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 مدخل:

 التطرف مشكلة في العالم وبسبب مجموعات مثل داعش، هناك مناقشات دولیة كثیرة عن التطرف في

 الشرق األوسط. تجند المجموعات المتطرفین مثل داعش أشخاص من العالم ولكن خصوصا من المنطقة.

 بسبب هذا التهدید و التهدیدات ألخرى مثال المشاكل اإلقتصادي في األردن، المجتمع الدولي والمجتمع

  والحكومة األردنیة عندها مبادرات كثیرة للوقایة من التطرف في المنطقة وخصوصا في األردن.

 

 زرنا العدید من المراكز المختلفة التي تتعامل مع مكافحة التطرف وسمعنا منها عن أفكارها ووجهات نظرها

 ومبادراتها لمكافحة التطرف في األردن. بالرغم من أن المناقشات كانت مثیرة و ناقشنا عوامل الدفع و

 الجذب للتطرف على السبیل مثل  البطالة  ووقت الفراغ والعزلة والرغبة في المجتمع و المشاكل السیاسیة

 فكنت أالحظ عدم وجود محادثة مفضلة حول دور الدین في التطرف و دوره في الوقایة من التطرف فكنت

  أسمع أكثر حول دور الدین في إعادة تأهیل المتطرفین.

 

 قّلة المحادثة مفضلة حول دور الدین في مكافحة التطرف جعلني أفكر في الطریق الذي األمریكیون، مثلي

 أنا شخصیا، لقد تعلموا حول التطرف و اإلرهاب.أفكر الطریق الذي تعلمنا عن اإلرهاب هو نتاج التعصب

 الدیني. واآلن، أتساءل عن أهمیة الطوائف الدینیة  وأهمیة التعلیم الدیني لمكافحة التطرف و اإلرهاب. هل

  عندي وجهة نظر مضخمة بشأن أهمیة  التعلیم الدیني المعتدل في الوقایة من التطرف؟

 

 في هذا النص، سأقدم بحث حول دور المؤسسات الدینیة في األردن و في البالد العربیة األخرى, ماضیها و

 حاضرها، في مكافحة التطرف. سأناقش دور األئمة والدعاة وقساوسة الدیانات في الوقایة من التطرف و

 خطة الحكومة األردنیة الستخدام مؤسسة دینیة للوقایة من التطرف و أهمیة التعلیم في وقایة من التطرف

 

 البحث: فهم أهمیة دور الدین في الوقایة من التطرف في األمم المتحدة واألردن

 الدور األئمة والدعاة وقساوسة الدیانات في الوقایة التطرف

 المجتمع الدولي یفهم أهم األفكار الدینیة في الجماعات المتطرفة و في الوقایة من التطرف. على سبیل المثال

 وفًقا لخطة األمم المتحدة للوقایة من التطرف العنیف في عام 2015، تشویه المعتقدات الدینیة یلعب دور



 كبیر في عملیة التطرف.1النص قال إن الجماعات المتطرفة العنیفة تشوه و تستغل المعتقدات الدینیة من أجل
 إضفاء الشرعیة على أعمالها و لتجنید أعضاء و قال إن تشوهات الدین تقسم الدول والثقافات واألدیان. 2

 بعد ذلك النص قال إن أئمة و دعاة و قساوسة الدیانات و المجتمعات بالغة األهمیة في التعلیم واإلرشاد

 لمتابعهم فیستطیع المتابع لرفض إیدیولوجیات عنیفة.3 النص أیضا قال إن أئمة و دعاة و قساوسة الدیانات

 والمجتمعات عندها المسؤولیة توفیر تجارب للحوار بین األدیان و في األدیان بنفسها من أجل تعزیز التسامح

 والتفاهم بین المجتمعات.4یتضح من هذه المبادرات أن األمم المتحدة تفكرأن تشویه المعتقدات الدینیة سبب

 للتطرف و أن أئمة و دعاة و قساوسة الدیانات عندهم مسؤولیة لتعلم أتباعهم. هذا یصبح واضح أكثر في

 خطة عمل األمم المتحدة لمكافح التطرف فتقول الخطة  إن   أئمة و دعاة و قساوسة الدیانات الزم توفر
  أماكن للحوار وترفض المذاهب العنیفة من خالل التأكید على القیم السلمیة الموجودة في األدیان.5

  خطة الحكومة األردنیة إلستخدام المؤسسات الدینیة للوقایة من التطرف

 تبین خطة الحكومة األردنیة لعام ٢٠١٤ لمكافحة التطرف أن الحكومة األردنیة أیضا تفكر أن المؤسسات

