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عارف  محمد  الدكتور  ط 
ِّ
يسل "الــعــائــدون"  كتابه  يف 

 
َ
تحظ مل  أنها  يرى  معمتة  منطقة  عىل  الضوء  العظامات 

باالهمتام الالزم من ِقَبل الدول يف جهودها وسياساتها 

يف مكافحة التطرف واإلرهاب، ويف الوقت نفسه يلفت 

واجب  إىل  وغريها  األمنية  السياسات  صانعي  انتباه 

باملحتَجزين  يتعلق  ما  وهو  إليهم،  ل 
َ

ُيوك آخــَر  أســايسٍّ 

لديهم من نزالء قضايا التطرف واإلرهاب يف السجون. 

فما زال كثريون يعتقدون أن محاكمة اإلرهابيني وتنفيذ 

ُيسِدل  الــذي  األخــري  الفصل  هي  بحقهم  السجن  عقوبة 

الستار عىل زوال الخطر والتهديد الذي تفرضه هذه الفئة 

من األفراد، لكن الواقع الذي يدركه األمنيون أكرث من 

بداية  إال  هو  ما  السجون  يف  حجزهم  أن  يؤكد  غريهم 

فصل جديد من سلسلة جديدة من املخاطر والتهديدات 

األمنية ال تقل خطًرا عن نشاطهم خارج أسوار السجون.

الكتاب هم  املؤلف يف هذا  الذين يقصدهم  العائدون 
الشباب الذين التحقوا بساحات القتال يف سوريا والعراق 

الحايل، سواٌء أكانوا من مقاتيل )تنظمي  الِعقد  يف مطلع 

الدولة اإلسالمية يف العراق والشام( أم من أي فصيل 

العائدون إىل أوطانهم  آخَر تحت أي امس. فهم  جهادي 

من  يــعــودوا  أن  بــالــرورة  وليس  القتال،  ساحات  من 

محطات  هناك  تكون  قد  بل  مبارشة،  وسوريا  العراق 

ال  اليت  أوطانهم  إىل  عودتهم  طريق  يف  أخــرى  جهادية 

نعلم مىت وال كيف ستكون؟ 

االلتحاق  ــرروا  قـ الــذيــن  الشباب  آالف  هــم  الــعــائــدون 

بساحات القتال، وهم الذين تركوا األهل والولد واملال 

س،  مقدَّ جهاد  أنه  يــَرون  ما  دعوة   
ُ

بريق جذبهم  أن  بعد 

 عن ممارسة الدور الثانوي 
ً
وهم الذين قرروا التوقف فجأة

 أخرى 
ً
اململ يف حياتهم الرتيبة، ليصنعوا ألنفسهم حياة

هم وحَدهم فيها األبطال، وهم الذين ظهروا يف صور 

)الفيس بوك( مبتمسني يرفعون البنادق بأمساٍء ومالبَس 

وهيئاٍت جديدة، وهم الذين كتبوا وأرسلوا إىل أقرانهم 

وا إلينا( يحثونهم عىل االنمضام إىل صفوفهم. 
َ
)تعال

أمم  جــلُّ  عرفتها  تاريخية  حالة  القتال  من  العائدون 
األرض وال تقترص عىل الجهاديني، فبعد انتهاء كل قتال 

هناك دامًئا من يعودون من القتال، لكن ما يميز هؤالء 

أنهم في ظنِّ الكثيرين قد عادوا من القتال للقتال.
التعريف  لكن  )العائدون(،  لهؤالء   

ٌ
كثرية  

ُ
تعاريف ة  َّ ثَ

نا هنا هو: )أنهم الذين تنتظرهم السجون(،  الذي يهمُّ

ا ميثل الواقع املرير الذي ال بد من  وهذا التعريف الحادُّ جدًّ

مواجهته. لذا يتساءل املؤلف يف مقدمة الكتاب: 

ــأة  ــعــامل الــعــربــي واإلســـالمـــي ُمــهــيَّ هــل الــســجــون يف ال

الستقبالهم؟ وهل لدى القامئني عليها ما يقدمونه لهم 

األيديولوجيات  تتحدى  وتأهيلية  إصالحيٍة  برامَج  من 

املتشددة اليت يؤمنون بها؟ وهل لديهم سياسة واضحة 

وال مدة احتجازهم؟ 
َ
ثىل يف التعامل معهم ط

ُ
للطريقة امل

مجمتع  يف  فكرهم  انتشار  عدم  يمضن  ما  لديهم  وهل 
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الجنائيني وتجنيدهم؟ وهل  الزنالء  السجن واستقطاب 

لدى أصحاب القرار األمين تصور واضح عن السُبل اآلمنة 

إىل دمجهم يف املجمتع بعد انقضاء عقوبتهم مع مضان أال 

يعودوا إىل التطرف؟ 

أو استزناف  الرتف  ُيَعد من قبيل  الحاالت  يف كثري من 

موارد الدولة بذُل جهود خاصة بهذه الفئة من املسجونني، 

بل يرى كثريون أن هؤالء الذين كانوا وراء ترويع الناس 

أيَّ معاملة  املجمتع  وإلحاق الرر بهم ال يستحقون من 

بذل 
ُ
حسنة أو رعاية خاصة، وأن أي مساٍع أو محاوالت ت

أن  ُيستبعد  وال  الــجــدوى،   
َ

عــدميــة ستكون  إلصالحهم 

اليت  املكتسبات  بعض  عىل  للحصول  هــؤالء  يستغلها 

ويا  القناعة  هذه  عنهم.  املبكر  كاإلفراج  يستحقونها،  ال 

بل  فحسب،  الساذج  املواطن  عقل  يف  تنحرص  مل  لألسف 

يَرون  الذين  األمــين  القرار  أصحاب  عقول  إىل  تجاوزته 

اليت  الحصينة  السجون  لتوفري  لّحة 
ُ
وامل القصوى   

َ
األولوية

وما  عليهم،  والسيطرة  ومراقبتهم  احتجازهم  تمضن 

سوى ذلك فليس بذي أهمية! 

العظامات  عارف  محمد  يثبت  الكتاب  هذا  يف صفحات 

لعني  ومجانب  للواقع  ومخالف  خاطئ  الفهم  هــذا  أن 

التاريخ  قــراءة  إىل  تدعونا  اليت  الحقيقة  تلك  الحقيقة، 

أن  لندرَك  السجون؛  أســوار  عند   
َ

نقف أن  علينا  وتفرض 

سطور  من  الكثري  تب 
ُ

ك مة 
َ

حك
ُ
امل املوصدة  أبوابها  خلف 

فت كتب التطرف والعنف البغيض. ومن  الكراهية وُصنِّ

اإلقصاء  فتاوى  طلقت 
ُ
أ الضيقة  نوافذها  قضبان  وراء 

املؤامرات  أخطر  ُولدت  املظلمة  أروقتها  وبني  والتكفري. 

