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 المقدمة. 1
 

 وفاة شاب وإصابة رجال تبعتْ أعمال شغب في منطقة عنجرة  برزت عجلون مؤخراً على الساحة اإلعالمیة األردنیة بسبب
على طواقم األمن  الھجوموقد تطورت أعمال الشغب لتشمل  1ألجھزة األمنیة.ل، وتحمیل أبناء عشیرة القتیل المسؤولیةَ أمن

طالق العیارات الناریة من أسلحة رشاشة وحرق مركبات حكومیة واحتراق جزء إودموع للغاز المسیل لاالعام واستخدام 
ر یشی ،وأدَّت إلى تصاعده والوقائع التي رافقت الحدثختالف حول الروایات اال نیمكِ وبینما  2عجلون.من سكن محافظ 

ستوجب ت أبعادٌ ، السطح بقوة إثر ھذا الحدثعلى  أبعادھاطفت  ،عالقة شائكة بین رجل األمن والمواطنوجود نافل القول إلى 
ذات وب، األمنیة وتصوراتھم العامة حیال تظلماتھم في المحافظة عدة أسئلة حول عالقة مواطني المحافظة بالمنظومةإثارة 

  .(من تعلیم وتشغیل ومشاركة سیاسیة وعدالة اجتماعیة وتمكین للمرأة) عجلوناألھمیة حول حالة األمن اإلنساني في 

كانون الثاني  2إلى  2018آب  15خالل الفترة من  عجلونفریقیا قد أجرى بحثاً میدانیاً في أوكان معھد غرب آسیا وشمال 
یھدف المشروع إلى و. مشروع تعزیز األمن اإلنساني في المناطق الھشة في األردن ولبنان وتونسكجزء من  2018

في ھذه الدول محافظة  18دراسة  عبرالبحث في العالقة بین األمن اإلنساني واألمن الصلب ومكافحة التطرف العنیف 
وتم اختیار عجلون ألنھا تمثل عینة بحثیة محكمة مقارنةً بغیرھا من المحافظات التي عادة ما تشھد توترات أمنیة الثالث. 

التعلیم  ترتفع فیھا مستویات، عجلون بأنھا محافظة زراعیة سیاحیة متناغمة في مكوناتھا السكانیةتتمیز أو احتجاجات. كما 
وى بالمعدالت العامة على مستھذه النسب  ةوارتفاع نسبة الفقر عند مقارن رغم انخفاض متوسط دخل األسرة السنوي فیھا

 3.المملكة

منھا  فئات متعددة األطیافمع ورشتي عمل وحلقتي نقاش مركزتین وتسع مقابالت  النوعیة على عقدقامت منھجیة البحث 
 81 نة البحثیةوالدولي. شملت العیّ منظمات المجتمع المدني و أفراد من المجتمع المحليوجھات أمنیة وجھات حكومیة 

ً مشارك  . مرأةً ا 46، منھم ومشاركةً  ا

بالطبع ال تعمم آراء ھذه العینة على كّل سكان عجلون إال أنھا تمثل اآلراء والتوجھات لدى عینة من أبناء المحافظة 
 ھذا الموجز. في  بیان ذلكسیتم  كمااألخیرة األمنیة سقاطات مھمة على الحادثة إ، كما أّن لھا بھا سترشادلال

 واألمن الصلب األمن اإلنساني. 2
 

د قتعریفاتھم  علماً أنّ  .إلى حدٍّ كبیر االجتماعیةباألمن الغذائي والعدالة  4األمن اإلنسانيفي عجلون مفھوم المشاركون ربط 
األمن االقتصادي والصحي والغذائي والتعلیمي من  یندرج تحتھ تحقیق شاملٌ  مفھومٌ  نھلألمن اإلنساني على أكذلك تطرقت 

اسي سن الغذائي وبالعدالة االجتماعیة أھذا الربط باألم أنّ  إالّ  .للفردستقرار والطمأنینة واألمان النفسي الإلى اأجل الوصول 
ظة. ء المحافبالتھمیش والظلم. وھما عامالن مترابطان ناتجان عن ضعف فرص العمل ألبنا عجلونفي فھم شعور مواطني 

قیمتھ  تختفي[بالمعنى المادي] ال یوجد أمن وأمان بسبب انعدام فرص العمل فحتى لو وجد األمان بحسب أحد المشاركین "و
كما أورد  – ة أھل عجلونعھمیة العدالة االجتماعیة ھنا فتأتي من قناوأما أ 5دم القدرة على توفیر لقمة العیش".مع ع

وظیفة توفر لقمة العیش  لن یستطیع أي منھم الحصول على "واسطة"بأنھ دون  –مشاركون من المحافظات األخرى 
اطھا سقإللمؤسسات الحكومیة التقلیدیة كدیوان الخدمة المدنیة وفي عجلون كان من الملفت تخطي ھذه القناعة  المرجوة.

