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 مقدمة 1
 

یُعتقد أن ثالثة آالف مقاتل من أصل نحو عشرین ألف مقاتل أجنبي التحقوا بتنظیم داعش ھم من النساء. وبینما انصب 
أن نساء من منطقة غرب آسیا وشمال أفریقیا تم استقطابھن  إالجئن من الغرب،  الالتيالتركیز بشكل أساسي على أولئك 

نوع االجتماعي (الجندر) والتطرف العنیف، لیس فقط ألن النساء یتأثرن لذلك فمن الملح مناقشة العالقة بین ال 1أیضا.
بالمنظمات المتطرفة العنیفة بطرق متعددة، بل ألن النساء یلعبن دوراً حیویاً في منع ومكافحة التطرف العنیف. وفي ھذا 

اواة بین الجنسین في منطقة ھذه الروابط من خالل النظر على األثر المستمر لعدم المس التقریرالسیاق، یستكشف ھذا 
على النساء وعلى المجتمع ككل، كما ویدرس كیفیة ارتباط ھذه العوامل  –وتحدیدا في األردن–غرب آسیا وشمال أفریقیا 

 2بمنع ومكافحة التطرف العنیف.

مؤشرات  یحظى بنصیب أعلى في عدد منوبالرغم من تقلص الفجوات الجندریة على مدى العقود، إال أن الرجل ما زال 
في معدل الوفیات عند  التنمیة العالمیة امتدادا من التعلیم، إلى المشاركة في القوة العاملة والوصول إلى السلطة وحتى

وتسجل منطقة غرب آسیا وشمال أفریقیا إنجازات ضعیفة في الكثیر من ھذه التصنیفات. ومع أن مبدأ المساواة  3األطفال.
اإلنسان الدولیة، وفي خطط العمل الوطنیة وأھداف التنمیة العالمیة والممارسات  الجندریة تتجذر في قوانین حقوق

اإلنسانیة المثلى، إال أنھ ما زال ھناك مقاومة للتغییر لدى قوى السلطة التقلیدیة. ھذا وترتبط كل البنى االجتماعیة 
 4لتطرف العنیف.وممارساتھا ورموزھا بالجندر، ما یجعل منھ مسألة ھامة لبرامج منع ومكافحة ا

مساواة الجندریة للتنمیة، وفھم التأثیر السلبي لذلك على مسألة السلوك الالومن أجل توضیح العوائق المتأصلة التي تجلبھا 
العنیف والتجانس االجتماعي سیناقش ھذا التقریر أوالً مسألة ماذا نعني بالمساواة الجندریة نظریاً وعملیاً. وثانیاً، یتناول 

منھم  -العدیدون  یرفضالجماعات.  التقریر كیف تستقطب الجماعات المتطرفة العنیفة المرأة وما ھو دورھا في ھذه
االعتراف بأن المرأة یمكن أن تتطرف وأن تنخرط في الجماعات المتطرفة العنیفة،  -مسؤولون رسمیون أردنیون

ثالثا، سیسلط ھذا التقریر الضوء على المظاھر المستمرة النعدام المساواة   5وتنطوي ھذه الرؤیة على مغالطة خطرة.
ب آسیا وشمال أفریقیا، وفي األردن على وجھ التحدید. وبالرغم أن األردن قد اتخذ خطوات ھامة الجندریة في منطقة غر

إال أنھ ما زال ھناك عوائق قانونیة وبنیویة واجتماعیة ضد المرأة. وعلیھ فإن ھذا التقریر یُحاجج بأن المساواة الجندریة 
 التطرف العنیف. ركیزة أساسیة في كل العمل التنموي بما في ذلك منع ومكافحة

  

                                                
 انظر 1

Laura Sjoberg, “People Not Pawns: Women’s Participation in Violent Extremism across MENA,” USAID 
Research Brief, September 2015 

النساء كفاعل في التطرف العنیف وفي مكافحتھ". ولنادین صایغ أتقدم بالشكر لكل من الدكتورة إریكا ھاربر على مساعدتھا في البحث، وخصوصا في الفصل " 2
 بحث ودعم الصیاغة وخصوصا في الفصل "ضعف تمكین المرأة في األردن".لمساعدتھا في ال

3 Esther Duflo, “Women Empowerment and Economic Development,” Journal of Economic Literature 50, no. 4 
(2012): 1051–79. 
4 Susan Mackay, “Women, Human Security, and Peace-Building: A Feminist Analysis,” in Conflict and Human 
Security: A Search for New Approaches of Peace-Building, IPSHU English Research Report Series no. 19, ed. 
Hideaki Shinoda and Ho-Won Jeong (Hiroshima: Institute for Peace Science, Hiroshima University, 2004), 152–
75. 
5 UN Women Jordan, Women and Violent Radicalization in Jordan (Amman: RASED and Search for Common 
Ground, March 2016). 
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 المساواة الجندریة عملیا ونظریا 2
ثبت بشكل متكرر أن معالجة الالمساواة الجندریة یعود بالنفع على األفراد وعلى المجتمع بشكل عام، ویعد تمكین المرأة 

وى بین الرجل طریقة تفكیر حول المساواة، وطریقا لتحقیقھا في ذات الوقت. وتتجذر ھذه الالمساواة في اختالل میزان الق
والمرأة. ویعد كل من انخراط المرأة في المجال العام وحصولھا على الفرص والمصادر، واستخدام أھلیتھا بطریقة منتجة 

 6وذات معنى مؤشرات ھامة على تمكین المرأة في أي مجتمع.

المرأة من خالل وسائل كمیّة، وفي إطار السعي إلى تنفیذ برامج لتمكین المرأة، كان ھناك محاوالت عدیدة لتفسیر تمكین 
وقد تؤثر ھذه الحاجة لقیاس  7وھو أمر حتمي عندما یرتبط التمكین بالمانحین والموارد المحدودة وحسابات العائد والكلفة.

