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ملخص
هدفت الدراسة لتحليل أهم محاور "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف" ،وبيان دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مواجهة
الفكر المتطرف ،وهو ما أغفلته الخطة ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
ظهرت الجهود والسياسات األردنية في الحد من تأثيرات ظاهرة التطرف على األردن وذلك من خالل الخطوات التالية( :زيادة
اهتمام الخطاب السياسي تجاه التطرف واإلرهاب ،باإلضافة إلى تفعيل الدور التشريعي والمؤسسي للحد من هذه الظاهرة) .مع اإلشارة إلى إن
إغفال دور وزارة الشؤن السياسية في محاربة التطرف يبين أن واضعي الخطة أخذوا الجانب العالجي في مواجهة التطرف وهو الحل عن
طريق الصراع ،في الوقت الذي يشير الدور المؤمل لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هو في جوهره دور وقائي في مواجهة التطرف،
وتوصي الدراسة بضرورة إعالن وزارة الشؤون السياسية كعضو فاعل في الخطة الوطنية.
الكلمات الدالة :دور ،وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،مواجهة التطرف.
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The role of the Ministry of Political and Parliamentary Affairs in countering extremism

Abstract
The study aimed to analyze the most important axes of the "National Plan to Combat Extremism" and show
the role proposed by the Ministry of Political and Parliamentary Affairs in confronting extremist ideology. The
study adopted a descriptive analytical approach. (Increasing the attention of the political discourse towards
extremism and terrorism, in addition to activating the legislative and institutional role to reduce this
phenomenon). The omission of the role of the Ministry of Political Affairs in combating extremism shows that
the authors of the plan took the therapeutic side in the face of extremism, which is the solution through conflict,
while hopefully indicates the role of the Ministry of Political and Parliamentary Affairs is essentially a
preventive role in the face of extremism, The study recommends that the Ministry of Political Affairs should
be declared an active member of the national plan.

Keywords: Role, Ministry of Political and Parliamentary Affairs, Countering Extremism.

مقدمة:
تتصدر مشكلة التطرف المشهد العالمي في العقود الماضية األخيرة ،وتشكل تحديا ً مباشراً لمختلف دول العالم ،لما للتطرف من آثار على
مختلف الشرائح االجتماعية ،وخاصة فئة الشباب فهي األكثر تأثراً باألفكار المتطرفة .ويعد التطرف كطريقة في التفكير ومنهج في التعامل،
يترتب عليه نتائج خطيرة أثرت وتؤثر على حياة البشرية جمعاء ،ويعتبر اإلرهاب من إفرازات التطرف ،حيث اكتوت الكثير من الدول في
اآلونة األخيرة بنيرانه ،فمن يقدر قيمة ونعمة األمن ،ويمارس الديمقراطية واالستقرار ،يدرك بشاعة صدمة اإلرهاب وتنامي العنف.
واستجابة لتحدي التطرف وخطره على المجتمع األردني بادرت الحكومة األردنية إلصدار "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف"
انطالقا من مسئوليتها القانونية واألخالقية ،وحددت من خالل هذه الخطة األدوار المفترضة للوزارات والمؤسسات الرسمية األردنية ،وقد
استثنت الخطة "وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية" .في مؤشر خطير يعبر عن خلل في الطريقة التي ترى فيها الحكومة شكل وادوات مواجهة
التطرف .وأن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هي الجهة التي تصدر تراخيص العمل وتتواصل مع أهم مؤسسات المجتمع المدني وهي
األحزاب والجمعيات الفكرية السياسية والتي أوكلت لها الخطة العديد من المهام والواجبات كشريك للعمل الرسمي الحكومي.
ويعد األردن من بين الدول العربية التي واجهت هذه الظاهرة ،حيث أصبح اإلرهاب أحد العوامل المؤثرة في بيئة النظام
السياسي األردني ،ومقومات استقراره وأمنه ،وقد ساهمت البيئة اإلقليمية غير المستقرة في زيادة حجم التهديدات الخارجية لألردن
وزيادة خطر األيدلوجيات المتطرفة وتأثيراتها على البيئة الداخلية األمر الذي ترتب عليه زيادة تنبه صانع القرار األردني إلى ضرورة
وضع استراتيجيات خاصة في التعامل مع هذا التهديد ضمن مستويات مختلفة يتم احتواء هذه الظاهرة والتخلص منها من خالل
مراجعة التحديات التي تواجه األردن على مختلف المجاالت وتفعيل دور المسؤوليات الوطنية في تكريس مواجهة اإلرهاب والتطرف.
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فقد تعرض األردن للعديد من العمليات اإلرهابية منذ بداية تأسيس الدولة األردنية عبر المراحل التاريخية المختلفة ،فكانت تفجيرات
عمان عام  2000وأحداث قلعة الكرك عام  2002من أبرز التحديات والتي فرضت على صانع القرار األردني ضرورة التنبه لوضع
استراتيجية لمواجهة اإلرهاب والتطرف في ظل حالة عدم االستقرار اإلقليمي ،وتحديات البيئة الداخلية.
وقد تأثر األردن بالتحوالت الكبرى التي شهدها العالم والشرق األوس بصورة خاصة ،مما أدى إلى ارتفاع حاد في حجم التحديات
واألخطار المحدقة باألمن الوطني األردني ،وتنوعت هذه األخطار والتهديدات الناجمة عن األوضاع في اإلقليم ،وتزايدت حدة التطرف وارتفعت
وتيرته وأشكاله ،وكذلك تصاعد الصراع المذهبي الطائفي والجهوي والمناطقي ،وارتفع حجم ونوع التدخالت الدولية في المنطقة ،وتدفق الالجئين،
وكذلك التهديدات الناتجة عن المشكالت الداخلية من سوء األحوال االقتصادية ،وارتفاع معدالت الفقر والبطالة ،وانتشار المحسوبية والواسطة،
وتفشي ظاهرة الفساد بشتى أنواعه ،مما أسهم في تشكيل البيئة الخصبة لتنامي هذه الظاهرة .وقد بادرت المملكة إلى إصدار "الخطة الوطنية
لمواجهة التطرف" عام  ،2002وأُوكلت للوزارات والمؤسسات الحكومية أدواراً في مواجهة التطرف ،وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

مشكلة الدراسة
كان األردن من الدول السباقة في الجهود الدولية السياسية والدبلوماسية لمواجهة مظاهر التطرف واإلرهاب ،وكان له الدور البارز على
الصعيدين الفكري والعسكري ،ونتيجةً لتنامي الفكر المتطرف في المنطقة عموماً .وألن األردن كان وما زال هدفا ً لعمليات المنظمات اإلرهابية،
جاءت "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف" عام  2002والتي أبرزت األدوار المنوطة بعدة جهات ،ومن هنا برزت إشكالية الدراسة حيث تم إغفال
دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،والتي هي من الناحية القانونية والعملية الحاضنة الرسمية لألحزاب السياسية والجمعيات المعنية بالشأن
السياسي والتي تتبنى على عاتقها تنمية الحياة السياسية والدعوة للمشاركة السياسية ألطياف المجتمع كافة وخاصة فئة الشباب والذين هم أكثر الفئات
عرضة واستهدافا ً للجماعات المتطرفة .وتسعى الدراسة لفحص واستجالء الدور المفترض لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مواجهة
التطرف.
