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وقدم �آتا باركيندو وريك ماك�إيكران وماري موريف و�إيفون �ستي�س تعليقات و�آراء ق ِّيمة ب�ش�أن م�شاريع ال�صيغ ال�سابقة
للدليل .وقامت لورين رو�ساتي بتدقيق الكت ِّيب.
ويود املكتب �أي�ض ًا �أن يعرب عن امتنانه للدعم الذي قدمته حكومة �أملانيا من �أجل �إعداد الكت ِّيب بو�سائل منها متويل
اجتماعي فريق اخلرباء وترجمة الكت ِّيب �إىل الرو�سية والعربية والفرن�سية.
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املقدمة وال�سياق
ِّ

-1
 -1-1امل�ستهدفون بالكت ِّيب ونطاقه

يندرج هذا الكت ِّيب �ضمن �سل�سلة من الأدوات التي يعدها املكتب من �أجل دعم الدول الأع�ضاء يف تنفيذ �سيادة القانون
م�صمم لكي ي�ستخدمه مديرو وموظفو ال�سجون على وجه اخل�صو�ص ،ولكنه
وتطوير �إ�صالح العدالة اجلنائية .وهو َّ
وامل�شرعني
مقرري ال�سيا�سات
ِّ
�سيكون مفيدا �أي�ض ًا للجهات الفاعلة الأخرى املعنية بنظام العدالة اجلنائية ،مثل ِّ
و�أع�ضاء املنظمات غري احلكومية .وميكن ا�ستخدامه يف جمموعة متنوعة من ال�سياقات� ،سواء كوثيقة مرجعية �أو
ك�أ�سا�س لتدريب املوظفني .ويف حني � َّأن بع�ض عنا�صر الكت ِّيب قد ال تكون قابلة للتحقيق على الفور يف بع�ض الواليات
الق�ضائية ،وال� سيما يف حاالت ما بعد انتهاء النـزاع ،ف� َّإن الكت ِّيب يوفر لل�سلطات الوطنية مبادئ توجيهية من �أجل
و�ضع ال�سيا�سات والربوتوكوالت التي تفي باملعايري واملمار�سات اجل ِّيدة الدولية.
والتطرف العنيف يف ال�سجون
وي�شكل هذا الكت ِّيب �أول �أداة توجيهية تقنية تتناول مظاهر الت�شدد املف�ضي �إىل العنف
ُّ
على م�ستوى الأمم املتحدة .وهو يقدم توجيهات عملية ب�ش�أن ما يلي:
التطرف العنيف)
 �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني (ال�سجناء الذين يعتنقون ُّ
التطرف العنيف يف ال�سجون (ال�سجناء الذين قد يكونون عر�ضة للت�شدد
 منع التحول �إىل
ُّ
املف�ضي �إىل العنف)
املتطرفني العنيفني بالعنف وتي�سري �إعادة �إدماجهم
 التدخالت الرامية �إىل فك ارتباط ال�سجناء
ِّ
يف املجتمع عند الإفراج عنهم.
ويتناول الكت ِّيب ،يف �إطار هذه الأجزاء ،ال�سيا�سات والآليات الرئي�سية على �صعيد �إدارة ال�سجون ،مثل احلاجة �إىل:
تهيئة الظروف العامة يف ال�سجون لكي تتما�شى مع املعايري الدولية الدنيا ،وو�ضع �أنظمة فعالة للتقييم والت�صنيف،
وتوفري الأمن املادي والإجرائي والدينامي ،وتدريب موظفي ال�سجون املهنيني ،واملعاملة املن�صفة والإن�سانية وغري
التمييزية ،ومنع الف�ساد ،وخمتلف فئات تدخالت فك االرتباط التي ي�شارك فيها خرباء من خمتلف التخ�ص�صات،
و�إعادة الإدماج االجتماعي والدعم بعد الإفراج عن ال�سجناء.
الكتيب عموم ًا �إىل اعتماد نهج يرمي �إىل تعزيز هذه العنا�صر الرئي�سية لإدارة ال�سجون .والأخذ بهذا النهج
ويدعو ِّ
اجليدة الدولية تدعو �إليه �صراحة ،يفيد �أي�ض ًا يف �إيجاد منافع
�ضروري لأنه ،ناهيك عن � َّأن وثائق املمار�سات ِّ
وتلخ�ص االعتبارات التالية املبادئ الرئي�سية التي تقوم عليها جميع
م�ستدامة تعود على نظام ال�سجون بكاملهِّ .
الكتيب:
التو�صيات الواردة يف ِّ
1

 2كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

التقيد باحلقوق الأ�سا�سية واملعايري الدولية واملمار�سات احل�سنة يف ال�سجون :من املهم للغاية �أ َّال ت�ؤدي � ُّأي
للتطرف العنيف �إىل تقوي�ض حقوق الإن�سان املكفولة جلميع
جهود ُتبذل يف ال�سجون �ضمن �إطار الت�صدي ُّ
املتطرفون العنيفون .ومبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،ال ُي�سمح
الأ�شخا�ص ،مبن فيهم ال�سجناء
ِّ
ب� ِّأي ا�ستثناءات �أو قيود فيما يخ�ص حظر التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة .وتت�سم بالأهمية ذاتها حماي ُة حق � ِّأي �إن�سان يف �أن يعتنق �آراء �أو �أن يدين بدين ما �أو �أن يعتنق � َّأي
()1
معينة قد تخ�ضع لقيود �إذا كانت تت�سم بال�ضرورة الق�صوى
دين �أو معتقد يختاره ،و�إن كانت هناك مظاهر َّ
وين�ص عليها القانون (مثل حماية النظام العام �أو احرتام حقوق الآخرين) .ويف الوقت نف�سه ،ينبغي للدول
الأع�ضاء �أن حتظر بالقانون � َّأي دعاية للحرب �أو � َّأي دعوة �إىل الكراهية القومية �أو العن�صرية �أو الدينية
ت�شكل حتري�ضا على التمييز �أو العداوة �أو العنف.
املتطرفني
�أهمية جممل الأو�ضاع يف ال�سجون و�إدارة ال�سجون :يجب �أن تكفل التوجيهات ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء ِّ
العنيفني والوقاية من الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون �أن يكون � ُّأي تدخل مقرتح مدجم ًا ب�إحكام يف
جهود �إ�صالح ال�سجون الأو�سع نطاقاً .ومن غري املحتمل �أن ُت�سفر التدخالت املنف�صلة لفك االرتباط التي
تقيد يف �سياق ال�سجون باملعايري
تن َّفذ مبعزل عن �سياق ال�سجون الأو�سع عن نتائج �إيجابية ،ال �سيما �إذا مل ُي َّ
والقواعد الدولية .ويتفاقم التعر�ض للت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون املكتظة �أو التي تعاين من نق�ص
املوظفني �أو ال توفر اخلدمات الأ�سا�سية لل�سجناء �أو تدار بطريقة غري منظَّ مة.
� َّإن �أقوى �سالح يف مكافحة الت�ش ُّدد يف ال�سجون هو بال �شك اعتماد �سيا�سة احتجاز �إن�سانية حترتم احلقوق
الأ�سا�سية للمحتجزين وتركز بال كلل على �إعادة الت�أهيل و�إعادة الإدماج .وعليه ،ال بد للحكم �أو التدبري
االحتجازي �أن ُين َّفذ يف �إطار ظروف نف�سية-اجتماعية وبدنية ومادية حترتم كرامة الإن�سان ،و�أن يتيح حفظ
املحتجز لذاته �أو منو ذلك االحرتام ،و�أن يخاطب م�س�ؤوليته الفردية واالجتماعية.
احرتام
َ
Belgium Federal Public Service - Justice (2014): Action Plan against Radicalisation in Prisons, pp. 4 and 6.

�أهمية التعاريف والتمييز :ي�ؤكد هذا الكت ِّيب جم َّدد ًا على � َّأن ت�ش ُّدد ال�سجناء لي�س ظاهرة جديدة ،بل هو
م�س�ألة قدمية ج ًّدا ال ت�شكل يف حد ذاتها تهديد ًا لإدارة ال�سجن �أو املجتمع �إذا مل تت�صل بالعنف .ولي�س كل
متطرف ًا عنيف ًا
للتطرف العنيف .ذلك � َّأن عدد ًا �ضئي ًال ج ًّدا من
�سلبيا �أو متهيد ًا
ِّ
ت�ش ُّدد ًّ
املت�شددين ي�صبح ِّ
ُّ
بالفعل .ومن ثم ف� َّإن التعاريف والتمييز من الأمور املهمة لدى التعامل مع املو�ضوع احل�سا�س املتمثل يف
التطرف (العنيف) والت�ش ُّدد (املف�ضي �إىل العنف) ،وخا�صة من �أجل التمييز بني الفكر والعمل.
ُّ
انظر امل�سرد لالطالع على تعريف للم�صطلحات الرئي�سية امل�ستخدمة لأغرا�ض هذا الكت ِّيب.

()1املواد  7و )1(18و )1(19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛ واملادة  )2(2من اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من
�ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة؛ واللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  ،20الفقرة 3؛ والتعليق العام رقم ،22
 ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.4الفقرتان 3-2؛ والتعليق العام رقم  ،CCPR/C/GC/34 ،34الفقرة .9
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املقدمة وال�سياق 3
ِّ

املتطرفون العنيفون :على الرغم مما �سبق ،ف� َّإن على مديري ال�سجون
التحديات اخلا�صة التي ي�شكلها ال�سجناء ِّ
املتطرفون العنيفون وغريهم من املجرمني �إىل ا�ستخدام العنف لتحقيق �أهداف
�أ َّال ين�سوا �أنه بينما قد يلج�أ
ِّ
املتطرفني العنيفني يت�صرفون بدافع املكا�سب الأيديولوجية �أو الدينية �أو ال�سيا�سية،
حم َّددة ،ف� َّإن معظم
ِّ
ويعتقدون �أنهم يقاتلون من �أجل ق�ضية .وميكن �أن يكون لذلك �أثر كبري على الطريقة التي يجب �أن يدار بها
املتطرفون العنيفون ،كما يبينِّ هذا الكت ِّيب.
ال�سجناء ِّ
املتطرفني العنيفني البالغني من الذكور والإناث .و�سيجري تناول امل�س�ألة املح َّددة
ويركز هذا الكت ِّيب على ال�سجناء
ِّ
متطرفة عنيفة �أو ُي َّتهمون بذلك �أو ُي�س َّلم ب�أنهم قاموا به يف من�شور
املتمثلة يف الأطفال الذين ُيزعم �أنهم ارتكبوا جرائم ِّ
منف�صل للمكتب �إقرار ًا باختالف النظام القانوين املنطبق على الأطفال املحرومني من حريتهم .كما ال ي�شمل هذا
بالتطرف العنيف حيث �إنه يركز على ال�سجني الفردي والتدخالت الرامية �إىل فك
الكت ِّيب فك االرتباط اجلماعي
ُّ
ً
االرتباط بالعنف على امل�ستوى الفردي .وميكن للجماعات �أي�ضا �أن تتخلى عن جلوئها �إىل الو�سائل العنيفة ،بيد � َّأن
()2
�أ�سباب قيامها بذلك لي�ست بال�ضرورة نف�س الأ�سباب الواردة عندما يفك �أحد الأفراد ارتباطه بالعنف.

-2-1

للتطرف العنيف
ال�سياق العام ُّ

التطرف العنيف �إ�ساءة ملقا�صد الأمم املتحدة ومبادئها .فهو يقو�ض ال�سالم والأمن وحقوق الإن�سان
� َّإن يف
ُّ
بالتنوع وتفتقر �إىل
تت�سم
ظاهرة
العنيف
ف
والتطر
...
آثاره
�
من
منطقة
أو
�
بلد
أي
�
ي�سلم
وال
امل�ستدامة،
والتنمية
ُّ
ُّ
ُّ
تعريف حم َّدد .وهو لي�س بالأمر اجلديد ،وال يقت�صر على منطقة �أو جن�سية بعينها �أو على نظام عقائدي معينَّ ...
التطرف العنيف" هو من اخت�صا�ص الدول الأع�ضاء ،ويجب �أن يكون متفق ًا مع التزاماتها
وتعريف "الإرهاب" و" ُّ
التطرف العنيف يق ِّو�ض جهودنا
مبوجب القانون الدويل ،وال� سيما القانون الدويل حلقوق الإن�سانَّ � ...إن
ُّ
اجلماعية الرامية �إىل �صون ال�سالم والأمن الدوليني ،وتعزيز التنمية امل�ستدامة ،وحماية حقوق الإن�سان ،وتعزيز
�سيادة القانون ،واال�ضطالع بالعمل الإن�ساين.

التطرف العنيف  -تقرير الأمني العام للأمم املتحدة ،الوثيقة ) ،A/70/674 (2015الفقرات  1و2
خطة عمل ملنع ُّ
و 5و.12
يف حني ين�صب معظم اهتمام و�سائط الإعالم على �أعمال الإرهاب املنهجية التي ترتكبها جماعات من قبيل
تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام (داع�ش) وجماعة بوكو حرام وتنظيم القاعدة با�سم الإ�سالم ،من
املتطرف ال تقت�صر على دين واحد .فحتى يف ال�شرق الأو�سط ،ار ُتكبت
املهم مالحظة � َّأن الزيادة يف العنف
ِّ
جرائم با�سم الدفاع عن اليهودية ،وتوجد ميلي�شيات م�سيحية يف �أجزاء كثرية من العامل .ويف �آ�سيا ،ارتكبت
جمموعات انتهاكات با�سم الهندو�سية والبوذية ،ويف �أجزاء �أخرى من العامل� ،أدت الأيديولوجيات ال�سيا�سية �إىل
�أن تقوم جماعات بحمل ال�سالح.
Countering Violent Extremism While Respecting The Rights And Autonomy Of Women And Their Communities in:
Preventing Conflict,Transforming Justice, Securing The Peace - A Global Study on the Implementation of United Nations
Security Council Resolution 1325, (2015), p. 222

.

التطرف العنيف ،وال يكاد مير �أ�سبوع دون �أن يقع عمل من �أعمال
وهناك العديد من البلدان التي تواجه ًّ
حاليا تهديد ًا من ُّ
التطرف العنيف يف مكان ما من العامل .و ُي�ص َّنف خطر الإرهاب على �أنه "�شديد" يف كثري من البلدان ،و�شهدت معظم
ُّ
املتطرفة
التطرف العنيف .وتت�سبب الهجمات التي تقوم بها اجلماعات
ِّ
مناطق العامل عواقب �أفعال و�أنواع خمتلفة من ُّ
()2لالطالع على مناق�شة ب�ش�أن فك االرتباط اجلماعي بالعنف ،انظر Cronin, A. (2009) How Terrorism Ends: Understanding the Decline
and Demise of Terrorist Campaigns, Princeton: Princeton University Press; and Bjorgo, T. and Horgan, J. (2009) Leaving Terrorism
.Behind: Individual and collective disengagement, London: Routledge

 4كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

العنيفة يف ما هو �أكرث من اخل�سائر يف الأرواح والأ�ضرار االقت�صادية؛ فهي ميكن �أن تزرع بذور االنق�سام بني املجتمعات
ومتطرفة بدرجة متزايدة يف �أجزاء �أخرى من املجتمع .وي�سهم ذلك يف تهيئة
املحلية ،مما يف�ضي �إىل ظهور �آراء رجعية
ِّ
تربة خ�صبة للتطرف العنيف ،مما يدمي حلقة مفرغة من الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف والعدوان والردود العنيفة.
متعددة ميكن �أن جتعل النا�س ي�ستخدمون العنف ،لكن ميكن ت�صنيف الدوافع الرئي�سية للجوء �إىل الأعمال
وثمة دوافع ِّ
املتطرفة العنيفة �ضمن ثالثة عناوين رئي�سية ،وهي:
ِّ

العنف الأيديولوجي
تفوق العرق الأبي�ض �أو
(�أ) الأيديولوجيات ال�سيا�سية مثل جماعات النازيني اجلدد القومية وجماعات ُّ
املتطرفة للأيديولوجيات واملعتقدات
جماعات الكراهية التي تدعو �إىل ا�ستخدام العنف� ،أو (ب) التف�سريات
ِّ
الدينية التي تدعو �إىل ا�ستخدام العنف� ،أو (ج) الأيديولوجيات الي�سارية والفو�ضوية واليمينية العنيفة.
معينة
العنف القائم على م�سائل َّ
التطرف العنيف املت�صل بالبيئة �أو
(�أ) احلركات العنيفة لتحرير احليوان وتعزيز حقوق احليوان� ،أو (ب) ُّ
النظام الإيكولوجي� ،أو (ج) احلركات املناه�ضة للحكومات �أو العوملة �أو الر�أ�سمالية التي تدعو �إىل ا�ستخدام
العنف.
العنف الإثني-القومي �أو االنف�صايل
الن�ضال ال�سيا�سي �أو من �أجل اال�ستقالل واملت�سم بالعنف على �أ�سا�س العرق �أو الثقافة �أو اجلغرافيا �أو الأ�صل
الإثني.
املتطرفة ت�سيطر الآن
التطرف العنيف واتخذ �أ�شكا ًال جديدة واكت�سب قدرات جديدة .ذلك � َّأن اجلماعات
وقد تطور
ِّ
ُّ
على م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي ،وت�ستحوذ على موارد كبرية وتولِّدها (مثل النفط وعمليات اخلطف والتجارة
غري امل�شروعة) ،وت�ستخدم و�سائل التوا�صل االجتماعي و�أدوات االت�صال على نحو متطور لن�شر ر�سائلها وتعميم
تو�سع اجتاهات الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف وو�سائله
�أيديولوجيتها والتحري�ض على العنف .ويتوا�صل بالقدر نف�سه ُّ
التطرف العنيف الآن من جمموعة �أكرب من الأيديولوجيات ،ومل تعد �أن�شطته حكر ًا على
و�أمناطه )3(.و ُي�ستوحى
ُّ
تدريجيا لي�شمل اجلماعات ال�صغرية واخلاليا والفاعلني
منظمات تخ�ضع لإدارة مركزية وهرمية .وقد تطور اخلطر
ًّ
املنفردين الذين يتحركون بطريقة متحررة من القيود �أ�سا�س ًا وال ميكن التنب�ؤ بها .فهم يخططون للهجمات بتوجيه
املتطرفون العنيفون من التقدم املحرز على
حمدود �أو بال توجيه من منظمة ،مما يجعل الوقاية �أ�صعب .وي�ستفيد
ِّ
�صعيد التكنولوجيا لإيجاد �سبل جديدة للتوا�صل مع ال�شباب ال�ساخط ،باال�ستفادة من مواقع �شبكات التوا�صل
املتطرفة .وهم مييلون �إىل ن�شر دعايتهم على نطاق �أو�سع،
االجتماعي وقنوات الفيديو عرب الإنرتنت وغرف الدرد�شة
ِّ
وب�سرعة وفعالية �أكرب ،وعادة بهمة �أكرب ،من احلكومات.
وعلى مر التاريخ ،مل َ
املتطرفني العنيفني من �أجل فك ارتباطهم بالعنف �سوى باهتمام �ضئيل
حتظ فكرة العمل مع
ِّ
للغاية ،رمبا با�ستثناء الو�سائل التقليدية املتمثلة يف القوة البدنية �أو ال�سجن .ويف الآونة الأخرية� ،أدركت البلدان �أنها
ال ميكن �أن حتل م�شكلة
التطرف العنيف بالقوة وال�سجن وحدهما (وهو ما ي�شار �إليه بالنهج "اجلامد") )4(.و�أدركت
ُّ
فعليا امل�شكالت التي حتلها تلك
�أي�ض ًا � َّأن امل�شكالت التي ي�سببها االعتماد على الو�سائل القمعية وحدها قد تفوق ًّ
وجه االهتمام على نحو متزايد �إىل اعتماد �أ�سلوب �أكرث منهجية و�شمولية يف فهم و�إدارة خماطر
الو�سائل .ولذلكُ ،ي َّ
(Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social)3
Committee and the Committee of the Regions - Preventing radicalisation to terrorism and violent extremism: strengthening
).the EU´s response (2014

(. Cronin, A. (2009) How Terrorism Ends: Understanding the decline and demise of terrorist campaigns, Princeton Press)4
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ِّ

املتطرفة العنيفة �أو معاودة ان�ضمامهم �إليها ،ويف ا�ستك�شاف الطرائق الرامية �إىل
ان�ضمام الأفراد �إىل اجلماعات
ِّ
بالتطرف العنيف طوعا ،ومن ثم �إعادة �إدماجهم يف املجتمع (ما ي�شار �إليه بالنهج
�إقناع الأفراد بفك ارتباطهم
ُّ
()5
"املرن").

املتطرفون العنيفون
 -3-1ال�سجون وال�سجناء
ِّ
حاليا يف جميع �أنحاء العامل .ذلك � َّأن بع�ض البلدان
من امل�ستحيل حتديد عدد ال�سجناء
املتطرفني العنيفني املحبو�سني ًّ
ِّ
املتطرفني العنيفني يف �أنظمة ال�سجون ،بينما يوجد لدى بلدان �أخرى عدة مئات �أو �آالف
ال يوجد لديها �سوى قلة من
ِّ
حاليا ،ف�إنه ما من �شك � َّأن
من املحتجزين .وبالنظر �إىل عدد ال�سجناء
املتطرفني العنيفني املوجودين يف احلب�س ًّ
ِّ
مهما عندما يتعلق الأمر بالت�صدي للتطرف العنيف  -وهو دور يتزايد االعرتاف به لدى الأمم املتحدة
لل�سجون دور ًا ًّ
واملجتمع الدويل ب�أ�سره.
لذلك ،ف�إنني �أو�صي الدول الأع�ضاء مبا يلي( :و) �إ�صالح الأطر القانونية الوطنية و�أنظمة ال�سجون لكفالة �أمن
ال�سجناء واملوظفني واملرافق ،وو�ضع �إجراءات ملنع تغذية نزعة الت�ش ُّدد يف ال�سجون ومكافحتها على �أ�سا�س حقوق
الإن�سان و�سيادة القانون.

التطرف العنيف  -تقرير الأمني العام ،الوثيقة ) ،A/70/674 (2015الفقرة ( 50و).
خطة عمل ملنع ُّ
ال ميكن �إر�ساء القانون والنظام وحفظ �سالمة و�أمن املواطنني والدولة دون عمل ال�شرطة وغريها من �أجهزة
�إنفاذ القانون بالتزامن مع نظم فعالة يف جمال العدالة والإ�صالحيات .و ُت َع ُّد النظم الفعالة للإ�صالحيات �شرطا
التطرف العنيف
أ�سا�سيا �أي�ض ًا فيما يتعلق باجلهود الرامية �إىل الت�صدي للتهديدات العاملية "اجلديدة" ،مثل
� ًّ
ُّ
واجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،التي ت�ؤثر على عدد متزايد من حاالت النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع.
Prison Support in UN Peace Operations (2015), United Nations Department of Peacekeeping Operations, Department

.of Field Support, Ref. 2015.11
االلتزام مبنع الإرهاب :ال بد للدول ،ل�ضمان وفائها بالتزامها مبنع الإرهاب� ،أن توفر التدريب املتخ�ص�ص
وامل�ساعدة التقنية واملادية الالزمة لل�سلطات امل�س�ؤولة عن ذلك .كما ال بد للدول من اتخاذ ما يلزم من �سيا�سات
وبرامج غري عقابية وم�ضادة للتطرف تت�ضمن امل�شاركة والعمل مع  ...برامج �إعادة ت�أهيل ال�سجون  ...ل�ضمان
فعا ًال وا�ستدامتها.
تنفيذ تلك الإجراءات اخلا�صة تنفيذ ًا َّ
املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن حقوق الإن�سان وال�شعوب �أثناء مكافحة الإرهاب يف �أفريقيا (،)2015
اجلزء ( 1ب).
ُي َع ُّد النظام الفعال الحتجاز الإرهابيني املدانني جزء ًا يف غاية الأهمية من الرد الفعال لنظام العدالة اجلنائية
التطرف ،ومينع توجيه �أو دعم الن�شاطات
على الإرهاب ...ويجب� ...أن يحول دون دفع ال�سجناء �إىل مزيد من
ُّ
التطرف و�إعادة دمج ال�سجناء يف املجتمع كلما كان ذلك ممكن ًا
الإرهابية من داخل ال�سجن ،ويوفر �سبل نزع
ُّ
للحد من عودة الأ�شخا�ص �إىل الن�شاط الإجرامي.

املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب ( ،)2012مذكرة الرباط ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة لإجراءات َّفعالة يف قطاع
العدالة اجلنائية ملكافحة الإرهاب ،املمار�سة اجل ِّيدة رقم .11

(Bjorgo, T. and Horgan, J. (2009) Leaving Terrorism Behind: Individual and collective disengagement, London:)5
.Routledge, p. 2
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متطرفني عنيفني مزعومني �أو متهمني �أو مدانني مت�ساوية مع
وال تزال املهمة الرئي�سية لل�سجون التي ت�ضم �سجناء ِّ
مهمة � ِّأي �سجن �آخر ،وهي حتديد ًا الإ�سهام يف حتقيق ال�سالمة العامة .وبغية اال�ضطالع بهذه املهمة ،يجب على
ال�سجون �أن حتافظ على �سالمة ه�ؤالء ال�سجناء ،و�أن ت�ضمن عدم هروبهم من االحتجاز القانوين .ومن املتوقع �أي�ض ًا
�أن تعمل �إدارات ال�سجون على فك ارتباطهم بالعنف يف امل�ستقبل ،ومن ثم تهيئة العديد منهم لإعادة �إدماجهم
يف املجتمع.
ويف �ضوء املخاطر املتمثلة يف كون ال�سجون ت�شكل مواقع حمتملة لقيام ال�سجناء املحكوم عليهم يف جرائم ال متت �إىل
التطرف العنيف ب�صلة باعتناق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف ،ينبغي لل�سجون �أن توا�صل ال�سعي �إىل احليلولة دون اعتناق
ُّ
�سجناء �آخرين الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف .ويف الوقت نف�سه ،يجب على �إدارات ال�سجون �أن ت�ضع ن�صب �أعينها � َّأن
حدث حتو ًال
ال�سجون تتيح الفر�صة لل�سجناء لفك ارتباطهم بالعنف .ذلك � َّأن الوقت الذي يتم ق�ضا�ؤه يف ال�سجن قد ُي ِ
()6
التطرف العنيف  -بل وميكن �أن يكون عام ًال حم ِّفز ًا للتغري الإيجابي.
بعيد ًا عن ُّ
املتطرفني العنيفني و�سوء �سلوكهم وات�صاالتهم اخلارجية غري
وتقلل الإدارة ال�سليمة لل�سجناء فر�ص هروب ال�سجناء
ِّ
املالئمة .وميكن لتح�سني بيئة ال�سجون �أن ي�ساعد �أي�ض ًا على �ضمان �أ َّال ت�صبح ال�سجون �أماكن ُيعتنق فيها الت�ش ُّدد
إيجابيا جتاه ال�سجناء
إن�سانيا و� ًّ
املف�ضي �إىل العنف .وميكن للتفاعالت مع موظفي ال�سجون الذين ينتهجون �سلوك ًا � ًّ
املتطرفني العنيفني �أن تفتح �أبوابا لإحداث تغيريات يف تفكري ال�سجناء و�سلوكهم.
ِّ
املتطرفني العنيفني من
وتت�صدى �أنظمة ال�سجون يف العديد من الدول الأع�ضاء للتحدي املتمثل يف حب�س ال�سجناء
ِّ
خالل ال�سعي �إىل حت�سني جميع جوانب �إدارة ال�سجون .ومن �ش�أن تنفيذ ذلك النهج حت�سني �إدارة عامة ال�سجناء ويف
الوقت نف�سه متكني �إدارة ال�سجن من �أن حتدد مبزيد من الو�ضوح من يحتاجون �إىل تدخالت حم َّددة لفك ارتباطهم
املتطرفني العنيفني
بالعنف القائم على �أ�س�س �أيديولوجية .وب�صفة عامة ،ينبغي �أ َّال ي�صرف الرتكي ُز على ال�سجناء
ِّ
واال�ستثمار فيهم االنتباه عن عامة ال�سجناء ،مبن فيهم �سائر الأفراد �أو اجلماعات ممن لديهم احتياجات خا�صة �أو
قد ي�شكلون تهديد ًا خمتلف ًا للمجتمع .ومن ثم من ال�ضروري �أن متتد فائدة � ِّأي دعم مادي �أو مايل �إ�ضافي لل�سجون
()7
لت�شمل النظام ككل �إذا �أريد �أن يكون له ت�أثري �إيجابي على نحو م�ستدام و�أن يتجنب التمييز.
املتطرفني العنيفني �أحد العنا�صر املهمة ب�صفة خا�صة .وعلى
و ُي َع ُّد اختيار وتدريب املوظفني العاملني مع ال�سجناء
ِّ
متطرفون عنيفون �أن يكونوا قادرين على مقاومة حماوالت تكييفهم
املوظفني العاملني يف �سجون يوجد بها �سجناء ِّ
والتالعب بهم وكذلك ،يف بع�ض الظروف ،دفعهم �إىل اعتناق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف .ويكون على موظفي ال�سجون
العمل يف الوقت نف�سه على منع الفرار ،وامل�شاركة بن�شاط يف اجلهود الرامية �إىل �إقناع ال�سجناء بفك ارتباطهم
بالعنف .وينبغي احلر�ص �أي�ض ًا على �ضمان �أ َّال يعتمد املوظفون نهجا يت�سم باحلما�س املفرط �أو التمييز جتاه فئات
املوجهة �إليهم� ،إذ � َّإن ذلك ميكن �أن ي�ستعديهم وي�ستعدي كذلك
ال�سجناء على �أ�سا�س معتقداتهم �أو التهم اجلنائية َّ
املتعاطفني معهم.
و�أخريا ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن الدرا�سات التجريبية يف جمال قيا�س مدى الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون يف
خمتلف املناطق من ناحية ،وفعالية الربامج التي تعزز فك االرتباط بالعنف يف الدول الأع�ضاء من ناحية �أخرى،
حاليا
ال تزال حمدودة .ولذلك ي�سعى هذا الكت ِّيب ،ا�ستناد ًا �إىل التحليالت ونتائج البحوث والأمثلة العملية املتاحة ًّ
وامل�ستمدة من جمموعة متنوعة من الدول الأع�ضاء� ،إىل توفري املعارف واخليارات املتاحة ب�ش�أن �أف�ضل ال�سبل لإدارة
املتطرفني العنيفني يف ال�سجون وللعمل على �إ�صالحهم.
ِّ
(Jones, C. (2014). “When foreign fighters return: managing terrorists behind bars, The Conversation”, September 1,)6
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 -4-1التوجيهات القائمة
املتطرفني العنيفني والوقاية من
ال ي�سعى هذا الكت ِّيب �إىل تكرار املبادئ التوجيهية القائمة ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء
ِّ
الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون �أو توفري قائمة مرجعية ثانية رفيعة امل�ستوى باملوا�ضيع الرئي�سية .فاملق�صود
بالأحرى هو الإ�شارة �إىل التوجيهات والبحوث احلالية والبناء عليها وتقدمي املزيد من املعلومات املف�صلة والأمثلة
العملية لل ُّن ُهج الإدارية املت�صلة بهذه الفئة حتديد ًا من ال�سجناء .وقد �صاغت املنظمات واملنتديات ومعاهد البحوث
املتطرفني العنيفني ،وي�شار �إىل
الدولية املذكورة �أدناه وثائق لتقدمي التوجيهات ب�ش�أن خمتلف جوانب �إدارة ال�سجناء
ِّ
تلك الوثائق يف جميع موا�ضع هذا الكت ِّيب:
جمل�س �أوروبا
 )Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism (2016املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب
املتطرفني امل�ستخدمني للعنف
  مذكرة روما اخلا�صة باملمار�سات اجل ِّيدة لإعادة ت�أهيل ودمج املجرمنيِّ
()2012
 )Sydney Memorandum on Challenges and Strategies on the Management of Violent Extremist Detainees (2012املركز الدويل ملكافحة الإرهاب
  Core Principles & Good Practices for the Rehabilitation and Reintegration of Violent Extremist Offenders)(2012

املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون
التطرف الراديكايل داخل ال�سجون
  التو�صيات املرتبطة ب�إدارة ال�سجون ملكافحة وخماطبة ظاهرةُّ
()2015
و ُتعترب قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،بو�صفها املعيار
الأ�سا�سي املنطبق على ال�سجون الذي اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،منظورا �شامال يتم من خالله قراءة
()8
وتف�سري جميع املبادئ التوجيهية والتو�صيات الأخرى.

()8انظر الوثيقة  15( A/RES/70/175كانون الأول/دي�سمرب  ،)2015املعنونة "قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة
ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال)" ،امل�شار �إليها فيما بعد بـ"قواعد نيل�سون مانديال" .ويف حالة ال�سجينات ،انظر �أي�ض ًا الوثيقة
� 16( A/RES/65/229آذار/مار�س  ،)2011املعنونة "قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد
بانكوك)" ,امل�شار �إليها فيما بعد بـ "قواعد بانكوك".

�-2إدارة �ش�ؤون ال�سجناء
املتطرفني العنيفني:

ِّ
م�سائل �أ�سا�سية


مقدمة
ِّ -1-2
متطرفني عنيفني� ،إىل حد كبري ،النهج "الأ�سا�سي" نف�سه لإدارة ال�سجون
تتطلب �إدارة امل�ؤ�س�سات التي حتتجز �سجناء ِّ
املتطرفون العنيفون،
املعتمد ب�ش�أن �إدارة ال�سجون التي حتتجز � َّأي جمموعة �أخرى من ال�سجناء .ويحتاج ال�سجناء
ِّ
�ش�أنهم يف ذلك �ش�أن ال�سجناء الآخرين� ،إىل �أن يحا َفظ على �أمنهم ،و�أن ُت َّلبى احتياجاتهم الأ�سا�سية مثل الغذاء
والك�ساء ،و�أن يحظوا بالرعاية الإن�سانية ويمُ نحوا الفر�ص لإ�صالح و�إعادة ت�أهيل �أنف�سهم.
ُتبينِّ البحوث � َّأن املعاملة القا�سية يف مرافق االحتجاز ميكن �أن يكون لها دور يت�سم بقدر حميرِّ من القوة يف جتنيد
املتطرفة العنيفة والتنظيمات الإرهابية .وقد مت حتديد
عدد كبري من الأفراد الذين ان�ضموا �إىل اجلماعات
ِّ
العديد من العوامل التي حتفز ال�سجناء على طلب احلماية باالن�ضمام �إىل اجلماعات ،ومنها ظروف االحتجاز
واملعاملة الال�إن�سانية للنـزالء ،وف�ساد املوظفني و�ضباط الأمن ،و�أن�شطة الع�صابات ،وتعاطي املخدرات ،وانعدام
الأمن واملرافق املالئمة ،واالكتظاظ ...
التطرف العنيف  -تقرير الأمني العام ،الوثيقة ) ،A/70/674 (2015الفقرة .31
خطة عمل ملنع ُّ
تنطوي الإدارة اجل ِّيدة وح�سن النظام يف ال�سجن على احرتام التنوع والت�سامح والكرامة الإن�سانية لل�سجناء
والتطرف العنيف.
واملوظفني على حد �سواء ،حيث ي�ساعد ذلك على تفادي احلاالت امل�ؤدية �إىل الت�ش ُّدد
ُّ
Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,
Principle 8

.

�إن احرتام كرامة جميع الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم وحماية �سالمتهم البدنية والنف�سية هما الأ�سا�س ل ِّأي
معاملة وبرامج ناجحة يف ظروف االحتجاز.
.International Committee of the Red Cross (2016): Responding to radicalization in detention: An ICRC perspective

املتطرفني العنيفني ميكن �أن تنطوي �أي�ض ًا على حتديات �إ�ضافية ب�ش�أن الأمن من
ومن جهة �أخرى ،ف� َّإن �إدارة ال�سجناء
ِّ
حيث الت�صدي خلطر الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف لدى ال�سجناء الآخرين وموظفي ال�سجون وكذلك ملظاهر ال�سلوك
املعادي لل�سلطة.
9
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تعزيز حقوق الإن�سان

املتطرفني العنيفني
من املهم �أن يكون هناك �أ�سا�س قانوين و�إطار �إجرائي وا�ضحان الحتجاز و�إدارة ال�سجناء
ِّ
يتوافقان مع االلتزامات التي يفر�ضها القانون الدويل ،ويحددان بو�ضوح امل�ؤ�س�سات والأجهزة املعنية� ،إىل جانب �أدوار
وم�س�ؤوليات و�سلطات كل منها يف هذا املجال.
ويقوم �أحد املبادئ الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف القانون الدويل وجميع املعايري والقواعد الدولية ذات ال�صلة املتعلقة
يعاملوا معاملة �إن�سانية حترتم كرامتهم املت�أ�صلة كب�شر .و ُيحظر التعذيب واملعاملة
مبعاملة ال�سجناء على �ضرورة �أن َ
املتطرفون العنيفون ،وال يجوز لإدارات ال�سجون التذرع
الال�إن�سانية واملهينة فيما يتعلق بجميع ال�سجناء ،مبن فيهم
ِّ
()9
ب� ِّأي ظروف كانت كمربر للتعذيب �أو �سوء املعاملة.
عامل ك ُّل ال�سجنا ِء باالحرتام الواجب لكرامتهم وقيمتهم املت� ِّأ�صلة كب�شر .وال يجوز �إخ�ضاع � ِّأي �سجني للتعذيب
ُي َ
�أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،و ُتو َّفر جلميع ال�سجناء حماية من ذلك كله ،وال يجوز
ومقدمي اخلدمات
التذ ُّرع ب� ِّأي ظروف باعتبارها م�س ِّوغ ًا له .ويجب �ضمان �سالمة و�أمن ال�سجناء واملوظفني ِّ
والزوار يف جميع الأوقات.
َّ

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،القاعدة .1
والتطرف العنيف دائم ًا �إىل مبد�أ �سيادة القانون ،وميتثالن للمعايري الدولية
وي�ستند منع ومكافحة الت�ش ُّدد
ُّ
حلقوق الإن�سان ل َّأن احرتام حقوق الإن�سان و�سيادة القانون جزء �أ�سا�سي من املجهود الناجح ملكافحة الت�ش ُّدد.
وي�شكل عدم االمتثال لذلك �أحد العوامل التي قد ت�سهم يف زيادة الت�ش ُّدد.
Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,
Principle 1

.

ويف حني ميكن القول � َّإن هذا احلظر املطلق هو �أهم اجلوانب الأ�سا�سية يف احرتام كرامة ال�سجناء كب�شر ،ف� َّإن مبد�أ
املعاملة الإن�سانية ي�شمل العديد من اجلوانب الأخرى لإدارة ال�سجون )10(.ويعني احرتام كرامة ال�سجناء كب�شر � َّأن على
�سلطات ال�سجن �أن تكفل �أن تلبي ظروف احتجازهم احتياجاتهم الأ�سا�سية على الأقل ،والتي ت�شمل �أماكن االحتجاز
والفرا�ش ولوازم ال�سرير والثياب ومياه ال�شرب والتغذية و�إمكانية اخلروج �إىل الهواء الطلق وممار�سة التمارين
الريا�ضية والإ�ضاءة الطبيعية واال�صطناعية ودرجة حرارة منا�سبة لل�صحة والنظافة ال�شخ�صية واملرافق ال�صحية.
املتطرفون العنيفون ،اال�ستفادة من الظروف املعي�شية العامة التي تتناولها
ويحق جلميع ال�سجناء ،مبن فيهم ال�سجناء
ِّ
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال):

()9انظر املادتني  7و 10من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛ واملادتني  2و 16من اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من
�ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة؛ والقاعدة  1من قواعد نيل�سون مانديال؛ واملبد�أين  1و 6من جمموعة املبادئ املتعلقة
بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون ل ِّأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن؛ والقاعدتني  1و 1-72من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ واملبد�أ
الأول من املبادئ واملمار�سات الف�ضلى املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم يف الأمريكتني؛ والتو�صيات  3-1من �إعالن كمباال ب�ش�أن
�أحوال ال�سجون يف �أفريقيا.
()10انظر املبادئ الأ�سا�سية لقواعد نيل�سون مانديال املنطبقة على جميع ال�سجناء ،مبا فيها القاعدتان  3و.)1(5
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�إدارة �ش�ؤون ال�سجناء
ِّ

طبق على جميع ال�سجناء دون ا�ستثناء الظروف املعي�شية العامة التي تتناولها هذه القواعد ،مبا يف ذلك ال�شروط
" ُت َّ
املتعلقة بال�ضوء والتهوية ودرجة احلرارة وال�صرف ال�صحي والتغذية ومياه ال�شرب و�إمكانية اخلروج �إىل الهواء الطلق
()11
وممار�سة الريا�ضة البدنية والنظافة ال�شخ�صية والرعاية ال�صحية والقدر الكافي من احل ِّيز املكاين ال�شخ�صي".
ويقع على الدول التزام فعلي بالوفاء بهذه املعايري الأ�سا�سية دون � ِّأي نوع من �أنواع التمييز ،وال ميكنها التذرع ب� َّأن نق�ص
املوارد املادية والتمويل مينعها من القيام بذلك  -وهي نقطة جددت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان الت�أكيد عليها يف
تعليقها العام على املادة  10من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية:
"� َّإن معاملة جميع الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم معاملة �إن�سانية حترتم كرامتهم قاعدة جوهرية وواجبة
التطبيق عاملياً .ونتيجة لذلك ،ال ميكن �أن يتوقف تطبيق هذه القاعدة ،كحد �أدنى ،على املوارد املادية
()12
املتوافرة يف الدولة الطرف".
الحظ � َّأن معاملة ال�سجناء ب�إن�سانية ال تعيق حفظ الأمن والنظام يف ال�سجون ،بل على
ومن املهم يف هذا ال�صدد �أن ُي َ
العك�س من ذلك ،فهي �أمر �أ�سا�سي ل�ضمان �أن تكون ال�سجون �آمنة وم�أمونة .وقد �أظهرت املمار�سات اجل ِّيدة يف �إدارة
يعاملون معاملة من�صفة،
ال�سجون �أنه عندما حتظى حقوق الإن�سان اخلا�صة بال�سجناء وكرامتهم باالحرتام وعندما َ
ف� َّإن احتماالت �أن يت�سببوا يف اال�ضطراب والفو�ضى ترتاجع بدرجة كبرية ويزداد االحتمال ب�أن يتقبلوا �سلطة موظفي
ال�سجون .كما � َّأن معاملة ال�سجناء
وهم" وال�شيطنة
املتطرفني العنيفني باحرتام ميكن �أي�ض ًا �أن تقو�ض منطق "نحن ُ
ِّ
والتجريد من الإن�سانية واملواقف التي تربر الإجرام .ومن الناحية النف�سية ،فهي ميكن �أن تت�صدى ب�شكل مبا�شر �إىل
التطرف العنيف.
طرائق التفكري والت�صورات عن اجلماعات التي ِّ
تي�سر ُّ
ويف البلدان ذات الدخل املنخف�ض وبيئات ما بعد النـزاع ،ف� َّإن تلبية هذه املتطلبات الأ�سا�سية قد ي�شكل حتديات كبرية،
ال� سيما عندما تكون ال�سجون مكتظة ،وغالبا ما يكون هذا هو احلال .ويف مثل تلك الواليات الق�ضائية ،قد يكون هناك
اعتماد كبري على الدعم املق َّدم من الوكاالت املانحة للوفاء باملتطلبات الأ�سا�سية ،وهذا الدعم ال يكون متاحا دائماً .وعادة
ما يعتمد ال�سجناء على �أ�سرهم لتزويدهم مبا يكفي من الطعام ،وال يحظون باحليز املكاين الكافي �أو الظروف الأخرى التي
تعزز ال�صحة البدنية والعقلية وحتميها .وهذه احلالة تتعار�ض مع املعايري الدولية ،كما � َّأن عدم الوفاء بهذه االحتياجات
املتطرفني العنيفني القائمني ،على �سبيل
املتطرفة العنيفة لت�سهيل التجنيد وا�ستبقاء ِّ
الأ�سا�سية ميكن �أن ت�ستغله اجلماعات ِّ
املتطرفة العنيفة توفري الغذاء �أو ال�سالمة �أو التعليم لل�سجناء (و�أ�سرهم).
املثال عندما تتوىل اجلماعات ِّ

()11املرجع نف�سه ،القاعدة 42؛ ولالطالع على مزيد من التفا�صيل ،انظر القواعد � 12إىل  17ب�ش�أن �أماكن االحتجاز ،والقاعدة  18ب�ش�أن
النظافة ال�شخ�صية ،والقواعد � 19إىل  21ب�ش�أن الثياب ولوازم ال�سرير ،والقاعدة  22ب�ش�أن الطعام ،والقاعدة  23ب�ش�أن التمارين الريا�ضية،
والقواعد � 24إىل  35ب�ش�أن الرعاية ال�صحية.
()12اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  ،21الفقرة .)1992( 4
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تون�س :خماطر االكتظاظ يف ال�سجون
يجب �أن تكون الظروف املعي�شية يف ال�سجون �آمنة و�إن�سانية بحيث تكون �إدارة ال�سجن قادرة ب�سهولة على حتديد
وت�شخي�ص خطر التجنيد والتدخل حلماية الأفراد واملجرمني .ذلك � َّأن اكتظاظ الغرف من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل انعدام
املتطرف .كما � َّأن اكتظاظ ال�سجون ميثل
الأمن واحلد من ال�سيطرة مما �سيوفر الفر�ص للتجنيد
ُّ
والتحول �إىل الفكر ِّ
خطر ًا حقيقيا داخل ال�سجون لأنه ي�ؤثر �سلبا على توفري خدمات الرعاية الأ�سا�سية وبرامج �إعادة الت�أهيل والتقومي.
كما ي�ؤدي االكتظاظ �إىل الإحباط والعنف والتوتر ،مما �سيقود ال�سجناء �إىل التما�س احلماية من خالل االن�ضمام
املتطرفة العنيفة �إذ �إنها �ستوفر الرعاية النف�سية واملادية املفقودة لدى �إدارة ال�سجن.
�أو االنتماء �إىل اجلماعات ِّ
املتطرفني
م�ساهمة مق َّدمة من الإدارة العامة لل�سجون والإ�صالح يف تون�س خالل اجتماعي فريق اخلرباء املعني ب�إدارة ال�سجناء
ِّ
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  2015و 3-1حزيران/
العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني ِّ
يونيه .)2016

ويف حني � َّأن �سوء الظروف املعي�شية واكتظاظ ال�سجون ال يكفيان وحدهما حلفز الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف ،ف� َّإن
لرت�سخ الروايات املعادية للمجتمع )13(.ولذلك ال بد �أن ُتعترب معاجلة
ب�إمكانهما �أن يولِّدا اال�ستياء ويوفرا الأ�سا�س ُّ
()14
التطرف العنيف يف ال�سجون.
الظروف ال�سيئة يف ال�سجون جزءا ال يتجز�أ من اجلهود الرامية �إىل مكافحة
ُّ
ويف ال�صومال ،على �سبيل املثال� ،أ�سهمت معاجلة م�شكلة االكتظاظ وتوفري املياه اجلارية والأ�س ّرة و�أجهزة التلفزة
لل�سجناء يف احلد من العنف يف ال�سجن ،وم َّكنت املوظفني من �إ�شراك ال�سجناء بفعالية �أكرب يف �أن�شطة فك االرتباط.

ينبغي �أال ي�ؤدي الرتكيز على جمموعة واحدة من املحتجزين �أو اال�ستثمار يف امل�سائل اخلا�صة بها �إىل حتويل االنتباه
عن �سائر الأفراد �أو املجموعات ممن لهم احتياجات خا�صة �أو قد ميثلون تهديدا خمتلف ًا بالن�سبة للمجتمع .ف� ُّأي
دعم مادي �أو مايل �إ�ضايف يق َّدم فيما يخ�ص االحتجاز ينبغي �أن يعود بالفائدة على املنظومة ب�أكملها لكي يكون له
�أثر �إيجابي م�ستدمي ولتجنب التمييز ال�سلبي .وينطبق ذلك �أي�ض ًا على التدخالت اخلارجية ،مثل مبادرات التعاون
الثنائية واحلكومية)...(.
�إنَّ �إيالء اهتمام خا�ص للمحتجزين املت�ص َّور �أنهم "مت�شدِّدون" �أو املحتجزين لأ�سباب تتعلق ب�أعمال �إرهابية يف�ضي
�أحيانا �إىل حرمان املجموعات الأخرى من املحتجزين من احل�صول على القدر الأدنى من االهتمام ب�إن�سانيتهم
وكرامتهم وعلى القدر الكايف من االهتمام من �إدارة ال�سجن وموظفيه .ويقوم هذا الو�ضع ب�صفة خا�صة يف احلاالت
التي تواجه فيها النظم االحتجازية م�شاكل ج�سيمة (مثل حاالت االكتظاظ ال�شديد واملزمن واحلاالت التي ي�سود
فيها م�ستوى عال من العنف) .وميكن �أن يف�ضي هذا الأمر �إىل قيام تهديدات جديدة �أمام ال�سالمة والأمن.
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر (" :)2016الت�شدُّد يف مراكز االحتجاز :منظور اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر".

(Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent)13
.extremism, Principle 9

()14مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة رقم 2؛ICCTR Paper on the Rehabilitation and Reintegration of Violent Extremist
Offenders, Subsection II (Prison Context, International Standards); Global Center on Cooperative Security (2015):
Countering Violent Extremism and Promoting Community Resilience in the Greater Horn of Africa: an Action Agenda,
.Action 8
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�إدارة �ش�ؤون ال�سجناء
ِّ

وينبغي �أن تبد�أ التدابري املطلوب اتخاذها لتح�سني الظروف يف ال�سجون ب�إجراء ا�ستعرا�ض ل�سيا�سات العدالة اجلنائية
بهدف احلد من ا�ستخدام االحتجاز ال�سابق للمحاكمة وال�سجن عندما ال ت�ستلزمهما ال�ضرورة الق�صوى .وعالوة على
ذلك ،يجب اتخاذ خطوات للتخفيف من �أثر االكتظاظ والتو�سع �إىل �أق�صى حد يف ا�ستخدام القدرات القائمة عن
طريق التخطيط الدقيق واال�ستخدام املبتكر للحيز املتاح.
وقد ت�ؤدي برامج مثل الإفراج امل�شروط �أو الإفراج املبكر ا�ستناد ًا �إىل ح�سن ال�سلوك �أو الأحكام البديلة لل�سجن �إىل
تقلي�ص الوقت الذي يت�صل فيه النـزالء العاديون بال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني (امل�شتبه فيهم) مبا من �ش�أنه احلد
من االكتظاظ وفر�ص التجنيد على ال�سواء .وميكن لبدائل ال�سجن �أي�ض ًا �إ�صالح ال�ضرر الواقع على ال�ضحايا ،وتوفري
منافع للمجتمع املحلي من خالل اخلدمة املجتمعية ،وحت�سني معاجلة �أ�شكال االرتهان �أو الأمرا�ض العقلية ،و�إعادة
ت�أهيل املجرمني .وميكن لبدائل ال�سجن �أي�ض ًا �أن تتيح لإدارة ال�سجون �أن تركز على نحو �أف�ضل على مواردها التي
كثري ًا ما تكون حمدودة يف ال�سجون على ال�سجناء الذين يت�ضح من التقييمات �أنهم ي�شكلون خطر ًا كبري ًا .و�إذا كانت
املحاكم لديها خيارات �أخرى عدا ال�سجن ،فمن الأف�ضل �أن ت�صدر حكما م�ص َّمما خ�صي�صا ويت�سم بالفعالية من حيث
التكلفة مبا ينا�سب اجلاين واجلرمية ويف نف�س الوقت يحمي املجتمع املحلي.
لالطالع على مزيد من التفا�صيل ،انظر "دليل ب�ش�أن اال�سرتاتيجيات الرامية �إىل احلد من االكتظاظ
()15
يف ال�سجون" ( ،)2013الذي �أع َّده مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية.

حتدي ًا من حيث �أماكن االحتجاز.
ومن منظور �إدارة ال�سجون ،ف� َّإن االكتظاظ لي�س امل�س�ألة الوحيدة التي ميكن �أن ت�شكل ِّ
ذلك �أنه حتى عندما يكون هناك ما يكفي من �أماكن الإيواء ،ف� َّإن تلك الأماكن قد ال تكون منا�سبة لإ�سكان ال�سجناء
املتطرفني العنيفني �إذا كانت عبارة عن غرف كبرية �أو عنابر ت�أوي املئات من ال�سجناء وتخ�ضع �إىل احلد الأدنى من
ِّ
متطرفني عنيفني �إىل قدرات لإدارة ه�ؤالء
�سجناء
ت�ضم
التي
ال�سجون
وحتتاج
ال�سجون.
موظفي
بل
ق
من
إ�شراف
ال
ِ
ِّ
ال�سجناء يف جمموعات �صغرية بد ًال من الأعداد الكبرية.
معينة،
احلق يف احلياة الأ�سرية واالت�صال بالعامل اخلارجي( :)16يحتفظ ال�سجناء
ِّ
املتطرفون العنيفون� ،ضمن حدود َّ
باحلق يف احلياة الأ�سرية وعدم االنعزال الكامل عن املجتمع ،رغم �أنهم قد ُيحرمون من التفاعل املادي مع العامل
أ�سا�سيا
اخلارجي .كما � َّأن قدرة ال�سجناء على موا�صلة االت�صال بالعامل اخلارجي ،وال �سيما �أ�سرهم ،متثل �أي�ض ًا عام ًال � ًّ
يف احتماالت �إعادة �إدماجهم يف املجتمع بنجاح ،وفق ًا ملا �أكدته قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
(قواعد نيل�سون مانديال) .ولذلك ،ف� َّإن �إتاحة ذلك االت�صال جزء �أ�سا�سي من اال�سرتاتيجيات التي تهدف �إىل �ضمان
احرتام حقوق الإن�سان اخلا�صة بهم وتعزيز فر�صهم يف �إعادة االندماج االجتماعي .وحيث � َّإن مرافق ال�سجون املالئمة
قد توجد يف مواقع بعيدة عن �أُ�سر ال�سجناء يف بع�ض البلدان ،ينبغي لإدارات ال�سجون �أن تبذل جهودا خا�صة من �أجل
منع انهيار الروابط الأ�سرية ،وذلك من خالل ال�سماح بالزيارات والر�سائل واملكاملات الهاتفية �إىل �أق�صى حد ممكن
مع �ضمان اتخاذ االحتياطات الأمنية الالزمة.
املتطرفني العنيفني ،والذين ُيحتمل �أن يق�ضوا
وبينما تزداد �أهمية ما هو مذكور �أعاله ب�صفة خا�صة يف حالة ال�سجناء
ِّ
�أحكاما بال�سجن لفرتات طويلة ،ف� َّإن واجب �إدارة ال�سجون بت�شجيع االت�صال بالعامل اخلارجي يجب �أن يكون متوازنا

()15انظر �أي�ض ًا تقرير مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان عن الآثار املرتتبة على حقوق الإن�سان من جراء اللجوء املفرط �إىل
الإيداع يف احلب�س واكتظاظ ال�سجون ،وثيقة الأمم املتحدة � 10 ،A/HRC/30/19آب�/أغ�سط�س  ،2015الفقرات .68-66
()16قواعد نيل�سون مانديال ،القواعد  63-58و106؛ وانظر �أي�ض ًا القاعدتني  23و 26من قواعد بانكوك؛ واملبد�أين  19و 20من جمموعة
املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون ل ِّأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن؛ وتو�صيات الأمم املتحدة ب�ش�أن ال�سجن مدى
احلياة ،الفقرة .11
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املتطرفني العنيفني على التوا�صل مع من هم خارج ال�سجن .ويجب �إدارة
مع املخاطر التي قد ترتبط بقدرة ال�سجناء
ِّ
االت�صاالت من �أجل منع اجلرمية ،واحليلولة دون االجتار بالأ�شياء غري املرخ�ص بها ،و�ضمان حماية اجلمهور من
االت�صاالت غري املرغوب فيها ،ومنع الفرار .وقد يتعني على موظفي ال�سجون ،عند االقت�ضاء ،ر�صد ومراقبة ات�صاالت
املتطرفني العنيفني مع الأ�شخا�ص املوجودين خارج ال�سجن �أو الزوار القادمني �إىل ال�سجن ،دون امل�سا�س بحقوق
ِّ
للمتطرفني العنيفني .وقد ينطبق هذا على الزيارات العائلية �أو املكاملات الهاتفية �أو الربيد �أو الربيد
القانونية
الدفاع
ِّ
الإلكرتوين .وينبغي ملوظفي ال�سجون �أن يتخذوا خطوات لك�شف وردع واعرتا�ض جميع االت�صاالت التي من �ش�أنها
()17
املتطرفني العنيفني.
خدمة هدف
ِّ
ميكن للدول �أن تنظر ،على �أ�سا�س كل حالة على حدة و�آخذة يف احل�سبان القوانني الوطنية والدولية ذات ال�صلة،
يف و�ضع �آليات مراقبة وحتكم يف ات�صاالت ال�سجناء داخل وخارج ال�سجن .وميكن مل�س�ؤويل ال�سجن �أن يدر�سوا،
عندما يكون ذلك �ضروريا ومنا�سباً ،م�س�ألة تقييد �أو احلد من االت�صال بني ال�سجناء العامني وفئات حم َّددة
املتطرفني امل�ستخدمني للعنف.
منهم ،وعلى وجه اخل�صو�ص
ِّ
املتطرفني امل�ستخدمني للعنف ( ،)2012املمار�سة اجل ِّيدة
مذكرة روما اخلا�صة باملمار�سات اجل ِّيدة لإعادة ت�أهيل ودمج املجرمني ِّ
رقم .6

املتطرفني العنيفني متوافقة
ومع ذلك ،من املهم �أن تكون القيود التي يفر�ضها موظفو ال�سجون على ات�صاالت ال�سجناء
ِّ
مع م�ستوى التهديد والقوانني املحلية والدولية الواجبة التطبيق .وقد انتقدت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه
من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة التابعة للأمم املتحدة وكذلك اللجنة الأوروبية ملنع
التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة الال�إن�سانية �أو املهينة يف منا�سبات عدة القيود غري املربرة املفرو�ضة على ال�سجناء
املحكوم عليهم بال�سجن ملدد طويلة و�أولئك املحتجزين يف ظل �إجراءات �أمنية م�شددة يف ات�صاالتهم بالعامل اخلارجي.
وكقاعدة عامة ،ينبغي �أن ُي�سمح جلميع ال�سجناء ،يف ظل الرقابة ال�ضرورية ،باالت�صال ب�أ�سرهم والأ�شخا�ص الآخرين
ب�شكل منتظم عن طريق الر�سائل والهاتف والزيارات.
يجب �أن يكون � ُّأي �إ�شراف على اللقاءات واالت�صاالت والزيارات اخلا�صة بال�سجناء و� ُّأي تقييد لها ،ب�سبب
املقيم و�أن ُين َّفذ يف ظل االحرتام الكامل ملعايري حقوق الإن�سان
ال�شواغل املتعلقة بالت�ش ُّدد ،متنا�سبا مع اخلطر َّ
الدولية والقوانني الوطنية املتعلقة بالأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم ،و�أن يكون متفقا مع القاعدة  24من
القواعد الأوروبية لل�سجون ب�ش�أن ات�صال ال�سجناء بالعامل اخلارجي.
Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,
Principle 3

.

املتطرفني العنيفني� ،ش�أنهم �ش�أن جميع ال�سجناء� ،سبل
الو�صول �إىل التمثيل القانوين( :)18يجب �أن تتاح لل�سجناء
ِّ
مقدم للم�ساعدة القانونية .وكقاعدة ،ال ميكن تقييد زيارات املمثلني القانونيني �إ َّال يف ظروف
الو�صول �إىل حمام �أو ِّ
باملتطرفني العنيفني خارج
املتطرفة العنيفة يف �أدلتها التدريبية احلاجة �إىل املحافظة على االت�صال
(�)17أَدرجت بع�ض اجلماعات
ِّ
ِّ
ال�سجن .انظر على �سبيل املثال( Al-Qaeda training manual – Lesson 18: Prisons and Detention centres :متاح على العنوان:
 ،)www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2002/10/08/manualpart1_4.pdfوالذي يو�صي مبا يلي" :اال�ستفادة من الزيارات
للتوا�صل مع الإخوة خارج ال�سجن وتبادل املعلومات التي قد تكون مفيدة لهم يف عملهم خارج ال�سجن ...ولإتقان فن �إخفاء الر�سائل �أهميته
البديهية يف هذا ال�سياق".
()18قواعد نيل�سون مانديال ،القواعد  61و.120-119
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�إدارة �ش�ؤون ال�سجناء
ِّ

ا�ستثنائية� ،أي بناء على �أمر من �سلطة ق�ضائية )19(.وينبغي �أن ُتعقد االجتماعات مع املحامني بعيدا عن �أ�سماع موظفي
تعامل الوثائق واملرا�سالت القانونية بو�صفها
ال�سجون ،و�إن جرت العادة على �أن ُتعقد على مر�أى منهم .وينبغي �أن َ
�سرية ،و�أن يجري تفتي�ش املحامني بح�سا�سية خا�صة.
حرية الدين )20(:تن�ص املعايري الدولية بو�ضوح �شديد على � َّأن جلميع ال�سجناء احلق يف ممار�سة �شعائرهم الدينية.
فعلى �سبيل املثال� ،ش َّددت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان على � َّأن ال�سجناء يظلون "يتمتعون بحقوقهم يف املجاهرة
بدينهم �أو معتقدهم �إىل �أق�صى حد يتم�شى مع الطابع املح َّدد للقيود" )21(.كما ميكن �أن ُتعترب حرية املرء يف اعتناق
دين �أو معتقد من اختياره ويف املجاهرة بذلك �أحد العنا�صر التي يتكون منها � ُّأي نظام �سجون ب ّناء ومتوازن .ومن
تقبل الأحكام املفرو�ضة عليهم والظروف االحتجازية التقييدية
الناحية العملية ،قد ي�ساعد الدين بع�ض ال�سجناء على ُّ
التي يجدون �أنف�سهم فيها بينما يو ِّفر الفر�صة للأ�شخا�ص الذين تتم �إدانتهم للتف ُّكر يف اجلرائم التي ارتكبوها.
وخل�ص الباحثون �إىل � َّأن ارتفاع م�ستويات التدين يرتبط بارتفاع م�ستويات التكيف داخل ال�سجون ،ويرتبط ارتباط ًا
()22
كبري ًا برتاجع �أعداد االنتهاكات لقواعد ال�سجون.
فيما يخ�ص التط ُّرف امل�ستلهم من الدين ،من الأهمية مبكان �أ َّال ُيخلط بني الأ�شخا�ص الذين يكت�شفون (�أو
يعيدون اكت�شاف) عقيدتهم والأ�شخا�ص الذين �أ�صبحوا يتب َّنون �آراء مت�شدِّ دة .ومعظم النا�س الذين يعتنقون
الإ�سالم مث ًال �أو يعودون �إليه �أثناء ال�سجن �إمنا يفعلون ذلك لدوافع فردية �سلمية �أو لالن�ضمام �إىل جمموعة من
ال�سجناء الآخرين .بيد �أنَّ الأحكام امل�سبقة حول ال�صلة بني الدين والتط ُّرف ال تزال حا�ضرة للغاية ،وقد تعرقل
ح�سن تقييم املخاطر.
Radicalisation Awareness Network (2016) Dealing with radicalisation in a prison and probation context, RAN Prisons
and Probation - practitioners working paper, p. 3

.

وينبغي �أن تكون هناك �سيا�سات وا�ضحة للتعامل مع الق�ضايا الدينية يف ال�سجن والحرتام جميع املعتقدات الدينية
متطرفني عنيفني .وميكن لإظهار ذلك االحرتام �أن ي�سهم يف
املم َّثلة يف ال�سجون ،مبا فيها تلك التي ت�ضم �سجناء ِّ
املتطرفة العنيفة التي منها ،على �سبيل املثال ،عدم الت�سامح مع االختالف .وينبغي �أن يو َّفر ملوظفي
تقوي�ض الأفكار
ِّ
ال�سجون التدريب املنا�سب لزيادة وعيهم وتعزيز اعتنائهم بواجبهم املتمثل يف تعزيز واحرتام احلق يف حرية الدين
�أو املعتقد )23(.وميكن اال�ستعانة بامل�س�ؤولني الدينيني لتوفري ذلك التدريب والعمل ك�أ�شخا�ص مرجعيني للموظفني
الآخرين ب�ش�أن امل�سائل الدينية .وباملثل ،ينبغي عدم �إلزام � ِّأي �شخ�ص باالن�ضمام �إىل � ِّأي دين �أو ح�ضور � ِّأي �شعائر
دينية� ،سواء من جانب موظفي ال�سجن �أو ال�سجناء الآخرين .وينبغي �أ َّال يت�ضرر � ُّأي �سجني ب�سبب معتقداته الدينية
�أو االفتقار �إليها ،وال بد من اتخاذ تدابري حلماية ال�سجناء من �أن ُيرغَ موا على التحول �إىل دين معينَّ �أو �إىل ممار�سة
�شعائر دين معينَّ .
()19على �سبيل املثال ،تق ِّيد القواعد الأوروبية لل�سجون تلك الظروف اال�ستثنائية وما يقابلها من قيود على ال�سرية مبنع اجلرائم اخلطرية
�أو االنتهاكات الرئي�سية ل�سالمة ال�سجون و�أمنها (القاعدة .)5-23
()20قواعد نيل�سون مانديال ،القاعدتان  65و.66
()21اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  )1993( 22ب�ش�أن حرية الفكر �أو الوجدان �أو الدين ،وثيقة الأمم املتحدة
 ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.4الفقرة 8؛ وانظر �أي�ض ًا تقرير املقرر اخلا�ص املعني بحرية الدين �أو املعتقد ،هايرن بيليفيلت 30 ،كانون الثاين/
يناير  ،2015وثيقة الأمم املتحدة  ،A/HRC/28/66/Add.2الفقرة .59
()22انظر ،على �سبيل املثالClear T., Sumter M. (2002): “Prisoners, prison and religion”, Journal of Offender Rehabilitation, :
35(3-4), pp. 125-156; O'Connor T. and Perreyclear M. (2002), “Prison religion in action and its influence on offender
.rehabilitation, Journal of Offender Rehabilitation”, 35(3-4), pp. 11-34
()23انظر التقرير امل�ؤقت للمقررة اخلا�صة املعنية بحرية الدين �أو املعتقد ،ال�سيدة �أ�سماء جاهانغري ،وثيقة الأمم املتحدة ،A/60/399
� 30أيلول�/سبتمرب  ،2005الفقرات .91-69
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املتطرفني الذين ي�ستوحون �أفكارهم
تعترب حكومة اململكة املتحدة � َّأن اخلطر الأكرب عليها يف هذا الوقت يتمثل يف
ِّ
من تنظيم القاعدة .ويجب عدم اخللط بني هذا والدين الإ�سالمي .فالإ�سالم �أحد الأديان الرئي�سية يف العامل.
وهو ي�ستند �إىل وحدانية اهلل والت�سامح جتاه الب�شرية جمعاء .وهو �أحد الأديان التوحيدية الكربى الثالثَّ � .أما
االثنان الآخران فهما اليهودية وامل�سيحية .والإ�سالم يعني "ال�سالم" واال�ست�سالم الكامل لإرادة اهلل .وامل�سلم هو
"من ين�شر ال�سالم" .وال يوجد ما يوحي ب� َّأن التعبريات امل�شروعة عن الإميان ت�شري ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال �إىل
التطرف .ونحن نحرتم جميع الأديان ،و�سنوا�صل ت�سهيل تن ُّوع العقائد املما َر�سة يف �سجوننا .وميكن
الت�ش ُّدد �أو
ُّ
لالعتقاد �أن ي�ؤدي دور ًا �إيجاب ًّيا يف حياة ال�سجناء و�إعادة ت�أهيلهم .وميثل رجال الدين امل�سلمون م�صدر ًا مل�شورات
حم َّددة ب�ش�أن الإ�سالم داخل ال�سجون.
National Offender Management Service (NOMS) – England and Wales, Extremism and Radicalisation - Guidance
for Staff

.

وينبغي ال�سماح لل�سجناء بال�صالة وقراءة الكتب الدينية املعتمدة وتلبية املتطلبات الأخرى ذات ال�صلة ،مثل تلك
املتطرفني العنيفني املنت�سبني �إىل الدين نف�سه بالتجمع
املتعلقة بالتغذية والنظافة ال�شخ�صية .ويجوز ال�سماح لل�سجناء
ِّ
لالحتفال بالأيام اخلا�صة �أو ممار�سة العبادة اجلماعية مع مراعاة تقييمات املخاطر الفردية .وينبغي توفري املرافق
املنا�سبة ،مثل قاعات ال�صالة .كما ينبغي �أن تتاح الفر�صة لل�سجناء لأن يزورهم ممثلون م�ؤهلون من نف�س دينهم �سواء
يف �شعائر خا�صة �أو جماعية� ،إذا رغبوا يف ذلك.
ولتي�سري ما ورد �أعاله ،ينبغي �أن تربم �إدارات ال�سجون اتفاقات مع الطوائف الدينية ،و�أن يكون املمثلون الدينيون
مدربني تدريب ًا منا�سب ًا ب�ش�أن كيفية ممار�سة مهامهم يف بيئة ال�سجن )24(.وينبغي �أن يج�سد عدد امل�س�ؤولني الدينيني يف
َّ
كل �سجن �أعداد ال�سجناء من كل اعتقاد يف ذلك ال�سجن .ويجوز لل�سجن �أو م�س�ؤوليه توظيف بع�ض القيادات الروحية
ب�شكل مبا�شر عندما يكون ذلك م�سموحا ح�سب القانون .بد ًال من ذلك ،قد ُي�سمح للقادة الدينيني من املجتمعات
املدنية ت�أدية خدمات ال�صالة داخل ال�سجون .وعلى � ِّأي حال ،يحق ل�سلطات ال�سجون التدقيق يف املعلومات املتعلقة
املتطرفة العنيفة بني ال�سجناء .وقد �أع َّدت بع�ض �إدارات
باملمثلني الدينيني الذين يدخلون ال�سجون ملنع ن�شر الآراء
ِّ
()25
ال�سجون موجزات بالكفاءات ال�ستخدامها عند اختيار امل�ست�شارين الروحيني .ويجب على جميع املجموعات
()26
والأفراد �أن يخ�ضعوا لنف�س عملية التدقيق واملراجعة الأمنية.
و�إىل جانب �إتاحة �سبل و�صول امل�س�ؤولني الدينيني �إىل ال�سجناء ،ينبغي �أن تكون لدى ال�سجون �إمدادات كافية من
الن�صو�ص الدينية املعتمدة التي كتبها ممثلون م�ؤهلون من خمتلف الديانات املم َّثلة يف ال�سجن .و ُي َع ُّد توافر امل�ؤلفات
ذات احلجية ب�ش�أن امل�سائل الدينية �إحدى الو�سائل امل�ستخدمة ل�ضمان عدم اعتماد ال�سجناء الذين يرغبون يف تطوير
املهربة �إىل ال�سجن والتي قد تدعو �إىل الكراهية القومية �أو العرقية �أو
معارفهم ب�ش�أن تلك الأمور على الن�صو�ص َّ
()27
الدينية التي ت�شكل حتري�ضا على التمييز �أو العداء �أو العنف.
لالطالع على التدخالت الدينية كو�سيلة لفك االرتباط بالعنف ،انظر الف�صل اخلام�س.
(Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent)24
.extremism, Principle 24

()25انظر ،على �سبيل املثالAjouaou, M. (2008): Religious competency profile for Islamic spiritual counsellors in the Justice :
.Department - working document on behalf of the Muslims and the Government Liaison Committee, The Netherlands

التطرف الراديكايل
()26املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون ( ،)2015التو�صيات املرتبطة ب�إدارة ال�سجون ملكافحة وخماطبة ظاهرة
ُّ
التطرف الراديكايل داخل
داخل ال�سجون ،التو�صية الرابعة ع�شرة  -دعم الدور الذي تلعبه اخلدمات الدينية واخلدمات الأخرى كو�سائل ملكافحة ُّ
ال�سجون.
()27
ً
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة  .)2(20وانظر �أي�ضا خطة عمل الرباط ب�ش�أن حظر الدعوة �إىل الكراهية
القومية �أو العرقية �أو الدينية التي ت�شكل حتري�ضا على التمييز �أو العداء �أو العنف ،وثيقة الأمم املتحدة  11 ،A/HRC/22/17/Add.4كانون الثاين/
يناير  ،2013املرفق ،التذييل.
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�إدارة �ش�ؤون ال�سجناء
ِّ

 -3-2كفالة االحتجاز الآمن
�إن م�صداقية � ِّأي نظام لل�سجون تتوقف على قدرته على االحتفاظ بال�سجناء يف احلب�س على نحو �آمن وم�أمون  -وبعبارة
�أخرى ،على منع العنف �أو الأذى داخل ال�سجون ومنع حاالت الفرار .و ُي َع ُّد منع حاالت الهروب �أحد الأن�شطة الأ�سا�سية
لإدارة ال�سجون لأنه يحمي اجلمهور من املزيد من الأعمال الإجرامية ،وي�سهم يف منح اجلمهور وو�سائط الإعالم
وال�سيا�سيني الثقة يف نظام العدالة اجلنائية ،وميكِّن ال�سجناء من اال�ستفادة من �أن�شطة �إعادة الت�أهيل املق َّدمة داخل
املتطرفني العنيفني عواقب خطرية .وهناك حاالت ارتكب
نظام ال�سجون .ومن املمكن �أن تكون حلاالت فرار ال�سجناء
ِّ
املتطرفون العنيفون الهاربون �أعما ًال �إرهابية ،وقتلوا �أفراد ًا من اجلمهور و�أجهزة �إنفاذ القانون و�/أو
فيها ال�سجناء
ِّ
�أحلقوا بهم �إ�صابات خطرية ،وارتكبوا �أن�شطة �إجرامية خطرية �أخرى.
جمهورية قريغيز�ستان :حادث فرار مت�صل بالتط ُّرف العنيف
املتطرفني
حتى حزيران/يونيه  ،2016كان نظام ال�سجون يف جمهورية قريغيز�ستان ي�ضم  239من ال�سجناء
ِّ
العنيفني ،منهم � 159شخ�ص ًا يف �سجون من النوع املغلق ،و� 30شخ�ص ًا يف �سجون من النوع املفتوح ،و 50جمرم ًا
املتطرفني العنيفني والأع�ضاء
من امل�سجلني لدى �إدارة مراقبة ال�سلوك .و�أ�سفر هروب ت�سعة من ال�سجناء
ِّ
متطرفة حمظورة يف  12ت�شرين الأول�/أكتوبر  2015عن مقتل � 13شخ�صاً،
املزعومني يف جماعة �إ�سالمية ِّ
من بينهم �أربعة من موظفي ال�سجون ،و�أثار موجة ا�ستنكار وا�سعة النطاق يف �أو�ساط ال�سيا�سة ويف �صفوف
اجلمهور .ونتيجة لذلك ،اتخذت حكومة جمهورية قريغيز�ستان تدابري طارئة وخ�ص�صت �أمواال لت�شييد �سجن
متخ�ص�ص وتوفري املوارد لال�ستعانة باملزيد من موظفي ال�سجون .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،اعتمد رئي�س جمهورية
قريغيز�ستان القانون رقم  44جلمهورية قريغيز�ستان ب�ش�أن تعديالت مدخلة على قانون العقوبات ترتئي �إيواء
املتطرفني العنيفني على نحو منف�صل يف مرافق م�ؤلفة من زنزانات.
ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
م�ساهمة مق َّدمة خالل اجتماعي فريق اخلرباء املعني ب�إدارة ال�سجناء
ِّ
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  2015و 3-1حزيران/يونيه .)2016
ِّ

و ُيكفل الأمن يف ال�سجون بالو�سائل الأمنية املادية ،مثل اجلدران والق�ضبان على النوافذ والأقفال والأبواب ونظم
الإنذار ،وما �إىل ذلك؛ وبالو�سائل الإجرائية ،وهي الإجراءات التي يجب اتباعها ،مثل القواعد املتعلقة بتنقل ال�سجناء
يف �أنحاء ال�سجن واملمتلكات التي ميكنهم االحتفاظ بها وعمليات تفتي�ش ال�سجناء و�أماكن �إقامتهم ،من بني �أمور
�أخرى؛ وبالأمن الدينامي ،الذي يتطلب وجود موظفني يقظني يتعاملون مع ال�سجناء بطريقة �إيجابية وي�شركونهم يف
�أن�شطة بناءة ،مما ي�سمح للموظفني بتوقع امل�شكالت ومنعها قبل وقوعها .وينبغي احلفاظ على توازن �سليم بني الأمن
املتطرفون العنيفون .و�سيعتمد التوازن
املادي والإجرائي والدينامي يف حالة جميع ال�سجناء ،مبن فيهم ال�سجناء
ِّ
ال�صحيح ملنع الفرار واحلفاظ على النظام على عدد من العوامل مثل حالة مرافق ال�سجون ،وم�ستوى التكنولوجيا
املتاحة ،وعدد املوظفني ،ونوع ال�سجناء املحتجزين .فعلى �سبيل املثال ،حيثما يكون الأمن املادي �ضعيفا (كما قد يكون
عليه احلال يف بيئات ما بعد النـزاع التي تت�سم مبحدودية املوارد) ،ي�صبح الأمنان الإجرائي والدينامي �أكرث �أهمية.
املتطرفني العنيفني
وينبغي لإدارات ال�سجون �أن تدرك �أي�ض ًا � َّأن حماوالت الفرار ال تقت�صر على حماولة ال�سجناء
ِّ
املتطرفة العنيفة ،وال �سيما تلك التي لديها منظمات �شبه
اخلروج من ال�سجن من الداخل .ذلك � َّأن اجلماعات
ِّ
وحتر�ض على �أعمال �شغب
ع�سكرية و�سيطرة كبرية على �أرا�ض وموارد ،ت�شن هجمات ب�صورة متزايدة على ال�سجون ِّ
وا�سعة النطاق داخل ال�سجون من �أجل حتقيق فرار الأع�ضاء امل�سجونني .ويف بع�ض احلاالت ،تهاجم اجلماعات
املتطرفة العنيفة كثمن
املتطرفة العنيفة ال�سجون لتي�سري فرار ال�سجناء ،الذين يتم عندئذ جتنيدهم يف اجلماعة
ِّ
ِّ
لقيام اجلماعة بتحريرهم.

 18كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

و�أخريا ،ال ي�شري �أمن ال�سجون �إىل الو�سائل الكفيلة مبنع الفرار فح�سب ولكن �أي�ض ًا �إىل التدابري ال�ضرورية ملنع
املتطرفة العنيفة وغريها من الأن�شطة الإجرامية التي جتري خارج
املتطرفني العنيفني من توجيه الأن�شطة
ال�سجناء
ِّ
ِّ
ال�سجن .و�إىل جانب توجيه الأن�شطة الإرهابية ،قد ي�شمل ذلك الن�شاط الإجرامي �أي�ض ًا ال�سعي �إىل تخويف ال�شهود �أو
()28
اجلهاز الق�ضائي �أو املحامني �أو املحلفني �أو �إف�سادهم.
ويتمثل مبد�أ �أ�سا�سي من مبادئ ح�سن الإدارة يف ال�سجون يف �ضرورة �أن يخ�ضع ال�سجناء لأقل قدر من التدابري
املتطرفني العنيفني
التقييدية ال�ضرورية حلماية اجلمهور وال�سجناء الآخرين واملوظفني )29(.ويتقبل معظم ال�سجناء
ِّ
و�ضعهم ك�سجناء عندما تكون الظروف من�صفة ومنا�سبة ،ويتقبل معظمهم واقع حالتهم .ولن يحاول معظم ال�سجناء
الفرار �أو تعطيل الإجراءات الروتينية يف ال�سجن �شريطة �أن يخ�ضعوا لتدابري �أمنية مالئمة ومعاملة من�صفة.
املتطرفني العنيفني الذين قد يبذلون كل ما يف و�سعهم ملحاولة الهروب �أو
بيد � َّأن هناك �أقلية �صغرية من ال�سجناء
ِّ
ال�شروع يف �أن�شطة ترمي �إىل تقوي�ض ح�سن النظام يف ال�سجن .وي�سعى �آخرون �إىل �إف�ساد املوظفني �أو التالعب بهم
املتطرفة
ويحاولون تهريب ال�سلع غري امل�شروعة �إىل داخل ال�سجن .و�أ�سوة بال�شبكات الإجرامية ،ميكن للجماعات
ِّ
العنيفة �أن ت�ستمر يف الوجود داخل ال�سجون .وميكنها �أن جتري ات�صاالت �أثناء وجودها يف ال�سجن ،ويف بع�ض
املتطرفون العنيفون وقتهم يف ال�سجن �أي�ض ًا لتعلم
تو�سع ن�شاطها خارج نظام ال�سجون .وقد ي�ستغل ال�سجناء
ِّ
احلاالتِّ ،
التقنيات الإجرامية من املجرمني "العاديني" �أو لالعتماد على خدماتهم (على �سبيل املثال ،فيما يتعلق بتوريد الأ�سلحة
�أو جوازات ال�سفر املزورة) لإعداد �أو تن�سيق الأن�شطة الإرهابية خارج ال�سجن .ويعني ذلك � َّأن على �سلطات ال�سجون
�أن تكون قادرة على تقييم املخاطر التي ي�شكلها كل �سجني للت�أكد من � َّأن كل واحد يخ�ضع للظروف الأمنية املالئمة.
 فيما يخ�ص خطر �إف�ساد موظفي ال�سجون وتكييفهم والتالعب بهم ،انظر الف�صل الثالث ()6فيما يخ�ص ترتيب ال�سجناء
املتط ِّرفني العنيفني فئويا من الناحية الأمنية ،انظر الف�صل الرابع

املتطرفني العنيفني بانتظام وتعديلها
وعالوة على ذلك ،ال بد من مراجعة التدابري الأمنية املطبقة على ال�سجناء
ِّ
ح�سب االقت�ضاء .وي�سهم تنفيذ هذا املبد�أ يف كفالة �أن يتعني الإبقاء على عدد قليل فقط من ال�سجناء يف ظروف �أمنية
م�شددة ،مما يكفل الإ�شراف عليهم و�إدارتهم على نحو فعال .وهو يكفل �أي�ض ًا عدم هدر املوارد الب�شرية واملالية على
االحتفاظ بعدد كبري من ال�سجناء يف �أماكن احتجاز �أكرث تقييدا مما هو �ضروري.
 
(دليل ب�ش�أن الأمن الدينامي وا�ستق�صاء املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون ( ))2015وHandbook on the Management
( of High-Risk Prisonersدليل ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء ال�شديدي اخلطورة ( ))2016ال�صادرين عن مكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
لالطالع على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن �أمن ال�سجون ،انظر Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence

املوجهة �إىل الدول الأع�ضاء
(ِّ )28
يو�ضح التعليق (يف الفقرة  )21على التو�صية  CM/Rec(2014)3للجنة الوزراء التابعة ملجل�س �أوروبا َّ
ب�ش�أن املجرمني اخلطريين � َّأن املجرمني الذين تتحدد خطورتهم على �أ�سا�س م�شاركتهم يف اجلرمية املنظمة و�/أو الإرهاب يولِّدون متطلبات
حم َّددة ،وال �سيما فيما يتعلق مب�سائل الأمن والنظام العام� :ضرورة تفادي ن�شوء ظواهر من قبيل العنف و�/أو التب�شري يف ال�سجون؛ وعند االقت�ضاء،
ينبغي احتجاز ه�ؤالء املجرمني اخلطريين يف �سجون بعيدة عن الأماكن التي تتمتع فيها التنظيمات الإجرامية بوجود قوي؛ وينبغي �أ ّال يتمكن
ه�ؤالء املجرمون اخلطريون من اال�ضطالع ب�أن�شطتهم الإجرامية �أثناء االحتجاز (على �سبيل املثال ،ينبغي �أ ّال تتاح لهم فر�صة �إر�سال الأوامر �إىل
�شركائهم يف اخلارج).
()29قواعد نيل�سون مانديال ،القاعدة 36؛ والقواعد الأوروبية لل�سجون ،القاعدتان  3و10-18؛ والتو�صية  CM/Rec(2014)3للجنة وزراء
الدول الأع�ضاء ب�ش�أن املجرمني اخلطريين (التي اعتمدتها جلنة الوزراء يف � 19شباط/فرباير  ،)2014الفقرة .4
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�إدارة �ش�ؤون ال�سجناء
ِّ

�  -4-2أهمية اال�ستخبارات يف ال�سجون
يجب ،ل�ضمان قدرة �سلطات ال�سجن على حتديد الأن�شطة غري امل�شروعة� ،أن يكون لدى جميع ال�سجون نظام
ا�ستخبارات حمكم جلمع املعلومات الأمنية وغريها من املعلومات ذات ال�صلة يف بيئة م�أمونة ومبا يتفق مع الت�شريعات
الوطنية واملعايري الدولية .وينبغي �أن تقع على جميع موظفي ال�سجون م�س�ؤولية العمل بن�شاط على جمع املعلومات
أ�سا�سيا من جوانب الأمن الدينامي ،ويتطلب �أن يتوا�صل
الأمنية ونقل هذه املعلومات �إىل �إدارة الأمن .و ُي َع ُّد هذا جانب ًا � ًّ
املوظفون بن�شاط مع ال�سجناء و�أن يقيموا عالقات مهنية معهم �إذا �أرادوا �أن يح�صلوا على معلومات ج ِّيدة النوعية.
ميكن ملوظفي الإ�صالحيات ،وال �سيما "موظفو االت�صال املبا�شر"� ،أن ي�ضطلعوا بدور حموري يف حتديد من ين�شر
التنبه �أكرث ملا يجري على نطاق فرادى مرافقهم الإ�صالحية .وميكن ملوظفي
الت�ش ُّدد ومن يقع �ضحية له من خالل ُّ
َ
الإ�صالحيات املتمر�سني تطوير حا�سة �ساد�سة ب�ش�أن "الإح�سا�س" امل�ست�شف من بع�ض البيئات الإ�صالحية .فهم
يعرفون عندما يكون هناك �شيء غري �صحيح �أو غري طبيعي .ويكون جمع املعلومات اال�ستخبارية جمرد �صقل
لتلك اخل�صائ�ص املكت�سبة و�إبالغ عن امل�شاهدات واملحادثات واالرتباطات والتغريات يف ت�صرفات و�سلوك
املجرمني� ،إلخ ،وتوثيق لكل ذلك.

