
 

 
 

 
 

 ديوانية: دور الشباب في مكافحة التطرف والتطرف العنيف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 أيلول غرب آسيا وشمال أفريقيا، معهد
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 اإلطار العام

يشكل الشباب النسبة األكبر في المجتمع األردني، حيث قدرت دائرة اإلحصاءات العامة نسبة الشباب ضمن الفئة 

ألف نسمة من مجموع سكان األردن  ٨٩٠في المملكة بخمس السكان، إذ بلغ عددهم حوالي مليون و ٢٤-١٥ العمرية

 . ٢٠١٦عام  1المقدر بنهاية

 

الجمعية العامة لحقوق االنسان اكدت ان اغلبية المقاتلين األجانب  نعدد من تقارير األمم المتحدة التي صدرت ع

اعماال  اممن صور لهم ان يمارسو ٣٥-١٥الذين التحقوا بالجماعات اإلرهابية هم من الشباب ضمن الفئة العمرية 

بذلت العديد من الجهود الدولية وال سيما على صعيد االمم المتحدة لضمان عدم  المال.  كسببطولية او فرصة ل

بشأن  ٢٢٥٠ اشراك الشباب في اعمال التطرف والتطرف العنيف واالرهاب ولعل من أبرزها قرار مجلس األمن

ف والعوامل التي تؤدي إلى تزايد نزعات التشدد المؤدية الشباب والسالم واألمن والذي اكد على أهمية معالجة الظرو

يحث الدول األعضاء كما إلى العنف والتطرف العنيف في صفوف الشباب على نحو يمكن أن يؤدي إلى اإلرهاب. و

 . 2على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرار

في المجتمعات المحلية بالمطالبة اإليجابية السنوات األخيرة أنهم قادرون على المشاركة  لقد اثبت الشباب األردني في

بحقوقهم والتأثير في السياسات والتشريعات التي تخص عدد من المواضيع المتعلقة بهم، وضربوا الكثير من األمثلة وقصص 

على المبادرة والخروج بحلول عملية أكثر استجابة تهم قدركما اثبتوا  .المشاركة االجتماعية والسياسيةالنجاح حول فاعلية 

للمشاكل والمعيقات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية، لكن وبالرغم من هذه المبادرات والمشاركات المختلفة، ٕاال أن هذه 

مشاركتهم وانخراطهم تواجه الشباب وتحد من التي المشاركة تقتصر على فئة معينة منهم، كما أنه يوجد الكثير من التحديات 

ان قامت شبكة الوقاية المجتمعية في الكرك باقتراح  وآثاره في المجتمع، موضوعالوالهمية   3.في مجتمعاتهم المحلية

 : االتيةمحاور لهذه العقبات التي تواجه الشباب في الكرك.  وتم تنفيذ الديوانية حول اللديوانية اتتطرق 

 

االجتماعية ودورها في مكافحة التطرف والتطرف المحور األول: نظريات التنشئة 

 العنيف 

 امعة مؤتة ج -د. حسين محادين: عميد كلية العلوم االجتماعية  :المتحدث

شباب بشكل هنالك العديد من اوجه النقص والقصور في عوامل التنشئة االجتماعية للان أشار الدكتور محادين الى  

فيا التي تتأثر وقائع الناس بالجغرا"ابن خلدون في القرن الرابع عشر قال  .عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص

مليا نهمل نحن ع .الحاضنة الرئيسة لكل نشاطات الناس سواء السلمية او الغير سلميةهي تخصهم" وتعتبر الجغرافيا 

األردن  في. والتطرف هذه الجغرافيا ونهمل التركيبة السكانية في اغلب الدراسات التي نعدها للحديث عن السالم

 األخرى. المخيم وكل منها خصائص وأنماط تنشئة مختلفة عنوالمدينة والريف ويوجد اربع ثقافات فرعية: البادية 

ان األصل "ويد وكما قال العالم فر "ثقافة الحوار"ان المشترك العلمي بين هذه الثقافات األربعة هو انعدام الحوار 

الولى من عمر الطفولة المتعلقة بالحوار والقيم والسلوكيات يتشكل منذ الست سنوات ا في تعلم ثقافة الحوارومهارات

تنشئة اجتماعية   وعليه، فإن ما نتعلمه  من أنماط . "االنسان اذ في هذا العمر تتحدد هوية االنسان وطرق تقبله لألخر

يختلف سذي يذهب مع ابيه الى مزرعة في األسرة يؤثر على حياتنا بشكل كبير وينعكس على سلوكياتنا، فالطفل ال

