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تقدمي

عد التطرف �أحد العناوين الأكرث تداو ًال م�ؤخر ًا على �إثر تفاقم انت�شار الفكر املتطرف
ُي ّ
والدعم الإعالمي املمنهج له �أحيان ًا ،حيث ي�سلط الإعالم ال�ضوء على التطرف يف املجتمعات
املختلفة وخا�صة العربية ب�سبب انت�شار عدد من املجموعات الإرهابية املدعومة بـ«ماكينة»
�إعالمية توا�صل الليل بالنهار على من�صات التوا�صل االجتماعي ،ال�ستعطاف الفئات املختلفة،
وخ�صو�ص ًا ال�شباب الذين يعانون من التهمي�ش والإحباط وت�ضا�ؤل العدالة االجتماعية
وتف�شي الف�ساد على �أكرث من م�ستوى ويف القطاعات املختلفة.
وقد ت�أثر الأردن ت�أثر ًا كبري ًا ب�سبب الأحداث الدموية التي ت�سببت بها املجموعات الإرهابية
يف الدول املجاورة ،فالنزوح واللجوء واال�ستهداف املبا�شر و�أن�شطة التجنيد من ِقبل هذه
املجموعات ت�سببت ب�شكل �أو ب�آخر يف انت�شار حمدود –وهو يف تزا ُيد -للفكر املتطرف يف
الأردن ،وال�شواهد كثرية على ذلك .فما ي�شاهَ د على من�صات التوا�صل االجتماعي من ٍّ
بث
خلطاب الكراهية ،واال�ستجابة ب�شكل �سلبي للأحداث املختلفة ،وتقل�ص �شواهد تق ُّبل
الآخر ..كل ذلك يدق ناقو�س اخلطر ،ويدفع باجتاه �ضرورة العمل اجلاد من الأطراف
املختلفة ،للحد من انت�شار هذه الآفة عرب �شراكات فاعلة بني الأجهزة احلكومية -ب�شقيها
املدين والع�سكري -واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص واملجتمعات املحلية ،يف الإ�سرتاتيجيات
واخلطط وال�سيا�سات والقوانني الناظمة وبناء القدرات.
وتواجه �أن�شطة احلد من انت�شار الفكر املتطرف يف الأردن عدد ًا من التحديات� ،أهمها عدم
الفهم ال�شامل ملفهوم التطرف وعدم الوقوف على �أ�سبابه ،ما ي�ضعف من جودة اال�ستجابة
للإ�سرتاتيجيات ومن م�ستوى التفاعل مع الربامج والأن�شطة ،وبالتايل عدم حتقيق الأهداف
املن�شودة ،فما يزال هناك �أفراد منخرطون يف �أن�شطة احلد من انت�شار الفكر املتطرف متو�سطة
وطويلة الأمد دون تغيري يف بنية خطابهم ،حيث يت�ضح ذلك يف بثهم خلطاب الكراهية على
من�صات التوا�صل االجتماعي.
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أوالً :دوافع التطرف ومسبباته
يرى الكثريون �أن التطرف يف الأردن مل يو َلد مع بروز ما ي�س ّمى تنظيم «الدولة الإ�سالمية يف
العراق وال�شام» (داع�ش) ،فقد �شهد الأردن �أحداث ًا يف ال�سابق � ّ
أقل ما يقال عنها �إنها �أحداث
دامية ،مثل تفجريات الفنادق التي وقعت يف عام  2005على يد تنظيم �إرهابي �آخر ي�س ّمى
«القاعدة».
العدة للت�صدي ملثل هذه
�إن هذه الأحداث دفعت الدولة الأردنية مبكوناتها كافة لإعداد ّ
االخرتاقات ،وبالفعل عمل الأردن على الت�صدي لبع�ض االخرتاقات� ،أي مبا معناه �أن
الأردن عمل �أمني ًا بطريقة احرتافية ،ولكن يف غياب �إ�سرتاتيجية للت�صدي للفكر املتطرف
والإرهاب من الناحية الفكرية وبالرتكيز على التن�شئة املجتمعية ،وهذا بدا جلي ًا بعد بروز
«داع�ش» خالل العقد ال�سابق� ،أذ انخرط العديد من ال�شباب الأردين �ضمن �صفوف تنظيمات
كـ«داع�ش» و«جبهة الن�صرة» و�سواهما من التنظيمات التكفريية الإرهابية .وباال�ستناد �إلى
بع�ض الدرا�سات فقد و�صل عدد الأردنيني املن�ضمني للمنظمات الإرهابية يف �سوريا �إلى 4000
�أردين وذلك حتى نهاية عام .2015
ومن هنا ،بد�أ الأردن الت�صدي الفكري والثقايف للفكر املتطرف الإرهابي ،من خالل جمموعة
من الربامج واخلطط .ولكن قبل ال�شروع يف م�شاريع تقاوم هذا الفكر ،ال بد من الوقوف �أمام
امل�سببات التي �أو�صلت احلال �إلى ما هي عليه ،ال �سيما و�أن هناك منا�صرين لبع�ض التنظيمات
الإرهابية �أ�صبحوا ينت�شرون داخل املجتمع الأردين ،حتى �إن بع�ضهم و�صل لقناعة ب�أن هذه
التنظيمات هي الأحق باحلكم من � ّأي نظام �آخر ،بل �إن من املنا�صرين َمن امتنع عن �أداء �صالة
الغائب على ال�شهيد معاذ الك�سا�سبة والذي كان ي�ؤدي واجبه يف حماربة تلك التنظيمات،
حيث �أن الأردن كان ع�ضو ًا من �أع�ضاء التحالف الدويل ملحاربة الإرهاب يف �سوريا.
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وللتطرف دوافع كثرية تختلف باختالف الظروف التي يعي�ش فيها الذين يجنحون نحوه،
ً
منظومة واحد ًة مت�شابكة
وهناك باحثون ربطوا بني الأ�سباب املتعددة للتطرف بو�صفها ت�شكّل
يف معظم الأحيان .ومن �ش�أن البحث يف �أ�سباب التطرف �أن ي�ساعد يف بناء برامج للحماية منه،
وي�س ّهل �أي�ض ًا معاجلته ويخفف من الآثار الناجتة عنه ،كما هي احلال يف الأردن.
ومن الدوافع التي تت�س ّبب يف انت�شار الفكر الفهم اخلاطئ للدين ،والتحول �إلى التطرف العنيف
ثم الإرهاب :الدوافع الدينية ،والدوافع االجتماعية والنف�سية ،والدوافع ال�سيا�سية،
والدوافع االقت�صادية� ،إلى جانب الت�أثري الذي تحُ دثه املنظومة التعليمية ،وو�سائل الإعالم
ومواقع التوا�صل االجتماعي ،و ُدور التن�شئة.

�أ -دوافع دينية

يعتقد بع�ض الذين ميتلكون فكر ًا غري معتدل �أنهم ينتمون للدين ال�صحيح ،و�أن �أي �شخ�ص
يخالفهم هو غري مقبول بالن�سبة لهم ،لهذا يعطي ه�ؤالء لأنف�سهم احلق باالجتهاد يف الكثري
من الق�ضايا الدينية ،بينما هم يف حقيقة الأمر غري م�ؤهلني لذلك ،ومل يبلغوا الدرجة
العلمية واملعرفية التي متكّنهم من االجتهاد ،لذلك ف�إنهم يقومون مث ًال مبحا�سبة الآخرين
على الفروع والنوافل وك�أنها فرائ�ض ينبغي القيام بها ،ما ي�ؤدي �إلى تكفري ه�ؤالء الآخرين
بنظر �أ�صحاب الفكر غري املعتدل ،على اعتبار �أنهم جمتمع جاهل منحرف وال يحتكم �إلى ما
�أنزل اهلل تعالى ،الأمر الذي يدفع «التكفرييني» �إلى فر�ض ر�أيهم وت�صرفاتهم قهر ًا على َمن
�سواهم ،وبالتايل ا�ستباحة دمائهم و�أموالهم من دون تردد.