.Sturgeon,W. (2015) Radicalization and Intelligence Gathering In Correctional Institutions
املتطرفني العنيفني وتقييمها ومقارنتها وحتليلها ون�شرها �أمر ًا
و ُت َع ُّد القدرة على جتميع املعلومات املرتبطة بال�سجناء
ِّ
بالغ الأهمية ال من �أجل �إجراء العمليات الآمنة داخل مرافق ال�سجون فح�سب ،بل �أي�ض ًا ملنع ح�صول التحول الراديكايل
نحو العنف .وت�ساعد �أنظمة املعلومات اال�ستخبارية داخل ال�سجون يف توفري الأمن ،وتي�سري ا�ستقبال النـزيل وتقييمه
وت�صنيفه ،وتوجيه التدخالت والتدابري املرتبطة ب�إعادة الت�أهيل .كما ت�ساعد املعلومات اال�ستخبارية الدقيقة �إدارة
ال�سجون على اتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية �سليمة ب�ش�أن �أماكن �إيواء النـزالء وتوزيع املوارد الب�شرية واملالية يف ال�سجون
ملعاجلة الق�ضايا الأمنية ،مبا يف ذلك منع الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف لدى عموم نزالء ال�سجون.
�أملانيا (والية ه�سن)� :شبكة ا�ستخبارات يف ال�سجون ب�ش�أن ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني
يف عام � ،2016أُن�شئت �إدارة جديدة يف دائرة ال�سجون (وزارة العدل) .وتمَ َ ثَّل الهدف العام يف �إن�شاء نقطة ات�صال
مركزية ومركز اخت�صا�ص جلمع املعارف ذات ال�صلة املتولدة من خالل تنفيذ امل�شاريع ،وجعل تلك املعارف متاحة
للم�ؤ�س�سات الأخرى .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،مت ن�شر �سبعة "مراقبني هيكليني" يف خمتلف ال�سجون يف والية ه�سن
للعمل بو�صفهم جهات تن�سيق للمعلومات ذات ال�صلة يف املوقع .وي�شمل عملهم التعاون الوثيق وتبادل املعلومات مع
موظفي ال�سجون من خمتلف الإدارات والتخ�ص�صات ،واملدربني من �شبكة منع العنف ،و�أئمة ال�سجون ،واملراقبني
الهيكليني يف ال�سجون الأخرى ،وكذلك مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات اجلنائية ووكالة الأمن الداخلي،
املتطرفني العنيفني:
ح�سب االقت�ضاء .كما ت�شمل مهامهم الإ�شراف على ما يلي ور�صده فيما يتعلق بال�سجناء
ِّ
(�أ) املرا�سالت الربيدية ،و(ب) املكاملات الهاتفية ،و(ج) الزيارات ،وفق ًا للظروف ،و(د) التحويالت النقدية،
املتطرفني العنيفني و�/أو ا�ستهاللها.
وكذلك (هـ) امل�شاركة يف اجتماعات مناق�شة احلالة املتعلقة بال�سجناء
ِّ
التطرف العنيف�( :أ) التقييم الد�ؤوب للمعلومات واال�ستخبارات القائمة (مثل الوثائق املتعلقة
وي�شمل حتديد
ُّ
املف�صل للفرد �أثناء ق�ضائه عقوبة ال�سجن ،و(ج) التبادل
الر�صد
(ب)
و
إلخ)،
�
فرد،
بكل
اخلا�ص
بحكم ال�سجن
َّ
امل�ستمر للمعلومات مع جهات مثل ال�شرطة ووكالة الأمن الداخلي .وفيما يتعلق بهذا العن�صر الأخري ،و�ضعت

 20كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

وزارة العدل ووزارة الداخلية والريا�ضة ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والإدماج يف والية ه�سن مبادئ توجيهية
خم�ص�صة ب�ش�أن التعاون بني ال�شرطة ووكالة الأمن الداخلي ودوائر ال�سجون/مراقبة �سلوك اجلناة يف حاالت
التطرف العنيف.
العنف ذات الدوافع ال�سيا�سية واجلرمية املنظمة ،وكذلك من �أجل مكافحة ُّ
املتطرفني
درا�سة حالة مق َّدمة من دائرة ال�سجون ،والية ه�سن� ،أملانيا ،خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء
ِّ
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  2015و3-1
العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
حزيران/يونيه .)2016

وكما هو احلال بالن�سبة �إىل �أغلب العنا�صر املرتبطة بعمليات ال�سجون ،تعتمد كيفية جتميع وا�ستخدام امل�س�ؤولني
للمعلومات اال�ستخبارية على العديد من العوامل ،مبا يف ذلك �أطرهم القانونية وثقافاتهم ومواردهم .وينبغي �أن
تتوفر لدى �أنظمة ال�سجون وحدة مركزية لتجميع املعلومات تتوىل تزويد �إدارة ال�سجون باملعلومات الدقيقة ويف الوقت
املنا�سب فيما يتعلق بن�شاطات الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف وحت�سني الربوتوكوالت الأمنية داخل ال�سجون .ويتحقق ذلك
املتطرفني العنيفني وتوثيقه ومعاجلته .ومتثل التقارير الكتابية
على �أف�ضل نحو من خالل مراقبة �سلوك ال�سجناء
ِّ
متطرف عنيف �أحد ال ُّن ُهج امل�ستخدمة لدعم االنتباه املت�سق والفردي.
املنتظمة حول كل �سجني ِّ
املتطرفني العنيفني �أي�ض ًا الت�شارك التعاوين يف املعلومات اال�ستخبارية طوال
وتتطلب الإدارة الفعالة لل�سجناء
ِّ
فرتة �سجنهم (قبل حماكمتهم ،وبعد �إدانتهم ،وقبل الإفراج عنهم) .وينبغي �أن ُت�ستخدم جميع امل�صادر القانونية
لتجميع املعلومات حول التطورات احلا�صلة داخل ال�سجون كطريقة لتحديد احتمالية الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف
داخل ال�سجون )30(.وال توجد ال�سجون ووحدات ا�ستخبارات ال�سجون ب�صورة منعزلة ،كما � َّأن التعامل مع ال�سجناء
املتطرفني العنيفني ومنع الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يتطلبان اتباع نهج �شامل ي�ستند �إىل املعايري املهنية املعتمدة
ِّ
على جميع امل�ستويات—املحلية والوطنية والدولية .لذا ينبغي �أن تتعاون دوائر ال�سجون مع دوائر مراقبة �سلوك
اجلناة ،حيثما ُوجدت ،و�سائر وكاالت �إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والهيئات العامة واخلا�صة واملجتمع املدين
()31
لتحقيق النجاح يف فك ارتباط ال�سجناء و�إعادة �إدماجهم.
املتطرف العنيف ال�سجن ،تكون هناك معلومات وفرية حتتفظ بها ال�شرطة
ويف املرحلة التي يدخل عندها ال�سجني
ِّ
والنيابة العامة واجلهاز الق�ضائي ودوائر اخلدمة االجتماعية والوكاالت الأخرى بالفعل عن الفرد .ومن ال�ضروري ،يف
املتطرف
هذه املرحلة� ،أن تطَّ لع وحدة اال�ستخبارات يف ال�سجون على جميع املعلومات اال�ستخبارية املتاحة عن ال�سجني
ِّ
العنيف وتن�شئ موجز �سمات فيما يخ�صه .وللقيام بذلك على نحو فعال ،وبغية جتنب العمل خلدمة مقا�صد متعار�ضة،
من ال�ضروري �أن تكون هناك عالقة عمل ج ِّيدة بني وحدة اال�ستخبارات يف ال�سجون ونظرياتها لدى ال�شرطة والدوائر
الأمنية والدوائر الأخرى املكلفة بالت�صدي للتطرف العنيف .ويوجد لدى معظم دوائر ال�شرطة وبع�ض الدوائر الأمنية
�إدارة لال�ستخبارات تتوىل جمع ومعاجلة اال�ستخبارات املت�صلة بال�سجناء.
وينبغي �أن تكون ال�سجون مفتوحة لتل ّقي وتبادل املعلومات اال�ستخبارية و�أن يكون موظفو ال�سجون مدركني للكيفية التي
�س ُت�ستخدم بها املعلومات .وينبغي �أن ينظر امل�س�ؤولون يف و�ضع الربوتوكوالت واتخاذ الإجراءات املنا�سبة من �أجل تبادل
املعلومات داخليا وخارجيا .ومن �أجل تي�سري تبادل املعلومات بني جميع القطاعات املعنية بال�سالمة العامة ،ينبغي �أن
تكون تلك الربوتوكوالت قائمة على �أ�سا�س املعاملة باملثل .ف�إذا كانت وكاالت خارجية ت�شارك يف جمع اال�ستخبارات من
التطرف الراديكايل
()30املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون ( ،)2015التو�صيات املرتبطة ب�إدارة ال�سجون ملكافحة وخماطبة ظاهرة
ُّ
داخل ال�سجون ،التو�صية الثانية ع�شرة( :ا�ستخدام جميع امل�صادر القانونية اخلا�صة لتجميع املعلومات حول التطورات احلا�صلة داخل ال�سجون
كطريقة لتحديد احتمالية ح�صول الراديكالية العنيفة داخل ال�سجون).
()31انظر Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent
.extremism, Principles 26-27
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�إدارة �ش�ؤون ال�سجناء
ِّ

داخل نظام ال�سجون ،ينبغي تن�سيق تلك اجلهود مع م�س�ؤويل ال�سجون لتجنب تعطيل ح�سن �إدارة ال�سجن �أو التدخالت
اجلارية .فال�سجون م�صادر ق ِّيمة للمعلومات اال�ستخبارية ذات ال�صلة بالعدالة اجلنائية والأمن القومي ،ولذا ينبغي �أن
تكون مفتوحة لتبادل املعلومات اال�ستخبارية كما هي مفتوحة لتل ّقي تلك املعلومات من الأجهزة ال�شريكة.
�إنكلرتا وويلز :وحدة التط ُّرف لدى الدائرة الوطنية لإدارة املجرمني
التطرف هي جزء من جمموعة الأمن (�إدارة ال�سجون) التابعة للدائرة الوطنية لإدارة املجرمني ،وهي م�س�ؤولة
وحدة ُّ
واملتطرفون
عن و�ضع التدابري اال�سرتاتيجية وال�سيا�ساتية والإجرائية املنا�سبة للمخاطر التي ي�شكلها الإرهابيون
ِّ
بالتطرف من جميع ال�سجون يف �إنكلرتا وويلز،
واملحر�ضون على الت�ش ُّدد .وهي تتلقى اال�ستخبارات واملعلومات املتعلقة
ُّ
وت�ستخدم هذه املعلومات لإعداد حتليالت ا�سرتاتيجية مل�ساعدة الزمالء املعنيني بالعمليات يف ال�سجون وتوجيه جمع
التطرف مع املن�سقني الإقليميني ملكافحة الإرهاب املنت�شرين يف
املعلومات اال�ستخبارية يف امل�ستقبل .وتعمل وحدة
ُّ
املتطرفني املوجودين يف
خمتلف مناطق �إنكلرتا وويلز لتطوير اال�ستخبارات ور�صد و�إدارة ال�سجناء الإرهابيني �أو
ِّ
احلب�س .ويعمل املن�سقون الإقليميون ملكافحة الإرهاب مع ال�شركاء الرئي�سيني مثل دوائر مراقبة �سلوك اجلناة وال�شرطة
والأمن لتبادل املعلومات وامل�ساعدة على �إدارة املخاطر التي ي�شكلها ه�ؤالء اجلناة.

.National Offender Management Service (2014): Managing Terrorist and Extremist Offenders in the Community, p. 10
ويف املمار�سة العملية ،كثري ًا ما يلزم دعم التعاون امل�شرتك بني الوكاالت باتفاقات وبروتوكوالت تعاون تف�صيلية حتدد
بو�ضوح م�س�ؤوليات جميع الوكاالت املعنية واملوارد التي �سوف ت�ستخدمها واخلدمات التي تلتزم بت�أديتها .وعادة ما
يكون التعاون بني الوكاالت �أجنع عندما يكت�سب طابعا ر�سميا ويكون م�صحوبا بربوتوكوالت وا�ضحة من �أجل تقا�سم
املوارد وتبادل املعلومات وحل امل�شكالت .وينبغي �أن تكون �أدوار وم�س�ؤوليات كل جهاز حم َّددة ومفهومة بو�ضوح ،وميكن
للموظفني من كل جهاز �أن ي�ستفيدوا من فهم ال�سيا�سات واملمار�سات التي تتبعها الوكاالت الأخرى والتي كثري ًا ما
تكون خمتلفة.
كندا :ترتيبات تبادل املعلومات بني الوكاالت
حتدد دائرة ال�سجون الكندية الأ�شخا�ص الذي ي�شكلون م�صدر قلق حقيقي على الأمن القومي بثالث طرائق
رئي�سية ،هي :الأفراد املدانون بارتكاب جرمية �إرهابية (املادة  01-83من القانون اجلنائي الكندي)،
والأ�شخا�ص الذين يحددهم ال�شركاء �أو �أطراف ثالثة من الوكاالت (على �سبيل املثال� ،شرطة اخليالة امللكية
الكندية ووكالة اال�ستخبارات الأمنية الكندية)؛ و�أولئك الذين حتددهم داخليا دائرة ال�سجون الكندية .وللك�شف
وحتديد الهوية املبكرين �أهمية بالغة ،وهما يتيحان للدائرة القدرة على الر�صد الوثيق لهذه احلاالت من خالل
عمليات اال�ستخبارات الأمنية القائمة .وت�شكل الرتتيبات القائمة لتبادل املعلومات مع ال�شركاء اخلارجيني (عن
أ�سا�سيا يف عملية حتديد الهوية والك�شف واملنع .وقد �أبرمت الدائرة مذكرات
طريق مذكرات التفاهم) عن�صر ًا � ًّ
تفاهم مع �شركاء خمتلفني يف جمال العدالة اجلنائية و�إنفاذ القانون ت�سمح بتبادل املعلومات ب�ش�أن ق�ضايا الأمن
القومي .وي�شمل ذلك تقدمي الدعم للتحقيقات العملياتية واجلنائية الن�شطة.
املتطرفني العنيفني (فيينا،
م�ساهمة مق َّدمة من دائرة ال�سجون الكندية خالل اجتماعي فريق اخلرباء املعني ب�إدارة ال�سجناء
ِّ
النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  2015و 3-1حزيران/يونيه .)2016

ومن املمار�سات اجل ِّيدة �أن يكون هناك اتفاق ب�ش�أن تبادل املعلومات على امل�ستوى املحلي من �أجل تي�سري هذه العملية
وجعلها تت�سم بال�شفافية حيثما �أمكن .وال ينبغي تبادل املعلومات �سوى عند ال�ضرورة الق�صوى لبلوغ النتيجة املرجوة
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ومبا يتنا�سب معها .ومن العوامل الرئي�سية لتحديد �ضرورة تبادل املعلومات وتنا�سبه وجود تقييم مهني للمخاطر
على الفرد �أو اجلمهور .ويف العديد من الواليات الق�ضائية ،يتطلب قيام هيئات القطاع العام بتبادل البيانات وجود
�سلطة قانونية للقيام بذلك .كما يجب �أن متتثل املعلومات التي جتمعها املنظمات للمبادئ التوجيهية و�/أو الت�شريعات
الوطنية ذات ال�صلة لإدارة املعلومات.
 لالطالع على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن اخل�صو�صية وحماية البيانات ال�شخ�صية واملوافقة امل�ستنرية على تبادل البيانات،
انظر الف�صل ال�ساد�س ()6

-5-2

امل�ؤ�س�سات الآمنة واملنظمة

حتدي ًا ل�سلطات ال�سجون من حيث � َّإن عليها �أن حتقق التوازن بني اخلطر
ت�شكل �إدارة ال�سجناء
املتطرفني العنيفني ِّ
ِّ
الذي ميكن له�ؤالء ال�سجناء �أن ي�شكلوه على النظام داخل ال�سجون ،مبا يف ذلك اخلطر املتمثل يف �أنهم �سي�سعون �إىل
زرع الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف لدى الآخرين ،والتزام الدولة مبعاملة جميع ال�سجناء ب�صورة الئقة و�إن�سانية.
املتطرفون
املتطرفة العنيفة ،وكذلك الأفراد
ومن املمكن حتديد طائفة الأن�شطة التي ُيحتمل �أن ت�ضطلع بها اجلماعات
ِّ
ِّ
العنيفون ،يف بيئة ال�سجن .وقد ي َّتخذ بع�ض هذه الأن�شطة ،بل العديد منها� ،أ�شكا ًال تندرج �ضمن ال�سلوك العادي يف ال�سجن
املتطرف العنيف على م�ستوى الأفراد �أو اجلماعات.
وقد ال ُتعترب ،على �أ�سا�س فردي ،م�ؤ�شرات موثوقا بها على ال�سلوك
ِّ
وهناك �أربع فئات من الأن�شطة املحتملة التي ميكن �أن يكون لها �أثر �سلبي على الأمن والنظام يف ال�سجن ،وهي�( :أ) ت�شكيل
املجموعات وظهور التنظيمات ،و(ب) ا�ستخدام املقاومة ال�سلبية �أو غري العنيفة ،و(ج) ا�ستخدام و�سائل عنيفة ملقاومة
�سلطات ال�سجن بن�شاط ،و(د) الرتهيب من خالل التهديدات بالعنف �ضد �أُ�سر موظفي ال�سجن �أو ال�سجناء الآخرين .ومن
املتطرفة العنيفة ا�ستخدام الهياكل القيادية الهرمية �شبه الع�سكرية التي ُت�ستورد
ال�سمات التي يبديها عدد من اجلماعات ِّ
من الهياكل التنظيمية اخلارجية �إىل داخل ال�سجن .ويتفق ا�ستخدام تلك الهياكل والأدوار �شبه الع�سكرية (مثل "قائد
املتطرفة العنيفة ب�ضرورة اعتبار �سجنائهم �أ�سرى حرب.
الوحدة") مع وجهة نظر بع�ض اجلماعات ِّ
املتطرفون العنيفون �أنف�سهم طوعا عن بقية نزالء ال�سجن .فعلى �سبيل املثال ،قد ي�سعى ال�سجناء
وقد يف�صل ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني كو�سيلة لتعزيز الت�ضامن وجتنب النـزاع مع
�إىل االنتقال �إىل زنزانات �أو غرف مع الزمالء من
ِّ
ال�سجناء الآخرين .وقد ي�صبح هذا الف�صل م�شكلة بالن�سبة �إىل �إدارات ال�سجون حيث ت�شرتك جمموعات منظمة
املتطرفني العنيفني يف جهود حثيثة لتوليّ ممار�سة االن�ضباط التنظيمي يف ال�سجون .وقد يتجلى
من ال�سجناء
ِّ
الف�صل الذاتي يف جوانب �أخرى من حياة ال�سجن ،مثل رف�ض تقا�سم املرافق الدينية �أو امل�شاركة يف ال�شعائر الدينية
أ�سا�سيا من جوانب وجود � ِّأي منظمة يكمن يف قدرتها على جتنيد و�إدماج
اجلماعية .ومن ناحية �أخرى ،ف� َّإن جانبا � ًّ
املتطرفة العنيفة ب�شكل ا�ستباقي �إىل جتنيد �أع�ضاء جدد من عامة
الأع�ضاء اجلدد .ولذلك قد ت�سعى بع�ض اجلماعات
ِّ
ال�سجناء .ويف بع�ض احلاالت ،قد تتناف�س جماعات خمتلفة على ه�ؤالء املج َّندين اجلدد الذين ُيجربون �أو ُيرهَ بون من
�أجل االن�ضمام �إليها.
  لالطالع على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف داخل ال�سجون ،انظر الف�صل ال�سابع.

املتطرفون العنيفون يف رف�ض االنخراط يف �أمناط
ويتمثل جانب متكرر من جوانب املقاومة اجلماعية التي يبديها
ِّ
ال�سلوك والأن�شطة االعتيادية يف ال�سجون .وقد ي�شمل ذلك رف�ض ارتداء زي ال�سجن �أو امل�شاركة يف العمل داخل
املتطرفة العنيفة عن ال�سجناء اجلنائيني العاديني وكذلك انتزاع
ال�سجن .وي�ؤدي ذلك الرف�ض �إىل متييز اجلماعة
ِّ
ال�سلطة من �سلطات ال�سجن .كما ميكن ا�ستخدام االدعاءات املت�سقة ب�سوء املعاملة على �أيدي ال�سلطات كجزء من
ا�سرتاتيجية مدرو�سة لعرقلة العمليات الطبيعية داخل ال�سجن.
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�إدارة �ش�ؤون ال�سجناء
ِّ

وقد يقع العنف البدين يف جميع بيئات ال�سجون .وتقع مواجهات بني ال�سجناء من ناحية ،وبني ال�سجناء واملوظفني
من ناحية �أخرى ،ب�سبب م�سائل متنوعة ،مثل ال�سيطرة على املوارد ،والو�صول �إىل االمتيازات� ،أو كو�سيلة من و�سائل
املحافظة على الذات فح�سب .ومع ذلك ،ميكن �أي�ض ًا �أن ُي�ستخدم العنف ب�شكل جماعي ولتحقيق �أهداف حم َّددة
املتطرفة العنيفة �إىل �شن اعتداءات عنيفة على موظفي ال�سجون كتحدٍّ مبا�شر
يف ال�سجن .وقد ت�سعى اجلماعات
ِّ
متطرفة عنيفة باحتجاز
جماعات
قيام
على
أمثلة
�
توجد
كما
ال�سلطة.
على
لال�ستيالء
ل�سلطات ال�سجون وكو�سيلة
ِّ
رهائن يف ال�سجون وبدء �أعمال �شغب.
املتطرفة العنيفة ت�سعى �إىل بناء
املتطرفني العنيفني التي �ضبطتها الدوائر الأمنية �إىل � َّأن اجلماعات
وت�شري وثائق
ِّ
ِّ
()32
املتطرفة
�شبكاتها التنظيمية داخل ال�سجون من خالل ممار�سات جرى تطويرها بعناية .فهناك بع�ض اجلماعات
ِّ
العنيفة التي تو ِّفر �أدلة تدريبية ب�ش�أن كيفية الت�صرف والتنظيم داخل ال�سجن ،وتو�صي ب�إر�ساء هيكل مياثل على نحو
()33
املتطرفة العنيفة يف ال�سجون
وثيق هياكل اخلاليا ِّ
املتطرفة العنيفة .وهناك �أي�ض ًا بع�ض ال�شواهد على � َّأن اجلماعات ِّ
ت�ستخدم اللغات والكتابات الإثنية كرموز—وهي ممار�سة متبناة من ع�صابات ال�سجون القائمة ومن اجلماعات
املتطرفني العنيفني دون �أن
املتطرفة التي ت�ستخدم الكتابات القدمية كرموز—للتوا�صل �سرا وتهريب مواد
ِّ
اليمينية (ِّ )34
املتطرفني العنيفني
ُتكت�شف .وينبغي �أن يكون املوظفون متنبهني لذلك الن�شاط .و�أخريا ،قد يظل بع�ض ال�سجناء
ِّ
يت�سمون بح�سن ال�سلوك وال�سلبية واالمتثال ("ال�سجناء النموذجيون") بغية �إقناع موظفي ال�سجون ب�أنهم ال ي�شكلون
خطر ًا على النظام يف ال�سجن .غري � َّأن من املمكن ج ًّدا �أن يكونوا عاكفني على تقوي�ض �سيطرة املوظفني بال�سعي
�إىل زرع نزعات الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف لدى ال�سجناء الآخرين و�إدارة ع�صابات ال�سجون والتحكم يف ال�سجناء
الأ�ضعف حلملهم على خرق القواعد .و�سوف متكِّن التدريبات واخلربات اجل ِّيدة املوظفني من حتديد الأ�سباب
احلقيقية لال�ضطرابات الفعلية �أو امله َّدد بها يف ال�سجن.
متطرفون عنيفون من خالل الرقابة امل�شددة ،و�إن كان
وميكن حتقيق النظام يف ال�سجون التي ُيحتجز فيها �سجناء ِّ
القيام بذلك من �ش�أنه �أن يجعل ال�سجون عقابية وتقييدية وقمعية وخا�ضعة لرقابة مفرطة .ذلك � َّأن احلب�س التع�سفي
املتطرفني العنيفني.
والوح�شية القمعية والرتهيب �أمور ال مكان لها يف نظام ال�سجن احلديث ،حتى عند �إدارة ال�سجناء ِّ
احلد الالزم من القيود ل�ضمان �سالمة االحتجاز وت�سيري
يجب احلفاظ على االن�ضباط والنظام دون جتاوز ِّ
�ش�ؤون ال�سجن ب�أمان وحتقيق حياة جمتمعية ج ِّيدة التنظيم.
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،القاعدة .36

وميكن �أن ي�ؤدي قيام �إدارة ال�سجن باتخاذ تدابري غري متنا�سبة �إىل �إبراز عمليات الت�ش ُّدد وتعزيزها .ولذا يجب
�أن تكون التدابري العقابية وا�ستخدام القوة وو�سائل التقييد متنا�سبة مع التهديدات املبا�شرة واخلطرية لتعطيل
ح�سن النظام وال�سالمة والأمن يف �سجن معينَّ من �أجل احلفاظ بالقدر املمكن على عالقات الثقة والدعم يف
امل�ساعدة على �إعادة �إدماج اجلاين.
Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,
Principle 10

.

()32انظر على �سبيل املثال:
" .p. 1وهناك بع�ض اجلماعات الإرهابية ...التي ال ت�شجع الأع�ضاء على التنظيم داخل ال�سجن فح�سب ولكنها تو ِّفر �أي�ض ًا التدريب
على كيفية ا�ستحداث �شبكة متاثل على نحو وثيق هياكل اخلاليا الإرهابية ...الأع�ضاء هناك يحاولون �أن ي�ضعوا التدريب الذي تلقّوه
مو�ضع التنفيذ بتعيني قادة ملجموعات الزنزانات وتوزيع امل�س�ؤوليات بني النواب من �أجل ا�ستقبال الوافدين اجلدد ،وتقييم عمليات
اال�ستجواب؛ ور�صد قوة احلرا�سة ،وتقدمي الدعم املعنوي �إىل الزمالء من املحتجزين الآخرين ،يف جملة مهام �أخرى ".متاح على العنوان:
.www.fas.org/irp/cia/product/ctc082002.pdf
()33انظر على �سبيل املثال .“al- Qaeda training manual – Lesson 18: Prisons and Detention centres” ،متاح على العنوان:
.www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2002/10/08/manualpart1_4.pdf
Central intelligence Agency (2002) Terrorists: Recruiting and Operating Behind Bars,

(Criminal Investigative Division, “Gangs Use Ciphers and Secret Codes to Communicate,” Federal Bureau of)34
.Investigation Intelligence Bulletin (Unclassified), 20 July 2006
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بيد �أنه حيثما ال ي�ستطيع مديرو ال�سجون توفري الظروف الآمنة ،ف� َّإن ال�سجناء �سيتطلعون �إىل ال�سجناء الآخرين
طلبا للحماية .ومن �ش�أن ال�شعور بعدم الأمان �أن يقود ال�سجناء �إىل ما يلي :االن�ضمام �إىل الع�صابات� ،أو الدفع
من �أجل احلماية (يف �شكل �سلع �أو خدمات)� ،أو القيام ب�أن�شطة غري م�شروعة (مثل تهريب الب�ضائع �أو امل�شاركة يف
اال�ضطرابات �أو االعتداء على ال�سجناء الآخرين �أو املوظفني) يف مقابل احلماية .ويف حالة ال�سجون التي ُيحتجز فيها
متطرفون عنيفون ،هناك خطر �إ�ضافي يتمثل يف �أنه �إذا مل تكن امل�ؤ�س�سة �آمنة ،قد يك ِّون ال�سجناء حتالفات
�سجناء ِّ
املتطرفة العنيفة من �أجل البقاء على قيد احلياة .وب�إمكان املرفق �أن ُي�ض ِعف جاذبية هذه اجلماعات
مع اجلماعات
ِّ
املتطرفة العنيفة من خالل الت�أكد من �أنها ال توفر احلماية واخلدمات الأخرى التي يجب على ال�سجن نف�سه �أن
ِّ
يوفرها .وتو ِّفر جميع مظاهر �ضعف ال�سجناء ،مبا فيها ال�شعور بعدم الأمان ،فر�صا حمتملة لتجنيدهم واعتناقهم
املتطرفة العنيفة �سيتوفر لهم الوقت واحليز والفر�صة ال�ستهداف الأفراد
الت�ش ُّدد� ،إذ � َّإن املروجني للأيديولوجية
ِّ
35
الذين قد يكونون �أكرث عر�ضة للت�ش ُّدد.
يواجه يف � ِّأي نظام لل�سجون يف التعامل مع عدم االن�ضباط بطريقة تكفل �أمن و�سالمة
احلوافز :يكمن التحدي الذي َ
ال�سجناء واملوظفني ،وت�شجيع ال�سجناء على �أن يتعلموا احرتام القواعد واللوائح القائمة .ومفهوم احلوافز هو �أحد
املفاهيم التي ا�ستخدمتها �إدارات ال�سجون يف جميع �أنحاء العامل ل�سنوات عديدة فيما يخ�ص جميع ال�سجناء ،مبن
املتطرفني العنيفني من ك�سب منافع مقابل ال�سلوك امل�س�ؤول
املتطرفون العنيفون .كما � َّأن متكني ال�سجناء
فيهم
ِّ
ِّ
ي�شجعهم على امل�شاركة يف تدخالت فك االرتباط ،وي�ضمن تهيئة بيئة �أكرث ان�ضباطا وخ�ضوعا لل�سيطرة تكون
�أكرث �أمانا للموظفني وال�سجناء .وت�شمل النتائج الإيجابية الأخرى املحتملة تقليل خطر الإيذاء ال�شخ�صي وحت�سني
العالقات بني ال�سجناء واملوظفني.
املتطرفني العنيفني ،من وقت �إىل �آخر ،قواعد
القيود واجلزاءات الت�أديبية :ال منا�ص من �أن ينتهك بع�ض ال�سجناء
ِّ
ولوائح ال�سجون� ،أو يهددوا ح�سن �سري النظام يف امل�ؤ�س�سة �أو ي�ستخدموا الفو�ضى ،يف بع�ض الأحيان ،ل�صرف
االنتباه وتي�سري حماولة للفرار .و ُي َع ُّد النظام الت�أديبـي �أحد �أ�ساليب حفظ النظام يف ال�سجون ،وهو ي�شمل �آليات
الت�سوية غري الر�سمية �أو التدابري الت�أديبية الداخلية �أو—يف حالة الأفعال اجلنائية املزعومة اخلطرية التي ُترتكب
يف ال�سجون—املالحقة اجلنائية.
ويجوز �أن يخ�ضع ال�سجناء� ،إذا �أدينوا بارتكاب خمالفة ت�أديبية� ،إىل جمموعة من القيود واجلزاءات .وينبغي �أن تكون
تلك القيود واجلزاءات دائم ًا عادلة ومتنا�سبة مع اجلرمية املعنية ،وينبغي �أن تكون نتيجة وتتويجا لعملية ت�أديبية
حد
ُتفر�ض بعد ثبوت ادعاء �ضد ال�سجني .وال يجوز ب� ِّأي حال من الأحوال �أن ت�صل القيود �أو اجلزاءات الت�أديبية �إىل ِّ
التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .ويف هذا ال�صدد ،حتظر قواعد
الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء �صراحة عدد ًا من املمار�سات حظرا تاما ،مبا يف ذلك ما يلي:
•
•
•

•

عرف ب�أنه حب�س ال�سجناء ملدة � 22ساعة �أو �أكرث يف اليوم دون �سبيل لإجراء
احلب�س االنفرادي ،الذي ُي َّ
ات�صال ذي معنى مع الغري� ،إىل �أجل غري م�سمى؛
عرف ب�أنه احلب�س االنفرادي ملدة تزيد على خم�سة ع�شر يوم ًا متتالية؛
احلب�س االنفرادي َّ
املطول ،الذي ُي َّ
احلب�س االنفرادي يف حالة الأحداث ،واحلوامل ،والن�ساء اللواتي لديهن �أطفال ُر َّ�ضع ،والأمهات املر�ضعات،
وال�سجناء ذوي الإعاقة العقلية �أو البدنية (فيما يخ�ص هذه الفئة الأخرية ،بقدر ما �ستتفاقم �أو�ضاعهم من
جراء تلك التدابري)؛
حب�س ال�سجني يف زنزانة مظلمة �أو ُم�ضاءة دون انقطاع؛

التطرف الراديكايل
()35املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون ( ،)2015التو�صيات املرتبطة ب�إدارة ال�سجون ملكافحة وخماطبة ظاهرة
ُّ
التطرف الراديكايل العنيف ب�شكل مبكر وتكون
داخل ال�سجون ،التو�صية الثانية :احلفاظ على بيئة �آمنة و�إن�سانية يكون من املمكن فيها ت�شخي�ص ُّ
فيها فر�صة �أقل للمج ِّندين الإرهابيني ال�ستهداف الأ�شخا�ص من �ضعفاء النفو�س.
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�إدارة �ش�ؤون ال�سجناء
ِّ

•
•

العقاب البدين ،مبا يف ذلك خف�ض كمية الطعام �أو مياه ال�شرب؛
()36
العقاب اجلماعي.

ا�ستعمال القوة :ينبغي �أن يظل ا�ستخدام القوة من جانب موظفي ال�سجون كمالذ �أخري و�أن يخ�ضع ب�شكل �صارم ملبد�أي
ال�ضرورة والتنا�سب .وينبغي �أن يقت�صر على حاالت حماولة الفرار �أو املقاومة البدنية بالقوة �أو باالمتناع ال�سلبي لأمر
ي�ستند �إىل القانون� ،أو عند تهديد الأمن ال�شخ�صي .وهناك مبادئ خا�صة يجب اتباعها فيما يتعلق بالأ�سلحة النارية.
مهام جتعلهم على احتكاك مبا�شر بال�سجناء �أن يكونوا
بيد �أنه كقاعدة عامة ،ال ينبغي ملوظفي ال�سجون الذين ي�ؤ ُّدون َّ
م�س َّلحني� ،إ َّال يف ظروف ا�ستثنائية .و�أخريا ،ال يجوز قطعيا يف �سجن يخ�ضع لإدارة ج ِّيدة �أن ُي�ستخدَ م ال�سجناء �أو ُيعت َمد
()37
عليهم على نحو �آخر ملراقبة ال�سجناء الآخرين.
الطلبات �أو ال�شكاوى :ينبغي �أن تكون لدى جميع �أنظمة ال�سجون جمموعة وا�ضحة من الإجراءات التي تتيح لل�سجني
املتطرف العنيف� ،أو ملحاميه ،تقدمي طلب �أو �شكوى� ،أو التعبري عن مظلمة ،دون خوف من االنتقام )38(.وتكت�سي فائدة
ِّ
ي�شجع ال�سجناء على التوا�صل مع �إدارة ال�سجون
االت�صال ال�سليم يف � ِّأي م�ؤ�س�سة �إن�سانية �أهمية كربى .وينبغي �أن َّ
ب�ش�أن � ِّأي �صعوبات لديهم ،و�أن يطمئنوا �إىل � َّأن �شكاواهم �ستعا َلج بجدية .وينبغي �أن تت�ضمن �إجراءات ال�شكاوى
و�صفا للكيفية التي ميكن بها لل�سجني �أن يقدم طلبا ب�ش�أن املعاملة التي يلقاها ،و�أن ت�صف �أي�ض ًا �سبل التظلم املتاحة
لل�سجناء ،بدءا بامل�ستوى املحلي وو�صوال �إىل �أعلى م�ستوى يف ال�سجن وكذلك� ،إذا اقت�ضت ال�ضرورة� ،إىل الهيئات
واملنظمات اخلارجية (مثل مقر �إدارة ال�سجون �أو هيئة تفتي�ش ال�سجون �أو �أمني املظامل �أو املحاكم).
 لالطالع على مزيد من التفا�صيل عن الت�شغيل الآمن واملنظم لل�سجون ،انظر الف�صل ال�ساد�س من "دليل �إدارة ال�سجناء
ال�شديدي اخلطورة" الذي �أ�صدره مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ()2016

()36قواعد نيل�سون مانديال ،القواعد 45-43؛ وانظر �أي�ض ًا القاعدتني  22و 23من قواعد بانكوك.
()37قواعد نيل�سون مانديال ،القاعدتان  )1(40و82؛ ومدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ،املادة 2؛ ومبادئ �أ�سا�سية
ب�ش�أن ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ،املبد�آن  15و.16
()38قواعد نيل�سون مانديال ،القاعدتان  56و.57

�-3إدارة موظفي ال�سجون
والأ�شخا�ص الآخرين

الذين يعملون مع

ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني

 -1-3مقدِّ مة
� َّإن املوظفني �أهم عن�صر من عنا�صر � ِّأي نظام لل�سجون .وينبغي لإدارات ال�سجون �أن تعرتف بذلك و�أن تخ�ص�ص
الكثري من الوقت واملوارد حل�شد املوظفني الذين يعملون يف ال�سجن واختيارهم وتدريبهم .وينبغي �أن يكون الت�أكد من
واملدربني تدريب ًا
متطرفني عنيفني بها عدد كاف من املوظفني ذوي النوعية اجل ِّيدة َّ
� َّأن ال�سجون التي ت�ضم �سجناء ِّ
ج ِّيد ًا �إحدى �أولويات جميع �أنظمة ال�سجون.
املتطرفني العنيفني يف مرافق منف�صلة� ،سيجد موظفو ال�سجون
ويف الواليات الق�ضائية التي ُيحتفظ فيها بال�سجناء
ِّ
املتطرفون العنيفون يف جميع
املتطرفني العنيفني دون غريهم .ويف البلدان الأخرى التي ُيدمج فيها ِّ
�أنف�سهم يعملون مع ِّ
املتطرفني
ال�سجون �أو ُيو َّزعون بني قلة من ال�سجون التي تخ�ضع لإجراءات �أمنية م�ش َّددة ،قد يعمل موظفو ال�سجون مع
ِّ
العنيفني على �أ�سا�س �أقل تواترا .ويف كلتا احلالتني ،ف� َّإن الطريقة التي يتعامل بها م�س�ؤولو ال�سجن مع ال�سجناء
املتطرفني العنيفني (الذين يرف�ضون �أحيان ًا االمتثال للتوقعات امل�شروعة) ميكن �أن تكون �أحد �أكرب التحديات �أمام
ِّ
الكفاءة املهنية ملوظفي ال�سجون .وينبغي ملديري ال�سجون واملوظفني �أن يقيموا توازنا بني الأمن وال�سيطرة من جهة،
املتطرفني العنيفني .ويف حني
وتنفيذ تدابري فك االرتباط و�إعادة الإدماج من جهة �أخرى لدى العمل مع ال�سجناء
ِّ
� َّأن العنا�صر العامة املتعلقة باملوظفني م�شمولة يف من�شورات املكتب الأخرى ،ف� َّإن الق�صد هنا هو ت�سليط ال�ضوء على
املتطرفني العنيفني.
امل�سائل املت�صلة حتديد ًا بالعمل مع ال�سجناء
ِّ
 لالطالع على مزيد من التفا�صيل ،انظر الف�صل الثالث من دليل املكتب ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء ال�شديدي اخلطورة
( ،)2016مبا يف ذلك التوجيهات ب�ش�أن� :صفات موظفي ال�سجون ،وح�شد املوظفني واختيارهم ،والتدريب والتطوير،
و�شروط اخلدمة ،وم�ستويات التوظيف ،و�إدارة ال�سجون ،واملعايري والأخالقيات املهنية ،و�أهمية املهارات ال�شخ�صية،
وممار�سة ال�سلطة التقديرية ،وخطر التالعب باملوظفني وتكييفهم.

� -2-3صفات موظفي ال�سجن
املتطرفني العنيفني حائزين جمموعة ج ِّيدة من اخل�صال ال�شخ�صية
ُي�شرتط �أن يكون املوظفون العاملون مع ال�سجناء
ِّ
واملهارات التقنية .ذلك �أنهم يحتاجون �إىل ال�صفات ال�شخ�صية التي متكِّنهم من التعامل مع جميع ال�سجناء ،مبن
فيهم من يت�سمون بال�صعوبة واخلطورة والتالعب ،على نحو من�صف و�إن�ساين وعادل.
27

 28كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

جت�سد �أي�ض ًا يف جمتمع ال�سجون .ويغيرِّ ذلك
�أ�صبح املجتمع عموم ًا �أكرث ُّ
تنوع ًا وتعقيد ًا وترابطاً ،الأمر الذي َّ
والتطرف ،وهو �أمر كثري ًا ما يكون
املتطلبات املتعلقة مبهارات وكفاءات املوظفني ،وال �سيما فيما يتعلق بالت�ش ُّدد
ُّ
للهوية فيه دور رئي�سي .وقد �أ�صبحت احل�سا�سية جتاه املعايري والقيم والتعبريات الثقافية والدينية الأخرى
حتيز
وفهمها من الأمور املتزايدة الأهمية من �أجل بناء عالقات ج ِّيدة بني املوظفني واجلناة .وميكن لأ�شكال ُّ
املوظفني وتخوفهم ،التي ت�ؤدي �إىل الإبالغ املفرط والتفاعالت ال�سلبية مع املعتقلني� ،أن تقو�ض اجلهود املبذولة
الجتثاث الت�ش ُّدد/فك االرتباط .ويحتاج املوظفون الذين يتعاملون ب�شكل مبا�شر مع الإرهابيني املدانني �إىل
جمموعات حم َّددة من املهارات ،ولي�س جميع املوظفني منا�سبني .ويتمثل �أحد التحديات يف اختيار وتدريب
والتطرف العنيف.
املوظفني على التعامل مع الت�ش ُّدد
ُّ
Radicalisation Awareness Network (2016) Dealing with radicalisation in a prison and probation context, RAN Prisons
and Probation - practitioners working paper, p. 3

.

ومما ينبغي تذ ُّكره � َّأن الأ�شخا�ص الذين ين�ضمون �إىل �إدارة ال�سجن تكون لديهم بالفعل ،عندما يقومون بذلك ،طائفة
من املهارات واملعارف والقدرات .ومن املهم �أن تعترب �إدارات ال�سجون املوظفني من املوجودات الق ِّيمة ،و�أن تبني على
هذه ال�صفات القائمة ،و�أن ت�ستفيد على نحو ج ِّيد من � ِّأي مواهب قائمة ولكن مل يتم تطويرها بعد.

 -3-3ح�شد املوظفني واختيارهم
ي�س َّلط ال�ضوء على �أهمية احل�شد واالختيار الدقيقني ملوظفي ال�سجون يف عدد من ال�صكوك الدولية )39(.ومعظم
املتطرفني العنيفني حيث � َّإن العمل بفعالية
الواليات الق�ضائية ال تعينِّ �سوى املوظفني ذوي اخلربة للعمل مع ال�سجناء
ِّ
مع ه�ؤالء ال�سجناء يتطلب املزيد من املهارات املتخ�ص�صة وم�ستوى عاليا من النـزاهة ال�شخ�صية .ويعني ذلك� ،أوال
متطرفني عنيفني يلزم اختيارهم بعناية
وقبل كل �شيءَّ � ،أن الرجال والن�ساء الذين �سيعملون يف �سجون ت�ضم �سجناء ِّ
للت�أكد من � َّأن لديهم اخل�صائ�ص واملعارف واخلربات الإ�ضافية الالزمة.
وقد اتخذت بع�ض الواليات الق�ضائية القرار ال�سيا�ساتي ب�أن ُي�ستخدم �أي�ض ًا موظفون جدد يف ال�سجون التي ت�ضم
متطرفني عنيفني ،وذلك ل�ضمان توافر منظورات جديدة ،وتفنيد الآراء الأكرث جت ُّذرا لدى املوظفني العاملني
�سجناء ِّ
ملدد �أطول ،والتغلب على م�شكالت الف�ساد يف �أو�ساط بع�ض املوظفني احلاليني .و�سيتطلب ه�ؤالء املوظفني اجلدد
تدريب ًا ودعم ًا �شاملني ومتعمقني حيث �إنهم �سيكونون م�ستجدين على العمل يف بيئة ال�سجن.
املتطرفني العنيفني لي�سوا �أع�ضاء يف
وينبغي و�ضع �ضمانات للت�أكد من � َّأن املوظفني املختارين للعمل مع ال�سجناء
ِّ
متطرفة عنيفة �أو ع�صابات �إجرامية �أو مرتبطني باجلرمية املنظمة ،و�أنهم ال ُي�ستخدمون للت�سلل �إىل داخل
جماعات ِّ
ال�سجن .ويف حاالت ما بعد النـزاع على وجه اخل�صو�ص ،من املهم �أن يتم على نحو فعال فح�ص الأ�شخا�ص -املوظفني
املتطرفني العنيفني ل�ضمان عدم وجود والءات م�سبقة �أو
احلاليني واجلدد على ال�سواء -الذين �سيعملون مع ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني.
� ِّأي عداء بني املوظفني وال�سجناء
ِّ
وينبغي اعتماد تقنيات تراعي الفوارق بني اجلن�سني يف توظيف الن�ساء يف �إدارات ال�سجون واال�ستبقاء عليهن وترقيتهن
املتطرفات
لت�صحيح � ِّأي خلل يف التوازن بني اجلن�سني .وينبغي توظيف املوظفات وتدريبهن على العمل مع ال�سجينات
ِّ
العنيفات وعلى ت�صميم وتنفيذ التدخالت اجلن�سانية املنا�سبة.
  لالطالع على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن االحتياجات اخلا�صة لل�سجينات املتط ِّرفات العنيفات ،انظر الف�صل الرابع ()7
()39انظر قواعد نيل�سون مانديال ،القاعدتني  74و75؛ ومدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ،املادة 18؛ واملبادئ
واملمار�سات الف�ضلى املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم يف الأمريكتني ،املبد�أ الع�شرين؛ و�إعالن كمباال ب�ش�أن �أحوال ال�سجون يف
�أفريقيا6 ،؛ والقواعد الأوروبية لل�سجون ،القاعدتني  77و.82
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�إدارة موظفي ال�سجون والأ�شخا�ص الآخرين الذين يعملون مع ال�سجناء
ِّ

وينبغي بذل ق�صارى اجلهود حل�شد املوظفني من الأقليات الإثنية والدينية والعرقية وال�شعوب الأ�صلية املم َّثلة بني
املتطرفني العنيفني .و�سي�ساعد ذلك على �ضمان التو�صل �إىل فهم �أف�ضل بني املوظفني ب�ش�أن الثقافات
ال�سجناء
ِّ
املختلفة ،واعتماد موقف غري متييزي جتاه ال�سجناء املنتمني �إىل الأقليات وال�شعوب الأ�صلية ،وتعزيز الثقة بني
ال�سجناء واملوظفني .وي�ساعد ح�شد املوظفني من الأقليات �أي�ض ًا على الت�صدي للتحديات املت�صلة باللغة والتف�سري ،وهو
كثري ًا ما يجعل من ال�صعب على املوظفني فهم املحادثات �أو الرتجمة الدقيقة لبع�ض الكلمات والبيانات ،مما ي�ؤدي
�إىل التف�سريات اخلاطئة والأخطاء اال�ستخبارية والتحديات عند تنفيذ التدخالت (حيث تكون االت�صاالت الفعالة
()40
حا�سمة الأهمية).
ينبغي لدوائر ال�سجون ومراقبة ال�سلوك �أن تتوىل ،قدر الإمكان ،اختيار وتعيني املوظفني �أ�صحاب القدرات
اللغوية ذات ال�صلة والوعي باخل�صو�صيات الثقافية .و�سوف ت�شكل الدورات التدريبية الرامية �إىل زيادة الوعي
بالثقافات واملعتقدات املتعددة لفائدة املوظفني جزءا ال يتجز�أ من التعليم والتدريب من �أجل تعزيز فهم تنوع
املعتقدات والتقاليد والت�سامح معه.
Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent
extremism, Principle 13

.

بيد � َّأن على �إدارات ال�سجون �أن تدرك � َّأن املوظفني الذين ينتمون �إىل نف�س اخللفية الإثنية �أو الدينية �أو الثقافية
املتطرفني العنيفني قد يعتربهم ه�ؤالء ال�سجناء يف بع�ض احلاالت من اخلونة ،وهو ما ميكن ،يف حد ذاته،
لل�سجناء
ِّ
متطرفة عنيفة �آراءها ومعتقداتها،
�أن يولِّد نزاعا .وعالوة على ذلك� ،إذا كان �أحد موظفي ال�سجن ي�شاطر جماعة ِّ
خ�ص�ص للعمل مع �سجناء ينتمون �إىل تلك املجموعة.
فينبغي �أ َّال ُي َّ
وينبغي �إيالء اهتمام خا�ص لتعيني املوظفني املتخ�ص�صني .و ُيحتمل �أن يكون ه�ؤالء �أفراد ًا �سبق تدريبهم يف مهنة
حم َّددة .و�سوف ي�شملون الزعماء الدينيني واملعلمني واملد ِّربني وموظفي الرعاية ال�صحية .كما ينبغي تعيني �أعداد
كافية من املوظفني املتخ�ص�صني ،مثل الأطباء النف�سانيني والأخ�صائيني النف�سيني والأخ�صائيني االجتماعيني يف
متطرفني عنيفني ،بالنظر �إىل �شرط تلبية االحتياجات املعقدة لهذه الفئة من ال�سجناء.
ال�سجون التي ت�ضم �سجناء ِّ
وينبغي �أ َّال ُيفرت�ض � َّأن الأ�شخا�ص الذين تل َّقوا تدريب ًا مهنيا �سيكونون منا�سبني ب�شكل تلقائي للعمل يف بيئة ال�سجن.
�إذ يلزم �أن يتم اختيارهم هم �أي�ض ًا بعناية و�أن يكون هناك و�ضوح ب�ش�أن الدور الذي ُيتوقع �أن ي�ضطلعوا به يف
�إدارة ال�سجن.

 -4-3تدريب املوظفني وتطوير قدراتهم
يكت�سي التدريب ،وهو �أمر حا�سم الأهمية يف � ِّأي بيئة� ،أهمية خا�صة بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص العاملني مع ال�سجناء
املتطرفني العنيفني .وت�شري املعايري الدولية �إىل �أنه ينبغي �أن يتلقى موظفو ال�سجون التدريب قبل بدء العمل يف
ِّ
ال�سجون (التدريب "التوجيهي" قبل اخلدمة) وطوال حياتهم الوظيفية يف �إدارة ال�سجون (التدريب "التذكريي" �أثناء
()41
اخلدمة).

()40انظر .Sydney Memorandum, Internal Challenge 5
()41انظر القاعدتني  75و 76من قواعد نيل�سون مانديال؛ والقاعدتني  29و 33من قواعد بانكوك.
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كندا :توفري التدريب للموظفني العاملني مع ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني
�إن مرافق دائرة ال�سجون الكندية من البيئات الآمنة حيث يتم ب�شكل روتيني مراقبة �سلوك املجرمني ور�صده
والإ�شراف عليه والإبالغ عنه .و ُيو َّفر التدريب ملوظفي ال�سجون والأمن والإفراج امل�شروط العاملني يف اخلط
حمددات الهوية و�سلوك
الأمامي ب�ش�أن حتديد و�إدارة جمموعة التهديدات الأمنية ،والذي ي�شمل التدريب على ِّ
أمنيا على عمليات دائرة ال�سجون الكندية.
الأفراد واجلماعات التي ت�شكل خطر ًا � ًّ
مت�شددين يف بع�ض مرافق دائرة ال�سجون الكندية يف جميع �أنحاء البلد ،ويتلقى موظفو
وقد مت حتديد جناة ِّ
الأمن يف هذه املواقع الدعم والتوجيه من �شركاء خارجيني يف جمال العدالة اجلنائية (�أي برنامج موظفي
معلومات مكافحة الإرهاب التابع ل�شرطة اخليالة امللكية الكندية) .وتعرتف دائرة ال�سجون الكندية باحلاجة
والتطرف العنيف من خالل توعية املوظفني والتدريب
�إىل بناء القدرة التنظيمية على ال�صمود �أمام الت�ش ُّدد
ُّ
التثقيفي .ويعتمد التدخل اعتمادا كبري ًا على قوة ممار�سات حتديد الهوية حيث � َّإن الك�شف املبكر من �ش�أنه �أن
امل�ساهمة يف الإجرام واملولِّدة له والتي حتفز الأفراد
يتيح لدائرة ال�سجون الكندية �أن تتدخل للت�صدي للعوامل
ِ
بالتطرف وامل�شارِكة فيها.
على دعم الأن�شطة العنيفة ذات ال�صلة
ُّ
املتطرفني العنيفني (فيينا،
م�ساهمة مق َّدمة من دائرة ال�سجون الكندية خالل اجتماعي فريق اخلرباء املعني ب�إدارة ال�سجناء
ِّ
النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و 3-1حزيران/يونيه .)٢٠١٦

وتتمثل املمار�سات اجل ِّيدة يف تقدمي تدريب �إ�ضافي للموظفني قبل �أن يبد�أوا العمل يف ال�سجون التي ت�ضم �سجناء
املتطرفني العنيفني
متطرفني عنيفني .وميكن تقدمي مناذج تعليمية على امل�ستوى التمهيدي ب�ش�أن موا�ضيع منها "�إدارة
ِّ
ِّ
داخل ال�سجون" �أو "حتديد وت�شخي�ص الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف داخل ال�سجون" �إىل املوظفني اجلدد كجزء من
تدريبهم التوجيهي الأويل .وعالوة على ذلك ،من املهم توفري دورات درا�سية تقوم بتثقيف وتوعية املوظفني ب�ش�أن
التنوعات اللغوية والثقافية والدينية .فعلى �سبيل املثال ،يف عام  ،2016قدمت دائرة ال�سجون النيجريية دورة تدريبية
ُّ
املتطرفني العنيفني وتخلي�صهم من نزعات الت�ش ُّدد .وهذه الدورة هي جزء من
ال�سجناء
إدارة
�
أن
ش�
ب�
أ�سبوعني
�
ملدة
ِّ
املنهج الدرا�سي لتدريب جميع املوظفني اجلدد.
املتطرفني العنيفني على �أ�سا�س يومي تدريب �أكرث تق ُّدماً ،و�أن ي�شمل
ويجب �أن يق َّدم �إىل املوظفني العاملني مع ال�سجناء
ِّ
املتطرفني
التطرف املف�ضي �إىل العنف ،وتقييم ال�سجناء
التطرف العنيف ،ومتييز عالمات
موا�ضيع من قبيل :فهم
ِّ
ُّ
ُّ
املتطرفني العنيفني ،وتقييم املعلومات اال�ستخبارية وغريها من املعلومات
العنيفني ،وتنفيذ نظام �إيجابي لل�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني ،والتدريب على مكافحة التكييف والتالعب ،والتعامل مع العنف الفردي �أو اجلماعي
عن ال�سجناء
ِّ
بطريقة حتمي املوظفني مع ا�ستخدام احلد الأدنى من القوة ،والتقيد باملعايري الأخالقية واملهنية ،واكت�ساب مهارات
التعامل مع الآخرين ،وجمع املعلومات اال�ستخبارية ،ومعاجلة الإجهاد ،والتنوع الديني وحرية الدين �أو املعتقد،
والدورات التدريبية التوعوية التي تركز على اللغة وال�سلوك وامل�سائل الثقافية والدينية ذات ال�صلة مبجموعات حم َّددة.
ويف البلدان املنخف�ضة املوارد وبلدان ما بعد النـزاع ،قد ال يكون تقدمي دورات تدريبية ر�سمية للموظفني ممكن ًا دائماً.
ويف ظل تلك الظروف ،ال بد �أن ينظم املوظفون الأكرث خربة جل�سات منتظمة للإحاطة باملوا�ضيع ذات ال�صلة قبل
بداية املناوبات.
ينبغي تدريب جميع موظفي اخلط الأول يف ال�سجون وموظفي مراقبة �سلوك اجلناة للتعرف على عالمات
الت�ش ُّدد .ولي�س من ال�ضروري �أن يكون جميع املوظفني خرباء ب�ش�أن �أيديولوجيات �أو �أديان حم َّددة .بيد �أنه من
ال�ضروري �أن يكون لدى �ضباط ال�سجون بع�ض املعارف الأ�سا�سية عن اخللفيات الدينية والثقافية للنـزالء الذين
املتطرفة.
يعملون معهم .وهذا �أمر �ضروري لفهم الفرق بني التعبريات الثقافية والدينية العادية والتعبريات
ِّ
Radicalisation Awareness Network (2016) Dealing with radicalisation in a prison and probation context, RAN Prisons
and Probation - practitioners working paper, p. 4
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املتطرفني العنيفني 31
�إدارة موظفي ال�سجون والأ�شخا�ص الآخرين الذين يعملون مع ال�سجناء
ِّ

متطرفني عنيفني جمهزين جتهيزا كافيا
ومن الأهمية مبكان �أن يكون املوظفون العاملون يف ال�سجون التي ت�أوي �سجناء ِّ
للتعرف على عالمات الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف )42(.وينطبق هذا ب�صفة خا�صة على من يتعاملون ب�صفة مبا�شرة
املعر�ضني خلطر الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف .وعلى الرغم من � َّأن ه�ؤالء املهنيني لي�سوا جميعا من موظفي
مع الأفراد َّ
ال�سجون ،ف� َّإن التدريب الذي يتلقونه ووعيهم باحتياجات الأفراد املعر�ضني للخطر يعنيان �أنهم غالبا ما يكونون الأقدر
جرهم نحو الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف .بيد � َّأن العاملني عند اخلط الأمامي لي�س لديهم
على متييز الأفراد الذين يجري ُّ
دائم ًا فهم ج ِّيد لعملية الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف �أو ال يعرفون دائم ًا كيفية الرد عليه .ولذلك ف� َّإن التدريب مطلوب
مل�ساعدتهم على متييز وتف�سري عالمات الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف ،وعلى احلكم على ما �إذا كان �أحد التدخالت
منا�سب ًا �أم ال )43(.ويف بع�ض الواليات الق�ضائيةُ ،يعينَّ املوظفون املتمر�سون كـ"نقاط مرجعية" ميكن للموظفني الأقل
خربة �أن ينقلوا �إليها �شواغلهم ويطلبوا امل�شورة ب�ش�أن ما �إذا كان �سلوك معني ُي َع ُّد دلي ًال على الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف.
  لالطالع على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن الوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف داخل ال�سجون ،انظر الف�صل ال�سابع.
�إيطاليا :دورة تدريبية للموظفني العاملني مع ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني
حدد مكتب التدريب التابع لإدارة ال�سجون يف وزارة العدل الإيطالية ،يف عام  ،2010احلاجة �إىل ا�ستحداث دورة
املتطرفني العنيفني امل�سلمني .وكان للدورة هدفان هما:
تدريبية للموظفني احلاليني ب�ش�أن كيفية �إدارة ال�سجناء
ِّ
م�ساعدة املوظفني على تفادي الت�صرف على نحو ميكن �أن ي�سيء �إىل احل�سا�سية الدينية لل�سجناء امل�سلمني،
وتزويد املوظفني باملعارف الكافية ب�ش�أن الإ�سالم ل�ضمان عدم قيام ال�سجناء با�ستغالل االفتقار �إىل املعرفة.
وت�ألفت الدورة التدريبية التي دامت ملدة ثالثة �أيام من جل�سات ب�ش�أن :اجلوانب الثقافية والدينية للإ�سالم،
واملمار�سات الدينية الإ�سالمية ،والإرهاب الدويل واخللفية الأيديولوجية ون�شرها ،والتب�شري والت�ش ُّدد ،و�إدارة
الإرهابيني الدوليني يف ال�سجون ،والتقنيات العملياتية.
وخل�ص تقييم على �سبيل املتابعة ملدة �ستة �أ�شهر �إىل � َّأن  80يف املائة من املوظفني الذين �أمتوا الدورة الحظوا
حدوث حت�سن كبري يف نوعية واجباتهم اليومية يف ال�سجون ،و�شعروا ب�أنهم �أكرث وعيا باجلوانب املت�صلة بالثقافة
واملمار�سات الدينية لل�سجناء امل�سلمني ،و�أنهم لذلك �أقدر على �إقامة عالقات ب ّناءة مع ه�ؤالء ال�سجناء.
.Office of Training, Penitentiary Department, Ministry of Justice, Italy

ويف احلاالت التي تتخذ فيها ال�سجون تدابري لفك االرتباط ،على النحو املبينَّ يف الف�صل اخلام�س ،ف� َّإن جميع
امل�شاركني يف عملية فك االرتباط تلك (مبن فيهم العلماء والقادة الدينيون والأفراد النظاميون وغري النظاميني
املتطرفني
وموظفو اخلط الأمامي) يكونون بحاجة �إىل تدريب لتوعيتهم بالتدابري ،و�أهدافها وغاياتها ،ونوع ال�سجناء
ِّ
العنيفني الذين يتعاملون معهم ،وكيفية �إدارة الأزمات عند ن�شوئها ،وكيفية التمييز بني عالمات الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل
()44
العنف والتعبريات امل�شروعة عن العقيدة �أو الأيديولوجية.
ومن املهم ب�صفة خا�صة �أن يكون موظفو ال�سجن يف اخلط الأمامي متفهمني لعملية فك االرتباط و�إعادة الإدماج
ومتكيفني بدقة معها ،حتى لو مل يكونوا م�س�ؤولني ب�شكل مبا�شر عن تنفيذها .وينبغي �أن يتجنب املوظفون اتخاذ
التطرف الراديكايل
()42املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون ( ،)2015التو�صيات املرتبطة ب�إدارة ال�سجون ملكافحة وخماطبة ظاهرة
ُّ
داخل ال�سجون ،التو�صية اخلام�سة :االلتزام بتطوير �أفراد مهنيني داخل الطاقم مع الرتكيز اخلا�ص على العنا�صر التي �ست�ساعد امل�س�ؤولني يف
التطرف الراديكايل العنيف داخل ال�سجون.
حتديد
وخماطبة ُّ
()43

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions on preventing radicalisation to terrorism and violent extremism:
.Strengthening the EU's response (2014), para 2.4

()44مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة رقم 5؛ وانظر�أي�ض ًا
).Extremist Offenders, Subsection II (Staff training
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�إجراءات تقو�ض عملية فك االرتباط و�إعادة الإدماج .ويكون من املفيد بالن�سبة ملوظفي ال�سجن �أن يتوفر لديهم فهم
()45
يقدروا ذلك الدور.
�شامل للدور املهم الذي ي�ضطلعون به لدعم العملية و�أن ِّ
ومن املفيد كذلك البحث عن ال�سبل والفر�ص للتدريب املتبادل مع �أجهزة �إنفاذ القانون الأخرى من �أجل تبادل
املعلومات العملياتية واملمار�سات اجل ِّيدة .وميكن �أي�ض ًا للتدريب الذي ي�ضم ممثلني عن خمتلف الإدارات والوكاالت
احلكومية �أن ي�ؤدي �إىل زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه املنظمات ال�شريكة ومبا لدى تلك املنظمات من قدرات
()46
و�إىل تعزيز التن�سيق وتبادل املعلومات بني الوكاالت.
بلجيكا :منيطة تدريب املوظفني املعروفة با�سم

""CoPPRa

النميطة " "CoPPRaهي م�شروع تدريبـي ُ�ص ِّم َم يف البداية لفائدة �ضباط ال�شرطة يف بلجيكا ،ولكنه ُي�ستخدم منذ
ذلك احلني لتدريب موظفي ال�سجون وغريهم من العاملني يف جمال العدالة اجلنائية .ويهدف الربنامج �إىل
حت�سني قدرة موظفي العدالة اجلنائية يف اخلط الأمامي للحيلولة دون الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف .وهو يقوم
على افرتا�ض �أنه بينما ي�ضطلع موظفو اخلط الأمامي بدور رئي�سي يف الوقاية ،ف�إنه ال يوجد لديهم دائم ًا فهم
ج ِّيد للت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف �أو كيفية التعرف على عالمات الإنذار �أو ما يجب عليهم عمله ا�ستجابة لذلك.
ويهدف هذا امل�شروع �إىل امل�ساعدة على معاجلة هذا املوقف من خالل ن�شر املعارف والتدريبات ذات ال�صلة.
ولتحقيق ذلك� ،أَ َع َّد م�شروع " "CoPPRaدلي ًال خمت�صر ًا ملوظفي اخلط الأول ،ودلي ًال لتدريب املد ِّربني ،وبرناجما
للتعلم الإلكرتوين على موقعه ال�شبكي ،وقر�صا مدجما يت�ضمن �شرائح حا�سوبية برباجمية "باور بوينت" لنمائط
التدريب املختلفة .وهذه املواد متاحة جمانا ملنظمات العدالة اجلنائية املهتمة .كما ميكن تكييفها مع االحتياجات
واحلاالت املحلية .وت�ستغرق درا�سة املواد بالكامل نحو � 8ساعات.
ويف عام  ،2015مت تكييف منيطة " "CoPPRaبحيث ميكن �إدراجها الآن يف التدريب الأ�سا�سي الذي يتلقاه جميع
موظفي ال�سجون يف بلجيكا ،مع الرتكيز بوجه خا�ص على م�ساعدة املوظفني على الك�شف عن عالمات الت�ش ُّدد
املف�ضي �إىل العنف بني ال�سجناء .والهدف من التدريب هو رفع م�ستويات الوعي لدى املوظفني ،مع احلد �أي�ض ًا
من الإنذارات الزائفة وال�شواغل غري ال�ضرورية.
متاح على العنوان.http://www.coppra.eu/resources.php :

وعلى الرغم من � َّأن مناق�شة ممار�سات التدريب اجل ِّيدة من خمتلف املناطق ميكن �أن تكون مفيدة ج ًّدا ،فمن املهم �أن
تتالءم الدورات مع البيئة املحلية ،و�أن ي�سعى امل�شاركون �إىل الت�صدي للتحدي املتمثل يف النظر يف الكيفية التي ميكن
بها لال�سرتاتيجيات واملمار�سات الدولية �أن تعمل يف بلدانهم .وعالوة على ذلك ،ينبغي مواءمة التدريب مع التحديات
املاثلة �أمام خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة وم�س�ؤولياتهم وقدراتهم ل�ضمان �أن يحقق �أق�صى قدر من الت�أثري.
متطرفني عنيفني يف �سجونهم �أي�ض ًا �إىل التدريب يف جمال
ويحتاج مديرو ال�سجون الذين يحتجزون �سجناء
ِّ
"اال�ستخبارات ال�سيا�سية" .مبعنى �أنه يجب �أن يكونوا قادرين على �إدارة ال�سجناء املعروفني لدى ال�سا�سة وو�سائط
الإعالم واجلمهور .ومن �ش�أن ذلك �أن يخ�ضع � ُّأي قرار عملياتي فيما يتعلق به�ؤالء ال�سجناء �إىل مزيد من التمحي�ص
والعناية .ولذا من املهم �أن يفهم مديرو ال�سجون امل�شهد الأو�سع و�أن يكونوا قادرين على جتاوز ال�ضغوط الإ�ضافية.

()45املرجع نف�سه ،املمار�سة اجليدة رقم .9

(Global Center on Cooperative Security (2015): Countering Violent Extremism and Promoting Community)46
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�شروط اخلدمة

كما تو�ضح قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،ينبغي �أن يمُ نح موظفو
ال�سجون مركزا منا�سباً ،وم�ستويات �أجور و�شروط عمل منا�سبة )47(.وينبغي �أن جت�سد �شروط خدمة املوظفني العاملني
املتطرفني العنيفني ما ينطوي عليه هذا الدور من حتديات وما يكت�سيه من �أهمية .وتتطلب م�س�ألة الأجر
مع ال�سجناء
ِّ
يتلق املوظفون رواتب تتنا�سب م�ستوياتها مع احلالة االقت�صادية يف بلدهم ،فقد يكونون
درا�سة مت�أنية .ذلك �أنه �إذا مل َّ
منفتحني على ف�ساد ذي طابع مبا�شر �أو غري مبا�شر.
متطرفة عنيفة نتيجة
تعر�ض موظفو ال�سجون يف عدد من الواليات الق�ضائية للهجوم والقتل على �أيدي جماعات ِّ
وقد َّ
متطرفني عنيفني .ولذلك ينبغي لإدارة ال�سجون �أن تتخذ اخلطوات املالئمة ل�ضمان
للعمل يف �سجون ت�ضم �سجناء ِّ
متطرفني عنيفني� ،سواء �أثناء وجودهم يف
ال�سالمة ال�شخ�صية للموظفني العاملني يف ال�سجون التي ت�ضم �سجناء ِّ
اخلدمة داخل ال�سجن �أو بينما يكونون خارجه .وهناك حاالت ُوجهت فيها تهديدات مبا�شرة �إىل املوظفني و�أفراد
�أ�سرهم ،وت�ضمنت بع�ض احلاالت "القتل امل�ستهدف" مل�س�ؤولني و�أفراد �أ�سرهم ،وخ�صو�صا �إذا مل يتعاونوا على تلبية
املتطرفني العنيفني.
مطالب ال�سجناء
ِّ
وتبعا مل�ستوى اخلطر يف � ِّأي وقت معني ،قد تنطوي التدابري الإ�ضافية على توفري ال�سكن الآمن للموظفني و�أ�سرهم
واملعدات لتفتي�ش مركباتهم ،و�أجهزة الإنذار ال�شخ�صية .وهناك �أي�ض ًا �أمثلة ،كما هو احلال يف تركيا ،حيث ُتو َّفر
املتطرفني العنيفني .و�أحيان ًا يعرب مديرو ال�سجون
م�ساكن حكومية ومركبات خا�صة للموظفني العاملني مع ال�سجناء
ِّ
متطرفني عنيفني عن القلق من � َّأن التحديات الفريدة التي تواجه هذه
الذين ي�شرفون على �سجون ت�ضم �سجناء ِّ
املرافق ميكن �أن تولِّد قدر ًا كبري ًا من الإجهاد لدى املوظفني الذين يعملون يف تلك ال�سجون .وينبغي لإدارات ال�سجون
�أن حتاول التخفيف من �آثار هذه البيئة بطرق متنوعة.
و�أخريا ،ينبغي �أن يكفل مديرو ال�سجون �أن يكون يف كل �سجن عدد منا�سب من املوظفني املوجودين يف اخلدمة يف
جميع الأوقات لتمكني ال�سجن من االمتثال للمعايري الدولية والقوانني والأنظمة الوطنية )48(.وينبغي �أن يتوقف م�ستوى
متطرفني عنيفني على عدد املوظفني املطلوب �أن يوجدوا يف اخلدمة
املالك الوظيفي املنا�سب لكل �سجن ي�ضم �سجناء ِّ
كاف من املوظفني لتمكني
يف � ِّأي وقت من الأوقات لكفالة الأمن وال�سالمة والنظام .ومن املهم �أي�ض ًا �أن ُيعينَّ عدد ٍ
املتطرفني العنيفني من امل�شاركة يف جمموعة من الأن�شطة البناءة املتعلقة بالنظام ،مبا يف ذلك تدخالت فك
ال�سجناء
ِّ
االرتباط ،و�أن يتم ذلك دون الت�أثري �سلبا على �أمن ال�سجن و�سالمته وا�ستقراره.
 لالطالع على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن م�ستويات التوظيف ،انظر الف�صل  3-2من دليل املكتب ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء
ال�شديدي اخلطورة ()2016
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املعايري والأخالقيات املهنية

املتطرفون العنيفون تقوي�ض الكفاءة املهنية للموظفني وي�سعون �إىل ا�ستغالل املوظفني للح�صول
قد يحاول ال�سجناء
ِّ
على ال�سلع غري امل�شروعة� ،أو مل�ساعدتهم على تنفيذ حماولة فرار �أو للعمل كقناة للتوا�صل مع جماعات �إجرامية خارج
()49
ال�سجن .ولذا ف� َّإن على املوظفني ا�ستيفاء معايري عالية من ال�سلوك املهني وال�شخ�صي يف جميع الأوقات.
()47قواعد نيل�سون مانديال ،القاعدة .74
()48انظر ،على �سبيل املثال ،املبد�أ الع�شرين من املبادئ واملمار�سات الف�ضلى املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم يف
الأمريكتني.
()49قواعد نيل�سون مانديال ،القاعدة 77؛ ومدونة الأمم املتحدة لقواعد ال�سلوك للموظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ،املادة .7

 34كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

ويندرج �ضمن ال�سلوك غري املهني ما يلي :التمييز ،والتحر�ش ،والإيذاء �أو الرتهيب ،واملعامالت مع ال�سجناء احلاليني
وال�سجناء ال�سابقني و�أ�صدقائهم و�أقاربهم ،و�إثارة �أحد ال�سجناء �أو ا�ستخدام القوة �ضده ب�شكل غري �ضروري �أو غري
قانوين �أو االعتداء عليه ،وا�ستخدام لغة جارحة �ضد �سجني ،والدخول يف � ِّأي عالقة جن�سية مع �سجني ،و�إعطاء
ال�سجناء احلاليني �أو ال�سابقني معلومات �شخ�صية �أو � َّأي معلومات �أخرى ب�ش�أن املوظفني �أو ال�سجناء �أو �أ�صدقائهم �أو
�أقاربهم ُيحتفظ بها ب�شكل �سري.
ال متثل الزيادة الظاهرة يف نزعة الت�ش ُّدد لدى املدانني الإرهابيني يف ال�سجون م�شكلة فح�سب �إذ � َّإن الت�ش ُّدد
املحتمل لنـزالء وموظفي ال�سجون ميثل م�شكلة هو �أي�ضاً .ففي عام � ،2005ساعد حار�س يف �سجن كيبوروكان يف
بايل على تهريب حا�سوب حممول �إىل داخل ال�سجن ملفجر بايل ،وهو �إمام �سامودرا ،الذي كان �آنذاك يف جناح
املحكوم عليهم بالإعدام .وكُ�شف الحقا عن � َّأن �سامودرا ا�ستخدم ذلك احلا�سوب للتحدث مع نا�شطني �آخرين
وامل�ساعدة على تخطيط تفجري بايل الثاين.
Ungerer C.: “Jihadists in Jail: Radicalisation and the Indonesian prison experience”, Australian Strategic Policy
Institute, 2011/ 40, p. 12

.

وينبغي �أن يخ�ضع امل�س�ؤولون عن ال�سجون للم�ساءلة للت�أكد من � َّأن �سجونهم لديها املعايري والأ�ساليب الداخلية و�أنها
تن َّفذ بفعالية ملنع الف�ساد ومكافحته )50(.وت�شمل بع�ض الأمثلة على الأ�ساليب �إخ�ضاع املوظفني للفح�ص الأمني يف
املتطرفني العنيفني ،و�إجراء عمليات تفتي�ش غري معلنة للموظفني،
مرحلة التوظيف واالختيار للعمل مع ال�سجناء
ِّ
وتغيري مناوبات العمل با�ستمرار ،و�إن�شاء وحدة لل�ش�ؤون الداخلية �أو املعايري املهنية للتحقيق يف تقارير الف�ساد
ومقا�ضاة املوظفني الفا�سدين علنا جلعلهم عربة للآخرين.
 التالعب :تتمثل �سمة من �سمات احلياة يف ال�سجن يف � َّأن ال�سجناء قد ي�سعون �إىل التالعب باملوظفني.
متطرفني عنيفني ،حيث � َّإن بع�ض ال�سجناء
وميكن �أن ي�سود ذلك بدرجة �أكرب يف ال�سجون التي ت�ضم �سجناء ِّ
املتطرفني العنيفني ميكن �أن يتمتعوا مبهارة كبرية يف االت�صال والتالعب .وقد يقومون بذلك لأ�سباب كيدية
ِّ
�أو كا�سرتاتيجية لتحقيق الوجاهة النف�سية .و�أ ًّيا كانت الدوافع ،ف� َّإن العواقب تكون خطرية على الدوام .وي�سعى
ال�سجناء ،من خالل التالعب باملوظفني� ،إىل انتزاع ال�سيطرة منهم مما ي�شكل تهديد ًا لالحتجاز الآمن ويبث
القلق وعدم اليقني يف نفو�س املوظفني .ومن �أجل منع التالعب ،ينبغي �أن يتحلى املوظفون باملهنية و�أن تت�سم
ت�صرفاتهم بال�شفافية واحلياد واالت�ساق .وينبغي للمديرين �أن يكفلوا �أن يتلقى املوظفون التدريب ب�ش�أن التالعب
و�أن يتوخوا اليقظة با�ستمرار �إزاء حماوالت التالعب بهم.
املتطرفون العنيفون مبهارة خا�صة يف تكييف موظفي ال�سجون .وميكن تعريف
 التكييف :يتمتع بع�ض ال�سجناء
ِّ
التكييف ب�أنه التالعب بتوازن القوى �صوب حتقيق مزية للمتالعب .ويف �سياق ال�سجون ،ف�إنه ي�شري �إىل
الكيفية التي يفر�ض بها ال�سجناء �إرادتهم على املوظفني ،والكيفية التي يفر�ض بها بع�ض املوظفني �إرادتهم
املتطرفني العنيفني �أن يعتمدوا عدد ًا من الأ�ساليب لتحديد الأهداف
على املوظفني الآخرين .وميكن لل�سجناء ِّ
املحتملة من املوظفني من �أجل تكييفهم وا�ستغاللهم.
املتطرفون العنيفون ،جناحا كبري ًا يف عملياتهم
املتطرفة العنيفة ،وكذلك الأفراد
وقد �أبدت اجلماعات
ِّ
ِّ
املتعلقة بال�سجون عندما �أف�سدوا املوظفني املتعاطفني �أو �أخافوا قوات احلر�س التي تعاين من نق�ص الأفراد

التطرف الراديكايل
()50املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون ( ،)2015التو�صيات املرتبطة ب�إدارة ال�سجون ملكافحة وخماطبة ظاهرة
ُّ
داخل ال�سجون ،التو�صية احلادية ع�شرة( -اتخاذ التدابري الوقائية ملحاربة الف�ساد للتقليل من فر�ص الراديكالية والت�أكد من �أنه يف حال وجود
الف�ساد �ستتم معاقبة مرتكبيه بالطريقة املالئمة).
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املتطرفة العنيفة
�أو تدنيّ م�ستواهم التعليمي �أو تالعبوا بها )51(.وت�شري الأدلة التي �أعدتها اجلماعات
ِّ
تقدم الدرو�س ب�ش�أن كيفية التالعب مبوظفي
و�ضبطتها �أجهزة الأمن �إىل � َّأن اجلماعات
املتطرفة العنيفة ِّ
ِّ
ال�سجون و�إف�سادهم )52(.وهي ت�شجع ال�سجناء على ما يلي :التحدث مع موظفي ال�سجون ك�أفراد ولي�س
كمجموعات ،و�إقناع املوظفني ب� َّأن ال�سجني لي�س �سيئا مثلما قيل لهم ،وتقدمي التوجيه املعنوي للموظفني.
املتطرفني العنيفني ب�ش�أن ما يجب مناق�شته مع املوظفني ،وادعاء
كما تقدم الأدلة مبادئ توجيهية لل�سجناء
ِّ
التعر�ض للأذى ،واالحتجاج ب�ش�أن املعاملة التي يتل ّقونها.
وينبغي لإدارات ال�سجون �أن تتخذ اخلطوات الالزمة للت�أكد من � َّأن املوظفني ال ي�ست�سلمون للتكييف واال�ستغالل.
وينبغي �أن يتلقى املوظفون التدريب على ما يلي� :أهمية التقيد بال�سيا�سات والإجراءات ،والإبالغ عن التكييف
على الفور ،وجتنب احلميمية املفرطة مع ال�سجناء (�إقامة عالقات و ٍّد ولي�س �صداقة) ،والأمن الدينامي،
و�إقامة احلدود (مثل عدم تبادل املعلومات ال�شخ�صية) ،والعمل على نحو مهني وموثوق ومت�سق.
املتطرفني العنيفني �أن يلج�أوا �أي�ض ًا �إىل تخويف املوظفني وابتزازهم
 التخويف واالبتزاز :ميكن لل�سجناء
ِّ
لتحقيق �أهدافهم املتمثلة يف الفرار� ،أو خلق الفو�ضى� ،أو ارتكاب �أن�شطة �إجرامية �أثناء وجودهم يف ال�سجن.
ويف ظل تلك الظروف ،هناك خطر يتمثل يف � َّأن بع�ض موظفي ال�سجون �سي�ستجيبون بالرتاجع واال�ضطالع
بدور �سلبي بحيث ال يبذلون جهدا ُيذكر لإنفاذ القواعد �أو ت�صحيح �سلوك ال�سجناء.
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الأخ�صائيون الدينيون

()53

ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تنظر يف دمج الأخ�صائيني الدينيني املالئمني يف عملية فك االرتباط ل َّأن ب�إمكانهم
املتطرف العنيف الذي ي�ستقي �إلهامه من الأيديولوجية
�أن ي�ضطلعوا بدور مهم يف العملية .ففي حالة الن�شاط
ِّ
املتطرفني العنيفني امل�سجونني الذين ي�ست�شهدون بالدين لتربير ما يقومون به
والدين ،قد يكون لدى عدد من
ِّ
ي�شجع الأخ�صائيون
من �أعمال معرفة �سطحية بالدين الذي ُيفرت�ض �أنهم ي�ستلهمون منه �أعمالهم .وينبغي �أن َّ
املتطرفني العنيفني وعلى �إمكانية �أن
جيد ًا على االنخراط يف حوار �شامل مع ال�سجناء
املدربون تدريب ًا ِّ
الدينيون َّ
ِّ
يثريوا ال�شكوك ب�ش�أن �آرائهم اخلا�صة مبقبولية ا�ستخدام العنف.
وال ُينتظر �أن يكون كل �أخ�صائي ديني م� َّؤه ًال ت�أهي ًال ج ِّيد ًا لال�ضطالع بوظيفة عالجية .وقد يجد الأخ�صائيون
الدينيون الذين لديهم معرفة وخربة وا�سعتان يف العمل الرعوي �صعوبة يف العمل يف بيئة ال�سجن حيث � َّإن �إعادة
املتطرفني العنيفني عملية تتطلب جمموعة خمتلفة من املهارات والكفاءات .ولذلك ينبغي �أن يكون تقييم رغبة
ت�أهيل
ِّ
أ�سا�سيا يف عملية االختيار.
الأخ�صائي الديني يف العمل يف البيئة العالجية وقدرته على ذلك عام ًال � ًّ

( .Central intelligence Agency (2002) Terrorists: Recruiting and Operating Behind Bars, p. 3)51متاح على العنوان:
.www.fas.org/irp/cia/product/ctc082002.pdf
()52انظر على �سبيل املثال . “al-Qaeda training manual – Lesson 18: Prisons and Detention centres”،متاح على العنوان:
.www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2002/10/08/manualpart1_4.pdf
(ُ )53ي�ستخدم م�صطلح "الأخ�صائي الديني" يف هذا ال�سياق للإ�شارة �إىل علماء الدين وامل�ست�شارين يف جمال العقيدة ومقدمي الرعاية
الروحية من جميع الأديان والتقاليد الدينية الذين تتوافر لديهم معرفة م�ستفي�ضة بعقيدتهم على وجه اخل�صو�ص.
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توجيهات ب�ش�أن دور علماء الدين وغريهم من اخلرباء الأيديولوجيني
متخ�ص�ص ًا فيما يتعلق مبهامهم قبل �أن يبد�أوا هذا العمل .و�سوف
ينبغي للحكومات �أن توفر لعلماء الدين تدريب ًا
ِّ
يحتاجون �إىل التدريب على كيفية العمل يف ال�سجون والتعامل مع ال�سجناء ،وكذلك على االنتقال من الدور
الرعوي التقليدي �إىل دور ي�شمل و�ضعا ينطوي على مزيد من التوعية يف املجتمع العالجي .و�سيكون التدريب
مهما من عنا�صر التدريب لعلماء الدين حيث � َّإن عملهم �سي�شمل بعدا
الأ�سا�سي يف علم النف�س �أي�ض ًا عن�صر ًا ًّ
نف�سيا كبرياً.
وينبغي للحكومات �أن تتخذ خطوات لفح�ص املعلومات املتعلقة بعلماء الدين قبل ال�سماح لهم بالعمل يف جمال
�إعادة الت�أهيل ل�ضمان �أن تكون معارفهم و�آرا�ؤهم املو�ضوعية مقبولة ومت�سقة مع الأهداف العالجية وال ُيحتمل
�أن ت�ؤدي �إىل نتائج عك�سية.
وينبغي للحكومات �أي�ض ًا فح�ص املواد التي ي�ستخدمها علماء الدين والتي يتم �إدخالها �إىل ال�سجون ،للت�أكد من
املتطرفة �أو تدعمها.
�أنها تدعم �أهداف �إعادة الت�أهيل وال تتغا�ضى عن الأيديولوجية
ِّ
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute / Government of Spain (2013): Building on the
GCTF’s Rome Memorandum – Additional Guidance on the Role of Religious Scholars and other Ideological Experts in
Rehabilitation and Reintegration Programmes

.

املتطرف العنيف ،يف
وميكن للأخ�صائي الديني الذي ينتمي �إىل نف�س املجموعة القبلية والعرقية واللغوية لل�سجني
ِّ
بع�ض الظروف� ،أن يكون ذا ت�أثري �أكرب من نظريه الذي ينتمي �إىل �شريحة خمتلفة من املجتمع .بيد �أنه مبا � َّأن ه�ؤالء
للمتطرفني العنيفني ،ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تنظر يف اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�ضمان
العلماء قد ي�صبحون �أهدافا
ِّ
()54
�سالمتهم �أثناء هذه العملية.
  لالطالع على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن التدخالت الدينية ،انظر الف�صل اخلام�س ()7

وينبغي �إيالء عناية خا�صة الختيار وتدريب الإخ�صائيني الدينيني الذين �سيقودون التدخالت عندما يتعلق الأمر
بالطوائف والتعاليم املختلفة .فقد واجهت بع�ض برامج فك االرتباط حتديات عندما مل يتمكن الأخ�صائيون الدينيون
املتطرفة العنيفة .ويف ظل تلك
من االتفاق على نوع العقيدة املذهبية التي يتعني ا�ستخدامها يف مكافحة الأيديولوجية
ِّ
الظروف ،ينبغي الت�شديد على الدور املحوري للعقائد الدينية التي ت�شجع على ال�سالم والت�سامح .وينبغي �أن يتجاوز
تدريب القادة الدينيني انتماءاتهم الطائفية و�أن يكون ملتزما بق�ضايا ال�سالم والأمن امل�شرتكة بني اجلميع يف مكافحة
التطرف العنيف.
ُّ

الأخ�صائيون النف�سيون
ميكن للأخ�صائيني النف�سيني �أن ي�ضطلعوا بدور رئي�سي يف عملية فك االرتباط ،وينبغي دجمهم ب�شكل كامل يف
التدخالت الرامية �إىل حتقيق ذلك الهدف )55(.فبو�سعهم �أن ي�ساعدوا على حتديد العوامل االجتماعية والنف�سية
بالتطرف العنيف وكذلك على حتديد العوامل املحفزة التي �ساهمت
التي �ساهمت يف جعل ال�شخ�ص عر�ضة للت�أثر
ُّ
املتطرف العنيف .ومن �ش�أن هذه املعلومات �أن ت�ساعد على توجيه عملية تقييم
يف اتخاذه قرار االنخراط يف الن�شاط
ِّ
()54مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة .10
()55انظر Building on the GCTF’s Rome

)Hedayah and the International Centre for Counter-Terrorism (2013
.Memorandum: Additional Guidance on the Role of Psychologists/Psychology in Rehabilitation and Reintegration Programs
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املتطرفني العنيفني 37
�إدارة موظفي ال�سجون والأ�شخا�ص الآخرين الذين يعملون مع ال�سجناء
ِّ

متطرف عنيف .و�إ�ضافة �إىل الن�شاط املت�صل بـ"فك
املخاطر واالحتياجات وو�ضع خطة فردية تنا�سب كل �سجني ِّ
االرتباط" ،يكت�سي الأخ�صائيون النف�سيون �أهمية يف املجاالت الأعم ،مبا يف ذلك احلاالت التي توجد فيها �شواغل
تخ�ص ال�صحة العقلية التي تكون �صلتها بالأيديولوجية �ضئيلة �أو معدومة .وميكن ملعاجلة هذه امل�سائل الأعم �أن ت�ؤثر
بطريقة غري مبا�شرة على التغيري �أو فك االرتباط.
خا�صا للقيام بهذا النوع من العمل )56(.وينبغي �أن يكون لديهم
وينبغي �أن يكون الأخ�صائيون النف�سيون قد تل َّقوا تدريب ًا ًّ
فهم �أ�سا�سي على الأقل للتطرف العنيف والإرهاب وكذلك ،حيثما �أمكن ،فهم �أ�سا�سي للعنا�صر الت�أ�سي�سية لتدخالت
فك االرتباط و�إعادة الإدماج داخل ال�سجن .بيد � َّأن على الأخ�صائيني النف�سيني �أن يدركوا �أي�ض ًا � َّأن العمل مع ال�سجناء
املتطرفني العنيفني ،وينبغي �أ َّال ينظروا �إىل هذه الفئة اخلا�صة
الآخرين ينطوي كذلك على خربة ق ِّيمة يف التعامل مع
ِّ
من املجرمني باعتبار � َّأن العمل معها �شديد ال�صعوبة �أو االختالف.
  لالطالع على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن التدخالت النف�سية واملعرفية ،انظر الف�صل اخلام�س ()8

وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه يف العديد من الواليات الق�ضائية ،وال �سيما يف البلدان املنخف�ضة املوارد ،قد يكون هناك عدد
صال—العاملني يف ال�سجون .وعندما يكون الأمر كذلك ،ينبغي
حمدود من الأخ�صائيني النف�سيني—�إن ُوجدوا �أ� ً
�أ َّال ُيعترب ذلك �سببا لت�أخري العمل اخلا�ص بتدخالت فك االرتباط .وميكن للموظفني الآخرين �أن يكون لهم دور رئي�سي
يف و�ضع �أ�ساليب وتدخالت تقييم فك االرتباط .وت�شمل هذه الفئات من املوظفني :موظفي ال�سجون عموم ًا واملعلمني
ومقدمي الرعاية الأبر�شية والأخ�صائيني
ومد ِّر�سي التدريب املهني ومد ِّربي الريا�ضة ومترينات اللياقة البدنية ِّ
الدينيني والأخ�صائيني االجتماعيني.