كل منهم  تفكيره عن الطفل الذي يذهب مع ابيه الى السوبر ماركت، حيث تختلف المعارف والسلوكيات التي يكتسبها

 . عن االخر، وهكذا بالنسبة للبيئات التي ينشأ فيها االنسان ان كانت بادية او مدينة او قرية او مخيم

شكل الحياة االسرية عن من التقاء االزواج والحوار  ،االسرة منذ عقد الزواج ال بل قبل ذلكنقطة البداية تتمثل في 

فإذا بنيت على الحوار تستمر على  .المستقبلية وعليِه تتشكل مالمح االسرة والتي هي الوحدة الرئيسية في المجتمع

                                                 
 ٢٠١٦بحسب تقرير دائرة اإلحصاءات العامة في األردن  1
  /https://www.un.orgمكتب مكافحة االرهاب على الرابط التالي  –. لالطالع على مضمون القرار الرجاء مراجعة الموقع االلكتروني لألمم المتحدة  2
 ٢٠١٨اذار-عهد غرب اسيا وشمال افريقيا م-الشباب وحوار السياسات  3

https://www.un.org/
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وهذا ينطبق على كل نواحي الحياة  أيضا،على ذلك  تستمررال تشجع قيم التسامح والحوار ذلك واذا بنيت على معايي

وال شك في ان احد عناصر تنامي الظواهر السلبية او  في العمل وفي التسوق وفي الشارع وفي قيادة المركبات. 

االيجابية في المجتمع هي وسائل التواصل االجتماعي والتي اصبحت تمثل جزء كبير من حياة االفراد وتعتبر ادوات 

   إيجابية.على كافة السلوكيات بغض النظر عن طبيعتها سلبية ام وتقنيات لالطالع 

 

ول االخر مجتمعاتنا كريمة في الطعام بخيلة وفقيرة في المشاعر والقيم مثل المديح والحب والود واالحترام وقب

نا وجامعاتنا واحترام  الخصوصية وهي اساس العالقات االنسانية، وهنا ال عالقة لمستوى التعليم بذلك حيث ان مدارس

ر يرتكبها واكبر دليل على ذلك ارتفاع حوادث السير والعنف االسري والطالق وغيرها من ظواه ،ال تربي على القيم

 المتعلمون. 

 

 المحور الثاني : الجهود الوطنية في دعم الشباب

 د. يعقوب حجازين: مدير مديرية الشباب في الكرك   

لى كافة عالعديد من الجهود الوطنية المبذولة لتمكين الشباب وتعزيز دورهم اشار الدكتور حجازين الى ان هناك 

رؤية تقوم  ة شباب الكرك اكد على انطالق كافة اعمال الوزارة والمديرية منيلمدير وباعتباره مديرا   .المستويات

عامل مع مستجدات لتلكينهم من لتم على الهوية االردنية ورسالة مفادها تمكين الشباب األردني معرفيا ومهاريا  وقيميا  

ز الوالء تعزي هوان هدف الوزارة  العصر وكل ما يطرأ علينا من تحديات تكنولوجية ومعرفية واقتصادية وثقافية. 

فعهم وبما والعمل على استثمار أوقات الفراغ لديهم بما ين هماألردني من خالل صقل مواهب ابواالنتماء لدى الشب

ى مقدرات يرسخ قيم العمل التطوعي لديهم وذلك من خالل منظومة من القيم التي تقوم على تعزيز ثقافة الحفاظ عل

 تمع فيخر مع دمج  كافة فئات المجي اآلأالوطن وترسيخ قيم التسامح واالعتدال والوسطية واحترام الرأي والر

لمجتمع نعمل على بناء شراكات مع منظمات اكما   البرامج واالنشطة المنفذة وال سيما االشخاص ذوي اإلعاقة. 

لوطنية للشباب ااجيال السالم لتنفيذ االستراتيجية مؤسسة واليونيسف وفي الكرك المدني مثل شبكة الوقاية المجتمعية 

لذي ا ٢٢٥٠االمن والسالم من خالل قرار مجلس االمن و ابالشبكما ان الوزارة عملت على محور .بكافة محاورها

 ترأس الجلسة الخاصة به سمو ولي العهد حفظة هللا. 

