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 الملخص التنفیذي
أو الضغوطات التي تلعب و/ تالقلیل عن الدوافع والتأثیراعلى الرغم من المعرفة الكبیرة حول محركات التطرف، ال یعرف إال 

إلى جماعة متطرفة أو استخدام العنف للتعبیر عن قناعاتھ األیدولوجیة. دورا عندما یقرر شخص ذو أیدولوجیة رادیكالیة االنضمام 
مرحلة ما قبل العنف إلى حد كبیر لكون أن الغالبیة العظمى من المقاتلین إما بقوا في مسرح العملیات أو قتلوا فیھ.  وتم اختزال فھم

 .في صحتھایتم التشكیك المشددة و/ أو  األمنیة تھم للحراسةویعتبر العدد القلیل من العائدین كأصول أمنیة عالیة القیمة وتخضع شھاد
 

 المعروفة( الشام تحریر ھیئةإلى یقدم ھذا البحث نظرة فریدة على العقلیة والسلوكیات لخمسة مقاتلین من معان والزرقاء انضموا 
ویغطي مرحلتي ما قبل المغادرة والمرحلة العملیاتیة. وتم جمع األدلة من  ،)النصرة بجبھة ذلك وقبل الشام فتح جبھة باسم سابقا

مع المقاتلین العائدین وآباءھم وزوجاتھم واألشقاء واألسرة الممتدة واألصدقاء  2017خالل المقابالت التي أجریت في عام 
 .والمعلمین

 
مفقودة" متسقة توضح لماذا یقرر بعض األفراد أو یجبرون على االنضمام إلى جماعة متطرفة  حلقةوعلى الرغم من عدم وجود "

عنیفة، فإن ھنالك عوامل سیاقیة ھامة واتجاھات سلوكیة قد تقود لجھة تدخالت أكثر فعالیة. وھذه المالحظات مبینة في ھذا التقریر 
ي تستھدف الحكومة (على الصعیدین المحلي والمركزي) ومنظمات بوصفھا سلسلة من التوصیات المتعلقة بالسیاسة العامة الت

 .المجتمع المدني والجھات المانحة التي تدعمھا
 

 مكافحة التطرف العنیف خلف ما ھو أبعد من النھج التقلیدیة المرتكزة على األمن توسیع نطاق الجھود الرامیة لمنع/ یدعو البحث إلى
على تمكین أصحاب المصلحة والشأن على مستوى المجتمع المحلي، مثل اآلباء واألمھات لتركیز أكثر بشكل كبیر. علیھ، یجب ا

رئیسیین في مكافحة  كشركاءحتى یتسنى النھوض بدورھم واألئمة نظمات المجتمع المدني والمعلمین واألزواج واألشقاء وم
. ومن المرجح أن یكون بناء القدرة على التكیف إن انتقال الرادیكالیة والتطرف سریع وغیر قابل للتنبؤ ویصعب عكسھ 1التطرف.

والصمود في مقاومة التطرف ووقف العملیات االنتقالیة في المراحل المبكرة أكثر فعالیة وذي نطاق واسع. وبالمثل، فإن التركیز 
وسیلة األكثر فعالیة لردع التجنید قد ال یكون ال - نقص العمالة، واالفتقار إلى أھلیة مدنیة، والفساد -الحالي على "العوامل الرئیسیة" 

في جماعة متطرفة. وفي حین أن ھذه العوامل توفر حافزا قویا للشباب الرادیكالیین، فإن القضاء على أوجھ القصور ھذه ھي عملیات 
یة التي حرضت طویلة األجل ومعقدة، وھي تحدیات تواجھھا الحكومة والوكاالت اإلنمائیة منذ عقود. وبالمثل، فإن السیاسة الجغراف

یدولوجیات الرادیكالیة ال یمكن عكسھا أو تحسینھا بسھولة. وبدال من ذلك ھناك حاجة إلى نھج على اإلحباط العربي وتغلغل األ
 :واستراتیجیة أكثر استھدافا. ومن األمثلة على ذلك

 
قطع الروابط الرئیسیة للمحركات، من خالل مشاریع التمكین االقتصادي السریعة األثر، والروایات المضادة وإیجاد سبل  •

 .لألفراد للتعبیرعن مخاوفھم بشأن الوضع في سوریا، ودور الدین في شؤون الدولة بطرق بناءة وغیر عنیفة
واألدوات الالزمة لبناء القدرة على الصمود وللكشف عن  تمكین المؤثرین األساسیین وخاصة الوالدین، من المھارات •

 .العالمات المبكرة للتطرف وكیفیة االستجابة لھا
 .إنشاء قنوات آمنة وشفافة لإلبالغ عن الحاالت، وإدارة أوضاع األشخاص المعرضین لخطر التطرف العنیف •
كانیة إعادة ربط المجموعات أو حث اآلخرین على وضع أطر إلدارة أمور العائدین بغیة التقلیل إلى أدنى حد ممكن من إم •

 التطرف.
  

																																																													
یجیات "الخشنة" التي تقتصر األسالیب الحالیة القائمة على منع ومكافحة التطرف العنیف إلى حد كبیر على فئتین من االستراتیجیات والجھات الفاعلة: االسترات 1

 .عادة التأھیلتشمل العملیات العسكریة وإنفاذ القانون والدبلوماسیة، واالستراتیجیات "الناعمة" التي تشمل برامج البحث والتوعیة وإ
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     مقدمة1. 
(عوامل  محركاتوتحلیل السیاسات یقتصران تقریبا على ال بحوثعلى الرغم من االھتمام المتزاید الذي یركز على التطرف، فإن ال

وأنماط التوظیف والتفاوتات بین الجنسین. تتوفر معلومات أقل عن دینامیات الجماعات المتشددة العنیفة  "الدفع" و"الجذب")
 .یةوالدینامالفوضى  تتزاید فیھواستراتیجیة ساحة المعركة، أو كیف یحافظ أصحاب السلطة على نفوذھم في مسرح 

ذلك العجز وبشكل أكثر تحدیدا، المقلق أیضاً ھو وجود عجز في المعرفة الباحثة في العالقة االنتقالیة بین التطرف والتطرف العنیف. 
النضمام إلى جماعة اأفكار رادیكالیة  ذوعندما یقرر شخص  التي تلعب دوراأو الظروف التمكینیة  و/ محركاتوال العملیات في فھم

، أي قرار اإلنتقال من مجرد حمل الفكر المتطرف إلى تبني الفعل العنیف ارتكاب عمل متطرف عنیفمتطرفة مسلحة، أو 
 المتطرف.

تتمیز بأزمة ھي عملیة و ،استجابة للمظالم السیاقیة استثارتھاتم ییفھم التطرف كعملیة  WANAمن المھم التأكید على أن معھد 
المدنیین لتحقیق ولحكومیة ااستخدام العنف ضد الجھات یدعم ؤدي في نھایة المطاف إلى فرد ما ی شخصیة بحثا عن دور ومعنى
قد ال یشترك الفرد المتطرف ف ،یتم التمییز بین الفكر الرادیكالي والسلوك العنیف وبالتاليولوجیا. أیدنظام اجتماعي وسیاسي محدد 

في حین یفترض أن یكون الشخص الذي یرتكب عمال متطرفا عنیفا  بشكل مباشر في العنف، ولكنھ یدعم استخدامھ لھذا الغرض،
  2.ولوجیاأیدمتطرفا 

بل وعلى ، فقط ولوجیة متطرفةیدألاألفراد على تبني تؤثر ال الفعالة دفع والجذب عوامل الوومن الثابت أن الظروف السیاقیة 
والتأثیرات التي  محركاتالظروف والالفھم المتوفر حول أن  بید. ضاأی قرار االنضمام إلى الجماعات الرادیكالیة المسلحةاتخاذھم 

 .أقلیعد ، عنیفةأخرى غیر عنیفة إلى  حالةتسھل االنتقال من 

أعداد العائدین وأماكن تواجدھم ومعالجتھم مسألة حساسة فنادرا ما تحتاج إلى توضیح.  األسباب الكامنة وراء ھذا العجز في المعرفة
یقا بأمور أمن الدولة. ویشكل األفراد المحتجزون أو المسجونون أو الذین یعاد تأھیلھم أو یعاد إدماجھم في للغایة ترتبط ارتباطا وث

. كما أن مصداقیة شھادة العائدین واحد في آن ومخاطر على سالمة المجتمع وأمنھ ،مجتمعاتھم أصوال حیویة ألغراض االستخبارات
داعش، ومن الممكن أن العائدین عند ھو استراتیجیة معروفة  (staged defection)" "االنشقاق المنظمفـ .مشكوك فیھا أیضا

لدراسة رحلة " للممارسین وصانعي السیاسات مساحةكل ھذه العوامل قد حدت من "ال  3أجندات مسبقة غیر حمیدة. وفقیعملون 
 .واإلستفادة منھا في جھود مكافحة التطرف والتطرف العنیف ھؤالء األفراد

رحلة تسلسل فھم أفضل لتشكیل المقاتلین والمنشقین العائدین، ال ینبغي التقلیل من أھمیة  اإلنخراط معوعلى الرغم من مخاطر 
والظروف واألحداث التي یتعرضون  سوریاوتوفر التفاصیل المتعلقة بكیفیة دخول المقاتلین إلى . النھائیةالتطرف والتطرف العنیف 

، تي خرجوا منھا وسیعودوا إلیھابلدان الالفي أكثر فاعلیة  مرنةصمود التعلم لتصمیم استراتیجیات أسس ة، ق العودة المتاحوطرلھا، 
 وبالرغم ،لماذااآلتي: ھو  والذي طال أمده المستدامة. والواقع أن السؤال المثیر للقلق الدمجفضال عن برامج إعادة التأھیل وإعادة 

 /، فإن األغلبیة ال تتصرف بناء علىفي المجتمع وانعدام الفرص وضعف الحكم متفشیان جدا لبطالةكاالعوامل الرئیسیة من كون 
یجاد اإلجابة على ھذا الخصائص ونقاط التحول في المراحل النھائیة من االنتقال إلى إ إلى النظروقد یؤدي  ؟أفكارھم الرادیكالیة بحكم

والتلقین  المعركةم فھم المستویات والجمع بین الصدمات في ساحة ما لم یتفإنھ من منظور نفسي، وأخیرا و. السؤال الصعب
األسئلة، من خالل رسم خارطة لألفراد األردنیین الذین انضموا إلى جماعة ولوجي واستراتیجیات المواجھة التي اعتمدھا األید

األیدولوجیة الحالیة التي یتبنونھا. ثم متطرفة عنیفة في سوریا. وفصَّل البحث عملیة التطرف والتجنید وحتى عودتھم إلى األردن و
استخلص النتائج التي قد توجھ صانعي السیاسات في تصمیم وتنفیذ تدخالت الوقایة من التطرف العنیف ومكافحتھ، وفي إعادة إدماج 

 .المقاتلون، فمن الصعب جدا تقییم المخاطر التي یشكلھا العائدون.العائدین

																																																													
غرب آسیا التعریفات راجع عمل نیفین بندقجي وكیم ویلكینسون ولین أغابي"في فھم التطرف، مراجعة ألدبیات نماذج ومحركات التطرف" (معھد للمزید حول 2

-http://wanainstitute.org/ar/publication/understanding-radicalisation-literature-review-models  6-4وشمال أفریقیا، عمان) 
and-drivers  

3 Wolfgang Mühlberger and Olli Ruohomäki, “Middle Eastern Terror in Flux: Mosul after Daesh, Daesh after 
Raqqa,” Finnish Institute of International Affairs (FIIA), January 24, 2017, 
http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/844d8c73-c3b7-490e-aad7-2d01a6c6b961; 
Brian Michael Jenkins, When Jihadis Come Marching Home The Terrorist Threat Posed by Westerners 
Returning from Syria and Iraq. RAND Perspective Series (California: RAND Corporation, 2014). 
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ء على بعض ھذه األسئلة، من خالل رسم خرائط لألفراد األردنیین الذین انضموا إلى جماعة یسعى ھذا التقریر إلى تسلیط الضو
متطرفة عنیفة في سوریا. ورسمت ھذه األبحاث خریطة انتقالھم من الرادایكالیة باتجاه تجنیدھم كمقاتلین متطرفین، وحتى عودتھم 

منع  -قد توجھ واضعي السیاسات في تصمیم وتنفیذ تدخالت مكافحةإلى األردن وأیدولوجیتھم الحالیة. ثم استخلصت النتائج التي 
 .التطرف العنیف، وفي إعادة إدماج العائدین

خمسة مقاتلین غادروا األردن لالنضمام إلى جبھة فتح الشام  أو حول استمدت البیانات التي تم جمعھا من مقابالت أجریت مع
اآلخر في وال یزال قتل أحدھم، فیما  األردنجبھة النصرة) في سوریا. عاد ثالثة من ھؤالء المقاتلین إلى اسم (المعروفة سابقا ب

 ، وشملت العائدین الثالثة واآلباء واألشقاء2017مسرح العملیات. أجریت المقابالت باللغة العربیة في معان والزرقاء في أیار/ مایو 
 .ذین لم یعودوالوللمقاتلین ال آخرین لھموأقارب  واألصدقاء والجیران والمعلمین

رسم خرائط الرحلة ھي منھجیة تستخدم عادة في أبحاث السوق لتحدید القیم والمواقف التي تؤثر على قرار المستھلكین للحصول 
 في أول تطبیق لھذه المنھجیة لبحوث التطرف، نسعى إلى توضیح مدى تأثیر التصورات 4على بعض المنتجات أو الخدمات.