ب -دوافع اجتماعية ونف�سية

تتنوع الدوافع االجتماعية للتطرف ،وتختلف من جمتمع لآخر ومن فرد لآخر وفق ًا ملا
تتعر�ض له املجتمعات من ظروف �أو حوادث قد ت�سهم يف اجنرار �أفرادها وراء املجموعات
املتطرفة والإرهابية .ومن هذه الأ�سباب:
� .1شعور الفرد بالظلم داخل جمتمعه من حيث املعاملة ،ومعاملته بق�سوة �سواء على م�ستوى
العائلة يف البيت �أو يف البيئة التي يعي�ش بها ،حيث ي�ؤدي ذلك �إلى ن�ش�أة �أفراد ناقمني
على املجتمع ،وهذا ما يدفعهم للتفكري باالنحراف والتطرف لقيادة ثورة غري معتدلة على
متحدين جميع االعتبارات.
جمتمعهم وما يحمله من قيم ومعايري،
ّ
 .2الفراغ الناجت عن الت�سرب من املدار�س والبطالة ،وحالة الرثاء الفاح�ش التي متنح
�صاحبها ال�شعور بالإ�شباع نتيجة جتربة �أ�شياء كثرية ،وتدفع به للتفكري بخو�ض جتارب
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جديدة .وي�شكل الفراغ �أر�ضية خ�صبة ل ّأي فكر متع�صب ومتطرف يغزو الإن�سان ،ويو ّلد
جذور ًا ي�صعب اقتالعها.
 .3ا�ضطرابات عقلية �أو �شخ�صية .وهنا ي�صبح التع�صب والتطرف بالن�سبة للأفراد الذين
يعانون من هذه اال�ضطرابات َ
طوق النجاة الذي يجب التم�سك به للخروج من دوامة
االكتئاب والقلق التي ت�سيطر على حياتهم .كما ي�سعى بع�ض ه�ؤالء امل�ضطربني ملحاولة
خو�ض مغامرات جديدة ،كالتعامل مع �أ�سلحة ثقيلة� ،أو قيادة �آليات حربية� ،أو الرغبة
بال�سيطرة من خالل تويل مهام قيادية توفرها املجموعات الإرهابية واملتطرفة لهم.
 .4الإحباط .يقول «�إريك هوفر» م�ؤلف كتاب «امل�ؤمن ال�صادق»�« :إن املح َبطني �أكرث النا�س
قدرة على �أن يكونوا �أتباع ًا خمْ ل�صني .وامللحوظ يف اجلهود اجلماعية �أن �أقل النا�س
ا�ستقال ًال هو � ِآخر َمن يزعجه احتمال الف�شل .و�سبب ذلك �أن املح َبطني ي�شاركون يف عمل
جماعي ،ال لي�ضمنوا جناح م�شروع يه ّمهم ،بل ليتجنّبوا التعر�ض ل ّلوم �إذا ف�شل امل�شروع.
ال�شيء الذي يخافونه �أكرث من �أي �شيء
عندما يف�شل م�شروع جماعي يتفادى املحبطون
َ
�آخر ،وهو ما يك�شف عيوبهم الفردية .يبقى �إميانهم بعد الف�شل كما كان قبله ،وتبقى
لديهم الرغبة يف املحاولة من جديد ،يتبع املح َبطون القائد ،ال لأنه �سيقودهم �إلى
الأر�ض املوعودة ،بل لأنه يقودهم بعيد ًا من �أنف�سهم التي يكرهونها .اال�ست�سالم للقائد
أمر ال يهم
لي�س و�سيلة ،ولكنه غاية يف حد ذاته� ،أما االجتاه الذي ي�سري فيه القائد ف� ٌ
كثري ًا» .ومن هنا يتبني �أن الإحباط ميكن �أن يكون دافع ًا �أ�سا�سي ًا يف االن�ضمام لتنظيمات
الغطاء االجتماعي واملكانة املرموقة وال�سلطة الالحمدودة.
توفر للمح َبطني
َ

ت -دوافع �سيا�سية

هناك العديد من الأ�سباب ال�سيا�سية التي ت�ؤدي �إلى التطرف ،ومنها:
 .1احلرمان من احلقوق ال�سيا�سية واحلريات املدنية ،الناجت عن التعر�ض لل�سجن �أو النفي
ب�سبب الآراء ال�سيا�سية للفرد ،ما يدفعه للتوا�صل مع املجموعات الإرهابية واملتطرفة
�سواء داخل ال�سجون �أو خارجها من �أجل احل�صول على حقوقه� ،إذ تروج
والإرهابيني
ً
املجموعات الإرهابية لنف�سها على �أنها تن�صر املظلومني وتعيد احلقوق لأ�صحابها.
 .2االحتالل الع�سكري من ِقبل دولة �أخرى ،ما يدفع الأفراد للبحث عن � ّأي و�سيلة تدعمهم
بال�سالح الالزم للتحرر والتخل�ص من هذا االحتالل ،وغالب ًا ما ي�ضطر ه�ؤالء لال�ستعانة
باملجموعات الإرهابية للح�صول على التدريب وال�سالح واملال الالزم ،الأمر الذي ت�ستغ ّله
املجموعات الإرهابية لتحقيق �أهدافها.
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 .3اعتقاد املجتمعات الأقل حظ ًا ب�أن املجتمع الدويل ال يدعم املجتمعات الإ�سالمية -خا�صة
يف الوطن العربي -وال يكرتث لدعمها ،ما يدفع الأفراد واملجموعات التي تعاين من
التهمي�ش والإق�صاء للتفكري باالن�ضمام للمجموعات الإرهابية وتنفيذ عمليات انتحارية
�أو القيام ب�أن�شطة جتنيد �إلكرتونية �أو ا�ستقطاب �أع�ضاء جدد بهدف لفت االنتباه
لق�ضاياهم.
 .4التناق�ض الوا�ضح بني ما تن�ص عليه املواثيق ال�سيا�سية الدولية وما يط َّبق على �أر�ض
الواقع� ،إذ �إن ما تدعو �إليه جميع املواثيق هو �إن�سا ّ
ين بالدرجة الأولى ،ولكنه ال يلقى
االلتزام الوا�ضح من ِقبل الدول املوافقة عليه ،ما يدفع بع�ضهم لتنفيذ �أعمال �إرهابية
بهدف �إعالن االحتجاج على فاعلية هذه املواثيق وعدم االلتزام الدويل جتاهها.
� .5ضعف اال�ستجابة من ِقبل احلكومات للأ�صوات املطالبة بالإ�صالح والق�ضاء على الف�ساد
وحت�سني البنى التحتية ،ما يدفع عدد ًا من الأفراد للت�شجيع على التطرف وتنفيذ �أن�شطة
قد تتحول لتطرف عنيف الحق ًا من �أجل لفت االنتباه �إلى مطالبهم واال�ستجابة لها.
 .6الإق�صاء ال�سيا�سي للمجموعات التي تختلف يف توجهاتها و�آرائها مع احلكومات� ،إذ
يالحظ يف كثري من الدول العربية �أن هناك تهمي�ش ًا للجماعات الإ�سالمية ،وعد َم اكرتاث
َ
بها ،ووقوف ًا يف وجهها يف بع�ض الأحيان ،وجتميد ًا لأعمالها وح�صر ًا لأن�شطتها .وهو ما
تدعي احلرية والدميقراطية� ،إال �أنها ال ُتظهر � ّأي التزام باملعايري
دول ّ
يحدث حتى يف ٍ
عند تعاملها مع التيارات الإ�سالمية حتى لو كانت معتدلة ،ف�سرعان ما تتحول احلرية
قمع و َت َ�صدٍّ لهذه التيارات مهما كانت متنورة �أو معتدلة ،ما ي�ؤدي �إلى
والدميقراطية �إلى ٍ
ت�أ�سي�س املنظمات واجلماعات ال�سرية ،و�إظهار ردود �أفعال غا�ضبة ال جتد و�سيلة للتعبري
عن نف�سها �إلاّ بالأعمال الإرهابية بحجة الدفاع عن النف�س وحت�صيل احلقوق.
 .7االحتالل الإ�سرائيلي لفل�سطني ،والذي كان وما زال �سبب ًا حقيقي ًا يف تفريخ الإرهاب والعنف
والفكر املتطرف الذي ال يتقبل الر�أي الآخر ،وذلك ب�سبب املمار�سات الإ�سرائيلية التي
ت�ستند �إلى �أعمال �إرهابية حقيقية على غرار قتل املدنيني والتعدي على حقوق الآخرين،
ومت ّلك الأرا�ضي والبيوت باالرتكاز على القوة والإكراه .وقد �أدت هذه املمار�سات لردود
فعل �سلبية من املجتمعات يف املنطقة ،تر�سخت يف عقول ال�شباب من كال اجلن�سني .كما �إن
االحتالل الإ�سرائيلي املتغطر�س كان وما زال مو ّلد ًا �أ�سا�سي ًا لق�ضايا القتل والتهجري و�سلب
الأرا�ضي ،وكان هذا وا�ضح ًا �سواء من خالل الإعالم �أو من خالل الروايات التي يتم �سردها
من ِقبل �أ�شخا�ص تعر�ضوا ملمار�سات �إرهابية.
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ث -دوافع اقت�صادية

