مرحباً بكم يف العدد السادس من اجمللة الدورية للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيا «آفاق اإلصالح»  ،والتي
تعتبر نافذه عن أنشطة وأخبار املنظمة  ،ونظم العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان ،إضافة إلى مجموعة متنوعة من مصادر ومراجع وإصدارات
العدالة اجلنائية وحقوق اإلنسان.

مواجهة الفكر الداعي إلى العنف
وإحترام حقوق اإلنسان
األستاذة تغريد جبر  -املديرة اإلقليمية للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
إن أي منظومـــة إصالحيـــة يجـــب أن تكـــون متوائمـــة مع
حقـــوق اإلنســـان ومبادئهـــا ومعاييرها ،ويجـــب أن تتواءم
التطبيقات العملية وســـلوك األشخاص املعنيني باإلصالح
والتشـــريعات مع تلـــك املعايير واملبادىء ألنـــه ال يكفي أن
يعرف املمارســـن عن املبـــادىء بل يجـــب أن تنعكس تلك
املبـــادىء يف إحتـــرام كرامة اإلنســـان وإنســـانيته وتحميه
من ظروف املعاملة القاســـية واملهينـــة وتعزز قيم اجملتمع
واحلريات الشـــخصية والقيم الســـامية لإلنسانية.
وألن التطـــرف والتكفيـــر واإلرهـــاب يعتبـــران يف الوقـــت
احلالـــي أكبـــر مهـــدد ملبـــادىء ومعاييـــر حقوق اإلنســـان
وأن مَـــن يحملـــون مثـــل هذا الفكـــر يعملون علـــى إقصاء
اآلخر ويعادون قيم التســـامح واحلـــوار ويضيقون اخلناق
علـــى احلريـــات العامـــة واحلريات الشـــخصية ويســـعون
الـــى بـــث خطابات الكراهيـــة بني الناس وإشـــاعة الفرقة
على أســـاس عرقي أو إقليمي أو ديني وميارســـون العنف
لتمريـــر أفكارهـــم ويفرضـــون مبادئهـــم ومعاييرهـــم على
النـــاس دون إعتبـــار حلرياتهـــم وحقوقهـــم ،كان ال بد من
التصـــدي لهذا الفكر ومن يحملونـــه حتى نجنب اآلخرين
اخلـــوف ونرســـخ لديهـــم ممارســـة حقوقهـــم والتمتع بها
إلى أقصـــى الدرجات.
أن الضغـــوط الناتجـــه عـــن املمارســـات املتطرفـــة قـــد
ولـــدت ردود فعـــل مختلفـــة ملواجهـــة الفكـــر املتطـــرف
والتعامـــل معـــه ،فاإلتجاهـــات األمنيـــة التـــي تعمـــل على
حماية اجملتمع وأمنه وإســـتقراره تركـــز على أحتواء ذلك
الفكـــر من خـــال املقاربات األمنية بإعتقـــال حملة الفكر
املتطرف وممارســـي العنف للحـــد من تأثيرهم وتهديدهم
للمجتمـــع وحرياتـــه وحقوقه ،إال أن ذلك ليـــس كافياً ألن
هنـــاك متعاطفـــن وحاضنني لهـــذا الفكر يتوجـــب العمل
علـــى بيان شـــبهات التطرف لهـــم وحمايتهـــم منها ،وهذه
احلمايـــة تحتاج إلى إســـتراتيجيات عملية على املســـتوى
الوطني للدول وعلى املســـتوى العاملـــي تعتمد على الوقاية
والتدخـــل الفعـــال العـــادل ،عمـــل متعـــدد اإلختصاصات
يركـــز علـــى النهـــج القائم على حقـــوق اإلنســـان بإعتباره

حاجز احلماية األول واألساســـي يبدأ باألســـرة واملدرسة
واخلطـــاب الديني وإحتـــرام احلريات األساســـية وحقوق
اإلنســـان التي يعمـــل الفكر املتطرف علـــى تقييدها ومنع
النـــاس مـــن ممارســـتها ،ويحتاج إلـــى تشـــريعات حازمه
تجـــرم التطـــرف والغلـــو والتمييـــز واإلقصـــاء ،ويحتـــاج
إلـــى برامـــج مجتمعية تنمويـــة فكرية وعمليـــة تعزز قبول
اخملالـــف وتحتـــرم اآلراء املتعـــدده وتجعـــل مـــن التعددية
الفكريـــة والدينية والثقافيـــة واإلجتماعية وســـيله للتنوع
واإلنســـجام داخـــل اجملتمعـــات اإلنســـانية ،ويحتـــاج إلى
برامـــج للحـــوار وإعـــادة التأهيـــل حلملة الفكـــر املتطرف
واملتعاطفـــن معه إلعادتهم إلى اجملتمع ،ويســـير مع ذلك
كلـــه ســـيادة للقانون وضمانـــات للعدالة.
لقد ملســـنا حجم املعاناة التي يفرضها التطرف واإلرهاب
علـــى اجلميـــع والضغـــوط الكبيـــرة التـــي يتعرضـــون لها
وملســـنا احلاجـــة إلـــى عمـــل متكامل متناســـق بـــن كافة
اجلهـــات املعنيـــة مبواجهة الفكـــر املتطرف ،وشـــاركنا يف
العديـــد مـــن املؤمترات واللقـــاءات والنـــدوات واحلوارات
حـــول التطـــرف والتكفير واإلرهـــاب ،ورأينـــا أن احلاجة
ملحـــة وضروريـــة مـــن أجـــل توحيـــد اجلهـــود وتوجيهها
توجيهاً فعاالً باتجـــاه الوقاية والتدخل والعالج ،والتفكير
بشـــكل مركز على التصنيف والتوجيه اجملتمعي ،وإنشـــاء
نظـــام لإلنـــذار املبكـــر حـــول بـــذور اإلرهـــاب ودوافعـــه
والعمـــل علـــى إســـتئصال تلـــك البـــذور قبـــل منوهـــا
وانتقالهـــا إلـــى اآلخريـــن ،إن هـــذا العدد مـــن مجلة آفاق
اإلصـــاح قد جاء بشـــكل خـــاص حول التطـــرف العنيف
وأخطـــاره وآثـــاره وآليـــات التعامـــل معـــه ،وآراء اخلبـــراء
حـــول السياســـات الفعالة ملواجهة هـــذه األخطار وحماية
حقـــوق اإلنســـان مـــن الهجمـــة الشرســـة التـــي تواجهها
مـــن حملـــة الفكـــر املتطـــرف العنيـــف وممن مييلـــون الى
تقييـــد تلك احلقـــوق بحجة مكافحة التطـــرف واإلرهاب،
آملـــن أن تكـــون محتويات اجملله إســـهاماً فعاالً يف توجيه
السياســـات والتشـــريعات واإلصالحـــات واإلجراءات يف
حمايـــة اجملتمعـــات من أخطـــار التطـــرف واإلرهاب.
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اإلمتثال للنهج القائم على حقوق اإلنسان
وإستراتيجيات مكافحة التطرف العنيف
كمال املشرقي  -سفير النوايا احلسنة حلقوق اإلنسان
ترتكـــز منظومة حقوق اإلنســـان مبكوناتها ومبادئها
األساســـية علـــى مرجعيات مناســـبة جلميـــع أفراد
اجملتمـــع .فهـــي تعبـــر عـــن اإلعتـــراف بالكرامـــة
املتأصلـــة لإلنســـان بغض النظر عن لونه أو جنســـه
أو عرقـــه أودينـــه أو إنتمائـــه أو غيرهـــا من ضروب
التمييـــز ونبذت جميع أشـــكال التمييـــز ودعت هذه
املنظومـــة إلـــى تأصيـــل القيـــم األساســـية القائمة
علـــى إحتـــرام العنصـــر البشـــري املكـــون حلقـــوق
اإلنســـان وحرياتـــه األساســـية .وترســـخت مبـــادئ
احلريـــة والعدالـــة واملســـاواة والتســـامح والتضامن
بني الشـــعوب منهجاً عملياً يعتمـــد يف إطار التفعيل
لهـــذه املنظومـــة ســـلوكاً إيجابياً بني أفـــراد اجملتمع
ومكوناتـــه .وعلـــى إعتبار بـــأن حقوق اإلنســـان هي
ســـلوك بشـــري يتعـــدى فكرة نشـــر قيمهـــا دون أن
تنعكـــس علـــى قبول اجملتمعـــات لهـــا وترجمتها إلى
أفعال تســـتهدف جميـــع املكونـــات دون أي إقصاء.
إن إحترام حقوق اإلنسان ضروري للتصدي جلميع
أشكال التطرف ومكافحته ،كما أن التدابير الفعالة
جملابهة التطرف هي حلماية حقوق اإلنسان .وإن
أفعال التطرف وأعماله ترمي إلى تدمير حقوق
اإلنسان وحرياته األساسية .إال أن بعض التدابير
املتعلقة مبكافحة التطرف قد تلحق بدورها ضراراً
بالتمتع بحقوق اإلنسان وسيادة القانون أو أنها قد
تنتهك تلك احلقوق واحلريات األساسية .وتحتاج
مكافحة التطرف إلى ممارسات فضلى يف التعامل
مع قضايا حقوق اإلنسان .وإلى دراسة فرضية قيام
فكر متطرف يف اجملتمعات ومحاولة البحث عن
األسباب التي دعت إلى خروج هذا الفكر املتطرف،
وفكر حقوق اإلنسان هي السبيل الوحيد جملابهة
التطرف وامتداده.
ومتثل الدولة النموذج الرئيس يف مجابهة التطرف،
باإلضافة إلى كافة الشركاء الفاعلني يف اجملتمع.
إال أن هــذا يحتم على الــدولــة ض ــرورة اإللــتــزام
مبعايير حقوق اإلنــســان التي كفلتها التشريعات
احمللية واإلتــفــاقــيــات الــدولــيــة التي ضمنت متتع
األفراد باحلقوق واحلريات األساسية .وعلى الدولة
أن تعمل على مراجعة كافة تشريعاتها لتتناسب مع
اإللتزامات املفروضة على الدولة هذا من جانب.
ومن جانب آخر على الدولة أن تضمن املمارسات
العملية يجب أن تتماشى مع النهج القائم على
حقوق اإلنسان.
وعلى ضوء احلديث عن التطرف وامتثاله للنهج
القائم على حقوق اإلنسان على الدول أن تعمل على
سن التشريعات التي يجب أن تواجه التطرف بكافة
أشكاله ومظاهره وعلى هذه التشريعات والقوانني
أن تلتزم مبعايير ومبادئ حقوق اإلنسان األساسية.
وأن يكون الهدف إشاعة اإلحترام والقبول وتعزيز
حــقــوق اإلنــســان ال تقييدها .وإن كــانــت هناك
تشريعات جملابهة التطرف يجب أن تتماشي مع
املفاهيم األســاســيــة للحقوق واحلــريــات وضمان

تطبيقها  .وأن تكون هناك رقابة قضائية نزيهة على
تطبيق القوانني والتشريعات ذات العالقة وضمان
مبدأ سيادة القانون .وضمان تطبيق مبدأ العدالة
يف التعامل مع قضايا التطرف.
وقامت بعض الدول بإصدار إستراتيجيات ملواجهة
التطرف أو خطط وطنية تعتمد على أساس تحديد
األدوار واملسؤوليات يف مواجهة التطرف .واإلعتماد
على قيم التسامح وقــبــول اآلخ ــر .إال أن غياب
اخلطط التنفيذية الواضحة وضمن أطــر زمنية
محددة  ،باإلضافة إلى ضعف حساسيتها لنهج قائم
على حقوق اإلنسان ،يجعل من تنفيذها على أرض
الواقع تحدياً كبيراً أمــام كافة القطاعات املعنية
بالتنفيذ.
يف األردن أقــرت احلكومة اإلستراتيجية الوطنية
ملكافحة التطرف .وانطلقت يف ثالث مجاالت خللق
حلول ناجعة للفكر املتطرف والغلو به وعلى إعتباره
سلوكاً وممارسة وثقافة .وتعتمد هذه اجملاالت أوالً
على الثقافة الدينية اإلسالمية الصحيحة املستمدة
من مقاصد الشريعة اإلسالمية .واجملــال الثاني
إشاعة ثقافة مجتمعية سياسية ومدنية دميقراطية.
وأخــيــراً تأصيل قيم التسامح والتعددية وثقافة
إحترام حقوق اإلنسان وقبول اآلخــر وترسيخها.
وه ــذه جميعها متثل أهــم األعــمــدة الرئيسة يف
ترسيخ مفهوم القيم واملــبــادئ التي تشكل منهجاً
تربوياً سابقة على ظهور ما يسمى الفكر املتطرف
على إعتبار أنه ثقافة وسلوك وللحد من ظاهرة
إنتشاره يجب أن يعتمد باملقابل على ثقافة وسلوك
تستند على نهج قائم على حقوق اإلنــســان إلنها
الثقافة الوحيدة التي تجسد مفهوم قبول اآلخر
والتنوع وترسيخ قيم العدالة واملساواة والتسامح
والتطلع نحو تعزيز املواطنة الصاحلة وبناء الدولة
املدنية مبرتكزاتها التي تعتمد على مبادئ احلكم
الرشيد وسيادة القانون وتعزز حسن اإلستجابة
والتمكني جلميع الفئات وعــدم اإلقصاء والقدرة
على تحقيق مفهوم التنمية والتنمية املستدامة
والذي يؤدي إلى ضمان العيش الكرمي جلميع أفراد
اجملتمع ويعزز مفهوم األمن الذي يعتمد على حماية
احلقوق واحلريات األساسية .
رغم أن وجــود إستراتيجية جملابهة التطرف بحد
ذاته يعتبر إيجابياً ،إال أنها من حيث إمتثالها لنهج
قائم على حقوق اإلنسان تحتاج إلى تعديل وتطوير
يف البنية األساسية من حيث اإلعتماد على مبادئ
وقيم حقوق اإلنسان يجب أن تشكل مرجعية رئيسية
ومنطلقات سامية إلعــداد هــذه الوثيقة .وغياب
دور مؤسسات اجملتمع املــدنــي يف اإلع ــداد لهذه
اإلستراتيجية من جانب ومن جاب آخر إغفال الدور
اجلوهري لعمل مؤسسات اجملتمع املدني واملنظمات
غير احلكومية بل إننا نالحظ من خالل بعض بنود
اإلستراتيجية يرى بعدم السماح للمنظمات غير
احلكومية وعلى سبيل املثال بزيارة مراكز اإلصالح
والتأهيل .وهذا يشكل تحدياً وتهميشاً للدور الذي

تقوم به هــذه املؤسسات .كما أن ضعف التنسيق
بني كافة اجلهات يعتبر تحدياً آخــر أمــام اخلطة
التنفيذية إلستراتيجية مكافحة التطرف.
اإلستراتيجية بإقرارها تعتبر وثيقة وطنية وبالتالي
يجب أن تكون هناك نظرة من كافة اجلهات على
ضــرورة خلق البرامج التي تساعد يف تطوير هذه
اإلستراتيجية وإطـــار عملها .وأن يــكــون هناك
تنسيق بني جميع املؤسسات إلعــادة النظر ببنود
وأحكام اإلستراتيجية وأن تنطلق حسب رؤيتنا أية
إستراتيجية ملكافحة التطرف من املبادئ التالية :
 -1املبادئ والقيم األساسية حلقوق اإلنسان.
 -2اإللتـــزام باإلتفاقيات واملواثيـــق الدولية حلماية
حقوق اإلنسان.
 -3توفيـــر مبـــادئ العدالـــة وضمـــان التقاضـــي
واحملاكمـــات العادلـــة.
 -4مراعاة خلق تشـــريع وطني يتماشـــى مع معايير
حقوق اإلنسان.
 -5مشـــاركة كافـــة املؤسســـات احلكوميـــة وغيـــر
احلكوميـــة والوطنيـــة يف إعـــداد اخلطـــط
اإلســـتراتيجية.
 -6مشـــاركة كافـــة املؤسســـات احلكوميـــة وغيـــر
احلكوميـــة والوطنيـــة يف تنفيـــذ اخلطـــط
اإلســـتراتيجية.
 -7ضمـــان تخصيـــص املوازنـــات وتجنيـــد األموال
لتنفيـــذ اخلطـــط والبرامـــج ملكافحـــة التطـــرف.
 -8إيجـــاد برامـــج متخصصـــة ومســـتمرة للتعامل
مـــع املتطرفـــن إلعـــادة التأهيـــل والدمـــج يف
اجملتمعـــات.
 -9إيجـــاد البرامج املتخصصة واملســـتمرة للتعامل
مـــع ضحايا التطـــرف وأفراد أســـرهم.
 -10خلـــق برامج تقييم أثر اإلســـتراتيجيات املتعلقة
مبكافحة التطرف.
 -11اإلهتمـــام بجانب الشـــباب من خـــال إدماجهم
وإشـــراكهم يف األنشـــطة الالمنهجية واخلالقة
وتوفير مســـاحات واســـعة لتعبير عـــن ذاتهم.
 -12اإلهتمـــام بجانـــب املمارســـات مـــن كافـــة
املوظفـــن العمومني وخاصـــة املكلفني يف إنفاذ
القانـــون ومراعـــاة تطبيـــق حقـــوق اإلنســـان.
 -13خلـــق املشـــاريع التنمويـــة والعدالـــة يف توزيـــع
املـــوارد الوطنيـــة وتوزيـــع الفـــرص علـــى كافـــة
فئـــات اجملتمـــع.
 -14ضمـــان تطبيـــق احلقوق األساســـية واحلريات
العامـــة يف الدولة.
والتعامل مــع املتطرفني وفــقـاً للنهج القائم على
حقوق اإلنسان يعتبر من أهم األعمال التي تساعد
يف مجابهة الفكر املتطرف .فمن غير املعقول أن
يتحمل املتطرفني املسؤولية باإلنغماس يف مستنقع
التطرف دون البحث عن البيئة التي ساعدت يف
تطرفهم .ويف هذه احلالة يعتبر اجلميع شركاء يف
حال تركهم مبفردهم يفكرون بطريقتهم ويتعاملون
بأسلوبهم فهم لم يولدوا متطرفني.

