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املقدمـــة
على غرار الكثري من البلدان حول العامل ،تواجه اململكة الأردنية الها�شمية خماطر بفعل «التطرف العنيف» ،والذي يتم تعريفه
ً
خدمة لأيدولوجية� ،أو غايات دينية �أو �سيا�سية .قد ت�ؤدي حالة
يف العادة على �أنه عملية جتعل ال�شخ�ص يقبل ا�ستخدام العنف
التطرف �إىل املزيد من التطرف العنيف والإرهاب ،مما يهدّ د حقوق املواطنني ورفاههم .بيد �أن كيفية ت�أثري التطرف العنيف على
الن�ساء – ب�صفتهن �ضحايا له وم�شاركات فيه -نادر ًا ما ُتناق�ش ،وال تزال مو�ضوع ًا مل يتم البحث فيه مبا يكفي .وبينما يبذل الأردن
جهود ًا جديد ًة ملحاربة التطرف العنيف داخل حدوده ،فمن ال�ضروري �أن يط ّور جميع امل�شاركني يف هذه اجلهود ت�صور ًا عميق ًا للأدوار
التي تلعبها الن�ساء الأردنيات يف منع �أو ترويج حالة التطرف.
متت هذه الدرا�سة بتكليف من مكتب الأمم املتحدة للم�ساواة بني اجلن�سني
ومتكني املر�أة يف �إطار جهوده لدعم اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة
واحلكومة الأردنية يف تطوير خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار جمل�س الأمن رقم
( 1325لعام  .)2000و�أجرى مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين ومنظمة
البحث عن �أر�ضية م�شرتكة)  Search For Common Groundهذا البحث يف
�شهري �شباط و�آذار من العام .2016
ويدعو قرار جمل�س الأمن رقم  ،1325الذي متت امل�صادقة عليه يف  31ت�شرين
الأول لعام  ،2000الأمم املتحدة والدول الأع�ضاء �إىل ت�شجيع دمج الن�ساء يف
عمليات �صنع القرار املتعلقة بال�سالم والأمن وحتديد كيفية ت�أثري النزاع على
الن�ساء .م�ؤخر ًاُ ،ينظر �إىل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف على �أنهما
يبي قرارا جمل�س
مو�ضوعان مرتبطان بق�ضايا املر�أة وال�سالم والأمن ،1كما نّ
الأمن ( 2122لعام  )2013و( 2422لعام  .)2015و�شدّد القرار 2122
على التزام الأمم املتحدة بتخ�صي�ص املوارد واالهتمام لأجندة املر�أة وال�سالم
والأمن ،والدعوة �إىل مزيد من الفر�ص لت�سلم املر�أة القيادة ومتثيلها يف هذه
اجلهود .ودعا القرار  2422الدول �إىل اال�ستمرار يف تو�سيع براجمها لت�شمل
املر�أة ،والأمن وال�سالم ،ومواجهة الإرهاب ،ومواجهة التطرف العنيف ،والت�أكد
من تعميم االعتبارات اخلا�صة بالنوع االجتماعي يف جميع هذه املناحي .2لهذا
ال�سبب ،يجب �أن تركز جهود الأردن الرامية �إىل تطوير خطة عمل وطنية حول
قرار جمل�س الأمن  1325والقرارات الالحقة على الق�ضايا املرتبطة بالإرهاب
والتطرف العنيف.
وتهدف هذه الدرا�سة �إىل فهم كيفية تعريف الن�ساء والرجال لـ»حالة التطرف»
و»التطرف العنيف» يف املجتمعات الأردنية والبحث يف اجتاهاتهم و�سلوكياتهم
وان�صب الرتكيز على البحث يف حالة التطرف بني
فيما يخ�ص هذه الظاهرةَّ .
�أو�ساط الأردنيني ولي�س يف جمتمعات الالجئني .وتهدف الدرا�سة �إىل تقييم ما
�إذا كان هناك خطر لتح ّول الن�ساء والفتيات يف الأردن �إىل التطرف ،و�إذا كانت
عوامل «اجلذب والتنفري» خمتلفة بني الن�ساء والفتيات من جهة والفتيان والرجال
من جهة �أخرى .ور َّكز البحث �أي�ض ًا على فهم مواقع الن�ساء يف جمتمعاتهن و�إذا
كانت تتيح لهن و�ضع ًا فريد ًا ملراقبة عمليتي التطرف وحماربته �أو امل�شاركة
فيهما .وتهدف كذلك �إىل تقييم مدى ح�سا�سية جهود حماربة التطرف احلالية
�أو املنوي اتخاذها من قبل احلكومة وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية والتي ت�ستهدف
الأردن للنوع االجتماعي.

� 1أخبار ال�شبكة العاملية للحقوق والتنمية.2014 ، 2-قرار جمل�س الأمن ( 2122لعام  ،)2013وقرار جمل�س الأمن  ،2122وقرار جمل�س الأمن ( 2242لعام  )2015وقرار جمل�س الأمن .2242
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من �أجل حتقيق �أهداف البحث املذكورة ،حاول البحث الذي �أجري لغايات هذه
الدرا�سة الإجابة على �أربعة �أ�سئلة وهي:
 .1هل يعتقد الرجال والن�ساء �أن هناك م�شكلة متعلقة بـ"حالة التطرف" يف
جمتمعاتهم؟ ما الذي يجعل �شخ�ص ًا ما يو�صف ب�أنه "متطرف" (عدا عن
الذهاب لالن�ضمام �إىل جماعة �إرهابية م�سلحة)؟ هل ينظر الرجال والن�ساء
�إىل حالة التطرف ب�شكل خمتلف؟ كيف يع ّرفون التطرف؟
 .2هل تواجه الن�ساء والفتيات يف الأردن خطر ًا يكمن يف حتولهن �إىل التطرف
�أو هل ي�سرن يف هذا االجتاه حالي ًا؟ �إذا كان احلال كذلك ،ما الأثر القائم
�أو املحتمل على حياتهن اليومية؟ كيف تختلف حالة التطرف (عوامل اجلذب
والتنفري) بني الن�ساء والفتيات من جهة والفتيان والرجال من جهة �أخرى؟
كيف تت�شابه هذه املجموعات (مع الأخذ بعني االعتبار الإجراءات الطوعية
والقهرية)؟ هل هناك برهان على تعبئة الرجال والن�ساء من الأردن و�أخذهم
�إىل اخلارج نتيجة حالة التطرف (مثل الذهاب �إىل �سوريا)؟
 .3هل حتتل الن�ساء و�ضع ًا فريد ًا يف جمتمعاتهن يتيح لهن االطالع عن كثب على
عمليتي التطرف وحماربته للرجال والن�ساء؟
•

ما الأدوار التي تلعبها الن�ساء �أو ميكن �أن تلعبها يف حالة التطرف (للن�ساء
والرجال) يف الأردن؟

•

ما الأدوار التي تلعبها الن�ساء يف عملية حماربة التطرف يف الأردن؟ هل
هناك فر�صة لتدخل الن�ساء؟

 .4هل ت�أخذ اجلهود احلالية ملحاربة التطرف يف الأردن احل�سا�سيات املتعلقة
بالنوع االجتماعي باحل�سبان؟ �إذا كان اجلواب نعم ،كيف يتم ذلك؟ �إذا
كان اجلواب بالنفي ،كيف ميكننا ت�شجيع ذلك؟ كيف ميكننا ت�شجيع وتو�سيع
دور الن�ساء يف عملية حماربة التطرف؟
من �أجل الإجابة على هذه الأ�سئلة ،ا�ستخدم البحث البيانات التي مت جمعها
من خالل املقابالت ونقا�شات جمموعات الرتكيز .واحتوت النتائج على البيانات
الكمية والنوعية ،وال�شهادات ال�شخ�صية ذات ال�صلة والتحليل للم�ساعدة يف فهم
�آراء امل�ستجيبني .وبنا ًء على هذه النتائج ،تقدم الدرا�سة تو�صيات ال�سيا�سات
الوا�ضحة والعملية للت�أكد من �أخذ التحليل والربامج للح�سا�سيات املرتبطة بالنوع
االجتماعي يف احل�سبان عند العمل على حماربة التطرف يف الأردن ،الأمر الذي
ي�ساعد الأردن يف م�سعاه لتطوير خطة عمل وطنية �أردنية لتفعيل قرار جمل�س
الأمن  ،1325املر�أة واالمن وال�سالم..

املنهجية
جمعت الدرا�سة ثالث �أدوات رئي�سة هي :مراجعة الأدبيات ،و�سل�سلة من
مقابل ًة �شبه منظمة وحوار جمموعة الرتكيز.

التحديات والقيود
47

و�شملت مراجعة الأدبيات مراجع ًة وا�سع ًة للأبحاث التي �أجريت حول ق�ضايا
متعلقة باملر�أة والتطرف العنيف حول العامل .ونظر ًا لعدم وجود جمال بحثي
موحد حول املر�أة والتطرف ،فقد َّ
غطت مراجعة الأدبيات املواد املكتوبة حول:
املر�أة ،وال�سالم ،والأمن ،والإرهاب ومنع التطرف العنيف ومواجهته .وقدمت
مراجعة الأدبيات اخللفية الأ�سا�سية لو�ضع البحث امليداين الذي �أجري يف الأردن
يف �إطاره ال�صحيح.
وا�ستخدمت املقابالت �شبه املنظمة �أ�سئل ًة مفتوح ًة من �أجل جمع املعلومات حول
الو�ضع احلايل يف الأردن من الفئات امل�ستهدفة املختلفة على م�ستوى القواعد
وامل�ستوى الوطني ،بالإ�ضافة �إىل ال�شخ�صيات احلكومية واخلرباء الدوليني.
ويف كل مقابلة ،انخرط الباحثون يف حوار مع ال�شخ�ص الذي تتم مقابلته،
وذلك با�ستخدام جمموعة من الأ�سئلة التوجيهية التي ت�أخذ احلديث باالجتاه
املطلوب .ومن خالل املقابالت �شبه املنظمة ،مت ّكن الباحثون من اال�ستماع �إىل
�آراء جمموعة وا�سعة من �أ�صحاب العالقة ،مبن فيهم الكثريون ممن ال تُ�سمع
�أ�صواتهم يف العادة حول هذا املو�ضوع .وعقدت هذه املقابالت يف �أماكن خا�صة
و�آمنة ،حتى يتحدث الأ�شخا�ص ب�أريحية و�أمان و�صراحة حول هذه الق�ضايا
احل�سا�سة .3
ولغايات تلخي�ص نتائج البحث ،مت ت�صنيف الإجابات �إىل جمموعتني من
املقابالت غري املنف�صلة عن بع�ضها البع�ض بال�ضرورة .ومت تعريفها كما يلي
بحيث تكون امل�صطلحات وا�ضحة يف كل نتائج البحث:
•

ي�شري م�صطلح "امل�ستجيبني" �إىل  39م�ستجيب ًا وم�ستجيب ًة ،وي�شملون  6ن�ساء
من املناطق الريفية واحل�ضرية ،و 6رجال من املناطق الريفية واحل�ضرية،
و 10ن�ساء نا�شطات يف ع ّمان وعلى م�ستوى القواعد ،و 3ن�ساء يف مواقع
قيادية ،و 3ن�ساء من �أقليات دينية ،و�أحد �أقارب �ضحية ان�ضم �إىل جمموعة
متطرفة و 10طالب وطالبات جامعيني.

•

ي�ضم م�صطلح "�أولياء الأمور"  28م�ستجيب ًا وم�ستجيب ًة ي�شملون 6 :ن�ساء
من املناطق الريفية واحل�ضرية ،و 6رجال من املناطق الريفية واحل�ضرية،
و 10ن�ساء نا�شطات من ع ّمان وعلى م�ستوى القواعد ،و 3ن�ساء يف مواقع
قيادية و� 5سيدات من �أقليات دينية.

مت يف بع�ض الأحيان ت�صنيف الإجابات بح�سب و�ضع امل�ستجيب عندما يكون
الت�صنيف ذا �صلة ،مثل طالب جامعة� ،أو خبري �أو م�س�ؤول حكومي.
وعقدت جل�سة حوار جمموعة الرتكيز مع ممثلي  11م�ؤ�س�سة جمتمع مدين تعمل
على ق�ضايا متعلقة مبحاربة التطرف يف الأردن .وقام الباحثون بتي�سري اجلل�سة،
حيث طرحوا الأ�سئلة التوجيهية لتوجيه احلوار باالجتاه املطلوب ،وتوفري امل�ساحة
للم�شاركني للحوار فيما بينهم وتبادل الأفكار .ومت تطوير ا�ستبانة منف�صلة لهذه
املجموعة.

 3-جميع امل�ستجيبني �أردنيون ما عدا �شخ�صني من اخلرباء اخلم�سة الذين متت ا�ست�شارتهم.
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واجهت هذه الدرا�سة قيود ًا متعلق ًة ب�ضيق الوقت الزمني .وكان الباحثون ينوون
تبي
يف البداية االلتقاء ب�ضحايا التطرف العنيف �أو عائالت ال�ضحايا ،ولكن نّ
الحق ًا �أن اجلهود املطلوبة لذلك �أ�صعب من املتوقع ،ومل ت�سفر �إال عن وجود
م�ستجيب واحد من هذه الفئة .وعلى الرغم من متكن الباحثني من حتديد
عدد من امل�ستجيبني املحتملني بوا�سطة �شبكاتهم املحلية ،رف�ض جميعهم تقريب ًا
�إجراء املقابلة لغايات هذه البحث نظر ًا للمخاوف والقيود الأمنية .كما مل يتمكن
الباحثون من عقد جل�سة ثانية ملجموعة الرتكيز مع الن�ساء الواعظات ب�سبب
�ضيق الوقت املخ�ص�ص للدرا�سة.
ويف الوقت الذي يوفر فيه البحث من هذه الدرا�سة �آرا ًء مهم ًة و�شهادات �شخ�صية
مفيدة حول حياة الن�ساء والرجال يف الأردن وعالقتهم بظاهرة التطرف ،ف�إن
هناك حاجة �إىل املزيد من البحث على امل�ستوى القواعد من هذا النوع لإ�ضفاء
املزيد من التفا�صيل والعمق للمعرفة بهذا املو�ضوع .وفيما يخ�ص البيانات
الكمية ،فقد كان العدد الكلي للم�ستجيبني كافي ًا للداللة على اجتاهات نوعية،
ولكن يف معظم احلاالت مل يكن كافي ًا للخروج بنتائج ذات داللة �إح�صائية حول
املجتمع الأو�سع والتي ميكن تعميمها .بيد �أن هذا التقرير يعر�ض بع�ض نتائجه
على �شكل ن�سب مئوية فقط عندما يكون عدد امل�ستجيبني �أكرب من  ،20وي�سهل
ذلك حتليل العمل امليداين املقدم هنا.

النتائج والتو�صيات الرئي�سة
النتائـــــج الرئي�ســة
حالة التطرف يف الأردن
•

•

ذكر جميع امل�ستجيبني الذين متت مقابلتهم �أن التطرف �أمر مهم
ي�ستحق االهتمام به يف الأردن ،ويعتقد معظمهم �أنه ينمو ويتو�سع يف املجتمعات
واجلامعات الأردنية .وقال امل�ستجيبون �أنهم ي�شهدون ارتفاع ًا يف النزاعات
بني �أتباع الدين الواحد وبني �أتباع الديانات املختلفة ،والتي يعتقدون �أنها
مرتبطة بحالة التطرف يف الأردن .ويجب معاجلة هذا التوتر ب�شكل فاعل.

•

•

يعتقد  % 82من امل�ستجيبني �أن ال�ضغوطات االجتماعية واالقت�صادية
ت�شجع الن�ساء والرجال يف الأردن على االن�ضمام �إىل اجلماعات املتطرفة �أو
االنخراط يف الأيدولوجيات املتطرفة.
تبي �أن مو�ضوع املنظومة الع�شائرية يف الأردن تعترب ق�ضية خالفية بني
نّ
امل�ستجيبني من حيث عالقته بالتطرف ،حيث اعترب بع�ضهم �أنه ي�شكل ح�صناً
�ضد الأخطار اخلارجية ويحمي الن�ساء من التعر�ض للأيدولوجيات املتطرفة،
بينما يعتربه �آخرون عام ًال ي�شجع النا�س على حالة التطرف.

حتليل املعتقدات حول املخاطر املت�أتية من التطرف من منظور
النوع االجتماعي
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•

يعتقد  % 13فقط من امل�ستجيبني �أن الن�ساء يواجهن �ضغوط ًا �أكرب للتطرف
باملقارنة مع الرجال ،بينما يعتقد � % 31أن الرجال يواجهون �ضغوط ًا �أكرب،
ويعتقد � % 53أن هذه ال�ضغوطات ت�ؤثر على الن�ساء والرجال بالت�ساوي.

•

ينظر الرجال والن�ساء على حد �سواء �إىل العبارات غري املت�ساحمة على �أنها
م�ؤ�شر وا�ضح على التطرف بني الأردنيني ،ولكن الن�ساء – خ�صو�ص ًا طالبات
اجلامعات – هن �أكرث مي ًال لالعتقاد ب�أن اللبا�س املحافظ هو م�ؤ�شر على
التطرف .و�أ�شارت الن�ساء املقيمات خارج املراكز احل�ضرية �إىل �أن تهمي�ش
دور املر�أة يف املجتمع هو م�ؤ�شر على التطرف .ي�شعر كثريون �أن م�ؤ�شرات
تطرف الن�ساء مرتبطة باتباع ممار�سات دينية و�سلوكيات �أكرث ت�شدد ًا.

•

ا�ست�شهد امل�ستجيبون بعدد من العوامل املختلفة كعوامل حمفزة ممكنة
لتطرف الن�ساء والفتيات ،مبا يف ذلك ال�ضغوطات االقت�صادية واملالية (69
 ،)%ويليها امل�شاكل االجتماعية والعائلية ،والتي ت�شمل الإ�ساءة الأ�سرية ومنع
الن�ساء من احل�صول على حقوقهن مثل املرياث (.)% 34

يعتقد  % 62من امل�ستجيبني �أنه ميكن �أن ي�صبح الفرد متطرف ًا من دون �أن
ي�صبح عنيف ًا بال�ضرورة.
يعتقد  % 85من امل�ستجيبني (ومن دون فرق مهم بني اجلن�سني) �أن حالة
التطرف حتدث يف املجتمعات الأردنية ،ويعتقد  % 74منهم �أنها حتدث
يف اجلامعات .وعلى وجه اخل�صو�ص ،مت ذكر مناطق مثل الزرقاء ،ومعان،
وال�سلط ،و�إربد والر�صيفة كمناطق �أكرث عر�ض ًة حلالة التطرف املتزايدة،
وربط  % 26من امل�ستجيبني بني حالة التطرف والدين ب�شكل عام ،بينما
ربط  % 13بني حالة التطرف وما يعرف بالدولة الإ�سالمية يف بالد ال�شام
والعراق (داع�ش) وغريها من اجلماعات الإرهابية ب�شكل مبا�شر .ويف الوقت
الذي دعم فيه غالبية امل�ستجيبني الر�أي القائل بحدوث حالة التطرف يف
املجتمعات واجلامعات الأردنية ،ف�أ�شار  % 38فقط ب�أن الن�ساء يتبنني �آراء
و�أيدولوجيات متطرفة.

•

حتليل م�ؤ�شرات وعوامل التطرف من منظور النوع االجتماعي

يعتقد  % 71من امل�ستجيبني �أن الن�ساء �أكرث عر�ض ًة خلطر التطرف يف
جمتمعاتهن من الرجال ،م�شريين �إىل �أن التطرف املتزايد قد يزيد القيود
احلالية �سوء ًا فيما يخ�ص حرية الن�ساء وح�صولهن على حقوقهن ،مبا يف ذلك
�شعورهن بامل�س�ؤولية الكبرية (و�إلقاء اللوم عليهن) حول ت�صرفات �أبنائهن.
ويف الوقت الذي يعتقد فيه امل�ستجيبون الذكور �أن التهديدات الرئي�سة التي
يفر�ضها التطرف تتعلق بطموحاتهم وم�ستقبلهم ،مثل احلريات ال�شخ�صية،
وم�ستقبل عائالتهم وجودة فر�ص العمل ،ف�إن خماوف الن�ساء حول �أثر
التطرف تتعلق ب�أن�شطتهن اليومية مبا�شر ًة ،مثل حريتهن اليومية يف التنقل
خارج املنزل ،وقدرتهن على �إيجاد عمل �أو فر�صة تعليمية ،والعنف املتزايد
داخل املنزل وقلة الفر�ص لالنخراط يف جمتمعاتهن والتطوع فيها.

الن�ساء والتطرف العنيف
يف الأردن

اال�ستفادة من الثقات من رجاالت الدين و�أهل العلم (الأئمة
والوعاظ والواعظات ،الخ )...والقيادات وامل�ؤ�س�سات الدينية
•

ذكر امل�ستجيبون �أن الأردنيني يناق�شون ق�ضايا التطرف يف �سياقات خمتلفة.
ويعتقدون �أن الرجال يلعبون دور ًا �أكرث فاعلي ًة يف هذه النقا�شات من الن�ساء،
وقال معظم امل�ستجيبني �أن الآباء ي�شجعون احلوار حول التطرف يف العائلة،
حيث تعني هذه احلوارات يف الغالب الذكور من �أفراد العائلة.

