 ندوة

نظمتها اجلامعة مبقرها بالريا�ض:
�أربعة وخم�سون خبري ًا من اثنتي ع�شرة دولة عربية ي�شاركون يف:

�شعب االت�صال بين الواقع والم�أمول

نائب رئيس اجلامعة:

�شعب االت�صال ت�ؤدي ً
دورا حيوي ًا في التن�سيق بين الأجهزة
الأمنية العربية.
األمن واحلياة

عقد مركز الدراس����ات والبحوث بجامع����ة نايف العربية للعلوم األمنية
ن����دوة علمي����ة موضوعها (ش����عب االتصال ب��ي�ن الواقع واملأمول) وش����ارك
ف����ي أعمال الندوة التي اس����تمرت ثالثة أيام أربعة وخمس����ون متخصص ًا
م����ن وزارات الداخلي����ة والع����دل والش����ئون االجتماعية واألجه����زة املعنية
ف����ي اثنت����ي عش����رة دولة عربية ه����ي :اململك����ة األردنية الهاش����مية ،اململكة
العربية السعودية ،جمهورية السودان ،اجلمهورية العربية السورية ،دولة
فلسطني ،دولة قطر ،دولة الكويت ،اجلمهورية اللبنانية ،جمهورية مصر
العربية ،اململكة املغربية ،اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية ،واجلمهورية
اليمنية .وقد بدئ حفل االفتتاح بتالوة آيات من القرآن الكرمي.
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وقد ألقى د .جمعان رش����يد بن رقوش
نائ����ب رئي����س اجلامعة كلم����ة رحب فيها
باملش����اركني ف����ي بي����ت اخلب����رة األمني����ة
العربي����ة ال����ذي ش����يدته اإلرادة الصادقة
ألصحاب السمو واملعالي وزراء الداخلية
الع����رب واحتضنت����ه اململك����ة العربي����ة
الس����عودية برعاي����ة كرمي����ة م����ن حكومة
خادم احلرمني الش����ريفني كما هو دأبها
في كل ما يدعم العمل العربي املشترك.
وأوض����ح د .ب����ن رق����وش أن ه����ذه الن����دوة
املهم����ة تنظمه����ا اجلامع����ة باعتباره����ا
اجله����از العلمي ملجل����س وزراء الداخلية
العرب واجلهة املوكل إليها تنفيذ الش����ق
العلم����ي م����ن اإلس����تراتيجيات األمني����ة
العربية حيث تنظم هذه الندوة في إطار
اخلطة األمنية العربية السادسة.
كما أنه����ا تنظم إدراك ًا من اجلامعة ملا
تؤدي����ه ش����عب االتصال م����ن دور محوري
ف����ي التنس����يق ب��ي�ن األجه����زة األمني����ة
العربي����ة حي����ث تع����د ه����ذه الش����عب م����ن
أهم اإلجنازات الت����ي حتققت في مجال
العمل األمني العربي املش����ترك كقنوات
رسمية معتمدة لنقل املعلومات وتبادلها
والتنسيق بني األجهزة األمنية املختلفة
وتب����ادل املجرمني ،فض ًال عن دورها املهم
بع����د اختتام املناش����ط العلمي����ة األمنية
واللق����اءات العربية املش����تركة في املجال
األمني إذ عليها القيام بعملية التنسيق
ب��ي�ن أجه����زة األمن لتش����كل بذلك حلقة
الوص����ل النش����ط ب��ي�ن تل����ك األجه����زة
لتفعيل نتائج اللقاءات وتوصياتها .
وأض����اف د .اب����ن رق����وش :انطالق ًا من
ذل����ك فق����د أول����ت اجلامعة هذه الش����عب
أهمي����ة خاص����ة وأف����ردت له����ا ع����دد ًا م����ن
برامجه����ا س����واء ف����ي مج����ال الدراس����ات
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والبح����وث أو في مجال الندوات العلمية
والتدريب.
وأك����د د .ب����ن رق����وش أن اجلامع����ة
تستـ ـ ـش����ـ ــرف املس����تقب ـ ــل بدراس����ـ ـ ــاتها
وأبحاثه����ا كم����ا أنه����ا تعم����ل لتطوي����ر
األجه����زة األمني����ة العربية ورف����ع قدرات
منتس����بيها وف����ق مفهوم األمن الش����امل
من خالل برامجها التي تنفذها كلياتها
وقطاعاتها العلمية.
وأع���رب عن أمله في أن حتقق الندوة
التي استقطبت لها هيئة علمية متميزة
أهدافه���ا وأن تخ���رج بتصور علمي حول
أفض���ل الس���بل لتطوير ش���عب االتصال
مبا يحقق الطموحات واألهداف.
من مو�ضوعات الندوة
وعقب حف����ل االفتتاح بدأ املش����اركون
ف����ي الن����دوة عق����د جلس����اتهم مبناقش����ة
البح����وث املدرجة على ج����دول األعمال،
وقدم العميد أبو بكر أحمد شبيك بحث ًا
ع����ن دور ش����عب االتص����ال ف����ي التنس����يق
م����ع اإلنترب����ول أش����ار ف����ي مس����تهله إلى
أن التكت��ل�ات االقتصادي����ة أصبح����ت
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 االت�صال ال يقت�صر على نقل المعلومات
بل يمتد �إلى التفاعل االجتماعي.
 التعاون الأمني العربي في بداية القرن
الع�شرين كان م�ستحي ًال على الرغم من
الدعوات المتتالية �إلى الوحدة العربية.
ه����ي الس����مة األب����رز لالقتص����اد العامل����ي،
والتجمع����ات اإلقليمية ه����ي رهان الدول
على املس����توى السياس����ي ،واالندماجات
ه����ي حت����دي املنظم����ات التجاري����ة
والصناعي����ة ،وذل����ك ف����ي محاول����ة منه����ا
ملسايرة الركب السريع لظاهرة العوملة.
وف����ي مقابل ذلك ،أصب����ح هذا العالم
املفت����وح ،مجاال واس����ع ًا حلركي����ة اجلناة،
وفض����اءً خصب���� ًا للش����بكات والتنظيمات
اإلجرامي����ة ،وامت����دادا لالرتباط����ات
الوطني����ة واإلقليمية والدولية للجرمية
املنظم����ة العابرة للح����دود ،بحيث أصبح
املج����رم يعتب����ر العال����م بأجمع����ه حق��ل�ا
ألنش����طته املش����وبة بعدم الش����رعية ،كما

