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بياانت إلكتاب:
 من إصدإر مركز إدلرإسات الاسرتإتيجية ابجلامعة إلردنية ابلتعاون مع إدلإر إلهلية للنرش.صاحل أبو طويةل :ابحث أردين  ،من معان حاصل عىل إملاجس تري يف إملناجه إلعامة وطرق تدريسها.عدد صفحات إلكتاب  351صفحة ويتضمن  8فصول.إلفصل إلول :مدينة معان (جغرإفيا  -إقتصاداي -إجامتعيا )
تقع معان جنويب إلردن ويه أكرب حمافظات إلردن مساحة.إزدإدت أمهية معان إلس ياس ية بعد إس تقرإر إلمري عبدهللا بن إحلسني فهيا وجعلها نقطة جتمع وإنطالق حنو تأسيس إدلوةل إلردنيةإحلديثة.
إلوإقع إالقتصاديرمغ توإفر إملوإرد إلطبيعية إال أن إرتفاع مؤرشإت إلفقر وإلبطاةل وإخنفاض إلنشاط الاقتصادي ييش بعدم إس تغالل تكل إملوإرد.جسلت معان أعىل نس بة يف إلبطاةل عىل مس توى إململكة يف عام  2015إذ بلغت  %16.8ما يؤرش إىل تدين جحم الاستامثرإتوإملشاريع وضأةل فرص إلعمل.
إلوإقع إلتعلمييجسلت معان أعىل معدل للمية بني حمافظات إململكة حيث بلغت نس بة إلمية  %13.8بني إذلكور وإالانث عىل حد سوإء.إلس ياق إالجامتعي وإلثقايف:يشري إلاكتب إىل أنه حديثا ساد حتول ثقايف حنو إلمنط إلثقايف إلسعودي بفعل عوإمل عديدة ولكن أبرزها عودة إملهاجرين من"تبوك" إىل معان عقب حرب إخلليج إلثانية.
جممتع معان حمافظ ومتدين ،حيث يطغى عليه منط إلتدين إلشعيب .غري أن هذإ إلمنط مل يكن مينع إقامة عائالت مس يحية فهيا متارسطقوسها إدلينية يف كنائس صغرية يف منازلها ،واكنت هلم مقربهتم إخلاصة وسط إملدينة .ولكن منذ بدإية إلتسعينيات بدأت تكل
إلعائالت ابلزنوح مع ظهور إلسلفية إجلهادية يف معان وإليت حاربت إلوجود إملس يحي رمغ حمدوديته.
إلفصل إلثاين :ظاهرة الاحتجاجات إملتكررة يف معان
تعد مدينة معان بؤرة س ياس ية ساخنة يف إملشهد إلس يايس إلردين منذ مثانينيات إلقرن إملايض ،وقد مرت إملدينة بظروف
وأحدإث إحتجاجية س ياس ية وإجامتعية وأزمات أمنية متكررة نس تعرض هنا أبرزها:
  :1996-1989بدأت يف تكل إلفرتة أوىل إملوإهجات بني أبناء معان وإلهجزة إلمنية وذكل نتيجة قرإرإت إقتصادية لدلوةل مثل رفعأسعار إحملروقات والارتفاع إملفاىجء يف أسعار إخلزب .خلفت تكل إملصادمات قتىل وجرىح إىل جانب إخلسائر إملادية.
 :1998إندلعت أعامل إحتجاج س يايس بسبب معارضة إلقوى إلسلفية لعملية "ثعلب إلصحرإء" إليت قامت هبا أمرياك وبريطانيا ضدإلعرإق .تبع تكل إلحدإث موإهجات عنيفة أدت إىل فرض منع إلتجول لعدة أايم.
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 :2000قاد إلتيار إلسلفي إجلهادي يف معان مظاهرإت وفعاليات س ياس ية تأييدإ لالنتفاضة إلفلسطينية .ويعترب عام  2000هو عامإدلعاية إلس ياس ية للتيار إلسلفي إجلهادي إذلي إس تغل أحدإث إنتفاضة إلقىص وقدم خطابه وسط غليان جممتعي وخسط جتاه إملوقف
إلرمسي إلردين.