البعض لضرورة توفر الواسطة "لدخول الجیش" على غرار باقي المؤسسات یضاً على مؤسسات أمنیة وعسكریة، إذ أشار أ
  6الرسمیة.

																																																													
 .2019شباط  16في أعمال شغب بعنجرة"، صحیفة الغد،  رجال أمن 4بینھم  6عامر خطاطبة، "عجلون: وفاة شاب وإصابة  1
 https://bit.ly/2IiBVCd 
 https://bit.ly/2G5azOw انظر البیان الرسمي لألمن العام عن الحادثة: 2
 ن وزارة التخطیط والتعاون الدولي. ر عالصاد 2019-2017لمحافظة عجلون البرنامج التنموي بیانات انظر  3
ركائز أساسیة لألمن اإلنساني: األمن  7، فقد حدد التقریر 1994حسب تقریر التنمیة البشریة الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام  4

وكون جوھر تعریف األمن اإلنساني یكمن بالحریة من الحاجة والحریة  سي.االقتصادي والغذائي والصحي والبیئي والشخصي واالجتماعي والسیا
 من الخوف.

  33,-. 24“Human Development Report 1994”, pp ted Nations Development Program, 1994,Uni
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdfaccessed via:   

 .2018آب  18مشارك/ـة في المجموعة المرّكزة، عجلون،  5
 .2018آب  18وعة المرّكزة، عجلون، مشارك/ـة في المجم 6
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 أن ت إحدى الموظفاتأشارلعالقة بین األمن اإلنساني واألمن التقلیدي الذي تشرف علیھ األجھزة األمنیة، اا فیما یخص أمّ 
یتفق ھذا الرأي  7".األمن العامنقص إذا نقص األمن اإلنسانّي، ف" عاتفراد والمجتمجزء من األمن العام لألاألمن اإلنساني 

من تعریف األمن  اً ألمن الصلب جزءاتمع المحلي یعتبر سیاسات ، إال أن المجفي عجلون في فحواه مع معظم اآلراء
  8ألمان.اتوفر  ھاألنولیس العكس اإلنساني 

 المواطن ورجل األمن 2.1
 

األمن الصلب بتلك السیاسات األمنیة ذات الوظیفة التقلیدیة في حمایة الدولة والذود عن یُعّرف ھذا المشروع سیاسات 
حدودھا بالبعدین العسكري واألمني. وتُقسم ھذه السیاسات إلى شقین: إجرائیة وتشریعیة. الشق اإلجرائي ھو المعني 

اخل السجون، والشق التشریعي یُعنى بالقوانین باإلجراءات األمنیة مثل المداھمة واالعتقال واستخدام القوة والترتیبات د
 20149والتشریعات التي تُنظم البیئة الحاكمة لتنفیذ السیاسات األمنیة اإلجرائیة مثل قانون مكافحة اإلرھاب وتعدیالتھ للعام 

، عالوةً على المحاكمات العسكریة للمدنیین 11،صالحیات الحاكم اإلداري في التوقیفو 10وقانون الجرائم اإللكترونیة
 لبحث مع المشاركین فيفي اوجمیعھا أمثلة على سبیل الِذكر ولیس الحصر. وھذا ھو التعریف الذي تم تبنیھ وطرحھ 

 عجلون كما في المحافظات الباقیة.

وتعني  .في محافظة عجلون والمواطن یةاألمنالمنظومة ة إلى وجود عالقة شائكة بین كما ذُكر سابقاً، تشیر النتائج البحثی
ً عن الثقة والتعاون ھما ما یحكمان العالقة بین الطرف ه أوجھ ھذ لم تطفُ بینما ون. یھذه العالقة أن الشك والندیة عوضا

 عھا إلى مواطن الخلل األوستتبع جذور مكنالحدث األمني في عنجرة، ی بعدإّال مؤخراً السطح  على الشائكةالعالقة األمنیة 
بالخذالن حیال مؤسسات الدولة التي  خلل نتج عنھ شعورٌ  12في مقاربات األمن اإلنساني المختلفة، كما أورد المشاركون.

