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قراءة في كتاب
 إصدار شهري يصدر عن التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

ر عن رأي التحالف بالضرورة  ر عن الكاتب وال تعبِّ مالحظة: األفكار الواردة في هذه القراءة تعبِّ



3

التصدي لإلرهاب في بريطانيا بعد 11 سبتمبر 

د  ت بريطانيا منذ سبعينيَّات القرن العشرين حلركات ُعنف مثَّلها مترُّ تصدَّ
اجليش اجلمهوري األيرلندي، فيما ُعرف بعهد االضطرابات. وانتهت هذه 
املرحلُة باتفاق »بلفاست« أو »اجلمعة العظيمة« يف عام 1998م. ويف أعقاب 
التطرف  مواجهة  من  جديدة  مرحلٌة  بدأت  2001م،  سبتمبر   11 أحداث 
العنيف واإلرهاب، طوَّرت فيها احلكوماُت البريطانية ُخطًطا شتَّى ملواجهة 
التهديدات اإلرهابية، عبَّرت عن نُضجها »إستراتيجيُة مكافحة اإلرهاب« 

.CONTEST »التي أُعلنت يف عام 2018م باسم »كونتست
وقد جاء هذا الكتاب املهم: »التصدي لإلرهاب يف بريطانيا بعد 11 سبتمبر: 
يات«؛ لعرض تفسير سياسة التصدي لإلرهاب  تهديداٌت واستجابات وحتدِّ
يف بريطانيا وُخططها اإلستراتيجية، وتقوميها وحوكمتها، وكونها أُقيمت 
على أربعة أركان تُعرف بـ »4P«، وهي: االستعداد Prepare، واحلماية 

 .Pursue واملتابعة ،Prevent والوقاية ،Protect

ومؤلُف الكتاب هو ستيفن غرير Steven Greer أستاُذ حقوق اإلنسان 
بكلِّية احلقوق يف جامعة ريستول البريطانية، نشر عدًدا من البحوث يف 
صة. وتولَّت  بريطانيا وخارجها، ويعمل مستشاًرا لعدد من اجلهات املتخصِّ
دار روتليدج »Routledge« نشَر هذا الكتاب ضمَن سلسلة دراساتها عن 

اإلرهاب والقانون.
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الموضوع والمحتوى
والسياسـي  القانونـي  التكييـف  موضـوع  الكتـاُب  يبحـث 
يـات  والتحدِّ بريطانيـا،  يف  لإلرهـاب  التصـدي  إلسـتراتيجية 
فصـول؛  سـبعة  مـن  الكتـاُب  ن  ويتكـوَّ تطبيقهـا.  تواجـه  التـي 
يتنـاول الفصـل األول مفاهيـَم التصـدي لإلرهـاب يف بريطانيـا 
واجتاهاتهـا. ويعالـج الفصـل الثانـي العقيـدة الفكرية لإلرهاب. 
م الفصـل الثالـث شـرًحا للمخاطـر اإلرهابية الثالثة التــي  ويقـدِّ
د بريطانيـا؛ وهـي: بقايـا املنشـقِّني عـن اجليـش اجلمهوري،  تهـدِّ
اإلرهابيـة.  للتنظيمـات  احمللِّيـة  واألفـرع  املتطـرف،  واليمـني 
يـات  التحدِّ فتتنـاول  الرابـع واخلامـس والسـادس  الفصـوُل  ـا  أمَّ
السـابع  الفصـل  ويـورد  »كونتسـت«.  إسـتراتيجية  تواجـه  التـي 
يـات أمـام  مالحظـاٍت ختاميَّـة تتصـل بأبـرز التهديـدات والتحدِّ

وتطويرهـا.  البريطانيـة  لإلرهـاب  التصـدي  سياسـة  تطبيـق 

مفاهيم واتجاهات 
يُظهر الفصُل األول أن احلركاِت اإلرهابيَة مرتبطٌة باجلماعات 
ة، وتستهدُف  التي تستخدُم العنَف لتحقيق غايات سياسية خاصَّ
املدنيني وتروِّعهم يف صراعها مع الدولة. وقد بُذلت محاوالت 
لصياغة تعريفات دقيقة لإلرهاب، لكن ليس لدينا اتفاٌق على 
د حتى اآلن، وكثيًرا ما يتداخل اإلرهاُب مع صور  تعريف ُمحدَّ
للطغيان،  العنيفة  املقاومة  مثل:  األخرى،  السياسي  العنف 
وأعمال  العنيف،  واالحتجاج  الكراهية،  وجرائم  واالحتالل، 

الشغب التي قد تشهد استخداَم أسلحٍة وبنادَق وقنابل.

ت  مرَّ العالم  يف  السياسي  العنف  أمناَط  إن  القول:  وميكن 
املعادية  احلركات  ثم  الفوضوي،  العنُف  هي:  موجات،  بأربع 
لإلمبريالية، والعنف املرتبط باليسار واليمني اجلديد، والعنف 
مرحلتني؛  يف  اإلرهابي  الُعنف  ر  تطوَّ بريطانيا  ويف  الديني. 
برَزت يف املرحلة األولى عملياُت اجليش اجلمهوري األيرلندي 
برَزت  2003م  عام  منذ  ثم  1970-2003م.  عامي  بني  فيما 
اإلرهابيني،  وداعش  القاعدة  بتنظيَمي  املرتبطة  اجلماعاُت 

فضاًل عن اجلماعات احمللِّية، واألخرى العابرة للحدود. 

مصطلح  عن  غموًضا  لإلرهاب«  »التصدي  مصطلح  يقلُّ  وال 
ويعرِّف  اآلخر.  غموض  عن  ناشٌئ  غموَضه  فإن  »اإلرهاب«؛ 
صني التصدي لإلرهاب بأنه »كلُّ عمل، رسمي أو  بعُض املتخصِّ
غير رسمي، قانوني أو غير قانوني )شرعي أو غير شرعي(، 
من  حدوثُه  ع  املتوقَّ اإلرهاب  مع  التعامل  أو  الردُّ  به  يُقَصد 
ا على إرهاب  أطراف أخرى«. وبهذا قد يكون اإلرهاب نفُسه رّدً

ر. على سبيل املثال: يؤكِّد اجليُش اجلمهوري األيرلندي  ُمتصوَّ
ة فعل على اإلرهاب املسلَّح للتاج  دائًما أن كفاحه املسلَّح هو ردَّ

البريطاني منذ القرن الثاني عشر أيام استعمار أيرلندا. 

