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استراتيجيات نزع 
التطرف في السجون 

البلجيكية 

إبراهيم ليتوس 

منذ اأن اأ�سبحت بلجيكا م�ستقلة عام 1830، تطورت اململكة 
اأما  اإىل دولة فيدرالية.  اأو احتادية  البلجيكية من والية وحدوية 
فعال.  احتادي  هيكل  اإىل  البالد  فتطورت  و1993   1970 عامي  بني 
م�ستوى  على  متت  د�ستورية  اإ�سالحات  �ستة  خالل  من  هذا  وحدث 
الدولة )يف اأعوام 1970 و1980 و1988 و1989 و1993 و2001(، 
ولهذا ال�سبب تقول املادة االأوىل من الد�ستور البلجيكي اليوم: »بلجيكا 
هذا  كفل  لقد  واملناطق«.  املجتمعات  من  تتاألف  فيدرالية،  دولة  هي 
االإ�سالمي من  والتعليم  التكوين  اأن ي�سبح  الفيدرايل اجلديد  الهيكل 
�سالحيات احلكومة اجلهوية الفلمنكية واالإقليمية. لكن االعرتاف 
باالإ�سالم )منذ 1974( وملف ال�سجون هما من �سالحيات وزارة العدل 

البلجيكية التابعة للحكومة الفيدرالية املركزية.

( باحث يف املركز الدويل للأبحاث وحقوق الإن�سان يف بروك�سيل. (
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فيها  امل�سلمني  عدد  وي�سل  ن�سمة،  مليون   )11( بلجيكا  �سكان  عدد  يقارب 
لعلماء الجتماع، لأن  تقريبية  اإح�سائيات  اأي )781.887( وهي  تقريبًا  اإلى )%7( 
القانون البلجيكي مينع الإح�ساء احل�سري للمواطنني على ح�سب ديانتهم)1(. كان 
اهتمام الدولة البلجيكية بظاهرة التطرف والإرهاب وال�سيا�سات الواجب اتباعها نحو 
ال�سجناء مبكرًا. ل �سيما بعد العهد الذهبي يف ال�ستينيات من القرن املا�سي، حيث 

كانت حملت ال�ستقطاب للأيادي العاملة من �سمال اأفريقيا وتركيا على اأ�سدها.

ف�سنوات الرخاء، والفرتة التي كان املهاجرون ي�ستقبلون فيها ب�سغف وحرارة، 
قد ولت ومل تدم طويًل. لقد تدهورت الأحوال واأ�سبحت ه�سا�سة املجتمع مع التهمي�ش 
ال�سيا�سي والإق�ساء القت�سادي، اللذين لقتهما خمتلف �سرائح املجتمع ب�سكل �سارخ 
والأجانب على وجه اخل�سو�ش.  الإثنية  الت�سعينيات، ل �سيما املجموعات  ومقلق يف 
عرفت العن�سرية وكراهية الأجانب يف تلك احلقبة �سعودًا ملحوظًا، فبداأ الإق�ساء 
وامليز ينموان ب�سكل وا�سح، وبداأت حملت التحري�ش �سد الأجانب تزداد يومًا بعد 
يوم، ل �سيما بعد اكت�ساح احلزب اليميني املتطرف �سنة 1994 يف النتخابات البلدية 
مبنطقة  كاأنفر�ش،  املدن  كربى  يف  الأ�سوات  من   )%28( من  اأكرث  على  وح�سوله 

الفلندرن، وقد ح�سل يف ال�سنة نف�سها على مقعدين يف الربملان الأوروبي)2(.

من  اأزيد  عليه  �سوت  اإذ  متزايد،  منو  يف  بالنخ«،  »فلم�ش  اليميني  احلزب 
)810.117( ناخبًا، وح�سل احلزب اأخريا على اأكرث من )18( مقعدا يف الربملان 
 .)((  2019 انتخابات  يف  الفلمنكي  اجلهوي  الربملان  يف  مقعدًا  و))2(  الفيدرايل 
الأجانب  جمموع  من  امل�سلمني  )ن�سبة  للأجانب  احلني  ذاك  منذ  التهامات  توالت 
وامل�سلمني  الأجانب  ت�سور  الإعلم  و�سائل  يف  الأحزاب  هذه  وباتت   ،)4()»%24.8«
باأنهم ال�سبب يف انعدام الأمن وتف�سي البطالة وتدهور الرفاهية، كل ذلك جعل الهوة 

بني ال�سا�سة وامل�سلمني تكرب مع مرور الأيام. 

)1( Hertogen Jan , Moslims in België , UCL , 2016, zie www.unia.be

)2( Haelterman & Abramowicz,1997 .

)(( Thijs Tommy,Vlaams Belang halt een kwart meer stemmen dan PS, www.hln.be 

)4( www.dewereldmorgen.be /artikel 2014 / 24.8 % v.d. migratieachtergrond zijn moslims

http://www.hln.be
http://www.dewereldmorgen.be
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اأما اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب )اأيلول( 2001 فكانت املحطة الفا�سلة، 
الإ�سلم  عن  للدفاع  قامت  اأنها  تزعم  التي  الإرهابية  اجلماعات  اأ�سبحت  حيث 
وامل�سلمني، هي الأخرى عامًل اأ�سا�سيًا يف ت�سويه �سمعة الإ�سلم وامل�سلمني يف اأوروبا، 
فكان الإن�سان امل�سلم حمل توج�ش وخوف لدى الراأي العام الأوروبي. منذ ذلك احلني 

اأ�سبح التطرف الديني والتطرف ال�سيا�سي حمورين يغذيان بع�سهما بع�سًا. 

بداأ تزايد العن�سرية وتنامي التطرف الديني يوؤثران يف بع�سهما ب�سكل جديل، 
والكراهية،  العن�سرية  يغذي  بدوره  غلو،  وكل  تطرف  عنها  يتولد  عن�سرية  كل  لأن 
اأم  الدجاجة  اأوًل:  جاء  اأيهما  اجلديل.  بال�سوؤال  ت�سبيهه  ميكن  ما-  حد  -اإلى  وهذا 
البي�سة؟ ل �سيما لدى الباحثني، الذين يعزون اأ�سباب التطرف اإلى عوامل اقت�سادية 

و�سيا�سية.

من  بدءًا  العربية  الدول  من  عدد  يف  الحتجاجية  احلركات  اندلعت  عندما 
عام 2011 �سهد الأعوام التالية مرحلة مل ت�سهدها اأوروبا من قبل، ومل تتوقعها حتى 
الأجهزة الأمنية الأوروبية بحدوثها بهذا احلجم، بحيث كان العدد الذي �سجل ممن 
�سافروا وغادروا بلدانهم اأكرث من )5 اآلف( من ال�سباب الأوروبي منهم ما ل يقل 
عن )550( من الن�ساء، للن�سمام اإلى تنظيم »داع�ش« واإلى جمموعات متطرفة يف 
�سوريا والعراق)5(. فبداأت الدوائر احلكومية املختلفة تئن من كابو�ش ظاهرة التطرف، 
وباتت تبحث عن اأجنع ال�سبل للوقاية منه. واأ�سبح هاج�ش الت�سدي للتطرف يق�ش 
بظاهرة  للعناية  جاهدة  احلكومة  �سعت  حينها  ومن  الأوروبية،  احلكومات  م�ساجع 
التطرف والراديكالية وذلك مبقاربات خمتلفة، ب�سمولية اأكرث وب�سكل اأعمق جتلت يف 

خطة ثلثية وباأبعادها املختلفة: الوقائية، الردعية والعلجية.