ال�ضحايا ومنا�صرو ال�ضحايا
ميكن لل�ضحايا ومنا�صريهم �أن يكونوا مبثابة �أ�صوات قوية ،وميكن للدول الأع�ضاء �أن تنظر يف �إدراجهم �ضمن
التدخالت الرامية �إىل فك االرتباط ،حيثما كان ذلك منا�سباً .و�إذا مت تنفيذ الأمر على الوجه ال�صحيح ،رمبا يكون
هناك احتمال ب�أن ي�سهم االت�صال بني ال�ضحية واجلاين يف التعافي النف�سي واجل�سدي لل�ضحايا .كما � َّأن ذلك ميكن �أن
املتطرفني العنيفني ملا لعنفهم من ت�أثري م�أ�ساوي على املواطنني العاديني من فم
يفيد اجلناة �أي�ضاً .ف�سماع ال�سجناء
ِّ
()57
ال�ضحايا �أنف�سهم قد يحدث تغيريا يف عقلية ه�ؤالء ال�سجناء .وعالوة على ذلك ،ميكن حلوار يجري بني ال�سجناء
املتطرف
املتطرفني العنيفني وال�ضحايا �أو منا�صريهم �أن يقل�ص التوتر النف�سي ورمبا ي�سهم يف جناح فك ارتباط
ِّ
ِّ
العنيف و�إعادة �إدماجه .ومن املهم �أن يتم النظر بعناية يف �أمر توقيت وكيفية تقدمي ال�ضحايا وهوية ال�ضحايا الذين
�سيتم تعريف ال�سجناء بهم كي يكون ال�سجناء �أكرث تقبال لر�سائلهم ،ورمبا الأهم من ذلك ،لتقلي�ص � ِّأي ت�أثري جانبي
�سلبي حمتمل على ال�ضحايا—حيث � َّإن �إعادة ال�شخ�ص �إىل و�ضع ال�ضحية �أمر وارد.
 لالطالع على مزيد من التفا�صيل عن ال�ضحايا يف �سياق �إعادة الإدماج االجتماعي لل�سجناء املتط ِّرفني العنيفني ،انظر
الف�صل الثامن ()6

املتط ِّرفون العنيفون ال�سابقون
للمتطرفني العنيفني ال�سابقني ت�أثري على ه�ؤالء ال�سجناء من خالل عملية فك االرتباط ،وميكن
ميكن �أن يكون
ِّ
للمتطرفني العنيفني ال�سابقني ،خا�صة
�ضمهم �إىل العملية حيثما كان ذلك ممكن ًا ومنا�سباً .ومن اجلائز �أن يكون
ِّ
()56مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة .8
()57مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة .12
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املتطرفني العنيفني امل�شاركني يف هذه
�أولئك الذين اجتازوا هم �أنف�سهم عملية فك االرتباط ،ت�أثري على ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني ال�سابقني �أن تكون مبثابة دليل بالغ التعبري على منافع
التدخالت .وميكن ل�شهادات ال�سجناء
ِّ
التغري )58(.وميكن ل�شهاداتهم ب�ش�أن موا�ضيع منها :عملية تلقني املبادئ ،وانت�شال �أنف�سهم من العنف ،والواقع املر
املتطرفني العنيفني احلاليني .ومع ذلك ،يجب �أن يتم متحي�ص
كمتطرف عنيف �أن يكون لها ت�أثري كبري على
للعي�ش
ِّ
ِّ
املتطرفني العنيفني ال�سابقني قد
املتطرفني العنيفني ال�سابقني بدقة واختيارهم بعناية .بيد �أنه مبا � َّأن ه�ؤالء
ه�ؤالء
ِّ
ِّ
ي�صبحون هم �أنف�سهم �أهدافا لالنتقام العنيف ،ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تنظر يف اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�ضمان
()59
�سالمتهم �أثناء هذه العملية.
�إندوني�سيا :ا�ستخدام الإرهابيني ال�سابقني يف �أن�شطة فك االرتباط
يركز نهج ال�شرطة الإندوني�سية يف اجتثاث الت�ش ُّدد من املدانني الإرهابيني تركيز ًا قو ًّيا على املجموعة القيادية
ال�سابقة للجماعة الإ�سالمية .ففي �إطار هذا النهج ،و�إ�ضافة �إىل تقدمي حوافز مالية �إىل بع�ض الأفرادُ ،تد َرج
عنا�صر من برنامج مكافحة الأيديولوجية لإقناع املقاتلني ب� َّأن العنف لي�س جزءا من الدين .وبناء على ذلك،
قادت ال�شرطة مبادرة ال�ستخدام املقاتلني ال�سابقني الذين راجعوا مواقفهم ب�ش�أن العنف للتوا�صل مع مقاتلني
املت�شددين ال�سابقني لهم ت�أثري �أطول �أج ًال على م�ؤيدي اجلهاد
�آخرين يف ال�سجون .وي�ستند ذلك �إىل افرتا�ض � َّأن
ِّ
العنيف مقارنة بنداءات ال�شخ�صيات الدينية املعتدلة.
Ungerer C.’ Jihadists in Jail: Radicalisation and the Indonesian prison experience’. Australian Strategic Policy Institute.
2011; 40: 1-20

.

�أفراد الأ�سرة والأ�شخا�ص امله ّمون الآخرون
ينبغي �أي�ض ًا النظر يف �إدماج �أفراد الأ�سرة والأ�شخا�ص امله ّمني الآخرين يف تدخالت فك االرتباط .فالأُ�سرة ميكن �أن
أ�سا�سيا يف جناح التدخالت الرامية �إىل فك االرتباط وهي ت�ساعد ب�صفة خا�صة بعد الإفراج عن ال�سجني
ت�ؤدي دور ًا � ًّ
ُ
التطرف العنيف .لذا ينبغي �أن ُي�ش َرك �أفراد �أ�سر ال�سجناء بن�شاط
يف �إعادة �إدماج الفرد ومنعه من العودة �إىل حياة ُّ
يف التدخالت الرامية �إىل فك االرتباط )60(.و�سي�ساعد هذا �أي�ض ًا على �أن تفهم الأ�سرة ما مير به ال�سجني وتتعاطف
معه وتكون �أكرث ا�ستعدادا لتهيئة بيئة داعمة له بعد الإفراج عنه .ولن يكون � ُّأي دور ذي مغزى للأُ�سر ممكن ًا �إ َّال �إذا
�شعر �أفراد الأ�سرة بالأمان ومل يتعر�ضوا للتخويف .وقد تكون عالقتهم بالدولة يف البداية قائمة على الريبة واخلوف،
ولذا ف� َّإن جتاربهم قد تتطلب �ضمانات �إ�ضافية.
بيد � َّأن هناك حاالت �أ�سهم فيها �أفراد الأ�سرة يف توجيه ال�سجني نحو العنف ،وينبغي لإدارات ال�سجون �أن تق ِّيم بعناية
()61
�إ�شراك �أفراد الأ�سرة يف هذه احلاالت ا�ستناد ًا �إىل تقييم للمخاطر.
()58انظر على �سبيل املثالSpeckhard, A., Shaikh, M., and Stern, J. (2014). Undercover Jihadi: Inside the Toronto 18, :
Al Qaeda Inspired, Homegrown, Terrorism in the West, Advances Press; Husain, E. (2007) The Islamist: why I joined radical Islam
in Britain, what I saw inside and why I left, London: Penguin Books, pp. 48-66; Jacobson, M. (2010). “Terrorism Dropouts:
Learning from Those Who Have Left”, Policy Focus: 101, The Washington Institute for Near East Policy; Choudhury, T.
(2009) Stepping out: supporting exit strategies from Violence and extremism. Project: European network of former extremists,
.feasibility assessment, Institute for Strategic Dialogue

()59مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة رقم .13

(Disley, E. et al (2011) Individual disengagement from Al Qa’ida-influenced terrorist groups: A Rapid Evidence)60
Assessment to inform policy and practice in preventing terrorism, Office for Security and Counter-Terrorism, UK Home
.Office, pviiv

()61مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة  .14وانظر �أي�ضاًChernov Hwang (2016) Jihadist Disengagement from Violence: :
.Understanding Contributing Factors, RSIS Commentary No. 139 – 9 June 2016

الف�صل1
الف�صل 3

املتطرفني العنيفني 39
�إدارة موظفي ال�سجون والأ�شخا�ص الآخرين الذين يعملون مع ال�سجناء
ِّ

�سنغافورة :الدعم لأُ�سر ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني
�أن�شئ فريق م�شرتك بني الوكاالت للرعاية الالحقة يف �سنغافورة للحفاظ على ا�ستقرار الأ�سرة و�/أو ت�سهيله
املتطرف العنيف يف ال�سجن .وكان املحرك الرئي�سي للفريق هو دعم �أُ�سر ال�سجناء
خالل الفرتة التي يكون فيها
ِّ
املتطرفة من القيام بذلك بعد احتجاز ال�سجني .وتغ َّلب الفريق على �شكوك �أزواج
من �أجل منع اجلماعات
ِّ
ال�سجناء بطرائق عملية ج ًّدا—على �سبيل املثال ،عن طريق تقدمي امل�ساعدة املالية ،على اعتبار � َّأن ال�سجناء
الفريق الأزواج على العثور على عمل ،وع َّلمهم القراءة
كانوا يف �أحيان كثرية املعيلني الوحيدين .كما �ساعد
ُ
وكفل ا�ستمرار تعليم �أطفال ال�سجناء دون انقطاع بو�سائل خمتلفة منها ت�سجيلهم يف الربامج الدرا�سية وت�أمني
�إعفائهم من الر�سوم املدر�سية وتوفري م�صروف اجليب اخلا�ص بهم.
املتطرفني العنيفني (فيينا،
م�ساهمة مق َّدمة من دائرة ال�سجون يف �سنغافورة خالل اجتماعي فريق اخلرباء املعني ب�إدارة ال�سجناء ِّ
النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و 3-1حزيران/يونيه .)٢٠١٦

�أفراد املجتمع
ميكن لأفراد املجتمع ،مبن فيهم امل�شاهري وغريهم من ال�شخ�صيات امل�ؤثرة� ،أن ي�ساعدوا �أي�ض ًا على حفز التغيري لدى
املتطرفني العنيفني ،وميكن �إ�شراكهم يف التدخالت الرامية �إىل فك االرتباط .ذلك � َّأن املوا�ضيع التحفيزية
ال�سجناء
ِّ
ور�سائل النفع العام التي يو�صلونها ميكن �أن تكون �آ�سرة وفعالة �إىل حد بعيد.
ُيعترب �إ�شراك املجتمع �أمر ًا حيو ًّيا من �أجل الت�صميم والتنفيذ الفعالني للربامج الناجحة يف جمال مكافحة
التطرف العنيف واجتثاث الت�ش ُّدد .ولذلك دعا امل�شاركون �إىل زيادة امل�شاركة املجتمعية يف تلك ال�سيا�سات
ُّ
و�إىل �ضرورة حتديد ال�شركاء املجتمعيني احلقيقيني وذوي امل�صداقية من �أجل ت�صميم وتطوير عملية التكيف
االجتماعي .وتو ِّفر م�شاركة املجتمع ال�ضمانات وال�شفافية ب�ش�أن احلالة احلقيقية للنـزالء ،وكيفية التعامل
يح�سن العالقات بني الدولة
معهم ورعايتهم مبا من �ش�أنه تفنيد �إحدى �أهم حجج
ِّ
املتطرفني العنيفني .كما �أنه ِّ
وجمتمعاتها املحلية ،ويعزز الثقة والتعاون.
Global Counterterrorism Forum: Sydney Memorandum on Challenges and Strategies on the Management of Violent
Extremist Detainees (2012), Solution Strategy 6

.

وينبغي �أي�ض ًا النظر يف �إ�شراك املنظمات غري احلكومية ومنظمات القطاع املجتمعي والقطاع اخلا�ص .وهذه الهيئات
املتطرفني
كثري ًا ما ال ُتعترب جزءا من النظام �أو الدولة ،ولذا فهي قد جتد من الأي�سر �إقامة عالقات بال�سجناء
ِّ
العنيفني .ويجلب �إ�شراك هذه اجلماعات فائدة م�ضافة تتمثل يف ا�ستمرارية الرعاية من �أجل �إعادة �إدماج ال�سجناء
املتطرفني العنيفني عند الإفراج عنهم.
ِّ
�أملانيا � -شبكة منع العنف
تعمل "�شبكة منع العنف" ،وهي منظمة غري حكومية ،منذ عام  ،2001بنجاح على احلد من اجلرائم اخلطرية
املتطرفة ذات الدوافع الأيديولوجية والدينية التي يرتكبها ال�شباب .وا�ستناد ًا �إىل �أ�سلوب تعليم
و�أعمال العنف
ِّ
امل�س�ؤولية (  ،)Verantwortungspädagogikحددت �شبكة منع العنف طريقة للتعامل مع الأ�شخا�ص الذين ينتمون
�إىل هياكل مناه�ضة للدميقراطية من دون �إهانتهم ،مما ي�س ِّهل عودتهم �إىل املجتمع الدميقراطي.
®
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التطرف
وتقوم الر�ؤية املعتمدة على � َّأن الأ�شخا�ص ال�ضعفاء �أيديولوجيا واملجرمني العنيفني املدفوعني بدافع
ُّ
يغيون �سلوكهم من خالل جهود اجتثاث الت�ش ُّدد ،ويعي�شون حياة م�ستقلة ،وي�صبحون جزءا من املجتمع
رِّ
التطرف من � ِّأي نوع .وتعمل �شبكة منع العنف على �ضمان ح�صول النا�س على الأدوات
منع
أجل
�
من
الدميقراطي،
ُّ
واملوارد املتاحة للتفكُّر يف �أمناطهم ال�سلوكية ال�سابقة والتغلب عليها .والهدف هو متكينهم من عي�ش حياة ال
ي�ؤذون فيها �أنف�سهم �أو الآخرين.
املي�سرين الذين ال ُينظر �إليهم على �أنهم "جزء
ومن املرجح �أن يتحدث ال�سجناء
ِّ
املتطرفون العنيفون �إىل ِّ
من النظام" .ويكون الو�صول �أ�سهل ويكون التوا�صل القائم على الندية �أي�سر بكثري نظرا لعدم وجود عالقات
قائمة على القوة �أو الت�سل�سل الهرمي كما هو احلال عند التعامل مع موظفي ال�سجن .وينبغي �أن يكون املد ِّربون
املتطرف العنيف �أن ينتمي �إليهم ،ومن غري املرجح �أن تكون لدى موظفي ال�سجون/
�أ�شخا�ص ًا ميكن لل�سجني
ِّ
املوظفني العموميني �شخ�صية ميكن لل�سجني �أن يتماثل معها .وميكن ملمار�سي املنظمة غري احلكومية �أن يوا�صلوا
املتطرف العنيف ال�سابق ميكن �أن يلج أ� �إىل املدرب الذي يعرفه ويثق
العمل معه عند الإفراج عنهْ � ،أي � َّأن ال�سجني
ِّ
به بالفعل بد ًال من اال�ضطرار �إىل التعامل مع غريب.
املتطرفني العنيفني (فيينا ،النم�سا؛
م�ساهمة مق َّدمة من �شبكة منع العنف خالل اجتماعي فريق اخلرباء املعني ب�إدارة ال�سجناء
ِّ
 18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و 3-1حزيران/يونيه .)٢٠١٦

املتطرفني
تقيم بعناية الهيئات اخلارجية قبل �أن ُي�سمح لها بالتعامل مع ال�سجناء
وينبغي ل�سلطات ال�سجن �أن ِّ
ِّ
العنيفني .وينبغي االهتمام �أي�ض ًا ب�إبرام اتفاق خطي مع الهيئة املعنية و�أن يحدد ذلك االتفاق ما ينبغي للمنظمة
عمله �أو االمتناع عنه.

تقييم و�إدارة املخاطر
التي ي�شكلها
املتطرفون
ال�سجناء
ِّ
العنيفون
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مقدِّ مة

ُيعترب التقييم ال�سليم ملخاطر ال�سجناء �أحد املكونات الأ�سا�سية لل�سيا�سات اجل ِّيدة يف جمال �إدارة ال�سجون .فهو
ميكِّن من اال�ستخدام الكفء للموارد ،ومواءمة الأحكام مع احلاالت الفردية ،وحماية اجلمهور ،ودعم حقوق الإن�سان
اخلا�صة بال�سجناء .وميكن �أي�ض ًا لال�ستثمار يف �إر�ساء وتنفيذ نظم فعالة وقائمة على الأدلة لتقييم املخاطر �أن ميكِّن
املتطرفني العنيفني بفك ارتباطهم بالعنف.
الدول الأع�ضاء من حت�سني فر�ص �إقناع ال�سجناء
ِّ
وال ميكن �إدارة ال�سجناء بنجاح دون تقييم املخاطر التي ميثلونها .ولذلك ،ال بد لإدارة ال�سجون �أن جتري تقييما دقيقا،
كرر تقييم �أكرث تف�صيال للمخاطر
ُيعرف �أحيان ًا بـ"الفرز" ،جلميع ال�سجناء عندما يدخلون ال�سجن لأول مرة ،على �أن ُي َّ
على فرتات منتظمة بعد ذلك .وينبغي �أن ت�شمل جمموعة الأخطار التي يجري تقييمها خالل الفرز الأويل ما يلي:

 الإ�ضرار بالنف�س �أو بال�سجناء الآخرين �أو بالأ�شخا�ص العاملني يف ال�سجن �أو زائريه (املخاطر املت�صلة
بالأ�ضرار)؛
 تهديد ح�سن النظام يف ال�سجن وزرع الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف لدى ال�سجناء الآخرين (املخاطر املت�صلة
بالنظام)؛
 احتمال الفرار (املخاطر املت�صلة بالأمن)؛
 ارتكاب جرمية خطرية �أخرى �أثناء الإجازة املمنوحة لل�سجني من ال�سجن �أو عند الإفراج عنه (املخاطر
املت�صلة مبعاودة الإجرام)؛
 التحري�ض على ارتكاب اجلرائم يف املجتمع بالتعاون مع ال�شركاء يف العامل اخلارجي (املخاطر املت�صلة
باجلرائم)؛
املتطرف العنيف ،مبا يف ذلك احلاالت التي ال تكون فيها اجلرمية املزعومة �أو الفعلية مت�صلة
 حتديد
ِّ
بالتطرف العنيف.
مبا�شرة
ُّ
املتطرف العنيف ت�أثري كبري على ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر،
و ُيفرت�ض �أن يكون لنوع املخاطر التي ي�شكلها ال�سجني
ِّ
كما ينبغي �أن يكون عليه احلال فيما يخ�ص جميع ال�سجناء .فعلى �سبيل املثال� ،سوف يتعني على �إدارة املخاطر
ت�شدد التدابري والإجراءات
اخلا�صة بال�سجناء الذين ُيق َّدر �أنهم ي�شكلون خطر ًا ج�سيم ًا من حيث �إمكانية فرارهم �أن ِّ
الأمنية ،يف حني � َّأن �إدارة املخاطر اخلا�صة بال�سجناء الذين ُيق َّدر �أنهم ي�شكلون خطر ًا على النظام قد ال حتتاج �إىل
الت�أكيد على الأمن بقدر الت�أكيد على اجلهود الرامية �إىل تغيري املواقف وال�سلوك .ويف حالة ال�سجناء املدانني بارتكاب
جرائم تتعلق بالإرهاب ،ت�شمل املخاطر املح َّددة التي ينبغي �إدراجها ما يلي :دورهم داخل تنظيمهم �أو جماعتهم
41
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(�أي ارتفاع �أو انخفا�ض امل�ستوى) ،وقيامهم بتجنيد ال�سجناء الآخرين �أو دفعهم �إىل الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف (�أي
درجة القيادة امللهمة �أو اجلاذبية) ،و�صون �أو �إن�شاء هياكل قيادة عملياتية يف ال�سجن ،والتخطيط للقيام ب�أن�شطة
عنيفة و�إجرامية من داخل ال�سجن ،بالتوا�صل مع �أطراف موجودة خارجه.
املتطرفني العنيفني ال ي�شكلون جمموعة متجان�سة .وكثري ًا ما تكون الدوافع
ومن الأهمية مبكان �أن ُيفهم � َّأن ال�سجناء
ِّ
()62
والظروف والأ�سباب التي جتعل �أفراد ًا يرتكبون
جرائمتطرف عنيف متنوعة ومعقدة .وينبغي لتقييم املخاطر
ُّ
اخلا�ص مبثل ه�ؤالء ال�سجناء �أن ي�سرت�شد بفهم دقيق خل�صائ�ص � ِّأي تنظيم ينتمون �إليه ولدوافعهم .كما ينبغي �أ َّال
ُيفرت�ض � َّأن جميع ال�سجناء املدانني بارتكاب جرائم مت�صلة بالإرهاب ملتزمون بتحقيق تغيري �سيا�سي �أو اجتماعي �أو
بالكفاح من �أجل ق�ضية �أخالقية �أو دينية .وقد �أظهرت املمار�سة العملية � َّأن بع�ضهم ينخرط يف ذلك الن�شاط ب�سبب
دوافع �إجرامية تقليدية �أ�سا�س ًا (مثل الك�سب املايل �أو للإثارة �أو ملجرد متعة مكت�سبة من ارتكاب �أعمال العنف) ،يف
حني � َّأن البع�ض الآخر ي�ضلع فيه لإ�شباع حاجات ورغبات مت�أ�صلة �أو وجودية يف الأ�سا�س (مثل احلاجة �إىل املكانة
التطرف
�أو االنتماء �أو املعنى) .ويف بع�ض احلاالت ،من ناحية �أخرى ،يدان ال�سجناء بارتكاب جرمية ال متت �إىل
ُّ
بالتطرف العنيف .ومن �ش�أن تطبيق تقييم �شامل وموثوق للمخاطر �أن ي�ستبني
العنيف ب�صلة ولكن تكون نيتهم مت�صلة
ُّ
بالتطرف العنيف.
ال�سجناء الذين يرتبط دافعهم احلقيقي
ُّ
ولذا ف� َّإن من الأهمية مبكان �أن يتم تقييم كل فرد ،مبا يف ذلك الظروف ال�شخ�صية وال�سياقية التي �أ�سهمت يف تكوين
املتطرفة العنيفة والتي ُيحتمل �أن ت�سهم يف مثل ذلك الإجرام يف امل�ستقبل.
�آرائه
ِّ
 لالطالع على مزيد من التفا�صيل ،انظر الف�صل الرابع من دليل املكتب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء ال�شديدي اخلطورة
( ،)Handbook on the Management of High-Risk Prisoners( )2015مبا يف ذلك التوجيهات املح َّددة ب�ش�أن:
التقييمات والت�صنيف والرتتيب الفئوي والتخ�صي�ص وتخطيط الأحكام.

-2-4

القبول والت�صنيف والرتتيب الفئوي

تقت�ضي قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) �ضرورة الف�صل بني ال�سجناء
دائم ًا ح�سب و�ضعهم القانوين (بني من هم بانتظار املحاكمة واملحكوم عليهم) ،ونوع اجلن�س (بني الرجال والن�ساء)،
وال�سن (بني الأطفال والبالغني) .وعالوة على ذلك ،ينبغي �أن ُيجرى تقييم جلميع ال�سجناء عند قبولهم من �أجل
حتديد املخاطر التي قد ي�شكلونها على �أنف�سهم و�/أو الآخرين وكذلك احتياجاتهم .ولتلك التقييمات الفردية �أهمية
حا�سمة من �أجل �ضمان �أن ُتتخذ التدابري الالزمة للتقليل من هذه املخاطر �إىل �أدنى حد واال�ستجابة الحتياجات
ال�سجناء بطريقة تتيح �إدماجهم االجتماعي يف نهاية املطاف .وينبغي ت�صنيف كل �سجني ،على �أ�سا�س تقييم خماطره
وحاجاته ،وفق ًا ل�سجله اجلنائي وطباعه ومقت�ضيات معاملته ،مبا يف ذلك تخ�صي�ص فئة �أمنية تتوافق مع نتائج
()63
تقييم املخاطر.
و ُيعترب ت�صنيف ال�سجناء وترتيبهم الفئوي �ضروريني التخاذ القرار ب�ش�أن توزيعهم على �سجن منا�سب �أو وحدة منا�سبة
داخل �سجن ،وي�شكالن� ،إىل جانب نتائج تقييم املخاطر واحلاجات اخلا�ص بهم ،الأ�سا�س لو�ضع خطط فردية لتنفيذ
الأحكام .وتنطبق هذه القواعد الأ�سا�سية على �إدارة جميع ال�سجناء .وهي يف الواقع بالغة الأهمية يف حالة ال�سجناء

()62انظر ،على �سبيل املثال Stys, Y. & Michel, S. (2014). Examining the Needs and Motivations of Canada’s Federally:
.Incarcerated Radicalized Offenders (Research Report R-344). Ottawa, ON: Correctional Service of Canada

()63قواعد نيل�سون مانديال ،القواعد  11و )2(-)1( 89و.93
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املتطرفون العنيفون 43
تقييم و�إدارة املخاطر التي ي�شكلها ال�سجناء
ِّ

املتطرفني العنيفني حيث � َّإن � َّأي ق�صور يف تقييمهم وت�صنيفهم وترتيبهم الفئوي وتوزيعهم ميكن �أن تكون له عواقب
ِّ
وخيمة وبعيدة املدى على ال�سجناء واجلمهور.
ميكن �أن يكون تطوير نظام قبول وتقييم وت�صنيف فعال لل�سجناء اجلدد خطوة �أوىل مهمة .وتبد�أ اخلطوات
املهمة الأوىل يف �إدارة ال�سجون عند دخول ال�سجناء اجلدد مبنى ال�سجن .وعليه ،ميكن �أن يتم حتديد النـزالء
معينة .وت�شكل معرفة �أكرب
امل�ستهدفني يف برامج �إعادة الت�أهيل ب�شكل وا�ضح وال التبا�س فيه على �أ�سا�س معايري َّ
قدر ممكن عن خلفية ال�سجناء ال�شخ�صية و�سجلهم اجلنائي و�سماتهم ال�شخ�صية و�أيديولوجيتهم و�سلوكهم يف
مهما التخاذ قرارات ت�صنيف �صائبة ولت�صميم برامج �إعادة ت�أهيل فردية فعالة.
ال�سجن �أمر ًا ًّ
مذكرة روما ،املمار�سة اجل ِّيدة .3

وينبغي �إيالء عناية خا�صة لإجراءات قبول جميع ال�سجناء حيث � َّإن ح�سن تنفيذ تلك الإجراءات يتيح غر�س
م�شاعر الثقة والأمان يف ال�سجناء مما يتيح �إجراء تقييم �سليم حلالتهم ال�صحية عند الدخول ،وي�سهم يف
التقييم اجل ِّيد للمخاطر واحلاجات ،وو�ضع خطط تنفيذ الأحكام ،والت�صنيف والتوزيع والإيواء.
Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,
Principle 19

.

املتطرف العنيف من املدعى عليهم وخلفيته ال�شخ�صية وتاريخه اجلنائي
وتتيح معرفة �أكرب قدر ممكن عن زمالء
ِّ
وات�صاالته املهمة و�أيديولوجيته الت�سجيل على نحو �أدق و�إجراء الرتتيب الفئوي والتوزيع بال�صورة املالئمة .ففي
ال�صومال ،على �سبيل املثالُ ،د ِّر َب موظفو ال�سجون على ا�ستخدام �أداة تقييم ب�سيطة و�أ�سا�سية تنطوي على توجيه
متطرف عنيف
جمموعة مكونة من � 45س�ؤاال �إىل ال�سجناء .وقد ا�س ُتخدم هذا التقييم مع ما يزيد على � 800سجني ِّ
مزعوم وحمكوم عليه حيث تبينَّ � َّأن � 148سجين ًا فقط هم ممن لديهم دوافع �أيديولوجية �أو دينية؛ � َّأما الآخرون ،فكانوا
املتطرفة العنيفة .وقد ُدفع ه�ؤالء ال�سجناء �إىل االن�ضمام �إىل اجلماعة
مدفوعني بحوافز مالية تقدمها اجلماعة
ِّ
املتطرفة العنيفة ب�سبب الفقر ولي�س الأيديولوجية �أو الدين.
ِّ
املتطرف العنيف ،ينبغي �أن تجُ مع املعلومات
و�إ�ضافة �إىل املعلومات التي تجُ مع ب�إجراء مقابالت مع ال�سجني
ِّ
اجليدة النوعية من �أجهزة �إنفاذ
من جمموعة متنوعة من امل�صادر الأخرى .و ُيعترب احل�صول على املعلومات ِّ
القانون واملحاكم املطلعة على الق�ضايا من الأمور املهمة �إذ �إنه ي�شجع على ا�ضطالع �إدارة ال�سجن بعمليات
الت�سجيل والت�صنيف على نحو �أكرث ا�ستنارة .وميكن �أي�ض ًا ل�سجالت املحاكم والتقييمات التي يعدها الأخ�صائيون
االجتماعيون والأخ�صائيون النف�سيون والأطباء النف�سانيون �أن توفر م�صدر ًا ِّقيما للمعلومات ،وهو ما ينطبق �أي�ض ًا
املتطرف العنيف و�أ�صدقائه.
على االت�صال ب�أ�سرة
ِّ
ينبغي �أن ت�ستند التقييمات �إىل م�صادر متعددة للمعلومات من �أجل زيادة املوثوقية .وينبغي للم�صادر �أن تت�ألف
من:
البيانات االكتوارية :عن الفرد واجلرمية
 العوامل الدينامية :مثل العمل وال�سكن وال�صحة العقلية والدعم الأ�سري ،وما �إىل ذلك .وقد ت�شكل التغريات
يف هذه العوامل على وجه اخل�صو�ص حم ِّفزات لزيادة اخلطر �أو ظروفا خم ِّففة حتد منه.
 العوامل ال�سريرية :احلكم على الأمور مهنيا واخلربة ،با�ستخدام اخلربة ال�شخ�صية واملهنية لتقييم
املجمعة من خالل املقابالت وقراءة امللفات.
املعلومات َّ

 44كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

 املعلومات الواردة من ال�شركاء يف �إطار متعدد الوكاالت :املعلومات الواردة من الأخ�صائيني االجتماعيني
وال�شرطة ودوائر اال�ستخبارات وغريها �إزاء الق�ضية اخلا�صة ب�أحد الأفراد.
Radicalisation Awareness Network (2016) Dealing with radicalisation in a prison and probation context, RAN Prisons
and Probation - practitioners working paper, p. 5

.

ومن املهم �أي�ض ًا و�ضع نظام فعال لإدارة ملفات ال�سجناء وقاعدة بيانات لت�سجيل املعلومات وح�صر جميع ال�سجناء
املتطرفني العنيفني من وقت دخولهم ال�سجن لأول مرة حتى نهاية عقوبتهم .كما ُتبينَّ ب�صورة م�ساوية �أهمية نظام
ِّ
�إدارة ملفات ال�سجناء وعنا�صره الرئي�سية يف قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد
()64
نيل�سون مانديال).
 لالطالع على مزيد من التفا�صيل ،انظر دليل �إدارة ملف ال�سجناء ( )2008ال�صادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدِّ رات واجلرمية.

مدربون تدريب ًا مالئما وكذلك ،عند االقت�ضاء ،معتمدون .وحيث � َّإن
وينبغي �أن يتوىل �إجراء التقييمات موظفون َّ
التقييم ينبغي �أن ي�شمل طائفة من املخاطر وامل�سائل ،ينبغي �أن ي�شارك يف التقييم موظفون من تخ�ص�صات خمتلفة.
 الف�صل :كما ورد �سابقا ،يجب الف�صل بني ال�سجناء ح�سب مركزهم القانوين ونوع جن�سهم وعمرهم .وفيما
يخ�ص معظم ال�سجناء ،ف� َّإن هذه العوامل ثابتة وال تتغري �إ َّال يف عدد قليل ج ًّدا من الظروف ،على �سبيل
أ�سا�سيا عندما يتعلق الأمر بالتوزيع على
املثال ،عندما ي�صبح الأطفال بالغني .ويكون هذا الف�صل عام ًال � ًّ
�سجن �أو جزء من �سجن( )65وال يتوقف على � ِّأي تقييم للمخاطر.
 الت�صنيف :ينطوي الت�صنيف على متييز �أكرث تطورا للف�صل بني ال�سجناء حيث ي�س ِّهل �إيداعهم ال�سجن (الق�سم)
الأن�سب والذي يكفل (�أ) معاجلة م�سائل ال�صحة وال�سالمة والأمن على النحو املنا�سب؛ و(ب) امل�ساهمة يف
تهيئتهم يف الوقت املنا�سب للإفراج عنهم يف نهاية املطاف .وت�ستند عملية الت�صنيف �إىل املعلومات املكت�سبة
املقيمة
عن طريق تقييم املخاطر واالحتياجات الفردي لكل �سجني ،وقد توجهها �أي�ض ًا امل�سائل ال�صحية املحتملة َّ
�أثناء الفح�ص الطبي عند القبول.
 -1الأغرا�ض من الت�صنيف هي:
يرجح ،ب�سبب �سجلهم اجلنائي �أو طباعهم� ،أن يكونوا ذوي ت�أثري
(�أ)  �أن ُي َ
ف�صل عن الآخرين ال�سجنا ُء الذين َّ
�س ِّيئ عليهم؛
توخي ًا لإعادة ت�أهيلهم االجتماعي.
(ب) �أن ُي�ص َّنف ال�سجناء يف فئات ،بغية تي�سري معاملتهم ِّ
ُ -٢ت�ستخدَ م ملعاملة خمتلف فئات ال�سجناء ،بقدر الإمكان� ،سجون خمتلفة �أو �أق�سام خمتلفة يف ال�سجن
الواحد.
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،القاعدة 93؛ انظر �أي�ض ًا قواعد الأمم املتحدة
ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،القاعدتني  40و.41
()64قواعد نيل�سون مانديال ،القواعد .10-6
()65املرجع نف�سه ،القاعدة .11
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املتطرفون العنيفون 45
تقييم و�إدارة املخاطر التي ي�شكلها ال�سجناء
ِّ

املتطرفني العنيفني فئويا وفق ًا
 الرتتيب الفئوي :كما هو احلال بالن�سبة �إىل جميع ال�سجناء ،ينبغي �أي�ض ًا ترتيب ِّ
للمخاطر الأمنية (الفرار) وخماطر ال�سيطرة (احتمال امل�شاركة يف �أن�شطة من �ش�أنها �أن تعطل ال�سجن �أو
تغر�س يف ال�سجناء الآخرين الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف) مبا يتفق مع ا�ستنتاجات تقييم املخاطر اخلا�ص بهم.
وي�شري الرتتيب الفئوي الأمني �إىل تخ�صي�ص فئة �أمنية لل�سجناء ينبغي �أن تكون �أدنى فئة مت�سقة مع �إدارة
املخاطر الأمنية املق َّدرة فيما يخ�ص ال�سجني ومن ثم �إىل �إيداعه نظام �سجن منا�سب ًا لإدارة م�ستواه الأمني
()66
وخماطره وحاجاته الأخرى على امل�ستوى الفردي.
ويف معظم الواليات الق�ضائيةُ ،تو�صف ال�سجون بح�سب فئتها الأمنية ،والتي قد تكون مرتفعة �أو متو�سطة �أو منخف�ضة.
وت�ستند الفئة الأمنية لل�سجن �إىل م�ستوى الأمن املوجود فيه .فال�سجن الذي يخ�ضع لإجراءات �أمنية م�شددة توجد به
ترتيبات �أمنية مادية و�إجرائية ودينامية كبرية بحيث ي�ستحيل على ال�سجني الهروب .ويف املقابل ،يف ال�سجون ذات
امل�ستوى الأمني املنخف�ض قد ال توجد �أقفال على �أبواب الزنزانات وقد يكون ال�سياج املحيط منخف�ضا .ولدى اتخاذ
القرار ب�ش�أن توزيع ال�سجناء ،ينبغي احرتام املبادئ القائلة ب�ضرورة حجز جميع ال�سجناء يف �أقل الأماكن تقييدا من
�أجل احتجازهم على نحو �آمن وم�أمون ،ا�ستناد ًا �إىل تقييمات املخاطر الفردية اخلا�صة بهم ومن دون متييز.
املتطرفون العنيفون الذين ُي َّقيمون وي�ص َّنفون باعتبارهم ي�شكلون خطر ًا كبري ًا �سجن ًا ذا
وعادة ما يودع ال�سجناء
ِّ
م�ستوى �أمني مرتفع �أو وحدة تخ�ضع حلرا�سة �أمنية م�ش َّددة �ضمن �سجن ذي فئة �أمنية �أدنى (�سجن ذي م�ستوى �أمني
املتطرفني العنيفني الذين ُيعتربون �شديدي اخلطورة
متو�سط مثالً) .وقد يلزم �إيداع العدد ال�صغري من ال�سجناء
ِّ
مرافق تخ�ضع حلرا�سة �أمنية ق�صوى ،قد تكون عبارة عن �سجون خا�صة �أو وحدات منف�صلة داخل �سجن �آخر (على
�سبيل املثال داخل �سجن م�ش َّدد احلرا�سة ي�ضم �سجناء �آخرين �شديدي اخلطورة).
ويف البلدان ذات املوارد املنخف�ضة ،وخا�صة يف �سياقات ما بعد انتهاء النـزاع ،نادرا ما تجُ رى تقييمات فردية للمخاطر.
وعادة ما ُيجرى ت�صنيف ال�سجناء وترتيبهم فئويا على �أ�سا�س نوع اجلن�س وال�سن و�أحيان ًا �أي�ض ًا احلالة ال�سابقة على
بجرائمتطرف عنيف
مطبق دائماً .وقد ُيحتجز ال�سجناء املدانون
املحاكمة ،و�إن كان حتى هذا النوع من الف�صل غري َّ
ُّ
تلقائيا يف ظروف �أمنية م�ش َّددة وبالغة التقييد ،لي�س على �أ�سا�س تقييم فردي للمخاطر ،و�إمنا ب�صورة خال�صة ا�ستناد ًا
�إىل طول وطبيعة �أحكامهم �أو التهم املوجهة �إليهم .وي�ؤدي االكتظاظ املزمن �إىل تفاقم التحديات التي يطرحها
االفتقار �إىل نظام �سليم للتقييم والت�صنيف .ويف ظل هذه الظروف ،ف� َّإن �ضمان ال�سالمة والأمن يف ال�سجون التي
متطرفون عنيفون ينطوي على حتديات ب�شكل خا�ص .ومن الأهمية مبكان �أن ُتبذل اجلهود ،حتى
ُيحتجز بها �سجناء ِّ
يف البلدان ذات املوارد ال�شحيحة ،من �أجل اتخاذ تدابري لو�ضع نظام للتقييمات الفردية ،على الأقل من �أجل ف�صل
من ي�شكلون خطورة �شديدة عن الآخرين ،والت�أكد من � َّأن من يحتاجون �إىل احلماية يحظون بها.
ولي�س الفح�ص التقييمي لل�سجني عند الدخول �سوى بداية لعملية تقييم املخاطر .ذلك �أنه ال بد من �إجراء تقييم كامل
للتعرف على املخاطر واالحتياجات املت�صلة بتطرفه العنيف ،مع �إجراء املزيد من التقييمات على فرتات منتظمة
املتطرف العنيف يف احلب�س.
خالل الفرتة التي يق�ضيها ال�سجني
ِّ

()66املرجع نف�سه ،القاعدة )2(89؛ وانظر �أي�ض ًا قواعد بانكوك .القواعد  4و 40و41؛ والقواعد الأوروبية لل�سجون ،القاعدتني )4(51
و.)5(53
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الواليات املتحدة الأمريكية :التحقق من جمموعات التهديد الأمني و�إدارتها
التطرف العنيف يف ال�سجون ،التي ي�شار �إليها �أي�ض ًا با�سم
يف ثمانينات القرن الع�شرين� ،شهد عدد جماعات
ُّ
جمموعات التهديدات الأمنية ،يف �سجون الواليات املتحدة منوا ّ
مطردا .وواجه موظفو ال�سجون يف جميع �أنحاء
البلد التحدي املتمثل يف �إدارة العنف والن�شاط الإجرامي املرتبطني به�ؤالء ال�سجناء ،ويف الوقت نف�سه �ضمان
عدم انتهاك حقوقهم املدنية وتلك املتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة.
و ُت َع ُّد العملية امل�سماة "التحقق من جمموعة التهديد الأمني" �إحدى �أقيم الأدوات التي جرى تطويرها يف الواليات
املتحدة .وي�شمل التحقق تقييم �إمكانية كون �أحد النـزالء ع�ضو ًا يف جمموعة تهديد �أمني ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل
ا�ستعرا�ض مو�ضوعي لعوامل �سابقة التحديد مثل طبيعة اجلرمية اجلنائية الراهنة ،والتاريخ اجلنائي،
واالعرتاف الذاتي ،والو�شم ،والتجمع مع �أع�ضاء معروفني يف جمموعات التهديد الأمني ،وحيازة رموز و�/أو
خ�ص�ص لكل عامل من هذه العوامل قيمة
وثائق و�صور ،وما �إىل ذلك ،تخ�ص جمموعات التهديد الأمني .و ُت َّ
معينة ،ميكن التحقق منه على �أ�سا�س م�ستوى م�شاركته ون�شاطه مع املجموعة.
رقمية .و�إذا بلغ ال�سجني عتبة َّ
وب�سبب االختالفات يف القوانني والأنظمة ،وكذلك االختالفات الثقافية على نطاق البلد ،ف� َّإن العوامل والأوزان
املخ�ص�صة لها قد تختلف من والية �إىل �أخرى ،ولكن العملية هي نف�سها �أ�سا�ساً .ويف معظم الواليات الأمريكية،
يجوز لل�سجني �أن ي�ست�أنف � َّأي قرار ب�ش�أن ارتباطه مبجموعة تهديد �أمني على اعتبار � َّأن ذلك القرار ميكن �أن
ي�ؤثر على القرارات املتعلقة بت�صنيف احلجز وال�سكن والربامج واجلوانب الأخرى املتعلقة بحب�سه.
ومن املهم �أ َّال يغيب عن الأذهان � َّأن التحقق من حيث االنتماء �إىل جمموعة تهديد �أمني يختلف عن الت�صنيف.
وال يزال جميع ال�سجناء يخ�ضعون لعملية ت�صنيف مو�ضوعية لتحديد املخاطر واالحتياجات اخلا�صة بهم.
وت�ساعد عملية التحقق من حيث ع�ضوية جمموعة التهديد الأمني على توجيه القرارات اخلا�صة بالت�صنيف.
كما �أنها ت�ساعد على جتنب "و�سم" ال�سجناء باعتبارهم �أع�ضاء يف جمموعات التهديد الأمني ب�ضمان �أن ُت َّتبع
نف�س العملية ال�شفافة واملو�ضوعية واملو َّثقة يف جميع احلاالت .ويتمثل عامل مهم �آخر يف � َّأن التحقق من ع�ضوية
جمموعة التهديد الأمني والت�صنيف على هذا الأ�سا�س عملية م�ستمرة .ومع تغيرُّ حالة �سجني و�سلوكه ،يجوز
�إعادة النظر يف التحقق من ع�ضوية جمموعة التهديد الأمني والت�صنيف على �أ�سا�سها.
رئي�سيا يف الإدارة الفعالة لأع�ضاء جمموعات
و ُت َع ُّد عملية التحقق من ع�ضوية جمموعة التهديد الأمني عن�صر ًا
ًّ
التهديد الأمني يف �سجون الواليات املتحدة .كما �أنها ت�ؤدي �إىل تبادل املعلومات بني الوحدات املعنية مبجموعات
التهديد الأمني يف جميع �أنحاء البلد وتكوين �شبكات �إقليمية وعلى م�ستوى الواليات للتحري عن الع�صابات،
وهو �أمر �أ�سا�سي للر�صد الفعال لن�شاط هذه اجلماعات ،التي غالبا ما تكون عابرة خلطوط الواليات الق�ضائية.
م�ساهمة مق َّدمة من املكتب االحتادي لل�سجون ،الواليات املتحدة الأمريكية ،خالل اجتماعي فريق اخلرباء املعني ب�إدارة ال�سجناء
املتطرفني العنيفني (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و 3-1حزيران/يونيه .)٢٠١٦
ِّ

 -3-4التوزيع و�أماكن االحتجاز
املتطرفني العنيفني داخل نظام ال�سجون
يتعينَّ على جميع �إدارات ال�سجون �أن حتدد الكيفية التي �ست�أوي بها ال�سجناء
ِّ
()67
املتطرفني العنيفني
اخلا�ص بها .ويرتبط هذا القرار بعدد من امل�سائل ،منها ما �إذا كان ينبغي الف�صل بني ال�سجناء ِّ
وعامة ال�سجناء (الف�صل) ،و�إذا كان الأمر كذلك ،ما �إذا كان ينبغي �أن ُيعزَ ل بع�ضهم عن بع�ض (العزل)� ،أو ُيحتفظ
بهم يف مكان واحد (الرتكيز)� ،أو ما �إذا كان ينبغي تفريقهم على نطاق عدد �صغري من ال�سجون (التفريق)َّ � .أما
املتطرفني العنيفني يف عامة ال�سجناء (الإدماج) .وميكن مالحظة وجود مزيج من هذه
البديل فهو �إدماج ال�سجناء
ِّ
ال ُّنهج بني الدول الأع�ضاء ،ويف الواقع ف� َّإن النهج املختلط هو املعتمد يف كثري من الأحيان .وكما نوق�ش يف الق�سم
متطرف عنيف �سيكون لها �أي�ض ًا �آثارها على القرارات اخلا�صة بالتوزيع.
ال�سابق ،ف� َّإن الفئة الأمنية لكل �سجني ِّ
()67مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة رقم .4
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املتطرفون العنيفون 47
تقييم و�إدارة املخاطر التي ي�شكلها ال�سجناء
ِّ

وبغ�ض النظر عما �إذا كان ال�سجناء املحكوم عليهم يف جرائم مت�صلة بالإرهاب يو�ضعون يف �سجون �أو �أجنحة
منف�صلة �أو ُيو َّزعون على نطاق نظام ال�سجون ،ف� َّإن املخاطر التي قد ي�شكلونها ،مبا يف ذلك خطر غر�س الت�ش ُّدد
يف ال�سجناء الآخرينُ ،ت َّقيم ب�صورة فردية قبل البت يف كيفية توزيعهم ،وجتري مراجعتها على فرتات منتظمة.
Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,
Principle 20

.

حتدد النهج الأمثل جتاه �أماكن االحتجاز،
ولي�س ثمة جواب �صحيح وحيد ،و�سوف يتعني على �إدارات ال�سجون �أن ِّ
ا�ستناد ًا �إىل عوامل حم َّددة داخل البلد )68(.وت�شمل هذه العوامل ما يلي:
املتطرفني العنيفني الذين �سيتم ف�صلهم �أو تفريقهم؛
عدد ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني
 حالة البنية التحتية لل�سجون وقدرة الإدارة على ت�أمني االحتجاز الآمن �إذا مت تفريق
ِّ
على عدد من ال�سجون؛
 قدرات املوظفني و�أعدادهم وم�ستوى مهاراتهم؛
املتطرفني العنيفني؛
 املوارد املالية املتاحة لإدارة ال�سجناء
ِّ
 الإطار الت�شريعي وال�سلطات امل�س�ؤولة؛
 ال�سياق الثقافي وال�سيا�سي واالجتماعي؛
 اخلطر الذي ميثله الفرد من ا�ستمرار انقياده نحو الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف �أو من قيامه بغر�س هذا
الت�ش ُّدد يف الآخرين؛
املتطرفة العنيفة وهيكلها التنظيمي.
 طريقة عمل اجلماعة
ِّ
فرن�سا� :إيواء ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني
املتطرفني العنيفني يف ال�سجون يف فرن�سا �أحد التدابري الرئي�سية
ميثل �إن�شاء �أجنحة خم�ص�صة لل�سجناء
ِّ
التي اعتمدتها �إدارة ال�سجون يف �سياق مكافحة الإرهاب .ويتم اختيار ال�سجون التي ُتن َّفذ فيها هذه التدابري
وفق ًا لت�صميمها املعماري وموقعها وقدرتها .ويخ�ضع املوظفون املنتدبون للعمل يف هذه الأجنحة من ال�سجون
خ�ص�ص جناحان لتقييم ال�سجناء
لدورة تدريبية مدتها ثالثة �أ�سابيع .ومن بني الأجنحة اخلم�سة يف ال�سجونُ ،ي َّ
كر�س الأجنحة الثالثة الأخرى لإدارة
ِّ
املت�شددين �أو من هم على طريق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف ،بينما ُت َّ
املتطرفني العنيفني.
ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني �سوى ال�سجناء الذكور البالغني .ويقع اختيار
وال ُيودع �أجنحة ال�سجون املخ�ص�صة لل�سجناء
ِّ
ال�سجناء �أثناء اجتماع ي�ضم مديري ال�سجون وكذلك مديري خدمات �إعادة الإدماج االجتماعي ودائرة مراقبة
ال�سلوك .وت�ستند قرارات التوزيع �إىل موجز/خلفية ال�سجني ومدى جتاوبه.
املتطرفني العنيفني يف زنزانات فردية،
وكقاعدة عامة ،يتم التوزيع يف �أجنحة ال�سجون املخ�ص�صة لل�سجناء
ِّ
�أ�سا�س ًا من �أجل احرتام مبد�أ الف�صل بني املحتجزين قبل املحاكمة وال�سجناء املحكوم عليهم .وتتما�شى معاملة
ال�سجناء يف الأجنحة املخ�ص�صة مع نظام ال�سجون العادية من حيث حقوق وواجبات ال�سجناء املعنيني ،مبا يف
ذلك احلق يف البقاء على ات�صال بالأ�سرة ،و�إمكانية الو�صول �إىل الأن�شطة البناءة� ،إلخ .وتختلف �إدارة ال�سجناء
املتطرفني العنيفني باختالف �أجنحة ال�سجون .فعلى �سبيل املثال:
يف �أجنحة ال�سجون املخ�ص�صة لل�سجناء
ِّ
التطرف الراديكايل
()68املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون ( ،)2015التو�صيات املرتبطة ب�إدارة ال�سجون ملكافحة وخماطبة ظاهرة
ُّ
داخل ال�سجون ،التو�صية ال�ساد�سة � -أخذ العوامل املالئمة بعني االعتبار عند حتديد ما �إذا كان يجب عزل �أو تفريق النـزالء مع �إيالء اهتمام خا�ص
املتطرفة العنيفة.
للمنظِّ رين الأيديولوجيني والقادة الإرهابيني و�أولئك الذين هم عر�ضة لر�سائلهم
ِّ

 48كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

 يف بع�ض �أجنحة ال�سجون ،تكون الربامج �إلزامية مما يعني � َّأن على ال�سجناء امل�شاركة يف �أن�شطة التدريب
العامة (الدورات التي يقدمها معلمون موفدون من وزارة التعليم الوطني) ،و�أفرقة املناق�شة ،وجميع
الأن�شطة ال�ضرورية الأخرى التي تعالج خماطر حم َّددة.
 يف �أجنحة ال�سجون الأخرى ،تكون �إدارة املحتجزين فرديةْ � ،أي � َّأن املهنيني من خمتلف التخ�ص�صات
يقومون بتقدمي اخلدمات�/إجراء املقابالت على �أ�سا�س فردي.
املتطرفني العنيفني من ثالث مراحل ،وهي�( :أ) اكت�ساب ثقة ال�سجني؛ و(ب) معاجلة
وتت�ألف �إدارة ال�سجناء
ِّ
الأيديولوجيات واملعتقدات؛ و(ج) التقييم الذاتي والتوقعات اخلا�صة بامل�ستقبل .وتت�سم الأعمال املنجزة يف
�أجنحة ال�سجون املخ�ص�صة بتعددية التخ�ص�صات .فعند امل�ستوى الأول ،هناك حرا�س ال�سجون ،وموظفو
ال�سجون امل�س�ؤولون عن �إعادة الإدماج االجتماعي ،ومراقبو ال�سلوك ،وكذلك الأخ�صائيون النف�سيون واملد ِّر�سون.
وعند امل�ستوى الثاين ،هناك �شركاء �آخرون ذوو �صلة يعملون مع ال�سجناء ،من قبيل ممثلي نظام التعليم الوطني
ووحدات الرعاية ال�صحية ،وما �إىل ذلك.
املتطرفني العنيفني
درا�سة حالة مق َّدمة من مديرية �إدارة ال�سجون ،فرن�سا ،خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء
ِّ
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و 3-1حزيران/
التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
يونيه .)٢٠١٦

املتطرفني العنيفني عن عامة ال�سجناء �إىل �أن ت�صبح �إدارتهم �أ�سهل،
 الف�صل :ميكن �أن ي�ؤدي ف�صل ال�سجناء
ِّ
()69
وهو يقلل من خطر قيامهم بغر�س الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف الآخرين .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف� َّإن املوارد
ال�ضرورية ،مبا فيها التدابري الأمنية الإ�ضافية وتدريب �ضباط ال�سجون واملوظفني املتخ�ص�صني ،قد ال تلزم
املتطرفني العنيفني عن
�إ َّال يف عدد حمدود من املواقع .ومع ذلك ،هناك �أي�ض ًا جوانب �سلبية لف�صل ال�سجناء
ِّ
عامة ال�سجناء ،ف�إبقاء ه�ؤالء ال�سجناء منف�صلني ميكن �أن يولِّد خماطر .فقد ُيعلي الف�صل مكانتهم يف �أعني
املتطرفني العنيفني الذين ُيبدون
ال�سجناء الآخرين �أو اجلماعات الأخرى يف املجتمع .كما � َّأن جمع ال�سجناء
ِّ
م�ستويات �شديدة التباين من الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف ينطوي على خطر �أن يت�أثر ال�سجناء الأقل ت�ش ُّدد ًا
املتطرفني العنيفني يف �أجنحة منف�صلة يف ال�سجون قد
بال�سجناء الأكرث ت�ش ُّدداً )70(.كما � َّأن حب�س ال�سجناء
ِّ
يعزز رف�ض ه�ؤالء ال�سجناء �أو و�صمهم ،مما قد ي�ص ِّعب اندماجهم مع عامة ال�سجناء عند نقلهم �إىل نظام
لل�سجون العادية (على �سبيل املثال ،تنفيذ ًا خلطة لفك االرتباط �أو �إعادة الإدماج) .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،كثري ًا
ما ي�ضفي الف�صل م�ستويات غري مرغوب فيها من املكانة/ال�شعور بالأهمية على الفريق املنف�صل.

()69لالطالع على �أمثلة عن الف�صل ،انظرNetherlands - Veldhuis, T.M. & Lindenberg, S. (2012a) “Limits of Tolerance under:
pressure: A case study of Dutch terrorist detention policy”. Critical Studies on Terrorism, 5, 425-443); Kenya – Kenya to tackle
radicalisation with new prison for “extremists”, 16 February 2016, Available at: http://uk.reuters.com/article/uk-kenya-prisonidUKKCN0VQ0S4; Saudi Arabia - Boucek, C., (2008) “Jailing Jihadis”: Saudi Arabia’s special terrorist prisons”. Terrorism
Monitor, 6, 4-6; Philippines - Morales, R. (2012) “Integration versus segregation: A preliminary assessment of de-radicalisation
)in two Philippine correctional facilities”. Studies in Conflict and Terrorism Journal, 35, 211–228; Australia – Brown, D. (2008
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they had placed a young man who left for Syria on a whim [in a cell] with a completely radicalized leader.”, quoted in: Jublin,
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املتطرفون العنيفون 49
تقييم و�إدارة املخاطر التي ي�شكلها ال�سجناء
ِّ

�إندوني�سيا� :سيا�سة توزيع الإرهابيني
� َّإن عدد ال�سجناء الإرهابيني �صغري ج ًّدا مقارنة بالعدد الكلي لنـزالء ال�سجون الإندوني�سية ،حيث بلغ � 274سجين ًا
يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  .2014وه�ؤالء ال�سجناء منت�شرون ن�سب ًّيا يف النظام ،و ُيحتفظ بهم يف نحو � 26سجن ًا
خمتلفاً ،حيث ُيحتفظ ببع�ض ال�سجناء الأكرث ت�ش ُّدد ًا يف �سجون خمتلفة بجزيرة نو�سا كامباجنان .ورمبا كان
الرتكيز الأكرب لل�سجناء الإرهابيني يف �سجن كيبينانغ يف جاكرتا الذي كان ي�ضم � 54سجين ًا �إرهاب ًّيا يف عام .2013
وقد حاولت ال�سلطات الإندوني�سية يف البداية تركيز ال�سجناء الإرهابيني .فعلى �سبيل املثال� ،أثناء النـزاع مع
حركة �آت�شيه احلرةُ ،بذلت جهود لرتكيز ال�سجناء من احلركة .بيد � َّأن هذا الو�ضع تغري �صوب �سيا�سة تقوم على
التفريق ،ال� سيما بالن�سبة لل�سجناء الذين �صدرت بح ّقهم �أحكام بال�سجن تتجاوز ثالث �سنوات .وجاء التغيري يف
النهج ا�ستجابة �أ�سا�س ًا للم�سائل املتعلقة ب�أماكن االحتجاز ولي�س ل�سيا�سة حكومية واعية ب�ش�أن التفريق .وطر�أت
م�س�ألة مماثلة الحقا فيما يخ�ص ال�سجناء الإرهابيني .ويف حني � َّأن ه�ؤالء ال�سجناء كثري ًا ما ُيحتجزون يف �سجون
م�ش َّددة احلرا�سة ،ف�إنهم ال ُيعزلون عن ال�سجناء الآخرين وتكون لهم املزايا نف�سها من حيث حقوق الزيارة .ويف
الواقع ،ف� َّإن قدرتهم على التنقل داخل ال�سجن والو�صول �إىل �أماكن الزيارة تفوق مثيلتها لدى معظم ال�سجناء
يتعر�ضون للتخويف من ال�سجناء الإرهابيني.
الآخرين ،حيث � َّإن بع�ض املوظفني َّ
و�أثريت �شواغل خطرية �إزاء ما يتمتع به ه�ؤالء ال�سجناء من حرية االختالط بال�سجناء الإرهابيني الآخرين ،مبا
يف ذلك القادة واملنظِّ رون الأيديولوجيون ،وكذلك قدرتهم على االختالط بحرية بالفئات الأخرى من ال�سجناء،
و�سجل � َّأن قائد ًا �إرهاب ًّيا تل ّقى 900
والنظام املرتخي ن�سب ًّيا الذي يتيح لل�سجناء الإرهابيني �أعدادا كبرية من الزوارُ .
زائر منف�صل على مدى �سنة .ويف �أماكن الزيارة بال�سجون ،يتمتع ال�سجناء الإرهابيون بحرية التنقل والتجمع.
املتطرفني العنيفني �أعده �آندرو �سيلكه� ،أ�ستاذ علم اجلرمية ،جامعة �إي�ست
جتميع للممار�سات الإدارية املت�صلة بال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/
لندن ،من �أجل االجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني ب�إدارة ال�سجناء
ِّ
دي�سمرب .)٢٠١٥

املتطرفون العنيفون ب�صورة منعزلة يف بع�ض البلدان ،حيث ُيحتجز كل �سجني يف
 العزلُ :يحتجز ال�سجناء
ِّ
زنزانة وحيدة ،معزوال متاما عن العامل اخلارجي وعن ال�سجناء الآخرين .كما ُيق َّلل ات�صالهم باملوظفني
�إىل احلد الأدنى ،وعادة ما ال تنطوي التمرينات الريا�ضية التي ميار�سونها يوميا ملدة �ساعة على � ِّأي ات�صال
مطول .ويف بلدان �أخرى ،قد ُيحتجز
بال�سجناء �أو املوظفني .و ُتعترب تلك املمار�سات مبثابة حب�س انفرادي َّ
املتطرفني العنيفني ب�صورة دائمة ب�شكل منف�صل عن الآخرين يف زنزانة خم�ص�صة ل�شخ�ص
بع�ض ال�سجناء
ِّ
واحد مع �سبل �شديدة التقييد �أو معدومة للو�صول �إىل �أن�شطة النظام ،وهو ما ميكن �أي�ض ًا و�صفه باحلب�س
الحظ يف هذا ال�صدد � َّأن قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة
املطول .ومن املهم �أن ُي َ
االنفرادي َّ
املطول (الذي يتجاوز  15يوما) �أو غري املحدود
ال�سجناء حتدد على نحو ال لب�س فيه احلب�س االنفرادي َّ
بو�صفه �أحد املمار�سات التي ينبغي حظرها .وقد ي�شكل العزل الدائم والكامل انتهاكا �آخر اللتزامات الدول
الأع�ضاء مبوجب العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من
()71
�ضروب العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
املتطرفني العنيفني يف واحد �أو اثنني من ال�سجون لإدارة ال�سجن �أن تركز
 الرتكيز :يتيح الإبقاء على ال�سجناء ِّ
جميع مواردها ،مبا يف ذلك التدابري الأمنية الإ�ضافية وتدريب �ضباط ال�سجون واملوظفني املتخ�ص�صني ،يف
()71قواعد نيل�سون مانديال ،القاعدة �( 43أ) و(ب)؛ واللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  20ب�ش�أن املادة  7من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ()1992؛ وجلنة مناه�ضة التعذيب ،املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير اجلامع للتقارير الدورية من الثالث
�إىل اخلام�س املقدم من الواليات املتحدة الأمريكية (الرقم املرجعي للأمم املتحدة � CAT/C/USA/CO/3إىل  19 ،)5كانون الأول/دي�سمرب
 ،2014الفقرة 20؛ وانظر �أي�ض ًا بروتوكول ا�سطنبول ب�ش�أن ا�ستخدام احلب�س االنفرادي و�آثاره ( ،A/63/175املرفق)؛ وتقرير املقرر اخلا�ص املعني
مب�س�ألة التعذيب �إىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة� 5 ،آب�/أغ�سط�س  ،)A/66/268( 2011ال �سيما الفقرات  75و 76و 80و 81و.84

 50كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

مواقع حمدودة .ومن املمكن �أي�ضاً ،من خالل م�ؤ�س�سة واحدة� ،إيجاد بيئة عالجية �أ�سا�س ًا ميكن فيها تعزيز
املتطرفني العنيفني يف �سجن �أو �سجنني ميكن �أن تكون له بع�ض
�أثر التدخالت .بيد � َّأن تركيز ال�سجناء
ِّ
َ
امل�ساوئ� .أوال ،ميكنه �أن يجعل ذلك ال�سجنَ حمط تركيز الهجمات اخلارجية التي ُت�ش ُّن لتحرير ال�سجناء.
املتطرفون العنيفون يف
وثانيا ،ميكن �أن ت�شكل ال�سيطرة على ال�سجناء حتديات �إدارية �إذا ُو�ضع ال�سجناء
ِّ
م�ؤ�س�سة واحدة ،على �سبيل املثال ،حيث يقرر ال�سجناء �أن يت�سببوا يف ا�ضطرابات .ومن املمكن �أن ي�ؤدي �إيواء
املتطرفني العنيفني معا �إىل زيادة خماطر العنف يف ال�سجون وفر�ص القيام ب�أن�شطة غري
جميع ال�سجناء
ِّ
التطرف العنيف ذات الهياكل املنظَّ مة �إعادة �إن�شاء هياكل القيادة العملياتية
م�شروعة .فقد حتاول منظمات ُّ
اخلا�صة بها ،وممار�سة ال�ضغط لتقوي�ض جهود فك االرتباط بالعنف ،والوقوف كجبهة متحدة يف مواجهة
�سلطات ال�سجن .وقد ميثل التالعب باملوظفني �أو توجيه التهديدات لهم �أي�ض ًا خطر ًا كبرياً.
اجلزائر :الت�صنيف والف�صل
ويق�سمون �إىل ثالث
ُيف�صل املحتجزون املتهمون بجرائم تتعلق بالإرهاب على نحو �صارم عن بقية نزالء ال�سجنَّ ،
فئات ا�ستناد ًا �إىل �شخ�صيتهم وخطورة اجلرمية املزعومة:
املتطرفون العنيفون :الأفراد الذين يت�سم �سلوكهم باللجوء �إىل العنف امل�سلح والع�صيان وعدم احرتام قوانني
ِّ
ال�سجن ولوائحه� ،إ�ضافة �إىل �إرادة قوية للهيمنة على ال�سجناء الآخرين والتالعب بهم؛
املتطرفون الأيديولوجيون� :أولئك الذين ميجدون الإرهاب ب�شكل منف�صل داخل مرافق ال�سجون رغم عدم
ِّ
جلوئهم �إىل العنف ورغم احرتامهم للقوانني واللوائح؛
الآخرون :من ُيتهمون بعدم الإبالغ عن الهجمات الإرهابية ،على �سبيل املثال خوفا من االنتقام .وهذه الفئة من
ال�سجناء متثل الأقل خطراً ،وهي من�ضبطة عموماً ،وتتبع لوائح ال�سجن ،بل وتتعاون �أحيان ًا مع ال�سلطات الوطنية.
أ�سا�سيا من �أجل تفادي الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف و�/أو جتنيد
و ُيعترب الف�صل بني هذه الفئات �أمر ًا � ًّ
املتطرفني العنيفني على املجموعات
ال�سجناء
توزيع
يف
والف�صل
ال�سجناء الآخرين .وتتمثل �أهداف الت�صنيف
ِّ
املنا�سبة —والتي ترتاوح بني عزل الأفراد الأكرث خطورة واملجموعات ال�صغرية بالن�سبة �إىل الأفراد الأقل
خطورة— وف�صلهم عن بقية نزالء ال�سجن .ويف اجلزائر ،ترى �إدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج � َّأن من املهم عدم
تركيز عدد كبري من ال�سجناء املتهمني بجرائم مت�صلة بالإرهاب يف �سجن واحد.
املتطرفني
درا�سة حالة مق َّدمة من �إدارة ال�سجون و�إعادة الإدماج يف اجلزائر ،خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء ِّ
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و3-1
العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
حزيران/يونيه )٢٠١٦

و�أخريا ،هناك �أي�ض ًا �شواغل خا�صة من منظور املعاملة ب�إن�سانية وكرامة .فهناك احتمال متزايد بتقوي�ض التوازن
املتطرفني العنيفني.
بني املراقبة والرعاية ،ل�صالح زيادة املراقبة يف ال�سجون التي ت�ضم جمموعة كبرية من ال�سجناء
ِّ
ونظرا لأنه ال ميكن �أن يكون هناك �سوى عدد حمدود من هذه امل�ؤ�س�سات �ضمن نظام ال�سجون الواحد ،فثمة احتمال
متزايد ب�أن ُيو�ضع ال�سجناء بعيدا عن ديارهم مما �سيعيق �أو يحد من االت�صاالت الأُ�سرية .ومن ثم ف� َّإن �إيواء ال�سجناء
املتطرفني العنيفني معا قد ي�سهم فعليا يف تهيئة الظروف امل�ؤاتية للت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف بد ًال من الق�ضاء عليها.
ِّ
املتطرفني العنيفني،
بال�سجناء
يتعلق
فيما
ال�سجون
يف
تقييدية
بنظم
مقرتنة
الرتكيز
مناذج
تكون
أحيان،
ل
ا
بع�ض
ويف
ِّ
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ِّ

مما قد يثري م�شاعر التمييز واملعاملة غري العادلة بني ال�سجناء املعنيني و�شبكة الدعم اخلا�صة بهم ،مما ي�ؤجج
()72
املتطرف.
الإحباط والغ�ضب الكامنني يف جذور العنف
ِّ
املتطرفني العنيفني مع �أقرانهم من ذوي الأفكار املماثلة قد يهيئ الفر�ص لهم لأن
وباخت�صار ،ف� َّإن �إيواء ال�سجناء
ِّ
متطرفة عنيفة ،كما � َّأن ظروف احلب�س القا�سية قد
ي�شكلوا جماعات محُ كمة البناء ويخططوا جماعيا لتنفيذ �أن�شطة ِّ
تثري الغ�ضب والإحباط وحتفز تكثيف االلتزام الأيديولوجي .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن من الوارد �أن يتحول ال�سجناء
للمتطرفني العنيفني �إىل �أبطال يف �أعني �أتباعهم ،مبا ين�شئ قاعدة دعم �أقوى
املحت َفظ بهم يف �سجون متخ�ص�صة
ِّ
املتطرفة العنيفة .وبد ًال من ذلك ،قد يو�سمون �أي�ض ًا و ُيرف�ضون تبعا لذلك من قبل عامة اجلمهور مما قد
للأن�شطة
ِّ
ي�سبب م�شكالت على �صعيد �إعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم ويزيد خطر معاودة الإجرام .وتبني التجارب ال�سابقة
املتطرفني العنيفني � َّأن تلك ال�سيا�سات ميكن �أن تولِّد جمموعة من الآثار اجلانبية
ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات تركيز ال�سجناء
ِّ
غري املرغوب فيها مثل املقاومة احلادة بني ال�سجناء ،وح�شد املزيد من الدعم للأهداف ال�سيا�سية لل�سجناء ،وزيادة
أ�سا�سيا يف
العنف بني املجتمعات التي تدعمهم .وباملثل ،ف� َّإن ظروف �سجن وحب�س الأع�ضاء امل�سجونني حتتل حيزا � ًّ
املتطرفة العنيفة ،مثل جماعة الإخوان امل�سلمني واجلي�ش اجلمهوري الأيرلندي ،وم� َّؤخر ًا
روايات العديد من احلركات
ِّ
()73
الدولة الإ�سالمية (داع�ش) ،ويبدو �أنها ت�شكل عوامل دافعة يف �إن�شاء قاعدة دعم لهذه احلركات.
املتطرفني العنيفني مع �أقرانهم من ذوي الأفكار املماثلة يزيد من احتمال بروز قائد ملهم
كما � َّأن احتجاز ال�سجناء
ِّ
املتطرفة العنيفة.
لهم ،وجتمعهم �ضمن جماعة فرعية متما�سكة ،وازديادهم ا�ستقطابا واعتمادهم املزيد من املواقف
ِّ
ويف هذه احلاالت ،وعلى الرغم من � َّأن وجود جماعة متما�سكة ذات زعيم حم َّدد يوفر هيكال مفيدا كي تعمل دائرة
ال�سجون من خالله ،قد يف�ضي الأخذ بالنماذج القائمة على تركيز ه�ؤالء ال�سجناء يف نهاية املطاف �إىل خطر تعزيز
()74
املتطرف.
احتمال الت�ش ُّدد العنيف بد ًال من كبحه ،مما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تعزيز (�أو على الأقل ا�ستمرار) التهديد
ِّ
املتطرفني العنيفني بني ال�سجون امل�ش َّددة
 التفريق :يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،يجري تفريق ال�سجناء
ِّ
احلرا�سة داخل م�ؤ�س�سة ال�سجون .وحيثما تكون ال�سجون امل�شددة احلرا�سة غري موجودة �أو غري كافية،
املتطرفون العنيفون ال�سجون العادية بحيث يو�ضعون � َّإما يف وحدة منف�صلة م�ش َّددة
ميكن �أن يودع ال�سجناء
ِّ
احلرا�سة �أو زنزانات مفرو�شة وجمهزة بحيث توفر م�ستوى عاليا من الأمن .وعادة ما تكون هذه الزنزانات
موجودة يف �أجزاء ال�سجن التي توفر �أكرب حماية من العامل اخلارجي.
�إنكلرتا وويلز :تفريق ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني
تت�ألف "م�ؤ�س�سة ال�سجون ذات احلرا�سة امل�ش َّددة" يف �إنكلرتا من ثمانية �سجون ت�أوي "الفئة �ألف" من النـزالء
إرهابيا ،يوجد
حاليا ما جمموعه نحو � 120سجين ًا � ًّ
الذين ُيعترب �أنهم ي�شكلون �أكرب املخاطر املحتملة .ويوجد ًّ
منهم ما يزيد قلي ًال على � 20سجين ًا رهن التحقيق و ُيحتجزون يف �سجون يف �إنكلرتا ،ومعظمهم منت�شرون بني
ال�سجون الثمانية امل�ش َّددة احلرا�سة .وقد ُحدد ت�سعون منهم باعتبارهم يخ�ضعون لت�أثري تنظيم القاعدة،
بينما ي�شمل الثالثون الباقون �إرهابيني فيما يتعلق بحقوق احليوان وانف�صاليني و�إرهابيني حمليني �آخرين.

(.Williams, R. “Why some prisons produce terrorists”, The Globe and Mail, 4 February 2015)72

(.McCoy, T. (2014) “How the Islamic State evolved in American Prison”. The Washington Post. 4 November 2014)73

(Veldhuis, T. (2015), Captivated by fear. “An evaluation of terrorism detention policy”, PhD thesis, University of)74
Groningen; Ungerer C. (2011) “Jihadists in Jail: Radicalisation and the Indonesian prison experience”. Australian Strategic
.Policy Institute, 40: p. 12
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�إثر �إجناز ا�ستعرا�ض للت�شدُّد العنيف يف ال�سجن� ،أوعزت به احلكومة� ،أعلنت وزارة العدل حت ُّو ًال �سيا�ساتيا
يف �آب�/أغ�سط�س  ،2016يتمثل يف ف�صل ال�سجناء الإ�سالميني املتطرفني عن ال�سجناء العامني و�إيداعهم يف
متخ�ص�صة" يف مرافق تنفذ فيها تدابري �أمنية م�ش َّددة .وخل�ص اال�ستعرا�ض �إىل �أنَّ بع�ض ال�سجناء
"وحدات
ِّ
ً
ً
ذوي ال�شخ�صية اجلذابة ميار�سون "ت�أثريا حامال على الت�ش ُّدد" على ال�سجناء امل�سلمني الآخرين .كما ُذ ِكر فيه
�شجع على االعتناق املت�شدد للإ�سالم و�/أو �شارك يف تخويف �أئمة ال�سجن.
�أنَّ بع�ضهم قد َّ
Pickering, R.: “Terrorism, extremism, radicalisation and the offender management system in England and Wales”, in: A.
Silke (2014): Prisons,Terrorism and Extremism, p. 162; Ministry of Justice (2016): Government sets out new measure to
tackle extremism in prisons, Press release, 22 August

.

املتطرفني العنيفني على عدة �سجون
غري � َّأن هناك بع�ض �إدارات ال�سجون التي تعتقد � َّأن �سيا�سة توزيع ال�سجناء
ِّ
()75
م�ش َّددة احلرا�سة قد ينطوي على م�شكالت حيث قد يولِّد �صعوبات لوج�ستية و�أمنية وعملياتية.
املغرب :تركيز ال�سجناء الإرهابيني وتفريقهم
املتطرفني ال�سيا�سيني.
يف عام ُ ،2015و�صف ما يقرب من � 600سجني يف نظام ال�سجون باملغرب ب�أنهم من
ِّ
متطرف للإ�سالم ،وغالبا ما تكون لهم �صالت بجماعات مثل
وعادة ما يكون ه�ؤالء ال�سجناء مدفوعني بتف�سري ِّ
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي وتنظيم الدولة الإ�سالمية (داع�ش) .وقررت �سلطات ال�سجون يف
املتطرفني يف عدد قليل من ال�سجون وف�صلهم عن عامة ال�سجناء .و�أُبقي على املجموعتني
البداية تركيز ال�سجناء ِّ
املتطرفون نزعة الت�ش ُّدد يف ال�سجناء الآخرين.
منف�صلتني فيما يعزى جزئيا �إىل املخاوف ب�أن يغر�س ال�سجناء
ِّ
غري � َّأن �سيا�سة الف�صل ُحكم عليها بالف�شل .فقد ُوجد � َّأن تركيز ال�سجناء الإرهابيني ي�ؤدي �إىل تزايد الت�ش ُّدد بني
ه�ؤالء ال�سجناء وتقوي�ض اجلهود الأخرى الرامية �إىل ت�شجيع اجتثاث الت�ش ُّدد .وا�شتد التزام ال�سجناء بالق�ضية
يف �سياق احلب�س مع ال�سجناء ذوي اخللفيات املماثلة .وملعاجلة ذلكُ ،و�ضعت �سيا�سة جديدة قائمة على التفريق.
املتطرفني ال�ستمائة على نحو � 40سجن ًا خمتلفاً.
و�أدى ذلك �إىل توزيع ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني �أعده �آندرو �سيلكه� ،أ�ستاذ علم اجلرمية ،جامعة �إي�ست لندن،
جتميع للممار�سات الإدارية املت�صلة بال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب
ال�سجناء
إدارة
�
ب
من �أجل االجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني
ِّ
.)٢٠١٥

املتطرفني العنيفني بني فئات ال�سجناء الأخرى هو
الإدماج :ات�ضح يف بع�ض البلدان � َّأن �إدماج ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني مبنظورات و�أفكار
النهج الأف�ضل لأنه يحول دون ت�شكيل جماعات متما�سكة ويواجه
ِّ
بديلة قد ت�سهم يف فك ارتباطهم
بالتطرف العنيف )76(.بيد � َّأن احلب�س القائم على �إدماج ال�سجناء
ُّ
املتطرفني العنيفني بني �سائر ال�سجناء �أو تفريقهم يحمل معه خماطر الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف وجتنيد
ِّ
ال�سجناء الآخرين.

()75انظر .Sydney Memorandum, Internal Challenge 2

(Jones, C. and Morales, S. (2012)- Integration versus Segregation: A Preliminary Examination of Philippine)76
 ،Correctional Facilities for De-Radicalisation, Studies in Conflict& Terrorism, 35:3, 211-228خل�ص جون�س ومورالي�س �إىل � َّأن �إدماج

النـزالء الإرهابيني مع الع�صابات يف ال�سجون قد ي�شجع م�ؤقتا على فك االرتباط بالعنف وو�ضع الأ�س�س الجتثاث نزعات الت�ش ُّدد .بيد �أنه من دون
م�صممة خ�صي�صا للتدخل ،قد يعود النـزالء الإرهابيون �إىل الت�ش ُّدد مبجرد عودتهم �إىل ظروفهم االجتماعية الأ�صلية.
ا�سرتاتيجية َّ

الف�صل1
الف�صل 43

املتطرفون العنيفون 53
تقييم و�إدارة املخاطر التي ي�شكلها ال�سجناء
ِّ

كندا :منوذج التوفيق بني الإدماج والف�صل
ال تودع دائرة ال�سجون يف كندا املجرمني املدانني بالإرهاب لديها �سجون ًا خم�ص�صة ،و�إمنا ت�ستخدم بد ًال من
املت�شددين يف بيئة
ذلك منوذج التوفيق بني الإدماج والف�صل .ويركز هذا النهج �أ�سا�س ًا على �إدماج املجرمني
ِّ
مفتوحة لعامة النـزالء؛ بيد �أنها ت�سمح بالف�صل املادي/الجغرافي له�ؤالء املجرمني يف احلاالت التي ت�شري فيها
املت�شددين ي�شكل خطر ًا على اجلاين �أو
املعلومات الأمنية �إىل � َّأن االجتماع املبا�شر الثنني �أو �أكرث من اجلناة
ِّ
املت�شدد �ضمن وحدة معي�شة خمتلفة يف
امل�ؤ�س�سة �أو املوظفني .ويجوز حتقيق الف�صل من خالل و�ضع املجرم
ِّ
نف�س املرفق الإ�صالحي� ،أو عن طريق �إيداعه م�ؤ�س�سة �أو �إ�صالحية خمتلفة .ومن �ش�أن �إيداع املجرمني املدانني
مربرة
بالإرهاب با�ستمرار مع �أنواع �أخرى من املجرمني الذين ي�شكلون تهديد ًا � ًّ
أمنيا تفادي منح مكانة غري َّ
املت�شدد وتبديد � ِّأي احتمال بتكوين قاعدة قوة من �أجل "التجنيد/زرع الت�ش ُّدد".
للمجرم
ِّ
درا�سة حالة مقدَّمة من �إدارة ال�سجون يف كندا ،خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني التابع ملكتب
الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و 3-1حزيران/يونيه .)٢٠١٦

املتطرفون العنيفون با�ستمرار �إىل م�ؤ�س�سات خمتلفة ملعاجلة االكتظاظ
ويف عدد من الدول الأع�ضاءُ ،ينقل ال�سجناء
ِّ
الهيكلي �أو ،يف حالة القادة ،لأ�سباب �أمنية .وميكن لعمليات النقل املتكررة �أن تعطل جهود فك االرتباط و�إعادة
الت�أهيل )77(.ولذا ينبغي �أن تكون عمليات النقل حمدودة و�أن تتم �إدارتها بفعالية للتقليل �إىل احلد الأدنى من �أثرها
على عملية فك االرتباط و�إعادة الإدماج.
املتطرف العنيف داخل تنظيمه �أو نوع التنظيم
ويعتمد بع�ض الدول الأع�ضاء نهجا خمتلطا ي�ستند �إىل دور ال�سجني
ِّ
املتطرفة العنيفة والقادة امللهمون باعتبارهم �أكرث
املتطرف العنيف .فعلى �سبيل املثالُ ،ي َّقيم منا�صرو الأيديولوجيات
ِّ
ِّ
امل�سخرين ،و�أن يكون لهم ت�أثري مكثِّف على
وجنودهم
أتباعهم
�
يف
فقط
ولي�س
آخرين
ل
ا
يف
د
د
الت�ش
يزرعوا
أن
ل
احتماال
َّ
ُّ
ف�صل َح َملة الأيديولوجيات والقادة عن عامة
ي
ولذلك،
العنيف).
ف
بالتطر
ال
فع
يت�سمون
(الذين
زمالئهم ال�سجناء
ً
ُ َ
ُّ
امل�سخرون يف عامة النـزالء.
ال�سجناء بينما ُي َ
دمج الأتباع واجلنود َّ
�إ�سبانيا :ا�سرتاتيجيات خمتلفة للتعامل مع جماعات �إرهابية حمدَّدة
متثل ال�سيا�سة الإ�سبانية لتوزيع ال�سجناء الإرهابيني حالة مميزة ،حيث يعتمد البلد ا�سرتاتيجيات خمتلفة
للتعامل مع جماعات �إرهابية حم َّددة .ومن منظور تاريخي ،ف� َّإن التهديد الإرهابي الرئي�سي يف �إ�سبانيا منذ
�سبعينات القرن الع�شرين م�صدره جماعة البا�سك االنف�صالية ،املعروفة اخت�صارا با�سم "�إيتا" (�أر�ض البا�سك
واحلرية) .ويف البداية ،طبقت ال�سلطات الإ�سبانية �سيا�سة قائمة على الرتكيز فيما يخ�ص �سجناء منظمة
"�إيتا" حيث كانت حتتجزهم يف عدد �صغري من املرافق .ويف �أواخر الثمانينات من القرن الع�شرين ،مت تغيري
هذه ال�سيا�سة �إىل �سيا�سة قائمة على التفريق لن�شر �سجناء منظمة "�إيتا" يف جميع �أنحاء نظام ال�سجون.
ويف املقابل ،لدى بروز الإرهابيني الإ�سالميني العنيفني كتهديد كبري يف العقد الأول من الألفية الثالثة ،كانت
ال�سيا�سة الإ�سبانية تقوم على الإبقاء على ه�ؤالء ال�سجناء مر َّكزين وتفادي تفريقهم على نطاق املنظومة .ومن
�سيا�ستي توزيع متمايزتني يف �آن واحد.
ثم ،ف� َّإن دائرة ال�سجون الإ�سبانية تطبق
ْ
ن�سبيا
وقد ا�ستند قرار تفريق �سجناء منظمة "�إيتا" �إىل حتليل للجماعة .ذلك � َّأن "�إيتا" جماعة �إرهابية كبرية ًّ
ولديها تنظيم حمكم البناء �إىل درجة كبرية وتعتمد ت�سل�سال هرميا على الطريقة الع�سكرية .وقبل عام ،1986
كان نهج تركيز ال�سجناء مطبق ًا على ال�سجناء املنتمني �إىل منظمة "�إيتا" .و�أ�شارت ال�سلطات �إىل � َّأن ذلك �سمح
للجماعة باالحتفاظ بال�سيطرة الوثيقة على �أع�ضائها ،و�أبقى ال�سجناء على درجة كبرية من التما�سك والتنظيم.
()77انظر Council of Europe: Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,
.Principle 22
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ومن �أجل تقوي�ض ذلك ،بد�أت ال�سلطات الإ�سبانية ،بعد عام  ،1986يف توزيع �سجناء منظمة "�إيتا" على نطاق
�أو�سع يف جميع �أنحاء نظام ال�سجون الإ�سباين .ويف البداية� ،شمل ذلك �إر�سال ال�سجناء �إىل � 54سجن ًا خمتلف ًا
تفاوت عدد �سجناء املنظمة يف كل منها بني �سجني واحد و� 41سجيناً .و�أُر�سل بع�ض ال�سجناء �إىل م�سافة تبعد عن
�إقليم البا�سك �أكرث من  4 000كيلومرت ،وحتديد ًا �إىل �سجن يف جزر الكناري .ومن الدوافع الأخرى ال�سرتاتيجية
التفريق �أنها وفرت للحكومة م�س�ألة م�ساومة يف املفاو�ضات مع منظمة "�إيتا" .ذلك � َّأن �سجناء منظمة "�إيتا"
يف�ضلون �أن ُيو�ضعوا يف �سجون �أقرب �إىل الإقليم الذي ي�شكل وطنهم ،و�أتاحت ا�سرتاتيجية التفريق للحكومة
�أمر ًا ميكنها ا�ستخدامه لتقدمي تنازالت مقابل تنازالت �أخرى من املنظمة �أو ال�سجناء.
حتدي ًا خمتلف ًا متاما وفق ما ر�أت �سلطات ال�سجن .فعلى عك�س
بيد � َّأن الإرهابيني الإ�سالميني العنيفني مثَّلوا ِّ
منظمة "�إيتا" ،مل يكن ال�سجناء الإرهابيون الإ�سالميون العنيفون ،وعددهم � 75سجيناً ،ينتمون �إىل منظمة
متما�سكة وحيدة ،وال يوجد لديهم ت�سل�سل هرمي وا�ضح �أو �سل�سلة قيادة وا�ضحة .ولذا ف� َّإن التدريب والتنظيم
املوجودين لدى �سجناء منظمة "�إيتا" لي�سا من �سمات ال�سجناء الإ�سالميني العنيفني .وعالوة على ذلك ،كانت
هناك خماوف كبرية من � َّأن ال�سجناء الإ�سالميني العنيفني قد ُيحتمل بدرجة �أكرب �أن يحاولوا زرع الت�ش ُّدد يف
املطبقة
ال�سجناء الآخرين مقارنة مبنظمة "�إيتا" .ونتيجة لذلك ،مل تن ِّفذ ال�سلطات الإ�سبانية ا�سرتاتيجية التفريق َّ
على منظمة "�إيتا" مع ال�سجناء الإ�سالميني العنيفني .ويف حني � َّأن معظم ال�سجناء الإ�سالميني العنيفني �أُودعوا
�أجنحة معزولة ،فقد ُ�سمح لبع�ضهم باالختالط بال�سجناء الآخرين و ُربط ذلك بحاالت من نزعات الت�ش ُّدد.
جتميع للممار�سات الإدارية املت�صلة بال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني �أعده �آندرو �سيلكه� ،أ�ستاذ علم اجلرمية ،جامعة �إي�ست لندن ،من
�أجل االجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني ب�إدارة ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب .)٢٠١٥
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تقييم خمتلف �أنواع املخاطر :الأدوات وال ُّن ُهج

�أُحرز بع�ض التقدم يف تقييم خماطر العنف خالل العقد املا�ضي .وجت�سد اجلزء الأكرب من هذا التقدم يف حت�سني
القدرة على التحديد الدقيق لهوية الأفراد الذين يواجهون خطرا كبري ًا من حيث ال�سلوك العنيف يف امل�ستقبل �ضمن
الفئات التي ت�شمل البالغني الذين يعانون من �أمرا�ض عقلية خطرية ،ونزالء ال�سجون ،واملجرمني الذين يعانون من
()78
اختالالت عقلية ،ومرتكبي اجلرائم اجلن�سية.
يحدد امل�س�ؤولون ويبينوا
ومن الأهمية مبكان ،لدى ا�ستحداث �أدوات وبروتوكوالت مو�ضوعية لتقييم املخاطر� ،أن ِّ
بو�ضوح �أنواع املخاطر التي ي�سعون �إىل تقييمها .فعلى �سبيل املثال ،ينبغي ملوظفي ال�سجون �أن يحددوا ما �إذا كانوا
املتطرف العنيف �سوف ي�شكل خطر ًا داخل ال�سجن �أو �إذا كانوا ي�سعون �إىل
يرغبون يف تقييم ما �إذا كان ال�سجني
ِّ
ا�ستعرا�ض املخاطر التي ي�شكلها ال�سجني على املجتمع اخلارجي� ،أو كليهما .وينبغي لهم كذلك تقييم املخاطر املحتملة
حتوله �إىل الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف .ويف جميع
على ال�سجني ،مبا يف ذلك التعر�ض للت�أثري
ِّ
املت�شدد ومن ثم احتمال ُّ
احلاالت ،ينبغي �أن تكون هذه الأدوات لتقييم املخاطر قائمة على الأدلة ومنا�سبة ثقافيا ،ولي�ست م�ستندة �إىل حتيزات
�شخ�صية �أو اعتبارات تخمينية �أو �أمر م�ستمد من واليات ق�ضائية �أخرى دون مراعاة خل�صو�صيات احلالة.
ولدى تقييم املخاطر املت�صلة بالأمن ،ف� َّإن االعتبار احلا�سم يف تقييم املخاطر هو حماية اجلمهور .وقد ُح ِّد َد عدد من
املتطرفني العنيفني:
املعايري لتقييم هذه املخاطر ،وهي تنطبق بالقدر نف�سه على ال�سجناء
ِّ
التهديد الذي قد ي�شكله ال�سجني على املجتمع يف حال فراره؛
احتمال �أن يحاول ال�سجني الهروب � َّإما مبفرده �أو مب�ساعدة خارجية؛
()78لالطالع على موجز للتطورات ،انظرHeilbrun, K. (2003) “Violence Risk: From Prediction to Management”, in :
.Handbook of Psychology in Legal Contexts, Second Edition, edited by D. Carson and R. Bull. John Wiley & Sons
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تقييم و�إدارة املخاطر التي ي�شكلها ال�سجناء
ِّ

�أي تاريخ �سابق ب�ش�أن حماولة الهروب واحل�صول على م�ساعدة خارجية؛
طبيعة اجلرمية التي �أدين بها ال�سجني؛
عدد و�أنواع � ِّأي جرائم �سابقة؛
املوجه �إىل ال�سجناء الآخرين واملوظفني؛
�إمكانات التهديد َّ
املخاطر املحتملة على اجلمهور من خالل االت�صال بالعامل اخلارجي؛
ال�سلوك ال�سابق يف ال�سجن؛
احتمال �أن ي�سعى ال�سجني �إىل بث الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف الآخرين.
املتطرف العنيف
ومن الأهمية مبكان �أي�ض ًا تقييم الظروف ال�شخ�صية وال�سياقية التي ت�ساهم يف �إجرام ال�سجني
ِّ
بالتطرف العنيف يف
و ُيحتمل �أن ت�ساهم يف �أن يعاود الإجرام  -وحتديداً ،تقييم خماطر ارتكاب اجلرائم املت�صلة
ُّ
امل�ستقبل .ويف �سياق ال�سجون ،وفيما يخ�ص هذا النوع من املجرمني ،ف� َّإن من امل َّتفق عليه عموم ًا � َّأن النهج الأكرث فعالية
()79
هو ا�ستخدام التقييم املهني املنظَّ م يف �إعداد التقييمات.
و ُي َع ُّد التقييم املهني املنظَّ م �أكرث ال ُّن ُهج املتعارف عليها لتقييم املخاطر .ومن املهم الإ�شارة �إىل � َّأن م�صطلح "املهني"

ُي�ستخدم للإ�شارة �إىل احلقيقة التي مفادها � َّأن هناك مهنيني غري خمت�صني بالعالج (على �سبيل املثال ،موظفو
ال�سجون والزعماء الدينيون ،وما �إىل ذلك) يجرون تقييمات ملخاطر العنف .ويجب على املق ِّيم �أن يجري التقييم
وفق ًا للمبادئ التوجيهية التي جت�سد املعارف النظرية واملهنية والتجريبية احلالية عن العنف .وتوفر تلك املبادئ
التوجيهية املجموعة الدنيا من عوامل اخلطر التي ينبغي مراعاتها يف كل حالة .وعادة ما ت�شمل املبادئ التوجيهية
�أي�ض ًا التو�صيات املتعلقة بجمع املعلومات (مثل ا�ستخدام م�صادر متعددة وطرائق متعددة) و�إبالغ الآراء .ويركز
رجح و ُتدمج
التقييم املهني املنظم على ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني ك�أفراد ولي�س كجماعات .وتجُ مع املعلومات و ُت َّ
متخ�ص�صة لتقييم املخاطر .ولذا ف� َّإن النهج
وفق ًا للتقييم الذي يجريه املق ِّيم الذي ي�ستعني ،يف �أحيان كثرية ،ب�أداة
ِّ
�شجع على النظر يف املجموعة نف�سها من عوامل تقييم
يح�سن االت�ساق ل َّأن كل مق ِّيم ُي َّ
يخ�ضع للتوجيه التجريبي ،وهو ِّ
املخاطر بالن�سبة لكل �شخ�ص يجري تقييمه .كما يدعم هذا النهج االت�ساق ولكن ال ُيق�صد به �أن يف�ضي �إىل تقييمات
متطابقة ،بل �إىل جعل التقييمات قابلة لإعادة �إنتاجها (باتباع املبادئ التوجيهية اخلا�صة ب�إجنازها واملت�أ�صلة يف
املعارف التجريبية) و�شفافة (تقوم على �أ�سباب وا�ضحة تف�ضي �إىل حتديد عوامل اخلطر ذات ال�صلةْ � ،أي � َّأن عوامل
املتطرف العنيف ،كما ينبغي �أن تكون كيفية ارتباط عوامل
اخلطر ينبغي �أن ت�ستند �إىل الأدلة التي ُجمعت عن ال�سجني
ِّ
اخلطر هذه باالحتياجات وا�ضحة).
وتوفر الأدوات املتخ�ص�صة لتقييم املخاطر دلي ًال ُي�سرت�شد به ،وهي حتدد املجموعة الدنيا من عوامل اخلطر التي
ينبغي النظر فيها .ويف بع�ض احلاالت ،قد ال تكون بع�ض هذه العوامل ذات �صلة باملو�ضوع؛ ويف حاالت �أخرى ،قد يلزم
�إ�ضافة املزيد من عوامل اخلطر .وينبغي �أن ينظر كل تقييم يف جميع عوامل اخلطر ،حتى و�إن ُرف�ض بع�ضها الحقا
حاليا
باعتباره غري ذي �صلة بهذه احلالة اخلا�صة .بيد � َّأن العديد من �أدوات وبروتوكوالت تقييم املخاطر املتاحة ًّ
باملتطرفني العنيفني ل َّأن العوامل امل�ستخدمة يف تقييم املخاطر ال تت�صل بال�ضرورة بخلفية
م�شكوك يف مدى �صلتها
ِّ
املتطرفني
ودوافع هذه املجموعة من املجرمني العنيفني .ومن ثم ،بغية و�ضع تدابري فك ارتباط فردية لفائدة ال�سجناء
ِّ
العنيفني ،ال بد من ا�ستخدام �أدوات تقييم مع َّدة خ�صي�صا لتحديد خماطر الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف وخماطر
بالتطرف العنيف يف امل�ستقبل� ،إذا كانت متاحة.
اال�ضطالع ب�أن�شطة ذات �صلة
ُّ
املتطرفني العنيفني.
وقد ا�س ُتحدث حتى الآن عدد حمدود من الأدوات املح َّددة ،التي تنا َق�ش �أدناه ،لتقييم ال�سجناء
ِّ
ومل ُت�ستخدم هذه الأدوات حتى الآن �سوى مع �أعداد حمدودة من ال�سجناء ،ويف واليات ق�ضائية و�سياقات حم َّددة،
()79انظر Monahan, J. (2012) “The individual risk assessment of terrorism”, Public Law and Legal TheoryWorking Paper Series,
.34; Borum, R. (2015) “Assessing Risk for Terrorist Involvement”, Journal of Threat Assessment and Management, 2, 2, 63-87

 56كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

املتطرف،
الأمر الذي قد يوحي مبحدودية �صحتها )80(.و ُيحتمل �أن توفر كلتا الأداتني توجيهات مفيدة يف جمال العنف
ِّ
ولكن ينبغي توخي احلذر يف ا�ستخدام التقييمات يف جميع الواليات الق�ضائية .وينبغي الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أنه قد ال
يكون من الواقعي ا�ستخدام �أدوات �شاملة كتلك امل�ستخدمة يف الواليات الق�ضائية ذات املوارد املحدودة� ،أو يف حاالت
املتطرفني العنيفني الذين يلزم تقييمهم .وقد
ما بعد انتهاء النـزاع� ،أو عندما يكون هناك عدة مئات من ال�سجناء
ِّ
()81
ا�س ُتحدثت �أدوات �أ�سا�سية �أب�سط للتقييم يف بع�ض الواليات الق�ضائية.