النتائج بطریقة كمیّة بشكل سلبي على مصداقیة التمكین المنشود. وھناك من یجادل بأن جدوى المفھوم تكمن في ضبابیتھ، 
) فإن المرأة (external instrumentalist programmingیصاحب ھذا المفھوم البرامج األداتیة الخارجیة فحالما 

وإذا كان تمكین المرأة مرتبطاً بقدرتھا على اتخاذ  8موضع البحث تصبح ھدفاً قابالً للقیاس لكي یتم تمكینھ بطرق معینة.
اضعة للقیاس یكمن بأن الخیارات المتاحة تصبح مسألة قابلة قرارات، فإن الخطر الناجم عن برامج تمكین المرأة الخ

 للتحكم.

تتبنى العدید من المنظمات الدولیة مثل البنك الدولي مقاربة عملیة تشمل تمكین المرأة من ممارسة أھلیتھا في مجاالت 
یمكن أن ن تمكین المرأة وحتى یتحقق ذلك فإ 9استراتیجیة ذات صلة بالتنمیة ومنھا السیطرة على األصول االقتصادیة.

ً یُقاس  لقدرتھا على الوصول إلى مداخیل التوظیف والتقاعد والضمان االجتماعي والنفقة، والحق في امتالك ووراثة  وفقا
وھناك معیار آخر یستعمل بشكل شائع لقیاس مستوى تمكین المرأة في اتخاذ  10األرض واتخاذ قرارات مالیة منزلیة.

حیاتھا الخاصة، ویشمل ھذا المؤشرات المتعلقة بالدور المخصص للزوجات، كیفة تحدید جنسیة القرار في عائلتھا وفي 
وضد زواج القاصرات؟ وما ھي حقوق المرأة في الزواج  األسري األبناء وكیف تنتقل؟ وھل ھناك حمایة ضد العنف

كون للتمكین صوت في المجتمع وفي یمكن أن ی وأخیراً 11وحریة التنقل والقدرة على العمل والحصول على وثائق الھویة؟
 12السیاسة من خالل المشاركة السیاسیة والتمثیل واالنخراط في األعمال الجماعیة.

وكما ینطبق على أي ھدف تنموي مدعوم من قبل المانحین، فھناك في الغالب صعوبات في تحدید ما ھو األفضل بالنسبة 
ً للفرد مقابل ما یناسب ویتوائم مع األجندة األوسع ً  ، وعلى أیة حال فمن الواضح أن تمكین المرأة مالیا ً  واجتماعیا  وسیاسیا

 یعود بالنفع على المرأة وعلى المجتمع الواسع.

یساعد على تحسین الوضع بالنسبة للمجتمع ككل، ومرتبط بتشجیع السالم، فینبغي حینھا أن  وإذا كان تمكین المرأة عامالً 
منع ومكافحة التطرف العنیف. وقد تم االستنتاج بشكل متكرر بأن المرأة یمكن یكون لھ دور مركزي في تصمیم برامج 

في وضع أفضل لمالحظة المراحل المبكرة  قیّما للمعلومات عن المجتمع، فاألمھات عادة ما یكنّ  أن تكون مصدراً 
ً  13للتطرف. ً - وبكل األحوال فبسبب الدور الجندري المحدد مسبقا الفصل بین المجالین والذي یدور حول  -ولو جزئیا

الخاص (األنثى) والعام (الذكر) تشعر المرأة في الغالب بغیاب التمكین وانعدام المعلومة، أو تخشى من التقدم بھذه 

                                                
6 “Important Concepts Underlying Gender Mainstreaming,” Office of the Special Adviser on Gender Issues and 
the Advancement of Women, United Nations, 2001. 

 .18نفس المصدر،  7
8 Srilatha Batliwala, Empowerment of Women in South Asia: Concepts and Practices (New Delhi: Columbo, 
1993). 
9 “Facts and Figures: Economic Empowerment,” UNWOMEN, www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-
empowerment/facts-and-figures. 
10 World Bank, Gender Equality and Development: World Development Report 2012 (Washington, DC: World 
Bank, 2011). 
11 UN Office of the High Commissioner, Women’s Rights Are Human Rights (New York: United Nations, 2014). 
12  Pilar Domingo et al., “Women’s Voice and Leadership in Decision-Making: Assessing the Evidence,” Overseas 
Development Institute, April 2015. 
https://www.researchgate.net/publication/282133333_Women's_Voice_and_Leadership_in_Decision-
Making_Assessing_the_Evidence 
13 UN Women Jordan, Women and Violent Radicalization in Jordan. 
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المعلومات لمن یھمھ األمر. وعلیھ فإن فرص المنع المبكر للتطرف تضیع. لكن في حال تمكین المرأة وحصولھا على 
فإن منع ومكافحة التطرف  ،خالل توفیر مجال أو مساحة مدنیة لمثل ھذه النقاشاتإمكانیة التحدث بشكل حر، ومن 

 العنیف یمكن أن یحسن قدرة المجتمع على تحدید مسار التطرف المبكر والرد بشكل مناسب.
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  تھالنساء كفاعل في التطرف العنیف وفي مكافح 3
حول عالقة المرأة بالتطرف العنیف فرضیات محملة بمفاھیم جندریة حول انكشاف  السابقةالكثیر من البحوث  تطرح

المرأة أمام التطرف والتجنید من قبل جماعات التطرف العنیف. وتكشف ھذه البحوث السھولة المفترضة التي من خاللھا 
كعامل دفع وجذب رئیسي ، كما تكشف أیضا رغبتھا في الزواج على االلتحاق بجماعات متطرفةیمكن إجبار المرأة 

لاللتحاق بالجماعات المتطرفة العنیفة. وھنالك بالتأكید أدلة على أنھ وفي السیاقات الجندریة العالیة تفتقد النساء اللواتي 
یعتمدن على الرجل للحمایة والمعیشة الخیار، إذ ال یملكن سوى الخضوع عندما یقوم أقربائھن الذكور بااللتحاق بجماعة 