ة يف التصدي لإلرهاب توفيَر األمن من  ولعلَّ من األمور املهمَّ
السياق  هذا  ويف  أخرى.  ناحية  من  احلرية  وضماَن  ناحية، 
يقايضون  الذين  »إن  بنجامني فرانكلني:  تبرُز مقولة  ما  غالًبا 
املطاُف بخسارة  بهم  ينتهي  ت،  املؤقَّ باألمن  الضرورية  احلريَة 
االثنني«. ويُظهر الواقع أن مكافحة العنف ال تتأتَّى إال بتقييد 
املواجهة.  يف  واحلرية  األمن  يضُع  ما  وهو  احلريات،  بعض 
1998م،  عام  الصادر  البريطاني  اإلنسان  حقوق  قانون  ومييِّز 
اإلنسان  حقوق  بني  اإلنسان،  حلقوق  ولية  الدَّ القوانني  وبقيَّة 
لكن  انتقاُصها.  ميكن  التي  واألخرى  لالنتقاص،  القابلة  غير 
املعاهدة األوروبية حلقوق اإلنسان؛ فإن  15 من  ة  املادَّ بحَسب 
على  تنصُّ  فهي  لالنتقاص؛  قابلة  غيُر  اإلنسان  حقوق  ُمعظم 
كرامته؛  يَُحطَّ من  وأال  للتعذيب،  َض  يتعرَّ أال  اإلنسان يف  حقِّ 
عليه  يقَع  أن  أو  اإلجباري،  والعمل  لالستعباد  يتعرَّض  كأن 
قانوي  ُحكم  دون  يُقتَل  أن  أو   ، يستحقُّ ما  فوق  قضائي  ُحكم 
األخرى  اإلنسان  حقوق  بعَض  فإن  ذلك،  وبخالف  باإلعدام. 
قد تتعرَّض لالنتقاص؛ كاحلقوق االقتصادية واالجتماعية، يف 

إطار احلفاظ على األمن القومي. 

على  كان  واحلرية،  األمن  بني  اجلدلية  الَعالقة  عن  وبعيًدا 
احلكومات  من  كغيرها  املتعاقبة،  البريطانية  احلكومات 
لإلرهاب  التصدي  لسياسات  تنفيذها  يف  الدميقراطية، 
و»التجرمي«  »املنع«  بني  الفاصل  اخلطَّ  جتَد  أن  وقوانينها، 
و»العقاب« من ناحية، وبناء شراكة بني الدولة واملجتمع للتعامل 
مع املظالم االجتماعية، والتعامل مع العقائد التي قد تنطوي 
املوازنة بني مخاطر تطبيق  أي  ناحية أخرى.  على عنف، من 
»املنع«،  جانب  سيَّما  وال  لإلرهاب،  التصدي  سياسة  أهداف 
أي  واإلرهاب،  العنف  مواجهة  يف  اجتماعية  »مقاومة«  وبناء 
البريطانية  احلكوماُت  عملت  وقد  »اإلعداد«.  جانب  تأكيد 
بإنقاذ  اإلرهابية؛  الهَجمات  عن  الناجمة  األضرار  تقليل  على 
حياة املواطنني، وتقدمي املساعدات الضرورية، لكنَّ جوانب بناء 

»املقاومة االجتماعية« ما زالت يف طور النشوء. 

َوفًقا  األوروبي،  االحتاد  من  بريطانيا  خروج  التفاقية  وكان 
ذ رسمّيًا يف ديسمبر 2020م،  الستفتاء يونيو 2016م، الذي نُفِّ
منذ  بريطانيا  يف  لإلرهاب  التصدي  سياسات  َصوغ  يف  أثٌر 
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دت َعالقاُت اململكة املتحدة يف التصدي  ذلك احلني. وقد ُحدِّ
أولهما: أن بريطانيا  لإلرهاب باالحتاد األوروبي، يف جانبني؛ 
ونظامه  وسياساته  األوروبي  االحتاد  قوانني  يف  طرًفا  كانت 
البيروقراطي املتعلِّق مبكافحة اإلرهاب. وثانيهما: أنها طرف 
دول  مع  االستخبارات  بتبادل  املتعلِّقة  األوروبية  الشراكات  يف 
أعقاب  يف  أوروبا  ومجلس  األوروبي  االحتاد  وعَمد  االحتاد. 
عابرة  لإلرهاب  التصدي  تطوير سياسة  إلى  أحداث سبتمبر 
منذ  دد  الصَّ هذا  يف  سبَّاًقا  أوروبا«  »مجلس  وكان  للحدود. 

1977م، عندما صاَغ االتفاقية األوروبية ملكافحة اإلرهاب. 

ومع أن سياسات التصدي لإلرهاب كانت متقاربًة عند توقيع 
اتفاقية ماستريخت عام 1992م، فإن إسهام االحتاد األوروبي 
كان هامشّيًا يف حتديد السياسات الوطنية الداخلية، مما يعني 
بعد  اإلرهاب  مكافحة  يف  البريطانية  السياسات  تأثُّر  عدَم 
»البريكست«؛ ألنها ما زالت عضًوا يف ترتيبات عقابية وقانونية 
مصدر  لكنَّ  املشتركة.  التوقيف  مذكِّرات  نُُظم  مثل:  أوروبية 
القلق احلالي بعد »البريكست« هو »أيرلندا« التي جرى االتفاُق 
على وضعها النهائي يف اتفاق اجلمعة العظيمة عام 1998م، وال 
تزال احلدوُد بني جمهورية أيرلندا وشمال أيرلندا شبَه غائبة، 

ا يتطلَّب ضبط احلدود. ممَّ

ا  ف عالميًّ خطر التطرُّ
ويبنيِّ الفصُل الثاني أنه مع استمرار العنف يف بريطانيا، كان 
للحركات اليسارية واليمينية أهداٌف وطنية، وعلى الرغم من 
من  األيرلندي  اجلمهوري  اجليُش  اه  تلقَّ الذي  ولي  الدَّ الدعم 
ايف يف  تنظيماٍت مسلَّحة ونُظم حاكمة، مثل: نظام الرئيس القذَّ
ليبيا، وِقطاعات األمريكيني األيرلنديني، لم يكن خلطره آفاٌق 
يجعل خطره  ا  انفصاليًة محضة، ممَّ أهدافه  كانت  إذ  َدولية؛ 
مختلًفا متاًما عن خطر جماعات »التطرف العاملي« التي تؤثِّر 
يف »هالل الفوضى« املمتدِّ من شمال إفريقيا إلى حدود الهند 
َي أصول ظاهرة التطرف العاملية  والصني. ويحاول الكاتب تقصِّ

وظهور احلركات القتالية املتطرفة. 

ي  مالمح اإلرهاب المحلِّ
د  يبحث الفصُل الثالث يف مالمح املخاطر اإلرهابية التـي تهدِّ
املجتمع البريطاني، وهي: اجليُش اجلمهوري املعارض، واليمني 
احلركات،  هذه  بني  ويوازن  املتطرفة.  واحلركات  املتطرف، 
مستعرًضا تطوُّرها، وأفكارها، وطرق عملها. وقبل اخلوض يف 
هذه املوازنة يشير املؤلُِّف إلى أن بريطانيا ما زالت تواجه أمناًطا 
من ُعنف بعض احلركات القومية املتطرفة، مثل: املتطرفني من 
إقليم ويلز، الذين يعتدون على ممتلكات »اإلجنليز«، واحلركات 
البيئة  »الفوضويون« و»أنصار  يقوُدها  التي  املتطرفة  اليسارية 
وحقوق احليوانات« و»املعادون للعوملة«. لكنَّ كثيًرا من أتباع هذه 
وممارساتهم  م،  املنظَّ العنف  يتبنَّون  ال  واملجموعات  احلركات 

اليسار  يكون  ما  وكثيًرا  واملستوى،  النطاق  محدودة  العنيفة 
املتطرف مصطلًحا حلركات متفرقة، ال جتمعها سوى شعارات 
واخلالص  الطبقي،  االنقسام  معاداة  مثل:  عتيقة،  شيوعية 
مثل  داهًما  خطًرا  متثِّل  ال  يجعلها  ما  وهو  العاملي،  اإلنساني 

تيارات العنف الثالثة. 