وقد ُ�ص ِّممت �أداة تقييم خماطر
التطرف العنيف ( )82()VERA-2لال�ستخدام مع الأ�شخا�ص الذين ُي�شتبه يف
ُّ
اعتناقهم الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف� ،أو من هم ب�صدد التحول �إىل الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف� ،أو من لديهم تاريخ
املتطرف� ،أو الذين �أدينوا بارتكاب مثل تلك اجلرائم .وهي تنطبق على الأ�شخا�ص املهتمني بتعزيز � ِّأي
من العنف
ِّ
التطرف العنيف ،مبا فيها الأيديولوجيات �أو الق�ضايا ال�سيا�سية �أو االجتماعية
جمموعة متنوعة من �أيديولوجيات
ُّ
�أو الدينية �أو غريها .وت�سهم الأداة  VERA-2يف عملية متعددة الو�سائط لتقييم املخاطر تعتمد على املعلومات التي
حت�صل عليها مبدئيا �أجهزة اال�ستخبارات والأمن و�إنفاذ القانون وحتللها وتتحقق منها .وبعد الإدانةُ ،تتخذ القرارات
ب�ش�أن الت�صنيف الأمني واملكان الذي �سيو�ضع فيه اجلاين مبدئيا داخل نظام ال�سجون .وت�صبح االحتياجات واملخاطر
والتطرف العنيف ،وكذلك � ُّأي خماطر واحتياجات �إجرامية يتم
املح َّددة ذات ال�صلة بالت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف
ُّ
حتديدها ،حمط تركيز تدخالت الربنامج خالل فرتة ال�سجن .وتركز الأداة  VERA-2على عدد من العوامل ،وهي:
عوامل اخلطر املرتبطة باملواقف-املعتقدات-الأيديولوجية ،وعوامل اخلطر املرتبطة بال�سياق االجتماعي والق�صد،
وعوامل اخلطر املرتبطة بالتاريخ والقدرات ،والعنا�صر التحفيزية والعنا�صر املرتبطة بااللتزام ،وامل�ؤ�شرات الوقائية.
()83
وت�شمل الن�سخة املعززة  VERA-2Rمن الأداة م�ؤ�شرات �إ�ضافية تتعلق بخلفية وحالة ال�صحة العقلية والدوافع.
التطرف ( )84(،)ERG22+للم�ساعدة على تقييم
وا�س ُتحدثت �أداة �أخرى ،وهي املبادئ التوجيهية ب�ش�أن خماطر
ُّ
املتطرفة العنيفة و�/أو تلك التي
كل فرد ،والظروف ال�شخ�صية وال�سياقية التي �ساهمت يف قيامه بارتكاب اجلرائم
ِّ
ُيحتمل �أن ت�سهم يف تلك اجلرائم يف امل�ستقبل .وتعتمد هذه املبادئ التوجيهية نهج �صياغة احلالة ،وهو �أ�سلوب لتحليل
الظروف الفردية وال�سياقية املح َّددة يف حياة �شخ�ص ما التي يبدو � َّأن لها �صلة وظيفية ب�إجرامه .وهو منا�سب بوجه
خا�ص فيما يخ�ص اجلرائم الفريدة حيث يقل اليقني ب�ش�أن �سببها �أو وظائفها .و ُي�ستخدم التقييم املهني املنظَّ م
(الذي ورد و�صفه �سابقا يف هذا الف�صل) ،ويو َّفر �إطار للم�ساعدة على جعل هذه الأحكام منهجية ومدرو�سة و�شفافة.
وح ِّدد اثنان وع�شرون عام ًال يبدو
وينظر اخلرباء يف �أبعاد ثالثة )1( :امل�شاركة ،و( )2الق�صد ،و( )3القدرةُ .
املتطرفة ،وهي عادة ما ترتبط بالأبعاد الثالثة .و ُيطلب �إىل املق ِّيمني النظر يف هذه العوامل
�أنها ت�سهم يف اجلرائم
ِّ
ل�ضمان عدم �إغفال ظروف حم َّددة قد ت�سهم �إىل حد كبري يف الإجرام .وهذا التقييم دينامي من حيث � َّإن ب�إمكانه
قيا�س �أثر التغيريات يف حياة النا�س على م�ستوى م�شاركتهم �أو ق�صدهم �أو قدراتهم (مبا يف ذلك �أثر التدخل على
هذه املجاالت).

(Cook, A. (2014) Risk Assessment and Management of Group-Based Violence, Doctor of Philosophy thesis,)80
.Department of Psychology, Simon Fraser University, Canada, p. 4
()81انظر ،على �سبيل املثال ،الأداة التي ا�ستحدثتها دائرة ال�سجون النيجريية - Barkindo, A. and Bryans, S. (2016) “De-radicalising
Prisoners in Nigeria: developing a basic prison based de-radicalisation programme”, Journal for Deradicalisation, Nr.7, Summer
.2016

(Pressman, D. and Flockton, J. (2014) Violent extremist risk assessment; issues and applications of the VERA-2 in)82
a high-security correctional setting, chapter 9 in Silke, A. (ed) Prisons, Terrorism and Extremist – critical issues in management,
.radicalisation and reform

(Pressman E., Duits, N., Rinne, T and Flockton, J. (2016) VERA–2R Violence Extremism Risk Assessment – version)83
.2 Revised: A structured professional judgement approach, Nederlands Institut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

(Lloyd, M. and Dean, C. (2015) The Development of Structured Guidelines for Assessing Risk in Extremist)84
.Offenders, Journal of Threat Assessment and Management, 2015, Vol. 2, No. 1, 40–52
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ِّ

و�أ ًّيا كانت الأدوات امل�ستخدمة ،ينبغي تذ ُّكر � َّأن تقييم املخاطر لي�س علم ًا دقيقاً ،و�أنه لن يقدم �إجابة قطعية ب�ش�أن ما �إذا
رجح �أن يعاود الإجرام بعد �إطالق �سراحه .وتلك الأدوات هي م�ؤ�شرات على الأ�سباب
كان ال�سجني
ِّ
املتطرف العنيف ُي َّ
متطرف ًا عنيفاً ،وميكن �أن ت�ساعد على فهم ما �إذا كان خطر معاودة الإجرام يف تراجع نتيجة
الكامنة وراء كون ال�شخ�ص ِّ
للتدخالت .وينبغي التحقق من التقييمات با�ستخدام م�صادر �أخرى للمعلومات مثل مالحظات املوظفني واال�ستخبارات
يوجه القرارات ب�ش�أن �أف�ضل ال�سبل لإدارة املخاطر والتخفيف من حدتها
الأمنية .والنقطة الرئي�سية هي � َّأن التقييم ِّ
يف امل�ستقبل.
املتطرفني العنيفني مقارنة بامل�صادر املتاحة
ومن املهم �أي�ض ًا �أن يتم التحقق من �صحة املعلومات الواردة من ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني تتعار�ض مع تلك
الأخرى وب�آراء املوظفني الآخرين .و�إذا كانت املعلومات املق َّدمة من ال�سجناء
ِّ
امل�ستمدة من التقارير وال�سجالت ،يجب على املوظف �أن يفح�ص هذه التناق�ضات .وعند ا�ستكمال �أداة التقييم،
يجب على املوظف �أن ي�ستخل�ص ا�ستنتاجات ب�ش�أن موثوقية امل�صادر من جميع الأدلة املتاحة قبل �إكمال الأجزاء ذات
ال�صلة من الوثائق .و�إذا كان من ال�صعب متييز امل�صدر الأكرث موثوقية ،يجب على املوظف الذي يجري املقابلة �أن
أ�سا�سيا بحيث ميكن للموظفني الآخرين ،عندما ُيعقد
ي�ستخدم التقييم املهني وي�سجل الأ�سباب .و ُي َع ُّد هذا الأمر � ًّ
اجتماع مناق�شة احلالة� ،أن يفهموا الكيفية التي ا ُتخذت بها القرارات املتعلقة بالتقييم.
ويف نهاية التقييم ،يجوز �أن يتو�صل كل موظف �إىل ا�ستنتاج خمتلف اختالف ًا طفيف ًا ا�ستناد ًا �إىل املقابالت التي �أجراها
املتطرفني العنيفني .وعلى املوظف �أن يتيح االطالع على التقييم الذي �أجراه بناء على حكمه الفردي،
مع ال�سجناء
ِّ
متطرف
و�أن ي�سعى �إىل التو�صل �إىل توافق يف الآراء ب�ش�أن املخاطر واالحتياجات الإجمالية فيما يخ�ص كل �سجني ِّ
عنيف ،يف �إطار االجتماع ملناق�شة احلالة.
و�إجراء التقييمات مهمة لي�ست �سهلة على الإطالق .وقد ي�شعر العديد من املمار�سني بالقلق وال�ضغط وعدم الأمن �إزاء
�إجراء التقييم "على الوجه ال�صحيح" .وقد ي�ؤدي هذا �إىل التحيز والعزوف عن املخاطرة .وبغية جتنب ذلك ،ينبغي
�أن يحظى املوظفون بالدعم يف �إدارة قلقهم وال�شعور بالثقة �إزاء قراراتهم� ،سواء تلك التي ت�ستند �إىل نتائج �أداة
التقييم �أو� إىل ر�ؤاهم املهنية .وميكن و�ضع هيكل لدعم التحقق )85(.وميكن �أي�ض ًا معاجلة القلق بتدريب املوظفني على
تطبيق الأدوات املتخ�ص�صة و�إجازتهم يف هذا ال�ش�أن .وينبغي �أ َّال يدير التقييمات من مل يتم تدريبهم على تطبيقها
على الوجه ال�صحيح و�إجازتهم يف ذلك.

 -5-4فهم �أ�سباب �سلوك ال�سجناء املتط ِّرف العنيف
لي�س كل من يرتبطون بجماعة �أو ق�ضية �أو �أيديولوجية ت�صبح عندهم النية للت�سبب يف �ضرر ،ومن ثم ف� َّإن
"الق�صد" كبعد �إ�ضافي هو �أحد االعتبارات املهمة .ذلك � َّأن عوامل الق�صد ت�صف العقلية التي ترتبط باال�ستعداد
ال�ستخدام العنف وتتناول الأفعال التي �سيقوم به الفرد ،وغايته منها .وجتدر الإ�شارة جم َّدد ًا �إىل �أنه لي�س كل من
يق�صد الت�سبب يف �ضرر نيابة عن جماعة �أو ق�ضية �أو �أيديولوجية قادر على القيام بذلك ،كما � َّأن خطط الت�سبب
يف العنف تتطلب م�ستوى عالي ًا من القدرات ال�شخ�صية �أو اجلماعية واملوارد والتوا�صل حتى ُيكتب لها النجاح.
ومن ثم ف� َّإن ما ي�ستطيع الفرد القيام به يعد �أحد االعتبارات الرئي�سية عند تقييم خطر العنف .وميكن �أن ت�شمل
العوامل ما يلي :املعارف واملهارات والكفاءات الفردية ،و�سبل الو�صول �إىل ال�شبكات �أو التمويل �أو املعدات ،واخللفية
والقدرات الإجرامية.
(Radicalisation Awareness Network (2016) Dealing with radicalisation in a prison and probation context, RAN)85
.Prisons and Probation - practitioners working paper, p. 5
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ومن �ش�أن �إجراء التقييم التف�صيلي للمخاطر �أن ميكِّن �إدارة ال�سجون من حتديد � ٍّأي من الطائفة الوا�سعة من الدوافع
التطرف العنيف .و ُي َع ُّد فهم الأ�سباب التي جتعل فرادى ال�سجناء مي�ضون يف
والعوامل " َج َذ َب" �أو " َد َف َع" الأفراد جتاه
ُّ
طريق
التطرف العنيف �أمر ًا بالغ الأهمية لعدد من الأ�سباب ،هي�( :أ) ت�صميم التدخالت املنا�سبة؛ و(ب) ر�صد
ُّ
تقدم تلك التدخالت و�أثرها؛ و(ج) حتديد خماطر �أعمال العنف يف امل�ستقبل؛ و(د) امل�ساعدة على حتديد العوامل
الوقائية ،و(هـ) امل�ساعدة على حتديد ا�سرتاتيجيات �إدارية �أخرى ،و(و) احليلولة دون قيام االفرتا�ضات ب�ش�أن
اجلماعات بتوجيه اال�سرتاتيجيات فيما يخ�ص الأفراد (وهو ما قد تكون له نتائج عك�سية).
التطرف العنيف .غري �أنه ال توجد بيانات
خالل ال�سنوات اخلم�س ع�شرة املا�ضية� ،أجريت بحوث عن دوافع
ُّ
�إح�صائية موثوقة عن ال�سبل امل�ؤدية �إىل الت�ش ُّدد الفردي .وعلى الرغم من وجود توجهات و�أمناط ي�سهل التعرف
عليها ،ال يوجد توافق بني �آراء الباحثني �إ َّال يف جماالت قليلة .وتوحي البحوث النوعية ،التي ت�ستند ب�شكل رئي�سي
الظروف التي
ُ
�إىل املقابالت ،ب�أنه ميكن التمييز بني فئتني رئي�سيتني من الدوافع ،هما" :العوامل الدافعة"ْ � ،أي
ت�ؤدي �إىل
التطرف العنيف وال�سياقُ الهيكلي الذي ين�ش�أ عنه؛ و"العوامل اجلاذبة"ْ � ،أي احلوافز والتجارب
ُّ
متطرفة عنيفة.
ال�شخ�صية التي ت�ؤدي دور ًا
ًّ
رئي�سيا يف حتويل الأفكار واملظامل �إىل �أفعال ِّ
التطرف العنيف  -تقرير الأمني العام ،الوثيقة ) ،A/70/674 (2015الفقرة .32
خطة عمل ملنع ُّ

للمتطرفني العنيفني ميكن مقارنة � ِّأي فرد به .وكما �أو�ضح من قبل ،ف� َّإن كل
ومن املهم عدم افرتا�ض � َّأن هناك منط ًا
ِّ
متطرف عنيف فريد ،وتتباين العوامل التي تدفع �إىل ارتكاب �أعمال العنف من �شخ�ص �إىل �آخر .ومع ذلك،
�سجني ِّ
املتطرف العنيف .وعلى نحو
ف� َّإن هناك عدد ًا من الأ�سباب العامة الداعمة التي ميكن حتديدها فيما يخ�ص ال�سلوك
ِّ
معينة ،ت�شرتك فيها طائفة متنوعة من البلدان واملناطق ،وت�ؤدي �إىل
�أكرث حتديداً ،يبدو � َّأن هناك دوافع متكررة َّ
التطرف العنيف مبعزل عن العوامل الأخرى �أحيان ًا وباملزج بينها �أحياناً:
ُّ
 قلة الفر�ص االجتماعية-االقت�صاديةَّ � :إن البلدان التي تف�شل يف حتقيق م�ستويات عالية وم�ستدامة من النمو،
و�إيجاد فر�ص العمل الالئق ل�شبابها ،وتخفي�ض معدالت الفقر والبطالة ،وتعزيز امل�ساواة ،وال�سيطرة على
الف�ساد ،و�إدارة العالقات بني خمتلف مكونات املجتمع مبا يتفق والتزاماتها يف جمال حقوق الإن�سان بلدان
معر�ضة �أكرث من غريها للتطرف العنيف ،ومتيل �إىل �أن ت�شهد عدد ًا �أكرب من الأحداث ذات ال�صلة به .وقد
يعترب املواطنون �ضعف نتائج التنمية ت�أكيد ًا لعدم �شرعية احلكومة ،مما ينق�ص من فعالية م�ؤ�س�سات الدولة
انعدام فر�ص العمل البديلة من التنظيمات
يف الت�صدي للتطرف العنيف عند ظهوره .وميكن �أن يجعل
ُ
املتطرفة العنيفة م�صدر دخل ُمغرياً.
ِّ
ميكننا ،من خالل العمل على �أ�سا�س من املنطق والعدالة� ،أن نعيد بناء �شعور �أ�سا�سي بالوالء واالنتماء يف جميع
�أنحاء جمتمعاتنا .وينبغي حماربة التمييز ،وت�شجيع امل�ساواة يف املدار�س و�أماكن العمل وقاعات املحاكم ومراكز
ال�شرطة وال�سجون والأحياء واملجتمعات املحلية .ومن �ش�أن امل�ساواة يف ح�صول اجلميع على احلقوق االقت�صادية
التطرف العنيف .ومما له �أهمية حيوية �أن
واالجتماعية والثقافية �أن ي�سهم يف حت�صني الأفراد واملجتمعات من ُّ
نعزز قدرة املجتمعات املحلية املت�ضررة على ال�صمود .ويتطلب ذلك بذل جهود حقيقية واتخاذ �إجراءات للق�ضاء
على الإق�صاء والتهمي�ش احلقيقيني �أو املت�صورين.
بيان زيد رعد احل�سني ،مفو�ض ا ألمم املتحدة ال�سامي حلقوق ا إلن�سان ،يف م ؤ�متر جنيف ب� أش�ن منع التط ُّرف العنيف 8 ،ني�سان/
أ�بريل .2016
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املتطرفون العنيفون 59
تقييم و�إدارة املخاطر التي ي�شكلها ال�سجناء
ِّ

 التهمي�ش والتمييز :ال يت�سم � ُّأي بلد بالتجان�س التام ،والتنوع يف حد ذاته ال ي�ؤدي �إىل زيادة تعر�ض � ِّأي بلد
للتطرف العنيف .غري �أنه عندما ي�شهد بلد ما �أوجه انعدام الأمن من قبيل ندرة املوارد ،وعندما حتتكر
مهما يكن وزنها الديمغرافي ،جميع القطاعات ال�سيا�سية واالقت�صادية على ح�ساب
جمموعة واحدةًّ ،
املجموعات الأخرى ،يتزايد احتمال التوترات بني الطوائف وعدم امل�ساواة بني اجلن�سني وحاالت التهمي�ش
واال�ستبعاد والتمييز ،على نحو ما يتبني يف تقييد �إمكانية احل�صول على اخلدمات العامة وفر�ص العمل ويف
التطرف
عرقلة التنمية الإقليمية وحرية الدين .وذلك بدوره قد يدفع مبن ي�شعرون باحلرمان �إىل اعتناق
ُّ
العنيف كو�سيلة لتحقيق �أهدافهم.
املظامل اجلماعية وال�شعور بالتعر�ض للإيذاء :ميكن للموروثات التاريخية �أو املظامل اجلماعية النابعة من
الت�سلط والقمع والقهر �أو التدخل الأجنبي �أن ت�شكل �أ�سا�س ًا تقوم عليه خطابات التعر�ض للإيذاء .وميكن �أن
املتطرفة العنيفة� ،إذ يتم
تثري تلك اخلطابات ردود فعل عاطفية ب�سيطة وقوية ت�ستغلها عند ذلك اجلماعات
ِّ
الت�شبث بذكرى الأعمال القمعية املا�ضية �أو احلا�ضرة ،فعلية كانت �أو مت�صورة ،لتغذية الرغبة يف االنتقام
املتطرفة العنيفة تت�أثر ب�شدة بال�سياقات
والتطرف العنيف ال ي�أتي من فراغ .فاحلمالت
من مرتكبيها.
ِّ
ُّ
ال�سيا�سية واالجتماعية-االقت�صادية الأو�سع التي تن�ش�أ فيها .وميكن لهذه البيئة � َّإما �أن تدعم العنف وت�شجعه
�أو متنعه وتق ِّو�ضه.
التطرف العنيف �إىل االزدهار يف
 �سوء احلوكمة وانتهاكات حقوق الإن�سان وغياب �سيادة القانون :مييل
ُّ
بيئة تت�سم ب�سوء احلوكمة و�أوجه ق�صور الدميقراطية والف�ساد وثقافة الإفالت من العقاب على �أمناط
ال�سلوك غري امل�شروعة التي ت�أخذ بها الدولة �أو وكال�ؤها .وعندما ميتزج �سوء احلوكمة بال�سيا�سات القمعية
التطرف العنيف �إىل التزايد .وحتاول اجلماعات
واملمار�سات التي تنتهك حقوق الإن�سان ،متيل قوة ُم ِغريات ُّ
املتطرفة العنيفة بن�شاط �أي�ض ًا �أن ت�ستغل القمع الذي متار�سه الدولة وغريه من املظامل يف حماربتها للدولة.
ِّ
 النـزاعات الطويلة الأمد والنـزاعات التي مل تتم ت�سويتها :متيل النـزاعات ال�سيا�سية �أو الثقافية �أو الدولية
الطويلة الأمد وتلك التي مل تتم ت�سويتها �إىل توفري تربة خ�صبة للتطرف العنيف ،ال ب�سبب املعاناة وانعدام
املتطرفة العنيفة
احلوكمة الناجمني عن النـزاع ذاته فح�سب ،بل �أي�ض ًا لكون هذه النـزاعات متكِّن اجلماعات ِّ
من ا�ستغالل املظامل العميقة اجلذور حل�شد الدعم ولل�سيطرة على الأرا�ضي واملوارد والتحكم يف ال�سكان.
التطرف العنيف ت�شمل جمموعات كاملة من ال�سكان ،ال ينقاد �إىل
وعلى الرغم من � َّأن الظروف امل�ؤدية �إىل ُّ
املت�شدد وال يلج�أ �إىل العنف �إ َّال عدد قليل من الأفراد يف الواقع .ولكل من الدوافع ال�شخ�صية املعقدة
الفكر
ِّ
واالختيارات الب�شرية دورها املهم يف ا�ستغالل هذه الظروف ويف حتويل الأفكار واملظامل �إىل �أعمال عنف.
� َّإن الت�ش ُّدد ،كما ت�شري �إليه تعاريفه ،عبارة عن عملية تغيري� ،أو حتول من حالة �إىل �أخرى .ولذا ف�إنه لي�س مفاجئاً،
معينة (مثل فعل متييزي ُيتعر�ض له� ،أو
والنا�س ال ي�صبحون ِّ
مت�شددين بني ع�شية و�ضحاها ،و�إن �أمكن حلادثة َّ
هجوم مت�صور على الإ�سالم من قبيل احلرب على العراق يف عام � ،2003أو �أزمة معنوية مثل وفاة �شخ�ص
ت�سرع العملية .وقد قيل � َّإن معظم من ِّفذات التفجريات االنتحارية يف العراق قُتل �أحد �أفراد �أُ�سرهن
حمبوب) �أن ِّ
(الأب �أو الأخ �أو االبن� ،إلخ) على يد القوات املتعددة اجلن�سيات �أو القوات احلكومية يف البلد.
.Al-Lami M. (2008) Studies of radicalization: State of the field report. London: University of London, p.2

املتطرفة
اخللفيات والدوافع ال�شخ�صية :ميكن لتجربة �شخ�صية �سلبية تتناغم مع خطاب الأيديولوجيات
ِّ
التطرف العنيف .وتتفاوت الدوافع ال�شخ�صية :فقد
العنيفة �أن تزيد يف احتمال �أن يلج�أ ال�شخ�ص �إىل
ُّ
التطرف ،منها التعر�ض للتعذيب �أو م�شاهدته ،ومقتل �أحد
�أفاد باحثون عن �أحداث متنوعة تدفع �إىل
ُّ
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الأقارب �أو الأ�صدقاء على يد قوات �أمنية �أو دولة �أجنبية ،واملحاكمات غري العادلة ،وفقدان املمتلكات،
و�إهانة �أحد الأبوين .ويف حني � َّأن بع�ض الأ�شخا�ص احلا�صلني على تعليم عال ي�ضطلعون ب�أدوار مهمة
متطرفة عنيفة ،ف� َّإن الكثري من الأع�ضاء من ذوي امل�ستويات التعليمية املتدنية� ،إذ ال
يف تنظيمات
ِّ
يكملون الدرا�سة الثانوية يف �أغلب الأحيان .وال يتعدى �إملام عدد كبري منهم بالقراءة والكتابة امل�ستوى
االبتدائي ،ومل يكت�سبوا � َّأي معرفة ب�ش�ؤون الدين ومل يتل َّقوا � َّأي تعليم فيها تقريباً ،مما يجعلهم عر�ضة
لتلقني العقائد.
 حتوير املعتقدات والأيديولوجيات ال�سيا�سية واالختالفات العرقية والثقافية و�إ�ساءة ا�ستخدامها :حت ِّور
املتطرفة العنيفة املعتقدات الدينية واالختالفات العرقية والأيديولوجيات ال�سيا�سية وت�سيء
اجلماعات
ِّ
ا�ستخدامها ،بخبث ،مبتغية من وراء ذلك �إ�ضفاء ال�شرعية على �أفعالها وتعزيز مطالباتها بالأرا�ضي وجتنيد
املتطرف ،و�إن جاز �أ َّال تكون العامل الأهم.
مهما يف ت�سهيل العنف
ِّ
الأتباع .وميكن للأيديولوجية �أن ت�ؤدي دور ًا ًّ
املتطرفة العنيفة فهم تب�سيطي للأيديولوجية التي ت�ؤيدها قيادة
وكثري ًا ما يكون لدى املج َّندين يف احلركات
ِّ
احلركة .ويف الواقع ف�إنه بالن�سبة للبع�ض ،ال ي�أتي الفهم الأيديولوجي الأعمق �إ َّال بعد ق�ضاء وقت يف ال�سجن
مع الأع�ضاء الآخرين ،مما يتيح لهم الوقت الالزم للحوار والنقا�ش التف�صيليني .ومن امل�سائل الرئي�سية
التي يتعينَّ النظر فيها لدى تقييم املخاطر ما �إذا كان �سلوك الفرد �أو مواقفه ي�ؤيدان القيم الأيديولوجية
حلركة ما .وبغية القيام بذلك على نحو �سليم ،يحتاج املق ِّيم �إىل فهم الإطار الأيديولوجي لتلك احلركة
حتديداً .و ُيعترب العنف املرتكب "با�سم الدين" (ا�ستناد ًا �إىل التعاليم الدينية للجاين �أو �إىل مزاعم غري
مربرة باال�ستقاء من تلك التعاليم) و"على �أ�سا�س الدين �أو املعتقد" (ا�ستناد ًا �إىل االنتماء الديني لل�ضحية)،
َّ
ظاهرة معقدة يف خمتلف �أنحاء العامل .وبالن�سبة لكثري من النا�سُ ،يعترب الدين م�س�ألة عاطفية للغاية،
وعميقة االرتباط مب�شاعر الهوية والإخال�ص واالرتباط اجلماعي .وميكن للمعتقدات الدينية �أن تدفع النا�س
�إىل بلوغ �آفاق جديدة والقيام ب�أعمال الت�ضامن والتعاطف والرب .غري � َّأن هذه الإمكانات الهائلة ميكن �أن
التطرف العنيف.
تتحول �أي�ض ًا �إىل قوة مدمرة ت�ؤجج ُّ
 القيادة وال�شبكات االجتماعيةَّ � :إن العوامل ال�سياقية والتجارب ال�شخ�صية واملظامل اجلماعية قد تكون كلها
التطرف العنيف ،لكن ثمة �سياق اجتماعي يتيح �شك ًال من �أ�شكال التنظيم والتوجيه
عوامل ت�سهم يف ظهور
ُّ
لهذه العنا�صر .وغالب ًا ما يتحقق هذا بتدخل زعيم �أو فاعل �سيا�سي ذي جاذبية ،ومن خالل �شبكات �أ�سرية
واجتماعية غري ر�سمية .وتبني البحوث � َّأن العوامل االجتماعية رمبا تكون �أهم عن�صر يف عملية الت�ش ُّدد
املف�ضي �إىل العنف .ويرى م�ؤيدو نظريتي ال�شبكة االجتماعية واحلركات االجتماعية � َّأن الت�ش ُّدد املف�ضي
�إىل العنف ينتقل ويتكثف عن طريق االنتماءات االجتماعية و�أوا�صر ال�صداقة والقربى والتتلمذ وال�شبكات
االجتماعية الأخرى.
املتطرفة العنيفة وقد ُي�ستغلون
 دوافع �أخرى :ينبغي �أي�ض ًا تذ ُّكر � َّأن بع�ض النا�س "ينقادون" �إىل اجلماعات
ِّ
املتطرف العنيف كغطاء ال
و ُي َّكيفون ويه َّددون و ُيك َرهون على القتال .وقد ي�ستخدم �آخرون الن�شاط
ِّ
�أكرث للمزيد من النوايا الإجرامية مثل تهريب الأ�شخا�ص �أو االجتار بالأ�سلحة �أو املخدرات .وين�ضم
املتطرفة العنيفة للحفاظ على �إدمان املخدرات �أو متويله .ويرتكب البع�ض
بع�ض النا�س �إىل اجلماعات
ِّ
املتطرفة العنيفة ،ولكن رمبا مل يرتكبونها بتلك النية .كما توجد حاالت قدمت
جرائم تدعم اجلماعة
ِّ
املتطرفة العنيفة القرو�ض املالية �إىل املج َّندين املحتملني لتمكينهم من تكوين من�ش�آت
فيها اجلماعات
ِّ
جتارية �صغرية.
مقررو ال�سيا�سات تقليد ًّيا على �إرجاع �أ�سباب الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف
وباخت�صار ،يركز الأكادمييون وكذلك ِّ
�إىل عوامل خارجية مثل الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية .لكن ينبغي عدم اال�ستهانة مبا للعوامل الفردية من �آثار
باعثة على الت�ش ُّدد .ذلك � َّأن العوامل اخلارجية ت�شكل بيئة الفرد وتقيدها ،لكنها ال ت�ؤثِّر ب�شكل مبا�شر على �سلوكه.

الف�صل1
الف�صل 43

املتطرفون العنيفون 61
تقييم و�إدارة املخاطر التي ي�شكلها ال�سجناء
ِّ

والت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف حالة فردية تنتج �أ�سا�س ًا عن مزيج من العوامل ال�سببية االجتماعية والفردية )86(.وبعبارة
�أخرى ،ف� َّإن الديناميات التي يكون الفرد م�شرتك ًا فيها ب�شكل مبا�شر تت�سبب يف الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف ،مما
(املت�صور) بالن�سبة �إىل الآخرين ذوي ال�صلة ي�ؤثر
يعني �أنه �إ�ضافة �إىل اخل�صائ�ص ال�شخ�صية ،ف� َّإن مركز الفرد
َّ
()87
على �سلوكه.

 -6-4احلاجة �إىل �إعادة التقييم املنتظمة للمخاطر
يف حني ميكن �إجراء تقييم املخاطر يف البداية—وا�ستخدام النتائج لت�شكيل القرارات الأولية ب�ش�أن الت�صنيف
املتطرفني العنيفني—من املهم ب�صفة خا�صة �أن يتم
والرتتيب الفئوي والتوزيع والتدخل فيما يتعلق بفرادى ال�سجناء
ِّ
تقييم املخاطر على �أ�سا�س م�ستمر ومنتظم .ويف الواقع ،ف� َّإن التقييمات التي جتري يف وقت الحق من العملية قد تكون
املتطرف العنيف ومراقبته .ومن
�أدق ،حيث �سيكون موظفو ال�سجون قد �أتيح لهم مزيد من الوقت للتفاعل مع ال�سجني
ِّ
املهم �أي�ض ًا �إدراك � َّأن التقييم عملية دينامية ،و� َّأن على موظفي ال�سجن مراعاة التغيري والعوامل الوقائية والظروف
النا�شئة .وخالف ًا ملعظم �أنواع الإجرام الأخرى ،قد يكون من املهم ب�صورة خا�صة تقييم التغيريات التي تطر�أ على
عالقة الفرد مبجموعة �أو ق�ضية �أو �أيديولوجية فيما يخ�ص هذه املجموعة بعينها.
مهما بالن�سبة �إىل كل �سجني من حيث تقييمات املخاطر .وقد يبدي ال�سجناء
و ُيعترب ال�سلوك �أثناء االحتجاز عام ًال ًّ
املتطرفون العنيفون الذين ي�شاركون يف �أعمال العنف �ضد املوظفني وال�سجناء الآخرين� ،أو ي�شاركون يف االحتجاجات
ِّ
ال�سيا�سية (مثل الإ�ضرابات عن الطعام)� ،أو يحاولون بن�شاط تقوي�ض ال�سجن �أو �أمنه (مثل حماوالت الفرار)،
التزام ًا قو ًّيا بالق�ضية ورغبة يف امل�شاركة يف �أعمال عنف خطرية نيابة عنها .ويف املقابل ،ف� َّإن ال�سجناء �أ�صحاب
ال�سجل ال�سلوكي اجل ِّيد لديهم القدرة على االمتثال للنظام ،مما قد ي�شري �إىل رغبة حقيقية يف االن�صالح .فعلى �سبيل
املثال ،قد تعطي كيفية توا�صل ال�سجناء مع الزعماء الدينيني يف ال�سجن فكرة وا�سعة عن نظرتهم ومواقفهم ب�شكل
عام .ومن امل�سائل املهمة الأخرى التي يتعني مراعاتها ما �إذا كان ال�سجني قد �أبدى ا�ستعداد ًا للم�شاركة يف التدخالت
املتطرفني العنيفني .ف�إذا كان قد �شارك يف هذه التدخالت ،فمن
املن َّفذة داخل ال�سجن وامل�صممة خ�صي�صا لل�سجناء
ِّ
الوا�ضح � َّأن نتيجة تلك امل�شاركة �ستكون لها �أهميتها بالن�سبة �إىل تقييم املخاطر.
ومن ثم ف� َّإن لإعادة �إجراء تقييم للمخاطر على فرتات منتظمة �أهميته يف توجيه قرارات تقييم املخاطر و�إدارتها،
مبا يف ذلك اختيار املكان املنا�سب لل�سجني والت�صنيف الأمني .وت�شري املمار�سة اجل ِّيدة �إىل �ضرورة �إعادة �إجراء
التقييمات مرة كل �ستة �أ�شهر على الأقل �أو ا�ستجابة حلوادث حم َّددة .وعالوة على ذلك ،ال بد من ا�ستحداث �آلية
للرقابة على عمليات تقييم املخاطر حيث يجري الطعن يف النتائج وحتليلها.
و�سوف ت�ساعد نتائج هذه التقييمات الدورية �أي�ض ًا موظفي ال�سجون يف تقييم �أثر ا�سرتاتيجيات التدخل ،واكت�شاف
معينة )88(.و�سوف
التغريات يف مواقف ال�سجناء ،والبت فيما �إذا كانت هناك �ضرورة لتعديل ا�سرتاتيجيات تدخل َّ
تتطلب الفئات املختلفة من ال�سجناء ا�سرتاتيجيات تدخل خمتلفة ح�سب م�ؤ�شرات املخاطر املح َّددة �أثناء تقييمهم،
املتطرف العنيف لتدخالت خمتلفة.
وهي قد تتغري مع خ�ضوع ال�سجني
ِّ
()86لالطالع على موجز حديث العهد لدرا�سات ب�ش�أن �أ�سباب الت�ش ُّدد ،انظرRadicalisation Awareness Network (2016) The Root :
.Causes of Violent Extremism, RAN Issue Paper

( .Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law (2008) Causal factors of radicalisation)87وقد �أجرت بع�ض
للتطرف العنيف .فعلى �سبيل املثال ،يف نيجرييا� ،أجرى مكتب م�ست�شار الأمن
الواليات الق�ضائية بحوث ًا تف�صيلية لتح�سني فهم العوامل املحركة
ُّ
التطرف العنيف ،مبا يف ذلك فهم الأ�سباب والعمليات املعقدة للت�ش ُّدد.
مبكافحة
القومي درا�سات يف عام  2015كجزء من تطوير برناجمه اخلا�ص
ُّ
()88
يوجه ا�سرتاتيجيات الإدارة على نطاق �أعم ،مثل ا�سرتاتيجيات املراقبة والإ�شراف واالحتجاز والتدخل ،على
ميكن للتقييم �أي�ض ًا �أن ِّ
النحو املبني يف دليل املكتب ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء ال�شديدي اخلطورة (.)2015

 62كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

املتطرفني العنيفني امل�ؤهلني لأن ُينظر يف الإفراج عنهم ب�شكل مبكر �أو م�شروط ،يجب و�ضع ترتيبات
ويف حالة ال�سجناء ِّ
لإجراء تقييم للمخاطر لتوجيه القرار الذي �ستتخذه ال�سلطات املعنية بالإفراج امل�شروط (ك�أن تتخذ قرار الإفراج عن
متطرف عنيف ،ينبغي �أن ُيعقد اجتماع
ال�سجني هيئ ٌة للإفراج امل�شروط مثالً) .وقبل الإفراج النهائي عن �سجني ِّ
املتطرف العنيف ،حيثما ُوجد ،ال�ستعرا�ض تقييم
ر�سمي متعدد الوكاالت ي�شمل ال�شرطة وم�س�ؤول مراقبة ال�سلوك
ِّ
املخاطر النهائي واتخاذ قرارات م�ستنرية ب�ش�أن الفرتة الالحقة للإفراج عن ال�سجني.
املتطرف العنيف املزيد من اجلرائم
و ُيعترب تقييم املخاطر النهائي يف ال�سجون ب�ش�أن احتمال �أن يرتكب ال�سجني
ِّ
املتطرفة العنيفة �أمر ًا بالغ الأهمية ل�ضمان ال�سالمة العامة .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،حيث ُيعترب خطر قيام
ِّ
املتطرفة العنيفة كبري ًا ج ًّداُ ،ي�سمح باالحتجاز الوقائي مبوجب القانون .ويف جميع
الفرد بارتكاب املزيد من اجلرائم
ِّ
املتطرفني العنيفني يف نهاية عقوبة ال�سجن اخلا�صة بهم ،حتى
الواليات الق�ضائية الأخرى ،يجب الإفراج عن ال�سجناء
ِّ
و�إن كانوا ال يزالون ي�شكلون خطر ًا على املجتمع .وعندما ُي َّقيم اخلطر باعتباره كبرياً ،ينبغي و�ضع الرتتيبات املنا�سبة
من �أجل ر�صد ال�سجني املف َرج عنه على نحو دقيق.
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ال�سجناء املتط ِّرفون العنيفون ذوو االحتياجات اخلا�صة

املتطرفات العنيفات يف ال�سجون ،ال بد من كفالة االمتثال للمعايري
املتطرفات العنيفات :عندما تحُ تجز
ال�سجينات
ِّ
ِّ
الدولية ذات ال�صلة ،وال �سيما قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات
(قواعد بانكوك).
التطرف العنيف من الأدوار امل�ساعدة لدعم نظرائهن من الذكور �إىل جمع املعلومات
وقد تطورت م�شاركة املر�أة يف
ُّ
اال�ستخبارية ،وتوفري الرعاية ال�صحية ،واملحافظة على البيوت الآمنة ،وامل�شاركة املبا�شرة يف �أعمال العنف ،مبا يف
ذلك التفجريات االنتحارية )89(.ويف الفرتة بني عامي  1985و ،2010ارتكبت من ِّفذات التفجريات ،وفق ًا لأحد التقارير،
()90
املتطرفة العنيفة.
�أكرث من  257هجوما انتحاريا (م َّثلت نحو ربع املجموع) با�سم العديد من خمتلف التنظيمات
ِّ
وي�شري تقرير �آخر �إىل � َّأن ن�سبة الفتيات والن�ساء تبلغ الآن � 30إىل  40يف املائة من املقاتلني يف العديد من اجلماعات
()91
املتطرفةالعنيفة.
ِّ
املتطرفة العنيفة على نطاق الطيف ال�سيا�سي والأيديولوجي قوات من الإناث لال�ضطالع
وت�ستخدم اجلماعات
ِّ
بطائفة من الأن�شطة ،منها :الدعم اللوج�ستي ،والتجنيد والتوعية ،والعمليات والتفجريات االنتحارية والقتال،
املتطرفة العنيفة �أن
وجمع الأموال ،والتحقيق واال�ستجواب يف مناطق النـزاع )92(.وميكن للمر�أة يف احلركات
ِّ
ت�ساعد يف �إعداد وارتكاب اجلرائم ،وتوفري الدعم الأيديولوجي ،وتعزيز التما�سك االجتماعي داخل احلركة.
ولكن ميكن �أي�ض ًا �أن ُي َ
يكن �ضحايا وكذلك
رغمن على �أن ي�صبحن جزء ًا من احلركات
املتطرفة العنيفة ،وميكن �أن َّ
ِّ
مرتكبات للجرمية.

(Hearne, E. (2009). Participants, Enablers, and Preventers: The Roles of Women in Terrorism. December 2009.)89
.Research paper presented at the British International Studies Association annual conference, Leicester, UK, December 2009

(.Bloom, M. (2011). “Bombshells: Women and Terror”. Gender Issues Vol. 28, Numbers 1-2, 1-21)90

(.Ness, C. (2007) “The rise in female violence”, Daedulus, Winter 2007, Vol. 136, No. 1, Pages 84-93)91
()92انظر على �سبيل املثالInstitute for Strategic Dialogue: “Till Martyrdom Do Us Part” Gender and the ISIS phenomenon :
)(2015); Algeria female “imams” battle Islamist extremism (2015؛ وتقرير مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان عن االنتهاكات
واالعتداءات التي ترتكبها جماعة بوكو حرام و�أثرها على حقوق الإن�سان يف البلدان املت�ضررة ()2015؛ وPenal Reform International (2015) -
.International Experts Roundtable on Preventing Radicalisation in Prisons: Developing a Coordinated and Effective Approach
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املتطرفون العنيفون 63
تقييم و�إدارة املخاطر التي ي�شكلها ال�سجناء
ِّ

ت�ؤثِّر الكثري من الظروف امل�ؤدية �إىل الإرهاب على �إمكانات الت�ش ُّدد العنيف لدى الرجال والن�ساء على ال�سواء.
غري �أنه من الأهمية مبكان فهم الكيفية التي قد يكون بها لهذه العوامل �أثر خمتلف تبعا لنوع اجلن�س .فمن
املمكن بالفعل �أن يتداخل التمييز القائم على نوع اجلن�س مع التمييز وانتهاكات احلقوق على �أ�س�س �أخرى ،مثل
العرق �أو الأ�صل الإثني �أو املعتقد ،و�أن يفاقمهما .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن ال�شروط املح َّددة امل�ؤدية �إىل الت�ش ُّدد
الإرهابي لدى الن�ساء قد ت�شمل عدم امل�ساواة والتمييز القائمني على �أ�سا�س نوع اجلن�س ،والعنف �ضد املر�أة،
وانعدام الفر�ص التعليمية واالقت�صادية ،وانعدام الفر�ص املتاحة للمر�أة ملمار�سة حقوقها املدنية وال�سيا�سية
واالنخراط يف العملية ال�سيا�سية بو�سائل قانونية غري عنيفة.
Organisation for Security and Co-operation in Europe (2013) Women and Terrorist Radicalization - Final Report,
paragraph 6

.

التطرف العنيف .وتختلف
املر�أة لي�ست جمرد �ضحية �إذ �إنها ت�شارك منذ وقت طويل يف اجلماعات ال�ضالعة يف ُّ
�أدوار الن�ساء باختالف كل جمموعة وميكن �أن ت�شمل تنفيذ التفجريات االنتحارية ،وامل�شاركة يف تنظيمات
ن�سائية �أو �ألوية ن�سائية بحتة �ضمن املنظمات امل�سلحة وجمع املعلومات اال�ستخبارية .وميكن للمر�أة �أي�ض ًا �أن
للمتطرفني العنيفني
تكون من املتعاطفات واحلا�شدات من خالل توفري الرعاية ال�صحية والغذاء والبيوت الآمنة
ِّ
تكن مدخ ًال جلهود الوقاية �أو م�صدر ًا للت�ش ُّدد.
والإرهابيني .فالأمهات مث ًال ميكن �أن َّ
Countering Violent Extremism While Respecting the Rights And Autonomy Of Women And Their Communities,
Chapter 9 in: Preventing Conflict,Transforming Justice, Securing The Peace - A Global Study on the Implementation
of United Nations Security Council Resolution 1325, (2015), p225

.

ن�سبيا ،ت�شري الدرا�سات �إىل � َّأن معظم
وعلى الرغم من � َّأن دور الن�ساء
كمتطرفات عنيفات ما زال غري م�ستك�شف ًّ
ِّ
()93
العوامل التي تدفع الرجال �إىل �أن ي�صبحوا �إرهابيني حت ِّفز الن�ساء بالطريقة نف�سها .كما �أ�شري �إىل جمموعة
التطرف العنيف )94(.وميكن �أن تكون املر�أة �أكرث
متنوعة من الدوافع الإ�ضافية التي تدفع الن�ساء �إىل االنخراط يف
ُّ
عر�ضة من الرجال للتخدير واالغت�صاب والإكراه بدنيا واالبتزاز عاطفيا واجتماعيا ،وال �سيما يف املجتمعات الأبوية
تقليديا حيث ال تتاح لهن �سبل ُتذكر للجوء �إىل الآليات البديلة للتمكني �أو اال�ستقالل .وعلى غرار بع�ض نظرائهن من
التطرف العنيف ،للث�أر لعار
الذكور ،ميكن للن�ساء �أي�ض ًا �أن يخ�ضعن لت�أثري �أفراد الأ�سرة �أو ُيجبرَ ن على امل�شاركة يف
ُّ
�شخ�صي �أو �أُ�سري� ،أو لتحويل مركزهن من �ضحايا للعنف اجلن�سي �إىل رموز �أيديولوجية .وعلى الرغم من � َّأن ب�إمكان
الرجال القيام بال�شيء نف�سه ،عادة ما يكون ذلك �صعبا �أو غري م�ألوف بدرجة �أكرب بالن�سبة للن�ساء يف املجتمعات التي
�شجعن فيها على اال�ضطالع ب�أدوار عامة �أو قتالية.
ال ُي َّ
ومن بني الأفراد من داخل االحتاد الأوروبي الذين غادروا �إىل �سوريا والعراق لالن�ضمام �إىل تنظيم الدولة
الإ�سالمية (داع�ش) ،و ُيق َّدر عددهم بنحو � 5 000شخ�ص ،هناك ما ال يقل عن  550امر�أة .والدوافع الكامنة
وراء قيام الن�ساء يف الغرب مبغادرة بلدانهن لالن�ضمام �إىل تنظيم الدولة الإ�سالمية (داع�ش) يف �سوريا والعراق
متنوعة ومعقدة .وهي كثري ًا ما تنطوي على مزيج من الأ�سباب الدينية والأيديولوجية وال�سيا�سية وال�شخ�صية.
.Radicalisation Awareness Network (2015) The Role of Gender inViolent Extremism, p. 3
(Chowdhury Fink, N, Barakat, R and Shetret, L, (2013), “The Roles of Women in Terrorism, Conflict and Violent)93
،Extremism: Lessons for the United National and International Actors”, Centre on Global Counterterrorism Cooperation
ولالطالع على و�صف لهذه الدوافع وقائمة م�ستفي�ضة بالدرا�سات عن �أدوار املر�أة يف الإرهاب ،انظر Maj. Marne L. Sutten, “The Rising
Importance of Women in Terrorism and the Need to Reform Counterterrorism Strategy”, United States Army Command and
.General Staff College, 2009
()94انظر على �سبيل املثالCarter, B. (2013) “Women and violent extremism”, GSDRC Applied Knowledge Services; :
Penal Reform International (2015) International Experts Roundtable on Preventing Radicalisation in Prisons: Developing a
Coordinated and Effective Approach; Jacques and Taylor (2013) Myths and Realities of Female-Perpetrated Terrorism, Law
and Human Behaviour, 37(1), 35-44; Sutten, M, (2009), The Rising Importance of Women in Terrorism and the Need to
Reform Counterterrorism Strategy, United States Army, Monograph; Cunningham, K, (2003), “Cross-Regional Trends in
Female Terrorism”, Studies in Conflict & Terrorism, 26:171–195, 2003; Alison, M, (2003), “Cogs in the Wheel? Women in the
Liberation Tigers of Tamil Eelam”, Civil Wars, 6(4), 37-54; Jacques, K, Taylor, P., (2013), “Myths and Realities of Female.Perpetrated Terrorism”, Law and Human Behaviour, 37(1), 35-44

 64كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

املتطرفة العنيفة مالذات �آمنة للمر�أة �أو توفر االعتزاز بالنف�س والإح�سا�س
ويف ظروف �أخرى ،قد توفر اجلماعات
ِّ
بالإجناز باال�ضطالع ب�أدوار تتحدى الأعراف اجلن�سانية املجتمعية .وقد تنجم امل�شاركة عن نق�ص الرجال داخل
التنظيم ،ب�سبب �أ�سر الأفراد �أو قتلهم �أو عدم رغبتهم يف امل�شاركة .وقد ت�شعر الن�ساء الالتي يقعن �ضحايا للعنف
املطول �أي�ض ًا �أن ي�ؤثر على قرارهن باالن�ضمام �إىل
والتمييز ب�أنه لي�س لديهن خيار غري عنيف .وميكن للت�شرد َّ
املتطرفة العنيفة .وت�شكِّل جميع هذه التجارب هويات املر�أة ال�سيا�سية ،بحيث �إنها كثري ًا ما تف�ضي �إىل
اجلماعات
ِّ
متطرفات عنيفات على درجة عالية من االلتزام.
تكوين ِّ
وعلى املوظفني الذين ي�ضطلعون بعمليات تقييم املخاطر يف ال�سجون �أن ي�ضمنوا اال�ستك�شاف الكامل للدور الذي
التطرف العنيف ،من املهم �أن يراعى
ت�ضطلع به ال�سجينات يف الن�شاط
ِّ
املتطرف العنيف .ونظرا لتع ُّقد تورط املر�أة يف ُّ
()95
ت�صميم �أن�شطة فعالة لفك االرتباط تراعي الفوارق بني اجلن�سني .ذلك � َّأن امل�سائل اجلن�سانية ميكن �أن تكون ذات
�أهمية رئي�سية بالن�سبة �إىل منهجية التدخالت .وينبغي للتدخالت املعنية بفك االرتباط و�إعادة الإدماج والرعاية
الالحقة ،كي تكون فعالة� ،أن تراعي اجلوانب اجلن�سانية وتعالج هذه التجارب املتباينة ،وكذلك العقبات والتحديات
املح َّددة التي قد تواجهها املر�أة.
و�ضع برامج فك االرتباط و�إعادة الت�أهيل و�إعادة الإدماج بحيث تكون مراعية لالعتبارات اجلن�سانية وملبية
التطرف
لالحتياجات اخلا�صة بالن�ساء والفتيات ال�سائرات على طريق الت�ش ُّدد الإرهابي �أو امل�شاركات يف
ُّ
العنيف.
.Global Counterterrorism Forum (2015) Good Practices onWomen and CounteringViolent Extremism, Good Practice 10

وقد �أ�شار مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بحماية وتعزيز حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة
الإرهاب �إىل � َّأن "من املهم �إدراك � َّأن للن�ساء دور ًا يف ت�صميم تدابري مكافحة الإرهاب وتنفيذها ،ف�ضال عن االعرتاف
مب�ساهمتهن يف مكافحة الإرهاب" )96(.ولذلك ،من ال�ضروري �ضمان �أن تكون املر�أة قادرة على �أن ت�شارك ومت َّثل يف
مناق�شات و�ضع ال�سيا�سات ،و�أن ُت�ضم اخلربة املتعلقة بال�ش�ؤون اجلن�سانية يف بداية ت�صميم التدخالت التي ت�ستهدف
املتطرفات العنيفات.
حاليا � ُّأي �أداة حم َّددة لتقييم املخاطر فيما يخ�ص ال�سجينات
املتطرفات العنيفات .وال توجد ًّ
ِّ
ِّ
وكما �أ�شري �إليه يف الف�صل الثالث ،ينبغي �أي�ض ًا اعتماد التقنيات املراعية لالعتبارات اجلن�سانية لت�صحيح اختالل
التوازن بني اجلن�سني من خالل توظيف املر�أة والإبقاء عليها وتعزيز دورها يف �إدارات ال�سجون .وينبغي تعيني املوظفات
املتطرفات العنيفات وعلى تنفيذ التدخالت اجلن�سانية املنا�سبة .كما ميكن
وتدريبهن على العمل مع ال�سجينات
ِّ
اال�ستعانة بالزعيمات الدينيات واملعلمات و�شيخات املجتمعات املحلية لتقدمي امل�شورة والتعليم والتدريب لل�سجينات
املتطرفات العنيفات ،وامل�ساعدة على تي�سري �إعادة �إدماجهن يف تيار املجتمع العام ،وال �سيما بعد الإفراج عنهن.
ِّ
أنهن
وبالن�سبة للن�ساء الالتي �أُكرهن على ال�سفر للزواج� ،أو �أُجربن على الزواج بعد اختطافهن ،من املهم ج ًّدا فهم � َّ
من �ضحايا العنف اجلن�سي وبحاجة لتل ِّقي العالج النف�سي ،و�إ َّال ف� َّإن ال�ضرر الذي ي�شعرن به قد ي�ؤدي �إىل زيادة

()95يدعو قرار جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة � )2015( 2242إىل زيادة �إدماج املنظور اجلن�ساين يف جميع �أن�شطة مكافحة
والتطرف العنيف .القرار  )2015( 2242الذي اعتمده جمل�س الأمن يف جل�سته  ،7533املعقودة يف  13ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2015
الإرهاب
ُّ
) ،S/RES/2242 (2015الفقرة .13
()96اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،حماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب :مذكرة من الأمني العام،
� 17 ،A/64/211آذار/مار�س ( 2010تقرير املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب).
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املتطرفون العنيفون 65
تقييم و�إدارة املخاطر التي ي�شكلها ال�سجناء
ِّ

كمتطرفات عنيفات ما مل تكن هناك
وهن غالبا من ال�شابات ،وقد يكون من ال�صعب التعامل معهن
التطرف العنيفَّ .
ِّ
ُّ
()97
تدخالت تراعي الفوارق بني اجلن�سني.
وال ترتبط االحتياجات اخلا�صة للمر�أة بالتدخالت يف ال�سجون فح�سب .ذلك �أنه �إذا �أدينت املر�أة بارتكاب جرمية
متطرفة عنيفة ،ميكن �أن تنطوي �إعادة �إدماجها على �صعوبة كبرية ب�سبب الو�صمة التي ُيحتمل �أن تواجهها من
ِّ
�أ�سرتها وجمتمعها وخماطر االنتقام .وقد تكون هناك �ضرورة لتدخالت �إ�ضافية م�صممة لتلبية البعد اجلن�ساين .وقد
املتطرفات العنيفات عالقات وتاريخ �أُ�سري م�ضطرب (جتارب مع العنف املنـزيل ،واالعتداء
يكون لدى ال�سجينات
ِّ
اجلن�سي ،والعنف املت�صل بال�شرف) .وينبغي �إجراء تقييم للمخاطر من �أجل حتديد ما �إذا كانت عودة ال�سجينات
�إىل ديارهن م�س�ألة �آمنة—�سواء على امل�ستوى النف�سي �أو البدين .وعند العودة ،هناك م�سائل ينبغي معاجلتها (مبا
فيها تلك املت�صلة بال�شرف/العار) .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،كثري ًا ما يكون العالج من ال�صدمات على يد معالج نف�سي
�ضروريا .وعلى الرغم من � َّأن الن�ساء والفتيات رمبا مل يخ�ضن قتاال ،ف�إنهن كثري ًا ما يعانني من ال�صدمات التي تخلفها
()98
جتاربهن.
 لالطالع على توجيهات عامة ب�ش�أن معاملة ال�سجينات ،انظر الكت ِّيب عن املر�أة وال�سجن ال�صادر عن املكتب املعني
باملخدِّ رات واجلرمية (الإ�صدار الثاين.)2014 ،

املقاتلون الإرهابيون الأجانب :ورد تعريف مل�صطلح "املقاتلني الإرهابيني الأجانب" يف قرار جمل�س الأمن 2178
باعتبارهم الرعايا الذين ي�سافرون �أو يحاولون "ال�سفر� ،إىل دولة غري التي يقيمون فيها �أو يحملون جن�سيتها" وغريهم
من الأفراد الذين ي�سافرون �أو يحاولون "ال�سفر ،انطالقا من �أرا�ضيها �إىل دولة غري التي يقيمون فيها �أو يحملون
جن�سيتها ،بغر�ض ارتكاب �أعمال �إرهابية �أو تدبريها �أو الإعداد لها �أو امل�شاركة فيها� ،أو توفري تدريب على �أعمال
()99
الإرهاب �أو تل ِّقي ذلك التدريب ،مبا يف ذلك يف �سياق النـزاعات امل�سلحة".
حاليا )100(.وقد ازداد
ووفق ًا لبع�ض امل�صادر ،هناك ما يقرب من  30 000من املقاتلني الإرهابيني الأجانب املنت�شرين ًّ
عدد الق�ضايا اجلنائية املتعلقة باملقاتلني الإرهابيني الأجانب يف ال�سنوات الأخرية .وال يعود هذا الأمر �إىل العدد
املتزايد من املقاتلني الأجانب والعائدين فح�سب ،بل �أي�ض ًا �إىل تو�سيع نطاق النظم القانونية الوطنية  -وال �سيما
والتطرف العنيف ب�صورة
القوانني اجلنائية  -التي جتري مواءمتها للت�صدي بفعالية �أكرب لظاهرة املقاتلني الأجانب،
ُّ
جترم الدول
عامة .فعلى �سبيل املثال ،ي�شري قرار جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة � )2014( 2178إىل �ضرورة �أن ِّ
الأع�ضاء يف ت�شريعاتها املحلية (حماولة) ال�سفر لتنفيذ �أعمال مت�صلة بالإرهاب ،ومتويل مثل تلك الأعمال �أو تنظيمها
بالتطرف العنيف الذين يدخلون
�أو ت�سهيلها ب� ِّأي �شكل �آخر .ولذا ف� َّإن من املرجح �أن يرتفع عدد ال�سجناء املت�صلني
ُّ
نظام العدالة اجلنائية ،مبا يف ذلك ال�سجون.
ويتطلب املقاتلون الإرهابيون الأجانب العائدون الذين ُيحتجزون يف ال�سجون� ،سواء قبل املحاكمة �أو بعد احلكم عليهم،
�إجراء تقييمات فردية ميكن من خاللها فهم دوافع �سفرهم ب�صورة �أف�ضل .وينبغي تبادل �أطر تقييم املخاطر ،من
(Saltman, E. and Smith, M. (2015) “Till Martyrdom Do Us Part” Gender and the ISIS Phenomenon, Institute for)97
.Strategic Dialogue

(.Radicalisation Awareness Network (2015) The Role of Gender in Violent Extremism, p. 5)98
()99جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ،القرار  :)2014( 2178الذي اتخذه جمل�س الأمن يف جل�سته  ،7272املعقودة يف � 24أيلول�/سبتمرب
 .S/RES/2178 (2014) ،2014لالطالع على تعريف بديل ،انظرde Guttry, A., Capone, F. and Paulussen, C. (eds.)(2016), Foreign :
.Fighters under International Law and Beyond, T.M.C. Asser Press

(US Congress Homeland Security Committee, Final Report of the Task Force on Combating Terrorist and Foreign)100
Fighter Travel. Washington, D.C., September 2015, pp. 11 – 12; E. Schmitt and S. Sengupta, “Thousands Enter Syria to Join
ISIS Despite Global Efforts”, NewYork Times, 26 September 2015; UN Meetings Coverage and Press Releases, Action Against
;Threat of Foreign Terrorist Fighters Must Be Ramped Up, Security Council Urges in High-Level Meeting, 29 May 2015
.Schmid, A. (2015) Foreign (Terrorist) Fighter Estimates: Conceptual and Data Issues, ICCT Policy Brief, October 201
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حيث �صلتها باملقاتلني الإرهابيني الأجانب ،بني الدول ال�شريكة ،عند االقت�ضاء ،للم�ساعدة على �ضمان اعتماد نهج
()101
�شامل يج�سد املمار�سات اجل ِّيدة.
وقد ت�شمل العوامل املحركة التي قد ت�ؤدي �إىل اتخاذ قرار بال�سفر �إىل منطقة نزاع ما يلي :ال�شعور بالغ�ضب �إزاء ما
ُيزعم �أنه يحدث يف البلد الذي يجري فيه النـزاع والتعاطف مع الأ�شخا�ص املت�ضررين ،والتقيد ب�أيديولوجية اجلماعة
التي يرغب الفرد يف االن�ضمام �إليها ،والبحث عن الهوية واالنتماء .وقد تتمثل عوامل �أخرى يف :املظامل املتعلقة
بال�سيا�سة اخلارجية ،وال�سيا�سة الوطنية ،والنـزاع بني الأجيال ،و�ضغوط الأقران )102(.ويف حني قد ي�سعى كثريون
متطرفة عنيفة ،قد يعتقد �آخرون �أنهم يحمون املدنيني من القهر .وقد ال يتعدى
حتديد ًا �إىل االن�ضمام �إىل جماعة ِّ
الدافع لدى �آخرين حب املغامرة �أو الك�سب املايل ،بينما رمبا يكون البع�ض قد �سافر لتقدمي امل�ساعدة الإن�سانية قبل
التطرف العنيف .والبع�ض لديه والءات ،قد تكون ثقافية �أو �إثنية �أو اقت�صادية� ،أو كل ذلك �أو بع�ضه،
�أن ينخرط يف
ُّ
تتجاوز احلدود ال�سيا�سية املعا�صرة بحيث �إنهم ال يعتربون �أنف�سهم من املقاتلني الأجانب.
ويتمثل التحدي الذي تواجهه �إدارة ال�سجون يف حتديد �أن�سب التدخالت للمقاتلني الإرهابيني الأجانب بالنظر �إىل
تنوع دوافعهم ،ويف كثري من احلاالت ،قرارهم بفك االرتباط طوعا بالق�ضية
املتطرفة العنيفة )103(.وقد يزداد الو�ضع
ِّ
تعقيدا �إذا كان املقاتل الإرهابي الأجنبي العائد يعاين من ا�ضطرابات �إجهادية الحقة للإ�صابة� ،أو �صدمة نف�سية� ،أو
�سلوك غري قابل للتنب�ؤ به� ،أو عدم اال�ستقرار العاطفي� ،أو م�سائل تتعلق بال�صحة العقلية نتيجة امل�شاركة يف الأن�شطة
املتطرفة العنيفة.
ِّ
َو ْ�ض ُع برامج �شاملة لإعادة �إدماج املقاتلني الإرهابيني الأجانب العائدينَّ � .إن برامج �إعادة الإدماج
ال�شاملة  -مبا يف ذلك يف ال�سجون  -هي عن�صر حا�سم يف الرد على التهديد املحتمل الذي ي�شكله العائدون...
ت�شتمل املبادئ الأ�سا�سية التي يتعني �أخذها يف االعتبار لتوجيه امل�شاركة وتطوير مثل هذه الربامج على
ما يلي� )1( :ضرورة تو�ضيح الهدف من الأن�شطة للحد من خماطر قيام العائدين بارتكاب �أعمال
�إرهابية،؛ (� )2أهمية و�ضع ا�سرتاتيجيات هادفة وم�صممة مبا ينا�سب امل�شاركة على �أ�سا�س العوامل التحفيزية
املحددة؛ ( )3احلاجة �إىل �إ�شراك جهات فاعلة متعددة التخ�ص�صات يف جمال �إنفاذ القانون ،و�إ�شراك
َّ
املجتمعات املحلية واملنظمات الدينية.
املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب ،مبادرة "املقاتلني الإرهابيني الأجانب" ( .)2014مذكرة الهاي-مراك�ش حول املمار�سات احل�سنة
ال�ستجابة �أكرث فعالية لظاهرة املقاتلني الإرهابيني :املمار�سة اجل ِّيدة .19

()101املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب ،مبادرة "املقاتلني الإرهابيني الأجانب" ( :)2014مذكرة الهاي-مراك�ش حول املمار�سات احل�سنة
ال�ستجابة �أكرث فعالية لظاهرة املقاتلني الإرهابيني :املمار�سة اجليدة .16
(Frenett, R. and Silverman, T. (2016) “Foreign Fighters: Motivations for travelling to foreign conflicts”, in de Guttry,)102
A., Capone, F. and Paulussen, C. (eds.)(2016), Foreign Fighters under International Law and Beyond, T.M.C. Asser Press,
.chapter 5, pp. 64-75

(Entenmann, E. et al. (2015) Rehabilitation for Foreign Fighters? Relevance, Challenges and Opportunities for the)103
Criminal Justice Sector, ICCT Policy Brief, December 2015; European Commission - Radicalisation Awareness Network
(2013) “Declaration of Good Practices for Engagement with Foreign Fighters for Prevention, Outreach, Rehabilitation and
Reintegration”; Global Center on Cooperative Security (2015): Countering Violent Extremism and Promoting Community
Resilience in the Greater Horn of Africa: An Action Agenda, Action 9; Jones, C. (2014). “When foreign fighters return:
managing terrorists behind bars”. The Conversation. https://theconversation.com/when-foreign-fighters-return-managing.terrorists-behind-bars-31054

الف�صل1
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املتطرفون العنيفون 67
تقييم و�إدارة املخاطر التي ي�شكلها ال�سجناء
ِّ

املتطرفون العنيفون املنفردون املحليون
املتطرفون العنيفون املنفردون :ال تزال وترية الهجمات التي ي�شنها
ال�سجناء
ِّ
ِّ
()104
�آخذة يف الزيادة .وعلى الرغم من � َّأن تلك الهجمات ال تزال �أقل �شيوعا وتخلِّف عدد ًا �أقل من الإ�صابات مقارنة
املتطرفني العنيفني
معينة بني
بالأعمال
ِّ
ِّ
املتطرفة العنيفة التي تقوم بها تنظيمات وجماعات ،ف� َّإن هناك اجتاهات َّ
()105
املنفردين ميكن حتديدها :تزايد ا�ستهداف �أفراد �إنفاذ القانون والع�سكريني ،وزيادة الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف
متطرفة
عن طريق الإنرتنت وو�سائل الإعالم
املتطرفة ،واعتماد �أيديولوجية فردية بد ًال من االنتماء �إىل جماعات ِّ
ِّ
تو�سع �شبكة الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي للأفراد
عنيفة منظمة حم َّددة .وعلى وجه اخل�صو�ص ،يتيح ُّ
القدرة على اعتناق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف دون التفاعل املادي مع الآخرين وعلى التحري عن خمتلف منهجيات
املتطرفني العنيفني املنفردين احتياجات خا�صة ،وقد يتطلبون
الهجوم من غري �أن ُيكت�شف �أمرهم .وقد تكون لل�سجناء
ِّ
تدخالت حم َّددة ينبغي حتديدها بعد �إجراء تقييم �شامل للمخاطر.

ال�سجناء
املتطرفون العنيفون يف مرحلة ما قبل املحاكمة :يف العديد من البلدان ،قد يق�ضي الأفراد امل�شتبه يف
ِّ
ارتكابهم جرائم مت�صلة بالإرهاب عدة �سنوات يف االحتجاز رهن املحاكمة ،بينما يف بلدان �أخرى ،قد يق�ضي الأفراد
وقتا طويال يف مرافق احتجاز ع�سكرية �أو خا�صة باملهاجرين .ويت�سم نزالء ما قبل املحاكمة بكونهم م�ؤقتني �أ�سا�س ًا
و�أقل ا�ستقرارا من ال�سجناء املحكوم عليهم .كما � َّأن تخطيط الدعم املجدي يكون �أكرث �صعوبة يف غياب �أفق ثابت
(على �سبيل املثال� ،شعور ال�سجني باخلروج من ال�سجن وعجز �سلطات ال�سجن عن حتديد مدة احتجاز ال�سجني).
معينة
وعالوة على ذلك ،نظرا للقيود القانونية �أو ال�سيا�ساتية ،ف� َّإن نزالء ال�سجون يف فرتة ما قبل املحاكمة يف بلدان َّ
ال ي�ستطيعون دائم ًا اال�ستفادة من نف�س خدمات وبرامج ال�سجن �أ�سوة بال�سجناء املحكوم عليهم .و�إ�ضافة �إىل ذلك،
ف� َّإن املحتجزين يكونون يف �أ�ضعف حاالتهم يف الفرتة التي تلي �إلقاء القب�ض عليهم مبا�شرة بحيث � َّإن �إمكانية ت�أثرهم
املتطرفون العنيفون قد تكون �أكرب خالل هذه الفرتة ال�سابقة على املحاكمة .ومن املهم
باجلهود التي يبذلها املج ِّندون
ِّ
املتطرفني العنيفني يف فرتة ما قبل املحاكمة .كما يجب
�أن تجُ َّ�سد هذه املخاطر والتحديات يف تقييم و�إدارة ال�سجناء
ِّ
متطرفني عنيفني يف فرتة
توخي احلذر ب�صورة خا�صة من �أ َّال ت�ؤدي � ُّأي تدخالت ب�ش�أن التقييم والإدارة ت�شمل �سجناء ِّ
ما قبل املحاكمة �إىل الإ�ضرار بق�ضيتهم يف املحكمة.

املتطرف العنيف املنفرد ب�أنه :فاعل وحيد ي�ستخدم العنف املرتبط ب�أيديولوجية م�صاغة� ،سواء عائدة �إليه �أو �إىل تنظيم
()104ميكن تعريف
ِّ
�أكرب ،وال يتلقى الأوامر �أو التوجيه �أو الدعم املادي من م�صادر خارجية.

(National Security Critical Issues Task Force (2015) Lone Wolf Terrorism, Georgetown University. See also: Hamm,)105
M. and Spaaij, R. (2015) Lone Wolf Terrorism in America: Using Knowledge of Radicalization Pathways to Forge Prevention
Strategies, Indiana State University: Marlatt, G. (2016) Lone Wolf Terrorism – A Brief Bibliography, Homeland Security
.Digital Library, Naval Postgraduate School, Center for Homeland Defense and Security
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مقدِّ مة

"�أنا م�س�ؤول م�س�ؤولية كاملة عن ت�صرفاتي .لقد كانت ت�صرفاتي خال�صة با�سم الدين  ...وميكنني �أن �أ�ؤكد لكم
�أنه �إذا �أُفرج عني يف يوم من الأيام� ،س�أفعل ال�شيء نف�سه متاما."...
حممد بويري ،قاتل منتج الأفالم الهولندي ثيو فان غوخ ،كما نُقل عنه يفAl-Lami M. (2008) Studies of radicalization: State :
of the field report. London, England: University of London

.

املُحا ِور" :لو كنت التقيت بي عند تلك النقطة ،هل كنت �ستحاول قتلي؟" الع�ضو ال�سابق يف تنظيم القاعدة:
"بطبيعة احلال .كنت �س�أقتلك .ولكني �أراك الآن ،وميكنني العي�ش ب�سالم".
مقابلة مع ع�ضو �سابق يف تنظيم القاعدة يف مركز لإعادة الت�أهيل يف اململكة العربية ال�سعودية.

).(November 18, 2014

CBS News, This Morning

املتطرفني العنيفني بفك ارتباطهم
� َّإن امل�س�ألة التي تواجه مديري ال�سجون هي ما �إذا كان من املمكن �إقناع ال�سجناء
ِّ
بالعنف ،و�إذا كان ذلك ممكناً ،ما هي التدخالت التي ينبغي تنفيذها لتحقيق فك االرتباط املن�شود.
بالتطرف العنيف من املجاالت امله َملة ،لي�س يف �سيا�سات مكافحة الإرهاب فح�سب ،بل �أي�ض ًا
ولقد ظل فك االرتباط
ُّ
التطرف العنيف .غري � َّأن هناك بع�ض الدرا�سات احلديثة التي بد�أت توفر ر�ؤى ق ِّيمة،
يف البحوث التي �أجريت ب�ش�أن ُّ
وذلك على الرغم من � َّأن فك االرتباط ال يزال على الأرجح عملية معقدة بنف�س درجة تعقيد التجنيد الأويل واعتناق
الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف )106(.بيد � َّأن ثمة عدد ًا من املحاوالت لإعداد درا�سات حالة ب�ش�أن فك االرتباط باجلماعات
املتطرفة العنيفة ،وو�ضع �سيا�سات وتدخالت موجهة نحو تي�سري فك االرتباط الفردي بتلك اجلماعات .و� ُّأي جهد
ِّ
تي�سر فك ارتباط كل فرد �سيكون م�ستندا بال�ضرورة �إىل �سياق خا�ص �أو م�ست َمدا منه.
أو
�
تدفع
التي
العوامل
لفهم
ِّ
()106لالطالع على البحوث الأخرية ب�ش�أن هذا املو�ضوع ،انظرAltier, M., Thoroughgood, C., & Horgan, J. (2014). “Turning :
;away from terrorism: Lessons from psychology, sociology”, and criminology. Journal Of Peace Research, 51(5), 647-661
Braddock, Kurt and Horgan, J. (2015). “Towards A Guide For Constructing And Disseminating Counternarratives To
Reduce Support For Terrorism”. Studies in Conflict & Terrorism 39 (5), 381-404; Williams, M.J., Horgan, J., & Evans, W.P.
(2015). “The Critical Role of Friends in Networks for Countering Violent Extremism: Toward a Theory of Vicarious HelpSeeking”. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression (October). 45-65; Horgan, J., Altier, M. B., Shortland,
N., & Taylor, M. (2016). “Walking Away: The Disengagement and De-Radicalization of a Violent Right-Wing Extremist”.
.Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression (March), 1-15

69
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بيد �أنه على الرغم من � َّأن ال�سياق ال�سيا�سي والأيديولوجي قد يكون �شديد االختالف ،ف� َّإن من املمكن ج ًّدا �أن تكون
العمليات االجتماعية والنف�سية املعنية مت�شابهة� ،أو قابلة للمقارنة على الأقل.
التطرف العنيف ال ت�سببه �سمة �أو ا�ضطراب �أو خا�صية �شخ�صية مميزة .ومع ذلك ،ف� َّإن
وت�شري البحوث احلالية �إىل � َّأن ُّ
املتطرف �آخذ يف التطور .وقد تكون معاجلة املر�ض
فهم الكيفية التي قد ت�س ِّهل بها خمتلف الأمرا�ض العقلية العنف
ِّ
()107
العقلي �أو دعم الأ�شخا�ص ذوي اال�ضطرابات العاطفية �أو النف�سية ا�سرتاتيجية مالئمة بالن�سبة للبع�ض .وينبغي
�أ َّال ي�ضطلع مبثل ذلك التقييم والعالج �سوى �أخ�صائيي الرعاية ال�صحية امل�ؤهلني ،و�أن ُيربط بالتدخالت النف�سية-
االجتماعية.
متطرف يربر ا�ستخدام العنف
والت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف عملية ترتبط بتغري املعتقدات واملواقف �صوب منحى ِّ
لتحقيق �أهدافه .ويف بع�ض احلاالت ،قد ت�ستغرق العملية �سنوات عديدة؛ وفيما يخ�ص �أ�شخا�ص ًا �آخرين ،قد ت�ستغرق
ب�ضعة �أ�شهر فقط .وهناك جمموعة من اخلربات والذكريات وامل�شاعر والعواطف والأفكار واملعتقدات التي تدفع
التطرف العنيف .ولذا من الأف�ضل النظر �إىل الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف باعتباره عملية تغيري وحتول
توجههم نحو
ُّ
ُّ
�شخ�صي و�سيا�سي من حالة �إىل �أخرى .ويرى العلماء � َّأن اعتناق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف هو ،بالن�سبة ملعظم النا�س،
متطرف ًا عنيف ًا
عملية تدريجية تتطلب اجتياز مراحل متميزة ،وهو ال يحدث ب�سرعة �أو ب�سهولة .وال ي�صبح � ُّأي �شخ�ص ِّ
بني ع�شية و�ضحاها ،و�إن �أمكن لت�أثري واقعة قد تكون مبثابة "حدث حافز" ،مثل التعر�ض لعمل من �أعمال التمييز �أو
هجوم
يعجل العملية.
مت�صور على �أحد الأديان �أو "�أزمة معنوية" جراء وفاة �أحد املحبوبني� ،أن ِّ
َّ
املت�شددة
وي�ستند نهج تدخالت فك االرتباط �إىل مفهوم مفاده �أنه �إذا كان ميكن لفرد �أن يعتمد املعتقدات واملواقف
ِّ
التطرف العنيف ،ف� َّإن ب�إمكانه �أي�ض ًا �أن يتخلى عن ا�ستخدام العنف من خالل تغيري املعتقدات واملواقف
التي ت�ؤدي �إىل ُّ
التي ت�سوغ ا�ستخدامه.
قد ال يكون امل�سار نحو فك االرتباط بال�ضرورة نف�سه للجميع ،كما � َّأن خ�صائ�ص عملية فك االرتباط تلك كما
يعي�شها الفرد لي�ست نف�سها لدى كل �شخ�ص  ...وب�سبب واقع الروايات الفردية ،ف� َّإن امل�سائل والتجارب املادية
والنف�سية والطوعية والق�سرية ميكن �أن تت�ضافر حتى �ضمن حالة فردية واحدة لتو�صيف التعقيد احلقيقي لتجارب
�شخ�ص واحد على �صعيد فك االرتباط .وميكن �أن يكون لفك االرتباط �أ�سباب عديدة ومت�ضاربة ومتناف�سة وبالغة
التعقيد ،حتى �ضمن احلالة الواحدة .ويف الواقع ف� َّإن فك ارتباط العديد من الأفراد ال�ضالعني يف الإرهاب معقد
بنف�س درجة تعقيد العملية التي ت�صف الكيفية التي �أ�صبحوا بها متورطني يف الإرهاب يف املقام الأول.
Bjorgo,T. and Horgan, J. (2009) Leaving Terrorism Behind: Individual and collective disengagement, London: Routledge,
p. 27

.

ويت�ضح من البحوث �أنه ال يوجد منوذج وحيد لفك االرتباط ينطبق على اجلميع .ذلك �أنه ال ميكن بب�ساطة نقل
تدخالت فك االرتباط من بلد �إىل �آخر ،حتى داخل املنطقة نف�سها )108(.ويجب على اجلهود ،كي تكون فعالة� ،أن تكون
املتطرفة العنيفة ،وفرادى ال�سجناء امل�شاركني ،والبيئة
م�صممة بدقة وفق ًا للبلد والثقافة املعنيني ،وطبيعة اجلماعة
ِّ
َّ
املتطرف العنيف ال�سابق يف نهاية املطاف.
التي �س ُيطلق فيها �سراح املحتجز
ِّ
(Post, J. (2007) The Mind of the Terrorist: The Psychology of Terrorism from the IRA to al-Qaeda. New York: Palgrave-)107
 .MacMillanوانظر �أي�ض ًا Post, J. (2009) Foreword in Horgan, J. Walking Away from Terrorism: Accounts of disengagement from
.radical and extremist movements. London: Routledge, p xii
(Porges, M. (2011) “Reform School for Radicals: Deradicalization programs are justified by their indirect effects”.)108
.The American Interest. Volume 6, number 6
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وال يعني ذلك �أ َّنه يتعذر ا�ستبانة املمار�سات اجل ِّيدة .وينبغي للتدخالت �أن تركز على العملية االجتماعية والنف�سية
بالتطرف العنيف و�ضلوعه فيه بحيث ال يعود عر�ضة ملخاطر ال�ضلوع يف الن�شاط
التي ُيق َّل�ص مبوجبها التزام الفرد
ُّ
العنيف وامل�شاركة فيه .وحتقق التدخالت هذا الهدف من خالل معاجلة الأ�سباب التي تدفع النا�س للم�شاركة وارتكاب
اجلرمية ،وكذلك املواقف واملعتقدات والت�صورات التي متكِّنهم من ارتكاب اجلرمية .وينبغي �أن توفر �أي�ض ًا الفر�ص
لتعلم املهارات و�آليات التكيف اجلديدة.

 -2-5حتديد �أهداف التدخالت ونتائجها
عند �صياغة التدخالت ،من املهم �أن يتم �أوال و�ضع تعريف وا�ضح للأهداف والغايات وبيان م�ؤ�شرات النجاح
()109
والف�شل.
املتطرف
ولعل الأمر الأكرث �أهمية هو القيام منذ البداية بتحديد ما �إذا كان هدف التدخل هو تغيري �آراء ال�سجني
ِّ
املرجح �أن تكون التدخالت
العنيف وقيمه ومواقفه (اجتثاث الت�ش ُّدد) �أم تغيري �سلوكه (فك االرتباط بالعنف) .ومن َّ
التي تهدف �إىل حتقيق فك االرتباط بالعنف �أكرث جناحا يف حتقيق �أهدافها .فهي ال حتاول تغيري معتقدات ال�سجني
املتطرفة بل ت�سعى بد ًال من ذلك �إىل �إقناع ال�سجني بالتخلي عن ا�ستخدام العنف لتحقيق �أهدافه.
املت�شددة �أو
و�آرائه
ِّ
ِّ
وعالوة على ذلك ،اعتربت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة � َّأن "نظام التحويل الأيديولوجي"،
الذي طُ ِّبقَ بطريقة متييزية بهدف تغيري الر�أي ال�سيا�سي لل�سجني بتقدمي حوافز للمعاملة التف�ضيلية داخل ال�سجن
()110
وحت�سني �إمكانيات الإفراج امل�شروط ،انتهك حرية التعبري و�إظهار املعتقد على الأ�سا�س التمييزي للر�أي ال�سيا�سي.
ولذا ف� َّإن هذا الكت ِّيب يركز على فك االرتباط ولي�س اجتثاث الت�ش ُّدد.
�أما امل�س�ألة الثانية التي �سيتعني على الدول الأع�ضاء النظر فيها هي ما �إذا كان ينبغي �أن تركز التدخالت على
املتطرفني من امل�ستويني الأدنى واملتو�سط �أو من هم يف املراكز القيادية .وفيما يخ�ص من هم يف املراكز
ِّ
القيادية ،قد يكون الهدف هو فك االرتباط اجلماعي �أو قيامهم بتحفيز م�ؤيديهم على اللحاق بهم على درب
فك االرتباط .وقد يكون للرتكيز على املجموعة القيادية �أثر �أكرب يف الأجل الطويل ،ولكن قد يكون حتقيقه
�أ�صعب بكثري.

