الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف
العنيف وال ّراديكال ّية املؤ ّديني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ

الوقاية من اإلره��اب ومكافحة التط ّرف
العنيف وال ّراديكال ّية املؤ ّديني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ

نرشت هذا التقرير منظّمة األمن والتّعاون يف أوروبا
فيينا ،فرباير/شباط 2014
© OSCE 2014

بالتصميم من «هومورك» يف وارسو
الطباعة من «ستانزيلل دراك» يف فيينا
أي جزء من هذه الوثيقة أو نسخها أو خزنها يف نظام تنزيل أو تحويلها بأيّة صفة
جميع الحقوق محفوظة .ال ميكن نرش ّ
كانت – إلكرتونيّة أو آليّة أو عن طريق النسخ أو التسجيل أو بأيّة طريقة أخرى دون الرتخيص الكتا ّيب واملسبق من
يل
الخاص مبنظّمة األمن والتّعاون يف أوروبا أو
ّ
ال ّنارشين باستثناء استخراج نسخ رقميّة أو ورقيّة منها لالستعامل الداخ ّ
تجاري برشط اإلشارة إىل منظّمة األمن والتّعاون يف أوروبا بصفتها
ربحي وغري
لالستعامل الشخيص أو
ّ
ّ
الرتبوي يف نطاق غري ّ
املصدر وصاحبة الحقوق.
978-92-9234-476-4 ISBN

املؤسسات الدميقراطيّة وحقوق اإلنسان
مكتب ّ
أول ميودوفا  00 -251 ,10وارسو ,بولندا
http//:www.osce.org/odihr

إدارة التّهديدات عرب الوطنيّة
كتابة منظّمة األمن والتّعاون يف أوروبا
فالرنشرتاس  – 6أ  1010فيينا – ال ّنمسا
http://www.osce.org/atu

السخ ّية التى قدمتها حكومة أسرتاليا عن طريق وزارة الشّ ؤون الخارج ّية والتجارة،
ت ّم نرش هذا الدّليل بفضل املساهامت ّ
وات ّحاد سويرسا من خالل الوزارة الفيدرال ّية للشّ ؤون الخارج ّية والواليات املتّحدة األمريك ّية من خالل وزارة خارج ّيثها
وكذلك إمارة ليختنشتاين من خالل وزارة الشؤون الخارجية لها .وال يعكس بالرضورة محتوى هذا الدّليل مبا يف ذلك اآلراء
ووجهات ال ّنظر والنتائج والتفسريات والقراءات مواقف الهيئات املانحة .و بناء عىل هذا ت ُعتمد هذه الوثيقة استنادا إىل
التوافق.

املؤسسات الدميقراطيّة وحقوق اإلنسان مبنظّمة األمن والتّعاون يف
يُنرش هذا الدّليل يف نطاق املها ّم املوكولة إىل مكتب ّ
أوروبا .وال تتح ّمل كتابة املنظّمة أيّة مسؤوليّة مرتبطة بدقّة املعلومات وشموليثها أو ذات عالقة بالتعليامت أو ال ّنصائح
املقدّمة أو املنج ّرة عن األخطاء املطبعيّة .وال تتح ّمل أيضا كتابة املنظّمة أيّة خسائر أو أرضار قد تنج ّر عن استعامل
املعلومات املدرجة يف الدّليل وهي ليست مسؤولة عن محتويات املصادر الخارج ّية مبا يف ذلك مواقع الواب امل ُشار إليها يف
هذا الدّليل.

الفهرس

الفهرس3.......................................................................................................................................
قامئة ال ّرسوم ودراسات الحاالت6.........................................................................................................
تنويه8.........................................................................................................................................
قامئة ال ّرسوم ودراسات الحاالت9.........................................................................................................
قامئة يف األسامء املقتضبة واملخترصات 10...............................................................................................
تقديم14......................................................................................................................................
ملخّص تنفيذي 16...........................................................................................................................
1

مقدّمة20......................................................................................................

2

الوقاية من اإلرهاب ،مفاهيم أساس ّية22......................................................................

 2.1الوقاية من اإلرهاب :تركيز
اسرتاتيجي عىل الجهود ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب22..................................
ّ
 2.1.1ما هو اإلرهاب ؟ 22..................................................................................................
 2.1.2مقاربة اسرتاتيجيّة ملكافحة اإلرهاب 24...........................................................................
 2.1.3املساءلة والشرّ عيّة واملصداقيّة للجهود ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب 26.....................................
 2.3إملام بالتط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب27.................................................................
 2.2.1ما هي ال ّراديكال ّية اإلرهاب ّية ؟ 28..................................................................................
 2.2.2الظروف املؤدّية إىل اإلرهاب29....................................................................................
 2.3مكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب31............................................................
 2.3.1املسائل القضائ ّية والجنائ ّية يف مكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب32............
 2.3.2معالجة الظروف املهيأة لإلرهاب34...............................................................................
 2.3.3التواصل مع األفراد املو ّرطني يف التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب 35...................
	حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة يف خطر يف ظل مكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية37........................
2.4
 2.4.1حقوق اإلنسان والحريّات األساس ّية يف الحرب ض ّد اإلرهاب 37...............................................
 2.4.2حريّة التعبري 39........................................................................................................
 2.4.3حريّة اإلعالم40........................................................................................................
 2.4.4حريّة التفكري والضمري والدّين أو املعتقد41.......................................................................
 2.4.5احرتام الحياة الشّ خصيّة والعائليّة42................................................................................
لمي و حرية التنظّم 42.....................................................................
2.4.6
ّ
الحق يف االجتامع ّ
الس ّ
 2.4.7العدالة وعدم التمييز 43..............................................................................................

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ

3

4

املقاربات املجتمع ّية ملكافحة اإلرهاب ،مفاهيم أساس ّية47....................................................

يل 47...................................................................................
 3.1أمنوذج ّ
السالمة واألمن باملجتمع املح ّ
املح
املجتمع
معنى
رشح
يل 47.......................................................................................
3.1.1
ّ
التامسك
مفهوم
تفسري
املجتمعي وقدرة املجموعة عىل التصدّي48.........................................
3.1.2
ّ
 3.1.3تفسري األمن
املجتمعي 50...........................................................................................
ّ
 3.2املجتمعات املحل ّية ومكافحة اإلرهاب 52.....................................................................................
 3.2.1املقاربات املستهدفة أو املو ّجهة للمجتمعات املحل ّية يف مكافحة اإلرهاب52.............................
 3.2.2الشرّ طة واملجتمعات املحل ّية جزء من مقاربة متعدّدة األطراف ملكافحة اإلرهاب54....................
4

الشطة املجتمع ّية للوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه 58......
مقاربة رّ

 4.1املبادئ األساس ّية للشرّ طة املجتمع ّية وخصائصها 58.........................................................................
والسياسة 61.....................................................
 4.2الشرّ طة املجتمعيّة والوقاية من اإلرهاب :االسرتاتيجيّة ّ
حل شامل 61........................................................................
 4.2.1الشرّ طة املجتمعيّة جزء من ّ
 4.2.2التفاعل بني الشرّ طة املجتمعيّة والشرّ طة املعتمدة عىل املخابرات 64........................................
 4.2.3كيف ميكن للشرّ طة املجتمع ّية أن تفيد الوقاية من اإلرهاب65...............................................
 4.2.4فوائد التعاون مع الشرّ طة من منظور املجتمع68..............................................................
 4.2.5الح ّد من املخاطر املنج ّرة عن تطبيق مقاربة الشرّ طة املجتمع ّية ملقاومة اإلرهاب68...................
الشطة املجتمع ّية للوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف املؤدّيني إليه72......
	تطبيق مقاربات رّ
5
 5.1شفاف ّية عمل ّيات الشرّ طة وقابليتها للمساءلة72...............................................................................
 5.1.1الشرّ طة املجتمع ّية وعمل ّيات مكافحة اإلرهاب73...............................................................
 5.1.2إجراءات لضامن احرتام حقوق اإلنسان ومحاسبة عمليّات الشرّ طة ملكافحة اإلرهاب76...................
 5.2تكليف ضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة وتدريبهم 78................................................................................
السياسات وإجراءات التشغيل القياس ّية 78.........................................................................
ّ 5.2.1
 5.2.2تعليم فرق الشرّ طة املجتمع ّية وتطويرها79......................................................................
 5.2.3أمنوذج من خمسة عنارص لتدخّالت الشرّ طة املجتمعيّة 81.....................................................
 5.3نرش املعلومات وتبادلها مع املواطنني84......................................................................................
 5.3.1التواصل مع املواطنني حول مقاومة اإلرهاب84................................................................
 5.3.2تبادل املعلومات مع املجتمعات املحل ّية 89.......................................................................

5

الفهرس

	التعاون مع املجتمعات املحليّة للوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه94....
5.4
 5.4.1مؤشرّ ات تعاون الشرّ طة مع املجتمعات املحليّة 94.............................................................
 5.4.2التعاون مع مجموعات ُمحدّدة للوقاية من اإلرهاب100......................................................
 5.4.3التعاون مع الشّ باب101..............................................................................................
 5.4.4التعاون مع ال ّنساء106...............................................................................................
 5.4.5التعاون مع املنظّامت العقائديّة وزعامء الدّين109............................................................
 5.4.6التعاون مع األقليّات العرقيّة111...................................................................................
 5.4.7التعاون مع منظّامت املجتمع املد ّين 115..........................................................................
واملتوسطة118...................................................................
الصغرى
املؤسسات ّ
ّ
 5.4.8التعاون مع ّ
 5.5توقّع تفاعالت املواطنني إزاء التعاون مع الشرّ طة121........................................................................
 5.6التنسيق بني الوكاالت وآليات اإلحالة123....................................................................................
 5.6.1التنسيق بني أجهزة الرشطة وباقي السلطات العمومية123...................................................
 5.6.2اآلليات املؤسساتية لإلحالة يف الحاالت الشخصية124.........................................................
 5.7تقييم تأثري مقاربات الرشطة املجتمعية عىل الوقاية من اإلرهاب ومقاومة
الراديكالية والتطرف العنيف املؤدّيني إليه127...............................................................................
6

الخامتة 134...................................................................................................

ُملحق135.....................................................................................................................................
املراجع140..................................................................................................................................

قامئة ال ّرسوم ودراسات الحاالت

ال ّرسم عدد :1
ال ّرسم عدد :2
ال ّرسم عدد :3
ال ّرسم عددٽ :4
		
ال ّرسم عدد :5
ال ّرسم عدد :6
ال ّرسم عدد :7

يب لدى األفراد (الصفحة )30
الظّروف املهيأة للتط ّرف اإلرها ّ
أنواع اإلجراءات الكفيلة مبكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب (الصفحة )36

أنواع من اإلجراءات املعتمدة يف نطاق مقاربة تستهدف املجتمعات املحليّة أو مو ّجهة إليها
(الصفحة )54
باعي SWOTلدعم قدرات الشرّ طة املجتمعيّة باعتبارها عنرصا من
مثال العتامد التحليل ال ّر ّ
جهود الوقاية من اإلرهاب (الصفحة )70
مجال املشاركة العا ّمة ،الجمع ّية الدّول ّية للمشاركة العا ّمة (الصفحة )96
مستويات االلتزام املحدّدة من لجنة مكافحة اإلرهاب بالجمعيّة الدّوليّة لقادة الشرّ طة (الصفحة )99
أمثلة عن مؤشرّ ات محتملة لتقييم مدى إنجاز الفوائد من الشرّ طة املجتمعيّة للوقاية من اإلرهاب
وملكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب (الصفحة )129

7

دراسة حالة رقم :1
دراسة حالة رقم :2
دراسة حالة رقم :3
دراسة حالة رقمﭴ :4
دراسة حالة رقم :5
دراسة حالة رقم :6
دراسة حالة رقم :7
دراسة حالة رقم :8
دراسة حالة رقمﭴ :9
دراسة حالة رقم :10
دراسة حالة رقم :11
دراسة حالة رقم :12
دراسة حالة رقمﭴ :13
دراسة حالة رقم :14
دراسة حالة رقم :15
دراسة حالة رقم :16
دراسة حالة رقمﭴ :17
دراسة حالة رقم :18
دراسة حالة رقم :19
دراسة حالة رقم :20
دراسة حالة رقم :21
دراسة حالة رقم :22
دراسة حالة رقم :23
دراسة حالة رقم :24
دراسة حالة رقم :25
دراسة حالة رقمﭴ :26

قامئة ال ّرسوم ودراسات الحاالت

التنقيب عن البيانات – أملانيا (الصفحة )44
قوى اإليقاف والتفتيش – أسبانيا (الصفحة )45

دعم التامسك والتأكيد عىل القيم الدميقراط ّية ،البيانات العا ّمة للوزير األ ّول
الرنويجي بعد
ّ
الهجامت اإلرهاب ّية التي حصلت يوم  22يوليو  /متوز ،2011الرنويج (الصفحة )49
منتدى الحوار حول اإلسالم – الجالية اإلسالم ّية وال��وزارة الفيدرال ّي ّة للداخل ّية بال ّنمسا،
(الصفحة )56
إصالح الشرّ طة والشرّ طة املجتمعيّة بأيرلندا الشّ امليّة – اململكة املتّحدة (الصفحة )62
حقوق اإلنسان وخدمات الشرّ طة بأيرلندا الشّ امل ّية – اململكة املتّحدة (الصفحة )67
جهود الشرّ طة املجتمع ّية ت ّربكها عمل ّية استخبارات ّية مثرية للجدل ،إدارة رشطة مدينة نيويورك
– الواليات املتّحدة (الصفحة )73
متارين محاكاة حول األمن
القومي مع أفراد من املجتمع ،رشطة الخيّالة امللكيّة الكنديّة– كندا
ّ
(الصفحة )75
مرشوع الشرّ طة املجتمعيّة والوقاية من ال ّراديكاليّة (كوبرا) ،االت ّحاد األورو ّيب بلجيكا
(الصفحة )81
جدول إدارة األمن املندمج – مقاطعة شامل هولندة ،هولندة (الصفحة )83
مخطّط فيجي بريات أو النظام
الوطني لإلنذار من اإلرهاب ،فرنسا (الصفحة )85
ّ
سياسة «ال للمفاجآت» ملصلحة الشرّ طة بأيرلندا الشّ امليّة ،اململكة املتّحدة (الصفحة )87
الصحافة املختصة و اإلع�لام ملكافحة اإلره��اب ،فنلندا
ق��درات الشرّ طة يف عالقتها مع ّ
(الصفحة )88
تبادل املعلومات ومراقبة التوت ّرات يف املجتمع ،اململكة املتّحدة (الصفحة )90
االجتامعي ،استونيا وفنلندا وهولندا
تواصل الشرّ طة مع الجمهور من خالل شبكات التواصل
ّ
(الصفحة )92
الحوارات الوقائية الشرّ طة مع الشّ باب املع ّرض للتطرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل
السويد والنرّ ويج (الصفحة )102
اإلرهابّ ،
�ن
�
األم
برنامج
القومي للتواصل مع الشّ باب لرشطة الخ ّيالة امللك ّية الكند يّة ،كندا
ّ
(الصفحة )103
مبادرات ملشاركة الشّ باب صادرة عن إدارة رشطة ديار بكري ،الشرّ طة الوطنيّة الرتكيّة ،تركيا
(الصفحة )104
برنامج «بيزا مع محافظ رشطة» أو بيلر ،مصلحة الشرّ طة بأيرلندا الشّ امليّة ،اململكة املتّحدة
(الصفحة )105
شبكة شاناز ،ترشيك ال ّنساء يف برنامج «وقاية» ،اململكة املتّحدة (الصفحة )108
مرشوع «شنيت مانغن» للمركز
اإلسالمي وإدارة رشطة غوترسلوه بأملانيا (الصفحة )110
ّ
حملة اللّجنة األمريكيّة العربيّة ملناهضة التمييز ،الواليات املتّحدة للرتبية عىل التن ّوع وتنفيذ
القانون (الصفحة )114
«الثقافة الدميقراط ّية للمجتمع» ،أملانيا (الصفحة )116
مركز املعلومات حول الثقافات الفرعية الهدّامة ،فرايسهوسات ،السويد (الصفحة )118
مرشوع غرفني ،مدينة لندن ،اململكة املتّحدة (الصفحة )119
التنسيق بني الوكاالت لإلحاطة بشاب ينتسب إىل الجناح
اليميني املتط ّرف ،الدامنرك
ّ
(الصفحة )126

تنويه

املؤسسات الدّميقراط ّية وحقوق اإلنسان مبنظّمة التّعاون واألمن بأوروبا وإدارة التّهديدات عرب الوطن ّية بكتابة
يعبرّ مكتب ّ
الس ّيد تيمويت بارسن ،كبري املحارضين يف مجال الشرّ طة وعلم
إىل
كر
الشّ
عبارات
أخلص
عن
بأوروبا
عاون
ت
وال
منظّمة األمن ّ
ّ
والسيّد رالف روش خبري يف مجال حقوق اإلنسان بأيرلندا الشّ امليّة ،اململكة املتّحدة
اإلجرام بالجامعة الحرضيّة بلندنّ ،
ملؤسسة كوناكت جاستيس باململكة
السياسة االجتامعيّة بجامعة كينغسنت ومديرة مشرتكة ّ
والسيّدة باسيا سباليك أستاذة يف ّ
ّ
املتّحدة ملساهامتهم الجليلة يف إعداد هذا الدّليل وصياغته.وتعبرّ املؤسستان أيضا عن تقديرهام للمساهامت القيّمة إلنجاز
الس ّيد مهدي كناين وميثّل وحدة العمل ملكافحة اإلرهاب بإدارة التّهديدات عرب الوطن ّية
هذا الدّليل والتي قام بها ّ
كل من ّ
املؤسسات الدميقراط ّية وحقوق اإلنسان ،وتعبرّ أيضا عن
مبكتب
اإلنسان
حقوق
مصلحة
عن
سانغلر
الس ّيدة لوسيل
ّ
وكذلك ّ
املؤسسات التي ساهمت يف إنجاز
تحيّاتها ّ
لكل العاملني يف مختلف مجاالت عمل منظّمة التّعاون واألمن بأوروبا وجميع ّ
هذا الدّليل.
املؤسسات الدميقراط ّية وحقوق اإلنسان وإدارة التّهديدات عرب الوطن ّية التعبري عن أصدق عبارات الشّ كر
ويو ّد كذلك مكتب ّ
للتعاليق واملقرتحات التي تفضّ لت الشّ خص ّيات التالية بتقدميها يف سياق مراجعتها للدّليل قبل نرشه:
•بيرت أ .ألرباخت ،باحث مشاريع باملعهد الدّامنريكّ للدراسات الدّول ّية،
الوطني لتنسيق عمليات مكافحة اإلرهاب
•دافيد بيزو غوميز أبارييش ،رئيس وحدة ،الوقاية من ال ّراديكاليّة ،املركز
ّ
باسبانيا
•آنيا بينارت ،مسؤولة رئيسية عن املشاريع ،برنامج الشرّ طة وحقوق اإلنسان ،منظّمة العفو الدّول ّية – هولندا
•نيهاد بونار ،أستاذ بقسم الدراسات حول األطفال والشّ باب ،جامعة ستوكهومل
العاملي ملكافحة اإلرهاب
•نورين شاودهوري فينك ،محلّل رئيس مبركز التّعاون
ّ
•أستيال ماريس داون ،مسؤولة عن الوقاية من اإلجرام والعدالة الجنائيّة ،مكتب األمم املتّحدة للمخدّرات واإلجرام
• جون بيار ديفوس ،محافظ رشطة ،الشرّ طة الفيدراليّة البلجيكيّة ،رئيس مرشوع ،الشرّ طة املجتمعيّة للوقاية من
ال ّراديكاليّة
•أدوارد ج .فلني ،مسؤول رئيس يف مجال حقوق اإلنسان ،مديرية اللّجنة التنفيذية األممية ملكافحة اإلرهاب
السالمة العا ّمة بكندا
السياسة الوطن ّية لألمنّ ،
•أنا غراي هانشل ،مدير أولّ ،
•تاركان غوندغدو ،إدارة مكافحة اإلرهاب ،الشرّ طة الوطنيّة الرتكيّة
االجتامعي
•جيورجيا هوملر ،مسؤولة رئيسة عن الربامج ،مرشوع دور ال ّنساء يف مكافحة التط ّرف العنيف ،مركز ال ّنوع
ّ
للسلم
السلم مبعهد الواليات املتّحدة ّ
وبناء ّ
•دانيال كولري ،مدير بحوث ،معهد دراسة الحركات ال ّراديكال ّية ،ز.د.ك غزيلشافت دميوكراتيش كلتور غ م ب ه
•أندري كونز ،مدير تدريب الشرّ طة العلم ّية ،جامعة الشرّ طة األملان ّية للتطوير والبحوث مبنسرت
•جون ماركوفيتش ،محلل رئيس يف مجال العلوم االجتامعيّة ،قسم البحث والتطوير ،مكتب خدمات الشرّ طة املو ّجهة
للمجتمع ،وزارة العدل بالواليات املتّحدة
•لورا ز .ماك دونالد ،مدير مشرتك ،كوناكت جاستيس
السجون الرومان ّية
•دورين موريسان ،مديرة عا ّمة مساعدة مبصلحة ّ
•زبيدة ليمبادا ،مدير مشرتكة ،كوناكت جاستيس
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يل ،أكادمييّة الشرّ طة البولونيّة بسكسيتزنو
•كريسوف لوجيك ،عقيد رشطة ،عميد كليّة األمن الداخ ّ
السامي لدى األمم املتّحدة
•ليزا أولدرينغ ،مسؤولة حقوق اإلنسان ،وحدة دولة القانون والدميقراطيّة ،مكتب املندوب ّ
املكلّف بحقوق اإلنسان
•روب آوت ،محافظ رشطة ،الشرّ طة املجتمع ّية للوقاية من ال ّراديكال ّية ،وكالة الشرّ طة الهولندية
•ماك رانفر ،رئيس وحدة البحث الثالثة ،إدارة األبحاث اإلرهاب ّية ،الشرّ طة الفيدرال ّية الجنائ ّية ،وزارة العدل والشطة
الفيدراليّة بسويرسا
يل بالواليات املتّحدة
•عرفان سعيد ،مستشار أول للشرّ طة ،مكتب الحقوق والحريّّات املدنيّة ،وزارة األمن الداخ ّ
•آليكس شميت ،مدير ،مبادرة البحث يف مجال اإلرهاب
السامي لدى األمم املتّحدة املكلّف بحقوق
املندوب
مكتب
•نيكوالوس شولتز ،مسؤول يف مجال حقوق اإلنسان،
ّ
اإلنسان
•تريفور سارفيس ،مستشار دو ّيل يف مجال إصالح الشرّ طة
•طابيش شاه ،طالب دكتوراه بجامعة وارويك
•فولكو فان دافنرت ،مدير مساعد بتعاونيّة األمن اإلنسا ّين
•سريبا فريتا ،أستاذ يف إدارة مصالح الشرّ طة بجامعة تامبريي

قامئة يف األسامء املقتضبة واملخترصات

ADC
ADRDM
CFREU
CIDES
COPPRA
DCAF
ECHR
ECtHR
FBI
ICCPR
ITG
NGO
NYPD
ODIHR
OSI
PPP
PSNI
RCMP
SITs
SMART
SOP
SUPO
SWOT
TNTD
UN
UN-INSTRAW
VERLT
ZDK

اللّجنة األمريك ّية العرب ّية ض ّد التمييز
يك لحقوق اإلنسان وواجباته
البيان األمري ّ
ميثاق الحقوق األساسيّة باالتّحاد األورو ّيب
مركز اإلعالم حول الثقافات الفرعية الهدامة بالسويد
يب)
الشرّ طة املجتمعيّة للوقاية من ال ّراديكاليّة (مرشوع االتّحاد األورو ّ
مركز جنيف للمراقبة الدميقراط ّية للقوات املسلّحة
املعاهدة األوروب ّية لحامية حقوق اإلنسان والحريّات األساس ّية
املحكمة األوروبيّة لحقوق اإلنسان
مكتب التحقيقات الفيدرا ّيل بالواليات املتّحدة
والسياسيّة
العهد الدّو ّيل للحقوق املدنيّة ّ
مجموعة العمل الدّامنرك ّية املتعدّدة االختصاصات
منظّمة غري حكوم ّية
إدارة الشرّ طة بنيويورك
املؤسسات الدميقراطيّة وحقوق اإلنسان التابع ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا
مكتب ّ
معهد املجتمع املفتوح
والخاص
الشرّ اكة بني القطاعني العام
ّ
صلحة الشرّ طة بأيرلندا الشّ امل ّية ،اململكة املتّحدة
رشطة الخ ّيالة الكنديّة امللك ّية
تقنيات خاصة للتحقيق
خصويص ،قابل للقياس ،قابل للتحقيق ،مالئم ومحدّد يف الزمن ملؤشرّ ات التقييم
ّ
إجراءات التشغيل القياسيّة
مصالح املخابرات األمن ّية الفنلنديّة
نقاط الق ّوة ،نقاط الضّ عف ،الفرص والتّهديدات
مكتب التّهديدات عرب الوطنيّة ،كتابة منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا
األمم املتّحدة
معهد األمم املتّحدة الدّو ّيل للبحث و التّدريب يف مجال ال ّنهوض باملرأة
التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيان إىل اإلرهاب
معهد الثقافة الدميقراط ّية بأملانيا

فهرس وتوضيح مصطلحات

يهدف هذا الفهرس إىل توضيح املصطلحات األساس ّية املستعملة يف هذا الدّليل .وال تصلح املفاهيم التي قدمناها هنا إالّ لهذا
الدّليل وال متثّل املفاهيم ال ّرسم ّية التي تعتمدها منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا.
صحافة املواطن:
مؤسسات إعالمية مهيكلة لك ّنهم يجمعون األخبار واملعلومات ويحلّلونها
نشاط يقوم به مواطنون ال يعملون صلب ّ
ويكتبون عنها التقارير وينرشونها لعموم ال ّناس.
الظروف املهيأة لإلرهاب
والسياسيّة واألخرى (مثال ضعف دولة القانون وانتهاكات حقوق اإلنسان
مختلف العوامل االجتامعيّة واالقتصاديّة ّ
وقلّة الحوكمة ال ّرشيدة واستمرار الخالفات دون فضّ ها) التي تساهم يف تهيئة الظروف ليك يلجأ األفراد إىل اإلرهاب.
املجتمع
واملؤسسات املستق ّرة يف ال ّرقعة الرتابية نفسها أو/و الذين يتقاسمون املصالح نفسها.
ة
ي
البرش
واملجموعات
جال
ر
وال
ّ
ّ
ال ّنساء ّ
املجتمعي
االنسجام
ّ
مدى التفاف ال ّناس حول مصالح وأهداف مشرتكة واطّراد التّفاهم املشرتك بينهم والشعور بالهويّة املشرتكة واالنتامء
للمجموعة نفسها مماّ يولّد بينهم ثقة متبادلة.
مقاربة مجتمع ّية ملكافحة اإلرهاب
أهداف وسياسات وإجراءات مكافحة اإلرهاب التي يت ّم اعتامدها من خالل مبادرات محليّة وتعاونيّة تقع صياغتها حسب
األوساط والظروف املحليّة لدعم ال ّنجاعة يف التنفيذ.
الشطة املجتمع ّية
رّ
فلسفة وإسرتاتيجية تنظيميّة لدعم جهود التّعاون والشرّ اكة بني جهاز الشرّ طة واملجتمع للتمكّن من التحديد ال ّناجع والف ّعال
السالمة الجسديّة واألمن واالضطرابات االجتامعيّة
والوقاية من مشاكل اإلجرام ومعالجتها والخوف من الجرمية ومشاكل ّ
الشطة وعموم ال ّناس
الشاكات بني رّ
والفوىض يف األحياء بهدف تحسني جودة الحياة لجميع أفراد املجتمع .انظر كذلك رّ
يف الفقرات املوالية.
قدرة املجتمع عىل التغلّب عىل املشاكل
قدرة املجتمع عىل مكافحة أشكال مختلفة من املظاهر واألحداث املؤذية والهدّامة ومجابهتها والتعايف منها.

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ
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املجتمعي
األمن
ّ
مصطلح عا ّم يشري إىل األهداف املشرتكة واملتبادلة لحامية املواطنني املقيمني وال ّزائرين ملنطقة معينة من التّهديدات املنج ّرة
السلوك املعادي للمجتمع وعن االضطرابات االجتامع ّية والجرمية واإلرهاب.
عن ّ
يل
مقاربة مكافحة اإلرهاب املو ّجهة إىل املجتمع املح ّ
السياسات واملامرسات املوضوعة لغاية تحقيق األولوياّت األمنيّة للدولة مو ّجهة إىل املجتمعات املحليّة وذلك من أجل
ّ
جمع معلومات استخباراتيّة والقيام بعمليات تهدف إىل الكشف عن إرهابيّني محتملني وإحباط أنشطتهم وخاصة إعاقة
مخطّطاتهم الهجوم ّية.
التنقيب عن البيانات
األبحاث ال ّرامية للكشف عن معطيات شخصيّة ملعالجتها بحسب الخصوصيّات املفرتضة للمشتبه بهم.أشخاص يصعب
الوصول إليهم
أشخاص يف املجتمع مل تتمكن أجهزة الشرّ طة من الوصول إليهم أو ربط عالقات معهم ومن األسباب املحتملة لذلك نذكر
مثال :خوفهم من الشرّ طة أو عدم ثقتهم فيها أو عداءهم لرجال األمن أو عدم رغبتهم يف ربط عالقات مع الشرّ طة .الشطة
املعتمدة عىل املخابرات
مقاربة يف عمل أجهزة الشرّ طة تعتمد عىل جمع معلومات استخباراتيّة وتحليلها ث ّم نرشها إلعالم أجهزة الشرّ طة وتوجيه
مواردها وتدخّالتها .وتختلف هذه املقاربة مع املقاربات التقليديّة للشرّ طة التي تعتمد كثريا عىل شكوك أعوان الشطة
خيص بحدوث مامرسات غري قانونيّة أو تبعث عىل ال ّريبة للتأثري يف تدخّالت أجهزة الشرّ طة وتوجيهها.
وإحساسهم الشّ ّ
أقل ّية
والسائدة من حيث األصل أو العرق أو
املهيمنة
ة
ي
ياس
والس
ة
ي
واالجتامع
ة
ي
الثقاف
املواصفات
مع
تها
ي
هو
تتباين
مجموعة
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ال ّنوع
االجتامعي أو العمر أو القدرات الجسديّة والعقليّة أو الطبقة االجتامعيّة أوالدّين أو املعتقد أو اللّغة أو الثقافة.
ّ
متثّل األقليّة مجموعة أصغر من حيث العدد باملقارنة مع بقية أفراد املجتمع .ويف العادة ال تسعى هذه املجموعة فقط إىل
بكل حامس.
املحافظة عن هويّتها بل إنّها تسعى إىل التعبري عنها ّ
الشطة
مصلحة رّ
جهاز للشرّ طة يعمل يف دائرة قضائيّة محدّدة للحفاظ عىل األمن العا ّم وال ّنظام .وهو يحمي الحقوق والحريّات األساسيّة
لألشخاص و بالخصوص حقهم يف الحياة ،ويعمل عىل كشف مواطن الجرمية والوقاية منها والتحقيق فيها،و يهدف إىل
التقليص من املخاوف وتقديم الدّعم والخدمات لعموم ال ّناس .يختلف مفهوم املصطلح حسب الهيكل
الوطني ألجهزة
ّ
األمن ليشمل أجهزة أخرى عىل غرار القوات املسلّحة أو رشطة الحدود.
الشطة
مساءلة رّ
تخضع جميع مظاهر أنشطة الشرّ طة – وتشمل سلوك أعوان الشرّ طة والخطط العمليّة ألجهزة الشرّ طة وإجراءات
املؤسسات املرشفة ومراقبتها ،و من ذلك هيئات دوليّة
ومؤسسات
ّ
رصف يف امليزانية – إىل تدقيق عدد من ّ
التعيني والت ّ
وطن ّية تابعة للدولة واملجتمع املد ّين واإلعالم وعموم ال ّناس ،عالوة عىل اآلليات املتوفرة للتعبري عن مشاغل مرشوعة تتعلق
بسلوك الشرّ طة.
الشطة وعموم ال ّناس
الشاكات بني رّ
رّ
مرادف ملصطلح الشرّ طة املجتمعيّة يُستعمل للمساعدة عىل الرتجمة يف مختلف اللغات .ويُستعمل املصطلحان يف هذا
الدّليل للتعبري عن املفهوم نفسه .ويُستخدم مصطلح عموم ال ّناس يف هذا املرادف لإلشارة إىل مجموعة األفراد الخاضعة إىل
الدّائرة القضائ ّية التي يرشف عليها جهاز الشرّ طة
املعني.
ّ
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تحديد املالمح
الجمع
والسيكولوجيّة وأنواع معيّنة من الخارقني للقانون واعتامد
والسلوكية ّ
املنهجي بني مجموعة من الخصائص املاديّة ّ
ّ
هذه الخصائص التّخاذ قرارات تتعلّق بتطبيق القانون.
والخاص
الشاكة بني القطاعني العا ّم
رّ
ّ
التّعاون اإلرادي واملتبادل
واملبني عىل الثقة بني من ناحية سلطة أو سلطات عموميّة ومن ناحية أخرى طرف أو أطراف غري
ّ
السلطات
حكوميّة (مثال منظّامت املجتمع املد ّين واإلعالم
واملؤسسات االقتصاديّة ّ
الخاصة) ،يشري هنا مصطلح «العا ّم» إيل ّ
ّ
العموم ّية.
ال ّراديكال ّية املؤدّية إىل اإلرهاب
املسار ال ّنشيط الذي يؤدّي بشخص إىل االقتناع بأ ّن العنف اإلرها ّيب ميثّل وسيلة ممكنة و قد تكون رشعيّة أيضا لتحقيق
الغاية .و ميكن أن يؤدّي هذا املسار ،دون أن يكون حتميّا ،بذلك الشّ خص إىل الدعوة إىل منارصة األعامل اإلرهابيّة أو
املشاركة فيها.
ال ّراديكال ّية الذاتية املو ّجهة أو الصادرة عن الشّ خص نفسه
الحاالت التي يصبح فيها أشخاص راديكاليون مستعدّين لإلرهاب بأقل ما ميكن من التفاعل مع آخرين يعملون جاهدين
لغاية استقطابهم لل ّراديكالية .يشري هذا املصطلح أيضا إىل ظاهرة ما يُعرف باإلرهابيّني الفرادى أو املبادرين الذين يعملون
الخاص دون تعليامت أو دعم
لحسابهم
تنظيمي.
خارجي أو انتامء
ّ
ّ
ّ
التقنيات الخصوص ّية للتحقيق
تجسس ّية أخرى ال تثري انتباه األشخاص
وتقنيات
واملراقبة
ة
ي
االلكرتون
ات
ي
العمل
غرار
عىل
املعلومات
تقنيات مستعملة لجمع
ّ
ّ
ّ
املستهدفني من أجل الكشف عن جرائم إرهابيّة ومنظّمة و لغاية البحث فيها.
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كثريا ما ندّدت الدّول األعضاء مبنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا بجميع أشكال اإلرهاب ومظاهره وأكّدت أنّه ال ميكن تربير
اإلرهاب مهام كانت الظروف واألسباب .وأكّدت يف الوقت نفسه أنّه يجب خوض حرب متواصلة ض ّد اإلرهاب يف نطاق
واملؤسسات والقانون الدّو ّيل لحقوق اإلنسان ويف نطاق احرتام التزامات منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا.
القانون
ّ
فمنذ شهر ديسمرب /كانون األ ّول  2001اعرتفت الدّول املشاركة بأنّه ال ميكنها االقتصار عىل العمليّات العسكريّة واألمنيّة
للح ّد قدر اإلمكان من تهديدات اإلرهاب عىل املدى البعيد .وباعتامد مخطّط بوخارست ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا من
والسياس ّية ومنها
أجل مكافحة اإلرهاب ،أكّدت الدّول عىل الحاجة إىل معالجة «مختلف العوامل االجتامع ّية واالقتصاديّة ّ
1
ال ّنزعات االنفصاليّة والتط ّرف املؤدّيان إىل تهيئة الظروف املثىل للمنظّامت اإلرهابيّة لغاية االستقطاب وكسب الدّعم» .
وأكّدت كذلك الدّول املشاركة عىل أ ّن املقاربة الشّ املة واملتعاونة للمنظّمة ملسألة األمن توفّر فوائد مقارنة ملكافحة
كل األدوات والهياكل املتاحة صلب منظّمة األمن
اإلرهاب وذلك من خالل التعريف بهذه العوامل ومعالجتها باستعامل ّ
السياس ّية والعسكريّة لألمن متثّل
املظاهر
مع
بالتوازي
والتّعاون بأوروبا .من ذلك أ ّن املقاربة املتعدّدة األبعاد تؤكّد أنّه
ّ
مسائل حامية حقوق اإلنسان ودعمها وكذلك التنمية االقتصاديّة والبيئة املستدامة أجزاء ال تتج ّزأ من األمن واالستقرار.
فمقاربة منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا تشمل التّعاون بني مختلف األطراف الفاعلة عىل جميع املستويات من أجل مواجهة
التّهديدات والتحدّيات عرب الدّول وكذلك داخل الدّول من خالل الفاعلني الحكوميّني وغري الحكوميّني.
يجمع هذا الدّليل بني ثالثة محاور ذات أولويّة وأه ّم ّية يف نظر منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا وأكّدت عليها مؤخرا وم ّرة
أخرى الد ُ
ّول املشاركةُ .ومتثّل «مكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب باعتامد مقاربة متعدّدة األبعاد»
و»دعم حقوق اإلنسان و حاميتها والحريّات األساسيّة يف نطاق إجراءات مكافحة اإلرهاب» مجالني اسرتاتيجيني أساسيّني
ألنشطة منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا يف مجال مكافحة اإلرهاب حسب ما متّت املصادقة عليه يف ديسمرب /كانون األ ّول
 2 .2012أ ّما «دعم الشرّ اكة بني الشرّ طة وعموم ال ّناس  /الشرّ طة املجتمعيّة» فتمثّل أولويّة أساسيّة أكّد عليها اإلطار
3
الخاص بأنشطة أجهزة الشرّ طة املصادق عليه يف يوليو /مت ّوز .2012
االسرتاتيجي ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا
ّ
ّ
جاء هذا الدّليل ليت ّوج أعامل مرشوع مشرتك بني إدارة التّهديدات عرب الوطنيّة بكتابة منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا
من خالل وحدتها للعمل ض ّد اإلرهاب ووحدة املسائل االسرتاتيجيّة للشرّ طة ،ومكتب منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا
1

الوزاري ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا “مخطّط عمل بوخاريست ملكافحة اإلرهاب” 4 ،ديسمرب  /كانون األ ّول 2001
املجلس
ّ

2

املجلس القار ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا ،قرار عدد “ 1063اإلطار املو ّحد ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا للحرب ض ّد اإلرهاب”،
 7ديسمرب /كانون األ ّول 2012

3

الخاصة
املجلس القا ّر ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا ،قرار عدد “ 1049اإلطار االسرتاتيجي ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا لألنشطة
ّ
بالرشطة” 26 ،جويلية /مت ّوز 2012

http://www.osce.org/atu/42524

http://www.osce.org/pc/98008

http://www.osce.org/pc/92559
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خاصا حول حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب .واستفاد
للمؤسسات الدميقراطيّة وحقوق اإلنسان والذي يدير برنامجا ّ
ّ
املرشوع كذلك من خربات واستشارة عدد من الزمالء العاملني يف برامج ميدانيّة ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا ت ُعنى
مؤسسات حكومات املجتمع
بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب و/أو الشرّ طة املجتمع ّية عالوة عىل خرباء خارج ّيني ميثّلون ّ
املد ّين وهيئاته ومراكز أكادميية ومنظّامت دول ّية أخرى.
نعتقد أ ّن هذا الدّليل يعكس حرص منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا عىل دعم تو ّجه مقاربتها الشّ املة واملتعاونة للمسألة
األمنيّة باالعتامد عىل خربتها متعدّدة األبعاد لتقديم ال ّنصح والتّوجيه يف أحد أكرث التحدّيات أهمية ورضورة تواجهها
مختلف الدّول املشاركة ونقصد :الوقاية من اإلرهاب .نأمل أن يقدّم هذا الدّليل الفائدة املرج ّوة وأن ميثّل مرجعا لواضعي
السياسات يف مجال مكافحة اإلرهاب و لقادة وض ّباط الشرّ طة وكذلك للهيئات املعن ّية من املجتمع املد ّين العاملة يف مجال
ّ
منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا ويف مجاالت أخرى.
ألكساي ليزهانكوف

السفري جانيز لينارتشيتش
ّ

منسق األنشطة املو ّجهة ملعالجة التّهديدات عرب الوطن ّية
ّ
كتابة منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا

مدير
املؤسسات الدميقراط ّية وحقوق اإلنسان
مكتب
ّ
مبنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا

ملخّص تنفيذي

مكافحة اإلرهاب وحامية حقوق اإلنسان ،هدفان يدعامن بعضيهام البعض
ميثّل اإلرهاب إنكارا للدّميقراطيّة ولحقوق اإلنسان وهام الهدفان األساسيّان اللّذان تعمل منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا
كل أشكال اإلرهاب دون
عىل تحقيقهام .إ ّن الدّول املشاركة يف منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا عاقدة العزم عىل مكافحة ّ
كل
استثناء بوصفها متثّل األشكال القصوى لإلجرام .فالدّول من خالل وكاالتها للشرّ طة باألساس مسؤولة عن حامية ّ
األشخاص املقيمني داخل أراضيها من ظاهرة اإلرهاب ويجري هذا يف نطاق واجباتها املتعلّقة بحقوق اإلنسان من ذلك
والحق يف األمن وبقية الحقوق اإلنسان ّية والحريّات األساس ّية األخرى .ويستوجب هذا أن تعتمد
الحق يف الحياة
ّ
ضامن ّ
الدّول مقاربة شاملة ملجابهة اإلرهاب بالرتكيز بالخصوص عىل الوقاية من التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب
ومكافحتهام مع مراعاة حقوق اإلنسان ودولة القانون.
محل ّ
أي وكالة من
قد تصبح نجاعة جهود الدّولة ملكافحة اإلرهاب ورشعيتها ّ
شك إذا التجأت الدّولة املعن ّية من خالل ّ
الخاصة بحقوق اإلنسان .ومبا أ ّن للرشطة دورا محوريّا يف مكافحة
وكاالتها إىل استعامل الق ّوة منتهكة بذلك املعايري الدّول ّية ّ
كل األعامل التي تقوم بها وذلك لتأكيد الشرّ ع ّية وبناء الثقة وضامن دعم
وري أن ت ُحاسب أجهزتها عن ّ
اإلرهاب فمن الضرّ ّ
عموم ال ّناس.
مكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب
ال متثّل ال ّراديكال ّية تهديدا للمجتمع إن مل ترتبط بعنف أو بأعامل أخرى غري رشع ّية عىل غرار التحريض عىل الكراهيّة كام
الخاص بحقوق اإلنسان .وقد تكون ال ّراديكاليّة ق ّوة للتغيري اإليجا ّيب .فعىل سبيل املثال
وقع التعريف به يف القانون الدّو ّيل
ّ
ال ّناشطون الذين حرصوا عىل إزالة ّ
الرق والعبوديّة أو أولئك الذين دعوا إىل االقرتاع العا ّم كانوا يف وقت من األوقات يُنعتون
السائدة يف مجتمعاتهم آنذاك.
بال ّراديكاليّني حيث وقفوا ض ّد املواقف ّ
العنف اإلرها ّيب سبيال ممكنا وحتّى رشعيا للقيام بعمل
أ ّما ال ّراديكال ّية اإلرهاب ّية فهي مسار دينامي ّ
يك يتق ّبل الفر ُد من خالله َ
كل اإلرهابيّني كام ال يوجد مسار واضح ورصيح يؤدّي باألشخاص إىل اإلرهاب ذلك أ ّن
خاصة تجمع ّ
ما .ال توجد مالمح ّ
كل حالة .أ ّما املالمح الخصوصيّة
األسباب املؤدية إىل ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة تتن ّوع وتتش ّعب وتلتقي يف مظاهر مختلفة يف ّ
االجتامعي والوضعيّة االقتصاديّة واالجتامع ّية
واملبنيّة عىل آراء وفرضيات شائعة عىل غرار الدّين والجنس والعرق وال ّنوع
ّ
إلخ ....فهي ليست متييزيّة فحسب بل غري ناجعة أيضا .وترفض الدّول املشاركة يف منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا رفضا
قطع ّيا ربط اإلرهاب بالجنس ّية أو الدّين أو العرق.
تحتاج مكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب إىل ر ّد دقيق ومتط ّور وشامل .ويجب أن يعتمد هذا الر ّد
كل من يح ّرض اآلخرين
عىل معالجة قضائيّة وجنائيّة حسب املعايري الدّوليّة لحقوق اإلنسان ومواصفات دولة القانون ض ّد ّ
أو يحاول استقطابهم للقيام بأعامل إرهاب ّية ،و يعتمد كذلك عىل الجهود املتعدّدة االختصاصات يف سبيل معالجة الظروف
تختص به والتي تتعينّ مواجهتها ومعالجتها
املؤديّة إىل اإلرهاب .توجد العديد من املشاكل املرتبطة باإلرهاب دون أن ّ
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أمني غري م ّربر .وتنهض الدّولة بدور
ّ
بكل حنكة مع األخذ بعني االعتبار الحقوق ال ّراجعة إليها و يكون هذا دون ّ
أي انحياز ّ
محوري يف املعالجة القضائيّة والجنائيّة ملكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب لكن يجب أن يقترص
ّ
هذا الدّور عىل جهود الوقاية التحفّظية.
تطوير مقاربات ال ّتعاون املتبادل واملو ّجهة إىل املجتمع ملكافحة اإلرهاب
تتح ّمل الدّولة الواجب واملسؤوليّة األساسيّة للوقاية من اإلرهاب ومكافحته وكذلك احرتام حقوق اإلنسان والحريّات
األساس ّية وحاميتها .ولكن يجب عىل الدّولة أن تعتمد عىل مساعدة املجتمع بصفة عا ّمة مبا يف ذلك هيئات املجتمع املد ّين
واملؤسسات االقتصاديّة ليك تتمكّن من ال ّنجاح يف محاربة هذه الظاهرة .وتق ّر البلدان املشاركة يف منظّمة األمن والتّعاون
ّ
بأوروبا بالفوائد ال ّناتجة عن الجهود املشرتكة يف نطاق برامج رشاكة بني القطاعني العام
والخاص.
ّ
يزداد الشّ عور يوما بعد يوم بأ ّن عموم ال ّناس واملجتمعات ميثّلون أطرافا فاعلة ورشكاء ملكافحة اإلرهاب فهم ليسوا فقط
متقبّلني غري فاعلني لعمليات تنفيذ القانون وتفعيله .تعمل بعض الدّول املشاركة يف منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا عىل
تطوير مقاربات مو ّجهة إىل املجتمع يف مجال مكافحة اإلرهاب وذلك من أجل دعم املساءلة وال ّنجاعة يف األداء .و تتمثّل
يل و تعتمد عىل رشاكات بني عدد كبري من األطراف
هذه املقاربات يف مبادرات محل ّية متّت صياغتها بحسب الواقع املح ّ
ومؤسسات اقتصاديّة و/
تتعدّى الفاعلني التقليديينّ يف مجال األمن لتشمل سلطات عموميّة أخرى ومنظّامت غري حكوميّة ّ
الصحافة واإلعالم.
أو قطاع ّ
الشطة املجتمع ّية جزء من اسرتاتيج ّية شاملة تعتمد حقوق اإلنسان ملكافحة اإلرهاب
رّ
حاولت بعض أجهزة الشرّ طة تطبيق مفهوم الشرّ طة املجتمع ّية يف جهودها ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب .فالشرّ طة
فض
املجتمعيّة التي ترتكز عىل إرساء رشاكات بني أجهزة الشرّ طة وسلطات عموميّة أخرى والجامعات املحليّة من أجل ّ
الخالفات بصفة مسبقة ميكن أن متثّل مساهمة ملموسة ومستم ّرة للجهود االسرتاتيجيّة العا ّمة التي تهدف إىل مكافحة
اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب.
السياسات وقادة الشرّ طة انتظارات واقع ّية حول النتائج التي ميكن أن ت ُفيض إليها الشرّ طة
لكن يتعينّ أن تكون لواضعي ّ
املجتمعيّة ملعالجة مشكل كثريا ما يكون تأثريه محدودا لك ّنه يف غاية من التعقيد بأبعاده املتعدّدة .إذ ال ميكن أن تعمل
الشرّ طة املجتمعيّة بصفة أحادية ملكافحة اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب .يجب إذن
أن تنصهر يف نطاق اسرتاتيجيّة شاملة ومتناسقة تعتمد مقاربة حقوق اإلنسان ملحاربة جميع أشكال اإلرهاب ومظاهره و
تعتمد يف اآلن نفسه معالجة الظروف املهيأة له.
للشطة املجتمع ّية يف الوقاية من اإلرهاب
الفوائد املحتملة رّ
ستظهر عديد فوائد الشرّ طة املجتمعيّة ملكافحة اإلرهاب مبثابة نتائج متف ّرعة عن حسن تطبيق هذا املفهوم أي باعتامد
مبادئ الشرّ طة الدميقراط ّية .وتشمل الفوائد املحتملة:
•إرساء مبادئ احرتام حقوق اإلنسان ودولة القانون لدى أجهزة الشرّ طة،
•تحسني نظرة املواطنني وتفاعلهم مع أجهزة الشرّ طة،
•تعزيز التواصل مع عموم ال ّناس حول مسائل مكافحة اإلرهاب،
•دعم يقظة عموم ال ّناس وقدرتهم عىل املكافحة،
•تعزيز إدراك أجهزة الشرّ طة بقيمة املجتمعات املحل ّية لحسن استقطابها وترشيكها والتّعاون معها،
•املساعدة عىل الكشف عن املسائل األمن ّية للمجتمع وشكاويه للتمكّن من معالجتها،

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ
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•تسهيل التّعريف باألوضاع الخطرة ومحاولة معالجتها يف اإلبّان ،و
التوصل إليها أومل يقع التّعاون معها.
•تطوير العالقات بني الشرّ طة واألفراد واملجموعات التي يصعب ّ
إ ّن الطريقة التي بفضلها ميكن للشرّ طة املجتمع ّية تحقيق ال ّنجاح عىل مستوى مكافحة اإلرهاب ونسبة ال ّنجاح التي ميكن
بلوغها ترتبط مبستوى الثقة والتّعاون املوجودين بني الشرّ طة من ناحية واألهايل من ناحية أخرى .قد تتطلب (إعادة) بناء
الثقة مع األهايل ورشح مظاهر االشرتاك مع الشرّ طة وتفسري الفوائد الواقعيّة وامللموسة ملشاركة املجتمع كثريا من الوقت
والكثري من العمل الذي تقوم به أجهزة الشرّ طة وقد تكون أفضل طريقة للقيام بذلك ترشيك األهايل يف مجاالت أمن ّية
شاملة وعا ّمة ترتبط بحياتهم اليوم ّية ال تكون لها بالرضورة عالقة مع مكافحة اإلرهاب.
الشطة املجتمع ّية للوقاية من اإلرهاب
املخاطر املرتبطة بتنفيذ مقاربات رّ
توجد عدد من املخاطر الفطريّة التي يتعينّ عىل الشرّ طة أن تأخذها بعني االعتبار وأن تحاول التقليص منها قدر اإلمكان عند
تنفيذ مقاربات الشرّ طة املجتمعيّة.وهذه املخاطر هي التالية:
•االعتامد املفرط عىل الشرّ طة املجتمع ّية،
•وسم بعض املجموعات من خالل االنتقاء للمشاركة والتعاون،
•إضفاء الصبغة األمنيّة عىل عالقات الشرّ طة مع املجتمع،
للتجسس" عىل املجتمع،
•اعتامد الشرّ طة املجتمعيّة " ّ
•املخاطر التي تستهدف األفراد املتعاملني مع أجهزة الشرّ طة،
•إعطاء االنطباع بصفة عفويّة أ ّن الشرّ طة تدعم بعض األفراد أو املجموعات دون غريهم ،وهو ما قد يهدّد رشع ّية من
كانت له مكانة ليقوم بدور إيجا ّيب داخل مجتمعه .وقد يستبعد هذا أفرادا ومجموعات أخرى أو يعزلهم.
مؤشات
و يتعينّ أيضا عىل الشرّ طة أن تتح ّرى جيدا قبل أن تقيم رشاكات مع أفراد أو مجموعات أو منظّامت عندما توجد رّ
عىل كون هؤالء األطراف غري ملتزمني بصفة قطعيّة بعدم اللّجوء إىل العنف أو باحرتام املبادئ العامليّة لحقوق اإلنسان.
وتتكامل الشرّ طة املعتمدة عىل املخابرات مع الشرّ طة املجتمع ّية لكنهام يستعمالن مقاربات مختلفة .فقد تستفيد املخابرات
من رشطة مجتمع ّية ناجعة وف ّعالة عندما تكون الثّقة بني الشرّ طة وعموم ال ّناس متينة .لكن ال متثّل الشرّ طة املجتمع ّية وال
ميكن أن متثّل وسيلة هدفها جمع املعلومات االستخباراتيّة ملكافحة اإلرهاب.
الحاجة إىل التخطيط املدروس واالستعداد الج ّيد
يجب أن يكون استعامل وسائل الشرّ طة املجتمع ّية وأدواتها للوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية
املؤدّيني إىل اإلرهاب مبنيّا عىل التخطيط املدروس واالستعداد الجيّد حتّى ال تتزعزع املبادئ األساسيّة للشرّ طة املجتمعيّة
والثقة التي ترمي إىل بنائها مع املجتمع .فالشرّ طة تحتاج باألساس إىل:
•ترسيخ املعايري العامليّة لحقوق اإلنسان عىل جميع املستويات وتعزيز مساءلة أجهزة الشرّ طة يف أعاملها ال ّرامية إىل
مكافحة اإلرهاب من أجل دعم الشّ فاف ّية ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان عىل غرار تحديد املالمح بصفة متييزيّة،
•توقّع املخاطر املرتبطة بتنفيذ مقاربة الشرّ طة املجتمع ّية والعمل عىل الح ّد منها،
•الحرص عىل الفصل الرصيح بني العمليّات الهادفة إىل مكافحة اإلرهاب ومهام الشرّ طة املجتمعيّة مع الحرص أيضا عىل
التنسيق الوثيق بني املسارين،
الشطة املجتمعيّة يف الجهود ال ّرامية إىل الوقاية من
السياسات وإجراءات التشغيل القياسيّة ملساهمة ضبّاط رّ
•رشح ّ
اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب ومن ذلك تبادل املعلومات والتوثيق و إصدار
التقارير،
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•تنظيم دورات تدريبيّة مناسبة لضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة حول أدوارهم املرتقبة يف مجال الوقاية من اإلرهاب
ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إليه،
•تطوير قنوات منتظمة وف ّعالة لالت ّصال املتبادل مع عموم ال ّناس حول مخاطر اإلرهاب – دون تضخيمه أو التقليل
منه – واألدوار التي يجب أن تقوم بها الشرّ طة واملجتمع من أجل مكافحة اإلرهاب،
الحيني واملناسب مع عموم ال ّناس واإلعالم يف حال تنفيذ عمل ّية ملجابهة اإلرهاب أو ملعالجة عمل
•االستعداد للتواصل
ّ
إرها ّيب،
•توضيح القيم واملعايري وتقديم ال ّنصح والتّوجيه من أجل أن تكون للشرّ طة مشاركة منتظمة وشفاّفة ومندمجة
يل ومع املجموعات الخصوصيّة،
ومتبادلة مع املجتمع املح ّ
•صياغة خطّة التواصل واملساهامت باالعتامد عىل الفهم الدّقيق لخصائص مختلف املجموعات والفرق االجتامع ّية مبا
يف ذلك الحرك ّية الداخل ّية للمجموعات ومشاغلها بخصوص ظاهرة اإلرهاب ومكافحته ومواقفها من أجهزة الشرّ طة،
الخ....
•تقييم تأثري جهود الشرّ طة املجتمعيّة للوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إليه مع
الحرص عىل الحفاظ عليها والعناية بااللتزام وباملوارد عىل املدى البعيد.
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ميثّل اإلرهاب إنكارا للدّميقراط ّية ولحقوق اإلنسان وهام الهدفان األساس ّيان اللّذان تعمل منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا
عىل تحقيقهام .وال توجد أيّة دولة عضو يف منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا أو غريها يف مأمن من مخاطر اإلرهاب
وتهديداته :فاإلرهاب ظاهرة حقيقيّة ومنترشة وله أوجه عديدة ومتعدّدة لكن يجب تقييمه للتأكّد من عدم تضخيمه أو
بالعكس التقليل من حدّته .وتتح ّمل الدّولة املسؤوليّة األساسيّة يف الوقاية من اإلرهاب ومكافحته فضال عن هذا تتح ّمل
مسؤوليّتها يف احرتام حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة و حاميتها بيد أنّه يتعينّ كذلك عىل الدّولة االستفادة من دعم
واملؤسسات االقتصاديّة لل ّنجاح يف مكافحة هذه الظاهرة.
املجتمع بصفة عا ّمة مبا يف ذلك منظّامت املجتمع املد ّين
ّ
تشكّل حامية املواطنني من اإلرهاب مه ّمة أساسيّة ودقيقة ومتثّل تحدّيا ها ّما يواجه أجهزة الشرّ طة .فاملها ّم األوىل املوكولة
الحق يف الحياة والوقاية
إىل الشرّ طة يف دولة دميقراطيّة هي حامية الحقوق والحريّات األساسيّة ّ
لكل األفراد وخاصة منها ّ
من الجرمية والكشف عنها والح ّد من املخاوف .4وليك تتمكّن من تنفيذ هذه املها ّم املوكولة إليها مع احرتام حقوق اإلنسان
ودعم أفراد املجتمع ،قد يكون من املجدي بال ّنسبة إىل املصالح األمن ّية اعتامد مقاربة الشرّ طة املجتمع ّية للوقاية من
اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه.
تط ّور مفهوم الشرّ طة املجتمعيّة داخل مجال منظّمة األمن والتّعاون يف أوروبا وأصبح مبثابة تكملة اسرتاتيجيّة للمامرسات
التقليديّة لألجهزة األمنيّة .فالشرّ طة املجتمعيّة توفّر اسرتاتيجيّة لتحقيق أهداف أجهزة أمنيّة دميقراطيّة بصفة أنجع وأكرث
فاعل ّية وهي ال تغيرّ أيّا من هذه األهداف .5وت ُركّز عىل إرساء رشاكات بني الشرّ طة واملجتمع إذ تتعاون مختلف أجهزة
فض ال ّنزاعات .وليك تتمكّن من
الشرّ طة ّ
بكل حامس مع الوكاالت الحكوم ّية املعن ّية ومختلف أطياف املجتمع من أجل ّ
يل من أجل تعزيز ثقة املواطنني يف أعاملها
املح
مجتمعها
يف
اإلمكان
بقدر
طة
تندمج
أن
يجب
اكات
هذه
الشرّ
عقد مثل الشرّ
ّ
6
وأنشطتها و يكون هذا بالخصوص من خالل برنامج الشرّ طة التوافقيّة .
والسالمة يف املجتمع.
ميكن أن متثّل الشرّ طة املجتمعيّة اسرتاتيجيّة فاعلة للمساعدة عىل الح ّد من اإلجرام ولتحسني األمن ّ
فإذا ت ّم التخطيط واإلعداد الج ّيد للشرّ طة املجتمع ّية فإنّه ميكنها أن تساهم بصفة ف ّعالة ودامئة يف الجهود االسرتاتيج ّية
العا ّمة التي ترمي إىل الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه .وينبغي إرساء منظومة
الشرّ طة املجتمعيّة لتنهض بالدور املوكول إليها ،لكن مبا أ ّن اإلرهاب ال ميثّل سوى مشكل من جملة الكثري من املشاكل فإ ّن
الشرّ طة املجتمعيّة ستساعد أيضا عىل الوقاية من ظواهر إجراميّة أخرى ومعالجتها.