رؤى ووجھات نظر  تقسیموالمعتقدات الھامة على قرار المقاتلین باالنضمام إلى جماعة مسلحة، ثم العودة إلى األردن. والواقع أن 
في كیفیة تقییم أولئك المرتبطین بالمقاتلین عن  المتعلقة مختلفة تتعلق بمواضیع البحث كشفت عن رؤى ھامة، بما في ذلك االختالفات

المحیطة بعودتھم، والمخاطر الحالیة وھشاشة العائدین. وكان عدد المقاتلین الذین تمت مقابلتھم والتنوع الجغرافي والدوافع  التطرف
 محدودا بسبب القیود األمنیة المفروضة على إجراء مقابالت مع العائدین وأسرھم في األردن عقب ھجمات الكرك في كانون األول/

  2016.5 دیسمبر

نوعین من الشباب: أولئك الذین  وھشاشة یسیة للبحث، تسلط مسارات رحلة المقاتلین الضوء على ضعفولتلخیص النتائج الرئ
في وولوجیا نحو السلوكیات المتطرفة العنیفة، وأولئك الذین یتعاطفون مع النساء واألطفال ضحایا الصراع في سوریا. أیدیوجھون 

كل منھم بالتغطیة اإلعالمیة تأثر أوجھ مشتركة:  ةفقد تقاسموا ثالث حین تباینت عالمات وسرعة تطرف المقاتلین بطرق عدیدة،
وعلى الرغم من ظروفھم االقتصادیة الیائسة، دفع كل مقاتل  .دوا جمیعا وجھا لوجھ، وذھبوا إلى سوریا مع األصدقاءنِ المثیرة، وجُ 

 .مبالغ كبیرة من المال للمھربین للوصول إلى سوریا

وقد تَّشَكل ھذا الندم بحكم إلى سوریا.  وصولھملقرارھم باالنضمام إلى الجماعة المتطرفة فور  معن أسفھ العائدین أعرب كل
للوا للمشاركة في الصراع. أنھم ضُ  ھموإدراك ،مسلمین ضد مسلمین آخرین صراع الصراع كون وحقیقة ،الحظوهاالضطھاد الذي 

 .بشكل خاص بأمھاتھم تأثروا إال أنھمشجع أفراد األسرة على إعادتھم إلى الوطن، في حین و

من غیرھم. وھم ینشطون في ردع اآلخرین عن االنضمام  محافظةعلى الرغم من أن بعضھم أكثر  الیوم اإلسالمن والعائد یمارس
في المجتمع المحلي،  عزلتھمضعف تدابیر إعادة اإلدماج والتأھیل إلى  تدین. وأدإلى الصراع في سوریا ودحض روایات المجنِ 

 .وضع العائدین األیدولوجي الحالياستدامة  ما یثیر الشكوك حول، اقتصادیا تھمیشھمفي  إسھام ھذه التدابیرفضال عن 

  

																																																													
4 Bruce D. Temkin, Mapping the Customer Journey, Forrester Research, Inc., February 5, 2010. 
http://crowdsynergy.wdfiles.com/local--files/customer-journey-mapping/mapping_customer_journey.pdf 

راجع على سبیل   .حول التطرف في األردن WANAومع ذلك، فإن النتائج تتفق مع المالحظات التي تم الحصول علیھا من خالل أبحاث سابقة أجراھا معھد  5
 ولین أغابي "عالقون بین خیارات ھدامة... محركات التطرف المؤثرة على الشباب في األردن" (عمان: معھد  المثال بحث نیفین بندقجي وكیم ویلكینسون

WANA ،2017 (http://wanainstitute.org/ar/publication/trapped-between-destructive-choices-radicalisation-drivers-
affecting-youth-jordan   حول عوامل التطرف في األردن، وثغرات السیاسات والتوصیات  2017و  2016وتقریرین بحثیین غیر منشورین في عامي

 جریت مع خبراء رئیسیین.  المتعلقة بالسیاسات استنادا إلى مقابالت أ
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 فھم الرحلة2. 
على الرغم من االختالف في أوضاع المقاتلین الشخصیة وقراراتھم عند وصولھم إلى سوریا، فإن مخططات الرحالت التي تم 

تشترك في القواسم الرئیسیة. ذھب جمیع المقاتلین إلى سوریا عندما كانوا في العشرینات من عمرھم. كما أنھم كانوا  وضعھا
كان أعلى -أو كانت رواتبھم منخفضة /وموسمیة، و مغمورةمھمشون اقتصادیا. وبالرغم من أنھم جمیعا كانوا یعملون، فإن وظائفھم 

فإن في معظم الحاالت و -)دوالر أمریكیا 282أو حوالي (دینار أردني  200مقابالت معھم أجریت ال عائدین الذینللراتب شھري 
حصل على تعلیم، في  إال أن بعضھم. وفي حین تباینت الخلفیات التعلیمیة للمقاتلین، ھممصدر الدخل الرئیسي ألسر واكان المقاتلین

 .حین أن آخرین لم یكملوا الدراسة الثانویة ولم یحصل أي منھم على شھادة جامعیة متقدمة

المقاتل الذي  تجد ،على جھةف. واسع یتباین بشكلولوجي للمقاتلین قبل تطرفھم دیاألأن التوجھ ثَبَُت  على ذات الدرجة من األھمیة،
لى . وععمل في الوعظ عن اإلسالم واألخالق الحمیدة لزمالئھ في المدرسةفإنھ  معلمھن مع التشجیع مو ،كان محافظا بشكل خاص

في القطاع العام وفي اللیل كان  ھذا المقاتل عملوسبق أن  قال أنھ لم یصلي من قبلوالذي  غیر المتدینالمقاتل تجد  جھة المقابلة،ال
 .متدینینغیر ولكنھم لم یكونوا  متزمتینیرقص ویغني في فرقة دبكة. لم یكن المقاتلون الباقین متدینین 

 محركات التطرف 2.1
ثاني أثارت  التي العاطفیة المسیسةبالتغطیة اإلعالمیة  من المقاتلینیبدو أن خمسة عوامل أثرت على تطرف المقاتلین. أوال، تأثر كل 

قیم  يھكما  ،الظلم ومحاربةالضعفاء وقواعد سلوك تنتصر لحمایة  أعراف وھي والحمیة أو الفزعة،التعاطف العوامل وھو متعلق ب
 :قائال مقاتل من معان وعلقبدویة مھمة متأصلة بعمق في النسیج الثقافي العربي. 

استفزتني مشاھدة قنوات األخبار الفضائیة. أھم قناة بالنسبة لي كانت قناة أورینت ألنھا كانت تركز على 
جرائم الجیش السوري وخاصة اختطاف النساء واإلغارة على المنازل. ال أستطیع حتى الیوم أن أنسى 

  6.التغطیة لكیفیة مھاجمة الجیش السوري المرأة وقتلھا

لعدالة، ل "ممثال"في حین أنھ كان یعلم أنھ من المرجح أن یقتل، وإذا حدث ذلك فإنھ سیكون "شھیدا"، اعتبر المقاتل نفسھ أساسا و
ناك حاجة إلى مزید من البحث من أجل شرح أفضل ھ 7.واعتبر قراره نتاج واجبھ وفقا للقیم القبلیة التي تقتضي حمایة الضعفاء

 .الدینیة اولوجیباألیدال تتأثر التي التي تقودھا ھذه القیم ولنفسیة المقاتلین الذكور 

 سوریا. إلىمن أصدقائھ   عشرة ذلك أن غادر سبقمن أصدقائھ و 5. غادر أحد المقاتلین معان مع لثوشكل تأثیر األقران العامل الثا

ال و أحد أصدقائھقتل فیما ، ھو أصدقائھ (عاد غادر مقاتل آخر مع اثنین من 9.""لقد ذھبت بسبب تأثیر أصدقائيأكد أحد المقاتلین  8
   10).في سوریا اآلخر یزال

حول واجبھ  تھھو التلقین األیدولوجي. حیث أشار أحد المسعفین الذي تحول إلى مقاتل إلى أنھ كان في صراع مع أسئل الرابعالعامل 
وقال لھ المجِندین إنھ ال توجد مستشفیات أو عیادات لتقدیم الرعایة   11الدیني كرجل مسلم تجاه المدنیین السوریین منذ بدایة النزاع.

 عزابأنھ كان یؤدي "الجھاد". و معتقداوھكذا ذھب إلى سوریا  ،"جھاده" سیتم من خالل تقدیم الخدمات الطبیة وأنالطبیة للمقاتلین. 
أشار ھو وأسرتھ إلى انشغالھ باألفكار حول فیما  12"سلفي".، ووصفھ جیرانھ بأنھ إلى طفولتھالدینیة المحافظة  ھعتقداتممقاتل آخر 

 14.للسفر إلى سوریا دماغھبغسل  والمجِندینفقد قام الشیوخ  لوالدیھوطبقا  13سن مبكرة. ذ"الجھاد" واالستشھاد من

ھم االنتباه إلى ظروفھم ءثمة عامل أخیر یؤثر على قرار األفراد بالرحیل إلى سوریا، وھو الیأس. إذ لفت المقاتلون وأقاربھم وأصدقا
ن الوضع االجتماعي في األردن. وقد أشار كل من أجریت معھم تحسالمعیشیة الصعبة والقیود المالیة وضعف آفاق مستقبل أفضل أو 

																																																													
  .2017أیار  22مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  6
 .2017أیار  22مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  7
 .2017أیار  27مقابلة مع والد مقاتل مجھول الھویة، معان،  8
 .2017أیار  28مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  9

 .2017أیار  22مجھول الھویة، معان،  مقابلة مع مقاتل 10
 .2017أیار  22مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، الزرقاء،  11
لفیین الجھادیین. مقابلة من غیر الواضح كیف یمیز الناس بین السلفیین والسلفیین الجھادیین. استخدم ھذا المصطلح ھنا باعتباره مھینا وسلبیا، في إشارة الى الس 12

 .2017أیار  30قاتل، معان، مع جار مجھول لم
 .2017أیار  29؛ مقابلة مع والد مقاتل مجھول الھویة، معان، 2017أیار  28مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  13
  .2017أیار  29؛ مقابلة مع والد مقاتل مجھول الھویة، معان، 2017أیار  28مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  14
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قدمت ولیأس، نحو اجور غیر النظامیة باعتبارھا عوامل رئیسیة تدفع واألأو انخفاض الرواتب  /ت تحدیدا إلى البطالة والمقابال
 .في مواجھة ھذه التحدیات كبدیل جذابسوریا نفسھا 

فإنھا تفوقت على مسؤولیات المقاتلین وعالقاتھم العاطفیة مع مجتمعاتھم وأسرھم. ترك  مجتمعةوسواء كانت ھذه العوامل منفردة أو 
ة والذین كانوا عزابا تركوا أسرھم فیما ترك آخر ترك عروسھ رغم زواجھما حدیثا، في حین أن البقی، أحد المقاتلین زوجتھ وابنتھ

 .دون دعم مالي بدیل

 قناعاتأھدافھ وفقا لقناعاتھ، حتى لو كانت ھذه ال اھتم بشأنھ ھو تحقیقووصفت إحدى النساء قرار زوجھا بأنھ أناني: "كل ما 
غیر من وفتھ في القطاع العام. من وظی راتبومن المثیر لالھتمام أن أحد المقاتلین تقدم بطلب للحصول على إجازة بدون  15خاطئة".
 .العودةة ومن ثم الحمیٌ القیام بواجب أو ألنھ كان ینوي  مفتوحةللحفاظ على خیاراتھ أو  نكشاف أمرهكان ذلك لتجنب ا إذاما الواضح 

 عالمات التطرف 2.2
فكلما كان الفرد أكثر  ؛لمقاتلینا بتوجھات. ویبدو أن طول الفترة الزمنیة مرتبط ستة أشھرالمقاتلین بین شھر وفترة تطرف ت راوحت

 ً ً  التزاما من شأن الجھل  توضح أن القرار وقتا أطول. ویتسق ذلك مع نتائج أبحاث التطرف األخرى التي اتخاذعملیة  احتاجت، دینیا
ة إذا رادیكالیمن السھل إقناع شخص ما باالشتراك في أفكار بكونھ  یمكن تفسیر ذلك 16بالقیم والمبادئ اإلسالمیة أن یسھل التطرف.

