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 لملخص التنفیذيا
 

الدافعة نحو عوامل المل التي تش الدینامیات من یشیر البحث حول محركات التطرف إلى مجموعة متشابكة
ولوجیة. ویحلّل ھذا التقریر یوالنفسیة واألید واالجتماعیةمنھا االقتصادیة إلیھ،  الجاذبةتلك و التطرف

في أربع بؤر ساخنة للتطرف  الجئین السوریینمحركات التطرف التي تؤثر على الشباب األردني وال
شاباً  52مع  نقاشحلقات  بنى النقاش في ھذا التقریر على نتائجویُ  1واربد والرصیفة.والسلط  معانھي: 

 الجئاً والجئةً سوریین.  16ناث)، بمن فیھم من اإل 19ذكور ومن ال 33وشابةً (

الشباب، فمعظمھم قّدم تعریفات عدم وضوح تعریف التطرف لدى وتشیر البیانات التي تم جمعھا إلى 
، بینما أشار عدد قلیل من المشاركین إلى السلوك االجتماعي المتزمتة عاّمة تتعلق بوجھات النظر

ً المتطرف لتفسیر  لمصطلح إلى اتعریف الوضوح في ویؤدي غیاب  بنظرھم. ما یجعل الشخص متطرفا
فھم مشّوش لدى الشباب حول خطر التطرف وعالقتھ باإلرھاب، والحاجة الماسة لمواجھة األیدولوجیة 

 المتطرفة. 

 -كما بدا الشباب منقسمین بشأن آرائھم حول ما إذا كانت التوترات بین المسیحیین والمسلمین في األردن 
ھي من أعراض اآلراء المتطرفة المنتشرة بالفعل  -على وسائل اإلعالم االجتماعي راً كما ظھرت مؤخ

ستؤدي في نھایة المطاف إلى انتشار التطرف في  ھي التي بشكل واسع في المجتمع، أم أن ھذه اآلراء
 والتعامل معھا. المظاھر إلى الحاجة للتدخالت الفوریة لمواجھة ھذه اآلراء األردن. وتشیر ھذه 

 خیاراتفي مجموعة من ال محصورون ھمالبحث المیداني أن الشباب یشعرون وكأنوتوضح نتائج 
تُحبط الشباب وتجعلھم قلیلي الحیلة  وتحدیداً البطالة والفقر الضغوطات االجتماعیة واالقتصادیةمدّمرة، فال
لوجیة المتطرفة إجابةً ویدغیر قادرین على إحداث التغییر. وبینما ھم یبحثون عن البدائل، تقّدم لھم األو

 و/أو الزواج).  أي المال، والتوظیفتلبي حاجاتھم االجتماعیة واالقتصادیة (

وتطبیق القانون بشكل  كمیة المستمرة في األردن (الفساد والبطالةكذلك أزمة الحا الدفعوتظھر عوامل 
عن العوامل النفسیة الفردیة. على سبیل المثال، تؤثر  التي ال یمكن عزلھا، وغیر متكافئ والتھمیش)

في المنزل ھانة ویعاني الشباب العاطلون عن العمل من التھمیش واإل لبطالة على اعتزاز الشباب بذاتھما
وینجذب الشباب إلى النواحي البطولیة التي یبرزھا إعالم داعش لتحسین اعتزازھم بذاتھم لھذا السبب. 

بدیالً الیوم  وغیرھا من الجماعات المتطرفة المسلحة تقّدم داعشحیث  ،في الحیاة ھمدورھم وھدفوإیجاد 
 المادیة والنفسیة. ھذه الحاجات للشباب یلبي 

إضافة إلى ما سبق، تساھم األسر المفّككة في التطرف، فتقّدم الجماعات المتطرفة منظومة دعم للشباب 
فشلت في توفیر التوجیھ الالزم ألفرادھا. قد تكون  وأقمعھم قد ت عائالتھمألن نتمون لھ، ومجتمع جدید ی

																																																													
المدن األربع كـ"بؤر ساخنة" للتجنید في األردن، بما في ذلك خبیر من وزارة الداخلیة أثناء حدیثھ إلى فریق البحث، وھو شریف العمري یشیر العدید من الخبراء والتقاریر إلى ھذه 1 

ي اجتماع مع فریق البحث بتاریخ تطرف) فمدیر مدیریة مكافحة التطرف والعنف في وزارة الداخلیة في األردن (تم نقل المدیریة الحقا إلى وزارة الثقافة تحت مسمى وحدة مكافحة ال
 . انظر أیضاً:2015آذار  22

 13). ص. 2014محمد أبو رمان. أنا سلفي: بحث في الھویة الواقعیة والمتخیلة لدى السلفیین (عّمان: مؤسسة فریدیریش أیبرت. 
Mercy Corps, From Jordan to Jihad: The Lure of Syria’s Violent Extremist Groups (Oregon, USA: Mercy Corps, 2015), 2, 
http://www.mercycorps.org/research-resources/jordan-jihad-lure- syrias-violent-extremist-groups 
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ة والخالفة، حیث والشھاد ضوح المفاھیم الدینیة مثل الجھادوھو عدم و وھناك عامل آخر ال یقل أھمیة
 جھل الشباب بھذه المفاھیم الدینیة لغسل أدمغتھم. استغالل بدون یقوم الُمجنِّ 

فھم النساء لدورھن الدیني : تعلّق بمحركات التطرف في ثالثة مجاالتتبرز االختالفات بین الجنسین فیما ی
، إیجاد بدیل عن قیود العائلة على تعلیمھن وطموحاتھن المھنیة، في االنضمام ألزواجھن في "الجھاد"

نظرائھن من األردنیات تحدیداً في مقابل  وتنطبق الحالة األخیرة على الالجئات السوریات .النتقاموا
 ن السوریین الذكور.والالجئی

الواردة في ھذا التقریر، فقد جاءت على لسان الشباب العامة أما التوصیات على مستوى السیاسات 
 لوصف التغییرات التي یرونھا ضروریة لمحاربة التطرف، وتشمل: 

تنمویة في الفساد، باإلضافة إلى خلق فرص توظیف ومشاریع  تدابیر جادة لمحاربةاتخاذ  -
ً المحافظات   .األقل حظا

تشجیع مھارات التفكیر الناقد في المناھج المدرسیة وتمكین المعلمین لمواجھة مخاوف الطلبة من  -
  .التطرف واإلرھاب

أفراد أحد مع تطرف  من التعامل الوعي لتمكین العائالت زیادةتقدیم الدعم المؤسسي وأنشطة  -
  .عائلة تساھم في تطرف افرادھامكن ان تجعل الیالجوانب التي تسلیط الضوء على و ،العائلة

 تفعیل دور وزارتي الثقافة والریاضة والشباب في كل المحافظات لتقدیم أنشطة مجانیة للشباب -
  .تشغل أوقات فراغھم

  .إعادة النظر في دور المساجد في تقدیم التوجیھ بخصوص المخاوف من التطرف -
السابقین وتشجیع غیرھم من المقاتلین على دمج المقاتلین عادة تأھیل وإلإنشاء وتفعیل برامج  -

 .العودة إلى األردن
 

في المستقبل من أجل تزوید االستراتیجیات بالمعلومات  الدراساتمجاالت للمزید من  ویحّدد التقریر أربع
 بشكل أفضل:  الالزمة وتصمیمھا بھدف محاربة التطرف العنیف

حدث صانعو السیاسات تغییراً علیھا. أن یُ تطویر تعریف إجرائي مقبول للتطرف في األردن قبل  -
كیز على الجانب األمني حصراً، یجب أن یتّوسع ھذا التعریف لیشمل الجانب الثقافي بدالً من التر

نحو جھود محاربة التطرف العنیف الفاعلة والتي العامة أن یرشد صانعي السیاسات  ھشأنمن  مما
  .ةعلى حدتتجاوب مع كل سیاق 

مّما یؤدي إلى فھم أفضل  تحدیداً اآلباء، في تطرف األفرادو ،ث في دور العائالتالمزید من البح -
  . األسریة في المشكلة العوامللمساھمة 

، حیث تقّدم ھذه التي تؤثر على الشباب الجذبلبحث في عوامل عمل دراسات مع مقاتلین سابقین ل -
 . في األردن الجذبكیفیة االستجابة لعوامل حول وراً دقیقاً التجارب الشخصیة تص

السلوك المتطرف منھا واالجتماعیة) التي تجعل من (االقتصادیة  العوامل المجتمعیةالبحث في  -
ً أخالقی العنیف بدیالً  ف مثل ھذا البحث نھجاً یعتمد على . في نظر الشباب، یجب أن یوظِّ ومقبوالً  ا

 س وعلم الجریمة. وعلم النفیجمع ما بین علم االجتماع مجاالت أكادیمیة منوعة بحیث 
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بین خیارات ھّدامة: عالقون  

 محركات التطرف المؤثرة على الشباب في األردن

 لمقدمةا . 1
 

لتلخیص نتائج ھذا التقریر. یقّدم البحث و وصف مناسب " ھعالقون وصف الشباب بأنھم "شبابلّعل 
ألردن في ا للتطرف بؤر ساخنة ةالمیداني حول محركات التطرف، من وجھة نظر الشباب في أربع

شخصي والعام. صورة قاتمة عن اإلحباط والیأس على المستویین ال ،ربد)(معان، والسلط، والرصیفة وإ
نھكوا من على وجھ الخصوص، یشعر الشباب باإلحباط من الفساد وغیاب العدالة االجتماعیة، وقد أُ 

 والتنموي وال یشعرون بالتمكین في المنزل.  االقتصاديالتھمیش 

یوضح كما و ،والمؤشرات الصاعدة للتطرف الشباب في األردن للتطرففھم بحث ھذا التقریر في كیفیة ی
والسیاسیة واالجتماعیة التي تؤثر على  والنفسیة منھا االقتصادیةإلى التطرف  ةفعاالد عواملالبالتفصیل 
بین مثل العالقة یة وتلك المتعلقة بالسیاق العام ویعرض الطبیعة المترابطة للعوامل الفرد 2ب،تطرف الشبا

العوامل االقتصادیة والنفسیة. ومن ثم یسلط التقریر الضوء على االختالفات الواضحة بین الجنسین في 
 3على الشباب، التي تؤثرإلى التطرف  ةذباالجعوامل الالنتائج حول محركات التطرف. ویتم التعّمق في 

 . أنفسھم طرحھا الشبابالتي ومن ثم یختم التقریر بمجموعة من التوصیات للسیاسات 

إلیھ التي تساھم  ةذباجدافعة إلى التطرف والالعوامل الالتي حّددت  السابقة ألبحاثلھذا التقریر یضیف و
 تعقید وتشابك محركات التطرف ةل السابقاعمّوضح األتبینما و 4في تطرف الشباب في سیاقات مختلفة.

 ً  . تحدیداً  ، فإن ھذا التقریر یسلط الضوء على ھذا التعقید في السیاق األردنيعموما

 Wiktorowiczمشابھة لتلك التي وضع إطارھا النظري  إلى عملیة تطرففي ھذه الدراسة تشیر النتائج 
درج نحو ت"ال لـ oghaddamMونموذج  5" في المملكة المتحدة،المھاجرینفي بحثھ حول جماعة "

 6 اإلرھاب".

																																																													
عات المتطرفة المسلحة. لقراءة تعریف أكثر ماتُعّرف عوامل الدفع على أنھا الجذور االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة التي تؤثر على األفراد وتقنعھم باالنضمام إلى الج2 

 تفصیالً، انظر: 
Muhsin Hassan, “Understanding Drivers of Violent Extremism: The Case of Al-Shabab and Somali Youth,” CTC Sentinel 5 (2012) 
https://www.ctc.usma.edu/posts/understanding-drivers-of-violent-extremism-the-case-of-al-shabab-and-somali-youth 

األفراد المستضعفین لالنضمام. وتشمل ھذه أیدولوجیة الجماعة (أي التركیز  ‘تجذب‘تُعّرف عوامل الجذب على أنھا "الصفات اإلیجابیة والمنافع المتأتیة من التنظیم المتشدد والتي 3 
التي تغیّب األفراد)، وروابط األخوة القویة والشعور باالنتماء، وتكوین السمعة، ‘ السلبیة‘و‘ الالمبالیة‘على تغییر ظرف الشخص من خالل العنف بدالً من األسالیب الدیمقراطیة 

 ". االجتماعیة د وغیرھا من المنافع المرتبطة بالتنشئةواحتمال الشھرة أو المج
Alex P. Schmid, Radicalisation, De-Radicalisation and Counter-Radicalisation (The Hague: The International Centre for Counter-
Terrorism, 2013), 26, http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Schmid-Radicalisation-De-Radicalisation-Counter-Radicalisation-March-
2013.pdf 

 لمراجعة ھذه العوامل، انظر النقاش حول المحركات المختلفة في:   4
Neven Bondokji, Kim Wilkinson, and Leen Aghabi, Understanding Radicalisation: A Literature Review of Models and Drivers (Amman: 
The WANA Institute, 2016), 13-25, http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Understanding%20Rad%20Sept%208.pdf 

 :-2004أیار  9و 8قُدّمت في مؤتمر جذور التطرف اإلسالمي في جامعة ییل ما بین  -أنظر الورقة التالیة 5  
Quintan Wiktorowicz, “Joining the Cause: Al-Muhajiroun and Radical Islam” (paper presented at The Roots of Islamic Radicalism 
Conference, Yale University, May 8-9, 2004), http://insct.syr.edu/wpcontent/uploads/2013/03/Wiktorowicz.Joining-the-Cause.pdf 
6 Fathali Moghaddam, “The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration,” American Psychologist 60 (2005): 161–169. 



