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 المستضيفة في مواجهة الفكر المتطرف والمجتمعاتالالجئون  :ديوانية

 مقدمة

ديوانية" "جلسة حوارية  2020شباط  15يوم اإلثنين الموافق معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا نفذت شبكة المدن القوية و

 مثلين عنم. شارك في الديوانية "الالجئون والمجتمعات المستضيفة في مواجهة الفكر المتطرف "تحت عنوان:  افتراضية

والدول المستضيفة  لآلثار المترتبة على أزمات اللجوءاستعراًضا متنوعة، قدموا خاللها ودينية ومدنية أهلية حكومية وجهات 

لمؤسسات في دور ا. كما تم استعراض بما يتعلق في مواجهة والوقاية من العنف والتطرف الذي قد يتولد بسبب هذه اآلثار

 . بهذا الشأن وضع عدد من التوصيات السياساتية المتعلقةقام المتحدثين بو، المتطرف بجميع أشكالهالحد من نشوء الفكر 

، اربدلمجتمعية في بناءاً على توصيات قدمتها شبكة الوقاية ا قام فريق المعهد بصياغة محاور الجلسة واختيار المتحدثينثم 

 .عفانمحمد  ستاذاأل اربدافظة شبكة الوقاية المجتمعية في مح عضووقام بتيسير الجلسة 

بلدان أخرى في ضحية اإلرهاب والتطرف العنيف مما أضطرهم لترك بالدهم واالحتماء لقد كان العديد من الالجئين 

العديد من الالجئين المستضعفين ممن يجب حمايتهم حتى من  حول  فازداد القلقيعيشون فيها بعيداً عن الرعب والدمار، 

يفة بكل ما ضكما ويجب توعية المجتمعات المست أنهم متطرفين أو كانوا جزءاً من جماعات إرهابية.ب البعض لهم اتهام

بين هذه حالة من السلم والتماسك المجتمعي يتعلق بالوقاية من الفكر المتطرف ونشر مفاهيم التسامح وقبول اآلخر لخلق 

 من العنف وقادرة على مواجهة هذه األفكار الغير سوية.مجتمعات منيعة خالية المجتمعات المستضيفة والالجئين للوصول ل

ن توفير كافة احتياجات الالجئين باإلضافة إلى حماية الفئات المستضعفة ممن هم عرضة لالستغالل والتهميش هو أحد أ كما

 1أهم أدوات إدماجهم في المجتمعات وتحقيق األلفة فيما بينهم مما يمنع نشوب وتطور النزاعات.

ي وردت من وثق المالحظات التخالل الديوانية، ويالتي قدمها المتحدثين  ذا الملخص السياساتي أبرز النقاطيستعرض ه

تصنيف  وقد تمقبل المشاركين وأعضاء شبكات الوقاية المجتمعية في ثالث محافظات أردنية: اربد والكرك والزرقاء. 

 : ثالثمحاور الديوانية إلى 

  مكافحة الفكر المتطرف: رسالة عمان وأسبوع الوئام كنموذج.دور المبادرات العالمية في 

 .المجتمعات المستضيفة لالجئين: السياق األمني األردني في الوقاية من الفكر المتطرف 

 نطقة.دور منظمات المجتمع المدني في توفير مساحات آمنة لالجئين وانعكاسها على األمن اإلنساني في الم 

لى تنظيم ت معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا وشبكة المدن القوية في األردن والتي تهدف اهي إحدى مبادرا "ديوانيات"

فرص المتعلقة سلسلة حلقات نقاشية من شأنها البحث في آفاق إنضاج الخطاب العام، وتبادل األفكار والخبرات، وإيجاد ال

بكة ش  .روعمن المحافظات المشمولة في المشبرامج محاربة الفكر المتطرف، وبناء التضامن والسلم المجتمعي في كل في 

 –ألردن افي المدن القوية هي إحدى برامج معهد الحوار االستراتيجي المدعومة من الحكومة الهولندية ويتم إدارتها 

 .ن قبل معهد غرب آسيا وشمال أفريقيام –وبالشراكة مع وزارة اإلدارة المحلية 

 

 

                                                 
ر بصفة خاصة عىل ملتمسي اللجوء السوري. محضر  1 كير ي منطقة حوض البحر المتوسط، مع الير

ر
ر ف : الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيير األمم  رسمي

 . 2015المتحدة، 
.https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/70/PV.60  

 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/70/PV.60
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 الديوانية

