
 
 

ي 
 

ي ـ  محاربةإقحام الشاباك ف ي المجتمع العرب 
 

 أسئلة وأجوبةالجريمة ف

 

 

 

ي العام 
 
ي يعمل بموجب قانون الشاباك الذي سنه الكنيست ف

. يحدد القانون 2002الشاباك هو تنظيم أمن 

مهمات الشاباك. ينص القانون عىل أن الشاباك مسؤول عن المحافظة عىل أمن الدولة، أنظمة وترتيبات الحكم 

ي وجه التهديدات اإلرهابية، التآمرية، التجسسية
 
والكشف عن أرسار الدولة. من هنا،  الديمقراطي ومؤسساته، ف

ي مجال اإلجرام والقضايا األمنية األخرى، وال هو مخول صالحية العمل 
 
ض أن يعمل الشاباك ف فليس من المفتر

ي هذه المجاالت. 
 
 ف

 

 

ض أن كال. إن طمس الحدود ما بي   أمن الدو  . اإلجرام هو قضية ُيفتر لة والقضايا المدنية الداخلية هو أمر خطت 

ي بأنه  ي المجتمع العرب 
 
طة، وليس "جهاز األمن العام" )الشاباك(، معالجتها. مجرد تصنيف اإلجرام ف تتوىل الشر

ي حد ذاته، إذ أن اإلجرام قد نما وتطور عىل خلفية اإلهمال المست
 
مر منذ مسألة أمنية هو أمر مرفوض ف

 متعدد المستويات يشمل الرفاه، التعليم والعمل، إىل جانب عمل 
ً
ات السني   واجتثاثه يتطلب عمال عشر

 بأن المشكلة هي 
ً
ا  خطت 

ً
ي فقط هو أمر مرفوض ويخلق وهما

طة. إن النظر إىل الوضع عت  المنظار األمن  الشر

 مشكلة أمنية وبأن المواطني   العرب هم مشكلة أمنية. 

 

 

 ،" ي قانون الشاباك إمكانية لتخويل الجهاز صالحية معالجة قضايا تندرج تحت تعريف "األمن القومي
 
ثمة ف

ي هي لجنة متفرعة عن لجنة وذلك بمصادقة خاصة من 
لمانية الفرعية لشؤون االستخبارات، والنر اللجنة الت 

ي الكنيست. لكن محكمة العدل العليا كانت قد قررت، قبل عام واحد، أن هذا الشؤون األمنية 
 
والخارجية ف

ة محدودة. وإذا ما اختارت الحكومة هذا  ة قصت  ي حال وجود تهديدات طارئة غت  متوقعة ولفتر
 
التخويل متاح ف

، ألن مداوالت هذه اللجنة الف
ً
رعية تجري بشّية المسار، فمن المحتمل أال يعلم الجمهور باألمر مطلقا

. و  ي
ترى جمعية حقوق المواطن إن وسيكون هذا اإلجراء ـ كما ترى جمعية حقوق المواطن ـ إجراء غت  قانوب 

ي محاربة الجريمة هي بواسطة تعديل قانون الشاباك أو سن قانون خاص، 
 
الطريقة الوحيدة إلقحام الشاباك ف

ي إطار مكافحة جائحة الكورونا، لكن كما حدث عند تخويل الشاباك صالحية مساعدة وزارة ال
 
قانونا صحة ف

.   ا قانونن يكون كهذا ل
ً
  الئقا

 

 

ة لألمن مُ 
ّ
نح الشباك وسائل وصالحيات قوية تنطوي عىل انتهاك خطت  لحقوق الفرد. وهي وسائل ُمعد

. يعمل الشا ي
ي يسىع إىل المس باألمن، قبل تنفيذه. الوقاب 

هذا العمل باك بشية لكشف أي نشاط غت  قانوب 

 لوجه، مع القيم األساس 
ً
ة، وجها  الرامي إىل إحباط النشاطات غت  القانونية هذه يصطدم بصورة مبارسر

ّ
ي
الوقاب 

. عىل سبيل المثال ـ يستخدم الشاباك االعتقاالت اإلدارية بك ي النظام الديمقراطي
 
 بأنها اعتقاالت ف

ً
ة، علما تر

 هل مسموح للشاباك العمل ضد عائالت اإلجرام ومساعدة الشرطة؟

 

   باإلمكان التعامل مع اإلجرام في الوسط العربي باعتباره مشكلة أمنية؟  هل 

 

 لحكومة إقحام الشاباك، إذاً، فكيف ستفعل ذلك؟ إذا قررت ا

 

 هل إقحام الشاباك في محاربة الجريمة هو فكرة جيدة؟ 

 



 
 