4
5
6

الشطة الدّ ميقراط ّية ،مستشار سام للرشطة لدى األمني العام ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا (فيينا :منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا
دليل رّ
النسخة الثانية) سلسلة منشورات  SPMUاملجلّد األ ّول
املرجع نفسه ،صفحة
السامي للشرّ طة لدى األمني العام ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا
مامرسات ج ّيدة إلرساء رشاكات بني الرشطة وعموم ال ّناس بقلم املستشار ّ
(فيينا :منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا ال ّنسخة الثانية  )2008سلسلة منشورات  SPMUاملجلّد ال ّرابع
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الفائدة من هذا الدّ ليل
يوفّر هذا الدّليل توصيات عمل ّية حول مسائل محوريّة ميكن أن تؤثر يف نجاح جهود الشرّ طة ال ّرامية إىل إرساء مقاربة
الشرّ طة املجتمع ّية للوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه أو فشلها.
السياسات وقادة الشرّ طة وضبّاطها .وقد ميثّل كذلك مرجعا ها ّما لهيئات املجتمع
ويتّجه هذا الدّليل باألساس إىل واضعي ّ
املد ّين املهتمة بهذه القضايا ونذكر منهم بالخصوص قادة املجتمعات املحليّة .ولعلّه أيضا يكون مرجعا مشرتكا لدعم التّفاهم
والثقة املتبادلة ولتيسري الحوار بني الشرّ طة واملواطنني حول مخاطر اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية
املؤدّيني إليه وحول حقوق اإلنسان والحريّات األساس ّية املطروحة يف نطاق مكافحة اإلرهاب وحول الدّور املحتمل
للمجتمعات املحل ّية يف مكافحة هذه الظاهرة الخطرة وكذلك حول كيف ميكن للشرّ طة واملواطنني أن يطرحوا مسائل
املحاسبة واملشاركة والتّعاون يف جهود مكافحة اإلرهاب.
يحتوي الجزآن الثاين والثالث من هذا الدّليل عىل املفاهيم األساسيّة املتعلّقة مبكافحة اإلرهاب واملقاربات املجتمعيّة
املعتمدة ملكافحته .أما الجزء ال ّرابع فيبحث يف مدى مساهمة الشرّ طة املجتمعيّة يف الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف
العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه .يقدّم الجزء الخامس أفكارا عمل ّية حول سبل تنفيذ املنظومة عىل غرار التّعاون وتوزيع
املها ّم و التّدريب وتبادل املعلومات والتعاون يف نطاق مجموعات مع ّينة وأخريا التقييم.
جاء الجزآن الرابع والخامس يف صلب هذا الدّليل للرتكيز أساسا عىل الشرّ طة املجتمعيّة بينام يقدّم الجزآن الثاين والثالث
اإلطار املعريف والتاريخي لوضع الدّليل يف سياقه .وباعتبار كثافة املادّة املوجودة فيه فقد متّت صياغة هذا الدّليل لتمكني
الق ّراء بقدر اإلمكان من االطّالع عىل مختلف األجزاء واألجزاء الفرعية عىل حدة ،لذلك قد يوجد بعض التكرار بني مختلف
أجزاء هذا الدّليل.
اعتمد هذا الدّليل عىل تحليل للتجارب املرتاكمة لعدد من الدّول املشاركة يف منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا وهيئة رشكاء
للتّعاون ،واستقى أيضا عددا من البيانات من منشورات سابقة ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا خاصة منها دليل الشطة
الدميقراطيّة (النسخة الثانية  )2008و مامرسات جيّدة إلرساء رشاكات بني الشرّ طة وعموم ال ّناس ( )2008وتوصيات
السامي ملنظّمة التّعاون واألمن بأوروبا املكلّف باألقل ّيات الوطن ّية
للشرّ طة يف مجتمعات متعدّدة العرق ّيات للمندوب ّ
ملكتب
ّليل
د
( )2006ومكافحة اإلرهاب وحامية حقوق اإلنسان :ال
املؤسسات الدميقراط ّية وحقوق اإلنسان التاّبع ملنظّمة
ّ
يل لرجال الشطة
عم
دليل
اإلرهاب:
مكافحة
وتحقيقات
اإلنسان
األمن والتّعاون بأوروبا ( )2007 ODIHRوحقوق
ّ
املؤسسات الدميقراطيّة وحقوق اإلنسان (.)2013
ملكتب التّهديدات عرب الوطنيّة مبنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا و ملكتب ّ
وقعت اإلشارة إىل جميع هذه املراجع يف مختلف أجزاء الدّليل لكننا ندعو الق ّراء إىل االطّالع عليها ملزيد التع ّمق يف املسائل
املطروحة.
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كل اإلجراءات الكفيلة بحامية جميع األشخاص املقيمني
تتح ّمل الدّول من خالل وكاالتها للشرّ طة باألساس مسؤول ّية ات ّخاذ ّ
يف
والحق
الحياة
يف
الحق
لضامن
ة
ي
اإليجاب
بواجباتها
داخل أراضيها من ظاهرة اإلرهاب وذلك يف نطاق قيامها
السالمة
ّ
ّ
ّ
ّ
الجسديّة وبقية الحقوق اإلنسانيّة والحريّّات األساسيّة األخرى .لذلك يتعينّ عىل الدّول الرتكيز عىل الوقاية من اإلرهاب من
كل حني .ويف الوقت الذي تبحث فيه
خالل منظومة حقوق اإلنسان ودولة القانون التي يتحتّم عليها احرتامها والتقيّد بها يف ّ
الدّول عن وسائل أكرث نجاعة ملكافحة اإلرهاب فإ ّن جهودا أكرب تُبذل من أجل تحديد األسباب واألوقات التي يلجأ األفراد فيها
إىل اإلرهاب وكيف ّية قيامهم بذلك  ،وبالخصوص من أجل تحديد الطرق التي ميكن استخدامها ملنعهم من اللّجوء إىل اإلرهاب.
2.1

اسرتاتيجي عىل الجهود ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب
الوقاية من اإلرهاب :تركيز
ّ

تهتم هذه الفقرة الفرع ّية باملسائل التالية:
ّ
•ما هو اإلرهاب وكيف يجب تعريفه؟
•ما هي االلتزامات الدّوليّة للدّول يف مجال الحرب عىل اإلرهاب؟
•عىل ماذا تشمل املقاربة االسرتاتيج ّية ملكافحة اإلرهاب؟
•ملاذا متثّل املحاسبة رشطا أساس ّيا لضامن نجاعة مكافحة اإلرهاب؟
2.1.1

ما هو اإلرهاب ؟

7

بكل أشكال اإلرهاب ومظاهره مهام كان فاعلها ومصدرها وأينام حدثت
عبرّ املجتمع الدّو ّيل يف عديد امل ّرات عن تنديده ّ
السالمة واألمن الدّوليني .8وقد رفض املجتمع
ّد
د
ته
التي
املخاطر
أكرب
ومهام كانت أسبابها ،إذ ميثّل اإلرهاب واحدا من
ّ
الدّو ّيل أيضا رفضا قطع ّيا ربط اإلرهاب بجنس ّية أو بدين أو بعرق ّما.9

7

املؤسسات الدّموقراطيّة وحقوق اإلنسان مبنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا
انظر مكافحة اإلرهاب وحامية حقوق اإلنسان :الدّليل (فرسوبيا مكتب ّ

8

الجلسة العامة لألمم املتّحدة «االسرتاتيج ّية العا ّمة لألمم املتّحدة ملكافحة اإلرهاب» وثيقة ,2006 ,288/60/Doc. A/RES

9

ديسمرب /كانون األ ّول املجلس الوزاري ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا “ميثاق وقاية من اإلرهاب ومكافحته” بورتو  7ديسمرب /كانون األ ّول 2002

http://www.osce.org/odihr/29103

http://www.un.org/ar/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml
http://www.osce.org/odihr/16609
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اإلرهاب جرمية نكراء .ال ميكنه أن يرتبط بجنسيّة أو بدين أو بعرق ويجب أالّ يكون له ذلك
عىل ال ّرغم من غياب تعريف واحد ومتفق عليه لإلرهاب يف القانون الدّو ّيل ،فإ ّن وصف عمل ّما بأنه «عمل إرها ّيب» ال
سيايس أو
بأي سبب
يعني فقط أ ّن ذلك الحدث يجمع بعض الخصائص لك ّن هذا الوصف يعني أيضا أنّه ال ميكن قطعا تربيره ّ
ّ
يرشع استعامل
إيديولوجي أو
فلسفي أو
أي يشء آخر 10.لكن يوجد تعريف مثري للجدل ّ
ديني أو بسبب ّ
ّ
عرقي أو ّ
جنيس أو ّ
ّ
ّ
بعض أشكال العنف يف حاالت خاصة قد ال ترتقي بهذا املعنى إىل مفهوم اإلرهاب 11.وعالوة عىل ذلك قد يُساء استعامل
تعريف واسع جدّا لإلرهاب لكبت املعارضة وتهديد أسس املجتمعات الدميقراط ّية.
لذلك يتعينّ ضبط تعريف محدّد لإلرهاب للتمكّن من مكافحته يف نطاق دولة القانون
واملؤسسات واملعايري الدّوليّة لحقوق
ّ
السياسيّة أو املعنويّة املرتبطة باملصطلح .فالستعامل الكلمة انعكاسات ج ّمة عىل
اإلنسان .وال يعود هذا فقط للدّالالت ّ
الوطني والدّو ّيل من حيث مثال القاعدة القانونيّة لتبادل املعلومات االستخباراتيّة أو لتقديم املساعدة القضائيّة
املستويني
ّ
املتبادلة أو ألجل تجميد املمتلكات أو مصادرتها أو لغاية الرتحيل.
السياقات ويتخذ أشكاال متعدّدة ودون أن نلجأ إىل تحديد تعريف لإلرهاب إذ غالبا ما تكون
يحدث اإلرهاب يف عدد من ّ
له سامت مشرتكة:
•الخطر (عىل الحياة أو عىل األعضاء أو عىل املمتلكات)،
رشعني،
•محاولة إراديّة لتهديد حكومة دميقراط ّية ّ
خاصة بالعمل عىل التأثري يف ّ
السياسات أو امل ّ
السكّان دون التمييز بينهم من أجل تخويفهم وترهيبهم،
•أعامل تستهدف ّ
الصارمة لل ّنظام القضا ّيئ والجنا ّيئ .و يجب
وتشكّل العمليّات اإلرهابيّة أعامال إجراميّة ولذلك يجب أن تخضع لألحكام ّ
تطبيق معايري حقوق اإلنسان سواء أكانت الحادثة عمليّة إرهابيّة أم مماّ مياثلها من العمليّات اإلجراميّة الخطرة األخرى.
السلوك ذي الطبيعة اإلرهاب ّية
لعل ّ
ّ
الحل لتجاوز إشكال ّية تعريف اإلرهاب يتمثّل يف الرتكيز عىل الوقاية من و/أو معاقبة ّ
باألساس .فعىل ال ّرغم من عدم متكّنها من الوصول إىل تعريف واحد لإلرهاب فإ ّن املجموعة الدّول ّية اتّفقت عىل أ ّن عددا
من العمليّات متثّل جرائم إرهابيّة .12وتشكّل اليوم هذه الجرائم (عىل غرار اختطاف الطّائرات) موضوع مثاين عرشة
معاهدة وبرتوكوال ت ّم اعتامدها تحت رعاية األمم املتّحدة والوكاالت التّابعة لها.13

10
11
12

الخاصة بالقضاء عىل اإلرهاب الدّويل» وثيقة A/RES/49/60, 1994
انظر مثال الجلسة العامة لألمم املتّحدة «بيان حول اإلجراءات
ّ
الفقرة األوىل ،راجع أيضا توصيات مجلس األمن باألمم املتّحدة  )2001( 1373الفقرة الثالثة و  )2004( 1566الفقرة الثالثة

الحق يف تحديد املصري أو االستقالل أو
كثريا ما استُعملت الح ّجة عىل رشعيّة اللّجوء إىل العنف وقد يس ّميها البعض إرهابا يف حالة البحث عن ّ
ملكافحة االحتالل
املؤسسات الدّميقراطيّة وحقوق اإلنسان مبنظّمة األمن والتنمية بأوروبا
الخارجي .انظر مكافحة اإلرهاب ّ
الصادر عن مكتب ّ
ّ
وهو مرجع مذكور أعاله باملذكّرة عدد 7صفحة 23
تستم ّر املفاوضات داخل األمم املتّحدة ملناقشة مرشوع اتفاقية مو ّحدة حول اإلرهاب قد تحتوي عىل تعريف لإلرهاب .ملزيد من
الخاصة املعيّنة مبقتىض قرار الجمعيّة العامة عدد  51/210انظر
املعلومات حول أشغال اللّجنة
ّ

http://www.un.org/law/terrorism

13

“الوضع يف مجال منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا للمعاهدات والربوتوكوالت الدّوليّة ض ّد اإلرهاب ولبقية األدوات القانونيّة الدّوليّة واإلقليّميّة
املتعلّقة باإلرهاب والتّعاون يف املسائل املرتبطة باإلجرام” ،منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا سبتمرب /أيلول 2013

http://www.osce.org/atu/17138

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ

24

وعىل هذا األساس يستعمل مجلس األمن
األممي يف قراره عدد  )2004( 1506ثالثة معايري تراكميّة لتحديد خصائص
ّ
السلوك
الخصويص ويشمل ما ييل:14
اإلرهاب( :أ) القصد (ب) الغاية و (ج) ّ
ّ
 .iاألعامل اإلجرام ّية ومنها األعامل املو ّجهة ض ّد املدن ّيني بن ّية القتل أو األرضار الجسديّة الجسيمة أو عمل ّيات اختطاف رهائن،
 .iiبقطع ال ّنظر عماّ إذا كان مردّها إىل اعتبارات سياس ّية أو فلسف ّية أو إيديولوج ّية أو جنس ّية أو عرق ّية أو دين ّية أو لسبب
السكّان
مثيل بهدف إحداث حالة من الهلع بني ال ّناس أو يف مجموعة معينة من ال ّناس أو من األشخاص أو بهدف تهديد ّ
أو إكراه حكومة أو منظّمة دوليّة للقيام بعمل ما أو االمتناع عن القيام به،
 .iiiما ميثّل جناية مبقتىض التعريف املحدّد باملعاهدات والربوتوكوالت الدّوليّة املتعلّقة باإلرهاب.
الخاص األ ّول لألمم املتّحدة املكلّف
لقيت املقاربة الرتاكم ّية امل ُعتمدة يف القرار عدد  1566للتعريف باإلرهاب دعم املق ّرر ّ
بتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها ومكافحة اإلرهاب .15وذكر أيضا أ ّن التعريفات املوجودة يف الترشيعات الوطن ّية بخصوص
اإلرهاب ميكن أن تشمل موضوعيّا سلوكيات أخرى ترتبط باملعيارين األ ّولني حول القصد والغاية كام جاء يف القرار عدد
.1566
أي أثر
يجب أن ت ُع ّرف الترشيعات الوطن ّية «اإلرهاب» والجنايات املرتبطة به بوضوح ودقّة وبصفة غري متييزيّة دون ّ
بكل شفافية عىل القوانني والترشيعات املتعلّقة باإلرهاب
رجعي .وفضال عن هذا يجب أن يتمكّن عموم ال ّناس من االطّالع ّ
ّ
أسايس ليك يفهم ال ّناس القانون ويُعدّلوا سلوكهم
السلطات العموميّة مبا يف ذلك الشرّ طة والقضاء .فهذا رشط
التي تعتمدها ّ
ّ
حسب مقتضياته .و يتعينّ أيضا توفري القاعدة للقيام بأعامل ف ّعالة ومسؤولة ض ّد اإلرهاب مبا يف ذلك أعامل أجهزة
الشرّ طة يف نطاق دولة القانون واملعايري الدّوليّة لحقوق اإلنسان.
2.1.2

مقاربة اسرتاتيج ّية ملكافحة اإلرهاب

ليك يتمكّن اإلرهابيّون من تنظيم صفوفهم والتخطيط لعمليّاتهم الهجوميّة ثم تنفيذها يجب عليهم استقطاب منارصين
املادي
والسفر دون عرقلة  ،ويجب أيضا أن يوفّروا الدّعم
ّ
وجمع األموال واألسلحة و يتعينّ عليهم أن يتمكّنوا من التنقّل ّ
املناسب (من ذلك وسائل االتّصال وأماكن لالختباء) مع إمكان ّية الوصول إىل األهداف امل ُع ّرضة للهجوم .ولذا فإنّه للتمكّن
السياسات واإلجراءات.
من مجابهة العمل ّيات اإلرهاب ّية وجب اعتامد خطة اسرتاتيج ّية تقوم عىل مجموعة شاملة من ّ
كثريا ما تحدّد الخطط االسرتاتيجيّة املعتمدة ملكافحة اإلرهاب عددا من األهداف التي تكون موزّعة عىل املراحل الزمنيّة
للعمليّات اإلرهابيّة .16ميكن تصنيف هذه األهداف بصفة عا ّمة كام ييل:
•الحيلولة دون أن يلجأ ال ّرجال وال ّنساء إىل اإلرهاب،

14

القرار عدد  )2004( 1566الذي صادق عليه مجلس األمن
األممي خالل اجتامعه عدد  5053املنعقد يوم  8أكتوبر /ترشين
ّ
األ ّول (S/RES/1566 )2004

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1566(2004)&referer=http://www.un.org/en/sc/docu�m
ments/resolutions/2004.shtml&Lang=A

15
16

الصبغة اإللزام ّية
ال يكتيس هذا القرار ّ
تقرير املق ّرر
الخاص املكلّف بدعم وحامية حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة يف مكافحة اإلرهاب مارتن شاينن «املجاالت العرش ألفضل
ّ
السادسة عرشة ملجلس حقوق اإلنسان  22ديسمرب /كانون األ ّول
املامرسات يف مكافحة اإلرهاب» الجلسة العا ّمة لألمم املتّحدة الدّورة ّ
 2010وثيقة A/HRC/16/51
ت ّم يف عدد من الدّول إدماج املقاربة االسرتاتيجيّة ملكافحة اإلرهاب يف وثيقة سياسة األمن
الوطني بينام صاغت عديد الدّول واملنظّامت
ّ
األخرى وثيقة خاصة بهذه املسألة متوفّرة لعموم ال ّناس ترشح اسرتاتيجيّاتها املعتمدة ملكافحة اإلرهاب .وعادة ما تستعمل هذه الوثائق
املصطلحات نفسها لكن مع اختالفات يف مستوى املفاهيم.
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•توفري الفرص والدّعم لألفراد املتعاطفني مع التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية اللّذين يؤدّيان إىل اإلرهاب أو املشاركني فيه
ليك يرتاجعوا عن تعاطفهم،
•رفض تقديم الدّعم واملوارد والوسائل للمشبوهني يف التو ّرط يف اإلرهاب لتنظيم صفوفهم أو للتخطيط واإلعداد لش ّن
هجوم وعمليات إرهاب ّية،
•اإلعداد للتصدي للعمل ّيات اإلرهاب ّية من أجل الح ّد من املخاطر املحتملة وبالخصوص تلك التي تستهدف البنية التحت ّية
األساسيّة،
•متابعة املشبوهني يف تو ّرطهم يف العمليّات اإلرهابيّة إليقافهم ومحاكمتهم،
•الر ّد عىل العمل ّيات اإلرهاب ّية باعتامد إجراءات مناسبة للح ّد من وقعها وملساعدة الضحايا.
تتح ّمل الدّول مسؤول ّية تقديم الحامية ض ّد العمل ّيات اإلرهاب ّية ويتطلب هذا تركيزها عىل وضع الوسائل الوقائية املناسبة.
السياسيّة .يف هذا النطاق حدّدت االسرتاتيجيّة األمميّة ملكافحة
ينعكس هذا يف مسؤولياتها القانونيّة الدّوليّة ويف التزاماتها ّ
اإلرهاب مقاربة بديلة ملكافحة اإلرهاب تشتمل عىل:
•إجراءات ملعالجة الظروف التي تهيّئ النتشار ظاهرة اإلرهاب،
•إجراءات للوقاية من اإلرهاب ومكافحته،
•إجراءات لضامن احرتام حقوق اإلنسان للجميع ولتطبيق مبادئ دولة القانون التي متثّل القاعدة األساس ّية للحرب
ض ّد اإلرهاب.
كل الدّول لس ّن األطر القانونيّة والتنظيميّة
جاء قرار مجلس األمن لألمم املتّحدة عدد  )2001( 1373ليُلزم ّ
واملؤسساتية
ّ
املناسبة من أجل:
لبي للتنظيامت واألشخاص املو ّرطني يف أعامل إرهاب ّية،
والس
يب
اإليجا
ّعم
د
ال
أنواع
كل
ّ
تقديم
•االمتناع عن
ّ ّ ّ
•منع متويل اإلرهاب وصدّه،
•التصدّي النتداب أعضاء التنظيامت اإلرهابيّة،
•الوقوف ض ّد تزويد اإلرهابيّني باألسلحة،
•منع تح ّرك اإلرهاب ّيني أو املنظّامت اإلرهاب ّية،
لكل من مي ّول أو يخطّط أو يدعم أو يشارك يف عمليات إرهاب ّية أو يحاول
•الحرص عىل عدم توفري الظروف املالمئة ّ
توفري الظروف املناسبة لها،
كل من يشارك يف متويل عمليات إرهابيّة أو التخطيط لها أو إعدادها أو تنفيذها،
•العمل عىل مقاضاة ّ
كل اإلجراءات الكفيلة لتبادل املساعدة القانونيّة يف املسائل الجنائيّة املتعلّقة باإلرهاب.17
•اتّخاذ ّ
يُلزم قرار مجلس األمن لألمم املتّحدة عدد  )2003( 1456والقرارات التي تلته الدّول للحرص عىل أن تتطابق جميع
اإلجراءات املتخذة ملكافحة اإلرهاب مع القانون الدّو ّيل و بالخصوص مع القانون الدّو ّيل لحقوق اإلنسان وقانون الالّجئني
والقانون اإلنسا ّين.18

17

القرار عدد  )2001( 1373الذي صادق عليه مجلس األمن باألمم املتّحدة يف اجتامعه عدد  4345املنعقد يوم  28سبتمرب /أيلول
,RES/1373 (2001/ 2001
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)&referer=http://www.un.org/en/sc/docu�m
ments/resolutions/2001.shtml&Lang=A

18
m

القرار عدد  )2003( 1456الذي صادق عليه مجلس األمن لألمم املتّحدة يف اجتامعه عدد  4688املنعقد يوم  20يناير  /كانون الثاين

,)S/RES/1456 (2003( 2003

�http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1456(2003)&referer=http://www.un.org/en/sc/docu
ments/resolutions/2003.shtml&Lang=A
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املساءلة والشرّ عيّة واملصداقيّة للجهود ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب

ستهت ّز نجاعة ورشع ّية جهود الدّولة يف مكافحة اإلرهاب والثقة يف مصداق ّيتها إذا ما استعملت الدّولة أو أيّة وكالة من
الوكاالت التابعة لها سلطتها دون احرتام املعايري الدّول ّية لحقوق اإلنسان .وقد تزداد الشّ كوك يف غياب مساءلة واضحة
ورصيحة ما قد يؤدّي إىل إفالت موظفي الدّولة من العقاب عند اللّجوء إىل إجراءات غري رشع ّية ملكافحة اإلرهاب.
السلطات العموميّة يف الدّول
السياسات واإلجراءات املتّخذة ملكافحة اإلرهاب عىل غرار ّ
كل ما تقوم به ّ
يجب مساءلة ّ
السياسات واإلجراءات و يجب أيضا أن تشمل آليات
مؤسسات مراقبة يف ّ
الدميقراط ّية .وتعني املساءلة إمكان تح ّري ّ
السلطتني التنفيذيّة والترشيع ّية عالوة عىل سلطة قضائ ّية مستقلة محايدة ومطّلعة ومراقبة مدن ّية تقوم بها
املحاسبة ّ
ومؤسسات إعالم ّية و عموم ال ّناس.
ة
ي
حكوم
غري
منظّامت
ّ
ّ
للسياسات واإلجراءات الهادفة إىل مكافحة اإلرهاب:
إ ّن غياب مراقبة مستم ّرة ومساءلة ف ّعالة ّ
•ت ُح ّد ُكثريا من نجاعة األعامل املو ّجهة ملكافحة اإلرهاب وتجعلها عىل العكس ضا ّرة ،وذلك بانتهاكها لحقوق اإلنسان
واملساهمة يف التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب،
السلطات العموم ّية ملكافحة اإلرهاب وتح ّد من استعداد املواطنني
•تهدّد ثقة املواطنني يف العمل ّيات التي تقوم بها ّ
للمشاركة الفعلية يف مكافحة اإلرهاب.
السلوك
مبا أ ّن للشرّ طة دورا محوريا يف مكافحة اإلرهاب فإنّه يتعينّ مساءلة الشرّ طة بشأن األعامل التي تقوم بها – مبا يف ذلك ّ
خيص ألعوان األمن وقرارات الض ّباط وعمل ّيات التخطيط والتنفيذ والخطّة االسرتاتيج ّية بصفة عا ّمة – من أجل ضامن
الشّ ّ
كل خروقات
الرشع ّية والثقة و املصداق ّية ودعم املواطنني .جميع أعوان الرشط ُملزمون باحرتام القانون وتجب محاسبتهم عن ّ
الشطة واملواطنني عىل ح ّد سواء إذ تمُ كّن
القانون وانتهاكاته .إ ّن نجاعة آليات مراقبة الشرّ طة ومساءلتها ترجع بالفائدة عىل رّ
الصادرة ض ّد أعامل الشرّ طة ومعالجتها بصفة موضوعيّة وتساهم يف دعم ثقة املواطنني يف هذه
من التطرق إىل الشكاوى ّ
األجهزة .و متكّن أيضا من توفري الحامية ألعوان الشرّ طة بضامن نزاهة التحقيق يف الشكاوى املرفوعة ضدّهم.
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خالصة ال ّنقاط األساس ّية – الفقرة الفرع ّية 2.1
•ال ميكن و ال يجب ربط اإلرهاب بجنسيّة أو دين أو عرق .ميثّل اإلرهاب:
– –جرمية خطرة،
– –يهدف تنفيذها إىل القتل أو إىل إحداث أرضار جسدية بليغة أو إىل اختطاف رهائن،
– –يهدف اإلرهاب كذلك إىل إحداث حالة من الهلع وال ّرعب يف صفوف املواطنني أو لدى مجموعات أو أشخاص
السكّان أو الدّفع بحكومة أو مبنظّمة دوليّة للقيام أو لالمتناع عن القيام بعمل ما،19
معيّنة أو تهديد ّ
•يتعينّ عىل الترشيعات الوطنيّة أن تع ّرف باإلرهاب وباألعامل املرتبطة به بصفة واضحة وجليّة وغري متييزيّة دون
أي أثر رجعي لغاية توفري القاعدة ملعالجة قضائ ّية وجنائ ّية سليمة .ويفتح التعريف العام لإلرهاب األبواب يف
ّ
وجه انتهاكات ض ّد حقوق اإلنسان ومبادئ دولة القانون .و يجب أيضا أن تتوفّر قوانني مكافحة اإلرهاب لعموم
ال ّناس ليك يطّلعوا عليها،
السياسات واإلجراءات ال ّرامية إىل مكافحة
•تتح ّمل الدّول مسؤوليّة توفري الحامية من اإلرهاب والتأكّد من كون ّ
اإلرهاب تحرتم القانون الدّو ّيل من ذلك خاصة القانون الدّو ّيل لحقوق اإلنسان وقانون الالّجئني والقانون اإلنسا ّين،
•يجب أن تكون الجهود شاملة وإسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب بصفة ناجعة وف ّعالة وخاصة ملنع األشخاص من
االنزالق نحو اإلرهاب وإلفشال مخطّطات اإلرهاب ّيني ومقاضاتهم أمام املحاكم،
•قد يزيد غياب مساءلة فعل ّية للعمل ّيات التي تقوم بها الدّولة وموظفوها ملكافحة اإلرهاب يف خطر انتهاك حقوق
اإلنسان ويشحن النزعات اإلرهابيّة ويهدّد ثقة املواطنني ودعمهم للجهود ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب.

2.2

اإلملام بالتط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب

تعتني هذه الفقرة الفرع ّية باملسائل التالية:
•ما هي ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة؟
•هل يشرتك اإلرهابيّون يف مالمح خصوصية ؟ ما هي املخاطر والتحدّيات يف محاولة حرص هذه املالمح؟
•ما هي الظروف املهيأة لإلرهاب ؟ هل يوجد رشط
رئييس وحيد ميكن أن يؤدّي إىل اإلرهاب؟
ّ
يف الوقت الذي تحاول الدّول فيه أن تجد وسائل ف ّعالة أكرث ملكافحة اإلرهاب ،تتكاثف الجهود للكشف عن األسباب
والطّرق التي تجعل األشخاص يلجؤون إىل اإلرهاب.وتتكاثف بالخصوص للبحث يف كيف ّية منع حدوث ذلك منذ البداية.
وقد أكّدت الدّول املشاركة يف منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا رضورة فهم ظاهرة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل
ظل مقاربة متعدّدة األطراف.20
اإلرهاب للتمكن من مكافحتها يف ّ

19
20

تعريف أمنوذجي لإلرهاب قدّمه املقرر
الخاص املكلف بدعم وحامية حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة يف مكافحة اإلرهاب مارتن شاينن
ّ
«املجاالت العرش ألفضل املامرسات يف مكافحة اإلرهاب» مرجع مذكور أعاله مذكّرة عدد وثيقة  A/HRC/16/51ص 13-15
الوزاري ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا “البيان الوزاري لدعم اإلسرتاتيجيّة الشّ املة لألمم املتّحدة ملكافحة اإلرهاب” مدريد 30
املجلس
ّ
نوفمرب /ترشين الثاين 2007

http://www.osce.org/mc/29544
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ما هي ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة ؟

يتمثّل التحدّي األول ملعالجة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب يف عدم وضوح املصطلح .فالحوافز واألفكار
والعوامل األخرى التي قد تدفع باألفراد نحو التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب عديدة ومتش ّعبة وال يوجد
عامل واحد ميكن اعتباره رضوريّا أو كافيا ليك يصبح الفرد راديكاليا إرهاب ّيا .وفضال عن هذا ال توجد مالمح بذاتها ومع ّينة
تظل الفرضيّات التي تربط مايض األشخاص بحارضهم مثال محدودة عىل مستوى
ألشخاص تو ّرطوا يف اإلرهاب لذلك ّ
االجتامعي أو
التطبيق .أ ّما املالمح العا ّمة املبنيّة عىل فرضيّات شائعة ترتكز عىل الدّين أو «الجنس» أو العرق أو ال ّنوع
ّ
21
واالجتامعي فهي مالمح ليست متييزيّة فحسب بل إنّها تفتقد لل ّنجاعة والفعال ّية.
االقتصادي
الوضع
ّ
ّ
ال متثّل ال ّراديكال ّية تهديدا للمجتمع إن مل ترتبط بالعنف أو بأفعال أخرى غري قانون ّية عىل غرار التحريض عىل الكراه ّية
السياسيّني ونشطاء حقوق
كام جاءت يف القانون الدّو ّيل لحقوق اإلنسان .وقد متثّل ال ّراديكاليّة ق ّوة للتغيري عىل غرار ّ
مركزي إللغاء ّ
الرق والعبوديّة ،وعىل غرار آخرين قاوموا لفرض مبدأ االستفتاء ،وميكن تصنيفهم
اإلنسان الذين قاموا بدور
ّ
السائدة آنذاك يف املجتمع.
بال ّراديكاليّني ألنهم وقفوا ض ّد األفكار ّ
تتمثّل ال ّراديكال ّية اإلرهاب ّية يف املسار الذي يؤدّي بشخص إىل االقتناع بكون العنف اإلرها ّيب ميثّل وسيلة ممكنة وربمّ ا أيضا
رشعيّة لتحقيق الغاية .وميكن أن يؤدّي هذا املسار دون أن يكون حتميّا بذلك الشّ خص إىل الدعوة إىل أعامل إرهابيّة أو
منارصتها أو املشاركة فيها .ولكن ال يوجد طريق واضح يؤدّي إىل اإلرهاب إذ ميكن أن تحدث ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة يف عدد
كل حالة للراديكالية اإلرهابيّة مبا فيها استقطاب عنارص جديدة
كبري من األوضاع بطرق مختلفة وبأمناط متعدّدة .وتأيت ّ
والسيكولوجية لرجل ّما أو المرأة ّما.
نتاجا للتّالقي الفريد بني بيئة مهيأة واألوضاع الشّ خص ّية ّ
ال توجد مالمح واحدة لإلرها ّيب وال طريق واحد يؤدّي إىل اإلرهاب.
تتعدّد األسباب املؤدّية إىل ال ّراديكال ّية اإلرهاب ّية وتتش ّعب وتلتقي بطريقة مختلفة يف جميع الحاالت

ال تنشأ ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة واالنتداب من فراغ و يجب أن يُنظر إليها بكونها مسارا تفاعليّا بني الفرد والتأثريات الخارجيّة
السلطات العموميّة .فمصطلحات عىل غرار
ومنها الدّواعي واملنتدبني والتط ّورات املجتمعيّة والعمليّات التي تقوم بها ّ
ال ّراديكاليّة املو ّجهة أو امللقّنة ذاتيا كثريا ما تُستعمل عند وجود درجة دنيا من التفاعل مع أشخاص يبذلون جهدا الستقطاب
أفراد نحو ال ّراديكال ّية أو انتدابهم .فال ّراديكال ّية اإلرهاب ّية التي ترعرعت بفضل االنرتنيت أصبحت متثّل هاجسا متفاقام
لبلدان منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا ولبقية البلدان .فهي ترتبط بظاهرة ما يُعرف باإلرهاب ّيني املنعزلني أو املبتدئني الذي
أي دعم أو مساعدة خارجيّة واضحة.
يبدو أنهم يتح ّركون لوحدهم دون ّ
متثّل ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة مسارا ديناميكيّا ،فحدّتها ميكن أن تزيد أو تنخفض ويف بعض األحيان تسكن لوهلة .ولذلك ولغاية
التمكّن من الوقاية من التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب أو مكافحتهام يتعي إدراك طبيعة وتأثري مختلف
السياق من املفيد الفصل بني العوامل الدّافعة
العوامل املتداخلة ودرجة تن ّوعها وتفاعلها مع مختلف الحاالت .ويف هذا ّ

21
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والجاذبة .22فبعض العوامل من قبيل املنتدبني من أصحاب الكاريزما ميكن أن تكون لديهم القدرة عىل اإلغراء لجذب
الفرد نحو ال ّراديكاليّة العنيفة ويف حني تساهم عوامل أخرى كالتجارب املتعدّدة مع العنف ومنها العنف الذي ميارسه رجال
الشرّ طة فهذا من شأنه أن يزيد يف قابل ّية الفرد عىل التأثر بدعوات اإلرهاب والدّفع به إىل ال ّراديكال ّية العنيفة.
2.2.2

الظروف املؤدّية إىل اإلرهاب

يف الوقت الذي ال توجد فيه مجموعة من العوامل املؤدّية حتام إىل اإلرهاب فإ ّن البعض منها قد يكون مناسبا ليمثّل سببا
يف ذلك .إ ّن الظروف التي ته ّيئ الفرد لالنزالق نحو اإلرهاب حسب ما اتفقت عليها األمم املتّحدة ومنظّمة األمن والتّعاون
الصفات اإلنسان ّية عن ضحايا مختلف أشكال اإلرهاب وظواهره فضال عن
بأوروبا تشمل «الخالفات العالقة دون ّ
حل ونزع ّ
يايس والتهميش
املبني عىل العرق والجنسيّة والدّين واإلقصاء ّ
الس ّ
ضعف دولة القانون وانتهاكات حقوق اإلنسان والتمييز ّ
واالجتامعي وانعدام الحوكمة ال ّرشيدة».23
االقتصادي
ّ
ّ
والسياس ّية التي قد تدفع بالفرد نحو
ويف حني توجد العديد من الظروف الهيكل ّية ذات الطبيعة االجتامع ّية واالقتصاديّة ّ
اإلرهاب عىل غرار التمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان (ومنها املتأت ّية من إجراءات مكافحة اإلرهاب) فإ ّن الحرمان من
التعليم أو صعوبة االنتفاع منه ال متثّل يف حد ذاتها عوامل كافية لالنزالق يف ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة .24ومن امله ّم أن نأخذ
بعني االعتبار عوامل أخرى ذات صبغة سيكولوجيّة أو إيديولوجيّة أو ترتبط بالعالقات الشّ خصيّة لتفسري ظاهرة التعبئة.
فيمكن لهذه العوامل أن تفسرّ ملاذا يلجأ شخص إىل ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة بينام ال يقوم بذلك شخص آخر يعيش يف الظروف
نفسها ويخضع للعوامل نفسها.
بالصورة الذاتية والهويّة واالنتامء واإلنتظارات واملعتقدات واملواقف
إ ّن العوامل السيكولوج ّية واملعرف ّية عىل غرار الشّ عور ّ
25
التي متثّل جميعها عوامل ديناميكيّة وتحدّد تجربة الفرد وكيفيّة تقبّله لبيئته ولألحداث التي تحوم حوله .و ميكن أن
سلبي باإلبعاد أو باإلحساس بالغربة من ذلك اإلقصاء وال ّرفض والحرمان واإلهانة وال ّنكبة والظّلم
تؤدّي إىل من ّو شعور ّ
واإلحباط واالشمئزاز أو الشّ عور بالتعايل .وميكن أن يساهم هذا يف أن يصبح الفرد أكرب ُعرضة للدعوة لإلرهاب .أثبتت
التجربة أ ّن الشّ ّبان لديهم قابلية أكرب للتط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب ،فهم يتصارعون مع أسئلة حول
الهويّة ومكانتهم يف العامل ويف املستقبل فيقبلون عىل مواجهة املخاطر ورفع التحدّيات لتغيري األوضاع .وزد عىل هذا ميكن
السيكولوجيّة أن تطفو فجأة وبدرجة كبرية نتيجة صدمة نفسيّة تنشأ عن حدث يؤثر يف الفرد بدرجة كبرية.26
للحساسيّة ّ
رشعة لإلرهاب والدّ اعية إليه عوامل استقطاب بامتياز .27فكثري من اإلرهابيّني
وميثّل انتشار وتقبّل األفكار والخطابات امل ّ
واملتشددين العنيفني بارعون يف صياغة خُطبهم وتزيينها لنرشها بطريقة يصل صداها إىل األفراد أو الفئات املستهدفة

22
23
24
25
26
27

أندرو سيلك «كيف تصبح إرهابيّا» عن دار نرش أندرو سيلك ،إرهابيّون وضحايا واملجتمع :أبعاد سيكولوجيّة حول اإلرهاب ومؤث ّراته
(هوبوكن جارزي الجديدة :ويالي )2003
الوزاري
االسرتاتيجيّة الشّ املة لألمم املتّحدة ملكافحة اإلرهاب ،مرجع مذكور أعاله الهامش عدد  ،8منظمة األمن والتّعاون بأوروبا «البيان
ّ
حول االسرتاتيجيّة الشّ املة لألمم املتّحدة ملكافحة اإلرهاب ،انظر أعاله الهامش عدد 20
اإلرهايب عىل مطار غالسغو باململكة املتّحدة سنة  2007كانوا يحملون شهائد عليا يف الهندسة
والطب وكانت لديهم
مثال مرتكبو الهجوم
ّ
ّ
وظائف .أما مقرتف الهجوم اإلرها ّيب بالرنويج خالل شهر يوليو /متوز 2011فينتمي إىل الطبقة االجتامعية الوسطى املهيمنة يف املجتمع.
الس
إرهايب” اإلرهاب والعنف السيايسّ املجلد  18عدد 4
يكولوجي لنشأة
ّ
انظر مثال جون هورغن وماكس تايلر “إطار عقالين لفهم املسار ّ
ّ
 ،20صص 588-601
مارتا كرينشاو «أسباب اإلرهاب» ياسات مقارنة مجلد  13عدد  4يوليو /متّ وز  ،19صص 379-399
دراسات يف التط ّرف العنيف :معتقدات إيديولوج ّيات وخطابات (لندن معهد التغيري  )2008ت ّم إعداد هذه الدراسة بطلب من اللّجنة
األوروب ّية
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الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ

30

النتدابهم وض ّمهم إىل صفوف ال ّراديكاليّني املتشدّدين .توجد عديد املقاربات املختلفة التي ميكن استعاملها إلضفاء الرشعيّة
عىل اإلرهاب و الدعوة إليه ومنها:
•استعامل القاعدة التي تقول إ ّن الهدف ي ّربر الوسيلة حيث ميكن تربير رضورة العنف لبلوغ غاية اجتامع ّية أو
حل آخر،
إيديولوج ّية أو سياس ّية أو غريها و أنه ال يوجد ّ
الصفات اإلنسان ّية عن الضحايا بسبب عدم التسامح والكراه ّية ونكران الكرامة اإلنسان ّية،
•نزع ّ
•وصف اإلرهاب باألمر املثري واملضا ّد للثقافة أو الرتكيبة املهيمنة،
•البناء عىل كاريزما و /أو رشعيّة اإلرهابيّني وبالخصوص قادتهم،
أسايس باعتبارها عوامل استقطاب باستثناء
وللتفاعالت االجتامع ّية وديناميك ّية املجموعات والعالقات بني األفراد دور
ّ
خيص .28وميكن أن يلجأ األفراد للتط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب من
حاالت التّوجيه الذا ّيت والتعلّم الشّ ّ
خالل املعارف – زمالء أو أقارب وميكن أيضا أن يبحث عنهم منتدبو الشبكات اإلرهابيّة .فاملنتدبون يحاولون الكشف عن
يكولوجي لهم ثم يستغلّون ثقتهم
الس
ال ّرجال وال ّنساء القابلني للتأثر الستقطابهم ثم التحكّم فيهم بتوفري الدّعم
ّ
املادي و /أو ّ
ّ
فيهم لتلقينهم سبل املشاركة والتو ّرط يف اإلرهاب.
ال ّرسم عدد  :1الظروف املهيأة للتط ّرف اإلرها ّيب لدى األفراد

الظروف الهيكلية املهيأة لإلرهاب يف البيئة
والسياسيّة للفرد
االقتصاديّة واالجتامعية ّ

عوامل سيكولوج ّية
ومعرفيّة مثال صدمة
سلبي
نفس ّية أو شعور ّ
باإلبعاد

اجتامعي وعالقات
تفاعل
ّ
شخصية تؤدي بالفرد
إىل التط ّرف العنيف
وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل
اإلرهاب

ُعرضة ألفكار وخطابات
رشع اإلرهاب
تُ ّ

28

مارك ساغامن فهم شبكات ال ّرعب (فيالدلفيا مطبعة جامعة بنسلفانيا )2004

ازدياد الخطر املحتمل
للتط ّرف اإلرها ّيب لدى
شخص معينّ يف مفرتق
ال��ظ��روف والعوامل
املهيأة لإلرهاب
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ملخّص ال ّنقاط األساس ّية – الفقرة الفرع ّية 2.2
•متثّل ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة مسارا ديناميكيّا يدفع الفرد بقبول العنف اإلرها ّيب بصفته طريقة عمل ممكنة وحتّى
مرشوعة،
•ال متثّل ال ّراديكال ّية تهديدا للمجتمع إذا مل ترتبط بأعامل عنف وأعامل أخرى غري قانون ّية مثل الدعوى إىل الكراه ّية
نصت عليها بنود القانون الويل لحقوق اإلنسان .و قد تكون ال ّراديكاليّة مصدر ق ّوة للتغيري اإليجا ّيب،
كام ّ
•ال يوجد طريق وحيد وواضح املعامل يؤدّي إىل اإلرهاب وال توجد أيضا عوامل بعينها تدفع باألفراد نحو ال ّراديكاليّة
اإلرهابيّة .فاملالمح املرتبطة بفرضيات سائدة مبنية عىل الدّين والعرق والنوع
االجتامعي والوضعية االقتصاديّة
ّ
واالجتامع ّية وغريها ليست متييزية فحسب لكنها تفتقد إىل ال ّنجاعة والفعال ّية،
والس
خيص
الشّ
واملسار
كل حالة من ال ّراديكال ّية اإلرهاب ّية تأيت نتيجة التقاطع الفريد لبيئة مناسبة
يكولوجي للفرد
• ّ
ّ ّ
ّ
الواحد،
•تشمل الظروف املهيأة لإلرهاب املتفق عليها يف مستوى األمم املتّحدة ومنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا “ال ّنزاعات
الصفات اإلنسانيّة عن ضحايا اإلرهاب بجميع أشكاله وظواهره وضعف دولة القانون
العالقة دون حل وإزالة ّ
يايس
الس
االجتامعي
والتهميش
واإلقصاء
والدين
ة
ي
والجنس
العرق
عىل
املبني
والتمييز
وانتهاكات حقوق اإلنسان
ّ
ّ
ّ
ّ
واالقتصادي وقلّة الحوكمة ال ّرشيدة”.29
ّ

2.3

مكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب

تركّز هذه الفقرة الفرع ّية عىل:
•ما هي اإلجراءات التي ميكن اتّخاذها ملكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب بصفة ف ّعالة؟
•ماذا ينج ّر عن القيام مبالحقات قضائيّة وجنائيّة فاعلة ض ّد التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب؟
•كيف ميكن للدّول معالجة الظروف املهيأة لإلرهاب؟
•ما هي أنواع التّدخل الوقايئ املو ّجه املستوجبة؟
كل األوقات يف نطاق دولة القانون واملعايري
وليك تكون الحرب ض ّد اإلرهاب ناجعة ومستدمية يجب أالّ تتوقّف وتستم ّر يف ّ
الدّول ّية لحقوق اإلنسان .ويتعينّ أيضا أن يكون ر ّد الدّولة عىل تهديدات التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب
مبن ّيا عىل الحجج والرباهني ومتناسبا مع األفعال للحفاظ عىل ثقة املواطنني وكذلك الجتناب متكني املقرتفني من الفرصة
للقيام بدور الضحايا أو لتربير خطاباتهم اإلرهابيّة.و باإلضافة إىل ذلك يجب أالّ يقترص ال ّر ّد عىل أعامل قمعيّة ترتكز عىل
مالحقة اإلرهابيّني ومنعهم من اإلمكانيّات املادية وإفشال مخطّطاتهم .يجب أيضا استبدال الخطط التقليديّة ملواجهة
اإلرهاب املعتمدة من طرف أجهزة الشرّ طة ووكاالت االستخبارات بجهود وقائيّة ملعالجة الظروف املهيأة النتشار اإلرهاب
والح ّد من ال ّراديكال ّية اإلرهاب ّية وإعاقة أنشطة االنتداب.

29

االسرتاتيجيّة الشّ املة لألمم املتّحدة ملكافحة اإلرهاب – مرجع أعاله ،مذكّرة عدد  – 8منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا «البيان الوزاري الدّاعم
لإلسرتاتيجية الشّ املة لألمم املتّحدة ملكافحة اإلرهاب» مرجع أعاله مذكّرة عدد 20
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اعرتفت الدّول املنضوية تحت لواء منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا بالحاجة إىل معالجة «العوامل االجتامعيّة واالقتصاديّة
والسياسيّة وغريها ،من ذلك الحركات اإلنفصاليّة واملتط ّرفة العنيفة التي تولّد ظروفا مهيأة للمنظّامت اإلرهابيّة النتداب
ّ
عنارص جديدة والكتساب املنارصة والدّعم» .30وقد قام العديد منها بتطوير سياسات خصوص ّية لذلك ،وبذلوا جهودا كربى
من أجل استغالل تلك الظروف.31
كل من يُح ّرض اآلخرين
تحتاج مكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب إىل إجراءات قضائيّة وجنائيّة ض ّد ّ
عىل القيام بأعامل إرهابيّة أو انتداب عنارص لاللتحاق مبجموعات إرهابيّة ،و تحتاج كذلك إىل جهود شاملة ومتعدّدة
االختصاصات ملعالجة مختلف الظروف املهيأة لإلرهاب.32
2.3 .1

املسائل القضائيّة والجنائيّة يف مكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب

ترشيعي يوفّر الظّروف املناسبة لتجريم الجنايات التمهيديّة .33ويجب كذلك أن
يجب أن ترتكز مكافحة اإلرهاب عىل إطار
ّ
الوطني ،عىل غرار التعريف بالعمل ّيات اإلرهاب ّية ،34واضحا ودقيقا وغري متييزي
يكون التعريف بهذه الجنايات يف القانون
ّ

30
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منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا «مخطّط بوخارست ملكافحة اإلرهاب» مرجع أعاله مذكرة عدد  ،1منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا «ميثاق
الوقاية من اإلرهاب ومكافحته» مرجع أعاله املذكرة عدد  ،9منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا «اإلطار امل ّوحد للمنظّمة ملكافحة اإلرهاب»
مرجع أعاله مذكرة عدد  ،2املجلس الوزاري ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا القرار عدد « 10/08مزيد دعم جهود منظّمة األمن والتّعاون
بأوروبا يف مكافحة اإلرهاب» هلسنيك  5ديسمرب /كانون األ ّول 2008
األورويب ملكافحة ال ّراديكال ّية واالنتداب لإلرهاب» 2005
األورويب «اسرتاتيج ّية االتّحاد
انظر مثال مجلس االتّحاد
ّ
ّ

http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14781-re01.en05.pdf

 -وزارة العدل لجمهورية تشيكيا «اسرتاتيجيّة مكافحة اإلرهاب» - 2009

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/documents-on-the-fight-against-extremism.aspx

 ،حكومة الدّامنرك «مستقبل مشرتك وآمن :خطّة دامنرك ّية للوقاية من اإلرهاب» 2009

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/58D048E7-0482-4AE8-99EB-928753EFC1F8/0/a_common_and_safe_f
future_danish_action_plan_to_prevent_extremism.pdf

 -الحكومة األسرتالية «اسرتاتيج ّية مكافحة التط ّرف العنيف» 2011 -

http://www.resilientcommunities.gov.au/aboutus/Pages/countering-violent-extremism-strategy.aspx

 -وزارة العدل والشرّ طة بالرنويج «األمن املشرتك – مسؤولية مشرتكة :خطّة عمل للوقاية من ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف» مارس /آذار 2011

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Handlingsplaner/Radikalisering_engelsk.pdf

 ،وزارة الداخليّة باململكة املتّحدة «اسرتاتيجيّة وقائيّة»  7يونيو  /حزيران- 2011

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97976/prevent-strategy-review.pdf

 ،وزارة العدل بالسويد «خطّة عمل للحفاظ عىل الدّميقراط ّية من التط ّرف املح ّرض عىل العنف» بيان
حكومي  ،2011/21:44ستوكهومل
ّ
 8ديسمرب /كانون األ ّول - 2011

http://www.government.se/content/1/c6/18/87/00/60f9f2c9.pdf

 ،رئيس الواليات املتّحدة األمريك ّية «اسرتاتيج ّية لتمكني الشرّ كاء املحل ّيني من الوقاية من التط ّرف العنيف بالواليات املتّحدة» أوت /آب - 2011

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/empowering_local_partners.pdf

 ،وزارة العدل بفنلندا «من أجل مجتمع متجانس :خطّة عمل للوقاية من التط ّرف العنيف»  8يونيو /حزيران - 2012

http://www.intermin.fi/download/36330_332012.pdf

 ،وزارة الداخليّة وتكافؤ الفرص البلجيكيّة «برنامج للوقاية من التط ّرف العنيف»  16أفريل /نيسان - 2013

http://www.milquet.belgium.be/sites/default/files/130419-Programme%20de%20pre%CC%81vention%20de%20la%20
radicalisation%20violente.pdf
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توجيهات عا ّمة حول الوقاية من اإلجرام – انظر القرار عدد  2002/13للمجلس االقتصادي واالجتامعي حول «التح ّرك من أجل دعم
االقتصادي
الوقاية من اإلجرام» (قرار املجلس
واالجتامعي عدد  )2002/13ملحق لـ «توجيهات للوقاية من الجرمية ،دليل أله ّم
ّ
ّ
الخاصة بالوقاية من الجرمية :العمل عىل تفعيلها (فيينا مكتب األمم املتّحدة ملكافحة املخدّرات والجرمية )2010
التّوجيهات ّ
انظر املنتدى
والجنايئ» 2012
ّ
القضايئ
ّ
العاملي ملكافحة اإلرهاب «بيان الرباط حول أفضل املامرسات للمكافحة الفعليّة ض ّد اإلرهاب يف املجال
ّ

34

انظر الفقرة 2.1من هذا الدّليل

33

http://www.thegctf.org/documents/10162/38299/Rabat+Memorandum-Arabic
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رجعي ميكن لعموم ال ّناس اإلطّالع عليه .هذا وقد وقع اعتبار اتفاقية املجلس األورو ّيب حول الوقاية من اإلرهاب
وغري
ّ

35

مامرسة دوليّة جيّدة 36فهي ت ّع ّرف الجنايات اإلرهابيّة بكونها تشمل «تدريب عموم ال ّناس الرتكاب جناية إرهابيّة»
و»االنتداب لإلرهاب» و»التّدريب لغاية اإلرهاب».

األممي عدد  1373عىل الدّول أن تقاوم بشدّة االنتداب اإلرها ّيب بينام يدعو القرار  )2005( 1624الدّول
يفرض القرار
ّ
37
الستعامل القانون ملنع التحريض عىل القيام بأعامل إرهابيّة  .وللتطابق مع املعايري الدّوليّة يجب أن ترافق عمليّة تجريم التحريض
عىل اإلرهاب إجراءات وقائيّة مناسبة تحرتم مبدأ الرشعيّة وتشمل حقوق أساسيّة أخرى من ذلك حريّة التعبري .38وعىل وجه
الخصوص ت ّعترب جنحة التحريض للقيام بعمل إرها ّيب منافية ملبادئ حقوق اإلنسان إذا ما ركّزت عىل التحريض املبارش بهدف
التشجيع عىل اإلرهاب وملا يوجد الدّليل القاطع عىل العالقة السبب ّية بني التشجيع أو التحريض وإلمكان ّية حدوث عمل إرها ّيب.39
لمي عن أفكار ومواقف ومعتقدات يُعبرّ عنها بال ّراديكاليّة أو التط ّرف يجب أالّ يُعترب جرما أو جناية.
إن مج ّرد اإلدالء والتعبري ّ
الس ّ
فال يجب أن متثّل «ال ّراديكاليّة» و›التط ّرف» مسائل لتفعيل إجراءات مكافحة اإلرهاب إن مل ترتبط بالعنف أو بأعامل أخرى
غري قانونيّة (عىل غرار الدّعوى إىل الكراهيّة) كام جاء يف القانون الدّو ّيل لحقوق اإلنسان .ومن هذا املنظور فإنه ال ميكن تنفيذ
مالحقات عدلية وقضائ ّية ض ّد املتط ّرفني من األفراد واملجموعات ما مل يلجئوا إىل العنف أو يح ّرضوا عليه أو يؤيّدوا مرتكبيه.
يجب تجريم التحريض عىل اإلرهاب واالنتداب ومالحقتهام قضائ ّيا حسبام جاءت به املعايري الدّول ّية لحقوق اإلنسان.
بكل دقّة كام يجب أالّ يكون التجريم مو ّجها ملجموعة أو لفرد بعينه دون سواه .إن
ويجب أن يحدّد القانون التجريم ّ
لمي عن أفكار ومواقف ومعتقدات يُعبرّ عنها بال ّراديكال ّية أو التط ّرف يجب أالّ يُعترب جرما
مج ّرد اإلدالء والتعبري ّ
الس ّ
أو جناية.
يجب أن تعتمد إجراءات التحقيق واملالحقة القضائيّة للعمليّات اإلجراميّة املرتبطة باإلرهاب مبا يف ذلك التحريض
واالنتداب عىل براهني وحجج محدّدة وأن تضمن مسارات قضائ ّية ومحاكمة عادلة وأن متتنع قطع ّيا عن استعامل التعذيب
والحق يف الحريّة ويف األمن.40
الحق يف الحياة
ّ
وجميع أنواع املامرسات املهينة والقاسية وغري اإلنسان ّية األخرى وأن تضمن ّ
لك ّن اإلرهاب بصفته جرما خطريا يختلف عن بقية العمليّات اإلجراميّة لذلك تحتاج أجهزة الشرّ طة وبقية الوكاالت
املختصة
ّ
والتنصت عىل املكاملات .وميكن أن تتضارب التقنيات
رسيني واملراقبة
ّ
إىل تقنيات خصوصية للتحقيق كاستخدام األعوان ال ّ
35

مجلس أوروبا – ات ّفاقية الوقاية من اإلرهاب CETS ،عدد  16 – 196ماي/أيار 2005

36

“عرشة مجاالت ألفضل املامرسات يف مكافحة اإلرهاب” مرجع مذكور أعاله الهامش عدد  ، 15انظر أيضا قرار مجلس األمن باألمم املتّحدة
عدد  )2005( 1624تأليف للمامرسات الدّوليّة الجيّدة ،املؤشرّ ات واملعايري  -اإلدارة التنفيذية للجنة األمم املتّحدة ملكافحة اإلرهاب

37

القرار عدد  )2005( 1624املصادق عليه من طرف مجلس األمن باألمم املتّحدة خالل اجتامعه عدد  5261املنعقد يوم  14سبتمرب/
أيلول .)S/RES/1624 (2005( 2005
انظر الفقرة  2.4.2من هذا الدّليل
املؤسسات الدميقراط ّية
“وثيقة مرجع ّية حول اعتبارات حقوق اإلنسان يف مكافحة التحريض عىل اإلرهاب والجنايات املتصلة به”  -مكتب ّ

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/196.htm

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/510/50/PDF/N0551050.pdf?OpenElement

38
39

وحقوق اإلنسان مبنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا – ورشة عمل خرباء املجلس األورو ّيب الوقاية من اإلرهاب :مكافحة التحريض واألنشطة
اإلرهابيّة املتّصلة به – فيينا  19-20أكتوبر /ترشين األ ّول 2006

http://www.osce.org/odihr/22052

40

املؤسسات الدّميقراطيّة وحقوق اإلنسان
انظر حقوق اإلنسان يف تحقيقات مكافحة اإلرهاب :دليل عميل ألعوان الرشطة (فرسغيا مكتب ّ
مبنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا )2013

http://www.osce.org/odihr/108930

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ

34

الخصوصيّة للتحقيق مع حقوق اإلنسان وبالخصوص عىل مستوى املحاكامت العادلة والحقوق الشّ خصيّة .ولذلك يجب أن
يكون استعامل هذه التقنيات:
•محدودا يف الحاالت الخطرة ويتناسب مع خطورة القضية موضوع التحقيق،
السابقة والالّحقة
•معتمدا عىل قوانني تضع وت ُحدّد بوضوح اآلليات الضرّ وريّة للترّ اخيص املسبقة واملتابعة واملراقبة ّ
الحق يف محاكمة عادلة ويف التق ّيد مببادئ دولة القانون،41
،واملساءلة لضامن حقوق اإلنسان وخاصة ّ
2.3 .2

معالجة الظروف املهيأة لإلرهاب

ميثّل التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤديان إىل اإلرهاب ظاهرة معقّدة ومتعدّدة األبعاد تحتاج إىل إجابة دقيقة ومتط ّورة
ومتعدّدة االختصاصات .وال توجد وصفة واحدة وتبقى الدّول مع ّرضة لخطر أن يلجأ فرد من أفرادها إىل التط ّرف أو إىل
أن يقع انتدابه لإلرهاب الذي ال ميكن أبدا القضاء عليه نهائيا .وبالنظر إىل مختلف العوامل التي ميكن أن تؤدّي إىل التط ّرف
السياسات واإلجراءات ال ّرامية إىل مكافحة هذا التهديد
العنيف وال ّراديكاليّة ثم إىل اإلرهاب ،يجب أن تقع صياغة وتطوير ّ
كام ينبغي الحرص عىل التقليص من تقليص املخاطر والتّهديدات .فاملخابرات والبحوث واالستشارات املعتمدة عىل مصادر
عديدة ومتن ّوعة من املعارف والتجارب ميكن أن تساهم يف تشكيل معرفة ديناميك ّية تعتمد عىل الحجج والرباهني وترتبط
بالسياق حول تهديدات التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤديني إىل اإلرهاب.
ّ
إ ّن دراسة مختلف الظروف املؤدّية إىل اإلرهاب ومعالجتها و بالخصوص الظروف الهيكلية والعوامل الدّافعة ترتبطان
مبجاالت تتصل مبكافحة اإلرهاب لكنها ال تقترص عليها من ذلك:
السلب ّية عىل غرار الفساد وقلّة وضعف الحوكمة ال ّرشيدة وارتفاع نسب
•معالجة العوامل االقتصاديّة واالجتامع ّية ّ
البطالة وبالخصوص بطالة الشّ باب،
املؤسسات الدميقراط ّية ودولة القانون من ذلك الشرّ طة الدميقراط ّية ودعم الحوار بني الدّولة واملجتمع وضامن
•تعزيز ّ
احرتام حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة،
التعصب والتمييز ودعم االحرتام املتبادل والتعايش والعالقات املتناغمة بني املجموعات العرقيّة والدينيّة
•مكافحة
ّ
واللغويّة وغريها،
وحل املشاكل القامئة.42
لمي لل ّنزاعات ّ
•محاولة وضع ح ّد للخالفات العنيفة والتشجيع عىل ّ
الفض ّ
الس ّ
يتعينّ صياغة وتطوير سياسات ومبادرات يف هذه املجاالت الجتناب املظامل .ولكن يتعينّ أيضا الرتكيز عىل هذه املجاالت
كام ينبغي ألنها تساعد حتام عىل مكافحة اإلرهاب و يجب أيضا أن تحرص الدّول عىل عدم إضافة مشاكل أخرى ُمرض ّة
رضا ويعطّل الجهود
بوضع هذه املجاالت ومعالجتها من وجهة نظر مكافحة اإلرهاب فقط .فمثل هذا االنحياز قد يصبح م ّ
ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب.
أي انحياز
للقضاء عىل اإلرهاب بصفة فعل ّية يجب معالجة الظروف املهيأة له وينبغي أن يكون هذا بصدق ودون ّ
رضوري
أمني غري
ّ
ّ

41

الخاصة
األورويب حول “التقنيات
األورويب التوصية عدد ( 10 )2005للجنة الوزارية التابعة للمجلس
املرجع نفسه ،وأيضا املجلس
ّ
ّ
ّ
للتحقيق” املرتبطة بالعمليّات اإلجراميّة الخطرة ومنها األعامل اإلرهابيّة  ،سرتاسبورغ  20أفريل /نيسان 2005

42

“اإلطار املو ّحد ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا ملكافحة اإلرهاب” مذكّرة .2

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849269&Site=COE
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تتطلّب مكافحة الدعوات إىل اإلرهاب عددا متن ّوعا من التدخّالت .من ذلك يجب فهم الخطابات واألفكار الدّ اعية إىل
اإلرهاب للتمكّن من دراسة ومعالجة الشكاوى واملظامل التي تستغلّها تلك األفكار والجتناب حدوث أفعال قد تُربّر القضايا
وري أن تقارعها أصوات
التي يدافع عنها اإلرهاب ّيون .وقد يستعمل اإلرهاب ّيون أنواعا كثرية من الحجج ،لذلك من رّ
الض ّ
مناسبة وذات مصداق ّية .ويجب إقامة الدّ ليل عىل خطأ تلك الخطابات من ال ّناحية اإليديولوج ّية والواقع ّية نرش رسائل
الصدد فإنّ مواقف وتجارب متط ّرفني
مضادة وإيجاب ّية للجامهري املستهدفة بحمالت االنتداب والتط ّرف العنيف .ويف هذا ّ
سابقني أو عنارص انسحبت من مسار التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب يساعد كثريا عىل صياغة رسائل
وخطابات مضادّة ونرشها.
االسرتاتيجي ملكافحة الدعاية اإلعالم ّية لإلرهاب من خالل وسائل االتصال الحديثة
تبذل عديد الدّول جهودا كربى يف اإلعالم
ّ
والتقليدية .ويبحث عدد من هذه املبادرات التي ترشف عليها الحكومات و/أو منظّامت املجتمع املد ّين عىل الرتكيز عىل
األصوات التي تدعو إىل التسامح والالّعنف وتسليط الضوء عىل معاناة ضحايا التعذيب وتشجيع التضامن معهم أو تشجيع
من كان يف املايض من املتشددين العنيفني عىل الكالم والتعبري عن رفضهم للتط ّرف واإلرهاب .ولكسب هذه «املعركة بني
الحرص
اإليديولوجي بجهود جريئة ورصيحة لالستجابة للشكاوى .فعىل الدّول
القلوب والعقول» يجب مساندة االلتزام
ُ
ّ
رشع ملطالب اإلرهاب ّيني وتع ّزز الشكاوى التي يعملون عىل استغاللها.
ت
قد
سياسات
عىل أن تجتنب اتّخاذ إجراءات أو
ُ
ّ
تتمثّل املكافحة الفعلية للدعوات لإلرهاب يف تقديم بدائل ذات مصداق ّية وردود إيديولوجية متينة عىل ادّعاءات
اإلرهاب ّيني .وقد تهت ّز هذه الجهود بسهولة إذا ما ظهر أ ّن الدّولة تؤكد مطالب اإلرهاب ّيني سواء أكان ذلك من خالل
األعامل التي تقوم بها أم بالعكس من خالل ما ال تقوم به

2.3.3

التواصل مع األفراد املو ّرطني يف التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب

يتعينّ تحويل مسار األفراد املهدّدين باالنسياق نحو التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب .إ ّن الكشف عن
هؤالء األشخاص ميثّل عمليّة صعبة للغاية تواجهه تحدّيات عدة إذ أ ّن التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب قد
يؤثران يف مواطنني عاديني وكذلك يف أشخاص مه ّمشني يصعب التواصل معهم وقد تكون الحاجة عندئذ الكشف عن دليل
الكشف عنه .وحينئذ
محدّد قد ال يستطيع من كان يف موضع مناسب مثل األقرباء أو األساتذة أو املرشدين االجتامعيّني
َ
األمامي ليك تدرك معنى التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل
الصف
يتعينّ تقديم الدّعم لهذه األطراف املوجودة يف ّ
ّ
السائدة وللتع ّرف عىل نقاط التقاطع بني مختلف العوامل ومنها ما ميكن أن يؤدّي
اإلرهاب وملراجعة فرض ّياتها وأفكارها ّ
إىل التط ّرف العنيف وملعرفة الدّور الذي قد تقوم به وملن يلجؤون إىل طلب املساعدة.
ميكن أن تشمل عمليّة تحويل وجهة األفراد من مسار التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب العدي َد من أشكال الدّعم
السيكولوج ّية واإلحاطة وتوجيه األفراد إىل أشكال إيجاب ّية للتعبئة مثل العمل املد ّين أو
عىل غرار توفري مكان آمن واالستشارة ّ
النقدي والتأ ّمل لالستفسار حول جدوى الخطابات واألفكار
التفكري
تطوير
عىل
األفراد
الفنون وال ّرياضة.و يجب مساعدة هؤالء
ّ
ُ
فردي وفصل رصيح بني األدوار و عىل بروتوكوالت
املتشدّدة التي قد تؤثر فيهم .وينبغي أن يعتمد االلتزا ُم واملشاركة عىل تحليل ّ
لتبادل املعلومات بني مختلف األطراف الفاعلة وخاصة أجهزة الشرّ طة من أجل الحفاظ عىل حقوق األشخاص مع احرتام حياتهم
الشّ خصيّة .وبهذا يجب عدم معاملة األشخاص امل ُهدّدين عىل كونهم إرهابيّني محتَ َملني و يجب عدم تشويه سمعتهم.
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ال ّرسم عدد  :2أشكال إجراءات التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب
إجراءات مو ّجهة

مالحقة ومقاضاة األشخاص
الذين يح ّرضون عىل اإلرهاب
أو ينتدبون عنارص من أجله
مساعدة األفراد املنحازين
للتطرف العنيف وال ّراديكال ّية
التواصل مع األشخاص
املهدّدين باالنزالق يف التط ّرف
العنيف وال ّراديكال ّية

إجراءات عا ّمة
معالجة الظروف الهيكلية
املهيأة لإلرهاب
األمامي
الصف
دعم أطراف ّ
ّ
مجابهة انتشار األفكار
رشعة
والخطابات امل ُ ّ
لإلرهامبجابهة انتشار
رشعة
األفكار والخطابات امل ُ ّ
لإلرهاب

خالصة ال ّنقاط األساس ّية – الفقرة الفرع ّية 2.3
•يجب أن تعتمد مكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية عىل الدالئل والرباهني التي تناسب التّهديدات وأن تكون
طبيعتها متعدّدة االختصاصات،
•ليك تكون الحرب عىل اإلرهاب ،ومن ذلك الوقاية منه ،ف ّعالة ودامئة ،يجب أن تكون مستم ّرة يف نطاق دولة
القانون واملعايري الدّول ّية لحقوق اإلنسان،
•تحتاج مكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية إىل إجراءات قضائ ّية وجنائ ّية يف نطاق املعايري الدّول ّية لحقوق
كل من يح ّرض عىل اإلرهاب و  /أو يعمل عىل استقطاب أفراد ،و يجب أيضا بذل جهود متعدّدة
اإلنسان ض ّد ّ
االختصاصات ملعالجة الظروف املهيأة لإلرهاب،
•توجد عديد املسائل املرتبطة باإلرهاب لكنها ليست حرصا عليه و هي مسائل تجب معالجتها بصفة مبارشة عىل
ال ّنحو الذي تتجلىّ به دون أية خلفيات أمنيّة غري رضوريّة،
وحساسا .وحينئذ
شائكا
أمرا
ّل
ث
مي
ة
ي
اديكال
ر
وال
العنيف
•إ ّن الكشف عن األشخاص املهدّدين باالنزالق نحو التط ّرف
ّ
ّ
ّ
الصف األ ّول لفهم املعنى
الحقيقي للتطرف العنيف وال ّراديكال ّية .ويجب تدريبهم عىل التعرف
يجب دعم أطراف ّ
ّ
كل شخص عىل حدة،
عىل تركيبة العوامل التي ميكن أن تؤدّي إىل مزيد من التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة لدى ّ
•يجب عدم اعتبار األشخاص املهدّدين والتعامل معهم بصفتهم إرهابيّني محتملني .فهم يحتاجون إىل أن يتغي
مسارهم املتّجه نحو ال ّراديكاليّة املتط ّرفة عن طريق أشكال أخرى من الدّعم التي تستجيب إىل أوضاعهم
وري تطوير مهاراتهم الثقاف ّية ليك يتمكنوا من
واحتياجاتهم الخصوص ّية .وعىل وجه الخصوص فإنّه من الضرّ
ّ
مساءلة األفكار والخطابات املتط ّرفة التي ينساقون نحوها.
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	حقوق اإلنسان والحريّات األساس ّية يف خطر يف ظل مكافحة التط ّرف العنيف
2.4
وال ّراديكال ّية
تركّز هذه الفقرة الفرع ّية عىل املسائل التالية:
•ما هي العالقة بني الحرب ض ّد اإلرهاب وتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة ؟
•ما هي حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة املهدّدة يف مجابهة اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة
املؤدّيني إليه ؟
•ما هي حقوق اإلنسان والحريّات األساس ّية الحتم ّية التي ال تقبل الح ّد منها؟ وما هي تلك التي ميكن الح ّد منها
مبقتىض القانون يف حاالت خاصة يف نطاق مجابهة اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه؟

2.4.1

حقوق اإلنسان والحريّات األساس ّية يف الحرب ض ّد اإلرهاب

السالمة لهم حسب مقتضيات القانون
تتحمل الدّول مسؤوليّة حامية ّ
كل األشخاص املقيمني عىل أراضيها وتوفري ظروف ّ
الدّوليّة لحقوق اإلنسان .43ومبا أ ّن «اإلرهاب يهدف أساسا إىل تدمري حقوق اإلنسان ،ومبا أ ّن ال ّدميقراطيّة ودولة
والسالمة
القانون تؤثران بصفة مبارشة يف التمتّع بعدد من الحقوق اإلنسانيّة ونذكر بالخصوص ّ
الحق يف الحياة والحريّة ّ
كل اإلجراءات للوقاية من اإلرهاب مبا يف ذلك التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية
الجسديّة» 44فإنّه يتعينّ عىل الدّول ات ّخاذ ّ
املؤدّيني إليه .فجميع اإلجراءات التي تتّخذها الدّول والوكاالت التّابعة لها مبا يف ذلك الشرّ طة ملكافحة التط ّرف العنيف
وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه يجب أن تتوافق مع التزاماتها الدّول ّية و بالخصوص مع القانون الدّو ّيل لحقوق اإلنسان.
يتعينّ عىل الدّول التصدّي لإلرهاب من أجل حامية حقوق اإلنسان والعمل عىل حامية الحقوق اإلنسان ّية
يف عملياتها ال ّرامية إىل مجابهة اإلرهاب
ال مينع االمتثال لرشوط حقوق اإلنسان من تنفيذ عمليات حازمة وفعليّة ملجابهة اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف
وال ّراديكاليّة املؤدّيني إليه .ومتثّل يف الواقع حقوق اإلنسان حافزا للقيام مبثل هذه العمليّات ،لكن عىل الدّولة أن تحرص عىل
والسالمة الجسديّة.و باإلضافة إىل ذلك فإ ّن احرتام حقوق اإلنسان و حامياتها
التح ّرك اإليجا ّيب لحامية ّ
الحق يف الحياة واألمن ّ
ودعمها متثّل رشوطا أساس ّية لنجاح ر ّد الدّولة عىل اإلرهاب حيث تعترب الخطّ ُة األمم ّي ُة الشّ املة ملكافحة اإلرهاب والتزامات
45
منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا أ ّن انتهاكات حقوق اإلنسان متثّل سببا رئيسيّا يف انتشار اإلرهاب.

43
44

والسياسيّة املادّة  – 1املحكمة األوروبيّة لحقوق اإلنسان
املادّة  – 2العهد الد ّ
ّويل للحقوق املدنيّة ّ
السامي لألمم املتّحدة املكلّف بحقوق اإلنسان – جنيف سبتمرب /ايلول
“حقوق اإلنسان واإلرهاب ومكافحة اإلرهاب” مذكّرة عدد  – 32مكتب املندوب ّ
2006
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1624(2005)&referer=http://www.un.org/en/sc/docu�m
ments/resolutions/2005.shtml&Lang=A

45

“االسرتاتيجية الشّ املة ملكافحة اإلرهاب ملنظّمة األمم املتّحدة”مرجع مذكور أعاله الهامش عدد  – 8منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا “خطة
عمل بوخارست ملكافحة اإلرهاب” مرجع مذكور أعاله الهامش عدد  – 1منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا “ميثاق الوقاية من اإلرهاب
ومكافحته” مرجع مذكور أعاله الهامش عدد 9
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قد يكون عدد من الحقوق اإلنسانيّة يف خطر يف سياق العمليّات ال ّرامية إىل مجابهة اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف
حتمي وال ميكن الح ّد منها مهام كانت الظروف واألسباب ،بينام ميكن
وال ّراديكاليّة املؤدّيني إليه .والبعض من هذه الحقوق
ّ
مراجعة بعض الحقوق اإلنسان ّية األخرى باالستناد إىل القانون عند االقتضاء .فالحامية ض ّد التعذيب والعقاب واملعامالت
القاسية واملهينة وغري اإلنسان ّية متثّل حقّا حتم ّيا ولذلك ال ميكن بأيّة حال من األحوال الح ّد منه ولو كان ذلك يف حالة
أي سبب مهام كان مبا يف ذلك مكافحة اإلرهاب لتربير اللّجوء إىل التعذيب أو إىل معامالت
الطوارئ .وال ميكن أن ميثّل ّ
االجتامعي أو اللّغة أو الدّين أو االنتامء
املبني عىل الجنس أو اللّون أو ال ّنوع
ّ
مهينة أخرى .وعىل غرار ذلك فإ ّن التمييز ّ
أي سبب آخر ال ميكن
الساللة أو امللكيّة أو مكان الوالدة أو االنتامء إىل أقليّة أو ّ
يايس أو ال ّرأي أو الجنسيّة أو العرق أو ّ
ّ
الس ّ
أي من هذه الحقوق برشاسة أجهزة الشرّ طة مثال أو بسبب الفشل يف ات ّخاذ اإلجراءات الالّزمة
أن ي ّربر التعذيب .فانتهاك ّ
رضة وميكن أن تؤ ّجج
للتحقيق يف االعتداء عىل أشخاص أو مجموعة من األشخاص ميثّالن عملني من األعامل غري قانون ّية و ُم ّ
التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب.46
يجب أن يكون منع التعذيب والعقاب واملعامالت املهينة والقاسية وغري اإلنسان ّية أمرا حتم ّيا
متثّل أغلب الحقوق األخرى املعنيّة بعمليات مكافحة اإلرهاب ما يُعبرّ عنه بالحقوق املؤهّلة .ويعني هذا املصطلح أنه ميكن
قانونيّا التقييد من هذه الحقوق مبقتىض القانون الدّوليّة لحقوق اإلنسان إذا ما توفرت الشرّ وط التالية:
الوطني ويجب أن تكون هذه القاعدة واضحة مبا فيه الكفاية
•يجب أن تكون للتقييد قاعدة قانونيّة يف الترشيع
ّ
لألشخاص املعن ّيني بهذا التقييد ليك يُدركوا عواقب أعاملهم،
•يجب أن يكون هدف التقييد رشع ّيا (من ذلك مثال حامية األمن والنظام العا ّم أو حامية حقوق وحريّات اآلخرين أو
حامية األمن
الوطني)،
ّ
•يجب أن تكون إمكانيّة التقييد من بعض الحقوق رضوريّة يف املجتمعات الدّميقراطيّة من ذلك مثال رضورة وجود
املعني
الحق
حاجة اجتامعيّة ضاغطة للح ّد من الحقوق عىل أن ال تُزيل روح ّ
ّ
•يجب أن يتناسب التقييد مع الغاية امل ُراد تحقيقها.
•يجب أالّ يكون التقييد متييزيّا.47
تحتاج حامية حقوق اإلنسان إىل وضع إجراءات وقائيّة ملنع استغالل ال ّنفوذ باعتبارها آليّات املراقبة القضائيّة واملساءلة.
ت ُركّز الفقرات الفرعيّة املوالية عىل الحقوق املعنيّة بصفة مبارشة بتنفيذ مرشوع الشرّ طة املجتمعيّة ملكافحة التط ّرف
العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب.و ميكن االطّالع عىل معلومات إضافيّة حول الحقوق املهدّدة يف عمليّة مكافحة
املؤسسات الدميقراط ّية وحقوق
اإلرهاب يف كتاب «مكافحة اإلرهاب وحامية حقوق اإلنسان :الدّليل» ّ
الصادر عن مكتب ّ
اإلنسان .وجميع الحقوق التي جاء بها هذا الدّليل محم ّية باآلليات الدّول ّية لحامية حقوق اإلنسان والتي التزمت دول
منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا باحرتامها وحاميتها.48
46

47
48

تعترب مختلف الدراسات ومنها شهادات أطباء أ ّن مامرسات التعذيب ال متثّل فحسب انتهاكا صارخا للقانون إنمّ ا هي أيضا عدمية الجدوى .انظر
مثال تقرير مجموعة العمل التأسيسيّة حول معاملة السجناء (واشنطن د.س مرشوع الدستور  ،)2013داريوس رجايل التعذيب ودميقراطيّة
(برينستون ن.ج .مطبعة جامعة برينستون  )2009يوفال جينبار ملاذا ال نُعذب اإلرهاب ّيني؟ العوامل األخالق ّية والتطبيق ّية والقانون ّية مل ّربر
‹تحريك القنبلة› من أجل التعذيب (أكسفورد :مطبعة جامعة أكسفورد )2010
املؤسسات الدّميقراطيّة وحقوق اإلنسان مبنظّمة
بيان ّ
مفصل لطبيعة الحقوق ورشوط التقييد القانوين لها متوفر يف مكافحة اإلرهاب مكتب ّ
األمن والتّعاون بأوروبا – املذكّرة – 7صص66-73
املؤسسات
االلتزامات ذات الصبغة اإلنسانيّة ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا :املجلد األول ،تأليف بحسب املوضوع – (فرسوبيا :مكتب ّ
الدّميقراطيّة وحقوق اإلنسان – النرشة الثالثة )2011

http://www.osce.org/odihr/76894
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2. 4 .2

حريّة التعبري

49

تشمل حريّة ُالتعبري حريّ َة التعلّم والبحث والحصول عىل املعلومة وكذلك حريّة الرأي .وال تنطبق فقط عىل املعلومات
أو األفكار التي يُعتقد بكونها بريئة أو عدمية األهم ّية بل تنطبق أيضا عىل تلك التي ت ُزعج وت ُصدم وت ُقلق الدّولة أو أيّة
السكّان .50لكن ال ميكن أن تكون هذه الحريّة مطلقة عىل ال ّرغم من ارتفاع سقف إمكان ّية التدخل فيها والح ّد
مجموعة من ّ
منها .وميكن أن تقيّد الدّولة من حريّة التعبري بالتوافق مع املعايري الدّوليّة لحقوق اإلنسان عندما يُيسء استخدامها لالعتداء
عىل حقوق شخص آخر ولك عىل سبيل املثال من خالل التحريض عىل العنف أو الدعوى إىل مامرسته ض ّد اآلخرين أو
التشجيع عىل الكراه ّية بني األجناس أو األديان .ولكن يجب أن يتناسب ّ
كل إجراء يق ّيد حريّة التعبري مع التّهديدات املو ّجهة
ض ّد اآلخرين وأن يحرتم الرشوط املب ّينة أعاله .ففي املجتمعات الدّميقراط ّية وجب عىل الدّول أن تحرص عىل حامية حقوق
يايس حتّى وإن كان الربنامج راديكاليا ومتط ّرفا.
ّ
لمي لربنامجه ّ
كل من يعمل عىل التنفيذ ّ
الس ّ
الس ّ
السامح للتحريض عن الكراهيّة واإلرهاب ليك ينترشا دون عائق ميكن أن يشجع عىل اإلرهاب ،ف ُهام مماّ يعطي انطباعا
إ ّن ّ
اإلرهاب مصداقيّ ٌة إن مل نقل رشعيّة.و لذلك يتعينّ عىل الدّولة وعىل املجتمع املد ّين أن
ضمني وبذلك يمُ َنح
بوجود تأييد
ُ
ّ
يقفا ض ّد خطاب الكراه ّية والتحريض عىل اإلرهاب .وهذا ميثّل تحدّيا كبريا ألنه سيقع تداول األفكار القابلة لالعرتاض و غري
املتسامحة مع اآلخرين بطريقة تجعلها قريبة من الالّرشع ّية يف مجتمع
دميقراطي .إ ّن التطرق لخطاب الكراه ّية والدعوى
ّ
51
املترسع
إىل اإلرهاب يف نطاق حريّة التعبري وبدعم من عموم ال ّناس سيع ّزز ال ّنجاعة والشرّ عيّة يف نفس الوقت  .أ ّما ال ّر ّد ّ
وغري املناسب فيمكن أن يساهم يف استبعاد بعض املجموعات و يجعلها تشعر بالظّلم عالوة عىل فقدان ثقة عموم ال ّناس
ودعمهم ألجهزة الشرّ طة.
إ ّن التط ّرق لخطاب الكراهية والدعوى إىل اإلرهاب مع الحفاظ عىل حريّة التعبري وبدعم من عموم ال ّناس
سيع ّزز ال ّنجاعة والشرّ عيّة يف نفس الوقت
أ ّما املشكل اآلخر املتعلّق بهذه املسألة فيتمثّل يف التقييد غري املربر الذي تقوم به الدّولة والذي غالبا ما يعتمد عىل مفاهيم
عا ّمة لإلرهاب أو ما يُعرف بالتط ّرف .وميكن أن يؤدّي هذا إىل كبت عدد من املواقف واآلراء التي ،عىل ال ّرغم من إثارتها
للجدل أو ظهورها يف أوقات صعبة ،تبقى يف نطاق الرشعيّة حسب القانون الدّو ّيل لحقوق اإلنسان .ويجب أن تّركّز القوانني
الدّوليّة عىل الخطابات التي تبعث برسائل رصيحة و ت ُح ّرض عن قصد للقيام بأعامل إرهابيّة .وحينئذ يجب عدم تجريم
مج ّرد التعبري عن آراء ومواقف راديكاليّة ومتط ّرفة ليست لها عالقة بالتحريض عىل القيام بأعامل إجراميّة.