ألن علیھم أن رادیكالیة أفكار  عتناقن وقتا طویال الحتاجوأكثر ی یعلمونبشأن القواعد والمبادئ الدینیة، في حین أن الذین  جاھال كان
حد أوقال  ،ى شھر لم یكن لدیھ خلفیة دینیة سابقةالتطرف على مد اتجھ نحو. والواقع أن المقاتل الذي تلقینھم العقائديأوال  یسقطوا

 17".و الجھاد قبل مغادرتھأیعرف شیئا عن الدین  لم یكننھ أؤكد أن أالجیران "یمكنني 

یمكن تحدید بعض االتجاھات العامة في المواضیع فإنھ ، كل فرد حالةحسب  في حین أن عالمات التطرف ھي عموما محددةو
دون. وأوضح أحدھم: وفي قراءة النصوص الدینیة التي قدمھا المجنِ  بشكل عاديالبحثیة. وقد أبدى جمیع المقاتلین اھتماما بالصالة 

 18".كوقد أموت ھنا الجھاد"" الصالة بانتظام ألنني ذاھب إلىب"بدأت 

ً الملتزمین دینومع ذلك، یبدو أن  في  ین، جامدعصبیین تزمونلالم باتعالمات مختلفة عن أولئك الذین كانوا غیر متدینین.  أبدوا یا
 20."معھم "لم أكن أحب التحدث إلى أي شخص ما عدا أصدقائي الذین كنت ذاھبا 19.ومعزولین إضافة لعدم تقبلھم للحوار أفكارھم

 ظھریُ لم بینما   21.أثواب فضفاضةھم وارتداء لحا إطالقوغیروا مظھرھم من خالل  اعدوانی اسلوكفي بعض الحاالت ھؤالء اعتمد و
ینظر  على غیر المتدینینكانت التغیرات التي لوحظت  ذلكاألھم من وأو العزلة الذاتیة.  تصلبغیر المتدینین أي عالمات على ال

وتجنب التسكع مع  التدخینواإلقالع عن  الصالةي االنخراط فمثل إشارات نضج، على أنھا بشكل إیجابي من قبل أسرھم إلیھا 
  22.في وقت مبكر بیوتھموالعودة إلى  األصدقاء

استجابة كافیة تقدیم ون عن تطرف أبنائھم، أو یفتقرون إلى األدوات الالزمة للغاف كانواھناك مالحظة حاسمة أخرى ھي أن اآلباء 
 أخرىأنھم لم یالحظوا أي عالمات للتطرف. وفي حاالت  بعض الحاالت فيمن المقاتلین  یدعي المقربونولمنعھم من المغادرة. 

 :فشل اآلباء/ األشقاء/ األصدقاء في ربط التغیرات السلوكیة مع العواقب المحتملة. وأوضحت إحدى األمھات

كانت قناعاتھ حول الجھاد تتزاید یومیا قبل الذھاب إلى سوریا لمدة شھرین تقریبا. تم غسل دماغھ عن 
والدفاع عن األخوات السوریات واآلخرة والجنة والعذارى! ... اعتقدت أنھا مجرد أفكار یتحدث  ادالجھ

   23لكنني لم أفكر أبدا أنھ سیذھب إلى سوریا. عنھا

																																																													
  .2017حزیران  7زوجة مقاتل مجھول الھویة، معان، مقابلة مع  15
  ,How Quilliam Helped 10 Former  In and Out of Extremism:Ruth Manning and Courtney La Bauعلى سبیل المثال 16

Far-Right and Islamists Change. (London: Quilliam Foundation, August 2015). 
https://www.researchgate.net/profile/Ruth_Manning2/publication/282611461_In_and_Out_of_Extremism/links/56

13ef6208ae4ce3cc635f19/In-and-Out-of-Extremism.pdf  
 .2017أیار  25مقابلة مع جار مقاتل مجھول الھویة، معان،  17
  .2017أیار  22مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  18
؛ مقابلة مع صدیق مقاتل مجھول 2017یار أ 25؛ مقابلة مع أخت مقاتل مجھول الھویة، معان، 2017أیار  25مقابلة مع جار مقاتل مجھول الھویة، معان،  19

 .2017أیار  30الھویة، معان، 
  2017أیار  28مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  20
 2017أیار  29مقابلة مع أخت مقاتل مجھول الھویة، معان،  21
 .2017أیار  25الھویة، معان، ؛ مقابلة مع جار مقاتل مجھول 2017أیار  23مقابلة مع أم مقاتل مجھول الھویة، معان،  22
 2017أیار  28مقابلة مع أم مقاتل مجھول الھویة، معان،  23
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تحویل انتباھھ عن االنضمام إلى بغرض  تزویجھتصرف آخرون بطرق غیر بناءة. وأوضحت شقیقة أحد المقاتلین أن والدیھا قررا 
 المقاتل أي مساعدة خارجیة. وبعد شھرین توجھ العائلة طلبتولم  الرادیكالیةلم تكن ھناك مناقشة داخل العائلة حول أفكاره  24.قتالال

ُ بشكل مشابھ، وإلى سوریا.    25.ولكنھم لم یفعلوا ما یكفي لوقفھم أبنائھمفید بأن مجموعتین أخریین من اآلباء الحظوا تطرف أ

اآلباء إلى المھارات واألدوات لتحدید تطرف أبنائھم والتصرف وفقا لذلك. ومن المؤكد أنھ في  افتقارقطة حساسة أخرى تتمثل في ن
في حین أن اآلباء والیوم، أما ، لم یكن ھناك وضوح حول القنوات اآلمنة إلبالغ السلطات عن ھذه الخطط. 2012و  2011عامي 

وھناك  الناسلدى عامة بات أعلى ق الرسمیة للمساعدة، فإن مستوى الوعي لطرباقد ال یزالون یفتقرون إلى الثقة فیما یتعلق غیرھم و
   26.واألفراد الكبار في العشیرةالمحلي المجتمع أفراد  قبل منالمساعدة بما في ذلك  المحليالمزید من المساعدة المتاحة في السیاق 

 التجنید 2.3
العنصر الفاعل آخرون أنھم  ھمم، في حین قیَّ لمجِندینالمقاتلین ھم ضحایا ااعتبر بعض األشخاص الذین أجریت معھم المقابالت أن 

وأشار البعض إلى "أسماء  المحلیةین في مجتمعاتھم عروفكانوا م معاندین، وخاصة في ومن المؤكد أن المجنِ   27تطرفھم. في عملیة
د أو ع المجنِ میقضي الوقت أن المقاتل  في بعض الحاالت الحظ أولیاء األمور واألصدقاءو 28كبیرة معروفة" كانوا من قادة التجنید.

في الوقت الذي تغیر فیھ السیاق المحلي بشكل ملحوظ، وومن الجدیر بالذكر أنھ   29.أن األخیر یقوم بإیصالھ إلى المنزل بشكل منتظم
 :سوریامن تھریب المقاتلین إلى  ھؤالء األشخاص المعروفینالوقت من وقف ذلك لم تتمكن السلطات في 

أطفال دون السادسة  من ضمن من عبر الحدودواجھت الحكومة نقصا شدیدا في مراقبة الحدود األردنیة السوریة. 
  30.رھمعشرة من عم

 ،لدخول سوریا دینار 400حوالي  ینمقاتلال أحد األھم من ذلك أن المقاتلین أنفقوا مبالغ كبیرة من المال لیتم تھریبھم إلى سوریا. دفع
ونظرا ألن  الواقع. وفي لة بكون جمیع الجماعات المتطرفة "تسھل" االنضمامتداودینار. ما یشكل تحدیا للروایة الم 300 آخر دفعو

من  األھلیة والمسؤولیةصعوبات مالیة بالغة، فإن طابع تجنیدھم ینطوي على قدر كبیر من  واجھواھذا البحث  األشخاص موضع
إلى  ھذا شیریكما نما اتخذوا قراراتھم وتدبروا أمر احتیاجاتھم المادیة بغیة الذھاب إلى سوریا. إذ أنھم لم یكونوا مسیرین وإجانبھم. 

 لسافرت أعداد أكبر إلى سوریا لالنضمام إلى الجماعات المتطرفة العنیفة. كبیرةالحصول على موارد مالیة  ولوال صعوبة أنھ

، فإن أولئك الذین تم تجنیدھم سیدفعون ینمقاتلحد ال. ووفقا ألالمادیة یندلمجنِ إضافة لذلك، أشار من أجریت مقابلتھم إلى منفعة ا
  31.عن كل مقاتل إلى ألف دینار للمھرب 500فیما دفعت المجموعات المتطرفة بشكل منفصل بین للوصول إلى سوریا.  للمھرب

من خالل أصدقائي. كان المھرب  بھم التقیت ذینعن طریق المھربین البل لم نذھب بمساعدة المشایخ، 
قاموا بإیصال المقاتلین عدد كبیر جدا من المھربین الذین  وجدالذي أخذنا إلى الحدود جدیدا بالنسبة لنا. 

ذھب ییأخذون المال من كل من  ھم، فتجارةعملیة من قبل رجل كبیر. كانت ال التنسیقتم  حیث للحدود
لسوء  متأخرأدركت ھذه الحقیقة في وقت و ،أناس سیئونذھب أناس طیبون ولالنضمام إلى المعركة. 

  32.البقاء في سوریا لم أرغب في، ولھذا السبب الحظ

																																																													
 2017أیار  25مقابلة مع أخت مقاتل مجھول الھویة، معان،  24
 .2017أیار  25؛ مقابلة مع جار مقاتل مجھول الھویة، معان، 2017أیار  23مقابلة مع أخ مقاتل مجھول الھویة، معان،  25
 .2017وشباط  2016في الفترة بین تشرین أول  WANAمناقشة جماعیة لدراسة غیر منشورة أجراھا معھد  18كما لوحظ في  26
؛ مقابلة مع جار مقاتل 2017حزیران  7؛ مقابلة مع زوجة مقاتل مجھول الھویة، معان، 2017أیار  29مقابلة مع زوجة مقاتل مجھول الھویة، معان،  27

 .2017أیار  23؛ مقابلة مع أخ مقاتل مجھول الھویة، معان، 2017أیار  30، مجھول الھویة، معان
 2017أیار  31مقابلة مع معلم مقاتل مجھول الھویة، معان،  28
 2017أیار  29مقابلة مع أخت مقاتل مجھول الھویة، معان،  29
 2017أیار  28مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  30
 2017أیار  22لھویة، معان، مقابلة مع مقاتل مجھول ا 31
  2017أیار  28مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  32
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یتداول أیضا في النقاشات عادة بأن الجماعات المتطرفة تقدم مساعدة مادیة لعائالت المقاتلین في بلدانھم. إال ان أحد المقاتلین أوضح 
سوریا. دفعت ھذه  الذین غادروا معان إلىذكر أن الحوافز المالیة لم تدفع إال ألسر المقاتلین الثالثة األوائل إذ  حقیقة األمر في معان.

. ولكن ھذه األسر لم تتلق ھذا التعویض الشھري إال دنانیر من كل عضو في جماعتھم 10جمعوا الذین  33األموال من قبل "السلفیین"
  35.رسلت األسر األموال إلى أبنائھا في سوریافقد أ 34ذلك على العكس منولفترة قصیرة من الزمن. 

