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السجناء واإلرهاب
ُّ

المحتجزين في قضايا اإلرهاب
تدبير شؤون
َ
في عشر دول أوروبية
الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي التابع جلامعة كينغ يف لندن
قدم املركز
َّ
ُّ
بح ًثا أشرف عليه خبراءُ يف مجال التطرف واإلرهاب ،تناولوا بالدراسة عشرات
وبعضهم شارك
بعضهم سافر للقتال،
ُ
املقاتلني من أوروبا من ذوي التاريخ اإلجراميُ ،
هجمات إرهابية يف أوروبا.
يف َ
رئيسا للمتطرفني واجلماعات
يبدأ
السجون ملتقًى ً
ُ
التقرير بذكر حقيقة ُم َّرة وهي كون ُّ
السجون للفكر اإلرهابي ليس أم ًرا جدي ًدا ،فقبل عقود من
اإلرهابية ،وأن احتضان ُّ
تكوين قيادة تنظيم داعش يف سجن «بوكا» يف العراق ،اعتمد اإلسالميون املصريون،
ني املتطرف األملاني ،واالستقالليون اإليرلنديون ،واالنفصاليون الباسك ،على
واليم ُ
السجون للتخطيط والتجنيد واإلعداد.
ُّ
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بين الجريمة واإلرهاب

أفاد التقرير أن «طرق تقييم التهديدات املتعلِّقة بالتطرف أصبحت
مستعمل ًة يف أغلب الدول التي شَ ِملَها البحث» ،وأشارت إلى أن بعض
تقييمها اآلن؛ ألنها ما زالت يف بداياتها.
البرامج واملبادرات ال ميكن
ُ
ٍ
وأقرت الدو ُل التي خضعت للدراسة بأنها تواجه صعوبات يف معرفة
َّ
َّ
َّ
ما يحدث يف سجونها ،وبأن فك االرتباط بالتطرف يتطلب وقتًا
ً
طويل ،وال ميكن ضما ُن جناحه دائ ًما.
السجون على رأس
َّ
وتضمنت الدراس ُة مجموع ًة من التوصيات بجعل ُّ
األولويات يف مكافحة التطرف واإلرهاب.
السجون ال َتظى بشعبية كبيرة ،دعا
ومع أن زيادة اإلنفاق على ُّ
ِ
والرأي العام إلى الوعي بأن احلفاظ على النظام
احلكومات
املؤلفان
َ
استثمار رابح ملكافحة اجلرمية واإلرهاب.
السجون
ٌ
واألمن يف ُّ
ً
حلول
ويعرض التقرير عد ًدا من األسئلة التي تق ِّدم األجوب ُة عنها
ُ
ُمجدية ،من قَبيل :هل يجب َسج ُن اجلناة يف مكان واحد؟ وهل يجب
توزي ُعهم يف َو َحدات العا َّمة املخت ِلطة؟ وهل يجب عزلهم ً
عزل تا ًّما؟
ولك ِّل ِخيار مؤيدون يدافعون عنه ،ما أفضى إلى تنويع طرق التعامل
بالسجناء األكثر َ
خط ًرا.
َوف َق نظرة ك ِّل باحث ،مع إيالء
ٍ
اهتمام خاص ُّ
وخلص التقرير إلى أن هناك اقترانًا بني اجلرمية واإلرهاب،
فقد بلغت نسب ُة املجرمني العاديني الذين حت َّولوا إلى إرهابيني يف
أمضوا عقوب ًة
ممن شملتهم الدراسة ،يف حني َ %27
السجون َّ %57
ُّ
السجن وجنحوا إلى التطرف فيه .ويرى الباحثون أن اجلناة قد
يف ِّ
عما اقترفوه يف املاضي.
يرون يف اجلهاد ً
نوعا من «التكفير» َّ
َ

مقدمة البحث
ِّ

السجون بؤر ًة رئيسة لك ِّل اجلماعات اإلرهابية تقري ًبا يف ِ
احلقبة
تُ َع ُّد ُّ
السجناء الذين لم
احلديثة ،وهي املكان الراعي
ُّ
لتطرف كثير من ُّ
ً
أي انتماء سياسي أو ميول متطرفة ،فضل عن اعتمادها
يُعرف عنهم ُّ

ويتيح التقرير نظر ًة عا َّمة إلى الوضع الراهن يف عشر دول أوروبية
بخصوص:
 .1االجتاهات السائدة بني املجرمني املتطرفني.
السجون.
 .2التخطيط َ
للهجمات يف ُّ
للجناة املتطرفني.
السجون ُ
 .3أنظمة ُّ
الدمج.
 .4سياسات اإلفراج وإعادة َّ
ويتساءل اخلبراءُ عن سبب قلَّة اهتمام الباحثني وأصحاب القرار
السجون ،وعن نُدرة الدراسات
السياسي بقض َّية االستقطاب يف ُّ
امليدانية يف هذا املجال ،على الرغم من االهتمام الكبير بقضايا
التطرف واإلرهاب يف العقود األخيرة .وأشار التقرير إلى دراسة
أُجنزت عام 2010م صدرت عن املركز نفسه ،جنحت يف رفع الوعي
لدى الباحثني ،وبيان مصطلحات رئيسة جديدة ،ولقيت ق ً
َبول لدى
السجون للسجناء ذوي
صانعي القرار واملهت ِّمني بإصالح أنظمة ُّ
الدوافع السياسية يف أستراليا وبريطانيا وهولندا.