يعد الو�ضع االقت�صادي من العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر يف ا�ستقرار املجتمعات؛ ملا له من
ّ
�آثار تنعك�س على م�ستوى اخلدمات املقدَّ مة ،وحجم ال�ضرائب املفرو�ضة ،وم�ستوى دخل
الفرد ،وقدرة احلكومة على حت�سني البنية التحتية واال�ستثمار .ونتيجة للظروف والأزمات
االقت�صادية يف العامل ب�شكل عام والوطن العربي ب�شكل خا�ص� ،أ�صبحت احلكومات تواجه
حتديات اقت�صادية كبرية يف حتقيق الرفاه املعي�شي للأفراد ب�سبب تخ�صي�ص الكثري من
موازناتها للجوانب الع�سكرية والأمنية وخطط الت�سلُّح ،بالإ�ضافة �إلى انخفا�ض حجم
امل�ساعدات من الدول املانحة ،الأمر الذي يدفع كثري ًا من الأفراد الذين يعانون من تدين
م�ستوى الدخل� ،إلى دعم تغيري الأنظمة ،والذي ال ميكن -من وجهة نظرهم� -إال من خالل ن�شر
البلبلة ،و�ضرب اال�ستقرار الأمني الداخلي ،والتواط�ؤ مع املجموعات الإرهابية واملتطرفة
ل�ضرب �أهداف حيوية يف الدول امل�ستهدَ فة.
وتعد البطالة من العوامل التي تلعب دور ًا مهم ًا يف توليد الإحباط عند العديد من الأفراد
ّ
يف املجتمعات التي تواجه حتديات اقت�صادية ،وهو ما يتيح ملجموعات مثل «داع�ش» ا�ستغالل
الو�ضع وتوظيفه ل�صاحلها� .إذ تر ّوج «داع�ش» لنف�سها على �أنها منظمة تدعم وتعزّ ز وتتط ّلع
�إلى �إحداث االزدهار االقت�صادي وتكاف�ؤ الفر�ص �إلى جانب تطبيق معايري امل�ساواة حيث
جميع �ألوان الب�شرة والأعراق مزيج واحد.
تعد التحديات االقت�صادية عام ًال تعتمد املجموعات الإرهابية عليه لت�سليط ال�ضوء على
كما ّ
الفروق الطبقية وا�سرتعاء االنتباه �إلى عدم امل�ساواة بني النخبة الذين يعي�شون ب�سخاء،
والفقراء الذين يعانون لت�أمني احتياجاتهم الأ�سا�سية ،رغم توفر املوارد الكافية جلميع
املواطنني ليعي�شوا حياة كرمية.

ج -املنظومة التعليمية

تعد املنظومة التعليمية من �أهم الركائز التي ميكن �أن تلعب دور ًا مهم ًا يف بناء املجتمعات،
ّ
بخا�صة �إن كانت هذه املنظومة تقوم على تبادل الآراء وتفعيل الأدوات التفكريية
والإبداعية� .إال �أن هذه اخل�صائ�ص تبدو غائبة عن املنظومة التعليمية يف الأردن ،والتي
تقوم على �أ�سلوب التعليم الفردي والتلقني والتكرار واحلفظ دون �إ�شراك الطالب يف � ّأي دور
من الأدوار خالل عملية التعليم.

كما �إن �أ�ساليب التعليم يف الأردن ال تعتمد على التحليل والنقد ،وال ُتعنى بتوفري م�ساحة
كافية للطلبة للتعبري عن �آرائهم و�أفكارهم ،ف�ض ًال عن �أن �أ�ساليب العقاب كانت تقوم -حتى
فرتة وجيزة -على ال�ضرب والتنكيل و�إعالء ال�صوت.
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ً
�سلطة� ،سواء �أكان م�س�ؤو ًال
لقد �أنتجت هذه املمار�سات �أجيا ًال تتق ّبل ما ميليه عليها الأعلى
يف جماعة متطرفة �أم �أمري ًا لها ،ما جعل هذه اجلماعات ت�ستعمل �أ�ساليب التلقني والأوامر
ل�ضم ال�شباب �إليها.
والنواهي ّ

ح -و�سائل الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي

لعبت و�سائل الإعالم با�شكالها املختلفة دور ًا كبري ًا يف دعم ظهور العنف والتطرف يف املجتمعات،
و�أ�سهمت ب�شكل كبري يف �إظهار املجموعات الإرهابية على �أنها متتلك �إمكانيات وموارد هائلة من
خالل بث انت�صاراتها يف �ساحات املعارك ون�شر تقارير متلفزة عن مدى ر�ضا املواطنني ورخاء
العي�ش يف ظل حكم هذه املجموعات.
ومن جهة �أخرى ،عملت قنوات دينية كثرية على بث حمتوى ديني مغلوط ،وب�شكل ممنهج،
ي�شجع املجتمعات على دعم اجلماعات الإرهابية ومتويلها ،وت�أييد تنفيذ �أعمال �إرهابية �ضد
� ّأي �شخ�ص �أو جهاز �أمني �أو ع�سكري يعمل �ضد م�صالح هذه املجموعات �أو يحاربها .وتر ّوج هذه
ً
ً
و�ضمانة لبلوغ اجلنّة.
إطاعة هلل
القنوات لدعم املجموعات الإرهابية بو�صفه �
كما �ساهمت مواقع التوا�صل االجتماعي ،وب�شكل كبري ،يف ت�أمني من�صة فاعلة ون�شطة
للمجموعات الإرهابية للتوا�صل والتن�سيق وبث املحتوى املتطرف واالنت�صارات –الوهمية-
والتجنيد الإلكرتوين الذي و ّفر الكثري من الأموال واجلهود و�ساهم يف زيادة �إمكانية و�صول
هذه املجموعات �إلى الأفراد الأكرث عر�ضة.
وقد �ساهم �ضعف املحتوى العربي امل�ضا ّد والبديل للمحتوى الذي تبثه املجموعات الإرهابية
على من�صات التوا�صل االجتماعي ،يف ارتفاع تق ُّبل العديد من املجتمعات العربية لفكرة
وجود املجموعات الإرهابية يف بداية الأمر ،ثم �سرعان ما تراجع هذا الت�أييد بعد و�ضوح
توجهات هذه املجموعات وممار�ساتها الال�إن�سانية مع ا�ستمرار ت�أييد حمدود من بع�ض الفئات
ملجموعات مثل «اجلي�ش احلر» كونها تقاتل النظام ال�سوري ب�صفته نظام ًا دموي ًا.
ولعب تباط�ؤ الكثري من احلكومات يف اال�ستجابة امل�سبقة لأن�شطة املجموعات الإرهابية على
من�صات التوا�صل االجتماعي ،دور ًا مهم ًا يف �إ�ضعاف قدرة هذه احلكومات على ال�سيطرة على
املحتوى الذي تبثه املجموعات الإرهابية �أو حتى جماراته والت�صدي له مبحتوى بديل م�ضا ّد،
خ�صو�ص ًا مع الفهم العميق الذي �أظهرته املجموعات الإرهابية ل�سلوك الأفراد على مواقع
التوا�صل االجتماعي وكيفية ك�سب ت�أييدهم وتعاطفهم.
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خُ -دور التن�شئة

لدُ ور التن�شئة َدو ٌر كبري يف تعزيز امليوالت املتطرفة القابلة للعنف ،وهو ما ت�ؤكده الروايات
التي يتم �سردها داخل بع�ض تلك الدور ،والتي تتعلق بالتهجري ،والفتح ،ون�شر الأديان...
�إلخ.
ثانياً :الجهات املعنية مبكافحة التطرف وآليات عملها