" 2002أحدإث أبو س ياف"  :عادت الاضطرإابت مرة أخرى إثر حماوةل إعتقال أحد قادة إلتيار إلسلفي محمد إلشليب إملعروف "بأيبس ياف" .حيث إس تدعت تكل إلحدإث تدخل إجليش بعد حتول إلمر إىل أعامل عنف وإسعة.
 :2011مع بدء أحدإث إلربيع إلعريب شهدت معان إلكثري من الاعتصامات والاحتجاجات إلسلمية يف كثري من إلقطاعات كقطاعإلنقل وسكة إحلديد إلعقبة للمطالبة ابالصالحات إلس ياس ية والاقتصادية وإلمنية.
يشري إلاكتب إىل أن معظم أحدإث إلعنف والاحتجاجات يف معان منذ  2000ولغاية  ،2014اكن للتيار إلسلفي إدلور إلساس يفتنفيذها كام لعب إالخوإن إملسلمني دور إدلإمع إالعاليم وإللوجس يت ملعظم تكل إلحدإث.
تشري إدلرإسات إليت تناولت إلبحث عن أس باب ظاهرة الاحتجاج إملتكرر يف معان إىل عامل إلرصإعات بني إلنخب إحملليةإلتقليدية يف إحتاكر إلوظائف وإملنافع دون إفساح إجملال خملتلف ممثيل إلعشائر وإلفئات إملثقفة إلشابة ،مما نتج عنه تودل تيارإت
إجامتعية مناهضة للحكومة من بيهنا إلتيارإت إدلينية إملتشددة.
إتسمت إلس ياسات وإالجرإءإت إلمنية إليت إختذهتا إلهجزة إلمنية ابلآنية وإحملدودية ،وتفاوتت ما بني إلشدة إملفرطة وإلتساهلإذلي يودل الانفالت إلمين وإلمه من ذكل عدم إلتفاهتا للبحث عن أس باب إلعنف وجذوره.
أدى ضعف مؤسسات إجملمتع إملدين يف معان وإليت متثل حلقة وصل بني إلسلطة وإلشعب واباب المتصاص حاالت إلغضبوالاحتقان الاجامتعي وإلس يايس إىل حتول فئات إجامتعية حنو إلبحث عىل كياانت أخرى عنرصية أو دينية للتعبري عن أآرإهئم.
إلفصل إلثالث :إلظاهرة إلسلفية يف معان ،إلنشأة وإلتحوالت
تندرج إلسلفية يف معان حتت عنوإنني هام "إلسلفية إحملافظة" و"إلسلفية إجلهادية" وإليت إنبثقت فامي بعد من إلسلفية إحملافظة.إلسلفية إحملافظة يف معان :يه حركة دينية إجامتعية نشأت يف معان ما بني ( )2017-1989تتبىن إملذهب إلوهايب يف إطاره إلعام،وإليت تتخذ إدلعوة إلسلمية وس يةل البالغ رسالهتا.
إلسلفية إجلهادية يف معان :يه حركة دينية إجامتعية س ياس ية تتبىن أيدولوجية تنظمي إلقاعدة يف إطار إملذهب إلوهايب وإلفقه إحلنبيل،وتتخذ إدلعوة وإلعنف إلفكري وإملسلح أدوإت لنرش مبادهئا وأفاكرها.
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نشأت إمجلاعة إلسلفية إحملافظة مع عودة عدد من أبناء معان من أفغانس تان بعد مشاركهتم يف إجلهاد إلفغاين ضد إلسوفييت.اكنت إملهمة إلوىل يه نرش إلرساةل إلسلفية من خالل توزيع إلكتب وإلرشطة إدلينية وتقدمي إدلروس إدلينية يف إملساجد ،حيثإلتف عدد من إلش باب حول ش يوخ إلسلفية من أمثال إلش يخ عيل إلشليب وجمدي كريشان وهو أحد ش باب معان إلعائد من
أفغانس تان ومبثابة مرشد إدليين وإملرجعي .
متكنت إحلركة إلسلفية من إلس يطرة عىل أكرب إملساجد يف معان وعىل رأسها "إجلامع إلكبري" فامي س يطرة جامعة إالخوإن إملسلمنيعىل إملساجد إملدرس ية أو مايعرف بـ "إملصليات".
