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مقدمة  .1

املسجد هو دار للعبادة متكن املسلمني يف هولندا من مامرسة شعائر اإلسالم. وحرية الدين واالعتقاد هي حق 

أسايس، نص عليه الدستور الهولندي يف مادته السادسة. ولكل فرد أن يختار دينه أو اعتقاده وميارسه بحرية، 

دون اإلخالل مبسؤولية الجميع تجاه القانون. وملامرسة هذا الحق األسايس، فالبد من أن يكون املسجد بيئة آمنة 

ا من مجرد كونه  للمصلني واملرتادين، مثله يف ذلك مثل كل دور العبادة. وللمسجد كذلك وظيفة أرحب نطاًق

قام األنشطة االجتامعية للمسلمني وغري املسلمني. فعىل  ا للعبادة. فهو أيًضا مكان يلتقي فيه الناس وتُ مكانً

قام باملساجد – من بني أمور أخرى – دروس اللغة وأنشطة الفنون واألنشطة الثقافية والرياضية  سبيل املثال، تُ

واملعارض وأمسيات املناظرات واللقاءات واحتفاليات األحياء.

األعامل العدائية

تأسيًسا عىل ذلك، مام يثري القلق أن تُستهدف املساجد الهولندية بأعامل عدائية اتخذت شكل حمالت متييزية 

وعنيفة يف السنوات األخرية. وميكن أن تتعرض سالمة املساجد واملصلني واملرتادين للضغط نتيجة لذلك. هذا 

باإلضافة إىل أن مثل هذه األعامل العدائية واالستقطاب املتنامي يف املجتمع يزيدان من اإلحساس بانعدام األمن 

لدى املصلني ومرتادي املساجد. ولذلك من األهمية الحاسمة أن تبذل كل الجهود املمكنة للحيلولة دون وقوع 

هذه الحوادث العدائية والتدخل متى وقعت.

نصائح بشأن املساجد وسلطات البلدية والرشطة

أوالً، يتحمل جميع املواطنني الهولنديني مسؤولية مشرتكة عن ضامن وجود بيئة اجتامعية آمنة بوسائل منها 

اإلحجام عن مامرسة التمييز. ويف الوقت ذاته، هنالك ثالثة أطراف عىل املستوى املحيل تضطلع بدور مهم لدى 

التعامل مع حاالت توتر وحوادث محددة تشمل املساجد: املسجد يف حد ذاته – باعتباره ضحية )محتملة(، وسلطة 

البلدية، والرشطة. ولقد ُخط هذا الدليل من أجل هذه األطراف، وهو يتضمن معلومات وتوصيات وأمثلة جيدة. 

ولكل طرف من هذه األطراف دوره، ولكن يؤكد الدليل كذلك بدقة عىل السبل التي ميكن من خاللها لألطراف 

التعاون فيام بينها للتعامل مع التوترات والحوادث، أو الحوادث املحتملة. ومن هذا املنطلق، ينبغي أن يُنظر إىل 

هذا الدليل عىل أنه فرصة للتشجيع عىل العمل املشرتك لضامن سالمة املساجد.
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تدوين هذا الدليل

ا عىل مطبوعات ومنشورات متعددة من هولندا ومن خارجها، ولكنه يتأسس  ترتكز محتويات هذا الدليل جزئيً

يف املقام األول عىل التجارب والخربات التي شاركتها سلطات البلديات والرشطة ومنظامت رئيسية للمساجد 

أثناء تدوين هذا الدليل. وهو أحد منتجات الفريق الوطني العامل املعني بأمن املساجد. ويشمل املشاركني 

يف املشاورات وزارة الشؤون االجتامعية والتوظيف )SZW(، واملنسق الوطني ملكافحة اإلرهاب وشؤون األمن 

)NCTV(، والرشطة، والعديد من املنظامت الرئيسية للمساجد، والجالية اإلسالمية. وميكن االطالع عىل املزيد من 

التفاصيل حول الفريق العامل وقامئة باملشاركني يف الفصل الثالث.

ترتيب الدليل

يجري ترتيب هذا الدليل كام ييل: أوالً، إيضاح طبيعة املشكلة ونطاقها، ويليه وصف موجز ألدوار األطراف 

املتعددة املعنية واملشاركة. وتعقب هذا الجزء فصول تحتوي عىل نصائح وتوصيات، عىل ثالث مراحل: املرحلة 

السابقة لحادث محتمل )الوقاية(، مرحلة الحادث، وأخريًا املرحلة الالحقة للحادث. ويتناول املرفق األسباب 

املتعددة التي قد يؤسس عليها جواز اعتبار حوادث املساجد جرائم يعاقب عليها القانون.

املالحق

ا – عىل الوضع املحيل وتقييم  هذا الدليل ليس خطة نهائية. فسوف تعتمد اإلجراءات والتدابري الالزمة – جزئيً

التهديدات. وباإلضافة إىل ذلك، سوف تتطلب بعض اإلجراءات طرق تنفيذ محددة: ما الشكل الذي تتخذه خطة 

الطوارئ املتعلقة بالحوادث، ما األمثلة الجيدة املوجودة إليصال الرسائل، وكيف ميكن لسلطة البلدية واملسجد 

منع التوتر عرب الحوار؟ ولعل هذا هو سبب إكامل الدليل يف الوقت املناسب مبثل هذه األمثلة الجيدة والنامذج 

)القوالب(. وعىل غرار هذا الدليل، سوف تُتاح عىل املوقعني اإللكرتونيني لوحدة خربة االستقرار االجتامعي واملنسق 

الوطني ملكافحة اإلرهاب وشؤون األمن.
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2.  طبيعة ونطاق الحوادث 
عىل املساجد

تشري التقديرات إىل أن مثة 450 إىل 500 مسجد وأقل قليالً من مليون مسلم هولندي يف هولندا. وتعرضت 

بعض املساجد يف السنوات األخرية للعنف وأعامل عدائية، تراوحت من التدنيس إىل التدمري، ومن الحرق 

املتعمد إىل خطابات التهديد. ووقعت تلك الحوادث يف كافة أرجاء البالد. فعىل سبيل املثال، وقع مسجد ببلدية 

أنسخيديه ضحية لهجوم بقنبلة نارية )مولوتوف( يف فرباير/ شباط 2016. وأدانت املحكمة خمسة متطرفني 

 Muslim Discrimination« ا لتقرير ميينيني بتهمة محاولة الحرق املتعمد مع قصد إرهايب. وطبًق

ا ألكرث من حادث انطوى  Monitor« )رصد التمييز ضد املسلمني( 1، تعرض 176 مسجًدا لحادث واحد أو غالًب

عىل اعتداء متييزي وعنف يف الفرتة ما بني عام 2005 وأواخر 2014. وعدد الحوادث يف الفرتة ما بني 2013 

ا )إجاميل 55، شاملة 39 مسجًدا( مقارنة بالسنوات السابقة. وكانت الحوادث أكرث شيوًعا يف  و2014 مرتفع نسبًي

البلديات متوسطة الحجم أو الصغرية منها يف املدن الكبرية.

1    http://imes.uva.nl/news/news/news/content–3/folder/2015/03/monitor-moslim-
discriminatie.html
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 Muslim Discrimination« وضمن أعامل أخرى، أُجرى استقصاء شمل 84 مسجًدا لغرض تقرير

ا. ومن بني ضحايا هذه الحوادث الذين أُجريت معهم مقابالت، قدمت مجموعة كبرية  Monitor« املذكور آنًف
ا إىل الرشطة، ولكن ليس جميع أعضائها راضني عن طريقة التعامل مع البالغ أو النتيجة املحددة.  )78%( بالًغ

ومل تتوجه املساجد التي تعرضت للحوادث إىل الرشطة فقط، فقد عقدت محادثات مع السلطة املحلية )%46(، 

ا مع سكان الحي )11%(، وأبلغت الصحافة )%22(،  ونظمت حدثًا مع الجالية اإلسالمية املحلية )30%( وأحيانً

ونظمت شكالً من أشكال األمن )%35(.

يُظهر التقييم الوطني للتهديدات اإلرهابية رقم 432 للمنسق الوطني ملكافحة اإلرهاب وشؤون األمن واملؤرخ يف 

نوفمرب/ ترشين الثاين 2016 أن مركز املسلمني يف املجتمع هو أحد العوامل التي ميكن أن تتسبب يف االستقطاب، 

مقرتنة بآثار ضارة محتملة مثل أعامل عدائية موجهة إىل املسلمني. ومثة أدلة وشواهد كثرية عىل كراهية اإلسالم، 

خاصة عىل اإلنرتنت. ويف أوقات االستقطاب الشديدة داخل املجتمع، رمبا ترى جامعات والسيام األشخاص املنفردين 

املتصفني بالعنف أنهام من القوة مبا يجعلهام يرتكبان عمالً من أعامل العنف أو اإلرهاب املصحوب بالعنف.

إن الرشطة هي املسؤولة – من بني أمور أخرى – عن تسجيل البالغات عن الحوادث املنطوية عىل متييز والتعامل 

معها. وميكن االطالع عىل أرقام مامرسات التمييز لعام 2015 يف تقرير ]شامل هولندا، مكتب حاالت التمييز 

لشامل هولندا[ تم إعداده بتكليف من الرشطة3. ويذكر هذا أيًضا التقرير الخامس ملؤسسة آن فرانك بشأن 

العنرصية ومعاداة السامية وعنف متطريف جناح اليمني4 وكذلك معهد فريوي – يونكر. وفضالً عن الرشطة، تقوم 

ا  بً الوكاالت املعنية مبكافحة التمييز )املحلية أو اإلقليمية( أيًضا بتسجيل الحوادث التي تنطوي عىل متييز. وغال

ا ما تُعد لجان إدارة املساجد تقارير بالحوادث، مام يصنع صورة غري مكتملة للحجم الفعيل. ولكن ليس دامئً

2 https://www.nctv.nl/organisatie/ct/dtn/actueel-dreigingsniveau/index.aspx

3 http://art1nhn.nl/publicatie-politieadvs-landelijke-discriminatiecijfers–2015/

4 http://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2016/vijfde-rapportage-racisme-antisemi-
tisme-en-extreemrechts-geweld-in-nederland
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األطراف املشاركة  .3

توجد أطراف متعددة تشارك مبارشة عىل املستوى املحيل يف التعامل مع التوترات والحوادث، أو الحوادث 

املحتملة، التي تنطوي عىل مساجد. وميكن أن يضطلع عدد من الوكاالت الوطنية كذلك بدور دعم ومساندة. 

