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 ميثاق منع ومكافحة التطرف العنيف؟ما هو 

ومكافحة  منعتنفيذ برامج  على العاملين والشركاء المانحة والجهات السياسات لصانعي أساسية وثيقة الميثاق هذا يقدم

مكافحة التطرف ومنع يصب في  مي  ق عملب بالفعلقومون ي العديد من أصحاب الشأنالتطرف العنيف في األردن. 

 ،ا  حاليالمبذولة  الجهودمن  دنتقو يأبأن ينتقص  يرغب وال العمل هذا بأهمية الميثاق هذا ويعترفالعنيف في األردن، 

 .ي هذا الشأنف  المستقبلية للجهود دليلخدمة و بمثابةيأتي  بل

أجرى معهد غرب آسيا  "،وشمال أفريقياكجزء من مشروع "الدين من أجل السالم والتنمية في إقليم غرب آسيا 

منع  ي وسياساتنسانمن اإلاأل امجوالعالقة بين بر ردناألالتطرف في  محركاتل تحليليا   ثا  بحوشمال أفريقيا 

ممت توصيات السياسات . وص  للتطرفمضادة السرديات عينة مختارة من الإلى  باإلضافة ومكافحة التطرف العنيف

قطاع التنمية  ن فيممارسيالدخالت من الشباب والمجتمع المدني وم  وبفي هذا المشروع بأسلوب تشاركي العامة 

دخالت الشباب والقادة بشكل كبيرعلى م   . ويعتمد الميثاق المعروض هنا أيضا  الحكومةوالقادة الدينيين وممثلي 

 .2017في أواخر عام لهذا الغرض  ممتالتي ص  العمل  ورشاتفي من أئمة وواعظات الدينيين 

وهذا  بحوثويجب التنويه إلى أن وزارة الخارجية الهولندية قد مول ت هذا المشروع بدعم سخي، إال أن مخرجات ال

 الميثاق ال يعكسان بالضرورة آراء ونهج الحكومة الهولندية في سياسات منع ومكافحة التطرف العنيف.

إدارة من أجل  الالزمة العامة السياساتتغييرات بشأن  (Thematic points) مواضيعية   يقدم الميثاق نقاطا  

مجاالت العمل ذات  الميثاقويعرض ينظم كما . لمنع ومكافحة التطرف العنيفبرامج فعالة  وتوفيرالتطرف 

إن في، نسانفي مؤشرات األمن اإل النقص يضا  أ تشكلأن الدوافع السياقية للتطرف في األردن إلى  ونظرا   .األولوية

  وسع.األمنظور هذا المنع ومكافحة التطرف العنيف من  احتياجاتتعالج المبادئ التوجيهية لهذا الميثاق 

 السياق األردني

داعش تنظيم ، بما في ذلك فقدان غرب آسيا وشمال أفريقيالمنطقة  الجيوسياسيسببت التغيرات الجارية في السياق 

بعين االعتبار هذا الميثاق  ويأخذمناخ التطرف في الدول المجاورة.  في ا  تغير ،التي سيطر عليهاالجغرافية مناطق لل

في منع ومكافحة المصلحة الشأن وصحاب أل وتقديم النصيحة هذه التغييرات وآثارها على األردن عند توجيه

  التطرف العنيف.

 قائمةفي األردن لم يتغير بشكل كبير، فإن دوافع التطرف ال تزال  قتصاديالسياق االجتماعي اال إلى أن نظرا  و، أوال  

المقبلة يجب أن تعالج لألعوام ن تدابير منع ومكافحة التطرف العنيف فإولهذا، مختلفة. وتجليات وقد تظهر بأشكال 

إلى اآلن  ا المجالفي هذ ، يجب أن ينتقل التركيزوالتطرف العنيف. ثانيا   راديكاليةالتي تسبب ال بنيويةالقضايا ال

في  المتطرفة ولوجي للجماعاتاأليداإلطار بقاء  في حال، من مجموعات مثل داعش. وأخيرا   عائدينال المقاتلين

التجنيد  آلياتفي  مجددا  ، فمن المحتمل أن تقوم داعش وجماعات أخرى بإعادة التفكير حاضرا   منطقةالمجتمعات 

 .ابتكارا  اختيار تكتيكات عسكرية أکثر في وربما 

  ميثاق منع ومكافحة التطرف العنيف لألردن

إستخدامها لتعزيز متفق عليها ينبغي  أساسية   يعرض هذا الميثاق مبادئ  ، ظلة األمن اإلنساني األوسع نطاقا  ضمن م

