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املتطرف  الفكر  انت�شار  تفاقم  اإثر  على  موؤخرًا  تداوًل  الأكرث  العناوين  اأحد  التطرف  ُيعّد 

والدعم الإعالمي املمنهج له اأحيانًا،  حيث ي�شلط الإعالم ال�شوء على التطرف يف املجتمعات 

املختلفة وخا�شة العربية ب�شبب انت�شار عدد من املجموعات الإرهابية املدعومة بـ»ماكينة« 

اإعالمية توا�شل الليل بالنهار على من�شات التوا�شل الجتماعي،  ل�شتعطاف الفئات املختلفة،  

االجتماعية  العدالة  �ت�ضا�ؤل  �االإحباط  التهمي�ش  من  يعانون  الذين  ال�ضباب  �خ�ضو�ضًا 

وتف�شي الف�شاد على اأكرث من م�شتوى ويف القطاعات املختلفة.

وقد تاأثر الأردن تاأثرًا كبريًا ب�شبب الأحداث الدموية التي ت�شببت بها املجموعات الإرهابية 

هذه  ِقبل  من  التجنيد  �اأن�ضطة  املبا�ضر  �اال�ضتهداف  �اللجوء  فالنز�ح  املجا�رة،   الد�ل  يف 

يف  املتطرف  للفكر  تزاُيد-  يف  –�هو  حمدود  انت�شار  يف  باآخر  اأو  ب�شكل  ت�شببت  املجموعات 

بثٍّ  من  الجتماعي  التوا�شل  من�شات  على  ي�شاَهد  فما  ذلك.  على  كثرية  وال�شواهد  الأردن،  

ل  تقبُّ �شواهد  وتقل�س  املختلفة،   لالأحداث  �شلبي  ب�شكل  وال�شتجابة  الكراهية،   خلطاب 

الأطراف  من  اجلاد  العمل  �شرورة  باجتاه  ويدفع  اخلطر،   ناقو�س  يدق  ذلك  كل  الآخر.. 

املختلفة،  للحد من انت�ضار هذه االآفة عرب �ضراكات فاعلة بني االأجهزة احلكومية -ب�ضقيها 

املدين �الع�ضكري- �املجتمع املدين �القطاع اخلا�ش �املجتمعات املحلية،  يف االإ�ضرتاتيجيات 

�اخلطط �ال�ضيا�ضات �القوانني الناظمة �بناء القدرات.

�تواجه اأن�ضطة احلد من انت�ضار الفكر املتطرف يف االأردن عددًا من التحديات،  اأهمها عدم 

اأ�شبابه،  ما ي�شعف من جودة ال�شتجابة  الوقوف على  التطرف وعدم  ال�شامل ملفهوم  الفهم 

للإ�ضرتاتيجيات �من م�ضتوى التفاعل مع الربامج �االأن�ضطة،  �بالتايل عدم حتقيق االأهداف 

املن�ضودة،  فما يزال هناك اأفراد منخرطون يف اأن�ضطة احلد من انت�ضار الفكر املتطرف متو�ضطة 

وطويلة الأمد دون تغيري يف بنية خطابهم،  حيث يت�شح ذلك يف بثهم خلطاب الكراهية على 

من�شات التوا�شل الجتماعي. 

تقدمي
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أوالً: دوافع التطرف ومسبباته 

يرى الكثريون اأن التطرف يف الأردن مل يوَلد مع بروز ما ي�شّمى تنظيم »الدولة الإ�شالمية يف 

العراق وال�شام« )داع�س(،  فقد �شهد الأردن اأحداثًا يف ال�شابق اأقّل ما يقال عنها اإنها اأحداث 

دامية،  مثل تفجريات الفنادق التي وقعت يف عام 2005 على يد تنظيم اإرهابي اآخر ي�شّمى 

»القاعدة«. 

هذه  ملثل  للت�ضدي  العّدة  الإعداد  كافة  مبكوناتها  االأردنية  الد�لة  دفعت  االأحداث  هذه  اإن 

اأن  معناه  مبا  اأي  االخرتاقات،   لبع�ش  الت�ضدي  على  االأردن  عمل  �بالفعل  االخرتاقات،  

االأردن عمل اأمنيًا بطريقة احرتافية،  �لكن يف غياب اإ�ضرتاتيجية للت�ضدي للفكر املتطرف 

�االإرهاب من الناحية الفكرية �بالرتكيز على التن�ضئة املجتمعية،  �هذا بدا جليًا بعد بر�ز 

»داع�ش« خلل العقد ال�ضابق،  اأذ انخرط العديد من ال�ضباب االأردين �ضمن �ضفوف تنظيمات 

كـ»داع�س« و»جبهة الن�شرة« و�شواهما من التنظيمات التكفريية الإرهابية. وبال�شتناد اإلى 

بع�ش الدرا�ضات فقد ��ضل عدد االأردنيني املن�ضمني للمنظمات االإرهابية يف �ضوريا اإلى 4000 

اأردين وذلك حتى نهاية عام 2015. 

�من هنا،  بداأ االأردن الت�ضدي الفكري �الثقايف للفكر املتطرف االإرهابي،  من خلل جمموعة 

من الربامج �اخلطط. �لكن قبل ال�ضر�ع يف م�ضاريع تقا�م هذا الفكر،  ال بد من الوقوف اأمام 

امل�شببات التي اأو�شلت احلال اإلى ما هي عليه،  ل �شيما واأن هناك منا�شرين لبع�س التنظيمات 

االإرهابية اأ�ضبحوا ينت�ضر�ن داخل املجتمع االأردين،  حتى اإن بع�ضهم ��ضل لقناعة باأن هذه 

التنظيمات هي االأحق باحلكم من اأّي نظام اآخر،  بل اإن من املنا�ضرين َمن امتنع عن اأداء �ضلة 

التنظيمات،   تلك  حماربة  يف  �اجبه  يوؤدي  كان  �الذي  الك�ضا�ضبة  معاذ  ال�ضهيد  على  الغائب 

حيث اأن االأردن كان ع�ضوًا من اأع�ضاء التحالف الد�يل ملحاربة االإرهاب يف �ضوريا. 
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نحوه،   يجنحون  الذين  فيها  يعي�ش  التي  الظر�ف  باختلف  تختلف  كثرية  د�افع  �للتطرف 

�هناك باحثون ربطوا بني االأ�ضباب املتعددة للتطرف بو�ضفها ت�ضّكل منظومًة �احدًة مت�ضابكة 

يف معظم االأحيان. �من �ضاأن البحث يف اأ�ضباب التطرف اأن ي�ضاعد يف بناء برامج للحماية منه،  

وي�شّهل اأي�شًا معاجلته ويخفف من الآثار الناجتة عنه،  كما هي احلال يف الأردن. 

�من الد�افع التي تت�ضّبب يف انت�ضار الفكر الفهم اخلاطئ للدين،  �التحول اإلى التطرف العنيف 

ال�شيا�شية،   والدوافع  والنف�شية،   الجتماعية  والدوافع  الدينية،   الدوافع  الإرهاب:  ثم 

�الد�افع االقت�ضادية،  اإلى جانب التاأثري الذي حُتدثه املنظومة التعليمية،  ���ضائل االإعلم 

ومواقع التوا�شل الجتماعي،  وُدور التن�شئة.

اأ- دوافع دينية
اأي �ضخ�ش  �اأن  ال�ضحيح،   للدين  اأنهم ينتمون  الذين ميتلكون فكرًا غري معتدل  يعتقد بع�ش 

يخالفهم هو غري مقبول بالن�ضبة لهم،  لهذا يعطي هوؤالء الأنف�ضهم احلق باالجتهاد يف الكثري 

الدرجة  يبلغوا  �مل  لذلك،   موؤهلني  غري  االأمر  حقيقة  يف  هم  بينما  الدينية،   الق�ضايا  من 

العلمية �املعرفية التي متّكنهم من االجتهاد،  لذلك فاإنهم يقومون مثًل مبحا�ضبة االآخرين 

على الفر�ع �النوافل �كاأنها فرائ�ش ينبغي القيام بها،  ما يوؤدي اإلى تكفري هوؤالء االآخرين 

بنظر اأ�ضحاب الفكر غري املعتدل،  على اعتبار اأنهم جمتمع جاهل منحرف �ال يحتكم اإلى ما 

اأنزل اهلل تعالى،  االأمر الذي يدفع »التكفرييني« اإلى فر�ش راأيهم �ت�ضرفاتهم قهرًا على َمن 

�شواهم،  وبالتايل ا�شتباحة دمائهم واأموالهم من دون تردد.

ب- دوافع اجتماعية ونف�شية
ملا  وفقًا  لآخر  فرد  ومن  لآخر  جمتمع  من  وتختلف  للتطرف،   الجتماعية  الدوافع  تتنوع 

املجموعات  وراء  اأفرادها  ت�شهم يف اجنرار  اأو حوادث قد  املجتمعات من ظروف  له  تتعر�س 

املتطرفة �االإرهابية. �من هذه االأ�ضباب:

�شعور الفرد بالظلم داخل جمتمعه من حيث املعاملة،  ومعاملته بق�شوة �شواء على م�شتوى   .1

اأفراد ناقمني  اإلى ن�ضاأة  اأ� يف البيئة التي يعي�ش بها،  حيث يوؤدي ذلك  العائلة يف البيت 

على املجتمع،  �هذا ما يدفعهم للتفكري باالنحراف �التطرف لقيادة ثورة غري معتدلة على 

جمتمعهم �ما يحمله من قيم �معايري،  متحّدين جميع االعتبارات.