�أ -امل�ؤ�س�سات احلكومية

بد�أ عمل احلكومة الأردنية على مكافحة التطرف بجانبه املدين يف بدايات عام  ،2012عندما
قامت احلكومة ب�إ�صدار �إ�سرتاتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف والتي مل َي ْر َق العمل فيها �إلى
امل�ستوى املن�شود ب�سبب �ضعف التن�سيق وت�أخر ت�سمية  14وزارة وجهة حكومية ملمثليها .ثم
قامت احلكومة ب�إ�صدار اخلطة الوطنية ملواجهة التطرف عام  2014بتفا�صيل و�إجراءات
تنفيذية تو�ضح دور كل وزارة يف هذه اخلطة ،و َت َ
رافق ذلك مع ا�ستحداث مديرية مكافحة
التطرف والعنف يف وزارة الداخلية ،التي نفّذت جزء ًا من اخلطة ولكنها مل تكتمل ب�سبب
بدء احلكومة بالعمل على �صياغة �إ�سرتاتيجية جديدة ملكافحة التطرف عام  2015بهدف
اال�ستجابة للتطورات يف م�شهد التطرف والإ�سرتاتيجيات والو�سائل التي ابتكرتها املجموعات
الإرهابية وجمموعات التجنيد واال�ستقطاب يف الأردن واملنطقة.
ثم عملت احلكومة على نقل مديرية مكافحة التطرف والعنف والإ�سرتاتيجية اجلديدة
لوزارة الثقافة عام  2016دون خم�ص�صات �أو دعم ميكّنها من تنفيذ مهامها �أو ا�ستكمال جهود
املديرية ال�سابقة ب�شكل فاعل.
وقامت احلكومة با�ستحداث جمموعة من الوحدات املعنية مبكافحة التطرف يف وزارة
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية ،وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة الثقافة .كما قامت وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية ب�إ�شراك عدد من الأئمة والواعظات ب�أن�شطة بناء
للحد من انت�شار الفكر املتطرف ،و�إدراج در�س عن مكافحة
القدرات حول �آليات ن�شر الوعي ّ
التطرف �ضمن اخلطة ال�شهرية لدرو�س التوعية الدينية التي ينفذها الأئمة والواعظات يف
املجتمعات املحلية.
يعد �أحد
ويف مطلع عام  ،2015ا�ستحدثت مديرية الأمن العام مركز ال�سلْم املجتمعي ،الذي ّ
ت�سجل للحكومة ،حيث �أن هذا املركز يكاد يكون الوحيد املتخ�ص�ص
�أهم الإجنازات التي َّ
مبكافحة الفكر املتطرف مبا ميتلكه من كفاءات مد َّربة ومن ذوي اخلربة يف جمال مكافحة
بج ّد
الإرهاب والوقاية من الفكر املتطرف ،بالإ�ضافة �إلى وجود وحدة الدرا�سات التي تعمل ِ
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للوقوف على �أ�سباب التطرف يف املجتمع و�آليات الوقاية منه.
وينفّذ املركز واجباته من خالل �أربعة حماور هي :املحور الوقائي ،واملحور الإعالمي ،واملحور
الت�أهيلي ،واملحور التدريبي.

 .1املحور الوقائي

 اال�ستمرار بر�صد التطورات احلا�صلة يف جمال مكافحة الفكر املتطرف ودرا�ستها وحتليلاملعلومات املتعلقة بها.

والتحديات التي حتول دون حتقيق مبادئ ال�سلْم املجتمعي.
 درا�سة املخاطرّ
 العمل امل�شرتك لتهيئة الأر�ضية امل�شرتكة للحوار بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الر�سميةوغري الر�سمية من �أجل تر�سيخ القيم الفا�ضلة ومكافحة التطرف.

 .2املحور الإعالمي

 ا�ستخدام و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة والإلكرتونية يف ن�شر الفكر ال�سليم ويف مكافحةالتطرف.
 تعزيز عالقات التعاون مع املواقع الإلكرتونية يف ن�شر الر�سائل الإلكرتونية اخلا�صةمبكافحة الفكر املتطرف.
 �إ�صدار ن�شرات دورية متخ�ص�صة تو�ضح �سلبيات التطرف ،وتوزيع «بو�سرتات» خا�صةمبكافحة الفكر املتطرف.

 .3املحور الت�أهيلي

َ
�ضحية الفكر املتطرف من خالل الت�شاركية مع
	�إعادة �إ�صالح وت�أهيل الفئات التي وقعتجلان متخ�ص�صة ،و�ضمان �إعادة �إدماجها يف املجتمع املحلي.

 .4املحور التدريبي

 �إعداد مواد علمية تدريبية تنا�سب الفئات امل�ستهدَ فة. بناء قدرات تدريبية متخ�ص�صة يف جمال مكافحة الفكر املتطرف. اال�ستمرار بعقد الدورات وور�ش العمل واللقاءات التثقيفية والتوعوية يف جمال مكافحةالفكر املتطرف.
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ويلعب مركز ال�سلْم املجتمعي دور ًا مهم ًا يف ن�شر الوعي حول �آليات الوقاية من الفكر املتطرف من
خالل تنفيذ �أن�شطة توعوية متنوعة يف اجلامعات واملدار�س واملراكز ال�شبابية ،وبال�شراكة
مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين .كما ي�ؤدي املركز �أدوار ًا تداخلية للتعامل مع احلاالت املتطرفة
من خالل فريق متخ�ص�ص من الأخ�صائيني النف�سيني والدينيني واالجتماعيني ،بالإ�ضافة
�إلى قيامه بر�صد ومتابعة املواقع الإلكرتونية وح�سابات اجلماعات املتطرفة على من�صات
التوا�صل االجتماعي من خالل فريق خمت�ص بالتعاطي مع ق�ضايا التجنيد الإلكرتوين.

ب -م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات الدولية

يناط باملجتمع املدين م�س�ؤولية الت�شارك مع اجلهات الر�سمية يف ما يتعلق بجهود مكافحة
الفكر املتطرف ،وذلك من خالل زيادة الت�شاركية يف التخطيط والتنفيذ والتقييم ،ومن
هنا ف�إن املجتمع املدين مطا َلب بتعزيز هذه اجلهود وبلورة امل�شاريع والربامج التي ت�ساهم يف
احلد من انت�شار الفكر غري املعتدل ،ال �سيما و�أن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ت�شهد انت�شار ًا وا�سع ًا
يف الآونة الأخرية ،كما �إنها �أ�صبحت تكت�سب ثقة كبرية وم�صداقية كبرية من ِقبل املواطن
الأردين.

وتنادي الوثائق الدولية املتعلقة ب�ضرورة حماربة الإرهاب ،ب�أهمية �إ�شراك املجتمع املدين
ب�شكل �شامل ومتعدد الأبعاد ،فعلى �سبيل املثال� ،أكدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
قرارها الذي اعتمدت به �إ�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب يف � 8أيلول
 ،2006على زيادة ت�شجيع املنظمات املدنية وغري احلكومية ،على االنخراط يف تعزيز اجلهود
�شدد ميثاق
الرامية �إلى تنفيذ الإ�سرتاتيجية .ويف �إطار منظمة الأمن والتعاون يف �أوروباّ ،
عام  2002ملنع الإرهاب ومكافحته ،على �أنّه من احليوي �إ�شراك املجتمع املدين يف امل�ساهمة
بخلق الت�سوية ال�سيا�سية لل�صراعات ،وتعزيز حقوق الإن�سان والت�سامح كعن�صر �أ�سا�س يف منع
الإرهاب والتطرف العنيف.
وتتميز م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بفهمها املرتفع للثقافة املجتمعية ،وقربها من املجتمعات،
ما مينحها القدرة �أكرث من �سواها على ت�صميم وتنفيذ �أن�شطة ت�سهم بفاعلية يف ن�شر ثقافة
احلوار والت�سامح ،وتدعم التعددية وقبول الآخر ،وتعزز من احرتام حقوق الإن�سان و�سيادة
القانون وامل�ساءلة الدميقراطية والدمج املجتمعي ،وتزيد من دعم املجتمعات للمبادرات
للحد من انت�شار الفكر املتطرف والق�ضاء على الإرهاب.
واجلهود احلكومية ّ
وميكن تو�ضيح طبيعة الأدوار التي تلعبها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ملكافحة التطرف واحلد من
انت�شاره ،كالآتي:
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 .1الدور اال�ست�شاري

تقوم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ب�إعداد الدرا�سات والأبحاث للوقوف على �أ�سباب التطرف،
والتحديات التي تواجه عملها ،وكيفية حماربة التطرف ،و�صو ًال �إلى التو�صيات .وتقوم
بعر�ض هذه الدرا�سات لال�ستفادة منها وتقدميها للجهات الر�سمية من �أجل العمل على �إيجاد
حلول واقعية مبنية على هذه الدرا�سات.

ومن الأمثلة على ذلك ،الدرا�سة التي عملت عليها منظمة الأمم املتحدة للمر�أة ومركز
احلياة ،بعنوان «الن�ساء والتطرف العنيف يف الأردن» .حيث تناولت الدرا�سة حماور منها:
مفهوم التطرف ،ودور الن�ساء يف التطرف ،و�آليات احلماية من التطرف .وو�ضعت جمموعة
من التو�صيات حلماية املر�أة من التطرف وتعزيز دورها يف احلد من انت�شار الفكر املتطرف.

 .2التمويل ودعم البنية التحتية

تقوم امل�ؤ�س�سات الدولية بتوفري التمويل الالزم للم�ؤ�س�سات املحلية احلكومية وغري احلكومية
ملحاربة الفكر املتطرف ،لتمكينها من التخطيط والتنفيذ لأن�شطة وم�شاريع ومبادرات تدعم
احلد من انت�شار الفكر املتطرف يف املجتمعات
جهود مكافحة التطرف والإرهاب وت�سهم يف
ّ
املحلية من خالل:
 تطوير البنية التحتية للم�ؤ�س�سات احلكومية املعنية مبكافحة الإرهاب والتطرف،لتمكينها من متابعة عملها ب�شكل دقيق واحرتا ّ
يف.
 بناء قدرات العاملني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية مبكافحة التطرف وم�ؤ�س�سات املجتمعاملدين حول �إ�سرتاتيجيات مكافحة التطرف و�آليات �ضمان التما�سك املجتمعي.

