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خالصة
عقب موجة من الهجمات اإلرهابية املميتة التي بدأت في العام  ،2003أطلقت اململكة
العربية السعودية حملة واسعة ملكافحة اإلرهاب .وم ّثل استخدام اإلجراءات غير التقليدية
«الل ّينة» الهادفة إلى محاربة التبريرات الفكرية واأليديولوجية للتطرف جانبا ً أساسيا ً في
اجلهود السعودية .الهدف الرئيس لهذه االستراتيجية هو منازلة ومحاربة أيديولوجيا تؤكد
احلكومة السعودية أنها تستند إلى تفسيرات فاسدة ومنحرفة لإلسالم .وجنم جزء كبير من
زخم هذه املقاربة الل ّينة عن اإلقرار بأنه الميكن محاربة التطرف العنيف من خالل اإلجراءات

األمنية التقليدية وحدها.
ّ
تتكون االستراتيجية السعودية من ثالثة برامج مترابطة تهدف إلى الوقاية وإعادة التأهيل
وتوفير النقاهة بعد اإلفراج عن املعتقلني .ومع أنه لم ميض على تطبيقها سوى أربعة أعوام ،فقد
أسفرت االستراتيجية السعودية ـ السيما برنامجا إعادة التأهيل ومكافحة التطرف ـ عن نتائج
إيجابية ومثيرة جدا ً .إذ التزال معدالت العودة إلى اإلجرام وإعادة االعتقال خفيضة إلى حد كبير إلى
اليوم وال تتجاوز نسبة  2-1في املئة تقريبا ً .كما تزداد شعبية برامج مشابهة تهدف إلى فك ارتباط
املتشددين وأنصارهم بالتطرف ،حيث يتبنى عدد من البلدان برامج مكافحة إرهاب مشابهة .فقد
وضعت كل من اجلزائر ومصر واألردن واليمن وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا برامج إعادة تأهيل
وتفاعل ،وقام اجليش األميركي باألمر نفسه في العراق من خالل برنامج «TASKFORCE
 .»134وبناء على ذلك ،تزداد أهمية فهم االستراتيجية السعودية ،وعمليات مكافحة التطرف
عموماً ،في احلرب ضد التطرف الراديكالي اإلسالمي العنيف.
تسعى االستراتيجية السعودية «الل ّينة» وغير املباشرة حملاربة اإلرهاب إلى معاجلة العناصر

سهلت ظهور التطرف ،على أمل احليلولة دون ظهور املزيد من احلركات اإلسالمية
الكامنة التي ّ
املتطرفة والعنيفة .وكان الهدف الرئيس جلهود اململكة هو تعزيز شرعية النظام القائم والقضاء
على املعارضة العنيفة للدولة ،عبر ترسيخ التفسير السعودي التقليدي لإلسالم الذي يشدد
على الطاعة والوالء للدولة وقادتها.

تبحث هذه الدراسة في بنية احلملة السعودية «ا ّللينة» حملاربة اإلرهاب ومدى تقدمها

في تبديد الدعم الفكري للتطرف اإلسالمي .ومع أنه لم متض سوى بضع سنوات على تطبيق
البرنامج ،فقد كان فعاال ً متاماً ،والسيما في مجال إعادة التأهيل ومكافحة النزوع إلى التطرف.
إذ لم يتم إلى اآلن إعادة اعتقال أغلبية األفراد الذين أُفرج عنهم مبوجب برنامج اإلرشاد بسبب
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جرائم أمنية .ومع ذلك ،تقييم برامج الوقاية أكثر صعوبة ،حيث ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من
الوقت لقياس مدى فعاليتها بدقة .وإضافة إلى برامج محاربة اإلرهاب الل ّينة التي مت بحثها في
ّ
وشكلت
هذه الدراسة ،فقد أطلقت اململكة مبادرات حملاربة التطرف من خالل شبكة اإلنترنت،
محكمة خاصة حملاكمة املشتبه في تورطهم في األعمال اإلرهابية .كما سبق للملكة أن ّ
نفذت
برامج إلعادة تدريب املدرسني واألئمة وإقصاء املشبوهني منهم.
تزداد برامج إعادة التأهيل ومحاربة التطرف عددا وشعبية في أنحاء العالم كافة .وتعد
اجلزائر ومصر واألردن واليمن وسنغافورة وماليزيا من بني البلدان التي نفذت برامج مشابهة لفك
ارتباط اإلسالميني املتشددين واملتعاطفني معهم باالرهاب .كما تتبنى بعض احلكومات الغربية
أيضا ً برامج إعادة التأهيل ،مبا في ذلك اجليش األميركي من خالل برنامج «»Taskforce 134
في العراق .وقد تأثرت البرامج األخرى ،بشكل مباشر أوغير مباشر ،بالتجربة السعودية التي
تتوفر على أفضل برنامج إعادة تأهيل من حيث التمويل واالستمرارية .ويعتبر فهم البرنامج
التبصر الذي يوفره في مجال مكافحة التطرف عموماً ،إضافة إلى
السعودي مهما ً جلهة
ّ

البرامج العديدة األخرى التي تنفذها بلدان أخرى.

إطار البرنامج
تُطل حكومة اململكة العربية السعودية على الصراع ضد التطرف العنيف بوصفه جز ًء من
«حرب أفكار» تتمحور حول مسائل الشرعية والسلطة وما هو مباح في اإلسالم .ولتحقيق
النصر ،تكافح احلكومة لدمغ املتطرفني باالفتقار إلى الشرعية ألنهم ش ّوهوا اإلسالم

الصحيح .كما تؤطر احلكومة املسألة في سياق يتمحور حول مفهومي السلطة وفهم
العقيدة الدينية ،وجتادل في أن املتطرفني يفتقرون إلى املفهومني معا ً .وتشدد احلكومة على

أن األيديولوجيا الشريرة هي التي ضللت املتطرفني الذين تعتبر الكثيرين منهم أشخاصا ً من
ذوي النوايا احلسنة كانوا يبغون القيام بأعمال اخلير .ومن خالل هذا التركيز على السلطة وعلى
فهم العقيدة الدينية ،تطمح الدولة إلى مساعدة املؤمنني املضللني على العودة إلى الفهم
الصحيح لإلسالم .وتتماهى هذه االستراتيجية جيدا ً مع املفهوم السعودي للدعوة الدينية

بوصفه واجبا ً حكوميا ً.
ّ
تشكل الرسالة التي تقول إنه من غير املسموح استخدام العنف في داخل اململكة إلحداث
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تغيير محور االستراتيجية السعودية .وجتادل احلكومة في أن العلماء احلقيقيني والسلطات
املطلعة فقط ،هم القادرون على املشاركة في أنشطة محددة كإجازة ممارسة اجلهاد املباح.
وتتسق هذه األهداف مع كثير من سمات اإلسالم الوهابي الذي ميارس في السعودية ،والذي
ّ
يشدد على خصائص كالوالء واالعتراف بالسلطة والطاعة للقيادة.
«حرب األفكار» في السعودية تنبثق كذلك من اإلقرار بأنه الميكن إحلاق الهزمية بالتطرف
الراديكالي اإلسالمي العنيف بالوسائل األمنية التقليدية وحدها .وقد أسفر ذلك اإلقرار عن
تطبيق السياسات الل ّينة ملكافحة اإلرهاب التي ستبحثها هذه الدراسة .فمن ضروريات حتقيق
النصر ،إحلاق الهزمية بالبنية األيديولوجية التي تدعم العنف السياسي وتغذيه .وعلى هذا فإن

االستراتيجية السعودية تكافح ملنع بروز معتقدات التكفير ،ودحض تلك األفكار ،وتشجيع
إعادة تأهيل املذنبني ،وترويج السياسات التي حتول دون حدوث انتكاسات .وتواجه االستراتيجية
هذه التحديات بسياسات سعودية مجربة ،كاالستيعاب والرعاية والقسر.

سياسة اململكة في مكافحة اإلرهاب :
استراتيجية الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة
تتلخص السياسة السعودية ملكافحة التطرف والراديكالية في خطة أُطلق عليها «استراتيجية
الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة» .وتوجز االستراتيجية األهداف والتحديات التي تواجهها
السلطات السعودية ،كما حتدد وسائل مكافحة انتشار وجاذبية األيديولوجيات املتطرفة.
ّ
وتتكون االستراتيجية من ثالثة برامج منفصلة لكنها مترابطة ،تهدف إلى ردع األفراد عن التورط
في التطرف ،وتشجيع إعادة تأهيل املتطرفني واألفراد الذين يتورطون معهم ،وتوفير برامج النقاهة
لهم لتسهيل إعادة دمجهم في اجملتمع بعد اإلفراج عنهم.

بنية االستراتيجية وتنظيمها

قبل حتليل العناصر الثالثة املكونة لالستراتيجية ،من املفيد التوقف أمام التنظيم األساسي

للسياسات في داخل احلكومة .فوزارة الداخلية هي الهيئة احلكومية األساسية املنوطة برعاية
األمن العام في اململكة العربية السعودية ،وهي تتولى اإلشراف على معظم البرامج التي
سيتم بحثها في هذه الدراسة .كما تتولى الوزارة مسؤولية عدد كبير من املهمات ذات الصلة

3

4

االستراتيجية السعودية الل ّينة في مكافحة اإلرهاب :الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة

باألمن والسالمة ،مبا فيها األمن الداخلي ومكافحة اإلرهاب والدفاع املدني ،والتحقيقات اجلنائية
ومكافحة التجسس ،وإدارة السجون واجلوازات وأمن احلدود ،وحماية البنية التحتية .ويشرف
على الوزارة األمير نايف بن عبدالعزيز الذي تسلم هذا املنصب من شقيقه امللك الراحل فهد
بن عبدالعزيز في العام .1975
يشرف األمير محمد بن نايف ،مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية ،على إدارة حملة

مكافحة اإلرهاب .ويُعد األمير محمد ،وهو الرجل الثالث في الوزارة منذ العام  ،1999مسؤوال ً
عن أجهزة األمن الداخلي ،مبا فيها الوحدات اخلاصة ملكافحة اإلرهاب .وقد حظي بتقدير متزايد

من جانب نظرائه في العالم منذ العام  2003بسبب تفانيه في محاربة اإلرهاب الداخلي
والتطرف .وإضافة إلى قيامه بجهود تقليدية في تطبيق القانون وفرض األمن ،يشرف مكتب
األمير محمد على برامج الوقاية وإعادة التأهيل والدمج.
يشرف مكتب األمير محمد على تنظيم العديد من العناصر املكونة الستراتيجية الوقاية
وإعادة التأهيل والنقاهة .إذ تطبق اللجنة االستشارية ،على سبيل املثال ،برنامج اإلرشاد في
السجون ومحاورة املتطرفني .ويقوم مكتب آخر بتقييم احلاجات االجتماعية واألوضاع اخلاصة
باملشاركني في برنامج إعادة التأهيل وعائالتهم للمساعدة في توفير تلك احلاجات عندما يكون
الشخص مسجونا .ومن بني أهداف املكتب حتديد املعونة املطلوبة وتوفيرها قبل أن تبرز احلاجة
إليها .ويعتبر األمير محمد تلك املعونة مهمة للمساعدة في ردع أفراد العائلة عن امليل إلى
التطرف بسبب الصعوبات التي يعانونها نتيجة توقيف قريبهم .وعالوة على ذلك ،ينسق
مكتب األمير محمد نشاطات قسم خاص مبكافحة امليل إلى التطرف ،مك ّون من علماء اجتماع