منهج البحث

يستند التقرير إلى املنهج املتَّبع يف الدراسة السابقة املشار إليها آنفًا،
وهو مشروع نُفِّذ بني أبريل 2019م ويونيو 2020م ،وم َّولته التنسيقي ُة
الوطنية الهولندية لألمن ومكافحة اإلرهاب ووِ زارةُ العدل السويدية.
ويص ِّرح الكاتبان بأن املم ِّولني لم يتدخَّ لوا يف عملية البحث واختيار
توصل إليها.
املسهمني ،أو صياغة األسئلة ،أو يف االستنتاجات التي َّ
احملتجزين يف جرائ َم متعلِّقة
شَ ِملَت هذه الدراس ُة مئات األشخاص
َ
باإلرهاب ،من عشر دول اختيرت بعد مداوالت متأ ِّنية ،على النحو اآلتي:

نظام الفرز

توافر وحدات
منفصلة
مخصصة
للمتطرفني

األداة األساسية
املستخدمة
لتقييم املخاطر

بلجيكا

 136تقري ًبا

450 - 165

توزيع (مع
اختيار مكان
االحتجاز)

نعم (وحدتان
تتسعان لنحو
 40محتجزًا)

برامج فك االرتباط
مراجعة تقييم الفردية (تختلف باختالف
مخاطر التطرف اللغة التي يتحدث بها
النزيل سواء الهولندية أو
العنيف
الفرنسية)

الدمنارك

19

64

إجنلترا وويلز

183(238
أصول ًّيا؛ 44
ميين ًيا متطر ًفا؛
 11آخرون)

 450تقري ًبا

البلد
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عدد السجناء
عدد السجناء
الذين جرى
احملتجزين
الرتكابهم جرائم رصدهم بسبب
تتعلق باإلرهاب أعمال التطرف

الهجمات .مع أنها م َّكنت كثيرين
مكا ًنا للتخطيط واإلعداد لكثير من َ
من االبتعاد عن التطرف والرجوع عن اإلرهاب.

برامج نزع التطرف أو
فك االرتباط اخلاصة
باملجرمني املتطرفني

توزيع

ال يوجد

غير محدد

التوجيه واإلرشاد

توزيع (مع
اختيار مكان
االحتجاز)

نعم (وحدة
واحدة بسعة
إجمالية 8
محتجزين)

أدلة مخاطر
التطرف

"برنامج التدخل السليم
بنا ًء على ال ُهوية"؛ "برنامج
نزع املقاومة وفك
االرتباط"

السجناء واإلرهاب
ُّ

فرنسا

522( 549
أصول ًّيا؛ 36
انفصال ًيا من
إقليم الباسك)

1.458

أملانيا

غير محدد

أقل من 292

اليونان

التوزيع (مع
اختيار مكان
االحتجاز)

نعم (مع السعة
املخطط لها
لنحو 1500
محتجز)

التوزيع

ال يوجد

"شبكة تقييم
برامج فردية؛ ورش عمل
التطرف"؛
مراجعة تقييم جماعية (البحث والتدخل
مخاطر التطرف بشأن التطرف العنيف)
العنيف2
تعديل مراجعة
تقييم مخاطر
التطرف
العنيف 2؛
"حتليل قائم على
القواعد للجناة
احملتمل أن
يشكلوا خط ًرا
داه ًما"

تختلف البرامج من
دولة إلى أخرى ،بتمويل
من مبادرة "احلياة
الدميقراطية" ،مع
تأكيدات أيديولوجية
ورعوية واجتماعية -
تعليمية مختلفة

أقل من 20
(عدد تقديري)
( 3أصوليني؛
والباقي من
املتطرفني
اليسارين)

أقل من 20
(عدد تقديري)

ال يوجد نظام
محدد

ال يوجد

ال توجد أداة
لتقييم املخاطر
اخلاصة
بالتطرف

ال توجد برامج خاصة
بالتطرف

هولندا

36

أقل من 51
(عدد تقديري)

مركز اعتقال

نعم ( 6وحدات
بسعة إجمالية
 48محتجزًا)

مراجعة تقييم
مخاطر التطرف
العنيف2

تدخالت فك االرتباط
باإلرهاب والتطرف
والراديكالية

النرويج

25

34

التوزيع (مع
حتديد عزل
محدد بحكم
الواقع)

ال يوجد

ال توجد أداة
لتقييم املخاطر
اخلاصة
بالتطرف

التوجيه واإلرشاد

إسبانيا

126( 329
أصول ًّيا؛ 203
من انفصاليي
الباسك)

493

العزل بحكم
الواقع

نعم

تعديل مراجعة
تقييم مخاطر
"البرنامج اإلطاري
التطرف
للتدخل يف التطرف
العنيف( 2يف
العنيف مع النزالء
سجون وزارة
اإلسالميني" (يف سجون
الداخلية)؛
عمليات املنع وزارة الداخلية)؛ ال توجد
برامج خاصة بالتطرف
واالكتشاف
(يف كاتالونيا)
والتدخل يف
عمليات التطرف
العنيف

السويد

أقل من 53

غير محدد

التوزيع

ال

تقييم املخاطر
واحلاجة
واالستجابة؛
أدوات أخرى
(مثل مراجعة
تقييم مخاطر
التطرف
العنيف)2
مستخدمة ً
أيضا