•

وكان مو�ضوع الثقة يف رجاالت الدين خمتلط ًا ،فقال  % 46من امل�ستجيبني
�أنهم يعودون �إىل رجل دين �إذا كان لديهم �شكوك حول �أفكار دينية متطرفة،
بينما قال  % 21منهم (وكلهن ن�ساء) �أنهن ال يثقن برجاالت الدين يف مثل
هذه احلاالت.

•

تلقى الفاعلون يف املجتمع املدين (الن�ساء والرجال على حد �سواء) العديد
من الأ�سئلة من ال�شباب �أو النا�س يف جمتمعاتهم حول التطرف واملمار�سات
املتطرفة يف البلدان الأخرى.

•

عبرّ الأهايل عن �ش ّكهم بقدرة م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية على م�ساعدتهم يف
اال�ستجابة خلطر حت ّول �أبنائهم �إىل التطرف ،حيث ذكر � % 7أن الإبالغ
عن ت�صرف ابنهم املثري لل�شك �إىل الأجهزة الأمنية هو خيارهم الأول ،والذي
ال ي�شكل مفاجئة يف ظل التداعيات اجلرمية املحتملة على التطرف العنيف.
يف الوقت الذي �أ�شار امل�ستجيبون �إىل الإعالم التقليدي واالجتماعي كعامل
م�ساعد على حالة التطرف يف الأردن ،ر�أى كثريون (� )% 31أنه ميكن �أن
يكون �أداة ت�ستخدم الختبار �صحة بع�ض الأفكار الدينية املثرية للجدل.

•

ذكر امل�ستجيبون �أن �أولئك املتطرفني قد يكونوا منعزلني عن املجتمع الأو�سع

يف جهود حماربة التطرف تنبع من �أدوارهن االجتماعية التقليدية ك�أمهات
وموقعهن يف عائالتهن .و�أكدت ال�شروحات الإ�ضافية حول �أهمية دور الن�ساء
يف الوقاية من التطرف وجهود حماربته على ذلك .ذكر  % 41ب�شكل
مبا�شر �أن الأمهات �أكرث فاعلي ًة يف الت�أثري على �أبنائهن ،وذكر � % 23أن
الأمهات �أقرب �إىل �أبنائهن .وكان الرتكيز الأعظم من قبل امل�ستجيبني حول
دور الن�ساء ك�أمهات ،وهو دور �أ�سا�سي وي�شكل فر�ص ًة للت�أثري على �أبنائهن،
ولكنه �أي�ض ًا يعيد الت�أكيد على ال�صور النمطية التقليدية ويهمل املجتمع الأو�سع
واملواقع املجتمعية التي تتبو�أها الن�ساء فيه ،والتي ميكن لهن من خاللها العمل
على الوقاية من التطرف �أي�ض ًا .ذكر  % 21من امل�ستجيبني دور املر�أة خارج
املنزل ،حيث ذكروا �أن الن�ساء يف كثري من الأحيان لديهن عالقات اجتماعية
جيدة ويحظني بتعليم جيد.

وم�صادر املعلومات �إما ب�شكل جماعي (مثل �أطفال العائالت املتطرفة الذين
يتم تدري�سهم يف املنزل مع ًا ب�شكل منف�صل عن �أقرانهم وخارج النظام
التعليمي الر�سمي) �أو ب�شكل فردي (�أي �أ�سرى "حلقة ال�صمت" التي ي�شعر
فيها الأفراد ذوي الأفكار املختلفة �أو التوجهات غري ال�شعبية التي تعترب من
الأقلية ب�أنهم يواجهون �ضغط ًا للبقاء �صامتني حول �آرائهم ،مما ي�ساهم يف
تهمي�شهم ب�شكل �أكرب ويدفع بهم �إىل االبتعاد عن �أقرانهم ب�شكل �أكرب).

معتقدات حول الأمهات وحالة التطرف
•

يعتقد  % 79من �أولياء الأمور و % 50من الطلبة �أن للأمهات �أثر ًا عظيم ًا
على �أيدولوجيات �أبنائهن.

•

�أ�شار  % 82من امل�ستجيبني �إىل �أن لرتبية الطفل �أثر ًا مبا�شر ًا على �أيدولوجية
الأبناء ،وذكروا �أن نهج بع�ض الأمهات ينتج التطرف يف الأبناء .يف الوقت
ذاته ،ذكرت ن�سبة �صغرية من الأمهات اللواتي متت مقابلتهن (� )9%أنهن
�شعرن يف بع�ض احلاالت ب�أنهن �ساهمن يف حمل �أبنائهن لأفكار متطرفة،
مثل اعتقادهن ب�أن الن�ساء يجب �أن يلعنب �أدوار ًا تقليدي ًة فقط (زوجة� ،أم)
و�أنهن ال يجب �أن يتحدثن �إىل الرجال �أو العمل خارج املنزل.

•

ُينظر �إىل الن�ساء على �أنهن العمود الأ�سا�سي وامل�ؤثر الرئي�س يف العائلة ،لذا،
ُيعتقد ب�أنهن م�ستهدفات من قبل اجلماعات املتطرفة للت�أثري على فكرهن
كخطوة �أوىل ،ومن ثم الو�صول �إىل العائلة ب�أكملها والت�أثري عليها.

التو�صيات
ت�شري النتائج الرئي�سة لهذا البحث �إىل عدد من التو�صيات للخرباء،
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وامل�ؤ�س�سات الدولية واحلكومة الأردنية ملعاجلة
التطرف العنيف يف الأردن بطريقة ح�سّ ا�سة للنوع االجتماعي.

تو�صيات �صاحلة لكل املجاالت

التو�سع يف قيادة املر�أة :متكني الن�ساء كقائدات – وحتديد ًا
االعرتاف بهن كفاعالت يف حماربة التطرف – �أمر �ضروري
لتقليل املخاطر التي ترتتب على التطرف بالن�سبة للن�ساء
واملجتمع .وذكر امل�ستجيبون احلاجة �إىل احلفاظ على الأمثلة
الإيجابية للن�ساء كقدوات ،ودعم القائدات الدينيات املعتدالت،
وتغيري ال�صور النمطية امل�ؤذية املنت�شرة حول الن�ساء يف املجتمع.
يجب �أن يعرتف �أولئك الذين يعملون على مواجهة التطرف بالدور
الذي تلعبه الن�ساء ،ال ك�أمهات و�أفراد يف املجتمع وح�سب ،و�إمنا
كعامالت ،و�صانعات قرار وم�ؤثرات على الر�أي العام.

برامج مكافحة التطرف
•

•

اتفق جميع امل�ستجيبني وممثلي م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على �أن الن�ساء يلعنب
دور ًا هام ًا يف عملية حماربة التطرف .بيد �أن �أحد ًا من امل�ستجيبني الذين
علموا عن �أن�شطة حماربة التطرف مل يكن على علم ب�أي تركيز على النوع
االجتماعي يف هذه الأن�شطة احلالية ،مما ي�شري �إىل فجوة وا�ضحة.
ب�شكل عام� ،أبدى امل�ستجيبون اهتمام ًا يف برامج حماربة التطرف ،بغ�ض
النظر عما �إذا كانت جهود حكومية� ،أو من املجتمع املدين املحلي �أو امل�ؤ�س�سات
الدولية .ذكر  % 79من امل�ستجيبني ب�أنهم �سي�شاركون يف جهود حكومية
�أو حملية بهدف حماربة التطرف ،وذكر  % 95منهم �أنهم �سين�ضمون �إىل
برامج حماربة التطرف التي تقودها امل�ؤ�س�سات الدولية� ،شريطة �أن تكون هذه
الربامج قانونية وتنفذ بطريقة �شفافة ،وال تعادي الأعراف الدينية وتركز على
ما هو �أبعد من جمرد البحث واملقابالت.

•

�ش َّدد امل�ستجيبون من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على �أهمية وجود املزيد من
اجلهود احلكومية ،وخ�صو�ص ًا من قبل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات
الإ�سالمية ،من �أجل بناء قدرات الأئمة والواعظات لتكوين رواية �إيجابية
و�إ�سرتاتيجية وطنية ملحاربة التطرف.

•

دعا امل�ستجيبون �إىل املزيد من الرتكيز على �إعادة الت�أهيل والربامج
االجتماعية لأولئك الذين ان�ضموا �إىل اجلماعات املتطرفة والذين يرغبون يف
االندماج مرة �أخرى يف املجتمع.

•

تعتقد الغالبية العظمى من امل�ستجيبني ( )% 95ب�أن �أهمية انخراط الن�ساء
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الن�ساء والتطرف العنيف
يف الأردن

دعم املنا�صرين من الرجال� :سوف تكون جهود حماربة التطرف �أكرث
فاعلي ًة عندما يعمل الرجال والن�ساء مع ًا ك�شركاء مت�ساويني .يجب �أن ت�شمل
هذه اجلهود �شراكات حقيقية مع الرجال ،ورفع الوعي ب�أمر التطرف بني
�أو�ساط الن�ساء والرجال .عالوة على ذلك ،يجب �أن تتاح للن�ساء املزيد من
الفر�ص للقيادة يف هذا املجال من خالل وجود دعم من الرجال ،مثل قبولهم
وترويجهم لأدوار الن�ساء املهنية يف املجتمع وم�شاركتهن يف جهود الوقاية من
التطرف العنيف ،والذي ميكن للن�ساء امل�شاركة فيه �أو تويل منا�صب قيادية.

تو�صيات ال�سيا�سات
•

�إ�شراك م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واحلكومة يف ال�شراكات من
�أجل حماربة التطرف على امل�ستوى املحلي :يجب �أن ي�ؤ�س�س الأردن
لإ�سرتاتيجية وطنية ملحاربة التطرف العنيف يف البالد .ومن ال�ضروري �أن
يتم تطوير هذه الإ�سرتاتيجية عرب نهج ت�شاركي يجمع �شريحة متنوعة من
الفاعلني ،مبن فيهم ال�شباب (ذكور و�إناث) ،والن�ساء النا�شطات ،والن�ساء
من املجتمع ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،ورجاالت الدين ،والع�شائريني،
وامل�س�ؤولني احلكوميني الذين يعملون على امل�ستوى املحلي (مثل ر�ؤ�ساء

البلديات ،واملحافظني ،ومدراء املديريات احلكومية) .ويجب �أن تبني
الإ�سرتاتيجية على البحث الذي مت �إجنازه يف الأردن حول التطرف العنيف
وحماربة التطرف.
•

تناول اجلوانب املرتبطة بالنوع االجتماعي يف التطرف والوقاية
منه يف خطة العمل الوطنية حول القرار  ،1325املر�أة والأمن
وال�سالم والقرارات الالحقة له ،حيث يتم حالي ًا و�ضع هذه اخلطة من
قبل احلكومة الأردنية.

•

توفري قنوات �آمنة للتبليغ عن التطرف� :إن�شاء قناة �آمنة بني املواطنني
والأمن من �أجل التبليغ عن املخاطر والتحديات التي يواجهها املواطنون من
عائالتهم �أو �أفراد املجتمع .ا�ستخدام هذه القنوات لتوفري موارد للمواطنني
ت�ساعدهم على التقليل من هذه املخاطر والوقاية من الأذى الذي ميكن �أن
يلحق مبجتمعاتهم .ميكن للنهج الناعم (بديل عن التوقيف) �أن ي�ساعد يف
الت�شجيع على التبليغ.

•

�إعالء الأ�صوات ذات امل�صداقية �ضد التطرف العنيف :ذكر
امل�ستجيبون وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أهمية تكثيف النقا�ش واحلوارات
حول ق�ضية التطرف يف املجتمع الأردين .ويجب �أن ت�ساهم الربامج يف
زيادة الأ�صوات ذات امل�صداقية و�أ�صوات امل�ؤثرين املعتدلني القادرين على
ن�شر الروايات البديلة با�ستخدام الربامج التلفزيونية ،والإعالم االجتماعي
والفعاليات التي يح�ضرونها �شخ�صي ًا .ميكن للمبادرات �أن تعر�ض ق�ص�ص ًا
حقيقي ًة لأ�شخا�ص واجهوا خطر التطرف وو�صف انخداعهم بالتطرف
العنيف ،حيث ميكن له�ؤالء الأفراد �أن يق�صّ وا �أمثل ًة قوي ًة ،و�أن يتمتعوا
مب�صداقية بني الذين قد يفكرون يف تبني الأيدولوجيات املتطرفة .ميكن
لهذا النهج �أن يرفع وعي املجتمع بتقدم التطرف والإ�شارات املمكنة عنه.
يف الوقت احلايل ،ف�إن الكثريين ممن يكتبون ويتحدثون حول جتارب الن�ساء
مع التطرف هم من امل�ؤ�س�سات يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية .وعلى الرغم من
�أهمية هذه اجلهود� ،إال �أنه من ال�ضروري �أن تكملها �أ�صوات الن�ساء وجتاربهن
املتعددة حول هذه الق�ضايا.

التو�صيات العملية اخلا�صة بالربامج
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•

يجب �أن تغطي برامج حماربة التطرف والوقاية منه كل املحافظات يف
الأردن ،وخ�صو�ص ًا املناطق الريفية وخميمات الالجئني .عالوة على
ذلك ،ال يجب �أن تغ�ض هذه الربامج الب�صر عن دور الن�ساء كمنا�صرات
حمتمالت للوقاية من التطرف من جهة واحتمال �أن يكنّ هن �أي�ض ًا عر�ضة
خلطر التطرف .وت�شمل الأولويات للربامج كما حددها هذا البحث ما يلي:

•

تقدمي �إعادة الت�أهيل والتوعية لعائلة ال�ضحية :زيادة الدعم
لربامج �إعادة الت�أهيل والربامج االجتماعية لأولئك الذين ان�ضموا �إىل
اجلماعات املتطرفة العنيفة ويرغبون يف العودة �إىل املجتمع .يجب �أن
تكون هذه الربامج معروفة ب�شكل جيد للنا�س الذين يحتاجونها �أو يرغبون
يف �إخبار �آخرين عنها ،وخ�صو�ص ًا الأمهات.

الن�ساء والتطرف العنيف
يف الأردن

•

بناء قدرات الأئمة والواعظات الر�سميني وغري الر�سميني ،حيث
ي�شكلون موارد ًا ق ّيم ًة .فمن ال�ضروري �أن يحافظ ه�ؤالء على ثقة جمتمعاتهم
و�أال يتم احتوائهم (�أو ينظر �إليهم على هذا الأ�سا�س) .دعم املبادرات لبناء
قدراتهم بطرق تعزز انخراطهم مع جمتمعاتهم ،والتفكري يف فر�ص للت�شبيك
بني الواعظات والن�ساء النا�شطات.

•

حت�سني مناهج التدري�س وتوعية املعلمني :تك ّرر ذكر التعليم من قبل
امل�ستجيبني كمجال ميكن ا�ستخدامه للوقاية من التطرف يف الأردن وتعزيز
�أدوار الن�ساء يف حماربة التطرف .ميكن لتح�سني التعليم ،مبا يف ذلك حمتوى
املناهج� ،أن يقلل من خطر التطرف على الن�ساء .وذكرت بع�ض م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين التي تعمل يف املدار�س �أنها واجهت يف بع�ض الأحيان �أثناء
العمل على �أن رفع وعي الطلبة يعترب حتدي ًا نظر ًا حلمل بع�ض املعلمني لأفكا ٍر
متطرفةٍ ،مما جعل حتقيق هدفهم �أكرث �صعوب ًة ،واقرتح امل�ستجيبون تدريب
املعلمني من خالل برامج بناء القدرات والتوعية.

•

ا�ستهداف الن�ساء من خالل مبادرات رفع الوعي :رفع الوعي بخطر
التطرف من خالل جمموعة متنوعة من املن�صات والأن�شطة ،مثل الإعالم
االجتماعي ،والربامج التلفزيونية والأن�شطة املجتمعية .وميكن لهذه الربامج
�أن ت�ستهدف ب�شكل خا�ص الن�ساء والأمهات ،وحتديد ًا اللواتي يتمتعن بفر�ص
�أقل لالنخراط مع املجتمع الأو�سع ،مثل ربات البيوت .يجب توفري املواد
التوعوية والأن�شطة يف املواقع التي تكرث زيارتها ،مثل مراكز الت�سوق ال�شعبية،
وامل�ساجد ،والكنائ�س واملدار�س .يجب �أن ت�شجع هذه الأن�شطة �أولياء الأمور
على مراقبة �سلوكيات �أطفالهم وتوجهاتهم ،واحلر�ص على توعيتهم ب�أية
م�ؤ�شرات تدل على التطرف حتى يتم التدخل من قبل �أولياء الأمور� .أما
الأمر الأكرث �أهمي ًة ،فهو وجوب �شمول التدخالت لربامج لأولياء الأمور حتى
ي�شجعوا �أبنائهم على االنفتاح على الثقافات والأديان الأخرى.

مراجعة الأدبيات
 1.1تعريف حالة التطرف والتطرف العنيف
ال يوجد تعريف متفق عليه مل�صطلح "حالة التطرف" .ي�ستخدم التطرف يف
كثري من الأحيان يف الأدبيات املتوفرة حول املو�ضوع ليعني التطور باجتاه
التطرف العنيف والإرهاب ،4وكثري ًا ما يعني حتديد ًا "الإرهاب الإ�سالمي".5
بيد �أن البع�ض ي�ستخدم كلمة "متطرف" لي�صف من يحملون �أفكار ًا خمتلفة
عن الأعراف االجتماعية  6القائمة وي�سعون �إىل تغيري جمتمعاتهم وفق ًا
لأيدولوجياتهم اخلا�صة  .7هناك �إجماع متنامي على �أن اجلهود التي حتارب
التطرف يجب �أن تركز على منع النا�س من �إيذاء �أمن ورفاه من حولهم ،مع
حماية حقوق النا�س امل�شروعة يف حمل �أفكارهم ومعتقداتهم اخلا�صة .8
يركز هذا التقرير ب�شكل خا�ص على التطرف العنيف ،والذي يعرفه على �أنه
"العملية الت�صعيدية التي يبد�أ فيها ال�شخ�ص بتقبل وترويج ا�ستخدام العنف
لتغيري الأعراف الأيدولوجية يف املجتمع املحيط".
ميكن لهذا العنف �أن ي�أخذ �شكل العنف اجل�سدي (مثل جرح �أو قتل) �أو ثقايف
�أو بنيوي (مثل تنفيذ �أنظمة حترم النا�س من حقوقهم وفر�صة النمو واالزدهار)
 .9ميكن لأطر العمل القائمة والأعراف �أن ت�شكل القواعد الإر�شادية لتحديد
�أمناط الأن�شطة التي متثل عنف ًا بنيوي ًا �أو ثقافي ًا ،حيث حتظى بالفعل باالعرتاف
وال�شرعية الهامني .لهذا ال�سبب ،يغطي هذا التعريف للتطرف العنيف كل
املواقف التي ي�سعى فيها النا�س �إىل احلد من قدرة غريهم على العي�ش والنمو.

� 1.2أدوار الن�ساء يف حالة التطرف� :أكرث من جمرد
�ضحايا
ركزت الكثري من الأدبيات القدمية حول الن�ساء والتطرف العنيف ىل معاناة
الن�ساء على �أيدي اجلماعات املتطرفة� ،إما ك�ضحايا �أو كم�شاركات غري مقتنعات
يف الأعمال العنيفة .بيد �أن النظرة �إىل الن�ساء ك�ضحايا ي�شري �إىل حت ّيز ب�أن
الرجال م�س�ؤولون عن �أعمالهم بينما الن�ساء هن �إما م�شاركات رغم ًا عنهن �أو
�ضحايا  .10م�ؤخر ًا ،كان هناك حتول يف االعرتاف ب�أن الن�ساء ميكن �أن يلعنب
تبي يف قرار جمل�س الأمن ،1325
�أدوار ًا فاعل ًة  11يف بناء ال�سالم والعنف ،كما نّ
املر�أة والأمن وال�سالم (لعام  )2000وقرار جمل�س الأمن ( 2122لعام )2013
وقرار جمل�س الأمن ( 2422لعام  .12)2015و�أما الآن ،فهناك اعرتاف وا�سع
ب�أن الن�ساء ميكن �أن يلعنب العديد من الأدوار فيما يخ�ص العنف املتطرف

 4مدير زادة 2016 5-نا�صر الدين و�آخرون ،2011 ،ال�صفحة 15

 6نا�صر الدين و�آخرون ،2011 ،ال�صفحة  .13انظر �أي�ض ًا حنا و�آخرون ،ال�صفحة  ،2والتي اقتب�س منها يف نا�صر الدين و�آخرين ،2011 ،ال�صفحة .13 7نور وح�سني ،2009 ،ال�صفحة .1 8منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ( 2013ال�صفحة ) ،1مديرزادة  ،2016نور وح�سني ( 2009ال�صفحة  ،)1خوري  ،2015كومارا�سوامي 2015(ال�صفحة .)222
 9غالتنوغ ( 1969ال�صفحات  ،)168-172كورالزويل ووايت ( 2013ال�صفحة .)11 10ناغاراجان .2016 11كوتور ( 2014ال�صفحتان  1و.)10� 12-شيبريد  ،2011وذكر يف :برات وريخرت-ديفرو ( 2011ال�صفحة  ،)494دي�ستانغ ( 2015ال�صفحة )3
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الن�ساء والتطرف العنيف
يف الأردن

مع وجود ت�صنيفات متعددة مثل "متعاطفة ،حا�شدة ،واقية ،مرتكبة" � .13أو
"م�شاركات ،ومي�سرات وواقيات" . 14
�إن التو�سع والتنوع يف هذه الت�صنيفات ي�شريان �إىل �إمكانية لعب الن�ساء لأدوار
خمتلفة �إما يف دعم التطرف العنيف �أو حماربته.