وأطباء ،وعلماء نفس وأطباء نفسانيني ،وخبراء إحصاء بارزين ،ممن تعلموا في الغرب ويعكفون
على حتليل اإلرهاب عموما ً .وينظر إلى عدد ونوعية األشخاص الذين مت حشدهم للعمل على
االستراتيجية ،بوصفه مؤشرا ً على التزام الدولة بتنفيذ التغيير في اجملتمع .إضافة إلى ذلك،
يتولى مكتب األمير محمد إدارة وحدة أمن أيديولوجي ترسخ املعلومات الدينية الدقيقة
واالستراتيجيات اخلاصة بإضعاف التطرف .ويعمل املكتب بشكل وثيق مع كلية امللك فهد
للعلوم األمنية وأكادميية األمير نايف العربية للدراسات األمنية ،في إعداد بعض مناهجهما
الدراسية وتدريب ضباط األمن العام.
تُعتبر االستراتيجية في جوهرها حملة المركزية حملاربة اإلرهاب والتطرف والبنى التحتية
األيديولوجية التي تدعم التطرف العنيف وتغذيه .وقد شارك عدد من الوزارات والهيئات
احلكومية في هذه االستراتيجية ،مبا في ذلك وزارات الشؤون اإلسالمية ،واألوقاف ،والدعوة
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واإلرشاد ،والتربية والتعليم ،والتعليم العالي ،والثقافة واإلعالم ،والعمل والشؤون االجتماعية.
وفيما التعتبر هذه القائمة شاملة ،فإنها توضح مدى عمق واتساع نطاق هذه االستراتيجية،
حيث لم تكن الدولة لتنفق مثل هذا القدر من املوارد لو لم يكن املسعى جادا ً.
م ّثل تشجيع مختلف الوزارات والهيئات احلكومية للمشاركة في جهود تثقيف اجلمهور
ومكافحة األيديولوجيا التي تغذي التطرف ،جانبا ً أساسيا ً في االستراتيجية السعودية ،إلى

احلد الذي يشجع املنافسة غير الرسمية بني هذه الهيئات .ويو ّفر مكتب األمير محمد للهيئات
احلكومية األخرى املوارد واملعلومات من خالل خطباء ومواد مكتوبة ونصائح بشأن تصميم
البرنامج وتنفيذه؛ ودورات تدريب وتثقيف في شأن التطرف والفكر والسلوك املتطرفني؛ كما
يشجعها على تطوير وتنفيذ برامجها اخلاصة .وفي جوهر األمر فإن الوزارة أكدت للهيئات
األخرى أنه« :إذا ما كنتم تعتقدون أن مبقدوركم اإلسهام في شيء ما في احلرب على اإلرهاب
فنرجو أن تقوموا بذلك» .وحتاجج احلكومة دوما ً الوزارات والقادة البارزين بأن املعركة ضد التطرف،
والسيما «حرب األفكار» ،ليست مسؤولية وزارة الداخلية وحدها ،بل مسؤولية كل فرد في
اجملتمع برمته .وعالوة على ذلك ،هذا املنظور يعكس اإلميان بأن النضال الجتثاث الدعم للتطرف،
ليس صراعا يتم خوضه بوصفه معركة أمنية فقط ،بل بوصفه صراعا ً يتطلب جهدا ً منسقا ً
من جهاز الدولة كله ،من املدارس واملساجد إلى اإلدارات احمللية والبلدية ووسائل اإلعالم واجلهات
واملنظمات التي توفر اخلدمات االجتماعية.
وعلى سبيل املثال ،بعد أن تستكمل وزارة التعليم سلسلة من اإلجراءات في املدارس
االبتدائية ،تتجه وزارة الداخلية إلى هيئات أخرى وتقول «:هذا ما يتم القيام به في املدارس .فما
الذي ميكن القيام به في وزارتكم؟» وألنه من املفهوم أن احلكومة جعلت من استراتيجية الوقاية
وإعادة التأهيل والنقاهة أولوية قصوى بالنسبة إليها ،فإن الوزارات األخرى جتد نفسها أمام حتدي
القيام بواجبها عبر املبادرة بجهودها ،في إطار سعيها لنيل احلظوة ،وتطوير سبل الوصول إلى
املسؤولني البارزين .وهذا النوع من املنافسة غير الرسمية لترقية األهداف احلكومية ،موجود في
كل النظام السعودي وليس فقط في مجال مكافحة اإلرهاب.

جذر عناصر االستراتيجية

يستند برنامج اإلرشاد إلى العديد من التقاليد السعودية ،مبا في ذلك مفاهيم االستيعاب

سجل من برامج إعادة تأهيل املذنبني ودمجهم ،واستخدام الشخصيات الدينية
واإلقناع ،وإلى ّ
في نظام السجون .ولبرنامج اإلرشاد جذوره في حملة مشاركة شعبية ّ
مركزة أطلقتها قبل

5

6

االستراتيجية السعودية الل ّينة في مكافحة اإلرهاب :الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة

بضع سنوات وزارة الداخلية ،ملعاجلة اوضاع السجناء في السجون السعودية .وقد اختارت الوزارة
عشرة من رجال الدين من كل محافظة لزيارة السجون والتفاعل مع السجناء .وطبقا ً ملا يقوله
األمير محمد ،فإن الشيوخ الذين مت اختيارهم للمشاركة في البرنامج انتقدوا نظام السجون
في اململكة ولم يكونوا على صلة ،نسبياً ،بالنظام احلاكم .وقد زادت حقيقة استقاللية «رجال
الدين» ووضعيتهم بوصفهم غير موظفني لدى احلكومة ،من مصداقيتهم عندما التقوا بأفراد
عائالت السجناء ،بعد زيارة السجون ،وشاطروهم انطباعاتهم عن ظروف السجن والتفاصيل
ذات الصلة بأحبائهم املسجوننيّ .
ومتكن الشيوخ من طمأنة عائالت السجناء وتبديد الكثير
من املزاعم عن االنتهاكات والتعذيب في السجون .كما متكنت وزارة الداخلية ،من خالل هذه
العملية واأللفة التي ساعدت في ترسيخها الحقاً ،من إقناع عائالت السجناء بأن أقاربهم
يعاملون بشكل الئق من جانب الدولة.
يعتمد برنامج اإلرشاد على هذه التجربة ،وعلى سوابق أخرى ،من قبيل قيام شيخ أوعالم
دين بزيارة سجني أومعتقل .إذ يُعتبر الطلب إلى شخصية دينية بأن يشفع لشخص عزيز بعد
اعتقاله واالستفسار عن حاله ،أمرا ً شائعا ً في السعودية .فلو مت اعتقال ابن أوابن أخ في املناطق
الريفية في السعودية ،فإن الطلب إلى إمام القرية بأن يزوره ويسأل عن كيفية وصوله إلى هذا
الوضع يعد أمرا ً مقبوال ً .وعموما ً فإن الطلب إلى رجل دين التحدث إلى شاب مضلل يسمو فوق
األديان والثقافة.
غالبا ً ما ينخرط رجال الدين مع السجناء بوسائل أخرى أيضا ً لتعزيز اإلصالح والتوبة
ّ
وينظم مدراء السجون ،بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
والتقوى.
واإلرشاد ،محاضرات إسالمية ودروس حفظ القرآن؛ وقد مت اإلفراج مبكرا ً عن عدد من السجناء

بعد حفظ القرآن .وإضافة إلى نشاطات الرعاية والتوجيه في السجن ،أوكل مسؤولو األمن
السعوديون إلى رجال الدين مهمة «االستجواب الفكري» للمتشددين املشتبه فيهم خالل
عمليات التحقيق ،من خالل االنخراط معهم في اخلالفات الدينية .ومت استخدام رجال الدين
بنجاح في تشجيع املتشددين اإلسالميني املشتبه فيهم على االعتراف ،أوحث األشخاص
املدعى عليهم على التعاون مع السلطات .وقد استخدمت هذه العملية قبيل عملية تفجير
اجملمعات السكنية في الرياض في أيار/مايو  ،2003واتسع نطاق استخدامها منذ ذلك احلني.
على غرار جهود إعادة التأهيل ،تعتمد برامج النقاهة السعودية على ثقافة برامج إعادة دمج
السجناء الراسخة في البالد .إذ يوجد عدد من البرامج واملنظمات االجتماعية التي تستند إلى
تقاليد التشريع اإلسالمي ،ملساعدة املدانني على االندماج في اجملتمع بعد اخلروج من السجن.
ويقوم بهذا العمل عدد من اللجان املشكلة من إدارات حكومية مختلفة ،مبا فيها اإلدارة العامة

كريستوفر بوشيك

للسجون ،ووزارات العمل والشؤون االجتماعية والشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
والصحة .كما يعمل عدد من املنظمات املتخصصة ،مثل جلنة دعم السجناء وعائالتهم واللجنة
الوطنية حلماية السجناء ومن أخلي سبيلهم وعائالتهم ،وجلنة املصاحلة العائلية مع السجناء
واملدانني السابقني وعائالتهم .وتقدم هذه املنظمات كلها ـ بعضها شعبية وبعضها اآلخر
شبه شعبية وبعضها مجموعات تطوعية خاصة ـ خدمات إعادة التأهيل والدمج األساسية
للسجناء في اململكة العربية السعودية .وهي تشرف على برامج لتسهيل الزواج (مبا في ذلك
تقدمي دعم مؤسساتي للمساعدة في العثور على أزواج لنساء مدانات بجرائم أخالقية) ،وزيادة
اخلدمات االجتماعية ،ودعم عائالت السجناء الذين يعتمد عليهم عيالهم في كسب الرزق.
ومتنح بعض املبادرات األخرى مثل «صندوق املئوية» قروضا ً تتيح للسجناء املفرج عنهم بدء
أعمالهم اخلاصة .وغالبا ً ما تتعاون املنظمات اخليرية مع احلكومة في تأسيس مدارس وبرامج
تدريب ،ملساعدة السجناء في احلصول على وظيفة ،بينما تساعد منظمات غير حكومية أخرى
السجناء وعائالتهم ،عبر توفير املواد الغذائية واملالبس واأللعاب في شهر رمضان .وهناك برنامج
آخر جدير باإلشارة هو «جائزة األم املثالية» الذي يقدم الدعم للنساء ممن لديهن أطفال فيما
يقضي أزواجهن عقوبة السجن.

الوقاية

طبقا ً ملا يقوله عبدالرحمن الهدلق ،أحد مستشاري األمير محمد ،ثمة مئات البرامج التي تشرف
عليها احلكومة ،وتهدف إلى توفير الوقاية .وتشمل هذه البرامج نشاطات لتثقيف اجلمهور في
شأن اإلسالم الراديكالي ومخاطر التطرف ،إضافة إلى حتييد امليل إلى التطرف عن طريق توفير
البدائل .ويهدف كثير من هذه البرامج ،التي تطبق من خالل «إدارة اإلرشاد» في وزارة الداخلية،
إلى مواجهة التطرف من خالل تشجيع ونشر تفسير أكثر حصافة ويخلو من التكفير للعقيدة
الدينية ،وهي تركز على الفقه الصارم لعلماء وهيئات معترف بها .واملتطرفون أنفسهم ليسوا
اجلمهور األساسي لهذه البرامج ،بل اجلمهور األوسع الذي قد يتعاطف مع املتطرفني ،وأولئك
الذين اليشجبون املعتقدات التي تقود إلى التطرف.
ولكي يتم كبح امليل إلى التطرف وجتنيد الشباب فيه ،مت استحداث نشاطات إلشغالهم
وإبعادهم عن املتطرفني .وقد ب ّينت الدراسات أن الكثير من الفتية اجنذبوا إلى املتطرفني خالل
أوقات الفراغ التي التخضع للرقابة ،كما في وقت ما بعد املدرسة وخالل العطالت الدراسية.