  الوصول إلى سوریا 2.4
 ظروفھمفیما یتعلق ب وصولھعند  صدمتھ كل منھم ظل المقاتلون المشاركون في ھذا البحث في سوریا بین ثالثة وسبعة أشھر. روى

على اتصال مباشر بقوا  كونھمو لندممقابالت ھذا االكد أفراد األسرة وغیرھم ممن أجریت معھم أو. وأعربوا فورا عن أسفھم
السني  - السنيو اإلسالمي - للمقاتلین ھو الطابع اإلسالمي الصادمةبالمقاتلین خالل فترة وجودھم في سوریا. وكان أكثر العوامل 

 :للنزاع. وأشار أحدھم

... ھاجم بعض المقاتلین صواباقبل قتلھم... شعرت أن ھذا ال یمكن أن یكون  قمنا بقتل أناس نطقوا الشھادة
. شعرت أننا لم نذھب إلى سوریا للدفاع عن سخیفةھم بشكل غیر عادل وألسباب واآلخرین وقتل المقاتلین

 36.السوریین ولكن لقمعھم

من ا إلدراكھ أنھ قد تم سحبھ إلى سوری ندمھدین أنھ ال توجد خدمات طبیة في سوریا، ربط من قبل المجنِ  تم إقناعھالمسعف الذي 
ادعاءات كاذبة. وأشار إلى أنھ الحظ على الفور عددا من العیادات والمستشفیات والعدید من المھنیین الطبیین: "أدركت في  خالل

 37".فورا في كیفیة عودتي إلى األردن وبدأت أفكر قاموا بخداعيتلك اللحظة أنھم 

والمعاییر المزدوجة التي اعتمدھا قادة مجموعتھ. وأوضح أن أمیر  یات غیر المتدینةبخیبة األمل بسبب السلوك مقاتل آخر شعر
 قد یسيء لفظیا لقادة آخرین ھالمسائل الدینیة البسیطة، مثل كیفیة الوقوف خالل الصالة، ولكن بخصوصكان صارما المجموعة 

  38الجدد.لمجندین األموال. وقال إنھ یدرك أن ھذه الجماعات ال تستخدم اإلسالم إال لتضلیل ا ویقوم باختالس

وتم عزل المقاتلین عن أقرانھم لدى وصولھم، ثم أرسلوا إلى كتائب ومجموعات مختلفة. "كان من الصعب أن نثق بأي شخص ھناك 
ورغم أن ھذا التكتیك صمم في األصل لعزل المقاتلین عن تأثیرات األقران السلبیة، إال أنھ  39".ا كل یومتقابل أشخاصا جدد كألن

  40ة، ما تجلى في الشعور بالندم.عزللمقاتلین بالصدمة والعزز شعور ا

ردن. ردت مجموعة واحدة من خالل ممارسة ضغط شدید على األلى إبالغ جماعتھم برغبتھم فى العودة إ ""خطأارتكب مقاتالن 
أما المجموعة األخرى فكانت  41".والنساء السلطةو اجدید منزالو المال ھذه المغریات ت: "وشملالمغریاتالمقاتل، جنبا إلى جنب مع 

  42ة.بعیدا عن الحدود األردنی الغوطةإلى  المقاتلرنت ذلك بنقل قأتمارس ضغوطا مماثلة، ولكنھا 

 العودة إلى األردن 2.5
ھرب إلى منزل شقیق ول المسعف عالقات مع رجل سوري كان قد أنقذه كَّ ن الذین عادوا من استراتیجیات مختلفة. شَ والمقاتلاستفاد 

مع عائلتھ في األردن المسعف خالل ھذا الوقت ھناك لمدة أسبوعین. اتصل مختبئا وظل  سوریاھذا الرجل، في منطقة أخرى في 
  43.إلى الحدود كي یأخذونھلمھربین لمع مدیریة المخابرات العامة لعودتھ. ودفع  التي رتبت

 ھدین جدد لدى وصولھم إلى سوریا نیابة عن الجماعة المتطرفة. سألتضاف مجنَ ل المقاتل الثاني عالقات مع رجل سوري اسكَّ شَ 
وحمایة  العدالةواجبھ الدیني في الكفاح من أجل أنھ جاء تحقیقا ل. وأوضح المقاتل جاء لینضم للقتاللماذا عندما وصل سوریا  الرجل

																																																													
  یدعون للقتال في سوریا. -وما زالوا–مجددا، ھنالك خلط بین السلفیین والسلفیین الجھادین، الذین كانوا  33
 2017أیار  28مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  34
 .2016لدراسة غیر منشورة في معان والزرقاء عام  WANAعھا معھد حوث التي جمبوفقا لبیانات  35
 .2017أیار  28مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  36
 .2017أیار  27مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، الزرقاء،  37
 .2017أیار  27مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، الزرقاء،  38
 .2017أیار  22معان، مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة،  39
 .2017أیار  27مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، الزرقاء،  40
 .2017أیار  22مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  41
 .2017أیار  22مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  42
 .2017أیار  27مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، الزرقاء،  43
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نصحھ ھذا الرجل بالعودة إلى األردن وأخبره أن الصراع في سوریا ال عالقة لھ بھذه فالحیاة في األردن.  نویأسھ م السوریةالمرأة 
  44.ثم عاد إلى األردن بمساعدة المھربین الرجلھرب إلى ھذا ف العودةقرر أنھ یرید  القتالاألسباب. وبعد مشاركتھ في 

خیارین: تسلیم نفسھ للسلطات األردنیة  أن لدیھاعتبر  وصولھ عندتم تكلیف مقاتل ثالث بقیادة بعض المصابین إلى الھالل األحمر. و
وال یزال من غیر  45.، مشیرا إلى أن السلطات األردنیة عالجتھ بشكل جید وقدمت لھ الطعامولاأل الخیار اختارأو للجیش السوري. 

ً  دبرأنھ أو ھا انتھزفرصة وصدفة الواضح ما إذا كانت عودتھ   .لذلك مسبقا

میع المقاتلین كانوا على اتصال منتظم مع أسرھم خالل فترة وجودھم في سوریا. وكان لھذا التواصل دور من الجدیر بالذكر أن ج
. وأوضحت مإلى أوطانھ موبعد عودتھ مأساسي في قرار العودة. وعلق جمیع المقاتلین على ارتباطھم القوي بأمھاتھم قبل مغادرتھ

 .لیست جھادا مبأن أفعالھ ھمللعودة وأخبرنعلیھم  ضغطن فإنھنفیھا المقاتلون  اتصلاألمھات أنھ في كل مرة 

 46.بصراحة فإن أھم سبب وراء عودتي ھو أمي

 وشكلت الزوجات، ولكن عادة عن طریق التعبیر عن الغضب على خیارات أبنائھم. على المقاتلین ضغطمارسوا ال أنھموأكد اآلباء 
أشار   47.طفل ذكرب حاملواحدة زوجھا على العودة، وأخبرتھ كذبا أنھا واألشقاء أشكاال إضافیة من الضغط العاطفي. شجعت زوجة 

وألقت األم باللوم على ابنھا الرتفاع ضغط الدم لدى والده ومرض السكري  48.رارا وتكرارا إلى تدھور صحة والدھمقاتل مأخ م
  49.الذي قالت إنھ بدأ بعد مغادرتھ إلى سوریا

أبنائھن مع نتائج البحوث األخرى التي تسلط الضوء على الدور المحتمل لألمھات في إزالة  ویتسق التأثیر القوي لألمھات على عودة
تشكل اإلسالم على موافقة أولیاء األمور ورضاھم عن سلوك األبناء والبنات.  التي یولیھاكما أنھ یؤكد على القیمة الكبیرة  50التطرف.

 هللاغضب من عد ی والتبرؤ من االبن أو االبنةغضب األب أن حیث  ،الممفھومة على نطاق واسع في اإلسقاعدة ھامة ھذه النقطة 
 .في اآلخرة الشخصقرر مصیر یویمكن أن 

 ُ لمدة تتراوح بین أسبوع وثالثة أشھر. وفي حین لم یتم سجن األشخاص الذین  لدى وصولھم إلى األردن جوب جمیع المقاتلیناست
 دلمد ولم یشتركوا في أنشطة عسكریة في سوریا أو بعده 2014دوا في عام ، فقد اعتقل أولئك الذین عا2012عادوا في عام 

ولم یتم تقاسم أي تفاصیل بشأن  الوقائيفقط برنامج إلعادة التأھیل تدیره وحدة األمن  واحد. وحضر أشھرتتراوح بین ثالثة وخمسة 
 .وعدد المشاركین أو التقنیات المطبقة الدراسیةالمناھج 

  إعادة التأھیل واإلدماج 2.6
. وتقتصر مشاركتھم االجتماعیة على العالقات األسریة، ألن إلى حد كبیر بالنبذ داخل مجتمعاتھم المحلیة الیوم یشعر العائدون

] العائد: "على [قاء سابقوندوإن كانوا أص حتىمشبوھون فالمجتمع یعتبرھم األصدقاء والجیران یریدون تجنب "المتاعب" األمنیة. 
: "الحكومة ال أحد العائدین وأضاف معلم 51".أن یثبت للحكومة والمجتمع أنھ تغیر بالفعل لیتمكن من عیش حیاتھ بشكل طبیعي اآلن

 52".العائدین وتعتبرھم عبئا كبیرا على المجتمعتثق ب

																																																													
 .2017أیار  28مجھول الھویة، معان، مقابلة مع مقاتل  44
 .2017أیار  22مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  45
أیار  28؛ الحظ أن مقاتل آخر في معان أدلى بنفس المالحظة: مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان، 2017أیار  22مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  46

2017. 
 .2017حزیران  7مجھول الھویة، معان،  مقابلة مع زوجة مقاتل 47
 .2017أیار  23مقابلة مع أخ مقاتل مجھول الھویة، معان،  48
 .2017أیار  28مقابلة مع والدة مقاتل مجھول الھویة، معان،  49
A Man’s n , Edit Schlaffer and Ulrich Kropiunigg, “A New Security Architecture: Mothers Included!” iعلى سبیل المثال 50

World?Exploring the Roles of Women in Countering Terrorism and Violent Extremism, eds. Naureen Chowdhury 
Fink, Sara Zeiger, and Rafia Bhulai (AbuDhabi, UAE: Hedayah and The Global Center on Cooperative Security, 

2016). 
 .2017أیار  30ل الھویة، معان، مقابلة مع صدیق مقاتل مجھو 51
  2017أیار  31مقابلة مع معلم مقاتل مجھول الھویة، معان،  52
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ً  محافظینالیوم بأنھم العائدین  واألصدقاءالعائالت وتعتبر  . أولئك الذین كانوا بعد العودة متطرفین نھمیعدو الكنھم ل وملتزمین دینیا
 53.جنیدالت روایات ضدبقوة  فھم یجادلونوفي الواقع  جھادیین ال سلفیین ینیعتبرون اآلن أنفسھم سلفیین تقلیدی دینیینا محافظین دوم
 :حو التاليعلى الن العائدم أحد األشخاص الذین أجریت معھم مقابالت القناعات األیدیولوجیة الحالیة لصدیقھ وقیَّ 

ال أعتقد أن صدیقي [سلفي] جھادي، ألن السلفیین الجھادیین یعتقدون أن الدولة وأي شخص یعمل في قوة 
أشعر و ،ولم أشعر بأي شيء سوى الرعایة والحب منھ المجالیجب قتلھ. أعمل في ھذا  أمنیة ھو كافر

  54ا.باألمان في صداقتن

. ویرفض وغیرھالصالة والصیام كاالطقوس الدینیة  یحترم اممارس االیوم مسلم متدینالعائد الذي كان في األصل غیر أصبح فیما 
 تؤید 55.والتدخین) ألنھ یعتقد أن ھذا ضد اإلسالم والسھر لوقت متأخرالذي یرتبط عادة مع الشرب و( ةدبكالالعودة إلى رقص 

  56ا تكره تأثیرھم علیھ.وأنھغیر متدینین  الدبكةأوضحت أن أصدقائھ في فرقة و ،ھذا القرار زوجتھ

. ھو زوج متفھم جدا: "إحدى الزوجاتعلقت و. مالرئیسي اآلن ھو أسرھ مالثالثة أن اھتمامھ ینوتعتقد زوجات وأمھات العائد
وصدمت أنھ  مكیاج لھاإحضار  قبل أیام نھ زوج رائع. طلبت منھ ابنتيإ ،عمل ویشجعني على حضور الدورات التدریبیةمارس الأ

ال یزال  أحدھمإال أن  إلى سوریا. مرة أخرى نیرجعووقال جمیع من أجریت معھم المقابالت إنھم ال یعتقدون أن العائدین س 57!"فعل
  58.مجدداعلیھ  یأثرواوأعربت زوجتھ عن مخاوف من أن  سوریاعلى اتصال بالشیوخ الذین أثروا على قراره بالذھاب إلى 

ب إلى سوریا. وھم یشاركون في محادثات مع أفراد یخططون للذھاب، أو الذین شخص یخطط للذھا ینشط العائدون في ردع أي
لالنضمام  المغادرةمن من معان وقد نجح أحدھم في وقف صدیقین  59یعبرون عن دعمھم للمجموعات المسلحة التي تقاتل في سوریا.

