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 المنهجیةالمقدمة  -

�شهد العالم المعاصر تحوالت �بیرة وتغیرات إجتماعیة و�قتصاد�ة وسیاسیة متسارعة، ألقت �ظاللها على 
النواحي األمنیة، فتعددت وتنوعت مصادر األخطار األمنیة التي تستهدف تقو�ض األمن وزعزعة اإلستقرار في 

ي، وهو �عتبر مشكلة معقدة نظرا المجتمعات، و�مثل اإلرهاب واحدا من أهم مهددات األمن في الوقت الحال
قتصر هو عمل إجرامي ال � ،لتشا�ك أحواله وظروفه وتعدد وسائل وأسالیب إرتكا�ه. واإلرهاب مشكلة العصر
 .السماو�ة ضرره على فئة دون أخرى، وهو عمل ال إنساني وغیر أخالقي، وال تقره الشرائع

 .ستمرار�ته �حالة مستقرةإجتماعي، وفي إّن العناصر المعیار�ة هي األساس في تشكیل النظام اإل

ستقامة اإلعتدال في الفهم و نحرافه عن اإلإجتماعي و�األمن المجتمعي؛ �حكم والتطرف الفكري �خّل �النظام اإل
 لمجتمعیةاجتماعي، و�شّكل خطرًا على العناصر المعیار�ة ي النظام اإلففي التفكیر، فیكون له أثر تخر�بي 

 جتماعي مستقر، وفي أمن مجتمعي واقعي.إظام التي هي األساس في ن

وحینما �شّق التطرف الفكري طر�قه في المجتمع، و�تحّول من حالة فرد�ة إلى حالة مجتمعیة قد تأخذ شكل 

تیار في المجتمع أو فرقة أو تنظیم أو ما شا�ه ذلك، فإنه یلعب دورًا سلبیًا في خلط األوراق، والتشو�ش على 

 ،عوب�ما یترك أثرًا سلبیًا على المسیرة الحضار�ة لألمم والشضرب نسق القیم والمعاییر، الحقائق، والتضلیل و 

في  وهذا ما �سبب إشكالیة قد تتحول إلى فتنة ألنَّه �عرقل هذه المسیرة أو یتسبب في حرفها أو قصورها.

  .1فتنة دینیة أو سیاسیة أو ثقافیة المجتمع، ر�ما تكون 

سات تشارك فیها جمیع مؤستن الهاجس األمني لم �عد مسؤولیة رجال األمن وحدهم و�نما أصبح قضیة �جب أن إ
  .المجتمع الرسمیة وغیر الرسمیة

 
 وحقوق  واألمن، المالس تقو�ض من فتمنعه العنیف، التطرف وجه في العالم مستوى  على منیًعا سًدا التر�یة تقف
، قدم 2015د�سمبر  24في ف .األممیة والمنظمات العالم دول تبذلها حثیثة �مساعٍ  المستدامة، والتنمیة نسان،اإل

التطرف العنیف" التي أكد فیها أن التطرف األمین العام لألمم المتحدة �ان �ي مون "خطة العمل من أجل منع 
العنیف إهانة ألهداف األمم المتحدة ومبادئها، وشدد على أن هذه الظاهرة تقوض األر�ان الثالثة لألمم المتحدة: 

"نسان، والتنمیة المستدامةالسالم واألمن، وحقوق اإل
                                                           

  .بحوث"، العنیف التطرف مكافحة في والمرأة الشباب دور)، "2015( الرحمن عبد الفاتح, محمد 1 
218116.htm-86-http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow  :10/8/2018تاریخ الزیارة   
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1.  
ح نحو مستقبل أفضل، فهو الرصید عدة المستقبل ألي مجتمع من المجتمعات �طم موال شك أن الشباب ه

األساسي لكل أمة وعمادها المتین من القوى البشر�ة والرقي. وقطاع الشباب ال یوجد في معزل عن مجر�ات 
س على سلو�ه مما ینعك ،الحیاة اإلجتماعیة والسیاسیة من حوله، لذلك فدوره یؤثر في هذه المجر�ات و�تأثر بها

رافي جتماعیة و�نتماءاته. و�تمیز مجتمعنا العر�ي �الكثافة السكانیة في بنائه الد�موغإلخالقیاته وشبكة عالقاته اأو 
وهذا أمر �عني �أن المجتمع �ملك في بنائه قوة مهمة من قواه األساسیة. فإذا ما  .وال سیما في فئة الشباب

إ�جابیة  نت هذه القوى �ا ،إستطاع أن یوظف هذه القوة �شكل مالئم وفعال، و�ستثمار طاقاتها على نحو سلیم
بناءة إستطاعت أن تمارس دورها الصحیح في تحدیث المجتمع والنهوض �ه والسیر �ه قدما نحو مستقبل أكثر 
رفاهیة و�ستقرارا، �ذلك إذا فشل المجتمع في إستیعاب قوة شبا�ه و�مكاناته الكبیرة وعانى الشباب من المشكالت، 

  2ي تهدد أمنه و�ستقراره وتعوقه عن التنمیة.�صبح مهددا �العدید من اإلضطرا�ات الت
 

والثقافیة في  جتماعیةجتماعي الثاني �عد األسرة التي یتشرب فیها الناشئة القیم اإلوتمثل المدرسة الوسط اإل
نتماء من خالل غرس المفاهیم الصحیحة لألسرة دورا مهما فى غرس القیم األخالقیة وحب الوطن واإل، المجتمع

صار الحدیث عن عالقة التعلیم �التطرف واإلرهاب مبررًا الفكري ومع صعود موجات التطرف  منذ البدا�ة.
، المؤسسة (األسرة، المدرسة المؤسسات التر�و�ة على أكثر من وجه، یتعلق أولها �مدخالت التعلیم، وما إذا �انت