	

	
	
4	

كدلیل قطعي على صحة  اواعتمادھنتائج ھذه الدراسة نظراً لحجم العینة المحدود، ال یمكن تعمیم و
في بؤر التطرف الساخنة  تسلیطھا الضوء على الدینامیاتلقیّمة  تبقى نتائج إال أنھا، الُمقَدمة الفرضیات

، ویحّدد تحدیداً  البحث حول التطرف اتعلى تعقیدھذا التقریر الضوء في األردن. كما یسلط المشار إلیھا 
ً  مجاالت یمكن للباحثین وصانعي السیاسات التعّمق فیھا  . الحقا

ً وشابةً ( 52مع حلقات نقاش بُنیت النتائج المذكورة في ھذه الورقة من  من  19ذكور ومن ال 33شابا
ً  16لعینة ، وشملت ا2016ناث) بین تموز وآب من العام اإل في األردن (أما البقیة والجئةً سوریین الجئا

، نح الجمیع سریة الھویة، لتشجیعھم على االنخراط في نقاش مفتوح وحرفكانوا أردنیي الجنسیة). ومُ 
حوالي ساعة ونصف بالمتوسط، كما تم إدخال كل منھا وأجریت النقاشات باللغة العربیة واستغرقت 

في  حلقات النقاشاألسئلة التوجیھیة لاإلطالع على من ھذه النقاشات باللغة العربیة. ویمكن  راءاآل وتحلیل
 . 1الملحق رقم 

تمت مقابلتھم في الفترة مساجد وأئمة  في الشریعة اإلسالمیة خبراءمن كما استفاد التقریر من آراء ثمانیة 
 المتطرف خطابال. على الرغم من أن الھدف من ھذه المقابالت كان لمناقشة 2016ما بین حزیران وآب 

یثما كانت ھذه وح ،أبرزت محتوى متصل بمحركات التطرفھذه المقابالت والخطاب المضاد، إال أن 
 في ھذا التقریر. ا تم االستشھاد بھفقد  الحوارات مفیدة

بعنوان "الدین من أجل السالم والتنمیة في منطقة سنتین د ھذا التقریر جزءاً من مشروع مستمر لمدة عَّ ویُ 
وزارة الخارجیة  ھمّولأفریقیا وت غرب آسیا وشمال أفریقیا" والذي ینفذه معھد غرب آسیا وشمال

 .الھولندیة
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 التطرف وقرار االنضمام للجماعات المسلحة. 2
	

ً شخصیجعل  أنحول ما من شأنھ الشباب  آراءإلى معرفة  ت الدراسةھدف متطرفاً، وفھم التحول من ما  ا
ن من حلقات النقاش أن . وتبیَّ القرار باالنضمام إلى جماعة متطرفة مسلحةاتخاذ المتطرفة إلى تبني اآلراء 

 بین المتطرفمثالً یز التمیعلیھم تعریف التطرف، ولم یكن من السھل حیرة عند بالالشباب یشعرون 
 ً  واإلرھابي.  والملتزم دینیا

یعتقد الشباب بشكل عام أن المتطرف (سواء إسالمي أو غیر ذلك) ھو الشخص الذي یحمل فكراً متزمتاً 
 ،یاتویرفض قبول اآلراء المختلفة عن رأیھ. ویربط بعض المشاركین بین األیدولوجیة المتطرفة والسلوك

ً شابة  ربطت على سبیل المثالف اعتبر بینما  .من العمل تھمایفتبین التطرف ومنع العائلة مباشراً  ربطا
مثل ھذه وزادت یسعى إلى فرض آرائھ عن طریق العنف. ھو شخص غیرھا أن الشخص المتطرف 

یمیّز وفي ھذا السیاق، التطرف.  فھمحیرة الشباب وخلطھم بین السلوك واألفكار عند من االعتقادات 
بین األفكار المتطرفة والسلوكیات العنیفة في فھم التطرف، ونادراً ما   وشعبان Neumannالعلماء مثل 

 7.والتشّدد واإلرھاب د، مما ساھم في الخلط بین التطرفیتم التعبیر عن ھذا التمییز بشكل جیّ 

في الدین في خط رئیسي وخط " ف اإلسالمي، شرح أحد المشاركین:عندما یتعلق األمر بتعریف التطر
ثانوي. الشخص المتطرف ھو الشخص یلي بمسك باالشي الثانوي بالدین و بنسى الخط الرئیسي یلي 

، تنوعةتعریفات موقّدم الشباب من مختلف المناطق  8"یلي الدین مبني علیھا.سك اإلسالم مع بعض وبم
االھتمام بالقیم ثانویة بدالً من طقوس الجانبیة الو/أو ال اللباسأن القاسم المشترك بینھا ھو التزمت في  إال

دین في ربط بشكل عام، بدا المشاركون متردو. المسلمتحلى بھا اإلسالمیة العلیا واألخالق التي یجب أن ی
ر الخاطئ لإلسالم في وأشاروا بدالً من ذلك إلى التصوُّ  عند تعریفھم للتطرف، باإلسالم التطرف مصطلح

 اإلعالم الغربي. 

ت قرار االنضمام إلى الجماعات المسلحة، جادلبین األیدولوجیة المتطرفة و عند سؤالھم عن العالقة
بأنھ من الضروري أن یكون لدى الشخص درجة معینة من القابلیة المسبقة لتبني األیدولوجیة الغالبیة 

ً ب ن عنده البذرة االنسان بكو"الكامل. حیث أكد مشارك ان ھا بالمتطرفة، حتى وإن لم یكن مشبعا
وأكد  ،9"واالستعداد لیكون شخص متطرف وبسبب وسائل التواصل االجتماعي ویلي بشوفھ فیھا بیتطرف

بین الحالتین: ال یمكن أن ینضم شخص إلى جماعة متطرفة  % 90آخر على أن ھناك عالقة بنسبة 
 كان متطرفاً.  ذامسلحة إال إ

ولكنھ لم یكن كافیاً لتفسیر  ، بدا أن التشبع بالفكر ضروريالنقاشحلقات وبالنسبة للمشاركین األردنیین في 
 عملیة انضمام الفرد إلى جماعة مسلحة. وقال أحد الشباب: 

كون ملتحق ب] قتال مع مجموعة متطرفةلل[ عیلي عندو فكر بس ما طل"
نشر الفكر د لمتابعة األخبار وبالجماعة بس من بعید. بكون شخص مجنَّ 

																																																													
 لمراجعة ھذه التعریفات، انظر: 7 

Bondokji, Wilkinson and Aghabi, Understanding Radicalisation: A Literature Review of Models and Drivers, 4-6. 
http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Understanding%20Rad%20Sept%208.pdf 

 .2016تموز  12مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ 8 
 .2016آب  30مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في معان بتاریخ 9 



	

	
	
6	

 ھناس لھذه الجماعات. عم یستنى یصیر جاھز. بكون إلتنسیب المتطرف و
العین مفتوحة  يخلّ بزوجة أو إبن أو أب  هممكن یكون عند :رادع ما یروح

مش دینیة ألنھ ھو معتبر الدین مع ھذه علیھ. ھذه كلھا روادع اجتماعیة و
 10."الجماعات صح فما في رادع دیني

أن األفراد ال یحتاجون إلى اتباع أفكار متطرفة قبل اعتقادھم المقابل، تمّسك المشاركون السوریون بب
نة من ثالثة الجئین سوریین في واحدة اتخاذ قرار االنضمام إلى جماعة مسلحة. وناقشت مجموعة مكوّ 

قد انضم إلى جماعة مسلحة فقط إلیجاد شيء من بلدتھم األصلیة، " أزعرتحدیداً حالة " حلقات النقاشمن 
" حین یمل من حیاتھ وسمعتھ أزعر"أي یقوم بھ بعد أن تخلت عنھ عائلتھ. وأوضح آخرون في النقاش أن 

". وأشار السوریون إلى أفراد زعرنةفي منطقتھ، فإنھ ینضم إلى جماعة مسلحة بحثاً عن نمط جدید من "ال
 . 11حدة من الجماعات المسلحة المقاتلة حالیاً في سوریامن مناطقھم األصلیة انضموا إلى وا

جد یوو. االعتبارات األیدولوجیةمقابل المجتمعي وتشیر ھذه الحجج إلى أھمیة العوامل المتصلة بالسیاق 
كیف تؤثر  توضحي في علم الجریمة والت "Situational Action Theory"في نظریة لھذا تفسیر 

جعل بعض السلوكیات خیاراً بدیالً على المجتمعي لمتصلة بالسیاق االعوامل العوامل الشخصیة و
 ً ً  وأ" "اخالقیا نتیجة المتطرف شبع بالفكر في ھذه الحالة، یأتي التو 12من وجھة نظر الفرد. صحیحا

والتي تبّرر الفعل كضرورة أخالقیة، ولیس الفرد شخصیة والمجتمعي المتصلة بالسیاق لعوامل ل
 األیدولوجیة.  قناعاتبالضرورة بسبب ال

 تركز النقاط التي أثارھا المشاركون السوریون االھتمام على وقائع الحرب األھلیة على األرض. ویشیر
Kalyvas  للمدینة إلى أن ھناك "انحیاز– Urban Biasیمیل  " في دراسات الحروب األھلیة، بحیث

 والتي تدفع األفرادالمجتمعي  سیاقالمتصلة بالالخبراء إلى تفضیل المبررات األیدولوجیة على العوامل 
   13إلى المشاركة في أعمال العنف في أي حرب أھلیة. موضع البحث

 

وتستحق ھذه الحجة المزید من االھتمام في دراسات التطرف، وتحدیداً عند دراسة التطرف في العراق 
ً في ھذه الدول دون وضع  المقاتلینصعوبة الوصول إلى حول وسوریا. وت ً حول ھذه دقیقإطاراً نظریا ا

التي المجتمعي  ة على العوامل المتصلة بالسیاقث المستقبلیابحاأل من الممكن أن تركزلذلك، الجزئیة. 
 ممكن من الناحیة اإلدراكیة. تحّول السلوك المتطرف إلى خیار مرغوب و

ذلك التمییز بین األیدولوجیة وأشارت النقاشات أیضاً إلى الحاجة لتطویر تعریف أفضل للتطرف، بما في 
ً من شأن تعریفوالسلوك. و جھة انتشار الممارسین على تطویر استراتیجیات لمواكھذا أن یساعد  ا

الشباب على تعلم كیفیة مواجھة  ةساعدممن جھة، و واحتواء السلوك المتطرفاألیدولوجیة المتطرفة 
 . من جھة أخرى التطرف في مجتمعاتھم المحلیة

																																																													
 .2016تموز  12مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ 10 
 .2016آب  28ن سوریون في حلقة نقاش ُعقِدت في إربد بتاریخ مشاركو11 

12 Per-Olof H. Wikström, “Why crime happens: A situational action theory,” Analytical Sociology, ed. G. Manzo. (Chichester, UK: John 
Wiley & Sons, Ltd, 2014); Noémie Bouhana and Per-Olof H. Wikström, Al Qai'da-Influenced Radicalisation: A Rapid Evidence Assessment 
Guided by Situational Action Theory. RDS Occasional Paper 97. London, UK: Home Office Research, Development and Statistics 
Directorate, 2011) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/116724/occ97.pdf 
13 Stathis Kalyvas, “The Urban Bias in Research on Civil Wars,” Security Studies 13 (2004): 173.  
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 الناشئة والتطرف الطائفیة. 3
 

إسالمیة في األردن، -توترات مسیحیةمظاھر بعض  ظھرت الدراسة حلقات النقاش لھذهخالل فترة انعقاد 
ئل المشاركون إن كانوا یعتقدون سُ  14اإلعالم االجتماعي.وسائل في  يوالتي یمكن مالحظتھا بشكل رئیس

ذه ھ ، أم أن مثلاألردني في المجتمع أصالً عن األیدولوجیة المتطرفة الموجودة تعبّر أن ھذه التوترات 
 .في نھایة المطاف نحو التطرف قود األردنیینتس ألفكارا

ً نصف المشاركین بأن ھذه التوترات تثبت أن األفكار المتطرفة قد بدأت بالفعل باالنتشار في  جادل تقریبا
ینادي بقتل غیر و یشجع خطاب داعش الذيبسبب لمظاھر ا وقد نمت مثل ھذه. األردني المجتمع

ى الدعم الخارجي الذي تقدمھ القوى اإلقلیمیة والدولیة لجماعات وفي الوقت ذاتھ، فقد غذّ  15المسلمین.
س. نحنا قبل الحرب دیننا صار مسیَّ " :الجئة سوریة إذ أوضحتمعیّنة في سوریا الیوم ھذا الحقد الطائفي. 

 16"ا النسیج تبعنا ما كنا نحس فیھ.ذالشيء. ھا ذما كنا نحس بھ

الدین لغایات سیاسیة، وتحدیداً محاوالت تصویر الصراع على أنھ ستغالل وعلّق السوریون تحدیداً على ا
ً طائفی ومن المالحظ أن ھذه المشاعر قد تم استغاللھا . ن ناتجاً عن مظالم سیاسیة مشروعةبدالً من أن یكو ا
 17على قرار أردنیین بالمشاركة في القتال في سوریا.في بعض الحاالت أثرت و في األردن،فعلیاً 

انتشار التطرف وسط بعض فئات المجتمع األردني، وسط األحداث األخیرة من جرائم الكراھیة  یشیر
إن لم  –القول بأن تصاعد مثل ھذه التوترات  معقوالً یبدو إذ مضطرب.  والتعبیرات الطائفیة، إلى سیاقٍ 

. ویقّدم ذلك في األردن قد یؤدي إلى مظاھر مختلفة من العنف الطائفي –الجتھا فوراً وبشكل حاسم یتم مع
 سبباً وجیھاً لتطویر الخطاب المضاد للتطرف ونشره في المجتمعات المحلیة. 

