج بعض الوراق النقدية تأكيد
المجاهد.. هل أنت نادم على هذه الغلطننة فنان أجنناب نعننم.. يضننيف الخنبير.. وهنو ينظننر إلننى
ًا سأنيفرجون عننك.. ولكننن هننل ًا صنباح الساعة، الن ل يوجد وقت لطلق سأراحك.. ولكننن غند
تعدني أنك لن تعيد هذا الخطأ..؟ نعم" ماذا سأتعمل عننندما تخننرج؟سأننأكمل دراسأننتي.. سأننأعيل
عائلتي.. إذن اهتم بدراسأتك ومستقبلك، اهتننم بعائلتننك ول تلتفنت لمننن يريند توريطنك ويخننرج
ًا سأننأخرج ًا سأأخرج.. وأنا يوجد علنني اعننتراف.. أحقنن ًا المجاهد في غيبوبة من الفكار.. أحق تارك
بدون مقابل.. وما بين الغيبوبة، وأحلم اليقظة.. والسراب الذي يحسبه طريننق الخننراج ينندخل
المحقق ويقول: "أترى كيف أن حكومة إسأرائيل عادلة، أنت مسننكين، ووقعننت ضاننحية، ولنننك
ًا.. مسكين فإن الله يرى حالتك، وحالة أولدك.. وحالة أمك، وحالة اهلك.. لكن سأنفرج عنك غد
وهناك بعض المسائل أنت أخفيتها عننا، وهني الن ل تضنرك بشنيء لن قنرار إفراجنك جناهز،

ًا" ، ويظل يننراوغ فنني هننذه النندوائر.. فننإذا وأرسألناه إلى إدارة السجن حتى يفرجوا عنك صباح
خدع المجاهد بهذه الحيلة فإنه يعترف بأي شيء، يضاف إلى معلومات المخابرات لضننرب هننذا
المجاهد أول،ً ولضرب حركته وقضيته، فإن أصر المجاهد على نفي أي علقة تنظيمينة لنه وأنننه

مواطن عادي ل علقة له (بالمشاكل). 

فان المحقق يتظاهر بالغضب، ويقول بلهجة متوترة نحن نحب أن نساعدك، لكن أنننت ل تحننب
الخير لنفسك، بإمكانك أن تبقى طول عمرك في السجن.. ولن تخرج منه إل إلى القبر لينفعك
أصحابك.. يا بطل!!" ويخرج من الغرفة، وهو مدرك أن أسألوبهم فشل، ولم يحصننلوا علننى أي

شيء.

العشرون- أسلوب التجويع والتعطيش :
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وهو أسألوب ضاغط وابتزاز، ومساومة يقننوم علننى الرهنناق العصننبي للمجاهنند، ودفعننه للنهيننار
ًا بحملت ضاغط نفسي، وإيحاء مستمر بأن التعذيب أبدي، وأن العتراف حتمي. ويكون مصحوب

حاجة الجسم للكل حاجة عضوية، وعندما يحرم النسان أو المجاهد، من الكل، تحننت أسأننلوب
ًا في الحلق، وتنبعث رائحة كريهة في الفم، ويصاب بالنندوار التجويع، فإنه يحس بأن هناك جفاف
والدوخة بعد اليوم الثنناني، ول يسننتطيع النننوم، ول يقنندر أن يقننف علننى قنندميه خمسننة دقننائق
بشكل مستمر ومتواصل بعد عدة أيام، وينتابه شعور بثقل الرأس، وهبوط في قواه، واصننفرار

في وجهه، وضامور في بطنه وارتخاء في عضلته، وشعور بالرهاق العصبي. 

يستغل المحقق أسألوب التجويع كأسألوب غير مباشر، حيث يكلف الجندي الحارس عندما يوزع
ًء حرم هذا المجاهد من تننناول الطعننام لعنندة أيننام متواصننلة، ًا ومسا ًا وظهر وجبات الكل صباح
ًا علننى نفسننيته، لكسننر إرادتننه، لكي يزيد توتره، وإرهنناقه العصننبي المننر الننذي يننؤثر ميكانيكينن
وتحطيم صموده، والقضاء على صبره، وتحمله، وتفتيت عضده، وشل تفكيره، ودفعه للعتراف

كمخرج وحيد.

ورغم ما يسببه الحرمان من الكل من تعب وإرهاق للعصاب، وآلم للمجاهنند، وخاصننة عننندما
توزع وجبات الكل كل يوم، وتفوح خللها رائحة الكل، إل أن الحقيقة التي يجب أل يغفل عنهننا
المجاهد، وهي أن المعتقلين، قد خاضاوا تجربة الضارابات عن الطعام لعدة أسأابيع، ولم نسمع،
أن الضاراب عن الكل، أو الحرمان من الطعام يؤدي للموت إن النسان معجزة، وعنده قنندرة
ًا بعقيدة مؤمنا بقضية وهدف تننزوده هائلة وعظيمة على الصبر، والتحمل، خاصة إذا كان مسلم
في سأاعات المحن بشحنات روحية، يسننمو بهننا فننوق التحقيننق والحقيقننة الثانيننة، أن المحقننق
عنندما يسنتخدم أسأنلوب التجوينع، فنإنه ل يسننتخدمه، منن أجنل قتنل المجاهند إنننه يسننتخدمه
كأسألوب ضاغط، كأسألوب ابتزاز لجل أن يعننترف، ويننوحي لننه أنننه سأننيبقى بنندون طعننام حننتى
يموت ( فاصبر كما شئت في النهاية سأتعترف، واعترافك حتمي.. وأفضل أن تعترف اليوم من

ًا.. ولن يفيدك صمودك..!) . أن تعترف غد

ًا أن أسأننلوب التجويننع أو الحرمننان مننن المنناء والمنننع مننن قضنناء على المجاهنند أن يتننذكر دومنن
الحاجة، ليس منفصل ًفي معركة التحقيق عن السأاليب الخرى.. انه مرتبننط بهننا. فكمننا صننمد
المجاهد، وأفشل أسأاليب المخابرات، كلما ضاغطوا عليه في جانب الحرمان من الطعام والماء
وقضاء الحاجة لكي يصل المجاهد إلى حالة من النهنناك والضننعف ل تننؤهله لمواجهننة أسأنناليب
المخابرات بقوته وطاقته العادية والطبيعية هذا من جانب ومن جانب آخننر فننإن المحقننق يلجننأ
لهذا السألوب حتى يضعف المجاهد، ويطلننب الطعننام والمنناء، وقضنناء الحاجننة، لكنني تبنندأ هنننا
المساومة، إنهم على اسأتعداد أن يقدموا له الكل والمنناء وكننل مننا يرينند المهننم أن يقنندم لهننم
ًا بأنه سأيعترف، لن هذا أول طريق السقوط، وأول خطوات العتراف.. فهل يمكن أن يبيع وعد

المجاهد قضيته، ويغدر باخوته وحركته من أجل ثمن بخس، كسرة خبز، قطرة ماء..؟!

إن الواجب الشرعي على المجاهد أن يواجه كل الضغوط التي تمارس عليه من قبننل المحقننق
أو من آثار أسأاليبه في معركة التحقيق، بتحمنل وصنلبة، وقننوة، وثقنة بنالله، وتوكنل علينه لن
أسألحته هذه هي التي تفشل أسألوب المحقق وتجعله، يغير جلننده مننن جدينند، ويبحننث لننه عننن
أسألوب آخر أكثر جدوى رغم أن أسألوب الحرمان من الطعام والماء وعدم قضاء الحاجة يقصد
منه خلق حالة من الشعور بالرهاق والتدهور النفسي والجسدي إل أن المحقننق رغننم تظنناهره
بعدم الهتمام لسوء الحالة الصحية للمجاهد، وتجاهله بحرمان المجاهد من الكل، والماء وعدم
قضاء الحاجة.. إل أنه يراقب الوضاع الصحي للمجاهد من بعيد من خلل جلد آخننر فنني ملبننس

الممرضاين، يحاول أن يعرف كل يوم أين وصلت درجة حرارة وضاغط المجاهد.

فإن وصلت درجة الحرارة والضغط إلى المرحلة الخطرة.. يضطر المحقق إلى تقديم الحليننب
ًا المحقق يريد أن يوصل المجاهد عبر صننراع الرادات إلننى الخضننوع قبننل والغذاء للمجاهد.. إذ
أن يصل إلى هذا المستوى الصحي السيء والمجاهد قادر أن يصننل إلننى هننذه الحالننة الصننحية
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المتردية ول يعترف فأيهما يكون عنده أكثر قنندرة علننى الصننبر، والصننمود والتحنندي هننو الننذي
ينتصر في نهاية المطاف. 

ًا علينه، بنل ًا بننه، وحرصن إن المحقق عندما يقدم الحليب والماء والطعام للمجاهد، ل يقدمه حبن
ًا فيكون فاشل ًمن خلل جريمة القتل، ويكون فاشل ًبعنندم يقدمه لكي ل يسقط بين يديه شهيد
حصوله على اعتراف المجاهد، والحصننول علننى معلومننات منننه، وإذا أصننر المجاهنند بعنند هننذه
الجولة على عدم تناول الحليب والطعام والماء.. سأيحاول المحقننق إطعننامه بننالقوة، حننتى لننو

اضاطر المحقق أن يوقف التحقيق ليام مع المجاهد حتى لو اضاطر أن يقدم له تسهيلت.