ً متطرفة، و  14.الحق أن الكثیر منھن تكون أكثر ضعفاً أمام األسالیب القسریة الجسدیة مثل االغتصاب أیضا

وحتى في سیاقات أقل خطورة مثل األردن، یعتقد الخبراء بأن الضغط الممارس على المرأة لدفعھا لالمتثال واحترام قادة 
وھناك  15عامة ومن ضمنھا تلك التي تؤدي إلى التطرف.العائلة من الرجال قد یدفعھا إلى التماشي مع اتجاھات اجتماعیة 

 ً ما  أدلة على أن النساء یتم استھدافھن ألغراض استراتیجیة: فاالفتراضات حول انعدام وجود األھلیة والمصداقیة غالبا
من  وعلى أیة حال فإنھ 16یجعلھن بعیدات عن الشكوك األمنیة، وھن أقل عرضة لالعتقال والشك بھن من قبل السلطات.

المضلل أن نفترض أن النساء غیر قادرات على توظیف العنف للتعبیرعن معتقداتھن أو أن مشاركتھن في جماعات 
فاألدلة تشیر إال أنھ بینما تتعرض بعض النساء للضغوطات لالنضمام لجماعة  17متطرفة إرھابیة ھو أمر ال إرادي.

وبصرف النظر  18بالجماعات المتطرفة العنیفة عن طیب خاطر. یلتحقن –وقد یكن األغلبیة– منھن متطرفة، إال أن كثیراً 
یتطرفن ویتم تجنیدھن في ھذه   -وفي أغلب األحیان الفتیات-عما إذا تم دفعھن أو جذبھن، فإنھ من الواضح أن النساء 

 19الجماعات.

دوافع التطرف الرئیسیة بین  ووجدت البحوث الحدیثة بأن ھناك تبایناً جندریاً بسیطاً، أو حتى عدم وجود تباین یذكر، في
الرجال والنساء وأن مراحل عملیة التطرف متشابھة بین الرجال والنساء على حد سواء، وأفضت دراسات في أفریقیا 

واستنتجت إحدى الدراسات بأنھ من المرجح كون السیاق  20وأوروبا وفي غرب آسیا وشمال أفریقیا إلى نتائج مشابھة.
ر الفرد لاللتحاق بجماعة متطرفة. وھذا یعني أن استراتیجیات منع ومكافحة التطرف العنیف ولیس الجندر، ما یفسر قرا

على أیة  21االجتماعیة المحلیة.-یبنغي أن تستھدف الرجال والنساء بشكل متوازن مع مراعاة تامة لألوضاع االقتصادیة
لتطرف تتمثل بشكل مختلف وھي في العادة حال، وبینما تدفع نفس العوامل الرجال والنساء نحو التطرف فإن محركات ا

 مرافقة بشكل لصیق لألدوار الجندریة. 

 ً لذلك، وتتنوع أسالیب تجنید النساء بین  تفھم الجماعات المتطرفة ھذه الفوارق البسیطة وتقوم بتكییف دعایتھا وفقا
المشفرة لتعزیز ونشر مفھوم  األسالیب المباشرة عبر شبكة االنترنت أو خارج  الشبكة، مثل أنظمة إرسال الرسائل

وتستخدم مثل ھذه األسالیب لغة معینة مثل وعود "األخوة"، وتظھر النساء في  أدوار رعایة الجنود، وتربیة  22الخالفة.
. وعلى سبیل المثال، استندت بروباغندا القاعدة على اآلیات القرآنیة التي تحض النساء على 23األطفال الجدد في الخالفة

                                                
14  UN Women Jordan, Women and Violent Radicalization in Jordan. 
15  “The Role of Families Is Critical in Preventing Violent Extremism,” Global Counterterrorism Forum, 2016. 
16 Naureen Fink, Sara Zeiger, and Rafia Bhulai, A Man’s World? Exploring the Roles of Women in Countering 
Terrorism and Violent Extremism, (Washington, DC, New York, and London: Global Center on Cooperative 
Security, 2016). 

 فس المصدر.ن 17
18  Jayne Huckerby, “Why Women Join ISIS,” Time, 7 December 2015. http://time.com/4138377/women-in-isis/. 
19 Aryn Baker, “How ISIS Is Recruiting Women from around the World,” Time, 6 September 2014. 
http://time.com/3276567/how-isis-is-recruiting-women-from-around-the-world/ 

 نفس المصدر. 20
 نفس المصدر. 21

22 Babatunde Taiwo, “Women and Violent Extremism in Somalia and the Horn of Africa: Background Note,” 
UNWOMEN, 2017. 
23 Fink, Zeiger, and Bhulai, A Man’s World? 
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واستھدفت رسائل حركة طالبان أمھات الجنود الذین سقطوا في  24وتربیة أطفالھن وتحثھن على الجھاد.دعم الرجال 
 25المعارك لالستفادة من مأساتھن لتأكید عجز الدولة ولحشد الدعم لقضیتھن.

ً  والواقع أن داعش كانت مؤثرة جداً  یش حیاة للع في جذب النساء لھا واالدعاء أنھا تقدم فرصة غیر مسبوقة تاریخیا
 27،ومع أن مشاركة المرأة في الجماعات اإلرھابیة كداعمة ومخططة وعاملة في المیدان لیس جدیداً  26إسالمیة تقلیدیة.