يف  أصحابها!  قبل   
ً

مرسعة السجن  غــادرت  الــيت  ــرة  املــدمِّ

السجون التقت املهارات والخربات اإلجرامية مع األفكار 

)ساحات  يف  جنب  إىل  جنًبا  وســارت  الظالمية،  واآلراء 

ان بالعودة إىل  التنفس والتمشيس( وقبل أن يأمر السجَّ

الزنازين كانت قد أصبحت هذه املهارات رضًبا من رضوب 

 رشعية لقتل اآلخرين.
ً

الجهاد يف سبيل الدين، ورخصة

ال  اليت  الحقيقة  أن  إىل  كتابه  مقدمة  يف  املؤلف  ويصل 

بحجز  نكتفَي  أن  بني  الخيار  منلك  ال  "أننا  منها هي  مفرَّ 

للربامج  خضَعهم 
ُ
ن أن  وبــني  ــيــني  واإلرهــاب املتطرفني 

اإلصالحية التأهيلية، ويجب أن نكون رصيحني وصادقني 

ا فإنهم 
ً
مع أنفسنا ونطرح األمر بصيغة: إن مل نفعل شيئ

سنوات  "إن  يــقــول:    
ً
جـــرأة أكــرث  وبعبارة  سيفعلون". 

 الدولة، 
ِّ

هم أكرث مما هي يف صف
ِّ
السجن قد تكون يف صف

فإذا كانت الحرب عىل اإلرهاب هي حرَب األفكار، فإن 

الت إيجابية هي بامتياز 
ُّ
السجون اليت تخلو من أي تدخ

مصنُع تلك األفكار. واملنطق والسوابق التاريخية وفهمنا 

لخطر هذه الفئة من الزنالء ُيلزمنا أن نتدخل، حىت إن مل 

نمتكن من إصالحهم أو إعادة تأهيلهم، فإننا عىل األقل 

نستطيع أن مننَع انتشار خطرهم بني بقية الزنالء".

الراديكالية 
يتناول الفصل األول من الكتاب موضوَع الراديكالية،وقد 

الباحثني  اتفاق  يف  الكبري  الضعف  الــدراســات  أظهرت 

واملختصني عىل تأطري مفهوم واضح لظاهرة الراديكالية، 

تبين  إىل  املــؤديــة  أو  إليها  الدافعة  األســبــاُب  حيث  من 

العنف من بعض نسخها، مث طبيعة الَعالقة اليت تربطها 

الــرئــيــَس واملــركــزي يف هذه  ــســؤال  ال بـــاإلرهـــاب. وإن 

اليت  باملنظمات  األفــراد  يلتحق  ملاذا  دامًئــا:  الدراسات هو 

تتبىن األفكار املتطرفة؟ ومىت يلتحقون بها؟ وكيف؟ مث 

اليت تهدد  العنيفة  األفعال  ينخرط بعض هؤالء يف  ملاذا 

أمن املجمتعات؟ وكيف ينخرطون؟

ــف يف هـــذا الــفــصــل مــن الــكــتــاب مفهوم  ــؤل أوضـــح امل

اليت  بها  املتعلقة  التعريفات  مناقشة  مع  الراديكالية، 

السياسية،  الـــقـــرارات  وصــانــعــو  األكــادميــيــون  وضعها 

الراديكالية  العوامل واألسباب اليت تقود إىل  ومناقشة 

عىل املستوى الفردي والجماعي، وتطرق إىل مستويات 

اإلرهــابــي.  بالسلوك  وَعالقتها  الراديكالية  عمليات 

الحرب على اإلرهاب هي حرَب األفكار، والسجون 
مصنُع  هي  إيجابية  الت  تدخُّ أي  من  تخلو  التي 

تلك األفكار   
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وبالرغم من اختالف الباحثني والدارسني، إن الدراساِت 

جمع عىل الحقائق اآلتية:
ُ
 املتعلقة بالراديكالية ت

َ
والبحوث

الراديكالية  األفــكــار  بــني  واضــح  ارتــبــاط  هناك  أوًل: 
جهة  من  العنف  استخدام  وبــني  جهة،  من  واملتطرفة 

رتَجم دامًئا األفكار 
ُ
أخرى، لكن هذا ال يعين بالرورة أن ت

واملجموعات  فاألفراد  العنف.  إىل  واملتطرفة  الراديكالية 

اليت تحمل األفكار الراديكالية من املمكن أن تبتعد عن 

قد  نفسه  الوقت  ويف  أفكارها،  عن  التعبري  يف  العنف 

يكون االنخراط يف العنف مبعزل عن األفكار الراديكالية 

اه الراديكالية والتطرف؛  واملتطرفة، فليس كل عنف مؤدَّ

إذ من املمكن أن تلجأ املجموعات املوالية واملؤيدة لنظام 

سيايس قامئ أو املجموعات املعارضة واملنافسة إىل العنف 

دون أن يكون مبعث ذلك الفكر الراديكايل. 

ثانًيا: أفضل طريقة لفهم الراديكالية هي التعامل معها 
 ذات ديناميكية متعددة األوجه، وظاهرة 

ً
بوصفها عملية

الفرد  التفاعل بني  نتيجة  ذات خطوات متعددة، تحدث 

ض للراديكالية وبني بيئة اجمتاعية تشجع عىل تبين  عرَّ
ُ
امل

األفكار الراديكالية.

دراسة  عند  مستويات  ثالثة  إغفال  عدم  يجب  ثالًثا: 
املستوى  وهي:  وتحليلها،  للراديكالية  زة 

ِّ
املحف العوامل 

واملستوى  نفسه،  بالفرد  يتعلق  ما  وهو   Micro الفردي 

باملحيط  يتعلق  مــا  وهـــو   Meso االجــمتــاعــي  املحيطي 

واملستوى  بــالــفــرد،  تحيط  ــيت  ال واملجموعة  االجــمتــاعــي 

السياسية  والبيئة  األكرب  املجمتع  وهو   Macro الجماعي 

اليت تحيط باملجموعة الكلية. 