ال توجد برامج خاصة
بالتطرف

3

هيكل التقرير

يتك َّون التقرير من سبعة فصول رئيسة ،تبدأ مبق ِّدمة عن منهجه
وهيكله ،وتنتهي بتوصيات عن سبُل اإلشراف على سجناء التطرف.
وأحاط التقرير بظاهرة سجناء اإلرهاب يف عشر دول أوروبية؛ مع
السجناء إلى
اإلشارة إلى أنه لم يسبق يف تاريخ أوروبا أن وصل عد ُد ُّ
هذه األعداد.
التقرير التجرِ ب َة الكاملة للجاني املتطرف؛ من إصدار األحكام
ويتتبع
َّ
ُ
السجون ،إلى طرق الوقاية من التطرف وتعزيز
أنظمة
ق
ف
و
والتدابير
َ
َ
ُّ
ِّ
فك االرتباط وإعادة التأهيل ،وترتيبات ما بعد اإلفراج واملراقبة.
توضح منهجي َة التقرير وهيكله،
أبان (الفصل األول) مقدم ًة تفصيلية ِّ
وتناول (الفصل الثاني) فئات املتطرفني وخلفياتهم اإلجرامية يف
الهجمات
جميع أنحاء أوروبا ،وعرض (الفصل الثالث) فصوالً عن
َ
السجون والتآمر ،وبحث (الفصل الرابع) سبل الوقاية من
داخل ُّ
وحتدث (الفصل اخلامس) عن أنظمة
التطرف وأساليب التجنيد،
َّ
وتضمن
السجون ،وبحث (الفصل السادس) اإلفراج وإعادة التأهيل.
َّ
ُّ
ٍ
ٍ
السجون.
(الفصل السابع) توصيات وإرشادات ألنظمة ُّ
فئة اجلناة املتطرفني
التقرير يف فصله الثاني باإلشارة إلى التغ ُّير اجلذري يف فئة
يبدأ
ُ
ِ
السجناء
اجلناة املتطرفني يف العقد املاضي؛ فهناك مزي ٌد من ُّ
املتطرفني املـُدانني يف جرائ َم متعلِّقة باإلرهاب ،وكذلك املـُدانني
السجون .يختلف
بجرائ َم جنائية وعادية ثم باتوا متطرفني داخل ُّ
السجناء ،وتختلف ُم َدد األحكام عليهم ،ما يؤ ِّكد أن مواكبة
ماضي ُّ
ملحة.
اجلناة املتطرفني أصبحت مشكل ًة عويصة إال أنها َّ
ارتفاع األعداد
يُالحظ التقرير أن الدول العشر التي شَ ِملَها االستطال ُع نصف
السجناء فيها يف فرنسا ،ثم معظم الباقني يف إسبانيا وأملانيا
ُّ
وبريطانيا وبلجيكا .حتى الدو ُل اإلسكندنافية املنخفض ُة األعداد
ٍ
صعوبات جديد ًة مقارن ًة بالسنوات املاضية.
تواجه
وعلى الرغم من معاناة اليونان بسبب اجلناح اليساري أو «اإلرهاب
السلطات اليونانية تفتقد إلى إحصاءات عن
الفوضوي» ،فإن ُّ
أكثر من عشرين
املجرمني اإلرهابيني ،وتشير
ُ
التقديرات إلى أن هناك َ
إحصاءات وطنية ،ما دفع
محتجزًا .وكذلك أملانيا ليس لديها
متطرفًا
ٌ
َ
الباحثني الستشارة ك ِّل والية احتادية على ِحدة .وب َّينت الدراسة أن
السجناء متن ِّوعون ،مع ارتفاع ملحوظ لعدد النساء ،ولعدد املنتمني
ُّ
إلى اليمني املتطرف.
وإذا أخذنا يف احلُسبان اجلناة املراقَبني؛ لظهور عالمات قد تُؤ ِّدي
للتطرف ،أو من لهم ميو ٌل إرهابية ،فإن  %54منهم احتُجزوا يف قضايا
توجهات متطرفة بعد االحتجاز .ومن غير املعروف
عادية ،ثم تبنَّوا ُّ
متى ستبلغ هذه األرقام ذُروتها ،فإن خسارة داعش يف سوريا والعراق،
متوسط املدى لوباء كورونا،
والتأثير
وصعو َد اليمني املتطرف يف أوروبا،
ِّ
َ
والركو َد االقتصادي العاملي ،كلُّها عوام ُل قد تُؤ ِّثر يف ازدياد اإلرهاب يف
السجون.
أوروبا ،وهي ستُؤ ِّثر يف ظروف املتطرفني يف ُّ
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أعدادهن يف
وعلى الرغم من بزوغ ظاهرة النساء املتطرفات ،ال تزال
َّ
للسجناء .فعلى سبيل
السجون محدودة ،مقارنة باألعداد اإلجمالية ُّ
ُّ

إجمالي  177سجينًا متطرفًا يف بلجيكا هناك تس ُع نساء
املثال :من
ِّ
فقط ( ،)%5ومن  126يف إسبانيا هناك  10نساء ( ،)%9.5ومن
 522يف فرنسا هناك  50امرأة ( .)%9.6وال تزيد نسب ُة النساء
نفسها للنساء
على  %10من مجموع النزالء املتطرفني ،وهي النسبة ُ

الالئي سافر َن من أوروبا إلى سوريا والعراق.
عقوبات متفاوتة

والسجن مدى احلياة؛ ففي
مدة حبس قصيرة
تراوح
ُ
العقوبات بني َّ
َّ
إسبانيا ً
مثل تلقَّى املتطرفون الذين ُحوكموا بني عامي 2012م
ٍ
عقوبات بني ستة أشهر و 13عا ًما .ويف اململكة املتحدة
و2019م
ملدة بني تسعة أشهر و 45سنة .ويف بلجيكا
صدرت
بالسجن َّ
ٌ
أحكام َّ
َّ
بأقل من عشر
ُحكم على  %50من املتابَعني يف قضايا اإلرهاب
سنوات ،وحصل  %20منهم على خمس سنوات أو أقل .ويف

الدمنارك تبلغ األحكام ما بني ستة أشهر وعشر سنوات .ويف فرنسا
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األحكام أطول ،على حني بلغ
كانت
ِّ
ُ
عا ًما ،وهو األعلى يف االحتاد األوروبي.