أهداف الدراسة.
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
 توضيح مفهوم التطرف وأنماطه وأسبابه.
 تبيان أهم محاور الخطة الوطنية لمواجهة التطرف.
 بيان دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مواجهة الفكر المتطرف.

أسئلة الدراسة
تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:
 ما هو التطرف وما أسبابه؟
 ما هي المهام واألدوار المتضمنة في الخطة الوطنية؟
 ما دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في مواجهة التطرف؟

أهمية الدارسة:
تتمثل أهمية هذه الدراسة من خالل:
 األهمية العلمية :تتضح أهمية الدراسة من خالل أهمية الموضوع الذي تناولته والمتمثل ببيان الدور الذي يمكن القيام به من قبل وزارة
الشؤون السياسية والبرلمانية في مواجهة التطرف.
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باإلضافة إلى أنه قد تسهم هذه الدراسة بنتائجها وتوصياتها في مساعدة صانع القرار السياسي األردني عند اتخاذ أي قرار يتعلق بمكافحة
التطرف ،والوقاية منه ،أو حال مراجعة الخطة الوطنية ،مما قد يساعد في تطوير استراتيجيات وطنية شاملة لمواجهة التطرف.
 األهمية العملية :تشجيع البحث العلمي واستثمار نتائجه "األساليب والطرائق الناجعة في مواجهة التطرف" للوقاية من هذه اآلفة .وقد
تساعد هذه الدراسة أصحاب القرار من خالل المعلومات والحقائق الواردة والنتائج والتوصيات بشمول المؤسسات المعنية كافة في الخطة
الوطنية لمكافحة التطرف عند إجراء المراجعة الدورية للخطة.

حدود الدراسة
 المحددات الموضوعية :محدودية المراجع والمصادر التي تتناول موضوع الدراسة "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف" ،باإلضافة
إلى عدم تناول أي باحث لموضوع الدراسة والمتمثل بعنوانها :الدور المفقود لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في الخطة الوطنية
لمواجهة التطرف.
 الحدود الزمانية :العام ( ،)2002وهو عام إطالق الخطة الوطنية لمواجهة التطرف.
 الحدود المكانية :المملكة األردنية الهاشمية.

منهجية الدراسة.
تعتمد هذه الدراسةةةةة في اإلجابة على أسةةةةئلتها على المنهج الوصةةةةفي التحليلي ،والذى يركز على دارسةةةةة الظاهرة كما هي في
الواقع ،ويقوم بوصةةةفها وصةةةفا دقيقاً "كمياً وكيفياً ،وتوضةةةيح خصةةةائصةةةها ،ودرجة ارتباطها مع الظواهر األخرى" ،وكذلك المنهج
التاريخي من خالل جمع المعلومات من "المصةةةادر والمراجع المتعددة" ،وتحليل تلك المعلومات وصةةةوالً السةةةتنتاجات منطقية حيال الدور
المسةتقبلي لوزارة الشةؤون السةياسةية والبرلمانية حال مراجعة الخطة الوطنية لمواجهة التطرف (لهلوب ،)2002 ،مع محاولة االستفادة من
منهج اسةتشةراف المسةتقبل ،حيث "بات االهتمام بالدراسةات المسةتقبلية من الضرورات التي ال غنى عنها للدول والمجتمعات والمؤسسات،
والتي لم تعد ترفا ً تأخذ به تلك الدول أو تهجره ،تسةةةتوي في ذلك الدول المتقدمة والدول النامية" ،ويسةةةهم منهج اسةةةتشةةةراف المسةةةتقبل في
التخفيف من األزمةات عن طريق التنبؤ بهةا قبةل وقوعهةا ،والتهيؤ لمواجهتهةا ،األمر الذي يؤدي إلى السةةةةةةبق والمبادرة في التعامل مع
المشكالت قبل أن تصبح كوارث (منصور.)2002 ،

الدراسات السابقة
من خالل مسةةح الدراسةةات السةةابقة في مجال عنوان وموضةةوع الدراسةةة ،تم مراجعة العديد من الدراسةةات بهدف الحصةةول على
رؤية علمية لالسترشاد بها في مجال الدراسة ،وكما يلي:
دراسةةةةةةةةة (الربيحااات  ،)0202بعنوان "الجهود الاادوليااة في توايس الساااااال االجتماااعي لمكااافحااة الفكر المتطرف
واإلرهاب" هدفت الدراسة إلى فهم طبيعة اإلرهاب والتطرف ،والبحث في سياقات التعاون الدولي ضد اإلرهاب وأثرها على السلم
المجتمعي ،وتوصةةةةلت إلى أن توظيف السةةةةلم المجتمعي يسةةةةهم في الحد من انتشةةةةار الفكر المتطرف واإلرهاب ،وأن قدرة المجتمع
الةةدولي على توظيف السةةةةةةلم األهلي كةةأداة في الحرب على اإلرهةةاب والتطرف بمةةا يعزز الجهود القةةانونيةةة الةةدوليةةة في محةةاربةةة
الظاهرتين.
دراسةةةة العتوم ( ،)0202بعنوان :الساااياساااة األردنية لمكافحة اإلرهاب  .0202-0220وتوصةةةلت الدراسةةةة إلى إثبات
فرضةةيتها األسةةاسةةية القائلة :بأن السةةياسةةة األردنية لمكافحة اإلرهاب تركز على األبعاد األمنية والعسةةكرية بشةةكل أكبر من تركيزها
على األبعاد االقتصةةادية والسةةياسةةية واالجتماعية ،حيث أتضةةح للدراسةةة ومن خالل اسةةتنادها على مؤشةةرات عالمية مسةةتقلة تحظى
باحترام اكاديمي عالي ،بأن تركيز السياسة األردنية كان بشكل أكبر على البعد األمني والعسكري،
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وهو ما تمثل بزيادة األردن لمعدالت اإلنفاق العسةكري ،ومشةاركته الفاعلة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية لوجستياً
واسةةةتخباراتيا ً وعسةةةكريا ً من خالل شةةةن الضةةةربات الجوية ،وعلى صةةةعيد البعد األمني أتضةةةح االهتمام المتنامي للحكومة األردنية
بضرورة توفير األمن من خالل زيادة عدد المحطات األمنية واستحداث برامج وخط لفرض األمن والتحصين مثل األكواخ األمنية
في المدن والمحطات األمنية على الطرق الواصةةةلة بين المدن ،وبرامج توعية وتحصةةةين ضةةةباط وأفراد جهاز األمن العام ،وأنشةةةاء
جهاز الدرك الذي يتكون من وحدات متعددة بعضها متخصص بمكافحة اإلرهاب المسلح.
