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تلتــزم الــدول، إمــا بموجــب قوانينهــا الخاصــة أو بموجــب االلتزامــات التــي يفرضهــا عليهــا القانــون الدولــي، بالتحقيــق مــع 
األفــراد المتورطيــن فــي أنشــطة إرهابيــة، ومالحقتهــم قضائًيــا، واحتجازهــم، إذا وجــدت مبــرًرا لذلــك. وُيعــد االحتجــاز مــن 
أكثــر الطــرق فعاليــة لضمــان حمايــة المجتمــع مــن الضــرر الــذي قــد يقــع عليــه بســبب هــؤالء المحتجزيــن، إال أنــه ليــس 
الحــل الناجــع لمنــع مخاطــر اإلرهــاب؛ حيــث تشــوبه أيًضــا بعــض أوجــه القصــور الواضحــة، فهــو مجــرد تدبيــر مؤقــت 
فــي العمــوم، وقــد يــؤدي فــي حقيقــة األمــر إلــى زيــادة التشــدد. كمــا أن االحتجــاز وحــده ال ينجــح فــي معالجــة أســباب 
اإلرهــاب، وإنمــا قــد ُيفضــي إلــى تغذيــة اإلرهــاب واســتنزاف مــوارد الدولــة إذا تــم تطبيقــه بشــكل عشــوائي. ونتيجــًة لذلــك، 

جــرى البحــث عــن بدائــل الحتجــاز المدانيــن فــي جرائــم إرهابيــة، أو المشــتبه فــي تورطهــم مــع المنظمــات اإلرهابيــة.

تتعــدد صــور بدائــل احتجــاز اإلرهابييــن والمشــتبه فــي ارتكابهــم جرائــم إرهابيــة، ومــن بينهــا ســبل وآليــات مدمجــة 
فــي الهيــكل القضائــي الحالــي، وأخــرى ُتنفــذ خارجــه. وفــي إطــار النظــام القضائــي، أتــاح اللجــوء إلــى األحــكام غيــر 
االحتجازيــة، أو أوامــر المراقبــة، بدائــل الحتجــاز اإلرهابييــن المشــتبه بهــم أو المدانيــن. وُيمكــن، بــل وينبغــي، أن يعمــل 
هــذا النــوع مــن البدائــل فــي جميــع مراحــل العمليــة القضائيــة – بــدًءا مــن االعتقــال، والمرحلــة الســابقة للمحاكمــة، وأثنــاء 
المحاكمــة، وخــالل مرحلــة إصــدار الحكــم، وبعــد إصــداره. وهنــاك شــروط مســبقة محــددة إلمكانيــة اســتخدام بدائــل 
االحتجــاز المذكــورة عنــد التعامــل مــع اإلرهابييــن، وال ســيما: )أ( توافــر اإلطــار القانونــي الضــروري الــذي يســمح بتنفيــذ 
هــذه البدائــل، ويوفــر اليقيــن القانونــي الكافــي؛ و)ب( اتبــاع سياســة واضحــة، وشــفافة، وخاليــة مــن التمييــز عنــد اختيــار 
الحــاالت؛ و)ج( توافــر المــوارد الكافيــة والمناســبة؛ و)د( اتبــاع نظــام يتســم بالشــفافية والنزاهــة عنــد تقييــم الحــاالت 

الفرديــة وفرزهــا؛ و)هـــ( اتبــاع ممارســة واضحــة ومتوقعــة للخــروج مــن هــذه البرامــج.

وعلــى نحــو مشــابه، تشــمل البدائــل غيــر القضائيــة مجموعــة متنوعــة مــن اآلليــات واألســاليب واإلجــراءات المختلفــة، 
بعضهــا غيــر رســمي إلــى حــٍد مــا، والبعــض اآلخــر لــه طابــع أكثــر رســمية. ومــن بيــن مــا تــم تجربتــه لجــان الحقيقــة 
والمصالحــة، وآليــات العدالــة التقليديــة، وبرامــج وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف، وإعــادة التأهيــل، وتغييــر الفكــر 
المتشــدد، للتعامــل مــع اإلرهابييــن المدانيــن أو المشــتبه بهــم. وتشــترك كافــة هــذه البدائــل فــي أنهــا تســعى إلــى إبعــاد 

األفــراد عــن االنجــذاب إلــى المنظمــات اإلرهابيــة، ومــن ثــم إعــادة إدماجهــم بطــرق ســلمية فــي المجتمــع. 

إن التحــدي المتمثــل فــي إيجــاد بدائــل الحتجــاز اإلرهابييــن واإلرهابييــن المشــتبه بهــم يمكــن التصــدي لــه إلــى حــٍد 
كبيــر باتخــاذ بعــض الخطــوات األساســية، وأهمهــا علــى وجــه الخصــوص: أواًل، يتوجــب علــى الــدول أن تضّيــق نطــاق 
مــا يشــكل »عمــال إرهابًيــا« فــي قوانينهــا، وكــذا األفعــال أو الســلوكيات التــي يمكــن أن تنــدرج ضمــن هــذا الحظــر 
م الــدول بعــض األعمــال والســلوكيات التــي ال تربطهــا باألنشــطة اإلرهابيــة ســوى صلــة  العــام، ففــي حــاالت عــدة، ُتجــرِّ
واهيــة، فتحكــم عليهــا بأنهــا إرهابيــة. ثانًيــا، ينبغــي علــى الــدول، فــي جميــع الحــاالت، أن تحــرص علــى التقيــد الصــارم 
بالتزاماتها المتعلقة بحقوق اإلنســان في ســياق أنشــطة مكافحة اإلرهاب - بما في ذلك حاالت االحتجاز أو بدائله. 
قــد ُيســهم هــذان اإلجــراءان مًعــا إلــى حــٍد مــا فــي ضمــان أال يتــم التعامــل إال مــع األشــخاص المتورطيــن فــي أنشــطة 
إرهابيــة، بشــكٍل شــخصي ومــادي، باعتبارهــم تهديــًدا للمجتمــع، مــع ضمــان أن يعاَملــوا معاملــة عادلــة ومنصفــة فــي 

أٍي مــن هــذه الحــاالت.

الملخص التنفيذي 
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فــي بعــض األحيــان، ُيمكــن إدراج بدائــل االحتجــاز فــي سياســة االحتجــاز بعــد المالحقــة القضائيــة، إمــا كحافــز لألفــراد 
المعنييــن مــن أجــل القيــام بأعمــال معينــة )مثــل، العفــو مقابــل المشــاركة فــي لجنــة الحقيقــة والمصالحــة(، أو كجــزء 
مــن عمليــة االحتجــاز )مثــل، برنامــج عــدم االنخــراط فــي أعمــال العنــف الــذي يتــم تنفيــذه فــي ســياق الســجن(. وبهــذا 
المعنــى، ينبغــي تحســين فهــم االحتجــاز وبدائلــه باعتبــاره سلســلة متداخلــة جزئًيــا مــن التدابيــر التــي تهــدف مجتِمعــة إلــى 
تحقيــق التــوازن بيــن حاجــة المجتمــع لضمــان أمنــه الخــاص، وكــذا التأكــد مــن أن َمــن ُيشــكلون تهديــًدا ألمنــه يبتعــدون 

عــن أي عمــل مــن أعمــال عنــف، وُيعــاد تأهيلهــم حتــى يندمجــوا مــرة أخــرى فــي ذلــك المجتمــع.

ولبدائــل احتجــاز اإلرهابييــن واإلرهابييــن المشــتبه بهــم أهميــة خاصــة بالنســبة لمــن تربطهــم صــالت بعيــدة بالمنظمــات 
اإلرهابيــة، ومــن يمثلــون مخاطــر منخفضــة علــى المجتمــع )مثــل األطفــال(. أمــا بالنســبة للنســاء، فينبغــي اتبــاع نهــج 
يراعــي الفــوارق بيــن الجنســين عنــد احتجازهــن، رغــم أنهــن قــد يمثلــن فــي بعــض الحــاالت تهديــًدا أمنًيــا خطيــًرا علــى 

غــرار الرجــال.

ولكــي تنجــح هــذه البدائــل، ال بــد مــن توفيــر المــوارد الماليــة الكافيــة، والمــوارد المتعلقــة بالخبــرة، والتنســيق بيــن 
المتضــررة،  الضحايــا، والمجتمعــات  الصلــة )وتحديــًدا،  المجتمعــات ذات  مــع  الفعــال  التواصــل  الــوكاالت، وكــذا 

اإلرهابيــة(.  المنظمــات  وأعضــاء  المعنييــن،  والمهنييــن 



ⅲ

جدول المحتويات

11- مقدمة
25- احتجاز اإلرهابيين )المشتبه بهم( – المزايا، والقيود، وأوجه القصور

25-1 قيمة المالحقات الجنائية واالحتجاز
27-2 قيمة بدائل االحتجاز وقيود نهج االحتجاز الكامل

315- اإلطار القانوني ذو الصلة

315-1 اعتبارات عامة
320-2 االلتزام بالتحقيق والمعاقبة في فئات معينة من الجرائم وانتهاك الحقوق

321-3 ليس هناك من نظام دولي للعقاب
321-4 االمتثال لمعايير حقوق اإلنسان األساسية

331-5 حقوق الضحايا ومصالحهم
432- إيجاد بدائل الحتجاز اإلرهابيين المشتبه بهم: اعتبارات أولية - وضوح الهدف، واالستجابة الفردية

432-1 الهدف: ما الذي يسعى الفرد لتحقيقه؟
435-2 النهج الفردي

435-2-1 اعتبارات عامة
437-2-2 التمييز بين األفراد من مختلف الفئات

439-2-3 النساء
442-2-4 األطفال
452-3 الشفافية والدعاية

452-4 تقييم النجاح والفعالية
556- تضييق نطاق التحديات أمام االحتجاز

556-1 اعتبارات عامة
556-2 تضييق نطاق األعمال الُمصنفة بأنها إرهابية

556-2-1  اعتبارات عامة
557-2-2 تعريف اإلرهاب والجرائم اإلرهابية

559-2-3 نطاق المسؤولية الفردية
566-3 الحماية الفعالة للضمانات األساسية للخضوع لمحاكمة عادلة



ⅳ

566-3-1 اعتبارات عامة
567-3-2 افتراض البراءة، والحق في مواجهة األدلة التجريمية، والحظر المطلق للتعذيب

568-3-3 حياد الهيئة القضائية واستقالليتها
568-3-4 احترام الحق األساسي في الحرية الشخصية واالستثناءات منه

670- البدائل القضائية الحتجاز اإلرهابيين المشتبه بهم

670-1 اعتبارات عامة
671-2 الشروط الُمسبقة للبدائل

671-2-1 اإلطار القانوني الضروري والتيقن القانوني
672-2-2 سياسة اختيار القضايا

673-2-3 الموارد
675-2-4 آلية الفرز

675-2-4-1 اعتباارت عامة
676-2-4-2 الفصل بين القضايا التي تتطلب استجابًة قضائيًة والقضايا األخرى

678-2-4-3 تقييم مدى الخطورة
682-2-5 عملية الخروج
684-3 اختيار بدائل لالحتجاز
684-3-1 اعتبارات عامة

684-3-2 المرحلة السابقة للمحاكمة
684-3-2-1 الحيد عن المالحقة القضائية 

685-3-2-2 استخدام تدبير االحتجاز السابق للمالحقة 
688-3-3 المحاكمة

688-3-4 إصدار األحكام
688-3-4-1 اعتبارات عامة

689-3-4-2 األحكام غير االحتجازية
691-3-4-3 األحكام اإللزامية، والسلطة التقديرية إلصدار األحكام، ونظام االحتجاز

691-3-4-3-1 األحكام اإللزامية 



ⅴ

691-3-4-3-2 السلطة التقديرية إلصدار األحكام 
693-3-4-3-3 نظام االحتجاز 

695-3-5 مرحلة ما بعد صدور الحكم
695-3-5-1 اعتبارات عامة

695-3-5-2 اإلفراج المبكر والمشروط
696-3-5-3 أوامر العفو والصفح

696-3-5-3-1 اعتبارات عامة
697-3-5-2-2 أوامر العفو

6106-3-5-2-3 أوامر الصفح
7106- البدائل غير القضائية

7106-1 اعتبارات عامة
7108-2 آليات العدالة التقليدية

7112-3 برامج االعتقال، وإعادة التأهيل، وتغيير الفكر المتشدد، ووقف االنخراط في أعمال العنف
7112-3-1 اعتبارات عامة

7112-3-2 العوامل الرئيسية
7112-3-2-1 األسرة 

7115-3-2-2 البيئة االجتماعية 
7118-3-2-3 رؤية العالم 

7125-3-2-4 التدريب المهني والعمل
7130-3-2-5 الدعم اإلداري

7131-3-2-6 مشاركة المجتمعات المحلية
7135-3-2-7 المرشدون

7137-3-2-8 األمن
7137-4 أوامر الحجز وتقييد الحركة

7138-5 إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج
7147-6 تغيير الفكر المتشدد ووقف االنخراط في أعمال العنف



ⅵ

7153-7 برامج الجبر وآليات العدالة التصالحية
7158-8 آليات الحقيقة والمصالحة

7160-9 التدابير اإلدارية
8162- المعلومات العامة، والتوعية، والخطابات المضادة

8162-1 مالحظات عامة
8164-2 زيادة الوعي والدعم بين السياسيين والقضاة وصانعي القرار

8166-3 اإلفادة باآلراء - الخبراء والجمهور
8166-4 الضحايا

8167-5 المجتمعات المحلية والمجتمع المدني
8169-6 تسهيل االنفصال - الخطاب المضاد

8172-7 التوعية الوقائية
9176- االستنتاجات والتوصيات



1

1- مقدمة

االحتجاز وبدائله

ــع لألمــم المتحــدة، أن االســتجابة  ــرارات مجلــس األمــن التاب ــد مــن ق توضــح معاهــدات مكافحــة اإلرهــاب، والعدي
االفتراضيــة لإلرهــاب هــي تلــك التــي تســتند إلــى القانــون الجنائــي، والمالحقــة القضائيــة، واالحتجــاز. وهــذه هــي 

النتيجــة المنطقيــة لخطــورة اإلرهــاب علــى المجتمــع.

لكــن بمــرور الوقــت، أصبحــت القيــود المفروضــة علــى اســتراتيجية المالحقــة القضائيــة واالحتجــاز واضحــة، ومــن 
هــذه القيــود: اإلخفــاق فــي معالجــة األســباب الجذريــة لإلرهــاب؛ وامتــالء الســجون بالكثيــر مــن األفــراد، ومنهــم األفــراد 
المرتبطيــن عــن ُبعــد بمنظمــة إرهابيــة؛ واالســتخدام المفــرط لمــوارد الدولــة؛ والتكلفــة الماليــة المصاحبــة الســتراتيجية 
االحتجــاز الكامــل؛ والحاجــة إلــى المصالحــة فــي بعــض البلــدان المعنيــة، وتعقيــد عمليــة إعــادة االدمــاج فــي المجتمــع. 
ومع زيادة الوعي بهذه األمور، تزايد االعتراف بالحاجة إلى النظر في بدائل لســجن المتهمين أو المدانين بارتكاب 
جرائــم تتعلــق باإلرهــاب، أينمــا أمكــن ذلــك1. »جــاء هــذا االعتــراف نتيجــة العتبــارات عمليــة – مــن بينهــا اكتظــاظ 
الســجون، واألثر الســلبي على حقوق اإلنســان والتماســك االجتماعي، والنفقات المصاحبة لحبس المدانين - وإدراك 

أن البدائــل غالًبــا مــا تكــون أكثــر فعاليــة مــن الســجن للحــد مــن معــاودة اإلجــرام.«2

من بين الظروف واالعتبارات المختلفة ذات الصلة بتحديد البديل أو البدائل األنســب الحتجاز اإلرهابيين والمشــتبه 
بهــم فــي ســياٍق معيــن، نركــز علــى العوامــل التاليــة: نطــاق التحــدي اإلرهابــي وحجمــه؛ واإلطــار القانونــي الحالــي؛ 
والتزامــات القانــون الدولــي ذات الصلــة؛ وكميــة المــوارد المتاحــة ونوعهــا؛ والســياق االجتماعــي، والثقافــي، والدينــي؛ 
ونطــاق المشــكالت المرتبطــة بالنســاء واألطفــال والتــي تتطلــب تدابيــر وإجــراءات محــددة؛ ومعرفــة مــا إذا كانــت الدولــة 
المعنيــة متورطــة فــي نــزاع مســلح مســتمر، أم أنهــا فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. وســتحدد كل هــذه العوامــل، إلــى جانــب 
عوامــل أخــرى ذات صلــة فــي كل قضيــة، البدائــل المحتملــة لمواجهــة بعــض التحديــات المرتبطــة بمكافحــة اإلرهــاب.

الغرض من الدليل

الغــرض مــن هــذا الدليــل هــو النظــر فــي بعــض البدائــل الحاليــة الحتجــاز األشــخاص المشــتبه فــي ارتكابهــم أعمــال 
إرهابيــة، أو المدانيــن بجرائــم تتعلــق باإلرهــاب. وليســت هنــاك صيغــة واحــدة تناســب جميــع المواقــف، وإنمــا تعتمــد 
إمكانيــة وجــود بدائــل الحتجــاز اإلرهابييــن )المشــتبه بهــم( علــى الظــروف الخاصــة للبلــد المعنــي، وينطبــق ذات الشــيء 
علــى البدائــل المختلفــة المتاحــة لديــه. لذلــك، لــن يقتــرح هــذا التقريــر مســار عمــل أو اســتراتيجية معينــة لتنــاول بدائــل 
االحتجــاز، بــل يحــدد مختلــف االســتراتيجيات والتدابيــر ومســارات العمــل الممكنــة التــي يمكــن النظــر فيهــا، واختبارهــا، 

ــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب  1  انظــر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيِّ
)األمم المتحدة، فيينا، 2019(، ص. 115 – 116. انظر أيًضا المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب، »توصيات بشــأن االســتخدام الفعال للبدائل 
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20( »المالئمــة لتدابيــر التعامــل مــع الجرائــم المتصلــة باإلرهــاب
Documents/2016%20and%20before/Effective%20Use%20of%20Appropriate%20Alternative%20Measures%20

)ENG.pdf?ver=2020-01-13-153915-323
ــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب  2  انظــر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيِّ

)األمــم المتحــدة، فيينــا، 2019(، ص. 115 – 116.
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وتنفيذهــا مــن قبــل الــدول التــي تعتــزم توفيــر بدائــل الحتجــاز اإلرهابييــن المشــتبه بهــم و/أو اإلرهابييــن المدانيــن. 
وينبغــي أن يضــع التقريــر إطــاًرا عاًمــا يســاعد الســلطات الحكوميــة أو المحليــة علــى النظــر فــي مجموعــة متنوعــة مــن 
التدابيــر - بعضهــا قضائــي وبعضهــا غيــر قضائــي – والتــي قــد ُتقــدم بديــاًل - أو مكمــاًل - الســتراتيجية قائمــة علــى 

المالحقــة القضائيــة واالحتجــاز.

تتوافــر صــور متنوعــة لبدائــل االحتجــاز، وبعضهــا يميــز بيــن التدابيــر القضائيــة وغيــر القضائيــة. بالنســبة للبدائــل 
ــة المســؤولة عــن تنفيذهــا. وتركــز هــذه  التــي تميــز بيــن التدابيــر القضائيــة، فإنهــا خاصــة باألجهــزة القضائيــة للدول
التدابيــر علــى االلتزامــات والصكــوك القانونيــة، وتؤيــد االســتجابة القويــة، وكــذا تتطلــب وضــع اإلطــار القانونــي الــالزم 
لتوفيــر مثــل هــذه البدائــل. وســتكون المــوارد – ســواء الماليــة، أم تلــك المتعلقــة بالخبــرة - مهمــة لضمــان فعاليــة مثــل 
هــذه اآلليــات. أمــا عــن البدائــل غيــر القضائيــة، فإنهــا ُتنفــذ خــارج هــذا النظــام وتعمــل بالتــوازي معــه. ويمكــن أيًضــا 
التمييــز بيــن بدائــل االحتجــاز علــى أســاس كونهــا مشــروطة بتنفيــذ إجــراءات معينــة )مثــال، اإلدالء بشــهادة أمــام 
لجنــة الحقيقــة( مــن عدمــه. وفيمــا يتعلــق بالبدائــل القضائيــة، يمكــن تمييزهــا وفًقــا لمرحلــة اإلجــراءات التــي تســتخدم 
فيهــا )المرحلــة الســابقة للمحاكمــة، وأثنــاء المحاكمــة، ومرحلــة إصــدار الحكــم، ومــا بعــد إصــداره(، أمــا البدائــل غيــر 
القضائيــة، فيمكــن التمييــز بيــن ثــالث مجموعــات مــن التدابيــر تقريًبــا: )أ( التدابيــر القائمــة علــى آليــات العدالــة 
التقليديــة أو العرفيــة؛ و)ب( برامــج إعــادة التأهيــل، وعــدم االنخــراط فــي أعمــال الجماعــات اإلرهابيــة، وتغييــر الفكــر 
المتشــدد؛ و)ج( آليــات العدالــة االنتقاليــة )وخاصــًة لجــان الحقيقــة والمصالحــة، وبرامــج الجبــر، وآليــات العدالــة 
التصالحيــة(؛ و)د( التدابيــر اإلداريــة. تتداخــل بعــض هــذه التدابيــر مًعــا بعــض الشــيء - إمــا مــن خــالل أهدافهــا أو 
ُســبل تنفيذهــا - ويمكــن غالًبــا الجمــع بينهــا، وتشــترك جميعهــا فــي أنهــا تعمــل خــارج اإلطــار القانونــي المعتــاد الــذي 
ينظــم أنشــطة مكافحــة اإلرهــاب فــي معظــم الــدول. كمــا تســعى هــذه التدابيــر إلــى مواجهــة تحديــات اإلرهــاب مــن 
منظــور مختلــف عــن اســتراتيجية المالحقــة القضائيــة واالحتجــاز. وبــداًل مــن التركيــز فــي المقــام األول علــى العقــاب 
والــردع، تنظــر هــذه التدابيــر فــي مجموعــة أوســع مــن العوامــل واالعتبــارات، مــن بينهــا: المصالحــة، وإعــادة التأهيــل، 
والوقايــة، واإلصــالح. علــى هــذا النحــو، تنطــوي هــذه التدابيــر أيًضــا علــى عنصــر مجتمعــي قــوي يرتبــط فــي النهايــة 

بهــدف ضمــان مجتمــع أكثــر أماًنــا ونزاهــة.

تشــترك كل هــذه البدائــل فــي عــدد مــن العناصــر. أواًل، إنهــا اســتثناء إلــى حــٍد مــا مــن المبــدأ الــذي يقضــي بــأن الجرائــم 
التــي تشــبه فــي خطورتهــا الجرائــم محــل النظــر ينبغــي أن تخضــع عــادًة للقانــون بكامــل قوتــه. وعلــى هــذا النحــو، ربمــا 
يتــم االعتــراض علــى هــذه البدائــل وانتقادهــا باعتبارهــا غيــر مبــررة، أو كونهــا مــن مواطــن الضعــف، أو تشــكل خطــًرا 
علــى المجتمــع. ولتوفيــر بديــل آمــن لالحتجــاز، يجــب بالتالــي بــذل قــدر كبيــر مــن الجهــد لشــرح قيمــة تلــك البدائــل 
للمجتمــع، ولضمــان تنفيذهــا بطريقــة ال تشــكل خطــًرا تســعى إلــى مواجهتــه. ثانًيــا، جميــع هــذه البدائــل مرتبطــة بحقيقــة 
أن اإلرهــاب أصبــح تحدًيــا واســع النطــاق، وعلــى الــدول أن تخصــص قــدًرا كبيــًرا مــن مواردهــا لمكافحتــه. وغالًبــا مــا 
تكــون هــذه المــوارد مطلوبــة أيًضــا لتنفيــذ مهــام أخــرى، لــذا، يجــب التعامــل مــع اإلرهــاب بطــرٍق شــتى تتــم معايرتهــا 
وفًقــا للصــور المتنوعــة التــي قــد يتخذهــا، كمــا تفســر أيًضــا حقيقــة محدوديــة المــوارد الموجــودة فــي كل دولــة. ثالًثــا، 
تعتمــد كل هــذه البدائــل علــى توافقهــا مــع المعاييــر األساســية لحقــوق اإلنســان. لذلــك، ال ُيســمح أبــًدا ببدائــل احتجــاز 
اإلرهابييــن أو اإلرهابييــن المشــتبه بهــم إال عنــد توافقهــا مــع مجموعــة الحقــوق األساســية المعتــرف بهــا باعتبارهــا جــزًءا 
مــن القانــون الدولــي العرفــي لحقــوق اإلنســان )باإلضافــة إلــى أي التزامــات لدولــة معينــة نصــت عليهــا معاهــدات ذات 
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صلــة(. وتكتســب بعــض األمــور أهميــة خاصــة مثــل نزاهــة تلــك العمليــة،  ووجــوب اعتبــار أي فــرد خاضــع لهــا بريًئــا 
)مــا لــم تتــم إدانتــه بالفعــل فــي محاكمــة شــرعية قانوًنــا(، وشــرعية أي دليــل مســتخدم فــي هــذه العمليــة، وغيــاب التعذيــب 

أو غيــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة واالحتــرام العــام للحريــة الشــخصية. 
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المصطلحات

فــي جميــع أقســام هــذا الدليــل، ســيتم اســتخدام التعبيــر االفتراضــي »احتجــاز« لإلشــارة إلــى التدابيــر التــي تــؤدي إلــى 
حرمــان الفــرد مــن حريتــه3. كمــا سُيســتخدم المفهــوم األشــمل »للحرمــان مــن الحريــة«، الــذي يشــمل الحــاالت التــي 

ــا 4.  يكــون فيهــا األشــخاص محتجزيــن لــدى الشــرطة أو فــي الســجن أو محتجزيــن إداريًّ
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2- احتجاز اإلرهابيين )المشتبه بهم( – المزايا، والقيود، وأوجه القصور 

2-1 قيمة المالحقات الجنائية واالحتجاز 

تشــكل المالحقــة الجنائيــة لإلرهابييــن واحتجازهــم عنصــًرا بالــغ األهميــة فــي ترســانة العدالــة والمســاءلة فــي أي دولــة، 
وينشــأ كالهمــا مــن مجموعــة متنوعــة مــن االلتزامــات القانونيــة الُملزمــة للــدول، ويشــكالن جــزًءا ال يتجــزأ مــن النظــام 
األمنــي ألي دولــة. وعلــى هــذا النحــو، ظهــرت اســتجابة نبعــت مــن التطبيــق الصــارم للقانــون، واحتجــاز المشــتبه بهــم، 

واإلرهابييــن المدانيــن، كمســألة طبيعيــة، وممارســة عامــة فــي معظــم الــدول التــي تواجــه اإلرهــاب.

ال تقتصــر تداعيــات أعمــال اإلرهــاب علــى أراضــي دولــة واحــدة فقــط، وإنمــا غالًبــا مــا تمتــد هــذه التداعيــات خــارج 
نطــاق الدولــة، ويكــون لهــا طابــع دولــي. وتشــكل األعمــال اإلرهابيــة تهديــًدا للســلم واألمــن الدولييــن، لــذا ينبغــي التعامــل 
معهــا علــى أنهــا أعمــال بالغــة الخطــورة تتطلــب اســتجابة تتناســب مــع مســتوى التهديــد والحاجــة إلــى التعــاون الدولــي5. 
وبالتالــي، أســفرت هــذه التداعيــات عــن مجموعــة مــن االســتجابات الدوليــة مــن بينهــا اعتمــاد صكــوك لمكافحــة اإلرهــاب 
)تشــمل 19 صــًكا عالمًيــا(، ومجموعــة متنوعــة مــن قــرارات مجلــس األمــن، والصكــوك الدوليــة األخــرى الملزمــة، أو 

غيــر الملزمــة.

ــا، ومعاقبتهــم تتطلــب  إن مناقشــة بدائــل المالحقــة واالحتجــاز لتعقــب مرتكبــي مثــل هــذه الجرائــم، ومالحقتهــم قضائًي
إدراًكا واعًيــا لقيمــة ومزايــا المالحقــة الجنائيــة للمدانيــن بهــذه األفعــال، وســجنهم. كمــا أن اســتخدام بدائــل للتصــدي 
»الصــارم« لإلرهــاب ال بــد أن يثيــر المخــاوف، ألنــه قــد يخلــق تصــوًرا للضعــف مــن جانــب الدولــة، أو تســاهاًل غيــر 
مبــرر. وبــداًل مــن ذلــك، ســيتطلب إيجــاد بدائــل لمالحقــة واحتجــاز اإلرهابييــن والمشــتبه بهــم اســتخدام القــوة مــن جانــب 
أي ســلطات معنيــة، وقــدًرا كبيــًرا مــن رأس المــال السياســي مــن جانــب الــدول التــي تفكــر فــي اســتخدام مثــل هــذه 

االحتمــاالت.

لتحديــد الخــط الفاصــل بيــن طــرق االســتجابة القائمــة علــى القانــون واالحتجــاز، وبيــن النظــر فــي البدائــل، ينبغــي فهــم 
مزايــا وعيــوب كل منهمــا. وفــي هــذا الســياق، أوضــح كٌل  مــن )Slye( و )Freeman( اآلتــي: ]أ[ يمكــن أن تســاعد 
اســتراتيجية المالحقــة الناجحــة فــي معالجــة موروثــات االنتهــاكات الجماعيــة والصــراع بإقصــاء األفــراد العنيفيــن بشــكل 
خــاص عــن المجتمــع )ردع محــدد(، واإلشــارة إلــى أن لهــذا النشــاط عواقــب )ردع عــام(، وتعزيــز الرفــض األخالقــي 
لمثــل هــذا النشــاط )الوظيفــة التعبيريــة(، والوفــاء بالتوقعــات الجزائيــة، وال ســيما توقعــات األشــخاص والمجتمعــات 
األكثــر تضــرًرا6. ومــن هنــا تظهــر ضــرورة المســاءلة فــي هــذا الســياق، حيــث ُتســهم فــي الشــعور بالتــوازن األخالقــي، 
ويمكــن أن ُتشــارك فــي البحــث عــن الحقيقــة، وتمنــح الضحايــا درجــة مــن الرضــا إلصــالح بعــض الضــرر الــذي وقــع 

عليهــم. 

كمــا تخــدم مالحقــة اإلرهابييــن واحتجازهــم وظيفــة أمنيــة مهمــة، حيــث إنهــا تقــوم أواًل بوقــف مخاطــر ارتــكاب مزيــد 
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مــن األعمــال اإلرهابيــة خــالل فتــرة االحتجــاز7، وبالتالــي ُتســهم فــي حمايــة الســكان بشــكل عــام8، وثانًيــا، تمنــع عــودة 
المحتجزيــن إلــى ســاحة المعركــة، ممــا ُيضعــف قــدرة الجماعــة اإلرهابيــة علــى تجنيــد أعضــاء جــدد. وعلــى ذلــك، فــإن 
االحتجــاز يوفــر أكثــر أنــواع االســتجابة الفوريــة التــي يمكــن أن يتبناهــا المجتمــع لمحاولــة حمايــة ذاتــه مــن مخاطــر 

الضــرر الناجــم عــن اإلرهــاب.

كمــا تخــدم مالحقــة ومعاقبــة مرتكبــي هــذه الجرائــم الخطيــرة غــرض إعــادة التأكيــد علــى أهميــة ووثاقــة ســيادة القانــون، 
التــي ربمــا قوضهــا العنــف اإلرهابــي9. وفــي مجتمــع اختبــر اإلرهــاب مــدى التزامــه بالديمقراطيــة وســيادة القانــون، كانــت 
مالحقــة ومعاقبــة اإلرهابييــن مــن خــالل محاكمــات عادلــة ونزيهــة، طريقــة مهمــة إلعــادة تأكيــد أهميــة ووثاقــة ســيادة 

القانــون، كمــا أنهــا دلــت علــى تفــوق القيــم الديمقراطيــة علــى القيــم التــي يتبناهــا اإلرهابيــون.

كمــا أن وجــود آليــة إنفــاذ قويــة وفعاليتهــا يعــد حافــًزا يجعــل الوســائل البديلــة للعدالــة االنتقاليــة أكثــر نفــوًذا. فعلــى 
أكثــر  الحقائــق  تقصــي  آليــة  أو  والمصالحــة،  الحقيقــة  لجنــة  فــي  الطوعيــة  المشــاركة  تكــون  قــد  المثــال،  ســبيل 
جاذبيــة للمشــاركين المحتمليــن إذا كان البديــل هــو عقوبــة بالســجن لفتــرة طويلــة. لذلــك مــن الضــروري عــدم اعتبــار 
اســتراتيجيات المالحقــة / االحتجــاز، وبدائــل االحتجــاز، علــى أنهــا اســتراتيجيات متنافســة، حيــث ربمــا يكــون كالهمــا 

 J. Morton 7  تــورط عــدد مــن العائديــن فــي هجمــات إرهابيــة فــي بروكســل، وباريــس، وإســطنبول، ولنــدن بيــن عامــي 2015 و2017. انظــر أيًضــا
https://www.( عندمــا يعــود اإلرهابيــون إلــى وطنهــم - ضــرورة إعــادة تأهيــل وإدمــاج الجهادييــن المدانيــن فــي أمريــكا M. D. Silber و
.120618_20Home%20Come%20Terrorists%20Report_When%counterextremism.com/sites/default/files/CEP

pdf(. )الحاشــية محذوفــة(:
مــن غيــر المرجــح أن يكــون معــدل معــاودة اإلجــرام بيــن مرتكبــي الجرائــم المتطرفــة العنيفيــن داخــل الواليــات المتحــدة صفــًرا. فــي حيــن أن 
معــدل »إعــادة ارتــكاب الجنــاة« بيــن مرتكبــي جرائــم التطــرف العنيــف يبــدو أقــل بكثيــر ممــا هــو عليــه بيــن الســجناء الفيدرالييــن اآلخريــن 13، 
ففــي عــام 2010، وفًقــا لتقديــرات مديــر المخابــرات الوطنيــة، تــم تأكيــد إدانــة 25 بالمائــة مــن المحتجزيــن الســابقين فــي خليــج غوانتانامــو 

أو االشــتباه فــي مشــاركتهم فــي أنشــطة إرهــاب أو تمــرد 14
8   فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وســيادة 
القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون األجانــب 

)2018(، الفقــرة 3: 
»تلتــزم الــدول بحمايــة حيــاة األفــراد الخاضعيــن لواليتهــا القضائيــة، وتشــمل ســبل هــذه الحمايــة اعتمــاد تدابيــر فعالــة لمواجهــة التهديــد الــذي 

يشــكله المقاتلــون األجانــب”.
https://assets.( )2018 انظــر كمثــال، الحكومــة الملكيــة، خيــار التحــدي - اســتراتيجية المملكــة المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب )يونيو/حزيــران
_140618/716907/publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file

محذوفــة(:  )الحاشــية   164 الفقــرة   ،49-48 ص.   ،  WEB.pdf_3.0_CONTEST_1-CCS0218929798_CCS207
إننــا نعتبــر قــدرة أجهــزة الشــرطة، وســلطات المالحقــة، علــى ضمــان اإلدانــات فــي قضايــا اإلرهــاب مقياًســا مهًمــا للنجــاح فــي وقــف األعمــال 
اإلرهابيــة. فــي الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر/كانون األول 2017، أجــرت دائــرة االدعــاء الملكيــة 86 محاكمــة لجرائــم متعلقــة باإلرهــاب 
فــي إنجلتــرا وويلــز، بزيــادة قدرهــا 39% عــن العــام الســابق. ومــن بيــن 86 شــخًصا تمــت محاكمتهــم، تمــت إدانــة 90%. وفــي القضايــا 

الثمانــي المتبقيــة تمــت تبرئــة الُمدعــى عليــه. 
9  انظــر، بوجــه عــام، الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، االتحــاد فــي مواجهــة اإلرهــاب: توصيــات الســتراتيجية عالميــة لمكافحــة اإلرهــاب، تقريــر األميــن 

العام، رقم A/825/60، 27 أبريل/نيسان 2006، الفقرات 20 وما يليها. 
77. إن العمــاد المشــترك لكفاحنــا األساســي ضــد اإلرهــاب هــو احتــرام حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون. ولــذا مــن الواجــب أن يكــون تعزيــز 
البنيــان القانونــي الدولــي، الــذي نناضــل فــي إطــاره لمنــع اإلرهــاب ومكافحتــه، أولويــة بالنســبة لنــا. وقــد ســاهم مجلــس األمــن فــي قــراره 1373 
)2001(، فــي تحقيــق ذلــك عندمــا قــرر أن الــدول جميعهــا ينبغــي أن تكفــل تقديــم أي شــخص يشــارك فــي تمويــل أعمــال إرهابيــة أو دعــم 
أعمــال إرهابيــة، أو التخطيــط ألعمــال مــن هــذا القبيــل، أو التحضيــر لهــا، أو ارتكابهــا، للعدالــة وأن تكفــل اعتبــار هــذه األعمــال اإلرهابيــة 
جرائــم جنائيــة فــي قوانينهــا ولوائحهــا المحليــة. ومــن الــالزم أن تكــون الــدول قــادرة علــى تطبيــق هــذه القوانيــن وإنفاذهــا، وعلــى تقديــم الجنــاة 

إلــى العدالــة مــع إيــالء االحتــرام الواجــب لحقــوق اإلنســان. 
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ضرورًيــا، ويعــزز بعضهمــا بعًضــا10.

أخيــًرا وليــس آخــًرا، ربمــا يقــدم االحتجــاز فرصــة – ولــن تكــون الفرصــة الوحيــدة بــأي حــال مــن األحــوال، إلعــادة 
التأهيــل11. ولكــن لكــي يكــون هــذا هــو الحــال، ينبغــي أن تســتثمر الدولــة المــوارد والجهــود لضمــان أن يخــدم االحتجــاز 

هــذا الغــرض، دون أن يكــون مجــرد وســيلة إلبعــاد اإلرهابييــن عــن المجتمــع. 

تؤيــد جميــع االعتبــارات المذكــورة أعــاله االســتجابة للتحــدي الــذي يواجــه اإلرهــاب، والــذي يوفــر ضمــن أجهزتــه نظاًمــا 
قوًيــا وفعــااًل للمحاكمــة الجنائيــة واحتجــاز اإلرهابييــن12.

ولكــن رغــم اعتبــار مثــل هــذا النظــام عنصــًرا ضرورًيــا فــي أي نظــام قانونــي يســتند إلــى ســيادة القانــون، إال أنــه ال 
يســتطيع وحــده التغلــب علــى جميــع التحديــات التــي تثيرهــا آفــة اإلرهــاب. وبوجــٍه خــاص، قــد تفشــل االســتراتيجية 
ــا علــى المالحقــة واالحتجــاز فــي معالجــة األســباب الجذريــة لإلرهــاب، وقــد تخلــق مجموعــة مــن  التــي تركــز حصرًي
المشــكالت األخــرى )تتنــوع مــا بيــن اكتظــاظ الســجون إلــى الشــعور باالســتهداف المجتمعــي(. لذلــك، فــي حيــن أن 
المالحقــة واالحتجــاز ُيشــكالن جانًبــا مهًمــا وحاســًما فــي عمليــة تصــدي الــدول لتحــدي اإلرهــاب، فــإن القانــون الجنائــي 
هــو آخــر وســيلة يمكــن اللجــوء إليهــا، ويجــب أن يظــل كذلــك13. وحيثمــا وجــدت بدائــل لــه، ينبغــي بالتالــي دراســتها 
بعنايــة، والتحقــق منهــا بنظــرة تتوخــى تحقيــق العدالــة، ال كبدائــل فحســب، ولكــن أيًضــا كمكمــل الســتراتيجية المالحقــة 

القضائيــة واالحتجــاز.

2-2 قيمة بدائل االحتجاز وقيود نهج االحتجاز الكامل

رغــم الفوائــد المؤكــدة لمالحقــة اإلرهابييــن واحتجازهــم، ورغــم أنهمــا أكثــر مــن مجــرد عامــل جــذب ســطحي، إال أن 
النهــج الــذي يعتمــد فقــط علــى المالحقــات واالحتجــاز مــن غيــر المرجــح أن يعالــج النطــاق الكامــل للتحديــات المرتبطــة 
باإلرهــاب، وربمــا ُيفضــي كذلــك إلــى صعوبــات إضافيــة أمــام الدولــة المعنيــة )مــن اكتظــاظ الســجون إلــى االســتياء 

المجتمعــي(.

أواًل، ســيؤدي نهــج »االحتجــاز الكامل/المالحقــة« إلــى إثقــال النظــام القضائــي، ومــلء الســجون إلــى درجــة تفــرض 

13  منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، خطــوط إرشــادية للتصــدي لتهديــدات وتحديــات »المقاتليــن 

اإلرهابييــن األجانــب« ضمــن إطــار حقــوق اإلنســان )download=true?393503/https://www.osce.org/odihr( )2018(، ص. 34:
االعتــراف بالــدور الحاســم للقانــون الجنائــي، وبمــا يتماشــى مــع المبــادئ األساســية لســيادة القانــون، فــي مكافحــة اإلرهــاب والتهديــدات المتعلقــة 
بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، واالعتــراف بــأن المقاربــات الشــاملة التــي تعمــل خــارج إطــار العدالــة الجنائيــة القائــم علــى ســيادة القانــون، 

مــع اإلجــراءات القانونيــة والضمانــات الوقائيــة المعمــول بهــا، تأتــي بنتائــج عكســية؛
]…[

• ضمــان تطبيــق القانــون الجنائــي كآخــر وســيلة يمكــن اللجــوء إليهــا، بمــا يتماشــى مــع مبــدأ االمتنــاع فــي اســتخدام القانــون الجنائــي، ومصالــح 
العدالــة وبهــدف مالحقــة الســلوك اإلرهابــي الحقيقــي، مــع الحــد مــن انتشــاره؛
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علــى المؤسســات القضائيــة ومؤسســات الســجون تحديــات خطيــرة تحــول دون ممارســة عملهــا بفعاليــة14. كمــا أن 
اتبــاع نهــج المالحقــة واالحتجــاز الكامــل فــي مكافحــة اإلرهــاب سيســفر عــن بعــض النتائــج الســلبية المحتملــة، وهــي:

تتكبــد الــدول علــى األرجــح تكاليــف ماليــة كبيــرة )بمــا فــي ذلــك التكاليــف المتعلقــة بــإدارة الســجون، وتنفيــذ   •
المعقــدة(؛ المالحقــات 

ــرة االحتجــاز الســابق  فــي إطــار هــذا النهــج، ومــع تراكــم القضايــا المعلقــة لفتــرة طويلــة، يمكــن أن تطــول فت  •
للمحاكمــة كثيــًرا، وتظــل الســجون مكتظــة باألشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــات، مــن بينهــم العديــد الذيــن 
قــد يشــكلون خطــًرا ضئيــاًل، أو ال يشــكلون خطــًرا علــى اإلطــالق، علــى مجتمعهــم، وتقــل احتمــاالت ميلهــم 

للهــروب15؛

ربمــا ُيلقــي عــدد القضايــا مزيــًدا مــن األعبــاء علــى ســلطات التحقيــق والمالحقــة، ممــا يقلــل مــن قدرتهــا علــى   •
إجــراء تحقيقــات كاملــة وشــاملة لــكل قضيــة علــى حــدة، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى اســتنزاف مــوارد الدولــة، والحــد 

مــن قدرتهــا علــى التعامــل مــع المجرميــن األكثــر خطــورة16؛

ُيمكــن أن ُيســهم ذلــك بــدوره فــي الحاجــة إلــى الحصــول علــى »االعترافــات« واالعتمــاد عليهــا، رغــم احتماليــة   •

14  تقتــرن هــذه الحقيقــة بالقيــود المفروضــة علــى مــوارد الدولــة المحــدودة، والتــي قــد ُتســفر عــن خلــق ظــروف ســجن غيــر مالئمــة واكتظــاظ الســجون، 

/interpreter-the/org.lowyinstitute.www//:https ،ممــا قــد يثيــر بــدوره مشــاكل إضافيــة للــدول المعنيــة. انظــر، علــى ســبيل المثــال
problems-prison-underscores-jakarta-riot-suspects-terror. انظــر أيًضــا، مركــز تحليــل اإلرهــاب، العدالــة الجنائيــة فــي مواجهة 
/05/2018/http://cat-int.org/wp-content/uploads( )2017-2014( العراقيــة الســورية  الشــبكات  مــع  القضــاء  تعامــل  الجهــاد – 

39 ص.   ،)A9nale-face-au-djihadisme.pdf%Rapport-Justice-p%C3
علــى الرغــم مــن التعزيــز الفعلــي للوســائل القانونيــة المتاحــة أمــام المؤسســة القضائيــة، إال أنهــا مضطــرة لمواجهــة ظاهــرة االكتظــاظ الناتــج عــن 
النمــو المتســارع فــي عــدد قضايــا اإلرهــاب الجهــادي. وعلــى ذك، ومنــذ إصــدار قانــون 21 يوليو/تمــوز 2016، نظــرت محكمــة الجنايــات 

فــي قضيتيــن فقــط تتعلقــان بالجهــاد الســوري العراقــي.
15  انظر الحاشية أدناه. 

16  انظــر، بوجــه عــام، Ronald Slye وMark Freeman، ورقــة إطاريــة عــن حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مؤسســة 

LoP--1/3130/https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment( ،)2018 ،دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة
Framework-Paper-final.pdf(، ص. 12.

ــا، تتطلــب هــذه القضايــا بيئــة مســتقرة، تتمتــع بالكثيــر مــن المــوارد لتصبــح ذات مصداقيــة، وتعمــل علــى أســاس أن الجريمــة ظاهــرة  ثالًث
اســتثنائية فــي المجتمــع، وليســت قاعــدة. إذا تــم عكــس هــذه الفرضيــة، فلــن تتمكــن أنظمــة العدالــة الجنائيــة مــن التأقلــم: يتطلــب جمــع 
األدلــة التــي تســتوجب المالحقــة والعقــاب وقًتــا ومــوارد تفتقــر إليهــا المجتمعــات الغارقــة فــي الصــراع أو الخارجــة منــه، أو ُتفضــل إنفاقهــا 

فــي شــيء آخــر.
ونفس المرجع السابق، ص 20:

وكقاعــدة عامــة، فــإن اإلفــراط فــي المالحقــات يرهــق المــوارد دون داٍع؛ ولــن ُيســفر علــى األرجــح عــن إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج؛ 
وينطــوي علــى مخاطــر إبــالغ األعضــاء بخيــار صــارم: إمــا البقــاء مــع الجماعــة، أو التعــرض للمالحقــة. وعندمــا تنتهــي المالحقــة 
باالحتجــاز، وال ســيما فــي الظــروف الســيئة، فإنهــا قــد تدفــع األعضــاء المنتســبين دون المســتوى، الذيــن لــم يكونــوا فــي األصــل مــن المؤيديــن 
األقويــاء، نحــو الســلوك العنيــف واأليديولوجيــة المتطرفــة. وبالمثــل، فــإن عــدم المالحقــة القضائيــة ينطــوي أيًضــا علــى بعــض المخاطــر، 
مثــل الســماح لألفــراد الخطريــن بمواصلــة التجنيــد وارتــكاب العنــف، وتقليــل األثــر اإليجابــي للــردع العــام علــى مــن يفكــرون فــي االنضمــام 

للمنظمــات اإلرهابيــة؛ وإحبــاط الضحايــا وغيرهــم ممــن عانــوا بشــدة، والمطالبــة بنــوع مــن العقــاب االنتقامــي.
انظر أيًضا أدناه، القسم 6-2-3 الموارد. 
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الحصــول عليهــا فــي بعــض الحــاالت باإلكــراه أو باللجــوء إلــى العنــف؛ 17 

ونظــًرا الضطرارهــا إلــى التعامــل مــع عــدد كبيــر مــن القضايــا، تناولــت الســلطات القضائيــة فــي بعــض األحيــان   •
القضايــا بســرعة ال داعــي لهــا، فــي الوقــت الــذي ربمــا وفــرت فيــه دراســة األدلــة بشــكل أكثــر شــمواًل مزيــًدا مــن 

الضمانــات للُمدعــى عليهــم، ولمصداقيــة تقصــي الحقائــق؛ و

بــداًل مــن خلــق الشــعور بالمســؤولية الجنائيــة الفرديــة والمنفــردة، يمكــن لمثــل هــذه الحالــة أن تســاعد فــي تقويــة   •
شــعور بعــض المجتمعــات بالتعامــل مــع المســؤولية الجنائيــة علــى أنهــا مســؤولية جماعيــة، أي مجتمعيــة، 

17  انظــر Ronald Slye وMark Freeman، ورقــة إطاريــة عــن حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مؤسســة دعــم االنتقــال 

LoP-Framework--1/3130/https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment( ،)2018 ،المتكامل، جامعة األمم المتحدة
Paper-final.pdf(، ص. 12. 

عندمــا يكــون الوضــع األمنــي ســيًئا، ربمــا يكــون مــن الصعــب للغايــة تحديــد الجنــاة، والحصــول علــى أدلــة موثوقــة. وغالًبــا مــا يتعــذر 
الوصــول إلــى األدلــة أو إتالفهــا، ممــا يــؤدي إلــى اعتمــاد المالحقــات اعتمــاًدا كبيــًرا علــى شــهادات الشــهود واالعترافــات، وهــو مــا ُيشــجع 

علــى التعذيــب و/أو ُيعطــي فرصــة لإلدانــات الكاذبــة.
انظــر فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وســيادة 
القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون األجانــب 

)2018(، الفقرة 71 )الحاشــية محذوفة(: 
الحظــت لجنــة مكافحــة اإلرهــاب أنــه فــي معظــم الــدول، يمكــن أن تــؤدي صعوبــات جمــع األدلــة المقبولــة فــي الخــارج، وال ســيما فــي مناطــق 
النــزاع، أو صعوبــات تحويــل المعلومــات االســتخباراتية إلــى أدلــة مقبولــة مــن المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت، خاصــًة وســائل التواصــل االجتماعــي، إلــى تقويــض مالحقــات المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب. وأشــارت كذلــك إلــى 
أن التحقيــق الوقائــي ومالحقــة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب المشــتبه بهــم يمثــالن تحدًيــا إضافًيــا فــي جميــع المناطــق، وال ســيما فــي ضــوء 
اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة والشــواغل المتعلقــة بحقــوق اإلنســان. وأعــرب مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان عــن قلقــه مــن أن 

االعتمــاد المتزايــد علــى المعلومــات االســتخباراتية كان لــه أثــُر ضــاُر علــى العدالــة الجنائيــة فــي العديــد مــن البلــدان.
انظــر أيًضــا S/975/2015، الملحــق، وA/HRC/50/16. فيمــا يتعلــق باســتخدام األدلــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــالل التعذيــب، انظــر 
أيًضــا فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان 
وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون 

األجانــب )2018(، الفقــرة 73 )الحاشــية محذوفــة(: 
يجــب أن تكفــل الــدول اإلنصــاف فــي جميــع مراحــل المالحقــة، وعليهــا تحديــًدا أن تكفــل الحــق فــي محاكمــة عادلــة ُتجريهــا محكمــة مســتقلة 
ومحايــدة، وال يجــب أن تعتمــد علــى أدلــة أو معلومــات اســتخباراتية تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق التعذيــب. وقــد حثــت الجمعيــة العامــة 
الــدول علــى أن تضمــن توافــق أســاليب االســتجواب المســتخدمة مــع المشــتبه فــي تورطهــم فــي أعمــال إرهابيــة مــع التزاماتهــا الدوليــة، وأن 
يجــري اســتعراضها بصــورة منتظمــة لمنــع مخاطــر انتهــاكات التزاماتهــا التــي نــص عليهــا القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك قانــون حقــوق اإلنســان 

الدولــي، وقانــون الالجئيــن، والقانــون اإلنســاني الدولــي.
وقرار الجمعية العامة 148/70، الفقرة، 6 )ف(. 
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وليســت فرديــة فــي طابعهــا )أي الجــرم بحكــم التبعيــة(18.

لالحتجــاز الجماعــي لإلرهابييــن المشــتبه بهــم أوجــه قصــور أخــرى؛ أولهــا أنــه غالًبــا مــا يفشــل فــي التمييــز الصحيــح 
بيــن األفــراد الذيــن ارتكبــوا جرائــم جنائيــة خطيــرة، وشــاركوا عــن عمــد فــي ارتكابهــا، ويمثلــون تهديــًدا محتمــاًل للمجتمــع 

مــن ناحيــة، وبيــن األفــراد الذيــن ربمــا ربطتهــم صلــة ضعيفــة بمنظمــة إرهابيــة، مــن ناحيــة أخــرى.

إن نشــر القانــون الجنائــي علــى نطــاق واســع قــد يــؤدي إلــى تفاقــم المظالــم المجتمعيــة أو الجماعيــة، ويســاهم فــي 
إدامــة الشــعور بالحرمــان الــذي يســاعد علــى تفشــي اإلرهــاب. ولــن يعالــج مثــل هــذا النهــج، علــى األرجــح، األســباب 

-the/briefings-publications-major/publications/resources/org.transitions-ifit//:http المثــال،  ســبيل  علــى  انظــر،    18

 ،.view/pdf.collated-punishmend-of-limits/extremism-violent-and-justice-transitional-punishment-of-limits
:20-19 ص. 

أواًل، ُتشــير دراســات الحالــة إلــى توجــه محلــي نحــو افتــراض أن أقــارب أعضــاء المنظمــات اإلرهابيــة هــم أيًضــا أعضــاء فــي منظمــات إرهابيــة 
أو مؤيدين لها. ويؤثر ذلك تأثيًرا غير متناسب على النساء واألطفال الذين ال ينتسبون بأي شكل من األشكال لتلك المنظمات، أو الذين 
تربطهــم بهــا صلــة ضعيفــة أو ظرفيــة بهــا. ويمكــن أن تكــون عواقــب الخطــأ فــي تحديــد الهويــة وخيمــة، ومنهــا النفــي، ومصــادرة الممتلــكات، 

واالحتجــاز، والتــي ُتفــرض بشــكل غيــر متناســب علــى النســاء واألطفــال الذيــن شــاركوا فــي برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد. 
فــي نيجيريــا، يــؤدي انتشــار قصــص غيــر مؤكــدة عــن نســاء ارتبطــن بجماعــة بوكــو حــرام، وُقتلــن بعــد عودتهــن إلــى مجتمعاتهــن، إلــى 
خلــق جــو مــن الخــوف، ومزيــد مــن اإلحجــام عــن االتصــال أو االســتقبال مــن أي نــوع. وُيفضــي ذلــك إلــى بعــض الظــروف، مثــل التهميــش 
االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي، والــذي قــد يدفــع األفــراد إلــى االنضمــام إلــى مثــل هــذه المنظمــات فــي المقــام األول. فــي الصومــال، 
غالًبــا مــا ُينظــر إلــى النســاء واألطفــال علــى أنهــم جواســيس، وفــي أفضــل األحــوال، ال ُيرحــب بهــم المجتمــع المحلــي والحكومــة، وفــي أســوأ 
األحــوال، يتعرضــون لإلقصــاء أو لعقوبــات أخــرى. أمــا فــي العــراق، أصبــح أقــارب أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية - الذيــن كان بعضهــم 
ضحايــا شــخصية للتنظيــم - أهداًفــا لالنتقــام والعنــف خــارج نطــاق القضــاء مــن قبــل قــوات األمــن، والميليشــيات شــبه الحكوميــة، والمدنييــن. 
كمــا تــم تهجيــر األقــارب قســًرا، وُأطلــق عليهــم اســم »عائــالت داعــش« - وهــو مصطلــح يزيــد وصمهــم االجتماعــي. إن تأثيــر آليــات العدالــة 
القائمــة علــى التقاليــد التــي تعتمــد علــى مبــدأ المســاءلة الجماعيــة )مثــل القانــون القبلــي فــي العــراق، ونظــام الحيــر الصومالــي( ُيعــرض األقــارب 

لمزيــد مــن المخاطــر.
بعــض النســاء واألطفــال أعضــاء نشــطاء فــي المنظمــات المتطرفــة العنيفــة، واســتخدمتهم جماعــة بوكــو حــرام، وتنظيــم الدولــة اإلســالمية، 
لتنفيــذ التفجيــرات االنتحاريــة. وتســتخدم حركــة الشــباب النســاء فــي أجهزتهــا االســتخبارية. ومــع ذلــك، يتــم إجبــار العديــد مــن النســاء واألطفــال 
)مــن الصعــب تحديــد نســبتهم بدقــة( علــى القيــام بمثــل هــذه األنشــطة، أو وقوعهــم تحــت تأثيــر هــذه الجماعــات، دون االنضمــام إلــى صفوفهــا. 
عــالوًة علــى ذلــك، فــإن األطفــال الذيــن يرتكبــون أعمــال عنــف لصالــح هــذه الجماعــات، بحكــم تعريفهــم، يتمتعــون بصفــات الضحايــا والجنــاة 
مًعــا. ومــع ذلــك، أوضحــت دراســات الحالــة أن االســتجابات الرســمية تعكــس اســتخدام القليــل مــن األدوات التحليليــة، إن وجــدت، التــي تأخــذ 

مثــل هــذه الفــروق فــي االعتبــار.
توضــح الدراســات أن المســؤولين الحكومييــن، والســكان المحلييــن، يســتخدمون أحياًنــا ســمات ديموغرافيــة، مثــل النــوع االجتماعــي، أو العمــر، 
أو العــرق، أو العشــيرة، كمؤشــرات علــى االنتســاب للجماعــات اإلرهابيــة. فــي العــراق، علــى ســبيل المثــال، يميــل البعــض الفتــراض أن 
الســنة الذيــن عاشــوا تحــت حكــم تنظيــم الدولــة اإلســالمية، بــداًل مــن الفــرار عندمــا اســتولى التنظيــم علــى بلدتهــم، يتعاطفــون مــع التنظيــم أو 
يؤيدونــه، وأن جميــع الذكــور فــي ســن معينــة هــم مــن األعضــاء النشــطاء. وغالًبــا مــا ُيفتــرض أن أولئــك الذيــن يشــيرون إلــى تعاطفهــم مــع أي 
جانــب مــن جوانــب تنظيــم الدولــة هــم مــن المؤيديــن النشــطاء: وصــف قــاض عراقــي - ُأجريــت معــه مقابلــة شــخصية - أيديولوجيــة داعــش 
ــا مــن عدمــه. وفــي  ــا إجرامًي بأنهــا ســامة لدرجــة تبــرر المعاقبــة علــى مجــرد اإليمــان، بغــض النظــر عمــا إذا كان الشــخص قــد ارتكــب عنًف
نيجيريــا، غالًبــا مــا ُيفتــرض أن مــن تــم القبــض عليهــم مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة هــم مــن المؤيديــن، أو علــى األقــل »مصابيــن بأفكارهــا« 
أو »مغســولي الدمــاغ«. بنــاء علــى هــذا الواصــف، يمكــن تصــور خــروج هــؤالء األشــخاص عــن نطــاق إعــادة التأهيــل، وهــو مــا يعــزز الدعــم 
العــام لالســتجابة القاســية، وإنشــاء المزيــد مــن الحواجــز أمــام إعــادة اإلدمــاج. واألســوأ مــن ذلــك، أن مثــل هــذه االفتراضــات تــؤدي إلــى تفاقــم 
االنقســامات العرقيــة القائمــة، أو الصراعــات العشــائرية، وتحويــل المــوارد الشــحيحة عــن عمليــات الفحــص والتقييــم األكثــر توجيًهــا وفعاليــة، 
وتــؤدي إلــى معاقبــة الســكان المحلييــن بصــورة واســعة النطــاق، الشــيء الــذي ُيــؤدي بــدوره إلــى التهميــش، وإشــعال روح العــداء للدولــة، ممــا 

يزيــد مــن االنجــذاب إلــى هــذه الجماعــات.
باختصــار، يــؤدي إرجــاع العضويــة أو النشــاط اإلجرامــي إلــى األســرة، أو العــرق، أو العشــيرة، أو العمــر، أو اإلقليــم إلــى سياســات جماعيــة 
تتعلــق بالذنــب والعقــاب. ويتضــح هــذا فــي جميــع الدراســات الثــالث المتعلقــة باإلجــراءات الرســمية للفحــص واالحتجــاز والمســاءلة الجنائيــة، 
وآليــات العدالــة القائمــة علــى التقاليــد، والعمليــات غيــر الرســمية للوصــم االجتماعــي، واالســتبعاد، والمصــادرة. وتتبــع مجموعــة متنوعــة مــن 
الجهــات الحكوميــة، وشــبه الحكوميــة، وغيــر الحكوميــة مثــل هــذه األشــكال مــن العقــاب، ويكشــف االعتمــاد المســتمر علــى توجيــه االتهــام ُبغيــة 
تحديــد المشــتبه بهــم. وهــذا يفتــح البــاب أمــام األفــراد لتصفيــة الحســابات، خاصــًة فــي المجتمعــات المنقســمة التــي تفتقــر إلــى األمــن األساســي، 
والتــي غالًبــا مــا تســتند إلــى صراعــات شــخصية، أو عائليــة، أو عشــائرية، أو عرقيــة، أو إقليميــة ليســت ذات صلــة. وتكــون النتيجــة الحتميــة 

لذلــك، المزيــد مــن انعــدام الثقــة بيــن الســكان المحلييــن والحكومــة.
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الجذريــة لإلرهــاب19.

ثانًيــا، ترتبــط فعاليــة االحتجــاز كوســيلة للعقــاب والــردع باســتمراريته20. وســواء ُبذلــت جهــود، أو لــم ُتبــذل، إلصــالح 
أو تثقيــف اإلرهابييــن المســجونين أو تغييــر فكرهــم المتشــدد، فإنهــم ســيخرجون فــي النهايــة مــن االحتجــاز، الــذي قــد 
يــؤدي إلــى زيــادة تطرفهــم مقارنــًة بوضعهــم قبــل االحتجــاز. وهــذا يثيــر التســاؤل عــن أهميــة االحتجــاز21، وكيفيــة 

التصــرف مــع المحتجزيــن الســابقين بمجــرد خروجهــم مــن الســجن.

ــا، فــإن التحقيــق الفعــال فــي قضايــا اإلرهــاب لغــرض المالحقــة ســيثبت  عــالوًة علــى ذلــك، مهمــا كان األمــر مطلوًب
فــي جميــع الحــاالت تقريًبــا أنــه معقــد للغايــة. ويعــد الوصــول إلــى األدلــة تحديــًدا أكثــر صعوبــة بشــكل عــام، إمــا لتعــذر 
الوصــول إليهــا بســهولة )علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت األدلــة فــي منطقــة تشــهد نزاًعــا مســلًحا(، أو بســبب الطبيعــة 

19  الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، االتحــاد فــي مواجهــة اإلرهــاب: تقريــر األميــن العــام حــول توصيــات بشــأن اســتراتيجية عالميــة لمكافحــة اإلرهــاب، 

A/825/60، 27 أبريــل / نيســان 2006، الفقــرات 20 ومــا يليهــا.
20  انظــر J. Morton و M. D. Silber عندمــا يعــود اإلرهابيــون إلــى وطنهــم - ضــرورة إعــادة تأهيــل وإدمــاج الجهادييــن المدانيــن فــي أمريــكا 

https://www.counterextremism.com/sites/default/files/CEP%20Report_When%20Terrorists%20Come%20(
Home_120618.pdf(. ص. 17. )يقتــرح كالهمــا أن متوســط فتــرة العقوبــة علــى اإلدانــة بارتــكاب جريمــة إرهابيــة فــي الواليــات المتحــدة 14 
ســنة، ومــن 5 إلــى 6 ســنوات فــي أوروبــا(. انظــر أيًضــا Linda Qiu، »يصــف ترامــب عمليــة محاكمــة اإلرهــاب بأنهــا »مزحــة«، رغــم مئــات 
https://www.nytimes.com/2017/11/02/us/politics/fact-check-( 2017 اإلدانات، »نيويورك تايمز، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني
 ،ProPublica ،»المتزايــد التهديــد اإلرهابــي  فــي أوروبــاـ  الســجن  trump-terror-convictions(؛ Sebastian Rotella، »ازديــاد معــدل 
https://www.propublica.org/article/europes-revolving-door-prisons-compound-growing-(  ،2015 يونيو/حزيــران 

 .)terror-threat
21  انظر S. V. Mardsen، إعادة إدماج المتطرفين - تغيير الفكر المتشدد ومنعه« )دار النشر بالجريف بيفوت، 2017(، ص. 119-118.

قــد تشــكل تجربــة الســجن عقبــة أخــرى أمــام إعــادة االدمــاج بطريقتيــن؛ أوالهمــا، يمكــن أن يكــون الســجن تجربــة صعبــة ُترســخ المواقــف 
الســلبية تجــاه الســلطات القانونيــة، وهــو مــا يمكــن أن يقــوض مهمــة تطويــر عالقــة بنــاءة مــع الســجين الســابق. وتتمثــل الطريقــة الثانيــة 
فــي رأس المــال الــذي يكتســبه الفــرد نتيجــًة للســجن، فيمكــن أن تعــزز الشــهرة ســمعة الســجين، ممــا يزيــد مــن صعوبــة إيجــاد طــرق لتلبيــة 
الفضائــل المتعلقــة بالمكانــة االجتماعيــة. ويمكــن أن تكــون النتيجــة رفــض التعامــل مــع عوامــل التغييــر فــي محاولــة لعــدم خســارة رأس 

المــال هــذا ]...[.
انظر أيًضا، نفس المرجع السابق ص. 57-56. 
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الحساســة لتلــك المعلومــات22. ونتيجــًة لذلــك، قــد يــؤدي قــدر كبيــر مــن القضايــا إلــى التبرئــة و/أو اإلدانــة بجرائــم 
بســيطة، وقــد ُيســفر ذلــك عــن إعــادة األفــراد إلــى المجتمــع دون رقابــة، وهــو مــا يمثــل مشــكلة فــي حــد ذاتــه. ومــن 
ثــم فــإن البحــث عــن بدائــل للمالحقــة واالحتجــاز فــي مثــل هــذه الحــاالت قــد يســاعد فــي تســهيل عمليــة عــودة هــؤالء 

األفــراد، ويســاعد فــي إعــادة تأهيلهــم.

ــي لحقــوق اإلنســان. إن الحــق فــي افتــراض البــراءة،  يثيــر الحبــس الجماعــي مخــاوف مــن منظــور القانــون الدول
والحــق فــي اإلحالــة إلــى المحاكمــة دون إبطــاء، والحــق فــي االســتعانة بمحــاٍم والدفــاع الفعــال عــن الُمــدان، واإلفــراج 
عنــه لحيــن محاكمتــه مــا لــم يقتــِض الوضــع خــالف ذلــك، كلهــا حقــوق يمكــن أن تتأثــر بهــذه الممارســة. عــالوًة علــى 
ذلــك، تســتند المالحقــات بشــكل عــام إلــى تشــريعات مكافحــة اإلرهــاب، التــي تلقــي بشــيء مــن التمييــز المعيــاري بيــن 

المتورطيــن فــي ارتــكاب جرائــم جنائيــة خطــرة، وأولئــك المرتبطيــن فقــط بجماعــة إرهابيــة.

22  انظــر، بوجــه عــام، الرســالة المؤرخــة فــي 18 فبراير/شــباط 2015، الموجهــة مــن رئيــس لجنــة مجلــس األمــن المنشــأة عمــال بالقــرار رقــم )1373( 

)2001( بشــأن مكافحــة اإلرهــاب، إلــى رئيــس مجلــس األمــن S/123/2015، والملحــق الخــاص بالقــرار )»تقديــم اإلرهابييــن للعدالــة: التحديــات 
أمــام المالحقــات ذات الصلــة بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب«(، 23 فبراير/شــباط 2015، وتحديــًدا الفقــرات مــن 10 إلــى 25، وقــرار مجلــس األمــن 

رقــم S/RES ،2396/2396، 21 ديســمبر/كانون األول 2017: 
وإذ ُيســلم بــأن الــدول األعضــاء تواجــه تحديــات فــي الحصــول علــى أدلــة مقبولــة، بمــا فــي ذلــك أدلــة رقميــة وماديــة، مــن مناطــق النــزاع 
يمكــن اســتخدامها للمســاعدة فــي محاكمــة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب واألشــخاص الذيــن يدعمــون المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب 

وضمــان إدانتهــم،
انظــر أيًضــا مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، التحقيــق فــي قضايــا المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، ومحاكمتهــم، وإصــدار األحــكام 

عليهــم فــي جنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا )2018(، ص. 33: 
تفــرض القضايــا المعنيــة بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب تحديــاٍت فريــدة أمــام المدعيــن العموميــن والمحققيــن، وال ســيما فيمــا يتعلــق بجمــع 
األدلــة المقبولــة. وقــد ال تتوفــر المــواد التــي يمكــن جمعهــا فــي كثيــر مــن األحيــان إلثبــات جرائــم اإلرهــاب المحليــة مثــل شــهادات شــهود العيــان 

واألســلحة المســتردة، فــي القضايــا المتعلقــة بمناطــق نــزاع أجنبيــة. وهنــاك عقبــة رئيســية تتمثــل تحديــًدا فــي إثبــات نيــة الســفر.
يمكــن أن يســاعد االتصــال المبكــر وعالقــة العمــل البنــاءة بيــن المحققيــن والمدعيــن العمومييــن فــي حــل بعــض هــذه القضايــا، وتحديــد األدلــة 
المطلوبــة لدعــم المالحقــة، وكــذا توضيــح أي مشــاكل محتملــة تتعلــق بمقبوليــة األدلــة. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص فــي الــدول التــي تطبــق 
النظــام القانونــي العــام، فــي التحقيقــات التــي تقودهــا الشــرطة، وفــي الحــاالت التــي قــد ال يشــارك المدعــون فيهــا عــادًة حتــى يتــم توجيــه 

االتهامــات، أو إحالــة القضيــة إلــى المحكمــة.
وكمــا هــو الحــال فــي التحقيــق فــي قضايــا اإلرهــاب بشــكل عــام، ُيمكــن أن يســتهلك جمــع األدلــة الكثيــر مــن المــوارد والوقــت. وفــي محاولــة 
لحمايــة الســالمة العامــة، يتطلــب االســتجواب غالًبــا مســاعدة عاجلــة وُملحــة للحفــاظ علــى األدلــة المتاحــة. وُيمكــن أن تســاعد التحقيقــات التــي 
ُتنســقها فــرق مخصصــة مــن المحققيــن فــي مواجهــة هــذه التحديــات. ومــع التطــور المســتمر فــي طبيعــة التهديــد، تتطــور كذلــك الحاجــة إلــى 
التكيــف لمواجهتــه. ويلقــي هــذا القســم اآلن نظــرة موجــزة علــى بعــض تحديــات األدلــة الرئيســية التــي واجهتهــا تحقيقــات المقاتليــن اإلرهابييــن 

األجانــب 174.
فــي حــاالت المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، يكــون مصــدر معظــم المعلومــات حــول األشــخاص الذيــن يقاتلــون فــي الخــارج هــو عمــل أجهــزة 
االســتخبارات المحليــة أو األجنبيــة. ُتصنــف الشــروط المفروضــة علــى مشــاركة المــواد عموًمــا بأنهــا »ســرية«، وتفــرض عــادًة أنــه ال يمكــن 
عــرض هــذه المــواد كدليــل فــي محكمــة علنيــة. وغالًبــا مــا يكــون هــذا بســبب مخــاوف حقيقيــة مــن فضــح منهجيــة جمــع المعلومــات أو 
مصادرهــا، والتــي قــد يــؤدي الكشــف عنهــا إلــى نتائــج عكســية لجمــع المعلومــات االســتخبارية فــي المســتقبل، بــل وتعريــض األرواح للخطــر. 

ويمكــن أن تتعــارض حمايــة األمــن القومــي، والمصالــح العامــة األخــرى، مــع إقامــة العــدل فــي مالحقــة قضائيــة محــددة.
انظــر Ronald Slye وMark Freeman، ورقــة إطاريــة عــن حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مؤسســة دعــم االنتقــال 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-( ،)2018 ،المتكامل، جامعة األمم المتحدة
Paper-final.pdf(، ص. 12؛ وThomas Renard و Rik Coolsaet)المحــرران(، العائــدون: مــن هــم؟ لمــا يعــودون )أو ال يعــودون(؟ 
وكيــف ينبغــي أن نتعامــل معهــم؟ تقييــم سياســات إعــادة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب فــي بلجيــكا، وألمانيــا، وهولنــدا. ورقــة ايجمونــت 101، فبرايــر/
 ،)http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2018/02/egmont.papers.101_online_v1-3.pdf( )2018 شــباط
ص. 61، وVanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث 
https://i.unu.( ،)2018 المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايــو / أيــار

edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf، ص. 83 و 105. 
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كمــا أن االعتمــاد الشــديد - واالعتمــاد الحصــري فــي كثيــر مــن األحيــان - علــى »االعترافــات« مــن قبــل ســلطات 
المالحقــة يثيــر أيًضــا مخــاوف بشــأن الحمايــة الفعالــة للحقــوق األساســية للمدعــى عليهــم فــي مثــل هــذه القضايــا.

ويمكــن أن يكــون االحتجــاز أيًضــا بمثابــة حاضنــات إرهابيــة أو أماكــن لتجنيــد أفــراد الجماعــات اإلرهابيــة، ممــا 
يــؤدي إلــى اســتمرار معضلــة اإلرهــاب بــداًل مــن حلهــا23. ويمكــن أن ُيزيــد االحتجــاز مــن تعقيــد عمليتــي إعــادة التأهيــل 
وإعــادة اإلدمــاج24. كمــا أن التركيــز الشــديد علــى العقوبــة واالحتجــاز قــد يــؤدي أيًضــا إلــى إضعــاف رغبــة األعضــاء 

فــي االبتعــاد عــن جماعتهــم، وعــدم االنخــراط مجــدًدا فــي أنشــطتها.

أدت أزمــة كوفيــد-19 إلــى زيــادة تعقيــد الوضــع حيــث يــؤدي االحتجــاز إلــى زيــادة مخاطــر العــدوى. وقــد يتطلــب 
االحتجــاز فــي هــذه الظــروف أيًضــا مــن الســلطات اعتمــاد التســهيالت اإللكترونيــة الالزمــة لمعالجــة القضايــا المتعلقــة 

باالحتجــاز المســتمر لألفــراد )ليــس فقــط فــي قضايــا اإلرهــاب(25.

أخيــًرا، ال يســهم االحتجــاز كثيــًرا فــي عمليــة المصالحــة الضروريــة للمجتمعــات المتأثــرة بهــذا النــوع مــن اإلجــرام، وال 
ســيما المجتمعــات فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المجتمعــات قــد توفــر مســاءلة فرديــة قويــة عــن 

23  انظر قرار مجلس األمن رقم S/RES ،2369/2396 )2017(، 21 ديسمبر/كانون األول 2017: 

وإذ يقــر بــأن الســجون يمكــن أن تــؤدي دور الحاضنــات المحتملــة لتغذيــة نزعــة التطــرف بمــا يفضــي إلــى اإلرهــاب وتجنيــد اإلرهابييــن، 
وأن التقييــم والرصــد المناســبين للمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب المســجونين أمــر بالــغ األهميــة للتخفيــف مــن الفــرص المتاحــة لإلرهابييــن 
الجتــذاب مجنديــن جــدد، وإذ ُيســلم بــأن الســجون ُيمكــن أيًضــا أن تــؤدي دوًرا فــي تأهيــل الســجناء وإعــادة إدماجهــم، عنــد االقتضــاء، وإذ 
ُيســلم أيًضــا بــأن الــدول األعضــاء قــد تحتــاج إلــى االســتمرار فــي مراقبــة المجرميــن بعــد اإلفــراج عنهــم مــن الســجن لتجنــب عودتهــم إلــى 
اإلجــرام، وذلــك وفًقــا للقانــون الدولــي ذي الصلــة، وإذ يأخــذ فــي الحســبان، عنــد االقتضــاء، قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة 

الســجناء، أو »قواعــد نلســون مانديــال«، 
انظــر أيًضــا فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان 
وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون 

األجانــب )2018(، الفقــرة 5 )الحاشــية محذوفــة(: 
»تشــعل كل مــن االعتقــاالت التعســفية، واالحتجــاز التــام مــع منــع االتصــال، والتعذيــب، والمحاكمــات الجائــرة، الشــعور بالظلــم، وقــد تشــجع 

بدورهــا علــى تجنيــد اإلرهابييــن، بمــا فــي ذلــك المقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب«.
وانظــر الوثيقــة رقــم S/338/2015، المركــز الدولــي لدراســة التطــرف، الســجون واإلرهــاب، التطــرف، وتغييــر الفكــر المتشــدد فــي 15 دولــة 
)2010(، وانظر Rappaport. A.. Veldhuis. T.M.. Guiora. A.N، األمن الداخلي والسجناء: مخاطر وحقيقة الفكر اإلسالمي المتشدد 
 :SAGE دار نشــر ،Thousand Oaks .المحــرر(، االحتياجــات الخاصــة للمجرميــن فــي المؤسســات اإلصالحيــة( L. Gideon .فــي الســجون

)تحــت الطبــع(. 
24  انظــر Ronald Slye وMark Freeman، ورقــة إطاريــة عــن حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مؤسســة دعــم االنتقــال 

https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-( ،)2018 ،المتكامل، جامعة األمم المتحدة
Paper-final.pdf(، ص. 24: 

للحبــس مخاطــره الخاصــة، حيــث يمكــن أن تؤثــر أوضاعــه وظروفــه تأثيــًرا كبيــًرا علــى إمكانيــات إعــادة تأهيــل وإدمــاج أعضــاء الجماعــة. 
ويهــدد ســجن المؤمنيــن المتعصبيــن مــع أعضــاء منخفضــي المخاطــر، والذيــن قــد ال يتمتعــون فــي كثيــر مــن األحيــان باإليمــان القــوي، أو 
قــد يكونــون أنفســهم ضحايــا، بتعريــض هــؤالء األفــراد للعنــف، وانضمامهــم إلــى أيديولوجيــة أو شــبكة ُيمكــن أن تحرضهــم علــى ارتــكاب 
مزيــد مــن أعمــال العنــف عنــد اإلفــراج عنهــم، وتســهيل الظــروف المؤديــة لذلــك. كمــا أن الظــروف بالغــة القســوة تقلــل مــن احتمــاالت إعــادة 
تأهيــل الســجناء، وبالتالــي تــزداد فــرص معــاودة اإلجــرام فــي نهايــة المطــاف. وعلــى هــذا النحــو، كلمــا تمكنــت الحكومــات مــن التمييــز بيــن 
المحتجزيــن فيمــا يتعلــق بمــكان وظــروف الحبــس، كلمــا كان الحبــس أكثــر شــرعية وتأثيــًرا. علــى ســبيل المثــال، ال بــد مــن الفصــل بيــن 
المرافــق حســب مســتوى مخاطــر المحتجزيــن وتصنيفهــم. وينبغــي عــادًة إيــواء أولئــك الذيــن قامــت الجماعــة بأســرهم أو إكراههــم، ووقــوع 
النســاء واألطفــال ضحايــا لذلــك بشــكل غيــر متناســب، فــي مرافــق منفصلــة بــداًل مــن احتجازهــم، ألنهــم ضحايــا أكثــر مــن كونهــم جنــاة. 
وحتــى معاملتهــم علــى أنهــم جنــاة أقــل خطــورة، يــؤدي إلــى إقصائهــم وإلحــاق الضــرر بالجهــود الراميــة إلــى القضــاء علــى الحوافــز لالنضمــام 

إلــى مثــل هــذه الجماعــات.
25  انظــر مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، مســودة مذكــرة بشــأن ُســبل االســتجابة لكوفيــد-19 )االكتظــاظ / الســجون / الجرائــم 

المتعلقــة باإلرهــاب(.
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المخالفــات، إال أنهــا غيــر مجهــزة لتحليــل وكشــف العوامــل الهيكليــة والمؤسســية األوســع التــي ســاهمت فــي العنــف«26. 
ويمكــن أن يكــون للســجن الجماعــي ألفــراد مجتمــع مــا تأثيــر معاكــس، بســبب خلــق تصــور بــأن االحتجــاز يســتخدم 

كوســيلة لالنتقــام مــن أفــراد ذلــك المجتمــع، ممــا قــد يــؤدي إلــى تفاقــم تصــورات التحيــز والتمييــز والظلــم.

وتعنــي هــذه االعتبــارات أنــه يتعيــن علــى الــدول النظــر فــي تطويــر بدائــل إلمكانيــة مالحقــة واحتجــاز المشــتبه بارتكابهــم 
جرائــم إرهابيــة، والتــي تعالــج بعــض أوجــه القصــور والقيــود فــي اســتراتيجية تعتمــد حصرًيــا علــى مثــل هــذا النهــج27. 
ويمكــن أن تعتمــد بعــض هــذه البدائــل علــى وجــود أنظمــة قضائيــة، بينمــا قــد ُتنفــذ بعــض منهــا بعيــًدا عــن تلــك األنظمــة.

26  انظــر Ronald Slye وMark Freeman، ورقــة إطاريــة عــن حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مؤسســة دعــم االنتقــال 

https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-( ،)2018 ،المتكامل، جامعة األمم المتحدة
Paper-final.pdf(، ص. 12.

27  انظــر مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، لجنــة مكافحــة اإلرهــاب، المبــادئ التوجيهيــة لمجلــس األمــن بشــأن المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب: 

مبــادئ مدريــد التوجيهيــة لعــام 2015 + ملحــق S ،2018/939/2015 وS/1177/2018 )2019(، 17 )الحواشــي محذوفــة(:
يمكــن أن تســفر السياســات والممارســات الصارمــة لمالحقــة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانـــب قضـــائًيا عـــن نتائــج عكســـية تعرقـــل تنفيــــذ 
االســـتراتيجيات الشـــاملة الراميــــة إلــى مكافحـــة تلــــك الظاهــرة، والتصـــدي للتطـــرف المصـــحوب بـــالعنف. ولـــذلك ينبغـــي أن تنظـــر الـــدول 
ــدد  ــامل متعـ ــاد نهــج شـ ــهم، فاعتمـ ــادة تأهيلـ ــزين وإعـ ــجناء والمحتجـ ــدين والسـ ــاج العائـ ــادة إدمـ ــة إعـ ــدائل للســـجن وفــي إمكانيـ ــاء فــي بـ األعضـ
ــحاب المصلحــة مــن المجتمــع المحلــي والمجتمــع المدنــي، يمكــن أن يكــون  ــن أصـ ــال عـ ــة، فضـ ــروع الحكومـ ــع فـ ــمل جميـ ــات يشـ التخصصـ
طريقــة أكثــر فعاليــة لتقـــديم اإلرهـــابيين إلــى العدالــة، وأن يمثــل اســتجابة فعالــة فــي األجــل الطويــل للتصــدي لألخطــار التــي يشـــكلها المقـــاتلون 
اإلرهـــابيون األجانـــب. وتجـــد العديـــد مـــن الـــدول األعضـــاء صـــعوبًة في تحديـــد كيفيـــة الـــرد علـــى الخطر المحتمل الذي تشكله فئات محددة 
من المسافرين، منها الُقصر، وأفـــراد األســـر، وغيرهـــم مـــن األفـــراد الـــذين يحتمـــل أن يكونـــوا ضـــعاًفا، ومقـــدمو الخـــدمات الصـــحية وغيرهـــا مـــن 
الخـــدمات المتعلقة بتلبية االحتياجات اإلنسانية، والعائدون المحبطون الـــذين ارتكبـــوا جـــرائم أقـــل خطـــورة. ومن الضروري إجراء المزيد مـــن 
البحـوث وتبـادل الخـبرات بهدف إيجـاد حلـول فعالـة ومحـددة السـياق تمّكـن العدالـة الجنائيـة مـن التعامـل مـع المقـاتلين اإلرهـابيين األجانـب، 
وبهـدف إجـراء تقييم فعال للمخـاطر الـتي تشـكلها مختلـف فئـات العائـدين. وللتصـدي للتهديـد الـذي يشـكله المقـاتلون اإلرهـابيون األجانـب، 
مـــن المهـــم معالجـــة كافـــة الجـــرائم الخطـــيرة التــي ُترتكــب أثنـــاء الســفر، وال ســيما جرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضـــد اإلنســـانية والجـــرائم 
الجنســـانية. وعـــالوًة علــى ذلــك، مــن األهميــة بمــكان إجـــراء تقيـــيم أولــي للمقـــاتلين اإلرهـــابيين األجانـــب لتحديـــد مـــدى مســؤوليتهم عــن الجرائــم 

المرتكبــة، وبالتالــي تحديــد الطريقــة المناســبة للتعامــل مــع كل منهــم. 
]…[

المبدأ التوجيهي 30
ينبغـــي أن تكفـــل الـــدول األعضـــاء أن تكـــون ســـلطاتها المختصـــة قـــادرًة على تطبيق نهج يتناول كل حالة على حدة فيمـــا يتصـــل بالعائـــدين، 
اســـتناًدا إلى تقيـــيم المخـــاطر، ومـــدى تـــوافر األدلـــة، ومـــا يتصـــل بـــذلك مـــن عوامـــل. وينبغـــي أن تضـــع الـــدول األعضـــاء وتنفـــذ استراتيجياٍت 
للتعامــل مـــع فئـــات معينـــة مـــن العائـــدين، وال ســـيما القصــر، والنســـاء، وأفـــراد األســـر، وغيرهــم مــن األفــراد الـــذين يحتمـــل أن يكونـــوا ضـــعاًفا، 
ومقـــدمو الخـــدمات الصـــحية وغيرهـــا مـــن الخدمــات المتعلقــة بتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية، والعائــدون المحبطـــون الـــذين ارتكبـــوا جـــرائم أقـــل 
خطــورة. وينبغــي أن تتفــق اســتراتيجيات المالحقــة القضائيــة مــع االســـتراتيجيات الوطنيـــة لمكافحـــة اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك االســتراتيجيات 

الفعالــة لمكافحــة التطــرف المصحــوب بالعنــف.
المبدأ التوجيهي 31

ينبغــي أن تنظــر الــدول األعضــاء فــي التدابيــر اإلداريــة المناســبة، و/أو بـــرامج إعـــادة التأهيـــل، وإعـــادة اإلدمـــاج كبـــدائل للمالحقـــة القضـــائية 
في الحـاالت المناسـبة. وينبغـي أن ُتســتخدم هــذه التــدابير علــى نحــو يمتثــل للقــانون الــدولي لحقــوق اإلنســان الواجــب التطبيــق، والتشريعات 

الوطنيــة، وأن تخضــع الســتعراض فعــال.
المبدأ التوجيهي 32

ينبغــي أن تكفــل الــدول األعضــاء قــدرة نظــم العدالــة الجنائيـــة لـــديها علـــى التعامــل مــع جميــع الجرائــم الخطيــرة التــي يرتكبهــا المقاتلــون 
اإلرهابيــون األجانــب، وال ســيما جـــرائم الحــرب، والجرائــم المرتكبــة ضــد اإلنســانية، والجرائــم الجنســانية.
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3- اإلطار القانوني ذو الصلة 

3-1 اعتبارات عامة 

ُينظــم كٌل مــن القانــون المحلــي والدولــي مســألة احتجــاز ومالحقــة اإلرهابييــن المشــتبه بهــم. فالقانــون المحلــي ينــص 
بشــكل عــام علــى نظــام مفصــل للقواعــد التــي تنظــم مختلــف جوانــب معادلــة اإلرهــاب – بمعنــى أنــه ُيحــدد الســلوك 
الــذي يعتبــر إرهاًبــا فــي ذلــك النظــام القانونــي، والصالحيــات التــي تتمتــع بهــا الســلطات لمكافحتــه، والضمانــات التــي 

يجــب كفالتهــا فــي هــذا الســياق؛ ومــا إلــى ذلــك. 

أمــا القانــون الدولــي، فإنــه يضيــف طبقــة مــن التعقيــد القانونــي لذلــك النظــام القانونــي المحلــي. أواًل، ُينظــر إلــى اإلرهــاب 
بجميــع أشــكاله ومظاهــره علــى أنــه »يمثــل أحــد أشــد األخطــار التــي تهــدد الســالم واألمــن الدولييــن و]...[ أي عمــل 
إرهابــي هــي عمــل إجرامــي، ال يمكــن تبريــره بغــض النظــر عــن دوافعــه، وتوقيتــه وهويــة مرتكبيــه«28. وعلــى ذلــك، 
يتــم تنظيــم األعمــال اإلرهابيــة فــي تســعة عشــر اتفاقيــة قطاعيــة »عالميــة«29، وكــذا بعــض االتفاقيــات اإلقليميــة30. 
وتتطلــب العديــد مــن هــذه اإلجــراءات مــن الــدول األعضــاء فــرض عقوبــات علــى أنــواع معينــة مــن الســلوك، وفــي بعــض 

الحــاالت، ُتفــرض التزامــات ترتبــط بالتســليم أو المالحقــة.

أضــاف عــدد كبيــر مــن الــوكاالت والهيئــات الدوليــة والمنظمــات الدوليــة - بعضهــا إقليمــي وبعضهــا دولــي - قــدًرا 
كبيــًرا مــن األعمــاق المعياريــة لهــذه المجموعــة مــن القوانيــن31. وتخــدم هــذه األغــراض بعــض القــرارات المهمــة التــي 
اتخذهــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، يطالــب بعضهــا جميــع الــدول باتخــاذ خطــوات لمكافحــة فئــات معينــة 

28  قرار مجلس األمن رقم 2014( 2178(،S/RES/2178 )2014(، 24 ســبتمبر/أيلول 2014. انظر أيًضا قرار مجلس األمن رقم 2396، 

S/RES/2396 )2017(، 21 ديسمبر/كانون األول 2017،
إذ يؤكــد مــن جديــد أن اإلرهــاب بجميــع أشــكاله ومظاهــره يمثــل أحــد أشــد األخطــار التــي ُتهــدد الســالم واألمــن الدولييــن وأن أي عمــل إرهابــي 
هــو عمــل إجرامــي ال يمكــن تبريــره بغــض النظــر عــن دوافعــه، وبصــرف النظــر عــن توقيتــه أو هويــة مرتكبيــه، وإذ يظــل مصمًمــا علــى 

مواصلــة اإلســهام فــي تعزيــز فعاليــة مجمــل الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة هــذه اآلفــة علــى الصعيــد العالمــي، 
وإذ يؤكــد مــن جديــد أن اإلرهــاب ُيشــكل تهديــًدا للســالم واألمــن الدولييــن، وأن مكافحــة هــذا التهديــد تتطلــب بــذل جهــود جماعيــة علــى الصعيــد 

الوطنــي واإلقليمــي والدولــي تقــوم علــى أســاس احتــرام القانــون الدولــي وميثــاق األمــم المتحــدة، 
تلــك  الرابــط  هــذا  )يتضمــن   https://www.un.org/counterterrorism/international-legal-instruments عــام،  بوجــه  انظــر    29

االتفاقيــات(.
https://www.unodc.org/documents/( 2008 ،30  انظر بوجه عام، األمم المتحدة، الصكوك الدولية المتعلقة بمنع وقمع اإلرهاب الدولي

terrorism/Publications/Int_Instruments_Prevention_and_Suppression_Int_Terrorism/Publication_-_
text.pdf_25503-08_-_English(؛ منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا، حالــة االتفاقيــات والبروتوكــوالت العالميــة لمكافحــة اإلرهــاب، فضــال 
عــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة واإلقليميــة األخــرى المتعلقــة باإلرهــاب والتعــاون فــي المســائل الجنائيــة فــي منطقــة منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا 

 .)https://www.osce.org/files/f/documents/5/8/17138_0.pdf(
31  انظر بوجه عام، B. Saul، المحرر، كتيب بحثي عن القانون الدولي واإلرهاب )2020، الطبعة الثانية(. 
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مــن األعمــال اإلرهــاب، ومعاقبــة مرتكبيهــا32. ويخلــق ذلــك التزامــات قانونيــة ملزمــة لجميــع الــدول المعنيــة. علــى 
ســبيل المثــال، يطالــب القــرار رقــم 1373 الصــادر عــن مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة جميــع الــدول األعضــاء 
بكفالــة تقديــم أي شــخص يشــارك فــي تمويــل أعمــال إرهابيــة، أو تدبيرهــا، أو اإلعــداد لهــا، أو ارتكابهــا، أو دعمهــا، 
إلــى العدالــة. كمــا يدعــو الــدول إلــى كفالــة أن تنــّص قوانينهــا ولوائحهــا الداخليــة علــى تجريــم الجرائــم الخطيــرة، بمــا 
يكفــي للتمكيــن مــن مقاضــاة ومعاقبــة مرتكبــي األنشــطة المذكــورة فــي الفقــرة 6 مــن القــرار رقــم 2178 33. ومــن ناحيــة 
أخــرى، ُيطالــب قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2178 بــدوره بوجــوب أن ُتجــرم جميــع الــدول األعضــاء الجرائــم 
الخطــرة المتعلقــة بســفر المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، وتجنيدهــم، وتمويلهــم. كمــا يحــث الــدول األعضــاء علــى تنفيــذ 
التزاماتهــا فــي هــذا الصــدد بشــكل كامــل، بمــا فــي ذلــك كفالــة أن ُتجــرم قوانينهــا ولوائحهــا الداخليــة الجرائــم تجريــم 
األفعــال اإلرهابيــة باعتبارهــا جرائــم خطيــرة، بمــا يكفــي للتمكيــن مــن مقاضــاة الجنــاة ومعاقبتهــم بصــورة تعكــس علــى 
النحــو الواجــب جســامة الجريمــة34. وفــي الوقــت نفســه، يدعــو القــرار 2178 الــدول إلــى وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات 

لمالحقــة المقاتليــن األجانــب العائديــن، وإعــادة تأهيلهــم وإدماجهــم.

32  انظر على سبيل المثال قرار مجلس األمن رقم S/RES ،2396/2396 )2017(، 21 ديسمبر/كانون األول 2017: 

]…[ 
18- يحــث الــدول األعضــاء وفًقــا للقانــون المحلــي، والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان الواجــب التطبيــق، علــى وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات 
مناســبة فــي مجالــي التحقيــق والمحاكمــة، فيمــا يتعلــق باألشــخاص الذيــن يشــتبه فــي ارتكابهــم الجرائــم ذات الصلــة بالمقاتليــن اإلرهابييــن 

األجانــب المبينــة فــي الفقــرة 6 مــن القــرار 2178 )2014(؛
19- يؤكــد مــن جديــد وجــوب محاســبة المســؤولين علــى ارتــكاب األعمــال اإلرهابيــة وانتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني أو انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان أو تجاوزاتهــا فــي هــذا الســياق أو مــن يتحملــون مســؤولية تلــك األعمــال بــأي طريقــة أخــرى؛ 
مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، التحقيــق والمالحقــة وإصــدار األحــكام فــي قضايــا المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب فــي جنــوب آســيا 

وجنوب شرق آسيا )2018(، ص. 45-44، 47.
L.M. Hinojosa- 2001(، 28 ســبتمبر/أيلول 2001. انظــر أيًضــا( 1373/S/RES ،)2001( 1373 33  انظــر قــرار مجلــس األمــن رقــم

Martinez »قــرار مجلــس األمــن رقــم 1373: »التنفيــذ المرهــق للقوانيــن التشــريعية«، فــي B. Saul )ed(، كتيــب بحثــي عــن القانــون الدولــي 
واإلرهــاب )2020، الطبعــة الثانيــة(، ص. 564. 

34  قرار مجلس األمن رقم 2014( 2178(،S/RES/2178 )2014(، 24 سبتمبر/أيلول 2014، وتحديًدا:

5- يقــرر أن علــى الــدول األعضــاء، وفًقــا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وقانــون الالجئيــن الدولــي، والقانــون اإلنســاني الدولــي، منــع وقمــع 
تجنيــد، أو تنظيــم، أو نقــل، أو تجهيــز األفــراد الذيــن يســافرون إلــى دولــة غيــر التــي يقيمــون فيهــا، أو يحملــون جنســيتها بغــرض ارتــكاب 
أعمــال إرهابيــة أو تدبيرهــا أو اإلعــداد لهــا أو المشــاركة فيهــا، أو توفيــر تدريــب علــى أعمــال اإلرهــاب أو تلقــي ذلــك التدريــب، وتمويــل 

ســفر هــؤالء األفــراد وأنشــطتهم؛ 
6- يشــير إلــى أنــه قــرر، فــي القــرار 1373 )2001(، أن علــى جميــع الــدول األعضــاء كفالــة تقديــم أي شــخص ُيشــارك فــي تمويــل أعمــال 
إرهابيــة أو تدبيرهــا أو اإلعــداد لهــا، أو ارتكابهــا، أو دعمهــا إلــى العدالــة، ويقــرر أن علــى جميــع الــدول كفالــة أن تنــّص قوانينهــا ولوائحهــا 
الداخليــة علــى تجريــم األفعــال التاليــة باعتبارهــا جرائــم خطيــرة، بمــا يكفــي للتمكيــن مــن مقاضــاة الجنــاة ومعاقبتهــم بصــورة تعكــس علــى 

النحــو الواجــب جســامة الجريمــة: 
ســفر رعاياهــا، أو محاولتهــم الســفر، إلــى دولــة غيــر التــي يقيمــون فيهــا أو يحملــون جنســيتها، أو غيرهــم مــن األفــراد، او محاولتهــم  )أ( 
الســفر، انطالًقــا مــن أراضيهــا إلــى دولــة غيــر التــي يقيمــون فيهــا أو يحملــون جنســيتها، بغــرض ارتــكاب أعمــال إرهابيــة، أو تدبيرهــا، 

أو اإلعــداد لهــا، أو المشــاركة فيهــا، أو توفيــر تدريــب علــى أعمــال اإلرهــاب أو تلقــي ذلــك التدريــب؛
قيام رعاياها، أو االضطالع في أراضيها، بتوفير األموال أو جمعها عمًدا بأي وســيلة، بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة، بقصد أن  )ب( 
تســتخدم هــذه األمــوال، أو مــع العلــم بأنهــا سُتســتخدم فــي تمويــل ســفر أفــراد إلــى دولــة غيــر التــي يقيمــون فيهــا، أو يحملــون جنســيتها، 
بغــرض ارتــكاب أعمــال إرهابيــة، أو تدبيرهــا، أو اإلعــداد لهــا، أو المشــاركة فيهــا، أو توفيــر تدريــب علــى أعمــال اإلرهــاب أو تلقــي 

ذلــك التدريــب؛
قيــام رعاياهــا، أو االضطــالع فــي أراضيهــا، عمــًدا بتنظيــم ســفر أفــراد إلــى دولــة غيــر التــي يقيمــون فيهــا، أو يحملــون جنســيتها،  )ج( 
بغــرض ارتــكاب أعمــال إرهابيــة، أو تدبيرهــا، أو اإلعــداد لهــا، أو المشــاركة فيهــا، أو توفيــر تدريــب علــى أعمــال اإلرهــاب أو تلقــي 

ذلــك التدريــب. 
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الــدول األعضــاء علــى وضــع وتنفيــذ  إلــى تلــك االســتراتيجيات، ويحــث  يســتند قــرار مجلــس األمــن رقــم 2396 
بالمقاتليــن  المتعلقــة  الجرائــم  فــي  بهــم  المشــتبه  مــع  للتعامــل  القضائيــة  والمالحقــة  للتحقيــق  مناســبة  اســتراتيجيات 
القــرار 2178 )2014(. ويؤكــد مــن جديــد وجــوب محاســبة  فــي الفقــرة 6 مــن  اإلرهابييــن األجانــب الموضحــة 
المســؤولين عــن ارتــكاب األعمــال اإلرهابيــة وانتهــاكات القانــون اإلنســاني الدولــي، أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان، أو 
تجاوزاتهــا فــي هــذا الســياق، أو مــن يتحملــون مســؤولية تلــك األعمــال بــأي طريقــة أخــرى35. وفــي الوقــت نفســه، يقــر 
القــرار 2396 بضــرورة التمييــز بيــن المتورطيــن فــي جرائــم إرهابيــة »عــن األفــراد اآلخريــن، بمــن فيهــم أفــراد أســرهم 
المرافقيــن لهــم الذيــن يمكــن أال يكونــوا قــد شــاركوا فــي جرائــم إرهابيــة مرتبطــة بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب«36. ومــع 
التأكيــد علــى أن النســاء واألطفــال يمكــن أن يمنعــوا تهديــًدا أمنًيــا خطيــًرا، يســعى القــرار إلــى تضييــق نطــاق مــا ُيعــد 

جريمــة إرهابيــة، ويؤكــد علــى ضــرورة إيجــاد بدائــل لجميــع ســبل االســتجابة لمالحقــة اإلرهابييــن واحتجازهــم.

كمــا يشــدد قــرار مجلــس األمــن رقــم 2199 علــى أن الــدول ُملزمــة بــأن تكفــل عــدم قيــام رعاياهــا وأي أشــخاص 
موجوديــن علــى أراضيهــا بتوفيــر المــوارد االقتصاديــة لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، وجبهــة النصــرة، والجماعــات المرتبطــة 
بهــا. ويؤكــد مجلــس األمــن مــن جديــد أنــه علــى جميــع الــدول كفالــة تقديــم أي شــخص يشــارك فــي تمويــل أعمــال 
إرهابيــة، أو التخطيــط أو اإلعــداد لهــا، أو ارتكابهــا، أو دعمهــا إلــى العدالــة، وكفالــة إدراج هــذه األعمــال اإلرهابيــة فــي 
القوانيــن والتشــريعات المحليــة بوصفهــا جرائــم خطيــرة. كمــا يكــرر أن العقوبــات يجــب أن تعكــس علــى النحــو الواجــب 

جســامة مثــل هــذه األعمــال اإلرهابيــة37.

االلتزامــات التــي فرضتهــا تلــك القــرارات علــى الــدول بشــأن التجريــم والمالحقــة هــي بدورهــا محــددة بعــدة طــرق بقــدر مــا 
دعــا مجلــس األمــن الــدول أيًضــا إلــى النظــر فــي إمكانيــة اتبــاع ســبل غيــر جنائيــة للتصــدي لمثــل هــذه األفعــال38. وهــذا 
يتــرك فعلًيــا قــدًرا كبيــًرا مــن الســلطة التقديريــة المعياريــة والعمليــة للــدول، ُتمكنهــا مــن وضــع آليــات للعدالــة االنتقاليــة 

وإعــادة التأهيــل موجهــة نحــو التصــدي لتحــدي اإلرهــاب، بخــالف المالحقــة القضائيــة واالحتجــاز39. 

35  قرار مجلس األمن رقم S/RES ،2396/2396 )2017(، 21 ديسمبر/كانون األول 2017

36  نفس المرجع السابق، الفقرة 4.

37  قــرار مجلــس األمــن رقــم 2015( 2199(، S/RES/2199 )2015(، 12 فبراير/شــباط 2015، علــى وجــه الخصــوص، الفقــرة 11. انظــر 

أيًضــا قــرار مجلــس األمــن رقــم 2017( 2349(، S/RES/2349 )2017(، 31 مــارس/آذار 2017، الفقــرة 31:
يحــث حكومــات المنطقــة علــى وضــع وتنفيــذ سياســات متســقة لتشــجيع انشــقاق األفــراد عــن جماعــة بوكــو حــرام وتنظيــم الدولــة اإلســالمية، 
وإلقنــاع المنشــقين بتغييــر فكرهــم المتشــدد، وإعــادة إدماجهــم، ولضمــان أال يفلــت مــن العقــاب المســؤولون عــن األعمــال اإلرهابيــة، واإلســاءات 
واالنتهــاكات الماســة بالقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وانتهــاكات القانــون اإلنســاني، ويدعــو المجتمــع الدولــي إلــى تقديــم الدعــم لحكومــات 

المنطقــة فــي وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيتها وسياســتها المتعلقــة بنــزع الســالح والتســريح والتأهيــل وإعــادة اإلدمــاج؛ 
38  يطلــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 2178 )2014( إلــى الــدول منــع المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، وتعطيلهــم ومالحقتهــم، وإعــادة تأهيلهــم، وإعــادة 

إدماجهم، ويســلم بأهمية المعالجة الشــاملة للعوامل األساســية التي يمكن أن ُتفضي إلى اإلرهاب، وذلك بطرٍق من بينها منع نشــر الفكر المتطرف 
الــذي يفضــي إلــى اإلرهــاب، ووقــف التجنيــد، ومنــع ســفر هــؤالء المقاتليــن، والحيلولــة دون وصــول الدعــم المالــي لهــم، ومكافحــة التطــرف العنيــف، 
الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلرهــاب، كمــا يتطلــب مكافحــة التحريــض علــى ارتــكاب أعمــال إرهابيــة بدافــع التطــرف، أو التعصــب، وتعزيــز التســامح 
السياســي، والدينــي، والتنميــة االقتصاديــة، والتالحــم االجتماعــي، وعــدم اإلقصــاء، وإنهــاء النزاعــات المســلحة وتســويتها، وتيســير إعــادة اإلدمــاج 
والتأهيــل ...«. ويدعــو قــرار مجلــس األمــن رقــم 2369 )2017( إلــى اتخــاذ إجــراءات إضافيــة فــي مجــاالت أمــن الحــدود وتقاســم المعلومــات، 
والتدابيــر القضائيــة والتعــاون، واســتراتيجيات المالحقــة، وإعــادة التأهيــل، وإعــادة االدمــاج. انظــر أيًضــا قــراري مجلــس األمــن رقــم 1373 )2001(، 
ورقــم 2349 )2017( )يركــز علــى جماعــة بوكــو حــرام، وأزمــة حــوض بحيــرة تشــاد، ويدعــو الحكومــات، ووكاالت األمــم المتحــدة المعنيــة إلــى متابعــة 
قائمــة مــن األهــداف تشــمل المالحقــة، وتمكيــن ضحايــا االختطــاف، والعنــف الجنســي مــن فــرص الحصــول علــى الخدمــات الطبيــة والنفســية، وتنفيــذ 

مبــادرات مراعيــة لحقــوق اإلنســان لنــزع ســالح األشــخاص، وتســريحهم، وإقناعهــم بتغييــر فكرهــم المتشــدد، وتأهليهــم، وإعــادة إدماجهــم(. 
)مؤسســة  العنيــف  والتطــرف  االنتقاليــة  العدالــة   - العقــاب  حــدود  عــن  إطاريــة  ورقــة   ،Mark Freemanو  Ronald Slye أيًضــا  انظــر    39

https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-( ،)2018 ،دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة
و19.  18 ص.   ،)Framework-Paper-final.pdf
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ثالًثــا، عنــد التصــدي لتحديــات اإلرهــاب، يجــب علــى الــدول االمتثــال اللتزاماتهــا التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي40، 
بمــا فيهــا االلتزامــات الناجمــة عــن التزامــات حقــوق اإلنســان لديهــا41. ومــن َثــم، علــى ســبيل المثــال، ُيلــزم قــرار مجلــس 
األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم 1456 )2003( والقــرارات الالحقــة الــدول بالحــرص علــى أن تكــون أي تدابـــير 
ُتتخـــذ لمكافحـــة اإلرهـــاب ممتثلـــة لكافــة التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي، وأن تتخــذ تلــك التدابيــر وفقــا للقانــون 
الـــدولي، وبخاصـــة القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والالجئيــن والقانــون اإلنســاني الدولــي42. هنــاك أهميــة خاصــة فــي 
هــذا الســياق لاللتزامــات القانونيــة المختلفــة التــي ينبغــي أن تحــرص عليهــا الــدول اســتناًدا إلــى المعاهــدات أو القانــون 
العرفــي، أو التزامــات حقــوق اإلنســان لديهــا. وتحــدد هــذه االلتزامــات بشــكٍل فعــال إطــاًرا معيارًيــا يجــب أن يضــم أي 
تدابيــر تتخذهــا الــدول لمكافحــة اإلرهــاب – ســواء تدابيــر قضائيــة، أو غيــر قضائيــة، أو تدابيــر قائمــة علــى االحتجــاز، 
أو غيــر ذلــك. بمعنــى آخــر، ال يمكــن أن تخفــق أي فئــة مــن التدابيــر المعتمــدة للتصــدي لإلرهــاب فــي االمتثــال 

للمتطلبــات األساســية لقانــون حقــوق اإلنســان.

40  قرار مجلس األمن رقم 2014( 2178(، S/RES/2178 )2014(، 24 سبتمبر/أيلول 2014،

37. يشــجع الــدول األعضــاء علــى وضــع ضمانــات قانونيــة مناســبة لكفالــة امتثــال اســتراتيجيات المالحقــة القضائيــة، وإعــادة التأهيــل، 
وإعــادة اإلدمــاج التــي يجــري وضعهــا، امتثــاال تاًمــا اللتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك فــي القضايــا المتعلقــة باألطفــال؛ 
انظــر أيًضــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، اســتراتيجية األمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة اإلرهــاب، A/RES/288/60، 20 ســبتمبر/أيلول 

،2006
3- التسليم بأن التعاون الـــدولي وأي تـــدابير نـــضطلع بهـــا مـــن أجـــل منـــع اإلرهـــاب ومكافحته يجب أن تتماشى مـــع االلتزامـــات المنوطـــة 
بنـــا بموجـــب القـــانون الـــدولي، بمـــا في ذلـــك ميثاق األمم المتحدة واالتفاقيات والبروتوكوالت الدوليـــة ذات الـــصلة، وبخاصـــة قـــانون حقـــوق 

اإلنســان، وقانــون الالجئيــن، والقانــون اإلنســاني الدولــي. 
]…[

التأكيد من جديد على أن قرار الجمعية العامة 158/60 المـؤرخ 16 ديسمبر/ كـانون األول 2005 يوفر اإلطار األساسي »لحمايـة   )1
حقـوق اإلنـسان والحريـات األساسـية في سياق مكافحة اإلرهاب«؛

التأكيــد مــن جديــد علــى أنــه يتعيــن علــى الــدول أن تكفـــل فــي أيـــة تـــدابير تتخـــذها لمكافحـــة اإلرهـــاب الوفـــاء بااللتزامـــات المنوطـــة بهــا   )2
ــانون حقــوق اإلنســان، وقانــون الالجئيــن، والقانــون اإلنســاني الدولــي؛ ــيما قـ ــدولي، وال سـ ــانون الـ بموجـــب القـ

العــام،  تقريــر األميــن  لمكافحــة اإلرهــاب،  فــي مواجهــة اإلرهــاب: توصيــات الســتراتيجية عالميــة  المتحــدة، االتحــاد  العامــة لألمــم  الجمعيــة    41

،2006 أبريل/نيســان   27  ،825/60/A
5. وتنطـــوي ســـيادة القـــانون بطبيعتـــها علـــى الـــدفاع عـــن حقـــوق اإلنـــسان - وهـــي قيمـــة أساســية مــن قيــم األمــم المتحــدة وركيــزة جوهريــة 
لعملنا. واتخـــاذ تـــدابير فعالـــة لمكافحـــة اإلرهـــاب، وحمايـــة اإلنـــسان ليـــسا هـــدفين متعارضـــين، بـــل إنهمـــا متكـــامالن ومتـــآزران. وبنـــاًء عليـــه، 
فـــإن الـــدفاع عـــن حقـــوق اإلنـــسان أساســـي الســـتيفاء كـــل جوانـــب اســـتراتيجية لمكافحـــة اإلرهـــاب. ولذلك يوجد إبـــراز لـــدور حقـــوق اإلنـــسان 

المحـــوري فــي كـــل قـــسم جـــوهري مـــن هـــذا التقريـــر، باإلضافــة إلــى وجــود قســم فيــه يتعلــق بحقــوق اإلنســان فــي حــد ذاتــه.
أنظر أيًضا، أدناه، 3-4 االمتثال للمعايير األساسية لحقوق اإلنسان.

42  القــرار رقــم 1456 )2003( الــذي اتخــذه مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة فــي جلســته 4688، المنعقــدة فــي 20 يناير/كانــون الثانــي 2003 

.)2003( 1456/S/RES(
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فــي حــاالت ارتــكاب أعمــال إرهابيــة فــي ســياق نــزاع مســلح، مــن الُمجــدي تطبيــق القانــون اإلنســاني الدولــي أيًضــا، وال 
ســيما فيمــا يتعلــق بالمعاملــة المســموح بهــا لإلرهابييــن المشــتبه بهــم43. قــد يمثــل التطبيــق المشــترك لتشــريعات مكافحــة 
اإلرهــاب والقانــون اإلنســاني الدولــي فــي بعــض األحيــان إشــكالية إلــى حــٍد مــا44ـ وفــي مثــل هــذه الحــاالت، شــددت 
م قوانيــن مكافحــة اإلرهــاب ســلوًكا  اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر علــى حجــة السياســة التــي تؤيــد كفالــة أال ُتجــرِّ

إرهابًيــا يعتبــره القانــون اإلنســاني ســلوًكا قانونًيــا45. 

كمــا ترتبــط اســتراتيجية األمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة اإلرهــاب بهــذا الســياق46. ويســعى هــذا الصــك العالمــي إلــى 
تعزيــز الجهــود الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة لمكافحــة اإلرهــاب، ويضــع الخطــوط العريضــة لنهــج اســتراتيجي وعملــي 
مشــترك لمكافحــة اإلرهــاب. وتشــمل الخطــوات العمليــة المتوخــاة فــي إطــار االســتراتيجية العالميــة مجموعــة واســعة مــن 
التدابيــر تتنــوع مــا بيــن تعزيــز قــدرة الدولــة علــى مكافحــة التهديــدات اإلرهابيــة، إلــى تنســيق أفضــل ألنشــطة مكافحــة 

اإلرهــاب فــي منظومــة األمــم المتحــدة. وتقــوم هــذه االســتراتيجية علــى أربــع ركائــز رئيســية:

تدابير معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار اإلرهاب؛   .1

تدابير منع اإلرهاب ومكافحته؛   .2

تدابير لبناء قدرة الدول على منع اإلرهاب، ومكافحته، وتعزيز دور منظومة األمم المتحدة في هذا الصدد؛ و  .3

تدابير لضمان احترام حقوق اإلنسان للجميع، وسيادة القانون كأساس لمكافحة اإلرهاب47.  .4

43  انظــر بوجــه عــام، فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق 

اإلنســان وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله 
المقاتلــون األجانــب )2018(، الفقــرة 16: 

ُيعــرف القانــون الدولــي اإلنســاني أيًضــا باســم قانــون الحــرب، أو قانــون النزاعــات المســلحة، وينطبــق علــى كل مــن حــاالت النزاعــات المســلحة 
الدوليــة أو غيــر الدوليــة. وهــذه القواعــد منصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات جنيــف األربــع وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة، وكذلــك فــي القواعــد العرفيــة 
للقانــون الدولــي اإلنســاني. والقانــون الدولــي اإلنســاني عبــارة عــن مجموعــة مــن القواعــد التــي تســعى، ألســباب إنســانية، إلــى الحــد مــن آثــار 
النــزاع المســلح. ويســتهدف هــذا القانــون حمايــة األشــخاص والمدنييــن الذيــن ال يشــاركون، أو توقفــوا عــن المشــاركة فــي األعمــال العدائيــة، 

وكذلــك المقاتليــن الذيــن فقــدوا القــدرة علــى القتــال، ويقيــد وســائل الحــرب وأســاليبها.
تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بمســألة اســتخدام المرتزقــة وســيلّة النتهــاك حقــوق اإلنســان، وإعاقــة ممارســة حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر فــي بعثتــه 

إلى بلجيكا، Add/43/33/A/HRC.2، 8 يوليو/تموز 2016، الفقرة 44
ويالحــظ الفريــق العامــل بقلــق الخلــط الواضــح بيــن القانــون اإلنســاني الدولــي، والقانــون الجنائــي فــي نهــج التعامــل مــع المقاتليــن األجانــب. 
وكمــا أوضــح الفريــق تفصيــاًل فــي تقريــره لعــام 2015 الُمقــدم إلــى الجمعيــة العامــة، ُيوصــي الفريــق بإيــالء اهتمــام خــاص لنطــاق القانــون 
اإلنســاني الدولــي، الــذي ال يحُظــر مجــرد المشــاركة المباشــرة فــي األعمــال العدائيــة، وال يعتبــر القانــون ممارســة المهــام غيــر القتاليــة فقــط 
مشــاركة مباشــرة فــي األعمــال العدائيــة. وبالتالــي، يجــب أن تســتثني التدابيــر المصممــة لمنــع الســفر بغــرض المشــاركة فــي أعمــال إرهابيــة 

أو دعمهــا، والمعاقبــة علــى ذلــك، األعمــال التــي يخولهــا القانــون اإلنســاني الدولــي.
 ،)Ana María Salinas de Frías. Katja Samuel. Nigel D White )eds النزاع المسلح واإلرهاب«، في« ،Jelena Pejic 44  انظر

مكافحــة اإلرهــاب: القانــون الدولــي والممارســة )دار نشــر جامعــة أوكســفورد، 2012(، الفقــرة 201 ومــا يليهــا. 
45  انظر المؤتمر الدولي الثاني والثالثين للجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، جنيف، سويســرا 8-10 ديســمبر/ كانون األول 2015: 

وثيقــة تقريــر القانــون الدولــي اإلنســاني وتحديــات النزاعــات المســلحة المعاصــرة مــن إعــداد اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر. 
46  قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة فــي 8 ســبتمبر/ أيلــول L/60/A( 2006.62( رقــم 288/60. اســتراتيجية األمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة 

أيلــول 2006. بتاريــخ 20 ســبتمبر/   ،288/60/A/RES ،اإلرهــاب
47  ُأجــري االســتعراض الســادس لالســتراتيجية بتاريــخ 26 يونيو/حزيــران 2018. نظــرت الجمعيــة العامــة فــي تقريــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة 

)A/840/72( بشــأن تنفيــذ االســتراتيجية علــى مــدى العاميــن الماضييــن. واعتمــدت الجمعيــة القــرار رقــم )A/RES/284/72( بشــأن اســتعراض 
االســتراتيجية بتوافــق اآلراء، كمــا هــو الحــال مــع جميــع القــرارات الخمســة الســابقة بشــأن اســتعراض االســتراتيجية.
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أخيــًرا، وكمــا ورد أعــاله، يشــكل القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ركًنــا أساســًيا مــن القانــون الدولــي لإلرهــاب48، كمــا 
يشــكل ضمانــة أساســية ضــد مخاطــر االنتهــاكات المرتبطــة باإلرهــاب ومكافحتــه 49. وتثيــر هــذه الحاجــة الماســة إلــى 
الموازنــة بيــن اعتبــارات األمــن، واحتــرام ســيادة القانــون، وكرامــة اإلنســان. وإن االمتثــال الصــارم لحقــوق اإلنســان 
فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب هــو التــزام قانونــي يفــرض علــى الــدول وضــع حــدود لمــا ُيســمح بهــا أن تفعلــه، كمــا يعــد 

عنصــًرا مــن عناصــر نجــاح االســتراتيجية.

فيمــا يتعلــق بمســألة احتجــاز اإلرهابييــن، فــإن النظــام المعيــاري المذكــور أعــاله يخلــق التزاًمــا مبدئًيــا بتجريــم ومالحقــة 
اإلرهابييــن، بعــد أن تــم تأهيلــه بشــكل متزايــد بمــرور الوقــت للســماح ببدائــل الســتراتيجية تقــوم علــى القمــع تحديــًدا. 
وقــد مهــد ذلــك الطريــق للــدول حتــى تتمكــن مــن وضــع اســتراتيجيات متعــددة األوجــه تفــي بالتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة، 
بينمــا ُتلقــي فــي الوقــت نفســه نظــرة أوســع علــى نــوع اإلجــراءات التــي يمكــن أن تتصــدى بفعاليــة لتحديــات اإلرهــاب.

3-2 االلتزام بالتحقيق والمعاقبة في فئات معينة من الجرائم وانتهاك الحقوق

ينــص القانــون الدولــي علــى التــزام الدولــة اإلقليميــة فــي مواجهــة الكافــة بالمعاقبــة علــى فئــات معينــة مــن الجرائــم 
الدوليــة، وال ســيما أعمــال اإلبــادة الجماعيــة، واالنتهــاكات الجســيمة التفاقيــات جنيــف لعــام 1949، وأعمــال التعذيــب، 
والجرائــم المرتكبــة ضــد اإلنســانية. وهــذا االلتــزام مقبــول عموًمــا باعتبــاره مطلًقــا فــي طابعــه، علــى األقــل فيمــا يتعلــق 
باإلبــادة الجماعيــة، والتعذيــب، واالنتهــاكات الجســيمة التفاقيــات جنيــف. وفــي المقابــل، يمكــن القــول علــى األقــل أن 
الجرائــم ضــد اإلنســانية، وأنــواع أخــرى مــن جرائــم الحــرب، تخضــع ألنــواع معينــة مــن قــرارات العفــو، إذا ومتــى اســتوفت 
شــروًطا معينــة50. ولــم يتــم االعتــراف حتــى اآلن بالتــزام عــام مكافــئ كمســألة مــن مســائل القانــون الدولــي العرفــي 
المتعلقــة باإلرهــاب. ومــع ذلــك، بقــدر مــا تشــكل هــذه األفعــال انتهــاكات خطيــرة لحقــوق اإلنســان أو تنطــوي عليهــا، فقــد 
تنشــأ واجبــات معينــة مــن جانــب الدولــة تجــاه التحقيــق فــي مثــل هــذه القضايــا، وال ســيما إذا كانــت الجريمــة المعنيــة 

تنطــوي علــى انتهــاك حــق الضحيــة فــي الحيــاة.

عــالوًة علــى ذلــك، تفــرض بعــض االتفاقيــات الدوليــة وقــرارات مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة المذكــورة أعــاله 
التزامــات علــى الــدول لتجريــم ومالحقــة فئــات معينــة مــن األعمــال اإلرهابيــة. ويتــم صياغــة هــذه االلتزامــات وتنظيمهــا 
بشــكل عــام، بحيــث تتــرك مجــااًل للــدول لتعديــل اســتراتيجياتها لمكافحــة اإلرهــاب لتناســب الغــرض العــام المتمثــل فــي 

مكافحــة اإلرهــاب ومنعــه، ولهــا أن تتجــاوز مجــرد اســتخدام يــد القانــون الضاربــة. 

48  انظــر بوجــه عــام، مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيِّــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي 

لإلرهاب )األمم المتحدة، فيينا، 2019(، 92 – 93. انظر أيًضا قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال(، 
التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا رقــم 175/70؛ وقواعــد األمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات، والتدابيــر غيــر االحتجازيــة للمجرمــات )قواعــد 
بانكــوك(، التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا رقــم 229/65؛ ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي 
شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن، التــي اعتمدتهــا الجمعيــة فــي قرارهــا رقــم 173/43؛ وقواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا للتدابيــر غيــر 

االحتجازيــة )قواعــد طوكيــو( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا رقــم 110/45 الصــادر بتاريــخ 14 ديســمبر/ كانــون األول 1990. 
49  انظر أدناه، 3-4 القسم الخاص باالمتثال لمعايير حقوق اإلنسان األساسية. 

50  انظــر بوجــه عــام، G. Mettraux، الجرائــم الدوليــة: القانــون والممارســة – الجــزء الثانــي: الجرائــم المرتكبــة ضــد اإلنســانية )دار نشــر جامعــة 

اوكســفورد، 2020(، الفصــل 4-2. انظــر أيًضــا، القســم أدنــاه 6-3-7-2، أوامــر العفــو. 
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3-3 ليس هناك من نظام دولي للعقاب

ال ينــص القانــون الدولــي علــى نــوع أو طبيعــة العقوبــات التــي قــد تكــون ذات صلــة بالمعاقبــة علــى الجرائــم أو األعمــال 
اإلرهابيــة الدوليــة. وتعــود مســؤولية اتخــاذ هــذا القــرار إلــى الدولــة المعنيــة، أي إلــى هيئتهــا التشــريعية المســؤولة عــن 
ســن التشــريعات ذات الصلة، في حين تقوم ســلطتها القضائية بتنفيذها. وهذا يعني، في الواقع، أن الوالية القضائية 
المعنيــة قــادرة مــن حيــث المبــدأ علــى تحديــد العقوبــات المرغوبــة والمناســبة لــكل حالــة، مــع مراعــاة حظــر المعاملــة 
القاســية والالإنســانية ومبــدأ المســاواة فــي المعاملــة. ومــع مراعــاة هــذه القيــود، ال يحظــر القانــون الدولــي علــى أي دولــة 

اعتمــاد اإلجــراءات التــي تراهــا مناســبة ومالئمــة للمعاقبــة علــى ارتــكاب الجرائــم، أو األعمــال اإلرهابيــة الدوليــة.

3-4 االمتثال لمعايير حقوق اإلنسان األساسية

تشــكل حقــوق اإلنســان األساســية جــزًءا مــن مجموعــة القانــون الدولــي التــي يتعيــن علــى الــدول االمتثــال لهــا فــي ســياق 
الجهــود التــي تبذلهــا لمكافحــة اإلرهــاب، مهمــا كانــت الوســائل أو الطريقــة المســتخدمة للقيــام بذلــك51.

51  انظــر بوجــه عــام، الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، اســتراتيجية األمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة اإلرهــاب، A/RES/288/60، 20 ســبتمبر/

أيلــول 2006، ص 9،
4- عــــدم ادخــــار أي جهــــد إلنــــشاء وتعهــــد نظــــام وطــــني للعدالــــة الجنائيــــة يتــــسم بالفعاليـــة ويقـــوم علـــى ســـيادة القـــانون يكـــون بوســـعه أن 
يكفـــل، وفًقـــا لاللتزامـــات المنوطـــة بنـــا بموجب القانون الدولي، تقديم أي شخص يشارك في تمويل األعمال اإلرهابية، أو التخطـــيط لهـــا، 
أو تـدبيرها، أو ارتكابهـا، أو دعمهـا إلى العدالـة، بنـاء علـى مبـدأ تـسليم األشـخاص المطلـوبين، أو محاكمتـهم، وفي ظـل االحتـرام الواجـب 
لحقـوق اإلنـسان والحريـات األساسـية، والـنص في القوانين واللوائح المحليـة علـى أن هـذه األعمـال اإلرهابيـة تـشكل جـرائم خطـيرة . ونـسلم 
بـأن الـدول قـد تحتـاج إلى المـساعدة في إنـشاء وتعهـد نظـام العدالـة الجنائيـة هـذا المتـسم بالفعاليـة، والقائم على سيادة القانون، ونشجعها 

علـــى اللجـــوء إلى المـــساعدة التقنيـــة الـــتي تقـــدمها جهـــات من بينها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ 
قرار مجلس األمن رقم 2014( 2178(، S/RES/2178 )2014(، 24 سبتمبر/أيلول 2014،

وإذ يؤكــد مــن جديــد أن عــل الــدول األعضــاء أن تكفــل التقيــد فــي أي تدابيــر تتخذهــا لمكافحــة اإلرهــاب بجميــع االلتزامــات الواقعــة عليهــا 
بموجــب القانــون الدولــي، وال ســيما القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وقانــون الالجئيــن الدولــي، والقانــون اإلنســاني الدولــي، وإذ ُيشــدد علــى 
أن احتــرام حقــوق اإلنســان، والحريــات األساســية، وســيادة القانــون هــي عناصــر مكملــة للتدابيــر الفعالــة التــي تتخــذ لمكافحــة اإلرهــاب 
ومتــآزرة معهــا، وهــي جــزء أساســي مــن أي مســعى ناجــح لمكافحــة اإلرهــاب، وينــوه بأهميــة احتــرام ســيادة القانــون فــي منــع اإلرهــاب 
ومكافحتــه علــى نحــو فعــال، وإذ يشــير إلــى أن عــدم االمتثــال لهــذه االلتزامــات وغيرهــا مــن االلتزامــات الدوليــة، بمــا فيهــا االلتزامــات المقــررة 

بموجــب ميثــاق األمــم المتحــدة، يشــكل أحــد العوامــل التــي تســهم فــي زيــادة التطــرف، وتدعــم الشــعور بغيــاب المحاســبة، 
قــرار مجلــس األمــن رقــم S/RES ،2396/2396 )2017(، 21 ديســمبر/كانون األول 2017 )لنفــس الغــرض(، المنتــدى العالمــي لمكافحــة 
اإلرهــاب، توصيــات جليــون بشــأن اســتخدام التدابيــر اإلداريــة القائمــة علــى ســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، الفقــرة 8 ومــا يليهــا، والمبــادئ 
العامــة، الفقــرة 10 ومــا يليهــا؛ فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز 
وحمايــة حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد 
الــذي يشــكله المقاتلــون األجانــب )2018(، الفقــرات 71 ومــا يليهــا؛ ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، منهــج التدريــب القانونــي 
https://www.unodc.org/documents/ ،2014 ،لمكافحــة اإلرهــاب، الوحــدة 4، حقــوق اإلنســان واســتجابات العدالــة الجنائيــة لإلرهــاب
 .terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
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هــذا هــو الحــال ســواء كان هنــاك نــزاع مســلح أم ال فــي ذلــك الوقــت فــي الموقــع ذي الصلــة52. وبالتالــي، فــإن التحقيــق 
فــي األعمــال اإلرهابيــة، ومالحقــة مرتكبيهــا، وكذلــك أي تدابيــر احتجــاز أو ســجن ناتجــة عنهــا، يجــب أن تمتثــل 

لمعاييــر حقــوق اإلنســان ذات الصلــة 53.

وهكــذا يكفــل اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان حــق كل فــرد فــي الحيــاة، والحريــة، واألمــان علــى شــخصه )المــادة 3(. 
وينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى ضمانــات مماثلــة54. وفــي هــذا الســياق، تظهــر أهميــة 
األدوات اإلقليميــة أيًضــا. كمــا توفــر كل مــن االتفاقيــات األوروبيــة، واألفريقيــة، واألمريكيــة لحقــوق اإلنســان أطــًرا 
معياريــة مهمــة، يتعيــن علــى الــدول العمــل مــن خاللهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، تحــدد بعــض الصكــوك المتخصصــة، 
مثــل المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن مجلــس أوروبــا بشــأن حقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب، أهــم األولويــات 

52  باإلضافــة إلــى ذلــك، وكمــا هــو مذكــور أعــاله، فــي حالــة وجــود نــزاع مســلح، ســيتم إنفــاذ القانــون الدولــي اإلنســاني باإلضافــة إلــى قانــون حقــوق 
اإلنســان علــى األراضــي التــي نشــب فيهــا النــزاع. انظــر بشــكل عــام، C. Droege، التفاعــل بيــن القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/( اإلســرائيلي  القانــون  اســتعراض  المســلح )2007(،  النــزاع  حــاالت  فــي  اإلنســان 

 A. Clapham et al القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي زمــن النــزاع المســلح«، فــي»D. Jinks و ،)interplay-article-droege.pdf
 ،F. de Londras (، »دليل أكســفورد للقانون الدولي في النزاعات المســلحة« )دار نشــر جامعة أوكســفورد، 2014(، ص. 656-674؛.)eds
 Edward Edgar( كتيــب بحثــي عــن القانــون الدولــي واإلرهــاب ،B. Saul ،»االحتجــاز لمكافحــة اإلرهــاب، والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان

Publishing Ltd، 2015(، ص. 401. 
53  منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، الوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف والراديكاليــة 
المؤدييــن إليــه: مقاربــة الشــرطة المجتمعيــة )https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true( )2014(، ص. 43 

)الحاشــية محذوفــة(:
يجــب أن تعتمــد إجــراءات التحقيــق والمالحقــة القضائيــة للعمليــات اإلجراميــة المرتبطــة باإلرهــاب بمــا فــي ذلــك التحريــض واالنتــداب علــى 
براهيــن وحجــج محــددة وأن تضمــن مســارات قضائيــة ومحاكمــة عادلــة وأن تمتنــع قطعًيــا عــن اســتعمال التعذيــب، وجميــع أنــواع الممارســات 

المهنيــة والقاســية وغيــر اإلنســانية األخــرى، وأن تضمــن الحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي الحريــة، وفــي األمــن. 
انظــر أيًضــا حقــوق اإلنســان فــي تحقيقــات مكافحــة اإلرهــاب: دليــل عملــي لموظفــي إنفــاذ القانــون )وارســو: منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا 
/ مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة، http://www.osce.org/odihr < ،)2013/108930< ومنظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب 
المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، الوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف والراديكاليــة المؤدييــن إليــه: مقاربــة الشــرطة المجتمعيــة 

 :19 ص.   ،)https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true(  )2014(
ُيمثــل اإلرهــاب إنــكاًرا للديمقراطيــة ولحقــوق اإلنســان، وهمــا الهدفــان األساســيّان اللــّذان تعمــل منظّمــة األمــن والتّعــاون بأوروبــا علــى تحقيقهمــا. 
إّن الــّدول المشــاركة فــي المنظّمــة عاقــدة العــزم علــى مكافحــة كّل أشــكال اإلرهــاب دون اســتثناء، بوصفهــا تمثّــل األشــكال القصــوى لإلجــرام. 
فالــّدول مــن خــالل وكاالتهــا للشــرطة باألســاس مســؤولة عــن حمايــة كّل األشــخاص المقيميــن داخــل أراضيهــا مــن ظاهــرة اإلرهــاب، ويجــري 
ــاة، والحــّق فــي األمــن، وبقيــة الحقــوق اإلنســانيّة،  ــة بحقــوق اإلنســان، ومــن بينهــا ضمــان الحــّق فــي الحي هــذا فــي نطــاق واجباتهــا المتعلّق
والحريــّات األساســيّة األخــرى. ويســتوجب هــذا أن تعتمــد الــّدول مقاربــة شــاملة لمجابهــة اإلرهــاب بالتركيــز بالخصــوص علــى الوقايــة مــن 

التطــّرف العنيــف والّراديكاليــّة المؤّدييــن إلــى اإلرهــاب، ومكافحتهمــا مــع مراعــاة حقــوق اإلنســان، وســيادة القانــون. 
قــد تصبــح نجاعــة جهــود الّدولــة لمكافحــة اإلرهــاب وشــرعيتها محــّل شــّك إذا التجــأت الّدولــة المعنّيــة مــن خــالل أّي وكالــة مــن وكاالتهــا 
إلــى اســتعمال القــّوة منتهكــة بذلــك المعاييــر الّدوليــّة الخاّصــة بحقــوق اإلنســان. وبمــا أّن للشــرطة دورا محورًيــا فــي مكافحــة اإلرهــاب، فمــن 

الضــرورّي أن تُحاســب أجهزتهــا عــن كّل األعمــال التــي تقــوم بهــا، وذلــك لتأكيــد الشــرعيّة، وبنــاء الثقــة، وضمــان دعــم عمــوم النــّاس.
نفس المرجع السابق، الفقرة 48 وما يليها. 

54  انظر، بوجه خاص، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9.
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المتعلقــة بحقــوق اإلنســان55. وســتنطبق هــذه الضمانــات األساســية أيًضــا فــي األماكــن التــي ينشــب أو نشــب فيهــا نــزاع 
مســلح فــي الوقــت المعنــي56.

وينــص القانــون الدولــي تحديــًدا علــى مجموعــة مــن المعاييــر األساســية لحقــوق اإلنســان، التــي تنظــم احتجــاز المشــتبه 
بهــم، وكــذا مالحقتهــم. أوال، يجــب احتــرام حــق أي شــخص فــي الحريــة، وحريــة الحركــة والتنقــل، وُيمكــن أن تخضــع 

55  المبــادئ التوجيهيــة بشــأن حقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب التــي اعتمدتهــا لجنــة الــوزراء فــي اجتماعهــا رقــم 804 )11 يوليــو/ تمــوز 2002(، 
المبــدأ التوجيهــي الحــادي عشــر:

11. االحتجاز
1. يجــب - فــي جميــع األحــوال - معاملــة الشــخص المحــروم مــن حريتــه، نتيجــة ارتكابــه أنشــطة إرهابيــة، مــع االحتــرام الواجــب لكرامــة 

اإلنســان.
2. ومــع ذلــك، قــد تتطلــب ضــرورات مكافحــة اإلرهــاب إخضــاع الشــخص المحــروم مــن حريتــه نتيجــة ارتــكاب أنشــطة إرهابيــة لقيــود أشــد مــن 

تلــك المطبقــة علــى الســجناء اآلخريــن، وال ســيما فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:
)أ( اللوائح المتعلقة باالتصاالت ومراقبة المراسالت، بما في ذلك االتصاالت والمراسالت بين المحامي وموكله؛

)ب( وضع األشخاص المحرومين من حريتهم الرتكابهم أنشطة إرهابية في أماكن مؤمنة تأميًنا خاًصا؛
)ج( فصل هؤالء األشخاص داخل نفس السجن، أو توزيعهم بين سجون مختلفة؛

بشرط أن يكون التدبير المتخذ متناسًبا مع الهدف المراد تحقيقه.
انظــر أيًضــا الئحــة االتحــاد األوروبــي بشــأن مكافحــة اإلرهــاب )توجيــه عــام 2017 الــذي حــل محــل القــرار اإلطــاري لعــام 2002( الــذي يطالــب 
الــدول تحديــًدا بفــرض عقوبــات أكثــر صرامــة علــى بعــض الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا بالســجن مــن تلــك العقوبــات التــي يفرضهــا القانــون الوطنــي 

علــى هــذه الجرائــم عنــد عــدم توافــر نيــة الرتكابهــا. 
56  انظر، بوجه عام، شرعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، رأي استشاري رقم 1، تقارير C.J.، 1996، ص. 226، الفقرة 25. 

25. ُتشــير المحكمــة إلــى أن حمايــة العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية ال تتوقــف فــي أوقــات الحــرب، إال بإعمــال المــادة 4 مــن العهــد 
التــي بموجبهــا يجــوز عــدم التقيــد ببعــض األحــكام فــي أوقــات الطــوارئ التــي تهــدد حيــاة البــالد. ولكــن احتــرام الحــق فــي الحيــاة ليــس حكًمــا 
مــن هــذا القبيــل، فمــن حيــث المبــدأ، يتــم إعمــال الحــق فــي عــدم حرمــان المــرء مــن حياتــه تعســفًيا أيًضــا علــى مرتكبــي األعمــال العدائيــة. 
ومــع ذلــك، فــإن اختبــار ماهيــة الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة يتحــدد مــن خــالل القانــون الخــاص الســاري، أي القانــون المنطبــق فــي أوقــات 
النــزاع المســلح، والــذي يهــدف إلــى تنظيــم ســير األعمــال العدائيــة. وبالتالــي، يتــم تحديــد مــا إذا كانــت خســارة األرواح، بســبب اســتخدام ســالح 
معيــن فــي الحــرب، ســُتعتبر حرماًنــا تعســفًيا مــن الحيــاة، بمــا يتعــارض مــع المــادة 6 مــن العهــد، بالرجــوع إلــى القانــون المطبــق فــي أوقــات 

النــزاع المســلح، وال ُيســتنتج مــن أحــكام العهــد نفســه.
انظــر أيًضــا W. Schabas، العهــد الدولــي لألمــم المتحــدة الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية - العهــد الدولــي لألمــم المتحــدة الخــاص بالحقــوق 
المدنية والسياسية، تعليق Nowak’s CCPR )الطبعة الثالثة المعدلة، N.P. Engel، 2019(، 253، رقم 36، و L. Doswald-Beck، حقوق اإلنسان 

فــي زمــن النــزاع واإلرهــاب )دار نشــر جامعــة أوكســفورد، 2011(. 
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هــذه الحقــوق فقــط للقيــود التــي نــص عليهــا القانــون57. الحــق فــي الحريــة مهــم ليــس فقــط لذاتــه، بــل ألنــه يكفــل إعمــال 
حقــوق أساســية أخــرى58. و«تتعلــق الحريــة الشــخصية باالنعتــاق مــن الحبــس البدنــي، وليــس حريــة األفعــال فــي 
عمومهــا فحســب«59. ومــن أجــل الحمايــة الفعالــة للحريــة الشــخصية، علــى الــدول ليــس فقــط االمتنــاع عــن أعمــال 

االعتقــال واالحتجــاز التعســفيين، بــل عليهــا أيًضــا اتخــاذ خطــوات إيجابيــة لحمايــة حريــة األشــخاص المعنييــن.

57  فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وســيادة 
القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون األجانــب 

)2018(، الفقرتيــن 21-22 )الحواشــي محذوفــة(: 
21. إن الحــق فــي الحيــاة والحريــة واألمــن الشــخصي هــو ركًنــا أساســًيا فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وهــو أول حــق أساســي يحميــه 
اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان. ويعنــي ســلب الحريــة فــرض قيــود أشــد علــى الحركــة داخــل مســاحة أضيــق، وليــس مجــرد تقييــد حريــة 
التنقــل. وتشــمل أمثلــة ســلب الحريــة االعتقــال، والســجن، واإلقامــة الجبريــة، واالحتجــاز اإلداري، والنقــل القســري، وقــد تشــمل أيًضــا التأثيــرات 
التراكميــة لقيــود متعــددة مفروضــة علــى حريــة الحركــة، التــي عندمــا تجتمــع مًعــا تصــل إلــى حــد ســلب الحريــة بحكــم الواقــع. وينــص القانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان علــى الحمايــة مــن ســلب الحريــة علــى هــذا النحــو، مــا لــم تســتند إلــى إجــراءات ينــص عليهــا القانــون. ولكــن علــى 
ــا أي صــورة لســلب الحريــة التعســفي. كمــا  ــا، فــإن القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان يحظــر كلًي افتــراض أن ســلب الحريــة ُيعــد إجــراًء قانونًي
أن االحتجــاز التعســفي غيــر قابــل للتقييــد، بــل يجــب تفســيره ليشــمل عناصــر »مخالفــة األعــراف، والظلــم، وعــدم قابليــة التنبــؤ، وعــدم اتبــاع 
اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، عــالوًة علــى عناصــر عــدم المعقوليــة، وانعــدام الضــرورة، والتناســب«. وبالمثــل، فــإن الحــق فــي الحيــاة غيــر 
قابــل للتقييــد، وقــد أشــارت لجنــة حقــوق اإلنســان إلــى ضــرورة عــدم االســتثناء مــن الضمانــة األساســية ضــد االحتجــاز التعســفي، مــن منطلــق 
أنــه ال يمكــن تبريــر ســلب الحريــة غيــر المعقــول أو غيــر الضــروري وفقــًا للظــروف الســائدة، حتــى فــي الحــاالت االســتثنائية التــي تجيزهــا 

المــادة 4 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 
22. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمنــح القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان الحــق فــي حريــة التنقــل داخــل إقليــم مــا، ولكــن هــذا يقتصــر علــى األشــخاص 
»المتواجديــن بشــكل قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا«. وال يمكــن تقييــد هــذه الحقــوق كذلــك إال مــن خــالل اإلجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون، 
وفقــط عندمــا يكــون متناســًبا، وســعًيا إلــى تحقيــق هــدف مشــروع )مثــل »حمايــة األمــن القومــي، أو النظــام العــام، أو الصحــة العامــة، أو 
اآلداب العامــة، أو حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم«(. القيــود المفروضــة علــى حريــة التنقــل مثــل حظــر التجــول، واإلقامــة الجبريــة، كمــا ُيمكــن 
للقيــود المفروضــة علــى األماكــن التــي يمكــن لألشــخاص المســتهدفين الصــالة فيهــا أال تنتهــك الحــق فــي حريــة التنقــل فحســب، وإنمــا كذلــك 

الحــق فــي حريــة الديــن، وتكويــن الجمعيــات، والتعبيــر عــن الــرأي، والحــق فــي الخصوصيــة، والحيــاة األســرية. 
 ،35/CCPR/C/GC ،)58  اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 35، المــادة 9)حــق الفــرد فــي الحريــة وفــى األمــان علــى شــخصه

16 ديســمبر/كانون األول 2014، فقــرة 2:
وللحريــة واألمــن الشــخصي قيمــة عاليــة فــي حــد ذاتهمــا، باإلضافــة إلــى أن ســلب الحريــة وانعــدام األمــن الشــخصي يشــكالن وســيلتين 

أساســيتين اســتخدمتا علــى مــر العصــور إلعاقــة التمتــع بالحقــوق األخــرى.
 ،35/CCPR/C/GC ،)59  اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 35، المــادة 9)حــق الفــرد فــي الحريــة وفــى األمــان علــى شــخصه

16 ديســمبر/كانون األول 2014، فقــرة 3 )الحواشــي محذوفــة(:
وتتعلــق الحريــة الشــخصية باالنعتــاق مــن الحبــس البدنــي وليــس حريــة األفعــال فــي عمومهــا فحســب. ويتعلــق األمــن الشــخصي بعــدم 
اإلصابــة بالضــرر البدنــي والعقلــي، أو كفالــة الســالمة الجســدية والعقليــة، وفقــًا للمناقشــة التاليــة لهــذه المســألة الــواردة فــي الفقــرة 9 أدنــاه. 
وتكفــل المــادة 9 تلــك الحقــوق للجميــع. ويشــمل لفــظ »الجميــع« ضمنيــًا، البنــات واألوالد والجنــود واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، والمثليــات 
والمثلييــن ومزدوجــي الميــول الجنســية ومغايــري الهويــة الجنســية، وكذلــك األجانــب والالجئيــن وطالبــي اللجــوء وعديمــي الجنســية والعمــال 

المهاجريــن ومــن يدانــون بارتــكاب جرائــم ومــن يشــاركون فــي أنشــطة إرهابيــة.
 انظر أيًضا 1999/845، قضية Wackenheim v. France، الفقرة 3-6.
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وفــي حيــن أن الحــق فــي الحريــة )واألمــن( ليــس حًقــا مطلًقــا60، وال يجــوز ســلب الحريــة تعســًفا، ويجــب أن يراعــى فــي 
تنفيــذه احتــرام ســيادة القانــون61. 

بمجــرد احتجــاز الشــخص، يكــون لــه الحــق فــي الحصــول علــى حــد أدنــى معيــن مــن الضمانــات، بمــا فــي ذلــك حــق 
أي مشــتبه بــه ومتهــم فــي المعاملــة العادلــة، والحــق فــي عــدم التعــرض للعنــف، والحــق فــي المثــول أمــام قــاض للطعــن 
علــى احتجــازه62، والحــق فــي افتــراض براءتــه حتــى تثبــت إدانتــه )إذا كان متهًمــا بارتــكاب جريمــة( وأن ُيحاكــم دون 

60  انظــر علــى ســبيل المثــال، اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 35، المــادة 9)حــق الفــرد فــي الحريــة وفــى األمــان علــى شــخصه(، 
CCPR/C/GC/35، 16 ديسمبر/كانون األول 2014، فقرة 7 )الحواشي محذوفة(:

ويقع على عاتق الدول األطراف واجب اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الحق في الحرية الشخصية من السلب على يد أطراف ثالثة
انظر أيًضا المالحظات الختامية: اليمن )CCPR/C/YEM/CO/5. 2012(، الفقرة 24.

61  انظــر علــى ســبيل المثــال، اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 35، المــادة 9 )حــق الفــرد فــي الحريــة وفــى األمــان علــى شــخصه(، 
CCPR/C/GC/35، 16 ديســمبر/كانون األول 2014، فقــرة 9. انظــر أيًضــا مكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، منهــج التدريــب القانونــي 
https://www.unodc.org/documents/( ،2014 ،لمكافحــة اإلرهــاب، الوحــدة 4، حقــوق اإلنســان واســتجابة العدالــة الجنائيــة لإلرهــاب

 ،terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf
ص. 25-24:

اســتناًدا إلــى بعــض األحــكام، مثــل المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، التــي تحمــي الحــق فــي حريــة التعبيــر 
)انظــر أعــاله، مــن األمثلــة األخــرى الــواردة فــي العهــد، المــواد 12 و18 و21 و22(، أعــدت محاكــم حقــوق اإلنســان، وهيئــات المعاهــدات، 

اختبــاًرا لتحديــد شــرعية مــا إذا كان التدبيــر الــذي يقيــد حــق غيــر مطلــق. ويجــب طــرح األســئلة التاليــة:
• هل هناك أساس قانوني التخاذ التدبير الُمقيد للحق؟ 

• هــل تقييــد الحــق يهــدف إلــى تحقيــق هــدف مشــروع مثــل احتــرام حقــوق اآلخريــن، أو ســمعتهم، أو حمايــة األمــن القومــي، أو الحفــاظ علــى 
النظــام العــام، أو الصحــة العامــة، أو اآلداب العامــة؟

• إذا كان األمــر كذلــك، فهــل هــذا التقييــد ضــروري لتحقيــق الهــدف المشــروع، وهــل مــدى التقييــد متناســب مــع الســعي لتحقيــق الهــدف المشــروع 
المحــدد؟ وســيكون وجــود ونجاعــة الضمانــات اإلجرائيــة جانًبــا رئيســًيا فــي تقييــم مــا إذا كان تقييــد الحــق متناســًبا.

• هــل التقييــد يحتــرم مبــدأ المســاواة؟ وهــل هــذا التقييــد غيــر تمييــزي؟ إن التدابيــر التــي ُتقيــد الحقــوق بطريقــة تمييزيــة لــن تنجــح فــي اختبــار مــدى 
التناســب. لذلــك، تعتبــر مســألة التمييــز بشــكل عــام أحــد جوانــب اختبــار الضــرورة والتناســب.

فقــط إذا أمكــن اإلجابــة عــن كل هــذه األســئلة باإليجــاب فــي حالــة معينــة، فســيكون تقييــد الحــق غيــر المطلــق مكفــوال بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان. وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة االســتثناءات فــي أوقــات الطــوارئ العامــة، انظــر بوجــه عــام مكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، منهــج 
https://www.unodc.org/( ،2014 ،التدريــب القانونــي لمكافحــة اإلرهــاب، الوحــدة 4، حقــوق اإلنســان واســتجابة العدالــة الجنائيــة لإلرهــاب
documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_

ebook.pdf( ، ص. 26-25.
62  ًيســتثنى مــن ذلــك إمكانيــة االحتجــاز الســري لإلرهابييــن المشــتبه بهــم. انظــر فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة 
لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل 

االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون األجانــب )2018(، الفقــرة 27 )الحواشــي محذوفــة(: 
يحظــر القانــون الدولــي بوضــوح االحتجــاز الســري، الــذي ينتهــك عــدًدا مــن معاييــر حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني التــي ال يجــوز تقييدهــا 
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف. باســتبعاد المحتجــز مــن حمايــة القانــون، يــؤدي االحتجــاز الســري إلــى زيــادة خطــر التعــرض للتعذيــب 
واالختفــاء القســري. وإذا تمــت ممارســته علــى نطــاق واســع أو منهجــي، فقــد يتحــول إلــى جريمــة ضــد اإلنســانية. إن المســؤولية الدوليــة عــن 
انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ال تقــع فقــط علــى الــدول التــي تقــوم ســلطاتها بوضــع المحتجزيــن فــي الحبــس الســري. فممارســة 
»االحتجــاز بالوكالــة«، التــي تشــمل ترحيــل محتجزيــن مــن دولــة إلــى أخــرى خــارج نطــاق أي إجــراءات قانونيــة دوليــة أو وطنيــة )»التســليم« 
أو »التســليم االســتثنائي«(، وغالًبــا دون مراعــاة مبــدأ عــدم اإلعــادة، تترتــب عليــه أيًضــا بالنســبة للدولــة التــي جــرى االحتجــاز نيابــًة عنهــا. 
كمــا أن اتفاقيــات جنيــف، واجبــة التطبيــق فــي جميــع النزاعــات المســلحة، تحظــر أيًضــا ممارســة االحتجــاز الســري مهمــا كانــت الظــروف.

.42/13/A/HRC انظر أيًضا
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إبطــاء ال داعــي لــه بإنصــاف، واســتقاللية وحياديــة63، والحــق فــي الطعــن علــى احتجــازه64. كمــا يجــب الحفــاظ علــى 
حــق المحتجزيــن فــي الحيــاة، وكــذا حقهــم فــي عــدم التعــرض للتعذيــب، أو غيــره مــن أشــكال ســوء المعاملــة، وكفالــة 
الحمايــة المطلقــة لهــذه الحقــوق65. وهــذه ضمانــات أساســية تتــم حمايتهــا كواحــدة مــن المســائل التــي نــص عليهــا القانــون 
الدولــي العــام، والتــي تضــع حــدوًدا تلتــزم بهــا الــدول عندمــا يجــوز لهــا الســعي إلــى المعاقبــة علــى ارتــكاب أعمــال 
اإلرهــاب، أو منعهــا66. ويضــع قانــون حقــوق اإلنســان تحديــًدا حــدوًدا وشــروًطا صارمــة للقيــود المســموح بفرضهــا علــى 

الحقــوق فــي هــذا الســياق67.