. والعنف لتطرفاالفكر النقدي والعلمي والموضوعیة وتشجع على نبذ ز �تعز  تقوم بدورها في تحدیدا) الدینیة
قیم الحر�ة، و  المعاییر الروحیة واألخالقیة ترسیخو�رتبط ثانیها �المخرجات حیث �مارس التعلیم دورًا في 

  .الحوار، التسامح وقبول اآلخر وتعز�ز روح المواطنة ،الد�مقراطیة
هاب أصبح اإلر و  والعنف التطرف التعلیمیة في مقاومة التر�و�ة للمؤسسات المجتمعي ستعراض دور األمنإإن 

 .تهثقافیخ ترسو  من ثقل حیوي في بناء المجتمع هذه المؤسساتلما تمثله  ،أمرًأ ضرور�ا في الوقت الحاضر
 
 أهداف البحث  -أ 
 البحث إلى: سعى�

 واإلرهاب والعنف جتماعیة لبروز ظاهرة التطرفاألسباب اإلالكشف عن  •
 واإلرهاب �أشكاله الحدیثة والعنف في مقاومة التطرف والتعلیم دور المدرسةالتعرف إلى  •

                                                           
http://www.extremelytogether-"، مؤسسة كوفي عنان. الشباب إلى الشباب من دلیل العنیف، التطرف مكافحة)، "2015( كوفي, عنان 1 

theguide.org/pdf/kaf_extremism_AR_WEB.pdf  :18/8/2018تاریخ الزیارة  
  3، الریاض. ص.األمنیة للعلوم العربیة نایف جامعة"، الجامعي الشباب لدى العنف)، "2007( عثمان محمد تھاني, منیب; محمد عزة, سلیمان 2 

http://www.extremelytogether-theguide.org/pdf/kaf_extremism_AR_WEB.pdf
http://www.extremelytogether-theguide.org/pdf/kaf_extremism_AR_WEB.pdf
http://www.extremelytogether-theguide.org/pdf/kaf_extremism_AR_WEB.pdf
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 بیان سبل الوقا�ة والعالج لهذه الظاهرة •
 معرفة أثر التعلیم الدیني في غرس القیم األخالقیة ونشر التسامح وقبول اآلخر. •

 
  :بحثأهمیة ال -ب

لى الحد منه والسبل اآلیلة إ الذي یتناول ظاهرة التطرف العنیف نفسه موضوعالطبیعة  في بحثتكمن أهمیة ال
، وهي ظاهرة أصبحت ملموسة على أرض الواقع وفي مختلف المجتمعات إنطالقا من المنظور التر�وي التعلیمي

رف هي حالة حالة التط أن وتطوره، �إعتبار وتهدد المجتمع في أمنه و�ستقراره ووجوده ،اإلنسانیة على حد سواء
الوثیقة �فئة  �صلته أ�ضا هیتوتنبع أهم .من الجمود واإلنغالق وتعطیل القدرات الذهنیة عن اإلبتكار واإلبداع

 . والتي تمثل دعامة المستقبل الشباب
 
 مستخدممنهج الال -ج

 لمدروسةالتي تعتمد على الرصد للتراث العلمي المتعلق �الظاهرة ا التوثیقیة �عد هذا البحث من البحوث المكتبیة
وقد إستخدم فیه المنهج الوصفي التحلیلي لمالءمته مع طبیعة  .اإلرهاب والعنف والتطرف المتمحورة حول

ر عنها ها وصفا دقیقا و�عبر�ز على وصف�و وهو �عتمد على دراسة الظاهرة �ما توجد في الواقع، ، الموضوع
  واقعها تحلیال سوسیولوجیا. لحل�و تعبیرا �یفیا، و�بین خصائصها، 

 
 اإلشكالیة -د

 ،أي أنها ال ترتبط �منطقة أو ثقافة أو مجتمع أو جماعات دینیة أو عرقیة معینة ،إلرهاب ظاهرة عالمیةا أصبح

عصر أفرزتها التطورات السر�عة والمتالحقة في الجتماعیة وثقافیة وسیاسیة وتقنیة إترتبط �عوامل  إال أنها

فقد شهدت السنوات األولى من القرن الواحد والعشر�ن المیالد�ة تصاعدًا ملحوظًا في العملیات  ،الحدیث

 عتداءات غیر المسبوقة في خطورتها على�ان أشدها أحداث الحادي عشر من سبتمبر المتمثلة �اإل ،اإلرهابیة

ها ما یناهز فی ضحا�احیث بلغ عدد ال ،مر�كیة والتي �انت األعنف في التار�خ المعاصرالوال�ات المتحدة األ

والحقیقة أن اإلرهاب لم �قتصر على الدول الغر�یة  .األر�عة آالف شخص �عودون إلى واحد وسبعین جنسیة

  1والمجتمعات.الدول  طال معظمفقط و�نما 

                                                           
، 17/12"، السكینة والتطرف والعنف اإلرھاب مقاومة في المدرسة دور)، "2010، (العزیز عبد بن اللھ عبد, الیوسف 1 

https://www.assakina.com/book/5948.html  :10/8/2018تلریخ الزیارة  
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رموز  مستوردة من دینیة من الشباب الذین �حملون فتاوى  عكس فكرًا متطرفًا لدى مجموعةت ظاهرة اإلرهاب
 . فكر�ة خارجة عن تعالیم الدین اإلسالمي التي تدعو إلى التسامح وقبول اآلخر

طرف تحمیل التعلیم وحده مسؤولیة الت لیس من اإلنصافو�التالي ، متعددة التطرف واإلرهاب یتأثران �عوامل
الذي ینزلق إلى اإلرهاب، فالمیول المتطرفة لیست نتاج عامل واحد، وعالجها لیس سهًال �ي یلقى عبؤه  الفكري 

