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4
 الن�ضاء والتطرف العنيف

يف الأردن

املقدمـــة
على غرار الكثري من البلدان ح�ل العامل، ت�اجه اململكة الأردنية الها�سمية خماطر بفعل »التطرف العنيف«، والذي يتم تعريفه 
يف العادة على اأنه عملية جتعل ال�سخ�ص يقبل ا�ستخدام العنف خدمًة لأيدول�جية، اأو غايات دينية اأو �سيا�سية. قد ت�ؤدي حالة 
التطرف اإىل املزيد من التطرف العنيف والإرهاب، مما يهّدد حق�ق امل�اطنني ورفاههم. بيد اأن كيفية تاأثري التطرف العنيف على 
الن�ساء – ب�سفتهن �سحايا له وم�ساركات فيه- نادرًا ما ُتناق�ص، ول تزال م��س�عًا مل يتم البحث فيه مبا يكفي. وبينما يبذل الأردن 
جه�دًا جديدًة ملحاربة التطرف العنيف داخل حدوده، فمن ال�سروري اأن يطّ�ر جميع امل�ساركني يف هذه اجله�د ت�س�رًا عميقًا لالأدوار 

التي تلعبها الن�ساء الأردنيات يف منع اأو ترويج حالة التطرف.
اجلن�ضني  بني  للم�ضاواة  املتحدة  الأمم  مكتب  من  بتكليف  الدرا�ضة  هذه  متت 
املراأة  ل�ضوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  لدعم  جهوده  اإطار  يف  املراأة  ومتكني 
لتنفيذ قرار جمل�ص الأمن رقم  واحلكومة الأردنية يف تطوير خطة عمل وطنية 
ومنظمة  املدين  املجتمع  لتنمية  احلياة  مركز  واأجرى   .)2000 )لعام   1325

البحث عن اأر�ضية م�ضرتكة( Search For Common Ground هذا البحث يف 
�ضهري �ضباط واآذار من العام 2016. 

ويدعو قرار جمل�ص الأمن رقم 1325، الذي متت امل�ضادقة عليه يف 31 ت�ضرين 
الن�ضاء يف  ت�ضجيع دمج  اإىل  الأع�ضاء  والدول  املتحدة  2000، الأمم  لعام  الأول 
على  النزاع  تاأثري  كيفية  والأمن وحتديد  بال�ضالم  املتعلقة  القرار  �ضنع  عمليات 
اأنهما  على  العنيف  والتطرف  الإرهاب  مكافحة  اإىل  ُينظر  موؤخرًا،  الن�ضاء. 
جمل�ص  قرارا  يبنينّ  كما  والأمن1،  وال�ضالم  املراأة  بق�ضايا  مرتبطان  مو�ضوعان 
 2122 القرار  د  و�ضدنّ  .)2015 )لعام  و2422   )2013 )لعام   2122 الأمن 
على التزام الأمم املتحدة بتخ�ضي�ص املوارد والهتمام لأجندة املراأة وال�ضالم 
هذه  يف  ومتثيلها  القيادة  املراأة  لت�ضلم  الفر�ص  من  مزيد  اإىل  والدعوة  والأمن، 
لت�ضمل  براجمها  تو�ضيع  يف  ال�ضتمرار  اإىل  الدول   2422 القرار  ودعا  اجلهود. 
املراأة، والأمن وال�ضالم، ومواجهة الإرهاب، ومواجهة التطرف العنيف، والتاأكد 
من تعميم العتبارات اخلا�ضة بالنوع الجتماعي يف جميع هذه املناحي2. لهذا 
ال�ضبب، يجب اأن تركز جهود الأردن الرامية اإىل تطوير خطة عمل وطنية حول 
قرار جمل�ص الأمن 1325 والقرارات الالحقة على الق�ضايا املرتبطة بالإرهاب 

والتطرف العنيف. 

وتهدف هذه الدرا�ضة اإىل فهم كيفية تعريف الن�ضاء والرجال لـ«حالة التطرف« 
و�ضلوكياتهم  والبحث يف اجتاهاتهم  الأردنية  املجتمعات  العنيف« يف  و«التطرف 
ب الرتكيز على البحث يف حالة التطرف بني  فيما يخ�ص هذه الظاهرة. وان�ضَّ
اأو�ضاط الأردنيني ولي�ص يف جمتمعات الالجئني. وتهدف الدرا�ضة اإىل تقييم ما 
ل الن�ضاء والفتيات يف الأردن اإىل التطرف، واإذا كانت  اإذا كان هناك خطر لتحونّ
عوامل »اجلذب والتنفري« خمتلفة بني الن�ضاء والفتيات من جهة والفتيان والرجال 
ز البحث اأي�ضًا على فهم مواقع الن�ضاء يف جمتمعاتهن واإذا  من جهة اأخرى. وركَّ
امل�ضاركة  اأو  وحماربته  التطرف  عمليتي  ملراقبة  فريدًا  و�ضعًا  لهن  تتيح  كانت 
فيهما. وتهدف كذلك اإىل تقييم مدى ح�ضا�ضية جهود حماربة التطرف احلالية 
اأو املنوي اتخاذها من قبل احلكومة واملوؤ�ض�ضات غري احلكومية والتي ت�ضتهدف 

الأردن للنوع الجتماعي. 

من اأجل حتقيق اأهداف البحث املذكورة، حاول البحث الذي اأجري لغايات هذه 
الدرا�ضة الإجابة على اأربعة اأ�ضئلة وهي: 

التطرف" يف  بـ"حالة  متعلقة  م�ضكلة  اأن هناك  والن�ضاء  الرجال  يعتقد   1.  هل 
       جمتمعاتهم؟ ما الذي يجعل �ضخ�ضًا ما يو�ضف باأنه "متطرف" )عدا عن 
         الذهاب لالن�ضمام اإىل جماعة اإرهابية م�ضلحة(؟ هل ينظر الرجال والن�ضاء 

فون التطرف؟         اإىل حالة التطرف ب�ضكل خمتلف؟ كيف يعرنّ

 2.   هل تواجه الن�ضاء والفتيات يف الأردن خطرًا يكمن يف حتولهن اإىل التطرف 
       اأو هل ي�ضرن يف هذا الجتاه حاليًا؟ اإذا كان احلال كذلك، ما الأثر القائم 
          اأو املحتمل على حياتهن اليومية؟ كيف تختلف حالة التطرف )عوامل اجلذب 
        والتنفري( بني الن�ضاء والفتيات من جهة والفتيان والرجال من جهة اأخرى؟ 
       كيف تت�ضابه هذه املجموعات )مع الأخذ بعني العتبار الإجراءات الطوعية 
          والقهرية(؟ هل هناك برهان على تعبئة الرجال والن�ضاء من الأردن واأخذهم 

       اإىل اخلارج نتيجة حالة التطرف )مثل الذهاب اإىل �ضوريا(؟ 

 3.    هل حتتل الن�ضاء و�ضعًا فريدًا يف جمتمعاتهن يتيح لهن الطالع عن كثب على 
       عمليتي التطرف وحماربته للرجال والن�ضاء؟ 

         •       ما الأدوار التي تلعبها الن�ضاء اأو ميكن اأن تلعبها يف حالة التطرف )للن�ضاء 
             والرجال( يف الأردن؟ 

       •     ما الأدوار التي تلعبها الن�ضاء يف عملية حماربة التطرف يف الأردن؟ هل 
              هناك فر�ضة لتدخل الن�ضاء؟ 

 4.   هل تاأخذ اجلهود احلالية ملحاربة التطرف يف الأردن احل�ضا�ضيات املتعلقة 
اإذا  ذلك؟  يتم  كيف  نعم،  اجلواب  كان  اإذا  باحل�ضبان؟  الجتماعي  بالنوع       
         كان اجلواب بالنفي، كيف ميكننا ت�ضجيع ذلك؟ كيف ميكننا ت�ضجيع وتو�ضيع 

       دور الن�ضاء يف عملية حماربة التطرف؟ 

جمعها  مت  التي  البيانات  البحث  ا�ضتخدم  الأ�ضئلة،  هذه  على  الإجابة  اأجل  من 
من خالل املقابالت ونقا�ضات جمموعات الرتكيز. واحتوت النتائج على البيانات 
الكمية والنوعية، وال�ضهادات ال�ضخ�ضية ذات ال�ضلة والتحليل للم�ضاعدة يف فهم 
ال�ضيا�ضات  تو�ضيات  الدرا�ضة  تقدم  النتائج،  هذه  على  وبناًء  امل�ضتجيبني.  اآراء 
الوا�ضحة والعملية للتاأكد من اأخذ التحليل والربامج للح�ضا�ضيات املرتبطة بالنوع 
الجتماعي يف احل�ضبان عند العمل على حماربة التطرف يف الأردن، الأمر الذي 
لتفعيل قرار جمل�ص  اأردنية  لتطوير خطة عمل وطنية  الأردن يف م�ضعاه  ي�ضاعد 

الأمن 1325، املراأة والمن وال�ضالم.. 

 -1  اأخبار ال�ضبكة العاملية للحقوق والتنمية، 2014.
 -2  قرار جمل�ص الأمن 2122 )لعام 2013(، وقرار جمل�ص الأمن 2122، وقرار جمل�ص الأمن 2242 )لعام 2015( وقرار جمل�ص الأمن 2242.
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 الن�ضاء والتطرف العنيف

يف الأردن

املنهجية
 47 من  و�ضل�ضلة  الأدبيات،  مراجعة  هي:  رئي�ضة  اأدوات  ثالث  الدرا�ضة  جمعت 

مقابلًة �ضبه منظمة وحوار جمموعة الرتكيز. 

ق�ضايا  حول  اأجريت  التي  لالأبحاث  وا�ضعًة  مراجعًة  الأدبيات  مراجعة  و�ضملت 
بحثي  جمال  وجود  لعدم  ونظرًا  العامل.  حول  العنيف  والتطرف  باملراأة  متعلقة 
ت مراجعة الأدبيات املواد املكتوبة حول:  موحد حول املراأة والتطرف، فقد غطَّ
وقدمت  ومواجهته.  العنيف  التطرف  ومنع  والإرهاب  والأمن،  وال�ضالم،  املراأة، 
مراجعة الأدبيات اخللفية الأ�ضا�ضية لو�ضع البحث امليداين الذي اأجري يف الأردن 

يف اإطاره ال�ضحيح. 

وا�ضتخدمت املقابالت �ضبه املنظمة اأ�ضئلًة مفتوحًة من اأجل جمع املعلومات حول 
القواعد  م�ضتوى  على  املختلفة  امل�ضتهدفة  الفئات  الأردن من  الو�ضع احلايل يف 
الدوليني.  واخلرباء  احلكومية  ال�ضخ�ضيات  اإىل  بالإ�ضافة  الوطني،  وامل�ضتوى 
مقابلته،  تتم  الذي  ال�ضخ�ص  مع  حوار  يف  الباحثون  انخرط  مقابلة،  كل  ويف 
بالجتاه  تاأخذ احلديث  التي  التوجيهية  الأ�ضئلة  با�ضتخدام جمموعة من  وذلك 
ن الباحثون من ال�ضتماع اإىل  املطلوب. ومن خالل املقابالت �ضبه املنظمة، متكنّ
ُت�ضمع  ل  الكثريون ممن  فيهم  العالقة، مبن  اأ�ضحاب  وا�ضعة من  اآراء جمموعة 
اأ�ضواتهم يف العادة حول هذا املو�ضوع. وعقدت هذه املقابالت يف اأماكن خا�ضة 
الق�ضايا  هذه  حول  و�ضراحة  واأمان  باأريحية  الأ�ضخا�ص  يتحدث  حتى  واآمنة، 

احل�ضا�ضة 3.  
من  جمموعتني  اإىل  الإجابات  ت�ضنيف  مت  البحث،  نتائج  تلخي�ص  ولغايات 
يلي  كما  تعريفها  ومت  بال�ضرورة.  البع�ص  بع�ضها  عن  املنف�ضلة  غري  املقابالت 

بحيث تكون امل�ضطلحات وا�ضحة يف كل نتائج البحث: 

ي�ضري م�ضطلح "امل�ضتجيبني" اإىل 39 م�ضتجيبًا وم�ضتجيبًة، وي�ضملون 6 ن�ضاء 
الريفية واحل�ضرية،  املناطق  و6 رجال من  الريفية واحل�ضرية،  املناطق  من 
مواقع  يف  ن�ضاء  و3  القواعد،  م�ضتوى  وعلى  ان  عمنّ يف  نا�ضطات  ن�ضاء  و10 
قيادية، و3 ن�ضاء من اأقليات دينية، واأحد اأقارب �ضحية ان�ضم اإىل جمموعة 

متطرفة و10 طالب وطالبات جامعيني. 

الأم�ر" 28 م�ضتجيبًا وم�ضتجيبًة ي�ضملون: 6 ن�ضاء  ي�ضم م�ضطلح "اأولياء 
الريفية واحل�ضرية،  املناطق  و6 رجال من  الريفية واحل�ضرية،  املناطق  من 
مواقع  يف  ن�ضاء  و3  القواعد،  م�ضتوى  وعلى  ان  عمنّ من  نا�ضطات  ن�ضاء  و10 

قيادية و5 �ضيدات من اأقليات دينية. 

يكون  عندما  امل�ضتجيب  و�ضع  بح�ضب  الإجابات  ت�ضنيف  الأحيان  بع�ص  يف  مت 
الت�ضنيف ذا �ضلة، مثل طالب جامعة، اأو خبري اأو م�ضوؤول حكومي. 

وعقدت جل�ضة حوار جمموعة الرتكيز مع ممثلي 11 موؤ�ض�ضة جمتمع مدين تعمل 
على ق�ضايا متعلقة مبحاربة التطرف يف الأردن. وقام الباحثون بتي�ضري اجلل�ضة، 
حيث طرحوا الأ�ضئلة التوجيهية لتوجيه احلوار بالجتاه املطلوب، وتوفري امل�ضاحة 
للم�ضاركني للحوار فيما بينهم وتبادل الأفكار. ومت تطوير ا�ضتبانة منف�ضلة لهذه 

املجموعة.

التحديات والقي�د
واجهت هذه الدرا�ضة قيودًا متعلقًة ب�ضيق الوقت الزمني. وكان الباحثون ينوون 
تبنينّ  ولكن  ال�ضحايا،  عائالت  اأو  العنيف  التطرف  ب�ضحايا  اللتقاء  البداية  يف 
وجود  عن  اإل  ت�ضفر  ومل  املتوقع،  من  اأ�ضعب  لذلك  املطلوبة  اجلهود  اأن  لحقًا 
حتديد  من  الباحثني  متكن  من  الرغم  وعلى  الفئة.  هذه  من  واحد  م�ضتجيب 
عدد من امل�ضتجيبني املحتملني بوا�ضطة �ضبكاتهم املحلية، رف�ص جميعهم تقريبًا 
اإجراء املقابلة لغايات هذه البحث نظرًا للمخاوف والقيود الأمنية. كما مل يتمكن 
ب�ضبب  الواعظات  الن�ضاء  مع  الرتكيز  ملجموعة  ثانية  جل�ضة  عقد  من  الباحثون 

�ضيق الوقت املخ�ض�ص للدرا�ضة. 

ويف الوقت الذي يوفر فيه البحث من هذه الدرا�ضة اآراًء مهمًة و�ضهادات �ضخ�ضية 
مفيدة حول حياة الن�ضاء والرجال يف الأردن وعالقتهم بظاهرة التطرف، فاإن 
هناك حاجة اإىل املزيد من البحث على امل�ضتوى القواعد من هذا النوع لإ�ضفاء 
البيانات  يخ�ص  وفيما  املو�ضوع.  بهذا  للمعرفة  والعمق  التفا�ضيل  من  املزيد 
نوعية،  للدللة على اجتاهات  كافيًا  للم�ضتجيبني  الكلي  العدد  الكمية، فقد كان 
ولكن يف معظم احلالت مل يكن كافيًا للخروج بنتائج ذات دللة اإح�ضائية حول 
املجتمع الأو�ضع والتي ميكن تعميمها. بيد اأن هذا التقرير يعر�ص بع�ص نتائجه 
على �ضكل ن�ضب مئوية فقط عندما يكون عدد امل�ضتجيبني اأكرب من 20، وي�ضهل 

ذلك حتليل العمل امليداين املقدم هنا. 
 

•

•

 -3 جميع امل�ضتجيبني اأردنيون ما عدا �ضخ�ضني من اخلرباء اخلم�ضة الذين متت ا�ضت�ضارتهم.
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النتائج والت��سيات الرئي�سة

مهم        اأمر  التطرف  اأن  مقابلتهم  متت  الذين  امل�ضتجيبني  جميع   ذكر 
ي�ضتحق الهتمام به يف الأردن، ويعتقد معظمهم اأنه ينمو ويتو�ضع يف املجتمعات 
النزاعات  ارتفاعًا يف  ي�ضهدون  اأنهم  امل�ضتجيبون  وقال  الأردنية.  واجلامعات 
اأنها  يعتقدون  والتي  املختلفة،  الديانات  اأتباع  وبني  الواحد  الدين  اأتباع  بني 

مرتبطة بحالة التطرف يف الأردن. ويجب معاجلة هذا التوتر ب�ضكل فاعل. 

يعتقد 62 % من امل�ضتجيبني اأنه ميكن اأن ي�ضبح الفرد متطرفًا من دون اأن 
ي�ضبح عنيفًا بال�ضرورة. 

% من امل�ضتجيبني )ومن دون فرق مهم بني اجلن�ضني( اأن حالة   85 يعتقد 
حتدث  اأنها  منهم   %  74 ويعتقد  الأردنية،  املجتمعات  يف  حتدث  التطرف 
يف اجلامعات. وعلى وجه اخل�ضو�ص، مت ذكر مناطق مثل الزرقاء، ومعان، 
املتزايدة،  التطرف  حلالة  عر�ضًة  اأكرث  كمناطق  والر�ضيفة  واإربد  وال�ضلط، 
بينما  عام،  ب�ضكل  والدين  التطرف  بني حالة  امل�ضتجيبني  % من   26 وربط 
ربط 13 % بني حالة التطرف وما يعرف بالدولة الإ�ضالمية يف بالد ال�ضام 
والعراق )داع�ص( وغريها من اجلماعات الإرهابية ب�ضكل مبا�ضر. ويف الوقت 
يف  التطرف  حالة  بحدوث  القائل  الراأي  امل�ضتجيبني  غالبية  فيه  دعم  الذي 
املجتمعات واجلامعات الأردنية، فاأ�ضار 38 % فقط باأن الن�ضاء يتبنني اآراء 

واأيدولوجيات متطرفة.

والقت�ضادية  الجتماعية  ال�ضغوطات  اأن  امل�ضتجيبني  من   %  82 يعتقد 
ت�ضجع الن�ضاء والرجال يف الأردن على الن�ضمام اإىل اجلماعات املتطرفة اأو 

النخراط يف الأيدولوجيات املتطرفة. 
بني  خالفية  ق�ضية  تعترب  الأردن  يف  الع�ضائرية  املنظومة  مو�ضوع  اأن  تبنينّ 
امل�ضتجيبني من حيث عالقته بالتطرف، حيث اعترب بع�ضهم اأنه ي�ضكل ح�ضنًا 
�ضد الأخطار اخلارجية ويحمي الن�ضاء من التعر�ص لالأيدولوجيات املتطرفة، 

بينما يعتربه اآخرون عاماًل ي�ضجع النا�ص على حالة التطرف. 

يف  التطرف  خلطر  عر�ضًة  اأكرث  الن�ضاء  اأن  امل�ضتجيبني  من   %  71 يعتقد 
القيود  اأن التطرف املتزايد قد يزيد  اإىل  جمتمعاتهن من الرجال، م�ضريين 
احلالية �ضوءًا فيما يخ�ص حرية الن�ضاء وح�ضولهن على حقوقهن، مبا يف ذلك 
�ضعورهن بامل�ضوؤولية الكبرية )واإلقاء اللوم عليهن( حول ت�ضرفات اأبنائهن. 
التي  الرئي�ضة  التهديدات  اأن  الذكور  امل�ضتجيبون  يعتقد فيه  الذي  الوقت  ويف 
يفر�ضها التطرف تتعلق بطموحاتهم وم�ضتقبلهم، مثل  احلريات ال�ضخ�ضية، 
اأثر  حول  الن�ضاء  خماوف  فاإن  العمل،  فر�ص  وجودة  عائالتهم  وم�ضتقبل 
التنقل  اليومية يف  اليومية مبا�ضرًة، مثل حريتهن  باأن�ضطتهن  تتعلق  التطرف 
املتزايد  والعنف  تعليمية،  اأو فر�ضة  اإيجاد عمل  املنزل، وقدرتهن على  خارج 

داخل املنزل وقلة الفر�ص لالنخراط يف جمتمعاتهن والتطوع فيها. 

يعتقد 13 % فقط من امل�ضتجيبني اأن الن�ضاء يواجهن �ضغوطًا اأكرب للتطرف 
باملقارنة مع الرجال، بينما يعتقد 31 % اأن الرجال يواجهون �ضغوطًا اأكرب، 

ويعتقد 53 % اأن هذه ال�ضغوطات توؤثر على الن�ضاء والرجال بالت�ضاوي. 