دراسةةةةة (جوناثان بيردويل  .)0202بعنوان "بناء قدرات محلية على مسااااتول عالمي :التعاون مل شبك اااابكة المدن
القوية" .هدفت الدراسةة إلى تقصي مدى فاعلية التعاون بين الدول والمدن على المستوى العالمي في مواجهة التطرف العنيف ،كما
تنةاول البةاحةث التجربة في المملكة المتحدة في هذا المجال من خالل التعريف بالتهديد العالمي والمحلي للتطرف العنيف واإلرهاب،
ودراسةةةةةةة حةالة "االسةةةةةةتراتيجية الوقائية" التي تقوم على التحوط واالسةةةةةةتفادة من تجارب الدول األخرى ،والتعاون في المعلومات
والتجةارب ،و"برنةامج القنةاة" الةذي يعتمةد سةةةةةةياسةةةةةةة التعرف على البيئات التي يتولد فيها التطرف وعلى األخص العنيف منه .هذه
التجربة التي قدمت فوائد وعوائد ممتازة في العام  2000وحتى منتصف عام  ،2002وتناول الباحث إنشاء وتنمية "مقاربات محلية
متع ددة" ،وخلصت الدراسة إلى أن العمل في مواجهة التطرف يجب أن يكون محليا بأفق عالمي ،وأن تحافظ الدول والمنظمات على
شبكة التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مواجهة التطرف ومكافحته.
ور ـااة العمـااـاال حـااوك دور اإلعـاابم واألجهـاازة األمنيـااة فـااي مكافحـااـااة اإلرهـاااب ( .)0205جـةةاءت الجهود اإلعالميـةةة
المبذولـةة للوقـةوف والتصـةدي لظـةاهرة اإلرهـةاب بكافـةة أشـةكاله مـةن خـةالل وضـةع أسـةس التعـاون والتكامـل األمنـي واإلعالمـي
لمواجهـةة اإلرهـةاب والتصـةدي لـةه ،الفتـا ً لـدور اإلعـالم الواضـح والبـارز فـي مكافحـة اإلرهـاب ثقافيـاً واجتماعياً ورافضاً لكافـة
أنـواع الفسـاد واإلرهـاب .وأن مكافحـة اإلرهـاب التــؤتي ثمارهـا إال بالتضــامن والتعـاون الصـادق والجهــود البنـاءة والتواصــل
الفعّـةال والمسـةـةتمر بـةـةين كافـةة القطاعـةـةات فـةـةي األردن السـةـةيما المؤسسـات اإلعالميــة مــع األجهــزة األمنيــة للقضــاء علــى
اإلرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله ليس على مستوى األردن فحسب بل في جميع دول العالم.
دراسة أوغلوا ) ،(KayaOglu,2008بعنوان"Terrorism and strain: an exploratory analysis of the :
impact that individual strain and negative affect have on violent behavior among trained
" .Turkish Hezbollah membersوالتي هدفت إلى اكتشاف الضغوط التي يخبرها أعضاء المنظمات اإلرهابية قبل االلتحاق
بتدريب المنظمة ،ومحاولة فهم التأثير التراكمي للضغوط على السلوك العدواني لإلرهابيين ،وأجريت الدراسة على عينة مكونة من
( )022عضواً من أعضاء حزب هللا التركي ،وتوصلت الدراسة إلى أن األفراد من حزب هللا الذين لديهم ضغوط أكثر لديهم استعداد
أكثر للعنف من اآلخرين ،كما بينت الدراسة إلى وجود عالقة بين الضغوط واإلرهاب.

ما يميز الدراسة الحالية عل الدراسات السابقة:
جاءت هذه الدراسة استكماالً لحالة النقص في الدراسات السابقة في موضوع مواجهة اإلرهاب والتطرف ودور المؤسسات
الحكومية في مواجهة الفكر المتطرف ،وتتميز بتحليل اإلجراءات والسياسات التي قامت بها الدولة األردنية في مجال محاربة الفكر
المتطرف واألعمال اإلرهابية التي تهدد األمن واالستقرار في المنطقة العربية واألردن ،من خالل الوقوف على اإلجراءات الوقائية
والعالجية التي سعت إلى محاربة الفكر المتطرف من الناحية الفكرية والسياسية واألمنية في سبيل الوصول إلى الحد من انتشار الفكر
المتطرف بما يعزز األمن واالستقرار في األردن.
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مصطلحات الدراسة
تم تعريف عدد من المصةةةةةطلحات المسةةةةةتخدمة في الدارسةةةةةة وفق التعريفات اللغوية واالصةةةةةطالحية واالجرائية ،بحيث تشةةةةةمل
المصطلحات والمفاهيم التالية( :دور ،وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،التطرف ،الوقاية ،مواجهة).
 دور :لغة :مه َّمة ووظيفة ،قام بدور أي لعب دوراً :شارك بنصيب كبير (معجم المعاني).
اصاااطبحاً :المكانة التي يجعلها الفرد أو الجماعة في مسةةةألة معينة ،وهو إما اختياري أو تفرضةةةه الظروف أو القوانين (السةةةحاتي،
.)2002
إجرائيا ً :يعرفه الباحث بأنه دور وزارة الشةةؤون السةةياسةةية والبرلمانية عبر مسةةاهمتها في اإلصةةالحات السةةياسةةية بشةةكل عام،
والتي تتضةمن كافة مجاالت اإلصال التشريعي واالجتماعي والثقافي والفكري واإلعالمي ،وهي الخيارات والقيم التي تفسر سلوك
الوزارة وتأثيرها.
 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية :هي الجهة الحكومية المعنية بصياغة وبلورة ومأسسة مفاهيم التنمية السياسية وبرامج
اإلصال السياسي ،وتوسيع دائرة مشاركة المواطنين خاصةً المرأة والشباب وحثهم على المشاركة واالنتخاب ،وترسيخ
الثقافة الديمقراطية ،وتعميق وتعزيز الحوار الوطني ،وتنشي الحياة السياسية ،وتنسيق العمل ما بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية ،وتنمية وتطوير الحياة الحزبية ،وتفعيل مفهوم الحكم المحلي في مناطق المملكة.
 التطرف :لغةً :هو البعد عن الوس والوقوف في الطرف (الرواشدة ،)2000 ،وهو " َح ِّد ال َّش ْي ِء َو َحرْ فِ ِه ،وعلى عدم الثبات
في األمر ،واالبتعاد عن الوسطية ،والخروج عن المألوف ومجاوزة ال َحدِّ" (الزبيدي.)0720 ،
اصااااااطبحااا :هو إحةةدى الظواهر االجتمةةاعيةةة التي تؤثر وتتةةأثر في غيرهةةا من ظواهر المجتمع ،وترتب إلى حةةد كبير بةةالظروف
السةةةةياسةةةةية والدينية والتاريخية واالجتماعية واالقتصةةةةادية ،ويسةةةةتخدم مصةةةةةطلح التطرف كمفهوم للداللة على الخروج عن القواعد والقيم
والمعةايير السةةةةةةائةدة في المجتمع ،وقد تؤدي بالشةةةةةةخص المتطرف إلى العنف بهدف إحداث التغيير الذي يرغب فيه المجتمع وفرض وجهة
نظره الخاصة بالقوة( .محمد.)2002 ،
اجرائي اا ً :خروج فرد أو جمةةاعةةة عن القيم الفكريةةة أو االجتمةةاعيةةة للمجتمع والتي تؤدي إلى حةةاالت من االنغالق والجمود الفكري
والغلو فيها ،والتشةةةةةةدد والتشةةةةةةبث بالتمسةةةةةةك بالرأي أو المعتقد ،ورفء اآلراء أو األفكار المخالفة ،ورفء الحوار مع المخالفين لمنهجهم،
ومحةاولةة فرض رأيهم على اآلخرين بةالقوة واإلكراه ،والمقصةةةةةةود بةه في هةذه الةدراسةةةةةةة النهج المتطرف الةذي ينسةةةةةةجم مع طريقةة تفكير
التنظيمات اإلرهابية أو أي افكار أخرى تؤثر على األمن الوطني األردني.