 تقدمي التمويل املايل لتنفيذ م�شاريع ومبادرات و�أن�شطة تدعم ا�ستدامة عمل هذهامل�ؤ�س�سات ،ومتكّنها من الق�ضاء على انت�شار الفكر املتطرف يف املجتمعات.

 .3التوعية والتعليم وبناء القدرات

يتمحور دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف جمال مكافحة التطرف على اجلانب الوقائي من
خالل تنفيذ �أن�شطة ومبادرات تعليمية وتوعوية طويلة ومتو�سطة وق�صرية الأمد ،ت�شكل
خطوات ا�ستباقية ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية للتطرف ،وحتفز املجتمعات املحلية على بذل
جهود كبرية ل�ضمان متا�سكها وا�ستدامة حيويتها ،ما يجعلها �أقل عر�ضة للتطرف.
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وي�شتمل هذا الدور مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،على توفري الو�سائل والأدوات الالزمة للأفراد
واملجتمعات على اختالف فئاتهم العمرية وم�ستوياتهم التعليمية وتوجهاتهم الدينية،
تطرف ودون
لتمكينهم من ممار�سة دورهم بفاعلية يف جمتمعاتهم ،ودعم التعددية دون ّ
�إق�صاء ل ّأي فئة �أو فرد ،وتعزيز دور الفرد يف البناء املجتمعي.
وب�ش�أن �آلية عمل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات الدولية على امل�ستوى الدويل واملحلي يف
الأردن ،ف�إن هذه امل�ؤ�س�سات تعمل على تنفيذ عدد من امل�شاريع والربامج ق�صرية ومتو�سطة
املدى دون تن�سيق �أو تكامل ،ب�سبب ت�سابق اجلهات املانحة على حتقيق نتائج رقمية من �أعداد
امل�ستفيدين وحجم الدعم املقدَّ م للحكومات والدول امل�ستهدَ فة ،بالإ�ضافة �إلى �ضعف التن�سيق
مع اجلهات احلكومية ،ب�سبب حتديات من �أبرزها:
 عدم وجود �إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الإرهاب والتطرف تو�ضح دور م�ؤ�س�سات املجتمعاملدين يف �أن�شطة الوقاية من الفكر املتطرف و�آليات العمل مع اجلهات احلكومية ذات
ال�صلة.
حتد من ن�شاطها وت�ضع عراقيل
 ما زالت القوانني الناظمة لعمل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ّوقيود ًا متزايدة �أمامها و�أمام احل�صول على التمويل والدعم من اجلهات املانحة لتنفيذ
مبادرات وم�شاريع متكّنها من لعب دورها الوقائي ب�شكل فاعل.
احلد من انت�شار الفكر املتطرف
 �ضعف ات�ساق عدد من القوانني والأنظمة يف مايخ�ص �آليات ّ
ّ
يحد قانون اجلرائم الإلكرتونية ب�شكل وا�ضح ،من
والق�ضاء عليه .فعلى �سبيل املثال،
ّ
تعد �إحدى ركائز عدم التطرف.
حرية التعبري التي ّ
 �ضعف التن�سيق بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي تنفذ مبادرات و�أن�شطة تتعلق باحلد منانت�شار الفكر املتطرف ،الأمر الذي �أدى �إلى تكرار الكثري من اجلهود والأن�شطة وتكرار
اال�ستهداف ملجتمعات مت�شابهة.
 تزايد �أعداد اجلمعيات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين اخلاملة التي مل تتمكن من تنفيذ � ّأي�أن�شطة ذات �صلة بالوقاية من التطرف ب�سبب �ضعف �إمكانياتها� ،أو عدم توفر الدعم
الفني واملايل الالزم.
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ثالثاً :اإلطار القانوين الخاص مبكافحة التطرف
تقوم الت�شريعات اجلنائية على مبد�أ ال�شرعية اجلنائية القائل بـ «ال جرمية وال عقوبة
ن�صت املادة ( )11من الإعالن العاملي
ن�صت عليه املعاهدات الدولية .فقد ّ
�إلاّ بن�ص» ،وهذا ما ّ
عمل مل يكن
حلقوق الإن�سان على« :ال يدان � ّأي �شخ�ص بجرمية ب�سبب � ّأي عمل �أو امتناع عن ٍ
يف حينه ي�شكل جرم ًا مبقت�ضى القانون الوطني �أو الدويل ،كما ال ُت ْو َقع عليه � ّأي عقوبة
�أ�شد من تلك التي كانت �سارية يف الوقت الذي ار ُتكب فيه الفعل اجلرمي» .وقد �أكد الد�ستور
الأردين على ذلك� ،إذ جاء يف املادة ( )8منه« :ال يجوز �أن يق َب�ض على �أحد �أو َ
يوقف �أو
يح َب�س �أو تق َّيد حريته �إلاّ وفق �أحكام القانون» .وعليه ،ال بد من وجود �إطار قانوين يو�ضح
جرائم التطرف ،والعقوبة امل�ستحقة على ّ
كل منها ،لكي يكون بالإمكان مالحقة �أي �شخ�ص
يحمل فكر ًا متطرف ًا.
ويف يلي �أهم القوانني التي تتعر�ض جلرائم التطرف:
�أ .قانون منع الإرهاب رقم ( )55ل�سنة  ،2006واملعدل بقانون رقم ( )18ل�سنة 2018

