
 
 

 تحت القناع
 19سلسلة حوارات ايه.اف.اس.سي حول تقليص المساحة المدنية خالل كوفيد 

 
 التقرير األول 

 آيار/مايو 23الثالثاء،  -           األقنعة والهروات
 
 

سلسلة "تحت القناع" عنف تبحث الندوة األولى "األقنعة والهروات" من بين أربع ندوات عبر االنترنت التي نفذتها ايه.اف.اس.سي تحت  
مشاركا من جميع أنحاء العالم، وتلقوا ترجمة فورية من االنكليزية    70حضر االجتماع أكثر من  ، و 19راد الشرطة خالل جائحة كوفيد  أف

 ة. إلى البهاسا اإلندونيسية واإلسبانية والعربية والفرنسي 
 

 ل: وقدمت العروض التقديمية من قب
 كز توثيق حقوق اإلنسان، سريالنكا.  مر  -، إنفورم روكي فرناندو
 ا.، لجنة االصدقاء العالمية للتشاور، كينيباينيتو وامالوا

 ة. ، رابطة مقاومي الحرب، الواليات المتحدة األمريكييوني شانغ
 ا.، مجلس الكويكر للشؤون األوروبية، بلجيكأندرو لين

 
 ة: المجموعات الصغير فيما يلي ملخص العروض التقديمية ومناقشات 

 
1. 

  .19عنف أفراد الشرطة: إنها الجذور والعسكرة وآثار كوفيد 
 
"" 

تنظر   التي  القضايا  وكانت  بالغ،  بعنف  الشرطة  تصرفت  وقد  اإلنترنت،  للحكومة على شبكة  انتقادهم  بسبب  في سريالنكا  الناس  سجن 
هي   الشرطة  آخر ضد  إلى  فيها من حين  منظمات حقوق  المحاكم  به  قامت  الذي  العمل  الرغم من  أنه على  المؤسف  ومن  استثناءات. 

اإلنسان لمعالجة عنف أفراد الشرطة، إال أنه لم يحرز سوى تقدم ضئيل، وتزامن عدم وجود غضب شعبي. ولدى دائرة الشرطة والحكومة 
 في سريالنكا تاريخ حافل بالعنف دون عقاب.

 روكي فرناندو - -
 

إن تاريخ دائرة الشرطة وهياكلها في العديد من السياقات يتلخص في تشكيل استعماري قائم على سيادة البيض والتي تتجلى في بنيتها التي  
التمييز  وممارسات  والوحشية  الشرطة  أفراد  يمارسه  الذي  العنف  إن  النخب.  هذه  تتحول  عندما  حتى  ومصالحهم،  النخبة  تخدم  تزال  ال 

ة على العرق والطبقة والمعارضة السياسية ونوع الجنس وغير ذلك، ليس باألمر الجديد، وإنما هي في نواح كثيرة تشكل  العنصري القائم



تقوم عليه أعمال الشرطة. قدمت كوفيد   اإل  19األساس الذي  للعديد من الدول التخاذ مزيد من  أصوات  "فرصة"  الصارمة ضد  جراءات 
 ة. المعارض

 ل: ني الشرطة من نقص شديد في التمويل، األمر الذي يؤدي بروز نوعين رئيسيين من المشاك وفي العديد من الدول، تعا
  .فساد الشرطة وتعبئتها من خالل الرشاوي لتخدم مصالحهم الخاصة أ.

  .هناك جماعات غير حكومية أخرى تنشئ قوات مسلحة من عصابات الشوارع ضد األحزاب السياسية ب.
  

التك أن  أيضًا  يعني  المجتمع وهذا  إلى  التكاليف  هذه  إلى تحميل  األحيان  بعض  في  يدفعها  مما  الشرطة  استجابة  تؤثر على سرعة  اليف 
المحلي وفي بعض األماكن تقاضي المدنيين على الوقود الذي تم صرفه لحضور جريمة ما. وهذا من شأنه أن يلحق المزيد من الضرر في 

 .الثقة بين الشرطة والمجتمع
 

السياقات ال توجد هنالك مساءلة حقيقية، ودائمًا تتمتع الشرطة والجيش باإلفالت من العقاب، وال يكاد ُيحاكم على أي تجاوز أو  وفي معظم 
إيذاء. وهذا جزء من مشكلة أكبر تتمثل في عدم وجود مساءلة الحكومة ككل وأن العديد من المؤسسات الحكومية تعمل فوق القانون ودون  

وتتمتع الشرطة والجيش بحماية واسعة النطاق تشمل إغالق أية تحقيقات قد تفتح ودعم اإلفادات الصادرة عن المؤسسة  أي رادع أو عقاب.  
بنفسها العنف ضد  إذا لم تعارض الحكومة  التالي اآلن،  العدالة. ويطغى السؤال  لدى  السياسية وإتالف األدلة الالزمة لالعتراض عليهم 

 زيز هذا التغيير؟ جماعات بعينها، فكيف يمكننا تع
 
"" 