 ،األكبر جزء من النسق هما�إعتبار  )الدیني والمدني(تر�یة والتعلیم أن الإال أن هذا ال ینفي على مسار واحد، 
 ثل فيتتم واجبات ماعلیهو  ،رهابإنتشار ظاهرة التطرف واإل في مسؤولیةالجزء من  نیتحمال ،أي المجتمع
 .همامراجعة دوره�حتم  ها، مماتوسعحد من وال الظاهرة من حدوث هذهالوقا�ة و  نشر الوعي

 
ًا أن عالج التطرف یتم من خالل التعلیم الدیني الذي �طرح أفكار  المتمثلة فيتنبع إشكالیة البحث من الجدلیة 

 رورةض و�المقابل ومن ناحیة أخرى، هناك من یرى ، من ناحیة »مراجعة األفكار«و» المفاهیمتصحیح «منها 
لمساءلة . فتر�یة عقول قادرة على امن خالل التعلیم المدني العام ز�ادة جرعة التفكیر العلمي في المجال العامل

، السیما في عأفكارهم السلبیة �المجتموالنقد واإلبداع هي الوسیلة األنجع لقطع الطر�ق على المتطرفین في بث 
عناصرها  فةامجتمعاتنا العر�یة التي تتمیز بنمط الذهنیة التقلید�ة الموروثة والعاجزة عن مواكبة الحداثة �ك

نبغي أن تعطي ی تسهم في مكافحة التطرف واإلرهابلكي ، تعلیمیةالعملیة وال. المعرفیة والثقافیة والسیاسیة
وتنمیة الحس المدني واإلحساس  المناخ المدرسيتعز�ز و  طرق التدر�س مع مراجعة ثقافةلل أكبر مساحة

 إذ ،في ظل التطور التكنولوجي الواسع في عصرنا الحاليالمناهج  تطو�رولیس فقط  ،�المواطنة وممارستها
  الجامعیة.حاملي الشهادات و أظهرت الوقائع أن عدد من منفذي اإلعتداءات اإلرهابیة هم من المتعلمین 

 تنحدر من هذه اإلشكالیة التساؤالت التالیة:
  ف؟یما هي األسباب والعوامل المؤد�ة إلى بروز ظاهرة التطرف العن -
لحد على الوقا�ة واوما مدى قدرتها  في ز�ادة الوعي لدى المتعلمین تجاه هذه الظاهرة لمدرسةا دورهو ما  -

�كافة عناصرها برمتها و التعلیمیة  العملیةفشل  إنتشار األمیة أم عن ناتج عنالفكر المتطرف العنیف هل منها؟ 
لقیام بدورها ) في ا، البیئة التعلیمیةالسیاسة التر�و�ة، المدرسة، المناهج، طرق التدر�س والمعلمینالنظام و (

  في �عضها؟�كمن الفشل  أو المتوقع التر�وي األخالقي
 لتعالیمنشر اهل تقوم بواجبها ب األمن المجتمعي والحد من التطرف؟في إرساء المؤسسات الدینیة  دورما  -

نفوس  تعلیم الدیني فيما أثر ال ؟التي نصت علیها األد�ان السماو�ة اإلعتدال وتقبل اآلخروقیم  األخالقیة
 الشباب في مجتمعاتنا؟
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 تحدید المفاهیم -ه
 لتحقیق تر�و�ة اتخبر  بواسطة جتماعیًا،�و  ونفسیاً  وجسد�اً  عقلیاً  المتكامل، اإلنسان تنمیة عملیة هي : التر�یة -

 فالتر�یة .التر�یة ومستو�ات مراحل في األهداف هذه تتحقق �حیث المختلفة أجیاله في المستقبلیة المجتمع أهداف
 القوى  تنمیة أي الشخصیة، تنمیة إلى یؤدي التعلیم .أفضل حیاة �عیش أن اإلنسان �ستطیع حتى التعلیم تعني

   .1والخلقیة والعقلیة الجسد�ة
صحیحة جتماعیة، ُتساعد على التنشئة الهي عبارة عن مؤسسات متخصصة �التنشئة اإل :التر�و�ة اتالمؤسس -

جتماعیة، اإلوالجسمیة، و طفال منذ الصغر، حیُث تنمي الفرد من النواحي العقلیة، والسلیمة لألفراد وخصوصاً األ
ختالط مع الناس في المجتمع، وتعني من منطلٍق آخر التر�یة التي تبدأ منذ بدا�ة والنفسیة، وتهیئه للعیش واإل

الحیاة من األسرة وتمر �مراحل الحقة، مثل: الحضانة والمدرسة والجامعة وتنتهي بنها�ة الحیاة، وتتمیز �ل 
  2.دورها الفعال في عملیة التنشئة، و�أّن �ل مرحلة منها ُتكّمل األخرى مرحلة أو مؤسسة من هذه المؤسسات ب

ب و�رجع ذلك ألسبا ،من المستحیل الوصول إلى تعر�ف مرٍض عالمیًا ومتفق علیه لإلرهاب: اإلرهاب -
  .سیاسیة أكثر منها لغو�ة

إثارة الرعب والخوف، عمل إجرامي یهدف �طبیعته إلى "�أنه  1937عام  عصبة األمممن طرف  اإلرهاب عرف
  3موجه ألشخاص معینین أو مجموعة من األشخاص أو للعموم."