  إرهاب اجليش اجلمهوري 
املنشقِّني؛  أو  باملعارضني  األيرلنديني  اجلمهوريني  إلى  يشار 
بسبب معارضتهم التفاق »اجلمعة العظيمة« أو اتفاق »بلفاست« 
اجلمهوري  اجليش  تنظيم  نشاط  أوقَف  الذي  1998م،  عام 
احلياة  يف  فني«  »الشني  السياسـية  ذراعه  ودَمج  األيرلندي، 
مجموعاٌت  احلركة  هذه  عن  ويعبِّر  البريطانية.  السياسية 
صغيرة، مثل: اجليش اجلمهوري األيرلندي احلقيقي، وجيش 

التحرير األيرلندي.

التاج  سياسات  إلى  األيرلنديني  املنشقِّني  جذوُر  وتعود 
ى إلى انقسام  ا أدَّ البريطاني الذي ضمَّ إليه أيرلندا بالقوة؛ ممَّ
والبروتستانت  األيرلنديني  الكاثوليك  بني  مال  الشَّ يف  طائفي 
احلرُب  وشهدت  واأليرلنديني.  واألسكتلنديني  اإلجنليز  من 
املؤيِّدين  بني  سياسـّيًا  انقساًما  تالها،  وما  األولى  العاملية 
لالنفصال.  املؤيِّدين  والوطنيني  البريطاني  التاج  حتت  للبقاء 
الذي نشأ عنه  1922م،  اتفاق  إلى  بينهم  املصادماُت  وأفَضت 
مالية )أولستر(  جمهوريُة أيرلندا اجلنوبية، وأبقى أيرلندا الشَّ
أقلِّية حتت سيطرة  الكاثوليك  البريطاني، وأصبح  التاج  حتت 
يف  الناشطة  اجلماعاُت  وحاولت  البروتستانتية.  األغلبية 
م نفسها فيما يشبه »حركة  الطبقة الوسطى الكاثوليكية أن تُنظِّ
احلقوق املدنية« األمريكية يف الستينيات، لكنَّ مطالبها ُقوبلت 
وانتشرت جماعات  م من قوات اجليش والشرطة،  بُعنف منظَّ
ظهور  إلى  ى  أدَّ ا  ممَّ املوالني،  البروتستانت  من  عسكرية  شبه 
انتشرت  الذي  1969م،  عام  األيرلندي يف  اجلمهوري  اجليش 
وانتهت  االضطرابات،  وبريطانيا يف عهد  أيرلندا  عملياته يف 

بتوقيع اتفاق »اجلمعة العظيمة«. 

التفـاق  املعـارض  وخطابهـا  اجلماعـات  هـذه  فكـُر  ويقـوم 
»اجلمعـة العظيمـة« علـى رفـض أيِّ سـالم دائـم يف املقاطعـات 
نـة لَشـمال أيرلنـدا؛ مـا لـم ينتـِه احلكـُم البريطانـي  السـتِّ املكوِّ
ـدة.  ه جمهوريـة أيرلنديـة موحَّ كامـاًل يف اجلزيـرة، ويحـلُّ محلَـّ
وهـذه اجلماعـاُت تعتـرف بتراجـع السياسـات التمييزيـة جتـاه 
الكاثوليـك األيرلنديـني، لكنَّهـا ترفـض اتفـاَق »بلفاسـت«؛ ألنـه 

اجلمهوريـة.   تأسـيس  ويَُعـوق  االنقسـام،  ز  يعـزِّ

ويف عهد االضطرابات كان االنضماُم إلى اجليش اجلمهوري 
ويتطلَّب درجًة عالية من  للجماعة،  بالوالء  األيرلندي مرتبًطا 
لدى  املناورة  من  هامش  وجود  مع  النفس،  وضبط  االلتزام 
كان  لذا  فني«؛  »الشني  يف  املتمثِّل  للتنظيم  السياسـي  اجلناح 
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األعضاءُ األفراد »الذئاب املنفردة« ظاهرًة نادرة. وجنح التنظيُم 
يف اكتساب تأييد شعبي بأساليَب مختلفة، منها: اإلضراب عن 
جون البريطانية، لكنَّ جلوء اجليش اجلمهوري  الطعام يف السُّ
ا يومّيًا. وبعد توقيع اتفاق »بلفاست«  ًما ومستمّرً للعنف كان منظَّ
الهجومية،  األساليب  تبنِّـي  يف  ة  املنشقَّ اجلماعاُت  ت  استمرَّ
وكان أشرُس هجوم قام به تنظيُم اجليش اجلمهوري األيرلندي 
1998م، أودى بحياة عَشرات املدنيني. ويف  يف أغسطس عام 
عام 2007م صنَّفت احلكومُة البريطانية هذه اجلماعات بأنها 
ا  ت يف ممارسة العنف، ممَّ »شديدة اخلطر« ومع ذلك استمرَّ

أفضى إلى انحسار دعمها.

  إرهاب اليمني املتطرف 
عشرات  سقوَط  املتطرفة  اليمينية  اجلماعات  عنُف  سبَّب 
ني  الضحايا يف بريطانيا، ومع أن حجم العمليات وعدد املنضمِّ
إلى هذه التنظيمات كان محدوًدا، فإنها ما زالت خطًرا كبيًرا؛ 
من  وأفراد  جماعاٌت  ارتكبتها  التي  الكارثية  احلوادث  بسبب 
»كريست  مذبحة  مثل:  أخرى،  بلدان  يف  املتطرف  اليمني 
راح ضحيَّتها  التي  2019م،  مارس  نيوزيالندا يف  تشرش« يف 
نحو 50 مسلًما يف املسجد، ويَُعدُّ هذا احلادُث األكثَر دموية يف 

تاريخ نيوزيلندا احلديث. 

وهذه احلركات تاريخّيًا هي امتداٌد للحركات اليمينية املتطرفة، 
والغرب  أوروبا  يف  اجلديدة  الفاشية  أو  اجلديدة،  النازية  أو 
ةُ فعل ألحداث 11 سبتمبر، والدفاع عن  عموًما. وترى أنها ردَّ
احلضارة الغربية يف مواجهة اخلطر الوجودي. وتتضمن الئحة 
ودعاة  السياسي،  واليسار  الليبرالية،  النخب  أيًضا،  اخلصوم 
التعددية الثقافية. وعلى خالف احلركات السياسية الشعبية، 

ة  متيل احلركاُت اليمينية املتطرفة إلى رفض املؤسسات العامَّ
يف  املتطرف  اليمني  حركاُت  أخفقت  لذا  فيها؛  والتشكيك 
يُتَّهم  ما  وغالًبا  والدميقراطي،  السياسـي  االعتراف  تناَل  أن 

أعضاؤها مبمارسة جرائم العنف والكراهية. 