 

 تنفذحيث   ٣٠-١٢لوية في محافظة الكرك تستهدف الفئة العمرية من أ ٧مركز شبابي في  ٣١مديرية الشباب لديها 

مراكز على عملت هذه ال .امج تنموية وثقافية ومعرفيةبرعن طريق ملئ وقت الفراغ لدى الشباب لالبرامج واالنشطة 

ص األنشطة التي قامت بها مديرية الشباب والتي تخ .ومشاركة من الكرك مشارك ٨٠٠٠تنمية مهارات ومواهب 

من العام األمن والسالم تتراوح أغلبها ما بين محاضرات التوعية  بالمخدرات ومخاطرها بالشراكة مع مديرية األ

شاط ن ٦٧ومنظمات المجتمع المدني، وتنفيذ العديد من النشاطات التي تتعلق بمكافحة االرهاب حيث وصلت الى 

 . ةومشارك الف مشارك ١٣مجموع المشاركين ما يقارب ، وكان  ٢٠٢١-٢٠٢٠ات خالل السنو

 

يدية والعنف إن من أهم عوامل تنمية السلوك الفردي للتطرف والتطرف العنيف يكمن في االسرة ووسائل التنشئة التقل

لذي يبرر العنف في االسرة وغيرها من الظواهر السلبية، وال سيما العنف الموجه ضد النساء والنمط التقليدي السائد ا

دى االطفال بر من أهم العوامل في تنمية سلوكيات العنف والتطرف لوال شك في أن ثقافة تثقيف األقران تعت ضدهن. 

في  لذا عملنا برامج ،فإذا اكتسب الطفل وسائل واساليب العنف من أصدقائه سوف يؤثر في سلوكه في المجتمع

 . ؟وكيف تسير الى الطريق الصواب ؟كيف تختار صديقك تحت عنوان المدارس والجامعات

 

دعم المواهب لعملنا على برامج  ،لة حيث انها تعتبر أحد أهم أسباب التطرف والعنف والجريمةاما فيما يتعلق بالبطا

رف واالبداع ودعم المشاريع الصغيرة، ومساعدة الشباب على فتح مشاريع انتاجية من خالل تدريبهم على الح

  على التمويل.  والصناعات اليدوية مثل صناعة الصابون او الرسم على الخشب ومساعدتهم على الحصول
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 محاور النقاش 

 :عني اننا يهيئة شبببباب كلنا األردن:  هل صبببحيح هذا المثل الذي يقول ان الطبع غلب التطبع، هل  عدي الحمايدة

ي اننا الزم إذا كان صبببببحيح هذا المثل يعن ؟نسبببببتطيع ان نغير االطباع التي تربينا عليها منذ الطفولة الى الجامعة

 نشتغل على الطالب بالمدارس قبل الجامعات.

 ذابة ااعالمي قناة المملكة: هل نسببببتطيع الوصببببول في لحظة من اللحظات الى مجتمع قادر على  :ةيزن الشمممممايل

 التعددية وقبول االخر، وادراج الجندرية في المجتمع؟

 ي اخذ من م وصولنا الى قدر جيد من التطور التكنولوجي، التواصل االجتماع: بلدية الكرك: رغالمهندسة ساجدة

 عي؟وقتنا الكثير الكثير، هل يوجد دراسات مجتمعية تركز على اثر التواصل االجتماعي حول السلوك المجتم

 :كتفكالرئيسببببببة جمعية مشببببببيع المؤابي: هل تطور وتغير دور المرأة من زمن ألخر أدى الى  ازدهار الصممممممعوب 

ا في نحن نطالب دوما بأن تأخذ النسبببباء كافة الحقوق والتي من ضببببمنها حقها في العمل الى جانب حقه ي؟االسببببر

 هل أدى ذلك الى تفكك االسر؟ ،إدارة المنزل

 :تكرار يث حدور المراكز الشبببابية من هي عضببو شبببكة الوقاية المجتمعية الكرك: المشببكلة األولى  احمد المجالي

 ات وتكرار نفس األسماء في كل نشاط مع ان هنالك شباب فاعلين.المبادرات والنشاط

 :داية من عضببو شبببكة الوقاية المجتمعية الكرك: ما نراه في البذرة في التطرف والفكر المتطرف ب علي الصممعوب

صببببية مثل الع ،األسبببرة والعشبببيرة التي تعمل على التنشبببئة المتهيئة للفكر المتطرف لالحاضبببنة للفكر المتطرف 

شبببببكة الوقاية  أن تكون الكرك مدينة قوية وهذا ماعملته هما نريد .عشببببائرية في االنتخابات، عالقة الفرد بالدولةال

، شبببوارعالمجتمعية في ظل غياب العدالة والمسببباواة ووجود عدد من الِحراكات، وحاالت العنف التي نراها في ال