الدراسة والتخطيط

ٌ
مرتبط بال ريب مبا يحدث خارجه ،فبدراسة
السجن
ما يح ُدث يف ِّ

التقرير يف فصله الثالث عن
السجون ،يكشف
َ
ُ
الهجمات األخيرة يف ُّ
َّ
صنوف مختلفة من املخططات:
الهجمات التي أعقبت إطال َق سراح
على سبيل املثال :عند دراسة
َ
السجون ،ومحاوالت
بعض النزالء ،واملؤامرات التي خُ طط لها يف ُّ

السجناء ،وتسليط الضوء على
السلطات على إطالق سراح ُّ
إجبار ُّ
السجن و«العالم
السجون ،يظهر أن ِّ
نشاط التجنيد احلديث يف ُّ
اخلارجي» مرتبطان ومتشابكان بق َّوةٌّ ،
وكل منهما امتدا ٌد لآلخر.
السجون
َ
الهجمات يف داخل ُّ

السجون.
من التط ُّورات األخيرة يف أوروبا حدوثُ َ
هجمات إرهاب يف ُّ
َ
ضابطي سجن يف
كانت البداية مع املتطرف بالل تاغي الذي طعن
فرنسا عام 2016م ،وكان هذا احلادثُ األو َل من نوعه يف أوروبا.
ً
فبدل من مهاجمة
هجمات أخرى بعد ذلك؛
ثم نُفِّذت خمس َ
السجناء زمالءهم كما كان يح ُدث يف املاضي ،اختار ك ُّل مهاجم
ُّ
ً
َ
السجون.
استهداف الرمز األكثر
للسلطة أمامهم من َّ
ضباط ُّ
متثيل ُّ
وعلى الرغم من القيود املفروضة عليهم ،كان املهاجمون ماكرين

ني يدوية ،واستدراج
يف تخطيطهم وإعدادهم ،وذلك بصنع سكاك َ
احلراس إلى زِ نْزَاناتهم ،أو استخدام عنصر املفاجأة .وتُ َع ُّد هذه
َّ
مات عالم َة تصعيد من التهديدات واالعتداءات ،وهي مختلفة
الهج
َ ُ
يتعرض له موظفو السجون من قبل ،ومباينة للحياة العادية
َّ
عما كان َّ
ِّ
الهجمات عن
السائدة يف السجون .وحلسن احلظ ،لم تُسفر هذه
َ
َوفَيات حتى اآلن.

السجناء واإلرهاب
ُّ

العنيف؛ فإن
إن هناك سم ًة مشتركة بني املهاجمني ،وهي ماضيهم
ُ
السجون
خمس ًة من اجلناة السبعة الذين نفَّذوا تلك
َ
الهجمات يف ُّ
أُدينوا يف املاضي بارتكاب أعمال عنف أو التخطيط لها ،يف حني
املهاجم السادس محمد احلنوني من ذوي اخلبرة
يُحت َمل أن يكون
ُ
الذين شاركوا يف أعمال عنف مع اجلماعات اإلرهابية يف سوريا.
مبيلهم إلى
متسكهم بأعمال ال ُعنف كان ُمحك ًما وموج ًها َ
ويبدو أن ُّ
يبي أن العنف يف ماضي اجلاني قد يكون
الغل ِّو والتطرف ،وهذا ِّ
ِّ
مؤش ًرا خلطر العنف يف املستقبل.

َ
التطرف ال يحمل دائ ًما طبيعة فكرية
خالف التص ُّورات الشائعة ،فإن
مجرد اختيار للسجني يف بيئة معادية غير آمنة
بحتة .إن التطرف
َّ
يحسون بضرورة إقامة
والسجناء وال س َّيما اجلدد منهم
«السجن».
ُّ
ُّ
حتالفات مع مجموعات أخرى حلماية أنفسهم .وتبدأ عملي ُة التجنيد
والتخطيط ملا بعد السجن مباشر ًة بعد استقطاب العنصر اجلديد
اجلماعات املتطرفة برام َج دعم
إلى املجموعة املتطرفة .وقد أنشأت
ُ
للسجون؛ لدعم
وتوعية تشمل ح َمالت لكتابة الرسائل ،وزيارات ُّ
السجناء املتطرفني طم ًعا يف جتنيد أعضاء ُجدد منهم.
ُّ

تعرضت
والظاهر أن فرنسا هي األكثر
تضر ًرا من هذا العنف؛ إذ َّ
ُّ
هجمات .وزاد عد ُد اجلناة
هجمات من أصل ِّ
ست َ
سجونها ألربع َ
املتطرفني يف سجون فرنسا على عددهم يف سائر الدول األوروبية.
وكما هو احلال يف كثير من بلدان أوروبا ،إن سجون فرنسا مزدحم ٌة
السجناء
السلطات يف مراقبة
عمو ًما ،ما يص ِّعب
َّ
ُّ
جتمعات ُّ
مهمة ُّ
السجن
والتحكم يف حتركهم .وكان أشار
تقرير 2010م إلى أن سعة ِّ
ُ
والصراعات الناجتة عن
ووفرة املراقبني تقلِّالن من نشوب النزاعات
ِّ
تضارب ثقافات النزالء و ُهو َّياتهم.