 -3-5فهم �أ�سباب وعملية فك االرتباط
املتطرفني العنيفني ال�سابقني الذين �أعيد �إدماجهم بنجاح كبري ويفيدون ب�أنهم ي�شعرون ب�أنهم �أكرث ارتباط ًا
� َّإن
ِّ
باالجتاه ال�سائد يف املجتمع هم من قاموا بتغيريات مهمة يف �ستة جماالت ،هي" :العالقات االجتماعية" ،و"التكيف"،
و"الهوية" ،و"الأيديولوجية" ،و"توجه العمل" ،و"خيبة الأمل" )111(.ويف كثري من احلاالت ،يحدث التطور �ضمن هذه
املجاالت على مدى �سنوات.

()109مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة رقم .1

(Yong-Joo Kang v. Republic of Korea, Views of the Human Rights Committee of 15 July 2003, UN Doc. CCPR/)110
.C/78/D/878/1999, para. 7.2

(ُ )111حددت خم�سة جماالت يفBarrellea, K. (2015) “Pro-integration: disengagement from and life after extremism”, :
 .Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, Volume 7, Issue 2, 2015, pages 129-142و ُيح َّدد املجال ال�ساد�س كمو�ضوع

م�شرتك يف بحوث �أخرى (انظر �أدناه).

 72كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

العالقات االجتماعية :طائفة من العالقات الداعمة واملجدية .والعالقات هي �إحدى الو�سائط الرئي�سية لفك االرتباط
للمتطرف العنيف يف
بالتطرف العنيف وهي تبدو ،عالوة على ذلك ،ما يتيح على النحو الأمثل امل�شاركة الالحقة
ِّ
ُّ
جماالت �أخرى يف املجتمع .وت�شري البحوث �إىل � َّأن الروابط بالأ�سرة �أو الأ�صدقاء ميكن �أن ت�صرف النا�س عن ال�ضلوع
يف
التطرف العنيف )112(.وقد ُ�سلِّط ال�ضوء على �أهمية الروابط االجتماعية يف �إبعاد النا�س عن اجلماعات العنيفة
ُّ
()113
يف عدد من الواليات الق�ضائية .كما ميكن لهذه الروابط �أن تكون مبثابة مرتكز لأولئك الذين فكوا ارتباطهم.
ولهذا ال�سبب ،ف� َّإن احلفاظ على الروابط الأ�سرية واملجتمعية� ،أو �إعادة �إن�شائها� ،سيكون �ضروريا مل�ساعدة الأ�شخا�ص
التطرف العنيف.
الراغبني يف التخلي عن ُّ
  لالطالع على مزيد من التفا�صيل عن ا ُلأ�سر يف �سياق �إعادة الإدماج االجتماعي لل�سجناء املتط ِّرفني العنيفني ،انظر
الف�صل الثامن ()5
التكيف :القدرة على معاجلة م�سائل ال�صحة ال�شخ�صية ،النف�سية منها والبدنية على ال�سواء .من الوارد ج ًّدا �أن يكون
متطرفة عنيفة بحاجة �إىل الدعم املهني فيما يتعلق بامل�سائل البدنية �أو العاطفية .ومن
ال�شخ�ص الذي يرتك جماعة ِّ
ال�شائع �أن يبتئ�س ال�شخ�ص ب�سبب فقدان الغر�ض وال�صداقات واالنتماء والهوية .وي�صاب بع�ض النا�س بجنون االرتياب
معتقدين � َّأن اجلماعة �ستتطلع �إىل معاقبتهم؛ وي�شعر �آخرون� ،أحيان ًا لأ�سباب وجيهةَّ � ،أن املجتمع الذي يعتزمون العودة
�إليه بعد الإفراج عنهم �سوف يرف�ضهم .وا�ستناد ًا �إىل تاريخ الفرد ،قد تكون هناك م�شكالت تتعلق مب�سائل االكتئاب
والقلق وال�صدمة النف�سية والثقة والعالقات .و ُتعترب مهارات التكيف والرعاية الذاتية �ضرورية ل ِّأي �شخ�ص يواجه
حتديات �شخ�صية .ولذلك ،ينبغي �إدراج اخلدمات النف�سية وال�صحية يف � ِّأي ن�شاط لفك االرتباط يف ال�سجن.
متطرفة عنيفة ويعيد
الهوية :فك االرتباط عبارة عن عملية حتول يف الهوية ينف�صل خاللها ال�شخ�ص عن جماعة ِّ
االرتباط بجهة �أخرى ،معيدا ،لدى قيامه بذلك� ،إر�ساء �شعوره بالذات .ويدعم ا�ستقرا ُر ومتا�سك الهوية ال�شخ�صية
للمتطرف العنيف ال�سابق قدرتَه على التوا�صل مع الآخرين خارج اجلماعة .و ُي َع ُّد ظهور الهوية ال�شخ�صية
واالجتماعية
ِّ
املتطرفني العنيفني
خا�صا بالن�سبة للعديد من
و�/أو تطورها عن�صر ًا بالغ الأهمية يف الرفاه ب�شكل عام ،وي�شكل ِّ
حتدي ًا ًّ
ِّ
املتطرفة العنيفة لفرتة طويلة من الزمن .ويحتاج معظمهم �إىل تطوير جوانب
ال�سابقني ،ال �سيما �إذا بقوا يف اجلماعة
ِّ
جديدة متعددة للهوية لتحديد اجلهة التي ينتمون �إليها.
وحتمل �أو قبول � َّأن الآخرين
الأيديولوجية :تغيرُّ الأيديولوجية بحيث ال يعود الفرد ي�ؤمن ب� َّأن للأ�ساليب العنيفة ما يربرها؛ ُّ
ي�ؤمنون مبعتقدات خمتلفة وينتمون �إىل جماعات هوية خمتلفة؛ وجمموعة متما�سكة من الأفكار واملعتقدات التي تتيح
املتطرفون العنيفون ال�سابقون �إىل � َّأن تل ِّقي الإر�شاد ب�ش�أن املعارف الأ�سا�سية/الت�أ�سي�سية يف
التعاي�ش ال�سلمي .ي�شري
ِّ
تقاليدهم الدينية �أو الأيديولوجية من م�صدر حمرتم كان حا�سم الأهمية يف تغيري �آرائهم .و ُت َع ُّد القدرة على حتدي
الأفكار واملعتقدات التي تدعم العنف بطريقة تت�سم باالحرتام �أمر ًا عظيم القيمة لدعم عملية فك االرتباط.
توجيه العمل :توجيه العمل غري العنيف بحيث ميكن للفرد �أن ي�شارك يف حياته اخلا�صة �أو يف احلياة املجتمعية
الأو�سع بعد الإفراج عنه �إىل احلد الكامل الذي يرغب فيه .ويحتاج بع�ض الأفراد الذين يغادرون هذه اجلماعات
()112انظر على �سبيل املثالNoricks, D. (2009) “Disengagement and Deradicalization: Processes and Programs”. In Social :
Science for Counterterrorism: Putting the Pieces Together, Davis, P. K. and Cragin, K. (eds), pp. 299-321. Santa Monica, SA:
RAND Corporation: Horgan, J. (2009a) “Individual Disengagement: A psychological analysis”. In Leaving Terrorism Behind:
)Individual and Collective Disengagement, Bjørgo, T. and Horgan, J. (eds), pp. 17-29. London: Routledge; Jacobson, M. (2008
)“Why Terrorists Quit: Gaining From Al Qa’ida’s Losses” CTC Sentinel, 1(8), pp. 1-4; Fink, N. C. and Hearne, E. (2008
Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent Extremism. New York International Peace Institute; Demant,
F., Slootman, M., Buijs, F. and Tillie, J. (2008) Decline and Disengagement – An Analysis of Processes of Deradicalisation
.Amsterdam: IMES Amsterdam
()113انظر على �سبيل املثال ا�ستعرا�ض برامج تدخالت اجتثاث الت�ش ُّدد لفائدة امل�سلحني الباك�ستانيني يف Beg, S. and Bokhari, L.
(2009) “Pakistan: In search of a disengagement strategy”. In Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement,
.Bjørgo, T. and Horgan, J. (eds), pp. 224-242. London: Rutledge
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املتطرفة العنيفة ،بح�سب تن�شئتهم االجتماعية قبل الدخول يف هذه اجلماعات� ،إىل دعم �إ�ضافي يف �إيجاد ال�سبل
ِّ
البناءة وامللتزمة بالقانون للدفاع عن ق�ضيتهم �أو عي�ش حياتهم .وجت�سد امل�شاركة الن�شطة يف الأن�شطة الأ�سرية �أو
املجتمعية �أو �أن�شطة العمل �أو الأن�شطة املتوافقة مع املجتمع مظاهر خمتلفة لتوجهات العمل غري العنيف .وميكن
املتطرفني العنيفني مبهارات العمل مل�ساعدتهم يف احل�صول على وظيفة �أن يقدم م�ساهمة كبرية يف
لتزويد ال�سجناء
ِّ
هذا املجال.
التطرف العنيف )114(.ميكن
خيبة الأمل :العامل الأ�شيع ذكرا يف الكتابات باعتباره يرتبط بفك االرتباط بجميع �أنواع ُّ
�أن ي�صاب النا�س بالإحباط �إزاء الطريقة التي تعمل بها اجلماعة �أو �أيديولوجيتها �أو �سلوك زعيمها �أو قواعدها .ويفيد
املج َّندون اجلدد بوجود تناق�ض بني ر�ؤيتهم ب�ش�أن التعبئة من �أجل "الق�ضية" وجتربتهم "على �أر�ض الواقع" .ويفيد
املتطرفة العنيفة ب� َّأن ذلك كان �أحد العوامل يف قرارهم ب�ش�أن فك االرتباط بالعنف .ويزداد
بع�ض �أع�ضاء اجلماعات
ِّ
الإحباط لدى البع�ض الآخر �إزاء فعالية اال�ستخدام التكتيكي للعنف لتحقيق �أهدافهم ،وهو ما ميكن �أن يكون مبثابة
املتطرفة العنيفة.
عامل م�ساعد قوي لإعادة تقييم ا�ستخدام العنف وم�شاركتهم يف اجلماعة
ِّ
بالتطرف العنيف ميكن �أن يتحقق من خالل جمموعة معقدة من العمليات
ويف �ضوء ما �سبق ،ف� َّإن فك االرتباط
ُّ
املتفاعلة التي تدعم التغيري يف جميع املجاالت ال�ستة.
املتطرف العنيف ارتباطه بالعنف خارج نطاق �سيطرة �إدارة
وتقع بع�ض العوامل التي ميكن �أن ت�ؤثر على فك ال�سجني
ِّ
التطرف العنيف مع تقدم �سنهم)،
ال�سجن ،مثل ال�شيخوخة (من غري املرجح �أن يوا�صل الأ�شخا�ص م�شاركتهم بن�شاط يف ُّ
واملرور بحدث ي�شكل نقطة حتول (مثل وفاة �صديق حميم �أو �أحد �أفراد الأ�سرة) .كما يرتبط تغري الأولويات ال�شخ�صية،
املتطرفة العنيفة،
مثل الرغبة يف بدء حياة �أهد�أ ،وتكوين �أ�سرة �أو االلتحاق بوظيفة ،وق�ضاء الوقت بعيدا عن اجلماعة
ِّ
بقيام
املتطرفني العنيفني بفك ارتباطهم بالعنف )115(.وعالوة على ذلك ،ف� َّإن فك االرتباط ال يحدث يف فراغ ،كما � َّأن
ِّ
الإجراءات التي �ستتخذها الدولة جتاه الأ�سرة واملجتمع �ست�ؤثر ت�أثريا مبا�شرا على ما هو ممكن يف بيئة ال�سجن .وهناك
عوامل �أخرى ،مثل املظامل االجتماعية ،تقع �أي�ض ًا خارج نطاق ما ميكن �أن تعاجله التدخالت يف ال�سجون.
املتطرفة العنيفة �أو يدعمها،
وبعد ا�ستكمال تقييم املخاطر ال�شامل ب�ش�أن الأ�سباب التي جعلت ال�سجني يرتكب الأن�شطة ِّ
من املمكن حتديد "االحتياجات" املرتبطة بتلك املخاطر .وميكن �أن ُيفهم من "االحتياجات" يف هذا ال�سياق امل�سائل
التي يجب �أن تعاجلها "التدخالت" التي ت�ؤدي �إىل فك االرتباط بالعنف .و ُيعرف هذا النهج با�سم "�إطار اال�ستجابة
()116
املتطرفني
�شجع الدول الأع�ضاء على و�ضع تدخالت منا�سبة مل�ساعدة ال�سجناء
ِّ
للمخاطر واالحتياجات" .و ُت َّ
()117
العنيفني على فك االرتباط بالعنف.

(Horgan, J.: “Individual Disengagement: A psychological analysis” and Barrett, R. and Bokhari, L.:)114
“Deradicalization and rehabilitation programmes targeting religious terrorists and extremists in the Muslim world”,
both in: Bjørgo, T. and Horgan, J. (2009): Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement, pp. 17-29.
London: Routledge; Jacobson, M. (2008): “Why Terrorists Quit: Gaining From Al Qa’ida’s Losses” CTC Sentinel, 1(8),
pp. 1-4; Fink, N. C. and Hearne, E. (2008): Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent Extremism.
.New York International Peace Institute
(Abuza, Z.: “The Rehabilitation of Jamaah Islamiya detainees in South East Asia” and Horgan, J.: “Individual)115
Disengagement: A psychological analysis”, both in: Bjørgo, T. and Horgan, J. (2009): Leaving Terrorism Behind: Individual
)and Collective Disengagement, pp. 193-211. London: Routledge; Demant, F., Slootman, M., Buijs, F. and Tillie, J. (2008
.Decline and Disengagement An Analysis of Processes of Deradicalisation Amsterdam: IMES Amsterdam
()116انظر Andrews, D. A., Bonta, J., & Hoge, R. D. (1990). Classification for effective rehabilitation: Rediscovering
psychology. Criminal Justice and Behavior, 17, 19-52; Andrews, D. A., & Bonta, J. (2006). The psychology of criminal conduct
(4th ed.). Newark, NJ: LexisNexis; UNODC Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration
.of offenders (2012), p. 37

()117انظر على �سبيل املثال ،قرار جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة  ،)2014( 2178الفقرة  ،4ب�ش�أن "و�ضع وتنفيذ ا�سرتاتيجيات ملقا�ضاة
املقاتلني الإرهابيني الأجانب و�إعادة ت�أهيلهم و�إعادة �إدماجهم".
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والأهم  ...هو تدريب مديري ال�سجون على النظر �إىل ال�سجناء الإرهابيني ك�أفراد وتكييف برامج ال�سجون مع
احتياجاتهم  ...وال يوجد تدخل وحيد ميكن �أن ي�ؤدي �إىل رف�ض العنف بني جمموعة متباينة من الأ�شخا�ص
الذين ان�ضموا �إىل احلركات املت�شدِّ دة لأ�سباب متعدِّ دة وخمتلفة.
International Crisis Group (2007) “Deradicalisation and Indonesian Prisons” Asia Report N°142. International Crisis
Group, p. 16

.

و�إ�ضافة �إىل اال�ستجابة �إىل تلك االحتياجات املح َّددة ،من املهم (وفق ًا لنظرية التوقف عن الإجرام) م�ساعدة
ال�سجناء على "النظر �إىل حياتهم من منظور جديد"( )118من خالل حماولة بناء الن�ضج ال�شخ�صي ،و�إعادة التفاو�ض
على العالقات ،وبناء �أو �إعادة بناء الروايات ال�شخ�صية.

-4-5

ت�أثري التدخالت و�أنواعها

املتطرفني
عرف التدخالت يف هذا ال�سياق ب�أنها "العمليات املخططة واملنظمة امل�صممة مل�ساعدة ال�سجناء
ِّ
ُت َّ
املتطرفة العنيفة �أو ،فيما يخ�ص من ُيعتربون يف خطر حقيقي
العنيفني على التخلي عن امل�شاركة يف الأفعال
ِّ
من اعتناق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف ،على جتنب ارتكاب مثل تلك اجلرائم يف امل�ستقبل" .وينبغي الإ�شارة من
املتطرفني العنيفني �سوف تتداخل ،يف كثري من النواحي ،مع ما ينبغي تقدميه
البداية �إىل � َّأن التدخالت لفائدة
ِّ
لإعادة ت�أهيل ال�سجناء الآخرين (مثل التعليم والتدريب املهني والعالجني النف�سي وال�سلوكي والرعاية الالحقة)،
املتطرفني العنيفني ت�شبه تلك املوجودة لدى ال�سجناء الآخرين.
املقدرة لل�سجناء
وال �سيما عندما تكون االحتياجات َّ
ِّ
وهي تختلف يف املقام الأول يف تركيزها على التدخالت املتعلقة بالدوافع الدينية �أو الأيديولوجية .وينبغي �أن
()119
ت�ستهدف التدخالت دائم ًا معاجلة االحتياجات اخلا�صة لكل فرد.
حتقيق ًا لهذه املقا�صدُ ،ت�ستخدَ م جميع الو�سائل املنا�سبة ،وال �سيما الرعاية الدينية يف البلدان التي يت�سنى
فيها ذلك ،والتعليم ،والإر�شاد والتدريب املهنيني ،و�أ�ساليب امل�ساعدة االجتماعية الإفرادية ،والتوجيه املهني،
والريا�ضة البدنية وتنمية ال�شخ�صية ،تبع ًا لالحتياجات الفردية لكلِّ �سجني ،مع مراعاة تاريخه االجتماعي
واجلنائي ،وقدراته وملكاته البدنية والذهنية ،ومزاجه ال�شخ�صي ،وم َّدة عقوبته ،وم�ستقبله بعد �إطالق �سراحه.
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،القاعدة .92

وميكن �أن تتخذ التدخالت �أ�شكا ًال خمتلفة تتباين بني ما هو عام ،من خالل تهيئة بيئة م�ؤ�س�سية داعمة وحتويلية ،وما
هو حم َّدد للغاية ،من خالل تقدمي تدخالت منظمة ورفيعة امل�ستوى ملعاجلة املعتقدات الأيديولوجية املتجذرة التي
التطرف العنيف .وعادة ما تت�ألف التدخالت ذات ال�صلة بفك االرتباط من جمموعة متنوعة من
تدفع نحو �أعمال
ُّ
(Porporino, F. (2010) “Bringing sense and sensitivity to corrections: from programmes to “fix” offenders to)118
services to support desistance”, in: J. Brayford, F. Cowe and J. Deering (eds.), What Else Works? Creative Work with Offenders,
.Cullomption: Willan
()119انظرStys,Y., Gobeil, R., Harris, A. J. R., & Michel, S. (2014). Violent extremists in federal institutions: Estimating :
radicalization and susceptibility to radicalization in the federal offender population (Research Report R-313). Ottawa, ON:
Correctional Service of Canada; and Stys,Y. & Michel, S. (2014). Examining the Needs and Motivations of Canada’s Federally
.Incarcerated Radicalized Offenders (Research Report R-344). Ottawa, ON: Correctional Service of Canada
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الأن�شطة ت�شمل ما يلي :تقدمي امل�شورة والدعم النف�سيني ،والربامج املعرفية-ال�سلوكية ،وتدخالت العمل االجتماعي،
واملناق�شات واحلوارات الدينية ،والتعليم ،والتدريب املهني ،والعالج الإبداعي ،والعالج البدين (مثل الريا�ضة واليوغا
وممار�سة التمارين) ،والن�شاط الأ�سري ،والأن�شطة االجتماعية والثقافية والرتفيهية.
ماليزيا :برنامج اجتثاث الت�شدُّ د� ،سجن كامونتينغ
و�ضعت ال�شرطة امللكية املاليزية ،بالتعاون مع �إدارة التنمية الإ�سالمية ،برناجما الجتثاث الت�ش ُّدد ميكن �أن
ُي�ستخدم مع املعتقلني مبوجب قانون الأمن الداخلي املحتجزين يف �سجن كامونتينغ .وكان من املعتقد � َّأن معظم
متطرف .وكان ه�ؤالء ال�سجناء ُيحتجزون يف
ه�ؤالء املحتجزين يرتبطون بجماعات عنيفة ذات توجه �إ�سالمي ِّ
�أجنحة منف�صلة عن �سائر ال�سجناء "العاديني" ولكن كان ُي�سمح لهم باالختالط فيما بينهم.
وي�شمل برنامج اجتثاث الت�ش ُّدد جمموعة متنوعة من العنا�صر املختلفة ،ترتاوح بني امل�شورة الدينية والتدريب
املهني والدعم النف�سي لل�سجناء .ويعمل به �أخ�صائيون نف�سيون �إىل جانب خرباء دينيني من �إدارة التنمية
الإ�سالمية و�ضباط �شرطة و�أفراد من �أ�سرة ال�سجني .وتتمثل �أهداف الربنامج فيما يلي )1( :معاجلة
املتطرفة التي حفزت �إجرام ال�سجني يف ال�سابق وتبيني الكيفية التي يتناق�ض بها هذا مع تعاليم
الأيديولوجية
ِّ
الإ�سالم الأخرى؛ و( )2غر�س القيم املدنية املنا�سبة يف ال�سجني؛ و( )3تقدمي الدعم النف�سي �إىل ال�سجني
لتح�سني احرتامه لذاته؛ و( )4تقدمي التدريب املهني لتهيئة ال�سجني للحياة بعد �إطالق �سراحه.
ويقدم موظفو ال�سجون الق�سم الأكرب من التدريب ،ولكن ي�ضطلع موظفون خارجيون �أي�ض ًا بدور مهم .ويقدم
علماء الدين من �إدارة التنمية الإ�سالمية التعليم الديني �إىل ال�سجناء ،حيث ُتق َّدم الدرو�س الدينية كل يوم
وت�ستغرق يف املتو�سط  90دقيقة .و ُي�ستكمل ذلك ب�أحاديث ال�ضيوف من �أ�ساتذة اجلامعات ،الذين يحظون
باحرتام ال�سجناء ب�شكل خا�ص ،لأنهم ُيعتربون م�ستقلني عن احلكومة .وتقام معظم الف�صول الدرا�سية يف
�شكل جمموعات .ويقدم الأخ�صائيون النف�سيون امل�شورة لدعم ال�سجناء� ،سواء على امل�ستوى اجلماعي �أو على
املت�شددون الذين ُيرى �أنهم يعرقلون العملية بالن�سبة �إىل ال�سجناء
�أ�سا�س فردي ح�سب احلاجة .و ُيب َعد ال�سجناء
ِّ
الآخرين ،و ُيحت َفظ بهم يف موقع خمتلف.
ويعتمد الربنامج عموم ًا على جمموعة من العنا�صر املتنوعة التي ترتبط بربامج التدخل الناجحة يف �أماكن
�أخرى .وت�شمل هذه العوامل :معاجلة املربرات الأيديولوجية العنيفة ،وحت�سني احرتام الذات وال�صحة النف�سية
املت�شددين عن �أولئك الراغبني
لدى ال�سجني ،و�إ�شراك �أ�سرة ال�سجني يف عملية اجتثاث الت�ش ُّدد ،و�إبعاد ال�سجناء
ِّ
يف امل�شاركة يف الربنامج ،وتوفري الدعم العملي من �أجل احلياة بعد ال�سجن.
املتطرفني العنيفني �أعده �آندرو �سيلكه� ،أ�ستاذ علم اجلرمية ،جامعة �إي�ست
جتميع للممار�سات الإدارية املت�صلة بال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/
ال�سجناء
إدارة
�
ب
املعني
لندن ،من �أجل االجتماع الأول لفريق اخلرباء
ِّ
دي�سمرب .)٢٠١٥

وكما نوق�ش �آنفا ،ف� َّإن من ال�ضروري تكييف التدخالت مع الظروف والثقافات والتقاليد القانونية املحلية للبلدان
التطرف العنيف )120(.وت�شري
املعنية ،وكذلك مع الأ�سباب اجلذرية التي تخ�ص �سياقات بعينها النخراط ال�سجناء يف ُّ
الأبحاث �أي�ض ًا �إىل � َّأن الظروف ال�سياقية الأعم ميكن �أن تكون لها نف�س �أهمية التدخالت املح َّددة الأهداف يف حتقيق
فك االرتباط بالعنف .وت�شمل هذه الظروف ال�سياقية :البيئة الداعمة يف ال�سجن ،والعالقات ال�صحية ،وال�شعور
بالأمان ،وتوافر الفر�ص لالبتعاد عن اجلماعات �أو الق�ضايا.
()120انظرRAND Corporation (2010): “Deradicalizing Islamist Extremists”; Hinds, R. (2013): Islamic Radicalisation
in North and West Africa: Drivers and approaches to tackle radicalisation. GSDRC, University of Birmingham; Morris, M.,
Eberhard, F., Rivera, J. and Watsula, M. (2010, May). Deradicalization: A Review of the Literature with Comparison to
.Findings in the Literatures on Deganging and Deprogramming. Institute for Homeland Security Solutions
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املتطرفني
وينبغي �أن ت�سعى تدخالت فك االرتباط �إىل معاجلة املواقف واملعتقدات والت�صورات التي متكِّن ال�سجناء
ِّ
()121
العنيفني من دعم �أعمال العنف �أو امل�شاركة فيها .ولذا ينبغي �أن تركز التدخالت على الق�ضايا الرئي�سية التالية:
 الوفاء باالحتياجات بطريقة م�شروعة :م�ساعدة النا�س على حتديد الفر�ص لو�ضع التزامات بديلة لتلبية
احتياجاتهم ،والتحقق من مدى توافق م�شاركتهم فعليا مع احتياجاتهم ،وت�شجيع ال�سجناء على ال�شعور
املتطرفة العنيفة ،وا�ستك�شاف � ِّأي �شعور
ب�أنهم مل يعودوا "متوائمني" مع الأع�ضاء الآخرين يف اجلماعة
ِّ
بال�سخط �أو خيبة الأمل ب�سبب م�شاركتهم.
 تطوير املواقف واملعتقدات والأفكار الداعمة :الك�شف عن �أوجه عدم االت�ساق �أو عدم الدقة يف املعتقدات
معينة (مما ميكن �أن يبد�أ ب�إ�ضعاف �أوا�صر
احلالية التي تدعم العنف ،وتقلي�ص االقرتان مبجموعة �أو ق�ضية َّ
الأيديولوجية) ،وتقليل فر�ص ر�ؤيتهم للجماعات الأخرى بطرق تب�سيطية من خالل متييع الأمناط القائمة
على "نحن وهم" ،و�إدراك التعقيدات املرتبطة بقيم والتزامات الآخرين والقوا�سم امل�شرتكة بني اجلماعات.
 زيادة الت�سامح والقبول العاطفيني :زيادة وعي الأفراد بكيفية ارتباط عواطفهم بقيمهم ومعتقداتهم،
وم�ساعدتهم على حتمل العواطف مبزيد من الفعالية وعلى "التنفي�س عنها" ،و�إدخال تغيريات على حياتهم
لتقليل اجلانب ال�شخ�صي يف الظروف التي ت�ؤثر على الأ�شياء التي يتعاطفون وجدانيا معها.
 زيادة القدرة ال�شخ�صية :تثقيف الأفراد ب�ش�أن الكيفية التي ميكن بها للنا�س �أن يعتمدوا قيم ومعتقدات
عرفوا باجلماعة
الآخرين دون م�ساءلة و�أ�سباب ذلك ،و�إعادة ربطهم بهويتهم ال�شخ�صية بد ًال من جمرد �أن ُي َّ
املتطرفة ،وتقدمي الدعم لهم يف اتخاذ اخلطوات الالزمة لإر�ساء التزامات
�أو الق�ضية �أو الأيديولوجية
ِّ
جديدة جت�سد من يريدون �أن يكونوا لتلبية احتياجاتهم ،وم�ساعدتهم على �إدارة التخويف وال�ضغط من
الآخرين ملنعهم من فك االرتباط.
 التعبري عن القيم وال�سعي �إىل حتقيق الأهداف بطريقة م�شروعة :حتدي النا�س ب�ش�أن �شعورهم باحلق يف
ا�ستخدام العنف من �أجل ق�ضية حم َّددة (�أو نيابة عن جمموعة من الأ�شخا�ص) ،وا�ستك�شاف ما �إذا كان ذلك
ال�سلوك ي�ؤدي �إىل نتائج عك�سية بالن�سبة �إىل ق�ضيتهم ،ودرا�سة عواقب ذلك ال�سلوك على الأ�شخا�ص الآخرين،
وزيادة فهمهم ب� َّأن البيئة ال�سيا�سية واالجتماعية الأو�سع قد تغريت و� َّأن العنف ال�سيا�سي مل يعد �ضروريا مبا ي�ؤدي
التطرف العنيف ،وت�شجيعهم على التعبري عن خيبة الأمل �إزاء �سيا�سات
�إىل �إعادة تقييم احلاجة �أو املربر ال�ستمرار ُّ
املتطرفة العنيفة وقيادتها و�أهدافها (على �سبيل املثال عدم رغبتها يف التفاو�ض) �أو �إزاء تكتيكات عملياتية
اجلماعة ِّ
حم َّددة للجماعة (مثل ا�ستهداف املناطق املدنية).
املتطرفني العنيفني على التفكري يف خطر احلب�س يف امل�ستقبل ،والقلق
تطوير الردع املت�أخر :ت�شجيع ال�سجناء
ِّ
املتطرفة العنيفة ،والتكاليف ال�شخ�صية الباهظة التي يتكبدونها �إذا وا�صلوا ارتكاب
املرتبط بنمط احلياة
ِّ
�أعمال العنف ،ويف الوقت نف�سه الت�شكيك يف قدرتهم على مواكبة هذه التكاليف.
 التطلع �إىل عي�ش حياة "طبيعية" :م�ساعدة الفرد على تقييم القرارات ال�سابقة و�إعادة تقييم �أهدافه يف
التطرف العنيف ،وت�شجيعه على الرتكيز على الرغبة يف عي�ش
احلياة ،مبا يحفز �إعادة تقييم م�شاركته يف
ُّ
حياة "طبيعية" (الزواج و�إظهار املزيد من االحرتام لأطفاله واالهتمام بهم) ،وم�ساعدة ال�سجناء على تعلم
املهارات حتى يتمكنوا من احل�صول على عمل عند الإفراج عنهم.

()121ا�ستناد ًا �إىلDean, C. (2014) The healthy identity intervention:The UK’s development of a psychologically informed :
intervention to address extremist offending, in Silke, A. (ed) Prisons, Terrorism and Extremist – critical issues in management,
.radicalisation and reform, p. 99-100
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وتتطلب معظم هذه التغيريات املعرفية اتباع نهج كلي على نطاق عدد من املجاالت والتخ�ص�صات وجمموعة من التدخالت.
املتطرف
املتطرفني العنيفني على حتديد امل�سائل التي دفعتهم باجتاه ال�سلوك ِّ
و ُي َع ُّد ا�ستحداث تدخالت مل�ساعدة ال�سجناء ِّ
العنيف يف املقام الأول مهم ًة �صعبة .واملهمة الأ�صعب منها هي م�ساعدتهم على �صياغة الأهداف وحتديد احللول وتنفيذها.
ومن املمكن ا�ستخدام كل نوع من �أنواع التدخل للرتكيز على م�س�ألة حم َّددة .فعلى �سبيل املثال:
 التدخالت الدينية لتحدي مربرات العنف القائمة على تف�سري لوثيقة دينية؛ �أو
 تدخل التعليم ملواجهة الأيديولوجيات القومية وتطوير التفكري النقدي؛ �أو
املتطرفني العنيفني يف املجتمع؛ �أو
 التدخالت النف�سية التي تعزز �إعادة �إدماج
ِّ
 التدخل القائم على العمل االجتماعي لو�ضع ر�ؤية وا�ضحة مل�ستقبل �أف�ضل؛ �أو
 التدريب املهني الكت�ساب املهارات الالزمة لت�أمني وظيفة لل�سجني ال�سابق عند الإفراج عنه؛ �أو
 ممار�سة الريا�ضة والتمرينات لتطوير العمل اجلماعي والثقة وحتقيق الذات دون احلاجة �إىل العنف؛ �أو
 العالج بالفن ،مثل امل�سرح ،كفر�صة للتعبري عن العواطف.
وعادة ما ت�ستند الأنواع املختلفة من التدخل بع�ضها �إىل بع�ض ،ويكون الأثر العام تراكميا ،و�أحيان ًا ي�ستغرق ت�أثريها
املتطرفني العنيفني قد ي�شعرون بالندم والأ�سى لل�ضحايا
وقتا طويال يف الظهور .ومما ينبغي تذ ُّكره �أي�ض ًا � َّأن ال�سجناء
ِّ
كجزء من عملية فك االرتباط .وينبغي لإدارة ال�سجن �أن تكفل وجود �آليات الدعم والتدخالت املنا�سبة.
املتط ِّرفون العنيفون الذين ي�شعرون بالندم والذنب
متثل م�س�ألة الندم/الذنب �أحد املوا�ضيع ال�شائعة بني الإرهابيني .وقد �أعرب كثريون عن م�شاعر الأ�سى ملا
اقرتفوه وعن اعتقادهم ب�أنهم لن ينعموا باحلرية الكاملة �أبدا ،حتى عند الإفراج عنهم .وكان من ال�صعب
عليهم �إبداء � ِّأي تعاطف حقيقي مع ال�ضحايا من دون خيانة �أُ�سرهم/جمتمعهم/جماعتهم .وت�أتّى احلزن من
معرفتهم ب�أنهم ارتكبوا خط�أ .وعندما يكون الندم واردا ،يكون هناك �أمل يف �إحراز تقدم .بيد �أنه عندما يتحول
الندم �إىل �شعور بالذنب ،عندئذ ميكن �أن تكون هناك م�شاعر بالرغبة يف االنتحار والرف�ض .و�إذا �أخذنا هذه
امل�سائل على حممل اجلد ،عندئذ نحتاج �إىل موظفني و�أ�شخا�ص �آخرين يف ال�سجون ممن ميكنهم التعامل مع
هذه امل�شكالت املرتبطة بال�صحة العقلية واملتعلقة بالندم/الذنب/االنتحار ،بحيث ميكن �إعادة �إدماج ال�سجناء
يف جمتمعاتهم ب�أمان ويف ظل فر�ص �أف�ضل لإعادة الت�أهيل.
م�ساهمة مق َّدمة من اللجنة الدولية للرعاية الأبر�شية الكاثوليكية يف ال�سجون خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب ٢٠١٥
املتطرفني العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
ِّ
و 3-1حزيران/يونيه .)٢٠١٦

املتطرفني العنيفني الذين ي�شاركون يف �أن�شطة فك
وكثري ًا ما ُت�ستخدم برامج توجيهية حم َّددة �أي�ض ًا لدعم ال�سجناء
ِّ
وامل�صمم
للموجه �أن يقدم الدعم املبا�شر
االرتباط ،وكذلك لفائدة الأفراد الذين ُيعتربون عر�ضة للت�ش ُّدد .وميكن ِّ
َّ
للموجهني �أن ي�شكلوا تكملة ق ِّيمة للتدخالت
على �أ�سا�س فردي خ�صي�صا لتلبية االحتياجات املح َّددة لل�سجني .وميكن ِّ
باملوجهني من املجتمع املدين ،مما
التي تن َّفذ يف ال�سجون� ،إىل جانب كونهم تدخال قائما بذاته .وعادة ما ُي�ستعان ِّ
يعني �أنهم قادرون على دعم ال�سجني �أثناء وجوده يف ال�سجن ،وعند الإفراج عنه ،وخالل املرحلة االنتقالية احلا�سمة.
املوجهني بعناية وتدريبهم وتوفري الإ�شراف املهني عليهم .وباملثل،
فعاالً ،ينبغي فح�ص ِّ
ولكي يكون برنامج ِّ
املوجهني َّ
ينبغي و�ضع خطط التوجيه الفردية وتن�سيقها مع خطة العمل اخلا�صة بال�سجني ومع طلباته .وال بد من اتخاذ خطوات
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ن�سبيا ،وميكن
منظمة على �سبيل املتابعة والتعديل .ومقارنة بالتدخالت الأخرى ،ف� َّإن برامج التوجيه منخف�ضة التكلفة ًّ
تعديلها ملواءمة الظروف الهيكلية والثقافية املختلفة.
للموجهني
الدامنرك  -برنامج تدريبـي
ِّ
املوجهني "اجتثاث الت�ش ُّدد—العودة �إىل امل�سار ال�صحيح" يف توفري
يتمثل الهدف ال�شامل لربنامج تدريب ِّ
املتطرفة املدانني �أو املتهمني بارتكاب جرائم جنائية،
�إر�شادات حم َّددة الأهداف �إىل الأ�شخا�ص ذوي امليول
ِّ
ومن ثم توفري امل�ساعدة والدعم اللذين يحتاجونهما للعودة �إىل امل�سار ال�صحيح واالنف�صال عن اجلماعات
املت�شددة—�سواء �أثناء وجودهم يف ال�سجن �أو فيما يت�صل بعودتهم الحق ًا �إىل املجتمع.
ِّ
للموجهني من ثالث حلقات درا�سية ،مدة كل منها يومان ،وحلقتني درا�سيتني للمتابعة،
ويت�ألف الربنامج التدريبـي ِّ
مدة كل منهما يومان �أي�ضاً .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تقدم الوزارة الدامنركية للطفل وامل�ساواة بني اجلن�سني والإدماج
م�صممة خ�صي�صا ملدة يومني عن
وال�ش�ؤون االجتماعية ودائرة الأمن واال�ستخبارات الدامنركية دورة تكميلية َّ
املوجهني .و ُي َع ُّد التوجيه الفعال مهمة معقدة .ويكمن
التطرف والت�ش ُّدد .كما ُتعقد اجتماعات توا�صلية لفائدة ِّ
ُّ
مدربني تدريب ًا منا�سب ًا وميتلكون جمموعة
مفتاح جناحه يف �إقامة عالقة �أ�سا�سها الثقة واال�ستعانة ِّ
مبوجهني َّ
موجهني ميكنهم اال�ستفادة من خرباتهم اخلا�صة ولكن �أي�ض ًا اال�ستلهام من الآخرين،
وا�سعة من الكفاءات ْ � -أي ِّ
وموجهني ميكنهم التفكر يف ممار�ساتهم حتى يكونوا قادرين على تكييف نهجهم لفائدة متل ِّقي التوجيه.
ِّ
Danish Department of Prisons and Probation & the Danish Ministry of Children, Gender Equality, Integration and
Social Affairs (2014) Deradicalisation − Back On Track: Concept for mentor training programme with a focus on
extremism and radicalisation

.

و ُينا َق�ش يف الأق�سام التالية كل نوع من �أنواع التدخل الرئي�سية.

-5-5

التعليم

ُ -١ت َّتخذ ترتيبات ملوا�صلة تعليم جميع ال�سجناء القادرين على اال�ستفادة منه ،مبا يف ذلك التعليم الديني يف
إلزاميا ،و�أن يحظى بعناية
البلدان التي ميكن فيها ذلك .ويجب �أن يكون تعليم ال�سجناء من ال ِّأميني والأحداث � ًّ
خا�صة من �إدارة ال�سجن.
عمليا ،متنا�سق ًا مع نظام التعليم العام يف البلد ،بحيث يكون فــي
ُ -٢يجعل تعليم ال�سجناء ،يف حدود امل�ستطاع ًّ
مقدورهم ،بعد �إطالق �سراحهم� ،أن يوا�صلوا الدرا�سة دون عناء.
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،القاعدة .104

املتطرفة العنيفة )122(.ولهذا ينبغي �أن ت�شمل تدخالت فك االرتباط
ميكن للتعليم �أن يكون ترياقا مبا�شرا للر�سائل
ِّ
طائفة من الأن�شطة التعليمية .وبو�سع التعليم الأ�سا�سي مثل دورات حمو الأمية وتعليم الريا�ضيات والتاريخ والرتبية
املتطرفني العنيفني وينهي اعتمادهم على �أ�شخا�ص �آخرين يبلغونهم مبا
املدنية �أن يفتح عاملا من الفهم لدى ال�سجناء
ِّ
ينبغي �أن يحملوه من �أفكار .و�سوف ي�ؤدي حت�سني القدرات التعليمية لدى ال�سجناء �إىل زيادة احرتام الذات والثقة
بالنف�س والفر�ص و�إعالء املكانة داخل جمتمعاتهم.
()122مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة رقم .16
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املتطرفني العنيفني تباين ًا كبرياً .وينتمي الكثري منهم �إىل خلفيات مهم�شة.
وتتباين م�ستويات تعليم املجرمني
ِّ
ومن املهم �إتاحة طائفة وا�سعة من الربامج التعليمية و�أن�شطة التعلم على جميع امل�ستويات ،ابتداء من التعليم
االبتدائي الأ�سا�سي �إىل التخ�ص�صات املتقدمة مثل درجات امل�ستوى اجلامعي والدورات القانونية .وميكن �أن
ت�شمل الدورات حمو الأمية والريا�ضيات والتاريخ والرتبية الوطنية ،ولكن من املهم �أن ي�ستند نوع الدورات
م�صممة خ�صي�صا لتلبية احتياجات
وحمتواها على ال�سواء �إىل الثقافة واملمار�سات املحلية .وينبغي �أن تكون َّ
النـزالء وقدراتهم .وميكن �أن تقدم التعليم جمموعة من الفاعلني ،مبا يف ذلك الرتبويون احلكوميون وجمموعات
املجتمع املدين .وينبغي توخي احلر�ص يف تعيني الرتبويني وفح�صهم ور�صدهم لكفالة قيام الأ�شخا�ص املنا�سبني
يح�سن التعليم الذي يتلقاه املجرمون
بتقدمي الدورات الدرا�سية وكفالة مناق�شة املحتوى املالئم .و�سوف ِّ
املتطرفون العنيفون تهيئة املحتجزين للتعليم امل�ستمر وفر�ص العمل .وميكن للنـزالء ذوي القابلية للتعلم �أن
ِّ
ي�صبحوا معلمني �أو م�ساعدي معلمني وقد ي�ساعدون زمالءهم من النـزالء يف تعليمهم .ورئي �أي�ض ًا � َّأن التعلم من
الأقران ُيعترب و�سيلة مل�ساعدة النزالء على تطوير مهاراتهم االجتماعية.
Global Counter-Terrorism Forum (2015) Detention and ReintegrationWorking GroupWorkshop on Education, Life Skill
Courses and Vocational Training for Incarcerated Violent Extremist Offenders

.

املتطرفني العنيفني الذين يكون تعليمهم الأ�سا�سي حمدودا �أو
و ُيفرت�ض �أن ت�ستبني عملية تقييم املخاطر ال�سجناء
ِّ
معدوما ،وال �سيما على �صعيد الإملام باحل�ساب والقراءة والكتابة ،و�أن تق ِّيم مدى �إمكانية �أن تكون �أوجه الق�صور تلك
تربر ال�سلوك العنيف .و�إذا �أريد للوقت امل�ستغرق يف احلب�س �أن يكون
قد �أ�سهمت يف انفتاحهم على الآراء
املتطرفة التي ِّ
ِّ
إيجابيا ،ف� َّإن توفري الفر�ص لل�شخ�ص غري امللم مبهارات القراءة والكتابة واحل�ساب للتعلم وحتقيق امل�ؤهالت املعرتف
� ًّ
بها وطنيا �سيعود بفوائد �شخ�صية واجتماعية مهمة ،مبا يف ذلك :اكت�ساب املعارف ،وحت�سني املهارات االجتماعية على
�أ�سا�س القدرة على القراءة والكتابة و�إجراء احل�سابات اليومية ،واكت�ساب امل�ؤهالت ،وزيادة احرتام الذات ،وزيادة
فر�ص العمل.
لقد غيرَّ ال�سجن كل �شيء .عندما ذهبت �إىل ال�سجن ،كان ذلك هو املكان الذي بد�أت فيه الدرا�سة فعالً .خالل
ال�سنة الأوىل من بقائي هناك ،بد�أت درا�سة الفل�سفة .وعلى مدى ن�صف عام ،كنت �أقر�أ بال توقف  ...وتعلمت
لأول مرة يف ال�سجن � َّأن من املمكن النظر �إىل العامل بطرق عديدة وخمتلفة .وال ُي�شرتط �أن تكون هناك �إجابة
�صحيحة �أو خاطئة .فهناك الكثري من الطرق املختلفة.
متطرف عنيف مييني نرويجي مدان ب�سبب دوره يف تفجري م�سجد .كما ا�س ُت�شهد به يفHorgan, J. (2009)Walking Away from :
ِّ
Terrorism: Accounts of disengagement from radical and extremist movements, London: Routledge, p46

.

املتطرفني العنيفني القادرين
وال يبلغ التعليم نهايته بتحقيق املهارات الأ�سا�سية .ذلك � َّأن هناك العديد من ال�سجناء
ِّ
على القراءة والكتابة من قبل دخول امل�ؤ�س�سة ،وبع�ضهم لديه م�ؤهالت التعليم العايل .ومن املهم �أن تتاح لل�سجناء
املتطرفني العنيفني امللمني مبهارات القراءة والكتابة واحل�ساب� ،أو الذين �أكملوا دورات التعليم الأ�سا�سي �أثناء
ِّ
وجودهم يف امل�ؤ�س�سة ،الفر�ص لإحراز املزيد من التقدم .وهناك �أدلة كثرية ت�شري �إىل � َّأن توفري مناهج تعليمية وا�سعة
يح�سن فر�ص العمل يف وظائف �أعلى �أجرا وتنطوي على
النطاق يف ال�سجون ت�شمل �أي�ض ًا التعليم العايل ميكن �أن ِّ
م�س�ؤولية بعد الإفراج عن ال�سجناء .وي�ؤدي العمل يف وظيفة م�س�ؤولة وجمزية حتما �إىل قدر �أكرب من التوا�صل مع
املجتمع وزيادة احتماالت املحافظة على املواقف و�أمناط احلياة املالئمة للمجتمع.
املتطرفني العنيفني ،وخا�صة القادة ،على درجة عالية من التعليم
وقد �أظهرت التجربة الدولية � َّأن العديد من ال�سجناء
ِّ
وينتمون �إىل خلفيات ذات و�ضع مايل مريح .وال ترتبط عوامل اخلطر باجلهل �أو الفقر ،ولكنها قد تن�ش�أ عن البحث
عن الهوية يف عامل قد ي�شعرون فيه ب�أنهم منف�صلون عن م�ؤ�س�سات الدولة ،مما يج�سد �إح�سا�سهم باالغرتاب من
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الناحية الثقافية �أو الدينية �أو الإثنية .ومن املمكن ملوا�صلة التعليم يف بيئة داعمة وتعاونية ور�شيدة �أن ت�ساعدهم على
مراجعة وتنقيح معتقداتهم و�آرائهم.
كما ينبغي للتعليم �أن يركز على تطوير املهارات احلياتية ومهارات االت�صال وتعزيز امل�شاركة والقيم املدنية وقدرات
يح�سن الثقة بالنف�س واحرتام الذات وم�شاعر تقدير الذات لدى
�صنع القرار لدى كل �شخ�ص .وميكن للتعليم �أن ِّ
الأفراد .وميكن �أن ي�ساعد على تطوير الوعي الذاتي من خالل م�ساعدة الفرد على التفكري يف املعتقدات وال�سلوك،
منجزاً .وميكن �أن يغر�س املنطق النقدي الذي ي�ساعد على ت�شكيل
وعلى تكوين هوية ذاتية �إيجابية باعتباره �شخ�ص ًا ِ
املت�صور والغ�ضب وروح االنتقام ،مبا ي�ؤدي �إىل تف�سريات جديدة
عقلية جديدة ت�شكِّك يف امل�شاعر ال�سابقة بالظلم
َّ
للعامل وكيفية �سري الأمور و�أ�سباب ذلك.
الفلبني :نظام التعلم البديل
ُيق َّدم نظام التعلم البديل كربنامج تدخل جلميع النـزالء ،مبن فيهم املتهمون يف ق�ضايا ذات �صلة بالإرهاب.
وهو برنامج تعليمي م�ؤلف من �صفوف يف املراحل الثانوية واالبتدائية واالبتدائية الأ�سا�سية .وي�ضطلع �ضباط
ال�سجون مبهمة معلمي ال�صفوف ويجري ،ب�إذن من النـزالء ،ت�صوير ما يدور يف ال�صف بالفيديو .ثم تحُ فظ
الت�سجيالت اخلا�صة بكل در�س يف قر�ص مدمج و ُتعطى للزوجات لال�ستخدام مع �أطفالهم �أي�ضاً .و ُت َع ُّد احلزمة
مو�سع لنظام التعلم البديل ال يلبي حاجات الطالب من النـزالء فح�سب ،بل �أي�ض ًا �أ�سرهم وكذلك،
مبثابة �صف َّ
وهو الأهم� ،أطفالهم.
املتطرفني
م�ساهمة مق َّدمة من مكتب �إدارة ال�سجون وعلم الإجرام ،الفلبني ،خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء
ِّ
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و3-1
العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
حزيران/يونيه .)٢٠١٦

وينبغي توفري حيز �ضمن املناهج التعليمية الأو�سع للتعلم ب�ش�أن املواطنة ،مما يعزز القيم واحلقوق والواجبات
وامل�س�ؤوليات لدى الأفراد �سواء جتاه بع�ضهم بع�ضا �أو فيما يتعلق بالدولة .و ُيعترب التعلم ب�ش�أن القانون والعدالة
والإن�صاف وحقوق الإن�سان والأخالقيات يف احلياة العامة والدميقراطية ودور احلكومة والتفكري النقدي والنقا�ش
املتطرفون العنيفون .ويجوز �أي�ض ًا �أن تبني
أ�سا�سيا يف مكافحة التف�سريات الذاتية للعامل التي يروجها
الب ّناء �أمر ًا � ًّ
ِّ
امل�س�ؤولية املدنية واملواطنة �شعورا م�شرتكا بالثقافة داخل املجتمع الذي يت�ألف من مزيج متنوع من اخللفيات الإثنية
والدينية والثقافية .ومع ذلك ،جتدر الإ�شارة �إىل �أنه يف بع�ض البلدان واملناطق ،قد ينطوي تنفيذ التعليم اخلا�ص
()123
بالواجبات املدنية يف املناهج الدرا�سية ،بل وحتى تربير احلاجة �إليه ،على حتديات.
املتطرفون العنيفون قادرين على ا�ستك�شاف الروايات
ومن خالل امل�شاركة يف مناق�شات ب�ش�أن املواطنة ،يكون ال�سجناء
ِّ
املتناف�سة بعني ناقدة ومبو�ضوعية وتكوين �آرائهم ب�ش�أن متطلبات املواطنة ال�صاحلة .وبهذه الطريقة ،ي�صبح التعليم
عبارة عن �إعادة تعليم .وميكن للتعليم �أن ي�ساعد على حتدي املعتقدات امل�شوهة ب�ش�أن املظامل املرتبطة ب�أحداث
املتطرفة العنيفة والتي كثري ًا ما تكون مدرجة يف املناهج الدرا�سية
تاريخية وبالدولة احلديثة التي تروجها اجلماعات
ِّ
املتطرفون .ويف احلاالت التي قد توجد فيها م�سوغات للمعتقدات ب�ش�أن
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية التي ي�سيطر عليها
ِّ
وجود ظلم وا�ضطهاد تاريخيني وم�ستمرين ،ميكن للتعليم �أن يوفر ا�سرتاتيجيات بديلة للتحدي امل�شروع من خالل
امل�ؤ�س�سات احلكومية القائمة ومن دون احلاجة للجوء �إىل العنف .وتكت�سي الروايات �أو احلوارات امل�ضادة ،وال �سيما
تلك التي تك�شف االدعاءات الكاذبة وحتدد حاالت النفاق و�سوء التف�سري� ،أهمية خا�صة يف حتقيق فك االرتباط
(Center on Global Counterterrorism Cooperation and Hedayah (2013): The Role of Education in Countering)123
.Violent Extremism, Meeting Note, December 2013
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التطرف
بالعنف )124(.ولذا ف� َّإن التدخالت يف جمال التعليم التي تركز على الت�شكيك يف الأيديولوجية التي تدفع
ُّ
العنيف وعلى نزع م�شروعيتها ينبغي �أن تكون جزءا من � ِّأي ن�شاط لفك االرتباط.

 -6-5التدريب املهني
 -1يكون العمل الذي ُيو َّفر لل�سجني� ،إىل �أق�صى احلدود امل�ستطاعة ،من النوع الذي ي�صون �أو يزيد قدرته
على ت�أمني عي�شه بك�سب �شريف بعد �إطالق �سراحه.
-2

ُيو َّفر تدريب مهني نافع لل�سجناء القادرين على االنتفاع به ،وال �سيما ال�سجناء ال�شباب.

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،القاعدة .98

املتطرف العنيف ال�سابق قابال للتوظيف وقادرا على �إعالة عائلته عن�صر ًا بالغ الأهمية لإعادة
ي�شكل كون ال�سجني
ِّ
دجمه يف املجتمع بنجاح .ومن �ش�أن احل�صول على عمل �أن يقلل احلاجة والرغبة يف االن�ضمام جم َّدد ًا �إىل جماعة
متطرفة عنيفة وجاذبية ذلك .ومن ثم ،ميكن �أن يكون التدريب املهني واحل�صول على عمل من بني املكونات املهمة يف
ِّ
ن�شاط فك االرتباط .كما ُتعترب الفر�ص املتاحة للتدريب املهني وخربة العمل امل�ؤ�س�سي من الطرق املفيدة للمحافظة
املتطرفني العنيفني ،مما ي�ساعد على تخفيف امللل واخلمول اللذين ميكن �أن ي�ؤثرا �سلبا على
على ان�شغال ال�سجناء
ِّ
الرفاه اجل�سدي والعقلي وي�ؤديا �إىل ال�سلوك التعطيلي.
ولذلك �أو�صي ب�أن تقوم الدول الأع�ضاء مبا يلي:
املتطرفة العنيفة من خالل و�ضع برامج تركز على منحهم فر�ص ًا
ت�شجيع الأفراد على التخلي عن اجلماعات
ِّ
تعليمية واقت�صادية.
التطرف العنيف  -تقرير الأمني العام ،الوثيقة ) ،A/70/674 (2015الفقرة ( 49ج).
خطة عمل ملنع ُّ

وينبغي �أن يو ِّفر ال�سجن للنـزالء جمموع ًة من الفر�ص الكت�ساب خربة العمل يف مهن مثل �صنع الأدوات املعدنية
والزراعة والطالء واخلياطة والتنجيد واحلرف اليدوية والفنون اال�ستعرا�ضية .ويف بع�ض ال�سجون ،تباع ال�سلع
التي ينتجها النـزالء يف جماالت مثل النجارة وحلام احلديد/الت�شييد واملجوهرات واخلزف �إىل احلكومة �أو
املتطرفني العنيفني بيئة منظمة
املجتمعات املحلية .ويف الأجل الق�صري ،يو ِّفر تعلم املهارات املهنية للمجرمني
ِّ
و�إدراك ًا للهدف املن�شودَّ � .أما املنفعة الطويلة الأجل فهي اكت�ساب جمموعة مهارات ت�سمح للأفراد املفرج عنهم
بت�أمني العمل وك�سب العي�ش والعناية ب�أُ�سرهم والإ�سهام يف املجتمع بطريقة �إيجابية.
Global Counterterrorism Forum (2015) Detention and Reintegration Working Group Workshop on Education, Life Skill
Courses and Vocational Training for Incarcerated Violent Extremist Offenders

.

()124انظر على �سبيل املثالGreen, S. N. (2015) “Changing the Narrative: Countering Violent Extremist Propaganda”.:
Center for Strategic and International Studies; and Jacobson, M. (2010) “Terrorism Dropouts: Learning from Those Who
Have Left”. Policy Focus: 101. Washington – District of Colombia, United States of America: The Washington Institute for
.Near East Policy
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املتطرفني العنيفني الذين مل يتمكنوا من العثور على عمل منتظم
وينبغي �أن ت�ستبني عملية تقييم املخاطر ال�سجناء
ِّ
قبل احتجازهم وحتديد ما �إذا كان هذا الأمر ُيحتمل �أن يكون عام ًال من عوامل اخلطر املرتبطة باجنذابهم �إىل
متطرفة عنيفة .ذلك � َّأن الإحباط الناجم عن عدم القدرة على احل�صول على عمل �أو املحافظة عليه
جماعة �أو ق�ضية ِّ
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ال�شعور بخيبة الأمل والغ�ضب جتاه الدولة واالجنذاب �إىل جماعة �أو ق�ضية َت ِع ُد مب�ستقبل �أف�ضل يف
�شكل حت�سني القيمة الذاتية و�إر�ساء ال�شعور باالنتماء ،بل وت�أمني الرفاه املايل.
وينبغي ،بقدر امل�ستطاع ،مواءمة املهارات املكت�سبة يف دورات التدريب املهني مع مواهب الفرد و�إمكاناته وتف�ضيالته حيث � َّإن
املتطرف العنيف امل�ؤهالت الالزمة �إىل جانب االعتداد بالنف�س واملكاف�آت التي
هذا �سوف يزيد من احتمال �أن يحقق ال�سجني ِّ
()125
تدفع التقدم وت�صاحبه .ومن املهم �أي�ض ًا وجود توا�ؤم بني املهارات املطلوبة والفر�ص املتاحة يف املجتمع اخلارجي.
تركيا :التدريب املهني وور�شات العمل والتعليم يف ال�سجون
يعقد املعلمون يف ال�سجون "مقابالت" مع ال�سجناء من �أجل حتديد احتياجاتهم التعليمية .ويف نهاية املقابلة،
ُت َع ُّد خطة تعليمية ت�شمل الأن�شطة التعليمية التي �س ُي�ضطلع بها مع ال�سجني حتى �إطالق �سراحه .وتتاح طائفة
من اخلدمات التعليمية على خمتلف امل�ستويات داخل ال�سجن ،مبا يف ذلك :املهارات الأ�سا�سية للإملام بالقراءة
والكتابة ،والتعليم االبتدائي ،واملرحلة الثانوية وكلية التعليم املفتوح .و ُي�ستخدم التعليم عن بعد وتجُ رى
االمتحانات داخل ال�سجن.
وقد �أن�شئ نظام ور�شات العمل يف ال�سجون يف تركيا يف عام  1997مل�ساعدة ال�سجناء العاطلني على اكت�ساب
مهنة وحت�سني مهنهم احلالية .ويف عام  ،2015اكت�سب نحو � 47 000سجني مهنا جديدة �أثناء العمل يف 262
�سجن ًا يف جميع �أنحاء تركيا .وي�ستطيع ال�سجناء ك�سب الدخل واحل�صول كذلك على الت�أمني .وهناك ثالثة نظم
م�ستقلة يف ور�شات العمل لتزويد ال�سجناء باملهن .ففي النظام الأول ،يجوز لل�سجناء العمل يف ور�شات العمل
املوجودة داخل ال�سجون؛ ويف النظام الثاين ،ميكن لل�سجناء يف ال�سجون املفتوحة �أن يعملوا يف امل�ؤ�س�سات العامة
مثل البلديات واملحاكم؛ ويف النظام الثالث ،يجوز لل�سجناء العمل يف ور�شات العمل التي ين�شئها القطاع اخلا�ص
داخل ال�سجون املفتوحة واملغلقة.
م�ساهمة مق َّدمة من املديرية العامة لل�سجون ومراكز االحتجاز ،تركيا ،خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب ٢٠١٥
املتطرفني العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
ِّ
و 3-1حزيران/يونيه .)٢٠١٦

و�ستكون بع�ض املهارات املهنية مطلوبة على نطاق وا�سع يف جميع �أنحاء البلد .و�ستكون هناك مهارات �أخرى ينبغي
املتطرف العنيف ال�سابق
مواءمتها مع فر�ص العمل املتاحة يف املنطقة �أو املجتمع املحلي الذي يعتزم ال�سجني
ِّ
اال�ستقرار فيه يف نهاية املطاف .ولهذا ال�سبب ،من املهم �إجراء حتليل الحتياجات العمل والتدريب فيما يخ�ص
القرارات ب�ش�أن نوع العمل والتدريب
يوجه ذلك
ِ
العمل املتاح يف املجتمع واملهارات املرتبطة به املطلوبة .و ُيفرت�ض �أن ِّ
املتطرفني العنيفني (وغريهم من ال�سجناء) .ويف البلدان اخلارجة من النـزاع ،على �سبيل
املطلوب �إتاحته لل�سجناء
ِّ
املثال ،هناك عدد من املهارات ذات الأهمية اخلا�صة ،مثل مهارات البناء واللحام ،وهي مهارات ميكن تدري�سها
يف ال�سجون.

()125مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة رقم .17

الف�صل1
الف�صل 53

تدخالت فك االرتباط بالعنف يف ال�سجون 83

�أمثلة على املهارات املهنية املد َّرب عليها يف ال�سجون
النجارة
اخلياطة
الطباعة
حرف البناء
ت�صفيف ال�شعر
ميكانيك ال�سيارات

		
امل�صنوعات املعدنية
		
الزراعة وتربية املا�شية
			
�صنع اخلبز
			
الإلكرتونيات
			
الطالء
			
املجوهرات

�صنع الطالء
�صنع الأثاث
�صنع ال�صابون
�صنع الأحذية
التنظيف ال�صناعي
�صناعة ّ
الفخار

وينبغي للم�ؤ�س�سة �أن تن�سق مع وكاالت التوظيف و�أرباب العمل املحتملني لالطالع على �أحدث مهارات العمل املطلوبة
املتطرفني العنيفني ا�ستعدادا
والفر�ص املتاحة ،بحيث ميكن املحافظة على جدوى الدورات املهنية وتوجيه ال�سجناء
ِّ
للإفراج عنهم .كما � َّأن التن�سيق اجل ِّيد �سيدعمهم يف اتخاذ القرارات ب�ش�أن املكان الذي �سيتقدمون �إليه طلبا للعمل
وكيفية التقدمي (البحث عن وظيفة وا�ستكمال ا�ستمارات الطلب ومهارات �إعداد ال�سرية الذاتية و�إجراء املقابالت).
املتطرفني العنيفني.
وميكن �أي�ض ًا �أن ي�ساعد على التخطيط للإفراج عن طريق تعريف �أرباب العمل املحتملني بال�سجناء ِّ
املتطرفني
و�سيكون على �إدارات ال�سجون �أن تتخذ االحتياطات الأمنية املنا�سبة ،مما قد يعني � َّأن بع�ض ال�سجناء
ِّ
معينة من العمل ،بناء على تقييم املخاطر اخلا�ص بهم .وقد تكون بع�ض
العنيفني �سيلزم ا�ستبعادهم من �أنواع َّ
الدورات الدرا�سية واخلربات املهنية غري مالئمة ،ال �سيما �إذا �أثارت عملية التقييم �شواغل ب�ش�أن �إمكانية �أن ي�ستخدم
متطرفة عنيفة �أو تقوي�ض �أمن
الفرد املهارات املكت�سبة خلدمة طموحاته وطموحات الآخرين ب�ش�أن ارتكاب �أعمال ِّ
امل�ؤ�س�سة �أو حتى الأمن الوطني .وينبغي �أ َّال ي�ستهني املوظفون مطلقا بالرباعة التي ميكن �أن تنبع من احلرمان من
احلرية وااللتزام بق�ضية والكيفية التي ميكن بها لدورات ومواد تعليمية غري �ضارة يف ظاهرها �أن توفر املهارات
واملواد اخلام التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ت�صنيع الأ�سلحة وال�سموم ،بل واملتفجرات� ،أو �إىل �إ�ساءة ا�ستعمال الإنرتنت
ب�صورة خطرية.

 -7-5التدخالت الدينية
�إن للتدخالت الدينية يف ال�سجون �سجال طويال يف امل�ساهمة يف �إعادة ت�أهيل ال�سجناء )126(.ومع ذلك ،ينبغي توخي
احلذر من حيث م�ضمون تلك التدخالت .وقد �أكدت املقررة اخلا�صة املعنية بحرية الدين �أو املعتقد � َّأن احلكومة
لي�س من �أدوارها البحث عن "الأ�صوات احلقيقية للإ�سالم" �أو ل ِّأي دين �أو معتقد �آخر .ونظرا ل َّأن الأديان �أو
املجتمعات العقائدية لي�ست كيانات متجان�سة ،فمن امل�ست�صوب االعرتاف بتنوع الأ�صوات ومراعاته .وقد جددت
املقررة اخلا�صة الت�أكيد على �ضرورة �أن يتوىل امل�صلون �أنف�سهم حتديد حمتويات الدين �أو املعتقد ،بينما يجوز
حتديد املظاهر وفق ًا للفقرة  3من املادة  18من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،على �سبيل
()127
املثال منع امل�صلني من انتهاك حقوق الآخرين.
()126انظرSchaefer, L., Sams, T. , and Lux, J. (2016) “Saved, Salvaged, or Sunk: A Meta-Analysis of the Effects of Faith- :
Based Interventions on Inmate Adjustment”, The Prison Journal, June 10, 2016; .Johnson, B. (2004) “Religious Programs and
Recidivism Among Former Inmates: A Long- Term Follow-Up Study,” Justice Quarterly 21: 329-354; Johnson, B. Larson, D.
and Pitts, T. (1997) “Religious Programming, Institutional Adjustment and Recidivism Among Former Inmates in Prison
.Fellowship Programs,” Justice Quarterly 14: 145-166

()127انظر املالحظات التي �أبدتها املقررة اخلا�صة املعنية بحرية الدين �أو املعتقد يف الوثيقة  ،A/HRC/7/10/Add.3الفقرة .76
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املتطرفني العنيفني الذين ي�ستخدمون معتقدهم الديني كمربر ملا يقومون به من ن�شاط عنيف.
وهناك العديد من
ِّ
وقد تكون يف الواقع معرفتهم بعقيدتهم وتف�سريها حمدودة ،وكثري ًا ما ي�شكلها الزعماء الدينيون الذين ي�سعون �إىل
الرتويج لتف�سري خا�ص يدعو �إىل ا�ستخدام العنف.
ودائم ًا ما ت�ستوعب امل�صادر الدينية ومدونات ال�سلوك املعيارية قراءات خمتلفة ي�ستلهمها الب�شر بن�شاط .ومن ثم ف� َّإن
القدرة الب�شرية مطلوبة حتما لدى تف�سري التقاليد �أو العقائد �أو القوانني �أو الهويات الدينية .وقد توجد التف�سريات
املنفتحة التي ت�شجع الت�سامح والتعاطف والت�ضامن عرب احلدود جنبا �إىل جنب مع التف�سريات ال�ضيقة للدين نف�سه
التي ت�ؤدي �إىل �آراء عاملية متعار�ضة والرف�ض العدواين ملن ينتمون �إىل معتقدات �أخرى )128(.وينبغي تذ ُّكر � َّأن الب�شر
يتحملون امل�س�ؤولية ،كلما جرى تربير العنف باالحتجاج بالدين �أو عزوه �إىل املبادئ الدينية (�أي الأفكار �أو املفاهيم �أو
ال�صور �أو املخاوف الدينية) ،يف نهاية املطاف عن النتائج العملية التي ي�ستخل�صونها من تف�سري عقيدتهم.
وت�ستند �أهمية التدخالت الدينية �إىل الدور الذي ميكن �أن ي�ؤديه تف�سري خا�ص للأيديولوجية الدينية يف تربير
التطرف العنيف .وعلى هذا الأ�سا�س ،ف� َّإن � َّأي تدخل يتطلب فهم الأيديولوجيات الدينية (�أو تف�سريها) التي تربر
ُّ
الأعمال العنيفة ،ومواجهتها باحلجج العلمية البديلة.
وينبغي �أن يكون الأخ�صائيون الدينيون مدجمني على نحو كامل يف �أع�ضاء �أفرقة التدخل يف بيئة ال�سجن .ويف حني � َّأن
عملهم قد يكون خمتلف ًا يف بع�ض اجلوانب عن عمل اخلرباء الآخرين امل�شاركني يف هذه الربامج  -مثل الأخ�صائيني
النف�سيني والأطباء النف�سانيني والأخ�صائيني االجتماعيني والرتبويني  -ف�إنه ينبغي مع ذلك �أن يعملوا ب�شكل وثيق
مع جميع �أع�ضاء الفريق .ذلك � َّأن لكل منهم م�ساهمته اخلا�صة .وينبغي �أن يكون لدى الأع�ضاء الآخرين يف فريق
التدخل فهم وا�ضح لدور القادة الدينيني يف هذه العملية ،وذلك ل�ضمان �أن تكون جهودهم تكاملية ومتعا�ضدة ومت�سمة
بالو�ضوح التام.

وعالوة على الإدانة ال�صريحة للعنف الذي ُيرتكب با�سم الدين ،يتعني على الطوائف الدينية وزعمائها ت�شجيع
املتطرفني الدينيني من خالل
روح التعاطف والت�سامح وتقدير التعددية .ويجب عليهم الطعن يف �صدق ادعاءات
ِّ
ف�ضح جهلهم بالر�سالة الأ�سا�سية اخليرّ ة التي متثل جوهر التعاليم الدينية على اختالفها .وت�ستطيع الطوائف
املتطرفني الذين يرتكبون جرائم
الدينية ،وعلماء الدين� ،أداء دور هام �أي�ض ًا يف برامج �إعادة ت�أهيل الأ�شخا�ص
ِّ
يرحلون �إىل بلدانهم الأ�صلية ،وت�شمل
العنف و�إعادة �إدماجهم يف املجتمع ،وكذلك املقاتلني الأجانب الذين َّ
التطرف امل�ستقبلية املحتملة)…( .
الأهداف املرجوة �أي�ض ًا حتييد حماوالت ُّ
يتعني على الطوائف الدينية وزعمائها ت�شجيع روح التعاطف واالحرتام وعدم التمييز وتقدير التعددية .ويجب
املتطرفني الدينيني من خالل ف�ضح جهلهم بالر�سالة الأ�سا�سية اخليرِّ ة التي
عليهم الطعن يف �صدق ادعاءات
ِّ
متثل جوهر التعاليم الدينية على اختالفها .ويتعني عليهم بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تبادل قناعاتهم ب�ش�أن �أهمية
احرتام حقوق الآخرين ،والإ�سهام بذلك يف تعزيز الإح�سا�س باحرتام حقوق اجلميع.
تقرير املقرر اخلا�ص املعني بحرية الدين �أو املعتقد ،جمل�س حقوق الإن�سان 29 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2014الوثيقة
 ،A/HRC/28/66الفقرتان  65و.105

()128لالطالع على موجز لت�شكيك علماء الدين يف مربرات العنف ،انظرGlenn, C., Nada G. and Nozell, M. (2015) “Muslims :
” ،Condemning Violent Extremism? Count the Waysمتاح على العنوان.www.usip.org :
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املتطرفني العنيفني فهما دقيقا مل�صادرهم الأكادميية والفكرية .وتكمن هذه احلقيقة
ويتطلب الت�صدي خلطاب
ِّ
وراء الدور املهم الذي ي�ؤديه الأخ�صائيون الدينيون يف الت�صدي للتطرف الديني .وينبغي �أ َّال تمُ لي �آرا ُء طائفة بعينها
املتطرفة العنيفة ،بل �أن توجهه الر�سال ُة املحورية لتلك الأيديولوجيات الدينية
املطبق ملواجهة الأيديولوجيات
َ
ِّ
اخلطاب َّ
توجه العالقات الطيبة مع الآخرين وجتلب ال�سالم والأمن يف
فيما يتعلق بالت�سامح والتوازن وروح التعاي�ش التي ِّ
املجتمع .و�إىل جانب مكافحة خطاب العنف ،ينبغي �أن ُت�ستخدم الفر�صة لعر�ض البدائل التي توجه ر�سائل �إيجابية
وغري عنيفة.
نيجرييا :التدخالت الدينية
التطرف العنيف يف نيجرييا ب� َّأن تغيري ال�سلوك �أمر �أ�سا�سي الجتثاث الت�ش ُّدد .ونظرا
يعرتف برنامج مكافحة
ُّ
حاليا هو من النوع الذي ي�ستند �أ�سا�س ًا �إىل ال�صبغة الدينية ،ف� َّإن �أحد العنا�صر
ل َّأن الإرهاب ال�سائد يف نيجرييا ًّ
املتطرفني العنيفني يف احلب�س يقوم على تدخل القادة �أو العلماء الدينيني .ويتمثل
الرئي�سية ملعاملة ال�سجناء
ِّ
�أحد العنا�صر الرئي�سية لعملهم يف عر�ض تف�سري بديل للن�صو�ص والرتويج للمبادئ الإ�سالمية التي تدعو �إىل نبذ
املتطرفون العنيفون � َّأن التف�سري الوحيد الذي تعر�ضوا له هو ذلك
العنف والتعاي�ش ال�سلمي .و�أو�ضح ال�سجناء
ِّ
الذي يعبرِّ عنه قادة التمرد ،و�أنهم مل يكونوا مدركني للمعاين البديلة للن�صو�ص .كما �أنهم ال يدركون م�صادر
تلك التف�سريات .والكثري منهم ممن ال يح�سنون القراءة �أو الكتابة بالعربية ،وهم عموم ًا من الأميني والعاطلني.
ومن خالل نهج دقيق و�إن�ساين ،ا�ستطاع القادة الدينيون يف ال�سجون النيجريية تلطيف الآراء املعت َنقة على نحو
املتطرفون العنيفون قابلني للم�شاركة يف التدخالت الأخرى
مت�شدد .ومبجرد ك�سر هذا احلاجز� ،أ�صبح ال�سجناء
ِّ
ِّ
املتطرفني
ال�سجناء
إدارة
�
يف
الدينيون
القادة
�سجله
الذي
النجاح
عترب
ي
و
د.
د
الت�ش
اجتثاث
أجل
�
من
امل�صممة
ُّ ُ
ِّ
العنيفني يف نيجرييا كبرياً ،وتقوم واليات ق�ضائية �أخرى بدرا�سته.
م�ساهمة مق َّدمة من �شبكة امل�ؤ�س�سات الوطنية الأفريقية حلقوق الإن�سان يف غرب �أفريقيا ،خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/
املتطرفني العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
�إدارة ال�سجناء
ِّ
ِّ
دي�سمرب  ٢٠١٥و 3-1حزيران/يونيه .)٢٠١٦

املتطرفة� ،سواء كانت عنيفة �أو غري عنيفة ،بغية تو�ضيح
ويو�صى ب�إجراء حوار �إيجابي مع �أع�ضاء اجلماعات
ِّ
امل�سائل �أو �إزالة ال�شك �أو ت�سوية �سوء الفهم بالن�سبة �إىل من لديهم املعرفة .ويتبو�أ العلماء مركزا ي�ؤهلهم للتوا�صل
املتطرفني يف حوار �إيجابي بغية دعوتهم �إىل احلقيقة� ،أو �إقامة الدليل� ،أو دح�ض الريب� ،أو رف�ض الآراء غري
مع
ِّ
ال�سليمة� ،أو التمييز بني احلق والباطل� ،أو �إظهار �أقوى احلجج يف امل�سائل اخلالفية� ،أو ت�ضييق فجوة اخلالف.
.Mr. Ahmad Bello Dogarawa (2015), Role of Scholars in Countering Terrorism in Nigeria
� َّإن بع�ض العنف املوجود يف نيجرييا ترتكبه جماعات م�سيحية �ضد امل�سلمني .وتتطلب مكافحة الأيديولوجيات
املتطرفة والعنيفة يف امل�سيحية اعتماد ُن ُهج ثالثة .ويجب تدري�س هذه ال ُّنهج واتباعها وتقييمها با�ستمرار ب�أق�صى
ِّ
املتطرفني العنيفني.
أهيل
�
ت
إعادة
�
و
د
د
الت�ش
اجتثاث
يف
امل�شاركني
جانب
من
�سيما
وال
والوالء،
االلتزام
من
قدر
ُّ
ِّ
ومن املهم الت�شديد على � َّأن امل�سيحية ترتكز على احلب وال�سالم والعدل .ويتمثل م�ستوى �آخر من م�ستويات
املت�شددة يف امل�سيحية يف �إثبات نقطة االلتقاء بني امل�سيحية والإ�سالم .ويرمي
التطرف العنيف والآراء
ِّ
مكافحة ُّ
ن�سقها
ذلك �إىل الت�أكيد على ما يوحد امل�سيحيني وامل�سلمني ولي�س ما يفرقهم .وعلى مر ال�سننيُ ،بذلت جهود َّ
علماء الدين والكنائ�س واملنظمات امل�سيحية بهدف تعزيز احلوار بني الأديان والتعاي�ش ال�سلمي بني امل�سيحيني
التطرف وغر�س روح الت�سامح والتوافق.
وامل�سلمني يف نيجرييا .والغر�ض من ذلك هو كبح موجة ُّ
Fr. Atta Barkindo, African Conflict and Security Analysis Network, ACSAN, and the Kukah Center for Faith, Policy
and Leadership Research, Abuja, Nigeria

.

املتطرفني الذين ميار�سون العنف على �أ�سا�س
بيد �أنه ينبغي توخي احلذر على اعتبار � َّأن الأغلبية العري�ضة من
ِّ
ديني قد ال ميلكون حتى امل�ستوى الأ�سا�سي من الفهم النقدي للن�صو�ص والعقائد الدينية مبا يكفي لأن يقتنعوا بنقد
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يعدل الأخ�صائيون
عقالين لتلك الن�صو�ص �أو الأيديولوجيات ،على الأقل يف بداية � ِّأي تدخل )129(.وقد يلزم �أن ِّ
الدينيون نهجهم ا�ستناد ًا �إىل خلفية ال�سجني وم�ستوى معرفته ومركزه يف التنظيم .وقد يكون الأخ�صائيون
يب�سطون خطابهم
الدينيون قادرين على ا�ستخدام حجج �أكرث عمقا وتعقيدا مع الأع�ضاء الأكرث دراية ،بينما ِّ
()130
وخطابهم امل�ضاد مع الأتباع الآخرين.
ويجب �أن يكون للأخ�صائيني الدينيني م�صداقية لدى ال�سجناء ،وكذلك لدى امل�س�ؤولني احلكوميني والتنظيمات.
وهناك عدد من املعايري املختلفة ذات ال�صلة ب�إر�ساء امل�صداقية والثقة الالزمتني .فالأخ�صائيون الدينيون ال بد �أن
يكون لديهم اخللفية املهنية املنا�سبة وكذلك اخلربة والتعليم وامل�ؤهالت املالئمة يف هذا املجال .كما ينبغي لهم �أن
املتطرفني العنيفني ب�أنهم يتمتعون بقدر من اال�ستقالل عن الدولة وعن �سلطات ال�سجنَّ � .أما ال�سجناء
يثبتوا لل�سجناء
ِّ
الذين لديهم �آراء �سلبية قوية جتاه الدولة وجتاه م�ؤ�س�سات حكومية مثل ال�سجون فقد ي�صعب على القادة الدينيني
معمقة ب�ش�أن
�أن يقيموا معهم العالقة ال�ضرورية القائمة على الثقة .وينبغي للزعيم الديني ،قبل بدء مناق�شات َّ
املوا�ضيع الدينية� ،أن يتعرف �أوال على ال�سجناء �شخ�صيا ،و�أن ُيبقي تركيز املناق�شات على الأ�سرة والرفاه وموا�ضيع
�أخرى �شبيهة.

يل دائم ًا نظرة �سلبية ،لأنني �إمام حكومي .وال ميكنني اجلزم ب�أنني غيرَّ ت
�أعلم � َّأن بع�ض ال�سجناء �سينظرون �إ َّ
�شخ�ص ًا كان على ا�ستعداد لتفجري نف�سه .ولكن �أ�ستطيع القول �إنني َّبينت له �أنه يوجد طريق �آخر ،و� َّأن مبادئه
لدي مك�شاف للأفكار ،ولذلك ال �أعلم ما يدور يف خلد ال�سجني .كل ما هنالك � َّأن الأمل
الدينية خاطئة ...لي�س َّ
يحدوين ب�أنه من خالل الأمانة والدعاء ،ميكنني �أن �أقودهم �صوب حت�سني الذات.
نقال عن �أحد �أئمة ال�سجون يفRose, D. (2012) Inside Britain’s terror cells: A chilling insight into how gangs of convicted :
terrorists recruit prisoners for Al Qaeda - and the courageous men and women sent in to “turn” them

.

وتختلف النقطة الأ�سا�سية يف عملية فك االرتباط التي يكون عندها تدخل القادة الدينيني �أكرث فعالية من �شخ�ص �إىل
املتطرفني العنيفني بالقادة الدينيني .وبالن�سبة �إىل
�آخر ،حيث يقرر فريق التدخل التوقيت الأن�سب جلمع ال�سجناء
ِّ
بع�ض ال�سجناءُ ،تعترب الفرتة التي تلي �صدور احلكم مبا�شرة �سيئة التوقيت حيث ال يزالون يتكيفون مع احلياة يف بيئة
ال�سجن ،بينما قد مينح هذا النوع من التدخل لآخرين �أمال فوريا فيما يتعلق بحياتهم بعد ال�سجن .وينبغي حتديد
وقت التدخل على �أ�سا�س كل حالة على حدة.

 -8-5التدخالت النف�سية واملعرفية
� َّإن الربامج النف�سية متاحة يف ال�سجون منذ �سنوات عديدة ،وخ�ضع لها �آالف ال�سجناء ،حيث ت�شري �أدلة بحثية كثرية
�إىل � َّأن الدورات "املعرفية-ال�سلوكية" ميكن �أن تقلل معاودة الإجرام �إىل جانب جعل احلياة يف ال�سجن �أهد�أ.
بيد � َّأن التدخالت النف�سية يجب �أ َّال ُينظر �إليها من منظور نف�سي "خال�ص" (مثل العالج النف�سي) بينما قد تكون
()131

()129انظر على �سبيل املثالSageman, M. (2008). Leaderless Jihad: Terror networks in the twenty first century, Philadelphia, ،
.United States of America: University of Pennsylvania Press, p14
(UNICRI (2013) Additional Guidance on the Role of Religious Scholars and other Ideological Experts in)130
.Rehabilitation and Reintegration Programmes
(Andrews, D. and Bonta, J. (2010) “The Psychology of Criminal Conduct” (5th Edition), (New Providence, NJ:)131

).LexisNexis
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فعليا �أ�سا�سية لت�سهيل التغيري وفك االرتباط والتوقف عن الإجرام .وميكن للتدخالت النف�سية-االجتماعية،
م�صممة خ�صي�صا
امل�ستندة �إىل املبادئ الرا�سخة للتدخالت الفعالة ملعاجلة الأ�شكال الأخرى من الإجرام� ،أن تكون َّ
لتعزيز فك االرتباط والتوقف عن الإجرام من خالل �إدماج �سمات و ُن ُهج فريدة للت�صدي للتطرف العنيف على
وجه التحديد.
ميكن للدول �أن تنظر يف �أمر تطوير برامج معرفية ت�ساعد اجلناة على حتديد الق�ضايا التي دفعتهم نحو ال�سلوك
املتطرف العنيف يف املقام الأول ،وبعد ذلك على �صياغة الأهداف وحتديد وتطبيق احللول
ِّ
مذكرة روما ،املمار�سة اجل ِّيدة رقم .15

املتطرفني العنيفني ميكن �أن تختلف يف كثري من
و ُيفرت�ض �أن يفهم الأخ�صائيون النف�سيون � َّأن معاملة ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني مظاهر خارجية
الأحيان عن معاملة املجرمني العنيفني الآخرين .وقد ال يبدي بع�ض ال�سجناء
ِّ
ُتذكر للأمرا�ض النف�سية ،بيد � َّأن البحوث تبني � َّأن العديد منهم �ضعيف عاطفيا ويعاين من م�شكالت تتعلق بالهوية
()132
م�صممة وفق ًا لذلك.
واملكانة .وينبغي �أن تكون خطط التدخل َّ
ويرى بع�ض املهنيني � َّأن �أجنع �أنواع العالج لل�سجناء ت�ستند �إىل ُن ُهج التعلم املعريف-ال�سلوكي واالجتماعي ،ال �سيما
()133
عندما تراعي اخل�صائ�ص ال�شخ�صية للمجرم ،مثل احل�سا�سية التفاعلية والقلق ال�شخ�صي والذكاء اللفظي.
ويحتاج ال�سجناء كذلك �إىل جمموعة من املهارات ،مثل القدرات التوا�صلية والعاطفية والتف ُّكرية ،التي ميكن تطويرها
من خالل التدخالت املعرفية-ال�سلوكية والتي �ست�ساعدهم على امل�شاركة يف الأنواع الأخرى من التدخالت .ويرى
رجح �أي�ض ًا �أن تكون
البع�ض �أي�ض ًا � َّأن املبادئ وال ُّن ُهج الرا�سخة والقائمة على الأدلة ملنع �أ�شكال �أخرى من الإجرام ُي َّ
()134
التطرف العنيف.
ذات فائدة يف منع ُّ
باك�ستان :العالج لل�سجناء املتط ِّرفني العنيفني
قررت املقاطعة الأكرث اكتظاظا بال�سكان يف باك�ستان ،وهي البنجاب ،عقد دورات تدريبية ملوظفي ال�سجون يف
حاليا ما بني نحو � 300إىل  350جمرم ًا خطري ًا حمتجزين
علم النف�س اجلنائي يف حماولة لكبح الإرهاب .ويوجد ًّ
يف � 36سجن ًا يف املقاطعة ب�سبب �أن�شطة �إرهابية و�أعمال قتل طائفية وجرائم �أخرى ذات طبيعة ب�شعة �سيخ�ضعون
للعالج النف�سي املتخ�ص�ص .وي�شمل تدريب موظفي ال�سجون يف املرحلة الأوىل موا�ضيع خمتلفة ،ويهدف �إىل
املدربني �أن ُي ِع ُّدوا تقييمات ب�ش�أن ال�سجناء
تعزيز مهاراتهم لتقييم نف�سية املجرمني .وميكن عندئذ للموظفني َّ
م�شريين �إىل بع�ض الأعرا�ض يف �سلوك ال�سجناء ُدربوا على ا�ستبانتها .ويف املرحلة الثانيةُ ،ي ِع ُّد �ضباط ال�سجون
قائمة بال�سجناء الذين يو�صون ب�أن يخ�ضعوا للعالج ،وي�سلمون القائمة �إىل الأخ�صائيني النف�سيني .ويهدف هذا
التدريب �إىل خف�ض معدل اجلرمية يف املجتمع والإرهاب يف البلد.
 ،متاح على العنوان:

www.upi.com/Top_News/WorldFarooq Nazir, Inspector General of Punjab Prisons, Pakistan
News/2015/04/09/Pakistan-fights-terrorism-with-therapy-for-violent-prisoners/71423538815150/

.

