بعد حادث مسجد فينسبري بارك ،الحفاظ على الهدوء والحذر باستمرار أمران أساسيان
المملكة المتحدة من أكثر البلدان أمانا في العالم .مع ذلك ،هناك خطوات بسيطة يمكن اتخاذها والتي يمكن أن تعزز الثقة الشخصية
والتنظيمية للمساجد والمصلين .يمكن لهذه الخطوات أن تحدث فرقا في دعم الوعي المكاني األفضل للعاملين داخل المساجد وللمتطوعين
لضمان سالمة المساجد وروادها.
تذكر أنه من الضروري االتصال بالشرطة على الرقم  999في حالة الطوارئ وأن سالمتك الشخصية هي األهم .ال تنتظر حتى تحضر
الحقائب واألدوات واترك المكان الذي تسود فيه حالة الطوارئ .باإلضافة إلى ذلك ،تأكد عند االتصال الشرطة ،بتقديم الكثير من التفاصيل
حول الموقع ،وكذلك حول الحادث نفسه .يمكنك أيضا التصوير بالفيديو وتوثيق تفاصيل حول الحادث ،والتي يمكن أن تكون معادية
للمسلمين في طبيعتها ،على الرغم من أن هذا ال ينبغي أن يحدث إال عندما تكون على بعد مسافة آمنة من التهديد نفسه .ال تبدأ في التصوير
بالفيديو إذا كنت بالقرب من الخطر ،وإذا كان ذلك يثير الجاني إذا رآك تقوم بتصوير لقطات من الفيديو.
في حالة وقوع هجوم إرهابي ،هناك  3إجراءات يجب عليك اتخاذها .تشمل هذه اإلجراءات األمور التالية:
 اركص إذا كنت تستطيع ذلك، إذا لم تستطع الهرب ،اختبىء اخبر اآلخرين  -اتصل بالشرطة وحذر اآلخرين للبقاء بعيدااالمر األساسي هو هو التأكد من االبتعاد عن مصدر التهديد والبحث عن مكان آمن في حين إبالغ الشرطة عن ذلك .تذكر ،سالمتك هي
األهم .إذا لم تحاول ولم تضمن سالمتك أوال ،قد تعرض سالمة اآلخرين للخطر ،رغم انك تعتقد أنك تقدم المساعدة لألخرين.

 1.0الحفاظ على الوعي المكاني بمحيطك






تأكد عند الدخول والخروج من المسجد من انتباهك لآلخرين ،وذلك لضمان إمكانية استخدام المداخل ومخارج قد اإلمكان.
ينبغي تجنب التجمعات والحشود الكبيرة حول مداخل ومخارج المساجد ،وينبغي للمساجد أن تكفل ،حيثما أمكن ،تحرك
مجموعات كبيرة من الناس من هذه النقاط من أجل سالمتهم.
يزيد "التجمع" في نقاط الدخول والخروج من المخاطر حيث انه يسهل االستهداف
واحتمال تأثر عدد أكبر من الناس إذا كان هناك شخص ما يحاول استهداف المصلين والمسجد .بالتالي ،فإن ضمان استمرار
حركة المتعبدين بعد أوقات الصالة من خالل نقاط الدخول والخروج جزء أساسي من ضمان سالمة المصلين والمساجد.
المسجد مكان عام يتطلب من المستخدمين تولي الملكية
والمسؤولية عن سالمة أنفسهم ،وحيثما أمكن ،سالمة غيرهم .إذا شاهدت بعض األشخاص يتصرفون بشكل مشبوه داخل
حدود المسجد وحوله ،يمكنك أن تسألهم أين يذهبون وعن من يبحثون،

مع الحفاظ على وضع منفتح وودي تجاههم .في جميع األوقات ،احتفظ بمسافة حيث يمكن أن يسمعك األخرين وحيث
يمكنك الخروج بشكل مريح من المكان إذا لزم األمر.
من الضروري أن تكون على وعي بالبيئة المحيطة بك .هذا يعني

اخبار العاملين في المسجد عن أي حقائب أو أكياس تركت دون رقيب .كن أيضا على بينة بالمركبات التي تقف بالقرب
من المسجد والتي تثير الشك .قد ترغب في تدوين تفاصيل التسجيل [رقم المركبة] لتعطيها للعاملين في المسجد إذا كنت
قلقا بشأن نشاط مشبوه حول المركبات وسائقيها .تذكر ،من األفضل أن نكون حذرين ،من أن نكون راضيين.
يجب عليك التأكد من أنك تعرف نقاط الخروج من المبنى .يستغرق األمر

وقتا قليال للتعرف على هذه النقاط في المسجد ويسمح لك بالتعرف على مكانك في المبنى .في حالة الطوارئ ،تساعد معرفة
المبنى ونقاط الخروج في الحفاظ على وقت ثمين وتعطيك ثقة إضافية لحماية نفسك من خالل الخروج من المبنى بأسرع
وقت ممكن.