ًا.. وهننو يقاسأنني الجننوع والعطننش وعلننى المجاهنند فنني وسأننط هننذه المعركننة أن يتننذكر دومنن
والرهاق.. ماذا سأتكون النتيجة ؟ القتل ؟ ما هي نهاية رحلته النضالية ؟ الشهادة ؟

إن القتل في سأبيل الله خير مننن الحينناة فنني معصننيته، وأن أقنندم شنهادة لقضنيتي بصننمودي،
وصلبتي، وإرادتي، وتحمل لللم، والعذاب والقهر، والجوع والعطش.. خير من أن أقدم شهادة
ضاد القضية، بانهياري، وخضوعي واعننترافي.. وليكننن "شننعاره ذلننك بننأنهم ل يصننيبهم ظمننأ ول
ًا يغيظ الكفننار، ول ينننالون مننن عنندو نيل.. إل نصب ول مخمصة في سأبيل الله ول يطئون موطئ

كتب لهم به عمل صالح، إن الله ل يضيع اجر المحسنين".

الواحد والعشرون- أسلوب إطلق النار :
ًا أو يعتمد هذا السأننلوب علننى وضاننع المجاهنند أمننام معادلننة لهننا طرفننان القتننل والعنندام فننور
العتراف ويقوم المحقق بوضاع المعتقل أمام خيار الموت، وإيهامه بنهايته، واقتراب أجله، فننإذا
ًا صننلبه علننى جنندار وإطلق النننار عليننه بواسأننطة رام راوغ المعتقننل، أو المجاهنند، يتننم ميننداني

"ماهر".

ًا لجهنناز المخننابرات الصننهيوني وفنني أحنند ًا ومطلوبنن  يقول المناضال عبد الرحمن.. كنت مطارد
ًا فيها.. تركت سأننلحي، وارتننديت ملبننس نسننائية اليام تم محاصرة المنطقة التي كنت متواجد
تقليدية وخرجت مع بعض النساء لكنني أهننرب مننن دائننرة الحصنار تشننكك الجنننود منن سأنيرنا،
ًا أن ًا إلى معسكر الجيش طلننب مننني المحقننق فننور ُنقلت فور ُتشفت فاعتقلت و فأوقفونا، واك
ًا وبيننن أعترف عن المنازل التي بها ملجئ للفدائيين، قلت ل أعرف خيرننني بيننن العنندام فننور
العتراف، وأخرج مسدسأه ووضاع طلقة في بيت النار.. قلت ل اعرف.. سأحبوني بسرعة بجوار
السور، ويداي مرفوعتان لعلى، وبدأ بإطلق النار.. كان الرصاصا يتطاير بجانب رأسأنني، ومننن
حولي.. شعرت بالموت، وأحسست أن حياتي انتهننت فأصننبت بالنهيننار وسأننقطت علننى الرض
ًا الدنيا.. بعد لحظات أفقت على نفسي ولم أصدق أننني مننازلت علننى قينند الحينناة كننانت مودع
حياتي أعز عليهم مني.. ولكني شاهدت الموت وعدت للحينناة مننن جدينند.. ولننم اعننترف علننى
الحياء.. ويقول أسأعد عبد الرحمن في كتابه أوراق سأنجين: وفجنأة سأنمعت منن يننادي الرقنم

ًا هز كياني.. قتلوه إذن، وبهننذه219 ، حين جاء صوت الرقم: نعم.. سأمعت صلية نارية، وصراخ
البساطة!!.. إنه شكل آخر من أشكال إطلق النار، بحيننث تقننوم المخننابرات الصننهيونية بوضاننع
عميل مدرب في زنزانة، أو مكننان إطلق النننار، بحيننث عننندما يتننم إطلق النننار يبنندأ بالصننراخ
ويمثل دور المقتننول بصننراخه العننالي، وحشننرجة صننوته، وهننذا لليحنناء للمجاهنند فنني ظننروف
التحقيق أن القتل حقيقة، وان العدام يمكن أن يستخدم، والعتراف هننو المخننرج قبننل فننوات
الوان.. وبعد انتهاء مسرحية الموت المزعوم، يأتي فريق القتلة لضننابط المخننابرات المحقننق،
ويبلغونه بأنه مات.. ويسألونه إن كان عنده واحد آخر.. وأنهم جاهزون لقتل الجميننع.. فنني هننذا
ًا يتننم الجو المثير يعمل المحقق لبتزاز المجاهد.. أو يستريح منه ويسلمه لفريق التصفية وأحيان
ممارسأة هذا السألوب بطريقة أخرى، حينما يصر المجاهد على النكننار ورفننض العننتراف يبلننغ
ُيلبس ملبس العدام، ويوضاننع بأنه سأيتم إعدامه ويرسأل كتاب العدام إلى الجهات المختصة، و
في زنزانة العدام لنتظار مصيره.. حيث يوقظ في سأاعات الليل المتننأخرة، ويؤخننذ بسننيارات
ًا، يزيحو عن عينيننه العصننابة، لكنني يشنناهد ًا جاهز ًا محفور عسكرية إلى جهة مجهولة، فيجد قبر
القبر المحفور، والقبور التي لم يمض عليها سأوى أيام، ويقولون له هذا قبرك.. وهذا مصيرك..
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وهذه قبور الذين سأبقوك فنناختر مصننيرك بنفسننك تعننترف أم تمننوت، فننإن أنكننر، ينتهنني الجننو
الجنائزي، ويوضاع في القبر، وتجهز الرشاشات ويبدأ إطلق النننار للرهنناب مننع صننوت صننارخ :
ُيخرج من القبر مع الضرب والركل، ويعنناد لقبيننة التحقيننق بعنند أن "اعترف اعترف" فإن أصر 
يكون أسألوب القتل، وإطلق النار قد فشل.. على المجاهد أن يتيقن أن لحظة الموت ل تحتاج
إلى صبر، ول تحتاج إلى شجاعة.. إنما الذي يحتاج إلى صبر، وإلى الشننجاعة، هنني لحظننات مننا
قبل الموت، وأسألوب إطلق النار هو لحظات ما قبل الموت.. فليكن شعار المجاهد، (وما كان

ًا مؤجل.. ل تقدمه المخابرات ول تستأخره.  لنفس أن تموت إل بإذن الله) كتاب

الثاني والعشرون- أسلوب جهاز كشف الكذب :
تعمد المخنابرات الصنهيونية إلنى اليحناء للمجاهندين بأنهنا تملنك القندرة علنى معرفنة تفكينر
النسان، ومعرفة الصدق من الكذب في الحديث.. وان الكذب ل يمرر عليهننم، وأنهننم يملكننون
ًا، بحينث أنننه يميننز نقناط الكنذب فني ًا يكشف الكذب، وأن هذا جهاز حديث، ومتطور جنند جهاز
حديث أي شخص، وهم يهددون كل من يتعرض للتحقيق بأنهم سأيعرضاونه على جهنناز إذا أصننر
على النكار، وإنه في حالنة إذا منا أثبنت الجهناز أننه يكنذب، فسيضننطر للعنتراف وسأنيتعرض

للعقاب. 

ُيستخدم كأي جهاز طبي في قياس الخصائص وجهاز كشف الكذب هو جهاز "البوليغراف" وهو 
الفيزيائيننة مثننل ضاننغط النندم، الحننرارة، دقننات القلننب، نننبرات الصننوت، ارتفاعهننا وانخفاضاننها،
سأرعتها، وبطئها.. وقياس التنفننس... وآليننة عملننه تقننوم علنى تسننجيل التغيننرات النتي تحندث
للمجاهد على مسننتوى النبننض، والحننرارة ونننبرات الصننوت والتنفننس خلل أسأننئلة الفنناحص أو
ًا بننأن ردود الخبير للمجاهد.. حيث أن التغييرات التي تزيد عن المعدل الطبيعي، تعطنني مؤشننر
فعل المجاهد الداخلية قد تغيننرت تحننت تننأثير السأننئلة الخارجيننة الننتي تتعلننق بمسننائل العمننل

العسكري، أو التنظيمي أو غيره.

ًا، ًا، مسننتقر ًا للجهاز، يوجه الخبير توجيهاته للمجاهد.. لكي يجلننس هادئنن بعد تهيئة المجاهد نفسي
وعليه أن يجيب بنعم أو ل على أسأئلة الخبير، ومن ثم يقوم بتوصيل خيوط وأسألك الجهاز فنني
أيدي وجسم المجاهد.. ويبدأ بطرح أسأئلة بسيطة وأسأئلة اجتماعية مثل كننم كرسأنني بالغرفننة..
الخ ومن ثم أسأئلة عن النشاطات الفكرية والسياسأية أو الحركية، والعسننكرية، مثننل هننل أنننت
متزوج؟ هل شاركت بعمل عسكري؟هنل يسننرك خنبر مقتنل إسأنرائيلي؟ هنل أننت عضنو فني

الحركة؟ هل أنت سأعيد بعملك في الحركة؟.

إن طبيعة هذه السأئلة البسيطة، والمتداخلة، وطبيعة الردود الننتي تننأتي لتحنندد لنننا أن إفشننال
ًا هي واحندة سأنواء صندق ًا.. رغم أن النتيجة عند الخبير دائم عمل هذا الجهاز البسيط سأهل جد

المجاهد أم كذب.. وهي أنه كاذب.. 