على  التقاهكان قد  معانمن آخر إقناع مقاتل أیضاً ال یزال في مسرح العملیات. كما حاول  ھو إلى جماعة متطرفة عنیفة بینما كان
 روعبَّ ظلوا على اتصال،  إال أنھمسوریا إلى ة مغادرالعلى  المقاتل أصَّرمعھ. وبینما إلى األردن بالرجوع  لعودةل تھریبھالحدود أثناء 

  60ر.أسفھ وعاد إلى األردن بعد بضعة أشھ عن بعد ذلك المقاتل

المالي. ویخضعون لتقییم أمني  وضعھمعلى إضافة إلى تأثیرھا روضة على العائدین من إعادة إدماجھم وتحد القیود األمنیة المف
وقالت زوجة أحد  61من السفر معھم أو دعوتھم في رحالت. ھمصدقاءأمما یحرم  ردناألزعند نقاط التفتیش عند السفر داخل كَّ رَ مُ 

استغرق األمر ساعتین...  في إحدى المرات ،"في كل مرة نذھب إلى العقبة لشراء مالبس لبناتنا، یتم استجوابھ لفترة طویلة العائدین:
 62"التدابیر.بدأت أكره الذھاب معھ بسبب ھذه 

 یعمل رات حیثلمتجر العطور واالكسسوا البضاعةللحصول على   بشكل منتظم إلى العقبة ذھابإلى الیحتاج أحد العائدین ومثالً 
: "یفعلون ذلك في العقبة عائدوقالت زوجة  63.حیاتھلالستجواب األمني الذي یواجھھ واألثر المدمر لھذا على  عن أسفھ أعربو

أیضا إلى أن ھذه القیود زادت بعد ھجمات الكرك التي وقعت في كانون األول/ دیسمبر الزوجة وأشارت  ".ھناك الفنادقوجود بسبب 
2016.64  

بسبب  -في اإلمارات العربیة المتحدة ىخرأھا في البحرین واحدإ-وأشار أحد العائدین إلى أنھ منع من الحصول على فرص عمل 
بل أیضا ألغراض  العمللیس فقط ألغراض  العائدینوتنطبق ھذه القیود على سفر  65.على سفره التي فرضتھا الحكومة القیود

 66ج.الترفیھ واألغراض الدینیة مثل الح

																																																													
التقلیدیین على أنھم األشخاص الذین یضعون األولویة للنص الدیني على العقل، والذین ھم  بشكل أكثر تحدیدا، من بین مدارس السلفیة الست، یتم فھم  السلفیین 53

مثل القاعدة وجبھة صارمون في نھجھم تجاه الطقوس الدینیة. وتشمل السلفیة ست مدارس، واحدة منھا السلفیة الجھادیة التي منحت الجماعات المتطرفة المسلحة 
إبیرت -لتفاصیل، انظر محمد أبو رمان، أنا سلفي: بحث في الھویة الواقعیة والمتخیلة لدى السلفیین. (عمان: مؤسسة فریدریشالنصرة وداعش فكرھا. لمزید من ا

2014 ،(33-50. 
 .2017أیار  31مقابلة مع صدیق مقاتل مجھول الھویة، معان،  54
 .2017أیار  22مقابلة مع صدیق مقاتل مجھول الھویة، معان،  55
 .2017أیار  29ة مقاتل مجھول الھویة، معان، مقابلة مع زوج 56
 .2017أیار  29مقابلة مع زوجة مقاتل مجھول الھویة، معان،  57
 .2017حزیران  7مقابلة مع زوجة مقاتل مجھول الھویة، معان،  58
 .2017حزیران  7مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، الزرقاء،  59
 .2017أیار  28مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  60
 .2017أیار  27مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، الزرقاء،  61
 .2017أیار  29مقابلة مع زوجة مقاتل مجھول الھویة، معان،  62
 .2017أیار  28مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  63
 .2017أیار  28مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  64
 .2017أیار  22الھویة، معان، مقابلة مع مقاتل مجھول  65
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السلوك المطلوبة السیرة و ال یمكنھم الحصول على شھادة حسنف 67القیود األمنیة العائدین من العمل في القطاع العام،تمنع كما 
ویحد من اندماجھم االجتماعي  الرسميسوق العمل غیر  بخالفیترك للعائدین خیارات قلیلة  ما 68؛لمعظم فرص العمل في األردن

 .ویساھم في إحباطھم واالقتصادي

طریقة نظرھم  حولاالنضمام إلى جماعة مسلحة رادیكالیة في سوریا، لكنھم یختلفون ب أخطأوا مویتفق جمیع العائدین على أنھ
كرامتي تم أھانتھا في بلدي وذلك بسبب القیود  أن شعرأنني ندمت لعودتي لألردن أللحیاتھم وآفاقھم الحالیة. وقال أحدھم: "

 .أكثر قبوال لمصیرھم نولكنھم یبدو جتماعياالقتصادیة ووصمھم االحباط إزاء ظروفھم باإلیشعرون فخرون اآلأما  69".االمنیة

																																																																																																																																																																																													
 .2017أیار  29؛ مقابلة زوجة مقاتل مجھول الھویة، معان، 2017أیار  28مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  66
 .2017أیار  29مقابلة مع والد مقاتل مجھول الھویة، معان،  67
 .2017أیار  22مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  68
 .2017أیار  22تل مجھول الھویة، معان، مقابلة مع مقا 69
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 أبرز النتائج3. 
تلفت القصص التي قدمھا المقاتلون وغیرھم ممن أجریت معھم مقابالت، االنتباه إلى العوامل الرئیسیة فیما یتعلق بأنماط المقاتلین 

 .والعائدین والجھات الفاعلة المؤثرة والقیم الھامة التي أثرت في اتجاه الرحالت المعنیة. وفیما یلي موجز لالتجاھات الرئیسیة

 أنواع المقاتلین 3.1
 .ینقسم المقاتلین إلى فئتین: ذوي الدوافع األیدیولوجیة والمدفوعون بالحمیة

لتصحیح الظلم والمشاركة في الجھاد من خالل الوسائل العسكریة وغیر تأثر المدفوعون أیدولوجیا بواجبھم الدیني  -
، ولكن األسئلة المتعلقة 2012-2011العسكریة. وقد تأثرت ھذه األیدولوجیة بالتطورات في سوریا في الفترة بین 

الجھاد  بالواجب الدیني لألفراد أثرت على حیاتھم في وقت سابق. وأظھروا عالمات التطرف وتحدثوا بصراحة عن
 .والوضع في سوریا

سعى المدفوعون بالحمیة للدفاع عن النساء واألطفال السوریین الذین یعانون من ھجمات نظام األسد. واستندت أعمالھم  -
 .إلى المعاییر والقیم العربیة. وكانت قرارتھم مفاجئة ولم یظھروا أي عالمات مسبقة للتطرف

 القیم األساسیة 3.2
 :المقاتلین أثرت قیمتان على قرار

 الظلم). لرفعالرغبة في تحقیق العدالة، امتدادا لدافع الحمیة أو دافع الجھاد (الواجب الدیني  -
 .الیأس الناجم عن ضعف آفاق التقدم االقتصادي واالجتماعي في األردن -

 الفاعلون األساسیون 3.3
 :أثرت مجموعتان من الجھات الفاعلة على مراحل مختلفة من الرحلة

في المجتمعات المحلیة على قرار للمقاتلین. غادر المقاتلون  -وفي بعض الحاالت الشیوخ-قرانھم التطرف، أثر أ في مرحلة -
في مجموعات إما مع أقرانھم أو مع المقاتلین اآلخرین الذین جمعوا من قبل المجِندین. وكان لألقران تأثیر أكبر من 

 .ر الشیوخ الذین وافقوا على خیاراتھم وأقروھا حاسماالشیوخ، ولكن بالنسبة للمدفوعون أیدولوجیا كان دو
تأثر قرار العودة إلى األردن باألقارب اإلناث (األمھات والزوجات) وبدرجة أقل باآلباء. استخدم األقارب الضغط العاطفي  -

األرجح فقط ألن  والقیم الدینیة التي تعطي األولویة لرعایة اآلباء على الجھاد. غیر أن ھذه األسالیب كانت ناجحة على
  دموا أساساً على ذھابھم إلى سوریا.نالمقاتلین 

 أنواع العائدون 3.4
یعرب جمیع العائدین عن أسفھم لقرار الذھاب إلى سوریا، ولكن العزلة والوصم في المجتمعات المحلیة وكذلك وضعھم االجتماعي 

 :واالقتصادي والقیود األمنیة أدت إلى نوعین من العائدین

جمیعا  كون إعتبارھانحى السلفي: وھو العائد الذي قبل دون عناء الوضع الراھن والحدود التي شكلھا وإحباطاتھ، ذوي الم -
 .إرادة هللا

عودتھم بسبب القیود التي یواجھونھا. وھذه المجموعة، وإن لم تكن متطرفة أیدولوجیا فإنھا قد تمیل لأولئك الذین یؤسفون  -
 مجتمع ومناھض للحكومة.إلى االنخراط في سلوك مناھض لل

  



 رسم خارطة الرحلة :تجربة عینة من المقاتلین األردنیین في الخارج
	

	
	

15	

 الدروس المستفادة4. 

 ‘تطرفإلى م رادیكاليال’ نمط لتحول ال 4.1
فئة أخرى سلفیین وفئة من " وشملت موضوعات البحث ."یقود المتشدد للتطرف نمط تدعم نتائج البحث الفكرة القائلة بأنھ لیس ھناك

أیدولوجیا أو متعلقا بمفاھیم الجھاد، في حین أن  البعض مطلقا. كان دافعغیر متدینین  - حتى وقت تطرفھم -أولئك الذین كانوا من 
 .آخرین دفعھم اإلحساس بالواجب (الحمیَة أو الفزعة) تجاه إخوانھم المسلمین الذین یعانون من القمع

 
للرادیكالیة أولئك المعرضین خصائص یشكل غیاب مجموعة من الخصائص التي یمكن أن تحدد من منظور أمني وبرامجي، 

والتعرض  ،والھویة االجتماعیة المجزأة ،والتطرف مشكلة في الواقع. بل وعلى النقیض من ذلك، فإن انتشار االفتقار إلى الفرص
 .للظلم االجتماعي تعرض الغالبیة العظمى من الشباب في المنطقة للتطرف

 
عوامل الدفع داخل سیاقات ثقافیة تكمن عنیف التطرف النع وراء صن إف وبالرغم من تعقید وعدم بساطة ھذه العملیة -من المرجح 

وسیاسیة محددة إلى جانب شخص ھش یتعرض لمجموعة متطرفة وأفكارھا ودعمھا االجتماعي. وقد تكون مواطن الضعف ھذه 
من إنجاز الشخص  والدوافع التي غالبا ما تتماشى مع أشكال التآزر ذات أھمیة خاصة. ویبدو أن المزیج األكثر فعالیة ھو مستوى

والتوقعات الناجمة عن ذلك واإلصابة باإلحباط بعدھا، ما یحول دون تحقیق طموحات أعلى في الحیاة: مثل الفرد الذي یتمتع بالتعلیم 
الجید والطموح الصحیح، ولكنھ ال یجد فرص العمل بسبب المحسوبیة وضعف الحوكمة أو االقتصاد البطيء. ما یتماشى إلى حد 

ف الحرمان النسبي بالتوتر الذي یتطور من التناقض بین ما ویعرَّ  70".لدراسات التي تربط التطرف بـ "الحرمان النسبيكبیر مع ا
وفي حالة األشخاص موضع البحث، فإن تقاطع تطلعاتھم وإحباطھم   71یشعر بھ المرء كحق لھ وما یستطیع أن یكتسبھ ویحافظ علیھ.

  .یدفعھم بالتأكید نحو البدائل المتاحة لھم
 

واإلدراك العام بأن الحكومة فشلت في  أفضل،االفتقار المزمن إلى الفرص والتشاؤم بشأن مستقبل تتمثل في ثمة عالقة سامة أخرى 
والواقع أن الشبان من  ".عات البحثیة وصفت ھذا الوضع بـ "الیأس" أو "انعدام األملتوفیر الوصول إلى ذلك. العدید من الموضو

المناطق الریفیة وشبھ الحضریة ال یرون أي منافع من التعلیم العالي وال إمكانیة لتحسن المسار المھني ما یعني ضعف إمكانیة 
راھقین واعتبارھم عبئا اقتصادیا على أسرھم. العدید من الشباب وال ینبغي التقلیل من شأن اإلذالل المتمثل في تجاھل الم 72الزواج.