 1.3الن�ساء كم�شاركات يف التطرف العنيف
قدّمت الأدبيات حول التطرف ،والتطرف العنيف والإرهاب الكثري من الأ�سباب
التي تف�سر ان�ضمام الن�ساء �إىل التطرف العنيف .وركزت الكثري من هذه
الأدبيات على الرجال و�/أو مل تقدم وجهة نظر حول النوع االجتماعي ب�شكل
�صريح ،ولكنها تقرتح ب�أن "معظم العوامل التي تدفع الرجال �إىل �أن ي�صبحوا
�إرهابيني هي ذاتها تدفع الن�ساء �أي�ض ًا بالطريقة نف�سها" .15
وحتى وقت قريب ،كان مو�ضوعا الفقر والتدين هما �أكرث "الأ�سباب" التي ت�ؤدي
�إىل التطرف .بيد �أن البحث قد �أ�شار �إىل ما يعار�ض هذه الأفكار ،فهناك العديد
من الأمثلة على التطرف الذي ا�شرتك فيه �أ�شخا�ص لي�سوا فقراء � 16أو متدينني
ب�شكل ملفت .17بعد البحث املو�سع يف الأ�سباب الأيدولوجية ،واالقت�صادية-
االجتماعية وال�شخ�صية ،اتفق الباحثون على �أنه ال يوجد جمموعة موحدة من
الأ�سباب التي ميكن �أن تف�سر �سبب حتول الرجال والن�ساء �إىل التطرف العنيف
 .18بيد �أنه قد مت حتديد بع�ض العوامل التي متت مالحظتها ،والتي ميكن �أن
تكون م�سببات ذات �صلة بح�سب ال�سياق .بع�ض هذه العوامل التي متت مالحظتها
مذكورة يف اجلدول .1
يف احلاالت التي تبنت فيها الن�ساء �أيدولوجيات متطرفة وعنيفة ،ولكن اخرتن
�أال ينخرطن يف الأن�شطة العنيفة ،فقد يعملن �أي�ض ًا على ت�شجيع النا�س على
االن�ضمام �إىل �أن�شطة العنف .ويف كثري من الأحيان ،ويف �ضوء �أدوارهن ك�أمهات
وزوجات ،ميكن للن�ساء �أن ميتلكن "�أثر ًا م�ضاعف ًا" يف عائالتهن حيث يقمن
بتحفيز الآخرين على العنف� 19أو ي�شجعن ال�شباب على التطرف من خالل ترويج
املفاهيم ال�شائعة حول الرجولة �أو قيمة اال�شرتاك يف الن�ضال العنيف .ميكن
للعاملني والباحثني �أن يطوروا جهود ًا وبرامج منع وحماربة التطرف العنيف
ب�شكل �أف�ضل و�أكرث مالئم ًة للهدف �إذا ما فهموا التطرف العنيف ب�صورة �أو�سع
من جمرد امل�شاركة املبا�شرة يف �أعمال العنف.

 13بلوم  ،2011وذكر يف :فينك و�آخرون ( 2013ال�صفحة .)4 14هرين .2009 15فينك و�آخرون  ،2013ال�صفحة .3 16نا�صر الدين و�آخرون  ،2011ال�صفحة .29 17بيليفيلدت  ،2014ال�صفحة  .5انظر �أي�ض ًا مري�سي كورب  ،2015ال�صفحة .5 18ت�شودهوري  ،2007ال�صفحة  .5انظر �أي�ض ًا بيلري الذي اقتب�س يف نور وح�سني ( 2009ال�صفحة  )5ونا�صر الدين و�آخرون ( 2011ال�صفحات )22-31 19-زيغر� ,2015صفحة .2

اجلدول رقم .1
العوامل ميكن �أن ت�ؤدي �إىل التطرف املحتمل
ال�سيا�سية

الدينية

• الأخطاء التي يعتقد الفرد �أنها ارتكبت بحق جماعته
• ظلم وا�ستبداد الدولة
• الذل �أو اال�ستبداد من قبل دولة خارجية �أو قوة خارجية من وجهة نظر
ال�شخ�ص
• رغبة يف االعرتاف بهوية جمموعة معينة
• م�شاعر جارفة مت�ضامنة مع ن�ضاالت جماعات �أخرى

• رغبة يف ن�شر دين الفرد من �أجل تكوين جمتمع فوق وطني� ،أو
الت�سريع يف قيام عالمات ال�ساعة
• رغبة يف تنقية املجتمع �أو جتديد املجتمع الديني
• غ�ضب من احلكومة التي ال حترتم الدين
• الكراهية والعداء جتاه اجلماعات الدينية الأخرى

االقت�صادية-االجتماعية

�شخ�صية ومتعلقة بالهوية

• الفقر وغياب التعليم
• معتقدات حول غياب امل�ساواة� ،إما داخل الدولة الواحدة �أو
بني الدول
• احلاجة �إىل اخلدمات االجتماعية من اجلماعات املتطرفة
• غياب الفر�ص وفقدان الأمل بامل�ستقبل

• البحث عن هدف �شخ�صي وال�شعور بالإجناز ،واملغامرة ،واالحرتام �أو ال�شعور
باالنتماء
• رغبة يف �إيجاد احلماية من العنف الأ�سري
• اال�ستجابة �إىل احلافز املتعلق بالنوع االجتماعي ،مثل الرغبة يف �إثبات الرجولة
وفق ًا لر�ؤية معينة لها

بالإ�ضافة �إىل هذه امل�سببات العامة ،هناك بع�ض العوامل التي يعتقد ب�أنها تنطبق على الن�ساء ب�شكل خا�ص .يحتوي اجلدول رقم  1على بع�ض الفر�ضيات.

 1.4الن�ساء ك�ضحايا
تعاين الن�ساء من �أمناط متعددة من التطرف العنيف ،فكثري ًا ما ي�ستهدفهن
العنف اجل�سدي ،واجلن�سي ،والبنيوي والثقايف ،ويتعر�ضن لهدم بيوتهن
وعائالتهن .وبينما تقوم اجلماعات املتطرفة بال�سيطرة على الأرا�ضي �أو التحكم
فيها ،ف�إنها تقوم يف كثري من الأحيان ب�شن "اعتداءات مق�صودة و�إ�سرتاتيجية
�ضد حقوق وحريات الن�ساء ،مبا فيها القدرة على احلركة بحرية ،وامل�شاركة
يف احلياة العامة ،والو�صول �إىل التعليم والتوظيف ،واال�ستفادة من اخلدمات
ال�صحية والتعبري عن �أنف�سهن من دون اخلوف من التبعات و�أن يع�شن كمواطنات
مت�ساويات" .20
يف بع�ض الأحيان ،يحدث �أي�ض ًا �أن تُ�ستدرج الن�ساء �إىل اجلماعات املتطرفة
العنيفة رغم ًا عن �إرادتهن.21
ال�صندوق رقم 1
عوامل حمتملة ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تطرف الن�ساء
22
• البحث عن فر�ص للم�شاركة االجتماعية وال�سيا�سية
• غياب امل�ساواة بني اجلن�سني والتمييز يف املجتمع ،مما يدفع بالن�ساء
�إىل البحث عن طرق �أخرى للت�أكيد على هويتهن وا�ستقالليتهن� ،أو
ميكن �أن يجعل الن�ساء �أكرث عر�ض ًة لي�صبحن �ضحايا مغ ّيبات الإرادة
•
23
للتعبئة واحل�شد
الإ�ساءة الأ�سرية والعنف �ضد الن�ساء ،مما يدفع بهن �إىل البحث عن
24
طرق للهرب واخلال�ص

 20البعثة الدائمة للإمارات العربية املتحدة للأمم املتحدة ومعهد جامعة جورجتاون للمر �أة وال�سالم والأمن� ,صفحة .3 21نور وح�سني � ,2009صفحة .6 22منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا � ,2013صفحة .3 23بدران .2006 24-منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا � ,2013صفحة .3
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•
•

•
•
•
•
•

غياب الفر�ص التعليمية للن�ساء ،مما يجعلهن �أكرث �ضعف ًا �أمام جهود
25
التعبئة واحل�شد
اخلدمات االجتماعية ال�ضرورية واحلماية التي تقدمها اجلماعات
املتطرفة يف املناطق غري امل�ستقرة حيث يوجد لدى الن�ساء حاجات
26
غري ملباة لهذه اخلدمات
رغبة يف �إيجاد الرفاق �أو احلب� ،أو الرغبة يف ال�سيطرة على الو�ضع
27
العائلي والعالقاتي لل�شخ�ص
االنتقام لوفاة �أو اعتقال فرد من العائلة �أو املجتمع والرغبة يف االنتقام
28
لهذا الفقدان
كون املر�أة عزباء �أو مطلقة �أو �أرملة وتفتقر �إىل املكانة االجتماعية
29
واحلماية اللتني يوفرهما وجود زوج ذكر �أو و�صي
30
وجود روابط �أو عالقات متينة مع رجال متطرفني
معاناة الن�ساء من الأو�ضاع االقت�صادية ال�سيئة ،والتي ميكن �أن تكون
31
يف كثري من الأحيان �أكرث �سوء ًا من الرجال

 25امل�صدر ال�سابق.� 26شبكة املجتمع املدين الدولية للعمل � ،2014صفحة .3� 27سالتمان و�سميث .2015 28ناغاراجان  .2016نور و ح�سني � ،2009صفحة .3 29بدران � ،2006صفحة .730م�صدر �سابق. 31ت�شري جنيفر كلوت �إىل �أن �أجندة املر�أة وال�سالم والأمن ت�شمل تركيز ًا هام ًا على �أثر الأو�ضاع االقت�صادية الفردية على �أمن الن�ساء.انظر :كلوت � .2007سارة الدبوري ،والتي اقتب�س منها يف ناغاراجان ،ت�شري �إىل ذلك على �أنه جمال بحثي هام للجهود امل�ستقبلية.

ويف الوقت الذي ميكن �أن يحدث ذلك للرجال والن�ساء على حد �سواء ،ف�إن الن�ساء
يف كثري من الأحيان �أكرث �ضعف ًا من الرجال �أمام الو�سائل القهرية الإجبارية مثل
"التخدير ،واالغت�صاب ،والإكراه اجل�سدي ،واالبتزاز العاطفي واالجتماعي" .32
عالوة على ذلك ،ف�إن ا�ستقالل الن�ساء يف العالقات الزوجية قد يكون مقيد ًا
بطرق جترب املر�أة على "اتباع" زوجها �أو غريه من الأقارب الذكور .كما ميكن
�أن تكون الن�ساء �ضحية عند ان�ضمامهن �إىل اجلماعات املتطرفة ،حيث يجدن �أن
الرجال يف كثري من الأحيان هم امل�س�ؤولون و�أنهن ال يرونهم كم�ساويات لهم .33
تهدف بع�ض اجلهود املنظمة على م�ستوى القواعد �إىل توفري الرعاية واخلدمات
للن�ساء اللواتي وقعن �ضحية التطرف العنيف ،ولكن كثري ًا ما يتم التغا�ضي عن
هذه اجلهود ك�إ�سرتاتيجية مهمة ملحاربة التطرف ذاته  .34كما �أن هناك خطاب ًا
مت�صاعد ًا ،تتزعمه ن�ساء من اجلنوب العاملي (واللواتي ال تتمتع �أ�صواتهن يف
كثري من الأحيان باحل�ضور الكايف يف اخلطاب العام حول حماربة التطرف
العنيف) ،حيث ي�شري �إىل الن�ضال �ضد التطرف العنيف ،وحتديد ًا �إجراءات
حماربة التطرف التي �آذت الن�ساء من خالل تدمري حياتهن وجمتمعاتهن �أو
حتري�ض اجلماعات املتطرفة �ضدهن .35

 1.5الن�ساء �ضد التطرف العنيف
ر ّكز البحث حول الن�ساء اللواتي يحاربن التطرف ب�شكل رئي�س على الأدوار التي
ميكن للن�ساء القيام بها �أو التي يقمن بها يف الوقت احلايل �ضد التطرف ،36
وحتديد ًا �أدوارهن ك�أمهات وزوجات  .37يف هذه الأدوار العائلية واملجتمعية ،ف�إن
الن�ساء يتمتعن بو�ضع مميز ي�ساعدهن على ر�ؤية "�إ�شارات الإنذار املبكر" على
التطرف العنيف ،38وكثري ًا ما يلعنب �أدوار ًا مقنع ًة م�ؤثر ًة يف حياة �أفراد العائلة
واملجتمع ،مما ي�ساعدهن على حماربة عمليات التطرف .39وجادل بع�ض العلماء
ب�أن الن�ساء ميلن �إىل مقاومة التطرف العنيف ،لأنهن ميلن �إىل التفكري على
الأمد الطويل والتخطيط مل�ستقبل عائالتهن  ،40ولأنهن هن �أنف�سهن يف كثري من
الأحيان �ضحايا التطرف العنيف  .41كما �أن هناك برهان من جمال بناء ال�سالم
الأو�سع على �أن الن�ساء يعتربن �أقل تهديد ًا ،و�أكرث �صدق ًا و�أقل ف�ساد ًا  .42ووجد
البحث من النزاع ال�سوري �أن الن�ساء اللواتي حظني باالحرتام يف جمتمعاتهن
�أ�صبحن �صانعات �سالم فاعالت .43

متكينهن يف املجتمع .46وال يزال هذان املجاالن ال يحظيان بالرتكيز الكايف يف
الأدبيات حول الن�ساء والتطرف.
تظهر احلاالت التي تلعب فيها الن�ساء دور ًا يف اجلهود املنظمة �ضد التطرف
التنوع يف اجلهود على م�ستوى القواعد ال�شعبية وتلك التي حتظى برعاية
حكومية ،والتي تقوم بها الن�ساء يف خمتلف �أنحاء اجلنوب يف العامل .هناك
�أمثلة موثقة ت�شمل منظمة ن�سائية يف باك�ستان �ساعدت العائالت على التدخل
عندما يظهر �أبنا�ؤها عالمات على التطرف ،47وبرنامج حكومي يف بنغالد�ش
ي�ستهدف جهود تقلي�ص الفقر ،48وبرنامج يف املغرب ،حيث دربت احلكومة
الن�ساء من القيادات وامل�ؤ�س�سات الدينية (الواعظات ،الخ )..املحليات على
كيفية ثني النا�س عن االن�ضمام �إىل الطرق املتطرفة  .49كما ميكن �أن تكون
القيادات الن�سائية الدينية مثل "�أو�ستانيز" من الهند واحلكواتيات ال�صوفيات
من نيجرييا �أمثل ًة جيد ًة  .50من الوا�ضح �أن هناك فر�ص لل�شراكات الدولية
للتعاون مع ال�شركاء الوطنيني ،واملحليني ،وغري الر�سميني والر�سميني يف دعم
اجلهود �ضد التطرف .51ولكن جناح هذه اجلهود �سوف يتطلب �أن تت�سلم الن�ساء
على م�ستوى القواعد دفة القيادة .52تقدم من�شورات منظمة الأمن والتعاون يف
�أوروبا 53و�شبكة املجتمع املدين الدولية للعمل اقرتاحات جلهود منظمة ت�ستند �إىل
التجارب الفعلية للجماعات الن�سائية حول العامل .وي�شمل ال�صندوق رقم  2عينة
من هذه التجارب .54
ال�صندوق رقم 2
فر�ص للجهود الن�سائية املنظمة �ضد التطرف
•
•
•

•

مت انتقاد الرتكيز الكبري على الطاقات والقدرات الكامنة التي تتمتع بها الن�ساء
من خالل �أدوارهن ك�أفراد عائلة ب�سبب �إهماله ملا تقوم به الن�ساء يف الأدوار
الأكرث ر�سمي ًة ،وي�ساهم يف تهمي�شهن .44لقد كانت الن�ساء فاعالت وم�ؤثرات يف
حماربة التطرف العنيف من خالل �أدوارهن يف �صناعة القرار والقيادة ،مثل
احلكومة ،وال�شرطة وغريها من امل�ؤ�س�سات الر�سمية .45عالوة على ذلك ،عمل
عدد ًا ال يعد وال يح�صى من الن�ساء على عدد من الأ�صعدة للت�أكيد على حقهن
يف تف�سري الإ�سالم ،و�إعادة ت�شكيل التف�سريات املحلية للدين والتي �ستح�سن من
 32فينك و�آخرون ( 2013ال�صفحتان  3و .)6و�أخبار ال�شبكة العاملية للحقوق والتنمية .2014 33بدران  ،2006ال�صفحة  .4نور وح�سني  ،2006ال�صفحة .5� 34إداور ( 2015ال�صفحتان  6و .)7زينب بانغورا مندوبة الأمني العام للأمم املتحدة ال�سابقة للعنف اجلن�سي يف ال�صراعات ،والتي اقتب�ست منها يف�سرتا�سر .2015
 35مركز حقوق الإن�سان والعدالة العاملية ( CHRGJ 2011ال�صفحات .)23-26 - 36دي�ستانغ .2015
 37كوتور  ،2014ال�صفحتان .11-12� 38أوريلي  ،2015ال�صفحتان .3-4 39ت�شودهوري  ،2007زيغر  )2015ال�صفحة  ،)2فينك و�آخرون ( 2013ال�صفحة )4 40انظر النقا�ش يف كوتور ( 2014ال�صفحة )4 41فينك و�آخرون  ،2013ال�صفحة .4� 42أوريلي  ،2015ال�صفحات .5-9 43غزاوي و�آخرون  ،2015ال�صفحة .26 44هاكربي  ،2015هد�سون  ،2013دفور-غيني�سون وعالم ( 2014ال�صفحة )2� 45-أوريلي ( 2015ال�صفحة � ،)4شبكة املجتمع املدين الدولية للعالم ( 2014ال�صفحة .)9
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•

رفع الوعي حول التف�سريات واملعتقدات الدينية و�إيجاد م�ساحة
مفتوحة للمزيد من احلوار حول الإ�سالم والإميان.
العمل مع الإعالم لتعزيز حرية التعبري املن�ضبطة التعددية وحرية
املعتقد الديني.
التحرك �إىل ما هو �أبعد من جمرد الرتكيز على حماربة الإرهاب
واحللول الع�سكرية ودمج الأهداف واملبادرات التنموية يف جهود
حماربة التطرف والإرهاب.
دمج تعليم ال�سالم ،مبا يف ذلك الأ�سا�سيات املدنية ،و�أهمية حقوق
الإن�سان والقوانني الدميقراطية يف املناهج الدرا�سية.
�إ�شراك حركات الن�ساء من املجتمعات املحلية لتطوير �إ�سرتاتيجيات
جديدة تدعم جهودهن يف تعزيز حقوق املر�أة.

� 46شبكة املجتمع املدين الدولية للعمل ( 2014ال�صفحة  .)9بدران ( 2006ال�صفحة .)4� 47شبكة املجتمع املدين الدولية للعمل  ،2014ال�صفحتان .10-11 48كوتور  ،2014ال�صفحة .9 49امل�صدر ال�سابق ،ال�صفحة .5 50بدران  ،2006ال�صفحتان .9-10 51منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ( 2015ال�صفحة  ،)3ومنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ( 2013ال�صفحة 52.)8 52منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ( 2013ال�صفحة .)8 53منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا .2015� 54-شبكة املجتمع املدين الدولية للعمل  ،2014ال�صفحتان .10-11

 1.6الن�ساء والتطرف نحو العنف البنيوي والثقايف
كما مت تعريفه �أعاله ،ف�إن العنف البنيوي والثقايف يتمثل يف �إمكانية قيام
امل�ؤ�س�سات ،والبنى ،والقيم واملعتقدات ب�إحلاق ال�ضرر مبجموعة معينة و�/أو
�إعاقة قدرتها على النمو .لقد مت جتاهل العنف البنيوي والثقايف بالكامل تقريب ًا
يف الأدبيات املتوفرة حول التطرف ،ويعود ذلك جزئي ًا �إىل �أن تعريف ما يدخل
يف �إطار العنف البنيوي والثقايف هو �سيا�سي ،وقابل للجدل ولي�س بالو�ضوح
الذي يت�سم به العنف اجل�سدي .ومما يق ّيد امل�صطلح هو �أن ما ي�شكل تهمي�ش ًا
للمجتمعات وتعدي ًا على حقوقها ورفاهها هو يف العادة من �صنيعة ال�سياق
االجتماعي والثقايف اخلا�ص بكل جمتمع .بيد �أن الأعراف الدولية القائمة
واملعاهدات اخلا�صة بحقوق الإن�سان ميكن �أن ت�ساعد يف حتديد ما ينطوي عليه
مثل هذا العنف.
تبي الدرا�سات ذات ال�صلة حول التطرف كيف تعاين الن�ساء من العنف البنيوي
نّ
والثقايف حول العامل ،واللواتي ميكن �أن يكنّ �ضحية جماعات حتمل �أفكار ًا
متطرف ًة .ومييل هذا البحث �إىل الرتكيز على كيفية ت�شكيل العنف البنيوي
والثقايف تهديد قد يكون و�شيك ًا ب�شكل �أكرب للن�ساء من العنف اجل�سدي الظاهر
املبا�شر.

يجب �أن يقوم الباحثون ،والنا�شطون و�صانعو ال�سيا�سات بالبحث يف الفاعلني
ال�سيا�سيني �أو قادة املجتمع والعمليات التي ميكن �أن ت�ساعد يف الوقاية من
التطرف الذي يقود �إىل العنف البنيوي والثقايف ،من دون ال�سماح ل�ضبابية
مفاهيم هذا املجال �أن تقلل من �أهميته.