أن مفھوم األمن لدیھم المشاركون إذ أوضح  13.قصَّرت في تقدیم الرعایة الصحیة والتعلیمیة واالجتماعیة وبالتالي األمنیة
 14مرتبط بھذه المقاربات بشكل وثیق.

 لبعض السیاسات األمنیة نتیجةً  تمتد أوجھ ھذه العالقة لتشمل شعور الغضب واالنتقام الذي تم رصده لدى المشاركین
إلى أفراد األمن الذین تحدیداً االقتصاص من مسببي العنف. كانت اإلشارة ھنا في  یغذي ھذا الشعور رغبةً  .اإلجرائیة

حسب وجھة نظر المشاركین. وللداللة، ، أو ممن یتعاملون مع المواطن بشكل مجحف 15،العنف غیر المبرر یستخدمون
لذھاب إلى على ازوجتھ وأوالده وأرغمھ  في حضورمن سیارتھ  روى المشاركون قصة أحد رجال األمن الذي أنزل رجالً 

 ةً شخصیّ  حادثةً آخر ، وقصَّ مشارك اً دینار 20 قیمتھاأنَّ السبب ھو مدیونیة قدیمة المواطن فیما بعد المركز األمني لیكتشف 
وقام شرطي السیر بمخالفتھ بالرغم من  ،قاطعاً إشارة المرور الحمراء ،المدھوسابنھ حینما ھرع إلى المستشفى إلسعاف 

 الحالة الطارئة. 

نیة وركَّز النقاش ھنا بشكل كبیر على قانون الجرائم اإللكترو لسیاسات األمنیة.لالشق التشریعي  وجھ إضافي لھذه العالقة كان
 المحتوى المتطرف وحسب، بل انتقدوا كذلك تغلیظنشر الذي لم یتوقف المشاركون عند اعتقادھم بأنھ غیر قادر على إیقاف 

من أنّھ المشاركین یرى فأحد  16تطرف بشكل أكبر بدالً من تقویمھم.ال باألفراد إلىالعقوبات فیھ بشكل یمكن لھ أن یدفع 
 شورٍ أو ألنھم أبدوا "إعجابھم" بمن -تھمة الترویج- اً لمدة سبع سنین فقط لمشاركتھم صور غیر الحكمة أن یتم "حبس أشخاٍص 

ة حّ لِ الحاجة المُ  عتبارویزداد تعقید ھذا الجانب عند األخذ بعین اال 17.یسبوك]صد ھنا موقع التواصل االجتماعي فن [یقیمع

																																																													
 .2018آب  18، وظفة في مدیریة شباب عجلون، عجلونمقابلة مع م 7
 .2018آب  16 – 2018آب  15األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، عجلون، ورشتي العمل " 8
  https://bit.ly/2uRSDjW: 2006انظر القانون لعام  9

  http://www.lob.jo/View_LawContent.aspx?ID=865انظر نسخة عن التعدیالت:  10
، یوجد على الرابط التالي: 2018أیلول  12الرأي،  صحیفةسمر حدادین، تساؤالت حول تزاید حاالت التوقیف اإلداري؟،  11

https://bit.ly/2p0ZO6y   
مشارك/ـة في المجموعة المرّكزة، عجلون، ، و2018آب  16 – 2018آب  15األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، عجلون، ورشتي العمل " 12

 .2018آب  18
 .2018آب  18المجموعة المرّكزة، عجلون، مشارك/ـة في  13
 .2018آب  18مشارك/ـة في المجموعة المرّكزة، عجلون،  14
 .2018آب  18مشارك/ـة في المجموعة المرّكزة، عجلون،  15
 .2018آب  18مشارك/ـة في المجموعة المرّكزة، عجلون،  16
 .2018آب  18مشارك/ـة في المجموعة المرّكزة، عجلون،  17
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زال خجولة في السیاق تاإلصالح والتأھیل ومأسسة ھذه الجھود التي ال رشاد والرعایة داخل مراكز برامج اإللتقییم 
  18.األردني

 األمن الصلب والتطرف 2.2
 
 19مشیرین إلى أّن األمن الصلب یولّد العنف. ،بالمجمل تحفّظ بعض المشاركین على دور األمن الصلب في مكافحة التطرف 

وتوجد بعض الممارسات الخاطئة أثناء المداھمات، كما أن بعض الممارسات الفردیة تتجاوز  20فیوجد تعنیٌف في السجون،
وفي ھذا اإلطار فإّن بعض األسر التي یتم مداھمتھا تتأثر نفسیاً مما یولد رغبة في  21القوانین وتمتھن كرامة المواطنین.

