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يعد مكتب التحقيقات الفيدرالية أضخم وكالة حكومية يف الوالايت املتحدة، ويراه بعضهم الوكالة 
األكرب لتطبيق القانون يف العامل. كانت هذه الوكالة -خالل أترخيها الذي انهز 100 سنة- يف صميم 
العديد من احلاالت املشينة بعضها انجحة، وبعضها مثرية للجدل، أما يف عصر اإلرهاب احلايل فقد كان 

مكتب التحقيقات الفيدرالية معقداً وقوايً كما مل يكن يف السابق.
الفيدرالية؟ وكيف بدأ؟ وكيف ميكن أن  التحقيقات  املقال سنتعرف عما يفعله مكتب  يف هذا 
تصبح وكياًل له؟ وسوف نلقي نظرة على بعض األدوات والتقنيات اليت يستخدمها املكتب، وسنتكلم على 

)جي إدغار هوفر( الرجل الذي قام بتطوير املكتب إىل وكالة ضخمة حلل اجلرائم.
اخلاصة  ومهمته  األمريكية،  العدل  لوزارة  التحقيقية  الذراع  هو  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  إن 
الشبكة  عرب  واجلرائم  املنظمة،  واجلرمية  والفساد،  اإلرهاب،  وقف  على  حالياً  ويركز  متجددة ابستمرار، 
العنكبوتية، وانتهاكات احلقوق املدنية، والتحقيق يف اجلرائم اخلطرية، مثل: السرقات الكربى، أو جرائم 
يف  تقع  اليت  اجلرائم  وتشمل  احلاجة،  عند  األخرى  القانون  تطبيق  أجهزة  املكتب  هذا  ويساعد  القتل، 
املمتلكات  قواني  وانتهاك  الدولة،  حدود  تعرب  اليت  اإلجرامية  األعمال  التحديد  وجه  على  اختصاصه 

االحتادية اخلاضعة للفدرالية، وغريمها من االنتهاكات للقواني الفيدرالية.
تتمثل املهمة الرمسية ملكتب التحقيقات الفيدرايل -حبسب موقعه يف اإلنرتنت- يف دعم القانون من 
خالل التحقيق يف انتهاكات القانون اجلنائي الفيدرايل؛ حلماية الوالايت املتحدة من االستخبارات األجنبية 
واألنشطة اإلرهابية، وتوفري القيادة واملساعدة يف جمال تطبيق القانون لألجهزة الفيدرالية والرمسية واحمللية 
الوالايت  لدستور  وخملصة  اجلمهور  الحتياجات  تستجيب  بطريقة  املسؤوليات  هبذه  وااللتزام  والدولية، 

املتحدة يف الوقت نفسه.
وإلزالة بعض التكهنات حول مكتب التحقيقات الفيدرايل، هنالك بعض األشياء اليت ال يقوم هبا 

تتمثل ابآليت:
• هو ليس قوة من الشرطة الوطنية، وإن أجهزة تطبيق القانون احمللية والرمسية ليست اتبعة ملكتب 	

* كاتب مستقل من مدينة بوفالو، يف والية نيويورك.
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التحقيقات الفيدرالية، بل إن لديه اختصاصات متعددة ألنواع خمتلفة من اجلرائم.
• إذا كانت اجلرمية تنطوي جزئياً ضمن اختصاص 	 القضااي من األجهزة احمللية، لكن  يتسلم  ال 

املكتب  فسيقوم  مشاركته  لتتطلب  الكفاية  فيه  مبا  إذا كانت خطرية  أو  الفيدرايل،  التحقيقات  مكتب 
بتشكيل فريق عمل ومن خالله سوف يعمل الوكالء بنحٍو وثيق مع الشرطة احمللية.

• ال يالحق احلاالت، فهو يقدم معلومات استقصائية وحتقيقة إىل حماميي الوالايت املتحدة الذين 	
يستخدمون تلك املعلومات إلصدار القرار فيما إذا سيتم حماكمتهم أو ال.