 1.7حماربة التطرف مقابل االن�سحاب
تعر�ض الأدبيات م�ساهمات عملية قليلة ن�سبي ًا حول مو�ضوع الن�ساء والتطرف.
وعلى الرغم من وجود كمية كبرية من الكتابات حول مفهوم حماربة التطرف،59
ف�إن معظمها يركز على كيفية جعل النا�س يرف�ضون اال�شرتاك مع اجلماعات
الإرهابية ،مع الرتكيز على الربامج التي تنفذها �أجهزة الدولة الأمنية .60بيد
�أنه ويف هذا املجال ،كان هناك تركيز �أكرب على الوقاية من املزيد من الأن�شطة
العنيفة ،ولكن مل يتم بذل انتباه مماثل على ما �إذا كان النا�س يغريون �أفكارهم
ويعودون �إىل االندماج يف املجتمع فيما بعد .61كانت هناك حماولة ب�سيطة
للتمييز بني اجلهود القهرية وغري القهرية ،62ومل يتطرق �إال القليل منها �إىل
الن�ساء ب�صفتهن فاعالت ميكن لهن تي�سري حماربة التطرف �أو كمتلقيات جلهود
حماربة التطرف.63
هناك حاجة �إىل �إثبات عملي حول كيفية عمل برامج حماربة التطرف بالإ�ضافة

ويعد البحث الذي �أجرته �شبكة املجتمع املدين الدولية للعمل مثا ًال على هذا
العمل ،حيث يركز على كيفية �إن�شاء الأيدولوجيات املتطرفة لـ"تطبيع بيئة
اجتماعية غري مت�ساحمة" .55ويعزو هذا البحث التد ّين املتنامي يف منطقة ال�شرق
الأو�سط �إىل �إعادة ظهور الإ�سالمية (الإ�سالم ال�سيا�سي الذي ي�سعى �إىل تطبيق
القيم الإ�سالمية الدينية يف كل مناحي احلياة) وانت�شار الوهابية وال�سلفية الذي
حدث يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي .56و�سار ذلك جنب ًا �إىل جنب مع ما
ت�سميه ال�شبكة "كره الن�ساء" ك�أيديولوجية ،حيث يحاول املتطرفون با�سم الدين
�أن يهم�شوا الأدوار التقليدية للن�ساء يف املجتمع التي حتظى باالحرتام ،وي�صورون
الن�سوية ومتكني الن�ساء كمفاهيم م�ستوردة من الأجنبي امل�ستعمر .وكما تو�ضح
ال�شبكة ،ف�إن �أدوار الن�ساء يف املجال العام ترتاجع يف مناطق عدة ،مما يخلق
حتديات �أمام الن�ساء الآمالت يف احلفاظ على حقوقهن .57ومن الأمثلة الأخرى
عمل امل�ؤلفة الن�سوية اجلزائرية كرمية بنون ،والتي �أجرت بحوثات وا�سعة حول
جهود الن�ساء يف مقاومة الأمناط البنيوية والثقافية للتطرف .ويبنى عملها على
مقابالت مع حوايل � 300شخ�ص يف  30دول ًة ،حيث تركز ب�شكل كبري على
منطقة ال�شرق الأو�سط .وجتادل بنون �أن الن�ساء هن �أول من حتدث �ضد القوى
الأيدولوجية التي تروج للعنف البنيوي والثقايف ،لأنهن يف كثري من الأحيان �أول
من يت�أثر به .ويبحث عمل بنون يف عدد من احلركات ال�سيا�سية مع الرتكيز على
التنظيمات ال�سيا�سية للن�ساء اللواين نا�ضلن �ضد القوى الدينية يف الدول التي
ت�سعى �إىل فر�ض ما تراه هي �أيدولوجيات متطرفة على جمتمعاتها .58
 55امل�صدر ال�سابق ،ال�صفحة .8 56امل�صدر ال�سابق ،ال�صفحة .4 57امل�صدر ال�سابق ،ال�صفحة .7 58-بنون وكانديوتي .2015
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�إىل حتديد �أهدافها .يجادل هورغان ب�أن هناك حاجة �إىل املزيد من البحث
امليداين الذي يدمج بني الآراء امل�ستقاة من امليدان وجمايل علم النف�س
واجلرمية .من املهم �إيجاد ال�سبب الذي يدعو الن�ساء والرجال �إىل االنفكاك
عن اجلماعات املتطرفة ،وما �إذا كانت عملية حماربة التطرف هي النقي�ض من
التطرف ،كما يفرت�ض يف كثري من الأحيان.64
على م�ستوى �أعمق ،يو�ضح هورغان التناق�ض اجلذري يف حماولة البحث يف
حماربة التطرف من دون االتفاق على معنى التطرف بالأ�سا�س.

 59نا�صر الدين و�آخرون  ،2011ال�صفحتان .48-49 60عا�شور .2015 61هورغان .2008 62فريق عمل تنفيذ حماربة الإرهاب  ،CTITF 2006ال�صفحة 2 63ماكنزي .2009 64-هورغان .2008

 1.8ق�ضايا من �أجل امل�ضي قدم ًا
تعج الأدببيات م�ؤخر ًا بنداءات لتجنب اجتاهني تخريبيني يظهران يف املجال:
ا�ستخدام الن�ساء وحقوقهن ،والذي يحدث عندما يبدو متكني الن�ساء كو�سيلة من
�أجل غاية وهي حتقيق الأمن� .إن ا�ستخدام متكني الن�ساء بهذه الطريقة قد يكون
له تبعات خطرية ،ف�إذا كان متكني الن�ساء مهم بال�شكل الرئي�س من �أجل الأمن،
فقد ال يكون كذلك خارج هذا ال�سياق ،65مما يخلق خماوف ب�ش�أن احتمال تنازل
احلكومات عن حقوق الن�ساء عند التفاو�ض مع اجلماعات ال�سيا�سية �أو امل�سلحة
.66

و�أخري ًا� ،ساهمت الأدبيات حول املر�أة والأمن وال�سالم بتقدمي نقد نهائي
�ضروري حول الأدبيات حول الن�ساء والتطرف ،حيث تعترب هويات الن�ساء
تراكمات معقدة ملجموعة من العوامل التي ي�شكل النوع االجتماعي جزء ًا منها
فقط .ت�ؤثر اجلن�سية ،والعرق ،وميول اجلن�س /النوع االجتماعي ،واالنتماءات
ال�سيا�سية وغريها من العوامل على جتارب الن�ساء واخليارات التي يتخذنها
 .72لهذاال�سبب ،من ال�ضروري عدم افرتا�ض �أن الن�ساء – حتى و�إن كن من
جمموعة دميغرافية واحدة – ي�شكلن كتلة متجان�سة عند حتليل �سبب تطرف
الن�ساء والأدوار التي ميكن �أن يلعبنها يف حماربة التطرف.

عالوة على ذلك ،ف�إن "ت�سليح" الن�ساء كو�سيلة ملحاربة التطرف العنيف ميكن
�أن ي�ضع "م�شروع امل�ساواة بني اجلن�سني برمته يف خطر مميت" 67حيث تربط
هذه اجلهود بني حقوق الن�ساء وحماربة الإرهاب ،وت�ؤدي �إىل ردود فعل عنيفة
من قبل املتطرفني العنيفني �ضد الن�ساء� .68إن �أف�ضل طريقة لتجنب هذا
املوقف هو ترويج نهج �شامل مبني على احلقوق لتمكني الن�ساء ،مما يدعمهن
يف الأدوار القيادية على م�ستوى القواعد وغريها حتى ي�ستطعن حتديد ما هو
�أف�ضل ملجتمعاتهن.69
كما كانت هناك انتقادات ب�أن نهج قرار جمل�س الأمن  1325للنظر �إىل الأمن
من خالل منظور النوع االجتماعي يغفل الن�صف الآخر من هذا املنظور ،وهو
الرجولة .70ودعت انتقادات م�شابهة �إىل املزيد من التحليل على �أ�سا�س النوع
االجتماعي لأدوار الرجال والرجولة امل�سلحة يف التطرف العنيف.71

 65هاكربي .2015 66منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا  ،2013ال�صفحة .5 67دي�ستانغ .2015 68هاكربي .2015 69دي�ستانغ .2015� 70أوكونور .2014 71-منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا  ،2015ال�صفحة .2
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 72-برات وريخرت-ديفرو  ،2011ال�صفحة .494

الن�ساء والتطرف  -النموذج الأردين
 1.1الق�سم الأول -التطرف :املفهوم والأهمية
 1.1.1املفهوم
يهدف هذا الق�سم �إىل فهم نظرة الن�ساء والرجال يف املجتمعات الأردنية �إىل
مفهومي التطرف والتطرف العنيف .ولغايات هذا البحث ،ا�ستخدم الباحثون
م�صطلح "حالة التطرف" لـ radicalizationوالتطرف العنيف للإ�شارة �إىل
 violent extremism. 73وخالل مناق�شة املفهوم� ،أ�شار امل�ستجيبون �إىل الدين،
وال�سيا�سة ،والعادات والتقاليد ،والأيدولوجيات عند تعريف التطرف .وربط 13
 %منهم مبا�شر ًة بني حالة التطرف وتنظيم الدولة الإ�سالمية يف بالد ال�شام
والعراق �أو غريها من اجلماعات الإرهابية ،بينما ربط  % 26منهم بني حالة
التطرف والدين ب�شكل عام ،وربطها  % 5بالعادات والتقاليد .يف املقابل ،ع ّرف
 % 5من امل�ستجيبني حالة التطرف على �أنها عملية �ضد الدولة.
ونظر ًا للتعريفات وا�سعة االختالف حلالة التطرف ،فلي�س م�ستغرب ًا �أن يحمل
امل�ستجيبون �آرا ًء خمتلف ًة حول العالقة بني حالة التطرف والتطرف العنيف،
حيث اعتقد  % 38منهم �أن حالة التطرف تقود بال�ضرورة �إىل التطرف
العنيف ،بينما اعتقد � % 62أن الأ�شخا�ص قد يتحولون �إىل متطرفني من دون
اللجوء �إىل العنف بال�ضرورة ،وذلك بح�سب ظروف معينة.

 1.1.2الأهمية داخل املجتمعات واجلامعات
اعتقد  % 85من امل�ستجيبني �أن حالة التطرف حتدث يف املجتمعات الأردنية،
بينما اعتقد  % 74منهم �أنها حتدث يف اجلامعات الأردنية .واعتقد امل�ستجيبون
�أنها وا�ضحة ب�شكل خا�ص يف مناطق معينة ،مثل الزرقاء ،ومعان ،وال�سلط و�إربد
والر�صيفة .ومن بني  10طالب جامعات متت مقابلتهم ،اعتقد  9منهم �أن حالة
التطرف جتري على قدم و�ساق يف جمتمعاتهم وجامعاتهم .وب�شكل عام ،كان
الرجال �أكرث مي ًال من الن�ساء لالعتقاد ب�أن حالة التطرف حتدث يف الأردن .ويف
الوقت الذي مل يب ُد فيه وا�ضح ًا �إن كان هذا االعتقاد الأ�ضعف بني الن�ساء مبني ًا
على فرق يف التعريف �أو املنظور �أم ال ،ف�إنه ي�شري �إىل �أن الرجال رمبا يكونون
�أكرث انخراط ًا يف احلوارات والنقا�شات حول حالة التطرف.
من بني امل�ستجيبني الذين ذكروا �أن حالة التطرف حتدث يف الأردن� ،شارك 72

 %منهم ق�ص�ص ًا �شخ�صي ًة عن �أ�شخا�ص غادروا الأردن للقتال مع اجلماعات
املتطرفة العنيفة :و�شهد  % 33ممن �شاركوا ق�ص�ص ًا �شخ�صي ًة ذلك يف
جمتمعاتهم ،بينا �سمع  % 21منهم عنها من �أ�شخا�ص �آخرين ،و�سمع % 18
عنها يف الأخبار.
مل يكن ممكن ًا التحقق من �صحة الق�ص�ص ال�شخ�صية ،وال تزال الكثري من
تفا�صيلها غري وا�ضحة ،بيد �أن تنوع �أمناطها �ساهم يف توعية هذه الدرا�سة
بعوامل اجلذب والتنفري الكثرية حلالة التطرف ومعتقدات النا�س الآخرين حول
هذه العوامل.
 73بد�أ فريق البحث كل مقابلة ب�س�ؤال امل�ستجيبني عن تعريف التطرف بطريقتهم �أو بكلماتهم اخلا�صة وعالقته بالتطرف العنيف قبل �شرح التعريفامل�ستخدم لغايات هذه الدرا�سة .وتنوعت الإجابات نوع ًا ما ،مما ي�شري �إىل وجود �إجماع طفيف على كيفية ا�ستخدام هذا امل�صطلح يف املمار�سة اليومية.
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وكانت معظم الق�ص�ص ال�شخ�صية حول رجال ان�ضموا �إىل داع�ش يف �سوريا
والعراق ونتائج هذا الت�صرف .و�شارك امل�ستجيبون ق�ص�ص ًا عن رجال قرروا
االن�ضمام �إىل داع�ش �أو غريها من اجلماعات املتطرفة العنيفة ،وبالتايل لقوا
حتفهم يف �سوريا �أو العراق �أو �ألقي القب�ض عليهم من قبل الأمن قبل مغادرة
الأردن �أو مت �إقناعهم من قبل عائالتهم� ،أو �أ�صدقائهم �أو رجال الدين �أو قادة
املجتمع بعدم الذهاب .كما روى امل�ستجيبون ق�ص�ص ًا عن بع�ض الرجال الذين
ان�ضموا �إىل داع�ش ،ولكنهم ان�شقوا وعادوا �إىل الوطن .و�أظهرت الق�ص�ص �أنه
يف الوقت الذي جنح بع�ضهم يف العودة �إىل الأردن ،ف�إن �آخرين قد قتلوا من
قبل داع�ش ب�سبب تغيري ر�أيهم وحماولتهم لالن�شقاق .وذكرت بع�ض الق�ص�ص
�أ�شخا�ص ال زالوا يتحولون �إىل متطرفني بعد انتهاء فرتة �سجنهم ،ويتحولون
�إىل �شخ�صيات معروفة يف اجلماعات املتطرفة العنيفة .وكان النا�س املذكورون
يف الق�ص�ص من خلفيات خمتلفة :بع�ضهم متعلم (مبا يف ذلك حملة �شهادات
الدرا�سات العليا ،والبكالوريو�س ،وخريجو كليات الطب والهند�سة) وغريهم مل
يكملوا تعليمهم العايل ،وبع�ضهم كان يحظى باالحرتام يف جمتمعاتهم ،وغريهم
كانوا جمرمني متت �إدانتهم وحتولوا �إىل التطرف ،وبع�ضهم جاء من عائالت
فقرية بينما جاء البع�ض الآخر من عائالت ثرية.
و�أ�شارت الق�ص�ص �إىل ا�ستخدام �أدوات خمتلفة يف عملية احل�شد والتعبئة ،مبا
يف ذلك التفاعل وجه ًا لوجه والإعالم االجتماعي ،كما �شملت الق�ص�ص �أ�شخا�ص ًا
حتولوا �إىل متطرفني ومن ثم حاولوا تعبئة غريهم من جمتمعاتهم املحيطة،
وخ�صو�ص ًا من ال�شباب .كما ذكروا الأثر االجتماعي على عائالت الرجال
الذين ان�ضموا �إىل داع�ش ،على وجه اخل�صو�ص ،حيث وجدت بع�ض العائالت
نف�سها منعزلة عن جمتمعاتها ب�سبب ال�شعور بالعار والو�صمة .و�آخرون قيل �أنهم
كانوا فخورين مب�شاركة �أبنائهم يف التطرف العنيف ،و�أ�سموا �أبناءهم املتوفني
"�شهداء".
و�أعطى �أولئك الذين اعتربوا �أنه ال يوجد عملية تطرف حتدث يف الأردن
تف�سريات خمتلفة ،مبا يف ذلك �سياق وطبيعة املجتمع الأردين املبني على
النظام الع�شائري ،حيث ت�شكل العالقات الأ�سرية القوية حاجز ًا �أمام الأخطار
اخلارجية .و�شعر بع�ض امل�ستجيبني �أن ال�شبكات الإجتماعية الع�شائرية تقدم
امل�ساعدة الكافية للتغلب على �أية م�شكلة فردية .كما ذكرت مهارات وقدرات
قطاع الأمن العام الأردين ،ووعي املجتمع ك�أ�سباب على عدم حدوث حالة
التطرف يف الأردن.

 1.1.3التطرف بني الن�ساء
مما يثري االنتباه �أنه على الرغم من دعم �أغلب امل�ستجيبني للر�أي القائل ب�أن
هناك عملية تطرف حتدث يف املجتمعات الأردنية واجلامعات� ،أ�شار % 38
فقط �إىل �أن الن�ساء حتديد ًا يتبنني �آراء و�أيدولوجيات متطرفة ،واعترب % 54
�أنهن ال يتبنني هذه الأفكار و % 8مل يقرروا .من بني ه�ؤالء ،كان الرجال �أقل
مي ًال لالتفاق ب�أن الن�ساء يتبنني �آراء متطرفة .عالوة على ذلك ،كانت الن�ساء
النا�شطات والقياديات �أكرث مي ًال لالعتقاد ب�أن الن�ساء يتحولن �إىل متطرفات.
وقد يعود �إىل ذلك �إىل �أن تلكم الن�ساء يتفاعلن ب�شكل �أكرب مع جمتمعاتهن ب�سبب
مواقعهن و�أن�شطتهن� ،أو لأن هذه املجموعات متيل �إىل �أن تكون �أكرث انفتاح ًا
و�أكرث مي ًال للدعوة �إىل حترر الن�ساء مما يعتربنه بنى اجتماعية متطرفة ،والتي
قد تكون بالن�سبة ملجتمعاتهن �أعراف اجتماعية مقبولة .ورف�ض امل�س�ؤولون
احلكوميون اعتبار �أن الن�ساء على وجه اخل�صو�ص يتحولن �إىل متطرفات،
مما ي�شري �إىل �أن تطرف الن�ساء� ،إن كان يحدث بالفعل ،فهو بعيد عن مر�آى
احلكومة ،وال يدخل يف معتقداتها حول التطرف.
وال يعتقد ممثلو م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أن هناك اجتاه ملفت لتطرف الن�ساء
العنيف يف الأردن .بيد �أنهم يعتقدون �أن هناك اجتاه من الت�شدد الديني بني
الن�ساء ،والذي قد يقود يف بع�ض الأحيان �إىل تطرفهن يف الأيدولوجية وال�سلوك
(مبا يف ذلك اللبا�س) .يف املقابل ،فقد ُذكر �أن الن�ساء اللواتي ُقتل �أزواجهن
�أو �أفراد من عائلتهن يف �سوريا خائفات من االنخراط مع ال�سلطات الوطنية.
وي�شري ذلك �إىل عدم رغبة الن�ساء املت�ضررات من حالة التطرف يف االنخراط
مع احلكومة ،وهو يف كثري من الأحيان ب�سبب اخلوف من املجهول �أو غياب الفهم
الكايف بالعمليات املحتملة .ويعد ذلك حتدي ًا يجب النظر فيه ومعاجلته عند
ت�صميم برامج حماربة التطرف.
كان هناك القليل من الق�ص�ص ال�شخ�صية حول ن�ساء ان�ضممن �إىل جماعات
متطرفة .ويف ال�سياق ذاته ،حتدث امل�ستجيبون عن طبيعة املجتمع الأردين
الع�شائري التي ال تعر�ض الن�ساء �إىل الأيدولوجيات املتطرفة مثل الرجال.
واعتقد امل�ستجيبون �أن الن�ساء ميلن �إىل االنخراط يف الق�ضايا الأقرب �إىل
العائلة واملنزل ،واحلفاظ على القيم التقليدية وجتنب حالة التطرف .ويتعار�ض
ذلك مع الطبيعة ال�شخ�صية واخلا�صة يف كثري من الأحيان حلالة التطرف.