الأمن واحلياة

اتس����ع النط����اق املكان����ي ملس����رح اجلرمية
ليش����مل ع����دة مناط����ق م����ن الدول����ة ب����ل
وحتى خارجها .كل هذه املعطيات أفرزت
مفاهي����م ونظريات جدي����دة في مجاالت
إنفاذ القان����ون وميادي����ن اجلرمية وعلم
اإلجرام ،بحيث برزت مفاهيم مستجدة
مث����ل» اجلرمي����ة املنظمة عب����ر الوطنية»
و»اجلرمي����ة العاب����رة للح����دود» و» عومل����ة
اجلرمي����ة» و»االئتالف����ات اإلرهابي����ة
اجلهوية»...الخ.
وعل����ى مس����توى آخر ،أصب����ح االقتناع
راس����خا ل����دى الس����لطات العمومي����ة
املك ّلف����ة مبرف����ق األمن ،وأجه����زة تطبيق
القان����ون ،ومؤسس����ات العدال����ة اجلنائية
عموم����ا ،بض����رورة التكت����ل فيم����ا بينه����ا،
وخل����ق مؤش����رات التق����ارب املمكن����ة ب��ي�ن
هياكلها ،في محاولة خللق جبهة أمنية
مش����تركة ،تعم����ل ف����ي إط����ار خط����ة عمل
وإس����تراتيجية ش����املة تض����م احلكومات
والهيئ����ات الدولي����ة واإلقليمي����ة ،وذل����ك
لتمكينه����ا أوال من مس����ايرة االمتدادات
عب����ر الوطني����ة للظاه����رة اإلجرامي����ة،
واحليلولة من جه����ة ثانية دون احلركية
املضطردة للجناة عبر احلدود القطرية
لل����دول .هذا الرهان ،كم����ا يقول الباحث
س����وف يصط����دم ف����ي البداي����ة بالس����مة
اجلام����دة للس����يادة الوطني����ة لل����دول،
وبالطابع املتش����دد حلدودها اإلقليمية،
فض��ل�ا ع����ن االختالف����ات السياس����ية
واإليديولوجي����ة والعقائدي����ة والثقافية
بني مختل����ف البل����دان .فالبعض ،اعتبر
س����يادة دولت����ه مس����ألة مقدس����ة ال ميكن
التدخ����ل فيها أو املس����اس بها بأي ش����كل
م����ن األش����كال حتى ف����ي صيغ����ة التعاون
أو التنس����يق األمن����ي أو القضائي ،بينما
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رأى البع����ض اآلخر بأن احل����دود الوطنية هي فواصل
مانع����ة ال ميكن تخطيها ألي دولة أو منظمة أجنبية
حتت أي مسمى أو مسوّغ...إلخ.
غي����ر أن ه����ذه املثبط����ات س����رعان م����ا تالش����ت أمام
حتمي����ة التع����اون والتنس����يق ب��ي�ن مصال����ح األمن في
مختل����ف ال����دول ،وأم����ام ض����رورة مرك����زة املعلوم����ات
الش����رطية عل����ى مس����توى منظم����ة أو جه����از ائتالف����ي
تش����ارك فيه مختلف أجه����زة األمن العاملي����ة ،وكذلك
نتيج����ة للتحدي����ات الت����ي بات����ت تطرحه����ا الظاه����رة
اإلجرامي����ة مبختل����ف أش����كالها وجتلياتها س����واء في
مجال اإلجرام املنظم أو اإلرهاب.
وفي هذا السياق ،ونتيجة للقناعة الدولية بحتمية
التعاون في مج����االت إنفاذ القانون ،فقد ظهرت عدة
مستويات للتعاون  ،وتنوعت أشكال التنسيق األمني،
وتع����ددت مص����ادر الت����آزر الدول����ي ملكافح����ة اجلرمية،
بحي����ث ظه����رت منظم����ات دولي����ة وإقليمي����ة تعن����ى
بتيس����ير التعاون في املجاالت الش����رطية ،كما صدرت
اتفاقيات متعددة األط����راف وصكوك ثنائية لتنظيم
ه����ذا التع����اون وإيجاد التقعي����د القانون����ي املنظم له،
كم����ا برزت أش����كال جدي����دة ومتطورة للتنس����يق :مثل
التحريات والتحقيقات املش����تركة؛ وعمليات التسليم
املراقب؛ ورفع احلدود؛ واالختراق وتقنيات الش����رطي
املتخفي...إلى غير ذلك من أساليب وتقنيات البحث
اجلنائي املستجدة.
ومبوازاة ذلك ،عمدت الدول إلى مراجعة تشريعاتها
الوطنية على نحو يتس����ق ويتماش����ى مع هذا التوجه
العاملي اجلديد ،بحيث مت تلطيف الس����مة اإلقليمية
للن����ص اجلنائ����ي الوطن����ي ،وذل����ك من خ��ل�ال متديد
الوالي����ة القضائي����ة للمحاكم الوطني����ة للنظر والبت
ف����ي جرائم ارتكبت حتى خارج الدولة ،ش����ريطة توافر
بع����ض األركان القانوني����ة كأن يك����ون مرتكب اجلرمية
من رعايا تلك الدولة ،أو أن تستهدف اجلرمية هيئات
قنصلية أو دبلوماس����ية تابعة لذلك البلد أو أن تطال
موظفي����ه املتمتع��ي�ن بحصان����ة دولي����ة أو أن ترتك����ب
تل����ك األفعال على منت طائرات تابعة لهذه الدولة أو
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س����فن حتم����ل علمها الوطني ،...كما مت خلق هي����اكل ووحدات إدارية في
التنظي����م الداخلي ألجهزة األمن ،من أجل االضطالع مبهمة التنس����يق
بني املصالح والهيئات الوطنية وبني نظيراتها في الدول األجنبية.
وفي ظل هذه املتغيرات واملس����تجدات الدولية املتالحقة ،برزت حاجة
املجتمع����ات وال����دول –بإحل����اح -إلى ض����رورة التكتل أمني����ا في منظمات
متع����ددة األط����راف ،تعنى بتأمني وتنمية التع����اون األمني املتبادل دومنا
مس����اس بس����يادة ال����دول ودون التدخل في ش����ؤونها السياس����ية والدينية
والعرقي����ة والعس����كرية ،باإلضافة إلى إنش����اء وتنمية املؤسس����ات القادرة
على املساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها.
ومن هذا املنظور ،جاءت فكرة إنشاء املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية-
أنترب����ول ف����ي مرحلة أول����ى ،وبعدها انطلق الوعي العرب����ي بأهمية خلق
إط����ار مؤسس����اتي يهتم بتنس����يق املجهودات األمنية بني ال����دول العربية،
وهو ما مت بالفعل بعد إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب.
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وف����ي حديث����ه ع����ن التع����اون ب��ي�ن
األنترب����ول ومجل����س وزراء الداخلي����ة
الع����رب أوض����ح الباح����ث أن التع����اون بني
منظم����ة األنترب����ول ومجل����س وزراء
الداخلي����ة العرب مجموع����ة من املظاهر
واألش����كال ،كم����ا ميت����د عل����ى مس����تويات
عديدة ومتنوع����ة ،منها ما هو أفقي يتم
رأس����ا بني أمانت����ي املنظمت��ي�ن ،ومنها ما
يتم بشكل تصاعدي بني شعب االتصال
واملكاتب املركزية الوطنية وبني األجهزة
التنفيذية للمنظمتني.
�أهمية �شعب االت�صال
وق����دم أ .د .محمد خال����د حربة بحث ًا
ع����ن أهمي����ة ش����عب االتص����ال ف����ي نظ����ر
أصحاب الس����مو واملعالي وزراء الداخلية
العرب أش����ار فيه إل����ى أن االتصال يهدف
إل����ى تب����ادل املعلوم����ات والبيان����ات ب��ي�ن
األفراد واملنظمات وتعميم املعرفة بينهم
ح����ول األم����ور ذات االهتم����ام املش����ترك،
وال يوج����د ش����يء أكثر أهمية م����ن تبادل
املعلومات والبيان����ات األمنية بني وزارات
الداخلي����ة العربي����ة ،لذل����ك وإدراك ًا م����ن
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أصحاب الس����مو واملعالي وزراء الداخلية
الع����رب مت إح����داث ش����عبة اتص����ال ف����ي
كل وزارة داخلي����ة بدول����ة عربي����ة لتب����ادل
املعلوم����ات األمني����ة وتفوي����ت الفرص����ة
عل����ى املجرمني واحليلول����ة دون هروبهم
إل����ى دولة أخ����رى بعد ارت����كاب جرميتهم
والعيش فيها باطمئنان.
وتن����اول الباح����ث موض����وع االتص����ال
وأنواع����ه ،وعناص����ره ،ووس����ائله ،ثم تطرق
إلى نشأة التعاون األمني العربي وتطوره
وآلياته ،والدور املهم الذي تقوم به ش����عب
االتص����ال ف����ي مجل����س وزراء الداخلي����ة
الع����رب ف����ي مج����ال التع����اون األمن����ي
العربي ،وذلك من خالل االتصال وتبادل
املعلوم����ات ب��ي�ن األجهزة األمني����ة املعنية
ملعرف����ة أرب����اب الس����وابق والقب����ض عل����ى

