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ال حياد مع اإلرهاب!

اإلنتربول تغير دستورها لتشارك في محاربة اإلرهاب
الدولية،
اإلنتربول منظمة َدولية معنية مبحاربة اجلرمية َّ
تـهــدف إل ــى تـعــزيــز ال ـت ـعــاون ال ـ َّـدول ــي يف امل ـجــال الـ ُّـشــرطــي بني
ـص مهمتها
أعـضــائـهــا الــذيــن يــزيــدون عـلــى  190دول ــة ،وتـخـتـ ُّ
الرئيسة وفــق دستورها بـ «منع اجلرمية ومحاربتها؛ بتعزيز
الـتـعــاون يف الـشــأن الـشــرطــي واألم ـن ــي» .وقــد متكنت املنظمة
من حتقيق أهدافها بنجاح واضــح ،ملتزمة احليا َد السياسي
واح ـتــرام س ـيــادة ال ــدول األع ـضــاء؛ إذ تنص امل ــادة الثالثة من
منعا بــا ًّتــا على املنظمة أن
دسـتــورهــا بــوضــوح على أنــه «مينع ً
تتدخل يف أي نشاطات ذات صفة سياسية أو عسكرية أو دينية
أو عنصرية» .ومن األمثلة التاريخية الظاهرة على هذا املوقف:
رفض املنظمة تقدمي معلومات عن اإلرهابيني املشت َبه بهم يف
هجوم ميونخ يف بطولة األلعاب األوملبية عــام 1972؛ وفسرت
موقفها بأنه استجابة لعدم التدخل السياسي؛ ألن اإلرهــاب
شأن سياسي خارج عن اختصاص تفويض املنظمة األصلي.

لكن مع النمو الكبير لإلرهاب ،والتأثير اخلطير ألعماله
الدولي ،ع َدلَت منظمة اإلنتربول عن وظيفتها
يف املجتمع َّ
رئيسا لعملها
املعروفة ،ووضعت اجلرائم اإلرهابية هد ًفا
ً
ونشاطها؛ لتغد َو أكب َر منظمة شرطية يف العالم قادرة على
محاربة اإلرهاب.
فكيف متكنت منظمة اإلنتربول من االنتقال من حالة املنظمة
احملــايــدة سياس ًّيا إلــى حــالــة املنظمة الناشطة يف مجال
مكافحة اجلرمية اإلرهابية التي تعد من اجلرائم ذات الدافع
السياسي؟
هذا ما تسعى الدراسة إلى اإلجابة عنه ،بتتبع تاريخ املنظمة
واإلجــــراءات التي نقلتها مــن رفــض املــشــاركــة يف محاربة
اإلرهاب إلى املشاركة باهتمام يف مكافحته .وهي يف األصل
أطــروحــة نالت بها الباحثة مليسا فــان ديرهيجدن درج ـ َة
املاجستير ،بإبراز املنعطف احلــرج الــذي أسهم يف تخفيف
القيود املضروبة على منظمة اإلنــتــربــول ،وانفتاحها على
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خيارات أرحب يف اتخاذ قراراتها .وقد ساعد على ذلك ما
نصوص دستورها من غموض أتاح تفسيرها الح ًقا مبا
اكتنف
َ
يتفق وطموح املنظمة ورغبة الدول األعضاء.

وقد ازدادت مصداقية املنظمة حتى احتلت مكان ًة استشارية
بارزة يف األمم املتحدة ،بوصفها منظمة غير حكومية ،ووضعت
دستو ًرا جدي ًدا لها يتسق مع إعالن حقوق اإلنسان العاملي،
ويتميز بثالثة مبادئ رئيسة هي :احترام السيادة الوطنية،
وفرض القانون اجلنائي العادي (الوطني) ،والعاملية.

صنفت اإلنتربول نفسها باعتبارها المنظمة

لينتهي بها املطاف ألن يُ َ
عترف باإلنتربول منظم ًة حكومية
َدولية «تضمن على أوسع نطاق ممكن تباد َل التعاون بني جميع
سلطات الشرطة اجلنائية ،يف حــدود القوانني املعت َمدة يف
مختلِف البلدان ،وبروح اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان».

كبيرا
في عالم أصبح فيه تأثير التهديد اإلرهابي
ً
الشرطية األكبر قدرة في العالم على مكافحة

رئيسا
هدفا
ً
اإلرهاب ،ووضعت الجرائم اإلرهابية
ً

لعملياتها.