متنح  التي  الفاح�ش  الرثاء  �حالة  �البطالة،   املدار�ش  من  الت�ضرب  عن  الناجت  الفراغ    .2

�شاحبها ال�شعور بالإ�شباع نتيجة جتربة اأ�شياء كثرية،  وتدفع به للتفكري بخو�س جتارب 
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جديدة. �ي�ضكل الفراغ اأر�ضية خ�ضبة الأّي فكر متع�ضب �متطرف يغز� االإن�ضان،  �يوّلد 

جذ�رًا ي�ضعب اقتلعها.

اأ� �ضخ�ضية. �هنا ي�ضبح التع�ضب �التطرف بالن�ضبة للأفراد الذين  3.  ا�ضطرابات عقلية 

د�امة  من  للخر�ج  به  التم�ضك  يجب  الذي  النجاة  طوَق  اال�ضطرابات  هذه  من  يعانون 

التي ت�ضيطر على حياتهم. كما ي�ضعى بع�ش هوؤالء امل�ضطربني ملحا�لة  االكتئاب �القلق 

خو�ش مغامرات جديدة،  كالتعامل مع اأ�ضلحة ثقيلة،  اأ� قيادة اآليات حربية،  اأ� الرغبة 

بال�شيطرة من خالل تويل مهام قيادية توفرها املجموعات الإرهابية واملتطرفة لهم.

النا�ش  اأكرث  املحَبطني  »اإن  ال�ضادق«:  »املوؤمن  »اإريك هوفر« موؤلف كتاب  االإحباط. يقول   .4

النا�ش  اأقل  اأن  اجلماعية  اجلهود  يف  �امللحوظ  خْمل�ضني.  اأتباعًا  يكونوا  اأن  على  قدرة 

ا�ضتقلاًل هو اآِخر َمن يزعجه احتمال الف�ضل. ��ضبب ذلك اأن املحَبطني ي�ضاركون يف عمل 

جماعي،  ل لي�شمنوا جناح م�شروع يهّمهم،  بل ليتجّنبوا التعر�س لّلوم اإذا ف�شل امل�شروع. 

عندما يف�ضل م�ضر�ع جماعي يتفادى املحبطون ال�ضيَء الذي يخافونه اأكرث من اأي �ضيء 

اآخر،  �هو ما يك�ضف عيوبهم الفردية. يبقى اإميانهم بعد الف�ضل كما كان قبله،  �تبقى 

اإلى  �ضيقودهم  الأنه  ال  القائد،   املحَبطون  يتبع  جديد،   من  املحا�لة  يف  الرغبة  لديهم 

اأنف�شهم التي يكرهونها. ال�شت�شالم للقائد  الأر�س املوعودة،  بل لأنه يقودهم بعيدًا من 

لي�ش ��ضيلة،  �لكنه غاية يف حد ذاته،  اأما االجتاه الذي ي�ضري فيه القائد فاأمٌر ال يهم 

كثريًا«. �من هنا يتبني اأن االإحباط ميكن اأن يكون دافعًا اأ�ضا�ضيًا يف االن�ضمام لتنظيمات 

توفر للمحَبطني الغطاَء االجتماعي �املكانة املرموقة �ال�ضلطة اللحمد�دة. 

ت- دوافع �شيا�شية 
هناك العديد من االأ�ضباب ال�ضيا�ضية التي توؤدي اإلى التطرف،  �منها:

اأ� النفي  احلرمان من احلقوق ال�ضيا�ضية �احلريات املدنية،  الناجت عن التعر�ش لل�ضجن   .1

واملتطرفة  الإرهابية  املجموعات  مع  للتوا�شل  ما يدفعه  للفرد،   ال�شيا�شية  الآراء  ب�شبب 

تر�ج  اإذ  حقوقه،   على  احل�ضول  اأجل  من  خارجها  اأ�  ال�ضجون  داخل  �ضواًء  �االإرهابيني 

املجموعات االإرهابية لنف�ضها على اأنها تن�ضر املظلومني �تعيد احلقوق الأ�ضحابها. 

االحتلل الع�ضكري من ِقبل د�لة اأخرى،  ما يدفع االأفراد للبحث عن اأّي ��ضيلة تدعمهم   .2

بال�ضلح اللزم للتحرر �التخل�ش من هذا االحتلل،  �غالبًا ما ي�ضطر هوؤالء لل�ضتعانة 

باملجموعات االإرهابية للح�ضول على التدريب �ال�ضلح �املال اللزم،  االأمر الذي ت�ضتغّله 

املجموعات االإرهابية لتحقيق اأهدافها.
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اعتقاد املجتمعات الأقل حظًا باأن املجتمع الدويل ل يدعم املجتمعات الإ�شالمية -خا�شة   .3

من  تعاين  التي  واملجموعات  الأفراد  يدفع  ما  لدعمها،   يكرتث  ول  العربي-  الوطن  يف 

التهمي�ش �االإق�ضاء للتفكري باالن�ضمام للمجموعات االإرهابية �تنفيذ عمليات انتحارية 

النتباه  لفت  بهدف  جدد  اأع�شاء  ا�شتقطاب  اأو  اإلكرتونية  جتنيد  باأن�شطة  القيام  اأو 

لق�شاياهم. 

اأر�ش  على  يطبَّق  �ما  الد�لية  ال�ضيا�ضية  املواثيق  عليه  تن�ش  ما  بني  الوا�ضح  التناق�ش   .4

اإليه جميع املواثيق هو اإن�شايّن بالدرجة الأولى،  ولكنه ل يلقى  اإذ اإن ما تدعو  الواقع،  

اإرهابية  اأعمال  االلتزام الوا�ضح من ِقبل الد�ل املوافقة عليه،  ما يدفع بع�ضهم لتنفيذ 

بهدف اإعلن االحتجاج على فاعلية هذه املواثيق �عدم االلتزام الد�يل جتاهها.

5. �ضعف اال�ضتجابة من ِقبل احلكومات للأ�ضوات املطالبة باالإ�ضلح �الق�ضاء على الف�ضاد 

�حت�ضني البنى التحتية،  ما يدفع عددًا من االأفراد للت�ضجيع على التطرف �تنفيذ اأن�ضطة 

قد تتحول لتطرف عنيف الحقًا من اأجل لفت االنتباه اإلى مطالبهم �اال�ضتجابة لها.

اإذ  احلكومات،   مع  واآرائها  توجهاتها  يف  تختلف  التي  للمجموعات  ال�شيا�شي  الإق�شاء   .6

يالَحظ يف كثري من الدول العربية اأن هناك تهمي�شًا للجماعات الإ�شالمية،  وعدَم اكرتاث 

بها،  ووقوفًا يف وجهها يف بع�س الأحيان،  وجتميدًا لأعمالها وح�شرًا لأن�شطتها. وهو ما 

اأّي التزام باملعايري  اأنها ال ُتظهر  يحدث حتى يف د�ٍل تّدعي احلرية �الدميقراطية،  اإال 

عند تعاملها مع التيارات االإ�ضلمية حتى لو كانت معتدلة،  ف�ضرعان ما تتحول احلرية 

دٍّ لهذه التيارات مهما كانت متنورة اأ� معتدلة،  ما يوؤدي اإلى  �الدميقراطية اإلى قمٍع �َت�ضَ

تاأ�ضي�ش املنظمات �اجلماعات ال�ضرية،  �اإظهار رد�د اأفعال غا�ضبة ال جتد ��ضيلة للتعبري 

عن نف�ضها اإاّل باالأعمال االإرهابية بحجة الدفاع عن النف�ش �حت�ضيل احلقوق.

7. االحتلل االإ�ضرائيلي لفل�ضطني،  �الذي كان �ما زال �ضببًا حقيقيًا يف تفريخ االإرهاب �العنف 

�الفكر املتطرف الذي ال يتقبل الراأي االآخر،  �ذلك ب�ضبب املمار�ضات االإ�ضرائيلية التي 

ت�ضتند اإلى اأعمال اإرهابية حقيقية على غرار قتل املدنيني �التعدي على حقوق االآخرين،  

اأدت هذه املمار�ضات لرد�د  �متّلك االأرا�ضي �البيوت باالرتكاز على القوة �االإكراه. �قد 

فعل �ضلبية من املجتمعات يف املنطقة،  تر�ضخت يف عقول ال�ضباب من كل اجلن�ضني. كما اإن 

الحتالل الإ�شرائيلي املتغطر�س كان وما زال موّلدًا اأ�شا�شيًا لق�شايا القتل والتهجري و�شلب 

االأرا�ضي،  �كان هذا �ا�ضحًا �ضواء من خلل االإعلم اأ� من خلل الر�ايات التي يتم �ضردها 

من ِقبل اأ�ضخا�ش تعر�ضوا ملمار�ضات اإرهابية.
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ث- دوافع اقت�شادية 
من  له  ملا  املجتمعات؛  ا�ضتقرار  يف  توؤثر  التي  الرئي�ضية  العوامل  من  االقت�ضادي  الو�ضع  يعّد 

دخل  وم�شتوى  املفرو�شة،   ال�شرائب  وحجم  مة،   املقدَّ اخلدمات  م�شتوى  على  تنعك�س  اآثار 

الفرد،  �قدرة احلكومة على حت�ضني البنية التحتية �اال�ضتثمار. �نتيجة للظر�ف �االأزمات 

االقت�ضادية يف العامل ب�ضكل عام �الوطن العربي ب�ضكل خا�ش،  اأ�ضبحت احلكومات تواجه 

من  الكثري  تخ�شي�س  ب�شبب  لالأفراد  املعي�شي  الرفاه  حتقيق  يف  كبرية  اقت�شادية  حتديات 

حجم  انخفا�س  اإلى  بالإ�شافة  الت�شلُّح،   وخطط  والأمنية  الع�شكرية  للجوانب  موازناتها 

تدين  من  يعانون  الذين  االأفراد  من  كثريًا  يدفع  الذي  االأمر  املانحة،   الد�ل  من  امل�ضاعدات 

م�ضتوى الدخل،  اإلى دعم تغيري االأنظمة،  �الذي ال ميكن -من �جهة نظرهم- اإال من خلل ن�ضر 

البلبلة،  و�شرب ال�شتقرار الأمني الداخلي،  والتواطوؤ مع املجموعات الإرهابية واملتطرفة 

ل�شرب اأهداف حيوية يف الدول امل�شتهَدفة.