باحث في مجال التطرف واإلرهاب واإلعالم اإلسالمي ومجال و عقيل، أمين عام وزارة األوقافالدكتور عبدهللا تحدث 

عمل كمدير للدائرة القانونية في وزارة األوقاف ومستشار كما وله دور في تطوير قوانين الوقف اإلسالمي،  الوقف اإلسالمي

بحث وهو محكم ومحاضر في معهد الملك عبدهللا إلعداد الدعاة وبرنامج رسالة عمان،  ينمعالي الوزير، له أكثر من عشر

 التالي:  ورالمحعن 

 

دور المبادرات العالمية في مكافحة الفكر المتطرف: رسالة عمان وأسبوع الوئام 

 كنموذج 

 لى عدد من النقاط نوردها كما جاءت، وهي: إ عبدهللا عقيلأشار الدكتور 

  قوم على أسس هذه الدعوة يجب أن تتؤمن أن وزارة األوقاف باعتبارها الوزارة المعنية بشؤون الدعوة اإلسالمية

الل العقود خاصة أنه خ، اإلسالمير ال تقتصر فقط على مسألة تدريس الفقه اإلسالمي إنما تتطرق إلى مسائل الفك

سبيل إشعال  لتأجيج األوضاع السياسية أو الطائفية فيتم استخدام األفكار اإلسالمية كذريعة الماضية  األخيرة

ضرات الحروب في المنطقة. ومن هذا المنطلق قامت وزارة األوقاف بالعديد من المؤتمرات والندوات والمحا

األبحاث والدروس تقوم هذه . وهم الفئة المستهدفة في هذا المجال، والبحوث لتوعية المجتمع وباألخص الشباب

لوم عأو سس علمية صحيحة سواء كانت مستمدة من أحكام الفقه اإلسالمي والشريعة اإلسالمية على أجميعها 

ت وزارة قام جتماع السياسي وعلم النفس السلوكي وغيرها من العلوم ذات العالقة.التربية والسياسة وعلم اإل

عديد من في ال تم تدريسها سيةخالل هذه الفترة بجمع العديد من األبحاث وصياغتها عبر منظومات درا األوقاف

رافق الوزارة مالمعاهد التابعة للوزارة ومن خالل ووقامت هذه المؤسسات ، كما الجامعات التابعة لوزارة األوقاف

 المختلفة ببث هذه األفكار لمواجهة الفكر المتطرف. 

 

 ،يجدر اإلشارة عند التحدث عن قضية الالجئين ووزارة األوقاف والمبادرات العالمية في مكافحة األفكار المتطرفة 

كل شخص يتعرض لهذه المحنة يصبح ليس  كن، ولكبيرة الالجئ بالعادة هو شخص تعرض لمحنة ومعاناةأن 

لدخول ل عنفالشخص الذي لديه ميول للتطرف ول اليهأتالمحيطة باألفراد تلعب دوراً هاماً في بيئة ال نإ؛ متطرف

 في معترك األفكار المتطرفة أو التيارات المنحرفة.

 

 د يكون سبب وقغيرها، اقتصادية وواجتماعية و نفسيةباألفراد للتطرف فمنها أسباب  يدقد تؤالتي  تتعدد األسباب

 في بيئة بالعادة هو شخص كان آمناَ مستقراً الالجئ إن . التطرف والتطرف العنيفواحد كفيل بجرف العديد نحو 

نه بين ليلة وضحاها آمنة يملك فيها قوت يومه أو أحياناً ما يزيد عن قوت يومه؛ أي أنه مكتفي مالياً ومعيشياً إال أ

بية شخصية إيجاصاحب كان  نإبحسب تختلف قد فردة الفعل عند هذا الشخص ئاً، وبالنسبة لأصبح ال يملك شي

ليائس أو ايجاد فرص جديدة، أما الشخص المحبط إ هقبل الوضع الجديد ويتعايش معه ويحاول من خاللفبالتالي يت

جه نحو اجتماعية أو خلل معين ممكن أن يتعرض مباشرة ويكون له توو الشخص الذي لديه باألصل حالة نفسية أ

ية فقد من الناحية االقتصاد التطرف الديني والجريمة. إن التطرف هو الخروج عن المألوف في أي اتجاه حتى

خلق لديه ميول يإلى األساليب المنحرفة لكسب المال وكل هذا قد  يلجأيصبح مثالً محتال، وقد يكون أيضاً متنمراً 

 للتطرف وبيئة مناسبة لممارسة هذا التطرف. 