خص من المكروه :صانه عنهَ ،ح َماهَُ ،حفِظَهُ .أما الوقاية كاسم
 الوقاية :لغة :كفعل" :وقَى يقِي ،فهو واق ،والمفعول َموقِ ّي ،وقَى ال َّش َ
ما يُ َوقَّى به الشي ُء ،ومصدرها وقَى" (معجم المعاني).
اجرائيا ً :يعرفها الباحث بانها جملة االجراءات واألنشطة التي يمكن اتباعها لحماية الوطن وإنسانه ومقدراته من التطرف.
او َمتُه ُْم ،ويقال :واجه الرَّج َل :قابل
 المواجهة :لغة :مصدر وا َجهَ ،يَ ْنبَ ِغي ُم َو َ
اجهَةُ ْال َحقِيقَ ِةُ :م َجابَهَتُهَا َوجْ هاً لِ َوجْ ٍه ،و ُم َوا َجهَةُ األَ ْعدَا ِءُ :مقَ َ
اجهَةً بِالقَوْ ِل أَ ِو الفِع ِْل،
وجهَهَ بوجهه ،وصارحه بها ،وواجه الع ُدوَّ :صارعه بالقول أو الفعل ،أي جابهه وقاومه ،وتأتي كذلك ُم َو َ
ص َّدى لَهَا (معجم المعاني).
ب اي تَ َ
وكذلك َوا َجهَ ْال َمتَا ِع َ
إجرائيا ً :يقصد بها الباحث هي الخط واألعمال الرسمية وغير الرسمية التي توضع في خدمة العمل الجتثاث ظاهرة التطرف.
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التطرف مفهومه وأنماطه ودوافعه
ألقت األوضاع الدولية واإلقليمية المعقدة بظاللها من خالل بروز التطرف كظاهرة اجتماعية لها تجلياتها المختلفة ،وشكلت
جملة من األخطار االقتصادية والفكرية والسياسية ،التي كان لها تأثيراتها وآثارها المتفاوتة ،إال أنها أوجدت واقعا ً بات يتهدد فيه األمن
الوطني األردني االجتماعي والسياسي واالقتصادي والثقافي ،حيث أصبح في حالة خطر ،مما تطلب معها البحث في مفهوم التطرف
والوصف الدقيق لهذه األخطار.
 .0مفهوم التطرف
يعتبر التطرف مفهوما ً عائماً ،يعتمد في الوصةةول اليه على الموقف النظري الفكري والسةةياسةةي للراغب في الدخول إلى هذا المفهوم،
وبنا َء عليه فإن التطرف ظاهرة اجتماعية ليسةةةةةت نابعة من عرق أو قومية أو دين ،ويتجسةةةةةد من خالل الوقوف في الطرف بعيداً عن الوسةةةةة
واالعتدال في المواقف واألفكار ،وفي علم االجتماع تسةةةةتخدم كلمة التطرف لإلشةةةةارة إلى حالة من الجمود األيديولوجي أو ما يسةةةةمى االنغالق
الفكري .وعليه يكون التطرف من هذا المنطلق أسةةلوبا ً مغلقا ً في التفكير ،ويتسةةم برفء اآلخر ،وعدم تقبل أية أفكار تخالف الشةةخص أو الجماعة
التي ينتمي لها ،أو التسامح مع اآلخر (آدم.)2002 ،
يرى كثير من المفكرين والبةاحثين أن هةذه الحالة تنتشةةةةةةر في المجتمعات التي ال حراك فكري فيها ،وعندما يحتكر فرد أو
طبقة اجتماعية أو سةةةلطة سةةةياسةةةة أو مجموعة خارجة عن القانون حق اإلرشةةةاد والتعليم وتحتفظ لنفسةةةها دون غيرها الحق بتفسةةةير
الظواهر االجتماعية أو تفسير الوقائع حسب أهوائها (شعبان.)2002 ،
فمفهوم التطرف يبقى ملتبسا ً ويتحدد من خالل زاوية المعرفة التي ينظر من خاللها له كظاهرة سلوكية اجتماعية يمكن أن تطال األفراد
والجماعات.
أنماط التطرف:
تتمثل أنماط التطرف بشكل عام بـ (العبادي:)2002،
 التطرف الديني :يتميز بالتعصب والتشدد والمغاالة في الشؤون الدينية ،وال يجيز لآلخرين حق االعتراض على معتقدة،
ومذهبه ،ويفسر النصوص الدينية حسب رؤيته الخاصة ،ويسعى فرض رأيه ومعتقده ولو بالقوة ،ويستمر الفرد في تطبيق
نهجه على نفسه أوالً ،وعلى الناس ثانياً ،ليصل إلى مرحلة إصدار أحكام قاطعة بتكفير من ال يتبعه أو يعارض أفكاره ويستبيح
دمه وماله .وهناك نمواً لهذا النم في المجتمع األردني ،حيث تعج وسائل التواصل االجتماعي بخطاب سياسي مغلف بإطار
ديني.
 التطرف االجتماعي :يتمثل في موقف "الفرد أو جماعة" المخالف ألعراف وقيم وتقاليد مجتمعه ،والمستند إلى االنغالق
والجمود العقلي ،مما يعطل قدرات أفراد المجتمع على اإلبداع واالبتكار ،ويهدد بنية المجتمع ويح ّد من تطوره ،ويشعر
المتطرف بأنه أعلى مكانة من مخالفيه ،وانهم أعداء يستحقون القتل ،والتطرف هنا ،سبب ونتيجة للتأخر االجتماعي.
 التطرف الفكري :يتصف الفرد بالتعصب واالنغالق الفكري واالبتعاد عن المجتمع ،فهو يرى ما يعتقده صائباً مطلقاً ،وأنه
صالح للتطبيق في المكان والزمان الذي يعيش فيهما ،وال يتقبل النقاش أو طر أدلة تؤكد رأيه ،ويستعد المتطرف فكريا
للتضحية بنفسه من أجل معتقداته.
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 التطرف السياسي :تشدد الفرد في رفضه وتحديه للتعددية السياسية الفكرية والتمرد عليها ،ومحاولته فرض آرائه السياسية
على الكل االجتماعي ،وينتج التطرف عادة في الدول التي تسيطر عليها أنظمة الدكتاتورية أو شمولية قمعية ،وتعتبر السلطات
التي ال تتيح الحوار ،أفضل بيئة لتولد ونمو هذا النوع من التطرف.
ويستخلص أن التطرف قد يتبدل من نم إلى آخر ،وبهذا ال يمكن التنبؤ بسلوك المتطرف ،وهناك إنسيابية بين أنماط التطرف،
وتتحول بسرعة الواحدة نحو األخرى ،وقد تجتمع فكراً وعمالً على أرض الواقع ،لتصبح منارة لسلوك المتطرف ،ينتقل أنّى شاء كلما دعته
الحاجة لذلك.
أسباب التطرف.
