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 المقدمة 

حدى الدول التي تعاني  إواألردن  عن�ف أو تأثیرهالتطرف الوسط من ب في شرق األو عاني الكتیر من الشعت

سرائیلي في الغرب اإل-فلسطینيالفي الشمال والصراع  ةتقع األردن في قلب األزمات: الحرب األهل�ة السور� منه.

 قل�م�ة تحٍد لألمن في األردن. تشكل القضا�ا اإل راق.سالم�ة في السعود�ة ولبنان والعوتوتر المذاهب اإل

  هاأفكار رهاب�ة اإلالجماعات  ترّوج معظم الشيء نفسه ، ت رهاب ل�سواإلوالتطرف العن�ف التطرف بینما 

تحول یلى عمل، إرهاب األفكار وحین یترجم اإلفكار المختلفة صل یتضمن التعصب لأل. التطرف في األ�ةتطرفال

رهاب" ولكن �شكل أساسي التعر�ف هو "استخدام العنف إال یوجد تعر�ف عالمي لمفردة "لى تطرف عن�ف.  إتطرف ال

 جتماع�ة."  إأو التهدید �العنف في السعي لتحقیق أهداف س�اس�ة أو دین�ة أو أیدیولوج�ة أو 

توس�عًا سلطة الحكومة في   2016وعدلته في عام   2006األردن أول قانون ضد اإلرهاب في عام  ت أقر 

  التطرف العن�ف في األردن من مكافحةلتطرف العن�ف وجهود استكشف أس�اب تالكتا�ة س  ههذ  رهاب.اإل ضد  هاجهود 

 لجهود.  ا هذه  خیرًا تحد�ات أاألردن�ة و  منظمات والحكومةال قبل

 عن�ف في األردن  التطرف الس�اب أجزء األول: ال

  التي قل�مالصراعات والحروب في اإل .في المقدمة ت �ما ذ�ر  ةقل�م�اإلاألوضاع �األس�اب �عض رت�ط  ت

وسط نتج  مدارس والجو الس�اسي. تدفق الالجئین من البلدان في شرق األالسواق العمل و أز�ادة التوتر في ساهمت في 

في الطالب  عدد على   اتوتر  ت المهاجر�ن والالجئین فرض  عددالز�ادة في ف. وفرص العملاألجور عنه منافسة في 

�ما ل�س نسب�ا  ةالمعلمین واألساتذ  عدد على جودة التعل�م ألن الز�ادة في  في العدد فاجئة م الز�ادة الؤثر تإذ المدارس. 

  و�اف�ة انعدم �فاءات معینة هعن نتج ینس�ة ال�طالة مما    إرتفاعلى إتؤدي ة قد هر االطالب. هذه الظهو الحال في عدد 



�طالة  ال ألن  1تطرف ال�طالة و ال عالقة م�اشرة بین �كل تأكید ل�س ثمة  حت�اجات أسواق العمل. الّبى تمن أجل أن  

ال�طالة  �اإلضافة إلىرهاب  إلى تطرف عن�ف أو إترجم تظاهرة عالم�ة ولكن ال�طالة في هذه المنطقة من الممكن أن 

رهاب�ة فقد إجماعات  إلى ش�اب اللش�اب. قد ینضم ل �النس�ة اً یبدو سوداو� على �افة األصعدة جتماعياإلالوضع 

 إلى جماعات إرهاب�ة  نضماماإل من خالل تهم و ح�ا لتحسین   فرص المنهم �ل األزمات في ح�اتهم سرقت  أنّ  شعروا

   .ون من تغییر أوضاعهم وتحسینهایتمّكنس

ت�عًا ألستاذ الفلسفة   دماغ.الأفكار األطفال من خالل غسل  في دور األم في البیت الذي یؤثرفضًال عن ذلك 

 األفكار وف�ما یتعلق بتطرف ،الدین والتقالید في المجتمع �النساء  نم ثیركال تلتزم" من الجامعة األردن�ة جورج الفار

یدیولجي  سهم في التعصب اإل�نحراف�ة مما اإلتطرف�ة و الفكار األطفال األعلى  من الفرض  ات في البیت هاألمتتمكن 

در للتطرف امصأحد الولكن األمهات  التطرف العن�ف ون �شجعوهذا ال �عني أن األمهات  2"في األج�ال الجدیدة.