التطرف العنيف من منظور علمي
الدكتور فواز رطروط  -باحث ومخطط ومدرب وممارس إجتماعي ميداني
مقدمة:
بالرغـم مـن ولـوج العالـم يف عصـر األلفيـة الثالثـة،
ونشـدانه آلمالـه ،التـي عبـر عنها يف الفترة - 2000
 2015اإلعلان العاملـي لألهـداف اإلمنائيـة لأللفية،
ويف الفترة  2030 - 2016اإلعالن العاملي ألهداف
التنميـة املسـتدامة ،فقـد وقـع اإلرهـاب بإعتبـاره
احملصلـة النهائيـة للتطـرف العنيـف يف بعـض أرجـاء
ذلـك العالم.
لهذا ،فقد جاءت هذه املقالة ،التي تبحث يف التطرف
العنيف من منظور علمي ،من خالل أجزائها
األربعة .فيعكس اجلزء األول التعريف الدقيق
للتطرف العنيف وممارسيه ،املستمد من عمليتي
اإلتجاهات والتنشئة اإلجتماعيتني .بينما يوضح
اجلزء الثاني التفسيرات -األحادية واملتعددة-
العلمية للتطرف العنيف .أما اجلزء الثالث فيبني
اآلثار املترتبة على حدوث التطرف العنيف .ويحدد
اجلزء الرابع الطرق الفعالة والكفوءة للوقاية من
التطرف العنيف.
ً
أوال :تعريف التطرف العنيف وممارسيه:
لكل فرد إتجاهاته نحو عامليه اخلاص والعام،
التي تتشكل خالل عملية تنشئته اإلجتماعية من
قبل املؤسسات -أسرته ،مدرسته ،جماعة رفاقه،
وسائل اإلعالم املهيمنة يف مجتمعه احمللي ،حزبه
السياسي....الخ  -الرئيسة والثانوية املؤثرة يف
حياته .وتتألف إتجاهات الفرد من ثالث مراحل،
األولى تتشكل فيها معتقداته على هيئة حقائق
ثابتة نسبياً التي قد تجعله منفتح أو منغلق فكرياً،
والثانية تتبلور فيها عواطفه تحت تأثير معتقداته
التي تقوده إلى احلب أو الكره ،والثالثة يتشكل فيها
سلوكه السوي أو املعتل بفعل نوعية عواطفه.
ويتوقف اإلنفتاح الفكري للفرد وعواطفه القائمة
على احلب وسلوكه السوي ،على أمناط تنشئته
اإلجتماعية املتمثلة يف احلوار والتقبل واحلماية،
التي قد تجعل منه وسطي الفكر وقادر على بناء
العالقات اإلنسانية مع غيره وفاعل إجتماعياً.
بينما يتوقف اإلنغالق الفكري للفرد وكرهه لآلخر
وسلوكه املعتل ،على أمناط تنشئته اإلجتماعية
املتمثلة يف التسلط والنبذ واإلهمال ،التي قد تجعله
متحجر الفكر وغير فاعل وكفوء إجتماعياً.
وبناءً عليه ميكن تعريف التطرف العنيف وممارسـي
ذلـك التطـرف .فالتطـرف العنيـف حالـة فرديـة أو
جماعيـة ،يعبـر عنهـا فـرد أو جماعـة أو مجتمـع
محلـي ،مـرد تشـكيلها املعتقـدات  ،املولـدة لعاطفـة
الكـره والسـلوكيات العنيفـة ،اللذيـن ميهـدان الطريق
حلـدوث اإلرهـاب .أمـا ممـارس التطـرف العنيـف،

حماية الكرامـــة اإلنســـانية وصونها
كمـــا أشـــار الدكتـــور جاكـــوب كيلني
يبرغـــر رئيـــس اللجنـــة الدوليـــة
للصليـــب األحمر «هي هدف بســـيط
حتـــد هائـــل» فاألفـــراد الذين
لكنه
ّ
يســـيئون لكرامة اآلخرين يتسلحون
دائمـــ ًا باألعـــذار كغيـــاب األمـــن
والنظـــام ،واملتطرفـــون فـــي أي مكان
يؤمنـــون بـــان مـــن حقهـــم التضحية
بكرامـــة اآلخريـــن وحقوقهـــم ،مـــن
أجـــل تطرفهـــم وقضاياهـــم ،وتبقى
احلقيقـــة تتمثـــل بـــأن «احلـــق فـــي
الكرامـــة اإلنســـانية غيـــر قابـــل
للتفـــاوض».
امللكـــة رانيـــا العبـــد اللـــه /ملكـــة
األردن
الـذي قـد يكـون فـرداً أو جماعـة أو مجتمـع محلـي،
فهـو ذلـك الشـخص املنصـاع ملعتقداتـه ،التـي قـد
تجعلـه صاحـب عقـل منغلـق  ،ويكـره اآلخـر وعنيـف
مـع غيـره وعاجـز عـن بنـاء العالقـات اإلنسـانية
السـليمة؛ ألنـه تنشـئ على التسـلط والنبـذ واإلهمال
مـن جهـة وال يؤمـن باحلـوار وبقبـول اآلخـر وبحمايـة
اآلخريـن مـن جهـة أخـرى.
ثاني ًا :التفسيرات العلمية للتطرف العنيف:
يحدث التطرف العنيف ألسباب أحادية أو متعددة،
كشفت عنها املداخل العلمية ،التي ميكن تقسيمها
إلى نوعني ،هما:
أ -املداخل األحادية اجلانب:
توجد أربعة مداخل أحادية اجلانب ،فسرت
التطرف العنيف ،أولها املدخل العضوي ،وثانيها
املدخل النفسي ،وثالثها املدخل اإلجتماعي،
ورابعها املدخل اإلداري.
فتبعـاً للمدخـل العضـوي ،فـإن التطـرف بإعتبـاره
مؤشـراً علـى حـدوث العنـف ،مـرده التركيـب الوراثـي
لصاحبـه ،الـذي قـد يجعـل منـه شـخصاً عصبيـاً
ودمويـاً ،بـل ميـاالً لقتـل اآلخريـن .ولفهـم التركيـب
الوراثـي للمتطرفين العنيفين ،وتفسـيره وضبطـه
والتنبـؤ بـه ،فقـد وجـدت التفسـيرات الوراثيـة
للسـلوك العنيـف ،التـي مازالـت موضـع جـدل علمـي
يف ضـوء نتائجهـا بالـدول املتقدمـة.
وسنداً للمدخل النفسي ،فإن منشئ التطرف
العنيف ،كبت األفراد لغرائزهم وشهواتهم ،التي

تضغط عليهم إلشباعها وتكبحها مجتمعاتهم احمللية
من خالل بعض نظمها ومؤسساتها ،وتظهر لهم يف
أحالمهم وكوابيسهم ،وقد تجعل منهم أشخاص غير
أسوياء نفسياً وعقلياً .ويرى أنصار هذا املدخل،
بأن شيوع الكبت اجلنسي والديني والسياسي يف
اجملتمعات احمللية ،يهيئ أعضاء تلك اجملتمعات ألن
يكونوا متطرفني ،بل إرهابيني.
ووفقـاً للمدخـل اإلجتماعـي علـى إختلاف أبعـاده
األيدلوجيـة ،يعـزى التطـرف العنيـف إلـى عمليـات
إجتماعيـة بعينهـا ،مثل :التنشـئة اإلجتماعية القائمة
على التسـلط والنبذ واإلهمال ،الصراع الطبقي بني
مـن ميلـك وال ميلـك وسـائل اإلنتـاج ،غيـاب التوزيـع
العـادل للثـروة ،الصـراع بين احلضـارات ،وضعـف
احلمايـة اإلجتماعيـة للمعرضين واملتعرضين
لألخطـار اإلجتماعيـة واإلقتصاديـة والبيئيـة.
وعمــاً باملدخــل اإلداري ،الــذي جــاء لتعظيــم دور
املؤسســات يف مناهضــة التطــرف ،فــإن التطــرف
العنيــف ،يتشــكل تحــت تأثيــر العمليــات اإلداريــة،
مثــل :ضعــف قيــام املؤسســات البيروقراطيــة
بأدوارهــا املتوقعــة منهــا ،غيــاب التنســيق الفعــال
مــا بــن املؤسســات ،إخفــاق املؤسســات يف احلصــول
علــى جوائــز إدارة اجلــودة الشــاملة ،صعوبــة
تطبيــق املؤسســات لنهــج األداء املتــوازن ،وقلــة نيــل
املؤسســات لرضــا مقدمــي ومتلقــي خدماتهــا.
ب -املداخل املتعددة اجلوانب:
توجد أربعة مداخل متعددة اجلوانب ،فسرت
التطرف العنيف ،وهي:
 -1مدخـل التكامـل واإلندمـاج اإلجتماعـي ،الـذي
يعـزو التطـرف العنيـف إلـى ضعـف املشـاركة
اجملتمعيـة للفـرد يف اجملـاالت اإلقتصاديـة
والسياسـية واإلجتماعيـة .ويقـاس أثـر ضعـف
املشـاركة اإلقتصاديـة يف التطـرف العنيـف
مبوجـب مؤشـرات عديـدة ،مثـل :معـدالت
الفقـر املدقـع واملطلق والنسـبي واملتعدد األبعاد،
معـدالت البطالـة ،الالمسـاواة يف الدخـل .بينمـا
ضعـف أثـر املشـاركة السياسـية يف التطـرف
العنيـف ،فإنـه يقـاس مبوجـب مؤشـرات كثيـرة،
مثـل :حجـم املنخرطين يف منظمـات اجملتمـع
املدنـي مـن النقابـات واجلمعيـات والنـوادي،
معـدالت املرشـحني لإلنتخابـات وناخبيهـم،
ومعـدالت املنتمين لألحـزاب السياسـية .أمـا
ضعـف أثـر املشـاركة اإلجتماعيـة يف التطـرف
العنيـف ،فإنـه يقـاس مبوجـب مؤشـر حجـم
املعرضين واملتعرضين للعنـف بنوعيـه األسـري
واجملتمعـي.
ب -مدخـل السياسـات اإلجتماعيـة املتكاملـة ،الـذي
يرجـع التطـرف العنيـف إلـى ضعـف حـدوث
عمليـات التنميـة الشـاملة والنمـو اإلقتصـادي
واإلدارة الرشـيدة -سـيادة القانـون ،التشـارك،

املشـاركة ،الشـفافية -والتنميـة بنوعيهـا الريفيـة
واحلضرية على املسـتوى الكلي ،وقلة اإلسـتثمار
بالبشـر مـن نواحـي صحتهـم وتعليمهـم وتوفيـر
العمـل الالئـق لهـم علـى املسـتوى األوسـط،
وضعـف عمليـة احلماية اإلجتماعيـة للمعرضني
لألخطـار اإلقتصاديـة (الفقـر ،البطالـة)
واإلجتماعيـة (التمييـز بين اجلنسين ،التفـكك،
اجلرميـة ،اإلنحـراف) والبيئيـة (التغيـر املناخي)
علـى املسـتوى األصغـر.
ت -مدخل التحليل العاملي ،الذي يعزو حدوث
التطرف العنيف إلى أربعة عوامل تتفاعل
مع بعضها ،هي :العوامل الفردية املرتبطة
بالشخص املتطرف العنيف وتتمثل يف ظروف
والدته وتركيبه الوراثي وسنه وجنسه ومستواه
التعليمي وتخصصه العلمي ومنط تنشئته وحالته
النفسية وطراز شخصيته وعالقته بالنشاط
اإلقتصادي وحالته الزواجية وإتجاهاته نحو
متتعه بحقوقه املدنية والسياسية واإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية وغيرها من املتغيرات
األخرى .والعوامل املرتبطة بالسياق العالئقي
للشخص املتطرف العنيف املتمثل يف جماعاته
الرئيسة والثانوية وعملياتها اإلجتماعية.
والعوامل اجملتمعية املتمثلة يف ارتفاع معدالت
الفقر والبطالة والفساد والتمايز الطبقي
والتباين التنموي املناطقي وتراجع سيادة
القانون وغيرها من العوامل األخرى .والعوامل
اإلجتماعية املتمثلة يف املعايير اإلجتماعية،
التي تدعم التطرف العنيف بإعتباره الوسيلة
الوحيدة للهيمنة والسيطرة أو التعبير عن
املطالب واالحتياجات.
ث -مدخل التنمية وحقوق اإلنسان ،الصادر مؤخراً
عن منظمة األمم املتحدة ،الذي يعزو وقوع
التطرف العنيف واإلرهاب ،إلى غياب حدوث
عملية التنمية املستدامة ذات األبعاد اإلقتصادية
واإلجتماعية والبيئة يف اجملتمعات احمللية ،وإلى
ضعف رسوخ منظومة حقوق اإلنسان يف الدول
التي وقعت وصادقت على املواثيق الدولية أو
أنظمت إلى تلك املواثيق ،وإلى شيوع التعذيب
وضروب املعاملة غير اإلنسانية واملهنية يف
املرافق اإلحتجازية ،وإلى إندالع احلروب
والصراعات املسلحة وتداعياتهما.
ثالث ًا :آثار التطرف العنيف:
للتطـرف العنيـف آثـاره علـى مسـتوى ممارسـيه
واجملتمعـات التـي يعمهـا .وتتمثـل آثـار التطـرف
العنيـف علـى مسـتوى ممارسـيه يف منعهـم حلـدوث
التغيـر اإلجتماعـي يف مجتمعاتهـم مـن جراء رفضهم
لإلتصـال والتواصـل مـع غيرهـم ،وتشـكليهم خطـراً
كبيـراً علـى صحتهـم وعلـى صحـة وسلامة غيرهـم،
وانخراطهـم يف طريـق اإلرهـاب ،وعـدم شـعورهم
بكرامتهـم اإلنسـانية مـن جـراء عجزهـم علـى بنـاء
العالقـات اإلنسـانية السـليمة ،ومضـي وقتهـم
يف التنقـل والترحـال الـذي يسـرع يف إسـتنزاف
مقدراتهـم اإلقتصاديـة وتفـكك أسـرهم ،وعـدم
مشـاركتهم يف الشـؤون اإلقتصاديـة والسياسـية
واإلجتماعيـة جملتمعاتهـم احملليـة ،وإشـغال الـرأي

العـام بقضاياهـم ،وإرتفاع كلف تعافيهم من التطرف
واإلرهـاب يف حـال إعـادة تأهيلهـم.
أما آثار التطرف العنيف على مستوى اجملتمعات،
التي يعمها ،فإنها تتمثل يف التخلف احلضاري لتلك
اجملتمعات عن ركب مثيالتها املتقدمة ،واستنزاف
مواردها البشرية واملالية واملادية ،وشعور أعضائها
باخلوف والريبة والشك ،وإجهاض آمالها وأمنياتها
اإلنسانية ،ونعتها باملتطرفة واإلرهابية ،وتلوث
سمعتها ،وخشية نظيراتها من اإلتصال والتواصل
معها ،وتراجع معدالت التنمية البشرية فيها،
وتدمير منجزاتها احلضارية ،وإنخفاض معدالت
النمو اإلقتصادي فيها ،وشيوع اجلرمية واإلنحراف
والتفكك فيها.
رابع ًا :الطرق الفعالة والكفوءة للوقاية من
التطرف العنيف:
مبـا أن التطـرف العنيـف منتـج ذو أبعـاد أحاديـة
ومتعـددة ،فهـذا يؤشـر علـى قابليـة الوقايـة منـه عـن
طريـق اآلتـي:
أ -تعزيز النزعة البحثية يف اجلامعات حول
العالقة بني التركيب الوراثي للفرد وتطرفه
العنيف ،وإتاحة دراسات تلك العالقة للنشر،
وتصميم برامج تطبيقية باإلستناد إلى نتائجها؛
لإلسترشاد بها يف عملية إطفاء سلوك
املتطرفني العنيفني.
ب -معاجلـة املتطرفين العنيفين بوصفهـم مكبوتين
دينيـاً وجنسـياً وسياسـياً ،بـل مرضـى نفسـيني
وعقليين ،مـن خلال إخضاعهـم لبرامـج
متخصصـة بالطـب النفسـي التحليلـي.
ت -تعزيز ثقافة العالج اجلماعي بني املتعافني
من التطرف العنيف؛ لتمكينهم من التعلم من
تجاربهم.
ث -منع حدوث عمليات الكبت املولدة للشخصية
املتطرفة ،من خالل تعزيز احلوار بني األديان
وطوائفها ،وترسيخ نهج التعددية الثقافية
والسياسية واملواطنة ،وإشاعة الدميقراطية.
ج -إعـادة هندسـة العمليـات اإلجتماعيـة ،التـي
يأتـي يف مقدمتهـا عمليـة التنشـئة اإلجتماعيـة
لألفـراد ،املمكـن التحكـم يف مخرجاتهـا مـن
خلال تضمينهـا بأمنـاط احلـوار والتقبـل
واحلمايـة .وعمليـة اإلتجاهـات اإلجتماعيـة
لألفـراد ،التـي تقبـل السـيطرة عليهـا مـن خلال
بنائهـا علـى معتقـدات الوسـطية واإلعتـدال
والتسـامح وقبـول اآلخـر .وعمليـة الصـراع
الطبقـي  ،املمكـن احلـد منهـا عـن طريـق فتـح
مجـاالت احلـراك اإلجتماعـي الصاعـد ونشـر
ثقافـة املسـؤولية اإلجتماعيـة وخفـض معـدل
الالمسـاواة يف الدخـل .وعمليـة غيـاب التوزيـع
العـادل للثـروة ،املمكـن ضمـان حضورهـا عـن
طريـق ربطهـا بعمليتـي النمـو اإلقتصـادي
واحلمايـة اإلجتماعيـة .وعمليـة الصـراع بين
احلضـارات ،املمكـن تسـويتها باحلـوار والتعايش
الثقـايف .وعمليـة ضعـف احلمايـة اإلجتماعيـة
للمعرضين واملتعرضين لألخطـار اإلجتماعيـة
واإلقتصاديـة والبيئيـة ،املمكـن معاجلتهـا عـن
طريـق تبنـي نهـج التنميـة الشـاملة واملنصفـة
والعادلـة واملسـتدامة والفاعلـة والكفـؤة.