العالم في ع�صر المعلومات �أ�صبح قرية
�إلكترونية وانتفت حواجز الزمان والمكان.
 �شعب االت�صال لها خ�صو�صيتها وتفردها
في التعاون داخل وخارج الحدود.
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املجرم��ي�ن ،وحرمانه����م من امل��ل�اذ اآلمن.
وقد ب��ي�ن احملاضر أن االتصال عملية
نقل هادفة للمعلومات من ش����خص إلى
آخ����ر بغ����رض إيج����اد ن����وع م����ن التفاهم
املتب����ادل ،وال يقتص����ر االتص����ال عل����ى
نق����ل املعلوم����ات ب����ل ميتد إل����ى التفاعل
االجتماع����ي م����ن خ��ل�ال تب����ادل املعان����ي
وإح����داث التغيي����ر املرغ����وب ف����ي س����لوك
اآلخري����ن ،واالتص����االت ف����ي أي منظمة
ال تت����م إ ّال عب����ر تقنيات ب����ل إن اتصاالت
العص����ر احلاض����ر وم����ا نتوقعه ملس����تقبل
االتص����االت يجع����ل م����ن غي����ر املمك����ن
الفص����ل ب��ي�ن وس����ائل وأس����اليب وط����رق
االتص����ال ذات التقني����ة املتقدم����ة وب��ي�ن
املعلوم����ات واألوام����ر والق����رارات الت����ي
ي����راد نقله����ا وإيصالها ،وأوض����ح أن أنواع
االتص����االت ف����ي املنظمات تتع����دد فنجد
االتص����االت الرس����مية وه����ي الت����ي تت����م
م����ن خ��ل�ال خطوط الس����لطة الرس����مية
ف����ي إط����ار بن����اء تنظيم����ي يح����دد قنوات
االتصال الرس����مي وأبعادها والتي تأخذ
ثالثة اجتاهات وهي:
أ ـ االتص���االت الهابط���ة :وه���ي الت���ي
تنس���اب من األعل���ى إلى األس���فل أومن
قمة الهرم اإلداري إلى املستويات األدنى
مث���ل التعليمات والتوجيه���ات واألوامر
التي تص���در ع���ن وزارة الداخلية في كل
بلد إلى ش���عبة االتص���ال الواقعة ضمن
هيكله���ا التنظيمي ،وكذلك من األمانة
العام���ة ملجل���س وزراء الداخلي���ة العرب
إلى شعب االتصال في وزارات الداخلية
العربي���ة بغي���ة حتقيق أه���داف مجلس
وزراء الداخلي���ة الع���رب وال���ذي تتبع���ه
ش���عب االتصال تبعي���ة فنية تنس���يقية،
وال ينحص���ر األم���ر عل���ى االتص���االت
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التحريري���ة أو الكتابي���ة املتمثل���ة ف���ي
التعليمات والتوجيهات واألوامر ،بل قد
تكون ش���فهية تتم ع���ن طريق الهاتف أو
وجه��� ًا لوجه ف���ي االجتماع���ات الثنائية
واجلماعي���ة أو ع���ن طري���ق الش���يفرة
والرم���وز أو ع���ن طريق الهات���ف املرئي..
وغير ذلك.
ب ـ االتص���االت الصاع���دة :وه���ي الت���ي
تصع���د م���ن أس���فل إل���ى أعل���ى» وتتي���ح
للعامل�ي�ن إب���داء آرائه���م وأفكاره���م
ومش���اعرهم ل�ل�إدارة العلي���ا كم���ا تتي���ح
ل�ل�إدارة العلي���ا ضم���ان تدف���ق ثاب���ت
ومنتظم للمعلوم���ات والبيانات الالزمة
التخ���اذ الق���رارات وإع���داد اخلط���ط
والبرامج.
مث����ل ذل����ك م����ا يرفع����ه رؤس����اء ش����عب
االتص����ال م����ن تقاري����ر ع����ن مؤمتراته����م
واجتماعاته����م إل����ى وزي����ر الداخلي����ة في
الدول����ة التي تتب����ع لها ش����عبة االتصال،
وكذل����ك م����ا ي����رد م����ن تقارير من ش����عب
االتص����ال إل����ى األمان����ة العام����ة ملجل����س
وزراء الداخلية العرب.
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ج���ـ ـ االتص���االت األفقي���ة ويأخ���ذ ه���ذا
الن���وع مج���راه ب�ي�ن أعض���اء اإلدارات
واألقس���ام به���دف توفي���ر عملي���ات
التنس���يق الضوري���ة للعمل ،ع���ن طريق
تبادل املعلوم���ات والبيانات واآلراء حول
املوضوعات املشتركة التي تهم األطراف
املش���تركة ب�ي�ن كاف���ة عملي���ات االتصال
مثال ذلك التنسيق بني شعبة االتصال
وإدارة مكافحة املخدرات في دولة واحدة
أو بني شعبة االتصال وإدارة املرور ،وإدارة
الس���جون وكاف���ة اإلدارات األخ���رى التي
تتبع وزارة الداخلية التي تعمل ضمنها
شعبة االتصال.
 2ـ االتصاالت غير الرس����مية :وهي التي
ال تس����مح القوانني واألنظمة الرس����مية