إن إفشال عمل هذا الجهاز يرتبط بترديد، ل اله إل الله في السر.. ونعننم أو ل فنني العلننن.. فل
ًا، ومننن هنننا فهنني تمتننص جميننع ردود الفعننل ًا، ومسننتقر ًا ومنتظمنن ًا ثابتنن إله إل الله تعطي تننردد
اللشعورية، وتضبطها في إيقاع منتظم، يظهر على شاشة الجهاز بحركة منتظمة ل يوجنند فيهننا

انعطافات حادة..

فعندما يسأل المجاهد هل أنننت منظننم ل يخننرج الجننواب بصننورة انفعاليننة حنادة ل، كننرد فعننل
ًا للتملننص.. بننل يجينب المجاهنند بصننورة طبيعيننة وهادئننة وإيقناع شعوري لنفي المسألة، وتأكيد
واحد.. وترنيمنة منسنجمة، وجنرس متنوازن.. ل النه إل اللنه (فني نفسنه).. ل بصنوت طنبيعي

عادي.. هل تعيش مع أسأرتك نعم.
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ُيفشننل المجاهنند عمننل الجهنناز مننن ناحيننة النتائننج، فننإنه يشننعر بالنتصننار.. ومجمننوع وعننندما 
النتصارات الجزئية على مستوى السأاليب تشكل بالمحصلة النهائية النتصار الكننبير فنني نهايننة

التحقيق، والفراج، لمواصلة رحلة الجهاد.

 إن أي أسألوب من أسأاليب المخابرات الصهيونية مرتبط نجاحه بالتأثير النفسي واليحاء لنهما
ًا للسألوب.. أما الجهاز نفسه فهو غير مؤثر، وان السأننتقرار النفسنني وقننوة ًا وبعد يعطيان عمق
ًا.. إن أسأننلوب جهنناز ًا أو معقد شخصية المجاهد هما عدته لفشال أي أسألوب سأواء كان بسيط
كشف الكذب، تمارسأه المخننابرات الصننهيونية علننى اغلننب المعتقليننن السياسأننيين فنني الرض
ادي النذي ل ينؤثر بالسنلب أو اليجناب علنى مسنيرة صنمود المحتلة، وهو أشنبه بنالروتين الع

المجاهد وتحديه لهم.. 

الثالث والعشرون - أسلوب تنوع الساليب وتعدد المحققين :
وهو اسأتخدام عدة أسأاليب متنوعة مع تعدد المحققين ضاد حالننة مننا، فنني فننترة زمنيننة واحنندة

ًا على العتراف. لحداث مزيد من اللم، والرهاق التي تفوق طاقة المجاهد لدفعه مرغم

ويسننتخدم تنننوع السأنناليب وتعنندد المحققيننن فنني القضننايا الخطيننرة، وقضننايا السأننلحة، ومننع
المجاهدين الذين يشكلون مفتاح الجهاز العسكري، ومركز تخزيننن السأننلحة، وتنفيننذ العمليننات
ًا.. وفي ًا واحد ضاد العدو الصهيوني ففي الحالت البسيطة، يكفي المخابرات أن تستخدم أسألوب
ًا أو أسأننلوبين، أمننا القضننايا الخطيننرة، والشننخاصا القضايا المتوسأطة الخطورة تستخدم أسألوب
المهمون الذين يشكلون أعمدة العمننل السأاسأننية، فيسننتخدم معهننم عنندة أسأنناليب فنني فننترة

سأاعة من ثلثة إلى أربعة محققين.. ويتننناوب24واحدة ومتواصلة بحيث يشارك فيه على مدار 
ًا من الراحة. هؤلء مع آخرين لعدم فتح فرصة للمجاهد ليلتقط أنفاسأه، أو ليأخذ قسط

كأن يستخدمون مع المجاهد أسألوب الكيس والشبح، والوقوف، والسهر، والتجويع، والتضننخيم،
وإحضار الهل ووجود الشاهد، والتعننذيب الجسنندي.. والتهدينند بالبعنناد لتشننكل مجموعننة هننذه
السأاليب أداة ضاغط وابننتزاز وأداة إنهنناك لقنندرة تحمننل المجاهنند الداخليننة، بحيننث يعجننز عننن
مواجهة الخطار الخارجية القادمة من العدو فيستسلم، ويصبح إيقاع المعاننناة أكننبر مننن حجننم

مقومات الثبات الداخلية، فينهار المجاهد.. وهذا ضامن الحسابات المادية والوضاعية..

إن الكيس مؤذ، والشننبح مننؤلم، والوقننوف متعننب، والسننهر مضننن، والجننوع كننافر، والتضننخيم
ًا مزعج، وإحضار الهل محطم للعصاب، ووجود الشاهد مرهق، والتعننذيب الجسنندي فتنناك، إذ
فاليذاء واللم، والتعب، والضنى، والزعاج، والرهاق.. كنل هنذه اللم تحناول أن تغرسأنها فني
قلب المجاهد لكنني تثمننر فنني جننولت التحقيننق عننن اعننتراف هننذا المجاهنند.. وانهينناره.. إنهننم
ُينهننك، ول يبقننى يضغطون بكل قواهم يضغطون بشكل متواصل يضغطون علننى الجسنند لكنني 
عنده قدرة على التحمننل، يضننغطون علننى العصنناب لكنني تنهننار ول يبقننى عننندها قنندرة علننى
ُيشننل، الفاعلية، يضغطون على النفسية لكي تستسلم للمر الواقع يضغطون على العقل لكي 
ويتوقف عن التفكير يضغطون على الغرائز لكي تثور، وتبحث عن البقاء، والخلصا والعتراف.

والمجاهد الذي قدره أن يدخل هذه المعركة عليه أن يكون مؤهل ًلها على المسننتوى النفسنني،
والعصبي والعقلي عليه أن يكون مؤهل ًلها على المستوى العقائدي، والوعي.. ومتانة التنظيم..

عليه أن يكون مؤهل ًلها على مستوى مقومات القوة والثبات، وقدرات التحدي والمواجهة..

الرابع والعشرون - أسلوب التهديد بالبعاد :
يسننتخدم أسأنلوب التهديند بالبعنناد عننند المخننابرات الصنهيونية مننع نفنر قلينل منن المناضانلين
ًا علننى ًا شننديد والمجاهنندين الننذين يشننكلون، بننوعيهم، وإيمننانهم، وإخلصننهم، وجهننادهم خطننر
الحتلل ول يرجى منهم أمل بالعتراف، أو المساومة، أو الصمت، فتلجننأ أجهننزة المننن لتخنناذ
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قرار البعنناد القسننري بحقهننم، وقبننل أن تأخنذ الجننراءات الرسأننمية دورهننا، تقنوم المخننابرات
ًا عسنناها ًا علنينن الصهيونية باسأتخدام هذا السألوب، كأداة ابتزاز، قبل أن يصبح قرار البعاد قرار
تجد ضاالتها بطرف خيط.. ولكن من المؤكد أن المخابرات الصهيونية لم تفلننح مننع هننؤلء حننتى
ا زالنت تسننتخدم هنذا السأنلوب منع الن.. ولكن رغم فشلها معهم، نتيجة لصمودهم، إل أنها م
المناضالين المهمين، خاصة ممن لهم أبناء.. فهم يستغلون عاطفة البوة نحننو البننناء، ويهنددون
ًا.. سأنننحرمك مننن أبنائننك.. لكنني ًا نهائي (إن لم تعترف، فنحن لن نجبرك.. ولكننا سأنعالجك علج
ًا ويتسولوا في الطرقات، فنكون قد ارتحنا منك وانتقمنا من أبنائك.. إننننا سأنننرحلك يموتوا جوع
إلى جنوب لبنان ولن ترى أمك، ول أبوك ول اخوتك.. سأنضع أسأماء أهلك جميعهم على الجسر

ونمنعهم من السفر، حتى ل تراهم طوال عمرك، وتقتلك الغربة.

ًا فاشلً.  إن فشل المحقق مع المجاهد في كل أسأاليبه، سأيجعل هذا السألوب الهش، أسألوب

على المجاهد الذي عنده أطفال صغار أن يدرك أن هذا السأننلوب، ل تسننتخدمه المخننابرات إل
معه، ومن يكون على مثاله.. وأن هذا السألوب، هو أسألوب تهديد، أكثر منه أسألوب تنفينذ، هننو
أسألوب ضاغط وابتزاز، وأنه كمجاهد يوكل أمره إلى الله.. ول يخشى من الطغيان فهو يعلم أن

المة لو اجتمعت (على أن يضروك بشيء لن يضروك إل بشيء قد كتبه الله لك)..  

انه إنسان متحرر طالما رسأخت في قلبه، أن الله هننو الننرزاق ذو القننوة المننتين.. رزقكننم فنني
السماء.. وما توعدون، وقدوته خيرة الصحابة عندما سأألته ابنته ماذا تركت لولدك قال: تركت

لهم الله ورسأوله. 

الخمممامس والعشمممرون - أسممملوب اسمممتغلل الجمممروح والممممراض
والصابات :

تسعى المخابرات الصهيونية في أقسام التحقيق في الحصول على اعترافات مننن المجاهنندين،
عن طريق اسأتخدام أقذر السأاليب لتحقيق هذه الغاية.. وقد يكون المجاهد فنني فننترات حينناته
ًا من القرحة أو السكري أو ارتفاع قد أجرى عملية زائدة أو عملية كلى وربما يكون حمل مرضا
ضاغط الدم، وقد يكون أصيب بحادث طرق أو عمل، فأصبح عنده بعننض الكسننور فنني عظمننه،
وربما أصيب في معركة عسكرية بطلقات رصاصا أو شظايا قنابل.. وربمننا جروحننه لننم تننندمل

بعد.