أفضل من الخزي لعدم قدرتھم على الوفاء بمسؤولیاتھم األساسیة كرجل - والبطولة المتضمنة في روایات داعش-یعتبرون االستشھاد 
-ولوجیة یل عوامل الدفع الدینیة واألیدھذا اإلحساس بالسجن یطلق البحث النفسي للشباب عن ھدف في الحیاة، وبالتالي تفع 73.عربي

 .ودافع الواجب -والتي قد تكون كامنة

 المقاتلین مسؤولیة 4.2
تسلیط الضوء  ھنا یتم. وسصانعي السیاسات ذات أثر بالغ في توجیھ 74ھمتطرفعملیة  عنن نشطون یلمقاتلین مسؤولتعد فكرة أن ا

تقدم إذ . خاطئة یةسرد يھلجماعات المتطرفة العنیفة "تستوعب الجمیع" ا ة بأنالمھیمن یةالسردإن وال، أ .اعلى ثالثة آثار ألھمیتھ
ھذه المجموعات سلعة رائجة وتتولى االستعانة بمصادر خارجیة للمجِندین والمھربین والذین یستخدمون بعد ذلك أسالیب تسویقیة 

لمھربین یعملون بالتعاون مع المجِندین الذین تعوضھم مبالغ مالیة كبیرة ر سابقا، دفع المقاتلون كِ وكما ذُ  ".متطورة لـ "إنھاء الصفقات
دوالرا أمریكیا) لكل مقاتل، ما جعل  1408دینار أردني ( 1000حیث بلغت األرباح اإلجمالیة نحو  ،المجموعة المتطرفة المعنیة

																																																													
 Ömer Taspinar, “Fighting Radicalism, not ‘Terrorism’: Root Causes of an International Actorانظر على سبیل المثال: 70

Redefined” SAIS Review International Affairs XXIX, no. 2, (Summer–Fall 2009): 77-79, 
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/articles/2009/9/summer%20fall%20radicalism%20taspinar/sum

mer_fall_radicalism_taspinar.pdf; Diego Gambetta and Steffen Hertog, “Why are there so many Engineers 
among Islamic Radicals?” European Journal of Sociology 50, no. 2, (August 2009): 201–230, 

http://eprints.lse.ac.uk/29836/1/Why_are_there_so_many_Engineers_among_Islamic_radicals_(publisher).pdf 
(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970), 23.Why Men Rebel Ted Robert Gurr,  71 

ویلكینسون، لین أغابي: (عالقون بین خیارات ھدامة... محركات التطرف المؤثرة على الشباب في األردن) معھد غرب آسیا وشمال أفریقیا نیفین بندقجي، كیم  72
)2017 .(9-17  http://wanainstitute.org/ar/publication/trapped-between-destructive-choices-radicalisation-drivers-

affecting-youth-jordan  
 “ ,USAID, February  Guide to the Drivers of Violent Extremism,”Guilain Denoeux with Lynn Carterنفس المرجع، 73

2009, 8-26, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadt978.pdf  
ار مقاتل ؛ مقابلة مع ج2017حزیران  7؛ مقابلة مع زوجة مقاتل مجھول الھویة، معان، 2017أیار  29مقابلة مع زوجة مقاتل مجھول الھویة، معان،  74

أیار  23؛ مقابلة مع أخ مقاتل مجھول الھویة، معان، 2017أیار  29؛ مقابلة مع أخت مقاتل مجھول الھویة، معان، 2017أیار  30مجھول الھویة، معان، 
2017. 
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ویجب عدم تجاھل ھذا الربح  75.ذه الصناعة الناشئةلدى المجِندین والمھربین الكثیر لكسبھ من خالل أن یصبحوا العبین فاعلین في ھ
 .مكافحة التطرفأو عنصر األعمال عند صیاغة استراتیجیات 

إذ أن بعضھم توخى المنطق في قراره. ووازن المقاتلون  ".أن المنتسبین قد "غسلت أدمغتھم على صنع القرار یعتمدثانیا، یجب أال 
بیة (الفزعة والحمیَة) والدینیة، والمسؤولیة العائلیة قبل أن یقرروا االنضمام إلى جماعة بین كل من رسوم المھربین، والمعاییر العر

متطرفة. ویبدو أیضا أنھ من المعروف على نطاق واسع أن الجماعات المتطرفة ال تدفع أجورا لعائالت المقاتلین أثناء وجودھم في 
یجب أن تؤخذ في  فیي األردن سؤولیات المقاتلین والتزاماتھم العاطفیةن قدرة المعركة على الجذب وتفوقھا على مإمسرح العملیات. 

ال یرجح أن یكون تعزیز الحل األمني أو . وبصفة عامة، والصمود ضده اتیجیات مكافحة التطرفآلیات واسترالحسبان عند تصمیم 
 ً العمل على توفیر عوامل ترجح كفة ذلك، یجب من  وبدالً  ".بالنسبة لألفراد العازمون على "القیام بشيء ما الضغط العاطفي مقنعا

غیر الالخیارات من االنضمام لجماعة متطرفة عنیفة بحیث ترجح كفة "المخاطر والعائد" البقاء في األردن عند قیامھم بحساب 
في مراحل مختلفة المندفعین نحو التطرف  اتجاه األفراد غییرلت كمداخل بشكل واضح ر البدائل غیر العنیفةیفب تویجوتباعاً متطرفة. 

 من مراحل التطرف. 

ثالثا، إن التضحیات التي یطلب من المقاتلین القیام بھا للخروج إلى سوریا تعني ضمنا أن ھناك عددا أكبر من األفراد الذین یمیلون 
رة جدا. یتعین على واضعي السیاسات إدراك ھذه إلى الذھاب إلى سوریا ولكنھم ال یستطیعون حشد المال أو أن التزاماتھم العائلیة كبی

الزاویة التي قد ال تبدو ظاھرة للعیان. ویبدو حالیا أن تورید المقاتلین إلى الجماعات المتطرفة یفوق الطلب، ومع ذلك فإذا تغیر ھذا 
لمقاتلین، أو تضیف حوافز جدیدة مثل الوضع في المستقبل فقد تقلل المجموعات المتطرفة أو تزیل األعباء القائمة حالیا على انضمام ا

الدفع ألسرھم. وبدال من ذلك، فقد تحاول الجماعات المتطرفة استخدام المقاتلین األیدولوجیین المحتملین داخل بلدانھم. و ینبغي رصد 
 .ھذه اإلمكانیة بعنایة مع تطور الحالة السیاسیة والعسكریة

 تأثیر األقران و"التفكیر الجماعي" 4.3
ذا البحث النتائج التي توصلت إلیھا دراسات أخرى حول التأثیر الھائل لدینامیات األقران على قرار االنضمام إلى جماعة یؤكد ھ

 .تجنید كل مقاتل وجھا لوجھ في مجموعات، وغادر إلى سوریا في مثل ھذه الجماعات تم إذ  76متطرفة عنیفة.

). تمت استعارة مفھوم التفكیر groupthinkفرضیة "التفكیر الجماعي" (قد یكمن الفھم األفضل لدراسة ھذه االتجاھات في 
الجماعي من علم النفس العسكري. وھو شكل موثق جیدا من صنع القرار المختل الذي یتخذ فیھ أعضاء المجموعة قرارات بناء على 

قة التفكیر الجماعي فإن القرار الذي تتخذه احتیاجاتھم االنتمائیة بدال من تحلیل الوضع بشكل منطقي. عندما تعمل المجموعة بطری
وبالنتیجة فإن  77األقران. منتأثیر لوحدھم دون لیس ذات القرار الذي كان سیتخذه غالبیة األفراد إذا سمح لھم بالنظر في القضایا 

 ً قدیم آرائھم الفردیة المخالفة لرأي ألن األفراد ال یرتاحون لتأو حتى استراتیجیاً  الفرصة أكبر التخاذ المجموعة قراراً خاطئاً أخالقیا
 المجموعة، وبالتالي تتعزز القرارات الخاطئة دون أي مقاومة من أفراد المجموعة المخالفین للرأي الجماعي.

یمكن تطبیق مفھوم التفكیر الجماعي بشكل خاص بسبب بعض الخصائص لشباب الشرق األوسط وثقافتھ. إن التھمیش الھیكلي ("من 
ل "من ال یملكون"، و"الغرب" مقابل "االنقسام المجتمعي اإلسالمي")، والواجبات الثقافیة الواجب اتخاذھا، ھي جمیعا یملكون" مقاب

سیناریوھات تعزز االستجابات من نوع جماعي. وفي مثل ھذه الحاالت ال تستند قرارات المقاتلین على الحقیقة فحسب، بل أیضا 
و الخوف أو الھیمنة. ومن العوامل األخرى احترام الشباب لإلسالم إلى جانب ضعف مھارات على المشاعر المشتركة مثل االنتقام أ

التفكیر النقدي ومحدودیة خیارات توثیق الرسائل، ما یوفر من ھذا المزیج أساسا متینا لتأثیرات جماعیة تتخلل مجموعة ما، ویجعل 
بعكس المفاھیم  ة ولدیھم المعرفة لیقتبسوا من نصوص مقدسةاألعضاء عرضة للمجندِین الكاریزمیین الذین یدعون سلطة دینی

 .اإلسالمیة

																																																													
 2017أیار  22مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  75

76 Scott Atran and Richard Davis, “Executive Summary.” In Theoretical Frames on Pathways to Violent 
Radicalization, 
(Washington DC, U.S.A: ARTIS, 2009), 5-12, 
http://www.artisresearch.com/articles/ARTIS_Theoretical_Frames_August_2009.pdf ; “Expert: Friends Recruit 
Most Islamic State Fighters,” Associated Press, November 25, 2015, 
http://www.voanews.com/content/ap-experts-friends-recruit-most-islamic-state-fighters/3073485.html  
77 Charles V. Ford Lies lies lies: The Psychology of Deceit (Arlington, VA :American Psychiatric Press Inc 1996) 
258-260. 
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یشكل مفتاح االنتقال من الفكر  -الذین یوظفون التفكیر الجماعي بشكل استراتیجي-المحترفین ومن ثم، فإن اعتراض المجِندین 
ي سرا أو من خالل شبكات في غایة التكتم، الرادیكالي إلى عضویة جماعة متطرفة عنیفة. وكما یوضح ھذا البحث، فإن التجنید یجر

ما یصعب جدا رصده أو منعھ. وبدال من ذلك یجب أن یدرس الشباب مھارات عملیة لمقاومة ھذه التأثیرات، بما في ذلك التفكیر 
ذلك أنھ یجب أن  النقدي والنقاش البناء والتحلیل، جنبا إلى جنب مع قیم مثل التسامح وحل النزاعات بالوسائل السلمیة. واألھم من

الدراسیة لتشمل التقنیات التربویة. فالسلطویة في الفصول الدراسیة وفي المنازل، والتي تمیل إلى المناھج تتجاوز ھذه اإلصالحات 
  .غرس الطاعة والتفكیر التكراري، یجب أن تستبدل ببیئات تشجع النقاش اإلبداعي وتجربة األفكار اآلمنة والحوار المتبادل االحترام

 الرقابة األبویة 4.4
كانت عالمات التطرف خاصة بكل حالة، ولكن بعض االتجاھات العامة شملت اھتماما أكبر بالصالة ودراسة النصوص الدینیة 
والعزلة والتزمت. واألھم من ذلك أنھ تم تفسیر التغیرات التي لوحظت في بعض الحاالت من قبل اآلخرین بشكل إیجابي كعالمات 

ج مثل: قضاء الزوج المزید من الوقت في المنزل، أو مالحظة أحد الوالدین أن ابنھم تجنب سلوكیات معینة مثل النضتدل على 
 78.التدخین

 
ثمة اتجاه آخر مثیر للقلق یتمثل في أن األقارب من الدرجة األولى (الوالدین واألزواج واألشقاء) والذین راقبوا وفسروا اإلشارات 

. وتوضح حالة المقاتل تصرفإجراءات غیر بناءة أو أدت مشاعر الخوف والعجز لدیھم إلى التقاعس عن البشكل صحیح، قد اتخذوا 
 .الذي قام والداه بتزویجھ لتحویل انتباھھ عن أفكار الجھاد والقتال في سوریا ذلك

 
وتقنیات التجنید المتطرفة التي األیدولوجیات حول رفع مستوى الوعي وبناء المھارات استراتیجیات مكافحة التطرف شمل تیجب أن 

قد یتعرض لھا الشباب فضال عن العالمات المبكرة للتطرف، وأدوات لتحدید عالمات التطرف التي قد تتخفى على شكل تغیرات 
سلوكیة إیجابیة. ومن األھمیة بمكان أن یحصل أصحاب الشأن على حوافز أو على المساعدة على أقل تقدیر. یجب أن یكون مقبوال 

اآلباء سیكونون مستعدون بشكل طبیعي لحمایة أبنائھم. ولذلك ینبغي أن یكون الھدف صنع بیئة تتوفر فیھا أشكال متنوعة من  أن
المساعدة، من تدخل الدولة إلى خطوط مساعدة ھاتفیة أو رسائل نصیة قصیرة سریة، وشبكات للتدخل المبكر تتألف من علماء النفس 

بسرعة  العملمتاحة محلیا وأن تكون قادرة على  الفرقعیین وخبراء التطرف. وینبغي أن تكون ھذه واألئمة واألخصائیین االجتما
الضمانات لحمایة الفرد وأسرتھ، وأن تكون لھا بروتوكوالت واضحة وشفافة تبین متى وكیف یمكن للدولة أن تشارك في حالة  وتقدیم

 .ما
 

وما لم یكن الناس واثقین من أن مناقشة التطرف العنیف والتدخل المبكر ستعالج بطریقة متناسبة وموجھة نحو المساعدة، فإن العالقة 
المطلوبة بین األفراد والسلطات لن تتطور. وبغض النظر عن الجھود الحكومیة في ھذا الصدد، فإن تصور الناس على أرض الواقع 

غیر  وسائلاألعضاء أو الجماعات المتطرفة أو من یخطط للمغادرة إلى سوریا ھي عن إلعالم السلطات  الوسائل المتاحةھو أن 
 .واضحة وذات مخاطر عالیة