 بصورةفقد ص نفت المبادئ التوجيهية التالية  أمافي األردن.  برامج منع ومكافحة التطرف العنيفجهود و فعالية

 .بحسب المشاركين في الدراسات إلحاحا  عية ووفقا لالحتياجات األكثر يضامو
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 الحوكمة .1

  ممثلين عن منظمات المجتمع مشتركة تضم يدعو الميثاق وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى إنشاء لجنة عمل

رؤية  تطويراللجنة بف كل  ت  والجهات المانحة. و غير حكوميةالدولية المم المتحدة والمنظمات األت ووكاالالمدني 

والجهود المبذولة في  جهود منع ومكافحة التطرف العنيف التكامل بين متكاملة للجهود المبذولة من أجل تحقيق

 هذه الجهود. وتقييم أثر ،الجهات الفاعلةبين تنسيق الي، فضال عن نسانمجال األمن اإل

  حاالت الفساد القائمة، وإيجاد محاسبة إلى اإلسراع في اإلجراءات القانونية ل يةحكومة األردناليدعو الميثاق

 الفساد محرك عدي  بشفافية وسرعة. و هذه القضايامعالجة  مما يكفلشكاوى الفساد  إلىجديدة طرق إستجابة 

بناء الثقة بين الشباب، ومن شأن تدابير من هذا القبيل أن تسهم بشكل إيجابي في بحسب  تأثيرا  األكثر  التطرف

 .المواطنين والحكومة

  على  تطبيق القانون بالتساويلى توحيد اإلجراءات القانونية وضمان إالداخلية والعدل  تيالميثاق وزارهذا يحث

الشعور بالظلم يؤدي حيث القبلي.  ئهمنتمااشبكات السلطة أو عهم في قمون ر عالنظجميع األردنيين بغض 

سياسية  -لى بحثهم عن أوضاع اجتماعية إلدى الشباب  واسع النطاقوقلة الحيلة المنتشر بشكل االجتماعي 

 .بديلة

  األحزاب السياسية إضعاف إن . للحوكمة التمثيلية تنفيذ المبادئ الديمقراطية الميثاق الحكومة إلىهذا يدعو

أصواتهم. ويطلب الميثاق من الحكومة دعم األحزاب  من يمثل إيجادترك الشباب دون قد بشكل منهجي 

. وباإلضافة إلى منتسب 500التي تضم أكثر من لألحزاب  مالذي يقد  من خالل التمويل  السياسية األصغر حجما  

 من ة/ن يتمكن الناخبأ  إن تعذر ذلك، فو .ذلك، ينبغي أن تكون األحزاب السياسية متاحة في جميع المحافظات

  ه/ا.تخارج محافظمن حزاب التصويت لأل

 ين العائد يحث هذا الميثاق وزارة الداخلية ووزارة العدل علی تطوير وتوضيح السياسات المتعلقة بإعادة تأهيل

متعددي التخصصات، إلى جانب البحوث  خالت الخبراءادمن م   االجراءستفيد هذه ييمكن أن جهم. ووإعادة دم

 .السلطات على تحسين معدل نجاح هذه البرامج نها مساعدةأمن شالتي  اتوالتقييم

 التحديات االجتماعية .2

  بالعمل بشكل وثيق مع  في منع ومكافحة التطرف العنيفالمصلحة الشأن والميثاق أصحاب هذا يوصي

المجتمعية لزيادة الوعي بعملية التطرف وأشكاله وأنماط األفراد  حكومية المحلية والمنظماتغير الالمنظمات 

 إدارةلبناء قدرات القادة المحليين والشباب على  . فالجهات الفاعلة المحلية هي األفضل تجهيزا  متطرفينال

 الدينيين الزعماء ذلك في بما المحلية الدعم شبكاتموجهة ل توعويةالتطرف. ويتحقق ذلك من خالل أنشطة 

 .والنساء الشبابمن  والنشطاء المحلية والشرطة نوالعشائريي

 غير الدولية المم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات األت ووكاالجتماعية االالميثاق وزارة التنمية و هذا يدع

سري وتقدم إرشادات األوالعنف  المفككةسر األتعالج مخاوف  التي يسراألدعم الإلى إنشاء مراكز  حكومية