أسباب الراديكالية وجذورها
الراديكالية  أسباب  الكتاب  من  الثاين  الفصل  وتناول 

العلمية االجمتاعية  النظريات  وجذورها، وراجع عدًدا من 

اليت تفرس االنتقال من الراديكالية إىل العنف واإلرهاب، 

عوامل  ثــالثــة  إىل  تــرجــع   Borum استنتج  كما  وهــي 

أساسية، األول: تطوير عدم التعاطف Antipathy تجاه 

لألفعال  تسويغ  خلق  والثاين:  املستهدفة.  املجموعات 

االجمتاعية  الــعــوائــق  مــن  التخلص  والــثــالــث:  العنيفة. 

 دون استخدام 
ً

والنفسية )السيكولوجية( اليت تقف حائال

العنف. 

عوامل النتقال من الراديكالية إلى العنف

أفضل طريقة يمكن من خاللها فهم الراديكالية 
هو التعامل معها بوصفها عملية ذات ديناميكية 
متعددة األوجه، وظاهرة ذات خطوات متعددة، 
تحدث نتيجة التفاعل بين الفرد وبيئة اجتماعية 

ذات محتوى محدد

تطوير عدم التعاطف تجاه املجموعات 

املستهدفة. 

حائال  تقف  الــيت  الكوابح  من  التخلص 

أمام استخدام العنف.

خلق تربير وتفويض لألفعال العنيفة.
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وناقش هذا الفصل عدًدا من المناذج التفسريية املختلفة 

للعوامل املسببة للراديكالية واإلرهاب، مع التفريق بني 

 :Schmid ثالثة مستويات من التحليل، وهي كما وصفها

والجماعي   ،Meso واملحيطي   ،Micro الفردي  املستوى 

.Macro

يتمضن  وهو   :Micro-level الفردي  المستوى 
واإلخفاق  الذاتية،  الهوية  مشاكل  املثال  سبيل  عىل 

بالعزلة،  والشعور  املجمتع،  مع  واالندماج  التكيف  يف 

واإلذالل  بالحرمان  والشعور  المتيزي،  مــن  واملــعــانــاة 

بالغضب  يرتبط  مــا   
ً
عـــادة ــرفــض، وهــذا  وال والـــومص 

املعنوي والرغبة يف االنتقام. 

 :Meso-level )البنائي(  المحيطي  المستوى 
يكون  وقــد  بالفرد،  املحيط  االجمتاعي  الوسط  وهــو 

أو  وصل  كنقطة  يعمل  وهو  له،  ا 
ً
محبط أو  له  داعًما 

فصل بني الفرد ودائرة الراديكاليني واإلرهابيني، ومن 

َّ ينقل بعض الراديكاليني من الراديكالية إىل منطقة 
َ

مث

العنف واإلرهاب واملنظمات اإلرهابية. 

عىل  وهو   :Macro-level الجماعي  المستوى 
ا،  وخارجيًّ ا  داخليًّ واملجمتع  الحكومة  دور  املثال  سبيل 

ومستوى الراديكالية عند الرأي العام وعند األحزاب 

األكرثية  َعالقات  عن  الناتجة  والضغوط  السياسية، 

ــات، ودور  ــت
َّ

ــش ال ــيــة وبــخــاصــة يف مــجــمتــعــات  واألقــل

إىل  تقود  اليت  واالقتصادية  االجمتاعية  الفرص  نقص 

الراديكالية، وحالة االستياء العامِّ اليت قد تتحول إىل 

أفعال إرهابية.

أو  لــإرهــاب،  وحيد  سبب  هناك  ليس  أنــه  الفصل  ر  يقرِّ

من  االنتقال  يف  عليه  القياس  ميكن  واضح  محدد  مسار 

طــر 
ُ
األ من  الكثري  هناك  إذ  ــاب؛  اإلرهـ إىل  الراديكالية 

املفاهميية يف تحليل األسباب الجذرية والعوامل املسببة 

والتباين  التعدد  هــذا  من  وبالرغم  لكن  للراديكالية. 

األسباب  تحليل  رضورة  عىل  األكادمييني  بني  اتفاق   َّ
َ

مث

َعد العوامَل الساحبة، 
ُ
الجذرية لإرهاب والراديكالية اليت ت

والعوامل الدافعة Push Factors )تمسى يف بعض األحيان 

العوامل الداخلية والخارجية(، وتحليل الظروف املجمتعية 

ومبراجعة  واإلرهــاب.  الراديكالية  عىل  واملشجعة  زة 
ِّ
املحف

الراديكالية والتطرف، يخلص  النظريات املقدمة لتفسري 

املؤلف إىل النتائج اآلتية:

أن  إىل  بــوضــوح  اتجه  الغربي  للفقه  النظري  الجهد 

الــراديــكــالــيــة تظهر مــن خــالل خــطــوات مــحــددة وال 

ة   عىل ماهيَّ
ً

ا، لكنه مل ُيجمع رصاحة
ً
تظهر ظهوًرا مفاجئ

هذه الخطوات وترتيبها، بيد أنها تتمضن يف الغالب: 

والتجنيد،  واالنطوائية،  واالنعزال  املعريف،  االنفتاح 

وتسويغ األفعال الراديكالية، وتبادل اآلراء املتطرفة.

الراديكالية؛  الغربي بني مستويات تحليل  الفقه  ميزي 

واملستوى  املحيطي  واملستوى  الفردي،  املستوى  بني 

املؤثرة  العوامل  مــن  ُجملة  عــىل  وُيجمع  الجماعي، 

إىل  الفرد  تقود  أن  شأنها  من  الثالثة  املستويات  يف 

الراديكالية، مث تضعه عىل مسار العنف، دون أن تكون 

ة؛ إذ من املمكن أال تصل الراديكالية   حمتيَّ
ً

تلك نتيجة

إىل السلوك العنيف، وتبقى يف طور راديكالية األفكار 

دون راديكالية األفعال. 

األيديولوجي  العامل  أن  الغربي  الفقه  يرى  باملجمل 

لــيــس بــالــعــامــل املــركــزي أو الــرئــيــس الــبــاعــث عىل 

بالتساوي والتوازي  الراديكالية، بل إن تأثريه يكون 

الراديكالية،  تسبب  اليت  األخــرى  العوامل  بقية  مع 

الفقه  يرى  ال  األيديولوجي  العامل   
َ

ُيستحر وعندما 

اة  ُمتبنَّ الجهادية كأيديولوجية  السلفية  الغربي سوى 

ليس هناك سبب وحيد لإلرهاب، أو مسار محدد 
من  االنتقال  في  عليه  القياس  يمكن  واضح 

الراديكالية إلى اإلرهاب

أو  المركزي  بالعامل  ليس  األيديولوجي  العامل 
تأثيره  إن  بل  الراديكالية،  على  الباعث  الرئيس 
العوامل  بقية  مع  والتوازي  بالتساوي  يكون 

األخرى 
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عدم  ا  جدًّ الواضح  ومن  الراديكايل،  السلوك  لتسويغ 

إدراك الفقه الغربي العميق لهذا الفكر أو المتيزي بينه 

وبني غريه من االتجاهات الفكرية.