َ
عمل مق�صود �أو التهديدُ به
وفق ًا للمادة ( )2من هذا القانون ،ف�إنّ
العمل الإرهابي هو «كلُّ ٍ
�أو االمتنا ُع عنه �أي ًا كانت بواعثه و�أغرا�ضه �أو و�سائله يقع تنفيذ ًا مل�شرو ٍع �إجرامي فردي �أو
جماعي من �ش�أنه تعري�ض �سالمة املجتمع و�أمنه للخطر �أو �إحداث فتنة �إذا كان من �ش�أن ذلك
الإخالل بالنظام العام �أو �إلقاء الرعب بني النا�س �أو ترويعهم �أو تعري�ض حياتهم للخطر �أو
�إحلاق ال�ضرر بالبيئة �أو املرافق والأمالك العامة �أو الأمالك اخلا�صة �أو املرافق الدولية �أو
البعثات الدبلوما�سية �أو احتالل � ّأي منها �أو اال�ستيالء عليها �أو تعري�ض املوارد الوطنية �أو
االقت�صادية للخطر �أو �إرغام �سلطة �شرعية �أو منظمة دولية �أو اقليمية على القيام ب� ّأي عمل
�أو االمتناع عنه �أو تعطيل تطبيق الد�ستور �أو القوانني �أو الأنظمة».
حدد �أي�ض ًا اجلرائم التي ت�صنَّف على �أنها
ومل َيك َت ِف
امل�شرع بتعريف العمل الإرهابي ،بل ّ
ّ
�أعمال �إرهابية حمظورة ،حيث ن�صت املادة ( )3منه على ما يلي:
«مع مراعاة �أحكام قانون العقوبات �أو � ّأي قانون �آخرُ ،تعترب الأعمال التالية يف حكم الأعمال
الإرهابية املحظورة:
 .1القيام ب� ّأي و�سيلة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بتقدمي الأموال �أو جمعها �أو تدبريها بق�صد
ا�ستخدامها الرتكاب عمل �إرهابي �أو متويل الإرهابيني� ،سواء وقع العمل �أم مل يقع داخل
اململكة �أو خارجها ،متعلق مبواطنيها �أو م�صاحلها.
تعر�ض اململكة خلطر �أعمال عدائية �أو تعكّر �صالتها بدولة
 .2القيام ب�أعمال من �ش�أنها �أن ّ
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تعر�ض الأردنيني خلطر �أعمال ث�أرية تقع عليهم �أو على �أموالهم.
�أجنبية �أو ّ
 .3االلتحاق �أو حماولة االلتحاق ب� ّأي جماعات م�س ّلحة �أو تنظيمات �إرهابية� ،أو جتنيد
�أو حماولة جتنيد �أ�شخا�ص لاللتحاق بها �أو تدريبهم لهذه الغاية �سواء داخل اململكة �أو
خارجها.
 .4ت�أ�سي�س جمعية �أو االنت�ساب اليها �أو ل ّأي جماعة �أو تنظيم �أو جمعية �أو ممار�سة � ّأي منها
ل ّأي عمل بق�صد ارتكاب �أعمال �إرهابية يف اململكة �أو �ضد مواطنيها �أو م�صاحلها يف اخلارج.
 .5ا�ستخدام نظام املعلومات �أو ال�شبكة املعلوماتية �أو � ّأي و�سيلة ن�شر �أو �إعالم �أو �إن�شاء موقع
�إلكرتوين لت�سهيل القيام ب�أعمال �إرهابية �أو دعم جلماعة �أو تنظيم �أو جمعية تقوم
ب�أعمال �إرهابية �أو الرتويج لأفكارها �أو متويلها �أو القيام ب� ّأي عمل من �ش�أنه تعري�ض
الأردنيني �أو ممتلكاتهم خلطر �أعمال عدائية �أو انتقامية تقع عليهم.
 .6حيازة �أو �إحراز �أو �صنع �أو ا�سترياد �أو ت�صدير �أو نقل �أو بيع �أو ت�سليم مادة مفرقعة �أو
�سامة �أو كيماوية �أو جرثومية �أو �إ�شعاعية �أو ملتهبة �أو حارقة �أو ما هو يف حكم هذه املواد
�أو �أ�سلحة �أو ذخائر �أو التعامل ب� ٍّأي منها على � ّأي وجه بق�صد ا�ستخدامها للقيام ب�أعمال
�إرهابية �أو على وجه غري م�شروع.
 .7االعتداء على حياة امللك �أو حريته �أو امللكة �أو ويل العهد �أو �أحد �أو�صياء العر�ش.
 .8كل فعل ُيقرتف بق�صد �إثارة ع�صيان م�س ّلح �ضد ال�سلطات القائمة مبوجب الد�ستور �أو منعها
من ممار�سة وظائفها امل�ست َمدة من الد�ستور �أو تغيري د�ستور الدولة بطرق غري م�شروعة.
 .9ت�شكيل ع�صابة بق�صد �سلب املارة والتعدي على الأ�شخا�ص �أو الأموال �أو ارتكاب � ّأي عمل
�آخر من �أعمال الل�صو�صية».
و�أجازت املادة ( )4للمدعي العام �أن يفر�ض على � ّأي مواطن ُي�شت َبه بتو ّرطه ب� ّأي ن�شاط �إرهابي،
الرقابة يف حمل �إقامته ،ومراقبة جميع حتركاته وات�صاالته ،ومنعه من ال�سفر .كما يحق
للمدعي العام تفتي�ش مكان وجود املواطن امل�شت َبه به والتحفُّظ على � ّأي �شيء يجده له عالقة
بن�شاط �إرهابي .وله �أي�ض ًا �صالحية احلجز التحفظي على � ّأي �أموال ُي�شتبه عالقتها بن�شاطات
�إرهابية.
�أما بالن�سبة للعقوبات املفرو�ضة على مرتكبي اجلرائم الإرهابية ،فهي تبد�أ بح�سب املادة
( )7بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة ،وت�صل �إلى عقوبة الإعدام تبع ًا حلجم اجلرمية .ومل يق�صر
َ
القانون
العقوبة على مرتكب اجلرمية �أو ال�شريك فيها ،بل �إنها وفق ًا للمادتني ( )5و(،)7
ت�شمل ال�شخ�ص الذي يعلم بوجود خمطط �إرهابي �أو و�صل �إليه �أو ّ
اطلع على معلومات �أو
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و�صلت �إليه � ّأي معلومة ذات �صلة بعمل �إرهابي ومل يب ّلغ الأجهزة الأمنية عنها ،حيث َ
يعاقب
باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إلى ثالث �سنوات.
ب -قانون منع اجلرائم الإلكرتونية رقم ( )27ل�سنة 2015

يعد ا�ستخدام ال�شبكة العنقودية للذم والتحقري من مظاهر التطرف واالعتداء على
ّ
خ�صو�صيات الآخرين وحرياتهم ،لذلك ينظر هذا القانون �إلى ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت
للإ�ساءة ل ّأي �شخ�ص �آخر جرمية ت�ستوجب العقوبة .وهذا ما ورد يف املادة ( )11من القانون
َ
«يعاقب ّ
كل َمن قام ق�صد ًا ب�إر�سال �أو �إعادة �إر�سال �أو ن�شر بيانات �أو معلومات
والتي تن�ص على:
عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو املوقع الإلكرتوين �أو � ّأي نظام معلومات تنطوي على ذم �أو
قدح �أو حتقري � ّأي �شخ�ص ،باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن ()100
مائة دينار وال تزيد على (� )2000ألفي دينار».
رابعاً :تحديات مكافحة التطرف
نظر ًا حل�سا�سية ق�ضايا التطرف من الناحيتني الدينية واالجتماعية ،هناك الكثري من
عد من
التحديات التي تواجه امل�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص الذين يعملون يف هذا املجال ،والتي ُت ّ
العوائق التي تحَ ُ ول دون تطبيق الربامج املو�ضوعة وزيادة فعاليتها ،حيث �أنّ هذه التحديات
حتد من انت�شار الربامج على م�ستوى الأردن ،وهو ما ي�ستدعي �إعادة النظر يف �آليات
ميكن �أن ّ
و�أدوات العمل التي من املمكن االرتكاز عليها لل�شروع يف � ّأي برنامج �أو م�شروع َ
يو�ضع ملكافحة
الفكر املتطرف والإرهاب.
وعلى ال�صعيد املحلي ،تتنوع التحديات لت�شمل التحديات الدينية والثقافية والقانونية
و�سواها ،وهو ما يجعل العمل على مكافحة الفكر املتطرف يتقدم ببطء ويواجه الكثري من
العوائق.
ومن �أبرز حتديات مكافحة التطرف:
 .1عدم وجود �إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الإرهاب والتطرف ،تو�ضح دور م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين يف �أن�شطة الوقاية من الفكر املتطرف و�آليات العمل مع اجلهات احلكومية ذات
ال�صلة.
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احلد من انت�شار الفكر املتطرف
� .2ضعف ات�ساق عدد من القوانني والأنظمة يف ما
يخ�ص �آليات ّ
ّ
يحد قانون اجلرائم الإلكرتونية ب�شكل وا�ضح ،من
والق�ضاء عليه .فعلى �سبيل املثال،
ّ
تعد �إحدى ركائز عدم التطرف.
حرية التعبري التي ّ
باحلد من
� .3ضعف التن�سيق بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي تنفذ مبادرات و�أن�شطة تتعلق
ّ
انت�شار الفكر املتطرف ،الأمر الذي �أدى �إلى تكرار الكثري من اجلهود والأن�شطة وتكرار
اال�ستهداف ملجتمعات مت�شابهة.
 .4تزايد �أعداد اجلمعيات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين اخلاملة التي مل تتمكن من تنفيذ � ّأي
�أن�شطة ذات �صلة بالوقاية من التطرف ب�سبب �ضعف �إمكانياتها� ،أو عدم توفر الدعم
الفني واملايل الالزم؛ الأمر الذي �أدى �إلى �ضعف ثقة املجتمعات املحلية بقدرة املجتمع
املدين على �إحداث �أثر �إيجابي بخلق جمتمعات حيوية ومتما�سكة.
 .5عدم وجود �آليات تن�سيق بني اجلهات املعنية يف احلكومة ملكافحة ظاهرة التطرف (وزارة
الأوقاف ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة الثقافة ،وزارة ال�شباب ،اجلامعات ،وزارة
التنمية االجتماعية) ،وعدم و�ضوح الر�ؤية حول الربامج املعنية مبكافحة الإرهاب.
 .6عدم وجود برامج ت�ستهدف الفئة ال�ضا ّلة ب�شكل مبا�شر.
تعد عام ًال
موجهة للمر�أة التي تتولى الدور الأكرب يف الأ�سرة ،حيث ّ
 .7عدم وجود برامج َّ
رئي�سي ًا من عوامل التن�شئة.
 .8ق ّلة عدد القادة الدينيني (ال�شيوخ) ذوي الأهلية العلمية واحل�ضور اجلماهريي (ال�شعبي)
والذين يتمتعون مب�صداقية عالية.
محاور مكافحة التطرف
خامساًَ :
ٌ
َ
عملية متكاملة ،ترتكز على العديد من اخل�صائ�ص ،وتتطلب
عملية حماربة الفكر املتطرف
�إنّ
توحيد جهود العديد من امل�ؤ�س�سات والعمل ب�شكل تكاملي من �أجل حتقيق الأهداف املرج ّوة.
وتالي ًا جمموعة من حماور العمل التي من املمكن اال�ستناد �إليها ،مع العلم �أن بناء �إ�سرتاتيجية
تف�صيلية ملكافحة الإرهاب والتطرف يتطلب درا�سة عملية يجب العمل عليها من جميع
الأطراف املعنية.
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�أ -الإطار التنظيمي

يجب العمل على �إن�شاء حتالف مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي تعمل يف هذا املجال ،بهدف
مراعاة تنوع الربامج التي يتم تنفيذها وم�ضاعفة التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات التي تقدم هذه
الربامج .ومن املهم �أن يكون هناك تن�سيق وثيق مع الوزارات املعنية من �أجل الو�صول �إلى �أكرب
م�ساحة جغرافية ممكنة و�أكرب عدد من امل�ستفيدين.
وبعد �إن�شاء التحالف ،ميكن العمل على ت�صميم خطة عمل وطنية �شاملة ملكافحة التطرف
ون�شر ثقافة احلوار وتق ُّبل الآخر.