للتطرف أسباب مختلفة منها (الطواري:)2000،
 التأويل والتفسير الخاطئ للنصوص الدينية.
 حالة اإلحباط التي يعاني منها أفراد المجتمع ،وخاصة فئة الشباب ،وفقدان المثل العليا والصراع الدامي على الهوية الثقافية.
 التمسك الحرفي بنصوص األحكام الشرعية وتغييب مقاصد الشريعة ،وتعميم ذلك ،مما يدفع المتطرف إلى حالة اليأس والتوهم
بإمكانية التغيير من خالل العنف.
 تزايد ظواهر القهر والفقر والبطالة في المجتمعات.
 غياب الحرية السياسية ،وغياب سيادة حكم القانون ،وانعدام ثقافة الحوار المجتمعي.
أشطار التطرف على المجتمع:
تعتبر منطقتنا وشعوبها األكثر اتهاما بالتطرف ،مع أنها األكثر تضرراً ،وقد دفعت ثمنا ً باهظا ً مرتين ،األولى من أعمال
التطرف وما نتج عنها من أعمال إرهابية ،والثانية تفكك النظم االجتماعية وما نجم عنها من كوارث .ومن مظاهر أزمة اإلرهاب
وتفكك النظم االجتماعية:
 تدهور اإلنتاج الفكري للمجتمع وانعدام اإلبدا  :اإلنسان هو أهم عناصر قوى اإلنتاج ،ومن خالله يتطور المجتمع وينمو على
كافة الصعد ،االقتصادية واال جتماعية والثقافية ،وعندما يقع اإلنسان فريسة للتطرف والتعصب ،فإنه ال يستطيع رؤية جملة
المتغيرات التي تحي به في مجتمعه أو العالم ،وبذلك تتعثر رو التطور والنهوض لدى الفرد والجماعة ،وتتراجع إمكانية
االستفادة من تجارب اآلخرين التي تتطور في العالم ويبقى أسيرا لمجموعة األفكار والقيم التي يعتنقها (الخوالدة.)2000 ،
 تراجع المنظومة القيمية للمجتمع وتفسخها وانحبلها وفسادها  :يؤدي التطرف بأشكاله وأنواعه المختلفة إلى تعطيل منظومة
القيم والسلوكيات االجتماعية التي راكمها المجتمع ،وشكلت مخزونه وإرثه الحضاري والتاريخي ،والتي من خاللها يستنهء
طاقاته ،وبذلك تتدنى رو التسامح الدينية واإلنسانية إلى درجة االنعدام ،التي بدونها ال يستطيع المجتمع أن يتجدد ويتطور ،إن
التطرف والتع صب يقودان إلى فقدان التسامح والتعايش ،وهو الطريق إلى النزاعات التي قد تكون في بعء األحيان أن لم يكن
في جميعها مصدراً وأرضية لممارسة العنف بأشكاله المختلفة ،المبني على خطاب الكراهية ،ورفء اآلخر ،وحقه في العيش
المشترك ،إلى قتل وتدمير اإلنسان ومقدرات الوطن (الرشايدة.)2002،
 تفشي ااهرة األزمة الفكرية :يعتبر التطرف والعنف الناتج عنه إحدى أهم تجليات األزمة الفكرية ،وتتوسع هذه األزمة ويشتد
التطرف بعالقة طردية بينهما ،ومن أهم مظاهر األزمة الفكرية التي تعيشها بلداننا العربية واإلسالمية تراجع وهشاشة الجانب
الفكري لدى الشباب ،حيث استطاعت الجماعات التكفيرية والمتطرفة أن تمأل الفراغ الفكري لديهم ،وتحولوا إلى وقود في معارك
اآلخرين ،وتحٌول المجتمع من التعاون والمصارحة إلى الكبت واالنحرافات.
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إن التطرف المؤدي إلى العنف بأشكاله المتعددة يؤدي إلى ما نشاهده ونعايشه من إرهاب ،وهذا النوع من التطرف ليس وليد
مؤامرة ،بل يجد سنده الفكري واأليديولوجي لدى الجماعات الراديكالية ،وأصبح سلوكاً متأصالً لديها (آدم.)2002 ،
وعليه فالعالقة عكسية بين التسامح والفكر المتطرف ،واألفكار والمعتقدات المتطرفة تولد أفكاراً متطرفة مقابلة لها ،ولعل
ما نشاهده من حاالت تطرف تدعو إلى القتل وتجاوز القانون في محاربة الجماعات المتطرفة وقتلهم خارج إطار القانون والعدالة ما
هي إال نماذج حية ،المسؤول عنها الفكر المتطرف ،ويتغذى عليها ،كما جرى في العراق مثال ،فإن المتطرفين الشيعة والسنة يتبادلون
المواقع واألدوار في خلق المبررات لبعضهما .وتواجه المملكة كغيرها من دول العالم أخطاراً ثقافية وفكرية نتجت عن العولمة
الثقافية ،وما شكلته من انحسار لمستوى الخصوصية الفردية ،وسيادة ثقافة الدول الغربية وسعيها الحثيث للحلول محل الثقافات
الوطنية ،وبهذا شكلت الكلمة والصورة اإلعالمية الجديدة بديالً ،وأصبحت تشكل وعياً جديداً وثقافة مغايرة وأفكاراً متناقضة في كثير
من األحيان.
إن تعذر حصر األخطار الثقافية التي تواجه المملكة كدولة ومجتمع كما يراها (محمد)2002 ،
 يعتبر انتشار الثقافات العالمية والغربية على وجه الخصوص تحديا ً للثقافة الوطنية األردنية وخصوصيتها العربية واإلسالمية
كغيرها من المجتمعات العربية.
 تراجع وضعف القيم الروحية للمجتمع وخصوصا ً الشباب منهم.
 عدم القدرة على فهم حركة التاريخ اإلنساني الحديثة مما أضعف دور المشاركة في الثقافة العالمية.
أن سيادة هذه الظروف ساهمت بشكل كبير في ظهور ونمو حاالت التطرف كرد فعل على ما يفرض عالمياً من سياسات
ت غير متكافئة ثقافيا ً واقتصادياً ،وهي تسعى لتعزيز الفكر
ت ومجتمعا ٍ
على األمة ،تلك السياسات وما نتج عنها من االتصال مع ثقافا ٍ
الثقافي من عادات وتقاليد وقيم وأخالق غربية وغريبة عن مجتمعاتنا .وقد انتجت العولمة الثقافية أواصر جديدة من العالقات بين
األفراد والجماعات من مختلف أرجاء العالم من خالل تجاوزها الحدود الوطنية المحلية وتخطيها اإلقليمية العالمية ،وأنتجت ترابطاً
جديداً بين الشعوب على الرغم من اختالف الثقافات وهويات األفراد والجماعات (المطيري .)2002 ،مما سهل على المتطرفين
االستفادة من هذه الظروف ،والدخول إلى المجتمعات اإلنسانية كافة ومنها األردن ،حتى أصبحت التكنولوجيا بديالً عن التواصل
المباشر.