ركزت إحلركة إلسلفية يف دعوهتا عىل إلرشإحئ الاجامتعية ذإت إلتعلمي إملتدين خبالف حركة إالخوإن إملسلمني إليت ركزت عىلإلرشإحئ إلوسطى وطلبة إملدإرس ،فامي ركزت إلسلفية إجلهادية عىل إلفئات إلش بابية صغرية إلسن من إلفئات إلفقرية وإملهمشة.
يف عام  1992بدأ إلتوجه إلسلفي حنو إقامة جممتع ودوةل حتمك ابلرشيعة ،ولكن تكل إلزنعات ظلت اكمنة حتت ضغط إلقيادإتإلسلفية إحملافظة وإليت اكنت تعمل هجدها البعاد عنارصها عن إملامرسة إلعلنية للس ياسة.
معاهدة إلسالم عام  1994وإلتحول يف إخلطاببعد توقيع معاهدة إلسالم إلردنية إالرسإئيلية عام  1994شعر إلسلفيني ابخلطر العتقادمه أن إدلوةل إلردنية تسري حنو إلتفككإلس يايس والاجامتعي وأن إملطامع إالرسإئيلية س تطال إلردن بشلك مبارش.
كردة فعل لتوقيع إملعاهدة قامت إمجلاعة إلسلفية ابس تقطاب أعضاء جدد وحتويل إخلطاب إدليين إىل س يايس.بدء إحلرإك إجلهاديمل يشارك إلتيار إلسلفي يف أية حتراكت تدمع إحلرإك إلشعيب إملطالب بتحسني إلظروف إملعيش ية فقد اكن إلتوجه دلى إلسلفيةإجلهادية عقائدي يدعو للجهاد ال يرإعي إلقضااي الاقتصادية أو الاجامتعية حبمك أهنا مطالب دنيوية وأن الاحتجاج عىل أمور إدلنيا
مذموم.
بدء إلتيار إلسلفي إجلهادي يف تقدمي نفسه بصورة وإحضة مع أحدإث تعرض إلعرإق للقصف إلمرييك-إلربيطاين عام  ،1998حيثنظم إلتيار إلسلفي مظاهرإت إحتجاجية عنيفة أدت حلصار إملدينة وقطع إالتصاالت وإعالن حظر إلتجول.
متكن إلتيار إلسلفي بعد أحدإث  1998من إس تغالل نتاجئ إمحلةل إلمنية وإليت ودلت إحتقاان كبريإ دلى إلهايل نتيجة لبعضإملامرسات إلمنية.
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دخلت إلسلفية إجلهادية أول إختبار معيل يف موإهجة إملؤسسات إملدنية عندما مت إفتتاح جامعة إحلسني عام  1999حيت تبىن إلتيارهنج "إحلس بة" -إلمر ابملعروف وإلهنيي عن إملنكر -ولكن بوسائل عنفية أحياان يف رفضها خمتلف مظاهر إملدنية وإدلوةل إملعارصة.
إلفصل إلرإبع :إلبناء إلسلفي
مالمح إخلطاب إدليين وإلس يايس للسلفية إجلهادية يف معانيتخذ من إلعنف إملسلح وس يةل لتحقيق أهدإفه إلس ياس ية بغرض إنشاء دوةل إخلالفة إليت تطبق أحاكم إلرشيعة وذكل عرب خطابتعبوي حتش يدي.

-إلتكوين إلسلفي:

إلقادة إملؤسسون :مه إملرجعيات إلفقهية وإلس ياس ية لهذإ إلتيار ،يمتزيون مبؤهالهتم إلعلمية إملتقدمة ودلهيم سلطة رمزية ومادية .عادةما يتعرضون لحاكم جسن طويةل ،كام أهنم هلم عالقات حملية وخارجية قوية مع قيادإت إحلراكت إالسالمية إلخرى.
إدلعاة :مه قيادو إلصف إلثاين ،ميتلكون قدرإت تنفيذية ومه ذوو مس توى تعلميي متقدم نسبيا .يقومون مبهام إدلعوة والاس تقطابوإلتجنيد كام أهنم مبثابة إلوس يط بني إلقادة وإلتباع.
إلتباع :ومه إلكرثية غالبيهتم من إلش باب وصغار إلسن ،يمتزيون ابخنفاض إملس توى إلتعلميي ذلإ يقومون بدور إلتقليد وأخذ إلفتوىوإلتوجيه من إدلعاة ومه إخلزإن إلبرشي ملشاريع إجلهاد.