63  انظــر بوجــه عــام، فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
اإلنســان وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله 

المقاتلــون األجانــب )2018(، الفقــرة 25 )الحواشــي محذوفــة(:
للمحتجزيــن أو المعتقليــن الحــق فــي أن يتــم إعالمهــم بأســباب اعتقالهــم، بمــا فــي ذلــك االعتقــال فــي أي تهمــة موجهــة إليهــم، وكــذا إعالمهــم 
بحقوقهــم، وكيفيــة اســتفادتهم مــن هــذه الحقــوق، شــاملة الحــق فــي توكيــل محــام لهــم. كذلــك، للمحتجزيــن أو المعتقليــن بتهمــة جزائيــة الحــق 
فــي الوقــوف ســريًعا أمــام أحــد القضــاة، أو أحــد الموظفيــن المخوليــن قانوًنــا بمباشــرة وظائــف قضائيــة. ويجــب أال تتجــاوز مــدة الحبــس 
االحتياطــي دون مراجعــة قضائيــة 48 ســاعة، وأن يظــل أي تأخيــر إضافــي مبــرًرا بظــروف اســتثنائية. وفــي ســبيل حمايــة الحقــوق غيــر 
القابلــة للتقييــد، ومنهــا الحــق فــي الحيــاة، ومنــع التعذيــب، يجــب أال ُيضعــف الحــق فــي الرجــوع إلــى المحكمــة، كــي تفصــل دون إبطــاء فــي 

قانونيــة احتجــازه، مــن تدابيــر التقييــد. 
64  انظــر بوجــه عــام، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، مــادة 9)2( و)4(؛ واالتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، مــادة 5 )4(؛ 

واالتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، مــادة 7، الفقرتيــن )4( و)6(.
65  انظــر بوجــه عــام، فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
اإلنســان وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله 

المقاتلــون األجانــب )2018(، ص. 14. 
 .https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf ،66  انظر بوجه عام

67  انظر بوجه عام، منظمة األمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، الوقاية من اإلرهاب ومكافحة التطرف العنيف 
 ،)https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true( )2014( والراديكاليــة المؤدييــن إليــه: مقاربــة الشــرطة المجتمعيــة

ص. 49-50 )الحاشية محذوفة(:
تمّثــل أغلــب الحقــوق األخــرى المعنّيــة بعمليــات مكافحــة اإلرهــاب مــا ُيعبــر عنــه بالحقــوق المؤّهلــة. ويعنــي هــذا المصطلــح أنــه يمكــن قانونًيــا 

التقييــد مــن هــذه الحقــوق بمقتضــى القانــون الّدولــي لحقــوق اإلنســان إذا مــا توفــرت الشــروط التاليــة:
يجــب أن تكــون للتقييــد قاعــدة قانونّيــة فــي التشــريع الوطنــّي، ويجــب أن تكــون هــذه القاعــدة واضحــة بمــا فيــه الكفايــة لألشــخاص المعنّييــن  		•

بهــذا التقييــد، لكــي ُيدركــوا عواقــب أعمالهــم؛
يجــب أن يكــون هــدف التقييــد شــرعًيا )مــن ذلــك مثــال، حمايــة األمــن والنظــام العــام، أو حمايــة حقــوق وحريــّات اآلخريــن، أو حمايــة األمــن  		•

الوطنّي(؛ 
يجــب أن تكــون إمكانيــّة التقييــد مــن بعــض الحقــوق ضروريــّة فــي المجتمعــات الّديمقراطيــّة، مــن ذلــك مثــال ضــرورة وجــود حاجــة اجتماعّيــة  		•

ضاغطــة للحــّد مــن الحقــوق علــى أال ُتزيــل روح الحــّق المعنــّي؛ 
يجب أن يتناسب التقييد مع الغاية الُمراد تحقيقها؛ و 		•

يجب أاّل يكون التقييد تمييزّيا. 		•
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 ويجب أن ينص القانون على هذه القيود الجائزة، وأن تكون ضرورية ومتناسبة، وغير تمييزية أيًضا 68. 

لالمتثــال الشــديد بحقــوق اإلنســان المعتــرف بهــا دولًيــا أهميــة خاصــة فــي ســياق االحتجــاز، وغيــره مــن صــور تقييــد 
حريــة األفــراد. ويجــب أن ينــص أي إجــراء ُيقيــد حريــة الفــرد علــى التدقيــق القضائــي للقــرار الــذي يفــرض مثــل هــذه 
لــدى األشــخاص المحتجزيــن القــدرة علــى الطعــن فــي قانونيــة  التدابيــر للتحقــق مــن شــروطه؛ ويجــب أن يكــون 
احتجازهــم أمــام ســلطة قضائيــة. كمــا أن االلتــزام باإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، والحــق فــي الخضــوع إلــى محاكمــة 
عادلــة أمــران ضروريــان أيًضــا للحمايــة المناســبة لحريــة الفــرد وأمنــه. وُيحظــر تماًمــا االحتجــاز الســري، والعقــاب 

البدنــي، وظــروف االحتجــاز أو المعاملــة المهينــة، وكذلــك التعذيــب69: 

9- إن حــق الفــرد فــي الحريــة واألمــان علــى شــخصه هــو، علــى نحــو مــا أكدتــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، 
حــق مكفــول لجميــع النــاس، بمــن فيهــم المدانــون بارتــكاب جرائــم70. ومــع أن الــدول تتمتــع بســلطة تقديريــة 
واســعة فــي اختيــار سياســتها الجزائيــة، فــإن حــق األفــراد فــي الحريــة، المنصــوص عليــه فــي المــادة 9 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية يقتضــي مــن الــدول أال تلجــأ الــدول، كمبــدأ أساســي، 
إلــى ســلب الحريــة إال فــي الحــاالت الضروريــة لتلبيــة حاجــة اجتماعيــة ملحــة، وعلــى نحــو يتناســب مــع تلــك 
الحاجــة71. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يجــوز ســلب الحريــة تعســًفا، ويجــب أن يراعــى فــي تنفيــذه احتــرام ســيادة 

القانــون72. 

68  انظــر بوجــه عــام، فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
اإلنســان وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله 

المقاتلــون األجانــب )2018(، الفقــرة 11 )الحواشــي محذوفــة(:
يجــب أن تمتثــل أي تدابيــر ُتتخــذ لتنفيــذ قــراري مجلــس األمــن رقــم 2178 )2014(، ورقــم 2396 )2017(، أو أي قــرارات أخــرى لمبــادئ 
حقــوق اإلنســان العامــة المبنيــة علــى قانــون المعاهــدات والقانــون العرفــي. وهــذا يعنــي أن أي تدابيــر قــد تحــد أو تقيــد حقــوق اإلنســان يجــب أن 
ينــص عليهــا القانــون، وأن تكــون ضروريــة ومتناســبة، مــع الســعي لتحقيــق أهــداف مشــروعة وغيــر تمييزيــة. كمــا ينبغــي أن تكــون إجراءاتهــا 

عادلــة، وأن تتيــح إمكانيــة المراجعــة القانونيــة.
انظــر أيضــًا التعليــق العــام للجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان رقــم 31 )2004( بشــأن طبيعــة االلتــزام القانونــي العــام المفــروض علــى الــدول األطــراف 
فــي العهــد. وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة عــدم التقيــد بهــذه الضمانــات، انظــر أيًضــا فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم 
المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة 

المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون األجانــب )2018(، الفقــرة 13 )الحواشــي محذوفــة(:
فــي مجموعــة محــدودة مــن الظــروف، يجــوز للــدول أيًضــا اتخــاذ تدابيــر للتحلــل المؤقــت مــن بعــض أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. 
وكمــا أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، يجــب أن تكــون التدابيــر التــي ال تتقيــد بأحــكام العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية ذات طبيعــة اســتثنائية ومؤقتــة. ويجــب اســتيفاء شــرطين أساســيين: يجــب أن يكــون الوضــع المفضــي إلــى عــدم التقييــد بمثابــة 
حالــة طــوارئ عامــة تهــدد حيــاة األمــة؛ وأن تكــون الدولــة الطــرف قــد أعلنــت رســمًيا حالــة الطــوارئ. إن االلتــزام بقصــر أي اســتثناءات علــى 

تلــك التــي تتطلبهــا مقتضيــات الوضــع بشــكل صــارم يعكــس مبــدأ التناســب الشــائع فــي صالحيــات التقييــد والتحلــل.
انظــر أيًضــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، مــادة 4؛ واالتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، مــادة 15؛ واالتفاقيــة األمريكيــة 
لحقــوق اإلنســان، مــادة. 27؛ والتعليــق العــام رقــم 29 )2001( للجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان بشــأن عــدم التقيــد بأحــكام العهــد أثنــاء حالــة الطــوارئ؛ 

 .52/37/A/HRC والوثيقــة رقــم
69  اآلثــار المترتبــة علــى حقــوق اإلنســان مــن جــراء اللجــوء المفــرط إلــى اإليــداع فــي الحبــس واكتظــاظ الســجون، تقريــر مفــوض األمــم المتحــدة الســامي 

لحقوق اإلنســان، A/HRC/19/30، 10 أغســطس/آب 2015، الفقرات 11-9.
70  انظر الوثيقة CCPR/C/GC/35، الفقرة 3. 

71  انظر الوثيقة E/CN.7/2006/4، الفقرة 63.

72  انظر الوثيقة CCPR/C/GC/35، الفقرة 10. 
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10- ومــن الضمانــات األساســية التــي تحــول دون ســلب الحريــة تعســًفا إعمــال الحــق فــي إقامــة دعــوى أمــام 
محكمــة للطعــن فــي قانونيــة االحتجــاز، وهــو حــق قائــم بذاتــه73، وغيــر قابــل للتقييــد74. ولكــي ُيصبــح هــذا 
الحــق نافــًذا، ينبغــي االمتثــال لمبــادئ مثــل نزاهــة المحكمــة التــي تنظــر فــي االحتجــاز، والحــق فــي االســتعانة 
بمحــاٍم، والحصــول علــى مســاعدة قانونيــة، وتحّمــل الســلطات عــبء اإلثبــات75. ومــع ذلــك، فقــد أبلغــت 
هيئــات عديــدة معنيــة بحقــوق اإلنســان عــن انتهــاكات جســيمة للحــق فــي الحريــة، حيــث ُيحتجــز األشــخاص 
دون أي مبــرر76، وال ُيكفــل مثــول الموقوفيــن بصــورة عاجلــة أمــام قــاٍض77، وال يصــدر علــى وجــه الســرعة 
قــرار قضائــي بشــأن اســتمرار االحتجــاز78. ثــم إنــه كثيــًرا مــا تقــّوض إمكانيــة طعــن المحتجزيــن فــي اســتمرار 
احتجازهــم، وذلــك بســبب عــدم وجــود مــن يمثلهــم قانوًنــا، وعــدم تلقيهــم المســاعدة القانونيــة، بــل وحتــى بســبب 

عــدم توافــر القضــاة79. 

11- وأفــاد الفريــق العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي بــأن المبــدأ القائــل إن عقوبــة ســلب الحريــة ُتفــرض لتلبيــة 
حاجــة عامــة ملحــة وعلــى نحــو يتناســب مــع تلــك الحاجــة ينطبــق أكثــر مــا ينطبــق فــي حــاالت االحتجــاز التــي 
ينتظــر فيهــا المحتجــز إجــراء المحاكمــة80. وهــذا يعنــي أن االحتجــاز الســابق للمحاكمــة يجــب أن يكــون هــو 
المــالذ األخيــر. بيــد أن هيئــات دوليــة81، وإقليميــة82 قــد أعربــت عــن قلقهــا إزاء اللجــوء المتزايــد إلــى االحتجــاز 
الســابق للمحاكمــة وطولــه المفــرط، مشــيرًة إلــى أنــه يســهم بصــورة كبيــرة فــي االكتظــاظ83، ممــا ُيفضــي إلــى 

حــاالت يصيــر فيهــا المحتجــزون الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــم الغالبيــة فــي بعــض الســجون84.

73  انظر الوثيقة A/HRC/37/30، الفقرة 2. 

CCPR/C/11، الفقرتيــن 11 و16، و.Add/1.Rev/21/CCPR/C 37/30، الفقــرات 22-25، انظــر أيًضــا/A/HRC 74  انظــر الوثيقــة
GC/35، الفقــرات 67-6. 

75  انظر الوثيقة A/HRC/37/30، المبادئ التوجيهية رقم 4 و8 و14. 

76  انظر CAT/C/TGO/CO/2، الفقرة 13. 

www.achpr.org/files/sessions/37th/missionreports/ethiopia/misrep_specmec_priso_ethopia_2004_eng.77 انظــر
pdf. pp. ص. 24 و25. 

www.achpr.org/files/sessions/52nd/inter-actreps/185/activty_report_ 57/19، الفقــرة 53، و/A/HRC 78  انظــر الوثيقــة
prisons_eng.pdf ، ص 21 و22. 

79  انظر الوثيقة CCPR/C/TUR/CO/1، الفقرة 17؛ والوثيقة A/HRC/57/19، الفقرة 63؛ والوثيقة A/HRC/21/10، الفقرة 45؛ والوثيقة 
www.achpr.org/files/sessions/52nd/inter-act-reps/185/activty_report_prisons_eng. 2/54، الفقــرة 91؛ و/CAT/C

pd، ص 10. 
80  انظر E/CN.7/2006/4، الفقرة 64. 

81  انظر الوثيقة A/HRC/57/19، الفقرة 48، والوثيقة CAT/C/2/54، الفقرة 76، والوثيقة CCPR/C/TUR/CO/1، الفقرة 17. 

www.achpr.org/files/sessions/12th-eo/mission-reports/promotion_mission- 2012/mission_report_ انظــر    82
mauritania_cpta_eng.pdf. para. 38. See also Council of Europe document CPT/Inf )2014(، ص 31، الفقــرة 56.

83  انظر الوثيقة CAT/C/TGO/CO/2، الفقرة 12؛ والوثيقة CAT/OP/MLI/1، الفقرة 29. 

84  انظر الوثيقة CAT/C/2/46، الفقرة 52، والوثيقة CAT/C/GTM/CO/5-6، الفقرة 17.
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عنــد اللجــوء إلــى إجــراءات ســلب الحريــة، تلتــزم الدولــة بواجــب توفيــر الرعايــة85، وتأخــذ علــى عاتقهــا مســؤولية خاصــة 
تجــاه المحتجزيــن86. وقــد حــدد مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان طبيعــة ونطــاق هــذا االلتــزام بوضــوح87:

وتتحمــل الســلطات المســؤولة عــن أماكــن االحتجــاز واجــب توفيــر الرعايــة إلــى المحتجزيــن88، وكثيــًرا مــا يتــم إغفــال 
هــذا الواجــب ألنــه - بســبب مشــكلة االكتظــاظ – تتحمــل مــوارد الســجون أعبــاًء تفــوق مــا تســمح بــه مواردهــا، وال 
تكفــي أعــداد العامليــن مقارنــًة بأعــداد المحتجزيــن. وهــذا يــؤدي إلــى انتهــاكات فادحــة للحــق فــي كفالــة أمــن المحتجزيــن 
ومرافــق االحتجــاز حيــث تعجــز الســلطات عــن حمايــة المحتجزيــن مــن العنــف الممــارس فيمــا بيــن الســجناء89. 
وقــد تنشــأ بســبب االكتظــاظ توتــرات بيــن العامليــن بالســجن والمحتجزيــن90، وقــد ينتــج عــن ذلــك عواقــب تأديبيــة91، 
ممــا يســمح لألقويــاء مــن المحتجزيــن بفــرض ســيطرتهم92، ويــؤدي ذلــك إلــى أعمــال شــغب، واضطرابــات، وحــاالت 
إضــراب عــن الطعــام احتجاًجــا علــى ظــروف االحتجــاز93. وباإلضافــة إلــى ذلــك، قــد يكــون االكتظــاظ فــي مرافــق 
االحتجــاز شــديًدا إلــى حــٍد يتعــذر معــه علــى الســلطات أن تضمــن حمايــة المحتجزيــن عنــد حــدوث حــاالت طــوارئ 

مثــل الفيضانــات والحرائــق94، مــا قــد يشــكل أيًضــا انتهــاًكا لحقهــم فــي الحيــاة95. 

85  انظر وثيقة مجلس أوروبا CPT/Inf )2015(، ص 12، فقرة 54. 

86  انظــر الوثيقــة A/HRC/55/27، الفقــرة 51؛ وانظــر أيًضــا Caesar v. Trinidad and Tobago، حكــم صــادر عــن محكمــة البلــدان 
أجنــدة حقــوق اإلعــالم،  التواصــل رقــم 96/152-94/130-94/128-93/105،  الفقــرة 97؛ مذكــرة  لحقــوق اإلنســان )2005(،  األمريكيــة 

ومشــروع الحقــوق الدســتورية ضــد نيجيريــا، اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب )1998(، الفقــرة 91.
87  اآلثــار المترتبــة علــى حقــوق اإلنســان مــن جــراء اللجــوء المفــرط إلــى اإليــداع فــي الحبــس واكتظــاظ الســجون، تقريــر مفــوض األمــم المتحــدة الســامي 

لحقوق اإلنســان، A/HRC/19/30، 10 أغســطس/آب 2015، الفقرة 14. 
88  انظر وثيقة مجلس أوروبا CPT/Inf )2015(، ص. 12، الفقرة 54. 

www.achpr.org/files/sessions/37th/mission-reports/prisons- 2004/misrep_specmec_priso_ انظــر    89
southafrica_2004_eng.pdf، ص 53؛ وقضيــة نبتــون ضــد هايتــي، حكــم صــادر عــن محكمــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان )2008(، 
الفقــرة 137؛ والوثيقــة؛ وCPT/Inf )2015( 12، الفقــرة 106. انظــر أيًضــا وثيقــة مجلــس أوروبــا رقــم CPT/Inf )2014( 26، الفقــرة 110؛ 
والوثيقــة CAT/C/BGR/CO/4-5، الفقــرة 23؛ والوثيقــة CAT/C/GTM/CO/5-6، الفقــرة 18؛ والوثيقــة CAT/C/MEX/CO.5-6، الفقــرة 

19؛ والوثيقــة CCPR/C/BOL/CO/3، الفقــرة 20؛ والوثيقــة CAT/OP/MEX/1، الفقــرة 178
CAT/ 1، الفقــرة 19؛ والوثيقــة.Add/60/25/A/HRC 2014( 31، الفقــرة 56؛ والوثيقــة( CPT/Inf 90  انظــر أيًضــا وثيقــة مجلــس أوروبــا رقــم

OP/BEN/1، الفقــرة 210. 
91  انظر الوثيقة رقم CAT/OP/MLI/1، الفقرة 49. 

92  انظــر الوثيقــة رقــم CAT/OP/MEX/1، الفقــرة 166؛ والوثيقــة رقــم CAT/C/BGR/CO/4-5، الفقــرة رقــم 23؛ ووثيقــة مجلــس أوروبــا رقــم 
CPT/Inf )2015( 12، الفقــرة 54. 

93  انظر الوثيقة رقم CAT/C/BOL/CO/2، الفقرة 18؛ والوثيقة CAT/C/MAR/CO/4، الفقرة 19. 

94  انظــر قضيــة باتشــيكو تيرويــل وآخريــن ضــد هنــدراوس، حكــم صــادر عــن محكمــة البلــدان األمريكيــة لحقــوق اإلنســان )2012(، الفقــرة 96. انظــر 
أيًضــا وثيقــة مجلــس أوروبــا رقــم CPT/Inf )2014( 26، الفقــرة 102، والوثيقــة CAT/OP/MEX/1، الفقــرة 176. 

95  انظر قضية باتشيكو تيرويل وآخرين ضد هندراوس، حكم صادر عن محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان )2012(، الفقرة 66. 
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ســتلعب مبــادئ حقــوق اإلنســان دوًرا مهًمــا تحديــًدا فــي تنظيــم جــواز تطبيــق التدابيــر اإلداريــة وشــروطها، مثــل أوامــر 
المراقبــة واالحتجــاز االحتياطــي96. وفــي هــذا الســياق، ُيعــد قانــون حقــوق اإلنســان وثيــق الصلــة أيًضــا، ويجــب احترامــه 
فــي ســياق التدابيــر التــي ال ُتفضــي إلــى االحتجــاز، والتــي تؤثــر علــى الحقــوق األساســية للفــرد المعنــي، والتمتــع الفعلــي 
بهــذه الحقــوق. وتقتضــي قواعــد طوكيــو، علــى وجــه الخصــوص، »حمايــة كرامــة الجانــي الخاضــع للتدابيــر غيــر 

االحتجازيــة فــي جميــع األوقــات«97.

وتتحمــل الــدول مســؤولية اإلخفــاق فــي الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان98، وكــذا االلتزامــات الدوليــة99. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ُيعــد تجاهــل هــذه المعاييــر مــن العوامــل التــي ُتفضــي إلــى زيــادة التشــدد، ممــا قــد يعــزز أيًضــا 
الشــعور باإلفــالت مــن العقــاب، وانعــدام المحاســبة100. ولذلــك فــإن االمتثــال لمعاييــر حقــوق اإلنســان هــو التــزام قانونــي 

وضــرورة عمليــة.

96  انظــر أدنــاه قســم التدابيــر اإلداريــة. انظــر أيًضــا F. de Londras، »االحتجــاز كتدبيــر لمكافحــة اإلرهــاب والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان«، 
B. Saul )ed(، كتيــب بحثــي عــن القانــون الدولــي واإلرهــاب )2020، الطبعــة الثانيــة(، ص. 371 و375. 

ُفســرت المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنهــا تســمح باالحتجــاز االحتياطــي لتحقيــق أغــراض عامــة 
مشــروعة مثل »األمن العام« 11، وتخضع للضمانات المناســبة المعمول بها12. وتســمح المادة 5 )1( )ج( من االتفاقية األوروبية لحقوق 
اإلنســان باحتجــاز الشــخص »بهــدف تقديمــه إلــى الســلطة الشــرعية المختصــة بنــاء علــى اشــتباه معقــول فــي ارتــكاب جريمــة، أو عندمــا يعتبــر 
حجــزه أمــًرا معقــواًل بالضــرورة لمنعــه مــن ارتــكاب الجريمــة، أو الهــروب بعــد ارتكابهــا. يعتبــر ذلــك ضرورًيــا بشــكل معقــول لمنعــه مــن ارتــكاب 

جريمــة أو الفــرار بعــد القيــام بذلــك« )مــع التشــديد علــى ذلــك(، ممــا يشــير إلــى أن االحتجــاز االحتياطــي مســموح بــه فــي ظــل ذلــك النظــام.
انظــر أيًضــا لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام 8: المــادة 9 - حــق كل شــخص فــي الحريــة وفــي األمــان علــى شــخصه، وثيقــة 
األمــم المتحــدة Rev\1\HRI\GEN.1 )30 يونيو/حزيــران 1982(، ]4[؛ وتقريــر الفريــق العامــل المعنــي بمســألة االحتجــاز التعســفي، والحقــوق 
المدنيــة والسياســية، بمــا فــي ذلــك مســائل التعذيــب واالعتقــال، وثيقــة األمــم المتحــدة E/CN.63/1999/4 )18 ديســمبر/ كانــون األول 1998(؛ 
وانظــر قضيــة مايســتري ضــد إيطاليــا )2004( 39 المحكمــة االوروبيــة لحقــوق االنســان 38 )فيمــا يتعلــق بمنــح الســلطة التنفيذيــة »ســلطة غيــر 

مقيــدة« لالحتجــاز(، وزيــر الدولــة لشــؤون وزارة الداخليــة، UKHL ]2007[ v JJ 45، )فيمــا يتعلــق بأوامــر الرقابــة فــي المملكــة المتحــدة(. 
97  قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا للتدابيــر غيــر االحتجازيــة )قواعــد طوكيــو( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا رقــم 110/45 الصــادر 

بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون األول 1990. 
98  انظر الوثيقة رقم CCPR/C/GC/35، الفقرة 8. 

99  انظر الوثيقة رقم CAT/OP/MEX/1، الفقرة 177. 

100  انظــر أيًضــا فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
اإلنســان وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله 

المقاتلــون األجانــب )2018(، الفقــرة 5 )الحواشــي محذوفــة(: 
فــي قــراره رقــم 2178 )2014(، ُيشــدد مجلــس األمــن أن احتــرام حقـــوق اإلنســان والحريــات األساســية وســيادة القانــون هــي عناصــر مكملــة 
للتدابيــر الفعالــة التــي تتخــذ لمكافحــة اإلرهــاب ومتــآزرة معهــا، وهــي جــزء أساســي مــن أي مســعى ناجــح لمكافحــة اإلرهــاب، وينــوه بأهميــة 
احتــرام ســيادة القانــون فــي منــع اإلرهــاب ومكافحتــه، وإذ ُيشــير إلــى أن عــدم االمتثــال لهــذه االلتزامــات وغيرهــا مــن االلتزامــات الدوليــة، بمــا 
فيهــا االلتزامــات المقــررة بموجــب ميثــاق األمــم المتحــدة، ُيشــكل أحــد العوامــل الــي ُتســهم فــي زيــادة التطــرف، وتدعــم الشــعور بغيــاب المحاســبة. 
انظــر أيًضــا منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، الوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف 
 ،)https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true( )2014( والراديكاليــة المؤدييــن إليــه: مقاربــة الشــرطة المجتمعيــة

ص 32: 
قــد تصبــح نجاعــة جهــود الدولــة لمكافحــة اإلرهــاب وشــرعيتها محــّل شــك ّ إذا مــا اســتعملت الدولــة أو أي وكالــة مــن الــوكاالت التابعــة 
لهــا ســلطتها دون احتــرام المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان. وقــد تــزداد الشــكوك فــي غيــاب مســاءلة واضحــة وصريحــة مــا قــد يــؤدي إلــى 

إفــالت موظفــي الدولــة مــن العقــاب عنــد اللجــوء إلــى إجــراءات غيــر شــرعية لمكافحــة اإلرهــاب. 
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3-5 حقوق الضحايا ومصالحهم 

وفًقــا لمــا أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، فــإن حقــوق ومصالــح الضحايــا لهــا أهميــة مركزيــة عندمــا يتعلــق األمــر 
بالتصدي لإلرهاب:

ضـحايا األعمـال اإلرهابيـة ُيحرمـون مـن أبـسط حقـوق اإلنـسان األساسـية الواجبـة لهم، ولذا، البد أن تهتم استراتيجية 
مكافحة اإلرهاب بالـــضحايا وتعـــزز حقـــوقهم. كما أن تنفيذ استراتيجية عالمية تقوم جزئيـًــا علـــى اإلقنـــاع أمـــر متجـــذر 
تجـــذًرا راســـًخا فــي حقــوق اإلنســان، وســيادة القـــانون، ويركـــز علـــى الـــضحايا، ويتوقـــف علـــى المـــشاركة الفعليـــة مـــن 

جانب المجتمع المـــدني، وعلـــى قيادتـــه101. 

يكفــل القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان للضحايــا الحــق فــي معرفــة الحقيقــة، والســعي إلقامــة العدالــة. وبالتالــي، يكــون 
لهــم الحــق فــي مطالبــة الدولــة بالتحقيــق الجــاد والســريع فــي الظــروف التــي تعرضــت فــي ظلهــا بعــض حقوقهــم أو 
حقــوق أقربائهــم المقربيــن إلــى انتهــاكات. كمــا يخــول لهــم القانــون البقــاء علــى درايــة بســير هــذه التحقيقــات، والســماح 

لهــم بالمشــاركة بشــكل هــادف فــي اإلجــراءات المتخــذة فــي شــأنهم102.

ولذلــك، فــإن أي اســتراتيجية موجهــة نحــو التصــدي لألعمــال اإلرهابيــة يجــب أن تراعــي حقــوق ومصالــح الضحايــا 
باعتبارهــا أولويــة أساســية103. ولــن يســاعد ذلــك فــي تحقيــق حقــوق الضحايــا وتوقعاتهــم فحســب، وإنمــا ســيقلل أيًضــا 

مــن مخاطــر تولــي الضحايــا زمــام األمــور بأنفســهم104.

101 الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، االتحــــاد فــي مواجهــــة اإلرهــــاب: توصــــيات الســــتراتيجية عالميــــة لمكافحــــة اإلرهــاب، تقريــر األميــن العــام، 
 .6 الفقــرة   ،2006 أبريل/نيســان   27  ،825/60/A

102  انظــر مكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، دليــل برامــج العدالــة التصالحيــة )سلســلة كتيبــات العدالــة الجنائيــة، الطبعــة الثانيــة، 2020(، 
الفقــرة 10 ومــا يليهــا. انظــر أيًضــا مكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، كتيــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال 
التصــدي لإلرهــاب )األمــم المتحــدة، فيينــا، 2019(، الفقــرة 169 ومــا يليهــا )مــع التركيــز الجنســاني علــى مســألة وصــول الضحايــا إلــى العدالــة، وســبل 

االنتصــاف المتاحــة لهــم(. 
103  انظــر أيًضــا إعــالن األمــم المتحــدة بشــأن المبــادئ األساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة وإســاءة اســتعمال الســلطة، قــرار الجمعيــة العامــة 
والجبــر  االنتصــاف  فــي  الحــق  بشــأن  التوجيهيــة  والمبــادئ  األساســية  المبــادئ  الثانــي 1985؛  تشــرين  نوفمبــر/  بتاريــخ 29  الصــادر   34/40
لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الخطيــرة للقانــون اإلنســاني الدولــي )2005(؛ توصيــة مجلــس أوروبــا 
رقــم CM/Rec)2018(8 الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء للــدول األعضــاء بشــأن العدالــة التصالحيــة فــي المســائل الجنائيــة؛ نتائــج اجتمــاع فريــق 
E/ ،الخبــراء بشــأن العدالــة التصالحيــة فــي المســائل الجنائيــة: تقريــر األميــن العــام، لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، الــدورة الســابعة والعشــرين

.13/2018/15.CN
104  انظــر، المركــز الدولــي لدراســة التطــرف، إعــادة إدمــاج مؤيــدي تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي ســوريا: الجهــود واألولويــات والتحديــات )2018( 
https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/08/ICSR-Report-Reintegrating-ISIS-Supporters-in-Syria-(

محذوفــة(: )الحواشــي   20 ص.   ،)Efforts-Priorities-and-Challenges.pdf
كمــا أشــارت مصــادر محليــة إلــى أنــه بــداًل مــن محاســبة العناصــر الســابقة فــي تنظيــم داعــش، وافقــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى انضمــام 
العشــرات مــن مقاتلــي داعــش المفــرج عنهــم إلــى صفوفهــا، ممــا زاد مــن تصاعــد التوتــرات بيــن األهالــي. وأصبــح بعــض هــؤالء األفــراد جــزًءا 
مــن القــوات القبليــة التابعــة لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، بينمــا تعمــل الغالبيــة فــي قطــاع المخابــرات، إمــا كمخبريــن أو مدربيــن. لكــن مثــل هــذه 
الجهــود قــد تأتــي بنتائــج عكســية، وقــد تــؤدي كذلــك إلــى انتشــار القتــل بيــن الســكان المحلييــن بغــرض االنتقــام. وفــي مقابلــة مــع أحــد الســكان 
المحلييــن، قــال: »ليــس صحيًحــا أن تــرى مجرًمــا يتنقــل بحريــة دون الخضــوع لمحاكمــة عادلــة، فلــن تمــر مثــل هــذه األمــور دون عواقــب. 
وقــد تنفــذ أســر الضحايــا القانــون بأيديهــا إذا شــعرت بعــدم إقامــة العدالــة. علــى ســبيل المثــال، ُذكــر أن الشــخص الــذي اغتيــل فــي الطبقــة 
)أســامة القــوي( فــي فبراير/شــباط الماضــي كان ضابــط أمــن فــي تنظيــم داعــش قبــل انضمامــه إلــى األجهــزة األمنيــة التابعــة لقــوات ســوريا 

الديمقراطيــة. ورغــم عــدم وضــوح مــن كان وراء الحــادث، إال أن االنتقــام قــد يكــون الدافــع المحتمــل.
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4- إيجاد بدائل الحتجاز اإلرهابيين المشتبه بهم: اعتبارات أولية - وضوح الهدف، واالستجابة الفردية

4-1 الهدف: ما الذي يسعى الفرد لتحقيقه؟ 

ينبغــي أن يكــون الغــرض )األغــراض( وراء مســاعي إعــادة تأهيــل وادمــاج اإلرهابييــن الســابقين واضًحــا ومعلًنــا عنــه 
للجميــع105. أمــا غمــوض الغــرض )األغــراض( فقــد يقــوض أي مســاٍع مــن هــذا القبيــل، وُيعقــد عمليــة التوعيــة106. 
وتعتمــد المــوارد، واألســاليب، والمرافــق علــى الغــرض المقصــود منهــا، وكــذا تقييــم قيمــة البرنامــج ونجاحــه. وبالتالــي، 
فــإن أحــد العناصــر األساســية فــي أي اســتراتيجية تســتهدف إيجــاد بدائــل الحتجــاز اإلرهابييــن أو اإلرهابييــن المشــتبه 
بهــم هــو تحديــد أهــداف ومقاصــد واضحــة لهــذه االســتراتيجية، وفــي ســبيل ذلــك ينبغــي النظــر فــي حجــم المشــكلة التــي 

تتــم معالجتهــا، وكذلــك قــدرات ومــوارد الدولــة. كمــا ينبغــي أن تراعــي حقــوق جميــع المعنييــن.

أهــم وأول أركان مثــل هــذه االســتراتيجيات هــو معالجــة أوجــه القصــور، والقيــود فــي اســتراتيجية العقــاب واالحتجــاز 
الشــاملين107، وتســعى هــذه االســتراتيجيات تحديــًدا إلــى إضافــة إجــراءات إعــادة التأهيــل، أو إعــادة اإلدمــاج، أو تغييــر 

الفكــر المتشــدد كعوامــل ذات صلــة باســتراتيجية أكثــر عموميــة لمكافحــة اإلرهــاب108.

105  انظــر Tinka Veldhuis، تصميــم برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج للجنــاة المتطرفيــن المســتخدمين للعنــف: نهــج واقعــي، ورقــة بحثيــة مــن 
https://icct.nl/wp-content/uploads/2015/05/ICCT-Veldhuis-( 2012 إعــداد المركــز الدولــي لمكافحــة اإلرهــاب، مــارس/آذار
Designing-Rehabilitation-Reintegration-Programmes-March-2012.pdf(، ص. 1-3، )نالحــظ أن األمــر المركــزي للنهــج 
الواقعي المعتمد في هذه الورقة البحثية هو الفكرة القائلة بأن السياســات والبرامج قد تنجح إذا كانت األهداف مصممة وفًقا للســياقات واالحتياجات 

المحــددة لألفــراد أو المجموعــات المعنيــة(.
106  أدرجــت العديــد مــن البلــدان نهًجــا إســتراتيجًيا لمكافحــة اإلرهــاب فــي وثيقــة حــول سياســة األمــن الوطنــي. وقامــت عــدة بلــدان ومنظمــات أخــرى 
بإعــداد وثيقــة محــددة، ومتاحــة لعمــوم النــاس، تحــدد فيهــا إســتراتيجية مكافحــة اإلرهــاب الخاصــة بهــا. وغالًبــا مــا تســتخدم هــذه المســتندات االســتراتيجية 
مصطلحــات متشــابهة، ولكــن مــع وجــود اختالفــات فــي المعنــى الفعلــي لمصطلحــات محــددة«. انظــر منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب 
المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، الوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف والراديكاليــة المؤدييــن إليــه: مقاربــة الشــرطة المجتمعيــة 

)https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true( )2014(، ص 30. 
107  انظر أعاله، القسم الخاص بالقيود وأوجه القصور. 

https://( ،2-1 .ص ،)108 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، التدابيــر االحتجازيــة وغيــر االحتجازيــة: بدائــل الحبــس )2006
:)www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/3_Alternatives_Incarceration.pdf

للســجن عــدة أهــداف، فهــو ُيبقــي األشــخاص المشــتبه فــي ارتكابهــم جريمــة تحــت الســيطرة اآلمنــة قبــل أن تبــت المحكمــة فــي إدانتهــم أو 
براءتهــم. ويعاقــب الجنــاة بســلب حريتهــم بعــد إدانتهــم بارتــكاب جريمــة، ويمنعهــم مــن ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم أثنــاء فتــرة ســجنهم، ويســمح 
ــا بإعــادة تأهيلهــم خــالل هــذه الفتــرة. الهــدف مــن إعــادة التأهيــل هــو معالجــة العوامــل الكامنــة التــي أفضــت إلــى الســلوك اإلجرامــي،  نظرًي
وبذلــك تقلــل مــن احتماليــة تكــرار ارتــكاب الجريمــة، بيــد أن هــذا الهــدف بالتحديــد هــو الــذي ال يتــم تحقيقــه عموًمــا عــن طريــق الســجن، بــل 
علــى العكــس مــن ذلــك، ُتشــير الدالئــل إلــى ُنــدرة إعــادة تأهيــل الســجون، بــل وتتســبب أحياًنــا فــي زيــادة الشــعور اإلجرامــي لــدى األفــراد، 
ممــا يــؤدي إلــى إعــادة ارتــكاب الجرائــم، والدخــول فــي دائــرة اإلفــراج والســجن، وهــذا يقــف عائًقــا أمــام تقليــل االكتظــاظ فــي الســجون، أو بنــاء 

مجتمعــات أكثــر أماًنــا.
]…[

ومــع ذلــك، فــإن الهــدف مــن تقديــم بدائــل للســجون ليــس معالجــة مشــكلة االكتظــاظ فــي الســجون فحســب، فاالســتخدام األوســع لهــذه البدائــل 
ُيحــدث تغييــًرا جوهرًيــا فــي النهــج المتبــع تجــاه الجريمــة والمجرميــن، ووضعهــم فــي المجتمــع، ممــا يــؤدي إلــى تغييــر تركيــز تدابيــر الســجون 
مــن العقــاب والعزلــة، إلــى العدالــة التصالحيــة وإعــادة اإلدمــاج. وعنــد توفيــر الدعــم الكافــي للمجرميــن داخــل الســجن، فإنــه يســاعد بعــض أفــراد 
ــا علــى خــوض حياتهــم دون االضطــرار إلــى العــودة إلــى أنمــاط الســلوك اإلجرامــي. وبالتالــي، فــإن تنفيــذ العقوبــات  المجتمــع األكثــر ضعًف

الجنائيــة داخــل المجتمــع، دون عــزل الجنــاة عــن المجتمــع، يوفــر حمايــة أفضــل للمجتمــع علــى المــدى الطويــل.
هنــاك أيًضــا حجــج اقتصاديــة تؤيــد هــذه البدائــل، ففــي المجتمعــات الغربيــة، عــادًة مــا تكــون تكلفــة اإلشــراف علــى الجنــاة ضمــن نظــام لتدريبهــم 

أقــل كثيــًر مــن تكلفــة رعايــة الســجين.
https://assets.( ،)2018 انظــر أيًضــا، الحكومــة الملكيــة، خيــار التحــدي، اســتراتيجية المملكــة المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب )يونيو/حزيــران
_140618/716907/publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file

 .29 ص.   ،)WEB.pdf_3.0_CONTEST_1-CCS0218929798_CCS207
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الســمة المشــتركة الثانيــة ألي برنامــج مــن هــذا القبيــل هــي أن مســألة إعــادة إدمــاج اإلرهابييــن الســابقين، ســواء شــاءوا 
أم أَبــوا، ستنشــأ إمــا كبديــل لالحتجــاز، أو بعــد انتهــاء فتــرة الســجن. لذلــك، مــن مصلحــة المعنييــن أن تتــم معالجــة هــذه 

المســألة فــي أســرع وقــتٍ ممكــن لزيــادة فرصــة نجــاح إعــادة اإلدمــاج، ومحاولــة الحــد مــن مخاطــر معــاودة اإلجــرام.

ثالًثــا، ينبغــي أن تتناســب األهــداف مــع المــوارد المتاحــة للدولــة المعنيــة، ومــع حجــم التهديــد الــذي يفرضــه اإلرهــاب 
عليهــا. فمــن غيــر الُمجــدي أن يتــم وضــع برامــج طمــوح إذا كانــت المــوارد الالزمــة لتنفيذهــا غيــر متوفــرة. وبهــذا 
المعنــى، فــإن االســتراتيجيات التــي تنفذهــا دولــة تمتلــك مــوارد ضخمــة قــد ال تكــون ذات صلــة أو غيــر مناســبة تماًمــا 
لدولــة ذات مــوارد محــدودة. وينبغــي أن يراعــي تقييــم المــوارد أيًضــا نــوع الخبــرة المطلوبــة لنــوع البرنامــج الــذي يتــم 

النظــر فيــه.

رابًعــا، يجــب أن تكــون أهــداف إعــادة تأهيــل اإلرهابييــن وإعــادة إدماجهــم التــي تحددهــا الــدول متســقة فــي جميــع األوقــات 
مــع التزاماتهــا األخــرى، وال ســيما التزامهــا بحمايــة ســكانها، واتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة لمكافحــة األعمــال اإلرهابيــة 

ومنعهــا109. مــع ضــرورة توافقهــا مــع التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ويجــب أن تظــل كذلــك.

تــم وضــع مجموعــة متنوعــة مــن األغــراض المتداخلــة إلــى جانــب هــذه الســمات األساســية فــي مختلــف برامــج وقــف 
االنخــراط فــي أعمــال العنــف / إعــادة تأهيــل اإلرهابييــن، وتشــمل هــذه األغــراض:

تغيير الفكر المتشدد 110؛  •

وقف االنخراط في أعمال العنف 111؛   •

109  انظــر منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، الوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف 
 ،)https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true( )2014( والراديكاليــة المؤدييــن إليــه: مقاربــة الشــرطة المجتمعيــة

:30
تتحّمــل الــّدول مســؤولّية تقديــم الحمايــة ضــّد العملّيــات اإلرهابّيــة ويتطلــب هــذا تركيزهــا علــى وضــع الوســائل الوقائيــة المناســبة. وينعكــس 
هــذا فــي مســؤولياتها القانونّيــة الّدولّيــة وفــي التزاماتهــا الّسياســّية. فــي هــذا النطــاق حــّددت االســتراتيجيّة األمميــّة لمكافحــة اإلرهــاب مقاربــة 

بديلــة لمكافحــة اإلرهــاب تشــتمل علــى:
•	إجراءات لمعالجة الظروف التي تهيّئ النتشار ظاهرة اإلرهاب؛

•	إجراءات للوقاية من اإلرهاب ومكافحته؛ و
•	إجراءات لضمان احترام حقوق اإلنسان للجميع ولتطبيق مبادئ سيادة القانون التي تمثّل القاعدة األساسيّة للحرب ضّد اإلرهاب.

110  انظــر أيًضــا: المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، مبــادرة معالجــة دورة حيــاة التطــرف المــؤدي إلــى العنــف، توصيــات بشــأن االســتخدام الفعــال 
https://theiij.org/wp-content/uploads/English-Effective-( باإلرهــاب المتصلــة  الجرائــم  مــع  التعامــل  لتدابيــر  المالئمــة  للبدائــل 

:)Use-of-Appropriate-Alternatives.pdf
التوصية 11: يجب أن يرتبط استخدام التدابير البديلة للجرائم المتصلة باإلرهاب بجهود وقف االنخراط، وإعادة التأهيل، وإعادة اإلدماج

مــن المســلم بــه أن الغــرض األساســي الســتخدام تدابيــر بديلــة فــي أي قضيــة جنائيــة هــو تشــجيع إعــادة التأهيــل، ودعــم فــرص نجــاح عمليــة 
إعــادة اإلدمــاج فــي المجتمــع. ويعــد ذلــك مهًمــا علــى وجــه الخصــوص فــي حالــة الجرائــم المتصلــة باإلرهــاب، ألن مــن شــأنه أن يكســر دائــرة 

التطــرف العنيــف، ويحــد مــن فــرص معــاودة اإلجــرام والتجنيــد.
111  انظر أدناه القسم الخاص بوقف االنخراط في أعمال العنف
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محاربة االنجذاب إلى األصولية، ومحاربة إيديولوجيتها112؛  •

إعادة االدماج في المجتمع113؛  •

السلم واألمن114؛  •

112  انظــر C. Boucek، »االســتراتيجية الداعمــة للمملكــة العربيــة الســعودية لمكافحــة اإلرهــاب: منــع اإلرهــاب، وإعــادة التأهيــل، والرعايــة الالحقــة«، 
)https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_ )2008( برنامج الشرق األوسط، مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي

final.pdf(، ص. 1:
كان اســتخدام التدابيــر »المعتدلــة« غيــر التقليديــة المصممــة لمكافحــة المبــررات الفكريــة واأليديولوجيــة للتطــرف العنيــف مــن األمــور المحوريــة 
فــي جهــود مكافحــة اإلرهــاب الســعودية. وســيمثل الهــدف األساســي لهــذه االســتراتيجية هــو مكافحــة تلــك األيديولوجيــة التــي تؤكــد الحكومــة 

الســعودية أنهــا تســتند إلــى تفســيرات فاســدة وبعيــدة عــن اإلســالم، والتعامــل معهــا.
https://www.mei.( )2015( انظــر أيًضــا معهــد الشــرق األوســط، برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد فــي المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة حالــة

.)edu/publications/deradicalization-programs-saudi-arabia-case-study
إال أن النطــاق هــو الســمة المميــزة للبرنامــج الســعودي. ولــم تقــم أي دولــة مطلًقــا بتطبيــق مثــل هــذا النطــاق مــن البرامــج المختلفــة فــي وقــت 
واحــد وبشــكل شــامل؛ فمــن خــالل اســتهداف المعتقــدات الدينيــة لألفــراد، وحاالتهــم النفســية، واألوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة، والفئــات 
األســرية، وحتــى الحيــاة الرومانســية، فــإن الحكومــة الســعودية قــادرة علــى إعــادة تشــكيل جميــع جوانــب حيــاة المحتجزيــن، وتمكينهــم مــن 

االنفصــال التــام عــن حياتهــم الجهاديــة الســابقة. وتســتكمل المراقبــة الشــاملة بعــد اإلفــراج هــذه األنشــطة.
113  انظــر Tinka Veldhuis، تصميــم برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج للجنــاة المتطرفيــن المســتخدمين للعنــف: نهــج واقعــي، ورقــة بحثيــة مــن إعــداد 
)https://icct.nl/wp-content/uploads/2015/05/ICCT-Veldhuis-  2012 مــارس/آذار  اإلرهــاب،  لمكافحــة  الدولــي  المركــز 

 :9 ص.   ،)Designing-Rehabilitation-Reintegration-Programmes-March-2012.pdf
ثالًثــا، مــا هــي أهــداف جهــود إعــادة التأهيــل قصيــرة المــدى مقابــل األهــداف متوســطة وطويلــة المــدى؟ علــى المــدى القصيــر، يتمثــل الهــدف 
المركــزي فــي إعــداد الســجناء لالنتقــال مــرة أخــرى إلــى التيــار الرئيســي للمجتمــع، ومســاعدتهم فــي التحــول إلــى مواطنيــن يلتزمــون بالقانــون. 
وتســعى البرامــج إلــى منــع الفــرد مــن العــودة مباشــرة إلــى أحضــان الجماعــات أو األفــراد الذيــن دفعــوه مــن قبــل فــي دائــرة التطــرف واألنشــطة 
اإلرهابيــة. أمــا علــى المــدى الطويــل، فيتمثــل الهــدف فــي ضــرورة أن تســاهم برامــج إعــادة التأهيــل فــي تهيئــة بيئــة تســاعد الســجين بعــد إطــالق 
ســراحه علــى أن يعيــش حيــاة مســتدامة تحتــرم القانــون. ومــن ثــم، ينبغــي منــع معــاودة اإلجــرام، ال علــى المــدى القصيــر والمتوســط فحســب، 

وإنمــا علــى المــدى الطويــل أيًضــا.
انظــر أيًضــا S. V. Mardsen، إعــادة إدمــاج المتطرفيــن – تغييــر الفكــر المتشــدد ومنعــه )دار النشــر بالجريــف بيفــوت، 2017(، ص. 11، 
)هنــاك اقتــراح ُيشــير إلــى أن »إعــادة اإلدمــاج« هــو إطــار أكثــر مالءمــة مــن تغييــر الفكــر المتشــدد، حيــث ُيركــز علــى إنشــاء شــبكة مــن العالقــات 
االجتماعيــة، وتعميــق االلتــزام تجــاه المجتمــع األشــمل(؛ ص. 44 )»بالتمُعــن فــي فكــرة إعــادة اإلدمــاج فــي ســياق اإلرهــاب، تلفــت الجرائــم االنتبــاه 
إلــى مفهــوم إعــادة اإلدمــاج ثنائــي االتجــاه، أي الحاجــة إلــى أن يلعــب كل مــن المجتمــع والفــرد دوًرا فــي تحقيــق نتائــج ناجحــة. ]...[ وبالتالــي تتطلــب 
مهمــة إعــادة اإلدمــاج عوامــل تغييــر لتقــوم بــدور الرابــط الســلوكي والرمــزي والعملــي بيــن الفــرد والمجتمــع. وبهــذه الطريقــة، يمكــن أن تدعــم هــذه الروابــط 
ثالثــة أنــواع مــن إعــادة االدمــاج: االدمــاج االجتماعــي - فــي الشــبكات االجتماعيــة اإليجابيــة واألســرة؛ واالدمــاج االقتصــادي - فــي ســوق العمــل 
أو التدريــب؛ واالدمــاج السياســي - إمــا »بسالســة« »مــن خــالل قبــول اإلطــار القانونــي البريطانــي، أو بشــكل أكثــر تحديــًدا، مــن خــالل المشــاركة 

االســتباقية فــي المجتمــع«(.
114  انظــر Ronald Slye وMark Freeman، ورقــة إطاريــة عــن حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مؤسســة دعــم االنتقــال 
)https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework- ،)2018 ،المتكامل، جامعة األمم المتحدة

)Paper-final.pdf، ص. 29.
علــى ســبيل المثــال، تحــث قــرارات المجلــس علــى المســاءلة، بــل وُتشــجع، علــى إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج. وبالتالــي، يتعيــن علــى 
الــدول »تقديــم المســؤولين عــن اإلرهــاب إلــى العدالــة« بســن تشــريعات فــي القانــون المحلــي تنــص علــى تجريــم مثــل هــذه األعمــال، ومعاقبــة 
المســؤولين عنهــا بطريقــة تعكــس جســامة أفعالهــم )قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001((. وتمتــد المســؤولية عــن هــذه األفعــال لتشــمل 
األفــراد القائميــن بتمويلهــا، أو التخطيــط لهــا، أو تدبيرهــا، أو ارتكابهــا. ولكــن فــي حالــة المقاتليــن األجانــب، يدعــو القــرار الــدول إلعــادة 
تأهيــل وإعــادة إدمــاج األفــراد العائديــن )قــرار مجلــس األمــن رقــم 2178 )2014((. وبالنســبة لقانــون المعاهــدات، غالًبــا مــا يبالــغ المحامــون 
الدوليــون الذيــن يصــرون علــى العمــل بالتفســيرات المطلقــة للقضيــة. ويتيــح القانــون الدولــي مجــاال واســًعا إلعــداد تدخــالت دقيقــة وموجهــة 
تشــمل آليــات وبرامــج مســاءلة بديلــة تســتهدف إعــادة تأهيــل وإعــادة إدمــاج المنتســبين الســابقين للجماعــات المتطرفــة، بنفــس قــدر اســتهدافها 
معاقبتهــم. ومــع التشــديد القــوي علــى أهميــة المســاءلة، فهــي ال تقتصــر علــى المالحقــة أو العقــاب؛ وحتــى مــع المالحقــات القضائيــة، هنــاك 
اعتــراف عــام بــأن للــدول ســلطة تقديريــة واســعة فــي اختيــار مــن ســتتم مالحقتــه أو معاقبتــه، وال ســيما فــي الحــاالت التــي تنطــوي علــى عــدة 
أطــراف مســؤولة. وينطبــق ذلــك حتــى علــى األفــراد الذيــن يعتبــرون مســؤولين عــن اإلرهــاب أو غيــره مــن الجرائــم الفظيعــة، خاصــًة األفــراد 
بخــالف القيــادات. وُيمكــن أيًضــا التوفيــق بيــن العفــو المشــروط، أو أنظمــة المفاوضــة الخاصــة التــي تتضمــن قــول الحقيقــة والتعويضــات 

مــن ناحيــة، والقانــون الدولــي مــن ناحيــة أخــرى.
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إضعاف العضوية في الجماعات اإلرهابية، وحث األعضاء على الخروج منها115؛  •

توفيــر درجــة مــن المحاســبة، والعدالــة، والحقيقــة، إلــى جانــب توفيــر ســبل يلجــأ إليــه الضحايــا والمجتمعــات   •
المتضــررة لالنتصــاف116؛ 

الحد من المخاطر التي تهدد السالمة واألمن العام117؛ و  •

مواجهة بعض الظروف الُمفضية إلى إنشاء مثل هذه المنظمات ودعمها.   •

تتقاطــع هــذه األهــداف جزئًيــا، وكلًيــا فــي كثيــر مــن األحيــان، فالغــرض أو األغــراض المتوخــاة غالًبــا مــا تشــمل 
مجموعــة مــن هــذه األهــداف118. لذلــك، فمــن األهميــة بمــكان توضيــح األهــداف واألولويــات، بحيــث يتــم تكييــف 
البرنامــج ومــوارده بنــاء علــى هــذه التوقعــات. فالقاســم المشــترك بيــن معظــم هــذه األهــداف فــي النهايــة هــو أنهــا تســعى 

لتقليــل النيــة )اإلجراميــة(، ال الحــد مــن القــدرة علــى ارتــكاب الجرائــم.

يجب أيًضا أن يتالءم اختيار األغراض وتحديدها مع الواقع، كما يجب أن يتوافق ذلك مع الموارد المتاحة للدول119، 
ومــع الواقــع، مــن حيــث األمــن والقبــول لــدى األفــراد والمجتمعــات المعنيــة. وربمــا ال تنجــح البرامــج شــديدة الطمــوح، أو 
تلــك التــي تعتمــد علــى مــوارد ال يمكــن أن تصــل إليهــا الســلطات بســهولة. لذلــك يجــب مراجعــة تقييــم أغــراض مثــل هــذه 

البرامــج بشــكل مســتمر للتأكــد مــن توافقهــا مــع الواقــع، وتكييفهــا لتناســب القــدرات الحقيقيــة للبرنامــج، إذا لــزم األمــر.

4-2 النهج الفردي

4-2-1 اعتبارات عامة

ال يوجــد حــٌل واحــد يناســب جميــع مســاعي مواجهــة تحديــات اإلرهــاب، وال يوجــد حــٌل مــن هــذ القبيــل إلعــادة تأهيــل 
اإلرهابييــن وإعــادة إدماجهــم. ولذلــك يجــب أن يكــون لــكل حالــٍة حــٌل خــاٌص بهــا120. فحتــى »أفضــل الممارســات« 
ــا مــا ســتكون بحاجــٍة إلــى التكييــف والتعديــل لتناســب واقــع الحالــة  الــواردة فــي هــذا التقريــر وغيــره مــن التقاريــر غالًب
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المعنيــة والفــرد أو األفــراد المعنييــن121. وبالتالــي، ينبغــي أال نعتبــر هــذا التقريــر وصفــًة ثابتــًة يجــب اتباعهــا كمــا هــي، 
فبــداًل مــن ذلــك، تهــدف الــدروس المســتفادة مــن الخبــرات الســابقة إلــى توجيــه اختيــارات اآلخريــن، كمــا يجــب أن تكــون 

التوقعــات واقعيــًة.

يســتند تصميــم أي برنامــٍج مماثــٍل إلــى األدلــة المتاحــة المســتخلصة مــن الخبــرات والتجــارب ذات الصلــة تحديــًدا 
بالســياق المعنــي122. فــي هــذا اإلطــار، أوضــح المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب مــا يلــي:

وباإلضافــة إلــى تقييــم مــدى مالءمــة الجانــي لتلقــي العقوبــة البديلــة، فــال بــد مــن تقييــم مســتوى الفعاليــة اإلجماليــة 
للتدابيــر البديلــة، ســواء فعاليتهــا علــى مســتوى الفــرد، أو كسياســة عامــة. ومــن المهــم للغايــة جمــع ومراجعــة 
البيانــات بشــكٍل دوري ومنتظــم لرصــد فعاليــة أي أداة تقييــم، أو أي نهــج آخــر قائــم علــى األدلــة، مــن أجــل 

معرفــة الجوانــب الناجحــة فــي كل تدبيــر، والجوانــب التــي تقتضــي التعديــل123.

تقــع مســؤولية إجــراء تقييــم خــاص بالســياق قبــل تصميــم وتعديــل النظــام واالســتمرار فــي رصــده وتقييمــه منــذ 

121  انظــر Cameron Sumpter. Yuslikha K. Wardhani & Sapto Priyanto )2019(: اختبــار اإلجــراءات االنتقاليــة: عــودة الســجناء 
المتطرفين إلى كنف المجتمع اإلندونيسي، دراسات في الصراعات واإلرهاب، 2018.1560666.1057610X/10.1080 :DOI، ص. 17؛ 
فرنسا، وزارة العدل، »Prévenir Pour Protéger« الخطة الوطنية للوقاية من التطرف )2018(، ص. 22 )بالتحديد، القسم الخاص بالتدابير 
58 و59(؛ J. Morton، وM. D. Silber، عندمــا يعــود اإلرهابيــون إلــى ديارهــم - الحاجــة إلــى إعــادة تأهيــل الجهادييــن المدانيــن فــي أمريــكا 
https://www.counterextremism.com/sites/default/files/CEP%20Report_When%20Terrorists%20( إدماجهــم،  وإعــادة 

Come%20Home_120618.pdf(، ص. 15.
األمــر المؤكــد الوحيــد هــو ضــرورة تخطيــط جميــع برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة االدمــاج لتناســب الظــروف المحليــة.61 وتشــير مذكــرة رومــا 
الصــادرة عــن المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب بشــأن الممارســات الجيــدة إلعــادة التأهيــل واالدمــاج، إلــى ضــرورة »تصميــم هــذه البرامــج 

بحيــث تالئــم الظــروف والثقافــة والتقاليــد القانونيــة المحليــة«. 62
انظــر أيًضــا Naureen Chowdhury Fink وEllie B. Hearne، »مــا وراء اإلرهــاب: تغييــر الفكــر المتشــدد، ووقــف االنخــراط مــع الجماعــات 
https://www.ipinst.org/wpcontent/ ،»2008 أكتوبر/تشــرين األول الدولــي،  الســالم  العنيــف« معهــد  للتطــرف  المســتخدمة  اإلرهابيــة 
المســتخدمين  المتطرفيــن  المجرميــن  وإدمــاج  تأهيــل  الجيــدة إلعــادة  الممارســات  بشــأن  uploads/publications/beter.pdf، »مذكــرة رومــا 
https://www.thegctf.org/ ،2018 للعنــف«، المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب. تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 30 أكتوبر/تشــرين األول
 J. Khalil وانظــر   ،20Documents/A/GCTF-Rome-Memorandum-ENG.pdf%Documents/ Framework/1/Portals
وآخرون،  تغيير الفكر المتشــدد ووقف االنخراط في أعمال العنف  في الصومال: دالئل مســتقاة من برنامج إعادة التأهيل لألعضاء الســابقين في 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_disengagement_( الشــباب  حركــة 

in_somalia_web.pdf(، ص. 3-2.
122  انظــر Ronald Slye وMark Freeman، ورقــة إطاريــة عــن حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مؤسســة دعــم االنتقــال 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-( ،)2018 ،المتكامل، جامعة األمم المتحدة

Paper-final.pdf(، ص. 12 و23.
تبــدأ العدالــة االنتقاليــة الجيــدة بإجــراء تحليــل عميــق لألســباب األخالقيــة، والقانونيــة، والسياســية، واالقتصاديــة، والنفســية، واآلثــار المترتبــة 
علــى العنــف فــي الماضــي والحاضــر. وبعــد تزويــد الحكومــات بنتائــج هــذا التحليــل، فإنهــا تتمكــن مــن معالجــة موروثــات العنــف الجماعــي، 
والظلــم التاريخــي، علــى نحــو يتســم بمزيــد مــن الشــمولية، وذلــك للمســاهمة فــي االنتقــال المســتدام مــن النــزاع العنيــف. ومــن أهــم جوانــب 
العدالــة االنتقاليــة، تحديــد الدوافــع والعوامــل التــي تؤثــر علــى األطــراف المشــاركة فــي النــزاع، أو الذيــن ارتكبــوا أعمــال عنــف، وكــذا الحلــول 
التــي ستســاعد فــي تلبيــة احتياجاتهــم، واحتياجــات الضحايــا، واإلصالحــات الهيكليــة المطلوبــة للحــد مــن مخاطــر تفاقــم العنــف أو معاودتــه. 
وبوضــع هــذه األهــداف فــي االعتبــار، قــد تســتخدم اســتراتيجية العدالــة االنتقاليــة عــدة أمــور مــن بينهــا، آليــات المســاءلة، ولجــان الحقيقــة، 
وبرامــج التعويضــات والعــالج، واإلصالحــات القانونيــة والمؤسســية. وتجمــع واحــدة مــن هــذه اآلليــات الفعالــة بيــن ُســبٍل تبنــي وتعــزز بعضهــا 

البعــض مــن أجــل دمــج الفــرص والقيــود المحــددة مًعــا. وتقــل احتمــاالت نجــاح هــذا النهــج إذا تمــت تجزئتــه.
123  المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، مبــادرة معالجــة دورة حيــاة التطــرف المــؤدي إلــى العنــف، توصيــات بشــأن االســتخدام الفعــال للبدائــل 
https://theiij.org/wp-content/uploads/English-Effective-Use-of-( المالئمــة لتدابيــر التعامــل مــع الجرائــم المتصلــة باإلرهــاب

.)Appropriate-Alternatives.pdf
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بدايــة تطبيقــه علــى عاتــق الســلطات124. وبنــاًء عليــه، ُلخّصــت العمليــة علــى النحــو التالــي: 

»التعديل، والتشاور، واالختبار: اإلطار القانوني المعمول به، وصياغة االستراتيجية.«125

تتســم االعتبــارات التاليــة بأهميــٍة خاصــٍة فيمــا يتعلــق بإعــداد مثــل هــذه الخطــة: )أ( حجــم التحــدي )كعــدد األفــراد 
والمجتمعــات المشــاركة علــى وجــه الخصــوص(، و)ب( مقــدار ونــوع المــوارد المتاحــة للدولــة والجهــات الفاعلــة ذات 
الصلــة األخــرى، و)ج( الوضــع األمنــي علــى أرض الواقــع، والتركيــز بشــكٍل خــاٍص علــى اســتمرارية النــزاع مــن عدمــه، 
و)د( الغــرض أو األغــراض التــي يســعى البرنامــج إلــى تحقيقهــا، و)هـــ( مســتوى وعمــق المشــاركة السياســية فــي 
العمليــة، و)و( طبيعــة ونطــاق اإلجــرام الــذي يجــب مواجهتــه، و)ز( آراء ومواقــف الضحايــا ومجموعــات الضحايــا، 
و)ح( نشــوب نــزاع مســلح مــن عدمــه. وبمجــرد أن تؤخــذ هــذه العوامــل واألغــراض التــي يســعى البرنامــج لتحقيقهــا 
فــي االعتبــار، يجــب التركيــز علــى مختلــف األعمــال التحضيريــة للبنيــة التحتيــة والمؤسســية الالزمــة لتنفيــذ مثــل هــذا 

البرنامــج بفعاليــٍة، ومــن هــذه األعمــال:

باإلضافــة إلــى األســباب المؤديــة للفشــل، تحتــاج نظريــات البرنامــج إلــى تضميــن الشــروط المســبقة األساســية 
للنجــاح أيًضــا، والتــي يجــب تعريفهــا عبــر طبقــاٍت ســياقيٍة مختلفــٍة وترجمتهــا وفًقــا لذلــك إلــى أهــداف أساســية 
وفرعيــة، ومــا يقابلهــا مــن صكــوك. وعلــى مســتوى البنيــة التحتيــة، قــد تشــمل تلــك األعمــال وضــع تعريــف 
واضــح للســكان المســتهدفين )أيهــم مؤهــل أو غيــر مؤهــل؟(، ونهــج متســق بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة، 
وأصحــاب المصلحــة، وتهيئــة البيئــة السياســية والثقافيــة الداعمــة، وتوفيــر مســاحة كافيــة للمنــاورة القانونيــة 
والبيروقراطيــة المتاحــة. أمــا علــى المســتوى المؤسســي، فقــد تشــمل الشــروط المســبقة تقييمــاٍت فرديــًة مســتمرة 
للمخاطــر واالحتياجــات، وبيئــًة آمنــة للســجن، ومــوارد كافيــة، وتدريًبــا كافًيــا للموظفيــن. ويعــد التواصــل الســليم 
بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية، والتقيد الشــامل بنظرية البرنامج نفســها عوامل متضمنة على مســتوى 
العالقات الشــخصية. وعلى المســتوى الفردي، ينبغي االعتراف بالشــروط المســبقة األساســية للنجاح، ومنها 
توفــر الدوافــع الكافيــة والمهــارات الضروريــة لــدى الجهــات الفاعلــة المعنيــة، كمــا يجــب التعامــل معهــا بشــكل 

مناســب قبــل بــدء البرنامــج126.

4-2-2 التمييز بين األفراد من مختلف الفئات

عنــد محاولــة إيجــاد بدائــل لالحتجــاز، ينبغــي التمييــز بعنايــة بيــن مختلــف فئــات األفــراد. فمــن ناحيــٍة، هنــاك مــن 
يوجــد أدلــٌة ضدهــم تؤكــد مشــاركتهم فــي الجرائــم الجنائيــة الخطــرة. وفــي هــذه الحالــة قــد تكــون المالحقــة القضائيــة 

124  انظــر مــرة أخــرى Tinka Veldhuis، تصميــم برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج للجنــاة المتطرفيــن المســتخدمين للعنــف: نهــج واقعــي، ورقــة 
https://icct.nl/wp-content/uploads/2015/05/ICCT-( 2012 بحثيــة مــن إعــداد المركــز الدولــي لمكافحــة اإلرهــاب، مــارس/آذار

Veldhuis-Designing-Rehabilitation-Reintegration-Programmes-March-2012.pdf(، تحديــًدا الفقــرة 15 ومــا يليهــا )فيمــا 
يتعلــق بالحاجــة إلــى تقييــم السياســي القائــم علــى األدلــة(.

125  انظــر Ronald Slye وMark Freeman، ورقــة إطاريــة عــن حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مؤسســة دعــم االنتقــال 
)https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework- ،)2018 ،المتكامل، جامعة األمم المتحدة

Paper-final.pdf(، ص. 12 و16.
126  انظــر Tinka Veldhuis، تصميــم برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج للجنــاة المتطرفيــن المســتخدمين للعنــف: نهــج واقعــي، ورقــة بحثيــة مــن 
https://icct.nl/wp-content/uploads/2015/05/ICCT-Veldhuis-( 2012 إعــداد المركــز الدولــي لمكافحــة اإلرهــاب، مــارس/آذار

Designing-Rehabilitation-Reintegration-Programmes-March-2012.pdf(، ص. 19-18
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والحبــس همــا الحليــن الوحيديــن أو األساســيين للــرد علــى أفعالهــم. وتدعــو - بــل وتبــرر - طبيعــة أفعــال هــؤالء األفــراد 
وجســامتها وخطورتهــا المتأصلــة إلــى اتخــاذ مثــل هــذه التدابيــر.

ومــن ناحيــة أخــرى، يدعــي البعــض ارتبــاط بعــض األفــراد بمنظمــاٍت إرهابيــة دون وجــود دليــل علــى مشــاركتهم أو 
تورطهــم فــي ارتــكاب أي جريمــة أخــرى. وقــد يظــل االحتجــاز ضرورًيــا فــي بعــض هــذه الحــاالت، علــى ســبيل المثــال، 

فــي حالــة وجــود مؤشــرات واضحــة وموضوعيــة علــى خطــورة هــؤالء األفــراد127. 

نعرض أدناه في إيجاز عملية التقييم الُمتوقع إجراؤها لتحديد طريقة االستجابة المناسبة ألعمال الشخص اإلرهابي:

قــد يكــون التقييــم الفعــال للتهديــد المحتمــل الــذي يشــكله الجانــي وأهليتــه للخضــوع إلــى تدبيــر بديــل قبــل 
المحاكمــة، أو بعــد اإلدانــة هــو أكثــر العناصــر أهميــًة؛ حيــث ُيسترشــد بــه فــي كافــة جوانــب عمليــة صنــع 
القــرار. ويجــب تحديــد المخاطــر الجــاري التصــدي لهــا بوضــوٍح، كمــا يجــب تضمينهــا فــي أي أداة تقييــٍم، مــع 
مراعــاة أن يتولــى إدارة تلــك األداة متخصصــون مدربــون. ومــن بيــن العوامــل المحتملــة التــي ينبغــي وضعهــا 
فــي االعتبــار: )1( مــدى خطــورة الجنايــة التــي اُتهــم المجــرم بارتكابهــا، و)2( مســتوى التشــدد المفضــي 
إلــى العنــف، والتقيــد بالتطــرف العنيــف، و)3( مــدى تقبــل المجــرم للتدابيــر التدخليــة والعالجيــة، و)4( مــدى 
احتمــال معــاودة الجانــي لإلجــرام. وهنــاك عــدد مــن نمــاذج تقييــم المخاطــر العامــة المختلفــة التــي قــد تكــون 
بمثابــة نقطــة بدايــٍة جيــدة يمكــن االرتــكاز عليهــا لتحديــد أهليــة الجانــي. ومــن بيــن أكثــر هــذه النمــاذج اســتخداًما 
علــى نطــاٍق واســع: )1( »المخاطــر واالحتياجــات والتجــاوب«، و)2( دورة االبتــكار التــي تتضمــن التقييــم، 
والتخطيــط، والتدخــل، و)3( نهــج اإلقــالع الــذي يتضمــن فهــم كيفيــة وأســباب توقــف األفــراد عــن اإلجــرام. 
وقــد تضــع الــدول فــي اعتبارهــا معاييــر التقييــم المســتخدمة مــع فئــاٍت أخــرى مــن الجنــاة كالعصابــات أو 
أعضــاء الجريمــة المنظمــة لتســتعين بهــا فــي وضــع المعاييــر التــي ســتكون أكثــر فعاليــًة فــي تقييــم أهليــة الجنــاة 

المتهميــن أو المدانيــن بجرائــم متعلقــة باإلرهــاب ومــدى مالءمــة خضوعهــم للتدابيــر البديلــة128.

فــي هــذا الســياق يعتبــر األطفــال والشــباب البالغــون والنســاء هــم الفئــات األكثــر حساســيًة وتأثــًرا؛ حيــث إنهــم أكثــر 
عرضــًة للعنــف واألذى أثنــاء فتــرة احتجازهــم، لــذا ينبغــي عنــد التعامــل مــع هاتيــن الفئتيــن، إيــالء اهتمــام خــاص 
لضعفهــم عنــد البحــث عــن بدائــل لالحتجــاز129. وعلــى وجــه الخصــوص، ينبغــي التعامــل مــع األطفــال كضحايــا 
باألســاس، كما ينبغي أن تشــكل مصلحتهم المحور الذي يرتكز عليه أي تقييٍم لطرق االســتجابة الرتباطهم بجماعة 

إرهابيــة معينــة.

لذلــك البــد مــن ضمــان اســتجابة فرديــة - بــداًل مــن االســتجابة الجماعيــة - للتحــدي الــذي يشــكله اإلرهابيــون المشــتبه 
بهــم أو المدانــون، وضمــان اتســاق هــذه االســتجابة مــع أهــداف الســالم، والمصالحــة، واحتــرام ســيادة القانــون، علــى 

النحــو المبيــن أعــاله.

127  بالنسبة لمسألة إجراء التقييم، انظر أدناه، قسم الفرز. 

128  انظــر أيًضــا: المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، مبــادرة معالجــة دورة حيــاة التطــرف المــؤدي إلــى العنــف، توصيــات بشــأن االســتخدام الفعــال 
)https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20 للبدائل المالئمة لتدابير التعامل مع الجرائم المتصلة باإلرهاب
Documents/2016%20and%20before/Effective%20Use%20of%20Appropriate%20Alternative%20Measures%20

ENG.pdf?ver=2020-01-13-153915-323(، ص. 6. 
129  انظر أدناه القسم الخاص باألطفال والنساء. 
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4-2-3 النساء

ُتثيــر مســألة بدائــل احتجــاز اإلرهابييــن أو اإلرهابييــن المشــتبه بهــم تحديــاٍت وصعوبــاٍت خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر 
بالنســاء130. وتتطلــب معالجــة هــذه المشــكلة اتبــاع نهــج مــراٍع لالعتبــارات الجنســانية فــي جميــع مراحــل العمليــة ذات 
الصلــة )مــن تحقيــٍق ومالحقــة قضائيــة واحتجــاز ومــا لذلــك مــن بدائــل(131. يقــدم كتيــب مكتــب المخــدرات والجريمــة 
عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب اســتعراًضا أشــمل للقضايــا التــي ال 

تنــدرج ضمــن نطــاق هــذا التقريــر132.

مــن المتفــق عليــه بشــكٍل عــاٍم أن النســاء واألطفــال بحاجــة إلــى أن يعاملــوا برعايــة وعنايــة خاصــة. ولذلــك تعــد 
الســجون ومراكــز االحتجــاز غيــر مناســبة بشــكل خــاص لهاتيــن الفئتيــن133، وتســتدعي حساســياتهما وتأثرهمــا المتزايــد 

130  انظــر بوجــه عــام، كتيِّــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب )األمــم المتحــدة، فيينــا، 2019(. انظــر 
أيًضــا، قــرار مجلــس األمــن رقــم 2015( 2242(، S/RES/2242 )2015(، الصــادر بتاريــخ 13 أكتوبر/تشــرين الثانــي 2015 )وإذ يقــر بــأن 
اإلرهــاب والتطــرف المصحــوب بالعنــف يخلقــان أثــًرا متبايًنــا علــى حقــوق اإلنســان الواجبــة للنســاء والفتيــات، ويدعــو الــدول األعضــاء واألمــم المتحــدة 
إلــى زيــادة التكامــل فيمــا يبــن برامجهــا المتعلقــة بمســألة المــرأة، والســالم، واألمــن، وبمكافحــة اإلرهــاب، ومكافحــة التطــرف المصحــوب بالعنــف. وقــرار 
الجمعيــة العامــة رقــم A/RES ،148/70/148/70، الصــادر بتاريــخ 25 فبراير/شــباط 2016 )يحــث القــرار الــدول علــى أخــذ المســاواة بيــن 
الجنســين وعــدم التمييــز فــي الحســبان عنــد صياغــة واســتعراض وتنفيــذ جميــع تدابيــر مكافحــة اإلرهــاب، وتعزيــز المشــاركة الكاملــة والفعالــة للمــرأة فــي 
تلــك العمليــات(. وقــرار الجمعيــة العامــة رقــم A/RES ،194/72/194/72، الصــادر بتاريــخ 23 يناير/كانــون األول 2018. انظــر أيًضــا، مكتــب 

األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، اســتراتيجية المســاواة بيــن الجنســين للمكتــب فــي فيينــا )2021-2018(.
131  نفــس المرجــع الســابق. انظــر أيًضــا، األميــن العــام لألمــم المتحــدة، المبــادئ األساســية لحمايــة النســاء واألطفــال الذيــن بهــم صــالت بالجماعــات 
https://( 2019 اإلرهابيــة المدرجــة فــي قائمــة األمــم المتحــدة وإعادتهــم إلــى أوطانهــم ومالحقتهــم وإعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم، أبريل/نيســان

www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/key_principles-april_2019.pdf(، ص. 6: 
مبادئ محددة تخص حقوق المرأة: 

يمكــن أن تكــون المــرأة ميســرة للجرائــم وداعمــة ومرتكبــة لهــا، وكــذا يمكــن أن تكــون ضحيــة للعنــف، واإليــذاء، وانتهــاكات حقــوق  	•
اإلنســان األخــرى. وينبغــي مالحقــة النســاء المشــتبه فــي ارتكابهــن جرائــم بطريقــة عادلــة وغيــر تمييزيــة فــي إطــار المعاييــر الدوليــة، 

مــع توفيــر الدعــم الــذي يحتجنــه كضحايــا.
يجــب أن تراعــي عمليــات العدالــة الجنائيــة النــوع االجتماعــي، وأن تلبــي احتياجــات النســاء، وال ســيما الشــابات، بمــا فــي ذلــك أثنــاء  	•
احتجازهــن واســتجوابهن، وكذلــك برامــج حمايــة الشــهود. وهــذه الممارســات التــي تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين هــي األســاس لفعاليــة 

حمايــة النســاء مــن ضحايــا العنــف الجنســي، والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، مــن اإليــذاء والوصــم االجتماعــي.
يجــب تقديــم كافــة صــور الدعــم الممكــن للنســاء الناجيــات مــن العنــف، واإليــذاء، وانتهــاكات حقــوق اإلنســان األخــرى. وتتطلــب إعــادة  	•
تأهيــل النســاء وإعــادة إدماجهــم اســتراتيجيات مصممــة خصيًصــا لتنــاول احتياجاتهــن المحــددة، والحــد مــن المخاطــر التــي تــؤدي إلــى 

وصمهــن واســتبعادهن. 
انظر أيًضا مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دليل بشأن األطفال الذين تجندهم وتستغلهم الجماعات اإلرهابية والجماعات المتطرفة 
https://radical.hypotheses.org/files/2016/04/Handbook_on_Children_Recruited_( 2017 ،العنيفــة: دور نظــام العدالــة
and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf( الفقرة 10 
ومــا يليهــا، والفقــرة 11 ومــا يليهــا؛ قواعــد األمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات والتدابيــر غيــر االحتجازيــة للمجرمــات )قواعــد بانكــوك، 2010(: ص. 
31 تؤكــد قواعــد بانكــوك علــى الحاجــة إلــى برامــج إعــادة اإلدمــاج قبــل وبعــد اإلفــراج، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار احتياجــات النســاء مــن حيــث النــوع 

االجتماعــي، فضــاًل عــن تقديــم المســاعدة لهــن لتســهيل إعــادة ادماجهــن فــي المجتمــع )القواعــد مــن 45 إلــى 47(.
132  انظــر أيًضــا منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا، فهــم دور النــوع االجتماعــي فــي منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف والراديكاليــة المؤدييــن إلــى 
اإلرهاب: الممارســات الجيدة لقطاع األمن )أبريل/نيســان 2019(؛ ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كتيب عن ســبل االســتجابة 

الفعالــة للعنــف ضــد النســاء والفتيــات مــن خــالل المالحقــة القضائيــة )فيينــا، 2014(. 
133  مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيِّــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب )األمــم 
المتحــدة، فيينــا، 2019(، ص. 93 ومــا يليهــا. انظــر أيًضــا كتيــب عــن المــرأة والســجن، سلســلة كتيبــات العدالــة الجنائيــة، الطبعــة الثانيــة. )منشــورات 
األمــم المتحــدة، رقــم المبيــع IV.14.E.3(، ص. 7؛ منهــج تدريبــي حــول المــرأة والســجن: اإلصــدار األول، سلســلة كتيبــات العدالــة الجنائيــة )فيينــا، 
2015(، ص. 7-8؛ والمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، المســارات المؤديــة إلــى ســجن النســاء وشــروطه وعواقبــه، مذكــرة األميــن العــام، 
A/340/68، 21 أغســطس/آب 2013؛ ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة، وصحــة المــرأة فــي 

الســجون: عــالج عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي صحــة الســجون )2009(.
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باالحتجــاز إلــى التركيــز علــى ســرعة البحــث عــن بدائــل الحتجــاز النســاء، والفتيــات134. ومــن المقبــول أيًضــا بوجــٍه 
عــام أن العمــر أو الجنــس، علــى اختالفهمــا، ال يعنيــان بالضــرورة أن الشــخص لــن يشــكل خطــًرا محتمــاًل، أو أنــه لــم 
يشــارك فــي ارتــكاب أعمــال إرهابيــة خطــرة135. وبنــاًء عليــه، فــي حيــن أن برامــج إعــادة التأهيــل وبدائــل االحتجــاز يجــب 
أن تأخذ نوع الجناة في االعتبار، إال أنه ينبغي أال نفترض من هذه المعلومات بمفردها أن الجناة ال يمثلون خطًرا 
أمنًيــا بالًغــا أو تحدًيــا لوقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف. بــل وعلــى النقيــض مــن ذلــك، ال ينبغــي افتــراض الخطــورة 
مــن حقيقــة أن تكــون المــرأة أو الطفــل علــى صلــة بمنظمــة إرهابيــة لمجــرد انخــراط أحــد أقاربهــم فيهــا، أو ألي ســبٍب 
آخــر. وكمــا أشــار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة فــي قــراره 2178 يجــب إجــراء عمليــة موازنــة دقيقــٍة136. وفــي 
الكتيــب الــذي أعــده مكتــب المخــدرات والجريمــة عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي 

لإلرهــاب، أوضــح المكتــب مــا يلــي137:

إن التدخــالت المناســبة التــي ُتجــرى فــي الســجون لمســاعدة الســجناء المتطرفيــن العنيفيــن علــى وقــف االنخــراط فــي 
الجماعــات المتطرفــة المســتخدمة للعنــف138، وكذلــك تدابيــر إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج فــي المجتمــع التــي ُتتخــذ 
فــي الســجون إلعــداد الســجناء لإلفــراج عنهــم وتهيئــة عودتهــم إلــى المجتمــع، هــي مــن العناصــر الرئيســية فــي أي 

 ،229/65/A/RES ،229/65 ،)134  انظــر أيًضــا قواعــد األمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات، والتدابيــر غيــر االحتجازيــة للمجرمــات )قواعــد بانكــوك
16 مــارس/آذار 2011، القاعــدة األولــى:

ــدنيا لمعاملـــة الســجناء، تؤخــذ االحتياجــات المميــزة  ــة الـ مــن أجــل تطبيــق مبــدأ عــدم التمييــز الــذي تجســده القاعــدة 6 مــن القواعــد النموذجيـ
للســجينات فــي االعتبــار عنــد تطبيــق هــذه القواعـــد. وال ينظـــر إلــى التدابيــر الُمتخــذة لتلبيــة هــذه االحتياجــات مــن أجــل تحقيــق مســاواة فعليــة 

بيــن الجنســين علـــى أنهـــا تدابيــر تنطــوي علــى تمييــز.
/https://www.aspistrategist.org.au/violent-extremism-mind-the-women-and-children،135  انظر على سبيل المثال

خلــص التقريــر الصــادر عــن مؤسســة التــراث عــام 2017 إلــى مشــاركة النســاء فــي 17% مــن المخططــات اإلرهابيــة التــي وقعــت فــي أوروبــا 
منــذ عــام 2014. كمــا اّدعــى تنظيــم الدولــة اإلســالمية مســؤوليته عــن الهجمــة التــي ارتكبتهــا ثــالث ســيدات فــي مركــز شــرطة بمومباســا فــي 
ســبتمبر/ أيلــول 2016، وأوقفــت الســلطات المغربيــة مجموعــًة تضــم 10 ســيدات كــنَّ يخططــن لشــن هجمــاٍت انتحاريــٍة فــي جميــع أنحــاء 

البــالد فــي الشــهر التالــِي.
]…[

يتعــرض األطفــال أيًضــا لالســتغالل والتجنيــد للمشــاركة فــي العنــف مــن أجــل المنفعــة التكتيكيــة. وأشــارت المؤسســة إلــى تــورط مراهقيــن 
ــد ودرب أكثــر  وأطفــال دون ســن المراهقــة فــي 25% مــن الهجمــات التــي شــهدتها أوروبــا منــذ عــام 2014. كمــا ُيعتقــد أن التنظيــم قــد جّن
مــن 2000 فتــى - الُمشــار إليهــم بـــ »أشــبال الخالفــة« - خــالل الفتــرة مــن 2014 إلــى 2016. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تبيــن خــالل الفتــرة 
مــن أبريل/نيســان 2011 إلــى يوليو/تمــوز 2017 أن مــا ال يقــل عــن 56% مــن المفجريــن المنضميــن لجماعــة بوكــو حــرام البالــغ عددهــم 
434، كانــوا مــن النســاء، ومــن بينهــم 81 طفــال أو مراهًقــا. ويجلــب اســتغالل مثــل هــذه الجماعــات لألطفــال المجنديــن وتواطؤهــم فــي 
هجماتهــا أقصــى قــدٍر لهــم مــن الدعايــة. فضــاًل عــن ذلــك، فــإن تدريــب األطفــال وتعرضهــم للتشــريب العقائــدي فــي مثــل هــذه الســن المبكــرة 

يعــد اســتثماًرا فــي طــول عمــر التنظيــم.
https://institute.global/insight/co-existence/complex-challenge-female-isis-returnees انظر أيًضا

136  قرار مجلس األمن رقم 2014(2178(، S/RES/2178 )2014(، 24 سبتمبر/أيلول 2014، الفقرة 31:

يؤكــد أن النســاء واألطفــال المرتبطيــن بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب العائـــدين أو المنتقليــن مـــن منـــاطق النـــزاع وإليهـــا ربمــا يكونــون قـــد 
اضـــطلعوا بـــأدوار كثيـــرة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك بوصـــفهم داعميــن لألعمــال اإلرهابيــة أو ميســرين لهــا، أو مرتكبيهــا، ويحتـــاجون إلــى اهتمـــام 
خـــاص لـــدى وضــع اســـتراتيجيات مصممــة خصيًصــا للمالحقــة القضائيــة، وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج، ويشــدد علــى أهميــة تقديــم 
المســاعدة للنســاء واألطفــال المرتبطيــن بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب الذيــن قــد يكونــون ضحايــا لإلرهــاب، ومراعــاة االعتبــارات الجنســانية، 

وتلــك المتعلقــة بعامــل الســن لــدى القيــام بذلــك؛ 
137  مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيِّــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب )األمــم 

المتحــدة، فيينــا، 2019(، ص. 105-104.
138  عموًمــا، تشــمل تدخــالت وقــف االنخــراط مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة، مثــل تقديــم المشــورة والدعــم النفســيين؛ والبرامــج المعرفيــة - الســلوكية، 
وتدخــالت العمــل االجتماعــي؛ والمناقشــات والحــوارات الدينيــة؛ والتعليــم؛ والتدريــب المهنــي؛ والعــالج اإلبداعــي؛ والعــالج البدنــي )مثــل اليوغــا والرياضــة 
وممارسة التمارين(؛ والنشاط األسري؛ واألنشطة االجتماعية والثقافية والترفيهية )كتيب بشأن إدارة شؤون السجناء المتطرفين العنيفين، ص. 75(.
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اســتراتيجيٍة تتصــل بمنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه.

وينبغــي لنجــاح تدخــالت وقــف االنخــراط، وإعــادة التأهيــل، وإعــادة اإلدمــاج أن تســتهدف تلبيــة االحتياجــات المحــددة 
لــكل ســجين، وطبيعــة الجماعــة المتطرفــة العنيفــة ذات الصلــة، والبيئــة التــي ســُيطلق فيهــا ســراح الســجين الــذي مــارس 

أعمــال التطــرف العنيــف.139

لذلــك، ينبغــي أن تراعــي برامــج وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف، وإعــادة التأهيــل، وإعــادة اإلدمــاج احتياجــات 
الســجناء المتطرفيــن العنيفيــن وتجاربهــم المتصلــة بنوعهــم االجتماعــي تحديــًدا: 

مــن شــأن اعتمــاد نظــام فعــال الســتقبال الســجناء الجــدد، وتقييمهــم، وتصنيفهــم أن يعــود بفائــدٍة جمــة علــى   •
تصميــم تدابيــر وقــف االنخــراط، وإعــادة التأهيــل، وإعــادة اإلدمــاج. ومــن المرجــح أن يختلــف شــكل هــذه التدابيــر 
وأهدافهــا اختالًفــا كبيــًرا بحســب تقييــم الســجين ضمــن فئــة الســجناء األقــل خطــورة، وهــذا أكثــر شــيوًعا فيمــا 
يتعلــق بالســجينات المتطرفــات العنيفــات، وقــد يكــون أنســب إلشــراك شــركاء خارجييــن وســجناء آخريــن، أو 
تقييــم الســجين المتطــرف العنيــف ضمــن فئــة الســجناء األشــد خطــورة. وهــذا يتطلــب برنامًجــا يعتمــد بشــدة علــى 

الرقابــة، دون االتصــال كثيــًرا بأطــراٍف أخــرى140.

تظهــر تحديــات أخــرى فــي ســياق إعــادة إدمــاج النســاء المدانــات بارتــكاب جرائــم تطــرف عنيــف، وذلــك ألســباب   •
منهــا، علــى ســبيل المثــال، الوصــم االجتماعــي الــذي يشــوب ارتباطهــن بالجماعــات اإلرهابيــة، وافتــراض 

تعرضهــن للعنــف الجنســي، وخوفهــن مــن الجبــر المحتمــل141. 

يجــب أن ُتراعــي فــرص التدريــب المهنــي طائفــة متنوعــة مــن اهتمامــات الســجينات المتطرفــات العنيفــات   •
ومهاراتهــن، وعــدم االكتفــاء بتكييــف ذلــك التدريــب ليتناســب مــع اهتمامــات ومهــارات الذكــور الذيــن يشــكلون 
أغلبيــة هــذه الفئــة مــن الســجناء. وهــذا يمثــل وســيلًة مهمــًة لتمكيــن الســجناء المتطرفيــن العنيفيــن ســابًقا مــن 
اســتعادة ســبل كســب عيشــهم بعــد اإلفــراج عنهــم، وهــو يكتســي أهميــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالنســاء اللواتــي 

رفضتهــن أســرهن، وربمــا ســيضطررن إلــى االعتمــاد علــى أنفســهن اقتصادًيــا.

ينبغــي أن تشــارك النســاء، إلــى جانــب أصحــاب الخبــرة فــي الشــؤون الجنســانية، فــي تصميــم تدخــالت لصالــح   •
الســجينات المتطرفــات العنيفــات مــن أجــل إيجــاد منظــور يراعــي االعتبــارات الجنســانية عنــد تصميــم البرامــج142.

139  كتيب بشأن إدارة شؤون السجناء المتطرفين العنيفين، ص. 70.

140  المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، مذكــرة رومــا بشــأن الممارســات الجيــدة إلعــادة تأهيــل وإدمــاج المجرميــن المتطرفيــن المســتخدمين للعنــف«، 
الممارســة الجيــدة رقــم )3(. 

141  كتيب بشأن إدارة شؤون السجناء المتطرفين العنيفين، ص. 65 و125 و126. 

142  نفس المرجع السابق، ص. 64. 
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ولذلــك، فــي كل حالــة ينبغــي النظــر بعنايــة فــي بدائــل االحتجــاز، وتهيئــة هــذه البدائــل لتالئــم االحتياجــات، والظــروف 
الخاصــة بالنســاء والفتيــات143. 

ومن المهم - في هذا السياق - تحديد النساء والفتيات الالتي وقعن ضحايا لسوء المعاملة والعنف، ومعالجتهن144. 
كمــا ينبغــي إيــالء االهتمــام للطبيعــة والظــروف التــي دفعــت هــؤالء النســاء والفتيــات للمشــاركة فــي أنشــطٍة إرهابيــٍة. 
وينبغــي تجنــب تطبيــق تدابيــر االحتجــاز بشــكل مبدئــي علــى النســاء )والفتيــات( الالتــي يقتصــر ارتباطهــن بمنظمــة 
إرهابية على ارتباط أحد أقاربهن أو أفراد أسرهن )أب، أو زوج، أو أخ( بتلك المنظمة145. ويجب أن تشكل الرعاية 
الدقيقــة لألســرة والشــبكات االجتماعيــة بعيــًدا عــن الروابــط اإلرهابيــة، والجهــود التعليميــة والمهنيــة ركًنــا أساســًيا مــن أي 
اســتراتيجية قائمــة لبدائــل االحتجــاز التــي تشــمل النســاء والفتيــات. وفــي الوقــت نفســه، يجــب علــى الــدول أن تحمــي 

النســاء مــن التنميــط، ومــن توصيفهــن الحتمــي كضحايــا أبريــاء فــي ســياق اإلرهــاب146.

وفــي نهايــة المطــاف، ينبغــي أن تســتند كافــة القــرارات المتعلقــة ببدائــل االحتجــاز إلــى اســتنتاجات واقعيــة بــداًل مــن 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_of_Basic_Principles_and_Promising_ ،143  انظــر بوجــه عــام
Practices_on_Alternatives_to_Imprisonment.pdf، ص. 57 )األطفال( و63 وما يليها، و68 وما يليها، و74 وما يليها )النساء(. 
انظــر أيًضــا قواعــد األمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات، والتدابيــر غيــر االحتجازيــة للمجرمــات )قواعــد بانكــوك(، وقواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة 

الدنيــا إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث )»قواعــد بيكيــن«( التــي تقــر بضــرورة: 
مراعــاة الظــروف الخاصــة بالنســاء الالئــي ارتكبــن جرائــم، بمــا فــي ذلــك العوامــل التخفيفيــة، ومســؤوليات الرعايــة، وإعطــاء األفضليــة   •

للتدابيــر والعقوبــات غيــر االحتجازيــة بــداًل مــن الســجن؛ و
وضــع إطــار منفصــل إلصــدار األحــكام علــى األطفــال، ضمــن نظــام قضــاء األحــداث، علــى أن يتجنــب هــذا اإلطــار قــدر اإلمــكان إيــداع   •

األطفــال فــي المؤسســات، مــع إعطــاء األفضليــة للبدائــل التــي تســاعد علــى نمــو األطفــال المخالفيــن للقانــون، وإعــادة تأهيلهــم.
انظــر أيًضــا: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/229/65. بدائــل االحتجــاز مكفولــة تحديــًدا 
لصغــار الشــباب. انظــر مركــز تحليــل اإلرهــاب، العدالــة الجنائيــة فــي مواجهــة الجهــاد – تعامــل القضــاء مــع الشــبكات اإلرهابيــة الســورية العراقيــة 
http://cat-int.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Justice-p%C3%A9nale-face-au-(  2017-2014

.19 djihadisme.pdf(، ص. 
 ans. Les mineurs de moins de 13 En cas de retour d’un mineur. celui-ci est judiciarisé au-dessus de
 et 2014 mineurs ont été jugés entre 10 .ans font l’objet d’une prise en charge d’ordre éducative 13

 .pour leur participation aux filières djihadistes syro-irakiennes 2017
144  انظــر علــى ســبيل المثــال، مكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، دليــل برامــج العدالــة التصالحيــة )سلســلة كتيبــات العدالــة الجنائيــة، الطبعــة 
الثانيــة، 2020(، ص. 20. انظــر أيًضــا مكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، كتيــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي 

مجــال التصــدي لإلرهــاب )األمــم المتحــدة، فيينــا، 2019(، الفصــل الخامــس.
145  انظــر أيًضــا مذكــرة األميــن العــام حــول حمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب رقــم A/211/64، بتاريــخ 3 
أغســطس/آب 2009؛ ومكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، كتيــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي 

لإلرهــاب )األمــم المتحــدة، فيينــا، 2019(، 113 ومــا يليهــا.
146  مكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، كتيــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب )األمــم المتحــدة، 

فيينا، 2019(، ص. 123:
ويجــب علــى الســلطات المســؤولة عــن الفحــص وبرامــج القضــاء علــى نزعــة التطــرف أن تتوخــى الحــذر الشــديد لتجنــب اتخــاذ قــرارات قائمــة 
علــى قوالــب نمطيــة جنســانية. فمــن ناحيــة، هنــاك نــزوع فــي بعــض البلــدان إلــى اعتبــار ارتبــاط المــرأة بالجماعــات اإلرهابيــة غيــر طوعــي أو 
بريًئــا عموًمــا، ولذلــك فهــي تســمح لهــا بالعــودة إلــى الحيــاة المدنيــة دون الخضــوع إلجــراءات الفحــص الدقيــق. ونتيجــًة لذلــك، فــإن الرجــال 
هــم الذيــن يخضعــون فــي المقــام األول، إن لــم يكــن حصــًرا، لالحتجــاز اإلداري المطــول ألغــراض تحديــد »مالمحهــم«، ومــن أجــل القيــام 
ــكلون خطــًرا أمنًيــا كبيــًرا. ومــن ناحيــة أخــرى، ومــع أن النســاء كثيــًرا مــا  بتحديــد أولــي الحتمــال تورطهــم فــي أعمــال إرهابيــةـ ومــا إذا كانــوا يشِّ
ال ُينظــر فــي مالحقتهــن قضائًيــا بســبب القوالــب النمطيــة الجنســانية، فإنهــن غالًبــا مــا ُيعتبــرن قــد تعرضــن لتشــريب عقائــدي، أو غســل دمــاغ. 
ومــن َثــم، فإنــه يلــزم تجريدهــن مــن نزعــة التطــرف، حتــى عندمــا ال يكــون هنــاك أي شــك فــي ارتباطهــن قســًرا بالجماعــة اإلرهابيــة. وقــد دعــا 
مجلــس األمــن، فــي قــراره 2396 )2017( الــدول األعضــاء إلــى أن تطبــق علــى كل مــن المشــتبه فــي تورطهــم فــي أعمــال إرهابيــة، وأفــراد 
أســرهم المرافقيــن لهــم عمليــات تقييــم المخاطــر القائمــة علــى األدلــة، وإجــراءات التدقيــق وفًقــا للقانــون الوطنــي، والقانــون الدولــي، دون اللجــوء 

إلــى التنميــط القائــم علــى أي أســاس تمييــزي يحظــره القانــون الدولــي.
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األولويــات واالفتراضــات القائمــة علــى النــوع االجتماعــي.

4-2-4 األطفال

وفًقــا لمــا أكدتــه اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، فهنــاك أهميــة خاصــة للحاجــة إلــى إيجــاد بدائــل الحتجــاز 
األطفــال: »يجــب أن يجــري اعتقــال الطفــل أو احتجــازه أو ســجنه وفقــًا للقانــون، وال يجــوز ممارســة االحتجــاز إال 
كملجــأ أخيــر، وألقصــر فتــرة زمنيــة مناســبة147«. يجــب أن يكــون احتجــاز األطفــال هــو المــالذ األخيــر المطلــق.

لقــد شــدد مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة بوضــوح علــى أهميــة إيــالء االعتبــار لوضــع األطفــال وحاجتهــم إلــى 
الحمايــة فــي هــذا النــوع مــن الســياق148. لــذا، يجــب أن تشــكل إعــادة إلدماجهــم وتأهيلهــم، وليــس معاقبتهــم، جوهــر أي 
اســتراتيجية تخــص األطفــال المرتبطيــن بمنظمــات إرهابيــة149. ولذلــك ينبغــي إعطــاء األفضليــة للعدالــة التصالحيــة، 

147  اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، التــي ُأقــرت، وُعرضــت للتوقيــع، والتصديــق، واالنضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 25/44 
الصــادر بتاريــخ 2 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 1989، ودخلــت حيــز التنفيــذ بتاريــخ 2 ســبتمبر/ أيلــول 1990، طبقــًا للمــادة 49، والمــادة 37 )ب(. 
http://www.un.org/documents/( )»انظــر أيًضــا قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث )»قواعــد بكيــن
htm.a40r033/40/ga/res(. مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل بشــأن األطفــال الذيــن تجندهــم وتســتغلهم الجماعــات 
)https://radical.hypotheses.org/files/2016/04/Handbook_on_  ،2017 العدالــة،  نظــام  دور  العنيفــة:  والمتطرفــة  اإلرهابيــة 
Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_

System.E.pdf(، ص. 87-88 )الحواشــي محذوفــة(:
ينبغــي عــدم تطبيــق االحتجــاز الســابق للمحاكمــة إال كمــالذ أخيــر وألقصــر فتــرة زمنيــة ممكنــة. وكمــا أقــرت لجنــة حقــوق الطفــل، ســتكون 
هنــاك ظــروف قــد يكــون مــن الضــروري فيهــا احتجــاز الطفــل الُمدعــى عليــه بارتــكاب جريمــة، إال أنــه ينبغــي أن تقتصــر هــذه الظــروف 
علــى الحالــة التــي ُيشــكل فيهــا الطفــل خطــًرا مباشــًرا علــى نفســه أو علــى غيــره، أو عندمــا يســتقر الــرأي علــى ضــرورة ضمــان مثولــه أمــام 
القاضــي. وقــد أوصــت لجنــة حقــوق الطفــل بــأن ُيعــاد النظــر فــي االحتجــاز كل أســبوعين، فــي حــال كان الطفــل محتجــًزا أثنــاء المرحلــة 
الســابقة للمحاكمــة، وذلــك لتحديــد مــدى اســتمرارية اســتيفاء معاييــر احتجــازه أم ال. وأوصــت اللجنــة أيًضــا بــأال تتجــاوز فتــرة االحتجــاز 
فــي المرحلــة الســابقة للمحاكمــة والســابقة لتوجيــه االتهــام إلــى الطفــل )الفتــرة التــي يكــون الطفــل فيهــا قيــد التحقيــق( 30 يوًمــا، وأن تتخــذ 
المحكمــة قــراًرا نهائًيــا بشــأن التهــم الموجهــة إليــه فــي مــدة ال تتجــاوز ســتة أشــهر مــن تقدميهــا. ومقتضيــات ضبــط مــدة التأخيــر فــي قضايــا 

األطفــال ضمــن الحــد األدنــى تنطبــق أيًضــا، حينمــا تتعلــق التهــم بجرائــم متصلــة باإلرهــاب. 
148  قرار مجلس األمن رقم 2014( 2178(، S/RES/2178 )2014(، 24 سبتمبر/أيلول 2014، الفقرة 36:

ُيــدرك األهميــة الخاصــة لتوفيــر المســاعدة المالئمــة فــي مجالــي إعــادة اإلدمــاج وإعــادة التأهيــل فــي الوقــت المناســب، باتبــاع نهــج حكومــي 
شــامل، إلــى األطفــال المرتبطيــن بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب العائديــن أو المنتقليــن مــن مناطــق النــزاع، بســبٍل منهــا الحصــول علــى 

الرعايــة الصحيــة، والدعــم النفســي، والبرامــج التثقيفيــة التــي ُتســهم فــي رفــاه األطفــال وإحــالل األمــن والســلم الُمســتدامين؛ 
انظــر أيًضــا ورقــة العمــل رقــم 3: األطفــال والعدالــة أثنــاء النــزاع المســلح وبعــده، التــي أعدهــا مكتــب الممثــل الخــاص لألميــن العــام المعنــي باألطفــال 
والنــزاع المســلح؛ مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل بشــأن األطفــال الذيــن تجندهــم وتســتغلهم الجماعــات اإلرهابيــة والمتطرفــة 

العنيفــة: دور نظــام العدالــة.
149  انظــر علــى ســبيل المثــال، مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل بشــأن األطفــال الذيــن تجندهــم وتســتغلهم الجماعــات 
https://radical.hypotheses.org/files/2016/04/Handbook_on_(  2017 العدالــة،  نظــام  دور  العنيفــة:  والمتطرفــة  اإلرهابيــة 
Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_
System.E.pdf(، ص. 116 ومــا يليهــا، والتــي تشــير إلــى »ضــرورة أن يكــون تحقيــق إعــادة اإلدمــاج االجتماعــي الهــدف األساســي ألي 
إجــراء تتخــذه الســلطات العامــة بشــأن األطفــال الذيــن جندتهــم الجماعــات اإلرهابيــة والجماعــات المتطرفــة العنيفــة، وهــو خطــوة حاســمة لضمــان أن 
يضطلــع الطفــل بــدور بنــاء فــي المجتمــع«، ويبــرز الدليــل العناصــر الرئيســية لهــذه العمليــة )أ( التعافــي الصحــي والنفســي واالجتماعــي والدعــم؛ 
و)ب( فــرص التعليــم والتدريــب المهنــي، و)ج( العــود إلــى الحيــاة األســرية والمجتمعيــة، ونفــس المرجــع الســابق ص. 112؛ مكتــب األمــم المتحــدة 
https://indd.adobe.com/( المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، خارطــة طريــق لعــالج األطفــال المرتبطيــن بالجماعــات اإلرهابيــة والمتطرفــة العنيفــة

b27c6390fff2-9e46-4fc2-8dc6-61793921/view( )ُيشــير إلــى وجــوب أن تكــون إعــادة إدمــاج وتأهيــل األطفــال الذيــن تربطهــم 
صــالت بالجماعــات اإلرهابيــة والمتطرفــة العنيفــة أولويــة رئيســية للــدول وأصحــاب المصلحــة المعنييــن، ويدعــو إلــى تطبيــق نهــج يراعــي األطفــال والنوع 
االجتماعــي لتحقيــق هــذا الهــدف(. للحصــول علــى إرشــادات مفصلــة حــول تعديــل العمليــات غيــر القضائيــة كــي تخــدم حقــوق واحتياجــات األطفــال، 
انظــر Hamilton وDutordoir، » األطفــال والعدالــة فــي أعقــاب النزاعــات المســلحة«؛ هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، واليونيســيف، وبرنامــج األمــم 
المتحدة اإلنمائي، نظم العدالة غير الرســمية: تصميم دورة للمشــاركة القائمة على حقوق اإلنســان )2013(؛ و Sharanjeet Parmarوآخرون، 
المحــررون، األطفــال والعدالــة االنتقاليــة: قــول الحقيقــة والمســاءلة والمصالحــة )فلورنســا، إيطاليــا، مركــز أبحــاث اليونيســف )إينوشــينتي(؛ كامبريــدج، 

ماساتشوســتس، كليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد، 2010(.«
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وليس الجنائية، من حيث المبدأ150.

وفًقــا التفاقيــة حقــوق الطفــل، ينبغــي أن ُتركــز اســتجابة الــدول فــي جميــع الحــاالت علــى مفهــوم »المصلحــة الُفضلــى« 
للطفل151.

150  مكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، دليــل برامــج العدالــة التصالحيــة )سلســلة كتيبــات العدالــة الجنائيــة، الطبعــة الثانيــة، 2020(، ص. 
34 )الحواشــي محذوفــة(: 

تتضــح مزايــا تطبيــق ُنهــج العدالــة التصالحيــة مــن وجهــة نظــر تربويــة وتنمويــة. وقــد تنجــح عمليــة العدالــة التصالحيــة فــي تعزيــز المســاءلة 
وإعــادة إدمــاج األطفــال الذيــن ارتكبــوا جريمــة عندمــا ترتكــز علــى احتــرام حقــوق الطفــل مــن خــالل حــل مشــاكل طوعيــة وغيــر عدائيــة. 
ويمكــن أن تكــون العمليــة نفســها ذات قيمــة تعليميــة كبيــرة. شــهدت الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة نمــًوا غيــر مســبوق فــي اســتخدام العدالــة 
التصالحيــة فــي ســياق قضــاء الشــباب، كبديــل لعمليــة العدالــة الجنائيــة، أو كجــزء مــن برامــج الحيــد عــن المالحقــة القضائيــة. وقــد يعكــس هــذا 
نقلــة نوعيــة فــي قضــاء األحــداث فــي ســياق االهتمــام المتزايــد باالحتياجــات التنمويــة لألطفــال، وحقوقهــم اإلنســانية، والضمانــات القانونيــة.

]…[
يجــب تنفيــذ عمليــات العدالــة التصالحيــة بطريقــة تضمــن ســالمة األطفــال، وتحتــرم حقوقهــم، وتظــل متســقة مــع مبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى. 
وبإخضــاع العمليــة ونتائجهــا للمراجعــة القضائيــة، يمكــن ضمــان احتــرام حقــوق الطفــل، وإجــراء العمليــة بشــكل قانونــي. ولكــن مــن الناحيــة 

العمليــة، يبــدو أن اســتخدام آليــة اإلشــراف هــو حالــة االســتثنائية، وليــس القاعــدة.
151  انظــر بوجــه عــام، مبــادئ األمــم المتحــدة الرئيســية فــي مجــال حمايــة النســاء واألطفــال ذوي الصــالت بالجماعــات اإلرهابيــة المدرجــة فــي 
https://www.un.org/( 2019 قائمــة األمــم المتحــدة، وإعادتهــم إلــى أوطانهــم، ومقاضاتهــم، وإعــادة تأهيلهــم، وإعــادة إدماجهــم، أبريل/نيســان

:5 ص.   ،)pdf.2019_counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/key_principles-april
مبادئ محددة تتعلق بحقوق الطفل: 

يجــب أن ُتولــي جميــع اإلجــراءات المتعلقــة بالطفــل االعتبــار لمصالحــه الفضلــى، وكــذا اإلجــراءات المتعلقــة بالحفــاظ علــى وحــدة األســرة.   •
يجــب علــى الــدول األعضــاء، بدعــٍم مــن األمــم المتحــدة، إجــراء عمليــات تقييم/تحديــد المصالــح الفضلــى مــع الحــرص علــى توفيــر 
الضمانــات األساســية، لتحديــد مــا إذا كانــت إجــراءات إعــادة الطفــل إلــى وطنــه أو غيرهــا مــن اإلجــراءات فــي مصلحــة الطفــل. وينبغــي أن 
تســعى الــدول األعضــاء للحصــول علــى الموافقــة الحــرة والمســتنيرة مــن الوالديــن قبــل فصــل األطفــال مــن أجــل إعادتهــم إلــى الوطــن، مــا لــم 

يتقــرر أن إجــراء الفصــل يحقــق مصلحــة الطفــل الفضلــى.
ينبغــي استكشــاف ترتيبــات الرعايــة البديلــة للحــاالت التــي يتعــذر فيهــا بقــاء األطفــال مــع والديهــم، أو حيــث ال يحقــق البقــاء مــع مقدمــي   •
الرعايــة األوليــة فــي مصلحــة الطفــل الفضلــى. ويجــب إعطــاء األولويــة لترتيبــات الرعايــة المؤقتــة القائمــة علــى األســرة، متبوعــة بترتيبــات 

الرعايــة المؤقتــة المجتمعيــة. 
احتجــاز األطفــال ذوي الصــالت بالجماعــات اإلرهابيــة المدرجــة فــي قائمــة األمــم المتحــدة ينبغــي أال ُيســتخدم إال كمــالذ أخيــر وألقصــر   •
فتــرة زمنيــة ممكنــة، ويجــب إعطــاء األولويــة لبدائــل احتجــاز األطفــال. ويجــب فصــل األطفــال عــن البالغيــن، مــا لــم يعتبــر أن مصلحــة 

الطفــل تقتضــي خــالف ذلــك، وتجنــب فصــل األطفــال عــن أســرهم. 
يجــب إعطــاء األولويــة إلعــادة تأهيــل وإعــادة إدمــاج األطفــال ذوي الصــالت بالجماعــات اإلرهابيــة المدرجــة فــي قائمــة األمــم المتحــدة،   •
وبمــا يتماشــى مــع البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة. وهــذا يشــمل الوصــول 

إلــى الخدمــات المناســبة للعمــر والنــوع، وكــذا خدمــات الصحــة العقليــة، والدعــم النفســي واالجتماعــي، والتعليــم، والمســاعدة القانونيــة.
يجب على الدول األعضاء احترام خصوصية وسرية األطفال ذوي الصالت بالجماعات اإلرهابية المدرجة في قائمة األمم المتحدة.  •

ينبغــي أن تمنــع الــدول األعضــاء وصــم األطفــال ذوي الصــالت بالجماعــات اإلرهابيــة المدرجــة فــي قائمــة األمــم المتحــدة حيثمــا أمكــن   •
ذلــك. وفــي حالــة عــدم وجــود أدلــة جنائيــة، ال ينبغــي وضــع األطفــال فــي قوائــم المراقبــة أو فــي قواعــد بيانــات أخــرى بنــاًء علــى االنتمــاء 

األســري، أو االنتمــاء المزعــوم لجماعــة مســلحة.
انظــر أيًضــا، مكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، دليــل برامــج العدالــة التصالحيــة )سلســلة كتيبــات العدالــة الجنائيــة، الطبعــة الثانيــة، 2020(، 

ص. 18-19 )الحواشي محذوفة(:
اتفاقيــة حقــوق الطفــل: تعتــرف االتفاقيــة بحــق كل طفــل ُيدعــى أنــه انتهــك قانــون العقوبــات، أو ُيتهــم بذلــك، أو يثبــت عليــه ذلــك، فــي أن  	•
ُيعامــل بطريقــة تتفــق مــع رفــع درجــة إحســاس الطفــل بكرامتــه وقــدره، وتعــزز احتــرام الطفــل لمــا لآلخريــن مــن حقــوق اإلنســان والحريــات 
األساســية، وتراعــي ســن الطفــل، واســتصواب تشــجيع إعــادة إدمــاج الطفــل وقيامــه بــدور بنــاء فــي المجتمــع )مــادة 40 )1((. كمــا تعتــرف 
بحــق الطفــل فــي أن ُيســتمع إليــه، والمشــاركة فــي القــرارات التــي تمســهم )مــادة 12 )2((، وتنــص علــى أن ُتولــي جميــع اإلجــراءات التــي 
تتعلــق باألطفــال االعتبــار األول لمصالــح الطفــل الفضلــى )مــادة 3 )1((. وتحــث االتفاقيــة علــى اتخــاذ تدابيــر عنــد االقتضــاء لمعاملــة 
هــؤالء األطفــال دون اللجــوء إلــى إجــراءات قضائيــة، شــريطة أن تحتــرم حقــوق اإلنســان والضمانــات القانونيــة احتــرام كامــال )مــادة 40 
)3( )ب((. وُتعــد برامــج العدالــة التصالحيــة وحدهــا هــي األنســب لتحقيــق هــذه األهــداف. كمــا تطالــب االتفاقيــة باتخــاذ تتخــذ الــدول تدابيــر 

لحمايــة التأهيــل البدنــي والنفســي وإعــادة االدمــاج االجتماعــي للضحايــا األطفــال )مــادة 39(. 
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 لذلــك، ينبغــي الوضــع فــي االعتبــار فــي كل حالــة مالحقــة األطفــال واحتجازهــم، وكــذا طريقــة التعامــل مــع الحالــة 
والظــروف ذات الصلــة152. 

ومــن الطبيعــي والمتعــارف عليــه، تأييــد بدائــل المالحقــة واالحتجــاز153. وال ينبغــي اعتبــار االنضمــام إلــى عضويــة أي 

قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون قضــاء األحــداث )»قواعــد بيكيــن« 1985(: تماشــًيا مــع أحــكام اتفاقيــة حقــوق الطفــل  	•
المذكــورة أعــاله، تنــص القواعــد النموذجيــة الدنيــا إلدارة قضــاء األحــداث علــى أنــه بغيــة تيســير الفصــل تقديرًيــا فــي قضايــا األحــداث، ينبغــي 
تصميــم برامــج مجتمعيــة مثــل االشــراف واالرشــاد المؤقتيــن، ورد حقــوق الضحايــا وتعويضهــم )قاعــدة 11-4(. كمــا ُتوصــي القواعــد بــأن 
اإلجــراءات القضائيــة المتعلقــة باألحــداث »يجــب أن تســاعد علــى تحقيــق المصالــح الُفضلــى للحــدث، وأن تتــم فــي جــو مــن التفهــم يتيــح 
للحــدث أن يشــارك فيهــا، وأن يعبــر عــن نفســه بحريــة.« )القاعــدة 14-2(. برامــج العدالــة التصالحيــة مناســبة لتيســير تلــك المشــاركة، 

وضمــان أن العمليــة تسترشــد بمبــدأ المصالــح الفضلــى للطفــل. 
مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة لمنــع جنــوح األحــداث )مبــادئ الريــاض التوجيهيــة، 1990(: تشــير المبــادئ التوجيهيــة إلــى أن تدابيــر  	•

منــع جرائــم األحــداث يمكــن أن تشــمل تقديــم المســاعدة والدعــم للمســاعدة فــي حــل أوضــاع عــدم االســتقرار أو النــزاع )الفقــرة 13(.
اســتراتيجيات األمــم المتحــدة وتدابيرهــا العمليــة النموذجيــة للقضــاء علــى العنــف ضــد األطفــال فــي مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة  	•
)2014(: ُتوصــي االســتراتيجيات النموذجيــة بتوفيــر »المســاعدة القانونيــة« والمعلومــات القانونيــة لألطفــال المشــاركين فــي اآلليــات 
البديلــة لتســوية المنازعــات، وعمليــات العدالــة التصالحيــة )فقــرة 6 )ه((. واعترافــًا بمزايــا برامــج العدالــة التصالحيــة، ال ســيما كبدائــل 
لإلجــراءات الجنائيــة، توصــي االســتراتيجيات النموذجيــة باســتخدام برامــج التحويــل، وتنفيــذ برامــج العدالــة التصالحيــة لألطفــال كتدابيــر 
بديلــة لإلجــراءات القضائيــة )الفقــرة 31(. وإقــراًرا بمــا يتســم بــه العنــف ضــد األطفــال مــن طابــٍع خطيــٍر، وفداحــة األذى الجســدي والنفســي 
الــذي يســببه لألطفــال الضحايــا، تحــث االســتراتيجيات النموذجيــة علــى توخــي الحــذر فــي اســتخدام نظــم العدالــة غيــر الرســمية عنــد التعامــل 
مــع مرتكبــي العنــف ضــد األطفــال. وُتشــجع الــدول األعضــاء علــى أن تكفــل مــن خــالل هــذه اآلليــات، »شــجب وردع العنــف ضــد األطفــال 
وردعــه علــى نحــٍو مالئــم، ومســاءلة مرتكبــي هــذا العنــف عــن أفعالهــم، وإنصــاف األطفــال الضحايــا، ودعمهــم وتعويضهــم« )الفقــرة. 25(.

العنــف، مذكــرة نيوشــايل حــول الممارســات الجيــدة  إلــى  المــؤدي  التطــرف  العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، مبــادرة معالجــة دورة حيــاة  152  المنتــدى 
http://strproject.oijj.org/system/files/documents/english-neucha-tel-( اإلرهــاب  مكافحــة  ســياق  فــي  األحــداث  لقضــاء 

memorandum-on-juvenile-justice.pdf(، وتحديــًدا الممارســتين الجيدتيــن رقــم 5 و6. فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة 
اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات 

للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون األجانــب )2018(، الفقــرة 53:
تســري علــى األطفــال الذيــن تــم تجنيدهــم، ويجــري التعامــل معهــم بموجــب نظــام قضــاء األحــداث، اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وتحديــًدا المادتيــن 
37 و40. توفــر مذكــرة نيوشــايل الصــادرة عــن المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب حــول الممارســات الجيــدة لقضــاء األحــداث فــي ســياق 
مكافحــة اإلرهــاب )مذكــرة المنتــدى( إرشــادات حــول تطويــر وتنفيــذ السياســات المتعلقــة باألطفــال فــي قضايــا اإلرهــاب مــن أجــل تعزيــز نظــام 
قضــاء األحــداث فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب. ُتشــير المذكــرة إلــى ضــرورة إيــالء انتبــاه خــاص لبدائــل المالحقــة، وإلــى ضــرورة أن يهــدف أي 
إجــراء قضائــي بشــأن الطفــل إلــى إعــادة إدماجــه فــي المجتمــع. مــن المرجــح أن الطفــل الــذي يخضــع لالحتجــاز ســيتعرض للوصــم الفــوري، 
وكذلــك انقطــاع التعليــم، ومســيرة التنميــة االجتماعيــة، وتعميــق القطيعــة مــع مجتمعــه المحلــي، ممــا ُيهــدد بالخطــر إمكانيــة إعــادة إدماجــه 
وتأهيلــه بفعاليــة. ال يتــم التعامــل مــع جميــع األطفــال العائديــن بموجــب نظــام العدالــة الجنائيــة أو قضــاء األحــداث، وال ســيما األطفــال 
الصغــار جــًدا. هــؤالء األطفــال لديهــم احتياجــات خاصــة، لــذا ينبغــي تنفيــذ تدابيــر إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج المتخصصــة التــي تراعــي 

األطفــال معهــم. 
153  مبادئ األمم المتحدة الرئيســية في مجال حماية النســاء واألطفال ذوي الصالت بالجماعات اإلرهابية المدرجة في قائمة األمم المتحدة، أبريل/
https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/key_principles-(  2019 نيســان 

pdf.2019_april( ص. 7: 
يجــب وجــود قرينــة ضــد مالحقــة األطفــال قضائًيــا، ويجــب معاملتهــم فــي المقــام األول كضحايــا، وال ينبغــي احتجازهــم أو مالحقتهــم لمجــرد 
ارتباطهــم بــأي جماعــة مســلحة أو عضويتهــم فيهــا، بمــا فــي ذلــك جماعــات محــددة. وينبغــي تفضيــل التدابيــر غيــر القضائيــة عنــد التعامــل 
مــع األطفــال المتهميــن بــأي جرائــم تتعلــق بالجماعــات اإلرهابيــة. وتتطلــب مصالــح األطفــال الفضلــى إعطــاء األولويــة إلعــادة التأهيــل وإعــادة 

اإلدمــاج بموجــب القانــون.
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جماعــة إرهابيــة مبــرًرا كافًيــا لمالحقــة األطفــال واحتجازهــم154.  

ينبغــي العمــل بهــذه المبــادئ فــي جميــع مراحــل العمليــة، بــدًءا مــن االعتقــال المبدئــي، واالحتجــاز الســابق للمحاكمــة، 
وصــوال إلــى أي عمليــة تاليــة. ويؤيــد التحويــل الســابق للمحاكمــة بــدال مــن المالحقــة القضائيــة155.

154  مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل بشــأن األطفــال الذيــن تجندهــم وتســتغلهم الجماعــات اإلرهابيــة والمتطرفــة العنيفــة: 
https://radical.hypotheses.org/files/2016/04/Handbook_on_Children_Recruited_and_( ،2017 ،دور نظــام العدالــة
 74 ص.   ،)Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf

)الحواشــي محذوفــة(:
تنــص مبــادئ باريــس علــى منــع مالحقــة األطفــال الذيــن ارتبطــوا بقــوات مســلحة أو جماعــات مســلحة أو عقابهــم أو تهديدهــم بالمالحقــة 
أو العقــاب فقــط لمجــرد انتمائهــم لهــذه القــوات أو الجماعــات )الفقــرة 8-7(. باإلضافــة إلــى ذلــك، تنــص هــذه المبــادئ علــى وجــوب اعتبــار 
األطفال المتهمين بجرائم بموجب القانون الدولي والتي يدعى بأنها ارتكبت حين كانوا مرتبطين بقوات مســلحة، أو جماعات مســلحة، أوال 
وقبــل كل شــيء، كضحايــا خــرق القانــون الدولــي وليــس فقــط كجنــاة. وينبغــي التعامــل معهــم وفــق القانــون الدولــي فــي إطــار عدالــة إصالحيــة، 
وتأهيــل اجتماعــي بمــا يتفــق مــع القانــون الدولــي الــذي يضمــن لألطفــال حمايــة خاصــة عبــر عــدة اتفاقــات ومبــادئ )الفقرتــان 3-6 و7-3(، 
ممــا يترتــب عليــه وجــوب النظــر إلــى تدابيــر العدالــة علــى أنهــا المــالذ األخيــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، تؤكــد المبــادئ مــن جديــد علــى وجــوب 
معاملــة األطفــال المتهميــن بالضلــوع فــي جرائــم بموجــب القانــون الدولــي أو القومــي ُيدعــى أنهــا ارتكبــت حيــن كانــوا مرتبطيــن بقــوات مســلحة 

أو جماعــات مســلحة وفــق المعاييــر الدوليــة الخاصــة بقضــاء األحــداث )فقــرة 8-8(.
ونفس المرجع السابق، ص. 79 – 80.

لذلــك، مــن المهــم مالحظــة أن مبــادئ باريــس قــد نصــت علــى ضــرورة عــدم مالحقــة األطفــال الذيــن ارتبطــوا بقــوات مســلحة أو جماعــات 
مســلحة أو معاقبتهــم أو تهديدهــم بالمالحقــة أو المعاقبــة لمجــرد انتمائهــم إلــى تلــك القــوات أو الجماعــات )الفقــرة 8-7(. علــى ضــوء ذلــك، 
يجــب علــى الــدول االمتنــاع عــن توجيــه االتهــام إلــى األطفــال المرتبطيــن بجماعــات إرهابيــة، أو متطرفــة عنيفــة ومالحقتهــم لمجــرد ارتباطهــم 
بهــذه الجماعــات، وال ســيما فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا ارتبــاط الطفــل بالجماعــة اإلرهابيــة، أو المتطرفــة العنيفــة، مماثــاًل لحالــة طفــل 

جنــدي مرتبــط بقــوة مســلحة أو جماعــة مســلحة.
155  مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل بشــأن األطفــال الذيــن تجندهــم وتســتغلهم الجماعــات اإلرهابيــة والمتطرفــة العنيفــة: 
https://radical.hypotheses.org/files/2016/04/Handbook_on_Children_Recruited_and_( ،2017 ،دور نظــام العدالــة
Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf(، ص. 84-83 
يتيــح اإلطــار القانونــي الدولــي المعنــي بقضــاء األحــداث، منــذ المراحــل الباكــرة لســير الدعــوى، الفرصــة لتطبيــق تدابيــر تحويــل القضيــة قبــل 
المحاكمــة. ووفًقــا للمــادة 40، الفقــرة 3 )ب( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ينبغــي علــى الــدول أن تقــوم، كلمــا كان ذلــك مالئًمــا ومســتصوًبا، بتعزيــز 
تدابيــر التعامــل مــع األطفــال المخالفيــن للقانــون دون اللجــوء إلــى اإلجــراءات القضائيــة، شــريطة احتــرام حقــوق اإلنســان والضمانــات القانونيــة 
ــا تاًمــا 126. وال يمكــن تطبيــق تدابيــر تحويــل القضيــة إال بعــد الحصــول علــى الموافقــة الُمســتنيرة لألطفــال )القاعــدة 3-11 مــن قواعــد  احتراًم
بكيــن(. وينبغــي، كّلمــا أمكــن، تجّنــب االحتجــاز لــدى الشــرطة واالحتجــاز الســابق للمحاكمــة، وال بــد مــن النظــر فــي اتخــاذ تدابيــر بديلــة عــن 
االحتجــاز، مثــل المراقبــة عــن كثــب، أو الرعايــة، أو اإللحــاق باألســرة، أو بإحــدى المؤسســات، أو الــُدور التربويــة. ويتماشــى ذلــك مــع الفقــرة 
الفرعيــة )ب( مــن المــادة 37 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، التــي تنــص علــى أن االحتجــاز ينبغــي أال ُيســتخدم إال كمــالذ أخيــر وألقصــر فتــرة 
زمنيــة ممكنــة. كذلــك، تتضمــن المعاييــر والقواعــد الدوليــة عــدًدا مــن األحــكام الراميــة إلــى ضمــان أن تمتثــل ظــروف االحتجــاز الســابقة للمحاكمــة 

لحقــوق األطفــال واحتياجاتهــم، وأن تتوافــق مــع افتــراض البــراءة. وتنطــوي هــذه األحــكام علــى مــا يلــي:
ينبغــي فصــل األطفــال عــن البالغيــن، إال فــي ظــروف معينــة قــد ال يكــون فيهــا مــن مصلحتهــم الفضلــى القيــام بذلــك 127. وينبغــي  )أ(	
فصــل الفتيــات عــن الصبيــان. كذلــك، ينبغــي فصــل األطفــال المحتجزيــن فــي الفتــرة الســابقة للمحاكمــة عــن األطفــال المدانيــن؛ 128 
)ب(		لألطفــال الحــق فــي االســتعانة فــوًرا بمحــاٍم، ويمكنهــم التقــّدم بطلــب للحصــول علــى مســاعدة قانونيــة مجانيــة، والتواصــل بانتظــام مــع 

مستشــاريهم القانونييــن مــع احتــرام شــروط الخصوصيــة والســرية؛ 129
)ج(	ينبغــي تمكيــن األطفــال مــن االتصــال بوالديهــم وأســرتهم بانتظــام، وذلــك بصــرف النظــر عــن طبيعــة الجــرم الــذي يمكــن أن يكونــوا 

مّتهميــن بــه؛
ينبغــي لألطفــال الحصــول علــى وســائل التســلية والترويــح عــن النفــس، واالحتفــاظ بهــا، ضمــن الحــدود المنســجمة مــع مصلحــة إقامــة  )د(	

العــدل؛ 130 
)ه(	لألطفــال الحــق فــي الطعــن فــي شــرعية حرمانهــم مــن الحريــة أمــام محكمــة أو ســلطة مختصــة، ومســتقلة، ومحايــدة أخــرى، والحــق 

فــي أن يتــم البــت لهــم بســرعة فــي أي إجــراٍء مــن هــذا القبيــل 131.
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ومــن الطبيعــي تفضيــل بدائــل المالحقــة القضائيــة، وأينمــا يخضــع األطفــال للمالحقــة، ينبغــي أن يتــم ذلــك فــي بيئــة 
قانونيــة وقضائيــة متخصصــة ُتراعــي وضعهــم كأطفــال156. وفــي حالــة إدانــة الطفــل، وصــدور حكــم ضــده، ينبغــي أن 
يتناســب نــوع ومــدة التدبيــر المفــروض عليــه مــع وضعــه، وذلــك لضمــان عــدم معاناتهــم مــن أضــرار غيــر متناســبة 

ونفس المرجع السابق، ص. 88:
علــى الرغــم مــن الطابــع الخطيــر للجرائــم المتصلــة باإلرهــاب، تعتــرف الــدول وكذلــك المنظمــات الدوليــة، بشــكٍل متزايــد، بضــرورة وجــدوى 
إيجــاد بدائــل عــن اإلجــراءات القضائيــة الرســمية، وبدائــل عــن االحتجــاز. والواقــع أّن التوســع التدريجــي فــي نطــاق االســتراتيجيات الوطنيــة 
لمكافحــة اإلرهــاب قــد أّدى إلــى زيــادة التركيــز علــى الوقايــة وإعــادة اإلدمــاج. وخــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، اّتســع نطــاق الجرائــم المتصلــة 
باإلرهــاب إلــى حــٍد بعيــٍد؛ وفــي الوقــت نفســه، تشــهد الــدول زيــادة عــدد األفــراد المّتهميــن بجرائــم متصلــة باإلرهــاب، ســواء فــي البلــدان المتأثــرة 
بالنزاعــات، أو فــي البلــدان التــي تشــهد عــودة عــدد كبيــر مــن المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب. ومــن ثــم، فقــد أصبحــت تظهــر أكثــر فأكثــر مزايــا 
التدابيــر التــي تتيــح إقامــة صلــة أكثــر متانــة مــع المجتمــع، ومعالجــة الســلوك المتطــرف العنيــف مــن خــالل توفيــر العــالج المتخصــص. وفــي 
حالــة األطفــال، يقتضــي القانــون الدولــي توفيــر خيــارات متعــددة فــي إطــار التحويــل، وكذلــك بدائــل عــن االحتجــاز. وتكتســي هــذه التدابيــر، 
بطبيعتهــا، ميــزًة تتمثــل فــي منــع مخاطــر اإليــذاء والوصــم التــي تقتــرن بفتــرات االحتجــاز واالعتقــال المطّولــة لــدى الشــرطة، وهــي بذلــك 
تســتجيب بقــدر أكبــر الحتياجــات نمــو األطفــال 140. لذلــك، ينبغــي تطبيــق تدابيــر التحويــل فــي جميــع مراحــل اإلجــراءات، بمــا فــي ذلــك أثنــاء 
المحاكمــة، وينبغــي أيًضــا النظــر فــي اتخــاذ التدابيــر البديلــة منــذ لحظــة االعتقــال، واعتمــاد هــذه التدابيــر كعقوبــة. وال تنظــر المعاييــر الدوليــة 
إلــى خطــورة الجريمــة فــي الحــّد مــن انطبــاق تدابيــر التحويــل. ولذلــك، ُيوصــى، ثــم ُيوصــى، بــأن تعتمــد التشــريعات واألنظمــة المحليــة وجهــة 
نظــر مماثلــة، مــع التشــديد علــى أّن المعيــار األهــم فــي تحديــد مــدى مالءمــة خيــار التحويــل أو التدابيــر البديلــة ينبغــي أن يكــون ظــروف 
األطفــال واحتياجاتهــم الشــخصية كمــا يحّددهــا التقييمــات الفرديــة لحاالتهــم. وال ُتشــكل العدالــة التصالحيــة، والوســاطة، والبرامــج المجتمعيــة 
لألطفــال إاّل بعًضــا مــن الخيــارات التــي ُيمكــن أن تكــون فّعالــة فــي حــاالت األطفــال المتهميــن بارتــكاب جرائــم متصلــة باإلرهــاب. ونظــًرا لتنــّوع 
طــرق تجنيــد األطفــال مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة والمتطرفــة العنيفــة، وتأثيــر مختلــف »عوامــل الدفــع« و«عوامــل الجــذب« )انظــر الفصــل 
األول أعــاله(، فــإن الوقايــة الفعالــة مــن الرجــوع إلــى اإلجــرام ســتتطلب اســتراتيجيات قــادرة علــى معالجــة األســباب الجذريــة للمشــكلة. وبالفعــل، 
فــإّن التحويــل والخيــارات البديلــة وســائل مناســبة للغايــة لتحقيــق هــذا الهــدف، وذلــك ألّنهــا ُترّكــز بوجــٍه عــام علــى أثــر الســلوك اإلجرامــي، 
وعلــى أشــكال الجبــر للضحايــا، وتوّفــر فــي الوقــت نفســه فرصــة للعمــل علــى تطويــر المهــارات اإليجابيــة وتحســينها 141. وال يعنــي ذلــك إغفــال 
التناســب مــع خطــورة الجريمــة، بــل مختلــف تدابيــر التحويــل والتدابيــر البديلــة تشــتمل علــى درجــات متفاوتــة مــن الرصــد والمســاءلة، وهــي 
تراعــي بالتالــي اعتبــارات التناســب، وتســتجيب لمصالــح الســالمة العامــة. وفــي الوقــت نفســه، ومــن خــالل إشــراك الجهــات الفاعلــة مــن خــارج 
نظــام العدالــة، ُيســهم تحويــل القضايــا، وبدائــل االحتجــاز عــادًة فــي تطويــر آليــات تنســيق فعالــة وإقامــة شــبكة ُمتنّوعــة مــن األخصائييــن الذيــن 

يضطلعــون بــدوٍر مهــٍم فــي منــع اإلرهــاب والتطــرف العنيــف وأيًضــا بــدوٍر مهــٍم فــي مرحلــة إعــادة اإلدمــاج.
156  مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل بشــأن األطفــال الذيــن تجندهــم وتســتغلهم الجماعــات اإلرهابيــة والمتطرفــة العنيفــة: 
https://radical.hypotheses.org/files/2016/04/Handbook_on_Children_Recruited_and_( ،2017 ،دور نظــام العدالــة
 ،70 ص.   ،)Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf
تحديًدا 71 وما يليها )بشــأن اإلطار القانوني الدولي لقضاء األحداث(، ص. 72 )الهدف الرئيســي من أي إجراء ُيتخذ ضد الطفل الذي يصطدم 
بنظــام العدالــة كمتهــم بارتــكاب جريمــة يجــب أن يكــون إعــادة إدماجــه بــدال مــن معاقبتــه(، ص. 77 )الحواشــي محذوفــة( )ويتعلــق أحــد االختالفــات 
الرئيســية بالــدور المــزدوج لقضــاء األحــداث، الــذي ال يهــدف فقــط إلــى الحفــاظ علــى الســالمة العامــة ومحاســبة مرتكــب الجريمــة علــى جريمتــه، بــل 
أيًضــا إلــى حمايــة حقــوق الطفــل الُمدعــى عليــه بارتــكاب جريمــة، وإلــى التشــجيع علــى إعــادة إدماجــه فــي المجتمــع. وهنــاك اختــالف رئيســي آخــر هــو 
أن مصالــح الطفــل الُفضلــى تظــّل مــن االعتبــارات الرئيســية، حتــى فــي القضايــا الجنائيــة. وتتيــح اتفاقيــة حقــوق الطفــل إلــى األطفــال أيًضــا مســتوى 
أكبــر مــن الحمايــة اإلجرائيــة. انظــر أيًضــا مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، خارطــة طريــق لعــالج األطفــال المرتبطيــن بالجماعــات 
اإلرهابيــة والمتطرفــة العنيفــة )https://indd.adobe.com/view/61793921-8dc6-4fc2-9e46-b27c6390fff2(، القســم الخامــس، 
ص. 6 )مــع مالحظــة أنــه وفًقــا التفاقيــة حقــوق الطفــل، فــي جميــع اإلجــراءات القضائيــة المتعلقــة بالطفــل الُمدعــى أنــه جانــي، يجــب دائًمــا تطبيــق 
المبــادئ األساســية التاليــة: الحــق فــي عــدم التمييــز؛ ومصالــح الطفــل الفضلــى؛ والحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو؛ والحــق فــي المشــاركة واالســتماع(. 
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نتيجــة لالحتجــاز157. 

يتطلــب األمــر اهتماًمــا خاًصــا وحمايــة خاصــة للفتيــات والفتيــان، الذيــن قــد يتعرضــون لــألذى فــي حالــة احتجازهــم. 
ويجــب أن تظــل الحاجــة إلــى احتجازهــم فــي جميــع الحــاالت هــي المــالذ األخيــر، ويجــب تبريــره فقــط فــي أقصــى 
الظــروف، أينمــا ال يوجــد بديــل ذو مصداقيــة. فــي رســالة مؤرخــة 18 فبراير/شــباط 2015، وجهــت رئيســة لجنــة 
مجلــس األمــن المنشــأة عمــال بالقــرار 1373 )2001( بشــأن مكافحــة اإلرهــاب رســالة إلــى رئيــس مجلــس األمــن 

تنــص علــى اآلتــي:

تُضــم ظاهــرة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب حالًيــا فتيــاٍت وفتياًنــا، أعمارهــم دون ســن الـــ 18 عاًمــا، ُيســتهدفون 
للســفر إلــى الخــارج مــن أجــل المشــاركة فــي أنشــطة إرهابيــة. وفــي العديــد مــن الُبلــدان، تخــول التشــريعات منعهــم 
مــن الســفر علــى الحــدود، قبــل المغــادرة. وســُيمنع بهــذا أي عمــل إرهابــي، ولكــن هــذا األمــر ُيثيــر مســألة مــا 
إذا كان ينبغــي تطبيــق هــذه التشــريعات علــى هــؤالء األحــداث الجانحيــن دون الُمضــي إلــى ارتــكاب جريمــة، 
عندمــا تــؤدي اإلدانــة إلــى صــدور حكــم بالســجن لفتــرات تتــراوح بيــن 15 ســنة، والســجن مــدى الحيــاة، كمــا ُيثيــر 
مســألة مــا إذا كانــت هــذه العقوبــة متناســبة أو مالئمــة، وال ســيما بالنســبة لشــاب يرتكــب جريمــة للمــرة األولــى، 

ويتــم اعتراضــه عنــد الحــدود158.  

كمــا أصــدرت لجنــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لمجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، هــذه المبــادئ اإلرشــادية المفيــدة ذات 
الصلة باألطفال159. وبالنظر إلى عواقب إخضاع األطفال لإلجراءات الجنائية واالحتجاز، ينبغي للدول بالتالي أن تنظر 
157  مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل بشــأن األطفــال الذيــن تجندهــم وتســتغلهم الجماعــات اإلرهابيــة والمتطرفــة العنيفــة: 
https://radical.hypotheses.org/files/2016/04/Handbook_on_Children_Recruited_and_(  ،2017 العدالــة،  نظــام  دور 
Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf(، ص. 95 - 96
يضطلــع القضــاة فــي جميــع مراحــل الدعــوى القضائيــة، وخصوًصــا فــي وقــت إصــدار األحــكام، بــدور حاســم ومعقــد. فهــم ملزمــون بمراعــاة 
ضــرورة تعزيــز وتيســير عمليــة إعــادة إدمــاج الطفــل وإعــادة تأهيلــه، وأيًضــا، وفــي الوقــت نفســه، بمراعــاة احتياجــات الضحايــا، والخطــورة 
البالغــة لألعمــال اإلرهابيــة وضــرورة الحيلولــة دون معــاودة ارتــكاب الجرائــم. ويقتضــي القانــون الدولــي أن تســتند محاكمــة األطفــال إلــى 
إيــالء االعتبــار الواجــب لــكٍل مــن ظــروف الجريمــة والحالــة الشــخصية للطفــل. ولــذا، ومــن دون تجاهــٍل لمخاطــر معــاودة ارتــكاب الجرائــم، 
ال ُبــّد مــن مراعــاة الظــروف التــي أّدت إلــى تجنيــد الطفــل، وتفــاوت موازيــن القــوة بينــه وبيــن الجماعــة اإلرهابيــة، وتأثيــر هــذه العوامــل علــى 

موافقتــه علــى القيــام بــأي عمــل إجرامــي بعــد التجنيــد.
والمحكمــة ملزمــة أيًضــا بعــدم تطبيــق الحرمــان مــن الحريــة إال كمــالذ أخيــر، وبضــرورة النظــر فــي جميــع األحــكام غيــر االحتجازيــة 
الممكنــة. ورغــم أّن بدائــل الحرمــان مــن الحريــة تمتــاز بالتركيــز علــى االحتياجــات التعليميــة والنفســية االجتماعيــة والســلوكية للطفــل، فــإّن 

مــن شــأنها أيًضــا أن تركــز علــى الحيلولــة دون وقــوع المزيــد مــن العنــف وأن تشــمل ُنظًمــا فعالــة للرصــد. 
ــر التدريــب علــى كظــم الغيــض، وعلــى كبــح العدوانيــة مــن أجــل التصــدي  التدابيــر غيــر االحتجازيــة، علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن توفِّ
للنزاعــات العنيفــة. أمــا أوامــر الوضــع فــي الحضانــة لــدى الغيــر أو الوضــع فــي اإلقامــة الجبريــة لفتــرات قصيــرة فيمكــن اســتخدامها فــي 
ظــروف اســتثنائية مــن أجــل إبعــاد الطفــل عــن اأُلســرة أو عــن البيئــة الشــخصية حينمــا ُتعتبــر هــذه األســرة أو البيئــة مؤديــة إلــى المزيــد مــن 
األنشــطة اإلجراميــة. وترّكــز تدابيــر أخــرى، مثــل أوامــر اإلشــراف، علــى حظــر بعــض األنشــطة وعلــى ضمــان رصــد حيــاة الطفــل عــن 

قــرب، ودونمــا تأثيــر علــى الترتيبــات المعيشــية واألنشــطة التعليميــة الخاصــة بــه 154.
وأخيــرا، يســري علــى القضايــا المتعلقــة باإلرهــاب، دون االســتثناء، الحظــر المطلــق لعقوبــة اإلعــدام، ولعقوبــة الســجن مــدى الحيــاة دون 
احتمــال اإلفــراج. وتبًعــا لذلــك، ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال قبــول تطبيــق هذيــن التدبيريــن علــى شــخص حُوكــم علــى جرائــم قبــل بلوغــه 

ســن الثامنــة عشــر عاًمــا، وذلــك مهمــا كان نــوع الجريمــة التــي قــد تكــون ارُتكبــت.
158  رســالة مؤرخــة فــي 18 فبراير/شــباط 2015 موجهــة إلــى رئيــس مجلــس األمــن مــن رئيســة لجنــة مجلــس األمــن المنشــأة عمــال بالقــرار 1373 
)2001( بشــأن مكافحــة اإلرهــاب، S/123/2015، والمرفــق )»تقديــم اإلرهابييــن إلــى العدالــة، تحديــد المالحقــات القضائيــة المتصلــة بالمقاتليــن 

اإلرهابييــن األجانــب(، 23 فبراير/شــباط 2015، تحديــًدا الفقــرة 40. 
159  مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، لجنــة مكافحــة اإلرهــاب، المبــادئ التوجيهيــة لمجلــس األمــن بشــأن المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب: مبــادئ 
مدريــد التوجيهيــة لعــام 2015 + ملحــق S ،2018/939/2015 و S/1177/2018)2019(، 35-36 ، الفقــرة 45 ) الحواشــي محذوفــة(. 

انظــر أيًضــا األمــم المتحــدة، »مذكــرة إرشــادية لألميــن العــام: نهــج األمــم المتحــدة لتحقيــق العدالــة لألطفــال«، ســبتمبر/أيلول 2008.
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في سبٍل أخرى للتصدي للسلوك اإلجرامي لألطفال. وينبغي أن تكون بدائل االحتجاز مناسبة لألطفال بشكٍل خاص160، 
مــع اعتبــار مالحقتهــم واحتجازهــم المــالذ األخيــر غير المســتصوب161. 

160  المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، مبــادرة معالجــة دورة حيــاة التطــرف المــؤدي إلــى العنــف، مذكــرة نيوشــايل حــول الممارســات الجيــدة 
http://strproject.oijj.org/system/files/documents/english-neucha-tel-( اإلرهــاب  مكافحــة  ســياق  فــي  األحــداث  لقضــاء 

 .7 رقــم  الجيــدة  الممارســة   ،)memorandum-on-juvenile-justice.pdf
فــي ضــوء العواقــب المترتبــة علــى خضــوع األطفــال إلجــراءات جنائيــة، والتــي قــد تفاقــم مــن أوجــه ضعفهــم، ينبغــي علــى الــدول دراســة اعتمــاد 
ســبل أخــرى للتعامــل مــع ســلوك األطفــال المخالفيــن. وفــي هــذا اإلطــار، تهــدف عمليــة التحويــل إلــى التوجيــه المشــروط لألطفــال المخالفيــن 
للقانــون عبــر مســارات أخــرى لمعالجــة المســألة خــارج إطــار اإلجــراءات القضائيــة، بمــا يتيــح البــت فــي العديــد مــن قضايــا األطفــال بواســطة 
هيئــات غيــر قضائيــة، وبالتالــي ُيمكــن تفــادي اآلثــار الســلبية المترتبــة علــى اإلجــراءات القضائيــة الرســمية ومــا ينجــم عنهــا مــن إنشــاء ســجل 
جنائــي للطفــل18، ويجــب منــح األطفــال الذيــن يتــم تحويلهــم إلــى هــذا النــوع مــن البرامــج فرصــة االســتماع إلــى أقوالهــم قبــل صــدور القــرار 

النهائــي19.
ُتحــث الــدول علــى تنفيــذ وتعزيــز القوانيــن التــي تتضمــن أحكاًمــا محــددًة لتطبيــق آليــات التحويــل، كلمــا كان ذلــك مالئًمــا ومســتصوًبا. وُيمكــن 
تنفيــذ إجــراءات التحويــل هــذه خــارج المراحــل المختلفــة مــن العمليــة، بمــا فــي ذلــك قبــل الشــروع فــي اإلجــراءات الجنائيــة، وأثنــاء اإلجــراءات 
الجنائيــة، وكبديــل للحبــس. ويجــب وضــع المبــادئ التوجيهيــة التــي تتيــح لمســؤولي إنفــاذ القانــون، والُمدعيــن العاميــن، والقضــاة ممارســة 

ُســلطتهم التقديريــة لتحويــل األطفــال إلــى برامــج التحويــل أثنــاء مراحــل مختلفــة مــن العمليــة. 
ويتــم تقييــم الطفــل قبــل دخولــه فــي برنامــج التحويــل. وينبغــي تكييــف برامــج تحويــل األطفــال المتورطيــن فــي أنشــطة متصلــة باإلرهــاب بعنايــة 
لتراعــي خصائــص الطفــل والجنحــة التــي ارتكبهــا. ويجــب أن تشــتمل برامــج التحويــل التــي تســتهدف أطفــال تحولــوا إلــى التطــرف المــؤدي إلــى 
العنــف، أو جنــُدوا الرتــكاب جنــح متصلــة باإلرهــاب علــى مكونــات خاصــة بوقــف االنخــراط عــن أعمــال العنــف واجتثــاث التطــرف، فضــال 

عــن المكونــات المتعلقــة بالتعليــم والتدريــب المهنــي والدعــم النفســي، بحيــث تهــدف كلهــا إلــى دعــم إعــادة اإلدمــاج.
ويجــب أن يترتــب علــى إنجــاز الطفــل الناجــح لبرنامــج التحويــل إلــى إغــالق قاطــع ونهائــي لقضيتــه، مــع عــدم االحتفــاظ بســجل جنائــي أو 

أي نــوع آخــر مــن الســجالت العامــة بشــأنه.
ونفس المرجع السابق الممارسة رقم 8:

النظــر فــي بدائــل االعتقــال واالحتجــاز والســجن، وتطبيقهــا فــي الحــاالت المالئمــة، بمــا فــي ذلــك خــالل المرحلــة الســابقة للمحاكمــة، مــع 
التفضيــل الدائــم لوســيلة تحقيــق غــرض العمليــة القضائيــة األقــل تقييــًدا. 

ومــن المرجــح أن الطفــل الــذي يخضــع العتقــال ســيتعرض للوصــم الفــوري، وكذلــك النقطــاع التعليــم ومســيرة التنميــة االجتماعيــة، وتعميــق 
القطيعــة مــع مجتمعــه المحلــي، ممــا ُيهــدد بالخطــر إمكانيــة إعــادة إدماجــه وتأهيلــه بفعاليــة.