وكانت عمليات جتنيد الشباب أكثر سهولة ،بسبب ندرة أماكن الترفيه االجتماعية اخلاصة
بالشباب السعوديني .وتدعم احلكومة اآلن سلسلة من النشاطات مثل املناسبات الرياضية،
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وسباقات السيارات واجلمال ،والنزهات في الصحراء بواسطة سيارات الدفع الرباعي ،ملنافسة
املعسكرات الصيفية واخللوات الدينية املشكوك في أمرها التي كانت ّ
تنظمها مرارا ً في السابق
اجلماعات املتطرفة كي يحتك الشباب بأيديولوجياتها .وقد حددت وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد النوادي الرياضية ،على وجه اخلصوص ،بوصفها تلعب دورا ً مهما ً في
عرقلة جتنيد الشباب لصالح التطرف .وعالوة على ذلك ،أمرت وزارة التربية في متوز/يوليو من
العام  ،2007مبنع مسؤولي احللقات الدراسية املتطوعني من ذوي اخللفيات املشكوك فيها ،من
املشاركة في املعسكرات الصيفية للحيلولة دون نشر تفسيرات «منحرفة» لإلسالم.
وفي برامج وقائية أخرى ،بدأت وزارة اإلعالم سلسلة من املشروعات ،بعضها للشباب
وبعضها اآلخر للكبار ،مستخدمة التلفزيون والصحف ووسائل االتصال األخرى .وتتم إعارة
اخلبراء للمدارس واملساجد للحديث عن مخاطر التطرف .وعلى نحو مشابه ،ترعى وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد محاضرات ودروسا ً في املساجد في كل أنحاء البالد،
مستخدمة اخلطباء واملواد التي يوصي بها خبراء مكافحة التطرف .كما مت تنظيم سلسلة
من النقاشات واحملاضرات املسائية طيلة أيام األسبوع في موضوعات مختلفة يتحدث فيها
شيوخ مختلفون كل مساء.

برامج الوقاية في املدارس
ّ
تنظم وزارة التربية محاضرات وبرامج في مدارس اململكة لتعليم وحتذير التالميذ في سن
مبكرة من مخاطر التطرف وآثار اإلرهاب والعنف .ومن خالل الكتب والنشرات واملواد التي توزع
في املناسبات ،تهدف البرامج إلى تنوير آباء التالميذ والعائالت .ووفقا ً ملا تقوله وزارة الداخلية،
فإن خمسة أشخاص في املتوسط يقرأون املطبوعات التي توزع في املدارس ،ويأخذها التالميذ
ّ
وتنظم املدارس مسابقات في الكتابة ومنافسات فنية ،يتم تشجيع
معهم إلى منازلهم.
كل التالميذ على املشاركة فيها .ويص ّور التالميذ في هذه التمارين موضوعات مختلفة ،مثل
تأثير اإلرهاب على السكان ودور اجلمهور في حماية البالد من اإلرهاب .وعادة ما يتم اإلعالن

في بداية األسبوع عن موضوع يكون محور النشاطات اخملتلفة ،فيما يتم في نهاية األسبوع
منح جوائز ألفضل املقاالت واللوحات .وتطبق هذه البرامج ،التي توصف من جانب املسؤولني
السعوديني على أنها تشبه برامج التوعية األميركية اخلاصة باخملدرات ،أوحمالت التشجيع
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على «شرب احلليب» ،إلى جانب املناهج الدراسية العامة ،وتنفذ بدورها في كل أنحاء البالد
محافظة إثر محافظة .وتسعى هذه البرامج إلى تثقيف التالميذ مبخاطر اإلرهاب وتعزيز الروح
الوطنية .وشملت النشاطات األخرى نقاشات وعروضاً ،مدعومة من وزارة الداخلية ،في املدارس
واجلامعات ،وجلسات خاصة تقدم فيها معلومات عن فرص التوظيف لتشجيع الشباب على
االنخراط في األجهزة األمنية خلدمة بلدهم واملساعدة في حماية اجلمهور من التطرف .وكمثال
على هذا أشارت صحيفة الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر  ،2006إلى الكيفية التي مت بها
استغالل مسرحية عرضت في إحدى الكليات لترويج رسائل االعتدال.
وفي سياق هذه احلملة الواسعة ،تستمر البرامج والنشاطات في املدارس السعودية كل
أسبوع .وطبقا ً لبعض التقديرات احلكومية ،جتري كل يوم حوالي سبعة نشاطات مختلفة
تهدف إلى تقليص الدعم العلني والسري للتطرف في آالف املدارس في كل أنحاء اململكة.
وقامت احلكومة كذلك بخطوات ملكافحة عمليات التجنيد اإلرهابي في املدارس .وغالبا ً ما
يؤكد املسؤولون السعوديون على أن أكبر مصدر للميل إلى التطرف في النظام التعليمي هم
«املدرسون املنحرفون» الذين يسيئون استغالل وقتهم مع التالميذ مبناقشة قضايا خارج املنهاج
الدراسي ،مثل السياسة والدين والدفاع عن املواقف املتطرفة .وقد مت تطبيق عملية مراقبة
للمدرسني ،يتم في نهايتها إرسال املعلمني املثيرين للمشاكل إلى كلية امللك فهد للعلوم
األمنية كي يتم إعادة تدريبهم .وبعد حضور سلسلة من خمس جلسات عن التطرف واإلرهاب،
يتم تعيني املدرسني الذين يواصلون اخلروج على املنهاج الدراسي بطرق خطيرة في مناصب
إدارية بعيدا ً عن التالميذ فيما يتم ،على ما يبدو ،طرد أولئك الذين الميكن إعادة تدريبهم .وكما
متت اإلشارة في مواضع أخرى ،يخضع املنهاج الدراسي لعملية مراجعة شملت حذف أوتوضيح
فقرات جتد احلكومة أنها موضع اعتراض .وقد تع ّرضت عملية التنقيح للعرقلة ،بسبب مزاعم
بأن بعض املواد التي حذفت خالل عملية املراجعة أعيدت من قبل آخرين يعارضون عملية حترير

املناهج .ففي آب/أغسطس من العام  ،2006ذكرت صحيفة «الوطن» أن وزارة التربية فرضت
قيودا ً جديدة على الرحالت املدرسية للحيلولة دون تعرض التالميذ إلى آراء غير مصرح بها.
شاركت احملافظات وحكومات اإلمارات السعودية في هذه احلملة الواسعة .ففي إمارة
عسير ،تعاونت حكومة اإلمارة التي كان يتولى إدارتها آنذاك األمير خالد الفيصل ،مع وزارات
التربية والثقافة واإلعالم ووسائل اإلعالم احمللية في إصدار كتاب عما قامت به اإلمارة في مجال
التوعية باخملاطر التي ميثلها اإلرهاب والتطرف .وفي كانون األول/ديسمبر  ،2006أوردت صحيفة
«املدينة» أن األمير عبداجمليد بن عبدالعزيز ،الذي كان أمير مكة آنذاك ،أيد إطالق حملة مناهضة
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اإلرهاب في مدارس اإلمارة .ونظمت وزارة التربية محاضرات ولقاءات مع ضباط أمن ملناقشة
عملهم ،بينما ركزت البرامج اإلذاعية على البرنامج الذي استمر عاما ً كامالً .ونفذت برامج
مشابهة في جيزان في أيلول/سبتمبر  2006وفي مدن الراس وحائل في ربيع العام .2007
إضافة إلى هذه اإلجراءات ،قامت الدولة بعدد آخر من احملاوالت اللينة ملكافحة التطرف
تهدف إلى محاربة إغراء اإلسالم املتطرف .وقد شملت هذه احملاوالت خطوات عامة كإصالح
التعليم واحلد من الفقر ،وتعزيز مؤسسات الدولة .وأسهمت في تلك احملاوالت إصالحات النظام
القضائي ،وخطوة إعادة هيكلة نظام السجون .ومت بناء خمسة سجون تهدف جميعها إلى
تسهيل عملية إعادة تأهيل ودمج املتطرفني واملتشددين.

حملة املعلومات العامة واالتصال
م ّثلت احلملة الشاملة للمعلومات العامة والتوعية جانبا ً أساسيا من البرنامج الوقائي
السعودي .وتهدف هذه اجلهود إلى تعزيز التعاون بني الدولة واجلمهور ،وتسليط الضوء على
الضرر الذي تسبب فيه اإلرهاب والتطرف ،ووضع حد لدعم اجلمهور وتسامحه مع املعتقدات
املتطرفة.
في أعقاب تفجيرات الرياض في العام  ،2003واحلملة التالية التي بدأها تنظيم القاعدة
في شبه اجلزيرة العربية ،وضعت احلكومة السعودية الفتات ولوحات في أنحاء الرياض ّ
تركز
على شرور اإلرهاب .ولفتت اللوحات ،التي علقت على املفارق والتحويالت في الطرق الرئيسة،
األنظار إلى املذابح التي سببتها الهجمات وحملت شعارات مثل« :ديننا يرفض اإلرهاب»،
و»كلنا يقول ال لإلرهاب» .كانت صور الفظائع جتاور صور املؤمنني وهم يصلون داخل احلرم املكي،
إضافة إلى صور التقطت من مواقع بعض الهجمات وصور أخرى حلطام سيارات مفخخة ُكتب
فوقها»:هل هذه هي أفعال أبناء أمتنا؟»
كانت بعض اللوحات تهدف إلى تعزيز التعاون بني الشرطة وضباط األمن العام وبني
اجلمهور .وظهرت في إحداها صورة يدين متصافحتني ،إحداهما لشخص يرتدي الدشداشة
التقليدية واألخرى آلخر باملالبس الرسمية .كان الهدف من هذه الصورة وصور أخرى ،حث
اجلمهور على التعاون مع رجال األمن وإظهار أن احلكومة والشعب يعمالن سوية للحفاظ
على السالمة العامة .وهكذا مت دمغ املتطرفني واملتعاطفني معهم بوصفهم أغرابا ً اليعملون
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ملصلحة الناس بل خلدمة أجنداتهم اخلاصةّ .
وركزت بعض الصور األخرى على نشاطات رجال
األمن وهم يشاركون في الهجمات املفاجئة ،ويتبادلون إطالق النار مع اإلرهابيني ،ويحملون
الضباط الذين يصابون أثناء أداء الواجب .وص ّور البعض اآلخر عمال األمن والطوارئ في موسم
احلج ،وهم يقدمون العون إلى األطفال وكبار السن واملرضى من احلجاج .وسعت كل الصور إلى

نقل فكرة أن الدولة حتمي املدنيني املسلمني وتعمل من أجل صاحلهم.
وسعت احلملة كذلك إلى تسليط الضوء على التضحيات التي قدمها ضباط األمن .فقد
ظهرت في أحد امللصقات صور كل رجال وضباط األمن الذين قتلوا وهم يحاربون اإلرهاب ،وعليها
عبارة تقول« :هؤالء الرجال قتلوا وهم يحمونكم من اإلرهابيني» .ومت توزيعها على نطاق واسع
في كل أنحاء اململكة ،شأنها في ذلك شأن ملصقات أخرى ،وعلقت جميعها بشكل بارز في
أماكن عامة.

إعادة التأهيل
ّ
يشكل برنامج اإلرشاد لب االستراتيجية السعودية إلعادة التأهيل ،وهو محاولة شاملة إلعادة
تأهيل وتثقيف املتطرفني واملتعاطفني معهم ،من خالل نقاشات دينية مكثفة ونصائح نفسية

لفك ارتباطهم بالتطرف ،ولتشجيع املتطرفني على إدانة «املعتقدات اإلرهابية» ،وخصوصا ً
عقيدة التكفير .وتتم دعوة املذنبني في اجملال األمني ـ بصرف النظر عن جرائمهم الفردية ـ إلى
املشاركة في عملية إعادة التأهيل .وعندما تستكمل العملية ،فإن األشخاص املستعدين إلدانة
معتقداتهم السابقة يصبحون مؤهلني لإلفراج عنهم .ويؤكد مسؤولو وزارة الداخلية على أن
«األفراد امللطخة أيديهم بالدماء» والذين يُكملون برنامج إعادة التأهيل لن يتم اإلفراج عنهم
بصورة مبكرة.