ُيــجــمــع الــفــقــه الــغــربــي عــىل أن الــوســط االجــمتــاعــيَّ 

يف  متفاوت  أثر  ذاُت  املختلفة   
َ
والــروابــط والَعالقاِت 

استقطاب الفرد إىل املحيط الراديكايل، بل إن الوسط 

ا يف كثري من  االجمتاعي الراديكايل يؤثر تأثرًيا مركزيًّ

األحيان يف مسار األفراد عىل طريق الراديكالية.   

تفسري  يف  الغربية  للنظريات  الرئيسة  األفكار  أغلب 

الــظــاهــرة يف  ــول  الــراديــكــالــيــة اإلســالمــيــة تمتحور ح

املجمتعات اإلسالمية يف أوربا والغرب، لذا تتجه هذه 

المتيزي  ومعاناة  الشخصية،  الهوية  محنة  إىل  األفكار 

وضعف  الــغــرب،  مسلمو  يعيشها  الــيت  والتهميش 

وتحديات  الغربية  الــقــمي  مــع  التكيف  عــىل  الــقــدرة 

مسألة  عــن   
ً

فضال واملعيشية،  االجمتاعية  الــظــروف 

التباين واالختالف الثقايف.

الراديكالية والسجون
الراديكالية  موضوع  الكتاب  من  الثالث  الفصل  ناقش 

السجون  مع  التعامل  إىل  فيه  املؤلف  ودعــا  والسجون، 

عىل أنها أكرث من مجرد عقوبة وتأديب. فيجب أن تسود 

النظرة اإليجابية اليت تجعل من بيئة السجن مصدَر إلهام 

يف  اإلرهــاب  مكافحة  ولخرباء  السيايس،  القرار  لصانعي 

هذه  لفهم  ا؛ 
ً

أيض السجن  ولسلطات  األمنية،  الوكاالت 

الفئة من املواطنني وفهم الفكر الذي قادهم إىل العنف، 

لأليديولوجيات   
ً
مقربة يكون  يك  السجن  نظام  ومتكني 

ا لتفريخها، وذلك باالهمتام بالربامج 
ًّ

املتطرفة وليس ُعش

بجدوى  واإلميــان  والقناعة  تستهدفهم،  اليت  اإلصالحية 

هذه الربامج.

السجون  بيئة  تــأثــري  معرفة  إىل  الفصل  هــذا  وســعــى 

واملعتقدات  ولألفكار  للراديكالية  ضني  عرَّ
ُ
امل الــزنالء  يف 

املتطرفة، واستعرض العديد من األمثلة الواقعية للكثري 

من الذين تحولوا إىل العنف واإلرهاب بسبب تأثري حياة 

الراديكالية  مشكلة  أبعاد  عن  الحديث  فعند  السجن. 

يف  تزتاحم  التاريخ  صفحات  فإن  السجون  يف  والتطرف 

واملجموعات  األفـــراد  والدة  عن  الكثرية  األمثلة  تقدمي 

والتيارات الفكرية واملؤلفات واألدبيات والفتاوى الحادة 

هذا  يف  به  اإلحاطة  يصعب  مما  السجون،  قضبان  خلف 

الفصل من الكتاب. 

من  للتطرف  رئيس  ن  مكوِّ أنها  السجون  أثبتت  وقــد 

توفر  وأنها  واللوجستية،  والتنظميية  الفكرية  الناحية 

بينهم.  للتقابل والتعاون فميا  الزنالء  للمتطرفني   
ً
قاعدة

ل 
َ
معتق إتاحة  ذلــك:  عن  فصح 

ُ
ت اليت  األمثلة  أبلغ  ومن 

Camp Bucca يف العراق الذي أدارته القوات األمريكية 

إلنشاء  لــزنالئــه  الفرصة  و2009   2003 عامي  بــني  مــا 

َعالقات بني مجموعات مختلفة منهم. هذا السجن الذي 

احتضن أعداًدا كبرية من الجهاديني والبعثيني السابقني 

مينح  أن  باقتدار  استطاع  بالعراق  املسلح  د  المترُّ يف مرحلة 

الخربات  وتبادل  بينهما،  فميا  للتعاون  املجال  املجموعتني 

 Soufan واألفكار والعقيدة القتالية. ويشري عيل صوفان

الذي  السابقني   FBI األمريكية  االستخبارات  أحد ضباط 

أمىض مدة طويلة يف مالحقة التنظميات اإلرهابية، يشري 

إىل أن قرار اإلدارة األمريكية بحلِّ حزب البعث العرايق، 

من  الكثري  دفع  اطه،  ضبَّ وترسيح  العرايق  الجيش  وحلِّ 

لهم  أن  اعتبار  عىل  القاعدة  تنظمي  أحضان  إىل  البعثيني 

تجعل  التي  اإليجابية  النظرة  تسود  أن  يجب 
القرار  لصانعي  إلهام  مصدر  السجن  بيئة  من 
لتصبح  اإلرهاب  مكافحة  ولخبراء  السياسي 
السجون مقبرة لأليدولوجيات المتطرفة وليس 

ُعشًا لتفريخها

الناحية  من  للتطرف  رئيس  ن  مكوِّ السجون 
توفر  وهي  واللوجستية،  والتنظيمية  الفكرية 
والتعاون  للتقابل  النزالء  للمتطرفين  قاعدًة 

فيما بينهم 
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العراق.  يف   
ِّ

