
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المـ فضي التطرف قضية   حازت األمريكية، المتحدة الواليات في م2001 سبتمبر من عشر   الحادي أحداث منذ

ة والسياسات اإلعالم وسائل في كبيًرا اهتماًما العنف إلى  بالتعليق األمر   وتناولوا الباحثين، ومجتمع العامَّ

ع من بداًل  وأنماطه العنيف العمل أنواع على ية األسباب دراسة في التوسُّ  . اإلرهابي الفعل إلى المؤدِّ

ة أسئلة   وبرزت ق المناقشات في مهمَّ ة السياسات بوضع تتعلَّ ي العامَّ  صمود وتعزيز الظاهرة لهذه للتصدِّ

ر المجتمعات، ا التطرف ظاهرة وتطوُّ ا، فكريًّ يةالمؤ واألسباب وتطبيقيًّ زات العنف، إلى دِّ يه. على والمحفِّ  تبنِّ

 كان فمهما الظاهرة؛ لهذه الحركية الطبيعة على باإلجماع مستقر   الرأي فإن األسئلة هذه كلِّ  عن وبعيًدا

س الذي المعيار   در  ه؛ ت  فق  دات و   السياسي الفضاء أو اآلخرين، مع وتفاعالته الفرد أو اآلليات، أو كالمحدِّ

ْسم على منعقد   اإلجماع فإن القتصادي،وا واالجتماعي ج؛ الظاهرة و  ى فقد بالتدرُّ ا الفرد يتبنَّ  معتقدات   تدريجيًّ

ج  مشاركة أيُّ  له تسبق   أن دون ثقافية، أو اجتماعية أو سياسية مرجعيات على باالعتماد والعنف للتطرف تروِّ

 متطرفة. أعمال في

 السجون بيئة

ي التطرف   إن ها أخرى، دون أماكن   على تقتصر   ال عالمية اجتماعية اهرة  ظ العنف إلى المؤدِّ  بعض في تنمو لكنَّ

ها ومن وتتكاثر، المؤسسات أو المناطق أو البيئات جن السجون. أهمِّ ة مؤسسة فالسِّ ا فيها يتعايش هشَّ  قسريًّ

القاتهم تكون ما وغالًبا المحاكمة، ينتظرون الذين أو المحكومين األفراد من مجموعة    مع مضطربةً  ع 

ا، إحباًطا ويعانون المجتمع، ا، إقصاءً  أو اجتماعيًّ ا. تصنيًفا أو اقتصاديًّ  هناك، التطرف حاالت من كثير   فتنشأ ثقافيًّ

دانين، األفراد من مباشر بتأثير   ة، الفرد تجاِرب من شخصي باكتساب   أو المـ   االعتقال ظروف بسببِ  أو الخاصَّ

جن  .والسَّ

قةال الدراسات أن ومع ي بالتطرف متعلِّ جريت العنف إلى المؤدِّ مالية وأمريكا أوروبا في أ   والشرق الشَّ

م لم إفريقيا غرب فإن األوسط، مات ازدياد بسبب الظاهرة؛ هذه من يسل  حة المتطرفة الجماعات هج   المسلَّ

ه لإلرهابيين اعتقاالت من عنه نتج وما األخيرة، السنوات في  .بهم والمشتب 

ى حة المتطرفة الجماعات ظهور   وأدَّ ماتها وانتشار إفريقيا غرب في المسلَّ  االعتقال زيادة إلى وعملياتها هج 

جن ن لكلِّ  والسَّ ه م  شتب  طه يثبت أو به، ي   أعمالها. في ومشاركته المتطرفة الجماعات إلى االنضمام في تورُّ

جن م2016 سنة ففي همين شخص ألف من أكثر س   الجماعة عمليات بدعم أو حرام، بوكو إلى باالنتماء متَّ

 .نيامي سجن في
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ًها أو محكومين إرهابيين أيًضا تحتجز   المنطقة دول من الكثير وإن  تحقيق   جرى ديفوار كوت ففي م،به مشتب 

جريت السنغال وفي م،2016 مارس شهر في وقع الذي بسام غراند منتجع على الهجوم في  في محاكمة   أ 