في اال تجاه المقابل والمخالف له ظهر التطرف واإلرهاب ،مما يدل على أن "الزيادة في ظاهرة العولمة تؤدي إلى الزيادة
في ظاهرة اإلرهاب ،لكن ليس بالضرورة بالمقدار نفسه ،كذلك النقصان في ظاهرة العولمة يؤدي إلى النقصان في ظاهرة اإلرهاب،
ولكن ليس بالضرورة بالمقدار نفسه" .ومع ادراكنا أن "مؤشرات العولمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية" قد أسهمت في ذلك
التأثير ،إال أن العولمة (التكنولوجية) مثلت "المتغير الوسي بين العولمة واإلرهاب"؛ فكلما اتسع نطاق انتشار التكنولوجيا اتسعت
معها سيرورة وآليات للعولمة (الشرفات.)2002 ،
من هنا كانت معالجة الخطة الوطنية من خالل محاورها لمواجهة التطرف.
الخطة الوطنية األردنية لمواجهة التطرف:
اتخذت الدولة األردنية عدداً من اإلجراءات والمبادرات السياسية والدبلوماسية في مواجهة التطرف إضافة للجهود العسكرية
واألمنية ،استجابة للتحديات التي فرضها التطرف محليا ً واقليميا ً ودولياً ،وتعددت هذه االستجابات منها الوقائي والعالجي ،أتبعها قيام
"مجلس السياسات الوطني" ولجان متخصصة تابعة له بحملة واسعة على كافة المستويات الحكومية واألمنية ،والوزارات المعنية
للخروج باستراتيجية شاملة لمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف؛ تمخضت عن إنتاج "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف" عام
( .)2002والتي تم نشرها عام ( ،)2002وشارك في إعداد هذه الخطة مختلف الوزارات الحكومية ومؤسساتها المعنية،
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وقامت على ثالثة اتجاهات رئيسية ،داخلي وإقليمي ودولي ،ضمن عدة مجاالت هي مواجهة األفكار المتطرفة ،وتعزيز بنية المجتمع
وتماسكه ،وتعزيز المرونة االجتماعية .وأكدت الخطة على أن التطرف" :ظاهرة إنسانية عمومية ،ألسباب عرقية أثنية ودينية وثقافية
واقتصادية وسياسية ،وال شك أنه وتجلياته األكثر عنفا ً ودموية المتمثلة بـ"اإلرهاب" ،ولهذه الغاية وضعت تصورها لدور الوزارات
والمؤسسات :وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية  27واجب ،وتالها دائرة اإلفتاء العام ( )00واجبات ،وزارة التنمية
االجتماعية ( )02واجباً ،وزارة التربية والتعليم ( )00واجباً ،وزير دولة لشؤون اإلعالم ( )02واجباً ،وزارة الثقافة ( )00واجباً،
المجلس األعلى للشباب ( )2واجبات ،وزارة الداخلية ( )02واجباً ،وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ( )02واجباً ،وزارة التعليم
العالي ( )00واجبات ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ( )2واجبات ،القوات المسلحة األردنية ( )2واجبات ،مديرية األمن
العام ( )00واجباً ،ومستشارية شؤون العشائر ( )7واجبات .حيث قامت لجنة الخطة بوضع إطار مرجعي يتكون من ثالثة محاور
رئيسية في (الخطة الوطنية:)2002 ،
أوالً :الثقافي الديني
يؤكد المحور الثقافي الديني على ضرورة دعم وترويج ثقافة دينية إسالمية صحيحة ،أصيلة ،منطلقة من مقاصد الشريعة
اإلسالمية التي جاءت لحفظ المقاصد الخمس األساسية وهي ما يسميها األصوليون المقاصد الكلية التي جاء الدين لتحقيقها ،وهي حفظ
(الدين ،النفس ،العقل ،النسل ،المال).
ثانياً :الديمقراطي
وهذا المحور يعتبر أن غياب الديمقراطية غالبا ً ما يؤدي إلى ازدهار ثقافة العنف والتطرف بأشكالها المختلفة ،حيث دعت
الخطة إلى تعزيز القيم الديمقراطية في الحرية والعدالة والمساواة ،واحترام األديان واألقليات ،ونبذ التشدد الديني والطائفي .وهذا
الجهد الكبير هو ما تقوم به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي تم استثناؤها من الخطة الوطنية للتطرف.
ثالثاً :حقوق اإلنسان
وفيما يتعلق بهذا المحور ،دعت الخطة إلى تأصيل قيم التسامح والتعددية ،وثقافة احترام حقوق اإلنسان وترسيخها وقبول
اآلخر من خالل المؤسسات المعنية بالتوجيه والتربية مثل وزارة التربية والتعليم ،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ووزارة
األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ،ووزارة الثقافة ،والمؤسسات الشبابية واإلعالمية ودائرة اإلفتاء .ونجد أن الخطة رغم أن
محاورها متنوعة ،إال أنها وضعت واستخلصت آليات عملها في مواجهة التطرف الديني والعقائدي ،وأغفلت بشكل واضح التطرف
االجتماعي الناشئ عن خلل في البناء االقتصادي والطبقي االجتماعي ،ومنظومة فلسفة التعليم في األردن ،ويش ّكل التطرف االجتماعي
أهم ثغرة يمكن ألفراد وجماعات الفكر المتطرف الدخول منها فالخطة استثنت وزارة الشؤون السياسية من المهام والوظائف المفترضة
في الخطة ،وهذا يعزز االفتراض القائل بأن الخطة جاءت لمعالجة التطرف الديني العقائدي دون غيره من أنواع وأنماط التطرف
األخرى في المجتمعات األردنية .وأخذت وزارة األوقاف ودائرة اإلفتاء ما نسبته  %22من مجمل واجبات الخطة ،وإذا أضفنا واجبات
بقية الوزارات المتعلقة بالشأن الثقافي الديني ،نجد أن السلطة السياسية تخوض صراعها مع المتطرفين على أساس ثقافي ديني ،وهذا
الصراع جزئي يخص جهة معينة ،وال يخص التطرف بكل أشكاله وأنواعه وأقنعته.
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية المهام والغايات:
أُنشئت وزارة "الشؤون السياسية والبرلمانية" عام ( )2002بعد دمج وزارتي "التنمية السياسية" التي تم استحداثها عام
( )2002مع وزارة "الشؤون البرلمانية" التي تم إنشاؤها عام ( .)2000ففي رسالة التكليف الموجهة إلى رئيس الوزراء فيصل الفايز
عام ( )2002أكد الملك على إعطاء اإلصالحات اإلدارية واالقتصادية أهمية خاصة،
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وحث على تحسين مستوى األداء الحكومي ورفع كفاءته ،ومع أواخر عام  2002طر شعار التنمية السياسية ،وتم إنشاء “وزارة
التنمية السياسية والشؤون البرلمانية” لتحقيق هذا الشعار ،وكان هذا دليالً على اهتمام القيادة بموضوع التنمية السياسية ،ومؤشراً على
وجود إرادة سياسية عازمة على تحقيقها.