قام أفراد األمن الوقائي بالقدوم إلى مطعمھ للقبض على بعض حد المطاعم كیف كما ذكر صاحب أ 22االنتقام منھم الحقاً.
إرھابیات إثر بالغ كاذب بسبب ارتدائھن للخمار وكونھم من السیاح العرب الغریبین عن عجلون.  نّ الفتیات العتقادھم أنھ

أن و لسیاحة في عجلون خاصةً على اسلبي ُمنفّر وومع أن األمر تم حلھ الحقاً إال أن الطریقة واألسلوب كان لھما تأثیر 
السیاح العرب یتوافدون على عجلون في الصیف لالستمتاع بمناخھا. وبحسب ھذا المشارك فإن األسالیب المنفرة تدفع 

  بالسیاح لھجرة عجلون وھو ما حدث حینھا إذ ألغت ھذه األسرة العربیة إقامتھا في عجلون بعد ھذه الحادثة مباشرةً.

ر المواطنون بضرورة سیادة القانون وتطبیقھ على الجمیع، تم تبریر ھذه المشاعر الحادة في سیاق أن لكل فعل وبینما أقَّ 
وعندما تتھاون الدولة  23ردة فعل. بمعنى، عندما "یضربنا أفراد األمن... سیكون لنا ردود فعل تتناسق مع عنف األمن،"

فاإلجراءات  24رس االنتقائیة في تطبیق القانون، یتم االنسیاق نحو التطرف.في محاسبة المجرمین الحقیقیین [الفاسدین] أو تما
 25األمنیة تزید من التطرف، وكذلك یزید منھ عدم محاسبة الفاسدین.

 26وعند السؤال حول النھج األمني األمثل لمكافحة التطرف العنیف في األردن، رأى المشاركون أن النھج الوقائي أفضل.
ذا جتماعیة. إال أن ھغیاب العدالة االون تعزیز األمن اإلنساني یعالج ویحمي الناس من مسببات التطرف مثل البطالة إأي 
ویرى آخرون أن األمن  27".إذ یرى البعض أن "الناس یستجیبون للنھج العقابي ،الموازنة بین النھجین یقلّل من أھمیةال 

ادعة والغلیظة مھمة ومجدیة عند استخدامھا في المكان العقوبة الرّ أن و ،یھاالصلب یحافظ على ھیبة الدولة وكرامة مواطن
 الصحیح.

 االجتماعیة. العدالة 3
 

ال ینعزل النقاش أعاله حول العالقة بین األمن اإلنساني واألمن الصلب عن التصورات العامة لدى سكان عجلون حول 
ذه مئویة أكبر عند سؤالھم عن ھ أنھم أعطوا التعلیم والتشغیل نسبةً أولویات األمن اإلنساني في محافظتھم. وعلى الرغم من 

إال أن النقاش وّضح األھمیة المركزیة التي یولونھا  28،للعدالة االجتماعیة) %29للتعلیم والتشغیل و %49( األولویات
ذ بعین تفسیر ھذا التباین عند األخویمكن اعتبارھا األساس الذي تقوم علیھ المساواة بین المواطنین. على للعدالة االجتماعیة 

االعتبار ارتفاع نسب البطالة والفقر في المحافظة بالتوازي مع ارتفاع نسب التعلیم كذلك، مما یدفع بأولویة معالجة الخلل 
لبوتقة ا، دون إغفال المشاركین لفكرة أن العدالة االجتماعیة ھي ةً باشرة وأساسیّ مُ  المتعلق في التعلیم والتشغیل كونھ حاجةً 

    .ھذه الدینامیات المختلفة التي تتفاعل داخلھا

																																																													
مركز الدراسات االستراتیجیة،  عمان:(، دراسة میدانیة وتحلیلیة رھاب في األردنتطرف واإلسیولوجیا الوسرمان وموسى شتیوي،  محمد أبو 18