الدفاع  و»رابطة  أواًل«  »بريطانيا  مثل  جماعاٌت  ومتثِّل 
اإلجنليزية« هذا التيار الذي يقوم خطابه على ُرهاب اإلسالم 
الثقافية،  دية  والتعدُّ املهاجرين،  ومعاداة  »اإلسالموفوبيا«، 
فيما  املنظمات  هذه  وتختلُف  شابههم.  وَمن  السامية  ومعاداة 
بينها يف بعض القضايا؛ فمثاًل: تؤكِّد رابطة الدفاع اإلجنليزية 
املسيحية  أواًل«  »بريطانيا  تستدعي  فيما  الَعلماني،  خطابها 
احلركاِت  فإن  املراقبني  بعض  وبحَسب  البريطاني.  للمجتمع 
ًقا وعنًفا يف  اجلديدةَ يف بريطانيا، أصبحت أكثَر انشقاًقا وتفرُّ
املنفردة«  »الذئاب  زيادًة يف نشاط  املاضيني، وتشهد  العقَدين 
إرهابية  عمليات  ذوا  ونفَّ التطرف،  إلى  ذاتّيًا  لوا  حتوَّ الذين 
منفردين، ومن أبرز هؤالء: »توماس ماير« الذي اغتاَل عضو 
أوسبورن«  و»دارين  2016م،  كوكس« يف  »جو  الي  العمَّ البرملان 
بارك«  »فينسباري  يف  مصلِّني  لدعس  شاحنًة  استخدم  الذي 
يف يونيو 2017م. وأثُر وسائل التواصل االجتماعي واضح يف 

رة. جتنيد هؤالء، والدفع بهم يف عمليات مدمِّ

  إرهاب اجلماعات املتطرفة
يرى املؤلُِّف إمكانية تتبُّع جذور اجلماعات اإلرهابية يف بريطانيا، 

ها:  بة، أهمُّ يف عدٍد من املجاالت السياسية واالجتماعية املركَّ

والهندية  	 الباكستانية  اجلالياُت  بسَطت  الهجرة: 
إلى  اإلسالمية  الهجرة  على  حضوَرها  والبنغالديشية 
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التصدي لإلرهاب في بريطانيا بعد 11 سبتمبر 

بريطانيا بعد احلرب العاملية الثانية، ثم بدأ التنوُّع يغلب 
القرن  سبعينيَّات  منذ  هناك  اإلسالمية  اجلالية  على 
ومن  واإلفريقية.  العربية  الهجرة  ازدياد  مع  املاضي 
بعد  إلى بريطانيا  املهاجرين املسلمني  أن نسبة  املالَحظ 

2011م لم تتجاوز %10. 

	  %5 حالّيًا  املسلمني  نسبُة  تبلغ  السكانية:  االنقسامات 
اإلسالمية  اجلالية  وتتَّسُم  بريطانيا.  ان  سكَّ إجماليِّ  من 
ملسلمي  الكبير  للثقل  ونظًرا  واملذهبي.  الِعرقي  بالتنوُّع 
الديبوندية  الُطرق  تسيطر  اجلالية،  الهند ضمن  جنوبيِّ 
لغالبية  املذهبية  هات  التوجُّ على  وفية  والصُّ والبريلوية 

مسلمي بريطانيا، مع وجود ضئيل ألهل احلديث.

التهميش املادي: تُظهر إحصاءات عام 2014م أن %50  	
يخ،  من مسلمي بريطانيا فقراء، مقارنة بـ 27% من السِّ
الكاثوليك البريطانيني.  و22% من الهندوس و19% من 
مثل:  عوامل،  إلى  املسلمني  فقر  الت  معدَّ زيادةُ  وترجع 
وكثرة  الدخل،  وانخفاض  العمل،  لسوق  التأهيل  ضعف 

األطفال غير املنتجني.

إلى  	 اإلسالموفوبيا  تشير  واإلسالموفوبيا:  العنصرية 
وهناك  واملسلمني.  اإلسالم  جتاه  العقالني  غير  الَعداء 
حاالٌت كثيرة تؤكِّد التحيُّز جتاههم، تتراوح بني السخريَّة 
التمييز  أيًضا  وهناك  القتل.  إلى  وصواًل  واإلهانات، 
العنصري على أساس الِعرق؛ فإن نسبة غير البيض تبلغ 

92% من املسلمني، وال سيَّما مسلمي أيرلندا وويلز.  

وتُبرز مظالُم اجلماعات املتطرفة يف بريطانيا خطاب العنف، 
الدينية  اجلمعيات  من  عدد  ظهور  مع  بداياتها  تعقُّب  وميكن 
اإلسالمية املتطرفة، منذ حادثة »سلمان رشدي« يف الثمانينيات 
التي يقوم خطابها على التفسيرات والتأويالت اخلاطئة للكتاب 
والسنَّة. وقد دعت بعُض هذه اجلمعيات الشباَب من مسلمي 
يف  مشاركٌة  ألنها  اجليش؛  يف  اخلدمة  جتنُّب  إلى  بريطانيا 

احلرب على املسلمني يف مناطَق أخرى من العالم. 

لة قبل تنفيذ  ويتجلَّى هذا اخلطاب بوضوح يف الشهادات املسجَّ
يق خان«  »محمد صدِّ مثل: شهادة  االنتحارية،  العمليات  بعض 
ذ هجوم 7 يوليو بلندن عام 2005م، التي أشار فيها إلى أنه  منفِّ
جنديٌّ يف حرب ال تنتهي مع القوى املعادية للمسلمني. ويظهر يف 
شهادة »نيك رايلي« صاحِب محاولة تفجير مطعم مبدينة إكستر 
و»التضحية  و»الفداء«  املوت«  »عقيدة  تأكيُد  2008م  مايو  يف 
بالدماء«. ويشير خطاُب هذه احلركات إلى جرائم بريطانيا جتاه 

املسلمني يف »أرض اإلسالم« يف احِلقبة االستعمارية.

بني  الَعالقة  األمان  عهد  والتسعينيات، حكم  الثمانينيات  ويف 
بريطانيا واجلماعات اإلسالمية، التـي تتَّخُذها قاعدة للهجوم 
حلادثة  وكان  اإلسالمي.  العالم  سيَّما  وال  أخرى  مواقَع  على 

»سلمان رشدي« أثٌر كبير يف حشد اجلماعات داخل بريطانيا 
وتوحيدها، وعلى رأسها »حزب التحرير اإلسالمي« و»البرملان 
اإلسالمي« و»جمعية اإلحياء«، فضاًل عن النشاط يف اجلانب 
ا دفع بعَض أعضاء هذه التنظيمات  عوي اخلاصِّ بهم، ممَّ الدَّ

إلى االنخراط يف ممارسة أنشطتهم خارَج بريطانيا.