 الموقف النساني يقتضي أن يسعف الجريح، وان يعالج المريض ولكن فنني أقسننام التحقيننق،
يقتنص المحققون هذه الجوانب، ويعملون على اسأتثمارها في التعذيب لنتزاع العتراف، لذلك
أول ما يبحث عنه ضاابط المخابرات وهو يمارس دوره هو نقنناط الضننعف فنني البنيننة النفسننية،
ويبحث عن جوانب الضعف في البنية الجسدية.. فإذا وجد جوانب ضاننعف فنني البنيننة النفسننية،
فهو يضغط عليها بشدة، لكي ينهار المجاهد، وإذا وجد نقاط ضانعف فنني البنيننة الجسنندية، فهننو
يضغط عليها بقسوة، ويمارس البتزاز بأقصى صوره فإذا كان الخ المجاهنند قنند أجننرى عمليننة
ًا جراحية في حياته.. يركز المخابرات الضننرب الشننديد علننى مكننان العمليننة، لكنني يحنندث ألمنن
ًا وجروحه لم تندمل، فهو يبدأ بمسطرة أو قلم، يفتح الجننرح ًا للمجاهد.. أما إذا كان مصاب شديد
ًا ل يطنناق ويسنناوم من جديد ويضع المسطرة أو القلم في داخل الجرح الغائر لكي يحنندث ألمنن
ًا، ًا يقوم برشا الملح على الجرح، لكي يشتعل الجرح نار المجاهد.. بين اللم، والعتراف، وأحيان
فيضطر تحت وطأة اللم الشديد أن يدلي باعترافه إن الجروح تشكل نقاط ضاننعف فنني جسنند
المجاهد.. ولكنها ل تشكل نقنناط انهيننار لروحننه وإرادتننه واللم الننتي تحنندث مننع نبننش الجننرح
والضغط عليه، لن تكون أكبر من الخيانة ولقد أسأر الشهيد عبد القادر أبننو الفحننم فنني معركننة
عسكرية، وكان الرصاصا قد اخترق جميع أنحاء جسمه، وكان القائد الميننداني العسننكري لكننل
ُنقننل بطننائرة هليوكوبننتر.. وأحضننر طنناقم الجهاز العسكري من بيت حانون حتى شمال سأننيناء 
ًا.. كننانوا متخصص ومن خيرة المحققين لكي ينزعوا منه العننتراف كننانوا أقوينناء، وكننان ضاننعيف
ًا.. عذبوه بجروحه، وإصابته، ضاغطوا عليهننا نبشننوها.. رشننوها بالملننح.. ولكنننه ًا وكان وحيد جمع
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كان أقوى منهم ولم يعترف.. والطبيب في التحقيق، محقق في الزي البيض.. إنننه يسننأل عننن
ُتصرف لكل السأرى، ولكافة ُيستغل في التعذيب، وأدويته واحدة،  موضاع اللم.. وعندما يعرفه، 
المراض.. وعندما قال طبيب أسأير لخوته اطلبننوا لمراضاننكم أسأننماء هننذه الدويننة تننم إنزالننه
للزنازين وُهدد بالصمت أو البقاء في الزنازين.. وقد يقوم الطبيب بحقننن المجاهنند بالنسننولين
وهو مادة هرمونية تخفض مننن نسننبة السننكر فنني النندم وتسننتعمل فنني علج بعننض المصننابين
بالمراض العصبية، ويوهمه بأن هذه الحقنة سأتؤدي به إلى الجنون.. وأن عليه أن يحقن أخننرى
تبطل مفعول هذه الحقنة الولى، فإذا اعترف سأيعطى الحقنة التي تحميننه مننن الجنننون ولكننن

هذه كلها ألعيب المحققين، وهي ل تنطلي على المناضال الواعي.

السادس والعشرون - أسلوب الزنزانة والكلب :
ًا مارسأوا معه أسأاليب كننثيرة ولننم يعننترف، ولننم يضننعف علننى عندما يجد المحققون أن مجاهد
مستوى الروح والرادة فإنهم يضعونه في زنزانة حجمها صننغير، ل يسننتطيع المجاهنند أن يقننف
ًا كممننر ُمعنند فيها ول يتحرك بها إل بصعوبة لضننيق حجمهننا، وللزنزانننة أرضاننية ُصننممت خصيصنن
للرصف، فهو مجموعة حجارة أقرب للمسامير بحيث ل يتمكن المجاهنند مننن النننوم علننى هننذه
الرضاية وهي زنزانة جرداء ل يوجد بها أي فراشا، حتى ضاوء الشننمس ل ينندخلها لننذلك فنسننبة
ًا ومساء جندي مكلف رطوبتها عالية، كما أنها على درجة عالية من القذارة، يتناوب عليها صباح
ُبحيرة، يظهر في وسأطها العدينند مننن الُجننرز، فل يسننتطيع ًا من الماء لتصبح  أن يسكب بها دلو
ًا وليالي، المجاهد النوم، ول يستطيع الوقوف، ول يشعر بطعم الراحة، وعليه أن يقضي بها أيام
لكي تنهار أعصابه، ويتعننب جسننده، ويضننطر للعننتراف كمننا يتننم إحضننار كلب ضاننخمة مدربننة
يطلقونها على المجاهد في داخل الزنزانة، فتهجم عليه بشراسأة تريد الفتك به، وتمزيق ثيننابه،
ًا يطلقون عليه أفاعي كبيرة، ولكنها ل تلدغ، ومن حيننن لخننر يواصننلون الطننرق الشننديد وأحيان

ًا للعتراف، كما يظنون. على باب الزنزانة حتى يخرج منها وهو منهك جاهز

 علننى المجاهنند أن ينندرك أن الزنزانننة بحجمهننا وشننكلها وأرضاننيتها وإحضننار الكلب البوليسننية
والفاعي والطرق على الباب كل ذلك، أسأاليب يستخدمها المحقق للنيل من إرادته، ولرهاقه،
وإجباره على العتراف، على المجاهد في هذه الساعات واليام التي يقضيها في هننذه الغرفننة
الصغيرة أن يفكر في الله ورسأننوله، والصننحابة.. عليننه أن يقتننل الننوقت بالتسننبيح وذكننر اللننه،
وتلوة القرآن.. عليه أن ل يفكر بذاته، وأهله.. وحياته الشخصية.. أن يعتمد على اللننه.. فاصننبر

لمر ربك، ول يستخفنك الذين ل يوقنون.

السابع والعشرون - أسلوب التنقل بين السجون :
يستخدم جهاز المخابرات الصهيوني أسألوب التنقل بين السجون مع السأرى المجاهدين الننذين
ًا أو يستعصون علننى ضاننباط المخننابرات، وتوجنند أدلننة وقرائننن تثبننت أن لهننم مسننؤولية أو دور
مشاركة في العمل بالجهاز العسكري فالمحققون، وهم في العادة طقم كامل، عندما يعجزون
عن انتزاع العتراف بالقوة من هؤلء الخوة، يلجأون إلننى التهدينند والتلويننح بالسنجن الحربني،
وسأجن صرفند.. وذلك لتغيير المكان والجواء، والمناخ والمحققين، ووضاع المجاهد في جو من
الرهبة، والهلع من السجن الحربي، ولكن ما الفرق بين السننجن الحربنني، والسننجون العاديننة؟
هل بالجراءات المظهرية التي يحاول جهاز المخابرات الصهيوني اصطناعها لغرس الرعب في
قلوب المجاهدين إن سأجون العدو الصهيوني جميعهننا بنندون اسأننتثناء سأننجون حربيننة عسننكرية
وأسأاليب التعذيب التي تمارس فيها نسخة مكررة لمدرسأة عنصرية، إرهابية، نازية واحنندة هنني
مدرسأة المخابرات الصهيونية إن السجن الحربي ل يختلف عن باقي سأجون العدو حتى يخشاه
مجاهد يتلو (أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين) لنتم أيها المجاهدون بصننبركم،
وصلبتكم، وتحديكم أشنند رهبننة فنني صنندورهم.. فعلننى المجاهنند.. أن يعنرف وهنو يننواجه هننذا
السألوب أن المحققين فشلوا وعجزوا، وأنه قطع ثلثة أرباع طريق الخلصا والثبات، ولننم يبننق
أمامه إل الربع الخير.. والفرق بين النصر والهزيمة صبر سأاعة، فلينقلوا المجاهد إلى الحربنني،
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والى صرفند.. والى أي مركز تعذيب، فالمكنة، والوجوه الجدينندة لننن تغيننر مننن حقيقننة.. إنمننا
ذلك الشيطان يخوف أولياؤه، فل تخافوهم وخافون أن كنتم مؤمنين. 

