 .2التعريف بالنفس والتوقيف
 .2.1الواجب امللقى على أفراد الشرطة للتعريف بأنفسهم
الرسمي أن يضع على
الشرطي الذي يرتدي اللباس
مبوجب مرسوم الشرطة ،على
ّ
ّ
2
الشرطي
ز ّيه شارة تراها العني وعليها اسمه واسم عائلته وما من استثناءات لهذا الواجب .أ ّما
ّ
الرسمي ،فعليه أن يع ّرف على نفسه أمام الشخص الذي يعتزم أن
الذي ال يرتدي اللباس
ّ
ميارس جتاهه الصالحية املخ َّول بها.
الرسمي أن يعرض شهادة تعيينه ،بناء على
الشرطي الذي يرتدي اللباس
ويجب على
ّ
ّ
طلب من الشخص الذي مُتا َر ُس الصالحية جِتاههُ  ،وكذلك إعطاء تفاصيل هُ و ّيته ورقمه
الرسمي أم لم يرتدِ  .وهناك
الشخصي بناء على طلب من ّأي شخص  -سواء ارتدى اللباس
ّ
ّ
الشرطي الذي يرتدي
إعفاء من واجب التعريف بالنفس (ما عدا واجب وضع الشارة عند
ّ
الرسمي) في الظروف التي قد يؤدّي فيها تنفيذ واجب التعريف بالنفس إلى منع
اللباس
ّ
3
املس بأمن
الشرطي أو بأمن شخص آخر  .ولكن في اللحظة
الشرطي من تنفيذ صالحياته ،أو ّ
ّ
ّ
الشرطي
التي تنقضي فيها الظروف التي منعته من أداء واجبه في التعريف على نفسه ،على
ّ
أن يعود ليلتزم بواجبه في التعريف على نفسه .عدم ارتداء الشارة وعدم االلتزام بواجب
التعريف على النفس ّ
يشكالن مخالفة تأديب ّية.4

 .2.2التوقيف -تعريفه ،ومتى يجوز ذلك؟
ّإن التوقيف هو وسيلة لتقييد ح ّر ّية الشخص في التن ّقل بح ّر ّية ،وذلك في حالة
5
االشتباه بارتكاب مخالفة ،أو ملنع ارتكابها ،وعندما تق َّيد احل ّر ّية مسب ًقا من حيث الوقت والغاية.

أ .التوقيف على الفور
شخصا ما قد ارتكب
الشرطي أسباب معقولة لالشتباه في ّأن
إذا كانت لدى
ً
ّ
مخالفة ،أو في أنّه على وشك ارتكاب مخالفة قد ّ
تشكل خط ًرا على سالمة شخص ما أو أمنه،
عندئذ أن يوقفه للتح ّقق من هُ و ّيته وعنوانه
أو على األمن العا ّم أو على أمن الدولة ،يجوز له
ٍ
للشرطي توقيف ّأي شخص ميكن أن
أو إلجراء التحقيق معه .6باإلضافة إلى ذلك ،يجوز
ّ
يقدّ م له معلومات حول مخالفة ما ،لكي يتح ّقق من هُ و ّيته وعنوانه ،ومن أجل التحقيق معه،
وكذلك الستدعائه إلى مركز الشرطة في موعد آخر.7
كذلك األمر إذا « َمنحت التشريعات صالحية التفتيش في مكان أو في أمتعة الشخص أو على
جسده ،أو صالحية الطلب من الشخص إبراز الوثائقّ ،
يحق لصاحب الصالحية ،أي الشرطي
(أو أي صاحب وظيفة مينحه القانون صالحية كهذه – كح ّراس األماكن العا ّمة مثال)،
توقيف الشخص أو وسيلة النقل للتمكني من التفتيش أو ّ
االطالع على الوثائق ،ومن ح ّقه
9
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كذلك أن يطلب من الشخص اإلفصاح عن اسمه وعنوانه» .8ومن ث َّم إذا حت ّققت صالحية
ينص عليها قانون آخر ومتنح
مستق ّلة إلجراء التفتيش أو لطلب إبراز الوثائق (أي صالحية ّ
بغض النظر عن شروط قانون اإلجراءات اجلنائ ّية)ّ ،
يحق للشرطة توقيف الشخص أو وسيلة
النقل وإن غابت واحدة من املق ّومات املنصوص عليها في قانون االعتقاالت.
أمثلة لصالحيات مستق ّلة لالعتقال:
القانوني  -املقيمون بصورة غير
 .1صالحية املطالَبة بالتعريف بالنفس والنقل للحجز
ّ
شرع ّية  :لقد منح املش ّرع الشرطة اإلسرائيلية صالحية مستق ّلة للمطالَبة بالتعريف بالنفس وتنفيذ
االعتقال خارج إطار قانون االعتقاالت ،ويتع ّلق األمر بصالحيتها للعمل في حاالت االشتباه باإلقامة
ينص عليه
غير الشرع ّية ملن هم من غير س ّكان إسرائيل وليس في حوزتهم تصريح لإلقامة كما ّ
ممن لديه سبب لالعتقاد
القانون .قانون الدخول إلى إسرائيل ،1952 ،يخ ّول
الشرطي «أن َيطلب ّ
ّ
َ
تصريحا لإلقامة مبوجب هذا القانون التعريف بنفسه وإبرا َز الوثائق
بأن إقامته في إسرائيل تتط ّلب
ّ
ً
9
ّ
ّ
املتعلقة بإقامته وكذلك إعطا َءه معلومات تتعلق بإقامته».
 .2صالحية املطالبة بالتعريف بالنفس ،التوقيف والتفتيش ألسباب أمن ّيةَ :من ََح املش ِّر ُع
الشرط َة اإلسرائيل ّية صالحية إضاف ّية للتوقيف خارج إطار قانون االعتقاالت ،ويتع ّلق األمر
بصالحيتها للتوقيف والتفتيش من أجل احلفاظ على األمن العامّ .ويقتصر هذا التخويل على
الشرطي،
حاالت مع ّينة ُحدّ دت في القانون .قانون «صالحيات من أجل حماية األمن العامّ» يخ ّول
ّ
ّ
األمني ذا الصالحية ،بالقيام بتفتيش املوانئ واملطارات ومداخل
اجلندي ذا الصالحية ،أو احلارس
أو
ّ
ّ
محطات السفر وعند الدخول إلى وسيلة نقل عا ّمة ونقاط التفتيش الواقعة بني املناطق في دولة
10
إسرائيل ومناطق الضفة الغربية وغ ّزة  ،وذلك دون احلاجة إلى ّ
قاض.
مذكرة تفتيش من قبل ٍ
ومن ضمن هذه الصالحيات يسمح بالطلب من شخص أن يدلي باسمه وعنوانه وأن يبرز
بطاقة هُ و ّيته أو أ ّية وثيقة رسم ّية تثبت هُ و ّيته ومن الواجب أن تكون بحوزته 11.وإذا رفض الشخص
االنصياع لهذا األمر ،فمن املمكن منع دخوله إلى املكان أو ح ّتى إبعاده عنه .ويخ ّول القانون كذلك
سالحا بصورة غير قانون ّية،
اجلنود بتوقيف ّأي شخص إذا كان ُيشتبه في أنّه كان يحمل معه
ً
أو أنّه على وشك ارتكاب مخالفة ميكن أن تع ّرض للخطر أ ْم َن شخص ما ،أو األمن العا ّم أو أمن الدولة،
شرطي ،في حني ّأن ح ّراس األمن ليس لديهم الصالحية بتوقيف شخص إلى
وذلك إلى حني وصول
ّ
ّ
ّ
سالحا بطريقة
شرطي إال عندما يكون هناك شك معقول ّأن ذاك الشخص يحمل معه
حني وصول
ً
ّ
غير قانون ّية.