�تعّد البطالة من العوامل التي تلعب د�رًا مهمًا يف توليد االإحباط عند العديد من االأفراد 

يف املجتمعات التي تواجه حتديات اقت�شادية،  وهو ما يتيح ملجموعات مثل »داع�س« ا�شتغالل 

الو�ضع �توظيفه ل�ضاحلها. اإذ ترّ�ج »داع�ش« لنف�ضها على اأنها منظمة تدعم �تعّزز �تتطّلع 

حيث  امل�ضا�اة  معايري  تطبيق  جانب  اإلى  الفر�ش  �تكافوؤ  االقت�ضادي  االزدهار  اإحداث  اإلى 

جميع األوان الب�ضرة �االأعراق مزيج �احد. 

كما تعّد التحديات االقت�ضادية عامًل تعتمد املجموعات االإرهابية عليه لت�ضليط ال�ضوء على 

ب�ضخاء،   يعي�ضون  الذين  النخبة  امل�ضا�اة بني  اإلى عدم  االنتباه  �ا�ضرتعاء  الطبقية  الفر�ق 

جلميع  الكافية  املوارد  توفر  رغم  االأ�ضا�ضية،   احتياجاتهم  لتاأمني  يعانون  الذين  �الفقراء 

املواطنني ليعي�ضوا حياة كرمية.

ج- املنظومة التعليمية 
املجتمعات،   بناء  اأن تلعب د�رًا مهمًا يف  التي ميكن  الركائز  اأهم  التعليمية من  املنظومة  تعّد 

التفكريية  االأد�ات  �تفعيل  االآراء  تبادل  على  تقوم  املنظومة  هذه  كانت  اإن  بخا�ضة 

اأن هذه اخل�ضائ�ش تبد� غائبة عن املنظومة التعليمية يف االأردن،  �التي  اإال  �االإبداعية. 

تقوم على اأ�ضلوب التعليم الفردي �التلقني �التكرار �احلفظ د�ن اإ�ضراك الطالب يف اأّي د�ر 

من الأدوار خالل عملية التعليم. 

ُتعنى بتوفري م�ضاحة  اأ�ضاليب التعليم يف االأردن ال تعتمد على التحليل �النقد،  �ال  اإن  كما 

كافية للطلبة للتعبري عن اآرائهم واأفكارهم،  ف�شاًل عن اأن اأ�شاليب العقاب كانت تقوم -حتى 

فرتة �جيزة- على ال�ضرب �التنكيل �اإعلء ال�ضوت. 
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م�ضوؤ�اًل  اأكان  �ضواء  �ضلطًة،  االأعلى  ما ميليه عليها  تتقّبل  اأجيااًل  املمار�ضات  اأنتجت هذه  لقد 

التلقني �االأ�امر  اأ�ضاليب  لها، ما جعل هذه اجلماعات ت�ضتعمل  اأمريًا  اأم  يف جماعة متطرفة 

والنواهي ل�شّم ال�شباب اإليها. 

ح- و�شائل الإعالم ومواقع التوا�شل الجتماعي
لعبت و�شائل الإعالم با�شكالها املختلفة دورًا كبريًا يف دعم ظهور العنف والتطرف يف املجتمعات،  

�اأ�ضهمت ب�ضكل كبري يف اإظهار املجموعات االإرهابية على اأنها متتلك اإمكانيات �موارد هائلة من 

خلل بث انت�ضاراتها يف �ضاحات املعارك �ن�ضر تقارير متلفزة عن مدى ر�ضا املواطنني �رخاء 

العي�ش يف ظل حكم هذه املجموعات. 

�من جهة اأخرى،  عملت قنوات دينية كثرية على بث حمتوى ديني مغلوط،  �ب�ضكل ممنهج،  

ي�ضجع املجتمعات على دعم اجلماعات االإرهابية �متويلها،  �تاأييد تنفيذ اأعمال اإرهابية �ضد 

اأّي �ضخ�ش اأ� جهاز اأمني اأ� ع�ضكري يعمل �ضد م�ضالح هذه املجموعات اأ� يحاربها. �ترّ�ج هذه 

القنوات لدعم املجموعات االإرهابية بو�ضفه اإطاعًة هلل ��ضمانًة لبلوغ اجلّنة.

�ن�ضطة  فاعلة  من�ضة  تاأمني  يف  كبري،   �ب�ضكل  االجتماعي،   التوا�ضل  مواقع  �ضاهمت  كما 

–الوهمية-  �االنت�ضارات  املتطرف  املحتوى  �التن�ضيق �بث  للتوا�ضل  االإرهابية  للمجموعات 

�التجنيد االإلكرت�ين الذي �ّفر الكثري من االأموال �اجلهود ��ضاهم يف زيادة اإمكانية ��ضول 

هذه املجموعات اإلى االأفراد االأكرث عر�ضة.

�قد �ضاهم �ضعف املحتوى العربي امل�ضاّد �البديل للمحتوى الذي تبثه املجموعات االإرهابية 

لفكرة  العربية  املجتمعات  من  العديد  ل  تقبُّ ارتفاع  يف  الجتماعي،   التوا�شل  من�شات  على 

�جود املجموعات االإرهابية يف بداية االأمر،  ثم �ضرعان ما تراجع هذا التاأييد بعد ��ضوح 

توجهات هذه املجموعات �ممار�ضاتها اللاإن�ضانية مع ا�ضتمرار تاأييد حمد�د من بع�ش الفئات 

ملجموعات مثل »اجلي�ش احلر« كونها تقاتل النظام ال�ضوري ب�ضفته نظامًا دمويًا.

ولعب تباطوؤ الكثري من احلكومات يف ال�شتجابة امل�شبقة لأن�شطة املجموعات الإرهابية على 

من�ضات التوا�ضل االجتماعي،  د�رًا مهمًا يف اإ�ضعاف قدرة هذه احلكومات على ال�ضيطرة على 

املحتوى الذي تبثه املجموعات االإرهابية اأ� حتى جماراته �الت�ضدي له مبحتوى بديل م�ضاّد،  

مواقع  االأفراد على  ل�ضلوك  االإرهابية  املجموعات  اأظهرته  الذي  العميق  الفهم  مع  خ�ضو�ضًا 

التوا�شل الجتماعي وكيفية ك�شب تاأييدهم وتعاطفهم.
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خ- ُدور التن�شئة
لُد�ر التن�ضئة َد�ٌر كبري يف تعزيز امليوالت املتطرفة القابلة للعنف،  �هو ما توؤكده الر�ايات 

التي يتم �شردها داخل بع�س تلك الدور،  والتي تتعلق بالتهجري،  والفتح،  ون�شر الأديان... 

اإلخ. 

ثانياً: الجهات املعنية مبكافحة التطرف وآليات عملها

اأ- املوؤ�ش�شات احلكومية
بداأ عمل احلكومة االأردنية على مكافحة التطرف بجانبه املدين يف بدايات عام 2012،  عندما 

قامت احلكومة باإ�ضدار اإ�ضرتاتيجية مكافحة االإرهاب �التطرف �التي مل َيْرَق العمل فيها اإلى 

14 وزارة وجهة حكومية ملمثليها. ثم  امل�شتوى املن�شود ب�شبب �شعف التن�شيق وتاأخر ت�شمية 

واإجراءات  بتفا�شيل   2014 عام  التطرف  ملواجهة  الوطنية  اخلطة  باإ�شدار  احلكومة  قامت 

تنفيذية تو�ضح د�ر كل �زارة يف هذه اخلطة،  �َترافَق ذلك مع ا�ضتحداث مديرية مكافحة 

التطرف �العنف يف �زارة الداخلية،  التي نّفذت جزءًا من اخلطة �لكنها مل تكتمل ب�ضبب 

2015 بهدف  اإ�ضرتاتيجية جديدة ملكافحة التطرف عام  بدء احلكومة بالعمل على �ضياغة 

ال�شتجابة للتطورات يف م�شهد التطرف والإ�شرتاتيجيات والو�شائل التي ابتكرتها املجموعات 

الإرهابية وجمموعات التجنيد وال�شتقطاب يف الأردن واملنطقة.

اجلديدة  �االإ�ضرتاتيجية  �العنف  التطرف  مكافحة  مديرية  نقل  على  احلكومة  عملت  ثم 

لوزارة الثقافة عام 2016 د�ن خم�ض�ضات اأ� دعم ميّكنها من تنفيذ مهامها اأ� ا�ضتكمال جهود 

املديرية ال�شابقة ب�شكل فاعل.

�زارة  يف  التطرف  مبكافحة  املعنية  الوحدات  من  جمموعة  با�ضتحداث  احلكومة  �قامت 

�زارة  قامت  كما  الثقافة.  ��زارة  �التعليم،   الرتبية  �زارة  �الربملانية،   ال�ضيا�ضية  ال�ضوؤ�ن 

الأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات الإ�شالمية باإ�شراك عدد من الأئمة والواعظات باأن�شطة بناء 

القدرات حول اآليات ن�ضر الوعي للحّد من انت�ضار الفكر املتطرف،  �اإدراج در�ش عن مكافحة 

التطرف �ضمن اخلطة ال�ضهرية لدر��ش التوعية الدينية التي ينفذها االأئمة �الواعظات يف 

املجتمعات املحلية. 