ح تنظیم الشباب في الصومال بأنھ لیس من وضّ  لكن دور المرأة في مثل ھذه الجماعات تطور بشكل ملحوظ. فمثالً 
بینما استخدمت القاعدة أسالیب محافظة من خالل حصر النساء للعب  28.اإلسالم استعمال النساء كمقاتالت في الھجمات

أما في السنوات األخیرة اتسعت ھذه  29دور الزوجة واألم والمعلمة والعاملة المنزلیة أو الجواري المخصصات  للجنس.
كل متزاید في أدوار األدوار بشكل ھام، وربما بسبب الخسائر الكبیرة في میدان المعركة، إذ ازداد توظیف المرأة بش

ومن األمثلة الرئیسیة على ذلك ما قام بھ أبو بكر البغدادي بتعیین مقاتلة أنثى لقیادة كتیبة في شمال شرق  30عسكریة.
وھناك ما یشیر إلى أن داعش قررت بشكل  31، وكذلك تأسیس لواء الخنساء النسائي في منطقة الرقة.2016سوریا عام 

 32المرأة، وقامت بالفعل باالستثمار في أھلیة النساء في المجالین الدیني والمیداني العملیاتي.فعال تبني سلوك مختلف إزاء 
ً ، فإن وسائل التواصل االجتماعي المسیطر علیھا سریّ وأخیراً  ، عالوة على العالقات الشخصیة للنساء مع الشباب ا
 33للرسالة.سمح لھن بأنھ یصبحن ُمجندات فاعالت وصاحبات تأثیر وحامالت  ،الصغار

فھل یمكن للمساواة الجندریة وتمكین المرأة أن یمنعا الرادیكالیة أو التطرف العنیف، أو یمكن لھما بأن یساعدا في كبح 
التطرف وإعادة تأھیل المقاتلین وتعزیز صمود المجتمعات في مواجھة التطرف؟ بالطبع، ھناك دلیل قوي بأن مشاركة 

ووجد أن  34ال للعنف وفي منعھ.جتمعاتھن المحلیة یمكن أن یفضي إلى تخفیض فعّ النساء في قطاع األمن كركیزة في م
ً  35.بشكل أعمق من الرجال النساء یفھمن دینامیات المجتمع والنماذج األیدولوجیة واالتجاھات المسلكیة  وتعد المرأة أیضا

حیث یستقون  التي فیھا ذكر متطرفلواعظات ھن نقطة االتصال األولى للنساء من العائالت موثوقة، فا كاتمة أسرار
 .النصح والمشورة من الواعظات

وھن  36وتسعى األمھات بشكل خاص للحصول على المساعدة من الواعظات ومن ناشطات المجتمع المدني المحلیین.
 ویمكن للنساء استخدام أدوارھن 37،والعزلةقادرات كالعادة على اكتشاف مؤشرات التطرف ومن ضمنھا الغضب والقلق 

 38التقلیدیة لتشكیل القیم التي تعزز التسامح والالعنف والصمود، أو لمساعدة الشباب المتطرف للتعامل مع التحدیات.
ومن الواضح أنھ یجب أن یتم استھداف  39وشكلت النساء القوة الرئیسیة خلف عودة بعض المقاتلین األردنیین من سوریا.

                                                
 نفس المصدر. 24
 نفس المصدر. 25
 نفس المصدر. 26

27  Naureen Chowdhury Fink, Rafia Barakat, and Liat Shetret, The Roles of Women in Terrorism, Conflict and 
Violent Extremism (Goschen, IN: Center on Global Counterterrorism Cooperation, April 2013). 
http://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2013/04/NCF_RB_LS_policybrief_1320.pdf 
28  Taiwo, “Women and Violent Extremism in Somalia.” 
29  Fink, Zeiger, and Bhulai, A Man’s World? 

 نفس المصدر. 30
 نفس المصدر. 31
 ).2017الجھادیة النسویة من القاعدة الى الدولة اإلسالمیة (عمان: مؤسسة فریدریش إیبرت، محمد أبو رمان وحسن أبو ھنیة، عاشقات الشھادة: تشكالت  32

33  Taiwo, “Women and Violent Extremism in Somalia.” 
34  Security Council, “‘Wherever There Is Conflict, Women Must Be Part of the Solution,’ Security Council Told in 
Day-Long Debate Urging Their Inclusion in Restoring Fractured Societies,” United Nations Media Coverage and 
Press Releases, 30 November 2012, www.un.org/press/en/2012/sc10840.doc.htm. 

 انظر على سبیل المثال 35
UN Women Jordan, Women and Violent Radicalization in Jordan; Fink, Zeiger and Bhulai, A Man’s World? 

 جلسة نقاشیة مع نساء ونشطاء من المجتمع المدني وواعظات في أربع مدن في األردن لدراسة غیر منشورة. 16 تم توضیح ھذا  في 36
37 Anita Orav, Rosamund Shreeves, and Anja Radjenovic, with Sofía López, “Radicalisation and Counter-
Radicalisation: A Gender Perspective,” European Parliament Briefing, April 2016. 
38 Edit Schlaffer and Ulrich Kropiunigg, “Can Mothers Challenge Extremisim?” Women Without Borders, 2015, 
http://www.women-without-borders.org/files/downloads/CAN_MOTHERS_CHALLENGE_EXTREMISM.pdf 

 ).2017ن األردنیین في الخارج: رسم خارطة الرحلة" (عمان: معھد غرب آسیا وشمال أفریقیا، نیفین بندقجي، "تجربة عینة من المقاتلی 39
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حة التطرف، ویبنغي أن تكون النساء في مركز تصمیم وتنفیذ مثل ھذه النساء وبحذر من قبل صانعي سیاسات منع ومكاف
 السیاسات.
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 النساء في منطقة غرب آسیا وشمال أفریقیا 4
كانت مكانة المرأة تاریخیا في منطقة غرب آسیا وشمال أفریقیا أداة مساومة سیاسیة ودینیة، واستندت مكانة وحقوق 

وینبغي معالجة ھذه االحتیاجات وااللتفات لھا لزیادة فاعلیة وفرص نجاح جھود النساء على رغبات من یصنعون القرار. 
 ً االستفادة من الخطاب المضاد للتطرف بحیث یتم تقدیم سردیات تركز  منع ومكافحة التطرف العنیف. ومن الممكن أیضا