مرشد قانوني في مواضيع االحتكاك مع الشرطة
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مقر الشرطة
ب .التوقيف في ّ

ال ّ
للشرطي الطلب من شخص مرافقته إلى مركز الشرطة ،إ ّال حني يتحقق الشرطان
يحق
ّ
التاليان م ًعا:
 .1هناك أسباب معقولة لالشتباه بأنّه ارتكب مخالفة أو أنّه على وشك ارتكاب مخالفة.
 .2التشخيص في املكان لم يكن كاف ًيا ،أو لم تكن هنالك إمكان ّية للتحقيق معه في املكان.

12

كذلك ّ
للشرطي الطلب من ّأي شخص باستطاعته تقدمي معلومات حول مخالفة ما،
يحق
ّ
كاف ،أو إذا كان هناك
أن يرافقه إلى مركز الشرطة إذا كان التشخيص في املكان غير
ٍ
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ّ
شك ّأن الشخص لن ميتثل للتحقيق معه في املوعد احملدّ د لذلك.

 .2.3القواعد ّ
املت َبعة عند التوقيف:
الشرطي في التعريف بنفسه وشرح أسباب التوقيف
واجب
ّ

على َمن يقوم بتوقيف شخص ما أن يع ّرف بنفسه أمام املشت َبه فيه ،وذلك بذكر
الرسمي ،وما إذا كان شرط ًّيا أو ّ
موظ ًفا حكوم ًّيا ،وعليه أن يخبره على الفور
اسمه ولقبه
ّ
بأنّه يقوم بتوقيفه وأن يشرح له أسباب التوقيف في أسرع وقت ممكن وأثناء عمل ّية تنفيذ
الشرطي من واجب التعريف بنفسه إذا كان من الواضح في حيث ّيات األمر
التوقيفُ .14يعفى
ّ
الشرطي كانت معروفة ،أو إذا تبينّ ّأن التعريف بالنفس سيحبط عمل ّية االعتقال،
ّأن هُ و ّية
ّ
الشرطي للخطر أو إلى إخفاء األد ّلة .ولكن في اللحظة
أو ّأن ذلك كان من شأنه أن يع ّرض
ّ
الشرطي العودة وااللتزام بواجبه في
التي تنقضي فيها الظروف التي حالت دون ذلك ،على
ّ
15
التعريف بنفسه.

 .2.4مدّ ة التوقيف  -إلى متى؟
ال ميكن توقيف شخص ما أو وسيلة سفر لفترة تتجاوز الفترة الزمن ّية املعقولة
املطلوبة ،في ّ
ظل الظروف املعطاة ،من أجل تنفيذ اإلجراءات الذي ُمنحت من أجلها صالحية
التوقيف 16.وعلى أ ّية حال ،ال يجوز توقيف شخص أو وسيلة سفر لفترة زمن ّية تتعدّ ى الثالث
ساعات .أ ّما في حالة التوقيف التي تتع ّلق بعدد مرتفع من املتو ّرطني ،فيجوز للضابط املسؤول
17
إضافي ال يتعدّ ى ثالث ساعات أخرى ،وألسباب يجب تدوينها.
متديد الفترة لوقت
ّ
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