ح -نشر ثقافة إدارة اجلودة الشاملة بني صفوف
املؤسسات ال سيما احلكومية منها ،وإيجاد
جوائز دورية لها وإشراك املؤسسات يف تلك
اجلوائز.
خ -تبني التكامل واإلندماج اإلجتماعي كهدف
وطني ممكن التطبيق على الصعد اإلقتصادية
والسياسية واإلجتماعية ،ومراقبة وتقييم مدى
تحقيق هذا الهدف يف ضوء مؤشرات أدائه
ومصادر تحققه.
د -النظرة خلصائص األفراد املتطرفني العنيفني،
وسياقهم التفاعلي ،وانتشار الفقر والبطالة
والفساد والتمايز الطبقي والتباين التنموي
املناطقي يف مجتمعاتهم احمللية ،وثقافتهم
الفرعية كعوامل خطورة ممكن تشخيصها
وتقييمها والتدخل بها ،مما يتطلب تدريب
املعنيني على سبل التعامل معها.
ذ -تبنـي أهـداف التنميـة املسـتدامة ودمجهـا أو
موائمتهـا يف اخلطـط الوطنيـة يف الفتـرة 2016
  ،2030ومراقبـة وتقييـم أثرهـا ،علاوة علـىإسـتخالص الـدروس والعبـر املسـتفادة مـن
مـا تحقـق ولـم يتحقـق مـن األهـداف اإلمنائيـة
لأللفيـة يف الفتـرة .2015 - 2000
ر -نشر ثقافة حقوق اإلنسان ،والتعامل معها
كأهداف قابلة للتحقيق مبوجب خطط دورية،
ومراقبة وتقييم أثرها.
ز -تعزيز الرقابة املستقلة على املرافق اإلحتجازية.
س -إحالل السالم يف الدول ،التي تندلع فيها
احلروب والصراعات املسلحة.
ش -حماية الالجئني الفارين من جحيم احلروب
والصراعات املسلحة.
خامتة:
مبـا أن التطـرف جوهـره املعتقـدات املتحيـزة ضـد
اآلخـر ،املرسـخة بفعـل عمليـة التنشـئة اإلجتماعيـة
القائمة على التسـلط والنبذ واإلهمال ،التي يترتب
عليهـا نشـوء عواطـف الكـره والسـلوك العنيـف،
فـإن باإلمـكان التدخـل بذلـك التطـرف مـن خلال
اسـتبدال أساسـه باملعتقـدات املعتدلـة واملتسـامحة،
املولدة لعواطف احلب والسـلوك املسـالم ،عن طريق
احلـوار والتقبـل واحلمايـة.

لهذا يقتضي األمر تعايف املتطرفني من أفكارهم
وكبتهم من خالل آليات الهندسة الوراثية والطب
النفسي والعمل اإلجتماعي  ،وفهم وتفسير وضبط
عوامل اخلطورة احمليطة باملعرضني واملتعرضني
للتطرف العنيف من خالل تبني نهج إدارة احلالة
الكلية  ،والوقاية من التطرف العنيف عن طريق
إعادة هندسة العمليات اإلجتماعية وتعزيز احلوار
بني األديان ونشر ثقافة اجلودة والتميز وتعميق
املشاركة اجملتمعية والتوعية بسبل بناء العالقات
اإلنسانية السليمة ونشر ثقافة حقوق اإلنسان
وترسيخ نهج التنمية املستدامة والرقابة املستقلة
على املرافق اإلحتجازية وحماية املعرضني لألخطار
اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئة.

اإلجراءات املثالية للتعامل
مع الفكر املتطرف العنيف في السجون
العقيد املتقاعد احملامي محمود القضاه
التطــرف مصطلــح يســتخدم للداللــة علــى كل
مــا يناقــض اإلعتــدال إيجابــ ًا أو ســلب ًا وقــد أورد
العديــد مــن الباحثــن تعريفــات ملفهــوم التطــرف
مــن أهمهــا مــا يلــي :

 .1التطــرف هــو اخلــروج عــن القيــم واملعاييــر
والعــادات الشــائعة يف اجملتمــع وتبنــي قيــم
ومعاييــر مخالفــة لهــا.
 .2التطــرف هــو إتخــاذ الفــرد أو اجلماعــة موقف ـاً
متشــدداً ازاء فكــراً أو ايدولوجيــا أو قضيــة
قائمــة وقــد يكــون هــذا التطــرف إيجابيـاً يتمثــل
يف القبــول التــام لهــذا الفكــر أو األيدولوجيــة أو
القضيــة أو ســلبياً يتمثــل يف الرفــض التــام لــه
ويقــع حــد اإلعتــدال يف هــذه احلالــة يف املســافة
بــن القبــول والرفــض.
ويف كلتــا احلالــن القبــول أو الرفــض يعتبــر اللجــوء
إلــى العنــف الفــردي أو اجلماعــي مــن قبــل اجلهــة
متبنيــة الفكــر املتطــرف بهــدف فــرض قيمهــا
ومعاييرهــا أو بهــدف إحــداث تغييــر يف قيــم
ومعاييــر اجملتمــع الــذي تنتمــي إليــه هــو أحــد أشــكال
اإلرهــاب.
ويرتبــط التطــرف إرتباطــاً وثيقــاً بالتعصــب أو
اإلنغــاق الفكــري الــذي يعتبــر مرحلــة أوليــة
للتطــرف فحــن يفقــد الفــرد أو اجلماعــة القــدرة
علــى تقبــل أيــة معتقــدات أو آراء أو أفــكار أو
مواقــف تخالــف معتقداتــه و آرائــه وأفــكاره ومواقفــه
يكــون هــذا مؤشــراً علــى تعصــب هــذا الفــرد أو
اجلماعــة وإنغالقهــا علــى معتقداتهــا ويتجلــى شــكل
هــذا التعصــب واإلنغــاق برفــض اآلخــر وبإنغــاق
هــذا الفــرد أو اجلماعــة علــى معتقداتــه والتمتــرس
خلفهــا ويعتقــد بــأن معتقــده صادق ـاً صدق ـاً مطلق ـاً
وابديــاً وأنــه صالــح لــكل زمــان ومــكان ويرفــض
مناقشــته أو البحــث عــن أدلــه تنفيــه أو تؤكــده ممــا
يــؤدي إلــى إســتعداد الفــرد أو اجلماعــة ملواجهــة
اإلختــاف بالــرأي أو حتــى مجــرد التعبيــر عــن
اإلختــاف فيــه بالعنــف ومحاولــة فــرض معتقــده
أو رأيــه علــى اآلخريــن ولــو بالقــوة والعنــف وهــذا
هــو اإلرهــاب.
والتطــرف ظاهــرة مرضيــة تشــمل املســتويات
النفســية الثالثــة للفــرد املســتوى العقلــي والفكــري
واملســتوى العاطفــي والوجدانــي واملســتوى الســلوكي،
فعلــى املســتوى العقلــي والفكــري يتســم املتطــرف
بإنعــدام القــدرة علــى التأمــل والتفكيــر وإعمــال
العقــل بطريقــة بنــاءة ومبدعــة وعلــى املســتوى
العاطفــي أو الوجدانــي يتســم املتطــرف باإلندفاعيــة
والوجدانيــة وبشــدة اإلندفــاع واملبالغــة فيــه فهنــاك
كراهيــه مطلقــه للمخالفــة يف الــرأي أو للمعارضــة

وحتــى لإلنســان واإلنســانية بصفــه عامــه مبــا يف
ذلــك للــذات وهــي كراهيــه مدمــره والغضــب ينفجــر
بــا مقدمــات ليدمــر كل مــا حولــه وعلــى املســتوى
الســلوكي تظهــر اإلندفاعيــه مــن دون تعقــل ومييــل
الســلوك إلــى العنــف دائمــاً .
الفكر املتطرف والسجون :
يف ظــل املتغيــرات احلديثــه وتنامــي ظاهــره التطــرف
واإلرهــاب وجلــوء الــدول إبتــداءاً إلــى احللــول
األمنيــه ملواجهــه تفشــي هــذه الظاهــرة فقــد أدى
ذلــك إلــى تزايــد أعــداد النــزالء ممــن يحملــون الفكــر
املتطــرف يف املؤسســات الســجنيه ومراكــز اإلصــاح
ويف ظــل عــدم إســتعداد هــذه املؤسســات ســواءً مــن
الناحيــه اللوجســتيه أو اإلداريــه أو البشــريه للتعامــل
مــع هــذا النــوع غيــر التقليــدي مــن النــزالء فقــد
أدى ذلــك إلــى تفاقــم هــذه الظاهــره داخــل هــذه
املؤسســات حيــث أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن
املؤسســات الســجنيه و مراكــز اإلصــاح أصبحــت
أماكــن لتفريــخ املتطرفــن ونشــر الفكــر املتطــرف
بــن النــزالء علــى إختــاف إنتماءاتهــم.
وقــد قامــت بعــض الــدول بإنتهــاج أســاليب
جديــدة يف التعامــل مــع نــزالء الفكــر املتطــرف يف
املؤسســات الســجنية ومراكــز اإلصــاح للســيطرة
علــى هــذه الظاهــرة عــن طريــق اللجــوء إلــى احلــوار
واملناصحــة واإلرشــاد لهــؤالء النــزالء مثــل اململكــه
العربيــه الســعودية وســنغافوره واألردن ومــع أن هــذه
التجــارب قــد حققــت نجاحــات متواضعــه إال أنــه
مــن املبكرجــداً احلكــم علــى مســتوى نجاعتهــا لعــدم
مــرور فتــره طويلــه عليهــا مــع أنهــا تشــكل حجــر
زاويــة رئيســية ومنــاره هدايــه يف مســيره املؤسســات
الســجنيه للتعامــل مــع هــذه الظاهــره.
اإلجــراءات املثاليــه للتعامــل مــع الفكــر املتطــرف يف
الســجون:
إن التطــرف ظاهــرة عامليــه تشــمل العالــم كلــه وال
تقتصــر علــى بلــد أو ديــن أو طائفــة أو فئــة أو جنــس
أو لــون أو أصــل معــن وهــي ظاهــرة قدميــه ومركبــه
لهــا أبعادهــا الفكريــة واألخالقيــة واإلجتماعيــة
والسياســية واإلقتصاديــة ،والبيئــة التــي تنمــو فيهــا
هــذه الظاهــرة هــي البيئــة التــي يغيــب فيهــا اإلعتدال
ومتنــع فيهــا احلريــات وبالتالــي فــإن ظاهــرة الفكــر
املتطــرف يف املؤسســات الســجنيه ومراكــز اإلصــاح
مــا هــي إال إمتــداد لهــذه الظاهــرة يف البيئــه
اخلارجيــه للمؤسســة الســجنية واإلصالحيــة .
ويعتبــر مكافحــة إنتشــار الفكــر املتطــرف وإصــاح
وتأهيــل نــزالء الفكــر املتطــرف يف املؤسســات
الســجنية ومراكــز اإلصــاح مــن أهــم التحديــات
التــي تواجهــه الــدول ،وإن وضــع اســتراتيجيه وطنيــه
ملكافحــه إنتشــار الفكــر املتطــرف وإصــاح وتأهيــل
نــزالء الفكــر املتطــرف يف املؤسســات الســجنيه

و مراكــز اإلصــاح ومواءمــه هــذه اإلســتراتيجية
للمواثيــق الدوليــه واالتفاقــات واملعاهــدات التــي
تشــدد علــى حمايــه حقــوق اإلنســان بشــكل عــام
وحقــوق النــزالء بشــكل خــاص يعتبــر تحديـاً حقيقيـاً
لهــذه الــدول .حيــث أن أي إســتراتيجية يجــب
أن تعتمــد نهجــاً يرتكــز علــى حقــوق اإلنســان يف
معاملــة النــزالء ويتيــح هــذا النهــج املرتكــز علــى
حقــوق اإلنســان إطــاراً معياريـاً صريحـاً  -هــو إطــار
حقــوق اإلنســان الدوليــة  -فهــذه احلقــوق ،الـــتي
ترتكـــز علــى قيــم أخالقيــة معتــرف بهــا عامليـاً والتــي
تتعــزز بالتزامــات قانونيــة ،تتيــح إطــاراً معياريــاً
قوي ـاً لصياغــة السياســات الوطنيــة والدوليــة ،مبــا
يف ذلــك تبنــي إســتراتيجيات واضحــة للمؤسســات
الســجنية واإلصالحيــة ملعاملــة النــزالء  ،وبالتالــي
يجــب علــى املؤسســات الســجنية ومراكــز اإلصــاح
وبالتعــاون مــع كافــة الشــركاء الرســميني واألهليــن
واملنظمــات الدوليــة ومؤسســات اجملتمــع املدنــي
أن تطــور إســتراتيجية واضحــة للحــد مــن هــذه
الظاهــرة ومكافحتهــا مراعيــة مــا يلــي :

أوال  :القواعد العامة :

 -1إن مســؤولية مكافحــة الفكــر املتطــرف داخــل
املؤسســات الســجنية ومراكــز اإلصــاح ال
تقــع علــى عاتــق هــذه املؤسســات لوحدهــا
وإمنــا هــي عمليــة تشــاركية جلميــع مؤسســات
الدولــة الرســمية واألهليــة واملنظمــات الدوليــة
ومؤسسســات اجملتمــع املدنــي واألســرة واحلــي.

 -2إن هــذه الفئــة مــن النــزالء غيــر متعاونــة وترفض
أيــة برامــج إصالحيــة تقــدم لهــا وبالتالــي يجــب
اإلعتمــاد علــى وســائل وأســاليب مســتحدثة
لكســر اجلمــود والوصــول اليهــم .
 -3إن احلــل األمثــل لهــذه الظاهــرة يكــون عبــر
مقارعــة الفكــر بالفكــر وعبــر احلــوار واإلقنــاع
بعــد توفيــر اجلــو املالئــم والظــروف املناســبة
لذلــك مــع عــدم إهمــال اجلوانــب االخــرى ســواءً
األمنيــة أو اإلقتصاديــة أو اإلجتماعيــة وغيرهــا.
 -4تحصين وتأهيـل جميـع املشـاركني يف العمليـة
اإلصالحيـة ورفـع درجات الوعـي لديهم والتأكد
من إقتناعهم ومتتعهم باملعرفة والقدرة والكفاءة
والرغبـة للقيـام بالواجبـات املوكولـة اليهـم .
 -5تحصـــن وتأهيـــل النـــزالء بشـــكل عـــام حـــول
مخاطـــر تبنـــي الفكـــر املتطـــرف خوفـــاً مـــن
إســـتمالتهمإلـــىجانـــبحملـــةالفكـــراملتطـــرف.
 -6اإلعتمـــاد علـــى العلمـــاء والدعاه ممـــن يالقون
قبـــوالً يف أوســـاط حملـــة الفكـــر املتطـــرف
حملـــاورة حملـــة هـــذا الفكـــر بعـــد إخضاعهـــم
لـــدورات متخصصـــة يف ذلـــك.

 -7الرعايــة الالحقــة للنــزالء الذيــن أعلنــوا تخليهــم
عــن الفكــر املتطــرف ال تقــل أهميــة عــن العمليــة
اإلصالحيــة بحــد ذاتهــا .

ثانيــ ًا  -:اإلجــراءات الســابقة إلســتقبال
نــزالء الفكــر املتطــرف فــي املؤسســات
الســجنية:
.1

.2

.3

.4

التنســيق مــع املؤسســات األمنيــة اخملتلفــة
لتزويــد املؤسســات الســجنية و مركــز اإلصــاح
باملعلومــات الالزمــة وكافــة التفصيــات املتوفــرة
عــن األشــخاص ممــن يعملــون علــى نشــر الفكــر
املتطــرف يف البيئــة اخلارجيــة وإعــداد قاعــدة
بيانــات بذلــك .
تدريـب كـوادر متخصصـة مـن كـوادر املؤسسـات
السـجينة ومراكز اإلصالح عن أسـاليب التعامل
مـع حملـة الفكـر املتطـرف علـى أن تكـون هـذه
األسـاليب مبنيـة علـى إحتـرام حقـوق اإلنسـان
وتتفـق مـع كافـة املعاييـر الدوليـة اخلاصـة
مبعاملـة النـزالء.
تخصيــص مراكــز متخصصــة أو أماكــن خاصــة
إلســتقبال نــزالء الفكــر املتطــرف مــن قبــل هــذه
الكــوادر متهيــداً إلجــراء املســوحات والدراســات
الالزمــة لتصنيفهــم .
تشكيل فرق متخصصة تشمل مختصني
أمنيني ونفسيني وإجتماعيني ودينيني وثقافيني
وصحيني من أجل إعداد امللفات اخلاصة بهؤالء
النزالء ومقابلتهم ودراسة حالتهم وإعتماد
املعايير العلمية لتصنيفهم بعيداً عن األساليب
التقليدية متهيداً لتوزيعهم على املراكز اخلاصة
بهم على أن يحتوي ملف كل نزيل بعد اإلنتهاء
على معلومات دقيقة ومفصلة عن النزيل
ودرجة تطرفه وخطورته ونوع برامج اإلصالح
والتأهيل الذي يحتاجه.

ثالث ًا  -:اإلستقبال والتسجيل:

يجــب إتبــاع إجــراءات منظمــة معروفــة مســبقاً تطبــق
علــى كافــة النــزالء دون متييــز عنــد دخــول أي نزيــل
مــن حملــة الفكــر املتطــرف للمركــز وذلــك علــى
النحــو التالــي :
-1

-2

-3
-4

تتــم إجــراءات اإلســتقبال بشــكل يضمــن عــدم
إختــاط املوقــوف مــع احملكــوم مــن هــذه الفئــة
وأيضــا عــدم إختالطهــم ببقيــة الفئــات األخــرى
مــن النــزالء .
التــزام مبــدأ احلياديــة وعــدم التمييــز لصالــح
أو ضــد النــزالء يف اإلجــراءات واملعاملــة منــذ
حلظــة الدخــول مــن حيــث إحتــرام إنســانية
النزيــل ومــن حيــث تفضيلهــم علــى غيرهــم
مــن النــزالء أو منحهــم إمتيــازات إســتثنائية ال
ميلكهــا غيرهــم مــن النــزالء.
إيجاز النزيل وبلغة يفهمها عن كافة حقوقة
وواجباتة وأنظمة املركز واخملالفات والعقوبات
والزيارات واإلنضباط .
فتح ملف للنزيل وتسجيل قيده وكافة املعلومات
املطلوبة عنه باإلضافة إلى تبصيمه وتصويره
وإستالم أماناته العينية والنقدية وغيرها من
اإلجراءات املتبعة وتوثيق ذلك كتابياً والكترونياً.