ونستعرض فيام ييل األدوار املختلفة.

املستوى املحيل  3.1

املسجد

املساجد واملصلون ومرتادوها وموظفوها هم أول الضحايا وأكرثهم مبارشة للحوادث العدائية محل هذا الدليل. 

وأمن املساجد مهم جًدا للمساعدة يف إتاحة الفرصة ملامرسة شعائر اإلسالم بحرية. ويزيد عىل هذا حقيقة أن 

املسجد هو مكان ميارس فيه الناس حق الحرية يف التجمع والتعبري خالل األنشطة )االجتامعية(. وتتحمل لجان 

توقع منها – مثل كل  إدارة املساجد يف الوقت ذاته بعض املسؤولية عن سالمة من يحرضون املساجد وميكن أن يُ

املنظامت االجتامعية األخرى – بذل جهود لضامن وجود عالقة جيدة مع السكان املحليني. وقد ترى لجنة إدارة 

ا ومناقشة مضامينه من حيث  ا لهذا الدليل التواصل مع سلطة البلدية لتدارسه سويً ا عليها وفًق املسجد أنه لزاًم

الحالة املحلية وأوجه التعاون.

سلطة البلدية

تُعد سلطة البلدية باعتبارها السلطة املحلية مسؤولة عىل نحو عام عن أمن املواطنني ورفاههم. ومن خالل 

املثلث املحيل – التشاور بني ممثيل سلطة البلدية )رئيس البلدية )العمد((، وخدمة االدعاء العام )عىل سبيل املثال، 

مدعي عام )وكيل نيابة((، والرشطة )عىل سبيل املثال رئيس منطقة(، تحافظ عىل االتصال مع الرشطة، ويجب أيًضا 

أن يسهل عىل املواطنني واملنظامت )مبا يف ذلك املساجد( الوصول إليها. وأخريًا، سلطة البلدية مسؤولة عن إنشاء 

وكالة ملكافحة التمييز )ADV(. ويف ضوء هذه االتصاالت واملسؤوليات، فإن سلطة البلدية يف مركز مثايل لالضطالع 

بدور تنسيقي متى يتعلق األمر بالربط واالتصال بني األطراف املتعددة املعنية عندما تتعامل مع حوادث تتعلق 

ا لهذا الدليل التواصل مع لجان إدارة املساجد املحلية  ا عليها وفًق باملساجد. وقد ترى سلطة البلدية أنه لزاًم

ا ومناقشة آثاره عىل الوضع باملجتمع املحيل وأوجه التعاون. والرشطة لتدارسه سويً
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الرشطة

تتوىل الرشطة الواجب القانوين للمحافظة عىل سيادة القانون وهي مسؤولة عن أمن املجتمع املحيل ومواطنيه. 

ومبوجب السلطة املوكلة إىل خدمة االدعاء العام )OM(، تُجري الرشطة تحقيقات جنائية لتميكن االدعاء العام 

)النيابة( من املالحقة القضائية للمشتبه بهم عىل جرائم جنائية وتقدميهم للعدالة. والرشطة ملزمة بتسجيل 

البالغ )املحرض( عن جرمية جنائية. ويف الوقت ذاته، كل َمن شمله الحادث ملزم بالتعاون مع أنشطة التحقيقات 

التي تجريها الرشطة.

املستوى الوطني  3.2

املنسق الوطني ملكافحة اإلرهاب وشؤون األمن

املنسق الوطني ملكافحة اإلرهاب وشؤون األمن معني بتفسري التهديدات التي يتم تحديدها بناًء عىل املعلومات 

االستخباراتية التي توفرها له خدمتا االستخبارات واألمن حتى يتسنى له مجابهة هذه التهديدات باالشرتاك مع 

الرشكاء املتعاونني معه. ويتحقق ذلك بوسائل من بينها إجراء التقييم الوطني للتهديدات اإلرهابية أربع مرات يف 

السنة، الذي يصف التطورات املتعلقة بالتهديدات اإلرهابية يف هولندا. ويضطلع املنسق الوطني ملكافحة اإلرهاب 

وشؤون األمن أيًضا بدور يف منظومة املراقبة والحامية )انظر املربع لالطالع عىل املزيد من املعلومات(.

املراقبة والحامية – التدابري الحكومية

يتم تنظيم املراقبة والحامية يف هولندا داخل ما يُعرف باسم »منظومة املراقبة والحامية«. ويتمثل الغرض من 

هذه املنظومة يف منع وقوع هجامت – مبا يف ذلك الهجامت اإلرهابية – عىل األشخاص واملمتلكات والخدمات. 

وهي تحكم الطريقة التي ينبغي بها توفري األمن يف حالة وجود تهديد.

ومنظومة املراقبة والحامية هي منظومة متعددة املستويات. ونقطة البداية هي أن الناس هم املسؤولون 

ا عن أمنهم، ويف الوقت ذاته يستطيعون االعتامد عىل املنظامت التي يعملون لها، والتي يجب أن تتخذ  شخصيً

التدابري للمحافظة عىل سالمة أفرادها. فإن مل يكن لديها القدرة عىل القيام بذلك فيمكن للحكومة أن تتخذ 

تدابري إضافية. 

ومن حيث املبدأ، يتم تفويض مسؤولية الحكومة )إىل املستوى املحيل(. ويشكل رئيس البلدية )العمدة( 

والنائب العام السلطة املفوَّضة. فهام مسؤوالن عن وضع تدابري إضافية موضعها من التنفيذ. ويتحمل وزير 

األمن والعدالة املسؤولية عن مجموعة مختارة من األفراد والخدمات واملمتلكات، ما يُعرف بأنه مستوى 

الحكومة املركزية.

بذل كل جهد ممكن، ولكن ال ميكن  وتُتخذ التدابري عىل أساس )مصداقية( التهديد والخطر. وبطبيعة الحال، يُ

 )AIVD( بأي حال من األحوال القضاء عىل املخاطر بالكامل. وتوفر الخدمة العامة لالستخبارات واألمن

وخدمة االستخبارات العسكرية واألمن )MIVD( والرشطة معلومات استخباراتية بشأن تهديد محدد أو قابل 

للتصديق. واستناًدا إىل هذه االستخبارات، ميكن اتخاذ قرار بتطبيق تدابري أمنية. وينبغي أن تكون هذه التدابري 

مالمئة ومتناسبة مع املوقف. ورمبا كانت السلطات املحلية هي األقدر عىل تقييم ذلك.
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وحدة خربة االستقرار االجتامعي

تساعد وحدة خربة االستقرار االجتامعي )ESS( سلطات البلدية واختصايص الرعاية األولية وجامعات متعددة يف 

التعامل مع التوترات االجتامعية والفكر املتطرف )الراديكالية(. وهي تعمل عىل التحديد املبكر للتوترات، وتقدم 

املشورة واملعرفة العملية بغية التمكني من التعامل مع هذه التوترات بفعالية، كام أنها تقوم أثناء ذلك بتعزيز 

االتصال والتعاون بني األطراف املعنية. وتضطلع وحدة الخربة بهذا الدور كذلك فيام يتعلق باملساجد: تستطيع 

سلطات البلدية واملهنيون ولجان إدارة املساجد االتصال مبوظفي وحدة الخربة لطلب املساعدة أو االتصال برقم 

.ess@minszw.nl :الهاتف العام: 4555–333–070 وإرسال رسالة بريد إلكرتوين إىل العنوان

الفريق الوطني العامل املعني بأمن املساجد

يهدف الفريق الوطني العامل املعني بأمن املساجد إىل إتاحة مناقشات حول املوقف األمني للمساجد واملصلني 

واملرتادين، وتطوير منتجات عملية، وتبادل أفضل املامرسات. وهذا الفريق العامل هو جزء من الجهاز التشاوري 

ألمن املساجد. وتأسس هذا الجهاز بعد إرسال منشورات تهديد إىل مساجد متعددة يف ربيع عام 2016.

ويشمل املشاركون يف املشاورات املنسق الوطني ملكافحة اإلرهاب وشؤون األمن، ووزارة الشؤون االجتامعية 

والتوظيف، والرشطة، ومنظامت رئيسية متعددة من الجالية اإلسالمية. واملنظامت الرئيسية التالية أعضاء يف 

الفريق العامل والجهاز التشاوري: لجنة اتصال املسلمني والحكومة )CMO(، مجلس املساجد املغربية يف 

هولندا )RMMN(، واالتحاد الثقايف الرتيك اإلسالمي )TICF(، ومنرب املنظامت اإلسالمية يف مؤسسة ريجنموند 

)SPIOR(، اتحاد املنظامت اإلسالمية يف منطقة هاغالندن وضواحيها )SIORH(، وتحالف املغاربة الهولنديني 

)SMN(. ويجتمع كل من الفريق العامل والجهاز التشاوري بضع مرات يف السنة وأكرث من ذلك حال االقتضاء.

وخالل إحدى املشاورات أثري موضوع الحاجة إىل وضع دليل للمساجد والسلطات املحلية إلرشادهم بشأن كيفية 

التعامل مع توترات محددة والحوادث التي تتعلق باملساجد. وأتيحت ألعضاء الفريق العامل الفرصة إلبداء 

مرئياتهم عندما ُوضعت مسودة الدليل. كام أمكنهم كذلك التعليق عىل اإلصدارات املختلفة من الدليل. وميكن 

للمستخدمني االتصال بأعضاء الفريق العامل إذا كان لديهم أي أسئلة تتعلق باستخدام هذا الدليل.

mailto:ess@minszw.nl
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مرحلة الوقاية  .4

ماذا ميكن لألطراف املعنية عمله للوقاية من حدوث التوترات ومتييزها، وتوقع – بأكرب قدر ممكن – حادث 

محتمل؟ يتيح هذا الفصل مثلام يتيح الفصالن التاليان نصائح وتوصيات رمبا ترى األطراف الثالثة الرئيسية – 

املسجد وسلطة البلدية والرشطة – أنها مفيدة لها. وتنقسم النصائح والتوصيات التي يتضمنها هذا الفصل إىل 

خطوات متعددة، ترتاوح من إرسال اتصال متبادل إىل إعدادات محددة. والتدابري األمنية املمكنة هو املوضوع 

النهايئ الذي تتم تغطيته.