(Hedayah and the International Centre for Counter-Terrorism (2013) Building On The GCTF’s Rome)132
.Memorandum: Additional Guidance on the Role of Psychologists/Psychology in Rehabilitation and Reintegration Programs
()133انظر على �سبيل املثالAndrews, D., Bonta J., and Hoge, R. “Classification for effective rehabilitation: rediscovering :
.psychology”, Criminal Justice and Behavior, vol. 17, No. 1 (1990), pp. 19-52
(Mullins, S. “Rehabilitation of Extremist Terrorists: Learning from Criminology”, Dynamics of Asymmetric Conflict,)134
.3, 3 (2010): 162-193
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التطرف العنيف �أي�ض ًا
وال تزال البحوث ب�ش�أن مدى انطباق ال ُّن ُهج الفعالة ملنع الأنواع الأخرى من الإجرام على منع
ُّ
املتطرفني العنيفني يف مرحلة مبكرة حيث � َّإن
حمدودة .وال يزال حتديد ال ُّن ُهج الفريدة التي قد تكون مطلوبة لل�سجناء
ِّ
تي�سري فك االرتباط لي�س عملية ُير َّكز عليها ملنع معظم الأنواع الأخرى من الإجرام.
حتمل امل�س�ؤولية  -برنامج ب�ش�أن نبذ الكراهية والعنف
�أملانياُّ :
التطرف
ُو�ضع برنامج " ُّ
حتمل امل�س�ؤولية—نبذ الكراهية والعنف" يف بادئ الأمر يف عام  ،2001وكان يركز على ُّ
ُ
اليميني .وكان الهدف من امل�شروع هو امل�ساعدة على الق�ضاء على نزعة الت�ش ُّدد لدى ال�شباب الذين �ألقي القب�ض
عليهم ب�سبب �أعمال عنف ذات دوافع �أيديولوجية .ومنذ ذلك احلني ،جرى تو�سيع نطاق الربنامج لكي يتم
املت�شددين ،وم� َّؤخر ًا اع ُتمد �أي�ض ًا فيما يخ�ص النـزاع الإثني والقومي.
ا�ستخدامه مع الإ�سالميني
ِّ
وي�سعى الربنامج �إىل التمييز بني اجلرمية واملجرم .ومن املوا�ضيع املتكررة الت�شكيك يف الأيديولوجية امل�ستخدمة
لتربير العنف ،وحتديد ونقد اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف املا�ضي لتربير اجلرائم .وي�سعى الربنامج �إىل حتقيق
وتقم�ص الأدوار
�أهدافه املختلفة من خالل اعتماد جمموعة متنوعة من ال ُّن ُهج ،مبا يف ذلك الدورات التدريبية ُّ
والعرو�ض والدورات التوجيهية والتدريب على اجتثاث الت�ش ُّدد ودورات تثقيفية �أخرى .والربنامج طوعي ،ويكمن
عن�صر مهم يف �إقامة عالقة �إيجابية بني املدربني واملتدربني على �أ�سا�س الثقة املتبادلة.
وينق�سم الربنامج �إىل  20ح�صة �أ�سبوعية ت�شمل �سل�سلة من النمائط .وتت�ألف كل جمموعة تدريبية من مد ِّربني
اثنني وما بني �ستة �إىل ت�سعة �سجناء .وقد ُي�ضطلع ب�أعمال على �أ�سا�س فردي لفرتات ق�صرية �إذا وجد ال�سجني
�أن البيئة اجلماعية مكثفة على نحو مفرط .وينتمي املد ِّربون �إىل خلفيات متنوعة ،ولكن ال ميكن �أن يكونوا من
موظفي ال�سجون �أو مرافق االحتجاز التي يجري احتجاز ال�سجناء فيها .و ُيعتقد � َّأن قدوم املدربني من خارج
نظام ال�سجون عن�صر مهم يف �إقامة عالقات فعالة مع ال�سجناء.
جتميع للممار�سات الإدارية املت�صلة بال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني �أعده �آندرو �سيلكه� ،أ�ستاذ علم اجلرمية ،جامعة �إي�ست لندن ،من
�أجل االجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني ب�إدارة ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب .)٢٠١٥

التدخالتالنف�سية-االجتماعية
تي�سري التغري ال�سلوكي
تعزيز مهارات التغلب على امل�صاعب
تعزيز �صنع القرار
حت�سني العالقات
بناء احرتام الذات
تي�سري تعزيز �إمكانات امل�ستفيدين من التدخالت وتنميتهم ومنوهم
حت�سني املعرفة والفهم الذاتيني
�إعادة بناء اخلربات وال�شخ�صية من �أجل املعي�شة املعدلة
�إبراء الأمل العاطفي وت�سوية االلتبا�س
حت�سني التفكري النقدي ومهارات حل امل�شكالت
تي�سري اكت�ساب �آليات الت�صدي الفعال.

مهما يف تي�سري التوقف عن الإجرام ،على �سبيل املثال
وميكن للتدخالت النف�سية-االجتماعية �أن ت�ؤدي دور ًا ًّ
من خالل معاجلة م�سائل الهوية ودعم التغلب على امل�صاعب والت�صدي للمعتقدات وطرق التفكري التي تدعم
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املتطرفني العنيفني �أن
العنف ودعم توجيه العمل .وميكن لهذه التدخالت �أن توفر املن�صة التي ميكن لل�سجناء
ِّ
يقدروا عليها الأ�سباب التي قد جتعل �أ�شكال التدخل الأخرى مهمة يف حياتهم ،على �سبيل املثال ،تعزيز ال�شبكات
ِّ
االجتماعية والأن�شطة التعليمية واملهنية ،وما �إىل ذلك .ومما له �أهمية حا�سمة � َّأن التدخالت النف�سية-االجتماعية
ميكن �أن ت�ستحث الأفراد وتدعمهم من خالل عملية فك االرتباط.
املتطرفني العنيفني،
وحيثما �أمكن ،ينبغي للإدارات �أن حتاول �ضمان اال�ستمرارية يف تقدمي امل�شورة النف�سية لل�سجناء
ِّ
وكفالة بقاء نف�س الأخ�صائي النف�سي (�أو الأخ�صائيني النف�سيني) مع ال�سجني طوال العمليةَّ � .أما عدم اال�ستمرارية
فمن املمكن �أن يجعل بناء الثقة والتوا�صل �أمر ًا �أ�صعب بكثري.

 -9-5الأن�شطة الإبداعية والثقافية والرتويحية
ُتنظَّ م فــي جميــع ال�سجون ،حر�ص ًا على �صحة ال�سجناء البدنية والعقلية� ،أن�شطة ترفيهية وثقافية.
لكل �سجني غري م�ستخدَ م يف عمل يف الهواء الطلق احل ُّق يف �ساعة على الأقل يف كلِّ يوم ميار�س فيها التمارين
الريا�ضية املنا�سبة يف الهواء الطلق� ،إذا �سمح الطق�س بذلك.
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،القاعدتان  105و.)1(23

من امل�س َّلم به عموم ًا � َّأن امل�شاركة يف التدخالت الفنية والريا�ضية ال ُيحتمل �أن ت�ؤدي يف حد ذاتها �إىل التوقف عن
الن�شاط الإجرامي ،ولكن ميكن �أن ت�سهم �إ�سهام ًا كبري ًا يف التوقف عن ذلك الن�شاط ب�أ�شكال غري مبا�شرة.
وميكن للريا�ضة والفنون والثقافة �أن توفر روايات بديلة مقنعة )136(.فهي توفر و�سيلة ق ِّيمة للحديث عن االختالفات
والتنوع ،و�إبراز التاريخ امل�شرتك لكثري من النا�س وجتاربهم و�آمالهم .وميكن للم�سرح والفنون �أن يثريا التفكري
واخلطاب النقديني ب�ش�أن التاريخ والتجارب امل�شرتكة التي قد تعرب احلدود ال�سيا�سية .كما ميكن �أن تكون الريا�ضة
موحدة .وميكن للريا�ضة والفنون والثقافة �أن ت�ساعد �أي�ض ًا على ا�ستحداث و�سائل �إيجابية بديلة لفهم ومعاجلة
قوة ِّ
التطرف العنيف.
املظامل والتوترات التي ميكن �أن ت�سهم يف دعم ُّ

()135

وقد تبني � َّأن التدخالت القائمة على الفنون ت�ؤدي �إىل�( :أ) زيادة قدرات ال�سجناء على التعبري عن �أنف�سهم؛ و(ب)امل�ساهمة
يف تطوير جوانب قوتهم ال�شخ�صية واالجتماعية؛ و(ج) �إيجاد فر�صة لل�سجناء ال�ستك�شاف هويتهم؛ و(د) م�ساعدتهم
على و�ضع الأمل واحلافز يف خطاب �شخ�صي يفهمونه وميتلكونه؛ و(هـ) توفري حيز خال من الأحكام التقييمية
()137
لل�سجناء كي يدركوا ترابطهم بالآخرين دون �أن تكون هناك �ضغوط خارجية باالمتثال.

(Hughes, J., Miles, A. and McLewin, A. (2005) Doing the Arts Justice: A Review of Research Literature: Practice and)135
.Theory, Unit for Arts and Offenders
(Hedayah and the International Centre for Counter-Terrorism (2015) Thinking Outside the Box - Exploring the)136
.Critical Roles of Sports, Arts, and Culture in Preventing Violent Extremism, Policy Brief, February 2015

()137انظر على �سبيل املثالMcCourt, E. (2005) “Art of the possible: the place of art therapy in work with high risk :
offenders”, Irish Probation Journal, 2 (1), 35-41; Albertson, K. (2015) Creativity, Self-exploration and Change: Creative
Arts-based Activities’ contribution to Desistance Narratives, Howard Journal, vol. 54, No 3, 277-291; Bolton, G. (1999) The
Therapeutic Potential of Creative Writing: Writing Myself, London: Jessica Kingsley; Anderson, K. (2015) “Documenting
Arts Practitioners’ Practice in prisons: What do you do in there?’’, Howard Journal, vol. 54, No 4, 371-83: Nugent, B. and
Loucks, N. (2011) ‘The arts and prisoners: experience of creative rehabilitation’, Howard Journal, 50(4), 356-70: O’Keeffe,
C. and Albertson, K. (2012) “The Good days are Amazing; An Evaluation of the Writers in Prison Network”, Sheffield:
Sheffield Hallam University: Parkes, R. and Bilby, C. (2010) “The courage to create: the role of artistic and spiritual activities
.in prisons”, Howard Journal, 49, 97-110
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"�أجد �صعوبة يف التعبري عن امل�شاعر ،ولكن هنا� ،شعرت بالأمان للقيام بذلك� ،إنه مكان �آمن .مكان ميكننا �أن
نكون فيه منفتحني ب�ش�أن كيفية �شعورنا كرجال ،ب�صدق و�صراحة .تقدمنا جميعا خالل الدورات معا وعبرَّ نا
بحرية .لقد كانت القدرة على مناق�شة الأمور بهذا االنفتاح باعثة على القوة( .جمموعة اجلناة النقا�شية
تقدم الربامج القائمة على الفنون الإبداعية نهجا حقيقيا قائما على نقاط القوة جتاه
املركزةِّ …")SC11 ،
تنمية ال�شخ�صية قد تنبع منه تغريات ذاتية وهويات حتويلية يف الرغبة وااللتزام ،ت�ستندان �إىل �أ�س�س واقعية
تخيلها وحتقيقها… ومما ي�ؤ�سف له � َّأن الفر�ص املتاحة للمجرمني نادرة ملراقبة
وكذلك ميكن للمجرمني ُّ
وممار�سة الوظائف الذاتية الت�أملية والتعبري عن العواطف واالنخراط يف �أحاديث �أخالقية يف مكان �آمن وخال
من الأحكام التقييمية داخل ال�سجن.
Albertson, K. (2015) Creativity, Self-exploration and Change: Creative Arts-based Activities’ contribution to Desistance
Narratives, Howard Journal, vol. 54, No 3, p. 287

.

املتطرفني العنيفني يدخلون ،على الأقل ،يف "حديث"
و�أثناء امل�شاركة يف التدخالت القائمة على الفنون ،ف� َّإن ال�سجناء
ِّ

عن �شيء (�سواء رواية �أو �أغنية �أو خطاب �أو م�سرحية) ،ومن ثم ميار�سون التفكري النقدي ومهارات االت�صال .وال ميكن
اجليدة  -ال�صوتية �أو اللفظية �أو
لل�شخ�ص �أن يبد�أ امل�شاركة يف حتليل ذاته وحياته �سوى من خالل مهارات االت�صاالت ِّ
الن�صية �أو القائمة على ال�صور املرئية �أو الأدائية .واالت�صاالت ب�ش�أن احلياة والتاريخ وامل�شاعر نقطة انطالق �أ�سا�سية ميكن
�أن تن�ش�أ منها املعاين اجلديدة ومنها قد يحدث حتول يف رحلة حياته .كما ميكن ملمار�سة التفكري النقدي ومهارات االت�صال
املتطرفني العنيفني على فك االرتباط بالعنف.
�أن ت�ؤدي �إىل ا�ستحداث ر�سائل �إيجابية ت�ساعد ال�سجناء ِّ

املتطرفني العنيفني لتب ّني مفاهيم
وميكن �أي�ض ًا للم�شاركة يف التدخالت القائمة على الفنون �أن توفر فر�صا لل�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني بالت�أملية عن طريق الفنون �أن
ذاتية وهويات �أكرث توافقا مع املجتمع .ويكفل تعريف ال�سجناء
ِّ
ميكنهم امل�شاركة يف الفر�ص ملحاولة �إ�ضفاء معنى على حياتهم من حيث حتقيق نوع من االت�ساق الذي يكون معقوال
ومفيدا بالن�سبة لهم.
ومن املهم �أن يكون هناك تنوع يف الأن�شطة املعرو�ضة؛ � ْأي الأن�شطة التي ميكن �أن ت�ستدعي طرائق خمتلفة للم�شاركة.
وهناك طائفة من امل�ساعي الإبداعية التي ميكن ت�شجيعها وتكييفها باعتبارها من التدخالت .وقد ت�شمل تلك الأن�شطة
الفنون الأ�صلية مثل املو�سيقى والعزف على الطبل والرق�ص واخلط واال�ستعرا�ضات اجلماعية واحلرف اليدوية
التقليدية .ولكن �سيكون من ال�ضروري �أن يدرك املوظفون الأن�شطة التي تعزز تطوير هوية وطنية �إيجابية والتي ميكن
�أن تكون فعالة يف التخفيف من ال�صدمات النف�سية ،و�أن يتنبهوا �إىل الأن�شطة التي تعزز االنتماء �إىل جماعة �أو ق�ضية
متطرفة عنيفة.
ِّ
ت�ضطلع الريا�ضة والفنون والثقافة بدور رئي�سي يف حياة ال�سجن :فهي توفر للنـزالء طرائق (مادية) للتعبري
عن �أنف�سهم وزيادة ثقتهم ،وت�ساعدهم على �إن�شاء عالقة �إيجابية مع الآخرين (مبن فيهم موظفو ال�سجون).
وهي ت�ساعد على تكوين فهم �أكرب للثقافات واملمار�سات املختلفة .وت�ساعد هذه الأنواع من الأن�شطة يف تقييم
املتطرفني العنيفني وم�شاعرهم ومواقفهم لغر�ض و�ضع برامج �إعادة الت�أهيل والتدخالت
احتياجات املجرمني
ِّ
املح َّددة الأهداف.
Global Counterterrorism Forum (2015) Detention and Reintegration Working Group Workshop on Education, Life Skill
Courses and Vocational Training for Incarcerated Violent Extremist Offenders
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و ُي َع ُّد العالج بالفن �أحد التدخالت التي ثبت �أنها ذات �شعبية وفعالية يف معاجلة تغيرُّ املواقف وال�سلوك يف امل�ؤ�س�سات
يف�ضلون التعبري
االحتجازية .ذلك � َّأن الفن �إبداعي ،ومن ثم فهو تثقيفي �إذ يوفر �شعورا بالإجناز لدى �أولئك الذين ِّ

الف�صل1
الف�صل 53

تدخالت فك االرتباط بالعنف يف ال�سجون 91

عن مواهبهم من خالل هذه الو�سيلة حتديداً .وتتيح العملية الإبداعية كذلك �إي�صال امل�شاعر والعواطف املرتبطة
ب�أحداث مهمة يف احلياة ،وميكن �أن ت�ساعد يف جتاوز ال�صدمات النف�سية واالكتئاب وم�سائل ال�صحة العقلية .وتكت�سي
مهارة املعا ِلج بالفن وح�سا�سيته �أهمية بالغة يف �إقامة العالقة التوا�صلية.

�سري النكا :برنامج �إعادة ت�أهيل منور حترير تاميل �إيالم
واجهت حكومة �سري النكا ،لدى ت�صميم برنامج �إعادة ت�أهيل منور حترير تاميل �إيالم ،حتديات خمتلفة ،لي�س
�أقلها العدد الكبري من ال�سجناء الذين لزم التعامل معهم .وبغية حماولة �إعادة ت�أهيل ه�ؤالء ال�سجناءُ ،و�ضع
برنامج متعدد اجلوانب .و�شملت العنا�صر الرئي�سية ما يلي:
املت�شددين ملنظمة منور حترير تاميل �إيالم الذين ظلوا ملتزمني بالق�ضية �إىل درجة
( )1مت ف�صل الأع�ضاء
ِّ
كبرية عن بقية ال�سجناء ،بحيث ال ي�ستطيعون فعليا حماولة تقوي�ض برنامج �إعادة الت�أهيل.
( )2مل ت�شر ال�سلطات �إىل �أع�ضاء التنظيم باعتبارهم "�سجناء" �أو "حمتجزين" .وبد ًال من ذلك� ،أ�شري �إليهم
بـ"امل�ستفيدين" .ور�ؤي � َّأن هذه ال�صيغة لها دالالت �أكرث �إيجابية ،و�ست�ساعد على �إقامة عالقات �أف�ضل باملوظفني
وتكوين �صورة ذاتية �أكرث �إيجابية لدى "امل�ستفيدين" �أنف�سهم.
(� )3شُ ِّجع ال�سجناء على امل�شاركة يف جمموعة متنوعة من الأن�شطة الرامية �إىل ت�شجيع التنمية الفردية .و�شمل
ذلك امل�شاركة يف اليوغا لتنمية الب�صرية الروحية والأن�شطة الفنية لتي�سري التعبري الفردي .وكان الرتكيز على
م�صمما ملكافحة الرتكيز اجلماعي املفرط الذي كان يهيمن على الوقت الذي
التنمية الفردية يف هذه الربامج َّ
ق�ضاه ال�سجناء يف التنظيم.
(� )4شارك ال�سجناء �أي�ض ًا يف برامج مهنية تهدف �إىل تطوير املهارات التي �ست�ساعد ال�سجناء على �إعادة
االندماج بنجاح يف املجتمع بعد الإفراج عنهم .و�شملت هذه الربامج دورات يف الت�شييد والإلكرتونيات والنجارة،
وكذلك دورات ب�ش�أن م�ستح�ضرات التجميل و�صناعة املالب�س موجهة خ�صي�صا لل�سجينات.
و�أظهر تقييم الربنامج تراجعا كبري ًا يف الدعم ال�ستمرار العنف ال�سيا�سي بني ال�سجناء الذين خ�ضعوا لربنامج
�إعادة الت�أهيل مقارنة مبن مل يخ�ضعوا له .وباملثل� ،أظهر ال�سجناء امل�شرتكون يف الربنامج زيادة كبرية يف
إيجابيا لربنامج �إعادة
املواقف الإيجابية جتاه املوظفني الذين يديرون املراكز .و�إجماال� ،أظهر التقييم �أثرا � ًّ
املت�شددين �ضمن �سجناء التنظيم.
الت�أهيل حتى بني الأفراد
ِّ
املتطرفني العنيفني �أعده �آندرو �سيلكه� ،أ�ستاذ علم اجلرمية ،جامعة �إي�ست
جتميع للممار�سات الإدارية املت�صلة بال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/
ال�سجناء
إدارة
�
ب
املعني
لندن ،من �أجل االجتماع الأول لفريق اخلرباء
ِّ
دي�سمرب .)٢٠١٥

ومن املهم تو�ضيح الفرق بني الفهم العام ب�ش�أن "الفن باعتباره عالجيا" حيث يركز على العملية الإبداعية
باعتبارها عالجا ،والتطور الأكرث حتديد ًا ل�شكل من �أ�شكال العالج النف�سي ميار�سه بوا�سطة الفن معالجِ ون
م�سجلون وم� َّؤهلون ُيعرف با�سم "العالج بالفن" .واملهم هو التعبري الرمزي عن امل�شاعر واملواقف العميقة اجلذور
َّ
املتطرفني
التي ميكن للمعا ِلج والفنان حتليلها وتف�سريها يف العالقة العالجية .وهناك فر�صة للطعن يف م�شروعية
ِّ
جت�سد يف كثري من احلاالت جمتمعا
العنيفني وتفنيد خطابهم باال�ستناد �إىل التقاليد الثقافية والفنية املحلية التي ِّ
�أكرث ت�ساحما.

 92كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

تو ِّفر الأعمال الفنية والعالج بالفن و�سيلة للتعبري والتقييم .وي�شارك امل�ستفيدون يف الأعمال الفنية للتعبري عن
م�سائل قريبة على قلوبهم .فهم ُيعبرِّ ون عن رغباتهم يف احلياة الأ�سرية واحلرية وال�سالم والوحدة .و�شملت
متارين الكتابة الإبداعية ال�شعر والق�صة الق�صرية والكت ِّيبات املتعلقة مبوا�ضيع احلرية واخل�سارة وا�ستح�سان
�إعادة الت�أهيل والتفكري اجلديد واخلطط امل�ستقبلية والتنمية  ...ووفرت برامج �إعادة الت�أهيل القائمة على
العالج الإبداعي �سبال فعالة للم�شاركني للإعراب عن �أفكارهم وم�شاعرهم الداخلية عن طريق و�سائل غري
مبا�شرة .وميكن �أن يكون للعالج الإبداعي �أثر �إبرائي على جمموعات كبرية من النا�س .و�شملت الأمثلة على
العالج الإبداعي الذي �أُجري يف املراكز الأعمال امل�سرحية والربامج املو�سيقية امل�صممة مل�ساعدة امل�ستفيدين
على التوا�صل والتحول.
Hettiarachchi, M. (2013) Sri lanka’s Rehabilitation Program: A New Frontier in Counter terrorism and Counter
Insurgency, Prism: Vol. 4, Issue 2, (2013), p.105-122,Macquarie University, Australia, Centre for Policing,
Intelligence and Counter Terrorism

.

وحتظى الريا�ضة ،ال �سيما كرة القدم وكرة ال�سلة و�ألعاب القوى ،ب�شعبية يف الكثري من ال�سجون .وهي حتظى بتمثيل
ج ِّيد يف بع�ض امل�ؤ�س�سات االحتجازية التي يوجد بها موظفون خرباء متخ�ص�صون ،بع�ضهم معرتف به على ال�صعيدين
الوطني والدويل.
النا�س يف كل بلد يحبون الريا�ضة .فقيمها عاملية .وهي لغة عاملية قادرة على �سد الفجوات االجتماعية والثقافية
والدينية .وميكن �أن تكون �أداة قوية لتعزيز التفاهم والت�سامح وال�سالم ...و�أعتقد � َّأن الريا�ضة ت�سهم يف حتقيق
التنمية والنمو ال�شخ�صيني .وهي تعلمنا العمل اجلماعي والنـزاهة .وهي تبني احرتام الذات وتفتح الأبواب �أمام
فر�ص جديدة .وهذا ،بدوره ،ميكن �أن ي�سهم يف رفاه املجتمعات والبلدان ككل.
خطاب الأمني العام للأمم املتحدة ،كويف عنان ،2006-1995 ،ب�ش�أن "�أثر الريا�ضة يف العامل" ،دافو�س� ،سوي�سرا.2006 ،

والريا�ضة تدخل �إيجابي مهم حيث �إنها تعزز العمل اجلماعي واملهارات القيادية واالجتماعية ،وت�شجع على حتديد
التطرف
الأهداف وتر�سي �إح�سا�سا بالهوية واالنتماء .كما تهيئ الريا�ضة الفر�ص ملعاجلة عوامل �أخرى قد ت�ؤدي �إىل ُّ
العنيف ،مثل ال�صحة وال�سالمة وعدم امل�ساواة بني اجلن�سني وحل النـزاعات يف �سياق يكون فيه التعلم تفاعليا و ُينظر
�إليه على �أنه "متعة" )138(.ومن املهم �أن ي�شكل من يقودون التدخالت الريا�ضية �أمثلة �إيجابية للم�شاركني و�أن ي�ساعدوا
على تعزيز املواقف الإيجابية والروح الريا�ضية اجل ِّيدة والعمل اجلماعي .ومن خالل التدخالت املختلفة ذات ال�صلة
املتطرفني العنيفني �أن يحققوا �إمكاناتهم و�أ َّال يقت�صروا على هوية وحيدة ،مثل دينهم �أو
بالريا�ضة ،ميكن لل�سجناء
ِّ
خلفيتهم العرقية ،على �سبيل املثال.
نيجرييا :دور الريا�ضة يف برامج فك االرتباط داخل ال�سجون
املتطرفون العنيفون املحتجزون لدى دائرة ال�سجون النيجريية ،يف البداية ،يت�سمون باجلموح
كان ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني اعتقاد ب� َّأن الريا�ضة ملهاة الطغاة و�أنها
ال�سجناء
معظم
لدى
وكان
التعاون.
وعدم
والفظاظة
ِّ
املتطرفني العنيفني م�ستعدا
جت�سد العنا�صر نف�سها التي ي�شنون احلرب عليها .وكان عدد قليل ج ًّدا من ال�سجناء
ِّ
أ�صر فريق العالج املحلي ،امل�ؤ َّلف من معالجِ ني ريا�ضيني من دائرة ال�سجون النيجريية.
للم�شاركة يف الريا�ضة .و� َّ
(Center on Global Counterterrorism Cooperation and Hedayah (2013) The Role of Education in Countering)138
.Violent Extremism, Meeting Note, December 2013
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وعندئذ مت �إح�ضار مرافق ريا�ضية �أ�سا�سية وتركيبها يف ال�سجن ،وهي :ملعب �أف�ضل لكرة القدم والكرة الطائرة
وكرة ال�سلة وتن�س الطاولة .و�إىل جانب جاذبية هذه الريا�ضات املتنوعة ،ف� َّإن من تطوعوا للم�شاركة كان لديهم
وقت �أطول يق�ضونه يف الهواء الطلق .ومت تزويدهم بالأدوات الفردية الأ�سا�سية مثل البدالت والأحذية الريا�ضية
املتطرفني
والقم�صان اخلارجية والقم�صان الداخلية االحتياطية .وعقب ذلك ،تطوع املزيد من ال�سجناء
ِّ
العنيفني للم�شاركة .و�ساعدت فرتة الأن�شطة الريا�ضية على �إدارة الغ�ضب واحلد من املقاومة للعالج .وكلما
تقبال للتدخالت الأخرى .وبد�أ بع�ضهم يتحدث عن
زادت م�شاركة �أحد الأ�شخا�ص يف الريا�ضة� ،أ�صبح �أكرث ُّ
�إمكانية �أن ي�صبحوا مهنيني ريا�ضيني عند الإفراج عنهم .وبد�أ التناف�س فيما بينهم بغية التفوق .ومع حتول
الريا�ضة �إىل جمال لالن�شغال ،تراجعت على الأقل �إمكانية زيادة الت�ش ُّدد .ويف الواقع ،كانت الريا�ضة تدخال
املتطرفني العنيفني يف نيجرييا ونزع الت�ش ُّدد منهم ،وقد ناف�سوا يف مباريات لكرة
رئي�سيا يف عالج ال�سجناء
ًّ
ِّ
القدم �ضد �أفرقة عموم ال�سجناء وموظفي ال�سجون.
م�ساهمة مق َّدمة من �شبكة امل�ؤ�س�سات الوطنية الأفريقية حلقوق الإن�سان يف غرب �أفريقيا ،خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/
املتطرفني العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
�إدارة ال�سجناء
ِّ
ِّ
دي�سمرب  ٢٠١٥و 3-1حزيران/يونيه .)٢٠١٦

وكثري ًا ما تكون الريا�ضة �أول نقطة دخول �إىل نظام ال�سجون—� ْأي م�شاركة �أولية يف ن�شاط يرجح �أن ُيعترب مو ِّفرا
للمرح والهروب من الروتني اليومي و�أقل احتماال ب�أن يكون بيانا علنيا باالمتثال .وت�شجع الريا�ضة على التنمية والنمو
ال�شخ�صيني—فالأن�شطة الريا�ضية تبني ال�شخ�صية وتعزز الثقة بالنف�س و�ضبط الذات واحرتامها �إىل جانب كونها
عام ًال م�ساعدا على التخل�ص من ال�ضغط النف�سي وعلى ال�شعور بال�صحة البدنية وو�سيلة ملنع االكتئاب .وت�شجع
الريا�ضة التفكري وال�سلوك االجتماعيني  -وي�شمل ذلك القيم الإيجابية املتمثلة يف العمل اجلماعي والإن�صاف
واالحرتام املتبادل والتقيد بالقواعد والكيا�سة واحرتام الآخرين واملناف�سة دون نزاع ،واحرتام احلدود و�إدارة
أ�سا�سيا لتدخالت نف�سية ذات
الغ�ضب .ومن هذا املنطلق ،فهي تغر�س يف الفرد القيم املتفق عليها باعتبارها حت�ضري ًا � ًّ
�أهداف �أكرث حتديداً.
وتوفر الأن�شطة الريا�ضية �أي�ض ًا �إطارا حمايدا مل�شاركة النظام ،بعيدا عن الروتني اليومي للم�ؤ�س�سة ،وهي فر�صة
ميكن خاللها لل�سجناء واملوظفني �أن يعلقوا خالفاتهم م�ؤقتا ،بحيث يتفاعلون كم�شاركني والعبني وريا�ضيني .ويتطلب
برنامج فعال للتدخالت الريا�ضية توافر املرافق الريا�ضية الكافية ،وطائفة من الفر�ص الريا�ضية واملوظفني املهنيني
املدربني تدريب ًا ج ِّيدا والذين يكونون على علم تام بفوائد الريا�ضة والألعاب يف معاجلة االحتياجات املت�صلة باملخاطر.
َّ

 -10-5الإبالغ عن التدخالت ور�صدها وتقييمها
� َّإن الإبالغ عن �أن�شطة فك االرتباط �ضروري ل�ضمان امل�ساءلة ،وتي�سري عملية الر�صد ،ومتكني مواءمة التدخالت،
ولأغرا�ض امليزنة ،وك�أ�سا�س للتقييم ،ومن �أجل احلماية املهنية وال�شخ�صية جلميع املعنيني .وميكن �أن يكون عملية
م�صمما ومن َّفذا وفق ًا لذلك.
متكينية �إذا كان َّ
املتطرفني العنيفني مو َّثقا توثيقا ج ِّيدا و�أن ُيحتفظ ب�سجالت
وتي�سريا لعملية الإبالغ ،من املهم �أن يكون العمل مع فرادى ِّ
�شاملة ودقيقة .وينبغي تدريب جميع املوظفني الذين ُيتوقع �أن ي�ستكملوا التقارير على �شكل تلك التقارير وم�ضمونها.
و ُت َع ُّد الوثائق املواد الأ�سا�سية لت�سجيل تقدم التدخالت اخلا�صة بالأفراد ،والإبالغ ومن ثم الر�صد يف نهاية املطاف.
يوجهوا الوثائق التي يعدها الفريق امل�س�ؤول عن تنفيذ التدخالت ويجمعها ويحفظها و�أن يدعموا
وينبغي للمديرين �أن ِّ
تلك الوثائق ويتحققوا منها ويقدموها �إىل مقر �إدارة ال�سجون وفق ًا للربوتوكوالت املو�ضوعة.
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والإبالغ عن النتائج هو الت�سجيل املو َّثق لأثر وفعالية التدخالت �أو العك�س .كما �أنه ي�سجل � َّأي تغيريات �أو حوادث
املتطرف العنيف �أو امل�سائل الأخرى التي لها ت�أثري
ترتبط ب�أغرا�ض التدخالت مثل التغري ال�سلوكي لدى ال�سجني
ِّ
مبا�شر على النتائج .ويجب الإبالغ عن النتائج على مدى فرتات زمنية� ،شهريا مثالً .ويتيح ذلك لفريق التدخل
�أن يبني بنكا للمعلومات يو�ضح الأمناط والتغريات على مر الزمن .و�ستتمثل م�صادر املعلومات الأ�سا�سية
املتطرفني
يف ملفات تقييم املخاطر الفردية واجتماعات مناق�شة احلالة وال�سجل اخلا�ص مبجموع ال�سجناء
ِّ
العنيفني خالل تلك الفرتة الزمنية .ومن ال�ضروري �أي�ض ًا و�ضع م�ؤ�شرات وا�ضحة وقابلة للقيا�س للفعالية
لتوجيه النتائج.
وميكن �أن ت�شمل امل�ؤ�شرات على �أثر التدخالت ما يلي :التغريات يف �سلوك ال�سجناء ،وم�ستوى امل�شاركة يف التدخالت،
وعدد احلوادث امل�ؤ�س�سية ،وخف�ض م�ستوى الأمن لل�سجناء ،وعدد التدخالت املنجزة .وينبغي تذ ُّكر �أي�ض ًا �أنه حتى �إذا
مل يكن التدخل ي�شري �إىل � ِّأي ت�أثري على �سلوك ال�سجني ،ف� َّإن تقييمات املخاطر والتدخالت متكِّن �إدارة ال�سجن من
معرفة املزيد عن ال�سجناء واملخاطر التي ميثلونها.
وينبغي ر�صد الأن�شطة والنتائج على ال�سواء عن كثب .وينبغي �أن يتم الر�صد �أي�ض ًا عن طريق املالحظة وت�سجيل تلك
املالحظات .وينبغي للفريق الإ�شرايف يف املقر القيام بزيارات منتظمة �إىل ال�سجون التي جتري التدخالت بها ملراقبة
جميع امل�سائل ذات ال�صلة املتعلقة بالتنفيذ الفعال للتدخالت .وينبغي لفريق الإ�شراف �أن يعد املعلومات ويقدمها
بطريقة تتيح ملتخذي القرارات و�صانعي ال�سيا�سات يف مقر �إدارة ال�سجون (وال�سلطات العليا) �أن يتخذوا قرارات
م�ستنرية ومدرو�سة ب�ش�أن التدخالت .وتقع على مقر �إدارة ال�سجون م�س�ؤولية حتليل م�ستوى التقدم املحرز �أو العك�س،
وينبغي �أن يحتفظ بقاعدة بيانات لأن�شطة التدخل وما لها من �أثر.
وب�صفة عامة ،ي�شمل تقييم التدخل حتديد ما �إذا كانت الأهداف مالئمة ،وما �إذا كانت الأن�شطة قد ُن ِّفذت تنفيذ ًا
معينا من حتقيق النتائج املرجوة
َّ
فعاالً ،ومدى حتقيق الأهداف .وي�ساعد التقييم على فهم الأ�سباب التي م َّكنت تدخال َّ
ومدى ذلك .وهو يقدم �أي�ض ًا معلومات عن الأثر الأو�سع لتلك التدخالت على �أ�صحاب امل�صلحة وامل�ؤ�س�سات .و�إ�ضافة
مهما للأدلة ب�ش�أن النتائج املحققة وهو بذلك ي�شكل �أداة
�إىل دعم �آليات امل�ساءلة ،ف� َّإن التقييم ال�سليم ُي َع ُّد م�صدر ًا ًّ
لتعلم الدرو�س ت�سهم يف بناء املعرفة ب�ش�أن �أف�ضل ال�سبل لتحقيق بع�ض �أهداف التدخل.
كندا :برنامج �أبحاث تطبيقية ب�ش�أن املجرمني املعتنقني للت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف
املت�شددين.
يجري فرع البحوث التابع لدائرة ال�سجون يف كندا منذ عام � 2012أبحاثا مركزة على املجرمني
ِّ
املت�شددين لدى الدائرة والفرق بينهم وبني ال�سجناء
ويدر�س برناجمه البحثي يف هذا املجال مالمح ال�سجناء
ِّ
املت�شددين ،وي�ستك�شف خ�صائ�ص من ميكن �أن يكونوا عر�ضة لت�أثري الت�ش ُّدد ،ويجمع �أف�ضل املمار�سات
غري
ِّ
والدرو�س الدولية امل�ستفادة ب�ش�أن الإدارة الفعالة للمجرمني
املت�شددين—كل ذلك يف حماولة لتوجيه ال�سيا�سات
ِّ
واملمار�سات الفعالة والقائمة على الأدلة يف ال�سجون .ويتوقف جناح هذا العمل على ال�شراكة التعاونية التي
وح ِّد َد الإجراء املتمثل يف �ضم خبري متخ�ص�ص عملياتي �إىل
�أقيمت مع فرع الأمن لدى �إدارة ال�سجون يف كنداُ .
الفريق البحثي باعتباره من املمار�سات التنظيمية الف�ضلى ،مما �أ�سفر عن �إقامة عالقة داخلية �أكرث تبادلية
وانفتاحا لتبادل املعلومات ،وطرح �أ�سئلة بحثية �أكرث حتديد ًا وارتباط ًا باملو�ضوع ،والإ�سراع يف ترجمة نتائج
البحوث �إىل ممار�سات تنفيذية.
املتطرفني العنيفني التابع ملكتب
درا�سة �ساهمت بها دائرة ال�سجون يف كندا خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء
ِّ
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و 3-1حزيران/يونيه .)٢٠١٦
الأمم املتحدة املعني
ِّ
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املتطرفون العنيفون ارتباطهم بالعنف �أحد
وي�شكل تقييم جناح التدخالت التي ت�سعى �إىل �ضمان �أن يفك ال�سجناء
ِّ
التحديات العاملية التي تكاد تواجهها جميع �سلطات ال�سجون والأكادمييون واملمار�سون واملراقبون .وعلى الرغم من
ا�ستثمار موارد �ضخمة يف هذا املجال ،ف� َّإن قلة من الدول الأع�ضاء واملنظمات املتعددة الأطراف و�ضعت منهجيات
حمكمة وموجزة لتقييم جناح هذه التدخالت �أو العك�س .وباملثل ،ف� َّإن امل�ؤلفات الأكادميية ب�ش�أن فعالية التدخالت
()139
ال تزال عموم ًا يف مراحلها الأوىل ،والتدخالت التي جرى تقييمها ال ت�ستويف املعايري العلمية يف كثري من الأحيان.
فقد وجد ا�ستعرا�ض لـ 135درا�سة �أنها يف الغالب مبنية على الأقوال وتخلو من � ِّأي �إ�شارة �صريحة �إىل النظرية ومن
()140
� ِّأي بيانات كمية �أو نوعية جتريبية.
ومما يزيد التحدي تعقيدا � َّأن �أهداف مثل تلك الربامج وغاياتها تختلف من مكان �إىل �آخر ،وكذلك احلال
املكر�سة للتنفيذ .ومع ذلك ،ينبغي �أن ت�سعى الدول الأع�ضاء �إىل و�ضع �آليات
بالن�سبة �إىل قدرات الدول ومواردها َّ
()141
ومقايي�س ب�سيطة تتيح لها قيا�س فعالية تدخالتها .كما يجب على احلكومات �أن تفرج عن تلك البحوث يف �ضوء
االهتمام التعليمي والأكادميي الذي �سيوفره ذلك .وال ميكن تطوير التدخالت القائمة على الأدلة دون �أن ت�صبح
الأدلة علنية .وينبغي للحكومات ،لدى جعل التقييمات علنية� ،أن حتدد ما �إذا كانت هذه التقييمات �أجنزتها هيئات
بحثية م�ستقلة.
ال بد من تخ�صي�ص موارد كافية لإجراء البحوث العلمية وتقييم الربامج القائمة التي تتناول الت�ش ُّدد .و�سوف
تكون تلك الربامج قائمة على املعرفة و�سيتم ا�ستعرا�ضها ب�صورة منتظمة.
Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,
Principle 40

.

وعلى امل�ستوى الب�سيط ،ف� َّإن التوقف عن العنف هو النتيجة املرجوة من تدخالت فك االرتباط و�إعادة الإدماج ،وهو
عادة ما يقا�س مب�ؤ�شر مثل معاودة الإجرام �أو معاودة الإدانة �أو معاودة دخول ال�سجن عن جرمية ذات �صلة بالإرهاب.
بيد � َّأن معدالت معاودة الإجرام ميكن �أن تكون م�ضللة .وغالبا ما تكون غري دقيقة بحيث ال جت�سد �سوى ما هو معروف
للدوائر الأمنية ونظام العدالة اجلنائية ،وهو ما ميكن �أن يكون حمدودا .ويعاين قيا�س �أثر التدخالت �أي�ض ًا من
التطرف العنيف ومعاودة الإجرام،
"مع�ضلة الإ�سناد"ْ � ،أي ربط حت�سن امل�ؤ�شرات ،مثل انخفا�ض معدالت حوادث
ُّ
بالتدخالت ذاتها .وهناك العديد من العوامل الأخرى (ذات الطبيعة املحلية والوطنية والدولية) التي ميكن �أن ت�ؤثر
()142
على العمليات وعلى جناح التدخالت �أو ف�شلها.
املتطرف العنيف مبدة طويلة ،فمن املهم
وحيث � َّإن معاودة الإجرام ال ميكن حتديدها �إ َّال بعد الإفراج عن ال�سجني
ِّ
النظر فيما �إذا كان من املمكن قيا�س تقدم ال�سجني بينما ال يزال رهن االحتجاز .وكما نوق�ش �سابقا يف هذا الف�صل،
()139انظر على �سبيل املثالHorgan, J. and Braddock, K. (2010) “Rehabilitating the terrorists?: challenges in assessing :
the effectiveness of de-radicalisation programs”, Terrorism and Political Violence, 22, 267-291; Dalgaard-Nielsen, A. (2010).
“Violent Radicalization in Europe: What we know and what we do not know”. Studies in Conflict and Terrorism, 33, 797814; Carline, A. (2011) Report to the home secretary of independent oversight of Prevent review and Strategy. London:
HM Government; Christmann, K. (2012). Preventing religious radicalisation and violent extremism: A systematic review of
the research evidence. UK: Youth Justice Board; Lindekilde, L. (2012) “Introduction: assessing the effectiveness of counter.radicalisation policies in northwestern Europe”. Critical Studies on Terrorism, 5, 335-344
(Feddes, A. and Gallucci, M. (2015) “A Literature Review on Methodology used in Evaluating Effects of Preventive)140
.and De-radicalisation Interventions”, Journal for de-radicalization, winter 15/16, No. 5

(Global Counterterrorism Forum: Sydney Memorandum on Challenges and Strategies on the Management of)141
.Violent Extremist Detainees (2012), Internal Challenge 9

()142املرجع نف�سه.Internal Challenge 6 ،
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ميكن لإجراء تقييم منتظم للمخاطر �أن يقدم دلي ًال على تراجع املخاطر .ويتطلب ذلك قدر ًا كبري ًا من املوارد
املتطرفني العنيفني باال�ستعانة
واالهتمام الفردي ،وهو �أمر �صعب ب�شكل خا�ص عند العمل مع عدد كبري من ال�سجناء
ِّ
بقليل من املوظفني .ولكن على الرغم من � َّأن تنقيح �أدوات التقييم تلك �أمر حا�سم الأهمية (حيث �إنها تدل على التغري
املتطرف العنيف لن
مثاليا لنجاح التدخل و�ضمانا مطلقا ب� َّأن ال�سجني
ال�سلوكي) ،ف�إنها لن تتيح مطلقا قيا�سا � ًّآنيا ًّ
ِّ
()143
التطرف العنيف بعد �إطالق �سراحه.
يوا�صل م�شاركته يف ُّ
  لالطالع على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن الفرتة الالحقة للإفراج عن ال�سجني ور�صده ،انظر الف�صل الثامن

وعالوة على ذلك ،ينبغي �أ َّال يكون تدفق املعلومات �أحادي االجتاه .ذلك �أنه ينبغي �إن�شاء حلقة فعالة للتعقيبات بحيث
ُترجتع املعلومات �إىل �أع�ضاء فريق التدخل ب�ش�أن النتائج امل�ستخل�صة من الر�صد والتقييم .و�سيمكِّنهم ذلك من �صقل
وتعديل التدخالت يف �ضوء الأدلة ب�ش�أن "ما جنح".
ويتمثل �أحد العنا�صر الرئي�سية ل�ضمان تطوير التدخل وتعلُّمه ومنا�صرته يف البحوث امل�ستقلة واملت�سمة ب�أعلى م�ستويات
�شجع الدول الأع�ضاء على النظر يف التكليف ب�إجراء البحوث �أو النظر يف املقرتحات البحثية .و�سيتعني �أن
اجلودة .و ُت َّ
يوجه ب�صورة مبا�شرة التدخالت التي �س ُتجرى يف امل�ستقبل �سواء يف الوالية
تكون ل ِّأي بحث منفعة متكينية وعملية ،ك�أن ِّ
الق�ضائية �أو يف � ِّأي مكان �آخر .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يجب �أن تكون جميع الأن�شطة البحثية متوافقة متاما مع املعايري
الأخالقية والأمنية.

(.Stern, J. and Porges, M. (2010, 1 May) Getting Deradicalization Right, Council on Foreign Relations)143
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فك االرتباط

بالعنف

 -1-6مقدِّ مة
املتطرفني العنيفني بفك ارتباطهم بالعنف مهمة �صعبة .ذلك � َّأن ن�شاط فك االرتباط �سيلزم
� َّإن تي�سري قيام ال�سجناء
ِّ
متطرف عنيف طائفة من التدخالت املختلفة ،على النحو املبني يف الف�صل
تنظيمه و�إدارته .و�سيتطلب كل �سجني ِّ
اخلام�س ،للوفاء باحتياجاته املتعددة التي تتعلق باملخاطر التي ي�شكلها .و�سوف يلزم و�ضع جدول زمني ،و�إن�شاء
مرافق لإدارة التدخالت فيها ،واكت�ساب املواد واملوارد ،و�إ�شراك ال�سجناء بفعالية.
املتطرف العنيف بنبذ العنف.
ومن امل�ستبعد ج ًّدا �أن ينجح �شخ�ص واحد �أو تخ�ص�ص منفرد يف �إقناع ال�سجني
ِّ
ويكمن االحتمال الأقوى مل�ساعدة ال�سجناء على التغري يف اعتماد نهج الفريق واال�ستفادة من جمموعة من الأفراد
املتطرف
والتخ�ص�صات .و�سوف ُيعترب اعتماد نهج يعمل فيه العديد من الأفراد معا ملعاجلة خماطر واحتياجات
ِّ
العنيف تطورا جديدا يف بع�ض الواليات الق�ضائية .ولذا من املهم �أن يتم اعتماد منهجية قائمة على العمل اجلماعي،
و�أن يعمل الفريق على نحو متكامل .ولدعم هذا العمل اجلماعي املتكامل ،يلزم اعتماد �إجراءات و�أدوات ومعايري
�أخالقية م�شرتكة.

	-2-6الإدارة املتكاملة للق�ضايا وعملية
فك االرتباط
ميكن و�صف الإدارة املتكاملة للق�ضايا ب�أنها نهج متعدد التخ�ص�صات يركِّز على ال�سجناء وقائم على العمل مع
ال�سجناء ،وي�شمل �إجراء تقييم �أويل ،وحتديد االحتياجات ،وو�ضع الأهداف ،وتنفيذ برنامج للتدخالت ،و�إجراء
ا�ستعرا�ض دوري �شامل لقيا�س التقدم املحرز .ويتم الت�شديد على ا�ضطالع ال�سجناء مب�س�ؤولية �شخ�صية �أكرب عن
تطورهم من خالل امل�شاركة الن�شطة يف اخلدمات املتخ�ص�صة وغري املتخ�ص�صة على ال�سواء يف ال�سجن .وت�ستخدم
الإدارة املتكاملة للق�ضايا �إطارا ونهجا و�أدوات ولغة م�شرتكة للتقييم وحتديد االحتياجات ور�صد التقدم املحرز
املتطرفني العنيفني وانتقالهم �إىل فرتة الإفراج عنهم والإ�شراف املجتمعي
وحتديث النتائج �أثناء احتجاز ال�سجناء
ِّ
عليهم .وميكن العتماد نهج متكامل لإدارة الق�ضايا �أن ي�سهم �إ�سهام ًا كبري ًا يف فك االرتباط بالعنف بنجاح حيث �إنه
ي�ضمن اتباع نهج منظَّ م من �أجل :تنفيذ التدخالت ،وحتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات ،والعمل بفعالية يف �إطار فريق،
وت�سجيل املعلومات وكفالة معاجلتها على النحو املنا�سب.
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ويتمثل عن�صر رئي�سي للإدارة املتكاملة للق�ضايا يف �ضمان تنفيذ ا�سرتاتيجية مت�سقة و�شاملة لإدارة املخاطر طوال
املتطرف العنيف وبعد الإفراج عنه ،مع �إ�شراك وم�شاركة جميع الوكاالت ذات ال�صلة ،بغية
مدة عقوبة ال�سجني
ِّ
حت�سني الفعالية و�آفاق النجاح يف �إعادة توطينه .وتكت�سي الإدارة املتكاملة للق�ضايا �أهمية خا�صة بالن�سبة �إىل �إدارة
املتطرفني العنيفني الذي ي�شكلون خماطر �صعبة ومعقدة ويحتاجون �إىل موجزات تتطلب م�ساهمات دوائر
ال�سجناء
ِّ
ذات تخ�ص�صات خمتلفة للتعامل معهم على النحو الأكرث فعالية.
وميكن تلخي�ص املراحل الأربع يف عملية فك االرتباط على النحو التايل:
املتطرف العنيف ،و�إقامة عالقة مهنية �إيجابية
امل�شاركة :ت�شمل املرحلة الأوىل تعريف املوظف بال�سجني
ِّ
بينهما ،و�إر�ساء الثقة بينهما ،ودخولهما يف حوار ب ّناء .و�سوف يتمثل جزء من عملية امل�شاركة يف كفالة �أن
املتطرفني العنيفني �شروط معقولة مثل �أماكن االحتجاز والطعام واملاء والك�ساء ولوازم
يكون لدى ال�سجناء
ِّ
الفرا�ش وم�ساحات ملمار�سة التمرينات الريا�ضية وما �إىل ذلك.
املخاطر :ينبغي �أن يخ�ضع جميع ال�سجناء اجلدد الذين ي�صلون �إىل امل�ؤ�س�سات لعملية فرز �أويل عام عند
متطرفني عنيفني �إىل تقييم تف�صيلي للمخاطر
الدخول مع �ضرورة �إحالة من ُيح َّددون باعتبارهم �سجناء ِّ
واالحتياجات .وينبغي �أن يركز تقييم املخاطر على عدد من املكونات الرئي�سية ،على النحو املبني يف الف�صل
الرابع.
التطرف العنيف ،ينبغي للموظفني
االحتياجات :بعد حتديد الأ�سباب وراء �ضلوع ال�سجني ِّ
املتطرف العنيف يف ُّ
�أن يحددوا االحتياجات املت�صلة باملخاطر .وي�شري ذلك �إىل الن�شاط الذي �سي�ساعد على احلد من خطر �أن
متطرف عنيف� ،أو يدعو �إليه ،يف امل�ستقبل.
ينخرط ال�سجني
املتطرف العنيف يف ن�شاط ِّ
ِّ
 اال�ستجابة :مبجرد حتديد االحتياجات املت�صلة باملخاطرُ ،يفرت�ض �أن يتفق فريق التدخالت على ماهية
التدخالت ال�ضرورية لتلبية تلك االحتياجات وعلى توقيت تقدميها .ولن يكون العديد من ال�سجناء ،عند
و�صولهم �إىل ال�سجن لأول مرة ،م�ستعدين للبوح مب�شكالتهم ،وقد يلزم مزيد من الوقت قبل �أن يكونوا على
ا�ستعداد للم�شاركة يف التدخالت .وينبغي �أن يتفق فريق التدخالت �أي�ض ًا على من �سيقوم بتنفيذ التدخل
وتوقيت ذلك .وقد ي�شمل ذلك احلاجة �إىل ترتيب التدخالت ح�سب الأولوية لتحديد �أيها �س ُين َّفذ �أوال .وقد
تلزم تدخالت جديدة �أو �إ�ضافية مع تغري املخاطر واالحتياجات.
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تهيئة بيئة عمل داعمة للتدخالت

ُيفرت�ض �أن يوفر مكان االحتجاز الفعال �سياقا ت�شغيليا داعما لتقدمي التدخالت املنظَّ مة .وي�سهم جميع املمار�سني،
مبن فيهم �أفراد الأمن واالحتجاز واملوظفون املعاونون والإ�شرافيون والإداريون ،الذين لي�س لهم دور مبا�شر
يف تنفيذ التدخالت املنظَّ مة ،يف احلفاظ على الظروف امل�ساعدة على تنفيذ التدخالت ودعم التقدم املحرز يف
فك االرتباط.
ويوفر ال�سجن ما هو �أكرث بكثري من اخللفية � -إذ �إنه ي�س ِّهل ال�سياق �أي�ضاً .وهو ميار�س ،باعتباره م�ؤ�س�سة معقدة ترمي
املتطرفني العنيفني على نبذ التوجه العنيف ،ت�أثريا مهيمنا قويا على احلياة اليومية للمقيمني فيه وعلى
�إىل م�ساعدة
ِّ
املتطرف العنيف و�سلوكه يف ال�سياق امل�ؤ�س�سي للمراقبة و ُي�شكك فيهما با�ستمرار
مواقفهم .وتخ�ضع �أفكار ال�سجني
ِّ
يف جميع املجاالت التي يتفاعل فيها ه�ؤالء ال�سجناء مع املوظفني يوميا .بيد � َّأن الت�شكيك ينبغي �أ َّال يكون مبا�شرا
مربر ،حيث � َّإن ذلك ميكن �أن يعزز ب�سهولة املواقف الكامنة .بل �إنه يعني الت�شجيع على
وا�ستفزازيا على نحو غري َّ
�إعادة النظر يف املعتقدات والقيم بحيث ميكن حتقيق املكا�سب املرجوة يف �شكل االحتياجات والأهداف ال�شخ�صية
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فيما يتعلق باملعنى واملكانة واالنتماء والعدالة بطرق خمتلفة .وي�صبح الإ�سهام يف م�ساعدة ال�سجناء على فك االرتباط
بالعنف م�س�ؤولية جميع املوظفني يف ال�سجن.
طبق فيها تدخالت لفك االرتباط �أن تعقد
وبغية امل�ساعدة على حتقيق بيئة داعمة ،ينبغي جلميع ال�سجون التي ُت َّ
دورات عامة لتثقيف املوظفني و�إفهامهم و�إذكاء وعيهم .وينبغي لكل من يعمل يف ال�سجن �أن ي�سهم يف ن�شاط فك
املتطرفني
االرتباط بالت�صرف على نحو م�ؤيد لل�سلوك االجتماعي .و�سي�سهم ذلك يف معاجلة مواقف ال�سجناء
ِّ
العنيفني و�أفكارهم و�أ�شكال �سلوكهم املعادية للمجتمع ،و�سي�ساعد على تعزيز التغيري الإيجابي .وينطبق ذلك
املتطرفني العنيفني يف مناطق الإيواء والأفنية وكذلك يف البيئات
على التفاعل والتوا�صل بني املوظفني وال�سجناء
ِّ
الأكرث تنظيما.
املتطرفني العنيفني.
وميكن لأ�شكال �سلوك ب�سيطة من جانب املوظفني �أن ترفع نوعية التفاعل بني املوظفني وال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني ب�إن�صاف واحرتام ،و�إبداء مواقف
وهي ت�شمل ما يلي :منح الوقت لال�ستماع ،ومعاملة ال�سجناء
ِّ
متما�شية مع ال�سلوك االجتماعي ومعايري ال�سلوك املهني (بالت�صرف كقدوة �إيجابية وت�شجيع ومكاف�أة البيانات
التطرف العنيف،
والت�صرفات املتفقة مع ال�سلوك االجتماعي) ،وتوجيه ر�سائل �إيجابية قوية ب�ش�أن �إمكانية التوقف عن ُّ
وجتنب الو�سم ،وتوجيه امل�شكالت العملية واالجتماعية وكذلك املواقف والتفكري وال�سلوك ،والتعبري عن الدافع والأمل
وت�شجيعهما .ومن املهم �أي�ض ًا �أن تكون العالقة بني موظفي االحتجاز والأمن وفريق العالج �إيجابية وبناءة وداعمة� ،إذا
�أريد لل�سجن والتدخالت �أن يعمال بفعالية.
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ينبغي �أن يج�سد النهج املتبع �إزاء تنفيذ التدخالت حجم امل�شكلة التي تواجهها الدول الأع�ضاء .ذلك � َّأن ما ميكن
املتطرفني العنيفني املحتجزين يف ال�سجون يف بع�ض البلدان �سوف يكون
من الناحية الواقعية تقدميه �إىل حفنة من
ِّ
املتطرفني
خمتلف ًا كل االختالف عما ميكن تقدميه �إىل مئات عديدة ،ويف بع�ض احلاالت الآالف ،من ال�سجناء
ِّ
العنيفني املحتجزين يف واليات ق�ضائية �أخرى .وينبغي اال�ستفادة املثلى من الدعم املتاح .وينبغي ت�صميم حجم
املتطرفني العنيفني املحتجزين يف كل
التدخالت ونوعها ومنهجية تنفيذها لتتنا�سب مع العدد املح َّدد من ال�سجناء
ِّ
دولة ع�ضو.
وهناك بع�ض التدخالت ،مثل التدريب املهني ،التي �سيلزم تنفيذها يف ور�شة عمل �أو �صف درا�سي بالطريقة التقليدية.
وهناك تدخالت �أخرى ،ال �سيما التدخالت املعرفية-ال�سلوكية والدينية ،ينبغي �أن ت�أخذ املعايري الثقافية يف االعتبار.
رجح �أن تكون التدخالت �أكرث جناحا عندما ُتق َّدم �شفويا ولي�س من خالل الو�سائل اخلطية.
ويف بع�ض البلدانُ ،ي َّ
و�سيكون التقدمي ال�شفوي ،من خالل ا�ستخدام املناق�شات الفردية واجلماعية وامل�سرحيات وال�شعر والفنون واحلرف،
�أكرث فعالية يف بع�ض الثقافات حيث ال تكون القراءة مهيمنة.
مي�سر ْين
وعندما يتوافر العدد الكافي من املوظفني ،ميكن تقدمي التدخالت على �أ�سا�س �شخ�صي (�أو على �أ�سا�س ِّ
اثنني لكل م�شارك) .ولل�صيغة الفردية عدد من الفوائد الوا�ضحة مقارنة بال�صيغة اجلماعية� ،أهمها م�ساعدة
املتطرفني العنيفني على االت�صال بقيمهم ومعتقداتهم ال�شخ�صية بد ًال من الت�أثر املفرط
امل�شاركني من ال�سجناء
ِّ
ر/املي�سرين وامل�شاركني حا�سمة الأهمية يف تي�سري التغيري
املي�س
ِّ
بقيم ومعتقدات زمالئهم .و ُتعترب العالقة بني ِّ
وفك االرتباط بالعنف .بيد � َّأن التفاعل الفردي قد ال يكون واقعيا حيث يوجد عدد قليل من املوظفني واملئات من
املتطرفني العنيفني .ويف تلك احلاالت ،ينبغي ا�ستخدام التدخالت اجلماعية ،مبا يف ذلك الن�شاط القائم
ال�سجناء
ِّ
على ال�سرد.
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يف الواليات الق�ضائية التي يكون فيها عدد املوظفني قليالً ،قد ال تكون هناك القدرة على �إن�شاء �أفرقة م�ستقلة لتقدمي
التدخالت .ويف ظل تلك الظروف ،ميكن تو ُّقع �أن ي�ضطلع املوظفون املوجودون ب�أن�شطة فك االرتباط �إ�ضافة �إىل
واجباتهم العادية و�أن ي�صبحوا فريق التدخل .ويف هذه الظروف ،ينبغي ا�ستخدام املهارات واملعارف واخلربات
القائمة للموظفني ا�ستخداما ج ِّيدا يف ت�شكيل نوع التدخالت املتاحة .فعلى �سبيل املثال ،ميكن ملوظفي ال�سجون
مدربني ميكن ا�ستخدامهم لتنفيذ تدخالت التدريب املهني� ،أو فنانني �أو
العامني �أن يكونوا :جنارين �أو ميكانيكيني َّ
ح ّكام ريا�ضيني ميكنهم �إدارة التدخالت ذات ال�صلة� ،أو �أخ�صائيني نف�سيني جامعيني ميكن اال�ستعانة بهم يف ت�سيري
التدخالت املتعلقة ب�إدارة الغ�ضب.
وعندما تتوافر موارد تكميلية ،ميكن �إن�شاء �أفرقة منف�صلة معنية بالتدخالت للرتكيز على تنفيذها .وينبغي �أن ي�ضم
التطرف العنيف � َّأن التدخالت تتطلب ،يف معظم
الفريق جمموعة من الأفراد ذوي التخ�ص�صات املتعددة .ويعني تع ُّقد ُّ
احلاالت� ،شبكة متعددة االخت�صا�صات من املهنيني ،مبن فيهم الأخ�صائيون النف�سيون والأطباء النف�سانيون والقادة
الدينيون واملد ِّربون الريا�ضيون واملعاجلون بالفن والأخ�صائيون االجتماعيون وموظفو الإر�شاد املهني واملعلمون
واملوظفون الطبيون .ومن خالل العمل معا ويف �شراكات ،ف�إنهم يوظِّ فون مهارات ومنهجيات ومنظورات خمتلفة ومن
ثم يكونون قادرين على حتقيق نتائج ناجحة.
وينبغي توفري التدريب لأع�ضاء �أفرقة التدخل على الأدوات والتقنيات و�أ�ساليب الإدارة ذات ال�صلة .وبالنظر �إىل
املهمة ال�صعبة املتمثلة يف دعم ال�سجناء يف عملية فك االرتباط ،ف� َّإن من املمار�سات اجل ِّيدة �أن يتم تدريب وتثقيف
جميع املوظفني املعنيني على نحو مهني للتعامل مع تعقيدات فك االرتباط وجهود �إعادة الإدماج .وميكن تدريب
موظفي ال�سجون واملهنيني امل�شاركني يف برامج �إعادة الت�أهيل على متييز عالمات الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف،
والتوا�صل بطريقة بناءة ومتفادية للنـزاع ،واال�ستجابة على النحو املنا�سب الحتماالت الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف.
ويتم تناول مو�ضوع تعيني املوظفني وتدريبهم يف الف�صل الثالث.
املتطرفني العنيفني ،وحتديد
وينبغي �أن ت�ضم الواجبات املح َّددة لفريق التدخالت ما يلي� :إجراء تقييم �أويل لل�سجناء
ِّ
املخاطر واالحتياجات والتدخالت املنا�سبة ،وا�ستكمال وحتديث القيود اخلا�صة مبلفات احلاالت ،وتنفيذ التدخالت،
وامل�شاركة يف م�ؤمترات مناق�شة احلالة ،وا�ستكمال عمليات �إعادة التقييم ،وا�ستخدام املواد والأدوات واملعدات املق َّدمة
من �أجل تدخالت فك االرتباط.
وميكن تعيني �أع�ضاء �أفرقة التدخل � َّإما بدوام كامل �أو على �أ�سا�س عدم التفرغ .و�سوف يتوقف ذلك على املوارد
املتطرفني العنيفني امل�شاركني يف التدخالت ،وم�ستوى وتواتر التدخل املطلوب .وينبغي جت�سيد �أداء
املتاحة ،وعدد
ِّ
الواجبات ،ك�أع�ضاء يف فريق التدخالت ،يف تقييمات الأداء ال�سنوية .وحيثما يكون هناك عدد كبري من ال�سجناء
كاف من �أع�ضاء �أفرقة
املتطرفني العنيفني املحتجزين داخل م�ؤ�س�سة� ،سيكون من ال�ضروري �أن يكون هناك عدد ٍ
ِّ
التدخل ل�ضمان �أن تتم التقييمات والتدخالت بالتواتر الالزم .وقد يتطلب هذا �أن يكون هناك �أكرث من فريق تدخل
واحد يف امل�ؤ�س�سة� ،إذا كانت املوارد متاحة.
املتطرفني العنيفني ،من املهم �أن يوجد يف كل فريق
ولكي يتمكن �أع�ضاء فريق التدخل من التوا�صل بفعالية مع ال�سجناء ِّ
املتطرفون
املتطرفني العنيفني .ويف بع�ض احلاالت ،قد ال يتكلم ال�سجناء
ع�ضو �أو �أكرث ممن يتحدثون لغة ال�سجناء
ِّ
ِّ
معينة� ،أو كانوا من الرعايا الأجانب.
العنيفون اللغة الر�سمية للدولة ،وخ�صو�صا �إذا كانوا ينتمون �إىل قبيلة �أو جماعة َّ
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املتطرفون العنيفون �أي�ض ًا امل�شاركة يف الأن�شطة التي ُت�ستخدم فيها اللغة الر�سمية للدولة .وقد
وقد يرف�ض ال�سجناء
ِّ
يلزم كذلك لأع�ضاء الفريق �أن يراعوا م�س�ألتي نوع اجلن�س والأ�صل العرقي.
وينبغي �أن يحظى �أع�ضاء فريق التدخل بدعم ج ِّيد �أثناء عملهم يف �إطار تدخالت فك االرتباط .وينبغي لهذا الدعم �أن يتخذ
موجه ميكنهم اللجوء �إليه عند مواجهة مواقف �صعبة.
�شكل الإ�شراف الفردي والدعم اجلماعي وتوافر مد ِّرب و�/أو ِّ
ويظل مدير كل �سجن توجد به تدخالت م�س�ؤوال عن �ضمان الرتتيبات املنا�سبة من �أجل التنفيذ الفعال للتدخالت امل�ضط َلع بها
حتت قيادته .وعادة ما يكون املدير هو كبري �ضباط الأمن يف ال�سجن ،وتقع عليه امل�س�ؤولية النهائية عن �سالمة و�أمن املوظفني
وال�سجناء .وينبغي لفريق التدخل �أن يعمل ب�شكل وثيق مع املدير ل�ضمان �أن يكون هذا الأخري على وعي تام مبتطلبات و�أن�شطة
التدخل ،و�أن تكون تلك املتطلبات والأن�شطة مالئمة للرتتيبات الأمنية داخل ذلك ال�سجن.
وعلى م�ستوى املقر ،ينبغي �أن يكون هناك فريق �إدارة �إ�شرايف يتوىل امل�س�ؤولية ال�شاملة عن و�ضع التدخالت والإ�شراف
على تطويرها وتنفيذها وتقييمها وكذلك توفري التوجيه والدعم لفريق التدخل املوجود بال�سجن .وينبغي �أن ي�ضم
الفريق الإ�شرايف ممثلني من جميع التخ�ص�صات واملهن الرئي�سية امل�شاركة يف تنفيذ التدخالت .وينبغي لفريق
الإ�شراف �أو ،يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،فريق الإدارة العليا �أن يحدد ال�سيا�سات ،ويكفل و�ضع الرتتيبات الالزمة
لتقدمي التدخالت ،وين�سق مع الوكاالت احلكومية الأخرى من �أجل التنفيذ.
وت�ستند �إدارة الق�ضايا املتكاملة �إىل االعرتاف ب� َّأن فك االرتباط الناجح �سيتطلب م�شاركة ودعم جمموعة من
ويعزز النهج املتعدد
الأفراد .وينبغي تطوير العمل اجلماعي عند كل م�ستوى من امل�ستويات ويف خمتلف الأدوارِّ .
التخ�ص�صات املنافع املتميزة النا�شئة عن عمل املوظفني بالتوازيْ � ،أي عملهم على خمتلف جوانب فك االرتباط
بالعنف من منظورات خمتلفة يف نف�س الوقت .وال يتطلب العمل يف �إطار فريق تبادل املعلومات ،مبا يف ذلك خطة
وفهم لكيفية
احلالة كما هي مو�ضوعة وب�شكلها املتغري على مر الزمن ،فح�سب ،بل �أي�ض ًا و�ضع ا�سرتاتيجيات م�شرتكة ٍ
التعاون ك�أع�ضاء يف فريق .و ُيعترب نق�ص التعاون والت�آزر والثقة املتبادلة من القيود الرئي�سية التي ت�ؤثر على فعالية
التدخالت الناجحة.

  -6-6اجتماعات مناق�شة احلالة وحفظ ال�سجالت و�سرية املعلومات
فيما يخ�ص التدخالت
ينبغي لقادة �أفرقة التدخل �أن يرتبوا عقد اجتماعات الأفرقة على نحو منتظم ملناق�شة الأعمال اليومية والت�سيري
واملوارد و�إدارة املوظفني والتقارير املق َّدمة والتحديات املاثلة .وينبغي حتديد الغر�ض من اجتماعات الفريق ،من
خالل و�ضع جداول �أعمال وا�ضحة وتر�شيح رئي�س ومد ِّون حما�ضر لكل اجتماع .وينبغي مراجعة ملفات الق�ضايا مرة
كل �شهرين للت�أكد من � َّأن جميع الوثائق �سليمة ومو َّقعة من املوظفني الإ�شرافيني ذوي ال�صلة .وميكن �أي�ض ًا �إجراء
ا�ستعرا�ضات موجزة للحاالت خالل اجتماعات الفريق .وتختلف اجتماعات الأفرقة عن اجتماعات مناق�شة احلالة،
ويجب �أن ُتعقد ب�صورة منف�صلة.
و ُتعترب ا�ستعرا�ضات احلاالت ب�صفة م�ستمرة �ضرورية ال�ستعرا�ض التقدم املحرز على �صعيد التدخالت .كما � َّأن
ا�ستعرا�ضات احلاالت من �ش�أنها� :إتاحة الفر�صة لتبادل اجلوانب الناجحة والدرو�س امل�ستفادة ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات
�إبداعية وفعالة للتعامل مع احلاالت املعقدة ،وت�شكيل عملية �آمنة للبناء على املهارات واملعارف القائمة ،وا�ستك�شاف
خمتلف املنظورات واحللول للتحديات ،والت�أكد مما �إذا كانت هناك حاجة �إىل امل�ضي قدما يف عقد اجتماع ر�سمي
معينة.
ملناق�شة حاالت َّ

 102كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

وينبغي �أن ُيعقد اجتماع مناق�شة احلالة فيما يخ�ص التدخالت على فرتات زمنية حم َّددة ،على �أن ُيعقد االجتماع
املتطرف العنيف �إىل امل�ؤ�س�سة .وميكن �أن يتوخى
الأول خالل فرتة ال تتجاوز �ستة �أ�سابيع بعد و�صول ال�سجني
ِّ
اجتماع مناق�شة احلالة حتقيق الأهداف التالية :درا�سة تقييمات املخاطر التي يجريها جميع �أع�ضاء �أفرقة
التدخل وا�ستخدامها ومقارنتها ،والت�أكد من م�ستوى احتياجات ال�سجني على نطاق عدد من املجاالت الرئي�سية
املت�صلة مبخاطره ،و�شرح ما جاء �أعاله لل�سجني والتما�س �آرائه ب�ش�أن �سبل احلد من املخاطر املق َّدرة �أو �إدارتها،
ال �سيما من خالل تلبية االحتياجات املق َّدرة من خالل التدخالت املنا�سبة ،و�إ�شراك ال�سجني يف و�ضع خطة
عمل لفرتة الإبالغ املقبلة ،مبا يف ذلك الإحاالت �إىل التدخالت املت�سل�سلة على النحو املنا�سب .و ُتعقد اجتماعات
مناق�شة احلالة لتبادل التدخالت والنجاحات ،وكذلك لطلب امل�ساعدة �أو الأفكار اجلديدة .وت�ضم بع�ض �أنظمة
املتطرف العنيف ،يف اجتماع
ال�سجون موظفني من الوكاالت اخلارجية وكذلك ،ح�سب االقت�ضاء� ،أ�سرة ال�سجني
ِّ
مناق�شة احلالة.
املتطرف العنيف
وينبغي �إعداد ملف حالة فيما يت�صل بالتدخل يت�سم بكونه وحيد ًا وديناميا مبجرد دخول ال�سجني
ِّ
ال�سجن ،على �أن يتم حتديثه وتعديله مع تقدم ال�سجني داخل امل�ؤ�س�سة .وينبغي �أن ي�ضم ملف حالة التدخل :تقرير
املتطرف العنيف ،وتاريخ التقييمات ،و�أ�سماء
جمل�س القبول ،وموجزا للبيانات ال�شخ�صية الرئي�سية لل�سجني
ِّ
�أع�ضاء فريق التدخل ،و�سجالت التقييم الأويل (من الأفراد) ،وتقييما �أوليا متفقا عليه للمخاطر واالحتياجات
(من اجتماع مناق�شة احلالة) ،وخطة العمل/العالج (من اجتماع مناق�شة احلالة) ،ومالحظات ا�ستعرا�ض
احلالة ،والإجراءات الإ�ضافية الالزمة (من اجتماع مناق�شة احلالة) ،و�إعادة التقييمات (اجتماع مناق�شة
احلالة �أو التقييم الفردي املقبل) ،والتعليقات والتو�صيات الأخرى .وينبغي �أن يحتفظ �أع�ضاء �أفرقة التدخل
متطرف عنيف .وينبغي �أن ت�شمل هذه
مبالحظات وا�ضحة وحم َّدثة عن احلاالت ب�ش�أن كل ات�صال مع كل �سجني ِّ
الت�سجيالت :حال التق ُّدم يف التدخالت ،وعدد الدورات واملوا�ضيع ،والتغيريات َ
املدخلة/النتائج ،واحلوادث املهمة
(�أحداث احلياة و�/أو الأحداث العالجية) ،ومواطن القوة ،والتقييمات ،وديناميات العالقة بني �أع�ضاء فريق
التدخل وال�سجناء.
يطبق مبد�أ "املوافقة امل�ستنرية" .وينبغي �أن ُت�شرح قيود ال�سرية
ومن املهم �أن يتم �إبالغ ال�سجناء بقواعد ال�سرية ،و�أن َّ
لل�سجناء بو�ضوح قبل الدخول يف التقييم و�/أو التدخالت .وينبغي فهم وتقييم عواقب الك�شف بعناية ،على �سبيل املثال
فيما يخ�ص ال�سجناء الذين ينتظرون املحاكمة �أو �صدور احلكم ويف احلاالت التي قد ت�ؤدي فيها املعلومات ال�شخ�صية
املتطرفني العنيفني عموم ًا يف
�إىل انعدام الأمن بالن�سبة �إىل �أفراد �أ�سرهم .و ُيحتفظ باملعلومات اخلا�صة بال�سجناء
ِّ
املتطرف
م�صرحا به من ال�سجني
�إطار االلتزامات القانونية والأخالقية بال�سرية .بيد � َّأن الك�شف يجوز �أن يكون
ِّ
َّ
مقدمة االعتبارات.
العنيف �أو احلكومة �أو لوائح امل�ؤ�س�سة �أو القانون ،مع مراعاة � َّأن ال�سالمة العامة يجب �أن تظل يف ِّ
املتطرف العنيف بقدر
وينبغي �إطالع الأع�ضاء الآخرين يف فريق التدخالت على املعلومات
املتح�صل عليها من ال�سجني ِّ
َّ
ما ي�ؤثر ذلك على تقييم املخاطر واالحتياجات .وينبغي �أ َّال يتم الك�شف عن املعلومات خارج نطاق فريق التدخالت
املتطرف العنيف� ،أو �سالمة ال�سجناء الآخرين �أو املوظفني� ،أو �أمن
�إ َّال عندما يكون هناك خطر على �سالمة ال�سجني
ِّ
ال�سجن �أو ح�سن النظام فيه �أو الأمن الوطني.

  -7-6مدونات الأخالقيات ومعايري املمار�سة ودعم �أع�ضاء
�أفرقة التدخل
هناك �أربعة مبادئ �أخالقية ،ا�ستناد ًا �إىل املمار�سة اجل ِّيدة ،ينبغي لأع�ضاء فريق التدخل �أن يعملوا من خاللها،
املتطرفني
وهي :االحرتام والكفاءة وامل�س�ؤولية والنـزاهة .ويجب على �أع�ضاء �أفرقة التدخل ،يف عملهم مع ال�سجناء
ِّ
العنيفني� ،أن يت�صرفوا وفق ًا ملبد�أ "منع ال�ضرر" من خالل تدخلهم .وينبغي �أن ير�سوا ثقافة بناءة وعالجية تعزز النمو

الف�صل1
الف�صل 63

�إدارة تنفيذ تدخالت فك االرتباط بالعنف 103

النف�سي لل�سجني مع توفري الفر�صة لإقامة عالقات �سليمة بني املوظفني وال�سجناء ميكن فيها لل�سجني �أن يك�شف عن
املعلومات ذات ال�صلة لتمكني التدخالت املنا�سبة.
وينبغي �أن تدار العالقات بني �أع�ضاء �أفرقة التدخل بروح من االحرتام املتبادل .وينبغي لأع�ضاء �أفرقة التدخل
�أن ي�سعوا �إىل احلفاظ على عالقات عمل ج ِّيدة ونظم ات�صاالت تعزز عملهم .وينبغي لأع�ضاء �أفرقة التدخل �أن
يعززوا تكاف�ؤ الفر�ص .وينبغي �أ َّال ي�سمحوا ب�أن تت�ضرر عالقاتهم املهنية
يعاملوا جميع الزمالء ب�إن�صاف و�أن ِّ
بالزمالء ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال .ذلك � َّأن من غري املقبول �أو الأخالقي �أن يتم التمييز بني الزمالء على � ِّأي �أ�س�س
�شخ�صية �أو مهنية غري ذات �صلة .ويعني التحدي املتمثل يف العمل على �أ�سا�س �أخالقي � َّأن �أع�ضاء �أفرقة التدخل
�سوف يواجهون حتما حاالت تنطوي على التزامات متناف�سة .ويف مثل تلك احلاالت ،ينبغي لأع�ضاء �أفرقة
التدخل �أن يناق�شوا امل�سائل امل�ستجدة مع قائد فريق التدخل الذي يعر�ضها ،عند االقت�ضاء ،على فريق الإ�شراف
�أو الإدارة.
املتطرفني العنيفني .ذلك
وهناك قدر من املخاطر البدنية والنف�سية والربناجمية املت�أ�صلة عند العمل مع ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني ،قد تظهر عليهم �أعرا�ض ت�شبه كثري ًا ا�ستجابة
�أنه لدى عمل �أع�ضاء فريق التدخل مع ال�سجناء
ِّ
�إجهاد ما بعد ال�صدمة نتيجة ل�سماع التجارب ال�سلبية لل�سجناء �أو ل�سماع ما �أحلقوه بال�ضحايا من �أ�ضرار .وينبغي
املتطرفني العنيفني .ومن ال�ضروري �أن ير�صد كل من قائد
توفري الدعم والإ�شراف للعاملني ب�شكل مكثف مع ال�سجناء
ِّ
فريق التدخل وفريق الإ�شراف � َّأي �أعرا�ض لل�صدمات البديلة وي�ضعا ا�سرتاتيجيات للحد من الآثار ال�سلبية املحتملة
لهذا العمل.

  -8-6و�ضع جداول زمنية للتدخالت وزيادة اال�ستفادة من املرافق
�إىل �أق�صى حد
�ستتطلب � ُّأي م�ؤ�س�سة تن ِّفذ تدخالت جمموع ًة دنيا من املرافق على الأقل �إذا �أريد للتدخالت �أن تعمل بفعالية.
وكحد �أدنى ،ينبغي للم�ؤ�س�سات التي تقدم التدخالت �أن توفر املرافق التالية :غرف االجتماعات (للمقابالت
وامل�شورة الفردية) ،والف�صول الدرا�سية (للعمل اجلماعي والعرو�ض واملحا�ضرات) ،ومرافق العبادة ،والور�ش
املخ�ص�صة للتدريب املهني والأغرا�ض الأخرى ،ومرافق الريا�ضة والتمارين البدنية ،ومرافق العالج الإبداعي
والعالج بالفن.
وبغية اال�ستفادة املثلى من املرافق ،ينبغي �أن يكون هناك جدول زمني �أ�سبوعي وا�ضح بالأن�شطة .واجلدول الزمني
�أداة �إدارية قوية ،وميكن �أن يوفر بعدا هيكليا مالئما للأن�شطة الالزمة للتدخالت الفعالة .كما ي�سهم اجلدول الزمني
املتطرفني العنيفني .وي�ؤدي اجلدول الزمني املهمة املتمثلة يف تخ�صي�ص ن�سبة
يف زيادة ال�شعور بالنظام لدى ال�سجناء
ِّ
كبرية من موارد امل�ؤ�س�سة .وينبغي �أن يتحكم اجلدول الزمني ب�شكل مبا�شر يف عمل فريق التدخل ووقت ال�سجناء
وتوافر املرافق .كما يتم التحكم ب�شكل غري مبا�شر يف املوارد املادية للمعدات والتجهيزات ،التي تتعلق بالتدخالت
�أ�سا�ساً ،من خالل و�ضع اجلداول الزمنية الفعالة.

�  -9-6إ�شراك ال�سجناء وحتفيزهم على امل�شاركة
يف التدخالت
املتطرفني العنيفني الذين �سريف�ضون �أو يقاومون امل�شاركة يف التدخالت ،على الأقل يف البداية.
هناك بع�ض الأ�سرى
ِّ
وقد ي�شتبهون يف اجلهود التي يبذلها امل�س�ؤولون ودوافعهم من وراء تنفيذ التدخالت ،ويرف�ضون التوا�صل مع �سلطات
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()144
املتطرفني
ال�سجن .ومن ثم ف� َّإن التحدي الذي تواجهه �إدارة ال�سجون يتمثل يف التغلب على املقاومة و�إقناع ال�سجناء ِّ
املتطرفني
العنيفني بامل�شاركة يف التدخالت .ويف بع�ض الظروف ،قد يكون من املنا�سب ت�أجيل التوا�صل مع ال�سجناء
ِّ
العنيفني �إىل بعد �أن يكونوا قد �أم�ضوا وقتا يف ال�سجن ،وذلك ملنحهم الوقت للت�صالح مع �سجنهم و�إدراك عواقب
م�شاركتهم يف الأن�شطة
املتطرفة العنيفة ،وكذلك �إعطاء الوقت حلدوث � ِّأي فك ارتباط "طبيعي" حمتمل.
ِّ

املتطرفني العنيفني يف ال�سعي �إىل
ويتمثل �أحد ال�سبل التي ميكن بها للموظفني �أن يبنوا عالقة مع ال�سجناء
ِّ
�أن تتوىل �إدارة امل�ؤ�س�سة تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية .وت�شمل االحتياجات الأ�سا�سية ظروف ال�سكن العامة
واالت�صال باخلارج ،وال� سيما بالأ�سرة ،والرعاية ال�صحية .ومع � َّأن هذه االحتياجات ال تت�صل باملخاطر،
ف� َّإن تلبيتها تتيح �أف�ضل فر�صة لنجاح التدخالت حيث مت�ضي العالقات عندئذ �ضمن بيئة احتجازية
�آمنة و�سليمة وتتوفر لها املوارد املنا�سبة ويتم ت�شغيلها ب�شكل ج ِّيد وتحُ رتم فيها حقوق الإن�سان اخلا�صة
()145
بال�سجناء.
وتي�سر
ُيحتمل �أن حتفز م�شاع ُر ال�سجناء بال�سالمة والثقة يف م�شروعية �إجراءات املوظفني التغ َري الإيجابي ِّ
�إعادة ت�أهيلهم و�إعادة توطينهم .ولذلك ينبغي بذل كل جهد للحفاظ على عالقات الثقة تلك والبناء عليها بغية
م�ساعدة املجرمني على بدء حياة خالية من اجلرمية.
Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,
Principle 12

.

املتطرفون العنيفون ملمني بالغر�ض من التدخالت وطريقة عملها .وينبغي للموظفني �أن
ومن املهم �أن يكون ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني � َّأن امل�شاركة يف الربنامج طوعية و�أن ب�إمكانهم �سحب موافقتهم على امل�شاركة
ي�شرحوا لل�سجناء
ِّ
املتطرفون العنيفون مبا يلي� :أهداف التدخل ،ودور �أع�ضاء فريق
واخلروج يف � ِّأي وقت .وينبغي كذلك �أن ُيب َّلغ ال�سجناء
ِّ
التدخل ،وعمل التدخالت ،واجلدول الزمني ،وال�سرية ،وحدود التدخالت .و ُي�ستخدم منوذج موافقة مكتوب ومو َّقع يف
بع�ض الواليات الق�ضائية .و�إذا مل يكن ذلك ممكناً ،ينبغي لع�ضو الفريق �أن ي�شري خطيا �إىل � َّأن ال�سجني قد� أُبلغ بجميع
هذه امل�سائل و�أنه وافق على امل�شاركة.
املتطرفني العنيفني من � ٍّأي من اال�ستحقاقات الأ�سا�سية املبينة يف قواعد الأمم
وال يجوز ب� ِّأي حال حرمان ال�سجناء
ِّ
املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) كو�سيلة لل�ضغط عليهم للم�شاركة يف ن�شاط فك
املتطرفني العنيفني على امل�شاركة يف
االرتباط .بيد �أنه ميكن للدول �أن تنظر يف ا�ستخدام حوافز لت�شجيع ال�سجناء
ِّ
التدخالت .و ُت�ستخدم احلوافز يف كثري من �أنظمة ال�سجون بالن�سبة �إىل جميع ال�سجناء للت�شجيع على ح�سن ال�سلوك
املتطرفني العنيفني عندما
وامل�شاركة يف الربامج .وهناك طائفة من احلوافز التي ميكن للدول �أن تقدمها �إىل ال�سجناء ِّ
ي�شاركون ب�شكل تعاوين يف التدخالت ،مبا يف ذلك ما يلي :تعزيز الزيارات العائلية ،وزيادة الن�شاطات الرتفيهية،
ومنح فر�ص احل�صول على �أجر مقابل العمل ،وزيادة الأ�شياء امل�سموح بحيازتها ،وتل ّقي امتيازات �أو منافع �أخرى �أثناء
فرتة ال�سجن .وينبغي للدول �أن تنظر يف �إلغاء هذه احلوافز واالمتيازات يف حال انتهاك القوانني والأنظمة التي حتكم
ال�سلوك يف ال�سجن �أو وجود دليل على امل�شاركة يف ن�شاط �إجرامي �أثناء فرتة ال�سجن ،مع التم�سك بالتزامات حقوق

()144انظر .Sydney Memorandum, Internal Challenge 7
()145انظر مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة رقم .2

الف�صل1
الف�صل 63

�إدارة تنفيذ تدخالت فك االرتباط بالعنف 105

املتطرفني العنيفني
الإن�سان املنطبقة )146(.وينبغي احلر�ص �أي�ض ًا على �ضمان عدم انطباق احلوافز على ال�سجناء
ِّ
وحدهم و�إ َّال ف�سوف ينظر �إليهم ال�سجناء الآخرون باعتبارهم "جمموعة خا�صة" مما قد ي�ؤدي �إىل العداوة �أو تطلع
متطرفني عنيفني.
ال�سجناء الآخرين �إىل �أن ي�صبحوا ِّ
وينبغي للدول الأع�ضاء �أن ت�شجع �سلطات ال�سجون فيها على النظر يف حتديد �سبل من �أجل تقدير �إجناز ال�سجناء
املتطرفني العنيفني الذين يكملون التدخالت بنجاح .ذلك � َّأن التقدير الر�سمي للإجناز يف جمموعة متنوعة من
ِّ
التدخالت (مبا يف ذلك التعليم والتدريب املهني والريا�ضة والأن�شطة الدينية والتدخالت ال�سلوكية املعرفية) ي�شجع
ويح�سن الآفاق امل�ستقبلية بعد الإفراج
الثقة بالنف�س ،ويزيد الإح�سا�س بقيمة الذات وامل�شاركة يف الربامج امل�ؤ�س�سيةِّ ،
عن ال�سجناء .وت�شمل طرق �إبداء التقدير احتفاالت التخرج ومنح ال�شهادات وامليداليات ودعوة �أفراد الأ�سرة وكبار
ممثلي املجتمع والوكاالت املجتمعية للح�ضور .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن �أن ُيطلب �إىل ال�سجناء ،يف مراحل خمتلفة
�أثناء عملية فك االرتباط ،احل�صول على ت�صديق ب�أنهم �أوفوا مبتطلبات حم َّددة يف جماالت الدرا�سة والتدريب املهني
()147
والتقييم واخلربة ك�شرط م�سبق للح�صول على املزيد من احلرية �أو املزايا.

 -10-6ترويج التدخالت لدى املجتمع اخلارجي
بغية �ضمان اطمئنان اجلمهور وفهمه ،ينبغي اال�ضطالع بعمل منتظم مع و�سائط الإعالم (ال�صحف والتلفزيون)
ل�شرح الن�شاط الإيجابي لفك االرتباط احلا�صل يف ال�سجن ،و�أنواع التدخالت املق َّدمة والغر�ض منها والأدلة على
جدواها ونتائجها املمكنة فيما يخ�ص ال�سجناء
املتطرفني العنيفني )148(.وينبغي �أن يتم ذلك بح�سا�سية ومع مراعاة
ِّ
الر�أيني ال�سيا�سي والعام احلاليني.
ويتيح تزايد �شعبية و�سائط التوا�صل االجتماعي العديد من الفر�ص للدعاية لأن�شطة فك االرتباط وق�ص�ص النجاح
وتعريف اجلمهور بها .وت�ضيف و�سائط التوا�صل االجتماعي ،كو�سيلة ات�صال ،قيمة عن طريق ا�ستخدام جمموعة
متنوعة من التكنولوجيات القائمة على الإنرتنت من �أجل تعزيز احلوار وتبادل املحتوى الذي يقدمه امل�ستخدمون.
وعادة ما ي�شمل املحتوى ن�صو�صا �أو مقاطع �صوتية �أو مرئية ُتن�شر على الإنرتنت و ُتتداول يف بيئة تتيح للم�ستخدمني
�أن يتفاعلوا بع�ضهم مع بع�ض .وي�ستخدم عدد متزايد من �إدارات ال�سجون جمموعة متنوعة من �أدوات و�سائط
التوا�صل االجتماعي من �أجل زيادة �إبراز براجمها وح�شد الدعم ملبادراتها .و ُت�ستخدم املواقع ال�شبكية والو�صالت
على تويرت و�صفحات الفي�سبوك واملدونات الإلكرتونية و�أ�شرطة الفيديو على يوتيوب جميعها للرتويج للأن�شطة
()149
الإيجابية اجلارية يف ال�سجن.