السياق التاريخي
يعود نظام التعاون العاملي يف العمل الشرطي إلى املؤمتر
األول للشرطة اجلنائية يف موناكو عام  ،1914حني ظهرت
الدولية ،لكن الرغبة يف
احلاجة إلى توثيق
ٍّ
مركزي للجرمية َّ
الدولية يف تلك احلِ قبة
تأسيس تعاون شرطي عابر للحدود َّ
لم يُكتَب له النجاح واالستمرار بسبب احلرب العاملية األولى.
وشهد عام  1923بدايات عمل منظمة اإلنتربول؛ انطال ًقا من
املؤمتر الثاني للشرطة اجلنائية الذي ُعقد يف فيينَّا ،وأ ُ ِّسست
الدولية للشرطة اجلنائية» The International
فيه «اللجنة َّ
 Commission of Criminal Policeالتي تُ َعد األص َل الذي
تفرعت عنه منظمة اإلنتربول.
ثم تطورت اللجنة من هيئة تعمل ضمن إطار دستور صي َغ من
مذكرات التفاهم بني ضباط الشرطة دون أي توقيع دبلوماسي
من الدول األعضاء ،إلى أن غدت أو َل هيكل تنظيمي ملنظمة
تعاون شرطي َدولي مع بنك مركزي للمعلومات .ووافقت هذه
ٍ
اجلهود اندال َع احلرب العاملية الثانية التي أدت إلى انقسام
الدولي ،وتعطيل عمل املنظمة من جديد.
املجتمع َّ
بعد انتهاء احلرب جرت محاولة ثالثة إلعادة تأسيس تعاون
َدولي شرطي ،ونقلت قيادة املنظمة إلى فرنسا ،وبحلول عام
 1956أُعيد وضع دستور اللجنة ،وأصبحت باسم «املنظمة
الدولية للشرطة اجلنائية»
َّ
 Organizationواشتَ َهرت باسمها املختصر (اإلنتربول).

International Criminal Police

4

قراءة في كتاب

7

ً
رسوخا بعد احلرب
وأصبحت الطبيعة احملايدة للمنظمة أكث َر
الدولي الناجت
العاملية الثانية ،وال سيما يف ظل االضطراب َّ
أشد
الدولي َّ
عن احلرب الباردة ،الذي جعل التعاو َن الشرطي َّ
صعوبة .واستمسكت منظمة اإلنتربول بطبيعتها احليادية غير
السياسية؛ لتجنُّب املساس بسيادة الدول األعضاء ،وجتنب
التدخل يف القضايا السياسية أو العسكرية أو الدينية أو
الدولية.
العنصرية ،واالقتصار فقط على مكافحة اجلرمية َّ
لمبادئ تمنعها
مع أن منظمة اإلنتربول تخضع
َ

من التدخل في القضايا السياسية ،استطاعت
أن تغير منهج عملها لتشارك في جهود محاربة

اإلرهاب.

عمل المنظمة
تخضع النشاطات التي تضطلع بها منظمة اإلنتربول إلطار
عمل واضــح حتكمه كِ يانات ُ
وأطــر قانونية ،ويتميز هيكل
املنظمة بثالثة عناصر أساسية تصنع القرار يف املنظمة ،وهي:

اجلمعية العامة ،واللجنة التنفيذية ،والسكرتارية العامة.

أما اجلمعية العامة فهي الكِ يان األعلى يف املنظمة ،وتتكون

من ممثلي الدول األعضاء ،وتلتقي سنو ًّيا التخاذ القرارات

املتعلقة بسياسات املنظمة ونشاطاتها وبرامجها وميزانيتها

ومصاريفها وغيرها .ولكل ممثل من ممثلي الدول األعضاء
صوت واحد ،وتُتَّخذ القرارات بأغلبية األصوات.
يف املنظمة
ٌ

