 .7تفتيش وسائل النقل
قانونية
 .7.1مبادئ تفتيش وسائل النقل لالشتباه بانتهاكات
ّ
أساس معقول لالشتباه ّأن شخصا ما قد ارتكب مخالفة
شرطي
إذا توافر لدى
ٌ
ّ
ثمة ضرورة للتفتيش
تستدعي االعتقال (كما هو مذكور في البند  3أعاله) واعتقد أنّه ّ
في وسيلة النقل للعثور على من ّفذ املخالفة أو ضح ّية املخالفة أو للعثور على دليل ذي عالقة
105
باملخالفة ،فله الصالحية في إيقاف وسيلة النقل والقيام بتفتيشها.
كذلك ّ
للشرطي احتجاز وسيلة نقل بغية تفتيشها:
يحق
ّ
ثمة مخالفة أمن ّية على وشك احلدوث.
داع للقلق أنّه ّ
 .1حني يكون هناك ٍ
ثمة مخالفة تستدعي االعتقال على وشك احلدوث.
 .2حني يكون هناك احتمال كبير أنّه ّ
106

107

الشرطي الذي ين ّفذ إيقاف وسيلة النقل أن يع ّرف بنفسه حسب تعليمات مرسوم الشرطة
على
ّ

108

الشرطي غير ملزَم بالتعريف بنفسه إذا كان يلبس الشارة ،وما عليه
(انظروا أعاله .ومعنى هذا ّأن
ّ
إ ّال توضيح سبب التوقيف).
ثمة قانون آخر يجيز للشرطة تفتيش وسائل النقل هو مرسوم املخدّ رات ،الذي يسمح
ّ
ّ
مذكرة تفتيش إذا كانت هنالك حاجة للتفتيش من أجل
بتفتيش وسائل النقل دون
تطبيق بنود املرسوم التي يحظر زراعة املخدّ رات اخلطيرة أو تصنيعها أو حيازتها أو استخدامها
109
من دون ترخيص.

العامة
 .7.2تفتيش وسائل النقل عند مداخل األماكن
ّ
ّ
ّ
اجلندي املك َّلف أو احلارس املك َّلف القيام بتنفيذ تفتيش في احلاالت التالية:
للشرطي أو
يحق
ّ
 .1حلماية األمن العا ّم من األنشطة التخريب ّية املعادية ومن العنف -110ميكن تنفيذ التفتيش في
وسيلة النقل ،في احلموالت والبضائع األخرى عند الدخول إلى ميناء ،أو بناء يحيطه سياج ،أو
مخصص لنقل اجلنود أو نقاط
موقف لوسائل النقل العموم ّية ،أو موقف لنقل اجلنود ،أو مكان َّ
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التفتيش وفي املناطق املجاورة لهذه األماكن.
سالحا بصورة غير مشروعة أو على
 .2عندما يكون هناك اشتباه معقول ّأن الشخص يحمل
ً
شرعي ،أو ّأن في وسيلة النقل أسلح ًة محمول ًة بصورة غير
نحو غير
وشك استخدام السالح على ٍ
ّ
112
مشروعة.
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 .7.3تفتيش «الشاباك»

ّ
ّ
احملطات احلدود ّية
يحق ألفراد جهاز األمن العامّ« ،الشاباك» ،إجراء تفتيش على
إلسرائيل (مبا في ذلك نقاط العبور بني إسرائيل والضفة الغربية وغزة) على جسم الشخص
وأمتعته ،وحمولته ،بوسائل النقل أو البضائع األخرى التي في حوزته وذلك لغرض القيام
بوظائف الشاباك 113.يجري تفتيش كهذا بحضور الشخص ،إ ّال إذا لم يكن حاض ًرا وهنالك
ُ
ّ
حيوي من أجل القيام
ضبطهُ هو أمر
غرض
بأن األمتعة حتتوي على
أسباب معقولة لالعتقاد ّ
ٍ
مبها ّم الشاباك .114من ّ
وفحصها
وضع اليد على أغراض عُ ثِ ر عليها أثناء التفتيش،
حق الشاباك
ُ
ُ
115
ُ
ونسخها واحتجازُها للفترة الكافية لهذه الغايات.

 .7.4استخدام الكالب أثناء التفتيش
الفحص باستخدام الكالب يجري بصورة منتظمة في نقاط املعابر بني غ ّزة وإسرائيل وفي
معبر «ريحان» بني إسرائيل والض ّفة ،حيث يجري نقل البضائع .في حالة وجود إنذار محدّ د حول
احتمال القيام بعمل غير قانوني ،تُستخدَم الكالب في ّ
كل املعابر.
َوف ًقا إلجراءات استخدام الشرطة للكالب ،ال يجري توجيه الكلب إ ّال حول وسيلة النقل ،وذلك حني
يكون ّ
شم رائحة شديدة تشدّ ه إلى
ركابها خارجها .ال ُيدخل الكلب إلى داخل وسيلة النقل ،إ ّال إذا ّ
داخل املركبة .عندما تكون هناك شكوك محدّ دة ضدّ عمل ّية تفجير ّية ،جتري قيادة الكلب إلى جانب
116
املسافرين الذين يو َقفون خارج السيارة.

 .7.5تفكيك السيارة أثناء التفتيش
َوف ًقا إلجراءات تفكيك أقسام من املراكب من قبل الشرطة ،ال مُتنَح الصالحية
مليكانيكي جرى تأهيله لهذا الهدف ،وال يكون هذا إ ّال حني تكون هناك
في هذا املوضوع إ ّال
ّ
معلومات محدّ دة لالشتباه في ارتكاب مخالفات أمن ّية .في نقاط العبور بني إسرائيل والض ّفة
117
يجري وضع ميكانيك ّيني مهن ّيني ويجري استدعاؤهم في حاالت ّ
الشك احملدّ دة.
ّ
كل َمن أُ ْجرِ يَ في س ّيارته تفكيك تس َّب َب في ضرر ولم ُيعثر فيها على ّأي شيء مطلوب ،من
املفروض أن ُي َ
عطى مستندً ا يشرح له إمكان ّية تقدمي طلب للتعويض يجري مبوجب قانون ضريبة
األمالك وصندوق التعويضات والقواعد املنصوص عليها في القانون .ملعاينة مستند كهذا ،انظروا
إلى موقع اجلمع ّية على اإلنترنت.
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