التكتالت االقت�صادية هي ال�سمة الأبرز
لالقت�صاد العالمي.
العالم المفتوح �أ�صبح مجا ًال وا�سع ًا لحركية
الجناة وف�ضا ًء خ�صب ًا لل�شبكات الإجرامية.
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باالعتم����اد عليه����ا ف����ي العم����ل وال تت����م
عبر القنوات الرسمية احملددة لالتصال
الرس����مي ،فه����ذه االتص����االت تت����م عب����ر
اللق����اءات والهاتف واإلنترنت والتي يتم
التعبير فيها عن املش����اعر واألحاس����يس
أو الهم����وم ،وق����د تكون ب��ي�ن العاملني في
قس����م واحد مثل ش����عبة االتص����ال أو بني
العامل��ي�ن ف����ي أقس����ام مختلف����ة أفقي����ة
وصاع����دة ونازل����ة كالت����ي تتم بني أقس����ام
وف����روع وإدارات وزارة الداخلي����ة ف����ي كل
بلد.
وتس����هم غالب���� ًا االتص����االت غي����ر
الرس����مية في أغ����راض إيجابية مثل رفع
ال����روح املعنوية للعاملني والتخفيف من
ضغوط العمل وأحيان ًا ينبغي احلذر من
س����وء اس����تخدامها وخصوص���� ًا إذا كانت
تعم����ل في جو من الس����رية ونقص الثقة
وانعدام الشفافية املنظمة.
وتط����رق الباحث إلى التعاون األمني
العرب����ي وتط����وره فأوض����ح أن ال����دول
العربية كانت حتيط بجدار من الس����رية
أمنه����ا الداخل����ي ،ليس بالنس����بة للدول
العربي����ة األخ����رى ب����ل حت����ى ألبنائه����ا
الذين يعملون ف����ي مجاالت أخرى ،ولو
كان طابعه����ا أمني����اً ،لذلك ظ����ل التعاون
األمن����ي العرب����ي أم����ر ًا مس����تحي ًال ف����ي
بداي����ة القرن العش����رين عل����ى الرغم من
الدع����وات املتتالية إلى الوح����دة العربية
والتضام����ن العرب����ي واألم����ن القوم����ي
العرب����ي إ ّال أن ذل����ك اقتص����رت نتائج����ه
في املج����ال األمني على تبادل الزيارات،
وقد أسهمت ثورة املعلومات واالتصاالت
الت����ي متيز بها القرن العش����رون في فتح
احل����دود وس����هولة انتق����ال األش����خاص
واألم����وال ب��ي�ن ال����دول العربي����ة ،األم����ر
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الذي س����اعد في نشوء جماعات اإلجرام
املنظ����م وتوس����ع جتارته����ا اإلجرامية في
الس����لع واخلدم����ات غي����ر املش����روعة ،في
املخ����درات ،واألس����لحة ،ودف����ن النفاي����ات
النووي����ة ،واالجت����ار باألعضاء البش����رية،
وف����ي الس����يارات املس����روقة وف����ي التحف
وتزيي����ف النقود وترويجها ،وفي العمالة
املهاج����رة وفي البطاق����ات املمغنطة وفي
النساء واألطفال.
أم����ام كل ذل����ك تزعزع����ت املفاهي����م
االنعزالي����ة لألم����ن وحترك����ت خط����وات
ملموسة نحو التعاون األمني والشرطي
أم����ام صعوب����ة الس����يطرة عل����ى اجلرمية
وحصره����ا ضمن حدود الدولة ومن هذه
اخلطوات مايلي:
أ ـ املكتب الدائم لش����ئون املخدرات :ويعد
نواة املنظمة العربية للدفاع االجتماعي
ضد اجلرمية وكان مقره القاهرة سابقاً،
قب����ل أن ينتق����ل إل����ى العاصم����ة األردنية
عم����ان حي����ث كان����ت مص����ر قد تض����رررت
من تدفق احلش����يش اللبناني والس����وري
واألفي����ون الترك����ي عليها م����ن لبنان عبر
األردن وفلس����طني فطلب����ت احلكوم����ة
املصري����ة إدارة مكافحة املخدرات إنش����اء
املكت����ب الدائ����م لش����ئون املخ����درات ،وفي
الس����ادس والعش����رين م����ن أغس����طس
1950م أصدرت اللجنة السياسية إحدى
اللج����ان الفني����ة الدائم����ة باجلامع����ة
العربي����ة أثن����اء اجتماعها باالس����كندرية
ق����رار ًا بإنش����اء مكت����ب باألمان����ة العام����ة
للجامع����ة ،يتك����ون م����ن ممثل ل����كل دولة
عض����و ف����ي اجلامعة يرأس����ه ممثل مصر
آن����ذاك الل����واء عبدالعزيز باش����ا صفوت
مدي����ر إدارة مكافح����ة املخدرات ويختص
مبراقب����ة التدابي����ر املتخذة ف����ي كل دولة
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 من يرتكبون الجرائم ويعتادون عليها هم
�أكثر ذكاء من غيرهم من المجرمين.
عربي����ة ملكافحة إنت����اج وتهريب املخدرات
ب��ي�ن ال����دول العربي����ة عل����ى أن تك����ون ل����ه
الس����لطة الالزم����ة ألداء مهمت����ه عل����ى
الوجه األكمل.
ب ـ املنظم����ة الدولي����ة العربي����ة للدف����اع
االجتماعي ضد اجلرمية
تط����ور مس����توى التع����اون األمن����ي
العرب����ي بنم����و الش����عور الوطن����ي في كل
دول����ة عربية وانتقاله من األمن الوطني
املنع����زل إل����ى األم����ن العرب����ي املتكام����ل،
فعق����دت ال����دول األعض����اء ف����ي اجلامعة
العربي����ة اتفاقي����ة واف����ق عليه����ا مجلس
جامع����ة ال����دول العربية في العاش����ر من
نيس����ان عام 1960م ب����دور انعقاده الثالث
والثالثني أطل����ق عليها اتفاقية املنظمة
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الدولي����ة العربي����ة للدف����اع االجتماع����ي
ض����د اجلرمي����ة ،وق����د أصبح����ت ناف����دة
وقام����ت على أساس����ها املنظم����ة العربية
للدف����اع االجتماع����ي ض����د اجلرمية بعد
أن مت إي����داع وثائ����ق التصديق عليها من
معظ����م ال����دول األعض����اء ف����ي اجلامعة.
وتط����ر ق الباح����ث إل����ى أهمية ش����عب
االتص����ال فأوض����ح أن مجل����س وزراء
الداخلي����ة الع����رب بصفته أعلى س����لطة
أمنية عربي����ة بعد مؤمتر القمة  ،كان له
الفض����ل في الس����عي إلى تنمي����ة وتوثيق
عالق����ات التعاون والتنس����يق ب��ي�ن الدول
األعض����اء ف����ي ش����ئون األم����ن الداخل����ي
وقضاي����ا اإلج����رام وذل����ك عندم����ا نص����ت
امل����ادة  13م����ن النظام األساس����ي ملجلس
وزراء الداخلي����ة الع����رب ب����أن تعه����د كل
دول����ة عض����و إل����ى جه����از م����ن أجهزته����ا
املتخصص����ة مبهام االتص����ال بينها وبني
األمان����ة العام����ة واملكات����ب املتخصص����ة
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وأجه����زة املجلس األخ����رى ،والتعاون مع
نظرائ����ه ف����ي بقية ال����دول األعض����اء من
أجل حتقيق أهداف املجلس.
والح����ظ الباح����ث أن أهمي����ة ش����عب
اتص����ال مجل����س وزراء الداخلي����ة العرب
تب����رز من خ��ل�ال التع����اون واالتصال من
قبل املكاتب املتخصصة التابعة لألمانة
العامة بشعب االتصال كما يلي:
 1ـ التع����اون ب��ي�ن املكت����ب العربي لش����ئون
املخ����درات وش����عب االتص����ال حي����ث تزود
ش����عب االتص����ال املكت����ب العربي لش����ئون
املخدرات بالتالي:
ـ ردود الس����لطات الوطنية على استبانات
نتائ����ج التوصي����ات للمؤمت����رات العربي����ة
لرؤساء أجهزة مكافحة املخدرات.
ـ البيان����ات الت����ي تع��ي�ن املكت����ب إج����راء
دراس����ات مقارن����ة وحتليلي����ة لقضاي����ا
املخ����درات واملؤث����رات العقلي����ة الت����ي
تضب����ط في العال����م العربي وهي دراس����ة
س����نوية يجريجها املكت����ب للعرض على
املؤمت����ر العربي لرؤس����اء أجهزة مكافحة
املخدرات.
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ـ البيان����ات التي تعني املكتب على دراس����ة
بع����ض الظواه����ر اإلجرامية ف����ي الوطن
العرب����ي مث����ل الزراع����ة غي����ر املش����روعة
للنبات����ات املثم����رة للمخ����درات أو الصنع
غير املشروع ملخدر أو مؤثر عقلي.
ـ البين���ات الت���ي تعني املكت���ب على تنقيح
وجتديد القائمة السوداء العربية املوحدة
لتج���ار ومهرب���ي املخ���درات واملؤث���رات
العقلية.
ـ آراء الدولة التي تتبع لها شعبة االتصال
ومقترحاتها للقوانني النموذجية النماذج
املقترح����ة ملعاجلة موضوع����ات معينة في
ميادين مكافحة إساءة استخدام املخدرات
مث����ل القان����ون النموذجي ملكافحة غس����ل
األم����وال وك����ذا النم����وذج املقت����رح للرعاية