اليعتمد برنامج اإلرشاد على مبدأ الثواب والعقاب ،بل على فرضية امليل إلى فعل اخلير،
مبعنى أن الدولة التسعى إلى االنتقام من خالل البرنامج .وهو ينطلق من فرضية أن املشتبه
فيهم تعرضوا للكذب والتضليل ،من جانب املتطرفني كي ينحرفوا عن اإلسالم احلقيقي .ويؤكد
مسؤولو األمن السعوديون أن املتطرفني يؤثرون سلبا ً على األشخاص الذين يرغبون في معرفة
املزيد عن دينهم ،ومن ثم يفسدونهم من خالل احتكاكهم بأيديولوجياتهم املتطرفة .ويُعد
التالعب بالسذج ـ مبن فيهم أولئك الذين يتوقون ألن يصبحوا أكثر ورعا ً ـ موضوعا ً متكررا ً في
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برامج مكافحة اإلرهاب السعودية .وتؤكد احلكومة للمحتجزين وعائالتهم ،بشكل متكرر،
أنها ترغب في مساعدة سجناء القضايا األمنية في العودة إلى الطريق القومي .لذا يقدم اإلرشاد
بوصفه مساعدة لضحايا امليل إلى التطرف العقوبة للمخالفني.

تنظيم برنامج اإلرشاد
يقدم برنامج اإلرشاد من قبل مجموعة تسمى «اللجنة االستشارية» في وزارة الداخلية برئاسة
األمير محمد بن نايف .الرياض هي املقر الرئيس للجنة ،ولها ممثلون دائمون في سبع مدن كبرى.
ّ
وتتكون اللجنة
ويقوم أعضاؤها بزيارة السجون في أنحاء البالد ويلتقون مع احملتجزين فيها.
من أربع جلان فرعية هي :اللجنة الدينية الفرعية ،واللجنة النفسية واالجتماعية الفرعية،
واللجنة األمنية الفرعية ،واللجنة اإلعالمية الفرعية.
اللجنة الدينية الفرعية هي أكبر اللجان ،وتتألف من  150من رجال الدين والعلماء
واألساتذة اجلامعيني ،وهي تشارك بشكل مباشر في احلوارات مع السجناء ،إضافة إلى النقاشات
ّ
تشكل العملية اإلرشادية .وتتم مفاحتة رجال الدين بشكل شخصي
الدينية والتعليمات التي
ويسألون عما إذا كانوا يرغبون في املشاركة في نشاطات اللجنة ولقاء احملتجزين .ويعد أسلوب
االتصال واحدا ً من أهم العوامل في اختيار أعضاء اللجنة الفرعية .وعندما يلتقي رجل الدين
مع احملتجز ،فال ينبغي له أن يلقي عليه محاضرة ،بل أن يدخل في حوار معه .وأحد املعايير
املستخدمة في تقييم أسلوب االتصال ،هو ما إذا كان العالم يتحدث إلى احملتجز بوصفه
«أخاه» ،وما إذا كان دافعه احلب والعطف والرغبة في تقدمي العون إليه .ولم تتم دعوة عدد
من أعضاء اللجنة الفرعية إلى العمل مع احملتجزين من جديد ،بعد أن اتضح أن أسلوبهم لم
يكن مشجعا ً للحوار .وعالوة على ذلك ،يتم اختيار رجل دين للتحدث مع احملتجز إذا لم ينجح
أحد أعضاء اللجنة في جذبه.
وألن هناك عددا ً كبيرا ً من علماء الدين في اململكة العربية السعودية ،تستطيع اللجنة
اجتذاب مجموعة كبيرة من املشاركني .واستنادا ً إلى مقابالت مع مسؤولني سعوديني ،متكن
العلماء املشاركون من التعرف إلى اخلطر الذي ميثله «الفهم الفاسد» و»التفسير اخلاطئ
للعقيدة الصحيحة» على الدين والدولة ،ولذا فهم يندفعون إلى املساعدة في توجيه الشباب
على العودة إلى جادة الصواب.
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التعلن اللجنة الفرعية عن أسماء الشيوخ والعلماء املشاركني .وهناك بعض األعضاء ممن
يتحدثون عالنية ويوافقون على إجراء مقابالت ،غير أن معظمهم يفضلون العمل بصمت.
أما البعض الذين ينأون بأنفسهم عن الدعاية ،فإنهم يفعلون ذلك ألنهم يعتقدون بأنهم
منخرطون في هذا العمل لوجه اهلل فقط ،وأن اهلل سيجازيهم خير اجلزاء إن هم لم يسعوا
إلى احلصول على الثناء .ويعمل البعض اآلخر بصمت ألنهم يخشون من االنتقام العنيف ،إذا
ما مت الكشف عن ارتباطهم ببرنامج اإلرشاد ،أو ألنهم ال يرغبون في أن ينظر إليهم على أنهم
يشاركون في املبادرات احلكومية .وفي غضون ذلك ،يتوق بعض العلماء واألكادمييني إلى املشاركة
بهدف الترويج ألنفسهم ،حيث لم تطلب اللجنة االستشارية ذلك منهم.
تتكون اللجنة النفسية واالجتماعية الفرعية من حوالي  50من علماء النفس واألطباء
النفسانيني وعلماء االجتماع والباحثني .واألعضاء مسؤولون عن تقييم الوضع االجتماعي
للسجني ،وحتليل أي مشكالت نفسية يعانيها ،وتقييم سلوك السجني وطواعيته خالل البرنامج.
ويشارك أعضاء هذه اللجنة في بعض اللقاءات اإلرشادية واحلوارية ،والسيما في جلسات البحث
الطويلة .ويتفاعل علماء االجتماع وعلماء النفس مع احملتجزين باستمرار ،ولذلك فإنهم قادرون
على تقييم تقدمهم .وتق ّيم هذه اللجنة كذلك ،مشاركة احملتجز ،في محاولة لتقرير ما إذا
كانت عملية إعادة التأهيل حقيقية .وألن كثيرا ً من املرشدين يعيشون أو ميضون وقتا ً طويالً مع
احملتجزين ،فإنهم يتعرفون عليهم بشكل جيد .ويقال إن هذا االتصال الوثيق ،إضافة إلى عمليات
االختبار النفسية والسوسيولوجية وطرق التقييم األخرى ،تساعد في تقليص عدد عمليات
املراجعة الذاتية االنتهازية أواخلادعة.
كما أن اللجنة النفسية واالجتماعية الفرعية مسؤولة عن تقرير نوع الدعم الذي قد
يحتاجه احملتجز وعائلته بعد اإلفراج عنه ،لتعويض املصاعب التي تسبب فيها سجنه وتقليص
فرص حت ّول أفراد آخرين من عائلته إلى التطرف .وترغب احلكومة كذلك في التأكيد على أنها

التسعى إلى معاقبة احملتجزين أوعائالتهم .ويعزز هذا املوقف وجهة النظر اخل ّيرة جتاه البرنامج،
ويعتبر جانبا ً حاسما ً في جناحه .وللحفاظ على إطار الرحمة وإعادة التأهيل ،حترص احلكومة
على الطريقة التي تنخرط من خاللها مع أفراد عائلة احملتجز .وطبقا ً ملا يقوله األمير محمد ،فإن

العائلة ترغب في الشعور بأن كل ما يتم القيام به هو لصاحلها وصالح ابنها العزيز ،وكلما ازداد
انخراط العائلة في عملية إعادة التأهيل ،كلما ازدادت احتماالت مشاركتها فيها.
تعمل احلكومة السعودية جاهدة ،من خالل هذا البرنامج وبرامج أخرى ،على إيضاح حقيقة
أن املتطرفني ال يهمهم اإلنسان ،وأنهم يسعون إلى استغالل الشباب جملرد حتقيق أجنداتهم،
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التي غالبا ً ما تكون عنيفة .ومن جانب آخر تعمل احلكومة جاهدة إلظهار أنها تهتم متاما ً بكل
فرد ،وأنها لذلك ستفعل كل ما يتطلبه األمر لدعم ورعاية شخص ما .وميثل هذا جانبا ً أساسيا ً
من البرنامج وحجة رئيسة تستخدمها في «حرب األفكار».
تؤدي اللجنة األمنية الفرعية عددا ً من الوظائف ،لكنها ليست كلها معروفة علنا ً .وتق ّيم
اللجنة السجناء جلهة اخملاطر األمنية التي قد يشكلونها ،وتقدم توصيات بشأن اإلفراج عنهم،

عبر االستعانة مبعلومات من اللجنة الدينية الفرعية واللجنة النفسية واالجتماعية الفرعية.
وتقدم اللجنة أيضا ً املشورة إلى السجناء في شأن كيفية التصرف عند اإلفراج عنهم ،وكيفية
جتنب الوقوع في مواجهات مع السلطات مستقبالً .وتعتبر مراقبة احملتجزين بعد مغادرة
السجن أساسية في عمل هذه اللجنة .ويتم إبالغ خريجي البرنامج ،ممن سيفرج عنهم قريباً،

بأنه ستتم مراقبتهم سرا ً وعالنية ،وأن استمرار متتعهم باحلرية يعتمد على بقائهم بعيدين عن
أصدقائهم السابقني وعاداتهم السابقة .ويتم إخطارهم مبن ميكنهم مخالطته ومن الميكنهم،
كما يُطلب إليهم مراجعة اللجنة الفرعية .ومن املتفق عليه أن يراجع املشاركون في البرنامج
اللجنة بانتظام.

يبقى أعضاء اللجنة الدينية الفرعية واللجنة النفسية واالجتماعية الفرعية على اتصال
مع خريجي البرنامج .ويقوم رجال الدين بالتشاور مع شركائهم السابقني في احلوار ،فيما
يواصل احملتجزون السابقون الدراسة مع الشيوخ الذين كانوا يقدمون لهم النصح واملشورة في
السجن .وعند اإلفراج عنهم ،يتم تشجيعهم على متابعة هذا التواصل واللجوء إلى الشيوخ
أواألطباء كلما احتاجوا لذلك -وهو أم ٌر يحدث بشكل شبه منتظم ،حسب قول أعضاء اللجنة

النفسية واالجتماعية الفرعية .في غضون ذلك ،تستمر الزيارات الدورية من قبل أعضاء اللجنة
االستشارية للمشاركني السابقني في البرنامج لضمان أن تسير األمور كما هو مخطط لها
وللتأكد من عدم وجود أية مشاكل .وفيما يتط ّوع الكثيرون من أعضاء اللجنة االستشارية
للقيام بهذا األمر بكل اندفاع ،وخاص ًة رجال الدين الذين يعتبرون أن اهلل هو الذي يأمرهم بالقيام
بذلك ،إال أن مراقبة السجناء السابقني في قضايا أمنية تبقى جز ًء من مسؤوليتهم.
أما اللجنة اإلعالمية الفرعية ،التي ِّ
تركز على تقدمي اخلدمات والتعليم ،فتأخذ على عاتقها
توفير املواد اخلاصة بالبرنامج ،إلى جانب املواد التعليمية األخرى الستخدامها في املدارس
موسع عبر اإلنترنت واإلذاعة والتلفزيون ووسائل
واملساجد .وقد قامت اللجنة بإجراء بحث
َّ
اإلعالم املكتوبة ،وتوصلت إلى أن أفضل طريقة ّ
متكنها من الوصول إلى جمهورها املستهدف-
من الشباب السعوديني الذين يُعتبرون أكثر شريحة معرضة خلطر التجنيد على يد املتطرفني-
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هي صالة اجلمعة .وهكذا فإن قسما ً كبيرا ً من عمل اللجنة يتم توصيله إلى عامة الناس عبر
املساجد وبعض الفعاليات ،كاحملاضرات واحللقات الدراسية التي تُعقد في املساجد.
تسعى هذه اللجنة الفرعية ،عبر املواد التي تستخدمها ،للتأكيد على رسائل عدة ،من بينها
املفهوم القائل إن املتطرفني يستغلون املتطوعني لترقية قضيتهم ،وإن من وافقوا املتشددين
في الرأي أساءوا فهم املبادئ األساسية التي يقوم عليها اإلسالم .ومن األمثلة على املواد التي
تقدمها اللجنة اإلعالمية الفرعية البرنامج التلفزيوني الذي يتناول موضوع أحد األشخاص الذي
مت جتنيدهم للقيام بهجوم إرهابي .وعندما علم هذا الشخص ،وهو شاب سعودي ،بأن الهجوم
سيكون عملية انتحارية ،رفض تنفيذه ،لكن اإلرهابيني خدعوه وقاموا بتفجير املتفجرات التي
كان يحملها بالتحكم عن بعد .جنا الشخص الذي ظهر في البرنامج ،إال أنه أُصيب بتشوهات
بالغة .كانت رسالة البرنامج واضحة متاما :التورط مع اإلرهابيني يؤدي إلى عواقب وخيمة لك
وألفراد أسرتك كافة .وهذه القصة تشبه إلى ح ٍّد كبير قصة واقعية ألحد املشاركني املشهورين
في برنامج إعادة التأهيل ،ويُدعى أحمد الشايع ،وهو شاب سعودي تورط في الهجوم على
السفارة األردنية في بغداد عبر تفجير قاطرة وقود ما أودى بحياة  12شخصا ً .ومت اإلبالغ عن
عدد من القصص املماثلة في أوائل العام  ،2008شملت استغالل اثنتني من النساء املتخلفات
عقليا ً للقيام بعمليات انتحارية في بغداد.
تقوم اللجنة اإلعالمية الفرعية بتوفير الكتب والنشرات واملواد األخرى املستخدمة في
البرنامج .وبالتنسيق مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ووزارة التربية،
تساهم اللجنة أيضا ً في تنظيم احملاضرات في املساجد واملدارس .ومن خالل هذه اجلهود متكنت
اللجنة االستشارية من إيصال رسالتها إلى شريحة واسعة من الناس في املساجد واملدارس
وأيضا ً في اخمليمات والنوادي الصيفية.