 ات وأھدافھا السیاسیة.على تالعب الجماعات المتطرفة العنیفة بالمرأة وإساءتھا لھا لخدمة أغراض ھذه الجماع

شھد اإلقلیم أكبر  2016ویمكن أخذ مؤشر الفجوة الجندریة العالمیة كمثال على مصاعب المرأة في المنطقة، ففي عام 
 ً ً  40بنسبة بلغت  فجوة في األجور بین الجنسین عالمیا ً  365للمعدالت الحالیة فإننا نحتاج إلى  في المئة، ووفقا لردم  عاما

وبینما تم دعم التعلیم بشكل إیجابي، فما زال ھناك عوائق قویة تحد من أدوار المرأة في المجال العام في  40ھذه الفجوة.
ً  2005السیاسة والتوظیف. وأشار تقریر األمم المتحدة للتنمیة اإلنسانیة العربیة لعام   إلى أن "العائق األھم إلقلیم أكثر أمنا

وبعد مرور  41أة في كل منحى من مناحي المجتمع وبشكل أخص في االقتصاد."ھو نقص المشاركة الكاملة للمر وازدھاراً 
 أكثر من عقد على ذلك، ما زال اإلقلیم یمتلك أقل المعدالت عالمیا من حیث انخراط المرأة في النشاط االقتصادي.

كثر من ثالثة أرباع الرجال من الالفت أن التوقعات االجتماعیة من المرأة محِبطة، فقد وجدت دراسة حدیثة أن "ثلثي إلى أ
یدعمون فكرة أن الدور األكثر أھمیة بالنسبة للمرأة ھو أن تعتني بالمنزل" وأن "النساء عادة ما یتقبلن ھذه اآلراء 

، األمر الذي یمكن أن یحد من رغبة النساء في االنخراط في مشاریع المساواة الجندریة. إال أنھ وبینما وجدت 42الظالمة"
آراء الرجال المتعلقة باألدوار الجندریة ال تختلف بشكل كبیر بین األجیال، "فالنساء الشابات یحملن آراًء الدراسة بأن 

 ً وبینما ادعى الرجال والنساء بأن المساواة  43، ویسعین للمساواة بشكل أكثر."عادلة أكثر من نظیراتھن األكبر سنا
یشیر إلى رغبة متزایدة عند النساء الشابات للحصول على فرص الجندریة "لیست جزءا من تقالیدنا وثقافتنا"، ھناك ما 

 44أكثر عدالة، بصرف النظر عن تسمیة ذلك مساواة جندریة أو غیر ذلك.

د بالظروف االقتصادیة والمنھجیة، فالالمساواة الجندریة والفقر والبنى المؤسسیة قیّ عالوة على ذلك، فإن تمكین المرأة مُ 
 45للمرأة التي تعیش في فقر أو انعدام مساواة لتحقیق التمكین. . وھناك فرص محدودة جداً الضعیفة ترسخ بعضھا البعض

االجتماعیة، فإن خیارات المرأة بالعمل واالستمرار بالتعلیم أو حتى في ممارسة قرارات متعلقة  النظرةوحتى من دون 
ل، فإن فرصة المرأة في االشتباك بالصحة عادة ما تعتمد على مستوى االستقالل االقتصادي. وعلى نفس المنوا

واالنخراط في الحیاة العامة تقل مع غیاب النظام التشاركي الخالي من المحسوبیة والفساد. وألن الجماعات المتطرفة 
 العنیفة تطرح بدیال حقیقیا، فھي بھذا المعنى تصبح نقطة جذب للنساء.

ً ء في المنطقة. ومع ذلك،  فإن الدین یُ وال بد من األخذ بالحسبان تأثیر اإلسالم على حیاة النسا من خالل منظور  فسر دائما
سیاسي واجتماعي وثقافي معین. وعلیھ فھناك حاجة لحلول لمنع ومكافحة التطرف العنیف تتناسب مع السیاق االجتماعي 

جتماعیة على حیاة الرجال والمعاییر الجندریة، وتأخذ بعین االعتبار كیف تؤثر المعاییر الجندریة التقلیدیة والتوقعات اال
 والنساء على السواء في المنطقة العربیة والبلدان اإلسالمیة.

                                                
40 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2016 (Geneva: World Economic Forum, 2016), 
http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf  
41 Dina H. Powell and Jane Kinninmont, Women’s Economic Empowerment in the Middle East and North Africa 
(London: Chatham House, 6 July 2015), https://www.chathamhouse.org/event/womens-economic-empowerment-
middle-east-and-north-africa 
42 S. El Feki, B. Heilman, and G. Barker, Understanding Masculinities: Results from the International Men and 
Gender Equality Survey (IMAGES)—Egypt, Lebanon, Morocco, and Palestine: Executive Summary (Cairo and 
Washington, DC: UN Women and Promundo-US, 2017), 8, https://imagesmena.org/wp-
content/uploads/sites/5/2017/05/IMAGES-MENA-Executive-Summary-EN-16May2017-web.pdf. 