 1.1.4م�ؤ�شرات التطرف وعالماته
مت طرح �أ�سئلة مفتوحة ذات �أهمية كبرية للمو�ضوع على امل�ستجيبني الذين
اعتقدوا �أن حالة التطرف حتدث يف املجتمعات واجلامعات الأردنية حول
امل�ؤ�شرات (ما ال�سلوك والأيدولوجيات التي جتعلك تعتقد �أن �شخ�ص ًا ما يتحول
�إىل متطرف؟) �أو الإ�شارات (ما النقطة التي جتعلك تبد�أ يف ال�شك ب�أن �شخ�ص ًا
ما يقرتب من حالة التطرف؟) التي ت�سمح لهم بالتعرف على التطرف العنيف.
امل�ؤ�شرات الأكرث تداو ًال ،والتي ذكرها  % 51من امل�ستجيبني ،هي العبارات
التي يتفوه بها الأ�شخا�ص يف االجتماعات العائلية واملنا�سبات العامة ،بالإ�ضافة
�إىل الإعالم االجتماعي .واعتقد امل�ستجيبون �أن العبارات التي ت�شري �إىل غياب
الت�سامح �أو رف�ض قبول �آراء الآخرين هي برهان على حالة التطرف .وب�شكل
م�شابه ،اعتقد  % 69من امل�ستجيبني �أن التدخل يف حريات الآخرين �أو انتقاد
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�أيدولوجياتهم �أو �أن�شطتهم هو م�ؤ�شر يجعلهم ي�ش ّكون يف حتول �شخ�ص ما �إىل
التطرف .ومن �أمثلة ذلك تدخل �شخ�ص ما يف حياة الآخرين ،مثل :انتقاد
الربامج الإعالمية التي ي�شاهدونها ،ونوع النا�س الذين يختلطون بهم ،وعالقتهم
بالدولة ونوع لبا�سهم و�أفكارهم و�آرائهم الدينية.
وذكر كل الرجال من املناطق الريفية واحل�ضرية امل�ؤ�شرات والإ�شارات �أعاله،
والتي ت�شري �إىل غياب الت�سامح ورف�ض قبول �آراء الآخرين .ومما يثري االهتمام
�أن  % 28من امل�ستجيبني ،و�أغلبهم من الن�ساء يف غري املواقع القيادية واللواتي
يقمن يف املجتمعات خارج املراكز احل�ضرية الرثية ،يعتقدون �أن حماوالت
تهمي�ش �أدوار الن�ساء يف جمتمعهم هو م�ؤ�شر على حالة التطرف.
كان ارتداء اللبا�س الأكرث ت�شدد ًا (غطاء الر�أ�س و�/أو احلجاب للإناث،
والعباءات التقليدية للذكور) ،وحماولة احلكم على خيارات الن�ساء يف اللبا�س
وفر�ض الزي الإ�سالمي املحافظ عليهن من امل�ؤ�شرات التي ذكرتها الن�ساء ب�شكل
كبري ،وحتديد ًا الن�ساء يف اجلامعات ،ومل يذكرها �إال رجل واحد.
ُ
وذكر العنف يف احلرم اجلامعي ،مبا يف ذلك النزاعات الع�شائرية والقائمة على
اخللفية الدميغرافية ،كم�ؤ�شر على حالة التطرف من قبل  % 21من امل�ستجيبني
(كل الطالب الذكور).
وذكر  % 15من امل�ستجيبني �أن احلديث عن م�ؤازرة اجلماعات املتطرفة مثل
داع�ش على وجه اخل�صو�ص يف اجلل�سات العامة �أو الإعالم االجتماعي هو م�ؤ�شر
على حالة التطرف .وب�شكل م�شابه ،ذكر � % 13أن دعم اجلماعات املتطرفة
لفظي ًا �أو ح�ضور اجتماعات م�شبوهة مع بع�ض اجلماعات املتطرفة املعروفة يف
املجتمع يعدّان من الإ�شارات على حالة التطرف.
و�شملت امل�ؤ�شرات الإ�ضافية :الدعوة �إىل النزاعات الدينية وبني �أتباع الأديان
املختلفة والإ�صطفافات الع�شائرية (ذكرها  % 15من امل�ستجيبني) ،والقتال
بني اجلماعات والأحزاب بنا ًء على الأيدولوجيات املختلفة (ذكرها ،)% 10
وتعبئة وح�شد الطلبة يف اجلامعات من خالل توفري اخلدمات و�/أو الدعم املايل
(ذكرها .)% 10
وذكر امل�ستجيبون بع�ض امل�ؤ�شرات اخلا�صة بتطرف الن�ساء :التغري يف اللبا�س،
عالمات الورع مثل الت�سبيح ،والتوقف عن بع�ض املمار�سات التي قد تعترب حمرمة
(ممنوعة وفق القانون الإ�سالمي بح�سب اعتقاد البع�ض) مثل معايدة امل�سيحيني
يف عيد امليالد املجيد ،وبدء ممار�سات دينية جديدة وااللتزام بها ب�شكل كبري،
والتعبري عن امل�شاعر املتعلقة بغياب ح�س املواطنة والتعبري عن الآراء الدينية
املتطرفة .وذكر طالب جامعة مثا ًال على هذا ال�سلوك ،فذكر �أنه كان يجول يف
احلرم اجلامعي لالنتخابات الطالبية ،ورف�ضت فتاة هناك احلديث معه قائل ًة
�أنها تعتقد �أن ذلك حرام.
وحدّد اخلرباء وامل�س�ؤولون احلكوميون بع�ض امل�ؤ�شرات والعالمات التي ذكرها
امل�ستجيبون �أعاله ،بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�شرات �إ�ضافية ،مثل العنف الأ�سري ،حيث
يعتقدون �أنه م�سموح يف الإ�سالم ويرف�ضون االعرتاف ب�أن الت�سامح هو جزء
حموري يف الدين .وذكرت هذه املجموعة �أن امل�ؤ�شرات الإ�ضافية على حالة
التطرف ت�شمل عزل الفرد يف جمموعة متطرفة.

و�أ�شار خبري �أنه قد ال يكون هناك دائم ًا م�ؤ�شرات وا�ضحة على حالة التطرف
بني الأفراد ب�سبب ما ي�سمى بـ"حلقة ال�صمت" ،حيث ي�شعر الأفراد ذوي الآراء
املختلفة والتي قد ال تعبرّ �إال عن وجهة نظر �أقلية يف املجتمع �أنهم يواجهون
�ضغوط ًا للبقاء �صامتني حول �آرائهم ،مما يزيد يف تهمي�شهم وبعدهم عن
�أقرانهم .وقد يحتفظ مثل ه�ؤالء الأفراد مبظهر كاذب على �أن الو�ضع طبيعي،
بينما هم يف الواقع يبتعدون عن الأ�شخا�ص من حولهم.
وركز امل�شاركون من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ب�شكل �أكرب على النزاعات الدينية
ال�صغرية ،التي بد�أت حتدث على امل�ستوى املحلي ،حيث �شهدوا �أن امل�سلمني
وامل�سيحيني بد�أوا يفقدون �صربهم جتاه بع�ضهم البع�ض ،ويخلقون يف بع�ض
الأحيان نزاعات حول ق�ضايا يف �أن�شطة حياتهم اليومية ،مثل ال�سماح بالآذان
ب�صوت مرتفع من امل�سجد .عالوة على ذلك ،ذكروا �أن �إر�سال الأطفال امل�سلمني
�إىل املدار�س امل�سيحية والعك�س قد بد�أ يقل ب�صورة ملحوظة .وقدم امل�شاركون
ق�ص�ص ًا على نزاعات دينية بني �أتباع الدين الواحد من امل�سلمني ،حيث بد�أ بع�ض
النا�س بت�سمية �آخرين كفار ًا ملجرد قيامهم ببع�ض املمار�سات التي ال يقبلونها.
و�أ�شار ممثلو م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واخلرباء �إىل �أن الكثري من ال�شباب
يعتقدون �أن الإ�سالم مبني على مفهوم اجلهاد ،ويعتقدون �أن الطريقة الوحيدة
حلماية الإ�سالم هي يف الدفاع عنه بقوة وجعله الدين امل�سيطر.
و�أ�شار امل�شاركون من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �إىل �أن التعاطف والدعم
للجماعات املتطرفة العنيفة منت�شر على م�ستوى املجتمعات املحلية .عالوة على
ذلك ،ذكرت هذه امل�ؤ�س�سات �أن اجلماعات املتطرفة متيل �إىل �إن�شاء نظامها
اخلا�ص للمعي�شة واخلدمات .على �سبيل املثال ،ذكر رجل �أن املجموعة التي
يعتربها متطرفة يف الر�صيفة هي جماعة متقاربة �إىل حد كبري ،و�أن العائالت
التي تدعم داع�ش يف الر�صيفة متيل �إىل عدم �إر�سال �أبنائها �إىل املدار�س لأنهم
يعتقدون �أنها م�ؤ�س�سة للكفار ،ولكنهم ير�سلونهم �إىل مدر�سة منزلية جمعية
يتعلمون فيها القر�آن والتعاليم الإ�سالمية على �أيدي �أ�ساتذة غري م�ؤهلني وقد
يكونوا مل يكملوا تعليمهم الثانوي.

 1.1.5النقا�شات حول حالة التطرف
�س�أل الباحثون امل�ستجيبني �إن كانوا يناق�شون املوا�ضيع املتعلقة بال�سيا�سة
والأيدولوجيات مع عائالتهم و�أ�صدقائهم ومتى يحدث ذلك .وناق�ش جميع
امل�ستجيبني هذه املوا�ضيع مع �أ�صدقائهم ،وجريانهم ،و�أقاربهم وزمالئهم يف
العمل .ويف الوقت الذي يف�ضل فيه كل امل�ستجيبني تقريب ًا احلديث عن هذه
املوا�ضيع مع �آخرين من اجلن�س ذاته ،ف�إن  % 79منهم يعتقدون �أن هذه
الأحاديث حول ال�سيا�سة والأيدولوجية �أكرث احتما ًال للحدوث بني الرجال ،بينما
يعتقد  % 15منهم �أنها حتدث بالت�ساوي بني الرجال والن�ساء ،ويعتقد % 5
منهم �أن احلوارات �أكرث احتما ًال للحدوث بني الن�ساء.

1.2الق�سم الثاين -م�سببات حالة التطرف و�آثارها
 1.2.1التطرف كم�صدر تهديد للمجتمع
على الرغم من �أن  % 15من امل�ستجيبني يعتقدون �أن حالة التطرف ال حتدث
يف املجتمعات الأردنية ،ذكر كل امل�ستجيبني �أنها ق�ضية هامة ت�ستحق االنتباه
لها يف الأردن و�أنها ت�شكل تهديد ًا .و�أ�شارت الغالبية �إىل حالة التطرف على
�أنها م�سبب حمتمل للفو�ضى والعنف ،مما ي�ؤثر على �أمن النا�س ،وحرياتهم،
والتنمية االجتماعية واالقت�صادية ،والإ�صالح و�إنتاجية الدولة والأجيال ال�شابة.
واعتقد النا�س �أي�ض ًا �أن حالة التطرف حتد من ح�صول النا�س على حقوقهم،
وتقود �إىل املزيد من العن�صرية وخطاب الكراهية .ويعتقد اخلرباء وامل�س�ؤولني
احلكوميني �أن حالة التطرف ت�ستحق االنتباه ال ب�سبب قدرتها على التحول �إىل
العنف وح�سب ،و�إمنا لأن الأفكار املتطرفة ذاتها ت�سعى �إىل فر�ض منط حياة
معني على الأفراد وحتد من حرية املواطنني يف اختيار احلياة الأف�ضل لأنف�سهم.
وذكر  % 85من امل�ستجيبني �أن تبني �أفراد من جمتمعاتهم لآراء متطرفة
�سي�ؤثر على حيواتهم اليومية .ومن ال�ضروري التو�ضيح ب�أن امل�ستجيبني الذين
ال ي�شعرون ب�أثر حالة التطرف على حياتهم اليومية كانوا يف الغالب من ال�شباب
الذكور .وذكر طالب واحد فقط �أنه �سيت�أثر ،وحتى يف هذه احلالة ،فقد قال ب�أن
الأثر مرتبط بخوفه على �أخواته البنات" :لن �أ�شعر بالت�أثري لوال وجود �أختني
يل تدر�سان يف اجلامعة� ،سوف يكون علي متابعتهن عن كثب ،مما �سيحد من
�أن�شطتي اليومية".

 1.2.2العوامل امل�ؤدية �إىل التطرف
اعتقد  % 82من امل�ستجيبني �أن ال�ضغوطات االجتماعية واالقت�صادية ت�شجع
الرجال والن�ساء يف الأردن على االن�ضمام �إىل اجلماعات املتطرفة �أو االنخراط
يف الأيدولوجيات املتطرفة .ومن بني ه�ؤالء ،اعتقد � % 53أن هذه ال�ضغوطات
ت�ؤثر على الن�ساء والرجال بالت�ساوي ،باملقارنة مع  % 31ذكروا �أن الرجال
يواجهون �ضغوط ًا �أكرب ،مما يعني �أن  % 13فقط يعتقدون �أن الن�ساء يواجهن
�ضغوط ًا �أكرث من الرجال وكلهن من الن�ساء .ويف الغالب ،مل يتفق امل�س�ؤلون
احلكوميون مع فكرة مواجهة الن�ساء ل�ضغوط �أكرب.
ومن بني امل�ستجيبني الذين �أكدوا �أن الن�ساء يف خطر ب�سبب حالة التطرف ،ذكر
� % 71أن الن�ساء يواجهن خماطر ًا �أكرب من حالة التطرف واملجتمعات املتطرفة
باملقارنة مع الرجال ،وهو ما �ستتم مناق�شته بتف�صيل �أكرب يف الق�سم التايل.
بيد �أنه وبني امل�ستجيبني الذين يعتقدون �أن الأردنيني يواجهون �ضغوط ًا للتحول
�إىل التطرف ،يعتقد  % 13فقط �أن الن�ساء يواجهن �ضغوط ًا �أكرث من الرجال.
وي�شري ذلك �إىل االعتقاد ب�أن املر�أة يف خطر ب�سبب حالة التطرف يطغى على
اخلوف من �أن تكون هي ذاتها متطرفة.
وكانت ال�ضغوطات االقت�صادية واملالية العامل الأكرث تكرار ًا ،والذي ا�ست�شهد
به كعامل يدفع الن�ساء والفتيات �إىل التحول للتطرف (� .)% 69أما العامل
الثاين فهو امل�شاكل االجتماعية والعائلية ،مبا يف ذلك الإ�ساءة الأ�سرية ومنع
الن�ساء من ح�صولهن على حقوقهن مثل املرياث ( .)% 34و�شملت العوامل
الأخرى املذكورة البطالة ( )% 13وكرثة وقت الفراغ من دون �أن�شطة �أو �أهداف
لتحقيقها (.)% 3
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ولفتت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �إىل الن�ساء املطلقات وغري املتزوجات ،حيث
ميكن �أن تتجه هذه الن�ساء �إىل االن�ضمام للجماعات املتطرفة لل�شعور بالقيمة
والفاعلية .عالوة على ذلك ،ركزوا على امل�شاكل االجتماعية والعائلية ،مبا يف
ذلك منع الن�ساء من احل�صول على حقوقهن ،مثل املرياث.
وناق�ش اخلرباء ال�ضغوط على الن�ساء للتحول �إىل التطرف ،حيث يعتقدون �أن
الن�ساء قد يرغنب يف االمتثال ،ويف حال انتقل املجتمع �إىل التطرف ،ف�إنهن قد
ال ميلكن القدرة على املقاومة .ويعتقدون �أن هذا هو احلال يف املجتمع الأردين،
ُ�شجع الن�ساء على اتباع الرجال يف العائلة .بيد �أن اخلرباء �أ�شاروا �أي�ض ًا
حيث ت َّ
�إىل �أن ال�ضغط لالمتثال يواجه الن�ساء والرجال على حد �سواء.

 1.2.3حالة التطرف :خطر على الن�ساء
مال امل�ستجيبون �إىل االنفعال بقوة عند احلديث عن املخاطر التي تفر�ضها
حالة التطرف على الن�ساء .ب�شكل عام ،يعتقد  % 87من امل�ستجيبني �أن الن�ساء
يواجهن خطر ًا من �آثار حالة التطرف ،وذكر  % 71منهم �أن الن�ساء يواجهن
خطر ًا �أكرب من الرجال.
الأ�سباب التي جتعل امل�ستجيبني يعتقدون ب�أن الن�ساء يواجهن خطر ًا
�أكرب ب�سبب حالة التطرف:
القيود القائمة على حرية الن�ساء وح�صولهن على حقوقهن :تعاين الن�ساء من
حمدودية احلرية بالأ�صل يف معظم املجتمعات حول العامل ،مبا يف ذلك الأردن،
ومن �ش�أن تطرف �أفراد املجتمع �أن يقود �إىل �إحداث املزيد من ال�ضرر مبوقعهن
يف املجتمع .قد تزيد حالة التطرف القيود املفرو�ضة على الن�ساء بفعل الأعراف
للبقاء يف املنزل ،ولب�س احلجاب و�/أو عدم احلديث مع الرجال من غري الأقارب.
�شعور الن�ساء بامل�س�ؤولية حيال ت�صرفات �أبنائهنُ :ذكر �أن الن�ساء ي�شعرن يف كثري
من الأحيان مب�س�ؤولية �أكرب جتاه �سلوك �أبنائهن من الرجال .تُالم الن�ساء يف
العادة اجتماعي ًا �إذا حتول �أبنائهن �إىل التطرف ،مما يجعلهن يواجهن �ضغط ًا
�أكرب من قبل جمتمعاتهن.
تقليل قدرات الن�ساء يف العمل والإنتاجية من خالل ت�شجيع الن�ساء على ق�ضاء
املزيد من الوقت يف الرتكيز على العائلة والأطفال ،حيث تعد الن�ساء وفق ًا
للأعراف االجتماعية م�س�ؤوالت ب�شكل رئي�س عن تربية الأبناء .ب�شكل م�شابه،
ت�ؤثر حالة التطرف على قدرة الن�ساء على ممار�سة الأدوار القيادية يف
جمتمعاتهن ،مبا يف ذلك م�شاركتهن يف العمل املجتمعي والتطوع .ميكن حلالة
التطرف يف املجتمع �أن متنع الن�ساء والفتيات من االنخراط يف العمل التطوعي
واملجتمعي – وهي منافذ لالنخراط املدين ومتكني ال�شباب – من خالل دفعهن
مقابل ذلك �إىل التم�سك ب�أدوارهن التقليدية كزوجات و�أمهات فقط.
الإحباط االجتماعي املتنامي والعنف الأ�سري والطالق :ميكن حلالة التطرف
�أن تزيد من العنف الذي ميار�سه الذكور �ضد الن�ساء ،حيث ترفع من �ش�أن
االعتقاد ب�أن الن�ساء هن مواطنات من الدرجة الثانية بد ًال من كونهن مت�ساويات
مع الرجال يف احلياة .وقد تقود �إىل �صراع كبري �إذا حاولت الن�ساء الدفاع عن
حقوقهن عند تهمي�شهن ب�سبب االجتاهات املتطرفة .ونظر ًا لأن الرجل املتطرف
يفر�ض يف كثري من الأحيان �أفكاره على زوجته ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إىل النزاع
الذي يقود �إىل االنف�صال �أو الطالق.
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تقل�ص الو�صول �إىل املوارد احلكومية :ميكن لتهديد حالة التطرف �أن يجعل
وقت وموارد احلكومة املالية موجهني نحو حماربة التطرف العنيف ،الأمر الذي
�سيحول املوارد بعيد ًا عن تنمية �أفراد املجتمع ،وخ�صو�ص ًا الن�ساء.

 1.3الق�سم الثالث-تغذية التطرف
 1.3.1م�صادر موثوقة للمعلومة
الإعالم االجتماعي والتقليدي
ً
وفق ًا لر�أي امل�ستجيبني ،يلعب الإعالم التقليدي واالجتماعي دورا يف توجيه
حالة التطرف يف الأردن .ويف الوقت الذي يوجد فيه طيف وا�سع من القنوات
واحلمالت الإعالمية التي حتارب التطرف ،هناك العديد من الر�سائل التي
ت�شجعه .يعتقد  % 31من امل�ستجيبني �أن الإعالم االجتماعي واالنرتنت ميكن
ا�ستخدامهما لتحديد �صحة بع�ض الأفكار الدينية املثرية للجدل ،وقال % 15
منهم �أنهم يبحثون عن املعلومات خارج ال�شبكة العنكبوتية من خالل ا�ستخدام
الكتب الدينية كمرجعية .يثق  % 26من امل�ستجيبني يف الربامج احلوارية
الدينية كم�صدر ثان ملعلوماتهم .بيد �أن ما يثري االهتمام هو �أن بع�ض مقدمي
هذه الربامج يعتربون �شخ�صيات مثرية للجدل ب�سبب �آراء تعترب متطرفة من
قبل البع�ض .ويعتقد اخلرباء �أن هذه الربامج تلعب دور ًا يف ت�شجيع الن�ساء على
التطرف .بر�أي ه�ؤالء اخلرباء ،متدح و�سائل الإعالم املتطرفة ال�شهيدات،
وغياب القدوات الإيجابيات واخلوف من عدم املثول لهذه املفاهيم يجعالن
الن�ساء �أكرث مي ًال لتبني التطرف.
و�أ�شار امل�ستجيبون �إىل �أنهم يتلقون يف كثري من الأحيان ر�سائل عن طريق
الإعالم االجتماعي حتتوي على ر�سائل دينية وقد حتتوي على �أفكار متطرفة .ويف
حال تلقى امل�ستجيبون ر�سالة مبحتوى متطرف ،قال  % 46منهم �أنهم يحذفون
الر�سالة وال يناق�شونها �أبد ًا مع املر�سل ،حتى و�إن كان �شخ�ص ًا يعرفونه ،وذكر 18
 %منهم �أنهم يت�صرفون بح�سب املوقف وعالقتهم باملر�سل ،وذكر  % 21منهم
�أنهم يردون وينخرطون يف حوار مع املر�سل ،بينما قال  % 15منهم �أنهم يبلغون
الأجهزة الأمنية وذكر  % 13منهم �أنهم يبلغون الأجهزة الأمنية فقط يف حال
�شعورهم باخلطر.74
القيادات وامل�ؤ�س�سات الدينية ،رجال الدين (الوعاظ والواعظات
والأئمة)
ميكن للثقات من القيادات وامل�ؤ�س�سات الدينية ورجال الدين والواعظني
والواعظات �أن يلعبوا دور ًا هام ًا يف ت�شجيع �أو منع التطرف نظر ًا لت�أثريهم
على �أفراد املجتمع ،وخ�صو�ص ًا على م�ستوى القواعد ال�شعبية .قال  % 46من
امل�ستجيبني �أنهم يعودون �إىل �شخ�صية دينية موثوقة يف عائلتهم �أو جمتمعهم
من �أجل حتديد مدى �صحة فكرة دينية مثرية للجدل ،مما يجعل هذا امل�صدر
للمعلومات الأكرث �شعبي ًة .وحدّد امل�ستجيبون فئات خمتلفة من النا�س مبن فيهم:
الواعظون الذكور املحليون ،والواعظات ،وزوجات الأئمة ،و�أ�ساتذة ال�شريعة
والأقارب �أو اجلريان املتدينون .ومن املثري لالهتمام �أن كل الطالبات تقريب ًا،
والن�ساء يف املناطق الريفية واحل�ضرية والن�ساء النا�شطات على م�ستوى القواعد
�أعطني هذا اجلواب .يف الوقت ذاته ،ذكر  % 21من امل�ستجيبني (وكلهن
من الن�ساء) ب�أنهن ال يثقن بالأئمة وغريهم من ال�شخ�صيات الدينية املعروفة
�ُ 74-سمح للم�ستجيبني باختيار �أكرث من خيار واحد لل�س�ؤال حول �إر�سال ر�سائل مبحتوى متطرف.