السين ن  املــكــوِّ حماية  وهــو  ا 
ً

مشرتك ا 
ً
هدف

يفتقدونه من خربات  ما  املتطرفني  إىل  البعثيون  فقدم 

ممتاز،  وتدريب  وانضباط  عسكرية،  ومهارات  تنظمية، 

وهذه الَعالقة تطورت إىل والدة أول جيش مسلح لتنظمي 

ل األمرييك. ومع 
َ
الدولة اإلسالمية )داعش( يف هذا املعتق

ل نجحت يف فصل الزنالء بحسب الطوائف 
َ
أن إدارة املعتق

لقد  بينهم،  والــشــجــار  االضــطــراب  ب  لتجنُّ الــعــراق؛  يف 

ة املتشددين عن الزنالء من  أخفقت يف فصل الزنالء السنَّ

ة املعتدلني، وهذا الوضع أوجد بيئة مناسبة لتفريخ  السنَّ

ل مل يكونوا 
َ
التطرف، خصوًصا أن القامئني عىل إدارة املعتق

لون.
َ
عىل دراية باللغة العربية اليت يتحدث بها املعتق

 الفكر املتطرف 
ِّ

وقدم الفصل الكثري من األمثلة عىل تبين

اإلجرامية  ــهــارات  امل والــتــقــاء  الــســجــون،  الــراديــكــايل يف 

باإلرهاب، وأوضح أن الدعاية الجهادية لها تأثري ملحوظ 

يف نزالء السجون من املجرمني؛ إذ يلبي الخطاب الجهادي 

رغباتهم  ويشبع  للمجرمني،   
َ

الشخصية االحــتــيــاجــاِت 

ابتداء،  السابقة  الخطايا  بالتوبة من  بإقناعهم  النفسية، 

مث الرتخيص لهم باالسمترار يف سلوكهم اإلجرامي تحت 

شعار جديد هو الجهاد املقدس! وأكد املؤلف أن املجموعاِت 

إسرتاتيجية  مضن  املجرمني   
َ

استهداف د  تتعمَّ  
َ

الجهادية

وجود  أوربا  من  الحديثة  األمثلة  وأثبتت  لديها.  التجنيد 

وخلفية  والــراديــكــالــيــة  الــديــن  إىل  التحول  بــني  َعــالقــة 

األفراد اإلجرامية، فإن خلفية األفراد الذين قاموا بتنفيذ 

اعتداءات باريس 2015 وبروكسل 2016 وبرشلونة 2017 

املتطرفة  الشبكات  تعزز  اإلجرامية  الحياة  أن  إىل  تشري 

وتوفر لها المتويل بارتكاب الجرامئ مثل: تجارة املخدرات 

والسطو والزتوير، وغريها من النشاطات غري الرشعية.

السجون والَحْجر األيديولوجي
ح الفصل الرابع من الكتاب بعنوان السجون والَحْجر 

َّ
توش

اليت  السياسات  بأن  القناعة  من  وانطلق  األيديولوجي، 

وفرض  الحراسة،  تشديد  من  السجن  سلطات  بعها  تتَّ

واإلرهــاب،  التطرف  قضايا  نزالء  عىل  إضافية  إجــراءات 

ال يتعارض أبًدا مع أي برامَج إصالحيٍة أو تأهيلية ميكن 

سلطات  عىل  بل  الــزنالء،  من  الفئة  هذه  عىل  تطبيقها 

تحقيق  إىل  يطمحوا  أن  األمين  القرار  وأصحاب  السجن 

الخاصَّ  السجون  نظام  أن  املؤلف  ويرى  مًعا.  النتيجتني 

ئني  املعبَّ السجناء  فهم  يــراعــَي  أن  ينبغي  باإلرهابيني 

إىل  الدوافع  ومعرفة  ا، 
ً
دقيق فهًما  ا  وأيديولوجيًّ ا  سياسيًّ

سلوكهم داخل السجون، هذا السلوك الذي قد يسعى 

وبناء  األتباع  تجنيد  أو  السجن،  خــارج  األنصار  حشد  إىل 

هياكل قيادية داخل السجون. 

ومع استثناء بعض الدول اليت وصلت إىل هذه النتيجة، 

 Security  
ً

أوال باألمن  عىن 
ُ
ت العامل  يف  الــدول  معظم  إن 

First يف التعامل مع هذه الفئة من نزالء السجون، وذلك 

بعزلهم عن بقية املساجني، أو تشتيت بعضهم عن بعض 

األولوية  تكون  األحــوال  جميع  ويف  مختلفة.  يف سجون 

يف  األمنية  اإلجـــراءات  وتعقيد  الحراسة،  لتشديد  ــا  دامًئ

التعامل معهم، مع القليل من االهمتام بإعادة إصالحهم 

وتأهيلهم وتطبيق الربامج الخاصة بذلك.

ــاقــش هـــذا الــفــصــل مــن الــكــتــاب األنــظــمــة الخاصة  ون

والسياسات  واإلرهـــاب،  التطرف  قضايا  نــزالء  بسجون 

الراديكالية  انتشار  ملنع  السجون  سلطات  تتبعها  اليت 

هذا  يف  املختلفة  السياسات   بني  مقارنة  وأجــرى  فيها، 

فرضها  الــيت  التحديات  الكتشاف  محاولة  يف  ــار،  اإلطـ

وبالرغم  الــدول،  عىل  والراديكاليون  املتطرفون  الــزنالء 

التطرف  قضايا  نزالء  عن  الخصوصية  نزع  محاوالت  من 

يقول  الجنائية  الــعــدالــة  أنظمة  واقـــع  إن  واإلرهــــاب، 

خالف ذلك، فالزنالء املحكومون أو الذين مازالوا يف قيد 

االتهام واملحاكمة الرتكابهم الجرامئ اإلرهابية يختلفون 

ِقَبل  مــن  معهم  التحقيق  يكون  إذ  الـــزنالء؛  بقية  عــن 

مع  تحقق  اليت  تلك  عن  تختلف  خاصة  أمنية  وكــاالت 

على  إضافية  إجراءات  وفرض  الحراسة،  تشديد 
مع  يتعارض  ال  واإلرهاب،  التطرف  قضايا  نزالء 
تطبيقها  يمكن  تأهيلية  أو  إصالحيٍة  برامَج  أي 

عليهم 
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لون إىل املحاكم مبوجب قواننَي  املجرمني الجنائيني، وُيحوَّ

وترشيعاٍت وإجراءات تختلف عن بقية املجرمني. وكذلك 

الذي  القانون  عن  يختلف  أفعالهم  م  يجرِّ الذي  القانون 

تنظر  اليت  واملحكمة  الجنائيني،  املجرمني  أفعال  م  يجرِّ

قضاياهم يف الغالب تختلف عن محاكم الجنايات اليت 

 عن أن طبيعة الجرامئ 
ً

تنظر قضايا اإلجرام الجنايئ. فضال

اإلرهابية اليت تستهدف الدول أو األنظمة السياسية أو 

يقرتفها  اليت  الجرامئ  طبيعة  عن  متاًما  تختلف  املجمتعات 

املجرمون الجنائيون. 