  

																																																													
14 Rana Husseini, “Social media users to be sued over hate speech in reaction to Hattar shooting,” Jordan Times, September 25th, 2016, 
http://www.jordantimes.com/news/local/social-media-users-be-sued-over-hate-speech-reaction-hattar-shooting; “When Muslims do not love 
their neighbors: Jordan’s ‘Christian’ car crash opens up raw wounds,” Al Bawaba, July 31st, 2016, http://www.albawaba.com/news/shadi-
abu-jaber-sophia-shanti-jordan-car-crash-867998 

 .56). ص 2015ة فریدیریش أیبرت، نادت الجماعة بقتل المسلمین من غیر أتباع المذھب السني. انظر: حسن أبو ھنیة ومحمد أبو رمان. تنظیم الدولة اإلسالمیة. (عّمان: مؤسس15 
 .2016آب  28مشاركة سوریة في حلقة نقاش ُعقِدت في إربد بتاریخ 16 

17 Mercy Corps, From Jordan to Jihad: The Lure of Syria’s Violent Extremist Groups, 5-6, http://www.mercycorps.org/research-
resources/jordan-jihad-lure- syrias-violent-extremist-groups     
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 محركات التطرف المؤثرة على الشباب. 4
 

ً حول من قبل معھد غرب آسیا وشمال أفریقیا قدمت دراسة سابقة  مراجعة لألدبیات المنشورة سابقا
 18واالجتماعیة واالقتصادیة. منھا نفسیةلتطرف الإلى ا ةفعاالدعوامل الالعالقة المعقدة والمتشابكة بین 

ھذه ھذا الجزء من وتركز المراجعة على أنھ ال یمكن فھم ھذه العوامل بمعزل عن بعضھا البعض. ویقّدم 
واالجتماعیة  النفسیةو االقتصادیة الدفعوجھة نظر معّمقة حول الطبیعة المتشابكة لعوامل الدراسة 

وتحلیالت النتائج الحاجة إلى مقاربات  وضحتھنا، واألیدولوجیة المؤثرة على الشباب في األردن. و
 في مواجھة التطرف العنیف. مختلفة  أكادیمیة مجاالتمن متعددة 

 یة ألزمة الشباب العاطلین عن العملاالستجابات األیدولوج 4.1
 

بارزین فیما یخص  دفعإلى البطالة والفقر كعاملي بشكل مباشر  حلقات النقاشأشار المشاركون في 
القتصادیة األفراد إلى عباء االجتماعیة واالحاجة المالیة. تدفع األ ھذه الحجة مجرد تتجاوز ، ولكنالتطرف

 ]تدفع للتطرف[جة الحاالفقر و" :اتالمشارك ىحدإ توّضححیث  ،تبني استجابات أیدولوجیة إلحباطاتھم
 المشاركین أضاف أحدعبارة أخرى، وب 19"بنفس الوقت یصبح شھید.و ھبعیّش أھل ھالشخص بفكر إنف
 "مثال وقتي فاضي وال شغل وال زوجة وال عیال وال سیارة لیش ما أروح ألتزم وأستشھد في سبیل هللا."

 بارات مشابھة من قبل الشباب الذكور في المدن األربع ولكن مع اختالفات بسیطة. وتم تكرار ع20

في االنضمام إلى "الجھاد" ھي إنھا توّضح أن الرغبة تُعد ھذه العبارات ھامة لسببین على األقل. أوالً، 
ما تشكلت في األردن لستقرار لإل أوجھمصادر للدخل وتوفر لھم  إذاف لدى ھؤالء الشباب. اعتبار ثانوي

ویمكن أن نستنتج من ھذه اآلراء أن لدیھم الرغبة في اإلنضمام للجماعات المتطرفة في المقام األول. 
أن الضغوط اإلجتماعیة واالقتصادیة ھي التي تُفَّعل العوامل الدینیة واألیدولوجیة التي تُصّور للشباب 

لحق. بحیث یعطي ھذا "الجھاد" اإللتحاق بجماعة متطرفة في سوریا ھو وجھ من أوجھ "الجھاد" ا
  الشباب ھدفاّ ودوراً في الحیاة.

عملیة مشابھة تساعد فیھا "الظروف الخارجیة" على حصول "إنفتاح إدراكي  Wiktorowiczیوّضح و
– Cognitive Opening " لدى الشخص (أي انھ یبحث عن أفكار غیر ما أعتاد علیھ) تغیّر من

وفي حالة األفراد الذین یمیلون للتوجھات الدینیة فإنھم یبحثون عن تعبیرات دینیة  21ة،معتقداتھ السابق
یصف  ، فإنھMoghaddamأما  22"البحث الدیني". Wiktorowiczوأیدولوجیة جدیدة فیما یُطلق علیھ 

ً تحوالً  ھذه الحالة  دین بإستغاللیشعر خاللھ الفرد بالغربة النفسیة ویبحث عن بدائل، ویقوم المجنِّ  مشابھا
و  Wiktorowiczبین نموذج ھنا النفسیة لتجنید أفراد ُجدد لإلنضمام للجماعات المتطرفة. والفرق 

Moghaddam  ھو أن نموذجWiktorowicz  یركز على شعور الفرد نفسھ، بینما یركز
Moghaddam  ِّدین في إستغالل ھذا الشعور باإلغتراب. على دور المجن 

																																																													
18 Bondokji, Wilkinson and Aghabi, Understanding Radicalisation: A Literature Review of Models and Drivers, 
http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Understanding%20Rad%20Sept%208.pdf 

 .2016تموز  14مشاركة أردنیة في حلقة نقاش ُعقِدت في الرصیفة بتاریخ 19
 .2016آب  30مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في معان بتاریخ 20 

21 Wiktorowicz, “Joining the Cause: Al-Muhajiroun and Radical Islam”, 7, 
http://insct.syr.edu/wpcontent/uploads/2013/03/Wiktorowicz.Joining-the-Cause.pdf 

 .8المصدر السابق، 22 



	

	
	
9	

یة ھذه العبارات فھو أنھا تدفعنا للبحث حول فھم األفراد لمفھوم "الجھاد" وحول أما السبب الثاني ألھم
األسباب التي تجعلھم یصنفون القتال في سوریا على أنھ "جھاد". إذ یجد الشباب في المفاھیم الشرعیة مثل 

ً یضاف إلى العوامل الدافعة للتطرف مثل الضغوط اال ادیة قتص"الشھادة" و"الجھاد" حافزاً إضافیا
ً أنھ  حول ماتّصب الفردیة إلى استجابة مظالم بعبارة أخرى، یتم توجیھ الواالجتماعیة. و یُعتقد اجتماعیا
م تلبیة الحاجة إلى االعتزاز بالذات وإیجاد الھدف ة سواء أكانت سیاسیة أو أیدولوجیة. وتتقضیة مشروع

ً في  .الحیاة في ھذه الحالة من خالل االستجابة األیدولوجیة المتمثلة في الشھادة في ویظھر ذلك جلیا
 ".استخدام كلمة "الجھاد" عوضاً عن "القتال

في ھنا ُممثلة للمجتمع الواردة وعلى أیة حال، ال یمكن اعتبار آراء الشباب المشاركین في حلقات النقاش 
 إلى ھذه العوامل لبحثھا في دراسات مستقبلیة.األردن، ولكن تجدر اإلشارة 

 الشبابأما في معان، فقد تم التعبیر عن ھذه الفكرة بطریقة مختلفة تلخص الخیارات القاتمة التي یواجھھا 
وفي  23خیاران ھنا: إما الجھاد أو المخدرات". یوجد"حیث وصف أحد المشاركین الحالة كما یلي:  ،ھناك

فإن  ،المخدرات وتھریبھا من وإلى معان إحصائیات رسمیة حول تجارة وإدمانالوقت الذي ال توجد فیھ 
النقاشات مع المشاركین والعاملین في المجتمع المدني وغیرھم من أصحاب الشأن كلھا أكدت أن 

 ات ظاھرة منتشرة بكثرة في المدینة.المخدر

بین وریین لم یكن خیاراً من سومّما یثیر االھتمام أن قرار االنضمام إلى جماعة مسلحة بالنسبة للشباب ال
كانت لدیھم الرئیسة  الدفع. على النقیض من ذلك، فإن عوامل كما ھي الحال في معان خیارین مدمرین

یلي بخلص توجیھي وین بده یروح على الجامعة؟ السوري ممنوع  " :مشارك حیث تسألوالبطالة. فراغ ال
عندما ال یكون لدى الشباب ما یقومون بھ، وأضاف اخر أنھ  24"یشتغل ھون، شو بده یعمل بھیك حالة؟

 25ون بمشاھدة األشیاء "الغریبة" أو قراءتھا (ویقصد بھا دعایة داعش).أون إلى االنترنت ویبدأسوف یلج

 الفساد والمحسوبیة 4.1.1
 

في كتیر  "، حیث قال أحدھم أشار الشباب، وتحدیداً في السلط ومعان، إلى مشاكل الفساد والمحسوبیة
بحسوا حالھم مظلومین ومش ماخدین حقھم. لما الشخص یشعر أنھ ما عنده مستقبل فبیضطر یروح شباب 
. الجماعات االرھابیة بأثروا بنفسیتھم بس االسالم بعید عن أفعالھم ]أي الجماعات اإلرھابیة[ معھم

عندما  وتساءل المشاركون في السلط عن سبب إفالت المسؤولین الفاسدین من المحاسبة 26"وجرائمھم.
بینما یحصل األفراد غیر المؤھلین على المواقع ذات  كفؤینبطالة الشباب ال وعن یسرقون أموال الناس

ً في تعابیر وجھم ونبرة الرواتب المرتفعة. وبدا غضب وإحباط ھؤالء الشبا . ومن ھمحدیثب واضحا
من قضایا الفساد الكبرى والتي انتشرت أخبارھا على نطاق واسع في األردن  الجدیر بالذكر وجود عدد

في  جتمع مع البطالة، یكون لھ نتائج خطیرةأن الفساد، عندما یالبدیھي القول  ومن 27في السنوات األخیرة.
   .ضوء إحباطات الشباب المتصاعدة

																																																													
 .2016آب  30مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في معان بتاریخ 23 
 .2016آب  28بتاریخ مشارك سوري في حلقة نقاش ُعقِدت في إربد 24 
 .2016آب  28مشارك سوري في حلقة نقاش ُعقِدت في إربد بتاریخ 25 
 .2016آب  30مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في معان بتاریخ 26 
 انظر على سبیل المثال:27 
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سبباً رئیسیاً في التطرف، إذ ة المادیة ھي لم یتفقوا على أن الحاجن یالمشاركمن المھم التوضیح ھنا بأن و
ینضمون ینضمون إلى ھذه الجماعات الذین فقط بأن حوالي ثلث الشباب ن وأوضح بعض المشارك

، بینما یذھب آخرون العتبارات دینیة وأیدولوجیة. وذكرت سیدة من الرصیفة أن ةبحت ألسباب مالیة
معظم الذین ذھبوا كانوا متعلمین ومیسوري الحال، ودعمت سیدة أخرى ھذه الفرضیة، حیث قالت أن 

 ". الدیني في "الجھادواجبھ زوجھا الصیدالني انضم إلى جماعة مسلحة في سوریا بسبب 

 الدفعالفساد والمحسوبیة من عوامل  حلقات النقاش مجتمعة إلى أنتشیر نتائج بطالة، إضافة إلى الفقر وال
لوضع القائم في األردن. ویشعر الشباب بأنھ ال یوجد لدیھم ما لالمؤثرة على بحث الشباب عن بدائل 

یط بسبب الفساد وسوء إدارة وتخط فرصھمألنھم یفقدون  ،یقومون بھ وال یوجد مستقبل لھم في األردن
ضائعة والظلم، في شبكة من الفرص ال عالقونویعّزز ذلك الشعور بأنھم القطاع االقتصادي في المملكة. 

 عوامل الدینیة واألیدولوجیةال، وھو ما یُفّعل تھمحیامّما یؤدي إلى بحثھم عن المعنى والھدف في 
 . الدافعة إلى التطرف

 الفرد المھّمش 4.2
 

ً  النقاشحلقات اتفق جمیع المشاركین في  وتحدیداً الذكور في أسرھم یلعب  أن تھمیش الشبابعلى تقریبا
یشعر األبناء الذكور، تزداد الضغوط من قِبل األھل على أبنائھم عندما ف. جندھمدوراً كبیراً في نجاح من یُ 
 شرح مشارك: حیث  ،ا یدفعھم للبحث عن فرصة إلستعادة إعتدادھم بأنفسھمبأنھم عدیموا الفائدة مم

فكار مغریة أنھ رح تكون قائد وتتحمل ا ]تُقدم الجماعات المتطرفة["
تحمل سالح. فالشخص بتأثر مسؤولیة وتكون أمیر على مجموعة كبیرة و

 28"جاه.األفكار أنھ ھو بروح بصیر قائد وبرجع على بلده عنده سلطة وبھذه 

على والتي تركز داعش اإلعالمي الموجودة في خطاب یعتقد المشاركین في حلقات النقاش بأن البطولیات 
ال یمكن في المیدان. وقوة الالعب األكثر  نھمیھم ألجذب الشباب إلت اإلنتصارات العسكریة في المیدان

بتصحیح الظلم الواقع الجامحة رغبة وھو الالدافعة إلى التطرف احد العوامل المھمة عن  رأيال اعزل ھذ
كیف یتعاطف المقاتلون الغربیون  Neumann. ویناقش أو الثأر على المجموعة التي ینتمي إلیھا الفرد

بمثابة وبھذه الطریقة یصبح الصراع في سوریا  29األجانب مع المسلمین السنة الذین یواجھون الظلم،
 تفاصیل أیضا Nawazیقدم و 30"إلخوانھم من السنة. ةً صرَ بالنسبة إلیھم نُ  "قتال ضد تھدید وجودي

  31.إلى جماعة متطرفة إنضمامھ ھو شخصیاأسباب حول مشابھة 

																																																																																																																																																																																													
Suleiman al-Khalidi, “Jordan ex-minister and tycoon go on trial for graft.” Reuters, April 5, 2010, http://uk.reuters.com/article/jordan-
corruption-trial-idUKLDE63409E20100405; BBC, “Jordan's ex-spy chief jailed for corruption,” BBC News, November 11, 2012, 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20286407; Ali Younes and Mark Mazzetti, “Weapons for Syrian rebels sold on Jordan's black 
market” Al Jazeera, June 27th, 2016, http://www.aljazeera.com/news/2016/06/cia-weapons-syrian-rebels-jordan-black-market-
160626141335170.htmll 

 .2016تموز  12مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ 28 
29 Peter Neumann, “Western European Foreign Fighters in Syria: An Overview.” In Countering Violent Extremism: Developing an Evidence 
Base for Policy and Practice, edited by Sara Zeiger and Anne Aly, (Australia: Curtin University, 2015), 13-19, 
http://www.hedayahcenter.org/Admin/Content/File-23201691817.pdf  
30 Peter Neumann, “Western European Foreign Fighters in Syria: An Overview.” 
31 Maajid Nawaz, Radical (United Kingdom: WH Allen, 2013), 83.  

 جتماعیة، انظر على سبیل المثال: سیتم التطرق لھذا الموضوع بتفصیل أكبر في مراجعة معھد غرب آسیا وشمال أفریقیا القادمة لنظریة الھویة االجتماعیة. بخصوص الھویة اال
John Turner, "Social Categorisation and the Self-Concept: A Social Cognitive Theory of Group Behaviour." In Advances in Group 
Processes: Theory and Research, edited by E. J. Lawler (Greenwich, Connecticut: JAI Press, 1985). 