 

 بحيث أنه ال يصبح أن تسد حاجة هذا الالجئ هو  إن دور منظمات المجتمع المدني سواء كانت محلية أو دولية

وأغلب هذه المنظمات أهدافها إنسانية بحتة والدور ألي من السلوكيات العنيفة أو الالأخالقية لكسب العيش،  مضطر

أما بالنسبة ، يبعد عن الشخص إمكانية التفكير بالسلوك المنحرف أو السلوك المتطرفهدفه أن اإلنساني هذا 

 سياسية بعض الشيء فلم تدم كثيراً في مخيمات الالجئين. للمنظمات والجمعيات التي كانت أهدافها 
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ي، ومدرب خبير أمن استراتيجي ومحاضر في مكافحة اإلرهاب وتدريب منظمات المجتمع المدن، الدكتور عمر الردادتحدث 

منظمات الفي دورات متخصصة في التحليل األمني واألمن اإلنساني والقضايا موضع االهتمام لهيئات العمل اإلنساني و

االت سياسية غير الحكومية. وهو أيضاً محاضر في األمن االستراتيجي ودور أجهزة المخابرات في األمن الوطني. كاتب مق

في دنى، وأمنية في قضايا الشرق األوسط، تنشر في مواقع عربية وأجنبية من بينها معهد واشنطن لدراسات الشرق األ

 ر التالي:والمح

جئين: السياق األمني األردني في الوقاية من الفكر المجتمعات المستضيفة لال

 المتطرف 

 كما يلي:  دكتور عمرا الهأبرز المالحظات التي أوردوتحت هذا المحور كانت 

 علقة بالفكر بدأ بقضية المفاهيم المتال  بد منالسياق األمني في الوقاية من الفكر المتطرف ال د الحديث عنعن

ت األمنية نه كثيراً ما يحدث في الدراساأذ ؛ إسالمويةواإل ةرهاب والراديكاليالمتطرف والتطرف العنيف واإل

 ،نال حتى اللحظةا ال زالت بعيدة الممواألكاديمية خلط حاد جداً بين هذه المفاهيم ويبدو أن الحدود الفاصلة بينه

مجلس األمن ألمم المتحدة والترجمة العربية بل هو موجود ومعترف فيه داخل أروقة افي مشكلة  م ينتج عنوهذا ل

قابل تطرفاً غير عندما نقول أن هناك تطرفاً عنيفاً يعني أن هناك بالم نافيما يتعلق بتعريف التطرف العنيف إذ أن

ً أن أقرب مفهوم للتطرف العنيف والفكر المتطرف هو ما نعرفه بالرديف الم باشر عنيف، لكن اتفق اصطالحا

ة ألسباب لوم هو مجموع األفكار المتشددة التي يلتزم بها الفرد أو الجماعلإلرهاب إذ أن التطرف كما هو مع

حسب  وهذه األسباب تجعل هذا الشخص أو تلك المجموعة متشددة وتوصف، ومرجعيات دينية أو وطنية أو قومية

ديدة لتفسير ع بمعنى أنها تختار التفسيرات األكثر تشدداً من بين خيارات، قاموس اللغة العربية بالغلو والتطرف

 النصوص الدينية أو أي نصوص أخرى ليس بالضرورة أن تكون دينية.

  

 بعد أحداث  أنه التصق مفهوم التطرف والتطرف العنيف باإلسالم والمسلمين تحديداً في الغرب يجدر اإلشارة إلى

إلسالموفوبيا، اظيرات الفكرية واألكاديمية وحتى بالدوائر األمنية مفهوم نسبتمبر وما نتج عنه مما يعرف بالت 11

نب من وهذا ربما يكون فيه جا، لغرب ويعني التخويف من اإلسالم وربط اإلرهاب مباشرة بهفي االذي انتشر 

يستقيم عندما  الصحة إذا أخذنا فقط التفسيرات التي يعتمدها اإلرهابيون لكن بالمقابل هذه المصطلح ال يستوي وال

ن مختلفة وهو نعرف أن هناك إرهاباَ تمارسه جماعات يمينية متطرفة ال تنتمي إلى اإلسالم وإنما تنتمي إلى أديا

داخل الواليات  وحتى .ما يعرف اليوم على سبيل المثال في أوروبا بالنازيين الجدد الذين يمارسون أعماالً إرهابية