49

منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا “وثيقة اجتامع مؤمتر كبنهاغن حول االلتزامات اإلنسانيّة ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا” – 1990

http://www.osce.org/odihr/elections/14304

« ،وثيقة بودابيست  :1994من أجل رشاكة فاعلة يف عهد جديد» بودابيست  5-6ديسمرب ،1994

http://www.osce.org/mc/39554

50
51

 ،القرارات  VIIIالبعد اإلنسا ّين ،املادّة  – 19البيان
العاملي لحقوق اإلنسان ،املادّتان  19و  20من العهد الدّو ّيل للحقوق املدن ّية
ّ
والسياسيّة – الفصل  10من املعاهدة األوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة والفصل  11من ميثاق الحقوق األساسيّة
ّ
يك لحقوق اإلنسان وواجباته.
باالتّحاد األورو ّيب والفصل  4من البيان األمري ّ
املحكمة األوروب ّية لحقوق اإلنسان :هانديسايد ض ّد اململكة املتّحدة – التطبيقة عدد  7 – 5493/72ديسمرب /كانون األ ّول 1976
املجلس الوزاري ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا – القرار السادس “التسامح وعدم التمييز” – بورتو  7ديسمرب /كانون األ ّول – 2002

http://tandis.odihr.pl/documents/03547.pdf

والسياس ّية – الفصل  17من املعاهدة األوروب ّية لحامية حقوق اإلنسان والحريّات األساس ّية
– الفصول من  5إىل  20من العهد الدّو ّيل للحقوق املدن ّية ّ

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ

40

التفش عىل اإلنرتنيت (مثل التعديل أو التصفية أو
هذا ويجب أن تتوافق الجهود ال ّرامية إىل منع ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة من يّ
حجز منشورات تُعترب غري قانونيّة بحسب القانون الدّو ّيل) مع املعايري الدّوليّة لحقوق اإلنسان ومع مبادئ دولة القانون
حتّى ال تنعكس بصفة غري قانون ّية عىل حريّة التعبري وعىل حريّة تنقل املعلومة .فاإلجراءات األمن ّية يجب أن تكون ظرف ّية
أي حال من األحوال أن ت ُستعمل هذه
محدّدة بصفة تجعلها مركّزة عىل غاية رشع ّية يضبطها القانون .وال يجب يف ّ
النقدي.52
اإلجراءات إلخامد الخطاب املعارض أو
ّ
2. 4 .3

حريّة اإلعالم

محوري يف البحث عن األفكار واملعلومات وتق ّبلها ثم نقلها .وعندما يكون اإلعالم مستقال ومتعدّدا فإنّه
يقوم اإلعالم بدور
ّ
53
بإمكانه أن يساهم إىل حد كبري يف تعزيز دميقراطيّة الدّول .وعىل ال ّرغم من أ ّن لإلعالم حقوقا فعليه أيضا واجبات  .إذ
يتعينّ عىل وسائل اإلعالم عدم نقل خطابات الكراهيّة والبغضاء التي قد تدفع بال ّناس نحو اإلرهاب ومحاولة تربيرها أو
التشجيع عىل االقتداء بها.
أما آليات التعديل فيجب أن تقترص عىل حاالت محدّدة تضمن عدم استغالل وسائل اإلعالم لدعم الكراه ّية والعنف .ويف
هذا ال ّنطاق يجب التشجيع عل «الح ّد األقىص من التعديل الذايتّ والح ّد األدىن من تدخل الدّولة» .54ويف السياق نفسه
يجب وضع قوانني وسياسات واضحة املعامل تتطابق كلّيا مع املعايري الدّوليّة والتزامات منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا
املتعلّقة بح ّرية اإلعالم وح ّرية التعبري لضامن ح ّرية اإلعالم،و لكن أيضا لغاية الحرص عىل أن تكون وسائل اإلعالم مطّلعة
أي نوع من
عىل الحدّود الواجب عليها التقيد بها يف حاالت رضوريّة محدّدة بدقة .ولكن يجب أالّ يشمل نظام التعديل ّ
وري.
الصنرصة أو التقييد غري الضرّ ّ
متثّل التغطية اإلعالمية مسألة اجتامعية رضوريّة يف فرتة األزمات كام هو الحال أثناء الهجامت اإلرهابيّة ملا ميكن أن تقدم
للجمهور من أخبار حينيّة دقيقة وشاملة .وينبغي عىل الدّول ضامن حريّة اإلعالم وحاميتها يف مثل هذه الظروف العسرية.
وميكن أن يساهم الحوار والتّعاون بني الحكومات واإلعالميني واملجتمع املد ّين يف الجهود ال ّرامية إىل ضامن حريّة التعبري
واإلعالم الحر ونقل املعلومة يف وقت األزمات.55

52

حريّة التعبري عىل اإلنرتنيت :دراسة البنود القانونية واملامرسات املتعلّقة بحريّة التعبري وحريّة تنقل املعلومات والتعدد اإلعالمي عىل
اإلنرتنيت داخل دول منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا – فيينا :ممثل املنظّمة عن حريّة اإلعالم – 2010

53

املحكمة األوروب ّية لحقوق اإلنسان جرسيلد ض ّد الدّامنرك قضية عدد  15890/89بتاريخ  23سبتمرب /أيلول – 1994

54

السيّد عبيد حسني – الدورة الرابعة والخمسون للجنة
األمم املتّحدة –تقرير املقرر ّ
الخاص املكلف بدعم حق حرية الرأي والتعبري وحاميته – ّ
حقوق اإلنسان ،الوثيقة  ، E/CN.4/1998/40, 1998الفقرة – 17

55

الخاصة بحامية حريّّة الرأي واإلعالم أثناء األزمات CoE، 26 ،سبتمرب /أيلول ،2007
األورويب
توجيهات اللّجنة الوزارية للمجلس
ّ
ّ

http://www.osce.org/fom/80723

}]»http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57891#{«itemid»:[«001-57891

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/103/10/PDF/G9810310.pdf?OpenElement
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1188493
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حريّة التفكري والضمري والدّين أو املعتقد

56

حق التعبري عن
حق الفرد الختيار دين أو معتقد يؤمن به و تشمل كذلك ّ
تشمل حريّة التفكري والضمري والدّين واملعتقد ّ
خيص يف اختيار أو تغيري أو االحتفاظ أو التخليّ عن دين أو معتقد دون
الشّ
الحق
اإلميان بذلك الدّين أو املعتقد .ويعني هذا ّ
ّ
الحق مهام كانت األسباب .57لكن الدّول ميكنها تقييد مظاهر التعبري عن األديان أو املعتقدات ألسباب
السامح بتقييد هذا ّ
ّ
58
رشعيّة عىل غرار حامية األمن العام وال ّنظام والص ّحة العا ّمة واألخالق الحميدة أو حامية حقوق اآلخرين وواجباتهم .
الحق يف التعبري عن الدّين أو
وال ميكن توجيه التقييد ض ّد دين بعينه .وال تسمح املعايري الدّوليّة لحقوق اإلنسان من تقييد ّ
املعتقد بح ّجة «األمن
الوطني».
ّ
السياس ّية والفلسف ّية واإليديولوج ّية والجنس ّية والعرق ّية والدّين ّية
ميكن أن ي ّربر اإلرهاب ّيون أعاملهم بعدد من األسباب ّ
وغريها .لك ّن الدّول املشاركة يف منظّمة التّعاون واألمن بأوروبا ترفض رفضا قطعيّّا ربط اإلرهاب بجنس ّما أو بجنسية أو
خصويص فقد يؤدي
بدين .59فإذا ما متّ ت صياغة سياسات أو تنفيذ عمليات بصفة سلبيّة وذلك بتوجيهها نحو دين أو معتقد
ّ
ذلك إىل تأجيج التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب من خالل الشّ عور بالظّلم واإلقصاء واالستبعاد من خالل
التقليدي أو العالمات الثقاف ّية باإلرهاب.
مثال ال ّربط البسيط بني اللّباس
ّ
الحق يف اإلميان بدين أو معتقد مسألة شخص ّية بحتة .والدّول املشاركة يف منظّمة األمن والتّعاون
إن ّ
ترفض رفضا قطع ّيا ربط اإلرهاب بديانة مع ّينة

56

منظّمة التّعاون واألمن بأوروبا “مؤمتر حول األمن والتّعاون بأوروبا – الفقرة األخري” هلسنيك 1975

http://www.osce.org/mc/39501

– أسئلة متعلّقة باألمن يف أوروبا( 1 ،أ) بيان حول املبادئ التي تنظم العالقات بني الدّول املشاركة – املبدأ السابع ،منظّمة التّعاون واألمن
بأوروبا «الوثيقة الختامية الجتامع مدريد  1980ملمثيل الدّول املشاركة يف مؤمتر األمن والتّعاون بأوروبا املنعقد عىل قاعدة بنود الفقرة
األخري املتعلّق بعمل ّية متابعة املؤمتر» مدريد – 1983

http://www.osce.org/mc/40871

/ ،مسائل متعلّقة باألمن يف أوروبا :املبادئ – منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا «الوثيقة الختامية الجتامع فيينا  1986ملمثيل الدّول املشاركة
يف املؤمتر حول األمن والتّعاون بأوروبا املنعقد عىل قاعدة بنود الفقرة األخري املتعلّق بعمل ّية متابعة املؤمتر» فيينا //:http – 1989

www.osce.org/mc/40881

 ،مسائل متعلّقة باألمن يف أوروبا :املبادئ وثيقة كوبنهاغن ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا  ،1990مرجع مذكور أعاله مذكّرة 1994 ،43
وثيقة بودابيست ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا مرجع مذكور أعاله مذكّرة  ،43القرارات ،مثانية ،البعد اإلنسا ّين – املجلس الوزاري ملنظّمة
األمن والتّعاون بأوروبا عدد « 4/03التسامح وعدم التمييز» ماسرتخت  2ديسمرب /كانون األ ّول 2003

http://www.osce.org/mc/19382

57

والسياس ّية – املادّة  19من املعاهدة األوروب ّية لحامية حقوق اإلنسان والحريّّات األساس ّية
– الفصل  18من العهد الدّو ّيل للحقوق املدن ّية ّ
يك لحقوق اإلنسان وواجباته.
– الفصل العارش من ميثاق الحقوق األساسيّة باالتّحاد األورو ّيب والفصل  3من البيان األمري ّ
الحق يف حريّة التفكري والضمري والدّين (الفصل  30 )18يوليو /متّ وز 1993
لجنة األمم املتّحدة لحقوق اإلنسان ،التعليق العا ّم عدد ّ :22
– الفقرات 3-5

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f45%2f40(VOL.I)(SUPP)&Lang=en

58

59

والسياسيّة و املعاهدة األوروبيّة لحامية حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة أسبابا ممكنة لتقييد
تض ّمن كل من العهد الد ّ
ّويل للحقوق املدنيّة ّ
التعبري عن مظاهر اإلميان بدين أو معتقد من ذلك حامية األمن العام والنظام والصحة العامة واألخالق الحميدة أو حقوق وحريّات اآلخرين
والسياسيّة الفصل  ،18.3املعاهدة األوروبيّة حامية حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة الفصل  .)9.3كام تم
(العهد الدّو ّيل للحقوق املدنيّة ّ
اعتامد هذه األسباب أيضا من طرف املحكمة املشرتكة بني الدّول األمريكيّة.
منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا “ميثاق الوقاية من اإلرهاب ومكافحته” مرجع مذكور أعاله مذكرة  9الفقرة الثانية.

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ
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احرتام الحياة الشّ خصيّة والعائليّة

60

الحق يف الحياة
الخاصة ال ّنطاق األمثل الحرتام الحياة الشّ خص ّية والعائل ّية وللحفاظ عىل ُحرمة شؤون البيت ورسية
يوفر ّ
ّ
الحق األنشطة الشّ خص ّية وكذلك بعض األنشطة العا ّمة كام يشمل إرساء العالقات مع اآلخرين
املراسالت .يشمل هذا ّ
الخاصة كذلك وثائق الهويّة ومنها البيانات التي تشري إىل األصل والعرق وبيانات
والحفاظ عليها .كام يتضمن ّ
الحق يف الحياة ّ
تتحصل الدّولة عىل معلومات وبيانات حول األشخاص
الشخصيّة أخرى كاملالبس واألمتعة واملمتلكات
الخاصة .ميكن أن ّ
ّ
الخاصة للتحقيق مثل املراقبة
من خالل مصادر مفتوحة لعموم ال ّناس أو باالعتامد عىل التقنيات
والتنصت عىل االتصاالت
ّ
ّ
الوطني وباعتامد املعايري الدّول ّية لحقوق
التجسس .ويجب أن تتوافق مختلف الطرق املستعملة مع القانون
وعمليات
ّ
ّ
اإلنسان.و عالوة عىل ذلك يجب تربير مختلف العمل ّيات والحرص عىل أن تكون رضوريّة ومناسبة وغري متييزية.و يجب أيضا
الخاصة .والدّولة التي ال تحرتم حق األفراد يف حامية
أن يتض ّمن القانون إجراءات وقائ ّية مناسبة ملنع انتهاك حرمة الحياة
ّ
الخاصة تفقد مصداقيّتها وتثري الشكوك حول قدرتها عىل إرساء عالقات إيجابية وطويلة املدى .وفضال عن هذا ميكن
حياتهم ّ
الخاصة إىل اهتزاز الثقة بني الدّولة وعموم ال ّناس أو مجموعة من األفراد.
أن يؤدي التعدّي عىل الحياة ّ
2. 4 .6

لمي و حرية التنظّم
ّ
الحق يف االجتامع ّ
الس ّ

61

الحق يف ح ّرية االجتامع والتنظّم عنرصا أساسيّا يف الدميقراطيّة ويشكل يف نفس الوقت آلية للتعبري عن عدد من
ميثّل ّ
لمي والتنظّم
الحقوق األخرى كحريّات التفكري والضمري والدين واملعتقد والتعبري .فالتقييد غري املربر لح ّرية االجتامع ّ
الس ّ
الحق يف االنتفاع من عدد كبري ومتن ّوع من األفكار واآلراء ويدفع بجمعيات عديدة إىل العمل يف
سيمنع عموم ال ّناس من ّ
أطر غري رشع ّية مه ّيئة بذلك الظروف لنشأة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب و سينجم عن هذا التقييد
لمي
يف نفس الوقت صعوبة الكشف عنه ومكافحته يف اإلبّان .لذلك فال ميكن تقييد ّ
الحق يف ح ّرية االجتامع والتنظّم ّ
الس ّ
62
الحق معناه األصيل مماّ يتعارض مع املبادئ األساسيّة للمجتمعات الدميقراطيّة .
بكيفيّة يفقد فيها هذا ّ
لمي والتنظّم سيدفع بجمعيات إىل العمل يف أطر غري رشعيّة مهيّئة بذلك الظروف
التقييد غري املربر لحريّة االجتامع ّ
الس ّ
لنشأة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب و سينجم عنه يف نفس الوقت صعوبة الكشف عنه ومكافحته
يف اإلبّان.
السلم ّية دون غريها .فال يجب فرض الرتخيص املس ّبق عىل من يرغب يف عقد
يحمي ّ
الحق يف حريّة التنظّم االجتامعات ّ
وكل عمل لفرض القانون عىل اضطرابات ت ُرافق
الحقّ .
لهذا
كقاعدة
النوايا
ة
ي
سلم
افرتاض
يجب
ولذلك
سلمي
اجتامع
ّ
ّ
ّ
االجتامعات يجب أن ت ُوجه ملن تسبب يف االضطرابات وليس ض ّد االجتامع بصفة عا ّمة .وميثّل منع عقد اجتامع خطوة
السلطات .ويجب أن يعتمد أي تقييد مسبق أو
قصوى يجب أن متثّل الخيار األخري بعد فشل مساع أخرى لتحقيق أهداف ّ

60
61
62

والسياسيّة والفصل  8من املعاهدة األوروبيّة لحامية حقوق اإلنسان والحريّّات األساسيّة
الفصل  17من العهد الد ّ
ّويل للحقوق املدنيّة ّ
يك لحقوق اإلنسان وواجباته ،وأخريا
والفصل  7من ميثاق الحقوق األساسيّة باالتّحاد األورو ّيب و الفصول  5و  9و  10من البيان األمري ّ
الفصل  16من معاهدة األمم املتّحدة لحقوق الطفل
والسياسيّة والفصل  11من املعاهدة األوروبيّة لحامية حقوق اإلنسان والحريّات
الفصالن  21و  22من العهد الد ّ
ّويل للحقوق املدنيّة ّ
يك لحقوق اإلنسان وواجباته
األسايس والفصل  12من ميثاق الحقوق األساسيّة باالتّحاد األورو ّيب و الفصالن  21و  22من البيان األمري ّ
ّ
لجنة األمم املتّحدة لحقوق اإلنسان ،البيان  1274/2004كامنكو ض ّد روسيا البيضاء (.)CCPR/C/88/D/1274/2004
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منع لعقد اجتامع عىل أسباب رشعيّة تتوافق مع األدوات الدّوليّة واألقليّمية لحقوق اإلنسان .فال ميكن بصفة خاصة منع
عقد اجتامع بحجة حامية النظام العا ّم عندما يكون التهديد مفرتضا أو بسيطا أو يتعلق بوجود افرتايض لجمهور عدايئ.63
ويتعينّ عىل الدّول بصفة عا ّمة االمتناع عن فرض قيود غري رضوريّة بل بالعكس يجب عليها ات ّخاذ اإلجراءات لحامية
الحقوق ض ّد تدخل أطراف خارج ّية .يجب مثال عىل الدّول اتّخاذ ّ
رصف
كل الخطوات الضرّ وريّة لحامية املجتمعينّ من الت ّ
السلميّة واملظاهرات املعاكسة مبراقبة تحركات وهتافات
العنيف ملجموعات معادية مع الحرص عىل ضامن االجتامعات ّ
مختلف املجموعات وجامهريها.64
وتشمل حريّة التنظّم تكوين أحزاب ونقابات وهيئات مجتمع مدين مبا يف ذلك املنظّامت الثقافية أو الدين ّية وكذلك ح ّرية
االنضامم إليها أو النشاط يف هياكلها .عند منع نشاط أحزاب سياسية أو منظّامت أخرى ال يكفي االدّعاء بكون أهداف
التنظيم تخالف الفكر السائد حول تركيبة املجتمع لكن يجب أن تتوفر دالئل بوجود نوايا أو محاوالت تهدّد الدميقراطيّة
كل اإلجراءات املقيدة أو املانعة للحق يف ح ّرية التنظّم (مثل رفض التسجيل
وحقوق اإلنسان .باإلضافة إىل ذلك يجب اتّخاذ ّ
أو منع جمع األموال) باعتامد دالئل وحجج ثابتة.
 2.4 .7العدالة وعدم التمييز

65

تتحمل الدّول مسؤوليات إيجابية وسلبية لحامية األشخاص ض ّد التمييز .فال يتعينّ فقط عىل الدّول عدم اللّجوء إىل التمييز
كل اإلجراءات ملنع حدوثه مبا يف ذلك يف بعض األحيان من طرف األفراد .ميكن تعريف التمييز
لكنه يجب عليها ات ّخاذ ّ
االجتامعي واللّغة
والنوع
واللون
الجنس
باعتامد
والتفضيل
الحرص
و
واإلقصاء
التفرقة
ذلك
يف
مبا
بكونه املعاملة املختلفة
ّ
االجتامعي واملكاسب وامليالد واالنتامء إىل أقل ّية وأي سبب آخر من
االنتامء
أو
ة
ي
والجنس
والرأي
يايس
والدين واالتجاه ّ
ّ
الس ّ
ّ
66
أجل تغيري أو نفي االعرتاف بحق أشخاص يف التمتع بالحقوق والحريّات املصادق عليها يف القوانني الوطنيّة والدّوليّة .
موضوعي أو
أي م ّربر
ميكن أن يشمل التمييز أيضا املعامالت التي ال تأخذ بعني االعتبار الفوارق الجوهرية بني ال ّناس دون ّ
ّ
معقول.67
تزداد أهمية عدم التمييز خاصة يف نطاق الوقاية من اإلرهاب ومكافحته مثلام اتفقت عىل ذلك دول منظّمة األمن
والتّعاون بأوروبا .68فاملعامالت التمييزية من طرف سلطات الدّولة ميكن أن تؤدي إىل التط ّرف العنيف وإىل اإلرهاب إذ
63

املؤسسات الدّميقراط ّية وحقوق اإلنسان مبنظّمة األمن والتّعاون
لمي ،النرشة الثانية (فرسوبيا) مكتب ّ
توجيهات حول حريّة التنظم ّ
الس ّ
بأوروبا 2010

64

لمي يف بلدان منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا (ماي  /ايار – 2011يونيو /حزيران  – )2012مكتب
“تقرير :متابعة حريّة التنظم ّ
الس ّ
املؤسسات الدّميقراطيّة وحقوق اإلنسان مبنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا  9نوفمرب – 2012
ّ

65

منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا  1975هلسنيك – مرجع مذكورأعاله ،مذكرة  – 56أسئلة متعلّقة باألمن يف أوروبا ( 1أ) بيان حول
املبادئ التي تنظم العالقات بني الدّول األعضاء – املبدأ الثامن ،منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا  1989وثيقة فيينا مرجع مذكور أعاله
والسياسيّة املعاهدة الدّوليّة إلزالة كل مظاهر التمييز العنرصي ،الفصل  14من املعاهدة األوروبيّة
مذكرة  ،26العهد الدو ّيل للحقوق املدنيّة ّ
يك
لحامية حقوق اإلنسان والحريّات األساس ّية و الفصل  21من ميثاق الحقوق األساس ّية باالتّحاد األورو ّيب والفصل الثاين من البيان األمري ّ
لحقوق اإلنسان وواجباته.
لجنة األمم املتّحدة لحقوق اإلنسان ،املالحظة العامة عدد  ،18عدم التمييز1989 ،

http://www.osce.org/ar/odihr/91361?download=true

http://www.osce.org/odihr/97055

66

http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/comments.htm

67

املحكمة األوروبيّة لحقوق اإلنسان – ثليامنوس ض ّد اليونان – القضية عدد  34369/97بتاريخ  6أفريل /نيسان 2000

68

منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا “اسرتاتيجية ملعالجة التّهديدات ض ّد األمن واالستقرار يف القرن الحادي والعرشين” 2003

http://www.osce.org/mc/17504

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ
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ميكن أن يشعر األشخاص من ضحايا التمييز باإلقصاء ويعتقدون أن الدّولة و/أو املجتمع ال يعاملونهم بعدل وإنصاف بسبب
اختالفاتهم العرقيّة أو الدينيّة أو اللّغويّة مثال .ومتثّل بصفة خاصة مسألة تحديد املالمح املعتمدة من طرف أجهزة الشطة
عىل قاعدة عرق ّية عمل ّية متييزيّة فهي تعتمد عىل أفكار مس ّبقة وسائدة وعىل فرضيات عا ّمة غري ُمربرة تعتمد عىل الجنس ّية
أو العرق أو الدّين .وحينئذ ميكن اعتامد تقنيات بديلة لتحديد املالمح تعتمد عىل الحجج القطع ّية وعىل املخابرات.
ميكن أن تلجأ أجهزة للشرّ طة إىل التحديد التمييزي للمالمح عند عمليات املراقبة والتفتيش باألماكن العا ّمة أو أثناء مراقبة
املشبوه فيهم يف سياق مكافحة اإلرهاب .و تعترب هذه املامرسات غري قانونيّة وميكن أن يكون لها نتائج عكسيّة عىل غرار
التمييزي للمالمح غري ناجع إذ ميكن للجامعات اإلرهاب ّية
الشّ عور باإلقصاء واالستبعاد .69وأثبتت التجارب أيضا أ ّن التحديد
ّ
تحاشيه بسهولة بانتداب عنارص ال تنطبق عليها املالمح املحدّدة وتبعا لذلك التقليص من فرص الكشف عنها .زد عىل ذلك
والسلطات العموم ّية عند اعتامدها عىل
فإ ّن االعتامد غري امل ُ ّربر عىل تقنية تحديد املالمح ميكن أن يُضلّل أجهزة الشرّ طة ّ
الخاصة وتقنياتها يف التحقيق.
أحكامها ّ
دراسة الحالة عدد  :1التنقيب عن البيانات ،أملانيا
تعرضت جمهورية أملانيا الفيدراليّة يف السبعينات إىل موجة من الهجامت من طرف مجموعة يساريّة إرهابيّة .وكشفت
تحقيقات الشرّ طة عندئذ أن عنارص املجموعة اإلرهاب ّية كانوا يقطنون بشقق أجروها باستعامل أسامء مزيّفة وكانوا
يدفعون تكاليف اإليجار والكهرباء والهاتف نقدا .قامت الشرّ طة بتطوير أداة للتشخيص األوتوماتييك للبيانات العا ّمة
السلوكية لإلرهاب ّيني أدّت إىل تحديد مثانية عرش ألف أسم ملزيد التح ّري عنها .ومتكّنت
ّ
والخاصة مبقارنتها مع املالمح ّ
من بعد الشرّ طة من حرص الشبهات يف شخصني تبينّ أ ّن أحدهام كان إرهابيّا والثاين كان تاجر مخدّرات.
إثر هجامت  11سبتمرب /أيلول  2001عىل الواليات املتّحدة ق ّررت الشرّ طة األملانية أن تستعمل الوسيلة نفسها
لتحديد هويّة األشخاص باعتامد معايري سكّان ّية واجتامع ّية واقتصاديّة مستوحاة من مالمح إرهاب ّيي  11سبتمرب /أيلول
وخاصة منها :ذك َـ ٌر و ُمسلم يرتاوح س ّنه بني  18و  40سنة وهو طالب أوإنّه كان طالب جامعة ومولود يف دولة ذات
أغلبيّة مسلمة أو له جنسيّتها .ونتيجة لذلك قامت الشرّ طة األملانيّة بتشخيص بيانات تتعلّق بحوايل ثالمثائة ألف شخص
أي كان لجنحة أو جناية.
و تم إعداد قامئة يف « 32000نائم» للمراقبة اللّصيقة .ولكن مل تقع مالحقة ّ
عبرّ ت املحكمة العليا بأملانيا عن انشغالها بالصبغة التمييزيّة لهذا التشخيص الوقا ّيئ ض ّد األشخاص املعن ّيني و خطر ازدياد
مظاهر العنرصيّة تجاههم يف حياتهم اليوم ّية .كام قضت املحكمة بعدم رشع ّية التشخيص الوقا ّيئ الذي ينتهك حق الحياة
الخاصة ألنه يفتقر إىل ُحجج أو تهديدات وشيكة ض ّد أمن أملانيا.
ّ
املصدر :املق ّرر
الخاص لألمم املتّحدة املكلف بدعم وحامية حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة يف مكافحة اإلرهاب
ّ
71
 ،املحكمة الفيدرال ّية الدستورية بأملانيا

70

 69تقرير املقرر
الخاص لألمم املتّحدة حول تعزيز حقوق اإلنسان والحريّات األساس ّية وحاميتها يف مجابهة اإلرهاب ،مارتن شاينني أمام الدّورة
ّ
الرابعة ملجلس األمم املتّحدة لحقوق اإلنسان .(A/HRC/4/26) 2007
 70نفس املصدر
 71املحكمة الدستورية الفدرال ّية بأملانياBVerfG, 1 BvR 518/02 ،
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دراسة الحالة عدد  :2سلطة اإليقاف والتفتيش باسبانيا
تتمتع أجهزة الشرّ طة عادة بسلطة إيقاف األشخاص وتفتيشهم ،و ال يشرتط البعض منها حتّى تو ّرط األشخاص يف جنح
الصالحيات بالخصوص نظرا إىل استعاملها املفرط ض ّد األقل ّيات .وميكن
أو جرائم .وكرث الجدال وال ّنقد حول هذه ّ
متييزي للمالمح انعكاسات وخيمة عىل ثقة املجتمع يف أجهزة
أن تكون لصالحيّة البحث والتفتيش املبنيّة عىل تحديد
ّ
الشرّ طة .ويف الوقت نفسه ميكن أن تع ّزز مثل هذه املامرسات الفكرة السائدة املتمثّلة يف أ ّن الشرّ طة تحاول عزل
مجموعات عرقيّة أو دينيّة أو وطنية معيّنة أو العمل ضدّها.
لكل العمل ّيات التي يقع تنفيذها يف نطاق هذه
ومن ضمن الوسائل املستعملة لدعم الشّ فافية هي التسجيل الدّقيق ّ
الصالحيات وكذلك الحرص عىل توجيه أعوان الشرّ طة وتدريبهم ليك ينفّذوا عمل ّية اإليقاف والتفتيش يف األماكن العا ّمة
ّ
طبق معايري موضوعية وال استنادا إىل شكوك ترتبط بأفكار مسبّقة وقوالب جاهزة عىل غرار الس ّن أو االنتامء إىل أقليّة
عرقيّة أو اجتامعيّة .ويجب دعم هذه الوسائل بأنظمة داخليّة وخارجيّة للمراقبة .وباإلضافة إىل ذلك فإ ّن الشرّ طة إذا
ما استعملت حمالت اإليقاف والتفتيش فإنّه يجب إعالم املواطنني كام ينبغي بحقوقهم أثناء الحمالت.72
قامت الشرّ طة املحل ّية ببلدة فوانلربادا اإلسبان ّية سنة  2007بالتّعاون مع معهد املجتمع املفتوح ( )OSIببعث
ريادي ملراقبة استعامل صالحيات اإليقاف والتفتيش.و متّت دعوة ضبّاط الشرّ طة إىل تعمري محرض إيقاف
مرشوع
ّ
يسجلون فيه األصل
العرقي و  /أو جنسية املوقوف واسم الضابط املسؤول عن اإليقاف وتوقيت ومكان اإليقاف
ّ
واألسباب القانونيّة لإليقاف وأسباب الشكوك ونتيجة اإليقاف عالوة عىل إمكانيّة إضافة معلومات لوصف مالبسات
رض كذلك
اإليقاف لغايات استخبارات ّية .وتعينّ عىل الضابط تسليم نسخة من هذا املحرض إىل املوقوف.و تض ّمنت املحا ُ
ُ
َ
املوقوف معامل َة الشرّ طة له.
حقوق الشّ خص فضال عن معلومات حول سبل التشيك إن مل يستسغ
أدّت هذه اإلجراءات ضبّاط الشرّ طة إىل االنتباه لطريقة معاملتهم للموقوفني.وعالوة عىل هذا متّت دعوة املرشفني عىل
الضبّاط ملتابعة مالبسات تحديد املالمح ألسباب عرقيّة .والحظ معهد املجتمع املفتوح أن الشرّ طة قلّصت يف غضون
أقل من
ستّة أشهر نسبة اإليقافات املبالغ فيها واملستهدفة للمهاجرين .وإضافة إىل ذلك انخفض عد ُد اإليقافات إىل ّ
ال ّنصف بينام تضاعفت ثالث مرات ال ّنسبة املئوية لإليقافات التي آلت إىل نتائج إيجابية .بفضل استعامل رشطة مدينة
فوانلربادا عىل نحو أفضل للبيانات ازدادت نجاعتها وفعاليتها ،إذ تقلّص عدد اإليقافات وأصبحت الحمالت أكرث نجاعة.
املصدر :مبادرة املجتمع املفتوح.73

72

73

للسياسة العامة عدد  11تتعلق مبكافحة التمييز العنرصي يف الرشطة
اللّجنة األوروبيّة ض ّد التمييز
ّ
العنرصي وعدم اتسامح ،توصية ّ
( ،39 )2007أكتوبر /ترشين األ ّول ،2007الح ّد من تحديد املالمح عىل قاعدة عرق ّية يف االت ّحاد األورو ّيب :دليل للمامرسات الجيدة
مؤسسات املجتمع املفتوح  – )2012من أجل رشطة أكرث نجاعة وف ّعالية :فهم تحديد املالمح عىل قاعدة عرقيّة ومكافحته :دليل
نيويورك ّ
(لكسمبورغ :وكالة االتّحاد األورو ّيب للحقوق األساسيّة ،)2010 ،الدّليل
املرجعي لحقوق اإلنسان :إيقاف األشخاص وتفتيشهم ،مجموعة عمل
ّ
األمم املتّحدة لتنفيذ خطّة مكافحة اإلرهاب ،مجموعة العمل لحامية حقوق اإلنسان عند مكافحة اإلرهاب (نيويورك األمم املتّحدة )2010
األورويب املرجع نفسه ص 83
الح ّد من تحديد املالمح عىل قاعدة عرقيّة يف االتّحاد
ّ

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ
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خالصة ال ّنقاط األساس ّية – الفقرة الفرع ّية 2.4
•تتحمل ال ّدول مسؤوليّة حامية األشخاص القاطنني عىل أراضيها ض ّد اإلرهاب الذي ميثّل تهديدا للبرشيّة
وللدّميقراط ّية ولدولة القانون،
كل األوقات وذلك يف نطاق التزاماتها الدّول ّية لكن وخاصة لتكتسب
•يتعينّ عىل الدّول احرتام حقوق اإلنسان يف ّ
مصداقيّتها،
•ميثّل انتهاك حقوق اإلنسان عامال يؤدّي إىل اإلرهاب ويغذّي التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إليه،
لكل أشكال التعذيب والعقاب القايس وامل ُهني وغري اإلنسا ّين وال ميكن قطعا تربيره،
•يجب املنع الباتّ ّ
•إذا ما ُسمح بتقييد البعض من حقوق اإلنسان يف نطاق مكافحة اإلرهاب فيجب أن يكون ذلك عىل أسس قانون ّية
متييزي،
و أن يكون معلّال بالحجج ومناسبا وغري
ّ

	املقاربات املجتمع ّية ملكافحة اإلرهاب ،مفاهيم
3
أساس ّية

يل :يحدث عادة يف مكان محدّد قد يكون حيث يختفي اإلرهابيّون ويجدون الدّعم للتح ّرك
يرتبط اإلرهاب دامئا ببعد مح ّ
والنشاط أو يف مواقع الهجوم أو حيث يلتحق الفرد أو املجموعة بالجامعات اإلرهابيّة .لذلك يجب أن تعتمد مقاربة الوقاية
يل .ويف محاولة منها لالستخدام
من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إليه أيضا عىل البعد املح ّ
األفضل للموارد ولتطوير نجاعة وفاعلية جهودها ملكافحة اإلرهاب تبحث الدّول دامئا عىل مواقع محدّدة لرتكيز جهودها.
السياسات ال ّرامية إىل مجابهة اإلرهاب.
ولهذا أصبحت املجتمعات املحل ّية متثّل مركز اهتامم ّ
3.1

يل
أمنوذج ّ
السالمة واألمن باملجتمع املح ّ

تتع ّرض هذه الفقرة إىل املسائل التالية:
يل ؟
•كيف ميكن تحديد مفهوم املجتمع املح ّ
يل يف تحديد القضايا األمنيّة ومعالجتها؟
•ما هي انعكاسات مفهوم املجتمع املح ّ

3 .1 .1

يل
رشح معنى املجتمع املح ّ

واملؤسسات املقيمة يف املنطقة نفسها و  /أو تشرتك
يل إىل مجموعة من األشخاص والفرق
ّ
تشري عادة كلمة املجتمع املح ّ
يف املصالح نفسها.74وقد ّ
املحيل ميثّل مجموعة مشرتكة تهت ّم بقضايا مع ّينة وبإجراءات
يدل هذا املفهوم عىل كون املجتمع ّ
يل واحد .بل ميكن أن يشارك األفراد يف عدد
وسياسات محدّدة.و ميكن أن ينتمي األفراد واملجموعات إىل أكرث من مجتمع مح ّ
كبري من املجتمعات املحليّة قد يكون البعض منها خارج حدود الوطن  ،وميكن أيضا أن يتغيرّ انتسابهم للمجتمعات املحليّة
يل سواء أكان الشّ خص امرأة أم رجال أم فتاة أم فتى.
مع مرور ال ّزمن .عالوة عىل ذلك تختلف احتياجات أفراد املجتمع املح ّ
ومؤسسات تقطن يف املنطقة نفسها و  /أو تشرتك يف املصالح نفسها
يل من أفراد ومجموعات ّ
يتك ّون املجتمع املح ّ

74

منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا املامرسات الجدية يف الشرّ اكات بني القطاعني العام
والخاص مرجع مذكور أعاله مذكّرة عدد6
ّ

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ
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يل» ُمعقّد ويثري الكثري من الجدل .فهو يفرز العديد من التفاسري ت ّغطي مفاهيم عديدة
لكن مصطلح «املجتمع املح ّ
واملؤسسات التي تشرتك يف مصلحة
ومختلفة و متشابكة .وتجمع «املجتمعاتُ املشرتكة يف املصالح» األفرا َد واملجموعات
ّ
ترفيهي آخر) .وتتك ّون
واحدة أو أكرث (مثال منطقة جغرافية مشرتكة أو حامية ثقافة محدّدة أو مامرسة رياضة او نشاط
ّ
الحي أو املدينة أو
مثل
ومؤسسات تستق ّر يف الفضاء الجغرا ّيف نفسه
«املجتمعات الجغراف ّية» من أشخاص ومجموعات
ّ
ّ
الجهة أو املجتمع وميكن أن تشمل كافة سكّان البلد .وقد توجد أيضا مجتمعات تشرتك يف مصالح ذات أبعاد عامل ّية أو
متعدّدة البلدان واملقصود بهذا املجتمعات الخالية من الحدود التي تتجاوز املناطق املحليّة والحدود بني الدّول .ويف الفرتات
مؤسسات تفصل بينها املسافات من
األخرية وبفضل تط ّور وسائل االت ّصال الحدّيثة أصبح بإمكان أشخاص أو مجموعات أو ّ
التقاطع والتفاعل حول مسائل ذات املصلحة املشرتكة.
يجب الفصل بني «مجتمعات محل ّية» و «أقل ّيات» .فاألقل ّيات هي مجموعات تختلف هويّتها عن ال ّنامذج الثقاف ّية
االجتامعي أو الس ّن أو القدرة
والسياسيّة املهيمنة والسائدة يف املجتمع واملرتبطة بالجنس أو العرق أو ال ّنوع
واالجتامعيّة ّ
ّ
البدنيّة والعقليّة أو الطبقة االجتامعيّة أو الدّين أو املعتقد أو اللّغة أو الثقافة .فمن حيث العدد متثّل األقليّة مجموعة
االقتصادي وغريها لكن تبحث يف نفس
يايس أو
ّ
السكّان وقد تكون يف موقع ضعف عىل املستوى ّ
فرعيّة عن باقي ّ
الس ّ
بكل ق ّوة .ويف القانون الدّو ّيل عادة ما تُعرف األقل ّيات بكونها
الوقت ال فقط عىل الحفاظ عىل هويّتها بل عىل التعبري عنها ّ
مجموعات وطنية أو عرق ّية أو دين ّية أو لغويّة.
لك ّن القانون الدّو ّيل يفتقر يف الواقع إىل تعريف مو ّحد ملفهوم األقليّة عىل ال ّرغم من توفّر مجموعة من املعايري املوضوعية
والذاتية ميكن تطبيقها عىل هذه املجموعات .فاألقليّة هي «مجموعة لديها خصائص لغويّة وعرقيّة وثقافية تختلف عن
بكل ق ّوة».75و تستعمل بعض الدّول
خصائص األغلب ّية وهي تحاول ال فقط املحافظة عىل هويّتها لكن وأيضا التعبري عنها ّ
يل عوضا عن أقل ّية لإلشارة إىل هذه املجموعات.
مصطلح مجتمع مح ّ
3.1.2

تفسري مفهوم التامسك
املجتمعي وقدرة املجموعة عىل التصدّي
ّ

ميكن تفسري التامسك مبفهوم التفاف مجموعة من األشخاص حول فوائد وأهداف مشرتكة ومعارف متقاسمة وشعور
بالهويّة نفسها وباالنتامء وبالثقة املتبادلة .ويرتبط التامسك إيجاب ّيا بالعدد وبتن ّوع املصالح وق ّوتها وبدرجة التفاعل بني
أفراد املجموعة فيعكس التضامن بينهم وحشدهم لقواهم وعملهم املشرتك .وعىل عكس ذلك فإ ّن قلّة الثقة وضعف
التّفاهم والجهل مبصالح اآلخرين ميكن أن يهدّد التامسك وتبعا لذلك قد يؤدّي بالباحثني عن التفرقة والصرّ اع إىل استغالل
وري تحديد نوع االنشقاقات التي ميكن أن توجد داخل املجتمعات املحليّة وبينها.
االنشقاقات .ولذلك فمن الضرّ ّ
ترمز كلمة التامسك إىل التفاف مجموعة من األشخاص حول فوائد وأهداف مشرتكة لتطوير معارف متقاسمة وشعور
بالهويّة نفسها وباالنتامء وبناء الثقة املتبادلة

75

السامي لألقل ّيات الوطن ّية” – مذكّرة منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا – 2008
“املندوب ّ

http://www.osce.org/hcnm/33317

والسياسيّة أ ّن «الدّول التي توجد فيها أقليّات عرقيّة ودينيّة ولغويّة يجب أن تحرص
 ،يذكر الفصل  27من العهد الدّو ّيل للحقوق املدنيّة ّ
حق التمتع بثقافتهم ومامرسة شعائرهم الدين ّية واستعامل لغتهم بالتنسيق مع بقية أفراد مجموعتهم»
عىل أالّ يقع منع أفراد األقل ّيات من ّ
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الصفوف والتآزر ملواجهة
لرص ّ
ميكن أن يؤدّي التامسك إىل أنواع من التعبئة الجامعيّة يكون األفراد فيها عىل استعداد ّ
املجتمعي بقدر ما تنخفض نسبة األعامل اإلجراميّة عىل
مشاكل مشرتكة من أجل املصلحة العا ّمة .فبقدر ما يزداد التامسك
ّ
غرار السرّ قة واالعتداءات وإجرام الشّ وارع وأنواع أخرى من أعامل العنف التي تستهدف األشخاص.76
تقوم الدّولة بدور ها ّم جدّا يف بناء التامسك بني مختلف أطياف املجتمع والتشجيع عليه ودعم آلياته .ويتس ّنى لها القيام
بكل مصداقيّة ومرونة ليك تتمكّن من ملّ شمل مختلف املجموعات االجتامعيّة اعتامدا عىل
بذلك بفضل تعزيز مفهوم الهويّة ّ
مبدأ التكافؤ يف حقوق اإلنسان والحريّات األساسيّة بني مختلف األفراد الذين يعيشون داخل أرايض الدّولة.
يوجد مصطلح آخر له عالقة وثيقة بكلمة التامسك وهو مفهوم قدرة املجتمع أو املجموعة عىل التصدّي.و يشري هذا
املفهوم إىل قدرة املجموعة عىل التصدّي لعدد كبري من األحداث الضا ّرة سواء أكانت طبيع ّية أم ناتجة عن فرد أو مجموعة
والر ّد عىل تهديداتها والتعايف من مخلّفاتها .وميكن أن تشمل هذه التحدّيات مثال اإلجرام والكوارث البيئيّة وكذلك
الخالفات والرصاعات داخل املجموعة الواحدة أو بني مجموعات مختلفة.
تتمثّل قدرة املجموعة عىل التصدّي يف مكافحة عدد كبري من األحداث الضا ّرة واملؤذية والر ّد عليها والتعايف منها

دراسة الحالة عدد  :3دعم التامسك والتأكيد عىل القيم الدميقراط ّية – بيانات عا ّمة للوزير األ ّول الرنويجي إثر
الهجامت اإلرهاب ّية ليوم  22يوليويوليو /متّوز  2011بالرنويج
يهدف اإلرهاب ّيون إىل بث ال ّرعب بني أفراد املجتمع أو بني مجموعة منه لجلب االنتباه نحوهم وتسليط األضواء عىل
شكاويهم وأهدافهم وكذلك لفرض مطالبهم عىل املجتمع وعىل الدّولة .فهم يبحثون عن التواصل من خالل هجامتهم
الخاصة للواقع وما يجب القيام به حسب رأيهم.بيد أ ّن
عىل اآلخرين والدّعاية اإلعالميّة التي تحوم حولها وقراءتهم
ّ
تظل هويّة مرتكبي العمليّات اإلرهابيّة
لهجامتهم وللخطب التي يعملون عىل بثّها وقعا حاسام عىل املجتمع .وعندما ّ
الصدمة
السائدة واملنحازة .فتحت وطأة ّ
املبني عىل األفكار ّ
غري معروفة ميكن لإلشاعات أن تتكاثر ويتكاثر معها اللّوم ّ
ميكن للمجتمع ولسلطات الدّولة أن ت ُر ّد بإفراط وهو يف بعض األحيان ما يرغب فيه اإلرهاب ّيون.
ومن أبرز مظاهر التصدّي لإلرهاب و بالخصوص يف الفرتة التي تيل الهجامت مبارشة نذكر تشجيع سلطات الدّولة
متسكهم بالدميقراطيّة وبدولة
والسياسيّني عىل مزيد من التامسك والتضامن بني أفراد املجتمع ملجابهة اإلرهابيّني ولتأكيد ّ
ّ
وحساس لذلك يجب
القانون ولرفض العنف واألفكار املشتّتة للمجتمع .إ ّن التواصل يف وقت الشدّة واألزمات
ّ
رضوري ّ
السياسيني.
اإلعداد الج ّيد له أل ّن الشّ عب ينتظر أجوبة وبيانات وردودا أخرى من املسؤولني عىل الدّولة ومن القادة ّ
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انفجرت س ّيارة مبفعول قنبلة يوم  22يوليو /متّوز  2011مبدينة أوسلو عىل مقربة من مبان حكوم ّية .وبعد ساعتني
بدأ شخص يف إطالق الرصاص عىل مشاركني يف مخيم
صيفي للشّ باب بجزيرة أوطايا .وقد لقي سبعة وسبعون شخصا
ّ
حتفهم وسقط أكرث من  300جريح.و مثلت الهجامت فاجعة كربى فاجأت الجميع وصدمت الرنويج عىل وجه
الخصوص.و مبارشة إثر الهجامت وقبل نرش هويّة املعتدي ت ّم تسجيل ارتفاع ملحوظ يف خطابات الكراهيّة املعادية
للسكّان من أصل غري
نرويجي و املعادية للرنويجيني املسلمني.
ّ
ويف صبيحة اليوم املوايل عقد الوزير األول الرنويجي يانس ستولتنبارغ مؤمترا صحفيا أكّد فيه أنه سيقع القبض عىل مقرتيف
العمليّة ومقاضاتهم أمام املحاكم وأضاف « لن يتمكن أحد من بث ال ّرعب فينا ألنّنا الرنويج .لن تتمكنوا من هدم
دميقراطيّتنا وآمالنا لتحقيق عامل أفضل» .وأثناء حفل إحياء الذكرى املنعقد اليوم املوايل ذكّر ستولتنبريغ م ّرة أخرى أ ّن
ال ّر ّد عىل العنف هو «مزيد من الدّميقراط ّية ومزيد من االنفتاح ومزيد من اإلنسان ّية» وأ ّن شعب الرنويج لن يرتك هذه
القيم بأيّة حال من األحوال .وعبرّ عن اعتزازه بالطريقة التي ظلت فيها الرنويج رافعة الرأس يف أحلك الفرتات وأشاد
مبا تحىل به الرنويجيون من وقار وشفقة و رباطة الجأش و دعاهم أيضا إىل التضامن وإىل تقديم للضحايا وعائالتهم .إثر
ذلك ت ّم تنظيم عديد التظاهرات األخرى إلحياء ذكرى الضحايا من ذلك مسرية ض ّمت حوايل مائتي ألف مشارك جابت
شوارع أوسلو يوم  25يوليو /متّوز.
شاب أبيض قوقازي األصل ألقت الشرّ طة عليه القبض مبكان الجرمية بأوتايا.
إثر ذلك اتضح أ ّن مقرتف العمل ّية اإلرهاب ّية ّ
وقد ذكر املشبوه فيه أنه اقرتف جرمه ملنع «احتالل» املسلمني للرنويج .ثم اتضح أيضا أنّه كان يف كامل مداركه
العقلية فت ّمت إدانته يوم  24أوت  /آب  2012باقرتاف أعامل إرهابيّة وبالقتل مع سبق اإلضامر وت ّم تسليط عليه
أقىص عقاب يق ّره القانون
الرنويجي.
ّ
املصادر :تقرير لجنة  22يوليويوليو /متّوز 77و تقارير صحف ّية
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3 .1.3

املجتمعي
تفسري األمن
ّ

املجتمعي يف هذا الدّليل املفهوم امل ُركّز للسالمة الجسديّة أو الوقاية من اإلجرام ليشمل مسائل عديدة
يتجاوز معنى األمن
ّ
السلوك املعادي للمجتمع واالضطرابات االجتامع ّية.
غرار
عىل
املجتمع
يف
ساء
ن
وال
جال
ر
ال
حياة
جودة
ومختلفة تؤث ّر عىل
ّ
ّ
ّ
السلطات العموم ّية والحكومات وأجهزة الشرّ طة وحتّى بعض املجتمعات املحل ّية عند تحديد
بعض
املفهوم
وتستعمل هذا
ُ
ّ
التوصل إىل تأمني سالمة املجتمعات املحليّة عن طريق الوقاية
أولوياتها األمنيّة .والهدف من هذا املفهوم يتمثّل يف كيفية ّ
يل.
من اإلجرام ومكافحته وأيضا عن طريق القيام بتغيريات وإصالحات ماديّة واجتامعيّة يف املنطقة الجغرافيّة للمجتمع املح ّ
77
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يشمل األمن
املجتمعي عددا ً كب ًريا من املسائل عالوة عىل الوقاية من اإلجرام
ّ
من ذلك مسائل تتعلّق بجودة الحياة
يل يرتبط ارتباطا وثيقا بدرجة التامسك والقدرة عىل التصدّي
تعتمد املقاربات املجتمعيّة عىل مفهوم كون أمن املجتمع املح ّ
السياسات الوطنيّة ملكافحة اإلرهاب يف بعض األحيان عملها عىل بناء مجتمعات قويّة ترفض
لذلك املجتمع .لذلك ت ُركز ّ
التط ّرف العنيف وإيديولوجيا اإلرهاب والدّاعني له و تعمل أيضا عىل حشد املواطنني واألفراد واملجموعات داخل املجتمع
لدعم الجهود العاملة عىل مكافحة اإلرهاب .فبينام اعتادت سياسات مكافحة اإلرهاب باالستناد إىل تطوير مهارات التصدّي
السائد اليوم هو أنّه مل يقع الرتكيز مبا
وتقن ّياته مثل حامية البنية التحت ّية أو دعم القدرة عىل التدخّل السرّ يع فإ ّن االعتقاد ّ
79
فيه الكفاية عىل دعم القدرة عىل التصدّي لألفكار املعادية واملنادية بالتط ّرف العنيف وباإلرهاب .
خالصة ال ّنقاط األساس ّية – الفقرة الفرع ّية 3.1

واملؤسسات تعيش يف املنطقة الجغرافيّة نفسها
يل بكونه مجموعة من األفراد والفرق
ّ
•ميكن تعريف املجتمع املح ّ
و  /أو تشرتك يف املصالح نفسها.و يجب الفصل بني «مجتمعات محليّة» و «أقليّات»،
•يشري مصطلح التامسك
املجتمعي إىل نسبة التفاف ال ّناس حول أهداف ومصالح مشرتكة وتعزيز مفهوم التّفاهم
ّ
املتبادل بينهم ودعم الهويّة املشرتكة والشّ عور باالنتامء إىل املجموعة نفسها مبا يؤدّي إىل بناء ثقة متبادلة حول
مصالح وأهداف مشرتكة ،وميكن هذا بدوره أن يؤدّي إىل تعبئة مشرتكة للموارد يكون فيها األفراد عىل استعداد
للتضامن والتآزر من أجل التدخل ملواجهة مشاكل مشرتكة لفائدة املصلحة العا ّمة.
•يشري مصطلح التصدّي
يل عىل مكافحة عدد كبري من األحداث امل ُعادية سواء أكانت
املجتمعي إىل قدرة املجتمع املح ّ
ّ
طبيعيّة أم بفعل أفراد أو مجموعات والتصدّي لهذه األحداث والتعايف منها،
•يشمل األمن
السالمة الجسديّة والوقاية من اإلجرام من ذلك مسائل
املجتمعي عددا كبريا من املسائل عالوة عىل ّ
ّ
السلطات العموم ّية وأجهزة الشرّ طة ومجتمعات محل ّية عىل هذا املفهوم
من
العديد
تعتمد
الحياة.
بجودة
تتعلّق
ّ
لتحديد األولويّات من أجل تحسني جودة حياة املواطنني،
يل يرتبط ارتباطا وثيقا بدرجة متاسك املجتمع و
•تعتمد املقاربات املجتمعيّة عىل مفهوم كون أمن املجتمع املح ّ
قدرته عىل التصدي،

79

راجع بيل دوروديا “اإلرهاب وقدرة املجتمع عىل التصدّي :نظرة اململكة املتّحدة” ،شاثام هاوس ،وثيقة الرسد  ISP/NSCعدد
 ،05/01جويلية  /متوز  2005صص 4-5

http://www.durodie.net/pdf/ChathamHouse.pdf

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ

3.2

52

املجتمعات املحل ّية ومكافحة اإلرهاب

تهتم هذه الفقرة الفرع ّية باملسائل التالية:
ّ
•كيف تتأثر املجتمعات املحليّة باإلرهاب ومبكافحة اإلرهاب؟
•هل ميكن أن تقوم املجتمعات املحليّة بدور يف مكافحة اإلرهاب؟ إن كان األمر كذلك كيف ميكن ترشيكها ؟ وما
هي التحديات املطروحة عندئذ؟
لكل املجتمعات املحل ّية التي تك ّونه .فالعمل ّيات اإلرهاب ّية
لكل أفراد املجتمع وتبعا لهذا فهو تهديد ّ
ميثّل اإلرهاب تهديدا ّ
ال تؤثر يف املجتمعات املحليّة وأفرادها فحسب بل يعمل اإلرهابيّون عىل إيجاد الدّعم واملساندة من داخلها فينتدبون
املنارصين من عموم ال ّناس للتمكن من تنفيذ عملياتهم .لذلك حرصت العديد من دول منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا
ودولة رشيكة معها عىل وضع املجتمعات املحليّة يف محور سياساتها وإجراءاتها ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب وصياغمقاربة
تنطلق من املجتمعات املحل ّية بالرتكيز عىل الوقاية وعىل تطوير الشرّ اكات مع املواطنني.
تتح ّمل الدّولة باألساس مسؤوليّة الوقاية من اإلرهاب ومكافحته وإدارة عواقب العمليّات اإلرهابيّة وكذلك مسؤوليّة احرتام
الخاص ومجتمع األعامل
والصحافة واإلعالم والقطاع
ّ
وحامية حقوق اإلنسان .لكت الدّولة تحتاج إىل دعم املجتمع املد ّين ّ
للتمكّن من التغلّب عىل اإلرهاب .80وحينئذ فإ ّن مكافحة اإلرهاب مسؤوليّة مشرتكة تتطلّب العمل الجامعي واملشرتك
والسلطات العموم ّية وبقية مك ّونات املجتمع.
والتّعاون مع أجهزة الشرّ طة ّ
لكن قد يطرح ترشيك املجتمعات املحل ّية يف جهود مكافحة اإلرهاب عددا من التحدّيات .إذ ميكن أن توجد خلف ّية ألزمات
الثقة بني أجهزة الشرّ طة واملخابرات من ناحية وبعض املواطنني من ناحية أخرى وبالخصوص عند حدوث أخطاء سلوكية
السلطات العموميّة يف محاولتها بناء الشرّ اكات األخذ بعني
متك ّررة ترتكبها أجهزة الشرّ طة .باإلضافة إىل ذلك يتعينّ عىل ّ
االعتبار أنّه ميكن أن تكون لبعض األفراد واملجموعات نوايا مب ّيتة قد تتعارض مع مصالح املجموعة.
3 . 2 .1

املقاربات املستهدفة أو املو ّجهة للمجتمعات املحليّة يف مكافحة اإلرهاب

عادة ما تكون سياسات عمليات مكافحة اإلرهاب “مستهدفة للمجتمعات املحل ّية” تستهدف باألساس املجتمعات املحليّة
السياسات عىل
لجمع املعلومات االستخبارات ّية ولتطبيق القانون بالنظر إىل األولويّات األمن ّية للدّولة .لذا اعتمدت هذه ّ
تكتيكات كاستعامل صالح ّيات الشرّ طة لإليقاف والتفتيش أو عمليات التجسس أو تقنيات جمع املعلومات االستخبارات ّية
للكشف عن اإلرهابيّني املحتملني وإفشال مخطّطاتهم اإلرهابيّة.
•متثّل هذه الطرق جزءا رضوريّا لضامن ف ّعالية الخطط االسرتاتيجيّة ملكافحة اإلرهاب ،لكن يجب أن تكون متواصلة يف
نطاق دولة القانون واحرتام حقوق اإلنسان،
املح
املجتمع
من
مجموعات
أو
أفراد
مع
اكة
املشاورات
من
يسري
•لك ّن هذه الطّرق ال تتض ّمن إالّ عىل قدر
يل.
والشرّ
ّ
فهي ال تهدف إىل كسب الثقة أو دعم ال ّنساء وال ّرجال يف املجتمع وقليال ما تأخذ بعني االعتبار احتياجاتهم املختلفة أو
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الصورة قد تتسبب هذه الطرق والتقنيات يف إقصاء
كيفيّة تأث ّرهم باإلرهاب أو باإلجراءات املتّخذة ملكافحته .81فبهذه ّ
بعض املجموعات واألفراد أو حتّى يف تشويههم.
شهدت عمل ّيات مكافحة اإلرهاب يف بعض الدّ ول املشاركة يف منظّمة األمن وال ّتعاون اعتامد مقاربات «مو ّجهة للمجتمع
والسياسات واإلجراءات الوطن ّية ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب باعتامد مبادرات
يل» حيث يقع تطبيق وتنفيذ األهداف ّ
املح ّ
السياقات املحليّة من أجل دعم فعاليتها .وميثّل هذا
نابعة من املجتمعات املحليّة وباالشرتاك معها فتقع صياغتها حسب ّ
التو ّجه شهادة اعرتاف متزايد بأ ّن عموم ال ّناس واملجتمعات املحليّة تشكّل أطرافا فاعلة ورشكاء يف مكافحة اإلرهاب
فهم ليسوا مج ّرد متقبلني سلبيني ألنشطة أجهزة الشرّ طة .وتهدف املقاربات «املو ّجهة للمجتمعات املحل ّية» يف مكافحة
السياسات وتنفيذها عالوة عىل تعزيز دعمهم ومنارصتهم لها وذلك باعتبار
اإلرهاب إىل ترشيك ال ّرجال وال ّنساء يف وضع ّ
والسياسة واملشاعر واملطالب والتوزيع الجغرايف وتهدف أيضا
ّين
د
وال
بالعرق
الفوارق بينهم والتعقيدات املرتبطة مثال
ّ
يل إىل الدفع إىل مساءلة أصحاب القرار أمام املواطنني .إ ّن بناء عالقات تعاون بني واضعي
املقاربات املو ّجهة إىل املجتمع املح ّ
املحوري يف املقاربات املو ّجهة للمجتمع .فبناء
يل ميثّل العنرص
ّ
ّ
السياسات واملسؤولني األمنيّني وممثيل وممثالت املجتمع املح ّ
يل يف نطاق
الثقة وخاصة املحافظة عليها بصيانتها أمر
أسايس لنجاح املقاربات .وتتميّز املقاربات املو ّجهة للمجتمع املح ّ
ّ
مكافحة اإلرهاب بالخصائص التالية:
والسلطات العموم ّية،82
ة
ي
املحل
املجتمعات
•رشاكات ترتكز عىل الثقة بني
ّ
ّ
والسياسات واإلجراءات وتنفيها وتقييمها،
يل ومشاركته يف صياغة مختلف االسرتاتيجيّات ّ
•دعم املجتمع املح ّ
يل وليس بأمن الدّولة،
•ارتباط سياق مكافحة اإلرهاب عىل نحو وثيق باملشاغل األمنيّة للمجتمع املح ّ
يل ميكن تطويعها لتصبح مقاربات مو ّجهة
لك ّن الطرق واملنهج ّيات املعتمدة عادة عىل مقاربات تستهدف املجتمع املح ّ
يل ذاته .فمثال تزايدت عمليات اإليقاف والتفتيش وشبكات املراقبة التلفزيونية
للمجتمع وذلك بالتّعاون مع املجتمع املح ّ
يل
املح
املجتمع
ورجال
نساء
ترشيك
وقع
عندما
هة
ج
املو
املقاربة
عىل
تعتمد
وأصبحت
املغلقة وحتّى تقنيات املراقبة السرّ يّة
ّ
ّ
يل قاعدتها ثقة متينة بني
يف املشاورات كام ينبغي .و يرتبط هذا برشاكة قويّة بني املسؤولني األمنيّني وأفراد املجتمع املح ّ
الطّرفني وتبادل رصيح وشفّاف للمعلومات حول أهداف مختلف العمليّات وأبعادها و حول مطابقتها كذلك لحقوق أفراد
يل وترشيكُهم
يل وملبادئ دولة القانون .و خالفا لهذا ال يعكس بالرضورة االعتام ُد عىل أفراد املجتمع املح ّ
املجتمع املح ّ
األسايس من ترشيكهم هو مزيد تعزيز األهداف األمن ّية للدولة وال الرتكيز عىل
الهدف
كان
متى
للمجتمع
مقاربة مو ّجهة
ّ
املح
للمجتمع
المة
والس
يل.
أولويّات األمن ّ
ّ
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ماكميالن)2012 ،
 82بازيا سباليك وساوى األوى ولورا زهرة ماك دونالد ،التّعاون والشرّ اكة بني الشرّ طة واملسلمني من أجل مكافحة اإلرهاب :امتحان (برمنغهام:
جامعة برمنغهام) ،
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يل
ال ّرسم عدد  :3أمثلة إلجراءات ميكن تطبيقها يف نطاق مقاربة مستهدفة أو مو ّجهة للمجتمع املح ّ
يل
مقاربة مو ّجهة للمجتمع املح ّ

يل
مقاربة تستهدف املجتمع املح ّ

مثال عن اإلجراءات

اإلجراءات تُقرر بعد مشاورات واسعة مع
يل وباعتامد مقاربة متفق عليها
املجتمع املح ّ
يل
بني ّ
السلطات العموم ّية واملجتمع املح ّ

السلطات العموميّة دون
اإلجراءات تقررها ّ
يل
استشارة املجتمع املح ّ

الشرّ طة تكثف من الدوريات ،وحمالت
اإليقاف والتفتيش ،تعتمد عىل الشّ بكات
املغلقة للمراقبة التلفزيّون ّية

يل يف تعريف الهدف هو البحث عن ُمخربين وتحديد
الهدف هو ترشيك املجتمع املح ّ
يل وجمع املعلومات
املشاكل و تفسريها وكذلك يف صياغة ردود مالمح املجتمع املح ّ
االستخباراتية
األفعال وتنفيذها وتقييمها

3.2.2

هدف الشرّ طة بناء عالقات مع أفراد املجتمع
يل وشبكة من العالقات االجتامعيّة
املح ّ

الشرّ طة واملجتمعات املحل ّية جزء من مقاربة متعدّدة األطراف ملكافحة اإلرهاب

تجمع املقاربة املتعدّدة األطراف ملكافحة اإلرهاب عددا كبريا من الشرّ كاء باإلضافة إىل املسؤولني عىل تطبيق القانون
الخاصة يعملون سويّا من أجل الوقاية
عىل غرار أجهزة الشرّ طة .وميكن أن يشمل الشرّ كاء ممثلني للمواطنني والقطاعات
ّ
كل يف نطاق مجال عمله واختصاصه وحسب مقتضيات القانون.
من اإلرهاب ومكافحته وال ّر ّد عىل العمل ّيات اإلرهاب ّية ّ
ويختلف مجال التّعاون وطبيعته بني مختلف الشرّ كاء بحسب نوع القض ّية املطروحة.
السلطات العموميّة تعتمد عمليات مكافحة اإلرهاب أكرث فأكرث عىل التنسيق والتّعاون بني مختلف الوكاالت
ومن ناحية ّ
الذي يساهم فيهام األطراف التقليديّون من قطاع األمن والعدل والقضاء وبالخصوص أجهزة الشرّ طة.و لكن مبزيد االهتامم
السلطات
مبجال الوقاية من اإلرهاب والذي يحتاج إىل مقاربة متعدّدة االختصاصات ازداد وتن ّوع عدد األطراف املتدخلة من ّ
السياق يجب التع ّرف عن كثب عىل مسؤول ّيات
العموم ّية والتي متثّل أساسا قطاعات الصحة والشّ ؤون االجتامع ّية .ويف هذا ّ
مختلف األجهزة والوكاالت وصالح ّياتها وأخذ ذلك بعني االعتبار.
هذا ويزداد الشّ عور يوما بعد يوم برضورة ترشيك أطراف غري حكوميّة لضامن نجاعة وفعاليّة مكافحة ظاهرة اإلرهاب
والخاص لغاية مكافحة اإلرهاب
املتعدّدة الوجوه واألبعاد .وعادة ما يُشار إىل هذه الطريقة بالشرّ اكة بني القطاعني العا ّم
ّ
و لقد أكّدت عىل أهميتها ُ
السلطات العموم ّية وقطاع
بني
عاون
دول منظّمة األمن والتّعاون بأوروبا ودعت إىل دعم التّ
ّ
الصناعي واملجتمع املد ّين .84فمقاربات الشرّ طة املجتمع ّية أو الشرّ اكات بني
والقطاع
األعامل
ونساء
والصحافة ورجال
اإلعالم ّ
ّ

83

83

االسرتاتيجية الشّ املة لألمم املتّحدة ملكافحة اإلرهاب ،مرجع مذكور أعاله مذكّرة عدد ،8انظر كذلك إىل “اسرتاتيجية للرشاكة بني الدّول وقطاع األعامل ملكافحة اإلرهاب”
املصادق عليها من طرف املنتدى العام للدول الثامنية من أجل التّعاون بني الدّول وقطاع األعامل ،موسكو  30نوفمرب /ترشين الثاين – 2006

84

املجلس الوزاري ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا عدد  ،5/07مرجع أعاله ،املجلس الوزاري ملنظّمة األمن والتّعاون بأوروبا قرار عدد
املؤسسات الدّميقراطيّة وحقوق اإلنسان مبنظّمة األمن والتّعاون
 10/08مذكرة عدد“ 30دور املجتمع املدين يف مكافحة اإلرهاب” مكتب ّ
بأوروبا – اجتامع متهيدي غري رسمي ،برشلونة  14-16مارس /آذار – 2007

http://en.g8russia.ru/page_work/32.html

http://www.osce.org/odihr/25142
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 3املقاربات املجتمع ّية ملكافحة اإلرهاب ،مفاهيم أساس ّية

الشرّ طة وعموم ال ّناس املعتمدة للوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إليه ميثّالن نوعا من
والخاص هدفها مكافحة اإلرهاب.85
الشرّ اكة بني القطاعني العا ّم
ّ
والخاص ميكن أن ميثّال تحديا ها ّما إذ يحتاج ذلك إىل
إ ّن إعداد الشرّ اكات وحسن تنفيذها وبالخصوص بني القطاعني العا ّم
ّ
التّعاون بني أطراف متباعدة تختلف ويف بعض األحيان تتنافس نظرتها إىل املسائل ومصالحها وقيمها ومشاغلها وتوقعاتها.و
يؤثر ذلك يف استعدادها للمشاركة واملساهمة يف إنجاح الشرّ اكة التي ميكن أن تتأثر باختالل التوازنات يف القوى بني األطراف
كل األطراف املساهمة من املشاركة بنفس القدر
املشاركة.و لذلك يتعينّ عىل الرشكاء من أصحاب الق ّوة وال ّنفوذ أن ميكّنوا ّ
واملستوى.86
والخاص املسائل التالية:
تشمل أه ّم العوامل لنجاح الشرّ اكة بني القطاعني العام
ّ
كل األطراف منذ البداية باختالف وتن ّوع أدوارهم ومراكزهم ومواردهم،
•اعرتاف ّ
•التزام مختلف األطراف بالحوار والشّ فافية واالنفتاح لتحقيق التّفاهم املشرتك حول القضايا املطروحة ومشاغل جميع
املشاركني وتوقّعاتهم،
كل األطراف ،
•االلتزام الرصيح ملختلف األطراف بتطوير رشاكات عامدها املساواة والثقة املتبادلة واحرتام استقاللية ّ
كل األطراف لتحديد أهداف ومصالح مشرتكة وإليجاد خيارات وحلول وسطى لبلوغ التوافق واالتفاق عىل
•استعداد ّ
أنشطة وأعامل تعود بالنفع عىل مختلف األطراف.
يل يف مكافحة اإلرهاب عىل دور املواطنني بصفة عا ّمة واألفراد
تؤكّد ّ
السياسات واإلج��راءات املو ّجهة للمجتمع املح ّ
الخاص بصفة عا ّمة
ومؤسسات القطاع
الخاصة وأعضائها واملنظّامت األهلية وبقية هيئات املجتمع املد ّين
واملجموعات
ّ
ّ
ّ
وذلك بتفعيل أدوارها يف الجهود ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب .ويجب إذن تشجيع مختلف األطراف الفاعلة للمساهمة يف
مكافحة اإلرهاب ومتكينها و وبالخصوص من حيث الوقاية منه واالستعداد للتوقّي منه والتدخّل السرّ يع ملجابهته وطبعا
للتعايف من مخلّفاته.
جامعي
يتمثّل متكني املجتمعات املحليّة يف تشجيع ال ّناس وإعطائهم الفرصة للتحرك وكسب القدرة عىل التأثري يف نطاق
ّ
مع احرتام تا ّم للمسار
الدميقراطي وذلك ملعالجة املسائل املؤثرة يف املصالح املشرتكة.
ّ
تزداد الحاجة من متكني املجتمعات املحليّة ملكافحة اإلرهاب بالخصوص يف نطاق الوقاية منه واالستعداد ملكافحة التط ّرف
العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب .ويجب الحرص عىل كشف جميع املبادرات واملهارات املوجودة عىل مستوى
السلطات العموم ّية الحرص عل اجتناب عزل بعض املجموعات
يل لدعمها وتطويرها .و يتعينّ أيضا عىل ّ
املجتمع املح ّ
فالسلطات العموميّة مبقدورها تقليص املخاطر وتعزيز نجاعة
الخصوصية مبحاولة متكينها دون غريها ض ّد اإلرهابّ .
العمليّات إذا ما متكنت من ترشيك أكرب عدد من املواطنني يف معالجة مختلف القضايا خاصة منها املرتبطة مبارشة بشؤون
يل.
املجتمع املح ّ

85
86

السلطات العموم ّية بخالف القطاع
يف مفهوم الشرّ اكة بني القطاعني العا ّم
الخاص (منظّامت غري حكوم ّية،
ّ
ّ
والخاص ،تشري كلمة “العا ّم” إىل ّ
مجتمع مد ّين ،صحافة وإعالم وقطاع األعامل .أ ّما يف نطاق الشرّ اكة بني والرشطة وعموم ال ّناس تشري كلمة “ عموم ال ّناس” إىل املواطنني
الخاضعني لصالحيات الشرّ طة
سباليك ،األوى وماكدونالد ،مرجع مذكورأعاله ،مذكّرة عدد 82
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السياسات واإلجراءات املتّخذة
يل يف مكافحة اإلرهاب إىل تعزيز ثقة املواطنني يف ّ
تهدف املقاربات املو ّجهة إىل املجتمع املح ّ
ملكافحة اإلرهاب ودعمها لها عىل غرار األنشطة التي تقوم بها أجهزة الشرّ طة فتساهم بذلك يف إضفاء مزيد من الرشعيّة
عليها أمام عموم ال ّناس وخاصة لدى بعض الفئات االجتامع ّية الخصوص ّية.و تؤكّد أيضا هذه املقاربات عىل املساءلة الفعلية
لسلطات الدّولة يف جهودها ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب أمام عا ّمة املواطنني و بالخصوص أمام األشخاص واملجموعات
املعن ّية بصفة مبارشة بسياسات وإجراءات مكافحة اإلرهاب .وهي تهدف باألساس إىل توفري الفرص واآلليات لدعم
الشّ فافيّة واملشاركة واالستشارة يف عمليات أخذ القرار والتنفيذ واملراجعة.
دراسة حالة عدد  :4منتدى الحوار حول اإلسالم والجالية اإلسالم ّية يف ال ّنمسا والوزارة الفيدرال ّية للداخل ّية بال ّنمسا
أطلقت الوزارة الفيدراليّة للداخليّة بال ّنمسا يف شهر يناير /كانون الثاين  2012سلسلة من الحوارات ملناقشة مجموعة
من املواضيع تتعلق باإلسالم واملسلمني يف ال ّنمسا وذلك بالشرّ اكة مع الجالية اإلسالم ّية بال ّنمسا .جاءت املبادرة تلبية
ملقرتح تقدّمت به لجنة مستقلّة للخرباء شكّلتها الوزارة يف شهر يوليو /متّوز  2010لإلرشاف عىل تنفيذ خطة عمل
وطن ّية لالندماج.و أوصت اللّجنة بالعمل عىل تبادل اآلراء ووجهات ال ّنظر وتعزيزها بني املسلمني وأجهزة الدّولة.
ويف نطاق هذا الحوار ت ّم تركيز سبع مجموعات عمل عقدت خمسني اجتامعا خالل سنة  2012مبشاركة مائة خبري
وممثلني وممثالت عن الجالية اإلسالم ّية بال ّنمسا ومنظّامت أخرى من املجتمع املد ّين وكذلك ممثلني عن الجامعة
ومؤسسات الدّولة مبا يف ذلك أجهزة الشرّ طة .وركّزت مجموعات العمل أشغالها عىل املسائل التالية :تعليم وتدريب
ّ
األمئة ،الهويّة واالندماج ،القيم االجتامع ّية والتحدّيات ،الحركات اإلسالم ّية وال ّرهاب من اإلسالم ،دور املرأة والرجل،
الدّولة واإلسالم ،واإلسالم واإلعالم.
الخاصة بالحركات اإلسالميّة وال ّرهاب من اإلسالم ورشة نقاش جمعت عديد األطراف تباحثوا
نظّمت مجموعة العمل ّ
ف
ر
التط
وتداعيات
ّياتهام
يف مظاهر الظاهرتني وتجل
اإلسالمي عىل سياسات االندماج خاصة مع إمكان ّية انزالق البعض
ّ
ّ
من الشّ باب نحو ال ّراديكال ّية  ،و تحاور املشاركون أيضا يف مؤثرات ظاهرة ال ّرهاب من اإلسالم وكذلك يف فرص التح ّرك
والخطط الضرّ وريّة ملجابهة هاتني الظاهرتني .وإثر ذلك وقع نرش تقرير لعرض نتائج مختلف املجموعات ولتلخيص
الحوارات واالستنتاجات والتوصيات.
املصدر :الوزارة الفيدرال ّية للداخل ّية بال ّنمسا
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 3املقاربات املجتمع ّية ملكافحة اإلرهاب ،مفاهيم أساس ّية

خالصة ال ّنقاط األساس ّية – الفقرة الفرع ّية 3.2
•املقاربة املحليّة ملكافحة اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إليه رضوريّة .أصبحت
املجتمعات املحل ّية متثّل العنرص املحوري يف صياغة سياسات مكافحة اإلرهاب وتنفيذها،
يل وكسب دعمهم وثقتهم
يل إىل ترشيك ال ّرجال وال ّنساء من املجتمع املح ّ
•تهدف املقاربات املو ّجهة للمجتمع املح ّ
يف صياغة وتنفيذ إجراءات مكافحة اإلرهاب وتقييمها وذلك لغاية إضفاء مزيد من ال ّنجاعة والفاعلية عليها .فهي
ترتكز عىل فكرة كون اإلرهاب من ناحية والتط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إليه من ناحية أخرى ميثّالن
يل وليس تهديدا ألمن الدّولة فحسب ولذلك متثّل املجتمعات املحليّة أطرافا فاعلة
تهديدا ألمن املجتمع املح ّ
الس
ل
ب
املتق
فقط
ليست
فهي
اإلرهاب
ورشيكة أساس ّية يف مكافحة
لبي لخطط أجهزة الشرّ طة وأعاملها،
ّ
ّ
ّ
•تتطلّب مكافح ُة اإلرهاب وخاصة مجابهة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه مقاربة متعدّدة االختصاصات
السلطات العموم ّية عالوة عىل جهود أجهزة الشرّ طة أو تلك الجهات
املختصة
ّ
وجهودا امتناسقة لعدد متنوع من ّ
كل حسب مجال عمله،
يف تنفيذ القانون ّ
رضوري للنجاح يف مكافحة اإلرهاب.و يتعينّ عىل الدّولة أن تبحث عن دعم أطراف
•إ ّن دعم املجتمع بصفة عا ّمة
ّ
يل يف مكافحة اإلرهاب
غري حكوم ّية والعمل عىل ربط عالقات رشاكة معها .ومتثّل اإلجراءات املو ّجهة للمجتمع املح ّ
والخاص،
مثاال عن الشرّ اكة بني القطاعني العام
ّ
•يجب متكني املجتمعات املحل ّية ملجابهة اإلرهاب و بالخصوص متكينها ملكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية
املؤدّيني إليه .ميكن للدولة أن تح ّد من خطر تشويه مجموعات وطوائف مخصوصة بالتعامل معها وترشيك عدد
متن ّوع من األشخاص والشرّ ائح يف معالجة مختلف القضايا و عدم االقتصار فقط عىل التمكني من أجل مكافحة
اإلرهاب.