()146انظر مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة ،رقم 19؛ و.Sydney Memorandum, Solution Strategy 5
()147مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة .18

(Council of Europe: Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,)148
.Principle 41

(. Rakis, J. (2012) Using social media to publicize reentry success)149
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الفلبني :الرتويج لربامج التدخل
املتطرفني العنيفني �أ�سا�سية �إذا
�إن فوائد ا�ستخدام و�سائط الإعالم للرتويج لربامج التدخل لفائدة ال�سجناء
ِّ
�أراد مديرو ال�سجون حتقيق نتائج ج ِّيدة .ويف كل مرة توجد فيها منا�سبة مهمة مقبلة ،ت�صدر الوكالة بيانات
�صحفية �إىل و�سائط الإعالم قبل احلدث بثالثة �أيام .ويف معظم الأحيان� ،إذا ر�أت و�سائط الإعالم � َّأن احلدث
ي�ستحق الن�شر ،ف�إنها تن�شر مقاالت وتقارير عن برامج التدخل .و ُتدعى �شخ�صيات بارزة مثل رئي�س البلدية �أو
رئي�س اجلهاز التنفيذي والرعاة الآخرين �إىل ت�شريف احلدث للإعراب لهم عن االمتنان للدعم الذي قدموه.
املتطرفني العنيفني.
ونحن نقوم بذلك يف �سجوننا العادية ،ون�أمل �أن نقوم به يف من�ش�آتنا التي ت�ضم ال�سجناء
ِّ
املتطرفني
م�ساهمة مق َّدمة من مكتب �إدارة ال�سجون وعلم الإجرام ،الفلبني ،خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء
ِّ
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و3-1
العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
حزيران/يونيه .)٢٠١٦

بيد �أنه ينبغي توخي احلذر عندما يتعلق الأمر باالت�صال بو�سائط الإعالم .ذلك �أنه ينبغي لأع�ضاء فريق التدخل
�أ َّال يتحدثوا �إىل و�سائط الإعالم ب�ش�أن التدخالت �سوى بعد احل�صول على �إذن م�سبق من مقر �إدارة ال�سجون.
و�إذا� أعطيت املوافقة ،ينبغي النظر فيما �إذا كان ينبغي حتديد املوظف باال�سم يف املقالة �أو الربنامج التلفزيوين .ذلك
يعر�ض املوظف �أو �أ�سرته للخطر.
� َّأن ثمة خطر ًا يتمثل يف � َّأن التعريف العلني قد ِّ

منع الت�ش ُّدد
املف�ضي �إىل العنف
يف ال�سجن
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التطرف العنيف ،وقد زُعم � َّأن العديد من الأيديولوجيات
كثري ًا ما تعزى �إىل ال�سجون �أدوار بارزة يف ظهور وانت�شار حركات ُّ
املتطرفة العنيفة ن�ش�أت وراء الق�ضبان )150(.وهناك قلق من � َّأن ال�سجون قد تكون� ،إذا ما ُتركت دون �ضابط ،مواقع ميكن �أن
ِّ
املتطرفني العنيفني
لل�سجناء
فيها
ميكن
أو
�
العنف
إىل
�
املف�ضي
د
د
الت�ش
ال�سجناء
فيها
ويعتنق
العنيف
ف
التطر
فيها
يزدهر
ُّ
ِّ
ُّ
املتطرفة العنيفة على نحو متبادل .غري � َّأن
املعتقدات
ويعززوا
متا�سكا
أكرث
�
و�شبكات
أوثق
�
عالقات
يقيموا
املوجودين معا �أن
ِّ
البحوث الأخرية ت�شري �إىل � َّأن هذه املخاطر مبالغ فيها ،و�أنه لي�س هناك �أدلة ُتذكر على � َّأن �أعداد ًا كبرية من ال�سجناء يعتنقون
املتطرفة العنيفة عند الإفراج عنهم.
الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف ومي�ضون �إىل ارتكاب الأعمال ِّ
املتطرفة بني ال�سجناء الآخرين مع املحافظة على
 ...وينبغي اتخاذ تدابري وقائية ملنع انت�شار الأيديولوجيات
ِّ
احلماية املمنوحة مبوجب القانون الدويل للأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم ،مبا يف ذلك احرتام املعايري
والقواعد الدولية املتعلقة باحلب�س االنفرادي.
التطرف العنيف  -تقرير الأمني العام ،الوثيقة ) ،A/70/674 (2015الفقرة .31
خطة عمل ملنع ُّ

املتطرفني العنيفني ميكن �أن يك ِّونوا �شبكات يف ال�سجون ،وي�صلوا �إىل جمموعة
وعلى الرغم مما �سبق ،ف� َّإن ال�سجناء
ِّ
املتطرفة العنيفة خارج ال�سجن .وقد ت�شمل الأن�شطة ،يف جملة �أمور:
وين�سقوا اجلرمية
ِّ
كبرية من املج َّندين املحتملنيِّ ،
�إنتاج وتوزيع الكتابات و�/أو الدعاية الأيديولوجية داخل �أو�ساط ال�سجناء وخارجها ،وا�ستخدام الزيارات �إىل ال�سجون
للتوا�صل مع الأتباع يف العامل اخلارجي ،وتقدمي التعزيز والدعم �إىل زمالئهم من ال�سجناء الذين يعا َقبون ب�سبب
اال�ضطالع ب�أن�شطة تخريبية يف ال�سجون ،وامل�شاركة يف املقاومة الفعلية ل�سلطات ال�سجن من خالل رف�ض التعاون
()151
ب�ش�أن نظام ال�سجن ،وترهيب موظفي ال�سجن و�إدارته ،والتحري�ض على امل�صادمات العنيفة مع موظفي ال�سجن.
()150انظر .Central intelligence Agency (2002) Terrorists: Recruiting and Operating Behind Bars, p. 1 :متاح على العنوان:

www.fas.org/irp/cia/product/ctc082002.pdf; International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence
(2009): “Prisons and Terrorism: Radicalisation and Deradicalisation in 15 countries”, p. 7: Cilluffo, F. and Saathoff, G.
(2006). Out of the shadows: Getting ahead of prisoner radicalization. Report by George Washington university, Homeland
Security policy Institute, and university of Virginia, critical Incident analysis Group, pi: HM Government (2013) Tackling
.extremism in the UK - Report from the Prime Minister’s Task Force on Tackling Radicalisation and Extremism
()151انظر RAND Corporation Europe (2008), Radicalization or Rehabilitation: Understanding the challenge of
.extremist and radicalised prisoners, pp. 27-36
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وال تقو�ض تلك ال�سيناريوهات الأمن وال�سالمة يف ال�سجون فح�سب ،ولكنها تق ِّو�ض �أي�ض ًا �أحد الأهداف الأ�سا�سية
للحب�سْ � ،أي حماية املجتمع من اجلرمية .وعالوة على ذلك ،ف�إنها تقو�ض هدف فك االرتباط املبينَّ يف
الف�صول ال�سابقة.
ال�صومال :الت�شدُّ د املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجن
ي�شكل عنا�صر حركة ال�شباب الأغلبية العظمى من ال�سجناء املوجودين يف �سجن مقدي�شو املركزي يف ال�صومال.
ويوجد بينهم قادة للحركة ي�ستخدمون هيمنتهم وخربتهم لإعادة تعبئة ال�شباب امل�سجونني من �أع�ضاء احلركة
وجتنيد النـزالء الآخرين الذين يكونون يف حالة من ال�ضعف والعاطفية التباع امل�سار الإرهابي .وهم يركِّزون ،من
خالل �أفرقة منظَّ مة يف ال�سجن ،على ت�شجيع و�إعادة تن�شيط �أتباعهم من ال�شباب امل�سجونني و�ضمان �إخال�صهم
لق�ضيتهم الإرهابية .كما ي�ستهدفون النـزالء ال�شباب الذين يكونون �ضعفاء داخل بيئة ال�سجن القا�سية �أو يعانون
من �إجهاد مزمن مما يجعلهم عر�ضة لدعاية الت�ش ُّدد .ويتولون تهديد �أو م�ضايقة كل من ال يتبع م�سارهم بينما
متطرفة خارجية على اخرتاق نظام ال�سجون من
مينحون �آخرين حوافز لتليينهم حتقيقا لهذا الغر�ض .وتعمل �شبكة ِّ
�أجل تزويدهم باملواد الدعائية من �أجل �أن�شطة الت�ش ُّدد داخل ال�سجن .وتطبق هذه العنا�صر جميع �أنواع التكتيكات
لتحقيق هدفها .ويتجلى ذلك يف �سجن مقدي�شو املركزي حيث ُعثرِ َ على هواتف خلوية تت�ضمن حما�ضرات دعائية.
معينة.
وي�ستمع النـزالء �إىل هذه الت�سجيالت ال�صوتية الدعائية يف جمموعات �صغرية يف �أوقات َّ
املتطرفني العنيفني التابع
م�ساهمة مق َّدمة من �إدارة ال�سجون يف ال�صومال خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء
ِّ
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و 3-1حزيران/يونيه
ملكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
.)٢٠١٦

وقد ا�ستجابت البلدان يف خمتلف �أنحاء العامل للتهديد املحتمل باعتناق ال�سجناء الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف ،ونفذت
جمموعة من التدابري الرامية �إىل احتواء انت�شار الأيديولوجية
املتطرفة العنيفة .غري � َّأن هذا النهج القائم على "الأمن
ِّ
موجه نحو حتقيق ال�سيطرة الفورية ،ويجب احلر�ص على �ضمان �أ َّال يتحقق ذلك على ح�ساب حقوق ال�سجناء �أو
�أوال" َّ
االعتبارات الأطول �أجال ،مثل �إعادة الإدماج االجتماعي.
املتطرفة العنيفة هي فريو�س ميكن �أن ي�صيب
وقد بد�أت البحوث الأخرية يف حتدي الفكرة القائلة ب� َّأن الأيديولوجيات
ِّ
جميع ال�سجناء من خالل االنت�شار من �سجني �إىل �آخر .وعلى وجه التحديد ،فقد �شككت يف االفرتا�ضات التالية:
(�أ)جميع ال�سجناء
املتطرفني العنيفني ميثِّلون خطر ًا متزايدا من حيث جتنيد زمالئهم ال�سجناء ،و(ب) الزمالء من
ِّ
املتطرفة العنيفة ي�ؤججه احلرمان من احلريات
ال�سجناء عر�ضة ملثل ذلك الت�أثري ،و(ج) االنفتاح على نظم املعتقدات
ِّ
()152
الفردية املت�أ�صلة يف جتربة ال�سجن.
وهناك بع�ض الكتاب الذين مييزون خطر اعتناق ال�سجناء للت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف حيث يرون � َّأن االدعاءات ب� َّأن
ال�سجناء يعتنقون الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف زائفة� ،أو على الأقل مبالغ فيها وتقودها املخاوف �أكرث من الأدلة التجريبية.
التطرف العنيف بال�سجناء (ال�سابقني)،
( )153ويف الواقع ،ال يوجد �سوى عدد قليل من احلوادث التي ارتبط فيها
ُّ
(Veldhuis, T. (2015), Captivated by fear. An evaluation of terrorism detention policy, PhD thesis, University of)152
.Groningen

()153انظر على �سبيل املثالJones, C.R. (2014). “Are prisons really schools for terrorism? Challenging rhetoric on prisoner :
radicalization”. Punishment & Society, 16, 74-103; Klein, G.C. (2007). “An investigation: Have Islamic fundamentalist made
contact with white supremacists in the United States?” Journal of Police Crisis Negotiations, 7, 85–101; Useem, B. (2012). “U.S.
prisons and the myth of Islamic Terrorism”. Contexts, 11, 34-39: Marsden, S. (2015) Little evidence to show that prisons
’ .have become ‘universities of terrorمتاح على العنوانhttps://theconversation.com; Ilardi, J. (2010). Prison radicalisation: The :
devil is in the detail. Paper presented at the ARC Linkage Project on Radicalisation – Conference, Understanding Terrorism
.from an Australian Perspective: Radicalisation, De-Radicalisation and Counter Radicalisation, Monash University, Australia
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ويف حاالت كثرية تكون هذه احلاالت غري موثقة ب�شكل ج ِّيد �أو ت�ستند �إىل معلومات غام�ضة .ويبدو � َّأن بع�ض املعلقني
املتطرفة العنيفة ،كما لو كان هناك م�سار حتمي
ا�ست�سلموا لإغراء ربط حتول ال�سجناء �إىل دين حم َّدد بالأن�شطة
ِّ
املتطرف العنيف امل�شتبه فيه
والتطرف العنيف .ويفرت�ض �آخرون � َّأن جتربة ال�سجن لدى
ي�صل بني التحول يف ال�سجن
ِّ
ُّ
املتطرفة العنيفة لدى ذلك ال�شخ�ص ،حتى عندما قد ال تكون
�أو املدان لها دور يف تنمية املعتقدات و�أ�شكال ال�سلوك
ِّ
حتول �أثناء وجوده يف ال�سجن.
هناك �أدلة دامغة ت�شري �أ�سا�س ًا �إىل �أنه َّ
وي�ستند عدد من الدرا�سات التي ت�ؤكد انت�شار الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف على نطاق وا�سع يف ال�سجن �إىل معلومات
حمدودة ج ًّدا ،ومن ثم �إىل حتليل م�شكوك فيه بالدرجة نف�سها ،ب�ش�أن �أن�شطة الفرد يف ال�سجن ،والأ�شخا�ص الذين
تفاعل معهم ،وطبيعة معتقداته الروحية �أو غري ذلك وتطورها ،وال تراعي ت�أثري التجربة التي مير بها بعد الإفراج
عنه .وينبغي تذ ُّكر �أي�ض ًا � َّأن ال�سجون (�أو ظروف ال�سجن) لي�ست يف حد ذاتها ما يدعو ال�سجناء �إىل اعتناق الت�ش ُّدد
املف�ضي �إىل العنف :فلو كان ذلك �صحيحا لكان الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف هو القاعدة ولي�س اال�ستثناء .والأ�صح � َّأن
معينة وفيما يخ�ص �أفراد ًا
�أو�ضاع ال�سجن ميكن �أن تف ِّعل الآليات االجتماعية والنف�سية التي قد حتفز ،يف ظروف َّ
تف�سر عندئذ باعتبارها ت�ش ُّدد ًا مف�ضياً
معينني ،حدوث حتول نحو املواقف و�أ�شكال ال�سلوك
ِّ
املتطرفة العنيفة التي َّ
�إىل العنف.
وعلى الرغم مما �سبق ،ف� َّإن الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجن م�س�ألة ذات �أهمية كبرية ،كما � َّأن حماوالت
املتطرفون العنيفون قد
التجنيد� ،سواء الناجحة �أو غري الناجحة ،تقع بالفعل .وب�صرف النظر عما �إذا كان ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني ،وال �سيما القادة،
جرى ف�صلهم �أو تفريقهم �أو تركيزهم ،يظل هناك خطر ب� َّأن بع�ض ال�سجناء
ِّ
قد ي�سعون �إىل جعل ال�سجناء الآخرين يعتنقون الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف ،و�إىل موا�صلة دفع ال�سجناء املوجودين يف
املتطرفني العنيفني ال
التطرف العنيف .و�أ�شارت درا�سات �إىل � َّأن �أ�ساليب جتنيد
ال�سجن نحو ارتكاب �إحدى جرائم
ِّ
ُّ
املتطرفة العنيفة �إىل العديد من ال�سجناء
ُيتوقع دائم ًا �أن ت�سفر عن عدد كبري من املج َّندين .ويجوز تقدمي الر�سائل
ِّ
من منطلق � َّأن معظمهم �سيقاوم الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف )154(.بيد � َّأن من �ش�أن جعل �سجني واحد يعتنق الت�ش ُّدد
املف�ضي �إىل العنف �أن ي�شكل خطر ًا كبري ًا على ال�سالمة العامة.
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هناك العديد من النظريات املتعلقة بعملية اعتناق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف .وت�شري �إحدى النظريات البارزة �إىل
� َّأن دورة الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف تت�ألف من �أربع خطوات ،هي�( :أ) فرتة ما قبل اعتناق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف،
املتطرف العنيف
و(ب) التماثل ،و(ج) التلقني الأيديولوجي ،و(د) العمل )155(.و ُتعترب كل مرحلة متميزة ،وقد ال َيبلغ
ِّ
اخلطوة النهائية على الإطالق .وتت�سم عملية جعل فرد يعتنق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف باملرونة بحيث �إنها ال تنطوي
على جدول زمني وال ت�ؤدي بال�ضرورة �إىل الفعل .وقد ين�ضم الأفراد �إىل عملية الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف �أو يخرجوا
منها ،بل وقد يعاودوا االن�ضمام �إليها يف � ِّأي مرحلة .ومن املهم الإ�شارة �إىل � َّأن هذه املراحل لي�ست مت�سل�سلة زمنيا،
وميكن للأفراد �أن يتخطوا مراحل لي�صلوا �إىل �أعمال العنف على نحو �أ�سرع .ويعني هذا �أي�ض ًا � َّأن الأفراد قد يوقفون
العملية ،وقد ال يتحولون ب�شكل كامل �إىل اعتناق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف؛ ويف املقابل ،حتى �إذا اعتنقوا الت�ش ُّدد
املف�ضي �إىل العنف اعتناقا كامال ،ف�إنهم قد ال ي�ضطلعون بال�ضرورة بعمل من �أعمال العنف.
(Gerwehr, S. and Daly, S. (2006) “Al-Qaida: Terrorist Selection and Recruitment” in, McGraw-Hill Homeland)154
.Security Handbook, p. 84

()155دورة اخلطوات الأربع هي النظرية املهيمنة ،ولكن ُو�ضعت �أي�ض ًا نظريات �أخرى .ولالطالع على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن دورة
اخلطوات الأربع ،انظرFederal Bureau of Investigation Counterterrorism Division. The radicalization process: From conversion :
 .to Jihadوانظر �أي�ضاًSilber M, Bhatt A. Radicalization in the West: The homegrown threat. New York. New York City Police :
.Department; 2009; Al-Lami M. (2009), Studies of radicalization: State of the field report. London, England
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(�أ) ما قبل الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف :ميكن �أن يكون ال�سجن البيئة التي توفر الدوافع واحلوافز والفر�ص
لتب ّني الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف .وميكن �أن يكون مدفوعا بدوافع داخلية �أو خارجية .وميكن �أن تكون الدوافع
الداخلية نتيجة �أزمة�/صدمة �شخ�صية� ،أو جتارب يف التمييز و�/أو الإق�صاء� ،أو قد ي�شعر الأفراد بالإحباط
واال�ستياء جتاه دينهم احلايل مما ي�ؤدي بهم �إىل تغيري نظامهم االعتقادي .ومن ناحية �أخرى ،ميكن �أن تكون
الدوافع اخلارجية عبارة عن � ِّأي عوامل خارجية (مثل احلرمان االقت�صادي �أو الإثني �أو العرقي �أو القانوين �أو
ال�سيا�سي �أو الديني �أو االجتماعي) مما قد ي�ؤثر �سلبا على مواقف الفرد ومعتقداته جتاه املعنيني.
(ب) التماثل :ميكن لل�سجن �أن يزيد من عزلة الفرد عن حياته ال�سابقة ،وي�شجعه على اعتماد وقبول هوية
املتطرفة العنيفة.
اجتماعية جديدة ،ويوفر تعليما دينيا قائما على العنف ،ويقدم فر�صا للتدريب على الأن�شطة ِّ
متطرفة عنيفة ،ويغيرِّ �أ�سا�س ًا معتقده �أو �سلوكه الديني .وقد
ويف هذه املرحلة ،يتماثل ال�سجني الفردي مع ق�ضية ِّ
املتطرفة العنيفة .ويعزز
يبد�أ ه�ؤالء الأفراد يف بناء �شخ�صية جديدة قائمة على الدين ودعم الأيديولوجيات
ِّ
التوجيه الذي يقدمه امل�شرفون �شعورهم اجلديد بالهوية وااللتزام .وعلى وجه العموم ،ف� َّإن حاجات ال�سجني
املنفرد ورغباته تتال�شى ب�شكل متزايد وحتل حملها احلاجات والرغبات اجلماعية.

()156

(ج) تلقني املبادئ :ميكِّن ال�سجن املج َّند اجلديد من االنغما�س يف بيئة من "التفكري اجلماعي" مما يعزز الهوية
للمتطرفني العنيفني الآخرين فح�ص ال�شخ�ص ور�صده واختباره .و ُيل َّقن ال�سجني الفردي
االجتماعية ،ويتيح
ِّ
املتطرفة العنيفة .و ُيعترب حتول
بعمل �أم ٌر مطلوب لدعم الق�ضية
تلقينا حمكما بحيث ي�صبح مقتنعا ب� َّأن القيام ٍ
ِّ
املرء �إىل م�شارك ن�شط جزءا من هذه املرحلة .وي�شمل ذلك امل�شاركة يف جمموعة �صغرية وامل�شاركة الفردية
كمتطرف عنيف .والأمر املهم يف هذه املرحلة هو معارف كبار ال�سجناء
مبا يتيح للمج َّند التعرف على �إمكاناته
ِّ
ومهاراتهم وقيادتهم .وتت�سم هذه املرحلة بكونها �شديدة التقلب والعاطفية بالن�سبة �إىل املج َّندين .وتزداد الثقة
املتطرفة العنيفة .وي�صبح احلل الوحيد مل�شكالتهم
مبرور الوقت ،وي�صبح عقل ال�سجني م�شبعا بالأيديولوجيات
ِّ
هو الدفاع عما يعتقدونه من خالل العمل العنيف.
املتطرف العنيف .و�أثناء وجوده يف ال�سجن ،قد
(د) العمل :ينخرط ال�سجني الفردي عن علم يف الن�شاط
ِّ
ي�ضطلع مبجموعة متنوعة من الأن�شطة العملياتية ،مبا يف ذلك :جتنيد ال�سجناء الآخرين ،وتي�سري الأن�شطة
املتطرفة العنيفة
املتطرفة العنيفة ،والإعداد للأن�شطة
املتطرفة العنيفة يف ال�سجن �أو خارجه ،ومتويل الأن�شطة
ِّ
ِّ
ِّ
وتخطيطها وتنفيذها.

 -3-7العوامل التمكينية والتمهيدية للت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجن
�سعى عدد من الباحثني �إىل حتديد العوامل املوجودة يف �سياق ال�سجن التي قد جتعل ال�سجناء �أكرث عر�ضة العتناق
الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل
التطرف العنيف .و�شمل ذلك حتديد العديد من عوامل "الدفع" و"اجلذب" .ويرد يف هذا
ُّ
الق�سم و�صف للعوامل الرئي�سية التي ميكن �أن تدفع باجتاه اعتناق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجن �أو توجد
الفر�ص العتناقه.
الأيديولوجية :التعر�ض �إىل �أيديولوجية يبدو �أنها جتيز العنف �أو ت�ضفي امل�شروعية عليه �أو تتطلبه ،وذلك
يف كثري من الأحيان من خالل تقدمي رواية مقنعة ولكنها ملفقة يف ال�سيا�سة املعا�صرة والتاريخ احلديث.

()156
متطرفة عنيفة—حيث ُيعزل عن جماعته امل�ؤثرة
مع ذلكُ ،ينظر �إىل ذلك باعتباره � ًّ
إيجابيا/واقيا عندما يعود الفرد ب�أيديولوجيات ِّ
داخل املجتمع.
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 املظامل :طائفة من املظامل املت�صورة ،بع�ضها حقيقي والبع�ض الآخر خيايل ،ال يبدو � َّأن ثمة ر ًّدا غري عنيف
متطرفة
وفعا ًال وذا م�صداقية عليها .ومن العوامل التي قد تزيد قابلية اعتناق ال�سجني �أيديولوجيات
ِّ
َّ
عنيفة خو�ضه جتربة تنطوي على معاملة غري من�صفة �أو جمحفة ،فعلية �أو مت�صورة .وقد ي�سعى ال�سجناء
املتطرفون العنيفون �إىل عزو �سجنهم �أو املعاملة التي يلقونها يف ال�سجن �إىل ال�سيا�سات التمييزية ،وقد
ِّ
يف�سرون حالتهم باعتبارها عالمة �أخرى على � َّأن احلكومة ت�سعى �إىل �إذالل �أفراد جماعتهم .وقد كان
لظروف ال�سجن واحلب�س �أهمية �أ�سا�سية بالفعل يف روايات بع�ض احلركات
املتطرفة العنيفة )157(.ومن ثم
ِّ
متطرفة عنيفة قد يكون و�سيلة كي يتعامل ال�سجناء مع املعاملة غري املن�صفة
ف� َّإن االن�ضمام �إىل جماعة ِّ
�أو الظاملة املت�صورة التي ت�أتي �إ�ضافة �إىل احلرمان الناجم عن ال�سجن ،وي�سعون �إىل تلبية االحتياجات
االجتماعية �أو املعرفية يف مواجهة املحن.
 القادة امللهمون :االحتكاك بالأفراد �أو اجلماعات الذين ميكنهم ب�شكل مبا�شر وب�صورة مقنعة �إي�ضاح
تلك الأيديولوجية ومن ثم ربطها بجوانب خلفية ال�شخ�ص وتاريخ حياته .وت�ؤكِّد الأدبيات املتعلقة بالت�ش ُّدد
املف�ضي �إىل العنف لدى ال�سجناء با�ستمرار على �أهمية الأفراد امللهمني يف جتنيد ال�سجناء الآخرين
التطرف العنيف )158(.و ُيحتمل �أن يعتمد حدوث ذلك من عدمه على جمموعة من العوامل الظرفية
لأغرا�ض ُّ
املتطرف العنيف وال�سجناء الآخرين و�سياق ال�سجن .ويكون القادة امللهمون قادرين
مثل خ�صائ�ص ال�سجني
ِّ
على ا�ستغالل املح ِّفزات العاطفية مثل الكراهية واالنتقام والإحباط .وميكنهم �أن ي�ؤدوا وظيفة �أ�سا�سية يف
ت�سخري الإهانة املت�صورة �أو املتعر�ض لها خلدمة رواية �أيديولوجية وتوجيه ت�ش ُّكل هوية جماعية تدور حول
()159
اال�شرتاك يف املهانة وااللتزام الأيديولوجي.
ي�ستهدف القادة امللهمون ال َ
أ�ضعف—� ْأي النـزالء الذين ق�ضوا �أو �سيق�ضون اجلزء الأكرب من حياتهم حمبو�سني
يف ظل �إجراءات �أمنية ق�صوى ومل يعد لهم ات�صال ب�أُ�سرهم .وكثري ًا ما يتخذ ه�ؤالء النـزالء ،الذين ينتابهم
الغ�ضب واملرارة ب�سبب ظروفهم ،مواقف معادية لل�سلطات ،وي�سهل دفعهم لالن�ضمام �إىل �إحدى الع�صابات
اكت�شفت � َّأن القيادة امللهمة �أهم من العوامل الأخرى
حيث يلتقون بزعيم �سجني يعدهم بالأمل .ويف الواقع ،لقد
ُ
التي ي�شيع اال�ست�شهاد بها باعتبارها مرتبطة بت�ش ُّدد ال�سجناء.
Hamm, M.S. (2008). Prisoner radicalization: Assessing the threat in U.S. correctional institutions. NIJ Journal, 261:
17-18

.

()157انظر على �سبيل املثالGormally, B., McEvoy, K. & Wall, D. (1993). “Criminal justice in a divided society: Northern :
Ireland Prisons”. Crime and Justice, 17, 51-135, and Kepel, G. (2002). Jihad: the Trail of Political Islam. Cambridge: Harvard
.University Press

()158انظر على �سبيل املثالBrandon, J. (2009b). Unlocking al-Qaeda: Islamist extremism in British prisons. London: :
Quilliam Foundation; Warnes, R. and Hannah, G. (2008). “Meeting the challenge of extremist and radicalised prisoners:
The experiences of the United Kingdom and Spain”. Policing, 4, 402–411; Hamm, M.S. (2012). “Prisoner radicalization
in the United States”. Prison Service Journal, 203, 4-8; Hamm, M.S. (2013). The spectacular few: Prisoner radicalization and
terrorism in the post-9/11 era. New York: New York University Press; Hofmann, D.C. & Dawson, L. (2014). The neglected role
.of charismatic authority in the study of terrorist groups and radicalization. Studies in Conflict & Terrorism, 37, 348-368

(Emrich, C. G., Brower, H. H., Feldman, J. M., & Garland, H. (2001). “Images in words: Presidential rhetoric,)159
charisma, and greatness”. Administrative Science Quarterly, 46, 527–557, Klein, K. & House, R.J. (1995). “On fire: Charismatic
.leadership and levels of analysis”. Leadership Quarterly, 6, 183-198

 112كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

"كان لدينا �سجني ]�إرهابي[ عبارة عن داعية من الطراز الرفيع .فقد كان بارعا يف هذه املهمة .كان يت�صيد
�ضعاف ال�سجناء ،ال ال�سجناء املتمر�سني ،ويقدم لهم احلماية والدعم من خالل الدين .كان يبني عالقة حميمة
على مدى فرتة طويلة :هذا ما كان يعي�ش من �أجله .وانطالقا من تلك النقطة ،يبد�أ بن�شر �أفكاره ب�ش�أن ما يعنيه
�أن يكون املرء م�سلما ...كان ما يقوم به فعليا هو الوعظ ،لي�س على �أ�سا�س �أ�سبوعي و�إمنا على �أ�سا�س يوميْ � ،أي
التجنيد يف ال ِفناء .كان يحث النا�س على االن�ضمام �إىل القتال يف �أفغان�ستان خارج ال�سجن  -وا�ستمر يف القيام
بال�شيء نف�سه هنا".
نقال عن �أحد موظفي ال�سجن يفRose, D. (2012) “Inside Britain’s terror cells: A chilling insight into how gangs of :
“ .convicted terrorists recruit prisoners for Al Qaeda - and the courageous men and women sent in to ‘turn’ themمتاح على
العنوان.www.dailymail.co.uk :

 احلاجة �إىل تلبية االحتياجات املادية والعامة الأ�سا�سية :عندما تكون احلياة يف ال�سجن عبارة عن كفاح من �أجل
متطرفة عنيفة للح�صول
البقاء على قيد احلياة ،قد ُيح َّفز ال�سجناء (�أو ُيجربون) على االن�ضمام �إىل جماعة ِّ
املتطرفة العنيفة
على الطعام ومكان للمبيت واحلماية ،بغ�ض النظر عما �إذا كانوا يتماثلون مع الأيديولوجية
ِّ
للجماعة �أو ي�ؤمنون بها يف داخلهم .وبينما قد يبدو � َّأن ه�ؤالء ال�سجناء حتولوا �إىل الت�ش ُّدد واعتمدوا مواقف
التطرف تلك قد جت�سد كفاحا كامنا من �أجل البقاء على قيد احلياة
ومعتقدات ِّ
متطرفة عنيفة ،ف� َّإن مظاهر ُّ
يف ال�سجن ولي�س التزاما �أيديولوجيا �صادقا .ذلك � َّأن الظروف املعي�شية ال�سيئة واالكتظاظ يف ال�سجون ميكن �أن
()160
املتطرف العنيف.
يولِّدا اال�ستياء وميهدا لتج ُّذر اخلطاب ِّ
خطر الت�شدُّ د املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون  -لبنان
متثل الظروف غري املالئمة واالكتظاظ و�سوء التدابري الأمنية يف ال�سجون اخل�صائ�ص والتحديات الرئي�سية
التي تواجه نظام ال�سجون يف لبنان والتي تعزز يف حد ذاتها خطر الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون.
املتطرفني العنيفني التابع ملكتب
م�ساهمة مق َّدمة من �إدارة ال�سجون يف لبنان خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء
ِّ
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و 3-1حزيران/يونيه .)٢٠١٦
الأمم املتحدة املعني
ِّ

وعالوة على ذلك ،قد ُيعترب الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجن �أثرا جانبيا ملحاوالت ال�سجناء تلبية احتياجاتهم
العامة .وميكن لل�سجن نف�سه �أن يكون تهديد ًا لالحتياجات الفردية حيث ُيحتمل �أن ي�شهد ال�سجناء حرمانا يف عدة
جماالت من حياتهم .وقد و�صفت البحوث املبكرة كيف � َّأن "�آالم ال�سجن" ،مثل احلرمان من احلرية وال�سلع واخلدمات
()161
والعالقات اجلن�سية بني اجلن�سني واال�ستقالل والأمن ،ميكن �أن تكون م�صدر ًا للإحباط واالنحراف بني ال�سجناء.
وميكن لذلك احلرمان �أن ي�شكل خطر ًا على جمموعة متنوعة من االحتياجات الفردية الأ�سا�سية �أو يت�سبب يف نق�ص
املتطرفة العنيفة مللء الفراغ.
فيها ،وقد يتطلع ال�سجناء ال�ضعفاء �إىل اجلماعات
ِّ
 الدين :ميكن للتجربة املتمثلة يف الإدانة اجلنائية وق�ضاء فرتة يف ال�سجن �أن تقود بع�ض النا�س �إىل �إبداء
اهتمام �أكرب بالدين مما كانوا ُيبدون من قبل .وميكن للدين �أن ي�ساعدهم على تغيري حياتهم نحو الأف�ضل.
()160انظرGlobal Center on Cooperative Security (2015): Countering Violent Extremism and Promoting Community :
Resilience in the Greater Horn of Africa: An Action Agenda, Action 83; Useem, B. and Clayton, O., “Radicalization of U.S.
.Prisoners,” Criminology & Public Policy, vol. 8, no. 3(August 2009), pp. 586-587
(Sykes, G.M. (1958) The society of captives, Princeton, NJ: Princeton University Press.)161
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روحيا �أثناء ال�سجن )162(.بيد �أنه مبا � َّأن من يتحولون قد
دينيا �أو ًّ
ولذا لي�س م�ستغربا �أن ي�شهد ال�سجناء حتو ًال ًّ
يكونون يف البداية �أقل �إملام ًا ب�أمور دينهم ،ف�إنهم قد يكونون عر�ضة ملفاحتات دعاة الت�ش ُّدد الذين ي�سعون لفر�ض
ن�سخة م�شوهة من الدين عليهم .فعلى �سبيل املثال� ،أظهرت البحوث � َّأن ال�سجناء (مبن فيهم املتحولون حديثا)
املتطرفة العنيفة �أن
يجهلون الدين الإ�سالمي ولديهم �صورة م�شو�شة عنه و� َّأن ب�إمكان الأ�شخا�ص ذوي الآراء
ِّ
ي�س ّدوا هذه الفجوة باملعلومات امل�ضللة و�سوء التف�سري )163(.ومع ذلك ،ف� َّإن التحول نادر ًا ما يف�ضي �إىل نتائج
املتطرفني العنيفني
عنيفة )164(.وينبغي ملوظفي ال�سجون �أن يدركوا �أنه كانت هناك حاالت من قيام ال�سجناء
ِّ
ب�إجبار ال�سجناء الآخرين �أو �إكراههم على التحول لزيادة �أعدادهم وتعزيز قب�ضتهم على الإتاوات الإجرامية.
املتطرفني العنيفني ب�إنفاذ قوانني دينية �صارمة يف بع�ض ال�سجون
وحت َّدث بع�ض ال�سجناء عن قيام ال�سجناء
ِّ
()165
وتدمر الأجهزة املو�سيقية.
حيث يمُ نع ال�سجناء من �أكل حلم اخلنـزير وتمُ َّزق �صور الن�ساء َّ

 -4-7ال�ضعف ومناذج التجنيد يف ال�سجون
املتطرفة العنيفة )166(.ويتناول هذا
توفر ال�سجون جممع ًا دائم التجدد للمر�شحني املحتملني للتجنيد يف اجلماعات
ِّ
الق�سم الكيفية التي ي�ستطيع بها املج ِّندون ر�صد املج َّندين امل�ست�ضعفني وتقييمهم وت�شجيعهم على االن�ضمام �إىل
التطرف العنيف.
�إحدى ق�ضايا ُّ
وجدت البحوث التي �أجريت م� َّؤخر ًا �أنه على الرغم من � َّأن الت�ش ُّدد م�س�ألة �ساخنة ومهمة بالن�سبة �إىل ال�سجناء
واملوظفني على حد �سواء ،ف�إنه من الأمور التي يندر م�شاهدتها .وي�ستخدم مر ِّوجو الت�ش ُّدد طائفة متنوعة من
و�سائل الإقناع والت�أثري ،مبا يف ذلك الإكراه والتخويف .وينطبق ذلك على ال�سجون كما ينطبق على البيئات
املالحظ دلي ًال على الت�ش ُّدد �أو يكون غريه من
الأخرى .ويف ال�سجون ،لي�س من الوا�ضح دائم ًا متى يكون ال�سلوك َ
�أ�شكال �سلوك ال�سجناء ،مثل تكوين التحالفات ،ك�آليات للتكيف �أو الت�سلط �أو التجمع الإجرامي.
.United Kingdom - Prevent Strategy (June 2011) para. 10.157

وقد ركزت معظم الدرا�سات على املتغريات الدميغرافية (مثل ال�سن ونوع اجلن�س والإثنية والعرق) لفهم تعر�ض
املتطرفة العنيفة ،وخ�صو�صا ل َّأن الو�صول �إليها �أ�سهل بكثري من الو�صول �إىل متغريات
الأفراد للتجنيد خلدمة الق�ضايا
ِّ
�أخرى )167(.بيد � َّأن العديد من الدرا�سات التجريبية تبني � َّأن املتغريات يف احلالة ال�شخ�صية والنف�سية ،مثل املواقف
والعواطف والت�صورات امل�سبقة والدوافع ،تبدو �أكرث �أهمية فيما يتعلق مبعدل النجاح )168(.ويف بع�ض احلاالت ،تكون
(Clear, T. and Sumter, M. (2002). “Prisoners, prison, and religion: religion and adjustment to prison”. Journal of)162
Offender Rehabilitation, 35, 127-159. Clear, T.R., Hardyman, P.L., Stout, B., Lucken, K. & Dammer, H.R. (2000). “The value
.of religion in prison: an inmate perspective”. Journal of Contemporary Criminal Justice, 16, 53-74
(Liebling, A., Arnold, H., & Straub, C. (2012). Staff-prisoner relationships at HMP Whitemoor: 12 years on.)163
.London: National Offender Management Service
(Hamm, M.S. (2009). “Prison Islam in the age of sacred terror”. British Journal of Criminology, 49, 667-685. Hamm,)164
M.S. (2011b). Locking up terrorists: Three models for controlling prisoner radicalization: Hamm, M. (2013) the Spectacular
.Few, New York University Press
(Porter, T. (2013) “Muslims ‘Force UK Prison Inmates to Convert’ With Bullying and Intimidation”, International)165
.Business Times, October 20, 2013
(Mulcahy, E., Merrington, S. Bell, P. “The Radicalisation of Prison Inmates: Exploring Recruitment, Religion and)166
.Prisoner Vulnerability”, Journal of Human Security (2013), Volume 9, Issue 1, pp. 4-14
(Gerwehr S. and Daley S., (2006) “Al-Qaida:Terrorist selection and recruitment” (chapter 5 in The homeland security)167
.handbook. New York, USA; McGraw-Hill; p. 73-89
(Ash S. (1985): “Cult-induced psychopathology, part one: Clinical picture”, Cultic Studies Journal. Vol. 2(1),)168
.pp. 31-90
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املتطرفة العنيفة ،مثل املهند�سني واملتخ�ص�صني يف جمال تكنولوجيا
خربة املج َّند املحتمل هي ما ت�سعى �إليه اجلماعات ِّ
املعلومات واالت�صاالت.
وي�ضطلع التجنيد بدور مهم يف � ِّأي تنظيم
متطرف عنيف )169(.وميكن للأفراد �أن ي�ستخدموا خرباتهم لر�صد
ِّ
()170
املج َّندين املحتملني وتقييمهم وت�شجيعهم على اتباع امل�سار نف�سه .وميكن النظر �إىل عملية التجنيد باعتبارها
من عمليات "التوقع الر�شيد" ،مبعنى � َّأن القائمني بالتجنيد يتبعون ا�سرتاتيجية للبحث عن �آفاق فردية تن ُّم عن
�أكرب قدر من "امل�شاركة املحتملة" )171(.ويف املرحلة الأوىل ،ي�سعى املج ِّند �إىل احل�صول على معلومات عن الفرد
امل�ستهدف (مثل الأن�شطة التي �شارك فيها يف ال�سابق) .ويق ِّيم املج ِّند �أي�ض ًا ما �إذا كان لدى الفرد خ�صائ�ص،
املتطرفة العنيفة .ويف املرحلة
مثل امل�صالح �أو ال�شواغل ال�سيا�سية ،قد جتعله م ّياال �إىل امل�شاركة يف الأن�شطة
ِّ
الثانية ،يحتاج املج ِّند �إىل �أن يح�صل على نتيجة �إيجابية (�أي �أن َيقبل الفرد املج َّند وي�صبح ع�ضو ًا ن�شطاً) .ومن
�أجل النجاح يف حتقيق ذلك ،قد يقوم املج ِّند ب�إغراء املج َّند مبختلف املكاف�آت �أو احلوافز ،مثل الطعام والك�ساء
()172
واحلماية.
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يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،يقع على مديري ال�سجون الواجب القانوين املتمثل يف منع الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف.
وحتى �إذا مل يكن هناك واجب قانوين �صريح ملنع الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون ،ف� َّإن مديري ال�سجون
املهنيني ي�سعون �إىل منع وك�شف ذلك الت�ش ُّدد يف �سجونهم.
()173

وكما هو مبني يف الف�صل الثالث ،ينبغي عدم اال�ستهانة بتدريب املوظفني يف هذا ال�صدد .وينبغي ملوظفي ال�سجون �أن:
للمتطرف �أو املج َّند
يفهموا طبيعة التهديد ،ويدركوا ا�ستخدام الروايات املختلفة ،ويفهموا �أنه ال توجد �صورة منطية
ِّ
العنيف ،ويتعرفوا على �سجنائهم ،ويثريوا ال�شواغل التي قد توجد لدى املوظفني ب�ش�أن الأمناط ال�سلوكية .ويجب على
مديري ال�سجون �أن يعتمدوا جمموعة من الأن�شطة ملنع الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجن وك�شفه وتعطيله.
ومتثِّل التجمعات الدينية �أحد املجاالت التي ميكن �أن يقع خاللها التحول نحو الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف .وقد
�أُبرزت يف الف�صل الثاين �أهمية فح�ص املعلومات املتعلقة بالزعماء الدينيني قبل ال�سماح لهم ب�إدارة ال�شعائر الدينية
يف ال�سجون .وخل�صت درا�سة وطنية �إىل � َّأن ن�صف ال�شعائر الدينية فقط يخ�ضع فعليا لإ�شراف موظفي ال�سجون،
و� َّأن ما يزيد على الن�صف بقليل ي�ستخدم � َّأي نوع من قدرات الر�صد ال�سمعي �أو املرئي .ووجدت الدرا�سة نف�سها
� َّأن ال�سجناء ُي�سمح لهم ب�أن يكونوا هم �أنف�سهم قادة روحيني يف ن�صف امل�ؤ�س�سات )174(.وحتى عندما يكون القادة
املتطرفني العنيفني الذين ي�ضطلعون
الدينيون الداخليون �أو اخلارجيون متاحني ،قد يخ�ضع بع�ضهم لتخويف ال�سجناء
ِّ
مقدمي اخلدمات الدينية امل�ؤهلني ،ميكن لل�سجناء
مقدمي اخلدمات الدينية لأنف�سهم .ويف غياب ِّ
تبع ًا لذلك بدور ِّ
(Stys, Y., Gobeil, R., Harris, A. J. R., & Michel, S. (2014). Violent extremists in federal institutions: Estimating)169
radicalization and susceptibility to radicalization in the federal offender population (Research Report R-313). Ottawa, ON:
.Correctional Service of Canada

.Federal Bureau of Investigation Counterterrorism

(Division. The radicalization process: From conversion to Jihad)170
(Brady H., Schlozman K., Verba S. “Prospecting for participants: Rational expectations and the recruitment of)171
.political activities”, American Political Science Review. 1999; 93, pp. 53-168
(Gerwehr S. and Daley S., (2006) “Al-Qaida:Terrorist selection and recruitment” (chapter 5 in The homeland security)172
.handbook. New York, USA; McGraw-Hill; p. 73-89
()173انظر على �سبيل املثالUnited Kingdom: Counter-Terrorism and Security Act 2015 (article 26) “The governor of a :
”.prison… must, in the exercise of its functions, have due regard to the need to prevent people from being drawn into terrorism.
(A Review of the Federal Bureau of Prisons’ Selection of Muslim Religious Services Providers, Department of)174
.Justice, Office of The Inspector General April 2004, p. 17
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املتطرفة العنيفة والر�سائل ال�سيا�سية والدينية القادمة من ال�سجناء الآخرين الذين يتولون
�أن ينجذبوا �إىل الآراء
ِّ
منا�صب الزعامة الدينية ب�صفة غري ر�سمية .وينبغي و�ضع �إجراءات للر�صد ل�ضمان �إقامة ال�شعائر الدينية على النحو
املنا�سب.

حمبب لنقل الر�سائل ،و�أنها من بني الأماكن
� َّإن مما قد ي�سهل الت�ش ُّدد يف ال�سجون � َّأن قاعات ال�صالة مكان َّ
القليلة التي ميكن �أن تلتقي فيها جمموعات النـزالء ،وغالبا دون �إ�شراف احلر�س .وحتى �إذا توافر الإ�شراف،
ف� َّإن حواجز اللغة واالفتقار �إىل الوعي الثقايف قد يحوالن دون تعرف موظفي ال�سجون على ال�سلوك امل�شبوه.
Handbook onViolent Radicalisation: Recognition of and Responses to the Phenomenon by Professional Groups Concerned
(2008) Austria - France – Germany

.

وينبغي تبادل املعلومات واال�ستخبارات املنا�سبة ،مبا يف ذلك مع ال�شركاء اخلارجيني املعنيني ب�إنفاذ القانون ،لفهم ما
التطرف العنيف ي�شكل م�شكلة يف ال�سجن وحتديد و�إدارة � ِّأي �أ�شكال �سلوك مثرية للقلق .وعلى م�ستوى �إدارة
�إذا كان
ُّ
ال�سجون الوطنية ،هناك حاجة �إىل �إن�شاء فريق ا�ستخباري لر�صد وحتليل وت�صنيف � ِّأي معلومات ب�ش�أن جعل ال�سجناء
يعتنقون الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف من جميع ال�سجون داخل الوالية الق�ضائية .وينبغي �أن يعمل هذا الفريق ب�شكل
وثيق �أي�ض ًا مع الوكاالت اخلارجية املعنية ب�إنفاذ القانون.
الواليات املتحدة الأمريكية :برنامج اال�ستخبارات يف ال�سجون
ا�شرتك املكتب االحتادي لل�سجون ومكتب التحقيقات االحتادي يف الواليات املتحدة يف و�ضع برنامج اال�ستخبارات
م�صمم لتي�سري التن�سيق ب�ش�أن م�سائل
يف ال�سجون .والربنامج عبارة عن م�شروع خا�ص على ال�صعيد الوطني َّ
الإرهاب بني جميع �أفرقة العمل امل�شرتكة املعنية بالإرهاب وجميع �إدارات ال�سجون على ال�صعيد الوطني .وقد
عينَّ املكتب االحتادي لل�سجون موظفني لدى فرقة العمل الوطنية امل�شرتكة املعنية بالإرهاب لتن�سيق تبادل
املعلومات اال�ستخبارية املتعلقة بال�سجون و�إدارة برنامج اال�ستخبارات يف ال�سجون.
ويتمثل املحور الرئي�سي للم�شروع يف منع الت�ش ُّدد يف ال�سجون على وجه اخل�صو�ص ،وت�شجيع التبادل الفعال
�شجع جميع �إدارات
لال�ستخبارات ب�ش�أن م�سائل الإرهاب ب�صفة عامة .وي�ضطلع املكتب بدور قيادي رئي�سي ،و ُت َّ
ال�سجون على امل�ستوى املحلي �أو م�ستوى الواليات على امل�شاركة .ويركز الربنامج على :حت�سني جمع اال�ستخبارات،
املت�شددة �أو جتنيد
املتطرفة �أو الراديكالية لن�شر الأفكار
وك�شف وردع وتعطيل جهود اجلماعات الإرهابية �أو
ِّ
ِّ
الأتباع يف ال�سجون االحتادية �أو ال�سجون على م�ستوى الواليات �أو ال�سجون املحلية �أو الإقليمية �أو القبلية �أو
اخلا�صة ،وتوفري التدريب ومواد الدعم التي ميكن �أن ت�ستخدمها املكاتب امليدانية و�أفرقة العمل امل�شرتكة املعنية
بالإرهاب للتدريب والتوعية يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية املحلية وعلى م�ستوى الواليات.
وت�ساعد كل هذه العنا�صر على حتديد العديد من العوامل امل�س�ؤولة عن انت�شار الت�ش ُّدد والتجنيد يف ال�سجون.
وحدد تقييم �شامل حديث العهد ا�ستناد ًا �إىل ا�ستق�صاء ملا يقرب من  3 000مرفق �إ�صالحي حملي وعلى
م�ستوى الواليات "ممار�سات ف�ضلى" كي تتبعها امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية ملكافحة انت�شار الت�ش ُّدد والتجنيد.
ومن بني هذه املمار�سات :و�ضع بروتوكوالت على نطاق املنظومة لفح�ص املعلومات املتعلقة بجميع املتقدمني
كمتعاقدين ومتطوعني (يقدم مكتب التحقيقات االحتادي امل�ساعدة ب�إجراء فحو�ص للتاريخ اجلنائي ا�ستناد ًا
�إىل جميع م�ؤ�شرات املكتب للموظفني املتعاقدين واملتطوعني والنظاميني الذين يدخلون املرافق الإ�صالحية،
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وحتال املعلومات ذات ال�صلة �إىل امل�س�ؤولني يف الإ�صالحيات التخاذ الإجراءات املنا�سبة) ،و�إن�شاء قواعد
بيانات على نطاق املنظومة للمتعاقدين واملتطوعني الذين يقدمون خدمات مبا�شرة للنـزالء ،وحت�سني قدرات
الر�صد ،وتن�سيق عمليات نقل النـزالء ،وتبادل املعلومات بني موظفي �إنفاذ القانون وموظفي الإ�صالحيات
تي�سر
بجميع م�ستوياتهم .وميكن لأفرقة العمل امل�شرتكة املعنية بالإرهاب التابعة ملكتب التحقيقات االحتادي �أن ِّ
هذه العملية.
م�ساهمة مق َّدمة من املكتب االحتادي لل�سجون ،الواليات املتحدة الأمريكية ،خالل اجتماعي فريق اخلرباء املعني ب�إدارة ال�سجناء
املتطرفني العنيفني (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و 3-1حزيران/يونيه .)٢٠١٦
ِّ

وينبغي متكني املوظفني الذين يكونون على ات�صال يومي بال�سجناء من اتخاذ القرارات حتى يكونوا قادرين على
اال�ستجابة ب�سرعة وعلى النحو املنا�سب لإ�شارات الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف والتعامل مع النـزاعات بني الأ�شخا�ص.
وعلى وجه اخل�صو�ص ،ينبغي �أن يمُ نح املوظفون �أدوات للإبالغ عن ال�شواغل املتعلقة بعالمات الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل
العنف ،وينبغي تطبيق �إجراءات منا�سبة من �أجل تقييم هذه املخاطر ب�سرعة ومهنية )175(.كما ينبغي مراعاة �إن�شاء
ومدربني ومتحم�سني للتحقيق يف حاالت الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف
جمموعة �أ�سا�سية خم�ص�صة من �أفراد موثوقني َّ
امل�شتبه فيها داخل كل �سجن وتقدمي امل�شورة �إىل املوظفني الذين لديهم �شواغل �إزاء �سجناء معينني.
لالطالع على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن املعلومات اال�ستخبارية يف ال�سجون ،انظر

UNODC Handbook on Dynamic

)Security and Prison Intelligence (2015

املتطرفة
وينبغي ملوظفي ال�سجون �أن يدركوا �أي�ض ًا � َّأن ال�سجناء الذين ي�ضطلعون بجهود التجنيد �أو يقودون اجلماعات
ِّ
العنيفة يف ال�سجن ال يلزم بال�ضرورة �أن يكونوا بارزين ،وكثري ًا ما يتقيدون ،ظاهر ًّيا على الأقل ،بنظام ال�سجن.
وي�ستطيع القادة جتنب االنك�شاف عن طريق ا�ستخدام بدالء لإدارة الأعمال بحيث تظل هويتهم احلقيقية غري معلومة
()176
ل�سلطات ال�سجن.
وهناك عدد من امل�ؤ�شرات التي قد ت�شري �إىل التعر�ض للتطرف العنيف ،ولذلك قد تكون مفيدة يف ك�شف حماوالت
التطرف العنيف .وينبغي �أ َّال ُيفرت�ض � َّأن اخل�صائ�ص والتجارب املبينة �أدناه تعني
�إقناع � ِّأي �سجني بالتحول �إىل
ُّ
متطرف ًا عنيفاً.
بال�ضرورة � َّأن �شخ�ص ًا قد التزم ب�أن ي�صبح ِّ
الآراء املع َرب عنها :ميكن �أن ت�شمل تقدمي الدعم للعنف والإرهاب ،وقيادة املنظمات الإرهابية ،والرف�ض
القطعي ملبد�أ �سيادة القانون ول�سلطة � ِّأي حكومة منتخبة يف بلد ما� ،أو التحديد الوا�ضح جلماعة �أخرى
باعتبارها تهدد القيم املدا َفع عنها و�إلقاء اللوم على تلك اجلماعة عن جميع العلل االجتماعية �أو ال�سيا�سية،
�أو ا�ستخدام �أ�سماء �أو م�سميات مهينة �أو حم ِّقرة جلماعة �أخرى� ،أو احلديث عن قرب وقوع ال�ضرر من
اجلماعة الأخرى و�أهمية العمل الآن� ،أو الإعراب عن املواقف التي تربر العنف با�سم اجلماعة �أو الق�ضية
�أو الأيديولوجية� ،أو التغا�ضي عن العنف �أو ال�ضرر جتاه الآخرين �أو دعمهما� ،أو التخطيط �أو الت�آمر
مع الآخرين.

(Useem, B. and Clayton, O., (2009) “Radicalization of U.S. Prisoners,” Criminology & Public Policy, vol. 8, no. 3)175
.(August 2009), pp. 586-587

(Liebling, A., Arnold, H., & Straub, C. (2012). Staff-prisoner relationships at HMP Whitemoor: 12 years on.)176
London: National Offender Management Service. Central intelligence Agency (2002) Terrorists: Recruiting and Operating
 .Behind Bars, p. 4متاح على العنوان.www.fas.org/irp/cia/product/ctc082002.pdf :
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املتطرفة العنيفة يف �شكل مطبوع �أو رقمي ،وحماوالت
 امل�ؤ�شرات املادية :حيازة امل�ؤلفات والرموز وال�صور
ِّ
املتطرفة العنيفة وغرف الدرد�شة املحمية بكلمة �سر املرتبطة بها �أو االن�ضمام
الدخول �إىل املواقع ال�شبكية
ِّ
�إىل ع�ضويتها �أو الإ�سهام فيها (حيثما يكون الدخول �إىل �شبكة الإنرتنت م�سموحا به يف ال�سجن) ،وحيازة
املواد املتعلقة بالأ�سلحة و�/أو املتفجرات ،وحيازة امل�ؤلفات املتعلقة بالتدريب الع�سكري واملهارات والتقنيات
الع�سكرية.
 ال�سلوك والتغريات ال�سلوكية :فقدان االهتمام بالأ�سرة والأقران والأ�صدقاء وقطع االت�صال بهم ،وال�شعور بالعداء
باملتطرفني العنيفني يف ال�سجون وبالأفراد الذين يعتنقون �آراء
جتاه ال�شركاء ال�سابقني يف ال�سجن ،واالرتباط
ِّ
متطرفة تكاد تدعو �إىل العنف ،وتغيري منط اللبا�س �أو املظهر ال�شخ�صي مبا يتوافق مع اجلماعة ،وتزايد تركيز
ِّ
متطرفة عنيفة ،واملحاوالت الرامية �إىل جتنيد
�أمناط ال�سلوك اليومي حول �أيديولوجية �أو جماعة �أو ق�ضية ِّ
�آخرين يف �صف اجلماعة/الق�ضية/الأيديولوجية.
التطرف
والأمثلة املذكورة �أعاله لي�ست ح�صرية ،وقد يتجلى ال�ضعف بطرق �أخرى .وال يوجد م�سار وحيد �صوب
ُّ
العنيف ،كما ال يوجد منط ب�سيط ملن ي�ضلعون فيه .ولهذا ال�سبب ،ف� َّإن � َّأي حماولة ال�ستخال�ص "موجز منطي" قد تكون
متطرفني عنيفني،
م�ضللة .ويجب �أ َّال ُيفرت�ض � َّأن هذه اخل�صائ�ص والتجارب �ست�ؤدي بال�ضرورة �إىل �أن ي�صبح الأفراد ِّ
�أو � َّأن هذه امل�ؤ�شرات هي امل�صدر الوحيد للمعلومات الالزمة لإجراء تقييم منا�سب ب�ش�أن ال�ضعف.
و�سوف يتعني على موظفي ال�سجون مراعاة مدى موثوقية الإ�شارات �أو �أهميتها وما �إذا كانت هناك عوامل �أو م�سائل
�أخرى ميكن �أن ت�شري �إىل ال�ضعف .وينبغي ملوظفي ال�سجون �أن يراقبوا عن كثب � َّأي تغريات يف �سلوك ال�سجناء و�أن
يتحدثوا �إىل ال�سجناء ب�ش�أنها ،وال �سيما يف حال حدوث تغريات يف عدة جماالت.
وينبغي التنبيه على املوظفني ،لدى و�ضع امل�ؤ�شرات التي تثبت وجود الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف ،بعدم تناول تلك
معينة بغية جتنب
امل�ؤ�شرات ب�صفة منف�صلة و�إمنا يف �سياق اخل�صائ�ص ال�شخ�صية والظروف املح َّددة حلالة َّ
اال�ستنتاجات اخلاطئة )177(.فعلى �سبيل املثال ،ال يعني جمرد اعتناق ال�سجني ديانة بعينها �أو اتّباعه ممار�ساتها
التطرف العنيف .وقد و�ضعت بع�ض البلدان وثائق ي�سهل و�صول املوظفني
على نحو �أكرث اجتهادا �أنه على الطريق �إىل ُّ
تتبعها لدى ك�شف العالمات الدالة على احتماالت الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل
�إليها لتذكريهم بالعوامل الرئي�سية التي يتعني ُّ
العنف .ويف �إنكلرتا وويلز ،على �سبيل املثالُ ،يو َّزع على املوظفني بطاقة تذكريية بحجم اجليب ي�ستطيعون حملها يف
()178
جميع الأوقات.
التطرف العنيف و�إمنا هي
ويجب الت�شديد على املوظفني ب� َّأن هذه الأنواع من امل�ؤ�شرات لي�ست يف حد ذاتها دلي ًال على ُّ
جمرد �إ�شارات قد تدل على � َّأن ال�سجني ي�سري على الطريق امل�ؤدية �إىل �أن يعتنق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف .و�سوف
يلزم �إجراء املزيد من التحريات وجمع املزيد من الأدلة لإثبات احلقيقةَّ � .أما الت�أ�شري الآيل على قائمة مرجعية فلن
متطرف ًا عنيفاً.
يثبت ،يف حد ذاتهَّ � ،أن ال�سجني قد �أ�صبح ِّ

(Council of Europe (2015): Guidelines for the Prison and Probation Services Facing Radicalisation and Violent)177
.Extremism, Principle 25

(National Offender Management Service (NOMS) – England and Wales, Extremism and Radicalisation - Guidance)178
 .for Staffمتاح على العنوان .www.lemosandcrane.co.uk :وهناك عدد من الواليات الق�ضائية التي لديها قوائم �أكرث تف�صيال و�أحدث
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 -6-7تعطيل الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون
املتطرفني العنيفني يحاول �إقناع �سجناء �آخرين باعتناق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل
عند وجود �أدلة على � َّأن �أحد ال�سجناء
ِّ
العنف ،ينبغي اتخاذ �إجراءات �سريعة .ويف بع�ض احلاالت ،قد ينطوي ذلك على نقل الفرد �إىل �سجن �آخر �أو �إىل
منطقة �إيواء خمتلفة داخل ال�سجن نف�سه .وينبغي النظر �أي�ض ًا يف منع ال�سجني من االجتماع بحرية بال�سجناء ال�ضعفاء
ويف الإ�شراف على جميع تعامالته .وميكن �أن ت�شمل الإجراءات الإدارية �أي�ض ًا تخفي�ض م�ستوى االمتياز �أو توجيه التهم
الت�أديبية �أو الف�صل .ويف املقابل ،قد يكون من املالئم تقدمي تدخالت دينية وحتفيزية و�سلوكية.
املتطرفة العنيفة والرتويج للكيفية التي ميكن بها اال�ستماع
وعلى موظفي ال�سجن �أن يحاولوا الطعن يف الأيديولوجية
ِّ
يقدر حرية التعبري واحلرية من الأذى .وينبغي �أن يتيح نهجهم
�إىل �آراء متنوعة وحتليلها واالعرتا�ض عليها على نحو ِّ
التعبري عن املظامل وا�ستك�شافها و�إظهار دور حل النـزاعات واملواطنة الإيجابية .ويف احلاالت التي يكون فيها
املتطرف العنيف �آراء متزمتة ب�شكل خا�ص �أو يكون على درجة عالية من التعليم ،قد ال يكون لدى املوظفني
لدى
ِّ
دائم ًا املهارات الالزمة لتفنيد �آراء ال�سجني .ويف ظل تلك الظروف ،ينبغي طلب امل�ساعدة من موظفني �أكرث خربة
وكفاءة ومعرفة.

 -7-7دعم الأفراد املع َّر�ضني لأن يج ِّندهم املتط ِّرفون العنيفون
�إذا ر�أت �إدارة ال�سجن � َّأن الدعم مطلوب للحد من التعر�ض للتطرف العنيف ،ف� َّإن عليها �أن ت�ضع حزمة دعم مالئمة
لل�سجني املقابل .وقد يتخذ ذلك �شكل خطة عمل �أو خطة لإدارة احلاالت حتدد من �سيقود تقدمي ذلك الدعم .وينبغي
خلطة العمل �أن ت�سلط ال�ضوء على �أ�شكال ال�سلوك واملخاطر املح َّددة التي يتعينَّ معاجلتها .و�سوف ي�ساعد ذلك يف
ا�ستعرا�ضات احلالة وتقييم فعالية حزمة الدعم.
و�سوف يتوقف نوع الأن�شطة املدرجة يف حزمة الدعم على املخاطر ومدى ال�ضعف واملوارد املحلية .وعلى �سبيل
التو�ضيح ،قد يكون الن�شاط التحويلي كافيا بالن�سبة �إىل ال�سجني الذي يوجد يف املراحل املبكرة من الت�ش ُّدد املف�ضي
�إىل العنف ،بينما قد يلزم برنامج توجيهي �أكرث تركيزا وتنظيما بالن�سبة �إىل ال�سجناء الذين اعتنقوا فع ًال الت�ش ُّدد
املف�ضي �إىل العنف .وينبغي النظر يف و�ضع برامج الدعم التالية :تقدمي امل�شورة ،والتوجيه الديني ،وامل�شاركة املدنية،
والعمل مع �شبكات الدعم ،وامل�شاركة يف نظام ال�سجون ،واملهارات احلياتية ،والدعم التوجيهي ،والعالج املعريف/
ال�سلوكي ،والعمل العام ب�ش�أن املواقف وال�سلوك ،والتوعية ال�صحية ،وتقييم ومعاجلة � ِّأي م�سائل تخ�ص ال�صحة البدنية
�أو العقلية .وميكن حلزمة الدعم �أن تتخذ �أي�ض ًا �شكل نقل ال�سجني ال�ضعيف بعيدا عن الت�أثري ال�سلبي �أو توفري التوجيه
له من الزعيم الديني �أو الأخ�صائي االجتماعي ذي ال�صلة.
وينبغي �إعادة تقييم ال�سجناء الفرديني الذين يتلقون الدعم كل ثالثة �أ�شهر على الأقل للت�أكد من � َّأن التقدم الذي
ُيح َرز يف تقدمي الدعم لهم ي�أتي بالأثر املن�شود و� َّأن ال�سجني ال ينجرف �أكرث نحو الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف.

تهيئة ال�سجناء
املتطرفني العنيفني
ِّ
لالندماج من جديد
يف املجتمع
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 -1-8مقدِّ مة
املتطرفني العنيفني �سوف ُيفرج عنهم ،يف مرحلة ما ،ليعودوا مرة �أخرى �إىل املجتمع ما مل يق�ضوا نحبهم
� َّإن الأ�سرى
ِّ
()179
املتطرفني
داخل ال�سجن �أو ي�ؤ ُّدوا كامل عقوبتهم بال�سجن مدى احلياة .ومن ثم ف� َّإن عملية �إعادة �إدماج ال�سجناء
ِّ
التطرف العنيف ومكافحته.
العنيفني يف املجتمع ينبغي �أن تكون عن�صر ًا
ًّ
رئي�سيا يف � ِّأي ا�سرتاتيجية مت�صلة مبنع ُّ
و ُتعترب فرتة االنتقال من ال�سجن �إىل العي�ش يف املجتمع �أمر ًا �صعب ًا بالن�سبة ل ِّأي �سجني .ذلك � َّأن ال�سجن نف�سه قد
يكون خ َّلف عدة �آثار �سلبية على قدرة ال�سجني على عي�ش حياة تت�سم باخللو من العنف واحرتام القانون واالعتماد
على الذات .ورمبا يكون ال�سجناء قد فقدوا م�صدر رزقهم و�أمتعتهم ال�شخ�صية و�سكنهم ،ورمبا يكونون قد خ�سروا
عالقات �شخ�صية مهمة ،ورمبا يكون ال�سجن قد �أ�ضر ب�شبكتهم االجتماعية والأ�سرية ،ورمبا يكونون قد �شهدوا
املتطرفني العنيفني الذين ُيطلق �سراحهم
�صعوبات يف جمال ال�صحة العقلية .وال يختلف الأمر بالن�سبة �إىل ال�سجناء
ِّ
ويعودون �إىل املجتمع .وبغ�ض النظر عن مدى فعالية تدخالت فك االرتباط التي تقع يف ال�سجن ،ف� َّإن خماطر عودة
املتطرف العنيف ال�سابق �إىل الإجرام تزداد ب�شكل كبري �إذا مل ُي َّهي�أوا لالندماج يف املجتمع من جديد.
ال�سجني
ِّ
يكون الأفراد املفرج عنهم عر�ضة للت�ش ُّدد والتجنيد ،و ُيعزى تعر�ضهم للتجنيد �إىل � َّأن العديد منهم ال ميلكون
املتطرفة قد ت�ستند
دعم ًا مال ًّيا �أو عاطف ًّيا �أو �أُ�سر ًّيا ُيذكر عندما يغادرون ال�سجن .وبالنظر �إىل � َّأن اجلماعات
ِّ
املمولني متوي ًال ج ِّيداً ،ف�إنها ت�ستطيع �أن توفر قدر ًا �أكرب بكثري من الدعم
�إىل التمويل من الداعمني
املتطرفني َّ
ِّ
االجتماعي واملايل لل�سجناء املفرج عنهم مقارن ًة بربامج الدعم املجتمعي امل�شروعة الأخرى  ...وعندما يكون
املتطرفة الفراغ من خالل
الدعم الر�سمي املق َّدم من �أجل انتقال ال�سجناء غري كاف ،قد متلأ اجلماعات الدينية ِّ
أم�س
�
عند
بال�سجناء
تقدمي الدعمني املايل والعاطفي على ال�سواء .وميكن لهذه التنظيمات ،من خالل التكفل
ِّ
حاجاتهم� ،أن تبني على الوالء املتولد �أثناء الفرتة التي �أم�ضاها الفرد يف ال�سجن .و�إذا �أقيمت روابط بجماعة
متطرفة ،فقد يظل ال�سجني الذي �أُفرج عنه حديث ًا عر�ضة للتجنيد �أو امل�شاركة امل�ستمرة يف ال�شبكات
جمتمعية ِّ
الإرهابية .ذلك � َّأن للنـزالء املفرج عنهم قيمة حمتملة كبرية بالن�سبة �إىل ال�شبكات الإرهابية التي جندتهم.
Cilluffo, F. and Saathoff, G. (2006). Out of the shadows: Getting ahead of prisoner radicalization. Report by GeorgeWashington university, Homeland Security policy Institute, and university of Virginia, critical Incident analysis Group, p. 7

.

()179ال يخل ذلك بتو�صيات الهيئات الدولية التي مفادها �أنه ينبغي للدول الأع�ضاء �أن ت�ضع �سيا�سات عقابية من �ش�أنها� )1( :ضمان
�أ َّال تُف َر�ض عقوبة ال�سجن امل�ؤبد �سوى على املجرمني الذين ارتكبوا �أ�شد اجلرائم خطورة ،و�أ َّال يكون ذلك �سوى عند ال�ضرورة الق�صوى حلماية
املجتمع ،و(� )2ضمان �أن يكون لكل �شخ�ص ُيحكم عليه بال�سجن امل�ؤبد احلق يف اال�ستئناف �أمام حمكمة �أعلى وال�سعي �إىل تخفيف العقوبة ،و()3
عدم فر�ض �أحكام بال�سجن امل�ؤبد على الأطفال� ،أي من هم �أقل من  18عاما (انظر على �سبيل املثال United Nations (1996), The Life
.)Sentence, Report of the Criminal Justice Branch of UNOV, United Nations Publication Geneva
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 -2-8التقدم املحرز من خالل النظام
املتطرفون
كما هو مبني يف الف�صل الرابعُ ،يفرت�ض �أن يعتمد نظام ال�سجن والظروف التي ُيحتجز فيها ال�سجناء
ِّ
العنيفون على نتائج تقييم املخاطر واالحتياجات فيما يتعلق بهم .ومن ال�سمات املهمة لتقييم املخاطر واالحتياجات
رجح �أن ي�شكلوا تهديد ًا كبري ًا
�أنه ُيفرت�ض �أن ُي�ستخدم لتحديد العدد ال�صغري من ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني الذين ُي َّ
املتطرفني العنيفني الذين
صال للأمن �أو ال�سالمة �أو ح�سن النظام يف ال�سجن ،و�أن مييزهم عن �أغلبية ال�سجناء
ومتوا� ً
ِّ
ال ُي�شرتط ،رغم كونهم ارتكبوا جرائم خطرية� ،أن ي�شكلوا تهديد ًا داخل ال�سجن والذين قد يرتاجع م�ستوى خطورتهم
مع مرور الوقت ،ا�ستجابة ملختلف التدخالت يف ال�سجن.
تدريجيا ،ا�ستناد ًا �إىل تقييمات
املتطرفني العنيفني �إىل بيئات �أقل تقييد ًا
و ُيفرت�ض �أن يتمثل الهدف يف نقل ال�سجناء
ًّ
ِّ
فردية دورية للمخاطر .ومن الناحية املثاليةُ ،يفرت�ض �أن يتم ق�ضاء املرحلة الأخرية من العقوبة يف ال�سجن الذي
املتطرف العنيف �أف�ضل
تكون فيه الإجراءات الأمنية عند م�ستواها الأدنى ،وهو ما �سيوفر لإدارة ال�سجن وال�سجني
ِّ
بيئة لتهيئة الإفراج عنه .وعندما ُينقل �سجني �إىل �سجن �أدنى من حيث الإجراءات الأمنية ،يجب �أن تكفل �إدارة
ال�سجن �أن يكون الغر�ض من كل انتقال حم َّدداً ،و� َّأن هناك �أهداف ًا جديدة جرى حتديدها لل�سجني عند و�صوله �إىل
ال�سجن اجلديد.
وتدعو قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو) البلدان �إىل و�ضع وتطبيق
طائفة عري�ضة من التدابري البديلة الالحقة ل�صدور احلكم لكي ُيتالفى �إيداع اجلاين يف م�ؤ�س�سة احتجازية وم�ساعدته
على عودة اندماج مبكرة يف املجتمع .وميكن �أن ت�شمل تلك التدابري الت�صريح بالغياب ،ودور الت�أهيل ،و�إطالق ال�سراح
()180
من �أجل العمل �أو تلقي العلم ،والإفراج املبكر �أو امل�شروط مبختلف �أ�شكاله ،و�إ�سقاط العقوبة.
تدريجيا بال�سماح لل�سجني مبغادرة
ومن امل�ست�صوب ،رهن ًا ب�أحكام القوانني املعمول بها ،تي�سري �إعادة الإدماج
ًّ
امل�ؤ�س�سة —ملدة يوم �أو عدة �أيام—من �أجل تهيئته للعودة �إىل املجتمع .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،تو ِّفر البيوت
االنتقالية �أو املراكز املع َّدة لفرتة ما قبل الإفراج عن ال�سجناء بيئات �سكنية خا�ضعة للإ�شراف مل�ساعدة ال�سجناء
على املرور عرب مرحلة انتقالية خمطط لها من االحتجاز �إىل العي�ش يف املجتمع .وهي تتيح لل�سجناء قدر ًا كبري ًا من
التفاعل مع العامل اخلارجي� ،إىل جانب االت�صاالت ب�أُ�سرهم و�أرباب عملهم (املحتملني).
الواليات املتحدة الأمريكية :مركز انتقال ديني ووحدة عودة� ،إنديانا
�إن �أحد الدوافع الرئي�سية جلهود �إدارة ال�سجون يف �إنديانا مل�ساعدة النـزالء يف انتقالهم من ال�سجن �إىل املجتمع
يتمثل يف ر�ؤيتها القائمة على � َّأن تعزيز �آفاق عملهم قد يكون �أف�ضل طريقة لتجنب الت�ش ُّدد .وت�شمل جهود �إنديانا
�إقامة مركز انتقال ديني ووحدة عودة تتيح للنـزالء التنقل احلر يف حماولة خللق ثقافة حتاكي املجتمع املدين.
Useem, B. and Clayton, O.,“Radicalization of U.S. Prisoners,” Criminology & Public Policy, vol. 8, no. 3 (August 2009),
pp. 585-6. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-9133.2009.00574.x/pdf

.

املتطرفني العنيفني امل�ؤهلني لأن ُينظر يف الإفراج املبكر �أو امل�شروط عنهم ،يجب و�ضع ترتيبات
ويف حالة ال�سجناء
ِّ
لإجراء تقييم للمخاطر وخطة للإفراج لتوجيه قرار ال�سلطات املعنية بالإفراج امل�شروط (على �سبيل املثال ،جمل�س
املتطرفني العنيفني مبعلومات عن عملية التطبيق و�صنع القرار و�إمكانات
الإفراج امل�شروط) .وينبغي تزويد ال�سجناء
ِّ
�أهليتهم مبوجب القانون القائم .وقد يحتاجون �إىل امل�ساعدة يف �إعداد �أو تقدمي طلبهم اخلا�ص بالإفراج امل�شروط،
()180انظر قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو) ،القاعدة .9
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ِّ

وقد يحتاجون �إىل م�ساعدة من امل�ست�شارين �أو امل�ساعدين القانونيني من �أجل طرح ق�ضيتهم .وقد يحتاجون �أي�ض ًا �إىل
م�ساعدة يف �صياغة خطة �إفراج قابلة للتطبيق.
املتطرفون العنيفون قد �شاركوا يف
وغالب ًا ما ت�ستند قرارات الإفراج امل�شروط مبختلف �أ�شكاله �إىل ما �إذا كان ال�سجناء
ِّ
التدخالت الرامية �إىل معاجلة عوامل اخلطر والتحديات الأخرى اخلا�صة بهم .وميكن �أن ت�ستند هذه القرارات �أي�ض ًا
املتطرف العنيف ميكن تد ُّبرها يف املجتمع .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،يكون
�إىل ما �إذا كانت خماطر ال�سجني
ِّ
املتطرفني العنيفني �أن يوقِّعوا على وثيقة ت�شهد بالتخلي عن املعتقدات ال�سابقة .كما قد يلزم �أن
مطلوب ًا من ال�سجناء
ِّ
()181
يكفلهم �أفراد الأ�سرة والقبيلة بحيث يكونون م�س�ؤولني عن �سلوكهم يف امل�ستقبل.
املتطرف العنيف ،ينبغي �أن ُيعقد اجتماع ر�سمي م�شرتك بني الوكاالت ي�شمل ال�شرطة
وقبل الإفراج عن ال�سجني
ِّ
املتطرف العنيف ،حيثما ُوجد ،لتقييم املخاطر وتوجيه قرارات ما بعد الإفراج
وكذلك م�س�ؤول مراقبة ال�سلوك
ِّ
عن ال�سجني  -وهي �آلية ينبغي �أن تنطبق �أي�ض ًا على فرتات الإفراج امل�ؤقت .و�سي�ضمن ذلك �أن تعمل الوكاالت
ال�شريكة معا لتبادل املعلومات ذات ال�صلة واتخاذ الالزم لإدارة املخاطر �أو � ِّأي �شواغل عالقة .ويجب �أن ي�ستند � ُّأي
تعاون وتبادل للمعلومات مع ال�شرطة �أو غريها من �أجهزة �إنفاذ القانون �إىل �إجراءات �صارمة ووا�ضحة من حيث
اخل�صو�صية وحماية البيانات.
وميكن مل�س�ألتي ال�سرية واخل�صو�صية �أن تعيقا التعاون املتعدد الوكاالت .وقد ت�ؤدي امل�س�ؤولية امل�شرتكة �إىل عدم �شعور
املتطرف العنيف ال�سابق ،يكون االت�صال
� ِّأي طرف بامل�س�ؤولية يف بع�ض احلاالت .فعلى �سبيل املثال ،بعد الإفراج عن
ِّ
بني دوائر ال�شرطة واال�ستخبارات (التي تتحمل امل�س�ؤولية الرئي�سية من حيث الأمن) ودوائر ال�سجون واملراقبة
أ�سا�سيا لتفادي �شتى �أ�شكال ال�سلوك والتدخل جتاه ذلك ال�سجني ال�سابق.
(امل�س�ؤولة عن �إعادة الإدماج بفعالية) �أمر ًا � ًّ
()182
ويتطلب ذلك قواعد وا�ضحة ب�ش�أن ملكية املبادرات والتدخالت وتبادل املعلومات.
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التدخالت داخل ال�سجون من �أجل �إعادة الإدماج

ال بد من تنفيذ تدخالت داخل ال�سجون لتهيئة ال�سجناء للإفراج عنهم وعودتهم �إىل املجتمع من جديد .ويكت�سي هذا
املتطرفني العنيفني الذين رمبا يكونون قد ق�ضوا فرتة طويلة قيد االحتجاز.
الأمر �أهمية خا�صة لدى ال�سجناء
ِّ
الدامنرك :برنامج التدريب امل�سمى "العودة �إىل امل�سار ال�صحيح"

ُ�ص ِّم َم برنامج "العودة �إىل امل�سار ال�صحيح" مل�ساعدة ال�سجناء الذين ا ُّتهموا �أو �أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب،
�أو الذين مت تقييمهم بو�صفهم عر�ضة للت�ش ُّدد .وي�ستخدم الربنامج تعريفا وا�سعا للتطرف ،وال يقت�صر اهتمامه
بالتطرف العنيف الي�ساري واليميني وجرائم الكراهية.
على الإرهاب ذي الدوافع الدينية� ،إذ �إنه ُيعنى �أي�ض ًا
ُّ

(Boucek, C., Beg, S. and Horgan, J., (2009) “Opening up the jihadi debate:Yemen’s Committee for Dialogue.” In:)181
T. Bjorgo and J. Horgan, ed. 2009. Leaving Terrorism Behind: Individual and collective disengagement. Abingdon: Routledge.
.Ch.11

(Radicalisation Awareness Network (2016) Dealing with radicalisation in a prison and probation context,)182
.RAN Prisons and Probation - practitioners working paper, p. 3

 122كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

املوجهني بالعمل ب�شكل وثيق مع ال�سجني لتقدمي امل�ساعدة يف امل�سائل العملية
وي�ستند الربنامج �إىل قيام �أحد ِّ
من قبيل العثور على العمل وال�سكن بعد الإفراج عنه ،واالت�صال ب�أ�سرة ال�سجني والعمل معها ،وامل�ساعدة على
املوجهني الذين ميكنهم
حتفيز ال�سجناء على تغيري �أ�سلوب حياتهم .ويركز الربنامج �أ�سا�س ًا على تدريب وتوجيه ِّ
عندئذ العمل على �أ�سا�س �شخ�صي مع متل ّقي التوجيه .وينتمي املوجهون ومد ِّربوهم �إىل خلفيات متنوعة ،مبا يف
املوجهون على تطوير
ذلك �ضباط ال�شرطة وموظفو ال�سجون واملر�شدون االجتماعيون واملحامون� ،إلخ .و ُيد َّرب ِّ
مهاراتهم يف املجاالت املتعلقة بالتدريب و�إدارة النـزاعات و�أ�ساليب �إقامة احلوار.
للموجهني على مدى  12يوما .وهو يت�ألف من خم�س دورات ،مدة كل منها يومان ،لتطوير املهارات
و ُيق َّدم التدريب ِّ
والتطرف تقدمها وزارة �ش�ؤون الطفل
املختلفة الالزمة .وي�ضاف �إىل ذلك دورة مدتها يومان ب�ش�أن الت�ش ُّدد
ُّ
وامل�ساواة بني اجلن�سني والإدماج االجتماعي وال�ش�ؤون االجتماعية ودائرة الأمن واال�ستخبارات الدامنركية .ويف
املوجهني تتيح لهم االلتقاء وتبادل
يي�سر الربنامج �أي�ض ًا تنظيم �أيام للت�شاور بني ِّ
�أعقاب التدريب الر�سميِّ ،
اخلربات والر�ؤى العامة.
وهذا الربنامج عبارة عن م�شروع حكومي و�ضعته �أ�صال وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والإدماج الدامنركية بالتعاون
مع دوائر ال�سجون ومراقبة ال�سلوك الدامنركية .وقد بدئ يف و�ضع الربنامج يف عام  ،2011و�أُطلق لأول مرة
يف عام  .2012ويف البداية ،كان الربنامج يتلقى الدعم من الأموال الواردة من االحتاد الأوروبي �أ�سا�ساً ،ولكن
اعتبار ًا من عام  ،2014اع ُتمد الربنامج باعتباره برناجما عاما لدائرة ال�سجون.
املتطرفني العنيفني �أعده �أندرو �سيلكه� ،أ�ستاذ علم اجلرمية ،جامعة �إي�ست
جتميع للممار�سات الإدارية املت�صلة بال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/
ال�سجناء
إدارة
�
ب
املعني
لندن ،من �أجل االجتماع الأول لفريق اخلرباء
ِّ
دي�سمرب .)٢٠١٥

املتطرفني
وهناك عدد من الأن�شطة التي ينبغي تقدميها يف �إطار برنامج التدخالت ال�سابقة للإفراج مل�ساعدة ال�سجناء ِّ
العنيفني على التهي�ؤ لإعادة االندماج يف �سوق العمل .ذلك � َّأن العمل يحافظ على ان�شغال النا�س ،ويقيم الروابط مع
املتطرفني العنيفني) ،ويوفر م�صدر ًا للدخل على نحو م�ستقل عن
الأقران و�أ�صحاب الت�أثري غري املجرمني (وغري
ِّ
ُ
اجلماعة )183(.كما � َّأن الدخل يزيد من احتمال متكني ال�سجناء املفرج عنهم من �أداء دور هادف داخل �أ�سرهم .ومن
املتطرفني العنيفني من قبل الإفراج عنهم .وينبغي �أن
املهم �أن تبد�أ اجلهود الرامية �إىل �إيجاد عمل منا�سب لل�سجناء
ِّ
ي�شمل ذلك تقييما ملهارات ال�سجني وحتديد فر�ص العمل املمكنة .ويجوز �أن ت�شمل التدخالت خدمات ت�ساعد ال�سجناء
على تطوير مهارات البحث عن الوظائف وتقدمي العرو�ض و�إجراء املقابالت ،و�إجراء مناق�شات م�شرتكة ب�ش�أن
التوقعات ،ومعاجلة القلق املرتبط بعملية البحث عن الوظائف ،وتوفري املعلومات عن �سوق العمل ،و�إعداد ال�سرية
الذاتية وطلبات التقدم للعمل ،واملعلومات وبيانات االت�صال اخلا�صة بوكاالت التوظيف العامة واخلا�صة ،واالت�صاالت
بالأفراد �أو �أرباب العمل ال�سابقني الذين قد يكونون قادرين على تقدمي امل�ساعدة يف البحث عن عمل.
املتطرفون العنيفون ال�سابقون عم ًال
ويف البلدان ذات املوارد املتدنية ،كثري ًا ما يكون االحتمال �ضئي ًال ب�أن يجد
ِّ
بدون دعم كبري من الوزارات احلكومية املخت�صة ،مثل وزارة العمل �أو التوظيف ،ووجود روابط وثيقة مع الهيئات
الأخرى ذات ال�صلة ،مثل غرف التجارة .وقد يكون توفري التدريب املهني على املهارات املطلوبة يف حاالت ما بعد
املتطرفني العنيفني ال�سابقني من العثور
النـزاع ،مثل الت�شييد والبناء واللحام ،مفيدا �أي�ض ًا ب�شكل خا�ص يف متكني
ِّ
على عمل.
(Disley, E. et al (2011) Individual disengagement from Al Qa’ida-influenced terrorist groups: A Rapid Evidence)183
Assessment to inform policy and practice in preventing terrorism, Office for Security and Counter-Terrorism, UK Home
.Office, pviii
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ِّ

املتطرفني العنيفني ال�سابقني يف الفرتة
ومن املمكن �أن يكون العمل احلر مهنة مهمة �أخرى بالن�سبة لل�سجناء
ِّ
التي تلي الإفراج عنهم ،بالنظر �إىل التحديات التي قد يواجهونها يف احل�صول على عمل مدفوع الأجر .وهناك
عدد من الواليات الق�ضائية التي و�ضعت برامج لتمكني ال�سجناء من تكوين من�ش�آتهم التجارية ال�صغرية وحتقيق
االكتفاء الذاتي بعد الإفراج عنهم .ويعد تو ُّفر برامج تنظيم امل�شاريع داخل ال�سجون فر�صة واقعية للحد من معاودة
()184
الإجرام.
وميثل غياب ال�سكن الالئق �أحد التحديات الرئي�سية التي تواجه جميع ال�سجناء ال�سابقني عند العودة ،وهناك بع�ض
الأدلة على احتمال �أن يكون ذلك مرتبطا بخطر العودة �إىل الإجرام )185(.كما � َّأن العي�ش مع �أحد �أفراد الأ�سرة �أو
�صديق لي�س ممكن ًا دائماً ،وعندما يكون ممكناً ،ف�إنه قد يكون مقرتنا مب�شكالته اخلا�صة .ولذا ف� َّإن التدخالت
املتطرفني العنيفني يجب �أن تت�ضمن خطة لت�أمني ال�سكن املالئم لهم .ويف الظروف
ال�سابقة للإفراج عن ال�سجناء
ِّ
املثالية ،ينبغي �أن يتوجه كل فرد مفرج عنه مبا�شرة �إىل ال�سكن املالئم .وكثري ًا ما يكون العمل مع املنظمات املجتمعية
�أف�ضل ال�سبل لتهيئة جمموعة كاملة من خيارات ال�سكن املتاحة.
املتطرف العنيف ال�سابق
ويتمثل جانب �آخر متعلق ب�إعادة الإدماج االجتماعي يف الأمن املايل مبعنى � َّأن ال�سجني
ِّ
�سيحتاج ،يف معظم املجتمعات� ،إىل ح�ساب م�صريف ويف جميع احلاالت �إىل معرفة �أ�سا�سية بكيفية �إدارة �أمواله
املتطرفني
وكيفية حتمل امل�س�ؤولية عن �ش�ؤونه املالية .ولذا ينبغي لإدارات ال�سجون �أن تقدم تدخالت �إىل ال�سجناء
ِّ
العنيفني ب�ش�أن كيفية �إدارة �ش�ؤونهم املالية وتوفري الفر�ص لك�سب املال �أو توفري تلك الإيرادات يف ال�سجن .وهناك
املتطرفني العنيفني الذين ال يحتاجون �إىل مثل ذلك الدعم رمبا لأنهم كانوا مهنيني �أو رجال �أعمال يعملون
بع�ض
ِّ
حل�سابهم اخلا�ص قبل ال�سجن .بيد �أنه يف بع�ض الظروف ،عندما تكون املوجودات واحل�سابات امل�صرفية اخلا�صة
باملتطرف العنيف ال�سابق قد جرى جتميدها ،على �سبيل املثال ،ف�إنه قد يحتاج �إىل الدعم للعمل مع ال�سلطات على
ِّ
رفع التجميد عن موجوداته ،ح�سب االقت�ضاء.
املتطرفني العنيفني الذين ي�ستعدون للإفراج عنهم الوثائق املنا�سبة
ومن املهم �أي�ض ًا �ضمان �أن يكون لدى ال�سجناء
ِّ
لإثبات الهوية وغريها من الوثائق املدنية .ومن �ش�أن غياب مثل تلك الوثائق وقت الإفراج عنهم �أن يعرقل ح�صولهم
على اخلدمات وال�سكن والوظيفة .كما ينبغي تزويد ال�سجناء مبعلومات عن الكيفية التي يجوز بها �أن يح�صلوا على
الأ�شكال املختلفة من اخلدمات والدعم داخل املجتمع املحلي .ويف بع�ض احلاالت ،قد ي�شمل التخطيط للإفراج عنهم
التقدم بطلب للح�صول على تلك اخلدمات قبل الإفراج عنهم.