)5( Loobuyck Patrick, De lokroep van IS , Tarik Fraihi, Syriëstrijders de cijfers en hun verhalen, 
Pelckmans,Kalmthout,2015 p.7
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 طبيعة مؤسسة السجون والسجناء في بلجيكا

كان ال�سجن يف القرن ال�ساد�ش وال�سابع ع�سر جمرد مكان وقاعة انتظار لكي 
يف  اأي  بقرن،  وبعدها  بالإعدام.  اأو  اجل�سدية  بالعقوبة  اإما  عقوبته  ال�سخ�ش  ينال 
القرن الثامن ع�سر، جاءت عقوبة ال�سجن كاإجراء لنزع حرية ال�سخ�ش عند اقرتافه 
عليه  بني  الذي  ال�سكل  وحتى  لل�سجن  املعمارية  الهند�سة  اأن  نن�سى  ول  للجرمية))(. 
�سلوك  وتروي�ض  االن�سباط  تعلم  يف  مهمًا  دورًا  يلعب  يزال  وما  كان  ذاته-  حد  -يف 
امل�سجونني واإح�سا�سهم باأنهم دوما حتت الرقابة، على �سبيل املثال، كون اختيار بناء 
برج عاٍل -يف و�سط ال�ساحة واملطل على �سائر الزنزانات– هو مق�سود لذاته وجزء 
ل يتجزاأ من هند�سة ال�سجن ول�سيق بوظيفته الرتوي�سية؛ اإذ كان يرتك اأثرًا بالغًا يف 
نف�سية ال�سجناء، وهو ما ي�سمى ا�سطلحًا بال�سجن البانوبتيكي املن�سوب اإلى �ساحب 

هذه النظرية)7(. 

وحمكومًا  �سارمًا  كونه  الف�ساءات،  من  غريه  عن  ال�سجن  مييز  ما  اإن 
اأو الرتابة والت�سل�سل الهرمي. حتى اإن الفقهاء يف الإ�سلم  بالبريوقراطية والروتني 
ومنهم الطربي والإمام اأبو حنيفة ف�سروا قول اهلل تعالى: {اأَْو ُينَفْوا ِمَن الأَْر�ِش...} 
الآية)8( كنوع من التخيري لل�سلطان يف العقوبة، وقالوا: اإن النفي املق�سود به هنا، هو 
ال�سجن، لأنه نفي من �سعة الدنيا اإلى �سيق ال�سجن، ف�سار امل�سجون يف حكم املنفي 

اأي كاأنه ُنفي من الأر�ش)9(.

يبلغ عدد ال�سجون يف بلجيكا )5)( �سجنًا حكوميًا؛ 17 منها يف منطقة فلندرن 
و))1( يف الوالون و�سجنان يف العا�سمة بروك�سيل، ويبلغ جمموع ال�سجناء )47.110( 
يف اأنحاء الدولة البلجيكية كلها. واجلدير بالذكر اأنه، فقط )58%( منهم بلجيكيون 

)(( Faucault, 1997

)7( Bentham,1791.

)8( �سورة املائدة، 5، والآية رقم )).

)9( اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن �ش94). على الرابط التايل:
www.library.islamweb.net
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دا  فان  »رودي  البلجيكية  لل�سجون  العام  املدير  نبه  ولقد  فاأجانب)10(.  الباقي  واأما 
فوردا« من قلة امليزانية املخ�س�سة لإدارة ال�سجون، فمن جمموع )599( مليون يورو، 
يذهب جلها اأي )75%( منها اإلى رواتب املوظفني، ول يبقى منها �سوى )159( مليون 

اأورو للم�ساريف الأخرى.

الأوروبي  الحتاد  يف  يوجد  اأنه  اإلى  اأوروبا  جمل�ش  اإح�سائيات  ت�سري 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  واأما  اأجانب،   )%18( منهم  �سجينًا،   )540.(20(
ازداد عدد امل�سجونني �سنة )201، وو�سل اإلى )2.2( مليون �سجني)11(، وهذا يعزوه 
بع�ش اخلرباء اإلى اأنه يف بداية الثمانينيات حينما بداأت حكومات الوليات املتحدة 
الأمريكية بخ�سخ�سة ال�سجون يف اأمريكا، اأ�سبحت موؤ�س�سة ال�سجون يف اأمريكا نوعًا 
من ال�سوق التجارية، خ�سو�سًا بعد اأن بداأت ال�سركات اخلا�سة تتكفل باإدارتها، والتي 
ل يهمها اإل الربح اخلا�ش، وذلك يتم بالتعاقد بني الطرفني على اأن تتعهد احلكومة 
من جهتها، مبلء ال�سجون اإلى اأق�سى حد ممكن وتتعهد احلكومة من جهتها، مبلء 
ال�سجون اإلى اأق�سى حد، على اأن تتولى ال�سركات بدورها عملية الإدارة وال�سيانة، 
وزير  فيه من طرف  التفكري  ما مت  وهذا  للإفل�ش.  كذلك  تتعر�ش هي  األ  �سريطة 
�سنبني  اأننا  افرتا�سا  لو  قال:  حيث  كلرك«،  دا  »�ستيفان  ال�سابق  البلجيكي  العدل 
�سجنا يت�سع لـ)440( �سجينًا فهو يف احلقيقة �سيوفر وي�سمن للدولة )500( وظيفة 
�سغل طوال مئة �سنة. وهذا النهج يف ممار�سة ال�سيا�سة، بدوره يطرح ت�ساوؤًل كبريًا، 
ل �سيما اأن ال�سا�سة يقولون باأنهم يف ال�سنوات الع�سر القادمة بحاجة اإلى بناء ع�سرة 
ال�سوؤال  العمل بهذا املنطق �سيبقى  النق�ش احلايل. فلو مت  ل�سد  الأقل،  �سجون على 
ال�سيا�سة  اأي مدى، تتوافق هذه  واإلى  اأحقيته واأخلقية هذا الأ�سلوب  مطروحًا حول 

العمومية مع مبادئ حقوق الإن�سان و�سمان الف�سل بني ال�سلطات. 

ل يجب اأن يغيب عن اأذهاننا، اأن عملية الكتظاظ داخل ال�سجون البلجيكية، 
املثال-  �سبيل  -على  منها  كذلك،  دولية  اأ�سباب  لها  الأماكن،  حمدودية  على  علوة 

)10( Vandamme Michael , De Belgische gevangenissen , Trends Knack Magazine nr. 137 , April 2019.

)11( Cortebeeck Luc ,gevangenissen zijn business , Momagazine,17/09/2013.
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األفًا   20 اإلى  فو�سل  �سنة 2015  ذروته  بلغ عددهم  الذين  الأجانب  املقاتلني  ظاهرة 
من  بقرار  الدويل  املجتمع  حترك  ذلك  اإثر  وعلى  بلجيكا)12(.  من   )497( منهم 
جمل�ش الأمن التابع للأمم املتحدة، وهو القرار رقم )2.178( الذي دعا من خلله 
املجتمع الدويل اإلى �سرورة اأن جترم الدول الأع�ساء املقاتلني الأجانب يف ت�سريعاتها 
املحلية))1(، حتى ولو كانت جمرد حماولة �سفر اإلى اأر�ش النزاع لتنفيذ اأعمال مت�سلة 

بالإرهاب، اأو متويل اأعمال اأو تنظيمها اأو ت�سهيلها ب�سكل اأو باآخر. 