رابع ًا :التصنيف :

تتبــع اإلجــراءات التاليــة يف تصنيــف هــذه الفئــة مــن
النــزالء :
.1

.2

.3

.4

يتــم فصــل هــؤالء النــزالء عــن بعضهــم البعــض
يف غــرف مفصولــة حســب إتجاهاتهــم الفكريــة
وميولهــم العقائديــة واجملموعــات التــي ينتمــون
إليهــا .
يتــم فصــل هــؤالء النــزالء عــن بقيــة نــزالء
املركــز يف مهجــع أو جنــاح خــاص بهــم تجنبــاً
إلختالطهــم مــع بقيــة النــزالء ونشــر أفكارهــم
املتطرفــة.
إدخــال أو نقــل نــزالء هــذه الفئــة املوقوفــن أو
احملكومــن إلــى املركــز اخملتــص الســتقبال هــذه
الفئــة والــذي يتوفــر فيــه الكــوادر البشــرية
اخملتصــة للتصنيــف وتقييــم اخلطــورة وملــدة
محــددة .
يتـــم خالل مـــدة تواجدهم قيـــد املركز اخملتص
إجراء دراســـة حالة شـــاملة لكل نزيل ومقابلته
ودراســـة حالتـــه وإعتمـــاد املعاييـــر العلميـــة
لتصنيفـــه بعيـــداً عـــن األســـاليب التقليديـــة
متهيـــداً لتوزيعـــه علـــى املراكـــز اخلاصـــة بهـــم
علـــى أن يحتـــوي ملـــف كل نزيـــل بعـــد اإلنتهاء
علـــى معلومـــات دقيقـــة ومفصلـــة عـــن النزيل
ودرجـــة تطرفـــه وخطورتـــه وعلـــى إنتمـــاءات
النزيـــل والفكر الذي يحمله وميوله الشـــخصية
وحالته الصحيـــة والنفســـية واإلجتماعية ونوع
برامـــج اإلصـــاح والتأهيـــل الـــذي يحتاجـــه
ومـــدى قابليتـــه لإلنخـــراط يف نظـــام املركـــز
واإلنســـجام مع التعليمات وقدراتـــه وإمكانياته
الشـــخصية.

خامس ًا  :الرعاية واإلصالح والتأهيل :
-1

-2
-3
-4

-5

-6

يجــب دائمــاً التعامــل مــع النــزالء مــن حملــة
الفكــر املتطــرف مــن قبــل كــوادر متخصصــة
ومدربــة ومؤهلــة ويتــم إعــادة تقيمهــا بإســتمرار
للتأكــد مــن عــدم تأثرهــا بفكــر هــؤالء النــزالء
املتطرفــن .
يلــزم النزيــل باللبــاس املوحــد للنــزالء منــذ
دخولــه املركــز وال يســمح لــه بإرتــداء لبــاس يعبــر
عــن توجهــه الفكــري.
عــدم فــرض عقوبــات جماعيــة وإعتمــاد مبــدأ
شــخصية العقوبــة بحــق النزيــل اخملالــف بعــد
تحقيــق دقيــق باخملالفــة التــي قــام بإرتكابهــا.
عــدم تقــدمي أيــة إمتيــازات أو خدمــات زائــدة
تختلــف عمــا يقــدم لباقــي النــزالء يف الســجن
خوف ـاً مــن أن تصبــح هــذه البيئــة جاذبــة لبقيــة
النــزالء و بالتالــي إزديــاد أعدادهــم.
بنــاءاً علــى مخرجــات عميلــة التصنيــف والتقييم
املتخصصــة يتــم إشــراك النــزالء مــن حملــة
الفكــر املتطــرف يف برامــج إصالحيــة مبينــة
علــى الدراســات التــي أجريــت عليهــم يقــوم
بهــا مختصــن وعلمــاء ودعــاة مؤهلــن تعتمــد
أســلوب احلــوار الفكــري واإلقنــاع .
يف حــال أظهــر النزيــل املوجــود قيــد املركــز
اخملتــص تعاونـاً ،وذلــك بعــد إشــتراكه بجلســات
احلــوار الفكــري ،يتــم دراســة حالتــه مــرة أخــرى
وإعــادة تصنيفــه مبــا يوائــم حاجتــه حتــى يثبــت

للمختصــن تحولــه عــن الفكــر املتطــرف ونبــذه
لــه فيتــم إعــادة تصنيفــة إلــى مركــز آخــر
يســتطيع فيــه اإلختــاط بغيــره مــن نــزالء الفكــر
املتطــرف والذيــن ســبق لهــم الدخــول بنفــس
الطريقــة وخضعــوا لنفــس البرنامــج ونبــذوا
هــذا الفكــر.
 -7يتــم إخضــاع هــؤالء النــزالء إلــى املراقبــة
والتقييــم املســتمر للتأكــد مــن عــدم قابليتهــم
للعــوده إلــى تبنــي الفكــر املتطــرف وتهيئتهــم
لإلفــراج عنهــم وعودتهــم للمجتمــع.
 -8بالنســبة للنــزالء املمتنعــن عــن التعــاون مــع إدارة
املؤسســات الســجنية ومراكــز اإلصــاح فيســتمر
عزلهــم عــن باقــي النــزالء وحســب التصنيــف
اخلــاص بهــم ويتــم االســتعانة بأســرهم أو
أصدقائهــم ممــن ال يحملــون هــذا الفكــر أو
ببعــض رفاقهــم الســابقني ممــن نبــذوا الفكــر
املتطــرف لكســر اجلمــود وحثهــم علــى املشــاركة
يف البرامــج اإلصالحيــة وعــدم اللجــوء إلــى
األســاليب غيــر اإلنســانية واملهينــه إلجبارهــم
علــى اإلشــتراك بهــذه البرامــج ألن نتائجهــا
ســيكون محكــوم عليهــا بالفشــل .
إن كــون النزيــل مــن حملــة الفكــر املتطــرف فــا يعنــي
ذلــك تصريح ـاً إلدارة املؤسســات الســجنية ومراكــز
اإلصــاح يف إنتهــاك حقوقــه كنزيــل فيبقــى لــه
احلــق يف املعاملــة اإلنســانية الالئقــة وعــدم تعرضــة
للتعذيــب أو املعاملــة املهينــة ويف تلقــي الرعايــة
الصحيــة واإلجتماعيــة الالزمــة وتوفيرالطعــام
الصحــي والــكايف والترفيــه والزيــارات العائليــة
وااللتقــاء مبمثلــه القانونــي والتقــدم بالشــكاوي
والتظلــم وال ينبغــي أن تكــون هــذه احلقــوق محــاً
للمســاومة  ،ألنــه مــن غيــر املتصــور مكافحــة الفكــر
املتطــرف يف الســجون بإجــراءات متطرفــة تنتهــك
املعاييــر الدوليــة يف معاملــة النــزالء ورعايتهــم .

سادس ًا  :الرعاية الالحقة

يعتبــر محــور الرعايــة الالحقــة لنــزالء الفكــر
املتطــرف التائبــن أحــد أهــم محــاور وبرامــج وآليــات
عــاج هــذه الظاهــرة ،مــن منطلــق أن مبــدأ الرعايــة
الالحقــة مرحلــة أساســية ومهمــة ومتممــة ملراحــل
العــاج أثنــاء إقامــة النزيــل يف املؤسســة العقابيــة،
وتعــد مرحلــة حساســة وفاصلــة ألنهــا متثــل مرحلــة
حصــاد لــكل نتائــج برامــج اإلصــاح والتأهيــل
الســابقة ،ألن نجاعــة وكفــاءة ومــدى مصداقيــة
برامــج رعايــة وخدمــة هــذه الفئــة مــن النــزالء
تكتشــف بشــكل واضــح يف املرحلــة التاليــة لعمليــة
اإلفــراج  ،ألن النــزالء حــال اإلفــراج عنهــم يواجهــون
العديــد مــن املشــاكل منهــا علــى ســبيل املثــال ال
احلصــر نظــرة اجملتمــع لــه ،موقفــه مــن اجملتمــع،
الرغبــة يف تدبيــر األمــور العائليــة وحــل املشــاكل
بأقصــى ســرعة ،العمــل (الوظيفــة)  ،مــدى مســتوى
التأقلــم مــع الفكــر اجلديــد  ،موقــف البيئــة احمليطــة
مــن األســرة واألصدقــاء لــه  ،وهــذا احملــور يحتــاج
إلــى تظافــر كافــة اجلهــود مــن أجــل إنجاحــه ومنــع
التائبــن مــن االنــزالق مــرة اخــرى يف دهاليــز الفكــر
املتطــرف وبالتالــي إضاعــة وخســارة جميــع اجلهــود
التــي بذلــت لتأهيلــه وإصالحــة والعــودة بالعمليــة
برمتهــا إلــى املربــع األول .

الفكر الداعي للتطرف ونهج حقوق اإلنسان
في الشريعة اإلسالمية
الدكتور منذر عرفات زيتون
لـم يكـن التطـرف أو الغلـو وارداً يف أصـول الشـريعة
وال يف مناهـج تطبيقهـا مطلقـاً ،بـل إن اإلسلام نبـذ
ذلـك وحـذر منـه ..فكيـف إذاً يدعـي بعـض مـن اتبـع
ذلـك املنهـج املكـروه -إن بالقـول أو بالفعـل -أنـه
يطبـق نصـوص اإلسلام أو روحـه؟! إنـه جهـل كبيـر
أدى إلـى التلبيـس علـى النـاس ال سـيما العـوام منهم،
وأدى إلـى حشـد عاملـي ضـد اإلسلام يقـوده كثيـر
ممـن صـدق ذلـك واعتبـره وصمـة يف جبين الديـن
وأهلـه.
أنظـروا إلـى قـول اهلل تعالـى يف القـرآن الكـرمي
والـذي جـاء يحـذر أصحـاب الرسـاالت السـماويةالسـابقة مـن اتبـاع الغلـو ،خصوصـاً مـع مـرور وقـت
طويـل علـى بعثـات رسـلهم ممـا أدى إلـى إدخـال
التشـويه والتغييـر يف عقـول بعـض أتبـاع تلـك
الرساالت وخصوصاً الذين رأوا أن محبة اهلل تعالى
أو محبـة رسـله أو كتبهـم الكرميـة تسـتوجب املغـاالة
(يا َأ ْه َل
يف وصفهـم أو التعبيـر عنهـم ..-قـال تعالىَ :
ينكُ ْـم َوال َتقُ ُ
ولـوا َع َلـى الل َِّـه
ـاب ال َتغْ ُلـوا ِفـي ِد ِ
ال ِْكتَ ِ
ِإالّ ال َْحَّـق ( )77املائـدة ..لقـد قـال بعضهـم يف اهلل

غيـر احلـق مغـاالة ،ورفـع مقـام بعـض األنبيـاء إلـى
فـوق مسـتوى البشـرية انتصـاراً لهـم ،فتألى على اهلل
تعالـى مبـا لـم يقلـه ،وأخـرج نفسـه مـن دائـرة اإلميان
التـي كان يدعـى احلـرص علـى أنـه يـدور فيهـا ،ويف
ـود ُعزَ ْي ٌـر
الي ُه ُ
ذلـك يقـول القـرآن الكـرميَ :
(و َقا َل ِـت َ
ـيح ْاب ُـن ال َل ِّـه َذ ِل َ
ـك
ْاب ُـن ال َل ِّـه َو َقا َل ِـت َّ
ـارى ا َمل ِس ُ
الن َص َ
يـن َكفَ ُروا ِمن
اهئُ َ
ـون َق ْو َل ا َل ِّذ َ
َق ْو ُل ُهـم ِب َأفْ َو ِاه ِه ْـم ُي َض ِ
ـون ( )30التوبـة.
َق ْب ُـل َق َات َل ُه ُـم ال َل ُ
ّـه َأ َنّـى ُيؤْ َفكُ َ

ثـم جـاءت أقـوال عديـدة عـن النبي محمـد صلى اهلل
عليـه وسـلم تؤكـد علـى ذات املعنـى وتحـذر املؤمنين
من سـلوك نهج هؤالء السـابقني يف املغاالة والتنطع،
منهـا :قولـه صلـى اهلل عليـه وسـلم يف احلديـث
الصحيـح«ِ :إ َّي ُ
ّـه َأ ْه َل َ
ـك
يـنَ ،ف ِإ َن ُ
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البعـض بإسـم اإلسلام نفـس النهـج املغالـي املتطرف
يف وصـف بعـض البشـر حبـاً لهـم أو انتصـاراً
لدعواتهـم ،فأخرجهـم ذلـك عـن السـوية ونـزع عنهـم
صفة اإلسلام ،فقد رفع البعض بشـراً كعلي بن أبي
طالـب رضـي اهلل عنـه ،واحلاكـم بأمر اهلل الفاطمي،
وامليـرزا حسين علي النـوري املازندراني امللقب ببهاء
اهلل وغيرهـم ..إلـى مسـتوى األلوهيـة.
التطـرف منبـوذ يف القـدمي ويف احلاضـر ،ألنـه ضـد
الوسـطية واحلـق ،والتطـرّف يف اللغـة مـن الطـرف،
وهـو الناحيـة مـن الشـيء .فيكـون معنـاه :اإلبتعـاد
عـن لـبّ الشـيء ووسـطه واإلنحيـاز إلـى أحـد طرفيه

املتجـه إلـى تكلّـف الشـدّة ،أو املتجـه إلـى قصـد
التسـاهل والتحلـل مـن املسـؤولية .وكال األمريـن
يعتبـر تجـاوزاً وبعـداً عـن اإلعتـدال.
إذاً قـد يكـون القصـد مـن التطـرف يف األصـل ليـس
نيـة السـوء أو قصـد الشـر ،وإمنـا يكـون الدافـع أمـر
خيـر كإسـداء احلـب أو الدعـم لشـخص أو أمـر
مـا ،وقـد يكـون يف بعـض األمثلـة التاليـة بيـان عـن
كيـف ميكـن أن يعتـري التطـرف تصرفـات مختلفـة
ولـو ظـن أصحابهـا أنهـم يحسـنون صنعـاً ،فمثلاً:
يتـرك البعـض األمـر املبـاح إلـى درجـة تحرميـه علـى
أنفسـهم علـى سـبيل املبالغـة يف التديـن وااللتـزام
فيمـا يعتبـرون إتيانـه تسـاهالً مـن الغيـر ،فيتنطعـون
يف األحـكام والتصرفـات وكأنهـم أشـد حرصـاً مـن
الديـن ومـن نبيـه ،فهـؤالء حذرهـم الرسـول الكـرمي
وقـال لهـم إن التشـديد علـى النفـس بهـذه الطريقـة
ال يعتبـر إرتقـاء للنفـوس وال إنتصـاراً للديـن ،وإمنـا
سـيكون سـبيالً للهلاك ،ألن اإلنسـان ذا طبيعـة
بشـرية ،لـه غرائـزه مـن حـب وكـره وشـهوة ومتنـي
والتـي ال ميكنـه تجنبهـا واإلنـزواء يف خبايـا احلرمان
واحلاجـة دونهـا ،فقـال النبـي عليـه الصالة والسلام
محـذراً مـن مصيـر هـؤالء« :هَلَـكَ الْمُتَنَطِّعُـونَ»..
وأعادهـا للتأكيـد ثالثـاً .رواه مسـلم .وفيمـا حـرم
البعـض علـى أنفسـهم املباحـات ،ألـزم فريـق آخـر
منهـم أنفسـهم مبـا ال تطيـق مـن األعمـال حتـى مـع
مـا فيهـا مـن مشـقة وضـرر عليهـم ،منهـم هـؤالء
النفـر الثالثـة الذيـن رأوا أنهـم مقصـرون يف ذات
اهلل ودينـه ،فاختـاروا أن ينقطعـوا عـن أمـور الدنيـا،
فحـرم أحدهـم علـى نفسـه النـوم يف الليـل ليسـتمر
يف الصلاة والطاعـة ،وحـرم آخـر علـى نفسـه الزواج
وأصـر علـى أن يبقـى عازبـاً متبتلاً حتـى ال يشـغله
األمـر عـن العبـادة ،وحـرم الثالـث علـى نفسـه األكل
والطعـام يف النهـار ليبقـى صائمـاً ،وملـا علـم رسـولهم
الكـرمي عـن نواياهـم املتشـددة أنكـر عليهـم ،وقـال
لهـم« :واهلل إنـي ألخشـاكم هلل وأتقاكـم لـه ،لكنـي
أصـوم وأفطـر وأصلـي وأرقـد وأتـزوج النسـاء ،فمـن
رغـب عـن سـنتي فليـس منـي» ،رواه البخـاري .وقـال
«ع َل ْيكُ ْـم ِم َن َ
ون»
ال َمـا ُت ِطيقُ َ
األ ْع َم ِ
يف حديـث آخـرَ :
الشـيخان ،وذلـك حتـى ميكـن املداومـة عليهـا.
ومـن قبيـل ذلـك التطرف ..التشـدد انتصاراً لعرق أو
طائفـة أو جنسـية أو نحـو ذلـك ،وهـو ما سـماه النبي
الكـرمي عليـه الصلاة والسلام بأنـه عصبيـة ،وقـال
إن العصبيـة ليسـت مـن اإلميـان ووصفهـا بأنهـا شـر

يلـوث صاحبـه بالنتن ،فقـال« :ليـس منا مـن دعا إلى
عصبيـة ،وليـس منـا مـن قاتـل علـى عصبيـة ،وليـس
منـا مـن مـات علـى عصبيـة» مسـلم .ثـم قـال عنهـا:
«دعوهـا فإنهـا منتنـة» البخـاري.
املشـكلة الكبـرى يف التطـرف أنـه ال يقـف عنـد حـد،
فـإن كان هـو يف األصـل ينشـأ مـن قبيـل املناصـرة
واإلسـناد ألشـخاص أو مواقـف أو أشـياء ،فإنـه
بالضـرورة يصبـح مـن نفـس البـاب معاديـاً ومحرضـاً
ضد من ال يتفق معه ،فيتحول إلى كراهية ومكايدة،
ومـن هنـا تبـدأ املصيبـة الكبرى ،ألن اإلنسـان مبجرد
أن يسـمح لقلبـه أن يفتـح أبوابـه حلـس الكراهيـة،
فإنـه يتحـول إلـى خصـم مبين ،يبـدأ بخصومتـه
مـن حيـث الشـعور السـلبي ،ثـم الـكالم املثيـر ،ثـم
املواجهـة ..وإن قامـت املواجهـة ،فهـي لـن تقـف عنـد
حـد مـا ،فاملواجهـة باللسـان سـتكون طريقـاً ممهـدة
للمواجهـة باألبـدان ..وحينها سـوف يتقوى كل طرف
بكل ما يسـتطيع من أسـباب املواجهة التي يظن أنها
تحقـق لـه االنتصـار حتى ولو جنـح إلى حيث القضاء
علـى غيـره ،وهـذا مـا ميكـن أن يفسـر لنـا كيـف
يقتـل النـاس اليـوم بعضهـم ،باسـم الديـن ،وبهـدف
اإلنتصـار لـه ،يسـمح بعضهـم أن يفنـي اآلخـر ويهـون
عليـه اتبـاع كل الوسـائل التـي تـؤدي إلى القضاء على
مخالفيـه ولـو كانـت نفسـه باألصـل ال تستسـيغها وال
تطيقهـا ،ولكنـه يندفـع إليهـا ويعمـل بهـا تحـت سـتار
جهلـه الكبيـر الـذي يظن أن سـيوصله إلى آخرة فيها
جنـان زاخـرة بالنعـم.
مـن ذلـك ،فهمنـا كيـف يقـدم بعـض مـن يعتبـر نفسـه
تقياً ورعاً بقتل آخر من بني جنسـه ودينه وجنسـيته
ويحسـب نفسـه إبـان ذلـك يف قمـة العبـادة والطاعـة
هلل ..مـن ذلـك عرفنـا كيـف يلبـس الشـيطان ثـوب
املالئكيـة ويزعـم أنـه صاحـب رسـالة سـوية..
أصـل الشـرور ،أن يـرى اإلنسـان نفسـه أحسـن مـن
غيـره ،عندهـا يستسـيغ اإلسـتعالء علـى اآلخريـن،
وسـيعتبر نفسـه فـوق اجلميـع ،فيسـقطه كبـره إلـى
احلضيـض ،ولقـد كان يف إبليـس قصـة خلدهـا
القـرآن الكـرمي تعليمـاً وتوجيهـاً للنـاس ،فإبليـس
العابـد أوحـت لـه نفسـه أنـه خيـر مـن املالئكـة
فاسـتعلى عليهـم ثـم إسـتعلى علـى ربـه األعلـى ،فقال
عـن آدم فيمـا يرويـه القـرآن الكـرمي (أنـا خيـر منـه)،
فغضـب اهلل عليـه وأحـط قـدره ،ثـم لعنـه وطـرده مـن
رحمتـه.