 من تقديم األشخاص المعنيي   إىل المحاكمات والكشف 
ً
ي الغالب عىل مواد رسية، بدال

 
أمامهم وقائية تستند ف

ي الدول الديمقراطية أوسع من متوفرة ضدهم. لذلك، عن األدلة ال
 
ي ف

ي مجال األمن الوقاب 
 
الصالحيات ف

اض  طة العادية، من جهة، بافتر م لمحاربة أعداء الدولة،صالحيات الشر
َ
ستخد

ُ
لكنها ـ من جهة أخرى ـ  أنها ست

ي فقط. 
ي المجال األمن 

 
 محدودة ومحصورة ف

ي أ
 
ي  نما من شك ف

 
، مما يجعل اإلغراء ف

ً
ي تحقيق أهداف مدنية أيضا

 
 ف
ً
هذه الوسائل يمكن أن تكون ناجعة جدا

ي كل الحاالت 
 
. وقد رأينا هذا إبان جائحة الكورونا حي   ضغطت الحكومة الستخدام الشاباك   استخدامها ف

ً
ا كبت 

وس ومواطني   آخرين.  ي رصد وتعقب أي اتصال بي   المصابي   بالفت 
 
 ف

، تستوجب وتحتم اتخاذ إجراءات  ي ي المجتمع العرب 
 
األزمات والتحديات الصعبة، مثل الجريمة المتفشية ف

ي النظام الديمقراطي حازمة، غت  أنه ُيحظر اللج
 
وء إىل مثل هذه اإلجراءات من خالل انتهاك القيم األساس ف

تب عن إقحام  ر العام المتر ودوس حقوق اإلنسان. لذلك، ليس من الالئق استخدام أية وسيلة ممكنة والض 

. إذا ما جرى إقحام الشا ي محاربة اإلجرام سيكون أكت  من الفائدة المرجوة منه، بكثت 
 
باك، فلماذا ال الشاباك ف

ي التقاء محاٍم، أو فر يتم استخدام االعتقاالت اإلدارية، أو 
 
حظر التجول الليىلي ـ فهذه كلها  ضسلب الحق ف

ي المجتمع يعتت  فعال يزعم أنه الة، لكن ليس كل إجراء فعّ انها  يزعمإجراءات 
 
 به ف

ً
 ومسموحا

ً
عيا رسر

 .  الديمقراطي

 

 

، وليس عىل المشتبه بارتكابهم  يعمل الشاباك تحت غطاء من الشية التامة وتشي صالحياته عىل جميع المواطني  

مخالفات قانونية فقط. وال تخضع ممارسات الشاباك وأعماله ألية رقابة خارجية وينفذ الكثت  من عملياته دون أمر 

يرها ب ي ودون واجب تت 
تقديم أدلة وقرائن أمام جهة مستقلة. كذلك، ليس هنالك أي جهاز يمكنه ممارسة الرقابة قضاب 

  .  الناجعة عىل أعمال الشاباك، ولو بأثر رجىعي

ي يعمل بها الشاباك، مقارنة 
ي القانون كي نفهم الطريقة المختلفة النر

ي صالحيات الشاباك المحددة ف 
ي أن نتمعن ف 

يكف 

طة، ومن ضمنها صالحية تتوفر ضدهم أية شبهة بارتكاب مخالفة ما.  لم استدعاء أشخاص إىل التحقيق حنر لو  بالشر

طة، عىل نحو قد ي ي تجري فيها تحقيقات الشر
 عن تلك النر

ً
ي ظروف مختلفة تماما

ي إىل ؤدوتجري تحقيقات الشاباك ف 

، حقوق األشخاص الخاضعي   للتحقيق. يتمتع الشاباك بصالحية الدخول إىل الحت   اانتهاك  ي
لخاص من دون أمر قضاب 

، من  ّ ي
ي جمع دبصالحية إجراء تفتيش خف 

ي الحت   الخاص، إال أن درة تاج نشاطه هو العمل ف 
ي السيارة وف 

، ف  ي
ون أمر قضاب 

ي الدولة ولديه القدرة 
المعلومات االستخباراتية. فلدى الشاباك بنك معلومات هائل يشمل جميع المعطيات عن مواطن 

ي مخزون هذا البنك يجري دون الحاجة إىل استصدار أمر عىل مراقبة، رصد وتع
قب جميع تحركات أي إنسان. والبحث ف 

طة  ي يحددها ويفرضها القانون عىل قدرة الشر
 للقيود النر

ً
ي أو دون توفر أية شبهة بتنفيذ مخالفة ما. هذا كله خالفا

قضاب 

 صالحيات عىل تنفيذ المراقبة والتعقب بواسطة تقنيات تحديد الموقع والمعطيا
ً
ت االتصاالتية. كما تلفر الشاباك أيضا

ي ذلك لغرض جمع المعلومات التصنت  إجراء
، بما ف  ي

الشّي عىل المحادثات الخاصة دون استصدار أمر قضاب 

 عىل بنوك معلومات 
ً
ي مخالفة تم ارتكابها فقط. كما يسيطر الشاباك أيضا

، وليس لغرض التحقيق ف 
ً
االستخبارية أيضا

 تتوفر لدى هيئات وأذرع سلطوية أخرى وهو يمتلك صالحية شاملة وج
ً
ارفة للحصول عىل أية معلومات هائلة جدا

 يريدها من هذه البنوك. 