الثامن والعشرون - أسلوب الشرك :
يقنوم أسأنلوب الشنرك علنى خلنق جنو متعمند منن النفنراد لعندة دقنائق أو أكنثر لثنيننن منن
المجاهدين في مكان ما حيث يخبأ بننالقرب منهننم جهنناز تسننجيل.. للحصننول علننى المعلومننات
بصورة غير مباشرة.. عندما تتأكد المخابرات الصهيونية أن اثنين من أعضاء الحركننة، تجمعهمننا
لحة وأن ا بالسأ ى علقنة م روابط تنظيمية، وأن هناك بعض الشك أنهمنا نفنذا عملينات، أو عل
فرصة السيطرة عليهم والحصول على معلومات بصورة مباشرة مننن خلل التعننذيب الجسنندي
غير واردة.. ماذا يمكن أن يعمل جهاز المخابرات.. هل يستسلم، ويغلننق ملننف القضننية، نتيجننة
عناد وإصننرار الخننوة، أم أنهننم يبحثننون عننن أسأننلوب مننا لتحقيننق أهنندافهم؟ هنننا يتقنندم جهنناز
المخابرات لسأتخدام أسألوب الشرك.. في أقبية التحقيق يعمد جهاز المخابرات الصهيوني إلى
عزل أعضاء القضية الواحدة.. عزل ًكاملً.. بحيث ل تتوفر لهم فرصننة اللقنناء، أو القننتراب مننن
بعض، والمجاهنند فنني ظننروف التحقيننق، يبنندأ باكتشنناف نقنناط ضاننعفه، ونقنناط ضاننعف اخننوته،
ًا أن يسننتدل علننى اخننوته، ويخشى أن تكتشننف المخننابرات هننذه النقنناط، لننذلك يكننون حريصنن

لتحذيرهم، وتذكيرهم لكي ل يؤخذوا من هذه النقاط على حين غرة.

المخابرات تدرك انه إذا ما تم ترتيب خلوة مصطنعة لثنين من المجاهدين في جو غير مشننبوه
ٌكر كل مجاهد أخنناه بننأن ل يعننترف علننى السأننلحة، أو العمليننات أو إذا فإنهما سأيتناجيان، وسأيذ
سأألوه عنن عمليننة معينننة أن ينكرهننا.. وأن ينفنني أي علقننة مننع (س أو صا)، وبعنند اسأننتجواب
ًا، روتيني، يتم اسأتدعاء الخ الخر إلى المكتب، ويتظاهر المحقق بأنه يحتاج قهننوة ويحتنناج ملفنن
فيبدأ بالصراخ على الجندي أو علننى المحقننق، حيننث يتظنناهرون بننأنهم ل يسننمعون صننوته هنننا
ًا ويخرج من المكتب لمحاسأننبتهم، وإحضننار حنناجته.. حيننث يخلننو الجننو للخننوة.. يستشيط غضب
ً وهذه فرصتهما التي يتمنيا من الله أن يحققها لهمننا.. فننان تحنندثا بننأي شننيء سأننيكون مسننجل
بجهاز تسجيل، وبناء على هذه المعلومات سأيتم اعتقال اخوة جدد. والحصول على طرف خيط

جديد.. 
وقد يرتب هذا الشنرك فني حجننرات الزننازين، حيننث يوضانع الخننوة فنني حجرتيننن متجنناورتين
وبينهما كوة صغيرة، بحيث يسمح لهم الظرف عند ابتعاد السجان مننن الحننديث الطويننل، وقنند
ًا أو يومين، وذلك راجننع لمنندى اسأننتفادة المحقننق منهننم يستمر وجودهم في تلك الحجرات يوم
من خلل جهاز التسجيل. وقد يرتب هذا الشرك في غننرف الدارة حيننث يتننم اسأننتدعاء كننل أخ
ًا على حده، للقاء الصليب، أو المحامي.. أو القاضاي، وهناك تسمح لهم الفرصة أن يلتقوا بعينند
عن أعين المخابرات ولكن بجوار آذانهم حاسأة سأمعهم.. وقد يرتننب هننذا الشننرك، فنني سأنيارة
عسكرية، حيث تحملهم وهم معصننوبو العيننن.. ويسننتلمهم ضانابط عسننكري، كننل أخ باسأننمه..
وتذهب بهم السيارة والجنود في الليل إلى مناطق بعيدة تحت سأاتر ترحيلهم إلى سأجن حربي
وفي الطريق يتم تعطيل السيارة بصورة متعمدة.. حيث ينزل الجنود، ويربطون الخوة بشننكل
ًا قوي، ويحذرونهم من الهننرب وبينمننا يننذهب جنننود لحضننار سأننيارة جدينندة، يقننف جننندي بعينند
ًا لحراسأتهم، أو ينزل الخوة، بجوار غابة حيث يربطون بشجرة، ويقف جننندي مننن بعينند حارسأنن
عليهم، يأمرهم بعدم الكلم.. وكننأنه يسننتفزهم للحننديث، بحيننث مننا إن يلهننو عنهننم بشننيء، أو
يتركهم لمعاينة السيارة، أو إحضار شيء ما.. يقتنننص الخننوة غينناب المحقننق، وابتعنناد الجننندي
للحديث عن العمل والقضية والسألحة، والخوة الذين لننم يعتقلننوا.. ظننانين أنهننم بعينندون عننن
سأمع المخابرات، وجهاز التسجيل لقد مارس ضاباط المخننابرات هننذه الحيلننة، فنني العدينند مننن
المرات، وكانوا ينجحون في الحصول على المعلومات في اعتقننال اخننوة جنندد بننناًء علننى هننذه
المعلومات ويواجه هؤلء الخوة في أقبية التحقيق بمعلومننات دقيقننة.. عننن السأننلحة المخزنننة
عندهم، أو عن العلميات التي شاركوا فيها، وعن دورهم في العمل العسكري.. وقد يرتب هننذا
الشرك من خلل المحقق نفسه الذي يمثننل دور معتقننل، ويرتنندي زي السننجن ويضننع الكيننس
على رأسأه، والقيد البلسأتيكي في يديه مننن الخلننف، ويقننف بجننوار أحنند الخننوة، وبعنند دقننائق
يحضر الخ الثاني ويتم إيقافه من قبل الجندي_ كأنمننا بالخطننأ - بجننوار زميلننه، وعننندما يننوقفه
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يسأله بصوت منخفض اسأننمك؟ فيجيننب الخ احمنند.. ويننذهب الحننارس.. حيننث يجنند الخ الول
ضاالته، ويبدأ الحديث مع أخيه.. لضبط عملية التحقيق، وتوجيهه لعدم القتراب من دوائر خاصة
ًا حيث يكون المحقق قنند سأننمع هننذا الحننديث، وحصننل مننن الخننوة علننى المعلومننات الننتي جد

يحتاجها.

على المجاهد وهو يواصل معركة جهاده في أقبية التحقيق، أل يغفل عن جننوهر صننراعه، وعننن
طبيعة عدوه وعن الكثير من أشكال الشراك التي يمكن أن تنصب له ولخوته، وأل يخنندع كمننا
ُيحننذر اخننوته ُخدع الذين من قبله، وأن يضيع الفرصة على المحقق ويفشل أسألوبه، وعليننه أن 
من الحديث والثرثرة، والغفلة عن ذاتهم.. وعليه أن يذكر أن غيناب المحقننق كشننخص ل يعننني
غياب أجهزته، وأن هذه اللقاءات التي يمكن أن تحدث ليست وليدة بالصدفة، بل هنني متعمنندة
ومقصننودة لجننل الحصننول علننى مزينند مننن المعلومننات.. ول يسننقط فنني هننذا الشننرك أل
المتهورون، النفعاليون، الذين يفكرون بعاطفتهم.. فعندما يلتقي أخ مع أخيه في أي ظرف من
هذه الظروف عليه أن يضبط نفسه وأن يتعامل بشكل طبيعي كأنه يجلننس مننع غريننب، وعلننى
المجاهد اعتماد الشارات في مخاطبة زميله وأن يعتمد علننى إشننارات النظننر والفكننار خاصننة
في مجالت العمليات والسألحة وأن يعتمد أسألوب الحوار الذاتي ، أو الحنوار منع السنماء .. أو
الحوار مع المجهول .. أي السألوب غير المباشر لنقل أفكاره لخيه لصياغة تفكيننره ، وتننوجيهه

إلى الفكار وعدم العتراف وعدم الحديث .. (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) .

التاسع والعشرون - أسلوب الماء البارد :
في برودة الشتاء القارصة، وخاصة في سأاعات الليل، يستعمل المحققننون المنناء البننارد كننأداة
تعذيب، إذ عندما يصر المناضال على النكار ول يدلي باعتراف يضعه المحقق تحت الماء البننارد
ًا.. يأمره بخلع ملبسه ويدخله تحت دوشا ماء بارد سأيال ًا ثابت ًا، صلب لفترة معينة وإذا وجده عنيد

ويتركه تحته لساعات.

ًا، يؤدي لحظننة إن اختلف درجة حرارة الجسم الطبيعية الكبير عن درجة حرارة الماء البارد جد
وضاع المناضال تحت الماء إلى سأننرعة فني دقنات القلنب، وصننعوبة فنني التنفننس، وتجمند فني
الطراف وارتجاف الجسد يستغل المحقق هذه الحالة لمساومة المناضال على العننتراف فننإذا
ثبت على موقفه، يبدأ المحقق بإحضار الماء المثلننج مننن الثلجننة وبقطننع الثلننج، فيصننبها علننى

الجسم لكي يزيد من حالة اللم، ويترك المناضال يجالد البرودة لساعات طويلة. 