يجــب النظــر فــي تطبيــق التدابيــر غيــر االحتجازيــة علــى األطفــال الذيــن يتــم التعامــل معهــم عبــر نظــام العدالــة الجنائيــة، وذلــك وفًقــا للصكــوك 
القانونيــة الدوليــة، وبمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة لقضــاء األحــداث 20. ويــؤدي المدعــون العامــون والقضــاة دوًرا أساســًيا فــي اتخــاذ 
ــذا، يجــب أن  القــرار بشــأن التدابيــر الوقائيــة والداعمــة والتعليميــة واألمنيــة فــي حالــة األطفــال الذيــن توجــه إليهــم ُتهــم متصلــة باإلرهــاب. ل
تتوفــر للقضــاة مجموعــة متنوعــة مــن بدائــل الرعايــة المؤسســية واالحتجــاز المتوافقــة مــع قوانيــن ُبلدانهــم. ويمكــن للبدائــل مــن شــاكلة خيــارات 
اإلشــراف علــى األطفــال القائمــة علــى المجتمــع المحلــي أن تمثــل بدائــل مناســبة لالحتجــاز، علــى أن تشــمل برامــج التدخــل هــذه التــي تتولــى 

مســؤوليتها المجتمعــات المحليــة مكوًنــا يختــص باجتثــاث التطــرف كلمــا كان ذلــك مالئًمــا.
161  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، الفقرة 112: 
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يجــب أن ُيراعــي برنامــج إعــادة التأهيــل الموجــه لألطفــال ســنهم، وأوجــه ضعفهــم162. ويجــب أن يســتند البرنامــج إلــى 

بالنســبة لألطفــال علــى وجــه الخصــوص، ال ينبغــي أن تكــون اســتجابات العدالــة الجنائيــة هــي القاعــدة، وإنمــا يجــب اســتخدامها كمــالذ أخيــر 
وبتوجــه تربــوي بغــرض إعــادة تأهيــل األطفــال. ويجــب توخــي الحــذر عنــد مالحقــة مرتكبــي الجرائــم المتزايــدة االتســاع، والمتمثلــة فــي تكويــن 
الجمعيــات، أو دعمهــا. وغالًبــا مــا تكــون هنــاك صلــة خاصــة لهــذه الجرائــم بــاألدوار التــي يضطلــع بهــا األطفــال فــي الســياقات المتعلقــة 
بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، وحيثمــا يتــم زيــادة المخــاوف بشــأن المســؤولية الجنائيــة الفرديــة. ووفًقــا لتوصيــات لجنــة األمــم المتحــدة 
المعنيــة بحقــوق الطفــل بشــأن الحــد األدنــى لســن المســؤولية الجنائيــة، فــإن اســتجابات العدالــة الجنائيــة لألفعــال المتعلقــة بالمقاتليــن اإلرهابييــن 

األجانــب ليســت مناســبة لألطفــال الصغــار. 263
ونفس المرجع السابق، الحاشية رقم 263: 

263 ُتوصــي اللجنــة بمعيــار أدنــى يقتضــي وجــوب عــدم تحميــل األطفــال دون ســن الثانيــة عشــر المســؤولية الجنائيــة، حيــث تعتبــر أن هــذه 
الســن غير مقبولة دولًيا كحد أدنى لتحمل المســؤولية الجنائية، وأوصت بســن أعلى لهذه الســن الدنيا، مثل 14 أو 16 ســنة. انظر التعليق 
العــام رقــم 10 )حقــوق األطفــال فــي قضــاء األحــداث(، لجنــة حقــوق الطفــل، وثيقــة األمــم المتحــدة رقــم CRC/C/GC/10، الصــادرة بتاريــخ 

25 أبريل/نيســان 2007، الفقــرات 30 ومــا يليهــا، )ُيشــار إليــه فيمــا بعــد بالتعليــق العــام رقــم 10، لجنــة حقــوق الطفــل(. 
انظر أيًضا، منظمة اليونيسف، قضاء األطفال: االحتجاز كمالذ أخير للمبادرات المبتكرة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

162  المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، مبــادرة معالجــة دورة حيــاة التطــرف المــؤدي إلــى العنــف، مذكــرة نيوشــايل حــول الممارســات الجيــدة 
http://strproject.oijj.org/system/files/documents/english-neucha-tel-( اإلرهــاب  مكافحــة  ســياق  فــي  األحــداث  لقضــاء 

محذوفــة(: )الحاشــية   11 رقــم  الجيــدة  الممارســة  وتحديــًدا   ،)memorandum-on-juvenile-justice.pdf
الممارســة الجيــدة 11: وضــع برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج لألطفــال المتورطيــن فــي أنشــطة متصلــة باإلرهــاب للمســاعدة فــي 

إعادتهــم بنجــاح إلــى المجتمــع.
يجــب علــى برامــج إعــادة تأهيــل وإعــادة إدمــاج األطفــال أن تســعى إلــى حمايــة مصالــح كل مــن المجتمــع والطفــل، والنجــاح فــي إعــادة تأهيــل 

وإدمــاج الطفــل يصــون أيًضــا مصالــح المجتمع بأســره. 
ويوجــد عــدد قليــل للغايــة مــن المنظمــات الداعمــة لألحــداث التــي تتخصــص فــي الوقايــة مــن التطــرف العنيــف ومكافحتــه. والحاجــة قائمــة 
لتطويــر برامــج الدعــم المتميــزة بمســتوى أعلــى مــن التخصــص ومراعــاة الفرديــة، والتــي تأخــذ فــي االعتبــار خصائــص الطفــل الفرديــة، 
ومنهــا نــوع الجنــس، مــن أجــل إعــداد األطفــال للعــودة إلــى أســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة بعــد فتــرة احتجازهــم أو ســجنهم بســبب تورطهــم فــي 

األنشــطة المتصلــة باإلرهــاب. 
كمــا يجــب أن تتوفــر برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج لألطفــال المتورطيــن فــي أنشــطة متصلــة باإلرهــاب الذيــن تــم تحويلهــم مــن 

العمليــة القضائيــة )انظــر الممارســة الجيــدة 7 مــن هــذه المذكــرة(، أو الذيــن يقضــون أو قضــوا عقوبــة ســجنية. 
ويجــب أن تتبــع برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج، ســواء المنفــذة فــي المجتمــع المحلــي أو بموجــب أوامــر المحكمــة أو فــي الســجن، 
نهًجــا يشــمل جهــات فاعلــة، مثــل علمــاء النفــس وأخصائييــن فــي الرعايــة النفســية، واألخصائييــن االجتماعييــن، ومســؤولي إنفــاذ القانــون، 

وقيــادات المجتمــع المحلــي، ومعلمــي المــدارس، واألســر، كمــا يجــب أن تجــري تقييًمــا متواصــال للطفــل. 
ــا. ويمكــن  ويجــب أن تعمــل البرامــج علــى اســتعادة الروابــط بيــن األطفــال وأســرهم، وأقرانهــم، ومجتمعهــم المحلــي، كلمــا كان ذلــك مالئًم
تصميــم البرامــج وفًقــا للخلفيــة الثقافيــة والدينيــة لألطفــال المســتهدفين. كمــا يجــب أن تشــكل البرامــج التــي تتعامــل مــع أســر األطفــال عنصــًرا 
مهًمــا مــن عناصــر عمليــة إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج. ويضــاف إلــى ذلــك ضــرورة تقديــم الدعــم بعــد إطــالق ســراح الطفــل مــن أجــل 
تيســير عمليــة إعــادة اإلدمــاج، وذلــك عمــال علــى تســهيل مواصلــة التعليــم وضمــان الحصــول علــى عمــل، ومواجهــة الوصــم الــذي كثيــًرا مــا 

يتعــرض لــه األطفــال الُمدعــى بتورطهــم فــي اإلرهــاب. 
وتســتفيد عمليــات وسياســات إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج مــن التبــادل المفتــوح لالتصــاالت، والتنســيق، والتعــاون بيــن الســلطات القضائيــة 
وســلطات الســجن، ومنظمــات دعــم األحــداث، ومنظمــات الخدمــة االجتماعيــة التــي تعمــل مــع األطفــال بعــد إطــالق ســراحهم مــن مؤسســات 

األحداث المتخصصة، حســب االقتضاء. 
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افتــراض أن األطفــال فــي مثــل هــذه الحــاالت هــم أيًضــا ضحايــا لآلخريــن 163. ويجــب أن تكــون رعايتهــم، وليــس 
ــا أساســًيا فــي مثــل هــذه البرامــج. عندمــا يتعلــق األمــر بأماكــن االحتجــاز )أو شــبه االحتجــاز(، فمــن  معاقبتهــم، ركًن
الُمســلم به عموًما عدم االختالط بين الجنســين في مثل هذه المرافق164. وقد يكون هذا صائًبا في مرافق االعتقال، 
أو مرافــق إعــادة التأهيــل األخــرى، حيــث يجــب مــن حيــث المبــدأ الفصــل بيــن الجنســين. وبالمثــل، يجــب الفصــل بيــن 

األطفــال المحتجزيــن والبالغيــن لضمــان أمنهــم ورفاههــم، وحتــى يمكــن معالجــة الوضــع الخــاص لــكل منهــم 165.

سواء كانوا محتجزين أم ال، يجب تزويد األطفال المرتبطين بالمنظمات اإلرهابية بجميع أشكال الرعاية االجتماعية 

163 انظــر Thomas Renard و Rik Coolsaet)المحــرران(، العائــدون: مــن هــم؟ لمــا يعــودون )أو ال يعــودون(؟ وكيــف ينبغــي أن نتعامــل معهــم؟ تقييــم 

http://www.egmontinstitute.( )2018 سياســات إعــادة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب فــي بلجيــكا، وألمانيــا، وهولنــدا. )ورقــة ايجمونــت 101، فبراير/شــباط
 :74 ص.   ،)pdf.3-online_v1_101.egmont.papers/02/2018/be/content/uploads

فيما يتعلق باألطفال، فإن أوجه التشابه واالختالف ملحوظة بين البلدان الثالثة، فالثالثة يبدئون من نفس الفرضية، األطفال ضحايا، وليسوا مجرمين.
كمــا أوصــت الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة باألطفــال والنــزاع المســلح بــأن تعامــل الــدول األطفــال المرتبطيــن بالجماعــات المســلحة كضحايــا فــي المقــام 
األول. الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام المعنيــة باألطفــال والنــزاع المســلح، التقريــر الســنوي لمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، وثيقــة األمــم المتحــدة رقــم 
A/HRC/19/31، 29 ديســمبر/كانون األول 2015، الفقــرة 65. انظــر أيًضــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة، المبــادئ األساســية لحمايــة النســاء واألطفــال الذيــن 
بهــم صــالت بالجماعــات اإلرهابيــة المدرجــة فــي قائمــة األمــم المتحــدة وإعادتهــم إلــى أوطانهــم ومالحقتهــم وإعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم، أبريل/نيســان 2019 

:5 ،)https://www.un.org/counterterrorism/sites/www un.org.counterterrorism / files / key_principles-april_2019.pdf(
• يجــب معاملــة األطفــال أواًل وقبــل كل شــيء كضحايــا، ويجــب تحديــد طريــق معاملتهــم مــع مراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى كاعتبــار أساســي، وبمــا 
يتماشــى مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل. وهــذا يشــمل اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الجهــات الفاعلــة العامــة والخاصــة، والقــرارات التشــريعية والقضائيــة واإلداريــة. 
يتمتــع األطفــال بحقــوق وحمايــة خاصــة تســري فــي جميــع الحــاالت، بغــض النظــر عــن عمــر األطفــال، أو جنســهم، أو أي حالــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك 

االنتمــاء الفعلــي أو المتصــور لألســرة، أو االنتمــاء الشــخصي.
انظــر أيًضــا، مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل بشــأن األطفــال الذيــن تجندهــم وتســتغلهم الجماعــات اإلرهابيــة والمتطرفــة العنيفــة: دور 
https://radical.hypotheses.org/files/2016/04/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_(  ،2017 العدالــة،  نظــام 

إلــى  ُيشــار  يليهــا، و75، حيــث  Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf(، ص. 40 ومــا 
اآلتــي: 

إن واجــب معاملــة الطفــل الــذي تجنــده جماعــة إرهابيــة أو متطرفــة عنيفــة باعتبــاره »ضحيــة باألســاس« ال يعنــي أنــه ينبغــي منــح الطفــل حصانــة عــن 
األفعــال اإلجراميــة المرتكبــة أثنــاء ارتباطــه بالجماعــة اإلرهابيــة أو المتطرفــة العنيفــة. بــل ينبغــي االعتــراف بمفهــوم »الضحيــة باألســاس« وإدماجــه والنظــر 
فيــه علــى النحــو الواجــب ضمــن مختلــف مراحــل عمليــة العدالــة. وهــذا يعنــي أنــه ينبغــي منــح األطفــال مــا يُمنــح للضحايــا مــن األطفــال مــن الضمانــات 
الُمتعلقــة بالســالمة والتعهــدات الضامنــة والمســاعدة المناســبة، بمــا فــي ذلــك تدابيــر الجبــر. ].....[ وهــو يعنــي أيًضــا أن المالحقــة القضائيــة ينبغــي أن 
تعتبــر دائًمــا المــالذ األخيــر، وأنــه عندمــا يكــون الطفــل محــل دعــوى ارتــكاب جريمــة، ال بــد مــن احتــرام وتطبيــق الحقــوق والضمانــات التــي يوفرهــا اإلطــار 

القانوني الدولي لألطفال الجائحين. 

164  انظــر J. Khalil وآخــرون،  تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف  فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_( لألعضــاء الســابقين فــي حركــة الشــباب

disengagement_in_somalia_web.pdf(، ص. 22-21.
ُتملي أفضل الممارسات أيًضا ضرورة عدم الخلط بين الجنسين في مثل هذه المرافق نظًرا للمسائل المتعلقة بالحماية التي تحتاج إليها المرأة 
بشــكل خــاص )علــى ســبيل المثــال، حمايتهــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي(، ونظــًرا الحتياجــات الرعايــة الخاصــة المطلوبــة للنســاء. 

وهكــذا، لــم تنــزل أي أنثــى فــي ســيريندي منــذ أن تولــى فريــق دعــم إعــادة التأهيــل المســؤولية المشــتركة، باســتثناء حالــة واحــدة، وبشــكٍل مؤقــت.
كمــا تــم إنشــاء آليــة للشــكاوى فــي مــارس/آذار 2016 للســماح للســكان والموظفيــن باإلبــالغ عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، أو مــا يثيــر قلقهــم 
إزاء االنتهــاكات المحتملــة. وتوفــر هــذه اآلليــة قنــاة شــخصية ســرية لألخصائييــن االجتماعييــن أو إدارة المركــز، وصناديــق لتلقــي شــكاوى 

الحــاالت التــي تســتلزم إخفــاء الهويــة. 
165  انظــر Thomas Renard و Rik Coolsaet)المحــرران(، العائــدون: مــن هــم؟ لمــا يعــودون )أو ال يعــودون(؟ وكيــف ينبغــي أن نتعامــل معهــم؟ 
)http://www. )2018 تقييــم سياســات إعــادة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب فــي بلجيــكا، وألمانيــا، وهولنــدا. )ورقــة ايجمونــت 101، فبراير/شــباط
egmontinstitute.be/content/uploads/2018/02/egmont.papers.101_online_v1-3.pdf(، ص. 38 )بخصــوص بلجيــكا(: 

بالنســبة للمراهقيــن، يمكــن إرســالهم إلــى مراكــز احتجــاز األحــداث فــي مؤسســات حمايــة الطفــل، إذا مــا ُوجــدت مؤشــرات علــى وجــود خطــر 
يهــدد أمنهــم. ولهــذا الغــرض، تــم تدريــب العامليــن فــي هــذه المرافــق، وتعييــن ضبــاط للتعامــل مــع المتطرفيــن. 46
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والنفسية المطلوبة لضمان رفاهيتهم، وحماية حقوقهم166.

4-3 الشفافية والدعاية
يجــب أن يكــون تصميــم بدائــل االحتجــاز لإلرهابييــن والمشــتبه بهــم واضًحــا وقائًمــا علــى الشــفافية، ومتــاح لعمــوم 
الناس. وتكتســي الشــفافية أهمية خاصة فيما يتعلق بالشــروط التي ُتخول اســتخدام أحد بدائل االحتجاز مع شــخص 
مــا، والشــروط التــي يتوجــب عليــه أن يســتوفيها لالســتفادة مــن هــذا البديــل167. ويعــد هــذا أمــًرا جوهرًيــا لتقديــم الحافــز 
المرتبــط للمرشــحين المحتمليــن لهــذه البدائــل، وكــذا لتحقيــق وظيفــة التوعيــة المهمــة التــي تضمــن زيــادة فــرص قبــول 

أي برنامــٍج مماثــٍل.

4-4 تقييم النجاح والفعالية

مــن المهــم لنجــاح أي برنامــٍج مــن هــذا القبيــل أن يتمكــن مــن جمــع البيانــات المتعلقــة بتقييــم أدائــه، ومراجعتهــا، 
وتحليلهــا، بهــدف إجــراء التحســينات المطلوبــة، وتحقيــق األهــداف التــي وضعهــا البرنامــج لنفســه. وُيمكــن أن يصبــح 

)https://assets. ،)2018 166  انظــر أيًضــا، الحكومــة الملكيــة، خيــار التحــدي، اســتراتيجية المملكــة المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب )يونيو/حزيــران
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/716907/140618_

:172 الفقــرة   ،51 ص.   ،)CCS207_CCS0218929798-1_CONTEST_3.0_WEB.pdf
 172 لــم يعــد إلــى البــالد ســوى عــدد قليــل جــًدا مــن المســافرين خــالل العاميــن الماضييــن، وكان معظمهــم مــن النســاء اللواتــي يصطحبــن 
أطفــااًل. وتجمــع إدارة المخاطــر التــي يفرضهــا المســافرون بيــن تدخــالت مســارات عمــل المنــع والســعي لدينــا. إننــا نســتخدم الخبــرة المكتســبة 
مــن خــالل مســار عمــل المنــع للتخفيــف مــن المخاطــر التــي قــد تنتــج عــن معارضــة وجهــات نظرهــم، أو تعديــل اســتجابتنا لتناســب هــذه 
األوضــاع، حســب االقتضــاء. ومــن بيــن الجهــود المبذولــة فــي هــذا الشــأن، التكليــف بحضــور برنامــج اإلحجــام ووقــف االنخــراط. وســيتعرض 
الكثيــرون لضغــوط مــا بعــد الصدمــة، الــذي قــد يؤثــر علــى ســلوكهم المســتقبلي، مــا لــم تتــم معالجتــه. وقــد يســتوفي األطفــال الحــدود القانونيــة 
للرعايــة االجتماعيــة، أو ربمــا عانــى حديثــو الــوالدة مــن ســوء الرعايــة بعــد والدتهــم فــي األراضــي الخاضعــة لســيطرة داعــش. ولضمــان تلبيــة 
احتياجاتهم، والتعامل مع المخاطر المرتبطة بهم، تعمل وزارة الداخلية، ووزارة التعليم مع الســلطات المحلية والمنظمات الخارجية لضمان 
تقديــم الدعــم للســلطات المحليــة التــي تتعامــل مــع هــذا العــدد الصغيــر مــن األســر العائــدة، ومــن صــور هــذا الدعــم التمكيــن مــن توفيــر محاميــن 

مناســبين لألطفــال للتصــرف علــى النحــو الــذي ُيحقــق مصلحتهــم الفضلــى، والتأكــد مــن أن هنــاك بالغيــن مســؤولين فــي حياتهــم.
167  انظــر Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز األمــم المتحــدة 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/( ،)2018 لبحــوث السياســات، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

post/2761/LoPWeb070119.pdf(، ص. 44، و74. 
ــٍة، يجــب علــى الســلطات العراقيــة، وســلطات حكومــة إقليــم كردســتان، توضيــح وترويــج توجيهــات تفصيليــة لفحــص األفــراد  كمســألٍة إجرائي
المتهميــن باالرتبــاط بتنظيــم الدولــة اإلســالمية، واحتجازهــم، وإصــدار األحــكام عليهــم. ومــن الضــروري توافــر قــدر أكبــر مــن الشــفافية فيمــا 
يتعلــق بأنــواع الســلوك التــي تســتدعي اتخــاذ تدابيــر عقابيــة؛ لضمــان أن يكــون النهــج المتبــع للمســاءلة متســًقا وقائًمــا علــى المبــادئ. كمــا يجــب 
على الســلطات العراقية، وســلطات حكومة إقليم كردســتان، استكشــاف طرق لتحســين التنســيق والتواصل بينهم فيما يتعلق بالمســائل األمنية، 
والقانونيــة المرتبطــة بالتنظيــم، بمــا يتضمنــه ذلــك مــن المحافظــة علــى قوائــم المطلوبيــن والتــي تفتقــر حالًيــا إلــى المعلومــات المتســقة والمحدثــة.

Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث المعنيــة 
https://i.unu.edu/( ،)2018 بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

و87.   ،83 ص.   ،)pdf.LoPWeb070119/2761/media/cpr.unu.edu/post
وتعــد الشــفافية حــول البرنامجيــن، وتعزيــز الوضــوح، وزيــادة التفاصيــل فــي االتصــاالت المتعلقــة بهمــا مــن أكثــر التحســينات الضروريــة 
المطلوبــة. ففــي الوقــت الحالــي تســعى كل مــن الحكومــة والجيــش فــي نيجيريــا جاهدتيــن علــى الحفــاظ علــى ســرية هــذه البرامــج وعــدم 
اإلفصــاح عنهــا. ويقــّوض حــذر الحكومــة تجــاه موضــوع الشــفافية إمكانيــة إعــادة إدخــال األفــراد الذيــن قــد أكملــوا برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد 
- وبالتحديــد برنامــج عمليــة الممــر اآلمــن - وهــو برنامــج إعــادة تأهيــل النســاء واألطفــال الذيــن يشــكلون خطــًرا طفيًفــا - والبرامــج الُمخطــط 

لهــا لمكافحــة التشــدد فــي الســجون - وإعــادة إدماجهــم فــي مجتمعاتهــم.
ونفس المرجع السابق، ص. 106

يكتنــف عمليــة الممــر اآلمــن للمنشــقين الذكــور »التائبيــن« الذيــن يشــكلون خطــًرا طفيًفــا فــي غومبــي قــدٌر كبيــر مــن الســرية. وتثيــر هــذه الســرية 
والغمــوض مشــاعر الخــوف واالســتياء والرفــض لــدى المجتمعــات المحليــة تجــاه هــذا البرنامــج.
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مثــل هــذا التحليــل معقــًدا بســبب الصعوبــات المرتبطــة بجمــع البيانــات الموثوقــة ذات الصلــة168. وكمــا ُذكــر مــن قبــل:

168  انظــر Tinka Veldhuis، تصميــم برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج للجنــاة المتطرفيــن المســتخدمين للعنــف: نهــج واقعــي، ورقــة بحثيــة مــن 
https://icct.nl/wp-content/uploads/2015/05/ICCT-Veldhuis-( 2012 إعــداد المركــز الدولــي لمكافحــة اإلرهــاب، مــارس/آذار

Designing-Rehabilitation-Reintegration-Programmes-March-2012.pdf(، ص. 1 )الحاشــية محذوفــة(:
هنــاك عوائــق كبيــرة تعرقــل محــاوالت قيــاس تأثيــر هــذه البرامــج، وحتــى اليــوم لــم تخضــع ســوى القليــل، إن وجــدت، مــن مبــادرات إعــادة 
اإلدمــاج لعمليــات التقييــم المتمعــن. ومــع ذلــك، كــي تتمكــن الحكومــات والســلطات المعنيــة بالســجون مــن معرفــة مــا إذا كان االســتثمار فــي 
إعــادة إدمــاج المتطرفيــن المســتخدمين للعنــف ُمجدًيــا أم إذا كان مجــرد مضيعــة للمــوارد، ولمعرفــة كيفيــة االســتفادة منــه، ال بــد مــن تكويــن 

فكــرة واضحــة عــن الهــدف الــذي تســعى هــذه السياســات لتحقيقــه، وكيفيــة تحقيقــه، وهــل ســتنجح فــي ذلــك أم ال. 
ونفس المرجع السابق، ص. 16 و17: 

أواًل، لقيــاس تأثيــر التدخــل، يجــب أن ُتترجــم نظريــة السياســة إلــى مؤشــراٍت ماديــٍة للنجــاح والفشــل. وفــي هــذا الصــدد، ُيعــد وضــع مفاهيــم 
وتعريفــات واضحــة للمصطلحــات واألهــداف ذات الصلــة أمــًرا ذا ضــرورة قصــوى. والغمــوض الــذي يكتنــف األهــداف المحــددة التــي يســعى 
البرنامــج لتحقيقهــا ســيعيق محــاوالت تقييــم نجاحــه. وكيــف ُيمكننــا تقييــم مــا إذا كان برنامــج إعــادة التأهيــل قــد حقــق نتائجــه المرجــوة إذا 
كان تعريــف مصطلــح »إعــادة التأهيــل« )أي عــدم االنخــراط فــي أعمــال العنــف أو تغييــر الفكــر المتشــدد( ذاتــه مبهًمــا وغيــر واضــٍح؟ 
ومتــى ُيمكــن القــول بــأن الشــخص قــد أُعيــد تأهيلــه »علــى نحــٍو كاٍف«؟ هــل تتطلــب عمليــة تغييــر الفكــر المتشــدد »الســليمة« مــن الســجين 
ــا؟ ُتعــد إعــادة التأهيــل، وعــدم االنخــراط  ــا، أم أن الحكــم الــذي ســيصدره الموظفــون ســيكون كافًي أن ينبــذ التطــرف العنيــف صراحــًة وعلًن
فــي أعمــال العنــف، وتغييــر الفكــر المتشــدد التطــرف أفــكاًرا غيــر ملموســٍة بــدون تعريفــاٍت ثابتــٍة وواضحــٍة. ولذلــك قــد يختلــف فهمهــا أو 
تفســيرها باختــالف األشــخاص. وبنــاًء عليــه، لقيــاس تأثيــر البرنامــج، يجــب أن يكــون لهــذه المصطلحــات مؤشــرات ماديــة وقابلــة للقيــاس؟
وفــي نهايــة المطــاف، يكمــن الهــدف المركــزي لبرامــج إعــادة التأهيــل فــي تقليــل نســبة معــاودة اإلجــرام )انظــر الشــكل 1 لالطــالع علــى 
مخطــط التدفــق(. يمكــن ترجمــة مفهــوم ُمعــاودة اإلجــرام فــي صــورة إجــراءات عــدة للمتابعــة الموحــدة مثــل، إعــادة االعتقــال واإلدانــة 
والحبــس68، إال أن هــذه المعاييــر محــدودة، كمــا أنهــا تثيــر أســئلة حرجــة يجــب اإلجابــة عنهــا مقدًمــا، لمــا لهــا مــن أهميــٍة خاصــة فيمــا يتعلــق 

بالتعامــل مــع الجنــاة المتطرفيــن الُمســتخدمين للعنــف.
فعلــى ســبيل المثــال، مــا هــي النســبة المئويــة التــي ينبغــي أن يصــل إليهــا معــدل معــاودة اإلجــرام )عشــرة، أو عشــرون، أو مائــة( العتبــار 
برنامــج إعــادة التأهيــل قــد نجــح؟ يعــد هــذا أمــًرا مهًمــا بصفــٍة خاصــٍة ألنــه لــن ُيلقــى القبــض علــى كل الجنــاة العائديــن للجريمــة، ولــن تتــم 
مالحقتهــم قضائًيــا، وألنــه قــد يســافر بعضهــم إلــى الخــارج، حيــث ُيلقــى القبــض عليهــم لممارســتهم أنشــطٍة إرهابيــٍة دون أن ُيحتســبوا ضمــن 
اإلحصــاءات الخاصــة بمعــاودة اإلجــرام فــي البلــد التــي قــد خضعــوا فيهــا إلعــادة التأهيــل. وعــالوًة علــى ذلــك، يمكــن للســجناء الســابقين أن 
يعــودوا لإلجــرام مــرًة أخــرى عنــد إطــالق ســراحهم بارتكابهــم لجريمــٍة ال عالقــة لهــا باإلرهــاب، كاعتــداٍء عنيــف أو ســرقة. فربمــا يكونــون قــد 
توقفــوا عــن االنخــراط فــي أعمــال التطــرف العنيــف فقــط، وليــس بالجرائــم »العاديــة«. وعليــه، قبــل البــدء فــي تنفيــذ البرنامــج، يجــب توضيــح 

مــا إذا كانــت هــذه الحــاالت أو مــا يماثلهــا قــد نجحــت أم ال، ومــا هــي أســباب النجــاح أو الفشــل. 
تكمــن إحــدى الســمات المهمــة التــي تميــز جهــود إعــادة التأهيــل فــي أنهــا متعــددة األوجــه وأنهــا ُمصمَّمــٌة لتحفيــز التحســن علــى عــدة أصعــدٍة 
- بخالف معاودة اإلجرام - بما في ذلك من تكيٍف مؤسســٍي )كمشــاكل تأديبيٍة أقل(، وتحســين المهارات المهنية، والتحصيل الدراســي، 
وتغيــر الشــخصية والمواقــف، والتكيــف مــع المجتمــع. وهنــاك طــرٌق مختلفــٌة الســتعراض مثــل هــذه التغيــرات. فمــن ناحيــٍة يمكــن النظــر إلــى 
هــذه النتائــج بصفتهــا أهداًفــا فرعيــًة ضروريــًة لتقليــل نســبة معــاودة اإلجــرام. ومــن ناحيــٍة أخــرى، يمكــن اعتبارهــا آثــاًرا إضافيــًة مفيــدًة تفــوق 
االنخفــاض فــي نســبة معــاودة اإلجــرام. وقــد تكــون هــذه األهــداف ذات أهميــٍة ثانويــٍة، إال أنــه يجــب عــدم إغفالهــا عنــد تقييــم تأثيــر تدخــالت 
إعــادة التأهيــل. وفــي كلتــا الحالتيــن، تعكــس هــذه النتائــج الثانويــة )كتحســين المهــارات والمواقــف والتحفيــز( طريقــة عمــل آليــات السياســة، 
ولذلــك فــإن قياســها بدقــٍة يعتبــر خطــوًة مهمــًة فــي تحديــد أســباب نجــاح البرنامــج مــن عدمــه. وتوضــح هــذه األمثلــة أنــه مــن الضــروري 
إعــداد مؤشــرات واضحــة وقابلــة للقيــاس ألغــراض البرنامــج وأهدافــه الرئيســية والفرعيــة وذلــك الختبــار اآلليــات األساســية للبرنامــج. وتعــد 
هــذه المعاييــر ضروريــًة فــي فصــل تأثيــرات البرنامــج عــن التأثيــرات الخارجيــة، وبذلــك يمكــن أن تســاعد فــي الكشــف عمــا إذا كانــت أي مــن 
التغيــرات الحادثــة ناتجــًة عــن تطبيــق األداة )أي إذا كان التغييــر ناتًجــا عــن عمليــة التدخــل أو أنــه يرجــع لعامــٍل آخــر ال عالقــة لــه بهــا(.

]…[
كمــا يجــب أن تتضمــن نظريــة البرنامــج تفســيًرا منطقًيــا للظــروف التــي قــد تــؤدي إلــى فشــل برامــج إعــادة التأهيــل. فبصفــٍة عامــة، تنقســم أســباب 
الفشــل إلــى فئتيــن؛ أواًل، قــد تفشــل برامــج إعــادة التأهيــل إذا كانــت السياســة المنظمــة لهــا غيــر مدروســة، حيــث قــد تفشــل علــى األرجــح البرامــج 
غيــر المدروســة جيــًدا، والتــي ال تأخــذ العوامــل الســياقية الخارجيــة فــي عيــن االعتبــار، وتفتقــر إلــى التخطيــط الجيــد، والخبــرات الحديثــة، أو 
غيــر القائمــة علــى نظريــٍة إجراميــة، أو فــي الحــاالت األســوأ، التــي يزيــد ضررهــا عــن نفعهــا. وعليــه يجــب أن تكــون أدوات السياســة متوافقــًة 

مــع أهــداف البرنامــج بدقــة ومنطقيــة.
]…[

ثانًيــا، تفشــل البرامــج إذا كانــت تفتقــر إلــى الســالمة العالجيــة، أي عندمــا ال ُتنّفــذ علــى النحــو الــذي ُصممــت لــه. ويمكــن أن تفســد الســالمة 
العالجيــة للبرنامــج بســبب عــدة عوامــل مــن بينهــا عــدم توافــر الموظفيــن األكفــاء أو المدربيــن بشــكٍل كاٍف، أو نقــص المــوارد الالزمــة لتنفيــذ 
البرنامــج، أو االضطرابــات فــي الســياق المؤسســي أو اإلصالحــي، أو عندمــا يفســر الموظفــون نظريــة البرنامــج بطريقــٍة خاطئــٍة، أو يعجــزون 

عــن االلتــزام باإلجــراءات والمبــادئ المطلوبــة لتغييــر مواقــف الســجين وســلوكياته.
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 »ال تزال ماهية برامج إعادة اإلدماج وحقيقة أنها األكثر فعاليًة في المساعدة على وقف االنخراط في أعمال العنف، 
ومكافحة التشدد مبهمًة169«، ويرجع ذلك بشكٍل جزئٍي إلى مدى صعوبة الحصول على البيانات ذات الصلة170. 

وحتــى فــي الحــاالت التــي يمكــن فيهــا جمــع البيانــات، قــد يكــون تقييــم نجــاح البرنامــج عمليــة معقــدة. أوال، قــد يكــون 
مــن الصعــب تعريــف النجــاح171. ثانًيــا، قــد تعطــي البيانــات فــي كثيــٍر مــن األحيــان صــورة متفائلــة للغايــة بنــاًء علــى 

مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل، مــن بينهــا الفتــرة الزمنيــة القصيــرة التــي اســتغرقها إجــراء هــذا التقييــم172.

169  انظــر Liesbeth van der Heide وBart Schuurman، إعــادة إدمــاج اإلرهابييــن فــي هولنــدا: تقييــم النهــج الهولنــدي، مجلــة لتغييــر الفكــر 
المتشــدد، عدد 17، شــتاء 2019/2018، ص. 198. 

170 انظــر K. Ramakrishna، »نقــد شــامل لبرنامــج ســنغافورة لمكافحــة األيدولوجيــات المتطرفــة، مركــز مكافحــة اإلرهــاب فــي النقطــة الغربيــة، 
https://ctc.usma.edu/a-holistic-critique-of-singapores-( ســنتينل، ينايــر/ كانــون الثانــي 2009، العــدد الثانــي، اإلصــدار األول

 .)/counter-ideological-program
هنــاك أيًضــا بعــض األدلــة التجريبيــة المبدئيــة علــى فعاليــة نهــج مجموعــة إعــادة التأهيــل الدينــي. وتشــير بعــض المصــادر إلــى أنــه فــي 
الســنوات الســتة األخيــرة، أي منــذ 2002، احُتجــز 73 فــرًدا بســبب انخراطهــم فــي نشــاٍط يتعلــق باإلرهــاب 40. إال أنــه منــذ ســبتمبر/أيلول 
2008 ظــل 23 فــرًدا مــن المحتجزيــن فقــط فــي الحبــس، فــي حيــن ُأطلــق ســراح 41 منهــم، وإن كان ذلــك بنــاًء علــى أوامــر تقييديــٍة 41. 
وُيشــير المراقبــون اآلخــرون إلــى تضــاؤل »نشــاط الجمعيــة اإلســالمية« فــي ســنغافورة منــذ هجمــات إدارة األمــن الداخلــي المفاجئــة الكبــرى 
فــي 2001 و2002 42. وقــد أعلــن خبيــر اإلرهــاب Rohan Gunaratna أن برنامــج ســنغافورة إلعــادة تأهيــل المحتجزيــن »يعمــل علــى 
النحــو المطلــوب«، وأن معــدل معــاودة اإلجــرام كان منخفًضــا بشــكٍل اســتثنائٍي43. بيــد أن األمــر يســتدعي توخــي بعــض الحــذر. فحتــى 
اآلن لــم تتوصــل مجموعــة إعــادة التأهيــل الدينــي وشــركاؤها الحكوميــون إلــى مجموعــة مقاييــس موضوعيــٍة ومحــددٍة لتحديــد إلــى أي مــدى 
قــد أُعيــد تأهيــل الفــرد المحتجــز بدقــٍة علميــٍة، وهــو أمــٌر مــا زال عليهــا أن تقــوم بــه. وال تــزال العمليــة ذاتيــًة إلــى حــٍد كبيــر وذلــك بنــاًء علــى 
التقييــم المشــترك للمخاطــر الــذي أجــراه الحاضــرون وهــم مستشــار المجموعــة، والموظــف المســؤول عــن ملفــات إدارة األمــن الداخلــي، 

واإلخصائــي النفســي 44.
171 انظــر J. Khalil وآخــرون،  تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف  فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_( لألعضــاء الســابقين فــي حركــة الشــباب

disengagement_in_somalia_web.pdf( ، ص. 23.
ُتطبــق مثــل هــذه األحــكام أيًضــا فــي مركــز ســيريندي، وبوضــع ذلــك فــي االعتبــار، يمكــن تفســير النتيجــة الثانيــة التــي توصــل لهــا فريــق 
دعــم إعــادة التأهيــل كاآلتــي: »تــزداد احتماليــة نجــاح المســتفيدين فــي المركــز فــي إعــادة االدمــاج عنــد الخــروج مــن خــالل تطويــر المعــارف 
والمهــارات واالتجاهــات المناســبة، و)إعــادة( إنشــاء روابــط مناســبة بمواقــع إعــادة اإلدمــاج«48. وكانــت المخرجــات الثانويــة الثالثــة المحققــة 
كالتالــي: )1( يحضــر المســتفيدون فصــول التعليــم والتدريــب المهنــي، ويشــاركون فيهــا، ويشــاركون كذلــك فــي مبــادرات المهــارات الحياتيــة 
التــي تالئــم فــرص كســب العيــش الحاليــة، والمصممــة خصيًصــا لتلبيــة االحتياجــات والطموحــات الفرديــة«؛ و)2( »يشــارك المســتفيدون فــي 
أنشــطة إعــادة االتصــال المناســبة لالحتياجــات والطموحــات الفرديــة«؛ و)3( »يتلقــى المســتفيدون دعًمــا نفســًيا اجتماعًيــا وعقلًيــا ُمكثًفــا وغيــر 

متخصــص، كمــا يتلقــون دعًمــا مخصًصــا ومناســًبا إلدارة الحــاالت، ويغطــي عمليــة إعــادة التأهيــل«49.
172  انظــر علــى ســبيل المثــال، C. Boucek، االســتراتيجية الداعمــة للمملكــة العربيــة الســعودية لمكافحــة اإلرهــاب: منــع اإلرهــاب، وإعــادة التأهيــل، 
https://carnegieendowment.org/files/(  )2008( الدولــي  للســالم  كارنيجــي  مؤسســة  األوســط،  الشــرق  برنامــج  الالحقــة«،  والرعايــة 

:21 ص.   ،)boucek_saudi_final.pdf_cp97
حتــى اآلن، حقــق البرنامــج نتائــج واعــدة، حيــث أشــارت الســلطات الســعودية إلــى أن نســبة نجاحــه تراوحــت بيــن 80 و90 فــي المائــة. 
وتضمنــت نســبة الفشــل التــي تراوحــت بيــن 10 إلــى 20 فــي المائــة التــي أقرهــا المســؤولون الســعوديون المحتجزيــن الذيــن رفضــوا المشــاركة 
فــي البرنامــج، وكذلــك أولئــك الذيــن فشــلوا فــي برنامــج إعــادة التأهيــل. ومــن الصعــب قيــاس النجــاح النســبي لبرنامــج المشــورة وحــده، خاصــًة 
بعــد مــرور القليــل علــى بــدء البرنامــج، فعــادًة مــا تكــون المــدة المطلوبــة لقيــاس معــدالت معــاودة اإلجــرام بشــكل صحيــح خمــس ســنوات. ولكــن، 
وفًقــا لمــا أقــره األميــر محمــد، حتــى 1 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2007، بلغــت نســبة األشــخاص الذيــن تكــرر اعتقالهــم بســبب جرائــم أمنيــة منــذ 
إطــالق ســراحهم بعــد الخضــوع لبرنامــج المشــورة 35 شــخصًا فقــط، وهــو مــا يشــير إلــى أن معــدل معــاودة اإلجــرام مــن 1 إلــى 2 فــي المائــة. 

ويعتــرف المســؤولون الرســميون بحــدوث تجــاوزات أخــرى لــم يكونــوا علــى علــم بهــا بعــد.
]…[

ونالحــظ أن مــن ُأطلــق ســراحهم مــن خــالل برنامــج المشــورة حتــى اآلن مجرميــن صغــار الســن نســبًيا. أمــا عــن مرتكبــي جرائــم األمــن 
الداخلــي، فإنهــم ليســوا مــن الجهادييــن المتشــددين المســتخدمين للعنــف، بــل كانــوا إلــى حــٍد كبيــر أفــراد داعميــن ومتعاطفيــن، كهــؤالء األفــراد 
الذيــن تــم القبــض عليهــم نتيجــة للدعايــة للتطــرف، أو المتورطيــن فــي اســتخدام اإلنترنــت للترويــج لــه. وعــادًة مــا يكــون مــن األســهل علــى 
الســلطات التعامــل مــع هــؤالء األفــراد. كمــا شــارك فــي البرنامــج أفــراد كانــوا يبحثــون عــن مخــرج مــن وضعهــم المتطــرف، بعــد أن وجــد العديــد 
منهــم أنفســهم متورطيــن دون قصــد مــع اإلرهابييــن، وعندمــا اكتشــفوا حقيقــة مــن يعملــون معهــم، ســعوا إلــى التعــاون مــع الســلطات للخــالص.
وفي أغلب األحوال، حضر هؤالء الجناة جلسات دراسية مدتها ساعتان، على عكس الجلسات الدراسية الطويلة التي أشرنا إليها آنًفا.  
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كما أن اعتماد هذا التقييم على تقديرات »معاودة اإلجرام« قد يثير بعض الجدل173. 

بنــاًء علــى ذلــك، ينبغــي أن يكــون تقييــم نجــاح أي مــن مثــل هــذه البرامــج )أ( قائًمــا علــى الحقائــق، و)ب( مســتمًرا، 
ــا، و)د( بحيــث يقــوم علــى تنفيــذه علــى النحــو األمثــل خبــراء مســتقلون يتمتعــون بالخبــرة المطلوبــة،  و)ج( موضوعًي

وإمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات. 

رغم وجود السبب وراء اعتقادنا بأن بعض كبار المقاتلين قد شاركوا في برنامج إعادة التأهيل السعودي، إال أن نجاحه النسبي حتى اآلن 
يعــززه بــال شــك تــورط الجنــاة الصغــار، الذيــن قــد يشــاركون علــى األرجــح أكثــر مــن المتطرفيــن الملتزميــن األعلــى مســتوى. وبالتالــي، يبقــى أن 
نــرى مــدى فعاليــة هــذا البرنامــج علــى المــدى الطويــل فيمــا يتعلــق باألمــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وفــي حيــن يبــدو البرنامــج واعــًدا، إال 
أنــه لــم يمــر باختبــار صعــب يتمثــل فــي تطبيقــه علــى مقاتليــن أكثــر التزاًمــا، ومــن بينهــم األشــخاص الذيــن نفــذوا أعمــال عنــف داخــل المملكــة.
https://www.mei.( )2015( انظــر أيًضــا معهــد الشــرق األوســط، برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد فــي المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة حالــة

)edu/publications/deradicalization-programs-saudi-arabia-case-study
173  انظــر Noor Huda Ismail وSusan Sim، »مــن الســجن إلــى المذبحــة فــي جاكرتــا: التنبــؤ بالعــودة إلــى الجرائــم اإلرهابيــة فــي ســجون 
إندونيســيا«، مقــال بروكينجــز، 28 يناير/كانــون األول 2016 )فــي إندونيســيا، يبلــغ معــدل معــاودة اإلرهابييــن الجهادييــن المحلييــن اإلجــرام حوالــي 
15%(؛ Jesssica Stern، تغييــر الفكــر المتشــدد أو عــدم االنخــراط فــي أعمــال العنــف: هــل هــذا ممكــن؟ )فريــق عمــل مؤسســة هوفــر لألمــن 
والقانــون، جامعــة ســتانفورد، 2010( وChristopher Boucek، »االســتراتيجية »المعتدلــة« التــي تنفذهــا المملكــة العربيــة الســعودية لمكافحــة 
اإلرهــاب، أبحــاث كارنيجــي 97، 2008 )تقاريــر عــن ادعــاء المملكــة العربيــة الســعودية أن نســبة معــاودة اإلجــرام للمتخرجيــن مــن برنامــج تغييــر 
الفكــر المتشــدد هــو 10 إلــى 20 فــي المائــة(. انظــر أيًضــا، David Malet و Rachel Hayes)2018(، المقاتلــون األجانــب العائــدون: تهديــد 
ال ينتهــي؟ اإلرهــاب والعنــف السياســي، DOI: 09546553.2018.1497987/10.1080، )نظــًرا لعــدم إمكانيــة التحقــق المســتقل مــن الكثيــر 
مــن البيانــات المتعلقــة بالفعاليــة المزعومــة لبرامــج تغييــر الفكــر المتطــرف علــى مســتوى العالــم، فيجــب قبولهــا بحــذر؛ ويشــير إلــى أن »معظــم 
العائديــن مــن المقاتليــن األجانــب الذيــن انضمــوا أو يحاولــون االنضمــام إلــى صفــوف اإلرهابييــن المحلييــن، يســتغرقون أقــل مــن ســتة أشــهر للعــودة 
إلــى الجريمــة، واالنخــراط فيهــا، أو االعتقــال، وتحــدث غالبيــة الهجمــات فــي غضــون عــام واحــد، وتحــدث جميــع المحــاوالت تقريًبــا فــي غضــون ثــالث 
ســنوات(؛ Thomas Hegghammer، »هــل علــّي أن أبقــى أم أن أغــادر؟ شــرح االختــالف فــي اختيــار الجهادييــن الغربييــن بيــن االقتتــال الداخلــي 
واألجنبــي«، »مراجعــة العلــوم السياســية األمريكيــة ص. 107، رقــم 1 )فبراير/شــباط 2013(: 1-15 )يشــير إلــى أنــه مــن بيــن الجهادييــن العائديــن 
بيــن عامــي 1980 و2010، انخــرط 11 % فــي مؤامــرات إرهابيــة محليــة مــرة أخــرى، وزادت احتمــاالت تنفيــذ هجماتهــم ونجاحهــا، وكونهــا تســفر 
عــن أعــداد مــن الوفيــات(؛ لجنــة الشــؤون الداخليــة، »المقاتلــون األجانــب«، البنــد 39، التقريــر الســابع عشــر - مكافحــة اإلرهــاب، مجلــس العمــوم، 
30 أبريل/نيســان 2014 )اإلبــالغ عــن »متوســط« واحــد مــن كل تســعة عائديــن أصبحــوا إرهابييــن محلييــن كان بمثابــة أســاس لنــزع الجنســية مــن 
البريطانييــن الذيــن ســافروا إلــى ســوريا(. انظــر J. Khalil وآخــرون، تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-( مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل لألعضــاء الســابقين فــي حركــة الشــباب

.5 deradicalisation_and_disengagement_in_somalia_web.pdf_18(، ص. 
 مربع رقم 1: مشكالت تتعلق بمعدالت معاودة اإلجرام كمؤشر

فريــق دعــم إعــادة التأهيــل ليــس علــى علــم بالمســتفيدين الذيــن عــادوا إلــى حركــة الشــباب بعــد انتهائهــم مــن عمليــة إعــادة التأهيــل فــي مركــز 
ســيريندي. وفــي حيــن يعتبــر العديــد مــن المعلقيــن معــدالت معــاودة اإلجــرام مؤشــًرا ُمهًمــا علــى نجــاح البرامــج مــع المتطرفيــن الُمســتخدمين 
للعنــف، إال أن مؤلفــي هــذا التقريــر يدفعــون بــأن هــذا المقيــاس يمثــل معضلــة كبيــرة، علــى األقــل فــي حالــة مركــز ســيريندي. لمزيــد مــن 
التوضيــح، فــي حيــن أن معــدالت العــودة المرتفعــة إلــى التطــرف العنيــف قــد تعكــس فشــل البرنامــج، فــإن المعــدالت المنخفضــة ال تشــير 
بالضــرورة إلــى نجاحــه، ويرجــع ذلــك أواًل إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يكــون معــدل النجــاح ضئيــاًل بغــض النظــر عــن الخدمــات المقدمــة فــي 
المركــز، كونــه مخصــص لألفــراد »ذوي المخاطــر المنخفضــة«، وثانًيــا، ال يمكــن االعتمــاد كثيــًرا علــى بيانــات معــاودة اإلجــرام فــي أماكــن 
محــددة مثــل الصومــال، نظــًرا الحتمــال ظهــور ســلبيات كاذبــة. بعبــارٍة أخــرى، ببســاطة، قــد ال تــدري األجهــزة األمنيــة المعنيــة بعــودة نــزالء 
ســابقين فــي ســيريندي إلــى حركــة الشــباب، والســبب األخيــر هــو احتماليــة انخفــاض معــدالت معــاودة اإلجــرام بشــكل مضلــل فــي الحــاالت 

التــي ال يعــود فيهــا الســكان الســابقون إلــى العنــف إال بعــد فتــرات اإلبــالغ ذات الصلــة.
انظــر Cameron Sumpter. Yuslikha K. Wardhani & Sapto Priyanto )2019(: اختبــار اإلجــراءات االنتقاليــة: عــودة الســجناء 
المتطرفين إلى كنف المجتمع اإلندونيسي، دراسات في الصراعات واإلرهاب، 2018.1560666.1057610X/10.1080 :DOI، ص. 10:

علــى الرغــم مــن صعوبــات مراقبــة مــا بعــد اإلفــراج، والتشــكيك الواســع فــي نجاعــة تجــارب تغييــر الفكــر المتشــدد فــي الســجون، فــإن معــدل 
معــاودة اإلجــرام بيــن األفــراد المدانيــن بتهــم اإلرهــاب فــي إندونيســيا علــى مــدار الخمســة عشــر عاًمــا الماضيــة، أو نحــو ذلــك، هــو حوالــي 10 
فــي المائــة، وهــذا المعــدل أقــل بكثيــر مــن معــدل معــاودة ارتــكاب الجرائــم العاديــة فــي الــدول التــي تســجل مثــل هــذه البيانــات 59. اســتنتج هــذا 
الرقــم معهــد تحليــل سياســات النــزاع، الــذي يؤكــد علــى تقريبــه نظــًرا الختــالف تعريفــات معــاودة اإلجــرام 60. كان مصيــر مــا يقــرب مــن 65 
إندونيســًيا، قضــوا فتــرة زمنيــة فــي الســجن الرتكابهــم جرائــم إرهابيــة، إمــا إعــادة اعتقالهــم، أو قتلهــم علــى يــد قــوات الشــرطة فــي بالدهــم، أو 
فــي النــزاع فــي ســوريا 61. وشــارك ســجناء ســابقون فــي ثــالث هجمــات علــى مــدى الســنوات الثــالث الماضيــة: هجــوم بســالح نــاري وعبــوات 
ناســفة بدائيــة الصنــع فــي وســط جاكرتــا أســفر عــن مقتــل ثمانيــة أشــخاص، بينهــم أربعــة مهاجميــن، فــي يناير/كانــون الثانــي 2016، ومحاولــة 
تفجيــر كنيســة فــي ســاماريندا، أســفرت عــن مقتــل طفــل صغيــر، وإصابــة ثالثــة آخريــن بحــروق شــديدة فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2016؛ 

وعمليــة تفجيريــة فاشــلة باســتخدام طنجــرة الضغــط فــي باندونــج، أســفرت عــن مقتــل الجانــي وحــده فــي فبراير/شــباط 2017 62.
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5- تضييق نطاق التحديات أمام االحتجاز 

5-1 اعتبارات عامة

مــن أجــل تضييــق نطــاق التحــدي الــذي ُيشــكله اإلرهابيــون الذيــن تــم اعتقالهــم، يمكــن للــدول أن تتبنــى عــدًدا مــن 
اإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي الحــد مــن هــذه المشــكلة. أواًل، تســاعد معالجــة األســباب الجذريــة لإلرهــاب 
علــى قطــع شــوط طويــل نحــو ضمــان إمكانيــة إدارة المشــكلة بشــكل أكثــر فعاليــة. وبالمثــل، تســاعد الخطــوات المتخــذة 
لتجنــب التجنيــد فــي تحقيــق الغــرض ذاتــه. وهنــاك خطوتــان ُأخريــان يركــز عليهمــا هــذا التقريــر: )1( تضييــق نطــاق 
األعمــال الُمصنفــة بأنهــا إرهابيــة؛ و)2( ضمــان وحمايــة الضمانــات الوقائيــة الواجبــة فــي جميــع مراحــل العمليــة، بــدًءا 
مــن القبــض علــى اإلرهابييــن المشــتبه بهــم واعتقالهــم ومالحقتهــم وحتــى احتجازهــم. ولكــن، لــن تــؤدي هاتــان الخطوتــان 
مجتمعتــان إلــى القضــاء علــى التهديــد الــذي يفرضــه اإلرهــاب، بــل ســتمهدان لضمــان أن تكــون االســتجابة القائمــة 
علــى مالحقــة اإلرهابييــن واحتجازهــم مقصــورة علــى مجموعــة محــدودة مــن القضايــا التــي تتطلــب اســتجابة جوهريــة 

لتهديــد جســيم أو جرائــم خطــرة.

5-2 تضييق نطاق األعمال الُمصنفة بأنها إرهابية

5-2-1 اعتبارات عامة 

تتمتــع الــدول عموًمــا بحريــة تقريــر مــا يجــب تجريمــه ومــا ال يجــب تجريمــه فــي نظامهــا القانونــي الداخلــي. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تلتــزم الــدول أحياًنــا بموجــب القانــون الدولــي بتجريــم أنــواع معينــة مــن األعمــال، وهــذا هــو الحــال بالنســبة 
لمجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة المتعلقــة باإلرهــاب المعتــرف بأنهــا إجراميــة إمــا بموجــب اتفاقيــات معينــة، أو عمــال 
بقــرارات مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة174. وإلــى جانــب هــذه االلتزامــات الدوليــة، تتمتــع الــدول بدرجــة كبيــرة مــن 
االســتقاللية لتقريــر مــا يجــب تجريمــه ومــا ال يجــب تجريمــه، كمــا تتمتــع أيًضــا بدرجــة كبيــرة مــن حريــة التصــرف فــي 
األعمــال التــي يجــب مالحقــة مرتكبيهــا، وتلــك التــي ُيمكــن إخضاعهــا لمســارات العمــل البديلــة، لذلــك يجــب الموازنــة 

بيــن اعتبــارات الــردع والعقــاب، واعتبــارات المصالحــة وإعــادة التأهيــل ونبــذ العنــف.

هنــاك تحــٍد خــاص أمــام هــذه الحريــة فيمــا يخــص جرائــم اإلرهــاب، وهــو الميــل إلــى تجريــم األعمــال المرتبطــة بجماعــة 
إرهابيــة علــى نطــاٍق واســع وجماعــي. وحتــى األنــواع الثانويــة أو البعيــدة مــن التــورط مــع منظمــة إرهابيــة يمكــن أن 
تكــون كافيــة لمخالفــة القوانيــن الجنائيــة الوطنيــة. ويمكــن أن تكــون العضويــة فــي مثــل هــذه الجماعــات أو المنظمــات 

- التــي ُتعــّرف أحياًنــا بشــكل عــام ودون دقــة - كافيــة لتجــاوز هــذه الحــدود.

وبالتالــي، فــإن االســتراتيجية التــي تســعى إليجــاد بدائــل الحتجــاز اإلرهابييــن أو المشــتبه بهــم يجــب أن تركــز علــى 
طبيعــة الجرائــم المنســوبة إلــى الفــرد )األفــراد( المعنييــن، وعلــى مــا إذا كان يلــزم تصنيفهــا كجرائــم إرهابيــة، وتطبيــق 
العقوبــة الجنائيــة ذات الصلــة. وهــذا بــدوره ســيمكن الدولــة مــن تعديــل االســتجابة لتناســب المخاطــر الفعليــة والملموســة 

التــي يشــكلها الفــرد المعنــي، وكــذا إجــراء تقييــم أكثــر دقــة للحاجــة لالحتجــاز وتبريــره، عوًضــا عــن بدائلــه.

174 انظر أعاله القسم الخاص باإلطار القانوني. 
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5-2-2 تعريف اإلرهاب والجرائم اإلرهابية 

ليــس هنــاك مــن تعريــف واحــد متفــق عليــه لإلرهــاب فــي القانــون الدولــي175، وإنمــا هنــاك العديــد مــن التعاريــف 
المتضاربــة، والتــي تتداخــل كثيــًرا فيمــا بينهــا176. 

وفــي ظــل غيــاب تعريــف دولــي لجريمــة اإلرهــاب، مــن الضــروري أن تكــون التعريفــات المعتمــدة مــن قبــل الســلطات 
الوطنيــة واضحــة ومقتصــرة علــى الســلوك الــذي قــد يكــون، علــى حــد تعبيــر مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي 
بمكافحــة اإلرهــاب، »ذا طبيعــة إرهابيــة حقيقيــة«177. ووفًقــا للمبــدأ األساســي للشــرعية، يجــب أن يكــون تعريــف تلــك 

175 انظر https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf. انظر E/CN.98/2006/4، الفقرة 42

176 مــن بيــن هــذه التعريفــات التــي لهــا أهميــة خاصــة، التعريــف الــذي وضعــه مجلــس األمــن فــي قــراره رقــم 1566، والــذي يتضمــن معاييــر تراكميــة 

تتمثــل فــي )1( النيــة؛ و)2( الغــرض؛ و)3( الســلوك المحــدد:
أ( األعمال اإلجرامية، بما في ذلك تلك التي ترتكب ضد المدنيين بقصد القتل، أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة، أو أخذ الرهائن؛ 

ب( بصــرف النظــر عــن كــون الدافــع وراءهــا اعتبــارات ذات طابــع سياســي، أو فلســفي، أو عقائــدي، أو عنصــري، أو عرقــي، أو دينــي، أو أي طابــع 
آخــر مــن هــذا القبيــل، بغــرض إشــاعة حالــة مــن الرعــب بيــن عامــة الجمهــور أو جماعــة مــن األشــخاص أو أشــخاص معينيــن، أو لتخويــف جماعــة 

مــن الســكان، أو إرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة علــى القيــام بعمــل مــا أو عــدم القيــام بــه؛
ج( والتي تشكِّل جرائم في نطاق االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب ووفًقا للتعريف الوارد فيها. 

S/( 2004 الــذي اتخــذه مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة فــي جلســته 5053، فــي 8 أكتوبر/تشــرين األول )القــرار 1566 )2004
ــا. وقــد اقتــرح المقــرر الخــاص المعنــي بمكافحــة اإلرهــاب وحقــوق اإلنســان التعريــف التالــي لإلرهــاب،  RES/1566. القــرار غيــر ملــزم قانوًن

والــذي قــد تأخــذه الــدول كمرشــد لهــا:
العمــل اإلجرامــي: )أ( ُيمثــل أخــذ الرهائــن عمــًدا؛ أو )ب( ُيقصــد بــه التســبب فــي وفــاة أو إصابــة بدنيــة خطيــرة لواحــد أو أكثــر مــن   .1
عامــة الســكان، أو مــن شــرائح منهــم؛ أو )ج( ينطــوي علــى عنــف جســدي مميــت أو خطيــر ضــد فــرد أو أكثــر مــن عامــة الســكان، أو 

مــن شــرائح منهــم؛ و
يتــم ارتــكاب العمــل اإلجرامــي أو محاولــة ارتكابــه بنيــة: )أ( إشــاعة حالــة مــن الرعــب بيــن عامــة الجمهــور، أو فئــة منهــم؛ أو )ب( أو   .2

إرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة علــى القيــام بعمــل مــا أو عــدم القيــام بــه؛
يتوافــق العمــل اإلجرامــي مــع: )أ( تعريــف الجريمــة الخطيــرة فــي القانــون الوطنــي، الــذي ُســن لغــرض االمتثــال لالتفاقيــات والبروتوكــوالت   .3
الدوليــة المتعلقــة باإلرهــاب، أو لقــرارات مجلــس األمــن المتعلقــة باإلرهــاب؛ أو )ب( جميــع أركان الجريمــة الخطيــرة التــي حددهــا القانــون 

الوطني«.
انظــر الوثيقــة رقــم A/HRC/51/16، الفقــرة 28. للحصــول علــى تعريــف نموذجــي مقتــرح لإلرهــاب، انظــر أيًضــا تقريــر المقــرر الخــاص لألمــم 
المتحــدة المعنــي بمكافحــة اإلرهــاب، الموجــه إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة )»عشــرة مجــاالت للممارســات الفضلــى فــي مكافحــة 
اإلرهــاب«(، وثيقــة األمــم المتحــدة رقــم A/ HRC/51/16، الصــادرة بتاريــخ 22 ديســمبر/كانون األول 2010، الفقــرة 28. فيمــا يتعلــق بتعريــف 
اإلرهــاب، انظــر، الوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف والراديكاليــة المؤدييــن إليــه: مقاربــة الشــرطة المجتمعيــة )فيينــا: منظمــة األمــن 
والتعــاون فــي أوروبــا، 2014(، ص. 27-30، )فيمــا يلــي، الوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف والراديكاليــة المؤدييــن إليــه: مقاربــة 
الشــرطة المجتمعيــة، منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا(. انظــر أيًضــا المحكمــة الخاصــة بلبنــان، قــرار تمهيــدي بشــأن القانــون الُمطبــق علــى 

اإلرهــاب، والمؤامــرة، والقتــل، والفعــل، واجتمــاع الجرائــم، القضيــة رقــم I/01-11-STL، 16 فبرايــر/ شــباط 2011:
)1(  االرتــكاب اإلرادي للفعــل؛ و)2( اســتخدام وســائل مــن شــأنها أن ُتحــدث خطــًرا عاًمــا؛ و)3( وقصــد الفاعــل خلــق حالــة مــن 
الُذعــر. ونظــًرا ألن أركان مفهــوم اإلرهــاب ال تشــترط انطواءهــا علــى جريمــة، فــإن مرتكــب أي عمــل إرهابــي يــؤدي إلــى ســقوط قتلــى 
مــن شــأنه أن يواجــه تهمــة اإلرهــاب، وظرًفــا مشــدًدا هــو ســقوط القتلــى، وإضافــًة إلــى ذلــك، قــد يكــون الفاعــل أيًضــا ُعرضــة بشــكٍل 

منفصــل لالتهــام بالجريمــة الضمنيــة، إذا تبيــن أنــه كانــت لديــه النيــة الُجرمّيــة التــي ُتعــد شــرًطا لوقــوع تلــك الجريمــة.
انظر أيًضا، مسرد الناتو للمصطلحات والتعريفات )2017(، وثيقة الناتو رقم AAP-06، ص. 114: 

»االســتخدام غيــر القانونــي، أو التهديــد باســتخدام القــوة أو العنــف، إلثــارة الخــوف والرعــب، ضــد األفــراد أو الممتلــكات فــي محاولــة إلرغــام 
أو ترهيــب الحكومــات أو المجتمعــات، أو للســيطرة علــى الســكان، لتحقيــق أهــداف سياســية، أو دينيــة، أو أيديولوجيــة.«

والوثيقة رقم، A/HRC/51/16، الممارسة رقم 7. 
 /4.E/CN177 مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بمكافحــة اإلرهــاب، تقريــر إلــى لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، وثيقــة األمــم المتحــدة رقــم

98/006، 28 ديســمبر/كانون األول 2005، الفقرة 42.
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الجريمــة واضًحــا، ويســهل اســتيعابه، ومتوقــع178، وينطبــق ذات الشــيء علــى الجرائــم المرتبطــة بهــا )بمــا فــي ذلــك تلــك 
المرتبطــة »بالعضويــة فــي جماعــة إرهابيــة«(179.

ينبغــي أن يضمــن التحديــد الواضــح والصــارم لنطــاق المســؤولية الجنائيــة توضيــح حــدود القانــون الجنائــي بدقــة، مــع 
االحتفــاظ بهــا فقــط كوســيلة لمعاقبــة الســلوك الــذي يتطلــب فعلًيــا تطبيــق القانــون الجنائــي180. وفــي هــذا الســياق، ذكــر 

المفــوض الســامي المعنــي بحقــوق اإلنســان أن - 

178  انظــر منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، الوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف 
 ،)https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true( )2014( والراديكاليــة المؤدييــن إليــه: مقاربــة الشــرطة المجتمعيــة

ص. 30:
يجــب أن تُعــّرف التشــريعات الوطنّيــة »اإلرهــاب« والجنايــات المرتبطــة بــه بوضــوح ودقــّة، وبصفــة غيــر تمييزيــّة دون أّي أثــر رجعــّي. وفضــال 
عــن هــذا يجــب أن يتمّكــن عمــوم النــّاس مــن االطــاّلع بــكّل شــفافية علــى القوانيــن والتشــريعات المتعلّقــة باإلرهــاب التــي تعتمدهــا الّســلطات 
العمومّيــة، بمــا فــي ذلــك الشــرطة والقضــاء. فهــذا شــرط أساســّي لكــي يفهــم الّنــاس القانــون وُيعّدلــوا ســلوكهم حســب مقتضياتــه. ويتعيــن أيًضــا 
توفيــر القاعــدة للقيــام بأعمــال فّعالــة ومســؤولة ضــّد اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك أعمــال أجهــزة الشــرطة فــي إطــار ســيادة القانــون، والمعاييــر 

الّدوليــّة لحقــوق اإلنســان.
انظــر أيًضــا تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، مارتــن شــاينين، 
»عشــرة مجــاالت للممارســات الفضلــى فــي مكافحــة اإلرهــاب«، 22 ديســمبر/كانون األول 2010، والوثيقــة رقــم A/ HRC/51/16؛ ومنظمــة 
األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، خطــوط إرشــادية للتصــدي لتهديــدات وتحديــات »المقاتليــن اإلرهابييــن 

األجانــب« ضمــن إطــار حقــوق اإلنســان )https://www.osce.org/odihr/393503?download=true( )2018(، ص. 34:
االعتــراف بالــدور الحاســم للقانــون الجنائــي، كمــا ورد فــي المبــادئ األساســية لســيادة القانــون، فــي مكافحــة اإلرهــاب والتهديــدات التــي  	•
يفرضهــا المقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب، وبــأن الُنهــج الشــاملة التــي تعمــل خــارج إطــار العدالــة الجنائيــة القائمــة علــى ســيادة القانــون، إلــى 

جانــب اإلجــراءات القانونيــة المعمــول بهــا والضمانــات، تأتــي بنتائــج عكســية؛
تحديــد نطــاق الســمة اإلجراميــة فيمــا يتعلــق بالجرائــم المتعلقــة بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، وبمــا يتفــق مــع المبــدأ األساســي للشــرعية )ال  	•

عقوبــة بــدون قانــون(، ممــا يتطلــب اليقيــن والوضــوح والخصوصيــة فيمــا يتعلــق باألحــكام القانونيــة؛
179  انظــر منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، الوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف 
 ،)https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true( )2014( والراديكاليــة المؤدييــن إليــه: مقاربــة الشــرطة المجتمعيــة

:42
يجــب أن ترتكــز مكافحــة اإلرهــاب علــى إطــار تشــريعّي يوفــّر الظــّروف المناســبة لتجريــم الجنايــات التمهيديــّة 33. ويجــب كذلــك أن يكــون 
التعريــف بهــذه الجنايــات فــي القانــون الوطنــّي، علــى غــرار التعريــف بالعملّيــات اإلرهابّيــة 34، واضًحــا ودقيًقــا وغيــر تمييــزي، وغيــر رجعــّي 
يمكــن لعمــوم النــّاس االطــاّلع عليــه. هــذا وقــد وقــع اعتبــار اتفاقيــة المجلــس األوروبــّي حــول الوقايــة مــن اإلرهــاب 35 ممارســة دولّيــة جّيــدة 
36، فهــي ّتعــّرف الجنايــات اإلرهابّيــة بكونهــا تشــمل »تدريــب عمــوم الّنــاس الرتــكاب جنايــة إرهابّيــة«، و«االنتــداب لإلرهــاب«، و«التدريــب 

لغايــة اإلرهــاب«.
يفرض قرار مجلس األمن رقم 1373 على الّدول أن تقاوم بشــّدة االنتداب اإلرهابّي بينما يدعو القرار 1624 )2005( الّدول الســتعمال 
القانــون لمنــع التحريــض علــى القيــام بأعمــال إرهابيــّة 37. وللتطابــق مــع المعاييــر الّدولّيــة، يجــب أن ترافــق عملّيــة تجريــم التحريــض علــى 
اإلرهــاب إجــراءات وقائيــّة مناســبة تحتــرم مبــدأ الشــرعيّة وتشــمل حقــوق أساســيّة أخــرى مــن ذلــك حريــّة التعبيــر 38. وعلــى وجــه الخصــوص، 
تعتبــر جنحــة التحريــض للقيــام بعمــل إرهابــّي منافيــة لمبــادئ حقــوق اإلنســان إذا مــا رّكــزت علــى التحريــض المباشــر بهــدف التشــجيع علــى 

اإلرهــاب، ولمــا يوجــد الّدليــل القاطــع علــى العالقــة الســببيّة بيــن التشــجيع أو التحريــض وإلمكانيــّة حــدوث عمــل إرهابــي 39.
إن مجــّرد اإلدالء والتعبيــر الّســلمّي عــن أفــكار، ومواقــف، ومعتقــدات ُيعبــر عنهــا بالّراديكاليــّة أو التطــّرف يجــب أاّل يُعتبــر جرًمــا أو جنايــة. 
فــال يجــب أن تمثــّل »الّراديكاليــّة« والتطــرف« مســائل لتفعيــل إجــراءات مكافحــة اإلرهــاب إن لــم ترتبــط بالعنــف أو بأعمــال أخــرى غيــر قانونيــّة 
)علــى غــرار الّدعــوى إلــى الكراهيــّة(، كمــا جــاء فــي القانــون الّدولــّي لحقــوق اإلنســان. ومــن هــذا المنظــور، فإنــه ال يمكــن تنفيــذ مالحقــات 

عدليــة وقضائّيــة ضــّد المتطّرفيــن مــن األفــراد والمجموعــات مــا لــم يلجئــوا إلــى العنــف، أو يحّرضــوا عليــه، أو يؤّيــدوا مرتكبيــه.
انظر أيًضا أدناه القسم الخاص بنطاق المسؤولية القانونية. 

180  انظــر أيًضــا فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
اإلنســان وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله 

المقاتلــون األجانــب )2018(، الفقــرات 67-66: 
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»إن اإلشــارة الــواردة فــي قــرار مجلــس األمــن 2178 )2014( إلــى »اإلرهــاب بجميــع أشــكاله ومظاهــره«، بوصفــه 
أحــد أخطــر التهديــدات التــي تواجــه الســالمة واألمــن، دون أي توصيــٍف أو تعــرٍف آخــر، قــد أثــارت مخــاوف لهــا مــا 
يبررهــا مــن أن هــذا القــرار قــد ُيشــجع علــى اعتمــاد تدابيــر قمعيــة علــى الصعيــد الوطنــي ضــد أنشــطٍة قانونيــة وغيــر 
عنيفــة يقــوم بهــا األفــراد أو الجماعــات. كمــا أن عــدم وجــود إعفــاء صريــح فيمــا يتعلــق باألنشــطة المشــروعة بموجــب 

القانــون الدولــي اإلنســاني، هــو أيًضــا مدعــاة للقلــق«181. 

كمــا ذكــر مفــوض األمــم المتحــدة الســامي »فيمــا يتعلــق، علــى وجــه الخصــوص، بالطبيعــة الُملزمــة قانوًنــا لقــرار مجلس 
األمــن 2178 )2014(، ُأثيــرت أيًضــا شــواغل إزاء عــدم وجــود تعريــف لمصطلحــي »اإلرهــاب« أو »التطــرف«، 
فضــال عــن اإلشــارات الــواردة فــي القــرار إلــى »اإلرهابييــن« باعتبارهــم فئــة مــن األفــراد، إضافــًة إلــى المعاقبــة علــى 

أفعــاٍل محــددة«.182  

والغــرض مــن وضــوح المعاييــر القانونيــة ذات الصلــة هــو ضمــان الخصوصيــة المعياريــة المناســبة والحمايــة مــن 
التعســف. كمــا يهــدف إلــى ضمــان عــدم اســتخدام القانــون الجنائــي - وهــو أحــد الصكــوك األكثــر صرامــة فــي النظــام 

االجتماعــي– باســتثناء الحــاالت التــي تبــرر وتســتوجب هــذا االســتخدام، شــريطة عــدم اإلفــراط فــي اســتخدامه.

5-2-3 نطاق المسؤولية الفردية

كمــا ُذكــر أعــاله، القانــون الجنائــي صــك صــارم، يجــب تطبيقــه فقــط كمــالذ أخيــر عنــد غيــاب بدائــل معقولــة وآمنــة، 
وتظهــر أهميــة ذلــك تحديــًدا فــي ســياق األنشــطة اإلرهابيــة التــي تثيــر الخــوف والقلــق فــي العديــد مــن المجتمعــات. وأدى 
هــذا الخــوف وســاهم فــي اعتمــاد تشــريعات مكافحــة اإلرهــاب التــي قــد تكــون موِغلــة فــي الشــدة، فتوقــع فــي شــباكها 
الكثيــر مــن األفــراد مثــل أقــارب اإلرهابييــن، واألشــخاص المرغميــن علــى االنضمــام إلــى منظمــات إرهابيــة، واألطفــال 
– الذيــن ال يجــوز التعامــل معهــم مــن خــالل القانــون الجنائــي. واتضحــت المخاطــر المتزايــدة للتجريــم المفــرط لألعمــال 
المتعلقــة باإلرهــاب فــي قــرار مجلــس األمــن رقــم 2178 )2014(، الــذي وضــع قائمــة طويلــة مــن التزامــات الــدول 
بتجريــم أنــواع معينــة مــن األعمــال دون تفاصيــل توضحهــا، ودون بــذل أي جهــد لتعريــف أو تحديــد فئــات األشــخاص 

66 - يدعــو القــرار 2178 )2014( الــدول إلــى تنفيــذ القــرار امتثــاال للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. لذلــك يجــب أن تكــون أي تعريفــات 
وطنيــة لإلرهــاب دقيقــة ومتوافقــة مــع مبــدأ الشــرعية. وقــد حثــت الجمعيــة العامــة الــدول علــى ضمــان أن تكــون قوانينهــا التــي ُتجــرم أعمــال 
اإلرهــاب مفهومــة، وأن تكــون دقيقــة الصياغــة، وغيــر تمييزيــة، دون أثــر رجعــّي، ومتوافقــة مــع القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك قانــون حقــوق 
اإلنســان 141. وأوصــت لجنــة مكافحــة اإلرهــاب الــدول بضمــان تعريــف األعمــال اإلرهابيــة فــي التشــريعات الوطنيــة بطريقــة متناســبة، ودقيقــة، 
ومتســقة مــع الصكــوك الدوليــة لمكافحــة اإلرهــاب، وضمــان امتثــال التدابيــر المتخــذة لوقــف تدفــق المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب مــع جميــع 

االلتزامــات التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي، وال ســيما القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وقانــون الالجئيــن، والقانــون اإلنســاني 142.
67- بينمــا يدعــو القــرار 2178 )2014( إلــى االمتثــال لحقــوق اإلنســان، إال أنــه ال يحــدد كيفيــة إدراج أحكامــه فــي التشــريعات الوطنيــة. 
لذلــك يجــب علــى الــدول أن تحــرص علــى ضمــان أن تكــون التدابيــر التــي تتخذهــا واضحــة ودقيقــة فيمــا يتعلــق بهويــة األفــراد الخاضعيــن 
لتطبيقهــا؛ وكــذا دقــة معيــار إنفاذهــا ومالءمتــه وقانونيتــه؛ وكــذا ضمــان تطبيــق مصطلحــات مثــل »إرهابــي« و«مقاتليــن« علــى أســاس 
إجــراءات قانونيــة واضحــة وراســخة، وليــس بطريقــة تعســفية، أو تمييزيــة، أو عشــوائية« 143. كمــا تــم اإلعــراب عــن القلــق مــن اعتمــاد تجريــم 
بعــض الجرائــم، مثــل تلقــي تدريــب عــن اإلرهــاب أو الســفر إلــى الخــارج لغــرض ارتــكاب جرائــم إرهابيــة، علــى التعريفــات الوطنيــة لإلرهــاب 
التــي تكــون أحياًنــا فضفاضــة أو غامضــة بشــكل مفــرط. وعنــد تجريــم الســلوك الــذي يدعــم األعمــال اإلرهابيــة، علــى النحــو المطلــوب فــي 
الفقــرة 6، ينبغــي للــدول أن ُتولــي اهتماًمــا خاًصــا الحتــرام مبــدأ الشــرعية، وال ســيما اشــتراط صياغــة األحــكام التــي ُتحــدد الجرائــم بدقــٍة كافيــة 

لتقديــم »إشــعار عــادل« بالســلوك المحظــور باعتبــاره جريمــة جنائيــة.

181 انظر الوثيقة رقم A/HRC/28/28، الفقرتان 46 و47. 

 .51/29/A/HRC 182 نفس المرجع السابق. انظر أيًضا الوثيقة
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الذيــن يمكــن اعتبارهــم »إرهابييــن«183. 

إن تطبيــق القانــون الجنائــي بشــكل عــام علــى نطــاق واســع ُيعــد غيــر فعــال، حيــث إنــه ال يســهم غالًبــا إال بالقليــل فــي 
حمايــة المجتمــع. وإذا تــم تطبيقــه بشــكل أعمــى وعشــوائي، فقــد يــؤدي بــداًل مــن ذلــك إلــى إثــارة االســتياء، والمســاهمة 
فــي تصــور التمييــز والظلــم. وإذا اتســع نطــاق تطبيــق القانــون الجنائــي أكثــر مــن الــالزم، فقــد يشــبه العقــاب الجماعــي 

183 منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، خطــوط إرشــادية للتصــدي لتهديــدات وتحديــات »المقاتليــن 
اإلرهابييــن األجانــب« ضمــن إطــار حقــوق اإلنســان )https://www.osce.org/odihr/393503?download=true( )2018(، الفقــرة 16، 

ومــا يليهــا )الحواشــي محذوفــة(:
يضــع قــرار مجلــس األمــن رقــم 2178 )2014( إطــاًرا شــامال لاللتزامــات الواقعــة علــى الــدول، ويوفــر هــذا اإلطــار الدفعــة الالزمــة إلجــراء 
مزيــد مــن التطــورات المعياريــة الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة مــن مصــادر أخــرى. فقــد فــرض القــرار تحديــًدا التزامــات علــى الــدول بمنــع، وقمــع 
تجنيــد، أو تنظيــم، أو نقــل، أو تجهيــز المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، وأن تُــدرج فــي قوانينهــا بعــض الجرائــم الجنائيــة الخطــرة التــي تســتوجب 
مقاضــاة ومعاقبــة مرتكبــي مجموعــة مــن األعمــال. وتشــمل هــذه األعمــال: ســفر أفــراد، أو محــاوالت ســفرهم مــن وإلــى دوٍل غيــر التــي يقيمــون 
فيهــا أو يحملــون جنســياتها، بغــرض ارتــكاب أعمــال إرهابيــة، أو تدبيرهــا، أو اإلعــداد لهــا، أو المشــاركة فيهــا، أو توفيــر تدريــب علــى أعمــال 
اإلرهــاب، أو تلقــي ذلــك التدريــب؛ وكــذا توفيــر األمــوال أو جمعهــا عمــًدا، بــأي وســيلة، بصــورٍة مباشــرٍة أو غيــر مباشــرٍة، بقصــد تمويــل ســفر 
هــؤالء األفــراد؛ أو التنظيــم المتعمــد لهــذا الســفر، أو تجنيــد األفــراد، أو »تســهيل« هــذا الســفر، بــأي شــكٍل آخــر. كمــا يطالــب القــرار الــدول 
بمنــع دخــول المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب إلــى أراضيهــا أو عبورهــا، ويدعوهــا إلــى التعــاون فــي عــدة أمــور مــن بينهــا منــع التطــرف المفضــي 
إلــى اإلرهــاب، ووضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات المالحقــة القضائيــة للمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب العائديــن، وإعــادة تأهيلهــم، وإعــادة إدماجهــم. 
عــالوًة علــى ذلــك، يدعــو القــرار الــدول إلــى اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات اإلضافيــة لتعزيــز التعــاون الدولــي، مثــل تبــادل المعلومــات لتحديــد 
المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، ومكافحــة التطــرف العنيــف، مــن أجــل منــع اإلرهــاب. كمــا يطالــب القــرار 2178 )2014( بــأن »يتخلــى 
جميــع المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب عــن أســلحتهم، وأن يتوقفــوا كلًيــا عــن ارتــكاب األعمــال اإلرهابيــة والمشــاركة فــي النزاعــات الُمســلحة«.

أشــار المقــرر الخــاص الســابق لألمــم المتحــدة المعنــي بمكافحــة اإلرهــاب بعبــارات بالغــة األهميــة إلــى أن قــرار مجلــس األمــن رقــم 2178 
)2014( ُمصرًحــا »يفــرض القــرار علــى جميــع الــدول األعضــاء التزامــات قانونيــة جديــدة شــاملة، دون بــذل أي جهــد لتعريــف أو تحديــد 
فئــات األشــخاص الذيــن يمكــن أن تصنفهــم كل دولــة علــى حــدة بأنهــم »إرهابييــن«، وأن »نهــج القــرار ينطــوي علــى مخاطــر كبيــرة مــن اإليــذاء 
وســوء المعاملــة، حيــث تطبــق دول مختلفــة تعريفــات يشــتهر عنهــا كونهــا فضفاضــة أو غامضــة أو مســيئة. لإلرهــاب، غالًبــا بدافــع سياســي 
أو قمعــي واضــح«. وبالفعــل هنــاك إجمــاع علــى عــدم وجــود تعريــف لإلرهــاب فــي قــرارات مجلــس األمــن الدولــي، أو القانــون الدولــي علــى 
نطــاق أوســع، بينمــا تتزايــد المخــاوف المرتبطــة بذلــك كثيــًرا فــي ســياق طبقــات الغمــوض التــي تكتنــف كل كلمــة مــن كلمــات عبــارة »المقاتلــون 
اإلرهابيون األجانب«، وهذا ما سنناقشــه بمزيد من التفصيل في القســم 3-1 أدناه. وأشــار البعض إلى أن قرار مجلس األمن رقم 2396 
)2017( يعتبــر أشــمل مــن قــراره الســابق مــن نــواٍح عــدة، حيــث ُيطالــب الــدول »بتعزيــز جهودهــا فــي مجــال أمــن الحــدود، وتقاســم المعلومــات، 
والعدالــة الجنائيــة نحــو كل مــا يؤثــر ســلبا علــى األنظمــة القانونيــة المحليــة«، وحقــوق اإلنســان، وســيادة القانــون. كمــا تســتلزم دعوتــه الــدول 
األعضــاء بوضــع »قوائــم مراقبــة أو قواعــد بيانــات« لألشــخاص المشــتبه فــي مشــاركتهم أو دعمهــم للمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، وتقاســم 
مجموعــة كبيــرة مــن المعلومــات ذات الصلــة، مثــل بيانــات القياســات الحيويــة الشــخصية مــع الــدول األخــرى، االهتمــام الدقيــق بمــدى حمايــة 
حقــوق اإلنســان فــي الــدول المتعاونــة، وكيــف يتــم ذلــك التعــاون. وتكــرًرا للتعليقــات علــى القــرار الســابق لمجلــس األمــن، وجــه بعــض النقــد إلــى 
القــرار 2396 )2017(، بســبب اتســاع نطاقــه وافتقــاره للدقــة، ممــا يزيــد مــن مخاطــر »اســتخدام الــدول لمنطــوق مجلــس األمــن الســتهداف 

أولئــك الذيــن يختلفــون معهــا«.
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الموجــه بطريقــة تشــعر بالتمييــز ضــد فئــة مــن األفــراد، بــداًل مــن أن يكــون ســبيال مناســًبا للــرد علــى ارتــكاب جريمــة184. 
كمــا أن االعتمــاد الصريــح علــى القانــون الجنائــي للــرد علــى اإلرهــاب مــن شــأنه أن ُيســهم فــي االعتقــال الجماعــي، 
كمــا هــو الحــال فــي العــراق185. وهنــاك أيًضــا مخاطــر تتعلــق بــأن يفضــي التشــريع الجنائــي المطــول فــي نهايــة األمــر 
إلــى تجريــم الــرأي والصــالت البعيــدة جــًدا بمنظمــة إرهابيــة. لذلــك يلــزم أن يعمــل القانــون الجنائــي علــى تحقيــق التــوازن 
الصحيــح بيــن حاجــة المجتمــع المشــروعة لحمايــة نفســه، وضــرورة أن يســتخدم هــذا المجتمــع القانــون الجنائــي لهــذا 
الغــرض فقــط، عنــد عــدم وجــود بدائــل معقولــة تخــدم الغــرض نفســه. ويجــب أن ينصــب تركيــز القانــون والمدعيــن 

184 فيمــا يتعلــق بالحاجــة للتصــرف علــى نحــٍو يراعــي معاييــر حقــوق اإلنســان ذات الصلــة، انطــر، أدنــاه، القســم الخــاص باالمتثــال لحقــوق اإلنســان. 
انظــر أيًضــا، منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، خطــوط إرشــادية للتصــدي لتهديــدات وتحديــات 
 ،)https://www.osce.org/odihr/393503?download=true( )2018( المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب« ضمــن إطــار حقــوق اإلنســان«

الفقــرة 16، ومــا يليهــا: 
يتمثــل التحــدي الــذي تواجهــه الــدول فــي تحديــد المشــكلة، والتعامــل معهــا، بطريقــة تتجنــب هــذه العقبــات. وفــي هــذا الســياق، مــن األهميــة 
بمــكان التأكيــد علــى أن قــراري مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة 2178 )2014( و2396 )2017( يشــيران صراحــًة )فــي العديــد مــن 
فقــرات المنطــوق والديباجــة( إلــى أن االلتزامــات المنصــوص عليهــا فيهمــا يجــب أن تطبــق بمــا يتفــق مــع قانــون حقــوق اإلنســان، والقانــون 
اإلنســاني الدولــي، وقانــون الالجئيــن. وتأكيــًدا عــل مــا جــاء فــي اســتراتيجية األمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة اإلرهــاب لعــام 2006، يؤكــد 
مجلــس األمــن فــي قــرار رقــم 2178 )2014( علــى تكامــل التدابيــر الفعالــة لمكافحــة اإلرهــاب وحمايــة حقــوق اإلنســان، حيــث نــص علــى 

اآلتــي:
»وإذ يشــدد على أن احترام حقوق اإلنســان، والحريات األساســية، وســيادة القانون هي عناصر مكملة للتدابير الفعالة التي تتخذ لمكافحة اإلرهاب 
ومتــآزرة معهــا، وهــي جــزء أساســي مــن أي مســعى ناجــح لمكافحــة اإلرهــاب، وينــوه بأهميــة احتــرام ســيادة القانــون فــي منــع اإلرهــاب ومكافحتــه علــى 

نحــو فعــال 55.«
فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وســيادة 
القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون األجانــب. 

الفقــرة 68 )الحواشــي محذوفــة(:
مــن أجــل تســهيل المالحقــات القضائيــة، تــم اعتمــاد تشــريعات قــد ال تفــي بمعاييــر حقــوق اإلنســان. أوصــى المقــرر الخــاص المعنــي بمكافحــة 
اإلرهــاب وحقــوق اإلنســان بأنــه، عنــد تجريــم التدريــب علــى ارتــكاب جرائــم إرهابيــة، أو الســفر إلــى الخــارج لغــرض ارتكابهــا، ينبغــي أن تكــون 

النيــة المحــددة للقيــام بعمــل إرهابــي أو المســاهمة أو المشــاركة فيــه ركًنــا مــن أركان الجريمــة. كمــا ذكــر:
 »وقــد جّرمــت قوانيــن بعــض الــدول الدخــول أو البقــاء فــي »منطقــة معلنــة« تقــوم فيهــا »منظمــة مدرجــة بالمشــاركة فــي نشــاط عدائــي« أو الســفر إلــى
ــًة بغــض النظــر عمــا إذا كان هنــاك أي غــرض إرهابــي مــن الســفر، أي أنــه يكفــي ــًدا لتدريــب اإلرهابييــن«. وتعتبــر الجريمــة مرتكب  »بلــد يعتبــر بل
 أن يدخــل الفــرد إلــى المنطقــة أو البلــد دون أن يتمكــن مــن إثبــات أن الغــرض مــن الســفر مشــمول بأحــد االســتثناءات، وهــذه األحــكام تعكــس عــبء
 اإلثبــات، فتضــع العــبء علــى األفــراد إلثبــات أن ســفرهم ينــدرج ضمــن االســتثناء. وهــذه التقنيــات التشــريعية قــد تتعــارض مــع الحــق فــي محاكمــة
  عادلــة، وال ســيما احتــرام قرينــة البــراءة بموجــب المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي هــو حــق ال يجــوز انتقاصــه.

185  انظــر Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث 
https://i.unu.( ،)2018 المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

محذوفــة(:  )الحواشــي  و60   ،44 pdf.LoPWeb070119/2761/edu/media/cpr.unu.edu/post(، ص. 
بتنفيــذ إطــار قانونــي صــارم وواســع النطــاق يحكــم الجرائــم المتعلقــة باإلرهــاب فــي العــراق، تمكنــت الســلطات مــن اعتقــال جماعــي لعشــرات 
اآلالف مــن األفــراد )قبــل المحاكمــة وبعدهــا( ممــن كانــت غالًبــا تربطهــم صــالت ضعيفــة بداعــش. وأشــار المســؤولون إلــى أن الســلطات 
العراقيــة االتحاديــة تمكنــت مــن احتجــاز مــا ال يقــل عــن 19 ألــف شــخص بتهــم تتعلــق بتنظيــم الدولــة اإلســالمية 71، بينمــا احتجــزت ســلطات 
حكومــة إقليــم كردســتان مــا ال يقــل عــن 4000 شــخص بتهــم تتعلــق بتنظيــم الدولــة اإلســالمية 72. ووفًقــا لإلحصــاءات التــي قدمتهــا الحكومــة، 
وأوردناهــا فــي هــذا التقريــر، يجــب تفســير هــذه األرقــام علــى أنهــا تقديــرات تقريبيــة وغيــر كاملــة نظــًرا الفتقارهــا إلــى الدقــة واســتحالة التحقــق 
منهــا مــن مصــادر خارجيــة. وذكــرت أحــد المصــادر أنــه »ال يعــرف أحــد ]فــي الحكومــة العراقيــة[ - ربمــا وال حتــى رئيــس الــوزراء نفســه –العــدد 

الكامــل للمعتقليــن«. 73 
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ــا للمجتمــع186. ويجــب  العاميــن بشــكل صــارم علــى أولئــك الذيــن تســببوا فــي ضــرر، أو يمثلــون تهديــًدا حقيقًيــا وقوًي
التعامــل بحــذر مــع تجريــم مجــرد العضويــة فــي منظمــة إرهابيــة أو االرتبــاط بهــا، ألنهــا يمكــن أن تغطــي مجموعــة 
كبيــرة جــًدا مــن األفــراد، قــد يكــون للعديــد منهــم اتصــال بســيط أو معــدوم بارتــكاب جرائــم، أو ربمــا يمثلــون تهديــًدا ضئيــاًل 
لمجتمعهــم187. وينبغــي أن تتضمــن أشــكال العضويــة الُمجرَّمــة علــى األقــل دليــاًل علــى أن الفــرد المعنــي قــد انضــم 
طواعيــة إلــى جماعــة إرهابيــة، وإثباًتــا علــى أن مســاهمته فــي المنظمــة أســفرت عــن ارتــكاب جريمــة188. وينبغــي النظــر 
بعنايــة فــي االتصــاالت البعيــدة أو الثانويــة - مثــل توفيــر الغــذاء، أو المســاعدة اإلداريــة، أو الدعــم الطبــي - بهــدف 

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/natsecurity/counterterrorism_ عــام  بوجــه  انظــر   186
:detention_alternatives_finalrpt.authcheckdam.pdf

لتجنــب العيــوب الســلبية التــي ُيحتمــل أن تهــدد سياســة االحتجــاز الشــاملة لمكافحــة اإلرهــاب، يجــب علــى الواليــات المتحــدة أن تحــدد بدقــة  	•
فئــات األفــراد الواجــب إخضاعهــم لســلطة االحتجــاز لديهــا. وعنــد تحديــد األشــخاص الواجــب احتجازهــم، يجــب أن تركــز الواليــات المتحــدة 
جهودهــا فــي االحتجــاز علــى )1( األفــراد اإلرهابييــن الذيــن ال يمكــن تبادلهــم، و)2( األفــراد اإلرهابييــن الذيــن يشــكلون تهديــًدا وشــيًكا 
علــى ســالمة أو أمــن الواليــات المتحــدة، أو مواطنيهــا، أو مصالحهــا. وقــد تكــون عضويــة المشــتبه بــه فــي منظمــة إرهابيــة معروفــة، أو 
قيمــة المعلومــات االســتخباراتية التــي ينقلهــا عوامــل مهمــة فــي تحديــد مــا إذا كان ســيتم احتجــاز الشــخص أم ال، ولكــن ال يعــد أي مــن 
هــذه العوامــل بحــد ذاتهــا ضرورًيــا أو كافًيــا إلثبــات أن الفــرد يمثــل تهديــًدا ألمــن الواليــات المتحــدة، علــى نحــو كاف لتبريــر االحتجــاز.

يجــب أن يتضمــن أي نظــام احتجــاز إداري متصــور للمشــتبه فــي تورطهــم فــي أعمــال إرهابيــة معاييــر واضحــة تصــف األشــخاص الذيــن  	•
يمكــن احتجازهــم، وتحديــد الظــروف واألوضــاع التــي تقتضــي إطــالق ســراح المحتجــز. عــالوًة علــى ذلــك، يجــب أن تتحمــل الحكومــة 
عــبء إثبــات ضــرورة كل حالــة احتجــاز، ممــا يعنــي أنــه ال توجــد وســائل قانونيــة أخــرى متاحــة لتحقيــق مصلحــة الحكومــة المؤكــدة بشــأن 

االحتجاز.
187  انظــر منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، الوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف 
.)https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true( )2014( والراديكاليــة المؤدييــن إليــه: مقاربــة الشــرطة المجتمعيــة

188  انظــر Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث 
https://i.unu.( ،)2018 المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

و102.   83 edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf(، ص. 
انتقــد خبــراء قانونيــون نيجيريــون التعريــف الواســع لإلرهــاب والدعــم المــادي وغيــر العنيــف 114. واألهــم مــن ذلــك، أن القانــون ُيجــرم مجــرد 
العضويــة فــي جماعــة إرهابيــة، دون النظــر إلــى ارتــكاب جرائــم محــددة. إلــى جانــب الطــرق اإلشــكالية التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد 
»العضويــة« علــى أرض الواقــع، علــى أســاس مزاعــم مجموعــة العمــل المدنيــة المشــتركة، أو دفــع الضرائــب لبوكــو حــرام أثنــاء العيــش 
تحــت ســيطرة الجماعــة، فــإن هــذا التجريــم الواســع لإلرهــاب يعقــد بشــكل كبيــر كيفيــة تعامــل الدولــة مــع المنشــقين. ومــن المحتمــل أن يتــم 

تحميــل كل مــن عــاش تحــت حكــم بوكــو حــرام المســؤولية الجنائيــة بطريقــة مــا.
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تقييــم مــا إذا كانــت الوســائل غيــر العقابيــة اســتجابة أكثــر مالءمــة مــن تطبيــق القــوة الكاملــة للقانــون189.

189 انظــر، المركــز الدولــي لدراســة التطــرف، إعــادة إدمــاج مؤيــدي تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي ســوريا: الجهــود واألولويــات والتحديــات )2018( 
https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/08/ICSR-Report-Reintegrating-ISIS-Supporters-in-Syria-(

 18 ص.   ،)Efforts-Priorities-and-Challenges.pdf
كمــا تتزايــد المخــاوف التــي تهــدد المدنييــن المحاصريــن فــي عمليــات اصطيــاد أعضــاء داعــش. ويشــعر الســكان المحليــون أن قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة تتعامــل مــع أولئــك الذيــن عاشــوا فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة داعــش علــى افتــراض أنهــم ينتمــون إلــى التنظيــم حتــى 
يثبــت العكــس 61. ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى أن تنظيــم داعــش قــد اندمــج تماًمــا فــي الهيــكل االجتماعــي المحلــي، وطالــب الســكان 
بااللتــزام بالذهــاب إلــى المســاجد، وطالــب أصحــاب المشــروعات الصغيــرة بدفــع الضرائــب. وعلــى هــذا النحــو، مــن الصعــب اليــوم التمييــز 
بيــن المتعاطفيــن مــع داعــش والمدنييــن الذيــن ُأجبــروا علــى التعــاون معهــم ضــد إرادتهــم، أو كانــوا يحاولــون فقــط البقــاء علــى قيــد الحيــاة 62. 
لكــن نهــج اعتبــار الشــخص مذنًبــا حتــى تثبــت براءتــه يمثــل مشــكلة عميقــة. وأعــرب الســكان المحليــون عــن مخاوفهــم المقلقــة بشــأن موجــات 
االعتقــاالت التعســفية علــى أســاس المظهــر، ودون أي معلومــات مســبقة عنهــم 63. وقــد يتــم اإلفــراج عــن بعــض المحتجزيــن التعســفيين بعــد 

أيــام أو أســابيع قليلــة، إذا وجــدوا مــن يدفــع لهــم الكفالــة، بينمــا يظــل آخــرون قيــد االحتجــاز لفتــرات أطــول حتــى تثبــت براءتهــم 64.
انظــر Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث المعنيــة 
https://i.unu.edu/( ،)2018 بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

pdf.LoPWeb070119/2761/media/cpr.unu.edu/post(، ص. 44، و61. 
رغم عدم توافر بيانات شــاملة، يمكن تمييز األنماط من الحاالت الفردية التي وثقتها وســائل اإلعالم، ومنظمات حقوق اإلنســان. ويتضح 
مــن هــذه الحــاالت، أن الحكــم باإلعــدام ال يقتصــر علــى مقاتلــي داعــش، وإنمــا يصــدر أيًضــا ضــد الموظفيــن المدنييــن بالتنظيــم. وقــال أحــد 
القضــاة لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش: »كنــت أنظــر باألمــس فــي قضيــة طبــاخ ]يعمــل فــي تنظيــم داعــش[، وأوصيــت بإصــدار حكــم اإلعــدام 

بحقــه. كيــف يمكــن لمقاتــل داعــش أن يقتــل شــخًصا، مــا لــم يكــن قــد تنــاول وجبــة جيــدة فــي الليلــة الســابقة لجريمتــه؟« 84
ونفس المرجع السابق، ص. 62: 

تؤكــد مالحظــة المؤلــف عــن محاكمتيــن فــي تــل كيــف، ونصــوص المحاكمــات اإلضافيــة التــي أشــار لهــا صحفيــون أن إدانــة العديــد مــن 
المشــتبه بهــم اســتندت فقــط إلــى عضويتهــم فــي داعــش، كمــا يتضــح مــن يميــن البيعــة، دون دليــل علــى ارتــكاب جرائــم محــددة 89. بــرر أحــد 
كبــار القضــاة العراقييــن تجريــم العضويــة علــى النحــو التالــي: »اإلرهــاب ليــس مجــرد قتــل األرواح، بــل هــو مجــرد قتــل، وأيديولوجيــة متطرفــة 

أيًضــا«.
فــي بعــض األحيــان، يكــون األعضــاء غيــر المســلحين فــي الجماعــات اإلرهابيــة أكثــر خطــورة ممــن يحملــون الســالح - كرجــل ديــن يكتــب 
فتــوى تلهــم اآلالف مــن النــاس لالنضمــام إلــى التنظيــم. لــذا، فــإن فعــل االنتمــاء إلــى إحــدى هــذه الجماعــات يعــد جريمــة بحــد ذاتــه، وإذا 
أعقــب االنضمــام ارتــكاب عمــل عنيــف، فهــذه جريمــة ثانيــة تســتدعي عقوبــة أشــد« 90. وأعــرب قــاض أجريــت معــه مقابلــة فــي الموصــل عــن 
رأي مماثــل: »أيديولوجيــة داعــش خطيــرة للغايــة لدرجــة أننــا ال نســتطيع قبــول أي تســاهل حتــى مــع مــن آمنــوا بهــا فقــط، دون ارتــكاب جرائــم 

محــددة«. وكانــت حجتــه أن العقــاب الشــديد هــو الحــل الوحيــد للقضــاء علــى المعتقــدات المتطرفــة.
يبــدو أن تعريــف العضويــة فــي الجماعــات اإلرهابيــة بأنهــا جريمــة، بغــض النظــر عــن األفعــال المرتكبــة، وضــع يــؤدي إلــى مخاطــر جســيمة 
ُتفضــي إلــى المقاضــاة علــى »جرائــم الفكــر«. عــالوًة علــى ذلــك، ُيعــرف أعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة العضويــة بشــكل عــام للغايــة وذاتــّي، 
فقــد أفــاد أحــد أعضــاء النيابــة العامــة بمحكمــة تــل كيــف، بأنــه ليــس مــن الضــروري إثبــات أن الشــخص قــد أقســم علــى الــوالء )أي »البيعــة«( 
لتأكيــد عضويتــه: »إن إلقــاء قســم البيعــة دليــال قوًيــا علــى العضويــة، ولكــن حتــى بدونــه يمكــن أن نســتنتج العضويــة مــن حقائــق أخــرى. 
فمثــال، إذا كان شــخص مــا يصنــع الطــالء للصواريــخ التــي يســتخدمها تنظيــم الدولــة اإلســالمية، دون أن يتلــو قســم البيعــة مطلًقــا، فيمكــن 
اعتبــار هــذا الشــخص مــن الناحيــة الوظيفيــة عضــًوا فــي التنظيــم بســبب طبيعــة عملــه ». 92 كمــا إن عــدم وجــود تعريفــات وإرشــادات واضحــة 

إلصــدار األحــكام تجعــل مــن الســهل تماًمــا إدانــة »األنصــار« )المؤيــدون للتنظيــم دون مبايعتــه( بالعضويــة ضمنًيــا.
قــارن بعــض المراقبيــن بيــن تجريــم الحكومــة العراقيــة لالنتمــاء إلــى تنظيــم الدولــة اإلســالمية، دون المطالبــة بدليــل علــى أعمــال إجراميــة محــددة، 
وبين سياســة اجتثاث البعث التي القت الكثير من االنتقادات، والتي أدخلتها ســلطة التحالف المؤقتة في عام 2003، وأدت إلى االســتبعاد 
الدائــم لجميــع موظفــي الحكومــة العراقيــة، والعســكريين مــن العامليــن فــي القطــاع العــام. وكمــا أوضــح عبــد الــرزاق الســعيدي، أحــد أعضــاء 
منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان، »اجتثــاث البعــث هــو آليــة فصــل واســعة النطــاق وقائمــة علــى االنتمــاء، ولــم تفتقــر هــذه العمليــة إلــى 
الفعاليــة والتماســك فحســب، وإنمــا انتهكــت أيًضــا بعــض الحقــوق األساســية مثــل حريــة تكويــن الجمعيــات، وتقلــد المناصــب العامــة« 93. وكثيــًرا 
مــا ُيستشــهد بالعقــاب الجماعــي للُســنة بتطبيــق سياســة اجتثــاث البعــث كمحفــز للمظالــم الطائفيــة التــي عــززت ظهــور داعــش 94. ويبــدو أن 
الحكومــة العراقيــة اآلن »تكــرر نفــس األخطــاء« التــي كانــت ســبًبا لتوجيــه النقــد لسياســة اجتثــاث البعــث، وفًقــا Anne Hagood، مستشــارة 

برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، المعنيــة بمواجهــة تحديــات إعــادة اإلدمــاج فــي المناطــق التــي تــم اســتردادها مــن داعــش 95.
تــم توظيــف العديــد مــن »أعضــاء« تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي وظائــف مدنيــة دون تلقــي أي تدريــب عســكري أو حمــل أســلحة. وطــرح 
المؤلــف مثــاال علــى ذلــك، محاكمــة ُمــزارع يعمــل فــي تربيــة الحيوانــات كان يعمــل فــي مســلخ فــي الموصــل عندمــا اســتولى عليهــا تنظيــم 
الدولــة اإلســالمية فــي يونيــو/ حزيــران 2014. وبعــد أن اســتولى التنظيــم علــى المســلخ، وأبلــغ المــزارع أنــه ســيطرد مــن عملــه إذا لــم يوافــق 
علــى مبايعــة التنظيــم، اضطــر لالمتثــال ألوامرهــم. ورغــم أن هــذا الرجــل ادعــى أنــه لــم يتلــق أي تدريــب عســكري، أو قاتــل لصالــح داعــش، 
إال أن القضــاة اعتبــروه مذنًبــا بارتــكاب جريمــة االنتمــاء إلــى جماعــة إرهابيــة، وحكمــوا عليــه بالســجن لمــدة 15 عاًمــا. واســتغرقت المحاكمــة 

بأكملهــا 30 دقيقــة فقــط 65.
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وينبغــي أن تســتند المســؤولية الجنائيــة دائًمــا علــى ســلوك الفــرد وحــده، وليــس علــى ســلوك أفــراد أســرته، أو أقاربــه، 
أو أصدقائــه190.

وعلــى نفــس المنــوال، ينبغــي دراســة بدائــل المالحقــة واالحتجــاز لمــن تربطهــم صلــة بمنظمــة إرهابيــة بشــكٍل غيــر 
مباشــر أو ضعيــف والنظــر فيهــا بعنايــة191. أدت التفســيرات واســعة النطــاق فــي بعــض البلــدان لمفهــوم العضويــة فــي 
منظمــة إرهابيــة إلــى نشــأة مفهــوم االرتبــاط بالوكالــة، حيــث أصبحــت الصلــة األســرية لألفــراد الذيــن ال تربطهــم صلــة 
موضوعيــة بالجماعــة اإلرهابيــة بخــالف هــذه الصلــة األســرية بأحــد أعضائهــا كافيــًة العتبــار هــذا الفــرد بالتالــي عضــًوا 

وفــي محاكمــة ُأجريــت عــام 2017، ُحكــم علــى امــرأة بالســجن بدافــع أن مســاعدتها كربــة منــزل شــّكلت دعًمــا وتشــجيًعا ألنشــطة جماعــة 
إرهابيــة )تنظيــم داعــش(. انظــر Thomas Renard و Rik Coolsaet)المحــرران(، العائــدون: مــن هــم؟ لمــا يعــودون )أو ال يعــودون(؟ 
وكيــف ينبغــي أن نتعامــل معهــم؟ تقييــم سياســات إعــادة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب فــي بلجيــكا، وألمانيــا، وهولنــدا. )ورقــة ايجمونــت 
http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2018/02/egmont.papers.101_(  )2018 فبراير/شــباط   ،101

online_v1-3.pdf(، ص. 25 )الحواشــي محذوفــة(: انظــر أيًضــا: المحكمــة الجنائيــة لييــج، 16 يونيو/حزيــران 2017.

190 األميــن العــام لألمــم المتحــدة، المبــادئ األساســية لحمايــة النســاء واألطفــال الذيــن بهــم صــالت بالجماعــات اإلرهابيــة المدرجــة فــي قائمــة األمــم 
https://www.un.org/counterterrorism/( 2019 المتحدة وإعادتهم إلى أوطانهم ومالحقتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، أبريل/نيسان

sites/www.un.org.counterterrorism/files/key_principles-april_2019.pdf(، ص. 7:
المســؤولية الجنائيــة مســؤولية فرديــة، فــال يجــوز احتجــاز أي شــخص أو مالحقتــه لمحاكمتــه علــى جريمــة ارتكبهــا أحــد أفــراد أســرته. وتتعامــل 
العديــد مــن النســاء واألطفــال مــع الجماعــات اإلرهابيــة المدرجــة فــي قائمــة األمــم المتحــدة بســبب الروابــط األســرية، لــذا يجــب معاملتهــم 
وفًقــا لمبــدأ افتــراض البــراءة، وال ينبغــي افتــراض أن هــؤالء النســاء واألطفــال أعضــاء فــي تلــك الجماعــات، أو أنهــن قمــن بأعمــال لدعــم هــذه 

الجماعــات، وينبغــي اتخــاذ هــذا القــرار علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة.
191  انظــر الرســالة المؤرخــة فــي 18 فبراير/شــباط 2015، الموجهــة مــن رئيــس لجنــة مجلــس األمــن المنشــأة عمــال بالقــرار رقــم )1373( )2001( 
إلــى رئيــس مجلــس األمــن S/123/2015، والملحــق الخــاص بالقــرار )»تقديــم اإلرهابييــن للعدالــة: التحديــات أمــام  بشــأن مكافحــة اإلرهــاب، 

المالحقــات ذات الصلــة بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب«(، 23 فبراير/شــباط 2015، الفقــرة 41: 
تواجــه اســتراتيجيات المالحقــات القضائيــة معضلــًة أخــرى تتصــل بالحــاالت التــي يســافر فيهــا أفــراد األســرة مــع المقاتليــن اإلرهابييــن   - 41
األجانــب المســتقبليين. وهنــا ُتثــار مســائل متعلقــة بمــا إذا كان جميــع أفــراد األســرة يرتكبــون جريمــة بمجــرد الســفر، ومــا إذا كان ينبغــي مقاضاتهــم 
حتــى وإن كان يجــب علــى المــرأة أن تتَبــع زوجهــا فــي بعــض الثقافــات. وقــد ُطرحــت أيضــا مســألة الجرائــم التــي يرتكبهــا اآلبــاء ضــد أطفالهــم عندمــا 
يأخذونهــم إلــى مناطــق تــدور فيهــا نزاعــات. وأشــار المشــاركون إلــى أنــه توجــد أمــام الســلطات، فــي هــذه الحــاالت، خيــارات إداريــة وخيــارات قضائيــة 
جنائيــة. وفــي الواقــع، توجــد فــي بعــض البلــدان آليــات حمايــة متاحــة فــي إطــار قانــون األســرة تمنــع المقاتليــن األجانــب مــن اصطحــاب أفــراد أســرهم 
معهــم إلــى مناطــق النــزاع. ومــع ذلــك، تمــت اإلشــارة إلــى أنــه حتــى األدوات التــي يتيحهــا قانــون األســرة، مثــل إبعــاد األطفــال عــن والديهــم، ووضعهــم 

تحــت رعايــة خاضعــة لإلشــراف، قــد تكــون لهــا عواقــب غيــر مقصــودة. 
انظر أيًضا قرار مجلس األمن رقم S/RES ،2396/2396 )2017(، 21 ديسمبر/كانون األول 2017:

إذ يقــر، فــي هــذا الصــدد، بــأن المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب قــد يســافرون مــع أفــراد أســرهم الذيــن جلبوهــم معهــم إلــى مناطــق النــزاع، أو مــع أســر 
كونوهــا، أو أفــراد أســر ولــدوا أثنــاء وجــود هــؤالء اإلرهابييــن فــي مناطــق النــزاع، وإذ يشــدد علــى ضــرورة قيــام الــدول األعضــاء بتقييــم حالــة هــؤالء 
األفــراد والتحقيــق فيهــا لمعرفــة احتمــال تورطهــم فــي أنشــطة إجراميــة أو إرهابيــة، بوســائل منهــا اســتخدام عمليــات تقييــم المخاطــر المرتكــزة علــى 
األدلــة، واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة وفقــا للقوانيــن المحليــة والدوليــة ذات الصلــة، بما يشــمل النظــر فــي تدابيــر المالحقــة القضائيــة والتأهيــل وإعــادة 
اإلدمــاج المناســبة، وإذ يالحــظ أن األطفــال قــد يكونــون معرضيــن بشــكل خــاص لتغذيــة نزعــة التطــرف بما يفضــي إلــى العنــف ومحتاجيــن إلــى دعــم 
اجتماعــي خــاص، مــن قبيــل تقديــم المشــورة فــي مرحلــة مــا بعــد الصدمــة، وإذ يؤكــد فــي الوقــت نفســه علــى ضــرورة أن ُيعاَمــل األطفــال بطريقــة تراعــى 

فيهــا حقوقهــم وُتحتــرم كرامتهــم، وفقــا للقانــون الدولــي المنطبــق،
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بهــذه الجماعــة192. هــذا الوضــع الحالــي مؤســف، وقــد ُوِصــف فــي إحــدى القضايــا أنــه قــد نتــج عــن النظــرة التبســيطية 
االزدواجيــة لواقــع بالــغ التعقيــد يكــون فيــه األفــراد إمــا داعميــن لإلرهابييــن أو للدولــة، بحيــث ُتغفــل الفــروق الدقيقــة للقســر 

واإلكــراه والعجــز، والتــي قــد تدفــع بالفــرد لالرتبــاط بمنظمــٍة إرهابيــٍة193.

وللســبب نفســه، »ال ينبغــي افتــراض ]...[ أن ســفر أي فــرد إلــى منطقــة نــزاع ينطــوي علــى نيــة إجراميــة أو يرمــي 
إلــى دعــم أنشــطة إرهابيــة إجراميــة أو االنخــراط فيهــا. هــذا األمــر أساســي لضمــان احتــرام اإلجــراءات القانونيــة وقرينــة 

البــراءة«194.

ولذلك يجب التمييز بوضوح بين األفراد الذين قادوا أو ســعوا بنشــاط لتحقيق األهداف اإلجرامية للمنظمة اإلرهابية، 
واألفــراد الذيــن »تبعــوا أو رافقــوا« األعضــاء فقــط دون أن يســاهموا بشــكٍل مــادٍي فــي المنظمــة، أو األفــراد الذيــن قــد 

192  انظــر Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث 
https://i.unu.( ،)2018 المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار
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يثيــر النطــاق الواســع لقانــون مكافحــة اإلرهــاب تســاؤالت حــول إمكانيــة اعتبــار أقــارب أعضــاء داعــش أنفســهم أعضــاًء بالوكالــة، وبالتالــي 
محاســبتهم جنائًيــا عمــال بقانــون مكافحــة اإلرهــاب. وزعــم القضــاة والمســؤولون العراقيــون الذيــن تمــت مقابلتهــم إلعــداد هــذا التقريــر أن الصلــة 
األســرية بداعــش وحدهــا ال تعــد دليــاًل علــى اإلجــرام. فكمــا صــرح رئيــس لجنــة المصالحــة الوطنيــة أن »كونهــا زوجــًة ألحــد أعضــاء داعــش ال 
يعتبــر جريمــًة بحــد ذاتــه، ولكــن إذا ارتكبــت هــي جريمــًة كالقتــل أو التعذيــب، سُتحاســب بموجــب القانــون«. وأفــاد هشــام الهاشــمي - مستشــار 
مكافحــة اإلرهــاب - للحكومــة العراقيــة أن النســاء الالتــي قــد خدمــن فــي قــوة الشــرطة النســائية بداعــش - المعروفــة باســم لــواء الخنســاء - 
قــد صــدرت أحــكام عليهــن بالســجن لمــدد تتــراوح بيــن ســنة لســبع ســنوات 102. ووفًقــا لمــا أقــره القاضــي ســعيد جبــار حســين 103 حتــى ربــات 
ــا إليوائهــن لإلرهابييــن، وذلــك  ــًدا لصالــح الجماعــة قــد تتــم مالحقتهــن قضائًي ــم يعملــن أب البيــوت المتزوجــات مــن مقاتلــي داعــش والالتــي ل
علــى الرغــم مــن أن هــؤالء النســاء ال تتحكمــن كثيــًرا فــي قــرارات أزواجهــن المتعلقــة باالنضمــام إلــى داعــش، كمــا أنــه ال يمكنهــن المغــادرة 
أو طلــب الطــالق دون أن يعرضــنَّ حياتهــن للخطــر أو يفقــدن أطفالهــن 104. فعلــى ســبيل المثــال: صرحــت امــرأة مــن الشــرقاط أنــه عندمــا 
قــرر زوجهــا االنضمــام إلــى داعــش فــي 2014 وأعربــت عــن هواجســها تجــاه فكــر هــذه الجماعــة المتطــرف، أخبرهــا أنهــا إذا لــم توافــق 
علــى اختيــاره، بإمكانهــا أن ترحــل، ولكــن دون أبنائهــا105. ففــي الكثيــر مــن هــذه الحــاالت غالًبــا مــا يكــون النســاء واألطفــال أنفســهم ضحايــا 
لعنــف داعــش، وقــد يكونــوا مجبريــن علــى تســهيل بعــض هــذه الجرائــم كاســترقاق النســاء األيزيديــات، ومــع ذلــك ال يأخــذ القضــاة والمدعــون 
العامــون ظــروف اإلكــراه المخففــة فــي عيــن االعتبــار. وحتــى أفــراد أســر العناصــر المنتميــة لداعــش والذيــن لــم تدينهــم المحكمــة قــد ُيعاقبــون 
مــن خــالل اإلجــراءات اإلداريــة التــي تســتثني األفــراد المنتســبين للتنظيــم مــن الحصــول علــى الخدمــات والمزايــا االجتماعيــة. وفًقــا لمــا يــراه 

Christopher Holt مــن لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة:
غالًبــا مــا يعجــز أفــراد أســر المتهميــن أو المحتجزيــن بموجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب عــن اســتخراج الوثائــق المدنيــة، بمــا فــي ذلــك بطاقــات 
الهويــة المدنيــة وبطاقــات اإلســكان، أو عــن التســجيل للحصــول علــى الخدمــات الحكوميــة بمــا فــي ذلــك نظــام التوزيــع العــام )كحصــص 
الطعــام والوقــود( وذلــك ألن تصريحاتهــم األمنيــة مرفوضــة. وال يمكــن للنســاء المشــتبه فــي كــون أزواجهــن مــن مقاتلــي داعــش - الذيــن قــد 
ُقتلــوا، أو احُتجــزوا، أو ُفِقــدوا - اســتخراج وثائــق مدنيــٍة بأســمائهن أو حتــى شــهادات ميــالٍد ألطفالهــن دون تقديــم بــالغ عــن فقــدان أزواجهــن 
أو اســتخراج شــهادة وفــاة. وفــي هــذه الحالــة تفضــل معظــم النســاء عــدم القيــام بذلــك بســبب الخطــورة التــي قــد يشــكلها ذلــك علــى ســالمتهن 

حيــث يعتقــدن أن هــذا ســيؤدي إلــى اعترافهــن علًنــا أو فــي المحكمــة بأنهــن متزوجــات أو قــد ُكــنَّ متزوجــاٍت بأحــد أعضــاء داعــش 106.
فعــالوًة علــى العقوبــة التــي ينــص عليهــا قانــون مكافحــة اإلرهــاب ألعضــاء داعــش المزعوميــن، يعاقــب القانــون أفــراد أســرهم بشــكٍل غيــر 

مباشــٍر بالتســبب فــي حرمانهــم مــن الخدمــات والمــوارد العامــة األساســية.
193 انظــر Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث 
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و73.  44 ص.   ،)pdf.LoPWeb070119/2761/edu/media/cpr.unu.edu/post
194 انظر الوثيقة رقم A/HRC/28/28، الفقرة 49.
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وجــدوا أنفســهم متورطيــن فــي أي شــكٍل مــن أشــكال العنــف اإلجرامــي دون أن يســعوا لذلــك195. وتطمــس معاملــة كال 
النوعيــن بطريقــة مماثلــة بوصلتنــا األخالقيــة، كمــا يمكــن القــول إنهــا ُتفــرط فــي اســتغالل قــوة القانــون الجنائــي.

5-3 الحماية الفعالة للضمانات األساسية للخضوع لمحاكمة عادلة

5-3-1 اعتبارات عامة 

فــي االســتعراض الــذي أجرتــه الجمعيــة العامــة التابعــة لألمــم المتحــدة فــي عــام 2016 لالســتراتيجية العالميــة لمكافحــة 
اإلرهــاب، أعربــت الجمعيــة عــن قلقهــا البالــغ إزاء وقــوع انتهــاكات لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق 
مكافحــة اإلرهــاب. كمــا أكــدت الجمعيــة علــى أن تجاهــل جهــود مكافحــة اإلرهــاب لســيادة القانــون وانتهاكهــا للقانــون 
الدولــي ُيعــد بمثابــة خيانــة للقيــم التــي ســعت للتمســك بهــا، بــل وإنمــا قــد يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة أعمــال التطــرف العنيــف، 
ممــا ُيفضــي فــي نهايــة األمــر إلــى اإلرهــاب196. وبنــاًء عليــه، يمكــن التصــدي لإلرهــاب ومحاربتــه بفعاليــة فقــط إذا 
كانــت التدابيــر المتخــذة متســقة ومتوافقــة مــع المعاييــر األساســية لحقــوق اإلنســان، التــي تعتبــر لذلــك شــرًطا أساســًيا 
ألٍي مــن اســتراتيجيات مكافحــة اإلرهــاب. وهــذا ليــس فقــط نتيجــة االلتزامــات التــي يفرضهــا القانــون الدولــي، وإنمــا 
كذلــك نتيجــة للمبــدأ العــام الــذي يقــوم علــى احتــرام ســيادة القانــون، وكــذا ُيعــد أحــد الشــروط المســبقة األساســية لتهيئــة 

بيئــة مواتيــة الزدهــار ونجــاح اســتراتيجيات مكافحــة اإلرهــاب.

وينبغــي أن تقتــرن اســتراتيجية مكافحــة اإلرهــاب التــي تتوافــق مــع حقــوق اإلنســان بالجهــود المبذولــة لتحســين جــودة 
وفعاليــة األدلــة الجنائيــة فــي تدابيــر مكافحــة اإلرهــاب. وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد فــي الحــد مــن مخاطــر التعذيــب 

195  انظــر Ronald Slye وMark Freeman، ورقــة إطاريــة عــن حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مؤسســة دعــم االنتقــال 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-( ،)2018 ،المتكامل، جامعة األمم المتحدة

Paper-final.pdf(، ص. 17.
تعّلــم ممارســة العدالــة االنتقاليــة، وكــذا القانــون الدولــي كيــف أن أوجــه التمييــز المهمــة )كالتمييــز بيــن األدوار المحاربــة مقابــل األدوار 
غيــر المحاربــة، مســؤولية التابعيــن مقابــل مســؤولية القــادة، والقضايــا الفرديــة مقابــل القضايــا التمثيليــة علــى ســبيل المثــال(، يمكــن أن 
تســاعد فــي إعــداد بنيــة اســتراتيجية تســتخدم أســلوب الترهيــب والترغيــب بشــكٍل فعــاٍل. فعلــى ســبيل المثــال، يجــب التمييــز بشــكٍل أوضــح 
فــي الجماعــات المتطرفــة بيــن مــن تمتعــوا بقــدٍر كبيــٍر مــن االســتقاللية واختــاروا أن يرتبطــوا بالمنظمــة وقدمــوا لهــا الدعــم بنشــاط، ومــن قــد 
ُأجِبــروا علــى المشــاركة. ومــن المرجــح أن نجــد األعضــاء الذيــن يشــكلون مخاطــًرا كبيــرة منتميــن للنــوع األول، فــي حيــن أنــه مــن المرجــح 
أن نجــد األعضــاء الذيــن يمثلــون مخاطــر أقــل، أو الذيــن ال يمثلــون أي خطــٍر علــى اإلطــالق منتميــن للنــوع األخيــر. وباإلضافــة إلــى 
ذلــك، مــن المهــم تحديــد العوامــل المحفــزة لألفــراد الذيــن انضمــوا طوًعــا. فقــد بالــغ صانعــو القــرارات فــي التأكيــد علــى األيديولوجيــة، وبالتالــي 
أغفلــوا العوامــل األخــرى خاصــًة )1( التظلمــات ضــد اإلجحــاف المنهجــي، والفســاد، والحوكمــة التعســفية، واالضطهــاد مــن ِقبــل الجماعــات 
المنافســة، و)2( الدوافــع التــي يمكــن أن تشــمل المصلحــة االقتصاديــة والطمــوح السياســي، والهويــة القبليــة أو العشــائرية والروابــط التنافســية 
واألســرية. كمــا يجــب التمييــز بشــكٍل أكثــر منهجيــًة بيــن: األعضــاء األعلــى واألدنــى رتبــًة بحيــث يخضــع األعضــاء األعلــى رتبــة للمحاســبة 
األشــد عقوبــة مــا لــم يعربــوا عــن اهتمامهــم بالتفــاوض فــي المقابــل، والتفريــق بيــن مــن لعبــوا أدواًرا فــي العنــف، ومــن مارســوا وظائــف دعــم 

غيــر عنيفــة، ومــن ارتكبــوا جرائــم عنيفــة خطيــرة، ومــن لــم ُيْقِدمــوا علــى ذلــك.
196 انظــر الوثيقــة رقــم A/316/72. انظــر أيًضــا فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل 
المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن ســبل االســتجابة المتوافقــة مــع حقــوق 

اإلنســان للتهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون األجانــب )2018(. الفقــرة 3 )التــي تســير إلــى: قــرار الجمعيــة العامــة رقــن 291/70، الفقــرة 16.



67

واســتخدام الوســائل غيــر القانونيــة فــي اســتخراج األدلــة197.

5-3-2 افتراض البراءة، والحق في مواجهة األدلة التجريمية، والحظر المطلق للتعذيب

مــن أهــم حقــوق اإلنســان األساســية التــي يجــب كفالتهــا فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب؛ وجــوب افتــراض البــراءة198. 
وُيشــير هــذا إلــى عــدة أمــوٍر مــن بينهــا ضــرورة اعتبــار الشــخص بــريء حتــى تثبــت إدانتــه بارتــكاب جريمــٍة مــا، 
وكــذا يعنــي أنــه يجــب إثبــات المســؤولية الجنائيــة بمــا ال يــدع أي مجــاٍل للشــك، مــع ضــرورة عــدم الســماح بالتســاهل 
فــي اســتيفاء هــذا المعيــار، أو االســتعاضة عــن األدلــة التــي تثبــت تواطــؤ الفــرد فــي ارتــكاب جريمــٍة مــا، واســتبدالها 

بافتراضــات قانونيــة فقــط.

ويرتبــط هــذا الحــق فــي الســياق الجنائــي ارتباًطــا وثيًقــا بحــق المتهــم فــي االعتــراض علــى األدلــة )التجريميــة( المقدمــة 
ضــده أو الطعــن عليهــا. وفــي ســياق اإلرهــاب، تكتســي كفالــة هــذا الحــق أهميــًة خاصــًة فــي وضــع قيــود علــى إمكانيــة 
اســتخدام الســلطات القضائيــة لمصــادر ســريٍة أو مجهولــٍة المصــدر إلصــدار حكــم باإلدانــة، أو اتخــاذ تدابيــر أخــرى 

ُتقّيــد الحقــوق األساســية للفــرد199. 

ينبغــي النظــر إلــى األدلــة القائمــة علــى »االعترافــات« المزعومــة بعيــٍن ناقــدٍة ألنهــا قــد تكــون ناتجــًة عــن أســاليب 

197  انظــر أيًضــا Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز 
البحــوث المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، 
جامعــة األمــم المتحــدة، مايو/أيــار https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf( ،)2018(، ص. 

83 و16-115:
تحســين االحتجــاز القائــم علــى األدلــة، وكــذا إجــراءات الفحــص والمحاكمــات: ينبغــي التوقــف عــن االعتمــاد فقــط علــى مــا يتداولــه النــاس 
– كأقــوال مجموعــة العمــل المدنيــة المشــتركة )ناهيــك عــن التعذيــب أثنــاء االســتجواب( - لتحديــد مــدى االرتبــاط ببوكــو حــرام، بــل يجــب 
نشــر فــرق مــن الفاحصيــن، مــن ضمنهــم ضبــاط الجيــش، والمخابــرات، والشــرطة، مــن الُمدربيــن علــى جمــع األدلــة، وخبــراء حقــوق اإلنســان، 
بأعــداٍد كافيــٍة فــي المناطــق التــي تمــت اســتعادتها، وفــي مرافــق االحتجــاز. وُيعــد تحســين االعتقــال القائــم علــى األدلــة، وإيجــاد األدلــة التــي 
تســتوجب المالحقــة القضائيــة أمــًرا حيوًيــا لضمــان االلتــزام بحقــوق اإلنســان والقواعــد القانونيــة فــي محاكمــات المحتجزيــن. وينبغــي أن يوضــع 

المحتجــزون الذيــن يشــكلون خطــًرا كبيــًرا فــي مرافــق أو أماكــن مخصصــٍة منفصلــة عــن المحتجزيــن األقــل خطــورة.
198  انظــر منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، الوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف 
.)https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true( )2014( والراديكاليــة المؤدييــن إليــه: مقاربــة الشــرطة المجتمعيــة

االحترام الشديد لنزاهة اإلجراءات الجنائية، وافتراض البراءة، وفًقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. 	•
199 انظــر أيًضــا Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث 
https://i.unu.( ،)2018 المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf(، ص. 44 و66:
مــن أســباب انعــدام الدقــة فــي »قوائــم المطلوبيــن« المذكــورة أعــاله، االعتمــاد علــى شــهادة المخبريــن الســريين، حيــث ُتســتخدم بالغــات 
وإرشــادات المخبريــن الســريين والمعلومــات االســتخباراتية المســتقاة مــن المحتجزيــن - غالًبــا تحــت ظــروف إكــراٍه أو تعذيــٍب - إلعــداد قوائــم 
المطلوبيــن 130. حتــى أن أحــد موظفــي الشــؤون اإلنســانية الملميــن بهــذه القوائــم فــي بغــداد قــد شــكك فــي صحــة المعلومــات التــي تحتــوي 
ــه  عليهــا، إذ ذكــر: »تكُمــن إحــدى الشــواغل الرئيســية فــي أن مصــادر المعلومــات ليســت موثوقــة دائًمــا. ففــي كثيــٍر مــن األحيــان، يوجِّ
»المخبــرون« اتهامــاٍت لألفــراد بنــاًء علــى تفضيالتهــم الشــخصية و/أو انتماءاتهــم السياســية، بــل وســيحاولون أن يســتغلوا هــذه الفرصــة 
لمهاجمــة داعمــي األحــزاب المعارضــة.«131 وقــد وّثقــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش قضايــا اقتــرح فيهــا المخبــرون الســريون إضافــة أســماء 
لقوائــم المطلوبيــن »اســتناًدا إلــى نزاعــاٍت قبليــٍة، أو عائليــٍة، أو شــخصيٍة، أو نزاعــاٍت علــى األرض.«132 وباإلضافــة إلــى دور المخبريــن 
الســريين فــي االعتقــاالت الجماعيــة، ُتســتخدم شــهاداتهم التــي يدلــون بهــا كذلــك فــي مالحقــة أعضــاء داعــش المشــتبه بهــم بمجــرد احتجازهــم 
ممــا يعــد انتهــاًكا لحــق المدعــى عليــه فــي مواجهــة الشــهود ضــده - وهــو حــٌق منصــوٌص عليــه فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، الــذي صــّدق عليــه العــراق.133 ويســمح قانــون مكافحــة اإلرهــاب فــي العــراق بإدانــة المدعــى عليهــم باالســتناد إلــى الشــهادات 
ــه للعــراق تهمــٌة لفرضهــا عقوبــة اإلعــدام  المقدمــة مــن المخبريــن الســريين فقــط والتــي يعجــز المدعــى عليهــم عــن الطعــن عليهــا.134 كمــا ُوجِّ
باالســتناد إلــى شــهادة المخبريــن الســريين فقــط.135 وقــد ُبذلــت بعــض الجهــود للتصــدي للبالغــات والشــهادات الكاذبــة التــي يدلــي بهــا هــؤالء 

المخبــرون الســريون.
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قســريٍة، تصــل فــي بعــض الحــاالت إلــى حــد التعذيــب، ويعــد حظــر التعذيــب مطلًقــا وغيــر مشــروط. وال يمكــن أن ُتقبــل 
نتيجــة مثــل هــذه األفعــال، تحــت أي ظــرٍف مــن الظــروف، كدليــل علــى أي جريمــة تنظــر فيهــا المحكمــة الجنائيــة.

5-3-3 حياد الهيئة القضائية واستقالليتها

ُيعــد حيــاد القضــاة واســتقالليتهم مــن الضمانــات الوقائيــة األساســية فــي أي محاكمــٍة جنائيــٍة. ولحمايــة هــذه الضمانــة 
أهميــة خاصــة فــي ســياق محاكمــات اإلرهابييــن؛ فعــادًة مــا تنطــوي هــذه المحاكمــات علــى الكثيــر مــن االفتراضــات 
الُمســبقة المتحيــزة والمجحفــة للمتهــم. فالقضــاة أنفســهم قــد يكونــوا مــن مجتمعــات متضــررة ومتأثــرة باإلرهــاب200، 

ــا لنزاهــة اإلجــراءات وشــكلها. وبالتالــي فــإن الحفــاظ علــى هــذه الضمانــة ُيعــد أمــًرا جوهرًي

5-3-4 احترام الحق األساسي في الحرية الشخصية واالستثناءات منه

يشــكل مبــدأ الحريــة والحمايــة مــن االحتجــاز التعســفي ضمانــة أساســية لحقــوق اإلنســان. وينبغــي أن تكــون الحريــة 
هــي المبــدأ، واالحتجــاز هــو االســتثناء201. وال ُيســمح باالحتجــاز إال عندمــا يكــون هنــاك أســاس قانونــي مناســب، وعنــد 
وجــود أســباب وجيهــة ينــص عليهــا القانــون تتطلــب اســتثناء مبــدأ الحريــة هــذا، امتثــااًل للمتطلبــات المزدوجــة للضــرورة 

والتناسب202.

إن خطــورة االدعــاءات، بمــا فــي ذلــك ادعــاءات اإلرهــاب، ال تقــوض هــذه الضمانــات، أو ُتنقــص منهــا. وبالتالــي، ال 
ينبغــي أن يكــون االحتجــاز فــي مثــل هــذه الحــاالت تلقائًيــا، بــل ضــرورة، ويمكــن القــول إنــه المــالذ األخيــر، ويجــب 
أن يســتند إلــى أدلــة موثوقــة، وليــس مجــرد ادعــاءات واهيــة لــم يتــم التحقــق منهــا203. لــذا، فــإن االعتقــال الجماعــي 

والعشــوائي واالحتجــاز التعســفي أمــران غيــر قانونييــن، ويجــب منعهمــا.

200  انظــر أيًضــا Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث 
https://i.unu.( ،)2018 المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

pdf.LoPWeb070119/2761/edu/media/cpr.unu.edu/post(، ص. 44 و62:
أثــار المحامــي العراقــي زيــاد ســعيد شــاغاًل آخــر يتعلــق بانتمــاء العديــد مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة المشــاركين فــي محاكمــات أعضــاء 
تنظيــم داعــش المزعوميــن لمجتمعــاٍت قــد وقعــت ضحايــا لهــذا التنظيــم، ولذلــك قــد تتملكهــم مشــاعر الغضــب واألســى ممــا قــد يؤثــر علــى 

األحــكام التــي ســيصدرونها.
201 انظر أيًضا، أعاله، القسم الخاص باإلطار القانوني ومناقشة المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

202 نفس المرجع السابق. 

203  انظــر أيًضــا Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث 
https://i.unu.( ،)2018 المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

pdf.LoPWeb070119/2761/edu/media/cpr.unu.edu/post(، ص. 44 و65:
فــي معظــم الحــاالت، تســتند هــذه االعتقــاالت إلــى أدلــة واهيــة للغايــة علــى االرتبــاط بداعــش، بــل وأحياًنــا ال تســتند إلــى أي دليــل علــى 
اإلطــالق. احتجــزت الســلطات العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان الرجــال والنســاء واألطفــال لالشــتباه فــي ارتباطهــم بداعــش بنــاًء علــى الســمات 
الديموغرافيــة )ككونهــم ذكــور فــي ســن القتــال(، أو القــرب المكانــي مــن الموصــل والمناطــق األخــرى المتنــازع عليهــا. وأثنــاء معركــة الموصــل، 
تــم عــزل آالف الرجــال والفتيــان فــي ســن الرابعــة عشــر – حيــث تعتبــر الحكومــة العراقيــة هــذا الســن »ســن القتــال« - لمــدة شــهور، فــي مرافــق 
مخصصــة لالحتجــاز الســابق للمحاكمــة، وفــي بعــض الحــاالت يتــم حجزهــم لســنوات فــي ســجون مؤقتــة 121. وكان إطــالق ســراح المحتجزيــن 
مشــروًطا باجتيــاز عمليــة »فحــص« مطولــة وتعســفية 122. وتــم القبــض علــى العديــد مــن هــؤالء المحتجزيــن فــي مخيمــات النازحيــن داخلًيــا 
التــي فــروا إليهــا مــن القتــال لمجــرد تشــابه أســمائهم بأســماء ُمدرجــة فــي قائمــة المطلوبيــن، أو إلبــالغ أحــد المقيميــن فــي المخيــم عنهــم، وغالًبــا 
مــا يكــون بــالغ كاذب 123، وتفتقــر قوائــم المطلوبيــن تلــك إلــى المصــادر المؤكــدة، ومعــروف علــى نطــاق واســع بأنهــا غيــر دقيقــة. وتحتفــظ 
قــوات األمــن العراقيــة المختلفــة بقوائــم المطلوبيــن الخاصــة بهــا، وال تبــذل ســوى القليــل مــن الجهــد للتواصــل أو التحقــق مــن المعلومــات 

االســتخباراتية الخاصــة بهــذه القوائــم124. 
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وهــذا يســتدعي فــي كل حالــة دراســة متأنيــة للحاجــة إلــى االحتجــاز، بمــا فــي ذلــك االحتجــاز الســابق للمحاكمــة، 
والبدائــل التــي ُيمكــن تطبيقهــا كتدبيــر للســجن. ويجــب النظــر فــي هــذه المســألة منــذ لحظــة االعتقــال، وحتــى اتخــاذ 
قــرار بشــأن إحالــة األمــر إلــى المحاكمــة، مــروًرا بمرحلــة مــا قبــل المحاكمــة، والمحاكمــة، وإصــدار الحكــم، ومــا إصــداره. 
وفــي جميــع هــذه المراحــل، يجــب اللجــوء لالحتجــاز فقــط عنــد الضــرورة، وعنــد عــدم وجــود بديــل آمــن ومعقــول، وإذا 

توفــر بديــل، فينبغــي عــادًة تفضيلــه علــى االحتجــاز204.

عــالوًة علــى ذلــك، عندمــا تســتدعي الحاجــة اللجــوء إلــى االحتجــاز دون غيــره، ينبغــي أال يتــم ذلــك إال باالمتثــال 
للضمانــات القانونيــة ذات الصلــة، وال ســيما تلــك المعاهــدات والصكــوك الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان205. وينبغــي 
أن يســتمر االحتجــاز فقــط طالمــا أنــه يســتند إلــى أســاس قانونــي صحيــح، وأن يظــل ضرورًيــا ومتناســًبا مــع المبــرر 

الــذي دفــع إلــى اللجــوء إليــه فــي المقــام األول.

دون أدنــى شــك، ال تقتصــر الحمايــة الفعالــة للحقــوق علــى قضايــا االحتجــاز، وإنمــا تركــز علــى مجموعــة كاملــة 
مــن حقــوق اإلنســان التــي يكفلهــا القانــون الدولــي. ومــن المهــم تحديــًدا فــي الســياق الحالــي إمكانيــة اســتفادة المتهميــن 

204  قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا للتدابيــر غيــر االحتجازيــة )قواعــد طوكيــو(، المعتمــدة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 110/45 المــؤرخ 14 
ديسمبر/كانون األول 1990، الفقرة 5-2:

ُينظــر فــي التعامــل مــع الجنــاة فــي إطــار المجتمــع، تجنًبــا قــدر اإلمــكان للجــوء إلــى اإلجــراءات الرســمية، أو المحاكمــة أمــام محكمــة، وفقــا 
للضمانــات القانونيــة وحكــم القانــون.

205  انظــر بوجــه عــام، قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا للتدابيــر غيــر االحتجازيــة )قواعــد طوكيــو(، المعتمــدة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
110/45 المــؤرخ 14 ديســمبر/كانون األول 1990، الفقــرات 3-1 ومــا يليهــا:

ُينص بقانون على استحداث التدابير غير االحتجازية، وتعريفها، وتطبيقها.   1-3
3-2 يجــري اختيــار التدبيــر غيــر االحتجــازي بنــاء علــى تقييــم المعاييــر الثابتــة فيمــا يتعلــق بطبيعــة الجــرم، ومــدى خطورتــه، وبشــخصية الجانــي، 

وخلفيتــه، وبأغــراض الُحكــم وحقــوق الضحية.
3-3 ُتمــارس الهيئــة القضائيــة، أو غيرهــا مــن الهيئــات الُمســتقلة المختصــة صالحيتهــا االستنســابية فــي جميــع مراحــل الدعــوى، وذلــك بضمــان 

تحمــل المســؤولية كاملــة، ووفًقــا لحكــم القانــون وحــده.
3-4 يلــزم، اتخــاذ أي تدابيــر غيــر احتجازيــة ُتفــرض علــى الجانــي التزاًمــا مــا، وُتطبــق قبــل اإلجــراءات الرســمية، أو المحاكمــة أو عوًضــا عنهمــا، 

الحصــول علــى موافقــة الجاني.
3-5 تخضــع قــرارات فــرض تدابيــر غيــر احتجازيــة إلعــادة النظــر مــن قبــل هيئــة قضائيــة، أو هيئــة أخــرى مســتقلة مختصــة، بنــاء علــى طلــب 

الجانــي.
3-6 يحــق للجانــي تقديــم طلــب أو شــكوى إلــى هيئــة قضائيــة أو هيئــة أخــرى مســتقلة مختصــة، بشــأن المســائل التــي تمــس حقوقــه الفرديــة فــي 

تنفيــذ التدابيــر غيــر االحتجازيــة.
3-7 توفر اآللية المناسبة لالنتصاف، ولرفع الظلم عند اإلمكان، في أي حالة تظلم من عدم مراعاة حقوق اإلنسان المسلم بها دولًيا.

3-8 ال تنطوي التدابير غير االحتجازية على إجراء تجارب طبية، أو نفســانية على الجاني، أو على تعريضه بغير داٍع لمخاطر جســمانية، 
أو عقلية.

3-9 تصان في جميع األحوال كرامة الجاني الذي تتخذ بشأنه تدابير غير احتجازية.
3-10 عنــد تنفيــذ التدابيــر غيــر االحتجازيــة ال تفــرض علــى حقــوق الجانــي أيــة قيــود تتجــاوز مــا رخصــت بــه الهيئــة المختصــة التــي أصــدرت 

القــرار األصلــي.
3-11 عند تطبيق التدابير غير االحتجازية، ُيحترم حق الجاني وحق أسرته في أن ُتصان حياتهم الخاصة.

3-12 ُتحــاط ســجالت الجانــي الشــخصية بالســرية التامــة، وال ُتكشــف ألطــراف ثالثــة. ويكــون االطــالع عليهــا قاصــًرا علــى األشــخاص المعنيــن 
مباشــرًة بالفصــل فــي قضيــة الجانــي، وغيرهــم مــن األشــخاص المرخــص لهــم بذلــك حســب األصــول.

مكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، كتيــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب )األمــم المتحــدة، 
فيينــا، 2019(، ص. 117. 
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بارتــكاب جريمــة إرهابيــة مــن الدفــاع الداعــم206. وهــذا يعنــي، ليــس فقــط ضــرورة أن يكــون للمتهــم حــق االســتعانة 
بمحــاٍم، واالطــالع علــى جميــع األدلــة ذات الصلــة، وإنمــا حقــه كذلــك فــي توفيــر المــوارد الكافيــة - الماليــة وغيــر 
الماليــة - تحــت تصــرف الدفــاع، لضمــان أن يتمكــن مــن أداء واليتــه بأمــان وفعاليــة وبجــد. ويعتبــر تعزيــز نظــام 
الدفــاع وضمــان المســاعدة القانونيــة الكافيــة مــن بيــن التدابيــر الالزمــة لتحقيــق هــذا الغــرض. وينطبــق ذات الشــيء 

علــى الحــق فــي الخضــوع لنظــام التحقيــق الفعــال، ووصــول المعنييــن إلــى المعلومــات ذات الصلــة.

يجــب أن يظــل اســتخدام المعلومــات »الســرية« عنــد الحــد األدنــى المتوافــق مــع معاييــر حقــوق اإلنســان ذات الصلــة. 
وكمــا أشــرنا أنًفــا، ال يجــب األخــذ مطلًقــا باأللــة التــي يتــم الحصــول عليهــا عــن طريــق التعذيــب.

6- البدائل القضائية الحتجاز اإلرهابيين المشتبه بهم 

6-1 اعتبارات عامة 

هنــاك بدائــل قضائيــة وغيــر قضائيــة لمالحقــة اإلرهابييــن واحتجازهــم. ســيتناول هــذا الفصــل البدائــل القضائيــة، فــي 
حيــن يتنــاول الفصــل التالــي البدائــل غيــر القضائيــة. 

البدائــل القضائيــة هــي تلــك التــي تســتخدم النظــام القضائــي القائــم، حتــى وإن لــم يكــن هــذا االســتخدام بالقــدر الكامــل 
الممكــن. وتــوازن هــذه البدائــل بيــن الحاجــة إلــى العقــاب وإعــادة التأهيــل بشــكل مختلــف قليــاًل وتعطــي أهميــة ترجيحيــة 
أكبــر لألغــراض األخــرى بخــالف العقــاب. وبــداًل مــن التركيــز فــي المقــام األول علــى »إقصــاء« األشــخاص الذيــن قــد 
يشــكلون خطــًرا علــى المجتمــع، تضــع هــذه البدائــل فــي االعتبــار األهــداف متوســطة وطويلــة المــدى إلعــادة االدمــاج، 
وإعــادة االدمــاج االجتماعــي. وفــي ســياٍق أدى فيــه اإلرهــاب إلــى إثــارة القلــق والمتاعــب، فــإن اختيــار إجــراء أقــل 
ــا وال  ــا وسياســًيا، وإن كان ذلــك مرغوًب ــا عملًي ــة للقانــون )واالحتجــاز( قــد يمثــل تحدًي صرامــة مــن تفعيــل القــوة الكامل

مفــر منــه لألســباب الموضحــة أعــاله.

كقاعــدة أساســية لهــذه البدائــل القضائيــة، ينبغــي األخــذ فــي االعتبــار اإلطــار القانونــي ذي الصلــة المطبــق فــي بلــٍد 
معيــن، والســلطة التقديريــة التــي يمنحهــا للجهــة المعنيــة العتمــاد هــذه التدابيــر البديلــة. وقــد يتطلــب هــذا النظــر فــي 
كٍل مــن القوانيــن الداخليــة، ومعاييــر القانــون الدولــي الناشــئة عــن االلتزامــات الدوليــة المفروضــة علــى الدولــة. وعندمــا 
يوفــر اإلطــار المعيــاري ذي الصلــة مرونــة ضعيفــة أو ضعيفــة للغايــة لدولــة مــا للنظــر فــي بدائــل للمالحقــة القضائيــة 
واالحتجــاز، فقــد يتعيــن النظــر فــي إمكانيــة اعتمــاد إجــراءات وقوانيــن ومؤسســات جديــدة للدولــة حتــى تمنــح نفســها تلــك 

206 انظــر أيًضــا Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث 
https://i.unu.( ،)2018 المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

pdf.LoPWeb070119/2761/edu/media/cpr.unu.edu/post(، ص. 44 و66: 
يــؤدي ضعــف نظــام الدفــاع العــام فــي العــراق إلــى صعوبــة خضــوع أعضــاء داعــش المزعوميــن لمحاكمــة عادلــة، فبموجــب القانــون العراقــي، ال 
يجــوز مقاضــاة أي شــخص إال بحضــور محــاٍم 137. وبمــا أن الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد المتهميــن باالرتبــاط بتنظيــم داعــش ال يســتطيعون 
تحمــل تكاليــف محــاٍم خــاص، فيجــب عليهــم االعتمــاد علــى محاميــن عاميــن ال تتجــاوز أتعــاب أي منهــم 20 دوالًرا فقــط لــكل قضيــة، وهــذا 
مــا ذكــره أحــد المحاميــن الــذي تمــت مقابلتــه فــي محكمــة مكافحــة اإلرهــاب فــي تــل كيــف 138، وبالتالــي ال يتوافــر لهــؤالء المحاميــن الحافــز 
المالــي المغــري الســتثمار الوقــت والجهــد فــي بنــاء قضيــة قويــة لموكليهــم. وعلــى نحــٍو مشــابه، ال يتحمــس المحامــون الخاصــون كثيــًرا لتولــي 
قضايــا أعضــاء تنظيــم داعــش المزعوميــن، فقــد أصــدرت الســلطات العراقيــة مذكــرات توقيــف بحــق مــا ال يقــل عــن 15 محامًيــا خاًصــا منــذ 
يوليو/تمــوز 2017 فــي قضايــا االنتمــاء إلــى داعــش، حيــث كان جميعهــم يدافعــون عــن المشــتبه بانتمائهــم إلــى التنظيــم وقــت اعتقالهــم، ممــا 

أثــار مخــاوف مــن محاولــة الســلطات العراقيــة تثبيــط التمثيــل القانونــي الخــاص للمشــتبه بهــم مــن داعــش بتخويفهــم 139.
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المرونــة. ويجــدر التأكيــد فــي هــذا الســياق علــى االختــالف بيــن كل موقــف واآلخــر، أي ال يوجــد نمــوذج محــدد مســبًقا 
ُيناســب جميــع الحــاالت أو الظــروف، وإنمــا يجــب أن تحــدد العوامــل والظــروف الفرديــة النمــوذج األفضــل بالنســبة 
للدولــة، مــع منحهــا المرونــة الكافيــة لتغييــر هــذا النمــوذج مــع مــرور الوقــت للتكيــف مــع الظــروف واألوضــاع الجديــدة.

كنقطــة بدايــة مناســبة للتفكيــر، ينبغــي النظــر فــي تطبيــق نظــام مــن شــقين. أوال، ينبغــي النظــر فــي إنشــاء آليــة »فــرز« 
لمراجعــة جميــع القضايــا المعلقــة، وتحديــد تلــك القضايــا والتمييــز بينهــا وبيــن: )أ( القضايــا التــي تتطلــب اســتجابة 
قضائيــة؛ و)ب( القضايــا التــي ال تتطلــب اســتجابة قضائيــة. بالنســبة للقضايــا الُمصنفــة فــي الفئــة األولــى، ينبغــي 
إيــالء مزيــد مــن االعتبــار لمســتوى »األولويــة« لــكل منهــا لتحديــد القضايــا التــي )أ( يجــب أن تخضــع للقــوة الكاملــة 
للقانــون )مــن خــالل المالحقــة القضائيــة، وأمــر العقوبــة بالســجن، حســب االقتضــاء(، و)ب( تخضــع لتدابيــر قضائيــة 
بديلــة أو تدابيــر أقــل صرامــة. بالنســبة للقضايــا التــي تقــرر أنهــا ال تتطلــب اســتجابة قضائيــة، ينبغــي تقييمهــا بشــكٍل 
فــردي بغــرض تحديــد التدبيــر غيــر القضائــي أو اإلجــراء االنتقالــي األكثــر مالءمــة لهــا. وســنوضح ذلــك الحًقــا207.

6-2 الشروط الُمسبقة للبدائل 

6-2-1 اإلطار القانوني الضروري والتيقن القانوني 

الشــرط األساســي الُمســبق إلمكانيــة تنفيــذ البدائــل القضائيــة لالحتجــاز هــو وجــود أســاس قانونــي صالــح يســمح بذلــك. 
وبالنظــر إلــى الواليــة القضائيــة المعنيــة، قــد تختلــف طبيعــة وعمــق هــذا األســاس. لكــن األمــر الضــروري فــي جميــع 
الحــاالت هــو وجــوب توافــق األســاس القانونــي لتنفيــذ تلــك البدائــل مــع توقعــات حقــوق اإلنســان المتعلقــة بالشــرعية 

والوضــوح والتيقــن القانونــي.

مــن حيــث الجوهــر، يجــب أن يمنــح الشــرط المســبق أيًضــا مرونــة كافيــة للســلطات المعنيــة - القضائيــة أو غيــر 
القضائيــة أو ســطات المالحقــة – وكــذا القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن موضــوع القضيــة. وينبغــي تحديــد 
شــروط األهليــة والمتطلبــات بوضــوح لضمــان عدالــة النظــام ونزاهتــه، وتجنــب االتهامــات باالنتقائيــة والتمييــز. وعندمــا 
يتعلــق األمــر بالســلطة التقديريــة إلصــدار األحــكام، يجــب تحديــد الســلطة التقديريــة بشــكٍل صحيــح لتجنــب التعســف، 
وتزويــد القضــاة بالمســتوى المطلــوب مــن التوجيــه. ويجــب ضمــان توافــر التيقــن القانونــي المماثــل عندمــا تكــون بدائــل 

المالحقــة واالحتجــاز غيــر قضائيــة بطبيعتهــا208.

207 انظر أدناه الفصل السابع. 