ويف مطلع عام 2015،  ا�ضتحدثت مديرية االأمن العام مركز ال�ضْلم املجتمعي،  الذي يعّد اأحد 

املتخ�ض�ش  الوحيد  يكون  يكاد  املركز  هذا  اأن  حيث  للحكومة،   ل  ت�ضجَّ التي  االإجنازات  اأهم 

مبكافحة الفكر املتطرف مبا ميتلكه من كفاءات مدرَّبة �من ذ�ي اخلربة يف جمال مكافحة 

االإرهاب �الوقاية من الفكر املتطرف،  باالإ�ضافة اإلى �جود �حدة الدرا�ضات التي تعمل بِجّد 
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للوقوف على اأ�شباب التطرف يف املجتمع واآليات الوقاية منه.

�ينّفذ املركز �اجباته من خلل اأربعة حما�ر هي: املحور الوقائي،  �املحور االإعلمي،  �املحور 

التاأهيلي،  �املحور التدريبي.

1. املحور الوقائي
- اال�ضتمرار بر�ضد التطورات احلا�ضلة يف جمال مكافحة الفكر املتطرف �درا�ضتها �حتليل 

املعلومات املتعلقة بها.

- درا�ضة املخاطر �التحّديات التي حتول د�ن حتقيق مبادئ ال�ضْلم املجتمعي.

الر�ضمية  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  بني  للحوار  امل�ضرتكة  االأر�ضية  لتهيئة  امل�ضرتك  العمل   -

�غري الر�ضمية من اأجل تر�ضيخ القيم الفا�ضلة �مكافحة التطرف.

2. املحور الإعالمي
- ا�ضتخدام ��ضائل االإعلم املرئية �امل�ضموعة �االإلكرت�نية يف ن�ضر الفكر ال�ضليم �يف مكافحة 

التطرف.

اخلا�ضة  االإلكرت�نية  الر�ضائل  ن�ضر  يف  االإلكرت�نية  املواقع  مع  التعا�ن  علقات  تعزيز   -

مبكافحة الفكر املتطرف.

خا�شة  »بو�شرتات«  وتوزيع  التطرف،   �شلبيات  تو�شح  متخ�ش�شة  دورية  ن�شرات  اإ�شدار   -

مبكافحة الفكر املتطرف.

3. املحور التاأهيلي
اإعادة اإ�ضلح �تاأهيل الفئات التي �قعت �ضحيَة الفكر املتطرف من خلل الت�ضاركية مع   -

جلان متخ�ض�ضة،  ��ضمان اإعادة اإدماجها يف املجتمع املحلي.

4. املحور التدريبي
- اإعداد مواد علمية تدريبية تنا�شب الفئات امل�شتهَدفة.

- بناء قدرات تدريبية متخ�ض�ضة يف جمال مكافحة الفكر املتطرف.

- اال�ضتمرار بعقد الد�رات ��ر�ش العمل �اللقاءات التثقيفية �التوعوية يف جمال مكافحة 

الفكر املتطرف.
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�يلعب مركز ال�ضْلم املجتمعي د�رًا مهمًا يف ن�ضر الوعي حول اآليات الوقاية من الفكر املتطرف من 

خلل تنفيذ اأن�ضطة توعوية متنوعة يف اجلامعات �املدار�ش �املراكز ال�ضبابية،  �بال�ضراكة 

مع موؤ�ض�ضات املجتمع املدين. كما يوؤدي املركز اأد�ارًا تداخلية للتعامل مع احلاالت املتطرفة 

باالإ�ضافة  �االجتماعيني،   �الدينيني  النف�ضيني  االأخ�ضائيني  من  متخ�ض�ش  فريق  خلل  من 

من�شات  على  املتطرفة  اجلماعات  وح�شابات  الإلكرتونية  املواقع  ومتابعة  بر�شد  قيامه  اإلى 

التوا�ضل االجتماعي من خلل فريق خمت�ش بالتعاطي مع ق�ضايا التجنيد االإلكرت�ين.

ب- موؤ�ش�شات املجتمع املدين واملوؤ�ش�شات الدولية
ما يتعلق بجهود مكافحة  الر�ضمية يف  الت�ضارك مع اجلهات  يناط باملجتمع املدين م�ضوؤ�لية 

�من  �التقييم،   �التنفيذ  التخطيط  يف  الت�ضاركية  زيادة  خلل  من  �ذلك  املتطرف،   الفكر 

هنا فاإن املجتمع املدين مطاَلب بتعزيز هذه اجلهود �بلورة امل�ضاريع �الربامج التي ت�ضاهم يف 

احلد من انت�ضار الفكر غري املعتدل،  ال �ضيما �اأن موؤ�ض�ضات املجتمع املدين ت�ضهد انت�ضارًا �ا�ضعًا 

يف االآ�نة االأخرية،  كما اإنها اأ�ضبحت تكت�ضب ثقة كبرية �م�ضداقية كبرية من ِقبل املواطن 

الأردين. 

�تنادي الوثائق الد�لية املتعلقة ب�ضر�رة حماربة االإرهاب،  باأهمية اإ�ضراك املجتمع املدين 

يف  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  اأكدت  املثال،   �ضبيل  فعلى  االأبعاد،   �متعدد  �ضامل  ب�ضكل 

اأيلول   8 يف  االإرهاب  ملكافحة  العاملية  املتحدة  االأمم  اإ�ضرتاتيجية  به  اعتمدت  الذي  قرارها 

2006،  على زيادة ت�ضجيع املنظمات املدنية �غري احلكومية،  على االنخراط يف تعزيز اجلهود 

الرامية اإلى تنفيذ االإ�ضرتاتيجية. �يف اإطار منظمة االأمن �التعا�ن يف اأ�ر�با،  �ضّدد ميثاق 

عام 2002 ملنع االإرهاب �مكافحته،  على اأّنه من احليوي اإ�ضراك املجتمع املدين يف امل�ضاهمة 

بخلق الت�ضوية ال�ضيا�ضية لل�ضراعات،  �تعزيز حقوق االإن�ضان �الت�ضامح كعن�ضر اأ�ضا�ش يف منع 

الإرهاب والتطرف العنيف.

املجتمعات،   من  املجتمعية،  �قربها  للثقافة  املرتفع  بفهمها  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  �تتميز 

ما مينحها القدرة اأكرث من �ضواها على ت�ضميم �تنفيذ اأن�ضطة ت�ضهم بفاعلية يف ن�ضر ثقافة 

احلوار �الت�ضامح،  �تدعم التعددية �قبول االآخر،  �تعزز من احرتام حقوق االإن�ضان ��ضيادة 

للمبادرات  املجتمعات  دعم  من  �تزيد  املجتمعي،   �الدمج  الدميقراطية  �امل�ضاءلة  القانون 

�اجلهود احلكومية للحّد من انت�ضار الفكر املتطرف �الق�ضاء على االإرهاب.

�ميكن تو�ضيح طبيعة االأد�ار التي تلعبها موؤ�ض�ضات املجتمع املدين ملكافحة التطرف �احلد من 

انت�شاره،  كالآتي:
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1. الدور ال�شت�شاري
التطرف،   اأ�ضباب  على  للوقوف  �االأبحاث  الدرا�ضات  باإعداد  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  تقوم 

�تقوم  التو�ضيات.  اإلى  ��ضواًل  التطرف،   حماربة  �كيفية  عملها،   تواجه  التي  �التحديات 

بعر�ش هذه الدرا�ضات لل�ضتفادة منها �تقدميها للجهات الر�ضمية من اأجل العمل على اإيجاد 

حلول �اقعية مبنية على هذه الدرا�ضات. 

�مركز  للمراأة  املتحدة  االأمم  منظمة  عليها  عملت  التي  الدرا�ضة  ذلك،   على  االأمثلة  �من 

احلياة،  بعنوان »الن�شاء والتطرف العنيف يف الأردن«. حيث تناولت الدرا�شة حماور منها: 

مفهوم التطرف،  ودور الن�شاء يف التطرف،  واآليات احلماية من التطرف. وو�شعت جمموعة 

من التو�ضيات حلماية املراأة من التطرف �تعزيز د�رها يف احلد من انت�ضار الفكر املتطرف. 

2. التمويل ودعم البنية التحتية
 تقوم املوؤ�ض�ضات الد�لية بتوفري التمويل اللزم للموؤ�ض�ضات املحلية احلكومية �غري احلكومية 

ملحاربة الفكر املتطرف،  لتمكينها من التخطيط �التنفيذ الأن�ضطة �م�ضاريع �مبادرات تدعم 

املجتمعات  يف  املتطرف  الفكر  انت�ضار  من  احلّد  يف  �ت�ضهم  �االإرهاب  التطرف  مكافحة  جهود 

املحلية من خلل:

�التطرف،   االإرهاب  مبكافحة  املعنية  احلكومية  للموؤ�ض�ضات  التحتية  البنية  تطوير   -

لتمكينها من متابعة عملها ب�شكل دقيق واحرتايّف.

بناء قدرات العاملني يف املوؤ�ض�ضات احلكومية املعنية مبكافحة التطرف �موؤ�ض�ضات املجتمع   -

املدين حول اإ�ضرتاتيجيات مكافحة التطرف �اآليات �ضمان التما�ضك املجتمعي.