وفي قراءة للتوجه الملكي المعبر عنه بكتاب التكليف نجد أنه كان من دوافع إنشاء الوزارة هو" :توسيع وتعميق حجم ونوع
المشاركة الشعبية في صناعة القرار ،وبما يترجم برامج التطوير والتحديث الرامية إلى بناء مجتمع معاصر ديمقراطي" ،وقد تمثلت
هذه التوجهات برسالة الوزارة "ببناء وتعزيز أسس التنمية السياسية في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع
وفعالياته كافة ،وإرساء األردن كنموذج لمجتمع مدني معاصر متسامح منفتح ومتماسك ومشارك في الحياة العامة" (بيانات وزارة
التنمية السياسية) .وعند الحديث عن دور وزارة التنمية السياسية فان ذلك يعني ضمنا ً سياسة الحكومات المتعاقبة ككل في هذا المجال،
ألن الوزارة هي الجهة الحكو مية المعنية باالتصال مع جميع المفاصل والحلقات الحكومية والمجتمعية والتنسيق فيما بينها للخروج
بآليات وأدوات فاعلة للتطوير والتحديث والتنمية السياسية (وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية .)2007 ،وتمت صياغة وبلورة
ومأسسة مفاهيم التنمية السياسية وبرامج اإلصال السياسي ،وتوسيع دائرة مشاركة المواطنين خاصةً المرأة والشباب وحثهم على
المشاركة واالنتخاب  ،وترسيخ الثقافة الديمقراطية ،وتعميق وتعزيز الحوار الوطني ،وتنشي الحياة السياسية ،وتنمية وتطوير الحياة
الحزبية ،وتفعيل مفهوم الحكم المحلي في مناطق المملكة .وجاءت استراتيجية التنمية السياسية لتلقي الضوء على برامج الوزارة
وأهدافها ،كما أنها تعكس األولويات التي ستعمل الوزارة على تحقيقها من خالل أنشطتها وشراكاتها.
أهداف الوزارة :فمنذ تأسيسها عام ( )2002م وضعت الوزارة استراتيجية لبلورة ومأسسة مفاهيم التنمية السياسية وبرامج اإلصال
السياسي ،ألقت من خاللها الضوء على برامج الوزارة وأهدافها ،واألولويات التي تعمل الوزارة على تحقيقها من خالل أنشطتها
وشراكاتها مع مختلف الوزارات والمؤسسات المجتمعية ،وقد استطاعت الوزارة الوصول الى درجة معقولة بعد مضي ست عشرة
عاما ً على تأسيسها من العمل ضمن هذه االستراتيجية التي تمثل إطاراً عاما ً لعمل الحكومة في مجال التنمية السياسية والشؤون
البرلمانية .وتتبنى وزارة "الشؤون السياسية والبرلمانية" ضمن غاياتها ومهامها تنمية الحياة السياسية وتبني الحوار الديمقراطي
البناء ،ونبذ كافة أشكال التعصب والعنف والتطرف ،باإلضافة إلى دورها في التشجيع على المشاركة السياسية والحزبية من خالل
البرامج التي ترعاها والمتعلقة بالتمكين الديمقراطي خاصة وأن أكثر الفئات االجتماعية عرضة للتطرف هي فئة الشباب .ومن هنا
فإن الدراسة ستركز على توضيح الدور الممكن القيام به من قبل الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف وهو ما أغفلته الخطة الوطنية.
(وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.)2007 ،
واقع دور الوزارة في التنمية الديمقراطية والسياسية
شملت محاور استراتيجية الوزارة كافة الجوانب التي تمس حياة المواطن األردني السياسية ،والتي كان الدستور والميثاق
الوطني والرؤى الملكية المتمثلة بمبادرات األردن أوالً وكلنا األردن ،مرجعيات أساسية لهذه المحاور ،وجاءت خطة الوزارة عام
 2002لتكمل المسيرة وتبني على ما سبق من برامج ومبادرات .وانطالقا ً من أن المواطن األردني هو الحلقة األساس واألهم في أي
خطاب للتنمية والحداثة وهو العنصر الرئيس والفاعل في التغيير والتطوير ،اتخذت استراتيجية الوزارة آلية مباشرة لتأكيد دور
إطار من المعرفة والوعي في إطار الثوابت الدستورية والوطنية ،والتأكيد على أن الحوار هو بين الشركاء في المسؤولية
المواطن في
ٍ
والتنمية كذلك ،مع األخذ بعين االعتبار لشراكات أخرى تجسد حالة التنمية والتعددية والديمقراطية ومنها األحزاب ،ومؤسسات
المجتمع المدني ،والنقابات .ومن هنا فإن الوزارة شريك رئيس في مشروع الالمركزية ،فقد تولى طاقم الوزارة شر قانون الالمركزية
ألطياف المجتمع كافة في كل أنحاء المملكة ،باإلضافة إلى دور الوزارة المهم في تدريب أعضاء مجالس المحافظات على كافة
الجوانب،
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وتجسيداً ألهمية تمكين المرأة ظهر ذلك عبر التشريعات التي مكنت المرأة األردنية من الوصول إلى البرلمان والبلديات بشكل مقبول
في هذه المرحلة ،وكذلك مشاركتها الملحوظة في نشاطات وفعاليات السلطة التنفيذية ،ومساهمتها بفعالية في االستراتيجية الوطنية
للمرأة األردنية ()2000- 2002م والتي هدفت إلى تعزيز وتطوير مكانة المرأة األردنية والنهوض بها حضارياً ورفع مستوى
مشاركتها في الحياة العامة ،وبرزت الوزارة بدورها كشريك فاعل في هذا االطار .وفي خطوة هي األولى من نوعها أصبحت تبعية
األحزاب لوزارة "الشؤون السياسية والبرلمانية" بموجب قانون األحزاب السياسية رقم ( )27لسنة ( )2000مما يدلل على أهمية
دور الوزارة في اإلصال السياسي ،وفي مجال مكافحة التطرف ،قامت الوزارة باستحداث وحدة للوقاية من التطرف عام (،)2017
بهدف إعداد الخط وتنفيذها لنشر ثقافة مجتمعية ديمقراطية تقوم على التسامح والمواطنة الفاعلة من خالل ترسيخ مبادئ الدولة
المدنية ورفع مستوى المشاركة السياسية لمواجهة التطرف ونبذ العنف والوقاية منه ،وساهمت الوزارة كشريك في تنفيذ عدة أنشطة
لتحقيق الغاية من إنشاء هذه الوحدة وكما يلي (وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية:)2007 ،
 مشروع المناهضة والحماية من الفكر المتطرف (.)2002
 المساهمة في تنفيذ األهداف الواردة في الخطة االستراتيجية خاصة فيما يتعلق بمحور "مبدأ المواطنة وسيادة القانون وتمكين
الشباب لمحاربة الفكر المتطرف".
 اعداد الخط والبرامج التشاركية مع الجهات ذات العالقة حول بناء القيم وتعزيز المهارات االيجابية من خالل التوعية بأهمية
الخطاب البديل ومفاهيم الدولة المدنية.
دور وزارة "الشؤون السياسة والبرلمانية" المفقود في الخطة الوطنية:
ويمكن إجمال محاور ذلك الدور بما يلي- :
 أوالً :تنمية الوعي الدستوري والثقافة والديمقراطية :بهدف حث المواطن على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع المدني من
خالل نشر الثقافة الديمقراطية وتنمية مهاراتها ،بما يضمن المسار التنموي الوطني ،وأن تعتمد الوزارة سياسة تعزيز دور
"مؤسسات المجتمع المدني" واألحزاب السياسية ،إيمانا ً منها أنه ال ديمقراطية بدون مؤسسات مجتمعية ناضجة وأحزاب وطنية
فاعلة في العمل السياسي والوطني.