على إثرها  الجماعات التي تستند إلى رؤى دينية وأيدولوجيات مختلفة تتخذالمتحدة األمريكية هناك الكثير من 

 أستراليا وأوروبا وغيرها من المناطق. القادمين من من المهاجرين عدائية مواقف 

 
المواجهة إن ؛ اتفيما يتعلق بالتجربة األردنية والسياق األمني للوقاية من الفكر المتطرف، وهذا يعيدنا للمصطلح

ي أي منطقة ففي باإلرهاب والعمليات التي تجري على األرض بمعنى أنه عندما تكون هناك عملية  ةمرتبط
مخابرات أو األمن األردن ويجري التعامل معها عملياتياً وأمنياً من قبل األجهزة األمنية والمعنية سواء من قبل ال

سبق الوصول تالوقاية فهي اإلجراءات التي أما  .العام أو القوات المسلحة أو بالتشارك بينهم تكون هذه مواجهة
ارج اللسان أو بالمتطرفين إلى أن يتحولوا إلى إرهابيين وينضموا للمنظمات اإلرهابية ويقتنعوا أن العمل أصبح خ

ط الفكرة بإطار التطرف وأنه ال بد من ضرورة عمل مادي مسلح بشكل فردي أو جماعي منظم بمعنى التخطي
 ف محددة تستهدف ترويع المدنيين وإظهار ضعف الدولة بصيغة أو بأخرى. لتنفيذ عمليات ضد أهدا

 

  في األردن يوجد مؤسسة تشاركية تضم مؤسسات الدولة األردنية المختلفة تسمى مجلس السياسات الوطني، هذا

فيه أعضاء ثابتون وأعضاء يحضروا بناءاً على طلب أعضاء ، المجلس يضم مندوبين عن مؤسسات مختلفة

س حسب القضية التي يتم مناقشتها. هذا المجلس يعقد اجتماعاته بالعادة في مركز األزمات الوطني ويترأسه المجل

ويضم وزارة الداخلية ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية ووزارة  -حفظه هللا ورعاه-جاللة الملك عبدهللا الثاني 

لكل وزارة مندوب وأحياناً  ،م والعديد من الوزاراتاألوقاف ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة التربية والتعلي
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حسب طبيعة القضية التي يتم مناقشتها أو حسب الموضوع يكون مستوى الحضور، إذ يتم إبالغهم بالموضوع 

أقر ما يسمى بالخطة الوطنية لمواجهة التطرف  2014مسبقاً للنقاش والخروج بتوصيات. هذا المجلس في عام 

واألمن  العامة دور دائرة المخابراتف  .وسرية باالتفاق مع الوزارات والمؤسسات المعنيةوظلت حبيسة األدراج 

 جمع معلومات مسبقةتقوم بفي اللحظة التي يقع فيها اإلرهاب أو أنها  فقطتدخل يس كما يعتقد الكثير أنه الالوطني ل

الدائرة من خالل العديد من ضباطها ودوائرها المعنية تشترك مع كثير من مؤسسات إن  إنما عن هذه العمليات،

واألجهزة األمنية أالدولة في وضع الخطط وتبدي رأيها في الخطط المطروحة بالتنسيق إما مع القوات المسلحة 

كافحة التطرف لخطة الوطنية لمواجهة التطرف العنيف قامت الحكومة بتشكيل لجنة لملوبالنسبة  .والوزارات

أعلن منشورة إلكترونياً وأعلن عنها في الصحف المحلية وهي اآلن  2014ووضعت لها إطاراً مرجعياً في عام 

 محاور رئيسية:  3، هذه الخطة تضمنت 2016عنها عام 

 المحور الثقافي -

 المحور الديني  -

 المحور المرتبط بالديمقراطية وحقوق اإلنسان  -

 

وقدمت العديد من الوزارات مقترحات لمواجهة التطرف والتطرف العنيف  المحاورتم إنجاز الكثير تحت هذه 

بمعنى كيفية الحيلولة دون وصول المتطرفين ليصبحوا عناصر إرهابية وتمكينهم من القيام بعمليات تستهدف 

وغيرها من األدبيات الرسمية  2رسالة عمان هناكاألمن الوطني بشكل شامل. على صعيد المحور الثقافي الديني 

حول  رتكزاألردنية التي صدرت باإلضافة إلصدارات وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية التي ت

خطابات  باإلضافة إلى أنتأصيل ثقافة التسامح باعتبارها ثقافة إسالمية أصيلة  منهاأفكار ومضامين جوهرية 