	

	
	
11	

یدفع الشباب  كعامالً  إلى الظلم الواقع على السوریین حلقات النقاشوبطریقة مشابھة، أشار المشاركون في 
أشوف طفل سوري محروق  لما" شاركین:حیث قال أحد الملإلنضمام للجماعات المقاتلة في سوریا 
 32".وأؤازرھم ي استخدم العنف ضد األطفال وأدافع عنھم فبصیر عندي دافع أنھ أروح على النظام یل

ر صور مثیرة تتضمن جثث األطفال وضحایا التعذیب لتصوّ لداعش جیّد یشیر إلى استخدام ھناك توثیق و
لھا كُ أن ھذه التكتیكات قد أتت أُ أنھا من قوى الحق التي تحارب الشر. ویبدو من حلقات النقاش نفسھا وك

أدت إلى انضمام الشباب بالفعل إلى داعش لیساھموا في جھودھا و ،األثر المطلوبقد أدت إلى ففِعالً 
 أبطال. ك

تھمیش الذي یشعر بھ األفراد في ھذا الشعور بالبطولة یوازن الشعور بالبأن یر ھنا ذكالتمن المھم 
ً زلامن بتھمیش فیما یتعلق وجھة النظر ھذه من الشابات ودعمت المشاركات  .ھم كما أوضحنا سابقا

وكیف یمكن أن یؤدي كشابات في عائالتھن ، ولكنھن لم یعبّرن عن أي رأي فیما یخص تھمیشن الذكور
 ذلك إلى تطرفھن. 

، حیث عامیشعر الشباب بأنھم مھمشون من قبل السیاسات الحكومیة والمجتمع بشكل على صعید أخر، 
طرف. وعبّر المشاركون عن ذلك من على الت في الواقعمشاعر التھمیش االقتصادي واالجتماعي  تؤثر

البیئة یلي عایش فیھا بتھمشني سوریة أنھ " مشاركةناحیة الحقوق والحاجات. على سبیل المثال، ذكرت 
وینطبق ذلك على  33"فھذه الجماعة بتغریني وبتحكیلي رح نھتم فیك وبعائلتك. ،وما بتعطیني حقوقي

سنین بھاي الحارة والناس زھقوا مني  10صرلي  ]بیقول[األزعر مثال " ع ما:األفراد المھمشین في مجتم
 34"محل تاني.بفبدي أروح اتزعرن 

احد وبحسب ما ذكر كما یظھر محتوى داعش اإلعالمي الجماعة وكأنھا جماعة یُحسب لھا حساب. 
دما یشاھد عن 35"صادمة وغیر مسبوقة وما شفنا زیھا.وغیر تقلیدیة وطرق القتل ممیزة "، فإن المشاركین

لشباب المدفوعون بالعواطف فیدیو من فیدیوھات داعش، فإنھم یشعرون بالرغبة في مشاھدة المزید، ا
  36".(اآلكشن) اإلثارةھذه التجربة بـ"مشاھدة أفالم  مشارك أخرحیث شبّھ 

ھنا، تبرز أھمیة ھذه الفیدیوھات على مستویین: أوالً، عندما یشاھد األفراد مشاھداً وحشیة بشكل مستمر 
ً ومقبوالً وھو ما یُعرف أكادیمیاً فإن  ً طبیعیا ھذا یؤدي إلى اعتیادھم على ھذه الوحشیة بحیث تصبح شیئا

إلى  Pszcyzynski". ومن ناحیة موازیة، یشیر Moral Disengagement –ب "اإلنفصال األخالقي 
فھي "تجعل  ،الفناءأن التذكیر بالموت او الحضور الالفت للصور المتعلقة بالموت تؤدي إلى تقبُّل فكرة 

الناس تتقبل أعراف ثقافتھا (التي تتقبل فكرة الموت) وتعاقب الخارجین عن ھذه األعراف بقسوة، 
ً لكل من یعارضھم" أن یزید من دعم الفرد للتطرف  -Silkeبحسب  -. وھذا من شأنھ 37وتستجیب سلبیا

  38بسبب ھویتھ المجتمعیة.

																																																													
 .2016آب  30مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في معان بتاریخ 32 
 .2016آب  28مشاركة سوریة في حلقة نقاش ُعقِدت في إربد بتاریخ 33 
 .2016آب  28سوري في حلقة نقاش ُعقِدت في إربد بتاریخ مشارك 34 
 .2016آب  30مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في معان بتاریخ 35 

 .2016تموز  12مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ 36
37 Tom Pyszczynski, Abdolhossein Abdollahi, Sheldon Solomon, Jeff Greenberg, Florette Cohen, David Weise, “Mortality Salience, 
Martyrdom, and Military Might: The Great Satan Versus the Axis of Evil”, Personality and Social Psychology Bulletin 32 (2016): 525 – 
537. 
38 Andrew Silke, “Holy Warriors; Exploring the Psychological Processes of Jihadi Radicalisation,” European Journal of Criminology 5 
(2008): 114. 
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االرتباط بمجموعة مرعبة وقویة قد یلھم الشباب لالنضمام إلى داعش لیكونوا أما األثر الثاني فھو أن 
ناقش المشاركون على صدد، في ھذا الجزءاً من قوتھا، ویحاربون معھا العدو و/أو "اآلخر الدیني". 

ر الُسنّة وداعش تعرض لھ یوالظلم الذي  داعش قوةحول سردیات الوجھ الخصوص  في خطابھا كما یُصوَّ
  مي كعامل یؤثر على تجنید الشباب.اإلعال

 التفكك االجتماعي واألسري 4.2.1
 

االجتماعیة والتطرف، حیث -دینامیات األسریةالإلى العالقة بین  حلقات النقاشأشار المشاركون في جمیع 
وشملت العوامل استنتجوا أن التفكك االجتماعي واألسري قد أنشأ بیئة خصبة لتطرف الشباب في األردن. 

ى قدرة األمھات على ، والزواج المبكر وأثره علالقمع داخل األسرةوب الرقابة، وغیا اإلھمالسریة األ
 وجیھ من العائالت والمجتمع المحیط وأوضحعلى غیاب الرقابة والتمجابھة التطرف. وأجمع المشاركون 

 39لعب اإلھمال على المستوى الداخلي في العائلة دوراً في التطرف.كیف یأحدھم 

ً وبشكل مباشر في عدم قدرة العائالت على مراقبة نوعیة أصدقاء أبنائھا وبناتھاوی م إذ ت. تضح ذلك جلیا
. على دور األصدقاء كواحد من أبرز العوامل المؤدیة إلى التطرففي جمیع حلقات النقاش التشدید 

أصدقاءه لعبوا دوراً وذكرت سیدة أردنیة انضم زوجھا إلى جماعة متطرفة في سوریا أنھا تعتقد أن 
 40 أساسیاً في تجنیده.

في منشغلون  ھ بینما یكون اآلباء عادةً بأن جادلوشرح إمام من الرصیفة ھذه النقطة بتفصیل أكبر، حیث 
. بید أنھ عندما تعرف األمھات أن أبناءھن ؤھنأبنامع من یختلط  ةعرفكون األمھات على متكسب العیش، 

ً من "عائلة متطر بدالً وفة"، فإنھن یملن إلى التكتم على الموضوع وعدم الحدیث عنھ. یصادقون شخصا
نتیجة لذلك تخفق العائالت في و 41فإنھن یخفین ھذا األمر عن السلطات وعن اآلباء. مناقشة األمر،من 

مشاكل تعاني من في العائالت المفّككة (العائالت التي  أماالمیول المتطرفة في المراحل األولى. معالجة 
ً بین الوالدین فأو الطالق بین الزوجین)  زوجیة تراجع الرقابة  مما یؤدي إلىیكون التواصل ضعیفا
 ة. سریاأل

البحث  من ا. وبدالً إلى سوری مإلى حین وصولھ ائھمفي معظم الحاالت، تبقى العائالت جاھلة بخطط ابنو
األمنیة  اتتماعیة والتحقیقمن الوصمة االجعادة الدعم والتوجیھ من السلطات، تخشى العائالت عن 
إلى إخفاء معرفتھا باألمر وتجد الدعم عن طریق وسائل غیر العائالت معھا. لھذا السبب، تلجأ  ةالمحتمل

لو كان في توعیة من األول كان ما عنا تطرف باألردن. أغلبیة الشباب " :أحد المشاركین وّضحرسمیة. و
راح على شرم الشیخ بس فعلیاً ھو بكون  ھواألھل بقولوا إن في عند أھلھم تسیّب. طالب الجامعات بتتخرج

 42"راح على سوریا أو العراق!

. مكن أن یدفع غیاب الرقابة الشباب والشابات إلى وسائل بدیلة للحصول على التوجیھیجھة أخرى، ومن 
طفي والمالي، حیث توفر الدعم العابھذا التوجیھ  43المخدرات)ُمروجي  وأالجماعات المتطرفة (قدم تُ  فقد

																																																													
 .2016تموز  12مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ 39 
 .2016تموز  14مشاركة أردنیة في حلقة نقاش ُعقِدت في الرصیفة بتاریخ 40 
 .2016حزیران  28مقابلة مع إمام فّضل عدم الكشف عن ھویتھ (أ) في الرصیفة بتاریخ 41 
 .2016تموز  12مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ 42 
 .2016آب  30مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في معان بتاریخ 43 
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ً تحل ھذه تو 44.والشعور باالنتماء إلى مجموعة ما، مّما یوفر بدوره االستقرار واألمن للفرد دریجیا
  المجموعة محل العائلة كمرجعیة أولى لسلوك الفرد.

ً  وقد یؤثر التفكك األسري بأن التطرف ینبع من تنشئة  إذ أشار المشاركونعلى عملیات التطرف.  أیضا
تكون أكبر. وشّدد  إمكانیة تطرفھالفرد، فإذا نشأ الفرد في عائلة مفّككة وسط أبوین مطلقین، فإن 

المشاركون في معان على ھذه النقطة، حیث ربطوا ربطاً مباشراً بین التفّكك األسري والتطرف في ضوء 
 45.بحسب تقدیر احدھم نسب الطالق المرتفعة في المدینة

ة ییفة أن البیئة العائلصأما المشاركات، فقّدمن وجھة نظر مختلفة. على سبیل المثال، ذكرت النساء من الر
لما نفوت بمواضیع سیاسیة بالبیت أھلنا ما بجاوبونا وال " ، فـال تفسح المجال للنقاش الحر بدون قیود

المشاركون وشّدد  46"الصح ما بصیر فینا ھیك. بسمحولنا نناقش. لو من األول احنا فاھمین ایش
ً السوریون على ھذه النقط األفكار وتمحیص  تقّدم العائالت البیئة اآلمنة التي یمكن مناقشة فال ،ة أیضا
عن طریق  سواء لھذا السبب، یبحث الشباب عن اإلجابات في أماكن أخرىو، السیاسیة والدینیة فیھا

 . االنترنت بشكل رئیس وأاألصدقاء 

الزواج المبكر على التطرف. وأشرن إلى احتمال تأثیر ومّما یثیر االھتمام أن الشابات السوریات ذكرن 
ال تكون الفتیات واعیات بما یكفي لتأسیس عائلة وتحمل  عاماً، 14عمر مبكر مثل بأنھ عند الزواج 

تكون مثل ھذه الزوجات غیر واعیات بعالمات التطرف وبال حیلة لتغییر وفي الغالب، مسؤولیاتھن. 
 . 47بدأ الزوج أو االبن بالتوجھ نحو التطرفأبنائھن إذا  و/أو مواقف أزواجھن

 األیدولوجیة الدینیة 4.3
 

عبّر عدد قلیل من المشاركات األردنیات عن رأیھن بأن "الجھاد" ھو واجب دیني، وأن من ینضم إلى 
"الجھاد". ونتج عن ذلك نقاش محتدم، حیث جادلت النساء  إلى النداءفھو یلبي في سوریا   القتال

األخریات بأن الوضع في سوریا معقد وال یمكن تصنیفھ كـ"جھاد" ضد الظلم (مشیرات إلى أن العدید من 
حالة أوضح وعندما قال البعض بأن القتال في إسرائیل ھي الجماعات المسلحة لھا أجندات مختلفة). 

أنا زوجي قبل ما یروح على سوریا سألتھ إنت لیش ما " :ل في سوریاللجھاد، ذكرت أرملة مقاتل قُتِ 
بتروح على فلسطین؟ قال ألن الطریق إلى سوریا مفتوح بس ما في طریق الى فلسطین. لو في طریق 

 48"كان من الصبح رحنا.