التنظيم واالتصال املتبادل  4.1

إن التخصيص الواضح لألدوار واملهام التي يكون جميع األطراف عىل دراية بها لهو من املسائل الجوهرية إذا ما كان 

ا عىل كل طرف من األطراف املعنية كام  ينبغي التعامل التصدي بفعالية للتوترات والحوادث. وينطبق هذا داخليً

ينطبق كذلك عىل التنسيق والتعاون. ويبدأ هذان العنرصان األخريان بإرساء اتصال واملحافظة عليه، مبا يف ذلك ما 

يكون »يف وقت السلم«، عندما ال يحدث يشء أو مل يحدث بعد. وهذا يضمن وثوق األطراف ببعضها البعض وقدرتها 

عىل الحصول عىل املساعدة من بعضها البعض حال وقوع حادث.

املسجد

يجب الحرص عىل طرح موضوع األمن يف املنظمة املسؤولة عن املسجد. وينبغي تعيني أحد أعضاء لجنة إدارة 	 

املسجد مسؤوالً عن األمن والتأكد من تخصيص األدوار واملهام بوضوح. ومن األفكار املستصوبة كذلك أن تجعل 

ا للمناقشة بني املصلني واملرتادين حيث ميكنهم أداء دور مهم يف تحديد  لجنة إدارة املسجد األمن موضوًع

التوترات وينبغي أن يعرفوا ما ميكنهم توقعه من بعضهم البعض ومن لجنة اإلدارة عند وقوع الحوادث.

يجب ضامن وجود اتصال جيد مع سلطة البلدية والرشطة حتى يتسنى لكل طرف االتصال بالطرف اآلخر يف 	 

حالة وقوع حوادث وكذلك للسامح مبناقشة أي موضوعات أخرى. وعىل لجنة إدارة املسجد تكليف أشخاص 

ا ضامن إتاحة شخص احتياطي يف غياب مسؤول االتصال، مع وضع  بعينهم ليكونوا مسؤويل اتصال. ويجب دامئً

قامئة مبسؤويل االتصال من أجل الرشطة وسلطة البلدية.

يجب محاولة الربط مع الشبكات القامئة داخل البلدية أو الحي الذي أبلغ عن وجود توترات اجتامعية به 	 

ا ما تكون هذه شبكات مشرتكة بني األديان وامللل أو شبكات أشخاص مهمني. بً وإمكانية مناقشتها. وغال

حتى يف حالة عدم وجود مثل هذه الشبكات، من األفكار السديدة االتصال باملساجد األخرى أو املؤسسات 	 

الدينية يف املنطقة املحيطة للتعرف عىل التدابري االحرتازية التي تتخذها وكيف ميكن االتصال ودعم بعضكم 

البعض.
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سلطة البلدية

يجب التأكد من قدرة البلدية واملسجد عىل االتصال ببعضهام البعض يف الحاالت الطارئة. وكسلطة البلدية، 	 

ينبغي تخصيص أشخاص محددين داخل الكيان الرسمي للعمل يف دور مسؤول اتصال مبارش مع املسجد. ويف 

ا ما يكون هؤالء موظفني من إدارة النظام العام واألمن، ولكن رمبا كان مدير حي  بً سياق حوادث األمن، غال

ا ضامن إتاحة شخص احتياطي يف غياب مسؤول  ا لالتصال املبارش. ويجب دامئً يً هو أيًضا الشخص املناسب فعل

االتصال.

كسلطة البلدية، ينبغي إعداد قامئة مبسؤويل االتصال املعنيني باملسجد. وإضافة إىل موظفي سلطة البلدية، 	 

سوف تضم هذه القامئة أيًضا ممثلني عن املنظامت املعنية األخرى، مثل الرشطة.

يجب عدم السامح للحوادث بأن تكون السبب الوحيد للتواصل مع لجنة إدارة املسجد، ولكن ينبغي إقامة 	 

عالقة دامئة. فهذا من شأنه أن يرسخ ثقة متبادلة ويؤدي إىل قدرة كل طرف عىل االتصال بالطرف اآلخر عند 

الرضورة. وميكن إرساء هذا االتصال بالربط بالهياكل أو الشبكات التشاورية القياسية فيام يتعلق مبوضوعات 

تهم أكرث من طرف واحد، مثل جودة الحياة أو التوترات االجتامعية أو التعليم. ورمبا يأخذ كذلك شكل اتصال 

منتظم مبارش »لواحد لواحد« عىل املستوى الرسمي واإلداري. وميكن أن يحدث االتصال الرسمي من خالل نفس 

الشخص املكلف بأن يكون مسؤول االتصال يف حالة وقوع حوادث. وعىل أية حال، من املهم أيًضا بناء جسور 

بني املجال األمني واالجتامعي ألنه سيمكنهام من إكامل بعضهام البعض يف املعرفة والشبكات. وعىل املستوى 

اإلداري، ميكن أن مينح االتصال مع رئيس البلدية )العمدة( لجنة إدارة املسجد واملصلني شعورًا باالعرتاف 

والتقدير.

الرشطة

محاولة تخصيص مسؤول اتصال واحد للجنة إدارة املسجد، ويفضل شخص معروف يف املنطقة املحلية. 	 

ا ضامن إتاحة شخص احتياطي يف  ويف كثري من الحاالت سوف يكون ضابط الدورية املحيل. ويجب دامئً

غياب مسؤول االتصال.

املحافظة عىل اتصال منتظم مع لجنة إدارة املسجد، حتى عندما ال يكون مثة ما يجري. فهذا االتصال 	 

ا بالثقة بني الرشطة ولجنة إدارة املسجد ومن ثم يشعر كل طرف بقدرته عىل االتصال  سوف يولد إحساًس

بالطرف اآلخر حال الرضورة. وميكن أن يشمل هذا االتصال امليسور زيارات منتظمة إىل املسجد. ومن 

األفضل ترك معدل تكرار أو توقيت هذا االتصال للحصافة املهنية للضابط أو ضابط الدورية املحيل 

املعني.

يجب أيًضا ضامن معرفة املصلني واملرتادين أنهم ضباط رشطة. ومن األمثلة عىل سبل التعريف بالضابط 	 

قيمه املصلون واملرتادون أو أن يحرص عىل حضور مريئ منتظم  أن يحرض حدث/ فعالية أو نشاط يُ

يف مدخل املسجد أثناء صالة الجمعة. فهذا سوف يريس أساًسا للثقة بني الرشطة واملصلني واملرتادين. 

ا التأكد من التنسيق السليم لهذا مع لجنة إدارة املسجد إذ من املمكن كذلك أن يعطي  وينبغي دامئً

املصلني واملرتادين انطباًعا بخضوع املسلمني »لتدقيق زائد«.
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منع التوترات  4.2

ا، بدون توترات مفرطة ميكن أن يتمخض عنها حوادث. ومن األهمية مبكان أال ننتظر  املجتمع املستقر مفيد لنا جميًع

حتى تقع هذه الحوادث، ولكن أن نضمن بسبل كثرية أال تتطور هذه التوترات أو يزيد تطورها.

املسجد

الجهل يقود إىل التعصب؛ وميكن للمسجد كام املنظامت االجتامعية والدينية األخرى دراسة فتح أبوابه 	 

للمجتمع املحيل. فيمكن لذلك أن يقي من سوء الفهم والتحيزات املتبادلة حول – عىل سبيل املثال – مامرسات 

وأشكال التعبري الخاصة باملسجد ومن يحرضه. فمثالً، يستطيع القامئون عىل املسجد صياغة رؤية عامة بشأن 

مهمته االجتامعية، والتواصل بفعالية ونشاط مع العامل الخارجي فيام يتعلق بأنشطته عن طريق موقع 

إلكرتوين عىل اإلنرتنت أو مواقع التواصل االجتامعي. ومن الوسائل األخرى إلرساء التواصل تنظيم أ املشاركة يف 

أمسيات مفتوحة وفعاليات بالجوار واحتفاليات بالحي، أو جعل مبنى املسجد متاًحا كمكان اجتامع للسكان 

املحليني النشيطني أو رشكة اإلسكان. كام ميكن التعاون كذلك مع املدارس أو لجان شؤون األحياء، عىل سبيل 

املثال. وينبغي للمسجد القيام بذلك حتى لو مل يكن مثة حاجة ومل تقع حوادث. ورمبا ال يتجاوب بعض السكان 

املحليني أو املقيمني بالبلدية مع املسجد أو أنشطته، ولكن ال ينبغي للقامئني عىل املسجد أن يفت من عزمهم 

قلة االكرتاث. بل عليهم أن يرصوا ويواصلوا السعي إلرساء اتصال وينفتحوا عىل من حولهم.

محاولة – بأكرب قدر ممكن – املشاركة يف املشاورات وأحداث عقد الحوارات ومع منظامت مثل لجنة شؤون 	 

الحي والشبكات عىل مستوى الحي/ املنطقة ملناقشة األمور التي تهم املسجد واملصلني واملرتادين أيًضا، 

مثل جودة الحياة والحد من األذى. وبهذه الطريقة سوف تُجرى اتصاالت مهمة ميكن أن تؤدي دورًا يف تهدئة 

التوترات، وميكن إيجاد وعي باالهتاممات املشرتكة.