الواليات  حرب  من  أعقبَها  وما  سبتمبر   11 أحداُث  وفتحت 
املتحدة بالتحالف مع بريطانيا على تنظيم القاعدة وحلفائها، 
يف  اجلماعاُت  هذه  وأخذت  بريطانيا،  داخل  احلرب  ساحَة 
جتنيد املسلمني البريطانيني، سواءٌ أبناءُ املهاجرين أو الراغبون 
للجهات  وَوفًقا  الثالثني.  دون  شباب  وأغلبهم  املشاركة،  يف 
حتت  بريطاني  مسلم  ألف   23 نحو  فإن  البريطانية  األمنية 
مجهر الرقابة األمنية، فيما يُشتبَه أن يكون بينهم 7 آالف فقط 
د  تُشدَّ 500 شخص  منهم  احلركات،  هذه  أنشطٌة ضمن  لهم 
بريطانيا  دون يف  املتشدِّ الدعاةُ  ويقوم  األمنية.  الرقابة  عليهم 
َقتادة«،  و»أبو  املصري«،  حمزة  »أبو  منهم:  التجنيد،  ة  مبهمَّ
وُحكَم عليه  اعتُقل  الذي  و»زكريا موسوي«، و»أجنم تشودري« 
ة 5 سنوات، بتهمة خرق قوانني مكافحة اإلرهاب  جن مدَّ بالسَّ
الكثير  أن  علًما  اإلرهابي.  داعش  تنظيم  ودعمه  البريطانية، 
وا الرعاية والدعم املالي من احلكومة البريطانية  من هؤالء تلقَّ
كثيًرا من  أن  البحوث  بعُض  وتؤكِّد  مواطنني.  بوصفهم  سابًقا 
دة يف بريطانيا يشعرون بالتهميش،  املجنَّدين يف اخلاليا املتشدِّ

ولديهم أزمة يف الُهويَّة واالنتماء. 

ون تدريًبا  دين البريطانيني يتلقَّ وليس هناك أدلَّة على أن املتشدِّ
وااللتحاق  الهجرة،  إلى  أغلبُهم  يسعى  بل  بريطانيا؛  داخل 
مبعسكرات التنظيمات املتطرفة يف اخلارج، وهو ما حدث مع 
اجتذاب تنظيم داعش اإلرهابي لكثير منهم إلى سوريا والعراق، 
يعود  التدريب،  إمتام  بعد  ثم  كباكستان،  أخرى  بلدان  إلى  أو 

هؤالء إلى بريطانيا ليصبحوا قنابَل موقوتة وخطًرا داهًما.

اإلعداد والحماية 
يستعرض املؤلُِّف يف الفصل الرابع ُعنصَري »احلماية واإلعداد« 
يف سياسة التصدي لإلرهاب البريطانية CONTEST. ويهِدُف 
املصالح  وحماية  العام،  األمن  تعزيز  إلى  احلماية  عنصر 
ن احلفاَظ على أمن  البريطانية يف الداخل واخلارج، وهو يتضَمّ
م  التحتية احليوية، والتحكُّ احلدود ونُظم املواصالت، والبنية 
لتحقيق  تُستخَدم  قد  التي  واملعلومات  واملعارف  املوادِّ  يف 
أغراض إرهابية. وجتلَّت هذه احلمايُة يف عدد من اإلجراءات، 

ها: من أهمِّ

البريطانية،  لطات  السُّ تراقب  والطيران:  احلدود  أمن   
احلدود  أمَن  الداخلية،  بِوزارة  احلدود  أمن  مكتب  وال سيَّما 
بعد  اهتمام  مصدَر  أصبحت  التـي  واملطارات  األرضية، 
املسافرين،  معلومات  بريطانيا  وتُشارك  11 سبتمبر.  أحداث 
ومنها البَصمات احليوية، مع الشركاء املوثوق فيهم، واجلهات 
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األوروبية،  والشرطة  »الشينجن«،  معلومات  ونظام  ولية،  الدَّ
واإلنتربول. وتؤكِّد بريطانيا أن نظام تباُدل معلومات الطيران 
إجراءاِت  لكنَّ  األوروبي.  االحتاد  من  اخلروج  بعد  مستمرٌّ 
بشأن  تساؤالت  تثير  ا  جّدً دة  مشدَّ أصبحت  التـي  التأمني 
بعض القضايا، مثل »خصوصية أجساد املسافرين«، وهو ما 
ورد يف تقرير جلنة الشؤون اخلارجية عام 2010م، وما دفع 
تأمني  »حلول  مشروع  إلطالق  الداخلية  بِوزارة  السفر  قسَم 
جنيه  مليون   25.5 بتكِلفة  2016م،  عام  املستقبلية«  السفر 
تصوير  تقنيَّات  تطوير  بحَث  املشروع  ن  ويتضمَّ إسترليني، 
الكم، وُخواِرزميَّات التعلُّم اآللي؛ للموازنة بني كفاءة احلماية 
الطائرات  أزمُة  ودفعت  الشخصية.  واخلصوصية  والتأمني 
وهيثرو«  »جاتويك  مطاَري  2018-2019م  عامي  يف  املسيَّرة 
ورفعت  التأمني،  عمليات  تقنيات عسكرية يف  استخدام  إلى 

ية لَدرء الهجوم باملسيَّرات.   جاهزية القوات اجلوِّ

من  السابعة  ة  املادَّ تسمح  وحجزهم:  اإلرهابيني  مالحقة   
للضبَّاط  2000م  لعام  البريطاني  اإلرهاب  قانون  تعديل 
كك  ني بإيقاف أيِّ شخص ميرُّ باملوانئ واملطارات والسِّ املختصِّ
وأيرلندا  أيرلندا،  بني جمهورية  واملناطق احلدودية  احلديدية 
لطات بالتفتيش  مالية، واستجوابه. ويسمح هذا التعديُل للسُّ الشَّ
والبحث عن املعلومات، ويعدُّ عدم التعاون فيه مخالفة قانونية. 
ن تطبيُق التعديل ضوابَط أخرى ُذكرت يف قواننَي الحقة،  وتضمَّ
تؤكِّد ضرورةَ عدم تطبيق التفتيش على أساس ِعرقي أو ديني. 
وتكشف اإلحصاءاُت أن التعديل السابع نادًرا ما استُخدم، ومع 
احملكمُة  رفضت  فقد  قانوني؛  جدل  من  األمر  يخُل  لم  ذلك 
السابع« لعدم  »التعديل  األوروبية حلقوق اإلنسان عدم تعديل 
احملكمة  أن  إال  االستغالل،  سوء  من  متنعه  ضوابَط  تضمينه 
ت جدواه  البريطانية الُعليا قضت باملوافقة على التعديل، وأقرَّ

يف حماية األمن القومي. 