ً فتوفر فرصة السفر ویوضح ذلك كیف تلعب  ي قرار الفرد باالنضمام إلى جماعة مسلحة. دوراً رئیسا
جماعة أن "الناس ال یمكن أن یصبحوا إرھابیین فاعلین إال إذا استطاعوا العثور على  Silke ویكتب

وتنوع الجماعات  اسوریو العراقيالجغرافي من قرب الإن 49 إرھابیة مستعدة لقبول انضمامھم إلیھا".
ً كلھا عوامل تعلب دوراً واضح القابلة للعبورالمسلحة الفاعلة في ھذه الصراعات والحدود  في انضمام  ا

																																																													
 .2017الجماعة في مراجعة لألدبیات حول الھویة االجتماعیة والتطرف، والتي سینشرھا معھد غرب آسیا وشمال أفریقیا في شھر آذار سیتم التطرق إلى أثر وأھمیة العضویة في 44 
 .2016آب  30مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في معان بتاریخ 45 
  .2016تموز  14مشاركة أردنیة في حلقة نقاش ُعقِدت في الرصیفة بتاریخ 46 
  .2016آب  28ت سوریات في حلقة نقاش ُعقِدت في إربد بتاریخ مشاركا47 
 .2016تموز  14مشاركة أردنیة في حلقة نقاش ُعقِدت في الرصیفة بتاریخ 48 

49 Silke, “Holy Warriors; Exploring the Psychological Processes of Jihadi Radicalisation,” 101. 
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، اتفق عدد كبیر من المشاركین على أن الصراع اإلسرائیلي الفلسطیني فعلالشباب لھذه التنظیمات. وبال
 ھي التي تعیق مثل ھذه األفكار.  الذھاب إلى ھناكفرصة للجھاد، إال أن شّكل نمطاً "أصح" 

من أجل  بشكل عام، حمل المشاركون أفكاراً متناقضةً حول ما إذا كان الصراع السوري ھو حالة جھادو
أم أن استخدام المصطلح بحد ذاتھ ھو مثال على التالعب من قبل الجھات الخارجیة والجماعات  الحق

أن واجبھم الدیني یحتم علیھم االنضمام في كل حلقة نقاش ذكر مشارك أو اثنان والملسحة مثل داعش. 
إلى القتال في سوریا، أو على األقل بأن القتال في سوریا ھو جھاد حق. بید أنھم اختلفوا على أي من 

 على حق.المقاتلة ھي التي الجماعات 

الخطاب والمفاھیم الدینیة من أجل تشجیع بعبّر معظم المشاركین، بطرق مختلفة، عن التالعب و
الشباب والشابات على االنضمام إلى القتال، وذلك باستغالل فھم الناس السطحي لمفھوم "الجھاد" 

الجھل في معرفة ما ھو الجھاد واذا انت "ھنا، أفاد احد المشاركین: والمفاھیم األخرى المرتبطة بھ. 
ال یضحك علیك بمعلومات بجوز تكون خاطئة ویقولك الجھاد في مقتنع انھ جھاد داعش حقیقي أو أل. احتم

 50"صح.ھو سوریا وانھ ھذا الحكي 

الفجوات المعرفیة) إلى ھذه دین في استغالل وعزا المشاركون ھذا الجھل بالمفاھیم الدینیة (ونجاح المجنِّ 
أنفسھم وعائالتھم. إن  ثقیفالخلل في المؤسسات التعلیمیة والمساجد واآلباء واألمھات الذین یفشلون في ت

مفاھیم بطریقة مناسبة الفرق بین تشرح  التي مفاھیمالدیني في المدارس محدود، وال یقدم ال منھاج التعلیم
 واإلرھاب. التطرف والجھاد مثل 

 أحد المشاركین:  وأفاد

تبدأ المشكلة من جذورھا بنظام التعلیم. أغلب طالب المدارس الحكومیة "
للصف العاشر ما بعرفوا اشي، فبس یكبروا ویلتحقوا  من الصف الخامس

بالجامعات بصیروا جاھلین والجھل ھو أكبر مشكلة. الجھل بفھم الدین وفھم 
بعد سنة  .السیاسة وفھم الحیاة. بكون الواحد ال ھو متمسك بالدین وال اشي

بصیر شیخ. بنقلب من حال إلى حال. الطبقة یلي تحت جاھلة ومعدومة. 
 51"ه الكمیة من الجھل؟ وین الخلل؟لیش في ھذ

ً عن إحباطھن من الخلط الحالي في الخطاب الدیني كل األمور "أن كرت سیدة ذ . إذوعبّرت النساء أیضا
ومن المالحظات  52"بإسم اإلسالم. ]یتحدث[تداخلت ببعضھا بطّل الواحد یعرف ایش الصح ألنھ كلھ 

األخرى أن ھناك طرق عدیدة لفھم مفھوم الخالفة، بینما انتقدت سیدة أخرى قتل داعش لألبریاء واألطفال 
ال یمكن اعتبارھا إسالمیة. وتم االتفاق بشكل عام على أن قتل المسلمین من  داعشلتجادل بأن ممارسات 

  53قبل الجماعات المختلفة ھو أمر غیر إسالمي.

																																																													
 .2016آب  30معان بتاریخ  مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في50 
 .2016تموز  12مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ 51 
 .2016تموز  14مشاركة أردنیة في حلقة نقاش ُعقِدت في الرصیفة بتاریخ 52 
 لتبریر قرارھم بترك التنظیم. انظر: جد أن قتل المسلمین السنّة كان سبباً رئیساً ذكره المنشقون عن داعشو Neumannمن الجدیر بالذكر ان 53 

Peter Neumann, Victims, Perpetrators, Assets: The Narratives of Islamic State Defectors (London: International Centre for the Study of 
Radicalisation and Political Violence, 2015), 1, http://icsr.info/wp-content/uploads/2015/09/ICSR-Report-Victims-Perpertrators-Assets-The-
Narratives-of-Islamic-State-Defectors.pdf  
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دین یستغلون فھم الناس الضعیف للدین من خالل فرض حججھم جنِّ المشاركون الذكور أن المُ وأكد 
التجنید یعتمد على " :، حیث قال أحدھمالشرعیة والسیاسیة الھادفة إلى تشجیع األفراد على االنضمام

قبل ما الشخص وشرح مشارك آخر أنھ "  54"إستغالل كبیر لجانب الجھل السیاسي والدیني عند األفراد.
  55"الزم یمر بمرحلة الفكر المتشدد عشان یتم تعبئتھ بفھم سطحي للدین. ]وینضم لجماعة مقاتلة[یطلع 

 التعلیم الدیني 4.4
ة إلى الخلل في ی، مال المشاركون إلى ربط جھل الناس بالمفاھیم الدینیة الرئیسجمیع حلقات النقاشفي 

ط الضوء علیھا أن المنھاج ال لِّ المشاكل الرئیسة التي سُ التعلیم الدیني الرسمي وغیر الرسمي. ومن 
مثل  - والتي في جوھرھا ھي أخالق إنسانیة للجمیع -ى األخالق اإلسالمیة ویتوسع فیھا یتطرق إل

في المدارس یجب أن  لخ. وجادل المشاركون بأن التعلیم الدیني الرسميالتسامح واإلخالص والكرم إ
المشاركین لم یتطرقوا یركز على ھذه المجاالت، بدالً من التعالیم الدینیة الصارمة. ومّما یثیر االھتمام أن 

   56إلى عملیة إصالح المناھج التي یقوم بھا األردن حالیاً والتي تصدرت الرأي العام لفترة من الوقت.

الرسمي، والذي یحدث عادةً في مراكز تحفیظ وتالوة  مشابھة حول التعلیم الدیني غیر آراءوأثیرت 
القرآن. واتفق المشاركون بشكل عام على الدور اإلیجابي الذي تلعبھ ھذه المراكز على مستوى المجتمع، 
ً في ظل غیاب أنماط أخرى من التعلیم الدیني واألنشطة الترفیھیة لألطفال. ولكن أثیرت النقطة  خصوصا

تركیز یجب أن ینصب على األخالق اإلسالمیة بدالً من تحفیظ األطفال للقرآن ذاتھا مرة أخرى بأن ال
مراكز تحفیظ القران الزم یركزوا أكثر على تعلیم االخالق. شو الفائدة "ة: مشارك توتساءل. وتالوتھم لھ

 57قران."لما الولد بحفظ القرآن بس ما بتعامل مع غیره باألخالق؟ مفاھیم التربیة واالخالق أھم من حفظ ال

ناقش العلماء الذین تبحث  بفھم المشاركین لدور الدین في الحیاة العامة، اآلراءوفي الوقت الذي تتعلق ھذه 
حیث  .األفكار ذاتھا Watermanو  Dunkelو   Schwartzمن أمثال في الھویة والتطرف أعمالھم

أن یمنعا تشكیل الصفات  باآلخرین واإلنسانیة من شأنھم واالھتمام أفادوا بأن التعلیم وتشجیع التسامح
  58ھلةً للتجنید اإلرھابي.الشخصیة التي تجعل الفرد فریسةً س

ً إلى أنھة المعلمین، انتقادات حول أھلیّ وأثار مشاركون   أو غیر راغبین غیر قادرینم لكنھم أشاروا ایضا
بشكل كبیر من قبل األجھزة ھذه المواضیع تُراقب القضایا التي تخص التطرف أو اإلرھاب.  تناولفي 

وشعر . في مناقشة ھذه المواضیع في المدارساألمنیة ویشعر المعلمون بشكل عام بعدم الراحة 
المشاركون بأنھ من دون وجود معلمین مؤھلین ومدربین في المدارس، فإن التعلیم الدیني الذي ینشر 

 بدالً من أن یكون مفیداً. ھداماً یؤدي دوراً  كاملة ومشّوھةمعلومات غیر 

																																																													
 .2016تموز  12ني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ مشارك أرد54 
 .2016تموز  12مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ 55 
 انظر على سبیل المثال: 56 

 2016أیلول  23سامر خیر. "تعدیل المناھج: ما المشكلة؟". الغد. 
http://www.alghad.com/articles/1146312-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D85%9تعدي%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D9%85%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9%D8%9F  

 2016أیار  13سمر حدادین. "الذنیبات: تعدیل المناھج ووقف ممارسات تتناقض مع ثقافتنا". الرأي.  
http://alrai.com/article/786918.html 

 .2016تموز  14مشاركة أردنیة في حلقة نقاش ُعقدت في الرصیفة بتاریخ 57 
58 Seth J. Schwartz, Curtis S. Dunkel, and Alan S. Waterman, “Terrorism: An Identity Theory Perspective,” Studies in Conflict and 
Terrorism 32 (2009): 554. 
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 التھمیش السیاسي 4.5
شاروا إلى التھمیش السیاسي من الالجئین السوریین كانوا الوحیدین الذین أ المشاركینمن المالحظ أن 

كانوا بشكل في سوریا وشرحوا بأنھم طیلة حیاتھم التي سبقت الحرب األھلیة كعامل دافع نحو التطرف، 
ولكن عندما اندلع الصراع، فإن الظلم الذي عانوا منھ وطموحھم بالتغییر السیاسي سین. عام غیر مسیّ 
األنظمة السیاسیة ھي رقم واحد بالتطرف. أنا قوة دافعة كبیرة. وقال رجل منھم " صبحاواالجتماعي أ

كشخص بنضم لجماعة كوسیلة للتخلص من عدو أكبر وھو النظام السیاسي. لما كنت سنة رابعة بالجامعة 
   59"في سوریا انضمیت لفصیلة عسكریة مش عشان الفكر، عشان بدي أتخلص من النظام.

الظلم یلي عشناه " أن ، حیث قالفي عملیة التطرف وعلّق مشارك آخر على دور الظلم المباشر واإلذالل
ً للتطرف[في سوریا  بالكامل عن السیاسة، وأھلنا ما كانوا یعطونا أي  قبل فترة كنا مطنشین. ]كان سببا

انظلمنا وتعرضنا لالھانة واالعتقال. الظلم یلي شفتھ بدفعني بعد ما فقدت أخوي  معلومة عن البلد.
خر والزم یكون لي احترامي وإنسانیتي وین ما شفتھم من سنة و نص. أنا انسان باآلاللي وتفككت أسرتي 

"أشرب  60"اذا شفت حدا من یلي كانوا یعذبوني بدي أشرب من دمھ. یرھا.ما أكون سواء باألردن أو غ
ھذا المشارك ان  . ومن الواضحتشیر إلى الرغبة الجارفة لألخذ بالثأرمتعارف علیھا ھي عبارة من دمھ" 

 ً ولم ینخرط في العنف من أجل التغییر السیاسي، ولكن الظلم والمذلة بعد التعرض  من قبل لم یكن متطرفا
 نتقام. اإلرغبة لدیھ عذیب قد أحیا للت

أن تجدر اإلشارة بالمشاركون األردنیون إلى التھمیش السیاسي (ولكن بالكاد أشار المقابل، في 
فسر ھذا یقد  مما من قبل األجھزة األمنیة خشیة المسائلةھذه اآلراء المشاركون یتخوفون من طرح 

حیان خالل حلقات ). في بعض األفي اآلراء بین األردنیین والسوریین حول التھمیش السیاسي االختالف
بما في ذلك ، في األردن ةالسیاسی منظومةالحیال  شعور بقلة الحیلةعلى المشاركین البدا واضحاً ، النقاش

ة بین عّمان وبقیة بعض التعلیقات الساخرة حول الفساد والمحسوبیة، وإشارة واحدة إلى الفجوة التنموی
المحافظات. وأشار رجل من السلط بشكل مباشر إلى الحاجة ألحزاب أقوى وأكثر تنظیماً لتعكس خیارات 

. التي تعبر عن رآیھ وطموحھ لمزید من األحزاب السیاسیة المعتدلة اإلسالمیةافي ھذه الحالة  –الشباب 
 . مقارنة بالتھمیش السیاسي القتصاديالتھمیش ام، بدا المشاركون أكثر قلقاً من ولكن بشكل عا

  

																																																													
 .2016آب  28مشارك سوري في حلقة نقاش ُعقِدت في إربد بتاریخ 59 
 .2016آب  28مشارك سوري في حلقة نقاش ُعقِدت في إربد بتاریخ 60 
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 االختالفات بین الجنسین فیما یخص التطرف. 5
 

موضوع النوع االجتماعي بالبحث الكافي في أدبیات التطرف، فقد ركز عدد قلیل من الدراسات لم یحظَ 
تفید النتائج بأن   61على البحث في محركات التطرف بین أوساط النساء في المناطق العربیة والغربیة.

وینضممن إلى الجماعات  62شعور بالغبن حیال سوء معاملة المسلمین حول العالماللدیھن النساء الغربیات 
ً منھن بأنھن سیعشن في خالفة  إسالمیة ویدعمنھا، حیث یتم تطبیق المتطرفة المسلحة مثل داعش إیمانا

   63الشریعة بطریقة سلیمة.

 ، وھي:جاذبة للتطرف بین النساءنقاش إلى ثالثة عوامل حلقات الآراء المشاركات في لمقابل، تشیر في ا
واالنتقام. قبل التوسع في ھذه  ،اجبات النساء الدینیة، والبحث عن البدائل للبیئات القمعیة التي یعشن بھاو

عدد إلى أن  رشیتنقاش التي ُذكرت في حلقات الالقصص الشخصیة  اإلشارة إلى أنالعوامل، من المھم 
أكبر من العدد المصرح من األردن انضممن إلى الجماعات المتطرفة المسلحة في سوریا اللواتي النساء 
قمن بھا ذھبن إلى القتال. . وأكدت نساء مشاركات من الرصیفة بأن عدداً من نساء األحیاء التي یُ عادةً  بھ

واطفالھن والتحقن بالقتال في  ئالتھنوكانت منھن النساء العزباوات والمتزوجات اللواتي تركن عا
   65بید أن المشاركین الذكور من معان أكدوا أنھ ال یوجد نساء ذھبن للقتال من مدینتھم. 64سوریا.