ًا يوقظ المناضال في منتصف الليل، لزعاجه أكثر، وينقل من دفء الفراشا في الزنزانة، وأحيان
ويمارس معه أسألوب التعذيب بالماء البارد، لقسوة أثره في هذه الحالة.

ًا في مكننان مكشننوف فنني ليننالي الشننتاء الزمهريريننة فنني الننبرد ًا يتم ترك المجاهد عاري وأحيان
الصقيعي وتحننت إعصننار الرينناح اللهبننة كالسننياط، ممننا يننؤدي إلننى اضاننطرابات فنني المعنندة،
والصابة بالرشح والزكام ويسبب التقيؤ والسأهال والسعال الشديد وتجمنند الطننراف وتصننلب

الجسد.

إن شدة إيقاع وتأثير الماء البارد والريح الصقيعية على الجسد تكون في أقصاها لحظننة انهمننار
زخات الماء الولى أو لسع الرياح في البداية، ثم ما يلبث الجسد أن يعتاد إلى حد ما على هذه
الحال المؤلمة وقد تعرض عدد من المناضالين لهذه التجربة القاسأية ولكنهم خرجننوا منهننا دون
أن يعترفوا، لنها مجرد أسألوب عادي ضاننمن أسأنناليب التعننذيب، والننذي يسننتطيع الصننمود فنني
اللحظات الولى لن تؤثر في معنوياته هذه الطريقة من التعذيب، وبذلك يفشننل المحقننق مننرة

ثانية وينتصر المناضال الذي رفض العتراف. 

الثلثون - الحرمان من النوم والوقوف المستمر :
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ويعتبر هذا السألوب من السأاليب التي ترافق المجاهد، طوال فترة وجوده في أقبيننة التحقيننق
ُتعطى في فترات متقطعة للذين يقدمون اعترافات كاملة، ويدلون سأوى بعض التسهيلت التي 

بمعلومات.

 فالمجاهد من لحظة اعتقاله ودخوله أقبية التحقيق، وبدء التحقيق والتعذيب معه، يتننم تننوقيفه
ًا، وطالما هو واقف فهو يقظ30بأغلله ووجهه مقابل جدار.. ويبعد عن الجدار بمقدار   سأنتميتر

ول ينام.. وقد يستمر وقوفه ليام طويلة، والنوم مرتبط بهذا الوقننوف.. إن الوقننوف المسننتمر
ُيحبننس على القدمين.. يؤدي إلى إرهاق العصاب، وعدم تحمل القدمين ثقننل الجسننم.. حيننث 
الدم في القدمين نتيجة لعدم الحركة، وهذا يؤدي إلننى انتفنناخ القنندمين، وتورمهمننا.. بحيننث أن

الحذاء بعد أيام ل يعود يتسع لهما..! 

إن هذا الرهاق العصبي للمجاهد متعمد، وكلما طننال أمنند الوقننوف، زادت نسننبة الرهنناق وزاد
اللم بحيث إذا صمد المجاهد في اليام الولى رغم قساوة اللم.. فإنه يحتاج إلى شجاعة أكننبر
وصبر أعمق كلما زادت فترة الوقوف.. وكمننا يحتنناج النسننان للهننواء لكنني يعيننش فهننو كننذلك
يحتاج للنوم.. إن النوم ضارورة من ضاروريات الحياة لذلك تستخدم المخنابرات الصنهيونية فني
معركة التحقيق كل ما تستطيع من أسأاليب لجبار المجاهد على العتراف فيأتي الحرمان مننن
الجلوس والحرمان من النوم ليضغطا عليه بقسوة مطردة.. وضاغط السننهر والوقننوف يننؤثران
ًا على أعصاب المجاهد، ونفسيته.. انهما يؤثران على إرادته من الداخل، بينما ًا داخلي ًا سألبي تأثير
المحقق يواصل ضاغطه من الخارج، ليلتقي الضغط الداخلي والخارجي حننول هنندف واحنند، هننو
ًا علننى الصننمود والصننبر أمننام ضاننغوط كسر إرادة المجاهد، وتحطيمها فإذا كان المجاهنند قننادر
المحقق الخارجية، لنه أمام عدو واضاح صريح مكشوف فان قدرته تقل وهننو يننواجه ذاتننه مننن
الداخل.. إن النوم يواجهه كل لحظة، وهو يتمنى أن ينام ولكن كيف يمكن أن ينام وهو واقننف،
وخلياه العصبية أوشننكت علننى الننذبول، بحيننث أن قنندميه أصننبحتا تتخنندران، فننإذا نننام وهننو ل
ًا.. بينمننا تنهننال سأننياط الجننندي ًا التغلب على النوم سأيجد نفسه وقد سأننقط أرضانن يستطيع إرادي
الحارس، الذي يلحقه برشا الماء البننارد علننى مننؤخرة رقبتننه، لكنني يتننوزع المنناء علننى جميننع
ًا فكيف يمكننن أن يصننمد ًا، وأن يبقى يقظ حلقات العمود الفقري فالمطلوب منه أن يكون يقظ

المجاهد طوال فترة التعذيب وهو منهك ويقظ وواقف على قدميه..؟

إن الصنبر والتحمنل لمواجهنة أسأنلوب الحرمنان منن الننوم والوقنوف المسننتمر.. يحتناج إلنى
اسأتعداد نضالي وإيمان بالقضية.. فإذا انفصل الصبر والتحمل عن المضمون الجهادي يصننبحان

كلمات جوفاء.

إن اليمان بقضية.. يغرس في قلب المجاهد قوة روحية كننبيرة.. أكننبر مننن قننوة اللننم.. لننذلك
ينتصر الصبر على اللم.. ويغرس في قلبننه دوافننع قويننة، أقننوى مننن ضاننغط السننهر والوقننوف

وضاغط المحقق الكافر.. لذلك ينتصر التحمل على الرهاق.. ينتصر المجاهد على المحقق.

 يقول المجاهد "وديع" في لحظات الرهاق القاتل، والسهر المضننني، كننان اللننه يرحمنننا بسنننة
من النوم، قد ل تتجاوز دقائق، أو ثواني.. وعندما نستفيق.. نجد أن حيويتنننا وطاقاتنننا ردت لنننا،

ًا.. نستطيع بعده أن نواصل السهر لساعات وأيام.. ًا عميق وكأننا نمنا نوم

ًا ولم أذق النوم إل فترات قليلننة فقننط..45 ويقول المجاهد "جمعة" اسأتمر التحقيق معي   يوم
وطلبوا مني العتراف بإلقاء قنبلة، الحكم عليها مدى الحياة في حالة العتراف.. وعندما كنننت
أجد نفسي على حافة النهيار كنت أتذكر وجننه أطفننالي الصننغار.. فتصننيبني هننزة مننن الننداخل
ًا.. وكنت أتجلد بقوة صمود جديدة تنندفعني للصننبر والتحمننل أتركهم مدى الحياة.. أم أصبر أيام

ًا.. إن دافع عدم ترك الطفننال جعلننه يتحمننل  ًا..45حتى لو اسأتمر الوقوف والسهر شهور  يومنن
فكيف بدافع اليمان العميق بالله وبالقضية اعتقل الخ حسين، وبدأت المخابرات دورة تحقيننق
ًا كننالطود، ولننم يننتراجع عننن مننوقفه عنيفة معه من أجل انتزاع اعتراف منننه، ولكنننه كننان صننلب
الثابت.. اسأتخدم المحققون معه عدة أسأاليب من أجل تركيعننه أو دفعنه للهنتزاز والعنتراف..
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ولكنه لم يعترف، وكلما نننالوا منننه بالتعننذيب كلمننا زاد إصننراره، وثبنناته.. ورغنم تننأثره بعوامننل
ًا بالصننمود، وإرادتننه كننانت تننورق الضغط والتعننذيب الخارجيننة إل أن روحننه كننانت تشننرق دومنن

بالثبات..

 قرر المحققون أن يمارسأوا معه أسألوب السهر والحرمان من النوم، ومن الجلوس، وأن يبقى
ًا.. يحرسأه جندي وبدأوا في عد اليننام فنني مفكننرة خاصننة بننه إن للنننوم كحاجننة بيولوجيننة واقف
ًا على الجسد مع مرور الساعات، واليام والليالي يهاجمه، وهو مرهق، متعب، كلما كان سألطان
النوم يحاول أن يتغلب عليه لثوان.. كان الجندي يلكزه ليوقظه وليمنعه من النننوم فنني وضاننعية
الوقوف ل يستطيع النسان النوم طالما أعصابه مشدودة وأية سأنة من النوم إذا مننا سأننيطرت
على النسان وهو في وضاعية الوقوف يتأرجح، ويسقط على الرض.. حيث يستيقظ مباشننرة..
ويستمر الصراع على الجسد الواقف بين قوة النوم، وسأهر الجندي الرابننض لمنعننه مننن النننوم
ًا مننن النننوم وفنني اليننام ًا متواصلة بدون انقطاع ممنوعنن بقي الخ حسين، لفترة أحد عشر يوم
الخيرة.. سأيطر ل شعوره المرهق عليه وبدأ في الهذيان، ولم يعد يسيطر بشكل طبيعي على
نفسه وبينما كان الضابط المحقق يسجل في مفكرته اليوم الحادي عشر حضننر المنندير العننام
لقسننم التحقيننق واسأننتدعاه.. وعننندما جلننس الخ حسننين علننى الكرسأنني.. وارتخننت أعصننابه،
وتخلص من مضايقة الجندي سأقط رأسأه على الطاولة رغم إرادته.. صرخ عليه المندير وحناول
أن يوقظه، ويتحدث معه، وفي اللحظة التي كان يرفع رأسأه، كانت تخرج منننه كلمننات، وجمننل
غريبة غير مفهومة وكان رأسأه المثقل يسقط من جديد.. اسأننتدعى المنندير الضننابط المحقننق،
ًا.. ًا ذهل المدير وقال: أحد عشر يومنن ًا لم ينم هذا السأير..؟ أجاب أحد عشر يوم وسأأله كم يوم
ًا بإنزاله إلى الزنزانننة لكنني لقد جننتموه.. نحن ل نريده أن يجن نحن نريد معلومات.. وأمر فور

ينام أربعة أيام متواصلة.. ليعود لحالته الطبيعية، ويستمر التحقيق معه.. حتى يعترف.