كمرجعية .ويظهر ذلك جد ًال هام ًا حول �إمكانية الرجوع �إىل القادة الدينيني
يف مثل هذه احلاالت ،وخ�صو�ص ًا بني الن�ساء .ومن اجلدير بالذكر ب�أن الأئمة
والواعظات يتم تعيينهم يف بع�ض الأحيان ب�شكل ر�سمي من قبل وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية كموظفني حكوميني ،ولهذا ال�سبب ف�إن لديهم
دور ر�سمي ب�شكل �أكرب يف املجتمع .بيد �أن هناك �أئمة وواعظات مل يتم تعيينهم
من قبل الوزارة ،ولكنهم �أفراد متدينون يلعبون دور املر�شد الديني ب�شكل طوعي،
مما يجعلهم يحظون باالحرتام من املجتمع املحيط ب�سبب �سلوكهم املتدين.
يعتقد �أغلبية امل�شاركني يف حوار جمموعة الرتكيز مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
�أن الق�سم الأكرب من املجتمع يرغب يف احلديث �إىل "�شخ�ص متدين من املجتمع
املحيط" .ويف الوقت ذاته� ،أ�شار بع�ض امل�شاركني (من اجلن�سني) �أنهم هم
�أنف�سهم يتلقون العديد من الأ�سئلة من ال�شباب �أو النا�س يف حميطهم متعلقة
بالتطرف واملمار�سات املتطرفة يف الدول الأخرى .على �سبيل املثال� ،سئل عامل
يف م�ؤ�س�سة جمتمع مدين من قبل فرد يف املجتمع �إن كان الإ�سالم ي�سمح حق ًا
ب�سبي الن�ساء ،حيث تقوم داع�ش بفعل ذلك يف املناطق التي احتلتها.
ويف الوقت الذي يعتقد فيه اخلرباء الذين متت مقابلتهم ب�أن ال�شباب �أكرث مي ًال
للبحث على الإجابات على االنرتنت و�أقل مي ًال للوثوق ب�إجابات رجال الدين
املعروفني ،ف�إن  6من �أ�صل  10طالب جامعات قالوا ب�أن �شخ�ص ًا متدين ًا يف
عائلتهم �أو جمتمعهم يكون خيارهم الأول للح�صول على املعلومة.
عالوة على ذلك ،وعلى الرغم من وجود مرفق خا�ص لدى احلكومة لإجابة
الأ�سئلة الدينية من خالل ال�شخ�صيات الدينية الر�سمية (دائرة الإفتاء) ،ف�إن
 % 8فقط من امل�ستجيبني زعموا �أنهم ي�ستخدمون ذلك كمرجعية �أوىل ،وزعم
 % 13منهم �أنهم ي�ستخدمونها كمرجعية ثانية .وبح�سب م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ،ف�إن عدم اال�ستخدام يعود �إىل غياب الثقة �أو غياب املعرفة مب�صادر
مكتب املفتي.

 1.3.2الن�ساء ك�آداة للتطرف
�أ�شار امل�ستجيبون بو�ضوح �إىل �أن املر�أة هي العمود الأ�سا�سي للأ�سرة يف الأردن.
لهذا ال�سبب ،ميكن ا�ستهدافها من قبل اجلماعات املتطرفة للت�أثري على
�أيدولوجيتها هي يف البداية ومن ثم ا�ستخدامها كم�ؤثر على عائلتها وغريها
من النا�س يف املجتمع .وقال خبري �أن اخلطر الأكرب هو عندما تتبنى املر�أة
الأيدولوجية املتطرفة وت�صبح �أداة لت�شجيع باقي �أفراد عائلتها على اعتناق هذه
الأيدولوجية .ميكن تف�سري تطرف الن�ساء من خالل ال�صورة النمطية ب�أنهن
ميلن �إىل التدين ب�شكل �أكرب والت�شدد ،مما يعني �أن جمتمعهن �أو عائلتهن قد
يدعمان ذهابهن �إىل نوادي درا�سة القر�آن �أو ان�ضمامهن �إىل جمموعة دينية.
وينظر �إىل ذلك على �أنه تغري �إيجابي يف �سلوك املر�أة ،ولكن امل�ستجيبني يعتقدون
ب�أنه قد يكون بداية غري مطمئنة �أو ا�ستمرار ًا لتطرفها.

 1.3.3التوعية املجتمعية
قد تكون التوعية املجتمعية يف العائلة عام ًال هام ًا يف ت�شجيع التطرف �أو
الرتاجع عنه .ميكن للحوار يف العائلة �أو بني الأقران يف اجلامعة �أو العمل �أن
ي�ؤثر على �شاب �أو فتاة باجتاه التطرف العنيف �أو �ضده .على الرغم من �أن
جميع امل�ستجيبني ذكروا �أنهم يناق�شون املوا�ضيع املتعلقة بالتطرف يف عملهم
�أو بيئاتهم االجتماعية ،ف�إن  % 46من �أولياء الأمور ذكروا �أنهم لن ي�شجعوا
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�أبناءهم على مناق�شة هذه املوا�ضيع يف �أماكن درا�ستهم �أو عملهم ،وقال
� %أنهم ال يف�ضلون مناق�شة �أبنائهم للتطرف خارج املنزل ،ولكنهم ال يحذرون
الأبناء مبا�شر ًة من الدخول يف هذه النقا�شات.

14

�أما �أولياء الأمور الذين �شجعوا احلوارات ( ،)% 39فقد ركزوا على �أدوارهم
يف رفع وعي �أبنائهم بالق�ضية من �أجل جتنب �إغراء التطرف .قالت �سيدة من
امل�ستجيبني�" :أنا وزوجي ن�شجع �أبناءنا على احلديث حول هذه الق�ضايا ون�ستمع
�إىل وجهات نظر بع�ضنا البع�ض" .يف املقابل ،ف�إن �أولياء الأمور الذين ال ي�شجعون
مثل هذه احلوارات قالوا ب�أنهم ي�شعرون �أن هذه املوا�ضيع معقدة للغاية .عالوة
على ذلك ،عبرّ بع�ض �أولياء الأمور عن قلقلهم من �أن احلديث عن التطرف
قد يدفع ب�أبنائهم �إىل الرغبة يف معرفة املزيد ،مما يخلق املزيد من امل�شاكل
مل�ستقبلهم.
ومن اجلدير بالذكر �أن امل�ستجيبني من �أولياء الأمور والطلبة كانت لديهم �آراء
خمتلفة عند ال�س�ؤال عن مناق�شة املوا�ضيع املتعلقة بالتطرف يف �أ�سرهم النواة،
حيث ذكر  % 86من �أولياء الأمور �أنهم يدخلون يف هذه احلوارات مع عائالتهم،
باملقارنة مع  % 50من الطلبة الذين ذكروا الأمر ذاته.
ووفق ًا للم�ستجيبني ،ف�إن حوارات العائلة حتدث يف كثري من الأحيان بعد اال�ستماع
�إىل الأخبار يف الإعالم �أو يف اجلل�سات العائلية يف عطالت نهاية الأ�سبوع .قالت
�سيدة من امل�ستجيبني" :جنتمع كل جمعة كعائلة ونتكلم ،ونتحدَّث ،ون�ستمع
�إىل الأخبار" .وقال طالب من امل�ستجيبني "يحذرنا �أبي ويكلمنا حول التطرف
والو�ضع احلايل يف بلدنا ،ويخربنا �أننا يجب �أن نقف مع بلدنا يف هذه املرحلة".
وبح�سب امل�ستجيبني ،ي�شجع الآباء مثل هذا احلوار يف العائلة �أكرث من الأمهات،
ويف كثري من الأحيان تركز النقا�شات على القلق جتاه الذكور يف العائلة.

 1.3.4تن�شئة الأمهات لأطفالهن
تناول امل�ستجيبون �أي�ض ًا �أثر تن�شئة الطفل على احتمال تعر�ضه حلالة التطرف:
يعتقد  % 79من امل�ستجيبني من �أولياء الأمور و % 50من الطلبة �أن الأمهات
لهن �أثر عظيم على �أيدولوجيات الأبناء.
ومن بني �أولياء الأمور ،اعرتف  9باملائة (كلهن �أمهات) �أنهن �شعرن يف بع�ض
احلاالت �أنهن �ساهمن يف �صقل �شخ�صية �أبنائهن وحتولهن �إىل التطرف.
وبح�سب ما قالت م�ستجيبة:
�أ�شجع ابني دائم ًا على ال�صالة ،لأنني �أعتقد �أنه �إذا �صلى ال�شخ�ص ،فكل
�أمور حياته ت�سري على ما يرام ،ويجعلك الدين تف ّرق بني ما هو �صحيح
وما هو خاطئ .ولكن حتى و�إن كنت �أحرتم التزام ابني الديني ،فقد بد�أ
م�ؤخر ًا يتجه �إىل حد بعيد جد ًا ،وبد�أت �أ�شعر بالقلق ،وحتدثت معه عن هذا
املو�ضوع .وكان يت�ساءل �إن كنت �أعتقد ب�أنه �سين�ضم �إىل داع�ش .مل يكن
الأمر كذلك ،وانتهت الق�صة ،ولكنه ال يزال لديه �آراء متطرفة بخ�صو�ص
�سلوكيات �شقيقاته ،الأمر الذي مل �أمتكن من تغيريه عند النقا�ش معه.
وتكررت هذه امل�شاعر بني �أتباع الديانات املختلفة .على �سبيل املثال ،اعرتف ويل
�أمر م�سيحي ببع�ض هذه الآثار غري املق�صودة ب�سبب الرتبية:

ابنتي متطرفة بع�ض ال�شيء يف تفكريها عندما يتعلق الأمر بالدين .كثري ًا
ما تعطي �آراء كما لو كانت حقائق دينية حقيقية ،وت�صر على �أن تتفق معها
تلقائي ًا .لديها معرفة وا�سعة بالدين ،وتقول يل طوال الوقت ب�أنني ربيتها
على �أن تكون متطرفة ،حيث مل �أكن �أوافق �أن تق�ضي الوقت مع ال�صبيان
على �سبيل املثال .الآن� ،إذا كانت ال تلقي ال�سالم على زميل لها عندما مي ّر
و�أ�سالها عن ال�سبب ،تخربين �أنني ربيتها على هذا الأ�سا�س.
ويعتقد  % 82من امل�ستجيبني ،بح�سب ما يرون يف حياتهم اليومية� ،أن طريقة
بع�ض الأمهات يف تربية الأبناء قد ت�شجع على حالة التطرف .ويعتقدون �أن بع�ض
الأمهات يربني الأبناء على كره الآخرين ملجرد �أنهم ينتمون �إىل منطقة� ،أو
ع�شرية �أو دين خمتلفني.
وقيل �أي�ض ًا �أن بع�ض الأمهات يربني �أبنائهن على رف�ض التعرف على الثقافات
والأديان الأخرى ،ويعتقدون �أن الإ�سالم هو الدين ال�صحيح الوحيد .وي�شجعن
�أبناءهن على ا�ستخدام العنف للدفاع عن �أيدولوجياتهم بد ًال من مناق�شتها.
ويعتقد بع�ض امل�ستجيبني �أن الأمهات يروجن �أي�ض ًا فكرة تفوق الرجال،
وخ�صو�ص ًا مع الأبناء الذكور ،و�أنهن يبد�أن يف �إهمال دور الن�ساء يف جمتمعهن.
ومن اجلدير بالذكر �أن امل�ستجيبني الذين قالوا ب�أنهم مل يجدوا �أي امر�أة تربي
�أبناءها بطريقة متطرفة هم من خلفية ريفية ،حيث قد يكون دور الن�ساء
التقليدي والأيدولوجيات الدينية الأكرث ت�شدد ًا جزء ًا من الأعراف االجتماعية
يف جمتمعاتهم.

 1.3.5خيارات �أولياء الأمور ال�صعبة حلماية �أبنائهم
�س�أل الباحثون امل�ستجيبني عن كيفية ت�صرفهم يف حال غادر ابنهم �أو ابنتهم
البيت لالن�ضمام �إىل جماعة متطرفة ،و�إذا ما كانوا �سيت�صرفون بطريقة خمتلفة
مع الأبناء الذكور والإناث .وعند �س�ؤالهم عن ت�صرفهم �إذا ا�شرتك �أبنا�ؤهم
يف التطرف العنيف ،ف ّكر الكثري من امل�ستجيبني بعمق ،وترددوا يف الإجابة،
واحتاجوا �إىل �إعادة التفكري يف �إجاباتهم الأولية .وكان بع�ضهم م�صدوم ًا من
ال�س�ؤال ،حيث �ضحكوا يف البداية ومن ثم �أ�صبحوا جديني و�أنكروا �أن يكون هناك
احتمال بالأ�صل لوقوع �أبنائهم يف هذا املطب .ومما يثري االهتمام �أنهم عندما
�شاركوا ق�ص�ص ًا عن �آخرين يعرفونهم ان�ضموا �إىل اجلماعات املتطرفة ،فقد
ذكروا مرار ًا �أن عائالت ه�ؤالء الرجال والن�ساء مل يتوقعوا قط �أن يحدث ذلك،
ولكن احتمال �أن يواجهوا هم �أنف�سهم التجربة ذاتها ال يبدو وك�أنه �أمر وارد يف
ذهنهم.
وت�شري �إجابات امل�ستجيبني �إىل وجود فجوة ثقة بني املجتمع والقطاع الأمني،
وغياب القنوات الآمنة للتوا�صل مع الدولة ب�ش�أن التطرف املحتمل ،وغياب الوعي
والتعليم حول كيفية الت�صرف يف مثل هذه احلاالت (انظر ال�شكل  .)1وقد تلعب
الثقافة دور ًا هام ًا يف �إجابات الن�ساء على مثل هذه احلوادث .تعد الأمهات
م�س�ؤوالت عن �سلوك �أبنائهن ،لذا ف�إن خوفهن على �صورتهن يف املجتمع قد
يجعلهن ال يعرتفن بالتطرف �أو يطلنب امل�ساعدة .وقد يكون هذا هو ال�سبب الذي
يف�سر قول  % 45من الن�ساء فقط �أنهن �سيطلنب م�ساعدة �أزواجهن و�إعالمهم
يف حال ا�شتبهن ب�سلوك بناتهن ،بينما قالت  % 64منهن �أنهن �سيطلنب م�ساعدة
�أزواجهن والقيام ب�إعالمهم عن �سلوك �أبنائهم الذكور.
ومل يكن وا�ضح ًا �إذا كانت الن�ساء ت�شعر مب�س�ؤولية �أكرب جتاه م�ساعدة بناتهن
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لوحدهن� ،أو �أنهن غري قلقات من احتمال التطرف لدى بناتهن .ويف الوقت الذي
قالت الكثري من الن�ساء �أنهن لن يخربن �أزواجهن و�سوف يحاولن حل امل�شكلة
مبفردهن ،قال اثنان من �أ�صل �ستة رجال �أنهم لن يخربوا زوجاتهم لأنهن
عاطفيات ولن يعرفن كيف يت�صرفن ب�شكل منا�سب.
وبينما قال جميع امل�ستجيبني �أنهم �سوف يتحدثون مع بناتهم مبا�شر ًة ويحاولون
حل امل�شكلة كخيار �أول ،اعتقد  % 71منهم �أنهم �سيفعلون ال�شيء ذاته مع
�أبنائهم الذكور .وي�شري ذلك �إىل �أن املواقع املختلفة التي يتمتع بها الأوالد
والبنات يف املجتمع �ستجعل �أولياء الأمور يت�صرفون ب�شكل خمتلف مع بع�ض
اخليارات .على �سبيل املثال� ،أ�شار  % 7من امل�ستجيبني �إىل �أنهم قد يخربوا
الأمن كخيار �أول �إذا تعلق الأمر بابنهم ،ولكن مل ي�شر �أي منهم �إىل فعل ال�شيء
ذاته مع ابنتهم .عالوة على ذلك� ،شعر �أولياء الأمور �أن ابنتهم قد تكون مت�أثرة
من العائلة �أو �صديق/ة ب�شكل �أكرب باملقارنة مع االبن ،كما �أن �أولياء الأمور
قالوا �أنهم �سيطلبون امل�ساعدة من القادة الدينيني على امل�ستوى املحلي مل�ساعدة
�أبنائهم ،ولكنهم مل يقرتحوا الأمر ذاته مل�ساعدة بناتهم.
بدا وك�أن �أولياء الأمور ال يثقون يف الدولة مل�ساعدتهم يف حل امل�شكلة .ف ّكر % 7
فقد منهم بطلب امل�ساعدة من الأمن كخيار �أول ،وفقط يف حال كانوا قلقني على
�أبنائهم الذكور .و�سوف يطلب  % 29و % 39من �أولياء الأمور امل�ساعدة من
الأمن �إذا ف�شلت اخليارات الأخرى مع �أبنائهم الذكور وبناتهم بالرتتيب .يجب
�أن جتد احلكومة الأردنية قنوات �أخرى مل�ساعدة العائالت التي تواجه مثل هذه
احلاالت.

 1.3.6ت�صرف املجتمع عند مالحظة التطرف
على الرغم من �أن غالبية امل�ستجيبني يعتقدون �أن حالة التطرف ت�ستحق
االهتمام ،و�أنه يجب توجيه املزيد من اجلهود ملعاجلة هذه الق�ضية ،ف�إنهم عربوا
عن رغبة ب�سيطة يف مواجهة �إ�شارات التطرف التي قد يالحظونها هم ب�شكل
�شخ�صي يف جمتمعهم .على �سبيل املثال ،نادر ًا ما يود امل�ستجيبون الت�صرف
لتقدمي الن�صح للأمهات حول �أ�سلوب تربيتهن �أو الت�صرف �إذا �شعروا �أن قرين
لأبنائهم يتحول �إىل التطرف .وي�شري ذلك �إىل احلاجة لرفع احل�س بامل�س�ؤولية
املجتمعية يف الأردن من �أجل معاجلة حالة التطرف ب�شكل �إيجابي وا�ستباقي.
ويف الوقت الذي �أكد فيه  % 82من امل�ستجيبني �أنهم �شاهدوا �أمهات يربني
�أبناءهن بطريقة ميكن �أن ت�شجع على التطرف ،ف�إن  % 26منهم فقط ذكروا
�أنهم حاولوا تقدمي الن�صيحة للأمهات بنا ًء على عالقتهم بهن .وذكر البع�ض
�أنهم حاولوا ا�ستخدام الر�سائل غري املبا�شرة �أو املبطنة على �صفحات التوا�صل
االجتماعي للتعبري عن �أفكارهم من دون اللجوء �إىل املواجهة املبا�شرة .الأ�سباب
التي تدعو �إىل عدم التدخل �شملت خوفهم من مواجهة الرف�ض من املجتمع �أو
ال�شعور ب�أن املو�ضوع ال يعنيهم.
ب�شكل م�شابه ،ذكر  % 18من امل�ستجيبني فقط �أنهم �سوف يتدخلون ب�شكل
مبا�شرة ملحاولة م�ساعدة �أقران �أبنائهم �إذا �شعروا �أنهم يتحولون �إىل التطرف
�أو ين�ضمون �إىل جمموعة متطرفة (انظر ال�شكل � .)2أما اخليار الأكرث �شيوع ًا،
والذي ذكره  % 71من �أولياء الأمور ،فهو احلديث مع عائلة الفتاة �أو الفتى فقط
يف حال كان لديهم عالقة �شخ�صية بهم .وذكروا �أنه ب�سبب ال�سياق االجتماعي،
فلم يكن �أمر �إخبار عائلة ال يعرفونها �أن ابنتهم �أو ابنهم يتحوالن �إىل متطرفني
�أو ين�ضمان �إىل جمموعة متطرفة .وكانوا متخوفني من قيام العائلة الأخرى
ب�إنكار الأمر و�سي�ش ّكون يف دافع �أو م�صلحة ال�شخ�ص ال�شخ�صية يف التدخل .يف
املقابل� ،سوف يطلب بع�ض �أولياء الأمور من ابنهم �أو ابنتهم قطع العالقة مع
�أي �شخ�ص ي�شتبهون يف حتوله �إىل التطرف .وكان هناك دعم طفيف للإبالغ
عن �صديق البنهم �أو ابنتهم �إىل الأمن كخيار �أول ،ولكن ذكره عدد �أكرب بقليل
كخيار �أخري.