في الواليات المتحدة، ازدادت شعبية حركة إيقاف تمويل الشرطة ويطالب المواطنون بهذا األمر. وينظر إليه على أنه أكثر الطرق فعالية  
ورج فلويد  نقطة تحول حاسمة مع مقتل ج  19لمعالجة أعمال الشرطة العنصرية الممنهجة. وقد تسببت أعمال الشرطة الوحشية أثناء كوفيد  

وجودهم   تهدد  بمقاومة  الشرطة  تمارسه  الذي  العنف  مستوى  وقابل  الدولة.  أنحاء  جميع  في  الشعبي  الغضب  اجتاح  الحادث.  ذروة  في 
 ر. والغرض من الشرطة ولم يهاود في هذا األم

 يوني شانغ  -
 

يجعل من المستحيل الحديث عن وحشية الشرطة من  إن الخط الفاصل بين الشرطة والجيش غير واضح في العديد من الدول األمر الذي  
دون الحديث عن الوحشية العسكرية. وعالوة على ذلك، ففي سياقات مثل زيمبابوي، تستخدم الجماعات شبه العسكرية، التي ال تندرج تحت  

المتنافسة األخرى. و  السياسية  الدولة أو األحزاب  قيادة  العنف في  الجيش، تستخدم إللحاق  يرتدون  الشرطة أو  يعملون كقوات مسلحة  هم 
  .الزي الرسمي ويحملون األسلحة ويتلقون التدريبات وسلسلة من األوامر، لذا فإننا بحاجة إلى أن نتوسع بالحديث عن هذه القوى أيضاً 

ث بها عن عسكرة  وإذ تدرك أن عدم وجود انقسام حقيقي بين الشرطة والجيش قد يتطلب منا أيضا إعادة التفكير في الطريقة التي نتحد
الشرطة كما لو أّن هذه األجهزة تعمل دائمًا كجسمين مختلفين. وفي هذا السياق، ذكر أيضا أن الشرطة والجيش من مختلف أنحاء العالم  

  .يدربون بعضهم البعض على قمع المجتمع المدني وتكتيكات وإيديولوجيات المبادلة
  
 
2. 

  الشرطة غطرسةما هو مطلوب للحد من 
 



"" 
في كينيا، نفذت الشرطة تدابير صارمة باستخدام العصا الغليظة وضربت الناس وقامت بإبتزازهم مهددة إياهم بإخضاعهم للحجر الصحي 
كما وقعت عمليات قتل خارج نطاق القضاء. ومع أنه كانت هنالك مسيرات سلمية ضد وحشية الشرطة إال أنه لم يحدث أي تأثير يذكر.  

يير في العقود  اتب والمعلق باتريك غاثارا إن الشرطة في كينيا ورثت العنف من القوات االستعمارية البريطانية، ولم تفعل شيئا للتغقال الك
 ل.التي تلت االستقال

 
 باينيتو واماالوا -
 

كبير   حد  إلى  معيبة  المهمة  هذه  أن  أو  واضح  بشكل  للشرطة  محددة  مهمة  توجد  ال  البلدان  معظم  المهمة في  ممارسات  إلى  وتستند 
االستعمارية األصلية. إن تقديم بيانات مهمة جديدة للشرطة أو الضغط من أجلها والتي تنظر في الواقع إلى أي نوع من أعمال الشرطة 

أو بعثاتهم    الذي تحد بالفعل من العنف هو ضرورة أساسية للحد من عنف الشرطة. يجب أن ال يظهر هذا التغيير في أسماء أفراد الشرطة 
 ي. المكتوبة فحسب ولكن أيضًا في هيكلتهم وتدريبهم ومعداتهم وعالقتهم بالمجتمع المحل

 
إن إنشاء أنظمة المساءلة أمر بالغ األهمية للحد من وحشية الشرطة مما يوضح بأن هذه األفعال تخلف أيضًا عواقب وخيمة. وقد تشمل  

القان الهياكل األساسية  تغيير  تقدم للشرطة، وإنشاء سلطات هذه الدعوة إلى  التي  القوة، وتغيير المعدات  قيود على استخدام  ونية، ووضع 
مستقلة لمراقبة الشرطة، وإنشاء لجان وطنية لحقوق اإلنسان، وما إلى ذلك، وعلى رأس هذه األمور، هناك حاجة إلى التفكير في آليات  

 ا. يرهومي والعمل على تطو المساءلة المجتمعية التي يمكن أن تعمل حتى بدون تغيير حك
 

إلى    إن تدريب الشرطة البد وأن يتغير جذريا، حيث أنه تم تدريبهم حاليًا إلى االعتقاد بوجود عداوة بين الشرطة والمدنيين، بداًل من النظر
 . عملهم كجزء من المجتمع

 
 
"" 

عنصرية من تلك التي تمارسها الواليات المتحدة، إال أن  ومع أنه يذكر بأن أعمال الشرطة في الدول األوروبية هي في بعض األحيان أقل  
دوائر الشرطة األوروبية )بما في ذلك أعمال الشرطة في أوروبا الغربية التي تم تطويرها جزئيًا ضمن سياق استعماري( تخلف مجموعة من 

الذين   بما في ذلك السكان من أصل أفريقي والمهاجرين  ثبوتية والغجر. وتشمل اآلثار الضارة على بعض الجماعات،  ال يحملون وثائق 
النقاط الساخنة كرواتيا وبلجيكا. وهناك مناقشات في أوروبا حول شرعية تصوير الشرطة أو نشر المقاطع المرئية التي توثق عنف الشرطة.  