بیئة مناس�ة التطرف  فراتو رهاب ولكن لتطرف العن�ف واإلإلى ا دائما یؤديال  ط�عًا التطرف في األفكار األفكار. 

 . اً أو ��ار  اً ص�ح األطفال ش�ا�� لى التطرف العن�ف عندماإلفكري قد یتحول ل

والتطرف  دور ونفوذ �شكل �بیر في التطرف الفكري  لد�ه سرائیلياإل-فلسطیني الصراع  الومثاال على ما سبق 

سرائیل الشعور ضد السام�ة والصهیوم�ة لحق �الشعور ضد القوى الغر��ة �سبب دورها ف�ه. إمنذ نشوء دولة العن�ف. 

لى ذلك إضافة �اإلالظلم واالح�اط في المجتمع األردني. �شعور اللى األردن ساهم في إ تهمجر وهِ  الفلسطینیین هرب 

الناتج عن عدم القدرة یوجد ثقافة العیب في الشعب من أصل فلسطیني. �ما وصف فیلم "الجّنة اآلن" شعور العیب 

�سبب القض�ة الفلسطین�ة �عتبر �عض الش�اب حر�ة المقاومة  3عمیل من العائلة. وجود سرائیل أو  إمواجه ظلم  على

 لمشاكل �لها. االحل  يسرائیلإاحتالل 
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 منظمات والحكومة األردن�ة  العن�ف في األردن من التطرف الجزء الثاني: جهود معارضة ال

دول�ة والحكومة األردن�ة. علمًا �أّن  المحل�ة و المنظمات الالتطرف العن�ف في األردن من  مكافحةوجد جهود ت

 وجهودها الفرد�ة تستهدف مراحل مختلفة في المجتمع األردني.  ًا معظم المنظمات ال تتعاون مع

   (UNDP)ئيبرنامج األمم المتحدة اإلنما

لتنم�ة المستدامة من األمم المتحدة. �ان  ل هدفشر علس�عة البرنامج الرئ�سي وهو  1976نشئ في عام  أ

 :هدفهافي األردن وهذه   ومكافحته التطرف العن�فمن وقا�ة اللى إم�ادرة رمت  هناك

 شؤون تدابیر مكافحة االرهاب والسالمة العامة؛ ف�ما �خص  �ةحكومة األردنلدعم ت •

 جتماعي من خالل تمكین الش�اب والنساء وتنم�ة المهارات ومساعدة العمالة؛ستقرار اإلدعم اإلت •

 .(Jordan Compact)دعم قدرة الحكومة على تنفیذ اتفاق األردن ت •

 .  2018رغم الم�ادرة وجهود هذه القض�ة انتهت منذ 

   مر�ز الملك عبد هللا الثاني الثقافي—الثقافةمدیر�ة 

�ة الشعب في المنطقة  ملى تن إوصفي طو�ل نشاطات المر�ز ترمي من الحكومة وحسب الوز�ر ء جز المر�ز 

 4هداف:األهذه ومن طرق سل�مة ووقا�ة التطرف العن�ف �الطرق غیر م�اشرة مثال من خالل فنون ومسرح وقراءة. �

 . تنم�ة ودعم القدرات الثقاف�ة الش�اب�ة •

 . تعز�ز أواصر العالقات الثقاف�ة •

 .إ�جاد البن�ة التحت�ة الثقاف�ة في المحافظة وتطو�رها •

 العام والخاص.خدمة المجتمع المحلي �قطاع�ه  •
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 5مر�ز األمیرة سلمى للطفولة 

مر�ز الملك عبد هللا الثاني  و�قع خلف مبنى  أول مر�ز ثقافي تعل�مي متخصص لألطفال في محافظة الزرقاء

نجلیزي وحاسوب فنون تشكیل�ة وموس�قى وقراءة �العر�ي واإل . المر�ز ف�ه قاعات للتدر�ب مثال مسرح ورسم و الثقافي

حترام. التعل�م الذي یوفره المر�ز مجاني لكل األواني الفخار�ة. توجد المحاضرات المختلفة عن المجتمع واإلوصناعة 

 ة.  ) سن12- 6األطفال من عمر ( 

 6ش�كة نا�ة المجتمع�ة 

ساس�ة األمهارات التنم�ة للق�ام بورشة  متطوعین وأشخاص معرضین للتطرف العن�ف�هي منظمة شعب�ة تجتمع 