 واجب النساء الدیني 5.1
 

واجبھن في الجھاد یتخذ نمطاً محدداً. األردنیات أن  المشاركاتالمقاتالت الغربیات، ذكرت بالمقارنة مع 
سیدة بأن النساء اللواتي یذھبن إلى سوریا یذھبن فقط عندما یطلب منھن أزواجھن االنضمام إلیھم وجادلت 

وناقشت النساء األخریات  66.وأطفالھا واعتبرت أن ذلك یعكس واجب الزوجة تجاه زوجھا ،مع أطفالھن
یتوفى زوج  ھذه الفكرة، حیث قلن بأن ھناك خطر كبیر من تكرار الزواج و/أو الزواج القسري عندما

تقوم داعش بتزویج األرامل من مقاتلین آخرین عند وفاة الزوج، وعند موت الزوج  إذ- في سوریا السیدة
ھو  ببوأشارت إحدى المشاركات التي انضم زوجھا إلى داعش أن ھذا الس. الثاني تتكرر العملیة وھكذا

   67سوریا.إلى زوجھا  ذھاب معمن الما منعھا 

بأن النساء ینضممن إلى "الجھاد" للقتال  شاركاتإحدى الم قالتحیث فاضة، المرأة باستتمت مناقشة دور 
فیھ الكثیر بأسلوب   68من أجل حقوق المسلمین، حیث أن الرجال الراغبین في تولي ھذه المھمة نادرون

أن ب یعتقدونمعظم النساء اعتبرت أن الرجال منشغلون بالھموم الدنیویة. لكن ، إذ السخریة واإلنتقادمن 

																																																													
 انظر على سبیل المثال:61 

Edwin Bakker and Seran de Leede, European Female Jihadist in Syria: Exploring an Under-Researched Topic (The Hague: The 
International Centre for Counter-Terrorism, 2015), https://www.icct.nl/download/file/ICCT-Bakker-de-Leede-European-Female-Jihadists-
In-Syria-Exploring-An-Under-Researched-Topic-April2015(1).pdf; UN Women Jordan, Women and Violent Radicalisation in Jordan 
(Amman: UN Women, 2016); Erin Marie Saltman and Melanie Smith, Till Martyrdom Do Us Part’ Gender and the ISIS Phenomenon 
(London: Institute for Strategic Dialogue, 2015)  
http://www.strategicdialogue.org/wp-content/uploads/2016/02/Till_Martyrdom_Do_Us_Part_Gender_and_the_ISIS_Phenomenon.pdf  
62 Carolyn Hoyle, Alexandra Bradford, and Ross Frenett, Becoming Mulan? Female Western Migrants to ISIS (London: Institute for 
Strategic Dialogue, 2015), http://www.strategicdialogue.org/wp-content/uploads/2016/02/ISDJ2969_Becoming_Mulan_01.15_WEB.pdf 

 المصدر السابق.  63
 .2016تموز  14مشاركة أردنیة في حلقة نقاش ُعقِدت في الرصیفة بتاریخ 64 
 .2016آب  30مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في معان بتاریخ 65 
 .2016تموز  14مشاركة أردنیة في حلقة نقاش ُعقِدت في الرصیفة بتاریخ 66 
 .2016تموز  14الرصیفة بتاریخ مشاركة أردنیة في حلقة نقاش ُعقِدت في 67 
 .2016تموز  14مشاركة أردنیة في حلقة نقاش ُعقِدت في الرصیفة بتاریخ 68 
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وجادلت بعضھن واجب النساء الدیني في اإلسالم، بل  لیس جزءاً من الجھاد" في سوریاالمشاركة في "
  شرعاً، فكیف لھا أن تنضم لداعش لوحدھا. بر حرامعتَ یُ بأن سفر المرأة لوحدھا من دون محرم 

 البحث عن بدائل 5.2
 
البحث عن الرغبة في عیش بھا النساء المشاعر المتمردة والبیئات االجتماعیة واألسریة القمعیة التي ت تولّد
وطریق للتعبیر ، فإن االنضمام إلى "الجھاد" ھو بمثابة مھرب ساءنؤالء البالنسبة لھو. لھذه الحیاة البدائل

ممكن البنت تكون بتعاني من ضغوط نفسیة فبدل ما قالت سیدة أردنیة: "إذ عن ھویتھن المقموعة. 
  69تجاھد." تنتحر بتروح

ابھة أمر یثیر الحیرة ، واستخدام مصطلح "الجھاد" ھنا وفي مواقع مشوھذان الخیاران مدمران للذات
ً حیال معنى "واللُبس . ھل یشعر الشباب بالحیرة واالستغراب الجھاد" ویعتقدون فعالً ان االنضمام حقا

یتم بموجبھ وضع اإلنتحار  لیة ونفسیةأم أنھ آلیة دفاع عق ؟لمجموعة مقاتلة في سوریا ھو الجھاد الصحیح
 نتیجة واحدة: الفناء.  یؤدیان إلى ال الخیارینكِ في إطار دیني وتصویره كإستجابة ألمر دیني؟ 

فإن اللجوء إلى خیار "الجھاد" یحدث فقط عندما یكون السیاق وكما یتضح من نقاش الشابات والشابات، 
قمعیاً. لو كانت بیئة األسرة أكثر تقبالً لطموحات الفرد وأحالمھ، فلن الذي یعیش فیھ اإلنسان المباشر 

لفكرة عبّر عنھا الفت خیار االنضمام إلى "الجھاد". وھذا مشابھ بشكل بحسب إفادات المشاركین یظھر 
والذي یصور  –إن خیار االنضمام إلى القتال  الشباب الذكور حول البطالة واالفتقار إلى شيء یقومون بھ.

خرى لظروف اجتماعیة األمسارات نسداد الما ھو إال نتیجة ال – "ي كلتا الحالتین على أنھ "جھادف
وھذا ال ینفي بأي حال من األحوال أن ھناك أفراداً انضموا إلى الجماعات المقاتلة في . واقتصادیة أفضل

 ً ً وأیدیولوجیا ً منھم بفكرة الجھاد دینیا ُذكرت في حلقات النقاش تشیر إال أن اآلراء التي  ،سوریا إیمانا
قتصادیة للشباب والشابات جتماعیة واالاالبمعظمھا إلى أن خیار "الجھاد" جاء بعد انسداد األفق 

 المشاركین في حلقات النقاش ھذه. 

 االنتقام 5.3
 

على فكرة بشكل أكبر الالجئات السوریات شّددت بالمقارنة مع النساء األردنیات، ومن الجدیر بالذكر أنھ 
وشرحن بأنھ معظم، إن لم یكن كل، النساء السوریات قد فقدن فرداً من العائلة في من الظلم. االنتقام 

إن فكرة االنتقام  70الحرب األھلیة، وبأنھن ینضممن إلى "الجھاد" كرد فعل لالنتقام لھذا العذاب والظلم.
على ید "االنتقام من المذلة  العلماء فإن رین، وكما یفسرھا أحدنظّ مُ العدید من ال راودتكمحرك للتطرف 

في الحقیقة عادة ثقافیة موغلة في القدم ولھا صلة مباشرة بالعنف الحالي في الشرق ھي مستبد 
ویجب أن یركز البحث في المستقبل على السبب الذي یجعل ھذا العامل أكثر حضوراً لدى 71 األوسط".

 النساء من الرجال. 

  

																																																													
 .2016تموز  14مشاركة أردنیة في حلقة نقاش ُعقِدت في الرصیفة بتاریخ 69 
 .2016آب  1428مشاركة سوریة في حلقة نقاش ُعقِدت في إربد بتاریخ 70 

71 Jeff Victoroff, “The Mind of the Terrorist: A Review and Critique of Psychological Approaches,” Journal of Conflict Resolution 49 
(2005): 28. 
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 المؤثرة على الشبابو التطرف ونح ةذباالجعوامل ال. 6
 

الرجال والنساء  جذبتي تالعوامل العند نقاشھم لمحركات التطرف إلى عدد من أشار المشاركون 
ھذه العوامل الصورة المقابلة للعوامل الدافعة  ام إلى الجماعات المتطرفة المسلحة. ویمكن إعتبارنضمإلل

للتطرف والتي تم تفصیلھا أعاله بحیث تشمل العوامل الجاذبة نحو التطرف مثل المكافآت المالیة وفرصة 
 حیاة جدیدة.  ر أسلوب ونمطتوفُ واحتمال تصویرھم كأبطال 

أن العائد المالي على ردنیون األ، اتفق المشاركون نحو التطرف وكما تشكل الضغوط المالیة عامل دفع
الطموحات التي یتشاركھا عامة الناس بما  أحد المشاركینولخص . إلیھ جذب كبیر ومؤثر یشكل عامل

لالستقرار المال ھو وسیلة  72"في األردن الشباب بدھم یخلصوا جامعة ویتوظفوا ویتزوجوا."یلي: 
لھذا السبب، المدروسة.  ةالحصول علیھ في المناطق األربع یتعّذراألمر الذي االقتصادي، -االجتماعي

بالنسبة للشباب، فإن الجماعات المسلحة المتطرفة تقدم الحاجات األساسیة التي تفشل الحكومة في 
ً و بطّمعوھم إنّ  ]الجماعات المتطرفة[بستدرجوا "ولخص أخر:  تلبیتھا. في راتب شھري  ھالشباب مادیا

 73"لعائلتك. ]الراتب[تحّول یوبعد ما تستشھد ب

 بأن داعش تبرز فكرة القوة في أفاد المشاركونامة فكرة البطولة، حیث األخرى الھ الجذبومن عوامل 
عندما وتحدیداً  –السلطة والكرامة إلى األفراد المھمشین  حاجةدون جنّ یستغل المُ  74.من تسعى لتجنیدھم

قادة لمناطق أمراء ودون الشباب بأنھم سیصبحون جنّ د المُ عِ ویَ  نوقش أعاله.كما  العائلة وتذل شبابھاش مِّ ھتُ 
 معینة مّما یمنحھم النفوذ والمكانة عند انضمامھم إلى داعش. 

سرعان ما یكتشفون انھا وعود ود تكتیكات تستخدم لتجنید الشباب ھذه مجر أنن ووبدا المشاركون واع
. ویدعم البحث الذي أجراه العدید من العلماء المناطق الخاضعة لسیطرة التنظیم عند وصولھم إلىكاذبة 

بالطبع، فإن السبب الرئیس لالنشقاق عن داعش ھو أن وعلى المنشقین من داعش دقة ھذه الفكرة. 
   75.آلمالھم ن أنھا غیر إسالمیة ومنافقة ومخیبةوشفتالمنضمین یك

ً لھذه ف .ھذه الجذبعوامل فھم  في Social Identity Theory ةنظریة الھویة االجتماعیوتفید  وفقا
بعد و. المھمشین یمكن أن یوفر فرصة لرفع مكانة األفراد متطرفةالنظریة، فإن االنضمام إلى جماعة 

 إلى أن Carlsson و  Bjøgoخلصی –العنصریة الجماعات  –المتشددة نمط آخر من الجماعات  دراسة
ویشعر الشباب  76العامل األھم لھؤالء الذین ینضمون لھذه الجماعات. يھاإلجتماعیة البحث عن المكانة 

قة وبطری 77بأن من كان یحتقرھم أو یسخر منھم "یستسلم لھم" اآلن.من خالل اإللتحاق بجماعة متطرفة 
تبیّن أن  تفرعة من نظریة الھویة االجتماعیةالم Uncertainty Theoryمشابھة، فإن نظریة عدم الیقین 

																																																													
 .2016تموز  12مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ 72 
 .2016تموز  14في الرصیفة بتاریخ  حلقة نقاش ُعقِدتمشاركة أردنیة في 73 
 .2016تموز  12أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ  مشارك74 
 انظر على سبیل المثال:75 

Neumann, Victims, Perpetrators, Assets: The Narratives of Islamic State Defectors; Anne Speckhard and Ahmet Yayla, “Eyewitness 
Accounts from Recent Defectors from Islamic State: Why They Joined, What They Saw, Why They Quit,” Perspectives on Terrorism, 9 
(2015): 115, http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/475/html  
76 Tore Bjøgo and Yngve Carlsson, Early Intervention with Violent and Racist Youth Groups (Oslo: Norwegian Institute of International 
Affairs, 2005), 677, https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2395395/WP_nr677_05_Bjoergo_Carlsson.pdf?sequence=3  

 .المصدر السابق77 



	

	
	
20	

ینضمون إلى جماعات حول ھویتھم ومستقبلھم األفراد الذین یمرون بفترات من الشك وعدم الیقین 
 78.ھم وتصرفاتھموتعلیمات واضحة لسلوكألنھا توفر لھم ھدفاً وغایة  متطرفة

 جذبالزواج كعامل  6.1
 

ً مباشراً بین قرار الفرد باالنضمام إلى جماعة متطرفة مسلحة ورغبتھ في الزواج  ربط المشاركون ربطا
وا إلى الرغبات الجنسیة وھو ما ال یستطیع كثیرون في األردن القیام بھ بسبب التحدیات المالیة. كما أشار

تقدیم ھذه ویُعزى ذلك إلى  79.باإللتحاق بجماعة متطرفة وكیف تؤثر على قرار الشباب الذكور المكبوتة
 زل عند انضمامھم لھا. اللشباب الذكور بالزواج وامتالك من اً لجماعات وعودا

فیما یخص المقاتالت النساء، إال أن المشاركات في حلقات النقاش إلى عامل الزواج النساء  شیرلم تو
بأن الرغبة في الزواج موجودة بقوة بین أوساط الطالبات التي تتعامل  فادتأاإلسالمیة  شریعةالاستاذة في 

في  خاصةً  –إغراء الحصول على المكانة االجتماعیة التي تحظى بھا المرأة المتزوجة إن ومعھن. 
امل. عالوة على ذلك، ككرغبة تسیطر علیھن بشكل بدت ورغبتھن في تكوین أسر  –المجتمعات العربیة 

 للشاباتزواج كانت عامالً رئیساً على الرغم من أن التجنید ال یحدث بین الطالبات، إال أن الرغبة في الو
 80موحاتھن العملیة وتفضل دورھن المحدود في المجتمع.للواتي یأتین من عائالت ال تدعم طوخصوصاً ا

الزواج بالنسبة لإلناث المسافرات إلى المناطق التي تقع  وینسجم ذلك مع األدبیات التي تشّدد على أھمیة
عند  كیف تحظى النساء بالمكانة من خالل الزواج أحد ھذه األبحاثتحت سیطرة داعش. ویناقش 

داعش قاتالت مرملة شھید، وھو طموح متكرر بین بل وأكثر من ذلك عندما تصبح أ 81،إنضمامھا لداعش
  82.تحدیداً  الغربیات

  

																																																													
78 Michael Hogg, “From Uncertainty to Extremism: Social categorization and Identity Processes,” Current Directions in Psychological 
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 العامة توصیات للسیاسات. 7
 

في األردن لثني الشباب عن االنضمام إلى الجماعات  هتغییرنحتاج إلى عّما سئل جمیع المشاركین 
إلى جانب بعض  حلقات النقاشالتي أثیرت في  الھواجسعكست إجاباتھم بشكل عام والمتطرفة المسلحة. 