 داخل مسرح العملیات قنوات االتصال 4.5
تصال منتظم مع إذ كان جمیع المقاتلین على ا ،نتائج البحث فكرة أنھ بمجرد مغادرة المقاتلین إلى سوریا تنقطع اتصاالتھم تحدىت

أسرھم خالل فترة وجودھم في سوریا، بما في ذلك اآلباء واألمھات واألشقاء واألزواج واألصدقاء. وفي ھذه الحاالت كانت ھذه 
اتفاق تفاوضي مع السلطات الوصول إلى القنوات المفتوحة لالتصال تسھل عودتھم إما من خالل تسویة الضغوط األسریة أو 

 .األردنیة
 

الطبیعي أن یكون ھدف عائلة المقاتل أن تمكنھ من العودة سالما باالتفاق مع السلطات. إال أن ھذا الخیار یتطلب جھودا حثیثة من من 
أجھزة الدولة أوال لقیاس الخطر المحتمل من عودة أفراد مدربین عسكریا وشاركوا في أعمال قتالیة أو إجرامیة. ثانیا، تشكل عودتھم 

 مجتمع كافة من حیث تحدید أولویات التعامل معھم، تفھم احتیاجاتھم المادیة والنفسیة، وتیسیر إعادة إدماجھم.عبئا على فئات ال
  

فإضافة للحصول على . ذات قیمة عالیةقنوات االتصال بین المقاتلین ومعارفھم في األردن إال أن  وبغض النظر عن ھذه التحدیات،
 ھاعتوسیوخطط  ھا،وتطور مجاالت نفوذ ،لك استراتیجیات الجماعات المتطرفة العنیفةمسرح المعركة، بما في ذ حول المعلومات

. حیث للتطرف المضادة اتتطویر الروای، إال ان قنوات االتصال ھذه ذات أھمیة أكبر إذا استخدمت لالصراع عبر الحدود اإلقلیمیة
سنیا،  -وخاصة كونھ صراعا سنیا -طبیعة للصراع فاق حول معلال ذلك بالنأعرب كل مقاتل عن أسفھ لقراره المغادرة إلى سوریا، 

 وأن المجِندین قد تالعبوا وأساؤوا استخدام العقیدة الدینیة لخداعھم. یمكن االستفادة من ھذه الروایات القویة لقطع الطریق على براعة
 .التسویق عند الجماعات المتطرفة

																																																													
 .2017أیار  29؛ مقابلة مع جار مقاتل مجھول الھویة، معان، 2017أیار  23ل مجھول الھویة، معان، مقابلة مع أم مقات 78
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 دور األمھات في منع ومكافحة التطرف العنیف 4.6
وعلق جمیع المقاتلین على ارتباطھم  79.إلى الوطن والتخلي عن التطرف المقاتلین عودةر عن الدور البارز لألمھات في تب الكثیكُ 

القوي بأمھاتھم قبل الذھاب إلى سوریا واآلن بعد عودتھم. فیما أوضحت األمھات اللواتي تمت مقابلتھن أیضا األدوات والحجج 
 .إلقناع أبنائھن بالعودةالعاطفیة التي استخدمنھا 

 
وبین مصالح السلطات. والواقع أنھ سیكون من الصعب  -واآلباء واألزواج-أخرى بالفصل بین مصالح األمھات یجب االعتراف مرة 

ن العالقة جذب الكثیر من االھتمام بالسیاسة العامة أو الموارد لتعزیز ھدف اآلباء من إعادة المقاتلین إلى وطنھم. إال أن ھذا ال یعني أ
والتي ھي في مصلحة كل من األقارب  -بین األم واالبن لیست مھمة أو غیر ذات فائدة للسیاسات العامة. ولعل أھم المكاسب 

 .ضد األفكار المتطرفة ھو الدور الذي یمكن أن تلعبھ األمھات في مرحلة ما قبل التطرف وبناء القدرة على الصمود - والحكومة
 

تخدمن أدوارھن التقلیدیة داخل األسر لغرس قیم العالقات السلمیة وحل النزاعات دون عنف والقدرة على ویمكن لألمھات أن یس
سواء داخل المنزل أو من -الصمود مقابل تلقین األفكار. وفي وقت الحق، یمكن وضع أمھات الشباب المتطرفین بشكل استراتیجي 

ل خالل مرحلة المراھقة مع البقاء بعیدا عن الجماعات المتطرفة. ومن أجل ھن على االنتقالمساعدة أبنائ -ل تأثیرھم العاطفيخال
یجب تمكین األمھات باألدوات  80ممارسة ھذه "القدرة المزدوجة على استباق التأثیرات الجذریة واالستجابة لھا على حد سواء"

دة ئفاأكثر افقة الوالدین فیما یتعلق بسلوك أبنائھم والمعرفة المناسبة. ویمكن أیضا أن تكون القیمة التي یضعھا اإلسالم بناء على مو
" حیث أن غضب الوالدین وتبروء الوالد أو الوالدة من ،من الناحیة االستراتیجیة. ومن األمثلة على ذلك معیار "الغضب على األبناء

أدوات قویة لمجموعة عندھا بالفعل  یمكن أن یقرر مصیر االبن في الحیاة اآلخرة. ھذهوبھذا  ؛ابنھم أو ابنتھم یعتبر من غضب هللا
 . مصالح قویة في منع أطفالھم من أن یصبحوا متطرفین

 السردیات المضادة 4.7
تأثر المقاتلون الذین تمت مقابلتھم بالتغطیة اإلعالمیة المثیرة، والتي تھدف إلى جذب انتباه األفراد الضعفاء واألكثر ھشاشة. وتشیر 

ة وسرعة استھداف أولئك الذین "یعیدون التغرید" أو یضغطون زر "إعجاب" أو یأیدون الرسائل نتائج البحوث األخرى إلى كیفی
، ویتم ذلك عادة بواسطة رسائل تستجیب مباشرة لتقییم نقاط الضعف الفردیة، الشيء الذي على وسائل التواصل االجتماعي المتطرفة

 81.واصل االجتماعي فیسبوك وتویتر وإنستاجرامأصبح أسھل الیوم مع إمكانیة الوصول التي تقدمھا مواقع الت

بالذكر أنھ لم یتم القیام إال بالقلیل جدا لمنافسة جاذبیة أو تطور أو سرعة الشبكات اإلعالمیة للجماعات المتطرفة. وفي ھذا  لجدیرمن ا
الصدد، فإن حقیقة أن العائدین الذین تمت مقابلتھم قد أعربوا عن أسفھم لقرارھم فور وصولھم إلى سوریا، یعتبر أمرا جوھریا 

اإلسالمي، واإلدراك بأنھم خدعوا ھي روایات قویة یمكن تسخیرھا لردع  -مع الذي الحظوه والقتال اإلسالميوھاما. وتحدیدا، فإن الق
دعایة المجِندین. كما أن استخدام أصوات العائدین والمنشقین یتجنب أیضا نضمام إلى القتال في سوریا ودحض اآلخرین عن اال

ة لإلسالم أو اإلسالمیین، وھي خطوة قد یكون لھا تأثیر عكسي من جانب الرسائل التي یمكن أن ینظر إلیھا على أنھا مھاجم
 .المجموعات السكانیة المستقطبة، الذین سئموا من اإلسالم الرسمي الذي ترعاه الحكومة

 المخاطر التي یمثلھا العائدون 4.8
یظھر التحلیل الحالي للسیاسات إلى أنھ ومع تغیر الحالة السیاسیة فقد تحتاج بلدان المنشأ المصدرة للمقاتلین للتحضیر إلى ارتفاع 

لیست  تي خرج منھا المقاتلون وعادوا/سیعودوا إلیھابلدان الالعدد األفراد المدربین على األسلحة. ومن الشواغل الرئیسیة أن معظم 
وال اآللیات القانونیة المتطورة الالزمة الحتجاز أعداد كبیرة من العائدین والتحقیق معھم ومالحقة مرتكبي الجرائم لدیھا القدرة 

وإعادة تأھیلھم. وحتى بوجود ھذه القدرات فإنھ ال توجد خیارات خالیة من المخاطر. وتشیر التجربة إلى أن العائدین یجلبون معھم 
 إذا ما ُحبس العائدون"استقرار بذرة التطرف" لذا فإن ھناك مخاطر من   82ھ یصعب تحییدھا.مدارس عنف وأیدولوجیات تأیید ل

. انخرطوا في برامج إعادة تأھیل غیر ناجحةإطالق سراح العائدین الذین فإن ھناك مخاطرة من وكذلك . كثیفا تدریباالذین تلقوا 
 جدیدةكاستراتیجیة  االنشقاق المنظم الناجم عن استخدام داعشإلى وضع آلیات لمعالجة القلق  ھذه البلدانوعالوة على ذلك، تحتاج 

 .لزرع متطرفین في المجتمعات المحلیة

																																																													
 A Man’s , Edit Schlaffer and Ulrich Kropiunigg, “A New Security Architecture: Mothers Included!” inعلى سبیل المثال 79

World? Exploring the Roles of Women in Countering Terrorism and Violent Extremism, eds. Naureen Chowdhury 
Fink, Sara Zeiger, and Rafia Bhulai (AbuDhabi, UAE: Hedayah and The Global Center on Cooperative Security, 

2016). 
80 Naureen Chowdhury Fink, Sara Zeiger and Rafia Bhulai (eds.), A Man’s World: Exploring the Roles of Women 
in Counter Terrorism and Violent Extremism. (Abu Dhabi, UAE: Hedayah and The Global Center on Cooperative 
Security, 2016), 55, http://wiisglobal.org/wp-content/uploads/2016/07/AMansWorld_FULL.pdf   
81 Imran Awan, “Cyber-Extremism: Isis and the Power of Social Media,” Society 54, no. 2 (April 2017): 138 – 149. 

إلى سوریا والعراق  كما ھو واضح في حالة المجاھدین العرب في أفغانستان الذین عادوا إلى بالدھم في الشرق األوسط مع أیدیولوجیات عنیفة ثم انتقلوا الحقا 82
 .لالنضمام إلى الجماعات المسلحة المتطرفة ھناك
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یمثل رسم خرائط الرحلة المعروضة ھنا عددا قلیل جدا من القضایا لتقدیم أي استنتاجات بشأن المخاطر الفعلیة التي یشكلھا المقاتلون 

جمیع العائدین من المحافظین المتدینین الذین یصف بعضھم أنفسھم  ،ید أنھ یمكن إبداء بعض التعلیقات العامة. أوالب ،السابقون
وثانیا،   83بالسلفیین التقلیدیین ولكنھم لیسوا من السلفیین الجھادیین (المدرسة التي تمارسھا جماعات مثل القاعدة والنصرة وداعش).

رف المقاتلین ظلت دون تغییر إلى حد كبیر. وباإلضافة إلى ذلك، فإن القیود األمنیة الحالیة المفروضة فإن العوامل التي أدت إلى تط
على العائدین تعني أنھم ال یزالون مھمشین اقتصادیا كما نوقش أعاله. ثالثا، أدى تدني تدابیر إعادة اإلدماج إلى العزلة االجتماعیة. 