ولذلـك ،ومـن هـذا البـاب اعتبـر اإلسلام أن من رأى
نفسـه خيـراً مـن اآلخريـن ..متكبـراً صاحـب هـوى
نفـس ،وأنـه سـيحرم مـن اجلنـة التـي يدعـي أنـه
يسـعى إليهـا ،متامـاً كمـا حصل مع إبليس الشـيطان،
ألن ذلـك الكبـر مدخـل ألن ينصـب اإلنسـان نفسـه
قاضيـاً مينـح نفسـه حـق احلكـم ،فيقضي علـى غيره
بالفنـاء ويقضـي بالبقـاء ،قـال النبـي صلـى اهلل عليـه
ان ِفـي َقل ِْب ِـه ِمثْ قَ ُ
ال
ـن َك َ
وسـلم« :ال َي ْد ُخ ُـل ال َْجنَّ َـة َم ْ
َذ َّر ٍة ِم ْـن ِك ْب ٍـر» ،رواه مسـلم.
عندمـا يقـود اإلنسـان نفسـه وفـق هـواه ،فيزيـن
لنفسـه مـا يريـد كيفمـا يريـد ،يكـون قـد ضـل وأضل،
والضـال ال محالـة سـينتهي إلـى الفشـل ،وقـد دعانـا
اهلل تعالى إلى أن ننظر يف مثل ذلك فقال( :أفرأيت
مـن اتخـذ إلهـه هـواه وأضلـه اللـه علـى علـم وختم
علـى سـمعه وقلبـه وجعل علـى بصره غشـاوة فمن
يهديـه مـن بعـد الله أفلا تذكـرون ( )23اجلاثية.

عندما فتح نبينا الكرمي عليه الصالة والسلام مكة،
خطـب خطبـة جمـع فيهـا كل املبـادئ واحلكـم ،وبين

فيهـا مـا يجـب على الناس أن يعلمـوه ويلتزموه ،فكان
ممـا قالـه« :يـا معشـر قريـش إن اللـه قـد أذهـب
عنكـم نخـوة اجلاهليـة وتعظمهـا باآلبـاء ،النـاس
مـن آدم وآدم مـن تـراب» ،ويف روايـة «يـا أيهـا النـاس

إن اهلل قـد أذهـب عنكـم عُبِّيـَّـة (الكبـر) اجلاهليـة
وتعاظمهـا بآبائهـا ،والنـاس رجلان بـرٌّ تقـيٌّ كـرمي
علـى اهلل ،وفاجـر شـقيٌّ هين علـى اهلل ،والنـاس بنـو
آدم وخلـق اهلل آدم مـن تـراب ،ثـم قرأ قوله تعالى ( َيا

النـ ُاس ِإ َنّـ َا خلَقنَ ُاكْ م ْمـن َذ ٍك َر و ُأ َ
نثـى َو َج ْعلنَ ُاكْ م
َأ ُّيهـا َّ
َ
َ
ُشـعوب ًا وق َب ِائـل ِلتَ ع َا ُ
اللـه
ـد
كر ُمكْ ِـم ْعنَ َ
ِ
رفـوا َإّن أ َ
خب ٌيـر ( )13سـورة احلجرات.
َأتقَ ُاكْ ـم ِإّن اللـهَ ِ
عل ٌيـم ِ

إنـه إقـرار تـام بالكرامـة لبنـي آدم ،كل بنـي آدم ،ثـم
إقـرار باحلقـوق ،ال فـرق بين إنسـان وإنسـان ال لونـه
وال لعرقـه وال لدينـه وال جلنسـه ،وإن كان ثمـة فـرق
فهـو يف مـدى قـرب النـاس لربهـم ،فأقربهـم إلـى
اهلل تعالـى أشـدهم إميانـاً ،ومـع ذلـك ،فـإن عليهـم
أن يسـلكوا مـع بعضهـم السـلوك احلسـن القائـم
علـى التعـارف والتعـاون ،فـاهلل خلـق النـاس شـعوباً

وقبائـل ليتعارفـوا ،وخلقهـم مختلفين وهـو أعلـم مبـا
خلـق ،وجعـل اإلختلاف سـنة دائمـة ..وبني أن الناس
لـن يلتقـوا علـى كل شـيء وأنهـم سـيبقوا مختلفين،
ولذلك حبب إليهم التعارف ال التنافر ،ولو شـاء اهلل
تعالـى جلعـل النـاس أمـة واحـدة متفقين متوافقين
مـن غيـر اختلاف وال تبايـن ولكنـه قدر غير ذلك من
(و َل ْـو َشـاء َر ُّب َ
ـك
أجـل أن ميتحنهـم ،فقـال سـبحانهَ :

ـدةً َو َ
ـون ُم ْختَ ِل ِفنيَ ِإ َّ
ال
َل َج َع َـل َّ
ال َيزَ ُال َ
اح َ
ـاس ُأ َّم ًـة َو ِ
الن َ
ـت َك ِل َم ُـة َر ِ ّبـكَ
َ
َ
َ
َ
َ
َقَ
َمـن َّر ِح َـم َر ُّبـك َو ِلذ ِلـك خل ُه ْـم َوت َّم ْ
َ
ين (،118
لأن َج َه َّن َـم ِم َـن ال ِْج َّن ِـة َو َّ
ـاس َأ ْج َم ِع َ
أل ْم َّ
الن ِ

 )119هـود ،ثـم جعـل ربنـا تبـارك وتعالـى السـلم
واملسـاملة بين النـاس ،ونهـى عـن املعـاداة ،فقـال يف
أكثـر مـن آيـة كرميـة (وال تعتـدوا) ،وأمـر بإحتـرام
كل مسـالم ال يعتـدي وإن كان مختلـف الديـن أو
املذهـب ،فقـال تعالـىَ :
(ل َينْ َه ُ
يـن
اك ُـم الل ُ
َّـه َع ِـن ال َِّذ َ
يـن َو َل ْـم ُي ْخ ِر ُج ُ
َل ْـم ُيقَ ِات ُل ُ
ـن
وك ْـم ِفـي ِّ
وك ْـم ِم ْ
الد ِ
ُ
َ
ُ
ـب
ِد َي ِار ُك ْـم َأ ْن َت َب ُّر ُ
وه ْـم َوتقْ ِسـطوا ِإل ْي ِه ْـم ِإ َّن اللَّـهَ ُي ِح ُّ

ال ُْمقْ ِس ِـطنيَ ( )60املمتحنـة.

قـررت جلنـة حقـوق اإلنسـان فـي نيسـان /ابريـل  2005فـي القـرار  80/2005أن تعين ملـدة ثلاث سـنوات مقـرر ًا خاصـ ًا معنيـ ًا بتعزيـز
وحماية حقوق اإلنسـان واحلريات األساسـية في سـياق مكافحة اإلرهاب .وقد حتمل مجلس حقوق اإلنسـان مبسـؤولية هذه الوالية
(قـرار اجلمعيـة العامـة  )251/60مثـل اإلجـراءات اخلاصـة األخـرى ،ومددهـا ملـدة سـنة واحدة رهنا باالسـتعراض الذي سـيضطلع به
اجمللـس (قـرار مجلس حقوق اإلنسـان )1/102
ومـدد مجلـس حقـوق اإلنسـان واليـة املقـرر اخلـاص املعنـي بتعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية فـي سـياق مكافحـة
ً
وفضلا عـن ذلـك طلـب اجمللـس إلـى املقـرر اخلـاص:
اإلرهـاب ملـدة ثلاث سـنوات مبوجـب القـرار .15/15
(أ) تقـدمي توصيـات محـددة عـن تعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب ،مبـا يف ذلـك تقـدمي خدمـات
إستشـارية أو مسـاعدات تقنيـة عـن تلـك األمـور بنـاء علـى طلـب الـدول؛
(ب) جمـع وطلـب وتلقـي وتبـادل املعلومـات واملراسلات مـن جميـع املصـادر الوثيقـة الصلـة ،مبـا فيهـا احلكومـات واألفـراد املعنيين وأسـرهم وممثليهم
ومنظماتهـم ،مبـا يف ذلـك مـا يتـم مـن خلال الزيـارات القطريـة ،مبوافقـة الـدول املعنيـة ،بشـأن اإلنتهـاكات املزعومـة حلقـوق اإلنسـان واحلريـات
األساسـية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب؛
(ج) إدراج منظور جنساني يف كافة أعمال واليته؛
(د) تحديد وتبادل وتعزيز أفضل املمارسات بشأن تدابير مكافحة اإلرهاب التي تحترم حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
(ه) العمـل بالتنسـيق الوثيـق مـع هيئـات وآليـات األمم املتحـدة الوثيقـة الصلـة ،وعلـى وجـه اخلصـوص اإلجـراءات اخلاصـة األخـرى للمجلـس ،مـن أجل
تدعيـم العمـل املتعلـق بتعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية فيمـا يتجنـب إزدواجيـة اجلهود غيـر الضرورية؛
(و) إقامـة حـوار منتظـم ،ومناقشـة مجـاالت التعـاون املمكنـة ،مـع احلكومـات وجميـع الفعاليـات الوثيقـة الصلـة ،مبـا يف ذلـك هيئـات األمم املتحـدة
ووكاالتهـا املتخصصـة وبرامجهـا الوثيقـة الصلـة ،ومـع ،مـن جملـة أمـور أخـرى ،جلنـة مكافحـة اإلرهـاب التابعـة جمللس األمن ،مبا يف ذلـك دائرتها
التنفيذيـة ،وفرقـة العمـل املعنيـة بالتنفـذ يف مجـال مكافحـة اإلرهـاب ،واملفوضيـة السـامية للأمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان  ،وفـرع منـع اإلرهـاب
التابـع ملكتـب األمم املتحـدة ملراقبـة اخملـدرات ومنـع اجلرميـة ،وهيئـات املعاهـدات ،علاوة علـى املنظمـات غيـر احلكوميـة واملؤسسـات الدوليـة
اإلقليميـة أو دون اإلقليميـة األخـرى ،فيمـا يحتـرم نطـاق واليتـه ويحتـرم متامـاً واليـات الهيئـات اآلنفـة الذكـر ،ومـع العمـل علـى تجنـب إزدواجيـة
اجلهود؛
(ز) تقدمي تقارير بصفة منتظمة إلى اجمللس وإلى اجلمعية العامة.
* واملقـرر اخلـاص الراهـن املعنـي بتعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب هـو السـيد بـن إمرسـون (اململكـة
املتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية) الـذي تولـى واليتـه يف أول آب /أغسـطس .2011
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السجن والسجناء وتدبير األزمـــــــــات !...
النقيب عبد الرحيم اجلامعي  -رئيس املرصد املغربي للسجون  -منسق اإلئتالف املغربي ضد عقوبة اإلعدام
اليـــوم وقبـــل أي وقـــت ســـابق ،تحتـــل قضايـــا
الســـجون ويف مقدمتهـــا قضيـــة تدبيـــر أوضـــاع
الســـاكنة الســـجنية إهتمـــام االعـــام واصحـــاب
الق ــرار ونش ــطاء احلرك ــة احلقوقي ــة عب ــر العال ــم،
وباخلصـــوص قضايـــا املعتقلـــن احملســـوبني علـــى
تيـــارات الســـلفيني واملتطرفـــن الدينيـــن ومـــن
ممارس ــي األنش ــطة اإلرهابي ــة و اإلتج ــار يف البش ــر
وغيرهــا مــن ملفــات اإلجــرام عبــر القــارات وتتكاثــر
التســـاؤالت والتخوفـــات عـــن مصيـــر الســـجون
وأدواره ــا أم ــام أكب ــر تح ــدي وه ــو املتعل ــق باملقارب ــة
احلقوقيـــة يف مجـــال إدارة املؤسســـات الســـجنية.
وكثيـــراً مـــا نتحـــدث ونحـــن نقـــارب أوضـــاع
الس ــجون ع ــن مس ــألتني إثنت ــن ذات أهمي ــة وذات
تعقي ــدات وصعوب ــات وهم ــا املتمثلت ــن يف موض ــوع
أمـــن الســـجون وأمـــن الســـجناء ليـــس فقـــط مـــن
بـــاب تحديـــد التعاريـــف وحصـــر مجـــال اإلهتمـــام
ومحاولـــة إيجـــاد األجوبـــة املناســـبة لطريقـــة
احلفـــاظ علـــى تـــوازن بـــن متطلبـــات اإلســـتقرار
وضم ــان الس ــير األمث ــل للمؤسس ــة ب ــكل مرافقه ــا
دون اخلــوف مــن تصــادم بــن اإلدارة والنــزالء وبــن
مصلح ــة اإلدارة ومصال ــح الس ــجناء ،ب ــل م ــن أج ــل
مواجه ــة األح ــداث واألزم ــات الت ــي تأت ــي إم ــا م ــن
قب ــل الس ــجناء يف ص ــور إحتجاج ــات أو إنتفاض ــات
أو صراع ــات ح ــول مصال ــح وإمتي ــازات أو حق ــوق
أو إضرابــات عــن الطعــام أو إعتصامــات ....وكلهــا
أوضـــاع غالبـــاً مـــا يكـــون وراءهـــا ملـــف مطلبـــي
تختل ــف درج ــة مش ــروعيته ومبررات ــه ،أو ق ــد تأت ــي
مـــن قـــل مدبـــري الشـــأن الســـجني أي مـــن أطـــر
وموظفـــن وحـــراس ومديريـــن أو قـــد يكـــون مـــن
ورائهـــا أطـــراف لديهـــم عالقـــة مباشـــرة بالوضـــع
بالســجون و تنفيــذ العقــاب الســالب للحريــة ومنهــم
قطـــاع العـــدل ،قطـــاع الصحـــة ،قطـــاع التعليـــم
وقطـــاع األمـــن.
مـــا العمـــل ؟ كيـــف نتحاشـــى وقـــوع األزمـــات؟
وكيـــف اإلنعتـــاق منهـــا عنـــد وقوعهـــا؟ وكيـــف
نضمـــن عـــدم تكرارهـــا؟

كلهــا أســئلة ملزمــة لنــا ألنهــا مالزمــة للســجون أي
حاض ــرة بق ــوة يف مج ــال يش ــكو م ــن تقيي ــد حري ــات
األشـــخاص اجملرديـــن مـــن حريتهـــم علـــى خلفيـــة
مخالفته ــم للقان ــون ووقوعه ــم يف دائ ــرة اإلج ــراءات
القضائي ــة الت ــي تس ــتلزم أحيانـ ـاً لضمان ــات س ــير
اإلجـــراءات القضائيـــة والقانونيـــة إصـــدار أوامـــر
قضائيــة بوضعهــم يف الســجون ،وهــي أســئلة تتطلــب
مـــن لـــه إهتمـــام بالشـــأن الســـجني ســـواء مرفـــق
ع ــام الس ــجون ومؤسس ــات وس ــلطات عمومي ــة ،أو
كقانونيـــن أو كأمنيـــن أو كمجتمـــع معنِـــي بأمنـــه
وســـامته ومعنِـــي بقضايـــا الســـجن والســـجناء،

«إن أعمـــال وأســـاليب
وممارســـات اإلرهاب بجميع أشـــكاله
ومظاهـــره فضـــا عـــن ارتباطـــه في
بعـــض البلـــدان باإلجتـــار باخملدرات
هـــي أنشـــطة تهـــدف إلـــي تقويـــض
حقوق اإلنســـان واحلريات األساسية
والدميقراطيـــة ،وتهـــدد الســـامة
اإلقليميـــة للـــدول وأمنهـــا ،وتزعزع
اســـتقرار احلكومات املشـــكلة بصورة
مشـــروعة .فينبغي للمجتمع الدولي
أن يتخـــذ اخلطوات الالزمـــة لتعزيز
التعـــاون مـــن أجـــل منـــع اإلرهـــاب
ومكافحتـــه»
املـادة  17مـن اعالن وبرنامـج عمل فينا
1993
تتطلــب مــن اجلميــع الكثيــر مــن اإلجتهــاد والنقــاش
واإلقتراح ــات ب ــكل اجل ــرأة و املس ــؤولية.
وم ــن هن ــا أود أن أع ــرض محاول ــة مقارب ــة ميك ــن
أن تفت ــح إمكاني ــة اإلحاط ــة باملوض ــوع وذل ــك م ــن
خ ــال اآلت ــي:

ً
ً
أصال مناطق غير آمنة:
أوال  :السجون
الس ــجن لي ــس منطق ــة أم ــن وس ــكينة بطبيعت ــه ،م ــن
حيــث أنــه مــكان قــد يجمــع عناصــر إرتكبــت أفعــاالً
ضـــد األمـــن والســـامة وأخلـــت براحـــة اجملتمـــع،
وم ــن حي ــث أن ــه فض ــاء يح ــاول أن يك ــون دوره ه ــو
إعــادة التربيــة والضبــط للســجني والتقــومي لســلوكه
وهـــذا أمـــر يصعـــب أن يتمثلـــه ويحترمـــه كل مـــن
يدخ ــل الس ــجن.
والســجن ال يدخلــه النــاس بإرادتهــم و بــكل حريــة،
فه ــم مجب ــرون عل ــى ذل ــك مبقتض ــى أوام ــر مؤقت ــة
أو أحكامـــاً قضائيـــة نهائيـــة ،وهـــذا وحـــده يشـــكل
عام ـاً مثي ــراً لع ــدد م ــن األزم ــات ب ــن النزي ــل وب ــن
اإلدارة ،و يضاعـــف مـــن حدتهـــا مـــا يثيـــره الـــرأي
العـــام واإلعـــام مـــن قلـــق بخصـــوص األوضـــاع
الســـائدة داخلهـــا بســـبب اإلكتظـــاظ ،واحتمـــاالت
س ــوء املعامل ــة ،واخلص ــاص يف احلاجي ــات اليومي ــة
للســـجناء فضـــاً عـــن طـــول املســـاطر القضائيـــة
الت ــي ت ــؤدي بالطب ــع إل ــى رف ــع درج ــة الي ــأس م ــن
الســجن ومــن العدالــة كلهــا يف الكثيــر مــن األحيــان.
والســـجني بالنســـبة للمرفـــق الســـجني وبالنســـبة
للمشــرفني عليــه مــن إدارة وأطــر ،شــخص منحــرف

يف الســـلوك ومخـــل بحقـــوق اجملتمـــع ولـــم يحكـــم
علي ــه بالس ــجن إال م ــن أج ــل عم ــل مخ ــل بالقان ــون،
وهـــو بالســـجن مقيـــد احلريـــة يخضـــع لقواعـــد
صارمـــة يف طليعتهـــا تقليـــص إرادتـــه وإختياراتـــه
يف أكل ــه وملبس ــه وعالقات ــه مبحيط ــه ومراس ــاته
وتحركات ــه ويتع ــرض للعق ــاب حينم ــا يخ ــل بقواع ــد
الس ــجن وتقف ــل علي ــه األب ــواب أحيانــاً نه ــاراً وليــاً
وال يتحــرك يف مربــع محــدد إال يف أوقــات تختارهــا
إدارة املؤسس ــة ،وم ــن هن ــا الب ــد أن تك ــون عالقته ــم
معـــه تخضـــع لنـــوع خـــاص مـــن املعامـــات أولهـــا
اإلنضبـــاط للتعليمـــات ،عـــدم اجلـــدل يف األوامـــر،
أخ ــذ اإلذن منه ــم يف تدبي ــر يوم ــه
وهـــذه األوضـــاع أصـــاً عنـــوان كبيـــر لعـــدد مـــن
الصعوب ــات الت ــي تتط ــور غالبـ ـاً ملواجه ــات مدب ــرة
أحيانـــاً وعفويـــة أخـــرى وقـــد تجـــر مـــن جرائهـــا
الســجن إلــى اضطرابــات ومشــاكل ممــا يكــون معــه
التس ــاؤل مش ــروعاً ه ــل بح ــق ميك ــن احلدي ــث ع ــن
األم ــن بالس ــجون أم أن احلقيق ــة ه ــي الت ــي تق ــول
بــأن احلديــث عــن األمــن ال يســتقيم إال مــع احلريــة
خ ــارج الس ــجون.