الشطة املجتمع ّية للوقاية من اإلرهاب
	مقاربة رّ
4
ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤ ّديني إليه

4.1

للشطة املجتمع ّية وخصائصها
املبادئ األساس ّية رّ
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تركّز هذه الفقرة الفرع ّية عىل املسائل التالية:
•ما هي الشرّ طة املجتمعيّة ؟
•ما هي املبادئ األساسيّة للشرّ طة املجتمعيّة ؟وما هي اسرتاتيجيّات ترجمتها عىل أرض الواقع؟
•ما هي التغيريات التنظيم ّية واإلدارية التي يتطلبها تطبيق مقاربة الشرّ طة املجتمع ّية داخل وخارج األجهزة
األمن ّية ؟
•ما هي فوائد الشرّ طة املجتمع ّية؟
تط ّورت الشرّ طة املجتمعيّة داخل منطقة األمن والتّعاون بأوروبا وأصبحت متثّل تكامال اسرتاتيجيّا لألنشطة التقليديّة
التي تقوم بها الشرّ طة .فهي ترتكز عىل إرساء الشرّ اكات بني الشرّ طة وعموم ال ّناس تتعاون فيها مختلف األجهزة األمنيّة
والوكاالت الحكوم ّية واملجتمعات املحل ّية عىل فض ال ّنزاعات.و ال ت ُغري الشرّ طة املجتمع ّية من األهداف العا ّمة للشطة
تظل عىل حالها وهي
الدميقراط ّية بل تقدّم خطّة لتحقيق هذه األهداف بصفة فعل ّية عىل أرض الواقع .فاألهداف العا ّمة ّ
كاآليت:
•الحفاظ عىل السلم العا ّم والعمل عىل احرتام القانون وال ّنظام،
الحق يف الحياة،
•حامية الحقوق والحريّات األساسيّة لألفراد وخاصة منها ّ
•الوقاية من اإلجرام والكشف عن بؤره،
•تقديم املساعدة والخدمات الضرّ وريّة لعموم ال ّناس بهدف التقليص من املخاوف واألرضار البدن ّية واالضطرابات
الحرضي.
االجتامع ّية واالنحطاط
ّ
ميكن تعريف الشرّ طة املجتمع ّية أو الشرّ اكة بني الشرّ طة عموم ال ّناس بكونها فلسفة واسرتاتيج ّية تنظيم ّية تدعم الجهود
يل من أجل ضامن ال ّنجاعة والفعال ّية يف الكشف عن بؤر الجرمية والوقاية
التّشارك ّية والتعاون ّية بني الشرّ طة واملجتمع املح ّ
والسالمة الجسديّة والتصدّي لالضطرابات
منها وفض مشاكلها والح ّد من املخاوف املرتبطة بالجرمية ودعم األمن ّ
السهر عىل تحسني جودة الحياة للجميع.
االجتامعيّة واالنحطاط
ّ
الحرضي من أجل ّ
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السالمة وال ّنظام العا ّم
يل يف دعم ّ
تتمثّل الفكرة األساسيّة للشرّ طة املجتمعيّة يف رضورة تعزيز درجة مشاركة املجتمع املح ّ
ويف معالجة قضايا اإلجرام التي تنخر املجتمع ألن الشرّ طة ببساطة ال ميكنها أن تقوم بهذا الدّور مبفردها .ولتحقيق هذه
الشرّ اكات يجب أن تندمج الشرّ طة أكرث فأكرث يف املجتمع و عليها أيضا تعزيز رشع ّيتها من خالل ضامن التوافق حول أعاملها
وأنشطتها و من خالل كذلك تطوير خدماتها العا ّمة وتحسينها.
فاملبادئ األساسيّة للشرّ طة املجتمعيّة تُحتّم عىل أجهزة الشرّ طة أن:
كل األوقات،
كل مكان ويف ّ
•تكون بارزة ميكن لعموم ال ّناس االتصال بها يف ّ
•تعرف املواطنني وأن تكون معروفة لديهم،
يل وتعمل عىل حشد املواطنني وإرساء رشاكات معهم،
•تُرشك املجتمع املح ّ
يل،
املح
املجتمع
•االستامع ملشاغل
ّ
يل،
•االستجابة الحتياجات املجتمع املح ّ
كل املواطنني والحرص عىل حاميتها،
•احرتام حقوق ّ
•تكون مسؤولة عن أعاملها وعن نتائج ما تقوم به.
تشمل أه ّم الخطط لرتجمة هذه املبادئ عىل أرض الواقع ال ّنقاط التالية:
•تكوين فرق مختلفة من الشرّ طة لديها ما يكفي من التجربة وتحرتم يف تركيبتها مبدأ التناصف بني الجنسني لتعكس
يل الذي تعمل فيه،
التوزيع ّ
السكّا ّين للمجتمع املح ّ
•تكليف ضبّاط رشطة بصفة منتظمة للعمل يف مناطق معيّنة وخاصة يف أحياء محدّدة جغرافيّا،
•جعل املق ّرات األمن ّية يف متناول الزائرين ودعوة ض ّباط الشرّ طة لالستعداد الستقبال املواطنني،
•إعادة توجيه أنشطة الفرق األمن ّية للرتكيز عىل املها ّم غري االستعجالية،
يل من خالل حمالت إعالم ّية واسعة ال ّنطاق ورشاكات شفّافة مع عموم ال ّناس،
•ترشيك املجتمع املح ّ
•إدخال مقاربة تحفّظية سابقة لفض ال ّنزاعات،
•ترشيك مختلف الوكاالت والخدمات الحكوميّة،
•ترشيك مختلف أجهزة الشرّ طة.
تشمل التغيريات التنظيم ّية الضرّ وريّة لتطبيق فلسفة الشرّ طة املجتمع ّية وخططتها الفلسف ّية مسائل عىل مستوى التسيري
يل ووكاالت الدّولة .ولذلك يجب أن تُركّز أه ّم التغيريات يف
والهياكل الداخليّة ألجهزة الشرّ طة وكذلك هياكل املجتمع املح ّ
مستوى الهياكل والتسيري يف الشرّ طة عىل املسائل التالية:
السلطات والالّمركزيّة يف أخذ القرار واملوارد من الكوادر الوسطى إىل ضبّاط الخطوط األماميّة،
•انتقال ّ
املسؤولون
وينكب
أكرب
بصالحيات
الدنيا
املستويات
اط
ب
ض
فيها
ليتمتع
طة
اط
ب
ض
كل
ّ
مسؤوليات
•تغيري
السامون
الشرّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وكبار الض ّباط عىل التنسيق والتّوجيه والدّعم لتشجيع ض ّباط الصفوف األمام ّية،
•تغيرّ يف التواصل داخل أجهزة الشرّ طة من مقاربة تطغى عليها عالقة من األعىل إىل األسفل إىل عالقة تنطلق من
األسفل نحو األعىل،
•صياغة قواعد و إجراءت عمليّة تعكس املعايري الدّوليّة لحقوق اإلنسان وتريس لنشأة آليات للمحاسبة،
•تدريب الض ّباط عىل مسائل تتجاوز املهارات الفن ّية والقواعد األساس ّية للشرّ طة الدميقراط ّية لتشمل أيضا عددا آخر
لفض ال ّنزاعات وتطوير مقاربات مبتكرة ملعالجة مشاغل املجتمع
من املهارات مثل ف ّن االتصال وبناء الثقة والوساطة ّ
يل وحقوق اإلنسان ودعم الوعي حول الحقوق بني الجنسني ومكافحة األفكار املسبقة أو القوالب الجاهزة والقيام
املح ّ
يل إىل
بحمالت لجمع البيانات من أجل ّ
فض ال ّنزاعات وترجمة املها ّم إىل عمليّات ميدانيّة ونقل مشاغل املجتمع املح ّ
القيادات األمنيّة وإىل أطراف أخرى،
األسايس ويف نطاق تدريب ميدا ّين للض ّباط املتد ّربني أو باعتباره
تدريبهم
أثناء
ني
•تدريس هذه املهارات للطلبة األمن ّي
ّ
تدريبا مهن ّيا للض ّباط املبارشين واملسؤولني واملديرين األمن ّيني ،
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يل وعىل ترشيك
•يجب أن يركز تقييم األداء ومكافأته عىل قدرة الضبّاط عىل املعالجة الفعليّة ملشاغل املجتمع املح ّ
املواطنني يف هذا املجهود.
•أ ّما عن أه ّم اإلصالحات الهيكل ّية التي يتعينّ القيام بها خارج أجهزة الشرّ طة فهي:
يل و تقوم يف ذلك الشرّ طة بدور امليسرّ يف تنظيم االجتامعات وال ّندوات مع املواطنني ومع مك ّونات
•متكني املجتمع املح ّ
فض ال ّنزاعات املشرتكة،
يف
ة
ي
الفعل
املساهمة
عىل
املشاركني
تدريب
يل ويف
ّ
املجتمع املح ّ
ّ
فض ال ّنزاعات واملشاكل ويف بناء قنوات رسميّة للتعاون بينها
•تدريب بقيّة الوكاالت الحكوميّة عىل القيام بدورها يف ّ
من أجل اجتناب ازدواجية العمل وكذلك من أجل توزيع املها ّم واملسؤوليّات وتبادل الدّعم واملساعدة والتعاضد
والتآزر يف استعامل املوارد العا ّمة.
تتمثّل فوائد ومنافع الشرّ طة املجتمع ّية عىل املواطنني والشرّ طة وبق ّية الوكاالت يف ال ّنقاط التالية:
•قدرة املجتمعات املحليّة عىل إبالغ مشاغلها ورؤاها حول مختلف املشاكل للشرّ طة فتصبح بذلك رشيكة معها يف
العثور عىل حلول تتالءم مع مشاكلها والتي ميكنها بدورها أن تع ّزز الجهود ال ّرامية للوقاية من اإلرهاب وتطوير
والسالمة
ال ّنظرة إىل األمن ّ
•دعم العالقات االجتامع ّية والتامسك داخل املجتمعات املحل ّية وتبعا لذلك تعزيز قدرتها عىل معالجة القضايا املجتمع ّية
ومجابهة املشاكل والضغوطات االجتامع ّية التي ميكن أن تؤدي إىل مظاهر اإلجرام أو إىل االضطرابات،
الفقري للعالقات بني الشطة
•تحسني العالقات بني أجهزة الشرّ طة واملواطنني ودعم ثقة ال ّناس التي متثّل العمود
ّ
واملجتمعات املحليّة والتي قد تكون حملت عب ء الخالفات والتوتّر يف املايض ،
•ازدياد مصداقيّة أجهزة الشرّ طة ورشعيّتها من خالل الشفافية واملساءلة عن مختلف العمليّات أمام املجتمعات املحليّة،
املؤسسات الحكوم ّية يف حل ال ّنزاعات ما من شأنه أن يدّخر املوارد يف معالجة القضايا
•بناء عالقات تعاون مع بقية ّ
االجتامع ّية،
•ازدياد نسبة املعلومات من حيث العدد والجودة والتنوع بفضل مساهامت املواطنني الدّاعمني لعمليات أجهزة
الشرّ طة،
•تعزيز فعالية التدخّالت و نجاعتها بفضل استخدام التكنولوجيا وتقنيات الوقاية لفض ال ّنزاعات،
•وتعزيز رضا أعوان الشرّ طة بعملهم ومهامهم بفضل لقاءاتهم املتعدّدة مع املواطنني وتعزيز سالمة األعوان و أمنهم
الحساسة و بؤر املخاطر وبصفة عا ّمة تحسني املناخ العام لعمل
وثقتهم بالنفس من خالل معرفتهم املتزايدة باملناطق ّ
أجهزة الشرّ طة ال ّناتج عن توسيع املسؤوليات وتوزيعها عىل مختلف املصالح عالوة عىل تطوير قنوات التواصل يف ما
بينها و التواصل أيضا مع ضبّاط الصفوف األوىل واملسؤولني عن مختلف األجهزة ،عالوة عىل فتح آفاق عديدة للرتقية
املهنيّة بفضل تن ّوع املها ّم وكرثة املسؤوليات.
املتوسط و املدى
قد يصعب تقييم فوائد الشرّ طة املجتمع ّية وحرصها عىل املدى القصري إذ ميكن أن تربز جليا عىل املدي
ّ
البعيد وذلك بتنامي الثقة وترسيخ عالقات الشرّ اكة بني أجهزة الشرّ طة و املواطنني .89وتبعا لهذا يتعينّ مواصلة االلتزام
واالستثامر يف مقاربة الشرّ طة املجتمعيّة ليك تتمكن من تحقيق غاياتها ومنافعها.
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راجع الفقرة  5.7من هذا الدّليل املتعلّق بالتقييم.

الشطة املجتمع ّية للوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه
 4مقاربة رّ

61

خالصة ال ّنقاط األساس ّية – الفقرة 4.1
•متثّل الشرّ طة املجتمعيّة فلسفة واسرتاتيجيّة تنظيميّة لتحقيق أهداف الشرّ طة الدميقراطيّة بأكرث فاعليّة،
•تركّز الشرّ طة املجتمع ّية عىل الجهود املبن ّية عىل الشرّ اكة ومحاولة فض ال ّنزاعات بصفة مسبقة بني الشطة
يل والوقاية منها أو فضها بطريقة
واملواطنني من أجل الكشف عن قضايا األمن ّ
والسالمة املتعلّقة باملجتمع املح ّ
أنجع وباعتامد التّعاون،
رضوري لتتمكن الشرّ طة املجتمعيّة من تقديم الفائدة ألجهزة الشطة
•االلتزام عىل املدى املتوسط و املدى البعيد
ّ
يل.
وللمجتمع املح ّ

4.2

والسياسة
رّ
الشطة املجتمع ّية والوقاية من اإلرهاب :االسرتاتيج ّية ّ

تتع ّرض هذه الفقرة الفرع ّية إىل املسائل التالية:
•كيف ميكن للشرّ طة املجتمع ّية أن تساهم يف الوقاية من اإلرهاب ويف مكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية
أي مدى يتس ّنى ذلك؟
املؤدّيني إليه؟وإىل ّ
•ما هي العالقة بني الشرّ طة املجتمع ّية والشرّ طة املعتمدة عىل املخابرات؟
•ما هي املخاطر املحتملة يف اعتامد الشرّ طة املجتمعيّة للوقاية من اإلرهاب وملكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة
املؤدّيني إليه ؟
والسالمة يف املجتمعات
ميكن أن متثّل الشرّ طة املجتمع ّية اسرتاتيج ّية ف ّعالة للح ّد من مظاهر اإلرهاب ولتعزيز األمن ّ
املحل ّية .إذا ما تم تنفيذها واإلعداد والتخطيط لها كام يجب ميكن للشرّ طة املجتمع ّية كذلك أن تساهم بصفة فعلية ودامئة
يف الجهود االسرتاتيج ّية ال ّرامية إىل الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه.و لكن يجب
السياسات ولقادة الشرّ طة توقعات معقولة بخصوص النتائج التي ميكن أن تنج ّر عن وضع منظومة
أن تكون لواضعي ّ
السياسات أيضا مراعاة
الشرّ طة املجتمعيّة ملا ميثّل عادة مشكال متعدّد األبعاد ويف غاية من التش ّعب .و يجب عىل واضعي ّ
كل املخاطر املنج ّرة عن ذلك.
ّ
4 . 2 .1

حل شامل
الشرّ طة املجتمعيّة جزء من ّ

يجب االعرتاف بأ ّن للشرّ طة حدودا يف مدى قدرتها عىل الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة .ويف
الوقت الذي تنهض الشرّ طة بدور محوري يف املعالجة الجنائ ّية والقضائ ّية للتط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب
فإ ّن هذا الدّور يتقلص عىل مستوى الجهود الوقائية واملسبقة والتي تحتاج إىل التط ّرق إىل عديد العوامل االجتامع ّية
والسياسيّة وغريها ليست من شأن الشرّ طة.
واالقتصاديّة ّ
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محوري يف املعالجة الجنائيّة والقضائيّة للتطرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب  ،لك ّن
تنهض الشرّ طة بدور
ّ
هذا الدور يتقلص عىل مستوى الجهود الوقائية واملسبقة
يعتمد اإلرهاب بطبعه عىل الكتامن والتضليل والخداع والسرّ يّة وعادة ما يؤدّي ذلك إىل انسحاب املتو ّرطني فيه من املجتمع و
عندئذ تصبح فرص الكشف عن اإلرهابيّني املحتملني للتصدي لهم ولتهديداتهم من طرف أجهزة الشرّ طة وعموم ال ّناس محدودة.
السح ّرية ملكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب .ويجب يف
ال تشكّل الشرّ طة املجتمع ّية الوصفة ّ
مرحلة أوىل وضع هذه الشرّ طة وتطبيقها كام ينبغي دون أن تكون بأيّة حال من األحوال مرتبطة بأهداف محاربة اإلرهاب
فحسب .ثم يتعينّ دمجها يف نطاق اسرتاتيجيّة شاملة ومتامسكة ملكافحة جميع أشكال اإلرهاب ومظاهره،و لكن أيضا
ملعالجة الظروف التي متكّن اإلرهابيّني من االنتداب ومن استقطاب الدّعم واملساعدة.
السياسات
السياسات والخطط االسرتاتيجيّة اعتبار الشرّ طة املجتمعيّة عنرصا من مجموعة متن ّوعة من ّ
يتعينّ عىل واضعي ّ
األمنيّة ميكن أن تؤول إىل النتائج املأمولة إن ت ّم وضعها جامعيّا.
فال متثّل الشرّ طة املجتمع ّية أداة قامئة بذاتها ميكن أن تقوم بدورها منفصلة
السياق فإ ّن عمليات أمن ّية تهدف إىل مجابهة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب ،ولكن ال يقع
ويف هذا ّ
رض
ي
واملواطنني
طة
بني
للعالقات
مبارشا
تهديدا
ّل
ث
مت
أن
ميكن
،
وهزيال
ضعيفا
تنفيذها
يكون
أو
ينبغي
كام
اإلعداد لها
الشرّ
ّ
أكرث حتّى من غياب سياسة أمنيّة ملكافحة اإلرهاب .لذلك فإن عمليّة صياغة وتطوير خطة أمنيّة مناسبة يجب أن تعتمد
عىل دراسة متط ّورة وموضوعيّة واسرتاتيجيّة ترتكز عىل حقائق وثوابت قا ّرة ومؤكّدة.
الشطة املجتمع ّية يف أيرلندا الشّ امل ّية ،اململكة امل ّتحدة
الشطة ومنظومة رّ
دراسة الحالة عدد  :5إصالح أجهزة رّ
تخرج أيرلندا الشّ امل ّية من خالف طغت عليه التوت ّرات بني أبرز الطائفتني ،الربوتستانتيني والكاثوليك لجأت خالله
بعض املجموعات وبعض األشخاص إىل خطط إرهاب ّية ووجدت الدّعم املتواصل له .وقد ساهم يف تأجيج الخالف قلة
مؤسسات الدّولة .ولذلك مثّل إصالح الشرّ طة عنرصا أساس ّيا يف عمل ّية السالم
ثقة املواطنني يف أجهزة الشرّ طة ويف بقية ّ
ويف االنتقال نحو مجتمع آمن .ويشكّل مثال أيرلندا الشّ امليّة دليال واضحا حول الدور الذي ميكن أن تنهض به الشطة
املجتمعيّة يف اسرتاتيجيّة شاملة ملكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني لإلرهاب وكذلك لدعم ثقة الشرّ طة يف
قدراتها يف نطاق يحرتم حقوق اإلنسان واملبادئ األساس ّية لدولة القانون.
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أوىص تقرير صدر سنة  1999عن اللّجنة املستقلة حول أنشطة الشرّ طة بأيرلندا الشّ امل ّية ببعث مصلحة جديدة
للشرّ طة بأيرلندا الشّ امليّة ( )PSNIلتوجيه أجهزة الشرّ طة نحو مفهوم الشرّ طة املجتمعيّة .90وت ّم تعريف بهذا املفهوم
يل والرشكاء لتحقيق األمن وبناء الثقة ودعم السلم بأيرلندا الشّ امليّة « وذلك من خالل
كاآليت «العمل مع املجتمع املح ّ
تحديد املشاكل وإيجاد الحلول لها بالعمل املشرتك .هذا وصدر أمر ترشيعي يطالب املصلحة الجديدة للشرّ طة بأيرلندا
يل من أجل ضامن دعمها ومساندتها لها” .91وتجلت هذه
الشّ امل ّية (« )PSNIبتنفيذ مهامها بالتّعاون مع املجتمع املح ّ
السياسة يف عدد من األشكال من ضمنها:
ّ
•بعث برنامج وقتي لتخصيص خمسني باملائة من الوظائف الجديدة يف أجهزة الشرّ طة ألشخاص من ذوي األصل
الكاثولييك بغاية رفع نسبة متثيليتهم بالشرّ طة إىل ثالثني باملائة .92والهدف من هذا اإلجراء هو دعم الثقة يف
أجهزة الشرّ طة لدى الطائفة الكاثوليكية،
•الحرص عىل إبقاء أعوان الشرّ طة وضباطها لفرتات أطول يف مواقعهم ليك يتمكنوا من بناء عالقات مع املجتمع
يل ودعم معارفهم وتجربتهم به،
املح ّ
•التأكيد عىل حسن تنفيذ مهام أجهزة األمن لكسب ثقة املواطنني وكذلك التأكيد عىل أ ّن أجهزة الشرّ طة مسؤولة
عن أمن الطائفتني وسالمتهم عىل ح ّد السواء،
• الحرص عىل أن متثّل الوظائف األمنيّة املسؤولة عن العالقة مع املواطنني خيارات مهنية مفضّ لة لدى أعوان األمن وضبّاطه،
يل لالستامع إىل مشاغلهم وملدّهم باملعلومات،
•عقد اجتامعات دورية مع ممثلني عن املجتمع املح ّ
املح
•الرتكيز عىل القضايا واملسائل التي تعني املجتمع
يل بصفة مبارشة (مثال مراقبة مجرمي القضايا الجنس ّية
ّ
وال ّنظام العا ّم)،
تساعد مثل هذه اإلجراءات عىل دحض الخطابات التي تدّعي أ ّن دور الشرّ طة ينحرص يف دعم سلطة الدّولة .فيمكن
فض القضايا
يل الذين كانوا يف املايض يتحاشون التعامل مع األجهزة األمنيّة أن يساعدوا عىل ّ
حينئذ لقادة املجتمع املح ّ
وال ّنزاعات املحل ّية بصفة مسبقة قبل أن تتط ّور إىل خالفات حادة .فهم بذلك قادرون عىل الكشف عن القضايا الجديدة
وبالتايل تحديد وتسهيل التدخّالت املناسبة .باإلضافة إىل ذلك وبفضل عمل رجال الشرّ طة املشرتك مع أفراد املجتمع
يل و حضورهم الدائم يف مختلف أحياء ومناطق أيرلندا الشّ امليّة ميكنهم تحديد العنارص املهددة باالنسياق يف
املح ّ
التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة املؤدّيني إىل اإلرهاب والحرص عىل تقديم املساعدة لهم وإنقاذهم من براثن اإلرهاب.
السنوي لحقوق اإلنسان  2012ملجلس
املصدر :تقرير اللّجنة املستقلة حول أنشطة الشرّ طة بأيرلندا الشّ امل ّية ،التقرير ّ
93
الشرّ طة بأيرلندا الشّ امل ّية

90

الخاصة بعمليات الرشطة بأيرلندا الشّ امليّة ،سبتمرب /أيلول - 1999
“بداية جديدة :عمليات الرشطة يف أيرلندا الشّ امليّة» ،اللّجنة املستقلّة ّ

91
92

الفقرة  )5( 32للرشطة (أيرلندا الشّ امليّة) – الفصل 2000
انتهى العمل باإلجراء الوقتي يف أفريل /نيسان  2011مبجرد بلوغ نسبة ضبّاط الرشطة من املسيحيني ثالثني باملائة وهي نسبة كانت ال
تتجاوز الثامنية باملائة قبل عمل ّية اإلصالح
نوي حول حقوق اإلنسان
تقرير اللّجنة املستقلة ّ
الس ّ
الخاصة بعمليات الرشطة بأيرلندا الشّ امليّة ،مرجع مذكور أعاله مذكّرة 91عدد “التقرير ّ
 ”2012مجلس عمليات الرشطة بأيرلندا الشّ امليّة – 2013

http://cain.ulst.ac.uk/issues/police/patten/patten99.pdf

93

http://www.nipolicingboard.org.uk/human_rights_annual_report_online_version.pdf

– انظر أيضا جون أر توبينغ «التنويع بني الشرّ طة املجتمعيّة وحوكمة األمن بأيرلندا الشّ امليّة» ،املجلة الربيطانية لعلم اإلجرام ،املجلّد ،84
العدد  ،2008 ،6صص – 798-797

http://bjc.oxfordjournals.org/content/48/6/778.short
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التفاعل بني الشرّ طة املجتمعيّة والشرّ طة املعتمدة عىل املخابرات

94

حيوي يف إضفاء ال ّنجاعة عىل الشرّ طة املجتمع ّية.و تعتمد عديد الدّول عىل املقاربات املبن ّية عىل االستعالمات
تقوم املخابرات بدور ّ
يف عمل ّيات أجهزتها للشرّ طة من أجل ضامن فعال ّية الوقاية من اإلجرام ومكافحته متى لزم األمر .ففي هذه املقاربات يُشكّل جمع
يك أو ملكافحة املجرمني
البيانات واملعلومات السرّ يّة املتعلّقة بالجرمية أه ّم املصادر التي يعتمد عليها أصحاب القرار للتخطيط التكتي ّ
السياسات
(أي الكشف عن املتهمني من الجانني باعتامد األدلّة) وبصفة عا ّمة لتحديد األولويات االسرتاتيجيّة عىل مستوى وضع ّ
وتخصيص املوازنات الضرّ وريّة (مثال تفضيل العميالت األمنيّة ملكافحة ظاهرة معيّنة من الجرمية).
تعتمد املخابرات املتعلّقة بالجرمية عىل جمع وتقييم وتقدير وتحليل املعلومات الجافّة والخا ّم املتأتية من مختلف املصادر.
ّ
وتدل هذه املصادر عىل طبيعة العمل ّيات اإلجرام ّية وعن أساليب عمل املجرمني وتنظيامتهم الهيكل ّية وأوقات تنفيذ
العمليّات ومكان وقوعها عالوة عىل إعطاء معلومات حول مالمح الضحايا وحتّى هوياتهم .و قد تأيت نسبة كبرية من
رسيّة املصدر يقع الحصول عليها بأشكال مخفية (مثال من
املعلومات من مصادر مفتوحة وقد تكون أيضا معلومات أخرى ّ
الخاصة للتحقيق) .ولتكون قانونيّة يجب أن يقع جمع املعلومات وخزنها ومعالجتها فاستعاملها يف
خالل استعامل التقنيات ّ
95
نطاق القوانني املحل ّية والدّول ّية وبالتوافق مع املواصفات العامل ّية لحقوق اإلنسان.
قد يشري مصطلح «املخابرات» إىل مفاهيم سلبيّة يف بعض املجتمعات أو لدى عدد من الطوائف والجاليات .ويتجلىّ هذا
خاصة حيث يُعتقد أن الشرّ طة قامت بأعامل غري الئقة يف املايض .ومن املفيد التذكري بأ ّن أغلب مصادر املخابرات ال تعتمد
رسيّة لكنها متأتية من مصادر مفتوحة وعا ّمة .ولذلك ميكن أن يساعد إعالم املواطنني بالطرق التي تعتمدها
عىل قنوات ّ
الشرّ طة وأجهزة املخابرات للحصول عىل معلومات استخبارات ّية عىل تبديد اإلشاعات واألفكار الخاطئة.
وميثّل التفاعل بني الجمهور والشرّ طة مصدرا هاما جدّا يف أنشطة املخابرات وميكن أن يو ّجه أعامل الشرّ طة عىل املستويني
خيص وكذلك بأمن وسالمة
الوطني واملح ّ
يل .إذ ميكن تشجيع املواطنني عىل إعالم الشرّ طة مبشاغلهم املتعلّقة بأمنهم الشّ ّ
ّ
الخاصة بخصوص قضية إجراميّة معيّنة أو لإلعالم بأنشطة مشبوهة.ويتعينّ أيضا توفري
املجموعة وعىل تبادل وجهات نظرهم ّ
آليات رسيّة عىل غرار خطوط هاتفية رسيّة لتمكني املواطنني من عدم اإلفصاح بهويّاتهم والحفاظ عىل أمنهم .ولك ّن الجهود
يف هذا ال ّنطاق ال يجب أن تبالغ يف طبيعة الخطر أو أن تربطه مبجموعات دون غريها أل ّن ذلك قد يؤدّي إىل نتائج عكس ّية وإىل
صياغة عدد كبري من التقارير االستخبارات ّية حول مجموعات خصوص ّية ويُنتج تبعا لهذا انشقاقات داخل املجتمع.
وتتكامل حتام الشرّ طة املعتمدة عىل املخابرات مع الشرّ طة املجتمعيّة وتدعم الواحدة األخرى لك ّنها تعتمد يف الوقت
نفسه عىل مقاربات مختلفة:
•ميكن للشرّ طة املجتمع ّية أن تيسرّ عمل ّية تبادل املعلومات بني املواطنني والشرّ طة من خالل بناء الثقة يف األجهزة
األمن ّية ودعم فرص التفاعل بني الشرّ طة وعموم ال ّناس،
•تساعد عمليّات الشرّ طة املعتمدة عىل املخابرات عىل التعريف الدّقيق مبشاغل املواطنني بصفة عا ّمة ومشاغل
خاصة باألساس فتحدد األولويات وتقوم مبعالجتها بصفة مثىل،
مجموعات وفرق ّ
يتحصل غالبا ضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة عىل معلومات استخباراتيّة حول الجرمية من خالل تقارير وطنيّة أو إقليميّة
• ّ
املختصة املختلفة مبعلومات ها ّمة حول مشاكل أمن ّية تتعلّق بالجرمية لها عواقب عىل
كام ميكنهم تزويد املصالح
ّ
املجتمعات التي يعملون بها.
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يل أولوية لدى الشرّ طة املجتمعيّة إذ أ ّن جمع املعلومات املناسبة
ال ميثّل انتداب و  /أو تدريب مخربين صلب املجتمع املح ّ
واملفيدة يجب أن ينج ّر عن أنشطتها وال يتعينّ أن يكون هدفها .فهذه املسؤوليّة تبقى حكرا عىل فرق مكافحة اإلرهاب
واألجهزة املختصة األخرى.
ميكن جمع معلومات استخباراتيّة من خالل أنشطة الشرّ طة املجتمعيّة يف وجود ثقة متبادلة بني الشرّ طة واملواطنني.
فالشرّ طة املجتمع ّية ال تهدف إىل جمع املعلومات االستخبارات ّية لغاية مكافحة اإلرهاب وال ميكن أن تهدف إىل ذلك.
يل باملخابرات يف نطاق قانو ّين رصف تضط ّر غالبا الشرّ طة إىل اتّخاذ قرارات
وعىل ال ّرغم من الجهود ال ّرامية إىل ال ّنهوض الفع ّ
السياق .وبصفة خاصة قد توجد الشرّ طة يف عدد من الحاالت أمام خيار
باعتامد معلومات غري دقيقة وناقصة وخارجة عن ّ
بأي يشء واملجازفة
يل الذي تعمل فيه وإ ّما عدم القيام ّ
صعب :إ ّما التح ّرك والتنفيذ واحتامل معاداة أو استبعاد املجتمع املح ّ
بحصول حادثة خطرة قد تكون لها عواقب وخيمة عىل حياة األفراد و  /أو أرضار فادحة يف املمتلكات .لذلك فالتقييم
الصحيح واملتني للمخاطر وخاصة إجراءات اتّخاذ القرار داخل هياكل الشرّ طة تساعد كثريا عىل اتّخاذ قرارات مناسبة ميكن
الدفاع عنها ودعمها.و يتعينّ كذلك عىل الشرّ طة أن تسعى إىل مصارحة املواطنني بالصعوبات العمل ّية يف االعتامد عىل
املخابرات لتوجيه العمليّات األمنيّة دون املساس بالقدرات العمليّة ألجهزتها.
وميكن لحقوق اإلنسان أن توفّر إطارا مالمئا لتوجيه القرارات وإطارا مرجعيّا لتفسري القرارات للجمهور .ومن ذلك أنّه عند
محل كائن عىل مقربة من مدرسة مع ّد لتصنيع املواد الكيميائية الستعاملها يف
مبني عىل معلومات بخصوص ّ
ات ّخاذ قرار ّ
املتفجرات ،يتعينّ عىل أجهزة الشرّ طة التأكّد من كون تقنياتها يف املراقبة تحرتم الحرمة الشّ خص ّية لألفراد املوجودين عىل
حق الجميع يف الحياة.
املحل
مقربة من ّ
املعني باملراقبة مع الحفاظ عىل حامية ّ
ّ
 .4.2.3كيف ميكن للشرّ طة املجتمع ّية أن تفيد الوقاية من اإلرهاب
عندما تستعمل الشرّ طة الدميقراط ّية ُ الرشط َة املجتمع ّي َة وتستخدمها كام ينبغي باعتبارها أداة فاعلة فإنّه ميكنها أن تساهم
عرضا يف الوقاية من اإلرهاب وذلك بطرق مختلفة.
الشطة يف نطاق احرتام حقوق اإلنسان ودولة القانون :ميكن للشرّ طة املجتمعيّة أن تساعد عىل الح ّد من
إرساء عمليات رّ
انتهاكات حقوق اإلنسان والتالعب بدولة القانون من طرف أجهزة الشرّ طة ومختلف أعوانها وض ّباطها والتي ميكن إن بقيت
عىل حالها أن تزيد يف إحباط بعض أطياف املجتمع .واستيائهم .إ ّن اعتامد الشرّ طة املجتمع ّية بصفتها مقاربة تعتمد عىل
حقوق اإلنسان يف العمليّات األمنيّة تستوجب صياغة وتطوير قواعد وإجراءات عمليّة تتوافق مع املعايري الدّوليّة لحقوق
والسلوكيات واملهارات الضرّ وريّة لحامية حقوق اإلنسان
اإلنسان.و تتطلّب هذه املقاربة تزويد ضبّاط الشرّ طة باملعارف ّ
كل الربامج التّدريبية املو ّجهة لألعوان والضبّاط
عند تأديتهم ملهامهم.و يجب أن متثّل حقوق اإلنسان جزءا قارا ال يتجزأ من ّ
الحرص عىل توفري تدريب خاص بحقوق اإلنسان للض ّباط املكلّفني
الساهرين عىل تطبيق القانون .ويتعينّ فضال عن هذا
ُ
ّ
مبكافحة اإلرهاب.
الشطة :يرتبط دعم املواطنني لعمليات الشرّ طة ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب بال ّنظرة
تحسني إدراك املواطنني وتفاعلهم مع رّ
التي يحملونها عن أجهزتها وتفاعلهم معها .ال متثّل ثقة املواطنني يف الشرّ طة النتيجة املرج ّوة من الشرّ طة املجتمعيّة فحسب
لكنها متثّل بالخصوص عامال رضوريّا لنجاحها يف مهامها .فعىل جميع أفراد املجتمع نساء كانوا أم رجاال أن يؤمنوا بأ ّن
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كل واحد منهم صادقة ونزيهة وأ ّن الحوار مع أجهزة الشرّ طة ممكن وأ ّن
الجهود املبذولة من أجل الحفاظ عىل أمن وسالمة ّ
حقوقهم محفوظة قبل أن يفكروا حتّى يف املساهمة يف الجهود املشرتكة.
تحسني التواصل مع املواطنني حول مكافحة اإلرهاب :يجب عىل املواطنني إدراك طبيعة التّهديدات ومعرفة ما يجب القيام
به عند الطّوارئ وما هي حقوقهم وأين ميكنهم اإلبالغ عن األحداث واألعامل التي تقوم بها األجهزة األمن ّية لحاميتهم.
من ناحية أخرى ينبغي عىل الشرّ طة التفكري يف توفري املعلومة بوسائل متعدّدة وقد يشمل ذلك نرشها بلغات متعدّدة ويف
السمعيّة.
أشكال خصوصيّة لتبليغ املعلومة ألصحاب اإلعاقات البرصية أو ّ
دعم يقظة املواطنني وقدرتهم عىل التصدي :إ ّن القيام بتقييم دقيق ومتوازن للتهديدات اإلرهاب ّية يشكل عمل ّية أساس ّية
وري أالّ يقع تضخيم من طبيعة وحجم التّهديدات
لكسب دعم املواطنني ولتعزيز يقظتهم وقدرتهم عىل التصدّي .فمن الضرّ ّ
أو التقليل منها .ويتعينّ أن يثق املواطنون مبصداقيّة الرسائل املو ّجهة إليهم بشأن التّهديدات اإلرهابيّة .هذا ويجب عىل
أجهزة الشرّ طة والحكومة أن ت ُحكم التوازن بني الحاجة إىل كسب دعم املواطنني وخطر تخويفهم وبث ال ّرعب والشّ عور
بعدم االستقرار .فبفضل دعم التّوعية وتوفري املعلومات وال ّنصائح الضرّ وريّة وأيضا بتشجيع مبادرات املواطنني ميكن
للشرّ طة متكني مجتمعاتها املحل ّية لتتمكّن من تطوير قدراتها عىل التصدّي لإلرهاب.
يل لترشيكه وال ّتعاون معه :يتعينّ عىل قادة الشرّ طة الحرص عىل أن يتعامل
تعزيز إدراك رّ
الشطة بقيمة املجتمع املح ّ
الضبّاط واألعوان مع مجتمعاتهم املحليّة لفرتة طويلة نسبيّا لتمكينهم من بناء معرفة جيّدة ودقيقة بها وإلرساء عالقات
ثقة مع مختلف املواطنني متكّنهم من ترشيكهم والتّعاون معهم يف مختلف الشّ ؤون .و ميكن لتثمني الشرّ طة املجتمعيّة
املهني بال ّنسبة لل ّنساء وال ّرجال عالوة عىل توفري التّدريب املالئم أن يساعد الض ّباط
وترويجها باعتبارها خيارا ج ّيدا للتط ّور
ّ
املح
املجتمع
دعم
وكسب
ة
الخاص
املجموعات
لترشيك
ة
ي
يل .زد عىل هذا يجب أن
ّ
عىل كسب املهارات واملعارف الضرّ ور ّ
ّ
مختلف أطياف املجتمع باختالف مرجعياته االجتامع ّية والثقاف ّية ،فهذا سيمكنهم من ترشيك
ميثّل أعوا ُن الشرّ طة وض ّباطها
َ
مجموعات خصوصية وبناء عالقات رشاكة معها.
يل ومعالجتها :ترتبط عادة األسباب التي تؤدّي ببعض
املساعدة عىل تحديد املسائل وال ّتهديدات األمن ّية للمجتمع املح ّ
األشخاص إىل اللّجوء إىل ال ّراديكال ّية املتط ّرفة باستحقاقات وشكاوى واقع ّية أو ممكنة من ذلك انتهاكات للحقوق وتجارب يف
فض ال ّنزاعات متكّن
يل والجهود املشرتكة الهادفة إىل ّ
امليز العنرصي وسياسات مثرية للجدل .لذلك فإ ّن ترشيك املجتمع املح ّ
الخاصة باملرأة والرجل ثم معالجتها ألنّها قد تكون سببا يف التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة
الشرّ طة من الكشف عن الشكاوى ّ
يل وعن
املؤدّيني إىل اإلرهاب (خاصة ملا تتعلق الشكاوى املتعلّقة بالشرّ طة) بالتّعاون مع ممثلني وممثالت عن املجتمع املح ّ
السلطات العموميّة .و عندما تتجاوز املشكلة صالحيات الشرّ طة فإنه يتعينّ عىل ضبّاط األمن أن يَدلّوا املواطنني إىل الحلول
ّ
ة
ي
الحكوم
غري
ّامت
ظ
واملن
يل
املح
املجتمع
أفراد
وتعبئة
حشد
تيسري
أيضا
ميكنهم
و
املجتمعي
التامسك
لدعم
املمكنة
والسلطات
ّ ّ
ّ
ّ
املحل ّية ذات العالقة كلّام اقتضت الحاجة إىل ذلك.
الصعبة والدّ قيقة :من خالل التزام ضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة املتواصل
تيسري التعريف اآل ّين واإلحالة املالمئة للحاالت ّ
وبفضل الثقة التي منحهم إياها املواطنون الذين يعملون عىل خدمتهم ،فإنّهم يصبحون مؤهلني للكشف عن األوضاع
الخطرة والدقيقة ثم مواجهاتها أو معالجتها باالعتامد عىل حقائق ومعلومات ميكن أن تتط ّور نحو العنف.و ميكن أن
تشمل الحاالت أشخاصا مع ّرضني ملخاطر التط ّرف العنيف أو الستقطاب مجموعات إرهاب ّية أو أشخاصا مع ّرضني ملواجهة
بني طائفتني يف املجتمع أو لتفاقم التوتّر بني مجموعتني أو فرقتني تعيشان يف املنطقة نفسها .وميكن عادة معالجة مثل هذه
املشاكل باالعتامد عىل مجموعة من األشخاص أو الهيئات التي يحرتمها املواطنون ويثقون بها .ويف الوقت الذي ال يتمكّن
فيه ضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة من محاولة تحديد املسؤوليات يجب عليهم أيضا االعرتاف بأهميّة مساهمة اآلخرين ملواجهة
يل.
املخاطر والتّهديدات املسترشية أو ّ
لفض املشاكل ّ
الخاصة باملجتمع املح ّ
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تعس التواصل معها او استحال يف املايض :إ ّن املعرفة
تحسني العالقات بني رّ
الشطة من ناحية واألفراد واملجموعات التي رّ
الجيّدة باملجتمعات وإمكانيّة االعتامد عىل أطراف رشيكة يف املجتمع يع ّزز قدرة الشرّ طة عىل التواصل مع أفراد أو مجموعات
قد ال تتمكّن الشرّ طة من الوصول إليها بطرق أخرى.و يتجلىّ هذا بالخصوص مل ّا يتعلّق األمر باألفراد واملجموعات امله ّمشة
ألي شخص قد يكون هؤالء شهودا عىل
أو الفاقدة للثّقة أو تلك التي تتحاىش عادة االختالط مع املجتمع .وكام هو الشأن ّ
وضع ّيات حرجة أو ُعرضة للتط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إىل اإلرهاب أو قد يكونون ضحايا محتملني للتط ّرف العنيف.
ال ميكن للشرّ طة املجتمع ّية املساهمة يف الوقاية من اإلرهاب إالّ إذا ما ت ّم تطبيقها عىل الوجه األمثل باعتبار املبادئ
املثىل للشرّ طة الدّميقراطيّة

الشطة يف أيرلندا الشّ امل ّية
دراسة حالة عدد  :6حقوق اإلنسان و خدمات رّ
إ ّن املبدأ
األسايس الذي ترتكز عليه خدمات الشرّ طة يف شامل أيرلندا هو وضع حقوق اإلنسان يف قلب أعاملها وأنشطتها.
ّ
فاآلليات املتينة لل ّرقابة سواء أكانت داخل ّية أم خارج ّية مكّنت املواطنني وض ّباط الشرّ طة من بلورة صورة واضحة عن
مركزي يف دعم ثقة املواطنني بالشرّ طة حيث أصبح
املعايري التي يجب عىل الشرّ طة أن تعتمدها 96.ولهذا الوعي دور
ّ
عموم ال ّناس يدركون أ ّن الض ّباط الذين يحيدون عن املبادئ مآلهم العقاب.لك ّن هذا اإلدراك يحمي يف اآلن نفسه ض ّباط
الشرّ طة من االتّهامات ال ّزائفة.
يجب بقدر اإلمكان اجتناب التدخّالت ال ّرسم ّية املعتمدة عىل قوات الشرّ طة (وتشمل العدالة املجتمع ّية التصحيح ّية)

يظل املواطنون خارج ال ّنظام القضا ّيئ والجنا ّيئ .تُط ّبق هذه اإلجراءات عىل العديد من الجنح الصغرية .فهي تساعد
ليك ّ
عىل بناء الثّقة بني املجتمع وأجهزة الشرّ طة عالوة عىل ضامن التوافق مع املواصفات واملعايري الدول ّية املتعلّقة مثال
الخاصة باألحداث.
بالعدالة ّ
مختصا يف مجال حقوق اإلنسان.ويضمن هذا توفّر
هذا وج ّندت خدمات الشرّ طة يف شامل أيرلندا مستشارا قانونيّا
ّ
مؤسسات املنظّمة األمن ّية .لذلك يقع التث ّبت97واإلمعان يف
االستشارة والنصح ال ّرشيد لض ّباط الشرّ طة عىل جميع ّ
السياسات واإلجراءات للتأكّد من توافقها مع متطلّبات القانون الدو ّيل ومواصفات حقوق اإلنسان كام تُقدّم االستشارة
ّ
خاصة عىل غرار حاالت اإلخالل باألمن العام أو التحقيقات املتعلّقة باإلرهابيّني.
بخصوص عمليّات أمنيّة ّ
املصدر :خدمات الشرّ طة يف شامل أيرلندا

98

96

تشمل آليات ال ّرقابة قايض موفّق يف الشرّ طة

()www.policeombudsman.org

97
98

السياسة وعن املجتمع املد ّين
و مجلس لعمليّات الشرّ طة يتك ّون من ممثّلني عن عامل ّ

تقرير اللّجنة املستقلّة حول عمل ّيات الشرّ طة بشامل أيرلندا ،مرجع مذكور أعاله ،املذكّرة عدد 91
“مرشوع توجيهات حول فرتة وكيفيّة الحصول عىل قرار لعدم اللّجوء إىل القضاء بواسطة الهاتف من طرف ال ّنيابة العموميّة” خدمات الشرّ طة

بشامل أيرلندا

.http://www.psni.police.uk/draft_guidance_on_non_court_telephone_diversion_decisions.pdf

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ
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فوائد التعاون مع الشرّ طة من منظور املجتمع

إ ّن فوائد التعاون مع الشرّ طة وإرساء عالقات تفاعل لصيقة مع أجهزتها من منظور املجتمع قد ال تربز يف املدى القريب.
ومل ّا كان تاريخ العالقات بني الشرّ طة واملواطنني ضعيفا وموسوما بالتوتّر ،فإ ّن بداية الشرّ اكة والتعاون تكون مفتقدة للثّقة
واملصداق ّية .ففي هذه الحالة يجب عىل أجهزة الشرّ طة أن تضاعف من جهودها إلعادة بناء الثّقة ولعرض الفوائد العمل ّية
والفعليّة عىل املجتمع والتي ال ترتبط بالضرّ ورة مبقاومة اإلرهاب.
لكن من مصلحة عموم ال ّناس أن يش ّجعوا الشرّ طة عىل التعاون من أجل تنفيذ منظومة الشرّ طة املجتمع ّية بصفتها مقاربة
يخص الوقاية من اإلرهاب ستمكّن هذه املقاربة كافّة املواطنني من:
صادقة لتحقيق الشرّ طة الدّميقراط ّية .أ ّما يف ما ّ
•البحث عن معلومات حول كيف ّية حامية أنفسهم ومجتمعاتهم املحل ّية من مخاطر اإلرهاب وال ّراديكال ّية والتط ّرف
الصعبة،
العنيف مع الوعي بسبل التدخّل يف األوضاع ّ
يل والعوامل املؤدّية
•املساهمة يف التقييم الذي تقوم به أجهزة الشرّ طة بشأن وقع اإلرهاب ومخلّفاته عىل املجتمع املح ّ
إليه فضال عن التأثري يف أصحاب القرار يف أجهزة الشرّ طة التّخاذ الخطوات املناسبة،
•تحسني فهم الشرّ طة وإدراكها لخصائص املجتمع من أجل التّشجيع عىل إرساء مقاربة أكرث احرتاما وأكرث مالءمة للواقع،
•تقديم التفاسري الرضوريّة ألجهزة الشرّ طة بخصوص قدرات املجتمع واحتياجاته بهدف ترشيكه يف الوقاية من اإلرهاب
ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه،
•دعم الحوار داخل املجتمع حول مخاطر اإلرهاب وال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه من أجل تطوير مفهوم
مو ّحد ودعم الثّقة بني مختلف املواطنني ثم القيام بعمل مو ّحد،
•تعزيز إدراك املواطنني لدور الشرّ طة ووظائفها و عىل وجه الخصوص ما تعلق منها مبكافحة اإلرهاب،
•العمل عىل تعزيز التامسك داخل املجتمع لتعبئة املواطنني وترشيكهم جامعيا يف تطوير الشرّ اكات مع الشرّ طة،
•تعزيز إدراك أفراد املجتمع بحقوقهم وبآليات املحاسبة عند الكشف عن سوء ترصف لدى أجهزة الشرّ طة،
•جمع معلومات وردود أفعال و تقدميها حول نجاعة أجهزة الشرّ طة وإخفاقاتها،
•إثارة مسائل أخرى مع أجهزة الشرّ طة ومن خاللها ،تكون متعلّقة مبارشة مبشاغل املواطنني ومبجتمعاتهم املحليّة.
ويرتبط هذا بالخصوص بال ّنساء الختالف مشاغله ّن األمن ّية عن مشاغل ال ّرجال والتي ميكن أن ال متثّل دامئا أولويّة لدى
األرسي الذي يستهدف أساسا ال ّنساء) و
مصالح الشرّ طة (عىل غرار العنف
ّ
معني باإلرهاب وأنّه يدعم الجهود
يل
املح
مجتمعهم
ن
بأ
ة
م
عا
بصفة
واملواطنني
•إعالم املجتمعات املحل ّية األخرى
ّ
ّ
ّ
ّ
كل األفكار املسبقة
ال ّرامية إىل مقاومة اإلرهاب ومكافحة ال ّراديكاليّة والتط ّرف املؤدّيني إليه ومن خالل ذلك تفنيد ّ
التي تزعم بكونه يدعم اإلرهاب بصفة ضمنيّة.
4.2.5

الح ّد من املخاطر املنج ّرة عن تطبيق مقاربة الشرّ طة املجتمع ّية ملقاومة اإلرهاب

عىل ال ّرغم من كون وضع مقاربة للشرّ طة املجتمعيّة ملكافحة اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه
ميكن أن تنتج فوائد عمليّة وفعليّة ،فإنّه قد توجد أيضا مخاطر ضمنيّة يجب عىل الشرّ طة أن تأخذها بعني االعتبار وتحاول
99
الح ّد منها من خالل التحليل الدقيق وحسن التخطيط.
الشطة املجتمع ّية :لن يتمتّع دامئا ضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة بالتجربة واملهارات الخصوصيّة
خطر االعتامد املفرط عىل رّ
املختصني يف مقاومة اإلرهاب،وهم ليسوا مطالبني بهذا .فهم قد ال يتمكّنون يف بعض األحيان
التي يتمتّع بها ضبّاط الشرّ طة
ّ
99

ميكن ال ّرجوع إىل توجيهات عمل ّية للح ّد من هذه املخاطر يف الفقرة الخامسة من هذا الدّليل.
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الشطة املجتمع ّية للوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه
 4مقاربة رّ

من الكشف عن عمليّات أو مظاهر سلوكيّة أو معلومات يتع ّرضون إليها والتي قد تكون لها عالقة مبارشة أو ها ّمة مبقاومة
اإلرهاب ومكافحة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه .لذلك يتعينّ إرساء عالقة متامسكة وف ّعالة بني فرق الشطة
املجتمع ّية والوحدات املكلّفة مبكافحة اإلرهاب.لك ّن يجب أالّ يطمس هذا أدوارها بل يجب أن يعرتف الطّرفان باملعارف
واملهارات التي ميكن أن يساهم بها كل ّطرف يف الجهود الجامع ّية ال ّرامية إىل سالمة ال ّناس.
حقيقي يف القيام بأنشطة تستهدف مجموعات دون
خطر إقصاء مجموعات مع ّينة من خالل الترشيك االنتقا ّيئ :يوجد خطر
ّ
أخرى .إذ ميكن لهذه األنشطة أن تولّد أو تع ّزز الشعور بوجود «مجموعات تتسبّب يف املشاكل» والتي قد تكون أكرث ُعرضة
لإلرهاب من املجموعات األخرى .لذلك يتعينّ عىل الشرّ طة أن تعرض مخطّطات تشارك ّية ذات صدق ّية ودامئة وغري متييزيّة
تشمل كلاّ ملجموعات والفصائل االجتامع ّية من أجل تقليص املخاطر .فإقصاء مجموعات أو فصائل اجتامع ّية بعينها ميكن
كل أفراد املجتمع وإقامة رشاكات معهم
أن يؤدّي إىل انسالخها وعندئذ تنج ّر عن هذه العمل ّية نتائج عكس ّية تهدّد تعبئة ّ
ملقاومة اإلرهاب ومكافحة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه.
خاصة
خطر إضفاء ّ
الصبغة األمن ّية عىل العالقات مع املواطنني :ميكن أن تؤدّي الشرّ اكة التي تتزعمها الشرّ طة مع مجموعة ّ
السلطات العموم ّية واملواطنني يف مسألة مقاومة اإلرهاب سواء أكان
بني
العالقات
حرص
إىل
اإلرهاب
مقاومة
وال ّرامية إىل
ّ
ذلك عىل أرض الواقع أم عىل مستوى األحاسيس .وقد يؤدّي هذا إىل انسحاب بعض املواطنني من الشرّ اكة أو تحاشيهم
التعامل مع أجهزتها .وال ميكن أن تقترص الوقاية من اإلرهاب عىل عمل الشرّ طة ،إذ يجب أن تشمل كذلك مساهامت
السلطات العموميّة مبا يف ذلك الشرّ طة مع
السلطات العموميّة األخرى .وعىل غرار ذلك يتعينّ أالّ يقترص التفاعل بني ّ
ّ
املواطنني عىل مكافحة اإلرهاب ،فالواجب أن تشمل العالقات بينهم عددا كبريا من املسائل واالحتياجات املتعلّقة مبختلف
أطياف املجتمع.
للتجسس عىل املجتمعات املحل ّية :ال تهدف الشرّ طة املجتمع ّية إىل توجيه أعامل الشطة
الشطة املجتمع ّية
خطر استغالل رّ
ّ
ض ّد رشائح اجتامعيّة بعينها .ويثري هذا خطر استغالل مبادرات الشرّ طة املجتمعيّة أو ال ّنظر إليها عىل أنّها غطاء لعمليّات
خاصة أو مراقبتها .فمثل هذه الحاالت ال تنتهك فقط
خاصة تهدف إىل جمع املعلومات االستخباراتيّة أو ملتابعة مجموعات ّ
ّ
حقوق اإلنسان والح ّريات األساس ّية بل ميكن أن تؤدّي باملواطنني إىل ر ّد فعل معاد وإىل امتناعهم عن تقديم الدّعم لجهود
وخاصة يف مصالح الشرّ طة املجتمع ّية.
مكافحة اإلرهاب عالوة عىل اهتزاز الثّقة يف أجهزة الشرّ طة
ّ
الشطة :قد ال يتّفق املواطنون حول مسألة التعاون مع الشرّ طة .فيعتقد البعض أ ّن
خطر عىل املواطنني املتعاونني مع رّ
يل ،بل إ ّن هذا التعاون معها قد ميثّل خيانة.فاملواطنون املتعاونون مع الشرّ طة ينظر
ذلك ليس من مصلحة املجتمع املح ّ
الساعني إلقامة هذه العالقات .وميكن أن يؤدّي ذلك إىل استنكار
إليهم بقيّة املواطنني بنظرة سلبيّة حتى وإن مل يكونوا من ّ
واستهجان فرتهيب بل قد ينجم عنه حصول أذى وأرضار بدن ّية لألشخاص املتعاونني مع الشرّ طة .وينبغي حينئذ عىل
الشرّ طة أن تق ّيم املخاطر وتأخذ بعني االعتبار انعكاساتها قبل اإلقرار بترشيك األفراد وتقديم ال ّنصائح الرضوريّة حول
السالمة الشّ خصيّة لألفراد.
االحتياطات التي يتعينّ اتّخاذها ومن بينها احتياطات الشرّ طة لتأمني ّ
الشطة مبظهر من يدعم عن غري قصد شخصا بعينه أومجموعة دون غريها :ميكن أن تكون
خطر احتامل أن تبدو رّ
املجتمعات املحل ّية يف غاية من التن ّوع واالنقسام وحتّى التشتّت .لذلك قد ينظر البعض إىل مجموعات مع ّينة بكونها متثّل
مصالحا أو أفكارا خصوص ّية .فعندما تتعاون الشرّ طة مع هذه املجموعات قد يجري االعتقاد أ ّن الشرّ طة تدعمها وتُفضّ لها
عن بقية الشرّ ائح االجتامعيّة األخرى وعندئذ ينجم عن هذا تولّد خطر إقصاء بقية أفراد املجتمع .ويستدعي هذا األمر
االجتامعي وبديناميكيّة العالقات بني مختلف الشائح
معالجة مخصوصة ومحكمة باالعتامد عىل إدراك دقيق باملناخ
ّ
يل والشفافيّة املطلقة حول الهدف من عمليّات الشطة
عالوة عىل الحوار املفتوح والصرّ يح مع مختلف أفراد املجتمع املح ّ
السياق يتعينّ عىل الشرّ طة أن تأخذ جميع االحتياطات من خالل التخطيط الج ّيد لطريقة التعامل
وأنشطتها .يف هذا ّ
والتعاون مع األفراد واملجموعات الذين ال ترغب يف إعطائهم قاعدة أو رشع ّية جديدة.

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ
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توجد بعض املخاطر الضمنيّة التي يتعينّ عىل الشرّ طة أخذها بعني االعتبار والبحث عن سبُل الح ّد من عواقبها عند
الصبغة األمنيّة عىل
تطبيق مقاربة الشرّ طة املجتمعيّة .إذ يوجد مثال خطر إقصاء رشيحة اجتامعيّة معيّنة و خطر إضفاء ّ
للتجسس عىل املجتمعات املحل ّية
العالقات مع املواطنني وخطر استغالل الشرّ طة املجتمع ّية
ّ
الرباعي
للشطة أن تق ّيم بكل نجاعة املخاطر املذكورة أعاله والحدّ من انعكاساتها من خالل القيام بعمل ّية التحليل
ميكن رّ
ّ
( )SWOTأي تحديد نقاط الق ّوة ونقاط الضعف (العوامل الداخل ّية) والفرص والتهديدات (العوامل الخارج ّية) .ومتثّل
هذه الطريقة أداة ها ّمة ملساعدة الشرّ طة عىل حسن تقدير األوضاع وتحديد الخيارات واستباق انعكاساتها املحتملة مبا يف
ذلك العواقب غري املقصودة قبل حتى ضبط األهداف التي يتعينّ تحقيقها وبرنامج العمل املزمع تنفيذه.
ال ّرسم  :4مثال من تطبيق خطّة التحليل
الرباعي ( )SWOTلتقييم الشرّ طة املجتمعيّة يف إطار الجهود ال ّرامية إىل مكافحة
ّ
اإلرهاب
عوامل مفيدة
يف تحقيق األهداف

عوامل ضا ّرة
يف تحقيق األهداف

عوامل داخل ّية ألجهزة الشطة
الشطة
عوامل خارج ّية ألجهزة رّ

أمثلة عن نقاط الق ّوة

أمثلة عن نقاط الضعف

•	 الشرّ طة ملتزمة مبفاهيم الشرّ طة الدّميقراطيّة وتنظّم
برامج تدريبيّة لضبّاطها حول حقوق اإلنسان وال ّنوع
االجتامعي،
ّ
•	 الشرّ طة تعترب أ ّن اإلرهاب ميثّل تهديدا للمجتمعات املحل ّية
وال ألمن الدّولة فحسب،
يل الذي
•	 الشرّ طة مطّلعة بدقة عىل تركيبة املجتمع املح ّ
تعمل فيه وعىل ديناميكيّة العالقات بني أفراده ومك ّوناته.

الشطة املجتمعيّة ال تزال محدودة لدى
•	 عقليّة رّ
الضبّاط وأعوان الشرّ طة الذين تنقصهم التجربة يف
هذا املجال،
•	 الشطة تحدّد مجموعة خصوص ّية وتق ّرر التعامل
معها دون غريها يف مجال مكافحة اإلرهاب،
•	 األعوان والضبّاط العاملون يف الصفوف األوىل
يسيئون فهم مها ّمهم ويعتقدون أنّهم مكلّفون
بجمع معلومات استخباراتيّة.