تنظيم أو املشاركة يف الحوارات، مبا يف ذلك الحوارات التي تُعقد بني األديان/ امللل، يف الحي والبلدية، مثل 	 

املشاركة التي تحدث داخل مجلس فلسفات الحياة والدين. وينبغي للمسجد القيام بذلك حتى لو مل 

يكن مثة حاجة ومل تقع حوادث. فالحوار يزيد الثقة املتبادلة. وفضالً عن ذلك، ميكن لألحزاب الدينية 

واأليديولوجية أن تتعلم من بعضها البعض كيف متنع التوترات.

سلطة البلدية

دعم املبادرات داخل الجالية اإلسالمية املحلية التي تهدف إىل الشفافية وإرساء اتصال وصوغ روابط مع 	 

املجتمع املحيل. وميكن أن يتأىت ذلك من خالل األنشطة االجتامعية التي يقيمها املسجد، وكذلك – عىل سبيل 

املثال – يف شكل فعاليات واحتفاليات بالحي. وهكذا تستطيع سلطة البلدية املساعدة يف الحد من انخفاض 

مستوى التفاهم بني املسجد والسكان املحليني.

دعم وتشجيع مبادرات محددة للمنظامت وغريها يف املجتمع املحيل التي تهدف إىل إرساء تواصل مع 	 

املسجد. ومن األمثلة عىل ذلك تنظيم يوم للمهارات املهنية للرشطة يف املسجد، وهو يوم يحرض فيه جميع 

ا للتحدث عن مهنة الرشطة. ومن األمثلة أيًضا لجنة شؤون حي تعقد اجتامع  أعضاء فريق أسايس للرشطة مًع

لها يف املسجد، أو مدرسة تزور املسجد.

معالجة التوترات املحتملة، أو أسبابها، عن طريق ترتيب اتصال من خالل الشبكات وأحداث عقد الحوارات. 	 

 وميكن االطالع عىل أحد هذه الحوارات عىل:

www.resilientrotterdam.nl/initiatieven/wij-in-rotterdam/. وكذلك ميكن لحوار بني األديان أن يكون 

له دور يف الحد من التوترات.

http://www.resilientrotterdam.nl/initiatieven/wij-in-rotterdam/
http://www.resilientrotterdam.nl/initiatieven/wij-in-rotterdam/
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رجى االتصال بوحدة خربة االستقرار االجتامعي )انظر الفقرة 3.2( للحصول عىل املزيد من املعلومات بشأن  يُ

كيفية الحد من أسباب التوترات.

الرشطة

االنفتاح للمبادرات داخل الجالية اإلسالمية املحلية التي تهدف إىل فتح أبوابها وإرساء اتصال مع املجتمع 	 

املحيل. وميكن للرشطة أيًضا أخذ زمام املبادرة، عىل سبيل املثال، برتتيب يوم مهارات مهنية يف املسجد.

التحديد والتفسري  4.3

يبدأ إبطال مفعول توترات محددة بعملية تحديد وتفسري سليمة. ولكل األطراف املعنية دور مهم تؤديه هنا.

املسجد

ترسيخ اتصاالت جيدة مع املجتمع املحيل، فيمكن متييز مؤرشات التوترات املحتملة ومقاومة املسجد يف وقت 	 

جيد مبكر.

إيجاد الفرصة ملسؤويل االتصال بالحي واملصلني ومرتادي املسجد لإلبالغ عن مؤرشات املقاومة والتوترات 	 

املحتملة إىل لجنة إدارة املسجد. فعىل سبيل املثال ميكن للمسجد تكليف شخص محدد بهذا الدور. كام عليه 

الحرص عىل معرفة املصلني واملرتادين بكيفية القيام بهذا اإلبالغ، عىل سبيل املثال عن طريق عنوان بريد 

إلكرتوين أو رسالة نصية أو مجموعة عىل واتساب

عمل ترتيبات مع سلطة البلدية بشأن الجهة التي ميكن للجنة إدارة املسجد إبالغها مبؤرشات التوترات 	 

املحتملة، والطلب من سلطة البلدية إيضاح اإلجراء الذي تتخذه عادة حال إبالغها مبثل هذه املؤرشات.

سلطة البلدية

ضامن معرفة لجنة إدارة املسجد بالجهة التي تبلغها مبؤرشات التوترات املحتلمة: إىل مركز بالغات عام أو 	 

ضابط محدد )عىل سبيل املثال من إدارة النظام العام واألمن(. التأكيد عىل أهمية أن تبلغ لجنة إدارة املسجد 

ا مبالحظات تقييمية )تغذية راجعة( بشأن إجراء املتابعة املتخذ فيام  املؤرشات والحوادث. وتزويد اللجنة دامئً

يتعلق بهذه املؤرشات.

لضامن التقاط سلطة البلدية للمؤرشات عىل وجود توترات يف مرحلة مبكرة، ميكنها متابعة مواقع التواصل 	 

ا وتنيشء شبكة لألشخاص املهمني. فباستطاعة هذه  االجتامعي، ولكن عليها أيًضا أن تتخذ إجراء استباقيًّ

ا متعددة من التوترات داخل سكان املجتمع املحيل، وليس فقط التوترات املتعلقة  الشبكة أن تستهدف أنواًع

باملساجد.

مُيكن االتصال بوحدة خربة االستقرار االجتامعي )انظر الفقرة 3.2( للحصول عىل املزيد من املعلومات بشأن 

التحديد املبكر من خالل مواقع التواصل االجتامعي أو شبكة أشخاص مهمني.

حال تلقي بالغات مبثل هذه التوترات، ينبغي أن تحاول سلطة البلدية إثبات خطورتها وطبيعتها بالتعاون مع 	 

األطراف املحلية املعنية. وإذا تم إنشاء شبكة أشخاص مهمني داخل البلدية فيمكن لسلطة البلدية االستفادة 

منها يف التوصل إىل تفسري أكرث تفصيالً. وميكن استخدام هذه التقديرات أساًسا للقرارات املتخذة بشأن التدابري 

املمكنة، التي ميكن توجيهها للتعامل املضاد مع التوترات، أو منع املزيد من التصعيد أو التنامي، ولكن ميكن 

أيًضا أن تأخذ شكل تدابري أمنية محددة )انظر أيًضا الفقرة 4.5(.
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)BOB( »إجراء »بُوب

نى والنمذجة واملحاكاة(  بُ ميكن للبلدية استخدام إجراء »بُوْب« )BOB( الخاص بنظام SAMOS )الُنظم وال

لضامن تفسريها املوقف تفسريًا صحيًحا. ويتألف هذا اإلجراء من العنارص التالية:

بناء صورة. ما املؤرشات التي تم اكتشافها وماذا حدث بالفعل و/ أو عىل وشك الحدوث؟	 

تكوين رأي. كيف ينبغي أن نفرس هذه املؤرشات وما آثارها عىل السلم االجتامعي واالستقرار؟	 

اتخاذ قرار. هل ستكفي اإلجراءات واألنشطة املوجودة وماذا أيًضا ينبغي عمله )بواسطة َمن، ومتى، وبأي 	 

غرض يف الذهن(؟

 يحتوي »دليل التعامل مع التوترات االجتامعية« املزيد من املعلومات بشأن منهجية

.SAMOS: https://www.kis.nl/publicatie/omgaan-met-maatschappelijke-spanningen

الرشطة

ينبغي للرشطة بصفتها أنها الرشطة أن تكون يقظة للمؤرشات التي تبدو من املنطقة املحلية ولجنة إدارة 	 

املسجد بشأن التوترات املحتملة التي تشمل املسجد.

ضامن معرفة لجنة إدارة املسجد بالجهة التي تبلغها باملؤرشات املتعلقة بالحوادث والتهديدات األمنية. ويف 	 

حالة وجود توترات محتملة ال تشري مبارشة بعد إىل حوادث تقع، فأفضل ما يُنصح به لجنة إدارة املسجد هو 

ا تزويد الشخص القائم باإلبالغ مبالحظات تقييمية )تغذية راجعة( بشأن  االتصال بالسلطة املحلية. يجب دامئً

إجراء املتابعة املتخذ فيام يتعلق باملؤرشات التي تم اإلبالغ بها.

االستعداد للحادث  4.4

ا االستعداد له. وميكن  سواء ُوجدت دالئل محددة تشري إىل إمكانية وقوع حادث أو مل توجد، من املستصوب دامئً

ا يف ضامن التعامل مع الحادث بنجاح. ومن املهم كذلك تنفيذ متارين  أن يساعد االتفاق عىل مهام متعددة مقدًم

ا بالرتتيبات. وميكن القيام بذلك يف شكل تدريبات إخالء  ا تاًم مشرتكة لضامن إملام املنظامت املعنية واملشاركة إملاًم

أو متارين طاولة أو اختبارات اإلتاحية.

https://www.kis.nl/publicatie/omgaan-met-maatschappelijke-spanningen
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املسجد

إعداد خطة طوارئ، ومن املمكن بالتعاون مع سلطة البلدية و/ أو الرشطة، للتعامل مع حادث إذا وقع. وينبغي 	 

أن تتضمن معلومات اتصال لكل املعنيني )مبا يف ذلك خارج ساعات العمل( وتخصيص واضح لألدوار واملهام. 

واإلجراءات التي نستعرضها يف السطور التالية هي أمثلة عىل اإلجراءات التي ميكن إدراجها يف خطة طوارئ: 

اإلخالء املمكن للمبنى، ومعالجة أي جرحى من املصلني ومرتادي املسجد، واالتصال بسلطة البلدية والرشطة، 

وتزويد املصلني واملرتادين باملعلومات، وترتيب عمل بالغ رسمي إىل الرشطة، واتخاذ ترتيبات إلبالغ العامل 

الخارجي و/ أو وسائل اإلعالم بالحادث.

التدرب عىل خطة الطوارئ باستخدام حادث وهمي. وتطبيق خطة اإلخالء هو أحد املكونات املهمة لهذا 	 

التدريب الذي ميكن تنفيذه »يف الواقع الحقيقي« أو كتمرين طاولة: يف التمرين األخري هذا، يوضع مخطط 

)رسم( طوابق املبنى عىل الطاولة. ويتم تجهيز وضع بُدمى وقطع ليغو أخرى.