ًا على تحمل الرق، والرهاق والنعاس الملح، ولم  رغم أن جانب وعي الخ حسين لم يعد قادر
ًا على مواجهة قهر الننوم الندافق ورغنم الضنغط المتواصنل علنى الرادة لكني تلينن، يعد قادر
وتستسننلم.. إل أن روحننه المشننبعة باليمننان والننوعي، والموقننف الرسأننالي كننان يرفنند إرادتننه
فيصلبها ويحولها إلى فولذ.. وأمام هذا الضغط المتواصل.. اهتز جننانب الننوعي وكنناد أن ينهننار،
فاسأتيقظ اللوعي، لكي يغطي جانب الفراغ الذي تركه الوعي في محيننط النفننس ممننا شننكل

حالة ما تشبه الهذيان.

 إن الرادة تدفع الوعي للمام.. كانت تدفعه.. عبر هدف ثننابت، وهننو النتصننار.. ولكننن الننوعي
ُيثبت أن النسان معجزة. كواجهة للمادة اهتز.. وترنح، وكاد أن يسقط، وبقيت الرادة لكي 

 لقد انتصرت إرادة النسان المسلح باليمان.. رغم اهتزاز جانب الوعي، في معركننة التحقيننق،
وتحصل على مكافئة إجبارية من أعدائه.. وقد وفرت اليام الربعة التي نام فيها الخ حسين له
ًا لعننودة جننانب الننوعي المحكننوم بقننوانين الجسنند إلننى طننبيعته، وواجننه التحقيننق مجننال ًجدينند
والوقوف، والحرمان مننن النننوم مننن جدينند ولكننن هننذه المننرة بإحسنناس جدينند، مشننبع بننروح

النتصار.

الواحد والثلثون - أسلوب الحرق السياسي التشويه :
إن دور القائنند أو الرمننز فنني التنظيننم دور أسأاسأنني فهننو المركننز الننذي تتمحننور حننوله البنيننة
التنظيمية، وهو الشخص الكثر معرفة بأسأرار التنظيم وأفراده كما أن له قيمننة معنويننة كننبيرة
حيث يشكل القدوة لعناصر التنظيم الذين ينظرون إليه على أسأاس أنه إنسان غيننر عننادي إنننه

البطل.

لذلك يهتم رجال المن الصهاينة بإلقاء القبض على القيادات التنظيمية، ويبذلون من أجل ذلننك
ًا وإذا حدث وأن تمكنت أجهزة المخابرات من اعتقال قائند تنظيمني فنإنهم يحناولون ًا كبير جهد
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الحصول منه على المعلومات بشتى السأاليب ولكن أخبث أسأاليب يعمدون إليهننا هنني محاولننة
ًا أو تشويه صورته، وإظهاره حرق القائد سأياسأي

بمظهر الضعيف الخائف الذي يقدم لهم المعلومات بسننهولة، وينشننرون حننوله الشنناعات مننن
ًا بننالغين إنهننم ًا وتقنندير أجل إضاننعاف معنويننات أفننراد التنظيننم الننذين كننانوا يكنننون لننه احترامنن
يستعملون هذا السألوب من أجل تحطيم الثقة التي تجمننع أفننراد التنظيننم، ومننن أجننل تشننويه
المعاني النبيلة والمبادئ التي تجسدها الرموز والقيادات الحركية في شخصيتها وسألوكها، ومن
أجل الحصول على معلومات أكثر عن التنظيم. يحنناول جهنناز التحقيننق إظهننار القائنند المعتقننل
بمظهننر النسننان الجبننان الضنعيف، أو بمظهننر النسنان الننناني الننذي تهمننه مصنلحته، ويرتننب
مسرحية يستخدم فيها أعلى أسأاليب الخداع وقد يحضر المحقق القائد المعتقننل وهننو فنني زي
مدني نظيف ويجلسه على مقعد مريح وحوله بعض ضاباط المخابرات وهم يتبننادلون الحنناديث
كأنهم في جلسة ودية ومننن فتحننة صننغيرة فنني الحننائط أو البنناب يحضننر المجاهنندين الخريننن
المنهكين من التعذيب ويجعلهم يشاهدون قائدهم وهننو فنني وضاننعية تبعننث علننى الشننك بعنندها
يتوجه المحقق في وجه المجاهد الذي يشعر أنه خدع: "ألم اقل لك. لقنند اعننترف بكننل شننيء.
لقد باعك وباع التنظيم وضاحك عليك لقد اعترف بكل شيء دون أن نمسه بأذى".. قنند يفننرض
المحقق على القائد السأير أن يظهر بزي عسكري وهننو يجننالس المحققيننن، وقنند يضننع أمننامه
صحون الفاكهة المختلفة وزجاجات العصير وفي كل مرة يتم بها عرض هذه المسرحية يسننتمر
العياء وتننزداد الضننغوط علننى المجاهنندين وقنند يعمنند المحقننق إلننى وضاننع القائنند فنني سأننيارة
عسكرية وهو يلبس الزي العسكري، وتنطلق به السننيارة فنني أزقننة المخيننم أو القريننة وحننول
منزله حتى يشاهده جميع من يعرفونه على هذه الحال من أجل تمرير خدعننة كننبيرة، وهنني إن

ًا للجماهير ليس أكثر من عميل في جهاز المخابرات. هذا القائد الذي كان رمز

ًا، وثقته بقضيته مهزوزة فإنه سأرعان ما يهتز تحت شدة التعذيب، ويتأثر إذا كان المجاهد ضاعيف
ًا بصورة القائد التي تهشمت في خياله وينهار ويعننترف تحننت مننبرر المظنناهر الننتي شنناهد كثير
ًا لهنذه اللعبنة فنإذا قائده فيها ولكن علنى القائنند الننذي يتعننرض لهننذه المحنننة أن يكنون منندرك
أجلسوه مننع المحققيننن وأمننامه أطبنناق الفاكهننة فنإن علينه أن يقلبهنا وأن يرفننض الحنوار منع
المحقق، وإذا وضاعوه في سأيارة عسكرية عليه أن يصرخ بأعلى صوته (اللننه اكننبر اللننه اكننبر..
يسقط الحتلل.. تحيا فلسطين) وعندها سأيضطر الجنود إلى ضاربه ومنعه من الصننراخ وهكننذا
تتحول محاولة الحرق والتشويه إلى عملية فضح وتسفيه لجهاز التحقيق وعلننى الجمنناهير أن ل
تهتز من سأقوط بعض الرموز أو ضاعفها سأواء كانت عملية سأقوطهم كاذبة ومجننرد تلفيننق مننن
المخابرات أو كانت صحيحة لن عظمة الفكرة والتضحية غير مرهونننة بننأفراد معينيننن وليسننت
عملية النضال مرهونة بشخص واحد إن القائد يستمد قوته وصدقه من إيمانه بقضيته، والقضية
ل تستمد قوتها وصنندقها مننن شخصننية أي قائنند أو أي رمننز (أفئننن مننات أو قتننل انقلبتننم علننى

أعقابكم..).

الثنان والثلثون - أسلوب التصغير والتحقير :
يحاول المحقق أن يحطم نفسية المجاهد، وأن يغرس الذلة في قلبه وأن يهننز قناعنناته بفكرتننه
لذلك يعمد إلى إهانته وتحقير أفكاره وإشعاره انه شيء بسيط ل قيمة لننه، وإن المبننادئ الننتي
يحملها ليسننت أكننثر مننن شننعارات غيننر صننحيحة وقصننص سأنناذجة ويحنناول المحقننق أن يهيننن
المعتقل بالبصق في الوجه بشكل مستمر، أو بحلق لحيته وشاربه، أو حلق جننزء منهمننا وإبقنناء
ًا الكلننب أو أن يمشنني علننى أربننع جزء بشكل مشوه ومضحك، وقد يطلب منه أن يمشي مقلد
وأن يردد عبارات مهينة مثل (أنا حمار.. أنا خائن.. أنا كلب.. إلى آخره..) ويقصد من وراء ذلننك
قتل معاني الصمود والبطولة في النفس والذي يقبل الخضوع مرة سأيخضع فنني كننل المننرات،
والذي يتجاوب مع المحقق في هذه المننور الصننغيرة سأننيتجاوب معننه فنني أمننور أكننبر وأخطننر
فعملية التحقيق عبارة عن جملة من التأثيرات واليحاءات النفسية وليست عملية تعذيب مادي
لمجرد اليلم الجسدي وقد يلجأ المحقق إلى تحقير وتصغير المعتقدات المقدسأة لدى المعتقل
ًا) ًا كبير فمثل ًيكثر المحقق من اسأتعمال عبارات ضاد الذات اللهية (تعالى الله عما يقولون علو
فيقول (الله في الدرج أغلقت عليه.. إنه سأننجين مثلننك) والرسأننول - حاشنناه - كنناذب والقننرآن
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ألفه محمد وكله كذب والحديث عننن بننني إسأننرائيل كقننوم مختننارين مفضننلين علننى العننالمين،
وإيراد بعض اليات الكريمة التي تتحدث عننن بننني إسأننرائيل وتفسننيرها بشننكل ملتننو لمصننلحة

اليهود. 