 .)2018 الجامعة األردنیة،
 .2018آب  18مقابلة مع متطوعة في مدیریة شباب عجلون، عجلون،  19
 .2018آب  18مشارك/ـة في المجموعة المرّكزة، عجلون،  20
 .2018آب  16 – 2018آب  15ورشتي العمل "األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، عجلون،  21
 .2018آب  18مشارك في المجموعة المرّكزة، عجلون،  22
 .2018آب  18مشارك/ـة في المجموعة المرّكزة، عجلون،  23
 .2018آب  18مشارك/ـة في المجموعة المرّكزة، عجلون،  24
 .2018آب  18رّكزة، عجلون، مشارك/ـة في المجموعة الم 25
  .2018آب  15مقابلة مع مدیر مدرسة متقاعد، عجلون،  26
 .2018آب  16 – 2018آب  15ورشتي العمل "األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، عجلون،  27
 .2018 آب 16 – 2018آب  15"األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، عجلون، ورشتي العمل  28
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. فمثالً ال من خدمات الدولة 30"مثلث برمودا ال یصلھا شيء"كـ وھي  29"منسیةسكان عجلون محافظتھم بأنھا " یصف
والبنى التحتیة سیئة عدا عن سوء حالة الطرق وشبكة المواصالت. كما ذكر  ،یوجد نظام صرٍف صحي في بعض المناطق

 بعض المشاركین حالة المستشفیات وعدم وجود كفاءات لعالج أھالي المنطقة.

وحنق على أھل العاصمة حیث یتصور معظم المشاركین أن  مشاعر غضب على شكلوقد انعكس ھذا الشعور بالتھمیش 
ً مادیّ  ةمتباینرف وغناء فاحش من غیر وجود لطبقات جمیع أھل عمان یعیشون بت ً اجتماعیو ا . مثالً قال أحد المشاركین "ال ا

سنة. لدینا جور امتصاصیة فقط. إن شاء هللا  20یوجد نظام صرف صحي في عجلون مع أننا ندفع للصرف الصحي منذ 
نظراً  كما یتصور نساء عجلون أن نساء عمان مترفات 31توكلھا عمان". ]بسبب انعدام الصرف الصحي[تصیر كارثة ھون 

 32ان یستعینون بالعامالت المنزلیات.مساء عبأن ن نلقناعتھ

اللُحمة االجتماعیة في األردن. وھذه النقمة على أھل عمان في ھذا الشعور بالتھمیش والظلم االجتماعي من شأنھ أن یؤثر 
ً في محافظاتٍ  أخرى بسبب تھمیش المحافظات في خطط الدولة التنمویة، وھو ما یعزز من ظھور  كانت حاضرة أیضا

أن  "ألجل ر أحد المشاركین عن ھذه العالقة قائالً:ھویات مناطقیة تھدد على المدى الطویل االنتماء للدولة والوالء لھا. وعبّ 
إن ضعف الوالء واالنتماء للھویة الوطنیة الجامعة یجعل الفرد أكثر استعداداً  33شبعانین". نكون وطنیین علینا أن نكون أوالً 

لة االنتماء صّ حلالنتماء لجماعات معادیة للدولة وأكثر اعتماداً على الھویات الفرعیة المناطقیة أو الطائفیة التي تقّوض في المُ 
 خطاب الجماعات المتطرفة. في مواجھة  الوطني للدولة بین المواطنین، مما یجعلھم أكثر ھشاشةً 

إذ  ،الفساد والواسطة والمحسوبیة وسوء توزیع الفرصوبالطبع ال یخلو الحدیث عن العدالة االجتماعیة من التطرق إلى 
وتقول متطوعة في مدیریة  34تقتصر ھذه على أشخاٍص معینین وھم ذاتھم الذین یحصلون على ترقیاٍت ووظائف جیدة.
ن من یرفض الواسطة قد إإذ  ؛شباب عجلون أن الواسطة ستكون خیاراً عندما ال توجد وسیلةٌ أخرى. وھذا األمر متناقض

 مما یسبب اعتیاداً على استخدامھا ووجودھا في الحیاة المجتمعیة. 35یلجأ إلیھا لتحقیق العدالة من وجھة نظره.

 التعلیم والتشغیل. 4
 

اعتبر المشاركون التعلیم والتشغیل أولویة في تحقیق األمن اإلنساني ألنھا تعالج أھم مشكلة تھدد المجتمع وھي البطالة. 
لتمكین  %12جتماعیة، وللعدالة اال %29للتعلیم والتشغیل مقابل  %49أعطى المشاركون ما نسبتھ  أعالهتم ذكره كما و

 36للمشاركة السیاسیة. %10المرأة، و

ومع  38.%19.4ارتفعت نسبة البطالة إلى  2017وفي عام  2016.37لعام  %11.4نسبة البطالة في عجلون بلغت 
 عن ذلك نتج ازدیاد المتعلمین زاد الضغط على فرص التشغیل المتاحة مّما أدى إلى تفشي البطالة وھجرة أبناء المحافظة.