ينظر الرجال والن�ضاء على حد �ضواء اإىل العبارات غري املت�ضاحمة على اأنها 
موؤ�ضر وا�ضح على التطرف بني الأردنيني، ولكن الن�ضاء – خ�ضو�ضًا طالبات 
على  موؤ�ضر  هو  املحافظ  اللبا�ص  باأن  لالعتقاد  مياًل  اأكرث  – هن  اجلامعات 
تهمي�ص  اأن  اإىل  املراكز احل�ضرية  املقيمات خارج  الن�ضاء  واأ�ضارت  التطرف. 
موؤ�ضرات  اأن  كثريون  ي�ضعر  التطرف.  على  موؤ�ضر  هو  املجتمع  يف  املراأة  دور 

تطرف الن�ضاء مرتبطة باتباع ممار�ضات دينية و�ضلوكيات اأكرث ت�ضددًا. 

ممكنة  حمفزة  كعوامل  املختلفة  العوامل  من  بعدد  امل�ضتجيبون  ا�ضت�ضهد 
لتطرف الن�ضاء والفتيات، مبا يف ذلك ال�ضغوطات القت�ضادية واملالية )69 
%(، ويليها امل�ضاكل الجتماعية والعائلية، والتي ت�ضمل الإ�ضاءة الأ�ضرية ومنع 

الن�ضاء من احل�ضول على حقوقهن مثل املرياث )34 %(. 

ذكر امل�ضتجيبون اأن الأردنيني يناق�ضون ق�ضايا التطرف يف �ضياقات خمتلفة. 
ويعتقدون اأن الرجال يلعبون دورًا اأكرث فاعليًة يف هذه النقا�ضات من الن�ضاء، 
وقال معظم امل�ضتجيبني اأن الآباء ي�ضجعون احلوار حول التطرف يف العائلة، 

حيث تعني هذه احلوارات يف الغالب الذكور من اأفراد العائلة. 

وكان مو�ضوع الثقة يف رجالت الدين خمتلطًا، فقال 46 % من امل�ضتجيبني 
اأنهم يعودون اإىل رجل دين اإذا كان لديهم �ضكوك حول اأفكار دينية متطرفة، 
بينما قال 21 % منهم )وكلهن ن�ضاء( اأنهن ل يثقن برجالت الدين يف مثل 

هذه احلالت.
 

العديد  �ضواء(  على حد  والرجال  )الن�ضاء  املدين  املجتمع  الفاعلون يف  تلقى 
اأو النا�ص يف جمتمعاتهم حول التطرف واملمار�ضات  من الأ�ضئلة من ال�ضباب 

املتطرفة يف البلدان الأخرى. 

هم بقدرة موؤ�ض�ضات الدولة الأمنية على م�ضاعدتهم يف  عربنّ الأهايل عن �ضكنّ
الإبالغ  %  اأن   7 التطرف، حيث ذكر  اإىل  اأبنائهم  ل  ال�ضتجابة خلطر حتونّ
عن ت�ضرف ابنهم املثري لل�ضك اإىل الأجهزة الأمنية هو خيارهم الأول، والذي 

ل ي�ضكل مفاجئة يف ظل التداعيات اجلرمية املحتملة على التطرف العنيف. 
كعامل  والجتماعي  التقليدي  الإعالم  اإىل  امل�ضتجيبون  اأ�ضار  الذي  الوقت  يف 
اأن  اأنه ميكن   )% الأردن، راأى كثريون )31  التطرف يف  م�ضاعد على حالة 

يكون اأداة ت�ضتخدم لختبار �ضحة بع�ص الأفكار الدينية املثرية للجدل. 

ذكر امل�ضتجيبون اأن اأولئك املتطرفني قد يكونوا منعزلني عن املجتمع الأو�ضع 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

النتائـــــج الرئي�ســة
حالة التطرف يف الأردن

حتليل املعتقدات ح�ل املخاطر املتاأتية من التطرف من منظ�ر 
الن�ع الجتماعي  

حتليل م�ؤ�سرات وع�امل التطرف من منظ�ر الن�ع الجتماعي 

)الأئمة  العلم  واأهل  الدين  رجالت  من  الثقات  من  ال�ستفادة 
وال�عاظ وال�اعظات، الخ...( والقيادات وامل�ؤ�س�سات الدينية
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وم�ضادر املعلومات اإما ب�ضكل جماعي )مثل اأطفال العائالت املتطرفة الذين 
النظام  وخارج  اأقرانهم  عن  منف�ضل  ب�ضكل  معًا  املنزل  يف  تدري�ضهم  يتم 
ي�ضعر  ال�ضمت" التي  "حلقة  اأ�ضرى  )اأي  ب�ضكل فردي  اأو  الر�ضمي(  التعليمي 
اأو التوجهات غري ال�ضعبية التي تعترب من  فيها الأفراد ذوي الأفكار املختلفة 
ي�ضاهم يف  اآرائهم، مما  �ضامتني حول  للبقاء  �ضغطًا  يواجهون  باأنهم  الأقلية 

تهمي�ضهم ب�ضكل اأكرب ويدفع بهم اإىل البتعاد عن اأقرانهم ب�ضكل اأكرب(. 

يعتقد 79 % من اأولياء الأمور و50 % من الطلبة اأن لالأمهات اأثرًا عظيمًا 
على اأيدولوجيات اأبنائهن. 

اأ�ضار 82 % من امل�ضتجيبني اإىل اأن لرتبية الطفل اأثرًا مبا�ضرًا على اأيدولوجية 
الوقت  يف  الأبناء.  يف  التطرف  ينتج  الأمهات  بع�ص  نهج  اأن  وذكروا  الأبناء، 
اأنهن  ذاته، ذكرت ن�ضبة �ضغرية من الأمهات اللواتي متت مقابلتهن )9%( 
متطرفة،  لأفكار  اأبنائهن  حمل  يف  �ضاهمن  باأنهن  احلالت  بع�ص  يف  �ضعرن 
اأم(  اأدوارًا تقليديًة فقط )زوجة،  يلعنب  اأن  الن�ضاء يجب  باأن  مثل اعتقادهن 

واأنهن ل يجب اأن يتحدثن اإىل الرجال اأو العمل خارج املنزل. 

ُينظر اإىل الن�ضاء على اأنهن العمود الأ�ضا�ضي واملوؤثر الرئي�ص يف العائلة، لذا، 
فكرهن  على  للتاأثري  املتطرفة  اجلماعات  قبل  من  م�ضتهدفات  باأنهن  ُيعتقد 

كخطوة اأوىل، ومن ثم الو�ضول اإىل العائلة باأكملها والتاأثري عليها. 

اتفق جميع امل�ضتجيبني وممثلي موؤ�ض�ضات املجتمع املدين على اأن الن�ضاء يلعنب 
الذين  امل�ضتجيبني  من  اأحدًا  اأن  بيد  التطرف.  حماربة  عملية  يف  هامًا  دورًا 
النوع  على  تركيز  باأي  علم  على  يكن  مل  التطرف  حماربة  اأن�ضطة  عن  علموا 

الجتماعي يف هذه الأن�ضطة احلالية، مما ي�ضري اإىل فجوة وا�ضحة. 

بغ�ص  التطرف،  حماربة  برامج  يف  اهتمامًا  امل�ضتجيبون  اأبدى  عام،  ب�ضكل 
النظر عما اإذا كانت جهود حكومية، اأو من املجتمع املدين املحلي اأو املوؤ�ض�ضات 
حكومية  جهود  يف  �ضي�ضاركون  باأنهم  امل�ضتجيبني  من   %  79 ذكر  الدولية. 
اأنهم �ضين�ضمون اإىل  % منهم   95 اأو حملية بهدف حماربة التطرف، وذكر 
برامج حماربة التطرف التي تقودها املوؤ�ض�ضات الدولية، �ضريطة اأن تكون هذه 
الربامج قانونية وتنفذ بطريقة �ضفافة، ول تعادي الأعراف الدينية وتركز على 

ما هو اأبعد من جمرد البحث واملقابالت. 

من  املزيد  وجود  اأهمية  على  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  من  امل�ضتجيبون  د  �ضدَّ
واملقد�ضات  وال�ضوؤون  الأوقاف  وزارة  قبل  من  وخ�ضو�ضًا  احلكومية،  اجلهود 
اإيجابية  رواية  لتكوين  والواعظات  الأئمة  قدرات  بناء  اأجل  من  الإ�ضالمية، 

واإ�ضرتاتيجية وطنية ملحاربة التطرف. 

والربامج  التاأهيل  اإعادة  على  الرتكيز  من  املزيد  اإىل  امل�ضتجيبون  دعا 
الجتماعية لأولئك الذين ان�ضموا اإىل اجلماعات املتطرفة والذين يرغبون يف 

الندماج مرة اأخرى يف املجتمع. 

تعتقد الغالبية العظمى من امل�ضتجيبني )95 %( باأن اأهمية انخراط الن�ضاء 

كاأمهات  التقليدية  الجتماعية  اأدوارهن  تنبع من  التطرف  يف جهود حماربة 
وموقعهن يف عائالتهن. واأكدت ال�ضروحات الإ�ضافية حول اأهمية دور الن�ضاء 
ب�ضكل   %  41 ذكر  ذلك.  على  حماربته  وجهود  التطرف  من  الوقاية  يف 
% اأن   23 وذكر  اأبنائهن،  على  التاأثري  يف  فاعليًة  اأكرث  الأمهات  اأن  مبا�ضر 
الأمهات اأقرب اإىل اأبنائهن. وكان الرتكيز الأعظم من قبل امل�ضتجيبني حول 
اأبنائهن،  على  للتاأثري  فر�ضًة  وي�ضكل  اأ�ضا�ضي  دور  وهو  كاأمهات،  الن�ضاء  دور 
ولكنه اأي�ضًا يعيد التاأكيد على ال�ضور النمطية التقليدية ويهمل املجتمع الأو�ضع 
واملواقع املجتمعية التي تتبواأها الن�ضاء فيه، والتي ميكن لهن من خاللها العمل 
على الوقاية من التطرف اأي�ضًا. ذكر 21 % من امل�ضتجيبني دور املراأة خارج 
املنزل، حيث ذكروا اأن الن�ضاء يف كثري من الأحيان لديهن عالقات اجتماعية 

جيدة ويحظني بتعليم جيد. 

الت��سيات

للخرباء،  التو�ضيات  من  عدد  اإىل  البحث  لهذا  الرئي�ضة  النتائج  ت�ضري 
ملعاجلة  الأردنية  واحلكومة  الدولية  واملوؤ�ض�ضات  املدين،  املجتمع  وموؤ�ض�ضات 

ا�ضة للنوع الجتماعي.  التطرف العنيف يف الأردن بطريقة ح�ضنّ

ت��سيات �ساحلة لكل املجالت

وحتديدًا   – كقائدات  الن�ضاء  متكني  املراأة:  قيادة  يف  الت��سع 
�ضروري  اأمر   – التطرف  حماربة  يف  كفاعالت  بهن  العرتاف 
للن�ضاء  بالن�ضبة  التطرف  على  ترتتب  التي  املخاطر  لتقليل 
الأمثلة  على  احلفاظ  اإىل  احلاجة  امل�ضتجيبون  وذكر  واملجتمع. 
املعتدلت،  الدينيات  القائدات  ودعم  كقدوات،  للن�ضاء  الإيجابية 
الن�ضاء يف املجتمع.  وتغيري ال�ضور النمطية املوؤذية املنت�ضرة حول 
يجب اأن يعرتف اأولئك الذين يعملون على مواجهة التطرف بالدور 
واإمنا  وح�ضب،  املجتمع  يف  واأفراد  كاأمهات  ل  الن�ضاء،  تلعبه  الذي 

كعامالت، و�ضانعات قرار وموؤثرات على الراأي العام. 

اأكرث  التطرف  حماربة  جهود  تكون  �ضوف  الرجال:  من  املنا�سرين  دعم 
فاعليًة عندما يعمل الرجال والن�ضاء معًا ك�ضركاء مت�ضاويني. يجب اأن ت�ضمل 
بني  التطرف  باأمر  الوعي  ورفع  الرجال،  مع  حقيقية  �ضراكات  اجلهود  هذه 
املزيد من  للن�ضاء  تتاح  اأن  والرجال. عالوة على ذلك، يجب  الن�ضاء  اأو�ضاط 
الفر�ص للقيادة يف هذا املجال من خالل وجود دعم من الرجال، مثل قبولهم 
وترويجهم لأدوار الن�ضاء املهنية يف املجتمع وم�ضاركتهن يف جهود الوقاية من 

التطرف العنيف، والذي ميكن للن�ضاء امل�ضاركة فيه اأو تويل منا�ضب قيادية. 

من  ال�سراكات  يف  واحلك�مة  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  اإ�سراك 
الأردن  يوؤ�ض�ص  اأن  يجب  املحلي:  امل�ست�ى  على  التطرف  حماربة  اأجل 
اأن  ال�ضروري  ومن  البالد.  يف  العنيف  التطرف  ملحاربة  وطنية  لإ�ضرتاتيجية 
من  متنوعة  �ضريحة  يجمع  ت�ضاركي  نهج  عرب  الإ�ضرتاتيجية  هذه  تطوير  يتم 
والن�ضاء  النا�ضطات،  والن�ضاء  واإناث(،  )ذكور  ال�ضباب  فيهم  مبن  الفاعلني، 
والع�ضائريني،  الدين،  ورجالت  املدين،  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  املجتمع،  من 
روؤ�ضاء  )مثل  املحلي  امل�ضتوى  على  يعملون  الذين  احلكوميني  وامل�ضوؤولني 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

برامج مكافحة التطرف

معتقدات ح�ل الأمهات وحالة التطرف

ت��سيات ال�سيا�سات
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تبني  اأن  ويجب  احلكومية(.  املديريات  ومدراء  واملحافظني،  البلديات، 
الإ�ضرتاتيجية على البحث الذي مت اإجنازه يف الأردن حول التطرف العنيف 

وحماربة التطرف. 

تناول اجل�انب املرتبطة بالن�ع الجتماعي يف التطرف وال�قاية 
والأمن  املراأة   ،1325 القرار  ح�ل  ال�طنية  العمل  خطة  يف  منه 
وال�سالم والقرارات  الالحقة له، حيث يتم حاليًا و�ضع هذه اخلطة من 

قبل احلكومة الأردنية. 

ت�فري قن�ات اآمنة للتبليغ عن التطرف: اإن�ضاء قناة اآمنة بني املواطنني 
والأمن من اأجل التبليغ عن املخاطر والتحديات التي يواجهها املواطنون من 
عائالتهم اأو اأفراد املجتمع. ا�ضتخدام هذه القنوات لتوفري موارد للمواطنني 
اأن  التقليل من هذه املخاطر والوقاية من الأذى الذي ميكن  ت�ضاعدهم على 
ي�ضاعد يف  اأن  التوقيف(  الناعم )بديل عن  للنهج  يلحق مبجتمعاتهم. ميكن 

الت�ضجيع على التبليغ. 

ذكر  العنيف:  التطرف  �سد  امل�سداقية  ذات  الأ�س�ات  اإعالء 
واحلوارات  النقا�ص  تكثيف  اأهمية  املدين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  امل�ضتجيبون 
يف  الربامج  ت�ضاهم  اأن  ويجب  الأردين.  املجتمع  يف  التطرف  ق�ضية  حول 
على  القادرين  املعتدلني  املوؤثرين  واأ�ضوات  امل�ضداقية  ذات  الأ�ضوات  زيادة 
التلفزيونية، والإعالم الجتماعي  با�ضتخدام الربامج  البديلة  الروايات  ن�ضر 
ق�ض�ضًا  تعر�ص  اأن  للمبادرات  ميكن  �ضخ�ضيًا.  يح�ضرونها  التي  والفعاليات 
بالتطرف  انخداعهم  وو�ضف  التطرف  خطر  واجهوا  لأ�ضخا�ص  حقيقيًة 
يتمتعوا  واأن  قويًة،  اأمثلًة  وا  يق�ضنّ اأن  الأفراد  لهوؤلء  ميكن  حيث  العنيف، 
ميكن  املتطرفة.  الأيدولوجيات  تبني  يف  يفكرون  قد  الذين  بني  مب�ضداقية 
عنه.  املمكنة  والإ�ضارات  التطرف  بتقدم  املجتمع  وعي  يرفع  اأن  النهج  لهذا 
يف الوقت احلايل، فاإن الكثريين ممن يكتبون ويتحدثون حول جتارب الن�ضاء 
مع التطرف هم من املوؤ�ض�ضات يف اأوروبا واأمريكا ال�ضمالية. وعلى الرغم من 
اأهمية هذه اجلهود، اإل اأنه من ال�ضروري اأن تكملها اأ�ضوات الن�ضاء وجتاربهن 

املتعددة حول هذه الق�ضايا. 

الت��سيات العملية اخلا�سة بالربامج 

يف  املحافظات  كل  منه  والوقاية  التطرف  حماربة  برامج  تغطي  اأن  يجب 
على  عالوة  الالجئني.  وخميمات  الريفية  املناطق  وخ�ضو�ضًا  الأردن، 
ذلك، ل يجب اأن تغ�ص هذه الربامج الب�ضر عن دور الن�ضاء كمنا�ضرات 
حمتمالت للوقاية من التطرف من جهة واحتمال اأن يكننّ هن اأي�ضًا عر�ضة 
خلطر التطرف. وت�ضمل الأولويات للربامج كما حددها هذا البحث ما يلي: 

الدعم  زيادة  ال�سحية:  لعائلة  والت�عية  التاأهيل  اإعادة  تقدمي 
اإىل  ان�ضموا  الذين  لأولئك  الجتماعية  والربامج  التاأهيل  اإعادة  لربامج 
اأن  يجب  املجتمع.  اإىل  العودة  يف  ويرغبون  العنيفة  املتطرفة  اجلماعات 
تكون هذه الربامج معروفة ب�ضكل جيد للنا�ص الذين يحتاجونها اأو يرغبون 

يف اإخبار اآخرين عنها، وخ�ضو�ضًا الأمهات.

حيث  الر�سميني،  وغري  الر�سميني  وال�اعظات  الأئمة  قدرات  بناء 
ي�ضكلون مواردًا قينّمًة. فمن ال�ضروري اأن يحافظ هوؤلء على ثقة جمتمعاتهم 
واأل يتم احتوائهم )اأو ينظر اإليهم على هذا الأ�ضا�ص(. دعم املبادرات لبناء 
قدراتهم بطرق تعزز انخراطهم مع جمتمعاتهم، والتفكري يف فر�ص للت�ضبيك 

بني الواعظات والن�ضاء النا�ضطات. 

ر ذكر التعليم من قبل  حت�سني مناهج التدري�ص وت�عية املعلمني: تكرنّ
امل�ضتجيبني كمجال ميكن ا�ضتخدامه للوقاية من التطرف يف الأردن وتعزيز 
اأدوار الن�ضاء يف حماربة التطرف. ميكن لتح�ضني التعليم، مبا يف ذلك حمتوى 
موؤ�ض�ضات  بع�ص  وذكرت  الن�ضاء.  على  التطرف  خطر  من  يقلل  اأن  املناهج، 
اأثناء  الأحيان  بع�ص  يف  واجهت  اأنها  املدار�ص  يف  تعمل  التي  املدين  املجتمع 
العمل على اأن رفع وعي الطلبة يعترب حتديًا نظرًا حلمل بع�ص املعلمني لأفكاٍر 
متطرفٍة، مما جعل حتقيق هدفهم اأكرث �ضعوبًة، واقرتح امل�ضتجيبون تدريب 

املعلمني من خالل برامج بناء القدرات والتوعية. 

الوعي بخطر  رفع  ال�عي:  الن�ساء من خالل مبادرات رفع  ا�ستهداف 
الإعالم  مثل  والأن�ضطة،  املن�ضات  من  متنوعة  جمموعة  خالل  من  التطرف 
الجتماعي، والربامج التلفزيونية والأن�ضطة املجتمعية. وميكن لهذه الربامج 
اأن ت�ضتهدف ب�ضكل خا�ص الن�ضاء والأمهات، وحتديدًا اللواتي يتمتعن بفر�ص 
املواد  توفري  يجب  البيوت.  ربات  مثل  الأو�ضع،  املجتمع  مع  لالنخراط  اأقل 
التوعوية والأن�ضطة يف املواقع التي تكرث زيارتها، مثل مراكز الت�ضوق ال�ضعبية، 
الأمور  اأولياء  الأن�ضطة  ت�ضجع هذه  اأن  واملدار�ص. يجب  والكنائ�ص  وامل�ضاجد، 
باأية  توعيتهم  على  واحلر�ص  وتوجهاتهم،  اأطفالهم  �ضلوكيات  مراقبة  على 
اأما  الأمور.  اأولياء  قبل  من  التدخل  يتم  حتى  التطرف  على  تدل  موؤ�ضرات 
الأمر الأكرث اأهميًة، فهو وجوب �ضمول التدخالت لربامج لأولياء الأمور حتى 

ي�ضجعوا اأبنائهم على النفتاح على الثقافات والأديان الأخرى. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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مراجعة الأدبيات
1.1 تعريف حالة التطرف والتطرف العنيف 

يف  التطرف  ي�ضتخدم  التطرف".  "حالة  مل�ضطلح  عليه  متفق  تعريف  يوجد  ل 
باجتاه  التطور  ليعني  املو�ضوع  حول  املتوفرة  الأدبيات  يف  الأحيان  من  كثري 
الإ�ضالمي"5.   "الإرهاب  حتديدًا  يعني  ما  وكثريًا  والإرهاب4،  العنيف  التطرف 
خمتلفة  اأفكارًا  يحملون  من  "متطرف" لي�ضف  كلمة  ي�ضتخدم  البع�ص  اأن  بيد 
وفقًا  جمتمعاتهم  تغيري  اإىل  وي�ضعون  القائمة   6 الجتماعية  الأعراف  عن 
حتارب  التي  اجلهود  اأن  على  متنامي  اإجماع  هناك   .7 اخلا�ضة  لأيدولوجياتهم 
مع  حولهم،  من  ورفاه  اأمن  اإيذاء  من  النا�ص  منع  على  تركز  اأن  يجب  التطرف 

حماية حقوق النا�ص امل�ضروعة يف حمل اأفكارهم ومعتقداتهم اخلا�ضة 8.  