املشاركون في البرنامج
وفقا ً لدراسة مهمة أجرتها اللجنة االستشارية ،فإن األغلبية الساحقة من املعتقلني الذين
شاركوا في برنامج إعادة التأهيل لم يتلقوا تعليما ً دينيا ً مالئما ً في طفولتهم .وقد شملت هذه
الدراسة  639مشاركا ً في البرنامج ،ممن كانوا ناشطني في اململكة العربية السعودية حتى
العام  ،2004حيث أجرت مسحا ً خللفياتهم االجتماعية وأساليب تنشئتهم ،علما ً أن أيا ً منهم
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بشكل عام من
لم يقم بأي عمل إرهابي في الداخل .وأشارت الدراسة إلى أن املعتقلني كانوا
ٍ

فئة الشباب (في العشرينات من العمر) ،وأن عائالتهم تنتمي إما للطبقة الوسطى أوالفقيرة
(أي أن عدد األبناء فيها يتراوح بني سبعة وخمس عشرة) ،وأن آباءهم وأمهاتهم لم يتلقوا إال
تعليما محدوداً ،أما عدد الذين ينتمون إلى عائالت ثرية فقد تبني أنه كان محدودا ً جدا ً .وتبينّ أن
قرابة ثلث املشاركني فيها سافروا إلى اخلارج ،وحتديدا ً إلى أفغانستان أوالصومال أوالشيشان،
بهدف شن اجلهاد .كما تبينَّ أن معظمهم كان ميتلك فهما ً قاصرا ً لإلسالم .وهذه نقطة مهمة

وحساسة يستشهد بها املسؤولون السعوديون للتدليل على النجاحات النسبية التي حققها
برنامج إعادة التأهيل حتى اآلن .فضالً عن ذلك ب َّينت الدراسة أن معظم املعتقلني لم يكملوا
التحصيل العلمي األساسي والعلوم الدينية الصحيحة .كما تبينّ أن معظم الذين قاموا
بانتهاكات أمنية داخل اململكة مت حتويلهم إلى راديكاليني عبر الوسائل التي أضحت معروفة
للجميع وهي :الكتب واألشرطة املسموعة واملرئية ومؤخرا ً اإلنترنت.

انبثق عن هذه الدراسة عدد من احلقائق املثيرة لالهتمام .أوالً ،تبينَّ أن ربع املشاركني الـ
 639في البرنامج كانوا من أصحاب السوابق اجلنائية؛ حيث اعتقل نصف هؤالء بتهم تتعلق
باخملدرات .واحلقيقة الثانية تتعلق مبعرفتهم بأمور الدين .ووفقا ً ملا يقوله مسؤولو البرنامج،
فإن معرفة الكثير من املعتقلني املشاركني في البرنامج باإلسالم كانت كانت ضئيل ًة نسبياً،
وأن رغبتهم بأن يكونوا أكثر تدينا ً هي التي قادتهم إلى االتصال باملتطرفني الذين نشروا بينهم

فهما ً فاسدا ً لإلسالم .لكن الذي كان مخالفا ً للتوقعات هو أن نسبة قليلة جدا ً من هؤالء (ال
تتجاوز اخلمسة باملائة) سبق لهم ممارسة العمل في وظائف دينية ،كأئمة مساجد أو أعضاء
في هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ويرى أعضاء اللجنة االستشارية أنه بالنظر إلى أن هؤالء األشخاص لم يتلقوا تعاليم دينهم
بالشكل الصحيح منذ البداية ،فإنهم كانوا عرض ًة للتأثر بالدعاية التي يبثها املتطرفون.
ولذلك فإن البرنامج اإلرشادي يسعى إلى تغيير الفهم املغلوط لإلسالم لدى املعتقلني وإعادة
تعريفهم بالصيغة الرسمية من الدين .ويتم هذا األمر عبر عملية معقدة تنطوي على إرشادات
ودعم اجتماعي مك َّثف.
وحوار في أمور الدين وتوجيه نفسي
ٍ
كانت قدرة اململكة العربية السعودية على حشد سلطتها الدينية الهائلة إلضفاء

الشرعية على عملية احلوار من أهم عوامل جناح العملية .كما أن وجود بعض األشخاص في
اللجنة االستشارية ممن كانوا سابقا ً في صفوف املتشددين ومنتقدي النظام ،يضفي على
هذه العملية مصداقية كبيرة لدى املشاركني في البرنامج ،السيما وأن الدعوة التي نادى بها

كريستوفر بوشيك

أولئك األشخاص هي التي قادتهم إلى امليل إلى التطرف .ليس باملستطاع التقليل من أهمية
هذا العامل ،فاملعتقلون ال ميكن أن يتحاوروا مع شخصيات دينية تفتقر إلى املصداقية في أعني
األصوليني ومؤيديهم.

على صعيد آخر ،يُعتبر االهتمام باالحتياجات االجتماعية للمعتقلني عنصرا ً أساسياً ،ليس
في البرنامج االستشاري وحسب ،بل أيضا ً في البرامج الل ّينة كافة ملكافحة اإلرهاب في اململكة.
وتقوم اللجنة النفسية واالجتماعية الفرعية بتقييم كل مشترك على حدة لتحديد الطريقة

األمثل التي تستطيع اللجنة االستشارية من خاللها تقدمي املساعدة له ولعائلته .على سبيل
املثال ،عندما يتم اعتقال رب األسرة تقوم اللجنة بتقدمي راتب بديل إلى أسرته .ويتفاوت مقدار
هذا الراتب البديل وفقا ً لطبيعة كل قضية على حدة .كما يتم االهتمام باالحتياجات األخرى
ألسرة املعتقل وتسهيل توفرها ،مثل تعليم أبنائه وتوفير الرعاية الصحية ألسرته .والهدف من
هذه املساعدات هو تعويض األسرة عن أية مصاعب ومنع امليل إلى مزيد من التطرف بسبب
اعتقال وسجن أحد أوبعض أفرادها .وتدرك احلكومة جيدا ً أنها في حال لم تقم بتقدمي هذا

الدعم ،فإن العناصر املتطرفة على األرجح ستدخل على اخلط لتقوم باملهمة .فضالً عن ذلك،
اليكون االهتمام باالحتياجات االجتماعية للمعتقل حكرا ً على املشاركني بالبرنامج االستشاري
بل يتم االلتفات إلى احتياجات اآلخرين أيضاً ،مبن فيهم العائدون من معتقل خليج غوانتانامو

في كوبا ،واالنتحاريون الذين مت اعتراضهم قبل قيامهم بتنفيذ عملياتهم ،وأولئك الذين ذهبوا
أو حاولوا الذهاب إلى العراق بهدف القتال .وكما سبق وأسلفنا ،فإن مسؤولية تقييم الظروف
االجتماعية للعائالت واحتياجاتها كمحاولة ملنعها من امليل إلى التطرف مستقبالً تقع على
عاتق وحدة مستقلة ضمن وزارة الداخلية بإشراف األمير محمد.

أملح بعض املراقبني والتقارير الصحافية في الغرب ،وأيضا ً بعض املقاالت الدورية في

الصحافة السعودية ،إلى أن احلكومة السعودية إمنا تقوم من خالل توفيرها لهذه اخلدمات
ّ
التركز في
بشراء صمت هذه العناصر املزعجة أوضمها إلى معسكرها .لكن مثل هذا املزاعم
احلقيقة إالعلى اجلوانب املالية واملادية للجهود التي تبذلها اململكة إلعادة تأهيل هؤالء الشباب.
والريب أنه الينبغي صرف النظر عن هذه اجلهود ،بل يجب النظر إليها وفقا ً ألهميتها ،لكن
إلى جانب ذلك ،هناك ذلك الكم الهائل من الدعم الروحي والنفسي والعاطفي والفكري غير
امللموس الذي يتم توفيره للمشاركني في هذا البرنامج وألسرهم أيضاً ،والذي نادرا ً ما يشير إليه

النقاد إن هم أشاروا إليه أصالً .فالكثير من االحتياجات التي تلبيها اللجنة االستشارية غير
بشكل غير متكافئ على الدعم االجتماعي.
ظاهرة ،ومن هنا يتم التركيز
ٍ
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العملية اإلرشادية
جتري العملية اإلرشادية داخل السجن وخارجه .فإعادة التأهيل تبدأ في السجن ،وفي نهاية
املطاف يُنقل املشاركون إلى مؤسسة خارج السجن الستكمال عملية إعادة التأهيل .وعندما

يلتقي أعضاء اللجنة االستشارية بأحد السجناء ألول مرة ،فإنهم يؤكدون على أنهم غير
موظفني لدى وزارة الداخلية أومرتبطني باألجهزة األمنية ،بل مجموعة من العلماء الذين
يتمتعون باالستقاللية والصالح .عندما مت البدء بهذا البرنامج اإلرشادي ،لم تسر اللقاءات بني
املرشدين واملعتقلني على ما يُرام .وقال العديد من أعضاء اللجنة إن املعتقلني رفضوا االجتماع
برجال الدين ،واتهموهم بالتآمر مع «الكفار» .إلى جانب ذلك اتُّهمت احلكومة بالتحايل خلداع
أولئك الرجال الضعفاء واألتقياء في السجن ،كما اتّهم املتشددون كل من شارك في البرنامج
اإلرشادي بأنه يعمل جاسوسا ً لدى احلكومة .وغالبا ً ما كان املعتقلون يعتقدون أن عملية احلوار
ليست سوى شكل آخر من أشكال االستجواب .بيد أن العديد من املسؤولني في وزارة الداخلية
يرفضون الربط بني عملية االستجواب وعملية احلوار واإلرشاد .ويقولون إن الشخص املعتقل
اليحق له دخول البرنامج اإلرشادي إال بعد االنتهاء من مرحلة االستجواب.
مع مرور الوقت ،وبعد أن أصبح هذا البرنامج معروفا ً
بشكل أفضل ،تراجعت حدة العداء
ٍ
وأصبح التواصل مع املعتقلني أكثر سهول ًة .واآلن اليقوم أعضاء اللجنة االستشارية ،خالل
اللقاء األول ،إال باالستماع للمعتقلني .يسألونهم عن األفعال التي ارتكبوها واألسباب التي
دفعتهم إلى ذلك والظروف التي أدت بهم إلى دخول السجن .وهكذا يدخل رجال الدين في
نقاش حول املعتقدات الدينية للمعتقلني ،ثم يحاولون إقناعهم بأن املبرر الديني ملا قاموا به
خاطئ وينم عن فهم فاسد لإلسالم .فهم أوال ً يب ّينون لهم كيف مت استدراجهم إلى تبني هذا
التصور اخلاطئ عن اإلسالم ،ثم يعلِّمونهم التفسير الذي تتبناه الدولة لإلسالم .في أيلول/