اإذ  العنيف،  بالتطرف  ال�سجناء املت�سلني  كان ذلك �سببًا رئي�سًا لرتفاع عدد 
والعتقال.  لل�سجن  ويتعر�سون  اجلنائية  العدالة  نظام  يف  ذلك  مبقت�سى  يدخلون 
التي بلغت منتهاها 2012، فا�سطرت بلجيكا  كذلك فالكتظاظ �سببه اخل�سخ�سة 
حينها، طيلة �سبع �سنوات متتالية لل�ستعانة بجارتها هولندا، ل�ستئجار �سجن منها 
وبلغت  �سجينًا)14(،  اآنذاك، )50)(  فيه  النزلء  وكان عدد   .2010 تلبورخ  مدينة  يف 
حتى  هـذا  الإيجـار  عقد  وا�ستمـر  يورو،  مـليون   )170( من  اأكثـر  ال�سنـويـة  التكلفـة 

 .)15( 2015

السجون في بلجيكا: أنواعها وأهدافها 

توجد ثلثة اأنواع من ال�سجون واملعتقلت يف بلجيكا: ال�سجون املغلقة، وهي 
التي يكون فيها النظام �سارمًا مع كل النزلء، حيث اإن الزنزانة الواحدة م�ساحتها 
من  واخلروج  اأ�سخا�ش،  ثلثة  واأحيانًا  اثنان  ويتقا�سمها  ثمانية،  على  اأمتار  اأربعة 
الزنزانة يكون فقط ملدة �ساعة كل يوم. اأما املعتقالت املفتوحة فهي معتقلت يتم 
فيها اإعادة الرتبية وتعليم االن�سباط لتغيري �سلوك املعتقلني، ويكون النظام والظروف 
ال�سجون املفتوحة  الليونة ولذلك يطلق عليها،  بنوع من  وتت�سم  فيها غري قا�سية 

)12( Loobuyck Patrick, De lokroep van IS, Tarik Fraihi, Syriëstrijders de cijfers en hun verhalen, 
Pelckmans,Kalmthout,2015 p.7.

)1(( US Congress Homeland Committee, Final Report of the task Force on combatting Terrorists &FTF, 
Washington DC,Sept.2015. pp. 11-12.

)14( Laatste gevangenen vertrokken uit «Belgische» gevangenis , www. vrt.be 15 dec.2016 .

)15( www.nieuwsblad.be /België huurt voor 170 miljoen per jaar , 17 sept.2014.
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وغالبًا ما تكون للقا�سرين واأ�سحاب اجلرائم ال�سغرى، واأما ال�سجون �سبه املفتوحة، 
فهي التي يحق فيها لل�سجني العمل فيها اأثناء النهار، ويف الليل يعود اإلى زنزانته.

العام،  التخويف  منها:  وفوائده،  لل�سجن  عديدة  اأهدافًا  املتخ�س�سون  يذكر 
احلكماء  �سدق  لقد  التاأهيل))1(.  واإعادة  الإ�سلح  الرتبية،  اإعادة  املجتمع،  حماية 
يعنون  كانوا  اإذ  �سجنًا«.  ذلك  مقابل  يف  و�ستغلق  مدر�سة  »ابن  قالوا:  حينما  قدميًا 
بذلك، التطبيق العملي ملقولة: درهم وقاية خري من قنطار علج، ويتمثلون بذلك املثل 
الإجنليزي القائل: اإذا كنت ت�سكو من الثمن الباهظ الذي يكلفه التعليم فجرب –اإذن- 
ثمن اجلهل، ويف حالتنا هذه فاترك التكوين والتاأهيل وجرب التطرف. وهذا ينطبق 
متامًا على احلكومات التي تتقاع�ش عن ال�ستثمار يف الرتبية والتكوين، وت�ساهد منو 
الأيديولوجيات املتطرفة ثم جترب على اإلزامية تفكيكها. وهذا الذي يقع بال�سبط لدى 
ال�سباب الباحث عن هويته يف اأوروبا، فل يجدون من يوجههم، ول من ياأخذ باأيديهم، 
فيقعون فري�سة لتلك التيارات العابرة للقارات، لأنه مت اإهمالهم وُتركوا حلالهم. فلم 
يعد يف ع�سر العوملة بالإمكان منع انت�سار الأفكار اأو و�سع حدود للآراء. فاجلغرافيا 
القدمية تل�ست مع التكنولوجيا احلديثة، التي باتت تخرتق احلدود وال�سدود؛ اإذ اإن 
اإلى مواقع الإنرتنت ومواقع التوا�سل الجتماعي  الكثري من ال�سباب يلجوؤون تلقائيا 
وغرف الدرد�سة املظلمة؛ لينهلوا منها تلك ال�سموم والأفكار املنحرفة. وقد مت اإح�ساء 

اأكرث من )4.800( موقع من املواقع اجلهادية مبختلف اللغات �سنة 2014.

والقيام  املعلومات  جمع  العامل  يف  الأمنية  والأجهزة  ال�ستعلمات  وظيفة  اإن 
وك�سفه،  القادم  للخطر  والتاأهب  ال�ستباقية  ق�سد  الأخرى،  الأجهزة  بني  باإدارتها 
–مثل-  بلجيكا  اإرهابية.  عمليات  وقوع  عدم  �سمان  ميكن  ل  ذلك  من  وبالرغم 
مع  اأمني  تعاون  اتفاقيات  ولديه  جهازًا،   )9(( مع  ين�سق  ال�ستخباراتي  وجهازها 
لكن ذلك مل  اإر�سالية،  األف)17(   1( فاقت  باإر�ساليات  �سنة 2015  وقام  دولة،   )(9(
التي نزلت على  الإرهابية، فكان وقع ذلك احلدث كال�ساعقة  الهجمات  مينع وقوع 

)1(( De Ruyver,2004.

)17( Hoe kunnen inlichtingendiensten beter samenwerken? Volkskrant –Huib Modderkolk (30 maart 2016 ).
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 201( )اآذار(  مار�ش   22 يف  �سرب  الإرهابي  التنظيم  اإن  حيث  البلجيكي.  املجتمع 
اأكرث من )2)( قتيًل  املطار الدويل، ونفق القطار الداخلي بربوك�سيل، تاركًا وراءه 
و)40)( جريحًا، وقدر اخلرباء اأن خ�سائر املحاكمة وحدها -والتي �ستتم عام 2020- 
قدرت مببلغ )17( مليون يورو نتيجة لإجراء املحاكمة، ومن اأجل ا�ستكمال الأبحاث 

البولي�سية والأمنية، لذلك كانت الإجراءات الأمنية وحدها غري كافية.