هذه  عمل  ا�ضتدامة  تدعم  �اأن�ضطة  �مبادرات  م�ضاريع  لتنفيذ  املايل  التمويل  تقدمي   -

املوؤ�ض�ضات،  �متّكنها من الق�ضاء على انت�ضار الفكر املتطرف يف املجتمعات.

3. التوعية والتعليم وبناء القدرات
من  الوقائي  اجلانب  على  التطرف  مكافحة  جمال  يف  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  د�ر  يتمحور 

اأن�ضطة �مبادرات تعليمية �توعوية طويلة �متو�ضطة �ق�ضرية االأمد،  ت�ضكل  خلل تنفيذ 

خطوات ا�ضتباقية ملعاجلة االأ�ضباب اجلذرية للتطرف،  �حتفز املجتمعات املحلية على بذل 

جهود كبرية ل�ضمان متا�ضكها �ا�ضتدامة حيويتها، ما يجعلها اأقل عر�ضة للتطرف.
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�ي�ضتمل هذا الد�ر ملوؤ�ض�ضات املجتمع املدين،  على توفري الو�ضائل �االأد�ات اللزمة للأفراد 

الدينية،   وتوجهاتهم  التعليمية  وم�شتوياتهم  العمرية  فئاتهم  اختالف  على  واملجتمعات 

ودون  تطّرف  دون  التعددية  ودعم  جمتمعاتهم،   يف  بفاعلية  دورهم  ممار�شة  من  لتمكينهم 

اإق�ضاء الأّي فئة اأ� فرد،  �تعزيز د�ر الفرد يف البناء املجتمعي.

�ب�ضاأن اآلية عمل موؤ�ض�ضات املجتمع املدين �املنظمات الد�لية على امل�ضتوى الد�يل �املحلي يف 

امل�ضاريع �الربامج ق�ضرية �متو�ضطة  املوؤ�ض�ضات تعمل على تنفيذ عدد من  االأردن،  فاإن هذه 

املدى د�ن تن�ضيق اأ� تكامل،  ب�ضبب ت�ضابق اجلهات املانحة على حتقيق نتائج رقمية من اأعداد 

م للحكومات �الد�ل امل�ضتهَدفة،  باالإ�ضافة اإلى �ضعف التن�ضيق  امل�ضتفيدين �حجم الدعم املقدَّ

مع اجلهات احلكومية،  ب�شبب حتديات من اأبرزها:

عدم �جود اإ�ضرتاتيجية �طنية ملكافحة االإرهاب �التطرف تو�ضح د�ر موؤ�ض�ضات املجتمع   -

ذات  احلكومية  اجلهات  مع  العمل  واآليات  املتطرف  الفكر  من  الوقاية  اأن�شطة  يف  املدين 

ال�شلة.

ما زالت القوانني الناظمة لعمل موؤ�ض�ضات املجتمع املدين حتّد من ن�ضاطها �ت�ضع عراقيل   -

لتنفيذ  املانحة  التمويل �الدعم من اجلهات  �اأمام احل�ضول على  اأمامها  �قيودًا متزايدة 

مبادرات �م�ضاريع متّكنها من لعب د�رها الوقائي ب�ضكل فاعل.

�ضعف ات�ضاق عدد من القوانني �االأنظمة يف ما يخ�ّش اآليات احلّد من انت�ضار الفكر املتطرف   -

من  �ا�ضح،   ب�ضكل  االإلكرت�نية  اجلرائم  قانون  يحّد  املثال،   �ضبيل  فعلى  عليه.  �الق�ضاء 

حرية التعبري التي تعّد اإحدى ركائز عدم التطرف.

�ضعف التن�ضيق بني موؤ�ض�ضات املجتمع املدين التي تنفذ مبادرات �اأن�ضطة تتعلق باحلد من   -

الكثري من اجلهود �االأن�ضطة �تكرار  اإلى تكرار  اأدى  الفكر املتطرف،  االأمر الذي  انت�ضار 

ال�شتهداف ملجتمعات مت�شابهة.

اأّي  التي مل تتمكن من تنفيذ  اأعداد اجلمعيات �موؤ�ض�ضات املجتمع املدين اخلاملة  تزايد   -

الدعم  توفر  عدم  اأو  اإمكانياتها،   �شعف  ب�شبب  التطرف  من  بالوقاية  �شلة  ذات  اأن�شطة 

الفني واملايل الالزم.
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ثالثاً: اإلطار القانوين الخاص مبكافحة التطرف

عقوبة  �ال  جرمية  »ال  بـ  القائل  اجلنائية  ال�ضرعية  مبداأ  على  اجلنائية  الت�ضريعات  تقوم 

ت املادة )11( من الإعالن العاملي  ت عليه املعاهدات الد�لية. فقد ن�ضّ اإاّل بن�ش«،  �هذا ما ن�ضّ

حلقوق االإن�ضان على: »ال يدان اأّي �ضخ�ش بجرمية ب�ضبب اأّي عمل اأ� امتناع عن عمٍل مل يكن 

عقوبة  اأّي  عليه  ُتْوَقع  ال  كما  الد�يل،   اأ�  الوطني  القانون  مبقت�ضى  جرمًا  ي�ضكل  حينه  يف 

اأ�ضد من تلك التي كانت �ضارية يف الوقت الذي ارُتكب فيه الفعل اجلرمي«. �قد اأكد الد�ضتور 

اأو  يوَقف  اأو  اأحد  على  يقَب�س  اأن  يجوز  »ل  منه:   )8( املادة  يف  جاء  اإذ  ذلك،   على  الأردين 

يحَب�ش اأ� تقيَّد حريته اإاّل �فق اأحكام القانون«. �عليه،  ال بد من �جود اإطار قانوين يو�ضح 

جرائم التطرف،  �العقوبة امل�ضتحقة على كّل منها،  لكي يكون باالإمكان ملحقة اأي �ضخ�ش 

يحمل فكرًا متطرفًا. 

�يف يلي اأهم القوانني التي تتعر�ش جلرائم التطرف:

اأ. قانون منع الإرهاب رقم )55( ل�شنة 2006،  واملعدل بقانون رقم )18( ل�شنة 2018
اأ� التهديُد به  وفقًا للمادة )2( من هذا القانون،  فاإّن العمَل االإرهابي هو »كلُّ عمٍل مق�ضود 

اأ� االمتناُع عنه اأيًا كانت بواعثه �اأغرا�ضه اأ� ��ضائله يقع تنفيذًا مل�ضر�ٍع اإجرامي فردي اأ� 

جماعي من �شاأنه تعري�س �شالمة املجتمع واأمنه للخطر اأو اإحداث فتنة اإذا كان من �شاأن ذلك 

االإخلل بالنظام العام اأ� اإلقاء الرعب بني النا�ش اأ� تر�يعهم اأ� تعري�ش حياتهم للخطر اأ� 

اإحلاق ال�شرر بالبيئة اأو املرافق والأمالك العامة اأو الأمالك اخلا�شة اأو املرافق الدولية اأو 

اأ�  اأ� تعري�ش املوارد الوطنية  اأ� اال�ضتيلء عليها  اأّي منها  اأ� احتلل  البعثات الدبلوما�ضية 

االقت�ضادية للخطر اأ� اإرغام �ضلطة �ضرعية اأ� منظمة د�لية اأ� اقليمية على القيام باأّي عمل 

اأ� االمتناع عنه اأ� تعطيل تطبيق الد�ضتور اأ� القوانني اأ� االأنظمة«.

اأنها  على  ت�ضنَّف  التي  اجلرائم  اأي�ضًا  حّدد  بل  االإرهابي،   العمل  بتعريف  امل�ضّرع  َيكَتِف  �مل 

اأعمال اإرهابية حمظورة،  حيث ن�شت املادة )3( منه على ما يلي: 

»مع مراعاة اأحكام قانون العقوبات اأ� اأّي قانون اآخر،  ُتعترب االأعمال التالية يف حكم االأعمال 

االإرهابية املحظورة:

اأ� تدبريها بق�ضد  اأ� جمعها  اأ� غري مبا�ضرة بتقدمي االأموال  باأّي ��ضيلة مبا�ضرة  القيام   .1

ا�ضتخدامها الرتكاب عمل اإرهابي اأ� متويل االإرهابيني،  �ضواء �قع العمل اأم مل يقع داخل 

اململكة اأ� خارجها،  متعلق مبواطنيها اأ� م�ضاحلها.

2.  القيام باأعمال من �شاأنها اأن تعّر�س اململكة خلطر اأعمال عدائية اأو تعّكر �شالتها بدولة 
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اأجنبية اأ� تعّر�ش االأردنيني خلطر اأعمال ثاأرية تقع عليهم اأ� على اأموالهم.

جتنيد  اأ�  اإرهابية،   تنظيمات  اأ�  م�ضّلحة  جماعات  باأّي  االلتحاق  حما�لة  اأ�  االلتحاق   .3

اأ� حما�لة جتنيد اأ�ضخا�ش لللتحاق بها اأ� تدريبهم لهذه الغاية �ضواء داخل اململكة اأ� 

خارجها.

4. تاأ�ضي�ش جمعية اأ� االنت�ضاب اليها اأ� الأّي جماعة اأ� تنظيم اأ� جمعية اأ� ممار�ضة اأّي منها 

الأّي عمل بق�ضد ارتكاب اأعمال اإرهابية يف اململكة اأ� �ضد مواطنيها اأ� م�ضاحلها يف اخلارج.