اأنه  على  يعرفه  والذي  العنيف،  التطرف  على  خا�ص  ب�ضكل  التقرير  هذا  يركز 
العنف  ا�ضتخدام  وترويج  بتقبل  ال�ضخ�ص  فيها  يبداأ  التي  الت�ضعيدية  "العملية 

لتغيري الأعراف الأيدولوجية يف املجتمع املحيط". 

ميكن لهذا العنف اأن ياأخذ �ضكل العنف اجل�ضدي )مثل جرح اأو قتل( اأو ثقايف 
اأو بنيوي )مثل تنفيذ اأنظمة حترم النا�ص من حقوقهم وفر�ضة النمو والزدهار( 
لتحديد  الإر�ضادية  القواعد  ت�ضكل  اأن  والأعراف  القائمة  العمل  لأطر  9.  ميكن 

اأمناط الأن�ضطة التي متثل عنفًا بنيويًا اأو ثقافيًا، حيث حتظى بالفعل بالعرتاف 
كل  العنيف  للتطرف  التعريف  هذا  يغطي  ال�ضبب،  لهذا  الهامني.  وال�ضرعية 

املواقف التي ي�ضعى فيها النا�ص اإىل احلد من قدرة غريهم على العي�ص والنمو.
 

1.2 اأدوار الن�ساء يف حالة التطرف: اأكرث من جمرد 
�سحايا

معاناة  ىل  العنيف  والتطرف  الن�ضاء  حول  القدمية  الأدبيات  من  الكثري  ركزت 
الن�ضاء على اأيدي اجلماعات املتطرفة، اإما ك�ضحايا اأو كم�ضاركات غري مقتنعات 
باأن  حتينّز  اإىل  ي�ضري  ك�ضحايا  الن�ضاء  اإىل  النظرة  اأن  بيد  العنيفة.  الأعمال  يف 
اأو  اإما م�ضاركات رغمًا عنهن  الن�ضاء هن  بينما  اأعمالهم  الرجال م�ضوؤولون عن 
يلعنب  اأن  الن�ضاء ميكن  باأن  موؤخرًا، كان هناك حتول يف العرتاف   .10 �ضحايا 
اأدوارًا فاعلًة 11 يف بناء ال�ضالم والعنف، كما تبنينّ يف قرار جمل�ص الأمن 1325، 
املراأة والأمن وال�ضالم )لعام 2000( وقرار جمل�ص الأمن 2122 )لعام 2013( 
وقرار جمل�ص الأمن 2422 )لعام 2015(12.   واأما الآن، فهناك اعرتاف وا�ضع 
املتطرف  العنف  يخ�ص  فيما  الأدوار  من  العديد  يلعنب  اأن  ميكن  الن�ضاء  باأن 

اأو  مرتكبة" 13.   واقية،  حا�ضدة،  "متعاطفة،  مثل  متعددة  ت�ضنيفات  وجود  مع 
وواقيات"  14 . ومي�ضرات  "م�ضاركات، 

اإمكانية لعب الن�ضاء لأدوار  اإن التو�ضع والتنوع يف هذه الت�ضنيفات ي�ضريان اإىل 
خمتلفة اإما يف دعم التطرف العنيف اأو حماربته. 

1.3 الن�ساء كم�ساركات يف التطرف العنيف 
مت الأدبيات حول التطرف، والتطرف العنيف والإرهاب الكثري من الأ�ضباب  قدنّ
هذه  من  الكثري  وركزت  العنيف.  التطرف  اإىل  الن�ضاء  ان�ضمام  تف�ضر  التي 
ب�ضكل  الجتماعي  النوع  حول  نظر  وجهة  تقدم  مل  و/اأو  الرجال  على  الأدبيات 
اأن ي�ضبحوا  اإىل  "معظم العوامل التي تدفع الرجال  �ضريح، ولكنها تقرتح باأن 

اإرهابيني هي ذاتها تدفع الن�ضاء اأي�ضًا بالطريقة نف�ضها" 15. 

وحتى وقت قريب، كان مو�ضوعا الفقر والتدين هما اأكرث "الأ�ضباب" التي توؤدي 
اإىل التطرف. بيد اأن البحث قد اأ�ضار اإىل ما يعار�ص هذه الأفكار، فهناك العديد 
من الأمثلة على التطرف الذي ا�ضرتك فيه اأ�ضخا�ص لي�ضوا فقراء 16 اأو متدينني 
والقت�ضادية- الأيدولوجية،  الأ�ضباب  يف  املو�ضع  البحث  بعد  ملفت17.  ب�ضكل 
اأنه ل يوجد جمموعة موحدة من  الباحثون على  الجتماعية وال�ضخ�ضية، اتفق 
الأ�ضباب التي ميكن اأن تف�ضر �ضبب حتول الرجال والن�ضاء اإىل التطرف العنيف 
اأن  والتي ميكن  التي متت مالحظتها،  العوامل  بع�ص  اأنه قد مت حتديد  بيد   .18

تكون م�ضببات ذات �ضلة بح�ضب ال�ضياق. بع�ص هذه العوامل التي متت مالحظتها 
مذكورة يف اجلدول 1.

-13 بلوم 2011، وذكر يف: فينك واآخرون 2013 )ال�ضفحة 4(.
-14 هرين 2009.

-15  فينك واآخرون 2013، ال�ضفحة 3.
-16  نا�ضر الدين واآخرون 2011، ال�ضفحة 29.

-17  بيليفيلدت 2014، ال�ضفحة 5. انظر اأي�ضًا مري�ضي كورب 2015، ال�ضفحة 5.
-18 ت�ضودهوري 2007، ال�ضفحة 5. انظر اأي�ضًا بيلري الذي اقتب�ص يف نور وح�ضني 2009 )ال�ضفحة 5( ونا�ضر الدين واآخرون 2011 )ال�ضفحات 22-31(

-19 زيغر2015، �ضفحة 2.

يف احلالت التي تبنت فيها الن�ضاء اأيدولوجيات متطرفة وعنيفة، ولكن اخرتن 
على  النا�ص  ت�ضجيع  على  اأي�ضًا  يعملن  فقد  العنيفة،  الأن�ضطة  يف  ينخرطن  األ 
الن�ضمام اإىل اأن�ضطة العنف. ويف كثري من الأحيان، ويف �ضوء اأدوارهن كاأمهات 
يقمن  حيث  عائالتهن  م�ضاعفًا" يف  "اأثرًا  ميتلكن  اأن  للن�ضاء  ميكن  وزوجات، 
بتحفيز الآخرين على العنف19  اأو ي�ضجعن ال�ضباب على التطرف من خالل ترويج 
ميكن  العنيف.  الن�ضال  يف  ال�ضرتاك  قيمة  اأو  الرجولة  حول  ال�ضائعة  املفاهيم 
العنيف  التطرف  وحماربة  منع  وبرامج  جهودًا  يطوروا  اأن  والباحثني  للعاملني 
ب�ضكل اأف�ضل واأكرث مالئمًة للهدف اإذا ما فهموا التطرف العنيف ب�ضورة اأو�ضع 

من جمرد امل�ضاركة املبا�ضرة يف اأعمال العنف.

-4 مدير زادة 2016 
-5  نا�ضر الدين واآخرون، 2011، ال�ضفحة 15 

-6  نا�ضر الدين واآخرون، 2011، ال�ضفحة 13. انظر اأي�ضًا حنا واآخرون، ال�ضفحة 2، والتي اقتب�ص منها يف نا�ضر الدين واآخرين، 2011، ال�ضفحة 13.
-7  نور وح�ضني، 2009، ال�ضفحة 1.

-8 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 2013 )ال�ضفحة (1، مديرزادة 2016، نور وح�ضني 2009 )ال�ضفحة 1(، خوري 2015، كومارا�ضوامي 2015 
)ال�ضفحة 222(.

-9 غالتنوغ 1969 )ال�ضفحات 172-168(، كورلزويل ووايت 2013 )ال�ضفحة 11(.  
-10 ناغاراجان 2016.

-11  كوتور 2014 )ال�ضفحتان 1 و10(. 
-12 �ضيبريد 2011، وذكر يف: برات وريخرت-ديفرو 2011 )ال�ضفحة 494(، دي�ضتانغ 2015 )ال�ضفحة 3(
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غياب الفر�ص التعليمية للن�ضاء، مما يجعلهن اأكرث �ضعفًا اأمام جهود 
التعبئة واحل�ضد  25

اجلماعات  تقدمها  التي  واحلماية  ال�ضرورية  الجتماعية  اخلدمات 
حاجات  الن�ضاء  لدى  يوجد  حيث  امل�ضتقرة  غري  املناطق  يف  املتطرفة 

غري ملباة لهذه اخلدمات  26
اأو الرغبة يف ال�ضيطرة على الو�ضع  اأو احلب،  اإيجاد الرفاق  رغبة يف 

العائلي والعالقاتي لل�ضخ�ص  27
النتقام لوفاة اأو اعتقال فرد من العائلة اأو املجتمع والرغبة يف النتقام 

لهذا الفقدان  28
الجتماعية  املكانة  اإىل  وتفتقر  اأرملة  اأو  مطلقة  اأو  عزباء  املراأة  كون 

واحلماية اللتني يوفرهما وجود زوج ذكر اأو و�ضي 29
وجود روابط اأو عالقات متينة مع رجال متطرفني 30 

معاناة الن�ضاء من الأو�ضاع القت�ضادية ال�ضيئة، والتي ميكن اأن تكون 
يف كثري من الأحيان اأكرث �ضوءًا من الرجال31  

الدينية ال�ضيا�ضية

• رغبة يف ن�ضر دين الفرد من اأجل تكوين جمتمع فوق وطني، اأو  
    الت�ضريع يف قيام عالمات ال�ضاعة 

• رغبة يف تنقية املجتمع اأو جتديد املجتمع الديني 
• غ�ضب من احلكومة التي ل حترتم الدين 

• الكراهية والعداء جتاه اجلماعات الدينية الأخرى

• الأخطاء التي يعتقد الفرد اأنها ارتكبت بحق جماعته 
• ظلم وا�ضتبداد الدولة 

• الذل اأو ال�ضتبداد من قبل دولة خارجية اأو قوة خارجية من وجهة نظر
   ال�ضخ�ص 

• رغبة يف العرتاف بهوية جمموعة معينة 
• م�ضاعر جارفة مت�ضامنة مع ن�ضالت جماعات اأخرى

�ضخ�ضية ومتعلقة بالهوية القت�ضادية-الجتماعية

• البحث عن هدف �ضخ�ضي وال�ضعور بالإجناز، واملغامرة، والحرتام اأو ال�ضعور 
بالنتماء

• رغبة يف اإيجاد احلماية من العنف الأ�ضري
• ال�ضتجابة اإىل احلافز املتعلق بالنوع الجتماعي، مثل الرغبة يف اإثبات الرجولة 

وفقًا لروؤية معينة لها 

• الفقر وغياب التعليم 
• معتقدات حول غياب امل�ضاواة، اإما داخل الدولة الواحدة اأو

 بني الدول
• احلاجة اإىل اخلدمات الجتماعية من اجلماعات املتطرفة 

• غياب الفر�ص وفقدان الأمل بامل�ضتقبل

اجلدول رقم 1. 
العوامل ميكن اأن توؤدي اإىل التطرف املحتمل

بالإ�ضافة اإىل هذه امل�ضببات العامة، هناك بع�ص العوامل التي يعتقد باأنها تنطبق على الن�ضاء ب�ضكل خا�ص. يحتوي اجلدول رقم 1 على بع�ص الفر�ضيات.

 1.4 الن�ساء ك�سحايا

ي�ضتهدفهن  ما  فكثريًا  العنيف،  التطرف  من  متعددة  اأمناط  من  الن�ضاء  تعاين 
بيوتهن  لهدم  ويتعر�ضن  والثقايف،  والبنيوي  واجلن�ضي،  اجل�ضدي،  العنف 
وعائالتهن. وبينما تقوم اجلماعات املتطرفة بال�ضيطرة على الأرا�ضي اأو التحكم 
فيها، فاإنها تقوم يف كثري من الأحيان ب�ضن "اعتداءات مق�ضودة واإ�ضرتاتيجية 
وامل�ضاركة  بحرية،  احلركة  على  القدرة  فيها  مبا  الن�ضاء،  وحريات  حقوق  �ضد 
اخلدمات  من  وال�ضتفادة  والتوظيف،  التعليم  اإىل  والو�ضول  العامة،  احلياة  يف 
ال�ضحية والتعبري عن اأنف�ضهن من دون اخلوف من التبعات واأن يع�ضن كمواطنات 

مت�ضاويات" 20.
املتطرفة  اجلماعات  اإىل  الن�ضاء  ُت�ضتدرج  اأن  اأي�ضًا  يحدث  الأحيان،  بع�ص  يف 

العنيفة رغمًا عن اإرادتهن21.

-20 البعثة الدائمة لالإمارات العربية املتحدة لالأمم املتحدة ومعهد جامعة جورجتاون للمر اأة وال�ضالم والأمن، �ضفحة 3.
-21  نور وح�ضني 2009، �ضفحة 6.

-22 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 2013، �ضفحة 3.
-23 بدران 2006.

-24 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 2013، �ضفحة 3.

-25 امل�ضدر ال�ضابق.
-26 �ضبكة املجتمع املدين الدولية للعمل 2014، �ضفحة 3. 

-27 �ضالتمان و�ضميث 2015.
-28 ناغاراجان 2016. نور و ح�ضني 2009، �ضفحة 3. 

-29  بدران 2006، �ضفحة 7.
-30م�ضدر �ضابق.

-31 ت�ضري جنيفر كلوت اإىل اأن اأجندة املراأة وال�ضالم والأمن ت�ضمل تركيزًا هامًا على اأثر الأو�ضاع القت�ضادية الفردية على اأمن الن�ضاء. 
انظر: كلوت 2007. �ضارة لدبوري، والتي اقتب�ص منها يف ناغاراجان، ت�ضري اإىل ذلك على اأنه جمال بحثي هام للجهود امل�ضتقبلية. 

البحث عن فر�ص للم�ضاركة الجتماعية وال�ضيا�ضية 22 
بالن�ضاء  يدفع  املجتمع، مما  والتمييز يف  امل�ضاواة بني اجلن�ضني  غياب 
اأو  وا�ضتقالليتهن،  هويتهن  على  للتاأكيد  اأخرى  طرق  عن  البحث  اإىل 
اأكرث عر�ضًة لي�ضبحن �ضحايا مغينّبات الإرادة  اأن يجعل الن�ضاء  ميكن 

للتعبئة واحل�ضد 23
اإىل البحث عن  الن�ضاء، مما يدفع بهن  الإ�ضاءة الأ�ضرية والعنف �ضد 

طرق للهرب واخلال�ص  24

ال�ضندوق رقم 1
عوامل حمتملة ميكن اأن توؤدي اإىل تطرف الن�ضاء

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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-46  �ضبكة املجتمع املدين الدولية للعمل 2014 )ال�ضفحة 9(. بدران 2006 )ال�ضفحة 4(.
-47 �ضبكة املجتمع املدين الدولية للعمل 2014، ال�ضفحتان 10-11.

-48 كوتور 2014، ال�ضفحة 9.
-49 امل�ضدر ال�ضابق، ال�ضفحة 5.

-50 بدران 2006، ال�ضفحتان 9-10.
-51 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 2015 )ال�ضفحة 3(، ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 2013 )ال�ضفحة 8(.52

-52 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 2013 )ال�ضفحة 8(.
-53  منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 2015.

-54 �ضبكة املجتمع املدين الدولية للعمل 2014، ال�ضفحتان 10-11.

 ويف الوقت الذي ميكن اأن يحدث ذلك للرجال والن�ضاء على حد �ضواء، فاإن الن�ضاء 
يف كثري من الأحيان اأكرث �ضعفًا من الرجال اأمام الو�ضائل القهرية الإجبارية مثل 
"التخدير، والغت�ضاب، والإكراه اجل�ضدي، والبتزاز العاطفي والجتماعي" 32.  
مقيدًا  يكون  قد  الزوجية  العالقات  يف  الن�ضاء  ا�ضتقالل  فاإن  ذلك،  على  عالوة 
بطرق جترب املراأة على "اتباع" زوجها اأو غريه من الأقارب الذكور. كما ميكن 
اأن تكون الن�ضاء �ضحية عند ان�ضمامهن اإىل اجلماعات املتطرفة، حيث يجدن اأن 

الرجال يف كثري من الأحيان هم امل�ضوؤولون واأنهن ل يرونهم كم�ضاويات لهم 33.

تهدف بع�ص اجلهود املنظمة على م�ضتوى القواعد اإىل توفري الرعاية واخلدمات 
للن�ضاء اللواتي وقعن �ضحية التطرف العنيف، ولكن كثريًا ما يتم التغا�ضي عن 
هذه اجلهود كاإ�ضرتاتيجية مهمة ملحاربة التطرف ذاته 34. كما اأن هناك خطابًا 
يف  اأ�ضواتهن  تتمتع  ل  )واللواتي  العاملي  اجلنوب  من  ن�ضاء  تتزعمه  مت�ضاعدًا، 
التطرف  حماربة  حول  العام  اخلطاب  يف  الكايف  باحل�ضور  الأحيان  من  كثري 
اإجراءات  وحتديدًا  العنيف،  التطرف  �ضد  الن�ضال  اإىل  ي�ضري  حيث  العنيف(، 
اأو  وجمتمعاتهن  حياتهن  تدمري  خالل  من  الن�ضاء  اآذت  التي  التطرف  حماربة 

حتري�ص اجلماعات املتطرفة �ضدهن 35.  

1.5 الن�ساء �سد التطرف العنيف 
ز البحث حول الن�ضاء اللواتي يحاربن التطرف ب�ضكل رئي�ص على الأدوار التي  ركنّ
   ،36 التطرف  الوقت احلايل �ضد  بها يف  يقمن  التي  اأو  بها  القيام  للن�ضاء  ميكن 
وحتديدًا اأدوارهن كاأمهات وزوجات 37. يف هذه الأدوار العائلية واملجتمعية، فاإن 
الن�ضاء يتمتعن بو�ضع مميز ي�ضاعدهن على روؤية "اإ�ضارات الإنذار املبكر" على 
التطرف العنيف38،  وكثريًا ما يلعنب اأدوارًا مقنعًة موؤثرًة يف حياة اأفراد العائلة 
واملجتمع، مما ي�ضاعدهن على حماربة عمليات التطرف39.  وجادل بع�ص العلماء 
على  التفكري  اإىل  ميلن  لأنهن  العنيف،  التطرف  مقاومة  اإىل  ميلن  الن�ضاء  باأن 
الأمد الطويل والتخطيط مل�ضتقبل عائالتهن 40،   ولأنهن هن اأنف�ضهن يف كثري من 
الأحيان �ضحايا التطرف العنيف 41.  كما اأن هناك برهان من جمال بناء ال�ضالم 
الأو�ضع على اأن الن�ضاء يعتربن اأقل تهديدًا، واأكرث �ضدقًا واأقل ف�ضادًا 42.   ووجد 
اللواتي حظني بالحرتام يف جمتمعاتهن  الن�ضاء  اأن  ال�ضوري  النزاع  البحث من 

اأ�ضبحن �ضانعات �ضالم فاعالت 43.  

مت انتقاد الرتكيز الكبري على الطاقات والقدرات الكامنة التي تتمتع بها الن�ضاء 
الأدوار  يف  الن�ضاء  به  تقوم  ملا  اإهماله  ب�ضبب  عائلة  كاأفراد  اأدوارهن  خالل  من 
الأكرث ر�ضميًة، وي�ضاهم يف تهمي�ضهن44.  لقد كانت الن�ضاء فاعالت وموؤثرات يف 
مثل  والقيادة،  القرار  �ضناعة  اأدوارهن يف  العنيف من خالل  التطرف  حماربة 
احلكومة، وال�ضرطة وغريها من املوؤ�ض�ضات الر�ضمية45. عالوة على ذلك، عمل 
عددًا ل يعد ول يح�ضى من الن�ضاء على عدد من الأ�ضعدة للتاأكيد على حقهن 
يف تف�ضري الإ�ضالم، واإعادة ت�ضكيل التف�ضريات املحلية للدين والتي �ضتح�ضن من 

الكايف يف  بالرتكيز  املجالن ل يحظيان  يزال هذان  املجتمع46. ول  متكينهن يف 
الأدبيات حول الن�ضاء والتطرف.