إلنصار :مه فئات إجامتعية غري حمددة إملالمح يتبنون إخلطاب إلسلفي إجلهادي ولكن ال يلزتمون بقرإرإته ،تنحرص مشاركهتم يفدمعهم ومشاركة إلتيار إلسلفي فعاليته ونشاطاته دون الالزتإم ابملامرسات إدلينية وإلطقوس إلسلفية.
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مصادر متويل إلتيار إلسلفي يف معان-1إلتربعات إلعينية وإملالية يف إطار إلزاكة وإلصدقات وإليت يقدهما كبار إلتجار يف معان ورجال أعامل مقميون يف عامن وإلعقبة .كام
تسهم بعض إملؤسسات إلهلية يف تقدمي دمع س نوي للجمعيات إخلريية إلتابعة للجامعة.
-2إلرحالت إلتجارية إملفتوحة إىل إلسعودية وإىل إلعقبة ،حيث تقوم إمجلاعة ابستامثر أموإلها يف إلصفقات إلتجارية إلقادمة من
إلسعودية يف موإمس إحلج.
يشري أحد أعضاء إلسلفية إحملافظة "أبو ماكل إلثري" أن إحلكومة قدمت تسهيالت إستامثرية لعنارص من إلسلفية إجلهادية عقبخروهجم من إلسجن يف إطار إشغاهلم وإحتوإهئم وإبعادمه عن إخلطاب إملتشدد.
إلفصل إخلامس :إلسلفية والاشتباك مع إجملمتع وإدلوةل
يرى إلاكتب أن إدلوةل بنت س ياساهتا مبا حيقق إلمن إلس يايس بيامن أمهلت مسؤولياهتا الاقتصادية والاجامتعية جتاه إلفئاتالاجامتعية إليت وقعت حضية للجامعات إالسالمية إملتطرفة.
إس تخدمت إمجلاعة أسلوب إلرتهيب ابلعقوبة إاللهية مع عنارصها إذلين حياولون تقدمي تساءالت حول إلعقيدة مستندة إىل مقوالتخمتلفة مثل (حلوم إلعلامء مسمومة) و(من متنطق فقد تزندق) ،ومقوةل إالمام ماكل (إالميان به وإجب وإلسؤإل عنه بدعة).
ابلنس بة ملفهوم إلعلوم إلوضعية دلى إلسلفية هو إدرإك حلقائق مزيفة أما إحلقيقة إملطلقة فهيي حقيقة إالميان وهكذإ يصري إلعمل إدليينبديال عن إلعمل إلوضعي ويصري إلسلفي عاملا مبجرد إميانه يف مقابل إلعامل إلوضعي "إلاكفر".
إلتأثري يف إجملالني إلثقايف والاجامتعيحاربت إمجلاعات إلسلفية إلعادإت وإلتقاليد إلشعبية ومتكنت من إلغاهئا مثل عادإت إلعرس إلفلولكوري ومايصاحبه من فنون مثلإدلبكة.
يشري إلناشط الاجامتعي أكرم كريشان إىل إلتغريإت إليت أحدهثا إلسلفيون يف وإقع إملرأة مبعان قائال" :لقد مت حتجمي دور إملرأة يفمعان يف اكفة منايح إحلياة بعد أن اكنت حتتل مركزإ مرموقا ويستشهد بقيام إلعنارص إملتشددة يف معان ومعهم أنصارمه برفض
تأسيس مركز للشاابت يف معان عام .2003
طال إلتأثري إلسلفي مسأةل إلزي ،حيث ساد إلزي إلسعودي وإنترش يف معان للرجال وإلنساء عىل حد سوإء.إنتشار بعض إملامرسات إلغيبية إملاورإئية وإلعالج بوإسطة إلروحانيات كام روجت إلسلفية للطب إلنبوي ،وقد خلقت بذكلإقتصادإت صغرية قامئة عىل تكل إلمور اكلطب إلبديل.