 الى التطرف.   يطية وهذا يؤدهنالك دور لغياب الحوكمة والشفافية والعدالة والديمقراف

  شنة شبابي: انمنذر الحبا شباب مع األجهزة األمنية لل عضو فريق الظل ال شباب ال عمل مععدم مشاركة وزارة ال

 .العنف والتطرف ةزيادة وتير سببفرص عمل ي وتوفير لهممن أصحاب القيود األمنية ليتم ادماجهم 

 :الكرك: هل يمكن في ظل ضببببعف أداء المؤسببببسببببات الوقاية المجتمعية في منسببببق شبببببكة  د. عبد الحي حباشممممنة

عود هل يمكن ان ت ،الرسبببمية والحكومية وفي ظل كافة معطيات التعليم والزلنا نمارس شبببكل من اشبببكال التطرف

 القيادة نحو المسار السليم؟

 :قاعة التراثية: ما هو دور األطفال قبل ان يحدث ال مروة المجالي الزواج  تطرف واإلرهاب مثلمتطوعة في ال

 المبكر كيف يمكن ان تكون هنببالببك برامج تحمي األطفببال من التطرف وتحمي المجتمع من االنهيببار ويكونوا

 قادرين على المواجهة.

 :من  حرمان الشبببببباب ،التمكين االقتصببببباديعدم وجود من المسبببببببات التي تؤدي الى العنف هو  معاذ النوايسمممممة

ارة هل اسببتطاع الشببباب من االسببتفادة بشببكل حقيقي من برامج وز يجرهم الى التطرف،هذا والفرص االقتصببادية 

 الشباب إلدارة مشاريعهم التي تعول يومهم؟

 

  تعقيب المحاضرين على المداخالت

 .المراض الوراثيةاالنسان يولد صفحة بيضاء من الناحية البيولوجية باستثناء ا ،غلب التطبعيالطبع  د. حسين محادين:

لى كائن ايتحول ولذلك اول محطة نتحدث عنها انه كائن بيولوجي  ،هي التي تساهم في خلق شخصيتهالمحيطة البيئة 

عنيف وأسماء ذات طابع هجومي وهي مثال عدوان او معيوف الطفل على سبيل السمى ي   . بداية االسم، قداجتماعي

مع  بلشباعدم تكيف ا :بين الشبابالعنف  أسباب زيادةمن ثم وويتطبع بها الشخص.   ويمكن ان ال يتقبلها المجتمع

ة بين الشباب والفجو ؛الشباب المهمش والمهمل من قاعدة الهرم السكاني يذهبون للجماعات المقاتلةفالتقدم والتطور، 

؛ كوماتلى الحعانعدام الثقة والبطالة وعدم العدالة في توفير الفرص ومنها التوظيف يجعل الشباب ينقمون  ،والحكومة

ة اال ان العرف د محاكم مدنيووجرغم  كما ان االنتقائية في تطبيق القانون واستخدام قانون العشائر والقانون المدني

 العشائري يأخذ مجراه في اغلب األمور.
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وهذا  مشروع الالمركزية فرصة مهمة ألبناء المجتمع المحلي بالمشاركة في اعداد القوانين وصناعة القراراعطى 

وال يكون لديهم فرصة نيابة عن الشباب في كثير من االحيان يتم الحديث بال هناك فجوة، م مهم. ولكن ال يزالتقد

  تمثيل انفسهم.

 

على مستوى المملكة كانت في الكرك، بالبداية كان العمل التطوعي قائم شبابية اول أربع مراكز  د. يعقوب حجازين:

 .المجلس األعلى للشباب الى وزارة تختص بالشباب وتعمل على الشباب تحديدانحن تطورنا من ولكن  ،على الفزعة

حتى من خالل تقديم الطعام او تميز الذكور بنوع الطعام وتميز الذكور  ،ذكوي ابوي نامجتمعمن ناحية أخرى ان 

سالح ذو فهي وجيا التكنول . اماعن االناث باللباس وحتى في األعياد، نتمنى ان نتخلص من هذه النظرة ضد االناث

حدين وخالل فترة جائحة كورونا األطفال "بيضلو سهرانين طول الليل على االنترنت واالباء واالمهات نائمين 

ضعف في الرقابة ضد هذه األلعاب  بسببالعنف  زادت مناأللعاب االلكترونية  .ينامو طول النهار" االطفالو

 الجرائم.الى تؤدي قد الموجهة التي 
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