 نفس المصدر 43
 نفس المصدر. 44

45 Nabila Kabeer, “Discussing Women’s Empowerment—Theory and Practice,” Sida Studies, no.3 (2000), 19, 
www.sida.se/contentassets/51142018c739462db123fc0ad6383c4d/discussing-womens-empowerment---theory-
andpractice_1626.pdf.  
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 ً بالفقر، فالمرأة التي تحتل مرتبة متدنیة على سُلّم الثراء تتعرض على األرجح لإلساءات  ارتبط العنف ضد المرأة تقلیدیا
العنف عادة ما یصبحون عنیفین في مراحل الحقة  واألطفال الذي ینشؤون في أجواء من 46الجسدیة والعاطفیة والجنسیة،

أن الرجال الذین حظوا بتعلیم عاٍل ھم أكثر عرضة لممارسة  ومع ذلك تكشف دراسات أجریت مؤخراً  47من حیاتھم.
العنف على زوجاتھم وبناتھم ضمن إطار العنف األسري، وأن النساء الالتي حظین بتعلیم أكثر ھن أیضا أكثر عرضة 

وبناء على ذلك فمن المستحیل أن نربط بین العنف المنزلي والفقر، وھو ذات األمر الذي  48لھذه اإلساءات.لیكن ضحایا 
 ً عن ذلك من المھم بمكان أن یتم  ینطبق عندما تتم المحاولة لربط الفقر بدعم الجماعات المتطرفة العنیفة. وعوضا

اع الھویة والظلم االجتماعي واإلحباطات الناتجة عن التركیزعلى فھم كیف یكون العنف كتجسد "للحرمان النسبي" وضی
وتعد ھذه القضایا محركات متأصلة للتطرف العنیف؛ ولذلك فمن الواضح بأن اإلحباطات الشخصیة التي یمكن أن  ذلك.

للتجنید  تزید من البؤس والعنف ھي مرتبطة بالمساواة الجندریة. وعلیھ فقد تكون النساء ضحایا العنف المنزلي أكثر قبوالً 
 ً من الحیاة المنزلیة الراھنة، وبخاصة عندما تقدم  من قبل الجماعات المتطرفة العنیفة، والتي قد تبدو بأنھا توفر مخرجا

 49البنى االجتماعیة والقانونیة خیارات قلیلة لھن.

وثقافیة. ویتعزز النقص  تداخل عوامل بنیویة وقانونیة واجتماعیة یعود إلىوبالمحصلة فإن عدم تمكین المرأة في المنطقة 
في الحمایة القانونیة أیضا في ضوء الممارسات التقلیدیة ضد المرأة والمعاییر االجتماعیة التي تدعم الخنوع والنظام 

ً  50األبوي. ً  للمخالفات الحقوقیة ویجعل من ھذه المخالفات أمراً  وھذا بدوره یخلق فرصا . وعلى نفس المنوال، فإن طبیعیا
ً قتصادیة ال تتوافق بشكل عام مع المفاھیم التقلیدیة حول دور المرأة. وھذا بدوره یخلق ظروفحقوق المرأة اال تعزز  ا

بعضھا البعض وتقوم بتقیید مشاركة المرأة في سوق العمل؛ ما یعود بالسلبیة على المجتمع بشكل عام وعلى المرأة بشكل 
لعاملة وخاصة في المناصب القیادیة فإنھ لن یكون بمقدور خاص. والواقع أنھ ومن دون تمثیل حقیقي للمرأة في القوى ا

النساء مقاومة القیود البنیویة التي تحافظ على الوضع الراھن، مثل الحاجة إلى منظومة مواصالت معقولة الثمن ومقبولة 
وة على ذلك، من المجتمع، إضافة إلى حقوق العنایة بالطفل وحقوق األمومة والحمایة من التحرش في مكان العمل. وعال

في  مستقالً  فإن مشاركة القوى العاملة القلیلة تمنع تراكم الثروة بما لھ من أثر سلبي على قدرة المرأة في أن تكون فاعالً 
البیت وفي الحیاة العامة. ومن شأن ھذا المزیج أن یجعل المرأة تشعر بالتعاسة كما ھو الحال في تأثیر البطالة الكبیرة 

ب. وفي الحالتین، فإن األفراد یصبحون مھمشین وخانعین بشكل متزاید لبروبغاندا ودعایة الجماعات والفساد على الشبا
 ً  .بدیالً  التي تبدو وكأنھا توفر حیاة وغرضا

  

                                                
46 Paul Prettitore, “Poverty and Legal Problems in Jordan: Defining the Relationship,” World Bank MENA 
Knowledge and Learning Quick Notes Series, no. 150 (September 2015), 
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/QN150.pdf), 
47 El Feki, Heilman, and Barker, Understanding Masculinities. 

 نفس المصدر. 48
49 UN Women Jordan, Women and Violent Radicalisation in Jordan. 
50 Annalisa Bezzi, Women and The Law in Jordan: Islam as a Path to Reform (Amman: WANA Institute and 
Friedrich-Ebert-Stiftung, October 2016), http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/WLE%20-
%20OCT%2031%20-%20FULL%20PDF%20.pdf. 
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 تمكین المرأة في األردن ضعف 5
ویتم  والذي یمكن التقاطھ في المناطق ذات الحضور العشائري الكبیر. العشائري األردنلطالما ارتبط األردن بالقانون 

 ً في مناطق محددة بشكل غیر رسمي. وھناك من ینظر للمرأة كغرض ال یمكن  تطبیق وتنفیذ قوانین العشیرة اجتماعیا
متجذرة في نسیج  مسھ، إذ تُمثل المرأة الشرف كما ھو الحال مع األرض. ولذلك فإن األدوار المخصصة للرجال والنساء

المجتمع من خالل القانون العشائري، إضافة إلى الثقافة الدینیة. وعلیھ فإن مكانة المرأة ابتلیت بأشكال مختلفة من 
تُحبط في المحصلة النھائیة وبقوة مشاركة  -منھا ما ھو ظاھر ومنھا ما ھو خفي -، وھناك طرق متعددة للقمع التھمیش

ً  ،ة. ومع أن المرأة تبدو في موقع المسؤولیةالمرأة السیاسیة واالقتصادی ما یكون الرجال  إال أنھ وفي نھایة المطاف غالبا
 ً ً  في موقع السیطرة اجتماعیا . وعلى سبیل المثال، فللنساء دورغالب في تربیة األطفال لكن وفي أغلب الحاالت فإن وقانونیا

ائم على الجندر ھو مسألة قدیمة في األردن. وبخالف التحرش للرجل "الكلمة النھائیة" في المسائل المنزلیة. والعنف الق
وجرائم  51الیومي الذي تواجھھ النساء في الشوارع، ھناك جرائم أخرى مثل االعتداء واالغتصاب والعنف المنزلي

 52الشرف والتحرش باألطفال.