 ميكن للوكالء يف مكتب التحقيقات الفيدرالية محل األسلحة النارية، ويكون استخدامهم لتلك 
األسلحة مقيداً ابلقواعد نفسها اليت تقيد مجيع مكاتب تطبيق القانون األخرى يف الوالايت املتحدة، مع 
إمكان استخدام القوة القاتلة حي الضرورة ملنع حدوث وفيات أو إصاابت ألحد الوكالء يف املكتب 
أو غريهم، وال ميكن للوكالء املشتبه هبم استخدام وسائل إلكرتونية لالستماع من خالهلا على احملاداثت 
اهلاتفية دون تلّقي أمر من احملكمة، وللحصول على أمر من احملكمة جيب عليهم أن يثبتوا السبب احملتمل 
املباشر سيساعدهم على احلصول على  وهو أن املشتبه به متورط يف نشاط غري قانوين، وأن االتصال 
معلومات حامسة؛ فحينها جيب على القاضي الفيدرايل املوافقة على التنصت على اهلاتف، ويعدُّ التنصت 

من دون أمر قضائي جرمية.

ماذا يعين هذا االختصار )FBI(؟
يف حني أن »FBI« هو من الناحية الفنية اختصار ملكتب التحقيقات الفيدرالية، لكنه أيضاً حيمل الشعار 

.)I( والنزاهة )B( والشجاعة )F( االيت: اإلخالص

إن مكتب التحقيقات الفيدرايل جزء من وزارة العدل األمريكية اليت يرأسها النائب العام األمريكي، 
)القسمان  الفيدرالية  القواني  لتطبيق  حتقيق  إلنشاء وكالء  العام  النائب  سلطة  املكتب حتت  بقي  وقد 
533 و534، الباب 28 من قانون الوالايت املتحدة(؛ ومع ذلك، فإن النائب العام ال ميارس سلطة 
مباشرة على مكتب التحقيقات الفيدرايل نفسه، وهذه هي مهمة املفتش العام، إذ قبل عام 2002 كان 
إبمكان املفتش العام التحقيق يف مكتب التحقيقات الفيدرالية، ولكن فقط إبذن من النائب العام، ويف 
أعقاب العديد من الفضائح اليت حدثت عام 2001، مبا يف ذلك الكشف عن وكيل مكتب التحقيقات 
الفيدرالية روبريت هنسي -الذي كان يبيع أسرار الوالايت املتحدة إىل السوفيت ملدة 15 عامًا- أعطى 

الكونغرس للمفتش العام مزيداً من سلطة الرقابة.
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ُ رئيس الوالايت املتحدة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية ملدة 10 سنوات، واملدير احلايل للمكتب  يُعينِّ
هو روبريت أس ميلر، وهناك العديد من املديرين املمثلي حتت أمرته، ويرتأس مدير املساعد التنفيذي 11 شعبة 
اتبعة للمكتب، وتتزامن هذه االنقسامات عموماً مع نوع اجلرائم اليت حيقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالية، 

على سبيل املثال: هناك شعبة مكافحة اإلرهاب، وقسم التحقيقات اجلنائية، وقسم تكنولوجيا املعلومات.
ويقع املقر الرئيس ملكتب التحقيقات الفيدرايل يف مبىن )جي إدغار هوفر( يف واشنطن العاصمة، 
الذي افتتح يف عام 1974، وأيوي البناء -الذي يشبه نوعاً ما املستودع أو املخزن اهلائل- املدير ومعظم 
رؤساء األقسام وخمترب اجلرمية ملكتب التحقيقات الفيدرالية الشهري عاملياً -مت إيقاف اجلوالت ملبىن مكتب 
ربيع  يف  اجلوالت  استئناف  املقرر  من  ولكن  الرتميمات،  أعمال  بسبب  حالياً؛  الفيدرايل  التحقيقات 
2007-، وتقع املكاتب امليدانية التابعة للمكتب يف معظم املدن الكربى، إذ هنالك ما جمموعه 56 
مكتباً، ويوجد وكيل خاص مسؤول عن رائسة كل مكتب ميداين، ويرأس مساعد املدير مكاتب ميدانية 
كبرية وبنحٍو استثنائي يف نيويورك ولوس أجنلوس، فضاًل عن وجود حوايل 400 وكالة مقيمة يف املدن 

الصغرية أو املناطق األخرى اليت يتطلب فيها وجود مكتب التحقيقات الفيدرالية.
قام مكتب التحقيقات الفيدرالية يف 31 آذار عام 2006 بتوظيف أكثر من 30 ألف شخص، 
مشل منهم 12515 وكياًل، و17485 من موظفي الدعم، وفنيي املختربات واإلداريي، وكان يعد املكتب 