التطرف  �ضد  املنظمة  اجلهود  يف  دورًا  الن�ضاء  فيها  تلعب  التي  احلالت  تظهر 
برعاية  حتظى  التي  وتلك  ال�ضعبية  القواعد  م�ضتوى  على  اجلهود  يف  التنوع 
هناك  العامل.  يف  اجلنوب  اأنحاء  خمتلف  يف  الن�ضاء  بها  تقوم  والتي  حكومية، 
التدخل  على  العائالت  �ضاعدت  باك�ضتان  يف  ن�ضائية  منظمة  ت�ضمل  موثقة  اأمثلة 
بنغالد�ص  يف  حكومي  وبرنامج  التطرف47،  على  عالمات  اأبناوؤها  يظهر  عندما 
احلكومة  دربت  حيث  املغرب،  يف  وبرنامج  الفقر48،  تقلي�ص  جهود  ي�ضتهدف 
على  املحليات  الخ..(  )الواعظات،  الدينية  واملوؤ�ض�ضات  القيادات  من  الن�ضاء 
تكون  اأن  ميكن  كما    .49 املتطرفة  الطرق  اإىل  الن�ضمام  عن  النا�ص  ثني  كيفية 
"اأو�ضتانيز" من الهند واحلكواتيات ال�ضوفيات  القيادات الن�ضائية الدينية مثل 
الدولية  لل�ضراكات  فر�ص  هناك  اأن  الوا�ضح  من   .50 جيدًة  اأمثلًة  نيجرييا  من 
والر�ضميني يف دعم  الر�ضميني  وغري  واملحليني،  الوطنيني،  ال�ضركاء  مع  للتعاون 
اجلهود �ضد التطرف51.  ولكن جناح هذه اجلهود �ضوف يتطلب اأن تت�ضلم الن�ضاء 
على م�ضتوى القواعد دفة القيادة52.  تقدم من�ضورات منظمة الأمن والتعاون يف 
اأوروبا53 و�ضبكة املجتمع املدين الدولية للعمل اقرتاحات جلهود منظمة ت�ضتند اإىل 
التجارب الفعلية للجماعات الن�ضائية حول العامل. وي�ضمل ال�ضندوق رقم 2 عينة 

من هذه التجارب 54.

-32  فينك واآخرون 2013 )ال�ضفحتان 3 و6(. واأخبار ال�ضبكة العاملية للحقوق والتنمية 2014.
-33  بدران 2006، ال�ضفحة 4. نور وح�ضني 2006، ال�ضفحة 5.

-34  اإداور 2015 )ال�ضفحتان 6 و7(. زينب بانغورا مندوبة الأمني العام لالأمم املتحدة ال�ضابقة للعنف اجلن�ضي يف ال�ضراعات، والتي اقتب�ضت منها يف 
�ضرتا�ضر 2015.

-35 مركز حقوق الإن�ضان والعدالة العاملية CHRGJ 2011 )ال�ضفحات 23-26(.
  36 - دي�ضتانغ 2015.

-37  كوتور 2014، ال�ضفحتان 11-12.
-38  اأوريلي 2015، ال�ضفحتان 3-4.

-39  ت�ضودهوري 2007، زيغر 2015( ال�ضفحة 2(، فينك واآخرون 2013 )ال�ضفحة 4(
-40  انظر النقا�ص يف كوتور 2014 )ال�ضفحة 4(

-41  فينك واآخرون 2013، ال�ضفحة 4.
-42  اأوريلي 2015، ال�ضفحات 5-9.

-43  غزاوي واآخرون 2015، ال�ضفحة 26.
 -44 هاكربي 2015، هد�ضون 2013، دفور-غيني�ضون وعالم 2014 )ال�ضفحة 2(

-45  اأوريلي 2015 )ال�ضفحة 4(، �ضبكة املجتمع املدين الدولية للعالم 2014 )ال�ضفحة 9(. 

م�ضاحة  واإيجاد  الدينية  واملعتقدات  التف�ضريات  حول  الوعي  رفع 
مفتوحة للمزيد من احلوار حول الإ�ضالم والإميان. 

التعددية وحرية  املن�ضبطة  التعبري  لتعزيز حرية  الإعالم  العمل مع 
املعتقد الديني. 

الإرهاب  الرتكيز على حماربة  اأبعد من جمرد  هو  ما  اإىل  التحرك 
جهود  يف  التنموية  واملبادرات  الأهداف  ودمج  الع�ضكرية  واحللول 

حماربة التطرف والإرهاب. 
دمج تعليم ال�ضالم، مبا يف ذلك الأ�ضا�ضيات املدنية، واأهمية حقوق 

الإن�ضان والقوانني الدميقراطية يف املناهج الدرا�ضية. 
اإ�ضراك حركات الن�ضاء من املجتمعات املحلية لتطوير اإ�ضرتاتيجيات 

جديدة تدعم جهودهن يف تعزيز حقوق املراأة.

•

•

•

•

•

ال�ضندوق رقم 2
فر�ص للجهود الن�ضائية املنظمة �ضد التطرف
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1.6 الن�ساء والتطرف نح� العنف البني�ي والثقايف
قيام  اإمكانية  يف  يتمثل  والثقايف  البنيوي  العنف  فاإن  اأعاله،  تعريفه  مت  كما 
و/اأو  معينة  مبجموعة  ال�ضرر  باإحلاق  واملعتقدات  والقيم  والبنى،  املوؤ�ض�ضات، 
اإعاقة قدرتها على النمو. لقد مت جتاهل العنف البنيوي والثقايف بالكامل تقريبًا 
يف الأدبيات املتوفرة حول التطرف، ويعود ذلك جزئيًا اإىل اأن تعريف ما يدخل 
بالو�ضوح  ولي�ص  للجدل  وقابل  �ضيا�ضي،  هو  والثقايف  البنيوي  العنف  اإطار  يف 
ي�ضكل تهمي�ضًا  اأن ما  يقينّد امل�ضطلح هو  العنف اجل�ضدي. ومما  به  يت�ضم  الذي 
ال�ضياق  �ضنيعة  من  العادة  يف  هو  ورفاهها  حقوقها  على  وتعديًا  للمجتمعات 
القائمة  الدولية  الأعراف  اأن  بيد  جمتمع.  بكل  اخلا�ص  والثقايف  الجتماعي 
واملعاهدات اخلا�ضة بحقوق الإن�ضان ميكن اأن ت�ضاعد يف حتديد ما ينطوي عليه 

مثل هذا العنف. 

تبنينّ الدرا�ضات ذات ال�ضلة حول التطرف كيف تعاين الن�ضاء من العنف البنيوي 
اأفكارًا  حتمل  جماعات  �ضحية  يكننّ  اأن  ميكن  واللواتي  العامل،  حول  والثقايف 
البنيوي  العنف  ت�ضكيل  كيفية  على  الرتكيز  اإىل  البحث  هذا  ومييل  متطرفًة. 
والثقايف تهديد قد يكون و�ضيكًا ب�ضكل اأكرب للن�ضاء من العنف اجل�ضدي الظاهر 

املبا�ضر.  

هذا  على  مثاًل  للعمل  الدولية  املدين  املجتمع  �ضبكة  اأجرته  الذي  البحث  ويعد 
بيئة  لـ"تطبيع  املتطرفة  الأيدولوجيات  اإن�ضاء  كيفية  على  يركز  حيث  العمل، 
اجتماعية غري مت�ضاحمة"55. ويعزو هذا البحث التدينّن املتنامي يف منطقة ال�ضرق 
الأو�ضط اإىل اإعادة ظهور الإ�ضالمية )الإ�ضالم ال�ضيا�ضي الذي ي�ضعى اإىل تطبيق 
القيم الإ�ضالمية الدينية يف كل مناحي احلياة( وانت�ضار الوهابية وال�ضلفية الذي 
اإىل جنب مع ما  ال�ضبعينيات من القرن املا�ضي56.   و�ضار ذلك جنبًا  حدث يف 
ت�ضميه ال�ضبكة "كره الن�ضاء" كاأيديولوجية، حيث يحاول املتطرفون با�ضم الدين 
اأن يهم�ضوا الأدوار التقليدية للن�ضاء يف املجتمع التي حتظى بالحرتام، وي�ضورون 
الن�ضوية ومتكني الن�ضاء كمفاهيم م�ضتوردة من الأجنبي امل�ضتعمر. وكما تو�ضح 
العام ترتاجع يف مناطق عدة، مما يخلق  الن�ضاء يف املجال  اأدوار  ال�ضبكة، فاإن 
حتديات اأمام الن�ضاء الآمالت يف احلفاظ على حقوقهن57.   ومن الأمثلة الأخرى 
عمل املوؤلفة الن�ضوية اجلزائرية كرمية بنون، والتي اأجرت بحوثات وا�ضعة حول 
جهود الن�ضاء يف مقاومة الأمناط البنيوية والثقافية للتطرف. ويبنى عملها على 
على  كبري  ب�ضكل  تركز  حيث  دولًة،   30 يف  �ضخ�ص   300 حوايل  مع  مقابالت 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط. وجتادل بنون اأن الن�ضاء هن اأول من حتدث �ضد القوى 
الأيدولوجية التي تروج للعنف البنيوي والثقايف، لأنهن يف كثري من الأحيان اأول 
من يتاأثر به. ويبحث عمل بنون يف عدد من احلركات ال�ضيا�ضية مع الرتكيز على 
التنظيمات ال�ضيا�ضية للن�ضاء اللواين نا�ضلن �ضد القوى الدينية يف الدول التي 

ت�ضعى اإىل فر�ص ما تراه هي اأيدولوجيات متطرفة على جمتمعاتها 58.  

-59 نا�ضر الدين واآخرون 2011، ال�ضفحتان 48-49.
-60 عا�ضور 2015.

-61 هورغان 2008. 
-62 فريق عمل تنفيذ حماربة الإرهاب CTITF 2006، ال�ضفحة 2 

-63 ماكنزي 2009. 
-64 هورغان 2008.

الفاعلني  يف  بالبحث  ال�ضيا�ضات  و�ضانعو  والنا�ضطون  الباحثون،  يقوم  اأن  يجب 

من  الوقاية  يف  ت�ضاعد  اأن  ميكن  التي  والعمليات  املجتمع  قادة  اأو  ال�ضيا�ضيني 
ل�ضبابية  ال�ضماح  دون  من  والثقايف،  البنيوي  العنف  اإىل  يقود  الذي  التطرف 

مفاهيم هذا املجال اأن تقلل من اأهميته.

حماربة التطرف مقابل الن�سحاب  1.7
والتطرف.  الن�ضاء  ن�ضبيًا حول مو�ضوع  قليلة  الأدبيات م�ضاهمات عملية  تعر�ص 
وعلى الرغم من وجود كمية كبرية من الكتابات حول مفهوم حماربة التطرف59، 
اجلماعات  مع  ال�ضرتاك  يرف�ضون  النا�ص  جعل  كيفية  على  يركز  معظمها  فاإن 
الإرهابية، مع الرتكيز على الربامج التي تنفذها اأجهزة الدولة الأمنية60.   بيد 
اأنه ويف هذا املجال، كان هناك تركيز اأكرب على الوقاية من املزيد من الأن�ضطة 
العنيفة، ولكن مل يتم بذل انتباه مماثل على ما اإذا كان النا�ص يغريون اأفكارهم 
ب�ضيطة  حماولة  هناك  كانت  بعد61.    فيما  املجتمع  يف  الندماج  اإىل  ويعودون 
اإل القليل منها اإىل  للتمييز بني اجلهود القهرية وغري القهرية62،   ومل يتطرق 
الن�ضاء ب�ضفتهن فاعالت ميكن لهن تي�ضري حماربة التطرف اأو كمتلقيات جلهود 

حماربة التطرف63.  

هناك حاجة اإىل اإثبات عملي حول كيفية عمل برامج حماربة التطرف بالإ�ضافة 

البحث  من  املزيد  اإىل  حاجة  هناك  باأن  هورغان  يجادل  اأهدافها.  حتديد  اإىل 

النف�ص  علم  وجمايل  امليدان  من  امل�ضتقاة  الآراء  بني  يدمج  الذي  امليداين 

النفكاك  اإىل  والرجال  الن�ضاء  يدعو  الذي  ال�ضبب  اإيجاد  املهم  من  واجلرمية. 

عن اجلماعات املتطرفة، وما اإذا كانت عملية حماربة التطرف هي النقي�ص من 

التطرف، كما يفرت�ص يف كثري من الأحيان64.  

يف  البحث  حماولة  يف  اجلذري  التناق�ص  هورغان  يو�ضح  اأعمق،  م�ضتوى  على 

حماربة التطرف من دون التفاق على معنى التطرف بالأ�ضا�ص. 

-55 امل�ضدر ال�ضابق، ال�ضفحة 8.
-56  امل�ضدر ال�ضابق، ال�ضفحة 4.
-57  امل�ضدر ال�ضابق، ال�ضفحة 7.

-58 بنون وكانديوتي 2015.
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1.8 ق�سايا من اأجل امل�سي قدمًا 

املجال:  يظهران يف  تخريبيني  لتجنب اجتاهني  بنداءات  موؤخرًا  الأدببيات  تعج 

ا�ضتخدام الن�ضاء وحقوقهن، والذي يحدث عندما يبدو متكني الن�ضاء كو�ضيلة من 

اأجل غاية وهي حتقيق الأمن. اإن ا�ضتخدام متكني الن�ضاء بهذه الطريقة قد يكون 

له تبعات خطرية، فاإذا كان متكني الن�ضاء مهم بال�ضكل الرئي�ص من اأجل الأمن،  

فقد ل يكون كذلك خارج هذا ال�ضياق65، مما يخلق خماوف ب�ضاأن احتمال تنازل 

احلكومات عن حقوق الن�ضاء عند التفاو�ص مع اجلماعات ال�ضيا�ضية اأو امل�ضلحة 

 .66

عالوة على ذلك، فاإن "ت�ضليح" الن�ضاء كو�ضيلة ملحاربة التطرف العنيف ميكن 

امل�ضاواة بني اجلن�ضني برمته يف خطر مميت"67 حيث تربط  "م�ضروع  اأن ي�ضع 

هذه اجلهود بني حقوق الن�ضاء وحماربة الإرهاب، وتوؤدي اإىل ردود فعل عنيفة 

هذا  لتجنب  طريقة  اأف�ضل  اإن  الن�ضاء68.    �ضد  العنيفني  املتطرفني  قبل  من 

الن�ضاء، مما يدعمهن  لتمكني  �ضامل مبني على احلقوق  نهج  ترويج  املوقف هو 

ما هو  ي�ضتطعن حتديد  القواعد وغريها حتى  م�ضتوى  القيادية على  الأدوار  يف 

اأف�ضل ملجتمعاتهن69.  

كما كانت هناك انتقادات باأن نهج قرار جمل�ص الأمن 1325 للنظر اإىل الأمن 

املنظور، وهو  الآخر من هذا  الن�ضف  يغفل  النوع الجتماعي  من خالل منظور 

النوع  اأ�ضا�ص  التحليل على  اإىل املزيد من  انتقادات م�ضابهة  الرجولة70.  ودعت 

الجتماعي لأدوار الرجال والرجولة امل�ضلحة يف التطرف العنيف71.  

-65 هاكربي 2015.
-66 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 2013، ال�ضفحة 5.

-67 دي�ضتانغ 2015.

-68 هاكربي 2015.

-69 دي�ضتانغ 2015.
-70 اأوكونور 2014.

-71 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 2015، ال�ضفحة 2.

نهائي  نقد  بتقدمي  وال�ضالم  والأمن  املراأة  حول  الأدبيات  �ضاهمت  واأخريًا، 

الن�ضاء  هويات  تعترب  حيث  والتطرف،  الن�ضاء  حول  الأدبيات  حول  �ضروري 

النوع الجتماعي جزءًا منها  التي ي�ضكل  العوامل  تراكمات معقدة ملجموعة من 

والنتماءات  الجتماعي،  النوع  اجلن�ص/  وميول  والعرق،  اجلن�ضية،  توؤثر  فقط. 

يتخذنها  التي  واخليارات  الن�ضاء  جتارب  على  العوامل  من  وغريها  ال�ضيا�ضية 

واإن كن من  – حتى  الن�ضاء  اأن  افرتا�ص  ال�ضروري عدم  لهذاال�ضبب،   من   .72

تطرف  �ضبب  عند حتليل  متجان�ضة  كتلة  – ي�ضكلن  واحدة  جمموعة دميغرافية 

الن�ضاء والأدوار التي ميكن اأن يلعبنها يف حماربة التطرف.

-72 برات وريخرت-ديفرو 2011، ال�ضفحة 494.
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1.1 الق�سم الأول -التطرف: املفه�م والأهمية

املفه�م  1.1.1

اإىل  الأردنية  املجتمعات  والرجال يف  الن�ضاء  اإىل فهم نظرة  الق�ضم  يهدف هذا 
الباحثون  ا�ضتخدم  البحث،  هذا  ولغايات  العنيف.  والتطرف  التطرف  مفهومي 
اإىل  لالإ�ضارة  العنيف  والتطرف    radicalizationلـ التطرف"  "حالة  م�ضطلح 
violent extremism.  73 وخالل مناق�ضة املفهوم، اأ�ضار امل�ضتجيبون اإىل الدين، 

وال�ضيا�ضة، والعادات والتقاليد، والأيدولوجيات عند تعريف التطرف. وربط 13 
% منهم مبا�ضرًة بني حالة التطرف وتنظيم الدولة الإ�ضالمية يف بالد ال�ضام 
والعراق اأو غريها من اجلماعات الإرهابية، بينما ربط 26 % منهم بني حالة 
ف  التطرف والدين ب�ضكل عام، وربطها 5 % بالعادات والتقاليد. يف املقابل، عرنّ

5 % من امل�ضتجيبني حالة التطرف على اأنها عملية �ضد الدولة. 

يحمل  اأن  م�ضتغربًا  فلي�ص  التطرف،  حلالة  الختالف  وا�ضعة  للتعريفات  ونظرًا 
العنيف،  والتطرف  التطرف  حالة  بني  العالقة  حول  خمتلفًة  اآراًء  امل�ضتجيبون 
التطرف  اإىل  بال�ضرورة  تقود  التطرف  حالة  اأن  منهم   %  38 اعتقد  حيث 
العنيف، بينما اعتقد 62 % اأن الأ�ضخا�ص قد يتحولون اإىل متطرفني من دون 

اللجوء اإىل العنف بال�ضرورة، وذلك بح�ضب ظروف معينة. 

1.1.2 الأهمية داخل املجتمعات واجلامعات 

اعتقد 85 % من امل�ضتجيبني اأن حالة التطرف حتدث يف املجتمعات الأردنية، 
بينما اعتقد 74 % منهم اأنها حتدث يف اجلامعات الأردنية. واعتقد امل�ضتجيبون 
اأنها وا�ضحة ب�ضكل خا�ص يف مناطق معينة، مثل الزرقاء، ومعان، وال�ضلط واإربد 
والر�ضيفة. ومن بني 10 طالب جامعات متت مقابلتهم، اعتقد 9 منهم اأن حالة 
كان  وب�ضكل عام،  و�ضاق يف جمتمعاتهم وجامعاتهم.  التطرف جتري على قدم 
الرجال اأكرث مياًل من الن�ضاء لالعتقاد باأن حالة التطرف حتدث يف الأردن. ويف 
الوقت الذي مل يبُد فيه وا�ضحًا اإن كان هذا العتقاد الأ�ضعف بني الن�ضاء مبنيًا 
اأن الرجال رمبا يكونون  اإىل  اأم ل، فاإنه ي�ضري  اأو املنظور  على فرق يف التعريف 

اأكرث انخراطًا يف احلوارات والنقا�ضات حول حالة التطرف. 

من بني امل�ضتجيبني الذين ذكروا اأن حالة التطرف حتدث يف الأردن، �ضارك 72 
للقتال مع اجلماعات  اأ�ضخا�ص غادروا الأردن  % منهم ق�ض�ضًا �ضخ�ضيًة عن 
يف  ذلك  �ضخ�ضيًة  ق�ض�ضًا  �ضاركوا  ممن   %  33 و�ضهد  العنيفة:  املتطرفة 
جمتمعاتهم، بينا �ضمع 21 % منهم عنها من اأ�ضخا�ص اآخرين، و�ضمع 18 % 

عنها يف الأخبار. 
من  الكثري  تزال  ول  ال�ضخ�ضية،  الق�ض�ص  �ضحة  من  التحقق  ممكنًا  يكن  مل 
الدرا�ضة  هذه  توعية  يف  �ضاهم  اأمناطها  تنوع  اأن  بيد  وا�ضحة،  غري  تفا�ضيلها 
بعوامل اجلذب والتنفري الكثرية حلالة التطرف ومعتقدات النا�ص الآخرين حول 

هذه العوامل.