 1.4الق�سم الرابع .حماربة التطرف
 1.4.1كفاءة وجناعة اجلهود احلالية
على مدار العامني املا�ضيني ،عملت العديد من امل�ؤ�س�سات الدولية واملحلية
على حماربة التطرف والتطرف العنيف يف املجتمعات املختلفة يف الأردن .كما
ط ّورت احلكومة الأردنية العديد من الإ�سرتاتيجيات واملبادرات بهذا اخل�صو�ص،
وخ�صو�ص ًا بعد �إعدام داع�ش للطيار الأردين يف �شباط .2015
وم�ؤخر ًا ،مت �إن�شاء مديرية حماربة التطرف والعنف لتكون حتت مظلة وزارة
الداخلية ،والتي �ستعمل بح�سب مديرها على تطوير �إ�سرتاتيجية وطنية ملحاربة
التطرف و�سوف ت�شرك جميع الفاعلني وامل�ؤثرين يف الأردن ،مع الرتكيز على
ال�شباب ب�شكل خا�ص .كما �ستقوم املديرية بالتن�سيق بني كل الفاعلني احلكوميني
العاملني يف هذا املجال .وم�ؤخر ًا� ،أطلقت دائرة الأمن العام تطبيق ًا على الهواتف
املحمولة يف �آذار عام  2016للتبليغ عن �أية حوادث �أو �أن�شطة مثرية لل�شبهات
متعلقة بالتطرف والتطرف العنيف.
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و�أ�شار  % 45من امل�ستجيبني �إىل �أنهم �سمعوا عن �أن�شطة متعلقة بالتطرف ،مبا
يف ذلك املحا�ضرات (اجلواب الأكرث تكرار ًا) ،والربامج التلفزيونية ،وامل�ؤمترات
واحلوارات الدينية .ومن بني ه�ؤالء ،ذكر � % 83أنهم تلقوا دعوات للم�شاركة يف
هذه الأن�شطة .وي�شري ذلك �إىل �أن الكثري من املعرفة بهذه الأن�شطة جاء عن طريق
التجربة ال�شخ�صية املبا�شرة .ومن اجلدير بالذكر �أن معظم الن�ساء الريفيات
واحل�ضريات (�أربع من �أ�صل �ست ن�ساء) وكل الن�ساء النا�شطات اخلم�سة على
م�ستوى القواعد مل يذكرن علمهن ب�أي من اجلهود ملحاربة التطرف ،بينما ذكرت
الن�ساء النا�شطات يف عمان والن�ساء يف املواقع القيادية علمهن وم�شاركتهن بهذه
اجلهود .وي�شري ذلك �إىل �أن الربامج ت�شكل ب�شكل رئي�س على الن�ساء يف ع ّمان
وي�شركنهن� ،أو املتواجدات يف املواقع القيادية ،بد ًال من الو�صول �إىل ال�شركاء
املتنوعني وامل�شاركني من خمتلف �أنحاء البالد.
يف املقابل ،حمل معظم امل�ستجيبني معتقدات �إيجابية حول جهود حماربة
التطرف التي عرفوا بها .واعتقد م�ستجيبون خمتلفون �أن هذه اجلهود جيدة
لرفع وعي العائالت وال�شباب الذين قد ال يناق�شون هذه الق�ضايا مع ذويهم .وقال
جميع امل�ستجيبني �أنه يجب تو�سيع هذه اجلهود.
و�شدّد ممثلو م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على �أهمية زيادة العمل يف هذا املجال ملنع
الأعمال املتطرفة العنيفة يف املجتمعات الأردنية ،و�شجعوا على املزيد من اجلهود
من جانب احلكومة ،وخ�صو�ص ًا وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية
لبناء قدرات الأئمة والواعظات للت�أثري على النا�س .ويعتقد امل�ستجيبون من
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أن على احلكومة �أن تكون �أكرث انخراط ًا يف حماربة
التطرف وقاموا بال�شكوى من �أنهم مل ي�شهدوا حتى اللحظة جدية من جانب
احلكومة يف التعامل مع هذه الق�ضية خارج �إطار اال�ستجابة الأمنية .وركزت
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على �أهمية تطوير �إ�سرتاتيجية وطنية ملحاربة التطرف،
وقالوا ب�أنهم م�ستعدون مل�ساعدة احلكومة من خالل تنفيذ م�شاريع م�شرتكة
وردم الفجوة بني احلكومة واملواطنني ،مبا �أن بع�ض املواطنني ال يثقون ب�أعمال
احلكومة حول �أن�شطة حماربة التطرف �أو يخافون منها .و�أخري ًا� ،شدّدت
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على وجوب بناء املجموعات العاملة يف هذا املجال
لعالقات قوية مع النا�س وتطوير م�صداقيتهم لتثق بهم املجتمعات ،ويتوا�صلون
معها حول التحديات واحلاجات.
ومن بني �أولويات املت�سجيبني تطوير برامج �إعادة الت�أهيل والربامج االجتماعية
التي ت�ستهدف �أولئك الذين ان�ضموا �إىل جماعات متطرفة عنيفة ،ولكنهم
يرغبون يف العودة �إىل االندماج يف املجتمع .وذكرت م�ؤ�س�سات جمتمع مدين
وجود عائالت مقاتلني ي�س�ألونهم عما �إذا كان هناك طريقة لعودة �أبنائهم
و�إعادة دجمهم يف املجتمع الأردين يف حال عودتهم.

ال�شكل رقم :1
ردود فعل �أولياء الأمور يف حال واحه ابنهم �أو ابنتهم خطر التطرف

الإبنة

الإبن

الت�صرف

احلديث مبا�شرة معه/ا مبا يف ذلك جمرد مالحظة �سلوكه/ا

100%

71%

الن�ساء (�إعالم الزواج)  -من �أ�صل � 22سيدة

46%

64%

�إعالم الأمن كخيار �أول

0%

7%

احل�صول على امل�ساعدة من �شخ�ص م�ؤثر يف العائلة �أو �صديق م�ؤثر

29%

39%

�إعالم خيار اجلامعه كخيار �أخري يف حال ف�شلت كل اخليارات الأخرى

29%

25%

�إعالم �إدارة اجلامعة كخيار �أخري �إذا ف�شلت كل اخليارات الأخرى

29%

11%

طلب امل�ساعدة من رجال الدين املحليني

0%

14%

 1.4.2بني الفاعلني املحليني والدوليني :مبن يثق النا�س؟
�سئل امل�ستجيبون عن مدى اهتمامهم بامل�شاركة يف الربامج احلكومية وغري
احلكومية ملحاربة التطرف .ويف الوقت الذي �أ�شار فيه  % 79منهم �إىل �أنهم
مهتمون يف امل�شاركة يف الربامج احلكومية وبرامج امل�ؤ�س�سات املحلية ،ف�إن 95
 %ذكروا �أنهم مهتمون بامل�شاركة يف برامج امل�ؤ�س�سات الدولية .وي�شري ذلك
�إىل ا�ستعداد ورغبة الأردنيني بامل�شاركة يف هذه الربامج بغ�ض النظر عن اجلهة
املنظمة ،وهو ما ين�سجم مع ر�أيهم حول جدية التطرف الوارد يف ق�سم  .2بيد
�أنهم �شددوا على وجوب وجود �شروط م�سبقة مل�شاركتهم� :أو ًال يجب �أن تكون هذه
الأن�شطة ر�سمية وظاهرة للعامة ،ثاني ًا ،يجب �أن تخرج هذه الأن�شطة عن �إطار
املقابالت والبحث ،وثالث ًا ،يجب �أن تكون هذه الأن�شطة قانونية ومرخ�صة وال
تعادي الأعراف الدينية �أو االجتماعية.
كما ال يجب �أن ت�شكل الأن�شطة تهديد ًا على ال�شباب من حيث ت�أ�سي�س �أيدولوجيات
جديدة ،وقد مت ذكر هذه الق�ضية من قبل �أولياء الأمور ،وت�شري �إىل اخلوف من
تعر�ض الأبناء �إىل �أفكار �أو جماعات جديدة .وقد يكون ذلك هو ال�سبب الذي
يجعل القليل من �أولياء الأمور يف هذا البحث يذكرون �أنهم لن ي�شجعوا �أبناءهم
على امل�شاركة يف �أي برامج ،ويعتقد  3من �أ�صل  10طالب جامعات �أن �أولياء
�أمورهم لن ي�شجعوهم على امل�شاركة يف مثل هذه الربامج بغ�ض النظر عن خلفية
اجلهة املنظمة .وذكر �أولياء الأمور القليلون الذين رف�ضوا ت�شجيع �أبنائهم على
امل�شاركة يف هذه الربامج غياب الثقة يف احلكومة كفاعل يف هذا النوع من العمل،
�أو اتهموا امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية بتنفيذ �أجندة خارجية.
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مل يكن معظم امل�ستجيبني معنيني مبن ينظم الأن�شطة التي حتارب التطرف،
طاملا �أن ال�شروط امل�سبقة التي حددوها قد متت تلبيتها .بيد �أنه عند �س�ؤالهم
عما يف�ضلون بح�سب الأولوية والرتتيب ،فقد مالوا �إىل تف�ضيل احلكومة الأردنية،
وتليها امل�ؤ�س�سات املحلية ،و�أخري ًا امل�ؤ�س�سات الدولية .يف الوقت ذاته ،ذكر 95
 %منهم �أنهم �سي�شاركون يف برامج تنظمها امل�ؤ�س�سات الدولية غري احلكومية.
كما مت ذكر ثقة النا�س بربامج حماربة التطرف من قبل م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين .هناك وجهة نظر لدى بع�ض املجتمعات املحلية ب�أن م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين تنفذ ال�سيا�سة اخلارجية ،وهو من �أبرز التحديات التي تواجهها هذه
امل�ؤ�س�سات عند تنفيذ مثل هذه الربامج .ومما يثري االهتمام �أنه على الرغم من
�إ�شارة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الق�سم � 4.1إىل �أن الكثري من املواطنني قد
يفقدون الثقة يف �أعمال احلكومة حول �أن�شطة حماربة التطرف ،ف�إن احلكومة هي
اجلهة الأكرث مدعا ًة للثقة لتنفيذ برامج حماربة التطرف بح�سب امل�ستجيبني.
وقد يعود ذلك �إىل ح�سا�سية املو�ضوع وعالقته بالأمن العام .وي�شري ذلك �إىل �أن
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يجب �أن تعمل �أكرث على ال�شراكة مع احلكومة لك�سب
ثقة املواطنني ب�أن�شطتها.

ال�شكل رقم :2
ردود فعل �أولياء الأمو يف حال مواجه �أقران ابنهم/ابنتهم خلطر التطرف

الإبنة

الإبن

الت�صرف

قطع عالقة ال�صداقة مع الإبنة/الإبن

39%

32%

رعالم عائلته/ا �إذا كان لديهم عالقة �شخ�صية بهم فقط

71%

71%

�إعالم الأمن كخيار �أول

18%

21%

�إعالم الأمن كخيار �أخري �إذا ف�شلت كل اخليارات الأخرى

25%

39%

�إعالم �إدارة اجلامعة

21%

25%

التدخل وحماولة �إ�صالح املوقف

18%

18%

 1.4.3دور الن�ساء يف حماربة التطرف
اتفق جميع امل�ستجيبون وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين على �أن الن�ساء يلعنب دور ًا
هام ًا يف عملية حماربة التطرف .بيد �أن �أحد ًا من امل�ستجيبني مل يكن على علم
ب�أي تركيز على �أ�سا�س النوع االجتماعي لأي من �أن�شطة حماربة التطرف .عالوة
على ذلك ،ف�إن �أن�شطة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي و�صفت يف حوار جمموعة
الرتكيز مع هذه امل�ؤ�س�سات ،مثل تدريب طلبة املدار�س ،وجل�سات التوعية
واحلوار مع ال�شباب حول املوا�ضع ذات ال�صلة ،وا�ستخدام امل�سرح الت�شاركي يف
املدار�س واجلامعات كلها ا�ستهدفت الذكور والإناث من دون الرتكيز على النوع
االجتماعي.
يعتقد معظم امل�ستجيبني �أن �أهمية دور الن�ساء ينبع من �أدوارهن االجتماعية
التقليدية ك�أمهات ومواقعهن داخل عائالتهن �أو جمتمعاتهن ،وهو ما يبدو جلي ًا
حيث ذكر  % 95من امل�ستجيبني �أن الأمهات هن العمود الأ�سا�سي للعائلة.
ال�شروحات الإ�ضافية حول �أهمية �أدوار الن�ساء يف جهود حماربة التطرف �شملت
ذكر  % 41من امل�ستجيبني ب�شكل مبا�شر �أن الأمهات �أكرث فاعلي ًة يف الت�أثري
على الأبناء و % 23ذكروا �أن الأمهات �أكرث قرب ًا من الأبناء ،و % 5ذكروا
�أن الأمهات ي�ستطعن مالحظة التغري على �أفراد العائلة ب�شكل �أكرب و % 5
يعتقدون �أن الأبناء يثقون ب�أمهاتهم ب�سهولة �أكرب من الآباء .وكان الرتكيز الغالب
للم�شاركني على دور الن�ساء ك�أمهات ،ويعد هذا دور ًا �أ�سا�سي ًا وفر�ص ًة للمر�أة
للت�أثري على �أبنائها ،ولكنه يغفل املواقع االجتماعية الأو�سع التي ميكن للن�ساء
�إ�شغالها والتي ت�ساعد يف الوقاية من التطرف .ذكر دور املر�أة خارج العائلة من
قبل  % 21من امل�ستجيبني الذين ذكروا �أن الن�ساء يف كثري من الأحيان يتمتعن
بعالقات اجتماعية قوية وتعليم جيد.
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و�سئل امل�ستجيبون وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ب�شكل مبا�شر عن تقدمي �أفكار
حول كيفية اال�ستثمار يف �أدوار الن�ساء يف جهود حماربة التطرف .وركزوا ب�شكل
رئي�س على رفع وعي الن�ساء ك�أمهات ،وا�صفني ذلك ب�أنه الأداة الأ�سا�سية ملحاربة
التطرف .وميكن جلهود التوعية �أن ت�شمل :ا�ستخدام الإعالم االجتماعي والربامج
التلفزيونية لربامج ت�ستهدف الأمهات ب�شكل خا�ص ،و�إن�شاء الفيديوهات للو�صول
ب�شكل خا�ص �إىل ربات البيوت اللواتي تعد حركتهن حمدودة ،وتوزيع املن�شورات
التوعوية يف �أماكن الت�سوق ،وا�ستخدام املحا�ضرات امل�صممة خ�صي�ص ًا للن�ساء
والتي تقودها الواعظات يف امل�ساجد والكنائ�س واملدار�س بالإ�ضافة �إىل ور�ش
العمل التقليدية واملحا�ضرات .ويجب �أن تركز �أن�شطة رفع الوعي هذه مبتابعة
الأبناء لر�صد ال�سلوكيات واالجتاهات من �أجل منع انتقالهم �إىل التطرف،
وت�شجيعهم على االنفتاح على الثقافات والأديان الأخرى من خالل غر�س ما
�أ�سماه امل�ستجيبون "الإ�سالم املعتدل" يف �سلوكياتهم و�أيدولوجياتهم .و�شدد
معظم امل�ستجيبني وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين على �أهمية هذه الأن�شطة يف خمتلف
�أنحاء الأردن ،وخ�صو�ص ًا يف املناطق الريفية وخميمات الالجئني.
ومن اجلدير بالذكر �أن نوع الأن�شطة التي اقرتحها امل�ستجيبون كانت متما�شية
مع دور الن�ساء االجتماعي التقليدي ك�أمهات ،كما ي�شار �إليه �أعاله .بيد �أن
قرارات  1325و( 2250حول ال�شباب والأمن وال�سالم) ركزت على احلاجة
�إىل �إعادة ت�أطري انخراط الدول الأع�ضاء مع املر�أة وال�شباب ،بو�صفهم �شركاء
وقادة يف تطوير احللول لق�ضايا ال�سالم والأمن ،عو�ض ًا عن املعتقدات التقليدية
حول الن�ساء وال�شباب كم�شاركني مغيبني �أو �ضحايا .وتت�ضح الكثري من هذه
املعتقدات التقليدية يف املقابالت وجمموعة الرتكيز يف الأردن .ويبقى ال�س�ؤال:
هل يقبل العاملون والباحثون بهذه املعتقدات �أم يغريونها؟ بالطبع ،فقد ناق�ش
امل�ستجيبون بع�ض التو�صيات التي تخاطب �أدوار الن�ساء يف املجتمع ب�شكل عام.
ومت �شمول هذه الأفكار يف ق�سم التو�صيات من هذه الدرا�سة ،ولكن يبدو �أن هناك
حاجة للمزيد من البحث ملناق�شة قابلية التطبيق �أو فاعلية الأمناط املختلفة من
التدخالت قبل �إطالقها بالفعل.

اخلال�صـــــــــــات
�سعت هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن �أربعة �أ�سئلة رئي�سة للبحث حول التطرف
العنيف يف الأردن .ويلخ�ص الق�سم التايل الأ�سئلة والإجابات امل�ستقاة من البحث:
 .1ما هو التطرف؟ وهل هو م�شكلة يف الأردن؟ هل ينظر الرجال
والن�ساء �إىل التطرف ب�شكل خمتلف؟
تعتقد غالبية الن�ساء والرجال الأردنيني الذين متت مقابلتهم �أن التطرف م�شكلة
يف جمتمعاتهم .وتعود تعريفات امل�ستجيبني للتطرف �إىل الدين ،وال�سيا�سة،
والتقاليد والأيدولوجيات .ومل تتعلق الكثري من �شروحات امل�ستجيبني حول
التطرف بالعنف اجل�سدي وح�سب ،و�إمنا �شملت التطرف نحو العنف البنيوي
والثقايف .و�شملت امل�ؤ�شرات العامة للتطرف التي ا�ست�شهد بها الرجال والن�ساء
على حد �سواء العبارات غري املت�ساحمة ،ورف�ض قبول �آراء الآخرين وتهمي�ش
الن�ساء .وكانت الن�ساء �أكرث مي ًال العتبار الزي املحافظ ،واحلكم على لبا�س
الن�ساء الأخريات وحماولة تهمي�ش �أدوار الن�ساء يف جمتمعهن ك�إ�شارات على
التطرف .وذكر امل�ستجيبون م�ؤ�شرات حمددة على تطرف الن�ساء والتي تتعلق
ب�شكل رئي�س بالتدين املتنامي.
 .2هل تواجه الن�ساء خطر التحول �إىل التطرف و�/أو هل هن يف
خطر ب�سبب التطرف؟ كيف؟
يعتقد امل�ستجيبون �أن الن�ساء يواجهن خطر ًا �أقل للتحول �إىل التطرف ،ولكنهن
يواجهن خطر ًا �أكرب ب�سبب التطرف يف الأردن ،و�أ�شاروا �إىل �أن التطرف املتنامي
قد يزيد من القيود القائمة على حريات الن�ساء وو�صولهن �إىل حقوقهن .ويف
الوقت الذي يعتقد فيه امل�ستجيبون الذكور �أن التهديدات الرئي�سة التي يفر�ضها
التطرف تتعلق بحرياتهم ال�شخ�صية ،وم�ستقبل عائالتهم ،وجودة فر�ص العمل،
كانت خماوف الن�ساء حول �أثر التطرف متعلقة ب�أن�شطتهن اليومية ،وخوفهن من
القيود املتنامية على حريات الن�ساء ،وقدرتهن املتقل�صة على العمل �أو الدرا�سة،
وتقل�ص انخراطهن املجتمعي والتطوع وزيادة العنف الأ�سري.
 .3ما الأدوار التي تلعبها الن�ساء �أو ميكن �أن تلعبها يف التطرف �أو
حماربة التطرف يف الأردن؟
مت حتديد �أثر الن�ساء يف عائالتهن ،وخ�صو�ص ًا بني �أبنائهن ،كمجال حمتمل ميكن
للن�ساء امل�شاركة فيه يف منع حتول الآخرين �إىل التطرف .واتفق جميع امل�شاركني
�أن لدى الن�ساء دور هام يف جهود حماربة التطرف والوقاية منه ،ولكنهم اعتقدوا
ب�شكل رئي�س �أن �أهمية �إ�شراك الن�ساء تنبع من �أدوارهن االجتماعية التقليدية
ك�أمهات ومواقعهن داخل عائالتهن .وكان الرتكيز الغالب للم�ستجيبني على دور
الن�ساء ك�أمهات ،والذي ي�شري �إىل حمور هام للتدخل ،ولكنه يعيد الت�أكيد على
ال�صور النمطية التقليدية ويغفل املواقع املجتمعية الأو�سع التي ت�شغلها الن�ساء
والتي ت�ساعد يف الوقاية من التطرف �أو حماربته.
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 .4هل ت�أخذ جهود حماربة التطرف احلالية يف الأردن احل�سا�سيات
املتعلقة بالنوع االجتماعي يف احل�سبان؟ كيف ميكننا اال�ستثمار يف
�أدوار الن�ساء يف عمليات حماربة التطرف؟
مل جتد الدرا�سة برهان على �أن جهود حماربة التطرف ت�أخذ احل�سا�سيات املتعلقة
بالنوع االجتماعي باحل�سبان ،حيث مل يكن �أي م�ستجيب على علم ب�أية �أن�شطة
خا�صة بنوع اجتماعي معني .يجب �أن مت ّكن فر�ص اال�ستثمار يف �أدوار الن�ساء
املر�أة كقائدة ،وتعرتف بها كطرف فاعل يف حماربة التطرف .وذكر امل�ستجيبون
احلاجة �إىل احلفاظ على �أمثلة �إيجابية ل�سيدات كقدوات ح�سنة ،ودعم القائدات
الدينيات املعتدالت وتغيري ال�صور النمطية امل�ؤذية للن�ساء واملنت�شرة يف املجتمع.
ويجب �أن يعرتف العاملون يف حماربة التطرف بالأدوار التي ميكن للن�ساء القيام
بها والتي ال تقت�صر على كونهن �أمهات و�أفراد جمتمع ،ولكن �أي�ض ًا عامالت،
و�صانعات قرار وم�ؤثرات على الر�أي العام .عالوة على ذلك ،يجب �إعالء �أ�صوات
الن�ساء الأردنيات يف هيئات �صنع القرار ،وال�سيا�سات والتعليم ،يف الأردن وعلى
امل�ستوى العاملي .و�أخري ًا ،مت طرح فكرة بناء قدرات الواعظات ورفع الوعي بني
الن�ساء – مبن فيهم الأمهات – من خالل التدخالت امل�ستهدفة وامل�صممة
خ�صي�ص ًا للو�صول �إليهن كواحدة من �أفكار الربامج الهادفة �إىل منع التطرف
والوقاية منه.