إملوإهجة مع إدلوةل" :أحدإث أبو س ياف" عام 2002تعترب أحدإث عام  2002أو ما يطلق علهيا أحدث أبو س ياف من أبرز إملصادمات إليت حدثت بني إلتيار إلسلفي وإدلوةل يف معان،حيث نفذت محةل أمنية كبرية يف معان بعد معلية إغتيال إدلبلومايس إلمرييك "لورنس فويل" واكن من مضن إملطلوبني إلقيادي يف
إلتيار إلسلفي محمد إلشليب "أبو س ياف".
بعد إلحدإث إدلإمية جاءت قرإرإت حكومية مبنع إقتناء إلسلحة يف معان ومجع إلسلحة إملوجودة وعدم قبول وساطات مع إجملرمني.5
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يعترب "إلثري" أحد قادة إلسلفية أن ذروة إلزمة اكنت حادثة س يطرة إلسلفيني إملسلحني عىل مبىن مستشفى معان والاس تعرإضإلعسكري إذلي نظموه وإذلي كشف مدى إلقوة إملادية إليت تمتتع هبا إلسلفية مما حدى إلهجزة إلمنية لتنفيذ إمحلةل إلمنية.
يشري إلباحث أكرم كريشان أن تكل إمحلةل اكنت حتمل يف طياهتا إشارإت إىل رغبة إدلوةل يف توجيه رضبة للتيار إلسلفي بشلكخاص وإىل معان بشلك عام مكدينة حاضنة لالرهاب لتحقيق ماكسب س ياس ية وإقتصادية ابدلرجة إلوىل.
يف مقاةل نرشت يف إلوإش نطن بوست عن حصار معان يشري إىل أن إلقصة إحلكومية إلرمسية اكنت أن إجليش إس تدعي لوقفعصابة من إخلارجني عىل إلقانون ،ولكن ترصحيات مسؤولني أمنيني ذكرت أن إلعملية هدفت إىل وضع أكرب عدد من إملطلوبني
ومثريي الاضطرإابت دإخل إلسجون قبل إحلرب إلمريكية عىل إلعرإق.
يرى إلاكتب أن أحد أس باب إمحلةل إلمنية أن إدلوةل إلردنية اكنت تعاين من أزمة إقتصادية حادة بسبب حش إملنح وتوقف بعضها،وأن إفتعال حدث يتعلق مباكحفة إالرهاب بعد أحدإث  11سبمترب س يحقق إملزيد من إملنح.
إلفصل إلسادس :إلسلفيون وإلربيع إلعريب
تشلك إحلرإك إلشعيب يف معان -حتديدإ بعد سقوط إلنظام إلتونيس -واكنت مطالب إلسلفية إجلهادية مرتكزة عىل منح إلعفو إلعامللمحكومني يف إلسجون إلردنية.
بعد صدور إلعفو إلعام وإطالق رسإح عدد من إملوقوفني من بيهنم "أبو س ياف" متثلت مطالب إلتيار إلسلفي يف مسريته خاللإلربيع إلعريب إىل إملطالبة بتطبيق إلرشيعة إالسالمية وتوجيه إلنقد إملبارش للهيئة إحلامكة يف إلردن.
إملشاركة يف إلثورة إلسوريةفرض إلعنرص إلردين نفسه يف مرحةل مبكرة من مرإحل ظهور إجلهاديني يف إلزمة إلسورية وذكل نظرإ لعوإمل مهنا إلباع إجلهاديإلردين إلطويل  ،وإحلدود إجلغرإفية إلوإسعة.
تشري إالحصاءإت إىل وجود إلعرشإت من أبناء معان يقاتلون إىل جانب  1500أردين يف صفوف جهبة إلنرصة ،كام بلغ عدد إلقتىلمن أبناء معان يف سوراي  21خشصا إضافة إىل  4يف إلعرإق.
حيلل "أبو س ياف" رس إقبال إلردنيني عىل جهبة إلنرصة لوجود إختالف بني إلنرصة ودإعش إذ يعامل تنظمي إدلوةل إلشعوبإلعربية عىل أهنم مرتدون وال جمال لتوبهتم ،بيامن بقيت إلنرصة حتاول توعيهتم وإحتوإءمه من خالل إملعامةل إحلس نة.
من أس باب إخنرإط إملقاتلني إلسلفيني يف إلقتال يف سوراي أهنم اكنوإ يبحثون عن قاعدة هجادية وإسعة متكهنم من إلعمل وإالعدإدحملاربة إرسإئيل عىل إملدى إلبعيد ،ابالضافة لعدإء إلسلفيني للنظام إلش يعي يف سوراي.