أمثلة عن الفرص

أمثلة عن التهديدات

•	 عبرّ بعض زعامء املجتمع للشرّ طة عن انشغالهم بخصوص
ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب و عن
رغبتهم يف التصدّي إليه،
•	 أصحاب القرار عىل مستوى الحكومة عازمون عىل وضع
اسرتاتيج ّية شاملة ملكافحة اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية
والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه،
السلطات العمومية األخرى مبسؤوليّتها والحاجة إىل
•	 تعرتف ّ
العمل املشرتك مع أجهزة الشرّ طة ملقاومة اإلرهاب،

•	 املواطنون تع ّودوا عىل انعدام الثّقة يف عمل ّيات
أجهزة الشرّ طة ومبادراتها فضال عن غياب التواصل
معها
•	 املواطنون الذين تعاونوا يف املايض مع أجهزة
الشرّ طة تع ّرضوا إىل حمالت تخويف وتهديد بالضرّ ر
البد ّين،
•	 تحاول بعض املجموعات والشرّ ائح االجتامعيّة
التعاون مع الشرّ طة لدعم مركزها ونفوذها يف
املجتمع.
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تلخيص ال ّنقاط األساس ّية – الفقرة الفرع ّية 4.2
•إذا ما اعتمدت الشرّ طة املجتمعيّة عىل املبادئ والتقنيات املميّزة للشرّ طة الدّميقراطيّة فستتمكّن من املساهمة
الفعل ّية والدامئة يف مقاومة اإلرهاب ومجابهة ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه .وتربز أساسا فوائد
يل واملتني للربامج واملشاريع املجتمع ّية التي تعتمدها.
الشرّ طة املجتمع ّية يف مقاومة اإلرهاب من خالل التنفيذ الفع ّ
•ال ميكن للشرّ طة املجتمعيّة أن تشتغل بصفتها أداة قامئة بذاتها للوقاية من اإلرهاب ومجابهة ال ّراديكاليّة والتط ّرف
العنيف املؤدّيني إليه .ويجب أن تنصهر يف نطاق اسرتاتيجيّة شاملة ومتامسكة ملقاومة جميع أشكال اإلرهاب
ومظاهره وملعالجة الظروف التي تؤدّي إليه.
•ينبغي ُحس ُن التخطيط واإلعدا ُد الج ّيد يف اختيار أدوات الشرّ طة املجتمع ّية املعتمدة للوقاية من اإلرهاب ومجابهة
ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه وذلك من أجل الحفاظ عىل املبادئ األساس ّية للشرّ طة املجتمع ّية وعىل
الثّقة املوضوعة فيها من املواطنني والدعم والتأييد اللّذين تبحث عنهام لتأدية مهامها.
•تتكامل عمليّات الشرّ طة املعتمدة عىل املخابرات وأنشطة الشرّ طة املجتمعيّة لك ّنهام تعتمدان عىل مقاربات
مختلفة متاما .ميكن جمع معلومات استخباراتيّة عىل هامش أنشطة الشرّ طة املجتمعيّة حيث يت ّم بناء ثقة متبادلة
بني الشرّ طة واملجتمع .فليست الشرّ طة املجتمع ّية وال ميكن أن تكون آلية تهدف أساسا إىل جمع املعلومات
االستخبارات ّية ملقاومة اإلرهاب.
•توجد أيضا مخاطر ضمن ّية يجب عىل الشرّ طة أن تأخذها بعني االعتبار وتحاول الح ّد منها عند وضع مقاربات
وخاصة خطر إقصاء بعض املجموعات دون سواها وخطر إضفاء الصبغة األمنيّة عىل
الشرّ طة املجتمعيّة و تنفيذها ّ
للتجسس عىل املواطنني.
عالقات الشرّ طة مع املجتمع وخطر استغالل الشرّ طة املجتمعيّة
ّ
•قد تحتاج الشرّ طة إىل كثري من الوقت ومن الجهود من أجل (إعادة) بناء الثّقة مع املواطنني ورشح مظاهر التعاون
وتحديّاته والتعامل مع الشرّ طة وعرض الفوائد من هذا التعاون عىل املجتمعات املحل ّية وقد ال يرتبط بالرضورة
بالوقاية من اإلرهاب.

الشطة املجتمع ّية للوقاية من
	تطبيق مقاربات رّ
5
اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف املؤ ّديني إليه

تعدّدت مفاهيم الشرّ طة املجتمعيّة واختلفت تطبيقاتها يف دول منظّمة األمن والتعاون بأوروبا ويف عديد الدول األخرى
نتيجة اختالف تاريخها وثقافاتها وعاداتها القانونيّة وسياساتها التي أث ّرت يف تط ّور مقاربات أجهزة رشطتها .ويجب أن
واالجتامعي والجغرا ّيف الذي تعيش فيه ,لك ّن
يايس
السياق ّ
تتكيّف مقاربة الشرّ طة املجتمعيّة للوقاية من اإلرهاب مع ّ
الس ّ
ّ
خاصة فيام يتعلّق بكيف ّية ضبط وسائل املحاسبة واملشاركة ليك تكون فعل ّية وتتطابق مع
توجد بعض القواسم املشرتكة ّ
مبادئ الشرّ طة الدّميقراط ّية.
يل بل يجب العمل عىل كسبه .يتجلىّ هذا املبدأ عىل وجه الخصوص يف مجال مقاومة
ال ميكن ضامن دعم املجتمع املح ّ
كل البعد عن مشاغلهم أو بعيدة بدرجة عالية عن الحساس ّية
اإلرهاب وهي مسألة قد تبدو غري مرتبطة باملواطنني بعيدة ّ
يل كثريا
بال ّنسبة إليهم .وقد تثري يف بعض املجتمعات شكوكا وعداوة تجاه رّ
الشطة .وقد يتطّلب بناء الثّقة مع املجتمع املح ّ
الشطة الدّ ميقراط ّية يف
الشطة ودرجة تج ّذر رّ
من الوقت ومن الجهود بحسب نوع ّية العالقة القامئة بني املواطنني وأجهزة رّ
الشطة الطاقات واملوارد الكفيلة لدعم اسرتاتيج ّية عىل املدى البعيد.
تخصص رّ
املهم أن ّ
مجتمع معي .فمن ّ
5.1

الشطة وقابليتها للمساءلة
شفاف ّية عمل ّيات رّ

تركّز هذه الفقرة الفرع ّية عىل املسائل التالية:
•كيف ميكن تطبيق مقاربة الشرّ طة املجتمع ّية باعتبارها فلسفة و/أواسرتاتيج ّية تنظيم ّية يف مكافحة اإلرهاب؟
•كيف ميكن ضامن احرتام حقوق اإلنسان ومبادئ املساءلة يف عمل ّيات الشرّ طة ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب؟
من بني املبادئ األساسيّة التي ترتكز عليها الشرّ طة الدّميقراطيّة،و تبعا لهذا الشرّ طة املجتمعيّة ،نذكر أ ّن الشرّ طة مسؤولة
أمام منظوريها عن سلوك أعوانها وعمليّاتهم ونتائج تدخّالتهم وأنّه يتعينّ عليهم احرتام حقوق جميع أفراد مجتمعهم.
ويجب أن تنطبق هذه املبادئ عىل جميع أجهزة الشرّ طة مبا يف ذلك وحدات الشرّ طة املجتمعيّة وفرق الشرّ طة املكلّفة
مبقاومة اإلرهاب.
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5 .1 .1

الشطة املجتمع ّية للوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف املؤدّيني إليه
 5تطبيق مقاربات رّ

الشرّ طة املجتمعيّة وعمليّات مكافحة اإلرهاب

والشطة املجتمع ّية .إ ّن الغاية من الفصل الصرّ يح بني املنظومتني
ينبغي الفصل الواضح بني عمل ّيات مكافحة اإلرهاب رّ
رسية تحت غطاء التواصل
بصفة
ة
ي
أمن
أجندا
رسم
بصدد
لطات
الس
هو اجتناب نشأة حقيقة أو شعور لدى املواطنني بأن ّ
ّ
ّ
من أجل متاسك املجتمع وأمنه .وميكن أن يهدّد هذا الشعور ثقة املواطنني يف أجهزة الشرّ طة و يهدّد بالخصوص مصداق ّية
الشرّ طة املجتمعيّة و هام عامالن أساسيّان يضمنان نجاعة أعاملها.
السياسات واإلجراءات ال ّرامية إىل دعم متاسك املجتمع وإىل ص ّد الجرمية وتحقيق األمن العام تكون أكرث نجاحا
•إ ّن ّ
يل
وفعالية مل ّا يت ّم تنفيذها يف إطار تحالف متعدّد األطراف يجمع ض ّباط الشرّ طة املجتمع ّية ومنظّامت املجتمع املح ّ
السلطات املحل ّية واملدارس والخدمات االجتامع ّية،
والجمع ّياّت الشّ باب ّية وممثّلني عن ّ
مختصون يف مقاومة اإلرهاب ووكاالت
اط
ب
ض
ّذها
ف
ين
أن
يجب
اإلرهاب
مبقاومة
الخاصة
•اإلجراءات والعمل ّيات
ّ
ّ
ّ
املخابرات .ال ميكن لهؤالء الضبّاط والوكاالت أن تعمل تحت غطاء ضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة ويجب أن يركّزوا
جهودهم فقط عىل األشخاص أو املجموعات التي أثبتت املعلومات االستخباراتيّة نيّتها يف القيام بأعامل إجراميّة أو
تو ّرطها يف استعدادات لتنفيذها.
يجب الفصل الصرّ يح بني منظومتي العمليّات ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب والشرّ طة املجتمعيّة الجتناب نشأة حقيقة أو
رسية تحت غطاء التواصل من أجل متاسك املجتمع
شعور لدى املواطنني بأن ّ
السلطات بصدد رسم أجندا أمن ّية بصفة ّ
وأمنه

دراسة حالة عدد  :7جهود الشرّ طة املجتمع ّية ته ّزها عمل ّية استخبارات ّية مثرية للجدل
إدارة رشطة نيويورك بالواليات امل ّتحدة
بادرت إدارة رشطة نيويورك يف إطار جهودها ملكافحة اإلرهاب بوضع خطّة رسية لجمع املعلومات تستهدف أساسا
بالزي املد ّين
املسلمني و /أو جاليات الشرّ ق األوسط وجنوب رشق آسيا .واعتمدت العمل ّية بالخصوص عىل أعوان رشطة ّ
ينحدرون من أقل ّيات عرق ّية لهم قدرات لغويّة مع ّينة عالوة عىل عدد من املخربين ت ّم توزيعهم عىل  252موقعا عىل
غرار املساجد واملطاعم واملقاهي .متثّلت مهام األعوان يف تسجيل الحوارات وال ّنقاشات ومعاينة العالقات والتفاعالت
بني أفراد الجالية املسلمة وأيضا التواصل ال ّنشيط مع البعض منهم.
وت ّم اكتشاف العمل ّية وتناولتها وسائل اإلعالم فأثار ذلك جدال عاما متوتّرا حول طبيعة املبادرة املثرية للخالف .وبعد أن
الوطني
نفت إدارة الشرّ طة بنيويورك وجود العمل ّية أق ّرت بحقيقتها و قد استمعت لجنة مراقبة ع ّينها الجهاز الترشيعي
ّ
تحصلت عليها
أي الكونغرس األمري ّ
يك إىل شهادات عدد من ض ّباطها .وكشفت الوثائق الرسم ّية حول هذه العمل ّية ،وقد ّ
يتنصتون
بالزي املد ّين كانوا ّ
وسائل اإلعالم و نرشتها ث ّم أكّدتها شهادات ممثّيل إدارة الشرّ طة بنيويورك ،أ ّن أعوان رشطة ّ
أي دليل عن ارتكابهم إثم أو اعتداء .وجاء يف التقارير أ ّن إدارة الشرّ طة بنيويورك
يل دون ّ
عىل أفراد املجتمع املح ّ
كل جمعيّاّت الطلبة املسلمني .ويبدو أيضا أن
كل مطعم ذي مرجعيّة عرقيّة خصوصيّة وحول ّ
جمعت معلومات حول ّ
أي دليل أو برهان حول عمل ّية إجرام ّية ت ّم تنفيذها أو التخطيط لها يف شأن إمام أقام
إدارة الشرّ طة فتحت ملفّا دون ّ
رشاكة مع أجهزة الشرّ طة واستقبلهم يف مسجده وخطب يف املصلّني مندّدا باإلرهاب.

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ
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يل واملدافعني عن حقوق اإلنسان وأعضاء الكونغرس والتي
وجاءت هذه االعرتافات لتوقد اتّهامات أفراد املجتمع املح ّ
التجسس عىل املسلمني منتهكة حقوقهم باستعامل التمييز
مفادها أ ّن إدارة الشرّ طة بنيويورك كانت بصدد
العرقي يف
ّ
ّ
تحديد املالمح وتكتيك اإليقاع يف الفخ .حينئذ ق ّرر زعامء الجالية اإلسالميّة مقاطعة االحتفاالت التي تنظّمها سلطات
مدينة نيويورك .ورشع عدد من نشطاء الجالية يف حملة لدعوة أفرادها مقاطعة الشرّ طة وعدم التعاون معها يف
املستقبل .ونظّم أيضا أفراد الجالية اإلسالم ّية مظاهرات ض ّد إدارة الشرّ طة بنيويورك للتنديد بالعمل ّية .هذا وانتقد
بشدّة ممثّلون عن وكاالت أخرى للشرّ طة يف مختلف أنحاء الواليات املتّحدة بهذه العمل ّية التي أربكت سنوات عديدة
والسلطات مبا يف ذلك للوقاية من اإلرهاب.
من الجهود لبناء الثّقة وإرساء الشرّ اكات بني املسلمني ّ
واعرتف أمام املحكمة ضابط سام يف إدارة الشرّ طة بنيويورك ومسؤول عن الجهاز املكلّف بتنفيذ هذه العمليّة
االستخبارات ّية املثرية للجدل مفيدا بأ ّن العمل ّية حسب رأيه مل تؤ ّد إىل الكشف عن معلومات تتعلّق باإلرهاب .و يف
رضت كثريا بالتأكيد بالثّقة وبالشرّ اكات املحتملة
الوقت الذي مازالت فيه ّ
الصبغة القانون ّية للعمل ّية تثري الخالفات فإنها أ ّ
بني أجهزة الشرّ طة ورشائح اجتامع ّية .إضافة إىل أنّها كشفت ضعف املراقبة الفعل ّية للعمل ّيات االستخبارات ّية يف الحرص
عىل احرتام حقوق اإلنسان.
املصدر :تقارير صحف ّية متوفّرة لعموم ال ّناس
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يجب ضامن تبادل املعلومات والتنسيق الف ّعال بني الشرّ طة املجتمع ّية والعمل ّيات ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب مع الحرص
أن تبقى كلتاها مستقلّة يف خططها وأعاملها .وينبغي دعم هذا التميش بربوتوكوالت واضحة للح ّد من خطر إعاقة املسارين
لبعضهام البعض:
•يجب أن يتمكّن ضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة من تحديد املعلومات املناسبة ومتريرها إىل وحدات مكافحة اإلرهاب،
•ويتعينّ أيضا عىل ضبّاط وحدات مكافحة اإلرهاب تقديم املعلومات املالمئة يف اإلبّان لضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة يف
نطاق اجتامعات إعالم ّية مشرتكة .ومتى أمكن ذلك يجب إعالم أعوان الشرّ طة املجتمع ّية باألسباب الكامنة وراء
العمومي.،
عمل ّيات مكافحة اإلرهاب ليتمكّنوا من تقديم ضامنات لحسن تنفيذها واملحافظة عىل األمن
ّ
ولكن بالتوازي مع هذا يجب ضامن القدرة عىل تطبيق فلسفة الشرّ طة املجتمعيّة عىل عمليّات مكافحة اإلرهاب.101
فالواجب عىل سبيل املثال تشجيع الضبّاط املرشفني عىل مكافحة اإلرهاب للتواصل مع املواطنني متى أمكن ذلك من خالل
رسمي مكلّف مع الحرص عىل عدم تهديد قدراتهم العمليّة وذلك لتوفري معلومات حول:
ناطق
ّ
•دورهم واألهداف العمل ّية والقيم واملواصفات التنظيم ّية،
•كيف ّية التخطيط لعمل ّيات مكافحة اإلرهاب وتنفيذها عىل امليدان ،من ذلك توفري معلومات حول رضورة تدخّل
السلطات حتّى يف وجود معلومات متناقضة أو عدم اكتامل املعلومات االستخبارات ّية،
ّ
األسايس الذي ميكن أن يقوم به املواطنون يف تقديم
•أه ّمية املخابرات يف مكافحة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف والدور
ّ
املعلومات التي قد تساهم يف تطوير جودة املخابرات و مصداقيّتها،

“ 100تجربة آي يب يف العمليّات االستخباراتيّة إلدارة رشطة مدينة نيويورك» أسوشياتد براس مقاالت مختلفة
http://www.ap.org/Index/AP-In-The-News/NYPD

التجسس عىل املسلمني مل يؤ ّد إىل يشء ،حاالت رعب» أسوشياتد براس  21أوت /آب - 2012
 «إدارة الشرّ طةمبدينة نيويورك:ّ

http://www.ap.org/Content/AP-In-The-News/2012/NYPD-Muslim-spying-led-to-no-leads-terror-cases
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الشطة املجتمع ّية للوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف املؤدّيني إليه
 5تطبيق مقاربات رّ

الصادق بحامية حقوق اإلنسان وملكافحة التمييز ض ّد ال ّنساء وال ّرجال من األقليّات ومن مختلف الشرّ ائح
•التزامهم ّ
االجتامعيّة مع االعتامد عىل مراجع متينة ونظام مراقبة داخليّة وخارجيّة وعىل آليّات للمحاسبة.
ميكن أن تساعد هذه اإلجراءات عىل تبديد اإلشاعات الهدّامة املتعلّقة بجمع املعلومات االستخباراتية بإبراز دورها يف إطار
السياق ميكن أن يقع تعيني ض ّباط يف مكافحة اإلرهاب للتواصل
يحرتم حقوق اإلنسان و يُنظّم عمل ّيات الشرّ طة .يف هذا ّ
مع رشائح اجتامعيّة معيّنة والقيام بدور الوسطاء معها .يجب عليهم تقديم جميع التوضيحات بشأن أدوارهم ووظائفهم
والتأكيد عىل كونهم ال ميثّلون جهاز الشرّ طة املجتمعيّة.
الوطني
الوطني مع أفراد من املجتمع
دراسة حالة عدد  :8متارين محاكاة تدور عىل األمن
ّ
ّ
رشطة الخ ّيالة امللك ّية الكنديّة ،كندا
يرتكز عمل رشطة الخ ّيالة امللك ّية الكنديّة عىل فكرة أن نجاح أعامل الشرّ طة وتدخّالتها يستوجب تطوير العالقات
اإليجاب ّية بني الشرّ طة واملواطنني .وتحتاج املجتمعات املحل ّية إىل أن تكون لها الثّقة يف أجهزة الشرّ طة وإىل أنّه إذا ما
احتاجت إىل خدماتها فإنّه ميكنها أن تتلقّى ردّا مهنيّا ومناسبا وناجعا وقابال للمساءلة .ويتجلىّ هذا املوقف بالخصوص
يف التحقيقات اإلجراميّة املهدّدة لألمن
القومي .ويف الحقيقة ال يُدرك أغلب املواطنني تش ّعب األبحاث يف مجال اإلجرام
ّ
املهدّد لألمن
كل قواعد األبحاث
والسينام أمثلة ال تُحىص عن ض ّباط رشطة يخرقون ّ
الوطني بينام تقدّم شاشات التلفزيون ّ
ّ
عند مالحقتهم لإلرهاب ّيني.
ويف سبيل معالجة هذا ال ّنقص يف املعرفة صاغت رشطة الخيّالة امللكيّة الكنديّة ،من خالل جهودها يف التواصل مع
الوطني،متارين للعب أدوار توفّر فيها الفرصة للمواطنني ملحاكاة دور الشرّ طة يف مجال التحقيق
املجتمع لحامية األمن
ّ
يف قضايا اإلرهاب .وقبل التامرين يحرض املشاركون اجتامعات إعالميّة مع مختلف الوكاالت املساهمة يف أبحاث األمن
القومي .ترشح الوكاالت أدوارها ومتطلّبات العمل يف إطار دولة القانون وطرق املساءلة.و تنظّم االجتامعات كلّمن
ّ
مصلحة املخابرات األمن ّية الكنديّة والوكالة الكنديّة لخدمات الحدود ومكتب الوكيل العا ّم ورشطة الخ ّيالة امللك ّية
املستقل واملسؤول عن مراجعة الشكاوى املعروضة ض ّد رشطة الخيّالة
ّ
الكنديّة .باإلضافة إىل ذلك يتكفّل الجهاز املد ّين
امللكيّة (لجنة الشّ كاوى العا ّمة ض ّد رشطة الخيّالة امللكيّة) برشح كيفيّة محاسبة رشطة الخيّالة امللكيّة عن أعاملها
وتدخّالتها.
وبعد عقد هذه االجتامعات اإلعالم ّية يتوزّع املشاركون يف مجموعات صغرى ويرشعون يف القيام بالتحقيقات مبساعدة
كل مجموعة دفرت رشطة وتطالب بتسجيل مجموعات دقيقة من البيانات .ث ّم يقع م ّد املجموعات
مسيرّ ين .تتسلّم ّ
تحصلوا عليها يف مختلف
ببيانات وآراء ليك يتمكّن «املحقّقون» من أخذ قرارات باالعتامد عىل املعلومات التي ّ
االجتامعات .ويف كامل مراحل التحقيق يعمل املسيرّ ون عىل مساءلة املحقّقني عن أسباب أخذهم قرارات دون سواها و
والسياسات وتوقّعات املواطنني .وبعد مترين يستغرق ساعتني
عن احرتامهم يف إجراءاتهم وقراراتهم ملقتضيات القانون ّ
يتمكّن املحقّقون من إفشال مخطط إرها ّيب ولك ّن األه ّم من ذلك أنّهم يحصلون عىل فهم عميق ورؤية واضحة عن
حقيقة األبحاث والتحقيق يف مجال اإلرهاب .ومتكّن هذه التامرين املشاركني من كسب تجربة مبدئ ّية حول األمن
القومي تعتمد عىل الثّقة والتفاهم والشّ فافيّة ومبادئ دولة القانون.
ّ
املصدر :اعتامدا عن معلومات وفّرتها رشطة الخيّالة امللكيّة الكنديّة

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ
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إجراءات لضامن احرتام حقوق اإلنسان ومحاسبة عمليّات الشرّ طة ملكافحة اإلرهاب

يجب أن تحرتم مقارب ُة الشرّ طة املجتمع ّية ملكافحة اإلرهاب املعاي َري واملواصفات الدول ّية لحقوق اإلنسان ،وينبغي فضال عن
هذا أن تضاعف من إمكان ّية محاسبة الشرّ طة عىل عمل ّياتها ال ّرامية إىل مكافحة اإلرهاب .وميكن لهذا أن يتحقّق من خالل
اإلجراءات التالية:
السياسات والقدرة عىل تطويرها وتقييمها :ميكن تعزيز فهم املواطنني وثقتهم بعمليّات الشرّ طة يف مكافحة
دعم شفاف ّية ّ
السياسات وتقييمها تكون شفّافة ومنفتحة عىل عموم ال ّناس .وتشمل هذه اآلليات:
اإلرهاب من خالل آليات لتطوير ّ
السياسات املثرية للقلق
للسياسة العا ّمة :ميكن للشرّ طة أن تصوغ وثائق ترشح فيها مقاربتها يف بعض ّ
•صياغة وثائق ّ
الخاصة أو اإليقافات املرتبطة مبقاومة اإلرهاب أو
واملواقع
البيوت
تفتيش
أو
والتفتيش
اإليقاف
ات
عىل غرار عمل ّي
ّ
السياسات يف شكل بيانات عا ّمة حول نوايا الشرّ طة وأهدافها
عمليّات اإلنذار باإلرهاب .وميكن التعبري عن هذه ّ
لتعكس التزامها بالشّ فافيّة .ويف العادة ال يقع نرش إجراءات التشغيل القياسيّة ( )SOPsاملنظّمة لعمليّات الشطة
خاصة تلك التي تشمل معلومات دقيقة حول الخطط االسرتاتيجيّة ومخططات انتشار
أو عرضها لتحليل املواطنني ّ
رسية التكتيكات وطرق
عىل
الحفاظ
مع
املعطيات
بعض
لنرش
واضحة
ة
ي
الن
تكون
أن
الوحدات.لك ّن مع ذلك يجب
ّ
ّ
العمل،
الصياغة والتقييم :يتعينّ عىل الشرّ طة أن تستشري املواطنني بقدر اإلمكان عند صياغة
•استشارات عموم ّية أثناء ّ
السياسات وإجراءات التشغيل القياسيّة وكذلك عند تقييم طريقة تنفيذها .و مل ّا كان دليل إجراءات التشغيل القياسيّة
ّ
حساسة ودقيقة ال ميكن نرشها للعموم فإنّه يتعينّ أن تطّلع عليه مجموعة محدودة من
محتويا عىل معطيات ّ
وتحصلوا عىل ترخيص أمني لإلطالع عىل وثائق
املواطنني واملواطنات وبالخصوص إذا كان هؤالء قد م ّروا مبسار تزكية
ّ
خاصا لإلطالع عىل وثائق
امتيازا
األشخاص
من
عدد
حساسة .ويجب التأكيد عىل أ ّن هذا الترشيك ال يهدف إىل منح
ّ
ّ
رسيّة تابعة للشرّ طة .وباإلضافة إىل ذلك يتحتّم القيام بتقييم دقيق حول املخاطر الشّ خص ّية التي ميكن أن يتع ّرض لها
األفراد املعنيّون بسبب تعاونهم هذا مع أجهزة الشرّ طة.
الشطة ضدّ اإلرهاب املسائل التالية:
يشمل إدماج معايري حقوق اإلنسان ومواصفاتها يف عمل ّيات رّ
االجتامعي :يجب أن يشارك جميع ض ّباط الشرّ طة وأعوانها يف برامج تدريب ّية
•تدريب حول حقوق اإلنسان وال ّنوع
ّ
الوطني املنظّم لها..ويتعينّ كذلك
والقانون
ة
ي
الدول
واملواصفات
واملعايري
الجنسني
حول حقوق اإلنسان والعدالة بني
ّ
ّ
102
الخاص باملوظّفني املعنيني بتنفيذ القانون .
االجتامعي يف مختلف أشكال التدريب
إدماج حقوق اإلنسان وال ّنوع
ّ
ّ
خصويص لضبّاط الشرّ طة املكلّفني مبقاومة اإلرهاب يف مجال حقوق اإلنسان املرتبطة
ويتعينّ أيضا توفري تدريب
ّ
ظري
مبسؤولياتهم العمليّة 103.ويتعينّ الحرص عىل أن يكون هذا التدريب عمليّا بقدر اإلمكان .فاملحتوى ال ّن ّ
واألكادميي للجلسات التدريب ّية قد يجعل ض ّباط الشرّ طة ينفرون من التدريب ومن املواضيع املطروحة فيه .لذلك
ّ
يجب أن يؤكّد التدريب عىل أنّه إذا ما احرتمت عمل ّيات الشرّ طة مبادئ حقوق اإلنسان فإنّها ستكون عمل ّيا أكرث نجاعة
منطقي ومتناسق .هذا ويجب أن يشمل
وفعاليّة وستمكّن ضبّاط الشرّ طة من تربير عمليّاتهم وتدخّالتهم يف سياق
ّ
التدريب آليات للتقييم الذايتّ وأن يقيّمه دوريّا مراقبون خارجيّون ومستقلّون يستعينون بعدد من املتدخّلني عىل غرار

املؤسسات الدّميقراط ّية وحقوق اإلنسان
الساهرين عىل تطبيق القانون (فرسوبيا :مكتب ّ
 102راجع توجيهات الرتبية عن حقوق اإلنسان لألعوان ّ
مبنظّمة األمن والتعاون بأوروبا – )2012 ،
http://www.osce.org/odihr/93968

وراجع أيضا وثائق التدريب
السامي لحقوق اإلنسان
الساهرين عىل تطبيق القانون الصادرة عن مكتب األمم املتّحدة للمندوب ّ
املهني لألعوان ّ
ّ
املوجودة بال ّرابط التّايل:

http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducationthree.aspx

103

املؤسسات الدّميقراط ّية وحقوق اإلنسان مبنظّمة األمن والتعاون بأوروبا :مكافحة اإلرهاب –م مرجع ذكور أعاله مذكّرةعدد7
مكتب ّ
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ممثّلني عن املجتمع املد ّين .وعالوة عىل هذا ينبغي أن يبحث تقيي ُم نتائج الدورات التدريبيّة يف االستمراريّة والتأثريات
البعيدة املدى يف احرتام ضبّاط الشرّ طة ملعايري حقوق اإلنسان يف عمليّاتهم وسلوكهم وبصفة عا ّمة يف عالقتهم بحقوق
104
اإلنسان.
السياسات وإجراءات التشغيل القياس ّية التّي تعتمدها
كل
ّ
يف
التدقيق
يجب
اإلنسان:
حقوق
مع
التطابق
•اختبار
ّ
االجتامعي وتوافقها مع الترشيعات الوطن ّية
وع
ن
وال
اإلنسان
لحقوق
ة
ي
الدول
املعايري
مع
تطابقها
من
ّد
ك
للتأ
طة
الشرّ
ّ
ّ
ّ
فتكون تبعا لهذا م ّربرة ورضوريّة ومناسبة وغري متييزيّة .105و لن يع ّزز هذا من نجاعتها فحسب بل سيح ّد كذلك من
إمكانيّة التتبّعات القضائيّة.
مختص (ون) يف حقوق اإلنسان :يف الوقت الذي يتعينّ فيه أن يكون جميع ض ّباط الشرّ طة عىل اطّالع
•مستشار (ون)
ّ
االجتامعي
وع
ن
وال
اإلنسان
حقوق
يف
مختص
ين
قانو
خبري
توفري
ميكن
ّه
ن
فإ
ومواصفاتها
اإلنسان
حقوق
عىل معايري
ّ
ّ
ّ
ّ
السياسات واإلجراءات
يف
ت
ب
للتث
وأيضا
املستويات
جميع
وعىل
اط
ب
الض
ملختلف
واملناسبة
ة
ي
القانون
االستشارة
لتقديم
ّ
ّ
ّ
ّ
للتأكّد من تطابقها مع جميع املعايري الوطنيّة والدوليّة لحقوق اإلنسان فضال عن تقدميه االستشارة وال ّنصح يف إطار
خاصة.
عمليّات ّ
السياسات وإجراءات التشغيل القياسيّة واملامرسات التي تعتمدها
•التقييم :يجب التقييم
ّ
الدوري ملا يرتت ّب عن ّ
يل واملستوى
الشرّ طة من آثار عىل حقوق اإلنسان واملسائل املرتبطة بال ّنوع
االجتامعي وذلك عىل املستوى الداخ ّ
ّ
باختبار
املعايري
مع
التوافق
مسار
دعم
إىل
الخارجي،ويقوم بهذا مق ّيمون مستقلّون .ويهدف هذا التقييم
السياسات
ّ
ّ
كل املسائل التي ميكن أن تنتُج عن تطبيق بعض اإلجراءات يف مجال حقوق
وإجراءات التشغيل القياسيّة وتقييم ّ
اإلنسان وال ّنوع
االجتامعي .وميكن نرش نتائج التقييم للعموم مع التذكري باملراجعة الدوريّة لسياسات التشغيل
ّ
وإجراءاته التي تعتمدها الشرّ طة وكذلك تحديد احتياجات التدريب يف مجا ْيل حقوق اإلنسان وال ّنوع
االجتامعي.
ّ
الشطة يف مجال مكافحة اإلرهاب ويشمل هذا:
تعزيز مساءلة املواطنني لعمل ّيات رّ
وكل اإلجراءات األخرى التي تتّبعها
•تقييم تأثريها يف املجتمع:
السياسات وإجراءات التشغيل القياس ّية ّ
تقييم
يجب
ّ
خاصة.و سيمكّن هذا التقييم
الشرّ طة ملقاومة اإلرهاب مع املواطنني بصفة عا ّمة و مع بعض الشرّ ائح االجتامعيّة بصفة ّ
أجهزة الشرّ طة من التعريف ببعض اإلشكاالت وات ّخاذ اإلجراءات املناسبة ملعالجتها .ويتعينّ عىل الشرّ طة أن تعتمد
املقاربة التشارك ّية وأن تكون شاملة بقدر اإلمكان يف تقييمها ألثر أعاملها ووقعه عىل املجتمع وذلك من أجل االنتفاع
مبختلف اآلراء واالستامع إىل وجهات النظر التي متثّل املواطنني جميعهم ومنهم عىل وجه الخصوص ال ّنساء اللّوايت
يبدو أنّه ّن تتأث ّرن بإجراءات الشرّ طة املعتمدة يف مجال مكافحة اإلرهاب بصفة غري متناسبة.و يجب عىل الشرّ طة أن
تتوخّى الشفافيّة يف الكشف عن نتائج تقييمها ألثر عمليّاتها عىل املجتمع ويف اتّخاذ اإلجراءات التعديليّة املناسبة.106
تلح عىل الخزن الدقيق للبيانات :ميكن بل يف بعض األحيان يجب عىل
•يجب عىل إجراءات التشغيل القياس ّية أن ّ
أجهزة ال ّرقابة بالشرّ طة ووكيل الدّولة أو املدّعي العام واملحاكم أن يتمكّنوا من مراقبة بعض املسائل التي ال يتس ّنى
نرشها للعموم نظرا لحساس ّيتها أو لكونها ال تزال يف طور التحقيق القضا ّيئ.و يجب أن متكّن الترشيعات الوطن ّية هذه
األجهزة من إمكان ّية االطّالع دون قيد أو رشط عىل وثائق الشرّ طة .إ ّن التسجيل الدّقيق للمعطيات يوفّر مق ّومات
ال ّنزاهة والتامسك لألبحاث ولجمع البيانات االستخباراتيّة و يوفّر قاعدة صلبة ملراقبة تط ّور األحداث املؤدّية إىل
العمليّات والقرارات املتّخذة يف إطار األبحاث والتحقيقات فضال عن مراجعتها،

الساهرين عىل
املؤسسات الدّميقراطيّة وحقوق اإلنسان مبنظّمة األمن والتعاون بأوروبا ،توجيهات الرتبية عن حقوق اإلنسان لألعوان ّ
 104مكتب ّ
تطبيق القانون مذكور أعاله مذكّرةعدد13
املؤسسات الدّميقراطيّة وحقوق اإلنسان مبنظّمة األمن والتعاون بأوروبا ،حقوق اإلنسان يف تحقيقات مكافحة اإلرهاب ،مرجع مذكور
 105مكتب ّ
أعاله مذكّرة عدد 40
 106راجع كذلك الفقرة  5.7من هذا الدّليل.
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والخارجي من أجل إعالم املجتمع وضبّاط وأعوان
يل
•وضع آليات متينة لل ّرقابة واملساءلة :عىل املستويني الدّاخ ّ
ّ
الشرّ طة بالقواعد واملواصفات التي يتعينّ عىل أجهزة الشرّ طة التقيّد بها 107.ستتع ّزز ثقة املواطنني يف أجهزة الشطة
إذا ما علم املواطنون أ ّن الض ّباط واألعوان الذين يُخالفون القواعد سيواجهون إجراءات تأديب ّية صارمة.و يتعينّ أيضا
إعالم املواطنني بنتائج التحقيقات املتعلّقة بانحراف سلوك أعوان الشرّ طة وض ّباطها.
ملخّص لل ّنقاط األساس ّية –الفقرة الفرع ّية 5.1
•ميكن للشرّ طة املجتمع ّية أن تدعم جهود الوقاية من اإلرهاب بدعم متاسك املجتمع وقدرته عىل التصدّي وأيضا
بتعزيز عالقات التفاعل مع املواطنني وثقتهم يف أجهزة الشرّ طة.لك ّن ال يجب تكليف ضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة
مبهام خصوصيّة ملقاومة اإلرهاب،
مختصة يف مكافحة
الخاصة مبقاومة اإلرهاب إىل ضبّاط ووكاالت
•يتعينّ إيكال مهام تنفيذ اإلجراءات والعمليّات
ّ
ّ
اإلرهاب ويف العمل املخابرايتّ و يجب أالّ يعمل هؤالء تحت ستار ض ّباط الشرّ طة املجتمع ّية،
•يجب ضامن تبادل املعلومات املناسبة والتنسيق الوثيق بني عمل ّيات الشرّ طة املجتمع ّية وجهود مكافحة اإلرهاب
كل واحدة منهام بوظيفتها بصفة منفصلة،
ليك ال تتداخل مها ّمهام وتقوم ّ
•ميكن تطبيق مقاربة الشرّ طة املجتمعيّة باعتبارها فلسفة عىل عمليّات مكافحة اإلرهاب من خالل حمالت تواصل
خصوصيّة لرشح جهود مكافحة اإلرهاب للمواطنني ولتعزيز اإلجراءات الوقائية والتزام أجهزة الشرّ طة لحامية
السياسات واإلجراءات وتقييمها وبذلك تت ّم تفعيل
حقوق اإلنسان ولترشيك أفراد املجتمع جميعهم يف صياغة ّ
املحاسبة واملساءلة.

5.2

الشطة املجتمع ّية وتدريبهم
تكليف ض ّباط رّ

تركّز هذه الفقرة الفرع ّية عىل ال ّنقاط التالية:
•ما هي مظاهر التكليف واإلجراءات التي يجب توضيحها إلعداد إطار ميكّن ضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة وأعوانها من
املساهمة يف الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه؟
•ما هي املعارف واملهارات التي يجب أن يكتسبها ض ّباط الشرّ طة املجتمع ّية وأعوانها وكذا الشأن بال ّنسبة إىل فرق
الشرّ طة املجتمع ّية ووحداتها للمساه ّمة الفعل ّية يف الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف
املؤدّيني إليه؟
5 . 2 .1

السياسات وإجراءات التشغيل القياسيّة
ّ

للسياسات وإجراءات التشغيل القياس ّية تحرتم حقوق
يتعينّ أن يكون لض ّباط الشرّ طة املجتمع ّية إطار
توجيهي واضح ّ
ّ
اإلنسان ومسألة ال ّنوع
االجتامعي .ويتعينّ عىل إجراءات التشغيل القياس ّية بالخصوص أن ت ُحدّد وتضبط نظاما مناسبا
ّ

 107ملحق لتقرير املق ّرر
واملترسعة واملتج ّردة لفيليب ألستون «دراسة آليات
الخاص لألمم املتّحدة حول عمليّات التنفيذ الخارجة عن القانون
ّ
ّ
ال ّرقابة عىل الشرّ طة» ،الدورة الرابعة عرشة ملجلس حقوق اإلنسان ،الوثيقة عدد A/HRC/14/24/Add.8 28ماي/أيار - 2010
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add8.pdf
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والسلطات العموميّة .و يجب أيضا أن يُحدّد
للتبادل املنتظم للمعلومات بني الشرّ طة املجتمعيّة وبقية أجهزة الشرّ طة ّ
السابقة والالّحقة .وينبغي
هذا ال ّنظام قنوات االت ّصال وبروتوكوالت التسجيل والتقارير وإجراءات االجتامعات اإلعالميّة ّ
ُ
سمي للمعلومات
بذل ّ
كل الجهود لتأمني تبادل املعلومات بصفة دامئة ومستم ّرة .وميكن أن يكون التواصل عرب التبادل ال ّر ّ
واالجتامعات مع أنّه ميكن اللّجوء إىل وسائل غري رسم ّية لتبادل املعلومات والتجارب.
يجب أن يعرف ضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة وأعوانها عىل غرار بقيّة ضبّاط الشرّ طة املسائل التالية:
•ماهيّة األمور التي يتعينّ عليهم االنتباه إليها أثناء تأديتهم لعملهم و من ذلك الوقع املحتمل ألعاملهم عىل حقوق
اإلنسان سواء أكانوا رجاال أم نساء  ،ومن ذلك أيضا طرق التعامل مع الشهود واالحتياجات املستعجلة للضحايا مع
الحرص عىل تأمني سالمتهم وحامية حياتهم وخصوص ّياتهم الشّ خص ّية،
•كيف ّية تسجيل املعلومات املناسبة واملشاغل ثم اإلبالغ عنها،
رصف يف مثل هذه الحاالت،
•ما هي الحاالت التي تستوجب منهم التدخّل العاجل وكيف ميكنهم الت ّ
•ما إذا كان بإمكانهم التواصل مع املواطنني وترشيكهم يف الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف
108
املؤدّيني إليه وكيف يتس ّنى لهم القيام بذلك.
القيادي لض ّباط الشرّ طة املجتمع ّية عىل غاية من الوضوح ويحدّد:
والواجب أن يكون التسلسل
ّ
القيادي املبارش بحسب طبيعة املشاغل واملعلومات املتوفّرة ودرجة استعجالها
•من املسؤول عن اإلبالغ خارج التسلسل
ّ
السلطات وما هي
•ما هي املشاغل واملعلومات التي يجب اإلبالغ عنها ملصالح وأجهزة أخرى من الشرّ طة ولبقية ّ
قنوات وبروتوكوالت االتّصال التي يتعينّ التقيد بها
•ما هي املسؤوليات التي يستوجب عىل الض ّباط واألعوان احرتامها لتوثيق معلومات دقيقة وتسجيلها حول أنشطة
الشرّ طة املجتمع ّية املتعلّقة بالوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه من أجل ضامن
املراقبة الفعل ّية وتأمني املحاسبة واملساءلة يف أنشطتهم.
5 .2.2

تعليم فرق الشرّ طة املجتمع ّية وتطويرها

رصف يف املوارد البرشيّة تضمن االنتداب العادل بني الجنسني
يتعينّ إثراء إطار ّ
السياسات واإلجراءات بسياسة ناجعة يف الت ّ
والتدريب والتد ّرج
املهني لضامن اكتساب ال ّرجال وال ّنساء العاملني صلب الشرّ طة املجتمعيّة للمعارف واملهارات الرضوريّة
ّ
التي متكّنهم من القيام مبهامهم عىل ال ّنحو املطلوب.
للشطة املجتمع ّية وتطويرها كثريا من الوقت وتخطيطا دقيقا .109قد يشمل هذا:
يتطلّب بعث وحدة ف ّعالة وناجحة رّ
•تكوين مختلف الوحدات األمن ّية لتعكس الرتكيبة الدميوغراف ّية للمجتمعات التي تعمل فيها باالعتامد عىل تجاربها
يل عىل ما
املناسبة والتوازن املالئم بني الجنسني .و يجب أالّ يعتمد البتّة تكليف ضابط رشطة للعمل يف مجتمع مح ّ
يتوفّر يف الضّ ابط من خصائص عرقيّة أو دينيّة أو نوعيّة فقط .وينبغي أن يأخذ هذا التكليف بالخصوص بعني االعتبار
والصدقيّة الرضوريّة إلرساء عالقات إيجابيّة مع املواطنني،
املهارات واملعارف ّ
•تشجيع الض ّباط واألعوان من خالل تزويدهم مبعارف وتجارب تطبيق ّية لتعتمدها وحدات الشرّ طة املجتمع ّية.و ميكن
أن تشمل املهارات اإلضاف ّية تعلّم لغة ثانية أو ثالثة أو اكتساب معارف بشأن دين أو أقل ّية عرق ّية مع ّينة،
 108راجع الفقرتني  5.3و  5.4.1من هذا الدّليل.
السامي لألقليّات الوطنيّة- )2006 ،
 109راجع توصيات لعمليّات الشرّ طةيف مجتمعات متعدّدة األجناس (الهاي:منظّمة األمن والتعاون بأوروبا  /املندوب ّ
http://www.osce.org/hcnm/32227

 -ومنظّمة األمن والتعاون بأوروبا :مامرسات ج ّيدة إلرساء رشاكات بني الشرّ طةواملواطنني ،مرجع مذكورأعاله مذكّرةعدد 6

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ

80

وفض النزاعات وإدارة أو تنشيط اجتامعات املواطنني ومجموعة من مهارات
•تطوير مهارات األعوان يف الوساطة ّ
االتّصال عىل غرار تقنيات تقديم العروض ومهارات االستامع،
االجتامعي و التن ّوع وحقوق اإلنسان،
•تطوير املعارف املتعلّقة بال ّنوع
ّ
الخاصة بالتفكري يف طرق أدائهم وتقييم املؤشرّ ات.
مهاراتهم
تطوير
عىل
يل
املح
املجتمع
•تشجيع الض ّباط العاملني يف
ّ
ّ
ويف حني يتح ّمل الض ّباط املرشفون وقادة الوحدات املسؤول ّية الجسيمة يف تطوير معارف أعوانهم ومهاراتهم فإنّه
املهني،
يجب عىل األعوان أنفسهم أن يحرصوا عىل تطوير مسارهم
ّ
محل عناية وت ُعتمد
•وضع حوافز ومؤشرّ ات مرافقة للتأكّد من كون مهارات الشرّ طة املجتمعيّة ومعارفها وأنشطتها ّ
عند االنتداب أو الرتقية،
يل لدعم نجاعة الدورات التدريب ّية لض ّباط الشرّ طة وأعوانها فضال
املح
املجتمع
يف
ّرة
ف
املتو
واملهارات
•جرد املعارف
ّ
عن دعم فعاليتها .وبفضل ترشيك أفراد املجتمع يف صياغة املواد التدريب ّية للشرّ طة املجتمع ّية و تنفيذها يتمكّن قادة
الشرّ طةمن إرساء عمل مشرتك بني املواطنني والشرّ طة و يتمكّنون أيضا من إضفاء مزيد من االنفتاح واملساءلة عن
السياسات املعتمدة .وعندما يجتمع فرد من املجتمع وعون رشطة يف جلسة تدريبيّة مو ّجهة ميكن لكليهام االطّالع
ّ
يل ونساؤه ميثّلون أه ّم مرجع يف
عىل املشاكل واملشاغل والتحدّيات املحليّة كلّمن منظوره .فرجال املجتمع املح ّ
تدريب أعوان الشرّ طة املجتمع ّية حول تن ّوع املواطنني ويتمتّعون أيضا بالقدرة أكرث من غريهم عىل الكشف عن
املسائل الطارئة ومواقع التوتّر واملشاغل العالقة .ويتعينّ أيضا عىل الشرّ طة أن تُضفي مزيدا من الشفاف ّية عىل الربامج
التدريبيّة املو ّجهة إىل ضبّاط الشرّ طة لدعم مصدقتيها لدى املواطنني وثقتهم فيها .وعىل وجه الخصوص ميكن للشطة
أن تقدّم معلومات عن املسيرّ ين الخارجيّني الذين ت ّم االعتامد عليهم ونرش الوثائق املستعملة لدعم وعي األعوان
بالثقافات األخرى.
ليك تنجح يف املساعدة عىل الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف املؤدّيني إليه تحتاج وحدات الشطة
املجتمع ّية إىل مهارات ومعارف إضافية تشمل:
والسياسات املتوفّرة يف مجال الوقاية من اإلرهاب،
•معرفة بالترشيع
الوطني ّ
ّ
•إدراك ظاهرة اإلرهاب والتط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة اإلرهابيّة وتشمل كذلك الظروف املؤدّية إىل اإلرهاب والعوامل
الجاذبة والدّافعة التي ميكن أن تجعل األشخاص عرضة لل ّراديكال ّية والتط ّرف املؤدّيني إىل اإلرهاب،
مختص يف حقوق اإلنسان ومقاومة اإلرهاب،
•تدريب
ّ
السلوك املثري للشكوك والوضع ّيات املريبة وتقدير خيارات التدخّل دون اللّجوء إىل املامرسات
مظاهر
عن
الكشف
•
ّ
التمييزيّة يف تحديد املالمح واعتبار أ ّن اآلراء واملواقف ال ّراديكاليّة واملتط ّرفة ال متثّل جرما إن مل ترافقها أساليب عنف
أو أعامل أخرى غري قانونيّة بحسب القوانني الدوليّة لحقوق اإلنسان،
•فهم األساليب التي يعتمدها اإلرهابيّون ملحاولة كسب دعم املواطنني من أجل مساعدتهم وإخفائهم وتهريبهم وجمع
األموال لفائدتهم واقتناء أسلحة و/أو متف ّجرات لهم،
يل،
املح
•الوعي بأهداف محتملة ألعامل إرهاب ّية مبجتمعهم
ّ
•الوعي بالحساسيّات واملخاطر التي تحوم حول أفراد من املجتمع يف جهودهم من أجل الوقاية من اإلرهاب ومقاومة
ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه،
والصحافة املحليّة املتعلّقة باإلرهاب،
•معالجة تساؤالت املواطنني ّ
يوجد يف ملحق هذا الدّليل أمنوذج لدرس يستغرق يوما واحدا لتنمية وعي ض ّباط الشرّ طة املجتمع ّية للوقاية من اإلرهاب
ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف املؤدّيني إليه .وقد وقع التأكيد عىل املواضيع التي يتعينّ طرحها ،لك ّنه يجب صياغة املحتوى
الخاصة باألوضاع الوطنيّة و مع األخذ قدر اإلمكان بعني االعتبار سياق وظروف
السياق واملعلومات
ّ
وتبليغه باعتامد ّ
يل الذي يعمل به ضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة الذين يتلقّون التدريب .ويجب أن يتض ّمن الدرس مسألة حامية
املجتمع املح ّ
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حقوق اإلنسان وأن يقدّم عديد األمثلة ليك يربز أنه يجب أالّ يت ّم ربط اإلرهاب والتط ّرف العنيف مبجموعة أو طائفة دون
غريها 110.وميكن ترشيك أفراد املجتمع يف الدّرس من أجل تيسري التواصل والحوار.111.
الشطة املجتمع ّية والوقاية من ال ّراديكال ّية (كوبرا) –االتّحاد األورو ّيب– بلجيكا
دراسة حالة عدد  :9مرشوع رّ
الصفوف األوىل
تلقى مرشوع كوبرا الدعم من االت ّحاد األورو ّيب وهو يهدف إىل تعزيز دور ض ّباط األمن وأعوانه يف ّ
للكشف املبكّر عن ال ّراديكال ّية العنيفة .وتم ّبعث املرشوع ببلجيكا سنة  2010وشمل حتّى اليوم  15دولة أخرى
111
من أعضاء االتّحاد األورو ّيب.
الصفوف األوىل يحتوي
يل لضبّاط الشرّ طة العاملني يف ّ
و خالل الفرتة األوىل من املرشوع وقعت صياغة دليل جيب عم ّ
مبسطة حول املجموعات العنيفة وعالماتها املم ّيزة واملؤشرّ ات
يل ومعلومات ّ
عىل توجيهات حول ترشيك املجتمع املح ّ
السياقات الخصوص ّية وربطها بعوامل أخرى لتحديد ما إذا كان الوضع ينبئ
املحتملة التي يجب االنتباه إليها يف بعض ّ
بخطر .وباإلضافة إىل ذلك أصدر املرشوع كذلك كتابا حول الطريقة املثىل الستعامل الدّليل .واحتوى الكتاب عىل تفسري
للمصطلحات واملسار املؤدّي إىل ال ّراديكاليّة ودراسات حاالت وكيفيّة بناء عالقات مع املجتمع واألطر القانونيّة ذات
الصلة ومالمح عدد من املجموعات والحركات العنيفة ال ّناشطة يف مواقع مختلفة من أوروبا وخصائصها.
ّ
تدريبي
أما الفرتة الثانية من املرشوع فقد متّت فيها مراجعة الكتاب والدّليل مع إضافة برامج لتدريب املد ّربني ودرس
ّ
عىل االنرتنيت يعتمد عىل مختلف وثائق مرشوع كوبرا ومراجعه.
املصدر :بطاقة إرشادات عن مرشوع كوبرا قدّمتها الشرّ طة الفيدراليّة البلجيكيّة.
5 .2.3

أمنوذج من خمسة عنارص لتدخّالت الشرّ طة املجتمع ّية

فض املشاكل املجتمع ّية.لك ّن الرشط األ ّول
ميكن لض ّباط الشرّ طة املجتمع ّية االعتامد عىل عدد متن ّوع من التدخّالت ملحاولة ّ
واألسايس يبقى طبعا الفهم الدقيق لطبيعة املشكلة وحجمها .وميكن أن يحصل هذا من خالل مسار التواصل واملشاركة يف
ّ
االجتامعات والحوارات واللّقاءات األخرى بني الشرّ طة واملواطنني .و ميكن أيضا الحصول عىل معلومات إضافيّة عرب وحدات
الصحافة املحليّة ووسائل إعالميّة أخرى إلخ....
رشطة املخابرات أو وكاالت عموميّة للخدمات أو من خالل فحص ّ
و يجب أن تكون ألعوان الشرّ طة املجتمع ّية خطّة أو اسرتاتيج ّية ملعالجة املشاكل املجتمع ّية و فضّ ها وبالخصوص تلك
تتأت املشاكل من توت ّرات تتفاقم بني الفئات
املرتبطة بال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب.و ميكن أن ىّ
االجتامعيّة نتيجة ملصاعب داخليّة أو خارجيّة .وقد تنج ّر التوت ّرات أيضا عن مشكل أو حادثة قريبة أو عن مشاكل أو
مشاغل مختلفة وقد ال ترتبط بذلك.

 110تدريب حول مقاومة التطرف العنيف :توجيعات وأفضل املامرسات ،الواليات املتحدة األمريكية ،وزارة األمن الداخيل ،مكتب الحقوق
املدنية والحريات املدنية – - 2011
http://training.fema.gov/EMIWeb/docs/shared/CVE%20Training%20Guidance.pdf
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التمكني :ميكن للخطوات التي يت ّم اتّخاذها لتمكني املواطنني وتشجيعهم عىل املشاركة يف معالجة القضايا املتعلّقة بالوقاية
من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه أن ت ُحدث تغيريات إيجابيّة عىل املدى البعيد فيتمكّن
هؤالء املواطنون من بناء قدراتهم عىل التصدّي وعندئذ التقليص من الحاجة إىل تدخل الشرّ طة .وميكن لض ّباط الشطة
يل وتطويرها .وميكن لض ّباط
املجتمع ّية من التشجيع عىل تعبئة أفراد املجتمع ودعم املبادرات النابعة من املجتمع املح ّ
الشرّ طة أيضا استعامل معارفهم وتجاربهم لتطوير مهارات أفراد املجتمع املعنيني .وقد يشمل هذا تقديم معلومات و/أو
تدريب عن املسائل التالية:
•كيفيّة تحديد مكان املعلومات املتوفّرة لعموم ال ّناس ومصادر أخرى وقع الوصول إليها ،
يل،
•كيف ّية تعبئة دعم املجتمع املح ّ
•كيف ّية التواصل واملشاركة يف استشارات عا ّمة،
السياسات العا ّمة،
•كيف ّية الدفاع واملنارصة من أجل تغيري ّ
الصحافة واإلعالم و إثارتهام،
•كيفيّة جلب اهتامم ّ
السياسة،
•كيفيّة إعداد م ّربرات وحجج معاكسة وصياغتها بغية التمكّن من التأثري يف ّ
•كيفيّة تقديم سياسات توافقيّة ومقبولة أو خيارات بديلة،
السلطات العموم ّية للدّعم امل ّادي واملساعدة.،
•وكيف ّية طلب ّ
التعليم :يتس ّنى يف بعض األحيان معالجة املشاكل والتقليص منها من خالل آليّة التعليم حيث ميكن ألجهزة الشطة
التشجيع عليه واملساهمة فيه.و ميكن أن يتّخذ هذا شكل حمالت إعالميّة يف املدارس ونوادي الشّ باب واألماكن العا ّمة يف
السلوك املنحرف وتنمية وعي املواطنني بالقانون وبالعواقب الوخيمة لإلجرام عىل الضحايا والجانحني وعىل
محاولة ملجابهة ّ
املجتمع بصفة عا ّمة.
وخاصة منها الجرائم املحل ّية والتي تحمل بوادر
تنفيذ القانون :يمُ كن تطويق بعض الجرائم برسعة مبارشة بعد حدوثها
ّ
يل للقانون.
ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب من خالل التنفيذ الفع ّ
يل من خالل تغيريات عىل
تطوير البنية التحت ّية :ميكن أيضا ّ
فض بعض النزاعات واملشاغل والتوتّرات املتعلّقة باملجتمع املح ّ
مستوى البنية التحت ّية .وعىل الرغم من أ ّن الشرّ طةغري قادرة عىل القيام بذلك مبفردها فإنّه ميكنها التعاون مع أطراف
معي
أخرى للمطالبة بالتغيريات أو لتيسريها أو لتفعيل التعاون بني الوكاالت .وقد يكون ذلك بفضل تحديد محيط مكان نّ
يل.
أو من خالل نزع ال ّرسوم املسيئة من الجدران أو إقامة مركز للشّ باب وللمجتمع املح ّ
خاصة أو وضع سياسات للتغيري أو بعث مبادرات و مخططات عمل بني الوكاالت وجب
التقييم :أينام وقع تنفيذ أنشطة ّ
تقييم درجة ال ّنجاح واستمراريّة اإلجراءات الخصوص ّية وتقديرها عىل املدى البعيد الستخالص العرب والتجارب منها.
وينبغي أيضا نرش نتائج التقييم لعموم ال ّناس.
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األمني املندمج ،شامل هولندا ،هولندا
رصف
دراسة الحالة عدد  :10جدول الت ّ
ّ
يشكل جدول الترصف
السلطات
ّ
األمني املندمج ( )Matrix Integrale Veiligheidszorgوسيلة تستعملها ّ
ّ
البلديّة وأعوان الشرّ طة املجتمع ّية يف مقاطعة شامل هولندا لتحديد املسائل األمن ّية وترتيبها حسب األولويّة ومعالجتها
باالشرتاك مع األطراف الفاعلة يف املجتمع.
السلطاتا ملحليّة يشارك فيه ممثّلون عن املجتمع لتحديد
ينظّم ضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة وأعوانها اجتامعا بالتعاون مع ّ
أه ّم املسائل املتعلّقة بأمن الدائرة البلديّة املعن ّية أو منطقة حرضيّة بعينها وسالمتها .ويساهم ض ّباط الشرّ طة املجتمع ّية
يل والبيانات
يف ال ّنقاشات بتقديم تحاليل للوضع يقع إعدادها مس ّبقا باالعتامد عىل معرفتهم الشّ خص ّية باملجتمع املح ّ
السكّان والظروف االجتامع ّية واالقتصاديّة عالوة عىل معلومات مستقاة من سجالّت الشرّ طة من قبيل
املتوفّرة حول ّ
إحصائيّات الجرائم والجنح .ويهدف هذا االجتامع إىل متكني الشرّ كاء من ضبط عدد من األولويّات للتعاون عىل معالجتها
زمني محدّد.
يف ظرف ّ
ويتباحث املشاركون يف مختلف األولويّات لالتّفاق عىل وصف مشرتك للمسألة واألهداف املأمولة ومسؤول ّيات مختلف
الشرّ كاء واألطراف الفاعلة التي سيقع ترشيكها فعل ّيا يف معالجة القضية املطروحة .ث ّم يقع تلخيص املقاربة املتّفق عليها
رصف
األمني املشرتك 113.ويوفّر الجدول خارطة برصيّة واضحة ملساهمة مختلف
ّ
لفض املشكل يف شكل جدول للت ّ
ّ
حل مندمج .ويتلو هذا االجتامع َالعام
التوصل إىل ّ
الشرّ كاء (من؟– ماذا ؟– أين ؟ -متى؟ – كيف؟) من أجل
ّ
اجتامعان للمتابعة يقع تنظيمهام خالل الفرتة املتّفق عليها من أجل االطّالع عىل الجهود املبذولة والنتائج املحتملة
بكل سهولة .ويظل ّأه ّم جزء يف
وأيضا وعىل االنجازات أيضا مقارنة بالتوقّعات .ميكن تعمري مختلف عنارص الجدول ّ
هذه املقاربة االجتامع املشرتك والنقاش العام بني مختلف األطراف الفاعلة يف املجتمع.
يك بهولندا
املصدر :وزارة الداخليّة والعالقات مع القرص املل ّ
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http://www.integraleveiligheidnhn.nl/bestanden/Matrix_IVZ_versie_II.xls
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ملخّص ال ّنقاط األساس ّية – الفقرة الفرع ّية 5.2
•ميثّل التكليف باملها ّم والتنسيق عاملني هامني للجهود املتسعة للشرّ طة ال ّرامية إىل الوقاية من اإلرهاب ومقاومة
السهر عىل توضيح مجاالت املسؤول ّيات العمل ّية بني
ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب.ويجب ّ
الشرّ طة املجتمع ّية وبق ّية الوحدات األمن ّية والوكاالت العموم ّية العاملة يف املنطقة الجغراف ّية نفسها،
السياسات والرتكيبة القياديّة للشرّ طة املجتمعيّة ودورها يف املساعدة عىل
•ينبغي إعداد إطار واضح وشفّاف حول ّ
الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه باعتامد املستويات املناسبة ألخذ القرار
والتكليف باملها ّم واملسؤوليّات،
الصفة.
الت
ميكنهم
وال
اإلرهاب
مكافحة
قضايا
يف
شني
ت
مف
ة
ي
املجتمع
•ال ميثّل ض ّباط الشرّ طة
ّ
رصف مبقتىض هذه ّ
ّ
ّ
ويتعينّ توضيح اإلجراءات والعمل عىل تنظيم دورات تدريب ّية لرشح أدوارهم يف الوقاية من اإلرهاب ومقاومة
ال ّراديكال ّية والتط ّرف املؤدّيني إليه مع تفسري دقيق لهذه املفاهيم و لجميع املسائل األخرى التي يتعينّ عليهم
االنتباه إليها عىل غرار األث ّر املتوقّع ألعاملهم عىل حقوق اإلنسان نساء و رجاال ،واإلجراءات التي يجب اتّخاذها
أوقات الشدّة وتسجيل املعلومات والبيانات واإلبالغ عنها.