وال متلك اجلمعية العامة صالحي ًة تشريعية ،فإن القرارات
الــصــادرة عنها مجرد توصيات واقتراحات ،فهي تعمل يف
نصة ملناقشة املواضيع املتعلقة بتعاون الشرطة
الــواقــع مِ َّ
الدولية ،ووسيلة لتبادل املعلومات ،ومشاركة املعرفة والثقة
َّ
املتبادلة بني الــدول .وأمــا اللجنة التنفيذية فتتألف من 13
عض ًوا تنتخبهم اجلمعية العامة ،ورئيس اللجنة هو رئيس
منظمة اإلنتربول .وتقوم اللجنة بتوجيه املنظمة يف ممارساتها،
وإدارتها يف تطبيق القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة.
وأما السكرتارية العامة فتتولى املمارسات اليومية واألعمال
اإلدارية ،بقيادة السكرتير العام.
ويقع املق ُّر الرئيس للمنظمة وقلبها النابض يف مدينة ليون
الفرنسية منذ عام  ،1956وهو يعمل على مدار الساعة يف
جميع أيــام السنة ،وترتبط به املكاتب الوطنية يف الــدول
األعضاء؛ لضمان التعاون وتدفق املعلومات وإجراء التحقيقات
الدولية.
َّ

عمل املنظمة ،فاستمرت يف السنوات التالية على موقفها من
اجلرائم اإلرهابية.
ويف عام ُ 1972قتل رياضيون إسرائيليون يف القرية األوملبية
مبيونخ ،يف أثناء مشاركتهم ببطولة األلعاب األوملبية ،وعندما
طلبت الشرطة األملانية من اإلنتربول تزويدها مبعلومات عن
املعتدين ،وح َّثتها على مالحقتهم ،رفضت املنظمة االستجابة
للطلب ،وآثرت التزام احلياد وعدم التدخل يف القضية؛ ألنها
ذات طابع سياسي.
وحلسن احلــظ لم تتع َّرض اإلنتربول بعد هذين احل َدثني
لقضايا شائكة على ِغرارهما ،إال أن الغموض واالرتباك بقيا
َ
محيطني بــأداء املنظمة يف التعامل مع القضايا اإلرهابية،
وبات من الضروري إعادة النظر يف موقفها من تلك القضايا.
َ
الظروف ازديــا ُد العنف السياسي واإلرهــاب يف
وواكب هذه
أرجــاء العالم ،ومطالبة الــدول األوربــيــة والــواليــات املتحدة
املنظم َة بإسهام ِجدِّي أكبر يف مكافحة اإلرهاب.

أزَ مات مربكة

المنعطف الحرج

َ
ملبادئ متنعها من التدخل يف القضايا
ومع أن املنظمة تخضع
السياسية ،استطاعت أن تغير منهج عملها لتشارك يف
جهود محاربة اإلرهاب ،وذلك بعد سلسلة من األحداث التي
واجهتها ولم تستطع التدخل فيها ،وأدت إلى وقوع أزمة بني
املنظمة والــدول األعضاء .ففي عام  1951اختُطفت طائرة
تشيكوسلوفاكية وهبطت يف قاعدة أمريكية بأملانيا الغربية،
وطالبت تشيكوسلوفاكيا اإلنتربول بالقبض على اجلناة بحكم
ٍ
قرصنة جوية تدخل يف اختصاص عمل املنظمة،
أنها جرمي ُة
على حني طالبت الواليات املتحدة بعدم تدخل املنظمة يف
التحقيق ،باعتبار أنها قضية جلوء سياسي هر ًبا من النظام
الشيوعي .لكن اإلنتربول قررت أخي ًرا التدخ َل يف القضية
لصالح حكومة التشيك ،فسحبت الواليات املتحدة ممثليها
من املنظمة.

بعد اعتداء ميونخ املذكور آن ًفا ،بــرزت احلاجة إلــى مزيد
الدولي ،وبخاصة مع عدم رضا الدول
من التعاون الشرطي َّ
األعضاء عن أداء املنظمة ،فوصلت إلى منعطف حرج أسهم
التوسع يف تفسير طبيعتها احملايدة سياس ًّيا التي نصت
يف
ُّ
عليها املــادة الثالثة .ونتج عن ذلــك االنــخـ ُ
ـراط التدريجي
للمنظمة يف نشاطات مكافحة اإلرهاب .وبعد تقاعد األمني
العام للمنظمة جون نيبوتي عام  1978الــذي كان من أشد
املؤيدين حليادية املنظمة سياس ًّيا ،كثرت الشكاوى من ضعف
وخصوصا
قدرة اإلنتربول على التعامل مع بعض احلــاالت،
ً
حاالت اإلرهاب .فوضعت األمانة العامة لإلنتربول مجموع ًة
من املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتعامل مع اإلرهــاب ،لكن
بسبب دقة املوضوع وحساسيته لم تخضع للنقاش اجلا ِّد حتى
عام .1983