إن أسألوب التحقير والتصغير أسألوب صغير وحقير ول يؤثر في المجاهد الصادق وعلى المجاهد
ًا، وأن يمتنع عن التجاوب مع المحقق في إرضااء نزعته المشوهة إلننى أن يلجأ إلى الرفض دائم
تشويه النفس وكسر الكرامة لدى المعتقل ليس على المجاهد أن يصننبر فقننط وإنمننا عليننه أن

يتحدى السحاب، لن التحدي هو القاعدة السأاسأية لفشال هذا السألوب .

خاتمة

عبر مسيرة الجهاد الطويلة ؛ منذ التاريخ الغابر حتى يومنا هننذا، تقنندمت قوافننل الشننهداء بيننن
يدي الله.

ويحدثنا القرآن الكريم عن أولئك الذين صننبروا أمننام العننذاب والخننوف علننى إيمننانهم، وكننانت
إرادتهم أقوى من الضعف ولم يلينوا ولننم يستسننلموا فقنند عننذب أصننحاب الخنندود المننؤمنين،
ويئس الطغاة ولم ينالوا ما يريدون، من رد المؤمنين عن إيمانهم، وصعدت أرواح الشننهداء مننع
ترتيل القننرآن العظيننم: "ومننا نقمننوا منهننم إل أن يؤمنننوا بننالله العزيننز الحمينند الننذي لننه ملننك

السماوات والرض والله على كل شيء شهيد".

ووصل اليهود والطغاة إلى مرحلة العجز وهم يعذبون الرسأننل الكننرام مننن يحيننى وزكريننا إلننى
عيسى عليهم السلم، ولكن رسأالة النبياء نفذت إلى الننناس بنصننر اللننه، وذهننب الطغنناة إلننى

مصيرهم المحتوم وباءوا بغضب الله وعذاب جهنم.

وتعرض آل ياسأر وسأمية وعمار إلى عذاب أبي لهب، ونال الشهادة، ونال أبو لهننب لعنننة أبديننة
وصمه بها القرآن الكريم ولم تكن عاقبة الطاغية يزيند والحجناج سأنوى سأنخط النناس عليهنم،
وظل دم الحسين سأيد الشهداء كفيل ًبتثبيت المؤمنين الرسأاليين على المحنننة ودليل ًلهننم فنني

الشدائد.

 ولم يسننتطع النجليننز إخضنناع القسننام ول رفنناقه المجاهنندين، وكننانت شننهادتهم اكننبر انتصننار
لقضيتهم، وما زلنا نننروي ظمننأ الطريننق مننن نبننع عطننائهم الننذي ل ينفننذ، ولننم يسننتطع زبانيننة

موسأوليني أيام السأتعمار اليطالي لليبيا إن يكسبوا بتعذيب عمر المختار وقتله.
ولكن شهادة المختار كانت بداية النهاية للسأتعمار اليطالي.

وفي الجزائر كان الجنرال الفرنسي بيجار يحاول الحصول بشتى أسأاليب التعذيب من العربنني
المهيدي على معلومات عن الثورة والسأرار التنظيمية، ولكن روح المهيدي رفرفت في سأننماء
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الطمأنينة والرضاى وانتصر الجزائريننون بصننمود المهينندي ورفنناقه وكننانت شننهادة سأننيد قطننب
أعظم المؤلفات والدروس التي اسأتلهمها المجاهدون من بعده.

ًا ما زال يننتردد صننداه فنني قلننوب المجاهنندين وشننهادته وكان صمود عبد القادر أبو الفحم درسأ
ًا للمناضالين، وما زال الدم الزكي للشهداء البررة مصننباح الصننوري وخالنند الشننيخ خليننل، معلم
وزكريا الشوربجي ، وعماد عقل ، وعصام براهمة، وخالد شحادة ، وأنور عزيز، يقدم لنا عطنناء

أكبر مما اسأتطاع هؤلء الشهداء تقديمه لمتهم ووطنهم وهم أحياء.

ًا النجاة بحياتهم، وتوفير العننذاب واختيننار الحينناة السننهلة، لقد كان بإمكان أولئك الشهداء جميع
ولكنهم لو فعلوا ذلك لعاشوا حياة شننقية بائسننة ل يرضاننون فيهننا عننن أنفسننهم دقيقننة واحنندة،
ولكانوا خسروا دنياهم وآخرتهم، ولكانت شعوبهم من بعدهم خسرت الدرس الننتربوي العظيننم

ومنجزات شهادتهم التي كانت هي جوهر النتصارات وباعثها.

ًا بل أحياء عند ول تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات
ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن ل خوف عليهم ولهم
يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله ل يضيع

اجر المؤمنين

إن الصمود واليمان هما الشرط الذاتي الذي يحقق النتصار وفني التحقينق تندور معركننة بيننن
ًا هو الذي ينتصر. ًا قوي المحقق وبين المجاهد والذي يصمد فيها حتى النهاية، ويمتلك إيمان

وأن عملية التحقيق هي مسرحية معدة بدراسأة ومعرفة منن جنانب جهناز المخنابرات والمنن،
ًا لبعاد المسرحية، واسأتطاع أن يدرك أن كننل ألعيننب المحققيننن هنني فإذا كان المناضال مدرك
عملية تمثيلية، اسأتطاع أن يفلت من المحنة دون أن يحقق هدف المحقق وفننوت علينه فرصننة
بانتزاع المعلومات التي قد تفشل العمل الذي يناضال السأير من أجله، والتي قنند تننؤدي بنناخوة

آخرين له إلى محنة السجن والتعذيب.

ومعرفة المجاهند بأسأناليب التحقينق وبطبيعننة الجهناز المنني للعندو هنو الشنرط الموضانوعي
للتغلب على العدو في حالة الوقوع في السأر وتحت التعذيب.

لذلك على المجاهد أن يعمق معرفته بأسأاليب التحقيق وبطرق مواجهة المحقق.

وقنند قنندمنا فنني الصننفحات الماضاننية بعننض اليضنناحات المبسننطة لسأنناليب التحقيننق وطننرق
مواجهتها والتغلب عليها.

والله ولي التوفيق

الفهرسأت
الهداء
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قبل المقدمة
المقدمة

الباب الول: النمط الغريزي
 النمط الغريزي في السلوك النسانيأول ً:

خصائص النمط الغريزي :
أ - فقدان الدافع  ب - السننلوك الغريننزي  ج - حننب الننبروز  د - النتمنناء العفننوي  هننن - الجبننن

وعدم الثبات
ًا:  هشاشة البنية التنظيمية :ثاني

أ - التنظيننم العفننوي   ب - التنظيننم الهرمنني   ج - التنظيننم الحلقنني    د - التنظيننم الحلقننة
المفقودة

ًا:  الجهل بأسأاليب التحقيق .ثالث

الباب الثاني: الصراع بين الحق والباطل
التنظيم

لماذا التنظيم
التحقيق
العتقال

أشكال العتقال :
السأتدعاء /  مداهمة البيوت / أداء مهمة

القصة الخبارية
العتقال في نقاط العبور

الباب الثالث: معركة التحقيق
أسأاليب التحقيق :

ًا- ًا- التعننذيب الجسنندي    رابعنن ًا- أسألوب الكيس    ثالثنن أولً- أسألوب التحقيق الفتراضاي     ثاني
التشكيك 

ًنا- التبسيط     ًا- الشاهد    ثام ًا-الكيس والماء الخنق    سأابع ًا- إحضار الهل    سأادسأ خامس
ًا- معرفة كل شيء    الحادي عشر- التعذيب بالتيار الكهربائي ًا- التضخيم    عاشر تاسأع
الثاني عشر- غرف العاز    الثالث عشر - العدو والصديق    الرابع عشر - الكرسأي    

الخامس عشر - الموسأيقى الصاخبة    السادس عشر - تنقيط الماء على الرأس 
السابع عشر - الثلجة والفرن    الثامن عشر - التعامل    التاسأع عشر - الفراج    العشرون -
التجويننع والتعطيننش    الواحنند والعشننرون - إطلق النننار    الثنناني والعشننرون - جهنناز كشننف

الكذب    
الثالث والعشرون - تنوع السأاليب وتعدد المحققين    الرابع والعشرون - التهديد بالبعاد

الخامس والعشرون - اسأتغلل الجروح والمراض    السادس والعشرون - الزنزانة والكلب
السابع والعشرون - التنقل بين السجون    الثامن والعشرون - الشرك    التاسأع والعشننرون -

الماء البارد 
الثلثننون - الحرمننان مننن النننوم والوقننوف المسننتمر    الواحنند والثلثننون - أسأننلوب التحقيننر

والتصغير
الثنان والثلثون - الحرق السياسأي

الخاتمة
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من تم تنمزيل هذه المادة
منبر التوحيد والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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