 الدینیة وأئمة و دعاة و قساوسة الدیانات والتعلیم عندها قوة في مكافحة التطرف. تقول الخطة إن اإلسالم هو

 دین معتدل وإن واجب الدولة العربیة واإلسالمیة هو الدفاع عن أفكار اإلسالم المعتدلة.6 وتقول إن واجب

 المدارس والمؤسسات الدینیة هو تعزیز الثقافة الدینیة المتسامحة التي تقبل تفسیرات دینیة مختلفة. تشمل

 خطة الحكومة األردنیة لعام ٢٠١٤ لمكافحة التطرف معالجة النقص في األئمة في األردن. ال یوجد عدد

 كاف من أئمة المساجد ففي عام ٢٠١٥ كان فقط ٤٥٠٠ وعاظ لل٦٣٠٠ مساجد في األردن.7 وعدد منهم ما

 كان عندهم التدریب المناسب. بسبب النقص في الوعاظ، وجود فرصة لألشخاص لتعلیم المتطرفة.  تقترح

 الخطة یجب أن یكون إشراف على المساجد وعلى الوعاظ وتقترح الخطة أن یجب أن تكون برامج التدریب

 الحكومیة لتعلیمهم  الطریق لتعلیم و لتعزیز التسامح واالعتدال والعدالة.89 اإلمام إبراهیم نائل درس في

 واحد من هذه البرامج وقال إن یمكنه تقدیم حجج أقوى ضد المتعاطفین مع المتطرفین. قال إنه غیر أفكار

 متطرفة بسبب تدریبه في البرنامج.10 مثل حكومة اإلمارات،11 حكومة األردن أیضا عندها مبادرات لتدریب

 النساء على القرآن وتوسیع مراكز تحفیظ القرآن و تستخدم إذاعة القرآن الكریم لنشر المعلومات المعتدلة

 لتعلیم المجتمع حول القیم اإلسالمیة المعتدلة.12 الواضح من جمیع المبادرات الواردة في الخطة أن الحكومة

 األردنیة ترى التعلیم الدیني كطریقة للوقایة من التطرف واإلرهاب.

 أهمیة التعلیم في الوقایة من التطرف



 في الماضي القریب ، كانت هناك مشكلة في تدریس اإلسالم في األردن وخصوصا في تعلیم اإلسالم في

 الكتب المدرسیة.13 عدد من الكتب علمت أفكار متطرفة على سبیل مثال واحد منها التي قالت إن سیواجه

 الطالب "تعذیب اهللا" إذا هم ما كانوا یعتنقوا اإلسالم و كانت تقترح الكتب أن الحرب المقدسة  هي واجب

 دیني إذا تهاجم األراضي اإلسالمیة.14 في الماضي القریب، الحكومة األردنیة حاولت تغییر هذه مشكلة.
 الحكومة قالت إن هناك تناقض في سیاسة مكافحة التطرف الرسمیة و التعلیم في المدارس و في المساجد.15

 بسبب التناقض الحكومة عندها مبادرة إلعادة كتابة الكتب وإعادة تدریب المدرسین و مراجعة مناهج التربیة

 اإلسالمیة في المدارس.16 هذه المبادرة بدأت في عام ٢٠١٥ والخطة قالت إن یوجد كتب جدیدة في

 17٢٠١٧ ولكن الشباب األردنیون الیوم تعلموا من الكتب أفكار متطرفة في مدارسهم ولكن تعرض المبادرة

  الحكومیة إلصالح التعلیم اإلسالمي فهم الحكومة حول أهمیة فهم االعتدال الدیني في مكافحة التطرف.

 

 استنتاج

 بشكل عام، تعرض مبادرات األمم المتحدة والحكومة األردنیة فهم أهمیة االعتدال الدیني والقادة الدینیون في

 مكافحة التطرف في الوقایة منه. یوجد مبادرات التي تعمل مع تعلیم االعتدال الدیني للطالب وأئمة ودعاة

 وقساوسة الدیانات وتمكینهم لنشر أفكار معتدلة. تفهم الحكومة أن فهم الدین المعتدل یساعد الناس لرفض

 األفكار المتطرفة ولكن ال یحدث التطرف كنتیجة لسبب واحد فقط ولكن یوجد التطرف كنتیجة عوامل و

 تحدیات كثیرة. وال أرید أن أقول إن الدین هو سبب التطرف، أنا فقط أرید أن أقول إن سوء فهم الدین هو

  مشكلة ألن المتطرفین یستغلون سوء الفهم من أجل كسب السلطة والمتابعین.
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