تأثير  لهن اللواتي األمهات إلى التوعية تقديمالوصول و ينبغي الخصوص، وجه وعلى. ألبوةبشأن مهارات ا

أفراد األسرة  توجيهخبراء بشأن  منتوجيهات  وينبغي أن تشمل الخدمات أيضا   .والمجتمع األسرة فيومكانة 

د من قابليتهم للتطرف.  متطرفينال   وتوفير دعم لهم يح 

  الذين لألشخاص قصص النجاح  ونشر على تعزيز لمانحةهات اجلوا لمحليةهات الفاعلة اجلايثاق ملاهذا يشجع

هذه القصص شباب بحيث ت لهمهم لدى األطفال وال وخاصة  المحلية،  هممجتمعاتحسنة في ي مثلون قدوات 

 .لديهم الفاعلة المواطنةتعزز قيم المجتمعات المحلية ويجابي في اإلنخراط إلل

  والجهات المانحة والهيئات الحكومية ذات الصلة إلى زيادة الوعي  غير حكوميةالدولية اليدعو الميثاق المنظمات

ومن الضرورة بمكان في مجتمعاتهم المحلية.  حاليا   نيالمنبوذهيل العائدين أوبدء نقاٍش عام حول إعادة دمج وت
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إلى التطرف دفع هؤالء العائدين منع في  المساهمة ماشأنهزيادة هذا الوعي وبدء هذا النقاش العام حيث أن من 

 المخاطر المحتملة المتمثلة في عودة العائدين من ذوي الخبرة العسكرية إلى المجتمعات المحلية.ودرء  مجددا  

 مع السياقات المحلية وأن تكون الخدمات المشاريع  أن تتماشىأهمية يسلط هذا الميثاق الضوء على حاجة و

على إفادات من  بناء  جب تطوير أفكار المشاريع توسيليه، فإنه عو. اإلجتماعية قائمة على الطلب المحلي

التي قد ال ت راعي هذه  الجهات الفاعلة الدولية عن أولويات المانحين أو هواجس جتمعات المحلية بعيدا  مال

 .، أو السياق المحلياألولويات

 التمكين االقتصادي .3

  من  يمكن وتقديم نهجح سوق العمل إصالالعمل مع النقابات العمالية على يدعو هذا الميثاق وزارة العمل إلى

عن البطالة  الناتجأن الحرمان  ت  ثب  إذ والدولية. المحليين في المنظمات المحلية  ينوظفملاأن يزيد عدد خالله 

حاسمة في العوامل أحد الهي للبطالة  االجتماعية لمتعلمون، باإلضافة إلى التكاليفالتي يعيشها األردنيون ا

 .عملية التطرف

  هنية لمالعمالة از من أجل تعزي العمل معا   لمانحة،هات اجلواة يكوموالحهات الفاعلة الدولية الجيجب على

ذلك  وتأثير ،ردنييناأل عمالةكنها أن تقلل من البطالة ونقص يمبطريقة  ،ردناألاز والفخر في نجلإلكمصدر 

 .فراداألعلى تطرف  لمحتملا

  الفجوة التنموية بين  جل ردمأمن  المانحة والقطاع الخاص إلى العمل معا  الميثاق الحكومة والجهات هذا يدعو

 .لشعور بالتهميش والحرمان النسبي لدى بعض األردنييناهم في است والتي ،لمحافظاتباقي اعمان و

 وسائل اإلعالم .4

  الشأن حكومية وأصحاب غير الدولية الالميثاق العاملين في وسائل اإلعالم والمانحين والمنظمات هذا يدعو

إلى إنشاء لجنة غير رسمية لتوليد مصطلحات موحدة في األردن  في منع ومكافحة التطرف العنيفالمصلحة و

 حتى تتمكن من جيد بشكل  متسقة ومفهومة يجب أن تكون اللغة ف ية والتطرف العنيف.تتعلق بمسائل الراديكال

 .سوء الفهممن منع بشكل ناقد ي لرأي العامتشكيل ا

   على الدروس  يات بديلة بناء  سردمع الناشطين الشباب لتقديم  يمكن لهذه اللجنة غير الرسمية أن تعمل أيضا

 .المستفادة من المبادرات المحلية المماثلة

  استراتيجية شاملة مع عدد كبير من األطراف بوضع وتطوير الميثاق أصحاب الشأن والمصلحة هذا يوصي