 
القواعد الفكر�ة والقیم والمعاییر واألسالیب السلو�یة الشائعة فى  نخروج ع"�عرف التطرف �أنه : التطرف -

. ىته األولمرحلنسحاب فى �حیث نجد أن التطرف �عبر عن نفسه من خالل العزلة أو السلبیة أو اإل ،المجتمع
وحینما تتعمق هذه الحالة، فإن المتطرف ینتقل إلى المرحلة الثانیة، حیث ممارسة العنف إستنادًا إلى مخزون 

  4.»، فشكلت الطاقة الدافعة لسلو�یاتهىتراكمت فى المرحلة األول يالتوترات الت

 ألسباب �عود وشامل موحد تعر�ف على تفاقاإل وعدم ،التطرف لمفهوم واضح تحدید إ�جاد في صعو�ة هناك
  .المجتمع علیها �قوم التي والمبادئ العامة واألفكار المفاهیم تباین أهمها ،كثیرة

                                                           
، 22/11، للبحوث مقدیشو مركز"، )التطرف من الوقایة إستراتیجیة( التطرف مكافحة في ودورھا التربیة)، "2017( الرازق عبد حسن, اللھ عبد 1 

http://mogadishucenter.com/2017/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A  :تاریخ الزیارة
10/8/2018  

"، التربویة المؤسسة مفھوم)، "2017( ھبة, كامل 2 
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D  :تاریخ الزیارة

10/8/2018  
 32، الجزائر. ص. والبحوث دراساتال مركز"، السیاسي اإلجتماع علم منظور من العنف)، "2014( عروس, الزبیر 3 
 http://www.saaid.net/manahej/18.htm، البیان مجلة"، واإلرھاب؟ بالتطرف صلة لمناھجنا ھل)، "2012( اللھ عبد بن محمد, الدویش 4 

  18/8/2018تاریخ الزیارة: 

http://mogadishucenter.com/2017/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%25D
http://www.saaid.net/manahej/18.htm
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ة مجموعة من األفكار واآلراء المتشدد�ونه ونرى أن مفهوم التطرف مختلف عن اإلرهاب، فالتطرف ال یتجاوز 
ائه �القوة لفرض آر  يوالعدوان يالعنف لجأ إلى السلوكالجامدة التي �عتنقها الشخص و�رفض ما عداها، أما إذا 

التطرف ال  عل.أما اإلرهاب یرتبط �الف ،و�التالي، التطرف یرتبط �الفكر لتحقیق مطالبه فسوف �صبح إرها�ا.
لیها بینما اإلرهاب جر�مة �عاقب ع ،ألن األخیر ال �مكن أن �عاقب على النوا�ا واألفكار ،�عاقب علیه القانون 

 ون. القان

العنف سلو�ا غیر سوي نظرا للقوة المستخدمة فیه، والتي تنشر المخاوف واألضرار وتترك "�عتبر  :العنف -
أثرا مؤلما على األفراد في النواحي اإلجتماعیة واإلقتصاد�ة التي �صعب عالجها في وقت قصیر. ومن ثم فإنه 

یتسم �الوحشیة نحو األفراد واألشیاء من خالل التدمیر یدمر أمن وأمان أفراد المجتمع، �إعتباره سلو�ا إجرامیا 
  1."والضرب والقتل...إلخ

التطرف العنیف إلى معتقدات وأعمال أشخاص یدعمون العنف المدفوع  مفهوم �شیر: التطرف العنیف -
تبدى اآلراء تیدیولوجًیا أو �ستخدمونه لتحقیق آراء أیدیولوجیة أو دینیة أو سیاسیة متطرفة. و�التالي، �مكن أن أ

المتطرفة في طائفة من القضا�ا، بینها السیاسة والدین والعالقات بین الجنسین. ما من مجتمع أو جماعة دینیة 
�حدث التطرف العنیف عندما یر�د أحد ما فرض  ،أو نظرة إلى العالم �منأى عن مثل هذا التطرف العنیف. لذا

  2.ورةستخدام العنف إذا دعت الضر إآرائه على اآلخر�ن �
 تخّلفُ  التي التحّد�ات تخّطي على الفرد قدرة إلى عام �شكلٍ  المناعة تشیرُ و" ،"المناعة"�قصد منه  هنا "المنع" -

 التقّید عدم أو – المقاومة تشیُر على العنیف، التطّرف سیاق والجسدي. في العاطفي رفاهه على تأثیًرا سلبًیا
  3"العنف. ستخدام�و  الحقد �شّرعُ  حصر�ة، ما �حقائق العالم تصّور التي واآلراء النظر وجهاتب

   
 ظاهرة التطرف مظاهرها وأسبابها -أوال
إن المتطرف فردًا أو مجموعة، لد�ه قناعة ببعض المعتقدات التي تشكل طاقته الدافعة للتطرف والعنف «

ضامین وتنحرف عن التوجه العام لمواإلرهاب، (وهي) مجموعة المبادئ والقیم واألفكار التي إستوعبها المتطرف، 
  4»الثقافة ومنظومات القیم في المجتمع

                                                           
، الریاض السعودیة. األمنیة للعلوم العربیة نایف جامعة"، الجامعي الشباب لدى العنف)، "2007( عثمان محمد تھاني, منیب; محمد عزة, سلیمان 1 

  19-17ص. 
"، العنیف التطرف لمحاربة المجتمع سالح التعلیم)، "2016( بویانا دایفید, فرناندیز 2 

http://elaph.com/Web/ElaphWriter/2016/10/1112291.html  :15/8/2018تاریخ الزیارة  
  20"، باریس. ص.السیاسات لصانعي دلیل التعلیم، خالل من العنیف التطرف منع)، "2018األونیسكو ( 3 
. 47612نیسان عدد:  15"، ومقترحات مالحظات التطرف، من والوقایة والدینیة التربویة السیاسة )، "2017( نبیل, الفتاح عبد 4 

https://www.assakina.com/book/5948.html  :15/8/2018تاریخ الزیارة  

http://elaph.com/Web/ElaphWriter/2016/10/1112291.html
https://www.assakina.com/book/5948.html
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لدى األفراد ینطلق من ثالث مراحل أساسیة هي نتاج لخلل في وسائط التنشئة  ن تشكل الفكر المتطرفإ
 : المؤشرات التالیة هذه المراحل الثالث تنطلق من .جتماعیةاإل
فهم الوحیدون القادرون حسب رؤ�تهم  ،جامحة في إقصاء اآلخرأصحاب األفكار المتطرفة لدیهم رغبة  - 

 . على فهم الحقائق واألمور
فالحقائق لدیهم لیس لها إال وجه واحد وطر�ق الحیاة  ،أصحاب األفكار المتطرفة لدیهم أحاد�ة في النظر -