208  لالطــالع علــى مثــال علــى وجهــة النظــر المعاكســة، Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة الصومــال«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال 
المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف 
العنيف )مايو / أيار https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf( ،)2018، ص. 126 و147. 
إذا حالــف الحــظ المنشــقين وتــم تصنيفهــم بأنهــم يشــكلون مخاطــر منخفضــة، فيمكنهــم التطــوع ليتــم وضعهــم فــي واحــد مــن ثالثــة مرافــق 
صغيــرة الحجــم شــبيهة بمرافــق نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج 81، أو مرافــق خاصــة لألطفــال، وتســتفيد جميعهــا مــن الدعــم المالــي 
والفنــي المقــدم مــن األمــم المتحــدة أو بموجــب االتفاقيــات الدوليــة ثنائيــة األطــراف. وتوفــر هــذه المرافــق الشــبيهة بمرافــق نــزع الســالح 
والتســريح وإعــادة اإلدمــاج للمنشــقين الذيــن يشــكلون مخاطــًرا منخفضــة بديــاًل عــن الذهــاب إلــى المحكمــة. ومــع ذلــك، ال يبــدو أن أولئــك 
الذيــن أكملــوا البرامــج بنجــاح يتلقــون ضمانــات صريحــة وملزمــة قانوًنــا تحميهــم مــن المالحقــة القضائيــة المســتقبلية الرتباطهــم الســابق 
بحركــة الشــباب، وال ســيما مــع غيــاب قانــون يحكــم العمليــة. وبــداًل مــن ذلــك، يتــم اتخــاذ قــرار تقديــري إلدراج هــؤالء المنشــقين فــي برنامــج 
يشــبه برنامــج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، ومــن المســلم بــه ضمنًيــا هنــا أن هــؤالء المنشــقين لــن تتــم مالحقتهــم بعــد إكمــال 

البرنامــج الرتباطهــم الســابق بحركــة الشــباب.
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6-2-2 سياسة اختيار القضايا 

مــن العناصــر المهمــة للتميــز بيــن القضايــا التــي تتطلــب اســتجابة كاملــة )أي مالحقــة قضائيــة واحتجــاز(، وتلــك التــي 
ال تتطلــب هــذه االســتجابة، النظــر فــي خطــورة وجســامة التهديــدات المحتملــة. ويجــب علــى الســلطات وضــع مبــادئ 
توجيهية واضحة فيما يتعلق بترتيب القضايا من حيث األولوية، وبالفعل أعدت مختلف الســلطات القضائية الدولية 
)بمــا فــي ذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة( هــذه الوثائــق لتحديــد 
نــوع القضايــا التــي ينبغــي أن تبــرر ممارســة واليتهــا القضائيــة209. وقــد تــم وضــع هــذه المبــادئ أيًضــا علــى المســتوى 
المحلــي، حيــث يتعيــن علــى ســلطات التحقيــق والســلطات القضائيــة التعامــل مــع الجرائــم واســعة النطــاق، وآخرهــا فــي 
كولومبيــا فــي مفهــوم اتفاقيــة العدالــة والســالم. وبشــكل أكثــر عموميــة، ُتطبــق مثــل هــذه الممارســة فــي الواليــة القضائيــة 
التــي ال تشــترط التزاًمــا عاًمــا وشــامال بالمالحقــة، وإنمــا تتــرك قــدًرا كبيــًرا مــن الســلطة التقديريــة للســلطات القضائيــة. 

ومــن بيــن أهــم االعتبــارات المتعلقــة بتحديــد القضايــا وترتيبهــا حســب األولويــة لغــرض المالحقــة مــا يلــي210:

• المشاركة في أعمال عنف؛ 

• جسامة ونطاق الجرائم التي تورط فيها الشخص المعني سواء بشكٍل مباشر أو غير مباشر؛ 

• طبيعة الجرائم وطريقة المشاركة؛ 

• وضع ودور المشتبه به في المنظمة اإلرهابية؛

• عالقة المشتبه به بالمنظمة اإلرهابية )بما في ذلك طول العالقة وطبيعتها(؛

• عدد األعمال التي ارتكبها المشتبه به ومساعديه ضد الضحايا، وطبيعة هذه األعمال وتأثيرها؛ 

• تأثير الجريمة )على الضحايا والمجتمعات المحلية ذات الصلة(؛

• الطبيعة الرمزية للجريمة؛ 

• جودة األدلة وموثوقيتها؛ 

https://www.( ،209 انظــر بوجــه عــام، سياســة مكتــب المدعــي العــام بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشــأن اختيــار القضايــا وتحديــد األولويــات
الجنائيــة  المحكمــة  ممارســات  أفضــل   ،)OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf_20160915/icc-cpi.int/itemsDocuments
http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publications/ICTY_Manual_on_( الســابقة  ليوغوســالفيا  الدوليــة 

)Developed_Practices.pdf
210  انظــر أيًضــا، مكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، كتيــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب 

)األمــم المتحــدة، فيينــا، 2019(، ص. 118:
أمــا المعاييــر التــي ُيمكــن أن تؤخــذ فــي االعتبــار لتقييــم التدابيــر البديلــة بشــأن األشــخاص الُمتهميــن أو الُمدانيــن بارتــكاب جرائــم ذات صلــة 

باإلرهــاب، حســبما هــو مقتــرح فــي التوصيــات بشــأن التدابيــر البديلــة، 346، فهــي تشــمل مــا يلــي:
•		مدى خطورة الجريمة التي اُتهم المجرم باقترافها. 

•		مستوى التطرف الُمفضي إلى العنف وااللتزام بالتطرف العنيف.
•		مدى تقبل الُمجرم للتدخل والعالج. 

•		مدى احتمال معاودة المجرم لإلجرام.
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• الندم والتوبة، والقدرة واالستعداد للمساهمة في المصالحة وقول الحقيقة؛

• العالقة بمساعدين معروفين، والعالقة باإلرهابيين »النشطين« المعروفين؛

• العمر والنوع، وغيرهما من العوامل التي تتعلق بفرص إعادة االدماج؛

• طبيعة االلتزام الديني وعمقه؛

• طبيعة التظلمات ضد الدولة / السلطات؛

• الدافع )الدوافع( وراء االنضمام إلى الجماعة؛

• مدى الخطورة المتمثلة في معاودة ارتكاب الجريمة؛ و

• الموارد المتاحة لسلطات التحقيق والمالحقة، والسطات القضائية ذات الصلة، وقدراتها.

يجــب أن تســاعد هــذه العوامــل غيــر الشــاملة الســلطات علــى تحديــد القضايــا التــي )أ( تســتدعي المالحقــة، )ب( 
تســتدعي اســتجابة قضائيــة ال ترقــى إلــى مســتوى المالحقــة القضائيــة الكاملــة، و)ج( التــي قــد ُتحــال لآلليــات غيــر 
القضائيــة )إن وجــدت(211. وستســاعد العوامــل نفســها الســلطات أيًضــا علــى إعطــاء األولويــة لمعالجــة القضايــا، مــع 

التركيــز علــى القضايــا األكثــر خطــورة.

6-2-3 الموارد 

يعتمــد نطــاق وحجــم مــا يمكــن القيــام بــه للــرد علــى تهديــد إرهابــي أساًســا علــى المــوارد المتاحــة للســلطات، مــن حيــث 

الجهــود  ســوريا:  فــي  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  مؤيــدي  إدمــاج  إعــادة  التطــرف،  لدراســة  الدولــي  المركــز  انظــر،  ذلــك،  علــى  عملــي  لمثــال   211
)https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/08/ICSR-Report-Reintegrating-ISIS-  )2018( والتحديــات  واألولويــات 

فبراير/شــباط   18 فــي  المؤرخــة  الرســالة  انظــر   .19 ص.   ،)Supporters-in-Syria-Efforts-Priorities-and-Challenges.pdf
2015، موجهــة مــن رئيــس لجنــة مجلــس األمــن المنشــأة عمــال بالقــرار رقــم )1373( )2001( بشــأن مكافحــة اإلرهــاب، إلــى رئيــس مجلــس األمــن 
S/123/2015، والملحــق الخــاص بالقــرار )»تقديــم اإلرهابييــن للعدالــة: التحديــات أمــام المالحقــات ذات الصلــة بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب«(، 
23 فبراير/شــباط 2015، الفقــرة 42. انظــر أيًضــا Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، 
جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف 
انظــر  و73.   44 ص.   ،)https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf(  ،)2018 )مايو/أيــار 
Ronald Slye وMark Freeman، ورقــة إطاريــة عــن حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-Paper-( ،)2018 ،جامعــة األمــم المتحــدة

final.pdf(، ص. 5 و22 و23.
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حجمهــا وطبيعتهــا212. وســيحدد مــدى توفــر تلــك المــوارد، علــى وجــه الخصــوص، حجــم ومقــدار تدابيــر المالحقــة 
التــي يمكــن تنفيذهــا بشــكٍل معقــول، ومــا هــو نــوع التدابيــر األخــرى التــي يمكــن اعتمادهــا فيمــا يتعلــق باإلرهابييــن أو 

اإلرهابييــن المشــتبه بهــم.

ينبغــي تحفيــز الــوكاالت علــى الحــرص علــى التعــاون القــوي فيمــا بينهــا، مــن أجــل تقليــل النفقــات، وضمــان اســتخدام 
جميــع المــوارد المتاحــة دون ازدواجيــة213. وينبغــي تأييــد نهــج متعــدد التخصصــات، وال ســيما عندمــا ال تكــون بدائــل 

االحتجــاز قضائيــة بطبيعتهــا214.      

212  انظــر المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، مذكــرة رومــا بشــأن الممارســات الجيــدة إلعــادة تأهيــل وإدمــاج المجرميــن المتطرفيــن المســتخدمين 
للعنــف، ص. 14: 

ويمكــن أن تكــون تكلفــة تطويــر هــذه األنــواع مــن البرامــج مرتفعــة للغايــة، ألنهــا قــد تتطلــب منشــآت جديــدة، ودورات تدريــب واســعة النطــاق 
للمهنييــن العامليــن فــي البرنامــج، ضمــن تكاليــٍف أخــرى. وباإلضافــة لذلــك، فــإن بنــاء القــدرات بحــد ذاتــه قــد يكــون مرتفــع التكلفــة ألن فــرق 
المســاعدة التقنيــة قــد تضــم خبــراء مــن تخصصــات، وقــد تقيــم هــذه الفــرق فــي الموقــع لفتــرة زمنيــة ممتــدة. وقــد أثبــت المنتــدى العالمــي 
لمكافحــة اإلرهــاب بالفعــل قدرتــه علــى المســاعدة فــي جمــع األمــوال لهــذا النــوع مــن األنشــطة.فيما يتعلــق بافتقــار الدولــة إلــى الخبــرة القانونيــة 
 ،Mikael Ekman والقــوى العاملــة كعوامــل تحــد مــن قدرتهــا علــى التحقيــق فــي أعمــال اإلرهــاب، ومقاضــاة مرتكبيهــا بفعاليــة، انظــر أيًضــا
http://www.ilacnet.org/ wp-( ،»2017 تقريــر تقييــم ســيادة القانــون الصــادر عــن المجمــع الدولــي للمســاعدة القانونيــة، ســوريا«
pdf.Syria2017/04/2017/content/uploads( )تمــت زيــارة الموقــع فــي 12 مــارس/آذار 2018(. انظــر أيًضــا المركــز الدولــي 
https://icsr.( )2018( لدراســة التطــرف، إعــادة إدمــاج مؤيــدي تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي ســوريا: الجهــود واألولويــات والتحديــات
info/wp-content/uploads/2018/08/ICSR-Report-Reintegrating-ISIS-Supporters-in-Syria-Efforts-
Priorities-and-Challenges.pdf(، ص. 18؛ مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ، كتيــب عــن االســتراتيجيات 
https://www.unodc.org/documents/( )2013 ،المعنيــة بالحــد مــن االكتظــاظ فــي الســجون )سلســلة كتيــب العدالــة الجنائيــة

justice-and-prison-reform/Overcrowding_in_prisons_Ebook.pdf(؛ ص 137 ومــا يليهــا. 
213  انظــر S. V. Mardsen، إعــادة إدمــاج المتطرفيــن - تغييــر الفكــر المتشــدد ومنعــه« )دار النشــر بالجريــف بيفــوت، 2017(، ص. 120-

.121
214  المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، مبــادرة معالجــة دورة حيــاة التطــرف المــؤدي إلــى العنــف، توصيــات بشــأن االســتخدام الفعــال للبدائــل 
https://theiij.org/wp-content/uploads/English-Effective-Use-of-( المالئمــة لتدابيــر التعامــل مــع الجرائــم المتصلــة باإلرهــاب

 :)Appropriate-Alternatives.pdf
التوصية 10: يجب على الدول أن تسعى إلى اعتماد نهج »أصحاب المصلحة المتعددين« عند تنفيذ التدابير البديلة 

فــي حيــن أن المحاكــم قــد تــؤدي الــدور المحــوري فــي فــرض التدابيــر البديلــة، وكذلــك فــي حمايــة حقــوق الجانــي، فــإن اعتمــاد نهــج متعــدد 
التخصصــات فــي إجــراءات االحتجــاز الســابق للمحاكمــة والســجن بعــد اإلدانــة مــن شــأنه 25 أن ُيســهم فــي ضمــان تكييــف هــذه التدابيــر بمــا 
يتماشــى مــع ظــروف الجانــي. ومــن أجــل إحــراز أفضــل النتائــج الممكنــة، يتعيــن أن يــؤدي مختلــف أصحــاب المصلحــة دورهــم فــي تنفيــذ 
التدابيــر البديلــة، خصوًصــا التدخــالت المشــتملة علــى مكونــات خاصــة بإعــادة التأهيــل واإلدمــاج. ومــن أصحــاب المصلحــة الذيــن قــد 
يشــاركون أيًضــا فــي تطبيــق التدابيــر البديلــة، هنــاك ضبــاط الرقابــة علــى الســلوك، واألخصائيــون االجتماعيــون، واألخصائيــون النفســيون، 

ومحامــو الدفــاع، وقيــادات المجتمــع المحلــي، والمدعــون العامــون، وضبــاط ومســؤولو إنفــاذ القانــون، وضبــاط الســجون.
انظــر Liesbeth van der Heide وBart Schuurman، إعــادة إدمــاج اإلرهابييــن فــي هولنــدا: تقييــم النهــج الهولنــدي، مجلــة لتغييــر الفكــر 

المتشــدد، عــدد 17، شــتاء 2019/2018، ص. 200-199.
ثانًيــا، ســواء اســتهدفت البرامــج تغييــر الفكــر المتشــدد أو وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف أو كالهمــا، ينبغــي أن تتوافــر لهــذه البرامــج 
مجموعــة كبيــرة مــن التدخــالت التــي تتنــاول أبعــاًدا أيديولوجيــة، واجتماعيــة، وعمليــة، بحيــث يمكــن التعامــل مــع كل مشــارك بطريقــة تزيــد مــن 

.)2010 ،Neumann 2010؛ ،Mullins 2011؛ ،Barrelle( ــا عــن المشــاركة فــي األعمــال اإلرهابيــة احتماليــة توقفــه فعلًي
انظــر منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، الوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف 
 ،)https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true( )2014( والراديكاليــة المؤدييــن إليــه: مقاربــة الشــرطة المجتمعيــة

74
تتطّلــب مكافحــُة اإلرهــاب، وخاصــًة مجابهــة التطــّرف العنيــف والّراديكاليــّة المؤّدييــن إليــه مقاربــة متعــّددة االختصاصــات وجهــوًدا متناســقة 
لعــدد متنــوع مــن الّســلطات العموميــّة، عــالوة علــى جهــود أجهــزة الشــرطة، أو تلــك الجهــات المختّصــة، فــي تنفيــذ القانــون كّل حســب مجــال 

عملــه. 



75

فــي  )العامليــن  الموظفيــن  توفيــر  ويعــد  جودتهــا215.  أيًضــا  وإنمــا  مقدراهــا،  أو  كميتهــا  مجــرد  بالمــوارد  يقصــد  ال 
الهيئــة القضائيــة أو غيرهــم( الحاصليــن علــى التدريــب المناســب أمــًرا حاســًما لنجــاح أي برنامــج يقــوم علــى بدائــل 
االحتجــاز216. كمــا ينبغــي وضــع الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي االعتبــار، أينمــا وفــر القطــاع الخــاص 

المــوارد التــي تســتكمل تلــك المتاحــة لــدى الدولــة217.

6-2-4 آلية الفرز 

6-2-4-1 اعتبارات عامة 

إن التمييز بين الفئات المختلفة للقضايا – أي القضايا التي تستدعي المالحقة القضائية واالحتجاز، وتلك التي ال 
تســتدعي مثــل هــذه االســتجابة )بالضــرورة( هــو الســؤال الحاســم الــذي يتعيــن أن تجيــب عنــه أي عمليــة تســعى لتقديــم 
بديــل للمســار األول. وتعــد األمــور التالــي ذكرهــا مــن القضايــا المركزيــة التــي يجــب معالجتهــا فــي ذلــك الســياق: )أ( 

معاييــر األهليــة، و)ب( تقييــم المخاطــر، و)ج( مســؤولية اتخــاذ قــرار علــى أســاس أول اعتباريــن.

يمكــن تعريــف األهليــة علــى نطــاق واســع أو محــدود بنــاًء علــى نطــاق التحــدي المنشــود عالجــه، وأولويــات الدولــة 

215  انظــر Liesbeth van der Heide وBart Schuurman، إعــادة إدمــاج اإلرهابييــن فــي هولنــدا: تقييــم النهــج الهولنــدي، مجلــة لتغييــر الفكــر 
المتشــدد، عدد 17، شــتاء 2018/2018، ص. 210.

المبــدأ األساســي الــذي يســتند إليــه عمــل الفريــق هــو تفانيــه فــي بنــاء عالقــة عمــل قويــة مــع العمــالء. ويعتبــر بنــاء عالقــة الثقــة شــرًطا 
أساســًيا إلجــراء تحليــل فعــال للعميــل وشــبكته االجتماعيــة ووجهــات نظــره األيديولوجيــة، وبالتالــي فهــو ضــروري ألي محاولــة للحــد مــن 
مخاطــر معــاودة اإلجــرام، أو عــدم االنخــراط فــي أعمــال العنــف، أو تغييــر الفكــر المتشــدد. كمــا تســاعد عالقــة العمــل فريــق اإلرهابييــن 
والمتطرفيــن والمتشــددين علــى إبــالغ الشــركاء فــي الشــرطة ودائــرة االدعــاء العــام والحكومــة المحليــة. وفــي حيــن أن التفانــي فــي بنــاء رابطــة 
مهنيــة جيــدة بيــن الموظفيــن والعمــالء يتطابــق مــع توصيــة تكــررت كثيــًرا فــي األدبيــات، فــإن وضــع النظريــة موضــع التنفيــذ قــد يكــون 

صعًبــا فــي بعــض األحيــان.
216  انظــر، علــى ســبيل المثــال، فرنســا، وزارة العــدل، »المنــع مــن أجــل الحمايــة« الخطــة الوطنيــة لمنــع التطــرف )2018(، ص. 21 ومــا يليهــا؛ 
ــا واإلشــراف المجتمعــي عليهــم: المشــكالت والتحديــات التــي يمكــن أن  انظــر Adrian Cherney )2018(: اإلفــراج عــن الجنــاة المتشــددين فكرًي
 J. Khalil 09546553.2018.1530661/10.1080، ص. 3-4؛ انظــر :DOI تؤثــر علــى إعــادة االندمــاج، واإلرهــاب، والعنــف السياســي
وآخــرون،  تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل لألعضــاء الســابقين فــي 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_disengagement_( الشــباب  حركــة 

in_somalia_web.pdf(، ص. 21. 
217  انظــر منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، الوقايــة مــن اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف 
 ،)https://www.osce.org/secretariat/111438?download=true( )2014( والراديكاليــة المؤدييــن إليــه: مقاربــة الشــرطة المجتمعيــة

ص. 72-71.
تشمل أهّم العوامل لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاّص المسائل التالية 87:

اعتراف كّل األطراف منذ البداية باختالف وتنّوع أدوارهم، ومراكزهم، ومواردهم؛ 	•

التــزام مختلــف األطــراف بالحــوار، والّشــفافية، واالنفتــاح لتحقيــق التّفاهــم المشــترك حــول القضايــا المطروحــة ومشــاغل جميــع المشــاركين  	•
وتوقّعاتهــم؛ 

االلتزام الصريح لمختلف األطراف بتطوير شراكات عمادها المساواة، والثقة المتبادلة، واحترام استقاللية كّل األطراف؛ و 	•

اســتعداد كّل األطــراف لتحديــد أهــداف ومصالــح مشــتركة، وإليجــاد خيــارات، وحلــول وســطى، لبلــوغ التوافــق واالتفــاق علــى أنشــطة وأعمــال  	•
تعــود بالنفــع علــى مختلــف األطــراف.
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المعنيــة السياســية، والمــوارد المتاحــة لهــا218. تعــد القابليــة للتنبــؤ والشــفافية واالتســاق عناصــر مهمــة فــي تطبيــق هــذه 
العوامــل الضروريــة لألهليــة. كمــا قــد يســاعد وضــوح األغــراض علــى تطبيقهــا باتســاٍق واســتمرارية. ويمكــن أن تتعــزز 
مصداقيــة وموثوقيــة نظــام الفــرز مــن خــالل األعضــاء المشــاركين فــي عمليــة الفــرز ومــا يمتلكــون مــن خبــرات، كمــا أن 
تجنــب التســييس ســيكون أساًســا لمصداقيــة النظــام واســتقالله، وينبغــي أيًضــا إدراج ضمانــات أساســية وفــق األصــول 

القانونيــة الواجبــة فــي النظــام لضمــان الثقــة فــي النظــام وعدالــة التطبيــق. 

6-2-4-2 الفصل بين القضايا التي تتطلب استجابًة قضائيًة والقضايا األخرى 

إن الفصــل بيــن القضايــا التــي تتطلــب اســتجابًة قضائيــًة وتلــك التــي ال تتطلبهــا )بالضــرورة( ليــس بالمهمــة الســهلة. 
فيجــب مراجعــة كافــة القضايــا التــي تنطــوي علــى شــبهة تــورط مــع منظمــة إرهابيــة أو عضويــة فيهــا بهــدف التأكــد ممــا 
إذا كانــت تســتلزم اســتجابًة قضائيــًة أم ال. فيجــب أن ُتصّنــف القضايــا التــي تنطــوي علــى شــبهة تــورط فــي ارتــكاب 
جرائــم أو فظائــع جنائيــة خطيــرة - فــي ظاهرهــا - بأنهــا دعــاوى تســتلزم اســتجابة قضائيــة. وبذلــك يمكــن تخصيــص 
اســتجابة غيــر قضائيــة للقضايــا المتعلقــة بالعضويــة فــي مثــل هــذه المنظمــات، أو االرتبــاط العــام بهــا، أو قــد يصــدر 

فيهــا حكــم بديــل للســجن. 

ولتحديــد القضايــا التــي تتطلــب اســتجابًة كالمالحقــة القضائيــة واالحتجــاز، والتمييــز بينهــا وبيــن تلــك التــي ال تتطلــب 

218  انظــر علــى ســبيل المثــال، Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، 
ومركــز البحــوث المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايــو / أيــار 2018(، 

)https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf، ص. 38 و114-113. 
وتعتبــر معاييــر األهليــة بالغــة التقييــد، فعلــى ســبيل المثــال، تســتثني األهليــة المقتصــر منحهــا للذكــور »المنشــقين« »التائبيــن« و«المقاتليــن« 
الذيــن يمثلــون خطــًرا أقــل الرجــال الذيــن اضطــروا للعيــش تحــت ســيطرة بوكــو حــرام ولــم يتمكنــون مــن الهــروب )أو لــم يكونــوا مســتعدين لتحمــل 
مخاطــره(، أو غيــر المتواطئيــن فــي أي جرائــم خطيــرة تتجــاوز عــدم دفــع الضرائــب، كمثــال، فهــؤالء األفــراد قــد تعرضــوا لإليــذاء مرتيــن - أواًل 
علــى يــد بوكــو حــرام، ثــم علــى يــد الدولــة النيجيريــة - بــل وربمــا ثــالث مــراٍت، حيــث تعرضــوا لــألذى أيًضــا علــى يــد المجتمعــات المحليــة 
ومجموعــة العمــل المدنيــة المشــتركة التــي ال تثــق بهــم، بــل وتنبذهــم. وفــي الوقــت نفســه، تســتثني معاييــر التســاهل الحاليــة هــؤالء األفــراد 
لألســباب الثالثــة التاليــة: )1( عــدم »انشــقاقهم«، أو )2( عــدم كونهــم »مقاتليــن«، أو )3( عــدم »توبتهــم«، فهــم ليــس لديهــم مــا يتوبــون 
عنــه، حيــث إنهــم ضحايــا. وعلــى النقيــض، يثيــر الغمــوض المحيــط بشــأن تجميــع أســئلة الفحــص وأوجــه القصــور التعريفيــة األخــرى الســؤال 
التالــي: كيــف يمكــن أن ُيصّنــف أي شــخٍص قــد كان مقاتــاًل علــى أنــه يشــكل »مخاطــر منخفضــة«. ويزيــد الغمــوض الــذي يكتنــف عمليــة 

الفحــص مــن تفاقــم مشــاكل التعســف.
كمــا يعنــي االفتقــار إلــى الوضــوح واالتســاق فــي عمليــات الفحــص أن الرجــل الهــارب أو المنشــق ليــس لديــه وســائل كافيــة للتنبــؤ بمــا إذا كان 
ســُيصّنف ضمــن ذوي الخطــورة المنخفضــة أم الكبيــرة إذا ســلَّم نفســه. فكمــا قــال أحــد المســؤولين الســابقين فــي إحــدى ســفارات الــدول الغربيــة 
فــي أبوجــا: »إن المنشــق المحتمــل مــا زال لديــه فرصــة بنســبة 99% أن ينتهــي بــه المطــاف ميًتــا أو محتجــًزا إلــى األبــد 190.« وربمــا قــد تعتبــر 
نســبة الـــ 99% لحــدوث مثــل هــذه النتيجــة عاليــة جــًدا إال أن المخاطــر حتًمــا ســتكون كبيــرًة. ومــن المحتمــل أن يــؤدي هــذا إلــى تقويــض فعاليــة 
برنامــج المنشــقين؛ حيــث يمكــن أن يولِّــد مخــاوف بيــن المنشــقين المحتمليــن مــن أن االنشــقاق قــد يحمــل بيــن طياتــه احتماليــة تعــرض حياتهــم 
للخطــر مرتيــن - أواًل أثنــاء هروبهــم مــن بوكــو حــرام والمجازفــة بالتعــرض النتقامهــم العنيــف، وثانًيــا نتيجــة لســوء معاملــة الجيــش النيجيــري. 
كمــا يشــكل عــدم وجــود قانــون للعفــو وبالتالــي زيــادة احتماليــة التعــرض لالعتقــال والمالحقــة القضائيــة فــي المســتقبل خطــًرا ثالًثــا. وقــد واجهــت 
بعــض النســاء واألطفــال الذيــن خضعــوا لبرنامــج إعــادة التأهيــل هــذا الخطــر الثالــث بالفعــل، حيــث اعتقلتهــم فرقــة عمــل القضــاء الجنائــي و/

أو الشــرطة مــرًة أخــرى وأودعتهــم فــي مرافــق االحتجــاز العســكري مــن جديــد 191.
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تدخــل قضائــي، يجــب تقييــم المعاييــر الموضحــة أعــاله )وربمــا غيرهــا مــن المعاييــر219( بشــكل فــردي وجماعــي )مثــل 
التــورط فــي العنــف، وخطــورة الجرائــم المتــورط فيهــا الفــرد المعنــي بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر وحجمهــا، وطبيعــة 
هــذه الجرائــم، وطريقــة المشــاركة فيهــا، وضــع ودور المشــتبه بــه فــي المنظمــة اإلرهابيــة، وعالقتــه بهــا )بمــا فــي ذلــك 
مــدة هــذه العالقــة وطبيعتهــا(، وعــدد األعمــال التــي ارتكبهــا المشــتبه بــه ومســاعديه ضــد الضحايــا، وطبيعــة هــذه 
األعمــال وتأثيرهــا علــى الضحايــا، وتأثيــر الجريمــة )علــى الضحايــا والمجتمعــات المعنيــة(، والطبيعــة الرمزيــة للجريمة، 
وجــودة وموثوقيــة األدلــة، واألعمــال والتصرفــات الدالــة علــى التوبــة والقــدرة واالســتعداد للمســاهمة فــي المصالحــة وقــول 
الحقيقــة، و العالقــة بمســاعدين معروفيــن، والعالقــة باإلرهابييــن »النشــطاء« المعروفيــن، والعمــر، والنــوع، وغيرهمــا 
مــن العوامــل التــي تتعلــق بفــرص إعــادة االدمــاج، وطبيعــة االلتــزام الدينــي وعمقــه، وطبيعــة التظلمــات ضــد الدولــة / 
الســلطات، والدافــع )الدوافــع( وراء االنضمــام إلــى الجماعــة، مــدى الخطــورة المتمثلــة فــي معــاودة ارتــكاب الجريمــة، 

219  انظــر علــى ســبيل المثــال، Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، 
ومركــز البحــوث المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايــو / أيــار 2018(، 

)https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf، ص. 83 و104-103. 
فــي مقابلــة مــع أحــد أعضــاء فريــق التحقيــق والفحــص، تــم إدراج المعاييــر التاليــة لتصنيــف األشــخاص: أســباب االنضمــام إلــى جماعــة 
بوكــو حــرام، ووجــود أســرة مســتقرة، واعتنــاق معتقــدات متشــددة، والمنطقــة التــي جــاء منهــا الشــخص، واألنشــطة التــي يؤديهــا لصالــح بوكــو 
حــرام )مثــل الــزواج مــن مقاتــل فــي الجماعــة، أو العمــل بالزراعــة، أو الحراســة، أو جمــع التبرعــات، أو التبشــير، أو العمــل كمقاتــل(. 
ليــس مــن الواضــح كيــف يتــم تجميــع اإلجابــات، وتصنيــف األشــخاص فــي »ثــالث فئــات: المنخرطــون بعمــق مــع جماعــة بوكــو حــرام«، 
و«أصحــاب األدوار الهامشــية بالجماعــة« و«الذيــن لــم يشــاركوا علــى اإلطــالق فــي أي مــن أنشــطتها«122. ُتعــرَّف الجماعــة »الهامشــية« 
ــم يشــاركوا فــي  ــم ينضمــوا طوًعــا إلــى بوكــو حــرام، لكنهــم ُأجبــروا علــى أداء بعــض األنشــطة للجماعــة: »ل بأنهــا مجموعــة مــن األفــراد ل
عمليــات القتــل، لكنهــم عملــوا لصالــح الجماعــة، ومــن أمثلتهــم، امــرأة ُأجبــرت علــى الــزواج مــن أحــد مقاتلــي الجماعــة، ولكــن انتهــى بهــا 
األمــر أيًضــا إلــى القيــام بنشــاط لصالحهــا«. 123 وال تتضــح كذلــك كيفيــة تقســيم هــذه الفئــات الثــالث إلــى فئتيــن رســميتين، أحدهمــا تضــم 
األفــراد الذيــن يشــكلون مخاطــر كبيــرة، واألخــرى لمــن يشــكلون المخاطــر الطفيفــة. ومــن المفتــرض أن األفــراد الذيــن لــم يشــاركوا علــى 
اإلطــالق ســيتم تصنيفهــم بأنهــم يشــكلون مخاطــر منخفضــة. ولكــن، أضــاف المتحــدث أنــه ليــس مــن الســهل اإلفــراج عــن مثــل هــؤالء 
األفــراد، ألنهــم »إذا ظلــوا تحــت حكــم بوكــو حــرام لفتــرة طويلــة، فقــد يصبحــون مصــدًرا للخطــر. لــذا فهــم بحاجــة إلــى إعــادة التأهيــل، إمــا 

فــي مركــز جومبــي ]للرجــال[، أو فــي مركــز مايدوجــوري ]للنســاء واألطفــال[ ». 124
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والمــوارد المتاحــة لســلطات التحقيــق والمالحقــة، والســطات القضائيــة ذات الصلــة، وقدراتهــا(220. وبمــا يتســق مــع مبــدأ 
أن الحريــة يجــب أن تكــون القاعــدة وأن يكــون االحتجــاز هــو االســتثناء، ويجــب تفضيــل وتأييــد فكــرة افتــراض بدائــل 
لالحتجــاز كمــا يجــب أن يسترشــد هــذا التقييــم بذلــك. ويعتبــر التقييــم الــذي ســتقوم بــه الســلطات للمخاطــر التــي يشــكلها 

األفــراد المعنيــون إذا لــم يكونــوا محتجزيــن أمــًرا محورًيــا بشــكل خــاص لعمليــة التقييــم. وســنتطرق لذلــك فيمــا بعــد.

6-2-4-3 تقييم مدى الخطورة 

فــي قــراره رقــم 2178، دعــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة الــدول األعضــاء إلــى تصميــم وتنفيــذ أدوات تقييــم 
المخاطــر لتحديــد األفــراد الذيــن تبــدو عليهــم عالمــات التطــرف المفضــي إلــى العنــف، وتصميــم برامــج التدخــل، علــى 

نحــو يراعــي النــوع االجتماعــي، حســب االقتضــاء، قبــل أن يرتكــب هــؤالء األفــراد أعمــااًل إرهابيــة221.

220  للتوضيــح انظــر، Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة الصومــال«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز 
https://i.( ،)2018 البحوث المعنية بالسياسات التابع لجامعة األمم المتحدة، حدود العقاب - العدالة االنتقالية والتطرف العنيف )مايو / أيار

unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf، ص. 126 و145-144: 
ومــع ذلــك، وبفضــل اإلســهامات المكثفــة المقدمــة مــن الشــركاء الدولييــن، قامــت وزارة األمــن الداخلــي منــذ ذلــك الحيــن بصياغــة إجــراءات 
تشــغيل موحــدة إلرشــاد وكاالت االســتخبارات المشــاركة فــي عمليــة الفــرز، بهــدف الحــد مــن الطبيعــة التعســفية لمثــل هــذه األحــكام. وفــي وقــت 
إعــداد هــذا التقريــر، كانــت هــذه اإلجــراءات ال تــزال مجــرد مســودة منــذ يوليو/تمــوز 2017. وبينمــا أفــاد مســؤولو المخابــرات أن إجــراءات 
ــا، ومــا معــدل  التشــغيل الموحــدة ُتســتخدم بالفعــل إلجــراء تقييمــات ميدانيــة، إال أنــه لــم تكــن هنــاك طريقــة للتحقــق ممــا إذا كانــت تنفــذ فعلًي
تكرارهــا.67 وبالتالــي، ال تــزال الشــفافية منقوصــة فيمــا يتعلــق بفحــص المنشــقين. وُتعــد إجــراءات التشــغيل الموحــدة 68 خطــوة مهمــة لالنتقــال 
مــن تطبيــق األحــكام التعســفية للغايــة، والفئــات غيــر المعياريــة، وال ســيما ألنهــا تنــص أيًضــا بوضــوح علــى حقــوق األشــخاص الخاضعيــن 
لعمليــة الفحــص، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة، والزيــارات العائليــة. وتنــص هــذه اإلجــراءات علــى أن تكــون مــدة 

التقييــم 72 ســاعة، بعدهــا ُيرســل المنشــقون إمــا إلــى مرافــق إعــادة التأهيــل، أو إلــى الســجون ومرافــق االحتجــاز، وفًقــا لتقييــم مخاطرهــم.
]…[

وال تــزال هنــاك بعــض المشــكالت الكبيــرة فــي مســودة إجــراءات التشــغيل الموحــدة. إن الهــدف المعلــن للتقييــم هــو تقييــم »احتمــال انخــراط 
مقاتلــو حركــة الشــباب الذيــن توقفــوا عــن االنخــراط مــع جماعتهــم اإلرهابيــة فــي أي مــن األنشــطة التاليــة: 69 »المشــاركة المباشــرة فــي نشــاط 
متطــرف عنيــف، وتدريــب و/أو تجنيــد المدنييــن، وتوفيــر الدعــم التشــغيلي، أو التنظيمــي، أو اللوجســتي لحركــة الشــباب، وتغذيــة الفكــر 
المتطــرف لــدى المدنييــن. بمعنــى آخــر، الهــدف هــو تقييــم مــا إذا كان األشــخاص الجــاري تقييمهــم ســينفذون مثــل هــذه األنشــطة فــي المســتقبل 
ــم إجــراءات  أم ال. بيــد أن أســئلة التقييــم تســتند بشــكٍل كبيــر إلــى ســلوك األفــراد واألنشــطة التــي نفذوهــا مــن قبــل مــع حركــة الشــباب. وتقّي
التشــغيل الموحــدة 19 عامــل مــن عوامــل المخاطــر بطــرح أربعــة أســئلة حــول التاريــخ الشــخصي للفــرد؛ وثالثــة أســئلة حــول الدوافــع والســياق؛ 
وخمســة أســئلة حــول االنخــراط فــي أنشــطة ســابقة مــع حركــة الشــباب؛ وثالثــة أســئلة حــول التدريــب والقــدرة، مثــل التعليــم؛ وأربعــة أســئلة عــن 
المواقــف الحاليــة للفــرد، بمــا فــي ذلــك الــوازع الدينــي، ووجهــات النظــر المتعلقــة بالديمقراطيــة. يتــم إدراج المعلومــات األخــرى المجمعــة مــن 
المقابــالت فــي األحــكام العامــة. وإلــى جانــب مناقشــة صحــة بعــض هــذه األســئلة )علــى ســبيل المثــال، دعــم الفــرد للديمقراطيــة أو رفضهــا( 
كعوامــل للتنبــؤ بالســلوك العنيــف، فــإن المشــكلة األكبــر تتعلــق بتجميــع اإلجابــات، فالنهــج المتبــع هنــا هــو إعطــاء اإلجابــات قيًمــا عدديــة مــن 
0 إلــى 2، فمثــال، إذا تــم القبــض علــى شــخص بســبب أعمــال عنــف قبــل انضمامــه إلــى حركــة الشــباب، يحصــل الشــخص علــى رقــم 2، 
وإذا كانــت اإلجابــة بالنفــي، فإنــه يحصــل علــى صفــر. ولكــن نجــد أننــا نقيــم عامليــن مــن عوامــل المخاطــر، مثــل نبــذ الديمقراطيــة، والعوامــل 
المخففــة، مثــل دعــم الديمقراطيــة، فــي نفــس االتجــاه. وبالتالــي، فــإن الفــرد الــذي ُيعلــن دعمــه للديمقراطيــة، والــذي يؤخــذ كدليــل علــى الحــد مــن 
ســلوكه العنيــف فــي المســتقبل، ُيعطــى 2، بــداًل مــن صفــر أو -2. وتكــون النتيجــة هنــا أن كل مــن العوامــل التخفيفيــة وعوامــل المخاطــر 
يشــيران إلــى نفــس االتجــاه، وليــس العكــس. إضافــًة إلــى ذلــك، ال تتضمــن أداة التقييــم مواصفــات لكيفيــة تفســير القيــم العدديــة، ومــا هــي 
الحــدود الفاصلــة بيــن المخاطــر المنخفضــة أو المخاطــر الكبيــرة. وبــداًل مــن ذلــك، تنــص إجــراءات التشــغيل الموحــدة علــى أنــه ال ينبغــي علــى 

الفاحصيــن اســناد أحكامهــم إلــى هــذه األرقــام. وال ننســى أيًضــا مشــاكل إمكانيــة اســتخدام أداة التقييــم تلــك، ومخاطــر التعســف.
يشــكل االفتقــار إلــى القــدرة علــى التنبــؤ فــي عمليــات الفحــص تحدًيــا حاســًما للمنتســبين إلــى حركــة الشــباب الذيــن يفكــرون فــي االنشــقاق، 
ويشــكلون مخاطــر بســيطة: فعلــى عكــس األفــراد ذوي األهميــة الكبيــرة الذيــن يتفاوضــون مــع الحكومــة علــى صفقاتهــم قبــل االنشــقاق، فــإن 
األفــراد الذيــن يشــكلون مخاطــر منخفضــة ويفكــرون فــي االنشــقاق عــن الجماعــة، قــد ال يدركــون العواقــب التــي قــد يعانــون منهــا نتيجــة قرارهــم. 
إن عــدم الوضــوح فيمــا يتعلــق بأهليــة الحصــول علــى العفــو وعــدم شــفافية عمليــات الفــرز يعنــي أن المنشــقين المحتمليــن يجــب أن يخاطــروا 
بحياتهــم مرتيــن: أولهمــا عنــد محاولــة الهــروب مــن حركــة الشــباب، وثانيهمــا، عنــد تحمــل مخاطــر تعرضهــم للفحــص وإثبــات أنهــم يشــكلون 

مخاطــر كبيــرة. 
221 قرار مجلس األمن رقم 2014( 2178(، S/RES/2178 )2014(، 24 سبتمبر/أيلول 2014، الفقرة 38. 
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وربمــا يكــون مــن الضــروري تطبيــق آليــات مماثلــة للتمييــز بيــن القضايــا التــي تتطلــب المالحقــة واالحتجــاز، وبيــن تلــك 
التــي قــد تتطلــب اســتجابة أقــل222. ومــع ذلــك، فــإن إجــراء تقييــم للمخاطــر التــي يشــكلها األفــراد المعنيــون ُيعــد أمــًرا 

بالــغ الصعوبــة223.

222  المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب: »مبــادرة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب«، مذكــرة الهــاي - مراكــش حــول الممارســات الجيــدة الســتجابة أكثــر 
فعاليــة لظاهــرة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب،

الممارســة الجيــدة رقــم 16 - بنــاء واســتخدام أطــر لتقييــم المخاطــر علــى المســتوى الفــردي، تقــوم علــى األدلــة بالنســبة للعائديــن، وتقييــم 
حالتهــم، ووضــع النهــج المناســب للتعامــل معهــم وفًقــا لذلــك. تقييــم فعــال للمخاطــر علــى أســاس مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل، بمــا فــي 
ذلــك دافــع الفــرد للســفر للقتــال، والســلوك أثنــاء الســفر وفــي منطقــة معينــة – وهــذه يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــالل مقابــالت مــع األســرة 
واألصدقــاء – ممــا يتيــح للســلطات القيــام بــردود أكثــر دقــة وتفصيــال. مثــل هــذه الــردود يمكــن أن تتــراوح مــا بيــن المالحقــة القضائيــة والرصــد 
واإلحالــة، إلــى برامــج منــع العنــف و/أو إعــادة اإلدمــاج. كمــا أن تقييــم المخاطــر ُيمكــن أن يســاعد الســلطات علــى التأكــد مــن أن الــردود 
تتناســب مــع التهديــد، وال تدفــع العائديــن أو أفــراد مجتمعاتهــم إلــى مزيــد مــن التطــرف. وينبغــي تبــادل أطــر تقييــم المخاطــر بيــن الــدول 

الشــريكة، عنــد االقتضــاء، للمســاعدة فــي ضمــان اعتمــاد نهــج شــامل يعكــس الممارســات الجيــدة.
انظــر أيًضــا، مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، التحقيــق فــي قضايــا المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، ومحاكمتهــم، وإصــدار األحــكام 

عليهم في جنوب آســيا وجنوب شــرق آســيا )2018(، ص. 31: 
عنــد تعــذر مالحقــة الفــرد واحتجــازه أو عنــد عــدم اعتبارهــا اســتراتيجية مناســبة ألســباب أخــرى، يجــب إجــراء تقييــم كامــل للمخاطــر علــى 
أســاس نهــج كل حالــة علــى حــدة، لتقييــم مســتوى التهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون اإلرهابيــون العائــدون. ويلــزم استكشــاف جميــع الخيــارات 

المتاحــة فــي محاولــة للتأكــد مــن أن المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب العائديــن ال يشــكلون خطــًرا علــى المجتمــع.
223  انظــر E. PressmanوJ. Flockton، »تقييــم المخاطــر التــي يشــكلها المتطرفــون السياســيون المســتخدمون للعنــف، واإلرهابيــون: النســخة 
 Adrian Cherney الثانيــة مــن تقييــم مخاطــر التطــرف العنيــف، ص 14)4(، المجلــة البريطانيــة للطــب الشــرعي 237 )2012(«؛ وانظــر
)2018(: »اإلفــراج عــن الجنــاة المتشــددين فكرًيــا واإلشــراف المجتمعــي عليهــم: المشــكالت والتحديــات التــي يمكــن أن تؤثــر علــى إعــادة االدمــاج، 

واإلرهــاب، والعنــف السياســي، DOI: 09546553.2018.1530661/10.1080، ص 3 )الحواشــي محذوفــة(:

رغــم تصميــم أدوات لتقييــم مخاطــر الجنــاة المتطرفيــن، مثــل إرشــادات مخاطــر التطــرف 22+، والنســخة الثانيــة المنقحــة مــن تقييــم مخاطــر 
التطــرف العنيــف، إال أن قيمتهــا التنبؤيــة ال تــزال غيــر واضحــة، وال ســيما نتيجــة الفتقارهــا إلــى دراســات التحقــق مــن الصحــة. ومــن األمــور 
المهمــة األخــرى، إمكانيــة تطبيــق هــذه األدوات فــي مختلــف الــدول، والجماعــات اإلرهابيــة، وتطبيقهــا المتســق مــن قبــل الممارســين، وهــي 
أمــور ضروريــة لصالحيــة تلــك األدوات. ومــن غيــر المعــروف مــا إذا كانــت هــذه األدوات يمكــن أن تســاعد فــي تحســين دقــة أي تقييمــات 

حاليــة للمخاطــر، وفــي تلبيــة االحتياجــات التــي تجريهــا الســلطات بالفعــل.
انظــر أيًضــا Monica Lloyd وChristopher Dean، »وضــع خطــوط إرشــادية منظمــة لتقييــم مخاطــر المجرميــن المتطرفيــن«، جريــدة تقييــم 
وإدارة التهديدات، رقم 1 )2015(: ص 40-52؛ وانظر E. Pressman و N. Duitsو T. Rinne وJ. Flockton، النسخة الثانية المنقحة 
مــن تقييــم مخاطــر التطــرف العنيــف: نهــج منظــم ومهنــي إلصــدار األحــكام )هولنــدا 2016(؛ وانظــر Kiran M. Sarma »تقييــم المخاطــر ومنــع 
التطــرف مــن الالعنــف إلــى اإلرهــاب« مجلــة عالــم النفــس األمريكــي 72، رقــم 3 )2017(: 278-88؛ وانظــر M. Herzog-Evans »مقارنــة 
بيــن أداتيــن مهنيتيــن للحكــم علــى التطــرف العنيــف ومــدى مالءمتهمــا فــي الســياق الفرنســي، المجلــة األوروبيــة للوضــع تحــت االختبــار )2018(. 
أيًضــا Cameron Sumpter وYuslikha K. Wardhani و Sapto Priyanto )2019(: اختبــار اإلجــراءات االنتقاليــة: عــودة  انظــر 
 ،2018.1560666.1057610X/10.1080 :DOI ،الســجناء المتطرفيــن إلــى كنــف المجتمــع اإلندونيســي، دراســات فــي الصراعــات واإلرهــاب

ص. 8:
كان تقييــم مخاطــر المرحلــة الســابقة لإلفــراج عــن الجنــاة ملحمــة مســتمرة فــي إندونيســيا لعــدة ســنوات. فقــد حــاول مستشــارون مختلفــون، بمــا 
فــي ذلــك وكالــة تابعــة لألمــم المتحــدة، وهيئــة ســجون تابعــة لحكومــة أســتراليا، وأكاديمييــن محلييــن، تنفيــذ إصــدارات مختلفــة، لكــن المديريــة 
العامــة لمراكــز اإلصــالح لــم تتمكــن مــن الموافقــة علــى إصــدار تــراه مناســًبا الحتياجاتهــا، وخاصــًة قــدرات المــوارد البشــرية لديهــا. وفــي الواقــع، 
يبــدو أن مختلــف مديــري الســجون الوطنيــة قــد أيــدوا أدوات مختلفــة، تتبايــن فيمــا بينهــا مــن الناحيــة التجريبيــة، ولكــن لــم يتــم تطبيــق نهــج ثابــت. 
ولــم يتــم تصميــم مقابــالت الخــروج التــي أجرتهــاDensus 88 كتقييمــات للمخاطــر فــي حــد ذاتهــا، وال يتــم مشــاركة المعلومــات مــع الــوكاالت 
األخــرى ذات الصلــة مثــل مجلــس اإلفــراج المشــروط، وســلطات الحكومــة المحليــة. ويقــوم المســؤولون فــي الوكالــة الوطنيــة لمكافحــة اإلرهــاب 
بجمــع البيانــات مــن خــالل تفاعلهــم مــع اإلرهابييــن المدانيــن، ولكــن ال يتــم تبــادل هــذه البيانــات بيــن أصحــاب المصلحــة، وال يتضــح مــدى 

مســاهمتها فــي ملفــات المخاطــر الخاصــة بالوكالــة. 
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وهناك الكثير من الخالف حول أساليب وموثوقية أدوات القياس الحالية224. 

اقترح المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب دراسة العوامل التالية عند إجراء التقييم:  

احتمــال وقــوع عمــل إرهابــي، وقــرب وقــوع عمــل إرهابــي، والتأثيــر المحتمــل علــى المجتمــع، ومســتوى التهديــد 
العــام، والنيــة، وقــدرات علــى الفــرد علــى تنفيــذ عمــل إرهابــي، واالتصــال المباشــر بشــبكة إرهابيــة – وحصــًرا 
باالقتران مع العوامل الســابقة – اعتناق الفكر المتطرف العنيف. وينبغي أن تتســم هذه العوامل بالخصائص 
التاليــة: الخصوصيــة، والموضوعيــة، والتفــرد. وعلــى وجــه التحديــد، ُيصنــف الشــخص علــى أنــه ُيشــكل تهديــًدا 
إرهابًيــا محــدًدا وحالًيــا إذا كان هنــاك شــبهة معقولــة قائمــة علــى وقائــع مثبتــة تفيــد بــأن ســلوكه يشــير إلــى هــذا 
التهديــد، بــل وأكثــر مــن ذلــك إذا كان لــدى الشــخص القــدرة علــى تنفيــذ هــذا التهديــد. وينبغــي فــي كل دليــل، 
ســواء منفــرًدا أو مقترًنــا بأدلــة أخــرى، أن يكــون مرتبًطــا ارتباًطــا مباشــًرا بالتهديــد. إال أن الموقــع الفعلــي للجريمــة 
المحتملــة، ووقــت تنفيذهــا، والجنايــة المحتملــة قــد ال تكــون معروفــة فــي المرحلــة األولــى مــن تدخــل الشــرطة. 
ويعتبــر التهديــد حاضــًرا إذا كان موجــوًدا عندمــا تكــون التدابيــر اإلداريــة قيــد الدراســة. وعــادًة ال تبــرر األدلــة 
القديمــة بحــد ذاتهــا تهديــًدا مــا إذا كان قــد مضــى عليهــا فتــرة طويلــة، ولــم تعــد ذات صلــة بتهديــد أمنــي حالــي. 

فينبغــي أن يكــون هنــاك دليــل يشــير إلــى وجــود خطــر مســتمر أو حاضــر أو مســتقبلي225.

224 انظر Thomas Renard و Rik Coolsaet)المحرران(، العائدون: من هم؟ لما يعودون )أو ال يعودون(؟ وكيف ينبغي أن نتعامل معهم؟ 
http://www.( )2018 تقييــم سياســات إعــادة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب فــي بلجيــكا، وألمانيــا، وهولنــدا. )ورقــة ايجمونــت 101، فبراير/شــباط

egmontinstitute.be/content/uploads/2018/02/egmont.papers.101_online_v1-3.pdf(، ص. 14 – 15:
يختلــف الباحثــون كثيــًرا فيمــا بينهــم علــى العــدد الدقيــق للمؤامــرات والعائديــن، نظــًرا الختــالف البيانــات التــي يســتخدمونها. وقــدرت أشــمل 
الدراســات عــدد المقاتليــن األجانــب المخضرميــن الذيــن خططــوا أو حاولــوا شــن هجمــات إرهابيــة فــي الــدول الغربيــة بأكثــر مــن 100 مقاتــل، 
 Thomas ووجهــوا معظــم هــذه الهجمــات ضــد أوروبــا. ومــن أكثــر األمثلــة المستشــهد بهــا فــي هــذا الســياق المؤامــرات الجهاديــة فــي الغــرب لـــ
Hegghammer، والتــي كثيــًرا مــا يشــير لهــا صنــاع السياســة الذيــن يطالبــون بمســتويات أعلــى مــن األمــن ألنهــا تشــير ظاهرًيــا إلــى أن 11 
فــي المائــة مــن جميــع المقاتليــن األجانــب العائديــن أصبحــوا إرهابييــن محلييــن. ولكــن النتيجــة التــي توصــل إليهــا Hegghammer كانــت 
أكثــر االحتمــاالت دقــة فقــط إذا تضمنــت بياناتــه جميــع العائديــن، وقــد أوضــح أن النســبة الفعليــة مــن المحتمــل أن تكــون أقــل بكثيــر. وفــي 
حيــن تشــير الدراســة أيًضــا إلــى تفضيــل القتــال فــي بــالد أجنبيــة علــى اإلرهــاب المحلــي، ألن المقاتليــن يعتبرونــه عمــال أكثــر بطوليــة، فــإن 
العائديــن يصنعــون إرهابييــن محلييــن لهــم فعاليتهــم الخاصــة، حيــث يشــارك الجهاديــون المخضرمــون فــي نصــف جميــع المؤامــرات الغربيــة. 
فــي البيانــات األصليــة المنشــورة لدراســة المؤامــرات الجهاديــة فــي الغــرب، شــارك العائــدون فــي 14 مــن 24 مؤامــرة تــم تنفيذهــا، وأســفرت 8 
مــن أصــل 12 عــن وفيــات.19 فــي دراســة حديثــة تعــود إلــى عهــد داعــش، وجــدHegghammer وNesser أن »معــدل االرتــداد ... مــن 
ســوريا منخفــض جــًدا بالفعــل«- حيــث بلــغ عــدد المتآمريــن مــن العائديــن 11 شــخًصا فقــط مــن أصــل 4000 بحلــول عــام 2015،« أي أن 

معــدل االرتــداد يقــدر بنحــو شــخص واحــد بيــن كل 360 شــخص«20
وفًقــا لمــا أشــارت لــه دراســاٍت أخــرى، إن المقاتليــن األجانــب الجهادييــن األوروبييــن العائديــن ليســوا نتيجــة ألعمــال اإلرهــاب المحلــي، وهــذا 
مــا تعكســه كثيــر مــن المخــاوف. ودفعــت Jeanine de Roy van Zuijdewijn بــأن العديــد مــن العائديــن المدانيــن بارتــكاب جرائــم 
إرهابيــة لــم يشــاركوا فــي مؤامــرات مطــورة، ولكــن تــم القبــض عليهــم نتيجــة مشــاركتهم فــي »محادثــات تخــص اإلرهــاب« أو حيــازة مــواد دعائيــة 
إرهابيــة. ووفًقــا للبيانــات التــي قدمتهــا، ومــن بيــن الهجمــات العشــرة الفتاكــة التــي شــنها 61 إرهابًيــا فــي أوروبــا خــالل الفتــرة 2007-1994، 
لــم يكــن هنــاك ســوى ســبعة جهادييــن عائديــن، ذهبــوا جميًعــا إلــى الخــارج لتلقــي تدريــب إرهابــي، لكــن لــم يعمــل أي منهــم كمقاتليــن أجانــب. 
وتحــدث Aseem Qureshi عــن 66 شــخًصا شــاركوا فــي مؤامــرات إرهابيــة محليــة فــي المملكــة المتحــدة خــالل الفتــرة 2014-2001، 
اثنــان منهــم فقــط كانــا مــن المقاتليــن األجانــب، بينمــا ذهــب ســتة آخــرون للتدريــب. والحــظ Daniel Byman و Jeremy Shapiroأن 
الجهادييــن العائديــن الذيــن ارتكبــوا هجمــات محليــة اســتخدموا أســاليب غيــر متطــورة ولــم يظهــروا براعــة كبيــرة، لــذا فــإن »القيمــة المضافــة« 

لتدريبهــم الميدانــي وتجربــة المقاتليــن األجانــب تظــل أمــًرا مشــكوًكا فيــه21.
انظــر أيًضــا Thomas Hegghammer، »هــل علــّي أن أبقــى أم أن أغــادر؟ شــرح االختــالف فــي اختيــار الجهادييــن الغربييــن بيــن االقتتــال 
الداخلــي واألجنبــي«، »مراجعــة العلــوم السياســية األمريكيــة 107، رقــم 1. ص. 1-15؛ T. Hegghammer و P. Nesser«تقييــم التــزام الدولــة 

اإلســالمية بمهاجمــة الغــرب«، وجهــات نظــر حــول اإلرهــاب 9 )4( 2015، ص 20.
225  انظــر المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، توصيــات جليــون بشــأن اســتخدام التدابيــر اإلداريــة القائمــة علــى ســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة 

اإلرهــاب، ص. 6-7، المبــادئ العامــة 8-7. 
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ينبغــي إشــراك جميــع الــوكاالت ذات الصلــة، وأن تتوافــر لديهــا القــدرة علــى تقديــم المدخــالت. كمــا ينبغــي جمــع كافــة 
المعلومــات ذات الصلــة مــن الفــرد المعنــي، وكــذا مــن مســاعديه وأفــراد عائلتــه. إن مــدى التعــاون الــذي يتلقــاه الفــرد 
المعنــي، واســتعداده لتقديــم معلومــات حــول أفعالــه يمكــن التحقــق مــن صحتهــا، ُيشــكالن عــادًة عامليــن مهميــن فــي 

التقييــم الــذي ســتجريه الســلطات.

ينبغــي أن تكــون المعاييــر والطريقــة المســتخدمة إلجــراء مثــل هــذا التقييــم واضحــة قــدر اإلمــكان، وخاليــة مــن العناصــر 
التمييزيــة، حيــث قــد تــؤدي المعاييــر الغامضــة والتعســف فــي التطبيــق إلــى تثبيــط األعضــاء وإبعادهــم عــن فكــرة وقــف 
االنخــراط، والشــعور بالظلــم الــذي يمكــن أن يزيــد مــن المظالــم القائمــة بــدال مــن تخفيفهــا226. وقــد حــدد المنتــدى العالمــي 

لمكافحــة اإلرهــاب المعاييــر التاليــة للتقييــم:

226  انظــر Ronald Slye وMark Freeman، ورقــة إطاريــة عــن حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مؤسســة دعــم االنتقــال 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-( ،)2018 ،المتكامل، جامعة األمم المتحدة

Paper-final.pdf(، ص. 10.
تــؤدي تقييمــات العضويــة المثيــرة للجــدل، والتــي تتضــح مــن مختلــف دراســات الحالــة، إلــى إجــراءات الفحــص والمالحقــة التــي تنطــوي علــى 
مشــاكل متشــابهة. ويــؤدي عــدم وضــوح كيفيــة التعامــل مــع األفــراد، إلــى جانــب العقوبــات القاســية للغايــة المفروضــة فــي بيئــة عســكرية بشــكل 
عــام، إلــى خلــق عوامــل مثبطــة مزدوجــة: أولهــا أن األعضــاء ال يعرفــون كيفيــة الخــروج مــن الجماعــات المتطرفــة، وثانيهمــا العواقــب التــي 
قــد تنتــج عــن التعــاون مــع الحكومــة. وإذا كانــت إحــدى األهــداف الرئيســية لمقاربــات العدالــة التــي تديرهــا الدولــة هــو تشــجيع الخــروج مــن هــذه 

الجماعــات دون رجعــة، فيجــب أال تقــوض ممارســات الفحــص والمقاضــاة ذلــك.
فــي الصومــال، يتــم فحــص األفــراد وتصنيفهــم فــي ثــالث فئــات: ذوي المخاطــر المنخفضــة، وذوي المخاطــر الكبيــرة، وذوي القيمــة العاليــة. 
الفئــة األولــى فقــط هــي المؤهلــة للمشــاركة فــي برامــج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، التــي تقــدم بديــاًل واقعًيــا للعدالــة الجنائيــة. وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك، مــن المتوقــع أن يخضــع األفــراد الذيــن يشــكلون مخاطــر كبيــرة إلــى احتجــاز وعقوبــة صارمــة، قــد تصــل فــي كثيــر مــن 
األحيــان إلــى حــد اإلعــدام؛ وفــي حيــن يبــدو أن األشــخاص ذوي القيمــة العاليــة ال يتمكنــون مــن اإلفــالت بشــكل شــبه كامــل مــن العقــاب 
فحســب، بــل ُيســمح لهــم أيًضــا فــي كثيــر مــن األحيــان بالبقــاء علــى عالقــة بقــوات الميليشــيات التــي ينتمــون إليهــا. ويختلــف هــذا الوضــع 
بعــض الشــيء فــي نيجيريــا، ألنهــا تصنــف األشــخاص إلــى فئتيــن فقــط: األشــخاص ذوي المخاطــر المنخفضــة، وذوي المخاطــر الكبيــرة. 
ُيســمح لألشــخاص الذيــن ُيشــكلون مخاطــًرا منخفضــة، الذيــن يمتلكــون المؤهــالت الرســمية المقيــدة، بالمشــاركة فــي برامــج المنشــقين التــي تقــدم 
بديــاًل مشــابًها بحكــم الواقــع للعدالــة الجنائيــة. أمــا بالنســبة للعــراق، فــال يبــدو أنــه ُيميــز بيــن األشــخاص علــى أســاس المخاطــر، بــل يعتمــد 
علــى فحــص الروابــط الســابقة بالجماعــة اإلرهابيــة. ومــن المرجــح أن أي شــخص يتــم إثبــات وجــود صلــة تربطــه بالجماعــة أو مجــرد اشــتباه 

بهــذه الصلــة، فإنــه يخضــع لالحتجــاز، أو المحاكمــة، أو الســجن، أو التهجيــر القســري.
انظــر أيًضــا Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث 
https://i.unu.( ،)2018 المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

pdf.LoPWeb070119/2761/edu/media/cpr.unu.edu/post(، ص. 83، و103. 
ــا مســاران سياســيان لألشــخاص المرتبطيــن بجماعــة بوكــو  فــي ظــل عــدم وجــود اتفــاق للســالم والعفــو علــى مســتوى الجماعــة، هنــاك حالًي
حــرام: مســار العدالــة الجنائيــة للمحتجزيــن الذيــن ُيشــكلون مخاطــر كبيــرة، وســيتم إحالتهــم إلــى المحكمــة فــي نهايــة المطــاف، ومســار التســاهل 
المكــون مــن عنصريــن: أولهمــا برنامــج لتغييــر الفكــر المتشــدد وإعــادة اإلدمــاج، والمعــروف باســم عمليــة الممــر اآلمــن، للذكــور المنشــقين 
التائبيــن الذيــن ُيشــكلون مخاطــر منخفضــة. ورغــم مــن أن هــذا البرنامــج مخصــص للمقاتليــن الذكــور، إال أنــه ال يميــز عملًيــا بشــكل واضــح 
بيــن المقاتليــن، واألشــخاص الذيــن عاشــوا تحــت حكــم بوكــو حــرام. أمــا العنصــر الثانــي فهــو برنامــج إعــادة تأهيــل فــي مايدوغــوري للنســاء 
واألطفــال الذيــن ُيشــكلون مخاطــر منخفضــة، وال يميــز فــي الواقــع بيــن المنشــقين والمحتجزيــن. ورغــم أن برامــج التســاهل هــذه ليســت قــرارات 
عفــو حقيقيــة علــى مســتوى األفــراد، ألنهــا ال توفــر ضمانــات قانونيــة وصريحــة وُمطبقــة ضــد المالحقــة فــي المســتقبل، فــإن الحكومــة النيجيريــة 

والصحافــة والجمهــور يطلقــون عليهــا غالًبــا »برامــج العفــو«. 119 
تقــوم أجهــزة الشــرطة، أو المســؤولون العســكريون، أو مجموعــة العمــل المدنيــة المشــتركة، بفحــص واســتجواب األشــخاص الذيــن تــم القبــض 
عليهــم فــي عمليــات التصفيــة، وغالًبــا مــا يتــم ذلــك تحــت اإلكــراه. ويتــم فحــص المنشــقين الذكــور مــن أجــل قبولهــم فــي عمليــة الممــر اآلمــن 
مــن قبــل لجنــة تحقيــق رئاســية مشــتركة برئاســة وكالــة االســتخبارات الدفاعيــة النيجيريــة، والتــي تضــم وكاالت أخــرى وممثليــن غيــر حكومييــن. 
وتظــل العمليــة غامضــة، الفتقارهــا إلــى جهــة رقابيــة مســتقلة، أو ســجالت، أو مواصفــات عامــة لمعاييــر الفحــص. وكمــا قــال مستشــار غربــي 
معنــي ببرنامــج المنشــقين: »إن الشــيء الــذي يصعــب فهمــه هــو كيفيــة فــرز العســكريين المحتجزيــن، مــن الــذي ينبغــي إحالتــه للمحاكمــة، 
ومــن ينبغــي إرســاله إلــى جومبــي ]لالنضمــام إلــى برنتمــج عمليــة الممــر اآلمــن[.« 120 وتتعــاون الجهــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة مــع 
الحكومــة النيجيريــة لتحســين عمليــة الفحــص، وزيــادة القــدرة علــى التنبــؤ، واالتســاق وســرعة التقييــم، وضمــان االلتــزام بحقــوق اإلنســان 121.
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ينبغــي أن تحتــوي أدوات تقييــم المخاطــر علــى مجموعــة واضحــة مــن مؤشــرات المخاطــر. ويمكــن أن 
تشــمل هــذه العوامــل: )1( العوامــل التحفيزيــة، و)2( القــدرة علــى تنفيــذ هجــوم إرهابــي، و)3( الصلــة بشــبكة 
إرهابيــة، و)4( مســتوى التطــرف المــؤدي إلــى العنــف، و)5( مســتوى االســتجابة للتدخــل و/أو العــالج. 
كمــا يجــب تحديــد المخاطــر المحــددة التــي يتــم معالجتهــا تحديــًدا واضًحــا، وإدماجهــا فــي أي أداة مــن أدوات 
التقييــم. وينبغــي أال تعتمــد الــدول كثيــًرا علــى المؤشــرات المعرفــة تعريًفــا واســًعا؛ وينبغــي عليهــا توفيــر حمايــة 
كافيــة ضــد االســتخدام غيــر المالئــم ألدوات اســتخراج البيانــات ومراعــاة حقــوق الخصوصيــة عنــد اســتخدام 

مجموعــات البيانــات227.  

6-2-5 عملية الخروج 

بالنســبة للمنخرطيــن فــي عمليــة إعــادة التأهيــل أو عــدم االنخــراط فــي أعمــال العنــف، يجــب أن تكــون الظــروف 
ــا بشــكٍل مالئــم. ويجــب أن تتضمــن مثــل هــذه األنظمــة درجــة مــن  والتوقيــت العــام للخــروج مــن هــذه العمليــة متوقًع

اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، وإمكانيــة طلــب الخــروج مــن هــذه البرامــج228. 

227  انظــر المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، توصيــات جليــون بشــأن اســتخدام التدابيــر اإلداريــة القائمــة علــى ســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة 
اإلرهــاب، ص. 6-7، المبــادئ العامــة 8-7.

228  لتوضيــح وجهــة النظــر تلــك، انظــر »دراســة حالــة الصومــال«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث 
https://i.unu.( ،)2018 المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايــو / أيــار

pdf.LoPWeb070119/2761/edu/media/cpr.unu.edu/post، ص. 126 و149. 
مقارنــًة بحالــة برنامــج المنشــقين الذيــن ُيشــكلون مخاطــر منخفضــة والمنفــذ فــي مــارس/آذار 2015 عندمــا أجــرى المؤلــف تقييًمــا مســبًقا، 
تبيــن لــه حــدوث تحســًنا بالًغــا فــي عــدة عناصــر، ومــن بيــن أكثــر العناصــر تحســًنا منــذ عــام 2015، إمكانيــة التنبــؤ بالخــروج مــن مرافــق 
إعــادة التأهيــل الثالثــة للمنشــقين منخفضــي المخاطــر، فحتــى ذلــك الحيــن، كان المنشــقون محتجزيــن فــي مركــز ســيريندي لســنوات عديــدة، 
ولــم تكــن هنــاك أي احتمــاالت مؤكــدة إلطــالق ســراحهم. وحتــى فــي مرفــق بيــدوا، غالًبــا مــا كان مســؤولو وكالــة المخابــرات واألمــن الوطنيــة 
يحــددون شــروط اإلفــراج، وفــي بعــض األحيــان يجعلــون االنضمــام إلــى المخابــرات الصوماليــة أو جهــاز األمــن شــرًطا لإلفــراج. 88 وفــي 
قضيتــي ســيريندي وكيســمايو، وكــذا بيــدوا، إلــى حــٍد مــا، خــالل الفتــرة 2012-2015، كان هنــاك بعــض التداخــل بيــن المرافــق الشــبيهة 
بمرافــق نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، ومرافــق االحتجــاز. ويرجــع ذلــك أيًضــا إلــى قــرار الصومالييــن وبعثــة االتحــاد األفريقــي إلــى 
الصومــال بشــأن تســليم األشــخاص الذيــن تــم اعتقالهــم فــي ســاحة المعركــة وأثنــاء عمليــات التطهيــر، حتــى وإن اســتندت إدانتهــم إلــى مجــرد 
العيــش تحــت ســيطرة حركــة الشــباب، إلــى تلــك المرافــق. واآلن، أصبــح الخــروج مــن مرافــق بيــدوا وكيســمايو بعــد مــرور ثالثــة أشــهر علــى 
االحتجــاز أمــًرا يســيًرا، إلــى جانــب وضوحــه وإمكانيــة التنبــؤ بــه أكثــر مــن مركــز ســيريندي، علــى الرغــم مــن اختــالف مــدة اإلقامــة اإللزاميــة، 
ويلــزم موافقــة لجنــة مختصــة – ســنتناولها أدنــاه بالتفصيــل – علــى عمليــة الخــروج. وجديــر بالذكــر، أن المرافــق الثالثــة قــد شــهدت تحســًنا 

فــي جــودة تقديــم الخدمــات وإعــادة التأهيــل.
ونفس المرجع السابق، ص. 150:

ُصممــت عمليــة الخــروج بحيــث يتــم اإلفــراج عــن المتهــم بعــد ســتة أشــهر، وعــي فتــرة البرنامــج التعليمــي. ومــع ذلــك، يمكــن للمســتفيدين تقديــم 
طلــب للخــروج فــي أي وقــت، مــع مراعــاة الحــد األدنــى المتوقــع لإلقامــة، ويتــراوح مــا بيــن ثالثــة وأربعــة أشــهر. يســاعد أخصائــي اجتماعــي 
بالمرفــق الشــخص لالســتعداد لمقابلــة الخــروج، والحصــول علــى شــهادة مــن مجلــس الخــروج للســماح باإلفــراج عنــه. ويضــم مجلــس الخــروج 
مســؤولين مــن وكالــة المخابــرات واألمــن الوطنيــة، ومســؤولين مــن برنامــج إعــادة تأهيــل المنشــقين، وممثليــن مــن إدارة مركــز ســيريندي. 
وتصــدر الموافقــة علــى الخــروج عنــد اســتيفاء عــدة شــروط، ومنهــا الموافقــة الطبيــة وشــهادة مــن وكالــة المخابــرات واألمــن الوطنيــة تفيــد بــأن 
منطقــة إعــادة اإلدمــاج آمنــة. ورغــم عــدم رفــض أي طلــب للخــروج حتــى اآلن، إال أن اإلفــراج قــد يتأخــر إذا لــم يتــم اســتيفاء هــذه الشــروط، 

أو بســبب بــطء الشــخص المعنــي فــي التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف إعــادة التأهيــل، وخاصــًة إعــادة تثقيفــه دينًيــا 100. 
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وعنــد اإلفــراج عــن الفــرد المعنــي229، أو فــي حالــة وجــود بديــل لالحتجــاز، ينبغــي ضمــان اإلشــراف عليــه ومتابعتــه 
علــى نحــو فعــال كوســيلة لضمــان إعــادة ادماجــه بأمــان فــي المجتمــع230. وينبغــي أينمــا يقتضــي األمــر، أن تقتــرن 
إجــراءات اإلشــراف والمتابعــة بســلطة إعــادة االعتقــال فــي القضايــا التــي يفشــل المتهمــون فيهــا باســتيفاء متطلبــات 

وشــروط البرنامــج231.

229  قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا للتدابيــر غيــر االحتجازيــة )قواعــد طوكيــو( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا رقــم 110/45 
الصــادر بتاريــخ 14 ديســمبر/ كانــون األول 1990، الفقــرات مــن 10-1 إلــى 4-10. 

10-1 الغــرض مــن اإلشــراف هــو الحــد مــن معــاودة ارتــكاب الجرائــم، ومســاعدة الجانــي علــى االندمــاج فــي المجتمــع علــى نحــو يقلــل إلــى الحــد 
األدنــى مــن احتمــال العــودة إلــى الجريمــة. 

10-2 عندمــا يســتلزم التدبيــر غيــر االحتجــازي اإلشــراف علــى الجانــي، تتولــى هــذا اإلشــراف هيئــة مختصــة بموجــب الشــروط الُمحــددة التــي 
ينــص عليهــا القانــون.

10-3 ينبغــي تقريــر أنســب نــوع مــن اإلشــراف والعــالج، فــي إطــار التدبيــر غيــر االحتجــازي لــكل حالــة علــى حــدة، بمــا يهــدف إلــى مســاعدة 
ــا فــي هــذا اإلشــراف والعــالج، وأن ُيعــدال حســب االقتضــاء. الجانــي علــى معاجلــة إجرامــه. علــى أن ُيعــاد النظــر دورًي

10-4 يزود الجناة بالمساعدة النفسية، واالجتماعية، والمادية، وبفرص توطيد روابطهم بمجتمعهم، وتيسير عودتهم إلى االنخراط فيه.
230 انظــر علــى ســبيل المثــال، بخصــوص كولومبيــا، J. Horgan and K. Braddock، »إعــادة تأهيــل اإلرهابييــن؟ التحديــات أمــام تقييــم فعاليــة 

برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد واإلرهــاب والعنــف السياســي، 22:267-291 )2010(، ص. 271 – 272. 
غالًبــا مــا ُتعــرف المبــادرة الكولومبيــة باســم برنامــج إعــادة التأســيس، وتســير العمليــة علــى النحــو التالــي. تتضمــن الخطــوة األولــى قيــام قــادة 
القــوات شــبه العســكرية بتزويــد مكتــب المفــوض الســامي بقائمــة بأســماء األشــخاص الذيــن يســعون إلــى التســريح 32، ثــم يتحقــق مكتــب 
المفــوض الســامي مــن عــدد األســماء المدرجــة فــي القائمــة مــن وزارة الدفــاع، بعدهــا يتــم نقلهــم إلــى موقــع جغرافــي تختــاره الحكومــة، حيــث 
يتــم اســتجوابهم وتســجيلهم لــدى هيئــة التحقيــق الفنــي فــي كولومبيــا. ويقــوم مســؤول التســجيل فــي الحكومــة بتزويدهــم هــؤالء األشــخاص 
بهويــة تصنفهــم بأنهــم »أفــراد تــم تســريحهم« لضمــان حصولهــم علــى المزايــا الحكوميــة. بعــد ذلــك، ُيســلم كل مقاتــل تــم تســريحه ســالحه 
إلــى ممثلــي الحكومــة خــالل مراســم احتفاليــة 33. وبعدهــا، تقــوم منظمــة الــدول األمريكيــة بالتحقــق مــن نقــل األســلحة 34. وبعــد انتهــاء 
مراســم التســريح، ُيســمح للمقاتليــن الســابقين بالعــودة إلــى المــكان الــذي يختارونــه. شــريطة الحضــور المنتظــم إلــى »المراكــز المرجعيــة« 
الحكوميــة 35. وبمجــرد ارتباطهــم رســمًيا بأحــد هــذه المراكــز، يمكــن للمقاتليــن شــبه العســكريين الســابقين تلقــي الرعايــة الصحيــة، والحصــول 
علــى المــأوى، والملبــس، والدعــم المهنــي 36. وتعهــدت بعــض األطــراف مثــل، منظمــة الــدول األمريكيــة، واالتحــاد األوروبــي، وشــركة 

مايكروســوفت، بتوفيــر التمويــل الــالزم لتأميــن هــذه المزايــا لهــم. 
ونفس المرجع السابق، فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، ص. 227:

ووفًقــا لوجهــة نظــر Boucek، تتولــى اللجنــة األمنيــة الفرعيــة مســؤولية مراقبــة محتجــزي البرنامــج أثنــاء مشــاركتهم فيــه، وبعــد انتهائهــا114. 
وبالتنســيق مــع اللجــان الفرعيــة الدينيــة والنفســية واالجتماعيــة، تقــدم اللجنــة الفرعيــة األمنيــة توصيــات بشــأن الســجناء اللذيــن يمكــن إطــالق 
ســراحهم دون مخاطــر تهــدد األمــن والســالمة. عــالوًة علــى ذلــك، تقــدم اللجنــة الفرعيــة األمنيــة المشــورة للمشــاركين فــي البرنامــج بشــأن كيفيــة 
تجنــب تكــرار اإلجــراءات التــي ســببت لهــم المتاعــب. وعلــى الرغــم مــن أن اللجنــة الفرعيــة األمنيــة تخبــر المشــاركين فــي البرنامــج بأنهــم 
ســيخضعون للمراقبــة بعــد االنتهــاء مــن الــدورات االستشــارية، إال أن Boucek ادعــى »أن اللجنــة الفرعيــة األمنيــة لــم ُتعلــن للجميــع عــن 

كافــة مهامهــا« )صفحــة 13(، ممــا يشــير إلــى أن أنشــطة المراقبــة تتجــاوز مــا يدعــي المســؤولون علًنــا أنهــم يقومــون بــه.
231 انظــر J. Horgan and K. Braddock، »إعــادة تأهيــل اإلرهابييــن؟ التحديــات أمــام تقييــم فعاليــة برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد واإلرهــاب 

والعنــف السياســي، 22:267-291 )2010(، ص. 270 – 271. 
أصــدرت حكومتــي بريطانيــا وأيرلنــدا بياًنــا فــي مايو/أيــار2003 تدعــوان فيــه إلنشــاء لجنــة المراقبــة المســتقلة. وللمســاهمة فــي الحفــاظ علــى 
الســالم النســبي، تقــوم هــذه اللجنــة حتــى اليــوم باإلشــراف علــى أنشــطة الجماعــات شــبه العســكرية فــي أيرلنــدا الشــمالية، وتعــد تقاريــر عنهــا. 
وتحقيًقــا لذلــك، تتمكــن اللجنــة مــن )أ( التأكيــد علــى أن الموقعيــن علــى اتفــاق الجمعــة العظيمــة يحترمــون التزاماتهــم بالتخلــي عــن العنــف، 
و)ب( التحقــق مــن تطبيــع التدابيــر األمنيــة فــي أيرلنــدا الشــمالية .21 وفــي تقريــر صــدر عــن اللجنــة عــام 2008، أبلغــت اللجنــة عــن جميــع 

أحــداث العنــف ذات الدوافــع السياســية مــن مــارس/آذار 2003 حتــى أغســطس/آب 2008.  
]…[

أفــاد ماكيفــوي بإلغــاء تصاريــح اإلفــراج عــن 20 ســجين مــن بيــن 450 ســجيًنا تــم اإلفــراج عنهــم مبكــًرا عمــال باتفاقيــة بلفاســت. ومــن بيــن 
هــؤالء العشــرين، أعيــد اعتقــال 16 ســجيًنا لمشــاركتهم فــي نشــاط مرتبــط باإلرهــاب 23 – يمكننــا القــول بــأن معــدل معــاودة اإلجــرام بيــن 

»الســجناء العادييــن« فــي أيرلنــدا الشــمالية واحــد علــى خمســة عشــر تقريًبــا.
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6-3 اختيار بدائل لالحتجاز 

6-3-1 اعتبارات عامة

ســوف ينظــر هــذا الفصــل فــي عــدد مــن بدائــل االحتجــاز ذات الطابــع القضائــي أو شــبه القضائــي، أي البدائــل التــي 
تتــالءم مــع النظــام القانونــي والمؤسســي القائــم. ورغــم أن ذلــك قــد يتطلــب بعــض التعديــل فــي المعاييــر، فمــن الممكــن 

بشــكل عــام تنفيــذ مثــل هــذه التدابيــر فــي ظــل الهيــكل الحالــي.

بطــرٍق شــتى، يتعلــق التحــدي المتمثــل فــي القيــام بذلــك بنــوٍع مــن السياســة وليــس القانــون، فعندمــا يكــون االحتجــاز 
فــي معظــم القضايــا تأديبًيــا أو وقائًيــا، فإنــه غالًبــا مــا يتخــذ طابًعــا حمائًيــا فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، وُينظــر إلــى 
االحتجــاز فــي هــذا الســياق علــى أنــه وســيلة لحمايــة المجتمــع مــن خطــٍر محتمــل. وبهــذه الطريقــة، يعتبــر أي بديــل 
لالحتجــاز وكأنــه يخلــق هــذا الخطــر، وُيســهم فــي تحولــه إلــى حقيقــة واقعــة. لذلــك مــن الضــروري أن ينــص القانــون 
صراحــًة علــى أي تدبيــر مــن هــذا القبيــل، وينبغــي تضميــن األدوات الالزمــة لضمــان اســتخدام هــذه التدابيــر بطريقــة 

آمنــة فــي النظــام القانونــي )وكــذا األمــور المتعلقــة بالمــوارد(.

ســيتم النظــر فــي مختلــف التدابيــر المذكــورة أدنــاه بالترتيــب اإلجرائــي الــذي تصبــح فيــه ذات صلــة: المرحلــة الســابقة 
للمحاكمــة، والمحاكمــة، ومرحلــة مــا بعــد إصــدار الحكــم.

6-3-2 المرحلة السابقة للمحاكمة 

للمرحلــة الســابقة للمحاكمــة أهميــة خاصــة فيمــا يتعلــق باالحتجــاز، فهــي المرحلــة التــي يمكــن فيهــا تحويــل المســار 
الطبيعــي لألمــور مــن المالحقــة القضائيــة، وربمــا االحتجــاز، إلــى بديــل قضائــي أو غيــر قضائــي. كمــا أنهــا المرحلــة 
التــي ُتناقــش فيهــا مســألة الحاجــة إلــى االحتجــاز ومبرراتــه. ولذلــك، فهــي مرحلــة مهمــة فــي عمليــة مناقشــة وتنفيــذ 

بدائل الحتجاز اإلرهابيين، والمشتبه في تورطهم في جرائم إرهابية.  

6-3-2-1 الحيد عن المالحقة القضائية 

لضمــان أن يكــون االحتجــاز وخطــر االحتجــاز إجــراًء مقصــوًرا علــى الذيــن يســتدعي التعامــل معهــم ذلــك، ينبغــي 
ــا الجنائيــة حيثمــا كان ذلــك مناســًبا  تنفيــذ تدابيــر الحيــد عــن المالحقــة مــن قبــل الســلطات التــي تتعامــل مــع القضاي
وممكًنــا232. وينبغــي عنــد اتخــاذ قــرار مــن هــذا القبيــل مراعــاة حمايــة المجتمــع، ومنــع الجريمــة، وتعزيــز احتــرام القانــون، 

232  قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا للتدابيــر غيــر االحتجازيــة )قواعــد طوكيــو( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا رقــم 110/45 
الصــادر بتاريــخ 14 ديســمبر/ كانــون األول 1990: 

5- 1 ينبغــي عنــد االقتضــاء، وبمــا ال يتعــارض مــع النظــام القانونــي، تخويــل الشــرطة، أو النيابــة العامــة، أو غيرهمــا مــن األجهــزة المعنيــة 
بمعاجلــة القضايــا الجنائيــة ســلطة إســقاط الدعــوى المقامــة علــى الجانــي متــى رأت أن الســير فيهــا غيــر ضــروري لحمايــة المجتمــع، أو 
منــع الجريمــة، أو تعزيــز احتــرام القانــون، وحقــوق المجنــي عليهــم. وألغــراض البــت فيمــا إذا كان إســقاط الدعــوى أمــًرا مناســًبا، أو فــي 
تحديــد اإلجــراءات، ينبغــي اســتحداث مجموعــة مــن المعاييــر الثابتــة فــي كل نظــام قانونــي. وفــي القضايــا البســيطة، يجــوز لوكيــل النيابــة 

أن يفــرض تدابيــر غيــر احتجازيــة حســب االقتضــاء.
انظــر أيًضــا مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيِّــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب 

)األمم المتحدة، فيينا، 2019(، ص. 118 )القســم الخاص بالمرأة(.
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وحقــوق الضحيــة350. وينبغــي أن يؤخــذ فــي الحســبان فــي القــرارات التــي تحيــد عــن المالحقــة القضائيــة أن حرمــان 
النســاء الالتــي لهــن مســؤوليات عــن رعايــة أفــراد أســرهن مــن الحريــة لــه أيًضــا أثــُر ضــاُر باألطفــال وغيرهــم مــن أفــراد 

األســرة الذيــن هــم فــي رعايتهــن 351. 

وبحســب النظــام القانونــي الــذي ُتحــال إليــه القضيــة، ســتكون ســلطة اســتخدام اســتراتيجيات الحيــد عــن المالحقــة 
فــي يــد المدعــي العــام أو جهــاز الشــرطة أو الســلطات المعنيــة األخــرى، وقــد تنطــوي هــذه الســلطة علــى الســلطة 
التقديريــة للنيابــة العامــة أو التدخــل القضائــي أو كليهمــا. ويجــب أن يكــون اإلجــراء فــي جميــع الحــاالت واضًحــا 

وعــاداًل وشــفاًفا، مــع الحــرص علــى تجنــب التعســف والتمييــز.

6-3-2-2 استخدام تدبير االحتجاز السابق للمالحقة 

فــي ســياق مزاعــم اإلرهــاب، االســتخدام المنهجــي لالحتجــاز الســابق للمحاكمــة واألحــكام  ومــن األمــور الشــائكة 
اإللزاميــة، وســوف نناقــش هذيــن األمريــن الحًقــا. وُيســهم كالهمــا فــي إطالــة فتــرات االحتجــاز واكتظــاظ مرافقــه، كمــا 
أنهمــا يغيــران التــوازن بيــن الحريــة واالحتجــاز لصالــح األخيــر، وهــو مــا يتعــارض مــع المبــدأ األساســي لحقــوق اإلنســان 
الموضــح أعــاله. واالحتجــاز الســابق للمحاكمــة ليــس باألمــر الغريــب، وإنمــا هــو تدبيــر شــائع فــي الواقــع فــي أنظمــة 
قانونيــة عــدة. ومــن ثّــم، يمكــن عــادًة األمــر باالحتجــاز قبــل بــدء المحاكمــة إذا وجــدت أســباب وجيهــة تبــرره، وال ســيما 

مخاطــر هــروب المتهميــن، أو أي نــوع آخــر مــن التدخــل فــي ســير العدالــة.

الســابق  اللجــوء لالحتجــاز  الحــاالت علــى ضــرورة  فــي بعــض  يكــون هنــاك قرائــن  فــي ســياق قضايــا اإلرهــاب، 
للمحاكمــة233، ونتيجــة ذلــك هــو تقويــض ضمانــات حقــوق اإلنســان ذات الصلــة، ممــا يعنــي أن األفــراد الذيــن يمكــن 
)وينبغــي( إطــالق ســراحهم فــي انتظــار بــدء المحاكمــة قــد يتعرضــون لالحتجــاز. وتنــص المــادة 6-1 مــن قواعــد 
طوكيــو صراحــًة علــى مبــدأ ذي صلــة: »ال ُيســتخدم االحتجــاز الســابق للمحاكمــة فــي اإلجــراءات الجنائيــة إال كمــالذ 
أخيــر، مــع إيــالء االهتمــام الواجــب للتحقيــق فــي الُجــرم الُمدعــى ولحمايــة المجتمــع والمجنــي عليــه«. وفــي ســياق 
مماثــل، تنــص مذكــرة الربــاط بشــأن الممارســات الجيــدة إلجــراءات فعالــة فــي قطــاع العدالــة الجنائيــة لمكافحــة اإلرهــاب 
الصــادرة عــن المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب )مذكــرة الربــاط( علــى اآلتــي: »يجــب أن تتســق إجــراءات االحتجــاز 
الســابق للمحاكمــة مــع إجــراءات المحاكمــات القانونيــة األساســية المعمــول بهــا، وأن يكــون مقتصــًرا علــى القضايــا 
التــي تــم بيــان ضــرورة االحتجــاز فيهــا، وأن ُينفــذ هــذا االحتجــاز بطريقــة عادلــة، وال يؤثــر علــى افتــراض البــراءة، وال 
علــى الحقــوق اإلجرائيــة للشــخص المحتجــز«234. وعلــى نفــس المنــوال، أشــار مجلــس حقــوق اإلنســان إلــى مــا يلــي:

https://www.libertyhumanrights.org.uk/sites/default/files/comparative-law-study-2010-pre-charge-  233
https:// :»للمحاكمــة الســابق  التحويــل  فــي  الواعــدة  للمحاكمــة، »الممارســات  الســابقة  الخدمــة  لــوكاالت  الوطنيــة  الرابطــة   .detention.pdf

الرابطــة   .netforumpro.com/public/temp/ClientImages/NAPSA/20b9d126-60bd-421abcbf-1d12da015947.pdf
الوطنيــة لــوكاالت خدمــات الخدمــة الســابقة للمحاكمــة، »التحويــل الســابق للمحاكمــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين - دراســة اســتقصائية وطنيــة لبرامــج 
https://netforumpro.com/public/temp/ClientImages/NAPSA/18262ec2-a77b-( »وممارســات التحويــل الســابق للمحاكمــة
http://ec.europa.eu/dgs/home- ،410(. شــبكة التوعيــة بالتطــرف، مجموعــة مــن الممارســات الجيــدةcad9b-c6e8f74ddd5b.pdf
affairs/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/ran-bestpractices/docs/ran_collection-

 .approaches_and_practices_en.pdf
234 مذكــرة الربــاط بشــأن الممارســات الجيــدة إلجــراءات فعالــة فــي قطــاع العدالــة الجنائيــة لمكافحــة اإلرهــاب الصــادرة عــن المنتــدى العالمــي لمكافحــة 

اإلرهــاب )مذكــرة الربــاط(. 
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بالنظــر إلــى أن اللجــوء المفــرط إلــى االحتجــاز الســابق للمحاكمــة هــو مــن األســباب الرئيســية للجــوء   -52
المفــرط إلــى اإليــداع فــي الحبــس واكتظــاظ الســجون فــي شــتى أنحــاء العالــم، فــإن مــن شــأن التقيــد 
الصــارم بالمعاييــر والقواعــد الدوليــة ذات الصلــة أن يــؤدي دوًرا كبيــًرا فــي معالجــة هــذه الظاهــرة. 

وينبغــي أال يكــون االحتجــاز الســابق للمحاكمــة ســوى تدبيــر ُيلجــأ إليــه كمــالذ أخيــر. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، شــّددت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي تعليقهــا العــام رقــم 35 علــى أنــه   -53
»يجــب أن يســتند االحتجــاز رهــن المحاكمــة إلــى قــرار بشــأن الحالــة الفرديــة يؤكــد معقوليــة االحتجــاز 
وضرورتــه مــن أجــل منــع فــرار المتهــم أو التالعــب باألدلــة أو تكــرار الجريمــة، علــى ســبيل المثــال، 
مــع أخــذ جميــع الظــروف فــي االعتبــار«. وهــذا يعنــي أن االحتجــاز الســابق للمحاكمــة ال يجــوز أن 
ــا دون النظــر فــي الظــروف الفرديــة، مــع أّن هــذه الممارســة شــائعة فــي بعــض الــدول،  ُيفــرض إلزامًي
وأنــه ينبغــي أيًضــا النظــر علــى النحــو الواجــب فــي بدائــل االحتجــاز الســابق للمحاكمــة عنــد تقريــر مــا 
إذا كان ينبغــي إطالــة فتــرة هــذا االحتجــاز. ويجــب االلتــزام علــى نحــو صــارم بالحــدود الزمنيــة المنطبقــة 
فــي حالــة االحتجــاز الســابق للمحاكمــة. ويضــاف إلــى ذلــك أنــه إذا تجــاوَز طــول فتــرة بقــاء المتهــم رهــن 
االحتجــاز أطــول مــده عقوبــة يمكــن فرضهــا فــي حالــة الجرائــم المنســوبة إليــه، تعّيــن إطــالق ســراحه235.

وبمــا يتفــق مــع مبــدأ الحريــة وافتــراض البــراءة، يجــب اســتخدام بدائــل لالحتجــاز الســابق للمحاكمــة فــي أبكــر وقــت 
ممكــن، وينبغــي أال ُتســتخدم فقــط عنــد وجــود مــا يبــرر ضرورتهــا، وبطريقــة متناســبة236. لذلــك ينبغــي التمعــن فــي 
بدائــل االحتجــاز الســابق للمحاكمــة عندمــا تقــل احتمــاالت الهــروب، أو ال توجــد علــى اإلطــالق، وكــذا غيــاب مخاطــر 
الســلوك اإلجرامــي )أو انخفاضهــا(، بمعنــى أن االحتجــاز الســابق للمحاكمــة يجــب أن يظــل المــالذ األخيــر. واســتناًدا 
إلــى النظــام القانونــي المعنــي، ُيمكــن أن تشــمل هــذه البدائــل مــا يلــي: تقييــد حريــة التنقــل، والخضــوع لإلشــراف 
القضائــي، ودفــع الكفالــة، واإلقامــة الجبريــة، والمراقبــة اإللكترونيــة، واإلفــراج المشــروط الــذي قــد يقتضــي الحضــور 

235  انظر http://undocs.org/A/HRC/30/19، الفقرتان 52 و53 )الحواشي محذوفة(. 

236  انظــر W. Schabas، العهــد الدولــي لألمــم المتحــدة الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، تعليــق RPCC s’kawoN )الطبعــة الثالثــة 
N.P. Engel، 2019(، ص. 260، 51: المعدلــة، 

وفًقــا لمــا ورد فــي مســودة بريطانيــة صــادرة عــن لجنــة حقــوق اإلنســان، تنــص المــادة 9 )3( علــى المبــدأ، وليــس المــادة )5( مــن االتفاقيــة 
األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، أو المــادة )7( مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، فاالحتجــاز الســابق للمحاكمــة ال ينبغــي أن ُيصبــح 
القاعــدة العامــة. وبالتالــي، يجــب أن يقتصــر تطبيقــه علــى توافــر األســباب األساســية، مثــل مخاطــر قمــع األدلــة، وتجنــب تكــرار المخالفــة، 
والهــروب، ويجــب أن يكــون فتــره قصيــرة قــدر اإلمــكان. كمــا يتوافــق إطــالق ســراح األشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة مــع مبــدأ افتــراض 
البــراءة المنصــوص عليــه فــي المــادة 14 )2(. وتشــير المــادة 9 )3( إلــى أحقيــة الشــخص فــي إعفائــه مــن االحتجــاز الســابق للمحاكمــة 
مقابــل دفــع كفالــة، أو تقديــم أي ضمــان آخــر، وُتســتنتج هــذه الفرضيــة مــن مبــدأ أن االحتجــاز الســابق للمحاكمــة هــو االســتثناء، إلــى جانــب 

صالحيــة جعــل اإلفــراج مرهوًنــا بالضمانــات الالزمــة.
انظــر أيًضــا قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا للتدابيــر غيــر االحتجازيــة )قواعــد طوكيــو( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا رقــم 

110/45 الصــادر بتاريــخ 14 ديســمبر/ كانــون األول 1990:
6-2 يســتخدم االحتجاز الســابق للمحاكمة في أبكر مرحلة ممكنة، وال يدوم االحتجاز الســابق للمحاكمة فترة أطول مما يســتوجبه تحقيق األهداف 

المذكــورة فــي المــادة 5-1، وتتوخــى فــي تنفيــذ االعتبــارات اإلنســانية واحتــرام الكرامــة التــي ُفطــر عليهــا البشــر. 



87

المنتظــم إلــى مراكــز أجهــزة إنفــاذ القانــون، أو غيرهــا مــن ســلطات العدالــة الجنائيــة، وتحويــل المســار237، وينبغــي إعــادة 
النظــر فــي تدبيــر االحتجــاز بانتظــام للتحقــق مــن اســتمرار ضرورتــه ومناســبته.

وينبغــي إيــالء عنايــة خاصــة للحاجــة إلــى تجنــب احتجــاز األطفــال الذيــن يتحتــم إعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم238. 
أمــا بالنســبة للنســاء، ينبغــي أن يكــون نوعهــم واألثــر الــذي قــد يقــع عليهــن نتيجــة االحتجــاز مــن العوامــل التــي توضــع 

فــي االعتبــار عنــد اتخــاذ قــرار احتجازهــن مــن عدمــه239.   

لتعزيــز احتماليــة اعتمــاد تدابيــر غيــر احتجازيــة )بأمــان وفعاليــة( فــي هــذه المرحلــة مــن اإلجــراءات الجنائيــة، ينبغــي 
اتخــاذ التدابيــر المناســبة، بمــا فــي ذلــك تدريــب ســلطات المالحقــة والســلطات القضائيــة مــن أجــل القضــاء علــى اللجــوء 

غيــر الضــروري إلــى االحتجــاز الســابق للمحاكمــة240.

237 انظر T. Lappi-Seppala، تقنيات تعزيز البدائل المجتمعية للسجن - منظور أوروبي، ص. 64:

تقييــد حريــة التنقــل. فــي هــذه الحالــة، ُيطلــب مــن المشــتبه بــه البقــاء فــي منطقــة معينــة أو داخــل أماكــن معينــة، وغالًبــا مــا يكــون منزلــه 
)»اإلقامــة الجبريــة«(. ومــن التدابيــر األخــرى األقــل تقييــًدا، منــع المشــتبه بــه مــن الســفر مــن أماكــن معينــة. ويتعيــن االمتثــال للشــروط بشــكل 

عــام مــن خــالل وضــع المتهــم تحــت المراقبــة المســتمرة مــن الشــرطة المحليــة، وُيمكــن أيًضــا إخضاعــه للمراقبــة اإللكترونيــة.
اإلشــراف القضائــي. هــو إجــراء أقــل تقييــًدا، ُيخضــع المشــتبه بــه الــذي ينتظــر المحاكمــة للمراقبــة فــي المقــام األول للتأكــد مــن أنــه لــن يختفــي. 
وقــد ُيطلــب مــن المشــتبه بــه إبــالغ الشــرطة أو أي جهــاز آخــر )أو حتــى المواطنيــن العادييــن( بتحركاتــه علــى فتــرات زمنيــة محــددة، أو أن 

يقــوم ممثــل هــذه الوكالــة بالتحقــق عشــوائًيا ممــا إذا كان المشــتبه بــه قــد التــزم بالشــروط أم ال.
دفــع الكفالــة. تعنــي »الكفالــة« تقديــم ممتلــكات أو أمــوال كضمــان بــأن الشــخص المفــرج عنــه مــن الحجــز ســوف يمثــل أمــام المحكمــة فــي 
الوقــت المحــدد. والكفالــة شــائعة االســتخدام فــي معظــم بلــدان العالــم، ولكنهــا غيــر ُمســتخدمة فــي الــدول االســكندنافية، بينمــا تــم اإلبــالغ عــن 
اســتخدامها فــي بعــض الــدول اآلســيوية مثــل إندونيســيا وكوريــا والفلبيــن وتايالنــد )Joutsen 1990(، كمــا أنهــا مــن التدابيــر الشــائعة فــي 
الواليــات المتحــدة. ومــن أهــم ســلبيات هــذا اإلجــراء أنــه يمكــن أن يكــون تمييزًيــا، لعــدم قــدرة المشــتبه بهــم مــن الفقــراء علــى دفــع الكفالــة، وغالًبــا 

مــا ال يجــدون مــن يدفعهــا لهــم.
238 انظر أعاله القسم الخاص باألطفال. 

ــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر  239 انظــر أعــاله القســم الخــاص بالنســاء. انظــر أيًضــا مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيِّ
العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب )األمــم المتحــدة، فيينــا، 2019(، ص. 118-119 )الحواشــي محذوفــة(:

ينبغــي اللجــوُء إلــى بدائــِل االحتجــاز الســابق للمحاكمــة فــي أبكــر وقــت ممكــن، ويمكــن أن تشــمل تلــك البدائــُل تدابيــَر مثــل الكفالــة، واإلقامــة 
الجبريــة، والمراقبــة اإللكترونيــة، واإلفــراج المشــروط الــذي قــد يقتضــي الحضــوَر المنتظــم إلــى مراكــز أجهــزة إنفــاذ القانــون أو غيرهــا مــن 
ســلطات العدالــة الجنائيــة، وتحويــل المســار. وقــد لوحــظ أنَّ القــراراِت المتعلقــَة ببدائــل االحتجــاز، ســواٌء فــي المرحلــة الســابقة للمحاكمــة 
أو فــي مرحلــة إصــدار الحكــم، غالًبــا مــا تتجاهــل الخلفيــَة التــي عــادًة مــا تكــون للمجرمــات ومســؤولياتهن عــن الرعايــة والخطــر الطفيــف 
الــذي ُيشــكلنه عــادًة علــى المجتمــع. ولذلــك، ينبغــي أن يؤخــذ فــي الحســبان، عنــد النظــر فــي البدائــل المتوفــرة، مــا ســتخلفه تلــك البدائــُل مــن 
تداعيــات يمكــن أن تمــس المــرأَة بشــكٍل غيــر متناســب مــع الرجــل فيمــا يتعلــق بالعمــل، والســكن، وحضانــة األطفــال، والســيما فــي األســر 
التــي تعولهــا امــرأةٌ، كمــا ينبغــي أن يؤخــذ فــي الحســبان أنَّ المــرأَة قــد تكــون أقــلَّ وعًيــا بحقوقهــا القانونيــة وحقِّهــا فــي الحصــول علــى المســاعدة 

القانونيــة مجاًنــا، عنــد االقتضــاء، مثلمــا ُذكــر آنفــًا وســُيذكر فــي الفصــل 6. 
وال بــدَّ مــن أن تكــون أشــكاُل وشــروط التدابيــر البديلــة لالحتجــاز الســابق للمحاكمــة، شــأنها شــأن جميــع األشــكال األخــرى مــن البدائــل، 
مراعيــًة لالعتبــارات الجنســانية. فاآلليــاُت المتَّبعــة لتحديــد مبالــغ الغرامــات واإلفــراج بكفالــة قــد ال تأخــذ فــي الُحســبان الغبــن االقتصــادي، 
وعــدم االســتقالل المالــي اللذيــن تواجُههمــا المــرأةُ فــي العديــد مــن الســياقات. وعــالوًة علــى ذلــك، يمكــن أن تمثــل الشــروط المحايــدة جنســًيا 
التــي تضعهــا الســلطاُت َغبنــًا للمــرأة، ومنهــا مثــاًل شــروط اإلفــراج بكفالــة التــي تســتلزم تســجيل الحضــور بانتظــام لــدى الســلطات. ويمكــن أن 
ُتغــَب المــرأةُ بشــكٍل خــاص فــي الحــاالت التــي ال تســتطيع فيهــا مغــادرَة المنــزل دون أن يرافقهــا أقــارب مــن الذكــور، ألنَّ النقــَل إلــى مركــز 

ــل مســؤوليات الرعايــة.  الشــرطة المعنــي ليــس ميســوَر التكلفــة أو ممكًنــا، أو ألنَّ مواعيــَد الحضــور يمكــن أن تعطِّ
وعنــد تحديــد الشــروط التــي ينبغــي أن يتقيَّــد بهــا المجــرُم فــي ســياق التدابيــر البديلــة، تنــص قواعــُد طوكيــو علــى أنَّ الســلطة المختصــة ينبغــي 
لهــا أن تأخــذ فــي االعتبــار احتياجــات المجتمــع واحتياجــات كلٍّ مــن المجــرم والضحيــة وحقوقهمــا. ويجــب أن تكــون الشــروط التــي يتعيــن 
مراعاتهــا عمليــًة ودقيقــة وقليلــة مــا أمكــن، وأن تســتهدف تقليــص احتمــاالت ارتــداد المجــرم إلــى الســلوك اإلجرامــي وزيــادَة فــرص اندماجــه 

فــي المجتمــع، مــع مراعــاة احتياجــات الضحيــة. 
www. 2015( ص. 12، الفقرة 44. انظر أيًضا( CPT/Inf 1، الفقرة 99، ووثيقة مجلس أوروبا.Add/60/25/A/HRC 240 انظر الوثيقة رقم
achpr.org/files/sessions/37th/mission-reports/prisons- 2004/misrep_specmec_priso_southafrica_2004_

eng.pdf، الفقــرة ه)1(. 
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6-3-3 المحاكمة 

ســتكون المرحلــة التاليــة فــي العمليــة محاكمــة محتملــة. الســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي تلــك المرحلــة هــو هــل ينبغــي 
إجــراء محاكمــة أم ال، وإذا ُأجريــت محاكمــة، هــل ينبغــي احتجــاز المتهــم أثنــاء المحاكمــة، وتعتمــد إجابــة هــذا الســؤال 
األخيــر بشــكل عــام علــى قانــون البلــد المعنــي، ولــن ننظــر فــي هــذا األمــر هنــا. بالنســبة للســؤال األول، ينبغــي النظــر 

فــي بدائــل المحاكمــة أو، علــى األقــل، بدائــل المحاكمــة الكاملــة.

ينبغــي النظــر فــي أنظمــة االتفــاق علــى تخفيــف العقوبــة، حيثمــا تســمح القوانيــن المحليــة بذلــك، حيــث يمكــن أن تجمــع 
هــذه األنظمــة بيــن توفيــر مــوارد الدولــة وإمكانيــة وضــع شــروط )صارمــة( إلصــدار حكــم غيــر احتجــازي. وحيثمــا 
يحــدث ذلــك، ينبغــي إيــالء االعتبــار لحقــوق ومصالــح المجنــي عليهــم، وال ســيما فيمــا يتعلــق بالجبــر. ويجــب أن تراعــي 
العدالــة التعامليــة حاجــة المجنــي عليهــم وحقهــم فــي معرفــة الحقيقــة مراعــاة تامــة، ألهميــة ذلــك فــي عمليــة المصالحــة.

فــي بعــض الواليــات القضائيــة، يمكــن للقاضــي أيًضــا أن يأمــر باإليقــاف المشــروط لإلجــراءات التــي يتــم بموجبهــا 
تعليــق اإلجــراءات فــي ظــل ظــروف معينــة.

6-3-4 إصدار األحكام 

6-3-4-1 اعتبارات عامة

إذا، ومتــى، ُأحيلــت القضيــة إلــى المحكمــة، وُأديــن المتهــم بجريمــة إرهابيــة، فتكــون هنــاك بعــض البدائــل للســجن ُيمكــن 
توخيهــا فــي قضايــا عــدة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال، )أ( التحذيــر؛ و)ب( اإلفــراج المشــروط؛ و)ج( والعقوبــات التــي 
تمــس حالــة الفــرد القانونيــة؛ و)د( والغرامــات الماليــة؛ و)ه( األمــر بالتعويــض؛ و)و( والحكــم مــع وقــف التنفيــذ؛ و)ز( 
والوضــع تحــت المراقبــة واإلشــراف القضائــي؛ و)ح( الخدمــة المجتمعيــة؛ و)ط( اإلقامــة الجبريــة؛ و)ي( والمعاملــة 

غيــر اإليــداع فــي مؤسســة احتجازيــة241.

ولــدى النظــر فــي التدابيــر البديلــة للســجن فــي مرحلتــي المحاكمــة وإصــدار األحــكام، ينبغــي للســلطة التقديريــة أن 
تأخــذ فــي االعتبــار حاجــة المجــرم إلــى إعــادة التأهيــل، وحمايــة المجتمــع، ومصالــح الضحيــة. وينبغــي أن تؤخــذ فــي 
الحســبان أيًضــا التقاريــر التــي تتضمــن تحقيقــات اجتماعيــة بشــأن نمــط المجــرم فــي اإلجــرام وجرائمــه الراهنــة، إن 

ُوجــدت تلــك التقاريــر242.   

241 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيِّــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب )األمــم 
المتحــدة، فيينــا، 2019(، ص. 119. انظــر أيًضــا قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا للتدابيــر غيــر االحتجازيــة )قواعــد طوكيــو( التــي اعتمدتهــا 
الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا رقــم 110/45 الصــادر بتاريــخ 14 ديســمبر/ كانــون األول 1990، القاعــدة 8-2، وقواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة 
الدنيــا للتدابيــر غيــر االحتجازيــة )قواعــد طوكيــو( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا رقــم 110/45 الصــادر بتاريــخ 14 ديســمبر/ كانــون 

األول 1990
2-3 بغيــة توفيــر مزيــد مــن المرونــة بمــا يتســق مــع طبيعــة الجــرم ومــدى خطورتــه، وشــخصية الجانــي وخلفيتــه، ومقتضيــات حمايــة 
المجتمــع، والجتنــاب اســتخدام عقوبــة بــال داٍع، ينبغــي أن يوفــر نظــام العدالــة الجنائيــة طائفــة عريضــة مــن التدابيــر غيــر االحتجازيــة، 
بــدءا مــن التدابيــر الســابقة للمحاكمــة، حتــى التدابيــر الالحقــة إلصــدار الحكــم. وبالنســبة لعــدد التدابيــر غيــر االحتجازيــة المتاحــة وأنواعهــا، 

فينبغــي أن يحــددا علــى نحــو يبقــي علــى إمكانيــة االتســاق فــي األحــكام.
2-4 ينبغي التشجيع على وضع تدابير غير احتجازية جديدة، ورصد هذه التدابير عن كثب، وتقييم استخدامها بانتظام.

242 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، كتيِّــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب )األمــم 
المتحــدة، فيينــا، 2019(، ص. 119 )الحواشــي محذوفــة(. 
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فــي جميــع الحــاالت، يجــري اختيــار التدابيــر غيــر االحتجازيــة بنــاء علــى تقييــم المعاييــر الثابتــة فيمــا يتعلــق بطبيعــة 
الجــرم ومــدى خطورتــه، وبشــخصية الجانــي وخلفيتــه، وبأغــراض الحكــم وحقــوق الضحيــة243.

يمكــن تشــجيع المحاكــم علــى اســتخدام بدائــل للســجن، باتبــاع مبــادئ توجيهيــة واضحــة وكافيــة إلصــدار األحــكام تنــص 
علــى اســتخدام العقوبــات غيــر االحتجازيــة فــي حــاالت معينــة و/أو بمطالبــة القضــاة بشــرح قــرار المحكمــة بفــرض 

عقوبــة الســجن إذا كان البديــل متاًحــا فــي القانــون.

6-3-4-2 األحكام غير االحتجازية 

يتمتــع القضــاة، فــي ممارســتهم للســلطة التقديريــة، بشــكٍل عــاٍم بمجــال للمنــاورة فــي تحديــد الحكــم المناســب للجريمــة، بمــا 
فــي ذلــك األحــكام غيــر االحتجازيــة. ويجــب أن ينــص القانــون علــى إمكانيــة إصــدار أحــكام غيــر احتجازيــة244. أمــا 
األحــكام المخصصــة غيــر المنصــوص عليهــا فــي النظــام القانونــي ذي الصلــة فهــي غيــر مقبولــة مــن حيــث المبــدأ245.

لــذا ينبغــي أن يتمكــن القضــاة مــن خــالل ســلطتهم التقديريــة القضائيــة مــن إصــدار أحــكام غيــر احتجازيــة إذا اســتلزم 
وناســب األمــر كطريقــٍة لتجنــب االحتجــاز. وتنــص قواعــد طوكيــو علــى مجموعــٍة متنوعــٍة مــن البدائــل لألحــكام 
االحتجازيــة وهــي: )أ( الجــزاءات الشــفوية كاإلنــذار، والتوبيــخ، والتحذيــر، و)ب( إخــالء الســبيل المشــروط، و)ج( 
العقوبــات التــي تمــس حالــة الفــرد القانونيــة، و)د( العقوبــات االقتصاديــة والجــزاءات الماليــة كالغرامــات والغرامــات 
اليوميــة، و)هـــ( األمــر بمصــادرة أمــوال أو نــزع الملكيــة، و)و( األمــر بــرد الحــق إلــى المجنــي عليــه أو تعويضــه، و)ز( 
الحكــم مــع وقــف التنفيــذ أو إرجــاؤه، و)ح( الوضــع تحــت االختبــار واإلشــراف القضائــي، و)ط( األمــر بتأديــة خدمــات 
للمجتمــع المحلــي، و)ي( اإلحالــة إلــى مركــز المثــول، و)ك( اإلقامــة الجبريــة، و)ل( أي شــكٍل أخــر مــن أشــكال 

المعاملــة غيــر اإليــداع فــي مؤسســة غيــر احتجازيــة، أو )م( أي مجموعــة مــن التدابيــر المدرجــة أعــاله246.

وبالتحديد ينبغي النظر في تمكين القضاة من إصدار أوامر بالتدابير التالية أو ما يشبهها:

األحــكام غيــر االحتجازيــة )خاصــًة لألطفــال، أو مــن تربطهــم صلــة مؤكــدة غيــر وثيقــة بمنظمــة إرهابيــة   .i
فقــط(، واألحــكام المؤجــل تنفيذهــا )حيــث ُيتخــذ قــرار بعــدم إصــدار حكــم، شــريطة أن يتخــذ الجانــي بعــض 

اإلجــراءات كالخضــوع للعــالج أو تلقــي المشــورة(؛
األحــكام مــع وقــف التنفيــذ مصحوبــة، عنــد االقتضــاء، بالتزامــات وشــروط معينــة مــن بينهــا، علــى ســبيل   .ii
المثــال ال الحصــر، أًيــا ممــا يلــي: )أ( المثــول اإلجبــاري لمخططــات تغييــر الفكــر المتشــدد، أو )ب( العمــل 
المدنــي، أو )ج( القيــود علــى التنقــل، أو )د( فــرض واجــب تقديــم تقاريــر للشــرطة بصــورة منتظمــة، أو )هـــ( 
المشــاركة فــي مخططــات اإلفصــاح عــن الحقيقــة. وقــد تســاعد الطبيعــة المشــروطة لمثــل هــذا النــوع مــن 

الحكــم علــى زيــادة الدعــم المجتمعــي، كمــا قــد توفــر حافــًزا حقيقًيــا للمعنييــن لالمتثــال؛

243 قواعد طوكيو المادة 3)2(. 

244 قواعد طوكيو، المادة 1-3.

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_of_Basic_Principles_and_Promising_ انظــر   245

.33 ص.   ،Practices_on_Alternatives_to_Imprisonment.pdf
246  قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا للتدابيــر غيــر االحتجازيــة )قواعــد طوكيــو( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا رقــم 110/45 

الصــادر بتاريــخ 14 ديســمبر/ كانــون األول 1990، القاعــدة 2-8. 
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أوامر تقييد الحرية )أي مطالبة الجاني بالعيش في مكان معين تحت إشراف جهة مختصة(؛ و   .iii
األمــر بتأديــة خدمــات للمجتمــع المحلــي، حيــث يســتفيد كل مــن الفــرد والمجتمــع المعنييــن مــن مثــل هــذا   .iv
التدبيــر، ويلــزم توافــر المــوارد الالزمــة لتطبيــق هــذا التدبيــر )بمــا فــي ذلــك المــوارد المتعلقــة باإلشــراف 

المحلــي(.247 المجتمــع  واحتياجــات 

يمكــن أن ُتقــام المحاكمــات علــى مرحلتيــن: )أ( اإلدانــة/ البــراءة، و)ب( إصــدار الحكــم - فــي المرحلــة الثانيــة يمكــن 
للمدعــى عليــه أن يعــرض مســاهمته فــي عمليــة تســوية وضعــه، وأن يتأهــل للخضــوع ألنــواٍع معينــٍة مــن التدابيــر غيــر 

االحتجازيــة )أو تخفيــف الحكــم(.

لتســهيل عمــل القضــاة عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن الحكــم المناســب، وكــي ال نحّملهــم كل العــبء المتعلــق بأمــر التســاهل 
مع اإلرهابيين، يمكن النظر في إنشــاء هيئة مســتقلة، أو إعداد أفراد يتولون مســؤولية تقديم توصيات بشــأن األحكام 
الصــادرة فــي كل قضيــة. وعلــى الرغــم مــن أن كل قــاٍض ينبغــي أن يتمتــع دائًمــا بالســلطة التقديريــة للحيــاد عــن هــذه 
التوصيــات، إال أن فعاليــة النظــام تقتضــي منــه أن يقــدم أســباًبا مفصلــة لحيــاده عــن األخــذ بهــا فــي القضيــة التــي 

ينظــر فيهــا.

247  قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا للتدابيــر غيــر االحتجازيــة )قواعــد طوكيــو( التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا رقــم 110/45 
 ،16 )92( R الصــادر بتاريــخ 14 ديســمبر/ كانــون األول 1990، الفقــرة 17 ومــا يليهــا. انظــر أيًضــا توصيــة لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا رقــم

القاعــدة 35 
يجــب الحصــول علــى موافقــة المتهــم قبــل فــرض أي تدبيــر مجتمعــي يتــم تطبيقــه قبــل المحاكمــة، أو بــداًل مــن اتخــاذ قــرار بشــأن إصــدار 

عقوبــة.
انظــر Lappi-Seppala. T، )2003(، تعزيــز البدائــل المجتمعيــة - قبــول التدابيــر وتنفيذهــا )التقريــر الســنوي لمعهــد آســيا والشــرق األقصــى 

لمنــع اإلجــرام ومعاملــة المجرميــن التابــع لألمــم المتحــدة لعــام 2002، وسلســلة المــوارد الماديــة رقــم 6( )فوتشــو، اليابــان(:
يعتمــد نجــاح العقوبــة المجتمعيــة بشــكٍل كبيــر علــى توافــر المــوارد الالزمــة لتنفيذهــا. ويتطلــب تدبيــر الوضــع تحــت االختبــار بنيــة تحتيــة 
مناســبة لترتيــب إجــراءات اإلشــراف، فــي حيــن ال يتطلــب تقديــم خدمــات للمجتمــع المحلــي منظمــة مناســبة فحســب، وإنمــا يتطلــب أيًضــا 
أماكــن عمــل محــددة. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد تلعــب الظــروف االقتصاديــة والسياســية العامــة فــي بلــٍد مــا دوًرا فــي تحديــد مــدى اســتخدام 

العقوبــات المجتمعيــة بشــكٍل عــام.
يتطلــب األمــر بتأديــة خدمــة للمجتمــع المحلــي مــن الجانــي القيــام بعمــل غيــر مدفــوع األجــر لعــدد محــدد مــن الســاعات، أو ألداء مهمــة 
محــددة، علــى ان يكــون هــذا العمــل بمثابــة خدمــة للمجتمــع المحلــي 265. باإلضافــة إلــى جعــل الشــخص الُمــدان يتحمــل المســؤولية عــن 
أفعالــه، ُتقــدم الخدمــة المجتمعيــة تعويضــات للمجتمــع عــن الضــرر الــذي وقــع عليــه. وأشــارت الكثيــر مــن التقاريــر إلــى فعاليــة الخدمــة 
المجتمعيــة كبديــل مناســب، كمــا هــو الحــال بالنســبة لرضــا المجتمعــات المحليــة بهــذا الشــكل عــن العقوبــة المفروضــة علــى الُمدانيــن 266. 
إن جاذبيــة الخدمــة المجتمعيــة كبديــل للســجن يرجــع إلــى حــٍد كبيــٍر إلــى تأديــة الجنــاة بعــض األعمــال كعقــاب علــى الجريمــة المرتكبــة، مــع 
دفــع تعويضــات للمجتمــع الــذي أضــروا بــه، إال أنهــا ليســت عقوبــة يســُهل تنفيذهــا. يجــب مراعــاة العوامــل التاليــة عنــد النظــر فــي تنفيــذ برامــج 
تأديــة الخدمــة المجتمعيــة: أ( قبــل فــرض مثــل هــذا األمــر، تحتــاج المحكمــة إلــى معلومــات موثوقــة بــأن العمــل ســيتم تحــت إشــراف مناســب؛ 
و)ب( تتطلــب الخدمــة المجتمعيــة مراقبــة عــن كثــب للتحقــق مــن أن الجانــي يقــوم بالعمــل المطلــوب، وضمــان عــدم اســتغالله بــأي شــكٍل مــن 
األشــكال. فــي العديــد مــن القوانيــن، يتحمــل مقدمــو خدمــات الوضــع تحــت االختبــار أو المســؤولون الذيــن يــؤدون وظيفــة مشــابهة المســؤولية 
األساســية عــن ضمــان اســتيفاء هــذه المتطلبــات؛ و)ج( يجــب إنشــاء آليــات تعــاون فعالــة بيــن المحاكــم والمؤسســات التــي ســتوفر العمــل، 

والجهــة المســؤولة عــن اإلشــراف.
لهــذا النظــام آثــار واضحــة علــى المــوارد التــي يجــب أخذهــا فــي االعتبــار قبــل تنفيــذ التشــريع علــى تدابيــر الخدمــة المجتمعيــة، حيــث يلــزم 
توفيــر مــا يكفــي مــن موظفيــن ومبانــي وتمويــل للجهــة المســؤولة عــن اإلشــراف علــى برنامــج تأديــة الخدمــة المجتمعيــة.267 وقــد يكــون هــذا 

الخيــار مناســًبا لبيئــات مــا بعــد الصــراع ولكــن فقــط عندمــا تتوفــر مــوارد كافيــة لإلشــراف.
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6-3-4-3 األحكام اإللزامية، والسلطة التقديرية إلصدار األحكام، ونظام االحتجاز

6-3-4-3-1 األحكام اإللزامية 

تفــرض طريقــة عمــل العديــد مــن أنظمــة القانــون الجنائــي المحلــي حــًدا أدنــى لمــدة الســجن اإللزاميــة التــي يقضيهــا 
مرتكبــو جرائــم معينــة، دون إيــالء المزيــد مــن االهتمــام لوقائــع القضيــة. وقــد يــؤدي هــذا إلــى صــدور أحــكام غيــر 
متناســبٍة مــع الجــرم المرتكــب، بــل وقــد تكــون غيــر ضروريــٍة بالمــرة، كمــا قــد يســفر ذلــك عــن اكتظــاظ الســجون. وبــداًل 
مــن ذلــك، ينبغــي أن ينــص القانــون علــى ســلطة تقديريــٍة قضائيــٍة تمّكــن القضــاة مــن تعديــل الحكــم بحيــث يتناســب 
مــع خطــورة الجــرم المرتكــب، لتجنــب إصــدار أحــكام أطــول مــن الــالزم، أو غيــر مبــررة. و »تشــّكل العقوبــة المتناســبة 
شــرًطا أساســًيا لكــي يكــون نظــام العدالــة الجنائيــة فّعــااًل وعــاداًل. ويقتضــي ذلــك أن ُتفــرض العقوبــات االحتجازيــة 

كتدابيــر ُيلجــأ إليهــا كمــالذ أخيــر وأن ُتطبَّــق بصــورة متناســبة لتلبيــة حاجــة مجتمعيــة ملّحــة248.”

6-3-4-3-2 السلطة التقديرية إلصدار األحكام 

يجــب أن تتوافــق األحــكام الصــادرة فــي كل قضيــٍة مــع خطــورة الســلوك المنســوب إلــى المــدان، حتــى وإن كانــت 
الجريمــة المرتبكــة مرتبطــًة باإلرهــاب249. إن تحديــد الحكــم المناســب، والمتناســب مــع الجريمــة المرتكبــة، ودور المتهــم 
فــي ارتكابهــا ليــس بالمهمــة الســهلة، ناهيــك عــن األوضــاع التــي تشــتد فيهــا المقاومــة االجتماعيــة والسياســية ألي 

CAT/ 7/2006/4، الفقــرة 63، والوثيقــة رقــم.E/CN 19/30، الفقــرة 57. انظــر أيًضــا الوثيقــة رقــم/http://undocs.org/A/HRC 248  انظــر
OP/MDV/1، الفقــرة 220. 

249  انظــر الرســالة المؤرخــة فــي 18 فبراير/شــباط 2015، موجهــة مــن رئيــس لجنــة مجلــس األمــن المنشــأة عمــال بالقــرار رقــم )1373( )2001( 
إلــى رئيــس مجلــس األمــن S/123/2015، والملحــق الخــاص بالقــرار )»تقديــم اإلرهابييــن للعدالــة: التحديــات أمــام  بشــأن مكافحــة اإلرهــاب، 

المالحقــات ذات الصلــة بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب«(، 23 فبراير/شــباط 2015، تحديــًدا الفقــرة 39: 
39 - يطالــب قــرار مجلــس األمــن 2178 )2014( الــدوَل األعضــاء »بكفالــة أن تنــّص قوانينهــا ولوائحهــا الداخليــة علــى تجريــم األفعــال التاليــة 
باعتبارهــا جرائــم خطيــرة بمــا يكفــي للتمكيــن مــن مقاضــاة الجنــاة ومعاقبتهــم بصــورة تعكــس علــى النحــو الواجــب جســامة الجريمــة«. وشــكك المشــاركون 
فــي مالءمــة بعــض التشــريعات الجنائيــة فــي بلدانهــم مــن حيــث العقوبــات المقــررة لجرائــم معينــة. وأشــار البعــض إلــى أنــه فــي القضايــا التــي تعتمــد فيهــا 
المالحقــات القضائيــة علــى الجرائــم التقليديــة للتعامــل مــع المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، وخاصــة قبــل أن يســافروا، قــد يميــل القضــاة إلــى إصــدار 
أحــكام تتضمــن عقوبــات مخفَّفــة. وقــد أصبــح مــن الواضــح أن القضــاة كثيــرا مــا ال يتفقــون فــي الــرأي مــع المدعيــن العاميــن بشــأن مــدى خطــورة 
التهديــدات التــي يمثلهــا المقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب. وأشــار بعــض المشــاركين إلــى أنــه ينبغــي توعيــة القضــاة بالمخاطــر التــي تشــكلها ظاهــرة 

المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب علــى األمــن الوطنــي. 
انظــر أيًضــا، منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، خطــوط إرشــادية للتصــدي لتهديــدات وتحديــات 
 ،)https://www.osce.org/odihr/393503?download=true( )2018( المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب« ضمــن إطــار حقــوق اإلنســان«

ص. 34:
المعاقبــة علــى الجرائــم المتعلقــة بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب بطريقــة تتناســب مــع الجريمــة ووفًقــا للجــرم الفــردي، وذلــك بنــاًء علــى  	
الســلوك والنيــة اإلجراميــة. وضمــان المعاملــة اإلنســانية والكريمــة للمحتجزيــن المشــتبه بهــم، أو المدانيــن بجرائــم تتعلــق بالمقاتليــن اإلرهابييــن 
األجانــب فــي جميــع األوقــات، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب للمخاطــر واالحتياجــات المحــددة للمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب أثنــاء االحتجــاز. 
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شــكٍل مــن أشــكال التســاهل250. ففــي هــذا الصــدد، قــد تتبايــن وجهــة نظــر المجتمــع المتأثــر بالعنــف اإلرهابــي تبايًنــا 
كبيــًرا عــن وجهــة نظــر المرتبطيــن بالمنظمــات اإلرهابيــة أو المؤيديــن لهــا251. ويجــب أن تكــون األحــكام الصــادرة فــي 
جميــع الحــاالت متناســبًة ومبــررًة علــى النحــو الواجــب. كمــا ينبغــي أن تأخــذ فــي اعتبارهــا الحاجــة إلــى إعــادة تأهيــل 

وإدمــاج الجنــاة.

أولــت تشــريعات اإلرهــاب فــي بعــض الــدول اهتماًمــا أكثــر مــن الــالزم إلصــدار األحــكام بنــاًء علــى الطبيعــة »اإلرهابيــة« 
للجريمــة. ويعــد إطــالق مســمى اإلرهــاب علــى الجرائــم عامــاًل مــن العوامــل الضمنيــة المشــددة للعقوبــة. وفــي الوقــت 
نفســه، تنــص قوانيــن أخــرى علــى أحــكام تلقائيــٍة، وإلزاميــٍة لجرائــم اإلرهــاب. وقــد ال يســاعد مثــل هــذا النهــج فــي عمليــة 
إعادة تأهيل وإدماج اإلرهابيين السابقين الذين - في نهاية المطاف - سينهون مدة عقوبتهم ويخرجون من السجن. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد ال يكــون افتــراض الخطــورة الــذي تــم تضمينــه فــي صميــم هــذا التشــريع مبــرًرا بالضــرورة: 

إال أن االفتراضــات العامــة المتعلقــة بخطــورة الجرائــم التــي يرتكبهــا المقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب قــد ال تكــون 
مناسبًة في ضوء االنتشار الواسع لمثل هذه الجرائم، وحقيقة أنهم أحياًنا ما يسهمون بشكٍل بسيٍط في الجريمة 
مــع غيــاب النيــة الجنائيــة الواضحــة. وعــالوًة علــى ذلــك، إذا كان الســلوك المعنــي غيــر مرتبــٍط أو بعيــًدا كل البعــد 
عــن األعمــال اإلرهابيــة المحتملــة أو المخطــط لهــا، قــد تكــون األحــكام المشــددة فــي هــذه الحالــة غيــر متناســبٍة 
مــع خطــورة الجريمــة. ويجــب أن تتأكــد الــدول مــن تناســب العقــاب للجريمــة المرتكبــة ولــدور الفــرد فيهــا أيًضــا252.

250  بالنسبة لمتوسط األحكام الصادرة في قضايا الجرائم اإلرهابية في مختلف القوانين، انظر Thomas Renardو Rik Coolsaet)المحرران(، 
العائــدون: مــن هــم؟ لمــا يعــودون )أو ال يعــودون(؟ وكيــف ينبغــي أن نتعامــل معهــم؟ تقييــم سياســات إعــادة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب فــي بلجيــكا، 
)http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2018/02/ )2018 وألمانيــا، وهولنــدا. )ورقــة ايجمونــت 101، فبراير/شــباط
egmont.papers.101_online_v1-3.pdf(، ص. 45؛ وانظــر Amirault. Joanna/Bouchard. Martin )2015(، »التوقيــت هــو 
كل شــيء: دور العوامــل الســياقية والعوامــل الخاصــة باإلرهــاب فــي نتائــج إصــدار األحــكام علــى مرتكبــي الجرائــم اإلرهابيــة«، المجلــة األوروبيــة لعلــم 
الجريمــة، 14 )3(: 269-289. مركــز تحليــل اإلرهــاب، العدالــة الجنائيــة فــي مواجهــة الجهــاد – تعامــل القضــاء مــع الشــبكات اإلرهابيــة الســورية 
http://cat-int.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Justice-p%C3%A9nale-face-(  2017-2014 العراقيــة 
au-djihadisme.pdf(، ص. 4، )تبيــن أن العقوبــة المفروضــة علــى اإلرهابييــن المتورطيــن فــي جرائــم تتعلــق بالوضــع الســوري - العراقــي هــي   

6 ســنوات و6 أشــهر، وقضــوا فــي المتوســط   5 ســنواٍت وشــهرين(. 
251  انظــر Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث 
https://i.unu.( ،)2018 المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

و58:  44 ص.   ،)pdf.LoPWeb070119/2761/edu/media/cpr.unu.edu/post
ُطلــب مــن المشــاركين اختيــار نــوع العقوبــة التــي يــرون أنهــا األنســب »للمتعاونيــن مــع الجماعــات اإلرهابيــة« )علــى ســبيل المثــال 6 أشــهر 
مــن تأديــة الخدمــة للمجتمــع المحلــي، أو الســجن مــن 3 إلــى 15 عاًمــا، أو عقوبــة اإلعــدام(. وقــد كان الخيــاران األكثــر تكــرًرا همــا »ال 
عقوبــة« )28 فــي المائــة(، و«عقوبــة اإلعــدام« )33 فــي المائــة(، ممــا يشــير إلــى وجــود تبايــن ملحــوظ بيــن تفضيــالت المقيميــن فــي 
الموصــل فيمــا يتعلــق بالمحاســبة. وبصفــٍة عامــٍة، وكمــا هــو مقتــرح فــي الجــدول 5 يبــدو أن تفضيــالت العقــاب تعتمــد بدرجــٍة كبيــرٍة علــى 
نــوع ودرجــة »التعــاون« مــع مقاتلــي تنظيــم الدولــة اإلســالمية، ومــن تربطهــم صلــٌة وثيقــٌة بالمقاتليــن )كطهاتهــم وزوجاتهــم(، حيــث ُوِجــد أنهــم 
دائًمــا مــا يتلقــون عقوبــاٍت أشــد مــن غيرهــم الذيــن تربطهــم عالقــة أضعــف بالمقاتليــن )كعمــال النظافــة الذيــن عملــوا فــي بلديــة التنظيــم ودافعــي 

الضرائــب(. ويدعــم تحليــل االرتــداد متعــدد المتغيــرات هــذا االســتنتاج. 61
كمــا وجدنــا اختالفــاٍت كبيــرة بيــن »الباقيــن« )مــن بقــوا فــي الموصــل طــوال الثــالث ســنوات مــدة حكــم تنظيــم الدولــة اإلســالمية( و«المغادريــن« 
)مــن غــادروا بعــد فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبًيا مــن وصــول التنظيــم فــي يونيو/حزيــران 2014( فــي تفضيالتهــم المتعلقــة بعقــاب المتعاونيــن 
الســابقين مــع التنظيــم: حيــث إنــه فــي المتوســط قــد فّضــل »الباقــون« فــرض عقوبــاٍت أكثــر تســاهاًل علــى المتعاونيــن الذيــن هــم علــى عالقــٍة 
وثيقــٍة بالتنظيــم: كالمقاتليــن أنفســهم، وزوجاتهــم، وطهاتهــم. وبالنظــر إلــى مــدى اإليــذاء الــذي تعــرض لــه »الباقــون« مــن ِقبــل أعضــاء التنظيــم 
بمــا فــي ذلــك اســتخدامهم لهــم كــدروٍع بشــريٍة خــالل معركــة الموصــل، كان لهــذه النتيجــة تداعيــاٌت هامــٌة علــى تصميــم عمليــات العدالــة 
االنتقاليــة بعــد النــزاع، حيــث تــدل هــذه النتيجــة علــى أن األفــراد المتعرضيــن ألعلــى مســتوياٍت مــن العنــف وســوء المعاملــة مــن ِقبــل أي 

مجموعــٍة متمــردٍة ليســوا بالضــرورة حقوديــن وتواقيــن لالنتقــام، بــل علــى العكــس مــن ذلــك قــد يكونــوا أكثــر تعاطًفــا وتســامًحا.
252 منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، خطــوط إرشــادية للتصــدي لتهديــدات وتحديــات »المقاتليــن 

اإلرهابيين األجانب« ضمن إطار حقوق اإلنسان )download=true?393503/https://www.osce.org/odihr( )2018(، ص. 44.
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ولضمان إصدار أحكام عادلة ومناسبة ومراعية للظروف ذات الصلة، كضرورة إعادة إدماج األشخاص المعنيين، 
مــن المهــم أن ُتســتبدل األحــكام الدنيــا اإللزاميــة، ونظــام إصــدار األحــكام الصــارم بأنظمــٍة معياريــٍة تمنــح القضــاة 
الســلطة التقديريــة المطلوبــة لتحديــد حكــم مناســب للجريمــة ومراعــي لحقيقــة أن إعــادة تأهيــل وإدمــاج هــؤالء األفــراد أمــٌر 
ســيتعين التطــرق لــه فــي نهايــة المطــاف253. وبالتالــي يجــب أن تنــص التشــريعات ذات الصلــة علــى هــذه االحتماليــة.

عــالوًة علــى ذلــك، مــن المتوقــع أن تتحمــل ســلطات المالحقــة القضائيــة عــبء اإلثبــات فيمــا يتعلــق بــأي اعتبــاٍر 
فــي القضيــة قــد تــراه مبــرًرا لتشــديد للعقوبــة. فمجــرد حقيقــة كــون الجريمــة ذات طابــع »إرهابــي« - دون أســباب أو 
مباحثــات أخــرى - ال تســتدعي وال تبــرر إصــدار حكــم بعقوبــة مطولــة. كمــا يجــب إعــداد تقييــم فــردي للمخاطــر بصــورة 

منهجيــة، وتقديمــه إلــى المحكمــة لتســتفيد منــه حتــى تتوصــل إلــى الحكــم المناســب254.

6-3-4-3-3 نظام االحتجاز 

يمكــن أن يحــدد نظــام االحتجــاز حيــث يتــم إيــداع المــدان الفــرص المتاحــة إلعــادة تأهيلــه وإدماجــه. ومــن الضــروري 
فــي هــذا الســياق وغيــره مــن الســياقات أن يســهم النظــام علــى أفضــل وجــٍه فــي تلبيــة حاجــة المدانيــن بارتــكاب جرائــم 

253  انظــر، فيمــا يتعلــق بالعــراق، انظــر Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم 
المتحــدة، ومركــز البحــوث المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار 

و61:  44 ص.   ،)https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf(  ،)2018
علــى عكــس حكومــة إقليــم كردســتان، تملــك الحكومــة العراقيــة االتحاديــة أساًســا قانونًيــا الحتجــاز المشــتبه بانتمائهــم لتنظيــم الدولــة اإلســالمية 
ومالحقتهــم: قانــون مكافحــة اإلرهــاب لعــام 2005. كمــا ُتطبــق قانــون اإلجــراءات الجنائيــة )1971(، وقانــون العقوبــات )1969( فــي بعــض 
قضايــا اإلرهــاب. ووجــه بعــض النقــد لقانــون مكافحــة اإلرهــاب لصرامــة أحكامــه وقســوتها77. وأقــر القاضــي العراقــي الــذي ُأجريــت معــه مقابلــة 
ألغــراض إعــداد هــذا التقريــر بــأن »القضــاة يمكــن أن يكونــوا قاســيين للغايــة، بــل وقــد يكونــوا بنفــس قســوة تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي بعــض 
األحيــان« وذلــك بســبب الضغــط االجتماعــي والسياســي الــذي ُفــرض عليهــم كــي ال يظهــروا أي رحمــٍة تجــاه هــذا التنظيــم، وأيًضــا ألن قانــون 
مكافحــة اإلرهــاب ال يمنــح القضــاة المرونــة الكافيــة فــي إصــدار األحــكام. حيــث تنــص المــادة 4 مــن هــذا القانــون علــى فــرض عقوبــة اإلعــدام 
علــى كل مــن ارتكــب عمــال إرهابًيــا، أو حــّرض عليــه، أو خطــط لــه، أو مّولــه، أو ســاعد فــي ارتكابــه، والحكــم بالســجن مــدى الحيــاة علــى 
كل مــن تســتر علــى مثــل هــذا العمــل أو آوى مرتكبيــه. كمــا ُتعــرِّف المــادة 2 اإلرهابــي بأنــه »أي شــخٍص قــد نظــم أو تــرأس أو شــارك فــي 
عصابــٍة إرهابيــٍة مســلحٍة« 79. ويفســر القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة هــذا القانــون علــى أنــه تجريــٌم للعضويــة فــي أي جماعــٍة إرهابيــٍة - بمــا 
فــي ذلــك تنظيــم الدولــة اإلســالمية- بغــض النظــر عمــا إذا كان العضــو قــد شــارك فــي أي أعمــال عنــٍف أو أفعــال إجراميــٍة أخــرى. وتعــد لغــة 
هــذا القانــون مشــابهًة للغــة قــرارات مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة الصــادرة فــي أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين التــي أشــارت إلــى جملــة 
أمــوٍر منهــا »التحريــض« علــى أعمــال العنــف 80، بــل ومــن المرجــح أنهــا تأثــرت بهــا. ويمكــن للقضــاة - حســب ســلطتهم التقديريــة - أن 
يقللــوا العقوبــة لتصبــح أقــل مــن عقوبــة الســجن مــدى الحيــاة فــي القضايــا اإلرهابيــة التــي تســمح ظروفهــا بتخفيــف العقوبــة. فعلــى ســبيل المثــال 
أفــاد مستشــار مكافحــة اإلرهــاب للحكومــة العراقيــة بــأن بعــض »األنصــار« - وهــو مصطلــٌح يســتخدم لإلشــارة إلــى مؤيــدي التنظيــم الذيــن 
لــم يتعهــدوا بالــوالء إليــه ولذلــك ال يمكــن اعتبارهــم »أعضــاء« - قــد ُحكــم عليهــم بثــالث ســنواٍت فــي الســجن وهــو حكــٌم مخفــٌف ومتســاهٌل 
نســبًيا. ويقــع المدنيــون الذيــن قــد ظهــروا فــي مقاطــع الفيديــو الدعائيــة للتنظيــم وهــم يشــاهدون عمليــات اإلعــدام العلنيــة ضمــن فئــة »األنصــار« 
81، إال أن نقــص البيانــات المتاحــة للعمــوم عــن محاكمــات اإلرهابييــن يجعــل مــن الصعــب تقييــم مــدى انتشــار مثــل هــذه األحــكام المخففــة.

انظــر أيًضــا، Berkell. K، )2017(. الحــد مــن المخاطــر فــي قضايــا اإلرهــاب: إصــدار األحــكام وبيئــة مــا بعــد اإلدانــة. مجلــة لتغييــر الفكــر 
 .341-276 ،)13( المتشــدد 

254  انظــر أيًضــا، »المقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب: آراء منظمــة يوروجســت حــول هــذه الظاهــرة، واســتجابة العدالــة الجنائيــة لهــا، تقريــر المنظمــة 
الرابــع، ملخــص النتائــج الرئيســية«، يوروجســت، 19 ابريل/نيســان 2017، ص. 5. 
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إرهابيــة إلعــادة اإلدمــاج، واحتماليــة ذلــك255.

255 انظــر Thomas Renardو Rik Coolsaet)المحــرران(، العائــدون: مــن هــم؟ لمــا يعــودون )أو ال يعــودون(؟ وكيــف ينبغــي أن نتعامــل معهــم؟ تقييــم 
http://www.egmontinstitute.( )2018 سياسات إعادة المقاتلين اإلرهابيين األجانب في بلجيكا، وألمانيا، وهولندا. )ورقة ايجمونت 101، فبراير/شباط

be/content/uploads/2018/02/egmont.papers.101_online_v1-3.pdf(، ص. 65 وما يليها )فيما يتعلق بحالة هولندا(:
ر، في معتقل اإلرهابيين، وهو مركز احتجاز أمني مشدد )سوبر  يوَدع المدانون والمشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية، بما في ذلك النساء والُقصَّ
ماكــس(. وقــد أصــدرت وزارة العــدل هــذه السياســة التــي لــم تســلم مــن االنتقــاد، لــذا ال يحــق للمحكمــة، أو أعضــاء النيابــة العامــة، أو محامــي الدفــاع 
أن يبــدوا أي رأٍي فــي هــذا القــرار. ويكمــن الهــدف الرئيســي لهــذا النظــام فــي عــزل هــؤالء األفــراد عــن الســجناء اآلخريــن، لتجنــب أي تأثيــر أو تجنيــد 
محتمل. ويعد هذا النظام قاسًيا وصارًما للغاية، حيث ال يمنح السجناء سوى القليل من حقوقهم، فهم يقضون 20 ساعًة بمفردهم في زنازينهم 
يومًيــا )مقارنــًة بـــ 17.5 ســاعًة فــي اليــوم فــي الســجون العاديــة(، ويتــم تفتيشــهم جســدًيا بعــد كل زيــارٍة، إلــى جانــب تفتيــش الزائريــن. وتزعــم مجالــس 
الدفاع في معظم القضايا أنه يجب إطالق سراح موكليهم أو نقلهم بطريقٍة أخرى إلى نظام احتجاٍز عادٍي. إال أن المحاكم حتى اآلن ما زالت 
تؤيــد سياســة وزارة العــدل، كمــا أقــرت أن حقيقــة قســوة وصرامــة النظــام يجــب أن تؤخــذ فــي االعتبــار عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن إمكانيــة إطــالق ســراح 
المشــتبه به )المشــروط( خالل فترة االحتجاز الســابق للمحاكمة. في الوقت نفســه، ينتهج معتقل اإلرهابيين سياســة تنويٍع تســمح بالمفاضلة بين 
»القادة«، و«التابعين«، و«مثيري الشــغب« على ســبيل المثال، كي يتم إخضاعهم لنظاٍم صارٍم بشــكٍل أو بآخر. ويمكن تعديل صرامة النظام 
بغــض النظــر عــن خلفيــة األفــراد )ســواء إن كانــوا مــن العائديــن أو المتطرفيــن اليمينييــن(. وأثنــاء فتــرة وجودهــم بالســجن، يتعامــل فريــٌق مــن مقدمــي 
الرعاية مع النزالء بشكٍل منتظٍم. ويضم هذا الفريق قادًة/أو باحثين روحانيين، وأخصائيين نفسيين، وأخصائيين طبيين، واألئمة الذين يتعاملون 
مع السجناء هم أيًضا موظفون حكوميون. ويكمن الهدف من ذلك في فصلهم عن الجانب العنيف من فكرهم المتطرف، حيث ينصب التركيز 
علــى تغييــر الســلوك بــداًل مــن تغييــر األفــكار، وهــو مــا ســتهدف إلــى تحقيقــه برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد، حيــث أن تغييــر األفــكار صعــٌب للغايــة 
في التنفيذ والقياس. وبعد انتهاء فترة العقوبة، وإطالق سراح هؤالء األفراد، فإنهم يخضعون إلى الوضع تحت االختبار، وهذا اإلجراء قد يستند 
على نظام مداوالت يضم العديد من أصحاب المصلحة، ومتعدد االختصاصات، يلعب دوًرا أساسًيا في سياسات الوقاية المطبقة على المستوى 
المحلــي. وتهــدف هــذه المداولــة، التــي يترأســها رئيــس البلديــة، إلــى المشــاركة بأكبــر قــدٍر ممكــٍن مــن المعلومــات فــي حــدود الواليــات وقواعــد الســرية 
المنطبقة؛ وذلك بغرض الحصول على أكبر قدٍر من المعلومات الممكنة عن الحالة الذهنية للفرد، والتوصل إلى أفضل تقييٍم للتأثير المحتمل 
الــذي قــد يكــون لمثــل هــذه المجموعــة المتنوعــة مــن تدابيــر التدخــل المتاحــة عليهــم، وذلــك مــن أجــل التوصــل إلــى النهــج األكثــر فعاليــًة والمصمــم 
خصيًصا ليناسب وضع هذا الفرد. وباإلضافة إلى أصحاب المصلحة السابق ذكرهم، يمكن أيًضا لممثلي البلدية، والمدرسة، ومقدمي خدمات 
الوضــع تحــت االختبــار، ورعايــة الشــباب، وممثــل المســجد، ومقدمــي الرعايــة الصحيــة العقليــة أن يشــاركوا فــي مــداوالت هــذه القضيــة. ويعــد مرفــق 
الخروج - الذي أُنشــئ في أكتوبر/تشــرين األول 2015 من أجل إعادة إدماج الفرد في المجتمع - من الجهات الفاعلة المهمة األخرى، حيث 
يقدم لألفراد الراغبين في رفض الفكر الجهادي برنامًجا طوعًيا قائًما على نظام الرفقة، يوفر لهم تدريًبا يعتمد على المحادثات المكثفة. وينصب 
تركيــز برنامــج إعــادة اإلدمــاج علــى مســاعدة هــؤالء األفــراد علــى العثــور علــى مســكن، وفرصــة عمــل، وشــبكة اجتماعيــة »صحيــة«. وتظــل برامــج 
التوجيــه، وبرامــج المســاعدة النفســية متاحــًة لهــم فــي هــذه الفتــرة. عــالوًة علــى ذلــك، تقــدم شــبكة الدعــم األســري المســاعدة ألســر األفــراد المعتنقيــن 
للفكــر المتشــدد، وتســاعدهم فــي التعامــل مــع الموقــف، وتقــدم لهــم اإلرشــادات بشــأن طريقــة التعامــل مــع أفــراد األســرة المتشــددين. كمــا تلعــب هــذه 

الشــبكة الدعم األســري دوًرا مهًما في تســهيل إعادة إدماج األفراد المتشــددين في المجتمع.
انظــر أيًضــا، Thomas Renard و Rik Coolsaet)المحــرران(، العائــدون: مــن هــم؟ لمــا يعــودون )أو ال يعــودون(؟ وكيــف ينبغــي أن نتعامــل 
http://( )2018 معهــم؟ تقييــم سياســات إعــادة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب فــي بلجيــكا، وألمانيــا، وهولنــدا. )ورقــة ايجمونــت 101، فبراير/شــباط

www.egmontinstitute.be/content/uploads/2018/02/egmont.papers.101_online_v1-3.pdf(، ص. 31-30:
وكمــا هــو الحــال فــي الكثيــر مــن البلــدان األخــرى، أثيــر بعــض الجــدٌل حــول نظــام الســجون الــذي يجــب أن ُيطبــق علــى المحتجزيــن 
المتشــددين المزعوميــن. حيــث شــملت خيــارات األنظمــة: العــزل )الحبــس االنفــرادي(، والفصــل )التجميــع فــي وحــداٍت مخصصــٍة(، والتفريــق 
بيــن عمــوم نــزالء الســجون )النظــام »العــادي«(. فــي بلجيــكا، علــى ســبيل المثــال، يظــل النظــام »العــادي« المطّبــق فــي أحــد ســجون البــالد 
البالــغ عددهــم 32، هــو الخيــار األفضــل الحتجــاز المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب والعائديــن، وذلــك علــى الرغــم مــن أن مثــل هــذا النظــام 
غالًبــا مــا ُيســتكمل بتدابيــر األمــن الفــردي التــي تتضمــن عمليــات تفتيــش أكثــر صرامــًة لزنازيــن المحتجزيــن، وفــرض المزيــد مــن القيــود علــى 
أنشــطتهم وزياراتهــم واتصاالتهــم، وكــذا تدابيــر حبســهم. علــى الرغــم مــن ذلــك فمــن المعــروف والمســّلم بــه أن مثــل هــذه التدابيــر - وخصوًصــا 
المتعلقــة بالســجناء الصــادر بحقهــم أحــكاٌم بســيطٌة - تحمــل فــي طياتهــا مخاطــر متأصلــة تكمــن فــي إمكانيــة إحــداث تأثيــر معاكــس تماًمــا 
للتأثيــر المرغــوب. وتقــرر ســلطات الســجون نظــام االحتجــاز للعائديــن بموجــب قانــوٍن عــاٍم صــدر فــي عــام 2005 يتعلــق بحقــوق الســجناء 
وواجباتهــم. وُتقّيــم الحالــة الفرديــة للمحتجزيــن المعتنقيــن للفكــر المتشــدد علــى فتــراٍت منتظمــٍة، ومــن المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى إجــراء 
تعديــالٍت فــي نظــام االحتجــاز. وغالًبــا مــا يوّجــه العائــدون والمحتجــزون اآلخــرون العرضــة العتنــاق الفكــر المتشــدد إلــى مــا ُيســمى »بالســجون 
المراقبــة باألقمــار الصناعيــة« والتــي توفــر المزيــد مــن القــدرة علــى الرصــد والمراقبــة بســبب تدريــب موظفيهــا )يــود خمســٌة مــن هــذه الســجون 
فــي أنديــن، ولينتيــن، وســانت جيــل، وبــروج، وغنــت(. أمــا بالنســبة األفــراد الذيــن يشــكلون التهديــد والتحــدي األكبــر، يوجــد خيــاران إضافيــان. 
فــي حالــة مشــاركة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب بنشــاٍط فــي أنشــطة الدعــوة أو التجنيــد، وبنــاًء علــى التفتيــش الفــردي الــذي أجرتــه إدارة 
الســجون الفيدراليــة الملقبــة بـــ »التطــرف داخــل الزنازيــن« باالشــتراك مــع الخدمــة النفســية االجتماعيــة المركزيــة، يمكــن إرســالهم إلــى إحــدى 
وحدتــي “D-Rad:Ex”، بحيــث يتــم فصلهــم عــن الســجناء اآلخريــن )نظــام الفصــل بــداًل مــن العــزل(. ويضــم ســجنا هاســلت وإيتــر 20 
مكاًنــا مخصًصــا لهــذه الوحــدات المتخصصــة. وعلــى الرغــم مــن بعــض الضغــوط السياســية المفروضــة لشــغل هــذه الوحــدات، إال أن عــدد 
األماكــن المســتخدمة منهــا بلــغ 22 مكاًنــا فقــط فــي يناير/كانــون الثانــي 2018. وأخيــًرا إذا كان الفــرد يعتبــر تهديــًدا أمنًيــا لنفســه أو لآلخريــن، 
يمكــن أن ُيحتجــز فــي الســجن شــديد الحراســة فــي بــروج )حيــث كان - أو مــا زال - صــالح عبــد الســالم، ومحمــد أبرينــي ومهــدي نمــوش 

محتجزيــن(، ومــن المحتمــل أن يكونــوا محتجزيــن فــي الحبــس االنفــرادي.
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6-3-5 مرحلة ما بعد صدور الحكم 

6-3-5-1 اعتبارات عامة 

تنــص قواعــد طوكيــو علــى عــدٍد مــن التدابيــر الالحقــة لصــدور الحكــم للمســاعدة علــى إعــادة إدمــاج المجرميــن فــي 
المجتمــع، وهــي تدابيــر ينبغــي النظــر فيهــا فــي أبكــر مرحلــٍة ممكنــٍة، وينبغــي أن تخضــع إلعــادة نظــر قضائيــة256. 
وهــذه األحــكام المهمــة للمدانيــن بارتــكاب جرائــم إرهابيــٍة تشــمل إطــالق ســراح المجــرم مــن أجــل العمــل أو تلقــي 
العلــم واإلفــراج المشــروط وإســقاط العقوبــة والعفــو257. ويجــب أن تؤخــذ مســؤوليات الســجينات عــن توفيــر الرعايــة 
واحتياجاتهــن الخاصــة فيمــا يتعلــق بإعــادة اإلدمــاج فــي المجتمــع بعيــن االعتبــار فــي القــرارات المتعلقــة باإلفــراج 

المشــروط المبكــر258.