النماذج الثالثة لفهم ثقافة السجون

خلل  من  ال�سجني،  �سلوكيات  فهم  على  تعني  التي  املعروفة  النظريات  من 
التعاطي مع حميط ال�سجن، ميكن متييز بني ثلثة مناذج علمية)18( معمول بها يف 
التحليل واملكا�سفة، وهي: منوذج احلرمان ال�سخ�سي، ومنوذج ال�سترياد الذي يجلبه 
اأو  �سواء كان ذلك متمثًل يف حالته الجتماعية  العامل اخلارجي،  ال�سجني معه من 
بعني  النموذجني  كل  ياأخذ  الذي  التكاملي،  والأمنوذج  اإلخ،  ال�سحية...  حالته  يف 
اأن الأمنوذج البلجيكي،  العتبار لفهم �سلوك ال�سجناء والتحكم فيها. فبالرغم من 
مثل  اأخرى،  اأوروبية  دول  مع  باملقارنة  بداياته  يف  يزال  ما  واملعاجلة،  املكافحة  يف 
الجتماعية.  والتن�سئة  التاأهيل  برامج  م�ستوى  على  �سيما  ل  وبريطانيا،  الدمنارك 
فيه  وتتقيد  ال�سخ�ش،  فيه  يو�سع  الذي  املكان  مبثابة  هو  الذي  املعهود،  فال�سجن 
حريته، عقوبة له على جرمه اأو على ما األ�سق به من تهم متهيًدا ملحاكمته، فتطور 
مفهوم ال�سجن يف ال�سنوات الأخرية تطورًا هائًل واأ�سبحت)19( موؤ�س�سة ال�سجون عاملًا 

خا�سًا، له حمدداته واأبعاده املختلفة. 

ل�ستقطاب  واملنا�سب  املنغلق  ف�سائه  بحكم  املنا�سب  املكان  هو  ال�سجن 
اجلماعات اأو العنا�سر املتطرفة فيه)20(، ومل يعد مقت�سرًا على العقوبة فح�سب؛ لأن 
وال�سجناء  الإجرام،  واحدة من  درجة  على  لي�سوا  اأ�سخا�ش،  يدخلها  ال�سجون  اأغلب 
جمموعات  اأو  عنا�سر  قبل  من  وجتنيد  ا�ستقطاب  لعملية  ال�سجن  داخل  يتعر�سون 

)18( Beyens,2014.

)19( Noppe,Ponsaers,Verhaege,De Ruyver,2010 .

)20( Ibid, Noppe,Ponsaers,Verhaege,De Ruyver,2010 .
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متوهجة،  جمروحة  اأفئدتهم  وتكون  العاطفة،  عليهم  تغلب  املعتقلني  لأن  متطرفة، 
وترنو نحو العامل اخلارجي. ميكن اأن يتحول ال�سجن، اإن مل يتفطن اإليه، اإلى موؤ�س�سة 
تخّرج املجرمني بعد �سنوات من احلرمان وال�سيق؛ وقد يكون مكانا منا�سبا لن�سوء 
الغلو فيكون ال�سجني، اأكرث عر�سة لل�ستمالة اإلى الأفكار ال�سالة، وتقبل اأيديولوجيات 
هو  كما  والإهانة،  احلرمان  من  ابتداء  تتولد،  والتي  الأخرى  الإرهابية  اجلماعات 

ال�ساأن مع اأغلب اجلماعات املتطرفة والتكفريية عرب التاريخ.

تقت�سي قواعد الأمم املتحدة الأمنوذجية ملعاملة ال�سجناء، �سرورة الف�سل بني 
ال�سجناء، ح�سب و�سعهم القانوين، فمن ينتظر املحاكمة يف بلجيكا عددهم »))7)« 
واملحكوم عليه عددهم »7)5.8« وهذه اأرقام ل�سنة 2019، بني الرجال والن�ساء وبني 
اأجنحة  يف  الإرهاب  �سجناء  بتخ�سي�ش  العمل  بلجيكا  يف  بداأ  والأطفال.  البالغني 
توزع  حيث  كلها،  ولي�ش  ال�سجون  بع�ش  يف  وهي  الإرهاب،  باأجنحة  وت�سمى  خا�سة، 
وو�سعت  ها�سلت،  و�سجن  بروج،  و�سجن  اأتري،  مدينة  �سجن  منها:  املدن  بع�ش  على 
هذه الأجنحة اخلا�سة للمتهمني بالإرهاب، اأ�سا�سا كحماية، وللحيلولة بني الإرهابيني 

وغريهم من ال�سجناء الذين قد يحاولون جتنيد غريهم من ال�سجناء)21(.

اإن عملية التقومي من اأجل حتديد املخاطر التي قد ي�سكلونها على اأنف�سهم اأو 
على الآخرين، لها تقنيات خا�سة ل�ستك�سافها، وهي �سرورية من اأجل �سمان اتخاذ 
التدابري اللزمة للتقليل من املخاطر، ومن اأجل ت�سهيل اإدماجهم يف املجتمع يف نهاية 

املطاف)22(.

نمو التطرف العنيف 

لي�ش ثمة عامل واحد للتطرف، واإمنا هناك عوامل عدة اجتماعية، اقت�سادية، 
اجلديدة  الت�سكيلت  هذه  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  تلعب   حيث  وفكرية،  تربوية،  �سيا�سية، 
�سلوك  نحو  اجلماعات  بع�ش  ونزوع  عمومًا،  امل�سلمني  تدين  منط  ويف  للإ�سلم، 

)21( Vandamme Michael , De Belgische gevangenissen , Trends Knack Magazine nr. 137 , April 2019.

)22( Handbook on the Management of High -Risk Prisoners - 2- 15.
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التطرف لدى ال�سباب يف بلجيكا على وجه اخل�سو�ش. نتج ذلك عن نق�ش حاد يف 
الأئمة الأكفاء والقادة الدينيني الذين يفقهون دينهم ويفهمون واقعهم. يرجع ذلك 
مب�سوؤوليتها  والقيام  خطابها،  حتديث  يف  الإ�سلمية  املوؤ�س�سات  ف�سل  اإلى  اأ�سا�سًا 

لتكري�ش الو�سطية والعتدال، والتكوين ال�سليم لل�سباب امل�سلم يف اأوروبا.

اأدت هذه العوامل اإلى الغلو يف التدين، واأقنع بع�ش املجموعات باأن ما يقومون 
به من قتل املدنيني والأطفال والن�ساء، هو »جهاد« يف �سبيل اهلل �سد الطغيان ومن 
ت�سع �سوابط  التي  الفقهية  الن�سو�ش  تنا�سي  الإ�سلمية«، مع  اإقامة »اخللفة  اأجل 
قوية للجهاد يف الإ�سلم، الذي له ظروفه التاريخية واأ�سبابه. وتاليًا فاجلانب الأمني 
اإن مل ت�سحبها معاجلة فكرية، واإعادة تاأهيلية للإ�سلح والندماج املجتمعي، �ستبقى 
قا�سرة وغري فاعلة. من النماذج الناجحة يف العامل الإ�سلمي، جتربة دولة الإمارات 
العربية التي اأطلقها ال�سيخ حممد بن زايد، بتاأ�سي�ش »مركز �سواب« عام 2015  يف 
عرب  م�ساد  بخطاب  الإرهابيني  خلطابات  وللت�سدي  بديلة  كا�سرتاتيجية  اأبوظبي، 

من�سات ومواقع اإلكرتونية، اأدت اإلى نتائج اإيجابية.