لدى وضع خطة الطوارئ، ينبغي للمسجد أيًضا إعداد خطة اتصاالت تتضمن – من بني أمور أخرى – إرشادات 	 

وأمثلة رسائل للمصلني واملرتادين الستخدامها حال وقوع حادث. ويعمل هذا عىل تجنب االضطرار للتفكري 

يف كل يشء يف وقت الحادث الفعيل، أو رسائل يجري إذاعتها/ بثها والتي قد تصنع املزيد من التوترات أو 

االضطرابات. وبطبيعة الحال، ميكن تعديل هذه الرسائل يف كل مناسبة لتالئم الوضع املحدد. الرجاء مراجعة 

الفصل التايل كذلك لالطالع عىل نصائح بشأن االتصاالت يف حالة وقوع حادث.

ضامن وجود أعضاء، مبا يف ذلك أعضاء لجنة اإلدارة، ممن أكمل دورة إسعافات أولية أو استجابة لطوارئ رشكة 	 

وأنه ميكن يف أية حالة استدعاء واحد منهم أو أكرث يف الطوارئ. فسيكون مبقدورهم آنذاك العناية بأي مصابني 

من املصلني واملرتادين.

التعرف مع سلطة البلدية أو منظمة رئيسية للمساجد ما إذا كانت وثيقة التأمني الخاصة مببنى املسجد )قائم 	 

أو تحت اإلنشاء( توفر تغطية كافية ومعقولة. والتأمني الخاص مبرتادي املسجد مهم أيًضا، مثل األطفال الذين 

يحرضون دروس القرآن. وإذا لزم األمر، ينبغي االتصال برشكة التأمني، من املمكن باالشرتاك مع سلطة البلدية أو 

منظمة رئيسية للمساجد.
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سلطة البلدية

وضع خطة طوارئ للبلدية الستخدامها حال وقوع حادث. ما الوضع فيام يتعلق باالتصال داخل املثلث املحيل، 

كيف تُرسل االتصاالت إىل لجنة إدارة املسجد والعامل الخارجي األرحب، الخ. وليست خطة الطوارئ هذه للمساجد 

ا للتعامل مع االضطرابات والتوترات  ا، ولكن ميكن أيًضا أن تكون جزًءا من نهج شامل وأوسع نطاقً حرصيً

االجتامعية. ورمبا كان من الحصافة فحص الهياكل القامئة )مثل هيكل GRIP )اإلجراء املنسق اإلقليمي إلدارة 

الحوادث(( أو خطط الطوارئ ملعرفة ما إذا كانت تفتقر لعنارص محددة تستهدف حوادث املساجد.

للحصول عىل املزيد من املعلومات، يُرجى مراجعة – من بني أشياء أخرى:

 دليل لرؤساء البلديات بشأن كيفية التعامل مع أوضاع األزمات:	 

http://www.burgemeesters.nl/crisishandreiking 

 كتيب خطط االستجابة للطوارئ االجتامعية:	 

https://www.kis.nl/publicatie/handboek-sociaal-calamiteiten-plan

 دليل التعامل مع التوترات االجتامعية:	 

https://www.kis.nl/publicatie/omgaan-met-maatschappelijke-spanningen

التعرف مع لجنة إدارة املسجد ما إذا كانت وثيقة التأمني الخاصة مببنى املسجد – مبا يف ذلك كونه تحت 	 

اإلنشاء – توفر تغطية كافية ومعقولة. وإذا لزم األمر، مساعدة املسجد عند اتصاله برشكة التأمني.

الرشطة

إبالغ لجنة إدارة املسجد مبا ميكن للرشطة القيام به وما ال ميكنها من أجل املسجد حال وقوع حادث )إدارة 

التوقعات(. كام ينبغي للرشطة كذلك بيان الفرتة التقريبية التي ستستغرقها يف الوصول إىل موقع الحادث.

التحديد الواضح للجهة التي ميكن للجان إدارة املساجد تقديم بالغ إليها بعد الحادث وما نوع املواد التي ميكن 

للجنة إدارة املسجد جمعها باعتبارها أدلة عىل الحادث.

http://www.burgemeesters.nl/crisishandreiking
https://www.kis.nl/publicatie/handboek-sociaal-calamiteiten-plan
https://www.kis.nl/publicatie/omgaan-met-maatschappelijke-spanningen
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التدابري األمنية  4.5

ينبغي للمؤسسات تفعيل تدابري للمحافظة عىل سالمة أفرادها. فإن مل يكن لديها القدرة عىل القيام بذلك 

فيمكن للحكومة أن تتخذ تدابري إضافية. ومن حيث املبدأ، يتم تفويض مسؤولية الحكومة )إىل املستوى املحيل(. 

وميلك املنسق الوطني ملكافحة اإلرهاب وشؤون األمن السلطة بالنسبة ملجموعة مختارة من األفراد والخدمات 

واملمتلكات. وتُتخذ التدابري عىل أساس )مصداقية( التهديد والخطر. وينبغي أن تكون هذه التدابري مالمئة 

ومتناسبة مع املوقف. والسلطات املحلية هي األقدر بوجه عام عىل تقييم ذلك. ما التدابري األمنية املحددة التي 

ميكن اتخاذها للوقاية من وقوع حوادث قدر اإلمكان؟

املسجد

يَطلب من طرف خارجي كرشكة أمن أو الرشطة إعداد تحليل يبني التهديدات التي يواجهها املسجد أو قد يواجهها، 

أو بعبارة أخرى، يجب عىل املسجد ضامن تحديد املخاطر. ثم تحديد التداعيات عىل املسجد ونقاط الضعف. 

ا أن يتخذ املسجد تدابري للحد من املخاطر األمنية. وينبغي دراسة مزايا وعيوب كل خيار  ويجب حيثام يكون مالمئً

من الخيارات وإعداد قامئة باملوارد املالية املطلوبة لهذه التدابري األمنية أيًضا. الرجاء مراجعة املربع التايل لالطالع 

عىل بعض أمثلة التدابري.

األمثلة عىل التدابري

 سياسة مراقبة الدخول/ الباب. التحكم يف تتوفر للمسجد هنا خيارات تنفيذ متعددة. فعىل سبيل املثال، . 1

من خالل إنشاء لجنة ترحيب عند املدخل، يكون لدى املسجد صورة واضحة عَمن يدخل. وميكن تنفيذ 

تحكم أكرث رصامة يف الدخول بتقييد الدخول إال من باب واحد. ولكن، قد يولد هذا مشاعر بانعدام األمن 

بني املصلني ومرتادي املسجد. وإذا كانت الحالة تتطلب ذلك، ميكن للمسجد دراسة غلق األبواب عند 

بداية الصالة.

 السياسة املعنية بالحقائب. تتوفر للمسجد هنا خيارات تنفيذ متعددة. فعىل سبيل املثال، ميكن تنفيذ . 2

الفحص بعد الدخول، أما عىل أساس عينات عشوائية أو لكل الحقائب. وميكن التقرير بالسامح بدخول 

املُصىل ملن ال يحملون حقائب فقط. ومن املهم إبالغ اتخاذ هذا التدبري عىل نحٍو الئق.

 موظفو األمن. ميكن حضور موظفي املسجد ذاته أثناء الصالة واألنشطة وقبلها وبعدها للقيام بدور . 3

ا ما يقوم املوظفون بالتطوع لهذا العمل. وليك يتم نرشهم بفعالية، ينبغي أن  بً حراسة وانتباه. وغال

يكونوا مدربني جيًدا فيام سيبحثون عنه وإجراء املتابعة الواجب اتخاذه حال االشتباه يف حاالت أو وقوع 

حوادث. كام نويص بتزويدهم بسرتات عاكسة؛ فهي تنبه اآلخرين أنه يتم مراقبتهم؛ كام لذلك تأثري يف 

منع الحوادث وميكن أن يزيد من اإلحساس باألمان بني املصلني واملرتادين. ورمبا يجرب املتطوعون كذلك 

 االنضامم لفريق وقاية الحي أو تشكيل فريق مامثل )انظر:

.)/https://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/communicatiemiddelen/buurtpreventie

 التسييج. األسوار ميكن إلقامة األسوار أن يكون من التدابري الفعالة. ومع ذلك، ميكنه توليد مشاعر بانعدام . 4

األمن.

https://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/communicatiemiddelen/buurtpreventie/
https://hetccv.nl/onderwerpen/woninginbraak/communicatiemiddelen/buurtpreventie/
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 املراقبة بالدوائر التليفزيونية املغلقة. ميكن أن يحقق استخدام املراقبة بالدوائر التليفزيونية املغلقة . 5

عدة أغراض. فباستطاعته أن يكون له أثر رادع عىل َمن يخطط الرتكاب جرائم جنائية )مثل التخريب(، 

وأن يساعد أيًضا يف تعقب الجناة. وإذا تم تركيب نظام أمن يشتمل عىل كامريات فيجب الحرص عىل 

وجود شخص داخل منظمة املسجد يعرف كيفية استخدام هذه التكنولوجيا. وصيانة نظام املراقبة 

بالدوائر التليفزيونية املغلقة واالحتفاظ بصور الكامريات وتخزينها هي أيًضا جوانب مهمة. ويجب عدم 

تثبيت الكامريات لغرض معني وقتي، بل يجب إعداد خطة طويلة األجل. ومن املهم أيًضا وضع التأثريات 

املوسمية يف االعتبار عند اختيار أماكن وضع الكامريات. فعىل سبيل املثال، قد تحجب أوراق الشجر 

والنباتات األخرى مجال رؤية الكامريا يف الربيع.

 اإلضاءة. لإلضاءة تأثري قوي عىل شعور الناس باألمن. فيجب التأكد من وجود إضاءة كافية وإصالح أي . 6

أضواء معطلة برسعة. واإلضاءة عنرص مكمل جيد للمراقبة بالدوائر التليفزيونية املغلقة ألنها تضمن 

ل اإلضاءة الجيدة أيًضا عىل موظفي األمن القيام بأعاملهم عىل نحو  التقاط صور عالية الجودة. وتسهِّ

سليم.