إن فكرة عدم خصوصية نزالء القضايا اإلرهابية تتناقض 

تتخذها  الــيت  واملــشــددة  دة 
َّ
املعق ــراءات  اإلجـ  مع 

ً
رصاحــة

سلطات السجون يف التعامل معهم، وهي متنع سلطات 

السجن من تطوير فهمها الدقيق للتحديات اليت تفرضها 

هذه الفئة من الزنالء، عىل اعتبار أنهم ال يختلفون عن 

بقية السجناء. ومن هنا فإن نظام السجون الخاصَّ بزنالء 

قضايا التطرف واإلرهاب ينبغي أن ُيعىن بفهم طبيعة 

ا عىل خالف  ا وعقديًّ ئني سياسيًّ هذه الفئة من الزنالء املعبَّ

بقية الزنالء.

ج الفصل عىل أهم الصعوبات اليت تواجهها سلطة  ويعرِّ

التطرف واإلرهاب،  نزالء قضايا  التعامل مع  السجن يف 

وهي أن هذه الفئة من الزنالء ال يَرون أنفسهم مجرمني، 

بل يَرون أن وجودهم يف السجن فرصة ملتابعة كفاحهم، 

املعركة؛  أرض  إىل  السجن  لتحويل  أنفسهم  وُيخلصون 

ليمتكنوا من دعم قضيتهم

)Deradicalization( الديراديكالية
ــكــان بــعــنــوان  ــاب ف ــكــت ــخــامــس مـــن ال أمـــا الــفــصــل ال

 
َ

اجتثاث ويعين  الــراديــكــالــيــة(   نــزع  )الــديــراديــكــالــيــة(،) 

إعــادة  إىل  املوجهة  الربامج  إىل  يشري  وهــو  الراديكالية. 

العنيف  الــتــطــرف  إىل  انــجــرفــوا  الــذيــن  أولــئــك  تأهيل 

أن  املجمتع. وميكن  متهيًدا إلعــادة دمجهم يف  واإلرهــاب؛ 

يف  ذ 
َّ
نف

ُ
ت اليت  الربامج  إنها  بالقول:  تحديًدا  أكرث  تكون 

قضايا  نــزالء  فئة  وتستهدف  الحجز،  وأماكن  السجون 

التطرف واإلرهاب. 

أن  يتضح  بالديراديكالية  املتعلقة  الــدراســات  ومبراجعة 

الفقه الغربي يكاد ُيجمع عىل أنها العمليات والخطوات 

اليت تضادُّ الراديكالية؛ لذا فإن جهود )الديراديكالية( يجب 

ظروف  ُيراعي  ا 
ً
ممضون يقدم  ا  إيجابيًّ  

ً
تدخال تتمضن  أن 

قد ضلَّ عن   من 
َ

معاملة ويعامله  اإلرهابي  أو  املتطرف 

املجمتع، ويساعده عىل  أفراد  بقية  الذي يسلكه  الطريق 

يف  الكبري  التنوع  مدى  يظهر  هنا  ومن  مساره.  تصحيح 

أو  الفرد  )الديراديكالية( ووسائلها عىل مستوى  أهداف 

وإعادة  واإلرشاد،  والنصح  العام،  العفو  مثل:  املجموعة، 

التعبئة  ووقــف  واإلقــنــاع،  والــحــوار  والتأهيل،  الربمجة 

املتطرفة  باملجموعات  االرتباط  والنفسية، وفك  الفكرية 

واإلرهابية، والتصالح وإعادة االندماج باملجمتع. 

اجمتاعية  هندسة  كتقنيات  الديراديكالية  ظهرت  وقد 

وكان  السجون،  يف  ذ 
َّ
نف

ُ
ت اليت  التأهيل  إعــادة  برامج  يف 

الذين  الثورية  املليشيات  أعضاء  عىل  ا  منصبًّ اهمتامها 

األدلة  وأقــوى  الجرامئ.  وارتكبوا  القانون  قواعد  خرقوا 

أو  انــعــدام  هو  الديراديكالية  برامج  نجاح  تثبت  الــيت 

انخفاض معدل العودة إىل النشاط اإلرهابي بعد اإلفراج 

والذي يمسى باالنتكاسية Recidivism. وتتفاوت برامج 

مجرَد  تكون  أن  بني  السجون  يف  ذة 
َّ
املنف الديراديكالية 

حوار ديين يسري )بسيط( بني الزنالء واملرشدين الدينيني، 

 Goulburn نفذه يف سجن  الذي  األسرتايل  الربنامج  مثل 

تكون  أن  أو  هناك.  اإلسالمي  املجلُس  فكتوريا  مبدينة 

املوريتاين  الربنامج  مثل  املـــدة،  مــحــدودة  دينية  بــرامــَج 

ومتقدمة  برامج متطورة  أو  أسبوعني.  اسمتر مدة  الذي 

وكذلك  سنتني.  مدة  يسمتر  الذي  السعودي  كالربنامج 

الجماعات  يف  السابقني  األعضاء  تستخدم  اليت  الربامج 

عن  وا 
َّ
وتخل الحق  إىل  رجعوا  الذين  واإلرهابية  املتطرفة 

ا  جهود نزع التطرف يجب أن تتضمن تدخاًل إيجابيًّ
ويعامله  اإلرهابي  أو  المتطرف  ظروف  ُيراعي 
معاملَة من ضلَّ الطريق، ويساعده على تصحيح 

مساره
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ــداد  ــ ــ تــقــلــيــل أع

الـــــنـــــاشـــــطـــــني 

اإلرهابيني.

تـــــــــوظـــــــــيـــــــــف 

اإلرهابيني التائبني 

الرسديات  بناء  يف 

اليت تنبذ اإلرهاب.

تقليل االعمتاد عىل 

األمنية  الــوســائــل 

ــة  ــ ــح ــ ــاف ــكــ ــ م يف 

اإلرهاب.

ــيــل الــعــنــف  تــقــل

وضحاياه.

جـــمـــع املـــعـــلـــومـــات 

والشهود يف القضايا 

املنظورة يف املحاكم.

تــقــلــيــل الــتــكــالــيــف 
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
املرتتبة  واالجــمتــاعــيــة 
ــداد كــبــرية  ــ ســجــن أعـ

من اإلرهابيني.

ــادة الــتــأهــيــل  ــ إعـ

االجـــــــمتـــــــاعـــــــي 

لــــــــألعــــــــضــــــــاء 

السابقني

الــذي  اإلنــدونــيــي  كالربنامج  واملــمــارســة،  الفكر  هــذا 

إذ  اإلسالمية؛  الجماعة  يف  السابقني  باألعضاء  استعان 

القيادي السابق فيها ن نارص عباس ملحاورة زالء  تطوع 

الجماعة ومناقشتهم يف السجون، وكان لهذا أثر إيجابي 

يتعلق  فميا  وبخاصة  وسلوكهم،  ُمعتقداتهم  يف  بالغ 

باستهدافهم املدنيني.