قلوا الذين يينالسنغال لمقاضاة م2018 عام  بصفوف التحاقهم بعد نيجيريا من العودة طريق في وهم اعت 

 .حرام بوكو

همين هؤالء وجود وإن دانين أو المتَّ طهم المـ  مات في بتورُّ ق أعمال أو هج   أو إليه والدعوة باإلرهاب تتعلَّ

حة، بالجماعات االلتحاق  في وضوًحا األكثر الجزء سوى ليس إرهابية جماعة إلى االنضمام محاولة أو المسلَّ

 :أخرى أوجه ثالثة   للمسألة يكون وقد السجون. في التطرف اعتناق عملية

رفوا الذين المعتقلين حالة●  طهم ع  جن، دخولهم قبل العنيف التطرف في بتورُّ هم السِّ جنوا لكنَّ  بسبب س 

 .باإلرهاب مرتبطة غير أخرى أعمال

 متطرفة، مناهج   إلى ينتمون ال الذين والمعتقلين خِطرة، ليست م  جرائ في عليهم المقبوض المعتقلين حالة● 

هم ص الحماية، على للحصول جماعته؛ أو ما مرشد إلى االنتساب على يوافقون لكنَّ  الزعامات ضغط من والتخلُّ

ون الذين اآلخرين األفراد أو  .ضعفهم الستغالل يسع 

بول إلى اإلحباط   يدفعهم الذين المحبطين السجناء حالة●   .بسهولة العنف خطابات ق 

يات  كبيرة تحدِّ

يات   السجون إدارات   تواجه ها من خِطرة، كبيرةً  تحدِّ  :أهمِّ

جون، في األمن تعزيز ضرورة  ( 1 بض الذين المعتقلين من كثير   فرَّ  فقد السُّ  في اإلرهاب بتهمة عليهم ق 

 بتهمة م2011 سنة باإلعدام عليه حكومالم سالك ولد الشيخ هرب مثاًل  موريتانيا ففي األخيرة؛ السنوات

عتقل   أن قبل نواكشوط، في النعيم دار سجن من م2015 ديسمبر في فرَّ  إرهابي، بعمل القيام  أسابيع   بعد ي 

 .بيساو غينيا في قليلة

ب عمليات   وليست ى فقد جديًدا، أمًرا السجون من الهر   الجماعات مع والمتعاطفين المقاتلين احتجاز   أدَّ

حةالمس ى وقائع   في استهدافها إلى تشاد وبحيرة المنطقة سجون في لَّ  .شتَّ

 شهرين بعد مالي في نيونو سجن وفي م،2016 أكتوبر في النيجر في كوتوكالي سجن في وقع ما ذلك ومن

ة حرام بوكو هاجمت نيجيريا وفي كوتوكالي. حادثة من  البالد في العنف أعمال   انتشرت أن منذ سجون عدَّ

 .فرارهم بعد ديارهم إلى العودة   يمكنهم ال آخرين سجناء   ولتجنيد أعضائها، لتحرير م؛0920 سنة

جناء نشاط( 2 ين السُّ ون الذين للتطرف، المتبنِّ عون الطريق، مراحل من مرحلة   السجن أن ير   إلطالق ويتطلَّ

 فيهم للتأثير العام الحق سجناء على المتطرفة الخطب بإلقاء ويجتهدون القتالية، مسيرتهم إلكمال سراحهم

ن الكشف إلى السبيل   فكيف واستقطابهم. ى عمَّ ودعوا الذين من التطرف   يتبنَّ  غير أعمال بسبب السجن أ 

هم وما السجن؟ في احتجازهم عن ينشأ أن يمكن الذي الخطر تقدير   يمكن وكيف إرهابية؟  في الحقيقي تأثير 

قاس وكيف اآلخرين؟ السجناء  التأثير؟ هذا ي 



 

 

جناء، عن اإلفراج( 3 طلقت وقد السُّ همين السجناء لدفع برامج   أ   الجماعات إلى المنتمين أو بالتطرف، المتَّ