الن�ساء والتطرف - النم�ذج الأردين
�ضوريا  يف  داع�ص  اإىل  ان�ضموا  رجال  حول  ال�ضخ�ضية  الق�ض�ص  معظم  وكانت 
قرروا  رجال  عن  ق�ض�ضًا  امل�ضتجيبون  و�ضارك  الت�ضرف.  هذا  ونتائج  والعراق 
اأو غريها من اجلماعات املتطرفة العنيفة، وبالتايل لقوا  الن�ضمام اإىل داع�ص 
قبل مغادرة  الأمن  قبل  القب�ص عليهم من  األقي  اأو  العراق  اأو  �ضوريا  حتفهم يف 
الأردن اأو مت اإقناعهم من قبل عائالتهم، اأو اأ�ضدقائهم اأو رجال الدين اأو قادة 
املجتمع بعدم الذهاب. كما روى امل�ضتجيبون ق�ض�ضًا عن بع�ص الرجال الذين 
ان�ضموا اإىل داع�ص، ولكنهم ان�ضقوا وعادوا اإىل الوطن. واأظهرت الق�ض�ص اأنه 
من  قتلوا  قد  اآخرين  فاإن  الأردن،  اإىل  العودة  يف  بع�ضهم  جنح  الذي  الوقت  يف 
الق�ض�ص  راأيهم وحماولتهم لالن�ضقاق. وذكرت بع�ص  ب�ضبب تغيري  قبل داع�ص 
ويتحولون  �ضجنهم،  فرتة  انتهاء  بعد  متطرفني  اإىل  يتحولون  زالوا  ل  اأ�ضخا�ص 
اإىل �ضخ�ضيات معروفة يف اجلماعات املتطرفة العنيفة. وكان النا�ص املذكورون 
يف الق�ض�ص من خلفيات خمتلفة: بع�ضهم متعلم )مبا يف ذلك حملة �ضهادات 
الدرا�ضات العليا، والبكالوريو�ص، وخريجو كليات الطب والهند�ضة( وغريهم مل 
يكملوا تعليمهم العايل، وبع�ضهم كان يحظى بالحرتام يف جمتمعاتهم، وغريهم 
وبع�ضهم جاء من عائالت  التطرف،  اإىل  اإدانتهم وحتولوا  كانوا جمرمني متت 

فقرية بينما جاء البع�ص الآخر من عائالت ثرية.  

واأ�ضارت الق�ض�ص اإىل ا�ضتخدام اأدوات خمتلفة يف عملية احل�ضد والتعبئة، مبا 
يف ذلك التفاعل وجهًا لوجه والإعالم الجتماعي، كما �ضملت الق�ض�ص اأ�ضخا�ضًا 
املحيطة،  جمتمعاتهم  من  غريهم  تعبئة  حاولوا  ثم  ومن  متطرفني  اإىل  حتولوا 
الرجال  عائالت  على  الجتماعي  الأثر  ذكروا  كما  ال�ضباب.  من  وخ�ضو�ضًا 
العائالت  اإىل داع�ص، على وجه اخل�ضو�ص، حيث وجدت بع�ص  ان�ضموا  الذين 
نف�ضها منعزلة عن جمتمعاتها ب�ضبب ال�ضعور بالعار والو�ضمة. واآخرون قيل اأنهم 
اأبناءهم املتوفني  واأ�ضموا  اأبنائهم يف التطرف العنيف،  كانوا فخورين مب�ضاركة 

"�ضهداء".

الأردن  يف  حتدث  تطرف  عملية  يوجد  ل  اأنه  اعتربوا  الذين  اأولئك  واأعطى 
على  املبني  الأردين  املجتمع  وطبيعة  �ضياق  ذلك  يف  مبا  خمتلفة،  تف�ضريات 
النظام الع�ضائري، حيث ت�ضكل العالقات الأ�ضرية القوية حاجزًا اأمام الأخطار 
تقدم  الع�ضائرية  الإجتماعية  ال�ضبكات  اأن  امل�ضتجيبني  بع�ص  و�ضعر  اخلارجية. 
وقدرات  مهارات  ذكرت  كما  فردية.  م�ضكلة  اأية  على  للتغلب  الكافية  امل�ضاعدة 
حالة  حدوث  عدم  على  كاأ�ضباب  املجتمع  ووعي  الأردين،  العام  الأمن  قطاع 

التطرف يف الأردن. 

-73 بداأ فريق البحث كل مقابلة ب�ضوؤال امل�ضتجيبني عن تعريف التطرف بطريقتهم اأو بكلماتهم اخلا�ضة وعالقته بالتطرف العنيف قبل �ضرح التعريف 
امل�ضتخدم لغايات هذه الدرا�ضة. وتنوعت الإجابات نوعًا ما، مما ي�ضري اإىل وجود اإجماع طفيف على كيفية ا�ضتخدام هذا امل�ضطلح يف املمار�ضة اليومية.
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الن�ساء  بني  التطرف   1.1.3

باأن  القائل  للراأي  امل�ضتجيبني  اأغلب  الرغم من دعم  اأنه على  النتباه  يثري  مما 
 %  38 اأ�ضار  واجلامعات،  الأردنية  املجتمعات  يف  حتدث  تطرف  عملية  هناك 
فقط اإىل اأن الن�ضاء حتديدًا يتبنني اآراء واأيدولوجيات متطرفة، واعترب 54 % 
% مل يقرروا. من بني هوؤلء، كان الرجال اأقل  اأنهن ل يتبنني هذه الأفكار و8 
الن�ضاء  اآراء متطرفة. عالوة على ذلك، كانت  الن�ضاء يتبنني  باأن  مياًل لالتفاق 
اأكرث مياًل لالعتقاد باأن الن�ضاء يتحولن اإىل متطرفات.  النا�ضطات والقياديات 
وقد يعود اإىل ذلك اإىل اأن تلكم الن�ضاء يتفاعلن ب�ضكل اأكرب مع جمتمعاتهن ب�ضبب 
انفتاحًا  اأكرث  تكون  اأن  اإىل  متيل  املجموعات  هذه  لأن  اأو  واأن�ضطتهن،  مواقعهن 
واأكرث مياًل للدعوة اإىل حترر الن�ضاء مما يعتربنه بنى اجتماعية متطرفة، والتي 
امل�ضوؤولون  ورف�ص  مقبولة.  اجتماعية  اأعراف  ملجتمعاتهن  بالن�ضبة  تكون  قد 
متطرفات،  اإىل  يتحولن  اخل�ضو�ص  وجه  على  الن�ضاء  اأن  اعتبار  احلكوميون 
مراآى  بعيد عن  فهو  بالفعل،  يحدث  كان  اإن  الن�ضاء،  تطرف  اأن  اإىل  ي�ضري  مما 

احلكومة، ول يدخل يف معتقداتها حول التطرف. 

ول يعتقد ممثلو موؤ�ض�ضات املجتمع املدين اأن هناك اجتاه ملفت لتطرف الن�ضاء 
بني  الديني  الت�ضدد  من  اجتاه  هناك  اأن  يعتقدون  اأنهم  بيد  الأردن.  العنيف يف 
الن�ضاء، والذي قد يقود يف بع�ص الأحيان اإىل تطرفهن يف الأيدولوجية وال�ضلوك 
اأزواجهن  ُقتل  اللواتي  الن�ضاء  اأن  ُذكر  فقد  املقابل،  اللبا�ص(. يف  ذلك  )مبا يف 
الوطنية.  ال�ضلطات  النخراط مع  �ضوريا خائفات من  اأفراد من عائلتهن يف  اأو 
وي�ضري ذلك اإىل عدم رغبة الن�ضاء املت�ضررات من حالة التطرف يف النخراط 
مع احلكومة، وهو يف كثري من الأحيان ب�ضبب اخلوف من املجهول اأو غياب الفهم 
عند  ومعاجلته  فيه  النظر  يجب  حتديًا  ذلك  ويعد  املحتملة.  بالعمليات  الكايف 

ت�ضميم برامج حماربة التطرف. 

اإىل جماعات  ان�ضممن  ن�ضاء  ال�ضخ�ضية حول  الق�ض�ص  من  القليل  هناك  كان 
الأردين  املجتمع  طبيعة  عن  امل�ضتجيبون  حتدث  ذاته،  ال�ضياق  ويف  متطرفة. 
الرجال.  مثل  املتطرفة  الأيدولوجيات  اإىل  الن�ضاء  تعر�ص  ل  التي  الع�ضائري 
اإىل  الأقرب  الق�ضايا  يف  النخراط  اإىل  ميلن  الن�ضاء  اأن  امل�ضتجيبون  واعتقد 
العائلة واملنزل، واحلفاظ على القيم التقليدية وجتنب حالة التطرف. ويتعار�ص 

ذلك مع الطبيعة ال�ضخ�ضية واخلا�ضة يف كثري من الأحيان حلالة التطرف. 

وعالماته التطرف  م�ؤ�سرات   1.1.4

الذين  امل�ضتجيبني  على  للمو�ضوع  كبرية  اأهمية  ذات  مفتوحة  اأ�ضئلة  طرح  مت 
حول  الأردنية  واجلامعات  املجتمعات  يف  حتدث  التطرف  حالة  اأن  اعتقدوا 
املوؤ�ضرات )ما ال�ضلوك والأيدولوجيات التي جتعلك تعتقد اأن �ضخ�ضًا ما يتحول 
اإىل متطرف؟( اأو الإ�ضارات )ما النقطة التي جتعلك تبداأ يف ال�ضك باأن �ضخ�ضًا 
ما يقرتب من حالة التطرف؟( التي ت�ضمح لهم بالتعرف على التطرف العنيف. 

العبارات  هي  امل�ضتجيبني،  من   %  51 ذكرها  والتي  تداوًل،  الأكرث  املوؤ�ضرات 
التي يتفوه بها الأ�ضخا�ص يف الجتماعات العائلية واملنا�ضبات العامة، بالإ�ضافة 
اإىل الإعالم الجتماعي. واعتقد امل�ضتجيبون اأن العبارات التي ت�ضري اإىل غياب 
وب�ضكل  التطرف.  حالة  على  برهان  هي  الآخرين  اآراء  قبول  رف�ص  اأو  الت�ضامح 
م�ضابه، اعتقد 69 % من امل�ضتجيبني اأن التدخل يف حريات الآخرين اأو انتقاد 

اإىل  ون يف حتول �ضخ�ص ما  ي�ضكنّ اأن�ضطتهم هو موؤ�ضر يجعلهم  اأو  اأيدولوجياتهم 
انتقاد  مثل:  الآخرين،  حياة  يف  ما  �ضخ�ص  تدخل  ذلك  اأمثلة  ومن  التطرف. 
الربامج الإعالمية التي ي�ضاهدونها، ونوع النا�ص الذين يختلطون بهم، وعالقتهم 

بالدولة ونوع لبا�ضهم واأفكارهم واآرائهم الدينية. 

اأعاله،   والإ�ضارات  املوؤ�ضرات  الريفية واحل�ضرية  املناطق  الرجال من  كل  وذكر 
والتي ت�ضري اإىل غياب الت�ضامح ورف�ص قبول اآراء الآخرين. ومما يثري الهتمام 
اأن 28 % من امل�ضتجيبني، واأغلبهم من الن�ضاء يف غري املواقع القيادية واللواتي 
حماولت  اأن  يعتقدون  الرثية،  احل�ضرية  املراكز  خارج  املجتمعات  يف  يقمن 

تهمي�ص اأدوار الن�ضاء يف جمتمعهم هو موؤ�ضر على حالة التطرف. 

لالإناث،  احلجاب  و/اأو  الراأ�ص  )غطاء  ت�ضددًا  الأكرث  اللبا�ص  ارتداء  كان 
اللبا�ص  الن�ضاء يف  للذكور(، وحماولة احلكم على خيارات  التقليدية  والعباءات 
وفر�ص الزي الإ�ضالمي املحافظ عليهن من املوؤ�ضرات التي ذكرتها الن�ضاء ب�ضكل 

كبري، وحتديدًا الن�ضاء يف اجلامعات، ومل يذكرها اإل رجل واحد. 

وُذكر العنف يف احلرم اجلامعي، مبا يف ذلك النزاعات الع�ضائرية والقائمة على 
اخللفية الدميغرافية، كموؤ�ضر على حالة التطرف من قبل 21 % من امل�ضتجيبني 

)كل الطالب الذكور(. 

% من امل�ضتجيبني اأن احلديث عن موؤازرة اجلماعات املتطرفة مثل   15 وذكر 
داع�ص على وجه اخل�ضو�ص يف اجلل�ضات العامة اأو الإعالم الجتماعي هو موؤ�ضر 
املتطرفة  % اأن دعم اجلماعات   13 التطرف. وب�ضكل م�ضابه، ذكر  على حالة 
لفظيًا اأو ح�ضور اجتماعات م�ضبوهة مع بع�ص اجلماعات املتطرفة املعروفة يف 

ان من الإ�ضارات على حالة التطرف.  املجتمع يعدنّ

الأديان  اأتباع  وبني  الدينية  النزاعات  اإىل  الدعوة  الإ�ضافية:  املوؤ�ضرات  و�ضملت 
والقتال  امل�ضتجيبني(،  % من   15 )ذكرها  الع�ضائرية  والإ�ضطفافات  املختلفة 
 ،)%  10 املختلفة )ذكرها  الأيدولوجيات  على  بناًء  والأحزاب  اجلماعات  بني 
وتعبئة وح�ضد الطلبة يف اجلامعات من خالل توفري اخلدمات و/اأو الدعم املايل 

)ذكرها 10 %(. 

اللبا�ص،  التغري يف  الن�ضاء:  املوؤ�ضرات اخلا�ضة بتطرف  وذكر امل�ضتجيبون بع�ص 
عالمات الورع مثل الت�ضبيح، والتوقف عن بع�ص املمار�ضات التي قد تعترب حمرمة 
)ممنوعة وفق القانون الإ�ضالمي بح�ضب اعتقاد البع�ص( مثل معايدة امل�ضيحيني 
يف عيد امليالد املجيد، وبدء ممار�ضات دينية جديدة واللتزام بها ب�ضكل كبري، 
الدينية  الآراء  عن  والتعبري  املواطنة  ح�ص  بغياب  املتعلقة  امل�ضاعر  عن  والتعبري 
اأنه كان يجول يف  املتطرفة. وذكر طالب جامعة مثاًل على هذا ال�ضلوك، فذكر 
احلرم اجلامعي لالنتخابات الطالبية، ورف�ضت فتاة هناك احلديث معه قائلًة 

اأنها تعتقد اأن ذلك حرام. 

التي ذكرها  والعالمات  املوؤ�ضرات  بع�ص  وامل�ضوؤولون احلكوميون  د اخلرباء  وحدنّ
امل�ضتجيبون اأعاله، بالإ�ضافة اإىل موؤ�ضرات اإ�ضافية، مثل العنف الأ�ضري، حيث 
جزء  هو  الت�ضامح  باأن  العرتاف  ويرف�ضون  الإ�ضالم  يف  م�ضموح  اأنه  يعتقدون 
حالة  على  الإ�ضافية  املوؤ�ضرات  اأن  املجموعة  هذه  وذكرت  الدين.  يف  حموري 

التطرف ت�ضمل عزل الفرد يف جمموعة متطرفة. 
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يف الأردن

التطرف  وا�ضحة على حالة  موؤ�ضرات  دائمًا  يكون هناك  اأنه قد ل  واأ�ضار خبري 
بني الأفراد ب�ضبب ما ي�ضمى بـ"حلقة ال�ضمت"، حيث ي�ضعر الأفراد ذوي الآراء 
يواجهون  اأنهم  املجتمع  يف  اأقلية  نظر  وجهة  عن  اإل  تعربنّ  ل  قد  والتي  املختلفة 
عن  وبعدهم  تهمي�ضهم  يف  يزيد  مما  اآرائهم،  حول  �ضامتني  للبقاء  �ضغوطًا 
اأقرانهم. وقد يحتفظ مثل هوؤلء الأفراد مبظهر كاذب على اأن الو�ضع طبيعي، 

بينما هم يف الواقع يبتعدون عن الأ�ضخا�ص من حولهم. 

وركز امل�ضاركون من موؤ�ض�ضات املجتمع املدين ب�ضكل اأكرب على النزاعات الدينية 
امل�ضلمني  اأن  �ضهدوا  حيث  املحلي،  امل�ضتوى  على  حتدث  بداأت  التي  ال�ضغرية، 
بع�ص  يف  ويخلقون  البع�ص،  بع�ضهم  جتاه  �ضربهم  يفقدون  بداأوا  وامل�ضيحيني 
بالآذان  ال�ضماح  مثل  اليومية،  اأن�ضطة حياتهم  ق�ضايا يف  نزاعات حول  الأحيان 
ب�ضوت مرتفع من امل�ضجد. عالوة على ذلك، ذكروا اأن اإر�ضال الأطفال امل�ضلمني 
امل�ضاركون  وقدم  ملحوظة.  ب�ضورة  يقل  بداأ  قد  والعك�ص  امل�ضيحية  املدار�ص  اإىل 
ق�ض�ضًا على نزاعات دينية بني اأتباع الدين الواحد من امل�ضلمني، حيث بداأ بع�ص 
اآخرين كفارًا ملجرد قيامهم ببع�ص املمار�ضات التي ل يقبلونها.  النا�ص بت�ضمية 
ال�ضباب  من  الكثري  اأن  اإىل  واخلرباء  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  ممثلو  واأ�ضار 
يعتقدون اأن الإ�ضالم مبني على مفهوم اجلهاد، ويعتقدون اأن الطريقة الوحيدة 

حلماية الإ�ضالم هي يف الدفاع عنه بقوة وجعله الدين امل�ضيطر. 

والدعم  التعاطف  اأن  اإىل  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  من  امل�ضاركون  واأ�ضار 
للجماعات املتطرفة العنيفة منت�ضر على م�ضتوى املجتمعات املحلية. عالوة على 
نظامها  اإن�ضاء  اإىل  متيل  املتطرفة  اجلماعات  اأن  املوؤ�ض�ضات  هذه  ذكرت  ذلك، 
التي  املجموعة  اأن  رجل  ذكر  املثال،  �ضبيل  على  واخلدمات.  للمعي�ضة  اخلا�ص 
يعتربها متطرفة يف الر�ضيفة هي جماعة متقاربة اإىل حد كبري، واأن العائالت 
التي تدعم داع�ص يف الر�ضيفة متيل اإىل عدم اإر�ضال اأبنائها اإىل املدار�ص لأنهم 
جمعية  منزلية  مدر�ضة  اإىل  ير�ضلونهم  ولكنهم  للكفار،  موؤ�ض�ضة  اأنها  يعتقدون 
وقد  موؤهلني  غري  اأ�ضاتذة  اأيدي  على  الإ�ضالمية  والتعاليم  القراآن  فيها  يتعلمون 

يكونوا مل يكملوا تعليمهم الثانوي. 

التطرف حالة  ح�ل  النقا�سات   1.1.5

بال�ضيا�ضة  املتعلقة  املوا�ضيع  يناق�ضون  كانوا  اإن  امل�ضتجيبني  الباحثون  �ضاأل 
جميع  وناق�ص  ذلك.  يحدث  ومتى  واأ�ضدقائهم  عائالتهم  مع  والأيدولوجيات 
يف  وزمالئهم  واأقاربهم  وجريانهم،  اأ�ضدقائهم،  مع  املوا�ضيع  هذه  امل�ضتجيبني 
هذه  عن  احلديث  تقريبًا  امل�ضتجيبني  كل  فيه  يف�ضل  الذي  الوقت  ويف  العمل. 
هذه  اأن  يعتقدون  منهم   %  79 فاإن  ذاته،  اجلن�ص  من  اآخرين  مع  املوا�ضيع 
الأحاديث حول ال�ضيا�ضة والأيدولوجية اأكرث احتماًل للحدوث بني الرجال، بينما 
 %  5 ويعتقد  والن�ضاء،  الرجال  بالت�ضاوي بني  اأنها حتدث  % منهم   15 يعتقد 

منهم اأن احلوارات اأكرث احتماًل للحدوث بني الن�ضاء. 

1.2الق�سم الثاين- م�سببات حالة التطرف واآثارها

للمجتمع تهديد  كم�سدر  التطرف   1.2.1

على الرغم من اأن 15 % من امل�ضتجيبني يعتقدون اأن حالة التطرف ل حتدث 
النتباه  ت�ضتحق  هامة  ق�ضية  اأنها  امل�ضتجيبني  كل  ذكر  الأردنية،  املجتمعات  يف 
على  التطرف  حالة  اإىل  الغالبية  واأ�ضارت  تهديدًا.  ت�ضكل  واأنها  الأردن  يف  لها 
وحرياتهم،  النا�ص،  اأمن  على  يوؤثر  مما  والعنف،  للفو�ضى  حمتمل  م�ضبب  اأنها 
والتنمية الجتماعية والقت�ضادية، والإ�ضالح واإنتاجية الدولة والأجيال ال�ضابة. 
النا�ص على حقوقهم،  التطرف حتد من ح�ضول  اأن حالة  اأي�ضًا  النا�ص  واعتقد 
وتقود اإىل املزيد من العن�ضرية وخطاب الكراهية. ويعتقد اخلرباء وامل�ضوؤولني 
احلكوميني اأن حالة التطرف ت�ضتحق النتباه ل ب�ضبب قدرتها على التحول اإىل 
حياة  منط  فر�ص  اإىل  ت�ضعى  ذاتها  املتطرفة  الأفكار  لأن  واإمنا  وح�ضب،  العنف 
معني على الأفراد وحتد من حرية املواطنني يف اختيار احلياة الأف�ضل لأنف�ضهم. 