وجتدر اإلشارةُ إلى أن أغلب هذه اجلماعات تعمل يف ٍ
إطار قانوني
ُ
إيقاف أفرادها والتحقيق معهم.
السلطات
فيكون من الصعب على ُّ
وغير
الت كتابة الرسائل غال ًبا ما تبدو طبيعية
على سبيل املثال :ح َم ُ
َ
ِ
وتهد ُ
غير صريحة وال
ضارة،
َّ
ف إلى رفع املعنويات ،وغال ًبا ما تكون َ
إشارات قليلة غير
مباشرة ،وخالية من احملتوى املتطرف ،أو بها
ٌ
السلطات لألدوات القانونية املتاحة حلظر مثل هذه
واضحة .وتفتقر ُّ
اجلماعات .ومع ذلك ،ميكن حتدي ُد اجلماعات املتطرفة وأفرادها
املعروفني يف الوسط املتطرف الذين مييلون إلى إعالن أنشطتهم،
مما يس ِّهل متييزهم من جماعات الدعم املشروعة.

السجون
التخطيط يف ُّ
ً
وتخطيطا لهجوم يف أوروبا
أورد التقرير بأنه من بني  22هجو ًما
منذ عام 2015م ،نفَّذ  12منها مقاتلون متطرفون أُطلق سراحهم
أخي ًرا ،ثالث ٌة من اجلناة كانت جرائمهم بعد َّ
أقل من شهر من إطالق
سراحهم .وعلى الرغم من نُدرة هذه احلاالت االستثنائية ،إنها تُظهر
كيف ميكن لسجني مغادرةُ السجن عاق ًدا الن َّية على تنفيذ هجوم
إرهابي ،والبحث عن الفرصة للقيام بذلك يف أقرب وقت ُمتاح.
فتجرِ ب ُة السجن عند هذه األقلِّية بدل أن جتبرهم على «التوبة»
وتصحيح أخطائهم ،تُظهر أنهم غادروا السجن وهم أكثر تطرفًا
فهجماتهم كانت يف ُم َدد تراوح
ومتس ًكا مبا يؤمنون .أما باقي اجلناةَ ،
ُّ
بني أربعة أشهر وسنتني ،ما يشير إلى أنهم استغرقوا وقتًا قبل اتخاذ
القرار ،ثم االستعداد لتنفيذ الهجوم.
السجون ،حيث التقى
وإن خمس َ
هجمات من أصل ُ ،22د ِّبرت يف ُّ
َّ
وخططوا للعمل م ًعا .حدث هذا بني اجلناة اإلرهابيني
اجلناة وتآمروا
والسجناء العاديني .يف مثل هذه احلاالت أتاح السج ُن ظروفًا
املدانني ُّ
مهمتهم؛ إذ كان َسجنهم فرص ًة ذهبية لإللتقاء
مالئمة لتسهيل
َّ
نفسه ،ولتبادل األفكار ،وتطوير
مبتطرفني آخرين حاملني الفكر َ
السلطات إلى عزل اجلناة
اخلبرات ،واإلبداع .وعلى الرغم من سعي ُّ
املتطرفني ِ
بعضهم عن بعض وعن املجرمني اآلخرين عمو ًما ،يص ُعب
منع هذا «التواصل» فيما بينهم من ًعا تا ًّما.
السجون
التجنيد يف ُّ
السجون يف السنوات األخيرة
ُ
أغلب حاالت التطرف القتالي يف ُّ
كانت بسبب االختالط بني املجرمني «العاديني» واجلناة املتطرفني
احلاالت التي تطرف فيها السجني
املدانني يف قضايا اإلرهاب .أما
ُ
مبفرده ،دون أي إغراء أو تشجيع من اآلخرين ،فقليلة ج ًّدا ،على

الوقاية من التطرف والتجنيد

السلطات يف التعامل مع
عرض الفصل الرابع التطورات يف جهود ُّ
السجون ،التي منها إنشاء َو َحدات
مشكلة التطرف والتجنيد يف ُّ
مركزية للتدريب واستقطاب اخلبراء ،وتقييم األوضاع واملخاطر،
املسمى «االمتثال الكاذب» أو «التوبة
اهتمام بفهم التح ِّدي
وهناك
َّ
ٌ
املصطنعة» بني اجلناة املقاتلني.
املراقبة والرصد
السجون هو التميي ُز بني التد ُّين
أح ُد األهداف األساسية للرصد يف ُّ
احلقيقي والتطرف اجلانح .مع أنه قد يكون من الصعب التميي ُز
بينهما يف كثير من األحيان.
دراسات شتَّى أن لل ِّدين تأثي ًرا إيجاب ًّيا يف الغالبية ال ُعظمى
وأظهرت
ٌ
َ
ويدعي كثير
من النزالء الذين يعيدون
اكتشاف إميانهم يف السجنَّ ،
السجناء اآلخرين التد ُّي َن طم ًعا يف مزيد من األمان بني زمالئهم،
من ُّ
أو رغب ًة يف االستفادة من املزايا اجل ِّيدة املتاحة للمتد ِّينني.
السجون ،وتؤ ِّكد احلاج َة
وتُ َع ُّد هذه القضايا حت ِّد ًيا كبي ًرا
َّ
لضباط ُّ
املاسة إلى موظفني ذوي دراية وخبرة ومهارة يف التعامل مع اجلناة
َّ
بعض البلدان من تدريب املوظفني العاملني
اإلرهابيني .وقد ضاعفت ُ
يف هذا املجال .على سبيل املثال :قامت وزارةُ العدل يف اململكة
املتحدة بتدريب اثنني وعشرين ألف موظف على فهم التطرف،
والتعامل مع املتطرفني.
إال أنه ليس من املعقول أو الواقعي أن نتوق َع من جميع موظفي
السجون أن يكونوا على معرفة تا َّمة حديثة ومتط ِّورة باجلماعات
ُّ
املتطرفة ورموزها ومصادرها واعتقاداتها وأفكارها .وملساعدة هؤالء
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احلكومات من درجات املراقبة ،فقامت برصد البريد
املوظفني ،زادت
ُ
السجناء.
اإللكتروني ،واملكاملات الهاتفية ،والز َّوار الوافدين على ُّ

السجناء على تعلُّم مهارات جديدة ،ويجتهدون يف دراسة
ٌ
كثير من ُّ
العقيدة وأحكام الشريعة والتاريخ اإلسالمي.