سبتمبر  2005نشرت صحيفة «الشرق األوسط» مقابلة كانت قد أجرتها مع الشيخ عبد
احملسن العبيكان الذي وصف خاللها بإيجاز العملية اإلرشادية ،حيث قال« :تُق َّدم النصيحة
عبر جلسات النقاش التي تتم في مكان مالئم .ويُطلب إلى املعتقل أن يع ِّبر عن الشكوك كافة
التي تساوره واألدلة التي يستند إليها ،بعد ذلك تتم مناقشة هذه األمور معه حتى يتم إيصاله
إلى حقيقة ومعنى تلك األدلة».
بشكل انفرادي ،وخاص ًة تلك التي تُعقد داخل السجن؛
تتم في البداية جلسات احلوار
ٍ
(في بداية البرنامج كان مجموعة من الشيوخ يلتقون معا ً مع كل معتقل على حدة .لكن
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بشكل
مت التخلي فيما بعد عن هذا األسلوب باعتباره عقيما ً) .كانت هذه النقاشات تتم إما
ٍ
رسمي أوغير رسمي ،حيث كان جزء كبير من العملية اإلرشادية يعتمد على شخصيات وميول
املشاركني فيها .بعد ذلك ،وخاص ًة بعد انتقال املعتقلني إلى «مركز الرعاية إلعادة التأهيل»،
التعود اجللسات تقتصر فقط على احملاضرات الدينية ،بل يتم تشجيع املعتقلني على النقاش
واحلوار ،كما يقول الشيخ أحمد اجليالني .وفي حني أن بعض اجللسات اإلرشادية تتم داخل قاعات
دراسية ،فإن بعضها اآلخر يقام في أماكن غير رسمية ،وهي تشتمل في أغلب األحيان على
محادثات وحوارات تتعلق باألمور اليومية .وفي الوقت ذاته يعمل أعضاء اللجنة على تقييم
املشاركني في البرنامج.
تشرف اللجنة االستشارية على برنامجني؛ األول يتكون من جلسات قصيرة تستمر الواحدة
منها قرابة الساعتني .وبالرغم من أن بعض السجناء يعلنون تراجعهم عن معتقداتهم بعد
جلسة واحدة ،إال أنهم يحضرون عادة جلسات عدة .أما اجللسة الثانية ،والتي يُطلق عليها

خصص
جلسات الدراسة املط َّولة ،فتتكون من دورات مدة الواحدة منها ستة أسابيع ،حيث يُ َّ
رجال دين وعالم اجتماع لكل  20طالبا ً .وخالل هذه الدورة تتم دراسة  10مواد يتم التطرق فيها
إلى مواضيع مثل التكفير والوالء والبيعة واإلرهاب واألسس الشرعية للجهاد ودورات نفسية
عن احترام الذات .كما يتم تلقينهم دروسا ً حول مفاهيم الزعامة الدينية ومركزية اإلفتاء
والتشريع الذي يقوم به العلماء وأهمية السلطة وضرورة االعتراف باملصادر الشرعية للمعرفة،
إضافة إلى تعليمهم كيفية جتنب الكتب واملؤثرات املضلِّلة واملفسدة .ويتم أيضا ً تسليط
الضوء على مواضيع مثل اخليانة والفتنة وإباحة العنف ،إلى جانب املواضيع التي تسميها
السلطات السعودية بـ«األمن األيديولوجي» .في نهاية الدورة يخضع املشاركون إلى امتحان؛
وينتقل الذين ينجحون في هذا االمتحان إلى املرحلة التالية ،التي تُسمى مرحلة التوصية
باإلفراج عنهم (شريطة أن يكونوا قد استوفوا شروط اإلفراج عنهم)؛ أما الذين الينجحون
فإنهم يعيدون الدورة من جديد .لكن هذه العملية ليست واضحة املعالم على الدوام.

برامج النقاهة
تتك ّون برامج النقاهة التي تشرف عليها وزارة الداخلية من مبادرات عدة ،من بينها برنامج

انتقالي للمعتقلني من أجل تسهيل عودة انخراطهم في اجملتمع ،وبرامج إلعادة دمج العائدين
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من معتقل غوانتانامو ،وسياسات تساعد في احليلولة دون قيام املعتقلني الذين يُطلق سراحهم
بارتكاب جرائم جديدة .وجميع هذه البرامج تلجأ إلى الشبكة االجتماعية احمليطة بالفرد ،مثل

ضمان تعاون األسرة في املساعدة على حماية املعتقل الذي يتم اإلفراج عنه من االنحراف
مجددا ً .ويتم نقل السجناء الذين اجتازوا عملية إعادة التأهيل بنجاح وحازوا رضا الشيوخ
واألطباء وعلماء النفس املسؤولني عن البرنامج ،إلى مركز خارجي متخصص يُسمى «مركز
الرعاية إلعادة التأهيل» لتسهيل عودتهم إلى اجملتمع .ويو ّفر هذا املركز الذي تأسس منذ بضع
سنوات ويضم قسما مخصصا للسكن ،بيئة مختلفة متاما ً عن بيئة السجن .يعيش املعتقلون
مع بعضهم بعضا ً ضمن مهاجع ،ويقومون بتحضير وجبات جماعية ،كما تُتاح لهم إمكانية
التمتع بساحات عشبية واخلروج إلى الهواء الطلق -وهذا اإلجراء األخير مختلف بالتأكيد عن
منط احلياة التي أمضوها في السجن .فضالً عن ذلك ،اليرتدي احلراس املوجودون في املركز اللباس
املوحد ،كما أنهم غالبا ً ما يختلطون مع املشاركني في البرنامج ويشاركونهم بعض
الرسمي
ّ
األلعاب مثل كرة القدم والكرة الطائرة .ويت ّوفر للمعتقلني العديد من األنشطة الترفيهية
وأنشطة وقت الفراغ ،والتي تُعتبر مهمة جدا ً في محاربة امليل إلى التطرف ،ليس ألنها تبني
روح التعاون وحسب ،بل ألنها أيضا ً تشجع على قبول اآلخر والتفكير باالندماج .ويُعتبر العالج
من خالل فن الرسم من أبرز األنشطة الثورية املستخدمة في إعادة التأهيل؛ فاستدراج الشباب

ممن لديهم ميل إلى التطرف للمشاركة في أنشطة عالجية عبر فن الرسم ،بعد أن كانوا سابقا ً

شكل من أشكال الفن البصري باعتباره محرما ً في اإلسالم ،يُعتبر إجنازا ً كبيرا ً في
يرفضون أي
ٍ

حد ذاته .كما يُعتبر انخراط احلكومة في أنشطة العالج عبر فن الرسم ،في ظل غياب االنتقاد
من املتدينني احملافظني واملتشددين في التمسك بالتقاليد االجتماعية ،مؤشرا ً على الطبيعة
التقدمية لبرنامج إعادة التأهيل برمته.
ٌ
خطط الفتتاح العديد من مراكز الرعاية اجلديدة الدائمة
وتوجد لدى وزارة الداخلية
والهادفة ،في ِّ
كل من الرياض وجدة واملنطقة الشرقية ،إال أن املركز الوحيد املتوفر حاليا ً هو
مجمع ُمستأجر خارج مدينة الرياض ،كان يُستخدم في السابق كمنتجعات صحراوية .وقد
اعتُبر هذا املركز مرحلة انتقالية بني السجن وإطالق السراح؛ إذ يتم إجبار املعتقلني على اإلقامة
بشكل مؤقت ليوضعوا حتت رعاية عائالتهم .وتستطيع
فيه ،علما ً أنه من املمكن اإلفراج عنهم
ٍ
العائالت زيارة أبنائها في املركز ،كما توجد هواتف تتيح للمعتقلني التحدث إلى عائالتهم على

مدار الساعة .الهدف من هذه اجلهود هو تسهيل عودة املعتقل إلى ممارسة حياته في اجملتمع
السعودي .كما أنها تتيح لألعضاء املسؤولني عن هذا البرنامج اجملال ملراقبة الشخص املرشح
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لإلفراج عنه من خالل عدة مواقف ،واختبار مدى صدق إعادة تأهيله.
كما يو ّفر املركز فرصا قصيرة ومتكررة لالحتكاك مبظاهر احلياة خارج رعاية الدولة ،عبر
تنظيم إجازات خارجية ورحالت نهارية برفقة موظفي املركز .لكن يأتي هذا األمر في املرحلة
األخيرة من البرنامج ،حيث يتم إخبار املعتقلني قبل وصولهم إلى املكان املقصود ،عن املدة التي
سيمضونها فيه والتي تكون عاد ًة بني  8و 12أسبوعا ً .فإذا تقرر بأن املعتقل لم يصبح جاهزا ً
بعد لإلفراج عنه في الوقت احملدد -على سبيل املثال ،إذا كانت السلطات تعتقد بأنه سيجني
فائدة أكبر إذا ما خضع ملزيد من اجللسات اإلرشادية ،أو إذا مت التوصل إلى أنه يخطط لالنخراط
في أعمال عنف -فإنه يحق له املطالبة بتعويض من الوزارة يصل إلى  1000ريال سعودي في
اليوم (ما يعادل  267دوالرا ً) .ومنذ حزيران/يونيو  ،2005أصبح بإمكان املشاركني في البرنامج،
بعد اإلفراج عنهم ،مقاضاة الوزارة في حال شعروا أنهم احتُجزوا ملدة أطول من تلك التي ُح ِّددت
لهم في بداية األمر .ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر  ،2007كما يقول األمير نواف بن محمد،

متت مقاضاة الوزارة  32مرة ،وفي كل مرة كانت الوزارة جتعل دفاعاتها ضعيفة عن قصد ،ما أدى
إلى خسارتها جلميع القضايا املرفوعة ضدها .كان الهدف من هذه االستراتيجية -التي تُعتبر
جزءا ً من االستراتيجية الل ّينة الكبرى التي تسعى اململكة من خاللها حملاربة اإلرهاب -إثبات أن

هناك قانونا ً جاهزا ً للنظر في شكاوى املعتقلني ،وأنه من املمكن جدا ً كسب قضية ما ضد هذه
الوزارة التي تُعتبر األقوى في البالد .وهذا يوصل رسالة مهمة جدا ً إلى الراديكاليني مفادها أن
القانون الذي يحتقرونه إمنا يعمل في مصلحتهم.
يتم تقسيم املقيمني في مركز إعادة التأهيل إلى ثالث مجموعات :منتهكو األمن احمللي؛
واألشخاص الذين اعتُقلوا وهم يحاولون الذهاب إلى العراق أوالذين عادوا من العراق؛ والعائدون
من معتقل غوانتانامو .ويتم الفصل بني هذه اجملموعات الثالث ،من خالل إسكان كل مجموعة
منها في مكان منفصل ،كما أن البرنامج الذي تخضع له كل مجموعة يكون مختلفا ً قليالً

عن برامج اجملموعتني األخريني .على سبيل املثالِّ ،
يركز البرنامج اخلاص بالعائدين من معتقل
غوانتانامو على إعادة دمجهم داخل اجملتمع السعودي ،بينما يُخصص للمجموعتني األخريني
وقتا ً أطول للحوار واإلرشاد والتعليمات .كما يتلقى العائدون من غوانتانامو نصيبا ً أكبر من
مخصصة ملساعدتهم على التكيف مع احلرية
االستشارات النفسية ،ويشاركون في أنشطة
َّ

والتعامل مع التغيرات التي طرأت على اجملتمع السعودي منذ اعتقالهم.