وفميا يتعلق بأهداف الربامج الوطنية للديراديكالية)نزع 

األهــداف،  متعددة  تكون  ما   
ً
عــادة فهي   ، الراديكالية( 

صها Horgan وBjørgo عام 2009 مبا يأيت:  
َّ
وقد لخ

تقليل أعداد الناشطني اإلرهابيني.

تقليل العنف وضحاياه.

سلوك  وتــقــومي  األيــديــولــوجــيــة  اآلراء  توجيه  ــادة  إعـ

املشاركني.

متهيًدا  السابقني  لألعضاء  االجمتاعي  التأهيل  إعــادة 

إلعادتهم إىل الحياة الطبيعية.

يف  املــنــظــورة  القضايا  يف  والــشــهــود  املعلومات  جمع 

املحاكم.

االستفادة من اإلرهابيني السابقني يف الرتويج لآلراء 

اليت تنبذ اإلرهاب.

زرع بذور الخالف يف الوسط اإلرهابي.

ية. توفري َمخَرج لإرهاب والحياة الرسِّ

مكافحة  يف  القمعية  الوسائل  عىل  االعــمتــاد  تقليل 

اإلرهاب، واستبدال الوسائل اإلنسانية بها.

تقليل التكاليف االقتصادية واالجمتاعية املرتتبة عىل 

حجز أعداد كبرية من اإلرهابيني يف السجون ألوقات 

طويلة.

زيادة رشعية الحكومات واملؤسسات املعنية.

أهداف البرامج الوطنية لنزع الراديكالية

قراءة في كتاب       4 12



برامج الديراديكالية الوطنية
ــكــتــاب بــرامــج  ــادس مـــن ال ويــســتــعــرض الــفــصــل الـــسـ

برامج  تمصمي  أن  املؤلف  ويؤكد  الوطنية،  الديراديكالية 

ناحيتني:  من  وبخاصة   ،
ً

سهال أمــًرا  ليس  الديراديكالية 

األوىل ترجع إىل قدرات الدولة وإمكاناتها، ونظام العدالة 

تنتهجها،  اليت  العقابية  والفلسفة  تتبناه،  الذي  الجنائية 

والتحديات  تتبعها،  الــيت  اإلرهـــاب  مكافحة  وسياسة 

ا أمام الكثري من 
ً
والقيود الترشيعية اليت قد تقف عائق

الخطوات الالزمة لنجاح الربنامج. والثانية طبيعة املحتوى 

اليت  واإلرهابية  املتطرفة  باملجموعات  الخاصِّ  واملمضون 

املتطرف  الفكر  طبيعة  إن  إذ  الربنامج؛  معها  يتعامل 

وقوته األيديولوجية ومدى شعبيته ومنارصيه بني أفراد 

الربنامج  قدرة  يف  وجوهري  عميق  أثر  لها  الكبري  املجمتع 

عىل تحدي أفكاره املركزية ونزع الرشعية عنها، خصوًصا 

املعيشية  ــظــروف  وال االقتصادية  األوضـــاع  كانت  إذا 

ال  للدولة،  والداخلية  الخارجية  والسياسات  للمواطنني، 

بول من مواطنيها، فهذا مما يزيد من 
َ
تحظى بالرضا والق

قوة شوكة معارضيها ومنهم املجموعات املتطرفة. 

بدأ الفصل مبناقشة برامج الديراديكالية يف الرشق األوسط 

محاولة  يف  والــســعــودي،  الــميــين  الربنامجني  وتــحــديــًدا 

الكبرية،  النجاحات  السعودي  الربنامج  حقق  ملاذا  لفهم 

الكاتب  وأجــرى  الميين؟!  شقيقه  ذلــك  يحقق  مل  حني  يف 

إعادة  يف  األمريكية  السلطات  لجهود  رسيعة  مراجعة 

تأهيل املحتجزين العراقيني، وتقيمي مدى مالءمة برامج 

الديراديكالية للحالة العراقية. وناقش جهود الحكومتني 

املرصية والليبية يف تطبيق برامج الديراديكالية الجماعية 

الجهادية يف سجونهما. وأخرًيا  املنظمات اإلسالمية  عىل 

ألقى الضوء عىل التجِربة املغربية الحديثة إلعادة تأهيل 

نزالء قضايا التطرف واإلرهاب يف سجونها. 

وأكد الفصل أن برنامج املناصحة السعودي ُيَعد من أنجح 

إىل  املتطرفني  مع  تعامله  يف  استند  إذ  ا؛  عامليًّ الربامج 

واستحضار  الربنامج،  يف  للمنخرطني  ِخيارات  عدة  توفري 

تجاِرب  مــن  واإلفـــادة  الثقافية،  والــقــمي  السلف  تــاريــخ 

ح. 
َّ
املسل والعصيان  اإلرهــاب  األخــرى يف مكافحة  الــدول 

النية  الخري وحسن  إىل  الزنعة  افــرتاض  ــس عىل  سِّ
ُ
أ وقد 

ر  املغرَّ من  هم  الربنامج  يف  املشاركني  وأن  الــزنالء،  عند 

بهم، وأن الربنامج جزء من املساعدة اليت تقدمها الدولة 

للعيش  ثانية   
ً

فرصة مُينحوا  أن  يستحقون  ألنهم  لهم 

استفادة  الربنامج  محاسن  ومن  بسالم.  مجمتعاتهم  يف 

املناصحة  التائبني يف  املتطرفني  من  السعودية  الحكومة 

عىل  الرشعية  إلضفاء  والــدعــاة  الدين  علماء  جنب  إىل 

جهودهم. 

نات تهدف إىل  ويتألف الربنامج السعودي من عدة مكوِّ

إيصال رسالة للمتطرفني أن مسلكهم ليس يف مصلحة 

تطوير  يف  السعودية  الحكومة  نجحت  وقــد  املسلمني، 

الربنامج بحيث يمشل عائالت املحتَجزين، وفصل املتطرفني 

تأهيل  مراكز  وحجزهم يف  الزنالء،  بقية  عن  املتشددين 

قريبة من مكان إقامة عائالتهم لتسهيل حصولهم عىل 

وتعجيل  الربنامج  األهل يف  انخراط  ا 
ً

وأيض األهل،  دعم 

اندماجهم يف املجمتع؛ إذ قد تأكد وجود َعالقة وثيقة بني 

أسلوب التعامل معهم يف مدة الحجز وكيفية انخراطهم 

يف املجمتع بعد اإلفراج عنهم.