لدول األوروبية. وكل من هذين وهناك أيضًا تقارب أقل تطورًا بشأن العرق، وهذا يعني أن قياس التمييز العنصري محظور في العديد من ا
 .النوعين من األمور تحد من المساءلة

 
 أندرو الن -
 

فية وأخيرا، هناك حاجة إلى أن يقدم المجتمع المدني بدائل لعمل الشرطة الحالي: العدالة القائمة على المجتمع المحلي وأشكال العدالة الشا
والمحاكم األهلية، وما إلى ذلك، التي يمكن أن تلبي احتياجات المجتمع المحلي من أجل السالمة والحد من العنف، ولكن ليس من خالل 

، مع إننا شاهدنا أمثلة من ممثلي مراقبة المجتمع يسيرون حول أحيائهم يشجعون على 19ذ العنيف من الشرطة. وأثناء مؤتمر كوفيد  التنفي



تفعله  ما  فعالية من  أكثر  تكن  لم  ان  فعالة  كانت  أنها  إال  للتنفيذ،  آلية  دون وجود  االجتماعي  التباعد  يحثون على  أو  األقنعة  استخدام 
 .الشرطة

 
3. 
  وات المجتمع المدني للتخفيف من عنف الشرطةأد
ونشر سوء سلوكهم  مراقبة • وتوثيق  بذلكو   الشرطة  يسمح  المراقبة  التصوير حيثما  هذه  المراقبة  .  أدوات  التدريب على  أيضًا  تتطلب 

  .الفعالة ليس فقط للناشطين وإنما أيضًا للصحفيين
العامة عبر اإلنترنتمن • ألي شخص اإلبالغ عن سوء سلوك ألي من أفراد الشرطة ويمكن للمجتمع  حيث يمكن  ،  صات الشكاوى 

  .المدني متابعة هذه الشكوى
 . حشد المجتمع المحلي إلنفاذ لوائح الصحة والسالمة العامة •
دوات  منصة على اإلنترنت حيث يمكن للنشطاء االتصال وإبراز الحاالت التي يكون فيها سوء استخدام السلطة من قبل الشرطة وأ •

  .تبادل المعلومات
  .الحصول على حلفاء من وسائط اإلعالم الرئيسية ووسائط التواصل االجتماعي السائدة ونشر سوء سلوك الشرطة •
 ي:تشمل األفكار في ظل كوفيد ما يل ،االحتجاجات والمظاهرات •

الشرطة/الحكومة   * مسؤولي  منازل  إلى  عرضها  ذلك  في  بما  بشدة،  االحتجاجات  حدود تصعيد  ودون  الحجم،  في  )هائلة 
 ت. ويمكن بث هذه االحتجاجات مباشرة لحظة بلحظة ومن الممكن بث الحدث من عدة مواقع مختلفة بنفس الوق جغرافية(.

أبواق السيارات والتحرك إن احتجاجات السيارات، التي تتزايد أيضا والتي من خاللها يمكن مراقبة التباعد االجتماعي واستخدام   *
 ع. سر بشكل أ

تقديم العرائض/المطالب مباشرة على االنترنت. ومن األمثلة التي قدمت على ذلك مقاومة الوالدين إلعادة فتح المدارس دون   *
 ة.ألجهزة الوقائية واألمنية الالزمالضرورة لوجود ا

 : المصادر
الشرطة   • مع  للعمل  وتدريبات  أدوات  يقدم  األمن  قطاع  لحوكمة  جنيف  مركز  الشرطإن  عنف  من  للتخفيف  ة:  والسلطات 

https://www.dcaf.ch/ 
يمكن الوصول إلى سجالت المحكمة في كينيا من خالل )الموقع اإللكتروني القانوني التابع لجمهورية كينيا( لمعرفة اآللية التي يتم   •

 يقات معهم.فيها مساءلة القضاة للشرطة بعد أن أجرت هيئة الرقابة المستقلة على أعمال الشرطة تحق
 

 

 لجنة أمريكا لخدمات األصدقاء 
afsc.org 

( األمريكية  األصدقاء  خدمة  من  AFSCلجنة  أشخاص  تضم  كويكر  منظمة  هي   )
يستند   االنسانية.  والخدمة  والسالم  االجتماعية  بالعدالة  ملتزمين  الديانات  مختلف 

للتغلب   بالحب  بقوة  قيمة كل شخص وإيمان  ثقة كويكر في  على العنف  عملها إلى 
 والظلم. 

 
 
 