6-3-5-2 اإلفراج المبكر والمشروط 

تنــص قواعــد طوكيــو علــى مجموعــة متنوعــة مــن التدابيــر الالحقــة لصــدور الحكــم والتــي تشــمل: )أ( التصريــح 
بالغيــاب، ودور التأهيــل، و)ب( إطــالق الســراح مــن أجــل العمــل أو تلقــي العلــم، و)ج( إخــالء الســبيل المشــروط 

بمختلــف أشــكاله، و)د( إســقاط العقوبــة، و)هـــ( العفــو259.

تكتســي إمكانيــة اإلفــراج المبكــر أكبــر قــدر مــن األهميــة فــي الســياق الحالــي، خاصــًة إذا أظهــر الشــخص المــدان 
ــه، كمــا يكتســي اإلفــراج المشــروط أهميــًة ال ســيما  المحتجــز عالمــات ودالئــل علــى إمكانيــة إصالحــه وإعــادة تأهيل
إذا ُأطلــق ســراح المحتجــز مبكــًرا، حتــى وإن تــم ذلــك فــي ظــل ظــروف خاصــة معينــة260. وفــي الســياق الحالــي، قــد 

256  قواعد طوكيو، القواعد من 9-1 إلى 4-9:

9-1 تتــاح للهيئــة المختصــة طائفــة عريضــة مــن التدابيــر البديلــة الالحقــة لصــدور الحكــم لكــي يتالفــى إيــداع الجانــي فــي مؤسســة احتجازيــة، 
ومســاعدته علــى عــودة اندمــاج مبكــرة فــي المجتمــع.

9-2 يمكــن أن تشــمل التدابيــر الالحقــة لصــدور الحكــم مــا يلــي )أ(: التصريــح بالغيــاب، ودور التأهيــل؛ و)ب( إطــالق الســراح مــن أجــل العمــل، 
أو تلقي العلم؛ و)ج( إخالء الســبيل المشــروط بمختلف أشــكاله؛ و)د( إســقاط العقوبة؛ و)ه( العفو.

9-3 يخضــع القــرار الُمتعلــق بالتدابيــر الالحقــة إلصــدار الحكــم، باســتثناء حالــة العفــو، إلعــادة نظــر مــن ِقبــل هيئــة قضائيــة، أو هيئــة أخــرى 
مســتقلة مختصــة، بنــاًء علــى طلــب الجانــي. 

9-4 ينظر في أبكر مرحلة ممكنة في أي شكل من أشكال إطالق سراح الجاني، وإحالته إلى برنامج غير احتجازي.
257 نفس المرجع السابق، القاعدة 9-2. أنظر أيًضا، أدناه القسم الخاص بأوامر العفو والصفح. 

258  أنظــر أدنــاه القســم الخــاص بالظــروف، واإلفــراج المبكــر. انظــر أيًضــا، قواعــد بانكــوك، القاعــدة 63؛ ومكتــب األمــم المتحــدة للمخــدرات والجريمــة، 
كتيــب عــن األبعــاد الجنســانية لتدابيــر العدالــة الجنائيــة فــي مجــال التصــدي لإلرهــاب )األمــم المتحــدة، فيينــا، 2019(، ص. 120. 

259 قواعد طوكيو. المادة 2-9 

 ،35/CCPR/C/GC ،)260 اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 35، المــادة 9)حــق الفــرد فــي الحريــة وفــى األمــان علــى شــخصه
16 ديســمبر/كانون األول 2014، فقــرة 20. لتوضيــح نجاعــة اســتخدام هــذا التدبيــر: انظــر J. Horgan and K. Braddock، »إعــادة تأهيــل 
اإلرهابييــن؟ التحديــات أمــام تقييــم فعاليــة برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد واإلرهــاب والعنــف السياســي، 22:267 )2010(، 271 )الحواشــي محذوفــة(:

مــن المفهــوم بشــكل عــام أن خطــة اإلفــراج المبكــر، رغــم تســببها فــي بعــض النكســات، قــد لعبــت دوًرا محورًيــا وناجًحــا فــي إحــالل الســالم 
فــي أيرلنــدا الشــمالية. واعتــرف وزيــر خارجيــة أيرلنــدا الشــمالية الســابق، بيتــر ماندلســون، بــأن بعــض الســجناء الســابقين ســيرتكبون مخالفــات، 
إال أنــه دافــع عــن خطــة اإلفــراج المبكــر، وعــارض وصفهــا بأنهــا خطــة فاشــلة، وبنــاء هــذا الــرأي علــى عــودة المفــرج عنهــم لإلجــرام. وادعــى 
أن الســجناء الســابقين كانــوا يدعمــون بشــكل عــام عمليــة الســالم، وأن أغلبيتهــم قــد تجنــب العــودة إلــى ارتــكاب الجرائــم، بــل وكــرر هــذا 
االدعــاء، وكانــت قرينتــه كالتالــي؛ )أ( انخفــاض معــدل معــاودة اإلجــرام بيــن اإلرهابييــن المفــرج عنهــم؛ و)ب( عــادت نســبة ضئيلــة للغايــة مــن 

المســتفيدين مــن اتفــاق الجمعــة العظيمــة إلــى اإلجــرام. 
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ينطــوي ذلــك علــى التزامــات عديــدة كالتزامــات الرصــد واإلبــالغ أو التزامــات تقديــم المشــورة، ومحدوديــة الوصــول إلــى 
اإلنترنــت أو بعــض المواقــع أو األشــخاص )كبرنامــج تغييــر الفكــر المتشــدد(261.

ســُتمّكن الطبيعــة المشــروطة لهــذه التدابيــر الســلطات مــن فــرض بعــض الســيطرة – علــى نحــو يلبــي معاييــر حقــوق 
اإلنســان ذات الصلــة - علــى اإلرهابــي الُمــدان بمجــرد إطــالق ســراحه262.

6-3-5-3 أوامر العفو والصفح

6-3-5-3-1 اعتبارات عامة

قــد يســاعد منــح العفــو لإلرهابييــن والمشــتبه بهــم فــي عمليــة إعــادة إدماجهــم، وقــد يســهل كذلــك العــودة الســلمية 

ــة الجنائيــة،  261  انظــر C. Jones، »إدارة الجنــاة المتطرفيــن: تكتيــكات الفكــر الشــرطي؟ مجلــة للوضــع تحــت االختبــار – مجلــة المجتمــع والعدال
2015، ص. 1 و7-8. انظــر أيًضــا J. Morton، وM. D. Silber، عندمــا يعــود اإلرهابيــون إلــى وطنهــم – ضــرورة إعــادة تأهيــل وإدمــاج 
https://www.counterextremism.com/sites/default/files/CEP%20Report_When%20( أمريــكا،  فــي  المدانيــن  الجهادييــن 

.33-32 ص.   ،)Terrorists%20Come%20Home_120618.pdf
 :)2019(  Cameron Sumpter. Yuslikha K. Wardhani & Sapto Priyanto انظــر  الداخلــي،  الوضــع  لتوضيــح    262
 :DOI واإلرهــاب،  الصراعــات  فــي  دراســات  اإلندونيســي،  المجتمــع  كنــف  إلــى  المتطرفيــن  الســجناء  عــودة  االنتقاليــة:  اإلجــراءات  اختبــار 

:5-4 ص.   ،2018.1560666.1057610X/10.1080
عندمــا يعــود الســجناء المدانــون بتهــم اإلرهــاب مــرة أخــرى إلــى المجتمــع فــي المملكــة المتحــدة، يتــم اســتخدام آليــة إلدارة المخاطــر تســمى 
ترتيبــات الحمايــة العامــة متعــددة الــوكاالت لمنــع عودتهــم إلــى ارتــكاب جرائــم. وقــد تــم تصميــم هــذه اآلليــة فــي البدايــة مــع مرتكبــي الجرائــم 
الجنســية وجرائــم العنــف، ويتــم اســتخدامها اآلن للتعامــل مــع الســجناء اإلرهابييــن، وزودت هــذه اآلليــة بقيــود إضافيــة مثــل الحــد مــن اســتخدام 
تكنولوجيــا االتصــاالت، وحظــر االتصــال ببعــض األشــخاص والمنظمــات، والتــردد علــى أماكــن العبــادة المعتمــدة مســبًقا فقــط 29. وأشــار 
Benedict Wilkinson إلــى نجــاح هــذه اآلليــة »بشــكل معقــول فــي منــع عــودة مرتكبــي الجرائــم اإلرهابيــة إلــى الجرائــم الخطــرة » فــي 

المملكــة المتحــدة، ولكــن لــم يتــم تطبيــق هــذه اآلليــة مــع جهــود عــدم االنخــراط فــي أعمــال العنــف 30.
فرضــت الســلطات الهولنديــة أيًضــا قيــوًدا علــى الســجناء المتطرفيــن الســابقين، وال ســيما فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى الخدمــات الماليــة 
والتأمينيــة. واعتبــر العديــد مــن المشــاركين فــي دراســة Weggemans وDe Graaf أن هــذه العقوبــات تشــكل »عقبــة رئيســية«، إن لــم 
تكــن أكبــر عقبــة، أمــام إعــادة اإلدمــاج«، ألنهــا تفــرض االعتمــاد علــى اآلخريــن، وتعرقــل إمكانيــة عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا 31. ومــع اتبــاع 
معظــم الحكومــات أول نهــج آمــن لمواجهــة التهديــدات اإلرهابيــة، إال أن التركيــز علــى اإلدارة الصارمــة لمخاطــر الســجناء الســابقين فقــط قــد 
يفشــل فــي معالجــة القضايــا الشــخصية، التــي تعــد ضروريــة لنجــاح عمليــات االنتقــال. وفــي ســبيل تحقيــق التــوازن الصحيــح بيــن الخدمــات 
االجتماعيــة واالســتقاللية المطلوبــة لإلصــالح الفــردي مــن ناحيــة، وضمــان الســالمة العامــة واألمــن مــن ناحيــة أخــرى، يجــب إجــراء تقييمــات 
المخاطــر بشــكل منتظــم، بــدًءا مــن الحبــس االحتياطــي إلــى اإلفــراج، مــع االســتفادة مــن المســاهمات التقييميــة المقدمــة مــن وجهــات نظــر 

تتنــوع مــا بيــن وجهــات النظــر االجتماعيــة إلــى وجهــات النظــر األمنيــة، ومــن الدولــة إلــى المجتمــع المدنــي.
انظــر أيًضــا Benedict Wilkinson، الجنــاة المرتبطــون باإلرهــاب المرخــص لهــم فــي المملكــة المتحــدة، وانظــر Andrew Silke »الســجون 
واإلرهــاب والتطــرف: قضايــا حرجــة فــي إدارة المتطرفيــن، واعتناقهــم الفكــر المتشــدد، وإصالحهــم« )أوكســن: روتليــدج، 2014(، ص. 262-263؛ 

ورئيــس الــوزراء الفرنســي، خطــة مكافحــة اإلرهــاب )13 يوليو/تمــوز 2018(، ص. 21، اإلجــراء رقــم 7
Action 7 : Renforcer le contrôle judiciaire. Le respect des obligations et interdictions qui pèsent sur 
les personnes mises en examen pour des faits de terrorisme et placées sous contrôle judiciaire ou 
assignées à résidence sous surveillance électronique )ARSE( revêt une importance majeure. Le non-
respect de ce type de contrôle nécessite une réponse judiciaire systématique. Un groupe de travail 
associant des représentants des juridictions. du ministère de la justice et du ministère de l’intérieur est 
chargé d’identifier et de proposer les voies d’amélioration des circuits de diffusion et d’échange de 
l’information. avec une modernisation des fichiers de suivi existants. Ces préconisations feront l’objet 
d’une instruction interministérielle en septembre. Il conviendra. par ailleurs. d’identifier les conditions 
d’un recours plus fréquent à l’assignation à résidence sous surveillance électronique mobile )ARSEM(.



97

للديمقراطيــة263. وفــي الوقــت نفســه، قــد تنطــوي هــذه التدابيــر علــى عنصــٍر مــن عناصــر اإلفــالت مــن العقــاب، أو 
ــًدا إلــى مثــل هــذه  غيــاب المحاســبة، والــذي مــن المرجــح أن يرفضــه البعــض. وقــد ال ينظــر ضحايــا اإلرهــاب تحدي
التدابيــر التــي تــكاد ال تكتــرث للحاجــة إلــى القصــاص، أو ربمــا ينظــرون لهــا نظــرة إيجابيــة، لذلــك دائًمــا وحتًمــا مــا 

يكــون مــن الصعــب تحقيــق التــوازن بيــن هــذه االعتبــارات. 

6-3-5-2-2 أوامر العفو 

اعُتبــرت أوامــر العفــو فــي عــدد مــن الحــاالت بدائــل للمالحقــة القضائيــة. وقــد اتخــذت األمــم المتحــدة موقًفــا عاًمــا بــأن 
أوامــر العفــو ال يمكــن تطبيقهــا علــى حــاالت الجرائــم الدوليــة - أي القتــل الجماعــي، والجرائــم ضــد اإلنســانية، وجرائــم 
الحــرب. ولكــن ممارســات الــدول تشــير إلــى ســياق واقعــي أكثــر تحديــًدا ومرتبًطــا بأدلــة مســوغة.264 وعلــى أي حــال، 
ال يبــدو أن القانــون الدولــي يحظــر أوامــر العفــو حيــث يشــكل الفعــل األساســي ُجرًمــا إرهابًيــا، أو حيــث تشــير المزاعــم 
إلــى ذلــك.265 بعبــارة أخــرى، ال يحظــر القانــون الدولــي أوامــر العفــو التــي تشــمل األعمــال اإلرهابيــة؛ ومــن ثــم، يمكــن 

أن ينــص عليهــا القانــون المحلــي ذو الصلــة. 

وهــذا ال يعنــي أن الــدول حــرة فــي منــح هــذا العفــو متغاضيــة عــن القانــون الدولــي. أواًل، علــى الــدول التزامــات بموجــب 
القانــون الدولــي للتحقيــق فــي أنــواع معينــة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ومالحقــة مرتكبيهــا قضائًيــا، والســيما عندمــا 
ــا، للضحايــا  تتعلــق بالتدخــل فــي الحــق فــي الحيــاة، أو بحظــر التعذيــب وغيــره مــن المعامــالت غيــر اإلنســانية. ثانًي
أيًضــا حقــوق - بمــا فيهــا الحــق فــي معرفــة الحقيقــة، والحــق فــي جبــر الضــرر، والحــق فــي الوصــول إلــى العدالــة - 
وهــو مــا يجــب أن تأخــذه الــدول فــي الحســبان عندمــا تقــرر كيــف تتعامــل مــع حــاالت االنتهــاكات الخطيــرة لحقــوق 
اإلنســان. ويفــرض عــدد مــن المعاهــدات والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس األمــن التزامــات بالتحقيــق فــي أنــواع معينــة 

مــن الجرائــم اإلرهابيــة ومالحقــة مرتكبيهــا قضائًيــا.

إضافــًة إلــى ذلــك، يجــب أال يكــون العفــو هدًفــا فــي حــد ذاتــه. بــل ألن العفــو يمثــل االســتثناء للتطبيــق االعتيــادي والعــام 
للقانــون )وُيحــدث فجــوة فــي مســار المحاســبة(، فيجــب أن ُيســتعمل لخدمــة غــرض أو أكثــر مــن األغــراض العامــة 
المهمــة: إمــا أن يســاعد المجتمــع علــى االنتقــال مــن حالــة صــراع مســلح أو عنــف خطيــر؛ أو يســاعد علــى عمليــة 

263 انظــر علــى ســبيل المثــال، J. Horgan and K. Braddock، »إعــادة تأهيــل اإلرهابييــن؟ التحديــات أمــام تقييــم فعاليــة برامــج تغييــر الفكــر 
المتشــدد واإلرهــاب والعنــف السياســي، 291-22:267 )2010(، 271

ســّهل تطبيــق قانــون 418 )1997( وتعديالتــه، وقانــون 782 )2002( عمليــة التســريح، ووقــف الحشــد ألعمــال العنــف، علــى كال 
المســتويين الفــردي والجماعــي فــي كولومبيــا. وبشــكٍل عــاٍم يؤكــد هــذان القانونــان أن األفــراد المتورطيــن مــع الجماعــات المســلحة قــد يكونــوا 
مؤهليــن لتطبيــق أوامــر العفــو عــن »جرائمهــم السياســية«. ولكــن ينــص القانــون 418 علــى أن المشــاركين فــي »أعمــال الوحشــية والهمجيــة 
واإلرهــاب والخطــف واإلبــادة الجماعيــة والقتــل الشــنيعة المرتكبــة خــارج ســاحة القتــال أو فــي المواقــف التــي تضــع ضحاياهــا فــي حالــة مــن 

العجــز عــن الدفــاع عــن النفــس« غيــر مؤهليــن للحصــول علــى العفــو.
http://www.( انظــر أيًضــا منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، »خيــاالت عابــرة: كولومبيــا تســريح المجموعــات شــبه العســكرية«. هيومــن رايتــس ووتــش

 )hrw.org/en/reports/2005/07/31/smokeand-mirrors?print
 Louise264 ا نظــر، بصــورة عامــة: »معهــد العدالــة االنتقاليــة، خطــوط بلفاســت اإلرشــادية بشــأن العفــو والمحاســبة« )جامعــة ألســتر 2013(؛ و
Mallinder، »أوامــر العفــو« - William A Schabas وNadia Bernaz )محــرران(، كتيــب روتليــدج للقانــون الجنائــي الدولــي )روتليــدج، 

2011(، ص. 34 - 419 
265 انظــر كذلــك: اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر – »دراســة القانــون العرفــي«، القاعــدة 159. وانظــر أيًضــا: S. Krähenmann، »االلتزامــات 
بموجــب القانــون الدولــي المعنيــة بوضــع الجنســية للمقاتليــن األجانــب أو محــل إقامتهــم االعتيــادي، وضــع مــكان العبــور ومــكان الوجهــة النهائيــة« فــي 

كتــاب »المقاتلــون األجانــب فــي ظــل القانــون الدولــي ومــا بعــده« - ص.229-258.
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إعــادة إدمــاج الضالعيــن فــي أعمــال العنــف.266 ويقــول Slye وFreeman التالــي فــي هــذا المقــام: 

كما يمكن أن تكون أوامر العفو الجيدة اإلعداد أداة محورية في محاربة التطرف العنيف، وأن تدفع بإيجابية 
)بــداًل مــن أن تكــون عائًقــا( فــي ســبيل بلــوغ األهــداف األعــم لسياســات العدالــة االنتقاليــة. ومــن أجــل الوصــول 
إلــى ذلــك، يتعيــن ربــط قــرار العفــو بشــروط؛ مثــل نــزع الســالح، واإلفصــاح عــن الحقيقــة، وجبــر الضــرر، 

والمشــاركة فــي عمليــات أخــرى مقترنــة بتطبيــق العدالــة، وعــدم العــودة إلــى اإلرهــاب، ومــا إلــى ذلــك.267 

]…[

يمكــن أن تســاعد أوامــر العفــو المعــدة بإحــكام، والقائمــة علــى مبــادئ، فــي منــع النزاعــات وحلهــا؛ مثلمــا حــدث 
فــي األرجنتيــن، وجنــوب أفريقيــا، ومقدونيــا، وأوغنــدا - وهــذه مــن بيــن بضعــة أمثلــة. ولكــن إذا تــم اللجــوء إليهــا 
بصــورة متكــررة أو غيــر متســقة أكثــر مــن الــالزم، فإنهــا قــد تقلــل مــن ثقــة النــاس فيهــا، وتصبــح أقــل فعاليــة فــي 
ميــزان الترجيــح بيــن اســتعمال العصــا والجــزرة لتهيئــة التفــاوض بشــأن ســبل الخــروج مــن الجماعــات المســلحة 
ومــا يتبعــه مــن وقــف حشــدهم ألعمــال العنــف. ففــي نيجيريــا والصومــال، أســيء اســتخدام قــرارات العفــو وفهمهــا 
علــى أنهــا أداة إيجابيــة للتصــدي للمنظمــات المتطرفــة. فعلــى ســبيل المثــال، ال تتضمــن أوامــر العفــو المعلــن 
عنها في الصومال معايير واضحة وال شــفافية في اإلجراءات، وتوفر قدًرا ضئياًل من المحاســبة، إن لم تكن 
غائبــة تماًمــا. وحصــل األعضــاء البــارزون فــي حركــة الشــباب علــى فوائــد اقتصاديــة وفوائــد أخــرى، وُقدمــت لهــم 
الوعــود الضمنيــة بأنهــم لــن يحاَكمــوا، حيــث بذلــت الحكومــة جهــًدا ضئيــاًل فــي التوجــه لعامــة النــاس لتوضيــح 
ــا ضــد قانــون  الحكمــة مــن وراء هــذا المنهــج فــي التعامــل معهــم. وعلــى الجانــب اآلخــر، كان رد الفعــل عنيًف
العفــو الــذي اســتقبله النــاس علــى أنــه بالــغ الرفــق باإلرهابييــن وغيرهــم ممــن ارتكبــوا جرائــم عنــف، مثــل مرتكبــي 
عمليــات الخطــف؛ ممــا أدى إلــى عمــل تعديــالت كبيــرة علــى القانــون جعلــت أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية 
غيــر مســتحقين للعفــو، حتــى الذيــن أصبحــوا مرتبطيــن بالجماعــة ضــد رغبتهــم ولــم يرتكبــوا أي جرائــم خطيــرة 

وقــت انضمامهــم للجماعــة268
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بحكــم طبيعــة العفــو والغــرض منــه، فإنــه االســتثناء الرئيســي للتطبيــق االعتيــادي للقانــون، ويجــب اإلقــالل مــن اللجــوء إليــه، ومعــه وعــود جنــي 
ثمــار الســالم واالســتقرار. ولمــا كانــت أوامــر العفــو تأخــذ أشــكااًل كثيــرة، فمــن الضــروري أن تكــون الدولــة واضحــة فيمــا تأمــل فــي تحقيقــه، 
وكــذا فــي شــروطه وآثــاره. فعلــى طــرف النقيــض، هنــاك أوامــر عفــو عامــة يمكــن تطبيقهــا علــى مجموعــة كاملــة مــن األفــراد، بــال معاييــر 
أخــرى لتحديــد أهليتهــم لهــا، وبــال مقابــل. فعلــى الرغــم مــن أنهــا قــد تكــون فعالــة فــي حثهــم علــى العــدول عــن والءاتهــم ووقــف حشــدهم ألعمــال 
العنــف، فــإن األطــراف المعنيــة ستســارع فــي اعتبارهــا غيــر مشــروعة إذا لــم ُترَبــط بعمليــات أخــرى مهمــة لتحقيــق العدالــة االنتقاليــة وتســوية 
النزاعــات. وأوامــر العفــو العامــة التــي ُتطبَّــق علــى األفــراد الضالعيــن بصــورة رئيســية فــي جرائــم عنــف لــن ُينظــر إليهــا فقــط علــى أنهــا غيــر 
مشــروعة، بــل أيًضــا علــى أنهــا خطــر لكونهــا غيــر قانونيــة بموجــب القانــون الدولــي والوطنــي. وعلــى طــرف النقيــض اآلخــر، تقــع أوامــر 
عفــو مشــروطة بمعاييــر أهليــة محــددة، وتســتلزم شــيًئا فــي مقابــل منحهــا؛ مثــل نــزع الســالح، أو اإلفصــاح عــن الحقيقــة، أو جبــر الضــرر، 
أو التعــاون فــي إنفــاذ القانــون، أو كل هــذه الشــروط مجتمعــة. وقــد تكــون مهمــة فــي تعزيــز إجــراءات التحقيــق، واإلقــرار بمــا اقترفــوه، وإرســاء 
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وقــد تشــكل أيًضــا أوامــر العفــو الجيــدة اإلعــداد حافــًزا مهًمــا، الســيما لحــث األفــراد المنتميــن للتنظيمــات اإلرهابيــة علــى 
التقريــر بتركهــا. وهــذا مــا أشــير إليــه مثــاًل فــي حالــة عــدد غيــر قليــل مــن أعضــاء حركــة الشــباب فــي الصومــال،269 
وكــذا أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي ســوريا.270 وبالمثــل ُذكــر أن العفــو الــذي تبنتــه أوغنــدا جــرَّف قــوام جيــش 

الــرب للمقاومــة.

لكــن أوامــر العفــو ال تأتــي بــال أضــرار، فهــي تطــرح قضايــا قانونيــة خطيــرة وغيرهــا مــن القضايــا: قــد تعطــي انطباًعــا 
ظاهرًيــا بــأن الجريمــة يثــاب عليهــا؛ وقــد ُينظــر إليهــا علــى أنهــا غيــر عادلــة مــن وجهــة نظــر الضحايــا؛ وقــد تقلــل 
ثقــة النــاس فــي النظــام القانونــي والقضائــي. لذلــك، مــا لــم يصاحــب إعــادة إدمــاج المســتفيدين منهــا تدابيــر اجتماعيــة 
وسياســية، فقــد ال تخــدم الغــرض منهــا للمصالحــة وإعــادة اإلدمــاج؛ إذ إنهــا تقــوض بدرجــة مــا مبــادئ القصــاص 

والــردع.271 
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يزعــم ثلثــا المشــاركين فــي الدراســات االســتقصائية أن إعالنــات العفــو، التــي أصدرتهــا الحكومــات الصوماليــة المتواليــة، حفــزت قــرار خروجهــم 
مــن التنظيمــات اإلرهابيــة تحفيــًزا كبيــًرا )انظــر المربــع 3(. المربــع )3(: جهــود إعالنــات العفــو الحاليــة، المبذولــة فــي إطــار البرنامــج الوطنــي، 
إلعــادة تأهيــل أعضــاء حركــة الشــباب الذيــن انفصلــوا بإرادتهــم عنهــا، تتوقــف علــى إعــالن العفــو الــذي صــرح بــه الرئيــس محمــد الــذي حلــف 
اليميــن مؤخــًرا فــي 2017، وكانــت آخــر سلســلة مــن هــذه المناشــدات التــي قامــت بهــا حكومــة الصومــال االتحاديــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه 
التصريحــات غيــر واضحــة مــن حيــث هدفهــا، ولــم يعلــن عنهــا مكتــب الرئيــس إال شــفهًيا وقــت كتابتهــا، بــداًل مــن تحديدهــا علــى نحــو دقيــق 
ضمــن السياســات الصوماليــة واألطــر القانونيــة. فالطبيعــة غيــر الرســمية لهــذه اإلعالنــات بالعفــو تمثــل إشــكالية، وأقــل ســبب فــي ذلــك غيــاب 
التفاصيــل الدقيقــة التــي ينتــج عنهــا صعوبــة مطالعــة الذيــن هجــروا التنظيمــات اإلرهابيــة، وقــوات األمــن الفاعلــة، وغيرهمــا مــن األطــراف 
المعنية، على معايير األهلية للحصول على العفو، وأشكال االستحقاق المرتبطة بهذه العملية. وكان هذا بالفعل التحدي في سيرندي فيما 
يخــص إدارة توقعــات المنفصليــن عــن التنظيمــات اإلرهابيــة لهــذا الســبب المحــدد، حيــث افتــرض بعــض المســتفيدين مــن العفــو حصولهــم علــى 
الحــق فــي التعليــم المســتمر والعمــل بعــد انفصالهــم. وفــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر، كان مستشــارو فريــق دعــم إعــادة التأهيــل يؤيــدون حكومــة 
الصومــال االتحاديــة فــي دعوتهــا إلعــداد سياســات العفــو ومــا يتبعهــا مــن أطــر قانونيــة، وفــي صياغتهــا إياهــا. المصــدر: المؤلفــون، 2018.

270 المركــز الدولــي لدراســة التطــرف المتشــدد، »إعــادة مؤيــدي تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي ســوريا: الجهــود واألولويــات والتحديــات« )2018( 
https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/08/ICSR-Report-Reintegrating-ISIS-Supporters-in-Syria-(

20- ص.19   )Efforts-Priorities-and-Challenges.pdf
أكــد أحــد المســؤولين فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة، فــي إعــالن غيــر عــادي، عــن منحهــم العفــو لبعــض أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية 
الذيــن غيــروا والءاتهــم فــي أثنــاء انضمامهــم للتنظيــم. ونتيجــة لتعاونهــم مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة لدحــر تنظيــم الدولــة اإلســالمية، ُأطلــق 
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271 انظر أيًضا: مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، »كتيب عن االستراتيجيات المعنية بالحد من االكتظاظ في السجون« )سلسلة 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Overcrowding_in_( )2013 ،كتيبــات العدالــة الجنائيــة
prisons_Ebook.pdf(، ص. 60-61. انظــر أيًضــا: Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، وفــي معهــد االنتقــال المتكامــل، 
جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف« 

)مايو/أيار https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf( )2018( ص. 83 و 100
علــى الجانــب اآلخــر مــن الجــدل الدائــر حــول هــذا األمــر، أكــدت جماعــات حقــوق اإلنســان والدفــاع عــن الضحايــا أن أوامــر العفــو العامــة 
والصفقــات القائمــة علــى الرشــوة الماليــة لــن تحقــق الســالم، بــل إنهــا ســتدفع بمخاطــر أخالقيــة وتشــجع علــى اإلفــالت مــن العقــاب.88 علــى 
ســبيل المثــال، نــددت منظمــة غيــر حكوميــة مناهضــة للفســاد بدعــاوى منــح العفــو، باعتبارهــا تخــدم السياســيين فــي شــمال البــالد الذيــن 
لــوا الجماعــة. فهــم يخشــون أن يســعى هــؤالء السياســيين الســتغالل أي أمــر بالعفــو  تربطهــم عالقــات مــع بوكــو حــرام، بمــن فيهــم الذيــن موَّ
كوســيلة الســتقطاب أعضــاء الجماعــة للتلويــح بقــوة وضعهــم السياســي، ولالســتحواذ علــى أي تحويــالت ماليــة يضعونهــا فــي جيوبهــم.89 
ويصــر المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان أن أوامــر العفــو التــي تتضمــن المكافــآت الماليــة، وال تتضمــن تدابيــر للمحاســبة، قــد تــؤدي إلــى مــا 
يلــي: »تعزيــز مشــاعر الســخط، وجعــل المجتمعــات المســتقِبلة للمحاربيــن الســابقين تمانــع أكثــر فــي إعــادة إدماجهــم فيهــا، وتهديــد االســتقرار 
فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع.« 90 وعلــى حــد قــول المحلــل السياســي Atta Barkindo: »هنــاك مخــاوف مــن إرســاء مبــدأ اجتماعــي فــي 
نيجيريــا، حيــث ُتعاَمــل ضحايــا العنــف بإهمــال، فــي حيــن يجــاَزى مرتكبــوه - ومثــال علــى ذلــك إعــالن »العفــو عــن الخاطفيــن«.91 ويبــدو أن 
هــذه المشــاعر مشــتركة بيــن القطــاع األكبــر مــن المجتمــع النيجيــري. فقــد قــام الموقــع اإلخبــاري النيجيــري Premium Times باســتطالع 

للــرأي عبــر اإلنترنــت فــي 2013، حيــث بيَّنــت نتيجتــه أن 70% مــن النيجيرييــن يرفضــون العفــو، ومــن بينهــم 40% يطالبــون بمحاكمــة 
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لذلــك يجــب أن تصــاغ أوامــر العفــو صياغــة شــديدة الدقــة لكــي تكــون أداة فعالــة إلرســاء الســلم، وتحقيــق المصالحــة، 
وإعــادة اإلدمــاج. أواًل، يجــب عــرض الغــرض )أو األغــراض( منهــا عرًضــا واضًحــا.272 فيجــب أال تكــون وســيلة إلخــالء 
الســجون فحســب، بــل يجــب أن تخــدم مصالــح المجتمــع. ويجــب أن تكــون مشــروطة بضــرورة تقديــم الطــرف الــذي 
قــد يســتفيد مــن الصفقــة شــيء فــي المقابــل )اإلفصــاح عــن الحقيقــة، أو جبــر الضــرر، أو اإلصــالح، أو مجمــوع هــذه 
األشياء(. فيجب أال ُينظر إليها على أنها تذكرة مجانية للخروج من السجن، ولكن يجب أن تكون جزًءا من الجهود 
األعــم لتقصــي الحقيقــة وتســجيل مــا حصــل. وكــي تخــدم هــذه األوامــر ذلــك الغــرض، يجــب منــح المجتمعــات المحليــة 
المتضررة فرصة مناقشــة اســتعمالها، وفرصة ســماع رأيهم فيما يتعلق بأي بواعث للقلق قد تســاورهم في هذا الشــأن. 

ثانًيــا، مــن بيــن أنــواع العفــو األكثــر فعاليــة تلــك التــي اقترنــت بهــا بانتظــام »شــروط«، أي تلــك التــي يصاحبهــا »مقابــل« 
يجب أن ينفذ المســتفيد الشــروط المعينة المربوطة به.273 ويمكن أن يتضمن هذا المقابل مشــاركة المســتفيد في آلية 

أعضــاء بوكــو حــرام علــى الجرائــم التــي اقترفوهــا، ومــن بينهــم 20% يحتجــون أن الحكومــة يجــب أن تعطــي المــال الــذي تخصصــه ألوامــر 
العفــو للضحايــا لتعويضهــم.92 كمــا أعربــت جماعــات مســيحية عــن شــكوكها ورفضهــا للعفــو، باعتبــاره يتجاهــل حقــوق الضحايــا واحتياجاتهــا، 
ويشــجع علــى اإلفــالت مــن العقــاب.«93 بــل أطلــق بعضهــم عليــه أنــه »عمــل مــن األعمــال الفاســدة«94 كمــا أدى اختطــاف فتيــات شــيبوك 
إلــى تبنــي موقــف معــارض متشــدد ضــد العفــو.95 وعــارض كذلــك بعــض السياســيين فــي شــمال البــالد، والقــادة المســلمون، وأفــراد المجتمــع 

المحلــي مقترحــات العفــو، علــى أنهــا بمثابــة تخلــي الحكومــة االتحاديــة عــن مســؤوليتها عــن حمايــة المســلمين فــي شــمال البــالد.96
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1. األغراض:
بحكــم طبيعــة العفــو والغــرض منــه، فإنــه االســتثناء الرئيســي للتطبيــق االعتيــادي للقانــون، ويجــب اإلقــالل مــن اللجــوء إليــه، ومعــه وعــود جنــي 
ثمــار الســالم واالســتقرار. ولمــا كانــت أوامــر العفــو تأخــذ أشــكااًل كثيــرة، فمــن الضــروري أن تكــون الدولــة واضحــة فيمــا تأمــل فــي تحقيقــه، 
وكــذا فــي شــروطه وآثــاره. فعلــى طــرف النقيــض، تقــع أوامــر العفــو العامــة التــي يمكــن تطبيقهــا علــى مجموعــة مــن األفــراد بــال معاييــر أخــرى 
لتحديــد أهليتهــم لهــا وبــال مقابــل. وقــد تكــون فعالــة فــي حثهــم علــى العــدول عــن والءاتهــم ووقــف حشــدهم ألعمــال العنــف، إال أن األطــراف 
المعنيــة ستســارع فــي اعتبارهــا غيــر مشــروعة إذا لــم ُترَبــط بعمليــات أخــرى مهمــة لتحقيــق العدالــة االنتقاليــة وحــل الصراعــات. وأوامــر العفــو 
العامــة التــي ُتطبَّــق علــى الضالعيــن بصــورة رئيســية فــي جرائــم عنــف لــن ُينظــر إليهــا فقــط علــى أنهــا غيــر مشــروعة، بــل أيًضــا علــى أنهــا 
خطــر لكونهــا غيــر قانونيــة بموجــب القانــون الدولــي والوطنــي. وعلــى طــرف النقيــض اآلخــر، تقــع أوامــر عفــو مشــروطة بمعاييــر أهليــة 
محــددة، وتســتلزم شــيًئا فــي مقابــل منحهــا؛ مثــل نــزع الســالح، أو اإلفصــاح عــن الحقيقــة، أو جبــر الضــرر، أو التعــاون فــي إنفــاذ القانــون، 
أو كل هــذه الشــروط مجتمعــة. وقــد تكــون مهمــة فــي تعزيــز إجــراءات التحقيــق، واإلقــرار بمــا اقترفــوه، وإرســاء الســالم، وتحقيــق المحاســبة؛ 

ممــا يــؤدي إلــى الســير قدًمــا فــي تحقيــق األهــداف األعــم الســتراتيجية العدالــة االنتقاليــة المناســبة.
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2. االعتبارات والخيارات اإلرشادية

أ( عــرض األســباب. لمــا كانــت أوامــر العفــو تقــدم منفعــة اســتثنائية يســتفيد منهــا مــن كان المفــروض معاقبتــه علــى جريمــة ارتكبهــا، فــال بــد 
مــن اإلقــالل والحــرص فــي اســتخدامها، مــع ضــرورة اقترانهــا بمعاييــر واضحــة وشــفافة، وشــروط تربطهــا بأهــداف مهمــة أخــرى؛ كمــا يجــب 
شــرحها لألطــراف المعنيــة بمــن فيهــم الضحايــا. وقــد اســتخدمتها نيجيريــا والصومــال عــدًدا مــن المــرات. إذ ُينظــر فــي أحيــان كثيــرة إلــى قــرار 
العفــو عــن حركــة تحريــر دلتــا النيجــر فــي نيجيريــا فــي 2009 علــى أن المســتفيدين منــه لــم يتملصــوا مــن العقــاب فحســب، بــل حصلــوا أيًضــا 
علــى مكافــآت ســخية. وفــي الصومــال، أعلــن الرؤســاء المتعاقبــون عــن صــدور أوامــر عفــو عنــد اللــزوم، بــال اشــتراطات لألهليــة فــي أغلــب 
األحيــان، أو فــرض شــروط، أو عــرض لآلثــار القانونيــة المترتبــة عليهــا؛ فــي حيــن اســتفاد المنفصلــون عــن التنظيمــات المتطرفــة مــن صفقــات 
أدت إلــى إفالتهــم مــن العقــاب، وهــو مــا رآه غالبيــة النــاس معاملــة مميــزة لإلرهابييــن. وهكــذا واجــه الَبَلــدان ردود أفعــال أجبرتهمــا علــى إعــداد 
قــرارات عفــو الئقــة ومقبولــة علــى مســتوى القاعــدة العريضــة مــن النــاس. وقــد أدى تكــرار صــدور أوامــر العفــو إلــى إعطائهــا شــكل غيــر قائــم 

علــى مبــادئ، ويقــوض فكــرة اللجــوء إلــى إجــراء اســتثنائي القصــد منــه تحقيــق هــدف اســتراتيجي. 
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مــن آليــات اإلفصــاح عــن الحقيقــة، أو فــي جهــود المصالحــة، أو فــي المشــاركة الطوعيــة فــي عمليــات حــل الجماعــات 
اإلرهابيــة أو فــي تعليــم أعضائهــا المنفصليــن عنهــا، ومــا إلــى ذلــك. وفــي جميــع األحــوال، يجــب أن تكــون شــروط 
األهليــة لالســتفادة مــن قــرارات العفــو واضحــة وشــفافة، ومطبَّقــة علــى نحــو موثــوق فيــه ومتســق.274  ومــن الضــروري 
بصــورة عامــة وضــع آليــة إشــراف موثــوق فيهــا لذلــك الغــرض. فعلــى ســبيل المثــال، القــت عمليــة فحــص المحاربيــن 
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ــا. فبصــورة عامــة،  ب( األهليــة. قــد ُينظــر إلــى تقريــر األهليــة للحصــول علــى العفــو علــى أنــه مناقــض لتقريــر مــن يجــب مالحقتــه قضائًي
يخضــع لإلجــراءات الجنائيــة األفــراد البــارزون فــي الجماعــات اإلرهابيــة، والمســؤولون مســؤولية عليــا عــن ارتــكاب أعمــال العنــف، وذلــك 
حســب األصــول، وال يســتفيدون مــن العفــو المشــروط. والمســلَّم بــه أن التابعيــن للقيــادات، والمســؤولين مســؤولية دنيــا عــن ارتــكاب أعمــال 
العنــف، هــم عــادًة المرشــحون المناســبون للحصــول علــى عفــو مشــروط. ومــن بيــن األمــور األخــرى التــي ُيبنــى عليهــا التمايــز هــو ترتيــب 
الشــخص فــي الهيــكل الهرمــي للجماعــة، رغــم الســيولة الهيكليــة الشــائعة فــي الجماعــات المتطرفــة. وقــد يســتحق بعــض القيــادات شــكاًل مــن 
أشــكال الرأفــة مــن خــالل العفــو المشــروط، باعتبــاره مــن العوامــل الرئيســية التــي تلعــب دوًرا فــي جهــود المفاوضــات إلنهــاء الصــراع. ولكــن 
إذا اســُتعمل العفــو بهــذا الشــكل، مــن المهــم أن يخضــع الفــرد لبعــض أشــكال المحاســبة )بمــا فيهــا اإلفصــاح عــن الحقيقــة علًنــا، وقــد يشــمل 
مشــاركة الضحايــا فــي هــذه العمليــة(، وأن ُتتَّخــذ إجــراءات ملموســة لجبــر الضــرر أو التعافــي. إضافــًة إلــى ذلــك، يجــب عــرض مثــل هــذا 

التنــازل علــى األطــراف المعنيــة عرًضــا واضًحــا ومســوًَّغا. 
كمــا أن العفــو قــد يفــرِّق بيــن أشــكال أهليتــه وشــروط منحــه، بنــاًء علــى درجــة انتمــاء الفــرد للتنظيــم. إال أن هــذه التباينــات يجــب أن تقــوم 
علــى مســوغات دقيقــة، حتــى ال ترســخ التصــور بوجــود معاملــة غيــر متكافئــة أو خاصــة، وهــو مــا ســيؤدي بــدوره إلــى تقويــض عمليــة تحقيــق 
أهــداف حــل النــزاع المتوســطة والطويلــة األجــل. وفــي هــذا المقــام، رغــم وجــود جماعــة متطرفــة عنيفــة فــي محــور دراســات الحــاالت الثــالث، 
فــإن كاًل منهــا يعمــل فــي بيئــة ترتكــب جماعــات مســلحة أعمــال العنــف فيهــا علــى نطــاق واســع، بمــا فيهــا قــوات األمــن التابعــة للدولــة. ولــذا 
قــد يكــون العفــو المشــروط المتــاح ألعضــاء العديــد مــن هــذه الجماعــات، أو للجماعــات كلهــا، هــو أكثــر الخيــارات حكمــة - وفــي ذلــك أمثلــة 

ســابقة كثيــرة للصراعــات التــي يدخــل فيهــا أطــراف متعــددة )مثــال: كولومبيــا(. 
قــد يــؤدي تعميــم األهليــة الممنوحــة لألفــراد إلــى إقبــال المنتميــن للتنظيمــات األخــرى، إال أنــه قــد يكــون لــه أثــر عكســي فــي إبعــاد أعضــاء مــن 
هــذه الجماعــات المتطرفــة أو فــي زيــادة تشــددهم. ففــي نيجيريــا، اتخــذت جماعــة بوكــو حــرام موقًفــا متشــدًدا مــن االســتفادة مــن العفــو، بحجــة 
أنهــا لــم تقتــرف ذنًبــا ولــذا فإنهــا ال تحتــاج أي حمايــة قانونيــة. بــل إنهــا تؤكــد أن الدولــة هــي التــي يجــب أن تطلــب العفــو علــى مــا ارتكبتــه 
مــن جرائــم عديــدة. وفــي هــذا الســياق، فــإن التوضيــح بــأن العفــو يرتكــز علــى األعمــال التــي ارُتكبــت، واالســتعداد لتلبيــة الشــروط المقترنــة 
بــه - بــداًل مــن ربطــه باالنتمــاءات للتنظيمــات، يحــد مــن اللجــوء إلــى الســرديات المعاديــة للدولــة، وخاصــًة إذا ُطبِّقــت نفــس معاييــر األهليــة 
علــى األطــراف الفاعلــة المنتميــة للدولــة وغيــر المنتميــة لهــا علــى حــد ســواء. ومــن ثــم، يجــب تفصيــل العفــو المشــروط تفصيــاًل دقيًقــا للتمييــز 
بيــن أنــواع المســؤولية الفرديــة داخــل تنظيــم محــدد، بمــا يتيــح إمكانيــة اســتفادة األعضــاء الــذي لــم يشــتركوا مباشــرًة فــي جرائــم العنــف، وُيخضــع 

الضالعيــن فيهــا إلجــراءات عقابيــة أشــد. 
ج( الشــروط. يهيــئ اقتــران الشــروط بأهليــة الحصــول علــى العفــو، ومنعــه، فــرص إحــراز تقــدم فــي نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، 
وفــي تنفيــذ المحاســبة، واإلفصــاح عــن الحقيقــة، وجبــر األضــرار. فالشــروط يمكــن أن تنشــئ رابًطــا بيــن الجرائــم التــي تــم العفــو عنهــا 
واحتياجــات المجتمعــات المتضــررة. وكلمــا كانــت هــذه الشــروط مرتبطــة بالحصــول علــى العفــو أو باســتمراره، ســتزداد مشــروعيته. إال أن 
اإلفــراط فــي منــح العفــو قــد ُيضعــف إقبــال المســتفيدين المحتمليــن، وقــد يزيــد العمليــات تعقيــًدا وتكلفــًة. لــذا يجــب الموازنــة بيــن الحــد األدنــى 
للشــروط المطلوبــة إلقنــاع األطــراف المهمــة المعنيــة بالعفــو - بمــن فيهــم الضحايــا، وبيــن الحــد األقصــى للمســتفيدين المســتهدفين - هــذا 
إن اقتنــع أي منهــم مــن األســاس - الذيــن سيشــتركون فــي تنفيــذ هــذه الشــروط بعــد منحهــم العفــو، وإمــا ســيصبح التنفيــذ المعتمــد عليــه غيــر 
واقعًيــا. ومــن بيــن الشــروط التــي تعــزز المحاســبة التزامهــم باإلفصــاح عــن الحقيقــة، واســتجوابهم مــن جانــب الضحايــا أو ممثليهــم أو غيرهــم 
مــن األطــراف المتضــررة، والتعويــض عــن األضــرار، وتشــديد العقوبــات علــى العائديــن إلــى اإلجــرام، وفــرض قيــود مؤقتــة علــى نشــاطهم 
السياســي فــي المســتقبل. وهــذه الشــروط ُتخضــع مرتكــب الجريمــة تحــت طائلــة القانــون، وتطبــق مبــدأ المحاســبة عليــه، وتوفــر التعويــض 
الــالزم للضحايــا. وربــط العفــو بالمشــاركة فــي برامــج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج قــد يحفــز الجنــاة علــى االنفصــال عــن تنظيماتهــم، 

وهكــذا تنكســر شــوكة التنظيــم المســتهدف، وينحســر حجــم التهديــد المباشــر الــذي تلــوح بــه هــذه التنظيمــات. 
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فــي بوكــو حــرام النقــد لعــدم شــفافيتها ووضوحهــا.275 فــال بــد النظــر الدقيــق فــي مســألة تحديــد األشــخاص القائميــن علــى 
مثــل هــذه العمليــة، وتحديــد الصالحيــات المخولــة لهــم لتنفيذهــا بصــورة عادلــة ومتســقة. 

ثالًثــا، يجــب فــرض عقوبــات مشــددة وتطبيقهــا علــى الذيــن يتجاهلــون الشــروط التــي تحددهــا أوامــر العفــو. فأوامــر 
العفــو هــي االســتثناءات التــي نســتعيض بهــا عــن العقــاب، وقــد تكــون صارمــة ومشــروطة بســنوات عديــدة فــي 
الســجن. لــذا يجــب أن تعكــس الشــروط المنصــوص عليهــا فــي أمــر العفــو مــدى خطــورة االســتعاضة عــن العقــاب 
بهــذا االســتثناء البديــل للتطبيــق الكامــل للقانــون، ويجــب أن تعكــس مــدى جســامة الجرائــم التــي ُمنــح مرتكبوهــا العفــو 
عنهــا. والبــد مــن التعامــل الفــوري مــع الذيــن ال يمتثلــون لهــذه الشــروط )وليــس ضرورًيــا اإلفــراط فــي تقنيتهــا أو فــي 
صرامتهــا(، وحســب اللــزوم، يجــب تقديمهــم للعدالــة. وهــذا يعنــي كذلــك أن المنافــع المرتفقــة مــع أوامــر العفــو يجــب 
منحهــا بعــد تنفيــذ الشــروط المحــددة فــي أمــر العفــو. فالمنافــع والمزايــا الممنوحــة قبــل تنفيــذ أي مــن هــذه الشــروط، أو 
م إال بعــد تقييــم بالــغ  قبــل تقديــم المســتفيدين منهــا مــا يثبــت التزامهــم بعودتهــم المســالمة إلــى دائــرة الســلم، يجــب أال ُتقــدَّ
الدقــة. ويجــب إدراج مــا يكفــي مــن تدابيــر إشــراف ومراقبــة لتنفيــذ شــروط العفــو فــي أي نظــام يوفــر إمكانيــة إصــداره. 
فمــن المرجــح أن تكتســب العمليــة مصداقيتهــا عنــد تطبيــق درجــة مــن درجــات اإلشــراف القضائــي عليهــا، واشــتراك 

المجتمعــات المحليــة المعنيــة فيهــا.276

HTTPS://( )2019 عقــد الســالم مــع األعــداء: إعــادة إدمــاج مقاتلــي بوكــو حــرام« )27 مــارس/آذار« ،B. Bukarti ،275 انظــر، بصــورة عامــة
WARONTHEROCKS.COM/2019/03/MAKING-PEACE-WITH-ENEMIES-NIGERIAS-REINTEGRATION-
OF-BOKO-HARAM-FIGHTERS/(؛ وأيًضــا: Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل، 
جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف« 
 J. Khalil ص. 83؛ وأيًضــا )https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf( )2018 مايو/أيــار(
et al، »تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل لألعضــاء الســابقين فــي 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_disengagement_( الشــباب«  حركــة 

.)in_somalia_web.pdf
276 في إطار تنفيذ عملية العدالة والســلم في كولومبيا، تخضع إمكانية إصدار العفو ومنحه للمراجعة القضائية. وفيما يتعلق بمشــاركة المجتمعات 
المحليــة، انظــر التوضيــح الــوارد مــن المركــز الدولــي لدراســة التطــرف )ICSR(، » إعــادة إدمــاج مؤيــدي تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي ســوريا: الجهــود 
https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/08/ICSR-Report-Reintegrating-ISIS-( )2018( »واألولويــات والتحديــات

Supporters-in-Syria-Efforts-Priorities-and-Challenges.pdf(. ص. 21-20
ومشــاركة المجتمعــات المحليــة فــي هــذه الصفقــات لمنــح العفــو ال تقتصــر علــى إعــادة اإلدمــاج، بــل تتضمــن أيًضــا عمليــة التمحيــص التــي 
تميــز المذنــب مــن البــريء. ولمــا كانــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة وأجهزتهــا األمنيــة غيــر مطَّلعــة علــى المناطــق التــي بهــا الســواد األعظــم 
مــن العــرب، مثــل الرقــة، فإنهــا تعتمــد اعتمــاًدا رئيســًيا علــى الســكان المحلييــن لفحــص ســكانها المحلييــن وتحديــد التهديــدات المحتملــة. 78 
وهــذه العمليــة مــن الفحــص تتــم علــى مســتويين مختلفيــن. المســتوى األول المجتمــع المحلــي، مــن خــالل لجــان أمنيــة تتضمــن األجهــزة 
األمنيــة المختلفــة، واألعيــان المحلييــن، وغيرهــم مــن المســؤولين. ويقتصــر دور األعيــان المحلييــن داخــل هــذه اللجــان األمنيــة علــى تقديــم 
شــهادتهم بعــدم انتمــاء أفــراد مجتمعهــم لتنظيــم الدولــة اإلســالمية. وعــادًة تتــم هــذه العمليــة مــن المراقبــة االجتماعيــة عندمــا تســتولى قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة علــى منطقــة جديــدة، أو قبــل الســماح للنازحيــن داخلًيــا العــودة إلــى مناطقهــم. وكذلــك بمقــدور األعيــان المحلييــن أحياًنــا 
تحريــر بعــض المحتجزيــن محلًيــا، المشــتبه فــي ارتباطهــم بتنظيــم الدولــة اإلســالمية. 79 أمــا المســتوى الثانــي، فهــو قائــم علــى األفــراد، مــن 
خــالل شــبكة مــن المخبريــن المحلييــن الذيــن يقدمــون المعلومــات عــن األفــراد الذيــن تعاونــوا مــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية وبــأي درجــة كان هــذا 
التعــاون. وبنــاًء علــى مســتوى مصداقيــة مصــادر المعلومــات، لتحديــد درجــة انتمــاء األشــخاص لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، ُتســرَّع وتيــرة العمليــة 
لتقليــص فــرص الــزج باألبريــاء فيمــا ال صلــة لهــم بــه، فــي أثنــاء القيــام بجهــود محاربــة التنظيــم. وقــد تســاعد هــذه العمليــة أيًضــا فــي التخفيــف 
ديــن.80 ومــع  مــن بعــض األعبــاء عــن الســلطات المحليــة، كــي تركــز جهودهــا علــى التعامــل مــع أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية المؤكَّ
ذلــك، فــإن الطبيعــة غيــر الهيكليــة والعشــوائية لعمليــة التمحيــص هــذه - التــي تعتمــد غالًبــا علــى أي شــخص مســتعد للتعــاون بــال انتبــاه كاٍف 
للنوايــا التــي تدفعــه لمثــل هــذا القــرار - هــي طبيعــة معرَّضــة للعبــث بهــا إلــى أقصــى حــد. فقــد يســهل علــى األشــخاص اســتعمال هــذه األطــر 
غيــر المحــددة والعشــوائية للتنفيــس عــن ضغائنهــم أو لالنتقــام؛ ممــا قــد ُيثنــي الالجئيــن عــن العــودة إلــى المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية، ويطلــق شــرارة االعتــداءات االنتقاميــة، بســبب ارتفــاع مســتويات الشــكاوى الشــخصية بيــن الســكان المحلييــن.81 
كمــا أن الســهولة الباديــة علــى عمليــة التمحيــص التــي تهــيء القيــام بأعمــال شــخصية انتقاميــة قــد تقــوض مشــروعية أي ســلطة محليــة تحــاول 

الســيطرة علــى الوضــع وفــرض االســتقرار.82



103

رابًعــا، وكمــا تقــدم اإلشــارة إليــه، يجــب صياغــة معاييــر األهليــة صياغــة واضحــة، واإلشــراف الدقيــق علــى تطبيقهــا. 
ومــن بيــن العوامــل المحتمــل أن تكــون لهــا أهميــة إلمكانيــة الحصــول علــى العفــو، ضــرورة النظــر إلــى االعتبــارات 
التاليــة علــى أنهــا مهمــة: أ( المشــاركة الطوعيــة فــي آليــة البحــث عــن الحقيقــة، ب( اإلقــرار بالمســؤولية عــن أي ُجــرم 
مرتكــب، ج( المشــاركة الطوعيــة فــي عمليــة تغييــر الفكــر المتشــدد/وقف االنخــراط فــي أعمــال العنــف، د( االنخــراط 
الطوعــي مــع جماعــات الضحايــا، هـــ( إدراك طبيعــة الجرائــم التــي اشــترك فيهــا الفــرد، وطبيعــة مشاركته/إســهامه فــي 

هــذه الجرائــم. 

خامًســا، مــن الضــروري، بشــكل عــام، مــد جســور التواصــل أو »التوعيــة« لضمــان تأديــة أمــور العفــو غرضهــا علــى 
مســتوى المجتمــع المحلــي والمصالحــة. فالمجتمعــات المحليــة المتضــررة مــن عنــف اإلرهــاب لــن ترحــب عــادًة بفكــرة 
»تملُّــص« مرتكبــي البشــاعات والعنــف مــن العقــاب، أو حصولهــم علــى درجــة أقــل مــن العقــاب الصــارم.277 وغيــاب 
النقــاش المنفتــح والعــام حــول أوامــر العفــو ســيؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى وقــوف الســكان أو المعارضــة السياســية 

Ronald Slye and Mark Freeman 277، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف - ورقــة عمــل إطاريــة« )معهــد االنتقــال 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-( )2018 ،المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة

Paper-final.pdf(، ص. 37:
د( المشــاورات. لمــا كان العفــو المشــروط جــزًءا مــن أي اســتراتيجية جــادة لتحقيــق العدالــة االنتقاليــة، للتعامــل مــع المتطرفيــن الذيــن يلجــؤون 
للعنــف، فقــد يمكــن اللجــوء إليــه للحــث علــى إجــراء عمليــة تشــاور شــاملة حــول مســائل العدالــة االنتقاليــة فــي مجملهــا. وقــد تتضمــن المشــاورات 
االستفســار ليــس فقــط عــن الغــرض مــن العفــو وشــروطه وشــروط أهليــة الحصــول عليــه، بــل أيًضــا عــن القاعــدة األعــم مــن االختيــارات 
االســتراتيجية التــي تتضمــن المحاكمــات، ولجــان تقصــي الحقيقــة، وبرامــج التعافــي والتعويضــات، واإلصالحــات المؤسســية. والوضــع األمثــل 
أن تحفــز المشــاورات األطــراف المعنيــة المهمــة للتعبيــر عمــا تفضلــه، ممــا قــد يــؤدي بــدوره إلــى اختيــارات مســتنيرة حــول الغايــات المســتهدف 
بلوغهــا مــن أوامــر العفــو ووســائل تطبيقهــا، وشــكلها، ووظيفتهــا. فعلــى ســبيل المثــال، ُذكــر أن العديــد مــن المنظمــات النســائية غيــر الحكوميــة 
فــي الصومــال عارضــت بشــدة أي شــكل مــن أشــكال العفــو ألعضــاء حركــة الشــباب. ولكــن يبــدو أن هــذا الموقــف المتشــدد فــي ســبيله للتحــول 
إذا اقتــرن العفــو باإلفصــاح عــن الحقيقــة وتقديــم االعتــذار. فالمشــاورات التــي تطــرح إمكانيــات ومقايضــات فيمــا يتعلــق بالعفــو واالختيــارات 
األخــرى )كمــا حــدث فــي أوغنــدا فــي أواخــر التســعينيات مــن القــرن الماضــي وأوائــل القــرن الواحــد والعشــرين( قــد تــؤدي تلــك المشــاورات علــى 

األرجــح إلــى جــذب عــدد أكبــر مــن األطــراف المعنيــة المهمــة، ومــن ثــم تــزداد إمكانيــة نجاحهــا. 
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ضد اســتعمالها، كما كان الحال في العراق.278 لذا فمن الضروري مشــاركة المجتمعات المحلية وجماعات الضحايا 
فــي عمليــة إعــداد خطــط العفــو وتطبيقهــا. وقــد تتبايــن طبيعــة هــذه المشــاركة ودرجتهــا مــن حالــة ألخــرى، غيــر أنهــا 
فــي كل األحــوال يجــب أن تكتســب المصداقيــة والفعاليــة بإتاحــة الفرصــة للتعبيــر عــن بواعــث قلقهــم وتوقعاتهــم. ومــن 
المهــم أيًضــا تنفيــذ أوامــر العفــو بمعنــى أنــه يجــب أال ُينَظــر إليهــا فقــط علــى أنهــا أتاحــت الفرصــة للحكومــة للتراضــي 

مــع الجنــاة مقابــل نبذهــم العنــف.279

278 انظــر: Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، مركــز البحــوث المعنيــة 
https://i.unu.edu/( )2018 بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

و65-64        ص.44،   ،)media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf
كان فــي العــراق، حتــى وقــت قريــب، قانــون العفــو العــام )رقــم 2016/27(، الــذي ســمح نظرًيــا بمنــح العفــو للمدانيــن بارتباطهــم بتنظيــم الدولــة 
ــذ شــروط معينــة. فقــد ســمح القانــون، الــذي اعُتمــد فــي أغســطس/آب 2016، بمنــح  اإلســالمية، أو جماعــات إرهابيــة أخــرى، عندمــا كانــت تنفَّ
العفــو ألي شــخص يمكنــه إثبــات أنــه انضــم ضــد رغبتــه لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، أو لجماعــات متطرفــة أخــرى، ولــم يرتكــب أي جرائــم خطيــرة 
)مثــل التعذيــب أو القتــل( فــي أثنــاء عضويتــه.107 وكان عــبء اإلثبــات علــى المتهــم ال الدولــة. وقــد حــاول السياســيون الُســنَّة ممارســة الضغــط 
لجعــل هــذا التشــريع يوفــر آليــة إلطــالق ســراح الســجناء السياســيين الُســنَّة، الذيــن ُقبــض عليهــم بالخطــأ وأدانتهــم حكومــة رئيــس الــوزراء نــوري 
ــه عــدة أعضــاء برلمانيــون ورئيــس الــوزراء عبــادي النقــد لصيغــة القانــون المعتمــدة فــي  المالكــي الســابقة بارتباطهــم باإلرهــاب.108 ولكــن وجَّ
أغســطس/آب 2016، لمــا تحتــوي عليــه مــن ثغــرات قانونيــة تســمح باإلفــراج عــن المجرميــن الخطيريــن. وكانــت مخاوفهــم متعلقــة بأحــكام تســمح 
للخاطفيــن واإلرهابييــن طلــب الحصــول علــى العفــو إذا لــم ينتــج عــن جرائمهــم وفيــات أو إعاقــات دائمــة للضحايــا )المــادة 4(، وتســمح للســجناء 
الــذي قضــوا علــى األقــل ثلــث مــدة عقوبتهــم علــى أعمــال إرهابيــة وإجراميــة بــأن »يشــتروا« وســيلة إلنهــاء مــدة ســجنهم المتبقيــة مقابــل دفــع 
10.000 دينــار عراقــي عــن كل يــوم )مــا يقابــل حوالــي 7.50 دوالر أمريكــي( )المــادة 6( 109. وحتــى بــدون هــذا الحكــم، ُذكــر انتشــار دفــع 
الســجناء الرشــاوى - بمــن فيهــم المدانيــن مــن أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية - للخــروج مــن الســجن.110 ونتيجــة لــردود األفعــال المعاِرضــة 
للقانــون، قــدم مكتــب رئيــس الــوزراء عبــادي تعديــالت، مــن بينهــا إلغــاء الحكــم الــذي ســمح بالعفــو عــن أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية الذيــن 
اســتطاعوا إثبــات أنهــم انضمــوا لــه ضــد رغبتهــم، وأنهــم لــم يرتكبــوا أي جرائــم خطيــرة فــي أثنــاء ارتباطهــم بالتنظيــم. واآلن تمنــع هــذه التعديــالت، 
التــي تــم التصديــق عليهــا فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017. 111، قــرارات العفــو عــن أي مــدان باإلرهــاب، بصــرف النظــر عــن الظــروف 
المخففــة. كمــا تســتبعد التعديــالت عــدة جرائــم خطيــرة أخــرى مــن منــح مرتكبهــا أهليــة الحصــول علــى العفــو، بمــا فيهــا جرائــم الخطــف، واالتجــار 
فــي المخــدرات، وتزويــر العملــة.112 وال يــزال المدانــون بجرائــم غيــر مصنفــة علــى أنهــا اســتثناءات مؤهليــن للحصــول علــى العفــو. ورغــم 
اعتبــار أنصــار العفــو هــذه التعديــالت خطــوة للــوراء، فــإن القانــون ال يــزال يتضمــن بعــض أشــكال الحمايــة المهمــة لحقــوق المتهميــن، بمــا فــي 
ذلــك األحــكام التــي تســمح بإعــادة محاكمــة المعتقليــن المدانيــن علــى أســاس تقديمهــم االعترافــات باإلجبــار أو األدلــة المقدمــة مــن المخبريــن 
الســريين.113 وحتــى فــي أثنــاء الفتــرة القصيــرة البالغــة 15 شــهًرا، حيــث كان ممكًنــا للمدانيــن مــن أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية طلــب 
الحصول على العفو، فإن القضاة كانوا يمانعون تطبيق قانون العفو. فقد أشار القضاة األقدم المعنيون بمكافحة اإلرهاب، الذي تم مقابلتهم 
في عام 2017، أنهم »يعتقدون أن أي شخص فعل أي شيء لتأييد تنظيم الدولة اإلسالمية ال يستحق العفو. لذا فإنهم ببساطة ال يطبقون 
هــذا القانــون.«114 وقــدم قــاٍض مــن القضــاة األقــدم الذيــن اشــتركوا فــي لجنــة العفــو - وهــي هيئــة قضائيــة فــي بغــداد تديــر إجــراءات طلبــات 
العفــو المقدمــة مــن الســجناء المدانيــن - قــدم إحصائيــات تشــير إلــى أن 190 طلــب للحصــول علــى العفــو تــم منحهــا فــي 2016، فــي حيــن 
ُرفــض 422 طلــب )69% معــدل الرفــض(. وفــي عــام 2017، منحــت اللجنــة العفــو لعــدد 298 طلــب، ورفضــت 1.887 طلــب )86% معــدل 
ــل حســب الجريمــة المرتكبــة )ســواء كانــت جريمــة إرهــاب أو غيرهــا مــن الجرائــم  الرفــض(.115 وعلــى الرغــم مــن أن هــذه اإلحصائيــات لــم ُتفصَّ
مثــل الخطــف(، فقــد أكــد القاضــي أن بعــض أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية المدانيــن حصلــوا علــى العفــو فــي خــالل هــذه الســنوات - بالدرجــة 
األولــى األعضــاء الذيــن أيــدوا التنظيــم أيديولوجًيــا ولكنهــم لــم يرتكبــوا أي جرائــم أخــرى.116 فقــد قــال القاضــي إنــه يؤيــد منــح العفــو للذيــن كانــت 
جريمتهــم الوحيــدة اعتنــاق أيديولوجيــة التنظيــم: »ال بــأس مــن المعتقــدات واألفــكار، ولكــن األمــر يختلــف عندمــا يرتكــب أحــد جريمــة باســم تلــك 
األفــكار.«117 ومــع ذلــك، أعــرب قضــاة آخــرون - تــم مقابلتهــم لغــرض كتابــة هــذا التقريــر - عــن ممانعتهــم لفكــرة منــح العفــو ألي عضــو مــن 
أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية، حتــى الذيــن لــم يشــاركوا قــط فــي أعمــال العنــف.118 وعلــى الجانــب اآلخــر، لــم تعتمــد حكومــة إقليــم كردســتان 

أي قانــون لمنــح العفــو، ومــن ثــم ال ســبيل للمدانيــن بتهــم اإلرهــاب فــي محاكــم إقليــم كردســتان لطلــب الحصــول علــى العفــو. 
279 انظــر : Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث المعنيــة 
https://i.unu.edu/media/ )بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف« )مايو/أيــار

pdf.LoPWeb070119/2761/cpr.unu.edu/post( ( ص. 83، و87-86       
كمــا انتهــى األمــر ببعــض أســاليب الرأفــة الســابقة إلــى صفقــات ترضيــة سياســية وماليــة اتصفــت بالنظــرة الضيقــة ولــم تكســب أي تأييــد شــعبي. 
ولمــا كان ُينظــر إلــى هــذه الصفقــات علــى أنهــا تشــجع علــى اإلفــالت مــن العقــاب وعلــى االنــزالق لمخاطــر أخالقيــة، فإنهــا أدت أيًضــا إلــى 
امتعاض المجتمع النيجيري، ومن بين صفوفه المدافعون عن حقوق اإلنســان والمنظمات غير الحكومية، من فكرة صفقات العفو الممنوحة 
للجماعــات األخــرى، ومــن بينهــا بوكــو حــرام. وعلــى الرغــم مــن زيــادة وضــوح المشــاكل المحيطــة بالعفــو فــي دلتــا النيجــر، حاولــت الحكومــة 
النيجيريــة العديــد مــن المــرات التفــاوض علــى صفقــة للســالم مــع بوكــو حــرام، تتضمــن أشــكااًل مختلفــة غيــر محــددة مــن العفــو، بهــدف تحفيــز 
عقــد صفقــات مــع قــادة الجماعــة وتشــجيع المحاربيــن المجنديــن فيهــا علــى االنفصــال عنهــا. ومــع ذلــك، فقــد بــاءت هــذه المفاوضــات السياســية 
بالفشــل فــي كل مــرة؛ إذ غــاب عنهــا المصداقيــة مــن حيــث مســتوى الجهــد المبــذول، مــع تصريحــات الحكومــة النيجيريــة الســابقة ألوانهــا عــن 
نجــاح المفاوضــات، ممــا تســبب فــي حــرج كبيــر لهــا. كمــا أن جماعــة بوكــو حــرام رفضــت فــي كل مــرة إنهــاء الصــراع القائــم علــى العنــف، وأي 

شــكل مــن أشــكال العفــو. وقــد تركــت هــذه اإلخفاقــات الحكومــة تجــر أذيــال الخيبــة، ونالــت مــن مصداقيــة هــذه اإلجــراءات. 
ونفس المرجع السابق، ص. 98 وما بعدها.
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تكون أوامر العفو مناســبة الســيما في ســياق العدالة االنتقالية، حيث يمكن اســتعمالها مكافئًة وحافًزا على المشــاركة 
فــي آليــات تقصــي الحقيقــة والمصالحــة. ومطالبــة مشــاركة المســتفيدين مــن العفــو فــي مثــل هــذه العمليــة هــي إحــدى 
الطــرق لتخفيــف األثــر الســلبي الــذي قــد يســببه غيــاب المحاكمــات علــى الضحايــا.280 وفــي البنيــة واإلجــراءات 

الموضوعــة فــي كولومبيــا فــي إطــار العدالــة والســالم مثــال ملهــم لطريقــة ســير هــذه العمليــة.281

ولن تصبح آلية الجزرة )أي العفو( مفيدة أبًدا إال إذا كانت العصا )المالحقة القضائية( لها مصداقية واستمرارية.282 
لذلــك، فــإن األشــخاص الذيــن ال يندرجــون تحــت هــذا الســياق مــن العفــو، أو الذيــن لــم يمتثلــوا لشــروطه، يجــب أن 

يحاّكمــوا محاكمــة كاملــة وفعالــة، بنــاًء علــى األدلــة التــي تثبــت ضلوعهــم فــي ارتــكاب جرائــم إرهابيــة. 

280 انظــر: J. Khalil et al. »تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_( »لألعضاء الســابقين في حركة الشــباب

.)disengagement_in_somalia_web.pdf
281 المرجع: انظر أيضا المرجع: 

يهدف اإلطار التنظيمي الجديد إلى وضع نظام متباين من العقوبات، كما يلي:
لــة والكاملــة )قبــل  ــرون فــي االعتــراف بمســؤوليتهم الشــاملة والمفصَّ عقوبــات حــزب العدالــة والعمــل: لألشــخاص الذيــن يقــرون الحقيقــة ويبكِّ
مرحلــة غرفــة االعتــراف(، فيمــا يتعلــق ببعــض االعتــداءات البالغــة الخطــورة، ســُيفرض عليهــم قيــد فعلــي علــى حريتهــم وحقوقهــم، مثــل حريــة 
اإلقامــة والحركــة الالزمــة لتنفيــذ العقوبــة، وتتــراوح مدتهــا مــا بيــن 5 و8 ســنوات. وهــذه العقوبــات لهــا محتــوى إصالحــي ويجــب أن تضمــن 

عــدم الرجــوع لإلجــرام. )القانــون التشــريعي، المــادة 126(
ســيقرر حــزب العدالــة والعمــل )قســم اإلقــرار بمحكمــة الدرجــة األولــى( شــروط فــرض مــا يلــزم مــن قيــود فعالــة علــى الحريــة، مــن أجــل ضمــان 
االمتثــال للعقوبــات، وهــي الشــروط التــي لــن ُتفهــم بــأي حــال علــى أنهــا شــروط بالســجن أو باتخــاذ تدابيــر تضاهيهــا مــن حيــث ضماناتهــا. 
لهــذه الغايــة، يجــب وضــع آليــات مناســبة للرقابــة واإلشــراف مــن أجــل ضمــان االمتثــال فــي إطــار حســن النوايــا، فضــاًل عــن القيــود التــي أمــرت 
بهــا المحكمــة، وذلــك لتكــون فــي وضــع يســمح لهــا بمراقبــة االمتثــال فــي وقتــه، واإلقــرار بأنــه قــد تحقــق. )القانــون التشــريعي، المــادة 127(.

عقوبــات بديلــة: األشــخاص الذيــن يقــرون بالحقيقــة وبمســؤوليتهم فــي وقــت متأخــر، قبــل تمريــر العقوبــة )قبــل قســم إقامــة الدعــوى(، فيمــا 
يتعلــق باالعتــداءات الخطيــرة، ُتفــرض عليهــم عقوبــة الســجن لمــدة مــا بيــن 5 إلــى 8 ســنوات، ويجــب االمتثــال لهــا فــي نظــام الحبــس االنفــرادي 

االعتيــادي. ولهــذه العقوبــات وظيفــة مهمــة هــي التكفيــر عــن الذنــب. )القانــون التشــريعي، المــادة 128(
العقوبــات العاديــة: األشــخاص الذيــن ال يقــرون بالحقيقــة وبمســؤوليتهم، وتحكــم المحكمــة عليهــم بالذنــب علــى ارتــكاب اعتــداءات بالغــة 
الخطــورة، ســُتفرض عليهــم عقوبــة الســجن لفتــرة مــا بيــن 15 و20 ســنة، يجــب االمتثــال لهــا فــي نظــام الحبــس االنفــرادي االعتيــادي. وســيكون 
لهــذه العقوبــات األغــراض المتوقــع تحقيقهــا فــي القواعــد الجنائيــة، رغــم أنهــا تحقــق مبــدأ التكفيــر عــن الذنــب فــي شــكل ســلب الحريــة، نتيجــة 

تغييــر األفــكار والقيــم االجتماعيــة، عبــر العمــل أو التدريــب أو الدراســة. )القانــون التشــريعي، المــادة 130(.
العقوبــات التــي تقــل مدتهــا عــن خمــس ســنوات: توفــر القوانيــن أيًضــا فــرض العقوبــات الخاصــة والبديلــة لمــدة أقــل مــن خمــس ســنوات 
لألشــخاص الذيــن لــم يشــاركوا بصــورة قاطعــة فــي الســلوكيات التمثيليــة الخطــرة، أو حتــى فــي التدخــل فيهــا. وســتكون هــذه العقوبــات لمــدة ال 

تقــل عــن ســنتين وال تزيــد عــن خمــس ســنوات. )القانــون التشــريعي، المــادة 129(.
الســجن لعمــالء الدولــة: فيمــا يتعلــق بتنفيــذ العقوبــات علــى عمــالء الدولــة، فمــن المســتقر أن ُتطبَّــق صالحيــات الســجون، مــع مراعــاة الرقابــة 
الخاصــة بالنظــام. ومــن ثــم، ســُتنفَّذ العقوبــات البديلــة والعاديــة علــى أفــراد قــوات إنفــاذ القانــون فــي مرافــق احتجازهــم، مــع مراعــاة آليــة اإلشــراف 

والرقابــة المقدمــة لهــم. )القانــون التشــريعي، المــادة 131(.
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/  2016 اإلنســان  بحقــوق  المعنيــة  األمريكتيــن  بيــن  المشــتركة  الهيئــة  أيضــا:  انظــر 
asp.178/2016/PReleases )آخــر دخــول علــى الموقــع فــي 10 ســبتمبر 2018(. وانظــر أيضــا: رئيــس األمــم المتحــدة يرحــب بصفقــة الســالم 
http://www.un.org/ ،2016 الجديدة بين الحكومة الكولومبية والقوات المســلحة الثورية الكولومبية-جيش الشــعب، أخبار األمم المتحدة لعام

WfGc2iOLSt9.#55643 =apps/news/story.asp?NewsID ]  [آخــر دخــول فــي 10 ســبتمبر/أيلول 2018[.
282 انظــر مجــدًدا: Ronald Slye and Mark Freeman، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف - ورقــة عمــل إطاريــة« 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-( )2018 ،معهــد االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة(

Framework-Paper-final.pdf(. ص. 36 ومــا بعدهــا
هـــ( أهميــة المالحقــة القضائيــة. لــن تكــون الجــزرة المتمثلــة فــي العفــو المشــروط ســائغة المــذاق إال إذا كانــت عصــا المالحقــة القضائيــة )أو 
المــوت فــي أرض المعركــة( قويــة. وإذا لــم يكــن التهديــد مقنًعــا، فلــن يســتطيع العفــو أن يشــجع مشــاركة المســتفيدين المؤهليــن للحصــول عليــه، 
وال أن يســتمروا فــي االمتثــال لشــروطه. وكــي يحقــق جــدواه، يجــب أن تقتــرن صياغتــه باســتراتيجية للمالحقــة القضائيــة متممــة لــه وليســت 

مغايــرة لــه.
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6-3-5-2-3 أوامر الصفح

تأتــي أوامــر الصفــح تاليــة علــى صــدور اإلدانــة. وحســب كل بلــد، فقــد تصــدر مــن ســلطات مختلفــة، أو مــن ســلطة 
واحــدة )مثــال: رئيــس البلــد(. وفــي العمــوم ينــص القانــون علــى حــدود أو شــروط معينــة إلمكانيــة إصــدار هــذه األوامــر 
)مثــاًل فيمــا يتعلــق بدرجــة الجريمــة التــي ُيطبــق عليهــا أمــر الصفــح، أو الشــروط التــي ُيمنــح علــى أساســها(. وهــو 
بالفعــل إجــراء سياســي رحيــم، يمكــن أن يؤكــد قيمتــه بعــض الشــيء فــي الســياق الحالــي، مــا دام يشــير إلــى اســتعداد 

الســلطات لإلســهام فــي عــودة مســالمة لإلرهابييــن إلــى المجتمــع.283 

7- البدائل غير القضائية

7-1 اعتبارات عامة 

عــالوة علــى بدائــل االحتجــاز التــي يمكــن دمجهــا فــي النظــام القضائــي الحالــي، فــإن البدائــل قائمــة أيًضــا خارجــه. 
فهنــاك تحديــًدا زيــادة فــي اســتعمال آليــات إعــادة التأهيــل، وتغييــر الفكــر المتشــدد، ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف، 
وذلــك فيمــا يتعلــق باإلرهابييــن المشــتبه بهــم. وهــذه البدائــل ليــس لهــا هيــكل أو إجــراء محــدد مســبًقا. ويتــم تعديلهــا بمــا 

يوائــم احتياجــات الدولــة المعنيــة وقدراتهــا.

وهــذه اآلليــات غيــر القضائيــة لهــا عــدد مــن الفوائــد مقارنــًة باإلجــراءات القضائيــة األكثــر تقليديــة التــي تتصــدى للجريمة 
)المالحقــة القضائيــة + االحتجــاز(. أواًل، تقــل تكاليفهــا ومــدة إجراءاتهــا، مقارنــًة بالوســائل التقليديــة لتطبيــق العدالــة. 
وهــذا ســيكون مــن االعتبــارات المهمــة، الســيما للــدول التــي تعانــي مــن محدوديــة المــوارد. ثانًيــا، قــد تركــز هــذه اآلليــة 
علــى المجتمــع، ومخــاوف المجتمــع المحلــي، والضحايــا تركيــًزا أكبــر ممــا هــو عليــه الحــال فــي المحاكمــات الجنائيــة.  
وهــذا يتيــح للعمليــة أن توســع نطــاق تطبيقهــا مقارنــًة بهــا فــي ســياق القانــون الجنائــي. ثالًثــا، قــد تنظــر هــذه اآلليــات 
إلــى األحــداث العنيفــة نظــرة بعدســة مكبــرة، حيــث تأخــذ فــي االعتبــار ليــس فقــط مســؤولية المتهــم، بــل أيًضــا الصــورة 
األعــم لألســباب والظــروف التــي قــد تكــون مهمــة فــي معالجــة بعــض الشــكاوى، وفهــم اللجــوء لبعــض أعمــال العنــف 
المتطــرف )بمــا فيهــا اإلرهــاب(. وهنــاك فرصــة لتقصــي الحقيقــة والنقــاش العــام، وتجنــب مخاطــر الرجــوع للمعانــاة مــن 
الصدمــات النفســية التــي تصاحــب غالًبــا المحاكمــات الجنائيــة. ويمكــن كذلــك الجمــع بيــن هــذه اآلليــات وأوامــر العفــو 
)المشــروطة(، التــي قــد تحفــز مرتكبــي الجرائــم علــى المشــاركة واإلســهام فــي العمليــة فــي مقابــل حصولهــم علــى عفــو 

شــامل أو جزئــي علــى جرائمهــم.

ومــن جانــب آخــر، فــإن هــذه اآلليــات يصاحبهــا بعــض العيــوب. أواًل، مــن الصعــب تقييــم فعاليتهــا الحقيقيــة، ومــن 
المعــروف أن البيانــات الخاصــة بهــذه النقطــة ال يمكــن االعتمــاد عليهــا.284 ثانًيــا، قــد يجــد الضحايــا التنــازل المقــدم 

283 انظــر، بصــورة عامــة: مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، »كتيــب عــن االســتراتيجيات المعنيــة بالحــد مــن االكتظــاظ فــي الســجون 
»)2010( ص. 58-59.

284 انظــر، مثــاًل، J. Morton and M.D. Silber، »عندمــا يعــود اإلرهابيــون إلــى وطنهــم - ضــرورة إعــادة تأهيــل وإدمــاج الجهادييــن المدانيــن 
20%20Terrorists%When_20Report%CEP/files/default/sites/com.counterextremism.www//:https( أمريــكا«  فــي 

pdf.120618_20Home%Come(. ص.12؛ و - John Horgan and Kurt Braddock 2010، »إعــادة تأهيــل اإلرهابييــن؟ تحديــات 
https://goo.gl/ :تقييم فعالية برامج إعادة تأهيل المتشددين فكرًيا«. اإلرهاب والعنف السياسي 22 )2( ص. 267-291. متاح على الموقع
-and-deradicalisation-extremists-reintegrating-marsden/comment/uk.ac.crestresearch//:https  and  ;D4J1f5

./desistance
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مــن خــالل هــذه اآلليــات )فيمــا يتعلــق بالقصــاص( غيــر مقبــول. لذلــك، مــن المهــم إشــراك الضحايــا فــي أي نقــاش 
يتعلــق بإمكانيــة إعــداد هــذه اآلليــات، وفــي صياغتهــا وتنفيذهــا، حتــى يشــاركوا فيهــا )والمجتمعــات المحليــة المعنيــة( 
ويدركــوا جدواهــا. ثالًثــا، قــد يعتمــد نجاحهــا وفعاليتهــا علــى النوايــا الحســنة لبعــض المجتمعــات المحليــة التــي ليــس لهــا 
مصلحــة كبيــرة - أو أي مصلحــة - فــي المشــاركة، وهكــذا ينتهــي األمــر بتحقيــق القليــل. فمــن أجــل ضمــان فعاليتهــا، 
قــد يتطلــب األمــر الجمــع بيــن الجــزرة )مثــل أوامــر العفــو( والعصــا )مثــل بالتهديــد بالمالحقــة القضائيــة، أو فــرض 

النظــام عقوبــة أكبــر(، ودمجهــا فــي هــذه اآلليــات. 

كل هــذه اآلليــات ترتبــط بســياقات مختلفــة بصــورة كبيــرة، لــذا يجــب توخــي العنايــة باســتخالص الــدروس المســتفادة مــن 
موقــف مــا لغــرض اســتعمالها فــي موقــف آخــر. فينبغــي باألحــرى فهمهــا علــى أنهــا جــزء مــن مجموعــة األدوات التــي 
يجــب مواءمتهــا لتطبيقهــا علــى ظــروف الحالــة المعنيــة، ويجــب صياغتهــا لتالئــم هــذه الظــروف. بعبــارة أخــرى، مــا 
كان يصلــح فــي ســياق قــد ال يصلــح بالضــرورة فــي ســياق آخــر. وأي نقــاش يتعلــق ببدائــل احتجــاز األفــراد المدانيــن 
بارتــكاب جرائــم خطيــرة، أو المشــتبه فــي ارتكابهــم إياهــا )بمــا فيهــا اإلرهــاب(، يجــب أن يأخــذ فــي االعتبــار الطبيعــة 

الخاصــة للبلــد المعنــي ومجتمعاتــه المحليــة المعنيــة.

كمــا يجــب اإلشــارة إلــى أن اســتعمال اآلليــات القضائيــة غيــر التقليديــة ال تســتبعد اســتعمال الوســائل القضائيــة األكثــر 
تقليديــة، ســواء بالتــوازي مــع األولــى أو باإلضافــة إليهــا.285 فقــد يكــون البديــل هــو الجمــع بيــن النوعيــن بصــورة بارعــة، 
باعتبارهمــا وســيلتين تعضــدان بعضهمــا بعًضــا، أو بديليــن مبنييــن علــى مجموعــة مــن العوامــل )مثــال: خطــورة 
الجريمــة، دور المتهــم ومنصبــه فــي التنظيــم، ومــا شــابه ذلــك(. لــذا يجــب النظــر ملًيــا فــي أفضــل طريقــة ممكنــة للجمــع 
بيــن مزايــا كل منهمــا ومكامــن قوتهمــا. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تمهــد أوامــر العفــو الســبيل لعــرض اآلليــات غيــر 
القضائيــة علــى أنهــا أكثــر جاذبيــة وفعاليــة إلقامــة العدالــة، وتحقيــق بعــض أشــكال المحاســبة واإلفصــاح عــن الحقيقــة، 
دون الحاجــة لالعتمــاد علــى اإلنفــاذ الكامــل للقانــون. كمــا يجــب أن يكــون النهــج المتَّبــع شــاماًل فــي طبيعتــه، مــع 
محاولــة الجمــع بيــن العناصــر المختلفــة للعدالــة والمحاســبة واالنفصــال عــن التنظيــم؛ لتخــدم جملــة هــذه العناصــر فــي 

285 انظــر أيًضــا Ronald Slye and Mark Freeman، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف - ورقــة عمــل إطاريــة« 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-()2018 ،معهــد االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة(

32-31 ص.   ،)Framework-Paper-final.pdf
ومــا يتطلــب الدراســة أيًضــا هــو تقريــر إمكانيــة التوفيــق بيــن أنظمــة العدالــة القبليــة غيــر الرســمية واألنظمــة الرســمية، وطريقــة عمــل ذلــك. 
فرغــم إشــكالية تركيــز الخيــار األول علــى فكــرة الشــعور بالمســؤولية الجماعيــة عــن الذنــب الفــردي، فــإن العدالــة القبليــة العراقيــة خدمــت 
تحقيــق مهــام الحوكمــة فــي هــذا الســياق؛ مثــل بســط األمــن، وحــل النزاعــات، وتحقيــق االســتقرار، والســيما فــي المناطــق التــي ينظــر ســكانها 
إلــى مؤسســات الدولــة علــى أنهــا ضعيفــة أو فاقــدة مشــروعيتها. وقــد يوفــر نظــام الحيــر الصومالــي بعــض أشــكال التعافــي وإعــادة اإلدمــاج، 
غيــر أنــه يعطــل تحقيــق الفائــدة الشــاملة باقتصــاره علــى الذكــور، وســهولة تورطــه فــي خضــم الصراعــات العشــائرية. ومــع ذلــك، قــد تكــون 
هــذه العمليــات التقليديــة، بمــا فيهــا الشــبكة الصوماليــة لتنميــة الشــباب، هــي الســبيل إلعــداد اســتراتيجية للعدالــة االنتقاليــة، حيــث يــزداد قبــول 
ــادة القوانيــن المفروضــة علــى قبائلهــم، ومــا يســببه دمــج النظــام الوطنــي للعدالــة مــن  الســكان المحلييــن لهــا. وقــد يقــاوم رؤســاء القبائــل زي
ــا أفضــل، وتحديــد المصالــح المشــتركة التــي يمكــن االرتــكان إليهــا، القتــراح  انحســار ســلطتهم؛ إال أن مــن المفيــد فهــم مواطــن التوتــر فهًم

اتفــاق يرضــي الجميــع، ويعــزز تحقيــق أهــداف حــل النزاعــات المتضمنــة فــي اســتراتيجية العدالــة االنتقاليــة. 
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شــموليتها الغــرض الكلــي مــن إعــادة إدماجهــم الســلمي فــي المجتمــع.286

وأخيــًرا، عندمــا ُينظــر إلــى إمكانيــات اختيــار الوســائل غيــر القضائيــة بدائــل للمالحقــات القضائية/االحتجــاز، يجــب 
األخــذ فــي الحســبان حقيقــة أن بعــض الســكان مــن المرجــح أن يعتبــر أي شــيء، أقــل مــن معاملــة الجنــاة أقســى 
معاملــة، إجــراًء غيــر مســوغ وغيــر مقبــول.287 وســتتطلب معالجــة هــذه المخــاوف بــذل الســلطات جهــد كبيــر فــي تعليــم 

الســكان المحلييــن وتوعيتهــم لشــرح أســباب الســير فــي مثــل هــذه اإلجــراءات. 

وســينظر هــذا التقريــر إلــى بعــض اآلليــات غيــر القضائيــة - ولكــن بالتأكيــد ليــس كلهــا - التــي اســُتخدمت مــع 
بهــم(.  )المشــتبه  اإلرهابييــن 

7-2 آليات العدالة التقليدية 

مــن بيــن أنــواع اآلليــات غيــر القضائيــة المســتخدمة فــي ســياق الجرائــم اإلرهابيــة والدوليــة مــا ُيســمَّى العدالــة التقليديــة، 
أي آليــات العدالــة التــي تعتمــد علــى التقاليــد واألعــراف المحليــة عوًضــا عــن النظــام القضائــي المدمــج فــي جهــاز 
الدولــة. فعلــى ســبيل المثــال، كان يتــم اللجــوء إلــى مــا ُيســمَّى »محاكــم »جــاكاكا« فــي روانــدا، وهــي وســيلة تقليديــة 

286 انظــر أيًضــا Ronald Slye and Mark Freeman، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف - ورقــة عمــل إطاريــة« 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-( )2018 ،معهــد االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة(

4 ص.   ،)Framework-Paper-final.pdf
ومــن بيــن جملــة األمــور التــي قــد تســتخدمها اســتراتيجية العدالــة االنتقاليــة آليــات المحاســبة، ولجــان تقصــي الحقيقــة، وبرامــج الجبــر عــن 
األضــرار التــي لحقــت بالضحايــا وتعافيهــم، واإلصالحــات القانونيــة والمؤسســية. واالســتراتيجية الناجحــة ســتجمع بيــن هــذه العناصــر التــي 
تتكامــل فــي بنائهــا وتتعاضــد فــي اجتماعهــا، علــى نحــو يضــم مــا فــي البلــد المعنــي مــن فــرص وقيــود محــددة. وكلمــا كان النهــج المتَّبــع غيــر 

متكامــل العناصــر، تراجعــت احتماليــة المضــي قدًمــا فــي تحقيــق النتائــج المســتهدفة. 
Ronald Slye and Mark Freeman 287، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف - ورقــة عمــل إطاريــة« )معهــد االنتقــال 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-( )2018 ،المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة

Paper-final.pdf(، ص. 31
وعلــى أن إعــداد اســتراتيجية للعدالــة االنتقاليــة عمليــة دائًمــا مركبــة، فإنهــا تــزداد تركيًبــا عندمــا تتعلــق بأعضــاء الجماعــات المتطرفــة التــي ال 
يتخيــل أغلــب أفــراد المجتمــع التعايــش معهــم. فاإلشــارة إلــى أدنــى حــدود المواءمــات مــع أعضــاء هــذه الجماعــات يقاَبــل غالًبــا بالرفــض البــات. 
إال أن توقــع حلهــا عســكرًيا وسياســًيا ال يبــدو واقعًيــا أكثــر مــن وضــع سياســة للقبــول الشــامل لهــذه الجماعــات. وفــي هــذا المقــام، تمثــل العدالــة 
االنتقاليــة حــل وســط يقــدم األدوات التــي تحــدد المشــكلة والحــل فــي منطقــة تقــع بيــن طرفــي القبــول والتصفيــة، وبيــن المواءمــة والعقــاب. وذلــك 

الواقــع وحــده يحتــم علــى أي صانــع سياســات جــاد يصطــدم مباشــرة بالتطــرف العنيــف أن يأخــذ بهــذا الحــل الوســط.
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لتحقيــق العدالــة علــى المســتوى المحلــي، للتعامــل مــع عــدد كبيــر مــن جرائــم اإلبــادة الجماعيــة.288 وفــي تيمــور 
الشــرقية، ُشــكِّلت لجنــة لتقصــي الحقائــق لإلشــراف علــى إجــراءات المصالحــة المحليــة التــي تعاملــت مــع الجرائــم األقــل 
خطــورة )تلــك الجرائــم التــي ُينظــر فيهــا مــن خــالل وســائل قائمــة علــى معاييــر موحــدة أكثــر إلقامــة العدالــة(.289 كمــا 

onald Slye and Mark Freeman 288، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف - ورقــة عمــل إطاريــة )معهــد االنتقــال المتكامــل، 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-Paper-( )2018 ،جامعــة األمــم المتحــدة

final.pdf(، ص. 13
فــي مرحلــة مــا بعــد اإلبــادة الجماعيــة فــي روانــدا، كان هنــاك نظــام مــن ثالثــة مســتويات للمالحقــات القضائيــة والمحاســبة البديلــة يتضمــن 
محاكمــات دوليــة ومحليــة، وكــذا اســتعمال النظــام التقليــدي )محاكــم جــاكاكا( لمرتكبــي الجرائــم األقــل خطــورة. أمــا الذيــن مثلــوا أمــام نظــام 
ــمين إلــى  محاكــم جــاكاكا، فقــد ُوقِّعــت عليهــم عقوبــات بالســجن أو الخدمــة فــي المجتمــع، حســب درجــة الجريمــة المرتكبــة. وكان الجنــاة مقسَّ
ثــالث فئــات: الفئــة األولــى ممــن خططــوا ونظمــوا أعمــال اإلبــادة الجماعيــة، وكــذا الذيــن ارتكبــوا جرائــم االغتصــاب والتعذيــب الجنســي؛ والفئــة 
الثانيــة ممــن شــاركوا فــي جرائــم القتــل وغيرهــا مــن جرائــم عنيفــة، ولكــن ال يمكــن تصنيفهــم ضمــن الفئــة األولــى؛ والفئــة الثالثــة ممــن ارتكبــوا 
جرائــم ضــد الممتلــكات. وعلــى الرغــم مــن تطــور تصميــم عمليــة الجــاكاكا وتنفيذهــا، وتوجيــه النقــد الشــرس لهــا علــى مســتويات عديــدة، فهــي 
مثــال علــى المواءمــة لعمليــة حــل النــزاع المحلــي التــي تضمنــت اإلفصــاح عــن الحقيقــة، والمصالحــة، وجبــر الضــرر، واقترنــت بنظــام عدالــة 

عقابــي تقليــدي أكثــر ليكــون متمًمــا لهــا. 
http://users.soc.umn.edu/~uggen/NysethBrehm_Uggen_Gasanabo_JCCJ_14.pdf:انظر أيضا

فــي إطــار محاكــم جــاكاكا، انتخبــت المجتمعــات المحليــة قضــاة لســماع قضايــا اإلبــادة الجماعيــة المرفوعــة ضــد المشــتبه بهــم فــي مناطقهــم. 
وحوكــم المشــتبه فــي تخطيطهــم جرائــم اإلبــادة الجماعيــة، إمــا فــي محاكــم وطنيــة أو دوليــة. وفــي كثيــر مــن األحيــان كانــت العقوبــات األخــف 
ــع علــى المدانيــن الذيــن أبــدوا ندمهــم علــى مــا اقترفــوه، فــي حيــن عــاد الذيــن اعترفــوا بذنبهــم إلــى بيوتهــم بــال عقوبــة أخــرى، أو حصلــوا  توقَّ
علــى أحــكام للعمــل فــي الخدمــة المجتمعيــة. وهــذا منــح الفرصــة للضحايــا لالطــالع علــى حقيقــة مــوت أفــراد أســرهم وأقربائهــم، ولمســامحة 

الذيــن أبــدوا مظاهــر النــدم وســعوا للصفــح عنهــم والمصالحــة.
Ronald Slye and Mark Freeman 289، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف - ورقــة عمــل إطاريــة )معهــد االنتقــال 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-( )2018 ،المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة

Paper-final.pdf(، ص. 13:
شــكلت تيمــور ليشــتي لجنــة لتقصــي الحقائــق أشــرفت علــى إجــراءات المصالحــة المجتمعيــة لمرتكبــي الجرائــم األقــل خطــورة، مســتثنية جرائــم 
القتــل واالغتصــاب والتعذيــب. وأتيحــت الفرصــة للضحايــا لمســاءلة الجنــاة فــي جلســة عامــة أشــرف عليهــا القيــادات المحليــة، ونتــج عنهــا 
عقوبــة وافقــت عليهــا المحكمــة وتســمَّى »أعمــال المصالحــة« )مثــال: الخدمــة فــي المجتمــع، أو التبــرع بالمــال، أو تقديــم الخدمــات للضحايــا(، 
واشــُترطت هــذه العقوبــة كــي يقبلهــم المجتمــع المحلــي مــن جديــد. وهكــذا وفــرت هــذه الطريقــة شــكاًل مــن أشــكال المحاســبة الفرديــة، فــي حيــن 

أســهمت فــي اإلفصــاح عــن الحقيقــة، والتعافــي، والمصالحــة.
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اعتمــد العــراق علــى آليــات العدالــة القبليــة، بمــا فيهــا القضايــا المتصلــة بأعمــال اإلرهــاب.290 واســُتعملت مجالــس الحيــر 
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باإلضافــة إلــى النظــام القانونــي للدولــة، تــؤدي العدالــة القبليــة دوًرا مهًمــا - ولكنــه مثيــًرا للجــدل - فــي القضايــا االجتماعيــة واألمنيــة والقانونيــة 
المتعلقــة بإعــادة االســتيالء علــى األراضــي مــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية. فالقبليــة جــزء ال يتجــزأ مــن نســيج المجتمــع العراقــي، حيــث تنهــض 
القبائــل بــدور مهــم فــي إقامــة العدالــة، وإرســاء األمــن، وتوفيــر الخدمــات، منــذ تأســيس دولــة العــراق الحديثــة فــي عــام 1921 )140(. 
ويتــراوح العــدد التقديــري للعراقييــن الذيــن يــرون انتماءهــم لقبيلــة مــن القبائــل البالــغ عددهــا تقريًبــا 150 قبيلــة، مــا بيــن 75141 إلــى 100 
فــي المائــة.142 وقــال مــا يزيــد عــن 99% مــن المشــاركين فــي دراســة اســتقصائية فــي الموصــل إنهــم ينتمــون لقبيلــة مــن القبائــل. ففــي 
الــدول الهشــة المتضــررة مــن الصراعــات مثــل العــراق، مــن الشــائع أن تضطلــع األطــراف الفاعلــة غيــر العاملــة فــي أجهــزة الدولــة، بمــا فــي 
ذلــك القبائــل، بوظائــف ال يقــوم بهــا إال الحكومــة فــي الــدول القويــة؛ مثــل توفيــر األمــن وحــل النزاعــات. ويفضــل الكثيــر مــن العراقييــن حــل 
النزاعــات الشــخصية والمجتمعيــة المشــتركة - بمــا فيهــا النزاعــات المرتبطــة بتنظيــم الدولــة اإلســالمية - مــن خــالل القانــون القبلــي علــى 
قانــون الدولــة.143 ويســعى بعضهــم إلــى تعويضهــم عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا ضدهــم أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية باللجــوء إلــى العدالــة 
القبليــة، بديــاًل لمحاكــم الدولــة الغارقــة فــي ملفــات القضايــا والمعروفــة علــى نطــاق واســع بأنهــا فاســدة وغيــر مشــروعة.144 وحســب قــول 
Holt مــن لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة: »غالًبــا مــا يلجــأ العراقيــون للعدالــة العرفيــة فــي المقــام األول ألنهــا مجانيــة وأســرع مــن محاكــم الدولــة فــي 
أغلــب األحيــان.«145 وباإلضافــة إلــى حــل النزاعــات، تتدخــل الســلطات القبليــة فــي التفــاوض علــى الشــروط التــي تحــدد الســماح مــن عدمــه 
للنازحيــن داخلًيــا بســبب أعمــال العنــف المرتبطــة بتنظيــم الدولــة اإلســالمية، واألفــراد المنتميــن للتنظيــم - بمــن فيهــم أفــراد األســرة – للســماح 

لهــم بالعــودة إلــى مجتمعاتهــم األصليــة. 
أكــدت بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة أن القبائــل شــريك مهــم فــي جهــود الحكومــة العراقيــة - وليســت عائًقــا أمــام ســلطة الدولــة - 
الســتعادة االســتقرار والتئــام الُلحمــة االجتماعيــة فــي المناطــق الــي اســتعادتها مــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية. فعلــى ســبيل المثــال، عمــل معهــد 
الواليــات المتحــدة للســالم، والمنظمــة العراقيــة غيــر الحكوميــة لبنــاء الســالم )ســند(، علــى تيســير الحــوار بيــن رؤســاء القبائــل والمســؤولين 
فــي الحكومــة - وهمــا يــران أن هــذا الحــوار منــع القتــل االنتقامــي، وســهل عــودة النازحيــن داخلًيــا.146 وفــي الحويجــة، نتــج عــن مثــل هــذه 
الحــوارات تعهــد بالعــدول عــن اســتعمال آليــات العدالــة القبليــة فــي التعامــل مــع الجماعــات المنتميــة لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، و«تبنــي النظــام 
القانونــي الرســمي فــي العــراق«.147 وفــي مثــال آخــر إيجابــي عــن الــدور اإليجابــي الــذي يمكــن أن تنهــض بــه القبائــل فــي جهــود المصالحــة 
فــي مرحلــة مــا بعــد تنظيــم الدولــة اإلســالمية، عقــد رئيــس إحــدى القبائــل ذات الســلطان، فــي بلــدة الشــورى فــي شــمال العــراق، اجتماعــات 
مــع الســكان الذيــن وقعــوا ضحايــا للتنظيــم، وذلــك للحصــول علــى تعهــد بــأن يســمحوا ألقــارب أعضــاء التنظيــم العــودة وإعــادة االندمــاج فــي 

المجتمــع المحلــي بســالم.148
ولكــن فــي حــاالت أخــرى، كانــت العدالــة القبليــة حائــاًل أمــام المصالحــة. ففــي بعــض المناطــق، لــم تكــن القبائــل علــى اســتعداد للتعــاون مــع 
ســلطات الدولــة، وأصــرت علــى تطبيــق مبادئهــا القانونيــة الخاصــة، بمــا فيهــا تلــك التــي ُتلــزم بدفــع »ديــة القتــل« أو الطــرد، ويــرى الكثيــر مــن 

العراقييــن أن هــذه الوســائل فــي حــل النزاعــات تهــدد ســيادة القانــون. 
]…[

كما أن بعض العراقيين يخشون قدرات حكم القبائل على تقويض المبادئ الدستورية للحقوق المتساوية فيما بين المواطنين العراقيين.153
]…[

ففــي جلســة مصالحــة قبليــة فــي بغــداد فــي ديســمبر/كانون األول 2017، حضرهــا ممثلــو عشــرات القبائــل مــن محافظــة األنبــار، أوضحــت 
بعــض مزايــا تدخــل القبائــل ومثالبهــا فــي عمليــات المحاســبة وإعــادة اإلدمــاج فــي مرحلــة مــا بعــد تنظيــم الدولــة اإلســالمية. وكان هــدف 
االجتمــاع مناقشــة القضايــا المتصلــة باســتعادة المناطــق التــي اســتولى عليهــا التنظيــم، بمــا فيهــا: ضــرورة تعويــض ضحايــا العنــف المرتبــط 
بالتنظيــم، وعــودة النازحيــن داخلًيــا وإعــادة إدماجهــم، وآليــات احتجــاز ومحاكمــة األفــراد المنتميــن للتنظيــم. ومــن ناحيــة توافقــت اآلراء عامــًة 
علــى ضــرورة التعــاون والتنســيق مــع النظــام القانونــي العراقــي وقــوات األمــن بشــأن المســائل المتعلقــة باحتجــاز ومحاكمــة المشــتبه فــي 
عضويتهــم فــي تنظيــم الدولــة اإلســالمية. ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، أعلــن بعــض المشــاركين مــن شــيوخ القبائــل عــن موافقتهــم علــى العقــاب 
الجماعــي والنبــذ االجتماعــي لألفــراد، فقــط علــى أســاس ارتبــاط أســرهم بالتنظيــم. إذ قــال أحــد رؤســاء القبائــل: »حتــى لــو مــات المجــرم، 
يجــب أن يتحمــل مســؤولية جرائمــه أبــوه أو أفــراد أســرته اآلخــرون«.160 ومــن بيــن »الحلــول« التــي طرحهــا المشــاركون حرمــان األســر 
التــي بهــا فــرد أو أكثــر ممــن انضمــوا لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، مــن العــودة إلــى المجتمــع المحلــي، وفًقــا للمبــادئ القانونيــة القبليــة، ومنهــا 
مبــدأ »البــراءة«.161 ومــن األمــور الموثقــة أيًضــا فــي مناطــق أخــرى فــي العــراق، بمــا فيهــا نينــوى، اتفاقــات مماثلــة تطالــب فيهــا القبائــل 
باإلخــالء القســري لألســر المنتميــة للتنظيــم، وإعــادة توزيــع ممتلكاتهــا علــى الضحايــا؛ حيــث أكــد رؤســاء القبائــل أن مــا تــم االســتيالء عليــه مــن 
ممتلــكات وإعــادة توزيعهــا سيســاعد علــى منــع حــدوث أشــكال أخــرى مــن القصــاص، وعلــى أن يكــون هــذا اإلجــراء »عالًجــا نفســًيا« للضحايــا 

المتضرريــن مــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية.162
توضــح كل هــذه األمثلــة مــا يدعــو للقلــق مــن غيــاب تطبيــق القانــون علــى المتهميــن باشــتراكهم مــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية. فعندمــا ُتعلــن 
القبائــل أســماء األفــراد الذيــن اعتبرتهــم منتميــن للتنظيــم، وأقصتهــم مــن مجتمعاتهــم بنــاًء علــى ذلــك، ال يكــون واضًحــا أي المعاييــر تــم 

اســتعمالها لتقريــر ذنبهــم، وإذا كانــوا قــد ُمنحــوا فرصــة االعتــراض علــى مــن اتهموهــم أو إعــادة النظــر فــي القــرار. 
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وهــذا النــوع مــن العدالــة لــه مزايــا عمليــة. فهــو قريــب مــن المجتمعــات المحليــة، وعلــى درايــة بشــواغلهم وأولوياتهــم. 
كمــا يتطلــب عامــًة مــوارد أقــل، ويمكنــه التعامــل مــع عــدد كبيــر مــن القضايــا بقــدر ضئيــل مــن التكلفــة والوقــت. وهــو 
أيًضــا غيــر تقنــي ويســتلزم وقًتــا أقــل مقارنــًة بالمحاكمــات الجنائيــة. ولكــن تفتقــر أحياًنــا هــذه اآلليــة، مــن ناحيــة أخــرى، 
ألساســيات التطبيــق العــادل للقانــون. وقــد يكــون صعــب فهمهــا، واعتبارهــا عمليــة غيــر عادلــة، إذا تــم تقييمهــا بمقارنتهــا 
بالحــدود الدنيــا بمــا هــو مقبــول علــى مســتوى القاعــدة العريضــة للتطبيــق العــادل للقانــون. وقــد يعتريهــا أيًضــا مشــاكل 
عــدم المســاواة فــي المعاملــة، إذا ُطبِّقــت إجــراءات هــذه اآلليــات علــى بعــض الفئــات مــن األفــراد، فــي حيــن يخضــع 
اآلخــرون للمحاكمــات االعتياديــة، تحديــًدا لنفــس النــوع مــن األعمــال التــي يحاســب عليهــا القانــون. ومــن ثــم، فــال بــد 
مــن توجيــه واضــح - علــى أقــل تقديــر - لنــوع القضايــا التــي تتصــل بهــذه اآلليــات، والضمانــات األساســية للتطبيــق 

العــادل للقانــون، المماثلــة أو المكافئــة لتلــك الضمانــات المطبقــة بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. 
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عــالوة علــى العمليــات الرســمية المتقــدم ذكرهــا، تتــم عمليــات العدالــة التقليديــة وإعــادة اإلدمــاج مــن خــالل مجالــس الحيــر للعدالــة العرفيــة، 
بعيــًدا عــن العمليــات الرســمية، أو فــي بعــض األحيــان، تتــم علــى أنهــا جــزء مــن مرحلــة إعــادة اإلدمــاج للبرنامــج الرســمي المعنــي بالمنفصليــن 

عــن التنظيمــات العنيفــة الذيــن كانــوا يشــكلون مخاطــر قليلــة - مثلمــا حصــل فــي إعــداد برامــج مركــز بيــدوا. 
ويديــر مجالــس الحيــر للعدالــة العرفيــة قضــاة العشــائر مــن الذكــور، حيــث تعتمــد هــذه المجالــس علــى النقــل الشــفهي للمعاييــر المتعــارف 
عليهــا وحــل النزاعــات. ومــن غيــر الواضــح كــم عــدد المنفصليــن عــن حركــة الشــباب والمنتميــن لهــا الذيــن يجتــازون هــذه العمليــات غيــر 
الرســمية للعدالــة التقليديــة، باعتبارهــا طريقــة لهجــر أرض المعركــة وإعــادة االندمــاج فــي مجتمعاتهــم المحليــة، دون التعامــل - أًيــا مــا كان 
- مــع الســلطات الصوماليــة الرســمية. كمــا أن تفاصيــل العمليــات غيــر واضحــة، ولكــن مــن المعقــول أن نفتــرض أنهــا عمليــات تتفــاوت فــي 
أشــكالها ومضامينهــا تفاوًتــا شاســًعا. فعلــى مــا يبــدو مــن الخــارج، تتيــح الحيــر خيــارات كبيــرة للمصالحــة، علــى أقــل تقديــر للذكــور المنتميــن 
لحركــة الشــباب. وهــذا مــا كان عليــه الحــال بالفعــل فــي بعــض األحيــان. ويفتــرض المفهــوم الرئيســي لنظــام الحيــر أن هنــاك مســؤولية جماعيــة 
للعشــيرة فــي مجملهــا عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا أحــد أفــراد العشــيرة. ويمكــن دفــع الديــة عــن هــذه الجرائــم علــى مســتوى جماعــي أيًضــا.113 
وهكــذا يمكــن أن تتصالــح أســرتان أو عشــيرتان بعــد ارتــكاب إحداهمــا جرائــم ضــد األخــرى، أو بعــد التناحــر فيمــا بينهمــا، بدفــع الديــة تعويًضــا 
علــى مــا حصــل. وقــد أشــار العديــد مــن النــاس إلــى مــا يربــط مجالــس الحيــر بالمنفصليــن عــن التنظيمــات العنيفــة، وبرامــج مثــل برامــج نــزع 

السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.114  
ولكــن نظــام الحيــر العرفــي يصاحبــه عــدة مصاعــب للرجــال المتهميــن بانتمائهــم لحركــة الشــباب. ففــي أحيــان كثيــرة، تقــوم العشــائر األغنــى 
واألقــوى بالتمييــز ضــد العشــائر األخــرى ومــا يتبعهــا مــن جماعــات، وبالهيمنــة علــى المجالــس - وفــي بعــض الحــاالت تكــون هــي العشــائر 
الوحيــدة الممثلــة فــي هــذه المجالــس. وال يمكــن طلــب إعــادة النظــر أو معارضــة القــرارات الصــادرة عــن مجالــس الحيــر. ففــي مســائل المصالحــة 
ومــا يشــابهها علــى نطــاق أعــم، يســعى شــيوخ العشــائر إلــى التحكــم فــي حيــاة أفــراد العشــيرة وُمقّدراتهــم، أو يكونــون بالفعــل متحكميــن فيهــا. 
فبوســعهم التأثيــر بقــوة علــى كيفيــة تنظيــم العشــيرة فــي وقــت النــزاع، وكيفيــة تصويــت أفرادهــا، ومــن يمكنــه البقــاء فيهــا، ومــن يتــم إقصــاؤه، 

ومــا أنــواع التعويــض أو العقــاب التــي تُــوزَّع؛ أو بوســعهم التقريــر المطلــق فــي كل هــذه األمــور. 
كمــا أنــه لــو لــم ُيتَّفــق علــى أي تعويــض، أو اعتبــر طــرف أن التعويــض غيــر كاٍف، ُيســمح لألســرة أو العشــيرة بالثــأر مــن الطــرف اآلخــر، 
بــل إن الشــرف يحتــم عليهــا ذلــك. وقــد ال يســتهدف الثــأر بالضــرورة الجانــي الفعلــي، ولكــن أي فــرد مــن أفــراد العشــيرة أو األســرة. وتتكــرر 
هــذه الدوائــر، مــن االنتقــام واالنتقــام المضــاد، فــي الصومــال منــذ 1991، بمــا فــي ذلــك مــع المنتميــن لحركــة الشــباب.115 كمــا أن هــذا 
النظــام يقلــل حجــم الذنــب الــذي يقترفــه الفــرد ومحاســبته علــى ذلــك، نتيجــة لعــدم التركيــز علــى المســؤولية الفرديــة، واالســتعاضة عنهــا بمنــح 
التعويضــات أو القيــام باألعمــال االنتقاميــة علــى مســتوى العشــيرة؛ ومــن ثــم، ال يمكــن اســتعمال الوســائل الرادعــة ضــد انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان الفرديــة وغيرهــا مــن جرائــم. 
إضافــًة إلــى ذلــك، فــإن قضيــة النســاء واألطفــال المنتميــن مــن قبــل لحركــة الشــباب يصاحبهــا صعوبــات خاصــة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل العمليــات 
الرســمية. فنظــام الحيــر يقلــل مــن مكانــة المــرأة التــي ال ُيســمح لهــا بتوجيــه الــكالم المباشــر إلــى الشــيوخ الذكــور، ويجــب عليهــا التصــرف مــن 
خــالل ممثليــن لهــا مــن الذكــور.116 وإذا كانــت المــرأة تنحــدر مــن عشــيرة تابعــة لألقليــات - مثــل عشــيرة بانتــو، أو كانــت نازحــة وال تتوفــر 
لهــا الحمايــة العشــائرية، فمــن غيــر المرجــح أن تحصــل علــى أي شــكل مــن أشــكال العدالــة، أو أن تتمكــن مــن إعــادة االندمــاج فــي المجتمــع 
المحلــي. لــذا مــن الســهل أن ينتهــي األمــر بمثــل هــذه النســاء بــال أي حمايــة أو مــوارد. أضــف إلــى ذلــك أن الحكــم عليهــا مــن خــالل مجلــس 
تقليــدي قــد يحــدث مرتيــن، حيــث إن للمــرأة الصوماليــة وضًعــا مزدوًجــا كــون أبوهــا مــن عشــيرة، وزوجهــا مــن عشــيرة أخــرى.117 وهكــذا قــد 
تتعــرض للتمييــز بوصفهــا امــرأة وفــرًدا مــن أفــراد عشــيرة مــن األقليــات، حتــى وإن كانــت متزوجــة. ولمــا كان العديــد مــن العشــائر مــن األقليــات 
تتحالــف مــع حركــة الشــباب، تحديــًدا بســبب وضعهــا المقهــور، فــإن النســاء الالتــي تربطهــن عالقــات بتلــك العشــائر معرضــات لمخاطــر جمــة. 
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7-3 برامج االعتقال، وإعادة التأهيل، وتغيير الفكر المتشدد، ووقف االنخراط في أعمال العنف 

7-3-1 اعتبارات عامة

خضعــت مجموعــة متنوعــة مــن البدائــل غيــر القضائيــة للتجربــة، بديــاًل لمعادلــة المحاكمــات واالعتقــال، فيمــا يتعلــق 
باإلرهابييــن أو المشــتبه بانتمائهــم لجماعــات إرهابيــة. فهــي تنــدرج تحــت أســماء مختلفــة، ولهــا أهــداف مختلفــة بعــض 
الشــيء؛ مــن بينهــا االعتقــال، وإعــادة التأهيــل، وتغييــر الفكــر المتشــدد، ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف. ويمكــن 
تمييزهــا مــن حيــث هدفهــا )تغييــر الفكــر فــي مقابــل تغييــر الســلوك، والتقييــد فــي مقابــل إعــادة اإلدمــاج(، وأســاليبها، 
ووســائلها، وكــذا مــن حيــث المــوارد التــي تعتمــد عليهــا. ولكنهــا فــي مجملهــا تســعى فــي النهايــة إلــى إعــادة اإلرهابييــن 
)أو المشــتبه فــي انتمائهــم لجماعــات إرهابيــة( إلــى كنــف المواطنــة، وإلــى ضمــان نبذهــم اســتعمال العنــف، حتــى لــو لــم 
يتخلــوا بالضــرورة عــن كل معتقداتهــم المتطرفــة. واالختالفــات فيمــا بينهــا غالًبــا مــا تكــون فــي درجتهــا ال فــي جوهرهــا، 
ويجــب التفكيــر فيهــا ال علــى أنهــا أفــكار مســتغلقة، بــل أدوات يمكــن الجمــع فيمــا بينهــا وتكييفهــا لمواءمــة خصائــص 

موقــف مــا. 

والكثيــر مــن العوامــل هــي شــروط ذات صلــة بهــذه اآلليــات، فــي انفرادهــا واجتماعهــا، وســُينظر فيهــا قبــل النظــر فــي 
الفئــات المختلفــة لآلليــات غيــر القضائيــة البديلــة آلليــات المحاكمــة واالعتقــال المتقــدم ذكرهــا. 

7-3-2 العوامل الرئيسية

7-3-2-1 األسرة 

مــن العوامــل المهمــة التــي لهــا دور محــوري فــي إمكانيــة وقــف انخــراط اإلرهابييــن فــي األعمــال اإلرهابيــة هــي منحهــم 
ــرة لتكويــن أســرة وشــبكة اجتماعيــة - أو إعــادة تكوينهــا -  وذلــك لتمكينهــم مــن الُبعــد والبقــاء بعيــًدا عــن  الســبل الميسِّ
األيديولوجيــات المتطرفــة الجاذبــة، وعــن اســتقطاب الجماعــات المتطرفــة إياهــم. فعلــى النقيــض اآلخــر، قــد يــؤدي 
اســتبعادهم عــن مجتمعاتهــم المحليــة، وبيوتهــم، وأســرهم إلــى نتيجــة تؤثــر ســلًبا علــى عمليــة إعــادة تأهيلهــم وإدماجهــم.292

292 انظــر مثــاًل: M. Crowell، »مــا األخطــاء التــي اعتــرت برنامــج فرنســا لتغييــر الفكــر المتشــدد؟«، مجلــة األطلســي، العــدد 28، ســبتمبر/أيلول 
:2017

كان النمــوذج الفرنســي لتغييــر الفكــر المتشــدد ليــس كمثلــه شــيء. فقــد أعــدت ألمانيــا، وبريطانيــا، وبلجيــكا برامــج تركــز علــى تعزيــز إدمــاج 
ــا فــي مجتمعاتهــم المحليــة. وعلــى الجانــب اآلخــر، تركــز المملكــة العربيــة الســعودية علــى إيجــاد فــرص عمــل للجهادييــن  المتشــددين فكرًي

المجنديــن وزوجاتهــم. لكــن الفكــرة فــي فرنســا كانــت معنيــة بإبعــاد المتشــددين فكرًيــا عــن بيئــات أوطانهــم.
]…[

وقد أخبرتني Esther Benbassa - وهي من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة Val-de-Marne - أن البرنامج الفرنسي 
فشــل »فشــاًل ذريًعــا«. وأوضحــت أن المشــكلة كانــت مــن البدايــة تتعلــق بالنمــوذج ال بطريقــة الحكومــة. »إن إبعــاد الشــباب عــن أوطانهــم فكــرة 

غبيــة. فالمشــكلة هــي أنــك ال بــد أن تعيــد تهيئتهــم اجتماعًيــا، ال أن تجعلهــم نموذًجــا برجوازًيــا.«
وقالــت لــي Amelie Boukhobza - وهــي معالجــة نفســية إكلينيكيــة فــي جمعيــة Entr’Autres التــي تديــر حــاالت تغييــر الفكــر المتشــدد 
التــي ُتعَنــى بهــا الدولــة: »كانــت قضيــة التطــوع معضلــة كبيــرة.« ولكــن تــرى Boukhobza أن األســلوب »المتجــاوز للحــدود« باللجــوء إلــى 
»رفــع العلــم فــي الصبــاح، ومتابعــة دورات فــي العلمانيــة، ومــا إلــى ذلــك«، أســلوًبا حــاًدا فــي تعصبــه للقوميــة الفرنســية. »فقــد أنشــأوا برنامًجــا 
متعارًضــا كلًيــا مــع الشــمولية الفكريــة المحــددة لألفــراد. وال أظــن أنــه الحــل الصحيــح. فاألحــرى بهــم أن يقترحــوا شــيًئا يمكــن أن يتعايــش مــع 

مفرداتهــم الوجدانيــة، ال أن يقترحــوا حقيقــة مغايــرة لهــذه المفــردات«.
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وقــد تســاعد إعــادة ربطهــم باألســرة علــى انفصالهــم عــن التنظيمــات المتطرفــة وتغييــر فكرهــم المتشــدد، وهــذا بالطبــع 
لــو لــم ُيســهم محيــط األســرة فــي اعتناقهــم الفكــر المتشــدد بــداءًة.293 كمــا أن مســاعدة أســرة اإلرهابــي )أو المشــتبه فــي 
انتمائــه اإلرهابــي( سُتنشــئ الرابــط الــذي يربطــه بالدولــة، أو ســتعزز هــذا الرابــط، بــداًل مــن لجوئهــم إلــى آليــات دعــم 
بديلــة ومرتبطــة بالتنظيمــات اإلرهابيــة.294 لــذا فــإن المســاعدة فــي عمليــة إعــادة إدماجهــم هــي عنصــر مهــم فــي أٍي 

مــن مثــل هــذه الجهــود. وفــي هــذا المقــام، أشــار أحمــد زاهــد حميــدي فــي الســياق الماليــزي إلــى مــا يلــي: 

مــن بيــن الجوانــب المهمــة لبرنامــج تغييــر الفكــر المتشــدد هــو التركيــز علــى رفــاه المعتقليــن وأســرهم. ففــي معظــم 
الحــاالت، يكــون المعتقلــون قائميــن علــى رعايــة األســرة مادًيــا، وال شــك أن اعتقالهــم ســيؤثر علــى ســبل عيــش 
أســرهم. وضمنــت الحكومــة، مــن خــالل الشــرطة الملكيــة الماليزيــة، تقديــم المســاعدة لألســر المعنيــة للتخفيــف 
مــن أعبــاء حياتهــا. وقــد ثبــت أن هــذا كان عامــاًل مــن العوامــل الحيويــة التــي أســهمت فــي نجــاح مبــادرات 
تغييــر الفكــر المتشــدد. إضافــًة إلــى ذلــك، تتضمــن عوامــل متداخلــة أخــرى المشــاركة الفعالــة بيــن القائميــن علــى 
تنفيــذ البرنامــج والمعتقليــن وأســرهم. وُتســتعمل الوســائل المهنيــة والممنهجــة فــي إرشــاد المتشــددين فكــًرا، لتغييــر 

أيديولوجياتهــم المشــوهة، ويقــوم بهــذه الجلســات نخبــة مــن علمــاء الديــن األكفــاء.295

لــذا فمــن الضــروري معالجــة مشــكلة االحتياجــات الماليــة واالجتماعيــة للمحيــط األســري للفــرد المتوقــع أن يعــاد إدماجــه 

293 انظــر مثــاًل: Adrian Cherney ))2018: »اإلفــراج عــن الجنــاة المتشــددين فكرًيــا واإلشــراف المجتمعــي عليهــم: المشــكالت والتحديــات 
التــي يمكــن أن تؤثــر علــى إعــادة اإلدمــاج، واإلرهــاب، والعنــف السياســي«، DOI: 09546553.2018.1530661/10.1080. 3 )الحاشــية 

محذوفــة(:
مــن بيــن هــذه التحديــات ضــرورة إعــادة ربــط الجنــاة بأســرهم التــي يمكنهــا المســاعدة فــي عمليــة إعــادة اإلدمــاج. إال أن أفــراد األســرة أنفســهم قــد 
يكونــون يعانــون مــن حقيقــة اتهــام ابنهــم أو ابنتهــم بارتــكاب عمــل إرهابــي؛ ومــن ثــم، قــد يعانــون مــن الشــعور بالتوصيــم والعزلــة االجتماعيــة. 

لهــذه األســباب، قــد تكــون األســر أحياًنــا محــدودة فــي قدراتهــا علــى المســاعدة فــي عمــل إعــادة اإلدمــاج
انظــر أيًضــا Daan Weggemans وBeatrice de Graaf، »إعــادة إدمــاج المعتقليــن الجهادييــن المتطرفيــن: مســاعدة الجنــاة المتطرفيــن علــى 
إعــادة إدماجهــم فــي المجتمــع« )لنــدن، المملكــة المتحــدة: مجموعــة دار نشــر تيلــور أنــد فرانســيس 2017(؛ Surinder Guru، »تحــت الحصــار: 
 Cameronأســر اإلرهابييــن فــي إطــار محاربــة اإلرهــاب«، المجلــة البريطانيــة للعمــل االجتماعــي 42، رقــم 6 لعــام )2012(: ص 1151-73؛ و
Sumpter، وYuslikha K. Wardhani، وSapto Priyanto )2019(: »اختبــار اإلجــراءات االنتقاليــة: الســجناء المتطرفــون الذيــن يعــودون 

فــي كنــف المجتمــع اإلندونيســي، دراســات فــي الصراعــات واإلرهــاب«، 2018.1560666.1057610X/10.1080 :DOI، ص. 14-12؛
S. V. Mardsen  294، إعادة إدماج المتطرفين - تغيير الفكر المتشدد ومنعه ص. )دار نشر بالجريف بيفوت 2017(، ص. 15

فــي التطبيــق العملــي، يســتعيض الدعــم المقــدم إلــى أســر المعتقليــن عــن اعتمــاد األســر أو أفرادهــا علــى األطــراف المســلحة غيــر التابعــة 
للدولــة؛ ممــا يقلــل إمكانيــة اللجــوء إليهــم للحصــول علــى الدعــم. كمــا أنــه يهــدف إلــى إنشــاء مجموعــة بديلــة مــن التحالفــات، تعمــل علــى تغييــر 
ــه إلــى الدولــة. وبهــذه الطريقــة، يعكــس الدعــم الــذي تقدمــه الــدول إلــى األســر جهــًدا  التــزام هــذه األســر أو أفرادهــا بالشــبكات المســلحة ليوجَّ

أكبــر إلعــادة إدمــاج األســرة كلهــا فــي تيــار أعــم مــن الِبنــى االجتماعيــة، مــن خــالل الحوافــز الماديــة.
295 أحمــد زاهــد حميــدي، »سياســة ماليزيــا المعنيــة باســتراتيجية محاربــة اإلرهــاب وتغييــر الفكــر المتشــدد«، مجلــة األمــن العــام والســالمة العامــة، 
الجــزء6، ص. 2016/2، 13؛ وJ. Khalil et al،« تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_( »مــن برنامــج إعــادة التأهيــل لألعضــاء الســابقين فــي حركــة الشــباب

18 ص.   ،)deradicalisation_and_disengagement_in_somalia_web.pdf
علــى الرغــم مــن أن الواجبــات األســرية ُتنشــئ حافــًزا فردًيــا رئيســًيا، فــإن أعضــاء األســرة يقومــون هــم أيًضــا بــدور مهــم كوســيلة تمكينيــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، ذكــر أحــد ســكان الســيرندي أن أبويــه قامــا بترتيــب رحلــة ذهــاب بــال عــودة مــن المنطقــة الموجــود فيهــا حركــة الشــباب، للحصــول 
علــى العــالج مــن إصابــة خطيــرة حلــت بــه وقــت اشــتراكه فــي المعــارك. وكان التنظيــم ممانًعــا فــي البدايــة أن يصــرح لــه بالســفر، ولكنــه أقــر 
مــع الوقــت أنــه بحاجــة للرعايــة الكافيــة، وأنــه فــي كل األحــوال فاقــد األهليــة للنهــوض بمهامــه. وبالمثــل، زعــم عضــو ســابق مــن أعضــاء 
شــرطة حركــة الشــباب أن أمــه وبَّخــت رؤســاءه علــى مــدار عــدة أيــام حتــى أطلقــوا ســراحه. ومــع ذلــك، فقــد فــر الكثيــر منهــم بــال مســاعدة 
أســرية، ومــن بينهــم عضــو ســابق فــي الجنــاح العســكري للحركــة، حيــث ســار علــى قدميــه لثالثــة أيــام، وبــدأ التنظيــم فــوًرا فــي تقفــى أثــره قبــل 
أن وجــد قــوات الحكومــة التــي اســتطاع أن يســلم نفســه لهــا. كمــا ذكــر فــرد جــرى مقابلتــه فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017 أنــه انفصــل عــن 
التنظيــم فــي أثنــاء قيامــه بمهمــة اســتطالعية مــع زميلــه. وأردف قائــاًل إنــه حــاول تشــجيع زميلــه علــى تــرك الحركــة بــال جــدوى، ومــن ثــم لــم 

يجــد خيــاًرا آخــر ســوى قتلــه إلتاحــة الوقــت الكافــي لــه للهــرب قبــل أن تالحــظ الحركــة غيابــه. 
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فــي مجتمعــه. ولهــذا الســبب تقــوم المملكــة الســعودية العربيــة، فــي برامــج وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف، بالتركيــز 
الخالــص علــى ضــرورة إيجــاد أســاس اجتماعــي ومالــي متيــن يمكــن أن ُتبَنــى عليــه عمليــة تغييــر الفكــر المتشــدد.296 

وتحــددت أولويــات مماثلــة فــي الســياق الصومالــي.297

كمــا يمكــن أن يســاعد اإلرشــاد األســري فــي عمليــة العــودة إلــى الحيــاة االعتياديــة، وفــي اإلســهام فــي تهيئــة بيئــة مواتيــة 

C. Boucek 296، »االســتراتيجية الناعمــة للمملكــة العربيــة الســعودية فــي محاربــة اإلرهــاب: منــع اإلرهــاب، وإعــادة التأهيــل، والرعايــة الالحقــة«، 
https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_(  )2008( الدولــي  للســالم  كارنيجــي  مؤسســة  األوســط،  الشــرق  برنامــج 

15 saudi_final.pdf(، ص. 
إن االهتمــام باالحتياجــات االجتماعيــة للمعتقليــن هــو أيًضــا عنصــر حيــوي؛ فاألمــر ال يقتصــر علــى برنامــج اإلرشــاد فقــط، بــل أيًضــا علــى 
العديــد مــن البرامــج الناعمــة التــي تقدمهــا المملكــة لمحاربــة اإلرهــاب. وتقيِّــم اللجنــة الفرعيــة النفســية واالجتماعيــة كل مشــارك، لتقريــر أفضــل 
طريقــة يمكــن أن تلجــأ إليهــا اللجنــة االستشــارية لمســاعدته هــو وأســرته. علــى ســبيل المثــال، عندمــا ُيســجن عائــل أســرة، توفــر اللجنــة ألســرته 
راتًبــا بديــاًل. وتتفــاوت قيمــة الدخــل البديــل علــى حســب كل حالــة. كمــا توفَّــر احتياجــات أخــرى، مــن بينهــا مصاريــف المــدارس والرعايــة 
ــر الحصــول عليهــا. والغــرض مــن هــذه المعونــة هــو التعويــض عــن أي مشــقة تلقاهــا األســرة، وتجنُّــب مزيــد مــن  الصحيــة لألســرة، وُييسَّ
التشــدد الفكــري، بســبب القبــض علــى أفــراد األســرة واعتقالهــم. وتــدرك الحكومــة أنهــا لــو لــم توفــر هــذا الدعــم، ســتزداد إمكانيــة تدخــل العناصــر 

المتطرفــة لتوفيــر الدعــم. وال يقتصــر التركيــز علــى االحتياجــات االجتماعيــة ألســرة المعتقــل علــى المشــاركين فــي برنامــج اإلرشــاد.
ونفس المرجع السابق، ص. 20: 

ــل اللجنــة االستشــارية فــي الشــبكة األكبــر ألســرة الســجين. وتقــدم وزارة الداخليــة برامــج الدعــم  ز الجهــود مــن أجــل نجــاح البرنامــج بتدخُّ تعــزَّ
االجتماعــي لألســر والقبائــل؛ وهكــذا فإنهــا ترتــب إجــراءات دعــم األســرة والقبائــل بالحفــاظ علــى اســتقامة المعتقــل وقــت إطــالق ســراحه. وال 
ل العائلــة الممتــدة المســؤولية إذا ارتكــب المعتقــل المفــرج عنــه جرائــم جديــدة. وحســب  تخفــى الروابــط األســرية، فالــوزارة تصــرح بأنهــا ســتحمِّ
المقابــالت التــي تمــت، فــإن الحكومــة تلجــأ إلــى التهديــد بمنــع تقديــم الفوائــد الجماعيــة، مثــل الوظائــف أو الترقــي االجتماعــي، للحصــول علــى 

التــزام مــن الشــبكة االجتماعيــة األكبــر للمعتقــل بأنــه ســيبتعد عــن المشــاكل.
297 انظــر بصــورة عامــة: J. Khalil et al. »تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_( الشــباب«  حركــة  فــي  الســابقين  لألعضــاء  التأهيــل  إعــادة  برنامــج 

16 ص.   ،)deradicalisation_and_disengagement_in_somalia_web.pdf
ــر، مــرة أخــرى، أنــواع الحوافــز الفرديــة علــى أنهــا الحوافــز االقتصاديــة واألمنيــة والنفــس اجتماعيــة المشــروطة بأعمــال معينــة - فــي  ُتفسَّ
هــذه الحالــة وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف. وتأتــي مجــدًدا الدوافــع االقتصاديــة فــي المقدمــة، حيــث زعــم عــدد يزيــد بقليــل علــى نصــف 
المشــاركين أنهــم ُدفعــوا لتــرك حركــة الشــباب بســبب عــدم كفايــة دخلهــم. فببســاطة، لــم تكــن رواتبهــم فــي أغلــب األحيــان عنــد مســتوى توقعاتهــم 
عندمــا قدمــوا أنفســهم للتجنيــد، حيــث شــعروا أنهــم قــد يحصلــون علــى دخــل أكبــر مــن خــارج الحركــة.33 ولكــن يبــدو أن الشــعور بالواجــب 
األســري كان الدافــع األهــم لالنفصــال عــن الحركــة، حيــث أكــدت الغالبيــة الســاحقة للمشــاركين علــى أهميــة ذلــك. فــي حــاالت محــددة، 
ظهــر هــذا فــي صــورة تهديــد األســرة بالتبــرؤ منهــم، أو البديــل اآلخــر، وعدهــم بتزويجهــم إذا انفصلــوا عــن الحركــة. كمــا أكــد عــدد كبيــر مــن 
المشــاركين علــى رغبتــه فــي تحســين ظروفهــم المعيشــية. وزعــم الكثيــر مــن األعضــاء الســابقين فــي الجنــاح العســكري أنهــم كانــوا ينامــون علــى 
رقائــق بالســتيكية فــي األحــراش، وأكــد بعــض العامليــن ســابًقا فــي وحــدات الشــرطة أنهــم كانــوا ينامــون عنــد نقــط التفتيــش )رغــم أن غيرهــم كان 
يقيمــون فــي بيوتهــم(. كمــا أكــدت إجاباتهــم بصــورة منتظمــة أن جــودة الطعــام المقــدم مــن حركــة الشــباب كانــت ســيئة، حيــث أضــاف بعــض 

المشــاركين أنهــم كانــوا يتناولــون وجبتيــن فقــط فــي اليــوم. 
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م أيًضــا الدعــم المالــي ألفــراد األســرة، ليــس  لعمــل تغييــرات إيجابيــة للفــرد المعنــي.298 وفــي بعــض الحــاالت، كان يقــدَّ
فقــط لألفــراد المعنييــن.299 

7-3-2-2 البيئة االجتماعية  

بــل  البيئــة األســرية فحســب،  التنظيمــات المتطرفــة ال تقتصــر علــى  الفعــال عــن  إن أهميــة  إمكانيــة االنفصــال 
تشــمل كذلــك البيئــة االجتماعيــة االقتصاديــة المتوقــع أن يعــود إليهــا األشــخاص الخاضعــون إلعــادة التأهيــل.300 
فعلــى ســبيل المثــال، تشــجع الوحــدة المركزيــة لمكافحــة التطــرف، التابعــة لمؤسســة لنــدن للرقابــة علــى المفــرج عنهــم، 

298 انظــر، مثــاًل: K. Ramakrishna، »نقــد شــامل لبرنامــج ســنغافورة لمحاربــة األيديولوجيــات المتطرفــة، مركــز محاربــة اإلرهــاب فــي النقطــة 
HTTPS://CTC.USMA.EDU/A-HOLISTIC-(1 اإلصــدار   ،2 الجــزء   ،2009 ينايــر   ،CTC Sentinel منشــورات  الغربيــة«، 

محذوفــة(: )الحواشــي   )/CRITIQUE-OF-SINGAPORES-COUNTER-IDEOLOGICAL-PROGRAM
فــي عــام 2005، بــدأ المرشــدون فــي جماعــة إعــادة التأهيــل الدينــي فــي التحــدث أيًضــا مــع أســر المعتقليــن. إذ كان معلوًمــا أن زوجــة 
المعتقــل مــن المرجــح أن تكــون إمــا اعتنقــت الفكــر المتشــدد لتأثرهــا بأفــكار زوجهــا، أو مشوشــة الفكــر ومعرضــة لمخاطــر اعتنــاق الفكــر 
المتشــدد. وأرســلت جماعــة إعــادة التأهيــل الدينــي المرشــدات للتحــدث مــع الزوجــات الالتــي أبديــن اســتعدادهن للمشــاركة الطوعيــة فــي 
جلســات اإلرشــاد33. وســاعد جهــود اإلرشــاد األســري المقدمــة مــن جماعــة إعــادة التأهيــل الدينــي علــى تشــكيل مجموعــة الهيئــات المشــتركة 
لتقديــم الرعايــة الالحقــة أيمــا مســاعدة، حيــث ركــزت علــى »رفــاه أســر المعتقليــن«34. وتجــاوزت المجموعــة الشــكوك األوليــة المفهومــة، التــي 
ســاورت زوجــات المعتقليــن، بصــورة تدريجيــة وبطــرق عمليــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، قدمــت المســاعدة الماليــة ألن »المعتقليــن كانــوا المصــدر 
الوحيــد لكســب العيــش وكانــت األســرة بحاجــة للدعــم المالــي لتحمــل أعبــاء المعيشــة«.35. وســاعدت المجموعــة الزوجــات علــى العثــور علــى 
وظائــف فــي مجــاالت »األعمــال اإلداريــة المكتبيــة، والنظافــة، وغيرهــا مــن الوظائــف اليدويــة«، بــل وقامــت بتعليمهــن كيفيــة قــراءة »فواتيــر 
مرافــق الخدمــات أو دفــع الضرائــب علــى الممتلــكات«36. ومــن الجوانــب المهمــة خاصــًة أن المجموعــة كفلــت اســتمرار تعليــم أطفــال المعتقليــن 
بوســائل مختلفــة، مثــل تســجيلهم فــي برامــج التعليــم، والحصــول علــى إعفــاء مــن المصاريــف المدرســية، وتوفيــر المصــروف الشــخصي لهــم. 
كمــا وســعت المجموعــة نطــاق مجهوداتهــا للتخفيــف مــن حــدة التطــرف الدينــي علــى مســتوى القاعــدة األكبــر للمجتمعــات المحليــة، مــن خــالل 
المحاضــرات العامــة، والمنتديــات، والمنشــورات، وإنشــاء موقــع إلكترونــي. وهــذا الموقــع التابــع للمجموعــة هــو أداة مفيــدة للتوعيــة العامــة، لمــا 
يوفــره للقــراء مــن ســبل االطــالع علــى مجموعــة كبيــرة مــن المنشــورات والمقــاالت اإلخباريــة والمقابــالت اإلعالميــة التــي تركــز علــى أشــكال 
التصــدي الفعالــة للتطــرف الدينــي37. أمــا الهــدف النهائــي مــن موقــع المجموعــة، فهــو مســاعدة »تحصيــن« عقــول المســلمين الســنغافوريين 

ضــد األيديولوجيــات اإلســالمية، أو مــا يشــابهها مــن أيديولوجيــات إســالمية متشــددة عنيفــة38.
م الدعــم الوافــر لألســر المشــاِركة فــي البرامــج الـــتأهيلية، ومســاعدة المشــاركين فيهــا علــى دفــع نفقــات الــزواج واالســتقرار  299 فــي الســياق الســعودي، ُقــدِّ

مــع أســرهم. انظــر، بصــورة عامــة: C. Boucek، »االســتراتيجية الناعمــة للمملكــة العربيــة الســعودية فــي محاربــة اإلرهــاب«، ص. 18.
S. V. Mardsen 300، » إعادة إدماج المتطرفين - تغيير الفكر المتشدد ومنعه« )دار النشر بالجريف بيفوت، 2017( ص.10-11.
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علــى إعــادة إدماجهــم، بتكويــن شــبكات اجتماعيــة أكثــر إيجابيــة، بعيــًدا عــن انتماءاتهــم الفكريــة المتشــددة.301 وفــي 
الســياق اإلندونيســي، تشــمل اآلن عمليــة تغييــر الفكــر المتشــدد عنصــر إعــادة تغييــر أفــكار األفــراد المعنييــن وقيمهــم 
االجتماعيــة.302 وحيــث تتوافــر المــوارد فــي المملكــة العربيــة الســعودية بصــورة كبيــرة، ال تقتصــر الخطــوات المتخــذة 

301 وأيًضــا:Cameron Sumpter، وYuslikha K. Wardhani، وSapto Priyanto )2019(: اختبــار اإلجــراءات االنتقاليــة: الســجناء 
 ،2018.1560666.1057610X/10.1080 :DOI ،المتطرفون الذين يعودون إلى كنف المجتمع اإلندونيسي، دراسات في الصراع واإلرهاب

ص. 3: 
ــا بإمكانيــة انفصالهــم عــن الشــبكات المتطرفــة، بــل  تتصــل البحــوث المعنيــة بإعــادة إدمــاج اإلرهابييــن، الذيــن ســبق ســجنهم، اتصــااًل وثيًق
وإمكانيــة تغييــر فكرهــم المتشــدد بعــد إدانتهــم. إذ تؤكــد Kate Barrelle أن دوام انفصالهــم عنهــا يعتمــد علــى درجــة »انخــراط الشــخص فــي 
عالقــة متفاعلــة وشــاملة ومتناغمــة مــع المجتمــع الــذي ينضــم إليــه مجــدًدا.10 وتشــجع الوحــدة المركزيــة لمكافحــة التطــرف، التابعــة لمؤسســة 
لنــدن للرقابــة علــى المفــرج عنهــم فــي المملكــة المتحــدة، علــى إعــادة إدمــاج الســجناء الســابقين إلنشــاء شــبكات اجتماعيــة أكثــر إيجابيــة، بعيــًدا 
عــن انتماءاتهــم للفكــر المتشــدد.11 كمــا تركــز الوحــدة تركيــًزا شــديًدا علــى تشــجيع الجنــاة الســابقين علــى مــا يطــور هويتهــم بطريقــة أكثــر 
صحيــة - ليــس بمحاولــة تجريــد شــعورهم بذواتهــم وإعــادة بنــاء هويتهــم، وإنمــا بتوســيع نطــاق هويتهــم الفرديــة بمــا هــو أبعــد مــن التوصيــف 

المتطــرف الضيــق الــذي يســوِّغ اقتــراف الجــرم األول.12
ونفس المرجع السابق، ص. 5-6.