سوریین وغیرھم من الالجئین ال األردنییناألجور بین  تفاوتُ المشكلة شعور سكان عجلون بالتھمیش وبأنھم أقل حظاً. ویفاقم 
وأن الالجئین یحصلون على مساعدات مادیة وعینیة من المنظمات اإلنسانیة الدولیة  خاصةً  ،الذین استقروا في المحافظة

 39ھي غالباً غیر متاحة لألردنیین.و

ذلك  سوء البیئات التعلیمیة، ویتمثللتشغیل وعبروا عن رّكز المشاركون على أھمیة التعلیم كونھا مرحلة تسبق اومع ذلك 
ن الطلبة مما العنف بیینتشر . حیث بین الطالبغرس القیم األخالقیة اھتمامھ الكافي ببضعف التعلیم مناھجاً وأسلوباً وعدم 

لیم أن التع ضحینووأشار المشاركون إلى سلسلة مؤثرات مانتشار الجریمة والتمرد على القانون. على ثاره الالحقة آلھ 

																																																													
 .2018آب  18المجموعة المرّكزة، عجلون، مشارك/ـة في  29
 .2018آب  18مشارك/ـة في المجموعة المرّكزة، عجلون،  30
 .2018آب  18مشارك/ـة في المجموعة المرّكزة، عجلون،  31
 .2018آب  18 عجلون، مشارك/ـة في المجموعة المرّكزة، 32
 .2018آب  18مشارك في المجموعة المرّكزة، عجلون،  33
 .2018آب  16 – 2018آب  15"األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، عجلون،  ورشتي العمل 34
 .2018آب  16مقابلة مع عضو مجلس الجنید، عجلون،  35
 .2018آب  16 – 2018آب  15ورشتي العمل "األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، عجلون،  36
 http://moi.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=230موقع وزارة الداخلیة.  ،"معلومات عامة عن محافظة عجلون" 37
. 2017 ات العامة،ء"األردن باألرقام"، دائرة اإلحصا 38

http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/JordanInFigures/JORINFIGDetails2017.pdf 
 .2018آب  18مقابلة مع متطوعة في مدیریة شباب عجلون، عجلون، و 2018آب  18مشارك/ـة في المجموعة المرّكزة، عجلون،  39
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ة بالتھمیش وعدم القدرة على إیجاد وظیفإلى الشعور الحقاً قد یؤدي الضعیف یولّد شخصیة ضعیفة وشعوراً بالفشل مما 
 40ثّم الشعور بالنقمة على المجتمع والمؤسسات.ومن 

مي یتجھ معظم الطلبة إلى التعلیم األكادیكما ھو الحال في بقیة المحافظات ینقسم التعلیم في عجلون إلى أكادیمي ومھني. و
بحسب بدالً من المھني بسبب النظرة المجتمعیة السائدة. وھذا یؤدي إلى تخریج أعداٍد أكبر من العاطلین عن العمل. 

كمحاولة للتخفیف من البطالة  41"عملت بعض الجامعات على طرح تخصصات تتوافق مع احتیاجات السوق"المشاركین فقد 
ي ف. إذ إن عجلون تفتقر إلى االستثمار، وغیابھ یؤثر برأیھم . ولكن ھذا غیر كافٍ واضحةأمثلة دون إعطاء  ببین الشبا

جذب المشاریع  عبر. وھنا یقترح عدد من المشاركین توفیر فرص عمل برأیھم 42زیادة البطالة، و"البطالة دافٌع للتطرف"
 .مكانیات المحافظة الزراعیة والسیاحیة تحدیداً إفي  رواالستثمااالستثماریة لتحسین الوضع االقتصادي 

وعلى الرغم من أن لدى المشاركین تصوراً بأن الفقر والبطالة تؤدي إلى التطرف، من الواجب اإلشارة إلى أنھما ال یشكالن 
ور الشع . إال أنتعد طبقة عاملةن التطرف ظاھرة تخص الطبقة الوسطى والتي غالباً ما إن للتطرف. إذ ین أساسیّ یعامل

بالحرمان النسبي الناتج عن البطالة أو عن البطالة المقنعة ھو ما یؤدي حتماً نحو التطرف. بمعنى أن شعور الفرد بالمظلومیة 
ً لھامادیة ومعنویة  بسبب حرمانھ من فرص وامتیازاتٍ  یؤدي إلى زیادة نقمتھ على مجتمعھ  ھو ما یعتبر نفسھ مستحقا