تقييم املخاطر
احملصلة بالرصد إال إذا أُرفقت مبعلومات أخرى
املعلومات
ال تكتمل
ُ
َّ
أمر حيوي
عن تدبير شؤون اجلناة .من هنا نعلم أن تقييم املخاطر ٌ
السجناء.
للتعامل مع ُّ

السجون
أنظمة ُّ

وصقلت
وقد أُنشئت
ُ
أدوات تقييم املخاطر قبل عقود ،واختُبرت ُ
وط ِّورت؛ لقياس احتمال عودة املجرمني العاديني» واقترافهم مزي ًدا
ً
فضل عن عنفهم واعتدائهم على اآلخرين .وعلى
من اجلرائم،
اخلاصة بالتطرف جديدة نسب ًّيا،
خالف ذلك فإن تقييمات املخاطر
َّ
األدوات لتتفق مع الواقع اجلديد.
ولهذا ُط ِّورت هذه
ُ
تقييمات املخاطر دقيق ًة إال إذا كانت مبني ًة على معلومات
وال تكون
ُ
نقص املعلومات يؤ ِّدي إلى تقييمات َمعيبة وغير
وافية كاملة؛ فإن
َ
غير ممكن ،تؤ ِّكد
دقيقة .ومع العلم أن احلصول على معلومات كاملة ُ
السجون أهمي َة «األمان الديناميكي» أي املعلومات املأخوذة
ِخ ْدمات ُّ
والسجناء؛ لتسليط الضوء على
من التفاعالت اليومية بني املوظفني ُّ
التغ ُّيرات يف املواقف والسلوك.

مصادر أخرى للمعلومات؛ كاللقاءات ،وملفَّات القضايا التي
وهناك
ُ
تأتي من خارج السجن ،وملفَّات التحقيق األصلية ،وتقارير اإلدانة
ٍ
حينئذ قد يستطيع اخلبراءُ تقييم حالة
من احملكمة ،إلى غير ذلك.
تطرف السجني تقيي ًما مهن ًّيا وموضوع ًّيا.
االمتثال الزائف
برزت قضي ُة «االمتثال الزائف والتوبة الكاذبة» حدي ًثا بعد اكتشاف
بهجمات
مقاتلني متطرفني خ َدعوا السلطات وا َّد َعوا التوبة؛ ليقوموا َ
فيما بعد .على سبيل املثال :شارك عثمان خان مهاجم جسر لندن
2019م ،يف برامج إعادة التأهيل ِّ
وفك االرتباط بالتطرف ،و ُع َّدت
رأسا على عقب ،لنكتشف أن
قصته
ً
جناحا كبي ًرا ملتطرف قلب حياته ً
ً
متثيل لنيل احلرية!
سلوكه املثالي لم يكن إال
استخدام ملا يُعرف بالتقية ،وهو مفهوم
يبدو أن الكثير من هذا هو
ٌ
للجناة .وهناك من
شيعي يُستخ َدم للخداع وإخفاء الن َّيات احلقيقية ُ
محرمة يف
السلطات ،ولو بقيامه بأعمال
َّ
السجناء َمن يتباهى بخداع ُّ
ُّ
اإلسالم ،مثل أكل حلم اخلنزير؛ للحصول على أحكام قصيرة بالسجن.
ومن الصعب معرف ُة ما إذا كان اجلناة صادقني يف توبتهم من
التطرف؛ إذ ليس لدينا وسيل ٌة مضمونة للتحقُّق من ذلك .وميكن
املستمرة للعثور على التناقضات بني ما يُظهره
اللجوءُ إلى املراقبة
َّ
أيضا
السجني أمام
احلراس وما يقوله لزمالئه املسجونني .وميكن ً
َّ
االتِّكا ُل على املستشارين وعلماء النفس إلجراء تقييم مستقل لوضع
السجن فرصة لتهيئة أنفسهم
السجني .ويرى
السجناء أن ِّ
ٌ
كثير من ُّ
لتح ِّديات أكبر ،فهو امتحا ٌن واختبار إلميانهم والتزامهم بقض َّيتهم ،أو
هو مكان للنقاهة وإعادة التخطيط .ويف الدول العشر املذكورة ،يعمل
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السجون
العزلة التا َّمة والدائمة ُ
غير قانونية يف أوروبا ،إال أن أنظمة ُّ
ِ
اخلطرين،
جربت عد ًدا من ال ِّتقْنيات؛ أغلبُها يقوم ب َعزل اجلناة
هناك َّ