لتحسین السیاسات العامة في توصیات التالیة قد قّدم المشاركون الالقضایا التي لم یُشر إلیھا في السابق. و
 :األردن

 التعلیم 7.1
 

المنھجیة مثل استضافة المناظرات التي یتحاور بھا أشخاص معروفون أو قّدم أنشطة أن تُ المدارس على 
ل وتقبُ  آلیات ومھارات مناقشة األفكارف الطلبة بتُعرّ سأن مثل ھذه األنشطة ب دُ قَ بین الطلبة. ویُعتَ مناظرات 

مختلفة وجھات نظر أن ھناك  توضح ھكذا أنشطةالحقیقة"، كما س" ما یعتقدون أنھفیمعقّدة  تنوعاتوجود 
 والتسامح معھا. وشرح أحد الشباب:  جمیعھا یجب احترامھا 

كنا كطالب مدارس للصف العاشر كل سنة بزید عدد كتبنا كتاب. الزم "
یضیفوا مادة حوار یعلموا الطالب كیف یتحاور مع الغیر و یتقبل رأي 
االخر. كل أسبوع یطرح موضوع ویتناقشوا فیھ. یوم األحد مثالً موضوع 

كم  ي. بھذه الطریقة بینشأ الطفل عندهدیني، یوم اإلثنین یجیبو رجل إدار
  83"ھائل من المعرفة.

 راءي لآلقدالتحلیل الناكتساب مھارات الشباب األردني على  یساعد تعلیم مھارات التفكیر الناقدكما 
 ودعایة المتطرفین.   دینالمقدمة من قبل الُمجنِّ 

 التعلیم الدیني 7.2
 
األخالق ومبادئ اإلسالم المناھج إلدخال المزید من التركیز على أن تُعّدل وزارة التربیة والتعلیم  على

متعلقة بالتطرف واإلرھاب، القضایا الأن التعلیم اإلعدادي یجب أن یغطي  شاركوناإلنسانیة. وشعر الم
لجوء إلى اإلعالم الطلبة الجنبوا ویجب أن یكون المعلمون قادرین على إجابة أسئلة الطلبة حتى یُ 

واألحادیث الشریفة  یات القرآنیةاضح ومعمق لآلھ یجب توفیر نقاش وبأن المشاركون االلكتروني. واعتقد
المذكورة في المنھاج حتى تُجنب الطلبة اإللتباس حول المفاھیم المذكورة. إذ أن المنھاج الحالي یستخدم 

  ھذه اآلیات واألحادیث دون تقدیم شروحات وافیة لھا.

 تدابیر لمكافحة الفساد 7.3
 

الوضع  شجعوحفظ سیادة القانون. ی فسادفي محاربة الستعجاالً ایجب أن تتخذ الحكومة نھجاً أكثر جدیة و
بدیل یوفر المساواة في تطبیق الشباب على البحث عن المتولد عند ظلم واإلحباط الشعور بالوالحالي 

القانون على الجمیع، إذ شرح أحد المشاركین أنھ على األقل في حالة داعش فإن قانونھم یُطبق بشكل 
																																																													

 .2016تموز  12مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ 83 



	

	
	
22	

: منشوراتھا بأنإحدى حیث تقول في  ذه رسالة ترید داعش ترویجھا بالتأكیدوھ 84الجمیع.متكافئ على 
  85الناس متساوون كأسنان المشط. ال فرق بین غني وفقیر وبین قوي وضعیف"."

وأما بالنسبة للواسطة والمحسوبیة فانھ لیس من الجدید او المفاجئ الطلب من الحكومة اإلستعجال في 
بید أنھ وفي ظل الروابط بین البطالة والتطرف، وما یصاحبھما من شعور بالظلم رة. مواجھة ھذه الظاھ

 . أساسیاً في تطرف الشباب مدخالً شكل یُ محسوبیة التھاون في التصدي للن الفساد، فإن نتج عالذي ی

وغضب لعزلة المجتمعیة فقد تقود ا رص العملوإن لم یتم اتخاذ اجراءات جدیدة لتحقیق المساواة في ف
یة الجدیدة في ومشاریع التنمالشرح أحد المشاركین أنھ في ك إلى حالة تخرج عن السیطرة. إذ الشباب ھنا

في ھذه  المواقع العلیال األجانب والمدعومون بالواسطة شغَّ یُ الطاقة الشمسیة، مشاریع معان، مثل مدینة 
عام في معان والسلط، على وجھ بغض النظر عن مدى دقة ھذه العبارة، فإن الشعور الو .86المشاریع

الشباب حول البطالة  اإلرادة والرغبة في معالجة مظالمالخصوص، ھو أن الحكومة تفتقر إلى 
 والمحسوبیة.  

 فرص العمل في المحافظات 7.4
 

وھي النسبة األعلى  - % 14.6، كانت نسبة البطالة الرسمیة في األردن 2016في الربع األول من عام 
ً للنقاش  87نوات.منذ ثمانیة س من وكانت مشكلة الشباب المتعلم والعاطل عن العمل في األردن موضوعا

مواجھة ھذا الحكومة لصانعي السیاسات واألكادیمیین لسنوات عدیدة. وال یعرف الناس عن جھود  قِبل
 وزارة العمل بالحد من منح تصاریح مثل قیام –وحتى في الحاالت التي تم اتباع تدابیر معینة فیھا الوضع 

 فإن الناس لم یشھدوا نتیجتھا بعد.  – 88العمل لألجانب لحمایة فرص العمل لألردنیین

كما یشھد األردن أزمة جدیدة، حیث یرسب المئات من الطلبة في امتحان الثانویة العامة (التوجیھي) الذي 
تج عن تدابیر وزارة التربیة والتعلیم ان ھذا ن. ویجادل كثیرون بأكل عام یؤھلھم للدراسات الجامعیة

بطبیعة الحال، فإن وعلى الرغم من صعوبة التأكد من دقة ھذه المزاعم. 89 االمتحانات،زیادة صعوبة ب
ھي أن المجتمعات المحلیة أصبحت تأوي العشرات من الشباب والخطیرة لھذا الوضع النتیحة النھائیة 

ً یفتقرون إلى خیارات التوظیف أو الجام الذین ال یستطیعون إكمال دراستھم التعلیم المھني. عیة وأیضا
ً یخشون من و ً ألحد المشاركین، فإن ھذه المجموعة ھي األسھل للتجنید ألنھم ال یملكون شیئا وفقا

 90خسارتھ.
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ً في المناطق المھمشة للشباب، غیر  عملأما البدیل البنّاء فیتمثل في خلق فرص  تلك المتوفرة حالیا
المخدرات أو االنضمام إلى الجماعات المسلحة. ویجب أن تحّسن الحكومة الخیارات متمثلة بوال

 (المحدودة) القائمة للتعلیم المھني بین ھذه الفئة الدیمغرافیة على وجھ الخصوص. 

 إعادة التفكیر في دور المساجد 7.5
 

لمحلیة. وحاولت وزارة األوقاف بتراجع دور المساجد في المجتمعات ا عدة نقاط تتعلقأثار المشاركون 
والشؤون الدینیة السیطرة على األنشطة غیر الرسمیة في المساجد، ولھذه الغایة، تُفتح المساجد اآلن للعامة 

نتیجة و ،محدودأصبح بشكل  مع األئمةبالتالي فإن إتصال الناس وتفاعلھم و 91أثناء أوقات الصالة. طفق
 . یشعر الشباب بأنھ ال یوجد لدیھم سلطة دینیة محلیة یمكنھم اللجوء إلیھا لمناقشة مخاوفھم وأسئلتھم لذلك

وتبدأ عملیة حوار مع أصحاب الشأن المحلیین للمساعدة أن تبادر وزارة األوقاف والشؤون الدینیة  على
 ئمة والواعظاتلأل في وضع تصور جدید لدور المساجد. ویجب أن تضمن الوزارة الوصول المباشرة

في المساجد في الوقت ذاتھ حمایة ومراقبة األنشطة علیھا ولكن  .الموثوقین من خالل الوسائل الرسمیة
في األردن  بؤر التطرف الساخنةفي  ھذه الجھودز یركویجب تلضمان عدم انتشار الفكر المتطرف. 

 .وعلى وجھ السرعة

األئمة بأنھم ال یشعرون بالراحة عند مناقشة قضایا  ه ما أوردیجب النظر في ھذه التدابیر إلى جانب 
جھزة األحیث تجعلھم مثل ھذه النقاشات موضع تحقیق واستجواب وقمع من قبل ب ،التطرف مع الشباب

التوجیھ مّمن ھم أعلى منھم مرتبة في طلب ل ت المنوال، ال یشعر األئمة باألمانوعلى ذا  92منیة.األ
معھم ووضعھم في دائرة الشك علماً بأن لدیھم  قد یقودھم ذلك إلى التحقیقفالوزارة حول قضایا التطرف، 

سئلة األشخاص أالرغبة في طلب المشورة العلمیة والفقھیة حول الموضوع حتى یتسنى لھم اإلجابة على 
   93.الذین یسألونھم عن ھذه األمور

 الوعي حول التطرف زیادة 7.6
 

الوعي حول كیفیة مواجھة األفكار  زیادةالتي تھدف إلى لمنظمة دن إلى األنشطة المنسقة وایفتقر األر
عاتق المجتمع عبء تنظیم ھذه األنشطة على  ویصبح  94المتطرفة والتعرف على مراحل التطرف.

ن ون، والمعلمووالزعماء العشائری نوواألئمة المحلی المدني، بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة
ھي األقدر على ضمان الوصول للفئات المختلفة من المؤثرین ن. ھذه المجموعة المتنوعة وواإلعالمی

المعرضة لخطر التطرف. عالوة على ذلك، ال یجب أن تكون جھود محاربة التطرف محصورة على 
انت لما بدك تحاور الناس بتروح على المسجد ولكن األزعر یلي بدك توعیھ ...المؤسسات الدینیة. "

ھناك حاجة لجھد وطني لتنظیم وتوزیع المسؤولیات بالشراكة لذا ف 95"ما بروح على المسجد.وتثقفھ 
 مع أصحاب الشأن المعنیین. حول ھذا الموضوع الكاملة 
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 الدعم االستشاري للعائالت المفّككة 7.7
 

كة في تشجیع التطرف، لیس من المستغرب أن في ظل تركیز الشباب على دور البیئات األسریة المفكّ 
خطر. وتبدو منظمات المجتمع المعرضة للیشیر كثیرون إلى الحاجة لتطویر الدعم المؤسسي للعائالت 

 األقدر على لعب ھذا الدور. ھي المدني والمنظمات غیر الحكومیة 

ً وتتحمل فوق طاقتھا اإلستیعا بیة بشكل كبیر، لذا فمن إن مراكز اإلستشارات األسریة محدودة حالیا
ً في المجتمعات المحلیة. ویجب أن تحافظ  الضروري زیادة عدد ھذه المراكز وتوزیع إنتشارھا جغرافیا

المشاكل الزوجیة والمشاكل التربویة إذ ربط استشارات الحاجات التقلیدیة مثل تلبیة ھذه المراكز على 
ً مباشراً. ً في إما توسیع  المشاركون بین ھذه العوامل والتطرف ربطا إضافة إلى ذلك، یجب التفكیر جدیا

جدیدة تُعنى بمشاكل نطاق ھذه المراكز لتشمل التعامل مع ھواجس التطرف في العائالت أو إنشاء مراكز 
  التطرف داخل األسرة تحدیداً وتقدم النصح واإلرشاد في ھذا المجال.