من َيصنع األزمات بالسجون ؟
تقتضـــي املكاشـــفة أن نفتـــح ســـجل األســـباب
احلقيقي ــة الت ــي تك ــون وراء ح ــدوث أزم ــات داخ ــل
الس ــجون ،والت ــي ال يرغ ــب البع ــض احلدي ــث عنه ــا،
وه ــي وإن كان ــت متع ــددة و يصع ــب ذكره ــا كله ــا ،
ف ــإن اإلش ــارة إل ــى البع ــض منه ــا ميك ــن أن يقربن ــا
م ــن نف ــض غباره ــا:
َ -1تصنَ ـــع األزمـــات فئـــات الســـجناء بتناقضـــات
وحتالفـــات تتعايـــش كلهـــا حتـــت لهيـــب
اإلنفج ــار :وه ــذا العنص ــر يقودن ــا للتأكي ــد ان

الوســـط الســـجني هـــو عبـــارة عـــن تجمعـــات
م ــن الس ــاكنة مختلف ــة الس ــلوكات والتصرف ــات
والعقلي ــات واالمت ــدادات اإلجتماعي ــة وتتك ــون
م ــن الغاضب ــن عل ــى احلي ــاة و عل ــى اجملتم ــع
وممـــن لهـــم إرادة اإلنتقـــام ومـــن ضعـــاف
البنيـــة واإلرادة ومـــن املرضـــى بالـــكالم
والعن ــف والعدواني ــة .... ،وهل ــم ج ــرا ،وه ــذا
الفسيفســـاء يولـــد يف كل حلظـــة أســـباب
التصــادم بــن مكوناتــه الســباب تختلــف أحيان ـاً
يف درجـــة جديتهـــا أو تفاهتهـــا.

ُ -2تصنـــع األزمـــات مـــن طريقـــة إدارة احليـــاة
اليوميـــة داخـــل الســـجن :فقـــد ســـادت وال

زالـــت تســـود يف كثيـــر مـــن البلـــدان ثقافـــة
تســـيطر علـــى عقـــل اإلدارة الســـجنية والتـــي
تق ــول ب ــأن إِعْمَ ــال حق ــوق اإلنس ــان يف تدبي ــر
الس ــجون ض ــرب م ــن الت ــرف ب ــل أم ــر يش ــجع

عل ــى فق ــدان الس ــيطرة عل ــى الس ــجناء وإع ــادة
تربيته ــم وإدماجه ــم ،ويرافع ــون م ــن أج ــل أن
يبقـــى الســـجن ذا نظـــام خـــاص ومبوظفيهـــا
اخل ــواص ،وه ــذا املش ــهد اخل ــاص يع ــزز فك ــرة
أن ــه ال م ــكان في ــه ل ــإدارة العادي ــة ملرف ــق م ــن
املرافــق الــذي يســوده القانــون العــام ،أي ليــس
الســـجن املـــكان الـــذي تطبـــق فيـــه املســـاطر
والقواعـــد املعروفـــة يف التعامـــل بـــن املرفـــق
واملرتفق ــن ،ب ــل إن ــه مج ــال خ ــاص له س ــلطات
ال تشـــبه باقـــي ســـلطات املوظفـــن العاديـــن،
ومـــن هنـــا تصبـــح تصرفـــات وأســـاليب أداء
املوظفـــن ملهامهـــم مصـــدراً مـــن مصـــادر
اإلختن ــاق والقل ــق واإلحتج ــاج م ــن قب ــل الن ــزالء
أو مـــن بعضهـــم.
ُ -3تصنـــع األزمـــات بســـبب ضعـــف مقاومـــة
مظاه ــر الفس ــاد الت ــي تنم ــو وتتس ــع بس ــرعة
داخـــل الســـجون  :ودالالت الفس ــاد بالس ــجن

التمتع باحلياة اخلاصة ويف ســـرية املراســـات
ويف عـــدد مـــن احلقـــوق....
هـــذه وصفـــة مركـــزة وموجـــزة عـــن منابـــع
األزم ــات بالس ــجون وه ــي وغيره ــا ميك ــن حص ــر
أطرافهـــا فـــي أربعـــة هـــم املقربـــون مـــن قضـــاء
الس ــجن وه ــم :اإلختي ــارات الكب ــرى ف ــي مج ــال
السياســـة اجلنائيـــة ،العدالـــة والقضـــاء ،إدارة
الســـجن وموظفيهـــا ،والســـجناء.
ومن هنا يطرح سؤال أساسي وهو :

ما هي صور األزمات ومظاهرها؟
الشـــك أن هنـــاك إرتبـــاط وثيـــق بـــن مظاهـــر
األزمـــات وبـــن مصادرهـــا وصناعهـــا إذ يغلـــب أن
تك ــون األزم ــات ص ــورة ل ــردات فع ــل ع ــن طبيع ــة
احليـــاة داخـــل الســـجون.

متعـــددة تتجســـد مثـــاً يف شـــراء الســـجناء
للمناف ــع غي ــر املش ــروعة ب ــل حت ــى املش ــروعة
منهــا ،ويف أداء مقابــل لكســب العطــف والعنايــة
واملعامل ــة اخلاص ــة م ــن املوظف ــن  ،ويف ش ــراء
الســجناء الراحــة لذويهــم وأســرهم و زوجاتهــم
وآباءهـــم يف الزيـــارة واخللـــوة الشـــرعية
وادخــال املؤونــة والقُفــة واحلصــول علــى بعــض
املمنوعـــات كالهاتـــف وآليـــات الكترونيـــة.....
ال ــخ ،ومث ــل ه ــذه املمارس ــات تصن ــع التميي ــز
وتف ــرض االمتي ــاز وتصب ــح مج ــاالً للحق ــد عل ــى
اإلدارة وعلـــى املوظفـــن مـــن بعـــض الســـجناء
الفق ــراء الذي ــن ال يس ــتطيعون احلي ــاة وس ــط
بيئ ــة الس ــجن.

ففـــي ظـــل تعـــدد أســـباب األزمـــات بالســـجون ،ال
ميكـــن احلديـــث عـــن التـــدرج والتراتبيـــة فيمـــا
يح ــدث م ــن أزم ــات وإضطراب ــات يف الس ــجون ألن
ردود الفعــل التــي يقــوم بهــا الســجناء أمامهــا تكــون
أحيانـــاً غيـــر متوقعـــة واُخـــرى مدبـــرة ،طاملـــا أن
اُســـلوب معاجلتهـــا مـــن قبـــل األُطـــر اإلداريـــة
واألمنيــة والقضائيــة تختلــف مــن جهــة ألخــرى ومــن
مؤسســة ألخــرى وذلــك إلختــاف العقليــات املدبــرة
للس ــجون ولتن ــوع املقارب ــات واملفاهي ــم ب ــن األم ــن
اإلنســـاني للســـجني وبـــن أمـــن الســـجن ،ولعـــدم
وجــود خــط واضــح ورؤيــا محــددة ودقيقــة للتعاطــي
م ــع األزم ــات مبختل ــف مظاهره ــا بطريق ــة علمي ــة
وعقالنيـــة ومندمجـــة.

ُ -4تصنَ ـــع األزمـــات بالســـجون بســـبب خيـــارات
الساســـة اجلنائيـــة والعقابيـــة مـــن قبـــل
الدول ــة :بس ــبب ع ــدم تفعي ــل العق ــاب البدي ــل

ومـــن الصـــور املتعـــارف عليهـــا التـــي جتســـد
األشـــكاالت التـــي َت َخ َلّـــق االضطـــراب والتخوف
ســـواء من قبل الســـجناء أو
وردود الفعل اخملتلفة
ً
من قبـــل االجهـــزة اخملتلفة ميكن اإلشـــارة إلى؛

عــن اإلحتجــاز ممــا يقــوض مــن فرضيــة جعــل
الس ــجن م ــكان لإلدم ــاج وإع ــادة التربي ــة ،ب ــل
وض ــع يخف ــض م ــن نظ ــرة اجملتم ــع والس ــجناء
أنفســـهم لقيمـــة األحـــكام بـــل ولثقتهـــم يف
قضــاء بلدانهــم ومحاكمهــا وقضاتهــا وقوانينهــا
الزجري ــة ونظ ــام عدالته ــا ،ويزي ــد م ــن حج ــم
االكتظـــاظ ويف طـــول املســـاطر ويف إســـتعمال
اإلعتقـــال االحتياطـــي بطريقـــة غيـــر راشـــدة،
ويف احملاكمـــات املتســـرعة أو غيـــر العادلـــة.

ُ -5
وتصنـــع األزمـــات أخيـــر ًا بإنعـــدام أو ضعـــف
اخلدمـــات اإلجتماعيـــة داخـــل املؤسســـات
الســـجنية :وهـــذا معطـــى لـــه موقعـــه

الكبيـــر فيما يقع بالســـجون مـــن اإلنتفاضات
واإلضرابـــات عـــن الطعـــام واإلنتحـــارات
وإحتجـــاز الرهائـــن داخـــل الســـجون واإلقدام
علـــى محـــاوالت الهـــروب  ...إلـــخ ،وكل ذلـــك
وغيـــره نابـــع من أســـباب عـــدة ميكن اإلشـــارة
لبعضهـــا ومـــن ذلـــك ســـوء التغذيـــة وضعـــف
العنايـــة الصحيـــة أو إنعدامها وقســـاوة ظروف
اإليـــواء واإلقامـــة وانقطـــاع العالقة مـــع العالم
اخلارجي وصعوبات متابعة التعليم والدراســـة
وعـــدم التمكني يف احلـــق يف املعلومة ويف اخلبر
ويف إســـتعمال وســـائل اإلتصـــال احلديثة ويف

 -1اإلضرابـــات عـــن الطعـــام :وهـــي إحـــدى
التعبيـــرات عـــن وجـــود حالـــة أو حـــاالت مـــن
اإلحتقـــان داخـــل املؤسســـة والتـــي إمـــا تكـــون

علـــى الـــدول العمـــل على
مقاربـــة منهجيـــة حقـــوق اإلنســـان
وإدماجهـــا فـــي اخلطـــط الوطنيـــة
املتعلقة مبكافحـــة اإلرهاب والتطرف
ً
إعمـــاال للحـــق فـــي
وصـــون األمـــن
احليـــاة ،ودعـــوا املفوضية الســـامية
إلى تعزيز اللغـــة العربية فيما يتعلق
باملنشـــورات واإلصـــدارات والتقاريـــر
الصـــادرة عـــن املفوضيـــة مبختلـــف
آلياتها ،وتشـــجيع املساهمات العربية
إلثـــراء املنشـــورات واإلصـــدارات
ا لد و لية .
من توصيات املؤمتر اإلقليمي حول دور
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان في
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في املنطقة
العربيه /الدوحه – يناير2016/

إنذاريـــة أو احتجاجيـــة ،محـــددة املـــدة أو
مفتوحـــة أو مســـتمرة ،فرديـــة أو جماعيـــة،
دفاعيـــة أو تضامنيـــة
 -2إش ــكالية ف ــرض التدابي ــر التاديبي ــة بإس ــتعمال
العنـــف اإلداري الداخلـــي واملقـــن مـــن خـــال
اإلنتقـــام تحـــت ســـتار التأديـــب والعقـــاب
وفـــرض الطاعـــة واإلنضبـــاط.
 -3هنــاك عمليــة اإليــذاء الذاتــي ،وهــي عمليــة تتــم
عبــر إنتقــام الســجني مــن نفســه بتقطيــع جلــده
وشــقه بــكل مــا تعنيــه هــذه العمليــة مــن فقــدان
الصبــر والتحمــل حليــاة الســجن وآالمــه.
 -4هنـــاك حـــاالت اإلنتحـــار ،والتـــي تعتبـــر تعبيـــر
مـــن الســـجني عـــن إنهيـــار نفســـي وضعـــف
القـــدرة علـــى التحمـــل والتنـــازل عـــن احليـــاة
بحثـــاً عـــن الراحـــة مـــن وضعيـــة الســـجن.
 -5هن ــاك التم ــرد والعصي ــان اجلماع ــي للس ــجناء
وه ــو تعبي ــر ع ــن س ــخط ع ــارم أو ع ــن ش ــعور
بالقـــوة اجلماعيـــة للســـجناء تدفعهـــم إلـــى
التم ــرد وإث ــارة اإلضطراب ــات واملش ــاكل داخ ــل
السجون   .
ومن األكيـــد أن للمؤسســـات الســـجنية رأيها في
املوضـــوع ،وتعتبـــر أن ما يحدث مـــن «اضطرابات»
داخـــل املؤسســـات كلها مصنوعة ومدبـــرة لغايات
ال عالقـــة لها بحقوق وأوضاع الســـجن وتقدم من
أجـــل تبرير مقـــوالت من هذا القبيـــل الفرضيات
التالية:

• فرضيــة اإلسْــراف يف اإلعتــراف بحقــوق الســجناء
والغلــو يف حســن معاملتهــم ،حيــث هنــاك مــن يقــول
بــأن الســجناء يعاملــون معامــات حســنة مــن حيــث
ظـــروف اإلقامـــة واإلســـتمتاع بـــكل مـــا يعطيهـــم
القان ــون ،لدرج ــة رتب ــت يف عقوله ــم الش ــعور بن ــوع
م ــن الق ــوة وم ــن النف ــوذ عل ــى اإلدارة وموظفيه ــا،
ليفك ــروا يف االنق ــاب عليه ــم وعلى مرونته ــم وعل ــى
لطفهـــم ،حتـــى يظهـــروا مـــا يضمرونـــه مـــن حقـــد
عل ــى العقوب ــة نفس ــها وعل ــى نظ ــام الس ــجن وعل ــى
القانـــون وعلـــى القضـــاء وأخيـــراً علـــى اجملتمـــع
بكاملـــه .بيـــد أنـــه يف إعتقـــادي ســـنجني علـــى
أنفس ــنا قب ــل أن نجن ــى عل ــى النظ ــام الس ــجني إن
نح ــن صدقن ــا ه ــذه الفرضي ــة.
• فرضيـــة إســـتعمال العنـــف مـــن أجـــل مواجهـــة
العنــف ،ألن هنــاك مــن ســيقول كذلــك بــأن الســجناء
الذيـــن يصلـــون حلـــاالت الغضـــب والتمـــرد هكـــذا
بنَ ــزقَ وخِف ــة وتهَ ــور ،ل ــو ل ــم تك ــن هن ــاك أس ــباب
قاس ــية عليه ــم يعيش ــون تح ــت لهيبها نف ــذ صبره ــم
أمامهـــا ولـــم تكتـــرث اإلدارة لقســـوتها فاهملتهـــا
واس ــتخفت بتداعياته ــا ،فيك ــون التم ــرد ال ــذي يلج ــأ
إليـــه الســـجناء هـــو جوابهـــم اخلـــاص والطريقـــة
القصـــوى التـــي متكنهـــم بـــأن يُســـمعوا صوتهـــم
ويعلن ــوا غضبه ــم ويوجهوا رس ــائلهم ويلفت ــوا إليه ــم
نظــر الســلطات العامــة مبــا فيهــا ادارات الســجون
العامــة والســلطة القضائيــة والــرأي العــام واجملتمــع
املدنـــي والسياســـي واملؤسســـاتي.