 الهجرة واللجوء: أدَّت أحداث سبتمبر إلى إعادة النظر يف 
وال  متساهلة،  بأنها  ُوصَفت  التي  واللجوء،  الهجرة  سياسات 
رقم  اجلزء  نصَّ  وقد  »البريكست«.  قبل  ما  مرحلة  يف  سيَّما 
على  2006م  لعام  واجلنسية  واللجوء  الهجرة  قانون  من   54
إمكانية رفض طلبات الهجرة واللجوء من األشخاص املشتبَه يف 
ارتكابهم أعمااًل إرهابية، أو اإلعداد لها، أو التحريض عليها، 
وهو ما يتوافق مع معاهدة األمم املتحدة لالجئني لعام 1951م؛ 
ترحيل  إمكانية  على  األخيرة،  ة  املادَّ من   32 الِفقرة  ت  نصَّ إذ 
األشخاص الذين قد يصبحون خطًرا على أمن الدولة املضيفة. 
على  يعتمُد  التهديد  أو  اخلطر  أن حتديَد  يف  املشكلة  وتبقى 
االستباقية، مما  الوقائية  لألسباب  املعنيَّة،  األجهزة  تقديرات 

يؤدِّي إلى بعض االختالفات يف تلك التصوُّرات. 

ن بعُض األمثلة فحَص تاريخ األشخاص املعنيني، وإصدار  وتتضمَّ
قرارات قضائية برفض طلب الدخول. ويذهب بعُض القانونيني 

بلدانهم  إلى  َقسًرا  اللجوء  وطالبي  الالجئني  إعادة  أن  إلى 
ُم إعادة الالجئني يف  ولية، التي حُترِّ يخالف قوانني الهجرة الدَّ
ا  أو تعرُّضهم لالضطهاد، ممَّ د حياتهم،  يهدِّ حال وجود خطر 
ا وضُع األشخاص املشتبَه فيهم  لطات أمام خيارين؛ إمَّ جعل السُّ
غيَر  فيه  يكونون  بلد  إلى  ترحيلُهم  أو  اجلبرية،  اإلقامة  حتت 

ُمضَطهدين، وأكثر أماًنا. 

الداخلية  ِوزارةُ  تسعى  اخلِطرة:  املواد  على  السيطرة   
البريطانية إلى منع االستخدام غير القانوني للموادِّ اخلطرة، 
ة والكيماوية  موم، واملوادِّ املشعَّ رات، والسُّ مثل: البنادق، واملتفجِّ
والبيولوجية والنووية، مما يعني فرَض رقابة شديدة على بيع 
، أو شرائها وتخزينها. وتعدُّ بريطانيا من أكثر دول  هذه املوادِّ
رات،  العالم صرامًة يف تقييد حيازة األسلحة الشخصية واملتفجِّ
دت  منذ إصدار قانون األسلحة النارية يف عام 1968م. وقد ُشدِّ
الشرعية.  تهريب األسلحة غير  قابة على احلدود؛ مخافَة  الرَّ
رة وتخزينها عملياِت الترخيص  م قانوُن تصنيع املوادِّ املتفجِّ ونظَّ
ا إنتاُج املوادِّ  دة. أمَّ الالزمة الستخدام هذه املوادِّ ألغراض محدَّ
التي  ولية  الدَّ للترتيبات  فيخضُع  وتخزينها؛  ة  واملشعَّ النووية 

تتفق معها بريطانيا.

إلى  لإلرهاب  التصدي  سياسة  يف  االستعداد  مكوِّن  ويشير 
أهمية حماية األرواح، وتخفيف األضرار، وتقدمي املساعدات 
العاجلة يف حال وقوع هجوم إرهابي، مع ضرورة وجود ردود 
فعل قوية وُمجدية، والتنسيق بني األجهزة املعنيَّة؛ لتقليل آثار 
واتُّهَمت  األدنى.  احلدِّ  إلى  احمللِّية  املجتمعات  على  الهجوم 
األجهزة البريطانية بالتقصير يف هذا اجلانب، بعد وقوع عدٍد 
ا  من الهَجمات، كهجوم »ساحة مانشستر« يف مايو 2017م، ممَّ
بأهمية  للتوعية  مة  ُمنظَّ حَمالت  إطالق  إلى  لطات  السُّ دفع 

»االستعداد« يف عدد من األوساط. 

ق تلك االستعداداُت ببناء أجهزة   ضمان االستعدادات: تتحقَّ
صة للتعامل  الطوارئ املدنية وصيانتها، واالستعدادات املتخصِّ
والنووية.  واإلشعاعية  والبيولوجية  الكمياوية  الهَجمات  مع 
واإلسعاف،  اإلطفاء،  مثل:  هيئات،  إلى  اجلوانب  هذه  وتُسنَد 
الوطنية  املخاطر  تقومي  بوكالة  املدعومة  ية  الصحِّ واخِلْدمات 
الهَجمات مبواجهة  ة  املختصَّ والوكاالت  والشرطة،   واجليش 

غير االعتيادية. 

مود: وتعني اإلدارة الناجحة واملثمرة لألَزمات،   املرونة والصُّ
واخِلْدمات  الهجوم  ملواقع  طبيعيًة  احلياة  إعادة  على  والقدرة 
وُحسن  واملواصالت،  والنقل،  الطاقة،  مثل:  مة،  املقدَّ ة  العامَّ
على  بها،  واملتأثِّرين  اإلرهابية  الهَجمات  ضحايا  مع  التعامل 
احلكومية  الَوحدةُ  ست  أُسِّ 2017م،  مارس  يف  املثال:  سبيل 
لطات  السُّ مع  للتنسيق  )VTU(؛  اإلرهاب  لضحايا  املشتركة 
ق من  احمللِّية والشرطة واملنظمات الوطنية واإلقليمية، والتحقُّ
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ي الضحايا وأسر القتلى الدعَم السريع، وهناك مالحظاٌت  تلقِّ
ها: أن معظم عمليات التعويض عن األضرار  على العمل لعلَّ أهمَّ
ك وشركات الطيران بداًل من األفراد.  ية تذهب إلى املـاُلَّ املادِّ

الوقاية من اإلرهاب 
يذكـر الفصـُل اخلامـس أن الوقايـة مـن اإلرهـاب هـو العنصـُر 
األكثر إثارًة للجدل يف سياسـة التصدي لإلرهاب يف بريطانيا، 
واملـراد بـه: وقايـُة األفـراد مـن التحـوُّل إلـى إرهابيـني، أو ثَنْيُهـم 
عن دعم اإلرهاب، ومواجهة األفكار اإلرهابية، وبيان فسـادها، 
ُعرضـٌة  هـم  الذيـن  املتعاونـني  لألشـخاص  الدعـم  تقـدمي  مـع 
لالنضمـام إلـى احلـركات اإلرهابيـة. إنَّ محاولة تغيير اخلصوم 
واحتوائهـم، والعفـو عنهـم، وإعـادة تأهيلهـم، هـو أسـلوٌب قـدمي 
ثبتـت فائدتـه يف مواجهـة األفـكار املتطرفـة يف كثيـر مـن دول 
تطـرُّف  نـزَع  الثمانينيَّـات  يف  إيطاليـا  حاولـت  وقـد  العالـم. 
احلـركات اليسـارية، فأطلقـت حملـة »التوبـة«. ويف التسـعينيَّات 
برامـَج  واجلزائـر،  كِمصـر  اإلسـالمية،  الـدول  بعـُض  أطلقـت 
لعـودة عناصـر اجلماعـات املسـلَّحة، والتخلِّي عـن أفكارها. ويف 
أعقـاب أحـداث سـبتمبر بـدأت الـدوُل الغربيـة يف دمـج هـذه 

البرامـج يف سياسـات التصـدي لإلرهـاب. 