ُولدت خطوة إقامة مركز الرعاية إلعادة التأهيل وإنشاء اجملمع السكني إلعادة التأهيل،
بحكم الضرورة .فبعد أن س ّلم أحد األشخاص نفسه لكي يستفيد من العفو ،وتعاون مع
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السلطات في العام  ،2005مت التن ّبه إلى حقيقة أنه ميكن حتقيق قدر أكبر من املكاسب من
خالل معاملته بشكل الئق .واعتُبر حينذاك أن احلجز الوقائي هو املكان األنسب له ،ألن إيداعه

السجن سيعرِّضه لالحتكاك مع املتطرفني والتكفيريني املوجودين بداخله ،ما قد يدفعه نحو
مزيد من امليل إلى التطرف .وكحل وسطُ ،طلب من الشيخ أحمد اجليالني أن يعيش معه أشهرا ً
عدة يناقشه خاللها بأمور الدين والعقيدة اإلسالمية .ومع مرور الوقت أصبح هذا املعتقل
أكثر انفتاحا ً واستعدادا ً للتعاون .هذا التحول أثبت أن هناك فوائد جمة ميكن احلصول عليها
بشكل الئق .وقد وقع االختيار على اجليالني بسبب مرونته
من خالل معاملة املشتبه بهم
ٍ
وقدرته على التعليم وإدارة النقاش في الوقت ذاته .فضالً عن ذلك ،بالرغم من أن اجليالني ملتزم
بتعاليم الدين وواسع االطالع ،إال أنه غير متز ِّمت؛ فهو اليعارض استخدام الراديو أوالتلفزيون،

كما يشارك في املسابقات الرياضية واألنشطة الترفيهية األخرى .وبالتدريج بدأ اجليالني باخلروج
برفقة هذا الشخص املعتقل من السجن لفترات متزايدة .خالل ذلك الوقت كان اجليالني ِّ
يركز
على تقييم سلوكه وقياس ردود أفعاله جتاه املواقف اخملتلفة .وبعد مضي أشهر عدة أخبر
اجليالني وزارة الداخلية أنه بفعل الدروس التي أعطاها لهذا املعتقل واملناقشات التي دارت
بينها ،تراجع هذا الشخص عن معتقداته السابقة ،ولم يتعرض إلى االعتقال مجددا ً إلى اآلن.

أما الشيخ اجليالني فيرأس حاليا ً مركز الرعاية إلعادة التأهيل.

الدعم االجتماعي
الدعم االجتماعي الذي يمُ نح عاد ًة خالل فترة االعتقال ،اليتوقف بعد اإلفراج عن الشخص

املعتقل من مركز الرعاية إلعادة التأهيل .والهدف من االستمرار في توفير هذه اخلدمات هو
احلؤول دون حصول انتكاسة لدى هذا الشخص ،وذلك عبر اإلسراع بتلبية حاجاته االجتماعية
قبل أن تتحول إلى مشاكل تؤرقه .وعندما يتم التأكد بأن هذا املعتقل قد تراجع عن املعتقدات
التي كان يتمسك بها في السابق ،يتم تقدمي املساعدة له للحصول على عمل ،وعلى بعض
املنافع األخرى ،من بينها عالوات حكومية إضافية وسيارة وشقة .وتشمل مساعدة املعتقلني
احلصول على عمل في القطاعني احلكومي واخلاص .وهنا البد من التركيز على أهمية القطاع
احلكومي ،ألن العديد من املتطرفني الذين تخلوا عن ممارسة العنف ،كانوا في السابق يرفضون
العمل في وظائف حكومية ألنهم كانوا ينظرون إليها على أنها غير شرعية وخارجة على
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اإلسالم .كما تساعد وزارة الداخلية أولئك الذين كانت لديهم وظائف حكومية في السابق
على العودة إلى تلك الوظائف.
في نيسان /أبريل  2007ذكرت صحيفة اجلزيرة أن األمير محمد أمر باعتماد التدريب التربوي
خارج السجن للموقوفني الذين أخلي سبيلهم والسجناء التائبني والعائدين من غوانتانامو.
ومؤخرا ،بدأت اللجنة االستشارية العمل مع غرف التجارة واملؤسسات األخرى الفتتاح دورات
تدريبية للمشاركني في البرنامج .ومبوجب هذه اخلطة ،يصبح املوقوفون قادرين على تعلم
املهارات واحلصول على املؤهالت وهم اليزالون خاضعني لبرنامج إعادة التأهيل (االستتابة) الذي
يؤهلهم ألعمال أفضل وأكثر مردودا ،عند اإلفراج عنهم ،من تلك التي كانوا يقومون بها سابقا.
وتأمل احلكومة أن يؤدي هذا التدريب ،عندما يقترن بتمويل من احلكومة في البداية ،إلى متكني
املعتقلني الذين أُخلي سبيلهم من البدء في مشاريعهم التجارية اخلاصة ،مثل وكاالت السفر
وورش إصالح السيارات ومكاتب الدعم املهني.
بعد اإلفراج عنهم ،يُطلب إلى املوقوفني السابقني مراجعة السلطات بشكل دوري .كما

يتم تشجيعهم على االستمرار في االجتماع بالعلماء الذين كانوا يحاورونهم داخل السجن.

وحسب العاملني في البرنامج ،يستمر الكثيرون في حضور احللقات الدراسية في املسجد بعد
اإلفراج عنهم .ويتم تشجيع السجناء الذين مت تأهيلهم على االستقرار والزواج وإجناب األطفال،
ألن الشباب عادة يكونون أقل استعدادا لالنخراط في املشاكل بعد أن تصبح لديهم مسؤوليات
عائلية .وقد سهلت احلكومة هذه العملية عبر املساهمة في متويل حفالت الزفاف والتبرع
باملهور ،وتغطية النفقات الضرورية السابقة على الزواج مثل تأمني األثاث وجتهيز املسكن.
كما يظل العاملون في البرنامج على اهتمام بحياة املوقوفني السابقني ،كأصدقاء وناصحني،
ويواظب كبار املسؤولني في وزارة الداخلية واللجنة االستشارية على حضور حفالت زفاف
املوقوفني السابقني .وهكذا يعمل البرنامج بطرق مختلفة على مساعدة املوقوفني على جتاوز
فترة من حياتهم تكون فيها النشاطات املسلحة التزال هي األكثر إغراء.
ويتم ضمان جناح البرنامج أكثر عبر مشاركة اللجنة االستشارية في الشبكة العائلية
األوسع للسجني .وتعزز وزارة الداخلية برامج الدعم االجتماعي لتشمل العائلة والقبيلة.
وبذلك تتابع دعمها في إبقاء املوقوف على جادة الصواب بعد اإلفراج عنه .والعالقة هنا ليست
دقيقة ،حيث تعلن الوزارة أنها سوف تعتبر العائلة املمتدة مسؤولة إذا ما ارتكب املعتقل الذي مت
اإلفراج عنه أية مخالفات جديدة .وحسب املقابالت التي أُجريت ،فإن احلكومة تلجأ إلى التهديد
باحلرمان من املكاسب اجلماعية ،كالوظائف واملساعدات االجتماعية ،كي حتصل على التزام من
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الشبكة االجتماعية األوسع للمعتقل بأنه سيبتعد عن إثارة املشكالت.
وتستفيد العملية من عدد من األعراف السعودية املهمة ،مبا فيها املسؤولية االجتماعية
وفكرة الشرف واالعتراف بالعائلة التقليدية وتراتبية العالقة في العائلة املمتدة .فمثالً حني
يسمح ألحد املوقوفني باملغادرة حلضور املناسبات العائلية كالزفاف أوالوفاة ،يجب أن يتقدم
ثالثة من أفراد العائلة لضمان عودته؛ وفي حال عدم عودة املوقوف ،يحل أفراد العائلة الثالثة
محله .وإلى اآلن لم يستغل أي من السجناء هذا اإلفراج العائلي املؤقت حملاولة الهرب .ويعزز
استخدام شبكات العالقات االجتماعية السعودية ،وااللتزامات العائلية واملسؤوليات املمتدة
أهداف البرنامج ،وتضفي عليه املزيد من الشرعية عندما اليعود املوقوف خاضعا ً إلشراف اللجنة
املباشر.

ما مدى جناح البرنامج؟
منذ بدء حملة إعادة التأهيل وفك ارتباط املتشددين بالتطرف بعد الهجمات اإلرهابية في الداخل
السعودي العام  ،2003شارك حوالي  3000سجني في جوانب من البرنامج اإلرشادي ،وقد تخلى
نحو  1400منهم عن قناعاتهم السابقة وأُخلي سبيلهم ،كما يقول األمير محمد بن نايف .من
الصعب للغاية احلصول على أرقام دقيقة ،لكن هناك تقريبا ً حوالي  1000سجني ال يزالون قيد

االعتقال؛ ويشمل هذا الرقم األشخاص الذين ال يزالون يخضعون لعملية إعادة التأهيل وأولئك
الذين أمتوا البرنامج لكنهم يستكملون تنفيذ األحكام التي صدرت بحقهم ،إضافة إلى أولئك
الذين حاولوا وفشلوا أو رفضوا املشاركة كليا( .)3وقد اعترفت السلطات السعودية أن بعض
السجناء سعوا بجدية للعمل ضد البرنامج داخل السجون .وهؤالء السجناء يدركون أنهم لن
يتمكنوا من اخلروج ويشعرون أن مبقدورهم خدمة قضيتهم على أفضل وجه عبر محاولة إفشال
محاوالت السلطات الستيعاب السجناء اآلخرين .لكن ميكن القول إن رغبتهم في العمل ضد
البرنامج اإلرشادي من الداخل ،تعني أنهم يدركون أن البرنامج يحقق جناحا.
جميع املوقوفني الذين أُخلي سبيلهم ممن شاركوا في البرنامج داخل السجن كانوا من
الرجال؛ وقد ُكشف النقاب في متوز  /يوليو من العام  2008عن وجود عدد قليل من النساء
املتهمات أمنيا واللواتي خضعن لبرنامج إرشادي مماثل .ووفقا ً لتقارير وسائل اإلعالم السعودية،
نفذ البرنامج اخلاص بالنساء في بيوتهن ،وبحضور أفراد عائالتهن ،بدال ً من تنفيذه في السجن.

وعلى الرغم من املزاعم الرسمية بعدم وجود متطرفات داخل السجون السعودية ،يُعتقد أن
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بعض النساء معتقالت بتهم ذات صلة باإلرهاب .وغالبيتهن ُقبض عليهن مع أزواجهن أو أقارب
ذكور وهن متهمات بالتواطؤ فيما ينسب للرجال.
حتى اآلن حقق البرنامج نتائج مبشرة إذ تقدر السلطات السعودية نسبة النجاح بني
 80و .90%وتشمل نسبة الفشل الباقية والبالغة  ، % 20 - 10التي يعترف بها املسؤولون
السعوديون ،أولئك املوقوفني الذين رفضوا املشاركة في البرنامج ،إضافة إلى الذين لم ينجحوا
في برنامج إعادة التأهيل .من الصعب قياس النجاح النسبي الذي حققه البرنامج اإلرشادي
اعتمادا ً على مصادر مستقلة ،وخصوصا في الفترة القصيرة التي تلت بدء البرنامج .ففي األحوال
العادية هناك حاجة لفترة خمس سنوات لقياس معدالت العودة إلى اجلرمية بشكل صحيح.
على كل حال ،وكما يقول األمير محمد ،اعتبارا من األول من تشرين الثاني/نوفمبر ،2007لم
يتم إعادة اعتقال سوى  35شخصا ألسباب أمنية بعد إطالق سراحهم عبر البرنامج اإلرشادي،
وهذا ما يعادل نسبة انتكاس ال تزيد عن  1إلى  .2%ويعترف املسؤولون باحتمال وجود جتاوزات
ال يعلمون بها.
من املهم أن نالحظ أنه حتى اآلن لم يشارك أي ممن أطلق سراحهم عبر برنامج اإلرشاد في
أية هجمات إرهابية داخل اململكة .وحسب السلطات السعودية ،بينما ميكن ألولئك «الذين
تلطخت أيديهم بالدماء «أن يشاركوا في عملية إعادة التأهيل )وبعضهم شارك فعالً ،فإنهم
يحرمون من إخالء السبيل املبكر .ويؤكد املسؤولون السعوديون أيضا أنه اليتم إطالق سراح
جميع الذين يشاركون في البرنامج .فإخالء السبيل يتوقف على إمتام البرنامج بنجاح وإقناع
األطباء وعلماء النفس في اللجنة االستشارية أن عملية إعادة التأهيل حقيقية .كما أن إمتام
البرنامج ليس ضمانة إلخالء السبيل .فإذا بقي بعض الوقت على انتهاء حكم شخص ما (
بالنسبة ملن خضعوا حملاكمة رسمية) ،فإن هذا يعني أن عليه إكماله قبل إخالء سبيله ،وفق ما
تقول السلطات السعودية .وأكثر من ذلك ،إذا حصلت وزارة الداخلية على معلومات تفيد بأن
شخصا ما أكمل البرنامج (أو نفذ احلكم الصادر بحقه) ولكنه يخطط للقيام بأعمال عنف،
اليُخلى سبيله.