 االنتباه إىل املخاطر داخل املنظمة. وميكن أال تأيت التهديدات من الخارج فحسب، بل من الداخل كذلك. . 7

ومن األهمية مبكان معرفة َمن األشخاص املسؤولني عن املفاتيح وما تقوم به العاملة املؤقتة واألماكن التي 

يدخلون إليها.

يجب تكرار عملية حرص الخطر بني الحني واآلخر. وينبغي إرشاك الرشكاء املعنيني )سلطة البلدية والرشطة، الخ( 	 

يف هذه العملية. ويجب عىل لجنة إدارة املسجد تحديد املعرفة واملهارات الداخلية التي ستتيح تطبيق تلك 

التدابري األمنية. فهذا هو السبيل الوحيد لضامن أن يكون للتدابري األمنية املادية تأثري حقيقي.

إذا كان هناك أي دالئل واضحة تشري إىل وقوع حوادث يف املستقبل فينبغي دراسة اتخاذ تدابري أمنية محددة. 	 

ويجب مناقشة هذا األمر مع سلطة البلدية والرشطة. ما الخيارات، وما مزايا وعيوب كل خيار؟ الرجاء مراجعة 

املربع أعاله لالطالع عىل بعض أمثلة التدابري.

ا 	  إذا قرر املسجد السامح لفرق األمن أو جامعة املصلّني بالبيات يف املسجد بعد ارتفاع حدة التوترات فالبد دامئً

من إخطار الرشطة وسلطة البلدية و/ أو مركز اإلطفاء )الدفاع املدين( بأن هذا سيحدث؛ إذ ميكن البيات يف مبني 

فقط إذا كان مصماًم لهذا الغرض.

ينبغي التواصل مع لجان إدارة املساجد األخرى يف املنطقة املحلية: ما التدابري االحرتازية التي تتخذها وما من 	 

شأنه تعزيز األمن ميكن للجنة إدارة املسجد تعلمه منها؟ ويف حال وجود منظمة رئيسية إسالمية محلية أو 

إقليمية، ينبغي كذلك االتصال بها واالستفادة من خرباتها.
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سلطة البلدية

عىل سلطة البلدية بصفتها هذه تحديد التدابري األمنية املادية واالجتامعية املطبقة يف املساجد بالتعاون مع 	 

الرشطة، وإعداد قامئة بهذه التدابري. وميكن ذلك من خالل استبيان تجيب عليه لجان إدارة املساجد بنفسها. 

وبناًء عىل هذا االستبيان، سوف تتضح صورة األمن يف املساجد املختلفة واالختالفات بينها. ولهذا تأثري إضايف يف 

جعل لجنة إدارة املسجد أكرث دراية بأمن املباين الخاصة بها.

ا إىل جنب مع الرشطة 	  من واقع أنها سلطة البلدية، يجب عليها إجراء تفتيش ملواقع املساجد يف البلدية جنبً

ورمبا مع مركز اإلطفاء. وهي فرصة لزيادة األمن املادي للمباين ووسيلة للمحافظة عىل التواصل مع لجان إدارة 

ا عن كيفية تحسني األمن يف املسجد وما  املساجد وتحسينه. وينبغي إعطاء لجنة إدارة املسجد تقريرًا استشاريً

حوله. وقد يدفع تهديد محدد إلجراء هذا التفتيش، لكن ال ينبغي االنتظار لحني حدوث ذلك.

وإذا كانت هناك دالئل تشري إىل حوادث عنيفة أو توترات تشمل املسجد مام ميكن أن يؤدي إىل وقوع حوادث 	 

ا(.  فيجب التحدث إىل لجنة إدارة املسجد حول التدابري االحرتازية املمكنة )مبا يف ذلك تدابري األمن، إذا كان مالمئً

وعىل سلطة البلدية – ومن واقع صفتها – دراسة ذلك مع الرشطة. وينبغي الحرص عىل أن تعرف لجان إدارة 

املساجد أنها قادرة عىل التواصل مع سلطة البلدية أو الرشطة إذا كان لديها أسئلة أكرث عمًقا.

من واقع صفة سلطة البلدية، ينبغي لها دراسة هل من املفيد تنظيم دورات تدريب بشأن أمن املساجد للجان 	 

إدارة املساجد. وميكن أن يشتمل محتوى دورة التدريب عىل تدابري ملنع املضايقات أو الحوادث وللمساعدة 

يف تحديد سلوك املشتبه به املتعلق باملسجد. ويف نفس الوقت، تكون دورة التدريب وسيلة  لزيادة وعي 

املسؤولني عن املساجد بأهمية املراقبة واألمن.

إذا كان هناك عدة مساجد يف إحدى البلديات، يجب تنظيم وتيسري تبادل نشط للخربات بني لجان إدارة 	 

ا  املساجد واألطراف املعنية األخرى. فهذا سوف ميكنها من التعلم من بعضها البعض كيف تجعل املسجد آمًن

وتحافظ عىل هذا األمن. ويف حال وجود منظمة رئيسية إسالمية محلية أو إقليمية، ينبغي كذلك إرشاكها يف 

تبادل الخربات.

الرشطة

إذا كانت هناك دالئل تشري إىل حوادث عنيفة أو توترات تشمل املسجد مام ميكن أن يؤدي إىل وقوع حوادث 	 

ا(.  فيجب التحدث إىل لجنة إدارة املسجد حول التدابري االحرتازية املمكنة )مبا يف ذلك تدابري األمن، إذا كان مالمئً

ا إىل جنب مع الرشطة – بأن تكون الوكالة  ويف حالة وجود توترات، ميكن تكليف السلطة البلدية أيًضا – جنبً

املعنية بعقد مناقشات معها. ويجب الحرص عىل االتصال الوثيق بني سلطة البلدية والرشطة.

ينبغي تقديم الدعم واملشورة يف حال رغبت لجنة إدارة املسجد يف تنفيذ عملية حرص للمخاطر، وتطبيق 	 

تدابري أمنية خاصة بها استناًدا إىل نتائج عملية الحرص املذكورة )تتضمن االمثلة املراقبة بالدوائر التليفزيونية 

املغلقة، وغريها من التدابري(. وينبغي إعطاء املسجد معلومات حول مزايا مختلف التدابري وعيوبها وإمكاناتها 

ومستحيالتها. فعىل سبيل املثال، بعض التدابري األمنية، مثل الكامريات، ميكن أيًضا أن تولد مشاعر بانعدام 

األمن، كام ميكن يف الواقع أن تغري فرق أمن املسجد بإثارة العدوان. ويعني هذا العامل األخري أنه قد يكون من 

املفيد توعية فرق األمن بهذا وتزويدهم باملعرفة وإطار للعمل لتمكينهم من تجنب هذا أو للتعامل معه.
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مرحلة الحادث  .5

ما ينبغي عمله فوًرا بعد وقوع حادث؟ ما الخطوات التي ميكن لألطراف املتعددة اتخاذها وكيف ميكن إبالغ هذه 

الخطوات؟ يف الحالة املثالية يكون لكل طرف معني خطة طوارئ خاصة به )انظر الفقرة 4.4(. وخالصة القول، ولغاية 

الكامل، يحتوى هذا الفصل عىل نصائح وتوصيات محددة حول اإلجراءات الواجب اتخاذها فوًرا بعد وقوع حادث.

ميكنك االتصال بوحدة خربة االستقرار االجتامعي، باإلضافة إىل النصائح التالية، يف حالة الحاجة إيل دعم ومشورة 

إضافية خالل مرحلة الحادث )انظر الفقرة 3.2(

تهيئة وضع آمن  5.1

بطبيعة الحال، التأكد من سالمة الجميع واالهتامم بالضحايا هام عىل رأس األولويات األوىل مبارشًة بعد وقوع 

حادث.

املسجد

ا لخطة اإلخالء. وتأكد من معرفة سلطة 	  إذا كان املصلون ال يزالون به وقت الحادث، قم بإخالء املبنى وفًق

ا. البلدية أن املسجد مغلق مؤقتً

تأكد من حضور األعضاء الذين أكملوا دورة إسعافات أولية أو دورة استجابة لطوارئ رشكة، مبا يف ذلك لجنة 	 

اإلدارة، إىل مكان الحادث يف أرسع وقت ممكن لتقديم اإلسعافات األولية للمصابني.

سلطة البلدية

تبدأ العمليات القياسية التي توضح كيفية التعامل مع األزمات واالضطرابات االجتامعية، تبًعا لطبيعة وأثر 	 

الحادث. وإذا كانت مستعدة عىل نحو سليم، فسوف تضّمن أيًضا جوانب سلطة البلدية كام هو موضح يف 

الفقرتني 5.2 و 5.4.

الرشطة

يجب التأكد من حضور الرشطة ملوقع الحادث بأرسع ما ميكن.	 

إثبات حضور ظاهر يف منطقة املسجد بعد الحادث. فهذا ال مينع أو يتصدى فحسب ألي أعامل عنف الحقة بل 	 

يضمن كذلك تبديد اإلحساس بانعدام األمن لدى املصلني ومرتادي املسجد والسكان املحليني بقدر املستطاع، 

ا  ا موثوقً وأن يشعروا بالحامية. وينبغي إظهار يف أقرب وقت ممكن َمن أن تعتربه لجنة إدارة املسجد وجًه

للرشطة، وسيكون يف معظم األحيان ضابط الدورية املحيل.
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التواصل واالتصاالت  5.2

يجب أن تخطر لجنة إدارة املسجد واملصلني يف أقرب وقت ممكن بعد الحادث ليك يعرفوا ما حدث. فيمكن لهذا 

تاح للمجتمع املحيل ككل بعد ذلك  تقليل االضطرابات والتوترات ومينع التصعيد أو املزيد منه. وينبغي أن يُ

ا. معلومات تتعلق بالحادث. ويعد هنا التنسيق بني لجنة إدارة املسجد وسلطة البلدية والرشطة أمرًا حيويً

املسجد

يجب الحرص عىل إعالم املصلني واملرتادين بالحادث، وبطريقة ال تعمل عىل تصعيد الوضع أكرث مام هو عليه. 	 

وميكن أن يتم ذلك بطرق متنوعة، عىل سبيل املثال بالربيد اإللكرتوين أو الهاتف. ومن األمثل أن يُدرج هذا أيًضا 

يف خطة الطوارئ.