اإلى التجربة املغربية حتت مظلة موؤ�س�سة اإمارة املوؤمنني، التي  ميكن الإ�سارة 
جنحت يف برنامج امل�ساحلة ويف الت�سدي للإرهاب والتطرف العنيف، والتي �سّماها 
ال�سدا�سية  »الهند�سة  بـــ  للعلماء(  املحمدية  للرابطة  العام  )الأمني  العبادي  اأحمد 
الأعلى«  العلمي  و»املجل�ش  العظمى«،  الإمامة  »موؤ�س�سة  ت�سم:  وهي  الديني«،  للحقل 
الذي يعنى بالفتيا والإر�ساد، اإلى جانب »وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سلمية«، امل�ستغلة 
العلماء، و»معهد  التدبريي واحلكامة، و»جامع القرويني«، م�ستل تخريج  يف اجلانب 
حممد ال�ساد�ش« لتاأهيل الأئمة واملر�سدين واملر�سدات، و»الرابطة املحمدية للعلماء«. 

حدد العبادي ع�سرة عنا�سر رئي�سة اأدت اإلى منو التطرف العنيف وهي ))2(:

نظرية املوؤامرة. 1

ال�ستعمار. 2

))2( العبادي اأحمد، يف تفكيك خطاب التطرف، الرباط، مطبعة املعارف اجلديدة، 2018.
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الإهانة للم�سلمني. )

الغزو الفكري والقيمي. 4

ق�سية ال�سلم يف ال�سرق الأو�سط. 5

املعايري املزدوجة. )

املاآ�سي يف العراق واأفغان�ستان والبو�سنة. 7

ال�سطو على ثورات امل�سلمني. 8

حتريف اجلغرافيا والتاريخ. 9

حرق امل�سحف ال�سريف و�سب النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(. 10

اإلدارة المتكاملة لنزع التطرف في األنموذج البلجيكي 

اجلهات  لدى  الأمثل  الأ�سلوب  هي  املتكاملة  املقاربة  اأ�سبحت  �سنوات  منذ   
احلكومية وغري احلكومية للتعاون والت�سارك ملعاجلة الظواهر املعقدة ومنها ظاهرة 
التطرف والإرهاب، ونعني بذلك اإ�سراك اجلهات الفاعلة واملتعددة التخ�س�سات يف 
بلجيكا بني احلكومات  الأدوار يف  ُوزعت  التي يرجى تطبيقها.   اأو اخلطة  الربنامج 
العقابي  باجلانب  تقوم  التي  هي  املركزية  فاحلكومة  والإرهاب،  التطرف  ملكافحة 
والأمني، واحلكومة اجلهوية تتكفل بجانب املعاجلة من تكوين وتاأهيل وتعليم.. واأما 
احلكومات املحلية مثل املدن والبلديات، فهي تقوم بكل ما هو وقائي لأن التطرف يبداأ 

ويتمركز يف املحلي واجلزئي.

م�ستقلة،  منظمة  وهي   ،)Deradiant( ديراديانت  منظمة  تاأ�س�ست 
بعد ارتفاع وترية الهجمات الإرهابية وان�سمام املئات من �سباب بلجيكا اإلى تنظيم 
ال�سجناء  �سلوك  ومعاجلة  التطرف  لنزع  خ�سي�سًا  واأن�سئت   ،201( عام  »داع�ش« 

بربنامج وتوجيهات عاجلة �سد العنف واجلماعات املتطرفة.
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تعترب املنظمة بحق اأمنوذجًا من النماذج الناجحة يف بلجيكا، اإذ قامت باإعداد 
لل�سجناء، وقدمت خدمات وتدخلت داخل  ال�سامل  الإدماج  لإعادة  برامج متكاملة 
والأمني  الأكادميي  ثلة من اخلرباء يف اجلانب  ويتكون فريقها من  ال�سجن.  وخارج 
والديني والنف�سي وال�سيا�سي والقانوين وامليداين، وهي التي قامت باإنفاذ براجمها، 
البلجيكية،  ال�سجون  اأكرثمن )15( حالة يف  طيلة ثلث �سنوات، ومتت فيها متابعة 
وبالفعل كانت ذات قيمة م�سافة، لي�ش فقط لل�سجناء وحدهم، واإمنا لأ�سر امل�سجونني 
وذويهم واملجتمع ككل. لقد قمنا يف املنظمة بو�سع دليل ا�سرت�سادي �سطرنا فيه تقنيات 
اإجراء احلوار يف اجلل�سات الفكرية والنف�سية. وكنا نقوم بتقييم اجلل�سات ال�سهرية 
والدورية لتهيئة ال�سجناء املتطرفني للندماج من جديد يف املجتمع ومتابعتهم بعد 

الإفراج عنهم ق�سد املرافقة والإ�سراف.

اعتمدت بلجيكا على �سيا�سة متوازنة تكمن يف احرتام حقوق الإن�سان، واحرتام 
حالة  تبقى  لكنها  التجاوزات،  بع�ش  اأحيانًا  ظهرت  ولو  وحتى  والقانون،  احلق  دولة 
ا�ستثنائية، ولي�ست هي القاعدة العامة التي متثل وجهة نظر اململكة البلجيكية. فاأول 
اإلى احلرف  ترمز  التي  م«،  بـ»اخلطة  يعرف  بات  ما  كانت هي  التطرف  �سد  خطة 
الأول من كلمة م�ساجد، والتي اأ�سبحت بعدها »اخلطة ر«. التي ترمز اإلى الراديكالية 
جديدة  اآليات  يف  التفكري  احلكومة،  على  اأوجب  الأحداث  ت�سارع  لكن   .2004 �سنة 
ملواكبة التطورات التي طراأت على ال�ساحة الدولية والأوروبية والتهديدات الأمنية على 
الوطن. فكانت اأول م�سادقة على اخلطة احلكومية بتاريخ )1 يناير )كانون الثاين( 
2015 واأعطيت الأولوية لأحد ع�سر اإجراء يجب الت�سريع به وهي: تبادل املعلومات، 
تعزيز التن�سيق، تقوية البحث العلمي، �سناعة اخلرباء... اإلخ. فاأ�سبحت تلك اخلطة 
اخلطة  تر�سم   ،2017 �سنة  تفعيلها  بعد  البلجيكية  للدولة  واملرجعية  طريق  خريطة 
ال�سرتاتيجية الهادفة وامل�سممة. فاأ�سموها اخلطة الوقائية من عمليات الراديكالية 

التي ميكن اأن تف�سي اإلى التطرف والإرهاب)24(.