يف املاضي مكاانً غري مالئم للنساء واألقليات.
ويف عام 1972 مل يكن يف مكتب التحقيقات الفيدرالية أي امرأة تعمل كوكيل، وكانت هنالك 
تعمل يف مكتب  النساء  من  موظفة  ألف  أكثر من 13  فهنالك  اليوم،  أما  األقليات،  من  قليلة  نسبة 

التحقيقات الفيدرالية، فضاًل عن 7691 من األقليات، وأكثر من 1000 شخص من ذوي اإلعاقة.
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املدير 
انئب املدير

املكاتب امليدانية
الوكالت املقيمة

مكاتب االتصال األجنبية

 مساعد املدير 
التنفيذي 

للتحقيقات اجلنائية 

مساعد املدير التنفيذي 
ملكافحة اإلرهاب/مكافحة 

التجسس

 ُشعبة اجلرمية 
اإللكرتونية

ُشعبة التحقيق 
اجلنائي

ُشعبة مكافحة 
اإلرهاب

ُشعبة مكافحة 
التجسس

 ُشعبة 
التدريب

ُشعبة 
املختربات

  ُشعبة اخلدمات 
اإلدارية

 ُشعبة 
التمويل

 مساعد املدير 
التنفيذي خلدمات 

تطبيق القانون 

مساعد املدير 
التنفيذي لإلدارة 

 ُشعبة خدمات 
العدالة اجلنائية

ُشعبة مصادر 
املعلومات

 ُشعبة األمن

*الشكل: تنظيم مكتب التحقيقات الفيدرايل.
الفيدرالية  امليزانية  من  وأييت  العدل،  وزارة  من  جزء  هو  الفيدرالية  التحقيقات  مكتب  متويل  إن 

اإلمجالية، ففي عام 2003 بلغت امليزانية اإلمجالية للمكتب 4298 بليون دوالر.
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أتريخ مكتب التحقيقات الفيدرالية:
  كانت لوزارة العدل دائماً سلطة التحقيق يف اجلرائم الفيدرالية، ولكنها مل تكن متتلك الوسائل 
الالزمة للقيام بذلك على الدوام، ففي أحقاب القرن التاسع عشر كثرياً ما استأجرت الوكاالت احلكومية 
مبيعات  أغضبت   1908 عام  ويف  اجلرائم،  حلل   )Pinkertons( شركة  مثل  خاصة  حترٍّ  شركات 
األراضي غري القانونية يف الوالايت املتحدة الغربية الرئيس روزفلت الذي أعطى بعد ذلك النائب العام 
تشارلز جي بوانبرت سلطة إنشاء مكتب صغري للتحرايت؛ من أجل التحقيق يف هذه اجلرائم، وحبلول عام 

1909 حصلوا على اسم رمسي وهو )مكتب التحقيقات(.
يف ابدئ األمر كان هنالك عدد ضئيل جداً من اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص املكتب، ويعد 
الذين  واجملرمي  االحتكار  منع  الوطنية، وجرائم  املصارف  والغش يف  األراضي،  االحتيال على  كل من 
يعربون حدود الدولة من ضمن اختصاص املكتب. وخالل العقد الذي تاله وسعت قواني جديدة نطاق 
احلكومة الفيدرالية للتحقيق يف اجلرائم الوطنية، وللتحقيق يف ارتفاع أعداد الوكالء أيضاً. وخالل احلرب 
الذين  لألشخاص  احلدود  ووضع  والتخريب،  التجسس  أعمال  وقف  على  الوكالء  ركز  األوىل،  العاملية 
القرن املاضي 1920، كان هنالك أكثر من 300 وكيل  يبطلون مسودة املشروع، وحبلول عشرينيات 