تشري إدلرإسات أن أغلب إلش بان إذلين مت إرساهلم إىل سوراي مه من إلصف إلخري للسلفية إجلهادية يف معان ومه ش بان صغار يفإلسن وعاطلني وغالبيهتم يعيشون ظروفا حياتية ابئسة.
ينفي "أبو س ياف" يف لقاء متلفز ملوقع معون صفة إلضعف عىل هؤالء إجملهادين ويقول أن كثريإ مهنم مه طلبة عمل وأطباء وأن دإفعهمللقتال ليس إقتصادي بل نرصة للشعب إلسوري.
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"دإعش" يف معان  ..حقيقة أم فربكة إعالمية؟يشلك تنظمي إدلوةل "دإعش" إلصورة إملثالية وإحلمل إملس تقبيل دلى كثريين من أتباع إلسلفية إجلهادية يف معان حبسب أحدعنارصها إذلي فضل عدم ذكر إمسه.
حبسب تقرير ( )CNNرصح أبو س ياف قائال" :ال شك أننا نؤيد ماجيري يف إلعرإق من فتوحات لكننا نرفض إخلروج مبسرية يفإلردن للتأييد فهناك إنقسام دإخل إلتيار بني مؤيد جلهبة إلنرصة ومؤيد لتنظمي إدلوةل".
رصح أحد إملرإقبني "سلفي حمافظ" أن هناك تأييد وتقبل كبري دلإعش يف معان ولكنه ال يتوقع أي وجود فعيل حقيقي لتنظمي حريكاتبع لها وأن أغلب إملسريإت إملؤيدة دلإعش يف معان اكنت تقام ناكية ابحلكومة ال أكرث.
يف مقابةل خشصية مع "أبو إلبرش" أحد أنصار تنظمي دإعش يف معان حول أهدإفهم أجاب أنه ال نية للقيام بأعامل عنفية يف إلردنوأن تركزيمه عىل إلش يعة ابدلرجة إلوىل وإلردن ليس هبا ش يعة ،ويف سؤإل حول إلعمليات إليت نفذها إلتنظمي دإخل إلردن أجاب:
"حنن يف معان نلزتم إدلعوة فقط ونتجنب إلصدإم مع إدلوةل".
إلفصل إلسابع :إخلصائص الاجامتعية والاقتصادية وإدلينية للش باب إملعاين إملقاتل يف سوراي وإدلول إلخرى
قام إلباحث بعمل درإسة عىل عينة قصدية بلغت  33حاةل ممن قتلوإ يف سوراي وإلعرإق من أبناء معان ،و 21حاةل ممن ال زإلوإ
يقاتلون هناك ،أو ممن قاتلوإ يف سوراي ودول أخرى مث عادوإ إىل إلردن ،وبذكل يكون إجملموع إللكي للعينة إخملتارة  54حاةل .وجاءت
بياانت إدلرإسة اكلآيت:
-1إس هتدف إلتيار جلهادي إلفئة إلعمرية ( )29-15بنس بة .%81.4
-2إس هتدف إلتيار إلفئات إلغري متعلمة حيث بلغت نس بة إلفئة إليت مل تصل مرحةل إلثانوية إلعامة .%68
-3إرتفاع نس بة إلش باب إلعزإب إمللتحقني يف إلقتال يف سوراي إىل  %74ويه نس بة تؤرش للظروف إلنفس ية إليت تفرضها ظروف
إرتفاع تاكليف إلزوإج وإلفقر ،فامي بلغت نس بة إلش بان إذلين تزوجوإ من سورايت بعد وصوهلم جهبات إلقتال .%42
-4بلغت نس بة إلش بان إذلين ينمتون إىل أرس فقرية  ،%51وإملتعطلني .%46
-5إس هتدف إلتيار إلفئات غري مثقفة دينيا؛ لتسهيل معلية إلدجلة وجاءت نسبهتم .%66
-6بلغت نس بة إملتوهجني للقتال يف سوراي  %85أما نس بة إملقاتلني يف دول أخرى .%14
-7بلغت نس بة ممن مت جتنيدمه بطرق تقليدية  %42مما يشري دلور إلعالقات إلقرإئبية وإلعشائرية ،ومن جرى جتنيدمه عرب ش باكت
إلتوإصل إالجامتعي .%14
إلفصل إلثامن :مس تقبل إلظاهرة إجلهادية
يقوم إلاكتب يف هناية إدلرإسة بطرح عدة سيناريوهات حممتةل ملس تقبل إلظاهرة إجلهادية يف معان ،ويصنف إلسيناريوهات إىل
ثالثة أنوإع:
-1إلسيناريو إخلطي :وهو إذلي يفرتض إس مترإر س يطرة إلوضع إحلايل عىل تطور إلظاهرة حمل إدلرإسة.