 المجرم الذي يفلت من العقاب في دولته
قد يت�سلل �إلى دولة مجاورة ويهدد �أمنها.
 تطور العالم في جميع المجاالت له
دوره الكبير في انت�شار الجريمة وات�ساع
ميدانها.

ربيع األول 1431هـ الأمن واحلياة

االجتماعي����ة للمدمنني بعد عالجهم في
الوطن العربي.
ـ ردود الدول����ة الت����ي تتب����ع له����ا ش����عبة
االتص����ال عل����ى اس����تبانات متابع����ة
تنفيذ االس����تراتيجية العربي����ة ملكافحة
االس����تعمال غي����ر املش����روع للمخ����درات
واملؤثرات العقلية.
ـ تزوي����د املكت����ب بالبيان����ات واملعلوم����ات
املطلوب����ة وف����ق النم����اذج واالس����تبانات
املعتمدة لهذه الغاي����ة ،خالل فترة زمنية
معقولة على أ ّال تتجاوز خمسني يوم ًا من
تاريخ إرسالها وتزويد املكتب باملقترحات
واآلراء الت����ي تراه����ا الس����لطات املعني����ة
لتطوير العمل العربي املشترك في احلد
من انتش����ار املخدرات واملؤث����رات العقلية،
ومكافح����ة إنتاجه����ا وتهريبه����ا وترويجها
وتعاطيه����ا وغس����ل األم����وال التأتي����ة من
االجتار غير املشروع فيها ،وكذلك موافاة
املكتب بكافة االتفاقيات العربية الثنائية
ومتعددة األط����راف والقوانني واللوائح..
وغيرها من التدابير التشريعية الصادرة
في شأن املخدرات.
 2ـ التع����اون بني املكت����ب العربية ملكافحة
اجلرمي����ة وش����عب االتص����ال حي����ث تزود
ش����عب االتصال املكتب العرب����ي ملكافحة
اجلرمية مبا يلي:
ـ ردود الدول����ة عل����ى مراس��ل�ات املكت����ب
واستفساراته وبخاصة االستبانات التي
يعدها املكتب حول مدى تنفيذ توصيات
املؤمت����رات واالجتماع����ات الت����ي تدخ����ل
ضمن اختصاص املكت����ب مثل املؤمترات
العربية لرؤس����اء أجهزة املرور واملؤمترات
العربي����ة لرؤس����اء املؤسس����ات العقابي����ة،
املؤمت����رات العربي����ة لرؤس����اء أجهزة أمن
احلدود واملطارات واملوانئ.
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ـ االس���تمارات اإلحصائي���ة للجرائ���م
املس���جلة في الدولة ليتمك���ن املكتب من
إص���دار النش���رة اإلحصائي���ة الس���نوية
للجرائ���م املس���جلة ف���ي ال���دول العربية،
وكذلك االستمارات اإلحصائية اخلاصة
بح���وادث امل���رور ليتمك���ن املكت���ب م���ن
إص���دار النش���رة اإلحصائي���ة الس���نوية
حل���وادث امل���رور ف���ي ال���دول العربي���ة.
ـ التع����اون ب��ي�ن املكتب العرب����ي للحماية
املدني����ة واإلنق����اذ وش����عب االتصال حيث
ت����زود ش����عب االتص����ال املكت����ب العرب����ي
للحماية املدنية واإلنقاذ مبايلي:
ـ ردود الدول����ة عل����ى طلب����ات املكت����ب
واستفس����اراته خاص����ة االس����تبانات الت����ي
يوزعها املكتب عن نتائج تنفيذ التوصيات
الص����ادرة ع����ن مؤمت����رات رؤس����اء أجه����زة
احلماي����ة املدنية وتنظي����م وحتديث دليل
رؤساء أجهزة احلماية املدنية.
ـ اإلج����راءات املتخذة م����ن الدولة تنفيذ ًا
لإلستراتيجية العربية للحماية املدنية
في مجال السياس����ة الوطني����ة والتعاون
العربي العربي والتعاون العربي الدولي.
ـ االقتراح����ات الت����ي تس����هم ف����ي تطوي����ر
العم����ل ف����ي مج����ال احلماي����ة املدني����ة
واإلنقاذ.
ـ البيان����ات واملعلومات التي متكن املكتب
من إنش����اء قاع����دة معلومات ف����ي مجال
احلماية املدنية واإلنقاذ.
ـ التدابي����ر الت����ي تتخذها ال����دول اعما ًال
لالتفاقية العربي����ة الثنائية النموذجية
في مجال احلماية املدنية.
ـ التع����اون ب��ي�ن املكت����ب العرب����ي لإلعالم
األمني وشعب االتصال.
ـ تقوم شعب االتصال بالرد على طلبات
املكت���ب العرب���ي لإلعالم األمن���ي وتزوده
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مبا يلي:
ـ ردود الدول����ة عل����ى طلب����ات املكت����ب
واستفس����اراته وبخاصة تقليص الفجوة
بني رجل الشرطة واملواطن.
ـ االس����تبانات اخلاص����ة بنتائ����ج تطبي����ق
التوصي����ات الص����ادرة ع����ن اجتماع����ات
اللجن����ة االستش����ارية لتق����ومي البرام����ج
اإلعالمي����ة والثقافي����ة والتربوي����ة م����ن
ناحية تأثيرها في السلوك األمني.
ـ التدابير واإلجراءات التي تس����تخدمها
الدولة لالحتف����ال باليوم العاملي للمرور
وأسبوع املرور العربي.
ـ التدابير التي تتخذها الدولة استرشاد ًا
بالدلي����ل العرب����ي النموذج����ي للتوعي����ة
األمنية.
ـ القواعد اجلاري العمل عليها لنش����ر أو
تبادل أو بث أخبار اجلرائم.
ـ التع����اون ب��ي�ن املكت����ب العربي للش����رطة
اجلنائية وشعب االتصال.
وتدعيم���� ًا لهذا التع����اون األمني تقوم
ش����عب االتص����ال بتزويد املكت����ب العربي
للشرطة اجلنائية مبا يلي:

الأمن واحلياة

ـ ردود الدول���ة عل���ى االس���تبانات الت���ي
يوزعها املكتب عن نتائج تطبيق توصيات
االجتماعات التنسيقية ألجهزة مجلس
وزراء الداخلية العرب.
ـ ما ستتخذه الدولة من إجراءات تنفيذ ًا
للخط����ط املرحلي����ة لالس����تراتيجية
العربي����ة ملكافح����ة اإلره����اب وبخاص����ة
موافاة املكتب بأس����ماء مديري ومنفذي
العملي����ات اإلرهابي����ة إلدراجه����م عل����ى
القائمة السوداء.
ـ م����ا س����تتخذه الدول����ة م����ن إج����راءات
لتبس����يط إج����راءات تس����ليم املجرم��ي�ن
الهارب��ي�ن وبخاصة اإلرهابيني منهم وما
تقترحه من تطوير لذلك.
ـ االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف
الت����ي تعقده����ا الدولة في مج����ال تبادل
املساعدات القانونية وفي مجال التعاون
الثنائ����ي واملتع����دد األط����راف ملكافح����ة
اجلرائ����م الت����ي تدخ����ل ف����ي اختص����اص
املكتب.
ـ ال����رد على مراس����االت املكت����ب مبختلف
أنواعه����ا وخصوص���� ًا بش����أن مالحق����ة
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املجرم��ي�ن املطلوب��ي�ن وتق����دمي كاف����ة
البيانات واملعلومات واألدلة املتوفرة التي
تسهل مالحقة املجرمني املطلوبني.
ـ ملف����ات االس����ترداد ف����ي احل����االت التي
تتطل����ب ذل����ك م����ن مراعاة ع����دم التأخر
في إرس����الها وااللت����زام بامل����دة القانونية
احملددة ف����ي اتفاقيات تس����ليم املجرمني
ثالثني يوماً ،وع����دم اللجوء إلى حتديد
ه����ذه املدة إ ّال في احل����االت التي تقتضي
ذلك بحد أقصى مدة ثالثني يوم ًا أخرى.
ـ دور ش���عب االتص���ال ف���ي االتفاقي���ة
العربي���ة ملكافح���ة االجتار غير املش���روع
باملخدرات واملؤثرات العقلية
لقد بينت املادة السادس����ة في فقرتها
السادس����ة في ه����ذه االتفاقي����ة أن الدول
األط����راف تس����عى إلى تنس����يق إج����راءات
طلب تس����ليم املجرمني عن طريق شعب
االتص����ال ف����ي املجل����س ،وعل����ى الط����رف
املطل����وب إلي����ه التس����ليم إخط����ار املكتب
العرب����ي للش����رطة اجلنآئية بص����ورة من
القرار الصادر في ش����أن طلب التس����ليم،
ونصت املادة السابعة في فقرتها السابعة
من االتفاقية نفسها على أن تكون شعب
االتصال مخولة صالحية تنفيذ طلبات
املساعدة القانونية املتبادلة أو بإحالتها
إل����ى اجله����ات املتخصص����ة بغ����رض
تنفيذه����ا ،وال يخ����ل ه����ذا الش����رط بحق
أي طرف في توجي����ه مثل هذه الطلبات
واملراس��ل�ات عن طريق األمانة العامة أو
عن طريق القنوات الدبلوماس����ية حسب
االقتضاء.
التعاون والتن�سيق بني جامعة نايف العربية
للعلوم الأمنية وبني �شعب االت�صال
على الرغم من أن طبيعة عمل ش����عب
االتص����ال تس����تدعي التعاون والتنس����يق
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واالتصال الدائم فيما بينها ،وبني املكتب
العرب����ي للش����رطة اجلنائي����ة واملكات����ب
املتخصص����ة واألمان����ة العام����ة ملجل����س
وزراء الداخلي����ة الع����رب وعل����ى الرغ����م
م����ن أن جامع����ة ناي����ف العربي����ة للعل����وم
األمنية بحك����م موقعها التنظيمي دأبت
عل����ى مخاطب����ة الوزراء املعني��ي�ن بالدول
العربي����ة بحك����م موقعه����ا لك����ن التع����اون
واالتص����ال بني ش����عب االتصال وجامعة
ناي����ف العربية للعل����وم األمني����ة موجود
ومستمر من خالل إدارة التعاون الدولي
باجلامعة و يتجلى فيمايلي:
ـ ت����زود إدارة التعاون الدول����ي في جامعة