لتفوق عور باشالازات مادیة ومكانة اجتماعیة ویجماعات المتطرفة المسلحة للحصول على امتاق بالوحكومتھ ومن ثم االلتح
 . ظاللھا التي یعیش في في ضوء البطالة والتھمیش والعََوزلھ وھو ما لن یتحقق 

 المشاركة السیاسیة. 5
 
ً  ذلك عودی. السیاسیة لمشاركةن في البحث أھمیة كبیرة لوالمشارك م یعطِ ل ، المواطنینبین الحكومة وثقة إلى وجود فجوة  غالبا

، وبالتالي ال یثق المشاركون بالحكومة والسیاسیین بسبب 43فــ "الجمیع یرى الحقیقة كاملة إّال الحكومات ال ترى الفجوات"
 المناصب "مشكلتنا ھي أننا نمأل 44بعدھم عن الواقع وبسبب الفساد الحاصل في توریث المناصب واقتصارھا على فئةٍ معینة،

 45".]غیر الكفؤین[ السیاسیة باألشخاص الخاطئین

یرى بعض المشاركین أّن العشائریة تحد المشاركة السیاسیة وذلك ألنھا قد توصل شخصاً خاطئاً یملك المال والجاه إلى كما 
السیاسیة وخلق فجوة  یؤدي وجوده إلى إضعاف العملیةال بل  46مناصب برلمانیة، "فال تستفید الحكومة منھ وال المواطنین"

 بینھ وبین المواطنین.

ن أ"احنا بنخاف : . یشرح أحد المشاركین"سیاسات الدولة الصارمة"بسبب االنضمام لألحزاب  نوالمواطن شىكذلك یخ
وھنا یتضح كیف یرى  47نھ من األكید ما رح یحصل على وظیفة وستتم مالحقتھ".والدنا یشاركوا بأي شي سیاسي ألأ

ي لھم المشاركة السیاسیة مھمة لتحقیق األمن اإلنسانفبالنسبة جراءات األمن الصلب واألمن اإلنساني إالمشاركون العالقة بین 
ً على األقل حتى یشعر المواطن بأنھ مشارك في صنع السیاسات وفي تحدید األول یات. لكنھم یتنازلون عن ھذا ونظریا

جراءات إبین األمن االقتصادي والمشاركة السیاسیة بسبب للمفاضلة نھم االقتصادي. وتأتي حاجتھم ھذه الجانب لیضمنوا أم
 ، في حین أن األصل أالاألمن الصلب التي قد تعرضھم لمضایقات وتحد من فرصھم بسبب خیاراتھم وآرائھم السیاسیة

 المتكامل.ق األمن اإلنساني كلیھما جوانب تحقفي  ا بین االثنین ألنفاضلوی

أزمات الثقة بین  اسیة یدفع نحو التطرف خاصة في ضوءأفق المشاركة السی ضیق وتشیر العدید من الدراسات إلى أن
وفي ضوء التھمیش وارتفاع  .إذ یبحث المواطنون نحو سبل للتعبیرعن آرائھم السیاسیة 48.الیوم المواطنین والحكومات

																																																													
 .2018 آب 16 – 2018آب  15ورشتي العمل "األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، عجلون،  40
 .2018آب  16 – 2018آب  15ورشتي العمل "األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، عجلون،  41
 .2018آب  18مقابلة مع موظفة في مدیریة شباب عجلون، عجلون،  42
 .2018كانون األول  2مشارك/ـة في الورشة المركزة، عجلون،  43
 .2018آب  16 – 2018آب  15ورشتي العمل "األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، عجلون،  44
 .2018آب  15، عجلون، ر مدرسة متقاعدمقابلة مع مدی 45
 .2018آب  18، عجلون ة مع صاحب مطعممقابل 46
 .2018آب  16 – 2018آب  15ورشتي العمل "األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، عجلون،  47
، "في فھم التطرف: مراجعة ألدبیات نماذج ومحركات التطرف"، معھد غرب آسیا بندقجي وكیم ولیكنسون ولین أغابينفین نظر مثالً، ا 48

، یوجد على الرابط التالي: 2016وشمال أفریقیا، 
http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_UnderstandingRadicalisation_Arabi

compressed_1.pdf-cEditionJuly2017 ن في الخارج: رسم خارطة فین بندقجي وإریكا ھاربر، "تجربة عینة من المقاتلین األردنییون
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فإن ھذه العوامل مجتمعة تشكل محركات نحو التطرف العنیف الذي یُعادي الدولة عور بالظلم االجتماعي شنسب البطالة وال
 .ویبحث عن أشكال مسلحة للتعبیر السیاسي وأجھزتھا