-2إلسيناريو إلتفاؤيل :يركز عىل حدوث إصالحات عىل إلوضعية إحلالية للظاهرة لينهتيي إملطاف إىل حتقيق حتسن يف إجتاه إلظاهرة.
-3إلسيناريو إلتشاؤيم :تمت من خالهل حدوث حتوالت رإدياكلية معيقة يف إحمليط إدلإخيل وإخلاريج للظاهرة.
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إلوضع إلرإهن للسلفية إجلهادية:مرشوع إلتفاهامت :مرشوع قامت بطرحه إدلوةل إلردنية موجه حنو إدماج إلسلفيني يف إجملمتع وقطاعاته ،وإعادة تكييف إخلطابإملتشدد ليتساوق مع إلس ياسة إلوطنية وإخلارجية لدلوةل.
يقسم إلاكتب أعضاء إلتيار إلسلفي إىل ثالثة مجموعات:إجملموعة (أ) :تضم مجموعة أبو س ياف ومتثل  %10من مجموع إلتيار ويه إجملموعة إملنخرطة يف مرشوع إلتفاهامت.إجملموعة (ب) :يتكون أغلهبا من قيادإت إلصف إلثاين (إدلعاة) وتشلك  %40من مجمل إلتيار .تمتسك هذه إجملموعة بثوإبت إلتيارومل تمتكن من الاخنرإط يف مرشوع إلتفاهامت بشلك مبارش حيث أهنا تعيش هدنة مؤقتة مع إدلوةل.
إجملموعة (ج) :تشلك إلنصف إلآخر من إلتيار بنس بة  %50وتضم إلعائدين من سوراي وأنصار تنظمي إدلوةل وتضم أيضا قيادإت منإلصف إلثاين ابالضافة إىل إلتباع وإلنصار وترفض هذه إجملموعة مرشوع إلتفاهامت.
إلسيناريو إلتفاؤيل :ميكن أن يسود هذإ إلسيناريو يف حال إس مترإرية مرشوع إلتفاهامت إليت تقوده إدلوةل مع مجموعة (أ) كام ميكن أنيطال جزءإ هاما من إجملموعة (ب) يف حال وسعت إلهجزة إلرمسية نطاق مرشوعها.
إلسيناريو إلتشاؤيم :سيتحقق هذإ إلسيناريو يف حال إندماج إجملموعة (ج) مع إجملموعة (ب) مضن إطار رإدياكيل وس يكون أكرثتشاؤما إذإ إس مترت تكل إجملموعات ابالعدإد لعامل إلعنف وإس تقطاب وجتنيد صغار إلسن .ويعمتد عدم حتقق هذإ إلسيناريو عىل
مدى قدرة إدلوةل عىل إحاكم إلرقابة عىل إلنشاطات إملالية وإلتعلميية وإدلعوية وإلس ياس ية لتكل إجملموعات وتبين برإمج جديدة مبنية
عىل إحلوإر والاحتوإء والاندماج.
إلسيناريو إخلطي الاجتايه :وهو أن تبقى إلظاهرة كام يه وهو سيناريو مستبعد وفق إملعطيات إلرإهنة .لن إلوقائع تشري بأن إلظاهرةيف تغري وإنقسام مس متر وأن هذإ الانقسام يأخذ مسارين؛ مسار الاندماج يف إجملمتع وإحدإث مرإجعات جذرية ،ومسار مضطرب
منقسم عىل نفسه قد ينتج مجموعات صغرية ذإت توهجات رإدياكلية مرتبطة ابلتنظاميت إجلهادية إلعاملية.
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