ــن إجــراء مقابــالت مكثفــة مــع المحاربيــن والســجناء المتطرفيــن الســابقين فــي إندونيســيا علــى مــدار عــدة  وفــي مشــروع بحثــي آخــر، تضمَّ
ســنوات، ســعًيا للتأكــد مــن أســباب وقــف انخراطهــم فــي أعمــال العنــف.37 وقــد تحدثــت Julie Chernov-Hwang مــع أكثــر مــن 50 
محارًبــا ســابًقا خاضــوا فــي صراعــات طائفيــة فــي وســط ســوالويزي ومالوكــو، ممــن تلقــوا التدريــب فــي جنــوب الفلبيــن، و/أو ارتكبــوا أعمــال 
إرهابيــة فــي إندونيســيا أو أيــدوا ارتكابهــا.38 كشــفت النتائــج عــن ســتة أســباب رئيســية لتقريــر نبــذ العنــف: خيبــة توقعاتهــم مــن التنظيمــات 
مــة علــى كفــة المشــقة، والضغــوط  التــي انضمــوا إليهــا بالتغريــر بهــم بالحيــل وإغرائهــم بالمناصــب القياديــة، واالعتقــاد بــأن كفــة المنفعــة مقدَّ
األســرية، وترقِّــي أولوياتهــم الشــخصية والمهنيــة، والمعاملــة الطيبــة مــن الســلطات.39 ولكــن كان »المحــور الرئيســي لنجــاح انفصــال األفــراد 
المعنييــن عــن التنظيمــات المتطرفــة وإعــادة إدماجهــم« فــي إنشــاء شــبكة اجتماعيــة جديــدة مــن األفــراد واألســرة والمرشــدين.40 وُذكــر أن 
البرامــج الحكوميــة التــي اســتهدفت تغييــر الفكــر المتشــدد أثــرت تأثيــًرا ضعيًفــا - أو لــم تؤثــر - علــى قــرارات األفــراد لوقــف ارتــكاب أعمــال 

العنــف أو تأييــد ارتكابهــا.
https://assets.( )2018 انظــر أيًضــا: »الحكومــة الملكيــة، خيــار التحــدي - اســتراتيجية المملكــة المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب« )يونيو/حزيــران
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/716907/140618_
CCS207_CCS0218929798-1_CONTEST_3.0_WEB.pdf(، ص. 51، الفقــرة )172(؛ وKate Barrelle »تأييــد االندمــاج: 
وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف والحيــاة بعــد التطــرف«، مجلــة العلــوم الســلوكية لإلرهــاب والعنــف السياســي، 7، إصــدار 2 لعــام )2015(: 
إعــادة  أمــام  والعوائــق  الغايــات واألســاليب  إرهابيــة:  بجرائــم  المدانيــن  مــع  »النجــاح«  مفهــوم  ص.129؛ وSarah V. Marsden، »صياغــة 

اإلدمــاج«، مجلــة العلــوم الســلوكية لإلرهــاب والعنــف السياســي، 7، إصــدار 2 لعــام )2015(: ص. 155-156. 
302 انظر أيًضا: Cameron Sumpter، وYuslikha K. Wardhani، وSapto Priyanto )2019(: »اختبار اإلجراءات االنتقالية: السجناء 
 ،2018.1560666.1057610X/10.1080 :DOI ،»المتطرفــون العائــدون إلــى كنــف المجتمــع اإلندونيســي، دراســات فــي الصــراع واإلرهــاب

ص. 10-11:
فــي عــام 2013، نشــر الجهــاز الوطنــي لمكافحــة اإلرهــاب وثيقــة معنونــة »المخطــط األولــي لتغييــر الفكــر المتشــدد«، والتــي تحــدد الخطــوات 
األربعة في عملية اإلصالح: تحديد األشــخاص المنتمين للفكر المتشــدد، وتغيير فكرهم المتشــدد، وإعادة توعيتهم، وتغيير أفكارهم وقيمهم 
ــقة فــي مدينــة ســورابايا فــي مايو/أيــار 2018، مــرر البرلمــان اإلندونيســي تحديثــات قانونيــة  االجتماعيــة. وبعــد الهجمــات االنتحاريــة المنسَّ
علــى تشــريعات الدولــة المناهضــة لإلرهــاب.63 فللمــرة األولــى تتضمــن مــواد عــن تغييــر الفكــر المتشــدد، الموصوفــة بأنهــا »عمليــة مخططــة 
ومتكاملــة ومنظمــة يتــم تنفيذهــا للقضــاء علــى القناعــات المتشــددة أو التخفيــف مــن حدتهــا أو تغييرهــا، مــن خــالل التوعيــة المعنيــة بالمواطنــة، 
واإلرشــاد الدينــي، والمســاعدة فــي مجــال ريــادة األعمــال. وتوثقــت الصلــة بالمراحــل األربعــة فــي المخطــط األولــي مــع فكــرة »تغييــر األفــكار 
والقيــم االجتماعيــة«، المشــار إليهــا اآلن بتعبيــر »إعــادة اإلدمــاج االجتماعــي«. وعلــى الرغــم مــن أن العمليــة المقترحــة لــم تُــدرج فــي التشــريع 
المحــدَّث، فإنهــا مذكــورة فــي المخطــط األولــي لعــام 2013. ويجــب توجيــه الســجناء الذيــن ســبق إدانتهــم بجرائــم إرهابيــة »توجيًهــا ســيكولوجًيا« 
ــا  لمســاعدتهم علــى بنــاء الثقــة الالزمــة للتفاعــل مــع عامــة النــاس. وهــذا يتضمــن التنميــة الدينيــة والشــخصية، وكــذا التدريــب المهنــي »وفًق
ــا للمخطــط األولــي، ُيقصــد أيًضــا بتعبيــر  لالهتمامــات والمواهــب«، كــي يقــدر الفــرد، هــو أو أســرته، علــى العــودة للحيــاة العاديــة.64 ووفًق
»تغييــر األفــكار والقيــم االجتماعيــة« إعــداد المجتمــع المحلــي لقبــول وجــود الســجناء اإلرهابييــن الســابقين وأســرهم.« لــذا مــن الضــروري »إزالــة 
الشــك والخــوف مــن جهــة، وبنــاء المشــاركة الوجدانيــة واالحتــرام المتبــادل مــن جهــة أخــرى.« 65 ولكــن لألســف، لــم يحــدث إال نــادًرا أن حقــق 
الجهــاز الوطنــي لمكافحــة اإلرهــاب مقصــده اإليجابــي للمشــاركة المجتمعيــة فــي عمليــة إعــادة اإلدمــاج، ســواء كان الســبب الضغــوط علــى 

المــوارد اإلنســانية، أو إعــادة النظــر فــي األولويــات.
 25 -  ABC إندونيســيا تصــدر قوانيــن جديــدة لمكافحــة اإلرهــاب فــي أعقــاب الهجمــات علــى ســورابايا«، أخبــار« ،David Lipson :انظــر أيًضــا
http://www.abc.net.au/news/2018-05-25/indonesia-introducesnew-anti-terror-laws-after-(  2018 مايو/أيــار 

surabaya-attacks/9797820( )آخــر دخــول علــى الموقــع: 28 أغســطس/آب 2018(.
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علــى تهيئــة بيئــة اجتماعيــة اقتصاديــة، يمكــن فــي إطارهــا إعــادة إدمــاج الفــرد المعنــي،303 بــل تتضمــن أيًضــا تنظيــم 
المناســبات االجتماعيــة لضمــان إبعادهــم عــن الفكــر المتشــدد.304 ومــن األمــور المهمــة تحديــًدا فــي هــذا الســياق قدرتهــم 

.www//:https( )2015( »303 انظــر بصــورة عامــة: معهــد الشــرق األوســط، »برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد فــي المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة حالــة
study-case-arabia-saudi-programs-deradicalization/publications/edu.mei(، ص. 8-7:

اعتمــدت البرامــج الســعودية لمرحلــة الرعايــة الالحقــة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل جهــود إعــادة التأهيــل، علــى الثقافــة المســتقرة فــي برامــج إعــادة تأهيــل 
الســجناء فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وهنــاك عــدد مــن البرامــج والمنظمــات االجتماعيــة التــي تتخــذ مبــادئ الُســنَّة فــي الشــريعة اإلســالمية 
أساًســا لعملهــا، لمســاعدة المدانيــن علــى إعــادة إدماجهــم فــي المجتمــع بعــد مغــادرة الســجن. وتنهــض بهــذا العمــل لجــان متعــددة منبثقــة مــن 
إدارات حكوميــة مختلفــة، بمــا فيهــا المديريــة العامــة للســجون، ووزارات المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، والشــؤون اإلســالمية، والصحــة. 
كمــا تعمــل مــع الســجناء والمدانيــن الســابقين وأســرهم عــدة منظمــات متخصصــة؛ مــن مثــل لجنــة دعــم الســجناء وأســرهم، واللجنــة الوطنيــة 
لحماية الســجناء، واللجنة الوطنية لرعاية الســجناء والمفرج عنهم وأســرهم، ولجنة المصالحة األســرية. كما تقدم هذه المنظمات - وبعضها 
منظمــات عامــة وشــبه عامــة، وبعضهــا جماعــات طوعيــة خاصــة - خدمــات أساســية إلعــادة تأهيــل الســجناء فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
وإعــادة إدماجهــم. وتديــر هــذه المنظمــات برامــج لتيســير الــزواج )ويشــمل ذلــك الدعــم المؤسســي للمســاعدة علــى تزويــج النســاء المدانــات 
بجرائــم أخالقيــة(، بهــدف زيــادة الخدمــات االجتماعيــة، ودعــم أســر الســجناء العائليــن ألســرهم. وتمنــح مبــادرات أخــرى، مثــل صنــدوق المئويــة، 
القــروض التــي تتيــح للســجناء المفــرج عنهــم فرصــة البــدء فــي أعمالهــم الخاصــة. وتعمــل فــي أحيــان كثيــرة المنظمــات الخيريــة مــع الحكومــة 
إلنشــاء المــدارس وإعــداد البرامــج التدريبيــة، لمســاعدة الســجناء علــى الحصــول علــى وظيفــة، فــي حيــن تتكــرر مســاعدة المنظمــات غيــر 
الحكوميــة األخــرى للســجناء المفــرج عنهــم وأســرهم فــي شــراء مــواد البقالــة، والمالبــس، والدمــي فــي شــهر رمضــان. ويدعــم برنامــج آخــر جديــر 

باإلشــارة إليــه، واســمه »جائــزة األم المثاليــة«، األمهــات الالتــي يخــدم أزواجهــن فتــرة حبــس فــي الســجن. 
C. Boucek، »االســتراتيجية الناعمــة للملكــة العربيــة الســعودية لمكافحــة اإلرهــاب: منــع اإلرهــاب، وإعــادة التأهيــل، والرعايــة الالحقــة«، برنامــج 
https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.( )2008( الشــرق األوســط، مؤسســة كارنيجي للســالم الدولي

pdf(، ص. 20-19
مــت فــي البدايــة مــن مركــز إعــادة التأهيــل والرعايــة فــي أثنــاء فتــرة الحبــس، بعــد اإلفــراج عــن  تســتمر جهــود الدعــم االجتماعــي، التــي ُقدِّ
المعتقليــن. والغــرض مــن اســتمرار هــذه الخدمــات منــع العــودة إلــى أعمــال العنــف، بمعالجــة المخــاوف االجتماعيــة قبــل أن تصبــح شــكاوى 
م لــه المســاعدة فــي العثــور علــى وظيفــة، والحصــول علــى  عــن وقائــع فعليــة. وعقــب نبــذ الفــرد لمعتقداتــه الســابقة علــى نحــو مقبــول، تقــدَّ
إعانــات أخــرى - بمــا فيهــا اإلعانــات الماليــة الحكوميــة اإلضافيــة، وســيارة، وشــقة. وتتضمــن المســاعدة فــي العثــور علــى وظيفــة تعيينــه فــي 
وظائــف فــي كال القطاعيــن العــام والخــاص. ويجــدر التركيــز علــى القطــاع الخــاص، ألن الكثيــر مــن المتطرفيــن المســرَّحين كانــوا يرفضــون 
فــي الســابق العمــل فــي الحكومــة ألنهــا فــي نظرهــم فاقــدة للمشــروعية وغيــر إســالمية. كمــا تســاعد وزارة الداخليــة األفــراد الذيــن ســبق لهــم 

العمــل فــي الحكومــة علــى الرجــوع إلــى وظائفهــم. 
ذكــرت صحيفــة الجزيــرة فــي أبريل/نيســان 2007 أن األميــر محمــد أمــر بتوفيــر التدريــب التعليمــي خــارج الســجون للمعتقليــن المفــرج عنهــم، 
والســجناء التائبيــن، والعائديــن مــن جوانتانامــو. وبــدأت اللجنــة االستشــارية مؤخــًرا فــي العمــل مــع الغــرف التجاريــة المحليــة، وغيرهــا مــن 
المنظمــات المانحــة الشــهادات المعتمــدة، إلعــداد دورات تدريبيــة للمشــاركين فــي البرامــج. وفــي إطــار هــذه الخطــة، يتمكــن المعتقلــون مــن تعلــم 
المهــارات واكتســاب المؤهــالت فــي أثنــاء برنامــج إعــادة التأهيــل الــذي ســيوفر لهــم، عقــب اإلفــراج عنهــم، مــا يؤهلهــم للحصــول علــى فــرص 
ــن هــذه الــدورات التدريبيــة المفــرج عنهــم، عنــد اقترانهــا بالتمويــل  ــا مــن وظيفتهــم الســابقة. وتأمــل الحكومــة أن تمكِّ عمــل أفضــل وأكثــر ثباًت

الحكومــي إلنشــاء شــركة، مــن البــدء فــي أعمالهــم الخاصــة؛ مثــل وكاالت الســياحة، ومعــارض الســيارات، ومكاتــب الدعــم المهنــي. 
C. Boucek 304، »االســتراتيجية الناعمــة للملكــة العربيــة الســعودية لمكافحــة اإلرهــاب: منــع اإلرهــاب، وإعــادة التأهيــل، والرعايــة الالحقــة«، برنامــج 
https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.( )2008( الشــرق األوســط، مؤسســة كارنيجي للســالم الدولي

pdf(، ص. 8
ومنًعــا العتنــاق الفكــر المتشــدد وتجنيــد الشــباب، أُعــدت األنشــطة التــي تشــغلهم وتبعدهــم عــن المتشــددين فكرًيــا. وقــد أوضحــت البحــوث 
أن الشــباب ينجذبــون للمتطرفيــن فــي غيــاب الرقابــة عليهــم فــي أوقــات فراغهــم، مثــل فتــرات مــا بعــد اليــوم الدراســي والعطــالت المدرســية. 
وســهَّل هــذا االســتقطاب نــدرة المنتديــات االجتماعيــة الســعودية للشــباب. لــذا فــإن الحكومــة تدعــم اآلن سلســلة مــن األنشــطة؛ مثــل الفاعليــات 
الرياضيــة، وســباق الســيارات، وســباق الجمــال، والرحــالت الصحراويــة بالســيارات الرباعيــة الدفــع، كــي يكــون لهــا الســبق علــى الجماعــات 
المتطرفــة التــي كانــت تنظــم مــرات أكثــر المعســكرات الصيفيــة والمنتجعــات الدينيــة المشــكوك فيهــا، للتأثيــر علــى الشــباب بأيديولوجياتهــا. 
ورأت وزارة الشــؤون اإلســالمية أهميــة دور النــوادي الرياضيــة تحديــًدا فــي منــع تجنيــد الشــباب للجماعــات المتطرفــة. كمــا أمــرت وزارة التعليــم 
فــي يوليو/تمــوز 2007 باســتبعاد قــادة النــدوات المتطوعيــن المشــتبه فــي مؤهالتهــم عــن المعســكرات الصيفيــة، لمنــع نشــر التفســيرات 

»المنحرفــة« لإلســالم.
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علــى العثــور علــى عمــل بأجــر، وهــذا كذلــك يمكــن أن تدعمــه الســلطات.305

فــي الوقــت نفســه، يجــب بــذل الجهــود لمحاولــة تقييــد ســبل وصــول هــؤالء األشــخاص المعنييــن لألفــراد واألماكــن 
والشــبكات والمعلومــات التــي قــد تســهم فــي اســتمرار اعتناقهــم األفــكار المتشــددة أو تجديــده.306

7-3-2-3 رؤية العالم 

يجــب أال ُتفهــم إعــادة التأهيــل ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف علــى أنهمــا غســيل للمــخ، أو إعــادة برمجــة الخريطــة 
الذهنيــة. فباألحــرى يجــب أن تركــز عمليتــا إعــادة تأهيــل الفــرد الــذي كان علــى اتصــال بتنظيــم إرهابــي، ووقــف 
انخراطــه فــي أعمــال العنــف، علــى هدفيــن جوهرييــن فيمــا يتعلــق بأســلوب التفكيــر الفــردي: أ( مســاعدتهم علــى تفنيــد 

 Saptoو ،Yuslikha K. Wardhaniو ،Cameron Sumpter :أيًضــا 305 انظــر: مــا ســيرد ذكــره، xx/vocational training. انظــر 
فــي الصــراع  إلــى كنــف المجتمــع اإلندونيســي، دراســات  Priyanto )2019(: »اختبــار اإلجــراءات االنتقاليــة: الســجناء المتطرفــون العائــدون 

 :3-4 ص.   ،2018.1560666.1057610X/10.1080  :DOI واإلرهــاب«، 
مــن بيــن المشــكالت الملحــة إلعــادة إدمــاج جميــع الســجناء الســابقين فــي المجتمــع هــي العثــور علــى فــرص عمــل قانونيــة لهــم، وقــد تكــون 
هــذه المشــكلة أصعــب للمدانيــن بجرائــم خطيــرة، مثــل جرائــم اإلرهــاب. فقــد تعــرَّض للتمييــز المقاتلــون فــي الجيــش الجمهــوري األيرلنــدي، 
المفــرج عنهــم منــذ التســعينيات مــن القــرن الماضــي، وذلــك فــي ســوق العمــل - بمــا فيــه عــدم األهليــة للحصــول علــى وظائــف معينــة بســبب 
القيــود علــى الســفر والحصــول علــى رخصــة ســيارة للعمــل فــي القطــاع الحكومــي.13 ومثــل هــذه العقبــات قائمــة أمــام المفــرج عنهــم اليــوم 
بعــد قضــاء عقوبــات النضمامهــم للمســلحين الجهادييــن.14 وأوضحــت دراســة أجراهــا مؤخــًرا Weggemans وDe Graaf أن الســجناء 
المتطرفيــن المفــرج عنهــم مؤخــًرا مــن ســجون هولنــدا، والمشــاركين فــي المقابــالت لغــرض هــذه الدراســة، تعرضــوا لمصاعــب هائلــة فــي 
الحصــول علــى وظائــف. وكان معظــم المشــاركين علــى قناعــة أن ماضيهــم لــن يســمح لهــم أبــًدا بالعثــور علــى وظيفــة ثابتــة، وكانــوا يشــعرون 
أنهــم قــد يعيشــون فــي بطالــة، معتمديــن علــى إعانــات الدولــة.15 ومــن الواضــح أن أيــام شــرودهم لــم تهيــئ لهــم أوضاًعــا مثاليــة إلعــادة 
االندمــاج. فالعمــل المدفــوع األجــر ال يوفــر الدخــل فحســب، ولكنــه يشــكل أيًضــا بنياًنــا وهدًفــا، بــل وقــد ُيشــعر المــرء بكرامتــه، وهــي أمــور قــد 

ــر التطــور اإليجابــي لهويــة الفــرد. تيسِّ
انظــر أيًضــا: Neil Ferguson، »أثــر الســجن علــى الســجناء فــي أيرلنــدا الشــمالية«، تحريــر Andrew Silke، »الســجون واإلرهــاب والتطــرف: 
 ،Sarah V. Marsdenقضايــا حرجــة فــي إدارة المتطرفيــن، واعتناقهــم الفكــر المتشــدد، وإصالحهــم )أوكســن: روتليــدج، 2014-( ص. 274؛ و
 Beatrice deو Daan Weggemansإعــادة إدمــاج المتطرفيــن: تغييــر الفكــر المتشــدد ومنعــه )لنــدن: ماكميــالن، 2017( ص. 117؛ و«
Graaf، »إعــادة إدمــاج المعتقليــن الجهادييــن المتطرفيــن: مســاعدة الجنــاة المتطرفيــن علــى إعــادة إدماجهــم فــي المجتمــع« )لنــدن، روتليــدج 2017( 

ص. 97.
306 انظــر مثــاًل: Liesbeth van der Heide وBart Schuurman، »إعــادة إدمــاج اإلرهابييــن فــي هولنــدا: تقييــم النهــج الهولنــدي«، مجلــة 

لتغييــر الفكــر المتشــدد، رقــم 17، شــتاء 19/2018، ص. 211
فــي الوقــت نفســه، كان الغــرض مــن حظــر لقــاء األصدقــاء المتطرفيــن الســابقين، أو زيــارة المناطــق الســكنية أو المــدن التــي ال تــزال هــذه 
الشــبكة نشــطة فيهــا، أو الوصــول للمــواد المتعلقــة بالتطــرف علــى اإلنترنــت، كان الغــرض منهــا منــع المشــاركين فــي برامــج اإلدمــاج مــن 
إعــادة اســتقطابهم فــي البيئــات االجتماعيــة المتشــددة فكرًيــا. لــذا فــإن اإلقــرار بــكل عوامــل الجــذب الشــديد للمشــاركة فــي التنظيمــات المتطرفــة، 
مثــل إحســاس المغامــرة والتقديــر للــذات، وبالحاجــة لتوفيــر بدائــل لتلــك البيئــات، يتوافــق مــع الــرؤى األكاديميــة المتعمقــة فــي عمليــات وقــف 

االنخــراط مــع تلــك التنظيمــات. 
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تحيزاتهــم الفكريــة ومعتقداتهــم؛ وب( مســاعدتهم علــى بنــاء فكــر نقــدي بدرجــة )أكبــر(. 307 والغــرض مــن ذلــك ضمــان 
إمــا هجرهــم األفــكار المتشــددة )تغييــر فكرهــم المتشــدد(، أو انفصالهــم عــن األشــخاص الذيــن يحولــون تلــك األفــكار 

إلــى أعمــال عنــف فعليــة )وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف(.

وقــد أثبــت اإلرشــاد الدينــي أن لــه درجــة مــن األهميــة كوســيلة إلكســاب األفــراد المعلومــات، وتوعيتهــم، وفتــح البــاب 
للتدبــر النقــدي فــي معتقداتهــم.308 فعلــى ســبيل المثــال، تحتــل مكانــة اإلرشــاد الدينــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

307 انظــر مثــاًل: Liesbeth van der Heide وBart Schuurman، »إعــادة إدمــاج اإلرهابييــن فــي هولنــدا: تقييــم النهــج الهولنــدي«، مجلــة 
لتغييــر الفكــر المتشــدد، رقــم 17، شــتاء 19/2018، ص. 211 )الحاشــية محذوفــة(

وهكــذا ال يركــز بالضــرورة النهــج القائــم علــى تغييــر الفكــر المتشــدد علــى تغييــر األفــكار فــي حــد ذاتهــا، حســبما أكــد كل أفــراد العامليــن 
علــى مــدى صعوبــة ذلــك، بــل فــي بعــض الحــاالت اســتحالته. ولكنهــم يــرون مناقشــة رؤيــة المشــاركين فــي برامــج التأهيــل للعالــم أنهــا طريقــة 
»للتركيــز علــى وجهــات نظــر )مختلفــة( فــي المســتقبل )...( علــى أمــل أن ينتهــي المطــاف ببعضهــم إلــى »مســار مختلــف«. ولــذا يمكــن 
ــن المشــاركين مــن التدبــر فــي نظرتهــم  وصــف الجانــب األيديولوجــي أنــه يركــز علــى تشــكيل الهويــة ومهــارات التفكيــر النقــدي، بمــا يمكِّ
الشــخصية للعالــم. ومــن خــالل تقديــم التفســيرات البديلــة أو الداحضــة، يكمــن األمــل فــي أن يبــدأ المشــاركون، مــع الوقــت، فــي التشــكك فــي 
األســس المبنيــة عليهــا رؤاهــم التــي تشــرِّع اســتخدام العنــف وتشــجع عليــه. وقــد حصــل العاملــون فــي الفريــق المعنــي باإلرهابييــن والمتطرفيــن 
ــا، الســيما الذيــن كانــوا موجوديــن منــذ بدايــة المبــادرة فــي 2012، علــى تدريــب متخصــص، واكتســبوا مــن خــالل عملهــم  والمتشــددين فكرًي
الخبــرة فــي المســائل األيديولوجيــة؛ ممــا أتــاح للكثيــر منهــم المشــاركة فــي مثــل هــذه المناقشــات. ولكنهــم يذعنــون عــادًة لعلمــاء الديــن 
اإلســالمي، وهــم أهــل الخبــرة مــن خــارج البرامــج التأهيليــة، الذيــن ُيطلــب منهــم التدخــل واالنخــراط مــع المشــاركين الذيــن أبــدوا اســتعداًدا لمناقشــة 
رؤاهــم للعالــم. وعلــى أن اللجــوء إلــى هــذه الخبــرات الخارجيــة أثــار بعــض الشــكوك عندمــا بــدأ الفريــق فــي عــام 2012، فــإن أعضــاءه أدركــوا 

.)2016 .Schuurman & Bakker( ــا فــي الجهــود الكليــة للمبــادرة مــع الوقــت فائــدة العلمــاء باعتبارهــم يلعبــون دوًرا محورًي
308 انظــر بصــورة عامــة : Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل -، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز 
https://i.unu.( )البحــوث المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف« )مايو/أيــار

edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf( ص. 83 و108
ُتعتبــر إعــادة التوعيــة الدينيــة جــزًءا حيوًيــا مــن البرنامــج، حيــث ال يعــرف العاملــون بالمركــز »درجــة التشــدد اإليديولوجــي«164 الــذي يتســم 

بــه فكــر المشــاركين، حتــى وإن كان تقييــم تشــددهم عنــد حــد المخاطــر المنخفضــة. وُيفتــَرض أيًضــا أن يوفــر المركــز الدعــم الســيكولوجي.
 S. V. Mardsen، »إعادة إدماج المتطرفين - تغيير الفكر المتشدد ومنعه« )دار النشر بالجريف بيفوت، 2017( ص. 71-73

كان دور الديــن فــي كثيــر مــن األحيــان مهًمــا وإيجابًيــا فــي دعــم القــدرة علــى مجابهــة التطــرف. ومــن بيــن مــا اســُتخلص مــن تســريبات لدراســة 
أجراهــا جهــاز المخابــرات علــى متطرفيــن ارتكبــوا أعمــال عنــف وقائميــن فــي المملكــة المتحــدة، أن »هنــاك مــا يثبــت بالدليــل علــى أن الهويــة 
الدينيــة الراســخة تحمــي بالفعــل ضــد الفكــر المتشــدد القائــم علــى العنــف« ]...[. لذلــك فــإن إكســاب المفــرج عنهــم، الذيــن دخلــوا فــي المجتمــع 

المحلــي، معرفــة أعمــق عــن اإلســالم، وربطهــا أكثــر بالســياقات ذات الصلــة، كان عنصــًرا مهًمــا مــن عناصــر جهــود التدخــل ]...[.
]…[

وإذ كان الهــدف النهائــي تقديــم ســبل بديلــة بصــورة تدريجيــة للمفــرج عنهــم بشــروط ملزمــة، مــن أجــل تفســير دينهــم وممارســة شــعائره بطريقــة 
ــخت فــي وجدانهــم درجــة عاليــة مــن المقاومــة  تعــزز قدرتهــم علــى مقاومــة الســرديات المؤيــدة للعنــف. ولــم يحقــق هــذا دائًمــا النجــاح، حيــث َتَرسَّ

بســبب وجودهــم فــي البيئــات المتطرفــة.
انظــر أيًضــا: مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، »التحقيــق فــي قضايــا المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، ومحاكمتهــم، وإصــدار 

األحــكام عليهــم فــي جنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا« )2018(، ص. 91 )الحاشــية محذوفــة(:
التوعيــة الدينيــة: هــذا التفاعــل مــع مراكــز التوعيــة الدينيــة لترســيخ التفســيرات األكثــر اعتــدااًل للديــن اإلســالمي )فــي مقابــل تفســير المتطرفيــن 
لــه( هــو أمــر ضــروري، ويتطلــب شــراكات أخــرى. ومــن األمثلــة الجيــدة علــى هــذا التفاعــل فــي بيئــة دينيــة المشــروع الــذي أطلقتــه مؤسســة 
الحــث علــى المشــاركة الطوعيــة وتنظيمهــا فــي بنجالديــش: وهــذه حملــة لتغييــر الفكــر المتشــدد والتوعيــة لثقافــة المواطنــة بيــن الشــباب مــن 
المؤسســات التعليميــة المختلفــة، والمــدارس القوميــة، فــي جميــع أنحــاء البــالد. وتتضمــن مكوناتهــا الرئيســية ممــا يلــي: التدخــل الثقافــي 

والتعليمــي - والحــوار - والقيــادة - والتدريــب لبنــاء الســالم
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التــي يقــوم بــه المرجعيــات الدينيــة، مكانــة محوريــة فــي جهــود تغييــر الفكــر المتشــدد.309 واألمــر كذلــك فــي نيجيريــا،310 
وســنغافورة.311 

https://www.mei.( )2015( »309 انظــر : معهــد الشــرق األوســط، »برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد فــي المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة حالــة
edu/publications/deradicalization-programs-saudi-arabia-case-study(، ص. 8:

ــا لمستشــار األميــر محمــد، عبــد الرحمــن الحذلــق.  تهــدف مئــات البرامــج التــي تديرهــا الحكومــة فــي المملكــة إلــى منــع الفكــر المتشــدد، وفًق
وهــي تتضمــن أنشــطة لتوعيــة عامــة النــاس لإلســالم الراديكالــي ومخاطــر التطــرف، وبرامــج مصممــة لدحــض الفكــر المتشــدد بتقديــم البدائــل. 
والكثيــر مــن هــذه البرامــج، التــي تنفذهــا »إدارة اإلرشــاد« التابعــة لــوزارة الداخليــة، مصممــة لمواجهــة التطــرف بتشــجيع تفســير العقيــدة الدينيــة 
ونشــرها بصــورة أكثــر حكمــة - بتجنــب التكفيــر، وتركــز علــى الشــريعة التــي ينحصــر تفســيرها علــى العلمــاء ذوي المرجعيــة والمعتــرف بــه. 
والفئــة المســتهدفة ليســت المتطرفيــن أنفســهم، بــل القاعــدة األكبــر مــن الســكان الذيــن قــد يتعاطفــون مــع المتطرفيــن، والذيــن ال يســتنكرون 

المعتقــدات التــي تفضــي إلــى التطــرف.
انظــر أيًضــا: Ahmad Zahid Hamidi، »سياســة ماليزيــا المعنيــة باســتراتيجية محاربــة اإلرهــاب وتغييــر الفكــر المتشــدد«، مجلــة األمــن العــام 

والســالمة العامــة، الجــزء 6، رقــم 2016/2، ص. 13
تقــوم هــذه البرامــج لتغييــر الفكــر المتشــدد علــى منهــج »أهــل الســنة والجماعــة«، وهــي المرجعيــة اإلســالمية المختصــة لمكافحــة التفســيرات 
المتطرفــة لإلســالم. وفــي حيــن يــوزَّع المعتقلــون علــى مجموعــات صغيــرة، يشــاركون فــي جلســات إرشــاد فرديــة ُتجــَرى فــي أماكــن تحــت 

الحراســة بعيــًدا عــن مراكــز اعتقالهــم. 
C. Boucek: »االســتراتيجية الناعمــة للملكــة العربيــة الســعودية لمكافحــة اإلرهــاب: منــع اإلرهــاب، وإعــادة التأهيــل، والرعايــة الالحقــة«، برنامــج 
https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.( )2008( الشــرق األوســط، مؤسســة كارنيجي للســالم الدولي

pdf(، ص. 11 ومــا بعدهــا. )المشــاركة فــي الحــوار مــع الســجناء، والمناقشــات والتعاليــم الدينيــة التــي تشــكل عمليــة اإلرشــاد، وتوفــر الدعــم مــن 
المعالجيــن النفســيين، واألطبــاء النفســيين، والمتخصصيــن فــي اإلرشــاد االجتماعــي، والمرشــدين(.

310 انظــر بصــورة عامــة : Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل -، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز 
https://i.unu.( )البحــوث المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف« )مايو/أيــار

pdf.LoPWeb070119/2761/edu/media/cpr.unu.edu/post(، ص. 83 و107
مــن المفتــرض أن يحصــل الذيــن هجــروا والءهــم للتنظيمــات المتطرفــة - فــي أثنــاء إقامتهــم - علــى التدريــب المهنــي، والتعليــم األساســي، 
والعــالج النفســي االجتماعــي، وإعــادة التوعيــة الدينيــة. وحســب اهتماماتهــم، قــد تتضمــن فــرص التدريــب المهنــي النجــارة، والفالحــة، والســباكة، 
وصنــع األحذيــة، وربمــا مهــارات أخــرى. كمــا ُيفتــرض توفيــر المرافــق الرياضيــة والترفيهيــة. ولكــن يبــدو فــي الواقــع العملــي أن معظــم البرامــج 
تكثــف انحيازهــا إلعــادة التوعيــة الدينيــة، التــي يبــدو تنفيذهــا أســهل للســلطات النيجيريــة. وتجــري اآلن مناقشــات حــول تعزيــز الجوانــب 

األخــرى للبرامــج.152
311 انظــر: K. Ramakrishna، »نقــد شــامل لبرنامــج ســنغافورة لمحاربــة األيديولوجيــات المتطرفــة، مركــز محاربــة اإلرهــاب فــي النقطــة الغربيــة«، 
-OF-CRITIQUE-HOLISTIC-A/EDU.USMA.CTC//:HTTPS(1 يناير 2009، الجزء 2، اإلصدار ،CTC Sentinel دار نشر

PROGRAM-IDEOLOGICAL-COUNTER-SINGAPORES/( )الحواشي محذوفة(:
اجتمــع األســتاذان علــي وحســبي مــع علمــاء مســلمين آخريــن لمناقشــة طــرق »تقويــم« أســلوب تفكيــر المعتقليــن مــن الجهادييــن اإلســالميين، 
ن األســتاذان فــي  مــن خــالل نهــج أيديولوجــي مضــاد. ولــم يكــن هنــاك فــي ذلــك الوقــت أي مخطــط أولــي15. وبحلــول أبريل/نيســان 2003، كــوَّ
هــدوء جماعــة إعــادة التأهيــل الدينــي، حيــث كان كل أعضائهــا مــن علمــاء الديــن اإلســالمي المتطوعيــن والمدرســين بــال أجــر، الذيــن يعملــون 
فيهــا بصفاتهــم الشــخصية. وكان المرشــدون فــي الجماعــة يتمتعــون بالمؤهــالت التعليميــة اإلســالمية الرســمية مــن كٍل مــن المــدارس الدينيــة 
المحليــة ومــن المؤسســات األجنبيــة المرموقــة؛ مــن مثــل جامعــة األزهــر فــي القاهــرة، والجامعــة اإلســالمية فــي المدينــة المنــورة، والجامعــة 
اإلســالمية الدوليــة فــي ماليزيــا16. إضافــًة إلــى ذلــك، درس المرشــدون فــي الجماعــة، وهــم خليــط مــن الشــباب والعلمــاء والشــيوخ األكبــر ســًنا، 
دورة للحصــول علــى دبلومــة فــي مهــارات اإلرشــاد تكملــًة لمعرفتهــم الدينيــة17. وكانــت الجماعــة تفخــر بوجــود 16 مرشــًدا و5 مرشــدات 
بحلــول يناير/كانــون الثانــي 2004 18. وبحلــول أبريل/نيســان 2004، بــدأت جلســات اإلرشــاد الفعليــة مــع المعتقليــن مــن أعضــاء الجماعــة 
اإلســالمية، بعــد عــام كامــل مــن تأهيــل الجماعــةـ، وتســليحها بمرجعيــات إلعــادة التأهيــل الدينــي، أو »دليــل الجهــاد«، بهــدف توعيــة كل مرشــد 
فــي الجماعــة لالنحرافــات األيديولوجيــة التــي تتبناهــا الجماعــة اإلســالمية. وجــرت العــادة أن يعمــل مرشــد مــن الجماعــة مــع المســؤول عــن 
حالــة بــإدارة األمــن الداخلــي ومعالــج نفســي يعمــل بالحكومــة، لالعتنــاء بأحــد المعتقليــن المحدديــن. واقتصــر عمــل المرشــدين فــي الجماعــة 
علــى المســائل الدينيــة، رغــم أن المســؤول عــن الحالــة كان يوافيــه بمــا يســتجد مــن قضايــا أخــرى تتعلــق بحالــة المعتقــل العقليــة، وغيرهــا مــن 

الظــروف الشــخصية19.
فــي بدايــة األمــر، كان ينظــر المعتقلــون المنتمــون للجماعــة اإٍلســالمية إلــى مرشــدي الجماعــة بعيــن الشــك والريبــة. وكانــوا يســيئون للمرشــدين 
ويســمونهم المنافقيــن و«دمــى الحكومــة«20. ولكــن مــع الوقــت، فهــم المرشــدون فهًمــا واضًحــا التهــم المنســوبة إليهــم. إذ عــم بيــن عــدة معتقليــن 
شــعور بالســخط علــى الحكومــة بســبب قضايــا مثــل حظــر التودونــج، وهــو غطــاء الــرأس للفتيــات المســلمات فــي المــدارس الوطنيــة، وفــرض 
سياســات التعليــم الوطنيــة21. كمــا تملَّــك المعتقليــن »شــعور الكراهيــة ضــد أمريــكا« بدرجــة أكبــر كثيــًرا مــن معــدل المســلمين الســنغافوريين، 
ــا 22. إال أن هــذه القضايــا لــم تكــن العامــل  ــا لصيًق وكانــوا غاضبيــن مــن حكومــة ســنغافورة لتحالفهــا مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة تحالًف

الحاســم فــي التشــدد الفكــري، بــل كانــت عوامــل »متراكمــة« و«حلقــات مترابطــة فــي سلســلة« مــن العوامــل التــي أدت فــي نهايــة األمــر إلــى
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ومــن المهــم أال ُتفهــم العمليــة علــى أنهــا محاولــة لتغييــر ديانــة الفــرد المعنــي أو معتقداتــه، ولكنهــا طريقــة إلكســابه 
المعلومــات، وتوعيتــه، وفتــح آفاقــه الذهنيــة لمعتقــدات الغيــر وتفســيراته. وتحتــل تعدديــة رؤى هــؤالء األفــراد للعالــم 
مكانــة محوريــة فــي هــذه الجهــود.312 ومــا يمثــل عنصــًرا أساســًيا فــي تلــك العمليــة هــو نبــذ اللجــوء إلــى العنــف ســبياًل 

ــم يكــن معظمهــم  اعتنــاق الفكــر المتشــدد23. أمــا العنصــر المشــترك لمعظمهــم، فــكان علــى مــا يبــدو الرغبــة فــي »إحيــاء الروحانيــات«. ول
متبحــًرا فــي أصــول الديــن اإلســالمي، بــل كانــوا يســعون للتكفيــر عــن ذنوبهــم ويرغبــون فــي بــدء صفحــة جديــدة مــن حياتهــم، وقــد أدى ذلــك 
إلــى اللجــوء لمعلمــي الديــن اإلســالمي إلرشــادهم إلــى الطريــق الصحيــح. وهكــذا بــدأ اتصالهــم بقــادة الجماعــة اإلســالمية فــي ســنغافورة 
الذيــن »قدمــوا تفســيًرا متطرًفــا لإلســالم تشــرَّبوه مــن احتكاكهــم بعناصــر متطرفــة فــي أفغانســتان، تضمنــت شــعبة ذات بــأس مــن الجهادييــن 

المناهضيــن لألمريــكان«24.
وأصبــح واضًحــا ضــرورة »اســتئصال« عــدد مــن المحــاور األيديولوجيــة التــي تبالــغ الجماعــة اإلســالمية فــي تفســيرها الحرفــي، و«محوهــا« 
مــن أذهــان المعتقليــن، وهــذا علــى حــد قــول جماعــة إعــادة التأهيــل واإلدمــاج25. وهــذه كانــت أفــكاًرا بضــرورة كراهيــة المســلمين لغيــر المســلمين 
والغــرب، وقطــع أي صلــة معهــم؛ وأن المعنــى الوحيــد للجهــاد هــو مواصلــة الحــرب ضــد الكفــار؛ وأن البيعــة لقــادة الجماعــة اإلســالمية 
ال يجــوز انتهاكهــا؛ وأن الشــهادة بالقيــام بالعمليــات االنتحاريــة يجــب الســعي لهــا، وفــي الحيــاة األخــرى تنتظرهــم العــذارى فــي الجنــة؛ وأن 
ــة إســالمية26. وفــي الفتــرة مــا بيــن أبريل/نيســان 2004 وســبتمبر/ المســلمين ال يســتطيعون ممارســة شــعائر دينهــم الصحيــح إال فــي دول
أيلــول 2006، قامــت جماعــة إعــادة التأهيــل واإلدمــاج بمــا يفــوق 500 جلســة إرشــادية مــع المعتقليــن المنتميــن ســابًقا للجماعــة اإلســالمية27. 
ورغــم أن »العنصــر المتشــدد«28 مــن المعتقليــن - مثــل الزعيــم الروحــي للجماعــة اإلســالمية فــي ســنغافورة، إبراهيــم مايديــن، وغيــره ممــن 
»توطــدت عالقتهــم بالحركــة ألكثــر مــن عشــر ســنوات« - كان يبــدو غيــر متأثــر بالجهــود التــي بذلتهــا جماعــة إعــادة التأهيــل واإلدمــاج، فقــد 
ظهــرت تغيــرات واضحــة علــى معتقليــن آخريــن فــي المعتقــدات والســلوك فــي مــدة مــا بيــن ســتة أشــهر وســنة، بعــد بــدء جلســات الجماعــة29. 
وهــؤالء كانــوا بطبيعــة الحــال األعضــاء األقــل التزاًمــا بالجماعــة اإلســالمية، الذيــن قــرروا فــي األســاس مبايعــة زعمــاء الجماعــة، أو حلــف 
يميــن الــوالء، تلبيــًة لطلــب أصدقائهــم. وقــد أبــدوا مــع الوقــت ندمهــم علــى تورطهــم مــع الجماعــة اإلســالمية، وكانــوا »مســتجيبين« لمــا تبذلــه 
ريــن جهــود الحكومــة إلعــادة تأهيلهــم، بــداًل مــن  جماعــة إعــادة التأهيــل واإلدمــاج مــن جهــود لغــرس التعاليــم اإلســالمية الوســطية، وكانــوا مقدِّ
محاكمتهــم الفوريــة. وُأفــرج بعدهــا عــن بعــض المعتقليــن بموجــب أوامــر تقييديــة30، بــأن يحضــروا جلســات اإلرشــاد اإلجباريــة مــع جماعــة 
إعــادة التأهيــل واإلدمــاج لمنــع انزالقهــم لأليديولوجيــات المتطرفــة31. وأعلنــت حكومــة ســنغافورة عــن وجــود جماعــة إعــادة التأهيــل واإلدمــاج 

فــي أكتوبر/تشــرين األول 200532.
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يخضــع المشــاركون فــي عمليــة الممــر اآلمــن ألنــواع مــن العــالج؛ مــن مثــل العــالج النفســي، والعــالج النفســي الروحانــي، واإلرشــاد، والعــالج بالفــن. ويهــدف 
األئمــة الذيــن يلقــون محاضراتهــم إلــى دحــض التفســيرات الدينيــة لبوكــو حــرام، بتســليط الضــوء علــى النصــوص اإلســالمية ذات المرجعيــة الصحيحــة 
التــي تحــرِّم العنــف. والغــرض مــن ذلــك نقــض التفســيرات المفرطــة فــي تبســيطها والتــي تصــور المشــكلة علــى أنهــا مشــكلة »كفــر«، مــع طــرح حــل العــودة 
 Daniel إلــى المجتمعــات اإلســالمية الخالصــة، واعتبــار الجهــاد الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق ذلــك. وتنفــذ نيجيريــا فــي جوهــر األمــر صيغــة مشــابهة لنمــوذج

Koehler لتغييــر الفكــر المتشــدد، وهــو إعــادة تعدديــة الــرؤى للعالــم، الــذي يســعى إلــى ذلــك بتقديــم تفســيرات دينيــة بديلــة للمشــاركين.
يختلــف النهــج الــذي تتبعــه نيجيريــا مــن برنامــج الخــروج بالســويد، أو برنامــج الحكومــة الفرنســية لتغييــر الفكــر المتشــدد؛ وهمــا برنامجــان يهدفــان إلــى اســتبعاد 
األيديولوجيــة الدينيــة عــن قصــد، لعــدد مــن األســباب القانونيــة والعمليــة. وهــي تتضمــن صعوبــة قيــاس التغييــر فــي الســلوك، والشــك فــي الــدور األيديولوجــي 
ر هــذا الجهــد علــى أنــه يــؤدي إلــى مشــاعر الكراهيــة ضــد اإلســالم )إســالموفوبيا(. وفــي المقابــل،  فــي اعتنــاق الفكــر المتشــدد، والمخــاوف مــن أن ُيصــوَّ
تجعــل البلــدان فــي الشــرق األوســط وجنــوب آســيا؛ مثــل ماليزيــا، والمملكــة العربيــة الســعودية، وســنغافورة، مــن التصــدي لأليديولوجيــا محــوًرا مركزًيــا فــي 

برامجهــا لتغييــر الفكــر المتشــدد، وهــو مــا تفعلــه بالمثــل نيجيريــا.
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لتعزيــز معتقداتــه الدينيــة.313 وفــي هــذا المقــام، تتجلــى الجهــود الســعودية لتغييــر الفكــر المتشــدد، التــي يبــدو أنهــا فــي 
تقــدم وتســعى إلــى تغييــر واضــح للموقــف الدينــي لهــؤالء المعنييــن.314

313 انظــر فــي الســياق الصومالــي: J. Khalil et al، »تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_( »مــن برنامــج إعــادة التأهيــل لألعضــاء الســابقين فــي حركــة الشــباب

25-24 ص.   ،)deradicalisation_and_disengagement_in_somalia_web.pdf
ومــع ذلــك، ال يقتصــر هــدف مركــز البحــوث المعنيــة بالسياســات، وجلســات التوجيــه علــى تفنيــد مــا تبقــى مــن تعاطــف مــع حركــة الشــباب، 
ولكنــه يشــمل أيًضــا الدفــع بتغييــر ســلوكي إيجابــي فيمــا يتعلــق بحكومــة الصومــال االتحاديــة، والجيــش الوطنــي الصومالــي، والمجتمــع الدولــي، 
والمبــادئ الديمقراطيــة، وعــدم مشــروعية العنــف، وغيــر ذلــك مــن مواضيــع. وهــو مــا أشــار إليــه بعــض الســكان، الذيــن شــملتهم العينــة المكونــة 
من 37 مشــارًكا في المقابالت في مارس/آذار 2017، إلى حدوث تغيير ســلوكي إيجابي في ســيرندي بشــأن هذه الموضوعات الرئيســية. 
فعلــى ســبيل المثــال، أكــد أربعــة منهــم أن رأيهــم فــي القــادة السياســيين الصومالييــن أصبــح إيجابًيــا، وزعــم ســتة آخــرون أن تصورهــم للجيــش 
الصومالــي الوطنــي أصبــح أكثــر إيجابًيــا. كمــا زعــم ســتة ســكان آخــرون أنهــم أصبحــوا يؤيــدون االنتخابــات وفكــرة الديمقراطيــة فــي عمومهــا 
تأييــًدا أكبــر، حيــث أضــاف اثنــان منهــم أن هــذا التغييــر حــدث مــن جهــة ألنهــم لــم يســبق لهــم فهــم هــذه المفاهيــم. وبالمثــل، زعــم ثالثــة مــن 
المشــاركين فــي العينــة أنهــم أصبحــوا أكثــر وطنيــة فــي وقــت وجودهــم فــي ســيرندي، ومــع ذلــك يجــب عــدم إغفــال أن حركــة الشــباب كانــت 

هــي األخــرى تــروج لمشــاعر الوطنيــة، الســيما لحشــد المعارضــة ضــد القــوات الخارجيــة مــن إثيوبيــا، وكينيــا، وغيرهمــا مــن البلــدان. 
]…[

ــا لتصــور أن التغييــر الســلوكي فــي هــذه الســياقات قــد يكــون مدفوًعــا فقــط بإعــداد برامــج مخصصــة، علــى شــاكلة مــا يقدمــه مركــز  وخالًف
البحــوث المعنيــة بالسياســات وجلســات التوجيــه، فقــد كشــف البحــث الــذي ُأجــري فــي مــارس/آذار 2017 أن التأثيــر اإليجابــي ألفــراد األســرة، 
وإدارة ســيرندي والعامليــن فيهــا، وتهيئــة الوصــول لقاعــدة أكبــر مــن المصــادر اإلعالميــة خــارج حركــة الشــباب، كان تأثيــًرا مهًمــا بالمقارنــة. 
https://www.mei.( )2015( »314 انظــر : معهــد الشــرق األوســط، »برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد فــي المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة حالــة

)edu/publications/deradicalization-programs-saudi-arabia-case-study
تبــدأ المرحلــة األولــى مــن برنامــج تغييــر الفكــر المتشــدد داخــل الســجون، وتتضمــن اإلرشــاد )ويســمَّى أيًضــا »المناصحــة«( وإعــادة التوعيــة 
الدينيــة، ويقــوم بهــذه المهمــة شــيوخ مســلمون. وبــادر بهــذا البرنامــج، فــي 2004، األميــر بــن نايــف مســاعد وزيــر الداخليــة، وتديــره اللجنــة 
االستشــارية ومقرهــا فــي الريــاض، ولهــا ســبعة مكاتــب إقليميــة.]9[. ويبــدأ الســجناء بشــرح دوافعهــم األيديولوجيــة للشــيوخ الذيــن يوظفهــم 
البرنامــج، قبــل الشــروع فــي »دورة أكاديميــة« دينيــة.]10[. والهــدف الرئيســي مــن الــدورة إقنــاع المســاجين أن تفســيرهم للفكــر الجهــادي مــن 

القــرآن تفســير خاطــيء.
]…[

وعــالوة علــى التوعيــة الدينيــة، يدخــل فــي برنامــج اإلرشــاد بصــورة مطــردة عنصــر اجتماعي-نفســي حيــوي. ]20[. إذ يحلــل الخبــراء 
المتعلمــون فــي الغــرف ســلوك الســجناء، ويوفــرون العــالج حســب كل حالــة.]21[. وهــذا بالــغ األهميــة، الســيما للســجناء الذيــن ســبق اعتقالهــم 
ــا يثبتــون فيــه نبذهــم المعتقــدات المتشــددة، وأن  فــي معســكرات جوانتانامــو. وكــي يتخــرج الســجناء مــن البرنامــج، يجــب أن يجتــازوا امتحاًن
تعتبرهــم اللجــان الفرعيــة المعنيــة بالجانــب النفســي واألمنــي أنهــم أصبحــوا ال يمثلــون تهديــًدا. وبصــرف النظــر عــن تخرجهــم مــن البرنامــج، 

عليهــم خدمــة العقوبــات الكاملــة.
وقبــل الســماح بإعــادة إدمــاج المشــاركين فــي برنامــج التأهيــل فــي المجتمــع، فإنهــم يقضــون فتــرة مــن ثمانــي أســابيع إلــى اثنــي عشــر أســبوًعا 
فــي مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعايــة، خــارج الريــاض. وفــي هــذا »البيــت االنتقالــي«، الــذي افُتتــح فــي 2007]22[، يحصــل 
المشــاركون علــى عــالج إضافــي، ويتمكنــون مــن االســتمتاع بــدورات الفنــون والرياضــة، والتدريــب المهنــي، بــل وحتــى اللعــب بألعــاب البــالي 

ستيشــن.]23[
التأهيــل، والرعايــة  الســعودية لمكافحــة اإلرهــاب: منــع اإلرهــاب، وإعــادة  العربيــة  للملكــة  الناعمــة  أيًضــا: C. Boucek، »االســتراتيجية  انظــر 
https://carnegieendowment.org/files/cp97_(  )2008( الدولــي  للســالم  كارنيجــي  مؤسســة  األوســط،  الشــرق  برنامــج  الالحقــة«، 

1 ص.   ،)boucek_saudi_final.pdf
تتكــون االســتراتيجية الســعودية مــن ثالثــة برامــج مترابطــة، تهــدف إلــى منــع اإلرهــاب، وإعــادة تأهيــل المعتقليــن، والرعايــة الالحقــة بعــد اإلفــراج 

عنهم. 
ونفس المرجع السابق، ص. 3-4 

تســعى السياســة الســعودية »الناعمــة« غيــر المباشــرة لمكافحــة اإلرهــاب إلــى معالجــة العوامــل األساســية التــي تســهل اإلقبــال علــى الفكــر 
المتطــرف، أمــاًل فــي منــع مزيــد مــن التعصــب اإلســالمي العنيــف والمتشــدد. وكان الهــدف المحــوري لجهــود المملكــة تعزيــز مشــروعية األوامــر 
الحاكمــة، والقضــاء علــى المعارضــة العنيفــة للدولــة، بترســيخ التفســير الســعودي التقليــدي لإلســالم الــذي يشــدد علــى الطاعــة والــوالء للدولــة 

وقياداتهــا.
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وأهــم مــا لقيمــة مثــل هــذه العمليــة ونجاحهــا هــو أهليــة الذيــن ُعيِّنــوا لَتَولِّــي مســؤولية هــذه المهمــة، ومــدى مصداقيتهــم.315 
لــذا فــإن علمــاء الديــن اإلســالمي الذيــن يتمتعــون بســمعة طيبــة يحتلــون مكانــة محوريــة. وفــي بعــض األحيــان، بــدت 
أهميــة اإلرهابييــن الســابقين الذيــن اســتطاعوا مشــاركة الغيــر فــي تجاربهــم، حيــث أكســبتهم هــذه التجــارب المصداقيــة 
نفســه علــى األفــراد غيــر  مــن دوائــر اإلرهــاب.316 وانطبــق األمــر  الشــخصي  انتقالهــم  فــي مراحــل  لمــا تجــاوزوه 

]…[
ومــن خــالل هــذا التركيــز علــى الســلطة وفهــم العقيــدة الدينيــة، تتطلــع الدولــة إلــى مســاعدة المؤمنيــن المضلليــن علــى العــودة إلــى الفهــم 

الصحيــح لإلســالم. وتمتــزج هــذه االســتراتيجية مــع المفهــوم الســعودي للدعــوة بطريقــة جيــدة، باعتبــار ذلــك مــن الواجبــات الحكوميــة.
وفــي محــور االســتراتيجية الســعودية رســالة مفادهــا أن اللجــوء إلــى العنــف فــي المملكــة إلحــداث التغييــر هــو أمــر ممنــوع. وتؤكــد الحكومــة 
علــى أن العلمــاء المصــرح لهــم والمرجعيــات الضليعــة فــي العلــم، هــي التــي تســتطيع، دون غيرهــا، االنخــراط فــي هــذه األنشــطة - مثــل 

الفتــوى بإجــازة الجهــاد. 
]…[

وتنبثــق أيًضــا »حــرب األفــكار« الســعودية مــن اإلقــرار بــأن التطــرف اإلســالمي العنيــف والمتشــدد فكرًيــا ال يمكــن تقويضــه إال بالوســائل 
التقليديــة األمنيــة. ومــن األمــور األساســية لتحقيــق الحكومــة النصــر علــى هــذه األفــكار هــو تقويــض البنيــة األساســية ]...[ األيديولوجيــة التــي 

تعضــد العنــف السياســي وتغذيــه. 
]…[

وتــرد السياســة الســعودية، للتصــدي للتطــرف والفكــر المتشــدد، فــي خطــة اســمها »اســتراتيجية منــع اإلرهــاب، وإعــادة التأهيــل، والرعايــة الالحقــة«. 
وتحــدد االســتراتيجية أهــداف الســلطات الســعودية والتحديــات التــي تواجههــا، وطــرق محاربــة انتشــار األيديولوجيــات المتطرفــة واإلقبــال عليهــا. وتتكــون 
اإلســتراتيجية مــن ثالثــة برامــج منفصلــة ومترابطــة فــي آن واحــد، تهــدف إلــى إبعــاد األفــراد مــن الدخــول فــي دوائــر التطــرف، وإلــى تشــجيع إعــادة تأهيــل 

المتطرفيــن واألفــراد الضالعيــن معهــم، وإلــى توفيــر برامــج الرعايــة الالحقــة لتيســير إعــادة إدماجهــم فــي المجتمــع بعــد اإلفــراج عنهــم. 

C. Boucek 315، »االســتراتيجية الناعمــة للملكــة العربيــة الســعودية لمكافحــة اإلرهــاب: منــع اإلرهــاب، وإعــادة التأهيــل، والرعايــة الالحقــة«، برنامــج 
https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.( )2008( الشــرق األوســط، مؤسســة كارنيجي للســالم الدولي

pdf(، ص. 7:
تتداخــل الرمــوز الدينيــة فــي كثيــر مــن األحيــان مــع الســجناء بطــرق أخــرى لتشــجيعهم علــى اإلصــالح، والمغفــرة، والتقــوى. وينظــم إداريــو 
الســجون، بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون اإلســالمية، المحاضــرات اإلســالمية ودروس حفــظ القــرآن، حيــث حصــل الســجناء علــى إفــراج مبكــر 
لحفــظ القــرآن. وعــالوة علــى هــذه األنشــطة الوزاريــة فــي الســجون، عيَّــن العاملــون فــي الجهــاز األمنــي الســعودي الشــيوخ للمشــاركة فــي 
التحقيقــات، بهــدف »طــرح األســئلة الفكريــة« علــى المحاربيــن المشــتبه بهــم، باالشــتراك معهــم فــي محاجــة دينيــة. ونجــح اللجــوء إلــى الرمــوز 
الدينية لتشــجيع المحاربين اإلســالميين المشــتبه بهم على االعتراف، أو حث المتهمين على التعاون مع الســلطات. وُطبِّقت هذه الممارســة 

العمليــة قبــل تفجيــرات مجمعــات الريــاض فــي مايو/أيــار 2003، وازداد اســتعمالها منــذ ذلــك الحيــن. 
316 انظــر مثــاًل: K. Ramakrishna، »نقــد شــامل لبرنامــج ســنغافورة لمحاربــة األيديولوجيــات المتطرفــة، مركــز محاربــة اإلرهــاب فــي النقطــة 
HTTPS://CTC.USMA.EDU/A-HOLISTIC-(1 يناير/كانون الثاني 2009، الجزء 2، اإلصدار ،CTC Sentinel الغربية«، دار نشر

CRITIQUE-OF-SINGAPORES-COUNTER-IDEOLOGICAL-PROGRAM/( )الحواشــي محذوفــة(:

مــن الواضــح أن جماعــة إعــادة التأهيــل واإلدمــاج ال حيلــة لهــا لعمــل أي شــيء بخصــوص مشــكلة الغضــب العــام فــي المجتمــع الســنغافوري 
المســلم التــي لهــا أبعــاد مركبــة، إال أن هنــاك خطــوات لتحقيــق التقــدم. وفــي إطــار هــذه القيــود، يمكــن النظــر فــي الوصــول إلــى طــرق مبتكــرة 
لتعزيــز أثرهــا بصــورة أكبــر. ومــن األســاليب المهمــة التــي قــد تنجــح فــي هــذا الســياق إمكانيــة توزيــع المعتقليــن الســابقين، الذيــن كانــوا ينتمــون 
للجماعــة اإلســالمية، علــى األفــراد األكثــر تعنًتــا علــى مســتوى المجتمــع المســلم، مــن أجــل دعــم جهــود الجماعــة فــي إقناعهــم أن تهديــد 
الجماعــة اإلســالمية حقيقــي، وعــدم وجــود أي تآمــر مــن جانــب الحكومــة. بعبــارة أوضــح »القــدرة علــى إقنــاع عامــة النــاس، بالخطــر الــذي 
تشــكله أيديولوجيــة الجماعــة اإلســالمية، تكــون أقــوى إذا جــاءت مــن األعضــاء الســابقين فــي الجماعــة«. فمشــاركتهم »ســتعزز بصــورة كبيــرة 
مصداقيــة الحجــج الجوهريــة التــي تســوقها جماعــة إعــادة التأهيــل واإلدمــاج«51. ويجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــرطة اإلندونيســية كانــت نشــطة 
فــي لجوئهــا إلــى المقاتليــن مــع الجماعــة اإلســالمية اإلندونيســيين المعتقليــن - مثــل نزيــر عبــاس - مــن أجــل تقويــض جهــود الجماعــة فــي 

تجنيــد عناصــر فــي شــبكتها، مــع تحقيــق بعــض النتائــج الطيبــة52.
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المعروفيــن، المســتقلين أو غيــر المنحازيــن للحكومــة.317 

ولضمــان فعاليــة هــذه الفــرص التعليميــة، يجــب توفيرهــا بالقــدر الكافــي مــن المــدد الزمنيــة واالنتظــام.318 ومثــل الجوانــب 
األخــرى لهــذه البرامــج، ســتكون طبيعــة اإلرشــاد الدينــي المراعيــة لــكل فــرد عامــاًل بالــغ األهميــة، حيــث يجــب أن تأخــذ 

فــي االعتبــار خلفيــة الفــرد التعليميــة والشــخصية والمهنيــة، ومــا يرتبــط بــه مــن تحديــات معينــة. 

وفيمــا يتعلــق بمــا قــد يحتفظــون بــه مــن أحــكام مســبقة علــى النظــام القائــم، يبــدو أن الــدور اإليجابــي المهــم يعــزو 
إلــى عامليــن اثنيــن؛ أال وهمــا: االندمــاج االجتماعــي االقتصــادي،319 والقــدرة علــى نقــد النظــام وتفنيــد أدائــه بصــورة 
مســالمة. ويظهــر مثــال للعمليــة األخيــرة مــن التجربــة الســعودية. إذ يســعى النظــام القائــم إلــى إيجــاد عنصــر للنقــاش 
بيــن األفــراد المعنييــن والنظــام، إلكســابهم شــعور بملكيتهــم للعامــل األول )االندمــاج االجتماعــي االقتصــادي(، وشــعور 
بالقــدرة علــى المحاســبة فيمــا يتعلــق بالعامــل الثانــي )القــدرة علــى نقــد النظــام(.320 ورغــم محدوديــة مثــل هــذا النظــام، 
وعــدم القــدرة بالضــرورة علــى تكــراره فــي كل الســياقات، فهــو يقــدم نموذًجــا صالًحــا للنظــام الــذي يســعى إلــى تعزيــز 

الشــعور بالمواطنــة والمشــاركة )بــداًل مــن مجــرد المشــاركة المســتقِبلة( بيــن األفــراد المعنييــن. 

317 انظــر: C. Boucek، »االســتراتيجية الناعمــة للملكــة العربيــة الســعودية لمكافحــة اإلرهــاب: منــع اإلرهــاب، وإعــادة التأهيــل، والرعايــة الالحقــة«، 
https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_(  )2008( الدولــي  للســالم  كارنيجــي  مؤسســة  األوســط،  الشــرق  برنامــج 

saudi_final.pdf(، ص. 15
كان فــي محــور نجــاح عمليــة الحــوار قــدرة الدولــة الســعودية علــى جمــع مرجعياتهــا الدينيــة المرموقــة إلكســاب العمليــة المشــروعية. كمــا أدى 
وجــود بعــض الشــخصيات المقاتلــة الســابقة، والشــخصيات الناقــدة للنظــام فــي اللجنــة االستشــارية إلــى تحقيــق المصداقيــة بيــن العديــد مــن 
المشــاركين فــي البرنامــج، حيــث كانــت دعوتهــم هــي التــي أفضــت بهــم إلــى طريــق الفكــر المتشــدد. وال يمكــن التقليــل مــن شــأن هــذا العامــل: 

ال يجلــس المعتقلــون مــع الرمــوز الدينيــة التــي تفتقــر للمصداقيــة فــي أعيــن المتعصبيــن ومريديهــم.
C. Boucek 318، »االســتراتيجية الناعمــة للملكــة العربيــة الســعودية لمكافحــة اإلرهــاب: منــع اإلرهــاب، وإعــادة التأهيــل، والرعايــة الالحقــة«، برنامــج 
https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.( )2008( الشــرق األوســط، مؤسســة كارنيجي للســالم الدولي

pdf(، ص. 13
يبقــى أعضــاء اللجنــة الفرعيــة الدينيــة واللجنــة النفســية االجتماعيــة علــى تواصــل مــع المتخرجيــن مــن البرنامــج. ويقــوم الشــيوخ بزيــارات مــع 
شــركائهم الســابقين في الحوار، ويواصل المعتقلون الســابقون الدراســة مع شــيوخهم الذين قدموا لهم النصح في الســجن. وعقب اإلفراج عن 
عون علــى مداومــة هــذا التواصــل، وعلــى طلــب الشــيوخ أو األطبــاء إذا احتاجــوا أي شــيء - وحســبما  المتخرجيــن مــن البرنامــج، فإنهــم ُيشــجَّ
ذكــر أعضــاء اللجنــة الفرعيــة النفســية االجتماعيــة - فــإن هــذا يحــدث بقــدر مــن االنتظــام. ويواصــل أعضــاء اللجنــة االستشــارية زياراتهــم 
الدوريــة للمشــاركين الســابقين فــي البرنامــج، بعــد اإلفــراج عنهــم، وذلــك لضمــان ســير األمــور فــي مســارها الصحيــح وعــدم حــدوث أي مشــاكل. 
وفــي حيــن يقــوم العديــد مــن أعضــاء اللجنــة االستشــارية بهــذه المهــام عــن طيــب خاطــر، الســيما الشــيوخ الذيــن يؤمنــون بأنــه واجبهــم أمــام 

اللــه، فإنهــم يــرون أنهــا مســؤوليتهم كذلــك أن يتابعــوا أحــوال ســجناء القضايــا األمنيــة الســابقين.
319 انظر: ما سبق ذكره األسرة والشبكة االجتماعية. وانظر أيًضا: ما سيرد ذكره، المساعدة المالية.

C. Boucek 320، »االســتراتيجية الناعمــة للملكــة العربيــة الســعودية لمكافحــة اإلرهــاب: منــع اإلرهــاب، وإعــادة التأهيــل، والرعايــة الالحقــة«، برنامــج 
https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.( )2008( الشــرق األوســط، مؤسســة كارنيجي للســالم الدولي

pdf(، ص. 19-18
ــر ذلــك اإلجــازات المدفوعــة األجــر  يوفــر المركــز فرصــة قصيــرة ولكــن متكــررة لخــروج الشــخص إلــى الحيــاة بعيــًدا عــن ســجون الدولــة، وييسِّ
م لهــم المعلومــات عــن  للعامليــن بالمركــز ورحــالت اليــوم الواحــد. وهــذه هــي المرحلــة األخيــرة مــن البرنامــج، وقبــل وصــول المعتقليــن، تقــدَّ
الوقــت الــذي ســيقضونه بالضبــط، وتتــراوح المــدة عــادًة مــا بيــن 8 أســابيع إلــى 12 أســبوًعا. وإذا تقــرر عــدم اســتعداد أحــد المعتقليــن لإلفــراج 
عنــه فــي التاريــخ المحــدد - إذا رأت مثــاًل الســلطات أنــه سيســتفيد مــن حصولــه علــى جلســات إرشــادية أكثــر، أو إذا نمــا إلــى علمهــا أنــه 
يخطــط لالنخــراط فــي أعمــال عنــف - فــإن لــه الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض مــن الــوزارة بقيمــة 1.000 ريــال ســعودي عــن اليــوم الواحــد 
)حوالــي 267 دوالر أمريكــي(. وفــي بدايــة عــام 2005 تقريًبــا، كان بمقــدور المشــاركين فــي البرنامــج والمفــرج عنهــم، الذيــن شــعروا أن مــدة 
حبســهم فــي المركــز كانــت أطــول مــن المــدة األصليــة، أن يرفعــوا قضايــا علــى الــوزارة. وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2007، ُرفعــت قضايــا 
علــى الــوزارة - حســبما أفــاد األميــر محمــد بــن نايــف - التــي حضــرت 32 جلســة محكمــة، ونظمــت فــي كل مــرة إجــراءات دفاعيــة ضعيفــة 
عــن عمــد، وأدى هــذا إلــى خســارة 32 قضيــة متتاليــة. وكانــت هــذه اســتراتيجية متعمــدة - باعتبارهــا جــزًءا مــن االســتراتيجية الناعمــة األشــمل 
للمملكــة لمحاربــة اإلرهــاب - بهــدف إظهــار وجــود نظــام لتعويــض المعتقليــن، وإمكانيــة كســب القضايــا المرفوعــة ضــد مــا ُيزعــم بأنهــا أعتــى 
وزارة فــي البــالد. ورســالتها بالغــة األهميــة، حيــث تخاطــب المتشــددين فكرًيــا خطاًبــا فعــااًل بــأن النظــام الــذي يمقتونــه يعمــل فعلًيــا لصالحهــم. 
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7-3-2-4 التدريب المهني والعمل 

أدرجــت عــدة برامــج وطنيــة فــي مكوناتهــا التدريــب المهنــي، باعتبــاره جــزًءا مــن جهــود إعــادة التأهيــل التــي تهــدف 
ــت فيهــا اســتراتيجيات للبحــث عــن عمــل مدفــوع األجــر  إلــى تيســير عمليــة إعــادة إدمــاج اإلرهابييــن الســابقين؛ وضمَّ

لإلرهابييــن )المشــتبه بهــم(.321 

وتــم هــذا مثــاًل فــي حالــة المنتميــن ســابًقا لحركــة الشــباب،322 فــي الصومــال، واألعضــاء الســابقين فــي بوكــو حــرام فــي 

321 انظر، بصورة عامة: J. Morton وM. D. Silber، »عندما يعود اإلرهابيون إلى أوطانهم - ضرورة إعادة تأهيل وإدماج الجهاديين المدانين 
https://www.counterextremism.com/sites/default/files/CEP%20Report_When%20Terrorists%20( أمريــكا«  فــي 

Come%20Home_120618.pdf(، ص. 33-32؛ مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة،  »التحقيــق فــي قضايــا المقاتليــن 
اإلرهابييــن األجانــب، ومحاكمتهــم، وإصــدار األحــكام عليهــم فــي جنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا )2018(، ص. 86-85 )التشــديد علــى ضــرورة 
وصولهــم للــدورات التدريبيــة المهنيــة لتحســين فــرص حصولهــم علــى وظيفــة، وتشــمل تقديــم الــدورات التدريبيــة، وتمويــل الــدورات التــي تمنــح المؤهــالت 

المهنيــة - مثــل مؤهــالت أعمــال الســباكة أو الكهربــاء(.
322 انظــر: J. Khalil et al. »تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_( »لألعضاء الســابقين في حركة الشــباب

disengagement_in_somalia_web.pdf(، ص. 23 )الحواشــي محذوفة(:
م أيًضــا هــذه المســاعدة فــي ســيرندي، ومراعــاًة لهــذا األمــر، تضمنــت النتيجــة الثانيــة التــي خلــص إليهــا فريــق دعــم إعــادة التأهيــل التفاصيــل  ُتقــدَّ
التاليــة: »تــزداد احتماليــة نجــاح إعــادة إدمــاج المســتفيدين مــن برنامــج المركــز، بالبــدء بإكســابهم المعــارف المالئمــة، وتعلــم المهــارات وطــرق 

التفكيــر المختلفــة، وإعــادة إنشــاء الصــالت المناســبة مــع أماكــن إعــادة اإلدمــاج«. وفيمــا يلــي النتائــج الفرعيــة الثالثــة: 
• »حضــور المســتفيدين ومشــاركتهم فــي فصــول للتعليــم والتدريــب المهنــي، ومشــاركتهم فــي مبــادرات المهــارات الحياتيــة، بمــا يالئــم الفــرص 

القائمــة لكســب ســبل العيــش، والمصممــة خصيًصــا لتحقــق احتياجــات الفــرد وطموحــه«. 
• »مشاركة المستفيدين في أنشطة إعادة التواصل المالئمة الحتياجات الفرد وطموحه«. 

• »حصــول المســتفيدين علــى الدعــم النفســي االجتماعــي غيــر المتخصــص، وحســب الضــرورة، دعــم الصحــة العقليــة، وحصولهــم علــى دعــم 
إلدارة حالتهــم بشــكل محــدد بهــا ومراعــي لهــا ويغطــي عمليــة إعــادة التأهيــل«.

انظــر: J. Khalil et al. »تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_( »لألعضاء الســابقين في حركة الشــباب

 .)disengagement_in_somalia_web.pdf
حاولــت إدارات حكومــة الصومــال االتحاديــة تقويــض حركــة الشــباب، مــع دعــم المجتمــع الدولــي، مــن خــالل مبــادرات تشــجع المنتميــن إليهــا 
علــى االنفصــال عنهــا. وبوجــه خــاص، يوفــر البرنامــج الوطنــي لمعاملــة المحاربيــن المنفصليــن عــن حركــة الشــباب والتصــرف معهــم )المســمَّى 
فيمــا بعــد »البرنامــج الوطنــي«( آليــة الختيــار األفــراد الذيــن سيســتفيدون مــن دعــم إعــادة التأهيــل واإلدمــاج.5 ويتوفــر هــذا الخيــار فقــط لألفــراد 
الذيــن يعتبرهــم جهــاز المخابــرات واألمــن الوطنــي، التابــع لحكومــة الصومــال االتحاديــة، يشــكلون »خطــًرا ضعيًفــا« - بعبــارة أخــرى، األفــراد 
المنفصلــون طوًعــا عــن حركــة الشــباب، الذيــن نبــذوا أيديولوجيتهــا، وال ُينظــر إليهــم علــى أنهــم يشــكلون خطــًرا فــي المســتقبل علــى الســالمة 

العامــة.6  بصــورة أعــم، يتكــون البرنامــج الوطنــي مــن »الركائــز« الخمــس التاليــة:
]…[

4. إعــادة التأهيــل: يحــاول المكــون الرابــع للبرنامــج الوطنــي إرســاء معاييــر مشــتركة للخدمــات المقدمــة فــي مراكــز التأهيــل فــي الصومــال، 
التــي تتعلــق بأمــور مــن بينهــا التعليــم، والتدريــب المهنــي، والدعــم النفســي االجتماعــي، وتيســير الوصــول إلــى أســرهم )انظــر الفصــل الثالــث(. 

وإجمالــي المراكــز الرســمية أربعــة: فــي مقديشــيو، وبيــدوة، وكيســاميو، وبلــد ويــن. 
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نيجيريــا، 323 

وكــذا فــي الســياق اإلندونيســي،324 وفــي المملكــة العربيــة الســعودية.325 وتحفــز هــذه التدابيــر الفــرد علــى تغييــر مســار 
حياتــه، وُتثنيــه عــن العــودة إلــى اتجاهاتــه الســابقة.326 وهــذا أيًضــا أحــد العناصــر المهمــة المعنيــة بضــرورة إعــادة 
بنــاء بيئــة اجتماعيــة مســتقرة وآمنــة يعيــش فيهــا الفــرد، وســتكون بمثابــة الســياج الــذي يحميــه مــن العــودة إلــى أعمــال 

Vanda Felbab-Brown : 323، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل -، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث المعنيــة 
https://i.unu.edu/( )2018 بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف« )مايو/أيــار

و 107 pdf.LoPWeb070119/2761/media/cpr.unu.edu/post( ص. 83 
مــن المفتــرض أن يحصــل الذيــن عدلــوا عــن والءاتهــم للتنظيمــات المتطرفــة - فــي أثنــاء إقامتهــم - علــى التدريــب المهنــي، والتعليــم األساســي، 
والعــالج النفســي االجتماعــي، وإعــادة التوعيــة الدينيــة. وحســب اهتماماتهــم، قــد تتضمــن فــرص التدريــب المهنــي النجــارة، والفالحــة، والســباكة، 
وصنــع األحذيــة، وربمــا مهــارات أخــرى. كمــا ُيفتــرض توفيــر المرافــق الرياضيــة والترفيهيــة. ولكــن يبــدو فــي الواقــع العملــي أن معظــم البرامــج 
تكثــف انحيازهــا إلعــادة التوعيــة الدينيــة، التــي يبــدو تنفيذهــا أســهل للســلطات النيجيريــة. وتجــري اآلن مناقشــات حــول تعزيــز الجوانــب 

األخــرى للبرامــج.152
https://warontherocks.( )2019 عقــد الســالم مــع األعــداء: إعــادة إدمــاج مقاتلــي بوكــو حــرام فــي نيجيريــا« )27 مــارس/آذار« ،B. Bukarti

)/making-peace-with-enemies-nigerias-reintegration-of-boko-haram-fighters/03/2019/com
كمــا توفــر عمليــة الممــر اآلمــن للمشــاركين فــي برنامجهــا مــا يكســبهم مهــارات التدريــب المهنــي األساســية، فتمنحهــم طرًقــا بديلــة لكســب ســبل 
العيــش بعــد إعــادة إدماجهــم. وُيطلــب منهــم أن يختــاروا التدريــب علــى حــرف النجــارة، وصيــد األســماك أو إدارة مــزارع الدواجــن، وتفصيــل 
المالبــس أو الحياكــة، واللحــام، وصناعــة األحذيــة. وأخبرنــي منظمــو البرنامــج أن هــذا التدريــب بالــغ األهميــة، ألنــه يوفــر لهــم التمكيــن 
االقتصــادي، ويمنحهــم األمــل عندمــا يعــودون إلــى مجتمعاتهــم المحليــة، ويقلــل فــرص العــودة إلــى أعمــال العنــف بمنحهــم فرصــة كســب 
عيشــهم. فكثيــر ممــن انضمــوا لحركــة بوكــو حــرام فــي ســن مبكــرة لــم تتوفــر لهــم قــط فرصــة تطويــر مهــارات تؤهلهــم للحصــول علــى عمــل.
324  انظر أيًضا:  Cameron Sumpter، وYuslikha K. Wardhani، وSapto Priyanto)2019(: »اختبار اإلجراءات االنتقالية: السجناء 
 ،2018.1560666.1057610X/10.1080 :DOI ،المتطرفــون العائــدون فــي كنــف المجتمــع اإلندونيســي«، دراســات فــي الصــراع واإلرهــاب

ص. 5: 
ُأجريــت دراســتان رئيســيتان عــن إعــادة إدمــاج المقاتليــن الســابقين فــي إندونيســيا. ففــي الســنين األخيــرة مــن نهايــة القــرن العشــرين، اســتهدف 
مشــروع للبنــك الدولــي تقييــم مــا وصفــه الباحــث الرائــد Dave McRae بتعبيــر »الحــد األدنــى مــن إعــادة اإلدمــاج علــى مســتوى الفــرد » 
للمحاربيــن الســابقين الذيــن قاتلــوا فــي الصراعــات بيــن الطوائــف العرقيــة فــي سوالويســي الوســطى، بعــد ســقوط النظــام االســتبدادي فــي نهايــة 
التســعينيات مــن القــرن  العشــرين.32 وقــدم برنامجــان، مــن تنفيــذ الشــرطة اإلندونيســية الوطنيــة والحكومــة المحليــة، دورات تدريبيــة مهنيــة 
قصيــرة، ووفــر منًحــا لعــدد يتــراوح مــا بيــن 200 و300 فــرد.33  وكان أحــد األهــداف المحوريــة التخلــص مــن أســباب عــدم عمــل المشــاركين 
فــي الــدورات، علــى أمــل أن يــؤدي االنشــغال بمــا يفيدهــم إلــى تقليــل احتماليــة انخراطهــم مــن جديــد فــي أعمــال العنــف.34  ولكــن خلصــت 
الدراســة التــي أجراهــا McRae إلــى أن هــذا األســاس المنطقــي قــد يجانبــه الصــواب، ألن غالبيــة المحاربيــن الســابقين كانــوا يقومــون بأنشــطة 
اقتصاديــة قبــل هــذا المشــروع. إضافــًة إلــى ذلــك، أدى مســتوى التخطيــط دون المثالــي، وعــدم توافــق المهــارات بيــن المشــاركين واهتماماتهــم 
بأهــداف البرنامــج، إلــى تحقيــق عــدد قليــل مــن مشــاريع األعمــال الصغيــرة المولــدة لفوائــد اقتصاديــة مســتمرة.35  ولكــن رغــم أوجــه القصــور 
هــذه، أوجــدت هــذه المســاعدة شــعوًرا بحســن الظــن، واألهــم مــن ذلــك أنهــا وفــرت ســبًبا للشــرطة لالنخــراط المنتظــم مــع المحاربيــن الســابقين؛ 

ــر إدارة الوضــع األمنــي المحلــي.36 ممــا يسَّ
انظــر أيًضــا: Dave McRae، »نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، ومراكــز الصــراع العنيــف: تقييــم برامــج إعــادة إدمــاج المحاربيــن فــي بوســو، 

إندونيســيا«، ورقــة التنميــة االجتماعيــة اإلندونيســية رقــم 14 )جاكرتــا، البنــك الدولــي، 2009(.
https://www.mei.edu/( )2015( »325 معهــد الشــرق األوســط، »برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد فــي المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة حالــة

.)publications/deradicalization-programs-saudi-arabia-case-study
Liesbeth van der Heide 326 وBart Schuurman، »إعــادة إدمــاج اإلرهابييــن فــي هولنــدا: تقييــم النهــج الهولنــدي«، مجلــة لتغييــر الفكــر 

المتشــدد، رقــم 17، شــتاء 19/2018، 211
فيمــا يتعلــق بتحفيــز وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف، ركــزت التدخــالت علــى طــرح بدائــل للتطــرف مــن خــالل مزيــج مــن الحوافــز والنواهــي. 
ويتحقــق ذلــك مثــاًل بتحفيزهــم علــى تســجيل أســمائهم فــي التعليــم )المهنــي(، أو طلــب التدريــب الداخلــي فــي إحــدى المؤسســات، أو البحــث 
عــن عمــل؛ وقــد عــزز العاملــون فــي مجــال التمريــض إلعــادة التأهيــل فــرص حصولهــم علــى وظيفــة فــي ســوق العمــل، وقدمــوا لهــم مصــادر 
بديلــة تعــزز تقديرهــم لذواتهــم وتحــدد وجهتهــم فــي الحيــاة، علــى أمــل أن تكــون بمثابــة حائــط الصــد الــذي يحميهــم مــن االنخــراط مجــدًدا فــي 

التطــرف أو اإلرهــاب. 
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العنــف.327 

ويجــب التركيــز علــى التدريــب الــذي يؤهلــه للعثــور علــى وظيفــة.328 إذ إن مســاعدة اإلرهابييــن الســابقين فــي العثــور 
علــى عمــل مــن العناصــر التــي ثبتــت جدواهــا فــي إعــادة إدماجهــم.329

S. Farrall 327، »إعــادة التفكيــر فيمــا صلــح اســتعماله مــع الجنــاة: وضــع المفــرج عنهــم تحــت الرقابــة، والســياق االجتماعــي، واإلحجــام عــن 
الجريمــة )دار نشــر بادســتو: وليــان، 2002(، ص. 152 )وصــف الحصــول علــى وظيفــة بأنــه يمنــح المــرء شــعوًرا بهويتــه ودوًرا فــي المجتمــع(؛ و
S.V. Mardsen، »إعــادة إدمــاج المتطرفيــن - تغييــر الفكــر المتشــدد ومنعــه«  )دار نشــر بالجريــف بيوفــت، 2017(، ص.56 )»يمثــل العمــل 
ودفــع الضرائــب، واإلســهام فــي الِبنــى االقتصاديــة للمجتمــع المعاصــر، شــكاًل مــن أشــكال قبــول الِبنــى االجتماعيــة األعــم التــي تديرهــا الدولــة. 
فالحصــول علــى وظيفــة ال يعكــس اندمــاج المــرء فــي ســوق العمــل فحســب، بــل يتعلــق بصــورة محــددة أيًضــا باالندمــاج فــي الشــبكات االجتماعيــة 

المتنوعــة«(
328 انظــر: J. Khalil et al. »تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل 
deradicalisation_and__18-4_whr_20190104/https://rusi.org/sites/default/files( »لألعضاء الســابقين في حركة الشــباب

disengagement_in_somalia_web.pdf(، ص. 31-30
والمالحــظ أن مــن بيــن المشــاركين - البالــغ عددهــم 27 مشــارًكا - لــم يذكــر أحــد حصولــه علــى دخــل بفضــل المهــارات التــي اكتســبها مــن 
التدريــب المهنــي المقــدم فــي ســيرندي. ولكــن هــذا ال يبــدو مرتبًطــا بجــودة التعليــم المقــدم فــي حــد ذاتــه، حيــث كان تقييــم 7 مشــاركين، جــرت 
مقابلتهــم فــي ســبتمبر/أيلول 2017، للتدريــب إيجابًيــا، مقارنــًة بمشــارَكْين ذكــرا أنــه كان »معقــواًل«، ومشــارك واحــد قيَّمــه ســلبًيا )لــم ُيطلــب 
التقييــم مــن باقــي المشــاركين بســبب ضيــق الوقــت، أو عــدم مشــاركتهم فــي التدريــب المهنــي(. وال يرتبــط هــذا ايًضــا بالمهــارات المحــددة 
المدرَّســة، حيــث تــم انتقــاء الوحــدات الدراســية وفًقــا للطلــب عليهــا فــي المركــز، وتماشــًيا مــع خريطــة مصــادر كســب العيــش التــي أعدهــا فريــق 
دعــم إعــادة التأهيــل. ولكــن ُذكــر فــي أحيــان كثيــرة أن الســبب فــي عــدم القــدرة علــى تحويــل المهــارات المهنيــة الجديــدة إلــى عمــل فعلــي كان 
غيــاب رأس المــال. فعلــى ســبيل المثــال، تابــع صانــع الفحــم، الــذي ســبق اإلشــارة إليــه، دورة فــي أعمــال اللحــام فــي ســيرندي، وذكــر أنــه 
يفضــل هــذا العمــل لــو كان بمقــدوره أن يتحمــل تكلفــة المعــدات الالزمــة. كمــا ذكــر ثالثــة مشــاركين، أكملــوا تدريًبــا فــي كهربــاء الســيارات، 
أنهــم لــم يتمكنــوا مــن العثــور علــى عمــل فــي هــذا القطــاع ألن كان المطلــوب منهــم توفيــر أدواتهــم الخاصــة بتكلفــة ليســت فــي مقدورهــم. كمــا 
ــال بضائــع علــى عربــة يدويــة أنــه يريــد شــراء هــذه العربــة بدفــع ثمنهــا الكلــي )يبــدو أن ثمنهــا حوالــي 50 دوالر(، بــداًل مــن تأجيرهــا  ذكــر حمَّ
يومًيــا. ومراعــاًة لهــذا األمــر، ســيقوم فريــق ســيرندي - مــن عــام 2018 وحســب اللــزوم - بتعزيــز مســاعدته لتيســير الحصــول علــى الخدمــات 

الماليــة، وفــرص كســب العيــش، والتعيينــات التدريبيــة علــى الوظائــف، والبرامــج التعليميــة أو التدريبيــة المهنيــة. 
انظــر أيًضــا: Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة الصومــال«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز أبحــاث 
https://i.unu.edu/media/( )2018 السياســات - جامعــة األمــم المتحــدة »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

و148      124 pdf.LoPWeb070119/2761/cpr.unu.edu/post(، ص. 
وكذلــك، يحصــل المشــاركون علــى التدريــب المهنــي الــذي يركــز علــى مهــارات البنــاء فــي أعمــال اإلنشــاءات، والســباكة، واإلصالحــات 
الميكانيكيــة، وتفصيــل المالبــس، والحالقــة، والزراعــة، وتربيــة المواشــي - وهــي مجموعــة مــن التدريبــات المهنيــة االعتياديــة المقدمــة فــي 
برامــج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج علــى مســتوى العالــم. كمــا يتضمــن أحياًنــا التدريــب فــي أماكــن تقديمــه فــي بيــدوة جوانــب أكثــر 
ابتــكاًرا، مثــل دروس القيــادة إلمكانيــة العمــل فــي قيــادة ســيارات التاكســي. وقــد يوفــر قطــاع الثــروة الســمكية فرًصــا أخــرى فــي الصومــال. 
وبالطبــع فــي كل هــذه القطاعــات، يتجــاوز عــرض العمالــة فــي الصومــال الطلــب عليهــا بصــورة هائلــة. ويبقــى العثــور علــى وظائــف 
للمنفصليــن عــن التنظيمــات المتطرفــة عقبــة بالغــة الصعوبــة. وتنــدر فــرص العمــل فــي ظــل االنهيــارات التــي شــهدها االقتصــاد الــذي أنهكتــه 
الحــروب فــي الصومــال، واســتمرار انعــدام األمــن، والفقــر الطاحــن ومــا يتبعــه دائًمــا مــن مجاعــات، وأعــداد الشــباب المتفاقمــة، وشــح الوظائــف 
للجميــع. كمــا تتوخــى أحياًنــا المؤسســات الحــذر فــي تعييــن المنفصليــن عــن حركــة الشــباب، الســيما إذا كانــت الحركــة لهــا حضــور فــي 

المنطقــة، ويخشــى المجتمــع المحلــي مــن انتقامهــا ممــن انفصلــوا عنهــا ومــن تربطــه عالقــات بهــم.87
 Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل ، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث المعنيــة بالسياســات 
https://i.unu.edu/media/cpr.( )2018 التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف« )مايو/أيــار

pdf.LoPWeb070119/2761/unu.edu/post(، ص. 83 و108          
وهنــاك تدريبــات مهنيــة للرجــال والنســاء؛ مــن مثــل صناعــة الصابــون، والحياكــة، وأعمــال الخــرز، وصناعــة األحذيــة، وإعــداد المشــروبات 

والوجبــات الخفيفــة التــي يمكــن بيعهــا فــي الســوق المحليــة. 
329 انظــر المرجــع الســابق. وانظــر أيًضــا: Toke Agerschou، »منــع الفكــر المتشــدد والتمييــز فــي آرهــوس«، مجلــة لتغيــر الفكــر المتشــدد، شــتاء 

15/2014، األرقــام 1، و5، و14
التعليــم والتوظيــف 1( المحتــوى: توخًيــا لغــرض إدمــاج المواطــن المعنــي فــي المجتمــع، ســتؤخذ فــي االعتبــار صلتــه بســوق العمــل والنظــام 
التعليمــي. وبنــاًء علــى هــذا الوضــع، ســيتم تقريــر إذا كان يحتــاج الدعــم للعــودة إلــى ســوق العمــل أو النظــام التعليمــي، وذلــك فــي حالــة انقطــاع 
الصلــة بــأٍي منهمــا. 2(المشــاركون: يجــب أن يواصــل المرشــد المعيَّــن تقديــم الدعــم الــالزم لضمــان اســتمرار صلــة الفــرد بالنظــام، ولتعزيــز 

العمليــات التــي تــم البــدء بهــا والمتعلقــة بالتوظيــف و/أو التعليــم. 
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كمــا وفــرت عــدة برامــج وطنيــة قــدًرا مــن المســاعدات الماليــة لألفــراد المنضميــن لبرامــج إعــادة التأهيــل؛ والهــدف مــرة 
ثانيــة هــو كفالــة شــبكة أمــان تســاعد علــى منعهــم مــن العــودة إلــى وســائل العنــف.330 وهكــذا خصصــت المملكــة العربيــة 
الســعودية، مــن خــالل النظــام، المــوارد للمنضميــن لهــذه البرامــج وأســرهم. وهــذا ال يســاعد فقــط فــي عمليــة إعــادة إدمــاج 
المســتفيدين مــن البرامــج، بــل ُينشــئ أيًضــا صلــة تربطهــم بالدولــة بفضــل مــا تبذلــه مــن عطــاء لمســاعدتهم. ومــا فعلتــه 
بالمثــل إندونيســيا لتحقيــق االســتقرار االقتصــادي، بفضــل الدعــم المالــي المقــدم مــن الدولــة، كان لــه دور محــوري فــي 

ضمــان عــدم عــودة المتطرفيــن الرتــكاب الجرائــم.331

J. Horgan 330 وK. Braddock، »إعــادة تأهيــل اإلرهابييــن؟: تحديــات تقييــم مــدى فعاليــة برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد«، اإلرهــاب والعنــف 
السياســي - 22:267–291. 2010 - ص. 271 )الحاشــية محذوفــة(: 

إذا اعُتبــر المقاتلــون الســابقون مؤهليــن لالنضمــام لبرامــج التســريح وإعــادة اإلدمــاج التــي ترعاهــا الحكومــات، فإنهــم يحصلــون علــى فوائــد 
صحيــة واقتصاديــة وتعليميــة، كمــا حــدده المرســوم الكولومبــي رقــم 128.

http://( ،انظــر أيًضــا: منظمــة »هيومــان رايتــس ووتــش«، »دخــان ومرايــا: تســريح كولومبيــا للجماعــات شــبه العســكرية«، هيومــان رايتــس ووتــش
تغييــر  المتطرفيــن:  إدمــاج  »إعــادة   S. V. Mardsenو  ;)www.hrw.org/en/reports/2005/07/31/smokeand-mirrors?print

الفكــر المتطــرف ومنعــه« )دار نشــر بالجريــف بيفــوت 2017(، ص. 15
في بعض الحاالت، الســيما في اليمن، كانت ُتســتخدم الوظائف الحكومية حافًزا وأداًة للرقابة المســتمرة. كما اســُتخدم المال لتحفيز التغيير 

م الدعــم المــادي للذيــن ينبــذون العنــف السياســي. فــي بعــض الــدول، مثــل ماليزيــا ومصــر، حيــث ُقــدِّ
انظــر أيًضــا: Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة الصومــال«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز أبحــاث 
https://i.unu.edu/media/( )2018 السياســات - جامعــة األمــم المتحــدة »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

و148       126 pdf.LoPWeb070119/2761/cpr.unu.edu/post(، ص. 
وهكــذا انتهــى الحــال بالكثيــر ممــن هجــروا التنظيمــات المتطرفــة بالعمــل فــي قطــاع األمــن، أو االنضمــام للميلشــيات. وقــد تكــون هــذه هــي 
ــر هــذا التحــول الديناميكيــات علــى أرض المعركــة. إال أن هــذه الممارســات  الوظائــف األســهل الحصــول عليهــا فــي األمــد البعيــد، وقــد يغيِّ
ونتائجهــا تكــرس علــى المــدى المتوســط اســتمرارية العمــل المســلح فــي المجتمــع الصومالــي. إذ يمكــن أن يدعــم االقتصــاد الصومالــي والمعونــة 
األجنبيــة عــدًدا محــدوًدا مــن المقاتليــن فــي حكومــة الصومــال االتحاديــة والشــرطة. وســيكون ضرورًيــا مــع الوقــت تفكيــك الميليشــيات، ربمــا 
بقــدر مــن إعــادة اإلدمــاج فــي قــوات الشــرطة، كمــا هــو مخطــط حالًيــا. بيــد أن كثيــًرا مــن أعضائهــا لــن يكــون مؤهــاًل، حيــث تتجــاوز أعدادهــم 
العــدد الكلــي المخطــط لقــوات الشــرطة. وســتجف منابــع األمــوال لدفــع رواتــب الوظائــف الرســمية وغيــر الرســمية فــي قطــاع خدمــات األمــن، 
وســتواجه الصومــال المشــكلة األزليــة الخاصــة بانعــدام المــوارد بيــن الرجــال المســلحين الذيــن يغتصبــون مــا ال يملكــون مــن المجتمعــات 

المحليــة، وينخرطــون فــي أعمــال الســلب والنهــب، ويتعرضــون للعــداوات العشــائرية وأشــكال التمييــز القائمــة علــى العنــف.  
Cameron Sumpter 331، وYuslikha K. Wardhani، وSapto Priyanto)2019(: »اختبــار اإلجــراءات االنتقاليــة: الســجناء المتطرفــون 
العائدون في كنف المجتمع اإلندونيسي«، دراسات في الصراع واإلرهاب، 2018.1560666.1057610X/10.1080 :DOI، ص. 15-17: 
رغــم صعوبــة الحصــول علــى دالئــل مثبتــة، مــع بقــاء االســتثناءات، يعتقــد طائفــة مــن الذيــن جــرت مقابلتهــم لهــذا المشــروع، بمــن فيهــم 
العاملون في المنظمات غير الحكومية، ومســؤولو الســجون، والشــرطة، والســجناء الســابقون أنفســهم- هذه الطائفة تعتقد أن دور االســتقرار 
االقتصــادي محــوري لضمــان عــدم عــودة المتطرفيــن لإلجــرام. فاألدلــة غيــر المثبتــة تشــير إلــى أن الذيــن عــادوا إلــى دائــرة اإلرهــاب، فــي 
ســنواكيم )هجــوم جاكرتــا فــي 2016(، وجوهانــدا )ســاماريندا 2016(، ويايــات كهدريــات )باندونــج 2017(، عــاش كل منهــم يعانــي مــن 
مشــاكل اقتصاديــة كبيــرة، أفضــت بهــم إمــا إلــى عــدم إعــادة اندماجهــم فــي المجتمــع، أو إلــى احتــدام مشــاعر الســخط فــي قلوبهــم. وعلــى حــد 
قــول أحــد كبــار المســؤولين فــي مكافحــة اإلرهــاب فــي الشــرطة اإلندونيســية: إذا اســتقر الحــال ]بعــد اإلفــراج[ عــن ]الســجناء الســابقين المدانيــن 
بجرائــم إرهابيــة[ وأصبحــت حياتهــم فــي وضــع جيــد، فنــادًرا مــا يعــودون للشــبكات اإلرهابيــة التــي كانــوا ينتمــون إليهــا«. 68  وممــا ال شــك فيــه 
أنــه ال يوجــد رابــط واضــح بيــن االســتقالل المالــي ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي إندونيســيا، ولكــن لعــل إعــادة تركيــز الجهــود علــى 

الســعي نحــو االســتقرار - لهــم وألســرهم - ُتهيــئ لألوضــاع الالزمــة النفصالهــم عنهــا وتوســيع آفاقهــم بصــورة تدريجيــة.
وهــذه هــي طريقــة التفكيــر العــام التــي تقــوم علــى أساســها اســتراتيجية الجهــاز الوطنــي لمكافحــة اإلرهــاب، المعنيــة »بتغييــر الفكــر المتشــدد« 
فــي مرحلــة مــا بعــد اإلفــراج عــن المســجونين، والتــي تركــز فــي األســاس علــى دعــم مشــروعات ريــادة األعمــال بيــن المســجونين المتطرفيــن 
الســابقين. وبعــد عمليــة تحديــد المســتفيدين التــي شــارك فيهــا باحثــون مســتقلون عملــوا مستشــارين، ومــع قــدر مــن التنســيق مــع هيئــة إخــالء 
الســبيل المبكــر المشــروط والشــرطة، يســافر المســؤولون مــن منــد وبــي الجهــاز الوطنــي لمكافحــة اإلرهــاب69 إلــى منــازل الســجناء الســابقين 
م منــح نــواة إلنشــاء هــذه الشــركات الصغيــرة، وعــادًة مــا تتــراوح  لمناقشــة مســتقبلهم ومنــح المســاعدة الماليــة للشــركات الناشــئة الصغيــرة. وُتقــدَّ
قيمتهــا مــا بيــن 5 و10 مليــون روبيــة )تعــادل مــا بيــن 350 و700 دوالر أمريكــي(، بهــدف دعــم مســعى معيــن إلنشــاء شــركة صغيــرة. 
ولضمــان ذهــاب المــال إلــى الغــرض مــن اســتخدامه المحــدد، ال يســلم المنــدوب المــال نقــًدا؛ ولكنــه يصاحــب المســتفيد إلــى متجــر أو مصنــع
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ــم فــي هــذا الســياق »الــدورات وورش العمــل »التنشــيطية«، مــع اقترانهــا بالحوافــز فــي شــكل معونــة ماليــة   كمــا ُتنظَّ

للمشــاركين وأســرهم.332

لشــراء مــا يحتاجــه مــن ســلع أو مــواد. وتبــدو االســتراتيجية بنــاءة، ولكــن العمليــة تفتقــر فــي الواقــع للمــوارد البشــرية، والتخطيــط، والتقييــم المســتمر. 
ففي أبريل/نيسان 2018، كان لدى الجهاز الوطني لمكافحة اإلرهاب ثالثة عشر موظًفا معنًيا بتغيير الفكر المتشدد، ومسؤواًل عن مساعدة 
المســاجين الســابقين واإلشــراف عليهــم حســب االحتياجــات والظــروف الفرديــة الخاصــة، وهــذا علــى مســتوى ســبع عشــرة مقاطعــة. وقــد وصــف 
أحدهــم الوضــع علــى أن فريقــه يواجــه »200 مشــكلة مختلفــة«. إذ يقــوم 70 مســؤواًل بزيــارة كل ســجين ســابق، بإخطــاره فــي مهلــة قصيــرة أو 
دون إخطــاره، ويعــرض عليــه المســاعدة الماليــة. ويجــب أن يقــرر الســجين الســابق فــي الحــال كيــف ســينفق المــال الممنــوح لــه. ومــن االختيــارات 
الشــائعة بيــع المالبــس و/أو الكتــب اإلســالمية، أو ماكينــة حياكــة لتعديــل المالبــس، أو عربــة يــد إلعــداد الطعــام وبيعــه علــى قارعــة الطريــق، 
مثــل الكبــاب والنــودل. وعقــب شــراء هــذه األشــياء، تكــون المتابعــة محــدودة جــًدا - حســبما ُذكــر، ويبــدو أن عــدد المشــاريع التــي نجحــت حقيقــًة 
بفضــل هــذه المســاعدة الماليــة كان صغيــًرا. وأفــاد أغلــب المســاجين الســابقين الذيــن تــم مقابلتهــم بنفــس الشــيء المذكــور عــن مشــاريع ريــادة 
األعمــال: لــم يكــن لديهــم الوقــت لتقريــر كيفيــة اســتخدام المــال الممنــوح لهــم، وانتهــى بهــم األمــر بالتســرع فــي القــرار، بــال نصيحــة عــن كيفيــة 
إدارة األعمــال. وكمــا يذكــر فجــر، الــذي تولــى هــذا الــدور لعــدة ســنوات وقــت تفجيــرات بالــي فــي عــام 2005، »بلغــت التبرعــات خمســة مالييــن، 
ولكــن كان يجــب شــراء أشــياء وإنفــاق المــال المخصــص علــى الفــور. وكان المقصــود مــن شــراء هــذه األشــياء اســتعمالها فــي نشــاط تجــاري، 
وهــذا مــا اعتقدتــه - حســًنا، فلنقــم بشــراء عربــة للطعــام. ولكــن عندمــا ســألت كيــف يجــب تشــغيل العربــة، لــم أجــد جواًبــا. ... وال يوجــد متابعــة أو 
اســتمرارية. ... فهــل نشــتري المعــدات فحســب؟ وحتــى لــو كان الــرد إيجابًيــا، فلــن ُتغطَّــى تكلفــة التشــغيل. وفــي نهايــة األمــر، كنــا نحتــاج المــال، 
فمــا كان أمامنــا ســوى بيعهــا لإلنفــاق علــى احتياجاتنــا.« وحصــل رفقــي علــى 10 مليــون روبيــة، وقــد خــدم فــي الســجن أربــع ســنوات الشــتراكه 
فــي معســكر تدريــب المســلحين فــي أســيه، إال أنــه وجــد صعوبــة فــي إعــداد خطــة مناســبة. »يعطــون اليــوم المــال، ويجــب أن ُيصــرف غــًدا لشــراء 
ســلعة. هــذا صعــب، أليــس كذلــك؟ مــاذا يجــب أن نفعــل بهــا؟ فــي النهايــة، اســتخدمت زوجتــي كل المــال لشــراء المالبــس وبيعهــا عبــر اإلنترنــت، 
غيــر أن الجهــاز الوطنــي لمكافحــة اإلرهــاب لــم يراقــب هــذه العمليــة علــى اإلطــالق. كنــت أريــد بالفعــل شــراء األدوات إلصــالح أجهــزة التليفــون 
المحمــول أو الالبتــوب، ألنــي أمتلــك هــذه المهــارة، ولكــن كان مســتحياًل أن أقــوم بطلبيــة فــي خــالل يوميــن فقــط، فلذلــك   اشــترينا المالبــس بــداًل 
مــن إهــدار المــال«. وكان رأي الكثيــر منهــم أن التركيــز يجــب أن ينصــب علــى التوفيــق بيــن المســاعدات واالهتمامــات والمهــارات الشــخصية 
للمســتفيدين. فقــد واجــه شــابان، كان يديــران نشــاًطا فــي الطباعــة الشــبكية قبــل القبــض عليهمــا، صعوبــة فــي العــودة لنشــاطهما وتشــغيله بعــد 
اإلفــراج عنهمــا، ألســباب منهــا فقــد المعــدات، أو ســرقتها، أو بيعهــا. وبفضــل مســاعدة األصدقــاء، تمكنــا فــي النهايــة مــن بــدء الطباعــة مجــدًدا، 
ولكنهمــا لــم ينجحــا فــي تســويق منتجاتهمــا. وعندمــا تعامــل معهمــا المســؤولون فــي الجهــاز الوطنــي لمكافحــة اإلرهــاب، اقترحــوا عليهمــا بتغييــر 
نشــاطهما نحــو تربيــة البــط. وقــال أحدهمــا: »حســًنا، لــم تكــن الخســارة فــي البدايــة فادحــة جــًدا، فقــد اســتخدمنا رأس المــال لشــراء الطعــام للبــط، 
ولكننــا حاولنــا فــي أن نســتعمله لمــدة أطــول. ... ولــم يــزد وزن البــط، وهــو مــا يهــم فــي بيــع البــط، فلــم يتبــق لنــا أي شــيء، وال عائــد )باســتثناء 
وجبــة عشــاء مــن البــط(«. وأضــاف اآلخــر: »الطباعــة الشــبكية هوايتــي. ... أمــا البــط، فهــو مــن الثــروة الحيوانيــة. صحيــح أن أجهــزة الحكومــة 

تســاعدنا، ولكــن بعــد ذلــك ال شــيء. ال يوجــد متابعــة«.
كان لــدى بعضهــم أفــكار لتحســين الوضــع. فقــد رأى رضــا، الــذي قضــى عقوبــة الســجن لمــا يقــارب الخمــس ســنوات لتوزيــع الســالح، أن علــى 
الحكومــة إيــالء االهتمــام باحتياجــات الفــرد. »مثــاًل: مــا مواهبــك؟ ومــاذا تريــد أن تطــور فــي حياتــك؟« ثــم تســاعدهم حتــى يتملكــوا القــدرة علــى 
فعــل ذلــك؟ ... يجــب أال نعمــم ونقــول: »هنــا يحصــل كل شــخص علــى بضعــة مالييــن، ثــم يمنحوننــا وقًتــا قصيــًرا للتفكيــر فــي كيفيــة اســتخدام 
المــال. ...بالطبــع يتبــدد المــال. ثــم تقــول عندئــذ: »قدمنــا لــك المســاعدة ولكنــك لــم تســتطع النجــاح«. هكــذا هــو الحــال، أليــس كذلــك؟« وأضــاف 
ســجين ســابق آخر أن شــراء »المواد ليس كافًيا. نحتاج التدريب. يعطوننا ســنارة صيد الســمك، ولكننا نحتاج أيًضا بحيرة الســمك. إذا أعطونا 
السنارة وال نعرف كيف نصطاد، فال حيلة لنا. لكن سيختلف األمر إذا اكتسبنا الخبرة في الصيد«. وبادرت منظمة غير حكومية في البداية 
فــي تقديــم المســاعدة فــي ريــادة األعمــال للمســاجين الســابقين، وهــي منظمــة صغيــرة مقرهــا فــي جاكرتــا واســمها »ياياســان براسســتي بيرداميــان، 
وتأسســت فــي عــام 2008 للعمــل فــي مبــادرات منــع اإلرهــاب. وفــي حيــن ُقدمــت المســاعدة مــن خــالل المشــاركة غيــر الرســمية، فــي أثنــاء 
الســنوات الخمــس األولــى مــن عمــل المنظمــة، بــدأت فــي عــام 2014 فــي تســجيل بياناتهــم وســاعدت منــذ ذلــك الحيــن ســتة عشــر ســجيًنا إرهابًيــا 
ســابًقا فــي البــدء بأنشــطة تجاريــة. وعلــى عكــس البرنامــج الالحــق للجهــاز الوطنــي لمكافحــة اإلرهــاب، فقــد ســاعدت هــذه المنظمــة األفــراد علــى 
م لهــم القــروض الصغيــرة التــي كان يســددها المســتفيدون عندمــا يتطــور نشــاطهم.  صياغــة خطــط العمــل، وإذا اســتوفت المعاييــر المطلوبــة، ُتقــدَّ
وفــي عــام 2018، أوقفــت المنظمــة تقديــم المســاعدات، وبــدأت فــي تقييــم داخلــي دقيــق للبرنامــج. وقــال المديــر التنفيــذي، توفيــق أنــدري، إن 
مشــاركاتهم لــن ُتقيَّــم علــى أســاس النجــاح المالــي أو تغييــر فكرهــم المتشــدد، »بــل علــى أســاس ابتعادهــم عــن أعمــال العنــف، وكيفيــة تواصلهــم 

مــع أســرهم، وإقامتهــم شــبكات اجتماعيــة جديــدة، وتجنــب أي انخــراط جديــد مــع المجتمــع المتشــدد فكرًيــا بصــورة تدريجيــة.« 71
وممــا يؤســف لــه أن المنظمــات التــي تركــز علــى التقييــم المهنــي المعتَمــد ليســت الوحيــدة مــن بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تقــدم الدعــم 
للســجناء الســابقين وأســرهم. إذ تقــوم بضــع جمعيــات إســالمية، تعمــل ظاهرًيــا فــي األعمــال االجتماعيــة أو اإلنســانية، بتقديــم المســاعدة، بهــدف 
أن يظل األفراد على تواصل بالشــبكات المتطرفة. وتســاعد جمعية جاشــيبو )أو جمعية ألف روبية في اليوم( أســر المســاجين مســاعدة مالية 
فــي والدة األطفــال وتعليمهــم. وتربــط جاشــيبو روابــط مشــبوهة بجماعــة أنصــار الدعــوة، ورغــم عــدم وجــود أدلــة واضحــة علــى الروابــط المباشــرة 
بينهمــا، فقــد جمــدت الحكومــة اإلندونيســية مؤخــًرا الحســابات المصرفيــة للمنظمــة. ويتكــون مركــز عــزام دكــوة مــن أعضــاء ذكــروا أنهــم يناصــرون 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية، وتربطهــم روابــط بجماعــة أنصــار الدعــوة. والجمعيــة الثالثــة هــي مركــز إنفــاق دكــوة، وهــو اآلخــر مشــتبه فــي تقديمــه 
الدعــم للســجناء المدانيــن بجرائــم إرهابيــة. واعتــادت هــذه المنظمــات علــى مســاعدة كل الســجناء المتطرفيــن، إال أنهــا تركــز اآلن علــى مــن يؤيــد 

قيــام الدولــة اإلســالمية.72
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ولكــن هــذا النــوع مــن المســاعدة الماليــة والمهنيــة قــد يواجــه معارضــة أفــراد المجتمعــات المحليــة المتضرريــن مــن 
أنشــطة الجماعــات اإلرهابيــة، حيــث قــد يعارضــون حصــول اإلرهابييــن علــى مــا قــد يعتبرونــه مكافــآت لألعمــال 
الشــيطانية التــي اقترفوهــا فــي مجتمعاتهــم.333 لــذا مــن الضــروري القيــام بأنشــطة التوعيــة الفعالــة للمجتمعــات المحليــة، 
لشــرح هــذه العمليــة،334 ويجــب أن تعــود علــى هــذه المجتمعــات بدورهــا فوائــد مــن عمليــة إعــادة اإلدمــاج، حتــى ال 

يقتصــر الدعــم االقتصــادي علــى اإلرهابييــن المعــاد تأهيلهــم، بــل ينتفــع بــه المجتمــع كذلــك.335

ويجــب فــي النهايــة أن تســتهدف كل هــذه التدابيــر مســاعدة إعــادة إدمــاج الفــرد المعنــي، وبنــاء درجــة أكبــر مــن الثقــة 
بينــه وبيــن الدولــة. 

7-3-2-5 الدعم اإلداري

قــد يتطلــب التأقلــم علــى العيــش مــن جديــد فــي المجتمــع مــا هــو أكثــر مــن مجــرد العثــور علــى عمــل وكســب دخــل 
أساســي؛ وخاصــًة أن تحديــات اإلرهابييــن المعــاد تأهيلهــم تســتلزم فــي بعــض الحــاالت خطــوات إداريــة إلعــادة إدماجهــم 
فــي المجتمــع. لــذا أدمجــت عــدة برامــج إلعــادة التأهيــل فــي مكوناتهــا آليــات تســتهدف المســاعدة فــي هــذه العمليــة 

أدار الجهــاز الوطنــي لمكافحــة اإلرهــاب برامــج ونــدوات متنوعــة فــي الســجون علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة، بهــدف إعــادة تأهيــل 
المســاجين المدانيــن بتهــم إرهابيــة أو تغييــر فكرهــم المتشــدد. وركــز النهــج المتَّبــع فــي المقــام األول علــى الجلــوس مــع الســجناء فــي محادثــات 
غيــر رســمية، حيــث تقــدم لهــم الحوافــز فــي شــكل المعونــات الماليــة لهــم وأســرهم.46 وتجلــت الفلســفة الوطنيــة األساســية للبانكاســيال )وهــي 
اإليمــان باللــه الواحــد، والوطنيــة، واإلنســانية، والعدالــة االجتماعيــة، والديمقراطيــة( فــي مســاعي إقنــاع الســجناء بنبــذ معتقداتهــم المتشــددة، فــي 

حيــن يتــم اســتقدام علمــاء الديــن والمتطرفيــن »المنصلحيــن« للمناقشــات العرضيــة  معهــم.
333 انظــر: J. Khalil et al. »تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_( »لألعضاء الســابقين في حركة الشــباب

disengagement_in_somalia_web.pdf(، ص. 29
علــى الرغــم مــن محدوديــة مســتويات الوعــي الحاليــة لمــا يقدمــه البرنامــج الوطنــي، فهنــاك أيًضــا احتمــال شــعور بعــض أفــراد المجتمــع المحلــي 
بالعــداء ألن أعضــاء حركــة الشــباب الســابقين ُتمنــح لهــم خدمــات، مثــل التعليــم األساســي والتدريــب المهنــي، وهــو مــا يعطيهــم ميــزة تنافســية 
علــى الذيــن ظلــوا بعيــًدا عــن أعمــال العنــف.  وبالطبــع، قــد يكــون المجتمــع المحلــي أيًضــا مرحًبــا بدرجــة مــا باألفــراد، حســب وضعهــم الســابق 
ــل التعامــل مــع محصلــي الضرائــب، والطهــاة، وغيرهــم مــن العامليــن  فــي حركــة الشــباب و/أو دورهــم فــي الحركــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــد ُيفضَّ

فــي أعمــال مســاعدة، علــى التعامــل مــع جامعــي المعلومــات المخابراتيــة، وصانعــي المتفجــرات اليدويــة الصنــع.
.xx/.outreach ،334 انظر، ما سيرد ذكره

335 انظــر: Laplante J. Laplante وKimberly Theison، »العدالــة االنتقاليــة فــي أوقــات الصــراع: قانــون العدالــة والســالم فــي كولومبيــا«، 
28، مجلــة ميشــيجان للقانــون الدولــي، العــدد 49   )2006(، ص. 69

تنقســم اآلراء مــا بيــن مؤيــد ومعــارض للبرامــج التــي يســتفيد منهــا المســرَّحون، بتوفيــر التدريــب الــذي يؤهلهــم للحصــول علــى وظائــف، والدخــل، 
وفــرص العمــل، ومــا يتبــع ذلــك مــن عــالج نفســي اجتماعــي؛ وقــد يســتثير مشــاعر الســخط بيــن المجتمعــات المحليــة الفقيــرة التــي يســكن فيهــا 
هــؤالء المســرَّحون. إذ ُينظــر إلــى هــؤالء »المجرميــن« الســابقين علــى أنهــم يحصلــون بســهولة علــى مزايــا ال يمكــن للعديــد مــن الفقــراء الوصــول 
إليهــا، وهــم يعانــون مــن مصاعــب الحيــاة بصــورة يوميــة. واألهــم مــن كل شــيء مــا خلصــت إليــه الهيئــة المشــتركة بيــن األمريكتيــن المعنيــة 
بحقــوق اإلنســان أن: »آليــات التســريح لــم تقتــرن بتدابيــر شــاملة تخفــف وطــأة األلــم الــذي يشــكو منــه ضحايــا العنــف، وال توضــح الســبب فــي 
العــدد الكبيــر مــن األعمــال اإلجراميــة التــي لــم يعاقــب عليهــا بعــد مرتكبوهــا؛ ومــن ثــم، تســتمر العوامــل التــي تولــد الصــراع بصــورة كبيــرة.«0«
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اإلداريــة إلعــادة اإلدمــاج، باعتبارهــا وســيلة لتيســير إعــادة التأهيــل.336

7-3-2-6 مشاركة المجتمعات المحلية  

منهــم.337  تضــررت  التــي  المحليــة  للمجتمعــات  إعــداد  بــال  الســابقين  اإلرهابييــن  إدمــاج  إعــادة  نجــاح  ــح  ُيرجَّ ال 

336 انظر مثاًل: Cameron Sumpter، وYuslikha K. Wardhani، وSapto Priyanto)2019(: »اختبار اإلجراءات االنتقالية: السجناء 
 ،2018.1560666.1057610X/10.1080 :DOI ،المتطرفــون العائــدون فــي كنــف المجتمــع اإلندونيســي«، دراســات فــي الصــراع واإلرهــاب

ص. 10-11:
عندما ُســئل مقاتل ســابق، قضى خمس ســنوات في الســجن عقوبة على مشــاركته في معســكرات تدريب في شــمال ســومطرة، عن مســاعدة 
الدولــة فــي التأقلــم مــن جديــد فــي المجتمــع، قــال: »لســنا بحاجــة لمناقشــة الحكومــة المركزيــة ألنهــا بعيــدة كل البعــد عنــا. وإنمــا نتحــدث عــن 
الحكومــة األصغــر، مثــل المســؤولين علــى مســتوى المركــز الفرعــي أو القريــة. فلــم يكلمنــي أحــد منهــم عندمــا ُأفــرج عنــي«. وعلــى الجانــب 
اآلخــر، كان بعضهــم ممتًنــا للمســاعدة التــي حصلــوا عليهــا مــن الســلطات المحليــة. إذ قــال أحدهــم: »قــدم لــي فريــق الدعــم )القائــد المجتمعــي( 
كل المســاعدة«. وقــال لــه  أحــد المســؤولين: »إذا احتجــت أي شــيء فمــا عليــك ســوى أن ُتخبرنــي - المهــم أنــك اآلن إنســان صالــح«. 
والقبــول االجتماعــي مــن األمــور المهمــة للســجناء، إال أنهــم منشــغلون فــي األغلــب بالخطــوة التاليــة بعــد اإلفــراج عنهــم مباشــرًة، لتنظيــم 
شــؤونهم اإلداريــة الشــخصية. ففــي معظــم الحــاالت، يفقــدون بطاقــات هويتهــم )المطلوبــة الســتئجار عقــار، وللحصــول علــى عمــل، ولتقديــم 
طلــب التأميــن الصحــي( ورخــص قيادتهــم، إمــا فــي أثنــاء إجــراءات القبــض عليهــم ومحاكمتهــم، أو تكــون الشــرطة قــد أخذتهــا مــن بيــن األدلــة 
المحــرزة. وبعــد قضــاء بضــع ســنوات فــي الســجن، يواجــه كثيــر مــن العائديــن للمجتمــع صعوبــة  اجتيــاز البيروقراطيــة الســترداد هــذه الوثائــق. 
كمــا أن مســتوى المســاعدة التــي تقدمهــا الســلطات المحليــة للســجناء المفــرج عنهــم، فــي الشــؤون اإلداريــة والتأقلــم، يعتمــد أحياًنــا كثيــرة علــى 
رئيــس القريــة أو الحــي واســتعداده الشــخصي فــي التدخــل للمســاعدة. ورغــم أهميــة التعليمــات فــي مخطــط 2013، بــأن يعمــل المســؤولون فــي 
مكافحــة اإلرهــاب مــع الســلطات المجتمعيــة للتأكــد مــن معرفتهــم واســتعدادهم إلدارة المرحلــة االنتقاليــة للمفــرج عنهــم، فــإن هــذه التعليمــات لــم 
ُتتَّبــع بصــورة منتظمــة. فوفــق معهــد تحليــل السياســات المعنيــة بالصــراع، ُأفــرج عــن ســبعين ســجيًنا مدانيــن بجرائــم إرهابيــة، فــي خــالل ثمانيــة 
عشر شهًرا، بين يناير/كانون الثاني 2017 وأغسطس/آب 2018. 66  والخطوة التالية المثالية أن يسافر فريق صغير إلى حّي المفرج 
عنــه أو قريتــه، ويجتمــع مــع القيــادة المجتمعيــة والشــرطة المحليــة إلعــداد خطــة متواضعــة غيــر رســمية للفــرد، بنــاًء علــى الســياق والعالقــات 
التفاعليــة المحــددة فــي محيطــه. وبذلــك يكــون الجميــع متفقيــن علــى أقــل تقديــر. وقــد ُتعقــد مثــل هــذه االجتماعــات فــي الحــاالت التــي تكــون 
العالقــات الشــخصية قائمــة بيــن المســؤولين مــن أجهــزة الدولــة والحكومــات المحليــة، غيــر أن االجتماعــات التــي يحضرهــا األطــراف المعنيــة 

- بعــد اإلفــراج عــن أحــد أفــراد هــذا المجتمــع المحلــي - ليســت شــائعة االنعقــاد، حســبما ذكــرت المصــادر.
والمرجع السابق، ص. 15-14

مــن الضــروري أيًضــا أن تقــدم األجهــزة الحكوميــة المســاعدة الماليــة للمفــرج عنهــم كــي ينهضــوا مــن جديــد بأعبائهــم المعيشــية. وتشــترط 
شــركات ومؤسســات عــدة فــي إندونيســيا علــى الموظفيــن المتقدميــن لوظيفــة أن يقدمــوا شــهادة حســن ســير وســلوك مــن الشــرطة، ولكــن، 
مــرة ثانيــة، تعتمــد ســهولة الحصــول علــى هــذه الوثيقــة علــى اآلليــات التــي تواجــه كل فــرد. إذ قــال أحــد المشــاركين إنــه ذهــب إلــى الشــرطة 
المحليــة، ليطلــب منهــم هــذه الشــهادة، وكان صادًقــا فــي البــوح عــن تورطــه الســابق مــع شــبكات إرهابيــة. ورفضــت الشــرطة إعطــاءه الشــهادة، 
فاتصــل بالجهــاز الوطنــي لمكافحــة اإلرهــاب الــذي كان أفضــل مــن الشــرطة وســاعده، ثــم ســأله: »لمــاذا لــم تتصــل بنــا مــن قبــل؟« وتبيــن هــذه 
القصــة الشــخصية أن الســجناء اإلرهابييــن الســابقين ليســوا دائًمــا علــى معرفــة بأجهــزة إنفــاذ القانــون المحليــة، بــل إن المســؤولين فــي مجــال 
مكافحــة اإلرهــاب ال يعرفــون أماكــن وجودهــم. وربمــا تخضــع تحــركات وأفعــال مــن ســبق إخــالء ســبيلهم المبكــر المشــروط لقــدر مــن المتابعــة، 
إال أن الذيــن قضــوا المــدة المشــروطة إلخــالء الســبيل المبكــر، أو الذيــن ُأفــرج عنهــم بــال عقوبــة، قــد يســهل عليهــم المراوغــة مــن المراقبــة 
الدقيقــة. ورخصــة القيــادة مــن الوثائــق األخــرى التــي تســتلزم مســاعدة الشــرطة فــي اســتخراجها، والتــي يســعى الكثيــر مــن الســجناء الســابقين 
إلــى الحصــول عليهــا. ففــي ظــل صعوبــة الحصــول علــى وظيفــة مــع وجــود ســجل جنائــي )الســيما الجرائــم اإلرهابيــة(، مــن الخيــارات التــي 
يفضلهــا الكثيــر ممــن ســبق اإلفــراج عنهــم العمــل فــي نوبــات غيــر منتظمــة فــي قيــادة الموتوســيكل التاكســي )أوجيــك(. وكمــا هــو الحــال مــع 
قطــاع ســائقي التاكســي حــول العالــم، انقطــع مشــهد »األوجيــك« فــي إندونيســيا وحلــت محلــه تطبيقــات أجهــزة المحمــول التــي أحدثــت ثــورة فــي 
ل، يســتطيع أي شــخص أن يصبــح قائــد  طريقــة تقديــم هــذه الخدمــة. وبامتــالك رخصــة قيــادة نظيفــة، وتليفــون محمــول، وموتوســيكل مســجَّ
موتوســيكل، ويجــول اآلن فــي شــوارع جاكرتــا مجموعــة صغيــرة مــن قائــدي »األوجيــك« الذيــن ســبق أن كانــوا ســجناء إرهابييــن، ويتكاتفــون 
فــي مســاعيهم لدعــم أنفســهم مالًيــا. ولكــن رغــم أن قيــادة الموتوســيكل التاكســي قــد توفــر بعــض القــدر مــن الدخــل الــذي يحتاجــه المــرء احتياًجــا 
ماًســا، فمــن المحتمــل أال تكــون المهنــة التــي تتطلــب نــوع االلتــزام واالنضبــاط الــذي تتطلبــه عــودة المــرء إلــى مســاره المهنــي الصحيــح. إذ 
يعتقــد ســجين ســبق اإلفــراج عنــه فــي 2016، وعمــل مــن وقــت آلخــر ســائق أوجيــك، أنــه ســيحظى احتــرام جيرانــه بصــورة أكبــر إذا رأوه 
يذهــب للعمــل فــي الصبــاح ويعــود منــه فــي المســاء: »إذا عملنــا فــي قيــادة األوجيــك عبــر اإلنترنــت، فنحــن نبــدو أننــا ال نعمــل، بــل نجلــس 
فــي مقــر العمــل فــي انتظــار األوامــر.« وشــعر أن اآلخريــن ينظــرون إليــه ويقولــون: »يــا اللــه، هــذا الشــخص لــم يتغيــر. فإنــه يقضــي وقتــه 

فــي ال شــيء، مثلمــا كان فــي الســابق«.
337 انظــر: Eric Rosand، وEmily Winterbotham، وMichael Jones، وFranziska Praxi-Tabuchi، »خارطــة طريــق إلــى 
النجــاح: وضــع الخطــة العالميــة لمنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه«، مشــروع منــع التطــرف العنيــف والمعهــد الملكــي للخدمــات المتحــدة )ســبتمبر/
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لــذا مــن الضــروري بنــاء قــدر مــن الثقــة فــي هــذه المجتمعــات، وتوجيــه جهــود التوعيــة نحــو شــرح العمليــة لهــم.338 

أيلــول 2018(؛ Eric Rosand، »المجتمعــات المحليــة أواًل: مخطــط لتنظيــم حركــة عالميــة واســتدامتها لمكافحــة التطــرف العنيــف«، مشــروع منــع 
التطــرف العنيــف )ديســمبر/كانون األول 2016(؛ الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، »خطــة العمــل لمنــع التطــرف العنيــف: تقريــر األميــن العــام،  
A/674/70 )24 ديسمبر/كانون األول http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol¼A.)2015/674/70: البيت 
https:// .)2011 األبيــض )الرئيــس بــاراك أوبامــا(، »تمكيــن الشــركاء المحلييــن مــن منــع التطــرف العنيــف فــي الواليــات المتحــدة )أغســطس/آب
و  ،Cameron Sumpterو obamawhitehouse.archives.gov/sites/ default/files/empowering_local_partners.pdf؛ 

Yuslikha K. Wardhani وSapto Priyanto )2019(: »اختبــار اإلجــراءات االنتقاليــة: الســجناء المتطرفــون العائــدون فــي كنــف المجتمــع 
اإلندونيســي، دراســات فــي الصــراع واإلرهــاب، 2018.1560666.1057610X/10.1080 :DOI، ص. 2: 

ال تــزال الُنُهــج المتبعــة لمنــع التطــرف العنيــف حديثــة العهــد نســبًيا فــي عــدد مــن الــدول، ولكــن يتشــكل توافــق لــآلراء بمــا يفيــد أن المبــادرات 
تحقــق أعلــى فعاليــة عندمــا يقودهــا األطــراف المعنيــون فــي المجتمــع المحلــي.2  إذ يفهــم األطــراف الفاعلــون المحليــون المشــاكل والعالقــات 
التفاعليــة المحــددة فــي منطقتهــم. وســيمتلكون علــى األرجــح المشــروعية الالزمــة لجــذب المشــاركين فــي البرنامــج، مقارنــًة بالمتخصصيــن 
مــن أماكــن أخــرى. وحيــث إنهــم مــن ســكان المجتمــع المحلــي، يمكــن أن تتواتــر وتســتديم تفاعالتهــم مــع أفــراد مجتمعهــم بمــا يضمــن دعمهــم 
المســتمر ويقظتهــم المتواصلــة. ووراء جهــود الدولــة اإلندونيســية لتيســير عــودة الســجناء المتطرفيــن الســابقين فــي كنــف المجتمــع نوايــا 
خالصــة، إال أن المــوارد البشــرية تبــدو محــدودة. والمشــاركة األعــم مــن الجمعيــات القائمــة فــي األحيــاء المعنيــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 

ســتوفر المعرفــة المحليــة، والمشــاركة المســتمرة، وفــرص أعلــى لنجــاح نتائــج إعــادة اإلدمــاج.
انظــر أيًضــا: Vanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث المعنيــة 
https://i.unu.edu/( )2018 بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف« )مايو/أيــار
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وتظــل إعــادة إدخالهــم المرحلــي فــي كنــف المجتمــع )وهــو مرحلــة ســابقة علــى إعــادة إدماجهــم(، وإعــادة إدماجهــم أصعــب تحدييــن. فقــد أقيــم 

حــوار مقتضــب مــع المجتمعــات المحليــة حــول كيفيــة تعريــف العدالــة والصفــح، وتقريــر مــن يجــب ســجنه، ومــن يجــب الصفــح عنــه.
ولــم يكــن هنــاك حــوار طويــل مــع المجتمعــات المحليــة حــول كيفيــة إعــداد برنامــج المنفصليــن عــن التنظيمــات المتطرفــة، وكيفيــة تصميــم 
مرحلــة إعــادة اإلدمــاج؛ مثــل التقريــر بشــأن تقديــم االعتــذار أو اإلفصــاح عــن الحقيقــة. ويوافــق شــركاء الدعــم النيجيريــون والدوليــون علــى 
ضــرورة مشــاركة شــيوخ وقــادة المجتمــع المحلــي التقليــدي؛ مــن مثــل البوالمــاز، والنوانــز، واألجــاز، واألمــراء، واألئمــة والقساوســة المحليــون، 

مــن أجــل إقنــاع المجتمعــات المحليــة بقبــول عــودة الذيــن هجــروا حركــة بوكــو حــرام والذيــن عاشــوا تحــت حكــم الحركــة.
ومــع ذلــك، فهنــاك تعــارض كبيــر فــي اآلراء بشــأن مــدى قــدرة حتــى الســلطات المحليــة علــى إقنــاع مجتمعاتهــا لقبــول األفــراد العائديــن. وفــي 
بعــض األماكــن، تظــل هيــاكل الســلطات المحليــة بالغــة القــوة. ولكــن فــي بعضهــا اآلخــر، أســاءت حركــة بوكــو حــرام معاملــة العديــد مــن 
العامليــن بالســلطات المحليــة وقتلتهــم؛ لــذا فــإن الضحايــا منهــم يرفضــون قبــول عــودة المنضميــن للحركــة.155  وبعضهــم اآلخــر قــد يكونــوا 
نزحــوا مــن بيوتهــم، وفقــدوا روابطهــم مــع المجتمعــات المحليــة الســابقة. وفــي بعــض األحيــان، تــرى هــذه النخبــة أن جهــود الصفــح والتصالــح 

فــي شــكل صفقــة - بعبــارة أخــرى، يســألون مــا ســيعود عليهــم مــن منافــع ماديــة وســلطة وقــوة.
338 انظــر بصــورة عامــة: K. Ramakrishna، »نقــد شــامل لبرنامــج ســنغافورة لمحاربــة األيديولوجيــات المتطرفــة، مركــز محاربــة اإلرهــاب فــي 
https://ctc.usma.edu/a-holistic-critique-(1 يناير/كانــون الثانــي 2009، الجــزء 2، اإلصــدار ،CTC Sentinel ،»النقطــة الغربيــة

 )/of-singapores-counter-ideological-program
وهنــاك أيًضــا المشــكلة المركبــة، الخاصــة بتقييــم نتيجــة عمــل جماعــة إعــادة التأهيــل الدينــي القائــم علــى دحــض األيديولوجيــات المتطرفــة، 
مــن حيــث فعاليتهــا فــي »تحصيــن« أســر المعتقليــن، والمجتمــع الســنغافوري المســلم األوســع نطاًقــا، ضــد الســرديات األيديولوجيــة التــي يبــث 
ســمومها تنظيــم القاعــدة والجماعــة اإلســالمية. وقــد حاولــت الحكومــة أن توطــد الصــالت بيــن المســلمين وغيــر المســلمين، لضمــان وجــود 
قــدرة عاليــة كافيــة لمجابهــة تداعيــات أي هجمــة إرهابيــة فعليــة. وقــد حققــت ذلــك مــن خــالل أدوات مثــل برنامــج المشــاركة المجتمعيــة،45 
ودوائــر الثقــة المتبادلــة بيــن األعــراق المختلفــة، ودوائــر الوفــاق بيــن األحيــاء الســكنية وأماكــن العمــل والمــدارس46. ولكــن رغــم هــذه الجهــود 
الجديــرة بالثنــاء، فــإن هنــاك قطاعــات مــن المجتمــع المســلم فــي ســنغافورة ال تــزال تفكــر بطريقــة نظريــة المؤامــرة، مثلمــا يحــدث تماًمــا فــي 
البلديــن المجاوريــن لهــا - ماليزيــا وإندونيســيا47. ورغــم العمــل المبتكــر حــق االبتــكار الــذي نهضــت بــه جماعــة إعــادة التأهيــل الدينــي، فــإن 
الخــوف الدفيــن الــذي يســود المجتمــع الســنغافوري المســلم - وهــو نتــاج تاريــخ مــن الشــعور بالظلــم والســخط مــن السياســة األجنبيــة للواليــات 
المتحــدة وموقــف حكومــة ســنغافورة الموالــي لهــا - ذلــك الخــوف ال يــزال كامًنــا بمــا يشــكل غاللــة مــن القيــود الوجوديــة التــي تعرقــل جهــود 
جماعــة إعــادة التأهيــل الدينــي لمكافحــة األيديولوجيــات المتطرفــة. إضافــًة إلــى ذلــك، رغــم إشــادة بعــض المراقبيــن المحلييــن بالمســاعي التــي 
تقــوم بهــا القيــادات المجتمعيــة المســلمة، المرتبطــة بالحكومــة، لبنــاء »هويــة ســنغافورية مســلمة« موحــدة تحمــي العقــول مــن قــدرة اســتمالة 
األيديولوجيــات األجنبيــة المتطرفــة لهــا48، فــإن الحركــة قوبلــت بالنقــد الــالذع. إذ يحــذر هــؤالء النقــاد مــن أن »مســلمي ســنغافورة واإلســالم 
فــي ســنغافورة ال يمكــن فصلهمــا عــن العالــم اإلســالمي األكبــر«؛ وكذلــك، إذا تجــاوز القــادة المســلمون فــي ســنغافورة الحــد فــي إعــادة تعريــف 
اإلســالم المحلي لتعجيل إدماج المســلمين بصورة أكبر في التيار الرئيســي للمجتمع الســنغافوري، »فمن المرجح أن تعزل ســنغافورة نفســها، 
وقــد تســعى أســراب الطيــور الحائــرة إلــى البحــث عــن بديــل مــن خــارج البــالد ليهديهــا إلــى ســواء الســبيل«، ومــن بيــن هــذه البدائــل »اإلرهابيــون« 
األجانــب49. فالتعامــل مــع الخــوف الدفيــن الــذي يســود المجتمــع الســتغافوري المســلم يتطلــب علــى األقــل تغييــًرا ينفــذ مــن جيــل إلــى آخــر، 
وأشــكااًل مــن تعديــل المواقــف بيــن المســلمين وغيــر المســلمين علــى حــد ســواء، وفــي نطــاق الســلطات المحليــة واألعمــال التجاريــة. وكذلــك، 
فــي ظــل اتصــال ســنغافورة الوثيــق بالعالــم الخارجــي مــن خــالل اإلنترنــت، يجــب أن يدخــل فــي مكونــات الحــل تعديــل أكبــر فــي السياســات 

الخارجيــة األمريكيــة تجــاه العالــم اإلســالمي50.
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كمــا أن »قبــول« المجتمعــات المحليــة يمكــن أن يتــم فــي شــكل معونــة ماليــة تقــدم لهــا، ودعمهــا مــن خــالل المبــادرات 
المحليــة.339 فبــدون قــدر مــن القبــول المجتمعــي، مــن المرجــح أن تفشــل جهــود إعــادة تأهيــل وإدمــاج اإلرهابييــن 

الســابقين.340

339 انظــر: J. Khalil et al. »تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_( »لألعضاء الســابقين في حركة الشــباب
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قبــول المجتمعــات المحليــة لهــذه البرامــج: أشــارت بحــوث فريــق دعــم إعــادة التأهيــل أن التمييــز لــم يكــن مشــكلة كبــرى لمعظــم ســكان ســيرندي 
الســابقين )انظــر: إعــادة اإلدمــاج االجتماعــي، الفصــل الرابــع(. ولكــن هــذه النتائــج صاحبتهــا تحذيــرات مزدوجــة فــي رســالتها بــأن كثيــًرا مــن 
هــؤالء األفــراد لــم يكونــوا منفتحيــن حــول ماضيهــم مــع حركــة الشــباب، وأن العينــة تقتصــر فقــط علــى قطــاع مــن الســكان الســابقين الذيــن 
اندمجــوا مــن جديــد فــي المجتمــع فــي مقديشــيو. ولذلــك، مــن الحكمــة التســليم بــأن عــدم قبــول المجتمــع المجلــي قــد يقــوض عمليــة إعــادة 
اإلدمــاج فــي مناطــق أخــرى فــي الصومــال، كمــا حــدث أيًضــا فــي بيئــات أخــرى شــهدت صراعــات. فممــا ال شــك فيــه أن عــددا كبيــًرا مــن هــذه 
المجتمعــات كانــت الضحيــة المباشــرة ألعمــال العنــف، لــذا فليــس غريًبــا أن بعــض أفرادهــا يرفضــون رفًضــا باًتــا فكــرة العيــش إلــى جانــب مــن 
ارتكبــوا فــي الســابق األعمــال المروعــة. وهنــاك أيًضــا احتمــال شــعور أفــراد مجتمــع محلــي معيــن بالســخط مــن أن أعضــاء حركــة الشــباب 
ُتقــدم لهــم خدمــات التعليــم األساســي والتدريــب المهنــي، ومــا إلــى ذلــك؛ ممــا يعطيهــم ميــزة تنافســية علــى الذيــن بقــوا بعيــًدا عــن أعمــال العنــف.  
فعلــى الرغــم مــن أن صانعــي السياســات لديهــم بعــض التأثيــر فــي مســتوى دعــم عمليــة إعــادة التأهيــل واإلدمــاج - مثــاًل مــن خــالل التشــاورات 
المجتمعيــة، وآليــات المصالحــة، والحمــالت المتضمنــة رســائل محــددة حــول فوائــد البرامــج، وغيــر ذلــك - يجــب أن تأخــذ الجهــات المانحــة 

فــي االعتبــار أن المعارضــة العامــة قــد تكــون مــن القــوة بمــا يكفــي لجعــل هــذه المبــادرات بــال جــدوى، علــى األقــل فــي مناطــق معينــة. 
انظــر أيًضــا: Mabrey. D.J. وWard. R.H. )2009(. »تغييــر الفكــر المتشــدد لإلرهابييــن: ُنُهــج مقارنــة إلعــادة إدمــاج اإلرهابيــن فــي المجتمــع 
المحلي«. وفي S. Ekici، وA. Ekici، وD.A. McEntire، وR.H. Ward، وS.S. Arlikatti )محررون(، »بناء مجتمعات محلية مقاومة 
لإلرهــاب: االتحــاد مًعــا ضــد اإلرهــاب« )ص. 263-253(. أمســتردام: دار نشــر IOM Press؛ وVanda Felbab-Brown، »دراســة حالــة 
الصومــال«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز أبحــاث السياســات - جامعــة األمــم المتحــدة »حــدود العقــاب - العدالــة 
)https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf( )مايو/أيــار 2018(  العنيــف  والتطــرف  االنتقاليــة 
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وال تــزال عمليــات إعــادة اإلدخــال المرحلــي للمنفصليــن عــن حركــة الشــباب فــي المجتمــع، والذيــن عاشــوا تحــت حكــم الحركــة، ال تــزال فــي 
طــور غيــر مكتمــل، ومواردهــا وكفــاءة دورهــا دون المســتوى. وتتأجــج مشــاعر الســخط فــي المجتمعــات المحليــة مــن انتهــاكات حركــة الشــباب 
وإفالتهــا مــن العقــاب بصــورة أعــم. وتتولــد مشــاعر ســخط جديــدة نتيجــة مــا يــراه الصوماليــون يعطــي ميــزات للمنفصليــن عــن الحركــة فيمــا 
يلقــى المجتمــع المحلــي اإلهمــال. بــل يتحــدث البعــض عــن مخاطــر أخالقيــة مــن تأهيــل الذيــن انضمــوا مؤقًتــا للحركــة للحصــول علــى خدمــات 
إعــادة التأهيــل والتدريــب المهنــي.121  وفــي أحيــان أخــرى، تخشــى المجتمعــات المحليــة األعضــاء الســابقين والمنضميــن لحركــة الشــباب. 
ويتضــح مــن ذلــك الحاجــة للتوســع الكبيــر فــي عمليــات التعافــي والمصالحــة داخــل المجتمعــات المحليــة، كالعمليــات التــي تقدمهــا المنظمــات 
الصوماليــة غيــر الحكوميــة. ويمكــن أن يقــوم شــيوخ القبائــل بــأدوار مهمــة فــي هــذه الجهــود للمصالحــة، إال أنهــم يحتاجــون التدريــب واإلشــراف، 

خصوًصــا لــو كان هنــاك تاريــخ مــن التمييــز العشــائري الواضــح والعــداوات فــي المناطــق المتضــررة. 
ــر للمجتمعــات المســتقِبلة فــرص جوهريــة؛ مــن مثــل تقديــم األشــغال العامــة، وبرامــج إيجــاد فــرص عمــل، والتدريــب المهنــي،  ويجــب أن توفَّ
وذلــك للتخفيــف مــن حــدة مشــاعر الســخطهم داخلهــم، وتقليــص تصوراتهــم بوجــود مخاطــر أخالقيــة. كمــا ستســاعد هــذه الجهــود فــي تمكيــن 
إعــادة إدخالهــم المرحلــي وتيســير المصالحــة المســتدامة. ويجــب تكريــس برامــج أكثــر مــن المانحيــن لهــذا الجانــب مــن برامــج العفــو والمنفصليــن 

عــن التنظيمــات المتطرفــة.
مــارس/آذار 2019(  نيجيريــا« )27  فــي  حــرام  بوكــو  مقاتلــي  إدمــاج  إعــادة  األعــداء:  مــع  الســالم  B. Bukarti، »عقــد  مثــاًل،  انظــر،   340
https://warontherocks.com/2019/03/making-peace-with-enemies-nigerias-reintegration-of-boko-haram-(

)/fighters
والتحــدي األكبــر هــو انحــراف برنامــج نيجيريــا لتغييــر الفكــر المتشــدد وإعــادة اإلدمــاج عــن مســاره. إذ تســتثمر أبوجــا مــوارد ضخمــة فــي إعــداد 
ــا إلعــداد المجتمعــات المحليــة المتوقــع  المحاربيــن الســابقين إلعــادة دخولهــم المرحلــي فــي المجتمعــات المحليــة، ولكــن لــم يتــم شــيء تقريًب
أن تســتقبلهم. وهــذا الفشــل هــو الســبب الرئيســي فــي عــدم حــدوث إعــادة الدخــول المرحلــي ألي مــن المؤهليــن لــه. ويــكاد يكــون تغييــر الفكــر 

المتشــدد بغيــر جــدوى، لــو لــم يســتطع األفــراد الذيــن تغيــر فكرهــم المتشــدد الدخــول المرحلــي فــي المجتمــع بعــد كل هــذا.
]…[

ويجــب أن تضــع وتنفــذ الحكومــة النيجيريــة وشــركاؤها الدوليــون خطــة عمــل واضحــة لهــذه المرحلــة األخيــرة لتغييــر فكرهــم المتشــدد. وتفيــد 
عمليــة الممــر اآلمــن بأنهــا تعمــل فــي إطــار مــن الســرية ألســباب أمنيــة، إال أن موافقــة أعضــاء المجتمعــات المتضــررة مــن بدايــة العمليــة أمــر 
رئيســي فــي تحقيــق إعــادة الدخــول المرحلــي فيهــا. ويمكــن عمــل ذلــك بدعــوة القــادة السياســيين والدينييــن والتقليدييــن مــن المجتمعــات المحليــة 
المتضــررة، لزيــارة المعســكر ورؤيــة األمــور بأنفســهم، وإخبــار الســكان.  وبالطبــع يجــب القيــام بذلــك بطريقــة ال تضــر بأمــن المشــاركين 
والخبــراء والمرافــق المســتخدمة وســالمتها. ويجــب اســتدامة اجتماعــات البلديــة مــع المجتمعــات المحليــة، التــي قــد بــدأت مؤخــًرا، وتعميمهــا 

علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية.
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والتوصيــم عامــل آخــر يعقــد عمليــة إعــادة اإلدمــاج والتأهيــل. فالتوصيــم المرتبــط بانضمــام الفــرد لتنظيــم إرهابــي قــد 
يعقــد بصــورة كبيــرة إعــادة إدماجــه، وخصوًصــا فــي المجتمعــات المتضــررة مــن أعمــال هــذا التنظيــم.341 وكان حجــب 
ــا لهــذا الغــرض، الســيما فــي المناطــق الحضريــة. ولكــن فــي المجتمعــات المحليــة األصغــر، قــد  ــا مؤدًي الهويــة أحياًن
يتســبب ذلــك فــي مقاومــة أكبــر ضــد إعــادة اإلدمــاج، وفــي مشــاكل خاصــة بأمــن األفــراد المعنييــن. لــذا مــن المهــم 
التعميــم الفعــال لتوعيــة المجتمــع.342 وبالمثــل، مــن المهــم توفيــر األمــن المناســب، خصوًصــا فــي أثنــاء المرحلــة األوليــة 

مــن إعــادة اإلدمــاج.343

ومــن المهــم توفيــر الدعــم للمجتمعــات المحليــة، ليــس فقــط لتيســير إعــادة إدمــاج اإلرهابييــن الســابقين، بــل أيًضــا لبنــاء 
القــدرة الجماعيــة علــى مجابهــة التنظيمــات اإلرهابيــة.344

الســجناء  االنتقاليــة:  اإلجــراءات  »اختبــار   :)2019(Sapto Priyantoو  ،Yuslikha K. Wardhaniو  ،Cameron Sumpter  341
 ،2018.1560666.1057610X/10.1080 :DOI ،المتطرفــون العائــدون فــي كنــف المجتمــع اإلندونيســي«، دراســات فــي الصــراع واإلرهــاب
ص. 12-11؛ وMucha. W.) 2017(، »االســتقطاب والتوصيــم واعتنــاق الفكــر المتشــدد. مكافحــة اإلرهــاب وأمــن الوطــن فــي فرنســا وألمانيــا«. 

مجلــة لتغييــر الفكــر المتشــدد )10(، ص. 230-254. 
.xx/.outreach ،342 انظر، ما سيرد ذكره

.x/security ،343 انظر، ما سيرد ذكره
https://assets.publishing.( )2018 344 الحكومة الملكية، خيار التحدي - استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة اإلرهاب )يونيو/حزيران
_CCS207_140618/716907/service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file

فــي ص. 100-99 والفقــرة  WEB.pdf_3.0_CONTEST_1-CCS0218929798(، ص. 31 
99- الغــرض الجوهــري مــن اســتراتيجية Prevent هــو حمايــة الضعفــاء ودعمهــم، لمنعهــم مــن أن يصبحــوا إرهابييــن أو مــن دعمهــم 
اإلرهــاب. كمــا يتســع عملنــا فــي Prevent ليشــمل دعــم إعــادة تأهيــل المتورطيــن بالفعــل فــي اإلرهــاب ووقــف انخراطهــم فــي أعمــال العنــف. 
وتعمــل Prevent بطريقــة مماثلــة للبرامــج المصممــة لحمايــة النــاس مــن العصابــات، وتعاطــي المخــدرات، واألذى الجســدي والجنســي. 
ويظهــر النجــاح فــي مســتوى تعزيــز جهــود التصــدي ألســباب اعتنــاق الفكــر المتشــدد فــي المجتمعــات المحليــة وعلــى اإلنترنــت؛ وفــي مواصلــة 
تقديــم الدعــم الفعــال للمعرضيــن لمخاطــر الفكــر المتشــدد؛ وفــي وقــف انخــراط المتورطيــن بالفعــل فــي اإلرهــاب، أو داعميــه، فــي األنشــطة 

اإلرهابيــة.  
 Prevent أهداف استراتيجية

 :Prevent 100-  فيما يلي أهداف استراتيجية
• معالجة أسباب اعتناق الفكر المتشدد، والتصدي للتحديات األيديولوجية لإلرهاب. 

• حماية ودعم الفئات األكثر تأثًرا بالفكر المتشدد، من خالل التدخل المبكر، وتحديدها وتقديم الدعم لها. 
• تمكين المتورطين بالفعل في اإلرهاب من وقف انخراطهم فيه، وإعادة تأهيلهم.

انظــر أيًضــا: مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان التابــع لمنظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا، »منــع اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف 
https://www.osce.org/()2014( المحلــي«  والمجتمــع  الشــرطة  بيــن  يجمــع  نهــج  لإلرهــاب:  المؤدييــن  المتشــدد  والفكــر  العنيــف 

:74 ص.   ،)download=true?111438/secretariat
• مــن الضــروري وجــود نهــج محلــي لمنــع اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف العنيــف والفكــر المتشــدد المؤدييــن لإلرهــاب؛ وقــد ظهــرت المجتمعــات 
المحليــة بوصفهــا نقطــة التركيــز علــى صياغــة سياســات مكافحــة اإلرهــاب وتنفيذهــا. • تســعى الُنُهــج القائمــة علــى المجتمعــات المحليــة إلــى 
دعــم الرجــال والنســاء مــن المجتمعــات المحليــة، ووضــع الثقــة فيهــم، وإشــراكهم فــي صياغــة وتنفيــذ وتقييــم تدابيــر مكافحــة اإلرهــاب لزيــادة 
فعاليتهــا. وتقــوم األهــداف علــى فكــرة أن اإلرهــاب، والتطــرف العنيــف والفكــر المتشــدد المؤدييــن لإلرهــاب، كلهــا أمــور تهــدد أمــن المجتمــع 
وليــس فقــط أمــن الدولــة، وأن المجتمعــات المحليــة أصحــاب مصلحــة وشــركاء فــي مكافحــة اإلرهــاب، حيــث إنهــا ليســت مجــرد طرًفــا مســتقِباًل 

لخطــط إنفــاذ القانــون. 
]…[

ولذلــك، فــإن دعــم المجتمــع فــي مجملــه أمــر بالــغ األهميــة للنجــاح فــي مكافحــة اإلرهــاب. ويجــب أن تطلــب الدولــة دعــم األطــراف المعنيــة 
غيــر الحكوميــة، وأن تعتمــد علــى شــراكاتها معهــا. والتدابيــر المجتمعيــة لمكافحــة اإلرهــاب هــي مــن أمثلــة الشــراكات بيــن المجاليــن العــام 

والخــاص.
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7-3-2-7 المرشدون 

أثبــت اإلرشــاد فعاليتــه أداًة للمســاعدة فــي عمليــة إعــادة إدمــاج اإلرهابييــن الســابقين وتأهيلهــم، وتعزيــز هــذه العمليــة. 
ومــا أثبــت فعاليتــه تحديــًدا هــو اللجــوء إلــى الجهادييــن الســابقين، واألفــراد المتمتعيــن بتعليــم دينــي موثــوق فيــه.345 

345 انظــر بصــورة عامــة: C. Jones، »التعامــل مــع الجنــاة المتطرفيــن: الحيــل البارعــة للفكــر الشــرطي؟« مجلــة اإلفــراج المشــروط بالمراقبــة - 
مجلــة المجتمعــات المحليــة والعدالــة الجنائيــة، 2015، ص. 1 و6

المرشــدون: وجدنــا فــي نظريــة الســالم الليبرالــي أن مشــاركة المرشــدين يمكــن أن تســاعد فــي عمليــة إعــادة التأهيــل. وغالبيــة المســتفيدين 
الحالييــن مــن الخدمــة المقدمــة بموجــب قانــون اإلرهــاب هــم مــن المســلمين و«المعجبيــن بتنظيــم القاعــدة«، وقــد يكــون كل مــن المديــر المشــرف 
علــى الجانــي والجانــي المســتفيد مــن الخدمــة مســلَمْين، إال أن المديــر يقــوم حتًمــا بــدور إنفــاذ القانــون الــذي قــد يتطلــب إعــادة المســتفيد مــن 
الخدمــة إلــى الحبــس مــن جديــد. ويمكــن أن يعمــل المرشــد المســلم فــي الوقــت نفســه مــع المســتفيد مــن الخدمــة بطريقــة مختلفــة، كمــا يلــي: 
منــح إحســاس بالمشــروعية الدينيــة، وحســب الضــرورة، فيمــا يتعلــق بمعرفــة إيمانــه والممارســة العمليــة العالنيــة لذلــك؛ وفهــم بعــض المســائل 
االجتماعية/الثقافية/الدينيــة، وحســب الضــرورة، إمكانيــة إخبــار العامليــن فــي خدمــة اإلفــراج المشــروط بالمراقبــة وإبــداء الــرأي فــي النقاشــات 
حــول المخاطــر - مثــاًل باإلشــارة إلــى حــوزة الجانــي علــى بعــض المــواد المكتوبــة التــي تكــون مصــدر قلــق؛ والتعاطــف المحتمــل مــع قضيــة 
سياســية، دون تبنــي أي مــن األيديولوجيــات اإلرهابيــة، مثــل القضايــا الخاصــة ببعــض السياســات الخارجيــة الحاليــة للمملكــة المتحــدة؛ وتقديــم 
نمــوذج ُيحتــذى بــه فــي مرحلــة الحقــة. ومــرة أخــرى، قــد ال تنجــح مثــل هــذه العالقــة المصطنعــة، ولكنهــا فرصــة اختياريــة للجانــي، وال يوجــد 
رهــا الجانــي. فعلــى ســبيل المثــال، تكلــم أحــد الجنــاة  أي إجــراء إلنفــاذ القانــون إذا لــم تحقــق العالقــة النتيجــة المأمولــة، وهــي عــادًة عالقــة يقدِّ
بموجــب قانــون اإلرهــاب عــن اإلحســاس باألمــان الــذي شــعر بــه لحضــور مرشــده اجتماعــات الهيئــة المعنيــة بالترتيبــات المشــتركة بيــن 
األجهــزة المختلفــة للحمايــة العامــة، والــذي ســاعد فــي التخفيــف مــن الشــعور غيــر المريــح بأنــه خاضــع لســلطة هيئــة ال يعــرف أغلبهــا ولكنهــا 
هيئــة لهــا ســلطة آمــرة. ومــرة ثانيــة، ال يــؤدي تلقائًيــا هــذا العمــل المحــدود إلــى تقييــم واقعــي، ولــذا فــإن اللجــوء إلــى المرشــدين هــو فــي الغالــب 
م إلــى مــن يريدها/يقبلهــا. وفــي الحــاالت التــي يتضــح أن اللجــوء إلــى المرشــد ال ُتســهم بفعاليــة فــي خطــة إدارة المخاطــر، فيمكــن  خدمــة ُتقــدَّ

بســهولة وســرعة مراجعــة الوضــع وإيقــاف الخدمــة.
انظــر أيًضــا: Toke Agerschou، »منــع الفكــر المتشــدد والتمييــز فــي آرهــوس«، مجلــة لتغيــر الفكــر المتشــدد، شــتاء 15/2014، األرقــام 1، 

و5، و8
منــذ ربيــع 2011، أصبــح ممكًنــا تعييــن مرشــد كوســيلة للتدخــل مــع الشــباب، عندمــا ينشــأ مــا ُيقلــق بوجــود فكــر متشــدد. ومنــذ 21ســبتمبر/

أيلــول 2014  ُيعيَّــن المرشــدون للعمــل فــي البرنامــج )وجــاري تعييــن عــدد أكبــر، أو جــاري االتفــاق علــى ذلــك(، فــي الحــاالت التــي يكــون 
فيهــا شــاب ووافــق والــداه علــى تعييــن مرشــد لــه. وفــي خريــف 2011، جــاري التعــاون مــع قســم علــم النفــس فــي جامعــة آرهــوس، تحــت قيــادة 
البروفســور  Preben Bertelsen. فمــن خــالل عمــل البروفيســور علــى مفهــوم علــم النفــس الحياتــي، أســهم البروفيســور فــي 22 ســبتمبر/

أيلــول 2014 فــي تطويــر مهــارات فريــق مــن تســعة مرشــدين وأربعــة استشــاريين فــي اإلرشــاد. والغــرض مــن ذلــك هــو تســليح المرشــدين 
بــاألدوات المفيــدة التــي تســاعدهم فــي عملهــم مــع الشــباب المســتفيد مــن خدمــة اإلرشــاد، حيــث يفتقــر المرشــدون فــي أحيــان كثيــرة للمهــارات 

الحياتيــة األساســية التــي قــد تلعــب دوًرا جوهرًيــا فــي التعامــل مــع الصلــة المســتمرة بالدوائــر المتطرفــة. 
والمرجع السابق، ص. 13-14.