ــا الــربامــج يف جــنــوب رشيقِّ 
ً

ــاقــش هـــذا الــفــصــل أيــض ون

واإلندونيي  واملــالــزيي  السنغافوري  كالربنامج  آسيا؛ 

والتايلندي، وقدم فكرة واضحة عن منطق هذه الربامج 

اإلندونيسية  بالتجِربة  االهمتام  مع  ونتائجها،  وفلسفتها 

كالقيادي  التائبني،  السابقني  باإلرهابيني  االستعانة  يف 

السابق يف الجماعة اإلسالمية يف جنوب رشيقِّ آسيا نارص 

ومساعدة  الربنامج،  نجاح  يف  ا  جــدًّ أسهم  الــذي  عباس 

التطرف  قضايا  نــزالء  إقناع  يف  اإلندونيسية  السلطات 

الفكر  عن  بالرجوع  اإلندونيسية  السجون  يف  واإلرهــاب 

املتطرف والتخيل عن العنف واملشاركة بالربنامج.

البرامج  أنجح  من  السعودي  المناصحة  برنامج 
خيارات  عدة  يوفر  إذ  العالمي؛  المستوى  على 
للمنخرطين فيه ويفترض فيهم النزعة إلى الخير 
وحسن النية، ويستفيد من تجارب الدول األخرى.
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مكافحة الراديكالية

مكافحة  لــربامــج  الكتاب  مــن  السابع  الفصل  ــص  ــصِّ
ُ
وخ

الــراديــكــالــيــة، ومــع أن االصــطــالحــني )الــديــراديــكــالــيــة( 

 واحـــد 
ً

ــدالن عـــىل مــعــىن ــ ــة( ي ــي ــكــال ــرادي و)مــكــافــحــة ال

بني  ميــزيِّ  الغربي  الفقه  إن  الــراديــكــالــيــة،  مواجهة  هــو 

كــال االصــطــالحــني متــيــزًيا كــبــرًيا. فــبــحــســبHorgan  إن 

خذ  تَّ
ُ
الديراديكالية Deradicalization هي الخطوات اليت ت

بعد ارتكاب الجرمية ، أي أنها الربامج واملشاريع التأهيلية 

النشاطات  يف  تــورطــوا  الــذيــن  ــراد  األفـ تستهدف  الــيت 

اصطالح  ُيستخدم  ا. يف حني  فعليًّ الراديكالية  واألفعال 

مكافحة الراديكالية - للتعبري عن الربامج واملشاريع اليت 

الراديكالية يف  الذين يحملون األفكار  تستهدف األفراد 

الراديكالية  واألفعال  للجرامئ  ارتكابهم  قبل  ما  مرحلة 

واملشاركون بهذه الربامج من املمكن أن يكونوا من حملة 

األيديولوجيا الراديكالية، أو الذين ُينظر إليهم عىل أنهم 

حون محمتلون لتبين الفكر الراديكايل. 
َّ

مرش

إىل مكافحة  اليت تهدف  واملشاريع  الربامج  فإن   َّ
َ

مث ومن 

السجون  حدود  خارج  واسع  نطاق  ذ عىل 
َّ
نف

ُ
ت الراديكالية 

ذ 
َّ
نف

ُ
ت اإلجرامية، يف حني  األفعال  منهم  يقع  مل  عىل من 

برامج ومشاريع الديراديكالية يف السجون عىل األشخاص 

الذين ارتكبوا الجرامئ.

كمفهوم  الراديكالية  مكافحة  جهود  إىل  الفصل  تطرق 

أهم  واســتــعــرض  الديراديكالية،  بــرامــج  عــن  مستقلٍّ 

كاملنهج  الــراديــكــالــيــة؛  مكافحة  يف  ولــيــة  الــدَّ الــتــجــاِرب 

الربيطاين والهولندي والدمناريك.

الممارسات الجيدة

العنارَص  الــكــتــاب  مــن  واألخـــري  الــثــامــن  الفصل  ــص 
َّ
لــخ

الجيدة  واملــمــارســات  الــخــربات  من  املتحصلة  األساسية 

الديراديكالية يف  برامج  نجاح  وراء  اليت تقف  واإليجابية 

التعامل مع نزالء التطرف واإلرهاب يف السجون.

اعمتاًدا  الديراديكالية يعمتد  برامج  الفصل أن نجاح  ويرى 

عــدد من  وجـــود  مــن  وبــالــرغــم  ناتها،  عــىل مكوِّ رئــيــًســا 

العوائق اليت تحول دون التقيمي الحقيقي والدقيق لربامج 

لنجاح  مؤرًشا  يكون  أن  ميكن  ما  أقل  إن  الديراديكالية، 

بها  العظمى ممن شاركوا  األغلبية  أن  الربامج هو  هذه 

اسمتروا منشقني متاًما عن املنظمات املتطرفة، وال يخفى 

أن الجهود املبذولة يف تعزيز اعتدال املتطرفني السابقني 

إال  الضعف،  أو  اإلخفاق  مظاهر  بعض  من  تخلو  ال  قد 

املنظمات  عن  السابقني  املتطرفني  انفصال  اسمترار  أن 

املتطرفة هو نجاح كبري لهذه الربامج. 

ن  مكوِّ عىل  تحتوي  الــيت  التأهيل  إعــادة  جهود  وتتمس 

أيديولوجي يسمتر بعد إمتام الربنامج - تتمس بالواقعية، 

كل  تكافح  ألنها  للنجاح؛   
ً

احــمتــاال األكــرث  الــربامــج  وهــي 

أمناط االلزتام تجاه املنظمات الراديكالية، وتوفر الدعم 

الفكر  بالربنامج إىل  املشاركني  املسمترَّ لمضان عدم عودة 

يف  تأخذ  اليت  هي  فاعلية  األكرث  الربامج  وإن  املتطرف. 

النفي واالجمتاعي، وتوفر االستشارة  الجانَب  الحسبان 

االجمتاعي  الدعم  املشارك عىل تحصيل  ملساعدة  الالزمة 

توفري  مثل  الواقعية  العوامل  مع  وتتعامل  جديد،  من 

العمل  فرصة  توفري  عــىل  واملــســاعــدة  املــهــين،  التدريب 

املناسبة، والرعاية الالحقة بعد اإلفراج عن الزنيل.

ن  مكوِّ على  تحتوي  التي  التأهيل  إعادة  برامج 
للنجاح؛  احتمااًل  األكثر  أيديولوجي مستمر هي 
ألنها تكافح كل أنماط االلتزام تجاه المنظمات 
الراديكالية، وتوفر الدعم المستمرَّ لضمان عدم 
عودة المشاركين بالبرنامج إلى الفكر المتطرف
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