و300 من موظفي الدعم الذين يقومون بتشغيل عدد متزايد من املكاتب امليدانية.
      لقد عاىن مكتب التحقيقات حىت أوائل العشرينيات من القرن العشرين  من وكالء غري 
حمرتفي، ومتدربي تدريباً ضعيفاً، وغري مؤهلي يف وظائفهم؛ إذ كان للسياسة أتثري قوي، فباإلمكان القيام 
برشوة الوكالء بسهولة للتغاضي على اجلرائم، وقد مجع الوکالء يف بعض األحيان معلومات إجرامية لتشويه 
مسعة اخلصوم السياسيي، وكل  هذا بدأ يتغرّي يف عام 1924 حينما رفع النائب العام )هارالن فيسكي 
ستون( مساعد املدير )جي إدغار هوفر( البالغ من العمر 29 عاماً إىل منصب مكتب املدير؛ وعليه بدأ 
هوفر على الفور مبراجعة اإلجراءات وسجالت الوكالء، إذ كان يستعرض شخصياً ملف كل وكيل، وكان 
مندهشاً بعدد الوكالء الذي كانوا على الطاقم؛ بسبب العالقات أو التأييد السياسي، وقام بفصل أكثر من 
100 وكيل منهم يف غضون بضعة أشهر. وبعد ذلك رفع هوفر معايري توظيف الوكالء اجلدد، إذ تتطلب 
املعايري أن يكون الوكيل اجلديد متعلماً تعليماً جامعياً ولديه خربة يف تطبيق القانون، ووضع قواعد وأنظمة 
لسلوك الوكالء وإجراءات التحقيق، مبا يكفل أن يكون نشاط املكتب موحداً يف مجيع أحناء البالد، وكما 

قال هوفر: “علينا مجيعاً أن هنتم هبدف واحد فقط وهو القضاء على اجلرمية”.
وكان هوفر أيضاً مسؤواًل عن العديد من اإلصالحات يف جمال التحقيق اجلنائي؛ فقد أنشأ خمترباً 
للجرمية اتبعاً ملكتب التحقيقات الفيدرايل يف عام 1932، وفتح أكادميية للتدريب يف عام 1935، وهو 
العام نفسه الذي أصبح فيه املكتب )املكتب الفيدرايل للتحقيق(، فقامت هذه األكادميية بتدريب وكالء 
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ملكتب التحقيقات الفيدرالية، فضاًل عن العديد من ضباط الشرطة احمللية والرمسية، وكان هنالك ابتكاٌر 
آخر هلوفر وهو قائمة املطلوبي العشرة، إذ أنشأ هذا االبتكار يف عام 1950، وهو يوفر الصور واملعلومات 
عن اهلاربي العشرة -من دون ترتيب معي أو دقيق- الذين يرغب مكتب التحقيقات الفيدرالية إبلقاء 
القبض عليهم، ويتم نشر هذه القائمة يف األماكن العامة مثل مكاتب الربيد، وابتداًء من عام 2002، 
مت إدراج 458 شخصاً يف القائمة، ومت إلقاء القبض على 429 شخصاً منهم، واليوم أصبحت قائمة 

املطلوبي العشرة متاحة على اإلنرتنت.
خالل احلرب العاملية الثانية واحلرب الباردة، واصل مكتب التحقيقات الفيدرايل تويل مهام جديدة 
حتت إشراف هوفر، وقد أجرى املكتب حتقيقاً مع اجلواسيس األملان والياابنيي خالل احلرب واستأصل 
الشيوعيي يف السنوات اليت تلت احلرب. وقد تغريت أولوايت مكتب التحقيقات الفيدرالية مرة أخرى 
يف أعقاب هجمات 11 أيلول، أما اآلن فتعد مهمة مكافحة اإلرهاب األولوية القصوى للمكتب، فهو 
يطارد اإلرهابيي املعروفي، ويتعاون مع وكاالت أخرى مثل وكالة املخابرات املركزية )CIA(، وأجهزة 
استخبارات وتطبيق القانون من بلدان أخرى جلمع املعلومات. وعلى عكس العديد من األجهزة احلكومية 
األخرى، مل يتم ربط مكتب التحقيقات الفيدرايل مع وزارة األمن الداخلي إذ إنه ال يزال يعمل ضمن 

وزارة العدل.
تسميات مكتب التحقيقات الفيدرالية

26 يوليو 1908 – مت إنشاؤه دون وجود اسم معني ويشار إليه ابسم قوة الوكيل اخلاصة  •
16 آذار 1909 - مكتب التحقيقات  •

1 متوز 1932 - مكتب التحقيقات األمريكي  •
10 آب 1933 - ُشعبة التحقيق )ومشلت الُشعبة أيضاً مكتب احلظر(  •

1 متوز 1935 - مكتب التحقيقات الفيدرايل  •

 ضم هوفر كثرياً من السلطة السياسية خالل فرتة واليته، وقد مت اكتساب كثرٍي منها من خالل 
استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالية للتخويف ومجع معلومات إجرامية عن خصومه، وكتب )دايرمويد 
بعنوان “املكتب”-:  الفيدرالية  التحقيقات  مكتب  -الذي كشفه يف  الفساد  جيفريس( يف كتابه عن 
“هنالك إشاعة مفادها أن املدير كان لديه معلومات تفصيلية عن األعمال الطائشة سواء أكانت جنسية 
أم سياسية أم مالية لبعض الشخصيات املشهورة يف الدولة األكثر قوة؛ وعليه فقد استخدم هذه املعلومات 