 ثانياً :تنمية الحوار الوطني وتعميقه ومأسسته :ضمن الثوابت الدستورية والقانونية ،ويهدف هذا المحور إلى اعتماد الحوار
وسيلة للتواصل الحضاري ،وإلثراء وإغناء السمة التعددية للمجتمع األردني وصون مكتسبات وحدته الوطنية وصوالً إلى تأصيل
مفهوم الهوية الوطنية الجامعة ،ولتجسيد ذلك عبر توسيع مساحات الحوار المؤسسي بين السلطات الثالث ،واألحزاب السياسية،
ومؤسسات المجتمع المدني ،والمواطنين ،واعتماد مبدأ الحوار كوسيلة للتواصل وحل اإلشكاليات ،وعرض ومناقشة مشاريع
القوانين قبل إقرارها ليتم التحاور حولها.
 ثالثا ً :شلق وتنمية مفاهي حقوق اإلنسان :يهدف هذا المحور إلى :احترام مبادئ حقوق اإلنسان المستندة إلى الدستور وتحتكم
إلى الثوابت الوطنية والمواثيق والعهود الدولية.
 رابعا ً :تطوير الحوار الوطني وقيادته :والعمل على أن يكون ضمن الثوابت الدستورية والقانونية ،ويهدف هذا المحور إلى:
اعتماد الحوار وسيلة للتواصل الحضاري ،وإلثراء وإغناء السمة التعددية للمجتمع األردني وصون مكتسبات وحدته الوطنية
وصوالً الى تأصيل مفهوم الهوية الوطنية الجامعة.
 شامسا ً :تنمية العمل الحزبي وتطويره :ويهدف هذا المحور الى :توفير البيئة المالئمة لتمكين األحزاب من ممارسة دورها في
الحياة السياسية ،وتشجيع المرأة والشباب لالنخراط في العمل الحزبي ،المترجم لتعددية فكرية وسياسية،
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تضمن التنافسية السياسية وفق مبادئ العدالة والنزاهة وسيادة القانون ،بوصفها مؤسسات وطنية تسهم في نشر الثقافة الديمقراطية،
وتعزيز وعي المواطن وانتماءه الحضاري.
 سادسا ً :تحفيز مؤسسات المجتمع المدني في االنخراط في العمل الديمقراطي :ويهدف هذا المحور إلى :تفعيل حضور مؤسسات
المجتمع المدني وتمكينها من أخذ دورها في التنمية الشاملة المستدامة ،وتحفيز المواطن للتمثّل فيها على نطاق واسع ،بوصفها
من دعائم نجا التحوالت الديمقراطية في اإلطارين :السياسي والتنموي.
 سابعا ً :السعي لخلق المناخ لتمكيل المرأة اجتماعيا واقتصاديا ً وسياسيا ً :ويهدف هذا المحور إلى :تعزيز دور المرأة في المشاركة
والديمقراطية ،ونشر ثقافة التمكين التي تؤهلها لالندماج في عملية التنمية الشاملة ،والتوصل إلى مقترحات تخدم ضمان مشاركة
فاعلة للمرأة في عملية التنمية الشاملة بأبعادها االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،وتوعية المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً
بحقوقها وواجباتها المكفولة لها في الدستور.
 ثامنا ً :تفعيل دور الشباب وتطوير امكانياته الفكرية :ويهدف هذا المحور إلى :ضمان مشاركة فاعلة للشباب في عملية التنمية
الشاملة بأبعادها االقتصادية والسياسية واالجتماعية من خالل تجذير الثقافة الديمقراطية والدستورية ،وإذكاء االعتزاز واالنتماء
الوطني لديهم وتمكينهم من المعرفة المنافسة ،الكفيلة بمحاربة ثقافة الخوف والتردد ،والحياد ،وكذلك ثقافة الغلوْ والتطرف،
واستبدالها بالثقافة اإليجابية المنتمية.
 تاسعا ً :تعزيز مفاهي الحك المحلي :بهدف تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها التنموية وبرامجها ومتابعة تنفيذها،
بما ينسجم مع أولوياتها ومع سياقها المجتمعي المؤثر القابل إلدراج القيم التنموية اإليجابية المتطلع إلى توطينها فكراً ومنجزاً.
 عا راً :تعزيز وحدة مواجهة التطرف وتطويرها التي كانت اعتمدتها الوزارة لتكون المايسترو الوطني لضب نغمة مواجهة
التطرف بعيداً عن الحلول األمنية العالجية وتخليص المجتمع من البيئات الحاضنة للتطرف بمختلف أنماطه.

النتائج
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
 ظهرت الجهود والسياسات األردنية في الحد من تأثيرات ظاهرة التطرف على األردن وذلك من خالل الخطوات التالية( :زيادة
اهتمام الخطاب السياسي تجاه التطرف واإلرهاب ،باإلضافة إلى تفعيل الدور التشريعي والمؤسسي للحد من هذه الظاهرة).
 إن إغفال دور وزارة الشؤن السياسية في محاربة التطرف يبين أن واضعي الخطة أخذو الجانب العالجي في مواجهة التطرف
وهو الحل عن طريق الصراع ،في الوقت الذي يشير الدور المؤمل لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هو في جوهره دور
وقائي في مواجهة التطرف.
 إذا اعتمدت سياسة رسمية تقوم على منع تشكل التوجهات واألفكار المتطرفة فان النتائج ستكون مهمة في مواجهة التطرف وتمنع
تشكل بيئة حاضنه له.
 شكلت اإلجراءات والتدابير الوطنية األردنية لمواجهة التطرف واإلرهاب جانباً كبيراً من اهتمام صانع القرار األردني ،ظهرت
خالل فترة الدراسة في إطارها التشريعي والمؤسسي كجانب وقائي للحد من هذه الظاهرة في مقابل ذلك ظهر هنالك قصور وتح ّد
واضح في كيفية مواجهة التجنيد الفكري للجماعات المتطرفة وذلك بسبب تأثير العوامل االقتصادية واالجتماعية.
 قامت الحكومة األردنية باتخاذ مجموعة من اإلجراءات السياسية لمواجهة العمل اإلرهابي ليكون ذلك مبدئاً ثابتاً في سياسة الدولة
الخارجية تمثل برفء هذه الظاهرة ومحاربتها والتعاون مع الجهود الدولية لمحاربتها.
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التوصيات
توصي الدراسة إلى:
 إجراء المزيد من الدراسات على الخطة الوطنية ومجاالت النجاحات المتحققة واإلخفاقات في تطبيقها.
 تنمية الشعور الوطني والحس الوطني في محاربة اإلرهاب ،وأن عملية المواجهة مع اإلرهاب ليست معركة دولة أو أمن أو فريق
بعينه ،إنما معركة وطنية تتساوى مع قيمة الدفاع عن استقالل الوطن.
 على وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اإلعالن عن برامجها وآليات عملها من خالل واجباتها في مواجهة التطرف.
 ضرورة تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي كأهم الجوانب في مواجهة التطرف واإلرهاب ،والعمل على زيادة مستوى
الثقة بين المواطن والسلطة السياسية.
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