ً بشكل عام، ال یمكن اعتبار اإلطار القانوني األردني داعم متد لیشمل اإلرث والزواج والعنف لحقوق المرأة، وھذا ی ا
ھناك بعض التقدم في إیجاد مجتمع أكثر أمنا للمرأة، فمثال ربما أثرت االحتجاجات أمام مبنى البرلمان  53األسري.

من قانون العقوبات. فالمادة المثیرة  308على القرار النھائي إللغاء المادة  2017األردني في األول من تموز/ یولیو 
وكانت ھناك حاجة ماسة إللغاء  54سمح للمغتصب بأن یتزوج من الضحیة بعد موافقتھا حتى یتجنب العقوبة.للجدل كانت ت

ھذه المادة، مع أن الوقت فقط سیخبرنا عن أثر ذلك على السلوك على األرض، وعلى األرجح أن یستفید من القرار 
فإن إلغاء المادة سیعني القلیل  ة في النظام القضائي،اقتصادیة محدودة. وبما أن الھیمنة الذكوریة متجذر-طبقات اجتماعیة

 للذین یعیشون في المناطق الریفیة المحرومة والتي ال یطبق فیھا القانون بشكل كامل.

ً  ،ومع أن ھناك تطورات في المجال القانوني لالخفاقات المستمرة، فخالل األشھر األولى من  ةمؤلم ذكریات ھناك أیضا
وربما یكون العدد الحقیقي للجرائم أكثر  55تم تسجیل سبع حاالت قتل نساء في قضایا عنف مرتبطة بالجندر. 2017عام 

 ً  ما یظھر مع مثل ھذه المسائل مثل جرائم الشرف والذي یعاقب علیھ القاتل بعقوبة مخففة. من ذلك. وھناك تساھل غالبا
من قانون العقوبات األردني یخفف من العقوبة إذا ما قام الرجل بقتل أو مھاجمة أنثى  340ووفقا لیارا الوزیر فإن "المادة 

من قانون العقوبات والتي تخفف من  98من األقرباء في حال ارتكابھا الزنى". وھذا األمر عولج أیضا تحت المادة رقم 
وتذكر ھذه القوانین لحالة المرأة االجتماعیة كأشیاء تمتلك. وال غرابة في  56الة فورة دم.العقوبة للقاتل إذا كان القاتل في ح

ضوء ھذه الحالة في أن تتقبل بعض النساء الوعود بحیاة أكثر استقاللیة وتمكین في ظل الجماعات المتطرفة العنیفة أو 
 غیرھم.

                                                
51 Nadine Sayegh, Challenges to an Integrated CVE and Human Security Approach in Jordan (Amman: WANA 
 Institute, 2017), 14–15 

 حول الجرائم ضد األطفال، انظر:مزید من التفاصیل لل 52
Jordan River Foundation, http://jordanriver.jo/?q=content/jrcsp/overview. For details on male and female 
dynamics and intimate partner violence, see Diab M. Al-Badayneh, “Violence Against Women In Jordan,” Journal 
Of Family Violence 27 no. 5 (2012): 369–79; Rana Husseini, “Only 3% Of Gender-Based Violence Victims Would 
Seek Police Help— Study,” Jordan Times, 28 February 2016, www.jordantimes.com/news/local/only-3-gender-
based-violence-victims-would-seek-policehelp-%E2%80%94-study.  
53 Khetam Malkawi, “Personal Status Law among World’s ‘Highly Discriminatory’ Laws against Women,” Jordan 
Times, 5 May 2015, www.jordantimes.com/news/local/personal-status-law-among-world%E2%80%99s-highly-
discriminatory%E2%80%99-laws-againstwomen%E2%80%99. 

 :للمزید انظردا فرنسا، قوى االستعماریة وتحدیمن الجدیر مالحظة بأن البحث الجدید یكشف بأن الكثیر من قوانین زواج المغتصبات وضع وتقرر من قبل ال 54
. , 3 August 2017Telesur“Rape Laws Aren’t Part of Islam, but Colonialism: Study,” 

-20170803-Study-Colonialism-but-Islam-of-Part-Arent-Laws-https://www.telesurtv.net/english/news/Rape
. 0024.html 

55 “Seven Murdered in Gender-Based Violence in 2017,” Jordan Times, 11 April 2017.  
http://www.jordantimes.com/news/local/seven-murdered-gender-based-violence-2017.  
56 Yara al-Wazir, “Jordan Abolishes Rape Law, It Must Follow Suit with Honor Killing Law,” Al Arabiya English, 30 
April 2017. 
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لوضع المرأة األقل من الرجل في األردن. وبینما  تقالً مس وتشكل عدم قدرة األمھات على منح الجنسیة ألبنائھن مؤشراً 
فالواقع یبقى أن األم ال یسمح لھا بأن تشارك ھویتھا الوطنیة ألنھا أنثى. وھذا من  57یمكن أن یكون ھذا ألسباب سیاسیة،

ن قبل داعش شأنھ أن یغذي مشاعر التھمیش واإلقصاء لدى النساء ویساھم في رفع جاذبیة الدعوات التي توجھ للمرأة م
 للمساعدة في بناء خالفة إسالمیة مثالیة.