5.3

نرش املعلومات وتبادلها مع املواطنني

تتع ّرض هذه الفقرة الفرع ّية إىل املسائل التالية:
•ملاذا يكتيس التواصل مع املواطنني ووسائل اإلعالم رضورة مل ّحة ؟وما هي عوامل النجاح فيه ؟
يل
•ملاذا ميثّل تبادل املعلومات مع املجتمعات املحليّة أمرا هاما ؟ ما هي العوامل التي تساعد أو تُهدّد التبادل الفع ّ
للمعلومات بني الشرّ طة واملجتمعات املحليّة؟
5 .3.1

التواصل مع املواطنني حول مقاومة اإلرهاب

الفقري
يشكل العمود
ّ
السياق والفرتة الزمنية فإنّه
ّ
عندما يكون التواصل مبنيّا عىل أسس صحيحة ويأخذ بعني االعتبار ّ
ملقاربات الشرّ طة املجتمعيّة ال ّرامية إىل الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف املؤدّيني إليه ،.بيد أنّه توجد
مخاطر ضمنيّة لعمليّة االتّصال :فعندما يكون االتّصال ضعيفا أو قليال ميكن أن يزيد من مخاوف املواطنني والعكس صحيح
،فاإلفراط فيه واالستعامل غري املدروس للمعلومات ميكن أن يهدّد القدرة العمل ّية للشرّ طة و/أو يثري دعاوى قضائ ّية كام
ميكن أن يؤول االتّصال غري املناسب أو املته ّور مع ال ّرجال أو ال ّنساء إىل اإلرضار بالعالقات بني الشرّ طة واملواطنني.
الشطة التواصل املسبق واملنتظم مع املواطنني ويجب أالّ يقترص عىل الر ّد عىل عمل إرها ّيب أو نشاط يرتبط
يجب عىل رّ
مبكافحة اإلرهاب .ال يتفاعل عادة املواطنون مع الشرّ طة إال عند حدوث أزمات أو مشاكل عىل غرار حوادث الطريق أو
عمل إرها ّيب أو أيّة أعامل إجرام ّية أخرى.و يجب عىل الشرّ طة أن تعمل عىل تطوير خطط وقائية وديناميك ّية للتواصل مع
املواطنني .أ ّما عندما يتعلّق األمر باإلرهاب فيجب أن يحرص ض ّباط الشرّ طة عىل إعالم املواطنني باملسائل التالية:
•طبيعة التهديدات اإلرهابيّة ومداها دون تضخيمها أو التقليل من أه ّميتها .ويجب أن يثق املواطنون يف صدقيّة
املعلومات املقدّمة حول التهديدات اإلرهابيّة،
•دور الشرّ طة وما تقوم به لحامية املواطنني،
•كيف ميكن للمواطنني واملجتمعات املحل ّية حامية أنفسهم من التهديدات اإلرهاب ّية،
والسلوك ّيات املثرية للريبة والشكوك عىل غرار األمتعة املهجورة،
•األنشطة ّ
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•الوسائل املتاحة إلعالم الشرّ طة عند معاينة أمور مريبة .ويتعينّ عدم معاقبة من يقدّم معلومات خاطئة عن حسن نيّة،
السلطات كثريا ما تتدخّل وتقوم مبناورات باالعتامد
•كيفيّة التخطيط لعمليّات مكافحة اإلرهاب وتنفيذها من ذلك أ ّن ّ
عىل معلومات متناقضة أو صورة غري متكاملة للمعلومات االستخبارات ّية،
املحوري الذي ميكن للمواطنني القيام به بتوفري املعلومات التي قد
•أه ّمية املخابرات يف الحرب ض ّد اإلرهاب والدور
ّ
تساهم يف إرساء قاعدة معلومات متينة للمخابرات،
•االلتزام القوي للشرّ طة بحامية حقوق اإلنسان وبإرساء آليات قويّة للتسجيل واملراقبة واملحاسبة..
الوطني لإلنذار باإلرهاب ،فرنسا
دراسة حالة عدد  :11مخطّط فيجيبريات للنظام
ّ
وطني لإلنذار باإلرهاب أُطلق عليه اسم فيجيبريات .وقع إرساء هذا ال ّنظام
اعتمدت فرنسا منذ سنة  1978عىل نظام ّ
يف مرحلة أوىل عىل أساس كونه ردّا عىل مجموعات من الهجامت قامت بها مجموعات متط ّرفة من أقىص اليسار ثم
وقعت مراجعة هذا ال ّنظام عديد امل ّرات منذ ذلك التاريخ إىل ح ّد سنة  2006حيث وقعت املراجعة األخرية وأصبحت
مبوجبها فرنسا تُعترب واقعة تحت تهديد إرها ّيب مستم ّر.و يهدف مخطط فيجيبريات إىل مسألتني أساس ّيتني )1( :حامية
واملؤسسات و ( )2دعم درجة االستعداد ومستواه للر ّد عىل هجامت محتملة.و يوجد ال ّنظام
السكّان والبنية التحتيّة
ّ
ّ
تحت اإلرشاف املبارش لرئيس الحكومة الذي ميلك قرار ال ّرفع يف درجة التأهّب أو التحفيض منها بعد استشارة رئيس
لكل تغيري يطرأ عىل درجة التأهّب عرب مختلف وسائل اإلعالم و جميع
الجمهورية .وتتع ّهد وسائل اإلعالم بالنرش الواسع ّ
قنوات االتّصال بني سلطات الدول والقطاع
الخاص.
ّ
يعتمد ال ّنظام عىل أربعة مبادئ أساسيّة:
•يقظة دامئة تعتمد عىل التحليل املستم ّر للتهديدات اإلرهابيّة،
كل قطاعات املجتمع و مراقبتها،
• مقاربة شاملة ملتابعة التهديدات املو ّجهة ض ّد ّ
واملؤسسات وبق ّية أفراد املجتمع،
السلطات العموم ّية
•مشاركة الجميع ّ
ّ
خاصة منهم ّ
•تكييف ر ّد فعل الدّولة بحسب الخطر اإلرها ّيب.
كل مستوى:
و وضع ال ّنظا ُم أربعة مستويات لليقظة وحدّد اإلجراءات التي يتعينّ اتّخاذها مع ّ
•أصفر :إجراءات لل ّرفع يف درجة اليقظة،
•برتقا ّيل :إجراءات للوقاية من خطر إرها ّيب محت َمل،
•أحمر :إجراءات للوقاية من خطر معلوم لحدوث هجمة أو عدد من الهجامت الخطرة،
قرمزي :إجراءات للوقاية من خطر هجامت خطرة أو متزامنة أو غريها.
•
ّ
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كل املواطنني .ويف سبيل دعم ثقافة الوقاية تعمل سلطات الدّولة
مؤسسيا ومعروفا لدى ّ
أصبح مخطّط فيجيبريات نظاما ّ
الفرنسيّة عىل توعية املواطنني بالطرق والوسائل املتاحة لإلعالم عن املؤشرّ ات الدّالة عىل إمكانيّة حدوث أعامل إرهابيّة
فكل األفراد مطالبون بإعالم أقرب مركز رشطة أو حرس حتى إن مل تكن املعلومة ثابتة .هذا
أو شكوك بأوضاع مريبة ّ
و قد ت ّم بعث خ ّط
هاتفي مجا ّين وقاعدة انرتنيت ميكن تفعيلهام يف أي وقت لتمكني الضحايا من البحث عىل الدعم
ّ
وللشهود من تقديم املعلومات.
املصدر :الحكومة الفرنسيّة
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الشطة يف نطاق القوانني والترشيعات الوطن ّية للتواصل يف الوقت املناسب مع املواطنني وإلعطائهم
يجب أن تستعدّ رّ
املعلومات الرضوريّة حول عمل ّيات مقاومة اإلرهاب وأنشطته.
•يتعينّ أن تركّز الشرّ طة يف خطاباتها عىل دقّة املعلومات الكفيلة مبساعدة املواطنني عىل اليقظة وحامية أنفسهم
وممتلكاتهم وعىل تحذير املواطنني من املخاطر املحتملة ألطراف تو ّرطوا يف ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني
إىل اإلرهاب.
•يجب أن تكون للشرّ طة القدرة عىل أن تقدّم للمواطنني التوضيحات بشأن األسباب الكامنة وراء العمليّات التي تقوم
بها يف مكافحة اإلرهاب،
املجتمعي فال تع ّزز الصور
•ينبغي أن تعتمد الشرّ طة خطّة لالتصال تساهم يف طأمنة املواطنني وتدعو إىل التامسك
ّ
االجتامعي،وينبغي أيضا أال تؤ ّجج التوت ّرات أو
ال ّنمط ّية املرتبطة بالجنس ّية والعرق والدّين وتلك املبن ّية عىل ال ّنوع
ّ
تسلّط األضواء عىل مسائل غري أساس ّية،
•من الواجب أن تلجأ الشرّ طة إىل الشّ هود من أجل الحصول عىل املعلومات مع العمل عىل تأمني سالمتهم ،و يجب
عليها أيضا دعوة املواطنني لحامية القرائن والرباهني وللكشف عن املجرمني املشتبه فيهم.
وخاصة الشهود
•ينبغي أن تكون للشرّ طة القدرة عىل التفاعل مع ال ّرجال وال ّنساء من مختلف األديان والثقافات
ّ
املحتملني منهم،
•يتعينّ عىل الشرّ طة توجيه ضحايا اإلرهاب إىل املصالح العموم ّية املناسبة وإىل جمع ّيات املجتمع املد ّين واملنظّامت
وكل أنواع املساعدات األخرى،
والطبي ّ
يكولوجي
والس
للحصول عىل الدعم القانو ّين ّ
ّ
ّ
•يتعينّ عىل الشرّ طة أن تكون عىل استعداد لتفنيد اإلشاعات الخاطئة املتداولة يف املجتمعات املحليّة ومن ذلك
االجتامعي،
اإلشاعات ال ّرائجة عرب شبكات التواصل
ّ
•عند حدوث أخطاء أو عند وجود مخاوف حول نقائص يف أعامل أجهزة الشرّ طة يتعينّ عىل قادة الشرّ طة مواجهتها
فكل محاولة إلخفاء الحقيقة والتسترّ عنها سترُ بك ثقة املواطنني عىل املدى البعيد
بكل أمانة ورصاحةّ .
والتعامل معها ّ
السلوك ومحاولة معالجته.
سوء
أو
األخطاء
كشف
من
أكرث
بالعالقات
وتُلحق رضرا
ّ
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مصلحة اإلعالم لدى الحكومة بالجمهورية الفرنسية «مخطّط فيجيبريات» -

http://www.risques.gouv.fr/menaces-majeures/menaces-terroristes/plan-vigipirate

يل يف مواجهة اإلرهاب
 الكتابةالعا ّمة للدفاعالوطني ،فرنسا يف مواجهة اإلرهاب – الكتاب األبيض للحكومة الفرنسيّة حول األمن الداخ ّ
ّ
(باريس :التوثيق
الفرنيس )2006
ّ
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الشطة بشامل أيرلندا ،اململكة امل ّتحدة
دراسة الحالة عدد « :12سياسة الالّمفاجأة» ملصلحة رّ
خاصة يف فصل االحتفاالت التي تتخلّلها استعراضات واستعراضات مضادّة
كثريا ما تحصل أحداث شغب بشامل أيرلندا ّ
يستغل املتط ّرفون التوت ّرات ال ّناجمة عن هذه التظاهرات
ّ
تقوم بها مجموعات معارضة ومنارصة .وكثريا أيضا ما
بتشجيعهم عىل العنف أو حتى عىل استهداف ضبّاط الشرّ طة وأعوانها .وتتميّز هذه التظاهرات بوصف الشرّ طة بالطغاة
أو بدعم تأييد طائفة اجتامعيّة عىل حساب غريها.
تتح ّمل الشرّ طة مسؤول ّية حامية األشخاص واملمتلكات وذلك يدعوها التّخاذ إجراءات رضوريّة ومناسبة للتصدّي ألعامل
لمي .وميكن أن يستوجب هذا حضور مكثف للشرّ طة من خالل أعداد
العنف مع احرتام حريّة التعبري والتظاهر ّ
الس ّ
كبرية من الض ّباط واألعوان املحميني بعربات مصفّحة والتي قد يعتربها البعض استفزازية ومربكة لنمط عيش املواطنني.
لهذه األسباب قامت مصلحة الشرّ طة بشامل أيرلندا بإرساء سياسة «الال مفاجأة» و تقوم عىل رشح األسباب الكامنة
وخاصة حول التظاهرات املتوقّعة و نذكر بالخصوص املظاهرات.و ال يقع
وراء انتشار قوات الشرّ طة وتكتيكاتهم
ّ
نرش املعلومات السرّ يّة التي ميكن أن تع ّرض املواطنني وض ّباط الشرّ طة إىل الخطر .وبالتوازي مع التواصل املستم ّر مع
التمش عىل تبديد اإلشاعات واالفرتاءات التي ميكن أن ير ّوجها األشخاص
يل ميكن أن يساعد هذا يّ
زعامء املجتمع املح ّ
واملجموعات التي تهدف إىل إرباك دولة القانون.
املصدر :اللّجنة املشرتكة بني مجلس الشيوخ ومجلس العموم لحقوق اإلنسان
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التقليدي لك ّن أيضا مواجهة املواطنني الصحافيني.
الشطة االستعداد لل ّنجاح يف مواجهة اإلعالم ال فقط اإلعالم
يتعينّ عىل رّ
ّ
خاصة يف أوقات الشدّة
ميكن أن تشوب العالقات بني الشرّ طة ووسائل اإلعالم عديد التوت ّرات والتحديات لقادة الشرّ طة ّ
واألزمات عىل غرار الهجامت اإلرهاب ّية واملتط ّرفة والعنيفة مل ّا تحدث أو يكون حدوثها محتمال.وميكن معالجة هذا التحدّي
بالتأكّد من املسائل التالية:
•التعريف الصرّ يح باملسؤول عن االتّصال باسم الشرّ طة مع وسائل اإلعالم،
•تعتمد أجهزة الشرّ طة عىل مسؤولني إعالميّني وناطقني رسميّني باسمها وملحقني صحفيني لهم تدريب مناسب وتجربة
الصحافة واإلعالم،
يف مجال ّ
الصحافة املحليّة والوطنيّة وتعقّدها ،وت ُبدي استعدادا للتواصل مع
•متلك الشرّ طة دراية شاملة ومحيّنة حول تن ّوع ّ
بكل حياد وبعيدا عن االنتقائ ّية،
الصحافة واإلعالم ّ
ّ
والسياقات واملعلومات امل َد ّعمة .ويجب عىل الشرّ طة أن تحرص عىل عدم
األحداث
لعرض
استعداد
عىل
طة
•
الشرّ
ّ
املؤسسات اإلعالميّة أو الدّفاع املبالغ فيه عن عمليّتاها أو نقائصها
االنسياق يف خالفات علنيّة مع الصحافيني أو مع ّ
املحتملة،
•يجب أن تحرص الشرّ طة عىل عدم اإلفصاح عن معلومات لفائدة عموم ال ّناس حول الضحايا والشهود املحتملني ،وهي
الخاصة،
معلومات من شأنها أن تع ّرضهم للمخاطر أو تنتهك حياتهم ّ
117

“ 116التعبري عن احرتام الحقوق ؟ مقاربة حقوق اإلنسان يف معامالت الشرّ طة للمظاهرات» :اللّجنة املشرتكة بني مجلس الشيوخ ومجلس
العموم لحقوق اإلنسان ،2009 ،املجلّد األ ّول الفقرات - 162-169
http://www.publications.parliament.uk/pa/jt200809/jtselect/jtrights/47/47i.pdf
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املؤسسات الدّميقراطيّة وحقوق اإلنسان مبنظ ّمة األمن والتعاون بأوروبا – «مراقبة حريّة التظاهر السلمي ببعض الدول املختارة من
مكتب ّ
مجلس األمن والتعاون بأوروبا» – مرجع مذكور أعاله –مذكّرة عدد 64
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يجب أن يتلقّى أعوان الشرّ طة املحليّة وضبّاطها تدريبات حول معالجة تساؤالت اإلعالميّني وتوجيهها عند
•	
املختصة .ويتعينّ أن تكون الشرّ طة املجتمعيّة عىل استعداد للحديث مع وسائل اإلعالم املحليّة عن
االقتضاء للمصالح
ّ
أنشطتها وأدوارها ومسؤول ّياتها وبرامجها الناجحة ،وعن كيف ّية إمكان تعاملها اإليجا ّيب مع املجتمعات املحل ّية.118
الصحافة واإلعالم يف مجال مقاومة
خاصة يف إدارة رّ
دراسة حالة عدد  :13مصلحة ّ
الشطة معن ّية بالعالقات مع ّ
اإلرهاب ،فنلندا
متثّل اإلدارة الفنلنديّة للمخابرات األمنيّة إحدى الوحدات الوطنيّة للشرّ طة التي تعمل تحت إرشاف وزارة الداخليّة
الفنلنديّة .وحدّد القانو ُن
الوطني إلدارة الشرّ طة مسؤولياتها ،أ ّما وظائفها األساسيّة فتشمل مقاومة اإلرهاب ومقاومة
ّ
التجسس .أ ّما املجاالت واملواضيع التي تحقّق فيها فيضبطها لها املجلس الوطني للشرّ طة.
ّ
ومتثّل اإلدارة الفنلنديّة للمخابرات األمن ّية أه ّم سلطة مسؤولة عن الوقاية من التهديدات اإلرهاب ّية و مقاومة ال ّراديكال ّية
العنيفة واألنشطة املتط ّرفة غري الرشع ّية بفنلندا.
وتعتمد اإلدارة الفنلنديّة للمخابرات األمنيّة عىل القيم التالية :الشرّ عيّة واملصداقيّة والجودة كام تحرص عىل اإلعالم
مختصة يف العالقات مع
الصحافة ومع املجتمع بصفة عا ّمة ،ويف هذا السياق ت ّم بعث مصلحة
ّ
والتواصل املناسبني مع ّ
الصحافة واإلعالم سنة  2008تحت اإلرشاف املبارش ملدير املخابرات األمن ّية.و تتك ّون هذه املصلحة حال ّيا من ثالثة
ّ
موظفني :مسؤول عن اإلعالم ونائب املسؤول ومساعد
إعالمي.
ّ
يقوم املسؤول عن اإلعالم بتخطيط اإلعالم
للسياسة اإلعالميّة التي
الخارجي وتنسيقه وتنفيذه يف نطاق التو ّجهات العا ّمة ّ
ّ
يضبطها مدير املخابرات األمنيّة الفنلنديّة .وقد وقع اتّخاذ إجراءات لضامن سالسة انتقال املعلومة وحسن التعاون مع
السياسة اإلعالم ّية ومتاسكها عالوة عىل ضامن جودة الخدمات واملواد اإلعالم ّية املقدّمة .فمثال يحرض
اإلعالم ّيني وترابط ّ
يل
الداخ
اإلعالم
ّل
ث
مي
ليك
ة
ي
الفنلند
ة
ي
األمن
املخابرات
مدير
يرأسها
التي
التسيري
لجنة
اجتامعات
ّصال
املسؤول عن االت
ّ
ّ
ّ
والخارجي ركيزة أساسيّة يف أعامل اإلدارة الفنلنديّة للمخابرات األمنيّة وأنشطتها.
ّ
يُرشف الفريق
بالصحافة وبالعالقات العا ّمة ويجيب عن جميع التساؤالت الداخليّة
اإلعالمي عىل جميع املسائل املتعلّقة ّ
ّ
والخارج ّية املتعلّقة باإلعالم و االتّصال .وتشمل أنشطته بالخصوص:
•تنسيق وتنشيط اجتامعات إعالم ّية واستشارية حول األوضاع األمن ّية لدواوين الوزارات األخرى والوكاالت
الخاص،
ومؤسسات القطاع ّ
والسلطات املحل ّية ّ
العموم ّية ّ
الخاص
الصحافة واإلعالم و تحيني موقع الواب
ّ
•تنظيم اجتامعات دوريّة حول مسائل خصوصيّة مع ممثّلني عن ّ
بإدارة املخابرات األمنيّة الفنلنديّة ليعكس آخر املستجدّات،
ر
ال
تويرت
موقع
عرب
مقتضبة
•التواصل عرب موقع تويرت من خالل نرش بيانات إعالم ّية
سمي إلدارة املخابرات األمن ّية
ّ ّ
الخاصة للض ّباط املسؤولني عىل اإلعالم عند مشاركتهم يف حوارات تتعلّق مبواضيع
الفنلنديّة واستعامل الحسابات ّ
خاصة.
ّ
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السياسيّة»  -مكتب املمثّل عن حريّة اإلعالم مبنظّمة األمن والتعاون بأوروبا21 ،.
“تقرير خاص :التعامل مع وسائل اإلعالم خالل املظاهرات ّ
يونيو  /حزيران- 2007
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الصحافة اعتامدا عىل تجارب اإلدارة الفنلنديّة للمخابرات
وفيام ييل أمثلة عن مامرسات جيّدة لإلعالم و االتّصال مع ّ
األمن ّية:
•الحرص عىل أن يتمكّن املسؤولون عن اإلعالم دامئا من الحصول عىل املعلومات الضرّ وريّة من الوحدات العمل ّية
لإلدارة الفنلنديّة للمخابرات األمن ّية،
•العمل عىل أن يكون جميع موظفي اإلدارة الفنلنديّة للمخابرات األمنيّة مطّلعني عىل أه ّم البيانات اإلعالميّة
الخارجيّة ،
•تحديد سياسة واضحة مع الوحدات األمنيّة األخرى حول األدوار اإلعالميّة أثناء األبحاث املتعلّقة باإلرهاب
والتط ّرف العنيف حيث تكون اإلدارة الفنلنديّة للمخابرات األمن ّية املسؤول األول عن تقديم املعلومات والبالغات
الصلة باألبحاث .ويقع إعداد خطة
العا ّمة حول الحدث بينام تتكفّل وحدة التحقيق باإلجابة عن التساؤالت ذات ّ
كل مسألة أو قضيّة تشرتك فيها سلطات مختلفة.
إعالميّة مشرتكة تحدّد مختلف األدوار يف ّ
يخضع انتداب ضبّاط اإلعالم باإلدارة الفنلنديّة للمخابرات األمنيّة ملعايري صارمة لضامن التوافق والتوازن بني الخربة
واملهارات املهن ّية يف مجال اإلعالم من ناحية واملسائل األمن ّية من ناحية أخرى .ويف هذا اإلطار يتمتّع أحد الض ّباط بتجربة
الصحافة والعالقة مع اإلعالم بينام يكون الضابط الثاين قد تح ّمل عددا من املسؤوليات يف مجال مقاومة
واسعة يف مجال ّ
مختلف أشكال التط ّرف العنيف واإلرهاب .وعالوة عىل املهارة املهن ّية للض ّباط املكلّفني باإلعالم ،فإنّه يتعينّ عليهم
أن تكون لهم دراية واسعة بتاريخ اإلدارة الفنلنديّة للمخابرات األمنيّة وعاداتها وثقافة أعاملها وأنشطتها،و يجب أيضا
أن تربطهم عالقات مع أه ّم الرشكاء يف الدّاخل والخارج.
املصدر :قراءة يف املعلومات التي وفّرتها اإلدارة الفنلنديّة للمخابرات األمن ّية
5 .3 .2

تبادل املعلومات مع املجتمعات املحليّة

يجب عىل الشرّ طة أالّ تقترص عىل إعالم املواطنني بعمل ّياتها الهادفة إىل مقاومة اإلرهاب بل يتعينّ عليها إرساء آليات ف ّعالة
الحقيقي للمعلومات مع املواطنني حول الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه.
للتبادل
ّ
الصعوبات إذ أ ّن مدى استعداد أفراد املجتمع مل ّد أعوان الشطة
لك ّن تبادل املعلومات بني الشرّ طة واملواطنني يواجه بعض ّ
كل طرف تجاه اآلخر .ويتطلّب
مبعلومات  ،فضال عن أه ّمية هذه املعلومات يرتبطان بالثّقة املتبادلة بني الطرفني ومصداقيّة ّ
بناء الثّقة كثريا من الوقت لك ّن الثّقة ميكن أن تهت ّز برسعة عند الشعور بخيبة الظ ّن واإلحباط أو بانتشار اإلشاعات املغرضة.
وعىل عكس هذا يصبح تبادل املعلومات سلسا ويسريا إذا ما اتّفق الجميع عىل دواعي حاجة الشرّ طة إىل تق ّبل املعلومات
يل لها.
من أفراد املجتمع وعىل الوسائل والطرق التي تساهم يف التبادل الفع ّ
أسايس ليك تتمكّن الشرّ طة من:
إ ّن تلقي املعلومات من املواطنني
ّ
•مراقبة األوضاع واتّخاذ إجراءات رسيعة و ُم ّربرة عند اإلعالم بحدوث مشكل أو وشك حدوثه،
•االطّالع عىل معرفة املواطنني وتوقّعاتهم بخصوص دور الشرّ طة وعالقاتها باملجتمع يف الوقاية من اإلرهاب ومقاومة
ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه،
•التع ّرف عىل نظرة املواطنني واملواطنات إىل خطر اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه،
يل و استفساراته بخصوص الوقاية من اإلرهاب و نوعيّة التوضيحات واملعلومات
•تحديد مشاغل املجتمع املح ّ
السلطات،
واملساعدة التي يحتاجونها من الشرّ طة وبقية ّ
•تقييم وقع اإلجراءات الهادفة ملقاومة اإلرهاب عىل املجتمعات املحل ّية والتع ّرف عىل تجارب املواطنني مع الشطة
يف عمل ّياتها ض ّد اإلرهاب ورأيهم فيها ،و التع ّرف عىل فعاليات األنشطة األمن ّية ونجاعتها والعواقب العرض ّية أو

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ

90

الخاصة.و يجب استغالل املعلومات املتأت ّية من املواطنني يف عمليّات التقييم
غري املقصودة ،واإلجراءات والعمليّات
ّ
ومسارات أخذ الشرّ طة للقرار ،
•تصحيح معارف املواطنني و تطويرها وتقييمهم لخطر اإلرهاب وال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف و بالخصوص القدرة
عىل التصدّي لهذه املخاطر،
•تقييم مدى استعداد املجتمعات املحل ّية للتعاون مع الشرّ طة وإمكان ّية إرساء رشاكات معها للوقاية من اإلرهاب
ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه،
•صياغة تقنيات االت ّصال املعتمدة للتّخاطب مع املواطنني من أجل مقاومة اإلرهاب واعتامد مقاربات أكرث نجاعة
وفعال ّية لترشيك أكرب عدد من املواطنني.
دراسة حالة عدد  :14تبادل املعلومات ومراقبة التوتّرات املجتمع ّية ،اململكة امل ّتحدة
وضع مركز العالقات االجتامع ّية بجامعة كوفنرتي (وكان من قبل يُسمى معهد التامسك
املجتمعي) باململكة املتّحدة
ّ
للسلطات املحل ّية ومصالح الشرّ طة والوكاالت الرشيكة ملساعدتها عىل فهم التوت ّرات والخالفات داخل
دليال عمليا ّ
املجتمع ومراقبتها .وتختلف مهام مراقبة التوت ّرات عن الوقاية من اإلرهاب ،لك ّنها ميكنها أن تساعدها يف عدد من
األمور .فمن خالل متابعة التوت ّرات املجتمعيّة ومراقبتها ميكن للشرّ طة بالتعاون مع املواطنني أن تحدّد املشاغل
تخفض من التهديدات الطّارئة للتامسك
والشكاوى وأن
االجتامعي وأن تح ّد من احتامل وقوع األفراد يف فخ ال ّراديكال ّية
ّ
ّ
العنيفة والتط ّرف املؤدّيني إىل اإلرهاب.
ّليل يف مرحلته األوىل سنة  2008بالتعاون مع الشرّ طة الحرضيّة للندن الكربى ثم وقعت مراجعته
وقد ُوضع الد ُ
سنة .2010ويرتكز هذا الدّليل عىل فكرة أساسيّة مفادها أ ّن التوت ّرات االجتامعيّة ال متثّل بالضرّ ورة أمرا سلبيّا يف
التجسس عىل أفراد أو رشائح اجتامعيّة محدّدة .إ ّن الهدف
األسايس من
ح ّد ذاتها ،ويؤكّد أن مراقبة التوتّرات ال تعني
ّ
ّ
عمل ّية املراقبة هو التصدّي للفوىض والشّ غب والح ّد من اإلجرام واإلخالل باألمن و من مختلف األنشطة غري الرشعية
خاصة عند بروز توتّرات وخالفات اجتامع ّية.
واإلجرام ّية التي تتجلىّ
ّ
السلطات ليك تتمكّن من االطّالع عىل العالقات التي تربط مختلف الطّوائف االجتامعيّة أن تعرف كيف «تقرأ
وعىل ّ
فض الخالفات التي
اإلشارات» وأن تكون لها املوارد والتقنيات للوساطة بني مختلف املجموعات ومساعدتهم عىل ّ
ميكن أن تطرأ بينهم وتجاوزها .ويوفّر الدّليل توجيهات ونصائح حول ( )1كيف ّية إرساء نظام ملراقبة التوت ّرات ()2
الوسائل املساعدة عىل فهم حرك ّية املجتمعات املحل ّية ( )3و نصائح حول التدخّالت من خالل تجارب من مختلف
أرجاء اململكة املتّحدة.
والسلطات العموميّة
يويص الدّليل يف خطوة أوىل بتكوين مجموعة عمل ملراقبة التوتّرات تشمل ممثّلني عن الشرّ طة ّ
األخرى وكذلك ممثّلني عن املجتمعات املحل ّية واملنظّامت والنوادي الدين ّية واملنظّامت التطوع ّية لتبادل املعلومات
يل.و يهدف فريق مراقبة
يف االجتامعات وغريها وإلعالم مختلف املجموعات والتنظيامت مبا يطرأ يف املجتمع املح ّ
التوتّرات إىل:
يل وتحديد التوتّرات املوجودة واملحتملة،
•فهم الحركيّة السائدة داخل املجتمع املح ّ
•تقليص العواقب السلبيّة واملحتملة للتوتّرات والح ّد من تفاقمها ومحاولة اجتناب الخالفات،
•التفكري يف التدخّالت عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد والتخطيط لها،
•اإلعالم باألوضاع واألحداث الحرجة واملساعدة عىل إدارتها،
•دعم التامسك
االجتامعي وتعزيزه،
ّ
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ويف سبيل تحقيق ذلك تتمثّل املهام املوكولة ملجموعة مراقبة التوتّرات يف:
يل والتوتّرات التي تطرأ عليه وتبادلها و التنسيق بينها،
•جمع املعلومات املتعلّقة بحركيّة املجتمع املح ّ
يل باالستناد إىل توتّرات سابقة و ثابتة و محتملة،
•تحليل جميع املعلومات ّ
الخاصة باملجتمع املح ّ
يل عىل غرار تحليل املخاطر،
•القيام بتقييامت لتأثري التوتّرات يف املجتمع املح ّ
•التخطيط للتدخّالت،
سنوي،
•صياغة برنامج عمل
ّ
الصحافة واإلعالم.
•صياغة خطّة إعالميّة وتحديد اسرتاتيجيّة للتعامل مع ّ
يؤكّد الدّليل عىل رضورة ضامن التزام جميع األطراف الفاعلة واملشاركة والشّ عور باالنتساب تجاه املرشوع .يوجب
إرساء إدراك مو ّحد ملفهوم التوت ّر
خاصة عىل
االجتامعي ولدواعي املراقبة واملتابعة واملنافع املرتقبة منهام والتأكيد ّ
ّ
التجسس عىل األفراد واملجموعات .ويويص الدّليل بتحديد عمل ّية مراقبة التوتّرات يف إطار واضح
أ ّن املراقبة ال تعني
ّ
للحوكمة لضامن املساءلة والشرّ ع ّية وللحرص عىل إعالم مختلف األطراف مبسار املراقبة ونتائجها حتى تتمكّن من
التدقيق فيه.
يشمل الدّليل ملحقا يحتوي عىل إرشادات حول كيف ّية مساعدة مختلف الشرّ ائح والطّوائف االجتامع ّية عىل إفشال
كل مكان داخل املجتمع.
مخطّطات العنف املتط ّرف واإلرهاب مع التأكيد عىل أ ّن التهديدات ميكن أن تأيت من ّ
املصدر :مركز العالقات االجتامعيّة ،جامعة كوفنرتي
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تشمل العوامل واإلجراءات املساعدة عىل نجاعة تبادل املعلومات مع املواطنني ال ّنقاط التالية:
•االنتظام :يجب عىل الشرّ طة أن تعترب الوقاية من اإلرهاب جزءا من التبادل املنتظم مع املجتمعات املحليّة سواء
لكل الوسائل والقنوات املتاحة لتبادل
مؤسساتية .يجب التوظيف األمثل ّ
أكان ذلك بصفة غري رسم ّية أم يف سياقات ّ
املعلومات بني الشرّ طة واملواطنني فليس املطلوب ابتكار وسائل جديدة،
•املعاملة باملثل :يجب عىل الشرّ طة موافاة املواطنني بأكرب قدر من املعلومات للتأكيد عىل التزامها بالحوار والشرّ اكة مع
الصبغة السرّ يّة يتعينّ عىل الشرّ طة التفكري يف إيصالها ملجموعة محدودة
املجتمعات املحليّة .وعندما تكتيس املعلومات ّ
خاص للتزكية .هذا ويتعينّ عىل الشرّ طة أن
من األشخاص الجديرين بالثّقة
أمني ّ
ّ
وخاصة من تط ّوع للخضوع لبحث ّ
تقدّم معلومات عن املتابعة حسب ما يسمح به القانون و تسمح به معايري السرّ يّة واملتعلّقة باإلجراءات التي ت ّم
اتّخاذها والتط ّورات التي ت ّم تحقيقها يف سبيل معالجة القضايا واملسائل التي يطرحها أفراد املجتمع،
•الشفاف ّية :من امله ّم أن تحرص الشرّ طة عىل شفاف ّية نواياها واإلعالم بهدفها من الوقاية من اإلرهاب عند تعاملها
مع املواطنني وتبادل املعلومات معهم .ويتعينّ أيضا عىل ضبّاط وحدات مقاومة اإلرهاب وأعوانها الترصيح بطبيعة
مها ّمهم إن كانوا يف الوقت نفسه يف تواصل مستم ّر مع أفراد املجتمع .هذا ويجب أيضا أن تعلن الشرّ طة عن طرق
تحصل عليها من املواطنني عىل غرار التسجيل والتقرير واالستعامل وكيفيّة حامية هويّة من
معالجة املعلومات التي ُ
وفّر املعلومات أو أفصح عنها.
•الشّ مول ّية :يجب عىل الشرّ طة العمل عىل ترشيك عدد كبري ومتثييل من أفراد املجتمع من حيث الس ّن وال ّنوع
االجتامعي والعرق واملعتقد .وقد ال يكون من عينّ نفسه زعيام أو قائدا لطائفة ّما أحسن ممثّل لتلك الطّائفة .وينبغي
ّ
للسلطات املحليّة ومصالح الشرّ طة والوكاالت الرشيكة (كوفنرتي :مركز
املحيل ومراقبتها :دليل ّ
 119فهم التوتّرات والخالفات يف املجتمع ّ
عميل ّ
العالقات االجتامع ّية بجامعة كوفنرتي ،ال ّنرشة الثانية)2010 ،
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عىل الشرّ طة أن تستع ّد ملواجهة عدد كبري من املواقف واآلراء التي قد يكون عدد منها معاديا ألعامل الشرّ طة و  /أو
السلطات العا ّمة.
ّ
تشمل بعض قنوات وآليات االتّصال األمثلة التالية:
•تكليف عدد من وحدات الشرّ طة املجتمع ّية للعمل يف منطقة جغراف ّية مع ّينة عالوة عىل ض ّباط دوريّات تتولىّ زيارة
عدد من الطوائف االجتامعيّة بصفة دوريّة،
•تنظيم اجتامعات عا ّمة حول مسائل تتعلّق بالوقاية من اإلرهاب تكون مفتوحة يف وجه جميع أفراد املجتمع لتقديم
املعلومات وتوسيع مجال االستشارة قدر اإلمكان،
•استغالل مختلف التظاهرات لالجتامع باملواطنني وتبادل املعلومات معهم :تنظيم زيارات أعوان الشرّ طة وض ّباطها إىل
املدارس و املنظّامت غري الحكومية وتوجيه دعوات ملجموعات مختلفة لزيارة مق ّرات الشرّ طة
•التط ّرق إىل الوقاية من اإلرهاب يف حلقات عا ّمة للحوار والنقاش :يجب أن يشارك يف هذه الحلقات املنتظمة مجموعة
رسمي ومصدرا
يل فتمثّل الحوارات دورا استشاريّا غري
متن ّوعة من املواطنني للتحاور حول مسائل ته ّم مجتمعهم املح ّ
ّ
يل،
هاما للمعلومات ميكّن الشرّ طة وبقية ّ
السلطات العموميّة من التع ّرف عن كثب عىل املجتمع املح ّ
يل لتقديم ال ّنصح واالستشارة لقادة الشرّ طة حول أفضل الوسائل التي تساعد
•وضع مجالس استشاريّة يف املجتمع املح ّ
املح
للمجتمع
الخاص
ياق
الس
يف
اإلرهاب
عىل التط ّرق إىل مسائل الوقاية من
يل .وعىل الشرّ طة أن تدعو إىل االلتحاق
ّ
ّ
كل من يعتقد أنّه ميلك التجربة والدّراية واملهارات الكفيلة بتقديم أفضل النصائح بوجهة نظر مستقلّة.
بهذه املجالس َّ
وفضال عن هذا ينبغي أن تعكس العضوي ُة يف هذه املجالس الرتكيبة َاالجتامعيّة للمنطقة املعنيّة.
•تكليف أعوان وضبّاط مقاومة اإلرهاب أو ضبّاط اتّصال ملعالجة قضايا اإلرهاب مع طوائف اجتامعيّة مخصوصة،
•استعامل وسائل اإلعالم االلكرتونية لتوفري املعلومات للمواطنني ولتمكني األفراد من التعبري عن آرائهم وتقديم
الخاصة بأجهزة الشرّ طة إضافة إىل حسابات مواقع
معلومات للشرّ طة .وتشمل الوسائل اإللكرتونية مواقع الواب
ّ
االجتامعي كالفايسبوك وتويرت وفيكونتاكت و أدنوكالسنييك الخ...
التواصل
ّ
االجتامعي ،استونيا – فنلندا
الشطة واملواطنني من خالل وسائل التواصل
دراسة حالة عدد  :15التواصل بني رّ
ّ
وهولندا
بعثت إدار ُة الشرّ طة بهلسنيك «الشرّ ط َة املجتمعيّ َة االفرتاضي َة» يف شهر سبتمرب /أيلول  2008من منطلق الحرص
عىل حضور الشرّ طة وبروزها وتواصلها من خالل اإلنرتنيت وشبكات التواصل
االجتامعي عىل غرار فايسبوك ومسينجري.
ّ
ويعمل اليوم كامل الوقت ثالثة ض ّباط رشطة بصفة علن ّية (تربز هويّاتُهم وصو ُرهم يف حساباتهم عىل شبكات التواصل
االجتامعي) بصفتهم ض ّباط رشطة مجتمع ّية وافرتاضية.ويتمثّل دورهم يف ضامن حضور الشرّ طة عىل االنرتنيت والقيام
ّ
باألعامل الوقائية عن بعد وتعزيز الشعور بالطّأمنينة عند مستخدمي اإلنرتنيت والتدخّل الرسيع عند اكتشاف أعامل
إجراميّة محتملة عىل االنرتنيت (مثال االستغالل
الجنيس لألطفال و التح ّرش وخطابات الكراهية).,ويساهم حضورهم
ّ
عىل اإلنرتنيت يف تيسري التواصل مع املستخدمني ال ّراغبني يف الحصول عىل املعلومات أو التعبري عن مشاغلهم .و يسهرون
أيضا عىل املشاركة املسبقة يف ال ّنقاشات لتقديم املعلومات الدقيقة حول مسائل تتعلّق بالشرّ طة،و يتمكّنون أيضا من
التواصل مع بعض مستعميل اإلنرتنيت الذين يصعب التواصل معهم بصفة مبارشة.
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و إضافة إىل هذا ،اعتمد مجلس الشرّ طة والحدود بأستونيا يف يونيو /حزيران  2011نظام الشرّ طة اإللكرتونية بتعيني
ضبّاط رشطة عىل االنرتنيت .ولقد ارتفع عدد الضبّاط الدّامئني اليوم إىل ثالثة ضبّاط رشطة يتمثّل دورهم
األسايس يف
ّ
تقديم االستشارة للمواطنني والر ّد عىل تساؤالت شبكات التواصل
االجتامعي واإلعالم ومنتديات الحوار باعتامد الربيد
ّ
كل اإلجابات املتصلة بعمل الشرّ طة .و عندما يرصد أحد ضبّاط االنرتنيت معلومات عن أنشطة ميكن
اإللكرتوين لتقديم ّ
أن متثّل ُجرما يقوم بإرسالها إىل قسم اإلجرام باملنطقة األمن ّية املعن ّية التي تتع ّهد بالقيام بالتحقيقات .فضابط الشطة
عىل االنرتنيت يقوم بالدور نفسه الذي ينهض به ضابط الشرّ طة املجتمع ّية ،بل إنّه عوضا عن املشاركة يف دوريّات يف
الشّ وارع يعمل عىل تأمني سالمة املواطنني عىل اإلنرتنيت.
أ ّما يف هولندا فيتواصل أعوان الشرّ طة املجتمعيّة وضبّاطها يف عدد من املناطق األمنيّة مع املواطنني باستعامل تويرت .فهم
يرسلون تغريدات عن أعاملهم اليومية تعكس تن ّوع مها ّم الشرّ طة املجتمع ّية ومسؤولياتها .و هم يبعثون فضال عن هذا
برسائل قصرية فيها معلومات ونصائح حول الوقاية من اإلجرام (تحمل صورا ومقاطع فيديو ووصفا للمناطق وروابط).
فمن خالل تويرت ميكن لض ّباط الشرّ طة املجتمع ّية دعوة املواطنني ملدّهم باملعلومات أو مساعدتهم عىل حل ألغاز الجرائم
بفضل تكاتفهم عىل سبيل املثال بحثا عن أطفال مفقودين،و ميكنهم فضال عن هذا دعوة الشّ هود إىل تقديم شهاداتهم..
وعىل من هذا ال ّنحو فتح تويرت قناة إضافية متكّن الشرّ طة من تبادل املعلومات بصفة مبارشة مع مواطني دوائرهم
الرتاب ّية .وعىل غرار ذلك ميكن لعموم ال ّناس إرسال تغريدات لض ّباط الشرّ طة املجتمع ّية مبناطقهم للتعبري عن مشاغلهم
أو لإلعالم عن أحداث أو مشاكل.ولقد تلقّى ض ّباط الشرّ طة املجتمع ّية العديد من ردود أفعال اإليجاب ّية من قبل أفراد
املجتمع بشأن استخدام تويرت للتواصل معهم .فقد ساعدتهم هذه الوسيلة عىل دعم حضورهم يف مجتمعاتهم املحل ّية
وع ّزز اعرتاف طرف بقيّة أجهزة الشرّ طة بدورهم
األسايس.ويف شهر يونيو /حزيران  2013بلغ عدد ضبّاط الشطة
ّ
املجتمعيّة الهولنديني املستعملني لتويرت يف عملهم
اليومي أكرث من ألف وخمسامئة ضابط.
ّ
املصدر :إدارة الشرّ طة بهلسنيك 120 ،مجلس الشرّ طة والحدود باستونيا 121 ،ووثائق قدّمتها الشرّ طة الوطن ّية الهولندية

 120الشرّ طة الفنلنديّة «رشطة هلسنيك والشرّ طة املحليّة عىل االنرتنيت» -
http://www.poliisi.fi/nettipoliisi

 -الوكيل ماركو فورس إدارة الشرّ طة بهلسنيك «الشرّ طة املجتمع ّية االفرتاض ّية» ،2012 ،عرض بالباوربوينت موجود عىل ال ّرابط

http://www.poliisi.fi/nettipoliisi

 121رشطة استونيا «ضبّاط الشرّ طة يقدمون االستشارة عىل االنرتنيت» -
http://politsei.ee/en/nouanded/veebikonstaablid
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ملخّص لل ّنقاط األساس ّية –الفقرة الفرع ّية 5.3
•ميثّل االتّصال الجيّد والف ّعال ركيزة مقاربات الشرّ طة املجتمعيّة للوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف
العنيف املؤدّيني إليه .وباعتامد القوانني املحل ّية يجب عىل الشرّ طة التواصل املنتظم واملسبق مع املواطنني ليس
فقط ضمن نشاط ملقاومة اإلرهاب أو عند حدوث عمل ّية إرهاب ّية،
•عند القيام بعمليّة يف إطار مقاومة اإلرهاب يجب أن تكون الشرّ طة عىل استعداد لتقديم معلومات دقيقة ويف
املختصة ودعوة املواطنني إىل تقديم املساعدة
الحني ملساعدة املواطنني عىل حامية أنفسهم وتوجيه الضحايا للهياكل
ّ
من أجل الحفاظ عىل القرائن والكشف عن املشتبه فيهم وتعزيز التامسك
االجتامعي وتبديد اإلشاعات يف الحال
ّ
ورشح أسباب عمل ّياتها وم ّربراتها ،
الصحافة فنجاعة الشرّ طة وفعاليتها تزداد
مع
عبة
الص
املواجهات
إلدارة
استعداد
•يجب عىل الشرّ طة أن تكون عىل
ّ
ّ
الصحافة واإلعالم .ويتعينّ أيضا عىل أعوان الشطة
مع
العالقات
مجال
يف
املتينة
بالتدريب املناسب والتجربة
ّ
املختصة،
املجتمعيّة و ضبّاطها أن يردّوا عىل استفسارات الصحافيني وإن لزم األمر توجيهها إىل املصالح
ّ
رضوري لتأمني نجاح العمليّات األمنيّة ومقاومة اإلرهاب .فقد ساعد
•إ ّن تبادل املعلومات مع املجتمعات املحليّة
ّ
ذلك أعوان الشرّ طة عىل دعم معرفتهم وإدراكهم باألوضاع للتدخّل السرّ يع واملناسب ولتحديد مشاغل املواطنني
املتعلّقة باإلرهاب ومقاومته و معالجتها ولتوفري قاعدة لتطوير الشرّ اكات مع املواطنني من أجل دعم أمنهم
وسالمتهم،
•لن يُقدم املواطنون عىل م ّد املعلومات إالّ إذا ما اقتنعوا برضورة القيام بذلك وأصبحت لهم ثقة كاملة يف أجهزة
الشرّ طة .ويجب الحرص عىل كسب تلك الثّقة وإالّ ميكن أن تنهار أو تتالىش بسهولة،
•ميكن أن تتيسرّ عمليّة تبادل املعلومات إن كانت منتظمة ويف االتجاهني وشفّافة وشاملة ت ُرشك الجميع .ويجب
عىل الشرّ طة الحرص عىل استغالل مختلف اآلليات والقنوات املتوفّرة لتبادل املعلومات مع املواطنني.

	التعاون مع املجتمعات املحل ّية للوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف
5.4
العنيف املؤدّيني إليه
تتع ّرض هذه الفقرة الفرع ّية إىل املسائل التالية:
•ملاذا يجب أن تتعاون الشرّ طة املجتمع ّية ومع من يكون ذلك وكيف ؟
•كيف ميكن تعزيز فعال ّية تعاون الشرّ طة مع املجتمعات املحل ّية ؟
•كيف ميكن للشرّ طة أن تضمن التعاون الوثيق مع مجموعات خصوصيّة يف الوقاية من اإلرهاب؟
•ما هي املحاور التي يتعينّ الرتكيز عليها يف التعاون مع الشّ باب وال ّنساء واملنظّامت الدينيّة وزعامء الدّين واألقليّات
العرق ّية ومنظّامت املجتمع املد ّين ؟ ما هي املقاربات التي يجب اعتامدها يف هذا التعاون ؟
5 . 4 .1

مؤشرّ ات تعاون الشرّ طة مع املجتمعات املحل ّية

خاصة عندما يتعلّق األمر
ّ
تتجسم من خاللها نجاعة الشرّ طة املجتمعيّة وفعاليتها ّ
تشكل مرحلة التعاون عنرصا محوريا ّ
بالوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه.وال يقترص التعاون عىل تنظيم اجتامعات مع
املواطنني فهو عمل ّية معقّدة تتطلّب تخطيطا دقيقا وعناية فائقة يف اإلعداد .فلماّ تكون مقاربة الشرّ طة املجتمع ّية يف
التعاون مع املواطنني وترشيكهم مقاربة مضطربة وغري مركّزة تكون نتائجها عكس ّية وأسوأ حتّى من االنعدام الكليّ للتعاون.
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عند التفكري يف إرساء تعاون بني الشرّ طة املجتمعيّة واملجتمعات املحليّة للوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف
العنيف املؤدّيني إليه وجب طرح األسئلة التالية :ملاذا ومع من وكيف ؟
الشطة ؟ إ ّن ترشيك املواطنني ميكّن الشرّ طة من استغالل الفرص
ملاذا ميثّل التعاون مع املواطنني عمل ّية مفيدة بال ّنسبة إىل رّ
التالية:
يل وتعزيز معارفهم بالحركيّة الرائجة ونظرة املواطنني إىل املخاطر
•دعم إدراكهم بالوضعيّة ّ
السائدة يف مجتمعهم املح ّ
ومشاغلهم إزاء األوضاع .ستمثّل هذا املعرفة فيام بعد القاعدة األساسيّة لقيام رشطة مجتمعيّة ف ّعالة و ُمل ّمة
122
بالواقع.
•إبراز حضورهم يف املجتمعات املحل ّية فيوفّر ذلك يف نفس الوقت الطّأمنينة للمواطنني والوقاية من اإلجرام أو الح ّد
منه،
•الكشف املبكّر عن مواطن الخطر يف املجتمعات املحليّة وإحالتها عىل الرشكاء املعنيني،
•نرش املعلومات والرسائل األساسيّة للمواطنني كتفنيد اإلشاعات املغرضة واألفكار الخاطئة،
•تنمية وعي املواطنني ببعض املسائل واملشاغل املجتمعيّة وحشد الجهود والطاقات ملواجهتها،
•إرساء عالقات طويلة املدى تكون متينة ومبن ّية عىل الثّقة املتبادلة لتمثّل قاعدة التعاون يف املستقبل،
فض املشاكل وال ّنزاعات ومنها معالجات
•تطوير آليات لضامن مشاركة املواطنني والتعاون مع املجتمعات املحل ّية يف ّ
الصعبة واألزمات.
األوضاع ّ

 122راجع الفقرة  4.2.2والفقرة  4.2.3لهذا الدّليل
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Increasing Level of Public Impact
إعالم

استشارة

الهدف من املشاركة العموميّة

م ّد املواطنني مبعلومات متوازنة
وموضوعيّة لتمكينهم من فهم
املشاكل والحلول و/أو البدائل

الحصول عىل مواقف املواطنني من
التحليل والخيارات املطروحة و/
أو القرارات

تقديم الوعود للمواطنني

سنحرص عىل إعالمكم باستمرار

سنعلمكم باستمرار وسنستمع إىل
مشاغلكم ونأخذها بعني االعتبار
وسنوافيكم بكيف ّية تأثري املواطنني
يف القرار

أمثلة عن األدوات

 مذكرات مواقع الواب -اجتامعات عا ّمة

-

 123ملكية الجمعيّة الدولية للمشاركة العموميّة © -
www.iap2.org

–إعادة الطباعة بالرتخيص

تعاليق عا ّمة
مجموعات تركيز
دراسات
اجتامعات عا ّمة
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ترشيك

تعاون

متكني

العمل املبارش مع عموم ال ّناس من
خالل هذا املسار للتأكّد من الفهم
الجيد ملشاغل املواطنني ومشاكلهم
وعندئذ معالجتها

كل مراحل
التعاون مع املواطنني يف ّ
أخذ القرار مبا يف ذلك صياغة
الخيارات وتحديد الحلول املثىل

وضع القرار األخري بني أيدي
املواطنني

سنعمل معكم للحرص عىل أخذ
مشاغلكم واقرتاحاتكم بعني االعتبار
يف الخيارات التي يقع التفكري فيها
وصياغتها وسنوافيكم بكيف ّية تأثري
املواطنني يف القرار

سنلجأ إليكم بحثا عن النصائح
واالستشارة والتجديد يف صياغة
الحلول ثم إلدماج توصياتكم بقدر
املستطاع يف القرارات

سنعمل عىل تطبيق القرارات التي
تتّخذونها

 ورشات -استفتاءات ألخذ القرار املناسب

 لجان استشارة من املواطنني بناء التوافق -أخذ القرار بصفة تشاركيّة

 هيئة تحكيم من املواطنني صناديق اقرتاع -التفويض يف أخذ القرار

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
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من هم أفراد املجتمع الذين يتعينّ عىل الشرّ طة التعاون معهم؟
كل الفئات االجتامعيّة ومختلف الشرّ ائح والطوائف
•مبدئيّا يجب أن يكون تعاون الشرّ طة مع املواطنني شامال يستهدف ّ
يل .ويجب عىل الشرّ طة أن تتج ّنب التعاون مع فئات بعينها دون أخرى أو مع من يدّعي الزعامة
داخل املجتمع املح ّ
يف مجموعته أو مع منارصيها ومؤيّديها فقط،
خاصة أن تحاول التواصل مع األفراد أو املجموعات امله ّمشة وتلك التي يصعب التوصل إليها عادة
•يجب عىل الشرّ طة ّ
أو التي تكشف عن سلوك محفوف باملخاطر،
•يجب عىل الشرّ طة أن تتح ّرى كثريا عند إرساء رشاكات مع أفراد أو مجموعات أو منظّامت عند وجود دالئل تشريإىل
أ ّن هؤالء األفراد واملجموعات مل يلتزموا بعدم اللّجوء قطعيا إىل العنف أو إىل انتهاك حقوق اإلنسان .يجب التقدير
الج ّيد للمنافع واملخاطر عىل املدى الطويل لتحديد درجة دعم الشرّ طة ومساندتها لهؤالء األشخاص واملجموعات
واألسباب الدّاعية للقيام بذلك .فمثال ميكن أن تؤدّي الشرّ اكة مع أشخاص ُعرضة لالنزالق يف ال ّراديكال ّية والتط ّرف
العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب إىل إنقاذهم من هذا املسلك لك ّن ميكن أن يحمل هؤالء األشخاص أفكارا غامضة ت ُجاه
االجتامعي،
حقوق اإلنسان و ُمبهمة لدعم التامسك
ّ
•ميكن أن تضط ّر الشرّ طة يف بعض مجاالت التعاون عىل غرار تبادل املعلومات الرسيّة أن تقترص يف تعاونها عىل أفراد
األمني والتزكية،
جديرين بالثّقة مثل املواطنني الخاضعني للبحث
ّ
•يتعينّ عىل الشرّ طة أن تأخذ بعني االعتبار خطر أن يُنظر إىل تعاونها مع بعض األفراد عىل كونه مساندة أو ترشيع
لهؤالء األفراد .فيجب عليها أن تتح ّرى ليك ال ت ُهدّد استقاللية ومصداقيّة هؤالء األشخاص الذين يقومون بدور ها ّم
يف مجتمعاتهم وميكنهم دعم الجهود ال ّرامية إىل الوقاية من اإلرهاب .وعىل غرار ذلك يتعينّ عىل الشرّ طة أن تأخذ
ّ
كل االحتياطات لعدم إضفاء رشعيّة عىل أفراد يكون تأثريهم ملتبسا أو سلبيّا بخصوص مقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف
املؤدّيني إىل اإلرهاب.
كيف ميكن للشرّ طة التعاون مع املجتمعات املحل ّية حول مسألة الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف
املؤدّيني إليه ؟ يجب أن يكون التعاون:
محل تخطيط دقيق لتقييم املشاركة الحاليّة للمواطنني ولتحديد املخاطر املحتملة والح ّد من وقوعها للتمكّن من
• ّ
امليض قدما .تشمل املخاطر مثال إقصاء بعض الفئات االجتامع ّية من خالل االنتقاء يف املشاركة وإضفاء الصبغة األمن ّية
ّ
124
عىل العالقة مع فئات أخرى وترشيع أو عدم إجازة مشاركة بعض األشخاص يف أنظار أفراد آخرين من املجتمع،
التمش االختيار
•مص ّمام بحسب الشخص أو املجموعة أو الفئة االجتامع ّية املشاركة لضامن الف ّعالية .و يشمل هذا
يّ
الدقيق للفرتة الزمنية واملكان والكلامت املعبرّ ة عن حساسيّة الوضع ولتحديد اإلطار األمثل لطرح القضيّة.
•شفّافا ورصيحا لكون الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه ميثّالن املسألة التي
تعمل الشرّ طة عىل التعاطي معها،
•مو ّجها لعدد كبري من القضايا األمن ّية التي ته ّم املجتمع من ضمنها قضية اإلرهاب،
•متبادال يعالج مشاغل الشرّ طة ومشاغل املواطنني يف نفس الوقت،
•منتظام بقدر اإلمكان يقع تنفيذه يف أطر رسميّة وغري رسميّة لالستغالل األفضل لفرص التواصل ولبناء التفاهم والثّقة
املشرتكة ولتبادل املعلومات ،
خاصة
•ميسرّ ا بأطراف أخرى متثّل أجهزة رسميّة أو هيئات املجتمع املد ّين قد تكون لها معارف إضافيّة بفئات اجتامعيّة ّ
أو أفراد بعينهم أو تتمتّع بسهولة التواصل معهم أو تتمتّع لديهم مبصداق ّية .ميكن للشرّ طة أن تحاول تحديد وسطاء أو
125
داعمني ملساعدتها عىل التواصل والتحاور مع مجموعات قد يعرتضون أو يرتدّدون يف التعاون معها.
 124راجع الفقرة  4.2.5من هذا الدّليل
املحيل” ،الجمعيّة الدولية لقادة الشرّ طة ،لجنة دراسة اإلرهاب ،مجموعة العمل حول مقاومة التط ّرف
“ 125مبادئ التواصل والتعاون مع املجتمع ّ
العنيف ،أوت/آب 2012
http://www.theiacp.org/portals/0/pdfs/IACP-COT_CommPolicingPrinciples__FINALAug12.pdf
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مستوى 1

مؤسسة بني املجتمع املحليّ وأجهزة تنفيذ القوانني
•ال توجد عالقة ّ
•املعارف املشرتكة بني املجتمع املحليّ وأجهزة تنفيذ القوانني قليلة جدّا أو منعدمة.

مستوى 2

•وقع تحديد األشخاص املحتملني إلقامة عالقات يف املجتمع املحيل
•العالقات مع أجهزة الرشطة قد تكون خالف ّية.

مستوى 3

حصل مع املجتمع املحليّ فاتحا املجال ألجهزة الرشطة وقنوات االتصال
•التواصل األ ّول ُ
• لكن تبقى تغطية أوساط التأثري األساس ّية محدودة

مستوى 4

•يزداد شيئا فشيئا التفاهم املتبادل والرتيبة املشرتكة
• املجتمع املحيل يُدرك وجود أمر أو قض ّية داخله ويقبل حضورأجهزة الرشطة
• وجود حوار منتظم مع األهايل والتواصل مع “أوساط التأثري”.

مستوى 5

•شبكة كاملة من العالقات املقيدة وقع إرساؤها بني األهايل وأجهزة الرشطة والرشكاء
• مستوى عال من الثقة والحوار املفتوح والشفّاف وفهم عميق للمسائل واالحتياجات والتوقعات والتعاون
• املجتمع املحليّ يشعر مبسؤوليّته تُجاه املسألة أو القضية

ميكن أن يتيسرّ أكرث التعاون بني املجتمع وأجهزة الشرّ طة بتوفّر الرشوط التالية:
خاصة منها مهارات التواصل والتعاطف والحساسية
•تتمتّع أجهزة الشرّ طة أو تعمل عىل تنمية املهارات الرضوريّة ّ
والتبصرّ والوعي واإلدراك،
أخص يجب عىل
وبصفة
.
يت
الذا
والتقييم
والتفكري
املعاينة
عىل
املواطنني
مع
تعاونهم
يف
أعوانها
•يعتمد ض ّباط الشرّ طة و
ّ
ّ
أعوان الشرّ طة أن يُدركوا األسباب التي تجعل سلوك بعض األفراد تجاه الشرّ طة و مواقفهم سلب ّية .ففي هذه الحالة
بكل حذر مع االعرتاف برضورة بذل جهود إضافيّة وتقديم ضامنات من أجل
يتعينّ عليهم أن يتعاطوا مع املوقف ّ
يل بصفة أع ّم،
كسب الثّقة وضامن التعاون مع املواطنني واملجتمع املح ّ
•يجب عىل أعوان الشرّ طة االستامع إىل مشاغل األهايل واالعرتاف بنظرتهم إىل املشاكل ومواقفهم منها والحرص عىل
عدم صياغتها وبلورتها لتستجيب لربامج ومخطّطات الشرّ طة،
بكل وضوح وكذلك ما ميكنهم أو ال ميكنهم القيام به،
•يرشح أعوان الشرّ طة دورهم ومها ّمهم القانون ّية والتنظيم ّية ّ
•يُسجل أعوان الشرّ طة قامئة يف املسائل واملشاغل املطروحة ويرشحون نظرتهم إليها ث ّم يحرصون عىل إعالم األهايل يف
ظروف محدّدة مبا قامت أو تقوم به أجهزة الشرّ طة ملعالجة املسائل والقضايا املطروحة،
•يجب أن ميتنع أعوان الشرّ طة و ضبّاطها عن إعطاء ضامنات عىل بياض بإيجاد حلول للمشاكل ( عندما ال يكون ذلك
مؤكّدا) أو تضخيم تأثريهم أو قدرتهم عىل تغيري سياسات أو إجراءات غري شعب ّية وال سلطة لهم عليها،
كل الجهود لإليفاء بااللتزامات املقدّمة لألهايل وإلعالمهم باملصاعب التي ميكن أن
•يجب عىل أعوان الشرّ طة أن يبذلوا ّ
السياسيّة أو التدخّالت ال ّرامية إىل معالجة قضيّة
تعرتضهم يف سبيل القيام بذلك .يجب عليهم متابعة تأثري التغيرّ ات ّ
معيّنة،
 126نفس املرجع
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•يجب عىل أعوان الشرّ طة بقدر اإلمكان تقديم معلومات دقيقة و ُم ّحينة للمواطنني لتوضيح أه ّمية املسألة ونجاعة
تدخّل أجهزة الشرّ طة أو الحاجة إىل تعاون األهايل و مساعدتهم لرسم صورة أكرث دقة حول املسألة ،
•يتعينّ عىل أعوان الشرّ طة إيفاء املواطنني مبعلومات عن متابعتهم ملختلف القضايا املطروحة من قبل األهايل يف
حدود ما يسمح به القانون وما تفرضه االحتياطات األمن ّية .يمُ كّن اإلعالم املنتظم من املحافظة عىل ثقة املواطنني
السلطات اإلجراءات
بأ ّن جهودهم أخذتها أجهزة الشرّ طة بعني االعتبار وأولتها القيمة الرضوريّة مام أدّى إىل ات ّخاذ ّ
املناسبة
5 . 4 .2

التعاون مع مجموعات ُمحدّدة للوقاية من اإلرهاب

يجب عىل الشرّ طة أن تتعامل مع الجميع بالتساوي ولكن يجب أيضا أن تحرص عىل اعتبار خصوصيّات مختلف املجموعات
والفئات االجتامعيّة و تعقيداتها التي تتأث ّر وتتعامل بطرق مختلفة مع مسألة الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة
الرضوري أن تُكيّف الشرّ طة خططها للتعاون مع املواطنني باألخذ بعني االعتبار
والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه .ولذلك فمن
ّ
هذه االختالفات ليك تتمكّن من إرساء عالقات رشاكة وتعاون مناسبة مع مختلف املجموعات.
يف هذا اإلطار ال ميكن للشرّ طة أن تضع فرضيّات مسبقة حول سبل التعاون مع مجموعات خصوصيّة .يستوجب التعاون يف
الشطة أن تُط ّور معرفتها الدقيقة مبجموعة محدّ دة دون أفكار مسبقة أو قوالب جاهزة:
مرحلة أوىل من رّ
•بصفةعا ّمة ما هي االحتياجات واملشاكل املتداخلة يف الحركيّة داخل املجموعة (مثال :التامسك واالنقسامات
السكّانية واالجتامع ّية واالقتصاديّة املناسبة (مثال :التوزيع
والضغوطات االجتامع ّية والزعامات) ؟ ما هي البيانات ّ
السكّاين بني الجنسني والعمر والعرق والثقافة واملعتقدات)؟
ّ
السابقة ألفراد املجموعة امل ُحدّدة ونظرتهم و مواقفهم من الشرّ طة؟ ما
• ّ
خاصة يف عالقة بالشرّ طة :ما هي التجارب ّ
هي األسباب املؤدّية إىل ذلك ؟
الخاصة التالية يف عالقتها بالوقاية من اإلرهاب :ما هو احتامل تع ّرض هذه املجموعة
•يجب التطرق إىل األسئلة
ّ
السياسات
لخطر اإلرهاب؟ ما هي النظرة التي تحملها املجموعة بشأن التهديدات اإلرهاب ّية ؟ كيف تق ّبلت املجموعة ّ
واإلجراءات ال ّرامية إىل مقاومة اإلرهاب وكيف تعاطت معها ؟
الشطة أو املعادية لها أو تلك التي ال ترغب
يجب بذل مزيد من الجهود للتعاون مع املواطنني واملجموعات املتخ ّوفة من رّ
خاصة ومثابرة ومهارات يف
يف أن تكون لها عالقات مع رّ
الشطة .وتستوجب املقاربات املعتمدة مع هذه املجموعات عناية ّ
االتّصال والتفاوض من قبل ضبّاط الشرّ طة وأعوانها الذين يجب أن يلتزموا كلّيا بتنفيذ أدوارهم .وميكن التفكري يف اعتامد
السالمة الشّ خص ّية .فمثال ميكن للشرّ طة أن تعتمد عىل
مقاربات غري تقليدية عندما ال ميثّل ذلك انتهاكا للقانون أو خطرا عىل ّ
خاصة.
مجموعات
أو
أفراد
مع
الحوار
وتيسري
وسطاء جديرين بالثّقة من املجتمع املد ّين للقيام باالتّصاالت األوىل
ّ
للشطة وقد يتطلّب مزيدا من
التعاون مع أفراد ينتمون إىل مجموعات شديدة التامسك ميكن أن ميثّل تحدّ يا شاقا رّ
االحتياطات .وقد يصعب كثريا عىل بعض األفراد تجاوز الحواجز االجتامعيّة والتحدّث عن مشاكل خصوصيّة تنكرها بقية
وخاصة املشاكل التي تتعلّق بال ّراديكال ّية
السلطات العموم ّية
ّ
أفراد املجموعة وال تعرتف بوجودها أو تتع ّمد إخفاءها عن ّ
والتط ّرف العنيف .يف هذه الحالة يتعينّ عىل الشرّ طة أن تتعامل بحذر شديد ملحاولة التواصل مع هؤالء األفراد .إ ّن الثّقة
املهني يف معالجة
يف غاية من األه ّمية يف هذه الحاالت ويجب عىل ضبّاط الشرّ طة أن يتقيّدوا بأقىص مواصفات التعامل
ّ
املعلومات وحامية هويّة األشخاص والحفاظ عىل رسيّة املعامالت.
يل وأهاليه فإنّه يجب عليها أن تعتمد مقاربة اسرتاتيج ّية للتعاون
وبناء عىل ما للرشطة من معرفة دقيقة باملجتمع املح ّ
يل والوثيق مع مجموعة مع ّينة للتفكري يف:
الفع ّ
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الخاصة؟ وتزداد نجاعة الوقاية
•كيف ميكن تحديد إطار مسألة الوقاية من اإلرهاب ومعالجتها مع هذه املجموعة
ّ
من اإلرهاب بالخصوص عندما تصبح الوقاية نتاجا جانبيّا لتعاون متني وشفاف حول مسائل تشغل املجموعة
الخاصة
ّ
بدرجة أو ّىل،
باب
الشّ
ترشيك
ميكن
فمثال
ة؟
الخاص
املجموعات
مع
العالقات
لربط
املعتمدة
ّصال
ت
اال
وسائل
•ما هي
واملؤسسات
ّ
ّ
االجتامعي والربيد االلكرتوين واإلرساليات القصرية بالهاتف أو من خالل املعلومات
التواصل
شبكات
خالل
من
ة
املحل ّي
ّ
املنشورة عىل موقع الواب.لك ّن قد يكون االتّصال املبارش أكرث فاعليّة للتخاطب مع املتقدّمني يف الس ّن وذلك بتكليف
أعوان رشطة لزيارتهم يف البيوت أو املشاركة يف اجتامعات عا ّمة ،
الخاصة.
•رضورة اللّجوء إىل وسطاء لربط الخيوط األوىل وضامن قناة اتصال فبناء الثّقة مع املجموعة ّ
5 . 4 .3

التعاون مع الشّ باب
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عادة ما يكون تواصل الشرّ طة مع الشّ باب أمرا بسيطا لك ّن التعاون معهم ميثّل تحديا صعبا ومعقّدا .فلماّ تكون للشبّان
والشابات مآخذ ض ّد املجتمع والدّولة فإ ّن ذلك يؤدّي إىل رؤى سلب ّية وتردّد يف ربط العالقات وحتى محاولة التصدّي لرغبة
وخاصة الشّ باب املنحدر من
الشرّ طة يف التعاون .ويرجع هذا يف عديد املناطق إىل تردّي العالقات بني الشرّ طة والشّ باب
ّ
مهني من بعض
أقليّات عرقيّة أو من أوساط اقتصادية واجتامعيّة محرومة .قد يكون سبب الرتدّي يف العالقات سلوك غري ّ
أعوان الشرّ طة وضبّاطها ويف بعض األحيان انحياز هيكيل داخل أجهزة الشرّ طة ض ّد بعض األقليّات.
الصورة التي يحملها أعوان
يجب حتام العمل عىل تغيري الصورة ال ّنمطية التي يحملها الشبان والشابات عن الشرّ طة و كذلك ّ
الشرّ طة وض ّباطهاعن الشّ باب للتمكّن من إرساء تعاون وثيق لك ّن هذا التغيري يتطلّب كثريا من الوقت .وبصفتهم ميثّلون
الدّولة وهياكلها فإن األولوية األوىل والقصوى ألعوان الشرّ طة وض ّباطها تتمثّل يف التعاطف مع الشّ باب داخل املجتمع
واحرتامهم وحامية حقوقهم عىل غرار حاميتهم واحرتامهم لحقوق اآلخرين .فعندما يشعر الشّ باب بأ ّن الشرّ طة تحرتمهم
وتحمي حقوقهم يكون التواصل معهم أيرس والتعاون معهم ممكنا.
تُشكل األنشطة ال ّرامية إىل التعاون مع الشّ باب حجر الزاوية يف أعامل الشرّ طة املجتمع ّية يف عديد من الدول .ميكن أن يقوم
محوري إ ّما من خالل جهودهم الذات ّية أو بدعمهم برامج موجودة للتواصل مع الشّ باب
أعوان الشرّ طة املجتمع ّية بدور
ّ
والتعاون مع العاملني يف مجال اإلحاطة بالشّ باب من الهيئات العموميّة أو جمعيّات املجتمع املد ّين.
ميكن أن تستفيد الجهود ال ّرامية إىل الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه من دروس
سابقة ومامرسات ج ّيدة يف مجال ترشيك الشّ باب والتعاون معهم للوقاية من املخاطر واملظاهر اإلجرام ّية من ذلك العنف
يف املدارس والعصابات اإلجرام ّية وتعاطي املخدّرات واالتّجار باملواد املحظورة أو االستغالل
الجنيس.
ّ
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الشطة مع الشّ باب للوقاية من خطر ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل
دراسة حالة عدد  :16حوارات رّ
اإلرهاب،
السويد والرنويج
ّ
تعقد املصلحة األمنيّة للمجلس
بالسويد حوارات تط ّوعية مع أفراد من املجتمع غالبا ما يكونون من
الوطني للشرّ طة ّ
ّ
املراهقني املع ّرضني ألنشطة تهدّد األمن العام .وال ميثّل املدعوون للمشاركة يف هذه الحوارات أفرادا متّهمني باقرتاف
جرائم بل تهدف إىل الوقاية بتقديم معلومات حول الترشيعات واملخاطر التي ميكن أن يتع ّرض لها األفراد إن متادوا
يف مامرسة بعض األنشطة .وميكن أن تشمل أعامل الوقاية أيضا الحديث مع شخص أو مجموعة من األشخاص لتبديد
معلومات خاطئة.وت ُعقد يف بعض األحيان الحوارات مع عائالت أفراد مع ّرضني لالنزالق يف أنشطة تهدّد األمن العام
وذلك لتأثري العائلة عىل أفرادها..و تهدف أيضا الحوارات بدرجة أوىل إىل مساعدة األفراد الراغبني يف اإلفالت من
الدوائر الدّاعية للعنف.
ت ّم كذلك اعتامد مقاربة الحوارات الوقائية يف الرنويج .ففي سنة  2003التجأت املصالح األمن ّية بإدارة الشرّ طة بالرنويج
بالتعاون مع الشرّ طة االعتيادية إىل تنظيم الحوارات الوقائية من منظّمة ميينية متط ّرفة خشيت الشرّ طة أن تتط ّور لتصبح
شبكة عنيفة .وقد وقع تنظيم ما يقارب مائة حوار وقاية عىل مدى ستة أسابيع مع ش ّبان من أعضاء املنظّمة فيام وقع
دعوة أوليائهم للحضور متى أمكن القيام بذلك .وتهدف الحوارات إىل توعية الشبّان والشابّات بعواقب االنتامء ملنظّمة
وتوصلت هذه الحملة إىل نتائج إيجابيّة جدّا :أكرث من نصف الشّ باب
ميينية متط ّرفة وملحاولة إقناعهم مبغادرتها.
ّ
املشارك غادر املنظّمة نهائيا بينام انتقل آخرون إىل منظّامت فرعية وبدأوا يفكّرون يف التخيل نهائيا عن أنشطتهم .تعتقد
خاصة التعاون اإليجا ّيب بني املصلحة األمن ّية وبقية أجهزة
الشرّ طة الرنويجية أن عوامل مختلفة أدّت إىل هذه النتيجة منها ّ
الشرّ طة والتعاون الوثيق مع أولياء األعضاء الناشطني يف املنظّمة واعتامد حوارات املتابعة وعروض املساعدة إلرساء
شبكات اجتامعيّة جديدة و  /أو املساعدة عىل االستمرار يف الدراسة أو عىل إيجاد فرص تشغيل.
بالسويد128ووزارة العدل والشرّ طة بالرنويج
املصادر :املصلحة األمنيّة ّ
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بالسويد–  )2010الصفحة 20
بالسويد (ستوكهومل :املصلحة األمنية ّ
 128التط ّرف االسالمي الدّاعي للعنف ّ
 129األمن املشرتك – مسؤولية مشرتكة :خطة عمل للوقاية ضد الراديكالية والتط ّرف العنيف (أوسلو :وزارة العدل والشرّ طة بالرنويج)2011 ،
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القومي للتواصل مع الشّ باب لرشطة الخ ّيالةامللك ّية بكندا
دراسة الحالة عدد  :17برنامج األمن
ّ
ت ّم وضع برنامج األمن
القومي للتواصل مع الشّ باب لرشطة الخ ّيالة امللك ّية بكندا ملواجهة القلق املتزايد من ظاهرة
ّ
األمن
حامية
ّة
ط
خ
إطار
يف
الربنامج
هذا
العامل.ويأيت
القومي املو ّجهة إىل
أنحاء
مختلف
يف
باب
الشّ
يايس لدى
العنف ّ
الس ّ
ّ
يل واسرتاتيجيّة العمليّات األمنيّة الخالية من التحيّز لرشطة الخيّالة امللكيّة ليساهم يف تحقيق هدف برنامج
املجتمع املح ّ
الشرّ طة الخيّالة للبيوت اآلمنة واملجتمعات اآلمنة وخطة العمل الكنديّة ض ّد التمييز العنرصي .يع ّرف برنامج األمن
القومي للتواصل مع الشّ باب هؤالء بكونهم الشبّان والشابّات الذين ترتاوح أعامرهم بني  14و  30سنة .ويتمثّل
ّ
األمن
برنامج
من
األسايس
الهدف
القومي للتواصل مع الشّ باب لرشطة الخ ّيالة امللك ّية بكندا يف ترشيك الشّ باب والتعاون
ّ
ّ
باألمن
ّق
ل
تتع
مسائل
يف
معهم
القومي.
ّ
يعمل برنامج األمن
القومي للتواصل مع الشّ باب لرشطة الخيّالة امللكيّة بكندا عىل تحقيق األهداف التالية:
ّ
•إعالم الشّ باب و تثقيفهم بقضايا األمن
القومي بكندا (بالرتكيز عىل دور رشطة الخيّالة امللكيّة يف تحقيق وضامن
ّ
األمن
القومي)
ّ
باألمن
ّق
ل
تتع
قضايا
يف
وترشيكه
باب
الشّ
مع
التحاور
القومي (استشارة الشّ باب لفهم إدراكهم ومعارفهم
•
ّ
األمن
وقع
عىل
ف
ر
للتع
وأيضا
ومشاغلهم
القومي وتأثريه عىل الشّ باب)،
ّ
ّ
•التعريف بالدراسات والبحوث واملشاركة فيها (املتعلّقة براديكالية الشّ باب املؤدّية إىل العنف ومسائل االنتداب
والوقاية من التط ّرف الخ )...و
القومي
األمن
حامية
يف
ة
ي
املحل
•ترشيك الشّ باب واملجتمعات
الكندي،
ّ
ّ
ّ
وقع إىل اليوم بعث عديد املبادرات يف هذا الصدد وتشمل:
•عروضا يف األقسام لطلبة الجامعات،
•ورشات عمل ونقاشات مركّزة مع تالميذ التعليم الثانوي يف مختلف أنحاء كندا،
•عروضا أثناء الندوات واملؤمترات،
املح
املجتمع
مجموعات
•حمالت إعالم ّية للتواصل مع
يل.
ّ
املصدر :رشطة الخيّالة امللكيّة بكندا
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عادة ما يلجأ الشّ باب إىل طرق عديدة للتواصل ومصادر مختلفة للمعلومات مقارنة بالكهول والشيوخ .فأغلب الش ّبان
والشابّات يحافظون ويدعمون عالقاتهم االجتامع ّية ويتواصلون مع أصدقائهم من خالل شبكات التواصل
االجتامعي .لذلك
ّ
فإ ّن استعامل هذه الشبكات ميكن أن ميثّل طريقة ناجعة وف ّعالة للتواصل مع الشّ باب وتبليغهم الرسائل األساسيّة.
تشمل بعض املقاربات املفيدة العنارص التالية:
الريايض ومامرسة الفنون وأنشطة أخرى
والتدريب
ين
البد
للتأهيل
حصصا
•ميكن لض ّباط الشرّ طة و أعوانها تنظيم
ّ
ّ
مو ّجهة للشّ باب لتنمية املهارات الفردية وذلك لربط العالقات مع الشّ باب وإرساء قاعدة للتبادل املنتظم وتطوير
وسائل سلمية للتعبري يف الوقت نفسه،
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•ميكن لضبّاط الشرّ طة تبسيط ثقافة الوقاية من اإلرهاب ونرشها يف نطاق مبادرات توعويّة عا ّمة مو ّجهة إىل الشباب
حول املحافظة عىل أمنهم وسالمتهم،
االجتامعي لربط عالقات مع الشّ باب واستباق الحديث
التواصل
شبكات
مختلف
يف
•ميكن للشرّ طة الحرص عىل الحضور
ّ
يف مسائل مثرية للجدل،
•ميكن لض ّباط الشرّ طةإرساء نظام نظراء لتقديم الدعم واملساعدة يمُ كّن الشبان والشابات الذين متكّنوا من كسب بعض
املهارات عىل غرار التدريب الريايض أو الرقص أو املشاريع التنموية املحليّة أو اختصاصات أخرى من تأطري بشبّان
آخرين من مجموعتهم أو شبان يقلّون عنهم س ّنا فضال عن دعمهم،
يل للمشاركة يف تدريبات مع الشرّ طة وبالخصوص يف أنشطة يكون لها وقع
•ميكن للشرّ طة دعوة شباب من املجتمع املح ّ
متباين عىل الش ّبان والشابّات عىل غرار اإليقاف والتفتيش يف األماكن العموم ّية.و توفّر هذه املبادرات فرصة للشطة
السواء لفهم الطرف املقابل ولتبادل اآلراء حول كيف ّية تأث ّر الشّ باب بإجراءات تتّخذها الشرّ طة،
وللشباب عىل ّ
•يتعينّ عىل الشرّ طة تنظيم تظاهرات لتمكني الشبان والشابات من التع ّرف عن كثب عن أنشطتها واالحتكاك بها.
الهدف من هذه العمليّة هي توضيح عمليّات ومقاربات الشرّ طة ليك يتمكّن الشبان من االطّالع أكرث عىل تقنيات
وتكتيكات الشرّ طة يف مقاومة الجرمية،
•ميكن للشرّ طة أن تضع برامج تربوية أو معسكرات تدريب ّية مو ّجهة إىل للش ّبان الراغبني يف االلتحاق بسلك الشرّ طة
تستغل مهارات التنشيط عند بعض األفراد الذين يتمتّعون مبصداق ّية مع الشّ باب،
ّ
•ميكن للشرّ طة أن
الجنسي
•الوحدات املتن ّوعة للشرّ طة املجتمعيّة والتي تعكس تن ّوع املجتمع عندما تكون لها الخربة الكافية والتوازن بني
نّ
تصبح مؤهلة أكرث من غريها للنجاح يف إرساء عالقات إيجابيّة وب ّناءة مع الشّ باب.
الشطةالوطن ّية الرتكية ،تركيا
الشطة بديار بكري ،رّ
دراسة حالة عدد  :18مبادرات التعاون مع الشّ باب بإدارة رّ
متثّل ديار بكري ثاين أكرب مدينة يف املنطقة الجنوبية الرشقية لألناضول يف تركيا .قامت إدارة الشرّ طة بهذه املنطقة تحت
إرشاف الشرّ طة الوطن ّية الرتكية ببعث عدد من املبادرات تهدف إىل التعاون اإليجا ّيب مع الشّ باب وبناء الثّقة ودعم
التامسك
املجتمعي.
ّ
دأبت إدارة رشطة ديار بكري منذ  2008عىل تنظيم مخيامت تستغرق أسبوعا أثناء العطلة الصيفية ملا يزيد عن ثالثة
آالف مشارك وذلك تحت شعار «اكتشف بلدك».و يساهم يف تنشيط املخيّامت أفراد من الشرّ طة وكذلك من هيئات
والصحة .ويتعينّ عىل أعوان الشرّ طة املشاركني يف التسيري أوال أن يحصلوا عىل شهادة يف
وطن ّية تُعنى بالشّ باب والرتبية ّ
قيادة املجموعات وسيكولوجيا املراهقني وفنون االتّصال .أما الهدف من املخ ّيامت فهو دعم الشعور باملسؤول ّية وامللك ّية
واملواطنة والفخر واالعتزاز باالنتامء إىل املجتمع الرتيك برثائه وثقافته املتن ّوعة.و تعتمد املبادرة عىل الرياضة واألنشطة
الفنيّة والتجارب الرتفيهيّة والتفاعل اإليجا ّيب مع عموم ال ّناس ومع األتراب من أجل معالجة قضايا عىل غرار االندماج
وتكافؤ الفرص والحياة املشرتكة واحرتام القواعد والعمل داخل املجموعات وتعزيز الثّقة بني األفراد من أوساط مختلفة
وذلك باكتساب مهارات جديدة والثّقة بالنفس.و يجب عىل املشاركني التط ّوع لاللتحاق باملخ ّيم والحصول عىل إذن
من أوليائهم والتسجيل يف مدرسة محل ّية كام يجب أن ينحدروا من أوساط اقتصاي ّية واجتامع ّية ضعيفة .وللضّ غط عىل
املؤسسات.
التكاليف تعتمد املبادرة عىل املساهامت العين ّية من ّ
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وقامت إدارة الشرّ طة بديار بكري سنة  2011بإنشاء مركز لدعم الشّ باب لتوفري أنشطة ترفيهية ملراهقني ينحدرون
من ثالثة أحياء تعاين من مشاكل اجتامعيّة واقتصادية تقطنها عائالت متعدّدة األطفال تواجه مشاكل سكنية .كانت
خاصة عىل الشّ باب .حينئذ قامت
الشرّ طة تعلم أن هذه األحياء مع ّرضة للدعاية اإلرهابيّة وألنشطة االستقطاب املركّزة ّ
الشرّ طة بتهذيب منطقة متت ّد عىل مساحة أربعة كيلومرتات مربّعة تحتوي عىل بناية مهجورة وحديقة واسعة كانت متثّل
مرتعا ملتعاطي املخدرات وسكان الشوارع وأنشأت فيها مركزا مجهزا يحتوي عىل ورشات للموسيقى والفنون وأقسام
للدراسة ولتعلّم اإلعالم ّية وقاعة كربى للندوات ومكتبة وقاعة للعروض املرسح ّية عالوة عىل مقهى ومالعب رياضية
تشمل حلبة للتزلج .ويعرض املركز مساعدة أكادميية وعددا من األنشطة الخارجيّة كام يوفّر ورشات للفنون (موسيقى
وصناعة الفخار وال ّرسم واملرسح) ودروسا يف اللغتني الرتكية واالنجليزية وكذلك يف الربمجيات واالنرتنيت .وكلفت
مختصون.و
الشرّ طة عددا من أعوانها لتنشيط أغلب الورشات باستثناء بعض الدروس الخصوصيّة التي أرشف عليها
ّ
يرتاد املركز اليوم قرابة عرشة آالف مشارك ميثّلون الفئة العمريّة املناسبة للمرحلة الثانوية.
املصدر :اعتامدا عىل وثائق قدّمتها الشرّ طة الوطن ّية الرتكية
لعل أه ّم عنرص يساهم يف نجاح مبادرات الشرّ طة املجتمعيّة الهادفة إىل التعاون مع الشّ باب هو مدى التزام الشّ باب املشارك
ّ
ورغبتهم يف التعاون .فاملها ّم املوكولة يف هذا املرشوع ال ميكنها تحقيق النجاح باالختيار العشوايئ لألعوان املنشطني .فهي تحتاج
يف أفضل الحاالت إىل متط ّوعني أي إىل ضبّاط أو أعوان متعاطفني مع الشّ باب املع ّرض للمخاطر يف املجتمع ويرغبون يف تقديم
املساعدة إليه.
الشطة بأيرلنداالشّ امل ّية ،اململكة امل ّتحدة
دراسة حالة :برنامج بيتزا مع رشطي ،خدمات رّ
كثريا ما متيزت العالقات يف املايض بني الشرّ طة والشّ باب الكاثولييك بشامل أيرلندا بالتوتّر والضغوطات .وأدّى هذا إىل
تفاقم مظاهر ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب ومشاركة الشّ باب من هذه الفئة يف أعامل إرهابيّة.
لذلك تم وضع عدد من املبادرات يف السنوات املاضية من أجل التصدّي لهذا املشكل منها مثال «برنامج بيتزا مع رشطي
بيلر» 131الذي وضعته هيئة خدمات الشرّ طة بشامل أيرلندا لتشجيع ضبّاط الشرّ طةوالشّ باب عىل االلتقاء والتحاور يف
مسائل مشرتكة يف فضاءات غري رسم ّية لتيسري التبادل والتفاهم .وجاء هذا الربنامج نتيجة ملبادرة شخص ّية قام بها ضابط
خيص والحرص عىل تطوير أدوات ف ّعالة للتواصل مع الشّ باب.
رشطة مام يعكس االلتزام الشّ ّ
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ويقع تحديد املشاركني ضمن مجموعات شبابية محل ّية وأيضا من بني الشّ باب الذي يعرتض أجهزة الشرّ طة يف عملها
عىل غرار املوقوفني .أ ّما املشاركة فال تكون إالّ تط ّوعا من الطرفني .أ ّما الربنامج فهو غري
رسمي وال توجد نتائج حتمية
ّ
أو مواضيع جاهزة للخوض فيها .وميكن االجتامع بني الشرّ طة والشبان يف ناد للشباب أو عىل أرضيّة ملعب كرة .أ ّما
عن متويل الربنامج فهو بسيط نسبيا ويقع رصفه من إدارة الشرّ طة.
املصدر :تقارير إعالم ّية متوفّرة للعموم