)24( Actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot Extremisme en Terrorisme (2de 
Rapportage, Vlaamse Regering, April 2016.
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ا�ستندت احلكومة البلجيكية لنزع التطرف داخل ال�سجون على خطة اأمنوذجية 
من خلل:  

كاملر�سدين  الدينية  واملنظمات  التعليم  وقطاع  املحلية  املجتمعات  اإ�سراك 
الدينيني، للوقاية واحلد من زيادة تف�سي الت�سدد يف �سفوف ال�سجناء. فقام اجلهاز 
الأمنيني  من   )12( من  اأكرث  فيها  بال�سجن،  خا�سة  جلنة  باإقامة  البلجيكي  الأمني 
الذين يتابعون ويراقبون ظاهرة التطرف يف ال�سجون. ومن اأجل �سمان قدرة �سلطات 
ا�ستحداث هذه  فكرة  امل�سروعة، جاءت  الأن�سطة غري  مراقبة وحتديد  ال�سجن على 
املبا�سر  للتن�سيق  البلجيكية  ال�ستخبارات  طرف  من  ال�سجون  يف  خ�سو�سًا  اللجنة، 
و�سمان فاعلية املعلومات الأمنية اخلا�سة بال�سجون. وتاأتي اأهمية هذه اللجنة كذلك 
ل �سيما بعد اأن تبني، اأن هناك اأكرث من )400( متطرف يف ال�سجون منهم )0)1( 

�سجينًا لهم علقة مبا�سرة مبلفات الإرهاب)25(.

ومن ال�سرتاتيجيات الأخرى املعتمدة: اإن�ساء هياكل فعالة للت�ساور والتن�سيق، 
حت�سني الظروف يف ال�سجون، العمل على موقع معلومات اأقوى، رقمنة تدفق املعلومات، 
العمل على عملية اكت�ساف اأف�سل لظاهرة التطرف، �سيا�سة متوقع ال�سجني واإنزاله 
يف اجلناح املنا�سب، انتهاج متابعة فردية لكل �سجني عند احلاجة واحلالت احلرجة، 
اإ�سراك -ب�سفة منتظمة- ملمثلي الديانات، برامج اإزالة التطرف وفك االرتباط مع 

املجموعات املتطرفة، وتعزيز ال�سراكات على امل�ستوى املحلي والأوروبي.

مجمل التيارات المتطرفة المؤثرة في بلجيكا

اإن الق�ساء على الظواهر الإ�سلموية والو�سول اإلى التفكيك اجلذري والبنيوي 
للتطرف العنيف؛ وال�سعي لإزالته اأو التقليل من اآثاره ال�سلبية على املجتمع، هو مثل 
الق�ساء على اجلهل واجلرمية، ول يقل خطورة عن الت�سيي�ش املتعمد للدين كما يفعل 
الدينية يف  للحالة  دقيقًا  تو�سيفًا  الت�سخي�ش،  يتطلب  لذا  ال�سيا�سي حاليًا،  الإ�سلم 

)25( Staatsveiligheid waarschuwt voor geradicaliseerde gevangenen, www.knack.be 12/11/2016.
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بلجيكا. علمًا باأن احلركات التي �ساأذكرها ت�سكل عينة من بني مناذج عدة، وندرجها 
على النحو الآتي:

»ال�سريعة من اأجل بلجيكا« 

ظهرت »ال�سريعة من اأجل بلجيكا« بداية يف مدينة اأنفر�ش الفلمنكية، وكانت 
تن�سط منذ عام 2008 لكن تاأ�سي�سها الر�سمي كان عام 2010، وقد ُحلت بقرار ق�سائي 

بعد �سنتني من تاريخ انطلقها، فنتج عنها جماعة »الإ�سلم للحياة«.

تاأ�س�ست جمعيات فرعية تتبنى ال�سريعة الإ�سلمية وتنادي بها بال�سم نف�سه يف 
الدمنارك وهولندا وفرن�سا. وق�ست املحكمة �سنة 2015 باأن اجلماعة، جماعة اإرهابية 
وحكم على رئي�سها فوؤاد بلقا�سم املكنى باأبي عمران بـ)12( �سنة �سجنًا نافذة. وهي يف 
الأ�سل فرع جلماعة »ال�سريعة من اأجل بريطانيا« والتي قامت بتحركات املدعو اأجنم 
للمدعو  �سابق  تلميذ  الأ�سل، وهو  باك�ستاين  بريطاين اجلن�سية،   ، ال�سودري. )حماٍمٍ

عمر البكري حيث كانا معا يف حزب ي�سمى »حزب املهاجرين« يف بريطانيا())2(.

تيار التكفري اأو اخلوارج اجلدد

يعتمد هذا التيار على اأدبيات التيار اجلهادي )تنظيم القاعدة(، وتيار التكفري 
والهجرة. يعمل على بناء عنا�سره بناء اأيديولوجيًا قويًا من خلل �سخ الأيديولوجية 
لقرارات  الأعمى  الأمري املطلقة، الن�سياع  اأتباعه من خلل: طاعة  الإ�سلموية يف 
اخل�سوم  يف  واخليانة  ال�سك  زرع  وتكفري،  غلو  من  حتمل  كانت  مهما  ال�سرعية 

وا�ستعداوؤهم، الطرح القوي لل�سخ�سية اجلهادية البارزة التي حتارب قوى العامل. 

من  كل  نظرهم  يف  وهو  القريب«  بالعدو  القتال  »بدء  بنظرية  التنظيم  يوؤمن 
ارتكب مع�سية برتكه تطبيق ال�سريعة الإ�سلمية. ا�ستطاع التيار التكفريي، ا�ستقطاب 
ال�سباب عن طريق الدعاية املمنهجة واملجلت الدعائية مثل: دابق ورومية والأعماق 
التي ترجمت اإلى لغات عاملية واأوروبية اأخرى. كلها دعايات لل�ستقطاب امل�سللة وعرب 

))2( ليتو�ش اإبراهيم، بحث غري من�سور، اإعادة اإنتاج فقه طالبان، بروك�سيل، من�سورات الأكادميية الإ�سلمية للتنمية والبحث، �سنة2010. 
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التي  الإلكرتونية،  املواقع واملن�سات  العديد من  واأفلم ق�سرية تزرعها يف  �سعارات 
حتمل اأفكار تنظيم الدولة الإ�سلمية يف العراق وال�سام.

التيار اجلهادي

ميثله تنظيم القاعدة ب�ستى فروعه، وجبهة الن�سرة، وجند الأق�سى، وجماعة 
بيت املقد�ش الإ�سلمية، وجبهة اأن�سار الدين، واجلماعات يف ال�ساحل: ال�سباب، بوكو 
تبنى هذا  العربي.  املغرب  القاعدة يف  وتنظيم  الإ�سلم،  اأن�سار  املرابطون،  حرام، 
الطاغوتية  الأنظمة  �سد  جهاد  هو  ين�سده  وما  التغيري،  يف  قتالية  اأيديولوجية  التيار 
لقتال  معه  وحملها  املتطرف  لفهمه  وفقًا  الظلم،  من  الإ�سلمية  ال�سعوب  وحترير 
هذه الأنظمة وحتريرها لتحكمها �سريعة اهلل، وبعدها حتارب الأنظمة العاملية التي 
�ستحارب  اأنها  تزعم  متقدمة.  مرحلة  يف  ولكن  بقراراتها،  وتتحكم  ثرواتها  ت�سرق 
وقتالهم  كفارًا مرتدين  العرب  وتعترب احلكام  الإرجاء  منهج  وكذلك  التكفري  منهج 
ل بد منه، ولكن قتال اأمريكا التي ن�سبت اأولئك احلكام هو الأهم والأولى للقتال يف 

نظرهم )نظرية العدو البعيد اأوًل(.