 

 

ي 
قية، كي  يكمن الخطر ف 

ق، نحو الضفة الغربية والقدس الشر ي نظرة إىل الشر
ي أن نلفر

دي حقوق الفرد ويكف  التسبب بتر

ألكتر أساسية عندما يتم إخضاع منطقة ما إىل نشاط الشاباك. فالشاباك ال يعرف وال ندرك مدى المس بحقوق الفرد ا

، وهو  طة وأساليبها، وهو أقل حساسية للتميت   والفصل بي   مخالفي   للقانون ومواطني   عاديي   يقصد العمل بطرق الشر

 غير متوفرة لشرطة؟  لكنها ما هي الصالحيات المتوفرة للشاباك 

 

 حقوق الفرد جراء إقحام الشاباك في محاربة الجريمة؟حتمل على ما هو الخطر الم

 



 
 

ي المناطق الرمادية من القانون، دون أية رقابة حقيقية. وكتنظيم
 
 ف
ً
، ال ُيقاس عمل الشاباك سوى  يعمل أحيانا ي

أمن 

قد يعيد تنفيذ المهمات. ب مقارنةبالنتائج بينما ُينظر إىل الحريات الفردية ومجرى الحياة الطبيىعي باعتبارها هوامش، 

، حيث يتم رصد وتوثيق أي تحرك  ي كان يخضع فيها للمراقبة والتعقب الدائمي  
ي إىل األيام النر الشاباك المجتمع العرب 

ي فقدان قيم أساسية مثل الحرية، حرية الحركة والحرية الشخصية، إضافة إىل المس العميق وأي نشا
ط. هذا يعن 

 . ي
 بحقوق اإلجراء الجناب 

 

 

ي يتم فيها التعود عىل استخدام وسائل متطرفة يصبح من الصعب التخلص منها والتوقف عن استخ
ي اللحظة النر

 
دامها. ف

ي قضية استخدام الشاباك تقنيات تحديد الموقع خالل أزمة الكورونا: "إدخال 
 
وكما أشارت القاضية دفنا براك إيرز ف

ي يبدأ فيها stickinessوسائل استثنائية ووضعها قيد االستخدام يمتاز بدرجة عالية من "التدّبق" )
ي اللحظة النر

 
(". ف

ي مكا
 
فحة الجريمة، سيكون من الصعب إيقافه ولن يكون بإمكان أي شخص تحديد الشاباك العمل واستخدام وسائله ف

ة فسُيقال أن هذا ليس   من حياتنا، وإذا ما تقلصت بدرجة كبت 
ً
ي الجريمة تماما

نقطة النهاية. لن ينتهي اإلجرام ولن تختف 

اجع ووقف استخدامه ورة عدم االنسحاب والتر  . سوى برهان عىل ض 

 

 

ي الذي ال يمت   بي   األفراد. يجمع  ، فإن هذه األدوات التكنولوجية هي أدوات ووسائل للتعقب الجماهت 
ً
نا سابقا كما أرسر

، لكن من المسموح  له معالجة المعلومات الشاباك معلومات استخبارية بصورة شاملة وجارفة عن جميع المواطني  

ورات أهدافه األمنية فقط. إن تخويل الشاباك صالحية معالجة هذه المعلومات حول المواطني   دونما حاجة  لض 

 للمراقبة والتعقب يسيطر عليه 
ً
 خاضعا

ً
ي كله مجتمعا ي من شأنه جعل المجتمع العرب 

ورات األمن الوقاب  تقتضيها ض 

تر خصوصية وحساسية. إن الدمج ما بي   كميات المعلومات الهائلة المخزنة لدى الشاباك بالكامل وبأدق التفاصيل األك

، استخراج أية 
ً
ي مجال معالجة المعلومات يتيح للشاباك، بسهولة فائقة نسبيا

الشاباك وبي   القدرات المتقدمة ف 

ي يرتادها، معتقداته
فيه النر الدينية، ميوله الجنسية  معلومات حساسة عن أي مواطن، عالقاته االجتماعية، أماكن التر

ها  طة ال تستطيع استخدام وغت  . بسبب هذه الخشية بالتحديد، أقرت المحكمة العليا قبل عقد من الزمن أن الشر

ع معلومات استخباراتية عامة، وإنما لغرض استيضاح شبهة محددة وعينية فقط، المعلومات التكنولوجية من أجل جم

طة  . لكن ما ُحظر وذلك لمنع تحول الشر " الذي يجمع معلومات هائلة عن المواطني   عىل  إىل ما يشبه "األخ األكت 

طة القيام به، مسموح للشاباك وضمن صالحياته.    الشر

 

  وماذا عن إقحام الشاباك لفترة محدودة فقط؟ 

 

 اباك على مجال األدوات التكنولوجية وجمع المعلومات االستخبارية فقط؟ وماذا عن قصر إقحام الش

 