 5.4.4التعاون مع ال ّنساء
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ميثّل اعتبار الفوارق بني الجنسني عامال ها ّما يف مجال األمن إذ تختلف املشاغل األمنيّة بني ال ّنساء وال ّرجال كام تختلف بينهم
عواقب الخالفات واإلرهاب والعمل ّيات املناهضة له وأثرها .وعىل ال ّرغم من هذا فإ ّن صياغة الخطط واإلجراءات ال ّرامية
إىل مناهضة اإلرهاب متّت دون اعتبار الفوارق عىل مستوى ال ّنوع
االجتامعي:
ّ
•يوجد اعتقاد رائج وخاطئ بأ ّن التط ّرف العنيف واإلرهاب ال يعنيان إالّ ال ّرجال .فعىل الرغم من أن ال ّنساء كثريا ما
ك ّن عرضة لل ّراديكاليّة وتو ّرطت العديد منهن يف مجموعات متطرفة وعنيفة فإ ّن دورهن عادة ما وقعت االستهانة
به ومل يقع التط ّرق إليه،
•وغالبا ما مل يقع أيضا األخذ بعني االعتبار قدرة ال ّنساء عىل املساه ّمة يف مقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني
للسياسات أو ضابطات
إىل اإلرهاب فأوكلت إليه ّن أدوار تقليديّة وجاهزة 134 .إ ّن مشاركة ال ّنساء باعتباره ّن واضعات ّ
رضوري ملعالجة الظروف املؤدّية إىل
يل
ّ
مسؤوالت عن تنفيذ القانون أو مربّيات أو أفراد أو ناشطات يف املجتمع املح ّ
اإلرهاب وإىل تأمني الوقاية الفعليّة من اإلرهاب.
إ ّن املشاركة الكاملة للنساء يف مختلف املراكز واملسؤوليات سواء أكان ذلك يف القطاع الخاص أم العا ّم
رضوري للمقاومة
ّ
الفعليّة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه
يتعينّ إزالة الحواجز التي ت ّعيق املشاركة الفعليّة لل ّنساء يف مجابهة اإلرهاب يف نطاق هياكل تنفيذ القانون أو الشرّ طة أو
يل وذلك ألنّ:
ّ
مؤسسات حكومية أخرى أو هيئات املجتمع املح ّ
عن
ت
تتم
أن
يجب
•ال ّنساء ميثّلن جزءا من املجتمع وبهذه الصفة
بالحق يف املشاركة الفعل ّية يف مختلف املبادرات ال ّرامية
ّ
ّ
إىل تأمني سالمة مجتمعاته ّن،
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ال ّنساء وال ّراديكآل ّية اإلرهابية :التقرير النهايئ –

”http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-11527796
http://www.osce.org/atu/99919

 134راجع جاينهاكرباي “النوع
االجتامعي ومقاومة ال ّراديكآليّة :النساء واإلجراءات الناشئة ملجابهة اإلرهاب” – منشورات مارغريت ل.
ّ
االجتامعي واألمن
سرتوايثوجاينهاكرباي ،النوع
الوطني ومقاومة اإلرهاب :أبعاد حقوق اإلنسان (أكسن ،راوتالدج )2013
ّ
ّ
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السياسيّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة والثّقافيّة
•ال ّنساء تساهمن مبنظور مختلف بخصوص طريقة معالجة بعض املشاغل ّ
والرتبويّة التي ميكن أن تؤدّي إىل التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة اإلرهابيّة بصفة عا ّمة وتلك التي تشمل ال ّنساء والشّ باب
خاصة،
بصفة ّ
•كثريا ما تكون ال ّنساء ضحايا للهجامت اإلرهاب ّية ويف نفس الوقت لإلجراءات ال ّرامية إىل مقاومة اإلرهاب 135.فال ّنساء
رض
ميكن أن ترشن إىل الحاالت التي تكون لإلجراءات الوقائية فيها نتائج عكسية أو أن تتسبب يف مفعول
رجعي قد ي ّ
ّ
يل،
باملجتمع املح ّ
بكل نجاعة يف املبادرات وميكن أن تصغن خطابا مناسبا ملقاومة التط ّرف العنيف وال ّراديكاليّة اإلرهابيّة
•ال ّنساء تشاركن ّ
كام أ ّن للنساء القدرة عىل التواصل مع بقية ال ّنساء ومع الشّ باب والتأثري فيهم،
وليك تتمكّن من اجتناب التمييز املحتمل وإصالحه إن حدث يف أنشطتها ال ّرامية إىل الوقاية من اإلرهاب ومقاومة
136
ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه يتعينّ عىل الشرّ طة أن:
كل هياكل الشرّ طة وأنشطتها وعدم حرص
•االلتزام والعمل عىل تحقيق التوازن بني الجنسني وحامية حقوق ال ّنساء يف ّ
ذلك فقط يف مقاومة اإلرهاب،
والسياسات و اإلجراءات ال ّرامية إىل
ات
ي
االسرتاتيج
صياغة
مراحل
مختلف
يف
معها
يل
ّ
•ترشيك املرأة والتعاون الفع ّ
ّ
مقاومة اإلرهاب ومجابهة ال ّراديكال ّية وتنفيذها وتقييمها ،
السياسات واإلجراءات املتّبعة
خاصة بال ّنوع
•اعتامد مؤشرّ ات ّ
االجتامعي يف عمليّة املتابعة والتقييم املنتظم لنجاعة ّ
ّ
ملقاومة اإلرهاب وأيضا االنعكاسات السلبيّة املحتملة،
•تعزيزحضور املرأة يف مختلف هياكل الشرّ طة لتساهم يف مقاومة اإلرهاب والتواصل مع املواطنني للوقاية منه وذلك
عىل مختلف املستويات الوظيف ّية وإزالة عراقيل االنتداب واالحتفاظ والرتقية الوظيف ّية،
•تعزيز التعاون مع بقية الوكاالت الحكومية ملناقشة دور ال ّنساء يف مقاومة اإلرهاب وفهم انعكاساته،
لكل املسؤولني وقادة الشرّ طة املكلّفني باالختبارات األمن ّية والتفتيش الجسدي.
•إرساء برامج تدريب ّية إلزامية ّ
خاصة عىل التعاون مع املرأة يف الوقاية من اإلرهاب ومقاومة
تحرص الشرّ طة بصفة عا ّمة والشرّ طة املجتمعيّة بصفة ّ
ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه عىل تحقيق األهداف التالية:
يل .ويجب الحرص عىل حسن اختيار املكان
يل ملشاركة املرأة يف املشاورات بني الشرّ طة واملجتمع املح ّ
•التيسري الفع ّ
والتوقيت والفضاء وشكل االجتامعات لضامن مشاركة مكثّفة وفاعلة للنساء،
•عىل غرار الحال مع ال ّرجال تج ّنب التعاون من ال ّنساء بهدف جمع املعلومات االستخباراتيّة فقط،
•تطوير رشاكات متينة وصادقة مع املنظّامت النسائية باعتامد مبدأ التعاون الوثيق من أجل تحقيق أهداف مشرتكة.
يجب عىل الشرّ طة أن تكون شفّافة ورصيحة بخصوص مسألة الوقاية من اإلرهاب لكن يتعينّ عليها العمل من أجل
معالجة املشاغل األساس ّية والعامة للنساء املتعلّقة بأمن مجتمعاتهم املحل ّية،
•إدراج برامج توعية مبخاطر ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب واإلجابات املحتملة لهذه املخاطر يف
إطار مبادرات إلعالم ال ّنساء بإجراءات الشرّ طة ملعالجة قضايا األمن والجرمية بصفة عا ّمة عىل غرار العنف املنز ّيل
الجنيس لكن دون إضفاء الصبغة األمنيّة عىل تعاون الشرّ طة مع ال ّنساء يف طرح القضايا األساسيّة األخرى
واالستغالل
ّ
 135جاينهاكرباي “النساء والوقاية من التط ّرف العنيف :تجربة الواليات املتحدة واململكة املتحدة” – وثيقة إعالمية ،مركز حقوق اإلنسان
والعدالة الشاملة ،معهد القانون بجامعة نيويورك2012 ،
االجتامعي يف الشرّ طة راجع “أدوات ال ّنوع
 136ملزيد من املعلومات حول إدماج مقاربة النوع
االجتامعي وإصالح القطاع األمني” (فرصوفيا:
ّ
ّ
املؤسسات الدّميقراطيّة وحقوق اإلنسان مبنظّمة األمن والتعاون بأوروبا ومركز جنيف للمراقبة الدّميقراطيّة للقوات املسلحة و معهد
مكتب ّ
األمم املتحدة الدويل للبحث والتدريب يف مجال النهوض باملرأة )2008 ،
http://www.osce.org/odihr/70294

االجتامعي
– األداة الثانية  2عن إصالح الشرّ طة والنوع
وخاصة الفقرة  4.5عن الشرّ طة املجتمعيّة الفقرة  4.7حول االنتداب والفقرة
ّ
ّ
 4.10حول الرتقية املهن ّية

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ
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•التعريف بأه ّم ال ّنساء واملنظّامت الفاعلة يف املجتمع وتحديد قدراتها واحتياجاتها من أجل تنويع الشرّ اكات والتمكّن
يل و التواصل معها،
من ترشيك مختلف فئات املجتمع املح ّ
•تفضيل التعاون مع املجموعات ال ّنسائية الصغرى عىل مستوى القواعد عوضا عن التعاون مع من ادّعى الزعامة يف
املجتمع أو مع املنظّامت الكربى والعريقة،
أمر
وهو
العام
املجال
يف
املرأة
مشاركة
لتمكني
ّاعمة
د
ال
املبادرات
•العمل بقدر اإلمكان عىل تشجيع
رضوري لتتمكّن
ّ
يل والتصدّي للمخاطر األمنيّة التي ميكن
املرأة من القيام بدور فاعل يف مجابهة ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة يف مجتمعها املح ّ
أن تستهدف سالمة ال ّنساء الناشطات يف نطاق هذه املبادرات،
•دعم إرساء فضاءات ومجاالت آمنة لتتمكّن ال ّنساء من تبادل املوارد والتجارب واملشاغل ملكافحة ال ّراديكال ّية عىل غرار
كل املخاطر،
املهارات واألدوات التي متكّنها من الر ّد الف ّعال عىل ّ
يايس واالعرتاف بتن ّوع القراءات واملفاهيم من
والس
والديني
يف
ّقا
•دعم مبادرات املجتمع املد ّين لتثقيف املرأة مباضيها الث ّ
ّ ّ ّ
أجل متكينها من صياغة مختلف الخطابات القياسيّة و مناقشتها للتصدّي إىل خطابات التط ّرف،
•الحرص عىل قدرة املرأة لالنتفاع بالربامج الراعية ملفهوم ال ّنوع
االجتامعي من أجل التوقّي من ال ّراديكاليّة والتط ّرف
ّ
املؤدّيني إىل اإلرهاب وتوفري الحامية والدعم الضرّ وريّني لها.
خاصة
إ ّن التعاون مع ال ّنساء املنحدرات من أقل ّيات موصومة ميكن أن ميثّل تحدّيا هاما أمام أجهزة الشرّ طة .وقد يتجلىّ هذا ّ
عند محاولة الشرّ طة التواصل مع نساء تنتمني إىل مجموعة خضعت لسياسات وإجراءات خصوصيّة غري مناسبة و/أو متييزيّة
يف مكافحة اإلرهاب .ففي هذه الحالة ميكن أن يزداد خطر النتائج العكسية للتعاون.و يجب عىل الشرّ طة أن تتأكّد من
كون اسرتاتيجيّتها تعتمد عىل فهم دقيق للثقافة والدّين واألدوار التي يقوم بها ال ّنساء وال ّرجال يف مجتمع معينّ وأن هذه
االسرتاتيج ّيات خالية من الفرضيات الجاهزة ليك ال تكون لها عواقب سلب ّية عىل ال ّنساء املتعاونات.
دراسة حالة عدد  :20شبكة شاناز ،التعاون مع ال ّنساء يف برنامج «الوقاية» ،اململكة امل ّتحدة
ط ّورت جمع ّية ض ّباط الشرّ طة باململكة املتّحدة مرشو َع شاناز سنة  2011لغاية التع ّرف عىل موقف املرأة من أنشطة
االسرتاتيجيّة الوطنيّة ملكافحة ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة املعروفة باسم «الوقاية» وللتعريف بالطريقة التي متكّنت بفضلها
137
وحدات الشرّ طة املحليّة من تجاوز العقبات أمام ترشيك املرأة والتعاون معها .أرشفت عىل املرشوع مفتّشة للشرّ طة.
ونتيجة للمرشوع وقع إرساء شبكة شاناز إلزالة الحواجز ولتشجيع ال ّنساء عىل املساهمة الفعل ّية يف خطّة عمل
برنامج وقاية .أصبحت الشبكة اليوم جهازا مستقلاّ يجمع خمسني امرأة من زعيامت املجتمعات املحل ّية ويوفّر قاعدة
السياسات واالسرتاتيج ّيات يف ميدان
للمجموعة للمشاركة عىل نفس قدم املساواة يف صياغة القرارات املتعلّقة بتطوير ّ
أمني ينعكس عليهن مبارشة .وتشمل أهداف املرشوع العمل عىل التصدّي لألفكار والتص ّورات التي يعتمدها اإلرهابيّون
ّ
املؤسسات التي ميكن أن تقام دورا فاعال يف
لالستقطاب ودعم األفراد املع ّرضني أكرث من غريهم لخطر ال ّراديكاليّة ودعم ّ
برنامج للوقاية.و ستعمل أيضا شبكة شاناز عىل إدراج أنشطة التعاون لربنامج وقاية يف األعامل اليومية ألجهزة الشرّ طة.

 137راجع مفتشة الشرّ طة خيزرة ذيندسكا “الطري بجناح واحد” خطاب رئييس باملّ ائدة املستديرة التي جمعت األمانة العا ّمة ملنظّمة األمن
املؤسسات الدّميقراطيّة وحقوق اإلنسان التابع ملنظّمة األمن والتعاون بأوربا حول «دور املرأة ومتكينها يف مقاومة
والتعاون بأوروبا ومكتب ّ
التط ّرف العنيف والراديكالية املؤدّيني إىل اإلرهاب» فيينا  12و  13مارس /آذار
http://www.osce.org/atu/88965

الشطة املجتمع ّية للوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف املؤدّيني إليه
 5تطبيق مقاربات رّ
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ويف إطار هذا العمل قامت جمع ّية ض ّباط الشرّ طة باململكة املتّحدة بإعداد وثيقة لض ّباط الشرّ طة واألطراف الفاعلة حول
سبل التعاون مع ال ّنساء يف أنشطة برنامج وقاية .وتوفّر الوثيقة التي أُطلق عليها اسم «ال ّنساء والوقاية» فكرة موجزة
عن أنشطة برنامج «وقاية» اعتمدتها وحدات الشرّ طة ووكاالت رشيكة من مختلف أنحاء اململكة املتّحدة متكّنت
بفضلها من إزالة العواقب أمام ترشيك املرأة.و ميكن تصميم األنشطة التي جاءت بها الوثيقة لتتناسب مع األوضاع
املحل ّية واستعاملها من طرف وحدات أخرى لتجاوز عقبات مامثلة.
املصدر :جمعيّة ضبّاط الشرّ طة باململكة املتّحدة

138

5 . 4 .5

التعاون مع املنظّامت العقائديّة وزعامء الدّين

يجب أالّ تساهم الجهود املبذولة يف سبيل مكافحة اإلرهاب يف التمييز ضدّ أديان أو معتقدات أو يف إقصائها عن جهل.
وميكن أن يذكر اإلرهابيّون عددا كبريا من األسباب لتربير أفعالهم مبا يف ذلك اعتبارات دينيّة لك ّن تبقى األديان غري مسؤولة
بكل رصامة ربط
عن اإلرهاب وعن ال ّراديكاليّة والتط ّرف املؤدّيني إليه .وترفض الدول األعضاء يف منظّمة األمن والتعاون ّ
139
بأي دين من األديان.
اإلرهاب ّ
لكن من ناحية أخرى يتعينّ عىل الشرّ طة التعاون مع زعامء الدّين ومع املنظّامت ذات املرجع ّية العقائديّة لعدد من األسباب
نذكر منها بالخصوص:
•ميكن أن يكونوا هم باعتبارهم أشخاصا أو منظّامت ومجموعاتهم أهدافا محتملة للهجامت اإلرهابيّة،
•ميكنهم تقديم معلومات ها ّمة جدّا ومفيدة عن تأثري إجراءات مقاومة اإلرهاب يف مجتمعاتهم وعن مواقفهم منها
ونظرتهم إليها،
•ميكنهم مساعدة أجهزة الشرّ طة عىل التع ّرف أكرث عىل مجتمعاتهم و التخطيط األمثل ملبادراتها ال ّرامية إىل التواصل
مع أفرادها،
•ميكن أن يكونوا عىل اطّالع عىل وجود أفراد وموا ّد يقع تداولها داخل مجتمعاتهم توفّر خطابات تُ ّربر اإلرهاب،
•ميكن أن تساعد معارفهم وبصريتهم أجهزة الشرّ طة لتحديد ما إذا كانت الخطابات الدّاعية إىل اإلرهاب تؤثر ىف
أشخاص بعينهم،
•ميكن أن تكون لهم القدرة أكرث من غريهم للتع ّرف املسبق عىل الخطابات املعتمدة من قبل اإلرهاب ّيني لتربير عمل ّياتهم
وعندئذ التصدّي لها يف الوقت املناسب،
ولكن قد يصاحب التعاون مع زعامء الدّين و املنظّامت ذات املرجعيّة العقائديّة بعض الصعوبات نذكر منها عىل وجه
الخصوص:
•توتّرات وانعدام الثّقة يف العالقات بني الدّولة واملجموعات الدينيّة سواء كان ذلك ملظامل حقيقيّة و/أو مفرتضة تتعلّق
التمييزي للمالمح من طرف الشرّ طة،
خاصة بتمييز وانتهاكات لحريّة املعتقد بعضها قد يكون ناتجا عن التحديد
ّ
ّ

 138ملزيد من املعلومات عن هذا الربنامج راجع موقع الواب
الخاص بجمعيّة قادة الشرّ طة عىل ال ّرابط
ّ

http://www.acpo.police.uk/ACPOBusinessAreas/PREVENT/EngagingWomeninPrevent.aspx
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منظّمة األمن والتعاون بأوروبا –”ميثاق الوقاية من اإلرهلب ومقاومته” مذكور أعاله ،املذكّرة عدد 9

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ
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•تتميز الكثري من الفئات الدينيّة بتش ّعب الديناميكيّة داخلها وانقسامات ترتكز عىل فوارق عرقيّة وثقافيّة ولغويّة
ومذهبيّة كام ميكن أن نجد تنافسا بني الزعامء والطّوائف والفرق،
•بعض الزعامء الدين ّيني ع ّينوا أنفسهم كذلك دون أن يدعمهم كام ينبغي أعضاء فرقهم أو مجموعاتهم الدين ّية ،وربا
كانوا ال يعكسون بالرضورة مشاغل ومواقف أنصارهم وأتباعهم بخصوص أه ّم القضايا،
بأي يشء للمساعدة عىل الوقاية من
•ميكن أن يرفض زعامء الدّين و املنظّامت ذات املرجع ّية العقائديّة فكرة القيام ّ
اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه،
•قد يُفضّ ل بعض زعامء الدّين ومنظّامت ذات املرجعية العقائديّة إنكار بعض مظاهر ال ّراديكاليّة العنيفة أو طمسها
رض بصورة مجموعتهم و  /أو بكونها نتيجة فشلهم وإخفاقاتهم.
أو التقليل منها ألنهم يعتقدون أن التشهري بها قد ي ّ
ومن العوامل املساعدة عىل تيسري التعاون بني الشرّ طة من ناحية و زعامء الدّين و املنظّامت ذات املرجع ّية العقائديّة من
ناحية أخرى تعهد الشرّ طة بالقيام باألعامل التالية:
•تطوير التعاون وإرساؤه عىل معرفة صحيحة ودقيقة لرتكيبة املجموعات الدينيّة وحركتيّها وتعقيداتها،
•اعتامد مقاربة تأ ّمليّة للتعريف باألفكار املسبقة والخاطئة التي ميكن أن تكون لديهم عن معتقدات املجموعات التي
يريدون التعاون معها والتخلّص منها قبل الرشوع يف التعاون،
الرضوري أو من الحكمة توقّع
غري
من
كان
وإن
ة
ي
الدين
املعتقدات
•التعبري عن املعرفة وبقدر اإلمكان عن االحرتام تُجاه
ّ
ّ
أن يشارك ضبّاط الشرّ طة نفس املعتقدات الدينيّة للمجموعة التي يعملون عىل التعاون معها،
•التعبري بوضوح منذ البداية أن الشرّ طة ال تح ّمل أيّة ديانة مسؤولية اإلرهاب وال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني
وكل أفراد املجتمع بصفة عا ّمة،
ترفض بشدّة ربط اإلرهاب بالدّين من خالل تعاونها مع مختلف الطوائف ّ
إليه وأنها ّ
•رشح كيف ّية تحقيق األمن والسلم ملختلف الفئات االجتامع ّية بفضل املشاركة املبكّرة واملسبقة لزعامء الدّين ومنظّامت
ذات املرجعية العقائديّة يف الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه،
•الحرص عىل عدم التحسيس بأ ّن الشرّ طة تُفضّ ل مجموعة عىل حساب اآلخرين أو تدعم محاورين بعينهم،
•التعاون مع زعامء ومنظّامت من مختلف األديان وتشجيعهم عىل التعاون فيام بينهم للتنديد بالعنف اإلرها ّيب وللتعبري
كل ضحايا اإلرهاب.
عن تضامنهم مع ّ
الشطة بغوترسلوه– أمل ّانيا
اإلسالمي ودائرة رّ
دراسة الحالة عدد  :21مرشوع «شنيتامنغن» املركز
ّ
بعثت وزارة الداخل ّية األملان ّية الفيدرال ّية سنة  2011رشاكة أمن ّية مع املواطنني املسلمني .وتهدف هذه املبادرة إىل
التوعية بخطر ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب والتعريف بتجارب ناجحة يف الشرّ اكة بني الفئات
والسلطات األمن ّية وتشجيع بعث مبادرات مجتمع ّية أخرى بتقديم الدعم املادي لها .ويف سياق
االجتامع ّية املسلمة ّ
هذه املبادرة ت ّم تنظيم مناظرة لتقديم دعم عىل سنتني ألحسن مرشوع موجود وألحسن فكرة مرشوع تدعم التعاون
بني املسلمني وأجهزة الشرّ طة .ففاز مرشوع «شنيتمنغن» (تقاطعات) مبنحة الصنف األ ّول.
يتمثّل مرشوع شنيتمنغن يف برنامج شبايب مشرتك ت ّم وضعه ويقع تنفيذه من قبل املركز
اإلسالمي مبدينة غوترسلوه
ّ
الجهوي ألكادميية فيلليغست ض ّد العنف وهو مو ّجه باألساس إىل الشّ باب الذي ترتاوح أعامرهم
ومنطقة األمن والفرع
ّ
بني  15و  25سنة،و يهدف الربنامج إىل تنمية وعي الشّ باب مبسألة العنف وتسليط الضوء عىل احتياجاتهم وتطلّعاتهم
املشرتكة مع بقية أفراد املجتمع من أجل ترسيخ مبادئ التسامح وروح امللكيّة و املسؤوليّة لدى املشاركني تُجاه املجتمع
السلطات العموميّة من خالل التفاعل اإليجا ّيب.
وكذلك تنمية معارفهم ونظرتهم إىل الشرّ طة وبقية ّ
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يلتقي املشاركون مرة يف األسبوع يف إطار مجموعات تتك ّون من  15إىل  20فردا ملامرسة األنشطة الرياضية ومرة يف
الشهر للمشاركة يف حصص تدريبيّة حول تقنيات الح ّد من العنف .ومتكّنهم هذه األنشطة من اكتساب املعارف وتطوير
الصعبة والتصدّي للعنف.و يدعم املرشوع عدد
مهاراتهم االجتامعيّة و االتّصالية ملساعدتهم عىل التعامل مع الوضعيّات ّ
من أعضاء الجالية املسلمة بغوترسلوه.
املصدر :املكتب الفيدرا ّيل للهجرة والالّجئني ،أملانيا
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التعاون مع األقليّات العرقيّة

إن قدرة الشرّ طة عىل التعاون مع األقليّات العرقيّة بصفة ب ّناءة من أجل الوقاية من اإلرهاب يرتبط بدرجة كربى باإلطار
العام للعالقات بني الشرّ طة واألقل ّيات العرق ّية ونسبة اندماج ال ّرجال وال ّنساء من هذه األقل ّيات داخل املجتمع.
•ميكن للشرّ طة أن تبنى عىل الجهود املتوفّرة حاليا لوضع أسس املامرسات الج ّيدة للشرّ طة يف املجتمعات التي تحتوي
عىل مجموعات عرقيّة متعدّدة ولبعث مبادرات أخرى تيسرّ مشاركة ال ّرجال وال ّنساء من األقليّات العرقيّة يف الحياة
141
العا ّمة،
•لكن عىل العكس ميكن أن تتعطّل أو أن تفشل فرص تعاون الشرّ طة مع األقليّات العرقيّة يف الوقاية من اإلرهاب متى
خاصة إذا كانت املشاكل ناتجة عن مامرسات متييزيّة
استمرت عالقات التوت ّر وانعدام الثّقة بينها وبني هذه األقل ّيات ّ
وتعسف تقوم بها الشرّ طة ضدّاألقل ّيات العرق ّية .وفيام يتعلّق باملهاجرين ميكن أن تأيت التجارب السلب ّية من الخارج.
ّ
الشطة ضدّ اإلرهاب يف التمييز ضدّ مجموعة عرق ّية معينة أو يف إقصائها
بأي حال من األحوال أعامل رّ
يجب أالّ تساهم ّ
عن جهل لتجعل منها «مجموعة مشتبه فيها» .ال ميكن ربط اإلرهاب بجنسيّة أو مبوطن أو مبجموعة عرقيّة وال يجب
ذلك 142 .فالتمييز ض ّد مجموعات عرق ّية أو إقصاؤها ليس فقط مخالفا للقانون بل ميكن أن يؤدّي إىل إجراءات قضائية
تفش املظامل والقطيعة والعداوة مع الشرّ طة .وبدوره يؤدّي
ض ّد الشرّ طة لكن ميكن أن تكون له نتائج عكسية إذ يؤدّي إىل يّ
هذا الشعور إىل الح ّد من رغبة األقل ّيات العرق ّية واستعدادها للتعاون مع الشرّ طة وتقديم الدّعم لها يف الوقاية من اإلرهاب
143
ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه.

 140املكتب الفيدرايل األملاين للهجرة والالجئني “Initiative Sicherheitspartnerschaft: Gemeinsamen mit Muslimen
– “für Sicherheit
http://www.initiative-sicherheitspartnerschaft.de

 141منظّمة األمن والتعاون بأوروبا  /مندوب األقلّيّات الوطنيّة ،توصيات عن عمليّات الشرّ طة باملجتمعات التي تحتوي عىل أقلّيّات عرقيّة
مختلفة ،مرجع مذكور أعاله املذكّرة عدد – 10منظّمة األمن والتعاون بأوروبا ،مامرسات جيّدة لبناء عالقات رشاكة بني القطاعني العا ّم
والخاص ،مرجع مذكور أعاله املذكّرة عدد  – 6انظر كذلك “الشرّ طة والروم والسنت :مامرسات ج ّيدة لبناء الثقة والتفاهم” (فيينا :مكتب
ّ
املؤسسات الدّميقراطيّة وحقوق اإلنسان مبنظّمة األمن والتعاون بأوروبا –  )2010منشورات SPMUمجلد – 9
ّ
http://www.osce.org/odihr/67843

 142منظّمة األمن والتعاون بأوروبا»ميثاق الوقاية من اإلرهاب وقاومته» مرجع مذكور أعاله –املذكّرة عدد « ،9اإلطار املندمج ملنظّمة األمن
والتعاون بأوروبا يف مجال مكافحة اإلرهاب» مرجع مذكور أعاله ،املذكّرة عدد  ،2االسرتاتيجية الشاملة لألمم املتحدة يف مكافحة اإلرهاب،
مرجع مذكور أعاله املذكّرة عدد .8
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الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ
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وخاصة يف إطار اإليقاف
العرقي
يتعينّ عىل الشرّ طةعدم استعامل مبدأ تحديد املالمح التمييزيّة املعتمدة عىل األصل
ّ
ّ
التقديري:
والتفتيش
ّ
•يجب إصدار توجيهات واضحة لض ّباط الشرّ طة وتدريبهم عن التقنيات الشرّ ع ّية يف تحديد املالمح مثال العنارص التي
ميكن استعاملها لتحديد مالمح املشتبه فيهم باالعتامد عىل دالئل تجمعها الشرّ طة .ويجب عىل ض ّباط الشرّ طة اعتامد
أفضل املعايري الدول ّية لحقوق اإلنسان يف عمل ّيات اإليقاف والتفتيش 144والتي تستوجب االلتجاء إىل أساليب غري عنيفة
واستعامل العنف إالّ يف الحاالت القصوى واالستثنائية التي متثّل فيها امللجأ األخري لحامية األشخاص و عندما تكون
أساليب أخرى أقل حدّة غري كافية145.وإن استوجب استعامل العنف أثناء عمليّات اإليقاف والتفتيش يجب أن يتوافق
ذلك مع مبدأ االستعامل األدىن للعنف وتناسب مستوى العنف مع التهديد،و الحرص بقدر اإلمكان عىل اجتناب
حدوث أرضار بدن ّية أو إيذاء باملمتلكات،
بكل
كل متييز يصدر عن الشرّ طة ّ
•يجب التعريف مبا فيه الكفاية بآليات التشكيّ ونرشها للعموم كام يجب معالجة ّ
رضرة باإلجراءات املتّخذة .ومتثّل مشاركة ن ّواب
جدّية مع الحرص عىل معاقبة اآلمثني وإعالم األقليّات العرقيّة املت ّ
عن األقليّات العرقيّة يف هذه اآلليات طريقة أخرى لدعم الثّقة وعندئذ تحسني نظرة املجتمع تجاه رشعية الشطة
وأساليبها،
•و ميكن أيضا أن تساهم مشاركة أفراد من أقل ّيات عرق ّية يف تدريبات عمل ّية لإليقاف والتفتيش يف دعم تف ّهمهم أله ّمية
هذه العمل ّية ولوقعها وتأثريها يف املجتمع.
لتأمني النجاح يف التعاون مع األقليّات العرقيّة للوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف املؤدّيني إليه يتعينّ عىل
الشرّ طة:
السلوك ّيات واملامرسات واإلجراءات التمييزيّة أو املؤدّية إىل التمييز،
•القضاء عىل ّ
كل مظاهر
العرقي وتطوير القدرة عىل الكشف عن ّ
العنرصي والتمييز
•تعزيز القوانني الجنائ ّية برصامة ملعاقبة امليز
ّ
ّ
والتعصب وكره األجانب،
امليز العنرصي
ّ
•التأكّد بقدر اإلمكان من قدرة األعوان والضبّاط عىل التواصل ونرش املعلومات باعتامد لغات األقليّات العرقيّة أو
باللّجوء إىل مرتجمني إن لزم األمر،
•التأكّد من قدرة األقل ّيات العرق ّية عل استعامل اآلليات املوضوعة عىل ذ ّمة املواطنني لالتصال وإلعالم الشرّ طة و بق ّية
السلطات مبسائل تتعلّق باإلرهاب،
ّ
•الحرص عىل عدم ربط اإلرهاب وال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه بأية مجموعة عرق ّية والعمل عىل التصدّي
لكل ربط من هذا القبيل مبختلف الفئات االجتامعيّة من ذلك عدم تقديم إحصائيات أو بيانات عن ال ّراديكاليّة
ّ
والتط ّرف العنيف بصفة متحاملة ميكن أن تؤجج األفكار الجاهزة ضدّأقليّات عرقيّة بعينها،
•التأكّد من كون أعوان والشرّ طة و ضبّاطها املكلّفني مبقاومة اإلرهاب يعكسون تنوع املجتمع لبناء الثّقة ودعم النجاعة
السكّانية يجب أن تتع ّزز يف
العمل ّية .إن الصورة التي يحملها املواطنون عن الشرّ طة من أنّها جهاز يعكس الرتكيبة ّ
إطار مقاومة اإلرهاب،
وخاصة عىل مستوى الشرّ طة املجتمعيّة .يجب أالّ يقترص
السكّانية للمواطنني ّ
•تشكيل وحدات مختلف لتعكس الرتكيبة ّ
والديني فحسب
العرقي
االجتامعي أو الوسط
يل بعينه عىل اعتبارات ال ّنوع
تكليف ضابط رشطة للعمل يف مجتمع مح ّ
ّ
ّ
ّ
بل يجب كذلك أن يأخذ بعني االعتبار املهارات واملعرفة واملصداقيّة التي يتمتّع بها الضابط للتمكّن من ربط عالقات
متينة مع املجتمع،
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السكّانية
•تزويد ضبّاط الشرّ طة باملعارف الرضوريّة من خالل التدريب ليعتمدوا يف تدخّالتهم عىل فهم دقيق للرتكيبة ّ
وحركيّة مختلف األقليّات العرقيّة و تش ّعبها،
•توفري الفرص عىل غرار الندوات والتأطري املناسب لتمكني ض ّباط الشرّ طة من التعرف عن كثب عن األقل ّيات العرق ّية
املطالبني بالتعاون معها واتّخاذ اإلجراءات الكفيلة إلزالة األفكار املسبقة والخاطئة التي قد يحملونها عنها .ميكن ألفراد
ينتمون إىل األقل ّيات العرق ّية املعنية املساهمة الف ّعالة يف هذه الجهود.
ميكن للشرّ طة أن تع ّزز فعالية تعاونها و نجاعته مع األقليّات العرقيّة يف مجال الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة
والتط ّرف عندما:
•تعتمد عىل ض ّباط وأعوان لهم عالقات مع رجال ونساء ينتمون لألقل ّيات العرق ّية ليقوموا بدور أعوان اتصال أو
وسطاء،
بأي حال مشكال أو مجموعة مشتبها فيها،
•تكشف منذ البداية بوضوح عن عدم اعتبار املجموعة العرقيّة ّ
السكّان والحرص عىل عدم
•تحاول التواصل مع أفراد ومنظّامت من مختلف األقليّات العرقيّة وكذلك مع أغلبية ّ
الظهور بصورة املفضّ ل ملجموعة أو فئة عن البقية،
لكل فئات
•تحرص عىل أن تكون مختلف الندوات الرسم ّية وغري الرسم ّية التي تهدف للتفاعل مع املواطنني مفتوحة ّ
املجتمع مبا يف ذلك األقل ّيات العرق ّية،
•توفّر املعلومات لألقليّات العرقيّة بقدر اإلمكان بلغاتها األصليّة،
•تعمل عىل كسب املعارف باللّغة والعادات والتّاريخ واملعتقدات الدينيّة لألقليّة العرقيّة التي تعمل عىل التعاون معها
وتظهر معرفتها بذلك ألفراد املجموعة املعنيّة،
•تعرتف مبايض العالقات الضعيفة والفاترة بني الشرّ طة واألقل ّية العرق ّية التي تعمل عىل التواصل معها ويف نفس الوقت
كل الجهود من أجل إعادة بناء عالقات متينة،
تؤكّد عىل بذل ّ
•تتعامل مع مختلف فئات األقل ّية العرق ّية التي تتعامل معها – رجاال ونساء و شبابا وشيوخا – وتعمل جاهدة عىل
كل فئة،
صياغة خطاباتها بحسب ّ
•ال تكتفي بالرتكيز يف تعاونها عىل مقاومة اإلرهاب فقط بل تحرص عىل معالجة مسائل مختلفة ومتعدّدة تعكس
مشاغل األقل ّية العرق ّية،
•تبحث يف مشاغل األقل ّية العرق ّية و مواقفها بخصوص مكافحة اإلرهاب باالستامع إليها والعمل عىل معالجتها،
•ترشح أه ّمية املشاركة املسبقة لألقل ّيات العرق ّية يف الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف
املؤدّيني إليه والفوائد املنج ّرة عن هذه املشاركة لضامن أمن املجتمعات املحليّة وسالمتها.
من خالل تعاونها مع األقليّات العرقيّة يتعينّ عىل الشرّ طة أن تش ّجع هذه األقليّات عىل التضامن والعمل املشرتك مبا يف ذلك
كل ضحايا اإلرهاب.
مع أفراد ومنظّامت متثّل األغلبية للتنديد الجامعي بالعنف اإلرها ّيب وللتعبري عن تضامن الجميع مع ّ
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الشطة للجنة األمريك ّية العربية ضدّ التمييز ،الواليات
دراسة حالة عدد  :22برنامج التعليم املتن ّوع والتواصل مع رّ
امل ّتحدة
متثّل اللّجنة األمريك ّية العرب ّية ض ّد التمييز ()ADCمنظّمة أهل ّية أمرك ّية وعرب ّية منترشة يف مختلف أنحاء الواليات
املتّحدة تعمل يف مجال املنارصة والتوعية للدفاع عن املنحدرين من أصول عربية ولدعم موروثهم الثّقا ّيف يف الواليات
املتّحدة .ومن ضمن أهداف املنظّمة محاربة القوالب واألفكار الجاهزة ومظاهر التمييز ض ّد الجالية العربية األمريكيّة.
خاصة مو ّجهة إىل أجهزة
وشملت املبادرات التوعوية الصادرة عن اللّجنة األمريكيّة العربية ض ّد التمييز برامج تواصل ّ
الشرّ طة ملعالجة ردود الفعل العنيفة ض ّد الجاليات العربية األمريك ّية واملسلمة إثر الهجامت اإلرهاب ّية للحادي عرش من
سبتمرب /أيلول  2011ض ّد الواليات املتّحدة األمريك ّية.
بعثت اللّجنة األمريكيّة العربيّة ض ّد التمييز برنامج التعليم املتن ّوع والتواصل مع الشرّ طة يف أواخر سنة  2001لتمكني
ضبّاط الشرّ طة و أعوانها من:
•تعزيز معارفهم ومهاراتهم بتعدّد الثقافات واختالفها لدعم قدراتهم عىل التعامل معها وبناء الثّقة يف التعاون مع
الجاليات األمريك ّية من أصول عرب ّية مسلمة،
•تعزيز املعرفة بالفوارق الثّقاف ّية وتعدّد املواقف واآلراء،
•مقرتحات للتعاون األفضل مع الجاليات واملجتمعات املحليّة والنتداب ضبّاط رشطة من صفوفها،
•توجيهات عا ّمة حول ما ميكن أن تعتربه الجاليات املعنيّة مريبا أو غري مريب.
اعتمد الربنامج عىل ندوات تفاعلية حرض فيها مختلف املعنيينّ وقدّم تدريبات استفاد منها أكرث من عرشين ألف مشارك
يل ووزارة العدل ووكاالت للشرّ طة عىل
من ضمنهم موظفون بالوكالة الفيدرالية للتحقيقات ()FBIووزارة األمن الداخ ّ
املستوى الفيدرايل و عىل مستوى الواليات وجامعات ومنظّامت مهنية .كام ساهم أيضا مدير الربنامج يف إنجاز رشيطني
تحصل الربنامج عىل عدد من الجوائز من وكاالت
للفيديو ملوظفي الحكومة الفيدرالية حول العرب واملسلمني .وقد ّ
فيدرالية وجهوية (الواليات) ومحليّة تقديرا لجهوده يف سبيل دعم الريادة داخل املجتمعات املحليّة.
االستشاري للعرب واملسلمني والسيخ
ساهم كذلك مدير الربامج باللّجنة األمريك ّية العربية ض ّد التمييز يف إنشاء املجلس
ّ
يل بواشنطن للوكالة الفيدرالية للتحقيقات.و بُعث املجلس االستشاري لدعم الشفافيّة وتيسري التواصل
لدى املكتب املح ّ
كل ثالثة أشهر لتبادل الخربة
يل بواشنطن ووقع تنظيم اجتامعات مشرتكة بينهام ّ
بني املجتمعات املحليّة واملكتب املح ّ
والسياقية وللعمل عىل التصدّي لجرائم الكراهية ببناء العالقات بني أفراد املجتمع لحثّهم
والتجارب الثّقافيّة واللّغوية ّ
عىل التعاون مع أجهزة الشرّ طة.
املصادر :اللّجنة األمريك ّية العربية ض ّد التمييز 146والوكالة الفيدرالية للتحقيقاتFBI

147

 146اللّجنة األمريك ّية العربية ض ّد التمييز “يواصل برنامج التوعية والتواصل للجنة األمريك ّية العربية ض ّد التمييز من قيادة الحرب ض ّد الجهل
والتعصب” –
ّ
http://www.adc.org

انظر كذلك «برنامج التعليم املتن ّوع والتواصل مع الشرّ طة» للجنة األمريك ّية العربية ض ّد التمييز 5 ،أكتوبر – 2009

http://www.osce.org/odihr/39324

147

وزارة العدل األمريكيّة ،الوكالة الفيدرآليّة للتحقيقات ،جوائز ال ّريادة املجتمعيّة للمدير سنة – 2009

http://www.fbi.gov/about-us/partnerships_and_outreach/community_outreach/dcla/2009/wfo
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5 . 4 .7

التعاون مع منظّامت املجتمع املد ّين

الرضوري التعاون مع منظّامت املجتمع املد ّين يف مكافحة اإلرهاب
أكّدت الدول األعضاء يف منظّمة التعاون بأوروبا أنه من
ّ
املدين يف الحياة العا ّمة ويف بناء الشبكات
والتزمت بدعم تعاونها مع هذه املنظّامت 148 .ونظرا إىل دور منظّامت املجتمع ّ
لتبادل املعلومات يتعينّ عىل الشرّ طة أن تعمل عىل التواصل معها وتحفيزها عىل بناء الشرّ اكات حتى إن ُوجدت توت ّرات
وخالفات بينها وبني الشرّ طة يف املايض 149 .وبالخصوص ميكن ملنظّامت حقوق اإلنسان ومنها املنظّامت النسائية وجمعيّات
بدورمحوري يف التعاون مع الشرّ طة للوقاية من اإلرهاب وملقاومة ال ّراديكاليّة
ضحايا اإلرهاب واملنظّامت األهلية أن تقوم
ّ
والتط ّرف العنيف املؤدّي إليه.
الشطة إدراك منظّامت املجتمع املد ّين و معارفها مبختلف األنشطة التي ميكن لها أن تساهم من خاللها يف
ميكن أن تدعم رّ
الوقاية من اإلرهاب .تشمل هذه األنشطة مثال:
•دعم وعي املواطنني بطبيعة التهديدات اإلرهابيّة وبالقوانني واإلجراءات املتوفّرة للوقاية من اإلرهاب ومقاومته
وتوفري املعلومات للمواطنني بخصوص ما ميكن أن تقوم به املجتمعات املحليّة وأفرادها لحامية أنفسها من مخاطر
اإلرهاب،
•دعم ثقافة املواطنني مبواصفات حقوق اإلنسان التي يتعينّ عىل الشرّ طة التق ّيد بها يف أعاملها ال ّرامية إىل الوقاية من
اإلرهاب أو مقاومتها له،
•البحث عن األسباب املؤدّية لإلرهاب من أجل دعم املعارف بال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب،
•القيام بأنشطة خصوصيّة ملعالجة األسباب املؤدّية إىل اإلرهاب عىل غرار برامج دعم حقوق اإلنسان ودولة القانون
االجتامعي ومعالجة العوامل
وتعزيز املساءلة والدّميقراط ّية ومقاومة التمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان ودعم التامسك
ّ
االجتامع ّية واالقتصاديّة السلب ّية،
•املساهمة يف الح ّد من التوتّرات داخل املجموعات وبينها والعمل عىل معالجتها من خالل إرساء فضاءات آمنة للتحاور
حول مختلف املشاكل واملشاغل وإلرساء قنوات دميقراطية للتعبري عن تعارض اآلراء أو املظامل ولتيسري تبادل التجارب
واملواقف بني أفراد املجتمع،
•التعبري عن التضامن مع ضحايا اإلرهاب بتقديم الدّعم لهم وتسليط األضواء عىل آرائهم من أجل التصدّي ملحاوالت
تجريد ضحايا اإلرهاب من صفاتهم البرشيّة و التصدّي للخطابات املتط ّرفة والعنيفة،
•التعبري الرصيح عن معارضتها لألفكار و القيادات واملجموعات العنيفة واملتط ّرفة من أجل نزع الشرّ ع ّية عنها،
•ترشيك أفراد تورطوا يف ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب من أجل إنقاذهم من مسار ال ّراديكاليّة
150
العنيفة.
وخاصة فيام يتعلّق بجهود الشرّ طة للوقاية من اإلرهاب
ميكن ملنظّامت املجتمع املد ّين أن تقوم بأدوار عديدة وهامة
ّ
ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه .و يجب عىل الشرّ طة أن تعمل عىل تطوير عالقة ب ّناءة مع منظّامت
املجتمع املد ّين من أجل االستفادة من مساهمتها بحيث ميكن للمنظّامت األهليّة أن تدعم وتزيد من نجاعة الشرّ طة مثال
من خالل:
خاصة منها
•دعم التامسك وحشد ال ّرجال وال ّنساء يف املجتمعات املحليّة للمشاركة يف مبادرات ّ
فض املشاكل وال ّنزاعات ّ
املبادرات ال ّرامية إىل معالجة املظامل والظروف امله ّيئة لنشأة اإلرهاب عىل غرار التمييز،
 148املجلس الوزاري ملنظّمة األمن والتعاون بأوروبا ،قرار عدد  5/07مرجع مذكورأعالهاملذكّرة عدد 80
 149منظّمة األمن والتعاون بأوروبا ،مامرسات ج ّيدة لبناء الرشاكات بني القطاعني العا ّم
والخاص ،مرجع مذكور أعاله املذكّرة عدد  6الفقرة 8
ّ
املدين يف الوقاية من اإلرهاب” مرجع مذكور
املؤسسات الدّميقراطيّة وحقوق اإلنسان مبنظّمة األمن والتعاون بأوروبا “دور املجتمع ّ
 150مكتب ّ
أعاله املذكّرة عدد  ،84انظر كذلك دافيد كورترايت (منشورات) “صديق وال عدو :فتح املجال للتعاون مع املجتمع املد ّين للوقاية من
التط ّرف العنيف” (املنتدى الرابع للحريّات ومعهد كروك للدراسات الدولية حول السلم بجامعة نوتردام ،النرشة الثانية ماي/أيار ,)2011
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•الوساطة يف عمليّة التواصل بني الشرّ طة ومختلف الفئات االجتامعيّة واملجموعات واألفراد و نذكر بالخصوص
املرتدّدين يف التعاون مع الشرّ طة أو الرافضني لذلك،
•دعم املعارف داخل املجتمعات املحل ّية حول دور الشرّ طة ووظائفها يف مقاومة اإلرهاب و كذلك إعالم أجهزة الشطة
مبواقف املجتمعات املحل ّية و مشاغلها بخصوص اإلرهاب واإلجراءات املتّخذة ملقاومته،
•دعم مبدأ مساءلة الشرّ طة أمام املواطنني من خالل إقامة حوار مست ّمر ومبارش للتط ّرق إىل املشاغل املجتمع ّية بتقييم
أثر العمليّات األمنيّة يف املواطنني ويف حقوقهم وبتقديم املقرتحات حول اإلجراءات التي يتعينّ ات ّخاذها من أجل
الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه واقرتاح خيارات بديلة،
•االعرتاف بالخطوات واإلجراءات اإليجاب ّية التي اتخذتها الشرّ طة من أجل الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية
والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه وبذلك دعم ثقة املواطنني يف أجهزة الشرّ طة،
•التعاون مع األفراد واملجموعات الضعيفة واملع ّرضة لخطر االنزالق يف ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل
اإلرهاب من أجل التع ّرف أكرث عليهم و  /أو إنقاذهم من مسلك ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة مع إدراك الشرّ طة أ ّن هذا
التعاون ال يعني ترشيع تح ّركات أو دعم األفراد واملجموعات املعنيّة.
دراسة حالة عدد  :23منظّمة الثقافة الدّ ميقراط ّية ،أملانيا
متثّل منظّمة الثقافة الدّميقراط ّية ()ZDK Gesellschaft Demokratische Kulturجمع ّية أهل ّية وشبكة من
املنظّامت غري الحكومية يف أملانيا تعمل عىل دعم قيم الدّميقراط ّية وحقوق اإلنسان للتصدّي للعنف والتط ّرف .تأسست
هذه املنظّمة سنة  2003ث ّم انترشت فروعها يف مختلف أنحاء البالد من خالل شبكة مركز الثقافة الدّميقراط ّية
الذي ت ّم إنشاؤه بربلني سنة .1997و ال تنتمي هذه املنظّمة إىل أي حزب سيايس أو ديانة إذ تتميز أنشطتها بصبغتها
األكادمييّة والعمليّة .ت ُركز املنظّمة يف أنشطتها عىل مختلف أنواع التط ّرف .تقوم ببحوث وتحاليل وتقدّم استشارات
الخاصة حول
واملؤسسات
والسلطات العموميّة األخرى واملنظّامت األهليّة
ّ
ّ
علميّة وتنظّم دورات تدريبيّة للبلديّات ّ
املستقل للكشف عن مظاهر التط ّرف والجرمية
ّ
مسائل تتعلّق بالتط ّرف والعنف .و تقوم هذه املنظّمة بدور املرصد
فتقدّم التقارير وتقوم بدراسة الحاالت وتنرش املقاالت ونتائج بحوثها للمساهمة يف إثراء الحوار العام حول هذه
املسائل يف أملانيا.
قامت منظّمة الثقافة الدّميقراطيّة بني سنتي  1999و 2003بتطوير أمنوذج بثالث مراحل «للتدريب
املجتمعي»
ّ

من أجل بناء القدرات ملجابهة التط ّرف عىل مستوى مجالس البلديات واملدن برتسيخ القيم الدّميقراط ّية 151.تعتمد
هذه املنهجية عىل:
املح
املجتمع
ّر
ث
تأ
ملدى
شامل
مسح
بإعداد
مثال
وذلك
واالحتياجات
الراهن
( )1تقييم الوضع
يل بالتط ّرف وبالعنف،
ّ
( )2تيسري نشأة شبكة مجتمعيّة بني مختلف األطراف الفاعلة،
يل ملقاومة التط ّرف.
( )3وتقديم االستشارة لصياغة وتنفيذ خيارات واسرتاتيجيّات مناسبة نابعة من املجتمع املح ّ

ت ّم تكييف هذا األمنوذج للتدريب
املجتمعي وتطبيقه يف أكرث من عرشين بلدية يف مختلف أنحاء أملانيا .وال تزال عديد
ّ
املشاريع بصدد اإلنجاز ومنها أكرب هذه املشاريع و الذي تم بعثه سنة  2010مبقاطعة نويكولن بربلني.

 151ديرك بورستل “Das Konzept Community Coaching“ – Schriftenreihe des Zentrum
–Demokratische Kulturعدد  ،2003 ،4صص  6ـ15
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وباإلضافة إىل هذا األمنوذج أرشفت منظّمة الثقافة الدّميقراط ّية عىل برنامج أكزيت أملانيا ( )EXITوهي مبادرة ساه ّم
خيص للعنارص
يف بعثها مفتش سابق للشرّ طة وقائد سابق ملجموعة النازيّة الحديثة سنة  2000لتقديم الدعم الشّ ّ
ال ّراغبة يف التخليّ عن التط ّرف اليميني .يساعدهم برنامج أكزيت من خالل الحوارات الشّ خصيّة والتدريب عىل التحليل
النقدي لنظرتهم الشاملة حول تط ّرفهم ولسلوكهم املايض لتطوير أفكار وأبعاد جديدة والشرّ وع يف كتابة صفحة جديدة
ّ
لحياتهم .ويوفّر لهم الربنامج املساعدة العمل ّية والتواصل امليسرّ مع بقية األطراف املتدخّلة لك ّنه ال يقدّم الدعم امل ّادي
السابقني وال يحميهم من الدّعاوي القضائ ّية .هذا ويوفّر برنامج أكزيت استشارة
أو املساعدة االجتامع ّية للراديكاليني ّ
وكل من يحتاج إىل االستشارة للتعامل مع حاالت التط ّرف اليميني.
مشخّصة للعائالت واملد ّرسني وضبّاط الشرّ طة ّ
وقام برنامج أكزيت أمل ّانيا يف نهاية عام  2011بتوزيع ثالمثائة قميص مجا ّين يحمل عالمات وشارات اليمني املتط ّرف
خالل أحد أبرز الحفالت الغنائية ملجموعات النازية الجديدة يف أوروبا .وبعد أن ت ّم غسلها اختفت العالمات من
القمصان وكشفت عن عالمة أخرى مكانها ،شعار يحمل العبارات التالية« :ما قد حصل لقميصك ميكن أن يحصل لك
أيضا – نساعدك عىل التخلّص من التط ّرف اليميني .أكزيت أمل ّانيا» .وتزامنت مع هذه املبادرة حملة إعالم ّية عىل
كل العامل .تضاعف عدد املتّصلني بأكزيت أمل ّانيا منذ بداية الحملة
اإلنرتنيت تحتوي عىل رشيط فيديو جلب اهتامم ّ
ثالثة م ّرات.
املصدر :منظّمة الثقافة الدّميقراط ّية – Source: ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur152
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ليك يكون التعاون بني منظّامت املجتمع املد ّين والشرّ طة ممكنا وف ّعاال يتعينّ يف مرحلة أوىل إزالة الحواجز التي ت ُعيق
وخاصة تلك التي ظهرت أو ازدادت يف نطاق مقاومة اإلرهاب .وتستوجب إزالة بعض العراقيل
منظّامت املجتمع املد ّين
ّ
تدخّل أطراف خارجيّة عن أجهزة الشرّ طة عىل غرار مراجعة بعض القوانني املتصلّبة واملتعلّقة بتسجيل املنظّامت غري
الحكومية .ومتويلها لك ّن يبقى عىل الشرّ طة يف إطار صالحياتها التع ّهد مبا ييل:
•اعتبار منظّامت املجتمع املد ّين رشكاء مستقلّني ومتساوين ملعالجة املظامل واملسائل األمن ّية ذات االهتامم املشرتك داخل
يل فال ميكن للشرّ طة أن تحاول استخدام منظّامت املجتمع املد ّين ألهداف أمن ّية،
املجتمع املح ّ
•التعاون مع فئات مختلفة ومتنوعة من منظّامت املجتمع املد ّين متثّل مختلف األطياف االجتامع ّية وتهت ّم مبسائل
متعدّدة ومتن ّوعة،
•التعاون الب ّناء حتى مع منظّامت املجتمع املد ّين املحرتزة عىل أنشطة الشرّ طة واملنتقدة لها،
•الحفاظ عىل أمن أعضاء منظّامت املجتمع املد ّين ومدافعي حقوق اإلنسان و وسالمتهم وبالخصوص الحفاظ عىل
سالمتهم الجسدية عندما تتس ّبب مشاركتهم يف الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني
إليه يف اضطهاد ومضايقات،
•تبادل أكرب قدر من املعلومات الدقيقة واملناسبة مع منظّامت املجتمع املد ّين ومن األفضل أن يكون ذلك عرب قنوات
اتصال مبارشة حول تقييم الشرّ طة للتهديدات اإلرهابيّة ليك تتمكّن املنظّامت من التعبري عن مواقفها وتقدي
استشارتها ومساعدتها،
خاصة
•عدم التعامل مع منظّامت املجتمع املد ّين من منطلق الريبة والشكوك إال إذا ما توفّرت أدلّة قاطعة تُ ّربر ذلك ّ
عندما تتعاون تلك املنظّامت مع أفراد ومجموعات مع ّرضني لشبح ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب
يف محاولة لفهم مواقفهم و/أو للعمل عىل تحويلهم عن طريق ال ّراديكاليّة اإلرهابيّة،
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للتع ّرف أكرث عىل هذا املرشوع ،راجع موقع الواب
الخاص بأكزيت أملانيا عىل ال ّرابط:
ّ

http://www.exit-deutschland.de

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ

118

•عدم تحديد أنشطة منظّامت للمجتمع املد ّين بربطها باإلرهاب إالّ إذا ما ت ّم اإلقرار بذلك من قبل هيئة قضائية رسميّة
باعتامد دعاوي قضائية ومواصفات املحاكمة العادلة،
•التفكري يف ترشيك منظّامت من املجتمع املد ّين يف دورات تدريب ّية للشرّ طة حول مسائل التن ّوع وعدم التمييز وحقوق
خاصة.
اإلنسان وال ّنوع
االجتامعي بصفة عا ّمة ويف عالقاتها مبقاومة اإلرهاب بصفة ّ
ّ
السويد
دراسة حالة عدد  :24مركز اإلعالم حول الثقافات الفرع ّية التخريب ّية – فرايشوساتّ ،
ميثّل مركز اإلعالم حول الثقافات الفرعيّة التخريبيّة (سيداس –  )CIDESمرشوعا ملركز ومؤسسة الشّ باب غري
بالسويد .ويعمل مركز سيداس لتطوير أفضل املقاربات ونرشها من أجل التصدّي لنشأة الثقافات
الحكوميّة فرايشوسات ّ
الفرعيّة التخريبيّة وتكوينها بالح ّد من قدرتها عىل االنتداب وتيسري مغادرتها .وتشمل املجموعات التخريبيّة الفرق
املندسة بني أنصار فرق كرة القدم.
املتط ّرفة والدّاعية إىل العنف والعصابات اإلجرام ّية واملجموعات العنيفة
ّ
ويعتمد عمل سيداس عىل نظريّة كونه ال ميكن إيجاد حلول للمشاكل املتعلّقة باملجموعات العنيفة باالعتامد عىل
الشرّ طة فقط.و توجد عديد األطراف الفاعلة يف املجتمع يتعينّ عليها تح ّمل مسؤوليّاتها والعمل املشرتك كام يجب عليها
االستامع إىل الشّ باب للتع ّرف عىل احتياجاتهم لتحايش املجموعات العنيفة أو ملغادرتها إن كانوا ضمنها.
ولهذه األسباب يتعاون مركز سيداس تعاونا وثيقا مع الشّ باب حيث ساهم يف تكوين ثالث مجالس شبابية بستوكهومل
وغوتنبورغوماملو لتمكني الشّ باب املنحدرين من أوساط محرومة من التعبري عن املشاكل التّي يواجهونها يوم ّيا ولتقديم
اقرتاحات عن الحلول املمكنة ملعالجتها.
كام وضع مركز سيداس شبكة من ممثّلني عن املجلس
للسجون واإلصالح
السويدية ّ
الوطني للصحة والشرّ طة واإلدارة ّ
ّ
واملدارس والجامعات وأصحاب القرار العاملني من مستويات عدّة عىل مشاكل تتعلّق بالشّ باب .ميكن للمشاركني يف
الشبكة تبادل املعلومات والتجارب والتعريف باملشاكل والعمل املشرتك عىل إيجاد الحلول.
بالسويد
املصادر :مركز اإلعالم حول الثقافات الفرعيّة التخريبيّة 153ومصلحة األمن ّ
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واملتوسطة
الصغرى
املؤسسات ّ
ّ
التعاون مع ّ

املؤسسات جزءا أساسيّا يف البنية التحتيّة للمجتمع ورضوريّة الستدامته بفضل ما توفّره من إيرادات وفرص تشغيل
متثّل ّ
املؤسسات للوقاية من اإلرهاب ميثّل للشرّ طة مسألة يف غاية من
ومواد استهالكية وخدمات للمواطنني .فالتعاون مع ّ
املؤسسات مثال هدفا للهجامت
األه ّمية عىل غرار التعاون مع األشخاص أو منظّامت املجتمع املد ّين .إذ ميكن أن تصبح ّ
املؤسسات.
اإلرهاب ّية وميكن أيضا أن يعمل اإلرهاب ّيون عىل اقتناء املواد والتجهيزات من ّ

 153للتع ّرف أكرث عىل برنامج سيداس الرجاء زيارة موقعه عىل الرابط
http://cides.fryshuset.se
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بالسويد ،مرجع مذكور أعاله ،املذكّرة عدد  ،130ص78-79 .
التط ّرف اإلسالمي الدّاعم للعنف ّ
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الشطة املجتمع ّية للوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف املؤدّيني إليه
 5تطبيق مقاربات رّ