لالبتزاز للوصول إىل السلطة والنفوذ “. 
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لقد بقي هوفر يف منصبه كمدير ملكتب التحقيقات الفيدرالية حىت وفاته، على الرغم من أن العديد 
من الرؤساء ظنوا أنه قد أُطلق النار عليه. بعد وفاة هوفر يف عام 1972، مت نقل بعض ملفاته الشخصية 
العميق” يف  عليه مصطلح “احللق  وأطلق  الذي ظهر الحقاً  -الرجل  فيلت  مارك  السابق  الوكيل  إىل 
فضيحة ووترغيت-، أما ملفات هوفر فقد تضمنت كالماً كثرياً على املشاركي، والرسائل التهديدية املرسلة 
إىل مارتن لوثر كينغ، واملزاعم أبن بعض املرشحي السياسيي مثلّيو اجلنس، وتوثيق التنصت غري القانوين 
ملكتب التحقيقات الفيدرايل؛ ومن بي محالت هوفر املثرية للجدل -وغري القانونية يف الغالب- هي محلة 
سوينتيلربو اليت استهدفت ما يسمى اجلماعات الراديكالية اليت احتجت على حرب فيتنام أو عملت من 
أجل احلقوق املدنية، جنباً إىل جنب مع اجلماعات األخرى اليت تشجع على اإلطاحة ابحلكومة ابستخدام 

القوة.
جبنون  حمددة  املتحدة  الوالايت  داخل  املخربي  هوفر الجتثاث  قيادة  األحيان كانت  بعض  يف 
العظمة واالضطهاد، ففي مقابلة له مع جملة عام 1966، أعلن هوفر أن األمريكيي مهددون “أبسلوب 
جديد يف املؤامرة، فهي مؤامرة شديدة الدقة وملتوية وابلتايل يصعب فهمها، إذ تعكسها املزاجية واملواقف 
بلغة  اللباس واحلديث، حىت  التوافق يف  املقيدة، ومن خالل عدم  الفردية غري  قبل  فيها، من  املشكوك 

فاحشة، وليس عن طريق العضوية الرمسية يف منظمات حمددة”.
ارتبطت الشائعات املستمرة عن هوفر يف أثناء حياته وبعد مماته على حد سواء، إذ وصفوه أبنه 
اآلخر  اجلنس  مبالبس  حيتفظ  إذ كان  اخلزانة(،  من  )اخلروج  مصطلح  يستخدمون  وكانوا  اجلنس  مثلي 
ويرتديها يف خزانته خوفاً من أن يراه أحد، وكان هذا الدليل يف أيدي املافيا، غري أنه مل يتم أبداً العثور على 

أدلة قوية على هذه االدعاءات.
املسألة القياسية: يف عام 1934، منح الكونغرس وكالء مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطة محل 
البنادق ولعدة سنوات كان عيار بندقية مكتب التحقيقات الفيدرالية 38، ويف التسعينيات استخدم 
املكتب مسدسات شبه أوتوماتيكية مقاس 10 ملم، وقد اختربت هذه األسلحة لتكون قوية جداً 
للواجبات االعتيادية، واستبدلت بعد ذلك بـعيار 40 من شركة Smith & Wesson لألسلحة 
النارية، وخالل التدريب يف أكادميية مكتب التحقيقات الفيدرالية، أطلق الوكالء 3000 دفعة من 
الطلقات من عيار 40 لشركة S & W، فضال عن دفعة أخرى من الطلقات ببندقية ودفعة من 

الطلقات ابستخدام مدفع رشاش ذي قياس 10 ملم.