 .باآلخر على قيم المشاركة والتعاون والقبول يقوم مجتمعيخطاب  نشرل ،الحكومية وغير الحكومية ،المعنية

 الشباب تعليم ينبغيبصفة خاصة، و. التعليمية البرامج فياألمية الرقمية واإلعالمية  بإدراج الميثاقهذا  يوصي 

 .نقدي نحو على وفهمها االجتماعي التواصل وسائط عبر إليهم المقدمة الرسائل تقييمعلى 

  ةاالجتماعي والمكانة الرصيد يذوأصحاب الشأن والمصلحة علی التعاون مع األفراد  الميثاق أيضا  هذا يحث 

المصلحة الشأن وقد يستخدم أصحاب على سبيل المثال، کنماذج فعالة لمنع ومكافحة التطرف العنيف. وتقديمهم 

 .للتطرف يات البديلةسردلتشجيع الاالجتماعي على وسائل التواصل  مؤثرينالمعنيين أشخاصا 

 الشباب .5

  وغير ةفعالال شباب غيرالكز ابمساعدة الشباب أنفسهم، على إعادة تنشيط مرو ،الشبابالميثاق وزارة هذا يحث 

ويشعرهم في مجتمعاتهم، المنتجة والبناءة للشباب سمح بالمساهمة سي امم ،في جميع أنحاء األردن ةمستغلال

أوقات وفرة  أنب د  وج  حيث  فوائدها ومزاياها.والتمتع ب هذه األنشطة في صقلمباشرة منخرطون بشكل  بأنهم

على  ،جن دين للجماعات المتطرفةتعرفهم على الم  في كيفية  العوامل الرئيسية يشكل أحد بين الشباب الفراغ

 وبشكل شخصي على حد سواء.اإلنترنت 
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  المسؤولية االجتماعية  تحفزإدراج شروط في القطاع الخاص بالمصلحة الشأن والميثاق أصحاب هذا ينصح

 .لرواد األعمال الشباب محدودا   تمويال  و تدريبية   القطاع فرصا  هذا بحيث ي وفر للشرکات 

 كبيرة بين الشباب يؤكد الميثاق على أهمية التنسيق بين وزارتي الشباب والعمل. وللتخفيف من مشكلة البطالة ال

والمصانع  المحليةمع المجتمعات ومتواصل في األردن، ينبغي لوزارة الشباب أن تكون على اتصال فعال 

التي توفر الخبرة  والتأهيلوغيرها. ويمكن لوزارة العمل أن تتفق مع الشركات على توفير فرص التدريب 

هام في ر بدوأن تضطلع رة التخطيط والتعاون الدولي وزال . ويمكن أيضا  للشباب واالستفادة المثمرة من الوقت

 .تنسيق هذه العمليات

  الميثاق أن يؤکد علی الحاجة إلی إنشاء قنوات آمنة للشباب لمناقشة مخاوفهم من التطرف أو اآلراء هذا يود

توفير احات آمنة واالستثمار في شبكات الدعم المحلية لتوفير مسومن المهم المتعلقة بالمسائل الدينية والسياسية. 

 .محليةالقدوة الونماذج  واالجتماعيومستشاري الدعم النفسي  الدينيينالقادة  قبل مشورة منال

 لمكافحة ومنع التطرف  المبذولة الجهود دعم في دورها عن المسؤولية تحمل إلى الجامعات الميثاقهذا  يحث

إحتمالية أن يقوموا الحد من و الجامعي الحرم مجموعات مراقبة العنيف. ويمكن لهذه المسؤولية أن تشمل

 آمنة بمساحات الشباب تزويدتتعدى ذلك إلى و ،في الجامعة متطرفال السلوك أو/و الكراهية خطاب تشجيعب

 .والتطرف دينمسائل المتعلقة بالال لمناقشة وبناءة

 التعليم .6

  كالمسرح والفنون لألنشطة الالمنهجية يالء مزيد من األهمية الميثاق وزارة التربية والتعليم على إهذا يحث

تشمل: األمثلة على هذه األنشطة  بعضاآلخر منذ سن مبكرة. وتقبل والتي يمكن أن تشجع مفاهيم مثل التسامح 

ومحاكاة المجالس الوزارية  ابقات الشطرنج والمخيمات الصيفيةوالمناظرات ومس يوالفن يمسرحعمل الال

 .لبلدية والبرلماناتوالمجالس ا

  مع التركيز على  ،ات المناهج الدراسية الحاليةالميثاق وزارة التربية والتعليم إلى إعادة ترتيب أولويهذا يدعو

 .على نطاق واسعيجب أن ت قد م وت ناق ش  األخالق والفلسفةمواضيع مثل  مهارات التفكير النقدي.