 مجل�س وزراء الداخلية العرب �أعلى
�سلطة �أمن عربية بعد م�ؤتمر القمة ،وكان
له الف�ضل في تنمية وتوثيق العالقات
الأمنية العربية.
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ناي����ف العربي����ة للعل����وم األمني����ة ش����عب
االتص����ال ب����وزارة الداخلي����ة العربية مبا
يصدر عن اجلامعة من إصدارات علمية
ودوريات محكمة ومجالت إعالمية.
ـ تق����وم ش����عب االتصال ف����ي بعض الدول
العربي����ة بالتنس����يق م����ع إدارة التع����اون
الدول����ي باجلامع����ة بخصوص املش����اركة
العلمية للمرشحني واإلجراءات الالزمة
لذل����ك وكذل����ك فيما يخ����ص اإلجراءات
الالزم����ة لزيارة الوف����ود العربية األمنية.
الهياكل التنظيمية
وقدم الفريق د .عباس أبو شامة بحث ًا
ع����ن الهياكل التنظيمي����ة ألجهزة األمن
العربي����ة وأثره����ا عل����ى ش����عب االتص����ال
إشار في مقدمته إلى أن شعب االتصال
ب����وزارات الداخلية بالدول العربية تؤدي
دور ًا محوري���� ًا ف����ي دف����ع العم����ل العرب����ي
األمني املش����ترك .ويتضح هذا الدور في
أن ش����عب االتص����ال هي القناة الرس����مية
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واملتوف����رة طوال الوقت لتبادل املعلومات
بالس����رعة املطلوبة ،مع األجهزة األمنية
العربية املختلفة ومع املؤسسات األمنية
العربية ،كجامعة ناي����ف العربية للعلوم
األمني����ة واألمان����ة العامة ملجل����س وزراء
الداخلي����ة الع����رب واملكات����ب املتخصصة
ملجل����س وزراء الداخلي����ة الع����رب ف����ي
مختل����ف ال����دول العربي����ة .وزي����ادة عل����ى
قن����وات االتص����ال ف����إن الش����عب حتتفظ
باملعلوم����ات الت����ي تخص ذلك التنس����يق
والتع����اون العرب����ي املش����ترك ،ولذل����ك
فه����ي تش����كِّ ل مس����تودع ًا ومرجع���� ًا هام���� ًا
ل����كل الق����رارات العربي����ة املش����تركة وم����ن
املس����تويات املختلف����ة م����ن املؤمت����رات
العربي����ة ،ولذل����ك ميك����ن معرف����ة وتتبع
تل����ك الق����رارات حت����ى تنفيذه����ا .وغي����ر
هذا الكثير من املهام التي تدفع بالعمل
العربي األمني املشترك.
وإزاء الدع����وة إل����ى توحي����د الهي����اكل
التنظيمي����ة ألجه����زة األم����ن ف����ي الدول
العربي����ة ،وه����ي م����ا ن����ادت ب����ه املؤمت����رات
املختلف����ة حت����ت مظل����ة مجل����س وزراء
الداخلي����ة الع����رب ،فإن����ه يتع��ي�ن علين����ا
النظ����ر ف����ي وض����ع ش����عب االتص����ال عند
توحيد ه����ذه الهي����اكل التنظيمية .ومبا
أن الفك����رة أساس���� ًا وراء توحي����د الهياكل
التنظيمي����ة ألجه����زة األم����ن ف����ي الدول
العربية هو أح����د مطالب العمل األمني
العرب����ي املش����ترك ،ف����إن موق����ع ش����عب
االتص����ال عن����د توحي����د ه����ذه الهي����اكل
يُصب����ح أم����ر ًا يج����ب أن يعط����ى االهتمام
الكافي ألن هذه الشعب وبطبيعة احلال
ه����ي م����كان االلتق����اء واالنط��ل�اق ملعظم
املعلوم����ات اخلاص����ة بدف����ع ذل����ك العمل
األمن����ي العرب����ي املش����ترك ،لذل����ك ف����إن
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فلس����فة العمل على توحيد هذه الهياكل
التنظيمي����ة هي نفس����ها الفلس����فة التي
تنطلق منها ش����عب االتص����ال في عملها
ف����ي العم����ل عل����ى التأكي����د والتطوي����ر
لذل����ك اجله����د األمني العربي املش����ترك
حتى تتحق����ق أهدافه .وتط����رق الباحث
إل����ى الصعوبات التي تواجه وضع ش����عب
االتصال فبينها على النحو التالي:
ـ رغ����م اجله����ود الت����ي بذل����ت فم����ا زلن����ا
بحاج����ة الس����تراتيجية واضح����ة يت����م
االتفاق عليها ،للتعاون والتنسيق امللزم
في مجال األمن القوم����ي العربي والتي
تن����ال قناع����ات كل ال����دول العربية ،ومثل
تؤثر على وضوح
ه����ذه الضبابي����ة
دور شعب االتصال.
ـ قضاي����ا األمن الوطني لكل دولة عربية،
ق����رار األم����ن الوطن����ي ه����و ق����رار داخلي،
ورمب����ا يظه����ر م����ن ه����ذا أن وض����ع ش����عب
االتصال هو قرار وطني بحـت.
ـ م����ن حق كل دولة عربية االطمئنان إلى
أن����ه ال تعارض بني وضع ش����عب االتصال
وهيكلها التنظيمي الذي ترتضيه.
ـ إن األنظم����ة والقوان��ي�ن ق����د حتول دون
اإلس����راع بالعم����ل عل����ى توحي����د ش����عب
االتص����ال بنف����س الدرج����ة ف����ي كل دول����ة
عربية.
ـ إن ع����دم التجان����س ف����ي حج����م كل
تنظي����م أمني يجع����ل هنالك ف����وارق في
وض����ع وحجم ش����عبة االتصال في هيكلة
املناس����ب م����ع حج����م التنظي����م وكذل����ك
املشاكل األمنية الداخلية واألولويات.
وع����ن كيفي����ة تخطي الصع����اب أوضح