من جانب علیھم لى العالقات األسریة حیث یخشى األصدقاء والجیران من زیادة التدقیق وتقتصر عالقات العائدین إلى حد كبیر ع
ن العائدین یخضعون لتقییم أمني معزز عند نقاط التفتیش على أرض الواقع، فإ. وإذا ما كانوا على تواصل مع العائدین قوات األمن

 84.دعوتھم إلى رحالتعند سفرھم داخل األردن، ما یعیق أصدقاءھم من السفر معھم أو 
 

السیاسات، یجب التأكید مجددا على أن ھذا البحث لم یكشف عن أي دلیل على أن العائدین ما  ھذه وفیما یتعلق باآلثار المترتبة على
زالوا متطرفین أو یشكلون خطرا من حیث إعادة اإلدماج الجماعي أو العودة إلى سوریا. ومن ضمن المبحوثین بقي واحد فقط على 

ة ولكن حقیقة أنھم ال یزالون عرض 85ر على قراره في الذھاب إلى سوریا.من المحتمل أن كان لھم أثصال مع الشیوخ الذین ات
أمر یدعو للقلق. وأعرب البعض عن ھذا  وذات الوقت تعرضوا لسلوكیات خطیرة ومتھورة ھللضعف والتھمیش واإلحباط، وفي 

ن الجمیع ھي إحساسھم بالعجز. وتقل العواقب المحتملة فیما یتعلق بھذه المجموعة عن بید أن السمة المشتركة بی  86اإلحباط علنا،
طریق رصدھا عن كثب من قبل السلطات. والسؤال المطروح ھو كیف یمكن أن تظھر ھذه االتجاھات في حالة یعاني فیھا عدد من 

  .قابل المئات القلیلة التي یعتقد أنھا عادت حتى اآلنالعائدین من اإلحباط وعدم القدرة على استیعاب اآلالف من العائدین، في م

 اضطرابات ما بعد الصدمة 4.9
الیوم. وأشارت إحدى األمھات إلى أن ابنھا كان عودتھم او على الفور بعد سواء ال یعرف إال القلیل عن حالة الصحة العقلیة للعائدین 

اضطراب ما بعد الصدمة ما یسمى علمیاً وھي أعراض تتفق مع  87یعاني من كوابیس ونوبات من الصراخ  لعدة أشھر بعد عودتھ
)Post-Traumatic Stress Disorder وبالنظر إلى أن اضطراب ما بعد الصدمة یصیب بشكل أكبر المقاتلین الذین ال .(

 بحالتھمكیف ترتبط رحلة العائدین من المھم ھنا فھم الخبرة في میدان المعركة، فإن احتمال انتشار ھذه الظواھر مرتفع. بیتمتعون 
أن أولئك الذین لدیھم مساحة لقول على سبیل المثال،  .على حد سواء إلى المجتمع دخولھم مجددا نوبیالصحة العقلیة الموجودة مسبقا 

ث لفھم ومع ھذا فھنالك حاجة إلى مزید من البحو 88قصصھم ویشعرون بأنھم مرحب بھم واجھوا رحلة أفضل ممن لم یمروا بذلك.
تأثیر اضطرابات ما بعد الصدمة وغیرھا من اضطرابات الصحة النفسیة والذي قد یكون وسیلة إلعادة تشكیل المجموعات وأنواع 

السیاق  فيأخرى من السلوك المعادي للمجتمع، فضال عن أنواع آلیات التكیف وتقنیات إعادة التأھیل النفسي األكثر قابلیة للتطبیق 
  ي تحدیدا.األردن

 إعادة التأھیل والصمود 4.10
ة. ات المتطرفوالنقطة األخیرة ھي أن ھناك فجوات واضحة في المعرفة تتعلق بنوع إعادة التأھیل التي تمنع إعادة تشكیل المجموع

برنامج إلعادة التأھیل تدیره وحدة األمن الوقائي. ومن المستحسن أن تعمل الحكومة مع  من واحد فقط ممن قابلناھم واسفاد عائد
على وضع استراتیجیة ناجحة إلنعاش العائدین اجتماعیا واقتصادیا. وینبغي أن  اء االجتماع والمسؤولین األمنیینعلماء النفس وعلم

لحكومة المركزیة، ومنظمات المجتمع المدني التي تتمتع في كثیر من تشارك السلطات المحلیة التي كثیرا ما تتمتع بثقة أكبر من ا
األحیان بقدر أكبر من الثقة من السلطات المحلیة في جھود إعادة التأھیل وأن تعطى دورا قیادیا حیث تكون في وضع أفضل للقیام 

 . بذلك

دھم في ازدیاد تعني أن السلطات یجب أن تعطي وفي الوقت نفسھ، فإن المخاطر التي یطرحھا العائدون ال سیما إذا كانت أعدا
عرضة لتأثیرات التطرف. ال توجد معرفة كافیة حول ما ینبغي أن تبدو علیھ عزیز مرونة أولئك األفراد األكثر األولویة لت

ھم استراتیجیات القدرة على مواجھة األزمات. السؤال المھم بشكل خاص ھو ما یعوق بعض الناس من التطرف، نظرا لتعرض
																																																													

األشخاص الذین یضعون األولویة للنص الدیني على العقل، والذین  -نفسھ بالسلفیة العلمیة أو التیار الذي یسمي-وبشكل أكثر تحدیدا یسمى بالسلفیین التقلیدیین  83
المتطرفة المسلحة ھم صارمون في نھجھم تجاه الطقوس الدینیة. وتشمل السلفیة ست مدارس، واحدة منھا السلفیة الجھادیة التي أعطت األساس النظري للجماعات 

للمزید من التفاصیل انظر: محمد أبو رمان، "أنا سلفي، بحث في الھویة الواقعیة والمتخیلة لدى السلفیین" (عمان، مؤسسة  مثل القاعدة وجبھة النصرة وداعش.
 . 50-33) 2014فریدریتش إیبرت 

 .2017أیار  27مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، الزرقاء،  84
 .2017حزیران  7مقابلة مع زوجة مقاتل مجھول الھویة، معان،  85
 .2017أیار  22مقابلة مع مقاتل مجھول الھویة، معان،  86
 .2017أیار  23مقابلة مع أم مقاتل مجھول الھویة، معان،  87

88 Bart Schuurman and Liesbeth van der Heide, Foreign Fighter Returnees & the Reintegration Challenge.  RAN 
Issue Paper, November 2016. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-
papers/docs/issue_paper_foreign_fighter_returnees_reintegration_challenge_112016_en.pdf   
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، وما الذي یمنع أیضا الغالبیة العظمى من المتطرفین من التصرف وفق أفكارھم بطریقة التي تدفع نحو التطرف للمحركات نفسھا
 عنیفة؟ وفقط حینما یفھم صناع السیاسات ما ھي الخصائص أو األصول أو الظروف التي تحمي الشباب من االنتقال من الرادیكالیة

 ف، فإنھ یمكن حینھا تطبیق أسالیب فعالة لمكافحة التطرف.لتطرف العنیالفكریة إلى ا

  



 رسم خارطة الرحلة :تجربة عینة من المقاتلین األردنیین في الخارج
	

	
	

21	

 توصیات السیاسات5. 
"التفكیر الجماعي" بوصفھما عاملین محوریین في االنتقال من الرادیكالیة إلى التطرف العنیف: من أجل تأثیر األقران و .1

في مجتمع متماسك وذي سیاق غني، ما یشمل مقاومة التأثیر السلبي لألقران، یحتاج الشباب إلى مھارات للعیش والمساھمة 
 .تعزیز قیم التفكیر النقدي والتسامح وحل النزاعات بطرق غیر عنیفة

العالقة بین المحركات، وخاصة الجمع بین االفتقار إلى الفرص والحرمان  ":ال یوجد نمط "لتحول الرادیكالي إلى التطرف .2
. وتحتاج صنع السیاسات والبرامج الوقائیة حتاج إلى أن تكون في صمیمالنسبي والشعور بالحتمیة واإلذالل الذي تخلقھ، ت

 .السلطات إلى تمكین وسائل بدیلة لتحقیق أھداف الحیاة مثل الزواج واالستقالل المالي وبدء األسرة

بدال عن االندفاع العاطفي  منطقيالالمقاتلون الذین یغادرون إلى سوریا المخاطر والعائد  میجب أن یُقیّ مسؤولیة المقاتلین:  .3
خیارات غیر عنیفة لتلبیة احتیاجاتھم والتعبیر عن سخطھم. وقد تعمل لھم ر أن توفّ  والتلقین االیدیولوجي. ولتحقیق ھذا یجب

 القادرین على تعبئة الموارد المطلوبة أورة من المقاتلین "المحتملین" غیر مثل ھذه المقاربات أیضا على تحیید األعداد الكبی
 .التخلي عن االلتزامات األسریة للقتال في سوریا

، إلى جانب قنوات عي أفضل بعالمات التطرف والتخطیطالوعي األبوي: یحتاج أصحاب المصلحة والشأن الرئیسیین إلى و .4
مفھوم آمنة لطلب المشورة أو اإلبالغ عن الحاالت التي یظھر فیھا الفرد عالمات التطرف. عالوة على ذلك، ینبغي فھم 

"أصحاب المصلحة الرئیسیین" على نطاق أوسع. إذ أن الوالدین واألشقاء واألزواج واألطفال والمعلمین واألئمة والجیران 
 .جمیعا مصادر ھامة لرصد مؤشرات التطرف والتصرف بناء على ذلك

معلومات مھمة للتخطیط األمني، فضال عن  ساحة القتال: یمكن أن توفر االتصاالت داخل ساحة القتالقنوات االتصال داخل  .5
. ولكي تستفید السلطات من ھذه المعلومات، تحتاج للتطرف تطویر الروایة المضادةاالستفادة من التفاصیل من قلب المیدان ل

لمصالح إلى إقامة عالقات مع المستقبلین والمستفیدین من ھذه المعلومات، من خالل توفیر قنوات وطرائق آمنة للتوفیق بین ا
 .األمنیة للدولة ومصالح األسر الراغبة في إعادة أولئك الموجودین في مسرح العملیات

دور األمھات في مجال الوقایة من الرادیكالیة والتطرف: ینبغي تسخیر التأثیر القوي لألمھات على أبنائھن على نحو أكثر  .6
والوالدین مثل دور بناء القدرة على الصمود ضد  فعالیة. وسیكون أكثر المداخل فعالیة حین تتماشى مصالح السلطات

بواسطة األدوات والمعرفة المناسبتین، بما في ذلك الكتب  نالتطرف منذ سن مبكرة. ولتحقیق ذلك تحتاج األمھات إلى تمكینھ
 .الدینیة التي یمكن االستفادة منھا بشكل استراتیجي

أعمال الجماعات العنیفة أن تقدم حكایات تحذیریة، وینبغي تسخیرھا الروایات المضادة: یمكن ألصوات المنشقین التي تندد ب .7
 .كوسیلة لدحض دعایة المجِندین

ً المخاطر التي یعرضھا العائدون: من األھمیة بمكان أن یتم وضع حیز في المجتمع  .8 ، بمن فیھم السلفیین غیر للملتزمین دینیا
كفایة لتشمل الخطاب والعمل حول القضایا التي دفعت المقاتلین العنیفین. وینبغي أن تكون ھذه المساحة مرنة بما فیھ ال

السردیات حول القمع الذي یتعرض لھ المسلمون في العالم والمظالم االجتماعیة لالنضمام إلى جماعة متطرفة، بما في ذلك 
 .المحلیة

عة ھذه الفرص بطریقة ال تقود وال بد من إتاحة الفرص للعائدین لمواجھة مشاعر التھمیش والیأس، وینبغي أن تصنع طبی
إلى تصورات عن معاملة تفضیلیة للعائدین على نطاق أوسع من بقیة السكان، والخیار األفضل ھو تجنیدھم في الكفاح ضد 
التطرف. وكما ذكر أعاله، فإن روایات العائدین ھي أدوات قویة لثني الرادیكالیین. وعالوة على ذلك یبدو أن العائدین 

لمشاركة في مثل ھذا الدور. وھم معارضون شرسون لخطاب المجِندین ویشاركون بنشاط في المحادثات حریصون على ا
 .مع األفراد الذین یخططون للذھاب، أو الذین یعبرون عن دعمھم للجماعات المسلحة التي تقاتل في سوریا

بصورة بناءة ولكن دون  لمعالجة مخاوفھمویحتاج العائدون والمقاتلون "المحتملون" والرادیكالیین أیدولوجیا إلى طرق 
 فئتین: تحت یندرجوافي ھذا البحث  مقابلتھموتجدر اإلشارة إلى أن المقاتلین الذین تم عنف. 

ذوي الدوافع األیدولوجیة الذین یتصرفون بناء على واجبھم الدیني للمشاركة في الجھاد من خالل الوسائل العسكریة  .1
 العسكریة.وغیر 

حمیة، والذین یعملون بناءعلى المعاییر العربیة والقیم القبلیة، وكانوا یحاولون الدفاع عن النساء واألطفال المدفوعون بال .2
 في سوریا ممن عانوا من قمع النظام. 

ینبغي لصانعي السیاسات ومنظمات المجتمع المدني أن یعملوا على تحدید آلیات لألفراد لمكافحة الظلم المتصور وبھذا، 
 .وبناءة، وتزویدھم بالھدف ونقطة تجمع مشتركة بطرق ملموسة
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الصحة العقلیة: ھناك حاجة إلى مزید من البحوث لفھم تأثیر اضطرابات ما بعد الصدمة وغیرھا من اضطرابات الصحة  .9
وأنواع أخرى من السلوك المعادي للمجتمع، فضال عن أنواع آلیات التكیف والتأھیل  المجتمعيالعقلیة إلعادة اإلدماج 

 السیاق األردني. داخلالنفسي األكثر قابلیة للتطبیق 
 

إعادة التأھیل والقدرة على الصمود: ینبغي أن یعمل واضعو السیاسات في شراكة مع علماء النفس وعلماء االجتماع  .10
فإن المخاطر التي  إعادة تأھیل العائدین. وفي ذات الوقت،ؤولي األمن إلقرار استراتیجیات ومنظمات المجتمع المدني ومس

یطرحھا العائدون، ال سیما في حال ازدیاد عددھم، تعني أن على السلطات أن تعطي األولویة لتعزیز مرونة األفراد 
 األكثرعرضة للتطرف وقدرتھم على الصمود في مواجھة تأثیرات الرادیكالیة.
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