 غيرهافي األمم المتحدة ومجلس األمن والبرلمان األوروبي و -حفظه هللا ورعاه-جاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم 

وتم وصفهم ضمن  ،ركزت على فكرة تسامح الدين وأن اإلرهابيين ليسوا جزءاً من اإلسالم وال يمثلون الدين

أو ما يسموه األدبيات األردنية بالخوارج وهذا مرتبط بمنطلقات فكرية وفقهية حول مقاصد الشريعة اإلسالمية 

األصوليون بالمقاصد الكلية للدين وهي حفظ ديانة الناس وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم. أما فيما يتعلق 

فالرؤيا األردنية تستند إلى مقاربة مضمونها أنه كلما غابت الديمقراطية ، بالمحور الثاني وهو المحور الديمقراطي

بما تأخذ وزناً نسبياً أعلى من غيرها وقد يقال عن اإلرهابيين أنهم فقراء األيدولوجيا ر .كلما ازدهرت ثقافة العنف

لكن ثبت أنه كلما ازدادت مساحات الديمقراطية كلما قلت مساحات التجنيد  ةتعددمأو مجانين أو أسباب سيكولوجية 

رهابية كانوا يعانون واإلنضمام للجماعات المتطرفة خاصة وأن تحقيقات عديدة أثبتت أن الملتحقين بالجماعات اإل

 من ظروف كبت وكانوا يعيشون في مجتمعات مغلقة ال تتمتع بأدنى درجات الحرية. 

 

 لمختلفة إن وزارة األوقاف من أكثر الوزارات والمؤسسات التي تعمل على مواجهة التطرف من خالل مؤسساتها ا

لعائدين في األخرى على صعيد التعامل مع وقد أنجزت العديد من المبادرات والمشاريع، أيضاً األجهزة األمنية ا

ادة مراكز اإلصالح وهذا بند واسع وموضوع يتم العمل عليه من قبل الشرطة ومن خالل مراكز اإلصالح وإع

ي األردن اليوم بدأت بعض الجامعات والمؤسسات فوتأهيل المعتقلين وإعادة تغيير القناعات الموجودة لديهم. 

 .ماجستير في دراسات اإلرهاب ومكافحة التطرف بمنحالتابعة لجامعة مؤتة ومنها كلية الدفاع الوطني 

 

  نظيمية % ويعتريها بعض النواقص في الجوانب اإلجرائية والت100تجربة مكتملة يست إن التجربة األردنية ل

أنها تجربة  يلكن بالنهاية هي تجربة يسجل لها في اإلطار العربي واإلطار اإلسالم، والتنفيذية على أرض الواقع

نها عدم ترويع األجهزة األمنية ال تعلن دوماً عن كافة العمليات اإلرهابية التي تحدث ألسباب عديدة م، ومتقدمة

 فال تعلن عن عدد العمليات التي يتم احباطها وهي أضعاف مضاعفة لما يتم تنفيذه.  ،الناس

 

باحث اجتماعي ومنسق مشاريع ومساعد مدير في جمعية التكافل الخيرية ، ومدرس لغة وقام األستاذ فهد العقيلي، 

إنجليزية في مركز مكاني، بتمويل من اليونيسف وبالشراكة مع مؤسسة نهر األردن وبتنفيذ من جمعية التكافل 

                                                 
 . 2004رسالة عمان،  2

%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86/?lang=ar-https://ammanmessage.com/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9  

https://ammanmessage.com/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86/?lang=ar
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والمركز العالمي ( MSUالخيرية. وهو أيضاً باحث وجامع بيانات لدعم دراسة بحثية مع جامعة والية ميشيغان )

للبحوث الصحية بعنوان "استخدام الهندسة اإلنسانية لحل عوائق التباعد االجتماعي في التدخالت اإلنسانية مع 

 الالجئين: مقارنة بين لبنان وتركيا واألردن"، بتناول المحور الثالث وهو:

 

األمن  دور منظمات المجتمع المدني في توفير مساحات آمنة لالجئين وانعكاسها على

 اإلنساني في المنطقة

 وتحت هذا المحور كانت أبرز المالحظات التي تم تقديمها من قبل األستاذ فهد كما يلي: 

  راضيها أتتحمل الدول باألساس مسؤولية اتخاذ كافة االجراءات الكفيلة بحماية جميع األشخاص المقيمين على