 �شعب االت�صال ت�ؤدي دور ًا محوري ًا في دفع
العمل العربي الأمني الم�شترك.
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الباحث أن تخطي الصعاب يتم باآلتي:
ـ م����ا دام هنال����ك قناع����ة بتوحي����د العمل
األمن����ي العرب����ي املش����ترك فتعتب����ر
التش����ريعات والهي����اكل التنظيمي����ة رمبا
يكون أحد املتطلبات.
ـ حتدي����د دور مح����دد وموح����د لش����عب
االتصال في كل الدول العربية.
ـ حتدي����د اللغـات لتنفي����ذ ذلك ،ومراحل
التنفيـذ.
ـ عم����ل برنام����ج تدريب����ي للعامل��ي�ن ف����ي
شعب االتصال.
التع����رف على معوقات التنس����يق األمني
العرب����ي ،ودور ش����عب االتص����ال ف����ي هذا
اجلان����ب ،ووضعه في مكانه املناس����ب في
الهيكل.
ـ دعم ش����عب االتصال باإلمكانات املادية
واملعنوية والفنية .وقدم الباحث منوذج ًا
مقترح���� ًا لش����عب االتص����ال ف����ي الهياكل
التنظيمي����ة لألجه����زة األمني����ة العربية
وذلك على النحو التالي:
ـ أن تكون ش���عبة االتصال إدارة مستقلة
تتب���ع القائ���د الع���ام للش���رطة أو مديـر
األمن العـام مباشرة.
ـ االهتم����ام بالبن����اء العلم����ي لش����عب
االتصال ،وتطوير أساليب العمل بأحدث
األجهزة التقنية في االتصال.
ـ استغاللية العاملني بشعب االتصال في
متخصصة
ِّ
االرتب����اط اإلداري ب��ي�ن إدارة
في اجلهاز.
ـ توفي����ر اإلمكاني����ات وف����رص التدري����ب
للعامل��ي�ن بش����عب االتص����ال وااللتق����اء
املنتظم مع املس����ئولني بش����عب االتصال
ف����ي ال����دول العربي����ة عن طري����ق لقاءات
علميـة وزيـارات.
ـ تق���دمي دراس���ة ملؤمت���ر ق���ادة الش���رطة
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الع���رب واتخ���اذ توصي���ة لتحدي���د وضع متميز لش���عب
االتصال ف���ي الدول العربية ،مت رفع األمر ملجلس وزراء
الداخلية العرب العتماده.
وق����دم د .صق����ر املقي����د بحث���� ًا ع����ن دور جامع����ة ناي����ف
العربية للعلوم األمنية في التنس����يق مع شعب االتصال
تناول فيه أهمية االتصال.
ث����م ق����دم ش����رح ًا لالتص����االت اإلداري����ة والتنظيمي����ة
واالتص����ال الفع����ال ومعوقات����ه ليع����رج بع����د ذل����ك عل����ى
تقني����ات االتص����ال احلديث����ة ليوضح أن التط����ور العلمي
والفن����ي املتالحق في مج����ال اإللكتروني����ات الدقيقة قد
أدى إل����ى تطوي����ر دوائر مدمجة عالي����ة الكثافة نتج عنها
معاجل����ات ودوائ����ر إلكتروني����ة متقدم����ة وبأس����عار زهيدة
م����ا انعك����س إيجاب���� ًا عل����ى مجال����ي احلاس����بات اآللي����ة
واالتص����االت ،ودخ����ل العالم في عص����ر املعلومات وأصبح
قرية إلكترونية وانتف����ت حواجز الزمان واملكان ،وظهرت
الفضائي����ات واإلنترن����ت واليوتي����وب واندمج����ت ش����ركات
التقني����ة ف����ي ش����ركات أكب����ر متع����ددة اجلنس����يات ،ودخل
العالم عصر العوملة الذي اتس����م مبفاهيم جديدة تنادي
بحري����ة التجارة وانتقال رؤوس األموال واأليدي العاملة
وسقوط احلواجز اجلمركية.
كم����ا تن����ادي ه����ذه املفاهي����م باحت����رام حق����وق امللكي����ة
الفكري����ة والصناعي����ة وأدى التط����ور الهائ����ل ف����ي تقني����ة
االتصاالت إلى ظهور شبكة اإلنترنت وحتولها من شبكة
لألبحاث العسكرية والعملية إلى شبكة عامة يرتبط بها
عشرات املاليني على نطاق العالم.
وفي حديث الباحث عن شعب االتصال مبجلس وزراء
الداخلية العرب أشار إلى أنها أجهزة تعهد إليها كل دولة
عض����و في جامعة ال����دول العربية القيام مبهمة االتصال
م����ع األمان����ة العام����ة ملجل����س وزراء الداخلي����ة الع����رب،
وكل م����ن مكاتبه����ا املتخصص����ة ،وجامع����ة ناي����ف العربية
للعل����وم األمنية ،وكل جهاز آخر قد يرى املجلس إنش����اءه
مس����تقبالً ،ومع شعب االتصال األخرى من أجل حتقيق
أه����داف املجل����س ف����ي تنمي����ة وتوثي����ق التعاون ،وتنس����يق
اجله����ود ب��ي�ن الدول العربي����ة في مجال األم����ن الداخلي
ومكافحة اجلرمية.

العدد ( )334ـ
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تفعيل التعاون
وق����دم الل����واء عبدالل����ه بن علي العبيش����ي بحث���� ًا بعن����وان (تفعيل
التع����اون بني ش����عب االتص����ال وبني املكات����ب املتخصص����ة) أوضح فيه
أن التعاون الدولي أساس����ه ش����عور الدولة بأن اجلرمية ليست إخالال
باألمن والنظام العام الوطنيني فحس����ب وإمنا هي خطر على س��ل�ام
وأمن املجتمع الدولي  ,ألن املجرم الذي يفلت من املالحقة والعقاب
في دولته قد يتسلل الى دولة مجاورة يهدد أمنها .
ل����ذا يج����ب أن تتع����اون ال����دول فيم����ا بينه����ا ملكافح����ة اجلرمية إما
بتزويد الدولة الطالبة مبعلومات عن جرمية ما أو مبحاكمة شخص
م����ا اذا تع����ذر تس����ليمه ألي س����بب من األس����باب أو عن طري����ق اإلنابة
القضائي����ة  ,أو بتس����ليم املطلوب حيث أن التس����ليم يعد أهم وس����ائل
التع����اون الدول����ي ف����ي مكافح����ة اجلرمية بالنس����بة لش����عب االتصال،
وهناك نوع من التس����ليم يطلق عليه (الكياس����ة) وهو نادر ويكون بني
دولتني تربطهما عالقة تعاون قوية جداً. .
وكان للتط����ور الذي يعيش����ه العال����م في جميع املج����االت دور كبير
في انتش����ار اجلرمية واتس����اع ميدانها حيث لم يكن قبل ذلك أي أثر
للجرمي����ة خارج احلدود اإلقليمية  ,وعندما تيس����رت س����بل اإلتصال
واالنتق����ال م����ن دولة الى أخرى س����اهم في اتس����اع وانتش����ار اجلرمية
وتزايد أمناط وأساليب ارتكابها وتنقل عناصرها بني الدول  .
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