ب -بناء قدرات الأفراد امل�ؤثرين

ل�ضمان حتقيق خطوات ا�ستباقية ت�ضمن متكني املجتمعات ب�صورة جتعلها �أكرث قدرة على
الت�صدي ملوجات التجنيد يف املجموعات الإرهابية ولثقافة التطرف ،ال بد من الرتكيز على
مثلث الت�أثري املتمثل يف الأ�سرة واملدر�سة ودار العبادة ،من خالل بناء قدرات الأطراف الأكرث
ت�أثري ًا يف هذه امل�ؤ�س�سات الثالث (الأبوان ،واملعلم ،والقائد الديني)� ،إلى جانب امل�ؤثرين
والنا�شطني املجتمعيني.
وميكن تلخي�ص كيفية العمل مع ّ
كل من هذه الأطراف كما يلي:
الأ َبوان
لأنّ العائلة هي احلا�ضن الأول للطفل وامل�صدر الرئي�سي لت�شكيل املنظومة الأخالقية
وال�سلوكية وجمموعة املبادئ عند الإن�سان ،خ�صو�ص ًا يف املرحلة العمرية املبكرة ،فال بد من
�ضمان قدرة الأبوين �-أو �أحدهما على الأقل -على منح الأبناء جمموعة القيم واملبادئ التي
ت�شكل �سلوك ًا �إيجابي ًا للطفل بحيث يتفاعل ب�شكل �إيجابي مع جمتمعه دون � ّأي تطرف.

ويكون بناء قدرات الأبوين من خالل الرتكيز على اجتاهني �أ�سا�سيني هما اجلانب ال�سلوكي،
واجلانب الإجرائي .ففي اجلانب ال�سلوكي ،يتم تعريف الأبوين مبفاهيم الوقاية من التطرف
واملفاهيم املتعلقة بحقوق الإن�سان ومهارات احلياة الأ�سا�سية وجمموعة القيم الإن�سانية
التي يجب �أن تتك ّون لديهم بحيث يكونون قادرين على نقلها لأبنائهم من خالل ترجمتها ملنهج
حياة ي�ؤمنون به ويط ّبقونه يف تعامالتهم اليومية .ويف اجلانب الإجرائي ،ال بد من تزويد
الأبوين مبجموعة املهارات وال�سلوكيات التي متكّنهم من �ضمان خلق بيئة �آمنة طاردة للتطرف
وم�شجعة على التنوع وقبول الآخر والتفكري الناقد من خالل تعريفهم مبا يلي:
ّ
 -تقنيات ا�ستخدام الإنرتنت ،ل�ضمان �إنرتنت منزيل �آمن- .
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 تقنيات ا�ستخدام من�صات التوا�صل االجتماعي ،ل�ضمان حماية �أنف�سهم و�أبنائهم منالتجنيد الإلكرتوين والتعر�ض للمحتوى الإلكرتوين املتطرف الذي تبثه املجموعات
الإرهابية واملتطرفة.
 ثقافة احلوار.�سواء عند �أحد الأبناء �أو عند �أحد �أ�صدقاء
	�آليات التدخل عند االكت�شاف املبكّر للتطرف،ً
االبن �أو �أقاربه.
 قنوات الإبالغ للأجهزة الأمنية املعنية. كيفية التعامل مع الف�ضول الدائم للأطفال من خالل الإجابة بطريقة منوذجية وفاعلةت�ضمن عدم جلوء الأبناء �إلى الإنرتنت �أو مواقع التوا�صل االجتماعي �أو �أ�شخا�ص �آخرين
للح�صول على املعلومات التي يرغبون مبعرفتها.
 املعلمونت�شكل املدر�سة امل�صدر الثاين لتزويد الطفل باملعلومات والقيم وال�سلوكيات التي يتم اكت�سابها
َ
الطرف الأكرث قرب ًا من
املعلم
من خالل �أن�شطة التعليم واالحتكاك بزمالئه يف ال�صف ،و ُي َع ّد ُ
الطالب يف املدر�سة بحكم �أن معظم وقت الطالب يكون برفقة املعلمني ،الأمر الذي يوجب
متكني املعلمني من املعرفة واملهارات وال�سلوكيات التي ت�ضمن خلق بيئة تعليمية وتربوية �آمنة
م�ساحات و�أدوار ًا داخل الغرفة
م�شجعة على الإبداع وتتكامل مع دور الأ�سرة ،ومتنح املعلم
ٍ
ال�صفية وخارجها.
 القادة الدينيونيتوجهون �إليه بال�س�ؤال عن � ّأي �ش�أن من �ش�ؤون
ميثل القائد الديني مرجع ًا مهم ًا للكثريين� ،إذ
ّ
احلياة �سواء من خالل زيارة دار العبادة التي يوجد فيها هذا القائد �أو من خالل التوا�صل مع
الربامج الإذاعية والتلفزيونية ومن خالل مواقع التوا�صل االجتماعي التي ت�ست�ضيف القادة
تقدمهم.
الدينيني �أو ّ
لذلك ،ال بد من بناء القدرات املعرفية للقادة الدينيني ،وتطوير مهاراتهم يف الت�صدي والتعامل
مع الأ�سئلة املتعلقة بالتطرف ،ومتكينهم من ت�صميم اخلطاب الديني بطريقة م�ؤثرة وفاعلة
ّ
منهج حياة
ت�ضمن بث ال�سالم
واحلث على حمبة الآخر وحمبة الوطن وت�شجيع فكرة �أن الدين ُ
ولي�س حم�صور ًا بالعبادات فقط .بالإ�ضافة �إلى تزويد ه�ؤالء القادة مبهارات ا�ستخدام مواقع
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أدوات لن�شر املحتوى الديني امل�ضا ّد للمحتوى الذي تبثه املجموعات
التوا�صل االجتماعي ك� ٍ
الإرهابية ،ومتكينهم من مهارات البحث املتقدمة التي تتيح لهم التع ّمق والتف�سري املتوازن
للن�صو�ص الدينية التي ي�سيء املتطرفون واملت�شددون ا�ستخدامها وتوظيفها.
 امل�ؤثرون والنا�شطون املجتمعيونيلعب امل�ؤثرون املجتمعيون (الوجهاء وامل�ؤثرون على مواقع التوا�صل االجتماعي) ونا�شطو
املجتمع ،دور ًا مهم ًا يف املجتمعات ،خ�صو�ص ًا املحلية ،ب�سبب ن�شاطاتهم ووجودهم بالقرب من
متابعيهم وجمتمعاتهم ،وامتالكهم املهارات والفهم للثقافة املجتمعية ،وقدرتهم على بلورة
الر�سائل املختلفة مبا يتالءم مع –وي�ضمن -تق ُّب َل املجتمعات لها.
لذلك ،ال بد من الرتكيز على بناء قدرات الوجهاء والنا�شطني املجتمعيني ،مبن فيهم امل�ؤثرون
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،يف جماالت الوقاية من التطرف ومكافحة التجنيد
الإلكرتوين ،وكذلك يف تنفيذ حمالت �إلكرتونية ومبادرات للتوعية والتثقيف.
ومن ال�ضروري ا�ستثمار طاقات امل�ؤثرين والنا�شطني املجتمعيني بفاعلية من خالل �إن�شاء
من�صات و�شبكات متكّنهم من التوا�صل والت�شبيك والتن�سيق للأن�شطة املختلفة ،وتوفري الدعم
واحلد من انت�شار الفكر املتطرف.
املايل واللوج�ستي ،ليتمكّنوا من لعب �أدوار فاعلة يف الوقاية
ّ