ة الحقوق في الحياة والحق في السالمة الجسدية وبقي وذلك في نطاق قيامها بواجباتها اإليجابية لضمان الحق

الجئين جهوداً اإلنسانية والحريات األساسية األخرى. وفي طبيعة الحال يبذل األردن كغيره من الدول المستضيفة ل

ر المتطرف عظيمة في محاربة كافة الظواهر السلبية التي تؤدي إلى انتهاك الحقوق ودمار المجتمعات، وما الفك

نية؛ ألنها من غلو والتطرف العنيف إال إحدى هذه الظواهر التي تحظى باهتمام الدولة األردنية وأجهزتها األموال

رق والذي دمر أهم األسباب المؤدية إلى اإلرهاب، الجريمة النكراء التي ال يمكن أن نربطها بجنسية أو دين أو ع

لناس ضلت إن باب الفكر المتطرف وقع فيه كثير من اوحريات الماليين من الناس.  بلداناً كثيرة وانتهك حقوق

اً فذهبوا ضحايا فيها أفهامهم وزلت فيها أقالمهم وأقدامهم وبسببهم انحرفت عشرات اآلالف من الشباب ذكوراً وإناث

ضرورة في دول الثورات والحروب، وال شك أن السعي للحفاظ على األمن في المجتمعات وتعزيزه حاجة فطرية و

المتطرف  جتمعية ويجب على الجميع التعاون للحفاظ على األمن وتعزيزه ومحاربة الجهل والغلو والفكروطنية م

اعلية من آثار مدمرة. ال شك بأن منظمات المجتمع المدني في األردن يجب أن تؤدي دورها بفموما ينتج عنه

 .بل أسودإلى مستق واألفراداربة كافة الظواهر السلبية التي تقود البالد حوتحمل رسالة مواجهة التحديات وم

 

 اتج عن الوثوق مفهوم األمن اإلنساني ورسم الرابط بينه وبين منظمات المجتمع المدني: األمن يعني االطمئنان الن

بعض على أنه ويعرفه البالغير، وقد تغير هذا المفهوم وتعقد بسبب التراكم التاريخي وتعقد الظاهرة اإلنسانية، 

اعي وتعرفه أمن اإلنسان من الخوف أو العنف أو التهميش والحاجة التي تتأتى من الحرمان وعدم التمكين االجتم

د المجتمع لجنة األمن اإلنساني على أنه حماية أساسيات البقاء بطريقة ترقى بحقوق وحريات اإلنسان؛ لذلك يع

 ً قد يواجهه.   فاعالً في استقرار هذا المجتمع والتصدي ألي أزمة أو طارئبكافة مؤسساته المدنية وأفراده طرفا

ً مؤثراً بغض النظر عن مدى فع الية وبات ال يخفى على أحد أن مؤسسات المجتمع المدني المحلية غدت طرفا

صيرة ة قبعضها حيث تساهم في استقرار المجتمع األردني وتنميته نتيجة تدفق مئات الالجئين خالل فترة زمني

جلين لدى بسبب االضطرابات السياسية في المنطقة المحيطة، حيث بلغ عدد الالجئين المقيمين في األردن والمس

ب ألف الجئ ويعيش ما يقار 752 الثاني مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين حتى منتصف شهر تشرين 

وضع الالجئين إلى أزمة ممتدة يفة خارج المخيمات، مما أدى إلى تحول ض% منهم في مجتمعات مست84

  . للمجتمعات المحلية

 

  اربد واستقر غالبية الالجئين السوريين في بعض أفقر المناطق في شمال األردن حيث تستضيف محافظات عمان

ً أن الل76والمفرق أكثر من  جوء % من جميع الالجئين السوريين في األردن. وبات ال يخفى على أحد أيضا

وما فرضته  ه من أزمة اللجوءرذكتم وفي ظل ما سبق وواقع ما  . مسألة إنسانية اجتماعية عالميةوالنزوح أصبح 

مات من تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية وضغط على البنى التحتية جاءت الحاجة الملحة لمشاركة منظ

ي مواجهة فبواجبها الوطني  المجتمع المدني في دفع ومساندة جهود مؤسسات الدولة األردنية الحكومية والقيام

لحد من آثار وأضرار األزمات الذي يحتم عليها تقديم الخدمات اإلنسانية لالجئين وتنفيذ البرامج واألنشطة الكفيلة با