5. ا�ضتخدام نظام املعلومات اأ� ال�ضبكة املعلوماتية اأ� اأّي ��ضيلة ن�ضر اأ� اإعلم اأ� اإن�ضاء موقع 

تقوم  جمعية  اأو  تنظيم  اأو  جلماعة  دعم  اأو  اإرهابية  باأعمال  القيام  لت�شهيل  اإلكرتوين 

تعري�ش  �ضاأنه  من  عمل  باأّي  القيام  اأ�  متويلها  اأ�  الأفكارها  الرت�يج  اأ�  اإرهابية  باأعمال 

االأردنيني اأ� ممتلكاتهم خلطر اأعمال عدائية اأ� انتقامية تقع عليهم.

اأو  اأو ت�شليم مادة مفرقعة  اأو بيع  اأو نقل  اأو ت�شدير  اأو ا�شترياد  اأو �شنع  اإحراز  اأو  6. حيازة 

�ضامة اأ� كيما�ية اأ� جرثومية اأ� اإ�ضعاعية اأ� ملتهبة اأ� حارقة اأ� ما هو يف حكم هذه املواد 

اأّي �جه بق�ضد ا�ضتخدامها للقيام باأعمال  اأ� التعامل باأيٍّ منها على  اأ� ذخائر  اأ�ضلحة  اأ� 

اإرهابية اأ� على �جه غري م�ضر�ع.

7. العتداء على حياة امللك اأو حريته اأو امللكة اأو ويل العهد اأو اأحد اأو�شياء العر�س.

8. كل فعل ُيقرتف بق�ضد اإثارة ع�ضيان م�ضّلح �ضد ال�ضلطات القائمة مبوجب الد�ضتور اأ� منعها 

من ممار�ضة �ظائفها امل�ضتَمدة من الد�ضتور اأ� تغيري د�ضتور الد�لة بطرق غري م�ضر�عة.

9. ت�ضكيل ع�ضابة بق�ضد �ضلب املارة �التعدي على االأ�ضخا�ش اأ� االأموال اأ� ارتكاب اأّي عمل 

اآخر من اأعمال الل�شو�شية«.

واأجازت املادة )4( للمدعي العام اأن يفر�ش على اأّي مواطن ُي�ضتَبه بتوّرطه باأّي ن�ضاط اإرهابي،  

الرقابة يف حمل اإقامته،  �مراقبة جميع حتركاته �ات�ضاالته،  �منعه من ال�ضفر. كما يحق 

ظ على اأّي �ضيء يجده له علقة  للمدعي العام تفتي�ش مكان �جود املواطن امل�ضتَبه به �التحفُّ

بن�ضاط اإرهابي. �له اأي�ضًا �ضلحية احلجز التحفظي على اأّي اأموال ُي�ضتبه علقتها بن�ضاطات 

اإرهابية.

املادة  املفر��ضة على مرتكبي اجلرائم االإرهابية،  فهي تبداأ بح�ضب  للعقوبات  بالن�ضبة  اأما 

)7( باالأ�ضغال ال�ضاقة املوؤقتة،  �ت�ضل اإلى عقوبة االإعدام تبعًا حلجم اجلرمية. �مل يق�ضر 

للمادتني )5( و)7(،   اإنها �فقًا  ال�ضريك فيها،  بل  اأ�  العقوبَة على مرتكب اجلرمية  القانون 

اأ�  معلومات  على  اّطلع  اأ�  اإليه  ��ضل  اأ�  اإرهابي  خمطط  بوجود  يعلم  الذي  ال�ضخ�ش  ت�ضمل 
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��ضلت اإليه اأّي معلومة ذات �ضلة بعمل اإرهابي �مل يبّلغ االأجهزة االأمنية عنها،  حيث يعاَقب 

باحلب�س من ثالثة اأ�شهر اإلى ثالث �شنوات.

ب- قانون منع اجلرائم الإلكرتونية رقم )27( ل�شنة 2015 
على  �االعتداء  التطرف  مظاهر  من  �التحقري  للذم  العنقودية  ال�ضبكة  ا�ضتخدام  يعّد 

االإنرتنت  �ضبكة  ا�ضتخدام  اإلى  القانون  هذا  ينظر  لذلك  �حرياتهم،   االآخرين  خ�ضو�ضيات 

للإ�ضاءة الأّي �ضخ�ش اآخر جرمية ت�ضتوجب العقوبة. �هذا ما �رد يف املادة )11( من القانون 

والتي تن�س على: »يعاَقب كّل َمن قام ق�شدًا باإر�شال اأو اإعادة اإر�شال اأو ن�شر بيانات اأو معلومات 

اأ�  اأّي نظام معلومات تنطوي على ذم  اأ�  اأ� املوقع االإلكرت�ين  عن طريق ال�ضبكة املعلوماتية 

قدح اأ� حتقري اأّي �ضخ�ش،  باحلب�ش مدة ال تقل عن ثلثة اأ�ضهر �بغرامة ال تقل عن )100( 

مائة دينار �ال تزيد على )2000( األفي دينار«.

رابعاً: تحديات مكافحة التطرف

من  الكثري  هناك  �االجتماعية،   الدينية  الناحيتني  من  التطرف  ق�ضايا  حل�ضا�ضية  نظرًا 

ُتعّد من  �التي  املجال،   الذين يعملون يف هذا  �االأ�ضخا�ش  املوؤ�ض�ضات  التي تواجه  التحديات 

ول د�ن تطبيق الربامج املو�ضوعة �زيادة فعاليتها،  حيث اأّن هذه التحديات  العوائق التي حَتُ

ميكن اأن حتّد من انت�ضار الربامج على م�ضتوى االأردن،  �هو ما ي�ضتدعي اإعادة النظر يف اآليات 

ع ملكافحة  �اأد�ات العمل التي من املمكن االرتكاز عليها لل�ضر�ع يف اأّي برنامج اأ� م�ضر�ع يو�ضَ

الفكر املتطرف والإرهاب. 

�القانونية  �الثقافية  الدينية  التحديات  لت�ضمل  التحديات  تتنوع  املحلي،   ال�ضعيد  �على 

��ضواها،  �هو ما يجعل العمل على مكافحة الفكر املتطرف يتقدم ببطء �يواجه الكثري من 

العوائق. 

�من اأبرز حتديات مكافحة التطرف:

عدم �جود اإ�ضرتاتيجية �طنية ملكافحة االإرهاب �التطرف،  تو�ضح د�ر موؤ�ض�ضات املجتمع   .1

ذات  احلكومية  اجلهات  مع  العمل  واآليات  املتطرف  الفكر  من  الوقاية  اأن�شطة  يف  املدين 

ال�شلة.
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�ضعف ات�ضاق عدد من القوانني �االأنظمة يف ما يخ�ّش اآليات احلّد من انت�ضار الفكر املتطرف   .2

من  �ا�ضح،   ب�ضكل  االإلكرت�نية  اجلرائم  قانون  يحّد  املثال،   �ضبيل  فعلى  عليه.  �الق�ضاء 

حرية التعبري التي تعّد اإحدى ركائز عدم التطرف.

�ضعف التن�ضيق بني موؤ�ض�ضات املجتمع املدين التي تنفذ مبادرات �اأن�ضطة تتعلق باحلّد من   .3

الكثري من اجلهود �االأن�ضطة �تكرار  اإلى تكرار  اأدى  الفكر املتطرف،  االأمر الذي  انت�ضار 

ال�شتهداف ملجتمعات مت�شابهة.

اأّي  التي مل تتمكن من تنفيذ  اأعداد اجلمعيات �موؤ�ض�ضات املجتمع املدين اخلاملة  تزايد   .4

الدعم  توفر  عدم  اأو  اإمكانياتها،   �شعف  ب�شبب  التطرف  من  بالوقاية  �شلة  ذات  اأن�شطة 

املجتمع  بقدرة  املحلية  املجتمعات  ثقة  �ضعف  اإلى  اأدى  الذي  االأمر  اللزم؛  �املايل  الفني 

املدين على اإحداث اأثر اإيجابي بخلق جمتمعات حيوية ومتما�شكة.

عدم �جود اآليات تن�ضيق بني اجلهات املعنية يف احلكومة ملكافحة ظاهرة التطرف )�زارة   .5

وزارة  اجلامعات،   ال�شباب،   وزارة  الثقافة،   وزارة  والتعليم،   الرتبية  وزارة  الأوقاف،  

التنمية االجتماعية(،  �عدم ��ضوح الر�ؤية حول الربامج املعنية مبكافحة االإرهاب.

عدم وجود برامج ت�شتهدف الفئة ال�شاّلة ب�شكل مبا�شر.  .6

هة للمراأة التي تتولى الد�ر االأكرب يف االأ�ضرة،  حيث تعّد عامًل  عدم �جود برامج موجَّ  .7

رئي�شيًا من عوامل التن�شئة.

قّلة عدد القادة الدينيني )ال�ضيوخ( ذ�ي االأهلية العلمية �احل�ضور اجلماهريي )ال�ضعبي(   .8

�الذين يتمتعون مب�ضداقية عالية.

خامساً: َمحاور مكافحة التطرف

اإّن عمليَة حماربة الفكر املتطرف عمليٌة متكاملة،  ترتكز على العديد من اخل�ضائ�ش،  �تتطلب 

توحيد جهود العديد من املوؤ�ش�شات والعمل ب�شكل تكاملي من اأجل حتقيق الأهداف املرجّوة. 