 تمكین المرأة .6
 

ً حیث ساعدت ا ولكن یرى بعض  لنساء على إنشاء مشاریعھن الخاصة.تحظى عجلون ببرامج تمكین المرأة اقتصادیا
تقوم بتوزیع الدعم  ال وھناك منظمات 49قصیرة المدى وال تصل إلى كّل المناطق،أنھا المشاركین أن مشكلة برامج التمكین 

ولذلك یقترح  50.ق واحتیاجاتھ مما ال یعود بالنتائج الحسنةیحاولون فھم السو ال كونھمبشكٍل عادل باإلضافة إلى  المالي
یٍد على صع المنظمات في عجلون.وجود لمشاریع المدرة للدخل وتقدیم تسھیالٍت للقروض وزیادة المشاركون زیادة دعم ا

آخر وبالرغم من برامج تمكین المرأة فالمشاریع التي تدیرھا النساء في الغالب منزلیة وال تصرح عنھا خوفاً من الضرائب. 
 51،امرأة مطلوبة بسبب الدیون المستحقة 200 المشاركینبحسب أحد  وبالرغم من وجود تسھیالٍت مالیة للنساء إال أن ھناك

 علماً بأن ھذا العدد غیر دقیق.

یرى المشاركون أن الظروف االقتصادیة الصعبة قد ساعدت على مشاركة المرأة  أّما فیما یخص التحدي المجتمعي،
 یاسیة.فیما یخص مشاركة المرأة السأكبر االقتصادیة فالرجل مضطر لقبول عمل المرأة لتوفیر لقمة العیش. إال أن التحدیات 

"لم یرحب المحلي نید تقول عضو مجلس الجو 52العیب والعادات والتقالید،ثقافة بسیر حیاة النساء بسبب  العشائریة إذ تتحكم
  53".]كونھا امرأة[ أحد بترشحي للمجلس عندما عُینت فیھ

ى العوامل التي تقود النساء للتطرف. حیث كان العامل الضوء علفیھا ھا ھیئة األمم المتحدة للمرأة، سلطت تفي دراسٍة نشرو
قتصادیة الخانقة، وأّما العامل الثاني فكان المشكالت المجتمعیة والعائلیة التي تتعرض لھا النساء، األول ھو الظروف اال

یؤدي إلى اتجاھھا نحو التطرف مثل العنف المنزلي وحرمانھن من ممارسة حقوقھن. إّن شعور المرأة بالتھمیش ونبذھا 
 54كردة فعٍل أو لتحقیق مساحٍة أكبر من الحریة.

 . التوصیات7
 

قدم المشاركون توصیاٍت عدیدة، وبالرغم من كونھا عامة إّال أنھا ركزت على مواطن الضعف في عجلون. كان أھم ما 
 جتماعیّة:توصیتان في التشغیل والعدالة االجاء في توصیات المشاركین 

ى . حیث یرالمشاریع التنمویة في المحافظة عن طریقربة الفقر والبطالة وتوفیر فرص عمل للشباب محا –
المشاركون أّن القطاعات المعنیة ھي وزارة السیاحة ووزارة البیئة وھیئة تشجیع االستثمار وتنفذ بالتنسیق وبمراقبة 

طریق جذب االستثمار وإقامة المشاریع، مجلس النواب. تھدف ھذه التوصیة إلى توفیر فرص عمٍل للشباب عن 
وإلى تشجیع السیاحة التي من شأنھا أیضاً أن توفر فرص عمٍل لسكان المنطقة مما یؤدي إلى انخفاض نسبة البطالة 

 وتحقیق االستقرار االقتصادي للعاطلین عن العمل.
 خطط استراتیجیة للتنمیة فيتوفیر ھي ، وقدم المشاركون توصیةً شاملة وعامة تندرج التوصیة األولى تحتھا –

عجلون حیث تشمل جمیع االحتیاجات والتحدیات وكافة المعلومات التي تتعلق بالمحافظة. وبناًء على ھذه الخطط 
سیتم تحدید أولویات المنطقة ومكامن الضعف فیھا لتحقیق االستقرار لألفراد. یعمل على تنفیذ ھذه التوصیة مجلس 

 لنواب للتأكد من سیر العمل ومدى التزامھم بالمخصصات المالیة.المحافظة بالرقابة من مجلس ا
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