عمليــات اإلرشــاد اإلجباريــة  1( المحتــوى: ُيعيَّــن للمواطــن دائًمــا مرشــد تكــون وظيفتــه تقديــم الدعــم فــي كل إجــراءات الخــروج المختلفــة. 
والغــرض مــن هــذا توفيــر الترابــط واالســتمرارية فــي عمليــة الخــروج - مثــاًل فيمــا يتعلــق بالتعــاون مــع الســلطات المختلفــة. ويعتمــد حجــم 
اإلجــراء ونطاقــه علــى احتياجــات المواطــن المحــددة، وســيكون دائًمــا إجــراًء مؤقًتــا ومحــدًدا لغــرض التأكــد مــن قــدرة المواطــن علــى التعامــل 
مــع التحديــات الناشــئة عــن الفكــر المتشــدد. ومهمــة المرشــد فــي األســاس اإلشــراف عليــه، وتقديــم مــا يحتاجــه مــن دعــم لتمكينــه مــن االندمــاج 
فــي المجتمــع. وهــدف المهمــة األساســية للمرشــد هــو تيســير اندمــاج الفــرد فــي المجتمــع. 2( المشــاركون: ُيعيَّــن لــكل مرشــد استشــاري يشــرف 
عليــه إشــراًفا مســتمًرا، وُيســدي لــه المشــورة بخصــوص تطــور مراحــل العالقــة بيــن المرشــد والمســتفيد مــن خدمتــه.  كمــا أن المرشــد جــزء مــن 
فريــق إرشــاد متخصــص يجتمــع شــهرًيا مــع استشــاريي اإلرشــاد. ويجــب أن ُيكمــل كل المرشــدين برنامــج تعليمــي قبــل تعيينهــم مرشــدين. ومــن 
المتوقــع أن تكــون خطــوات عمــل المرشــد فــي حــاالت الخــروج أصعــب مــن خطــوات اإلرشــاد فــي الجانــب الوقائــي مــن العمــل علــى مكافحــة 
الفكــر المتشــدد. لــذا تخضــع خطــوات اإلرشــاد للمتابعــة الدقيقــة مــن جانــب استشــاري اإلرشــاد الــذي يقــدم تقاريــر شــهرية إلــى فرقــة العمــل عــن 
وضــع عمليــة الخــروج. وكل المرشــدين الحالييــن مــن الذكــور، حيــث إن غالبيــة الحــاالت مــن الشــباب. وإذا أصبــح العنصــر النســائي جــزًءا 

مــن الفئــات المســتهدفة، ســوف يتغيــر فريــق اإلرشــاد تباًعــا. 
 S. V. Mardsen، » إعادة إدماج المتطرفين - تغيير الفكر المتشدد ومنعه« )دار النشر بالجريف بيفوت، 2017( ص. 23-24

مــن المهــم إضافــة أن المرشــدين ]التدخــل الصحــي للهويــة[ ُيســتعان بهــم عندمــا يــرى المديــر المشــرف علــى الجانــي أن الدعــم اإلضافــي لــه 
قيمــة. وهــي ليســت إلزاميــة، والخاضعــون لخدمــة اإلفــراج المشــروط بالمراقبــة الذيــن ال يرغبــون فــي العمــل مــع مرشــد ليســوا مجبريــن علــى 
القيــام بذلــك. والســبب األساســي فــي االســتعانة بالمرشــدين الخارجييــن يكمــن جوهــره فــي الطبيعــة األيديولوجيــة والثقافيــة والسياســية للجريمــة. 
وُيعتبــر المرشــدون قادريــن علــى فهــم العوامــل االجتماعيــة الثقافيــة المتصلــة بتجــارب الفــرد المعنــي فهًمــا أفضــل، ويدركــون مشــاعر الســخط 

السياســي الــذي يعــرب عنهــا كثيــر ممــن يخضعــون للمراقبــة المشــروطة بصــورة أوضــح عــن األجهــزة القانونيــة.
والمصدر السابق، ص. 53-52 )اإلشارة إلى مشروعية المرشدين المعروفين( 
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ووفــر هــذا عنصــًرا مهًمــا لالســتقالل عــن الدولــة، 346وســبياًل للمســاعدة فــي عمليــة تغييــر الفكــر المتشــدد مــن خــالل 
التوعيــة.347 فمــن العناصــر المهمــة فــي أي مــن هــذه الجهــود إقامــة حــوار دينــي قائــم علــى معلومــات بيــن المشــتركين 

فــي عمليــة وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف والذيــن يســاعدون فــي هــذه العمليــة.348

S. V. Mardsen 346،  »إعادة إدماج المتطرفين - تغيير الفكر المتشدد ومنعه« ص. )دار نشر بالجريف بيفوت 2017(، ص. 13
عنــد االســتعانة باألطــراف الفاعليــن الخارجييــن، تكــون أهميتهــم مــن أنهــم يمثلــون الحــد األدنــى للشــكل الصــوري لالســتقاللية عــن الدولــة، 
وهــو مــا ُيعتقــد أيًضــا أنــه مهــم فــي تنفيــذ المشــروعية الالزمــة لتيســير حــدوث التغييــر. فــي حيــن عندمــا ُيســتعان بموظفــي الدولــة، يوجــد 
تصــور بــأن إقامــة عالقــة تتســم بالثقــة أصعــب فــي تحقيقهــا ]...[، وهــو شــيء يعكــس حقيقــة أن تعزيــز الثقــة هــو جــزء مهــم وصعــب فــي 

عمــل التدخــل ]...[.
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مــع إضافــة االســتراتيجيات العســكرية التقليديــة لمكافحــة اإلرهــاب، روجــت إندونيســيا فــي هــدوء لمبــادرة شــرطية متخصصــة لوقــف االنخــراط 
فــي أعمــال العنــف، بهــدف التصــدي للنشــاط اإلرهابــي المســتمر داخــل إندونيســيا وفــي محيطهــا. ومنــذ أدرك محمــد ناصــر بــن عبــاس، القائــد 
الســابق فــي الجماعــة اإلســالمية، الصــورة الزائفــة لهــا وانفصالــه الالحــق عنهــا،47  أصبــح جــزًءا مــن العناصــر األساســية العامــة للجهــود التــي 
تهــدف إلــى منــع الفكــر المتشــدد بيــن الشــباب اإلندونيســي، وتيســير انفصــال األعضــاء القائميــن فــي الجماعــة اإلســالمية عنهــا.48  وأصبــح 
بــن عبــاس مــن الشــخصيات العامــة البــارزة المعاديــة حتــى ألبــي بكــر بشــير - إذ ُيعتبــر بــن عبــاس شــخصية مكروهــة بيــن المواليــن لبشــير. 
ويزعــم بــن عبــاس أنــه يشــرح للســجناء، مــن أجــل إعــادة توعيتهــم الدينيــة، أنهــم »أســاءوا فهــم« الجهــاد اإلســالمي، و«معنــى الجهــاد«.49  
وقال Peter Taylor  50 في مؤسســة BBC إن بن عباس كان نشــًطا في حث أعضاء الجماعة اإلســالمية )علًنا وســًرا( على »العودة 

إلــى الطريــق القويــم للتعاليــم اإلســالمية«.
]…[

وإضافــة لمســاعدة بــن عبــاس فــي تحقيقــات الشــرطة،59  كان يتدخــل فــي »إعــادة توعيــة« المشــاركين فــي الجماعــة اإلســالمية الذيــن تــم 
القبــض عليهــم. وفــي مقابلــة مــع Tony Jones )قنــاة ABC(، زعــم Mick Keelty مأمــور الشــرطة األســترالية الفيدراليــة، أن المنصــب 
الســابق الــذي كان يشــغله بــن عبــاس فــي الجماعــة اإلســالمية )قائــد العمليــات فــي اإلقليــم الثالــث ومديــر مركــز تدريــب الحديبيــة( منحــه 
احتــرام اأَلســَرى.60  ويؤكــد Keelty أن هــذا االحتــرام يمكــن اســتغالله فــي »تغييــر فكــر اآلخريــن«61  ويبــدو أن هــذه المزاعــم لهــا أســاس 
مــن الصحــة. فعندمــا كان المتهــم يدلــي بشــهادته ضــد أحــد مخططــي التفجيــر الثانــي فــي بالــي، ابتســم البــن عبــاس وصافحــه، دليــاًل علــى مــا 
يكنــه الحتــرام لــه.62  وأكــد Bell 63 أنــه عنــد القبــض علــى أعضــاء بالجماعــة اإلســالمية، يذهــب بــن عبــاس للتحــدث معهــم.  وعلــى غيــر 
العــادة، يمكنــه حتــى قضــاء مــدة تصــل ألســبوع مــع األســرى قبــل أن تتواصــل معهــم الشــرطة اإلندونيســية.64  وفــي تلــك األثنــاء، يقــوم بــن 
عبــاس بتفنيــد مســوغاتهم اإلســالمية الرتــكاب أعمــال مســلحة ضــد المدنييــن65، ويحــاول أن يجعلهــم يتعاونــون مــع تحقيقــات الشــرطة.66 
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بعــد الهجمــات ضــد المدمــرة األمريكيــة يــو إس إس كــول فــي 2000، وناقلــة النفــط الفرنســية »ليمبــورج« فــي 2002، تعــرض الرئيــس اليمنــي 
صالــح للنقــد بيــن عمــوم النــاس. فقــد أصبــح واضًحــا ضــرورة اللجــوء إلــى أســاليب جديــدة لمكافحــة اإلرهــاب إلخمــاد نشــاط القاعــدة علــى حــدود 
اليمــن.77  وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، التــي شــجع علــى التفكيــر فيهــا بــال شــك الــرأي العــام فــي اليمــن أن حكومــة الواليــات المتحــدة ســتتولى زمــام 
األمــور لحمايــة مصالحهــا إذا لــم يتصــرف صالــح بســرعة، نشــأت مبــادرة جديــدة. فقــد تــم اختيــار خمســة مــن علمــاء الديــن لتشــكيل مــا أصبــح 

معروًفــا باســم »لجنــة الحــوار الدينــي«. وعيَّــن صالــح حمــود الحتــار رئيًســا لهــا، وهــو قــاٍض يحــوز احتــرام الكثيريــن. 
تقــوم لجنــة الحــوار الدينــي علــى فكــرة أنــه بمــا أن قتــل المدنييــن بدوافــع سياســية قائــم علــى »أســس فكريــة مغلوطــة«78، فمــن الممكــن 
تفنيــد المبــادئ الجوهريــة لإلرهــاب، وبالتالــي إضعــاف المواقــف المفتــرض أنهــا دليــل علــى تأييــد النشــاط اإلرهابــي.79  ولتغييــر المواقــف، 
يدخــل الحتــار مــع باقــي أعضــاء لجنــة الحــوار الدينــي فــي جــدال مــع األســرى والمســجونين. ويزعــم الحتــار أن كثيــًرا مــن المقاتليــن األســرى 
يحفظــون آيــات مــن القــرآن عــن ظهــر قلــب، ويتخذونهــا مســوًغا لتأييدهــم لإلرهــاب والمشــاركة فيــه.80  ولهــذا الســبب، تقــوم لجنــة الحــوار 
الدينــي فــي الغالــب بطــرح الحجــج علــى المقاتليــن، ليــس مــن حيــث مضاميــن اآليــات واألحاديــث، ولكــن فهمهــم لهــا. وفــي حديــث منشــور 
يوضــح فلســفة لجنــة الحــوار الدينــي وعملياتهــا،81  يشــرح الحتــار أن الموضوعــات التــي يدعــو المشــاركين لمناقشــتها، هــو وعلمــاء الديــن 
اآلخــرون، تتضمــن محــل الجهــاد فــي اإلســالم ومســوغاته، وعالقــات المســلمين بغيــر المســلمين، ومفهــوم الدولــة والحكومــة، وحقــوق الحاكــم 
فــي اإلســالم.82  وأســاس النقــاش معهــم، كمــا يؤكــد الحتــار، قائــم علــى االحتــرام المتبــادل.83  إذ ُيشــرك الحتــار المقاتليــن األســرى فــي 
»حــوار األنــداد«84  واالجتماعــات يحضرهــا عــدد صغيــر ويحيطهــا جــو مــن الحميميــة - يتــراوح عــدد المقاتليــن فــي الجلســة الواحــدة مــا بيــن 
خمســة وســبعة.85  وعقــب انتهــاء االجتماعــات، يوثــق المشــاركون مــا تناقشــوه وتعلمــوه، ويوقعــون علــى الوثيقــة. وبعــد أســابيع مــن النقــاش، 
إذا نبــذ الســجناء العنــف، والجماعــة اإلرهابيــة التــي ينتمــون إليهــا )حســب األحــوال(، ُيفــرج عنهــم ويقــدم لهــم التدريــب المهنــي والمســاعدة فــي 

الحصــول علــى عمــل
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يتعيــن أن يكــون األمــن مكوًنــا جوهرًيــا فــي أي جهــود إلعــادة تأهيــل اإلرهابييــن الســابقين وإدماجهــم. فدواعــي القلــق 
األمنيــة ال ترتبــط بالعائديــن مــن دوائــر العنــف فحســب، 349بــل أيًضــا بالقائميــن علــى إعــادة التأهيــل، والمجتمعــات 
المحليــة التــي ســيعاد إدماجهــم فيهــا.350 كمــا يجــب حمايــة ضحايــا العنــف مــن التعــرض لــألذى مــن جديــد. وقــد يمنــع 
غيــاب األمــن أو يثبــط عمليــة إعــادة اإلدمــاج الكاملــة، ويقــوض جهــود إعــادة التأهيــل.351 لــذا فــإن توفيــر بيئــة آمنــة لــكل 
األطــراف المعنييــن شــرط مســبق لنجــاح إعــادة اإلدمــاج، وعنصــر ضــروري لتنفيــذ اســتراتيجية إعــادة إدمــاج اإلرهابييــن 

الســابقين فــي المجتمــع.

7-4 أوامر الحجز وتقييد الحركة 

يخضــع فــي بعــض الحــاالت األســرى اإلرهابيــون، أو الذيــن هجــروا مثــل هــذه التنظيمــات، لتدابيــر الحجــز، ومعهــم 

Vanda Felbab-Brown 349، »دراســة حالــة الصومــال«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز أبحــاث السياســات 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.( )2018 جامعــة األمــم المتحــدة »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار -

pdf.LoPWeb070119/2761/edu/post( ص. 126 و149-148
تفــرض قضيــة األمــن بالفعــل نفســها بطــرق متعــددة تهــدد البرامــج. ومــن بيــن األمــور المحوريــة كفالــة األمــن المــادي لمراكــز إعــادة التأهيــل، 
وتأميــن المنفصليــن عــن حركــة الشــباب وأســرهم مــن هجمــات الحركــة. إذ تحــدث أحياًنــا هــذه الهجمــات فــي أماكــن شــديدة القــرب مــن مناطــق 

ســكن العائديــن إليهــا. 
وقــد تأتــي الهجمــات أيًضــا علــى المعــاد تأهيلهــم مــن العمليــات األمنيــة الصوماليــة، والميليشــيات الخاصــة، والعشــائر المعاديــة للمجتمعــات 
التــي يعــودون إليهــا. وال ســبيل للحكومــة الصوماليــة لتوفيــر األمــن أو ضمانــه لألفــراد، حيــث إنهــا ال تســيطر علــى الكثيــر مــن المناطــق. 
وعلــى الرغــم مــن أن هــدف البرنامــج إعــادة تأهيــل الذيــن يشــكلون خطــًرا قليــاًل، فــإن الدواعــي األمنيــة للمجتمــع المحلــي المســتقبل لهــم، بعــد 

إتمامهــم البرنامــج، هــي األخــرى قضيــة حرجــة. 
350 انظــر: J. Khalil et al. »تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_( »لألعضاء الســابقين في حركة الشــباب
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االعتبــارات األمنيــة: تتعــرض مراكــز إعــادة التأهيــل والقائمــون والعاملــون فيهــا إلــى هجــوم الجماعــات المتطرفــة العنيفــة- وبالطبــع كلمــا 
كان البرنامــج ناجًحــا، ازداد ترجيــح اســتنفار هــذه الجماعــات الســتهداف مــا قــد يشــكل خطــًرا وجودًيــا ضدهــم. وربمــا تتخــذ الهجمــات أشــكااًل 
متنوعــة، بمــا فيهــا الضربــات المباشــرة علــى المراكــز، واســتهداف أفــراد األســر والعامليــن، واالعتــداءات علــى المســتفيدين مــن البرنامــج وقــت 
عطلتهــم فــي نهايــة كل أســبوع. ومــع أخــذ هــذا األمــر فــي الحســبان، ال بــد أن يفكــر صنــاع السياســات علــى المســتويين الوطنــي والدولــي فــي 
إمكانيــة تحديــد أماكــن مؤمَّنــة بالقــدر الكافــي إلنشــاء مراكــز إعــادة التأهيــل. ويتعيــن أيًضــا أن يكفــل المانحــون توفيــر التمويــل الكافــي لميزانيــة 

البرنامــج، لتغطيــة االعتبــارات األمنيــة. 
Vanda Felbab-Brown : 351، »دراســة حالــة نيجيريــا«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل -، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز البحــوث المعنيــة 
https://i.unu.edu/( )2018 بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف« )مايو/أيــار

pdf.LoPWeb070119/2761/media/cpr.unu.edu/post(، ص. 83. و 88-87
فــي المقابــل، لــم يغــادر أحــد مبنــى معســكر جومبــي - حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر فــي فبراير/شــباط 2018 - مــن الرجــال البالــغ 
عددهــم 96 رجــاًل والذيــن أكملــوا عمليــة تغييــر الفكــر المتشــدد وإعــادة التأهيــل فــي عمليــة الممــر اآلمــن. وهــذا بســبب المخــاوف المعقولــة مــن 
احتمــال تعرضهــم لالنتقــام العنيــف مــن الميليشــيات والمجتمعــات المحليــة، عنــد البــدء فــي إعــادة دخولهــم المرحلــي فيهــا. وهــذا يشــير إلــى 
ضــرورة اســتثمار الحكومــة فــي مزيــد مــن المناقشــات المفتوحــة والشــاملة مــع المجتمــع حــول إعــادة التأهيــل، وإعــادة اإلدمــاج، والرأفــة، وحقــوق 
الضحايــا، بمــا فــي ذلــك إعــادة البنــاء االجتماعــي االقتصــادي، والعــالج النفســي اجتماعــي - وهــذا ال يقتصــر علــى المشــاركين فــي حركــة 

بوكــو حــرام فحســب، بــل يشــمل أيًضــا الضحايــا والمجتمعــات المحليــة.
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أفــراد أســرهم.352 وقــد يســبب هــذا النــوع مــن التدابيــر إشــكالية مــن منطلــق قانــون حقــوق اإلنســان، ألنهــا عشــوائية، 
وتتدخــل فــي حريــة األطــراف المعنييــن، وقــد تعرضهــم لســوء المعاملــة، وتنتهــك حقوقهــم فــي التطبيــق العــادل للقانــون. 

ومــن ثــم، عنــد التفكيــر فــي هــذه التدابيــر، يجــب تقييمهــا تقييًمــا دقيًقــا علــى أســاس هــذه المعاييــر.

وربمــا التدابيــر األنســب - واألفضــل أن تتخذهــا ســلطة قضائيــة لهــا صالحيــات رقابيــة - هــي تقييــد حريــة حركــة 
المعنييــن بــال تدخــل بــأي تدابيــر العتقالهــم. ويمكــن أن تتضمــن حظــًرا يمنــع الشــخص المعنــي مــن زيــارة بعــض 
ــًدا  األماكــن وحضــور مناســبات معينــة، أو تشــمل قيــوًدا علــى حريــة حركتــه. وقــد تكــون هــذه التدابيــر مالئمــة تحدي

لألفــراد الذيــن كان لهــم عالقــة محــدودة بالتنظيــم اإلرهابــي، ولــم ُيثبــت تورطهــم فــي جرائــم خطيــرة.

7-5 إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج 

يجــب أن ُيفهــم إعــادة التأهيــل واإلدمــاج فــي هــذا الســياق علــى أنهمــا إشــارة إلــى األســاليب والوســائل التــي تهــدف إلــى 

352 انظــر مثــاًل: Mara Redlich Revkin، »دراســة حالــة العــراق«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، مركــز البحــوث 
https://i.unu.( )2018 المعنيــة بالسياســات التابــع لجامعــة األمــم المتحــدة، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

69-68 و   .44 ص.   )pdf.LoPWeb070119/2761/edu/media/cpr.unu.edu/post
يجــري إنشــاء برامــج إعــادة التأهيــل فــي العــراق لتيســير إعــادة إدمــاج األفــراد المرتبطيــن ســابًقا بتنظيــم الدولــة اإلســالمية، وبمــن فيهــم أفــراد 
أســرهم. وفــي بعــض الحــاالت، ُتفــرض هــذه البرامــج باإلكــراه دون موافقــة الســكان المتضرريــن. ودعــا بعــض المســؤولين العراقييــن إلــى عــزل 
أســر أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي معســكرات يمكــن أن تقــوم قــوات األمــن بالرقابــة الدقيقــة عليهــم، بينمــا يجتــازون مراحــل إعــادة 
التأهيــل. وقــال محمــد ســلمان الســعدي، وهــو رئيــس مجلــس المصالحــة الوطنيــة - وهــي هيئــة ُأنشــئت فــي 2007 لإلشــراف علــى فحــص 
العامليــن بحــزب البعــث، وتركــز اآلن تركيــًزا رئيســًيا علــى تحديــات إعــادة إدمــاج المشــاركين فــي تنظيــم الدولــة اإلســالمية163 - قــال 
ــا،  إنــه يوافــق علــى عــزل أســر المنتميــن للتنظيــم فــي معســكرات خاصــة ألســباب ثالثــة: أواًل، »حمايتهــم مــن الهجمــات االنتقاميــة«، وثانًي
»منعهــم مــن التواصــل مــع داعــش، وثالًثــا، »إعــادة توعيتهــم وتأهيلهــم لمحــو آثــار ثــالث ســنوات مــن غســيل المــخ«.164  كمــا يؤيــد 
المســؤولون الحكوميــون المحليــون إنشــاء هــذه المعســكرات. علــى ســبيل المثــال، أمــر مرســوم صــادر عــن مجلــس بلديــة الموصــل، فــي يونيــو/
حزيــران 2017، طــرد كل أســر المنتميــن لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، واقتــرح إنشــاء »معســكرات خاصــة يمكــن إعــادة تأهيليهــم ســيكولوجًيا 
ــا«. ونــص المرســوم علــى أال ُيســمح لهــذه األســر بالعــودة إلــى الموصــل إال »بعــد التأكيــد علــى اســتجابتهم إلعــادة التأهيــل.«165 وأيديولوجًي

وأنشــأت الحكومــة العراقيــة عــدة مرافــق أطلقــت عليهــا اســم »معســكرات العــزل« - وهــي مــن حيــث وظيفتهــا مشــابهة لمعســكرات االحتجــاز 
- إلســكان أســر المنتميــن لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، بغــرض مزعــوم هــو »حمايتهــم مــن أعمــال القتــل االنتقاميــة«، حســب قــول د. هشــام 
الهاشــمي، خبيــر مكافحــة اإلرهــاب الــذي أســدى المشــورة للحكومــة العرافيــة.166  وفــي يونيو/حزيــران 2017، قامــت الســلطات العراقيــة 
بالقــوة بإعــادة توطيــن مــا ال يقــل عــن 170 »مــن أســر تنظيــم الدولــة اإلســالمية« إلــى معســكر إعــادة تأهيــل مغلــق، يقــع شــرق الموصــل - 
ومعســكرات العــزل هــذه ال ُيســمح ألحــد بمغادرتهــا - بعــد أن أصــدر مجلــس بلديــة المدينــة توجيًهــا يأمــر هــذه األســر أن »تشــارك فــي إعــادة 
التأهيــل الســيكولوجي واأليديولوجــي، وبعدهــا يندمجــون فــي المجتمــع إذا أثبتــوا اســتجابتهم لبرنامــج إعــادة التأهيــل«.167  ورغــم أن هــذا 
المعســكر كان مغلًقا - بعدما أفادت منظمة هيومان رايتس ووتش بوفاة ما ال يقل عن 10 نســاء وأطفال في أثناء االنتقال إلى المعســكر 
أو فيــه168 - وقــال الهاشــمي إن هنــاك خمســة مرافــق مشــابهة ال تــزال تعمــل: معســكر تــل كيــف، ومعســكر حمــام العليــل، ومعســكر ليــالن 
فــي جنــوب كركــوك، علــى الكيلــو 18 غــرب األنبــار، ومعســكر التــاج فــي شــمال بغــداد. ويعيــش حالًيــا مــا ال يقــل عــن 10.000 أســرة - مــا 
بيــن 10.000 و60.000 فــرد - فــي هــذه المعســكرات،169 وال ُيســمح ألحــد بالمغــادرة إال إذا حصــل علــى »الضــوء األخضــر« مــن كل 

األجهــزة األمنيــة المختلفــة وحســب قواعــد بيانــات كل جهــاز.170
ووفًقــا للهاشــمي، فــإن المشــتبه بهــم الذيــن ال يحملــون وثائــق إثبــات هويــة - وهــي مشــكلة شــائعة فــي المناطــق التــي كان تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية يتخلــص بصــورة منظمــة مــن الوثائــق الصــادرة عــن الحكومــة - أو الذيــن ال يســتطيعون إثبــات عــدم انتمائهــم للتنظيــم، ُيحتجــزون 
إلــى مــا النهايــة فــي هــذه المعســكرات المقامــة بأمــر الواقــع.171 وهــذا يخالــف المبــدأ األصيــل المســتقر فــي معظــم أنظمــة العدالــة - وهــو 
أن الدولــة هــي التــي تتحمــل عــبء اإلثبــات بذنــب المشــتبه فيــه - وهكــذا يتحمــل كثيــٌر مــن العراقييــن النازحيــن داخلًيــا عــبء إثبــات براءتهــم. 
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تيســير عــودة اإلرهابييــن إلــى المجتمــع، وقبولهــم فــي المجتمعــات المحليــة المعنيــة.353 وتتبنــى هــذه األهــداف المتداخلــة 
وجهــة نظــر أطــول أجــاًل لعمليــة وقــف اإلرهابييــن الســابقين عــن االنخــراط فــي أعمــال العنــف وإعــادة إدماجهــم.354 فهــي 
تتركــز فــي المقــام األول علــى الذيــن يشــاركون فــي برنامــج »إعــادة التأهيــل«، ولكــن ُينظــر إليهــا أيًضــا علــى أنهــا توفــر 
ســبياًل لتقليــل مخاطــر إقنــاع اآلخريــن بالفكــر المتشــدد.355 وقــد تبيَّــن أن إعــادة التأهيــل يمثــل عنصــًرا مهًمــا تحديــًدا 
لتنفيــذ اســتراتيجية مكافحــة اإلرهــاب التــي طرحهــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة ومنظمــات دوليــة أخــرى.356 

فهــو مكــون مهــم ومتمــم لتدابيــر القصــاص والعقــاب. 

353 لتعريــف مختلــف بعــض الشــيء لهــذه المصطلحــات، انظــر أيًضــا: المركــز الدولــي لدراســة التطــرف المتشــدد، »إعــادة دمــج مؤيــدي تنظيــم 
https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/08/ICSR-( )2018( »الدولــة اإلســالمية فــي ســوريا: الجهــود واألولويــات والتحديــات

9 ص.   ،)Report-Reintegrating-ISIS-Supporters-in-Syria-Efforts-Priorities-and-Challenges.pdf
•	إعــادة التأهيــل: هــو تدخــل مخطــط ومحــدد الغــرض يهــدف إلــى تغييــر الخصائــص التــي تميــز مؤيــدي تنظيــم الدولــة اإلســالمية أو أعضاءهــا 
)المواقف، والمهارات والعمليات اإلدراكية، والشخصية و/أو الصحة العقلية، والمهارات االجتماعية أو الثقافية أو المهنية(، وُيعتقد أنها 

الدوافــع التــي أدت بانضمــام الفــرد للتنظيــم أو تأييــده، بقصــد تقليــص فــرص إعــادة انضمــام الفــرد للتنظيــم، أو فــرص اســتمراره فــي تأييــده.  
•	إعــادة اإلدمــاج: عمليــة تــؤدي إلــى مرحلــة انتقــال آمنــة فــي كنــف المجتمــع المحلــي، يعيــش فيهــا أعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســالمية الســابقين 
حيــاة يلتزمــون بالقانــون، ويتبنــون مواقــف وســلوكيات تــؤدي بهــم - بوجــه عــام - إلــى أن يصبحــوا أعضــاء منتجيــن وعامليــن فــي المجتمــع. 
بحثيــة  ورقــة  واقعــي«،  نهــج  للعنــف:   المســتخدمين  المتطرفيــن  للجنــاة  اإلدمــاج  وإعــادة  التأهيــل  إعــادة  برامــج  »تصميــم   ،Tinka Veldhuis
https://icct.nl/publication/designing-rehabilitation-and- ،2012 مــارس/آذار لمكافحــة اإلرهــاب،  الدولــي  المركــز  إعــداد  مــن 

 ./reintegration-programmes-for-violent-extremist-offenders-a-realist-approach
ُيعتبر ]إ[عادة التأهيل تدخاًل مخطًطا ومحدد الغرض، يهدف إلى تغيير الخصائص التي تميز الجاني )المواقف، والمهارات والعمليات 

المعرفية، والشخصية و/أو الصحة العقلية، والمهارات االجتماعية أو التعليمية أو المهنية(، وُيعتقد أن هذه الخصائص السبب وراء 
السلوك اإلجرامي للفرد؛ ومن ثم، يهدف إعادة التأهيل إلى تقليص فرص عودته لإلجرام.  كما ُيفهم إعادة اإلدماج على أنه مرحلة 

انتقال آمنة في كنف المجتمع المحلي، يعيش فيها الفرد حياة يلتزم بالقانون، ويتبنى مواقف وسلوكيات تؤدي به - بوجه عام - إلى أن 
يصبح عضًوا منتًجا وعاماًل في المجتمع.

354 انظر أيًضا: E. Entenmann، وL. van der Heide، وD. Weggemans، وJ. Dorsey، »إعادة تأهيل المقاتلين األجانب؟ األهمية 
والتحديــات والفــرص لقطــاع العدالــة الجنائيــة«، المركــز الدولــي لمكافحــة اإلرهــاب، يناير/كانــون الثانــي 2016، )فيمــا بعــد E. Entenmann، و

L.van der Heide، وD. Weggemans، وJ. Dorsey، »إعــادة تأهيــل المقاتليــن األجانــب؟ األهميــة والتحديــات والفــرص لقطــاع العدالــة 
https://assets.( )2018 الجنائيــة«(، الحكومــة الملكيــة، خيــار التحــدي - اســتراتيجية المملكــة المتحــدة لمكافحــة اإلرهــاب )يونيو/حزيــران
_140618/716907/publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file

WEB.pdf_3.0_CONTEST_1-CCS0218929798_CCS207(، ص. 31 والفقــرة 40، والفقرتــان 128-130.
Georgia Holmer 355، وAdrian Shtuni، »عــودة المقاتليــن األجانــب وحتميــة إعــادة اإلدمــاج« )معهــد الواليــات المتحــدة للســالم، 2017( 
https://www.usip.org/sites/default/files/2017-03/sr402-returning-foreign-fighters-and-the-reintegration-(

.)imperative.pdf
356 انظر مثاًل: قرار مجلس األمن )2014( 2178 ، رقم S/RES/2178 )2014(، 24 سبتمبر/أيلول 2014، وتحديًدا، الفقرة 29 وما بعدها:

استراتيجيات المالحقات القضائية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج:
29. يدعو الدول األعضاء أن تقيِّم حالة األفراد الذين تعتقد ألسباب معقولة بأنهم إرهابيون، بمن فيهم من يشتبه في أنهم مقاتلون إرهابيون 
أجانــب ومــن يرافقهــم مــن أفــراد أســرهم، الداخليــن إلــى أراضــي تلــك الــدول األعضــاء، وأن تحقــق بشــأنهم، لوضــع تقييمــات شــاملة للمخاطــر 
المتعلقــة بهــؤالء األفــراد وتنفيذهــا، والتخــاذ اإلجــراءات المناســبة، بمــا يشــمل النظــر فــي التدابيــر المالئمــة لمالحقتهــم قضائًيــا وإعــادة تأهيليهــم 

وإعــادة إدماجهــم؛ ويشــدد علــى أن تكفــل الــدول األعضــاء توافــق جميــع مــا تتخــذه مــن هــذه اإلجــراءات مــع أحــكام القانــون الدولــي والمحلــي؛ 
30. يدعــو الــدول األعضــاء، مشــدًدا علــى الواجــب الواقــع علــى عاتقهــا بموجــب القــرار 1373، أن تكفــل محاكمــة أي شــخص يشــارك 
ــم وتنفــذ اســتراتيجيات وبروتوكــوالت  فــي تمويــل األعمــال اإلرهابيــة أو تخطيطهــا أو إعدادهــا أو ارتكابهــا أو فــي تقديــم الدعــم لهــا، وأن تقيِّ
المحاكمــات الشــاملة والمحــددة حســب كل حالــة، وإعــادة التأهيــل، وإعــادة اإلدمــاج، وفًقــا اللتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك مــا 
يتصــل بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب،  ومــن يرافقهــم مــن زوجاتهــم وأطفالهــم، وإعــادة توطينهــم، وكــذا مــا يتصــل بمالءمــة إعــادة تأهيلهــم، 
والقيــام بذلــك بالتشــاور مــع المجتمعــات المحليــة - حســب األحــوال - والمتخصصيــن فــي الصحــة النفســية والتعليــم، وغيرهــم مــن المعنييــن 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي واألطــراف الفاعلــة؛ ويطلــب إلــى مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ووكاالت األمــم المتحــدة 
األخــرى المعنيــة، بمــا يتماشــى مــع اختصاصاتهــا ومواردهــا القائمــة، وغيــر ذلــك مــن األطــراف الفاعلــة المعنيــة، اســتمرار تقديــم المســاعدة 

التقنيــة للــدول األعضــاء، حســب طلبهــا، فــي هــذا الشــأن؛
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تتضمــن هــذه الفئــة مجموعــة كبيــرة مــن التدابيــر واآلليــات والعمليــات المحتملــة. فعلــى ســبيل المثــال، أعــد المركــز الســوري 
لمكافحة اإلرهاب برنامًجا إلعادة التأهيل في سوريا، يستهدف المقاتلين المنتمين لتنظيم الدولة اإلسالمية والمنفصلين عنه. 

وفــي ذلــك الســياق، تركــز تدابيــر إعــادة التأهيــل تركيــًزا أساســًيا علــى اآلراء الدينيــة ونبــذ معتقــدات التنظيــم، وعلــى 
الدعــم الســيكولوجي.357 

يلزم من موارد ودعم وتوجيه وإشراف فعال، وبفرصة التشاور مع السلطة المحلية، حسب األحوال؛
)ز( المشــاركة مــع المجتمــع المدنــي مشــاركة اســتباقية عنــد إعــداد اســتراتيجيات إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج، للمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب 
وأفــراد أســرهم العائديــن والمنتقليــن، حيــث إن منظمــات المجتمــع المدنــي قــد يكــون لديهــا المعرفــة ذات الصلــة بالمجتمعــات المحليــة، والقــدرة 

علــى االتصــال معهــا، والعالقــات معهــا؛ 
)ح( النظــر فــي تشــجيع المشــاركة الطوعيــة والقيــادة النســائية فــي تصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقييــم االســتراتيجيات التــي تتعامــل مــع المقاتليــن 

اإلرهابييــن األجانــب وأســرهم، العائديــن والمنتقليــن؛
)ط( ضمــان أن البرامــج تهــدف إلــى التصــدي للســرديات اإلرهابيــة ومكافحتهــا، فــي أماكــن مــن بينهــا الســجون، وإلــى احتــرام قانــون حقــوق 
اإلنســان الدولــي، بمــا فيهــا الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، والحــق فــي حريــة الديانــة أو المعتقــد، والحــق فــي الحريــة مــن التدخــل التعســفي 

أو غيــر القانونــي فــي الخصوصيــة؛ 
)ى( رصد وتقييم ومراجعة فعالية استراتيجيات المالحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج.

انظــر أيًضــا: قــرار مجلــس األمــن 2017( 2396(، S/RES/2396)2017(، 21 ديســمبر/كانون األول 2017. فيمــا يتعلــق بالمنظمــات 
األخــرى، انظــر أيًضــا: »اإلعــالن المعنــي بتعزيــز جهــود منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا فــي منــع اإلرهــاب ومكافحتــه« الــذي اعتمــده المجلــس 
الــوزاري لمنظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا فــي هامبــورج فــي 9 ديســمبر/كانون األول MC.DOC ،2016/16/1؛ و«اإلعــالن الــوزاري المعنــي 
بمنــع ومكافحــة التطــرف العنيــف والفكــر المتشــدد المؤدييــن لإلرهــاب«، الــذي اعتمــده المجلــس الــوزاري لمنظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا فــي بلجــراد 
فــي 4 ديســمبر/كانون األول MC.DOC ،2015/15/4؛ و«مذكــرة رومــا بشــأن الممارســات الجيــدة إلعــادة تأهيــل الجنــاة المتطرفيــن المســتخدمين 
العنــف وإعــادة إدماجهــم«، المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب؛ و«المقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب: رؤى وكالــة االتحــاد األوروبــي للتعــاون فــي مجــال 
العدالــة الجنائيــة للظاهــرة واســتجابة العدالــة الجنائيــة«، التقريــر الرابــع لوكالــة االتحــاد األوروبــي للتعــاون فــي مجــال العدالــة الجنائيــة«، وكالــة االتحــاد 

األوروبــي للتعــاون فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، ص. 15.

357 المركــز الدولــي لدراســة التطــرف المتشــدد، »إعــادة مؤيــدي تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي ســوريا: الجهــود واألولويــات والتحديــات« )2018( 
https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/08/ICSR-Report-Reintegrating-ISIS-Supporters-in-Syria-(

محذوفــة(: )الحواشــي  بعدهــا  فمــا  ص.25   ،)Efforts-Priorities-and-Challenges.pdf
فــي حيــن لــم يبــُد أي وجــود لعمليــة مصالحــة محليــة فــي بلــدة مــارع، فــي ريــف حلــب، أنشــأ المركــز الســوري لمكافحــة التطــرف عمليــة إعــادة 
تأهيــل أكثــر تطــوًرا للتعامــل مــع األعضــاء الســابقين فــي تنظيــم الدولــة اإلســالمية. وهــذا المركــز هــو الوحيــد مــن نوعــه فــي ســوريا. يقــع المركــز 
فــي مــارع، وتســيطر عليــه القــوات التركيــة.97  وقامــت األطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي المحلــي، وعلمــاء الديــن المشــاركون فــي هــذه 
المبــادرة، بتأســيس المركــز فــي أكتوبر/تشــرين األول 2017، لخدمــة أهــداف مــن بينهــا التصــدي للمشــكلة الناشــئة عــن خســائر تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية وانســحابه مــن األراضــي فــي شــمال شــرق ســوريا. وأدت هــذه الخســائر إلــى هــروب مئــات المقاتليــن المنتميــن للتنظيــم، والمنفصليــن 
عنــه، إلــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا المتمــردون فــي شــمال ســوريا.98  وفــي حيــن تركــز أطــراف فاعلــة أخــرى علــى محاربــة التنظيــم 
عســكرًيا، فــإن المركــز يركــز علــى مكافحــة التطــرف العنيــف، وإعــداد برامــج لتغييــر الفكــر المتشــدد، للتخلــص مــن أيديولوجيــات التنظيــم 

المترســخة فــي األذهــان.
]…[

وحيــث ُأنشــئ المركــز فــي مبنــى مدرســة ســابقة، فهــو يتكــون مــن خمســة وثالثيــن موظًفــا، يتعامــل خمســة منهــم مباشــرًة مــع أعضــاء التنظيــم، 
في حين يعمل الباقي في الحراســة والشــؤون اإلدارية. ويعمل الجميع على أســاس طوعي، حيث ال يحصل المركز على تمويالت أجنبية. 
وتغطَّــى تكاليــف إدارة المشــروع بالتبرعــات المحليــة البســيطة.100  ويســتضيف المركــز خمســة وعشــرين عضــًوا مــن أعضــاء التنظيــم، الذيــن 
وقعــوا أســرى أو انفصلــوا عنــه، وغالبيتهــم مــن الســوريين؛ أمــا الباقــي فهــم مــن القوفــاز، وأوزباكســتان، وأوكرانيــا، وتونــس، والعــراق، وبلــدان 
أخــرى. وال يقبــل المركــز حتــى اآلن ســوى أعضــاء التنظيــم الذيــن أحالتهــم المحاكــم المحليــة، وتتضمــن عقوباتهــم اإلقامــة فــي المركــز إلعــادة 
تأهيلهــم.101  وتمكــن المركــز مــن الوصــول إلــى مثــل هــذا الترتيــب - مــع بعــض المحاكــم المحليــة والجماعــات التابعــة المتمــردة - بفضــل 
وجــود بعــض الشــخصيات البــارزة التــي تشــارك فــي هــذه المبــادرة، وألهميــة العمــل الــذي ينهــض بــه المركــز. وعليــه، بــدأت المحاكــم المعنيــة 

بإحالــة األســرى األعضــاء فــي التنظيــم إلــى المركــز، حتــى يصــل إلــى الســعة القصــوى للحــاالت التــي يســتطيع اســتقبالها.102
ــم المقيمــون فــي المركــز إلــى ثــالث فئــات: الفئــة األولــى هــي المجموعــة التــي تمثــل مســتوى منخفًضــا مــن المخاطــر، وتتضمــن األعضــاء  ويقسَّ
الســوريين الذيــن لــم يكونــوا مقاتليــن، أو لــم ُيتَّهمــوا بارتــكاب انتهــاكات ضــد المدنييــن. والفئــة الثانيــة مــن األفــراد الذيــن يمثلــون مســتوى متوســًطا 
مــن المخاطــر، وتتضمــن المحاربيــن الســوريين الضالعيــن فــي أعمــال عنــف أو أنشــطة إجراميــة. أمــا الفئــة الثالثــة، فهــي مــن األفــراد الذيــن 
يمثلــون مســتوى مرتفًعــا مــن المخاطــر، وتتضمــن كل األعضــاء غيــر الســوريين. ورغــم تشــابه الفئتيــن الثانيــة والثالثــة مــن حيــث ارتــكاب جرائــم
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م خدمات اإلرشــاد في المملكة العربية الســعودية إلعادة تأهيل المحاربين الســابقين، والمســاعدة المالية والمهنية  وتقدَّ
والسيكولوجية والتعليمية لتحقيق الغرض نفسه.358 وتقدم آلية في الدنمارك للتدخل المشترك بين الوكاالت، بالتعاون 
مــع الســلطات المحليــة، برنامًجــا إلعــادة التأهيــل يســتهدف األســر والمجتمعــات المحليــة، ويمنــح المســاعدة الدينيــة 
واإلرشــادية، وأيًضــا المســاعدة فــي الســكن والعمــل.359 وفــي ماليزيــا، يذهــب الشــطر األكبــر مــن التركيــز علــى إعــادة 

ضــد المدنييــن، فــإن المركــز يفــرِّق بينهمــا لســبيين: الســبب األول هــو افتــراض أن معظــم الســوريين انضمــوا لتنظيــم الدولــة اإلســالمية ألســباب 
عمليــة؛ مثــل الشــهرة، والســلطة، والمــال، ومــا إلــى ذلــك. وفــي المقابــل، ُيعتبــر األعضــاء األجانــب فــي التنظيــم مدفوعيــن أكثــر باأليديولوجيــات 
التــي يعتنقونهــا. والســبب الثانــي هــو أن حاجــز اللغــة يجعــل التواصــل أصعــب مــع الفئــة الثالثــة، وهــو مــا يجعــل إعــادة تأهيلهــم أصعــب.103

C. Boucek 358، »االستراتيجية الناعمة للملكة العربية السعودية لمكافحة اإلرهاب: منع اإلرهاب، وإعادة التأهيل، والرعاية الالحقة«، برنامج 
https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.( )2008( الشــرق األوســط، مؤسســة كارنيجي للســالم الدولي

pdf(، ص. 11
المحــور الرئيســي فــي اســتراتيجية المملكــة العربيــة الســعودية إلعــادة التأهيــل هــو برنامــج اإلرشــاد، وهــو مجهــود شــامل إلعــادة تأهيــل 
المتطرفيــن المســتخدمين العنــف والمتعاطفيــن مــع المتطرفيــن، وإعــادة توعيتهــم، مــن خــالل النقاشــات الدينيــة المكثفــة واإلرشــاد الســيكولوجي. 
وهــدف البرنامــج تغييــر الفكــر المتشــدد، ومنــع حشــد للتنظيمــات المتطرفــة األفــراد، وتشــجيع المتطرفيــن علــى نبــذ »األيديولوجيــات اإلرهابيــة«، 
وخاصــًة مبــدأ التكفيــر. وُيدَعــى الجنــاة المعتقلــون لدواعــي أمنيــة - بغــض النظــر عــن جرائمهــم الفرديــة - للمشــاركة فــي عمليــة إعــادة التأهيــل. 
وعقــب إتمــام العمليــة، يصبــح الذيــن قــرروا نبــذ معتقداتهــم الســابقة مؤهليــن إلخــالء ســبيلهم مــن الحبــس. إال أن المســؤولين فــي وزارة الداخليــة 
يشــددون علــى أن األفــراد الذيــن »تخضبــت أياديهــم بدمــاء األبريــاء«، والذيــن أكملــوا برنامــج إعــادة التأهيــل، لــن ُيخَلــى ســبيلهم مبكــًرا. وبرنامــج 
اإلرشــاد ليــس قائًمــا علــى العقــاب أو القصــاص، بــل علــى افتــراض مبــدأ الخيريــة؛ بمعنــى أن الدولــة ال تســعى إلــى االنتقــام مــن خــالل هــذا 
البرنامــج. فهــو ينطلــق مــن فرضيــة أن المشــتبه بهــم تعرضــوا لكــذب المتطرفيــن وتضليلهــم، فحــادوا عــن اإلســالم الصحيــح. ويؤكــد المســؤولين 
فــي أجهــزة األمــن الســعودي أن المتطرفيــن يتربصــون بضحاياهــم الذيــن يريــدون معرفــة المزيــد عــن معتقداتهــم، ثــم يفســدون عقولهــم بعــرض 
األيديولوجيــات المتطرفــة العنيفــة. والســيطرة بالتأثيــر علــى األفــراد الســذج - بمــن فيهــم الــذي يســعون فقــط إلــى زيــادة تقواهــم - هــي قضيــة 
متكــررة فــي البرامــج الســعودية لمكافحــة اإلرهــاب. وتكــرر الحكومــة كالمهــا للمعتقليــن وأســرهم أنهــا تريــد مســاعدة الســجناء األمنيــون علــى 

م اإلرشــاد علــى أنــه وســيلة لمســاعدة ضحايــا الفكــر المتشــدد، وليســت لعقــاب للمعتديــن.  العــودة إلــى الديــن الحنيــف. ومــن ثــم، يقــدَّ
والمرجع السابق، ص. 17: 

ل الســجناء الذيــن نجحــوا فــي إتمــام عمليــة إعــادة التأهيــل، بالمســتوى الــذي يقبلــه المشــاركون فــي البرنامــج، مــن شــيوخ وأطبــاء ومعالجيــن  وُيحــوَّ
نفســيين، إلــى مرفــق خارجــي متخصــص إلعــادة التأهيــل ويســمَّى »مركــز الرعايــة إلعــادة التأهيــل« لتيســير انتقالهــم إلــى المجتمــع مــن 
جديــد. ويوفــر هــذا المركــز الــذي يقيــم فيــه المســتهدف إعــادة تأهيلهــم، والــذي ُأنشــئ مــن قبــل عــدة ســنوات، بيئــة مختلفــة جــًدا عــن الســجن 
التقليــدي. حيــث يعيــش المعتقلــون فــي مــكان مشــترك بــه غــرف نــوم ســكنية، ويعــد الوجبــات الجماعيــة، وبــه ســاحات عشــبية مفتوحــة فــي 
الهــواء الطلــق  يمكــن الخــروج إليهــا - وهــذه األخيــرة مختلفــة تمــام االختــالف عــن حيــاة الســجون. كمــا ال يرتــدي الحــراس الــزي الرســمي 
للحراســة، ويختلطــون فــي أحيــان كثيــرة مــع المشــاركين فــي البرنامــج، فــي أنشــطة مــن بينهــا لعــب الرياضــة، مثــل كــرة القــدم والكــرة الطائــرة. 
ويتوفــر للمعتقليــن كذلــك عــدد كبيــر مــن األنشــطة الترفيهيــة ومــا شــابهها. وُتعتبــر هــذه األنشــطة مهمــة فــي عمليــة مكافحــة الفكــر المتشــدد، 
ألنهــا ال تبنــي فقــط روح الفريــق، بــل أيًضــا تشــجع علــى قبــول مفاهيــم االندمــاج وتطويرهــا. ومــن أنشــطة إعــادة التأهيــل األكثــر ابتــكاًرا هــو 
العــالج بالفــن. فإقنــاع الشــباب المتشــدد فكرًيــا، الــذي كان يرفــض فــي الســابق أي نــوع مــن أنــواع الفنــون البصريــة باعتبارهــا مــن المحرمــات 
فــي اإلســالم، بالمشــاركة فــي العــالج بالفــن هــو إنجــاز هائــل. ومشــاركة الحكومــة فــي العــالج بالفــن، وعــدم اســتهجان المحافظيــن دينًيــا 

والمتمســكين بالتقاليــد االجتماعيــة المتأصلــة، عالمــة علــى الطبيعــة التقدميــة لبرنامــج إعــادة التأهيــل فــي مجملــه.
359 انظــر بصــورة عامــة: J. Morton، وM.D. Silber، »عنــد رجــوع اإلرهابييــن إلــى أوطانهــم - ضــرورة إعــادة تأهيــل الجهادييــن المدانيــن 
)https://www.counterextremism.com/sites/default/files/CEP%20Report_When%20»إدماجهــم وإعــادة  أمريــكا  فــي 

 Dougو  ،Jacob Bundsgaardو  ،Gilles De Kerchoveو 39؛  ص.   ،)Terrorists%20Come%20Home_120618.pdf
الشــرق  لسياســات  واشــنطن  معهــد  إدماجهــم«،  وإعــادة  العائديــن  األجانــب  اإلرهابييــن  المقاتليــن  نأهيــل  »إعــادة   ،Mattew Levittو  ،Stone
https://www. washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/rehabilitation-and-  ،2015 فبراير/شــباط   23 األدنــى، 

الفكــر  تغييــر  الوقائيــة واســترتيجيات  reintegration-of-returning-foreign-terrorist-fighters؛ وPreben Bertelsen، »التدابيــر 
http://psy.au.dk/fileadmin/ ،2015 يناير/كانــون الثانــي ،Adenauer-Stiftung المتشــدد فــي الدانمــارك: نمــوذج آرهــوس«، مؤسســة

Psykologi/Forskning/Preben_Bertelsen/Avisartikler_ radikalisering/Panorama.pdf. وSören Billing، »إعــادة تأهيــل 
https://www. ،2014 3 ديســمبر/كانون األول ،The Local الجهادييــن فــي الدانمــارك: المدرســة والرياضــة واإلســالم«، المجلــة اإللكترونيــة
الدانمــارك  denmarks-jihadist-rehab-homework-football-and-islam/20141203/thelocal.dk؛ وJohn Beck، »مركــز 
https:// ،2015 16 فبراير/شــباط ،Vice News إلعــادة تأهيــل الجهادييــن« يقــدم اإلرشــاد علــى خدمــة عقوبــة الســجن«، المجلــة اإلخباريــة«

 .news.vice.com/article/denmarks-jihadist-rehab-center-offers-counseling-rather-than-jail-time
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31. يؤكــد أن النســاء المرتبطــات بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب وأطفالهــن، العائــدات أو المنتقــالت مــن مناطــق النــزاع وإليهــا، ربمــا يكــّن 
قــد اضطلعــن بــأدوار كثيــرة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك دعــم األعمــال اإلرهابيــة أو التيســير لهــا أو ارتكابهــا، وقــد يحتجــن اهتماًمــا خاًصــا عنــد 
وضــع التدابيــر المصممــة خصيًصــا لتنفيــذ اســتراتيجيات المالحقــة القضائيــة وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج؛ ويؤكــد علــى أهميــة مســاعدة 
النســاء، وأطفالهــن، المرتبطــات بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب الذيــن قــد يكونــون ضحايــا لإلرهــاب، والقيــام بذلــك مــع مراعــاة اعتبــارات نــوع 

الجنــس والعمــر؛
32. يؤكــد علــى أهميــة وجــود نهــج تشــارك فيــه الحكومــة بأكملهــا، ويقــر الــدور الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه منظمــات المجتمــع المدنــي، فــي 
قطاعــات منهــا الصحــة، والرفــاه االجتماعــي، والتعليــم، لإلســهام فــي إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج للمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب وأفــراد 
أســرهم العائديــن والمنتقليــن، حيــث إن منظمــات المجتمــع المدنــي قــد يكــون لديهــا المعرفــة ذات الصلــة بالمجتمعــات المحليــة، والقــدرة علــى 
االتصــال بهــا، والعالقــات معهــا، ممــا يمكنهــا مــن التصــدي لتحديــات تجنيــد عناصــر للقيــام بأعمــال عنــف وإقناعهــم باألفــكار المتشــددة؛ 

ويشــجع الــدول األعضــاء علــى المشــاركة معهــا مشــاركة اســتباقية عنــد إعــداد اســتراتيجيات إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج؛
انظــر أيًضــا: مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة، لجنــة مكافحــة اإلرهــاب، المبــادئ التوجيهيــة لمجلــس األمــن بشــأن المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب: 
مبــادئ مدريــد التوجيهيــة لعــام 2015 + الملحــق لعــام 2018، وS/939/2015 ، وS/1177/2018  لعــام 2019، وص. 36-35، والفقــرة 

45، )الحواشــي محذوفــة(:
45- فــي مبــادئ مدريــد التوجيهيــة، أشــارت لجنــة مكافحــة اإلرهــاب إلــى ضــرورة أن تنظــر الــدول األعضــاء فــي بدائــل للســجن، وكــذا فــي 
إعــادة إدمــاج العائديــن والســجناء والمعتقليــن وإمكانيــة إعــادة تأهيلهــم. وفــي قــرار مجلــس األمــن 2396 )2017( ، يهيــب المجلــس بالــدول 
ــم حالــة األفــراد الذيــن تعتقــد ألســباب معقولــة بأنهــم إرهابيــون، بمــن فيهــم مــن يشــتبه فــي أنهــم مقاتلــون إرهابيــون أجانــب  األعضــاء أن تقيِّ
ومــن يرافقهــم مــن أفــراد أســرهم، ومــن بينهــم الزوجــات واألطفــال، الداخليــن إلــى أراضــي تلــك الــدول األعضــاء، وأن تحقــق بشــأنها، لوضــع 
وتنفيــذ تقييمــات شــاملة للمخاطــر المتعلقــة بهــؤالء األفــراد ، واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة، بمــا يشــمل النظــر فــي التدابيــر المالئمــة لمالحقتهــم 
قضائيــا وإعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم، مــع األخــذ فــي االعتبــار أن بعــض األفــراد قــد يكونــوا مــن ضحايــا اإلرهــاب. ويشــدد المجلــس فــي 
ذلــك الشــأن علــى أن الــدول األعضــاء مــن واجبهــا، وفًقــا للقــرار 1373 )2001( أن تضمــن أن أي شــخص يشــارك فــي تمويــل األعمــال 
م للمحاكمــة. كمــا شــدد المجلــس علــى ضــرورة أن  اإلرهابيــة أو التخطيــط لهــا، أو إعدادهــا، أو ارتكابهــا، أو تقديــم الدعــم لهــا، يجــب أن يقــدَّ

تضمــن الــدول اتخــاذ كل هــذه اإلجــراءات بمــا يتماشــى مــع القانــون الدولــي والمحلــي. 
المبدأ التوجيهي رقم 46:

عنــد االضطــالع بالجهــود الراميــة إلــى إعــداد وتنفيــذ اســتراتيجيات وبروتوكــوالت المالحقــة القضائيــة وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج، علــى 
الــدول األعضــاء القيــام بمــا يلــي: 

)أ( تنفيــذ التزاماتهــا لضمــان مالحقــة اإلرهابييــن قضائًيــا، حســبما نصــت عليــه قــرارات مجلــس األمــن 1373 )2001( ، و)178 )2014، 
و)2396 )2017، وضمــان قــدرة أنظمتهــا للعدالــة الجنائيــة علــى التعامــل مــع كل الجرائــم الخطيــرة التــي قــد يكــون ارتكبهــا مقاتلــون إرهابيــون 

أجانب؛
)ب( النظــر فــي الطــرق التــي تضمــن توافــق اســتراتيجيات المالحقــة القضائيــة وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج مــع اســتراتيجيات مكافحــة 

اإلرهــاب الوطنيــة، بمــا فيهــا األســاليب الفعالــة لمكافحــة التطــرف العنيــف المــؤدي إلــى اإلرهــاب؛
)ج( النظــر فــي الطــرق التــي تضمــن أن اســتراتيجيات  المالحقــة القضائيــة وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج معــدة فــي وقتهــا ومالئمــة وشــاملة 
ومصممــة حســب األحــوال المحــددة، مــع مراعــاة اعتبــارات نــوع الجنــس والعمــر ومــا يتصــل بذلــك مــن عوامــل أخــرى، وتقييــم المخاطــر 
الشــاملة، ومــدى خطــورة الجريمــة )الجرائــم( المرتكبــة، واألدلــة المتاحــة، والنيــة ومــدى مســؤولية الفــرد عــن ارتــكاب هــذه الجرائــم، وشــبكات 
الدعــم، والمصلحــة العامــة، وغيــر ذلــك مــن اعتبــارات أو عوامــل ذات صلــة، حســب األحــوال، وأنهــا تتوافــق مــع القانــون المحلــي والدولــي، 

بمــا فــي ذلــك قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني؛ 
)د( ضمــان إمكانيــة الجمــع بيــن هــذه االســتراتيجيات وغيرهــا مــن التدابيــر األخــرى، مثــل الرصــد و/أو إعــداد التقاريــر، واإلشــراف، واإلفــراج 
المشــروط بالرقابــة، والعناويــن الثابتــة، واألوامــر التقييديــة، وتســليم وثائــق الســفر و/أو إثبــات الهويــة، وحظــر الســفر، وكل هــذه التدابيــر 
يجــب اســتعمالها علــى نحــو يتوافــق مــع قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي المعمــول بــه، والتشــريعات الوطنيــة المطبقــة، كمــا يجــب أن يخضــع 

للمراجعــة الفعالــة؛
)هـــ(  النظــر فــي اتبــاع نهــج تشــارك فيــه الحكومــة بأكملهــا، وحيــث ُيعتــرف بالــدور الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه منظمــات المجتمــع المدنــي، 
فــي قطاعــات منهــا الصحــة، والرفــاه االجتماعــي، والتعليــم، وحســب األحــوال، النظــر فــي الطــرق التــي تضمــن - عنــد إعــداد مثــل هــذا النهــج 
- التنســيق الفعــال والقيــادة الواضحــة، بوســائل منهــا تكويــن الفــرق المتعــددة التخصصــات، التــي قــد تتضمــن وكاالت إنفــاذ القانــون، وقطــاع 
العدالــة الجنائيــة، وخدمــات الســجون واإلفــراج المشــروط بالرقابــة، والخدمــات االجتماعيــة - وحســب األحــوال - منظمــات المجتمــع المدنــي؛ 

)و( النظر في تزويد األطراف الفاعلة، التي تساعدها في تنفيذ استراتيجيات المالحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، بما
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التأهيل إلى قضية العمل وتيســير اســتقاللية المشــاركين.360 وإعادة تأهيل األعضاء الســابقين في حركة الشــباب في 
الصومــال لهــا أوجــه متعــددة، تتضمــن الرعايــة الطبيــة واالجتماعيــة والســيكولوجية، وتغييــر الفكــر المتشــدد، والتوعيــة 
الدينيــة، والتفاعــل مــع أفــراد األســرة.361 وثبــت مالءمــة هــذه الجهــود تحديــًدا لألعضــاء فــي المناصــب الدنيــا )بدرجــة 
مــا (  فــي التنظيــم.362 وتســتعمل »برامــج الخــروج« األوروبيــة الطرائــق النفســية االجتماعيــة، وتعتمــد علــى التدخــالت 

المحــددة حســب كل شــخص، وعلــى االســتثمار الطويــل األجــل والمســتدام، والخبــرة المتخصصــة.363 

حــددت Liesbeth van der Heide وBart Schuurman بعــض »أفضــل الممارســات« المرتبطــة بهــذا النــوع 
مــن المبــادرات: 

وهــي تتضمــن ضــرورة القيــام بالرعايــة الممتــدة بعــد مرحلــة إخــالء الســبيل، مــع إمكانيــات اإلشــراف والــردع، 
وأهميــة إشــراك أفــراد األســرة فــي جهــود إعــادة اإلدمــاج، بمــا يضمــن توفيــر الدعــم العــام الكافــي لبرامــج إعــادة 
اإلدمــاج، باالســتعانة بالشــيوخ المســتقلين للقيــام بتدخــالت دينيــة لتغييــر الفكــر المتشــدد، واســتعمال التدخــالت 
للتشــجيع وضمــان  الماديــة  الحوافــز  اســتخدام  واحتمــال  المتطرفيــن،  قناعــات  لتفنيــد  الحــوار  علــى  القائمــة 
اســتمرارية ]...[. كمــا شــدد المؤلفــان علــى أهميــة إقامــة عالقــات عمــل جيــدة بيــن العامليــن فــي البرنامــج 
والمســتفيدين منــه، وضــرورة تقديــم ُنُهــج معــدة خصيًصــا حســب كل حالــة، وضــرورة التعــاون الفعــال بيــن كل 

األطــراف المشــاركة فــي إعــادة اإلدمــاج ]...[.364

360 أحمــد زاهــد حميــدي، »سياســة ماليزيــا المعنيــة باســتراتيجية محاربــة اإلرهــاب وتغييــر الفكــر المتشــدد«، مجلــة األمــن العــام والســالمة العامــة، 
الجــزء 6، رقــم  2016/2:

صاغــت ماليزيــا نموذًجــا متكامــاًل إلعــادة تأهيــل المعتقليــن بموجــب قانــون منــع اإلرهــاب لعــام 2015. ويغطــي هــذا النمــوذج جوانــب مختلفــة؛ 
مــن مثــل المهــارات االجتماعيــة، والتنظيــم الذاتــي للشــؤون الشــخصية، والشــعور بالوطنيــة، واإلدارة الماليــة، والعــالج النفســي. وُيعتبــر هــذا 
النمــوذج أداة توجيهيــة لعمــل المســؤولين عــن إعــادة التأهيــل. وتقــام أنشــطة إعــادة التأهيــل وتغييــر الفكــر المتشــدد بصــورة دوريــة فــي الســجون 
ومراكــز إعــادة التأهيــل. وال تســتطيع الســلطات الماليزيــة أن تنجــح فــي العمــل وحدهــا إلعــادة تأهيــل اإلرهابييــن والمتطرفيــن وتغييــر فكرهــم 
المتشــدد. فالبرنامــج بحاجــة لمشــاركة كل األطــراف ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك القيــادات المجتمعيــة، وأفــراد األســر، واإلرهابييــن الســابقين، 
ومدرســي الديــن، وقطاعــات مختلفــة أخــرى مــن المجتمــع. كمــا تتضمــن مبــادرات ماليزيــا لتغييــر الفكــر المتشــدد الحــوار المســتمر مــع األطــراف 
المعنيــة المختلفــة والشــركاء الدولييــن. وعــالوة علــى المشــاركة، فــإن الحــوارات تعكــس اآلراء عــن السياســات والبرامــج، وفــرص المشــاركة فــي 

التجــارب مــع النظــراء اآلخريــن.
Vanda Felbab-Brown 361، »دراســة حالــة الصومــال«، فــي معهــد االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز أبحــاث السياســات 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.( )2018 جامعــة األمــم المتحــدة »حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار -

pdf.LoPWeb070119/2761/edu/post(، ص. 126 و148.
Ronald Slye and Mark Freeman 362، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف - ورقــة عمــل إطاريــة )معهــد االنتقــال 
 )https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-)2018 ،المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة

Paper-final.pdf(، ص. 11.
Georgia Holmer 363، وAdrian Shtuni، »عــودة المقاتليــن األجانــب وحتميــة إعــادة اإلدمــاج )معهــد الواليــات المتحــدة للســالم، 2017( 
https://www.usip.org/sites/default/files/2017-03/sr402-returning-foreign-fighters-and-the-reintegration-(

.)imperative.pdf
Liesbeth van der Heide 364 وBart Schuurman، »إعــادة إدمــاج اإلرهابييــن فــي هولنــدا: تقييــم النهــج الهولنــدي«، مجلــة لتغييــر 
الفكــر المتشــدد، رقــم 17، شــتاء 19/2018، ص. Tinka Veldhuis 203، »تصميــم برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج للجنــاة المتطرفيــن 
https://icct.nl/wp-content/( ،2012 المســتخدمين للعنــف:  نهــج واقعــي«، ورقــة بحثيــة، المركــز الدولــي لمكافحــة اإلرهــاب، مــارس/آذار

 ،)pdf.2012-ICCT-Veldhuis-Designing-Rehabilitation-Reintegration-Programmes-March/05/2015/uploads
ص. 10-9؛ وتحديــد آليــات إعــادة التأهيــل، لتتضمــن: أ( التعليــم؛ ب( التدريــب المهنــي؛ ج( العــالج الســلوكي اإلدراكــي؛ د( اإلرشــاد الدينــي؛ هـــ( 
عناصــر أخــرى )تشــمل تصنيــف الفــرد وتقييــم احتياجاتــه، والمناقشــات الجماعيــة، والتدريــب فــي مــكان العمــل، واإلفــراج المشــروط بالمراقبــة، وإخــالء 

الســبيل المبكــر المشــروط، واألنشــطة االجتماعيــة والترفيهيــة، واالختبــار والتقييــم، والرعايــة الالحقــة )الماليــة(.
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وركــز المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب مــن جانبــه علــى العوامــل التاليــة، باعتبارهــا األســاس فــي نجــاح جهــود 
إعــادة اإلدمــاج: 

الممارســة الجيــدة رقــم 19 - إعــداد برامــج شــاملة إلعــادة إدمــاج المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب العائديــن. 
ومــن المكونــات الجوهريــة للتصــدي للخطــر الــذي قــد يمثلــه العائــدون، ضــرورة إعــداد برامــج شــاملة إلعــادة 
اإلدمــاج فــي ســياقات تتضمــن الســجون. فالمقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب تدفعهــم عوامــل محفــزة مختلفــة تفضــي 
إلــى ســفرهم خــارج أوطانهــم للقتــال، ومــن بينهــا عوامــل دينيــة وإنســانية وأيديولوجيــة واقتصاديــة وسياســية، 
وقــد يعتنقــون الفكــر المتطــرف العنيــف فــي أثنــاء وجودهــم فــي الخــارج، فهــو ليــس بالضــرورة العامــل المحفــز 
لســفرهم فــي المقــام األول. وعلــى ذلــك، يجــب أن تأخــذ برامــج إعــادة اإلدمــاج فــي الحســبان العوامــل المحفــزة 
المختلفــة، وتتضمــن تقييًمــا فردًيــا للعائديــن بهــدف تقريــر النهــج األكثــر مالءمــة لــكل منهــم. ومــن بيــن المبــادئ 
الرئيســية الواجــب مراعاتهــا لتوجيــه العمــل فــي هــذه البرامــج وإعدادهــا مــا يلــي: ضــرورة تحديــد الهــدف مــن 
األنشــطة، وذلــك مــن أجــل: )1( تقليــل مخاطــر ارتــكاب العائديــن أعمــال إرهابيــة؛ و)2( التأكيــد علــى أهميــة 
إعــداد اســتراتيجيات محــددة الهــدف ومصممــة خصيًصــا لعمليــة مشــاركتهم، ومبنيــة علــى العوامــل المحفــزة 
المحــددة لــكل حالــة؛ و)3( ضــرورة إشــراك األطــراف الفاعلــة المتعــددة التخصصــات فــي مجــال إنفــاذ القانــون، 
والمجتمعــات المحليــة، والمؤسســات الدينيــة. وتتضمــن االعتبــارات الرئيســية األخــرى كيفيــة إشــراك أفــراد األســر 
والمجتمعــات المحليــة المتصليــن بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب العائديــن، وتشــجيع التفكيــر النقــدي وتفنيــد 
منطقهــم والرســائل التــي يتبنونهــا، وفهــم وإقــرار مشــاعر الســخط ســواء ارتبطــت بواقــع فعلــي أو بتصــورات ال 
أســاس لهــا، وذلــك لالنخــراط الفعــال فــي مناقشــات ذات جــدوى معهــم. ويجــب أن تشــارك المجتمعــات المحليــة 
مشــاركة قريبــة لتقديــم الدعــم لألفــراد، وصياغــة برامــج إعــادة اإلدمــاج، وإحبــاط الجهــود الممكنــة فــي المســتقبل 

لبــث الفكــر المتشــدد.365

ومــن المالمــح التــي لهــا أهميــة خاصــة ضــرورة التعــاون الطوعــي فــي جهــود إعــادة التأهيــل واإلدمــاج.366 ويضاهيهــا 
فــي األهميــة إســهام األســر والمجتمعــات المحليــة بقــدر مــن الدعــم.367 وبوجــه عــام، فــإن هــذا النــوع مــن البرامــج يتطلــب 

365 المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، »مبــادرة ’المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب’« - مذكــرة الھاي-مراكــش حــول الممارســات الجيــدة الســتجابة 
ٔاكثــر فعاليــة لظاھــرة المقاتليــن اإلرھابييــن األجانــب. انظــر أيًضــا: المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، مذكــرة رومــا حــول الممارســات الجيــدة إلعــادة 

تأهيــل المتطّرفيــن العنيفيــن وإعــادة إدماجهــم بالمجتمعــات«، ص. 10 ومــا بعدهــا، الممارســات الجيــدة مــن رقــم 15 فمــا بعدهــا.
فــي  المدانيــن  الجهادييــن  وإدمــاج  تأهيــل  إعــادة  إلــى وطنهــم - ضــرورة  اإلرهابيــون  يعــود  J. Morton and M.D. Silber 366، »عندمــا 
)https://www.counterextremism.com/sites/default/files/CEP%20Report_When%20Terrorists%20 أمريــكا« 

بعدهــا. ومــا   20 Come%20Home_120618.pdf(؛ ص. 
فــي  المدانيــن  الجهادييــن  وإدمــاج  تأهيــل  إعــادة  إلــى وطنهــم - ضــرورة  اإلرهابيــون  يعــود  J. Morton and M.D. Silber 367، »عندمــا 
)https://www.counterextremism.com/sites/default/files/CEP%20Report_When%20Terrorists%20 أمريــكا« 

.27-28 ص.   ،)Come%20Home_120618.pdf
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مســتوى مــن المــوارد يتناســب مــع أهدافهــا النهائيــة إلعــادة التأهيــل واإلدمــاج، ويكــون كافًيــا لتحقيقهــا.368 

ويجــب أن تأخــذ جهــود إعــادة التأهيــل فــي الحســبان الســياقات الثقافيــة والدينيــة واالجتماعيــة المتصلــة بالعمليــة، 
وبالوضــع االقتصــادي للمعنييــن )الخاضعــون إلعــادة التأهيــل، وأســرهم، والمجتمعــات المحليــة(.369 كمــا يجــب أن 

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/terror-suspects-riot-jakarta-underscores-prison-problems 368
أدار الجهــاز الوطنــي لمكافحــة اإلرهــاب جلســات مــع المســاجين المتطرفيــن علــى مــدى الســنوات الماضيــة، بهــدف تغييــر فكرهــم المتشــدد. 
إال أن المشــكالت اللوجســتية أدت إلــى جلســات تفاعليــة معهــم أقــل وتتخللهــا فتــرات طويلــة، حيــث يتــوزع بعــض اإلرهابييــن المدانيــن البالــغ 

عددهــم 275 ســجين   علــى مــا يقــارب 70 ســجًنا )وال ُيحســب فــي ذلــك المشــتبه بهــم فــي ماكــو بريمــوب البالــغ عددهــم 156 ســجين(.

]…[
ومــن الواضــح أن ترجيــح نجــاح التدخــالت ســيزداد إذا كانــت معــدة حســب خلفيــة كل فــرد وشــخصيته، وإذا كانــت الجلســات التفاعليــة معهــم 
متكــررة. وهكــذا ُيترَجــم الوضــع دون المثالــي فــي إندونيســيا إلــى زيــارات المســؤولين فــي الجهــاز الوطنــي لمكافحــة اإلرهــاب للســجون لعــدد 

مــرات قليلــة فــي الســنة، وهــو مــا ال يرجــح إحــداث أي أثــر دائــم فــي جهــود تغييــر فكــر الســجناء المتشــدد، مهمــا خلصــت النوايــا.
فيمــا يتعلــق بالحاجــة لمجموعــة متنوعــة مــن الخبــرات، انظــر أيًضــا: المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، مذكــرة رومــا حــول الممارســات الجيــدة إلعادة 

تأهيل المتطّرفين العنيفين وإعادة إدماجهم بالمجتمعات«، ص. 7-8:
الممارســة الجيــدة رقــم 7: يمكــن أن ُتدمــج برامــج إعــادة التأهيــل طائفــة كبيــرة مــن الخبــراء فــي تخصصــات متناظــرة، مــع التنســيق الدقيــق فيمــا 
بيــن األقســام ذات الصلــة والعامليــن المعنييــن. وفــي ظــل التنــوع الكبيــر للمحفــزات والعوامــل التــي قــد تدفــع باألفــراد نحــو التطــرف العنيــف، 
يتضــح أن إعــادة التأهيــل فــي الســجون مهمــة مركبــة، والوضــع المثالــي لهــا أن تتضمــن طائفــة مختلفــة مــن الخبــراء المشــتركين فــي البرامــج. 
وكمــا ســيرد مناقشــته فيمــا بعــد فــي هــذا التقريــر علــى نحــو أكثــر تفصيــاًل، فــإن المعالجيــن النفســيين، والمتخصصيــن االجتماعييــن، وعلمــاء 
الديــن، والخبــراء فــي مرحلــة مــا بعــد الرعايــة، بــل وأفــراد األســرة والمجتمعــات المحليــة، كل هــؤالء لهــم دور ُيســهم فــي نجــاح برنامــج إعــادة 
التأهيــل. وكذلــك قــد يكــون للعامليــن اآلخريــن دور فــي البرنامــج قائــم علــى التفاعــل مــع الســجناء فــي أثنــاء هــذه الفتــرة الزمنيــة الحساســة، مثــل 
دور المســؤولين عــن التدابيــر اإلصالحيــة، والمســؤولين فــي أجهــزة إنفــاذ القانــون. فمــن المهــم تحــري الدقــة فــي تخطيــط كل هــذه الجهــود، 

وهيكلتهــا، وتنســيقها، بهــدف تعظيــم فعاليــة البرنامــج وضمــان أن يقــدم كل المتفاعليــن مــع الســجناء رســائل موحــدة.
انظر أيًضا: المرجع السابق، الممارسات الجيدة من 8 إلى 14 )بشأن الفئات المتنوعة من األطراف المحتملة الفاعلة والمعنية(.

Georgia Holmer 369، وAdrian Shtuni، »عــودة المقاتليــن األجانــب وحتميــة إعــادة اإلدمــاج« )معهــد الواليــات المتحــدة للســالم، 2017( 
https://www.usip.org/sites/default/files/2017-03/sr402-returning-foreign-fighters-and-the-reintegration-(

imperative.pdf(، ص. 12-11
يشــير هــذا التقريــر إلــى عــدة مبــادئ توجيهيــة مهمــة فــي تصميــم وتطويــر البرامــج الفعالــة القائمــة علــى تدابيــر غيــر احتجازيــة، إلعــادة إدمــاج 

المقاتليــن األجانــب الســابقين، والمدانيــن فــي جرائــم إرهابيــة، فــي المجتمــع مــن جديــد. 
ح أن تؤدي إعادة التوعية الدينية في حد ذاتها إلى منع الفكر المتشــدد، أو إبعاد الشــخص عن انتماءاته للتنظيمات المتطرفة  أوال، ال ُيرجَّ
العنيفــة، أو صرفــه عــن التمســك بهــذه الهويــة. وتتوافــق البحــوث فــي تأكيــد أهميــة معالجــة العوامــل الوجدانيــة واالجتماعيــة واإلدراكيــة فــي أي 
جهــد مــن جهــود إعــادة تأهيــل األفــراد وإدماجهــم فــي المجتمــع. كمــا يجــب أن تقــوم برامــج إعــادة التأهيــل علــى أســاس متيــن مــن فهــم العالقــات 
التفاعليــة االجتماعيــة والثقافيــة الخاصــة بــكل فــرد، والتــي أفضــت إلــى اعتناقــه الفكــر المتشــدد وحشــده بيــن صفــوف التنظيمــات المتطرفــة، 
والعوامــل التــي دفعــت بالمقاتليــن للعــودة إلــى أوطانهــم. وعلــى هــذا النحــو، فــإن تصميــم برامــج إعــادة التأهيــل الفعالــة يســتلزم إنشــاء مســتويات 

متعــددة مــن التحليــل، وتمــازج الخبــرة التقنيــة مــع حكمــة الســكان المحلييــن وقدراتهــم.
وكذلــك، ال يوجــد نمــوذج واحــد إلعــادة التأهيــل واإلدمــاج يمكــن تطبيقــه علــى كل الســياقات الثقافيــة.  فالثقافــة تحــدد األفــكار الخاصــة 
بالواجبــات االجتماعيــة واألســرية، والشــرف، والعيــب، والصفــح، والمصالحــة. والتبايــن شاســع بيــن طــرق تفاعــل األفــراد فــي المجتمعــات 
المحليــة، وبيــن بناهــا المختلفــة، واألمــر كذلــك فيمــا يتعلــق بــأدوار األســر والقيــادات المجتمعيــة والمؤسســات وتأثيرهــا. والبرامــج الناجحــة 
لهــا أثــر أقــوى ومشــروعية أكبــر عندمــا تقــوم المجتمعــات المحليــة علــى إعدادهــا، وعندمــا ُتبنــى علــى الفهــم المحلــي لألعــراف االجتماعيــة، 

والعالقــات المجتمعيــة، والتقاليــد الثقافيــة.
لذا فإن المشــاركة اإليجابية ألفراد األســرة والمجتمعات المحلية ضرورة أساســية لفعالية إعادة إدماج العائدين. إذ إن أفراد األســرة والمجتمع 
المحلــي يشــهدون عمليــة إعــادة إدمــاج العائديــن المســتفيدين مــن البرنامــج، ويعايشــونها معهــم بطــرق متعــددة؛ ومــن ثــم، ســيحتاجون كذلــك 
الدعــم والمســاعدة فــي فتــرة الرعايــة الالحقــة. وهــذه النقطــة بالغــة األهميــة علــى وجــه الخصــوص، وتتطلــب مســتوى مختلًفــا مــن الجهــد عندمــا 
تكــون األســرة هــي التــي ســاعدت فــي تيســير اعتنــاق الفكــر المتشــدد. وتســاعد إعــادة بنــاء األواصــر األســرية والمجتمعيــة فــي تعزيــز إعــادة 

اإلدمــاج فــي المرحلــة الالحقــة علــى فتــرة الحجــز.
ومــن األمــور المحوريــة أيًضــا االســتثمار فــي برامــج للعــالج النفســي االجتماعــي الطويــل األجــل، والرصــد، واإلرشــاد الفــردي. فاالنفصــال عــن 
االنتمــاء للتنظيمــات المتطرفــة العنيفــة عمليــة تســتغرق الوقــت، ومســارها ليــس عبــارة عــن مســتوى واحــد مــن الخطــوات، بــل مكــون مــن مراحــل 
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يضــع مصممــو تلــك البرامــج نصــب أعينهــم ضــرورة الحفــاظ علــى حريــة فكــر المعنييــن وحمايتــه.370 وبصــورة أعــم، 
يجــب بنــاء جهــود إعــادة التأهيــل/ اإلدمــاج وتنفيذهــا بمــا يضمــن توافقهــا مــع المعاييــر ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان، 
واســتنادها إلــى الدالئــل المثبتــة، وبمــا يكفــل مراعــاة الظــروف الشــخصية لألفــراد المعنييــن.371 كمــا يجــب أن تأخــذ فــي 
االعتبــار المالمــح الفرديــة للمعنييــن، بمــا فــي ذلــك نــوع الجنــس، والســن، والمنشــأ، والتعليــم، ومــا إلــى ذلــك.  وقــد أشــار 

Holmer وShtuni فــي ذلــك المقــام إلــى أن:

»الملمــح المبشــر فــي برامــج الجيــل األول لتغييــر الفكــر المتشــدد، المنفــذة فــي الشــرق األوســط وجنــوب شــرق 
آســيا، هــو جهودهــا بالتدخــل الثالثــي األبعــاد، الــذي يتعامــل مــع الروابــط الوجدانيــة والبراجماتيــة واأليديولوجيــة 

متراكبــة. وغالًبــا مــا يعانــي المشــاركون الســهل تجنيدهــم فــي التنظيمــات المتطرفــة مــن مشــاكل نفســية اجتماعيــة غيــر محلولــة، والذيــن وقعــوا 
فــي شــراك الحــرب يعــودون بعلــل عاطفيــة بســبب التعــرض للعنــف والمشــاركة فيــه. ويتعيــن أن تتصــف البرامــج بالمهنيــة، والمرونــة، والتكــرار، 

واالســتدامة، والقــدرة علــى تلبيــة االحتياجــات الخاصــة للنســاء واألطفــال، ومعالجــة األثــر المترســب مــن الصدمــة النفســية
ولتحقيــق االســتدامة، يجــب أن تكــون أهــداف البرامــج شــفافة، والمحــاورون يتمتعــون بالمصداقيــة. حيــث تتيــح هــذه الخصائــص إنشــاء قاعــدة 
معياريــة واضحــة للنجــاح. ويجــب تحــري الدقــة فــي فــرز المحاوريــن لتقليــل إمكانيــة بــث قيمهــم أو أجنداتهــم غيــر الليبراليــة وغيــر الديمقراطيــة، 
التــي قــد يثبــت ضررهــا علــى المــدى البعيــد. ففــي بعــض الحــاالت التــي يكــون المحــاور مــن األفــراد المنتميــن ســابًقا للتنظيمــات المتطرفــة 
المســتخدمة العنــف، أو التنظيمــات المتطرفــة، الذيــن شــاركوا فــي برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد، ورغــم دعوتــه لعــدم اللجــوء للعنــف، فقــد يواصــل 

تأييــده لأليديولوجيــات المتطرفــة، ويحبــط بذلــك جهــود إعــادة التأهيــل الحقيقــي.
وينبغــي إقامــة قنــاة تواصــل آمنــة وفعالــة وخاضعــة للمحاســبة بيــن أجهــزة إنفــاذ القانــون والمحاوريــن الموثــوق فيهــم الذيــن يدعمــون هــذه الجهــود 
-- وهــو جانــب شــائك فــي أي برنامــج مــن برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد أو منعــه. إذ تقــوم آليــات إنفــاذ القانــون بــدور محــوري، بــل إنــه الــدور 
الريــادي، فــي ضمــان الســالمة للمجتمعــات المحليــة بعيــًدا عــن تهديــدات العنــف، ومــن الضــروري أن تتدخــل عندمــا ينشــأ تهديــد. إال أن الذيــن 
يديــرون برامــج إعــادة اإلدمــاج عليهــم أن يتأكــدوا مــن وجــود درجــة مــا مــن االنفصــال عــن العامليــن فــي األجهــزة األمنيــة، حتــى تتــاح الفرصــة 
للمشــاركين إلعــادة التأهيــل المشــاركة بصــورة إراديــة خالصــة، وكــي ال ُتســتعمل منظمــات المجتمــع المدنــي أداًة فــي جمــع المعلومــات، ومــن 

أجــل احتــرام حقــوق المشــاركين المدنيــة االحتــرام الكامــل.
إن فــرص نجــاح برامــج إعــادة التأهيــل واإلدمــاج مــن شــأنها أن ُتدمــج المكونــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية فــي الجهــود األعــم 
لإلصــالح واالســتقرار لتصبــح مكوًنــا أصيــاًل فيهــا - وخاصــًة فــي الديمقراطيــات الهشــة والناشــئة. فمــن غيــر الواقعــي توقــع أن تحقــق البرامــج 
نتائــج مســتديمة وذات جــدوى إلعــادة التأهيــل واإلدمــاج إذا لــم ُتحــل األوضــاع الهيكليــة المحليــة، وإذا لــم تعاَلــج مشــاعر الســخط التــي تؤجــج 
الرغبــة الجانحــة فــي اعتنــاق األفــكار المتشــددة.  والقيــام بذلــك يعنــي تحديــًدا ضمــان ازدواجيــة التركيــز علــى إصــالح قطاعــي األمــن والعدالــة، 

وعلــى الحوكمــة الرشــيدة.
https://issafrica.org/iss-today/the- ،فيمــا يتعلــق بأهميــة إعــادة اإلدمــاج االجتماعــي االقتصــادي، انظــر أيًضــا: معهــد الدراســات األمنيــة
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370 انظــر: المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب، »مبــادرة المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب’« - مذكــرة الھاي-مراكــش حــول الممارســات الجيــدة 
الســتجابة ٔاكثــر فعاليــة لظاھــرة المقاتليــن اإلرھابييــن األجانــب، ص.2:

كمــا أشــارت المديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، فــي دراســتها االســتقصائية العالميــة بشــأن تنفيــذ القــرار 
1624، إلــى برامــج إعــادة التأهيــل أنهــا »يجــب النظــر فيهــا نظــرة دقيقــة، مــن حيــث أثرهــا المباشــر علــى الحقــوق األساســية، بمــا فيهــا الحــق 

فــي حريــة الفكــر، والضميــر، والديانــة، والــرأي، وكــذا الحــق فــي المعاملــة العادلــة وفًقــا لســيادة القانــون.«
371 فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم المتحــدة، الفريــق العامــل التابــع لفرقــة العمــل والمعنــي بتعزيــز وحمايــة 
حقــوق اإلنســان فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات توجيهيــة للــدول بشــأن أشــكال التصــدي للتهديــد مــن المقاتليــن األجانــب مــع االمتثــال لحقــوق 

اإلنســان )2018(، الفقــرة 78:
يجــب إعــداد وتنفيــذ اســتراتيجيات إعــادة التأهيــل واإلدمــاج وبرامــج تغييــر الفكــر المتشــدد، المتوافقــة مــع قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي، بمــا 
يتماشــى مــع تدابيــر العدالــة الجنائيــة. وينبغــي النظــر فــي الُنُهــج البديلــة للحبــس، بنــاًء علــى تقييــم المخاطــر، وتوفــر األدلــة، وغيــر ذلــك مــن 
عوامــل أخــرى. كمــا يجــب أن تتضمــن التدخــالت مشــاركة الســلطات الحكوميــة، وأفــراد المجتمــع المحلــي، واألطــراف المعنيــة فــي المجتمــع 
المدنــي، لضمــان فعاليــة وطــول أمــد االســتجابة. وينبغــي أن يرافــق برامــج إعــادة التأهيــل واإلدمــاج اســتراتيجيات شــاملة ومبــادرات مجتمعيــة 
تتمــًة لهــا، بهــدف منــع التطــرف العنيــف، الســيما تجنيــد الشــباب المعــرض للتأثــر بــه واعتنــاق فكــره المتشــدد. ولمــا اتضــح أن الســجون كانــت 
فــي بعــض الحــاالت بيئــة مواتيــة للتجنيــد، فــال بــد مــن التفكيــر فــي الجمــع بيــن بدائــل لهــا فــي برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد المعتمــدة، وبرامــج 
إعــادة التأهيــل، واإلقامــة الجبريــة المنزليــة المحتملــة. وينبغــي إعــداد اســتراتيجيات إعــادة التأهيــل واإلدمــاج المحــددة حســب كل حالــة، للفئــات 
المختلفــة للعائديــن، ومــن بينهــم النســاء واألطفــال. وعلــى الــدول أن تســتبق االنخــراط مــع أفــراد المجتمــع المحلــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 

عنــد تصميــم وتنفيــذ اســتراتيجيات إعــادة التأهيــل واإلدمــاج، كمــا ورد طلبــه فــي القــرار 2396 )2017(.
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فــي آن واحــد؛ ومــن ثــم، أكــد علــى دور العالقــات االجتماعيــة والمجتمعيــة فــي عمليــة إعــادة اإلدمــاج«.372 

فــال بــد مــن التواصــل مــع المجتمعــات المعنيــة لضمــان اســتقبال المشــاركين فــي هــذه العمليــة مــن جديــد فــي المجتمــع، 
أو علــى أقــل تقديــر، لضمــان عودتهــم بــال مخاطــر عليهــم أو علــى الســكان المحلييــن.373

7-6 تغيير الفكر المتشدد ووقف االنخراط في أعمال العنف 

المعنــى العــام لمصطلــح تغييــر الفكــر المتشــدد هــو اإلشــارة إلــى العمليــة الســيكولوجية واإلدراكيــة التــي يجتــاز فيهــا 
الفــرد تغييــًرا أساســًيا فــي فهمــه ومعتقداتــه التــي تشــكل إدراكــه وبالتالــي رؤيتــه للعالــم.374 فــي حيــن أن المفهــوم العــام 

Georgia Holmer 372، وAdrian Shtuni، »عــودة المقاتليــن األجانــب وحتميــة إعــادة اإلدمــاج )معهــد الواليــات المتحــدة للســالم«، )2017( 
)https://www.usip.org/sites/default/files/2017-03/sr402-returning-foreign-fighters-and-the-reintegration-

.)imperative.pdf
Ronald Slye and Mark Freeman 373، »حدود العقاب - العدالة االنتقالية والتطرف العنيف« - ورقة عمل إطارية )معهد االنتقال 

)https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework- )2018 ،المتكامل، جامعة األمم المتحدة
Paper-final.pdf(، ص. 11.

374 المركــز الدولــي لدراســة التطــرف المتشــدد، »إعــادة  مؤيــدي تنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي ســوريا: الجهــود واألولويــات والتحديــات« )2018( 
ICSR-Report-Reintegrating-ISIS-Supporters-in-Syria-/08/2018/https://icsr.info/wp-content/uploads(

Efforts-Priorities-and-Challenges.pdf(، ص. 9. انظــر أيًضــا: J. Khalil et al, »تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال 
)https://rusi.org/sites/default/ »العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل لألعضــاء الســابقين فــي حركــة الشــباب

9 ص.   ،)files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_disengagement_in_somalia_web.pdf
على عكس وقف االنخراط في أعمال العنف، يمكن اعتبار تغيير الفكر المتشدد عملية اجتماعية وسيكولوجية ينتج عنها تغيير في مواقف 
الفرد، بما يقلل فعلًيا تمســكه بإيمانه أن مشــاركته الشــخصية في العنف ضرورة وعمل مســوَّغ. في حين أن وقف االنخراط في أعمال العنف 

هو في األســاس عملية تغيير في الســلوكيات، أما تغيير الفكر المتشــدد فإنه يبحث عن تكيفات على المســتوى اإلدراكي.22
إال أن هــذا ال يمثــل بــأي حــال فهًمــا متفًقــا عليــه، حيــث يتبنــى مفســرون آخــرون مفهوًمــا آخــر لتغييــر الفكــر المتشــدد يشــير إلــى التغييــرات 
علــى المســتويين اإلدراكــي  والســلوكي علــى الســواء.23 ويرفــض مؤلفــو هــذا التقريــر هــذا التفســير األخيــر، علــى أســاس أن زيــادة درجــة 
الوضــوح التحليلــي يمكــن تحقيقهــا بتعمــد فصــل مفهــوم التغييــر فــي المواقــف عــن الســلوكيات إلــى مفهوميــن متمايزيــن. وعلــى نحــو أكثــر 
ــه الفــرد ص فــي الشــكل 2(،  ــا مــا يحــدث بــدون التغييــر فــي المواقــف )كمــا يمثل ــًدا، يعــزو هــذا إلــى أن التغييــر فــي الســلوكيات غالًب تحدي
والعكــس صحيــح )فــي حالــة الفــرد س(؛ فقــد تتجلــى الحالــة األولــى مثــاًل إذا كان الفــرد أســيًرا، أو كان »منهــك القــوى«، أو إذا اختــار أن 
ــا أطــول ألســرته.24  وعلــى النقيــض، يحــدث التغييــر فــي الفكــر المتشــدد دون االنفصــال عــن تنظيمــات متطرفــة؛  مثــاًل فــي  يكــرس وقًت
الحــاالت التــي يكــون الفــرد ممنوًعــا عــن الخــروج بســبب تهديــد هــذا التنظيــم المتطــرف العنيــف باالنتقــام منــه. وقــد ذكــر ســكان ســيرندي الذيــن 
أجــرى فريــق دعــم إعــادة التأهيــل مقابلــة معهــم أن هــذه الظاهــرة تحــدث بانتظــام، وأكــدوا علــى اســتعداد حركــة الشــباب للجــوء إلــى العنــف فــي 

هــذه الحــاالت )انظــر الفصــل الثانــي(. 
https://www.mei.edu/publications/( )2015( »معهد الشرق األوسط، »برامج تغيير الفكر المتشدد في المملكة العربية السعودية: دراسة حالة

)deradicalization-programs-saudi-arabia-case-study
يهدف هذا البرنامج إلى »إعادة برمجة« فكر الجهاديين المتشدد، بتغيير معتقداتهم وسلوكياتهم حتى ال يمثلوا بعدها أي خطر على الدولة. 

انظر أيًضا: C. Boucek، »االستراتيجية الناعمة للملكة العربية السعودية لمكافحة اإلرهاب: منع اإلرهاب، وإعادة التأهيل، والرعاية الالحقة«، 
برنامج الشــرق األوســط، مؤسســة كارنيجي للســالم الدولي )2008(  ص. 23؛ وLiesbeth van der Heide وBart Schuurman، »إعادة 
إدمــاج اإلرهابييــن فــي هولنــدا: تقييــم النهــج الهولنــدي«، مجلــة لتغييــر الفكــر المتشــدد، العــدد 17، شــتاء 19/2018، )مــع اإلشــارة إلــى غيــاب 
الوضــوح فــي التعريــف الخــاص بهــذا المفهــوم، ولكــن اإليحــاء بــأن تغييــر الفكــر المتشــدد يشــير إلــى عمليــة »موجهــة للعمليــة اإلدراكيــة وتشــمل التحلــل 
التدريجــي ألفــكاره المتشــددة عــن العالــم التــي تعطــي مشــروعية للعنــف اإلرهابــي وتشــجع عليــه«(؛ J. Horgan وK. Braddock، »إعــادة تأهيــل 

اإلرهابييــن؟: تحديــات تقييــم مــدى فعاليــة برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد«، اإلرهــاب والعنــف السياســي - 22:267–291. 2010 - ص.280 
تغييــر الفكــر المتشــدد: العمليــة االجتماعيــة والســيكولوجية التــي تقلــل تمســك الفــرد باألفــكار المتشــددة العنيفــة وانشــغاله بهــا، إلــى الحــد الــذي 
ال يجعلــه عرضــة لمخاطــر التــورط فــي أعمــال عنــف أو االنخــراط فيهــا. وقــد يشــير أيًضــا تغييــر الفكــر المتشــدد إلــى أي مبــادرة تســعي إلــى 

تقليــل مخاطــر العــودة إلــى ارتــكاب العنــف، بمعالجــة القضايــا المحــددة وذات الصلــة بوقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف )ص. 153(. 
Tinka Veldhuis، »تصميم برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج للجناة المتطرفين المستخدمين للعنف:  نهج واقعي«، ورقة بحثية
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لوقــف االنخــراط عــن أعمــال العنــف هــو اإلشــارة إلــى االنســحاب مــن مشــاركته مــع أطــراف أخــرى تســتخدم العنــف.375 
وليــس المقصــود مــن هذيــن التعريفيــن الفصــل الواضــح والمرجعــي بيــن مــا يمكــن ومــا ال يمكــن عملــه. وإنمــا يوضحــان 
فقــط المالمــح العامــة ألنــواع البدائــل )أو العناصــر المكملــة( لتدابيــر االعتقــال المتخــذة فيمــا يتعلــق باإلرهــاب، بهــدف 
ضمــان عودتهــم النهائيــة إلــى المجتمــع مــع كفالــة األمــان لــه. وهــذه األنــواع ليســت منغلقــة فــي قوالــب، بــل إنهــا فــي 

بعــض األحيــان تتداخــل فــي كثيــر مــن جوانبهــا.

https://icct.nl/publication/designing-rehabilitation-and- ،2012 مــارس/آذار لمكافحــة اإلرهــاب،  الدولــي  المركــز  إعــداد  مــن 
 ./reintegration-programmes-for-violent-extremist-offenders-a-realist-approach

تغييــر الفكــر المتشــدد هــو فــي األســاس عمليــة ســيكولوجية وإدراكيــة يجتــاز فيهــا الفــرد تغييــًرا أساســًيا فــي فهمــه ومعتقداتــه. إال أنــه ليــس 
بالضــرورة متصــاًل بعمليــة وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف.

375 انظــر مثــاًل: ailamoS ni tnemegagnesiD dna noitasilacidareD .J. Khalil et al: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل 
 )https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_لألعضــاء الســابقين فــي حركــة الشــباب

disengagement_in_somalia_web.pdf(، ص. 9
ــر وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف تحديــًدا علــى أنــه وقــف  ومــع مراعــاة هــذا األمــر، قــد يكــون مــن بيــن الُنُهــج العامــة األخــرى أن يفسَّ
 Johnو Christian Thoroughgoodو Mary Beth Altier المشــاركة فــي التســبب فــي العنــف. علــى ســبيل المثــال، فقــد قــال ببســاطة
Horgan : »نعــرِّف وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف علــى أنــه عمليــة وقــف األنشــطة اإلرهابيــة«.19  كمــا أنــه يتصــف كثيــًرا بأنــه عمليــة 
تحــدث غالًبــا علــى مــدار مــدة زمنيــة طويلــة، وليــس فــي واقعــة محــددة.20  ولكــن هــذا لــم يكــن الحــال عموًمــا مــع كثيــر مــن ســكان ســيرندي 
الذيــن ذكــروا أن وقــف انخراطهــم فــي العنــف حــدث فجــأة عندمــا ُعرضــت عليهــم فرصــة الهــروب مــن حركــة الشــباب )انظــر الفصــل الثانــي(. 
ويســتخدم فــي المقابــل معظــم المفســرين مصطلــح »تغييــر الفكــر المتشــدد« ليعنــي التغييــرات فــي المواقــف فقــط )بعبــارة أخــرى، التحــرك نحــو 

اليســار، الشــكل )2( 21
Liesbeth van der Heide وBart Schuurman، »إعــادة إدمــاج اإلرهابييــن فــي هولنــدا: تقييــم النهــج الهولنــدي«، مجلــة لتغييــر الفكــر 

المتشــدد، رقــم 17، شــتاء 19/2018، ص. 198
وليــس مــن المســتغرب أن تغيــب التعريفــات المقبولــة علــى نطــاق واســع، فــي ظــل المقابلــة الحاصلــة بيــن مفهومــي »اعتنــاق الفكــر المتشــدد« 
و«االنخــراط فــي اإلرهــاب«، حيــث ال يــزال الموضوعــان مترســخين فــي أرضيــة تختلــط فيهــا المفاهيــم وتضعــف فيهــا الشــواهد المختبــرة 
)Schmid، 2013؛ وSchuurman & Taylor، 2018(. ومع ذلك، هناك بعض التوافق في اآلراء على أن االنفصال عن اإلرهاب 
يتطلــب تغييــًرا ســلوكًيا يجعــل الفــرد يكــف عــن المشــاركة فــي هــذا الشــكل مــن العنــف السياســي أو يؤيــده. وتغييــر الفكــر المتشــدد يتجــه نحــو 
 Bjørgo( عمليــة اإلدراك  بمــا يشــمل التحلــل التدريجــي لألفــكار المتطرفــة عــن العالــم التــي تعطــي شــرعية للعنــف اإلرهابــي وتشــجع عليــه
2009؛ وHorgan 2009(. ويمكــن أن ينفصــل األفــراد عــن الســلوكيات اإلرهابيــة دون الحاجــة لتغييــر فكرهــم المتشــدد مــن حيــث المعنــى 
اإلدراكــي )Horgan & Braddock 2010؛ وSukabdi 2015(. إضافــًة إلــى ذلــك، فمــا يدعــو لالهتمــام بوجــه خــاص بشــأن برامــج 
إعــادة اإلدمــاج، أن وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف قــد ينشــأ ال إرادًيــا بــأن ُينتــزع مثــاًل الشــخص  مــن التنظيــم نتيجــة القبــض عليــه وســجنه 

.)2011 Ferguson(
]…[

ويمكــن اســتخالص أمريــن مــن هــذا النقــاش الموجــز حــول قضيــة المفاهيــم. أوال، يجــب أال تركــز برامــج إعــادة اإلدمــاج فقــط علــى تغييــر 
الفكــر المتشــدد للمشــاركين، ولكــن يجــب أن تــرى »مجــرد« وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف نتيجــة إيجابيــة محتملــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
نبــذ المعتقــدات المتطرفــة، التــي يمكــن أن تعطــي مشــروعية لإلرهــاب وتشــجع عليــه، قــد تبــدو طريقــة أقــوى لمنــع العــودة إلــى اإلرهــاب، فــإن 
تغييــر المعتقــدات المترســخة مهمــة غايــة فــي الصعوبــة وقــد ال يثبــت جدواهــا فــي غالبيــة الحــاالت، وخاصــًة فــي ظــل القيــود العمليــة مــن 

حيــث الوقــت والمــوارد المتاحــة فــي برامــج إعــادة اإلدمــاج
J. Horgan وK. Braddock، »إعــادة تأهيــل اإلرهابييــن؟: تحديــات تقييــم مــدى فعاليــة برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد«، اإلرهــاب والعنــف السياســي 

- 22:267–291. 2010 - ص.280 
وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف: العمليــة التــي يجتــاز فيهــا الفــرد تغييــًرا فيمــا يقــوم بــه مــن دور أو وظيفــة مرتبطــة عــادًة بالحــد مــن المشــاركة 
فــي أعمــال العنــف. وقــد ال تتطلــب بالضــرورة هجــر الحركــة، ولكنهــا ترتبــط فــي األغلــب األعــم بتغييــر كبيــر مؤقــت أو دائــم فــي دور الفــرد. 
إضافــًة إلــى ذلــك، علــى الرغــم مــن أن وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف قــد ينشــأ عــن تغييــر فــي الــدور، فقــد يتأثــر هــذا التغييــر بعوامــل 
ســيكولوجية؛ مثــل الكشــف عــن الصــورة الزائفــة، أو اســتنفاد الطاقــة، أو الفشــل فــي تحقيــق التوقعــات التــي أثــرت فــي األســاس علــى قــرار 

المشــاركة.  ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى أن يبحــث العضــو فــي هــذه الحركــة عــن دور مختلــف داخلهــا )ص. 152(. 
]…[

أما تغيير الفكر المتشدد، فهو ينطوي على تغيير مختلف عما يحدث في حالة االنفصال عن التنظيم وحده: إنه تغيير على المستوى 
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وبســبب التصــورات بوجــود تدخــل فــي حريــة الفكــر )والديانــة( فــي )بعــض( عمليــات »تغييــر الفكــر المتشــدد«، فمــن 
ــل تدابيــر وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف علــى تغييــر الفكــر المتشــدد، رغــم أن العمليــة  ــا أن ُتفضَّ البديهــي حالًي

األولــى قــد يكــون أثرهــا محــدًدا أكتــر مــن العمليــة الثانيــة.376

اإلدراكــي، ليــس مجــرد االمتنــاع المــادي عــن بعــض الســلوكيات الملموســة. وتتضمــن المناقشــات حــول تغييــر الفكــر المتشــدد تغييــًرا طويــل 
األمــد فــي التوجهــات علــى النحــو المفتــرض أن تقــل معــه مخاطــر العــودة لالنخــراط فــي األنشــطة اإلرهابيــة. ومــع ذلــك، رغــم التحديــد الواضــح 
لتغييــر الفكــر المتشــدد علــى أنــه مكــون مــن مكونــات برامــج معينــة )ربمــا المثــال األوضــح فــي الحالــة الســعودية(، فقــد يبــدو أن االنشــغال بــه 
ــف البرامــج موضــوع البحــث توصيًفــا شــافًيا. علــى أقــل تقديــر، قــد يكــون  أمــر ســابق ألوانــه وســاذج فــي الوقــت نفســه. وال شــك أنــه ال يوصِّ
مــن األنســب اإلشــارة إلــى هــذه البرامــج فــي مجملهــا علــى أنهــا مبــادرات »للحــد مــن المخاطــر« - بصــرف النظــر عــن االختالفــات التشــغيلية، 
والمــوارد، والنتائــج المتوقعــة )ناهيــك عــن االختــالف االصطالحــي(، فــي حيــن أن محاولــة الحــد مــن االنخــراط مــن جديــد فــي أعمــال اإلرهــاب 
هي الصلة الوحيدة التي ال لبس فيها والمشــتركة بين هذه المبادرات. في غياب البيانات المقنعة، ســواء كان مطلوًبا تغيير الفكر المتشــدد 

الموثــوق فــي حدوثــه، فهــي مســألة موضــع شــك كبيــر. 
ــادرة لمكافحــة اإلرهــاب محتاجــة  J. Horgan، »تغييــر الفكــر المتشــدد أم وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف؟ عمليــة محتاجــة للوضــوح ومب
)http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot%20/article/ )2008( )4( 2 للتقييم«، وجهات نظر حول اإلرهاب، الجزء

view/32/html(؛ S. Mardsen، »إعــادة إدمــاج المتطرفيــن - تغييــر الفكــر المتطــرف ومنعــه )دار نشــر بالجريــف بيوفــت، 2017(، ص. 8
وحيــث يتميــز تغييــر الفكــر المتشــدد بصــورة عامــة عــن وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف، فإنــه ُيفهــم عامــًة علــى أنــه تغييــر فــي المواقــف 
واأليديولوجيــات التــي تــؤدي إلــى الحــد مــن التمســك بالقيــام باألعمــال القتاليــة. فــي حيــن أن وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف يشــمل تغييــًرا 

ســلوكًيا متصــاًل باالبتعــاد عــن العنــف السياســي ]...[.
Tinka Veldhuis، »تصميــم برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج للجنــاة المتطرفيــن المســتخدمين للعنــف:  نهــج واقعــي«، ورقــة بحثيــة مــن 
)https://icct.nl/wp-content/uploads/2015/05/ICCT-Veldhuis- 2012 إعــداد المركــز الدولــي لمكافحــة اإلرهــاب، مــارس/آذار

 :2 ص.   ،)Designing-Rehabilitation-Reintegration-Programmes-March-2012.pdf
يتعيــن التمييــز الواضــح بيــن وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف وتغييــر الفكــر المتشــدد، حيــث إنهمــا عمليتــان تتجليــان علــى المســتوى الفــردي 
والجماعــي علــى حــد ســواء.10   فوقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف يشــير إلــى تغييــر ســلوكي مــن خاللــه يقــل أو يتوقــف اســتعمال األفــراد 
أو الحــركات لألســاليب العنيفــة. وقــد يحــدث وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف بصــورة جزئيــة، وال ينطــوي بالضــرورة علــى ابتعــاد كامــل عــن 
العنــف.11  فالحــركات يمكــن أن تقــرر تعديــل حيلهــا تعديــاًل طفيًفــا، ويمكــن أن يغيــر األفــراد دورهــم فــي الحركــة ليتخــذ وضًعــا هامشــًيا أكثــر، 
دون نبــذ العنــف تماًمــا، أو هجــر الحركــة كليــًة. فقــد يتطلــب وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف، أو قــد ال يتطلــب، تغييــر الفكــر المتشــدد 
الــذي ال يســتلزم فقــط تغييــر الســلوكيات بــل أيًضــا تغييــر المعتقــدات. فــي حيــن تغييــر الفكــر المتشــدد هــو فــي األســاس العمليــة الســيكولوجية 
واإلدراكيــة التــي يجتــاز فيهــا الفــرد تغييــًرا أساســًيا فــي فهمــه ومعتقداتــه. إال أن تغييــر الفكــر المتشــدد ال يرتبــط بالضــرورة بوقــف االنخــراط 
فــي أعمــال العنــف.12  فاألفــراد يمكــن أن يجتــازوا عمليــة ســيكولوجية لنبــذ العنــف، فــي حيــن يبقــون علــى نشــاطهم فــي الحركــة المســتخدمة 
العنــف، ألســباب متعــددة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يــؤدي الضغــط االجتماعــي، أو الخــوف مــن االنتقــام، أو الخــوف مــن المالحقــة القضائيــة، 
أو عــدم وجــود بدائــل أخــرى، إلــى إحجــام الفــرد عــن االبتعــاد عــن العنــف، حتــى لــو ســاورته الشــكوك حــول اســتراتيجيات الحركــة المســتخِدمة 
العنــف.13  وعنــد التعامــل مــع الســجناء الذيــن لهــم خلفيــة فــي التطــرف، يمكــن أن تتضمــن برامــج إعــادة التأهيــل جهــوًدا مصممــة خصيًصــا 
للتعامــل مــع كل مــن تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف، ولكنهــا بوجــه عــام تســعى إلــى تحقيــق طمــوح أكبــر إلعــداد 

األفــراد ومســاعدتهم فــي العــودة الســالمة إلــى المجتمــع بعــد الســجن. 
األجانــب’« - مذكــرة الھاي-مراكــش حــول  ’المقاتليــن اإلرهابييــن  لمكافحــة اإلرهــاب، »مبــادرة  العالمــي  المنتــدى  انظــر بصــورة عامــة:   376

األجانــب، ص3: اإلرهابييــن  المقاتليــن  لظاهــرة  فعاليــة  ٔاكثــر  الجيــدة الســتجابة  الممارســات 
لعــل األهــم أن ُيحــدد مــن البدايــة إذا كان هــدف البرنامــج تغييــر وجهــات نظــر الســجناء أم مجــرد تغييــر ســلوكهم )تغييــر الفكــر المتشــدد فــي 
مقابــل وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف(. وإعــادة التأهيــل الــذي يهــدف إلــى تحقيــق الخيــار الثانــي مــن المرجــح أن يحقــق نجاًحــا أكبــر فــي 
بلــوغ أهدافــه، غيــر أن هــذا النهــج قــد يكــون أقــل فعاليــة - علــى المــدى البعيــد - فــي تقليــل تأثيــر األيديولوجيــات المتطرفــة العنيفــة، وإمكانيــة 

ارتــكاب أعمــال أخــرى مــن العنــف واإلرهــاب.
انظــر أيًضــا: J. Khalil et al. »تغييــر الفكــر المتشــدد ووقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف فــي الصومــال: دالئــل مســتقاة مــن برنامــج إعــادة التأهيــل 
)https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_ »لألعضاء الســابقين في حركة الشــباب

disengagement_in_somalia_web.pdf(، ص. 12
يؤكــد »كتيــب إدارة شــؤون الســجناء المتطرفيــن العنيفيــن والوقايــة مــن التشــدد المفضــي إلــى العنــف فــي الســجون«، الــذي نشــره مكتــب األمــم 

المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، مــا يلــي: 
لعــل األهــم أن ُيحــدد مــن البدايــة إذا كان هــدف البرنامــج تغييــر وجهــات نظــر الســجناء المتطرفيــن العنيفيــن وقيمهــم ومواقفهــم )تغييــر الفكــر 
المتشــدد(، أم مجرد تغيير ســلوكهم )وقف االنخراط في أعمال العنف(. ومن المرجح أن تحقق التدخالت التي تهدف إلى وقف انخراطهم 
فــي أعمــال العنــف نجاًحــا أكبــر فــي بلــوغ أهدافهــا. فهــي ال تحــاول تغييــر المعتقــدات المتشــددة أو المتطرفــة للســجين، لتحقيــق أهدافهــا، بــل 

تســعى إلــى جعــل الســجين ينبــذ العنــف.26
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وتتضمــن كلتــا العمليتيــن مشــاركة األفــراد المعنييــن فــي أنشــطة روحانيــة واجتماعيــة وتعليميــة. وقــد تأخــذ أشــكااًل 
متنوعــة تهــدف إلــى التعامــل مــع محفــزات اعتنــاق الفكــر المتشــدد ومــا يحيــط بهــا مــن احتياجــات عامــة لتحديــد الهويــة، 
وتقديــر الــذات، والمعانــي والمقاصــد؛ وتهــدف أيًضــا إلــى معالجــة مشــاعر الســخط التــي يشــتد غليانهــا بيــن النــاس 
بســبب ســرديات المتطرفيــن. ومــن األشــكال النموذجيــة التــي يتضمنهــا الدعــم اإلرشــاد والدعــم الســيكولوجي، والنصــح 
الموجــه للعقيــدة الدينيــة واأليديولوجيــات، والتدريــب المهنــي.377 وســيحتاج هــذا النهــج بعــض القــدر مــن التخصيــص 

الفــردي، العتبــارات الظــروف المحــددة لــكل فــرد معنــي.378

وبالطبــع أن تخصيــص الجهــود للتأثيــر علــى ســلوكيات الفــرد هــو أمــر مشــكل، إذا كانــت الحجــة األساســية المغايــرة لذلــك التوجــه تؤكــد علــى 
أن نبــذ العنــف قــد يتحقــق علــى األرجــح إذا كان مدفوًعــا بتغيــر فــي المواقــف. كمــا أن كــون هــذه البرامــج ال تــزال فعلًيــا فــي طــور التجربــة 
والخطــأ، فــال تــزال األدلــة المختبــرة غيــر كافيــة إلثبــات آثــار توفيــر التعليــم األساســي، والتدريــب المهنــي، والتوعيــة لمبــادئ المواطنــة والســالم، 
والدعــم النفســي االجتماعــي، وغيرهــا مــن المبــادرات المحــددة.  ومــن ثــم، فعلــى القــارئ صــرف نظــره عمــا أكــده برنامــج األمــم المتحــدة المعنــي 
بالمخــدرات والجريمــة حــول أٍي مــن أشــكال البرامــج »مــن المرجــح أن تحقــق نجاًحــا أكبــر«27  إلــى أن يتــم التوصــل إلــى أدلــة موثــوق فيهــا. 
وترتكــز الحجــج المتقــدم طرحهــا علــى األســاس الخاطــئ بــأن مــن الضــروري االختيــار بيــن تدابيــر وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف وتدابيــر 
تغييــر الفكــر المتشــدد. ويؤكــد مؤلفــو هــذا التقريــر أن البرامــج يجــب أن تتضمــن مبــادرات تهــدف إلــى تحقيــق الهدفيــن كإجــراء اعتيــادي، وأن 
هــذا يجــب أن ُيطبــق فــي كل حــال حتــى لــو أن فــي مراكــز، مثــل مركــز ســيرندي، لــم يصبــح معظــم الســكان متورطيــن فــي التطــرف العنيــف 
القائــم علــى أســس أيديولوجيــة )الفصــل الثانــي(. وحســب التفاصيــل الــواردة فيمــا بعــد، يقــدم فريــق مركــز ســيرندي برامــج وقــف االنخــراط فــي 
أعمــال العنــف مــن خــالل التعليــم األساســي، والتدريــب المهنــي، والدعــم النفســي االجتماعــي، وأنشــطة تجديــد الصــالت األســرية، ومــا إلــى 
ذلــك؛ ويركــز الفريــق علــى تغييــر الفكــر المتشــدد مــن خــالل التوعيــة السياســية والدينيــة، وجلســات اإلرشــاد« التــي يقدمهــا األئمــة فــي المركــز 

)انظــر الفصــل الثالــث(.
فيمــا يتعلــق ببرامــج »الخــروج« وجهــود تغييــر الفكــر المتشــدد المبكــرة، انظــر: Georgia Holmer، وAdrian Shtuni، »عــودة المقاتليــن األجانــب 
https://www.usip.org/sites/default/files/2017-03/sr402-( )2017 ،وحتميــة إعــادة اإلدمــاج« )معهــد الواليــات المتحــدة للســالم

returning-foreign-fighters-and-the-reintegration-imperative.pdf(، ص. 6 فمــا بعدهــا.

377 انظــر مثــاًل: مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة،  »التحقيــق فــي قضايــا المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، ومحاكمتهــم، وإصــدار 
األحــكام عليهــم فــي جنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا )2018(«، ص. 85-86:

ســنَّت دول عديــدة تشــريعات جديــدة اســتجابًة للقــرار 2178 الــذي يهــدف إلــى تجريــم األنشــطة اإلرهابيــة المرتبطــة بالمقاتليــن اإلرهابييــن 
األجانــب. ولكــن يجــب أن توضــع البرامــج، للذيــن يقعــون خــارج هــذا اإلطــار التشــريعي، للتعامــل مــع قضايــا إعــادة التأهيــل، وإعــادة اإلدمــاج، 

وتغييــر الفكــر المتشــدد، بمــا يخفــف المخاطــر المحتملــة المرتبطــة بتجاربهــم. 
ومن بين عناصر هذه البرامج )ولكنها ال تقتصر عليها(: 

· الدعم الســيكولوجي واإلرشــاد: وتشــمل خدمات الدعم الســيكولوجي المهني، واإلرشــاد، مثل الجلســات المنتظمة للعالج الســلوكي اإلدراكي 
)أو ما يشــابهه(.

· الدعم في السكن: ويشمل قدرة الحصول على سكن اجتماعي، أو المساعدة في االنتقال، أو المساعدة في تأسيس السكن الشخصي.
· قــدرة الوصــول إلــى الــدورات التدريبية/المهنيــة لتعزيــز فــرص الحصــول علــى وظيفــة: وقــد تشــمل توفيــر الــدورات التدريبيــة، ودفــع مصاريــف 

الحصــول علــى مؤهــالت مهنيــة، مثــل مؤهــالت الســباكة أو أعمــال الكهربــاء.
· الدعــم الَعَقــدي: يترســخ التطــرف القائــم علــى المعتقــد الدينــي مــن خــالل الحصــول علــى معلومــات حــول النصــوص الدينيــة مــن مصــدر 
وحيــد، دون التعامــل مــع األفــراد الذيــن يســتطيعون تفنيــد التصــورات الخاطئــة. فاألشــخاص المتبحــرون فــي ديــن معيــن، والســيما الذيــن يتــردد 

صــدى كالمهــم بيــن قاعــدة معينــة مــن النــاس، يمكنهــم توفيــر المعلومــات والتوجيــه فــي المســائل المتعلقــة بالعقيــدة.
· اإلرشــاد: يمكــن أن يتضمــن اإلرشــاد مــا يقدمــه األقــران األكبــر ســًنا مــن دعــم للشــباب الذيــن قــد يكونــون علــى طريــق اعتنــاق األفــكار 
المتشــددة. ويمكــن للمرشــدين التصــرف باعتبارهــم أصدقــاء للشــباب، يقدمــون لهــم نموذًجــا شــخصًيا يطمــح هــؤالء األشــباب إلــى اتباعــه، أو 

باعتبارهــم شــركاء حــوار مألوفيــن ويطمئنــون لهــم. 
· الدعــم األســري والوصــول إلــى أفــراد األســرة إذا كانــوا منفصليــن: األســرة مــن الركائــز الحيويــة فــي عمليــة إدمــاج األفــراد ومســاعدتهم مجــدًدا 
فــي الشــعور أنهــم جــزء مــن المجتمــع. وقــد يتضمــن هــذا الدعــم النصــح والتوجيــه للوالديــن، المقــدم مــن المتخصصيــن فــي الرعايــة االجتماعيــة، 

والوصــول إلــى المســجونين أو دعمهــم للوصــول إلــى أفــراد األســرة البعيديــن.
378 انظــر : مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة،  »التحقيــق فــي قضايــا المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، ومحاكمتهــم، وإصــدار 

األحــكام عليهــم فــي جنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا )2018(«، ص. 85-86:
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والهــدف الرئيســي لهــذا النــوع مــن التدابيــر هــو إبعــاد الفــرد عــن عالقتــه بالتنظيــم اإلرهابــي، وفــي الوقــت نفســه، ترســيخ 
مجموعــة جديــدة مــن القيــم والعالقــات.379 ويكــون التركيــز فــي عمليــة وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف منصًبــا علــى 
تغييــر الســلوك والمواقــف )تحديــًدا فيمــا يتعلــق باللجــوء إلــى العنــف(، بــداًل مــن تغييــر األفــكار التــي تكــون هــدف برامــج 
تغييــر الفكــر المتشــدد، وهــو شــاق للغايــة ويصعــب قياســه.  ولذلــك الغــرض، ثبتــت فعاليــة الدعــم فــي مجــاالت التدريــب 
المهنــي، 380والســكن،381 وإقامــة شــبكة جديــدة مــن العالقــات382. والمفــروض أن تســاعد العمليــة فــي التشــجيع علــى تبنــي 
مجموعــة مــن الــرؤى الجديــدة عــن العالــم والعالقــات فــي ظــل قيــم مشــتركة للمواطنــة. فمــا يحتاجــه المجتمــع لحمايــة نفســه 
ليس الوقاية من اختالف أفكار هؤالء المتبنيين العنف أو تعارضها مع أفكار الســواد األعظم من الناس، وإنما الوقاية 
من المشروعية التي يمنحونها للقيام بأعمال العنف واللجوء إليه، ومن التمييز ضد الذين ال يشاركونهم تلك اآلراء. لذا 
يجــب أال تســعى عمليــة تغييــر الفكــر المتشــدد/وقف االنخــراط فــي أعمــال العنــف إلــى إجبــار أحــد علــى تبنِّــي مــا يتماشــى 
مــع رؤى الغالبيــة، ولكــن أن تســعى إلــى ضمــان نبذهــم العنــف والتمييــز باعتبارهمــا وســيلتين مشــروعتين لتعزيــز أفكارهــم.

ومــن المهــم أيًضــا معالجــة التوصيــم المصاحــب بانتمــاء الفــرد الســابق لتنظيــم إرهابــي، مــن حيــث قدرتــه علــى تكويــن 
هويــة جديــدة والبعــد عــن عالقتــه بذلــك التنظيــم.383 كمــا أن تعزيــز شــعور الفــرد بالمواطنــة، ورؤيــة المجتمــع لهــذه 
المواطنــة، مــن العناصــر المهمــة فــي أي جهــد مــن جهــود وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف. ويجــب أن يشــكل هــذان 

الهدفــان جــزًءا ال يتجــزأ مــن أي عمليــة لوقــف االنخــراط فــي أعمــال العنف/تغييــر الفكــر المتشــدد.

379 لالطــالع علــى مناقشــة أســباب وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف والظــروف المحيطــة بــه، انظــر بصــورة عامــة: J. Horgan، »تغييــر الفكــر 
المتشــدد أم وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنــف؟ عمليــة تحتــاج الوضــوح ومبــادرة لمكافحــة اإلرهــاب تحتــاج التقييــم، ووجهــات النظــر بشــأن اإلرهــاب؟«، 
الجزء  2، رقم 4 )فبراير/شباط 2008(؛ ص. 8-3؛ Kate Barrelle )2015(، »تفضيل اإلدماج: وقف االنخراط في أعمال العنف والحياة بعد 

.19434472.2014.988165/10.1080 :DOI  :129-142 .التطرف«، مجلة العلوم السلوكية لإلرهاب والعنف السياسي«، 7:2، ص
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Toke Agerschou 381، »منع الفكر المتشدد والتمييز في آرهوس«، مجلة لتغير الفكر المتشدد، شتاء 15/2014، األرقام 1، و5، و14
Toke Agerschou 382، »منع الفكر المتشدد والتمييز في آرهوس«، مجلة لتغير الفكر المتشدد، شتاء 15/2014، األرقام 1، و5، و15

1( المحتويــات: مــن بيــن جوانــب عمليــة الخــروج ضــرورة التركيــز علــى شــبكة الفــرد وإذا كان هنــاك بعــض األشــخاص منهــا يمكنــه المشــاركة 
فــي دعمــه فــي عمليــة خروجــه والمســاعدة فــي ذلــك. علــى ســبيل المثــال، ُيمنــح والــدا األطفــال، الذيــن يشــاركون فــي الدوائــر العنيفــة، فرصــة 
المشــاركة فــي شــبكة تضــم اآلبــاء فــي مواقــف مشــابهة. وفــي بعــض الحــاالت، قــد يســتلزم تجــاوز النظــر إلــى الشــبكة القريبــة للفــرد )مثــال: 
أفــراد أســرته(، وإنشــاء شــبكات بديلــة. 2(المشــاركون: يقــوم الموظفــون لــدى Info House باالتصــال األولــي مــع الفــرد، ثــم بفحــص الفــرد 
لتقييــم إمكانيــة إشــراك األقربــاء أو األصدقــاء فــي العمليــة، أو إذا كانــت هنــاك ضــرورة أخــذ المجتمعــات المحليــة البديلــة فــي االعتبــار. وفــي 
األحــوال التــي يكــون إشــراك اآلبــاء أو األزواج، أو أطــراف أخــرى خطــوة لهــا جــدوى، ســيقوم مركــز شــرطة إيســت جاتالنــد بأنشــطة اإلرشــاد 
والتوجيــه. كمــا ســُيعرض علــى األبويــن المشــاركة فــي شــبكة اآلبــاء القائمــة. وفــي الحــاالت التــي تتطلــب النظــر فــي شــبكات بديلــة، يقــوم 

المرشــد بــدور محــوري فــي تحفيــز الفــرد علــى المشــاركة. 
https://issafrica.org/iss-today/the-challenge-of-reintegrating-former- األمنيــة،  الدراســات  معهــد  أيًضــا:  انظــر   383

.terrorists-in-africa
كمــا يجــب التعامــل مــع ممانعــة المجتمعــات المحليــة مــن اســتقبال المقاتليــن الســابقين ليكونــوا بينهــم، وهــو مــا ينتــج عــن الوصمــة المرتبطــة 
بهــم وبأقربائهــم.  فبعــد مــرور عقــٍد مــن الزمــان علــى تــورط الجنــود األطفــال فــي جرائــم بشــعة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة الســابقة، 
ال يزالــون يعانــون مــن عواقــب التوصيــم حتــى مــن أهاليهــم. وفــي ديفــا فــي النيجــر، تنظــر المجتمعــات المحليــة حتــى اآلن إلــى المقاتليــن 

الســابقين علــى أنهــم قتلــة، وتمانــع فــي قبولهــم بينهــا.

انظر أيًضا: J. Morton and M.D. Silber، »عندما يعود اإلرهابيون إلى وطنهم - ضرورة إعادة تأهيل وإدماج الجهاديين المدانين في أمريكا«
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جــاءت التوصيــات باالســتعانة باألفــراد غيــر المتصليــن بالدولــة للمســاعدة فــي عمليــة وقــف االنخــراط فــي أعمــال 
العنف وتغيير الفكر المتشــدد، من أجل التأكيد على أن العملية مســتقلة عن الســلطات. وحقق االعتماد على هؤالء 
األفــراد النجــاح فــي بعــض حــاالت اإلرهابييــن الذيــن جــرى إصالحهــم.384 فهــذا يوفــر للبرنامــج درجــة مــن االســتقاللية 

وعــدم التحيــز، ويســاعد علــى بنــاء جســور الثقــة بيــن المشــاركين فــي هــذه البرامــج. 

إال أن وقــف االنخــراط فــي أعمــال العنف/تغييــر الفكــر المتشــدد ال يحــدث عامــًة بصــورة إراديــة.385 والجانــب اإلرادي 
ال ُيعــد اعتبــاًرا مهًمــا مــن وجهــة نظــر حقــوق اإلنســان فحســب، بــل أيًضــا علــى أنــه ضمــان لفعاليــة العمليــة. لذلــك، 
ورغــم مــا للجانــب اإلرادي مــن أهميــة، فهــذا ال يعنــي أن االلتــزام بوقــف االنخــراط مــع التنظيمــات اإلرهابيــة ال يمكــن 
تحفيــزه بأنــواع مــن المســاعدة والدعــم )مثــل توفيــر الســكن والتعليــم( التــي قــد تســاعد علــى بلــوغ الهــدف الكلــي إلبعــاد 

384 انظــر:  مــا تقــدم ذكــره، dd/resources. انظــر أيًضــا: J. Morton and M.D. Silber، »عندمــا يعــود اإلرهابيــون إلــى وطنهــم 
)https://www.counterextremism.com/sites/default/files/ »ضــرورة إعــادة تأهيــل وإدمــاج الجهادييــن المدانيــن فــي أمريــكا -

ص.33-34:  ،)CEP%20Report_When%20Terrorists%20Come%20Home_120618.pdf
يمتلــك المتطرفــون الســابقون وحدهــم دون غيرهــم القــدرة علــى القيــام بعمــل المرشــدين المتعاطفيــن وجدانًيــا مــع المشــاركين فــي هــذه البرامــج. 
فهــم يفهمــون العمليــات المرتبطــة باالنخــراط التدريجــي فــي الحــركات المتطرفــة وأيًضــا الخــروج التدريجــي منهــا. ومــن المرجــح أن يحــددوا 
ــا، حتــى وإن كان المشــاركون فــي البرنامــج قبلــوا مجــرد المشــاركة الســتيفاء الشــروط الخاصــة  مؤشــرات المخاطــر وأن يقيِّموهــا تقييًمــا دقيًق
بإخــالء ســبيلهم مــع وضعهــم تحــت الرقابــة. كمــا أنهــم يقدمــون مثــااًل نموذًجــا وتحفيزًيــا نوًعــا مــا للذيــن غيَّــروا فكرهــم المتشــدد بإرادتهــم الحــرة 

فــي أثنــاء فتــرة ســجنهم.
وهــذه الفكــرة مســتندة أيًضــا إلــى مذكــرة رومــا التــي يــرد فيهــا مــا يلــي: المتطرفــون الُمنصلحــون، الســيما الذيــن شــاركوا فــي عمليــة إعــادة 
التأهيــل، قــد يكــون لهــم أثــر علــى المســاجين المشــاركين فــي هــذه البرامــج. ويمكــن أن تكــون شــهادات اإلرهابييــن الســابقين أدلــة دامغــة علــى 

فوائــد التغييــر. ويمكــن فحــص هــؤالء المتطرفيــن العنيفيــن الســابقين وانتقاؤهــم علــى نحــو دقيــق.217
]…[

6- يجب أن تستعمل البرامج المجتمعية شبكة من المتطرفين السابقين الذين خضعوا للفحص، كي يتبادلوا فيها تجاربهم المشتركة. 
ويمكــن أن توفــر هــذه الشــبكة نفــس مــا تقدمــه الحــركات المتطرفــة مــن إحســاس بالمعنــى والمقاصــد والهويــة لمــن ليــس لديــه شــبكات يعتمــد 
عليهــا مــن الدعــم األســري. فالخــروج مــن الحــركات التــي ينتمــي إليهــا كثيــر مــن المتطرفيــن العنيفيــن يعنــي عودتهــم إلــى اإلشــكالية المحتمل أن 
يواجهوهــا مــن غيــاب اإلحســاس باالنتمــاء، وانعــدام الهــدف فــي الحيــاة، وهــو مــا يشــابه الوضــع الــذي ســهَّل كالعــادة اعتناقهــم الفكــر المتشــدد 
فــي البدايــة. فعلــى ســبيل المثــال، وثقــت دراســة تفصيليــة لعــدد 89 متطرًفــا مــن الجماعــات التــي تتبنــى عقيــدة تفــوق العنصــر األبيــض علــى 
غيــره أن عمليــة تــرك الحــركات التــي تتبنــى أهداًفــا قويــة كانــت الســبب فــي ردود أفعــال ال يرغبونهــا ولكنهــا تفــرض نفســها عليهــم وتتصــل 
بالجوانــب اإلدراكيــة والعاطفيــة والفســيولوجية، ويكــون الســبب فيهــا عوامــل خاصــة بالبيئــة المحيطــة.225  والشــعور بعــدم وجــود مــكان يــأوون 
إليــه بعــد فتــرة الســجن، باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى ســبق اإلشــارة إليهــا،  يمكــن أن يحفــز العــودة لالنخــراط مــع الحــركات المتطرفــة بعــد 

اإلفــراج عنهــم.226
]…[

ــا أفضــل مــن دفعهــم إلــى نبذهــا  ووثقــت البحــوث المتعــددة التخصصــات أن تهذيــب وتعديــل القيــم المقدســة التــي يعتنقهــا المتشــددون فكرًي
كليــًة.231  ومراعــاًة لهــذا األمــر، نوصــي بتشــجيع المشــاركين فــي البرنامــج علــى االنضمــام إلــى مجموعــة مــن المتطرفيــن الســابقين 
)المشــاركون فــي تدابيــر التدخــل(، حيــث يكــون قــد اشــترك عــدد كبيــر منهــم فــي الدخــول واالندمــاج مــن جديــد فــي المجتمــع بعــد فتــرة مــن 
الســجن. وتشــكل مثــل هــذه المجموعــات شــبكة بديلــة قائمــة علــى مبــادئ داحضــة لدعــاوى التطــرف. كمــا أن تضميــن المتطرفيــن التائبيــن 
والمنصلحيــن، فــي مثــل هــذه المنظومــة البديلــة مــن العناصــر المترابطــة، يمكــن أن يوســع نطــاق أهــداف البرنامــج المجتمعــي بمــا يصــل إلــى 

األهــداف الفرعيــة. 
وحســما ذكــر الباحثــان األكاديميــان John Horgan وMary Beth Altier: »يبقــى االحتمــال الكبيــر بــأن يســاعد اإلرهابيــون التائبــون، 
والذيــن أوقفــوا انخراطهــم طوًعــا فــي أعمــال العنــف، فــي مكافحــة التطــرف العنيــف بإماطــة اللثــام عــن المظهــر البــراق الــذي يســتميل المجنديــن 
المحتمليــن للمشــاركة فــي التنظيمــات المتطرفــة، وهــدم الخرافــات التــي تغــذي الدعــوات إلــى التجنيــد«.232  ففــي إندونيســيا مثــاًل، تقــوم 
شــبكة مماثلــة مــن المتطرفيــن الســابقين -  بعضهــم فــي الســجن وبعضهــم اآلخــر أعيــد إدماجــه - بإشــراك طــالب الجامعــات فــي نــدوات 
علــى مســتوى البــالد، ويتكلمــون عــن حكاياتهــم كوســيلة وقائيــة. فقــد يســاعد علــى النفــاذ إلــى لــب المشــكلة تيســير نمــو شــبكة يمكنهــا منافســة 

الشــبكات الجهاديــة الصغيــرة نســبًيا والتــي تســعى إلــى التأثيــر فــي الســياق األمريكــي، مــن حيــث الحجــم والنطــاق.
Georgia Holmer 385، وAdrian Shtuni، »عــودة المقاتليــن األجانــب وحتميــة إعــادة اإلدمــاج »)معهــد الواليــات المتحــدة للســالم، 2017( 
)https://www.usip.org/sites/default/files/2017-03/sr402-returning-foreign-fighters-and-the-reintegration-

imperative.pdf(، ص. 7
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الفرد المعني عن التنظيم وتوجيهه نحو االنخراط في حياة المواطنة العادية.

7-7 برامج الجبر وآليات العدالة التصالحية

 يعد مفهوم »العدالة التصالحية« من المفاهيم واسعة النطاق؛

 العدالــة التصالحيــة اســتجابة مرنــة وتشــاركية تهــدف إلــى حــل مشــكالت الســلوك اإلجرامــي، ممــا قــد يشــكل 
اســتكمااًل لمســار العدالة التقليدي أو يوفر مســاًرا بدياًل له. وباإلضافة إلى ذلك، من شــأن العدالة التصالحية 
أن تحســن الوصــول إلــى العدالــة، وال ســيما لضحايــا الجرائــم والفئــات المســتضعفة والمهمشــة، بمــا فــي ذلــك 
الســياقات ذات الصلــة بالعدالــة االنتقاليــة. كمــا يمكــن للعدالــة التصالحيــة أن تســهم مســاهمة كبيــرة فــي تحقيــق 
العدالــة وبنــاء  إلــى  التنميــة المســتدامة المتعلــق بإتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع  الهــدف 16 مــن أهــداف 

مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى جميــع المســتويات.386

ومثلمــا توضــح المبــادئ األساســية الســتخدام برامــج العدالــة التصالحيــة فــي المســائل الجنائيــة، وإن كان التعريــف 
ــا )أي أن المعــّرف نفســه يظهــر فــي التعريــف(، تشــمل العدالــة التصالحيــة » أي برنامــج يســتخدم  الــوارد فيهــا دائرًي
عمليــات تصالحيــة ويســعى إلــى تحقيــق نواتــج تصالحيــة«.387 »ترتكــز برامــج العدالــة التصالحيــة علــى مبــدأ ضــرورة 
مشــاركة األطــراف المتورطيــن فــي الجريمــة أو المتضرريــن منهــا مشــاركة فعالــة فــي جبــر الضــرر والتخفيــف مــن 
المعانــاة التــي ســببوها، والقيــام، حيثمــا كان ذلــك ممكًنــا، باتخــاذ الخطــوات الالزمــة لمنــع وقــوع الضــرر مــرة أخــرى. 
كمــا يعتبــر هــذا النهــج مــن وســائل تعزيــز التســامح والشــمول، وكشــف الحقائــق، والتشــجيع علــى التعبيــر الســلمي 
وتســوية المنازعــات، وترســيخ احتــرام التنــوع، وتشــجيع الممارســات المجتمعيــة المســئولة.«388  وعلــى هــذا األســاس، 

386 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل برامــج العدالــة التصالحيــة )سلســلة أدلــة العدالــة الجنائيــة، الطبعــة الثانيــة، 2020(، 
1، والمصــدر الســابق، 

387 المبــادئ األساســية الســتخدام برامــج العدالــة التصالحيــة فــي المســائل الجنائيــة، وقــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لألمــم المتحــدة رقــم 
14/2000، وثيقــة رقــم: at 2.Add/2/INF/2000/E 35 )2000(، الفقــرة األولــى. وانظــر أيًضــا المصــدر الســابق، الفقرتيــن 2 و 3:

2. »النتيجــة التصالحيــة« تعنــي التوصــل إلــى اتفــاق بنــاء علــى محصلــة عمليــة تصالحيــة. وتشــمل النتائــج التصالحيــة دفــع 
التعويضــات أو الخدمــة المجتمعيــة، باإلضافــة إلــى أي برنامــج أو اســتجابة مصممــة إلنصــاف الضحيــة أو المجتمــع 

وإعــادة دمــج الضحيــة أو الجانــي أو كليهمــا مًعــا.
 3. »العمليــة التصالحيــة« تعنــي أي عمليــة تقــوم فيهــا الضحيــة أو الجانــي أو أي أفــراد آخريــن أو أي مــن أفــراد المجتمــع 
المحلــي المتضرريــن مــن جريمــة معينــة، أو أكثــر مــن طــرف مــن تلــك األطــراف، بالمشــاركة بشــكل فعــال فــي تســوية 
المســائل الناشــئة مــن هــذه الجريمــة، وكثيــًرا مــا يتــم ذلــك بمســاعدة طــرف منصــف ومحايــد. وتشــمل العمليــات التصالحيــة 

كاًل مــن الوســاطة، وعقــد المؤتمــرات، ودوائــر إصــدار األحــكام.
 انظــر أيًضــا مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل برامــج العدالــة التصالحيــة )سلســلة أدلــة العدالــة الجنائيــة، الطبعــة الثانيــة، 

2020(، 4 )الحاشــية محذوفــة(:
 تعــد العدالــة التصالحيــة نهًجــا يتيــح لــكل مــن الجنــاة والضحايــا والمجتمــع مســاًرا بديــاًل للعدالــة؛ فهــي تعــزز المشــاركة اآلمنــة للضحايــا فــي 
تســوية الوضــع، وتمنــح أولئــك الذيــن يتحملــون مســؤولية الضــرر الــذي ســببته أفعالهــم فرصــة ألن يضعــوا أنفســهم موضــع المســاءلة أمــام 
مــن وقــع عليهــم األذى. وتقــوم العدالــة التصالحيــة علــى االعتــراف بــأن الســلوك اإلجرامــي ال ينتهــك القانــون وحســب، وإنمــا يــؤذي الضحايــا 

والمجتمــع كذلــك.
.1.Add/5/2002/15.E/CN ;1.Corr5/2002/15، و.E/CN انظر أيًضا قرار الجمعية العامة 59/55، المرفق؛

388 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل برامــج العدالــة التصالحيــة )سلســلة أدلــة العدالــة الجنائيــة، الطبعــة الثانيــة، 2020(، 
3 )والمصــدر الســابق، 10-8(.
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تعــد العدالــة التصالحيــة عنصــًرا مكمــاًل مهًمــا لآلليــات األخــرى للعدالــة والعدالــة االنتقاليــة.389 وفضــاًل عــن ذلــك، فإنهــا 
قــد تســتخدم فــي أكثــر مــن نــوع مــن ســبل االنتصــاف، ويمكــن الجمــع بينهــا وبيــن األنــواع األخــرى مــن االســتجابات 

للمواقــف ذات الصلــة بانتهــاكات الحقــوق أو الجرائــم.

وتعــد مخططــات الجبــر مــن أهــم عناصــر العدالــة التصالحيــة. ففــي المقــام األول، يعتبــر الجبــر إجــراًء مهًمــا لضحايــا 
الجرائــم أو ضحايــا انتهــاك الحقــوق، إذ إنــه يســاعد علــى تعزيــز إحساســهم بالعدالــة والقصــاص، بــل وقــد تســّهل مــن 
عمليــة االعتــراف بهــم كضحايــا. وثانًيــا، يعتبــر الجبــر مهًمــا علــى مســتوى المجتمــع، حيــث مــن شــأنه، وال ســيما إذا 
كان مقدًما بشــكل كلي أو جزئي من األطراف المســئولة، أن يســهم في عملية إعادة الدمج ويمنح المجتمع إحساًســا 
بقيمــة العمليــات غيــر القضائيــة وغيــر االحتجازيــة. وأخيــًرا، ومــن وجهــة نظــر اإلرهابييــن الســابقين، يشــّكل الجبــر 
وســيلة إلعــالن التوبــة، ويســهم فــي عمليــة االنفصــال عــن التنظيمــات اإلرهابيــة وفــي العــودة السلســة إلــى المجتمــع. 
وعلــى هــذا األســاس، يعــد الجبــر عنصــًرا مهًمــا مــن عمليــة إعــادة التأهيــل.390 وبالتالــي، فهــذا الــدور يعــد عنصــًرا مهًمــا 
مــن عمليــة إعــادة دمــج اإلرهابييــن الســابقين. وقــد وصــف Slye and Freeman قيمــة مخططــات الجبــر والتعافــي 

علــى هــذا النحــو:

 من شأن التعويضات وتدابير التعافي أن تعزز المساءلة عبر توفير تعويض ملموس للضحايا عن االنتهاكات 
الســابقة، ممــا يســهم فــي إعــادة دمــج الجنــاة، وتعزيــز الهــدف المتوســط والبعيــد المــدى المتمثــل فــي إقامــة مجتمعــات 

مسالمة وشاملة للجميع. وفي الوضع األمثل، ينبغي الجمع بين المناهج الفردية والمجتمعية.

]…[

مــن شــأن التعويضــات وتدابيــر التعافــي أن تعــزز المســاءلة عبــر توفيــر تعويــض ملمــوس للضحايــا عــن 
االنتهــاكات الســابقة، ممــا يســهم فــي إعــادة دمــج الجنــاة، وتعزيــز الهــدف المتوســط والبعيــد المــدى المتمثــل فــي 
إقامــة مجتمعــات مســالمة وشــاملة للجميــع. ومــن الممكــن منــح التعويضــات إلــى األفــراد أو المجموعــات أو 
المجتمعــات، وأن تكــون ماليــة أو عينيــة أو رمزيــة. وبصــرف النظــر عــن شــكل التعويــض، فالهــدف منــه هــو 
المســاهمة فــي عمليــة تمّكــن الضحايــا مــن التعافــي المعنــوي والجســدي واالقتصــادي بعــد تعرضهــم للجرائــم 
الوحشــية. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تمنــح التعويضــات دفعــة قويــة لشــرعية إجــراءات العدالــة البديلــة، مثــل العفــو 
المشــروط، واســتراتيجيات المالحقــة القضائيــة التــي تركــز علــى عــدد محــدود مــن الجنــاة. وكلمــا ازداد التســاهل 
قــوة برنامــج  إلــى  مــع الجنــاة مــن خــالل المالحقــة الجنائيــة المحــدودة والعفــو المشــروط، ازدادت الحاجــة 

389 المصدر السابق، 23.
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_of_Basic_Principles_and_Promising_أيضــا انظــر   390

:31ff ص   ،Practices_on_Alternatives_to_Imprisonment.pdf
مــن منظــور أوســع نطاًقــا، يحقــق الجبــر والتعويــض عــدًدا مــن األهــداف المهمــة األخــرى ذات الصلــة بالعدالــة الجنائيــة. فالخبــراء يدركــون 
أن توفيــر األحــكام لحمايــة الضحايــا يعــد مــن األهــداف المهمــة للعدالــة الجنائيــة. ومــن الوثائــق المهمــة فــي هــذا الصــدد إعــالن مبــادئ العــدل 
األساســية المتعلقــة بضحايــا اإلجــرام والتعســف فــي اســتعمال الســلطة، الــذي ينــص علــى أن الجنــاة ينبغــي عليهــم، حيثمــا كان ذلــك ممكًنــا، 
تعويــض الضحايــا أو ألســرهم أو ُمَعاليهــم.26 ويوضــح اإلعــالن أنــه ينبغــي أن »يشــمل هــذا التعويــض إعــادة الممتلــكات ومبلًغــا لجبــر مــا 
وقــع مــن ضــرر أو خســارة، ودفــع النفقــات المتكبــدة نتيجــة لإليــذاء، وتقديــم الخدمــات ورد الحقــوق«.27 أمــا قواعــد طوكيــو فــال تتضمــن 
ــا ألوامــر التعويــض، ولكــن يمكــن فهــم هــذا المصطلــح علــى أنــه يشــير إلــى تعويــض الضحايــا كذلــك، وال ســيما فــي أوامــر األحــكام  تعريًف
التــي تفــرض دفــع مبلــغ لصنــدوق لتعويــض الضحايــا مملــوك للدولــة. وعلــى هــذا النحــو، يضمــن الضحايــا التعويــض دون االنتظــار حتــى 
يدفــع الجانــي المبلــغ المــذي ينــص عليــه األمــر. ويوضــح »دليــل العدالــة للضحايــا« القيمــة العامــة للجبــر والتعويــض، مشــيًرا إلــى أنهمــا مًعــا 

يشــكالن حكًمــا بنــاًء مــن الناحيــة االجتماعيــة ويوفــر »أوســع نطــاق ممكــن إلعــادة التأهيــل«.28
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التعويضــات )وأي إصالحــات مؤسســية مصاحبــة لــه(.391

مــن الممكــن تنفيــذ مخططــات الجبــر إمــا علــى هيئــة مخططــات اختياريــة يشــارك فيهــا األعضــاء الســابقون بالتنظيمــات 
اإلرهابيــة، أو بوصفهــا جــزًءا مــن إحــدى العقوبــات أو بديــال لهــا.392 وفــي الحالــة الثانيــة، يعــد تعويــض الضحايــا عــن 

الخســائر التــي لحقــت بهــم هدًفــا مالئًمــا للعدالــة الجنائيــة، وهــو يصــب فــي صالــح المجتمــع ككل.393

 مــن الممكــن أن ُيْفــَرض علــى األشــخاص المدانيــن، كجــزء مــن عقوبتهــم، دفــع غرامــة أو أداء خدمــات تفيــد المجتمــع، 
أو المســاهمة فــي تعويضــات نقديــة أو عينيــة.394 كمــا يمكــن أن تكــون التعويضــات بديــال خــارج إطــار القانــون 
الجنائــي، وحينئــذ ُتدفــع بصــورة طوعيــة، وقــد تعتبــر فرصــة لإلرهابييــن الســابقين للتكفيــر عــن أفعالهــم أو أفعــال التنظيــم 
الــذي كانــوا ينتمــون إليــه. ويمكــن تقديــم التعويضــات أو الخدمــات لــكل ضحيــة علــى حــدة، أو للمجتمــع المتضــرر و/أو 
المنطقــة المتضــررة. وتعتبــر التعويضــات الموجهــة إلــى المجتمعــات المحليــة ذات أهميــة كبيــرة للمجتمعــات التــي تواجه 
التنظيمــات المتطرفــة. فقــد تشــمل هــذه التعويضــات إنشــاء هيــاكل مجتمعيــة وتوفيــر الدعــم للمناطــق األكثــر تضــرًرا 
مــن االنتهــاكات الســابقة، وذلــك مــن خــالل تمويــل المؤسســات التعليميــة، ومرافــق الرعايــة الصحيــة، والتدابيــر األخــرى 
ذات الصلــة المباشــرة باألضــرار، مثــل تحمــل عــبء إعــادة دمــج المقاتليــن الســابقين.395 ومــن الوثائــق المهمــة فــي 
هــذا الصــدد إعــالن مبــادئ العــدل األساســية المتعلقــة بضحايــا اإلجــرام والتعســف فــي اســتعمال الســلطة، الــذي ينــص 
علــى أن الجنــاة ينبغــي عليهــم، حيثمــا كان ذلــك ممكًنــا، تعويــض الضحايــا أو ألســرهم أو مــن يعولــون.396 ويوضــح 
اإلعــالن أنــه ينبغــي أن »يشــمل هــذا التعويــض إعــادة الممتلــكات ومبلًغــا لجبــر مــا وقــع مــن ضــرر أو خســارة، ودفــع 

النفقــات المتكبــدة نتيجــة لإليــذاء، وتقديــم الخدمــات ورد الحقــوق«.397

Ronal Slye and Mark Free 391. حــدود العقــاب: العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف - ورقــة إطاريــة )مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، 
-Paper-Framework-LoP-1/3130/attachment/edu.unu.cpr/media/edu.unu.i//:https( )2018 ،جامعــة األمــم المتحــدة

pdf.final\(، 5 و 29. وانظــر أيًضــا المصــدر الســابق، 14:
 كثيــًرا مــا تأتــي برامــج الجبــر والتعافــي أدنــى فــي قائمــة األولويــات مــن العناصــر األخــرى للعدالــة االنتقاليــة، ولكــن مــن الممكــن جعلهــا خطــوة 
جوهريــة فــي التعويــض عــن األضــرار التــي وقعــت فــي الماضــي، وإضفــاء الشــرعية علــى تدابيــر المســاءلة البديلــة التــي تتضمــن التســاهل 
)مــع الجنــاة(. ويمكــن تقديــم التعويضــات أو الخدمــات لــكل ضحيــة علــى حــدة، أو للمجتمــع المتضــرر و/أو المنطقــة المتضــررة، مثلمــا حــدث 
فــي المغــرب وبيــرو وغيرهــا. وتعتبــر التعويضــات الموجهــة إلــى المجتمعــات المحليــة ذات أهميــة كبيــرة للمجتمعــات التــي تواجــه المجتمعــات 
المتطرفــة. فقــد تشــمل هــذه التعويضــات إنشــاء هيــاكل مجتمعيــة وتوفيــر الدعــم للمناطــق األكثــر تضــرًرا مــن االنتهــاكات الســابقة، وذلــك مــن 
خــالل تمويــل المؤسســات التعليميــة، ومرافــق الرعايــة الصحيــة، والتدابيــر األخــرى ذات الصلــة المباشــرة باألضــرار، مثــل تحمــل عــبء إعــادة 

دمــج المقاتليــن الســابقين.
392 انظــر إعــالن المبــادئ األساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة وإســاءة اســتعمال الســلطة الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا رقــم 

34/40 المــؤرخ 29 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1985.
.https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf  393

394 توصيــة مجلــس أوروبــا رقــم R )92( 16 الصــادرة عــن لجنــة وزراء الــدول األعضــاء المعنيــة بالقواعــد األوروبيــة للعقوبــات واإلجــراءات 
)https://pjp-eu.coe. )المجتمعيــة )اعتمدتهــا لجنــة الــوزراء فــي 19 أكتوبر/تشــرين األول 1992 فــي االجتمــاع رقــم 482 لنــواب الــوزراء
int/documents/3983922/6970334/CMRec+%2892%29+16+on+the+European+rules+on+community+sanct
http://ifit-transitions.org/أيًضــا انظــر   .)ions+and+measures.pdf/01647732-1cf7-4ea8-88ba-2c041bc3f5d6
resources/publications/major-publications-briefings/the-limits-of-punishment-transitional-justice-and-

.25 ص   ،violent-extremism/limits-of-punishmend-collated.pdf/view
http://ifit-transitions.org/resources/publications/major-publications-briefings/the-limits-of-punishment-  395

transitional-justice-and-violent-extremism/limits-of-punishmend-collated.pdf/view. ص 25.
396 إعالن مبادئ العدل األساسية المتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف في استعمال السلطة، المادة 8.