هذا احلدث كشف االختالف الواضح يف تفسير املادة الثالثة
من دستور اإلنتربول ،وألقى الضوء على أهمية إعادة النظر
يف احلياد السياسي للمنظمة ،لكنه لم يقُد إلى حت ُّول يف نهج

ويف اجتماعات اجلمعية العمومية يف السنوات الالحقة كانت
موضوعا بارزًا يف
محدودية قدرة اإلنتربول ودستوره القدمي
ً
النقاشات ،وكثي ًرا ما أثارت الدول األعضاء املسائل والقضايا
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الدولية .نتيج ًة لذلك
امللحة املتعلقة بزيادة معدالت اجلرائم َّ
عرض رئيس اإلنتربول بوجارين يف افتتاح اجتماع اجلمعية
العامة الثاني واخلمسني مبدينة كان عرض خُ ططه لتحديث

مسار عمل املنظمة ،وتأكيد احلاجة إلى مواكبتها الحتياجات
الــدول األعضاء ،وأقر ً
أيضا ضــرورةَ إجــراء مراجعة نقدية
للقرارات واألعمال السابقة ،وإثبات قــدرة اإلنتربول على
اإلسهام يف معاجلة تعقيدات قضايا العصر احلالي .ومع
ٍ
خيارات بديل ًة
القلق املتزايد من اإلرهــاب واجهت املنظمة
ملعاجلة هــذه املسألة ،أدى إلــى اتخاذ قــرار بــإعــادة تقييم
دستورها من جديد.

ويف الــدورة الثالثة واخلمسني للجمعيــة العامة اقترحت
اللجنة التنفيذية الــقــرا َر رقــم  AGN/53/RES/7املتصل
بتطبيق املادة الثالثة من الدستور ،وأُقـ َّر بأغلبية  70صوتًا

مقابل رفض  17صوتًا وامتناع ثالثة أصوات .وقد كان هذا
القرار حد ًثا مثي ًرا للجدل إذ حــــدد مسار عمل املنظمة يف
اجتاه مختلف متا ًما .فقد غير هذا القرار النطا َق احملدود
الــذي تعمل مبوجبه األمانة العامة ومكاتبها الوطنية ،ومع
تعديل تفسير املــادة الثالثة أصبح األمــن العام قــاد ًرا على
مناقشة التطبيق احملتمل للمادة على حــاالت محددة مع
اجلهة الوطنية الطالبة .ومع أن القرار أكـــــد احترام حدود
لتنخرط اإلنتربول في جهود محاربة اإلرهاب كان
عليها إعادة تفسير المادة الثالثة من دستورها،

وتبنِّ ي نظرية الغلَ بة في التفسير ،حيث يطغى
الطابع اإلجرامي للعمل اإلرهابي على الدوافع

السياسية له.