يجب إبالغ مسؤول االتصال يف سلطة البلدية بالحادث. ومناقشة إجراءات املتابعة اإلضافية مع السلطة املحلية 	 

)عىل سبيل املثال، فيام يتعلق باالتصاالت؛ انظر أيًضا أدناه(.

ينبغي أيًضا االتصال بلجان إدارة املساجد األخرى يف املناطق املجاورة ليعرفوا ما حدث وميكنهم التأهب أليَّ 	 

حوادث قد تؤثر عليهم أيًضا. ولتسهيل مهمة لجنة إدارة املسجد، ميكنها االتصال باملنظامت الرئيسية املحلية 

أو اإلقليمية أو الوطنية.

إذا كانت لجنة إدارة املسجد تخىش ردود فعل سلبية من السكان املحليني بعد اإلبالغ عن حادث ميكن لها 	 

استدعاء منظمة رئيسية للمساجد للتعامل مع هذا األمر. وتتعامل املنظامت الرئيسية للمساجد عىل نحو أقل 

ا مع املنطقة املحلية، وهذا قد يجعل االحتكاك أقل احتامالً. وثوقً

مراعاة الحاجة للتواصل من خالل وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي. وينبغي استشارة سلطة البلدية 	 

و/ أو الرشطة واملنظامت الرئيسية املحلية واإلقليمية والوطنية حول هذا. كام ينبغي االتفاق عىل أي مسائل 

متعلقة بتحقيقات الرشطة ال يجب إفشاؤها أثناء التحقيق. وعىل أي حال، عىل لجنة إدارة املسجد توخى 

الحذر عند مناقشة دوافع املشتبه بهم. وسيكون من املفيد ألعضاء لجان إدارة املساجد التواصل بفعالية 

واستشارة خطة االتصاالت والرسائل املوحدة، مع مراعاة عدم تعارض لهجة الرسالة مع الرسالة املوجهة ذاتها، 

ألنه أكرث احتامالً ألن يزيد التصعيد بدالً من تخفيف حدته.

إذا لزم األمر، عىل لجنة إدارة املسجد الدعوة إىل السالم والهدوء بني من ميثلون املسجد يف االتصاالت باستخدام 	 

ا للسامح بإجراء التحقيق وتجنب التصعيد. وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي. ويعد هذا السالم رضوريً

ينبغي التواصل مع منظامت من شبكة املسجد، مثل لجان األحياء أو السكان النشطني. وميكن للمنظمة الرئيسية 	 

املحلية أو اإلقليمية أن تؤدي دورًا هنا. فينبغي السؤال عام إذا كانت هذه املنظامت عىل استعداد للتحدث علنا 

ضد الحادث وإظهار الدعم والتعاطف مع املسجد والضحايا. وميكن أن تدين تلك املنظامت أيًضا ردود الفعل 

السلبية والتمييزية املحتملة نتيجة للحادث. ومن املهم أيًضا إنشاء مثل هذه االتصاالت قبل وقوع الحوادث.
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سلطة البلدية

يجب االتصال املبارش مع لجنة إدارة املسجد والرشطة. ومن واقع صفة سلطة البلدية، عىل هذه السلطة أن 	 

تظهر أنها تأخذ الوضع والعواقب عىل محمل الجد. وتظهر كذلك تعاطًفا وتضع الضحايا يف بؤرة االهتامم. وقد 

ا بالدعم والتقدير لدى لجنة إدارة املسجد واملصلني ومرتادي املسجد. يبث حضور رئيس البلدية شعورًا إضافيً

ينبغي أن تدرس سلطة البلدية مع الرشطة ولجنة إدارة املسجد مسألة التواصل مع الصحافة بشأن الحادث. 	 

ومن األمثل أن يكون قد تم إرساء إجراء بهذا الشأن خالل اإلعداد ملرحلة الحادث )الفقرة 4.4(. ويف حالة 

الحوادث الخطرية، من املفضل أن يكون رئيس البلدية هو املتحدث.

كسلطة بلدية، ينبغي أن تنقل تعاطف الجمهور إىل الضحايا و/ أو املصابني واألطراف املترضرة من الحادث، 	 

وحتى إذا مل يتم بعد تحديد املشتبه بهم ومل يتضح الدافع. وإذا استغل أشخاص الحادث أو أساؤوا استغالله 

لإلدالء بترصيحات تتسم بالتمييز عن املسلمني عىل مواقع التواصل االجتامعي أو مكاٍن آخر، فمثالً ندين 

كسلطة البلدية مثل تلك األفعال.

إذا مل تهب لجان األحياء أو منظامت أحياء أخرى أو السكان النشطني لنرصة املسجد من تلقاء أنفسهم، فينبغي 	 

لسلطة البلدية بصفتها أن تحاول تشجيعهم عىل القيام بذلك. فاملساندة من الحي ستشعر املعنيني باملسجد 

ا. أن هناك من يدعمهم وأنهم أكرث أمًن

الرشطة

يتعني اختيار ضابط واحد ميكنه التواصل مع لجنة إدارة املسجد واملصلني ومرتاديه. ومن األهمية مبكان أن تتحدث 

الرشطة بلساٍن واحد.

ا ما سوف  بً العمل مع سلطة البلدية بشأن كيفية التواصل بشكل واضح مع املجتمع املحيل بشأن الحادث. وغال

تأخذ سلطة البلدية زمام املبادرة هنا، ولكن يف بعض الحاالت قد تتوىل الرشطة أو خدمة االدعاء العام )النيابة( 

املسؤولية )إذا كان تم تحديد مشتبه به(. ومن املهم أن يكون واضًحا للمسجد من يضطلع بالدور الريادي.

اإلبالغ عن الحادث  5.3

ما إن تُضمن سالمة املصلني ومرتادي املسجد وإعالم العامل الخارجي، فمن املهم اإلبالغ عن الحادث. فهذا البالغ 

مهم للغاية ألنه قد يؤدي إىل سلسلة من اإلجراءات اإلضافية. وإىل جانب ذلك، يتيح تسجيل الحادث للحكومة 

رؤية ُمفيدة بطبيعة وحجم املشكلة.

املسجد

يجب إبالغ الرشطة بالحادث فوًرا ومحاولة توفري أكرب قدر من األدلة عند القيام بذلك. وسوف يشتمل هذا 	 

بصفة خاصة عىل صور فوتوغرافية ومواد إثبات أخرى أيًضا. وهذا يعنى أنه ينبغي عدم إجراء أي تنظيف أو 

رفع محتويات قبل أن تأيت الرشطة إىل مكان الحادث. ويتعني تدوين اسم وبيانات اتصال أي شهود حتى ميكن 

للرشطة التحدث إليهم وتسجيل إفادات الشهود. وهذا قد يساعد الرشطة يف التحقيق الذي تُجريه. وتتيح 

التقارير للوكاالت رؤية خطورة وحجم املشكلة وقد تساعد أيًضا يف منع وقوع حوادث يف املستقبل. ومن 

الناحية املثالية، ستكون الرشطة قد أبلغت ذلك بالفعل للجنة إدارة املسجد بشكل استباقي قبل الحادث 

)انظر الفقرة 4.4(.
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سلطة البلدية

إذا لزم األمر، ينبغي أن تساعد سلطة البلدية لجنة إدارة املسجد املعنية يف اإلبالغ عن الحادث أو يف تعامالتها 	 

مع رشكة التأمني. ويلزم التأكد مام إذا كانت سلطة البلدية أو اإلدارة العامة لديها االتصاالت املالمئة مع املسجد 

لتقديم مثل هذا الدعم. فإن مل توجد فيمكن أيًضا تقديم الدعم عرب الشخصيات املهمة.

الرشطة

ا، يجب عىل الرشطة بصفتها إظهار أنها 	  نظرًا لألثر الكبري بالنسبة للمسجد والجالية اإلسالمية األوسع نطاقً

تأخذ البالغات والوضع والعواقب الناتجة عىل محمل الجد. وهذا يرسخ أساًسا سلياًم للثقة ويضمن االستعداد 

لإلبالغ عن الحوادث يف املستقبل. ويجب التأكيد عىل التقدم ببالغ، حتى لو كان العثور عىل الفاعل ليس 

ا. ويتعني أيًضا أن تطلب الرشطة من لجنة إدارة املسجد جمع أكرب قدر ممكن من األدلة. ويف مرحلة  ا دامئً ممكًن

الحقة، تُقدم مالحظات تقييمية )تغذية راجعة( للجنة إدارة املسجد بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات استجابة 

ا إمكانية وجود دافع متييزي وراء الحادث. للبالغ، وال تستبعد مقدًم

منع املزيد من التصعيد  5.4

بطبيعة الحال، قد يثري الحادث ردود فعل قوية، مام قد يؤدي إىل تصعيد النزاع. ولذلك فمن األهمية مبكان دراسة 

ا التي قد تتطور بعد الحادث. التوترات مًع

املسجد

ينبغي للقامئني عىل املسجد إعالم سلطة البلدية والرشطة بأي مؤرشات عىل وجود تصعيد محتمل. واملحاولة بقدر 

املستطاع تهدئة مشاعر الناس ودعوة املصلني ومرتادي املسجد إىل التحيل بالهدوء.

سلطة البلدية

ا إىل جنب مع األطراف املعنية األخرى بإعداد تقييم للتوترات األخرى وتصعيداتها. وميكن  تقوم سلطة البلدية جنبً

أن يحدث ذلك داخل الشبكات بني األديان أو شبكات الشخصيات املهمة التي قد تكون نشطة يف البلدية أو الحي. 

وميكن أيًضا لسلطة البلدية استخدام مراحل متعددة يف العملية، عىل سبيل املثال:

 اآلثار )املحتملة( املبارشة لإلجراءات وما إىل ذلك من أمور؛. 1
 اآلثار فيام يتعلق باالضطرابات والتوترات عىل املدى القصري؛. 2
اآلثار املرتتبة عىل مدى أطول قليالً.. 3

بصفتها سلطة بلدية، ينبغي أن تشجع املنظامت املحلية، مثل املجلس املحيل لفلسفات الحياة والدين، عىل 	 

إصدار إعالن مشرتك والتعبري عن الدعم.