متطرفة  لآراء  جمتمعاتهم  من  اأفراد  تبني  اأن  امل�ضتجيبني  من   %  85 وذكر 
الذين  امل�ضتجيبني  باأن  التو�ضيح  ال�ضروري  ومن  اليومية.  حيواتهم  على  �ضيوؤثر 
ل ي�ضعرون باأثر حالة التطرف على حياتهم اليومية كانوا يف الغالب من ال�ضباب 
الذكور. وذكر طالب واحد فقط اأنه �ضيتاأثر، وحتى يف هذه احلالة، فقد قال باأن 
اأختني  وجود  لول  بالتاأثري  اأ�ضعر  "لن  البنات:  اأخواته  على  بخوفه  مرتبط  الأثر 
يل تدر�ضان يف اجلامعة، �ضوف يكون علي متابعتهن عن كثب، مما �ضيحد من 

اأن�ضطتي اليومية". 

1.2.2 الع�امل امل�ؤدية اإىل التطرف

ت�ضجع  والقت�ضادية  الجتماعية  ال�ضغوطات  اأن  امل�ضتجيبني  % من   82 اعتقد 
الرجال والن�ضاء يف الأردن على الن�ضمام اإىل اجلماعات املتطرفة اأو النخراط 
يف الأيدولوجيات املتطرفة. ومن بني هوؤلء، اعتقد 53 % اأن هذه ال�ضغوطات 
الرجال  اأن  ذكروا   %  31 مع  باملقارنة  بالت�ضاوي،  والرجال  الن�ضاء  على  توؤثر 
يواجهون �ضغوطًا اأكرب، مما يعني اأن 13 % فقط يعتقدون اأن الن�ضاء يواجهن 
امل�ضوؤلون  يتفق  مل  الغالب،  ويف  الن�ضاء.  من  وكلهن  الرجال  من  اأكرث  �ضغوطًا 

احلكوميون مع فكرة مواجهة الن�ضاء ل�ضغوط اأكرب. 

ومن بني امل�ضتجيبني الذين اأكدوا اأن الن�ضاء يف خطر ب�ضبب حالة التطرف، ذكر 
71 % اأن الن�ضاء يواجهن خماطرًا اأكرب من حالة التطرف واملجتمعات املتطرفة 

التايل.  الق�ضم  يف  اأكرب  بتف�ضيل  مناق�ضته  �ضتتم  ما  وهو  الرجال،  مع  باملقارنة 
بيد اأنه وبني امل�ضتجيبني الذين يعتقدون اأن الأردنيني يواجهون �ضغوطًا للتحول 
اإىل التطرف، يعتقد 13 % فقط اأن الن�ضاء يواجهن �ضغوطًا اأكرث من الرجال. 
التطرف يطغى على  ب�ضبب حالة  املراأة يف خطر  باأن  العتقاد  اإىل  وي�ضري ذلك 

اخلوف من اأن تكون هي ذاتها متطرفة. 

ا�ضت�ضهد  والذي  تكرارًا،  الأكرث  العامل  واملالية  القت�ضادية  ال�ضغوطات  وكانت 
العامل  اأما   .)%  69( للتطرف  التحول  اإىل  والفتيات  الن�ضاء  يدفع  كعامل  به 
ومنع  الأ�ضرية  الإ�ضاءة  ذلك  يف  مبا  والعائلية،  الجتماعية  امل�ضاكل  فهو  الثاين 
العوامل  و�ضملت   .)%  34( املرياث  مثل  حقوقهن  على  ح�ضولهن  من  الن�ضاء 
الأخرى املذكورة البطالة )13 %( وكرثة وقت الفراغ من دون اأن�ضطة اأو اأهداف 

لتحقيقها )3 %(.
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حيث  املتزوجات،  وغري  املطلقات  الن�ضاء  اإىل  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  ولفتت 
بالقيمة  لل�ضعور  املتطرفة  للجماعات  الن�ضمام  اإىل  الن�ضاء  تتجه هذه  اأن  ميكن 
والعائلية، مبا يف  الجتماعية  امل�ضاكل  ركزوا على  والفاعلية. عالوة على ذلك، 

ذلك منع الن�ضاء من احل�ضول على حقوقهن، مثل املرياث. 
اأن  يعتقدون  التطرف، حيث  اإىل  للتحول  الن�ضاء  ال�ضغوط على  وناق�ص اخلرباء 
الن�ضاء قد يرغنب يف المتثال، ويف حال انتقل املجتمع اإىل التطرف، فاإنهن قد 
ل ميلكن القدرة على املقاومة. ويعتقدون اأن هذا هو احلال يف املجتمع الأردين، 
ع الن�ضاء على اتباع الرجال يف العائلة. بيد اأن اخلرباء اأ�ضاروا اأي�ضًا  حيث ُت�ضجَّ

اإىل اأن ال�ضغط لالمتثال يواجه الن�ضاء والرجال على حد �ضواء. 

الن�ساء على  خطر  التطرف:  حالة   1.2.3

تفر�ضها  التي  املخاطر  عن  احلديث  عند  بقوة  النفعال  اإىل  امل�ضتجيبون  مال 
حالة التطرف على الن�ضاء. ب�ضكل عام، يعتقد 87 % من امل�ضتجيبني اأن الن�ضاء 
يواجهن خطرًا من اآثار حالة التطرف، وذكر 71 % منهم اأن الن�ضاء يواجهن 

خطرًا اأكرب من الرجال. 

الأ�سباب التي جتعل امل�ستجيبني يعتقدون باأن الن�ساء ي�اجهن خطرًا 
اأكرب ب�سبب حالة التطرف: 

الن�ضاء من  تعاين  الن�ضاء وح�ضولهن على حقوقهن:  القائمة على حرية  القيود 
حمدودية احلرية بالأ�ضل يف معظم املجتمعات حول العامل، مبا يف ذلك الأردن، 
ومن �ضاأن تطرف اأفراد املجتمع اأن يقود اإىل اإحداث املزيد من ال�ضرر مبوقعهن 
يف املجتمع. قد تزيد حالة التطرف القيود املفرو�ضة على الن�ضاء بفعل الأعراف 
للبقاء يف املنزل، ولب�ص احلجاب و/اأو عدم احلديث مع الرجال من غري الأقارب. 
�ضعور الن�ضاء بامل�ضوؤولية حيال ت�ضرفات اأبنائهن: ُذكر اأن الن�ضاء ي�ضعرن يف كثري 
يف  الن�ضاء  ُتالم  الرجال.  من  اأبنائهن  �ضلوك  جتاه  اأكرب  مب�ضوؤولية  الأحيان  من 
العادة اجتماعيًا اإذا حتول اأبنائهن اإىل التطرف، مما يجعلهن يواجهن �ضغطًا 

اأكرب من قبل جمتمعاتهن. 

تقليل قدرات الن�ضاء يف العمل والإنتاجية من خالل ت�ضجيع الن�ضاء على ق�ضاء 
وفقًا  الن�ضاء  تعد  حيث  والأطفال،  العائلة  على  الرتكيز  يف  الوقت  من  املزيد 
م�ضابه،  ب�ضكل  الأبناء.  تربية  رئي�ص عن  ب�ضكل  م�ضوؤولت  الجتماعية  لالأعراف 
يف  القيادية  الأدوار  ممار�ضة  على  الن�ضاء  قدرة  على  التطرف  حالة  توؤثر 
جمتمعاتهن، مبا يف ذلك م�ضاركتهن يف العمل املجتمعي والتطوع. ميكن حلالة 
التطرف يف املجتمع اأن متنع الن�ضاء والفتيات من النخراط يف العمل التطوعي 
واملجتمعي – وهي منافذ لالنخراط املدين ومتكني ال�ضباب – من خالل دفعهن 

مقابل ذلك اإىل التم�ضك باأدوارهن التقليدية كزوجات واأمهات فقط.  

التطرف  حلالة  ميكن  والطالق:  الأ�ضري  والعنف  املتنامي  الجتماعي  الإحباط 
�ضاأن  من  ترفع  حيث  الن�ضاء،  �ضد  الذكور  ميار�ضه  الذي  العنف  من  تزيد  اأن 
العتقاد باأن الن�ضاء هن مواطنات من الدرجة الثانية بدًل من كونهن مت�ضاويات 
مع الرجال يف احلياة. وقد تقود اإىل �ضراع كبري اإذا حاولت الن�ضاء الدفاع عن 
حقوقهن عند تهمي�ضهن ب�ضبب الجتاهات املتطرفة. ونظرًا لأن الرجل املتطرف 
يفر�ص يف كثري من الأحيان اأفكاره على زوجته، فاإن ذلك قد يوؤدي اإىل النزاع 

الذي يقود اإىل النف�ضال اأو الطالق. 

يجعل  اأن  التطرف  حالة  لتهديد  ميكن  احلكومية:  املوارد  اإىل  الو�ضول  تقل�ص 
وقت وموارد احلكومة املالية موجهني نحو حماربة التطرف العنيف، الأمر الذي 

�ضيحول املوارد بعيدًا عن تنمية اأفراد املجتمع، وخ�ضو�ضًا الن�ضاء. 

1.3 الق�سم الثالث-تغذية التطرف

1.3.1 م�سادر م�ث�قة للمعل�مة 

الإعالم الجتماعي والتقليدي
توجيه  يف  دورًا  والجتماعي  التقليدي  الإعالم  يلعب  امل�ضتجيبني،  لراأي  وفقًا 
القنوات  وا�ضع من  فيه طيف  يوجد  الذي  الوقت  الأردن. ويف  التطرف يف  حالة 
التي  الر�ضائل  من  العديد  هناك  التطرف،  حتارب  التي  الإعالمية  واحلمالت 
31 % من امل�ضتجيبني اأن الإعالم الجتماعي والنرتنت ميكن  ت�ضجعه. يعتقد 
 %  15 ا�ضتخدامهما لتحديد �ضحة بع�ص الأفكار الدينية املثرية للجدل، وقال 
منهم اأنهم يبحثون عن املعلومات خارج ال�ضبكة العنكبوتية من خالل ا�ضتخدام 
احلوارية  الربامج  يف  امل�ضتجيبني  من   %  26 يثق  كمرجعية.  الدينية  الكتب 
اأن بع�ص مقدمي  اأن ما يثري الهتمام هو  الدينية كم�ضدر ثان ملعلوماتهم. بيد 
تعترب متطرفة من  اآراء  ب�ضبب  للجدل  �ضخ�ضيات مثرية  يعتربون  الربامج  هذه 
قبل البع�ص. ويعتقد اخلرباء اأن هذه الربامج تلعب دورًا يف ت�ضجيع الن�ضاء على 
ال�ضهيدات،  املتطرفة  الإعالم  و�ضائل  متدح  اخلرباء،  هوؤلء  براأي  التطرف. 
يجعالن  املفاهيم  لهذه  املثول  عدم  من  واخلوف  الإيجابيات  القدوات  وغياب 

الن�ضاء اأكرث مياًل لتبني التطرف. 

طريق  عن  ر�ضائل  الأحيان  من  كثري  يف  يتلقون  اأنهم  اإىل  امل�ضتجيبون  واأ�ضار 
الإعالم الجتماعي حتتوي على ر�ضائل دينية وقد حتتوي على اأفكار متطرفة. ويف 
حال تلقى امل�ضتجيبون ر�ضالة مبحتوى متطرف، قال 46 % منهم اأنهم يحذفون 
الر�ضالة ول يناق�ضونها اأبدًا مع املر�ضل، حتى واإن كان �ضخ�ضًا يعرفونه، وذكر 18 
% منهم اأنهم يت�ضرفون بح�ضب املوقف وعالقتهم باملر�ضل، وذكر 21 % منهم 
اأنهم يردون وينخرطون يف حوار مع املر�ضل، بينما قال 15 % منهم اأنهم يبلغون 
الأجهزة الأمنية وذكر 13 % منهم اأنهم يبلغون الأجهزة الأمنية فقط يف حال 

�ضعورهم باخلطر74.  

وال�اعظات  )ال�عاظ  الدين  رجال  الدينية،  وامل�ؤ�س�سات  القيادات 
والأئمة(

والواعظني  الدين  ورجال  الدينية  واملوؤ�ض�ضات  القيادات  من  للثقات  ميكن 
لتاأثريهم  نظرًا  التطرف  منع  اأو  ت�ضجيع  يف  هامًا  دورًا  يلعبوا  اأن  والواعظات 
% من   46 اأفراد املجتمع، وخ�ضو�ضًا على م�ضتوى القواعد ال�ضعبية. قال  على 
جمتمعهم  اأو  عائلتهم  يف  موثوقة  دينية  �ضخ�ضية  اإىل  يعودون  اأنهم  امل�ضتجيبني 
من اأجل حتديد مدى �ضحة فكرة دينية مثرية للجدل، مما يجعل هذا امل�ضدر 
د امل�ضتجيبون فئات خمتلفة من النا�ص مبن فيهم:  للمعلومات الأكرث �ضعبيًة. وحدنّ
ال�ضريعة  واأ�ضاتذة  الأئمة،  وزوجات  والواعظات،  املحليون،  الذكور  الواعظون 
تقريبًا،  الطالبات  اأن كل  املثري لالهتمام  املتدينون. ومن  اأو اجلريان  والأقارب 
والن�ضاء يف املناطق الريفية واحل�ضرية والن�ضاء النا�ضطات على م�ضتوى القواعد 
)وكلهن  امل�ضتجيبني  من   %  21 ذكر  ذاته،  الوقت  يف  اجلواب.  هذا  اأعطني 
املعروفة  الدينية  ال�ضخ�ضيات  بالأئمة وغريهم من  يثقن  باأنهن ل  الن�ضاء(  من 

  -74 �ُضمح للم�ضتجيبني باختيار اأكرث من خيار واحد لل�ضوؤال حول اإر�ضال ر�ضائل مبحتوى متطرف.
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الدينيني  القادة  اإىل  الرجوع  اإمكانية  حول  هامًا  جدًل  ذلك  ويظهر  كمرجعية. 
الأئمة  باأن  بالذكر  ومن اجلدير  الن�ضاء.  بني  مثل هذه احلالت، وخ�ضو�ضًا  يف 
والواعظات يتم تعيينهم يف بع�ص الأحيان ب�ضكل ر�ضمي من قبل وزارة الأوقاف 
لديهم  فاإن  ال�ضبب  ولهذا  حكوميني،  كموظفني  الإ�ضالمية  واملقد�ضات  وال�ضوؤون 
دور ر�ضمي ب�ضكل اأكرب يف املجتمع. بيد اأن هناك اأئمة وواعظات مل يتم تعيينهم 
من قبل الوزارة، ولكنهم اأفراد متدينون يلعبون دور املر�ضد الديني ب�ضكل طوعي، 

مما يجعلهم يحظون بالحرتام من املجتمع املحيط ب�ضبب �ضلوكهم املتدين. 

يعتقد اأغلبية امل�ضاركني يف حوار جمموعة الرتكيز مع موؤ�ض�ضات املجتمع املدين 
اأن الق�ضم الأكرب من املجتمع يرغب يف احلديث اإىل "�ضخ�ص متدين من املجتمع 
هم  اأنهم  اجلن�ضني(  )من  امل�ضاركني  بع�ص  اأ�ضار  ذاته،  الوقت  ويف  املحيط". 
متعلقة  النا�ص يف حميطهم  اأو  ال�ضباب  الأ�ضئلة من  العديد من  يتلقون  اأنف�ضهم 
بالتطرف واملمار�ضات املتطرفة يف الدول الأخرى. على �ضبيل املثال، �ضئل عامل 
ي�ضمح حقًا  الإ�ضالم  اإن كان  املجتمع  يف موؤ�ض�ضة جمتمع مدين من قبل فرد يف 

ب�ضبي الن�ضاء، حيث تقوم داع�ص بفعل ذلك يف املناطق التي احتلتها.  
ويف الوقت الذي يعتقد فيه اخلرباء الذين متت مقابلتهم باأن ال�ضباب اأكرث مياًل 
الدين  رجال  باإجابات  للوثوق  مياًل  واأقل  النرتنت  على  الإجابات  على  للبحث 
يف  متدينًا  �ضخ�ضًا  باأن  قالوا  جامعات  طالب   10 اأ�ضل  من   6 فاإن  املعروفني، 

عائلتهم اأو جمتمعهم يكون خيارهم الأول للح�ضول على املعلومة. 
لإجابة  احلكومة  لدى  خا�ص  مرفق  وجود  من  الرغم  وعلى  ذلك،  على  عالوة 
الأ�ضئلة الدينية من خالل ال�ضخ�ضيات الدينية الر�ضمية )دائرة الإفتاء(، فاإن 
8 % فقط من امل�ضتجيبني زعموا اأنهم ي�ضتخدمون ذلك كمرجعية اأوىل، وزعم 
املجتمع  موؤ�ض�ضات  وبح�ضب  ثانية.  كمرجعية  ي�ضتخدمونها  اأنهم  منهم   %  13

مب�ضادر  املعرفة  غياب  اأو  الثقة  غياب  اإىل  يعود  ال�ضتخدام  عدم  فاإن  املدين، 
مكتب املفتي. 

للتطرف كاآداة  الن�ساء   1.3.2

اأ�ضار امل�ضتجيبون بو�ضوح اإىل اأن املراأة هي العمود الأ�ضا�ضي لالأ�ضرة يف الأردن. 
على  للتاأثري  املتطرفة  اجلماعات  قبل  من  ا�ضتهدافها  ميكن  ال�ضبب،  لهذا 
وغريها  عائلتها  على  كموؤثر  ا�ضتخدامها  ثم  ومن  البداية  يف  هي  اأيدولوجيتها 
املراأة  تتبنى  عندما  هو  الأكرب  اخلطر  اأن  خبري  وقال  املجتمع.  يف  النا�ص  من 
الأيدولوجية املتطرفة وت�ضبح اأداة لت�ضجيع باقي اأفراد عائلتها على اعتناق هذه 
باأنهن  النمطية  ال�ضورة  خالل  من  الن�ضاء  تطرف  تف�ضري  ميكن  الأيدولوجية. 
اأو عائلتهن قد  اأن جمتمعهن  اأكرب والت�ضدد، مما يعني  التدين ب�ضكل  اإىل  ميلن 
اإىل جمموعة دينية.  ان�ضمامهن  اأو  القراآن  نوادي درا�ضة  اإىل  يدعمان ذهابهن 
وينظر اإىل ذلك على اأنه تغري اإيجابي يف �ضلوك املراأة، ولكن امل�ضتجيبني يعتقدون 

باأنه قد يكون بداية غري مطمئنة اأو ا�ضتمرارًا لتطرفها. 

املجتمعية  الت�عية   1.3.3

اأو  التطرف  ت�ضجيع  يف  هامًا  عاماًل  العائلة  يف  املجتمعية  التوعية  تكون  قد 
اأن  العمل  اأو  الأقران يف اجلامعة  اأو بني  العائلة  للحوار يف  الرتاجع عنه. ميكن 
اأن  من  الرغم  على  �ضده.  اأو  العنيف  التطرف  باجتاه  فتاة  اأو  �ضاب  على  يوؤثر 
عملهم  يف  بالتطرف  املتعلقة  املوا�ضيع  يناق�ضون  اأنهم  ذكروا  امل�ضتجيبني  جميع 
ي�ضجعوا  لن  اأنهم  الأمور ذكروا  اأولياء  % من   46 فاإن  بيئاتهم الجتماعية،  اأو 

 14 وقال  عملهم،  اأو  درا�ضتهم  اأماكن  يف  املوا�ضيع  هذه  مناق�ضة  على  اأبناءهم 
% اأنهم ل يف�ضلون مناق�ضة اأبنائهم للتطرف خارج املنزل، ولكنهم ل يحذرون 

الأبناء مبا�ضرًة من الدخول يف هذه النقا�ضات. 

اأما اأولياء الأمور الذين �ضجعوا احلوارات )39 %(، فقد ركزوا على اأدوارهم 
يف رفع وعي اأبنائهم بالق�ضية من اأجل جتنب اإغراء التطرف. قالت �ضيدة من 
امل�ضتجيبني: "اأنا وزوجي ن�ضجع اأبناءنا على احلديث حول هذه الق�ضايا ون�ضتمع 
اإىل وجهات نظر بع�ضنا البع�ص". يف املقابل، فاإن اأولياء الأمور الذين ل ي�ضجعون 
مثل هذه احلوارات قالوا باأنهم ي�ضعرون اأن هذه املوا�ضيع معقدة للغاية. عالوة 
التطرف  عن  احلديث  اأن  من  قلقلهم  عن  الأمور  اأولياء  بع�ص  عربنّ  ذلك،  على 
امل�ضاكل  املزيد من  يخلق  املزيد، مما  الرغبة يف معرفة  اإىل  باأبنائهم  يدفع  قد 

مل�ضتقبلهم. 

ومن اجلدير بالذكر اأن امل�ضتجيبني من اأولياء الأمور والطلبة كانت لديهم اآراء 
خمتلفة عند ال�ضوؤال عن مناق�ضة املوا�ضيع املتعلقة بالتطرف يف اأ�ضرهم النواة، 
حيث ذكر 86 % من اأولياء الأمور اأنهم يدخلون يف هذه احلوارات مع عائالتهم، 

باملقارنة مع 50 % من الطلبة الذين ذكروا الأمر ذاته. 