 ومن. المدارس في المستشارين دوروتفعيل  على التأكيد إعادة إلى التعليمية المؤسسات الميثاقهذا  يدعو 

المتعلقة  قضايالل فهملهم  روفيوالشابات  لشبابدعم اماعي مؤهل لأن يتوفر أخصائي نفسي اجت الضروري

والقنوات  األدوات الشباب إعطاءمن خالل  التطرف عملية كبح إلى ذلك يؤدي أن ويمكن. العقلية الصحةب

 .ومعالجتها مظالمهم لتوجيه الصحيحة

 جنبا   األعمال، ريادة دعم ينبغي. المهني التعليم تجاه قاربةمال تغيير إلى الحاجة على يؤكد أن الميثاقهذا  يود 

 على تركز ما غالبا   التي التقليدية غير الوظيفية المسارات ةقيمتعزيز و األقران،التعلم بين  مع جنب إلى

 .الناعمة المهارات

  الميثاق المؤسسات التعليمية إلى رفع مستوى الوعي في المدارس الثانوية حول الفساد والظلم هذا كما يدعو

 .فعل ةكردوإتخاذه وكيف يمكن معالجة هاتين المشكلتين دون اللجوء إلى التطرف  ،االجتماعي

 لزيادة الوعي  - الثانويوبالتحديد التعليم  -األحزاب السياسية في التعليم إدراج بضرورة  الميثاق أيضا   هذار يق

 .السياسة والمجتمع ككل في األحزاب من غرضالحول 

 المؤسسات الدينية .7

 ل بين الجمهور واألئمة يدعو الميثاق وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية إلى تسهيل قنوات االتصا

 .الشباب مع التواصل على قادرين ليكونوائمة والواعظات لأل متخصصا   تدريبا   ذلك يشمل أن وينبغي، المؤهلين

 نحو ]الشباب[من ق بل الشباب إلى دفعهم يسه ل اللجوء إليها مؤهلة قد يؤدي عدم وجود سلطة دينية حيث 

 .الدينية ة على مخاوفهم وأسئلتهملإلجاب مصادر غير موثوقة



 ميثاق منع ومكافحة التطرف العنيف

5 
 

 الميثاق وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية على توفير التدريب اآلمن ومساحات النقاش هذا حث ي

دم االرتياح بالتواصل ما يشعر األئمة بع غالبا  إذ والتحديات التي يواجهونها. الوعظية لألئمة لمناقشة أدوارهم 

لمتعلقة بالتطرف، والتي يمكن أن تؤدي للحصول على إرشادات حول كيفية التعامل مع المحادثات ا ةمع الوزار

 .إلى سوء فهم خطير

  لشأن على بدء عملية حوار مع أصحاب اوالمقدسات اإلسالمية يشجع الميثاق وزارة األوقاف والشؤون

جتماعي والديني للمسجد االالدور  تحولمع وكيفية لمجتساجد في املاعادة النظر في دور إل لمحليينصلحة املوا

 منع ومكافحة التطرف العنيف. للمساهمة في جهودبشكل إيجابي 

 الُمضي قُدُما  

جهود منع ومكافحة  من المهم أن نتذكر أن ،الميثاق تركز على جهة معنية معينةهذا في حين أن كل نقطة من نقاط 

أن يكون  كجهد جماعي. ونتيجة لذلك، من األهمية بمكانإذا ط بقت وتم تبنيها إال  التطرف العنيف لن تكون فعالة  

ألمن امشاريع  تحت مظلة منع ومكافحة التطرف العنيفمبادرات  ذت نف   وأن ،الجهات الفاعلةهناك تعاون مفتوح بين 

الحكومة والوكاالت الدولية والجهات المانحة  من الميثاق كال   حثيو. ستدامةفعالة وملتوفير سياسات اإلنساني 

المنتظم  بالحوار بدء   ،والمجتمعات المحلية على التعاون الوثيق في هذه الجهودحكومية غير المحلية الوالمنظمات 

بشأن التوصيات  المتعددين أصحاب الشأن والمصلحة إلى ، وصوال  وخطط التنفيذ التفاعلية المتعددة التخصصات

 .المفصلة أعاله
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