مركز البيان للدراسات والتخطيط

10

أقسام مكتب التحقيقات الفيدرالية وطرائقه:
ألن مهمة مكتب التحقيقات الفيدرالية مستمرة يف التطور وهلا نطاق واسع، فقد وضعت العديد 
ُشعبة خدمات  األقسام  هذه  بي  ومن  احلوادث،  مع  والتعامل  املعلومات  ملعاجلة  املختلفة  األقسام  من 
معلومات العدالة اجلنائية )CJIS(، وُشعبة املختربات )أو “خمترب اجلرمية”(، ووحدة التحليل السلوكي، 

وفريق إنقاذ الرهائن، وسيتم احلديث عن كل واحدة منها ابلتفصيل:
عدُّت ُشعبة خدمات معلومات العدالة اجلنائية )CJIS( من أكرب الُشعب داخل مكتب التحقيقات 
الفيدرايل، وهذا أمر منطقي؛ ألن مجع بياانت مسرح اجلرمية وحتليلها ومقارنتها هو يف جزء منه من أهم 
على  اآليل  التعريف  نظام  منها  برامج،  عدة  من  الُشعبة  وتتألف  الفيدرالية،  التحقيقات  مكتب  أعمال 
بصمات األصابع املتكامل )IAFIS(، وحيتوي هذا النظام على بصمات أكثر من 47 مليون شخص 
وهي أكرب قاعدة بياانت من نوعها يف العامل، وتشمل ُشعبة )CJIS( أيضاً املركز الوطين ملعلومات اجلرمية 
)NCIC(، وهو خيزن معلومات تفصيلية عن اجلرائم املرتكبة يف مجيع أحناء الوالايت املتحدة، بصرف 
النظر عن املنظمة اليت حققت يف اجلرمية، وميكن ألجهزة تطبيق القانون على املستوايت الوطنية والرمسية 
واحمللية الوصول إىل كل من نظام )IAFIS( واملعلومات الواردة يف مركز )NCIC(، ومساعدهتم على 

حتديد هوية اجملرمي الذين قد ينتقلون من مكان آلخر ابكتشاف أوجه الشبه بي اجلرائم اليت يقرتفوهنا.
وميكن أن تستخدم أجهزة تطبيق القانون أيضاً خدمات ُشعبة املختربات، وألنه واحد من أكرب 
فحص  مليون  من  أكثر  الفيدرالية  التحقيقات  مكتب  جرائم  خمترب  أجرى  العامل،  يف  اجلنائية  املختربات 
التحليل اجلنائي، ويقوم املخترب ابلتحقيقات اجلنائية بشأن  طيب شرعي واستكشف تقنيات جديدة يف 
مجيع أنواع األدلة اجلسدية، مبا يف ذلك احلمض النووي )DNA(، والدم، والشعر واأللياف، وبصمات 
األصابع الكاملة، والواثئق، والكتاابت اليدوية، واألسلحة النارية، وميكن ألجهزة تطبيق القانون أن تتلقى 
التابع للمخترب )FSRTC( يف أكادميية مكتب  تدريباً من مركز حبوث العلوم اجلنائية والتدريب  أيضاً 
التحقيقات الفيدرالية، ويقدم الفاحصون املخربيون دليل املختص يف دعاوى احملكمة اليت تتناول األدلة 

اجلنائية.
وقد كان مكتب التحقيقات الفيدرالية رائداً يف تقنية حتليل التحقيق اجلنائي -اليت تسمى أحياانً 
“التشخيص”-، اليت أجراها كادر وحدة التحليل السلوكي، فعلى وفق موقع الُشعبة عرب شبكة اإلنرتنت، 
اجلرائم من منظور سلوكي واستقصائي على  اجلنائية هو “عملية إلعادة عرض  التحقيقات  فإن حتليل 
السواء”، وينظر احملللون املتدربون إىل األدلة والظروف احمليطة ابجلرمية أو سلسلة من اجلرائم ويضعون ملفاً 
يصف جوانب خمتلفة من شخصية املشتبه به، وميكن للجنس والعمر ومستوى التعليم وأنواع الوظائف 
والعناصر األخرى أن تضيق من نطاق التحقيقات وتساعد الوكالء على إعطاء األولوية لألدلة، وتساعد 
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عملية التشخيص أو التحليل اجلغرايف أيضاً يف هذه التقنية؛ إذ يقوم احملللون إبضافة املعلومات عن مواقع 
اجلرائم إىل جهاز الكمبيوتر، مما خيلق “نطاق اهتمام” للمحققي للرتكيز عليه.