الرشطة

ا إىل جنب مع األطراف املعنية األخرى بإعداد تقييم للتوترات األخرى وتصعيداتها )انظر أيًضا فقرة 	  تقوم جنبً

سلطة البلدية(.

دراسة الخيارات املتاحة لتقديم املشورة فيام يتعلق بالتدابري األمنية اإلضافية املحتملة نتيجة للحادث.	 
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6.  املرحلة الالحقة 
للحادث

ما الذي ينبغي القيام به يف أعقاب الحادث؟ ما الرعاية الالحقة املطلوبة؟ ما الدروس التي ميكن استخالصها 

للتعامل مع الحوادث املحتمل وقوعها يف املستقبل؟

املسجد

إبالغ الحادث إىل الوكالة املحلية ملكافحة التمييز )ADV(، فسيكون لها القدرة عىل تسجيل الحادث ومساعدة 	 

املسجد يف التعامل مع اإلخطار واإلبالغ عن التمييز.

ا يف البلدية عىل دراية بأحدث التطورات: 	  إبقاء املصلني ومرتادي املسجد والجالية اإلسالمية املحلية األوسع نطاقً

ما املوقف فيام يتعلق بتحقيق الرشطة، إن ُوجد، وما اإلجراءات الجاري اتخاذها باالشرتاك مع البلدية؟ ومن 

ا فمن املستصوب تنظيم حدث ملعالجة هذا القلق وإلرشاك – عىل  املؤكد إذا كان الحادث اليزال يسبب قلًق

سبيل املثال – سلطة البلدية والرشطة واملنظامت الرئيسية املحلية واإلقليمية والوطنية بها. وقد يساعد هذا 

الحدث عىل الحد من أي توترات أو اضطرابات.

ينبغي للقامئني عىل املسجد إعالم سلطة البلدية والرشطة بأي مؤرشات عىل وجود تصعيد محتمل. وبناًء عىل 	 

ا  تقييم التوترات اإلضافية واالضطرابات االجتامعية وتصعيداتها، ينبغي أيًضا تقرير تنظيم حدث أوسع نطاقً

للسكان املحليني للسامح ملناقشة االضطرابات والتوترات والحد منها.

سلطة البلدية

املحافظة عىل حوار مع لجنة إدارة املسجد إلبقائها عىل دراية بأي اضطرابات مستمرة عقب الحادث. والخطر 	 

ا، وتحديًدا رمبا عند الحاجة  هو أن يتاليش الحادث من عقول الناس ويخبو االهتامم الذي أوىل له برسعة نسبيً

ملواصلة االهتامم عىل املدى األطول. وينبغي أن يركز ذلك الحوار عىل حاجات لجنة إدارة املسجد واملصلني 

ومرتاديه، فضالً عن أي مشاعر قلق وبانعدام األمن. وميكن أن تنعقد تلك املناقشات خالل املشاورات املنتظمة 

التي تجريها سلطة البلدية يف الحالة املثالية مع لجان إدارة املساجد ووكاالت ألخرى داخل البلدية. وميكن 

للبلدية املشاركة يف أي أحداث ينظمها املسجد للمصلني )انظر التفاصيل يف فقرة املسجد(.

ا لتوضيح ذلك. وميكن لسلطة البلدية فعل ذلك 	  يف حال عدم وجود محاكامت جنائية، زيارة املسجد شخصيً

بنفسها أو بالتعاون مع رشكاء آخرين املثلث املحيل، مثل املدعي العام. ويجب االهتامم، كسلطة البلدية، 

بشكل خاص بالتوترات االجتامعية عقب صدور قرار تحقيق جنايئ.
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إذا كانت هناك دالئل محددة تشري إىل استمرار توترات فرمبا كان من املستصوب تنظيم لقاء يف الحي يضم 	 

أعضاء لجان إدارة املساجد واملصلني والسكان املحليني وسلطة البلدية إلتاحة الفرصة ملناقشة التوترات 

الكامنة.

إذا كان الجناة أو املشتبه يف كونهم الجناة من خارج املنطقة املبارشة أو حتى من خارج البلدية، فيجب 	 

اتخاذ اإلجراءات املناسبة، عىل سبيل املثال االتصال بالبلديات املحيطة  و/ أو توسيع نطاق اإلجراءات لتشمل 

مجاورات أ, أحياء أخرى.

الرشطة

بعد الحادث، إخبار لجنة إدارة املسجد بأكرب قدر ممكن من الوضوح باإلجراءات التي سيتم اتخاذها استجابة 	 

للبالغ: هل سيُرشع يف تحقيق يف الجرمية، وإذا كان األمر كذلك، ما نوع التحقيق، وكم من الوقت سيستغرق؟ 

ويف حال عدم الرشوع يف أي تحقيق، رشح سبب ذلك بوضوح. وتقديم تفسري يف حال عدم تحقق النتائج املرجوة 

بعد، عىل سبيل املثال إذا كانت الرشطة غري قادرة عىل تتبع مشتبه به. ومن املهم أيًضا أن تعلن الرشطة قرار 

املدعي )النائب( العام يف حال محاكمة مشتبه به أو بهم أو ال أو وقف التحقيق.

إدراج الحادث يف جدول أعامل االجتامع التشاوري اإلقليمي بشأن التمييز ليك تكون البلديات والرشطة يف 	 

املنطقة عىل علم بذلك. وعىل كل حال،  ميكن أن تحدث مثل هذه الحوادث يف البلديات املجاورة يف املستقبل.

ا أي »أعامل 	  دة« عىل نفس املسجد أو غريه من املساجد، أو حًق عىل األطول، االستعداد والتأهب ألي »أفعال مقلّ

انتقامية«. والدخول أيًضا يف حوار مع لجان إدارة املساجد األخرى يف الجوار لقياس ما إذا كان لديها أيًضا شعور 

بانعدام األمن.

إذا تم اتخاذ قرار لتنظيم حدٍث للجالية اإلسالمية أو املجاورة )الحي( فينبغي استشارة لجنة إدارة املسجد فيام 	 

يتعلق بجدوى وجود الرشطة.

اكتشاف ما يحتاج إليه الناس للشعور باألمان مجدًدا يف املسجد أو املنطقة املحيطة به. وقد يعني هذا حراسة 	 

إضافية للمصلني، ونرش إضايف لضباط الدورية املحليني واملزيد من املراقبة. ومن األهمية العودة إىل حالة ما 

قبل الحادث يف أرسع وقت ممكن.
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7.  املرفق:  أسباب 
استحقاق العقاب

قد تكون هناك أسباب مختلفة لتحديد انطواء الحادث عىل جرمية جنائية، تبًعا لنوع الحادث. واستناًدا إىل 

التحقيقات التي تقوم بها الرشطة، سوف تحدد خدمة االدعاء العام )النيابة( وجود أدلة تدعم تهمة التخريب 

ا بتقديم بالغ عن الحادث ألن هذا  نصح دامئً و/ أو التهديد و/ أو التمييز, ثم تقرر املحكمة العقوبة النهائية. ويُ

سيعطي الرشطة والوكاالت األخرى رؤية للمشاكل وخطورتها، وميكن من اتخاذ تدابري بخالف التدابري الجنائية 

)عىل سبيل املثال تدابري وقائية(.

خروقات القانون األكرث صلة هي:

 التدمري. مبوجب القانون، يندرج هذا تحت عنوان »التدمري أو اإلرضار«. حيث يُعد التدمري املتعمد وغري املرشوع . 1

ا إىل الغري جرمية  ا أو جزئيً يً والتسبب يف عدم الصالحية لالستخدام أو الترصف يف املمتلكات التي تنتمي كل

عاقب عليها القانون. ولذا يجب أن يكون قصد الجاين هو ارتكاب فعل التدمري املذكور ويجب أن يكون قد  يُ

فعل ذلك عىل غري مقتىض القانون، أي بدون إذن أو موافقة املالك. ويندرج التخريب يف جرمية التدمري الجنائية. 

وحيثام يرتكب جناة أنشطة تخريب كمجموعة يشري القانون إىل هذا عىل أنه فعل من أفعال العنف التي 

تُرتكب يف مكان عام.

 التهديدات. يتم املعاقبة عليها يف مجموعة متنوعة من الحاالت، عىل سبيل املثال عند التهديد بالعنف ضد . 2

أشخاص أو ممتلكات يف مكان عام، أو التهديد بحرق متعمد أو رضر جسدي خطري.

 التمييز. يحدث هذا عندما يتم تقييد أو منع املساواة يف مامرسة الحقوق األساسية )مثالً حرية الدين كام يف . 3

هذه الحالة( بشكل من أشكال التمييز أو االستبعاد أو التقييد أو التفضيل. وقد يلعب التمييز دورًا يف الجرائم 

»العادية« مبوجب القانون الجنايئ العام، عىل سبيل املثال كسبب الرتكاب الجرمية. ويُشار إىل مثل هذه الجرائم 

يف القانون الجنايئ عىل أنها »جرائم لها جانب متييزي مبوجب القانون الجنايئ العام«. وهي تشمل، من بني 

أنواع أخرى، جرائم املذكورة أعاله املتعلقة بالتهديدات و/ أو االعتداءات و/ أو أفعال التدمري. ويتم تطبيق عامل 

تشديد يف الجرائم التي يكون لها جانب متييزي مبوجب القانون الجنايئ العام. وتدنيس مسجد بعبارات متييزية 

هو مثال عىل مثل هذه الجرائم.
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 الهجامت مع قصد إرهايب. يعنى مصطلح قصد إرهايب نية التسبب بالخوف الشديد لسكان بلٍد أو لجزء منهم، . 4

أو إجبار حكومة أو منظمة دولية بشكل غري قانوين عىل فعل أو ترك أو السامح بأمر من األمور، أو إعاقة شديدة 

أو تدمري الهياكل السياسية أو الدستورية أو االقتصادية أو االجتامعية األساسية لدولٍة أو منظمة دولية.
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