 أزمة اللجوء ومواجهة التحديات التي فرضت على المجتمعات المستضيفة. 
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 إلنسانية وء لتتضمن المساعدة بتقديم الخدمات اتنوعت مشاركات مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة أزمة اللج

ز اإليواء والطبية واالجتماعية وتأمين التجهيزات والمعدات الخاصة باإلغاثة واإلسعاف كتوفير الخيام ومراك

نشطة التي وتوفير المتطوعين وتأهيلهم للقيام بالخدمات المطلوبة وتنفيذ برامج التوعية والتدريب وتنفيذ األ

اتخاذ وكان لهم دور محوري في التواصل مع أجهزة الدولة والتخطيط و .جئين في شتى المجاالتاستهدفت الال

نية تحميهم االجراءات في بعض الحاالت القانونية فكما نعلم أن بعض الالجئين هربوا من الحرب دون وثائق قانو

مما يمكن  يفة والوافدة للتخفيفأداء دور الوسيط بين المجتمعات المستضفقامت المؤسسات بأو تعرف بشخصيتهم، 

  .أن يؤدي إليه الظرف من حساسيات بين الطرفين

 

 انية لالجئين. جمعية التكافل الخيرية نموذج حي أدى دوراً مميزاً في توفير المساحات اآلمنة والخدمات اإلنس إن

ا على يد ي مدينة الرمثف 2010جمعية التكافل الخيرية هي إحدى منظمات المجتمع المدني األردنية تأسست عام 

معات مجموعة من التجار الشباب وأدت وما زالت تؤدي دورها في تقديم الخدمات اإلنسانية لالجئين والمجت

ة الرمثا المستضيفة وكانت من أولى منظمات المجتمع المدني التي استقبلت الالجئين بحكم موقع إدارتها مدين

اء الالجئين في مة السورية. بعد أن قام أحد أهل الخير بوقف سكن إليوالمدينة الحدودية مع سوريا منذ بداية األز

خيم لالجئين مدينة الرمثا، ومع تزايد عدد الالجئين أسست التكافل الخيرية بالتشارك مع الجهات الرسمية أول م

جئين حتى لالفي األردن وهو معروف حالياً بمخيم الحديقة في مدينة الرمثا شمال األردن والذي ما زال يحتضن ا

ت األسر اآلن. ولم تكتف التكافل الخيرية بالوقوف عند ذلك فانطلقت من خالل معايشتها لألزمة ودراسة حاال

ين الالجئين الالجئة لتجد أن هناك حاجة ماسة لتقديم الرعاية الصحية للعديد من الحاالت المرضية واإلصابات ب

تنطلق الجمعية فبدأ مجموعة من الشباب المتطوعين المتخصصين بتقديم الرعاية الطبية لهذه الحاالت، ل . السوريين

والدولية  وعقد اتفاقيات مع المنظمات المحليةالمتبرعين بتبرع من  2013نحو تأسيس مركز التكافل الصحي عام 

ً مميزاً يقدم عيادة  14خدماته من خالل ما يزيد عن  كمنظمة الصحة العالمية لنجد أمامنا اآلن صرحاً طبيا

م كما يت .لمجتمع المحلي والالجئين على حد سواءستخدام اال ،اختصاص ومختبر طبي مجهزة بأعلى معايير

مع و .  تحويل الحاالت المرضية المعقدة والتي تحتاج إلى تدخالت جراحية كبرى إلى المستشفيات المتخصصة

ساء مستضعفة من النع الالجئين في شمال األردن واكتشاف وجود حاالت استمرار معايشة هذه المنظمة لواق

تحتضن لشقة  20جهزت الجمعية بالتبرع من أصحاب الخير مراكز إيواء وصلت إلى حوالي  واألطفال بال إعالة،

ل عمل قد تخلهذه الفئات المستضعفة وتوفر لها احتياجاتها األساسية وتحميها من األخطار التي قد تتعرض لها. و

ية كالسالت جمعية التكافل الخيرية تقديم الرعاية الصحية واإليواء للفئات المستضعفة وتقديم الخدمات اإلغاث

تآلف الخير اإلغاثية بالتشارك مع المؤسسات الرسمية كالهيئة الهاشمية الخيرية ووزارة التنمية االجتماعية و

 وغيرها. 