 . لیس له إال مسار واحد في رؤ�تهم
 وفكر�ة تؤ�د ما لدیهم من قناعات وال یرغبون في التنازل�ة ائدأصحاب الفكر المتطرف �حملون توجهات عق -

 .�ما أنهم غیر مستعدین للتخلي عنها أو مناقشة اآلخر�ن فیها ،عنها

 : التطرف على المستو�ات الثالثةو�ظهر 
 . نعدام القدرة على التأمل والتفكیرإالمستوى العقلي أو المعرفي والمتمثل في  -أ

 . والمبالغة فیه ندفاعیة في السلوكوالمتمثل �اإل اطفيأو الع المستوى الوجداني -ب
  .1المستوى السلو�ي والمتمثل في ممارسة العنف ضد اآلخر�ن -ج
 

ال یولد الناس متطرفین أو معتدلین، ولكنهم �صبحون �ذلك. والعوامل التي تؤدي للتطرف متنوعة ومتشعبة، 
تدفع عوامل الدفع األفراد إلى التطرف العنیف، على غرار التهمیش،  .ولكن لیس من الصعب اإلحاطة بها

الالمساواة، التمییز، اإلضطهاد أو �یفیة النظر إلى األمور، والنفاذ المحدود إلى الجودة والتعلیم ذي الصلة، 
 تشكلخرى. والحرمان من الحقوق والحر�ات المدنیة، والمتاعب البیئیة والتار�خیة واإلجتماعیة واإلقتصاد�ة األ

المجموعات المتطرفة العنیفة، مثل الدول الضعیفة، غیاب ع على نشوء �عض العوامل السیاقیة أرضیة تشج
  2حكم القانون، الفساد والجر�مة.

 .قتصادي، والسیاسيجتماعي، واإلغتراب اإلحالة اإل يه التطرف معالمأبرز 

یشیة، قتصادي �سبب الفقر والبطالة، وتراجع الفرص المعغتراب لدى الشباب �ثیرة، منها التهمیش اإلمصادر اإل
م والخطاب األسرة والقی دورقل أهمیة �غتراب السیاسي، سواء على الصعید الداخلي أو اإلقلیمي. وال وحالة من اإل

 في التسبب �حالة اإلغتراب اإلجتماعي.  جتماعي التقلیدياإل

جتماعي أشكاًال وأ�عادًا متنوعة، جهو�ة وفكر�ة وسیاسیة ودینیة. والمشترك بین �ل أشكال �أخذ التطرف اإل
التطرف هو التعصب األعمى، وعدم قبول اآلخر، ومحاولة إلغائه والتعامل معه �عنف، وهو ما �شكل خطورة 

                                                           
 .  وأبحاث دراسات مؤسسة"، والسلوكیة الفكریة ومظاھره الدیني تطرفال )، "2015(یاسر محمد, الخواجة 1 
 ". األونیسكو، باریس.العنیف التطرف حول المعلم دلیل )، "2016األونیسكو ( 2 
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د أو وجد مصدر واحكبیرة على العالقات بین أفراد وجماعات المجتمع، و�ین المجتمع ومؤسسات الدولة. ال ی
وعاء فكري أو سیاسي أو دیني واحد للتطرف، ولكن �ل األیدیولوجیات واألطر الفكر�ة والدینیة �مكن أن ُتستغل 

 .من ذوي المصالح لذلك، والضحیة دومًا هم الشباب

 يوالمسؤولیة ال تقع على عاتق األسرة ومؤسساتها فقط، بل إنها مسؤولیة األسر ومؤسسات المجتمع المدن
 .واألحزاب السیاسیة والمؤسسات التر�و�ة أ�ضاً 

تتمثل في أزمة التنمیة ومن أبرز مؤشراتها التضخم والبطالة وتدني تصاد�ة للتطرف األسباب اإلجتماعیة واإلق
فضال  1مستوى معیشة قطاعات واسعة من المواطنین وعدم التناسب بین الز�ادة في الدخول و�رتفاع األسعار.

الفساد في المجتمع واإلفتقار إلى مشروع قومي أو هدف عام جامع یوعد الشباب �مستقبل  عن إستشراء قیم
  2أفضل، وعدم تفعیل التر�یة على إعمال العقل والنقد واإلبتكار والتقبل السلبي في نظام التعلیم ووسائل اإلعالم.

سمى لدى الشباب و�نتشار ما � تكمن في غیاب الدافعیة الوطنیة واإلنتماءف ،أما األسباب السیاسیة للتطرف
  �الفراغ الفكري وعدم تفعیل األحزاب السیاسیة وعدم مشار�ة الشباب سیاسیا.

د الطالب، مارسات السیاسیة المتمثلة في إتحام�عاني الشباب من الفراغ السیاسي نتیجة عدم إتاحة الفرصة له لل
 اهاتهم واإلنتماء إلى الجماعات المتطرفة.مما �جعل الشباب یتجهون إلى تنظیمات سر�ة �فرغون فیها إتج

روح  موأصبح إنتماءهم للجماعات المتطرفة عقا�ا للمجتمع وتمردا علیه ورفضا لكل الممارسات التي قمعت فیه
  3الشباب وحر�ة الرأي وتحقیق الذات.