االإخوان امل�سلمون

وهو  جمديًا،  �سبابية  ب�سيغة  امل�سلمون  الإخوان  جماعة  عن  احلديث  يعد  مل 
-كما نعلم- تنظيم له فروع عدة، ويتجلى يف اأ�سماء اجلمعيات واملوؤ�س�سات الإعلمية 
والثقافية والإغاثية والقت�سادية والريا�سية والبحثية. يتميز هذا التنظيم بن�ساطه 
البنا، و�سيد  اأدبيات ح�سن  الع�سكري، ويعتنق ما جاء يف  اأكرث من ن�ساطه  ال�سيا�سي 
التي  امل�سلمني  الإخوان  املودودي، وعدد كبري من منظري جماعة  الأعلى  واأبو  قطب 
تعترب اأول واأقدم جماعة يف احلركة الإ�سلمية، حيث تاأ�س�ست �سنة 1928. فالأدبيات 
ال�سرعية التي تعتمد عليها هي كتب �سيد قطب، واأبي املودودي ويو�سف القر�ساوي، 
هذه اجلماعة تعتمد على مفاهيم تكفريية مثل املناداة باجلاهلية املجتمع ، وهي نوع 
من املراوغة يف ال�سيا�سة ال�سرعية وفق م�ساحلها، وعليه فاجلماعة تعتمد اإلى ت�سفري 

املعامل احلزبية وتتحني الفر�ش لل�سيا�سة املتاحة للو�سول اإلى ال�سلطة والتمكني.
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البرنامج المعتمد في المعالجة وفك االرتباط

مرجعًا   2007 عام  الدمنارك  عليه  اعتمدت  الذي  »اأرهو�ش«  برنامج  يعترب 
مهمًا يف ا�سرتاتيجية نزع التطرف واإدماج املتطرفني؛ وهو يف احلقيقة م�ستوحى من 
امل�سرتك  امل�سري  اإلى  كاإ�سارة  اأم�سرتداميون«،  بـ»نحن  امل�سمى  الهولندي  الربنامج 
الذي يجمع كل املواطنني، بغ�ش النظر عن ديانتهم وتوجهاتهم الفكرية وال�سيا�سية. 
بعد  مبا�سرة  املعاجلة  برنامج  تنفيذ  اإلى  اأم�سرتدام  يف  الهولندية  احلكومة  �سرعت 
اأراد النتقام  الذي  ثيو فان غوخ �سنة 2004 من طرف حممد بويري  الر�سام  مقتل 
من �سيناريو فيلم »اخل�سوع«. كانت هذه الربامج هي عبارة عن مداخلت مب�ستويات 

ثلثة، وهو ما ي�سطلح عليه بالهرم الوقائي:

ويقوم  التطرف،  نحو  ميول  لديهم  الذين  هم  املبتدئون،  االأول:  امل�ستوى 
برنامج هذه الفئات على تقدمي ور�ش العمل لو�سع تدابري للحماية وحما�سرات لتقوية 
طرق  لتعليمهم  املدار�ش  يف  والأ�ساتذة  للمتخ�س�سني  كذلك  وتعطى  �سخ�سيتهم، 

املعاجلة.

 امل�ستوى الثاين: هم الذين حاولوا ال�سفر اإلى مناطق النزاع ب�سوريا والعراق، 
ويتج�سد برناجمهم يف املتابعة الفردية والأ�سرية وقيا�ش خطورة احلالة عند كل فرد 

على حدة.

امل�ستوى الثالث: هم العائدون من اأر�ش املعركة وهوؤلء تعطى لهم جل�سات 
فك االرتباط، ويبقون حتت االإ�سراف امل�ستمر نظرًا لعمق اخلطورة والتهديد املحتمل.
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الجلسات الوقائية: فك االرتباط األيديولوجي

ال�سياق  يف  التطرف  معاجلة  على  يقوم  ووازن  عملي  برنامج  غياب  لحظنا 
التطرف  بظاهرة  الكبري  وال�سيا�سي  الإعلمي  الهتمام  من  الرغم  على  البلجيكي، 
الديني والإرهاب ل�سنوات خلت، ل �سيما، اإبان اأوج فرتة تنظيم »داع�ش«، الذي كان قد 
اأتقن وجنح يف �سرقة الكثري من عقول ال�سباب من م�سلمي اأوروبا بدعايته الإ�سلموية 

املتطرفة.

كانت مقرتحة  والتي   )27( �سنة )201  ديراديانت  اإن�ساء منظمة  فكرة   جاءت 
ال�سيد  –اآنذاك-  ببلجيكا  الفيدرايل  الربملان  الإرهاب يف  مكافحة  رئي�ش جلنة  من 
تفكيكية  معاجلة  يف  للبدء  دامان،  والتري  الإرهاب؛  يف  املحامني  وكبري  مات�سو،  كون 
التي  والقلئل  الأوائل  اأنها من  املنظمة  اعتبار  املتطرفة. وميكن  الأيديولوجية  لهذه 
واخلرباء  الأخ�سائيني  من  مبجموعة  والإرهاب  العنيف  التطرف  لظاهرة  ت�سدت 
من  خروجهم  وبعد  اأثناء  املجتمع  يف  للندماج  ال�سجناء  ولتاأهيل  التطرف  لتفكيك 
ال�سجن. تتلخ�ش طريقة العمل املنظمة يف كون عملها يقوم به خمتلف اخلرباء من 
خمتلف التخ�س�سات؛ عملها قائم على معاجلة الأيديولوجية والنف�سية والجتماعية، 
وذلك عن طريق جل�سات فكرية ملدة �سنة مع تقدمي تقرير �سهري لأخذ تدابري منا�سبة 
للحماية ثم تقييمها لقيا�ض االن�سالح وما مدى جناحه يف فك االرتباط مع املجموعات 

املت�سددة التي كان ينتمي اإليها اأو يتعاطف معها.

يغلب  التدخلت  اأو  اجلل�سات  وهذه  وقانونية،  اأ�سرية  مبرافقة  ذلك  وكل 
لكي يعرب عن وجهة نظره.  لل�سجني  الإن�سات  والنقا�سي مع  الطابع احلواري  عليها 
لأربعة وع�سرين مفهومًا،  وتفكيك  الأيديولوجية هي عبارة عن مراجعات  اجلل�سات 
واجلاهلية،  اجلهاد،  مثل:  املتطرفة  اجلماعات  لدى  تداوًل  اأكرث  لأنها  اختيارها  مت 
اإلى ما  اإ�سافة  اإلخ.  ودار الكفر، والولء والرباء، والتوحيد، واخللفة، وال�سريعة... 

)27( Brahim laytouss in Washington Post , As Europe prisons fill with returning ISIS Fighters warn of future 
‘human bombs’ 2018.www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/Europe-isis-prisoners/
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يقدمه املر�سدون الدينيون وعددهم حاليًا )27( على ال�سعيد البلجيكي، وهو -بل 
�سك- عدد قليل وغري كاٍف ل�سد حاجيات ال�سجون، نظرًا للعدد الكبري من امل�سلمني 
املوجودين يف ال�سجون البلجيكية. علمًا اأن املر�سدين امل�سلمني تابعون للجنة التنفيذية 
مل�سلمي بلجيكا، املكلفة بتعيني اأ�ساتذة للرتبية الإ�سلمية يف املدار�ش، وتعيني الأئمة 
امل�ساجد  مب�ساريف  الدولة  وتتكفل  بلجيكا،  يف  بها  املعرتف  امل�ساجد  يف  واخلطباء 
يف  الدينيني  واملر�سدين  الإ�سلمية  للرتبية  والأ�ساتذة  الأئمة  ورواتب  بها  املعرتف 
ال�سجون، كما هو �ساأن الديانات والطوائف الأخرى، مع اأن وظيفة املر�سد الديني هي 
فقط تقدمي التعليم الديني، ومرافقة ال�سجناء يف عباداتهم، والإجابة عن اأ�سئلتهم 

اليومية. 