 

 حاجاته وهذا وني بالطبع، بمعنى أنه يميل إلى االتصال لتحقيق رغباته ابن خلدون في مقدمته أن اإلنسان مد يقول
ت يتمثل يدل على أن اإلنسان لديه ميل وحب للتعامل مع اآلخرين وتقديم المساعدة لهم، فالتطوع في المعامال

استمرار  يفة باألوقاف الخيرية وحب الناس لمساعدة الفقراء والمحتاجين والهبة التي يقدمها الفرد لآلخرين رغب
لفاعل في االتواصل واالتصال وإشاعة المودة والمحبة بينهم. في حقيقة األمر إن دور منظمات المجتمع المدني 

حبة بين الناس توفير مساحات آمنة لالجئين وتقديم الخدمات اإلنسانسة لهم، له بالغ األثر في إشاعة األلفة والم
ها المجتمعات ة التحديات والظروف والظواهر السلبية التي تعاني منوالتي تشكل جداراً منيعاً قادراً على مواجه

 مما ينعكس إيجاباً على األمن اإلنساني ككل. 
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  ات/مداخالت المشاركين

في  ات/كينوالمشار ات/المستمعين قبل مداخالت قيّمة تم تقديمها منكان هناك ما سبق من المتحدثين، فقد عالوةً على 

 في النقاط التالية: هايمكن تلخيص أبرز الجلسة الحوارية

  :األب بولص البقاعين 

شارك  نهأوأشار األب بولص جداً ومسؤولية مشتركة في الحفاظ على السلم المجتمعي،  حقيقة كلنا لنا دور مهم

لعديد من أثلج صدره أن المسيحيين وإخوتهم في اإليمان يتشاركون اوقد في أكثر من ندوة عن الحوار والوئام 

لطالما كان  الذيالجوامع المشتركة. إن أسبوع الوئام هو أسبوع الخير والمحبة وهذه البادرة انطلقت من األردن 

رجاء صاحب رسالة ومع أن األردن صغير بحجمه وموارده ولكن عنده رسالة عالمية بقيادته الهاشمية وصلت أ

بعد أن  2002المعظم هي جوائز بسبب رسالة هذا البلد. في سنة المعمورة والجوائز التي حققها جاللة الملك 

كون في كانت هناك الهجمة على اإلسالم واتهامه باإلرهاب كان اإلخوة العرب المسيحيين برعاية ملكية يشار

م الذي يطرح مؤتمر بعوان اإلرهاب ال دين له ونتج عنه العديد من الندوات والرسائل كرسالة عمان وأسبوع الوئا

 نسجام برغم وجود اختالفات عقائدية.االفكرة 

 

  :األستاذة أحالم المسنات 

جاه معين واإلرهاب ال يرتبط فقط بالدين وليس له ات ،شبكة المدن القوية للوقاية من التطرف واإلرهابوجدت 

بيرة من : هل وجود أعداد كوأشارت إلى أن السؤال اليوم هويرتبط بأمور اجتماعية وسياسية واقتصادية ففقط 

ألمن الفقر وعدم االستقرار االقتصادي هو سبب زعزعة ان أالالجئين يعمل على زعزعة األمن اإلنساني أو 

 االقتصادي وزيادة العنف؟

 

  :األستاذ علي الصعوب 

دخوله  حينبما يخص دور مؤسسات المجتمع المدني في توفير مساحات آمنة لالجئين هو دور إنساني ألن الالجئ 

اية بمفهومها وبالتالي فإن دور مؤسسات المجتمع المدني هو تقديم الحم ،للبلد المستضيف يبحث عن األمن واألمان

وفير األمن االجتماعي والنفسي والذي يتطلب أن تقوم هذه المؤسسات بالتضافر من أجل سد احتياجات الالجئين وت

ربة اجتماعية وقانونية وإيوائية. مركز األميرة بسمة قام بعمل تجواألمان لهم وكل ما يحتاجونه من خدمات صحية 

احتياجاتهم  بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين مع اإلخوة السوريين واألردنيين تم من خاللها لمس

 .همعرض للتطرف إذا ساءت به األحوال ولم يجد األمان الذي يبحث عنمن هو منهم  وتحديد إذا كان هناك

لمستضيف اوجود حاجة للحد من النزاع ما بين الالجئين والمجتمع المستضيف؛ ألن المجتمع هذه التجربة أوضحت 

تى ال حتأثر وبالتالي عملت بعض مؤسسات المجتمع المدني على الحد من آثار اللجوء على المجتمع المستضيف 

 عمل وكسب العيش والرعاية الصحيةيكون هناك تبعات اجتماعية سلبية كالمشاكل والنزاعات على فرص ال

 وغيرها. 
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