املادة الثالثة ،بقي معتر ًفا بغموضهــا ،وعدم وضوح تعريف
املمارسات السياسية والعِ رقية والدينية والعسكرية التي
منعت املادة الثالثة اإلنتربو َل من تناولها؛ لذا وجب أن تؤخذ
كل قضية تعرضها دولـ ٌة عضو يف احلسبان على ِحدة عند
النظر يف السياق ،مع وضع املسؤولية الكاملة على الدولة
العضو التي تطلب مساعــدة اإلنتربول.
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وكان املخرج الوحيد لإلنتربول يف إعادة تفسير املادة الثالثة
من دستورها ،واتُّ ِب َعت نظرية الغلبة يف التفسير التي تُبرز
الطاب َع اإلجرامي للهجوم اإلرهابي الذي يطغى على الدوافع
السياسية للعمل اإلرهابي ،وبذلك أمكن جتنب قيود املادة
الثالثة ،وجــرى التعام ُل مع اجلرمية اإلرهابية وفــق املبدأ
األساسي لها ،وهو واقعة الفعل اإلجرامي نفسه .ويف سبيل
دعم التفسير اجلديد للمادة الثالثةُ ،وضعت ثالثة معايي َر
لتقييم احلاالت اإلرهابية:
ً
أول) معيار مبدأ منطقة نــزاع ،مبعنى أن أي عمل إرهابي
يُرتكب خارج منطقة النزاع يُ َعد ً
عمل إجرام ًّيا ،حتى مع وجود
ٍ
سياسية واضحة وراءه.
دواف َع
ألي
ثان ًيا) معيار تقييم وضع الضحايا ،بتأكيد أنه ال ميكن ِّ
مشروعا ألي هجوم إرهابي ،بغض
مدني بريء أن يكون هد ًفا
ً
النظر عن الدافع وراء الهجوم ،وهذا يؤكد أن التعامل مع هذه
االعتداءات اإلرهابية يجب أن يقتص َر على اعتبارها جرائ َم
يف الغالب.
ً
ثالثا) معيار النظر يف حجم اجلرمية ،أي إن اجلرائم التي
تتجاوز مست ًوى معينًا من العنف ال ميكن أن تكون تعبي ًرا
الهجمات الوحشية
ً
مشروعا عن املظالم ،ومن ثَم تُصنَّف هذه َ
يف الغالب على أنها أفعال إجرامية ،أكثر من أن تكون تعبي ًرا
ٍ
سياسية أو دينية أو ِعرقية.
مطالب
عن
َ
بعد هذا التفسير اجلديد للمادة الثالثة من دستور اإلنتربول،
باتت األفعال التي تندرج حتت اجلرائم اإلرهابية هي األفعال
الــتــي تــكــون بطبيعتها سياسية ،مــثــل :اخلــيــانــة ،وعضوية
املنظمات احملظورة ،وجرائم السياسيني املتعلقة بأنشطتهم
السياسية .هذا التعامل اجلديد مع تفسير املادة الثالثة غ َّير
حدود النطاق الذي كانت تعمل مبوجبه األمانة العامة وهيئات
التنسيق الوطنية (مكاتب اإلنتربول يف الدول).
وقد استندت أعمال اإلنتربول واستقالليتها إلى فكرة ذات
جانبني هما :احترام سيادة الدولة ،وهيكل املنظمة الذي
يحمي استقاللها بالعمل عبر هيئات التنسيق الوطنية ،لكن
ً
نقاشا
الدولية أطلق
الزيادة والتطور الذي صاحب اجلرمية َّ
ً
عاجل للتصرف من قبل أعضائه،
وإحلاحا
داخل اإلنتربول
ً

ودفعت حاجة الدول األعضاء إلى اإلنتربول ملعاجلة القضايا
املثيرة للجدل ،وإلى تخفيف مخاوفهم من التدخل أو املساس
بسيادة الــدول األعــضــاء والسماح للمنظمة بتوسيع نطاق
أنشطتها.

نطاق أوسع
أما الوسيلة التي تتيح لإلنتربول التدخل يف اجلرائم اإلرهابية
مع احملافظة على جوهر املادة الثالثة من دستور املنظمة ،فقد

تناول اجلزء األول من القرار رقم  - AGN / 53 / RES / 6الذي

اعتُمِ د بأغلبية ساحقة ( 95صوتًا مقابل امتناع عضو واحد
َ
تصنيف اجلرمية العنيفة التي يُشار
عن التصويت) ،تناول

وحـدِّد مصطلح اإلرهــاب بالنظر
إليها عادة باسم اإلرهــاب؛ ُ
إلى نطاقه الذي يؤثر يف جميع الدول األعضاء .ويوضح ذلك

ويف عام  1999أُشير إلى اإلنتربول على أنه أداة أساسية
الدولي يف مجال الشرطة؛ لتحقيق أهداف مشروع
للتعاون َّ
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلــرميــة املنظمة العابرة
للحدود يف القرار رقم  ،AGN-1999-RES-8ومبوجب هذا
القرار أصبحت نشاطات محاربة اإلرهــاب جــز ًءا دائ ًما من
ممارسات اإلنتربول وأهدافها.
وابــتــداء من تاريخ  11سبتمبر عــام  2001حتولت أولويات
املجتمع الـ َّـدولــي أكثر نحو مكافحة اإلرهـــاب ،وق ــام مق ُّر
اإلنتربول بتنفيذ خدمة خاصة باجلرائم اإلرهابية على مدار
الساعة ،وعزَّزت املنظمة التواص َل مع اجلمهور ،وش َّكلت فرقة
عمل لألزمات ،وأعطت أولوية للجرائم اإلرهابية ،ودعت
الــدول األعــضــاء أن تتعاون مع املنظمة دون حتفُّظ ،وإلى
حد يسمح به القانون الوطني يف حتديد كل فرد ساعد
أقصى ٍّ
يف ارتكاب األفعال اإلرهابية ،وتقدمي املسؤولني عن ارتكابها
إلى العدالة.