، غیرهاة و جتماعیجتماعي، المراكز اإلنترنیت، شبكات التواصل اإلرغم وجود حاضنات �ثیرة للتطرف مثل اإل
یة، الفقر حتكار الحر�ات، الحروب األهلإستبداد، مثل اإل ،للتطرف أسباب �ثیرة في البلدان العر�یة واإلسالمیة

والواقع أن األدبیات التي �حثت في قضیة الغلو والتطرف رجح الكثیر منها تعدد العوامل المنتجة  .واألمیة
 فكر�ة ودینیة)، أو إجتماعیة، أو إقتصاد�ة، أو سیاسیة، أو تر�و�ة،للتطرف وتنوعها؛ فقد تكون عوامل ثقافیة (

إذ  ،من بین �ل تلك األسباب هي التر�یة والتعلیم برزإنما األأو نفسیة، أو �ل ذلك مجتمعًا، أو �عضه فقط. 
األهم  العاملو  .أن جزء �بیر من أصول التطرف �كمن في مناهج التر�یة والتعلیم في العالم العر�ي واإلسالمي

ثم  لك المتطرف هي التي تبني له تصوره لنفسه، وللواقع، ولآلخر�ن، ومنتمهو العامل الفكري؛ فالفكرة التي ت

                                                           
"، كلیة التربیة، غزة. بغزة األزھر جامعة طلبة لدى النفسیة بالحاجات وعالقتھ التطرف نحو اإلتجاه )، "2012( محمود محمد محمد, دوابة أبو 1 

  31ص.
  17)، مرجع سابق، ص.2015( یاسر محمد, الخواجة 2 
  31-30)، مرجع سابق، ص.2012(محمود  محمد محمد, دوابة أبو 3 
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تحدد له منهج تعامله معهم جمیعًا، �حسب �ونها فكرة متطرفة أم معتدلة، فالعامل الحاسم یتجسد في رؤ�ته هو 
  1تجاهها وتفسیره لها ولمقتضیاتها.

 
 السلیم المعتدل العلمي والموضوعي لدى الشباب �حتم العنا�ة والتر�یز على الثقافة. فالفكر المتطرفتشكل الفكر 

 التالي: وهي على الشكل ،مكونات القیم الثقافیة السائدةفي  المتمثلةمجموعة العوامل الثقافیة  �ستند إلى

ل رجال الفكر الدیني لكل األفكار غیاب الحوار المفتوح من قبو  الفهم الخاطئ للدین ومبادئه وأحكامه -أ
 المتطرفة.

 .اإلحباط الذي یلقاه الشباب نتیجة إفتقادهم المثل العلیا في المجتمع أوفي سیاسة الحكم -ب

شیوع القهر والقمع سواء على مستوى األسرة أو المدرسة أو المجتمع أو الدولة، فیكون القمع سببا إلثارة  -ج
  2التطرف ولیس عالجا له.

من خالل هذا العرض یتبین أنه ال یوجد عامل �عینه مسؤول عن ظاهرة التطرف، ولكنها مجموعة من العوامل 
سلوك الفرد  في ؤثرتالمتداخلة والمتشا�كة، فهذه العوامل السیاسیة واإلقتصاد�ة والثقافیة والفكر�ة، جمیعها 

 المتطرف.  
نساق أناك لكن ه رهابیة وتبادر �المقاومة،الجرائم اإلجتماعي تتأثر �حدوث نساق البناء اإلأن جمیع أصحیح 

ماعیة التي لها جتعرض ألبرز األنساق اإلوفیما یلي ن .كبر تبعا لوظائفها في بناء المجتمعأتضطلع �مقاومة 
 اإلرهاب. التطرف و  برز في مقاومةأدوار أ�التالي �تضطلع و في بناء المجتمع  أساسیةوظائف 

 
 الفكري والسلو�ي  الدیني في الوقا�ة من التطرفدور النسق  -ثانیا

بین التطرف والتدین المعتدل، فالتدین ظاهرة إ�جابیة تعني إلتزام الفرد �األحكام الدینیة، فهما  هناك إختالف
 ،أما التطرف .وتطبیقا وفق المنهج الصحیح والقیم األخالقیة، وهذا یتطلب من المجتمع دعمه بل واإلقتداء �ه

فهو اإلغراق الشدید والمغاالة في فهم ظواهر النصوص الدینیة على غیر علم �مقاصدها وسوء فهمها، وهنا 
  3یتضح وجود فروق واضحة وجلیة و�مكن الفصل بینهما.

  

                                                           
  .26/11، عدد بحوث"، العنیف التطرف مكافحة في والمرأة الشباب دور)، "2015( الرحمن عبد الفاتح, محمد 1 

218116.htm-86-http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow  :10/8/2018تاریخ الزیارة. 
  20)، مرجع سابق، ص.2015( یاسر محمد, الخواجة 2 
 35، الجزائر. ص. اإلختالف منشورات ناشرون، للعلوم العربیة الدار"، میدانیة دراسة المدرسي، المناخ)، "2009( فوزي, دریدي بن 3 

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-218116.htm
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لقبیلة، األسرة، والعائلة، وا –ثمة تداخال بین الدین والتر�یة داخل مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة على تعددها 
 ، وجماعات الرفاق.والعشیرة، والطائفة والمسجد والكنیسة ودور العبادة، والحزب السیاسي، والمدرسة

 
ادة ن الفكر المتطرف �ستخدم عأ، خاصة تنطلق من المؤسسة الدینیة مواجهة الفكر المتطرف مواجهة فاعلة إن

هور تراجع الدیني بدوره سیالحظ ظاألدلة الدینیة و�ؤول تفسیرها لخدمة أهدافه الظاهرة، وحینما �ضطلع النسق 
نساقت إمن قبل �عض منظري الفكر المتطرف ومن �عض العناصر المنتمیة للتنظیمات المتطرفة التي  ملحوظ

  1جتماعي مقاوم لفكر وأنشطة التنظیمات المتطرفة.إوز تیار هم من ذلك �له بر دون وعي صحیح، واأل
هناك أدلة واضحة على مكانة الدین وتأثیره على سلوك العامة من الناس وتحكمه في سلو�ها بوجه عام، 
�إعتباره المكون األساس لثقافة مجتمعاتنا وقیمها الضا�طة لفعلها اإلجتماعي في مستو�اته المتعددة: السیاسیة 