وتاليًا جمموعة من حماور العمل التي من املمكن ال�شتناد اإليها،  مع العلم اأن بناء اإ�شرتاتيجية 

جميع  من  عليها  العمل  يجب  عملية  درا�ضة  يتطلب  �التطرف  االإرهاب  ملكافحة  تف�ضيلية 

الأطراف املعنية.
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اأ- الإطار التنظيمي 
بهدف  املجال،   هذا  يف  تعمل  التي  املدين  املجتمع  ملوؤ�ض�ضات  حتالف  اإن�ضاء  على  العمل  يجب 

التي تقدم هذه  املوؤ�ض�ضات  التن�ضيق بني  �م�ضاعفة  تنفيذها  يتم  التي  الربامج  تنوع  مراعاة 

الربامج. �من املهم اأن يكون هناك تن�ضيق �ثيق مع الوزارات املعنية من اأجل الو�ضول اإلى اأكرب 

م�ضاحة جغرافية ممكنة �اأكرب عدد من امل�ضتفيدين. 

�بعد اإن�ضاء التحالف،  ميكن العمل على ت�ضميم خطة عمل �طنية �ضاملة ملكافحة التطرف 

ل الآخر.  ون�شر ثقافة احلوار وتقبُّ

 

ب- بناء قدرات الأفراد املوؤثرين 
على  قدرة  اأكرث  جتعلها  ب�ضورة  املجتمعات  متكني  ت�ضمن  ا�ضتباقية  خطوات  حتقيق  ل�ضمان 

الت�ضدي ملوجات التجنيد يف املجموعات االإرهابية �لثقافة التطرف،  ال بد من الرتكيز على 

مثلث التاأثري املتمثل يف الأ�شرة واملدر�شة ودار العبادة،  من خالل بناء قدرات الأطراف الأكرث 

املوؤثرين  جانب  اإلى  الديني(،   �القائد  �املعلم،   )االأبوان،   الثلث  املوؤ�ض�ضات  هذه  يف  تاأثريًا 

�النا�ضطني املجتمعيني.

�ميكن تلخي�ش كيفية العمل مع كّل من هذه االأطراف كما يلي:

الأَبوان 

الأخالقية  املنظومة  لت�شكيل  الرئي�شي  وامل�شدر  للطفل  الأول  احلا�شن  هي  العائلة  لأّن 

�ال�ضلوكية �جمموعة املبادئ عند االإن�ضان،  خ�ضو�ضًا يف املرحلة العمرية املبكرة،  فل بد من 

�ضمان قدرة االأبوين -اأ� اأحدهما على االأقل- على منح االأبناء جمموعة القيم �املبادئ التي 

ت�ضكل �ضلوكًا اإيجابيًا للطفل بحيث يتفاعل ب�ضكل اإيجابي مع جمتمعه د�ن اأّي تطرف.

�يكون بناء قدرات االأبوين من خلل الرتكيز على اجتاهني اأ�ضا�ضيني هما اجلانب ال�ضلوكي،  

�اجلانب االإجرائي. ففي اجلانب ال�ضلوكي،  يتم تعريف االأبوين مبفاهيم الوقاية من التطرف 

االإن�ضانية  القيم  �جمموعة  االأ�ضا�ضية  احلياة  �مهارات  االإن�ضان  بحقوق  املتعلقة  �املفاهيم 

التي يجب اأن تتكّون لديهم بحيث يكونون قادرين على نقلها الأبنائهم من خلل ترجمتها ملنهج 

حياة يوؤمنون به �يطّبقونه يف تعاملتهم اليومية. �يف اجلانب االإجرائي،  ال بد من تز�يد 

االأبوين مبجموعة املهارات �ال�ضلوكيات التي متّكنهم من �ضمان خلق بيئة اآمنة طاردة للتطرف 

�م�ضّجعة على التنوع �قبول االآخر �التفكري الناقد من خلل تعريفهم مبا يلي:

تقنيات ا�ضتخدام االإنرتنت،  ل�ضمان اإنرتنت منزيل اآمن. -   -
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من  واأبنائهم  اأنف�شهم  حماية  ل�شمان  الجتماعي،   التوا�شل  من�شات  ا�شتخدام  تقنيات   -

املجموعات  تبثه  الذي  املتطرف  االإلكرت�ين  للمحتوى  �التعر�ش  االإلكرت�ين  التجنيد 

الإرهابية واملتطرفة.

ثقافة احلوار.   -

اآليات التدخل عند الكت�شاف املبّكر للتطرف،  �شواًء عند اأحد الأبناء اأو عند اأحد اأ�شدقاء   -

البن اأو اأقاربه.

قنوات االإبلغ للأجهزة االأمنية املعنية.   -

كيفية التعامل مع الف�شول الدائم لالأطفال من خالل الإجابة بطريقة منوذجية وفاعلة   -

ت�شمن عدم جلوء الأبناء اإلى الإنرتنت اأو مواقع التوا�شل الجتماعي اأو اأ�شخا�س اآخرين 

للح�ضول على املعلومات التي يرغبون مبعرفتها. 

- املعلمون

ت�ضكل املدر�ضة امل�ضدر الثاين لتز�يد الطفل باملعلومات �القيم �ال�ضلوكيات التي يتم اكت�ضابها 

من خلل اأن�ضطة التعليم �االحتكاك بزملئه يف ال�ضف،  �ُيَعّد املعلُم الطرَف االأكرث قربًا من 

الذي يوجب  املعلمني،  االأمر  الطالب يكون برفقة  اأن معظم �قت  املدر�ضة بحكم  الطالب يف 

متكني املعلمني من املعرفة �املهارات �ال�ضلوكيات التي ت�ضمن خلق بيئة تعليمية �تربوية اآمنة 

م�ضجعة على االإبداع �تتكامل مع د�ر االأ�ضرة،  �متنح املعلم م�ضاحاٍت �اأد�ارًا داخل الغرفة 

ال�شفية وخارجها.

- القادة الدينيون 

ميثل القائد الديني مرجعًا مهمًا للكثريين،  اإذ يتوّجهون اإليه بال�ضوؤال عن اأّي �ضاأن من �ضوؤ�ن 

احلياة �ضواء من خلل زيارة دار العبادة التي يوجد فيها هذا القائد اأ� من خلل التوا�ضل مع 

الربامج االإذاعية �التلفزيونية �من خلل مواقع التوا�ضل االجتماعي التي ت�ضت�ضيف القادة 

الدينيني اأ� تقّدمهم. 

لذلك،  ال بد من بناء القدرات املعرفية للقادة الدينيني،  �تطوير مهاراتهم يف الت�ضدي �التعامل 

مع االأ�ضئلة املتعلقة بالتطرف،  �متكينهم من ت�ضميم اخلطاب الديني بطريقة موؤثرة �فاعلة 

ت�شمن بث ال�شالم واحلّث على حمبة الآخر وحمبة الوطن وت�شجيع فكرة اأن الدين منهُج حياة 

�لي�ش حم�ضورًا بالعبادات فقط. باالإ�ضافة اإلى تز�يد هوؤالء القادة مبهارات ا�ضتخدام مواقع 
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املجموعات  تبثه  الذي  للمحتوى  امل�ضاّد  الديني  املحتوى  لن�ضر  كاأد�اٍت  التوا�ضل االجتماعي 

املتوازن  �التف�ضري  التعّمق  لهم  تتيح  التي  املتقدمة  البحث  مهارات  من  �متكينهم  االإرهابية،  

للن�شو�س الدينية التي ي�شيء املتطرفون واملت�شددون ا�شتخدامها وتوظيفها.

- املوؤثرون والنا�شطون املجتمعيون 

ونا�شطو  الجتماعي(  التوا�شل  مواقع  على  واملوؤثرون  )الوجهاء  املجتمعيون  املوؤثرون  يلعب 

املجتمع،  د�رًا مهمًا يف املجتمعات،  خ�ضو�ضًا املحلية،  ب�ضبب ن�ضاطاتهم ��جودهم بالقرب من 

متابعيهم وجمتمعاتهم،  وامتالكهم املهارات والفهم للثقافة املجتمعية،  وقدرتهم على بلورة 

َل املجتمعات لها.  الر�ضائل املختلفة مبا يتلءم مع –وي�شمن- تقبُّ

لذلك،  ال بد من الرتكيز على بناء قدرات الوجهاء �النا�ضطني املجتمعيني،  مبن فيهم املوؤثر�ن 

التجنيد  �مكافحة  التطرف  من  الوقاية  جماالت  يف  االجتماعي،   التوا�ضل  مواقع  على 

االإلكرت�ين،  �كذلك يف تنفيذ حملت اإلكرت�نية �مبادرات للتوعية �التثقيف.

اإن�ضاء  خلل  من  بفاعلية  املجتمعيني  �النا�ضطني  املوؤثرين  طاقات  ا�ضتثمار  ال�ضر�ري  �من 

من�ضات ��ضبكات متّكنهم من التوا�ضل �الت�ضبيك �التن�ضيق للأن�ضطة املختلفة،  �توفري الدعم 

املايل واللوج�شتي،  ليتمّكنوا من لعب اأدوار فاعلة يف الوقاية واحلّد من انت�شار الفكر املتطرف.

ت- الأن�شطة والفعاليات 
�الت�ضامح  احلوار  ثقافة  ن�ضر  على  ت�ضاعد  التي  االأن�ضطة  تكثيَف  التطرف  مكافحُة  تتطلب 

وقبول الآخر،  وا�شتهداف �شرائح املجتمع كافة فيها،  وعدم القت�شار على املدن الرئي�شية،  

والو�شول اإلى املناطق البعيدة والنائية،  ذلك اأن املجتمعات املغلقة اأكرث عر�شة لنت�شار اأفكار 

التع�شب والتطرف داخلها. 