اأما ما تقوم به منظمة ديراديانت)28( فاإنه يتجاوز ما هو تقليدي كتعليم املبادئ 
االأ�سا�سية والفقهية اإلى ما هو فكري واأيديولوجي؛ اإذ اإن فك االرتباط يقوم اأ�سا�سًا على 
نوعني من العوامل، وهما اأ�سا�سيان لنجاح التفكيك ولجتثاث الأيديولوجية املتطرفة: 
من  التخل�ش  كيفية  فهو يف  عامل اجلذب،  اأما  وعامل اجلذب.  الدفع،  عامل  وهما 
وطاعة.  دين  اأنها  على  لل�سباب  املجموعات  تلك  ت�سوقها  التي  الأوهام  اأو  ال�سراب 
واإلى العامل اجلذاب، اإذ يجب اإخراجهم من العزلة الجتماعية وجلبهم اإلى احلياة 
العادية، وذلك باإدماجهم يف العلقات العامة الأربع: العلقة مع الآباء، والعلقة مع 
الزوجة، والعلقة مع الأولد، والعلقة مع املجتمع، وهذه الأخرية قد تكون علقة مع 

الزملء اأو اجلريان اأومع غريهم. 

تقوم املعاجلة يف املنظمة بالتطرف العنيف من امل�ستوى الثاين والثالث، وهي 
لي�ست برناجمًا وقائيًا كما هو ال�ساأن يف امل�ستوى الأول، قدر ما هي برنامج علجي 
م�ستوى  على  االرتباط  )فك  وتفكيكي  والقناعات(  الفكر  م�ستوى  على  )مراجعات 
اأو من هم حديثو  ال�سجون  لل�سجناء داخل  النتماء والولءات(. وهو برنامج ي�سلح 

عهد به، ق�سد الر�سد والإ�سراف.

)28( Laytouss Brahim, DERADIANT, Nazorg voor begeleiding a.d.h.v. ideologische gesprekken, Zoetermeer 
,Schrijvershuis, 2018.
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على  اأيديولوجية(  جل�سة  وتارة  نف�سية  جل�سة  )تارة  اأ�سبوعني  كل  نتناوب   
احرتامه  ولتح�سني  النف�سية،  راحته  على  لل�سهر  النف�سية  اجلل�سات  تلك  اإعطاء 
نف�سيته  والنظر يف تطور  �سراحه،  اإطلق  بعد  العامة  للحياة  ال�سجني  وتهيئة  لذاته، 
والنف�سية  الأيديولوجية  املعاجلة  على  اجلل�سات  تركز  وحميطه.  ال�سجن  بيئة  يف 
تقنيات  وبا�ستعمال  واملناق�سة،  الك�سف عن كنهها وخطورتها عن طريق احلوار  بعد 
احلوار،  اأثناء  كمجرم  معاملته  اأو  ال�سجني  تاأنيب  بتاتًا  يجوز  ل  حمددة.  حمادثة 
العالية  املهنية  ل�سمان  وال�سجني،  املوّجه  بني  معقولة  م�سافة  على  احلفاظ  مع 
القيام  على  حفزته  التي  الفكرية  ال�سبهات  اإزالة  على  والعمل  املعاجلة،  اأثناء 
»ال�سراب اأو  الواهية  احلجج  �سعف  وبيان  بتفنيد  املوّجه  يقوم  اإرهابية.   باأفعال 

 الذي يرتكزون عليه كما �سماه الباحث واملفكر الإماراتي جمال ال�سويدي يف عنوان 
كتابه القيم: »ال�سراب«، والرد على ال�سبه التي ت�سوقها تلك املجموعات املتطرفة لقتل 
الأنف�ش والأبرياء، وت�سحيح املفاهيم املغلوطة لديه بتاأ�سيل فقهي وحترير علمي، ل 
تنتهجها  التي  الأحكام  مناطات  وحتقيق  باطل،   وانتحال  فا�سد  لتاأويل  جماًل  ُيبقي 
الإ�سلمية،  لل�سريعة  الكربى  املقا�سد  مع  ذلك  وتعار�ش  اجلهادية،  اجلماعات 
)اآيات  اآية  يقارب )70(  ما  ووهي  اآيات اجلهاد  على  اإجراء متارين  اإلى   بال�سافة 
ال�سيف( يف امل�سحف )املرتجمة معانيه( والوقوف عند تف�سريها العلمي ال�سحيح 
التف�سري،  يف  لغوي  كمدلول  العربية  اللغة  عند  والوقوف  القراآن،  علوم  قواعد  وفق 
وتو�سيع مدارك الفهم لأخذ �سياقات الزمان واملكان واحلال كمدخل رئي�ش للتف�سري 
البغي�سة.  هناك من  للن�سو�ش، والبتعاد عن احلزبية املقيتة والطائفية  ال�سحيح 
اخلرباء والباحثني من يقلل من اأهمية اجلانب الديني يف نزع التطرف، ويرجعونها 
وال�سيا�سية،  والجتماعية،  والقت�سادية،  النف�سية،  العوامل  مثل:  اأخرى  عوامل  اإلى 
امل�سببة  العوامل  من  هذا)29(  كل  من   )%10( ن�سبته  يتجاوز  ل  الدين  اأن  يرون  فهم 

للإرهاب. 

)29( Renard Thomas & Coolsaet Rik, Who are they, Why they (not) coming back, how should we deal with 
them? Egmont paper nr101, Egmont,Feb. 2018.
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وفقًا  التطرف  نزع  لآليات  املرافقة  العلجية  الفكرية  اجلل�سات  اإيجاز  ميكن 
للتجربة البلجيكية على النحو الآتي:

• اجتثاث املفاهيم املغلوطة وت�سحيحها باأ�سلوب علمي مقنع.	

• ال�ستمرارية يف تهيئة ال�سجني للحرية بعد اإطلق �سراحه، والندماج من جديد 	
يف املجتمع

• اإ�سراك املوؤ�س�سات الدينية والآباء.	

• اإيجاد حميط اآمن وبث روح الأمل يف الإن�سلح.	

• اعتماد خربة التخ�س�سات املتعددة، وتكون القرارات جماعية.	

• اعتماد املنهج العلمي يف املعاجة، والبتعاد عن العاطفة.	

• اعتبار ال�سجن فرتة تاأمل واإقلع وتوبة.	

• ا�ستغلل الوقت مبا يفيد، والتخل�ش من العادات ال�سيئة.	

• الهتمام بالتدريب تدريجيًا على الندماج الجتماعي.	

• تنوع اجلل�سات الأيديولوجية والنف�سية من اأجل �سمان التوازن بني حاجيات الأمن 	
الفكري والنف�سي والجتماعي.
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