من هنا �كون الحدیث عن العنف وتیاراته المتعددة التي تأخذ من الدین ر�یزة لها هو  .واإلجتماعیة والثقافیة
 حدیث من المنظور السوسیولوجي.
�و�ة واألسر�ة جتماعیة والتر نسقا رئیسا ومؤثرًا في �قیة األنساق اإل العر�یة�عد النسق الدیني في المجتمعات 

ماعیة التي جتیتضح أن النسق الدیني �قوم �عدد من الوظائف اإل ،وعلى هذا األساسوحتى األنساق السیاسیة. 
جتماعیة التي تر�ط الفرد �المجتمع قامة الروا�ط اإلإ ستمراره، ومن أهمهاإتؤدي إلى قیام المجتمع وضمان 

لفرد جتماعیة تحقق لإنتماء، وهي سلو�یات ومنها: التعاطف والتكافل والمحبة واإلخاء واإل ،والحرص علیها
  2.ستقرار مجتمعه��جابي في خدمة و إقیامه بدور 

 
 يذنه النسق األكثر تأثیرا في �قیة األنساق األخرى، بل �عد المصدر الأللنسق الدیني هنا دورا مرتقبا خاصة 

لى إیرشد  ،یالهإ�عد الدین منهاجا  .�ستمد منه الفكر المتطرف قوته ومبرراته من خالل تبني مبررات مغلوطة
اإلسالمي  لى الخیر. والدینإنه عقیدة وشر�عة یهدي �لى الخیر في السلوك والمعامالت، و �عتقادات و الحق في اإل

ستقراره، �لى نماء المجتمع و إ�جمع في طیاته بین العقیدة والعقل، وله عدة وظائف تسعى  ،جتماعيإكنسق 
 نها تكسب المسلم الملتزم عددا من الخصائصألدینیة �و الجماعة. وتتمیز العقیدة اأسواء على مستوى الفرد 

 جتماعي.التي تجعل منه عضوا نافعا في المجتمع وتجعل منه مؤثرا قو�ا على سلو�ه الفردي واإل

                                                           
ینایر،  16"، السكینة اإلرھاب جرائم مقاومة في المدني المجتمع مؤسسات دور)، "2010( محیي معتز, الحمید عبد 1 

s/4666.htmlhttps://www.assakina.com/studie  :10/8/2018تاریخ الزیارة   
 )، مرجع سابق 2010( محیي معتز, الحمید عبد 2 

https://www.assakina.com/studies/4666.html
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ن �قوم أالنسق الدیني  حتم علىالتطور العلمي والتكنولوجي والتغیر اإلجتماعي الذي طرأ على مجتمعاتنا 
حادیث واأللكر�م ن اآنتقائي لبعض آ�ات القر إدوار جدیدة وفاعلة لمقاومة اإلرهاب المستند على تفسیر أبوظائف و 

  .النبو�ة الشر�فة

من الخطا�ات واألفكار الدینیة المعتدلة أن تساهم فى تخفیض معدالت التطرف  يعتدالإ من الممكن لنمط 
قواعد فتقار إلى منهج التفكیر السلیم، و��مانهم �اإل هومنه المتطرفون  يما �عان .والطائفي يوالسیاس يالدین

ائًما �جب مراعاة أن �كون التعلیم الدیني ق .�فهمونها على نحو �خدم مصالحهم و�عتقدون فى صوابها المطلق
على الوسطیة في منهاجه وسلو�ه، ورعا�ة هو�ة الشباب في عصر تتصارع فیه المعرفة، وتتبادل فیه الثقافات 

 والخبرات.والُهو�ات 
جتهاد المعاصر فى بنیاتها ومراجعها وتأو�التها واإل إصالح الفكر أولو�ة ومعه الخطا�ات الدینیة�شكل  ،من هنا

 يف فوالدینى معًا للوقو  يداخلها. والمدخل هو إصالح المؤسسة الدینیة الرسمیة، وتطو�ر نظام التعلیم المدن
إن إصالح المنظومات التر�و�ة والدینیة  .مواجهة األفكار الدینیة المتطرفة والجماعات والمؤسسات الحاملة لها

ن المفكر�ن من خالل �بار المثقفی ي التأو�لیة �حتاج إلى إرادة سیاسیة نحو التجدید أو اإلصالح الدیني والتر�و 
ات تغدو الحاجة إلى التجدید أو اإلصالح للفكر والخطا� العلوم اإلجتماعیة، و�ال إرادة سیاسیة يوالمتخصصین ف

 .الدینیة محُض أمنیات
 

أن الحرمان والتهمیش  نتائجكشفت ال ،1والدیني العلماني التعلیمحول  2017ت في أفر�قیا عام �جر أ في دراسة
وسوء الحكم هي األسباب الرئیسیة التي تدفع الشباب لولوج دروب التطرف والعنف والتمرد، وأن نقطة التحول 

 ل السلطة�سبب إستغال ةباب الذي یتجه إلى التطرف العنیف، غالبا ما تكون عنف الدولة أو إساءلشفي حیاة ا
لى نخفاض المستوى التعلیمي و�قبال الفرد عإوجود عالقة طرد�ة بین  الدراسة . وأظهرتولیس العقیدة الدینیة

نضموا إممن  %16نضمام لتنظیم متطرف عنیف؛ فعلى صعید "التعلیم العلماني"، أشارت النتائج إلى أن اإل
ا علمانی�ا منهم تلقوا تعلیمً  %39طواعیة لمثل هذه التنظیمات تلقوا تعلیًما علمانی�ا لمدة بلغت عامین أو أقل، وأن 

 عاًما. 15سنوات، ولم یذ�ر أيٌّ منهم أنه تلقى تعلیًما علمانی�ا لمدة تفوق الـ 10إلى  3لمدة تراوحت بین 

                                                           
جتماعیة دراسة أعدها "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"؛ لقراءة األسباب اإل، الحوافز ونقطة التحول للتجنید""رحلة إلى التطرف في أفر�قیا.. العوامل و  1 