املراجـــــــــع
عا�شور ،عمر�" .2015 .إعادة النظر يف حماربة التطرف"� .صحيفة الوا�شنطن
بو�ست� 18 .شباط .2015
بدران ،م" .2006 .الن�ساء والتطرف" .املعهد الدمناركي للدرا�سات الدولية.
بنون ،ك .د .كانديوتي" .2015 .فتواك ال تنطبق هنا" .مقابلة .بنون ،ك.
"فتواك ال تنطبق هنا :ق�ص�ص مل تحُ َك عن املعركة �ضد الأ�صولية الإ�سالمية".
�أوبن دميكرا�سيW.W. Norton & Company .
بيلفيلدت ،هايرن" 2014 .تقرير املقرر اخلا�ص املعني بحرية الدين �أو املعتقد".
جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،اجلل�سة الثامنة والع�شرين 29 ،كانون
الأول .2014
بلوم ،م" .2011 .ال�صدمة احلقيقية :الأوجه املتعددة للن�ساء الإرهابيات".
بنغوين بري�س .وورد ذكر امل�صدر يف :فينك ،ن� .س .بركات ،ر ول� .شيرتيت.
�" .2013أدوار الن�ساء يف الإرهاب وال�صراع والتطرف العنيف" .مركز التعاون
العاملي ملحاربة الإرهاب.
مركز حقوق الإن�سان والعدالة العاملية" .2011 .عقد �ضائع من الزمان :فهم
النوع االجتماعي يف حرب �أمريكا على الإرهاب" .كلية القانون يف جامعة
نيويورك.
ت�شودهوري ،ت" .2007 .دور الهوية امل�سلمة امل�س ّي�سة يف التطرف" (درا�سة قيد
العمل)" .جامعة دورهام.
كومارا�سوامي ،ر" .2015 .منع النزاع وحتويل العدالة وت�أمني ال�سالم :درا�سة
عاملية حول تطبيق قرار جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة  ."1325مكتب الأمم
املتحدة للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة.
كارالزويل ،ف وجاي وايت" .2013 .قيا�س ما ال ميكن قيا�سه :حلول لتحديات
القيا�س يف بيئات ه�شة ومت�أثرة بال�صراع"� .سريت�ش فور كومون غراوند.
كوتور .ك .ل" .2014 .نهج قائم على النوع االجتماعي ملحاربة التطرف العنيف:
درو�س م�ستفادة من الن�ساء يف بناء ال�سالم ومنع النزاع طبقتها بنغالد�ش
واملغرب بنجاح" .معهد بروكنغز.
فريق عمل تنفيذ حماربة الإهارب" .2016 .تقرير جمموعة العمل حول التطرف
الذي ي�ؤدي �إىل الإرهاب :نظرة كاملة على برامج احلكومة".
دي�ستنانغ� ،س .ج" .2015 .الأمم املتحدة تدعو �إىل دمج الن�ساء يف حماربة
التطرف العنيف :ولكن ما هو الثمن؟"
دوفور-غيني�سون� ،س .وعالم ،م" .2014 .الن�ساء وحماربة التطرف العنيف:
معهد جورجتاون للمر�أة وال�سالم والأمن.

24

الن�ساء والتطرف العنيف
يف الأردن

�إداوار ،ه" .2015 .بيان �إىل اجلل�سة املفتوحة للجنة حماربة الإرهاب يف جمل�س
الأمن حول دور الن�ساء يف حماربة الإرهاب والتطرف العنيف بتاريخ � 9أيلول
."2015
فينك ،ن� .س .بركات ،ر ول� .شيرتيت�" .2013 .أدوار الن�ساء يف الإرهاب
وال�صراع والتطرف العنيف" .مركز التعاون العاملي ملحاربة الإرهاب.
غالتونغ ،ج" .1969 .العنف والأمن والبحث حول الأمن" .جملة البحث حول
الأمن .املجلد ال�ساد�س.
غزاوي ،ر .حممد� ،أ .ورم�ضان ،ع" .2015 .بناء ال�سالم يحدد م�ستقبلنا الآن:
درا�سة حول ن�شاط املر�أة من �أجل ال�سالم يف �سوريا" .م�ؤ�س�سة بدائل� .صفحة
.26
�أخبار ال�شبكة العاملية للحقوق والتنمية" .2014 .متكني الن�ساء يف حماربة
التطرف والتطرف العنيف" .متوفرة على الرابط التايلhttp://gnrd.net/ :
.seemore.php?id=846
هرين ،اي .ب" .2009 .م�شاركات ومم ّكنات ومانعات� :أدوار الن�ساء يف
الإرهاب" .ورقة بحثية مقدمة �إىل امل�ؤمتر ال�سنوي لرابطة الدرا�سات الدولية
الربيطانية.
هورغان ،ج" .2008 .حماربة التطرف �أم االن�سحاب؟ عملية بحاجة �إىل
التو�ضيح ومبادرة ملحاربة الإرهاب بحاجة �إىل التقييم" .وجهات نظر حول
الإرهاب .املجلد الثاين رقم .4
هاكربي ،ج" .2015 .بيان �إىل اجلل�سة املفتوحة للجنة حماربة الإرهاب يف
جمل�س الأمن حول دور الن�ساء يف حماربة الإرهاب والتطرف العنيف بتاريخ 9
�أيلول  ."2015ال�صفحة .2
هاد�سون ،ن .ف" .2013 .قرار جمل�س الأمن  :1325حتديات التعامل مع حقوق
الن�ساء كق�ضية �أمنية" .املركز الرنويجي ملوارد بناء ال�سالم.
�شبكة املجتمع املدين الدولية للعمل" .2014 .تعميم التطرف :تداعيات على
الن�ساء والتنمية والأمن يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا�/آ�سيا".
رامي ،خوري" .2015 .حذار من خدعة حماربة التطرف العنيف :جهود ال�شباب
العاملية التابعة للأمم املتحدة مترين وهمي" .مقال ر�أي على اجلزيرة.
كلوت ،ج" .2007 .الن�ساء وبناء ال�سالم" .ورقة خرباء م�ستقلة بتكليف من
�صندوق الأمم املتحدة التنموي للن�ساء ومكتب دعم بناء ال�سالم ،جمل�س البحث
يف العلوم االجتماعية ،ال�صفحة .7
ماكنزي ،م�" .2009 .صناعة الأمن وحماربته :اجلنديات و�إعادة البناء على

�أيدي الن�ساء يف �سرياليون بعد النزاع" .درا�سات الأمن .املجلد .18
مري�سي كورب" .2015 .من الأردن �إىل اجلهاد :جاذبية اجلماعات املتطرفة
العنيفة يف �سوريا".
مديرزادة ،ل .ن�" .2016 .إذا كان الو�ضع �سيئ ًا ،ال جتعله �أ�سوء :نقد خلطة عمل
�أمني عام الأمم املتحدة ملحاربة التطرف العنيف".
ناغاراجان� ،س" .2016 .نحتاج �إىل حتطيم بع�ض اخلرافات حول العالقة بني
الن�ساء واحلركات املتطرفة العنيفة" .فينت�شرز �أفريكا.
نا�صر الدين ،م .غارنهام ،ب� .أغو�سطينو ،ك .كالويا ،ج" .2011 .حماربة
التطرف العنيف يف الأدبيات" .مركز حماربة الإرهاب وتقنية الأمن ،وم�ؤ�س�سة
علم وتقنيات الدفاع ،ووزارة الدفاع الأ�سرتالية.
نور� ،س .ح�سني ،د" .2009 .الن�ساء والتطرف :درا�سة عملية" .املعهد
الباك�ستاين لدرا�سات ال�سالم.
�أوكونور ،ت" .2014 .جمل�س الأمن والن�ساء :فعالية قرار  ."1325املعهد
الأ�سرتايل لل�ش�ؤون الدولية.
�أوريلي ،م" .2015 .ملاذا الن�ساء؟ �أمن �شامل وجمتمعات �سلم ّية" .معهد الأمن
ال�شامل.
م�ؤ�س�سة الأمن والتعاون يف �أوروبا" .2013 .تقرير الن�ساء والتطرف الإرهابي
النهائي" .مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان.
م�ؤ�س�سة الأمن والتعاون يف �أوروبا" .2015 .دعم مبادرات املجتمع املدين لتمكني
�أدوار الن�ساء يف حماربة التطرف العنيف والتطرف اللذين ي�ؤديان �إىل الإرهاب:
تو�صيات" .مكتب الروابط العابرة للأوطان.
البعثة الدائمة للإمارات العربية املتحدة للأمم املتحدة ومعهد جامعة
جورجتاون للمر�أة وال�سالم والأمن( .بدون تاريخ)" .وثيقة تلخي�ص وحتليل:
الن�ساء وحماربة التطرف العنيف" .متوفرة على الرابط التايل:
https://giwps.georgetown.edu/sites/giwps/files/Women%20
.and%20Countering%20Violent%20Extremism.pdf
برات ،ن .ريخرت-ديفرو� ،س" .2011 .حتليل قرار جمل�س الأمن  1325حول
املر�أة وال�سالم والأمن بعني ناقدة" .جملة الن�سوية الدولية لل�سيا�سة .ال�صفحة
.494
�سالتمان ،اي .م .و�سميث ،م�" .2015 .إىل �أن تفرقنا ال�شهادة :النوع االجتماعي
وظاهرة تنظيم الدولة الإ�سالمية يف بالد ال�شام والعراق" .معهد احلوار
الإ�سرتاتيجي.
�شيبريد ،ل" .2011 .اجلن�س والأمن والأبطال اخلارقون :من � 1325إىل 1820

25

الن�ساء والتطرف العنيف
يف الأردن

وما بعدهما" .جملة الن�سوية الدولية لل�سيا�سة .ورد ذكر امل�صدر يف :برات،
ن .ريخرت-ديفرو� ،س" .2011 .حتليل قرار جمل�س الأمن  1325حول املر�أة
وال�سالم والأمن بعني ناقدة" .جملة الن�سوية الدولية لل�سيا�سة .ال�صفحة .494
جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة 18 .ت�شرين الأول  .2013القرار
(لعام  ،)2013والذي تبناه املجل�س يف اجتماعة رقم .7044
جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة 13 .ت�شرين الأول  .2015القرار
(لعام  ،)2015والذي تبناه املجل�س يف اجتماعة رقم .7533

2122

2242

�سرتا�سر ،ف" .2015 .الن�ساء والتطرف العنيف :تهديد مت�صاعد يتطلب عم ًال
منظم ًا" .معهد الواليات املتحدة الأمريكية لل�سالم.
زايغر� ،س .ه" .2015 .تو�صيات للربامج :دور الن�ساء يف حماربة التطرف
والتطرف العنيف".

Ashour, O. 2015. “Deradicalization Revisited”. The
Washington Post, 18 February 2015.
Badran, M. 2006. “Women and Radicalization”.
Danish Institute for International Studies.
Bennoune, K. and D. Kandiyoti. 2015. “Your Fatwa
Does Not Apply Here”. Interview. K. Bennoune,
Your Fatwa Does Not Apply Here: Untold Stories
from the Fight Against Muslim Fundamentalism,
Open Democracy, W.W. Norton & Company.
Bielefeldt, H. 2014 “Report of the Special
Rapporteur on Freedom of Religion or Belief”. UN
Human Rights Council, 28th Session, 29 December
2014.
Bloom, M. 2011. Bombshell: The Many Faces of
Women Terrorists, Penguin Press. Cited in: Fink,
N. C., Barakat, R. and L. Shetret. 2013. “The Roles
of Women in Terrorism, Conflict, and Violent
Extremism”, CGCCC (The Center on Global
Counterterrorism Cooperation).
CHRCJ (Center for Human Rights and Global
Justice). 2011. “A Decade Lost: Locating Gender in
US Counter-Terrorism”. NYU School of Law.

and Morocco”, Brookings Institution.
CTITF (Counter-Terrorism Implementation Task
Force). 2016. “Report of the Working Group
on Radicalisation and Extremism that Lead to
Terrorism: Inventory of State Programs”.
D'estaing, S. G. 2015. “UN Calls for Women’s
Engagement in Countering Violent Extremism: But
at What Cost?”.
Dufour-Genneson, S. and Alam, M. 2014. “Women
and Countering Violent Extremism.” Georgetown
Institute for Women, Peace and Security.
Edwar, H. 2015. “Statement to the September
9, 2015 Open briefing of the [UNSC] CounterTerrorism Committee on The Role of Women in
Countering Terrorism and Violent Extremism”.
Fink, N. C., Barakat, R. and L. Shetret. 2013. “The
Roles of Women in Terrorism, Conflict, and Violent
Extremism”, CGCCC (The Center on Global
Counterterrorism Cooperation).
Galtung, J. 1969. “Violence, Peace, and Peace
Research”. Journal of Peace Research Vol. 6.

Choudhury, T. 2007. “The Role of Muslim Identity
Politics in Radicalisation (A Study in Progress)”.
University of Durham.

Ghazzawi R., Mohammed, A., and O. Ramadan.
2015. “Peacebuilding Defines Our Future Now: A
Study of Women’s Peace Activism in Syria”. Badael
Foundation, p. 26.

Coomaraswamy, R. 2015. “Preventing Conflict,
Transforming Justice, Securing the Peace: A Global
Study on the Implementation of United Nations
Security Council resolution 1325”. UN Women.

GNRD News. 2014. “Empowering Women
in Countering Radicalization and Violent
Extremism”. Available at: http://gnrd.net/
seemore.php?id=846.

Corlazzoli, V. and J. White. 2013. “Measuring
the Un-Measurable: Solutions to Measurement
Challenges in Fragile and Conflict-affected
Environments.” Search for Common Ground.

Hearne, E.B. 2009. “Participants, Enablers, and
Preventers: The Roles of Women in Terrorism”.
Research paper presented at the British
International Studies Association Annual
Conference.

Couture, K.L. 2014. “A Gendered Approach to
Countering Violent Extremism: Lessons Learned
from Women in Peacebuilding and Conflict
Prevention Applied Successfully in Bangladesh

Horgan,
J.
2008.
“Deradicalization
or
Disengagement? A Process in Need of Clarity and a
Counterterrorism Initiative in Need of Evaluation”.
الن�ساء والتطرف العنيف
يف الأردن

26

Perspectives on Terrorism, Vol. 2, No. 4.
Huckerby, J. 2015. Statement to the 9 September
2015 Open briefing of the [UNSC] CounterTerrorism Committee on “The Role of Women in
Countering Terrorism and Violent Extremism”, p.
2.
Hudson, N. F. 2013. “UNSCR 1325: The Challenges
of Framing Women’s Rights as a Security Matter”.
NOREF (Norwegian Peacebuilding Resource
Centre).
International Civil Society Action Network (ICAN).
2014. “Extremism as Mainstream: Implications for
Women, Development and Security in the MENA/
Asia Region”.
Khouri, R. 2015. “Beware of the Hoax of Countering
Violent Extremism: UN Global Youth Effort is an
Exercise in Delusion”. Al Jazeera Opinion.
Klot, J. 2007. “Women and Peacebuilding”,
Independent Expert Paper Commissioned by
UNIFEM and the PBSO, Social Science Research
Council, p. 7.
MacKenzie, M. 2009. “Securitization and
Desecuritization: Female Soldiers and the
Reconstruction of Women in Post-Conflict Sierra
Leone”. Security Studies, Vol. 18.

(CVE) Literature Review”. Counter Terrorism and
Security Technology Centre, Defence Science and
Technology Organization, Australian Government
Department of Defense.
Noor, S. and D. Hussain. 2009. “Women and
Radicalization: An Empirical Study”. Pakistan
Institute for Peace Studies.
O’Connor, T. 2014. “The UNSC & Women: On The
Effectiveness Of Resolution 1325”. The Australian
Institute of International Affairs.
O’Reilly, M. 2015. “Why Women? Inclusive Security
and Peaceful Societies”. Institute for Inclusive
Security.
OSCE (Organization for Security and CoOperation in Europe). 2013. “Women and Terrorist
Radicalization Final Report”. Office for Democratic
Institutions and Human Rights.
OSCE (Organization for Security and CoOperation in Europe). 2015. “Supporting Civil
Society Initiatives to Empower Women’s Roles in
Countering Violent Extremism and Radicalization
that Lead to Terrorism: Recommendations”.
Transnational Threads Department.

Modirzadeh, L. N. 2016. “If It’s Broke, Don’t Make it
Worse: A Critique of the U.N. Secretary-General’s
Plan of Action to Prevent Violent Extremism”.

Permanent Mission of the United Arab Emirates
to The United Nations and the Georgetown
University Institute for Women, Peace, and
Security.
(Undated).“Summary
Document
and Analysis: Women and Countering Violent
Extremism”. Available online: https://giwps.
georgetown.edu/sites/giwps/files/Women%20
and%20Countering%20Violent%20Extremism.
pdf.

Nagarajan, C. 2016. “We Need to Dispel Some
Myths About the Relationship Between Women
and Violent Extremist Movements”. Ventures
Africa.

Pratt, N. and S. Richter-Devroe, 2011. “Critically
Examining UNSCR 1325 on Women, Peace, and
Security”. International Feminist Journal of
Politics, p. 494.

Nasser-Eddine, M., Garnham, B., Agostino, K. and
G. Caluya. 2011. “Countering Violent Extremism

Saltman, E.M., and M. Smith. 2015. “Till Martyrdom
Do Us Part: Gender and the ISIS Phenomenon”.

Mercy Corps. 2015. “From Jordan to Jihad: The
Lure of Syria’s Violent Extremist Groups”.

الن�ساء والتطرف العنيف
يف الأردن

27

The Institute for Strategic Dialogue.
Shepherd, L. 2011. “Sex, Security and Superhero(in)
es: From 1325 to 1820 and Beyond”. International
Feminist Journal of Politics, cited in: Pratt, N. and
S. Richter-Devroe, 2011. “Critically Examining
UNSCR 1325 on Women, Peace, and Security”.
International Feminist Journal of Politics, p. 494.
UNSCR (United Nations Security Council).
18 October 2013. Resolution 2122 (2013), S/
RES/2122, Adopted by the Security Council at its
7044th meeting.
UNSCR (United Nations Security Council).
13 October 2015. Resolution 2242 (2015), S/
RES/2242, Adopted by the Security Council at its
7533rd meeting.
Strasser, F. 2015. “Women and Violent Extremism:
A Growing Threat Demands Concerted Action”,
United States Institute for Peace.
Zeiger, S.H. 2015. “Program Recommendations:
Role of Women in Countering Radicalization and
Violent Extremism”.

الن�ساء والتطرف العنيف
يف الأردن

28

هيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،هي هيئة منظمة الأمم املتحدة املعنية بامل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني
املر�أة .والهيئة هي الن�صري العاملي الرئي�سي لق�ضايا املر�أة والفتاة ،حيث �أن�شئت بغر�ض التعجيل
ب�إحراز تقدم فيما يت�صل بتلبية احتياجاتهن على ال�صعيد العاملي.
تدعم هيئة الأمم املتحدة للمر�أة الدول الأع�ضاء بالأمم املتحدة يف جهودها لإر�ساء معايري عاملية من �أجل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ،كما تعمل مع احلكومات
ومنظمات املجتمع املدين ل�سنّ القوانني وال�سيا�سات والربامج واخلدمات الالزمة لتنفيذ هذه املعايري .كما ت�ساند الهيئة م�شاركة املر�أة على نحو متكافئ يف كافة جوانب
احلياة ومناحيها ،مع الرتكيز على املجاالت اخلم�سة التالية ذات الأولوية :زيادة الدور القيادي للمر�أة وم�شاركتها؛ و�ضع حد للعنف �ضد املر�أة؛ �إ�شراك املر�أة يف جميع
جوانب عمليات ال�سالم والأمن؛ تعزيز متكني املر�أة اقت�صادي ًا؛ وجعل امل�ساواة بني اجلن�سني يف قلب عمليات التخطيط للتنمية الوطنية وو�ضع ميزانياتها .كما تن�سق
هيئة الأمم املتحدة للمر�أة �أعمال منظومة الأمم املتحدة املعنية بت�شجيع امل�ساواة بني اجلن�سني وتعززها وتر ّوج لها.

هيئة الأمم املتحدة للمر�أة  -مكتب الأردن
ام �أذينة� ,شارع جدة ,فيال رقم 6
عمان – الأردن
هاتف+962 6 52-000-60 :
فاك�س+962 6 551-571-6 :
jordan.unwomen.org
www.unwomen.org

www.facebook.com/unwomenjordan
www.twitter.com/unwomenjordan

30

الن�ساء والتطرف العنيف
يف الأردن