مهارات الحوار  على الحمالت المجتمع�ة و�سب التأیید وتدر��ات  على  مهمة. توفر نا�ة تدر��ات �ثیرة مثل تدر�ب ال

الر�ادة المجتمع�ة والتمكین االقتصادي. نا�ة تستقبل تمو�ل من منظمات دول�ة مثل   على والتفاوض وتدر��ات 

USAID زمة.  روشات واألدوات الألمعظم المف ون �شتر  وزمالءه محمد زواهره نیالمؤسس ولكن 

7ChildhoodReclaim  

توفر برامج لالجئین من أكثر من إلهام جیل جدید من القادة، تمكین الفت�ات والنساء من خالل الر�اضة."  هدفها "

المض�فة  ثمان�ة بلدان، �اإلضافة إلى النساء والفت�ات األردن�ات المعرضات للخطر، حیث تجمع الالجئین والمجتمعات 

 والمتطوعین.

 سل�مان �خیت و�ت�ه 

وقد وصف لألطفال والش�اب.  العرب خارقین �طال الاألمصورة فیها  اً أنتج قصصسل�مان �خیت رجل أعمال أردني 

 قد  �ان. و��ف یرى الش�اب العر�ي أنفسهم یرى بها الغرب الش�اب العر�ي  �أنه "�قاتل من أجل تغییر الك�ف�ة التي
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دون  بعالم ال ف�ه تمكین األطفال ولكن لما أنتج �تا�ه فيحصل على تمو�ل من الحكومة األردن�ة �سبب جهوده 

  8انسحبت التمو�ل. الحكومة الهاشم�ة، الحكومة 

 جزء الثالث: تحد�ات للجهود ال

�خاف  "  جورج الفارألستاذ ل. ت�عًا ةواألفكار الذات�  التفكیرال یدّرس التنوع في طرق  في األردن نظام التعل�م

ثم   هااألفكار الذاتي وتنوع ىلإ شجع المدارس تذا �و  9" جتماعيالكثیر من الطالب األردنیین من الس�اسة والضغط اإل

للطالب  لى ذلك ال یوفر نظام التعل�م وقت فراغ �افٍ إضافة �اإل  .لتطرف في الش�اب من الممكن أن انخفض انس�ة 

 والتطرف.  العن�ف  لش�اب مما یوفر فرص للسلوكللى توتر في الصحة العقل�ة إمما یؤدي 

قد تستعمل الموارد لمكافحة التطرف ها والتعاون بین جهود المنظمات والحكومة مشكلة �بیرة ألن انعدم التنسیق

م التعاون بین  انعد س�اب إل األ  حد أ IMMAPحسب جورجي نینك من منظمة  .ة فاعلة أكثرطر�ق مفید �العن�ف 

و�سبب ذلك أي جهد لتحسین وضع اإلجتماع �ص�ح أصعب من   10لتمو�لعلى اخاصة هو المنافسة الالمنظمات 

جمع�ات حملة وطن�ة لتعدیل قانون المنظمات غیر الحكوم�ة في األردن الذي �حق له إنشاء �ان هناك ضروري. 

  في جم�ع م�ادین التنم�ةها تعز�ز دور  . هذه الحملة حاولت التخف�ف التأثیر من المنافسة بین المنظمات و فعالة ومؤثرة

 ولكن ل�س هناك نت�جة معینة من هذه الحملة.  11فتح االتصال بین المنظمات وصانعي القرار من خالل 

ت�عًا لالستب�ان في  فمثال   في األردن. همن وقا�ةالو  التطرف العن�ف ل�س هناك وعي منتشر عن أهم�ة مكافحة

مكافحة األردن ضد داعش �عد وفاة الط�ار   ن متدینین یدعمو المن ر�وترز معظم طالب الجامعات غیر  2015

یتهم  في داعش.   تطبیق الشر�عة اإلسالم�ةدعم   دینیین �انوا �میلون إلىمتالطالب الاألردني وفي الجانب اآلخر  
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�اإلضافة  12بتشو�ه صورة اإلسالم من خالل حملة الترو�ج ضد داعش.   �سرائیلو الوال�ات المتحدة  نییندیمتالطالب ال