ظل  يف  املتواترة  اللجئني  نز�ح  موجات  ب�ضبب  دميوغرافية  تغريات  من  يعاين  االأردن  اإّن 

الذين يحملون  اندماج جمموعات كبرية من اللجئني  اإلى  اأدى  ما  اال�ضطرابات يف املحيط،  

ثقافات تختلف -جزئيًا- عن ثقافة املجتمعات امل�ضت�ضيفة،  �يعمل بع�ضهم على ن�ضر التطرف 

الن�شمام  على  وت�شّجع  الإرهابية  املجموعات  توؤيد  وروايات  ق�ش�س  بّث  خالل  من  والت�شدد 

جلبهات القتال وال�شراع يف دول اجلوار التي تعاين من حروب وويالت. وهنا،  ل بد من دمج 

اللجئني املوجودين يف املجتمعات امل�ضت�ضيفة،  باأن�ضطة التوعية �الوقاية من التطرف،  اإلى 

جانب توظيف الوجود املوؤقت لّلجئني ليلعبوا اأد�ارًا اأكرث اإيجابية. 
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ث- املوؤ�ش�شات التعليمية
�حتى  االأطفال  ريا�ش  من  بدءًا  كافة،   مبكوناتها  التعليمية  املنظومة  مراجعة  من  بد  ال 

املنظومة  تلك  داخل  تدري�شها  يتم  التي  باملناهج  النظر  اإعادة  من  بد  ول  العليا،   الدرا�شات 

اأّي  من  خاٍل  جيل  بناء  �هو  االأ�ضا�ضي،   الهدف  مع  ين�ضجم  مبا  �تعديلها  مراجعتها  ��ضر�رة 

وحماولة  حاليًا  املعتَمدة  التدري�س  باأ�شاليب  النظر  اإعادة  الواجب  ومن  متطرفة.  �شمات 

ُد�ر التن�ضئة �مراقبتها ب�ضكل كامل  اإلى جانب الرتكيز على  تطويرها ب�ضكل فّعال ��ضريع،  

�مراقبة املحتوى الذي يتم تدري�ضه فيها. 

التوصيات

االأردن،   يف  عر�ضًة  االأكرث  االأفراد  النخراط  املوؤّدية  �العوامل  الد�افع  اأثر  تقلي�ش   .1

للق�ضاء على فر�ش اال�ضتقطاب اأ� االرتباط اأ� التوا�ضل مع املتطرفني الذي قد يوؤدي اإلى 

االنخراط يف اأن�ضطة الرت�يج �التطرف العنيف اأ� االإرهاب.

املجموعات  تبثه  الذي  الدعائي  للمحتوى  للت�ضدي  فاعلية  اأكرث  اإ�ضرتاتيجية  ت�ضميم   .2

املتطرفة؛ من خلل دعم ن�ضر املحتوى البديل الذي يحتوي على ر�ايات �ق�ض�ش �ر�ضائل 

الفئات االأكرث عر�ضة )�ت�ضتهدف باملقام االأ�ل  تهدف للحّد من تعاطف �دعم �ان�ضمام 

اجلمهور االأ�ضغر �ضنًا �الن�ضاء( اإلى املجموعات املتطرفة �املجموعات االإرهابية،  �يعّزز 

التفكرَي الناقد �الوعي بحقيقة هذه املجموعات �خطرها،  لتطوير القدرة على التما�ضك 

�ال�ضمود جتاه هذا املحتوى الدعائي �اأن�ضطة التجنيد.

الن�ضاء،   املجتمعية،   )القيادات  املحلي  امل�ضتوى  على  الفاعلة  اجلهات  �متكني  اإ�ضراك   .3

�ال�ضباب( يف االأن�ضطة الرامية لتعزيز د�ر املجتمعات �قدرتها على مواجهة اال�ضتقطاب 

والتطرف.

تطوير االأطر الت�ضريعية �التنفيذية الناظمة لعمل موؤ�ض�ضات املجتمع املدين �املجتمعات   .4

املحلية �القطاع اخلا�ش لتتمّكن من امل�ضاهمة بفاعلية يف حل امل�ضاكل �التحديات املحلية 

)املتعلقة بالبطالة،  والتعليم،  وتكافوؤ الفر�س،  والعدالة الجتماعية،  و�شيادة القانون... 

اإلخ( �التي قد يتم ا�ضتغللها من ِقبل جمموعات التجنيد.

اإ�ضراك القادة الدينيني يف برامج بناء القدرات بحيث ت�ضتمل على تطوير املحتوى البديل   .5

تربير  يف  �املتطرفة  االإرهابية  املجموعات  ت�ضتخدمه  الذي  الديني  للمحتوى  �امل�ضاّد 

ن�ضاطاتها ��جودها ��جوب دعمها �تاأييدها. �تز�يد هوؤالء القادة باملهارات اللزمة يف 

البحث العلمي،  �يف ا�ضتخدام �توظيف مواقع التوا�ضل االجتماعي لن�ضر املحتوى امل�ضاد 
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املجتمعي  الوعي  لن�ضر  جمتمعية  اأن�ضطة  تنفيذ  يف  د�رهم  �تو�ضيع  البديلة،   �الر�ضائل 

�لي�ش الديني فقط،  بالنظر اإلى التاأييد املجتمعي الذي يحظى به القادة الدينيون.

على  امل�ضتطاع-  -قدر  ترّكز  املتطرف  الفكر  انت�ضار  من  للحد  الرامية  التدخلت  جعل   .6

جمموعات حمددة فرعية،  بحيث يتم تعظيم نتائج هذه التدخلت ب�ضكل اأكرث دقة.

الناقد  والتفكري  للمهارات  توجهًا  اأكرث  لت�شبح  املدر�شي  التعليم  اإ�شرتاتيجية  تطوير   .7

املعلمني �املر�ضدين �االإداريني يف هذا  �املهارات احلياتية،  �توفري ما يلزم لبناء قدرات 

الإطار،  بالإ�شافة اإلى تطوير املناهج املدر�شية ومنهجية التعليم.

تطوير ودعم مظلة تن�شيقية لعمل موؤ�ش�شات املجتمع املدين بهدف �شمان جتنب ازدواجية   .8

اجلهود،  وحتقيق تكافوؤ الفر�س يف اأن�شطة احلّد من انت�شار الفكر املتطرف.

حت�ضني ثقة املواطنني باآليات االإبلغ املعتمدة لدى اجلهات االأمنية،  من خلل ن�ضر الدعاية   .9

للمجموعات  ن�ضاط  اأ�  حالة  اأّي  عن  فورًا  املعلومات  اإي�ضال  ت�ضمن  اآمنة  اإبلغ  لقنوات 

املتطرفة.

10. اإطلق اإ�ضرتاتيجية �طنية �ضاملة من�ضورة ملكافحة التطرف �االإرهاب يف االأردن،  ت�ضتمل 

اإ�ضراك جميع االأطراف املعنية )القطاع احلكومي  على معايري �ا�ضحة للأداء من خلل 

مبوؤ�ض�ضاته املدنية �الع�ضكرية،  �موؤ�ض�ضات املجتمع املدين،  �القيادات املجتمعية(،  ل�ضمان 

اأعلى درجة من التن�ضيق �التبني �دعم تنفيذ هذه االإ�ضرتاتيجية. 

11. تطوير اآليات الرقابة على اأن�ضطة ُد�ر حتفيظ القراآن �العاملني فيها،  �خا�ضة يف املناطق 

اأفراد جمنَّدين  اأ�  اأّي جمموعة  االأكرث عر�ضة للتطرف،  ل�ضمان عدم ا�ضتغللها من ِقبل 

الرتويج  اأو  العنيف  التطرف  لفكرة  الأطفال  ل  تقبُّ ورفع  املتطرفة  الأفكار  ن�شر  بغر�س 

والن�شمام للمجموعات الإرهابية.

خلل  من  بجدية  معه  �التعامل  االجتماعي  التوا�ضل  ��ضائل  عرب  التحري�ش  جترمي   .12

تطبيق الإجراءات القانونية.

التطرف  خّزان  فهي  �املخيمات(،   �البوادي  )القرى  باالأطراف  ال�ضباب  �زارة  اهتمام   .13

بفعل الفراغ �التهمي�ش �البطالة. �يتم ذلك من خلل الرتكيز على دعم مراكز ال�ضباب،  

�توفري املكتبات �غرف االألعاب الريا�ضية،  �عقد املوؤمترات التي تعزز من قيم املواطنة 

كعنوان توحيدي بني النا�ش.

14. درا�ضة االأ�ضباب التي توؤدي اإلى انت�ضار التطرف ب�ضكل �اقعي ��ضمويل.



تقرير حالة البالد: مكافحة التطرف

25

15. التن�ضيق اجلاد بني جميع اجلهات لتوحيد اجلهود الوطنية يف هذا املجال. 

16. اإيجاد اإعلم �طني فاعل ينبذ خطاب الكراهية �يكون مرجعًا موثوقًا لدى املواطن يف 

نقل االأخبار،  ��ضر�رة الرتكيز على اجلهود املبذ�لة من ِقبل اأجهزة الد�لة. 

17. التن�ضيق امل�ضرتك حول توحيد املفاهيم امل�ضطلحات املتعلقة باالإرهاب �التطرف ليكون 

اخلطاب موحدًا بني جميع اجلهات املعنية. 

18. اإدراج م�ضاألة مقا�ضاة االأحداث يف جرائم االإرهاب �ضمن القوانني �الت�ضريعات،  مبا ي�ضمن 

اإعادة تاأهيلهم اأو اإيجاد عقوبات بديلة تتنا�شب مع طبيعة احلدث. 

19. اإيجاد موؤ�ض�ضات خا�ضة تعنى بتقدمي الرعاية للنزالء املفَرج عنهم �املتورطني بق�ضايا 

اإرهابية. 
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