ت -الأن�شطة والفعاليات

ُ
َ
تكثيف الأن�شطة التي ت�ساعد على ن�شر ثقافة احلوار والت�سامح
مكافحة التطرف
تتطلب
وقبول الآخر ،وا�ستهداف �شرائح املجتمع كافة فيها ،وعدم االقت�صار على املدن الرئي�سية،
والو�صول �إلى املناطق البعيدة والنائية ،ذلك �أن املجتمعات املغلقة �أكرث عر�ضة النت�شار �أفكار
التع�صب والتطرف داخلها.
�إنّ الأردن يعاين من تغريات دميوغرافية ب�سبب موجات نزوح الالجئني املتواترة يف ظل
اال�ضطرابات يف املحيط ،ما �أدى �إلى اندماج جمموعات كبرية من الالجئني الذين يحملون
ثقافات تختلف -جزئي ًا -عن ثقافة املجتمعات امل�ست�ضيفة ،ويعمل بع�ضهم على ن�شر التطرف
والت�شدد من خالل ّ
وت�شجع على االن�ضمام
بث ق�ص�ص وروايات ت�ؤيد املجموعات الإرهابية
ّ
جلبهات القتال وال�صراع يف دول اجلوار التي تعاين من حروب وويالت .وهنا ،ال بد من دمج
الالجئني املوجودين يف املجتمعات امل�ست�ضيفة ،ب�أن�شطة التوعية والوقاية من التطرف� ،إلى
جانب توظيف الوجود امل�ؤقت اّللجئني ليلعبوا �أدوار ًا �أكرث �إيجابية.
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ث -امل�ؤ�س�سات التعليمية

ال بد من مراجعة املنظومة التعليمية مبكوناتها كافة ،بدء ًا من ريا�ض الأطفال وحتى
الدرا�سات العليا ،وال بد من �إعادة النظر باملناهج التي يتم تدري�سها داخل تلك املنظومة
خال من � ّأي
و�ضرورة مراجعتها وتعديلها مبا ين�سجم مع الهدف الأ�سا�سي ،وهو بناء جيل ٍ
�سمات متطرفة .ومن الواجب �إعادة النظر ب�أ�ساليب التدري�س املعت َمدة حالي ًا وحماولة
تطويرها ب�شكل ف ّعال و�سريع� ،إلى جانب الرتكيز على ُدور التن�شئة ومراقبتها ب�شكل كامل
ومراقبة املحتوى الذي يتم تدري�سه فيها.
التوصيات
ً
عر�ضة يف الأردن،
 .1تقلي�ص �أثر الدوافع والعوامل امل�ؤ ّدية النخراط الأفراد الأكرث
للق�ضاء على فر�ص اال�ستقطاب �أو االرتباط �أو التوا�صل مع املتطرفني الذي قد ي�ؤدي �إلى
االنخراط يف �أن�شطة الرتويج والتطرف العنيف �أو الإرهاب.
 .2ت�صميم �إ�سرتاتيجية �أكرث فاعلية للت�صدي للمحتوى الدعائي الذي تبثه املجموعات
املتطرفة؛ من خالل دعم ن�شر املحتوى البديل الذي يحتوي على روايات وق�ص�ص ور�سائل
للحد من تعاطف ودعم وان�ضمام الفئات الأكرث عر�ضة (وت�ستهدف باملقام الأول
تهدف
ّ
اجلمهور الأ�صغر �سن ًا والن�ساء) �إلى املجموعات املتطرفة واملجموعات الإرهابية ،ويعزّ ز
ري الناقد والوعي بحقيقة هذه املجموعات وخطرها ،لتطوير القدرة على التما�سك
التفك َ
وال�صمود جتاه هذا املحتوى الدعائي و�أن�شطة التجنيد.
�	.3إ�شراك ومتكني اجلهات الفاعلة على امل�ستوى املحلي (القيادات املجتمعية ،الن�ساء،
وال�شباب) يف الأن�شطة الرامية لتعزيز دور املجتمعات وقدرتها على مواجهة اال�ستقطاب
والتطرف.
 .4تطوير الأطر الت�شريعية والتنفيذية الناظمة لعمل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملجتمعات
املحلية والقطاع اخلا�ص لتتمكّن من امل�ساهمة بفاعلية يف حل امل�شاكل والتحديات املحلية
(املتعلقة بالبطالة ،والتعليم ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،والعدالة االجتماعية ،و�سيادة القانون...
�إلخ) والتي قد يتم ا�ستغاللها من ِقبل جمموعات التجنيد.
�	.5إ�شراك القادة الدينيني يف برامج بناء القدرات بحيث ت�شتمل على تطوير املحتوى البديل
وامل�ضا ّد للمحتوى الديني الذي ت�ستخدمه املجموعات الإرهابية واملتطرفة يف تربير
ن�شاطاتها ووجودها ووجوب دعمها وت�أييدها .وتزويد ه�ؤالء القادة باملهارات الالزمة يف
البحث العلمي ،ويف ا�ستخدام وتوظيف مواقع التوا�صل االجتماعي لن�شر املحتوى امل�ضاد
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والر�سائل البديلة ،وتو�سيع دورهم يف تنفيذ �أن�شطة جمتمعية لن�شر الوعي املجتمعي
ولي�س الديني فقط ،بالنظر �إلى الت�أييد املجتمعي الذي يحظى به القادة الدينيون.
 .6جعل التدخالت الرامية للحد من انت�شار الفكر املتطرف تر ّكز -قدر امل�ستطاع -على
جمموعات حمددة فرعية ،بحيث يتم تعظيم نتائج هذه التدخالت ب�شكل �أكرث دقة.
 .7تطوير �إ�سرتاتيجية التعليم املدر�سي لت�صبح �أكرث توجه ًا للمهارات والتفكري الناقد
واملهارات احلياتية ،وتوفري ما يلزم لبناء قدرات املعلمني واملر�شدين والإداريني يف هذا
الإطار ،بالإ�ضافة �إلى تطوير املناهج املدر�سية ومنهجية التعليم.
 .8تطوير ودعم مظلة تن�سيقية لعمل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بهدف �ضمان جتنب ازدواجية
احلد من انت�شار الفكر املتطرف.
اجلهود ،وحتقيق تكاف�ؤ الفر�ص يف �أن�شطة ّ
 .9حت�سني ثقة املواطنني ب�آليات الإبالغ املعتمدة لدى اجلهات الأمنية ،من خالل ن�شر الدعاية
لقنوات �إبالغ �آمنة ت�ضمن �إي�صال املعلومات فور ًا عن � ّأي حالة �أو ن�شاط للمجموعات
املتطرفة.
� .10إطالق �إ�سرتاتيجية وطنية �شاملة من�شورة ملكافحة التطرف والإرهاب يف الأردن ،ت�شتمل
على معايري وا�ضحة للأداء من خالل �إ�شراك جميع الأطراف املعنية (القطاع احلكومي
مب�ؤ�س�ساته املدنية والع�سكرية ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،والقيادات املجتمعية) ،ل�ضمان
�أعلى درجة من التن�سيق والتبني ودعم تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية.
 .11تطوير �آليات الرقابة على �أن�شطة ُدور حتفيظ القر�آن والعاملني فيها ،وخا�صة يف املناطق
الأكرث عر�ضة للتطرف ،ل�ضمان عدم ا�ستغاللها من ِقبل � ّأي جمموعة �أو �أفراد جمنَّدين
بغر�ض ن�شر الأفكار املتطرفة ورفع تق ُّبل الأطفال لفكرة التطرف العنيف �أو الرتويج
واالن�ضمام للمجموعات الإرهابية.
 .12جترمي التحري�ض عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي والتعامل معه بجدية من خالل
تطبيق الإجراءات القانونية.
 .13اهتمام وزارة ال�شباب بالأطراف (القرى والبوادي واملخيمات) ،فهي خزّ ان التطرف
بفعل الفراغ والتهمي�ش والبطالة .ويتم ذلك من خالل الرتكيز على دعم مراكز ال�شباب،
وتوفري املكتبات وغرف الألعاب الريا�ضية ،وعقد امل�ؤمترات التي تعزز من قيم املواطنة
كعنوان توحيدي بني النا�س.
 .14درا�سة الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى انت�شار التطرف ب�شكل واقعي و�شمويل.
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 .15التن�سيق اجلاد بني جميع اجلهات لتوحيد اجلهود الوطنية يف هذا املجال.
� .16إيجاد �إعالم وطني فاعل ينبذ خطاب الكراهية ويكون مرجع ًا موثوق ًا لدى املواطن يف
نقل الأخبار ،و�ضرورة الرتكيز على اجلهود املبذولة من ِقبل �أجهزة الدولة.
 .17التن�سيق امل�شرتك حول توحيد املفاهيم امل�صطلحات املتعلقة بالإرهاب والتطرف ليكون
اخلطاب موحد ًا بني جميع اجلهات املعنية.
� .18إدراج م�س�ألة مقا�ضاة الأحداث يف جرائم الإرهاب �ضمن القوانني والت�شريعات ،مبا ي�ضمن
�إعادة ت�أهيلهم �أو �إيجاد عقوبات بديلة تتنا�سب مع طبيعة احلدث.
املفرج عنهم واملتورطني بق�ضايا
� .19إيجاد م�ؤ�س�سات خا�صة تعنى بتقدمي الرعاية للنزالء َ
�إرهابية.
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