 2.0تقليل المخاطر العامة التي قد يتعرض لها الجمهور








يمكن طلب لتقوم الشرطة المحلية بتقييم التهديد في الموقع .يجب على المساجد أن تطلب ذلك إذا كان قد تم استهدافها
بسبب الكراهية المناهضة للمسلمين خالل السنوات الثالث الماضية .مع ذلك ،فإننا نحث جميع المساجد على طلب القيام
بمراجعة تقييم التهديد من الشرطة إذا لم تكن الشرطة قد قامت بذلك من قبل .يمكن أن تساعد المعلومات المستمدة من
هذه التقييمات أيضا في تقديم حماية أفضل للمصلين.
كجزء من خطة عمل الحكومة بشأن الكراهية ،تقدم الحكومة تمويال
من أجل اتخاذ تدابير أمنية وقائية ضد أماكن العبادة التي تعرضت للهجوم بسبب جرائم الكراهية أو التي قد تكون
معرضة لها .يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من هنا .يعني هذا الدعم أنه يمكن للمساجد أن تعزز سالمتهما
إذا كان قد سبق استهداف العاملين أو المبنى في السابق بسبب حوادث الكراهية ضد المسلمين.
يجب على المساجد النظر في وضع إجراء "آلية الحد من الوصول إلى األجزاء األخرى من المكان" .هذا يعني
القدرة على تقييد الوصول إلى موقع أو بناء من خالل التدابير الملموسة ،إذا كان هناك خطر حقيقي وحالي مثل شخص
يدخل بسالح .يحد إجراء "الحد من الوصول إلى األجزاء األخرى من المكان" من إمكانية الوصول إلى أجزاء أخرى
من المبنى وضمان احتواء المخاطر داخل منطقة معينة .يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من هنا.
لديك الحق في رفض دخول أي شخص قد يتصرف بشكل مشبوه .إذا كنت
غير متأكد ،كن مؤدبا ولكن حازما بغير عدوانية .اسأل إلى أين يذهب الفرد وما إذا كان لديه موعد؟ إذا كان يبحث عن
شخص معين؟ من خالل طرح األسئلة ،هناك احتمال أن تثني محاولة شخص يحاول دخول المسجد بدوافع ضارة من
دخول المسجد.

 3.0تفقد البريد والطرود وكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة  -المساجد
 يجب التحقق من البريد الوارد والطرود وإذا كانت تثير الشبهات ،واخالء المنطقة والحفاظ على مسافة آمنة من الطرود .ال
ينبغي أن يتعامل الناس مع أي طرد مشبوه وينبغي استدعاء الشرطة باالتصال بالرقم .999
 ينبغي عدم التخلص من المواد التي تعتبر معادية للمسلمين في طبيعتها أو تهديدها
يجب االحتفاظ بها وأخذ صورة لها وإرسالها إلى منظمة قياس الهجامات المعادية للمسلمين ( )Tell MAMA
 ,)(www.tellmamauk.orgعند االتصال بهم .تستطيع منظمة قياس الهجامات المعادية للمسلمين ()Tell MAMA
الترتيب لإلبالغ عن الرسائل أو المواد المكتوبة وتسليمها إلى الشرطة واألدلة الموثقة إلنفاذ القانون .يمكنك أيضا اإلبالغ عن
مثل هذه المواد باالتصال بالرقم .101
 التأكد من فحص كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وعملها بشكل صحيح .من المهم أيضا
التأكد من أن طوابع التاريخ والوقت دقيقة حيث هناك حاجة من ربك الحادث بوقت حدوث الحادث إذا ما تم استخدام هذه المواد
كدليل.
 ينبغي استخدام أداة فتح الرسائل لفتح المغلفات حيثما أمكن .ينبغي حماية
المغلفات المستخدمة في إرسال المواد الخبيثة إلى المساجد كدليل ،حيث قد تكون مادة الحمض النووي الخاصة بالجاني على
هذه المواد ،وهذا يساعد الشرطة في تحقيقاتها .ال يجب في أي حال التخلص من المواد الخبيثة.
تهدف هذه الوثيقة إلى أن تكون بمثابة دليل لبعض اإلجراءات األمنية األساسية التي يمكن للمساجد والعاملين فيها والمصلين القيام
بها .ليس المقصود منها أن تكون دليال شامال ،وينبغي للمساجد أن تعمل بالتواصل مع الشرطة المحلية لضمان إجراء تقييمات
للمخاطر .ليس هناك ما هو أكثر أهمية من بناء والحفاظ على اتصال بالشرطة المحلية.
المملكة المتحدة إحدى أكثر البلدان أمانا في العالم .نحن نحث العامة في المجتمعات اإلسالمية على "الحفاظ على الهدوء
واالستمرار" ،وأن يفعلوا ما فعله الكثيرون خالل األشهر الستة واألشهر االثني عشر الماضية ،بالوقوف ودعم والتضامن مع
المجتمعات المحلية األخرى بشكل جماعي .ال يمكننا بناء مجتمع يقوم على مبادئ الحفاظ على المساواة والكرامة للجميع إال من
خالل دعم بعضنا البعض ،بوصفنا سكانا محليين وجيرانا وأصدقاء وزمالء .على أقل تقدير ،ينبغي أن نسعى جميعا إلى بناء هذا
المجتمع والحفاظ عليه.