ووفقًا للم�ضتجيبني، فاإن حوارات العائلة حتدث يف كثري من الأحيان بعد ال�ضتماع 
اإىل الأخبار يف الإعالم اأو يف اجلل�ضات العائلية يف عطالت نهاية الأ�ضبوع. قالت 
ون�ضتمع  ث،  ونتحدَّ ونتكلم،  كعائلة  جمعة  كل  "جنتمع  امل�ضتجيبني:  من  �ضيدة 
اأبي ويكلمنا حول التطرف  "يحذرنا  اإىل الأخبار". وقال طالب من امل�ضتجيبني 
والو�ضع احلايل يف بلدنا، ويخربنا اأننا يجب اأن نقف مع بلدنا يف هذه املرحلة". 

وبح�ضب امل�ضتجيبني، ي�ضجع الآباء مثل هذا احلوار يف العائلة اأكرث من الأمهات، 
ويف كثري من الأحيان تركز النقا�ضات على القلق جتاه الذكور يف العائلة. 

لأطفالهن الأمهات  تن�سئة   1.3.4

تناول امل�ضتجيبون اأي�ضًا اأثر تن�ضئة الطفل على احتمال تعر�ضه حلالة التطرف: 
يعتقد 79 % من امل�ضتجيبني من اأولياء الأمور و50 % من الطلبة اأن الأمهات 

لهن اأثر عظيم على اأيدولوجيات الأبناء. 

اأنهن �ضعرن يف بع�ص  اأمهات(  9 باملائة )كلهن  اأولياء الأمور، اعرتف  ومن بني 
التطرف.  اإىل  وحتولهن  اأبنائهن  �ضخ�ضية  �ضقل  يف  �ضاهمن  اأنهن  احلالت 

وبح�ضب ما قالت م�ضتجيبة: 

اأ�ضجع ابني دائمًا على ال�ضالة، لأنني اأعتقد اأنه اإذا �ضلى ال�ضخ�ص، فكل 
�ضحيح  هو  ما  بني  ق  تفرنّ الدين  ويجعلك  يرام،  ما  على  ت�ضري  حياته  اأمور 
وما هو خاطئ. ولكن حتى واإن كنت اأحرتم التزام ابني الديني، فقد بداأ 
موؤخرًا يتجه اإىل حد بعيد جدًا، وبداأت اأ�ضعر بالقلق، وحتدثت معه عن هذا 
يكن  داع�ص. مل  اإىل  �ضين�ضم  باأنه  اأعتقد  كنت  اإن  يت�ضاءل  وكان  املو�ضوع. 
الأمر كذلك، وانتهت الق�ضة، ولكنه ل يزال لديه اآراء متطرفة بخ�ضو�ص 

�ضلوكيات �ضقيقاته، الأمر الذي مل اأمتكن من تغيريه عند النقا�ص معه. 

وتكررت هذه امل�ضاعر بني اأتباع الديانات املختلفة. على �ضبيل املثال، اعرتف ويل 
اأمر م�ضيحي ببع�ص هذه الآثار غري املق�ضودة ب�ضبب الرتبية: 
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ابنتي متطرفة بع�ص ال�ضيء يف تفكريها عندما يتعلق الأمر بالدين. كثريًا 
ما تعطي اآراء كما لو كانت حقائق دينية حقيقية، وت�ضر على اأن تتفق معها 
ربيتها  باأنني  الوقت  وتقول يل طوال  بالدين،  وا�ضعة  معرفة  لديها  تلقائيًا. 
ال�ضبيان  الوقت مع  اأن تق�ضي  اأوافق  اأكن  اأن تكون متطرفة، حيث مل  على 
على �ضبيل املثال. الآن، اإذا كانت ل تلقي ال�ضالم على زميل لها عندما ميرنّ 

واأ�ضالها عن ال�ضبب، تخربين اأنني ربيتها على هذا الأ�ضا�ص. 

ويعتقد 82 % من امل�ضتجيبني، بح�ضب ما يرون يف حياتهم اليومية، اأن طريقة 
بع�ص الأمهات يف تربية الأبناء قد ت�ضجع على حالة التطرف. ويعتقدون اأن بع�ص 
اأو  منطقة،  اإىل  ينتمون  اأنهم  ملجرد  الآخرين  كره  على  الأبناء  يربني  الأمهات 

ع�ضرية اأو دين خمتلفني. 

الثقافات  التعرف على  اأبنائهن على رف�ص  اأن بع�ص الأمهات يربني  اأي�ضًا  وقيل 
اأن الإ�ضالم هو الدين ال�ضحيح الوحيد. وي�ضجعن  والأديان الأخرى، ويعتقدون 
مناق�ضتها.  من  بدًل  اأيدولوجياتهم  عن  للدفاع  العنف  ا�ضتخدام  على  اأبناءهن 
الرجال،  تفوق  فكرة  اأي�ضًا  يروجن  الأمهات  اأن  امل�ضتجيبني  بع�ص  ويعتقد 
وخ�ضو�ضًا مع الأبناء الذكور، واأنهن يبداأن يف اإهمال دور الن�ضاء يف جمتمعهن. 
ومن اجلدير بالذكر اأن امل�ضتجيبني الذين قالوا باأنهم مل يجدوا اأي امراأة تربي 
الن�ضاء  دور  يكون  قد  حيث  ريفية،  خلفية  من  هم  متطرفة  بطريقة  اأبناءها 
الأعراف الجتماعية  ت�ضددًا جزءًا من  الأكرث  الدينية  والأيدولوجيات  التقليدي 

يف جمتمعاتهم. 

اأبنائهم حلماية  ال�سعبة  الأم�ر  اأولياء  خيارات   1.3.5

ابنتهم  اأو  ابنهم  غادر  ت�ضرفهم يف حال  كيفية  امل�ضتجيبني عن  الباحثون  �ضاأل 
البيت لالن�ضمام اإىل جماعة متطرفة، واإذا ما كانوا �ضيت�ضرفون بطريقة خمتلفة 
اأبناوؤهم  ا�ضرتك  اإذا  ت�ضرفهم  عن  �ضوؤالهم  وعند  والإناث.  الذكور  الأبناء  مع 
الإجابة،  يف  وترددوا  بعمق،  امل�ضتجيبني  من  الكثري  ر  فكنّ العنيف،  التطرف  يف 
بع�ضهم م�ضدومًا من  وكان  الأولية.  اإجاباتهم  التفكري يف  اإعادة  اإىل  واحتاجوا 
ال�ضوؤال، حيث �ضحكوا يف البداية ومن ثم اأ�ضبحوا جديني واأنكروا اأن يكون هناك 
احتمال بالأ�ضل لوقوع اأبنائهم يف هذا املطب. ومما يثري الهتمام اأنهم عندما 
فقد  املتطرفة،  اجلماعات  اإىل  ان�ضموا  يعرفونهم  اآخرين  عن  ق�ض�ضًا  �ضاركوا 
ذكروا مرارًا اأن عائالت هوؤلء الرجال والن�ضاء مل يتوقعوا قط اأن يحدث ذلك، 
ولكن احتمال اأن يواجهوا هم اأنف�ضهم التجربة ذاتها ل يبدو وكاأنه اأمر وارد يف 

ذهنهم. 

الأمني،  والقطاع  املجتمع  بني  ثقة  فجوة  وجود  اإىل  امل�ضتجيبني  اإجابات  وت�ضري 
وغياب القنوات الآمنة للتوا�ضل مع الدولة ب�ضاأن التطرف املحتمل، وغياب الوعي 
والتعليم حول كيفية الت�ضرف يف مثل هذه احلالت )انظر ال�ضكل 1(. وقد تلعب 
الأمهات  تعد  احلوادث.  هذه  مثل  على  الن�ضاء  اإجابات  يف  هامًا  دورًا  الثقافة 
قد  املجتمع  يف  �ضورتهن  على  خوفهن  فاإن  لذا  اأبنائهن،  �ضلوك  عن  م�ضوؤولت 
يجعلهن ل يعرتفن بالتطرف اأو يطلنب امل�ضاعدة. وقد يكون هذا هو ال�ضبب الذي 
يف�ضر قول 45 % من الن�ضاء فقط اأنهن �ضيطلنب م�ضاعدة اأزواجهن واإعالمهم 
يف حال ا�ضتبهن ب�ضلوك بناتهن، بينما قالت 64 % منهن اأنهن �ضيطلنب م�ضاعدة 

اأزواجهن والقيام باإعالمهم عن �ضلوك اأبنائهم الذكور. 

بناتهن  م�ضاعدة  اأكرب جتاه  ت�ضعر مب�ضوؤولية  الن�ضاء  كانت  اإذا  وا�ضحًا  يكن  ومل 

لوحدهن، اأو اأنهن غري قلقات من احتمال التطرف لدى بناتهن.  ويف الوقت الذي 
امل�ضكلة  اأزواجهن و�ضوف يحاولن حل  اأنهن لن يخربن  الن�ضاء  الكثري من  قالت 
لأنهن  زوجاتهم  يخربوا  لن  اأنهم  رجال  �ضتة  اأ�ضل  من  اثنان  قال  مبفردهن، 

عاطفيات ولن يعرفن كيف يت�ضرفن ب�ضكل منا�ضب.

وبينما قال جميع امل�ضتجيبني اأنهم �ضوف يتحدثون مع بناتهم مبا�ضرًة ويحاولون 
مع  ذاته  ال�ضيء  �ضيفعلون  اأنهم  منهم   %  71 اعتقد  اأول،  كخيار  امل�ضكلة  حل 
الأولد  بها  يتمتع  التي  املختلفة  املواقع  اأن  اإىل  ذلك  وي�ضري  الذكور.  اأبنائهم 
بع�ص  مع  خمتلف  ب�ضكل  يت�ضرفون  الأمور  اأولياء  �ضتجعل  املجتمع  يف  والبنات 
اأنهم قد يخربوا  اإىل  امل�ضتجيبني  % من   7 اأ�ضار  املثال،  �ضبيل  اخليارات. على 
الأمن كخيار اأول اإذا تعلق الأمر بابنهم، ولكن مل ي�ضر اأي منهم اإىل فعل ال�ضيء 
ذاته مع ابنتهم. عالوة على ذلك، �ضعر اأولياء الأمور اأن ابنتهم قد تكون متاأثرة 
الأمور  اأولياء  اأن  كما  البن،  مع  باملقارنة  اأكرب  ب�ضكل  �ضديق/ة  اأو  العائلة  من 
قالوا اأنهم �ضيطلبون امل�ضاعدة من القادة الدينيني على امل�ضتوى املحلي مل�ضاعدة 

اأبنائهم، ولكنهم مل يقرتحوا الأمر ذاته مل�ضاعدة بناتهم.  

ر 7 %  بدا وكاأن اأولياء الأمور ل يثقون يف الدولة مل�ضاعدتهم يف حل امل�ضكلة. فكنّ
فقد منهم بطلب امل�ضاعدة من الأمن كخيار اأول، وفقط يف حال كانوا قلقني على 
اأبنائهم الذكور. و�ضوف يطلب 29 % و39 % من اأولياء الأمور امل�ضاعدة من 
الأمن اإذا ف�ضلت اخليارات الأخرى مع اأبنائهم الذكور وبناتهم بالرتتيب. يجب 
اأن جتد احلكومة الأردنية قنوات اأخرى مل�ضاعدة العائالت التي تواجه مثل هذه 

احلالت. 
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التطرف  مالحظة  عند  املجتمع  ت�سرف   1.3.6

ت�ضتحق  التطرف  حالة  اأن  يعتقدون  امل�ضتجيبني  غالبية  اأن  من  الرغم  على 
الهتمام، واأنه يجب توجيه املزيد من اجلهود ملعاجلة هذه الق�ضية، فاإنهم عربوا 
ب�ضكل  قد يالحظونها هم  التي  التطرف  اإ�ضارات  مواجهة  ب�ضيطة يف  رغبة  عن 
الت�ضرف  امل�ضتجيبون  يود  ما  نادرًا  املثال،  �ضبيل  على  جمتمعهم.  يف  �ضخ�ضي 
لتقدمي الن�ضح لالأمهات حول اأ�ضلوب تربيتهن اأو الت�ضرف اإذا �ضعروا اأن قرين 
لأبنائهم يتحول اإىل التطرف. وي�ضري ذلك اإىل احلاجة لرفع احل�ص بامل�ضوؤولية 

املجتمعية يف الأردن من اأجل معاجلة حالة التطرف ب�ضكل اإيجابي وا�ضتباقي. 

يربني  اأمهات  �ضاهدوا  اأنهم  امل�ضتجيبني  % من   82 فيه  اأكد  الذي  الوقت  ويف 
اأبناءهن بطريقة ميكن اأن ت�ضجع على التطرف، فاإن 26 % منهم فقط ذكروا 
البع�ص  بهن. وذكر  بناًء على عالقتهم  لالأمهات  الن�ضيحة  تقدمي  اأنهم حاولوا 
اأنهم حاولوا ا�ضتخدام الر�ضائل غري املبا�ضرة اأو املبطنة على �ضفحات التوا�ضل 
الجتماعي للتعبري عن اأفكارهم من دون اللجوء اإىل املواجهة املبا�ضرة. الأ�ضباب 
التي تدعو اإىل عدم التدخل �ضملت خوفهم من مواجهة الرف�ص من املجتمع اأو 

ال�ضعور باأن املو�ضوع ل يعنيهم. 

ب�ضكل  يتدخلون  �ضوف  اأنهم  فقط  امل�ضتجيبني  % من   18 ذكر  م�ضابه،  ب�ضكل 
مبا�ضرة ملحاولة م�ضاعدة اأقران اأبنائهم اإذا �ضعروا اأنهم يتحولون اإىل التطرف 
اأو ين�ضمون اإىل جمموعة متطرفة )انظر ال�ضكل 2(. اأما اخليار الأكرث �ضيوعًا، 
والذي ذكره 71 % من اأولياء الأمور، فهو احلديث مع عائلة الفتاة اأو الفتى فقط 
يف حال كان لديهم عالقة �ضخ�ضية بهم. وذكروا اأنه ب�ضبب ال�ضياق الجتماعي، 
فلم يكن اأمر اإخبار عائلة ل يعرفونها اأن ابنتهم اأو ابنهم يتحولن اإىل متطرفني 
الأخرى  العائلة  قيام  من  متخوفني  وكانوا  متطرفة.  جمموعة  اإىل  ين�ضمان  اأو 
ون يف دافع اأو م�ضلحة ال�ضخ�ص ال�ضخ�ضية يف التدخل. يف  باإنكار الأمر و�ضي�ضكنّ
العالقة مع  ابنتهم قطع  اأو  ابنهم  الأمور من  اأولياء  بع�ص  �ضوف يطلب  املقابل، 
التطرف. وكان هناك دعم طفيف لالإبالغ  اإىل  ي�ضتبهون يف حتوله  اأي �ضخ�ص 
عن �ضديق لبنهم اأو ابنتهم اإىل الأمن كخيار اأول، ولكن ذكره عدد اأكرب بقليل 

كخيار اأخري. 

1.4 الق�سم الرابع. حماربة التطرف

1.4.1  كفاءة وجناعة اجله�د احلالية

واملحلية  الدولية  املوؤ�ض�ضات  من  العديد  عملت  املا�ضيني،  العامني  مدار  على 
على حماربة التطرف والتطرف العنيف يف املجتمعات املختلفة يف الأردن. كما 
رت احلكومة الأردنية العديد من الإ�ضرتاتيجيات واملبادرات بهذا اخل�ضو�ص،  طونّ

وخ�ضو�ضًا بعد اإعدام داع�ص للطيار الأردين يف �ضباط 2015. 

وزارة  مظلة  حتت  لتكون  والعنف  التطرف  حماربة  مديرية  اإن�ضاء  مت  وموؤخرًا، 
الداخلية، والتي �ضتعمل بح�ضب مديرها على تطوير اإ�ضرتاتيجية وطنية ملحاربة 
على  الرتكيز  مع  الأردن،  يف  واملوؤثرين  الفاعلني  جميع  ت�ضرك  و�ضوف  التطرف 
ال�ضباب ب�ضكل خا�ص. كما �ضتقوم املديرية بالتن�ضيق بني كل الفاعلني احلكوميني 
العاملني يف هذا املجال. وموؤخرًا، اأطلقت دائرة الأمن العام تطبيقًا على الهواتف 
لل�ضبهات  اأن�ضطة مثرية  اأو  اأية حوادث  للتبليغ عن   2016 اآذار عام  املحمولة يف 

متعلقة بالتطرف والتطرف العنيف. 

واأ�ضار 45 % من امل�ضتجيبني اإىل اأنهم �ضمعوا عن اأن�ضطة متعلقة بالتطرف، مبا 
يف ذلك املحا�ضرات )اجلواب الأكرث تكرارًا(، والربامج التلفزيونية، واملوؤمترات 
واحلوارات الدينية. ومن بني هوؤلء، ذكر 83 % اأنهم تلقوا دعوات للم�ضاركة يف 
هذه الأن�ضطة. وي�ضري ذلك اإىل اأن الكثري من املعرفة بهذه الأن�ضطة جاء عن طريق 
الريفيات  الن�ضاء  اأن معظم  بالذكر  املبا�ضرة. ومن اجلدير  ال�ضخ�ضية  التجربة 
النا�ضطات اخلم�ضة على  الن�ضاء  اأ�ضل �ضت ن�ضاء( وكل  واحل�ضريات )اأربع من 
م�ضتوى القواعد مل يذكرن علمهن باأي من اجلهود ملحاربة التطرف، بينما ذكرت 
الن�ضاء النا�ضطات يف عمان والن�ضاء يف املواقع القيادية علمهن وم�ضاركتهن بهذه 
ان  اأن الربامج ت�ضكل ب�ضكل رئي�ص على الن�ضاء يف عمنّ اجلهود. وي�ضري ذلك اإىل 
ال�ضركاء  اإىل  الو�ضول  من  بدًل  القيادية،  املواقع  املتواجدات يف  اأو  وي�ضركنهن، 

املتنوعني وامل�ضاركني من خمتلف اأنحاء البالد. 

حماربة  جهود  حول  اإيجابية  معتقدات  امل�ضتجيبني  معظم  حمل  املقابل،  يف 
جيدة  اجلهود  هذه  اأن  خمتلفون  م�ضتجيبون  واعتقد  بها.  عرفوا  التي  التطرف 
لرفع وعي العائالت وال�ضباب الذين قد ل يناق�ضون هذه الق�ضايا مع ذويهم. وقال 

جميع امل�ضتجيبني اأنه يجب تو�ضيع هذه اجلهود. 

د ممثلو موؤ�ض�ضات املجتمع املدين على اأهمية زيادة العمل يف هذا املجال ملنع  و�ضدنّ
الأعمال املتطرفة العنيفة يف املجتمعات الأردنية، و�ضجعوا على املزيد من اجلهود 
من جانب احلكومة، وخ�ضو�ضًا وزارة الأوقاف وال�ضوؤون واملقد�ضات الإ�ضالمية 
من  امل�ضتجيبون  ويعتقد  النا�ص.  على  للتاأثري  والواعظات  الأئمة  قدرات  لبناء 
حماربة  يف  انخراطًا  اأكرث  تكون  اأن  احلكومة  على  اأن  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات 
جانب  من  جدية  اللحظة  حتى  ي�ضهدوا  مل  اأنهم  من  بال�ضكوى  وقاموا  التطرف 
وركزت  الأمنية.  ال�ضتجابة  اإطار  خارج  الق�ضية  هذه  مع  التعامل  يف  احلكومة 
موؤ�ض�ضات املجتمع املدين على اأهمية تطوير اإ�ضرتاتيجية وطنية ملحاربة التطرف، 
م�ضرتكة  م�ضاريع  تنفيذ  خالل  من  احلكومة  مل�ضاعدة  م�ضتعدون  باأنهم  وقالوا 
وردم الفجوة بني احلكومة واملواطنني، مبا اأن بع�ص املواطنني ل يثقون باأعمال 
دت  �ضدنّ واأخريًا،  منها.  يخافون  اأو  التطرف  حماربة  اأن�ضطة  حول  احلكومة 
املجال  هذا  يف  العاملة  املجموعات  بناء  وجوب  على  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات 
لعالقات قوية مع النا�ص وتطوير م�ضداقيتهم لتثق بهم املجتمعات، ويتوا�ضلون 

معها حول التحديات واحلاجات. 
ومن بني اأولويات املت�ضجيبني تطوير برامج اإعادة التاأهيل والربامج الجتماعية 
ولكنهم  عنيفة،  متطرفة  جماعات  اإىل  ان�ضموا  الذين  اأولئك  ت�ضتهدف  التي 
مدين  جمتمع  موؤ�ض�ضات  وذكرت  املجتمع.  يف  الندماج  اإىل  العودة  يف  يرغبون 
اأبنائهم  لعودة  طريقة  هناك  كان  اإذا  عما  ي�ضاألونهم  مقاتلني  عائالت  وجود 

واإعادة دجمهم يف املجتمع الأردين يف حال عودتهم. 
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1.4.2  بني الفاعلني املحليني والدوليني: مبن يثق النا�ص؟

وغري  احلكومية  الربامج  يف  بامل�ضاركة  اهتمامهم  مدى  عن  امل�ضتجيبون  �ضئل 
احلكومية ملحاربة التطرف. ويف الوقت الذي اأ�ضار فيه 79 % منهم اإىل اأنهم 
 95 مهتمون يف امل�ضاركة يف الربامج احلكومية وبرامج املوؤ�ض�ضات املحلية، فاإن 
ذلك  وي�ضري  الدولية.  املوؤ�ض�ضات  برامج  يف  بامل�ضاركة  مهتمون  اأنهم  % ذكروا 
اإىل ا�ضتعداد ورغبة الأردنيني بامل�ضاركة يف هذه الربامج بغ�ص النظر عن اجلهة 
2. بيد  املنظمة، وهو ما ين�ضجم مع راأيهم حول جدية التطرف الوارد يف ق�ضم 
اأنهم �ضددوا على وجوب وجود �ضروط م�ضبقة مل�ضاركتهم: اأوًل يجب اأن تكون هذه 
الأن�ضطة ر�ضمية وظاهرة للعامة، ثانيًا، يجب اأن تخرج هذه الأن�ضطة عن اإطار 
ول  ومرخ�ضة  قانونية  الأن�ضطة  هذه  تكون  اأن  يجب  وثالثًا،  والبحث،  املقابالت 

تعادي الأعراف الدينية اأو الجتماعية. 