حيتاج احملللون حوايل عام من التدريب الشاق، ومن اجليد أن يكون لديهم خلفية أكادميية يف علم 
النفس أو العلوم االجتماعية األخرى، ومع ذلك، فإن أهم مسة حمللل مكتب التحقيقات الفيدرالية هي 

اخلربة الواسعة يف العمل على التحقيقات.
 ولدى مكتب التحقيقات الفيدرالية أيضاً واحدة من أكرب فرق إنقاذ الرهائن يف العامل، إذ يعدُّ فريق 
إنقاذ الرهائن )HRT( جزءاً من فرع الدعم التكتيكي لفريق االستجابة للحوادث احلرجة، ويف البدء كان 
فريق إنقاذ الرهائن هو وحدة اإلنقاذ التكتيكية اجملهزة كفريق )SWAT(، وكانت مهمتهم تقتضي إبهناء 
وضع الرهائن ابستخدام القوة، وكانت وحدة التفاوض بشأن الرهائن منفصلة،   وكان من املفرتض أن حتاول 
حل وضع الرهائن سلمياً قبل أن يتدخل فريق إنقاذ الرهائن، وقد نشأت عالقة معادية بي الوحدتي، 
وبلغت ذروهتا يف حادث Ruby Ridge املثري للجدل، ويف عام 1992 كان املارشال األمريكي يف 
مواجهات مع عائلة مدججة ابلسالح يف ريف Idaho؛ وعليه ذهب مكتب التحقيقات الفيدرالية إىل 
هناك، إال أن فريق إنقاذ الرهائن تصرف خالفاً لنصيحة املفاوضي من ذوي اخلربة وأمروا القناصة إبطالق 
النار على األسرة قبل أن يكون للمفاوضي فرصة إلهناء املواجهات سلمياً؛ فقتل القناصة األم، ورداً على 
هذه احلادثة وغريها من احلوادث، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالية فريق االستجابة للحوادث احلرجة، 
الذي جيمع بي وحدة التفاوض بشأن األزمات، وفريق إنقاذ الرهائن يف جمموعة واحدة يرأسها قائد واحد.

بعد احلادي عشر من شهر أيلول عام 2001، أمر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية ريتشارد 
ميلر التغيريات التشغيلية والتنظيمية بدعم التغيريات يف بؤرة مكتب التحقيقات الفيدرالية إذ “منع اهلجمات 
اإلرهابية، ومكافحة عمليات االستخبارات األجنبية ضد الوالايت املتحدة، والتصدي للهجمات القائمة 
العالية”، وتعمل املنظمة أيضاً على  التكنولوجيا  على جرائم الفضاء اإللكرتوين، واجلرائم األخرى ذات 
والرمسية  الفيدرالية  لألجهزة  أقوى  دعم  وتقدمي  التغيريات،  هذه  مواجهة  أجل  من  التكنولوجيا؛  حتسي 

واحمللية.
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لكي تصبح وكياًل ملكتب التحقيقات الفيدرالية عليك ابآليت:

لتقدمي طلب االنضمام إىل املكتب، جيب أن تكون لديك شهادة جامعية بعد دراسة دامت أربع سنوات، وحتمل 
أيضاً سجل نظيف، دون إداانت  اجلنسية األمريكية ويكون عمرك بني 23 و39 سنة. وجيب أن يكون لديك 
عن أي جرائم خطرة. فقط 10% من مجيع املتقدمني قد مت قبوهلم، ويف أعقاب هجمات 11 أيلول، ارتفع عدد 
املتقدمني بنحٍو كبري، ومبجرد القبول، يقوم الوكالء ابلتدريب يف أكادميية مكتب التحقيقات الفيدرالية، اليت تقع 
على قاعدة Marine Corps األمريكية يف Quantico, Va. افتتحت األكادميية اليت تبلغ مساحتها 385 
فداانً يف عام 1972، وقد اشتملت األكادميية على املسكن، والتدريب اجلنائي، وخمترب األحباث، وميادين إلطالق 
الرصاص، وصالة ملمارسة سباق السيارات، وصالة لأللعاب الرايضية، ومكتبة، إذ لدى األكادميية مدينة ومهية كاملة 

تدعى Hogan's Alley للتدريب، وننوه إىل أن األكادميية ال تُفتح للجوالت العامة.

حينما تصبح وكياًل ملكتب التحقيقات الفيدرالية ميكن أن تكون مبوضع خطر، فلدى املكتب سجل للسالمة ابرز ومهم، 
وخالل مدة 71 عاماً املمتدة من عام 1925 إىل عام 1996، لقي 33 وكياًل فقط مصرعهم خالل أتدية واجبهم.
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