• فرضي ــة املؤام ــرة والتدبي ــر اخلارج ــي لألح ــداث،
حي ــث أن هن ــاك م ــن يتح ــدث أم ــام كل أزم ــة كيفم ــا
كان حجمه ــا وطبيعته ــا وقوته ــا وعنفه ــا م ــن جه ــة،
وع ــدد الس ــجناء املش ــاركني فيه ــا م ــن جه ــة ثاني ــة،
والتقنيـــة التـــي اســـتعملت يف التمـــرد أو الغضـــب
لتدبي ــر عملي ــة اخل ــروج م ــن الزنازي ــن أوالس ــيطرة
عل ــى مراف ــق املؤسس ــة أوإفش ــال مقاوم ــة املوظف ــن
ورج ــال األم ــن ...إل ــخ ،كل ذل ــك وغي ــره أم ــر يف ــوق
قـــدرات الســـجناء الداخليـــة ويتعـــدى ذكاءهـــم وال
يتناس ــب م ــع طاقاته ــم الفكري ــة ،وأن اإلنتفاض ــات
به ــذه املواصف ــات الت ــي تق ــع ال ميك ــن أن يتحق ــق
نجاحهـــا الظـــريف مـــن دون تدبيـــر خارجـــي مـــن
قبــل جهــة مــا مــن خــارج املؤسســة الســجنية تريــد
زعزعـــة وترويـــــع حالـــة الســـجن لتصـــل إلـــى بـــث
الرعـــب وإلـــى إفشـــال التوجهـــات السياســـية
اإلســـتراتيجية التـــي تقودهـــا مثـــاً الســـلطات
الســـجنية يف إطـــار جهـــود إصالحـــات عميقـــة
ته ــدف مصاحل ــة الس ــجون م ــع اجملتم ــع وم ــع دول ــة
القانــون ومــع معاييــر حقــوق اإلنســان للقضــاء علــى
الش ــطط داخ ــل الس ــجن أو س ــوء التدبي ــر املرفق ــي
أو وقـــف ســـلوكات مشـــينة. ،

كيـــف نخفف من اإلحتقـــان ومن تصعيد
األزمات بالسجون؟
ً
أوال  :علينــا أن نســائل األحــكام القضائيــة وسياســة
العقــاب ودور النيابــة العامــة و قضــاء احلكــم ،فهــذه
املؤسس ــات تواص ــل « تش ــجيع الس ــجن» عل ــى غي ــره
م ــن البدائ ــل غي ــر اإلحتجازي ــة ،وم ــا دام ــت ثقاف ــة
احلبـــس واإلعتقـــال هـــي احلاضـــرة يف املمارســـة
اليوميــة بــدءاً مــن مراكــز الشــرطة ومــروراً بالنيابــة
العامـــة وقضـــاء التحقيـــق وقضـــاء احلكـــم فلـــن
يكت ــب أي نج ــاح ألي ــة حل ــول م ــا ل ــم نس ــعى لتغيي ــر
سياس ــاتنا العقابي ــة ومنظورن ــا للعق ــاب.

ثانيــ ًا :علين ــا أن نس ــائل فعالي ــة سياس ــة اإلندم ــاج
وقصوره ــا ،وعلين ــا أن نط ــرح األس ــئلة الت ــي تث ــور
مــن قبــل املتعاطــن مــع سياســة الســجون وثقافتهــا،
حـــول ملـــاذا لـــم تتوفـــق سياســـة اإلدمـــاج وإعـــادة
التربي ــة ؟
إن علينـــا اإلعتـــراف أننـــا بحاجـــة لتطويرعلمنـــا
ومعرفتنـــا مبفهـــوم التأهيـــل وإعـــادة اإلدمـــاج،
وان نع ــرف كي ــف نعم ــل م ــن أج ــل تدبي ــر اإلدم ــاج
وم ــن ه ــم املدب ــرون ل ــه م ــن كل املتدخل ــن ،ومل ــاذا
ل ــم تع ــط مقارب ــات اإلدم ــاج النتائ ــج املطلوب ــة منه ــا
واخملرجــات املتوقعــه لهــا ،ومــن هنــا يحــق التســاؤل
كذلـــك هـــل يوجـــد تصـــور حقيقـــي وسياســـة
حقيقيــة مرســومة لتعليــم و تكويــن مناســبني داخــل
املؤســـات الســـجنية واإلصالحيـــة يســـاعد علـــى
اإلدمـــاج ،وهـــل هنـــاك أطـــر متخصصـــة يف هـــذا
اجمل ــال تش ــرف عل ــى مج ــال اإلدم ــاج ،وه ــل هن ــاك
متابعـــة يوميـــة ومراقبـــة دقيقـــة لبرامـــج اإلدمـــاج،
وه ــل هن ــاك إمكاني ــات بش ــرية ومالي ــة مخصص ــة
لهـــذا القطـــاع؟ وأخيـــرا هـــل ميكـــن للســـجن أن
يش ــرف عل ــى اإلدم ــاج؟ وأخي ــراً م ــن يق ــوم وم ــن
يق ــدر عل ــى متابع ــة املف ــرج عنه ــم الذي ــن خصص ــت
لهـــم عمليـــة اإلدمـــاج بعـــد خروجهـــم ؟
ثالثــ ًا :علين ــا مس ــاءلة اإلكتظ ــاظ - ،وم ــن دون أن
نجع ــل اإلكتظ ــاظ حص ــان ط ــروادة  -لنق ــول م ــاذا
يعنـــي تكديـــس املئـــآت واآلالف مـــن البشـــر يف
س ــجون ويف عناب ــر إس ــتعملت س ــابقاً لع ــدد ضئي ــل
لإلســـتقبال ولإليـــواء والزالـــت تســـتعمل بنفـــس
حجمه ــا الي ــوم إلس ــتقبال األضع ــاف املضاعف ــة م ــن
النـــزالء ،ولنقـــول هـــل أن اإلكتظـــاظ هـــو مســـألة
موضوعيـــة مفروضـــة حقيقـــة علـــى الســـجون أم
ه ــي مس ــألة متعلق ــة بتطوي ــر السياس ــات العدلي ــة
واجلنائيـــة؟

وهـــذا الســـؤال مشـــروع ونجـــد لـــه مبـــررات
ومؤشـــرات ســـواء مـــن خـــال املعاييـــر احلديثـــة
للعدالـــة الفعالـــة ودعمهـــا لتبنـــي تصـــور حديـــث
وجديـــد للعقوبـــة وفلســـفتها وترشـــيدها وتحديـــد
الرغبــة منهــا وإســتخالص الــدروس مــن تطبيقاتهــا،
وهكـــذا مـــا دامـــت العقوبـــة الســـجنية كمـــا دلـــت
الدراســات لــم تجــد لهــا فعاليــة وتأثيــر علــى وقــف
ارتفــاع اجلرميــة وتطورهــا وتوســع نطاقهــا أو علــى
تقلي ــص ع ــدد اجملرم ــن أو م ــن إدم ــاج بعضه ــم أو
وق ــف ازدي ــاد ح ــاالت الع ــود ...ف ــإن ه ــذا الوض ــع
وه ــذه االختي ــارات تعن ــي أن هن ــاك حاج ــة مللح ــة
إلع ــادة النظ ــر باملنظوم ــة العقابي ــة.
علينـــا أن نبـــدع احللـــول فـــي حـــوار ونقـــاش
مس ــؤول ، ،لك ــي نحس ــن ونأنس ــن أوض ــاع الس ــجون
وحتـــى جننبهـــا اإلضطرابـــات واألزمـــات.

إن مـــا يخيفنـــا اليـــوم كمجتمـــع وكمواطنني ليـــس
فقـــط مـــن أن تكـــرر مآســـي وأزمـــات الســـجون،
ولكـــن خوفنـــا أن التراجـــع عـــن النهـــج احلقوقـــي
اإلنســاني يف معاملــة النــزالء كخيــار مفــروض علــى
املؤسســات ومســؤوليها ،خوفنــا مــن فتــاوى متطرفــة
تثيــر العنــف باملؤسســات الســجينة مــن جديــد أكثــر
م ــن أن ته ــذب م ــن العن ــف نفس ــه ،خوفن ــا م ــن أن
تتوق ــف مب ــادرات و نواي ــا اإلص ــاح الت ــي إنطلق ــت
يف بعـــض الـــدول ،وأن يُـــرَوِجَ املناهضـــون لقيـــم
حق ــوق اإلنس ــان بع ــدم فعاليته ــا ،وعلي ــه يج ــب أن
نناضـــل لكـــي نحفـــظ ونحمـــي ســـجوننا بإعـــادة
النظ ــر موضوعيــاً مل ــا ه ــو منتظ ــر من ــا وملس ــاعدتنا
عل ــى إيج ــاد ج ــواب ع ــن الس ــؤال  :م ــا العم ــل أم ــام
األزم ــات داخ ــل الس ــجون؟

ً
أهمية .فعلينا
«ومـع أن لالعتـراف باإلختلاف أهميتـه في ميدان حقوق اإلنسـان ،فإن اإلعتراف بالقواسـم املشـتركة ال يقل عنـه
أالّ ننسـى أن أحـد أهـم اجملتمعـات التـي ننتمـي إليهـا جميعـ ًا هو «األسـرة اإلنسـانية» .ومثلما ّ
حذر من ذلك سـليمان بشـير دياغن،
خطـر التفتـت الـذي َينتـج عنـه االحتماء بالهويـات اجلزئيـة وانتعاش التعصـب العرقي» وفي عالم يتسـم
«يتهـدد الدميقراطيـة
ُ
وتـروج
باحتـداد الطائفيـة ،نحتـاج إلـى مرادفـات حتتـرم أوجـه التنـوع وتسـلّم بالتفاوتـات فـي القـوة وبحـاالت الظلـم التاريخـي،
ّ
فـي الوقـت نفسـه لفكـرة العيـش معـ ًا فـي وئـام أو العيـش املشـترك .ويتعين إدراج التنوع ضمـن فكرتي املسـاواة والتضامـن ،والعكس

صحيـح .فاحلقـوق الثقافيـة فـي واقـع األمـر ذات أهميـة حيويـة فـي هـذا الشـأن .ومثلمـا أشـارت إلى ذلـك إلسـا سـتاماتوبولو« ،لو
كنـا نريـد إقنـاع صنـاّع السياسـات ،وطنيـ ًا ودوليـ ًا ،بالسـعي بهمـة وشـفافية إلـى الترويـج للحقـوق الثقافيـة وحمايتها ،لكُ نّ ـا عملنا
الكثيـر باجتـاه إنشـاء مدينـة  -دولـة ِّ
يركـز الفـرد فيهـا أكثـر علـى الثقافـات العديـدة التـي جتمعنـا ونتمتـع بهـا ويركّ ز بشـكل أقل
تفرقنا»
علـى الهويـات التـي ّ

تقرير املقررة اخلاصة في مجال احلقوق الثقافية /مجلس حقوق اإلنسان

خمتارات من ن�شاطات املنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي
الجزائـ ـ ـ ــر

ضمن أنشطة مشروع حماية حقوق األشخاص املوقوفني للنظر في اجلزائر الذي مت تنفيذه من قبل املنظمة الدولية لإلصالح
اجلنائي واللجنة الوطنية اجلزائرية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها وبتمويل من السفارة البريطانية في اجلزائر ،مت تنفيذ
األنشطة التالية:

املؤمتر الوطني حول أولويات متطلبات إصالح نظام العدالة في اجلزائر
بتنظيم من املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي واللجنة الوطنية اإلستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها يف اجلزائر وبحضور السيد أندرو
نوبل السفير البريطاني يف اجلزائر ,واألمني العام للجنة الوطنية اإلستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها السيد عبد الوهاب مرجانه واملديرة
اإلقليمية للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي للشرق األوسط وشمال إفريقيا السيده تغريد جبر وأكثر من ثالثمائة مشارك من اجلهاز القضائي
ووزارة العدل واألمن الوطني والدرك الوطني واإلدارة العامة للسجون وإعادة اإلدماج ومنظمات اجملتمع املدني والناشطني احلقوقيني عقد املؤمتر
الوطني لتحديد أولويات إصالح نظام العدالة يف اجلزائر ومواءمتة مع املعايير الدولية ،خالل الفترة من  21 - 20كانون أول  /ديسمبر 2015
حيث خرج املؤمتر بوثيقة سياسات تضمنت توصيات مت تبنيها ورفعها إلى اجلهات املسؤولة لتضمينها يف إستراتيجيات تطوير العدالة يف اجلزائر،
وقد مت تقسيم التوصيات إلى عدة محاور على مستوى التشريعات واملؤسسات والعاملني واألشخاص الواقعني يف إتصال مع أجهزة إنفاذ القانون
واملوازنات املالية والبنى التحتية والتخطيط اإلستراتيجي وإجراءات العمل ،وكيفية تضمني تلك التوصيات يف اخلطط اإلستراتجية لتطوير نظام
العدالة يف اجلزائر.

تدريبـــات متخصصـــة حـــول حمايـــة حقـــوق
األشـــخاص املوقوفـــن للنظـــر لفائـــدة أجهزة
إنفـــاذ القانون
هدفت أعمال الورش التدريبية الست التي عقدت يف واليات
اجلزائر وبسكرة وعنابه وتلمسان وبشار وقامله خالل الفترة
من  16تشرين الثاني /نوفيمبر ولغاية  2حزيران /يونيو ,2016
وحظيت بإهتمام وحضور رسمي وشعبي كبير ،وشارك يف أعمالها
ممثلني عن السلطة القضائية املدنية والعسكرية ووكالء اجلمهورية
وضباط ومنتسبي الدرك الوطني واألمن الوطني وممثلي اجمللس
الوطني الشعبي وإطارات السجون واإلصالح واجلمارك اجلزائرية
واحملامني ،إلى زياده معارف ومهارات وإتجاهات املشاركني حول
املعايير الدولية والتشريعات الوطنية ملعاملة األشخاص املوقوفني
للنظر وصالحيات ضباط الشرطة القضائية وضمانات حماية
األشخاص املوقوفني للنظر والتعديالت الدستورية والتشريعية
اجلزائرية يف مجال احلقوق واحلريات اخلاصة باألشخاص الذين
تطبق عليهم إجراءات التوقيف للنظر.

تعزيـــز دور منظمات اجملتمع املدنـــي في تقدمي
العـــون القانونـــي اجملانـــي وحمايـــة حقـــوق
األشـــخاص املوقوفني للنظر وفـــق النهج القائم
علـــى حقوق اإلنســـان
خرجت أعمال ورشة العمل التي عقدت خالل الفترة من 17
إلى  18نيسان/أبريل  2016بخطة عمل لزيادة مشاركة املنظمات
اجملتمعية يف حماية حقوق األشخاص املوقوفني للنظر ,وتقدمي
العون القانوني اجملاني لهم ومراقبة متتعهم بحقوقهم الدستورية
والقانونية وفتح حوار بني اجلهات الرسمية واجملتمع املدني لتعزيز
املشاركة اجملتمعية يف تعزيز العدالة الفعالة ،وتفعيل متطلبات زيادة
التواصل ما بني املوقوفني والعالم اخلارجي.

المغرب

ضمن برنامج تعزيز قدرات العاملني في املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج في اململكة املغربية ،املمول من السفارة
البريطانية باملغرب ،وبالشراكة مع اصحاب املصلحة في حتسني ظروف احلياة وأنسنتها في السجون املغربية :املندوبية العامة
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ،وزارة العدل ،املرصد املغربي للسجون ،مؤسسات اجملتمع املدني مت تنفيذ النشاطات التالية :

مواءمة قانون السجون في اململكة املغربية مع معايير نيلسون مانديال
ضمن سعي اململكة املغربية لتطوير منظومتها السجنية ومواءمة تشريعاتها مع املعايير الدولية ومستجدات حقوق االنسان يف أول مبادرة على
مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،قامت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي بتقدمي العون الفني للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة
اإلدماج يف اململكة املغربية ملراجعة وإعادة صياغة قانون السجون وفق املعايير الدولية ومستجدات معاملة السجناء  -قواعد نيلسون مانديال-
وقواعد بانكوك من خالل أسلوب تشاركي مت عقد عدد من اللقاءات واإلجتماعات الوطنية مع اجلهات الرسمية املعنية بالتشريع وحقوق اإلنسان
واملؤسسات الوطنية ومنظمات اجملتمع املدني ،حيث خرجت اللقاءات الوطنية ونتائج اجللسات احلوارية مبسودة قانون عصري ملعاملة السجناء
وإدارة السجون ،ومن املتوقع إقرار املسودة بعد مرورها بإجراءاتها الدستورية.

تدريـــس النهـــج القائم على حقوق اإلنســـان فـــي معاهد
التدريـــب العائـــدة للمندوبيـــة العامـــة إلدارة الســـجون
وإعـــادة االدماج فـــي اململكـــة املغربية
بشراكة بني املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي واملندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج يف اململكة املغربية مت تطوير ثالث أدلة تدريسية وإعتمادها
وإطالقها كمنهاج يف معاهد التدريب العائدة للمندوبية يف  24آذار /مارس
 ،2016ليتم تدريسها لضباط وأعوان السجون الذين يتلقون تدريبهم يف تلك
املعاهد ،وأيضاً لتدريب العاملني يف السجون على تلك األدلة وهي (دليل النهج
القائم على حقوق االنسان يف ادارة السجون)( ،ودليل مكافحة التطرف داخل
السجون)( ،ودليل مكافحة الفساد يف السجون) ،هذا وقد مت إختبار األدلة من خالل مجموعه من ورش العمل التدريبية مع الفعاليات الرسمية
ومنظمات اجملتمع املدني التي خرجت بتوصيات حول مناسبة األدلة إلعتمادها كمنهاج تدريسي يف املعاهد اخملتصة باملندوبية.

تطوير نظام الكتروني( )SOFTWAREللعقوبات البديله في اململكة املغربية
ضمن برنامج التعاون بني وزارة العدل يف اململكة املغربية واملنظمة ،مت تطوير نظام إلكتروني ( )SOFTWAREلتعزيز اللجوء الى تطبيق العقوبات
البديله ومتابعة تنفيذها وتققيم آثرها واإللتزام بها كتجربة ريادية يف احملمدية ،حيث مينح النظام اجلهاز القضائي الفرصة لتتبع األحكام
القضائية غير السالبة للحرية وتطبيقها على الصعيد العملي وإلتزام احملكومني بتنفيذ تلك األحكام ،وقد عقدت مجموعه من ورش العمل
التدريبية للقضاة ووكالء امللك واملؤسسات العمومية ومنظمات اجملتمع املدني ملناقشة النظام قبل إعتماده حيث مت تضمني كافة املالحظات التي
قدمت حول النظام وتسليمه بصيغته النهائية إلى وزارة العدل لوضعه موضع التطبيق ،وقد سبق تطوير النظام اإللكتورني إجراء دراسة قانونية
إحصائية حول وضع العقوبات البديله يف اململكة املغربية وإمكانية تطبيق العقوبات ومراجعة األحكام على املستوى التشريعي والتطبيقي.