والبحث عن  ،على ثالثة عوامل قد تؤثر على تطرف النساء وھي: "الواجبات الدینیة ة سابقةدراسفي وتم تسلیط الضوء 
إذ تعبر بعض النساء أن من واجبھن الدیني طاعة تعلیمات  58واالنتقام." ،بدائل للبیئة القمعیة التي تعیش بھا النساء

وبالنسبة لبعض النساء اللواتي یعیشن   59أزواجھن، وھذا یتضمن اللحاق بھم إلى سوریا للجھاد إذا ما طلب منھن ذلك.
ً للھروب سوى االنتحار فإن االلتحاق بجماعة متطرفة تحت مفھوم ُمضلّ  مغلوط ل وحیاة محدودة ال یوجد فیھا مخرجا

 ً وعلیھ فإنھ من الواضح بأن االحباط والبؤس لألنثى بسبب الفرص  60للتدمیر الذاتي. مقبوالً  للجھاد قد یبدو طریقا
 ً بسبب القیود االجتماعیة  االقتصادیة واالجتماعیة المتواضعة ھو مشابھ مع حال الرجال في األردن، وربما أكثر حدة أیضا

من أسرھن یذكرن  وعلى وجھ التحدید الالجئات السوریات اللواتي فقدن أفراداً  المتزایدة. وعالوة على ذلك، فالنساء
 61االنتقام كسبب لاللتحاق بالجماعات المتطرفة أكثر مما یقوم بذلك الرجال.

  

                                                
السلطة  اختالل ھناك تشابھ بین األردن ولبنان في ھذا المجال، والعدید من المصادر قالت بأن قلق السلطات حول منح الجنسیة لالطفال واألزواج للخوف من 57

 والمیزان الدیمغرافي. للمزید انظر:
Elisa Oddone, “Jordanian Progeny Gain Ground in Nationality Fight,” Al Jazeera, 5 May 2015 
https://www.aljazeera.com/news/2015/05/jordanian-progeny-gain-ground-nationality-fight-150504100629097.html  

. (عمان: معھد غرب آسیا وشمال ركات التطرف المؤثرة على الشباب في األردن"نیفین بندقجي، كیم ویلكنسون ولین أغابي"عالقون بین خیارات ھدامة.. مح 58
drivers-radicalisation-choices-destructive-between-ication/trappedhttp://wanainstitute.org/ar/publ-). 2017أفریقیا، 

jordan-youth-affecting . 
 .8، نفس المصدر 59
 .8، نفس المصدر 60
 .19، نفس المصدر 61
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 خاتمة 6
تركز أدبیات التنمیة اإلنسانیة على أن تمكین المرأة یفضي إلى ارتفاع في االزدھار االقتصادي، وعلیھ فإن تمكین المرأة 

ات ھوالج ةالمانح الجھاتیعود بالنفع على المجتمع وعلى البلد وعلى األفراد. وقد تم توحید محتوى تمكین المرأة من قبل 
محتوى في العادة من قدرة النساء في تحقیق االستقالل االقتصادي واالجتماعي والسیاسي التنفیذیة المختلفة، ویتكون ھذا ال

والقضائي بمعزل عن ضغط وتأثیر غیر مبرر من الذین یحیطون بھن. وعلى الرغم من المنطق الذي یشجع ذلك، فإن 
لقائم، أو عندما یرون مثل ھذا العوائق تتجذر عندما ال یكون لدى أصحاب القرار االھتمام الكبیر في تغییر الوضع ا

التغییر كتھدید لسلطاتھم. وھذه العوائق قویة بشكل خاص في منطقة غرب آسیا وشمال أفریقیا، إذ إن القیم القبلیة المتعلقة 
 بالشرف والعیب ترسخت بفعل التقالید الدینیة وأصبح ینظر إلیھا كركیزة أساسیة في النسیج األخالقي للمجتمع.

ً یجري في بعض مناح المساواة الجندریة في قضایا مثل الحصول على التعلیم  وتقدم الحالة في األردن تحوالً مشجعا
والرعایة الصحیة وتنامي النزعة إللغاء قانون "زواج الُمغتصب" غیر أن ھنالك معدالت مقلقة من العنف الجندري 

ھناك نقص في برامج األمن اإلنساني المناسبة والعنف األسري والتھمیش السیاسي ونقص الحقوق القانونیة للمرأة. و
لمعالجة مثل ھذه القضایا، وعادة ما یقع دعم ضحایا الظلم الجندري على كاھل جماعات غیر رسمیة أو المنظمات غیر 

 الحكومیة.

 ً لرجال. مثل الرجال، وفي بعض الحاالت أكثر من ا تواجھ النساء الكثیر من اإلحباطات االجتماعیة واالقتصادیة تماما
 ً التطرف. من دون شك، تعتبر النساء أكثرعرضة للضغوطات  بدوافع لذلك من غیر المفاجئ بأن النساء یتأثرن أیضا

الجنسیة واالقتصادیة والجسدیة، ومع ذلك ھناك ما یشیر إلى أن النساء ینجذبن للجماعات المتطرفة العنیفة كتعبیر عن 
اع. وتستفید ھذه الجماعات من ھذه المواضیع التقلیدیة وتقدم حیاة ذات معنى إرداتھن الحرة ولیس نتیجة لإلجبار أو الخد

وفیھا تقوى للمجندین من الرجال والنساء باإلضافة إلى الحریة التي قد ال تكون متوفرة في البیت. وتقدم بروباغندا 
 ً ً  الجماعات المتطرفة العنیفة وعیا جذب، والصعوبات المستمرة والقیود حول كیف تتأثر النساء بعوامل الدفع وال متوازنا

والضغوطات التي توجھھا النساء في مجتمعاتھن. لذلك فمن الملح أن تتناسب برامج منع ومكافحة التطرف العنیف مع 
ذلك، وسیكون من الخطأ االستمرار في صیاغة السیاسات من دون األخذ بعین االعتبار احتیاجات السكان ككل، ولیس 

 .في مكافحة التطرف العنیف فقطالرجال  احتیاجات

 

 

 



     info@wanainstitute.org
www.wanainstitute.org

الجمعية العلمية امللكية، 70 أحمد الطراونة ، عامن، األردن هاتف: ٩٦٢٦٥٣٤٤70١+


	Cover_WomenAndPCVE_Arabic
	Text_EngenderingExtremism_Arabic
	Publications_LastPage_Arabic