وبذلك يكون الذين مت إطالق سراحهم من خالل البرنامج اإلرشادي ممن ارتكبوا جرائم

صغيرة نسبيا .وفي ميزان مرتكبي جرائم األمن الداخلي ،اليعد هؤالء من اجلهاديني العنيفني
املتشددين .لقد كانوا إلى حد بعيد أشخاصا ً مشجعني أومتعاطفني ،مثل أولئك الذين ضبطوا

وبحوزتهم مواد دعائية متطرفة أوضبطوا وهم يروجون للتطرف عن طريق اإلنترنت .وعموما ً

فإن هؤالء يشكلون الفئة األسهل على صعيد التعاون بالنسبة إلى السلطات .ويشارك في
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البرنامج أيضا بعض األشخاص الذين كانوا يبحثون عن وسيلة للخالص .فكثير من هؤالء
وجدوا أنفسهم عن غير قصد متورطني مع اإلرهابيني ،وحني عرفوا مع من يتعاملون ،سعوا
إلى التعاون مع السلطات .هذه الفئة من اخملالفني كانوا غالبا يخضعون إلى جلسات دراسية
مدتها ساعتان ،باملقارنة مع اجللسات الطويلة التي ورد ذكرها سابقا.
على الرغم من وجود ما يبرر االعتقاد بأن بعض كبار املتشددين شاركوا في برنامج إعادة
التأهيل ،فإن جناح البرنامج النسبي حتى اآلن يستمد قوته من مشاركة اخملالفني الصغار الذين
يتوقع أن يشاركوا أكثر من املتطرفني امللتزمني من املستويات العليا .وبذلك يبقى أن نرى كم
سيكون هذا البرنامج مجديا على املدى الطويل لألمن في اململكة العربية السعودية .وفي حني
يبدو هذا البرنامج واعدا ،يظل أمامه مواجهة االختبار الصعب عند تطبيقه على املتشددين
األكثر التزاما ،مبن فيهم الذين مارسوا العنف داخل اململكة.
بعض هؤالء املتطرفني ال ميكن إعادة تأهيلهم وال يرغبون في ذلك .ومن املهم أن نالحظ
أنه وإن كان البعض لن يتخلى عن معتقداته ،فإن مجرد أن يعمل البرنامج على تشجيع
مشاركتهم يعد أمرا ً إيجابيا.
إن البرنامج اإلرشادي واالستراتيجيات املضادة للتطرف في اململكة تبرز عددا ً من العوامل

التي ستكون جوهرية في أي جهود لفكك ارتباط اإلسالميني املتشددين بالتطرف .وانخراط
عائلة الفرد املعني هنا وشبكة العالقات االجتماعية احمليطة به أمر أساسي في أية عملية
فكك ارتباط ناجحة .لقد بينت الدراسات التي أُجريت على البرنامج السعودي أن املشاركني
يبنون عالقات عميقة مع الشيوخ والباحثني الذين يتفاعلون معهم خالل احلوارات .وسيغادر
أغلبهم السجن كمسلمني شديدي التدين وملتزمني .وهذا أمر متوقع ،ألن كثيرا منهم بدأوا
عالقتهم باملتطرفني كي يصبحوا أكثر تدينا.

يعتمد جناح البرنامج ،في جزء منه أيضا ،على إدراك أن كون الشخص متطرفا ً اليعني أنه

سيء بالفطرة .إن ممارسة املعتقدات املتطرفة ،عبر العنف ،هو السلوك الذي ينبغي تعديله.
وميكن تفسير حقيقة أن الغالبية العظمى من السجناء الذين أكملوا البرنامج ،اليتصرفون
بناء على ما كانوا يؤمنون به في السابق ،كأحد مؤشرات النجاح ،بغض النظر عما إذا كانت
توبتهم صادقة في نهاية األمر.
من املؤكد أن االهتمام ببرامج التأهيل سوف يتزايد ،وسط األحوال اخلطرة السائدة هذه
األيام ،وكثير من الدول سوف تنفذ برامج على النمط املعمول به في اململكة العربية السعودية.
ومع أنها بدأت في العام  ،2004تُعتبر العملية السعودية أفضل برنامج مضاد للتطرف في

كريستوفر بوشيك

العالم من حيث الشمولية والتمويل واالستمرارية .فحني بدأت سنغافورة برنامجا ً ملكافحة
التطرف ،اعتمدت جزئيا ً في عملها على النموذج السعودي .واالستراتيجية التي استخدمتها
قوات املارينز في مشروع  »Task Force 134» House of wisdomوالتي تتعامل مع
املوقوفني من املقاتلني العراقيني ،وضعت اعتمادا ً على خبرات املسؤولني السنغافوريني .وخالل
سنوات قليلة ،استطاعت االستراتيجية اللينة التي تبنتها العربية السعودية ملكافحة
التطرف واإلرهاب أن تقدم بعض النتائج املبشرة جدا .لكنها بحاجة إلى مزيد من التقييم،
خصوصا وأن دوال ً أخرى تخوض صراعا مع اإلرهاب تتطلع إلى ما يجري حتقيقه في اململكة
الستخالص العبر التي ميكن االستفادة منها في بلدانهم .وعبر بلدان الشرق األوسط وأوروبا
وآسيا ،ثمة برامج مماثلة بدأت بالظهور .كما أن وجود دول أخرى تقلد البرنامج السعودي يعني
االعتراف بعدم إمكانية هزمية اإلرهاب اعتمادا ً على اإلجراءات األمنية الصارمة فقط .وهذا بحد
ذاته إجناز كبير.
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املالحظات
 .1مقتبس عن «كريستوفر بوشيك :البرنامج اإلرشادي :إعادة تأهيل املتطرفني في اململكة
العربية السعودية» في «اإلرهاب وراء ظهورنا :فك االرتباط الفردي واجلماعي» إعداد توري
بيورغو وجون هورغان (روتليج ،أيلول/سبتمبر )2008
 .2منذئذ كان هناك تساؤل عما إذا كانت املرأتان تعانيان من اضطراب عقلي فعال .مع ذلك
كان ثمة إدانة قوية للتفجيرات االنتحارية.
 .3ميكن القول إن هذه األرقام غير متسقة .وهذا بشكل ما اعتراف بالصعوبات التي
تعترض سبيل احلصول على معلومات دقيقة عن البرنامج.

مركز كارنيغي للشرق األوسط
إن مركز كارنيغي للشرق األوسط هو مركز أبحاث يُعنى بالسياسة العامة ،ومقره بيروت في
لبنان ،وقد تأسس من قبل مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي في العام  .2006ويتناول مركز الشرق
األوسط التحديات التي تواجه التنمية واإلصالح االقتصادي والسياسي في الشرق األوسط العربي
ويرمي إلى تحسين إدراك عملية التغيير السياسي في المنطقة والمساهمة في فهم المواضيع
ً
فضال عن
المعقدة التي تؤثر في هذه العملية .ويسعى المركز الى جمع باحثين بارزين من المنطقة
التعاون مع باحثين آخرين من مراكز كارنيغي في واشنطن وموسكو وبيجينغ وكوكبة متنوعة من
مراكز األبحاث في الشرق األوسط وأوروبا للعمل على مشاريع أبحاث معمقة متصلة بالسياسة
ومستندة إلى التجارب والمراقبة ومتعلقة بقضايا حساسة تواجهها بلدان المنطقة وشعوبها .وتؤمن
هذه المقاربة المتميزة في كافة البلدان الى واضعي السياسة والسياسيين والناشطين في جميع
الدول تحاليل وتوصيات مستندة إلى معلومات وآراء من المنطقة ما يعزز آفاق مواجهة التحديات
الرئيسة بفعالية.
لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع اإللكترونيwww.carnegie-mec.org :

مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي
إن مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي هي مؤسسة أبحاث خاصة ال تتوخى الربح وتضم باحثين
يسعون الى وضع دراسات مع نظرائهم من مؤسسات أخرى من خالل البحث والنشر واالجتماع
وأحياناً عبر إنشاء شبكات دولية ومؤسسات جديدة .وتمتد اهتماماتهم على مناطق جغرافية واسعة
وعالقات بين الحكومات واألعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني مع التركيز على القوى
االقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي تقود زمام التغيير العالمي.
واستناداً إلى التأسيس الناجح الذي شهده مركز كارنيغي في موسكو أضافت المؤسسة مراكز

ً
أصال في واشنطن وموسكو انطالقاً من
في بيجينغ وبيروت وبروكسل إلى مكاتبها الموجودة
فكرتها الريادية القائلة بأن أي لجنة استشارية مهمتها المساهمة في األمن واالستقرار واالزدهار
في العالم تستدعي في صميم عملياتها وجوداً دولياً دائماً ونظرة متعددة الجنسيات.
لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع اإللكترونيwww.CarnegieEndowment.org :

أوراق كارنيغي
مركز وبرنامج كارنيغي للشرق األوسط
2008
حزب العدالة والتنمية في المغرب :المشاركة ومعضالتها ،عمرو حمزاوي.
الدبلوماسية العربية الجديدة :تعارُ ض وليس مُعارضة للسياسة األميركية ،مارينا أوتاوي ومحمد حرز هللا.
ماذا يحدث داخل جماعة اإلخوان المسلمين المصرية :النقاش حول برنامج الحزب وتداعياته ،ناثان ج .براون
وعمرو حمزاوي.

ّ
وتفكك النظام اإلقليمي ،بول سالم.
الشرق األوسط :مراحل تط ّور

تقويم إتفاقيات التجارة الحرة بين اإلتحاد األوروبي والواليات المتحدة وبين بعض دول الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،رياض الخوري.
الجزائر في عهد بوتفليقة :الفتنة األهلية والمصالحة الوطنية ،رشيد تلمساني.
اإلسالميون السنّة في لبنان :قوة صاعدة ،أميمة عبد اللطيف.

2007
األنظمة الحاكمة و«مأزق الملك» في العالم العربي :وعود ومخاطر اإلصالح الهرمي ،مارينا اوتاوي وميشيل دن.
الجزائر وآلة الحكم العسكري ،هيو روبرتس.
األحزاب العلمانية في العالم العربي :الصراع على جبهتين ،مارينا اوتاوي وعمرو حمزاوي.
رثاء اإلصالح الفلسطيني :دروس واضحة من سجل مضطرب ،ناثان ج .براون.
تقييم اإلصالح السياسي في اليمن ،سارة فيليبس.
الدفع نحو سياسة حزبية :الحركة الدستورية اإلسالمية في الكويت ،ناثان ج .براون.
االقتصاد السياسي لإلصالح في مصر :فهم دور المؤسسات ،سفيان العيسة.
إعادة النظر في اإلصالح السياسي في األردن :مواجهة الوقائع االقتصادية واالجتماعية ،سفيان العيسة.
الكويت :المشاركة السياسية ضمن نظام اإلمارة ،بول سالم.
المرأة في الحركات اإلسالمية :نحو نموذج إسالمي لنشاط المرأة ،مارينا أوتاوي وأميمة عبد اللطيف.
اإلصالح االقتصادي في العالم العربي ،سفيان العيسة.

2006
اإلصالح الوهمي :االستقرار األردني العنيد ،خوليا شقير.
كيف غيّرت حرب لبنان  2006األجندة السياسية لإلسالميين ،عمرو حمزاوي ودينا بشارة.
األردن والحركة اإلسالمية :حدود المشاركة ،ناثان ج .براون.