إلى  و»الوقاية«  »املنع«  بإستراتيجية  بريطانيا  اهتماُم  ويعود 
األجيال  ملنع  ُخطط  إلى  حاجتَها  أعلنت  عندما  2002م  عام 
اجلديدة من الوقوع فريسًة للتطرف العنيف. ويف عام 2006م 
نت التعامَل مع األسباب  أعلنت احلكومة ُخطط »املنع«، وتضمَّ
املـُفضية إلى التطرف؛ بعالج املشكالت الهيكلية داخل بريطانيا 
عون  يشجِّ َمن  وردع  املساواة،  وعدم  التمييز،  مثل:  وخارجها، 

اإلرهاب ويجنِّدون اآلخرين. 

األولى من عام  ت  امتدَّ السياسة على مرحلتني؛  وُطبَِّقت هذه 
وعدم  العام  النقاش  بغياب  واتسَمت  2011م،  إلى  2006م 
كانت  لذا،  املعنية؛  واملؤسسات  الواضحة  واحلدود  ص  التخصُّ
غيَر  صة  املخصَّ املالية  واملوارُد  واضحة،  غيَر  التنفيذ  وسائُل 
واملؤسسات،  مات  املنظَّ من  بعدد  االهتماُم  وجرى  كافية، 
اإلسالمية،  واملدارس  واملساجد،  احمللِّية،  اجلماعات  مثل: 
املؤسسات  هذه  مراقبة  ة  مهمَّ وانتقلت  اخليرية.  واجلمعيَّات 
ِوزارة الداخلية إلى إدارة اجلماعات واحلكم احمللِّي. ويف  من 
احمللِّية  لطات  السُّ كلِّ  تعاون  احلكومة ضرورةَ  أعلنت  2008م 
عانت  لكنَّها  اإلستراتيجية،  بُخططها  السياسة  تنفيذ هذه  يف 
سات املعنية  أيًضا قصوًرا واضًحا، مثل: عدم التمييز بني املؤسَّ
بريطانيا  يف  اإلسالمية  اجلالية  كلَّ  بأن  واإليحاء  بالوقاية، 
رات  التقومي، ومؤشِّ آلية  وافتقاد  س،  والتجسُّ للمراقبة  ُعرضٌة 
الرقابة على تنفيذ اخُلطط. وبدأت املرحلُة الثانية مع حكومة 
صياغة  وأعادت  2010م،  عام  يف  كاميرون«  »ديفيد  الرئيس 

إستراتيجية »املنع« وأهدافها على النحو اآلتي: 

يات الفكرية لإلرهاب.	  مواجهة التحدِّ

أو 	  اجلماعات،  هذه  يف  األفراد  انخراط  دون  احليلولة 
االقتناع بأفكارها، ومنحهم النصيحة والدعم الكايف.

مخاطَر 	  تواجه  التـي  واملؤسسات  اجلهات  مع  التعاون 
التطرُّف. 

مـع  التعـاون  هـو  املرحلـة؛  هـذه  يف  األساسـي  التحـوُّل  وكان 
ت  املؤسسـات والقطاعـات املعنيـة بـداًل مـن مراقبتهـا. لكـن ظلَـّ
صعوبـات  ظهـور  عـن  فضـاًل  معاجَلـة،  غيـر  اجلوانـب  بعـض 
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»نـزع  لبرامـج  نقـٌد  ـه  وُوجِّ الشـفافية.  معاييـر  كغيـاب  أخـرى، 
األصوليـة«؛ لِفقـدان األُسـس العلميـة لتحقيـق النجـاح يف تقليـل 

رة. املتصـوَّ املخاطـر 

يات التـي تواجه ُخطط الوقاية هي »الصورة  بيَد أن أكبر التحدِّ
االهتماَم  الثانية  املرحلُة  حاولت  فقد  اجلمهور؛  لدى  ة«  العامَّ
باإلرهاب بداًل من الَعالقات داخل اجلالية اإلسالمية ومعها، 
ت مخاطُر شعور املسلمني  ولصعوبة الفصل بني اجلانبني استمرَّ
باستهدافهم؛ بدعوى الوقاية من اإلرهاب. وتذهب بعُض اآلراء 
إلى أن ُخطط املنع ما زالت تستبعُد املتطرفني السابقني من أن 
يكونوا »نازعني للتطرف«، وهؤالء قد يكونون أجنَح يف التعامل 
دد.  يات التطرُّف؛ بسبب خبراتهم السابقة يف هذا الصَّ مع حتدِّ
»الِقيَم  تعتمد  قد  ألنها  املنع؛  إستراتيجيَة  أخرى  آراءٌ  وتنتقد 
سيَّما  وال  املعنية،  احمللِّية  املجتمعات  لِقيَم  بدياًل  البريطانية« 
اإلسالمية، وهذا يثير حساسية بشأن مدى اندماج املسلمني 

يف املجتمع البريطاني.

مالحقة اإلرهابيين 
ويؤكِّد الفصُل السادس أن مالحقة اإلرهابيني تتعلَّق باالستجابة 
يات اإلرهاب، وتعقُّب املنخرطني يف العمليات اإلرهابية،  لتحدِّ
ن عدًدا من اإلجراءات،  دة تتضمَّ ومقاضاتهم. وهي عملية معقَّ

من أبرزها إجراءان هما: 

1( التجرمي القانوني: يواجه هذا التجرمُي انتقاداٍت شتَّى، منها: 
ق بني اجلرمية اإلرهابية وغيرها  عدُم وجود خطٍّ فاصل يفرِّ
املشروعة،  غير  األسلحة  حيازة  أو  القتل،  مثل:  اجلرائم،  من 

هو  البريطاني  اجلنائيَّ  القانون  أن  يعني  ا  ممَّ رات.  املتفجِّ أو 
التـي  واملوادُّ  التـي ستُبنى عليها مالحقُة اإلرهابيني.  القاعدةُ 
معنيَّ  بنوع  تختصُّ  ال  عمومية  موادُّ  هي  اجلرائَم  تلك  تعالج 
من املخاطر اإلرهابية، فضاًل عن أن قانون اإلرهاب الصادر 
عام 2000م احتوى تعريًفا ال يجعل اإلرهاب مختلًفا من حيُث 
ويتَّفُق  أخرى.  جرمية  أيِّ  عن  واجلنائية  القانونية  الطبيعُة 
املؤلُِّف مع الرأي القائل بكفاية القانون اجلنائي، وعدم احلاجة 
إلى قواننَي تفصيلية للتعامل مع االعتداءات اإلرهابية، ما لم 

ة لذلك.  تبُرز حاجة ُملحَّ

ٌن أساسي  2( تعزيز االستخبارات وجمع املعلومات: وهما مكوِّ
قضائية  قانونية  وظيفة  ولهما  اإلرهاب،  مكافحة  ُخطط  يف 
يف  املتورِّطني  ُمقاضاة  يسوِّغ  الذي  »الدليل«  فهما  ة؛  مهمَّ
د مصادرها  اجلرائم. وأصبحت االستخباراُت أكثر ثراًء مع تعدُّ
والُعمالء.  واملخبرين،  جناء،  والسُّ املعتَقلني،  مثل:  البشرية، 
والبَصمات  وإشاراتها،  الصناعية  األقمار  صور  عن  فضاًل 
اإلنترنت،  للمعلومات على  الُقصوى  ونظًرا لألهمية  احليوية. 
آخُر  وقانوٌن  2000م،  عام  التحقيقية  لطات  السُّ قانوُن  صدر 
يف 2016م، يُتيح لضبَّاط االستخبارات ومديري بعض األجهزة 

احلكومية مراقبَة تسجيالت اإلنترنت دون إذن قضائي. 