تصريح األمني العام كيندال  Kendallعن التصنيف اجلديد
لإلرهاب ،قال« :عندما كان هناك على سبيل املثال ،حادث ُة

قنبلة خطيرة ،لم نطلق عليها اسم اإلرهــاب .لقد ُحظرت

ومن الواضح أن تعديل املادة الثالثة سمح لإلنتربول أن تتخلى

هذه الكلمة من قاموسنا  ...أطلقنا عليها اسم جرمية عنيفة

عن طبيعتها احملايدة غير السياسية إلى درجة تتجاوز مجرد
الفصل بني اجلرمية والدافع إلى حماية اإلنسانية .وبسبب

وأدى تعديل املادة الثالثة إلى متكني اإلنتربول من توسيع نطاق

قدم التحول الذي أجرته منظمة اإلنتربول على
َّ

للجماعات املنظمة».

مسموحا
أنشطتها املتعلقة مبكافحة اإلرهــاب ،التي لم يكن
ً
بها من قبل .وميكن حتديد عملية التح ُّول يف املسار اجلديد

لإلنتربول يف كثير من القرارات التي صدرت يف السنوات
الالحقة بعد هذا التعديل .ففي عام  1993أصبحت مهمة
محاربة اإلره ــاب إحــدى املهام الرئيسة للتعاون الشرطي

مضي خمس سنوات قدمت اإلنتربول «املبادئ
الدولي ،وبعد
َّ
ِّ
التوجيهية اجلــديــدة ملكافحة اإلره ــاب الـ َّـدولــي» ،باعتماد
تعديالت تفسير املــادة الثالثة بالنظر إلى ظروف اجلرمية

وطبيعتها قبل النظر إلى دوافعها .وتهدف املبادئ التوجيهية
اجلديدة إلى حتسني التعاون وإدانة أي أعمال إرهابية .ومع

أن هذا اإلعالن لم يقدِّم أي تعريف واضح لإلرهاب بقي يُدين
الدولي ،وتندرج
جميع األعمال اإلرهابية التي تهدِّد املجتمع َّ
حتت أوصاف القرارات السابقة.

واضحا على
دليل
وظيفتها في محاربة اإلرهاب ً
ً

المدى الذي يمكن أن يصل إليه تأثير التغيير
الدولية ،وكيف
التنظيمي في عمل المنظمات َّ
يؤثر ذلك في ممارساتها المستقبلية.

تهديد اإلرهــاب املتزايد غ َّيرت واليتها القانونية ووضعت
نفسها يف مسار يُعنى عناي ًة فائقة مبكافحة اإلرهاب .ونظ ًرا
إلــى ض ــرورة تــعــاون ال ــدول األعــضــاء جــرى تخفيف القيود
وسمح للدول
الهيكلية للطبيعة غير السياسية لإلنتربولُ ،
األعضاء تغيير وجهة نظرهم وتفسيرهم لإلرهاب.
وإذا كانت قدرة منظمة اإلنتربول على حتقيق التوازن بني
استقاللها الذاتي وسيادة أعضائها مسأل ًة جوهرية ،فقد
متكنت املنظمة تدريج ًّيا من توسيع ُسلطاتها مبا ال يتعارض
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وسيادة الدول األعضاء ،ففي حاالت مثل اإلرهاب الذي يهدد
الدولي بأسره ،تكون الدول أكثر استعدا ًدا للتخلي عن
املجتمع َّ
الدولية ،من أجل مكافحة اجلرمية
سيادتها لصالح املنظمات َّ
الدولية بفاعلية أكبر ،وهذا يفتح آفا ًقا جديدة لعمل املنظمات
َّ
الدولي.
الدولية ،ويزيد أثرها ُعم ًقا يف املجتمع َّ
َّ

لقد كشف التحول الذي أدخلته منظمة اإلنتربول على وظيفتها
يف محاربة اإلرهاب قدرةَ املنظمات على تغيير أحد مبادئها
وقدم ً
واضحا على املدى الذي ميكن أن يصل
دليل
األساسيةَّ ،
ً
الدولية ،وكيف
إليه تأثير التغيير التنظيمي يف عمل املنظمات َّ
يؤثر ذلك يف ممارساتها املستقبلية.
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