تونـ ـ ــس
ضمن برامج وأنشطة املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي في اجلمهورية التونسية والتي تنفذها باشراكة مع وزارة العدل
واحلريات واملمولة من بعثة اإلحتاد األوروبي و السفارة األمريكية /مكتب مكافحة اخملدرات واجلرمية في تونس ،مت تنفيذ
األنشطه التالية :

توقيع إتفاقية تعاون بني وزارة العدل واملنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
لدعم املنظومة السجنية في تونس
وقعت وزارة العدل التونسية بتاريخ  17أيار /
مايو  2016ممثلة مبعالي السيد عمر منصور
وزير العدل ،واملنظمة الدولية لإلصالح
اجلنائي ممثلة بالسيدة تغريد جبر املدير
اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا،
إتفاقية تعاون حول دعم تطوير املنظومة
السجنية يف تونس وتعزيز العمل بالعقوبات
البديله ،تقوم املنظمة مبوجب اإلتفاقية بتقدمي
الدعم الفني لوزارة العدل  -محكمة اإلستئناف
يف سوسة  -واإلدارة العامة للسجون واإلصالح
 سجن املسعدين ،ومركز إصالح األحداث/سيدي الهاني -لتطوير خدمات العمل للمنفعه
العامة وتطوير اخلدمات داخل السجن ومركز
إصالح االحداث ،وجاءت هذه اإلتفاقية مكملة
لإلتفاقية األولى التي مت أبرامها بني وزارة
العدل واملنظمة كأول إتفاقية يتم عقدها مع
منظمة دولية بعد الثورة التونسية.

تعزيز العمل ببرنامج املصاحبة وبرامج العون
القانوني اجملاني لألشخاص في نزاع مع القانون

اإلتصال والتواصل مع العالم اخلارجي وصيانة
الروابط االسرية

لتعزيز العمل ببرنامج املصاحبة وعقوبة العمل للمنفعة العامة ،وفتح
أفاق للتعاون بني املؤسسات الرسمية املعنية بالشؤون القانونية
وإدارة السجون ومنظمات اجملتمع املدني مت عقد مجموعه من ورش
العمل التدريبية لتعزيز اللجوء إلى تطبيق العقوبات البديله شارك
فيها القضاة ووكالء اجلمهورية واملساعدين القضائيني وضباط
وأعوان السجون واحملامني وممثلي منظمات اجملتمع املدني لتقدمي
خدمات اإلرشاد والعون القانوني والنفسي واإلجتماعي وتحسني
اخلدمات داخل السجون ،وتطوير برامج لزيادة التواصل مع العالم
اخلارجي لألشخاص املطبق عليهم تدابير وعقوبات سالبة للحرية،
ومت تقدمي عون فني ومادي ملنظمات اجملتمع املدني للمساعدة يف
تحسني اخلدمات يف سجن املسعدين ومركز إصالح األحداث/
سيدي الهاني.

تعمل املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي على حماية وترقية حقوق
األشخاص اجملردين من حريتهم وخاصة حقهم يف التواصل مع
العلم اخلارجي وصيانة روابطهم األسرية ،إنسجاماً مع النهج القائم
على حقوق اإلنسان ومراعاة تطبيق معايير نيلسون مانديال وقواعد
بانكوك وقواعد الرياض وهافانا وبكني وطوكيو وإتفاقية حقوق
الطفل ،اخلاصة مبعاملة السجناء والسجينات واألطفال ،حيث مت
عقد تدريبات شارك فيها القضاة ووكالء اجلمهورية واحملامني
واألخصائيني اإلجتماعيني والنفسيني ،كان الهدف منها تفعيل
متطلبات زيادة التواصل بني النزالء وأسرهم والعامل اخلارجي
وتعزيز اإلتجاهات اإليجابية نحو األشخاص العائدين إلى اجملتمع
وتسهيل إدماجهم يف اجملتمع والتخفيف من آثار الصدمات الناتجه
عن اإلحتجاز والوصم اإلجتماعي.

اليم ـ ـ ـ ــن
تنفذ املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي ومصلحة التأهيل واإلصالح في وزارة الداخلية اليمنية ومؤسسة سوي ًا للتنمية وحقوق
اإلنسان وبتمويل من السفارة الهولندية في اليمن مشروع طموح ًا إلصالح املنظومة العقابية :املواءمة مع املعايير الدولية ،ومن
ضمن أنشطة املشروع املنفذة:

النهوض بالوضع الصحي في الســـجون املركزية واإلحتياطية
في اليمن
تقدم املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي اخلبرة الفنية واملساعده املادية من أجل
النهوض باألوضاع الصحية يف مراكز التأهيل واإلصالح يف اجلمهورية اليمنية وخاصة
يف الظروف احلالية الصعبة التي يواجهها نزالء تلك املراكز يف ضوء غياب اخملصصات
واإلمكانيات ،حيث مت تحديد إحتياجات النهوض بأوضاع الصحة يف السجون وفقاً
للنهج القائم على حقوق اإلنسان من خالل أعمال املائدة املستديرة التي عقدت بتاريخ
 2تشرين الثاني  /نوفمبر  2016والتي ضمت ممثلني عن مصلحة التأهيل واإلصالح
يف وزارة الداخلية والهالل االحمر اليمني ومنظمات اجملتمع املدني املعنية باوضاع
السجون ،ومت اخلروج بتوصيات لتحسني وضع الصحة يف املراكز من خالل إعادة
تأهيل العيادات الصحية وتزويدها مبستلزمات إدامة العمل من معدات وأجهزة
وعالجات ،وتقدمي اخلدمات الصحية املقبولة جلميع النزالء مع تركيز على إحتياجات النساء واألطفال.

إعـــادة تأهيـــل وجتهيـــز العيـــادات الصحيـــة في أربـــع مراكز
تأهيـــل وإصـــاح فـــي اليمن
بعد تحديد إحتياجات إعادة تأهيل العيادات الصحية يف مراكز التأهيل واإلصالح
يف اليمن قامت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي ومؤسسة سوياً للتنمية وحقوق
اإلنسان بإعادة تأهيل العيادات الصحية يف سجون صنعاء املركزي ،وإب املركزي ،وذمار
املركزي ،واحلديدة املركزي وتأمينها باإلحتياجات الالزمة لتقدمي اخلدمات الصحية
من معدات وأجهزة وأدوية أساسية ،كما قامت املنظمة بعقد إجتماعات مع مسؤولي
الصحة يف تلك احملافظات ومسؤولي الهالل األحمر اليمني واإلدارة احمللية ومنظمات
اجملتمع املدني من أجل تزويد تلك العيادات بالكوادر الطبية الالزمة لتشغيل العيادات.

إفتتـــاح أول وحدة صديقـــة لألم والطفل على مســـتوى مراكز
التأهيل واإلصـــاح في اليمن
إستجابة إلحتياجات النساء واألطفال يف السجون مت يف تاريخ  14شباط /فبراير 2016
تجهيز وإفتتاح أول وحدة صديقة لألم والطفل يف اليمن يف السجن املركزي بصنعاء/
قسم النساء حيث جهزت الوحدة بكافة املتطلبات التي تساعد يف تحسن حياة األطفال
واإلستجابة خلصائصهم النمائية والتربوية ،ويتم اآلن تنفيذ برامج تواصلية لألطفال
وأمهاتهم داخل الوحدة ،كما مت تزويد الوحدة بالتيار الكهربائي عن طريق إستخدام
األلواح الشمسية لضمان إستدامة اإلضاءة واملاء الساخن ومستلزمات النظافة والصحة
والترفيه ،وأيضاً فانه مت رصد الوضع الصحي لألطفال وأمهاتهم يف قسم النساء يف
السجن املركزي باحلديده حيث تبني أن األطفال يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل لعالج
بعض األمراض املنتشرة بينهم ومت تأمني العالجات الالزمة بصورة عاجله ،ويجري اآلن
تجهيز الوحدة الثانية الصديقة لألم والطفل على مستوى اجلمهورية يف محافظة احلديده وفصل قسم النساء عن مدخل قسم الرجال.

برامج التعليم األكادميي والتأهيل املهني في مراكز التأهيل واإلصالح في اليمن
ناقش املشاركون يف أعمال املائدة املستديرة التي عقدت بتاريخ  23تشرين الثاني  /نوفمبر 2016إحتياجات النهوض بأوضاع اخلدمات التعليمية وبرامج
التدريب املهني يف السجون من خالل تحليل الوضع القائم للخدمات التعليمية والتدريب املهني وفقاً لتقارير ووجهات نظر مصلحة التأهيل واإلصالح،
واإلحتياجات التعليمية يف السجون وإحتياجات برامج التأهيل والتدريب املهني ،إضافة إلى إحتياجات النهوض بالبنى التحتية وبناء القدرات وتحسن
اإللتحاق بالبرامج التعليمية والتدريب املهني يف السجون ،ويجري اآلن تنفيذ مجموعه من األنشطة التأهيلية والتدريبية التي ستساهم يف تحسني وضع
النزالء من األطفال والنساء والبالغني.

األردن
جتديد اتفاقية التعاون بني وزارة التنمية االجتماعية واملنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي بخصوص
الفريق الوطني املستقل للرقابة والتفتيش على دور الرعاية االجتماعية

جددت وزارة التنمية اإلجتماعيه يف اململكة األردنية الهاشمية ممثلة مبعالي السيدة خوله العرموطي  .واملنظمة الدولية لألصالح اجلنائي ممثلة
بالسيدة تغريد جبر املدير األقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا التوقيع على اتفاقية التعاون فيما يخص الفريق الوطني املستقل للرقابه
والتفتيش على دور الرعاية اإلجتماعية وذلك بتاريخ  16حزيران /يونيو  2016حيث أستأنف الفريق الوطني املستقل للرقابة والتفتيش على دور
الرعاية اإلجتماعية أعماله بعد توقيع اإلتفاقية التي تضمنت قيام الوزارة واملنظمة بدعم فريق الرقابة مادياً وفنياً للقيام بالواجبات املعهودة اليه
مبراقبة أوضاع دور الرعاية اإلجتماعية التابعة للوزارة وتلك التي تشرف عليها الوزارة .

مشاركات دولية وإقليمية

ضمن جهودها يف التصدي للفكر املتطرف والتعرف على املمارسات الدولية حول مواجهة ذلك الفكر ،عقدت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
لقاءً متخصصاً جملموعة من اخلبراء الدوليني من كل من ( املغرب ،تونس ،اليمن ،الهند ،األردن ،لبنان ،السعودية ،تانزانيا ،كازاخستان،
قرغيرستان ،هولندا ،الكويت ،بريطانيا ،نيجيريا ،النرويج) يف عمان  -األردن للتباحث حول الفكر املتطرف يف السجون وآليات التعامل معه
ومكافحة انتشاره ،وآليات وبرامج التأهيل الفكري والنفسي واإلجتماعي إلعادة حملة هذا الفكر إلى جادة الصواب وتسهيل إدماجهم يف اجملتمع.
وخرج هذا اللقاء مبجموعة من التوصيات إلقتراح سياسات دولية وإقليمية للحد من إنتشار الفكر املتطرف واإلستفادة من البرامج واملمارسات
الناجحة والفضلى يف إعادة تأهيل األشخاص املتطرفني داخل السجون.

دعت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي مجلس حقوق اإلنسان وكافة هيئاته إلى إعتبار اإلفراط يف اللجوء إلى اإلحتجاز ومسألة اإلكتظاظ يف
السجون والظروف القاسية الناتجة عنه كإحدى قضايا حقوق اإلنسان امللحة .جاء ذلك يف مشاركة األستاذة تغريد جبر املديرة اإلقليمية للمنظمة
الدولية لإلصالح اجلنائي يف شمال إفريقيا والشرق األوسط ضمن اجللسة اخملصصة ملناقشة أوضاع األشخاص احملتجزين ومسلوبي احلرية.
حيث بينت فيها أن اإلحصائيات الصادرة عن الهيئات املشرفة على أماكن اإلحتجاز (السجون) تشير إلى نسبة إكتظاظ يف العالم العربي وصلت
إلى  % 150من الطاقة اإلستيعابية لتلك األماكن  ،األمر الذي يؤدي بالضرورة إلى نقص يف املوارد واملوظفني وضعف األمن داخل أماكن اإلحتجاز،
ففي مجال املوارد البشرية قد يخصص حارس واحد لإلشراف على أكثر من  300محتجز (سجني) ،مما جعل هذه الظروف والنقص املصاحب
لها يف اإلمكانيات ذو تأثير مباشر على األشخاص رهن اإلحتجاز.

شاركت املديرة اإلقليمية للمنظمة الدولية
لإلصالح اجلنائي يف الشرق األوسط
وشمال إفريقيا السيده تغريد جبر مع
املنسق احلكومي حلقوق اإلنسان يف رئاسة
الوزراء يف االردن االستاذ باسل الطراونه
يف اللقاء التلفزيوني حول اخلطة الوطنية
حلقوق اإلنسان يف االردن وأكدت على أهمية
اخلطة وثمنت اجلهود التي بذلت من أجل
صياغتها ودعت إلى ضرورة وضع اخلطة
موضع التنفيذ ومراعاة حقوق االنسان يف
كافة اجملاالت املرتبطة باحلقوق واحلريات
وتحسني أوضاع .

شاركت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي يف
ورشة العمل التي عقدت يف العاصمة التونسية
حول املمارسات الفضلى يف السجون التي نظمتها
اإلدارة العامة للسجون واإلصالح يف اجلمهورية
التونسية بالتعاون مع الوكالة اإلسبانية للتعاون
الدولي سلطت الضوء على برامج املنظمة الدولية
لإلصالح اجلنائي واخلطة املشتركة للحد من
اإلكتظاظ يف السجون وبرنامج املصاحبة.

شارك املكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي يف ورشة
تدريب املدربني حول قواعد بانكوك ومعاملة النساء السجينات الذي
نظمته املنظمة ملكاتبها اإلقليمية يف كازاخستان حيث مت تدريب
املشاركني على قواعد بانكوك ومؤشرات اإلمتثال لها واملمارسات
الفضلى يف معاملة النساء السجينات.

شارك فريق من املكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف املؤمتر الدولي حول حول
محاربة التطرف العنيف يف السجون .الذي نظمة املكتب اإلقليمي
لوسط آسيا وأكد فريق املكتب على أهمية مواجهة الفكر املتطرف
بشكل حازم وقوي بإعتبارة خطراً ولعنة تهدد اجلميع ومن أكبر
مهددات حقوق االنسان.

شاركت املديرة اإلقليمية
للمنظمة الدولية لإلصالح
اجلنائي يف الشرق األوسط
وشمال إفريقيا السيده
تغريد جبر يف اجتماعات
صياغة الدليل اإلجرائي
حول مناهضة الفكر
املتطرف العنيف التي
عقدها مكتب األمم املتحدة
املعني باخملدرات واجلرمية
( )UNODCيف فينا.

شاركت املنظمة الدولية
لإلصالح اجلنائي عبر
نائب املدير اإلقليمي
األستاذ الهيثم الشبلي
يف لقاء املدرسة الوطنية
إلدارة املؤسسات العقابية
املنعقد يف مدينة ليون
الفرنسية وعرض أهمية
إحترام قواعد نيلسون
مانديال وتحديات تطبيقها
يف منطقة شمال إفريقيا
والشرق األوسط.

شاركت املديرة اإلقليمية
للمنظمة الدولية لإلصالح
اجلنائي يف الشرق األوسط
وشمال إفريقيا السيده
تغريد جبر يف اإلجتماعات
عالية املستوى لتقدمي
املشورة حول مهام قوات
حفظ السالم الدولية يف
مناطق الصراع والتعامل
مع الفكر املتطرف العنيف
التي نظمتها مجموعة
اصالح مهام مجموعات
فرق السالم يف مقر بعثة
كندا يف االمم املتحدة .

شاركت املنظمة الدولية
لإلصالح اجلنائي من
خالل نائب املدير اإلقليمي
األستاذ الهيثم الشلبي
مع مجلس أوروبا يف لقاء
عقد ملناقشة ومراجعه
التوجيهية
اإلجراءات
اخلاصة التطرف العنيف
داخل السجون يف أوروبا
على أن يتم إعتمادها
كمرجع إلدراة السجون يف
أوروبا بعد إقراره.

خمتارات من �إ�صدارات املنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي

إصالح املنظومة العقابية في اليمن :املواءمة مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان،
(منظومة األدلة اإلجرائية والتدريسية)

األدلة التدريسية املعتمدة في معاهد تدريب ضباط وأعوان السجون في اململكة املغربية

الفعاليات القادمة
األردن

عقد ورشة تدربيه للفريق الوطني املستقل للرقابه والتفتيش على دور
ومراكز ومؤسسات الرعايه اإلجتماعيه يف األردن.
عقد ورشه تدربيه حول الرقابه حول الرقابة والتفتيش لوحدة الرقابة
الداخليه يف وزارة التنميه اإلجتماعية.

تصميم النظام اإللكتروني ( )Filing Systemمللفات النزالء
وتشغيله يف السجن املركزي صنعاء .
تجهيز وإفتتاح الوحده الصديقة لالم والطفل يف اقسام النساء
يف سجون املركزيه يف كل من أب واحلديدة.

تونس

اليم ـ ـ ـ ــن

برنامج توعية صحية لنزالء مركز تأهيل واإلصالح حول املمارسات
الصحيه للوقايه من األمراض الساريه واملعديه يف  7مسجون مركزيه
يف احملافظات التالية (األمانه -ذمار  -حجه  -إب  -احلديدة -
احملويت-عمران).

تقدمي منح ملنظمات اجملتمع املدني احمللية بهدف تطوير مشاريع
لتقدمي خدمات مباشره لنزالء سجن املسعدين يف سوسة ومركز
اصالح األحداث سيدي الهاني.

إستحداث برامج للتأهيل املهني للنزالء البالغني واألطفال يف مجال
صيانة األجهزة اخللوية وانتاج طوب البناء واألعمال الزراعية.

االستمرار يف تقدمي الدعم الفني والتقني ملكتب املصاحبة يف
سوسة.

إن اآلراء الواردة يف هذه املادة ال تعبر بالضرورة عن آراء املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي ()PRI
يتحمل املؤلف كامل املسؤولية عن مضامينها .

يف حال رغبتك استالم اجمللة الدورية التي تصدر عن املنظمة
الدولية لإلصالح اجلنائي الرجاء التواصل عبر البريد
اإللكتروني التالي:
املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي ( )PRIمنظمة دولية غير حكومية
مستقلة تُعنى بإصالح العدالة اجلنائية واجلزائية يف أنحاء العالم.
وتنتشر برامج املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي اإلقليمية يف الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب
القوقاز وأمريكا الشمالية .وقد عملنا مع منظمات شريكة يف إفريقيا
جنوب الصحراء وآسيا اجلنوبية وأمريكا الالتينية والكاريبي.

تواصل معنا عبر صفحتنا
على الفيس بوك:
www.facebook.com/menaregion