 .العنف إلى الداعية بالمنظمات ارتباطهم قطع إلى باإلرهاب، المدانين أو الجهادية،

صا في فرق بمساعدة والسنغال ونيجيريا موريتانيا في البرامج هذه بعض   وأثمرت  ثمرات   مختلفة، تتخصُّ

ها طيبة،  .حتمية غير   ونتائجها مناطقها، في ومحصورةً  التأثير، محدودة   تجاِرب   تبقى لكنَّ

 عدد في الكثافة نسبة   بلغت وقد السجون، في الكبير االكتظاظ   خطًرا األمر   ويزيد المساجين، كثافة( 4

درة بسبب ؛200% المساجين صة الموارد ن  طء للسجون، المخصَّ  عن البدائل وِفقدان القانونية، اإلجراءات وب 

 بسعة سجًنا، 37 في سجيًنا 11547 م2019 سنة نهاية في السنغال لدى كان المثال سبيل على السجن.

 في سجين 1500 من أكثر   يستقبل الحراسة شديد   كوناكري سجن وكان معتقل. في سجيًنا 4224 إجمالية

حدة. 30 ي، السجناء عدد نصف من أكثر   المحكومين غير اءالسجن عدد   يكون ما وكثيًرا و   تجاوز مع الكلِّ

ر فاسو بوركينا وفي الوقائية، لإلجراءات االعتقاالت دِّ  سنة منتصف في البالد سجون في المعتقلين عدد   ق 

ه المتطرفين من م2020 هاء بهم المشتب  حاكم لم شخص، 900 ز  هم تصدر أو منهم أي   ي   .أحكام أي بحقِّ

اس، عدد خفاض  ان( 5 انين، السجون إدارات لموظفي الحقيقية البشرية الموارد سياسات وِفقدان الحرَّ  والسجَّ

صة هيئات إيجاد عن والعجز بة مخصَّ  السجون استخبارات نظام   أما البلدان. من كثير في السجون لمراقبة ومدرَّ

ه يلغي ال رسمية، بصفة موجوًدا يكون فعندما يات وجود   المعايير اعتماد   تفرض التي بالتطرف رتبطةالم التحدِّ

فًقا الموظفين جميع وتدريب والتصنيف، للتقويم المناسبة  .المعايير لتلك و 

يات ولهذه  حكومية غير نيجيرية منظمة   أشارت وقد الهشاشة، شديدة   إفريقيا غرب سجون فإن وغيرها التحدِّ

شر تقرير في جن أن إلى م2020 سنة ن  ي ال السَّ ل أن يوشك بل له، المراد الغرض   يؤدِّ ن   إلى يتحوَّ حض   . للتطرف م 

  القول ختام

ل من التطرف لمصلحة والتجنيد االكتظاظ   فإن إفريقيا، غرب على السجون في األنظمة هشاشة   تقتصر ال  ِقب 

ل على السجون إدارات قدرة وعدم اإلرهاب، سجناء  أخرى مناطق   في منتشر   المتطرفين، السجناء برعاية التكفُّ

ر المهم ومن العالم. من لة التعميمات من الحذ   السجناء باعتناق االعتقال ظروف بربط الجزم في المتعجِّ

 .والعنف التطرف

ب اإلفريقية السجون في الوضع   إن  مع للتعامل وإداراتها السجون فضاءات تكييف أواًل: اثنين؛ أمرين يتطلَّ

ة تقليص وثانًيا: المتطرفين. السجناء  من المزيد وتقديم القانوني، موعده إلى للمحاكمة السابق االحتجاز مدَّ

ات من كوذل استحقاق، دون المعتقلين عن واإلفراج البديلة، األحكام  التطرف مكافحة في األعمال مهمَّ

ي جن السجون. في العنف إلى المؤدِّ ْلقة   هو فالسِّ  المنهج يقتصر   أن ينبغي وال العقاب، سلسلة في وصل ح 

 بدَّ  وال الخِطرين. السجناء رعاية تحسين أو جديدة، سجون بناء أو فقط، المساجين تأهيل إعادة على اإلصالحي

 القانون. سيادة تعزيز عن السجن في التطرف مكافحة فصل باستحالة الجازم عتقاداال من شيء أيِّ  قبل