397 المصدر السابق.
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قــد تتخــذ التعويضــات صــوًرا كثيــرة، أي أنهــا ليســت مبالــغ ماليــة بالضــرورة. ولكــن فــي جميــع األحــوال، ينبغــي أن تكــون 
التعويضات ملموسة وأن تعكس طبيعة الضرر محل النظر، وكذلك السياق )الثقافي والديني واالجتماعي( ذي الصلة:

 أ( تكييــف التعويضــات لتتناســب مــع االنتهــاكات. يتغيــر الشــكل الــذي تتخــذه التعويضــات بنــاء علــى نــوع 
االنتهــاكات، والمــوارد المتاحــة، واألعــراف الثقافيــة. وقــد يكــون مــن المناســب تقديــم الخدمــات الطبيــة والنفســية 
لضحايــا أعمــال العنــف؛ أمــا مــن فقــدوا ممتلكاتهــم أو تعرضــوا للتهجيــر، فقــد يحتاجــون إلــى تعويــض عينــي 
عــن األراضــي، أو إلــى مــوارد بديلــة تكفيهــم إلعــادة بنــاء حياتهــم. ففــي العــراق، تفيــد التقاريــر بــأن تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية فــي العــراق والشــام )داعــش( نــزع ملكيــة األفــراد الذيــن فــروا مــن المناطــق التــي اســتولى عليهــا فــي 
العــراق، ويقــال أن الجيــش قــد »أهــدى« الممتلــكات المهجــورة إلــى األشــخاص النافذيــن. ويؤكــد ذلــك أهميــة 
تكييــف التعويضــات لتتــالءم مــع االنتهــاكات، والحــرص علــى تطبيقهــا بشــكل متســق علــى االنتهــاكات التــي 
ارتكبهــا جميــع أطــراف النــزاع. وتعــد المشــاورات مــع الضحايــا وغيرهــم مــن األطــراف المعنيــة عنصــًرا محورًيــا 

فــي ضمــان اعتبــار التعويضــات عادلــة ومفيــدة.398

 قــد تكــون المســاعدة الماليــة مــن التدابيــر المفيــدة للضحيــة أو المجتمــع قيــد النظــر، وكذلــك فإنشــاء النصــب التذكاريــة 
أو المستشــفيات أو المــدارس قــد يحمــل قيمــة رمزيــة مؤثــرة. ومــن المهــم فــي عمليــة إعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج 
أن يقــوم اإلرهابيــون الســابقون المشــاركون فــي هــذه المخططــات بالمســاهمة بصــورة ملموســة فــي عمليــة التعويــض 
التصالحيــة. ومــا لــم تكــن التعويضــات جــزًءا مــن أحــد األحــكام أو العقوبــات البديلــة الصــادرة عــن ســلطة مختصــة، 

ينبغــي أن تكــون المشــاركة فــي إجــراءات التعويــض طوعيــة مــن حيــث المبــدأ.399

وفيمــا يتعلــق بالضحايــا والمجتمعــات المعنيــة، ينبغــي أن تكــون معاييــر األهليــة واضحــة، وأن يكــون التعويــض كافًيــا إلــى 

Mara Redlich Revkin 398، »العــراق: دراســة حالــة«، مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز جامعــة األمــم المتحــدة 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/( )2018 لبحــوث السياســات، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

.40 ،)pdf.LoPWeb070119/2761/post
399 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل برامــج العدالــة التصالحيــة )سلســلة أدلــة العدالــة الجنائيــة، الطبعــة الثانيــة، 2020(، 

:56ff
يعــد تحضيــر المشــاركين قبــل بــدء عمليــة العدالــة التصالحيــة مــن العوامــل المحوريــة فــي نجــاح العمليــة وإنصافهــا. وقبــل االتفــاق علــى 
المشــاركة فــي العمليــة التصالحيــة، ال بــد أن تكــون األطــراف علــى علــم تــام بحقوقهــا، وطبيعــة عمليــة العدالــة التصالحيــة، والتبعــات المحتملــة 
لقــرار المشــاركة، وتفاصيــل أي إجــراءات للتظلــم. هــذا وقــد تتضمــن التعويضــات تقييًمــا للمالءمــة، بمــا فــي ذلــك تقييــم لرغبــة )أو دافــع( 
المشــاركين فــي المشــاركة فــي العمليــة. وفــي نهايــة المطــاف، تســتند الموافقــة المســتنيرة للمشــاركين المحتمليــن علــى شــرح العمليــة لهــم، 
وتوضيــح مــا ســيكون متوقًعــا منهــم، واإلجابــة علــى أســئلتهم. ومــن الممكــن كذلــك فــي هــذه المرحلــة، إن أمكــن، مناقشــة القضايــا المتعلقــة 
باختــالل موازيــن القــوى بيــن األطــراف، والمخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا الضحيــة أو الجانــي أو أي مشــاركين آخريــن، وموعــد التدخــل. 
وعــالوة علــى ذلــك، مــن الممكــن مناقشــة نطــاق التدخــل ونمطــه، وأن يخضــع ذلــك لالتفــاق المســبق بيــن األطــراف )ويشــمل ذلــك علــى ســبيل 
المثــال: توقعــات المشــاركين المحتمليــن، ومــا إذا كانــوا مســتعدين لّلقــاء المباشــر أو غيــر المباشــر، ومــا إذا كانــوا يوافقــون علــى حضــور 
األطــراف األخــرى، ومــكان االجتمــاع، وكيفيــة حمايــة ســرية معلومــات معينــة، واســتبعاد أفــراد معينيــن مــن العمليــة(. ومــن المهــم، فــي جميــع 
عمليــات العدالــة التصالحيــة، حمايــة مصالــح الضحايــا وحقوقهــم وســالمتهم، وضمــان عــدم تكــرار اإليــذاء. وكثيــًرا مــا يتطلــب ذلــك قــدًرا كبيــًرا 
مــن األعمــال التحضيريــة مــع الضحيــة قبــل أي مواجهــة مــع الجانــي. وقــد تســتغرق هــذه الخطــوة أســابيع أو شــهوًرا أو حتــى ســنوات فــي حالــة 
الجرائــم البالغــة الخطــورة التــي أدت إلــى إيــداع الجانــي فــي الســجن. وُتصّمــم عمليــة التحضيــر الســابقة لالجتمــاع بحيــث تضمــن اســتعداد 

الضحيــة عاطفًيــا ونفســًيا لعقــد حــوار مــع الجانــي.
 انظــر أيًضــا المبــادئ األساســية الســتخدام برامــج العدالــة التصالحيــة فــي المســائل الجنائيــة، وقــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لألمــم المتحــدة 

رقم 14/2000، وثيقة رقم: at 2.Add/2/INF/2000/E 35 )2000(، الفقرة الســابعة.
7. ينبغــي عــدم اتبــاع العمليــات التصالحيــة إال بعــد الحصــول علــى الموافقــة الحــرة والطوعيــة لألطــراف، وينبغــي أن يكــون األطــراف قادريــن 

علــى ســحب هــذه الموافقــة فــي أي وقــت خــالل العمليــة. ]…[
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الحــد الــذي يجعلــه مجدًيــا للمســتفيدين منــه.400 وينبغــي أن يراعــي التعويــض دخــل الشــخص المعنــي وإمكانياتــه، وأال يثقــل 
كاهله أكثر من الالزم.401  كما ينبغي أن تضمن السلطات أو الهيئات المعنية مراقبة العملية واإلشراف الدقيق عليها.

 عنــد إعــداد مخططــات الجبــر، ســيكون مــن الضــروري توفيــر المــوارد المناســبة. وال يقتصــر ذلــك علــى األمــوال 
وغيــر ذلــك مــن المــوارد التــي يمكــن أن ُتقــدم علــى ســبيل التعويــض، وإنمــا تشــمل أيًضــا المــوارد الالزمــة لتشــغيل 
البنيــة التحتيــة اإلداريــة ذات الصلــة بهــذه المخططــات.402 وينبغــي التعامــل مــع أي مــن مخططــات الجبــر بإنصــاف 

وشــفافية، مــع الســعي لتفــادي الفســاد والمحســوبية.403

Mara Redlich Revkin 400، »العــراق: دراســة حالــة«، مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز جامعــة األمــم المتحــدة 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/( )2018 لبحــوث السياســات، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )أيار/مايــو

.40 ،)pdf.LoPWeb070119/2761/post
ب( التعويضــات الفرديــة والمجتمعيــة. عندمــا يجمــع البرنامــج بيــن التعويضــات الفرديــة والمجتمعيــة، تــزداد احتماليــة اعتبــاره برنامًجــا ذا 
شــرعّية وفعاليــة. والتحــدي المتمثّــل فــي ذلــك هــو إرســاء معاييــر أهليــة واضحــة، وتحديــد مســتويات التعويــض بحيــث تكــون معقولــة مــن ناحيــة 
قدرتهــا علــى إحــداث فــارق فــي حيــاة المتلقــي ومــن ناحيــة مــدى توفــر مــوارد الدولــة. أمــا إذا تــم التركيــز علــى بضــع فئــات مــن الضحايــا 
فحســب، فــإن ذلــك يهــدد بإثــارة الضغينــة، وال ســيما إذا كان الحاصليــن علــى التعويــض مــن مجتمــع محلــي بعينــه. واألرجــح أن البرامــج التــي 
تشــمل الجميــع وال تميــز بنــاء علــى نــوع الجانــي أو مجموعــة الجنــاة. وبالتالــي، فينبغــي دراســة المعاييــر وشــرحها بعنايــة بحيــث ال تكــون هنــاك 

توقعــات غيــر معقولــة لــدى الضحايــا وغيرهــم.
401 المبــادئ األساســية الســتخدام برامــج العدالــة التصالحيــة فــي المســائل الجنائيــة، وقــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لألمــم المتحــدة رقــم 

14/2000، وثيقــة رقــم: at 2.Add/2/INF/2000/E 35 )2000(، الفقــرة الســابعة.
 ينبغي أن يتوصل األطراف طوًعا إلى االتفاقات، وأال تشمل هذه االتفاقات سوى التزامات معقولة ومتناسبة.

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_of_Basic_Principles_and_Promising_402انظــر
:31ff ص   ،Practices_on_Alternatives_to_Imprisonment.pdf

تتطلــب مخططــات تعويــض الضحايــا، وال ســيما إذا كانــت الدولــة هــي الجهــة الرئيســية التــي تدفــع التعويضــات، اســتثماًرا كبيــًرا فــي البنيــة 
التحتيــة اإلداريــة. ويختلــف الشــكل الــذي يتخــذه هــذا االســتثمار بنــاء علــى أنظمــة الرعايــة االجتماعيــة والعدالــة الجنائيــة القائمــة عــن بــدء 
تنفيــذ هــذه المخططــات. فقــد يكــون مــن الممكــن، علــى ســبيل المثــال، ســداد دفعــات التعويــض مــن خــالل إحــدى األنظمــة القائمــة. وقــد  
وجــدت بعــض الــدول أن الحــل األكثــر فعاليــة هــو إنشــاء صنــدوق منفصــل للتعويضــات بــإدارة خاصــة بــه. فمــن الممكــن لصنــدوق كهــذا دمــج 
المبالــغ اآلتيــة مــن الغرامــات، والتعويضــات التــي يدفعهــا الجنــاة، والمــوارد األخــرى، ثــم اســتخدامها جميًعــا لضمــان وصــول التعويضــات إلــى 
الضحايــا. ولكــن أحــد عيــوب هــذا الخيــار هــو أن الجنــاة كثيــًرا مــا يعانــون مــن الفقــر المدقــع إلــى حــد أن المبالــغ التــي يســتطيعون المســاهمة 
بهــا تكــون ضئيلــة.  ونظــًرا لصعوبــة تدبيــر المــوارد اإلضافيــة الالزمــة لتوفيــر تعويضــات مالئمــة ودفــع تكاليــف إدارة الصنــدق، فقــد يكــون 

هــذا الحــل مــن المقترحــات غيــر الواقعيــة فــي المجتمعــات الناميــة.
Mara Redlich Revkin 403، »العــراق: دراســة حالــة«، مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز جامعــة األمــم المتحــدة 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/( )2018 لبحــوث السياســات، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )أيار/مايــو
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ــنِّية - كــي  صــادر تنظيــم الدولــة اإلســالمية )داعــش( ممتلــكات كثيــرة وأصــول أخــرى مــن المدنييــن العراقييــن - وخاصــة األقليــات الدينيــة غيــر السُّ
تعيــد توزيعهــا علــى مناصــري التنظيــم أو بيعهــا أو تأجيرهــا لقاطنــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته.172 واآلن، يحــاول المــاّلك الســابقين لألراضــي 
والعقــارات الُمصــادرة العــودة إلــى وطنهــم، وبالتالــي فهنــاك حاجــة ملحــة لعمليــة تعويــض تفصــل فــي المطالبــات. وقــد بــدأت المحاكــم العراقيــة بالنظــر 
فــي مطالبــات التعويــض بموجــب قانــون صــادر عــام 2009 يوفــر ســبل انتصــاف لضحايــا »اإلرهــاب واألخطــاء العســكرية«.173 وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، فالعمليــة بطيئــة، إذا تســتغرق عاميــن فــي المتوســط.174 ففــي الفلوجــة والرمــادي، حيــث تــم تقديــم أكثــر مــن 12 ألــف مطالبــة بإعــادة بنــاء 
المنــازل، لــم يصــدر أي حكــم بدفــع تعويضــات حتــى آب/أغســطس 2017.175 ووفًقــا ألحــد قضــاة االســتئناف المشــاركين فــي عمليــة التعويــض فــي 
الموصــل، تلقــت المحكمــة نحــو مليــون مطالبــة ذات صلــة بمعركــة الموصــل، وتحديــًدا مــا يتعلــق بالوفيــات واإلصابــات وتدميــر الممتلــكات، ولكــن لــم 

يصــدر أي حكــم بدفــع أي تعويضــات حتــى ديســمبر/كانون األول 2017. 176
 مــن العوائــق المهمــة التــي تواجــه مســألة التعويضــات أن كثيــر مــن أصحــاب المطالبــات ليــس لديهــم المســتندات الالزمــة إلثبــات ملكيتهــم للممتلــكات 
المتضــررة، وذلــك لألســباب الموضحــة آنًفــا فــي هــذا التقريــر. وقــد أشــار 88% مــن النازحيــن داخلًيــا بالعــراق، والبالــغ عددهــم 3 مالييــن نســمة، أن 
المســتندات المفقــودة ُتعــد مــن أكبــر مخاوفهــم. وقــد عِمــد تنظيــم الدولــة اإلســالمية إلــى التدميــر الممنهــج لســندات الملكيــة فــي الموصــل177 والمــدن 
العراقيــة األخــرى.178 ومــع أن التنظيــم قــد أنشــأ إدارة للعقــارات أصــدرت »بيانــات ملكيــة«179، فــإن هــذه المســتندات، مثلهــا مثــل جميــع المســتندات 

الصــادرة عــن التنظيــم، ال تعتــرف الحكومــة العراقيــة بصحتهــا.
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7-8 آليات الحقيقة والمصالحة

يقــدم مجــال العدالــة االنتقاليــة أمثلــة علــى مــا يســمى بلجــان الحقيقــة والمصالحــة، وهــي لجــان تركــز علــى جانــب الطــب 
الشــرعي، وتســعى لتوفير بديل آلليات العدالة التقليدية، وتركز على وظيفتين وهدفين أساســيين:

أ( إثبــات الحقيقــة، أي التوصــل إلــى ســجل موثــوق ويســتند علــى الوقائــع بشــأن أحــداث معينــة )بمــا فــي ذلــك 
األســباب، والظــروف العامــة، والتاريــخ، ومشــاركة األفــراد، ومــا إلــى ذلــك(،

ب( المصالحــة، أي توفيــر مســاحة يمكــن للمجموعــات المختلفــة )بمــا فيهــا الضحايــا والجنــاة( االجتمــاع فيهــا 
والمســاهمة فــي هــذه الســردية الوطنيــة أو اإلقليميــة، وذلــك بهــدف إرســاء أســاس لبنــاء العالقــات االجتماعيــة.404

 تعــد لجــان الحقيقــة والمصالحــة مــن البدائــل المفيــدة للعدالــة الجنائيــة، فهــي عــادة مــا تكــون أســرع وأرخــص وتتســم 
بمنظــور أوســع للوقائــع، أي منظــور ال يركــز بالضــرورة وال باألســاس علــى المتهميــن. وبإضافــة إلــى ذلــك، فهــي 
تشــاركية بطبيعتهــا، وتميزهــا ســمات مهمــة تســاعد علــى التنفيــس عمــا بداخــل المشــاركين. ولكــن لكــي تتمتــع هــذه 
اللجــان بالفعاليــة، فإنهــا تحتــاج قــدًرا مــن النفــوذ بيــن أولئــك الذيــن قــد يتــرددوا فــي المشــاركة. ولهــذا، فإنهــا تعتبــر 
بديــاًل )أو مكمــاًل( مفيــًدا للمالحقــة القضائيــة: فمــن يشــارك فيهــا طوًعــا يمكنــه، علــى ســبيل المثــال، أن يحصــل علــى 
العفــو405 )وينطبــق ذلــك عموًمــا علــى الجرائــم البســيطة( مقابــل المشــاركة التامــة وإعــالن الحقيقــة الكاملــة و/أو تخفيــف 

http://ifit-transitions.org/resources/publications/major-publications-briefings/the-limits-of-punishment-  404
38ff transitional-justice-and-violent-extremism/limits-of-punishmend-collated.pdf/view. pp

توفــر لجــان الحقيقــة منصــة لألفــراد كــي يشــاركوا مــع المجتمــع المحلــي األكبــر الحقائــق التــي يعرفونهــا عــن االنتهــاكات الســابقة، كمــا تعــد 
هــذه اللجــان وســيلة للتحليــل المتعمــق لألســباب الهيكليــة والمؤسســية وراء هــذه االنتهــاكات. ومــن الممكــن أيًضــا اســتخدامها لتيســير الحــوار 
علــى المســتوى المحلــي أو اإلقليمــي أو الوطنــي، والمســاهمة فــي وفــاء الدولــة بالتزامهــا فــي إرســاء عمليــة تســاعد الضحايــا علــى الوصــول 
 )Soyden( »للحقائــق الفرديــة والجمعيــة ذات األبعــاد المتعــددة بشــأن االنتهــاكات الســابقة. وقــد نفــذت المنظمــة غيــر الحكوميــة »ســويدن
عمليــات مشــابهة علــى مســتوى المجتمعــات المحليــة، ممــا قــد يشــكل نموذًجــا لجهــد أوســع نطاًقــا فــي الصومــال. وفــي نيجيريــا، يمكــن 
اســتخالص الــدروس مــن إحــدى لجــان الحقيقــة الســابقة التــي تحــّرت وقدمــت التقاريــر عــن االنتهــاكات المنســوبة إلــى الحكومــات العســكرية 

بيــن عامــي 1966 و 1999.
Ronal Slye and Mark Free  405. حــدود العقــاب: العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف - ورقــة إطاريــة )مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، 
)https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-Paper- )2018 ،جامعــة األمــم المتحــدة

13 ،)final.pdf\
كانــت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة بجنــوب أفريقيــا تمنــح عفــًوا مشــروًطا، وكان علــى مــن يريــد الحصــول عليــه أن يعــّرف نفســه ويتقــدم ويقــوم 
باإلفصــاح الكامــل عــن األفعــال التــي يطلــب العفــو عنهــا، وأن يثبــت أن هــذه األفعــال كانــت ذات دوافــع سياســية. وقــد أســهمت هــذه العمليــة 
فــي اإلفصــاح عــن الحقيقــة، كمــا تــم إدماجهــا فــي عمليــة أوســع نطاًقــا تركــز علــى الضحايــا. وكان هــذا العفــو، كعامــل إغــراء، مقترًنــا بتهديــد 
موثــوق بالمالحقــة القضائيــة، وكان نجــاح أحدهمــا معتمــًدا علــى اآلخــر. رأت الشــرطة أن التهديــد موثــوق بعدمــا تعــرض ضابــط ذو رتبــة 
عاليــة للمالحقــة القضائيــة، وصــدرت بحقــه عــدة أحــكام قبــل أن تبــدأ عمليــة إصــدار العفــو. ونتيجــة ذلــك، تقــدم عــدد مــن الضبــاط للحصــول 
علــى العفــو. وعلــى النقيــض، أدت تبرئــة أحــد القــادة العســكريين ووزيــر الدفــاع الســابق إلــى اســتهانة ضبــاط الجيــش بموثوقيــة التهديــد، فلــم 
يتقــدم للعفــو ســوى عــدد قليــل منهــم. وعلــى أي حــال، فــإن هــذه التجربــة تؤكــد القيمــة التــي قــد يضيفهــا إعــداد آليــات بديلــة للمســاءلة علــى 
نحــو يشــجع الجنــاة علــى المشــاركة عــن طريــق سياســة العصــا والجــزرة، أي الجمــع بيــن المالحقــات القضائيــة الموثوقــة وبيــن إمكانيــة العفــو 

المشــروط.
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الحكــم )علــى النحــو المطبــق فــي آليــة االختصــاص الخــاص مــن أجــل الســالم )JEP( فــي كولومبيــا(.406

مــن الممكــن الجمــع بيــن هــذه التدابيــر وبيــن تشــكيل »لجــان الســالم« فــي المجتمعــات المحليــة بمســاعدة األمــم المتحــدة 
أو غيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة المحترمــة. ومــن الممكــن أيًضــا إنشــاء محفوظــات وطنيــة لجمــع هــذه المــواد، وتكليــف 
المؤرخيــن الوطنييــن بكتابــة ســجل موضوعــي لألحــداث ذات الصلــة علــى هــذا األســاس. وباإلضافــة إلــى ذلــك، مــن 
الممكــن إدمــاج تدابيــر أخــرى مثــل المناقشــات العامــة، والوســاطات، والدعــم النفســي، وغيــر ذلــك مــن أشــكال الدعــم 

المقدمــة إلــى المجتمعــات ذات الصلــة.407

406 لالطــالع علــى مثــال علــى ذلــك، انظــر Ronal Slye and Mark Free. حــدود العقــاب: العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف - ورقــة 
إطاريــة )مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، 2018(

14 )https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-Paper-final.pdf\ (
ســواء أكانــت المالحقــة القضائيــة ممكنــة أم ال، كثيــًرا مــا تتــم الدعــوة لتنفيــذ آليــات اإلفصــاح عــن الحقيقــة مثــل لجــان الحقيقــة، كمــا هــو الحــال 
فــي نيجيريــا والصومــال. وتتمثــل الوظيفــة النموذجيــة للجــان الحقيقــة فــي التحــري عــن أســباب وأنمــاط وآثــار االنتهــاكات والفظائــع المتعلقــة 
بحقــوق اإلنســان خــالل فتــرة محــددة، ثــم إعــداد تقريــر نهائــي يتضمــن الوقائــع التــي تــم التوصــل إليهــا، والتوصيــات الهادفــة إلــى التعويــض 
واإلصــالح. وحيــث أن هــذه اللجــان توفــر مســاحة للضحايــا والناجيــن وغيرهــم كــي يقدمــوا الشــهادات بشــأن خبراتهــم – دائمــا مــا يكــون ذلــك 
بشــكل خــاص، وأحياًنــا مــا يتــم فــي العلــن أيًضــا – فإنهــا قــد تســهم فــي إقامــة حــوار وطنــي )أو حتــى ســردية وطنيــة( بشــأن الماضــي القريــب. 
وبالتالــي، فــإن هــذه اللجــان تضيــف مزيــا مهمــة ألي اســتراتيجية شــاملة تهــدف للتعامــل مــع االنتهــاكات الســابقة. فــأوال، يعــد تشــكيلها اعتراًفــا 
رســمًيا ضمنًيــا بوجــود إرث مــن اإلســاءات التــي تحتــاج إلــى توضيــح تاريخــي. ثانًيــا، تمثــل لجــان الحقيقــة فرصــة للتحليــل المتعّمــق لألســباب 
الهيكليــة والمؤسســية وللمتورطيــن فــي االنتهــاكات الســابقة. ثالًثــا، مــن الممكــن أن تســهم االســتنتاجات والتوصيــات التــي تخلــص إليهــا هــذه 
اللجــان فــي المالحقــات القضائيــة والتعويضــات واإلصالحــات المؤسســية الالحقــة. وأخيــًرا، فعلــى النقيــض مــن المالحقــات القضائيــة وتدابيــر 
المســاءلة األخــرى التــي تركــز علــى الجنــاة، تركــز لجــان الحقيقــة علــى الضحايــا، فتمنــح بذلــك الفرصــة لتســليط الضــوء علــى المســاحات 

الرماديــة فــي تصنيفــات مثــل الضحايــا والجنــاة والشــهود والمتفرجيــن واألبطــال.
 انظر أيًضا، المصدر السابق، 28:

 ب( الروابــط مــع العمليــات األخــرى. علــى النحــو المبّيــن، مــن الممكــن أن تكــون لجــان الحقيقــة عنصــًرا مكمــاًل للمالحقــات القضائيــة والعفــو 
المشــروط. ففــي حالــة المالحقــات القضائيــة، مــن الممكــن اســتخدام المعلومــات المجمعــة، إذا كانــت الواليــة القضائيــة تســمح بذلــك، لمواصلــة 
التحقيقــات المتعلقــة بالمالحقــات القضائيــة المحتلــة. وعــادًة مــا تحتــاج لجــان الحقيقــة ســلطات قويــة ومــوارد وافــرة إلجــراء التحقيقــات. ولكــن 
حتــى مــع تمتّــع اللجــان بذلــك، ينبغــي توخــي الوضــوح فــي تحديــد العالقــة بيــن وظيفتيهــا، أي البحــث عــن الحقيقــة )التحــري( واإلفصــاح عــن 
الحقيقــة، وينبغــي التعامــل بشــكل واضــح مــع المفاضــالت الالزمــة بيــن هاتيــن الوظيفتيــن. وبنــاء علــى ذلــك، مــن الممكــن منــح الحصانــة 
للشــهود للتشــجيع علــى قــول الحقيقــة، ولكــن بشــرط أال يمكــن اســتخدام شــهاداتهم فــي المالحقــات القضائيــة. وقــد يقتضــي هــذا إمعــان النظــر 
فيمــن يحــق لهــم الشــهادة. ومــن الممكــن اللجــوء للخيــارات المبتكــرة، مثــل عــرض أحــكام مخففــة أو مــع وقــف التنفيــذ علــى األشــخاص المدانيــن 
بالفعــل مقابــل تقديــم اعتــراف موثــوق ومفصــل أمــام إحــدى لجــان الحقيقــة. ومثلمــا يتضــح مــن حالــة جنــوب أفريقيــا، مــن الممكــن ربــط لجنــة 
الحقيقــة بعمليــة تكــون المشــاركة فيهــا شــرًطا للحصــول علــى العفــو. وتــزداد فعاليــة هــذا الشــرط إذا شــارك الشــخص قبــل حصولــه علــى العفــو، 

وجعــل جــودة الشــهادة عامــاًل ُيسترشــد بــه فــي منــح العفــو، ممــا يخلــق حافــًزا أكبــر لــدى المســتفيد كــي يكــون صريًحــا ومتعاوًنــا.
407 انظــر علــى ســبيل المثــال Vanda Felbab-Brown، »الصومــال: دراســة حالــة«، مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، 
https://i.unu.( )2018 ومركــز جامعــة األمــم المتحــدة لبحــوث السياســات، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف )مايو/أيــار

154 ،126 )pdf.LoPWeb070119/2761/edu/media/cpr.unu.edu/post
ســعًيا لتحقيــق هــذا الهــدف وغيــره، تنظــم ســويدن مجموعــة مــن برامــج المصالحــة المجتمعيــة وإعــادة الدمــج عبــر التفاعــل مــع كبــار الســن، 
والمجموعــات النســائية، وممثلــي قطــاع األعمــال مــن أجــل التوصــل للمصالحــة بيــن العشــائر والتوســط فــي النزاعــات بينهــا، مثــل النزاعــات 
علــى المــوارد أو المظالــم، ومــن أجــل تقبــل عــودة المنشــقين. وتتضمــن أنشــطة إعــداد البرامــج مــن أجــل هــذا الهــدف األخيــر كاًل مــن: تدريبــات 
التعافــي مــن الصدمــات، وذلــك عبــر عــدة أمــور مثــل المســرح والرســم والمحاضــرات وإنتــاج الكتــب المصــورة التــي يرســم فيهــا الضحايــا عــن 
صدماتهــم.118 وعــالوة علــى مــا ســبق، تقــدم منظمــة ســويدن التدريــب لشــيوخ العشــائر للتشــجيع علــى الصفــح والتعافــي مــن الصدمــات. 
ويعــد برنامــج »شــجرة الســالم« مــن البرامــج الرائــدة التــي تنفذهــا المنظمــة، وهــو برنامــج طوعــي مصمــم لتعليــم التعاطــف الوجدانــي والصفــح، 
ويســتمر 12 أســبوًعا. يتعلــم المشــاركين كيــف يســاعدهم الصفــح علــى كســر حلقــة العنــف، وذلــك عبــر عــدة أمــور منهــا معرفــة المزيــد عــن 
وظائــف المــخ والتحكــم فــي المشــاعر. ووفًقــا إلحصائيــات ســويدن، قدمــت المنظمــة برامجهــا إلــى 3900 شــخص فــي 35 مقاطعــة خــالل 
الســنوات الســبع الماضيــة. وتــرى ســويدن، وفًقــا لتقييماتهــا الذاتيــة، أن برامجهــا ذات كفــاءة عاليــة، ويتفــق معهــا فــي ذلــك بعــض المستشــارين 
الدولييــن وممثلــي الشــركاء المنفذيــن المشــاركين فــي برامــج إعــادة تأهيــل المنشــقين فــي مقديشــو.119 ولــم يكــن مــن الممكــن إجــراء تقييــم 
مســتقل مــن أجــل هــذه الدراســة. ومــع ذلــك، فــإن المنظمــة تقــر بعــدد مــن التحديــات التــي تواجههــا، مثــل نقــص التمويــل، والمخــاوف األمنيــة، 
وضــرورة مشــاركة الســلطات المحليــة التــي ال يشــوب عملهــا الســلوك اإلجرامــي؛ وتحديــًدا فــي ســياق الوســاطة بيــن العائديــن مــن حركــة 

الشــباب وبيــن المجتمعــات المحليــة.
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تعــد مشــاركة الضحايــا فــي مثــل هــذه العمليــات أمــًرا جوهرًيــا. كمــا ينبغــي توفيــر آليــات الدعــم وتدابيــر الحمايــة ذات 
الصلــة لضمــان مشــاركتهم فــي العمليــة بشــكل آمــن وفعــال.

 وعــالوة علــى ذلــك، وكــي تؤثــر لجــان الحقيقــة علــى المجتمــع المعنــي، ينبغــي أن تتمتــع اللجنــة بالقــدرة علــى إتاحــة 
رســالتها وســجالتها ألكبــر عــدد ممكــن. وبالتالــي فــإن التوعيــة الفعالــة والمشــاركة الهادفــة مــن المجموعــات ذات 
الصلــة )الضحايــا وقــادة المجتمــع والجنــاة والمجتمــع المدنــي ومــا إلــى ذلــك( تعــد مــن العناصــر المهمــة فــي أي مشــروع 

كهــذا.408

7-9 التدابير اإلدارية

 ليــس هنــاك تعريــف يحظــى بقبــول عــام لمواصفــات »التدابيــر اإلداريــة« فــي ســياق أنشــطة مكافحــة اإلرهــاب، ولكنهــا 
توصــف بعــدد مــن الطــرق تنــدرج ضمــن هــذا اإلطــار العــام:

 فــي إطــار هــذه الوثيقــة، تشــير التدابيــر اإلداريــة إلــى التدابيــر القســرية التــي قــد تفــرض قيــوًدا قانونيــة، وبمــا 
يتماشــى مــع ســيادة القانــون ومــع القانــون المحلــي المنطبــق، علــى ممارســة بعــض حقــوق اإلنســان، بصــرف 
النظــر عمــا إذا تــم توجيــه تهــم جنائيــة أم ال، وذلــك بحــق شــخص أو كيــان تقــرر أنــه يشــكل خطــًرا علــى 
األمــن القومــي. وتنقســم التدابيــر اإلداريــة إلــى عــدد مــن الفئــات العامــة. وبنــاء علــى القانــون المنطبــق، تشــمل 
هــذه الفئــات، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، التدابيــر التــي قــد تقيــد الحــق فــي حريــة التنقــل، وتنطــوي علــى 
الحرمــان القســري مــن الجنســية، وتقيــد ممارســة الحــق فــي الحريــة واألمــن الشــخصي، وتقيــد ممارســة الحــق فــي 
التعبيــر أو التجمــع الســلمي أو تكويــن الجمعيــات، وتــؤدي إلــى تجميــد األمــوال أو األصــول الماليــة أو المــوارد 

االقتصاديــة.409

تنتظــم التدابيــر اإلداريــة علــى مــدى طيــف كبيــر، وتأتــي تدابيــر االحتجــاز اإلداري علــى أحــد طرفيــه. وتعريــف هــذه 
التدابيــر، وفًقــا للفريــق العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي، هــو قيــام ســلطات الدولــة باعتقــال أو احتجــاز األفــراد 
خــارج إطــار القانــون الجنائــي )مثــل األســباب المتعلقــة باألمــن، بمــا فيهــا اإلرهــاب( وباعتبــار ذلــك نــوع مــن أنــواع 
الحبــس االحتياطــي.410 »االحتجــاز اإلداري يحــدث إذن عندمــا ال ُيفــرض فيمــا يتصــل بنظــام العدالــة الجنائيــة أو مــن 
أجــل إجراءاتــه ذات الصلــة بجريمــة معينــة.«411 قــد ينطبــق هــذا، علــى ســبيل المثــال، علــى األفــراد المعــروف ارتباطهــم 
بمنظمــة إرهابيــة، أو األفــراد الذيــن يشــّكلون تهديــًدا إرهابًيــا. وتثيــر هــذه التدابيــر عــدًدا مــن المشــكالت مــن وجهــة نظــر 
حقــوق اإلنســان، وخاصــة فيمــا يتعلــق بمــدى توافقهــا مــع حــق األشــخاص المعنييــن فــي التمتــع بالحريــة.412 وقــد تمــت 
اإلشــارة إلــى أنــه فــي الحــاالت التــي ُيحــرم الشــخص فيهــا مــن حريتــه مــن خــالل االحتجــاز اإلداري، ألغــراض منهــا 

.dd/outreach ،408 انظر، المصدر الالحق
409 منتدى مكافحة اإلرهاب العالمي )GCTF(، توصيات غليون بشــأن اســتخدام التدابير اإلدارية القائمة على ســيادة القانون في ســياق مكافحة 

اإلرهاب، 1.
410 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل األبعــاد الجنســانية الســتجابات العدالــة الجنائيــة إلــى اإلرهــاب )األمــم المتحــدة، فيينــا، 

.121 ،)2019
411 المصدر السابق.

412 لمزيــد مــن التوضيــح، انظــر قضيــة Secretary of State for the Home Department  v JJ ]2007[ مجلــس اللــوردات البريطانــي 
.45
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تغييــر الفكــر المتشــدد أو التدقيــق المتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب، يتعيــن علــى الــدول أن تمتثــل للضمانــات الصارمــة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة التاســعة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية:413

ينبغي أن يقوم هذا االحتجاز على أسس وإجراءات منصوص عليها بوضوح في القانون المحلي.  •
•  ينبغــي أن يمكــن للمحتجــز الوصــول إلــى ســبل فعالــة للطعــن فــي مشــروعية احتجــازه، وأن يتمتــع فــي ذلــك 

اإلطــار بإمكانيــة الحصــول علــى محــام.
•  ال بــد أن تفصــل هيئــة قضائيــة أو جهــة مســتقلة ومحايــدة أخــرى فــي الطعــون فــي مشــروعية االحتجــاز، 

االحتجــاز وضرورتــه. اســتمراره  فــي مشــروعية  دورًيــا  تنظــر  وأن 
•  ينبغي أن يتمتع المحتجزون بشكل غير قانوني بالحق النافذ في الحصول على التعويض.414

كبديــل لالحتجــاز اإلداري، هنــاك عــدد مــن التدابيــر اإلداريــة التــي يمكــن اعتمادهــا لتفــادي الحاجــة إلــى االحتجــاز، 
مــع اإلشــراف والرقابــة علــى األفــراد الذيــن يشــكلون خطــًرا بالتشــدد أو لهــم صلــة باألعمــال اإلرهابيــة. وتتضمــن 
هــذه التدابيــر، علــى ســبيل المثــال: )أ( أوامــر المراقبــة، )ب( أوامــر اإلقامــة الجبريــة، )ج( تدابيــر التتبــع، )د( 
األوامــر بشــأن القيــود علــى التنقــل، )هـــ( التعقــب اإللكترونــي، )و( أوامــر حظــر االتصــال، )ز( المراقبــة، )ح( 
المصــادرات. وتشــترك هــذه التدابيــر فــي أنهــا قــد تــؤدي إلــى انتهــاك أو تداعــي الحقــوق األساســية لألشــخاص 
المعنييــن. وحيــث إن التدابيــر المذكــورة ذات طبيعــة غيــر عقابيــة )عموًمــا(، فــإن ذلــك قــد يعنــي أنهــا ال تخضــع 
لإلجــراءات القانونيــة الواجبــة )والرقابــة القضائيــة( بالقــدر الــذي ينطبــق عــادة علــى القضايــا الجنائيــة. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، فمــن المهــم فــي جميــع الحــاالت أال يتــم اتخــاذ هــذه التدابيــر إال بمــا يتفــق مــع المتطلبــات األساســية 

413 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل األبعــاد الجنســانية الســتجابات العدالــة الجنائيــة إلــى اإلرهــاب )األمــم المتحــدة، فيينــا، 
2019(، 121، باإلشــارة إلــى: 35/7CCPR/C/GC، الفقــرة 15. انظــر أيًضــا F. de Londras، »االحتجــاز ألغــراض مكافحــة اإلرهــاب 

والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان«، فــي XX )الحاشــية محذوفــة(:
باإلضافــة إلــى ذلــك، وحتــى عندمــا يكــون هنــاك تدبيــر إداري ذي مــدة غيــر محــددة، يقتــرح فريــق األمــم المتحــدة العامــل المعنــي باالحتجــاز 
التعســفي أن هنــاك عوامــل قــد تجعــل هــذا االحتجــاز غيــر تعســفي، مثــل توفيــر ضمانــات، وخصــم مــدة االحتجــاز مــن مــدة العقوبــة الناشــئة 
عــن اإلدانــة الجنائيــة. وبالتالــي، فــإن احتجــاز األشــخاص لمكافحــة اإلرهــاب، بوصــف ذلــك تدبيــًرا إدارًيــا، ال يكفــي وحــده لجعــل هــذا االحتجــاز 

متعــارض مــع القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.
باإلشــارة إلــى: الفريــق العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي. الحقــوق المدنيــة والسياســية، بمــا فــي ذلــك المســائل المتعلقــة بالتعذيــب واالحتجــاز، األمــم 

المتحــدة، وثيقــة رقــم  E/CN.63/1999/4 )18 ديســمبر/كانون األول 1998(.
414 انظــر أيًضــا لجنــة حقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 35، المــادة 9، )الحريــة واألمــن الشــخصي(، CCPR/C/GC/35، 16 ديســمبر/

كانــون األول 2014، الفقــرة 15 )الحواشــي محذوفــة(:
إلــى المــدى الــذي تفــرض بــه الــدول األطــراف االحتجــاز ألســباب أمنيــة )والمشــار إليــه أحياًنــا باســم االحتجــاز اإلداري أو االعتقــال( دون أن 
تعتــزم المالحقــة القضائيــة بشــأن تهمــة جنائيــة، تــرى اللجنــة أن هــذا االحتجــاز يشــكل مخاطــر شــديدة تتعلــق بالحرمــان التعســفي مــن الحريــة. 
وعــادة مــا يعتبــر هــذا االحتجــاز تعســفًيا عندمــا تكــون هنــاك تدابيــر فعالــة يمكنهــا التصــدي للتهديــد، بمــا فيهــا نظــام العدالــة الجنائيــة. أمــا فــي 
الظــروف االســتثنائية للغايــة، إذا كان هنــاك تهديــد ماثــل ومباشــر وحتمــي يبــرر احتجــاز األفــراد الضالعيــن فــي هــذا التهديــد، وتتحمــل الــدول 
األطــراف عــبء إثبــات أن الفــرد يشــكل تهديــًدا ال يمكــن التصــدي لــه بطــرق بتدابيــر بديلــة، ويــزداد هــذا العــبء كلمــا ازدادت مــدة االحتجــاز. 
وعلــى الــدول األطــراف أيًضــا أن تثبــت أن االحتجــاز ال يزيــد عــن المــدة التــي تحتمهــا الضــرورة القصــوى، وأن المــدة اإلجماليــة لالحتجــاز 
محــدودة، وأنهــا تبــدي احترامهــا الكامــل للضمانــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 9 فــي جميــع الحــاالت. مــن الضمانــات الضروريــة لهــذه 
الحــاالت أن تقــوم إحــدى المحاكــم أو هيئــات التحكيــم التــي تتمتــع باســتقالل الســلطة القضائيــة وحياديتهــا بإجــراء اســتعراض عاجــل ودوري، 
وتشــمل الضمانــات أيًضــا إمكانيــة الوصــول إلــى المشــورة القانونيــة المســتقلة )ويستحســن أن يكــون ذلــك باختيــار الشــخص الُمحتجــز(، 

واإلفصــاح للمحتجــز عــن عــدة أمــور، منهــا علــى األقــل، فحــوى األدلــة التــي اتخــذ القــرار علــى أساســها.
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لإلجــراءات القانونيــة الواجبــة.415 وعلــى وجــه التحديــد، ينبغــي أن تكــون التدابيــر غيــر تمييزيــة، وأن ينــص عليهــا 
القانون، وأن تكون ضرورية لهدف مشــروع تســعى إليه الســلطات، وأن تكون متناســبة مع هذا الهدف وخاضعة 
لضمانــات مالئمــة تحفــظ الحقــوق األساســية لألشــخاص المعنييــن.416 ومــن حيــث المبــدأ، ال يعــد االســتعراض 
واإلشــراف القضائــي شــرًطا الزًمــا التخــاذ هــذه التدابيــر )مــا لــم ترقــى لدرجــة االحتجــاز417(، ولكــن ذلــك مــن 

اإلجــراءات المستحســنة للغايــة مــن وجهــة نظــر قانــون حقــوق اإلنســان.  

8- المعلومات العامة، والتوعية، والخطابات المضادة

8-1 مالحظات عامة

مــن  كبيــر  قــدر  بالنجــاح علــى  تكلــل  التــي  المضــادة غيــر االحتجازيــة  االســتراتيجيات  تنطــوي  الضــرورة،  بحكــم 
التواصــل.418 يشــمل ذلــك التواصــل الفــردي مــع أولئــك الذيــن يجــري »إعــادة تأهيلهــم«. كمــا يشــمل ذلــك التواصــل 
الجماعــي مــع المجتمعــات المحليــة المتضــررة )أي مجتمعــات الضحايــا( ومــع أولئــك الذيــن قــد يتعرضــوا إلغــراءات 
باالنضمــام إلــى المنظمــات اإلرهابيــة. وفضــال عــن ذلــك، تعــد »التوعيــة« عنصــًرا جوهرًيــا فــي تهيئــة بيئــة تتصــدى 
لخطــاب اإلرهابييــن وتكشــفه علــى حقيقتــه. وينبغــي أن يتــم ذلــك علــى نحــو يراعــي حقــوق اإلنســان، وخاصــة الحــق 

فــي التعبيــر، وأن يتضمــن رســالة واضحــة ومفهومــة.

415 فرقــة عمــل األمــم المتحــدة المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب، الفريــق العامــل المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وســيادة 
القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، إرشــادات للــدول بشــأن االســتجابات التــي تراعــي حقــوق اإلنســان للتهديــدات التــي يشــكلها المقاتلــون األجانــب 
)2018(. انظــر أيًضــا، مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، التحقيــق والمالحقــة القضائيــة فــي قضايــا المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب 
بجنــوب وجنــوب شــرق آســيا )2018(، 31: »التدابيــر اإلداريــة ضــد المقاتليــن األجانــب: بحًثــا عــن الحــدود والضمانــات«، المركــز الدولــي لمكافحــة 
-Administrative-Boutin-ICCT/12/2016/uploads/content-wp/nl.icct//:https(  )2016 األول  )ديســمبر/كانون  اإلرهــاب 

pdf.1-MeasuresDecember2016(؛ منتــدى مكافحــة اإلرهــاب العالمــي )GCTF(، توصيــات غليــون بشــأن اســتخدام التدابيــر اإلداريــة 
القائمــة علــى ســيادة القانــون فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، 1-4 و 10، علــى وجــه الخصــوص المبــدأ العــام 4-1.

416 منتدى مكافحة اإلرهاب العالمي )GCTF(، توصيات غليون بشــأن اســتخدام التدابير اإلدارية القائمة على ســيادة القانون في ســياق مكافحة 
اإلرهاب، 1:

 للحــد مــن أي آثــار جانبيــة محتملــة لتدابيــر مكافحــة اإلرهــاب، ينبغــي تنفيــذ التدابيــر اإلداريــة فــي ظــل االمتثــال التــام للقانــون الدولــي للحقــوق 
اإلنســان الــذي ينــص علــى الظــروف المحــدودة التــي يســمح فيهــا بالقيــود علــى ممارســة حقــوق اإلنســان. ومــن المهــم التمييــز بيــن التدابيــر 
المختلفــة وآثــار كل منهــا علــى حقــوق اإلنســان. وينبغــي أن تــدرك الــدول أنهــا عندمــا تنفــذ التدابيــر اإلداريــة لــكل حالــة علــى حــدة، فــإن ذلــك 
قــد يــؤدي إلــى المســاس بالحقــوق األخــرى بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وينبغــي أن تحــرص الــدول علــى عــدم المســاس بحقــوق اإلنســان 

غيــر القابلــة للتقييــد. ويعــد هــذا التحليــل جــزًءا أساســًيا مــن تقييــم مــدى ســماح القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان بالتدبيــر محــل النظــر.
]…[

ينبغي أن تضع الدول في اعتبارها أن حقوق اإلنسان واألمن القومي غير متعارضين، وإنما يعزز كل منهما اآلخر.
417 انظــر »دليــل حــول المــادة 5 مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان: الحــق فــي الحريــة واألمــن«، المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، أبريــل/

نيسان 2014، ص 4-5؛ والتعليق العام رقم 35، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 5.
418 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل برامــج العدالــة التصالحيــة )سلســلة أدلــة العدالــة الجنائيــة، الطبعــة الثانيــة، 2020(، 

:96-95
ال بــد مــن وضــع اســتراتيجية تواصــل مــن أجــل ضمــان دعــم منظمــات العدالــة الجنائيــة التــي تنفــذ برنامًجــا جديــًدا للعدالــة التصالحيــة أو تجــري 
تعديــالت كبــرى علــى البرامــج القائمــة. والهــدف مــن ذلــك هــو تشــجيع كل مــن المهنييــن العامليــن فــي مجــال العدالــة والمجتمــع المحلــي علــى 
األخــذ بمناهــج العدالــة التصالحيــة. ومــن الممكــن أن تبــدأ اســتراتيجية التواصــل هــذه مــن خــالل عــدة مصــادر مثــل الحكومــة والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة.
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وفــي الســياق قيــد النظــر، أي العثــور علــى البدائــل الحتجــاز اإلرهابييــن المشــتبه بهــم، تــؤدي اســتراتيجية التواصــل 
عــدًدا مــن الوظائــف المحــددة. فــأوال، ينبغــي أن تســعى االســتراتيجية إلــى التعامــل مــع المعارضــة التــي قــد تبديهــا 
مجتمعــات محليــة معينــة ألي تدابيــر ال ترقــى لمســتوى العقــاب الصــارم، وال ســيما المجتمعــات المتضــررة بســبب 
اإلرهــاب.419 لــذا ينبغــي أن توضــح االســتراتيجية أســباب ومزايــا مســار العمــل البديــل، كمــا ينبغــي أيًضــا أن تعبــر عــن 

المخــاوف المشــروعة لهــذه المجتمعــات وأن تحــاول التعامــل معهــا.

 ثانيــا، ينبغــي الســتراتيجيات التوعيــة الفعالــة أن تتحكــم فــي التوقعــات؛ فجهــود العدالــة التصالحيــة لــن تتعامــل علــى 
الفــور مــع جميــع المســاوئ التــي أســهمت فــي تشــجيع العنــف، وال ينبغــي توقــع أنهــا ســتعالج جميــع هــذه المســاوئ دفعــة 
واحــدة. ولذلــك، فمــن المهــم أن تقتــرن هــذه التدابيــر بجهــد أوســع نطاًقــا لتشــجيع النقــاش الجماعــي البّنــاء فــي المجتمــع 

المعنــي بشــأن األســباب والظــروف التــي ربمــا قــد تكــون أســهمت فــي اإلرهــاب.420

419 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل برامــج العدالــة التصالحيــة )سلســلة أدلــة العدالــة الجنائيــة، الطبعــة الثانيــة، 2020(، 
:96-95

مــن الســهل أن ُينظــر إلــى إدمــاج العمليــات التشــاركية فــي نظــام العدالــة باعتبــاره معارضــة للوضــع القائــم. لذلــك ينبغــي تفــادي الوقــوع فــي 
خطــأ التقليــل مــن قــدرة الوضــع القائــم علــى الصمــود، أو جمــود النظــام الحالــي، أو المعارضــة اإليجابيــة والســلبية التــي ســتواجهها التغييــرات 
المقترحــة علــى األرجــح. فالتغييــرات المقترحــة، إن ُنّفــذت بنجــاح، ســتؤثر بالضــرورة علــى دوائــر النفــوذ المهنــي والســلطة والســيطرة، أو تشــكل 
ــا علــى »مناطــق نفــوذ« فئــات متعــددة. ففــي بــادئ األمــر، ســينظر بعــض المهنييــن العامليــن فــي مجــال القضــاء إلــى التدابيــر التــي  تعدًي
تهــدف باألســاس إلــى تمكيــن الضحايــا والمجتمــع المحلــي علــى أنهــا تشــكل تهديــًدا. وفــي البدايــة أيًضــا، ومــا لــم تتــم إدارة هــذه اآلراء بشــكل 
فعــال، ســيرى كثيــرون أن اعتمــاد مناهــج العدالــة التشــاركية بمثابــة لعبــة ينقســم المشــاركون فيهــا إلــى رابحيــن وخاســرين، وأنهــم قــد يخســرون 
بعــض نفوذهــم مــن أجــل تمكيــن اآلخريــن. وبالتالــي، ينبغــي تدريــب العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة علــى مبــادئ وممارســات العدالــة 
التصالحيــة. فمفاهيــم مثــل الصفــح والتعافــي، علــى ســبيل المثــال، قــد تكــون غيــر مألوفــة نســبًيا لــدى أعضــاء الســلطة القضائيــة الُمدربيــن 
علــى اإلجــراءات القانونيــة والقانــون الموضوعــي. كمــا قــد يبــدي ضبــاط الشــرطة ترددهــم فــي إحالــة القضايــا إلــى برامــج العدالــة التصالحيــة 
بســبب نقــص معلوماتهــم حــول مبــادئ وممارســات العدالــة التصالحيــة علــى وجــه العمــوم، والبرامــج التصالحيــة الجــاري تنفيذهــا علــى وجــه 
الخصــوص. ومــا لــم يتــم تثقيــف الشــرطة بشــأن العدالــة التصالحيــة، فلــن يكــون بوســعها توعيــة الضحايــا بمزايــا المشــاركة فــي عمليــة العدالــة 
التصالحيــة نفســها. لــذا ينبغــي تشــجيع المســؤولين عــن اإلفــراج المشــروط تحــت المراقبــة وغيرهــم مــن العامليــن فــي الخطــوط األماميــة علــى 

اســتخدام المناهــج التصالحيــة عنــد القيــام بمهــام عملهــم. وقــد يقتضــي ذلــك منهــم أن يكتســبوا مهــارات جديــدة.
Vanda Felbab-Brown 420، »نيجيريــا: دراســة حالــة«، مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز جامعــة األمــم 
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تنظيــم حــوار مجتمعــي واســع النطــاق حــول العدالــة والمصالحــة: ينبغــي أن تناقــش هــذه الحــوارات كيفيــة الموازنــة بيــن المصالحــة والعدالــة 
وحقــوق الضحايــا والحمايــة المجتمعيــة، كمــا ينبغــي أيًضــا أن تأخــذ فــي اعتبارهــا الــدور الــذي قــد تؤديــه أنــواع المســاءلة القضائيــة وغيــر 
القضائيــة مثــل اإلفصــاح عــن الحقيقــة، وذلــك بهــدف التوصــل إلــى اآلليــات المتاحــة التــي تحظــى بأكبــر قبــول لــدى المجتمــع النيجيــري، مــع 
االمتثــال اللتزامــات نيجيريــا الدوليــة. وينبغــي أن يشــارك فــي هــذه الحــوارات المســؤولون النيجيريــون الرســميون، والشــيوخ والســلطات الدينيــة، 
والضحايــا، والنســاء، واألقليــات، والمجتمــع المدنــي، واألفــراد المعــاد تأهيلهــم الذيــن كانــوا مرتبطيــن ببوكــو حــرام. وعــالوة علــى مــا ســبق، ينبغــي 
أن تتضمــن الحــوارات أنشــطة توعيــة موجهــة إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا بوكــو حــرام. كمــا ينبغــي أن تتوقــف الســلطات النيجيريــة عــن 

إبقــاء العفــو وبرامــج إعــادة تأهيــل المنشــقين وتدابيــر إعــادة التأهيــل طــي الكتمــان.
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 ثالًثــا، ال بــد مــن توجيــه أنشــطة التوعيــة إلــى مــن يختصــون عــادة بعنصــر المالحقــة القضائية-االحتجــاز فــي 
اســتجابة الدولــة حتــى يتفهمــوا العمليــة، وكذلــك لتخفيــف المعارضــة التــي قــد تواجههــا حلــول العدالــة االنتقاليــة فــي 

هــذه المجتمعــات المحليــة.421

 تحتــاج حمــالت التوعيــة هــذه قــدًرا كبيــًرا مــن المــوارد. ومــن المهــم للغايــة تحديــد األشــخاص الذيــن ســيطلب منهــم إقامــة 
الحجة لصالح تدابير عدم االحتجاز/المالحقة القضائية. وتعد القدرة على التفاعل مع المجتمعات المحلية ذات الصلة 
مــن العوامــل المحوريــة فــي اختيــار أولئــك األشــخاص. كمــا ســيحتاج األمــر بعــض الوقــت حتــى يظهــر أي أثــر ملمــوس. 

وينبغــي إعــادة تقييــم الحمــالت باســتمرار لضمــان تحقيــق أهدافهــا والوصــول إلــى المجتمعــات المحليــة ذات الصلــة.

 8-2 زيادة الوعي والدعم بين السياسيين والقضاة وصانعي القرار

 يلفــت “دليــل مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة بشــأن اســتراتيجيات تقليــل التكــدس فــي الســجون” 
النظــر إلــى أهميــة توعيــة صانعــي القــرار:

أثبتــت الخبــرات فــي بلــدان كثيــرة أن األحــكام البديلــة ال تصــدر ألن المســتويات العليــا ال تبــدي التفهــم وااللتــزام 
المناســبين، ويشــمل ذلــك الــوزارات والبرلمانــات والجهــات التنفيذيــة. وفضــال عــن ذلــك، قــد تفتقــر الســلطة 
القضائيــة إلــى الثقــة فــي تنفيــذ هــذه األحــكام بشــكل فعــال، أو قــد تبــدي التــردد فــي تطبيقهــا بســبب الضغــط 
الشــعبي الحقيقــي أو المتصــور. وبنــاء علــى ذلــك، فهنــاك عــدة متطلبــات لرئيســية لضمــان تطبيــق البدائــل علــى 
أرض الواقــع، أبرزهــا اتخــاذ تدابيــر للتأثيــر علــى سياســات العدالــة الجنائيــة مــن خــالل زيــادة وعــي السياســيين 
وصانعــي القــرار. وتتمثــل الخطــوة الرئيســية بهــذه العمليــة فــي تعريــف مفهــوم تكــدس الســجون علــى المســتوى 

السياســي باعتبــاره مشــكلة قابلــة للحــل وينبغــي التعامــل معهــا.

ــا، ال بــد مــن ضمــان ثقــة القضــاة فــي بدائــل االحتجــاز. ومــن الضــروري أن تشــارك الســلطة القضائيــة،  ثانًي
بوصفهــا الجهــة المنــوط بهــا إصــدار األحــكام، فــي إعــداد االســتراتيجيات والبرامــج التــي تهــدف إلــى الحــد مــن 
اســتخدام عقوبــات الســجن واللجــوء إلــى البدائــل. لــذا ينبغــي أن يحصــل أفــراد الســلطة القضائيــة علــى تدريــب 
إضافــي علــى بدائــل االحتجــاز، وزيــادة وعيهــم بشــأن اســتخدام البدائــل حــول العالــم والمنافــع المحتملــة، وذلــك 

بعــدة طــرق منهــا المشــاركة فــي المؤتمــرات والحلقــات الدراســية.

421 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل برامــج العدالــة التصالحيــة )سلســلة أدلــة العدالــة الجنائيــة، الطبعــة الثانيــة، 2020(، 
:96-95

يحتــاج العاملــون فــي العدالــة الجنائيــة والمتطوعــون المجتمعيــون المشــاركون فــي البرامــج إلــى التدريــب الفعــال علــى التقنيــات والمهــارات التــي 
ســيحتاجونها الكتســاب الثقــة فــي المشــاركة فــي العمليــات الجديــدة. ومــن الممكــن أيًضــا اللجــوء الســتراتيجية إضافيــة لمواجهــة تحفظــات 
المهنييــن العامليــن فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، أي تحفظاتهــم بشــأن قيمــة الممارســات التصالحيــة، وذلــك عبــر إقناعهــم بالمشــاركة فــي 
إحــدى العمليــات التصالحيــة. فعلــى هــذا المســتوى الشــخصي، قــد يتحــول كبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي الشــرطة ووكالء النيابــة والقضــاة 
مــن التشــكك فــي العمليــات إلــى الدفــاع المحمــوم عنهــا. وعلــى صعيــد آخــر، مــن المشــكالت التــي قــد تقــع هــو أن المنظمــات قــد تنفــذ 
عمليــات العدالــة التصالحيــة »بشــكل رمــزي« عبــر تســمية الممارســات الحاليــة بالتصالحيــة، ثــم تفــادي إجــراء التغييــرات فــي السياســات 
العامــة والتوجهــات علــى النحــو الــذي تقتضيــه ممارســات العدالــة التصالحيــة الحقيقيــة. ومــن المهــم تحديــد واســتقدام الحلفــاء الذيــن ســيدعمون 
التغييــرات المقترحــة بنشــاط. وبالمثــل، مــن المهــم تحديــد أصحــاب المناصــب المهمــة فــي النظــام القضائــي الذيــن يمكــن إقناعهــم باألخــذ 
بالمناهــج التشــاركية والتصالحيــة ومناصرتهــا. وال بــد أن يشــارك أصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي تخطيــط وتنفيــذ التغييــرات علــى العمليــات 
القائمــة، علــى أن تكــون مشــاركتهم فــي مرحلــة مبكــرة مــن إعــداد البرنامــج. فــوكالء النيابــة، علــى ســبيل المثــال، فــي منصــب مهــم يمكنهــم مــن 
إحالــة القضايــا إلــى البرامــج القضايــا، لذلــك ينبغــي االهتمــام بهــم علــى وجــه الخصــوص. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ال بــد مــن تفهــم أن العامليــن 

فــي مجــال العدالــة ســيتحملون بعــض المخاطــر فــي ســبيل مبــادرات العدالــة التصالحيــة الجديــدة، وقــد يتعــذر تماًمــا إقنــاع بعضهــم بذلــك.
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 ثالًثــا، تشــير الخبــرات إلــى أن وضــع نظــام لبدائــل االحتجــاز فــي إطــار عمليــة تشــاورية تشــمل جميــع األطــراف 
ذات الصلــة، أي الجهــات الحكوميــة ومؤسســات العدالــة الجنائيــة وممثلــي المجتمــع المدنــي، يــؤدي إلــى التــزام 
ودعــم جميــع األطــراف الفاعلــة الرئيســية، ممــا يــؤدي إلــى ضمــان االســتدامة. وينبغــي أن يشــارك ممثلــو المجتمــع 
المدنــي، بمــا فــي ذلــك منظمــات دعــم الضحايــا، فــي هــذه العمليــة لتعزيــز التقبــل والتفهــم والمشــاركة لــدى الجمهــور.

ــا، ينبغــي تنفيــذ أنشــطة التوعيــة العامــة بهــدف االســتفادة مــن دعــم الجمهــور، وذلــك لمــا للجمهــور مــن   رابًع
ــة الجنائيــة التــي يضعهــا الساســة، وكــذا علــى ميــول المحاكــم فــي إصــدار  تأثيــر هائــل علــى سياســات العدال
األحــكام.  كمــا ينبغــي إطــالع الجمهــور علــى اآلثــار الضــارة للســجن، ودواعــي األحــكام البديلــة ومســوغاتها. 
وإلــى حــد بعيــد، يمكــن تفســير اســتجابة كل مــن الجمهــور والسياســيين للجريمــة واعتمادهــم علــى العقوبــات بأنهــم 
يعتقــدون أن العقوبــات الجنائيــة وســيلة فعالــة للتعامــل مــع الكثيــر مــن المشــكالت. ومــن الممكــن تغييــر هــذه 
اآلراء عبــر تثقيفهــم بالحقائــق الجنائيــة البســيطة مــن مصــادر موثوقــة، وليــس مــن اإلعــالم. ولذلــك، ينبغــي 

إتاحــة المعلومــات الدقيقــة علــى نطــاق واســع للجمهــور ووســائل اإلعــالم لتعزيــز التفّهــم والتعــاون.

 ينبغــي مواصلــة تنفيــذ هــذه التدابيــر لمــدة طويلــة إلــى أن تتغيــر الثقافــة العقابيــة فــي البلــد تغيــًرا كافًيــا ويتفهــم 
المواطنــون منافعهــا، وذلــك للحــد مــن مخاطــر العــودة إلــى سياســات العدالــة الجنائيــة العقابيــة التــي تتمحــور 

حــول الحبــس.422

 ســيتطلب ذلــك وضــوح الرســالة ووضــع اســتراتيجية للوصــول إلــى جميــع المجتمعــات المحليــة ذات الصلــة، بحيــث 
يكــون هنــاك فهــم واضــح وســليم لخطــة الحكومــة.423  ويعــد التنســيق والتعــاون بيــن مختلــف الجهــات ذات الصلــة مــن 

العناصــر المهمــة التــي تضمــن االتســاق فــي تنفيــذ مثــل هــذه االســتراتيجية.

422 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، دليــل بشــأن اســتراتيجيات تقليــل التكــدس فــي الســجون )سلســلة أدلــة العدالــة الجنائيــة، 
 ،)https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Overcrowding_in_prisons_Ebook.pdf( )2013
ص 136-137 )الحاشية محذوفة(. انظر أيًضا Tapio Lappi-Seppala، تعزيز البدائل المجتمعية - الحصول على الموافقة على التدابير 

.)http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No61/No61_11VE_Seppala3.pdf( ،وتنفيذهــا
423 انظــر Ronal Slye and Mark Free. حــدود العقــاب: العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف - ورقــة إطاريــة )مؤسســة دعــم االنتقــال 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-( )2018 ،المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة

21-20  ،)\Paper-final.pdf
ينبغــي وضــع األهــداف علــى المــدى القريــب والمتوســط والبعيــد، واالســتراتيجية الالزمــة لتحقيقهــا، مــن خــالل عمليــة شــاملة بالقــدر القابــل 
للتنفيــذ سياســًيا. ولكــن فــي دراســات الحالــة الثــالث، كثيــًرا مــا كان الجمهــور والفئــات المســتهدفة مــن السياســات ال يفهــم األهــداف والتفاصيــل 
فهًمــا واضًحــا، أو يفهمهــا فهًمــا خاطًئــا. ففــي المقــام األول، قــد يــؤدي عــدم وضــوح صياغــة أهــداف ومالمــح السياســات أو البرامــج إلــى إرســال 
إشــارات متضاربــة أو ســلبية. وبــدون التواصــل االســتراتيجي، قــد ينظــر النــاس إلــى العفــو المصمــم لتشــجيع نــزع الســالح وإعــادة التســريح 
وإعــادة الدمــج علــى أنــه إغــراء لزعمــاء الحــرب كــي يتقاعــدوا، أو علــى إنــه حصانــة مــن العقــاب. ولكــن مــن شــأن وضــع اســتراتيجية لترتيــب 
أولويــات المالحقــة القضائيــة، مــع التركيــز علــى مــن يتحملــون المســؤولية األكبــر وتوفيــر عمليــات بديلــة لألعضــاء األدنــى رتبــة، لــن تجعــل 
أولئــك األعضــاء يخشــون، نتيجــة لســوء التوعيــة أو التواصــل، مــن التعــرض للتدقيــق التعســفي واعتبارهــم شــديدي الخطــورة، ثــم الــزج بهــم 
إلــى النظــام األكثــر قســوة. ثانًيــا، مــن المستحســن إشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن أصحــاب المصلحــة، بحيــث تــزداد احتماليــة تعامــل األهــداف 
والوســائل االســتراتيجية تعامــال جيــًدا مــع المظالــم واالحتياجــات المشــروعة. ثالًثــا، إذا حظيــت الخيــارات بقبــول واســع النطــاق لــدى أصحــاب 
المصلحــة، فــإن ذلــك يســّهل شــرح تلــك الخيــارات وتبريرهــا. رابًعــا، عندمــا تجــرى مشــاورات شــاملة مــع المجتمــع المدنــي والجمهــور والجهــات 
الفاعلــة فــي مجــال األمــن، علــى النحــو الُموصــى بــه فــي كل دراســة حالــة، فــإن ذلــك ســيؤدي علــى األرجــح إلــى زيــادة شــرعية العمليــة وتعزيــز 
المالءمــة بيــن السياســة المصممــة لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية مــن ناحيــة، وبيــن تنفيــذ تلــك السياســة مــن ناحيــة أخــرى. فإطــار السياســات 
العامــة الخــاص بنيجيريــا والخطــة الوطنيــة وخطــة العمــل الوطنيــة لمنــع ومكافحــة التطــرف العنيــف، علــى ســبيل المثــال، يتضمنــان اســتراتيجية 
شــاملة. ومــع ذلــك، فســلطة هاتيــن الوثيقتيــن ضعيفــة، فهمــا ال تتضمنــان آليــة لإلنفــاذ أو اســتراتيجية لالســتفادة مــن المؤسســات القائمــة مــن 
أجــل تحقيــق أهدافهــا. ولــذا فهنــاك فجــوة شاســعة بيــن األقــوال واألفعــال. وعلــى الرغــم مــن تعــدد العوامــل المؤثــرة )بمــا فيهــا المشــكالت المتعلقــة 
بالقــدرات أو المســائل الطائفيــة أو اإلداريــة(، فالتشــاور والتوعيــة األكثــر شــموال مــن شــأنهما التوصــل إلــى اســتراتيجية أكثــر فعاليــة وزيــادة 

تأييــد السياســة وااللتــزام بهــا.
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 8-3 اإلفادة باآلراء - الخبراء والجمهور

 لكــي تكتســب بدائــل العدالــة االنتقاليــة الشــرعية وتحظــى بالقبــول، ينبغــي أن تتعــرض لالختبــار واالنتقــاد، وحيثمــا 
كان ذلــك ضرورًيــا، أن تخضــع لالســتعراض وإعــادة النظــر. وتنبغــي أن تتــم خطــوة اإلفــادة بــاآلراء بمشــاركة الخبــراء 
لضمــان توافقهــا مــع »أفضــل الممارســات« ذات الصلــة، وبمشــاركة الجمهــور بوجــه عــام لضمــان إطالعهــم علــى 

المبــادرة وتقبلهــم لهــا.

العدالــة االنتقاليــة.  اســتراتيجيات  فــي وضــع  البــارزة األخــرى  المشــاورات والتجــارب مــن االعتبــارات  تعــد   
وتتضمــن عمليــة وضــع األهــداف االســتراتيجية وتحديــد وســائل تنفيذهــا عــدة عناصــر مهمــة، منهــا أنشــطة 
التوعيــة المكثفــة الموجهــة إلــى الخبــراء والجمهــور )ويشــكل ذلــك، فــي حــد ذاتــه، خطــوة تضفــي الشــرعية علــى 
سياســات العدالــة االنتقاليــة(. ومــن المفيــد كذلــك تنفيــذ المشــاريع التجريبيــة لتجربــة األفــكار الواعــدة وغيــر المثبتــة 
قبــل تنفيــذ المشــروع علــى نطــاق واســع، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمســائل فائقــة األهميــة مثــل العفــو والمســائلة فــي 
خضــم النــزاع. ويوصــي مــن قامــوا بدراســات الحالــة المذكــورة أن يتــم إجــراء عمليــة تشــاورية شــاملة تستكشــف 
كيفيــة الموازنــة بيــن المصالحــة والعدالــة مــن خــالل الجمــع بيــن اآلليــات العقابيــة وغيــر العقابيــة، بمــا فــي 
ذلــك برامــج التعويضــات. وللقيــام بذلــك بشــكل جيــد فــي الــدول المتأثــرة بالنــزاع، ال بــد مــن الحــرص علــى تنفيــذ 
المشــاورات علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والوطنــي بشــكل متتابــع بحيــث ُتبنــى بعضهــا علــى بعــض. ومــع 
أن البيئــة األمنيــة تعــد تحدًيــا كبيــًرا، فمــن الممكــن لقــادة المجتمــع المدنــي وأعضــاء قطــاع األعمــال إتاحــة 

إمكانيــة الوصــول إلــى المناطــق والســكان الذيــن ســيتعذر الوصــول إليهــم بســبيل غيــر ذلــك.424

وينبغــي أن أال تقتصــر التوعيــة مــن هــذا النــوع علــى المرحلــة التحضيريــة مــن البرنامــج، ولكــن أن تنفــذ أيًضــا خــالل 
مرحلــة التنفيــذ، بحيــث تســتمر مشــاركة الشــركاء والمجتمعــات المحليــة ذات الصلــة.

 8-4 الضحايا

 يشــكل األشــخاص المتضــررون مــن األنشــطة اإلرهابيــة فئــة بالغــة األهميــة فيمــا يتعلــق بالتوعيــة؛ فهــم، أكثــر مــن 
أي مجتمــع آخــر، يحتاجــون إلــى فهــم أســباب توفيــر بدائــل المالحقــة القضائيــة واالحتجــاز لألفــراد الذيــن تســببوا فــي 
ضــرر بالــغ لهــم وعائالتهــم ومجتمعاتهــم. ومــن المهــم للغايــة فــي هــذا الصــدد أن يتــم احتــرام حقــوق الضحايــا فــي 
الحصــول علــى الحقيقــة والجبــر. وبالتالــي، فــال بــد لبدائــل االحتجــاز التــي تســتهدف مرتكبــي الجرائــم ضــد الضحايــا 
أو مجتمعهــم أن تتضمــن العناصــر الضروريــة والكافيــة فيمــا يتعلــق بالحقيقــة والتعويضــات. وينبغــي إقنــاع الضحايــا 
بضــرورة اللجــوء لشــكل غيــر عقابــي مــن العدالــة والجبــر، بحيــث ال يشــعرون أن حقوقهــم ومصالحهــم قــد تــم المســاس 

بهــا أو التضحيــة بهــا أو تجاهلهــا دون أن تحصــل علــى المراعــاة الواجبــة.

Ronal Slye and Mark Free 424. حــدود العقــاب: العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف - ورقــة إطاريــة )مؤسســة دعــم االنتقــال المتكامــل، 
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3130/1-LoP-Framework-Paper-( )2018 ،جامعــة األمــم المتحــدة
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مــن الممكــن أن يقــدم الجبــر بعــدة أشــكال مثــل المبالــغ الماليــة والدعــم النفســي وصــور التعويــض الرمزيــة.425 وينبغــي 
أن يتناســب ذلــك مــع خطــورة األفعــال التــي يســعى لعالجهــا، وإن كانــت األشــكال غيــر الماديــة مــن الجبــر قــد تــؤدي 
هــذا الغــرض فــي بعــض الحــاالت.426 ومــن المهــم عنــد تخصيــص المنافــع لألشــخاص المعــاد تأهيلهــم أن يحصــل 

الضحايــا والمجتمعــات المعنيــة علــى دعــٍم ال يقــل عمــا يحصــل عليــه األشــخاص المعــاد دمجهــم.

كمــا يعتبــر البحــث عــن الحقيقــة واعتــراف الجنــاة بمســؤوليتهم نحــو الضحايــا مــن العناصــر المحوريــة فــي هــذه 
العمليــات. وينبغــي التشــجيع علــى مشــاركة الجنــاة فــي تلــك العمليــات بعــدة طــرق، منهــا جعــل مشــاركتهم شــرًطا مــن 

شــروط االســتفادة مــن االســتجابات غيــر العقابيــة أو الحصــول علــى العفــو المشــروط.  

8-5 المجتمعات المحلية والمجتمع المدني

حتــى يتقبــل المجتمــع المحلــي بدائــل االحتجــاز الموجهــة لإلرهابييــن المدانيــن أو المشــتبه بهــم، فــال بــد أن تســتوعب 
المجتمعــات التــي ســُيعاد دمــج أولئــك األشــخاص فيهــا فهًمــا واضًحــا للمخاطــر المحتملــة وســبب تعامــل الدولــة بأســلوب 
ظاهــره الرأفــة مــع المتورطيــن فــي األنشــطة اإلرهابيــة. كمــا ســتحتاج المجتمعــات ضمانــات بالحفــاظ علــى أمــن الجميع. 
ومــن أجــل تفــادي الوصــم وتوفيــر منــاخ مــن األمــن الكافــي، ينبغــي أن يتــم إطــالع المجتمعــات المحليــة علــى النحــو 

الواجــب بمســار العمــل المخطــط لــه.427 ولذلــك فــإن أنشــطة التوعيــة الموجهــة لهــذه المجتمعــات ذات أهميــة كبيــرة:

علــى ســبيل المثــال، كثيــر مــا يبــدو أن برامــج إعــادة التأهيــل تقــوم علــى افتــراض أن تغييــر بعــض الســمات 
المحــددة لــدى الســجين كاٍف لتســهيل عمليــات إعــادة الدمــج االجتماعــي العــودة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا االفتــراض 
غيــر صحيــح؛ فإعــادة التأهيــل ليســت عمليــة أحاديــة الجانــب. وليــس تأهيــل الشــخص لعودتــه إلــى النســيج العــام 
للمجتمــع ســوى طــرف واحــد مــن المعادلــة. وهنــاك عناصــر ال تقــل أهميــة عــن ذلــك، منهــا تأهيــل المجتمــع 

لعــودة الســجين. وهنــاك مثــاالن علــى األقــل يدعمــان هــذه الحجــة.

أوال، قــد تتضمــن البيئــة التــي ســيعود إليهــا الســجين عوامــل خطــر معروفــة بأنهــا مشــجعة علــى التطــرف أو 
الســلوك المتطــرف، فقــد كانــت هنــاك أســباب جعلــت الشــخص ينحــرف وُيســجن فــي المقــام األول. وتشــير 
أدبيــات علــم الجريمــة إلــى مجموعــة مــن عوامــل الخطــر المرتبطــة بالســلوك اإلجرامــي ومعــاودة اإلجــرام. 

425 انظر، المرجع أعاله، dd/reparation. ولالطالع على مثال، انظر Vanda Felbab-Brown، »نيجيريا: دراسة حالة«، مؤسسة دعم 
االنتقــال المتكامــل، جامعــة األمــم المتحــدة، ومركــز جامعــة األمــم المتحــدة لبحــوث السياســات، حــدود العقــاب - العدالــة االنتقاليــة والتطــرف العنيــف 

115 ،83 )https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/post/2761/LoPWeb070119.pdf( )2018 أيار/مايو(
تفهــم حقــوق الضحايــا وإعمالهــا: ال بــد مــن إدراك أن فئــة »الضحايــا« فــي هــذا النــزاع تشــمل مجموعــة كبيــرة مــن األفــراد، بمــا فيهــم األشــخاص 
الذيــن قــد تكــون لهــم بعــض الصلــة ببوكــو حــرام، أو ارتكبــوا بعــض المخالفــات البســيطة )مثــل دفــع الضرائــب( لكــي ينجــوا بحياتهــم، أو ضحايــا 
أكثــر مــن جماعــة مثــل قــوة العمــل المشــتركة المختلطــة وبوكــو حــرام(. ويقتضــي االعتــراف بحقــوق أولئــك الضحايــا منحهــم التعويضــات مــن 
خــالل الحــزم االقتصاديــة واالجتماعيــة والعــالج النفســي واالجتماعــي. ولكــن هنــاك حلــول غيــر مالئمــة مثــل منــح المجتمعــات أو مخيمــات 
األشــخاص النازحيــن داخلًيــا مبالــغ صغيــرة كتعويــض نظيــر قبــول عــودة األشــخاص ذوي الصلــة الســابقة ببوكــو حــرام. وينبغــي فــي جهــود 
)إعــادة( اإلعمــار فــي المــدن والقــرى التــي تعرضــت للدمــار بســبب المعــارك أن تركــز علــى البنيــة التحتيــة والعيــادات والمســاكن والمــدارس. 
وينبغــي أن يحظــى ضحايــا قــوة العمــل المشــتركة المختلطــة وانتهــاكات الجيــش والشــرطة بالقــدر نفســه مــن االعتــراف والحمايــة القويــة. وإذا 
لــم يتــم ســن تشــريعات جديــدة للتغلــب علــى عــدم قــدرة الحكومــة االتحاديــة علــى بــدء محاكــم التحقيــق ولجــان الحقيقــة والمصالحــة، فعلــى 
الحكومــة االتحاديــة أن تعمــل بجــد مــع المجتمــع المدنــي وحكومــات الواليــات مــن أجــل تشــكيل هــذه اللجــان. وينبغــي أال ُيحــرم الضحايــا مــن 

حقهــم فــي الحصــول علــى الحقيقــة.
.dd/reparation ،426 انظر المرجع أعاله

427 انظر أيًضا، المرجع أعاله، xx/stigma وغيره فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية.
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وبعــض هــذه العوامــل، مثــل الســجل اإلجرامــي والنزعــة اإلجراميــة فــي األســرة، تعــد عوامــل ثابتــة وال يمكــن 
تغييرهــا. لكــن عوامــل أخــرى، مثــل المواقــف والقيــم المعاديــة للمجتمــع وضعــف التحكــم بالنفــس واالفتقــار إلــى 
مهــارات حــل المشــكالت ومهــارات التوظيــف، تعــد عوامــل متغيــرة )كثيــًرا مــا تســمى االحتياجــات المســاعدة علــى 

اإلجــرام(، ومــن الممكــن عالجهــا مــن خــالل البرامــج التــي تنفــذ فــي الســجون.

 أمــا العوامــل األخــرى التــي ال تخــص الفــرد ولكنهــا متداخلــة مــع بيئتــه المحيطــة، فقــد يصعــب تغييرهــا، 
وهــي تتطلــب تدابيــر إضافيــة. فعلــى ســبيل المثــال، ثبــت أن الشــركاء المعاديــن للمجتمــع، والتفــكك األســري، 
والبطالــة مــن العوامــل مرتبطــة بمعــاودة اإلجــرام.56 وباإلضافــة إلــى ذلــك، تحــدد األدبيــات المتعلقــة بالتطــرف 
مجموعــة مــن العوامــل التــي ُيعتقــد أنهــا تشــجع علــى التطــرف العنيــف والســلوك اإلرهابــي.57 وكذلــك فخبــرات 
اإلهانــة )الجماعيــة( والرفــض االجتماعــي والحرمــان النســبي قــد تســهم فــي التشــدد بعــد إطــالق الســراح وتدفــع 
المســاجين الســابقين نحــو الحــركات المتطرفــة العنيفــة مــرة أخــرى. ولــذا فاألفــراد الذيــن ليســت لديهــم بيئــة توفــر 
لهــم الحمايــة بعــد إطــالق ســراحهم يواجهــون خطــر االنجــذاب مــرة أخــرة إلــى صفــوف الحركــة المتطرفــة التــي 

كانوا قد انفصلوا عنها.  

ثانًيــا، يعتمــد نجــاح إعــادة التأهيــل وإعــادة الدمــج اعتمــاًدا بالًغــا علــى اســتعداد المجتمــع المضيــف لقبــول عــودة 
المجــرم الســابق إليــه كعضــو كامــل فيــه. ويســاور الســجناء الســابقين ومراقبــو الســلوك قلــق شــديد إزاء الصــور 
النمطيــة الســلبية لــدى الجمهــور بشــأن الســجناء والمجرميــن الســابقين. وبالفعــل، تكشــف األبحــاث بشــكل 
مســتمر أن الســجناء تواجههــم وصمــات ســلبية، ممــا يعرقــل عمليــة إعــادة دمجهــم ويســبب صعوبــات فــي العثــور 
علــى الســكن والوظائــف. ويمكــن القــول أن الســجناء الســابقين ذوي الخلفيــة المتطرفــة والعنيفــة يعانــون مــن 
آثــار الوصــم هــذه بالقــدر نفســه، إن لــم يكــن بدرجــة أشــد.   ومجمــل القــول إنــه ال يمكــن توقــع أن الطريــق مــن 
الســجن إلــى الحيــاة »الطبيعيــة« ســيكون طريًقــا ممهــًدا. وفضــال عمــا ســبق، تواجــه الســجناء الســابقين عــدة 
مشــكالت قــد تعرقــل عمليــة العــودة عرقلــة شــديدة وتزيــد مــن احتماليــة معــاودة اإلجــرام. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 
تحويــل المجرميــن المتطرفيــن إلــى مواطنيــن مســالمين يلتزمــون بالقانــون أمــر مختلــف عــن إبقائهــم بعيــًدا عــن 
العنــف فــي المســتقبل البعيــد. ومــن أجــل تعظيــم فــرص النجــاح، ال بــد مــن اتخــاذ تدابيــر إضافيــة للتعامــل مــع 
االحتياجــات المســاعدة علــى اإلجــرام فــي البيئــة المحيطــة بالمجرميــن، وتوفيــر شــبكة اجتماعيــة آمنــة باعثــة 
علــى الثقــة كــي يعــودوا إليهــا. ومــن المهــم للغايــة الحــرص علــى جعــل البيئــة المتلقيــة عامــل حمايــة ضــد معــاودة 

اإلجــرام، وتشــجيع المجتمــع علــى دعــم عمليــة العــودة وإعــادة الدمــج.428  

ســوف يتطلب كل ما ســبق تفاعل الســلطات الحكومية مع »الســلطات الدينية والقادة المجتمعيين واألطراف األخرى 
الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي ممــن يتمتعــون بالخبــرة ذات الصلــة فــي صياغــة وتقديــم الخطابــات المضــادة الفعالــة، 
وتحديــًدا فــي مواجهــة الخطابــات التــي يســتخدمها اإلرهابيــون، بمــن فيهــم المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب ومؤديهــم.«429 

العنيفيــن: نهــج واقعــي، ورقــة بحثيــة مــن المركــز  Tinka Veldhuis 428، تصميــم برامــج إعــادة تأهيــل وإعــادة دمــج المجرميــن المتطرفيــن 
)https://icct.nl/wp-content/uploads/2015/05/ICCT-Veldhuis-  2012 مــارس/آذار   ،)ICCT( اإلرهــاب  لمكافحــة  الدولــي 

الحواشــي(. حــذف  )تــم   12  ،)Designing-Rehabilitation-Reintegration-Programmes-March-2012.pdf
429 قرار مجلس األمن رقم 2014( 2178(، S/RES/2178 )2014(، 24 سبتمبر/أيلول 2014، الفقرة 35.
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وسيتطلب ذلك أيًضا حساسية في التعامل مع مخاوف المجتمعات المحلية، وعند االقتضاء، مراعاة الخصوصيات 
المحليــة - الثقافيــة والدينيــة واالجتماعيــة - لهــذه المجتمعــات. ومــن الممكــن أن يقتــرن هــذا الجانــب مــن اســتراتيجيات 

التوعيــة بالدعــم المالي واالقتصادي.

8-6 تسهيل االنفصال - الخطاب المضاد

 فــي بعــض األحيــان، مــن الممكــن تعزيــز جهــود تســهيل انفصــال اإلرهابييــن الســابقين مــن خــالل خطــاب مضــاد 
يعــارض ويفنــد خطــاب التنظيمــات اإلرهابيــة )الســابقة(.430 ومــن الصعــب ضمــان فعاليــة هــذه االســتراتيجيات، ومــن 
األصعــب قيــاس مــدى فعاليتهــا. ولكــن مــن المهــم أال تظــل النظريــات المتطرفــة التــي تــؤدي إلــى العنــف مســتمرة بــال 
معارضــة. وقــد أكــد قــرار مجلــس األمــن فــي قــراره رقــم 2178 علــى ذلــك.431 كمــا أوضحــت منظمــة االمــن والتعــاون 

فــي اوروبا/مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان اســتراتيجية لوضــع خطــاب مضــاد مســتنير:

 تقتضــي مكافحــة االنجــذاب إلــى اإلرهــاب المزيــد مــن التدخــالت المحــددة. وال بــد مــن فهــم الخطابــات واألفــكار 
التــي يســتند إليهــا اإلرهــاب لكــي يتــم التعامــل مــع أي مظالــم مشــروعة قــد ُتســتغل، وتفــادي اتخــاذ أي إجــراءات 
قــد تدعــم الحجــة التــي يتبناهــا اإلرهابيــون، فهــم قــد يســتخدمون مجموعــة واســعة مــن الحجــج، ومــن الضــروري 
أن تقــوم شــخصيات موثوقــة ومتخصصــة بالــرد عليهــا. ويتضمــن ذلــك إثبــات أن هــذه الخطابــات خاطئــة مــن 
الناحيــة األيديولوجيــة والوقائعيــة، باإلضافــة نشــر الخطابــات اإليجابيــة المضــادة إلــى الجمهــور الــذي تســتهدفه 
جهــود التطــرف والتجنيــد العنيــف. ومــن شــأن آراء وخبــرات المتطرفيــن العنيفيــن الســابقين أو األفــراد الذيــن 
انفصلــوا عــن المســار نحــو التطــرف والتشــدد العنيفيــن المؤدييــن إلــى اإلرهــاب أن تســاعد فــي صياغــة ونشــر 

الرســائل والخطابــات المضــادة بشــكل أكثــر فعاليــة.

 تبــذل دول كثيــرة جهــوًدا كبيــرة فــي مجــال التواصــل االســتراتيجي لمكافحــة الدعايــة اإلرهابيــة مــن خــالل وســائل 
اإلعــالم التقليديــة والحديثــة. ويســعى عــدد مــن المبــادرات بقيــادة الحكومــات أو المجتمــع المدنــي، أو كليهمــا، 
إلــى هــدف محــدد هــو تســليط الضــوء علــى األصــوات التــي تدعــو إلــى التســامح والالعنــف، ولفــت االنتبــاه إلــى 
محنــة ضحايــا اإلرهــاب، وتشــجيع التضامــن معهــم، أو تشــجيع المتطرفيــن العنيفيــن الســابقين علــى المجاهــرة 
برفــض التطــرف واإلرهــاب. ولالنتصــار فــي »معركــة القلــوب والعقــول«، ينبغــي مســاندة التفاعــل األيديولوجــي 

430 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، التحقيــق والمالحقــة القضائيــة فــي قضايــا المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب بجنــوب وجنــوب 
شــرق آســيا )2018(، 90-89

يعــد وضــع بديــل لخطابــات المجموعــات أو المنظمــات المتطرفــة مــن العناصــر المحوريــة فــي اســتراتيجيات منــع أو مكافحــة التطــرف العنيــف. 
وينبغــي أن يســعى الخطــاب البديــل إلــى تكذيــب الدعايــة والرســائل المتطرفــة، وتســليط الضــوء عليهــا، مــع التركيــز علــى الجمهــور المســتهدف 

من هذه الرســائل، أي شــباب جنوب وجنوب شــرق آســيا.
431 قرار مجلس األمن رقم 2014( 2178(، S/RES/2178 )2014(، 24 سبتمبر/أيلول 2014، الفقرتين 34-33:

33. يؤكــد علــى ضــرورة المكافحــة الفعالــة للطــرق التــي تلجــأ إليهــا الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام والقاعــدة، واألفــراد والمشــاريع 
والكيانــات المرتبطــة بهمــا، وعلــى وجــه التحديــد اســتغالل خطاباتهــا لتحريــض اآلخريــن وتجنيدهــم ليرتكبــوا أعمــال إرهابيــة، ويشــير فــي هــذا 
الصــدد إلــى قــرار 2354 )2017( ووثيقــة »اإلطــار الدولــي الشــامل لمكافحــة الخطــاب اإلرهابــي« )S/375/2017( الــذي يتضمــن 

المبــادئ التوجيهيــة وأفضــل الممارســات الموصــى بهــا؛
 34. يشــجع الــدول األعضــاء علــى التعــاون مــن أجــل وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات فعالــة للخطــاب المضــاد بمــا يتماشــى مــع قــرار 2354 
)2017(، بمــا فيهــا االســتراتيجيات المتعلقــة بالمقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب، علــى أن يتــم ذلــك بأســلوب يمتثــل اللتزاماتهــا بموجــب القانــون 
الدولــي، ومنهــا االلتزامــات بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي لالجئيــن والقانــون اإلنســاني الدولــي، حســب االقتضــاء؛
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بجهــود صادقــة للتعامــل مــع المظالــم. كمــا ينبغــي علــى الــدول أن تحــرص علــى تفــادي اتخــاذ اإلجــراءات أو 
السياســات التــي قــد تضفــي الشــرعية علــى مزاعــم اإلرهابييــن وتفاقــم المظالــم التــي يســتغلونها.

وتعتمــد المكافحــة الفعالــة لالنجــذاب إلــى اإلرهــاب علــى تقديــم بدائــل موثوقــة ومعارضــات أيديولوجيــة لمزاعــم 
اإلرهابييــن. ولكــن هــذه الجهــود يســهل تقويضهــا إذا كان االنطبــاع عــن الدولــة هــو أنهــا تثبــت صحــة مزاعــم 

اإلرهابييــن، ســواء كان ذلــك مــن خــالل أفعالهــا أو امتناعهــا عــن الفعــل.432

تــم اعتمــاد اســتراتيجية كهــذه، علــى ســبيل المثــال، فــي الســياق الصومالــي لتشــجيع االنفصــال عــن تنظيــم الشــباب عبــر 
اســتهداف األعضــاء، إمــا بشــكل مباشــر أو مــن خــالل أســرهم والقــادة المجتمعييــن.433 وبالمثــل، أنشــأت ماليزيــا مركــز 
مكافحــة تبــادل الرســائل )CMC( لمراقبــة الخطابــات اإلرهابيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي والقنــوات األخــرى، 
وذلــك لحرمــان المتطرفيــن مــن وســائل وفــرص ممارســة األنشــطة المتطرفــة او اإلرهابيــة ومــن نشــر رســائلهم بهــذه 

والتشــدد  التطــرف  ومكافحــة  اإلرهــاب  منــع  اإلنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة  المؤسســات  اوروبا/مكتــب  فــي  والتعــاون  االمــن  منظمــة   432
https://www.osce.org/(  )2014( المحليــة  المجتمعــات  فــي  األمــن  إحــالل  علــى  يعتمــد  نهــج  اإلرهــاب:  إلــى  المؤدييــن  العنيفيــن 

.45  ،)secretariat/111438?download=true
J. Khalil et al 433، تغيير الفكر المتشدد واالنفصال عن التنظيمات المتطرفة في الصومال: أدلة من برنامج إلعادة تأهيل األعضاء السابقين 
https://rusi.org/sites/default/files/20190104_whr_4-18_deradicalisation_and_disengagement_( في تنظيم الشباب

،)in_somalia_web.pdf
 التوعيــة: يشــارك عــدد مــن الــوكاالت الوطنيــة والدوليــة فــي حمــالت التواصــل عبــر اإلنترنــت وعلــى أرض الواقــع بهــدف تشــجيع االنفصــال 
عــن التنظيمــات مثــل الشــباب، وذلــك مــن خــالل اســتهداف األعضــاء، إمــا بشــكل مباشــر أو عــن طريــق عائالتهــم أو قــادة المجتمــع. 
ويتضمــن ذلــك أيًضــا إعــالن الشــخصيات السياســية البــارزة عــن العفــو مــن خــالل اإلذاعــة، باإلضافــة إلــى حمــالت اإلنترنــت، وتوزيــع النشــرات 

المطبوعــة، ووســائل أخــرى.
 انظر أيًضا، المصدر السابق، 18:

 أخيــًرا، ينبغــي لفــت االنتبــاه إلــى عامــل التمكيــن المتمثــل فــي وســائل اإلعــالم واالتصــاالت، وتحديــًدا فــي إطــار التحقيقــات التــي تمــت فــي 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017. فأغلــب أعضــاء مركــز ســيريندي إلعــادة التأهيــل الـــ 38 الذيــن أجريــت مقابــالت معهــم بشــأن هــذا الموضــوع 
أكــدوا أن اإلذاعــة والهواتــف المحمولــة كانــت مصدرهــم الرئيســي للمعلومــات واالتصــاالت. وقــد أســهمت هــذه القنــوات فــي مغــادرة كثيــر منهــم 
لتنظيمهــم الســابق، وذلــك مثــال مــن خــالل قيــام أســرهم بتشــجيعهم أو عبــر االســتماع إلــى إعالنــات العفــو. وعلــى النقيــض، لــم يتمتــع أولئــك 
األشــخاص، علــى وجــه العمــوم، بوصــول كبيــر إلــى اإلنترنــت والتلفــاز )ويشــمل ذلــك أغلــب األعضــاء الذيــن أســعدهم الطالــع بالحصــول 
علــى فتــرات إجــازة(، ولــم يذكــر أي منهــم أن حمــالت توزيــع المنشــورات قــد أثــرت فــي قرارهــم باالنفصــال. وعلــى أي حــال، تنــوع الوصــول 
إلــى جميــع هــذه المصــادر تنوًعــا بالًغــا بيــن الوحــدات والمواقــع. فعلــى ســبيل المثــال، كانــت أنظمــة التواصــل الخاصــة بتنظيــم الشــباب تميــل 
للصرامــة فــي المناطــق غيــر اآلمنــة، وأشــار المشــاركون فــي هــذه المواقــع بأنهــم لــم يكــن ُيســمح لهــم بالوصــول إلــى هواتفهــم ســوى يومــي 
الخميــس والجمعــة. كمــا طّبقــت قيــود واســعة النطــاق قبــل المعــارك علــى اســتخدام الهواتــف. وكمــا هــو متوقــع، الم يكــن ُيســمح لألعضــاء 

بمناقشــة تفاصيــل العمليــات.
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الطريقــة.434 وينبغــي أن تســعى هــذه البرامــج إلــى مكافحــة وهزيمــة أفــكار التنظيمــات اإلرهابيــة، بــل واالنتصــار فــي 
حــرب األفــكار ضدهــا. وقــد قيــل إن »الممارســات الجيــدة« فــي هــذا الصــدد تتضمــن العناصــر التاليــة:

التفاعل النشط مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية. يعد هذا مثاال على المجتمع • 
المفتــوح الــذي تتفاعــل الحكومــة فيــه مــع الســكان وترحــب بمشــاركتهم فــي تصميــم السياســات االجتماعيــة 
وتنفيذهــا. وينبغــي نشــر الخطابــات علــى المســتوى المحلــي مــن خــالل االســتفادة مــن شــبكات منظمــات 
المجتمــع المدنــي المشــاركة. يضفــي هــذا النهــج شــرعية علــى الرســالة، ويســهل نشــرها بيــن الســكان، ويثبــت 
شــمول عمليــة صنــع السياســات، ويعــزز مبــادئ حريــة التعبيــر والتجمــع، ويخلــق إحساًســا باالنتمــاء والــوالء 

لــدى المجتمــع.
تعزيز حس الهوية الوطنية واالنتماء إلى المجتمع. من شأن الخطابات المضادة أن تعزز أهمية الهوية الوطنية • 

أو المجتمعيــة فــي مقابــل الهويــة الدينيــة، ممــا يزيــد القــدرة علــى الصمــود أمــام المجموعــات التــي تســتخدم الديــن 
للتشــجيع على التطرف العنيف. فعلى ســبيل المثال، شــرح أحد المؤلفين أن مصطلح »المســلم اإلندونيســي« 
أكثــر فعاليــة فــي تعزيــز التماســك الوطنــي مــن مصطلــح »المســلمين فــي إندونيســيا«؛ 234 فالمصطلــح األول 

يســلط الضــوء علــى الهويــة الوطنيــة، أمــا الثانــي فيوحــي أن الوطــن هــو مجــرد مــكان يســكن فيــه المــرء. 
االســتعانة بأصــوات موثوقــة تــؤدي االســتعانة بالضحايــا والمتشــددين أو اإلرهابييــن الســابقين الذيــن نبــذوا • 

Ahmad Zahid Hamidi 434، »سياســة ماليزيــا بشــأن مكافحــة اإلرهــاب واســتراتيجية تغييــر الفكــر المتشــدد، مجلــة األمــن العــام والســالم، المجلــد 
6، العــدد 2016/2. وانظــر أيًضــا المصــدر الســابق 16-15:

أدى التقــدم فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت إلــى جعــل العالــم بــال حــدود، وقــد عــاد ذلــك بالنفــع علــى المجتمــع الدولــي مــن خــالل 
اتصــال أطرافــه بعضهــم ببعــض فــي الوقــت الحقيقــي. ولكــن هــذه التكنولوجيــا نفســها تعرضــت إلســاءة االســتخدام، حيــث يســتغلها المجرمــون 
إنهــم  الشــباب المعرضيــن للخطــر ألغــراض غيــر مشــروعة وتنفيــذ األعمــال اإلرهابيــة. كمــا  واإلرهابيــون لنشــر أيديولوجياتهــم وتجنيــد 
يســتخدمون منصــات التواصــل الجديــدة، وال ســيما شــبكات التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك وتويتــر ويوتيــوب والبريــد اإللكترونــي، وحتــى 
مــن خــالل الهواتــف الذكيــة عبــر واتســاب وتيليجــرام، كوســيلة لترســيخ ونشــر رســالتها المشــوهة المفعمــة بالكراهيــة. وال يــزال تغييــر فكــر 
المتشــدد مــن أبــرز مخــاوف الجهــات األمنيــة حــول العالــم، وأحــد أشــد التهديــدات، وال ســيما مــن خــالل االســتخدام المكثــف لإلنترنــت كأداة 

لنشــر التطــرف العنيــف والدعايــة المتشــددة.
 تــرى ماليزيــا أن االســتراتيجيات المهمــة لمكافحــة التطــرف اإلســالمي العنيــف تشــمل التخلــص مــن المغالطــات واألكاذيــب بشــأن الديــن، 
وإعــادة روايــة خطــاب اإلســالم إلرســال رســالة بــأن المتطرفيــن يخرجــون عــن الديــن بســبب أيديولوجيتهــم المتطرفــة وأفعالهــم التــي تــؤدي إلــى 
خســائر في أرواح األبرياء. كما أن أفعالهم المنحرفة ومزاعمهم بأنهم يتصرفون باســم الدين أو الســلطة الدينية تناقض تعاليم القرآن الكريم 

والنبــي محمــد )ص(. ولــدى ماليزيــا تاريــخ طويــل مــن التأكيــد علــى االعتــدال عبــر االلتــزام بالوســطية وفًقــا ألوامــر القــرآن.
 فــي هــذا الصــدد، أنشــأت ماليزيــا مركــز التواصــل اإلقليمــي للرســائل الرقميــة المضــادة، ودوره األساســي هــو تنســيق الجهــود الهادفــة إلــى 
مكافحــة الرســائل المتشــددة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي وعــرض الصــورة الحقيقيــة لإلســالم داخــل رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا 
وخارجهــا )2016d ،Zahid Hamidi(. يســتخدم المركــز الدراســات التــي توضــح أن الدولــة التــي أقامتهــا داعــش ال تلتــزم بمبــادئ اإلســالم. 
ويعــد الوقــت عامــال حاســًما فــي كبــح االنتشــار األيديولوجــي لداعــش، حيــث إن التنظيــم يبــدي مزيــًدا مــن الطمــوح والتأثيــر والقــدرات؛ فقــد 
صــار أعضــاؤه يســتغلون التكنولوجيــا لنشــر أيديولوجياتهــم مــن خــالل حمــالت التجنيــد، بــل وأصبحــوا يســتغلون البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة 

المقدمــة مــن الحكومــات التــي يحاولــون إســقاطها.
يشــكل أي ترويــج أو عــرض أو نشــر للتطــرف أو اإلرهــاب بــأي وســيلة مــن الوســائل مخالفــة بموجــب الفصــل الرابــع-أ مــن قانــون العقوبــات 
الماليــزي. ويتحمــل المرخــص لهــم التزاًمــا عاًمــا، بموجــب قانــون االتصــاالت والوســائط المتعــددة لعــام 1998، بمســاعدة الســلطات إلــى 
أقصــى مــدى ضــروري وفــي حــدود المعقــول مــن أجــل منــع ارتــكاب أو الشــروع فــي ارتــكاب مخالفــة وفًقــا لقوانيــن ماليزيــا. وتعمــل لجنــة 
االتصــاالت والوســائط المتعــددة الماليزيــة باعتبارهــا وكالــة المراقبــة المعنيــة بهــذا األمــر. فعندمــا ُينشــر مثــل هــذا المحتــوى علــى منصــات 
التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك وتويتــر، يقــوم المرخــص لهــم، لــدى تلقــي طلــب خطــي مــن الســلطة المختصــة، وعمــال بالمــادة المذكــورة 
أعــاله، بتنفيــذ الطلــب عبــر اتخــاذ اإلجــراءات المالئمــة والممكنــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تقييــد الوصــول إلــى المحتــوى 

وإزالتــه مــن المواقــع وحســابات مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي تــم تحديدهــا.
فيمــا يتعلــق باســتراتيجية المملكــة المتحــدة، انظــر: حكومــة صاحبــة الجاللــة )حكومــة المملكــة المتحــدة(، اســتراتيجية مكافحــة التطــرف، أكتوبر/تشــرين 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/(  2015 األول 

.)Accessible.pdf_Cm9148_51859/470088/file
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العنــف إلــى زيــادة المصداقيــة وإثــارة التعاطــف لــدى الشــباب.  وقــد يــؤدي الضحايــا دوًرا محورًيــا، إذ ســتتاح 
لهــم فرصــة كشــف مخاطــر اإلرهــاب وعواقبــه علــى أرض الواقــع وتأثيــره المباشــر علــى حياتهــم، وبذلــك 
يكتســبون التعاطــف ويســاعدون الشــاب علــى تفهــم األذى الــذي قــد يســببه اإلرهــاب. وســيؤدي هــذا بــدوره 
إلــى تعزيــز المبــادئ األخالقيــة التــي قــد تمنــع األفــراد مــن االتجــاه للعنــف مــن أجــل تحقيــق أهدافهــم. أمــا 
اإلرهابييــن الســابقين، فخبرتهــم الفعليــة تســاعد علــى تكذيــب رســالة اإلرهابييــن وإضفــاء الشــرعية علــى 
الخطــاب المضــاد فــي نظــر األجيــال الشــابة )وهــو مــا لــن يحــدث بالضــرورة إذا كانــت الحكومــة هــي 
مــن توجــه هــذه الرســالة(. فعلــى ســبيل المثــال، تعمــل مؤسســة AIDA فــي إندونيســيا علــى إعــداد برنامــج 
يســمح لضحايــا العمليــات اإلرهابيــة بزيــارة المــدارس لمشــاركة خبراتهــم مــع األطفــال وشــرح آثــار الهجمــات 

اإلرهابيــة.  
الشــباب كمصــدر للخطابــات المضــادة. ال يقتصــر دور شــباب اليــوم علــى كونهــم المتلقيــن أو الجمهــور • 

المســتهدف لخطــط منــع أو مكافحــة التطــرف العنيــف؛ وإنمــا ينبغــي اعتبارهــم مــن صانعــي محتــوى هــذه 
الخطــط؛ فرســائل الشــباب تتمتــع بالمصداقيــة التــي ال يســتطيع الخبــراء الحكومييــن عموًمــا االســتفادة منهــا 
إذا لــم يكونــوا علــى درايــة باالتجاهــات الســائدة والموضوعــات التــي تجــذب الشــباب. ويعــد مجلــس الشــباب 
اآلســيوي، ومقــره فــي ماليزيــا، مــن أمثلــة مشــاركة الشــباب فــي مجــال منــع أو مكافحــة التطــرف العنيــف. 
الشــبابية  المجموعــات  بازدهــار  تســمح  عمــل  أطــر  تنفــذ  أن  المجــال  هــذا  فــي  لالســتراتيجيات  وينبغــي 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي.
تعزيــز التفكيــر النقــدي. فــي نهايــة المطــاف، يعتمــد منــع التشــدد علــى تقويــة المجتمــع ضــد أثــر الرســائل • 

اإلرهابيــة. ومــن شــأن تعليــم الشــباب بأســلوب يعــزز التفكيــر النقــدي أن يطــور قدرتهــم علــى التفكيــر بشــكل 
مســتقل ومالحظــة نقــاط الضعــف فــي الدعايــة االســتغاللية.435

 8-7 التوعية الوقائية

 فضــال عمــا ســبق، هنــاك جانــب مــن جوانــب التوعيــة يتســم بأنــه أكثــر عموميــة واستشــراًفا للمســتقبل، أال وهــو أن 
التوعيــة تســعى لمنــع نمــو الرســائل األصوليــة وانتشــارها وتجذرهــا فــي المجتمعــات الوطنيــة. وحتــى تنجــح جهــود 
مكافحــة اإلرهــاب، ال بــد مــن بــذل جهــود وقائيــة مــن أجــل معالجــة الظــروف والعوامــل التــي تســهل انتشــار اإلرهــاب، 
وكبــح التشــدد اإلرهابــي، والقضــاء علــى حمــالت التجنيــد للتنظيمــات اإلرهابيــة.436 وبالفعــل، أدركــت الــدول الحاجــة 
إلــى عــدم االكتفــاء بمعالجــة األعــراض العنيفــة لإلرهــاب، وإنمــا التعامــل أيًضــا مــع »مختلــف العوامــل االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والسياســية وغيرهــا، بمــا فــي ذلــك النزعــات االنفصاليــة العنيفــة والتطــرف، التــي تنتــج عنهــا ظــروف 

435 مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، التحقيــق والمالحقــة القضائيــة فــي قضايــا المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب بجنــوب وجنــوب 
شــرق آســيا )2018(، 90-89.

والتشــدد  التطــرف  ومكافحــة  اإلرهــاب  منــع  اإلنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة  المؤسســات  اوروبا/مكتــب  فــي  والتعــاون  االمــن  منظمــة   436
https://www.osce.org/(  )2014( المحليــة  المجتمعــات  فــي  األمــن  إحــالل  علــى  يعتمــد  نهــج  اإلرهــاب:  إلــى  المؤدييــن  العنيفيــن 

.40  ،)download=true?111438/secretariat
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تســمح للتنظيمــات اإلرهابيــة بتجنيــد األفــراد واكتســاب الدعــم.«437 وبالتالــي فقــد أشــارت منظمــة األمــن والتعــاون فــي 
أوروبــا إلــى ذلــك.

 تقتضــي مكافحــة التطــرف العنيــف واإلرهــاب اتخــاذ إجــراءات فعالــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة ضــد مــن يحرضــون 
متعــددة  جهــود  بــذل  إلــى  باإلضافــة  اإلرهابيــة،  للتنظيمــات  اآلخريــن  تجنيــد  ويحاولــون  اإلرهــاب  علــى  اآلخريــن 

التخصصــات مــن أجــل معالجــة الظــروف التــي تســاعد علــى انتشــار اإلرهــاب«.438

وبالمثــل، تشــدد خطــة العمــل لمنــع التطــرف العنيــف التــي أطلقهــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة علــى ضــرورة قيــام 
المدنــي والمجتمعــات  المجتمــع  مــع جهــات منهــا  اســتراتيجيات مشــتركة وتشــاركية،  بـــ »وضــع  الــدول األعضــاء 

437 منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا، »خطــة عمــل بوخارســت لمكافحــة اإلرهــاب«، الملحوظــة 1؛ منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا، »ميثــاق 
بشــأن منــع اإلرهــاب ومكافحتــه«، الملحوظــة 9؛ منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا، »اإلطــار الموحــد فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب«، الملحوظــة 
2؛ المجلــس الــوزاري لمنظمــة األمــن التعــاون فــي أوروبــا، القــرار رقــم 08/10، »تعزيــز عمــل منظمــة االمــن والتعــاون فــي أوروبــا فــي مجــال مكافحــة 
اإلرهــاب«، هلســنكي، 5 ديســمبر/كانون األول 2008؛ منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبا/مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، منــع 
)https:// )2014( اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف والتشــدد العنيفيــن المؤدييــن إلــى اإلرهــاب: نهــج يعتمــد علــى إحــالل األمــن فــي المجتمعــات المحليــة
www.osce.org/secretariat/111438?download=true(، 40. وضعــت دول كثيــرة سياســات محــددة وبذلــك جهــوًدا كبيــرة فــي هــذا 
الصــدد. انظــر علــى ســبيل المثــال، مجلــس االتحــاد األوروبــي »اســتراتيجية االتحــاد األوروبــي لمحاربــة التطــرف وتجنيــد اإلرهابييــن«، 2005؛ وزارة 
الداخليــة التشــيكية، »اســتراتيجية مكافحــة التطــرف«، 2009؛ الحكومــة الدنماركيــة، »مســتقبل مشــترك وآمــن: خطــة العمــل الدنماركيــة لمكافحــة 
التطــرف«، 2009؛ الحكومــة االســترالية، »اســتراتيجية مكافحــة التطــرف العنيــف«، 2011؛ وزارة العــدل والشــرطة، »األمــن الجماعــي - مســئولية 
مشــتركة: خطــة عمــل لمكافحــة التشــدد والتطــرف العنيــف«، مــارس/أذار 2011؛ وزارة الداخليــة البريطانيــة، »اســتراتيجية المنــع«، 7 يونيه/حزيــران 
2011؛ وزارة العــدل الســويدية، »خطــة العمــل مــن أجــل حمايــة الديمقراطيــة ضــد التطــرف المحــرض علــى العنــف«، بــالغ حكومــي 21:44/2011، 
ســتوكهولم، 8 ديســمبر/كانون األول، 2011؛ رئيــس الواليــات المتحــدة األمريكيــة، »اســتراتيجية تمكيــن الشــركاء المحلييــن لمنــع التطــرف العنيــف 
فــي الواليــات المتحــدة«، أغســطس/آب 2011؛ وزارة الداخليــة الفنلنديــة، »نحــو مجتمــع متماســك: خطــة العمــل مــن أجــل منــع التطــرف العنيــف«، 8 

يونيو/حزيــران 2012؛ وزارة الداخليــة وتكافــؤ الفــرص البلجيكيــة، »برنامــج منــع التطــرف العنيــف، 16 أبريل/نيســان 2013.
والتشــدد  التطــرف  ومكافحــة  اإلرهــاب  منــع  اإلنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة  المؤسســات  اوروبا/مكتــب  فــي  والتعــاون  االمــن  منظمــة   438
)https://www.osce.org/  )2014( المحليــة  المجتمعــات  فــي  األمــن  إحــالل  علــى  يعتمــد  نهــج  اإلرهــاب:  إلــى  المؤدييــن  العنيفيــن 

  :44 الســابق،  والمصــدر   ،40  ،)secretariat/111438?download=true
يعــد التطــرف والتشــدد العنيفيــن المؤدييــن إلــى اإلرهــاب ظاهــرة متعــددة األبعــاد تتطلــب اســتجابة متطــورة متعــددة التخصصــات، مــع مالحظــة 
أنــه ليــس هنــاك حــال ســحرًيا، حيــث تواجــه البلــدان خطــًرا يتمثــل فــي احتماليــة اتجــاه بعــض األشــخاص للتشــدد وتجنيدهــم لإلرهــاب، وهــو 
خطــر ال يمكــن القضــاء عليــه بشــكل تــام. وبالنظــر إلــى المجموعــة الواســعة مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر مًعــا فــي انتشــار التطــرف والتشــدد 
العنيفيــن المؤدييــن إلــى اإلرهــاب، ينبغــي أن تتمتــع السياســات والتدابيــر الهادفــة لمكافحــة هــذا التهديــد بالقــدر المناســب مــن االســتنارة، وأن 
تصمــم خصيًصــا لتكــون فعالــة فــي الحــد مــن هــذا الخطــر. ويعــد الــذكاء والبحــث والمشــاورات التــي تســتفيد مــن مصــادر المعلومــات والخبــرات 
المختلفــة مــن العوامــل التــي قــد تســهم فــي التوصــل إلــى فهــم ديناميكــي وقائــم علــى األدلــة ومــراٍع للســياق فيمــا يتعلــق بتهديــد التطــرف والتشــدد 

العنيفيــن المؤدييــن إلــى اإلرهــاب.
 تعتمــد معالجــة األوضــاع التــي تشــجع علــى انتشــار اإلرهــاب، وخاصــة العوامــل الهيكليــة والدافعــة، علــى الجهــود المبذولــة فــي المجــاالت 

ذات الصلــة بمكافحــة اإلرهــاب ولكنهــا ال تركــز عليهــا فقــط، مثــل:
 • التعامــل مــع العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة الســلبية مثــل الفســاد واالفتقــار إلــى الحكــم الرشــيد وارتفــاع مســتوى البطالــة وخاصــة بيــن 

الشــباب؛
 • تعزيــز المؤسســات الديمقراطيــة وســيادة القانــون، بمــا فــي ذلــك ديمقراطيــة أعمــال الشــرطة، وتشــجيع الحــوار بيــن الدولــة والمجتمــع، وضمــان 

احترام حقوق اإلنســان والحريات األساســية؛
 • مكافحــة التعصــب والتمييــز، وتشــجيع االحتــرام المشــترك والتعايــش والعالقــات الوديــة بيــن المجموعــات العرقيــة والدينيــة واللغويــة وغيــر 

ذلــك؛
 • منع النزاعات العنيفة والتشجيع على تسوية المنازعات بشكل سلمي وحل النزاعات القائمة.

انظــر أيًضــا قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي لألمــم المتحــدة رقــم 13/2002 بعنــوان »تدابيــر لتعزيــز منــع الجريمــة منعــا فّعــاال« )قــرار 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي(، الملحــق بشــأن المبــادئ التوجيهيــة لمنــع الجريمــة، دليــل المبــادئ التوجيهيــة لمنــع الجريمــة: ضمــان الفعاليــة 
)فيينــا: مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، 2010(؛ و »اإلطــار الموحــد فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب الصــادر عــن منظمــة األمــن 

والتعــاون فــي أوروبــا«.
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المحليــة، لمنــع ظهــور التطــرف العنيــف«.439 وقــد كــرر مجلــس األمــن هــذه الرســالة فــي قــراره 440.2178 وتنطــوي 
هــذه العمليــة علــى عــدد مــن العناصــر ذات الصلــة مثــل التعليــم والمســاعدة االقتصاديــة والتنميــة وتمكيــن المجتمعــات 
المحليــة والحمــالت اإلعالميــة المتقنــة. وقــد اتبعــت المملكــة العربيــة الســعودية نهًجــا مثيــًرا لالهتمــام، وإن كان مكلًفــا:

 تديــر حكومــة المملكــة مئــات البرامــج الهادفــة إلــى المنــع، وفًقــا لتصريــح عبــد الرحمــن الحدلــق، أحــد مستشــاري 
األميــر محمــد بــن ســلمان؛ ويشــمل ذلــك أنشــطة لتوعيــة الجمهــور بشــأن اإلســالم المتطــرف ومخاطــر التطــرف، 
باإلضافــة إلــى البرامــج المصممــة للقضــاء علــى التشــدد مــن خــالل توفيــر بدائــل. وكثيــر مــن هــذه البرامــج، التــي 
ُتنفذهــا »إدارة اإلرشــاد« بــوزارة الداخليــة، مصممــة للتصــدي للتطــرف عبــر نشــر تفســير أكثــر حكمــة للعقائــد 
الدينيــة – دون تكفيــر، أي اتهــام مســلم آخــر بالخــروج عــن الملــة – مــع التركيــز علــى فقــه العلمــاء الموثوقيــن 
والســلطات المعتــرف بهــا. والجمهــور الرئيســي لهــذه البرامــج ليســوا المتطرفيــن، وإنمــا الفئــات الســكانية األوســع 

التــي قــد تتعاطــف مــع المتطرفيــن، وكذلــك أولئــك الذيــن ال يدينــون المعتقــدات التــي تــؤدي إلــى التطــرف.

]…[

وفيمــا يتعلــق بالبرامــج األخــرى الهادفــة لمنــع التطــرف، بــدأت وزارة الثقافــة واإلعــالم سلســلة مــن المشــروعات 
– بعضهــا للشــباب وبعضهــا للبالغيــن – باســتخدام التلفــاز والصحــف ووســائل التواصــل األخــرى، حيــث ينتــدب 
الخبــراء للتحــدث فــي المــدارس والمســاجد عــن أخطــار اإلرهــاب. وبالمثــل، ترعــى وزارة الشــؤون اإلســالمية 
المحاضــرات والــدروس بالمســاجد فــي أنحــاء البلــد، مــع االســتعانة بالمحاضريــن والمــواد التــي يوصــي بهــا 
الخبــراء المعنييــن بالتطــرف. كمــا يتــم تنظيــم مناقشــات مســائية وسلســلة محاضــرات طــوال أيــام األســبوع عــن 

موضوعــات مختلفــة، وذلــك بحضــور شــيخ مختلــف كل مســاء.441

A 439/674/70. أطلق المجتمع الدولي هذه الدعوة الحًقا في عدد من المناسبات:
•  شــدد مجلــس األمــن فــي قــرار لــه علــى »أهميــة دور وســائط اإلعــالم والمجتمــع المدنــي والدينــي وأوســاط األعمــال والمؤسســات التعليميــة 

فــي تهيئــة بيئــة ال تفضــي إلــى التحريــض علــى اإلرهــاب«.
•  يتنــاول القــرار رقــم 2129 ضــرورة تعزيــز الشــراكات مــع »المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة والمجتمــع المدنــي واألوســاط 
األكاديميــة وســائر المؤسســات مــن أجــل إجــراء البحــوث، وجمــع المعلومــات، وتحديــد الممارســات الجيــدة«، كمــا »يشــدد علــى أهميــة 

التفاعــل مــع الكيانــات المعنيــة بالتنميــة«.
•  يشــجع القــرار رقــم 2178 الــدول األعضــاء علــى »إشــراك المجتمعــات المحليــة والعناصــر الفاعلــة غيــر الحكوميــة المعنــي فــي وضــع 
اســتراتيجية« لمكافحــة التطــرف العنيــف؛ وتعــد تلــك هــي اإلشــارة األولــى لمكافحــة التطــرف العنيــف فــي قــرار اتخــذ بموجــب الفصــل الســابع 

مــن ميثــاق األمــم المتحــدة.
 انظــر أيًضــا مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، التحقيــق والمالحقــة القضائيــة فــي قضايــا المقاتليــن اإلرهابييــن األجانــب بجنــوب 

وجنــوب شــرق آســيا )2018(، 56-55.
440 قرار مجلس األمن رقم 2014( 2178(، S/RES/2178 )2014(، 24 سبتمبر/أيلول،

 16. يشــجع الــدول األعضــاء علــى إشــراك المجتمعــات المحليــة والعناصــر الفاعلــة غيــر الحكوميــة المعنيــة فــي وضــع اســتراتيجيات 
لمناهضــة الخطــاب المتطــرف العنيــف الــذي يمكــن أن يحــرض علــى األعمــال اإلرهابيــة، والتصــدي للظــروف التــي تــؤدي إلــى شــيوع التطــرف 
العنيــف الــذي يمكــن أن يفضــي إلــى اإلرهــاب، وذلــك بســبب منهــا تمكيــن الشــباب واألســر والنســاء والقــادة فــي األوســاط الدينيــة والثقافيــة 
والتعليميــة، وكافــة الجماعــات المعنيــة األخــرى فــي المجتمــع المدنــي، واألخــذ بنهــج مكيفــة بحســب الحالــة فــي مكافحــة اعتنــاق هــذا التطــرف 

العنيــف، والنهــوض باإلدمــاج والتالحــم االجتماعييــن؛
C. Bouceck 441، »اســتراتيجية الســعودية »الناعمــة« لمكافحــة اإلرهــاب: المنــع وإعــادة التأهيــل والرعايــة الالحقــة«، برنامــج الشــرق األوســط، 

8 ،)https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.pdf( )2008( مؤسســة كارنيغــي للســالم الدولــي
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 وعــالوة علــى مــا تقــدم، وضعــت الحكومــة برامــج مدرســية تهــدف للتوعيــة والتثقيــف بشــأن هــذه القضيــة،442 
وأعــدت مــواد للتوعيــة،443 وشــاركت فــي حملــة توعيــة عامــة واســعة النطــاق.444 كمــا ُبذلــت جهــود توعيــة وقائيــة 

مشــابهة فــي دول أخــرى.445

C. Bouceck 442، »اســتراتيجية الســعودية »الناعمــة« لمكافحــة اإلرهــاب: المنــع وإعــادة التأهيــل والرعايــة الالحقــة«، برنامــج الشــرق األوســط، 
10-8 ،)https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.pdf( )2008( مؤسســة كارنيغــي للســالم الدولــي

C. Bouceck 443، »اســتراتيجية الســعودية »الناعمــة« لمكافحــة اإلرهــاب: المنــع وإعــادة التأهيــل والرعايــة الالحقــة«، برنامــج الشــرق األوســط، 
14 ،)https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.pdf( )2008( مؤسســة كارنيغــي للســالم الدولــي

تســعى اللجنــة الفرعيــة، مــن خــالل المــواد التــي تصدرهــا، إلــى تعزيــز عــدة رســائل، وتشــمل مســألة أن اإلرهابييــن يســتغلون مــن يجندوهــم 
مــن أجــل خدمــة قضيتهــم الخاصــة، وأن مــن ينضــم إلــى المقاتليــن لــم يفهــم المبــادئ األساســية لإلســالم. وقــد أنتجــت اللجنــة الفرعيــة المعنيــة 
ــام بهجمــة إرهابيــة. وعندمــا اكتشــفت هــذه  باإلعــالم أنواًعــا مختلفــة مــن المــواد، منهــا برنامــج تليفزيونــي عــرض شــخصية تــم تجنيدهــا للقي
الشــخصية، وهــو رجــل ســعودي شــاب، أنــه مجنــد لهجمــة انتحاريــة، رفــض تنفيذهــا، ولكــن اإلرهابييــن خدعــوه وفجــروا المفرقعــات عــن بعــد. 
ومــع أن الشــخصية نجــت، إال أنهــا قــد تعرضــت لتشــوه شــديد. أي أن رســالة البرنامــج كانــت واضحــة: التعــاون مــع اإلرهابييــن ســيؤدي إلــى 
عواقــب مأســوية تضــرك وتضــر عائلتــك بأكملهــا. وتحمــل هــذه القصــة بعــض التشــابه مــع قصــة أحمــد الشــايع، أحــد المشــاركين المشــهورين 
فــي برنامــج مــن برامــج التأهيــل، وهــو شــاب ســعودي شــارك فــي عمليــة تفجيــر الســفارة األردنيــة ببغــداد بشــاحنة وقــود مفخخــة، الحــادث 
الــذي أدى مقتــل 12 شــخًصا. وقــد ظهــر عــدد مــن القصــص المشــابهة فــي أوائــل عــام 2008 تشــير إلــى التالعــب بامرأتيــن عراقيتيــن مــن 
أصحــاب اإلعاقــة للقيــام بتفجيــرات انتحاريــة فــي بغــداد.2 وفضــال عمــا ســبق، تقــوم اللجنــة الفرعيــة بإصــدار الكتــب والمنشــورات والمــواد 
األخرى المســتخدمة في البرنامج. كما تتعاون اللجنة مع وزارة الشــئون اإلســالمية ووزارة التعليم للمســاعدة في تنســيق المحاضرات واســتقدام 
المحاضريــن إلــى المســاجد والمــدارس. وقــد تمكنــت اللجنــة االستشــارية، بفضــل هــذه الجهــود، مــن توصيــل الرســائل إلــى شــرائح واســعة مــن 

الجمهــور فــي المســاجد والمــدارس والمخيمــات الصيفيــة والنــوادي.
C. Bouceck 444، »اســتراتيجية الســعودية »الناعمــة« لمكافحــة اإلرهــاب: المنــع وإعــادة التأهيــل والرعايــة الالحقــة«، برنامــج الشــرق األوســط، 
11-10 ،)https://carnegieendowment.org/files/cp97_boucek_saudi_final.pdf( )2008( مؤسســة كارنيغــي للســالم الدولــي

تضمــن برنامــج التدخــل الســعودي عــدة جوانــب، مــن أبرزهــا القيــام بحملــة إعالميــة للتوعيــة علــى نطــاق واســع. وتمثلــت أهــداف هــذه الجهــود فــي 
رعاية التعاون بين الدولة والجمهور، وتســليط الضوء أضرار اإلرهاب والتطرف، وإنهاء الدعم والتســامح الشــعبي مع المعتقدات المتطرفة.

 فــي أعقــاب تفجيــرات الريــاض عــام 2003، والحملــة التــي شــنتها القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة بعــد ذلــك، علقــت الحكومــة الســعودية 
الفتــات ولوحــات إعالنيــة فــي أنحــاء الريــاض للتركيــز علــى شــرور اإلرهــاب. كمــا تــم تعليــق اللوحــات اإلعالنيــة علــى الطــرق الرئيســية 
والالفتــات علــى الجســور للفــت االنتبــاه إلــى وحشــية الهجمــات، حيــث عرضــت صــور المصليــن عنــد الكعبــة جنًبــا إلــى جنــب مــع الصــور 
الملتقطــة فــي موقــع الهجمــات. وقــد حملــت الصــور المعروضــة شــعارات منهــا »ديننــا يرفــض اإلرهــاب« و »جميعنــا يقــول ال لإلرهــاب.« 

كمــا عرضــت صــور أخــرى لحطــام الســيارات المخففــة وعليهــا ســؤال: »هــل هــذه أفعــال أبنــاء أمتنــا؟«
 تــم تعليــق الفتــات أخــرى لتشــجيع المزيــد مــن التعــاون بيــن الشــرطة وضبــاط األمــن العــام والجمهــور العــام؛ ففــي إحــدى الصــور، ظهــرت يــدان 
متشــابكتان، إحداهمــا لشــخص يرتــدي ثــوب تقليــدي واألخــرى لشــخص يرتــدي الــزي الرســمي. وقــد صممــت هــذه الصــورة وغيرهــا لحــث الجمهــور 
علــى التعــاون مــع أفــراد األمــن، وإلظهــار أن الحكومــة والشــعب يــد واحــدة مــن أجــل الحفــاظ علــى الســالمة العامــة. ونتيجــة لذلــك، تعــرض 
المتطرفــون والمتعاطفــون معهــم إلــى النبــذ كدخــالء ال يتوخــون المصلحــة العليــا للشــعب، وإنمــا يســعون وراء أجنداتهــم الخاصــة. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، ســلطت بعــض الصــور الضــوء علــى مشــاركة ضبــاط األمــن المســلحين فــي المداهمــات وتبــادل إطــالق النــار مــع اإلرهابييــن وحمــل 
الضبــاط المصابيــن أثنــاء القتــال، بينمــا عرضــت صــور أخــرى مشــاهد ألفــراد األمــن وعمــال الطــوارئ فــي الحــج وهــو يســاعدون األطفــال وكبــار 

الســن والعجــزة. ومجمــل القــول إن جميــع الصــور حاولــت عــرض فكــرة أن الدولــة تحمــي المدنييــن المســلمين وتعمــل علــى تعزيــز ســالمتهم.
 ســعت الحملــة أيًضــا إلــى تســليط الضــوء علــى التضحيــات التــي يقــوم بهــا ضبــاط األمــن. فقــد عــرض أحــد الملصقــات صــوًرا لجميــع ضبــاط 
الشرطة واألمن الذين قضوا نحبهم وهم يكافحون اإلرهاب، وتضمن الملصق التعليق التالي: »هؤالء الرجال ماتوا لحمايتك من اإلرهابيين«. 
تــم توزيــع هــذا الملصــق بشــكل واســع فــي أنحــاء المملكــة، باإلضافــة إلــى ملصقــات مشــابهة ُعّلقــت جميًعــا فــي مواضــع بــارزة باألماكــن العامــة.

445 انظــر علــى ســبيل المثــال، فرنســا، وزارة العــدل، »المنــع مــن أجــل الحمايــة« الخطــة الوطنيــة لمنــع التطــرف )11ff ،)2018؛ حكومــة 
https://assets.publishing.service.gov.( )يونيو/حزيــران 2018(  اإلرهــاب  لمكافحــة  المتحــدة  المملكــة  اســتراتيجية   - الملكــة  جاللــة 
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/716907/140618_CCS207_CCS0218929798-

:304 الفقــرة   ،78  ،)1_CONTEST_3.0_WEB.pdf
في عام 2015، نشرنا استراتيجية لمكافحة اإلرهاب تستند إلى المحاور األربعة التالية:

مكافحــة األيديولوجيــة المتطرفــة عبــر الحــرص علــى أن جميــع عناصــر الحكومــة تتخــذ إجــراءات لمكافحــة الخطابــات المتطرفــة التــي   .i
تتعــارض مــع القيــم المشــتركة.

الدعم الفعال لألصوات المعتدلة، وخاصة في مجتمعاتنا الدينية والمجتمع المدني.  .ii
عرقلــة المتطرفيــن األكثــر ضــرًرا باســتخدام جميــع األدوات المتاحــة لنــا والمالحقــة القضائيــة لجميــع مــن يخــرق القانــون. iv. بنــاء مجتمعــات   .iii

أكثــر ترابًطــا عبــر معالجــة التمييــز والشــعور بالعزلــة، حيــث إن هاتيــن المشــكلتين تــؤدي إلــى خلــق أرض خصبــة للرســائل المتطرفــة.
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9- االستنتاجات والتوصيات

ينبغــي عــدم المبالغــة فــي تقديــر أهميــة بدائــل االحتجــاز فــي مكافحــة اإلرهــاب؛ فهــي ال يمكنهــا التصــدي لجميــع 
التحديــات ذات الصلــة، وينبغــي عــدم اعتبارهــا حــال ينطبــق علــى جميــع الحــاالت أو الســياقات. أمــا االحتجــاز، فهــو 
عنصــر ضــروري، وســيظل ضرورًيــا، ضمــن وســائل مكافحــة اإلرهــاب. ولذلــك ينبغــي أن ُتفهــم هــذه البدائــل علــى أنهــا 
أدوات قّيمــة الســتكمال االســتجابة التقليديــة المتمثلــة فــي المالحقــة القضائيــة واالحتجــاز. وهــي مناســبة تماًمــا للتعامــل 
مــع األشــخاص علــى هامــش التهديــد اإلرهابــي، أو أولئــك الذيــن يمثلــون تهديــًدا ضئيــال للمجتمــع، وخاصــة األطفــال. 
كمــا أنهــا مناســبة تماًمــا للتعامــل مــع األوضــاع التــي يــؤدي فيهــا الســجن الجماعــي إلــى الضغــط علــى مــوارد الدولــة، 
أو حيثمــا كان االحتجــاز يســتخدم بوصفــه الخيــار األول. وعلــى عكــس تلــك األوضــاع، تســتند بدائــل االحتجــاز علــى 
مبــدأ قانونــي صحيــح بــأن االحتجــاز ينبغــي أن يكــون االســتثناء والحريــة هــي األســاس. وبالتالــي، ينبغــي عــدم اللجــوء 
لالحتجــاز إال عندمــا ال توجــد بدائــل معقولــة للتعامــل مــع الخطــر الــذي يشــكله الشــخص أو األشــخاص قيــد النظــر. 
ليــس هنــاك مــن وصفــة ســحرية للتوصــل إلــى بدائــل فعالــة لالحتجــاز مــن أجــل التعامــل مــع اإلرهابييــن الفعلييــن أو 
المشــتبه بهــم. وال ضمانــات تتوفــر بــأن الحلــول التــي كانــت فعالــة فــي ســياق معيــن ســتصلح بالضــرورة لســياق آخــر. 
وهنــاك أيًضــا صعوبــة أخــرى تتمثــل فــي صعوبــة قيــاس النجــاح وتحديــد مــا يمكــن وصفــه بالفشــل ومســتوى المخاطــر 
الــذي تقبلــه الدولــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعــد المــوارد مــن العناصــر بالغــة األهميــة فــي هــذه المعادلــة؛ حيــث ينبغــي 
أن تكــون المــوارد كافيــة مــن حيــث الكــم والكيــف. وعلــى وجــه العمــوم، فبعــض الوســائل أقــل تكلفــة مــن نظائرهــا التــي 
تتضمــن المالحقــة القضائية/االحتجــاز، ولكــن هــذا ال يعنــي أنهــا زهيــدة التكلفــة. وهــي قــد تحتــاج قــدًرا مــن الخبــرة 
)مثــل خبــرة علمــاء النفــس والمدربيــن والمستشــارين الدينييــن وخبــراء التعليــم والموظفيــن اإلدارييــن(، ممــا ســيؤثر علــى 
مــوارد الدولــة. وبالتالــي، يمكــن للــدول والســلطات المعنيــة، عنــد تقييــم بدائــل احتجــاز اإلرهابييــن فــي ســياق معيــن، 
أن تسترشــد بخبــرات اآلخريــن، ولكــن المتوقــع منهــا هــو تقييــم النمــاذج المقترحــة فــي ظــل المواصفــات االجتماعيــة 

واالقتصاديــة والدينيــة والسياســية واألمنيــة للدولــة.

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود وصفــة جاهــزة للنجــاح فــي هــذا الصــدد، فهنــاك »ممارســات جيــدة« يمكــن اقتراحهــا كإطــار 
عمــل عــام يســتخدم لتقييــم البدائــل المحتملــة الحتجــاز اإلرهابييــن المدانيــن أو المشــتبه بهــم. أوال، ينبغــي توضيــح 
أهــداف البرنامــج وأغراضهــا؛ إذ إن ذلــك سيســمح للدولــة بإعــداد الخطــة وتصميــم البنيــة واإلجــراءات ذات الصلــة بهــذا 
ــا جديــًدا. وأخيــًرا، مــن شــأن وضــوح األهــداف أن  المخطــط. وقــد يقتضــي ذلــك أيًضــا أن تعتمــد الدولــة إطــاًرا قانونًي
يمّكــن الســلطات مــن تقييــم البرنامــج وفعاليتــه بشــكل مســتمر، وأن تقــرر كيفيــة تطويــره، ومــا إذا كانــت ستســتمر فــي 

تنفيــذه أم ال.

 ثانًيــا، وهــي نقطــة ذات صلــة وثيقــة بالنقطــة األولــى، ينبغــي إتاحــة المــوارد المناســبة والضروريــة مــن أجــل التنفيــذ 
فــي هــذه  المــوارد  الــوكاالت. ومثلمــا ورد أعــاله، ال يقتصــر مفهــوم  بيــن  التعــاون  الفعــال للبرنامــج، مــع ضمــان 
الوثيقــة علــى المــوارد الماليــة، وإنمــا يشــمل أيًضــا الخبــرات الضروريــة والتعــاون والتنســيق الضرورييــن بيــن الــوكاالت 

والمجتمعــات )الخاصــة والعامــة( مــن أجــل نجــاح هــذه المخططــات.

 ثالًثــا، وفــي جميــع الحــاالت، ينبغــي إعــداد بدائــل االحتجــاز وتنفيذهــا بأســلوب متوافــق مــع االلتزامــات القانونيــة الدوليــة 
للدولــة. وعلــى وجــه التحديــد، ال بــد أن تمتثــل الدولــة دائًمــا اللتزامــات حقــوق اإلنســان – ســواء كان ذلــك فــي مواقــف 
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االحتجــاز أو غيرهــا. وفــي هــذا الســياق، ينبغــي التركيــز باألســاس علــى حقــوق ومخــاوف ضحايــا انتهــاكات وجرائــم 
حقــوق اإلنســان. وبوجــه خــاص، ينبغــي أن يكــون حقهــم فــي الحقيقــة والجبــر جــزًءا ال يتجــزأ مــن أي جهــد لتصميــم 

بدائــل االحتجــاز الموجهــة لألشــخاص الذيــن مارســوا اإلرهــاب ضــد مجتمعاتهــم أو تســببوا فــي األذى المباشــر لهــا.

 رابًعــا، ينبغــي تكييــف جميــع بدائــل االحتجــاز مــع الســياق الثقافــي والدينــي واالجتماعــي الــذي ســيطبق فيــه؛ فليســت 
هنــاك مــن وصفــة يمكــن تطبيقهــا عموًمــا علــى جميــع البيئــات دون اســتثناء. وســيقتضي تكييــف هــذه البدائــل مــع 
الســياق ذي الصلــة أن ُتبــذل العنايــة الواجبــة لهــذا الســياق وجميــع الظــروف المتعلقــة بــه، وخاصــة فيمــا يتصــل 
بالوضــع األمنــي فــي الدولــة محــل النظــر، وهويــة وعــدد األشــخاص الذيــن مــن المتوقــع التعامــل معهــم. كمــا ينبغــي 

إيــالء االعتبــار الكامــل آلراء ومخــاوف ضحايــا األعمــال اإلرهابيــة عنــد إعــداد خطــط بدائــل االحتجــاز.

 خامًســا، وعلى المســتوى الفردي، ينبغي أن تتبع الدول نهًجا فردًيا عند النظر في إمكانية األخذ ببدائل االحتجاز. 
وينبغــي إرســاء معاييــر األهليــة بوضــوح وتنفيذهــا تنفيــًذا عــاداًل ومنصًفــا. كمــا ينبغــي التمييــز بيــن الفئــات المختلفــة 
ــا للخطــر المحتمــل الــذي يشــكلونه )مثــل اإلرهابييــن المتشــددين فــي مقابــل األشــخاص ذوي الصــالت الضعيفــة  وفًق
بالتنظيمــات( واحتياجاتهــم الخاصــة )مثــل النســاء واألطفــال(. وينبغــي أيًضــا مراعــاة االحتياجــات الخاصــة، وال ســيما 
االحتياجــات التعليميــة والماليــة والمهنيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي ضمــان شــفافية العمليــة وحياديتهــا فــي جميــع 

مراحلهــا، وتفــادي التمييــز والتعســف.

 سادًســا، ينبغــي أن تقلــل الــدول مــن الضغــط الــذي تســببه معادلــة المالحقــة القضائية-االحتجــاز التــي تســتهدف 
اإلرهابييــن، وذلــك عبــر ضمــان أن مفهــوم »اإلرهــاب« فــي قوانينهــا محصــور فــي حــدود معقولــة، وأن الحــاالت 
التــي تقتضــي اســتخدام القــوة الكاملــة للقانــون هــي وحدهــا التــي تخضــع الســتراتيجية المالحقــة القضائيــة واالحتجــاز. 
وينطــوي هــذا علــى جملــة أمــور منهــا، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، أن الــدول ينبغــي أن تلتــزم بمبــدأ عــدم اللجــوء 
إلــى االحتجــاز مــا دامــت هنــاك بدائــل آمنــة ومعقولــة للتعامــل مــع الخطــر الــذي يشــكله شــخص معيــن. ويعــد التقيــد 
الصــارم بحقــوق اإلنســان فــي جميــع األوقــات الصلــة مــن العوامــل التــي يرجــح إســهامها فــي تقليــل الحــاالت عبــر 
ضمــان أن الحــاالت ذات المصداقيــة مــن الناحيــة الجنائيــة هــي وحدهــا التــي تخضــع للمالحقــة القضائيــة، وضمــان 
أن األدلــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــالل التعذيــب أو وســائل اإلكــراه ال تســتخدم كأســاس للمالحقــة القضائيــة 

)واالحتجــاز(.

ســابًعا، أمــام الــدول عــدة خيــارات يمكــن اســتخدامها كبدائــل لالحتجــاز، ومنهــا مــا تســمى بالبدائــل »القضائيــة« 
وغيــر القضائيــة. فالنــوع األول يعتمــد علــى النظــام القضائــي القائــم مــن أجــل التوصــل إلــى بدائــل احتجــاز تســتهدف 
المتهميــن بالجرائــم اإلرهابيــة أو المدانيــن فيهــا. أمــا البدائــل غيــر القضائيــة، فتتــم خــارج إطــار هــذا النظــام. تتمتــع 
البدائــل القضائيــة بعــدة مميــزات؛ فهــي تســتفيد مــن شــرعية النظــام القضائــي وســلطته، وتخضــع لإلجــراءات القانونيــة 
ــًرا مــن اليقيــن القانونــي والحمايــة القانونيــة لألشــخاص المعنييــن. فعلــى  الواجبــة والرقابــة القضائيــة، وتوفــر قــدًرا كبي
ســبيل المثــال، تنطــوي هــذه البدائــل علــى قــرارات غيــر المالحقــة القضائيــة )مشــروطة أو غيــر مشــروطة( أو اتفاقــات 
تفاوضيــة لتخفيــف العقوبــة بشــروط مناســبة فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة، أو أوامــر وقــف اإلجــراءات فــي مرحلــة 
المحاكمــة، وأوامــر وقــف تنفيــذ األحــكام أو الخدمــة المجتمعيــة فــي مرحلــة إصــدار الحكــم، وآليــة لإلفــراج المبكــر 
بعــد اإلدانــة. وفــي المقابــل، فالتدابيــر غيــر القضائيــة – مثــل اســتخدام آليــات العدالــة التقليديــة، ولجــان الحقيقــة 
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والمصالحــة، وبرامــج االنفصــال أو إعــادة التأهيــل أو الجبــر أو تغييــر الفكــر المتشــدد – تتســم بكونهــا أكثــر مرونــة 
ــا الحتياجــات األطــراف المعنيــة. وبعبــارة أخــرى، يمكــن تعديــل هــذه التدابيــر خصيًصــا  وتوفيــًرا وقابليــة للتكيــف وفًق
لتناســب ســياق القضيــة وظروفهــا، دون الحاجــة لاللتــزام بــأي مــن العمليــات أو اإلجــراءات القائمــة.  ولكــن عيبهــا 
هــو أن فعاليتهــا فــي بعــض الجوانــب يشــوبها عــدم اليقيــن، وأنهــا قــد تكــون غيــر مرضيــة مــن وجهــة نظــر اإلجــراءات 
القانونيــة الواجبــة. وفــي جميــع الحــاالت، ينبغــي أن تنظــر الــدول فــي النهــج أو المناهــج األنســب لظروفهــا. ومــن 
الممكــن الجمــع بشــكل فعــال بيــن اآلليــات المختلفــة بحيــث يعالــج كل منهــا الضغــوط الناتجــة عــن اآلخــر، ممــا يجعــل 
العمليــة بأكملهــا أكثرهــا فعاليــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن تنفيــذ نظــام للمالحقــة القضائيــة يكــون قوًيــا وفعــااًل لتحفيــز 
اإلرهابييــن المدانيــن أو المشــتبه بهــم تحفيــًزا كبيــًرا علــى المشــاركة فــي اآلليــات غيــر العقابيــة التــي يتوقعــون التمتــع فيهــا 
بقــدر مــن التســاهل مقابــل مشــاركتهم فــي اإلفصــاح عــن الحقيقــة للضحايــا أو مصالحتهــم أو تعويضهــم. وفــي جميــع 
الحــاالت، ينبغــي أن تضمــن الــدول إنصــاف النظــام وشــفافيته وحياديتــه واتســاقه مــع المعاييــر األساســية لإلجــراءات 
القانونيــة الواجبــة. كمــا ينبغــي أن يراعــي النظــام الظــروف الشــخصية لألشــخاص المعنييــن، وال ســيما األطفــال الــذي 
ينبغــي اعتبارهــم، بصــورة أوليــة، ضحايــا ينبغــي توخــي مصلحتهــم العليــا عنــد اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالتعامــل معهــم.

وفيمــا يتعلــق بالبدائــل غيــر القضائيــة لالحتجــاز، ينبغــي مراعــاة عــدد مــن العناصــر الشــاملة عنــد تصميــم آليــة مالئمــة، 
بمــا فــي ذلــك مــا يلــي: )أ( لــن نبالــغ مهمــا شــّددنا علــى أهميــة الشــبكة األســرية والبيئــة االجتماعيــة للشــخص وضــرورة 
تعزيزهــا ودعمهــا مــن خــالل تنفيــذ اآلليــة المصممــة؛ )ب( ينطبــق ذلــك أيًضــا علــى قــدرة الشــخص علــى العــودة 
إلــى المجتمــع، األمــر الــذي قــد ينطــوي علــى توفيــر التعليــم والتدريــب المهنــي والدعــم اإلداري والتعليــم الدينــي مــن 
أجــل مواجهــة األثــر الســلبي للعقائــد المتشــددة؛ )ج( ينبغــي أن تشــارك المجتمعــات المحليــة التــي ســُيعاد دمــج أولئــك 
األشــخاص فيهــا فــي هــذه العمليــة، وذلــك لضمــان أخــذ مخاوفهــا بعيــن االعتبــار، وأنهــا تتفهــم العمليــة وال تعارضهــا، 
وأن التبعــات األمنيــة التــي قــد تنتــج بســبب إعــادة الدمــج يتــم التعامــل معهــا علــى النحــو الــالزم؛ )د( ينبغــي أن يشــكل 
المرشــدون وغيرهــم ســبل الدعــم النفســي والدينــي جــزًءا مــن هــذه اآلليــة، وذلــك لهدفيــن همــا ضمــان العــودة اآلمنــة إلــى 
المجتمــع، وحمايــة الشــخص ضــد احتماليــة عــودة التنظيمــات اإلرهابيــة؛ )هـــ( ينبغــي أن يكــون أمــن جميــع األطــراف 
المعنيــة، أي اإلرهابييــن والضحايــا والعامليــن وأعضــاء المجتمعــات المحليــة، محــور تركيــز أي آليــة مــن هــذا النــوع، 

وتتحمــل الدولــة المعنيــة هــذه المســؤولية. 

مــن بيــن مختلــف اآلليــات غيــر القضائيــة المتاحــة كبدائــل )أو إجــراءات مكّملــة( لسياســة احتجــاز اإلرهابييــن الفعلييــن 
ــا للســياق يأخــذ فــي  ــا ومراعًي أو المشــتبه بهــم، نخــص بالذكــر مــا يلــي. أوال، توفــر آليــات العدالــة التقليديــة حــاًل مرًن
االعتبــار األعــراف والحساســيات المحليــة. ولكنهــا تتعــرض لالنتقــاد فــي بعــض األحيــان ألنهــا ال تضمــن الحمايــة 
المالئمــة وفًقــا لإلجــراءات القانونيــة الواجبــة. أمــا مخططــات الجبــر، فهــي مــن اآلليــات التصالحيــة المهمــة التــي 
تعتنــي بجانــب واحــد مــن حقــوق الضحايــا، ولهــا عــدة أشــكال، ويمكــن تنفيذهــا بشــكل فــردي أو جماعــي. واألهــم أن 
مخططــات الجبــر ليســت مســتقلة بالضــرورة، وإنمــا يمكــن الجمــع بينهــا وبيــن وســائل العدالــة األخــرى– القضائيــة وغيــر 
القضائيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يعــد االعتقــال نوًعــا مــن القيــود األخــف علــى حريــة الشــخص التــي ال ترقــى لدرجــة 
االحتجــاز، وهــو يوفــر قــدًرا مــن الرقابــة علــى األشــخاص المعنييــن دون ســجنهم، مــع الســماح لهــم بالتمتــع بدرجــة 
أكبــر مــن الحريــة، كمــا أنــه تدبيــر يمكــن الجمــع بينــه وبيــن التدابيــر األخــرى بنجــاح، مثــل المشــاركة فــي المشــاريع 
المجتمعيــة أو لجــان الحقيقــة والمصالحــة. أمــا إعــادة التأهيــل، فتركــز علــى عــودة اإلرهابــي إلــى المجتمــع، مــع ضمــان 
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قدرتــه علــى العثــور علــى موقــع ســالم وآمــن ومجــٍد فــي المجتمــع. وتتشــابه إعــادة التأهيــل واالنفصــال عــن التنظيمــات 
اإلرهابيــة فــي أنهمــا يركــزان علــى فصــل الشــخص عــن التنظيــم اإلرهابــي، وأن الهــدف النهائــي هــو منــح هــذا الشــخص 
األدوات – التعليميــة والدينيــة واالجتماعيــة والمهنيــة – الالزمــة لضمــان تفاعلــه مــع المجتمــع تفاعــاًل ســلمًيا يحتــرم 
القانــون. وأخيــًرا، تســعى برامــج تغييــر الفكــر المتشــدد إلــى تغييــر عقليــة األشــخاص المســتهدفين وعقليتهــم بهــدف 
إقناعهــم بالتوقــف عــن دعــم األفــكار المتشــددة العنيفــة. وقــد تعرضــت هــذه البرامــج لالنتقــاد فــي بعــض األحيــان بســبب 

عــدم فعاليتهــا، أو االفتقــار إلمكانيــة التقييــم، أو المخــاوف المتعلقــة بحقــوق اإلنســان لألشــخاص المعنييــن.

 وأخيــًرا، ينبغــي تنفيــذ اســتراتيجية توعيــة قويــة وفعالــة تكــون مقترنــة مــع جميــع مراحــل تنفيــذ سياســة بدائــل االحتجــاز 
التــي تســتهدف اإلرهابييــن المدانيــن والمشــتبه بهــم. وينبغــي أن تشــرح االســتراتيجية أســباب األخــذ بهــذه البدائــل، وأن 
تحــرص علــى مناقشــة جوانبهــا األساســية بحريــة وانفتــاح. وينبغــي كذلــك أن يكــون الضحايــا والمجتمعــات المحليــة 
المتضــررة جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذه االســتراتيجية، بحيــث يتــم االســتماع إلــى مخاوفهــم والتعامــل معهــا. وعــالوة علــى 
ذلــك، ينبغــي الحــرص علــى التفاعــل مــع المجتمعــات المحليــة واألطــراف الفاعلــة المحليــة، ورعايــة هــذا التفاعــل. وفــي 
إطــار هــذه التوعيــة، ينبغــي معالجــة المظالــم المجتمعيــة أو الجماعيــة، وتوزيــع المــوارد لمســاعدة المجتمعــات التــي 
ســيتم إعــادة دمــج اإلرهابييــن فيهــا حتــى تشــعر هــذه المجتمعــات ببعــض المنافــع المتصلــة باســتراتيجية عــدم االحتجــاز 
التــي تتبعهــا الدولــة. وينبغــي ضمــان التعامــل مــع المخــاوف األمنيــة فــي جميــع المراحــل، وخاصــة مخــاوف الضحايــا 

والمجتمعــات المتضــررة )وكذلــك مخــاوف اإلرهابييــن التائبيــن والعامليــن المعينيــن للمســاعدة فــي إعــادة إدماجهــم(.

فــي جميــع الحــاالت، ينبغــي أن تركــز الــدول علــى الحلــول الفعالــة ومــا يمكــن تحقيقــه بدرجــة معقولــة بــدال مــن التركيــز 
علــى النمــاذج القائمــة. ومــن الضــروري، فــي الســياقات التــي يتعــذر فيهــا جمــع أدلــة قاطعــة علــى النجــاح، أن يكــون 
هنــاك اســتعداد للتكيــف والتغييــر، بــل والتراجــع عــن الخطــوات المتخــذة حيثمــا كان ذلــك ضرورًيــا. وتجــدر اإلشــارة إلــى 
أن معاييــر حقــوق اإلنســان المعتــرف بهــا بموجــب القانــون الدولــي ال تكتفــي بذكــر الحــد األدنــى الــذي يتعيــن ضمانــه 
فــي ظــل أي آليــة توفــر لإلرهابييــن بديــال لالحتجــاز، وإنمــا توفــر إرشــادات لمــا ينبغــي أن تســعى كل دولــة لتحقيقــه 

لجميــع مواطنيهــا دون اســتثناء مــن أجــل مكافحــة ويــالت اإلرهــاب والقضــاء عليهــا فــي نهايــة المطــاف.
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