 2017.13العر�ي لعام   ل�ارومیتر% فقط من األردنیین التطرف الدیني مصدر قلق �بیر، وفًقا ل12�عتبر إلى ذلك، 

في المجتمع األردني وأي جهد ضد   جداً سالم�ة والجنس�ة عمیق والتمییز بین العرق والطوائف اإل ةالعنصر�

یوجد تنوع في المجتمع ولكن ل�س هناك التسامح   ذا ل�س هناك حل للتمییز في الثقافة.إ  فاعالالتطرف العن�ف ل�س 

أردني "الشعیین مشكلة �بیرة في شرق األوسط ألنهم �حبون صراعات  طالب ت�عًا للمقابلة مع كافي.  الاإلجتماعي 

ر�ما هذا رأي ل�س منتشر في المجتمع األردني ولكن هذه   14وحروب، مثًال هم سببوا األزمات في سور�ا والعراق."

 الفكرة لدیها اإلمكان�ة لتؤدي إلى التطرف العن�ف.

و�سبب ذلك تنفیذ   اً ل�س معین رهاب،اإلقانون منع صًا خصو ، رهاب والتطرف العن�ف في القوانینإلاتعر�ف 

 فمثال حسب المادة . اً لتطرف العن�ف في المجتمع األردني ل�س ثابتا مفهوملى ذلك إضافة العقو�ات معقد جدًا. و�اإل

عدائ�ه أو الق�ام �أعمال من شأنها ان تعرض المملكه لخطر أعمال  ، "2014في عام  رهاب اإلقانون منع في  3ب 

األمثلة  �اإلضافة إلى ذلك،  15. عمال اإلرهاب�ة المحظورهال عمال في حكم األ تعتبر اتعكر صالتها بدوله اجنب�ه"  

هذا التعر�ف واسع النطاق للغا�ة و�مكن استغالله لمعاق�ة أي  تصف ب�ساطة الجرائم الشائعة.في هذه المادة األخرى 

�عرض نس�ة أكبر من األردنیین للمحاكمة    ت�عًا لهذا القانون ص ل�س إرهاب. رغم أن الشخ شخص تر�ده الحكومة

 ه التالي:3" مثل في المادة أعماًال إرهاب�ة"�موج�ه، نظًرا ل�ساطة األعمال التي �عّدها القانون 
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إنشاء موقع إلكتروني لتسهیل  استخدام نظام المعلومات أو الش�كة المعلومات�ة أو أي وسیلة نشر أو إعالم أو "

الق�ام �أعمال إرهاب�ة أو دعم لجماعة أو تنظ�م أو جمع�ة تقوم �أعمال إرهاب�ة أو الترو�ج ألفكارها أو تمو�لها   

 16". أو الق�ام �أي عمل من شأنه تعر�ض األردنیین أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائ�ة أو انتقام�ة تقع علیهم

ما إرهابي �عط�ه الضوء األخضر لمراق�ة   إن شك المدعي العام �أن شخصاً  4للمادة ت�عًا  ذلك،إلى ضافة �اإل 

، �الذات حر�ات األساس�ة كنتهی  رهاب اإل قانون منع هذا و�سبب استخدام المعلومات ومعاییره   17اتصاالته وأفعاله 

 18. الحق األساسي في حر�ة التعبیر

 خاتمة  

ل�س هناك سبب واحد للتطرف العن�ف في أي منطقة أسوة �طرق مكافحة التطرف العن�ف. �عض األس�اب  

الحلول من الالزم أن تستهدف األس�اب   أنّ  س�اس�ة و�عضها إقتصاد�ة وهذا �عنيا العوامل اإلجتماع�ة و�عضه�ترت�ط  

قتصاد�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة فالحلول المشاكل اإلرهاب أصلها أس�اب التطرف العن�ف واإل على �افة األصعدة.

من الالزم أن تستهدف هذه المشاكل �األصل. الجهود الراهنة تستهدف جزء من المشاكل ول�س األصل مما �جعل 

ناجح  الألن جهد  اً أو مؤقت شيء سهالً  ت في النها�ة جهود مكافحة التطرف العن�ف ل�س دائمة. ت مؤقتة ول�س الحلول

 مستقّرة. ى دولة قو�ة و یؤدي إل
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في اللغة العر��ة   المصادر  
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