ن  تتضمَّ التي  الفردية«،  »احلرية  قضيَة  املعلومات  جمُع  ويثير 
كان  إذا  اجلدل،  ويزداد  الفرد،  خصوصيَّة  اختراق  مخاطَر 
اجلالية  مثل:  ما،  جالية  إلى  ينتمون  املستهَدفني  األشخاُص 
أجل  ومن  أمنـية.  رقابة  موضَع  أصبحت  التـي  اإلسالمية 
ل إلى توازٍن مالئم بني احلقوق الفردية واجلماعية من  التوصُّ
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ناحية، ومتكني االستخبارات من جمع املعلومات عن اجلرائم 
يف  البريطانية  احلكومُة  دخلت  أخرى؛  ناحية  من  اإلرهابية 
سات ستراسبورغ )البرملان األوروبي(  سلسلة مفاوضات مع مؤسَّ

نتَج عنها اتفاٌق من أربعة بنود، هي: 

ة، أي وجوُد أساليَب قانونيٍة تضمن تخفيَض املالحقة أ.  الدقَّ
األمنية الَعشوائية إلى أدنى درجة.

ية ب.  احلفاظ على تسلُسل القرارات املتعلِّقة باملراقبة السرِّ
يف يد كبار املسؤولني. 

القرارات ج.  وليس  املعنيَّة،  البيروقراطية  النُظم  إخضاع 
الفردية، للتدقيق الفاعل من ِقبَل البرملان وجِلان مستقلَّة.

رين من تقدمي شكوى حاَل انتهاك حقوقهم د.  متكني املتضرِّ
ة.  وإجراء محاكمات خاصَّ

ا أكثُر اجلوانب جَداًل يف ُعنصر املالحقة؛ فيتعلَّق باإلجراءات  أمَّ
التنفيذية العقابية؛ إذ يخضُع املتورِّطون يف اجلرائم اإلرهابية 
عند  سواءٌ  األخرى،  للجرائم  نفسها  العقابية  لإلجراءات 
األشخاص  بعَض  أن  واملشكلة هنا يف  َسجنهم.  أو  احتجازهم 
َط أحدهم لتفجيٍر  قد يكونون مجرمني غيَر عاديني، كأن يخطِّ
بت  انتحاري يستهدف عَشرات األبرياء. ولعالج هذا اخللل، جرَّ
دون  املمتدِّ  االحتجاز  مثل:  ًدا،  تشدُّ أكثر  إجراءات  لطات  السُّ
محاكمة )التوقيف اإلداري(، وفرض قيود على السفر والتحرُّك، 
وسحب اجلنسية البريطانية. وهذه اإلجراءاُت استثنائية، ومن 
الضروري أن تستنَد إلى أدلَّة قوية؛ حتى تدخَل يف إطار انتهاك 

حقوق اإلنسان أو القانون.

المخاطر واالستجابات والتحديات 
يستخلُص املؤلِّف يف الفصل اخلتامي بعَض األفكار الرئيسة 

ها: يف دراسته، وأهمُّ

خطُر اإلرهاب الذي تواجهه بريطانيا هو خطٌر حقيقي؛ 	 
وتهديُد اجلمهوريني األيرلنديني املنشقِّني هو األقلُّ خطًرا، 
إرهاُب  هو  خطًرا  واألكثر  املتطرف.  اليمني  إرهاُب  يليه 
عاملية،  لظاهرة  محلِّي  متثيل  فهو  دة؛  املتشدِّ اجلماعات 

وفكرية  وثقافية  تاريخيٌة  عوامُل  تكوينها  يف  ساعدت 
انخرطت  وقد  اجلذور.  عميقة  واقتصادية  واجتماعية 
اإلسالمية،  الدول  بعض  احتالل  قرون يف  منذ  بريطانيا 
على نحو أسهم يف توليد مشاعَر معادية جتاهها، لكنَّ هذا 
العامل ال يُعطي تفسيًرا ُمقنًعا لظهور الفروع احمللِّية من 

التنظيمات املتطرفة. 

سياسُة التصدي لإلرهاب يف بريطانيا هي اإلطاُر العام 	 
رته لندن على مدار عقَدين للتعامل مع التهديدات  الذي طوَّ
اإلرهابية. واستندت يف جوانَب منها إلى خبرة التعامل مع 
التهديدات األمنية يف أثناء االضطرابات التي حدثت فيما 
بني 1969م و1998م؛ وهي تتماثل معها يف جوانَب قانونية 
وسياسية كثيرة. وتتميَّز السياسة املعاصرة بأنها تستهدف 
بناء »صمود اجتماعي« يف مواجهة العنف اإلرهابي؛ لذا 
تتَّضُح أهمية تأكيد العناصر الثالثة األولى من السياسة 

وهي: االستعداد، واحلماية، والوقاية.

وُخططها 	  السياسة  هذه  تواجه  التـي  يات  التحدِّ أهمُّ 
القوانني  تنفيذ  شفافية  من  التثبُّت  اإلستراتيجية: 
والسياسات املتعلِّقة بها، وخضوعها للمحاسبة، وتوافقها 
مع حقوق اإلنسان، وضمان وعي اجلمهور وفهمهم لهذه 

السياسة، وإدارة آثارها االجتماعية بحكمة. 

وختم املؤلُِّف كتابه بذكر أربعة أمور ال بدَّ منها، لدعم موقف 
املجتمع والدولة يف مواجهة اإلرهاب، وهي:

توعية املواطنني بخطر اإلرهاب.	 

تفعيل القانون؛ حلماية املجتمع ومنع اإلرهاب، مع مراعاة 	 
احلقوق واحلريات األساسية. 

مواجهة ُرهاب اإلسالم »اإلسالموفوبيا« وتوعية املواطنني 	 
وبني  املسلمني،  من  أفراد  تطرُّف  بني  التفريق  بأهميَّة 

اإلسالم الذي يدعو إلى السالم والعدل والتسامح.

مها 	  يقدِّ التي  النفيسة  باإلسهامات  االعتراف  ضرورة 
ة يف بريطانيا، وال سيَّما  املسلمون للمجتمع واحلياة العامَّ

إسهامهم يف مكافحة اإلرهاب نفسه. 
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