مركزي يقوم أعوان
واملؤسسات الكربى عىل مستوى
السلطات العموميّة
ّ
ّ
ويف الوقت الذي يت ّم فيه عادة التعاون بني ّ
الصغرى واملتوسطة.لك ّن ميكن أن يكون التعاون مع
املؤسسات ّ
وضبّاط الشرّ طة املجتمعيّة بدور هام يف التعاون مع ّ
الخاصة ألجهزة االستعالمات واملخابرات وال تتدخّل فيها
املؤسسات مهام كان حجمها يف بعض الدول من املشموالت
ّ
ّ
وحدات الشرّ طة املجتمع ّية.
دراسة حالة عدد  :25مرشوع غريفني ،رشطة مدينة لندن ،اململكة امل ّتحدة
املؤسسات نجاحا
أثبتت تجربة إرساء رشاكة بني القطاعني العام والخاص للوقاية من اإلرهاب مو ّجهة خصيصا إىل ّ
كبريا يف مدينة لندن .وقد بُعث مرشوع غريفني يف مرحلة أوىل سنة  2004لتقديم التوجيهات واملعلومات الرضوريّة
الخاصة والعامة الكربى حول مسائل تتعلّق باألمن
باملؤسسات
املؤسسات واملسؤولني األمنيّني بها والعاملني
ّ
ّ
ألصحاب ّ
ومقاومة اإلرهاب والوقاية من الجرمية بصفة عا ّمة .وتط ّورت فيام بعد هذه املبادرة لتغطي كامل البالد فيام عربت
عديد املصالح األمن ّية يف الخارج اهتاممها الكبري بهذه املبادرة.
واملؤسسات واملدن واألحياء
ويعمل املرشوع اليوم عىل استقطاب دعم األفراد واملجموعات املسؤولة عىل أمن املنشآت
ّ
وسالمتها ومساندتها .ويوفّر أيضا قناة رسميّة ومبارشة لتمكني الشرّ طة من تبادل املعلومات األساسيّة املتعلّقة باألمن
و تحيينها والوقاية من الجرمية.
يهدف املرشوع أساسا إىل:
•تنمية الوعي باملشاكل الراهنة املتعلّقة باإلرهاب والجرمية،
•تبادل املعلومات وجمعها،
•إرساء عالقات عمل متينة واملحافظة عليها،
•البحث عن حلول إلحباط العمل ّيات اإلرهاب ّية واإلجرام ّية،
السلطات،
•تعزيز الثّقة واملصداق ّية يف أجهزة الشرّ طة وبقية ّ
رصفات املريبة.
•متكني املواطنني من اإلعالم عن األنشطة والت ّ
ويرتكز مرشوع غريفني عىل أربعة محاور أساسيّة:
•أيام التوعية :يقع تنظيمها محل ّيا من ِقبل أعوان الشرّ طة املجتمع ّية للتعريف باملفهوم وإلقامة العالقات وبناء
رصفات مريبة ثم التعامل معها
الشّ بكات.و يُركّز األعوان يف تدخّالتهم عىل طرق الكشف والتع ّرف عىل أنشطة وت ّ
واإلعالم عنها (مثال استكشاف عدوا ّين أو أجهزة ارتجال ّية تحملها عربات أو أشخاص) .و يساعد كذلك األعوا ُن
املشاركون عىل دراسة اإلجراءات التي يعتمدونها ملعالجة عدد من األحداث واألزمات،
•دروس منشّ طة عىل اإلنرتنيت :مجموعة من الدروس اإلعالميّة والتفاعليّة والبسيطة لتذكري املشاركني باملبادئ
األساس ّية ومساعدتهم عىل االستمرار يف التعاون ويف االستفادة من املعلومات،
•مكاملات لربط الجسور :تعتمد أغلب وحدات الشرّ طة املشاركة نظام املكاملات املنتظمة باستعامل االجتامعات
عىل االنرتنيت أو االرسال ّيات القصرية عىل الهاتف أو جهاز النداء أو الربيد اإللكرتوين .ومتكّن هذه الطريقة من
بكل املشاكل أو األحداث املتعلّقة
إعالم األفراد واملجموعات بانتظام ببيانات ومعلومات استخباراتيّة وأيضا ّ
مبناطق معيّنة،

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
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•االنتشار عند األزمات :عىل الرغم من كون الهدف
األسايس ملرشوع غريفني هو الرتكيز عىل توعية املجتمعات
ّ
املحليّة واملراقبة واإلعالم فإنّه ميكن وضع تدابري أخرى يف وقت الشدّة وعند األزمات .ميكن لوحدات الشطة
استخدام سلطاتها املدنيّة لحشد املشاركني يف مرشوع غريفني ونرشهم للمساعدة عىل القيام بعدد من األنشطة
الحساسة.
عىل غرار تطويق بعض التظاهرات أو حراسة بعض األحياء ّ
املصدر :مرشوع غريفني ،رشطة مدينة لندن
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ملخّص ال ّنقاط األساس ّية –الفقرة 5. 4
•يجب أن يكون تعاون الشرّ طة مع املجتمعات املحليّة للوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف
املؤدّيني إليه:
وكل أفراد املجتمع عىل اختالفهم،
كل الفئات االجتامع ّية ّ
– –شامال تستفيد منه ّ
خاصة منها وصم مجموعات بعينها أو إضفاء الصبغة
– –مخطّطا ّ
بكل عناية للتقليص من املخاطر املحتملة ّ
األمنيّة عىل عالقات الشرّ طة مع مجموعة أخرى أو مزيد إبعاد مجموعات تخاف من أجهزة األمن أو تعاديها،
يل،
– – ّ
مفصال بحسب االحتياجات واملشاغل والرتكيبات املتشعبة ملختلف الفئات واملجموعات داخل املجتمع املح ّ
– –شفّافا بكون الشرّ طة تعمل عىل الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه،
يل وال يركّز فقط عىل الوقاية من اإلرهاب،
– –واسعا يعالج عددا متن ّوعا من القضايا األمن ّية للمجتمع املح ّ
– –متبادال يستجيب ملشاغل الشرّ طة واملجتمعات املحل ّية عىل ح ّد السواء،
– –منتظام بقدر اإلمكان ومنظّام بفضاءات رسميّة وغري رسميّة لتوفري أكرب عدد من الفرص للتفاعل ولبناء الثّقة،
•ميكن أن ييسرّ التعاون أطراف أخرى من هياكل رسميّة أو من املجتمع املد ّين قد تكون لها دراية أوسع وأشمل
خاصة أو تتمتّع مبصداقيّة لدى املواطنني،
أو لها القدرة عىل التواصل مع مجموعات ّ
•يجب عىل الشرّ طة الحرص عىل عدم تهديد استقاللية ومصداق ّية أشخاص ميكن أن تسمح لهم مواقعهم بالتأثري
اإليجا ّيب عىل مجتمعاتهم .وعىل غرار ذلك يجب عىل الشرّ طة االنتباه إىل عدم إضفاء الشرّ ع ّية عىل أشخاص لهم
سلبي عىل اآلخرين يف عالقة مع مقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف.
تأثري مريب أو ّ
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للتع ّرف أكرث عىل مرشوع غريفني ال ّرجاء زيارة املوقع عىل الرابط:

http://www.projectgriffin.org.uk
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الشطة
توقّع تفاعالت املواطنني إزاء التعاون مع رّ

تركّز هذه الفقرة الفرع ّية عىل املسائل التالية:
•ما هو ر ّد الفعل املحتمل للمواطنني عىل الشرّ طة عندما تحاول التعاون معهم حول مسألة الوقاية من اإلرهاب
ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه ؟
•كيف ميكن ألفراد املجتمع التعبري عن استعدادهم للتعاون الب ّناء مع الشرّ طة؟ ما هي األسئلة التي يُحتمل أن
يلقيها املواطنون للتعرف أكرث عىل الهدف من مزيد التعاون؟
•ما هي املعلومات ايل يجب تشجيع املواطنني عىل إبالغها للشرّ طة ؟
قد يثري التعاون بني الشرّ طة واملجتمعات املحليّة حول الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف املؤدّيني إليه
قلقا وإزعاجا للمواطنني وألفراد املجتمع .ففي البداية ميكن أن تثري هذا البادرة الدهشة والحرية وربمّ ا حتى الغضب .إثر
وبالسياق الذي قامت
ذلك سيعمل املواطنون عىل التفكري يف كيف ّية الرد عىل مطلب الشرّ طة.و يرتبط هذا كثريا بالطريقة ّ
فيه الشرّ طة بعرض مبادرتها .لذلك فعىل الشرّ طة أن تحاول توقّع ردود الفعل قبل تخطيط تعاونها مع املواطنني .ويف هذا
اإلطار ميكن للشرّ طة أن تضع يف اعتبارها ال ّنقاط التالية:
عندما تحاول الشرّ طة التعاون معهم قد تخامر املواطنون األسئلة التالية:
يل ؟
•ملاذا تتّصل يب الشرّ طة؟ ملاذا تتّصل الشرّ طة بأفراد من املجتمع املح ّ
•ما وقع اإلرهاب وتأثريه واإلجراءات ال ّرامية إىل مقاومته عىل حيايت ؟ هل يتأث ّر مجتمعي بذلك ؟ كيف يتأث ّر اآلخرون ؟
•ما هي الفرص املتاحة يل وملجتمعي من خالل التعاون مع الشرّ طة؟ كيف ميكن يل التفكري يف العمل يف رشاكة مع
الشرّ طة؟
•هل يتعاون أفراد آخرون من مجتمعي مع الشرّ طة؟ كيف سينظر يل أفراد مجتمعي إذا ما تعاونت مع الشرّ طة؟
•ماذا أريد من الشرّ طة؟ ما الذّي ميكنني أن أتوقّعه من الشرّ طة أو من وكاالت أخرى ؟
•هل يل مشاغل وكيف ميكنني أن أطرحها ؟
•ما مدى الثّقة واملصداق ّية التي أحملها عىل الشرّ طة؟
•كيف ميكنني الحرص عىل أن تظل الشرّ طة مسؤولة وقابلة ملساءلة املواطنني ؟
يجب أن تأخذ الشرّ طة بعني االعتبار أ ّن بعض املواطنني قد استعدّوا للتعاون معها وذلك مبحاولة البحث عن معلومات
حول مثال:
•حقوقهم وواجباتهم،
•واجبات الدّولة والقانون املعمول به،
•ما هو التقييم الراهن لإلرهاب وال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف عىل مستوى كامل البالد وبالتحديد يف مناطقهم؟
السياسات واإلجراءات املف ّعلة حاليّا للوقاية من اإلرهاب ومكافحته وما هي فعاليتها ونقائصها ؟
• ّ
•دور الشرّ طة والوكاالت األخرى يف الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف املؤدّيني إليه،
•ال ّنجاحات وكذلك اإلخفاقات وانتهاكات حقوق اإلنسان املسجلة يف عمل ّيات الدّولة ملقاومة اإلرهاب،
•املبادرات الحالّية للوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه والتي يقع تنفيذها يف
والسلطات العموميّة عىل غرار املنتديات بني الشرّ طة واملواطنني،
املنطقة املعنيّة بإرشاف هيئات من املجتمع املد ّين ّ
•كيف ميكنهم املشاركة يف الجهود ال ّرامية ملقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب يف أحيائهم ؟
•والتفاعل املوجود حاليا بني الشرّ طة واملواطنني يف أحيائهم وهل توجد توتّرات بينهم وإن كان ذلك ملاذا ؟
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يجب أن تعرتف الشرّ طة بالجهود التي يبذلها هؤالء املواطنون من أجل اعتامد مقاربة ب ّناءة يف إمكانيّة التعاون مع الشطة
ويتعينّ عليها أيضا الر ّد عىل تلك املحاوالت باملثل .إذ ميكن أن يحاول هؤالء املواطنون مثال:
•عدم رفض جهود الشرّ طة ومحاولة ال ّنظر إىل املسألة املطروحة من وجهة نظرها،
•التعبري عن فهمهم وإدراكهم للمسألة ولطبيعتها الشائكة وألدوار الشرّ طة و مسؤول ّياتها،
•التعبري عن املشاغل املحتملة ورشحها بصفة ب ّناءة،
يل،
•إعادة صياغة املسألة ووضعها يف إطارها من منظور املجتمع املح ّ
•املحافظة عىل العالقات حتى وإن ضغطت عوامل محليّة أو وطنيّة أو دوليّة عىل العالقات بني الشرّ طة واملواطنني.
يتعينّ عىل الشرّ طة أن تكون عىل استعداد لتقديم معلومات قد يحتاجها املواطنون ليك يتمكّنوا من فهم األسباب وتوضيح
إجراءات التعاون عىل غرار املعلومات التالية:
•تقييم للتهديدات القامئة جراء اإلرهاب وال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه – مصادر التهديدات وطبيعتها
وتجلّياتها،
•معلومات محيّنة ومنتظمة حول املبادرات املتخذة وإنجازات الشرّ طة يف مجال مقاومة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف
املؤدّيني إىل اإلرهاب،
يل معها،
املح
املجتمع
يف
ساء
ن
وال
جال
ر
ال
تعاون
ة
ي
كيف
حول
•رشح لرؤية الشرّ طة
ّ
ّ
ّ
ّ
•نقطة اتصال وحيدة ألفراد املجتمع عند اتصالهم بالشرّ طة املحليّة بخصوص مسألة ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف
املؤدّيني إىل اإلرهاب،
•إمكانيّة تقديم بعض املعلومات بخصوص عمليّات جارية أو إجراءات محتملة قد يكون لها وقع وتأثري عىل املجتمع
يل،
املح ّ
•بروتوكوالت وضامنات واضحة حول الرسيّة والخصوص ّية و املسؤول ّية املنج ّرة عىل إعالم الشرّ طة باملشاغل أو
وحساسة،
مبعلومات دقيقة ّ
•تعليامت وضامنات واضحة حول حامية الشهود واملتعاونني مع العدالة.
وميكن للشرّ طة أن تش ّجع أفراد املجتمع عىل تقديم آرائهم وتعاليقهم للشرّ طة متى رغبوا يف ذلك حول املسائل التالية:
يل وتجاربه بخصوص العالقات التي تربط الشرّ طة واملواطنني،
•ما هي نظرة املجتمع املح ّ
•كيف يتق ّبل الجمهور دور الشرّ طة ويفهم الرسائل التي تو ّجهها بخصوص الوقاية من اإلرهاب ومقاومة ال ّراديكال ّية
والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه،
•ما هي نظرة املواطنني واملواطنات إىل التهديدات القامئة ج ّراء ال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب،
•ما هي األسئلة التي يطرحها أفراد املجتمع بخصوص الوقاية من اإلرهاب وما هي التفسريات واملعلومات التي
والسلطات األخرى،
يحتاجونها من الشرّ طة ّ
•ما هي نظرة أفراد املجتمع بخصوص وضع وتنفيذ عنارص من قانون خاص ملقاومة اإلرهاب واإلجراءات أو العمل ّيات
املنج ّرة عنه وكيف ميكنهم تح ّملها،
•كيف يقيّم أفراد املجتمع املخاطر والتهديدات املرتبطة باإلرهاب وال ّراديكاليّة والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه داخل
بكل فعالية وإمكانيّة مساهمتهم يف ذلك.
يل وما هي توصياتهم ملعالجتها ّ
مجتمعهم املح ّ
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•ميكن أن يستاء املواطنون أو تصيبهم الحرية وحتى الخوف عندما تطلب منهم الشرّ طة التعاون معها للوقاية من
اإلرهاب أو ملقاومة ال ّراديكال ّية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه.و يجب عىل الشرّ طة أن تحاول توقّع ردود فعل
املواطنني والتخطيط الجيد لكيف ّية ترشيك مختلف األفراد واملجموعات والتعاون معها.
•يجب عىل الشرّ طة تشجيع جهود املواطنني الذين يعملون جاهدين للتعاون الب ّناء معها والتعاون معهم باملثل.
كل املعلومات واإليضاحات اإلضافية حول أهداف التعاون
ويجب أيضا عىل الشرّ طة أن تكون عىل استعداد لتقديم ّ
وأساليبه.

5.6

التنسيق بني الوكاالت وآليات اإلحالة

يعالج هذا الجزء الفرعي املسائل التالية:
•ملاذا ميثل التنسيق بني الوكاالت أمرا رضوريا لدعم التعاون املتني مع املجتمع املحيل ؟
•ما ميكن للرشطة القيام به لدعم التنسيق بني الوكاالت ؟
•كيف ميكن للرشطة املجتمعية أن ترتبط بآليات اإلحالة ملعالجة قضايا أشخاص مع ّرضني لخطر الراديكالية
والتطرف العنيف ؟
•ما هي التحدّيات التي تقف أمام جعل آليات اإلحالة متوافقة مع حقوق اإلنسان وكاملة الفعالية ؟
5 .6.1

التنسيق بني أجهزة الرشطة وباقي السلطات العمومية

من أبرز االسرتاتيجيات الفاعلة عند تنفيذ مبادئ الرشطة املجتمعية هي ترشيك مختلف الوكاالت واملصالح الحكومية يف
إيجاد حلول مسبقة للمشكل156 .يتناسب هذا مع املقاربة املتعددة االختصاصات الرضورية ملقاومة اإلرهاب بصفعة فعالة
وخاصة للتصدي للراديكالية والتطرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب 157 .فمن خالل عمل مختلف الوكاالت يف املجتمعات
املحلية ميكن للرشطة الكشف بنفسها أو يقع تنبيهها إىل مشاكل راهنة أو ناشئة تتعلق بالوقاية من اإلرهاب و مقاومة
الراديكالية والتطرف العنيف املؤديني إليه وقد تكون خارج نطاق عملها .فمن الرضوري أن يقع التطرق إىل هذه املشاكل
بإعالم السلطات العمومية املعنية وترشيكها يف املعالجة.
رضوري لتأمني الرد املناسب يف الوقت و املالئم .يتعني بصفة خاصة الحرص عىل
التنسيق الفعيل واملسؤول بني الوكاالت
ّ
الحد من الصبغة األمنية لتعاون بعض السلطات العمومية مع املجتمعات املحلّية 158 .ميكن تيسري التنسيق بني الوكاالت

156
157
158

راجع الجزء  4.1من هذا الدليل
راجع الجزء  3.2.2من هذا الدليل
راجع الجزء  4.2.5من هذا الدليل

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ

124

عند تفر العوامل التالية:
•التوزيع الواضح ملجاالت املسؤولية واملسائلة بني مختلف الوكاالت،
•اتفاق متبادل بتقاسم األدوار واالختصاصات بني مختلف الوكاالت مام يساعد عىل اجتناب االلتباس حول الطرف
املسؤول األول وبقية األطراف املكلفة بالرتكيز عىل مسائل خاصة،
•بروتوكوالت متعارف عليها لتبادل للمعلومات يحرتم املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان خاصة قيام يتعلق باملعلومات
الرسية،
•إجراءات واضحة ألخذ القرار حول العمليات املشرتكة،
•شفافية ترتيبات التنسيق بني الوكاالت ونظام جاهز للمراقبة
ميكن أن تلعب الرشطة دورا س ّباقا يف تيسري التنسيق بني الوكاالت للوقاية من اإلرهاب ومقاومة الراديكالية والتط ّرف
العنيف خاصة عىل املستوى املحل .إذ ميكن للرشطة مثال:
•تنمية وعي الوكاالت األخرى حول مخاطر اإلرهاب والراديكالية والتطرف العنيف وإطالعهم عىل ما ميكن لهم القيام
به .ميكن أن يشمل هذا تزويد مختلف الوكاالت مبعلومات عامة وتوضيحات حول األوضاع الراهنة باملجتمع املحيل،
•ترشيك الوكاالت األخرى يف تقييم الوضع املحيل وخاصة فيام يتعلّق بنظرة مختلف فئات املجتمع إىل اإلرهاب
والجهود الرامية إىل مقاومته واملشاغل املحتملة والخاصة مبجموعة من األفراد أو الفئات وتأثري إجراءات مقاومة
اإلرهاب عىل املجتمع املحيل،
•ترشيك بقية الوكاالت بقدر اإلمكان يف املراحل األوىل عند التخطيط لطرق وأساليب تعاونها .ميكن للرشطة أن تستفيد
من تجارب وخربات بقية الوكاالت كام ميكن للرشطة أن تُق ّر أنه من األجدى دعوة وكالة أخرى للتعاون أو للمساعدة
عىل ربط العالقة مع شخص أو مجموعة خصوصية،
•إعالم الوكاالت األخرى بانتظام بأنشطتها املستقبلية أو ال ّراهنة يف مجال التعاون والبحث عن ردود أفعال وتعاليق
الوكاالت بخصوص نظرة املواطنني إىل تلك األنشطة،
•الحرص عىل تواجد الوكاالت األخرى أثناء االجتامعات العامة باملواطنني والتي ميكن أن ت ُطرح فيها مسائل تتعلق
بالوقاية من اإلرهاب ومبقاومة الراديكالية والتطرف املؤدّيني إليه،
5 .6.2

اآلليات املؤسساتية لإلحالة يف الحاالت الشخصية

تتمثل إحدى مظاهر تطبيق مبادئ الرشطة املجتمعية يف وضع آليات مؤسساتية لإلحالة من أجل التعاون مع أشخاص
معرضني ملخاطر الراديكالية والتطرف املؤديني إىل اإلرهاب .لكن يبقى من الرضوري تحديد هذه الرتتيبات بكل وضوح مع
وضع إجراءات وقائ ّية متينة لضامن احرتام املواصفات الدولية لحقوق اإلنسان والنوع االجتامعي ويف نفس الوقت الحرص
عىل التطبيق األجدى للقوانني.
ميكن أن تساعد آليات اإلحالة عىل ربط قنوات التواصل عند الكشف عن مشكلة يتعينّ التطرق إليها بصفة مسبقة لكن
يبقى التطبيق الفعيل للقانون غري مضمون كام ميكن أن يكون لتدخل الرشطة نتائج عكسية .تمّ كّن آليات اإلحالة من ترشيك
األطراف الفاعلة التي تسمح لها مواقعها بالقيام بتح ّركات فعالة وموجهة يف مجال الوقاية وذلك بفضل مهاراتها وخرباتها
ومصداقيتها ومرشوع ّيتها التي قد ال تتوفر لدى الرشطة أو لدى أجهزة أخرى.
توجد عديد الخيارات من حيث الطرف الذي ميكنه توجيه حالة معيّنة إىل آليات اإلحالة عىل غرار الرشطة املجتمعية
والسلطات العاملة يف الصفوف األوىل وأفراد مكلّفني من املجتمع أو أي فرد من املجتمع املحيل .وفيام يُستحسن فتح املجال
ألكرب عدد من الفاعلني لتقديم إحاالت قد ال تتمكن اآللية من معالجة عدد ضخم من اإلحاالت قد يكون أغلبها غري م ّربر.
لذلك يتعينّ تدريب كل األطراف التي يُتوقع أن تستعمل آلية اإلحالة ليك تدرك حقا مخاطر الراديكالية والتط ّرف العنيف
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املؤدّيني إىل اإلرهاب واالستفسار عن فرضياتها وأفكارها الجاهزة والتعرف عىل العوامل املقرتنة التي ميكن أن تؤدّي إىل
الراديكالية العنيفة.
وعىل غرار ذلك توجد خيارات عديدة حول األطراف الفاعلة التي ميكن ترشيكها من خالل هذه اآلليات من ذلك السلطات
املحلية بخالف الرشطة ورشكاء املجتمع املدين كأفراد املجتمع والجمعيات املحلية وبقية املنظامت غري الحكومية أو اتحاد
يجمع السلطات املحلية مع رشكاء من املجتمع املدين بإمكانهم تنفيذ تدخالت مضبوطة حسب االحتياجات والظروف.
يرتبط هذا بطبيعة التنسيق بني الوكاالت والعالقات بني السلطات العمومية وخاصة منها الرشطة مع األطراف الفاعلة يف
املجتمع املحيل.
ميكن تعزيز ثقة املجتمع وفاعلية آليات اإلحالة من خالل إجراءات تجعل النظام وطرق عمله شفافة تضمن املساءلة
ملختلف األنشطة ويف هذا السياق تتأكد رضورة حسن التواصل واالستشارة مع املواطنني واملواطنات وخاصة مشاركة
املجتمع املحيل يف اآللية.
كام يجب دعم آليات بربوتوكوالت واضحة ورصيحة حول تبادل املعلومات وتدابري أخذ القرار .أما املواضيع التي يجب
التط ّرق إليها عند اعتامد آلية اإلحالة فتشمل ما ييل:
••	 ما هي املعايري املعتمدة الختيار أطراف غري حكومية للمشاركة يف اآللية ؟ أن اختيار الرشكاء بصفة عامة يجب أن
يضمن تجارب وخربات متعددة وشاملة ومتثيال موضوعيا للمجتمع املحيل .يجب أن تتح ّرى الرشطة كثريا عند إرساء
رشاكات رسمية مع أفراد ومجموعات ومنظامت ال يكون التزامها برتك العنف أو باحرتام حقوق اإلنسان واضحا
159
ورصيحا.
••	 كيف يجب تقييم مطلب اإلحالة للتأكد من رضورة التدخل ولتحديد مكونات هذا التدخل؟ ال يجب أن تؤول
كل مشكلة عىل حده واإلقرار بالر ّد املناسب عىل مطلب اإلحالة.
اإلحالة آليا إىل تدخل إذ يجب تشخيص ّ
••	 ما هي ترتيبات مراقبة التدخالت وإعادة تقييم الحاالت ووضح حدّ للتدخالت؟
رصف يف اإلحاالت والتدخالت من ذلك حفظ البيانات وتقاسم الربوتوكوالت؟
••	 كيف يقع الت ّ
••	 كيف تتفاعل آلية اإلحالة مع النظام الجنايئ والقضايئ ؟ ال يجب التعامل مع األشخاص امللتزمني بكونهم مشتبه
فيهم قبل أن تق ّر بذلك السلطة التنفيذية .يجب وضع توجيهات واضحة تفسرّ املسؤوليات وإجراءات تصعيد التدخّل
وإن لزم األمر تقديم التقارير يف الوقت املناسب ملالح الرشطة للوقاية من أعامل إجرامية أو التح ّري فيها ومقاضاة
املتورطني واملشتبه قيها .يجب التعامل بقدر اإلمكان مع األشخاص بطريقة تح ّد من خطر الدفع بهم نحو الراديكالية
والتط ّرف العنيف .فمثال ميكن اقرتاح حلوال بديلة للجنح الصغرى عىل غرار العدالة اإلصالحية لفائدة املجتمع املحيل
عوضا عن التدخالت الرسمية للرشطة.

 159أنظر الجزء  5.4.1من هذا الدليل
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دراسة حالة عدد  :26التنسيق بني الوكاالت إلرشاد شاب ينتمي إىل املتطرفني اليمينيني  ،الدامنرك،
أوقفت الرشطة سنة  2009شابا يبلغ من العمر خمسة عرش سنة يف مدينة داخلية يف الدّامنرك بسبب سلوكه املشاغب
إثر مقابلة يف كرة القدم .وكان اإلطار املدريس منشغال عىل ذلك الشاب الذي مل يكن يبدي أي اهتامم بالدروس فكان
كثري العزلة داخل القسم وبدت عىل جسده أحيانا آثار كدمات .شعر أولياؤه بنفس االنشغال عىل ابنهم الذي اعتاد
عىل مغادرة البيت ليقيض معظم األوقات مع أترابه.
وازداد انشغال الجميع عىل ذلك الشاب ملا أعلمت الرشطة بلدية املدينة بانتامئه إىل الجناح املتط ّرف اليميني .أُوقف
ذلك الشاب أكرث من خمسني م ّرة مبع ّية متطرفني ميينيني يكربونه سنا يف إطار اشتباكات مرتبطة مبقابالت لكرة القدم
وبسبب سلوكه املشاكس والعنيف .تط ّرقت املصالح االجتامعية إىل هذه الحالة وقررت أن تكلّف البلدية مبعالجة األمر.
بحثت البلدية عىل مساعدة مختصني من مجموعة العمل املتعددّة االختصاصات التي تعمل عىل الوقاية من التط ّرف
والراديكالية لدى بلدية مجاورة .فقررت بدورها مجموعة العمل املتعددة االختصاصات أن توفّر ُمرشدا خاصا للطفل.
واملنسق املحيل للخدمات االجتامعية وممثل
تم تنظيم اجتامع بني مرشد اجتامعي والطفل وأبويه حرضه أستاذ الطفل
ّ
بكل رصاحة عددا من املعلومات وعبرّ وا عن
عن مجموعة العمل املتعدّدة االختصاصات .تبادل املشاركون يف االجتامع ّ
انشغالهم بوضعية الطفل .وافق أولياء الطفل عىل عرض املجموعة بتكليف مرشدا لإلحاطة بابنهم .عالوة عىل مهارات
شخصية متط ّورة وتجربة مهنية مناسبة يف مجال االتصال ،كان املرشد الذي وقع االختيار عليه ملماّ باملحيط االجتامعي
حول ملعب كرة القدم ومبختلف مجموعات األنصار املرتبطة بالفريق.
يعطي هذا املثال امنوذجا ج ّيدا حول الطريقة التي ميكن بفضلها ملختلف الوكاالت واألشخاص التعاون املشرتك لتقييم
خطر التط ّرف العنيف الذي يتهدّد شخصا ما واإلقرار بصيغ املعالجة املالمئة .كام يربز املثال أن الرشطة ال متثل دامئا
الطرف املناسب ألن تقود العمليات الرامية إليجاد حلول ملثل هذا النوع من املشاكل.
املصدر :الوزارة الدّامنركية للشؤون االجتامعية واالندماج
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 160الوقاية من التط ّرف – نرشات من الدامنرك 14 :حالة ملعالجة الراديكالية (كوبنهاغن :الوزارة الدمنركية للشؤون االجتامعية واالندماج،
أكتوبر )2010
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ملخص النقاط األساسية – الجزء الفرعي 5.6
•من خالل تعاونها مع املجتمع املحيل تتمكن الرشطة من اإلطّالع عىل املشاغل واملسائل املرتبطة بالوقاية من
اإلرهاب ومقاومة الراديكالية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه والتي ميكن أن تتجىل يف مجاالت خارجة عن نطاقها.
يتعينّ إذا إعالم مختلف السلطات العمومية وتعبئة مواردها لفض املشاكل والنزاعات بصفة مشرتكة مسبقة.
•يمُ ثل التنسيق الف ّعال واملسؤول بني الوكاالت رضورة حتمية للتدخل الناجع واملناسب .ميكن أن تلعب الرشطة
دورا احتياطيا ومسبقا يف تيسري التنسيق بني الوكاالت للوقاية من اإلرهاب ومقاومة الراديكالية والتط ّرف العنيف
املؤدّيني إليه وخاصة عىل املستوى املحيل.
•ميكن كذلك أن تساعد آليات اإلحالة املف ّعلة بني األجهزة األمنية وبقية الوكاالت عىل الترشيك األفضل والتعاون
األجدى مع األشخاص املع ّرضني ملخاطر الراديكالية والتطرف العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب ملا يكون لتدخل الرشطة
املبارش نتائج عكسية.
•يجب التخطيط الدقيق آلليات اإلحالة للتأكد من التوافق الكيل مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ولكسب ثقة
املواطنني و يف نفس الوقت ضامن التنفيذ الفعيل للقانون.

	تقييم تأثري مقاربات الرشطة املجتمعية عىل الوقاية من اإلرهاب ومقاومة الراديكالية
5.7
والتطرف العنيف املؤدّيني إليه
يُركّز هذه الفقرة الفرعية عىل املسائل التالية:
•ملاذا ميثل التقييم مرحلة أساسية ؟
•ما هي التحديات املرتبطة بتقييم مقاربات الرشطة املجتمعية يف الوقاية من اإلرهاب ومقاومة الراديكالية
والتطرف العنيف املؤدّيني إليه وما ميكن أن يزيد يف فعالية ونجاعة هذه العملية ؟
محوري يف كل اسرتاتيجية تهدف إىل تطبيق
يشكل التقييم أساسا مترينا للتعلّم من أجل دعم النجاعة والفعالية .فهو عنرص
ّ
منظومة الرشطة املجتمعية 161 .يعتمد إطار التقييم الف ّعال عىل التقييم الداخيل املستمر وكذلك عىل التقييم الخارجي
املستقل والخصويص.
رضوري لتأمني املساءلة ولتعزيز ثقة املواطنني ودعمهم ولتحسني الفاعلية
إن التقييم املستمر للسياسات واإلجراءات
ّ
والنجاعة .يعمل قادة الرشطة ورجال ونساء السياسة واملجتمعات املحلية عىل جمع أدلة تعكس التأثري اإليجايب ملبادرات
الرشطة املجتمعية الرامية إىل الوقاية من اإلرهاب ومقاومة الراديكالية والتط ّرف العنيف املؤدّيني إليه .عىل الرغم من ذلك
فإن الحصول عىل براهني قطعية لذاك يثري بعض التحدّيات من ذلك:

 161ملزيد من املعلومات عن التقييم والرشطة املجتمعية بصفة عامة راجع منظمة األمن والتعاون بأوروبا “مامرسات جيّدة يف بناء الرشاكات بني
الرشطة واألهايل” ،مرجع أعاله ،مذكرة عدد  6الفقرات من  104إىل .110
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أي كان يف الراديكالية
أي يشء أو عدم تسجيل أي عمل إرهايب أو عدم انزالق ّ
•ميكن أن تتجىل الفعالية يف عدم حدوث ّ
أو انتداب ألشخاص للمشاركة يف عمليّات إرهابية .لكن حتى إن وقع أي من هذه األشياء فال ميكن لذلك أن يدل
عىل عدم فاعلية السياسات واإلجراءات التي ميكن ألن منعت حدوث عدد من األعامل اإلرهابية املحتملة األخرى،
•ميكن للفعالية أن تتجىل كذلك بالنوعية فيصعب تقييمها خاصة عىل املدى القصري عىل غرار تنامي ثقة املواطنني يف
أجهزة الرشطة وخاصة يف تصدّيها لإلرهاب وكذلك تعزيز القدرة عىل فض النزاعات والكشف عن املظامل ومعالجتها
عىل املستوى املحل،
•تتطلّب الوقاية من اإلرهاب ومقاومة الراديكالية العنيفة عددا كبريا من اإلجراءات كثري منها خارج نطاق الرشطة.
يف حال وقوع حدث مرتبط باإلرهاب فإنه يصعب تحميل أي جزء من املسؤولية إىل أحد األطراف الفاعلة واملشاركة
يف التصدّي،
•تتطلّب كذلك الوقاية من اإلرهاب القيام بأنشطة عىل املدى البعيد عىل غرار تعزيز الوعي الذي يصعب تقييم أثره
أو عزله عن بقية العوامل املتداخلة.
ومن أجل مواجهة هذه التحدّيات يجب توقّع احتياجات ومعايري التقييم يف املراحل األوىل أي عند تخطيط السياسات
واإلجراءات .إذ يتعني يف هذا اإلطار تحديد نقطة االنطالق ومرجع ّية ذي جدوى لتقييم التغيريات والتط ّورات كنا يجب أن
يشمل التقييم مرجعيات تتعلق بحقوق اإلنسان من ذلك املساواة وعدم التمييز والنوع االجتامعي للكشف عن التط ّورات
يتيس
أو الرتاجع عىل مستوى تحقيق املساواة بني الجنسني واالستجابة إىل احتياجات النساء والرجال عىل ّ
السواء .وبذلك رّ
نوعا ما تحديد معايري التقييم بالرجوع إىل طبيعة مبادرات الرشطة املجتمعية التي يقع إخضاعها للتقييم .يجب عىل معايري
التقييم أن تخضع ملنظومة سامرت ( )SMARTأي خصوصيّة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ ومناسبة و ُمحددة يف الزمن.
هذا ويتعينّ عىل الرشطة أن تعتمد عدد كبري من اإلجراءات املحتملة ومصادرة متعدّدة ومختلفة من املصادر لتثبيت
النتائج وتكريسها من ذلك تقارير عن األحداث وتقارير املخابرات ومالحظات دوريات الرشطة واستطالعات ال ّرأي ومحارض
اجتامعات األهايل والتقارير املنشورة يف الصحف وتقارير املنظامت غري الحكومية .كام ميكن أن ت ُكلّف الرشطة خرباء
مستقلني للقيام ببحوث مو ّجهة من أجل دعم معارفها وفهمها للوضعية الحالية يف مجتمعها املحيل أو يف قطاع من
القطاعات.
كام متثل استشارة رجال ونساء من املجتمع املحيل من أجل تحديد إطار التقييم وترشيك عدد كبري ومتنوع من األهايل
يف مسار التقييم عنارص أساسية لتعزيز مصداقية نتائج التقييم وثقة املواطنني فيها .يجب أن تحرص الرشطة عىل إعالم
تتحصل عليها الرشطة يف نسخة ُمص ّححة لتتمكن
املواطنني بنتائج االستشارات .ومتى أمكن ذلك يجب نرش املعلومات التي ّ
مختلف األطراف من التحري فيها واالستفسار عنها أو تصحيحها.
رسع باإلقرار
ميكن أن يكون تقييم مبادرات الرشطة املجتمعية غري بات ونهايئ خاصة عىل املدى القريب لكن ال يجب الت ّ
املتوسط والبعيد لفسح املجال لبناء الثقة
بوضع ح ّد لها .تحتاج الرشطة املجتمعية إىل االلتزام وإىل موارد كافية عىل املدى
ّ
وتطوير وتنمية الرشاكات ولتحقيق منافع ملموسة.
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الرسم عدد  :7أمثلة عن مؤرشات ميكن االستئناس بها لتقييم مدى تحقيق منافع الرشطة املجتمعية يف
الوقاية من اإلرهاب ومقاومة الراديكالية والتطرف العنيف املؤدّيني إليه
أمثلة عن النتائج
املرج ّوة

أمثلة عن املؤرشات

تعزيز الشفافية واملساءلة لجهود الرشطة
يف مقاومة اإلرهاب ودعم مصداق ّيتها

الهدف :دعم فعالية الرشطة يف جهودها الرامية ملقاومة اإلرهاب

تعزيز الثقة يف جهود الرشطة ملقاومة
اإلرهاب ودعم مصداق ّيتها

•تتط ّور املواقف تُجاه عمليات الرشطة الرامية ملقاومة اإلرهاب لدى مختلف الفئات
االجتامعية من ذلك لدى األقليات واملجموعات امله ّمشة
•يتعزز فهم األهايل واملجتمعات املحلية لدور الرشطة يف مقاومة اإلرهاب
– إجراءات املراجعة:
– استطالعات ال ّرأي،
– تحليل التغطية اإلعالمية،
– تحليل الخطابات العمومية ملمثلني عن املجتمع املدين،
– إحصائيات عن عدد األحداث املريبة/املشاغل املنقولة من طرف األهايل
ملصالح الرشطة،
– وتراجع عدد التشكيات املسجلة ض ّد أجهزة الرشطة،
•تتوفر مزيد من املعلومات لدى العموم حول سياسات واملعايري القياسية للتشغيل
التي تتبعها الرشطة يف عملياتها الرامية ملقاومة اإلرهاب
إجراءات املراجعة:
– التث ّبت يف نوعية وجودة املعلومات املتوفرة للعموم وسبل الحصول عليها،
– اجتامعات مع األهايل وأنشطة أخرى للتواصل مع املجتمع املحيل تنظمها
الرشطة،
– إحصائيات عن مطالب الحصول عىل املعلومات املسجلة والتي متّت االستجابة
إليها،
•تزداد أو توضع آليات الرقابة والتشيك وتعمل بكل فعالية بخصوص عمليات
الرشطة الرامية إىل مقاومة اإلرهاب
إجراءات املراجعة:
تؤسس لهذه اآلليات وتُنظّمها،
– وثائق رسمية ّ
– تقييم يقوم به خبري مستقل حول جدوى وفعالية اآلليات وتشمل اإلجراءات
التأديبية،
– إحصائيات حول التشكيات املس ّجلة (الطبيعة ،العدد والنتائج)،
– وحسن توقيت وجودة املعلومات املقدّمة لألهايل حول سري هذه اآلليات،
•يصبح تقييم إجراءات الرشطة ملقاومة اإلرهاب آليا ويشمل استشارات األهايل عىل
غرار تقييم وقعها وتأثريها عىل املجتمع املحيل
إجراءات املراجعة:
– وثائق رسمية تضبط وتحدّد سياسة التقييم،
– تواتر ومنهجية عملية التقييم،
– مشاركة خرباء مستقلني وممثلني عن األهايل يف عمليات التقييم،
– إعالم األهايل بنتائج عمليات التقييم.

الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التط ّرف العنيف وال ّراديكال ّية املؤدّيني إليه:
الشطة املجتمع ّية
مقاربة رّ

130

الهدف :دعم فعالية الرشطة يف جهودها الرامية ملقاومة اإلرهاب

اعرتاف متزايد داخل أجهزة الرشطة بالحاجة إىل إرساء رشاكات مع املجتمعات املحلية ورشوطها تنفيذها
للوقاية من اإلرهاب ومقاومة الراديكالية والتطرف العنيف املؤدّيني إليه

•تعزيز الوعي واإلدراك يف مختلف أجهزة ووحدات الرشطة وعىل جميع املستويات
بتهديدات ومخاطر اإلرهاب وبالعوامل املؤدّية إليه (وتشمل انتهاكات حقوق
اإلنسان) وبعنارص الر ّد الناجع والشامل واملتناسق.
•تزايد االعرتاف بدور املجتمعات املحلية يف الوقاية من اإلرهاب ومقاومة
الراديكالية والتطرف العنيف املؤدّيني إليه من طرف مختلف مصالح الرشطة وعىل
جميع مستوياتها.
إجراءات املراجعة:
– توفر فرص للتدريب وحمالت لتعزيز الوعي وعدد املنتفعني وتقييم املعارف
بعد هذه املبادرات باملقارنة مع املعارف األ ّولية
– ودراسات مجموعات مركّزة واستطالعات،
•بذل جهود من طرف الرشطة لتحديد الحواجز والعقبات ومعالجتها للتعاون الفعال
والرشاكة امل ُجدية مع املجتمعات املحلية وذلك مثال بالتخليّ عن التحديد التمييزي
املالمح باعتامد األصل العرقي ودعم التمثيل السكاين يف صفوف الرشطة.
إجراءات املراجعة:
– وثائق رسمية تصف هذه الجهود،
– تقارير صادرة عن منظامت غري حكومية ودولية،
– تقييم لتأثري هذه الجهود من الناحية الكمية والنوعية (مثال احصائية عن
تركيبة أجهزة الرشطة)

خطة إعالمية متط ّورة من طرف الرشطة
نحو املواطنني حول مقاومة اإلرهاب

•يقع التخطيط لعملية تواصل الرشطة مع املواطنني حول مسائل تتعلق مبقاومة
اإلرهاب بصفة جيدة ومسبقة ومنتظمة،
•توفر الرشطة معلومات للمواطنني حول مقاومة اإلرهاب يف أشكال مختلفة
وباعتامد وسائل إعالم متعددة من أجل تبليغها إىل مختلف الفئات االجتامعية
إجراءات املراجعة:
– مخطّطات وسياسات التواصل والقدرة املؤسساتية عىل التواصل (مثال فريق
مختص وتدريبات لبقية املوظفني)
عمل
ّ
– مراجعة كمية وجودة وشكل املعلومات املوفّرة للمواطنني (مثال عدد
الزيارات مبوقع االنرتنيت واملنخرطني يف شبكات التواصل االجتامعي).
•يكون التواصل بني الرشطة من ناحية واملواطنني ووسائل اإلعالم من ناحية أخرى
بخصوص األحداث املرتبطة باإلرهاب والعمليات الرامية إىل التصدي إليها يف الوقت
املناسب ليساعد يف املحافظة عىل هدوء املواطنني ولدعم التامسك االجتامعي.
إجراءات املراجعة:
– مدى اعتامد التواصل يف التخطيط العمليايت واالستعداد ملواجهة األزمات
– توجه جهود اإلعالم واالتصال الضحايا املبارشين إىل هياكل الدعم واملساندة
وتدعو الشهود للتعبري عن شهاداتهم
– وتقييم فعالية الخطة اإلعالمية املعتمدة من طرف للرشطة بعد العملية أو
األزمة
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تحسن العالقات بني الرشطة واملواطنني واملجموعات التي كان يصعب التواصل معها يف املايض
ّ

الهدف :دعم فعالية الرشطة يف جهودها الرامية ملقاومة اإلرهاب

تط ّور يقظة املواطنني وقدرتهم عىل التصدّ ي بخصوص تهديدات الراديكالية والتط ّرف العنيف واإلرهاب

•يتعزز مستوى وعي العموم وإدراكه بتهديدات الراديكالية والتطرف العنيف
املؤدّيني إىل اإلرهاب
إجراءات املراجعة:
– استطالعات للرأي ومجموعات تركيز،
– تحليل التغطية اإلعالمية،
– تحليل الخطابات العمومية للمثلني عن املجتمعات املحلية.
•إرساء آليات والتعريف بها لتيسري إعالم الرشطة عن أوضاع مريبة من طرف
املواطنني
إجراءات املراجعة:
– وثائق رسمية تضبط وتنظم هذه اآلليات،
– االنتفاع بهذه اآلليات مثال األشكال و ضامن رسية الهوية وعدم معاقبة من قام
بتبليغ معلومات خاطئة عن حسن ن ّية) ،
– مبادرات إلعالم عامة املواطنني بهذه اآلليات،
– احصائيات حول نسبة استعامل هذه اآلليات.
•ارتفاع نسبة إعالم أجهزة الرشطة عن أوضاع مريبة من طرف املواطنني.
إجراءات املراجعة:
– احصائيات عن املعلومات التي ت ّم اإلبالغ عنها ومنها الهجامت التي وقع صدّها
واألبحاث التي ق ّررت الرشطة القيام بها أو التع ّمق فيها جراء تلك املعلومات،
– تحليل الحاالت التي أثبتت فيها املعلومات املقدّمة للرشطة جدية وخطورة
األحداث

•تحاول الرشطة أن تكون جاهزة ومستعدّ ة الستقبال املواطنني فتضع حلوال مبتكرة
للتواصل مع املواطنني واملجموعات التي يصعب عادة التواصل معها:
إجراءات املراجعة:
– متثيل أفضل ملختلف الفئات االجتامعية داخل كل مصالح الرشطة وعىل جميع
مستوياتها وتوزيع مختلف الدوريات األمنية يعكس التنوع السكاين للمجتمع
املحيل التي تعمل فيه،
– تطوير أدوات خصوصية ومبادرات للتواصل مع هؤالء األفراد وهذه
املجموعات مثال باستعامل وسائل االتصال الحديثة وإرساء الرشاكات مع أفراد
املجتمع و  /أو مع سلطات عمومية أخرى لتيسري التعاون والرشاكة.
•تط ّور مواقف ونظرة هؤالء األفراد وهذه املجموعات تُجاه الرشطة:
إجراءات املراجعة:
– احصائيات عن اتصاالت إيجابية مع هؤالء األشخاص وهذه املجموعات مثال
مشاركة يف حمالت التواصل التي تنظمها الرشطة،
– استطالعات للرأي ومجموعات تركيز،
– وعدد من االتصاالت مع الرشطة بادر بها األفراد واملجموعات املعنية
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تعزيز قدرات املجتمع املحيل عىل الكشف عن املشاكل واملسائل املتعلقة باإلرهاب والجهود الرامية إىل مقاومته ثم الصدي لها ومعالجتها

•تتزايد فرص تبادل املعلومات بني الرشطة واملواطنني وتصبح شاملة وذي اتجاهني
إجراءات املراجعة:
– وضع بروتوكوالت داخل أجهزة الرشطة لتنظيم تبادل املعلومات مع األهايل،
– توفر مثل هذه الفرص للمشاركة والتعاون سواء كانت رسمية أو غري رسمية
ومستوى تفاعل ومساهمة املواطنني فيها،
– عدد الدعوات التي تتلقاها الرشطة للمشاركة يف حوارات وتظاهرات مع
األهايل.
•تط ّور التفاهم املتبادل وتدعيم الثقة بني الرشطة واألهايل .إثارة مسائل حساسة
بصفة متك ّررة ومناقشتها بصفة ب ّناءة.
إجراءات املراجعة:
– استطالعات للرأي عىل مستوى املجتمع املحيل ومجموعات تركيز،
– تسجيل للمعلومات املتبادلة واملواضيع املناقشة بني الرشطة وأفراد املجتمع،
– ومبادرات لتبادل املعلومات والستشارة مواطنني موثوق بهم بخصوص بعض
الحساسة.
املسائل ّ
•وضع وإرساء إجراءات وآليات لتسجيل املشاغل املطروحة من طرف األهايل
وإحالتها ثم إعداد تقارير حول االجراءات املتّخذة لالستجابة لها ونسبة معالجتها.
إجراءات املراجعة:
– االجراءات القياسية للتشغيل حول كيفية توثيق املشاغل املطروحة،
– وثائق رسمية تضبط وتنظم آليات اإلحالة املتوفرة داخل مصالح الرشطة و  /أو
بني أجهزة الرشطة واألطراف املجتمعية األخرى،
– إحصائيات عن استعامل آلليات اإلحالة وتحليل لجدواها ونجاعتها،
– االجراءات القياسية للتشغيل املتعلقة بتوفري املعلومات الراجعة لألهايل.
•اعرتاف متزايد من قبل األطراف الفاعلة يف املجتمع املحيل (هيئات املجتمع املدين
والسلطات العمومية) مبسؤولياتها ومتلّكها للمسائل املطروحة .صياغة وتطوير
مقاربات مشرتكة إليجاد حلول للمشاكل املطروحة.
إجراءات املراجعة:
– توثيق املحادثات مع األطراف املجتمعية الفاعلة وخطابات عمومية ألفراد
املجتمع،
– عدد األطراف املجتمعية التي تقرتح مبادرات مستقلة و  /أو تشارك يف مسار
فض النزاعات،
– وعدد املشاكل التي تت ّم معالجتها من خالل املقاربات املشرتكة لفض النزاعات
وتقييم لوقع هذه املقاربات عىل املجتمع
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ملخص النقاط األساسية – الفقرة الفرعية 5.7
رضوري لدعم النجاعة والفعالية ولضامن املساءلة وتعزيز ثقة
•التقييم الداخيل والخارجي للسياسات واإلجراءات
ّ
املواطنني ودعمهم للمسار،
•توجد مشاكل كامنة وفطرية للحصول عىل دالئل قطعية من اجل تقييم السياسات واإلجراءات الرامية إىل مكافحة
اإلرهاب ومقاومة الراديكالية والتطرف العنيف املؤدّيني إليه .ميكن الح ّد من هذه املصاعب بالتخطيط لعملية
التقييم منذ املراحل األوىل عند صياغة السياسات واإلجراءات،
•إن التشاور مع الرجال والنساء من األهايل لصياغة عملية التقييم وتنفيذها يُعزز مصداقيتها ومن ثقة املواطنني
يف عملية التقييم .يجب بقدر اإلمكان نرش نتائج عملية التقييم واملعلومات املطروحة لتنفيذها عىل العموم،
املتوسط والبعيد .وإن مل يؤدّي تقييم مبادرات الرشطة
•تحتاج الرشطة املجتمعية إىل التزام وموارد عىل املدى
ّ
املجتمعية إىل نتائج ملموسة فال يجب التع ّجل بوضع ح ّد لهذه الجهود.

6

الخامتة

يتعني عىل الدول خاصة من خالل أجهزتها األمنية حامية كل األشخاص الذين يعيشون يف نطاق عملها ضد مخاطر اإلرهاب
والعمل عىل احرتام وحامية حقوق اإلنسان .ستوجب هذا وضعها ملقاربة شاملة ملقاومة اإلرهاب مع الرتكيز عىل الوقاية
والتصدّي للتطرف العنيف وللراديكالية املؤدّيني لإلرهاب مع الحرص عىل حقوق اإلنسان ومبادئ دولة القانون .ميكن أن
تهت ّز نجاعة ومرشوعية أعامل الدولة ملقاومة اإلرهاب إذا ما استخدمت ق ّوتها من خالل أي من وكاالتها وانتهكت يف ذلك
املعايري الدّولية لحقوق اإلنسان .ومبا أن الدّولة تلعب دورا محوريا يف مقاومة اإلرهاب فمن الرضوري أن تخضع للمساءلة
رسية وأن تعمل عىل كسب ثقة املواطنني ودعمهم لها.
عن أعاملها لضامن املرشوعية وال ّ
تد ّعم االعرتاف بكون األهايل واملجتمعات املحلية أصبحت متثل أطرافا فاعلة ورشكاء يف مقاومة اإلرهاب ومل يعد لها الدور
السلبي يف العمليات األمنية الرامية إىل تطبيق القانون .ولذلك تعمل الدّول األعضاء يف منظمة األمن والتعاون بأوروبا عىل
صياغة وتطوير مقاربات تستهدف املجتمع املحليّ ملقاومة اإلرهاب ت ُشدّد عىل دعم املواطنني ومشاركتهم لتعزيز املساءلة
وضامن النجاعة يف التدخالت .تعتمد هذه املقاربات عىل مبادرات نابعة من السياق املحيل ت ُنفذها أطراف مجتمعية يف
إطار رشاكات تشمل عددا كبريا من ممثيل املجتمع املحليّ عالوة عىل املصالح األمنية من ضمنهم منظامت املجتمع املدين
واملؤسسات الخاصة و  /أو وسائل اإلعالم .يف هذا اإلطار حاولت بعض أجهزة الرشطة اعتامد مقاربة الرشطة املجتمع ّية
يف جهودها الرامية للوقاية من اإلرهاب.
بحرصها عىل إرساء رشاكات بني الرشطة من ناحية واألهايل والسلطات األخرى من ناحية أخرى إليجاد حلول مسبقة
للمشاكل ،ميكن للرشطة املجتمعية أن تساهم بصفة مستدمية يف الجهود االسرتاتيجية الشاملة للوقاية من اإلرهاب ومقاومة
التطرف العنيف والراديكالية املؤدّيني إليه .لكن يتعينّ أن تكون لواضعي السياسات ولقادة الرشطة توقعات عمل ّية وممكنة
بخصوص النتائج التي ميكن للرشطة املجتمعيّة تحقيقها للر ّد عىل مشاكل كثريا ما يكون لها تأثري محدود ملنها متش ّعبة
ومتعدّدة األبعاد.
ترتبط الطريقة والنسبة التي ميكن بفضلهام للرشطة املجتمعية أن تساهم يف مقاومة اإلرهاب مبستوى الثقة ودرجة
التعاون املوجودة بني الرشطة واملواطنني .يتطلّب هذا كثريا من الوقت وال ميكن تحقيقه إلاّ بترشيك املواطنني يف مسائل
أمنية عامة تهمهم مبارشة وتنعكس عىل سالمتهم.
يجب أ ّوال تطبيق مقاربة الرشطة املجتمعية ليك تلعب دورها عىل الوجه املطلوب دون أن تكون مرتبطة بالرضورة مبقاومة
اإلرهاب لكن باعتامد املبادئ األساسية للرشطة الدميقراطية .ال تشكّل الرشطة املجتمعية أداة قامئة بذاتها ميكنها العمل يف
عزلة عن بقية املؤسسات .يجب أن تنصهر يف إطار اسرتاتيجية شاملة ومتامسكة تحرتم حقوق اإلنسان ملقاومة كل أشكال
ومظاهر اإلرهاب وملعالجة الظروف التي ميكن بفضلها لإلرهابيني من كسب الدعم وانتداب املنارصين.

ُملحق

منوذج :جلسة تدريبية لدعم وعي ض ّباط الرشطة بالوقاية من اإلرهاب ومقاومة الراديكالية والتطرف العنيف املؤدّيني
إىل اإلرهاب
يوفّر هذا النموذج الشامل توصيّات أساسية بخصوص املسائل التي ميكن التط ّرق إليها يف دورة تدريبية لدعم وعي ضبّاط
الرشطة بالوقاية من اإلرهاب ومقاومة الراديكالية والتط ّرف العنيف .يهدف التدريب إىل مساعدة املشاركني عىل إدراك
املفاهيم األساسية لتهديدات الراديكالية والتطّرف العنيف ولتوضيح الدور الذي يتعني عىل ضباط الرشطة أن يلعبوه لدعم
الجهود الرامية إىل الوقاية من اإلرهاب مع الحرص عىل احرتام حقوق اإلنسان ومواصفات دولة القانون .يتعينّ صياغة
الجلسات التدريبية والوسائل املعينة ووثائق التدريب باعتامد املعلومات الخصوصية للدولة املعنية وبقدر اإلمكان بالرجوع
إىل املنطقة التي يعمل فيها ضباط الرشطة املجتمعية املشاركني يف التدريب .كام يجب تكييف أسلوب تقديم الحصص
التدريبية من حيث اللغة والوسائل التدريبية بحسب السياق املحل.
الشكل :تشمل الدورة التدريبية املقرتحة عىل ثالث وحدات كل واحدة منها تتطلّب نصف يوم من التدريب .ميكن تنظيم
الوحدات الواحدة تلو األخرى كام ميكن إقامتها عىل فرتة طويلة نسب ّيا .ال يجب أن يتجاوز عدد املشاركني اثني عرش لفسح
املجال للتفاعل بني املشاركني واملرشف أو املرشفني عىل الوحدة التدريبية .يجب تشجيع املشاركني عىل إلقاء األسئلة
والتعبري عن آرائهم ومواقفهم خالل مختلف مراحل التدريب .يشري هذا النموذج إىل عنارص التدريب التي تتجلىّ فيها
نجاعة وجدوى التقنيات التفاعلية .يجب أن يقدّم الجلسات مد ّرب يتمتع مبعارف ممزوجة وبشكل مثايل بتجربة سابقة يف
مجال مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان والتعاون بني الرشطة واملجتمعات املحلية .يجب التقييم الدقيق لخربات وتجارب
امليسرّ ين الخارجيني قبل اختيارهم للمشاركة يف التدريب.
مختصني يف مقاومة اإلرهاب ويف املخابرات لتقديم بعض العروض ولتيسري التواصل والتنسيق
املساهمون :ميكن ترشيك ضباط ّ
بني هياكلهم والرشطة املجتمعيّة .يجب أن تساعد مشاركتهم يف التدريب عىل تسليط الضوء عىل توزيع األدوار واملسؤوليات
بني ض ّباط الرشطة املجتمعية وبقية األطراف الفاعلة .كام ينبغي ترشيك ممثلني عن املجتمع املحليّ قصد املساهمة الفعالة يف
اإلفادة مبعارفهم ووجهات نظرهم خالل الجلسات التفاعلية وذلك لدعم التفاهم بني مختلف األطراف .ميكن إضافة وحدة
تدريبية ثالثة خاصة بالحوار مع أفراد من املجتمع املحليّ اعتامدا عىل إدراك واضح لهدف التمرين ولطبيعته غري الرسمية.
التطابق :يجب الحرص والتأكّد من أن كل الوثائق املعتمدة يف الدورة التدريبية تتطابق مع القوانني الوطنية ومع املعايري
الدّولية لحقوق اإلنسان خاصة إن ساهم يف تقديم بعض أو كل الجلسات التدريبية خبري خارجي.
التقييم :يجب تقييم كل من تأثري الدورة التدريبية عىل املشاركني وكذلك رضاء املشاركني بالجلسات .ميكن تحديد الرسائل
األساسية التي يتعني عىل التدريب الترُ كيز عليها إلعداد أسئلة تكون أجوبتها متعددة الخيارات عالوة عىل استبيان للتقييم.
يجب تعمري االستبيان دون اإلشارة إىل هويّة املشاركني كام يجب إسناده أعدادا قبل وبعد الجلسات التدريبيّة .يساعد تقييم
ما قبل التدريب املرشفني عىل تحديد املسائل األساسية التي يجب الرتكيز عليها خالل التدريب .أما التطورات املسجلة عىل
مستوى األعداد بعد الجلسات التدريبية ميكن املرشفني من تقييم تأثري التدريب عىل املشاركني .ميكن كذلك تقييم نسبة
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رضاء املشاركني عىل الجلسات التدريبية وطريقة تسيريها أو مساهمة خرباء خارجيني عرب استبيان قصري لآلراء والتعاليق
كل وحدة تدريبية.
بعد ّ
الفرتة الزمنية موضوع الجلسة
 30دقيقة

تقديم الدورة التدريبية

النتائج املرتقبة

املنهجية امل ُقرتحة

•	 دعوة املشاركني يف «جولة حول
•	 يفهم املشاركون هدف الدورة
املائدة» لتقديم أنفسهم والتعبري
التدريبية والوحدات املختلفة التي
عن توقعاتهم من الدورة التدريبية،
يتض ّمنها التدريب
•	 رشح أهداف الدّورة التدريبية،
•	 تنشيط مترين تفاعيل قصري
للتع ّرف عىل مواقف املشاركني
بخصوص دور ض ّباط الرشطة
املجتمعية يف الوقاية من اإلرهاب
ومقاومة ال ّراديكالية والتط ّرف
العنيف املؤدّيني غليه

 4.5ساعات الوحدة األوىل :فهم التط ّرف العنيف والراديكالية املؤدّيني إىل اإلرهاب والوقوف عىل معانيها
الفرتة الزمنية موضوع الجلسة
 110دقيقة الجلسة  :1.1فهم اإلرهاب
والراديكالية والتط ّرف العنيف
(وتشمل
املؤديني إليه
 10دقيقة
لراحة القهوة) •	 اإلرهاب والظروف املهيّأة
النتشاره،
•	 الراديكالية والتطرف العنيف
املؤديان إىل اإلرهاب كمسار
دينامييك ومحدّد مع عوامله
الدّافعة والجاذبة،
•	 حقوق اإلنسان وخاصة املرتبطة
بالوقاية من اإلرهاب،
•	 واإلرهاب والراديكالية والتطرف
العنيف املؤديان إليه :مخاطر
تُهدّد األمن املجتمعي .أألهايل
جزئ من الحل.

أهم النتائج املرتقبة
•	

•	

•	

•	

 15دقيقة

راحة

املنهجية امل ُقرتحة

يرفض املشاركون ربط اإلرهاب •	 عمل يف إطار مجموعات ونقاش
تفاعيل مع املشاركني،
مبجموعة سكّانية معيّنة ويُدركون
أنه ال توجد مالمح ُمحدّدة وخاصة •	 تقديم عرض باستعامل وسائل
برصية لتسليط الضّ وء عىل النقاط
باإلرهابيني أو طريق واحد يؤدّي
األساسية .متكني املشاركني من
إىل اإلرهاب،
فرص عديدة إللقاء األسئلة والر ّد
يتع ّرف املشاركون عىل حقوق
عليها.
اإلنسان املوضوعة قيد الرهان
•	 توزيع الوثائق التدريبية املناسبة
يف هذا اإلطار .يُق ّر املشاركون
أن احرتام حقوق اإلنسان ودولة
القانون مبا يف ذلك املساواة بني
الجنسني يساهم بصفة حقيقية
وف ّعالة يف الوقاية من اإلرهاب،
يتمكن املشاركون من الوقوف
عىل كون اإلميان مبواقف أو آراء
يُنظ ُر إليها بكونها راديكالية أو
متط ّرفة ال يجب أن يّعترب جرمية،
يعرتف املشاركون بالحاجة إىل
صياغة مقاربات محلّية وكذلك
برضورة مشاركة ودعم املواطنني
واملواطنات لضامن نجاعة الوقاية
من اإلرهاب ومقاومة الراديكالية
والتطرف العنيف املؤدّيني إليه.
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•	

 110دقيقة الجلسة  :1.2السياق الوطني
•	 السياسة والترشيعات الوطنية
(وتشمل
للوقاية من اإلرهاب،
 10دقيقة
لراحة القهوة) •	 املعايري الدّولية والقوانني املحلية
املناسبة واملتعلقة بحامية حقوق
اإلنسان يف مجال مقاومة اإلرهاب،
حصة تعريف وتقييم لتهديدات •	
•	
ّ
ومخاطر االرهاب والتط ّرف
العنيف وربطها بقدر اإلمكان
باملناطق الراجعة بالنظر
للمشاركني
•	
•	

 15دقيقة

حوصلة الوحدة التدريبية

يتع ّرف املشاركون عىل مفهوم
اإلرهاب وعىل طبيعة العمليات
اإلعدادية له واملعتربة جرائم
مبقتىض القوانني املحلّية وكذلك
عىل خصائص اإلرهاب املتعارف
عليها عىل املستوى الدّويل،
يتع ّرف املشاركون عىل املعايري
الدولية والترشيعات الوطنية
املتعلّقة بحامية واحرتام حقوق
اإلنسان يف مقاومة اإلرهاب
وكذلك عىل ضامن مساءلة الرشطة
بشأن أعاملها وأنشطتها.
يتع ّرف املشاركون عىل املقاربة
الوطنية ملقاومة اإلرهاب وخاصة
يف مجال الوقاية منه،
تتك ّون لدى املشاركني معرفة
بالطريقة التي يحاول بواسطتها
اإلرهابيون من استغالل األهايل أو
استهدافهم.

•	 تلخيص أهم النقاط التي تم
التط ّرق إليها خالل الوحدة
التدريبية
•	 يقدّم املشاركون مالحظاتهم
وتعاليقهم عىل الوحدة التدريبية

•	 عرض من طرف خبري محل (أو
مختصني
خرباء محلّيني) ،وضباط
ّ
يف مكافحة اإلرهاب ويف املخابرات
يعملون عىل املناطق الراجعة
بالنظر للمشاركني،
•	 توزيع وثائق تدريبية ومراجع
مناسبة (يف إطار الجلسة التدريبية
أو يف امللف اإلعدادي الذي يسبق
التدريب)
•	 وتوفري فرص لألسئلة واألجوبة.

•	 استخدام الوسائل البرصية
لتلخيص النقاط األساسية،
•	 تقديم استبيان لتعمريه من قبل
املشاركني يف خمس دقائق وتقديم
مالحظاتهم وتقييمهم للدورة ثم
إعادته دون ذكر هويّاتهم
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 4.5ساعات الوحدة الثانية :تحديد دور ض ّباط الرشطة املجتمع ّية
الفرتة الزمنية موضوع الجلسة
 110دقيقة الجلسة  :2.1التعاون وتبادل
املعلومات مع الجمهور
(وتشمل
•	 كيف ميكن لضبّاط الرشطة
 10دقيقة
املساهمة يف الوقاية من اإلرهاب،
لراحة القهوة)
•	 مؤرشات تخطيط التعاون مع
املجتمع املحل :ملاذا و مع من
واملخاطر والطريقة ؟
•	 توجيهات عامة عن أساليب
التعاون مع املجموعات
الخصوصية،
•	 أهم املعلومات والرسائل التي
يتعني تبليغها إىل األهايل،
•	 واملراجع املتوفرة ملزيد من
املعلومات والتوجيهات.

 15دقيقة

أهم النتائج املرتقبة
•	
•	

•	

•	

املنهجية امل ُقرتحة

يفهم املشاركون أن طبيعة عملهم •	
لن تتغيرّ ،
•	
يُدرك املشاركون املخاطر
والحساسيات ومنها رضورة احرتام
•	
حقوق اإلنسان وطرق ترشيك
أفراد املجتمع والتعاون معهم
•	
للوقاية من اإلرهاب ومقاومة
الراديكالية والتط ّرف العنيف
املؤدّيني إليه،
يتحصل املشاركون عىل أهم
ّ
اإلرشادات والتوجيهات التي
تساعدهم عىل بناء دعم وتطوير
مجاالت تعاونهم مع املجتمع
املحيل،
ويتعرف املشاركون عىل طرق
البحث عن مصادر إضافية
للمعلومات واالستشارات.

تيسري عمل املجموعات و  /أو
النقاشات التفاعلية مع املشاركني،
استخدام الوسائل البرصية
لتلخيص أهم النقاط،
التفكري يف استعامل أرشطة فيديو
مناسبة،
توزيع وثائق تدريبية ومراجع
مناسبة

راحة
•	

 110دقيقة الجلسة  :2.2التسجيل وإعداد
التقارير والتنسيق
(وتشمل
•	 الكشف عن سلوك مريب أو
 10دقيقة
حاالت تثري الشبهة والشكوك دون
لراحة القهوة)
اعتامد مامرسات متييزية،
•	 كيف ميكن تسجيل املعلومات
•	
واإلرشادات واإلبالغ عنها
والتدخل يف شأنها بحسب طبيعتها
واستعجالها،
•	 و تسجيل ث ّم توثيق األنشطة
املرتبطة بالوقاية من اإلرهاب
ومقاومة الراديكالية والتطرف
العنيف املؤدّيني إليه (االجراءات
القياسية للتشغيل)
•	

•	

•	 إلقاء عرض أو عروض باعتامد
يتمكن املشاركون من التفريق
أمثلة ملموسة ووسائل برصيّة
بني مامرسات التحديد السلويك
وإعطاء عديد الفرص إللقاء
للمالمح والتحديد التمييزي لها.
األسئلة والر ّد عنها،
يقع تذكري املشاركني بالقواعد
•	 ترشيك ضابط
مختص أو ضبّاط
امل ُعتمدة وتوجيههم نحو
ّ
مختصني يف مقاومة اإلرهاب
املامرسات الج ّيدة وغري التمييزية،
ّ
يُدرك املشاركون أن استعامل
مؤرشات للراديكالية والتطرف
العنيف املؤدّيني إىل اإلرهاب أمر
معقّد من منظور حقوق اإلنسان
إذ يصعب تحديد هذه املؤرشات
بدقة ويتعينّ دامئا اعتبارها يف
سياقها املحيل وبالرجوع إىل عوامل
أخرى،
يتحصل املشاركون عىل توجيهات
واضحة حول املسؤوليات
الشخصية عىل مستوى التسجيل
وإعداد التقارير،
مي ّيز املشاركون جل ّيا بني أدوارهم
وأدوار األطراف الفاعلة األخرى
املختصني يف مقاومة
خاصة منهم
ّ
اإلرهاب
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ُملحق

التدريبيةمع ممثيل املجتمع •	املدينتلخيص أهم النقاط التي تم
4.5دقيقة
15
الوحدةالتبادل
حوصلة الثالثة:
ساعات الوحدة
التط ّرق إليها خالل الوحدة
التدريبية
املشاركون مالحظاتهم
•	أهم يقدّم
النتائج املرتقبة
الفرتة الزمنية موضوع الجلسة
وتعاليقهم عىل الوحدة التدريبية

•	 استخدام الوسائل البرصية
لتلخيص النقاط األساسية،
•	 تقديم استبيان لتعمريه من قبل
ُقرتحةيف خمس دقائق وتقديم
املشاركني
املنهجية امل
مالحظاتهم وتقييمهم للدورة ثم
ممثلنيذكرعنهويّاتهم
ترشيك دون
•	 إعادته
األهايل لديهم

 130دقيقة

•	 وجهة نظر املجتمع املحل
لتهديدات اإلرهاب عىل املجتمع
املحليّ ،
•	 مشاغل املجتمع املحيل وتوقعاته
بخصوص مقاومة اإلرهاب،
•	 ووجهة نظر ومواقف املجتمع
املحيل من دور ض ّباط الرشطة
املجتمعية

•	 يزداد وعي املشاركني مبشاغل
تجربة سابقة يف التعاون الب ّناء مع
وتوقعات املجتمع املحيل بخصوص
أجهزة الرشطة،
مقاومة اإلرهاب،
•	 يتع ّرف املشاركون عىل املشاغل •	 اعتامد نشاط إلزالة الجليد بني
املشاركني واستعامل أسلوب
املحتملة لألهايل وعن التساؤالت
خطاب غري رسمي،
املتعلّقة بطرق مشاركتهم
وتعاونهم مع الرشطة فيستعدّون •	 عروض يقدّمها ممثل أو ممثلون
عن األهايل مشفوعة بحصة أسئلة
ملعالجتها،
وأجوبة،
•	 يخترب املشاركون معارفهم من
•	 تنشيط حوار املجموعة.
خالل النقاش مع ممثلني عن
األهايل.

 15دقيقة

حوصلة الوحدة التدريبية

•	 يلخّص املشاركون النقاط األساسية •	 القيام بجولة حول املائدة لدعوة
كل مشارك للتعبري عن أهم
ّ
التي يتعينّ حفظها وخزنها،
مسألة تم التطرق إليها،
•	 ويقدّم املشاركون آراءهم عن
•	 و تقديم استبيان لتعمريه من قبل
التدريب.
املشاركني يف خمس دقائق وتقديم
مالحظاتهم وتقييمهم للدورة من
حيث املحتوى وطرق التنشيط ثم
إعادته دون ذكر هويّاتهم
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