السجناء
السجناء باالختالط فيما بينهم ومع ُّ
يف حني يسمح لباقي ُّ
أرقَت خبراء التطرف يف السنوات
العاديني .ومن األسئلة التي َّ
النظام األمثل للتعامل مع اجلناة املتطرفني؟
اخلمس األخيرة :ما
ُ
وهناك ثالث ُة مناذج من اإلجابة:
« .1التركيز» :وضع ك ِّل اجلناة املتطرفني يف جناح واحد.
 .2التشتيت :التفريق بني اجلناة املتطرفني واملجرمني العاديني.
 .3ال َعزل :عزل اجلناة املتطرفني ِ
بعضهم عن بعض وعن املجرمني العاديني.
شيوعا يف البلدان العشَ رة التي
ويُ َع ُّد التشتيت حال ًّيا الطريق َة األكثر
ً
شَ ِملَتها الدراسة .وهناك إيجابيات يف هذا الحتمال تع ِّرض اجلناةَ
لوجهات نظر إيجابية مخالفة لم يكونوا ليعرفوها لو ُعزلوا .والغاي ُة
هي تقليل اللقاءات باملتطرفني ذوي التفكير املماثل لتفادي إنشاء
السجن.
هرمية جديدة يف ِّ
خاليا َ
غير فاعل مع جميع اجلناة؛ الختالف تص ُّوراتهم
ولكن التشتيت
ُ
الرئيس هنا يف احتمال
ون َّياتهم ودرجة تطرفهم .ويتجلَّى اخلطر
ُ
زيادة التطرف والتجنيد ،أو معرفة مجرمني آخرين ،كما حدث مع
يهودي يف بلجيكا
مهدي منوش الذي قتل أربع َة أشخاص يف متحف
ٍّ
التاجر الذي ز َّوده بالسالح يف السجن.
عام 2014م ،إذ كان قد التقى
َ
السجون إلى اخللط بني هذه النماذج ،واختيار ما
لهذا أغلب متيل ُّ
تراه مناس ًبا للتح ِّديات واألوضاع التي تواجهها.
التركيز والعزل
تع ُّد هولندا الدول َة األوروبية الوحيدة التي تعتمد «التركيز الكامل
خاصا إليواء اجلناة اإلرهابيني ،وقد بدأت هذه التجرب َة
منوذجا
ً
ًّ
يف عام 2004م .يف حني تفرض إسبانيا ُعزل ًة تا َّمة على اجلناة،
وهي جترِ بة بدأتها منذ ثالثة عقود مع انفصاليي إقليم الباسك ،مع
السجون .ومن
تقييد حتركاتهم ومنعهم َّ
أي نشاط مهني أو تعليمي يف ُّ
أداء دور الضحية املضط َهد،
سلب َّيات هذا النموذج أنه يُتيح للجاني َ
والسلطات.
ويُن ِّمي ال َعداء والكراهية جتاه البلد ُّ

اإلفراج وإعادة الدمج
موضوعا مه ًما
تناول الفصل السادس
وملحا وهو اإلفراج وإعادة
ً
ًّ
ً
ستعجل يستدعي خُ طة أسر َع للتعامل
الدمج ،إذ إن هناك ظرفًا ُم
َ
مع اجلناة املتطرفني؛ ففي السنوات املقبلة سيُفرج عن املئات من
املجرمني املتطرفني يف أوروبا .على سبيل املثال :إن  %80من
متطريف فرنسا و %60من متطريف بلجيكا سيُعانقون احلرية بحلول
فرج عن اجلميع بحلول 2023م.
2022م ،ويف إسبانيا سيُ َ
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خطط إعادة الدمج
يف جميع الدول األوروبية هناك ميو ٌل نحو تفضيل منوذج إعادة الدمج
ِّ
وفك االرتباط باإلرهاب عبر تغيير املواقف واآلراء ،مع أن بعض الدول

وأغلب الدول تعتمد على منظمات غير
تفضل احلج َز اإلجباري،
ِّ
ُ
حكومية إلعادة تأهيل اجلناة .يُختار البرنام ُج الفاعل واألدوات الالزمة
ُفرض
له بعد اللجوء إلى تقييم فردي للجاني ،وهناك برام ُج إجبارية ت َ
ولكن أغلب البرامج اختيارية تستدعي موافق َة
فرج عنهم،
َّ
على املـ ُ َ
اجلاني .وهناك إميا ٌن بضرورة س ِّد النقص ،وتوفير الدعم الالزم
إلعادة الدمج .إن كثي ًرا من البرامج تؤ ِّكد ضرورةَ اختيار مرشد ذي
لكن
ُحنكة وذكاء ومهارات يف التعامل؛ ملرافقة اجلاني بعد اإلفراجَّ ،
العثور على هؤالء املرشدين ليس باألمر السهل.
ومع أن العقائد واألفكار ليست الداف َع الوحيد للتطرف ،إال أنها بال
ريب من أه ِّم الدوافع وأبعدها أث ًرا .وهنا تبرز أهمي ُة املرشد يف معاجلة
األفكار والتبصير بالصواب ،يف دفع التطرف وإعادة التأهيل والدمج.
شروط اإلفراج
املطبقة على اجلناة املتطرفني بني ٍ
بلد وآخر ،وغال ًبا
تختلف القوانني
َّ
ما يُطلَق سرا ُح هؤالء اجلناة بعد انتهاء مدة أحكامهم يف أغلب الدول.
ِ
فالسويد ً
اخلطرين
مدة حجز اجلناة
مثل لها قانون
خاص لتمديد َّ
ٌّ
ُّ
طلب إعادة دراسة ملفَّاتهم بعد
للجناة
ميكن
اليونان
ويف
أشهر.
ستة
ُ
مدة العقوبة .ويف بلجيكا وبريطانيا ال ميكن للجناة
قضاء  %60من َّ
طلب إعادة دراسة ملفَّاتهم إال بعد احلصول على ترخيص
اإلرهابيني
ُ
للسجون.
الهيئة العليا ُّ
ما بعد اإلفراج
يُتابَع اإلرهابيون ويُراقَبون من قربَ ،وف َق القانون ،بعد إطالق سراحهم.
وقد يُفرض على بعضهم زيارةُ مرشد مسؤول مكلَّف بقضية إعادة
دمجهم بانتظام.
ٌ
شروط واحدة على املتطرفني وعلى اجلناة العاديني،
يف النرويج تُفرض
وتشمل حتدي َد مكان اإلقامة والعمل والتدريب ،وتسجيل الزيارة
بانتظام ،والقيود املفروضة على َمن يرتبطون بهم.