�  -4-8إ�شراك املنظمات املجتمعية
املتطرفون العنيفون يف ال�سجن بعد الإفراج عنهم .ولذا ف� َّإن
يجب �أن ي�ستمر تعزيز التقدم الذي �أحرزه ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني للت�أكد من �أنهم �سوف يتلقون خدمات ودعم ًا
من املهم �أن يتم التخطيط للإفراج عن ال�سجناء
ِّ
متوا�صلني لدى عودتهم �إىل املجتمع .ومن املمكن حتقيق ا�ستمرارية الرعاية من خالل الروابط الوثيقة والتعاون بني
ومقدمي اخلدمات املجتمعية.
موظفي ال�سجون ِّ

()184انظر على �سبيل املثالCooney, T. (2012) Reducing Recidivism Through Entrepreneurship Programmes in Prisons. :
.Dublin Institute of Technology
(Metraux and Culhane, “Homeless shelter use and reincarceration following prison release”, Criminology and Public)185
.Policy, vol. 3, No. 2 (2004), pp. 139-160
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على الأجهزة والهيئات احلكومية �أو اخلا�صة ،التي ت�ساعد اخلارجني من ال�سجن على �إعادة تثبيت �أقدامهم
يف املجتمع� ،أن ت�ض َمن بالقدر املمكن والالزم ح�صول ال�سجناء املط َلق �سراحهم على الوثائق و�أوراق الهوية
ال�ضرورية ،وعلى امل�سكن والعمل املنا�سبني ،وعلى ثياب الئقة تنا�سب املناخ والف�صل ،و�أن تو ِّفر لهم من الو�سائل
ما يكفي لو�صولهــم �إلــى وجهتهم ولت�أميــن �أ�سبــاب العيــ�ش لهم خــالل الفرتة التـي تلــي مبا�شرة �إطالق �سراحهم.
يجب �أن تتاح للمم ِّثلني الذين تعتمدهم الأجهزة املذكورة �إمكانية دخول ال�سجــن والو�صــول �إىل ال�سجناء ،ويجب
�أن ُي�ست�شاروا ب�ش�أن م�ستقبل ال�سجني منذ بداية تنفيذ عقوبته.
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،القاعدة .)1(108

مقدمي اخلدمات من املجتمع املحلي
ومع اقرتاب الإفراج عن ال�سجناء
املتطرفني العنيفني ،ينبغي �أن ُتدعى طائفة من ِّ
ِّ
ممن ميكنهم �أن ي�ضطلعوا بدور يف �إعادة توطني ه�ؤالء ال�سجناء بنجاح (مثل خدمات مراقبة ال�سلوك واخلدمات
االجتماعية والإ�سكان وخدمات الرعاية ال�صحية) �إىل اجتماعات ملناق�شة احلالة ال�ستك�شاف املخاطر واالحتياجات
وا�ستمرارية الرعاية يف املجتمع املحلي .ويجب �أن تكون هناك روابط بني التدخالت املن َّفذة داخل ال�سجن والتدخالت
()186
املجتمعية من �أجل �ضمان ا�ستمرارية الدعم.
ال بد من ربط التدخالت الرامية �إىل منع معاودة الإجرام ربطا وا�ضحا بتقييم املخاطر اجلاري فيما يخ�ص
فرادى املجرمني .وينبغي التخطيط له فيما يخ�ص بيئتي ال�سجن واملجتمع على ال�سواء ،مبا ي�ضمن اال�ستمرارية
بني ال�سياقني.
وتن�سق �إجراءات خمتلف الوكاالت وتدعم التعاون املتعدد الوكاالت
تي�سر االت�صال الفعال ِّ
وينبغي لتلك اخلطة �أن ِّ
بني �إدارة ال�سجون وموظفي املراقبة واخلدمات االجتماعية والطبية وال�سلطات املكلفة ب�إنفاذ القوانني.
Recommendation Cm/Rec(2014)3 of The Committee of Ministers to Member States Concerning Dangerous Offenders,
Adopted by the Committee of Ministers on 19 February 2014 at the 1192nd meeting of the Ministers’ Deputies,
recommendations 34 and 36

.

�  -5-8إقامة ات�صاالت قوية بالأُ�سر
بالتطرف العنيف ،ويبدو كذلك �أنها ما يتيح على
ميكن للعالقات �أن تكون وا�سطة رئي�سية من �أجل فك االرتباط
ُّ
()187
النحو الأمثل امل�شاركة الالحقة
للمتطرف ال�سابق يف جماالت �أخرى يف املجتمع .ومن ثم ينبغي عدم اال�ستهانة
ِّ
بت�أثري زيارات �أفراد الأ�سرة والأ�صدقاء على ال�صحة النف�سية لل�سجناء ،ودوافعهم للتوقف عن ارتكاب اجلرائم
املتطرفني
يف امل�ستقبل ،و�آفاق العثور على �أماكن للإقامة والعمل بعد الإفراج عنهم .ومن املهم م�ساعدة ال�سجناء
ِّ
العنيفني على �صون� ،أو �إعادة ت�أ�سي�س ،ات�صالهم ب�أُ�سرهم خالل فرتة وجودهم يف احلب�س ،وخ�صو�صا يف املراحل
ال�سابقة للإفراج عنهم.
(Griffiths, C., Dandurand,Y. and Murdoch, D. (2007) The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention,)186
.The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR), p. 6
(Barrellea, K. (2015) “Pro-integration: disengagement from and life after extremism”, Behavioral Sciences of Terrorism)187
and Political Aggression, Volume 7, Issue 2, 2015, pages 129-142; Jacobson, M. (2008) “Why Terrorists Quit - Gaining From
.Al-Qa`ida’s Losses”, CTC Sentinel, July 15, 2008
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املتطرفني العنيفني لالندماج من جديد يف املجتمع 125
تهيئة ال�سجناء
ِّ

املتطرفني العنيفني من وقت الإفراج عنهم ،ينبغي �أن تتحول الزيارات يف ال�سجن �إىل فر�ص
ومع اقرتاب ال�سجناء
ِّ
منظمة مل�ساعدتهم على اال�ستعداد للعودة �إىل املجتمع .وميكن للزيارات العائلية القريبة من وقت الإفراج عن ال�سجني
�أن توفر فر�صا مل�ساعدته وم�ساعدة �أ�سرته على و�ضع بع�ض اخلطط الواقعية للفرتة االنتقالية.
املتطرف العنيف مع �أ�سرته قد يكون له �أي�ض ًا �أثر
ومع ذلك ،ينبغي ل�سلطات ال�سجن �أن تدرك � َّأن َّمل �شمل ال�سجني
ِّ
�سلبي على ال�سجني ،وقد يزيد من خطر العودة �إىل ارتكاب اجلرمية .وينبغي مراعاة ذلك يف تقييم املخاطر ال�سابق
املتطرفة العنيفة �أو تدعمها،
املتطرف العنيف ترتبط باجلماعات �أو الأيديولوجيات ِّ
للإفراج .و�إذا كانت �أ�سرة ال�سجني ِّ
()188
ينبغي احلر�ص على تفادي �إعادة االت�صال �أو الت�أكد من خ�ضوع ذلك االت�صال للر�صد عن كثب.
املتطرفني العنيفني و�أ�سرهم ،من املهم �أحيان ًا تقدمي اخلدمات والدعم
و�إىل جانب تي�سري االت�صاالت بني ال�سجناء
ِّ
لأفراد �أُ�سر ال�سجناء .فرمبا يكون �أفراد الأ�سرة قد �شهدوا �ضائقة كبرية خالل فرتة ال�سجن .ورمبا يكون بع�ضهم قد
انتقل �إىل �أماكن �أخرى �أو �ش َّكل عالقات جديدة .ومن ثم ف� َّإن َّمل �شمل ال�سجني مع �أفراد الأ�سرة قد يكون له �أثر �سلبي
على الأ�سرة .وينبغي �أن يتلقى �أفراد الأ�سرة �إخطارات ومعلومات يف الوقت املنا�سب ب�ش�أن �إطالق �سراح ال�سجني.
وينبغي تعبئة وكاالت اخلدمات االجتماعية لتقدمي امل�ساعدة لأفراد الأ�سرة ومتكينهم من مواجهة امل�سائل العاطفية
واملالية وال�شخ�صية املت�صلة بعودة اجلاين �إىل �أ�سرته واملجتمع املحلي.
لبنان :حتديات �إعادة الإدماج
املتطرفني العنيفني (الأ�سرة
املقربة من ال�سجناء
ِّ
ت�شكل "�صورة الأبطال" التي حتتفظ بها بع�ض الأو�ساط َّ
والكيانات الدينية وال�سيا�سية) حتديات خا�صة عندما يتعلق الأمر ب�إعادة �إدماج ه�ؤالء ال�سجناء يف لبنان .ويف
الواقع ،يزداد الإدماج االجتماعي له�ؤالء ال�سجناء �صعوبة �إذا كان املجتمع يوفر جميع اخلدمات و�أ�شكال الدعم
الالزمة �أثناء احتجازهم وبعد الإفراج عنهم (امل�ست�شار القانوين والنقل وتكاليف الزيارات �إىل ال�سجن والدعم
املايل للأ�سرة ،وما �إىل ذلك).
املتطرفني العنيفني التابع ملكتب
م�ساهمة مق َّدمة من �إدارة ال�سجون يف لبنان خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء
ِّ
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب  ٢٠١٥و 3-1حزيران/يونيه )٢٠١٦
الأمم املتحدة املعني
ِّ

 -6-8تهيئة ال�ضحايا واملجتمع
املتطرفون العنيفون ،بعد الإفراج عنهم �أمر
�إن توفري مناخ ترحيبـي و�إيجابي يف املجتمع لل�سجناء ،مبن فيهم ال�سجناء
ِّ
املتطرف العنيف ال�سابق،
�ضروري للنجاح على املدى البعيد .واملجتمع ،عالوة على �أفراد الأ�سرة املبا�شرة لل�سجني
ِّ
مهم �أي�ض ًا يف و�ضعهم على درب االندماج الناجح جم َّدد ًا يف املجتمع .وي�صدق هذا الأمر ب�شكل خا�ص يف البلدان التي
ت�ضطلع فيها القبائل والع�شائر بدور مهم يف املجتمعات املحلية ،وحيثما يكون العمل مع احلكام التقليديني ،وكذلك
ال�سلطات التقليدية ،عن�صر ًا حا�سم ًا يف � ِّأي برنامج لإعادة الإدماج.

()188انظر على �سبيل املثالAbuza, Z. (2009) “The Rehabilitation of Jamaah Islamiya detainees in South East Asia”. :
In Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement, Bjørgo, T. and Horgan, J. (eds), pp. 193-211. London:
.Routledge
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ينبغي العمل ،مب�شاركة ومعاونة املجتمع املحلي وامل�ؤ�س�سات االجتماعية ومع �إيالء االعتبار الواجب مل�صالح
ال�ضحايا ،على تهيئة الظروف امل�ؤاتية لإعادة �إدماج ال�سجناء املطلق �سراحهم يف املجتمع يف ظل �أح�سن الظروف
املمكنة.
املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء ،املبد�أ .10

وقد يواجه � ُّأي �سجني �سابق و�صمات �سلبية تعيق عملية �إعادة الإدماج وتت�سبب يف �صعوبات يف �إيجاد ال�سكن �أو العمل.
متطرفة
ومن البديهي � َّأن �آثار ذلك الو�صم ال تقل قوة� ،إن مل تكن �أقوى ،لدى النـزالء ال�سابقني ممن ينتمون �إىل خلفية ِّ
عنيفة .ومن �أجل زيادة فر�ص النجاح �إىل �أق�صى حد ،ال بد من اتخاذ تدابري �إ�ضافية ملعاجلة الدوافع الإجرامية يف
للمتطرفني العنيفني ال�سابقني ولإن�شاء �شبكة اجتماعية �آمنة وتت�سم بالثقة للعودة �إليها .ومن الأهمية
البيئة املبا�شرة
ِّ
وقائيا �ضد العودة �إىل اجلرمية وت�شجيع املجتمعات املحلية على
مبكان �أن يتم تن�شيط البيئة املتلقية بو�صفها عام ًال ًّ
()189
دعم عملية العودة و�إعادة الإدماج.
و ُي َع ُّد االت�صال جم َّدد ًا بال�ضحايا و�آخرين ممن ت�ضرروا ب�سلوك ال�سجني
املتطرف العنيف عملية �صعبة )190(.ويف كثري
ِّ
من احلاالت ،تكون العالقات والثقة قد ت�ضررتا ب�صورة ج�سيمة وال ميكن �إ�صالحهما ب�سهولة �أو على الفور .وميكن
لعمليات العدالة الت�صاحلية وامل�صاحلة والتدخالت الأخرى التي تنتهي �إليها �إجراءات الو�ساطة ،والتي تبد�أ بينما ال
املتطرفون العنيفون يف ال�سجن� ،أن ت�ساعدهم على �إيجاد مكانهم يف املجتمع .وهذا ما ي�شار �إليه �أحيان ًا
يزال ال�سجناء
ِّ
با�سم "عملية �إعادة الإدماج الت�صاحلية" .وهناك حركة متزايدة ال�ستخدام املمار�سات الت�صاحلية لتي�سري �إعادة
الإدماج االجتماعي لل�سجناء العائدين �إىل املجتمع.
املتطرف العنيف
وميكن التخطيط للتدخالت بحيث يتم �إخطار ال�ضحايا و�أفراد املجتمع ذوي ال�صلة بعودة ال�سجني
ِّ
�إىل املجتمع وتهيئتهم لذلك وتوفري احلماية وخدمات امل�شورة والدعم لهم .وقد يختار ال�ضحية عدم امل�شاركة يف � ِّأي
املتطرف العنيف ،ولكن قد يلزم مع ذلك �أن يظل على علم بالإفراج عنه ،وينبغي �إخطاره بتوقيت
قرار يتعلق بال�سجني
ِّ
املتطرف العنيف �إىل املجتمع .ويف الظروف املثالية ،يحتفظ ال�سجن الذي ُيف َرج عن ال�سجني
وظروف عودة ال�سجني
ِّ
َ
املتطرف العنيف ال�سابق منه بقيد برغبة ال�ضحية (�أو عدم رغبته) يف �أن ُيخطر .وعند الإمكان ،يجب �إتاحة امل�شورة
ِّ
والدعم ل�ضحايا اجلرائم العنيفة ،ح�سب االقت�ضاء ،لتهيئتهم لعودة ال�سجني �إىل املجتمع.
ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،يكون دور املجتمعات املحلية وقادتها حا�سم الأهمية يف دعم �إعادة الإدماج .وينطبق
ذلك بوجه خا�ص عندما يكون لر�ؤ�ساء الأحياء املحلية وزعماء القبائل وجمموعات املواطنني دور يف �إدارة املجتمع
املحلي ب�شكل ر�سمي �أو غري ر�سمي.

 -7-8تدابري احلماية عند الإفراج عن ال�سجناء
يجب �أن تراعي اخلطة اخلا�صة بالفرتة ال�سابقة للإفراج عن ال�سجناء �أي�ض ًا الكيفية التي ُيتوقع �أن ُي�ستقبل بها
املتطرفة العنيفة ال�سابقة و�أفراد املجتمع العدائيني.
املتطرفون العنيفون من الأع�ضاء يف جماعتهم
ال�سجناء
ِّ
ِّ
(Veldhuis,T. (2012) “Designing Rehabilitation and Reintegration Programmes for Violent Extremist Offenders: A)189
”Realist Approach, International Centre for Counter Terrorism Research Paper؛ ومذكرة روما ،املمار�سة اجليدة رقم .24

()190انظر على �سبيل املثال ،Miller, R. (2010) Terror, Religion, and Liberal Thought, Columbia University Press :ب�ش�أن الكيفية
التي ميكن بها للعنف الديني �أن يثري م�شاعر النفور واالزدراء جتاه املجتمع ،وخ�صو�صا يف جمتمع ي�شجع على الت�سامح واالحرتام ،بيد � َّأن الرف�ض
تعرف النظام الدميقراطي وقيمه الأخالقية الأ�سا�سية.
يتعار�ض مع مبادئ ال�شمول التي ِّ
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تهيئة ال�سجناء
ِّ

املتطرف العنيف الذي مت
وينبغي النظر يف �أمر توفري تدابري للحماية عندما تتوفر معلومات جديرة بالثقة ب� َّأن
ِّ
()191
املتطرفني
�إ�صالحه قد يواجه تهديدات حلياته �أو حياة �أفراد العائلة �أثناء �أو لدى الإفراج عنه .ذلك � َّأن بع�ض
ِّ
العنيفني ال�سابقني قد يكونون معر�ضني خلطر االنتقام منهم عند العودة �إىل املجتمع .ولتقييم ذلك اخلطر و�أخذه
املتطرف العنيف ال�سابق �إىل املجتمع ،من املهم اال�ستفادة على �أف�ضل وجه
يف االعتبار لدى التخطيط لعودة ال�سجني
ِّ
ممكن من جميع املعلومات املتاحة عن � ِّأي تاريخ من النـزاعات �أو �أعمال العنف �أو التهديدات ال�صادرة عن الفرد �أو
�ضده .وت�ستخدم بع�ض الواليات الق�ضائية ا�ستبيانات �سابقة للإفراج من �أجل اال�ستف�سار عما �إذا كانت هناك م�سائل
تنطوي على تهديد للحياة تواجه الفرد �أو �أفراد الأ�سرة.
املتطرف العنيف ال�سابق
ويف حال وجود مثل تلك التهديدات ،ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تنظر يف احتمال نقل ال�سجني
ِّ
وعائلته �إىل مناطق �أكرث �أمانا .كما ميكن �إ�سداء امل�شورة �إىل ال�شخ�ص و�أفراد الأ�سرة حول تدابري ال�سالمة االحرتازية
املتطرف
امل�صممة للحد من املخاطر يف امل�ستقبل .ويف بع�ض احلاالت ،قد ينطوي ذلك على تزويد
واملمار�سات الأمنية
ِّ
َّ
()192
ً
العنيف ال�سابق بهوية جديدة .وينبغي �أي�ضا النظر يف تقدمي الدعم يف حاالت الطوارئ ،من قبيل خط هاتف
املتطرفني العنيفني ال�سابقني الو�صول �إليه �إذا واجهوا تهديد ًا �أو كانوا
�ساخن يعمل على مدار ال�ساعة ،ميكن لل�سجناء
ِّ
املتطرف العنيف .ويف معظم الواليات الق�ضائية ،ف� َّإن تنفيذ التدابري الوقائية
عر�ضة ملعاودة االنخراط يف الن�شاط
ِّ
تن�سق ب�شكل وثيق مع ال�شرطة ودوائر مراقبة ال�سلوك وال�سالمة
لي�س م�س�ؤولية �إدارة ال�سجن ،ولكن ينبغي لها �أن ِّ
العامة والأمن ل�ضمان مراعاة امل�سائل املتعلقة بال�سالمة.
املتطرف العنيف ،ف� َّإن الإبقاء عليه يف ال�سجن حفاظا على �سالمته بعد انتهاء مدة
و�أيا كان التهديد املحتمل لل�سجني
ِّ
عقوبته �أمر ال ميكن �أبدا تربيره من الناحية القانونية.
املتطرفون العنيفون ال�سابقون قادرين على الطعن يف الإجراءات التي
كما ينبغي اتخاذ ما يلزم بحيث يكون ال�سجناء
ِّ
تتخذها ال�سلطات عند الإفراج عنهم� ،إذا اعتقدوا � َّأن ال�سلطات تخ�ضعهم للرتهيب �أو امل�ضايقة �أو التمييز ب�سبب
جرائمهم العنيفة ال�سابقة .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،ميكن حتقيق ذلك عن طريق �أمني املظامل.

 -8-8التدخالت والدعم بعد الإفراج عن ال�سجناء
املتطرف العنيف
رجح �أن تكون الأ�صعب بالن�سبة �إىل ال�سجني
ِّ
تكت�سي الفرتة التالية للإفراج مبا�شرة �أهمية حا�سمة ،و ُي َّ
ال�سابق و�أ�سرته واملجتمع املحلي .ففي احلاالت التي يكون فيها ال�سجناء متزوجني ،رمبا يكون روتني الأ�سرة وديناميتها
قد تغريا �أثناء وجود ال�سجني يف ال�سجن مع ا�ضطالع الأزواج والأطفال مب�س�ؤوليات �أكرب من تلك التي كانوا ي�ضطلعون
املتطرف العنيف ال�سابق بينما يجتاز طريق
تكيف طويلة عند الإفراج عن ال�سجني
ِّ
بها يف املا�ضي .و�ستكون هناك فرتة ُّ
عودته �إىل هيكل الأ�سرة واملجتمع.

()191مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة رقم .21

(Bjorgo, T. and Horgan, J. (2009) Leaving Terrorism Behind: Individual and collective disengagement, London:)192
.Routledge, p. 253

 128كت ِّيب ب�ش�أن �إدارة �ش�ؤون ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني والوقاية من الت�شدُّد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون

ال ينتهي واجب املجتمع ب�إطالق �سراح ال�سجني .ولذلك ينبغي �أن تكون هناك هيئات حكومية �أو خا�صة قادرة
على �أن ُتعري ال�سجني الذي ا�سرت َّد حريته رعاي ًة ناجع ًة بعد �إطالق �سراحه ،تهدف �إىل تخفيف ح َّدة مواقف
العداء العفوية �ض َّده وت�سمح ب�إعادة ت�أهيله للعودة �إىل املجتمع.
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال) ،القاعدة .90

ومن �ش�أن و�ضع عملية حمكمة وفعالة لإعادة الإدماج ،بالعمل من خالل �شراكات وثيقة مع منظمات املجتمع املدين
املتطرف العنيف ال�سابق جم َّدد ًا �إىل املجتمع ،ويثبت ا�ستمرار ح�سن
يي�سر انتقال ال�سجني
ِّ
واملجتمعات املحلية� ،أن ِّ
()193
املتطرف العنيف ال�سابق يف فرتة ُيحتمل �أن تكون خطرة.
النية ،ويوفر بنية دعم مهمة لل�سجني
ِّ
املتطرفني العنيفني ال�سابقني يف �شكل عمل م�ضمون
وهناك بع�ض الواليات الق�ضائية التي تقدم امل�ساعدة �إىل ال�سجناء
ِّ
و�سكن و�شبكات اجتماعية جديدة ،بل وكذلك ،يف حاالت نادرة ،امل�ساعدة على الزواج ،مبا يف ذلك الدعم املايل
الالزم للقيام بذلك )194(.وينبغي �أن ت�شمل الأن�شطة يف الفرتة الالحقة للإفراج عن ال�سجني التعليم امل�ستمر والتدريب
على املهارات املهنية والتدخالت اخلا�صة بفك االرتباط ،ح�سب االقت�ضاء .ويف عدد من البلدان ،يوجد ما ُي�سمى
"عقود �إعادة الإدماج" ،وهي عقود ر�سمية مربمة بني �إدارة ال�سجون والهيئات احلكومية الأخرى وتتطلب �أن تتوىل
تلك الهيئات امل�س�ؤولية عن م�س�ألة �إعادة الإدماج ،مثل التوظيف والتدريب والإ�سكان .ويف الإمارات العربية املتحدة،
على �سبيل املثال� ،أن�شئ برنامج �سوق العمل بني ال�سجون والكليات التقنية املحلية لكفالة ا�ستمرار التدريب والدعم يف
العثور على عمل ،مبا يف ذلك الدعم املايل ملدة �سنتني �إىل ثالث �سنوات لإن�شاء م�ؤ�س�سة �صغرية للأعمال التجارية.
ويف ماليزيا ،مت التو�صل �إىل �شراكة بني �إدارة ال�سجون و�إدارة النقل يتم من خاللها تعليم ال�سجناء القيادة ومنحهم
رخ�ص قيادة ،مما ميكنهم من العثور على عمل عند الإفراج عنهم.
تركيا :دعم ال�سجناء بعد الإفراج عنهم
�أن�شئ نظام مراقبة ال�سلوك يف تركيا يف عام  .2005ومبوجب هذا النظام� ،شُ ك َِّل  137جمل�سا للحماية .وتهدف
هذه املجال�س �إىل م�ساعدة ال�سجناء الذين �أُفرج عنهم من ال�سجن على ك�سب مهنة و�إقامة املن�ش�آت التجارية �أو
كونوا من�ش�آت جتارية �صغرية ويريدون �أن ي�شاركوا
احل�صول على عمل .كما ت�ساعد هذه املجال�س ال�سجناء الذين َّ
يف الأعمال التجارية الزراعية من خالل توفري الأدوات واالئتمان .وتت�ألف هذه املجال�س من م�س�ؤولني حمليني،
مبن فيهم :كبري املدعني العامني وممثل اجلهاز الق�ضائي ومدير ال�سجن ومدير املراقبة ومدير التعليم الوطني
ومدير اخلدمات االجتماعية وامل�صرف الزراعي وامل�صرف ال�شعبي و�أع�ضاء �آخرون .ومنذ عام  ،2006ا�ستفاد
� 7 520سجين ًا من الدعم الذي تقدمه جمال�س احلماية.
م�ساهمة مق َّدمة من املديرية العامة لل�سجون ومراكز االحتجاز يف تركيا خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ش�أن �إدارة ال�سجناء
باملخدرات واجلرمية (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب ٢٠١٥
املتطرفني العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
ِّ
و 3-1حزيران/يونيه .)٢٠١٦

()193انظر :مذكرة روما ،املمار�سة اجليدة رقم  ،20وCouncil of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services
.regarding radicalisation and violent extremism, Principle 37
(Bjorgo, T. and Horgan, J. (2009) Leaving Terrorism Behind: Individual and collective disengagement, London:)194
.Routledge, p. 253
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تهيئة ال�سجناء
ِّ

املتطرفني العنيفني ال�سابقني وقتا الختبارهم بينما يطبقون عمليا
وميكن �أن تكون فرتة ما بعد الإفراج عن ال�سجناء
ِّ
يرجح
القيم االجتماعية التي ِّ
جت�سد كون املرء مواطنا ملتزما بالقانون .ومن املهم �أن تتم معاجلة � ِّأي عوامل خطر َّ
�أن ت�ستمر عند الإفراج عن ه�ؤالء ال�سجناء يف �أقرب وقت ممكن يف املجتمع املحلي بحيث ال ت�ؤدي �إىل انتكا�س مبكر.
اململكة العربية ال�سعودية :برنامج دعم ال�سجناء بعد �إطالق �سراحهم
و�ضعت اململكة العربية ال�سعودية �أحد �أكرث برامج اجتثاث الت�ش ُّدد ت�أثريا يف العقود الأخرية .وقد كان النهج
ال�سعودي م�صدر �إر�شاد و�إلهام لدى ت�صميم وتنفيذ برامج مماثلة يف طائفة وا�سعة من البلدان الأخرى .وتت�سم
الربامج ال�سعودية املو�ضوعة لفائدة ال�سجون التي ت�ضم نزالء �إرهابيني ،من حيث هيكلها وتركيزها ،بكونها
متعددة اجلوانب وب�سعيها �إىل اعتماد نهج كلي يف �إ�صالح ال�سجناء و�إعادة ت�أهيلهم .وحتى الآن ،ا�ستفاد �أكرث
من � 3 000سجني من بع�ض عنا�صر الربامج املتاحة.
و ُتوا�صل ال�سلطات ر�صد ال�سجناء ال�سابقني بعد الإفراج عنهم من مرافق االحتجاز ،ويطا َلبون �أي�ض ًا مبوا�صلة
امل�شاركة يف العمل اخلا�ص باجتثاث الت�ش ُّدد .ويتمثل �أحد جوانب الربنامج يف امل�ساعدة على �إعادة الإدماج
يف املجتمع ال�سعودي بتوفري الدعم املايل لل�سجناء ال�سابقني .وي�شمل ذلك عادة دفعة �شهرية يتلقاها الفرد
ملدة ت�صل �إىل �سنة واحدة �أو حتى ي�صبح م�ستقال من الناحية املالية .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يقدم الربنامج �أي�ض ًا
امل�ساعدة على ت�أمني الوظائف.
�شجع ال�سجناء ال�سابقون �أي�ض ًا على موا�صلة تعليمهم الذي تتوىل ال�سلطات دفع ر�سومه .ويف حاالت قليلة،
و ُي َّ
ُتق َّدم امل�ساعدة املالية �أي�ض ًا لتي�سري زواج ال�سجناء ال�سابقني .ويكمن الأ�سا�س املنطقي لهذا الدعم يف ت�شجيع
الرجال على الرتكيز �أكرث على احلياة وااللتزامات الأ�سرية و�صرف االنتباه عن ق�ضايا الت�ش ُّدد .ويف معظم
احلاالت ،يقرتن الدعم العملي واملايل القوي املق َّدم بعد الإفراج عن ال�سجناء� ،إىل جانب ر�صدهم املتوا�صل،
التطرف العنيف ب�شكل دائم.
باالبتعاد عن ُّ
املتطرفني العنيفني �أعده �أندرو �سيلكه� ،أ�ستاذ علم اجلرمية ،جامعة �إي�ست
جتميع للممار�سات الإدارية املت�صلة بال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/
ال�سجناء
إدارة
�
ب
املعني
لندن ،من �أجل االجتماع الأول لفريق اخلرباء
ِّ
دي�سمرب .)٢٠١٥

وينبغي اتخاذ ترتيبات منا�سبة ملوا�صلة امل�ساعدة يف �شكل هياكل الإر�شاد والدعم بحيث ميكن منع خماطر االنتكا�س.
املوجهني �أو املمار�سني على اعتبار � َّأن هناك العديد من ال�صعوبات واملخاطر
كما ينبغي احلر�ص على �ضمان �سالمة ِّ
املحتملة.
()195

املتطرفني العنيفني املفرج عنهم وت�شجعهم
تقدم حوافز مالية لدعم ال�سجناء
وهناك بع�ض الواليات الق�ضائية التي ِّ
ِّ
على االمتناع عن القيام باملزيد من الأن�شطة العنيفة .وقد ي�شمل توفري احلوافز والدعم املايل تقدمي الدعم �إىل �أ�سر
ال�سجناء (�سواء عن طريق املعا�شات �أو امل�ساعدة يف جمال التعليم �أو التوظيف) وتوفري م�صدر دخل مبا�شر عدا ذلك
امل�ستمد من ِ�صالتهم غري امل�شروعة .وينبغي النظر بعناية يف احلجم "املنا�سب" للحوافز املالية� ،سواء �أكانت يف �شكل
مبالغ نقدية �أو �إعانات عينية من قبيل الإ�سكان .ذلك �أنه ميكن �أن يكون هناك خطر من � َّأن تقدمي احلوافز املالية قد
التطرف العنيف مبجرد �سحب تلك املنافع.
ي�ؤدي �إىل نتائج غري م�ستدامة :على �سبيل املثال ،ل َّأن الفرد قد يعود �إىل
ُّ
وعالوة على ذلك ،ف� َّإن توفري احلوافز املالية قد يكون مثريا للجدل—حيث تعتربها املجتمعات املحلية "مكاف�آت"
للتطرف العنيف .وينبغي توخي احلذر جتاه مثل ذلك النهج ل�ضمان �أ َّال ُتعترب امل�ساعدة املالية مكاف�أة للتطرف العنيف.
(.Sydney Memorandum, Suggested Strategy 8)195
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�إندوني�سيا :فك االرتباط بالعنف
�إن العامل الثالث ورمبا الأهم يف تي�سري فك االرتباط بنجاح هو �إن�شاء �شبكة اجتماعية بديلة من الأ�صدقاء
واملوجهني .وميكن للعالقات وال�صداقات اجلديدة �أن تتيح �سرودا جديدة
و�أفراد الأ�سرة وال�شركاء التجاريني ِّ
لت�صور العدو ،وت�سلط ال�ضوء على احلاالت التي يكون فيها خطاب الكبار متناق�ضا مع �أعمالهم ،وتتحدى الآراء
ُّ
املعت َنقة م�سبقا ،وتعيد تركيز الأولويات بعيدا عن اجلهاد و�/أو القتل االنتقامي و�صوب الأ�سرة.
رئي�سيا لتي�سري فك االرتباط .وينطبق ذلك ب�شكل
وميكن �أن يكون ال�ضغط من الوالدين �أو الزوج عامل دعم
ًّ
خا�ص على جهاديي تانه رونتوه يف بو�سو .بيد � َّأن العك�س هو �أي�ض ًا �صحيح .ففي احلاالت التي يعلن فيها الوالدان
مت�شددين وغري نادمني.
ت�أييدهما للإرهاب ،يظل الأفراد ِّ
و�أخريا ،ي�سهم التحول يف الأولويات من اجلهاد والأن�شطة ال�سرية �إىل الزواج والأ�سرة والعمل املربح �أي�ض ًا يف
التحوالت يف الأولوية .ففي حاالت الأع�ضاء يف تانه رونتوه الذين �أُفرج عنهم من
تي�سري فك االرتباط .وتبعت ذلك
ُ
ال�سجن� ،أدت حاجتهم �إىل ك�سب العي�ش والبحث عن الطعام لأ�سرهم �إىل �أن يكون لإيجاد فر�صة عمل واحلفاظ
عليها الأولوية على �أن�شطتهم اجلهادية ال�سابقة .فكانت �أجنح الأمثلة على فك االرتباط و�إعادة الإدماج بني
�أع�ضاء اجلماعة الإ�سالمية وجماهدي كومباك ]جلنة �إدارة/منع الأزمات[ وخلية �سوبور ]�سوغيارتو[ تخ�ص
ال�شبان الذين �أتيحت لهم الفر�صة � َّإما ملوا�صلة تعليمهم �أو تل ِّقي التدريب ب�ش�أن التنمية املهنية و�أ�صبحوا معلمني
�أو رجال �أعمال عن جدارة.
Chernov Hwang (2016) Jihadist Disengagement fromViolence: Understanding Contributing Factors, RSIS Commentary
No. 139 – 9 June 2016

.

وينبغي بعد الإفراج عن ال�سجني مكاف�أة وتعزيز تعلمه واملهارات التي اكت�سبها خالل فرتة احلب�س ،مبا ي�ؤدي �إىل قبول
الفرد كع�ضو ملتزم بالقانون يف املجتمع ،لديه مكان للعي�ش وعمل مربح .ويتطلب ذلك التعاونَ بني وكاالت متعددة،
منها ال�سجون وال�شرطة واملنظمات القانونية التي تقدم الدعم بعد الإفراج عن ال�سجناء ،وكذلك اجلماعات غري
النظامية الأخرى واملنظمات غري احلكومية.
�سنغافورة :برنامج دعم ال�سجناء بعد �إطالق �سراحهم
ال�سلطات ر�صد ال�سجناء ال�سابقني بعد الإفراج عنهم من مرافق االحتجاز ،و ُي�شرتط �أي�ض ًا �أن يوا�صلوا
ُتوا�صل
ُ
امل�شاركة يف العمل اخلا�ص باجتثاث الت�ش ُّدد .ويوا�صل م�ست�شارو جمموعة �إعادة الت�أهيل الديني الذين عملوا مع
ال�سجني بينما كان قيد االحتجاز العمل معه بعد الإفراج عنه .وقد �أتاح ذلك للربنامج امليزة الق ِّيمة املتمثلة يف
اال�ستمرارية.
ويف البدايةُ ،يط َلق �سراح ال�سجناء يف �إطار نظام �أوامر التقييد الذي يفر�ض جمموعة متنوعة من القيود على
الفرد .فهو يخ�ضع حلظر التجول ،ويجب �أن يوجد يف مكان �إقامته يف �أوقات حم َّددة .ويجب �أن يثبت ال�سجني
ال�سابق ح�ضوره لدى �إدارة الأمن الداخلي يف �سنغافورة يف �أوقات وتواريخ حم َّددة ،و�أن يكون حا�ضرا للم�شاركة
يف جل�سات امل�شورة ولإجراء املقابالت .وينبغي لل�سجني املفرج عنه ،قبل تغيري عنوانه �أو عمله� ،أن يح�صل على
موافقة من الإدارة .كما ال ُي�سمح لل�سجني ال�سابق بالإدالء ببيانات عامة �أو الظهور الإعالمي �أو االن�ضمام �إىل
� ِّأي منظمة دون موافقة م�سبقة من الإدارة.
ومن العنا�صر الأخرى للربنامج الذي ينفذ يف الفرتة الالحقة للإفراج عن ال�سجناء جمموع ُة الرعاية الالحقة
امل�شرتكة بني الوكاالت .وقد �أن�شئت املجموعة خ�صي�صا للعمل مع �أُ�سر ال�سجناء حيث مت الت�سليم ب� َّأن الأ�سرة من
املتطرفة .ولذا ف� َّإن
�ش�أنها �أن ت�ضطلع بدور مهم يف امل�ساعدة على �إبقاء ال�سجناء املفرج عنهم بعيدا عن الأن�شطة
ِّ

الف�صل1
الف�صل 83

املتطرفني العنيفني لالندماج من جديد يف املجتمع 131
تهيئة ال�سجناء
ِّ

تي�سري ا�ستقرار الأ�سرة له دور مهم يف الربنامج .وتهدف املجموعة �إىل تقدمي الدعم �إىل الأُ�سر ،مبا يف ذلك
توفري امل�ست�شارات للعمل مع زوجات ال�سجناء ال�سابقني ،بتوفري امل�ساعدة املالية املبا�شرة ،وم�ساعدة الزوجات
يف احل�صول على عمل ،وكذلك دعم تعليم الأطفال يف الأ�سرة وامل�ساعدة على �سداد الر�سوم املدر�سية
وامل�صروفات الأخرى.
وتتمثل العنا�صر القوية ب�صفة خا�صة التي ينطوي عليها برنامج الفرتة الالحقة للإفراج عن ال�سجناء يف الدعم
القوي املق َّدم �إىل �أ�سرة ال�سجناء ال�سابقني .ومما له �أهميته �أي�ض ًا الدور الذي يوا�صل املوظفون وامل�ست�شارون
الذين عملوا مع ال�سجني �أثناء االحتجاز �أداءه بعد الإفراج عنه .ويوفر ذلك ا�ستمرارية قوية للرعاية املق َّدمة �إىل
ال�سجناء ال�سابقني ويزيد من احتمال �إدراك املوظفني ل ِّأي عودة �إىل الإجرام العنيف.
املتطرفني العنيفني �أعده �أندرو �سيلكه� ،أ�ستاذ علم اجلرمية ،جامعة �إي�ست لندن،
جتميع للممار�سات الإدارية املت�صلة بال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب
ال�سجناء
إدارة
�
ب
من �أجل االجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني
ِّ
.)٢٠١٥

كما ميكن للأخ�صائيني الدينيني املوجودين يف ال�سجون �أن يقوموا بدور كبري خارج ال�سجون ،وذلك يف امل�ساعدة على
املتطرف العنيف ال�سابق يف املجتمع )196(.وينبغي للأخ�صائيني الدينيني �أن ي�سعوا �إىل �إقامة عالقات
تي�سري �إعادة �إدماج ِّ
مع �أُ�سر ال�سجناء .وميكن �أي�ض ًا للزعماء الدينيني العاملني يف املجتمعات املحلية ،و�إن مل يرتبطوا ر�سميا ب�أن�شطة �إعادة
الإدماج� ،أن ي�ضطلعوا بدور مفيد ب�صورة خا�صة .وقد يحظون بالفعل بثقة املجتمع املحلي و�شبكة جهات االت�صال التي
ميكن �أن تقدم م�ساعدة كبرية لل�سجناء و�أُ�سرهم .ويف الظروف املثاليةُ ،يفرت�ض �أن يكون الزعماء الدينيون الذين
كونوا عالقات مع الزعماء الدينيني املوجودين يف املجتمعات املحلية .وميكنهم ،من خالل
يعملون يف بيئات ال�سجون قد َّ
املتطرفني العنيفني ال�سابقني وانتقالهم مرة �أخرى �إىل املجتمعات
العمل معا� ،أن ي�ساعدوا على �أن يت�سم حت ُّول ال�سجناء ِّ
املحلية بالي�سر وال�سال�سة ،و�أن ي�ستفيدوا ا�ستفادة كاملة من ال�شبكة االجتماعية ،وال �سيما الأ�سرة.
  لالطالع على مزيد من التفا�صيل ب�ش�أن م�ساعدات الرعاية الالحقة والعودة �إىل املجتمع ،انظر الكت ِّيب الذي �أ�صدره مكتب
الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بعنوان
) ،Offenders (2012مبا يف ذلك فيما يتعلق بامل�ساعدة ب�ش�أن العودة �إىل �سوق العمل وال�سكن وامل�ساعدة املالية ،واحل�صول
على الرعاية ال�صحية وال�ضمان االجتماعي ،ودعم الأ�سرة
Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of

 -9-8الر�صد والإ�شراف بعد الإفراج عن ال�سجناء
املتطرفني العنيفني ال�سابقني ،وال �سيما بني النموذج القائم
ميكن التمييز بني خمتلف مناذج الإ�شراف على ال�سجناء
ِّ
على املخاطر والنموذج القائم على االحتياجات .وت�ستند اال�سرتاتيجيات القائمة على املخاطر �إىل افرتا�ض � َّأن
املتطرف العنيف ال�سابق ُيحتمل �أن يكون خطري ًا وينبغي ال�سيطرة عليه ومراقبته عن كثبَّ � .أما ا�سرتاتيجيات
ال�سجني
ِّ
املتطرفني العنيفني ال�سابقني وتدعم
الإ�شراف القائمة على االحتياجات فرتكز �أكرث على احتياجات ال�سجناء
ِّ
م�شاركتهم يف التدخالت امل�ستمرة املنا�سبة.
كما ميكن للر�صد �أن يوفر معلومات وبيانات ق ِّيمة ميكن ا�ستخدامها لتحديد فعالية تدخالت فك االرتباط.
املتطرفني العنيفني قبل انتهاء مدة عقوبتهم،
تطبق �شروط على الإفراج عن ال�سجناء
ِّ
ويف بع�ض الواليات الق�ضائيةَّ ،
ب�صرف النظر عما �إذا كانوا �س ُيو�ضعون فع ًال حتت الإ�شراف بعد الإفراج عنهم �أم ال  -وكثري ًا ما ي�شار �إىل هذا با�سم
(United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (2013) Additional Guidance on the Role of)196
.Religious Scholars and other Ideological Experts in Rehabilitation and Reintegration Programmes
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"الإفراج امل�شروط" .ويف بع�ض الأحيان تكون تلك ال�شروط عند حدها الأدنى .بيد � َّأن معظم نظم الإفراج امل�شروط
املتطرف العنيف .وعادة ما تكون ال�شروط
تفر�ض �شروطا �إلزامية/معيارية وكذلك �شروطا خا�صة على ال�سجني
ِّ
الإلزامية هي تلك التي ين�ص عليها القانون و ُتفر�ض على جميع ال�سجناء املفرج عنهم قبل نهاية العقوبةَّ � .أما ال�شروط
اخلا�صة فت�ضاف عادة على �أ�سا�س كل حالة على حدة .ويف بع�ض احلاالت ،تكون لدى ال�سلطات �صالحية تقديرية
كبرية يف حتديد مثل تلك ال�شروط اخلا�صة.
ماليزيا :ترتيبات الإفراج عن املتط ِّرفني العنيفني
تتوىل جلنة مكونة من ثالثة من كبار امل�س�ؤولني كل �ستة �أ�شهر تقييم ال�سجناء للوقوف على مدى التقدم املحرز.
و ُت ِع ُّد اللجنة تقريرا عن كل �سجني ي�ستعر�ضه فريق من ال�سجن كما ت�ستعر�ضه وزارة الداخلية .وميكن للجنة �أن
تو�صي بالإفراج عن ال�سجني �إذا اقتنعت ب�أنه قد تخلى عن الت�ش ُّدد ومل يعد ي�شكل تهديداً .ويف املتو�سط ،مي�ضي
ال�سجناء ثالث �سنوات يف احلب�س قبل الإفراج عنهم.
و ُيف َرج عن ال�سجناء عادة مبوجب �أمر �إ�شراف يفر�ض قيودا على �أن�شطتهم ،مبا يف ذلك حظر التجول وقيود
على �سفرهم وات�صاالتهم ال�شخ�صية .كما ُتق َّدم امل�شورة والتعليم الديني ب�صفة م�ستمرة .و ُتق َّدم �أي�ض ًا امل�ساعدة
تقدم
العملية لإعادة الإدماج يف املجتمع ،ويف بع�ض احلاالت ،ت�ساعد
ُ
ال�سلطات ال�سجني يف احل�صول على عمل �أو ِّ
له الدعم املايل.
املتطرفني العنيفني �أعده �أندرو �سيلكه� ،أ�ستاذ علم اجلرمية ،جامعة �إي�ست لندن،
جتميع للممار�سات الإدارية املت�صلة بال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني (فيينا ،النم�سا؛  18-16كانون الأول/دي�سمرب
ال�سجناء
إدارة
�
ب
من �أجل االجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني
ِّ
.)٢٠١٥

وكثري ًا ما تحُ َّدد �شروط موحدة للإفراج يف الت�شريعات �أو اللوائح التي تنظم الإفراج امل�شروط ،وهي ت�شمل عادة
ما يلي :االت�صال الأويل ب�أحد امل�شرفني ،واالت�صال امل�ستمر ب�أحد امل�شرفني ،و�إخطار امل�شرف ب� ِّأي تغيري يف ظروف
املعي�شة �أو العمل ،والقيود على ال�سفر ،وارتداء "و�سم �إلكرتوين" ،والتزام "ح�سن ال�سلوك" و�/أو الت�صرف ب�شكل قانوين
يف جميع الأوقات.
كما ميكن فر�ض �شروط خا�صة �أو �إ�ضافية يف احلاالت التي يعتربها �صانعو القرار �ضرورية لإدارة املخاطر �أو تلبية
املتطرف العنيف ال�سابق يف املجتمع .و ُيق�صد بهذه ال�شروط �أن تقدم ا�ستجابة �أكرث حتديد ًا
احتياجات ال�سجني
ِّ
املتطرف العنيف ال�سابق �أو ا�ستجابة �أكرث تف�صيال الحتياجاته على �صعيد
للمخاطر الفريدة التي ي�شكلها ال�سجني
ِّ
املتطرف
�إعادة الإدماج .وينبغي �أن يكون ا�ستخدام ال�شروط اخلا�صة مرتبطا بدرجة اخلطر الذي ي�شكله ال�سجني
ِّ
العنيف ال�سابق .فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ت�شمل ال�شروط ما يلي :جتنب بع�ض املباين �أو املناطق اجلغرافية �أو
معينة �أو االت�صال بها� ،أو الإقامة يف مكان معينَّ � ،أو امل�شاركة يف تدخل
الأقاليم� ،أو عدم خماطبة �أ�شخا�ص �أو منظمات َّ
معينَّ � ،أو االمتثال حلظر جتول� ،أو عدم ا�ستخدام الإنرتنت� ،أو عدم ال�سفر �إىل خارج البلد.
املتطرفني العنيفني ال�سابقني لإ�شراف مكثف ،على الأقل
ويف بع�ض احلاالت ،قد ي�ستدعي الأمر �إخ�ضاع ال�سجناء
ِّ
يف الأ�شهر �أو ال�سنوات الأوىل بعد الإفراج عنهم .وقد يعني الإ�شراف املكثف �ضرورة خ�ضوعهم للإ�شراف عن
كثب ،مبا يتطلبه ذلك من اجتماعهم ب�شكل مبا�شر ومتواتر بامل�شرف عليهم وااللتزام بحظر التجول يف �أوقات
حمددة ور�صد حاالت احتكاكهم بال�شرطة وكذلك املراقبة الإلكرتونية يف بع�ض احلاالت .وقد تختلف الطبيعة
َّ
املحددة للإ�شراف املكثف من �شخ�ص �إىل �آخر .ففي بع�ض الواليات الق�ضائية ،يكون دور املجتمعات املحلية
َّ
املتطرف العنيف ال�سابق.
ال�سجني
ر�صد
يف
أهمية
ل
ا
بالغ
املجتمعيني
والقادة
ِّ
املتطرف العنيف ال�سابق �شروط الإفراج امل�شروط ،ينبغي اتخاذ تدابري منا�سبة
ويف احلاالت التي ينتهك فيها ال�سجني
ِّ
للتعامل مع حاالت عدم االمتثال .ويف �أ�شد حاالت عدم االمتثال ،ينبغي �إلغاء الإفراج امل�شروط و�إعادة ال�شخ�ص �إىل
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تهيئة ال�سجناء
ِّ

ال�سجن .ويف حالة م�ستويات عدم االمتثال الأقل حدة ،ينبغي اعتماد نهج �أكرث ات�سام ًا بالطابع اال�سرتاتيجي ،ي�ستند �إىل
املحاوالت املنهجية لتعزيز احتماالت جناح الإ�شراف ،حيث ُت�ستخدم االنتهاكات كفر�ص للتدخل فيما يخ�ص املجرمني
املتطرفني العنيفني و�إعادة توجيه �سلوكهم )197(.وللقيام بذلك ،كثري ًا ما يكون من ال�ضروري تنفيذ جزاءات
من ال�سجناء ِّ
و�سيطة عن عدم االمتثال ال تنطوي على العودة �إىل ال�سجن ،مثل امل�شاركة يف تدخالت يف �إطار املجتمعات املحلية.
و ُي َع ُّد الإ�شراف على ال�سجني بعد الإفراج عنه عن�صر ًا حا�سم ًا يف حتديد جناح عودته �إىل املجتمع و�إعادة �إدماجه فيه.
املتطرف العنيف ال�سابق لل�شروط املرتبطة ب�إطالق �سراحه.
بيد � َّأن الإ�شراف هو �أكرث من جمرد ر�صد ملدى امتثال
ِّ
وهو ي�شمل �إدارة املخاطر التي ميثلها الفرد ،وحيازة و�/أو تنظيم املوارد لتلبية احتياجات الفرد ،و�إقامة و�صون عالقة
باملتطرف العنيف ال�سابق مبا يولد الثقة �ضمن احلدود املنا�سبة .وهو يت�ضمن �أعمال املراقبة وتقدمي القدوة والإر�شاد
ِّ
والدعم ،وتعزيز ال�سلوك الإيجابي و�إنفاذ العواقب فيما يخ�ص ال�سلوك ال�سلبي .وهو ي�شمل ،لدى تنفيذه على نحو
للمتطرف العنيف ال�سابق ويف الوقت نف�سه الإدارة الن�شطة للمخاطر
مهني ،يف جوهره دعم �إعادة الإدماج االجتماعي
ِّ
املتمثلة يف �إمكانية معاودته الإجرام.
وبينما يجب احلر�ص على عدم منح ال�سجناء
املتطرفني العنيفني ال�سابقني "مكانة خا�صة" ،ف� َّإن نوع اجلرمية التي
ِّ
ارتكبوها و�أثر � ِّأي جرمية ُترتكب يف امل�ستقبل يعنيان �أنهم يتطلبون اهتماما من نوع خا�ص .ومن ثم ف� َّإن العن�صر
املتطرفني العنيفني ال�سابقني يجب �أن يكون
الرئي�سي لدى النظر يف الرتتيبات الالحقة للإفراج عن ال�سجناء
ِّ
ال�سالمة واحلماية العامة .و ُتعترب تقييمات املخاطر �إر�شادية ،وال ميكنها �سوى الإ�شارة �إىل تراجع خطر ا�ستمرار
متطرف عنيف �أو يدعمه
�إجرام
املتطرف العنيف ،ولي�س التنب�ؤ على وجه اليقني ب� َّأن الفرد لن ينخرط مطلقا يف ن�شاط ِّ
ِّ
يف امل�ستقبل.

(Burke, P. Gelb, A. and Horowitz, J., (2007) “When offenders break the rules: smart responses to parole and)197
).probation violations”, Public Safety Policy Brief, No. 3, November, (Washington, D.C., Pew Center on the States
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الف�صل الثاين�  -إدارة ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني:
م�سائل �أ�سا�سية
�إن ت�ش ُّدد ال�سجناء لي�س يف حد ذاته تهديد ًا لإدارة ال�سجن �أو املجتمع �إذا مل يكن مت�صال بالعنف .ولي�س كل
متطرف ًا عنيف ًا
�سلبيا �أو متهيد ًا للتطرف العنيف .ذلك � َّأن عدد ًا �ضئي ًال ج ًّدا من
ِّ
ت�ش ُّدد ًّ
املت�شددين ي�صبح ِّ
بالفعل.
املتطرفني العنيفني ،و�أن متنع الت�شدد
 ينبغي لإدارات ال�سجون �أن تكفل االحتجاز امل�أمون والآمن لل�سجناء
ِّ
املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون ،و�أن ت�سعى �إىل كفالة فك ارتباط ال�سجناء بالعنف يف امل�ستقبل ،و�أن ُت ِع َّد
الكثري منهم لإعادة �إدماجهم يف املجتمع.
املتطرفون العنيفون يف �إطار االمتثال التام ملعايري وقواعد
 يجب الت�صدي للتحدي الذي ي�شكله ال�سجناء
ِّ
املتطرفون
ويعامل ال�سجناء
الأمم املتحدة ذات ال�صلة مبعاملة ال�سجناء ،مبا يف ذلك من منظور جن�ساينَ .
ِّ
العنيفون� ،ش�أنهم �ش�أن جميع ال�سجناء ،مت�شيا مع املعايري املعرتف بها دوليا.
  ُت َ�شكِّلُ الإدارة اجل ِّيدة والإ�صالحات الالزمة لل�سجون قاعدة �أ�سا�سية من �أجل الإدارة الفعالة جلميع
املتطرفون العنيفون .ومن غري املحتمل �أن ت�سفر التدخالت القائمة بذاتها
ال�سجناء ،مبن فيهم ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني التي تن َّفذ مبعزل عن ال�سياق الأو�سع لل�سجون عن نتائج �إيجابية.
لفائدة ال�سجناء
ِّ
 يجب �أ َّال ت�ؤدي � ُّأي جهود ُتبذل يف ال�سجون للت�صدي للتطرف العنيف �إىل تقوي�ض حقوق الإن�سان الأ�سا�سية
املتطرفون العنيفون ،مبا يف ذلك حظر التعذيب حظرا مطلقا وكفالة
جلميع الأ�شخا�ص ،مبن فيهم ال�سجناء
ِّ
حرية الفكر �أو الدين �أو املعتقد.
 يجب تنفيذ التدابري الأمنية املنا�سبة التي حتافظ على التوازن ال�سليم بني العنا�صر الأمنية املادية
متطرفني عنيفني نظام
والإجرائية والدينامية .ويجب �أن يكون لدى جميع ال�سجون التي ت�ضم �سجناء ِّ
ا�ستخبارات حمكم مبا يتفق مع الت�شريعات الوطنية واملعايري الدولية.
 ينبغي لإدارة ال�سجن �أن تتعاون مع غريها من �أجهزة �إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية ب�ش�أن ال�سجناء
املتطرفني العنيفني الذين حتتجزهم .وينبغي �إطالع بقية الأجهزة على ما يتم جمعه من ا�ستخبارات
ِّ
ومعلومات �أخرى ذات �صلة.
 يقع على عاتق �سلطات ال�سجون التزام ب�أن تكفل �أن تكون ال�سجون �أماكن �آمنة وميكن فيها لل�سجناء
ومقدمي اخلدمات والزوار �أن ميار�سوا �أعمالهم اليومية دون خوف على �سالمتهم البدنية.
واملوظفني ِّ
أ�سا�سيا
و ُيعترب احلفاظ على ال�سيطرة يف ال�سجن من خالل �أ�ساليب املراقبة الظرفية واالجتماعية �أمر ًا � ًّ
ل�ضمان ال�سالمة والنظام.
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الف�صل الثالث�  -إدارة موظفي ال�سجون والأ�شخا�ص املرجعيني الآخرين الذين يعملون
مع ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني
 يقع على عاتق موظفي ال�سجن التزام بحماية وحفظ و�إعالء كرامة جميع املجرمني كب�شر ،مبن فيهم
املتطرفون العنيفون .وينبغي اختيار موظفي ال�سجون الذين ُيفرت�ض �أن يعملوا مع هذه الفئة
ال�سجناء
ِّ
ال�صعبة من ال�سجناء بعناية لنـزاهتهم و�إن�سانيتهم وقدراتهم املهنية ومالءمتهم ال�شخ�صية وقدراتهم.
 ينبغي �أن تكون لدى �إدارات ال�سجون �سيا�سة وا�ضحة لت�شجيع الأفراد املنا�سبني على التقدم للعمل يف ال�سجون
متطرفني عنيفني .وينبغي �أن جت�سد �شروط خدمة ه�ؤالء املوظفني ما ينطوي عليه دورهم
التي ت�ضم �سجناء ِّ
من حتديات وما يكت�سيه من �أهمية.
املتطرفني العنيفني .وعالوة
متخ�ص�ص ًا للعمل مع ال�سجناء
 ينبغي �أن يتلقى جميع املوظفني تدريب ًا
ِّ
ِّ
على ذلك ،ينبغي لإدارات ال�سجون �أن تتخذ اخلطوات املالئمة ل�ضمان ال�سالمة ال�شخ�صية للموظفني
متطرفني عنيفني� ،سواء �أثناء وجودهم يف اخلدمة داخل ال�سجن
العاملني يف ال�سجون التي ت�ضم �سجناء ِّ
�أو خارجه.
 ينبغي �أن يحافظ موظفو ال�سجون على م�ستويات عالية من املعايري والأخالقيات املهنية يف جميع الأوقات
املتطرفني العنيفني .وينبغي و�ضع �آليات دعم منا�سبة لتمكني املوظفني من التعامل
عند العمل مع ال�سجناء
ِّ
متطرفني عنيفني.
مع الإجهاد الناجت عن العمل يف ال�سجون التي ت�ضم �سجناء ِّ
 ينبغي �أن ُيح َّدد م�ستوى مالك املوظفني لكل �سجن عند امل�ستوى املطلوب لكفالة �أمن امل�ؤ�س�سة و�سالمتها
وا�ستقرارها .ومن ال�ضروري �أن يتم تعيني العدد الكايف من املوظفني ل�ضمان الأمن وال�سالمة ،وكذلك
ل�ضمان تنفيذ �أن�شطة النظام البناءة ،مبا يف ذلك تدخالت فك االرتباط.
 ال بد من تعيني ما يكفي من املوظفني املتخ�ص�صني ،مثل الأخ�صائيني النف�سيني والقادة الدينيني ،لقيادة
واملتطرفني العنيفني
تدخالت فك االرتباط .وقد يكون ملوارد �أخرى ،مثل ال�ضحايا ومنا�صري ال�ضحايا
ِّ
ال�سابقني و�أفراد الأ�سرة وغريهم من الأ�شخا�ص املهمني و�أفراد املجتمع املحلي واملنظمات غري احلكومية،
دور مهم يف التنفيذ الناجح لتدخالت فك االرتباط.

الف�صل الرابع -تقييم و�إدارة املخاطر التي ي�شكلها ال�سجناء املتط ِّرفون العنيفون
خا�صا ب�إجراء تقييم
 ينبغي ،عند دخول �سجني
متطرف عنيف� ،أن يقوم موظفون َّ
مدربون تدريب ًا ًّ
ِّ
�شامل وقائم على الأدلة للمخاطر واالحتياجات فيما يخ�ص ذلك ال�سجني .وعلى عك�س تقييم املخاطر
املتطرفني
واالحتياجات الذي ال ُيجرى �سوى عند الدخول ،ينبغي �أن ُيجرى التقييم اخلا�ص بال�سجناء
ِّ
العنيفني على �أ�سا�س م�ستمر ومنتظم.
املتطرفني العنيفني .وال بد من
 ينبغي ا�ستخدام التقييم املهني املنظَّ م لدى �إجراء التقييمات اخلا�صة بال�سجناء ِّ
ا�ستحداث وا�ستخدام �أدوات تقييم معدة خ�صي�صا لتحديد خماطر الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف ،وكذلك خماطر
بالتطرف العنيف يف امل�ستقبل ،وفق ًا لل�سياق والقدرات املتاحة على امل�ستوى الوطني.
اال�ضطالع ب�أن�شطة ذات �صلة
ُّ
متطرف عنيف �أن يحدد الظروف ال�شخ�صية والظرفية التي �ساهمت
 ينبغي للتقييم اخلا�ص بكل �سجني ِّ
يف جرميته و ُيحتمل �أن ت�سهم يف ذلك الإجرام يف امل�ستقبل .وينبغي �أن ُت�ستخدم نتائج هذا التقييم اخلا�ص
باملخاطر لتعيني احتياجات ال�سجني والتدخالت التي �ست�ساعده على فك ارتباطه بالعنف ولتمكني �إعادة
الإدماج االجتماعي.
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ِّ

 ينبغي للتقييم اخلا�ص بكل �سجني متط ِّرف عنيف �أن يحدد الظروف ال�شخ�صية والظرفية التي �ساهمت
يف جرميته و ُيحتمل �أن ت�سهم يف ذلك الإجرام يف امل�ستقبل .وينبغي �أن تُ�ستخدم نتائج هذا التقييم اخلا�ص
باملخاطر لتعيني احتياجات ال�سجني والتدخالت التي �ست�ساعده على فك ارتباطه بالعنف ولتمكني �إعادة
�إدماجه االجتماعي.
 ينبغي اتخاذ التدابري التالية فيما يخ�ص جميع ال�سجناء
املتطرفني العنيفني�( :أ) ف�صلهم بح�سب نوع
ِّ
اجلن�س والو�ضع القانوين وال�سن ،و(ب) ت�صنيفهم ح�سب املعلومات املكت�سبة من خالل تقييم املخاطر
واالحتياجات ،و(ج) ترتيبهم فئويا ح�سب امل�ستوى الأمني املالئم الحتجازهم .وينبغي و�ضع ال�سجناء
املتطرفني العنيفني يف �أقل الظروف التقييدية الالزمة الحتجازهم على نحو �آمن وم�أمون.
ِّ
املتطرفني العنيفني �ضمن كل نظام لل�سجون .و�سوف تتوقف
 ينبغي النظر يف الطريقة املثلى لإيواء ال�سجناء
ِّ
مالءمة ُن ُهج الف�صل �أو الرتكيز �أو التفريق �أو الإدماج (�أو مزيج منها) على العوامل املح َّددة داخل البلد،
املتطرفني العنيفني ،والهياكل الأ�سا�سية لل�سجون وقدراتها اال�ستيعابية ،و�أعداد
مبا يف ذلك �أعداد ال�سجناء
ِّ
املوظفني ومهاراتهم.

الف�صل اخلام�س -تدخالت فك االرتباط بالعنف يف ال�سجون
 ينبغي �أن ي�ستند نهج تدخالت فك االرتباط �إىل مفهوم �أنه �إذا كان ميكن للفرد �أن يعتمد املعتقدات واملواقف
التطرف العنيف ،ف� َّإن ب�إمكانه �أي�ض ًا �أن يتخلى عن ا�ستخدام العنف من خالل تغيري
ِّ
املت�شددة التي ت�ؤدي �إىل ُّ
املعتقدات واملواقف التي ت�سوغ ا�ستخدامه.
م�صممة
 ال يوجد منوذج وحيد لفك االرتباط ينطبق على اجلميع .ولكي تكون اجلهود فعالة ،يجب �أن تكون َّ
بدقة وفق ًا ملتطلبات البلد والثقافة املعنيني ،وفرادى ال�سجناء امل�شاركني ،والبيئة التي �س ُيطلق فيها �سراح
املتطرفني العنيفني ال�سابقني يف نهاية املطاف.
ال�سجناء
ِّ
 قد تت�ألف التدخالت املت�صلة بفك االرتباط من �أن�شطة متنوعة ،منها :امل�شورة والدعم النف�سيان ،والربامج
املعرفية-ال�سلوكية ،وتدخالت العمل االجتماعي ،واملناق�شات واحلوارات الدينية ،والتعليم ،والتدريب
املهني ،والعالج الإبداعي ،والعالج البدين (مثل اليوغا والريا�ضة وممار�سة التمارين) ،والن�شاط الأُ�سري،
والأن�شطة االجتماعية والثقافية والرتفيهية.
 ينبغي للتدخالت املعنية بفك االرتباط و�إعادة الإدماج االجتماعي ،كي تكون فعالة� ،أن تراعي كذلك
اجلوانب اجلن�سانية وتعالج التجارب املتباينة ،وكذلك العقبات والتحديات املح َّددة التي قد تواجهها املر�أة.
املتطرفني العنيفني �أثر �سلبي
 ينبغي �أ َّال يكون لتدخالت فك االرتباط و�إعادة الإدماج االجتماعي لفائدة ال�سجناء ِّ
على تنفيذ برامج �إعادة ت�أهيل ال�سجناء "العاديني" ،بل �أن تقرتن بها ،وذلك تفاديا ملنح مكانة "اجلماعة اخلا�صة"
متطرفني عنيفني.
�أ ًّيا كان �شكلها ،مما قد ي�ؤدي �إىل حالة من العداء �أو تطلُّع ال�سجناء الآخرين �إىل �أن يكونوا ِّ
املتطرفني العنيفني
 يجب �أن يكون هدف جميع التدخالت داخل ال�سجون املذكورة �أعاله واملت�صلة بال�سجناء
ِّ
هو تغيري �سلوكهم بحيث يتخلون عن ا�ستخدام العنف لتحقيق �أهدافهم .ويج�سد ذلك حقيقة � َّأن وجود نظام
مت�شدد ال ي�شكل وحده بال�ضرورة تهديد ًا ل�سالمة و�أمن ال�سجن (�أو املجتمع).
اعتقادي ِّ
  ُيعترب الإبالغ عن ن�شاط فك االرتباط من ال�سمات املهمة من �أجل كفالة امل�ساءلة ،وتي�سري تكييف التدخالت،
وك�أ�سا�س للتقييم .وينبغي ر�صد التدخل وتقييمه �أي�ض ًا من �أجل حتديد مدى مالءمة الغايات ومدى كفاءة
تنفيذ الأن�شطة ومدى حتقيق الأهداف.
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  ُت َع ُّد البحوث امل�ستقلة والتي تت�سم ب�أعلى جودة �أحد العنا�صر الرئي�سية ل�ضمان التطوير امل�ستمر للتدخالت
املتطرفني العنيفني.
والتعلم والدعوة فيما يتعلق بفك ارتباط ال�سجناء
ِّ

الف�صل ال�ساد�س�  -إدارة تنفيذ تدخالت فك االرتباط بالعنف
املتطرفني العنيفني ي�ستخدم
 ينبغي اعتماد نهج قائم على الإدارة املتكاملة للق�ضايا فيما يخ�ص ال�سجناء
ِّ
ويحدث النتائج
�إطارا م�شرتك ًا و�أدوات ولغة م�شرتكة للتقييم وحتديد االحتياجات ور�صد التقدم املحرزِّ ،
املتطرفني العنيفني و�أثناء الفرتة االنتقالية امل�ؤدية �إىل الإفراج عنهم ومن َّثم
�أثناء احتجاز ال�سجناء
ِّ
الإ�شراف املجتمعي عليهم.
 ينبغي جلميع املمار�سني ،مبن فيهم �أفراد الأمن واالحتجاز واملوظفون املعاونون والإ�شرافيون والإداريون
الذين لي�س لهم دور مبا�شر يف تنفيذ التدخالت املنظَّ مة� ،أن ي�ساهموا يف احلفاظ على الظروف امل�ساعدة
على تنفيذ التدخالت ودعم التقدم املحرز يف فك االرتباط.
 ينبغي �أن ي�ضم فريق التدخل ،حيثما يكون متاحا ،جمموعة متعددة التخ�ص�صات من الأخ�صائيني الذين
ينفذون تدخالت فك االرتباط ،مبن فيهم :الأخ�صائيون النف�سيون ،والأطباء النف�سانيون ،والزعماء
الدينيون ،واملد ِّربون الريا�ضيون ،و�أخ�صائيو العالج بالفن ،والأخ�صائيون االجتماعيون ،وموظفو التوجيه
املهني ،واملعلمون ،و�أخ�صائيو الرعاية ال�صحية.
املتطرفني العنيفني� ،أن
 من املهم فيما يخ�ص �أفرقة التدخل ،من �أجل كفالة التوا�صل بفعالية مع ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني املحتجزين يف ال�سجن الذي
ي�ضم كل فريق ع�ضو ًا �أو �أكرث ممن يتحدثون لغة ال�سجناء
ِّ
يعمل فيه.
املتطرفني العنيفني
 ينبغي �أن ت�ضم الواجبات املح َّددة لفريق التدخل ما يلي� :إجراء تقييم �أويل لل�سجناء
ِّ
لتحديد املخاطر واالحتياجات والتدخالت املنا�سبة ،وا�ستكمال وحتديث القيود اخلا�صة مبلفات احلاالت،
وتنفيذ التدخالت ،وامل�شاركة يف م�ؤمترات مناق�شة احلالة ،وا�ستكمال �إعادة التقييمات على فرتات منتظمة،
وا�ستخدام املواد والأدوات واملعدات املق َّدمة من �أجل تدخالت فك االرتباط.
 ينبغي لفريق التدخل �أن يعمل ب�شكل وثيق مع مدير ال�سجن الذي يعمل فيه ل�ضمان �أن يكون املدير على وعي
تام مبتطلبات و�أن�شطة التدخل ،و�أن تكون تلك املتطلبات والأن�شطة مالئمة للرتتيبات الأمنية داخل ذلك
ال�سجن.
 ينبغي �أن يكون هناك فريق �إ�شرايف �أو �إداري على م�ستوى املقر يتوىل امل�س�ؤولية ال�شاملة عن و�ضع التدخالت
والإ�شراف عليها وتطويرها وتنفيذها وتقييمها ،وكذلك توفري التوجيه والدعم لأفرقة التدخالت داخل
ال�سجون.
املتطرف العنيف ال�سجن ،على �أن يتم
 ينبغي �إعداد ملف دينامي ووحيد باحلالة مبجرد دخول ال�سجني
ِّ
حتديثه وتعديله تبع ًا ملراحل تقدم ال�سجني داخل امل�ؤ�س�سة .وينبغي �أن يح�ضر �أع�ضاء �أفرقة التدخل اجتماعات
الأفرقة العادية ،و�أن ي�شاركوا يف ا�ستعرا�ض احلاالت ،و�أن ي�سهموا يف اجتماعات مناق�شة احلاالت.
 تتطلب � ُّأي م�ؤ�س�سة تنفذ تدخالت وجود جمموعة من املرافق ،ومنها :غرف االجتماعات (للمقابالت
وامل�شورة الفردية) ،والف�صول الدرا�سية (للعمل اجلماعي والعرو�ض واملحا�ضرات) ،ومرافق العبادة،
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ِّ

والور�ش املخ�ص�صة للتدريب املهني والأغرا�ض الأخرى ،ومرافق الريا�ضة والتمارين البدنية ،ومرافق
العالج الإبداعي والعالج بالفن.
املتطرفني العنيفني على الغر�ض من التدخالت وطريقة عملها .وينبغي للموظفني
 ينبغي �إطالع ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني � َّأن امل�شاركة يف الربنامج طوعية .وينبغي تقدمي احلوافز املالئمة
�أن يو�ضحوا لل�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني على امل�شاركة يف التدخالت.
لت�شجيع ال�سجناء
ِّ
 ينبغي للم�ؤ�س�سات �أن تنظر يف �شتى ال�سبل الكفيلة ب�إظهار التقدير للم�شاركة يف التدخالت و�إجنازها ،مبا يف
ذلك مرا�سم التخرج ومنح ال�شهادات وامليداليات ودعوة �أفراد الأ�سرة وكبار ممثلي املجتمع و�/أو الوكاالت
املجتمعية للح�ضور.
 بغية �ضمان طم�أنة اجلمهور وتفهمه ،ينبغي اال�ضطالع بعمل منتظم مع و�سائط الإعالم ل�شرح الن�شاط
الإيجابي لفك االرتباط احلا�صل يف ال�سجن ،و�أنواع التدخالت املق َّدمة والغر�ض منها ،وما ميكن �أن يكون
املتطرفني العنيفني.
لها من �أثر �إيجابي على ال�سجناء
ِّ

الف�صل ال�سابع -منع الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجن
 رغم حمدودية الأدلة التجريبية التي ت�شري �إىل ارتفاع م�ستوى الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف يف ال�سجون ،قد
معينة� ،إىل
ي�ؤدي عدد من العوامل واملظامل (الفعلية �أو املت�صورة) الفريدة يف �سياق ال�سجون ،يف ظروف َّ
جعل ال�سجناء �أكرث عر�ضة العتناق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف.
التطرف
حتول ال�سجون �إىل �أماكن ميكن فيها �أن يزدهر
 ينبغي ملديري ال�سجون �أن ين ِّفذوا تدابري متنع ُّ
ُّ
العنيف ويعتنق ال�سجناء الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف .و ُت َع ُّد معاجلة الأو�ضاع واالكتظاظ يف ال�سجون جزءا
متطرفة عنيفة للحماية �أو للوفاء
أ�سا�سيا من اجلهود املبذولة لتجنب ان�ضمام ال�سجناء �إىل جماعة
� ًّ
ِّ
باالحتياجات املادية الأ�سا�سية.
 ي�ستطيع املج ِّندون حتديد املج َّندين ال�ضعفاء املحتملني وتقييمهم وت�شجيعهم على االن�ضمام �إىل �إحدى
التطرف العنيف ،وي�ستخدمون جمموعة متنوعة من ال ُّن ُهج للتجنيد .وينبغي �أن تدرك �إدارات
ق�ضايا
ُّ
ال�سجون � َّأن ه�ؤالء املج ِّندين ال يكونون بال�ضرورة من ال�شخ�صيات البارزة ،وكثري ًا ما يبدو �أنهم ميتثلون
لنظام ال�سجون .ومن ناحية �أخرى ،ي�ستطيع القادة امللهمون ا�ستغالل الدوافع العاطفية ،مثل الكراهية
واالنتقام والإحباط ،وتوجيه ت�ش ُّكل هوية جماعية حول التزام �أيديولوجي م�شرتك.
 حيثما يوجد دليل على �أن َّ �سجين ًا يحاول �إقناع �سجناء �آخرين باعتناق الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف ،ينبغي
اتخاذ �إجراءات �سريعة وحا�سمة (مثل فر�ض قيود على حقه يف االجتماع بال�سجناء ال�ضعفاء� ،أو مراقبة
ات�صاالته� ،أو نقله �إىل جناح �آخر داخل ال�سجن �أو �إىل �سجن �آخر).
 ثمة م�ؤ�شرات تندرج يف فئات(�أ) الآراء املع َرب عنها ،و(ب) حيازة مواد ذات �صلة ،و(ج) ال�سلوك/التغريات
ال�سلوكية ،قد تدل على �إمكانية الت�أثر بالت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف .و�سوف يتعني على موظفي ال�سجون مراعاة
مدى موثوقية الدالالت �أو �أهميتها وما �إذا كانت هناك عوامل �أو م�سائل �أخرى ميكن �أن ت�شري �إىل ال�ضعف.
 �إذا اعتربت �إدارة ال�سجن � َّأن الدعم املق َّدم للحد من التعر�ض للت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف مطلوبا ،ف� َّإن عليها
�أن ت�ضع حزمة دعم مالئمة لل�سجني الذي يجري جتنيده.
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الف�صل الثامن -تهيئة ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني لالندماج من جديد يف املجتمع
املتطرفني العنيفني يف مرحلة ما متهيد ًا
 يف الغالبية العظمى من احلاالت ،يجري الإفراج عن ال�سجناء
ِّ
املتطرفني العنيفني يف املجتمع ينبغي �أن يكون
لعودتهم �إىل املجتمع .ومن ثم ف� َّإن دعم �إعادة �إدماج ال�سجناء
ِّ
التطرف العنيف ومكافحته.
عن�صر ًا
ًّ
رئي�سيا يف � ِّأي ا�سرتاتيجية من �أجل منع ُّ
املتطرف
 ينبغي و�ضع خطة �إفراج فردية حتدد االحتياجات والظروف اخلا�صة ب�إعادة �إدماج ال�سجني
ِّ
العنيف ،وحتدد نوع التدخالت التي ينبغي لل�سجني الو�صول �إليها من �أجل زيادة فر�ص �إعادة الإدماج بنجاح
�إىل �أق�صى حد.
املتطرفني العنيفني للإفراج عنهم وعودتهم �إىل
 ينبغي و�ضع تدخالت داخل ال�سجون لتهيئة ال�سجناء
ِّ
تدريجيا،
املتطرفني العنيفني �إىل بيئات �أقل تقييدا
املجتمع .و ُيفرت�ض �أن يتمثل الهدف يف نقل ال�سجناء
ًّ
ِّ
ا�ستناد ًا �إىل تقييمات فردية دورية للمخاطر.
املتطرفني العنيفني اعتماد نهج �شامل ومتعدد التخ�ص�صات،
 تتطلب �إعادة الإدماج االجتماعي لل�سجناء
ِّ
مع التن�سيق الوثيق بني خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ،مبا يف ذلك منظمات املجتمع املدين والقطاع
اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية والأ�سر واملجتمعات املحلية .وال بد� ،إذا لزم الأمر� ،أن ي�ستمر تقدمي
املوجه للأ�سرة.
امل�شورة النف�سية والدينية و�/أو امل�ساعدة يف جمال التوظيف و�/أو الدعم َّ
 ميكن للأُ�سرة �أن تكون �شريك ًا حيو ًّيا يف عملية �إعادة الإدماج ،وينبغي �أن ُت�ش َرك قبل الإفراج عن ال�سجني
املتطرف العنيف .وميكن للأُ�سرة �أي�ض ًا �أن ت�ضطلع مبهام ر�صد مهمة بعد الإفراج عن ال�سجني .ومع ذلك،
ِّ
ينبغي مراعاة � َّأن الأ�سرة ميكن �أن تكون يف بع�ض احلاالت جزءا من امل�شكلة وتعيق عملية فك االرتباط.
 من �أجل تهيئة بيئة ترحيبية ومتكينية ،وبغية احلد من الو�صم ،ف� َّإن تثقيف املجتمع والر�أي العام �ضروري
املتطرفني العنيفني ال�سابقني.
لإذكاء الوعي االجتماعي وحماولة ك�سر احلواجز والتحيزات ب�ش�أن ال�سجناء
ِّ
املتطرف العنيف الذي
 ينبغي النظر يف �أمر توفري تدابري للحماية عندما تتوفر معلومات جديرة بالثقة ب� َّأن
ِّ
مت� إ�صالحه قد يواجه تهديدات حلياته �أو حياة �أفراد �أ�سرته �أثناء �أو لدى الإفراج عنه.
 ميكن �أن يكون ر�صد ال�سجني والإ�شراف عليه ب�صفة ر�سمية �أو غري ر�سمية بعد الإفراج عنه طريقة فعالة
لردع �أو وقف عودته �إىل الإجرام .وميكن للإ�شراف والتوجيه الوثيقني �أن يدعما ويعززا � َّأي اتفاقات �أو
املتطرف العنيف يكون هذا ال�سجني ال�سابق قد اتفق على تنفيذها عند
عقود �سابقة للإفراج عن ال�سجني
ِّ
الإفراج عنه.

م�سرد امل�صطلحات الرئي�سية



التعاريف الواردة يف هذا امل�سرد هي لأغرا�ض هذا الكت ِّيب فقط.
اجتثاث الت�شدُّ د

عملية تغيري منظومة االعتقادات ورف�ض الفكر املتط ِّرف وتب ِّني قيم
االجتاه ال�سائد .وي�شري اجتثاث الت�ش ُّدد �أ�سا�س ًا �إىل الرف�ض املدرك لبع�ض
القيم واملواقف والآراء ْ � -أي بعبارة �أخرى� ،إىل تغري يف العقلية .وهو ي�شري
�إىل حتول �إدراكي ْ � -أي �إىل تغيرُّ �أ�سا�سي يف الفهم نتيجة �أن�شطة ترمي
�إىل م�ساعدة الأفراد على التخلي عن الأفكار واملعتقدات واجلماعات
املت�شدِّ دة �أو املتط ِّرفة.

الإ�شراف

ي�شري �إىل �أن�شطة امل�ساعدة التي تقوم بها ال�سلطة �أو الوكالة املنفذة �أو ُيقام
بها با�سمها وكذلك الإجراءات املتخذة ل�ضمان �أن يفي ال�سجني املتط ِّرف
العنيف بجميع ال�شروط �أو االلتزامات املفرو�ضة ،مبا يف ذلك املراقبة
عند االقت�ضاء .وقد يخ�ضع ال�سجناء املتط ِّرفون العنيفون لإ�شراف وثيق
بعد الإفراج عنهم ،مبا يف ذلك ا�شرتاطات بعقد اجتماعات مبا�شرة
متواترة مع امل�شرف عليهم ،وااللتزام بحظر جتول حم َّدد ،ور�صد حاالت
احتكاكهم بال�شرطة ،وكذلك املراقبة الإلكرتونية يف بع�ض احلاالت.

�إعادة الإدماج

حتدث �إعادة الإدماج يف نهاية ال�سجن� ،أحيان ًا حتت الإ�شراف الر�سمي،
و�أحيان ًا بدون �أيِّ م�ساعدة .كما ت�شري �إعادة الإدماج �إىل عملية ينتقل
ال�سجناء املتط ِّرفون العنيفون من خاللها من االحتجاز �إىل العي�ش
يف املجتمع.

�أماكن االحتجاز

املكان (ال�سجن) الذي يوجد فيه ال�سجناء املتط ِّرفون العنيفون .ويختلف
هذا املكان من والية ق�ضائية �إىل �أخرى وي�شمل :الف�صل عن عامة
ال�سجناء ،وعزل بع�ضهم عن بع�ض ،والرتكيز يف مكان واحد ،والتفريق
على نطاق عدد قليل من ال�سجون ،والإدماج يف عامة ال�سجناء.

التحول الديني

تغيرُّ ملحوظ يف هوية املرء الدينية �أو العقائدية؛ حت ُّول ي�ستند �إىل وعي ذاتي
قد يتخذ �شكل :التغري من دين ر�سمي �إىل �آخر� ،أو التغري من معتقد �إحلادي
�إىل معتقد �إلهي� ،أو عودة االلتزام بدين قائم.
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التدخل

كل �إجراء ُيتَّخذ مل�ساعدة �أو توجيه ال�سجناء املتط ِّرفني العنيفني من �أجل
حتويلهم عن ارتكاب املزيد من اجلرائم العنيفة ،وم�ساعدتهم على
عي�ش حياة تت�سم باحرتام القانون ،وامل�ساعدة على �إعادة �إدماجهم يف
جمتمعهم املحلي .وقد تقع بع�ض التدخالت يف ال�سجن وبع�ضها الآخر
بعد الإفراج عن ال�سجناء .وهذا التدخل هو ن�شاط هادف ومدرو�س
يرمي �إىل تغيري خ�صائ�ص ال�سجني (مواقفه ومهاراته وطريقة تفكريه
الإدراكية و�شخ�صيته �أو �صحته العقلية ومهاراته االجتماعية �أو التعليمية
�أو املهنية) التي ُيعتقد �أنها �سبب �سلوك الفرد العنيف ،بق�صد التقليل من
احتماالت ارتكاب الفرد جرائم متط ِّرفة عنيفة يف امل�ستقبل.

الت�شدُّ د

عملية دينامية ميكن للفرد �أن يعتمد بها �أفكار ًا و�أهداف ًا �أكرث تط ُّرف ًا
من �أيِّ وقت م�ضى .وميكن �أن تكون الأ�سباب الكامنة وراء هذه العملية
�أيديولوجية �أو �سيا�سية �أو دينية �أو اجتماعية �أو اقت�صادية �أو �شخ�صية
�أو كل ذلك �أو بع�ضه .وقد ي�سعى املت�شدِّ د �إىل حتقيق احلل املت�شدِّ د الذي
يحدث حت ُّو ًال يف النظام من �أجل احلكومة واملجتمع من خالل و�سائل
عنيفة �أو غري عنيفة (على �سبيل املثال ،الو�سائل الدميقراطية با�ستخدام
الإقناع والإ�صالح).

الت�شدُّ د املف�ضي �إىل العنف

العملية التي يكت�سب النا�س من خاللها معتقدات �أو مواقف مت�شدِّ دة �أو
متط ِّرفة والتي تنطوي على ا�ستخدام تدابري عنيفة لتحقيق الأهداف.

التقييم

عملية ا�ستبانة ال�سجني املتط ِّرف العنيف وتقييم خماطر ذلك ال�سجني
واحتياجاته قبل ت�صنيفه ،والتخطيط لتدخل يرمي �إىل احلد من خماطر
العنف يف امل�ستقبل و�/أو تقدمي امل�شورة �إىل ال�سلطات املخت�صة الق�ضائية
�أو غري الق�ضائية .وينبغي �أن ت�ستبني التقييمات �أي�ض ًا الأ�شخا�ص الذين
يكونون عر�ضة خلطر اعتناق فكر الت�ش ُّدد املف�ضي �إىل العنف .وينبغي
�أن تجُ رى هذه التقييمات عند الو�صول �إىل ال�سجن وعلى فرتات منتظمة
بعد ذلك.

ال�سجن/ال�سجني

ي�شري ال�سجن �إىل �أيِّ مكان احتجاز ُيح َرم فيه ال�شخ�ص من حريته
املحتجزين الذين� :صدر حكم
�ضد �إرادته .وي�شري ال�سجناء �إىل الأفراد
َ
بحقهم� ،أو �أدينوا ولكن مل ي�صدر حكم بحقهم� ،أو يوجدون يف مرحلة ما
قبل املحاكمة� ،أو يوجدون يف مرحلة ما قبل توجيه التهمة.

فك االرتباط

عملية اجتماعية ونف�سية ُيق َّل�ص مبوجبها التزام الفرد بالتط ُّرف العنيف
وم�شاركته فيه بحيث ال يعود عر�ضة ملخاطر ال�ضلوع �أو امل�شاركة يف �أن�شطة
العنف .وال يعني فك االرتباط با�ستخدام العنف �أو بدعم ا�ستخدامه
بال�ضرورة تغري ًا يف التزام فرد بق�ضية مت�شدِّ دة �أو متط ِّرفة .وينطوي فك
االرتباط على تغري يف ال�سلوك (نبذ ا�ستخدام العنف) ولي�س على تغري
يف املعتقدات الأ�سا�سية.

الف�صل1
الف�صل 3
10
الف�صل

الرئي�سية 143

املتط ِّرف العنيف

�شخ�ص ير ِّوج لأعمال العنف �أو يدعمها �أو يي�سرها �أو يرتكبها لتحقيق
�أهداف �أيديولوجية �أو دينية �أو �سيا�سية �أو �إدخال تغري اجتماعي .ويف
بع�ض احلاالت ،قد ال يكون ال�سجني املتط ِّرف العنيف موجود ًا يف ال�سجن
ب�سبب جرمية (�أو جرمية مزعومة) مت�صلة بالتط ُّرف العنيف ،ولكن
جرى مع ذلك تقييمه باعتباره متط ِّرف ًا عنيف ًا وفق ًا للتعريف الوارد �أعاله.

املتط ِّرفون

ميكن و�صفهم ب�أنهم �أ�شخا�ص مييلون �إىل رف�ض امل�ساواة والتعددية يف
املجتمع .وي�سعى املتط ِّرفون جاهدين �إىل خلق جمتمع متجان�س ي�ستند �إىل
مبادئ �أيديولوجية عقائدية جامدة ،وهم ي�سعون �إىل جعل املجتمع من�صاع ًا
من خالل قمع كل �أ�شكال املعار�ضة و�إخ�ضاع الأقليات.

املرفق -ال�صكوك واملعايري
واملبادئ الدولية
ذات ال�صلة باملو�ضوع
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الأول/دي�سمرب )1990

جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأيِّ �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن

(اع ُتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة  173/43امل�ؤرخ  9كانون الأول/دي�سمرب )1988
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