كما ل يجب اأن ت�ضكل الأن�ضطة تهديدًا على ال�ضباب من حيث تاأ�ضي�ص اأيدولوجيات 
جديدة، وقد مت ذكر هذه الق�ضية من قبل اأولياء الأمور، وت�ضري اإىل اخلوف من 
ال�ضبب الذي  اأو جماعات جديدة. وقد يكون ذلك هو  اأفكار  اإىل  الأبناء  تعر�ص 
يجعل القليل من اأولياء الأمور يف هذا البحث يذكرون اأنهم لن ي�ضجعوا اأبناءهم 
اأولياء  اأن  10 طالب جامعات  اأ�ضل  3 من  ويعتقد  برامج،  اأي  امل�ضاركة يف  على 
اأمورهم لن ي�ضجعوهم على امل�ضاركة يف مثل هذه الربامج بغ�ص النظر عن خلفية 
اجلهة املنظمة. وذكر اأولياء الأمور القليلون الذين رف�ضوا ت�ضجيع اأبنائهم على 
امل�ضاركة يف هذه الربامج غياب الثقة يف احلكومة كفاعل يف هذا النوع من العمل، 

اأو اتهموا املوؤ�ض�ضات املحلية والدولية بتنفيذ اأجندة خارجية. 

التطرف،  حتارب  التي  الأن�ضطة  ينظم  مبن  معنيني  امل�ضتجيبني  معظم  يكن  مل 
�ضوؤالهم  اأنه عند  بيد  تلبيتها.  التي حددوها قد متت  امل�ضبقة  ال�ضروط  اأن  طاملا 
عما يف�ضلون بح�ضب الأولوية والرتتيب، فقد مالوا اإىل تف�ضيل احلكومة الأردنية، 
 95 الوقت ذاته، ذكر  الدولية. يف  املوؤ�ض�ضات  واأخريًا  املحلية،  املوؤ�ض�ضات  وتليها 
% منهم اأنهم �ضي�ضاركون يف برامج تنظمها املوؤ�ض�ضات الدولية غري احلكومية. 
املجتمع  موؤ�ض�ضات  قبل  من  التطرف  حماربة  بربامج  النا�ص  ثقة  ذكر  مت  كما 
املجتمع  موؤ�ض�ضات  باأن  املحلية  املجتمعات  بع�ص  لدى  نظر  وجهة  هناك  املدين. 
هذه  تواجهها  التي  التحديات  اأبرز  من  وهو  اخلارجية،  ال�ضيا�ضة  تنفذ  املدين 
املوؤ�ض�ضات عند تنفيذ مثل هذه الربامج. ومما يثري الهتمام اأنه على الرغم من 
اإ�ضارة موؤ�ض�ضات املجتمع املدين يف الق�ضم 4.1 اإىل اأن الكثري من املواطنني قد 
يفقدون الثقة يف اأعمال احلكومة حول اأن�ضطة حماربة التطرف، فاإن احلكومة هي 
لتنفيذ برامج حماربة التطرف بح�ضب امل�ضتجيبني.  للثقة  اجلهة الأكرث مدعاًة 
وقد يعود ذلك اإىل ح�ضا�ضية املو�ضوع وعالقته بالأمن العام. وي�ضري ذلك اإىل اأن 
اأن تعمل اأكرث على ال�ضراكة مع احلكومة لك�ضب  موؤ�ض�ضات املجتمع املدين يجب 

ثقة املواطنني باأن�ضطتها. 

ال�سكل رقم 1:
ردود فعل اأولياء الأم�ر يف حال واحه ابنهم اأو ابنتهم خطر التطرف

الإبنالإبنةالت�ضرف  

%71%100احلديث مبا�ضرة معه/ا مبا يف ذلك جمرد مالحظة �ضلوكه/ا

%64%46الن�ضاء )اإعالم الزواج( - من اأ�ضل 22 �ضيدة

%7%0اإعالم الأمن كخيار اأول

%39%29احل�ضول على امل�ضاعدة من �ضخ�ص موؤثر يف العائلة اأو �ضديق موؤثر

%25%29اإعالم خيار اجلامعه كخيار اأخري  يف حال ف�ضلت كل اخليارات الأخرى

%11%29اإعالم اإدارة اجلامعة كخيار اأخري  اإذا ف�ضلت كل اخليارات الأخرى

%14%0طلب امل�ضاعدة من رجال الدين املحليني
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ال�سكل رقم 2: 
 ردود فعل اأولياء الأم� يف حال م�اجه اأقران ابنهم/ابنتهم خلطر التطرف

الإبنالإبنةالت�ضرف

%32%39قطع عالقة ال�ضداقة مع الإبنة/الإبن

%71%71 رعالم عائلته/ا اإذا كان لديهم عالقة �ضخ�ضية بهم فقط

%21%18اإعالم الأمن كخيار اأول

%39%25اإعالم الأمن كخيار اأخري اإذا ف�ضلت كل اخليارات الأخرى

%25%21اإعالم اإدارة اجلامعة

%18%18التدخل وحماولة اإ�ضالح املوقف

التطرف حماربة  يف  الن�ساء  دور   1.4.3
دورًا  يلعنب  الن�ضاء  اأن  على  املدين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  امل�ضتجيبون  جميع  اتفق 
هامًا يف عملية حماربة التطرف. بيد اأن اأحدًا من امل�ضتجيبني مل يكن على علم 
باأي تركيز على اأ�ضا�ص النوع الجتماعي لأي من اأن�ضطة حماربة التطرف. عالوة 
على ذلك، فاإن اأن�ضطة موؤ�ض�ضات املجتمع املدين التي و�ضفت يف حوار جمموعة 
التوعية  وجل�ضات  املدار�ص،  طلبة  تدريب  مثل  املوؤ�ض�ضات،  هذه  مع  الرتكيز 
واحلوار مع ال�ضباب حول املوا�ضع ذات ال�ضلة، وا�ضتخدام امل�ضرح الت�ضاركي يف 
املدار�ص واجلامعات كلها ا�ضتهدفت الذكور والإناث من دون الرتكيز على النوع 

الجتماعي. 

الجتماعية  اأدوارهن  من  ينبع  الن�ضاء  دور  اأهمية  اأن  امل�ضتجيبني  معظم  يعتقد 
التقليدية كاأمهات ومواقعهن داخل عائالتهن اأو جمتمعاتهن، وهو ما يبدو جليًا 
للعائلة.  الأ�ضا�ضي  العمود  هن  الأمهات  اأن  امل�ضتجيبني  من   %  95 ذكر  حيث 
ال�ضروحات الإ�ضافية حول اأهمية اأدوار الن�ضاء يف جهود حماربة التطرف �ضملت 
التاأثري  فاعليًة يف  اأكرث  الأمهات  اأن  مبا�ضر  ب�ضكل  امل�ضتجيبني  % من   41 ذكر 
% ذكروا  و5  الأبناء،  من  قربًا  اأكرث  الأمهات  اأن  % ذكروا  و23  الأبناء  على 
 %  5 و  اأكرب  ب�ضكل  العائلة  اأفراد  على  التغري  مالحظة  ي�ضتطعن  الأمهات  اأن 
يعتقدون اأن الأبناء يثقون باأمهاتهم ب�ضهولة اأكرب من الآباء. وكان الرتكيز الغالب 
للمراأة  وفر�ضًة  اأ�ضا�ضيًا  دورًا  هذا  ويعد  كاأمهات،  الن�ضاء  دور  على  للم�ضاركني 
للن�ضاء  ميكن  التي  الأو�ضع  الجتماعية  املواقع  يغفل  ولكنه  اأبنائها،  على  للتاأثري 
اإ�ضغالها والتي ت�ضاعد يف الوقاية من التطرف. ذكر دور املراأة خارج العائلة من 
قبل 21 % من امل�ضتجيبني الذين ذكروا اأن الن�ضاء يف كثري من الأحيان يتمتعن 

بعالقات اجتماعية قوية وتعليم جيد. 

اأفكار  تقدمي  عن  مبا�ضر  ب�ضكل  املدين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  امل�ضتجيبون  و�ضئل 
حول كيفية ال�ضتثمار يف اأدوار الن�ضاء يف جهود حماربة التطرف. وركزوا ب�ضكل 
رئي�ص على رفع وعي الن�ضاء كاأمهات، وا�ضفني ذلك باأنه الأداة الأ�ضا�ضية ملحاربة 
التطرف. وميكن جلهود التوعية اأن ت�ضمل: ا�ضتخدام الإعالم الجتماعي والربامج 
التلفزيونية لربامج ت�ضتهدف الأمهات ب�ضكل خا�ص، واإن�ضاء الفيديوهات للو�ضول 
ب�ضكل خا�ص اإىل ربات البيوت اللواتي تعد حركتهن حمدودة، وتوزيع املن�ضورات 
التوعوية يف اأماكن الت�ضوق، وا�ضتخدام املحا�ضرات امل�ضممة خ�ضي�ضًا للن�ضاء 
ور�ص  اإىل  بالإ�ضافة  واملدار�ص  والكنائ�ص  امل�ضاجد  يف  الواعظات  تقودها  والتي 
الوعي هذه مبتابعة  رفع  اأن�ضطة  تركز  اأن  ويجب  واملحا�ضرات.  التقليدية  العمل 
التطرف،  اإىل  انتقالهم  منع  اأجل  من  والجتاهات  ال�ضلوكيات  لر�ضد  الأبناء 
ما  غر�ص  خالل  من  الأخرى  والأديان  الثقافات  على  النفتاح  على  وت�ضجيعهم 
و�ضدد  واأيدولوجياتهم.  �ضلوكياتهم  يف  املعتدل"  "الإ�ضالم  امل�ضتجيبون  اأ�ضماه 
معظم امل�ضتجيبني وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين على اأهمية هذه الأن�ضطة يف خمتلف 

اأنحاء الأردن، وخ�ضو�ضًا يف املناطق الريفية وخميمات الالجئني. 

ومن اجلدير بالذكر اأن نوع الأن�ضطة التي اقرتحها امل�ضتجيبون كانت متما�ضية 
اأن  بيد  اأعاله.  اإليه  ي�ضار  كما  كاأمهات،  التقليدي  الجتماعي  الن�ضاء  دور  مع 
احلاجة  على  ركزت  وال�ضالم(  والأمن  ال�ضباب  )حول  و2250   1325 قرارات 
اإىل اإعادة تاأطري انخراط الدول الأع�ضاء مع املراأة وال�ضباب، بو�ضفهم �ضركاء 
وقادة يف تطوير احللول لق�ضايا ال�ضالم والأمن، عو�ضًا عن املعتقدات التقليدية 
هذه  من  الكثري  وتت�ضح  �ضحايا.  اأو  مغيبني  كم�ضاركني  وال�ضباب  الن�ضاء  حول 
املعتقدات التقليدية يف املقابالت وجمموعة الرتكيز يف الأردن. ويبقى ال�ضوؤال: 
اأم يغريونها؟ بالطبع، فقد ناق�ص  هل يقبل العاملون والباحثون بهذه املعتقدات 
امل�ضتجيبون بع�ص التو�ضيات التي تخاطب اأدوار الن�ضاء يف املجتمع ب�ضكل عام. 
ومت �ضمول هذه الأفكار يف ق�ضم التو�ضيات من هذه الدرا�ضة، ولكن يبدو اأن هناك 
حاجة للمزيد من البحث ملناق�ضة قابلية التطبيق اأو فاعلية الأمناط املختلفة من 

التدخالت قبل اإطالقها بالفعل. 
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اخلال�ســـــــــــات
التطرف  للبحث حول  رئي�ضة  اأ�ضئلة  اأربعة  الإجابة عن  اإىل  الدرا�ضة  �ضعت هذه 
العنيف يف الأردن. ويلخ�ص الق�ضم التايل الأ�ضئلة والإجابات امل�ضتقاة من البحث: 

الرجال  ينظر  هل  الأردن؟  يف  م�سكلة  ه�  وهل  التطرف؟  ه�  ما   .1
والن�ساء اإىل التطرف ب�سكل خمتلف؟ 

تعتقد غالبية الن�ضاء والرجال الأردنيني الذين متت مقابلتهم اأن التطرف م�ضكلة 
وال�ضيا�ضة،  الدين،  اإىل  للتطرف  امل�ضتجيبني  تعريفات  وتعود  جمتمعاتهم.  يف 
حول  امل�ضتجيبني  �ضروحات  من  الكثري  تتعلق  ومل  والأيدولوجيات.  والتقاليد 
البنيوي  العنف  نحو  التطرف  �ضملت  واإمنا  وح�ضب،  اجل�ضدي  بالعنف  التطرف 
والثقايف. و�ضملت املوؤ�ضرات العامة للتطرف التي ا�ضت�ضهد بها الرجال والن�ضاء 
وتهمي�ص  الآخرين  اآراء  قبول  ورف�ص  املت�ضاحمة،  غري  العبارات  �ضواء  حد  على 
لبا�ص  على  واحلكم  املحافظ،  الزي  لعتبار  مياًل  اأكرث  الن�ضاء  وكانت  الن�ضاء. 
على  كاإ�ضارات  جمتمعهن  يف  الن�ضاء  اأدوار  تهمي�ص  وحماولة  الأخريات  الن�ضاء 
تتعلق  والتي  الن�ضاء  تطرف  على  حمددة  موؤ�ضرات  امل�ضتجيبون  وذكر  التطرف. 

ب�ضكل رئي�ص بالتدين املتنامي. 
 

يف  هن  هل  و/اأو  التطرف  اإىل  التح�ل  خطر  الن�ساء  ت�اجه  هل   .2
خطر ب�سبب التطرف؟ كيف؟ 

يعتقد امل�ضتجيبون اأن الن�ضاء يواجهن خطرًا اأقل للتحول اإىل التطرف، ولكنهن 
يواجهن خطرًا اأكرب ب�ضبب التطرف يف الأردن، واأ�ضاروا اإىل اأن التطرف املتنامي 
ويف  حقوقهن.  اإىل  وو�ضولهن  الن�ضاء  حريات  على  القائمة  القيود  من  يزيد  قد 
الوقت الذي يعتقد فيه امل�ضتجيبون الذكور اأن التهديدات الرئي�ضة التي يفر�ضها 
التطرف تتعلق بحرياتهم ال�ضخ�ضية، وم�ضتقبل عائالتهم، وجودة فر�ص العمل، 
كانت خماوف الن�ضاء حول اأثر التطرف متعلقة باأن�ضطتهن اليومية، وخوفهن من 
القيود املتنامية على حريات الن�ضاء، وقدرتهن املتقل�ضة على العمل اأو الدرا�ضة، 

وتقل�ص انخراطهن املجتمعي والتطوع وزيادة العنف الأ�ضري. 

اأو  التطرف  يف  تلعبها  اأن  ميكن  اأو  الن�ساء  تلعبها  التي  الأدوار  ما   .3
حماربة التطرف يف الأردن؟

مت حتديد اأثر الن�ضاء يف عائالتهن، وخ�ضو�ضًا بني اأبنائهن، كمجال حمتمل ميكن 
للن�ضاء امل�ضاركة فيه يف منع حتول الآخرين اإىل التطرف. واتفق جميع امل�ضاركني 
اأن لدى الن�ضاء دور هام يف جهود حماربة التطرف والوقاية منه، ولكنهم اعتقدوا 
التقليدية  اأدوارهن الجتماعية  تنبع من  الن�ضاء  اإ�ضراك  اأهمية  اأن  ب�ضكل رئي�ص 
كاأمهات ومواقعهن داخل عائالتهن. وكان الرتكيز الغالب للم�ضتجيبني على دور 
التاأكيد على  للتدخل، ولكنه يعيد  اإىل حمور هام  الن�ضاء كاأمهات، والذي ي�ضري 
الن�ضاء  ت�ضغلها  التي  الأو�ضع  املجتمعية  املواقع  ويغفل  التقليدية  النمطية  ال�ضور 

والتي ت�ضاعد يف الوقاية من التطرف اأو حماربته. 

4. هل تاأخذ جه�د حماربة التطرف احلالية يف الأردن احل�سا�سيات 
ال�ستثمار يف  بالن�ع الجتماعي يف احل�سبان؟ كيف ميكننا  املتعلقة 

اأدوار الن�ساء يف عمليات حماربة التطرف؟ 

مل جتد الدرا�ضة برهان على اأن جهود حماربة التطرف تاأخذ احل�ضا�ضيات املتعلقة 
اأن�ضطة  بالنوع الجتماعي باحل�ضبان، حيث مل يكن اأي م�ضتجيب على علم باأية 
الن�ضاء  اأدوار  يف  ال�ضتثمار  فر�ص  ن  متكنّ اأن  يجب  معني.  اجتماعي  بنوع  خا�ضة 
املراأة كقائدة، وتعرتف بها كطرف فاعل يف حماربة التطرف. وذكر امل�ضتجيبون 
احلاجة اإىل احلفاظ على اأمثلة اإيجابية ل�ضيدات كقدوات ح�ضنة، ودعم القائدات 
الدينيات املعتدلت وتغيري ال�ضور النمطية املوؤذية للن�ضاء واملنت�ضرة يف املجتمع. 
ويجب اأن يعرتف العاملون يف حماربة التطرف بالأدوار التي ميكن للن�ضاء القيام 
عامالت،  اأي�ضًا  ولكن  جمتمع،  واأفراد  اأمهات  كونهن  على  تقت�ضر  ل  والتي  بها 
و�ضانعات قرار وموؤثرات على الراأي العام. عالوة على ذلك، يجب اإعالء اأ�ضوات 
الن�ضاء الأردنيات يف هيئات �ضنع القرار، وال�ضيا�ضات والتعليم، يف الأردن وعلى 
امل�ضتوى العاملي. واأخريًا، مت طرح فكرة بناء قدرات الواعظات ورفع الوعي بني 
وامل�ضممة  امل�ضتهدفة  التدخالت  خالل  من   – الأمهات  فيهم  مبن   – الن�ضاء 
اأفكار الربامج الهادفة اإىل منع التطرف  اإليهن كواحدة من  خ�ضي�ضًا للو�ضول 

والوقاية منه. 
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هيئة  الأمم املتحدة للمراأة، هي هيئة منظمة الأمم املتحدة املعنية بامل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني 
التعجيل  بغر�ص  اأن�ضئت  حيث  والفتاة،  املراأة  لق�ضايا  الرئي�ضي  العاملي  الن�ضري  هي  والهيئة  املراأة. 

باإحراز تقدم فيما يت�ضل بتلبية احتياجاتهن على ال�ضعيد العاملي.

تدعم هيئة الأمم املتحدة للمراأة الدول الأع�ضاء بالأمم املتحدة يف جهودها لإر�ضاء معايري عاملية من اأجل حتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني، كما تعمل مع احلكومات 

ومنظمات املجتمع املدين ل�ضننّ القوانني وال�ضيا�ضات والربامج واخلدمات الالزمة لتنفيذ هذه املعايري. كما ت�ضاند الهيئة م�ضاركة املراأة على نحو متكافئ يف كافة جوانب 

احلياة ومناحيها، مع الرتكيز على املجالت اخلم�ضة التالية ذات الأولوية: زيادة الدور القيادي للمراأة وم�ضاركتها؛ و�ضع حد للعنف �ضد املراأة؛ اإ�ضراك املراأة يف جميع 

جوانب عمليات ال�ضالم والأمن؛ تعزيز متكني املراأة اقت�ضاديًا؛ وجعل امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف قلب عمليات التخطيط للتنمية الوطنية وو�ضع ميزانياتها. كما تن�ضق 

ج لها. هيئة الأمم املتحدة للمراأة اأعمال منظومة الأمم املتحدة املعنية بت�ضجيع امل�ضاواة بني اجلن�ضني وتعززها وترونّ

هيئة الأمم املتحدة للمراأة - مكتب الأردن
ام اأذينة، �ضارع جدة، فيال رقم 6
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