توصيات وإرشادات

السجون ،ومتكينهم من فهم
واستجاب ًة
َّ
مستمرة يف إعداد موظفي ُّ
قضايا التطرف األصولي واالعتقادي والسلوكي؛ للتعامل األمثل مع
السجناء
اجلناة اإلرهابيني ،ومتييز السلوك اإلرهابي ،مع ضمان حقوق ُّ

يف ممارسة شعائرهم الدينية بح ِّرية.

التوصية  :3ضرورة تبادل املعلومات
مؤسسات السجون والشركاء
اإلخفا ُق يف مشاركة املعلومات بني
َّ
ِ
واخل ْدمات االجتماعية ،واإلدارات
اخلارجيني (هيئات املراقبة،

احلكومية األخرى) قد يؤ ِّدي إلى مشكالت كبيرة؛ كإطالق َسراح جناة
بد
هجمات إرهابي ًة بعد اعتناق احلرية .وال َّ
متطرفني قد ينفِّذون َ
السجون ،واحملاكم،
من إنشاء ِم َّ
نصة إلكترونية واحدة تشمل إدارات ُّ

وهيئات املراقبة والشرطة؛ للتمكني من حتديث املعلومات والبيانات،

والولوج إليها بسرعة أكبر.

التوصية  :4ضرورة دراسة أدوات تقييم املخاطر
محددة لتقييم مخاطر املتطرفني
معظ ُم احلكومات تستخدم طر ًقا
َّ

وتدريب
مي هذه الطرق وجتديدها بانتظام،
العنيفني ،ويجب تقو ُ
ُ
املوظفني على استخدامها .ويجب اختيار املبادرات املـُجدية التي أثبتت

جناحها مع املتطرفني.

السجون وحتديثها
التوصية  :5ضرورة تقومي أنظمة ُّ
على الرغم من اعتماد معظم الدول التي شَ ِملَتها الدراس ُة مبادرات
اجتاها نحو اعتماد «التركيز» اجلزئي للتعامل
مختلفة ،يبدو أن هناك
ً

مي البرامج املتَّبعة بانتظام وتكييفُها مع
السجناء ،لذا ينبغي تقو ُ
مع ُّ
وتصرفاتهم.
خصوصيات فئة اجلناة املتطرفني
ُّ
احلد
ويف حال غياب حلول مثالية علينا البحث عن حلول واقعية حتقِّق
َّ
األدنى من املصلحة.
التوصية  :6ضرورة االرتباط بني مرحلة السجن وما بعدها
يتجلَّى جنا ُح خطط إعادة التأهيل يف ُعمق أثرها واستمرارها على
وسر جناح تأهيل املتطرفني وإعادة دمجهم يف الربط
املدى الطويل.
ُّ
السجن واالختبار بسالسة.
بني َّ
مدة َّ
وعلى العاملني يف امليدان ُ
ربط برامج السجن ببرامج ما بعد السجن؛

خلص الفصل السابع إلى تقدمي توصيات وإرشادات عامة ،هي:

ألنها جمي ًعا تعمل على إعادة دمج السجني.

التوصية  :1ضرورة جتنُّ ب االكتظاظ ونقص املوظفني
السجون والنقص يف عدد املوظفني فيها إلى الفوضى
يؤ ِّدي ازدحام ُّ
ِ
وفقدان االنضباط والسيطرة داخل السجن .والفوضى فرص ٌة ذهبية

بالتحديات اجلديدة
التوصية  :7ضرورة االهتمام
ِّ
سباق ًة لتكييف سياساتها وإجراءاتها لتتف َق
يجب أن تكو َن احلكومات َّ

للعصابات واملتطرفني ،وللحفاظ على األمن ومكافحة اجلرمية
بد من زيادة االستثمار يف أنظمة السجن.
واإلرهاب ال َّ
التوصية  :2ضرورة تطوير اخلبرة وتدريب املوظفني
السجون يف ازدياد
على احلكومات أن تدركَ أن عدد املتطرفني يف ُّ
السجون،
مستمر ،وهذا يستدعي ردو َد فعل منهجية للقائمني على ُّ

مع الواقع املتغ ِّير .يف السنوات األخيرة هناك ارتفا ٌع ملحوظ يف عدد
وتوجهاتهم ،وارتفا ٌع واضح
السجناء املتطرفني على اختالف صنوفهم
ُّ
ُّ

يف عدد النساء واملنتمني لليمني املتطرف.

كبير يجب أن يؤخ َذ يف احلسبان يف تدبير شؤون
حتد
وهذا بال شك ٍّ
ٌ
املجرمني املتطرفني ،ومن ذلك أنظم ُة السجن ،وبرام ُج إعادة التأهيل،
واملوجهني.
وأدوات تقييم املخاطر ،والتدريب ،وتعيني املوظفني
ِّ
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المحتجزين في قضايا
تدبير شؤون
َ

اإلرهاب في عشر دول أوروبية
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