 خطاب إعالمي جدید 7.8
 

اإلعالم االجتماعي، وأن ھذه  ھي الخطابات المضادة للتطرفأفضل طریقة لنشر یعتقد الشباب أن 
المزید من الدعم  توفیرلى أتم وجھ. ومن الضروري التعمق فیھا أو االستفادة منھا بعد ع اإلمكانیة لم یتم

ً في ظل حدوث للتطرف إبداعیة مضادةالفاعلین المحلیین والدولیین لتطویر رسائل قِبل من  ، وخصوصا
، فإن الحكومة حلقات النقاشنسبة كبیرة من أنشطة التجنید على االنترنت. من وجھة نظر المشاركین في 

 . ویجب على جھة أخرى تولیھا لیست موضع ثقة لتتولى ھذه المسؤولیة

 األنشطة الشبابیة 7.9
 

یقع المركز التابع لیة. فعلى سبیل المثال، ال دور لھا في مجتمعاتھم المح یشعر الشباب بأن وزارة الثقافة
نشاطات شبابیة في  أيمركزھا ، بینما ال یستضیف 96عن المدینة للوزارة في معان في مكان بعید

في العادة القدوم إلى عّمان. بید  فعلیھم إلى فعالیة أو نشاط ثقافیین . وإذا رغب الشباب في الذھاب97السلط
أن القیود المالیة، وخصوصاً لدى الشباب العاطلین عن العمل، تعني أن الكثیرین ال یستطیعون تحمل كلفة 

 قھوة عندما یأتون إلى عّمان لفعالیة ثقافیة مجانیة. فنجان المواصالت العامة و
 

لطویلة. قطاب الشباب أو تعبئة أوقات فراغھم االخدمات الستال تقدم وزارة الشباب وعلى ذات المنوال، 
ولكنھا تستخدم مقابل بدل مادي یدفعھ  في السلط على سبیل المثال ومرافق ریاضیة ھناك نواد
مركز شبابي أو مرفق ریاضي واحد یعمل، أي من تسمیة  المشاركون. وفي معان، لم یتمكن 98المستخدم

ھم وكان الشباب الذكور تحدیداً محبطین من ھذا األمر ألن. 99نةلعب كرة القدم الوحید في المدیم أُغلِقحیث 
ویحبون الریاضة. ومن الجدیر بالذكر أن بعض المشاركین أوضحوا أن  یرغبون في تعبئة أوقات فراغھم
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من أھمیة توفیر فرص ذلك  زید. وی100الُمجنِّدین یستخدمون األنشطة الریاضیة كأسلوب الستھداف الشباب
 . في إستقطاب الشباب وتجنیدھم لضمان إحباط استخدام ھذه الوسیلة ریاضیة بدیلة

 
ً لذلك،  في  امومراكزھ امھمكاتبوالشباب جھوداً حقیقیةً لتفعیل یجب أن تضع وزارتا الثقافة تبعا

عمل ونظراً ألن .  ودوریة تستھدف الشباب أنشطة مجانیةلتوفیر عمل ل تطویر خطط المحافظات من أج
، فمن الطبیعي شمول ھذه النشاطات في ھذا وزارة الثقافةیندرج تحت مدیریة مكافحة التطرف العنیف 

 ل الدولي تحدیداً لھذه الغایات. الموارد الحكومیة والتمویوتخصیص  یجب توجیھ اإلطار. كما

 إعادة دمج العائدین 7.10
 

. وبحسب من القتال في سوریا ودمج العائدینیجب أن تطّور وزارة الداخلیة برنامج عمل إلعادة تأھیل 
یعامل غیر عن شخص الحكومة  ]یجب أن[یلي راح على القتال وارتد لحالھ وسلّم نفسھ أحد الشباب "

امج إلعادة بوجود بر على ِعلمٍ ولم یكن المشاركون  101"رجعتھ، حتى نظرة المجتمع إلھ رح تكون غیر.
، وال یتم توفیر تفاصیلھا لغایات لبرامجاذه ھ یتم اإلعالن عنال (إذ في األردن التأھیل على نطاق ضیق 

بأنھ على  حلقات النقاشمشاركون آخرون في  ویرىالبحث حول جھود محاربة التطرف العنیف). 
الحكومة تطویر برامج إعادة دمج خاصة تشجع المقاتلین في سوریا على وجھ الخصوص على العودة. 

لما الشخص یلي سافر " والوضع الراھن یعني انھ، المقاتلین والعائدینفي الوقت الحالي، تسجن الحكومة 
  102!"و عرف إنو الدنیا مش دنیا ما عندو حل ألنھ إذا رجع رح ینسجن

  

																																																													
 2016تموز  12مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ 100 
 .1620تموز  12مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ 101 

	.2016تموز  12مشارك أردني في حلقة نقاش ُعقِدت في السلط بتاریخ 102
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 الخالصة. 8
 

على  إلیھ التي تؤثر ةفعاالدتلك ونحو التطرف  ةذباالجعوامل الناقش ھذا التقریر أبرز النتائح حول 
مع الشباب والشابات األردنیین إستناداً إلى اآلراء المطروحة في حلقات النقاش الشباب في األردن، وذلك 

 في األردن.  لتجنید المتطرفین في أربع بؤر ساخنةالجئین سوریین و

االقتصادي، -وتظھر النتائج كیف یشعر الشباب بأنھم محصورون في شبكة معقدة من اإلحباط االجتماعي
یف توفر األیدولوجیة المتطرفة التي تقدمھا داعش وغیرھا من الجماعات المسلحة في سوریا بدیالً وك

ً ھدفأفضل باالعتزاز بالذات وإیجاد  مقبوالً للشباب للبحث عن ظروف مالیة أفضل، وشعور غایةً لھم و ا
تمعاتھم المحلیة إذ ال في الحیاة. یشعر الشباب في األردن بالتھمیش في المنزل، وھم غیر ممكنّین في مج

غیاب الفرص ادة القانون ووسی ھم واھتماماتھم فیما یخص التوظیفیوجد سیاسات حكومیة تعالج مخاوف
 للتعبیر عن ذواتھم من خالل األنشطة الریاضیة والثقافیة. 

ً لالشباب ال یقدم  ً واضحا ف السلوك المتطرواألیدولوجیة المتطرفة بین تمییز یصعب اللتطرف وتعریفا
. وفي الوقت الذي قدموا فیھ شروحات متضاربة، بدا الجمیع متردداً في ربط المصطلح لدیھم العنیف

باإلسالم. وكان لدى الشباب آراء مختلفة حول انتشار التطرف في المجتمع األردني، ولكنھم بدوا 
 . اإلجتماعيمواقع التواصل  سطحاإلسالمیة التي بدأت تطفو على -المسیحیة النعراتمتخّوفین من 

ثالث نتائج رئیسة من ھذا البحث. أوالً، یشعر الشباب باإلحباط بسبب الفقر والبطالة،  یمكن استخالصو
ً إلى البحث عن بدائل لتلبیة حاجاتھم المالیة وإیجاد دور لھم في الحیاة. في أغلب  مّما یدفعھم الحقا

دینیة التي تصّور القتال في سوریا على أنھ األحیان، یقودھم ھذا البحث إلى التعرف على األیدولوجیة ال
االقتصادیة، ومن ثم یحّولھم إلى أبطال في معركة تحقیق -"الجھاد" الحق الذي یلبي حاجاتھم االجتماعیة

 العدل للمسلمین السنّة. 

والمحسوبیة والحمایة غیر م المحلیة وحكومتھم بسبب الفساد ثانیاً، یشعر الشباب بالغربة عن مجتمعاتھ
متكافئة بموجب القانون للجمیع. وال یتم في الوقت الحالي احترام حقوق الشباب وحقھم في الوصول إلى ال

 الفرص المتكافئة من قبل الحكومة، مّما یشجعھم على البحث عن مصادر بدیلة للحاكمیة الرشیدة. 

ش الرجال العاطلین عن ثالثاً، تؤثر الدینامیات العائلیة بشكل كبیر على عملیة تطرف الشباب. یؤثر تھمی
داعش اإلعالمي لخطاب ھذا الالعمل في عائالتھم، وتحدیداً من قبل آبائھم، على اعتزازھم بذاتھم، ویحّول 

والسلطة داعش، یجد الفرد المھّمش القوة  من خالل االنضمام إلىجذب ناجح. فحول البطولة إلى عامل 
والتوجیھ على تطرف النساء والرجال، بحیث یبحثون  والمكانة. كما یؤثر التفّكك األسري وغیاب الرقابة

 عن التوجیھ خارج إطار العائلة إلیجاد إجابات على أسئلتھم الدینیة والسیاسیة. 

، حیث تقدم داعش للشباب فرصة الزواج في آخرجذب وتشیر النقاشات مع الشباب إلى الزواج كعامل 
متزوجة أیضاً على الالمرآة مكانة  وتؤثروطنھم. وقت تعرقل فیھ الظروف االقتصادیة ھذا الموضوع في 

 . صحة ھذا االستنتاجرغبة النساء الشابات في االنضمام إلى داعش على الرغم من عدم إمكانیة الجزم ب
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ت وقّدم البحث عدداً من التوصیات على مستوى السیاسات، والتي قّدمھا الشباب أنفسھم، حیث ارتبط
مأسسة آلیات تمكن العائالت من االستجابة لأخرى  السابقین، وتطرقت توصیاتھم بإعادة دمج المقاتلین

 بشكل مناسب لتطرف أفراد عائالتھم. 

 ختاماً، یسلّط البحث الضوء على أربع فجوات حرجة یجب العمل علیھا في األبحاث المستقبلیة: 

 مقبول، للتطرف مھم جداً قبل أن یشرع صانعوإجرائي واضح والوصول إلى تعریف إن  -
السیاسات. یشعر الشباب بالحیرة حیال ما یجعل الشخص ھذه السیاسات في إحداث تغییرات على 

متطرفاً، وبالنتیجة، فھم غیر قادرین على صیاغة خطاب یحارب التطرف، أو تحدید مساھمتھم 
یجب إعطاء األولویة لتعریف بة التطرف العنیف كمواطنین فاعلین. فالممكنة في جھود محار

ي والتعریف الثقاف للظاھرةجمع بین التعریف األمني تقدیم تعریف یتطرف وبال األردنیین
 . لھا المجتمعي

ً اآلباء، في تطرف األفراد الشباب، وتحدیداً  - في البحث بشكل أكبر في دور العائالت، وخصوصا
  عملیة التطرف.في  تعائالالكیفیة مساھمة 

لمقاتلون السابقون عد االتي تؤثر على الشباب. ویُ  الجذبالبحث بتفصیل أكبر في عوامل  -
في ھذا المجال، حیث تقّدم للمعرفة الدقیقة ھم المصدر الرئیس عن الفصائل المقاتلة والمنشقون 

 تجاربھم الشخصیة الروایة األدق حول كیفیة االستجابة إلى دینامیات التطرف في سیاق كل دولة. 
المجتمعي تحّول من خاللھا العوامل المتصلة بالسیاق  التي البحث والتمحیص في الدینامیة -

من ف(االقتصادیة واالجتماعیة) السلوك المتطرف العنیف إلى بدیل أخالقي و/أو مقبول. 
لقیام وعلم النفس وعلم الجریمة ل المجاالت یجمع بین علم االجتماع الضروري اتباع نھج متعدد

 ھذه المھمة. ب
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 :1الملحق رقم 
 

الدین من أجل السالم والتنمیة في منطقة "مع الشباب األردني والسوري لمشروع  لحلقات النقاشأسئلة 
 "غرب آسیا وشمال أفریقیا

 المقدمة

ركز شكراً لكم على منحنا ھذا الوقت للقاء بنا. نحن باحثون من معھد غرب آسیا وشمال أفریقیا، وھو م
ً بإجراء دراسة، یرأسھ سمو األمیر الحسن بن طأبحاث سیاسات عامة  الل. (عّرفوا بالفریق). نقوم حالیا

وذلك بدعم من السفارة الھولندیة، حول األمن اإلنساني والتطرف، وتبحث الدراسة في األسباب التي 
تؤدي إلى تطرف بعض الشباب األردنیین، والعوامل التي جعلت قلیالً منھم ینضمون للجماعات المسلحة. 

 وامل المرتبطة بھؤالء األفراد وبالبیئة االجتماعیة العامة في األردن. یتعّمق البحث في دراسة الع

نحتاج إلى االستماع لكم، ألنكم األقدر على إعالمنا بالعوامل التي تؤثر على الشباب في األردن. لدینا 
على أیة أفكار أخرى تشعرون أنھا تساعدنا بُحریّة ا نبعض األسئلة المحّددة، ولكن نرجو منكم أن تشاركو

 فھم الموقف. نتطلع إلى حوار صریح ومفتوح، ونحن ممتنون لكم لمشاركتكم معنا. 

 قبل أن نبدأ، نّود أن نّوضح بعض النقاط: 

محمیّة بھذه المشاركة، لن یتم استخدام تسجیل صوتي. سوف یدّون زمیلي سریّة وھویاتكم ستظل  -
 المالحظات من النقاط المذكورة. 

 رى خاطئة. نأمل أن نتعلّم منكم، لذا فإننا نرحب بكل اآلراء. ال یوجد إجابة صحیحة وأخ -
 نرجو منكم احترام آراء اآلخرین، فمن الضروري أال تقاطعوا بعضكم البعض بعد إذنكم.  -
 سوف یستغرق النقاش حوالي ساعة ونصف.  -
  دل المواصالت في نھایة االجتماع.وب والمأكوالت الخفیفة سوف یتم تقدیم المشروبات -

 
 األسئلة: 

 ما ھي الصفات التي تجعلك تصنّف شخصاً ما على أنھ متطرف؟  .1
برأیك، ما ھي العالقة بین األیدولوجیة المتطرفة (مثل السلفیة الجھادیة) من جھة والمشاركة في  .2

القتال في سوریة والعراق مع جماعات مثل داعش والنصرة من جھة أخرى؟ ھل ھي عالقة 
 نشطة المسلحة ال ینتج بالضرورة عن ھذه األیدولوجیة؟ مؤكدة أم أن المشاركة في األ

ما العوامل التي تدفع بالشباب في األردن إلى اتباع أیدولوجیة متطرفة؟ (اسأل أكثر عن الظروف  .3
 اإلقلیمیة والتعلیم والتوظیف) 

تؤثر ھذه العوامل على الجمیع في األردن. لكن لماذا برأیك یلجأ بعض الشباب (بالمقارنة مع  .4
یرھم) لالنضمام إلى داعش والنصرة؟ فّكر بالناس الذین تعرفھم أو سمعت عنھم مّمن غادروا غ

 األردن لینضموا للقتال في سوریا والعراق.  
 ما الذي یجعل دعایة داعش ناجحة للغایة؟  .5
قرار األفراد باالنضمام  فيكیف تساھم سنوات التعلیم (النسخة العربیة تشیر إلى الجامعات أیضاً)  .6

 لى داعش والنصرة؟ أو حتى رفض مثل ھذا القرار؟ إ
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ھناك مخاوف متنامیة في األردن حول االحترام المتبادل والتعایش بین األفراد والجماعات من  .7
أتباع األیدولوجیات والدیانات المختلفة. كیف تعتقد أننا نشھد ھذا التغیر في العالقات بین األدیان 

 في األردن؟ 
نحو رفض اآلخر یشجع على انتشار األیدولوجیة المتطرفة في األردن أم أن ھل تعتقد أن التغییر  .8

األیدولوجیة المتطرفة منتشرة بالفعل على نطاق واسع في األردن وما ھذا إال مظھر من 
 مظاھرھا؟ 

ما الذي یجب أن یتغیّر في األردن للحد من/وقف/منع الشباب من االنضمام إلى داعش والنصرة؟  .9
یمكننا مواجھة االتجاھات الطائفیة في األردن اآلن بحیث ال تؤدي إلى التطرف  (اسأل أكثر: كیف

 الحقاً) 
 

 تركِ سوف یسترسل المیّسر للحدیث عن دور المدارس، والجامعات، والظروف السیاسیة والھویة إن ذُ 
 من قبل المشاركین. 
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