متطوعا  495نضمام إلى تنظیم "متطرف عنیف"، وذلك من خالل مقابالت مباشرة أجراها الباحثون مع إللوالسیكولوجیة والتعلیمیة التي تدفع الشخص 
 إمتدت الدراسة عامین. .مثل "بو�و حرام" إرهابیة متطرفة في تنظیماتمجندا 
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عترفوا إ وفیما یتعلق �التعلیم الدیني، أشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن نصف المشار�ین في الدراسة 
ین ، فقد أفادت البیانات �أن المنضموعلى عكس ما یتردد، نضمامهم للجماعات المتطرفةإ�أن الدین هو سبب 

للجماعات المتطرفة غالبا ما �كون لدیهم مستوى تعلیمي دیني أو رسمي ضعیف. �ما �كونون أقل فهما لمعاني 
منهم أقروا �أن لدیهم فهًما قلیًال أو منعدًما للنصوص الدینیة، أو أنهم ال �قرأون  %57فإن النصوص الدینیة. 

  .النصوص من األساس تلك

أن الجماعات المتطرفة تستغل الدین لتبر�ر العنف المؤدلج. في حین تفید �أن فهم المرء لدینه  دراسةالتؤ�د 
ز صموده أمام محاوالت جذ�ه للتطرف، وأنه �مجرد تلقي الشخص لـ سنوات من التعلیم  6جیًدا �مكن أن �عزِّ

  1.%32جماعة متطرفة بنسبة نضمامه إلى إحتماالت إالدیني �مكن أن تقل 
یبعد تماما عن دعوة االسالم إلى الوسطیة ونبذ  يمواجهة اإلرهاب ال تتم إال بتوضیح الفكر المتطرف والذ

مه سالم وتعالیبل إلى اإل ،ء إلى شخص معتنقه فقطيال �س يالعنف، وتوضیح مخاطر هذا التطرف الذ
  2السمحة.

دین لها، واإلسالم �مفهومه الصحیح وسائر األد�ان السماو�ة �أحكامها والحقیقة أن ظواهر الغلو والتطرف ال 
في و  الشرعیة تحمل رسالة العقل والسالم، وتدعو إلى التسامح والتنوع الثقافي والحر�ة الدینیة وقبول التعدد�ة.

ف العنیف التطر على أهمیة الوقا�ة من  سیغر�د �اغالمنسقة العامة لألمم المتحدة في لبنان شددت هذا السیاق، 
�ما ال  ،ساسيأمر أن نكافح الصورة النمطیة وهذا أمعا �جب " قالت:و وفصل التدین عن األصولیة والتطرف 

ن الوقا�ة من التطرف العنیف هو الحل و�مر �ذلك �مكافحة أعتقد أ  ،ینما وجدتأخر آلن نكافح �راهیة اأبد 
  3صولیا.أسالم، ولیس �ل فقیر �صبح متطرفا ولیس �ل مهتم بدینه �صبح كراهیة اإل

   مكونات العملیة التر�و�ة التعلیمیة ومساهمتها في مقاومة التطرف العینف – ثالثا
تؤ�د األدبیات الحدیثة على األهمیة القصوى لدور التعلیم في مواجهة اإلرهاب والتطرف من أجل بناء مواطن 

بناء المجتمع المتقدم والحدیث. لكي ُنمكِّن العملیة التعلیمیة من اإلضطالع بهذا الدور �جب صالح قادر على 
، ؤ�ة الواضحة، المحتوى والمناهج السلیمة، والمعلم، و�یئة تعلم فاعلةو علینا أن نزودها أوًال �األسلحة التالیة: الر 

التعلیم هو عملیة متكاملة  .الجودة للجمیع ومنظومة تقو�م شاملة وفاعلة، �اإلضافة إلى إتاحة التعلیم عالي

                                                           
، 9/11، عدد Scientific American للعلم، مجلة)، 2017( بثینة, صالح; خالد, سعید 1 

the-are-deprivation-and-https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/marginalization- :تاریخ الزیارة 
9/8/2018  
 10/4 البحیرة"، بالفكر؟ واإلرھاب اتطرف نحارب كیف )، "2018(ناصر, جودة; جمال, الفضل أبو 2 

%D9%86%D8-https://www.youm7.com/story/2018/4/10/%D9%83%D9%8A%D9%81  :10/8/2018تاریخ الزیارة  
. 17/7/2017"، العنیف التطرف لمنع الوطنیة لإلستراتیجیة التشاوري اإلجتماع رعى الحریري )، "2017( لإلعالم الوطنیة الوكالة 3 

news/294553-leb.gov.lb/ar/show-http://nna/   16/9/2018الزیارة: تاریخ  

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/marginalization-and-deprivation-are-the-
https://www.youm7.com/story/2018/4/10/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/294553/
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 سینوال �مكن النهوض �العملیة التعلیمیة دون تح، ساسیةاألمقومات ال هذه�عتمد التعامل والترا�ط فیها على 
  .العوامل هذه

خل العالم في �عد أن د ضرور�ا أمرا تحقیق عدالة التعلیم ومواكبة �ل تطور في العملیة التر�و�ة مسألةعتبر ت
ق وتعتبر المدرسة آلیة تحفیز�ة مستدامة لتحقی .طور القر�ة الكونیة الواحدة مع ثورة اإلتصاالت والمعلومات

العدالة التر�و�ة للطالب في التعلیم الرسمي والخاص، والحرص على التجدید والتطو�ر التر�وي. إن مسؤولیة 
مشتر�ة من المجتمع �كل مكوناته اإلقتصاد�ة واألهلیة والحكومیة،  تجدید والتطو�ر هي مسؤولیةالالتحفیز و 

ومن الخطأ تحمیل المنظومة التر�و�ة �ل المسؤولیة عن تقدم العملیة التر�و�ة أو تراجعها، في حین أنها مسؤولیة 
 العمل.  ، وهي عملیة متكاملة تبدأ من األسرة وتنتهي �سوق جامعة وشاملة لكل مكونات المجتمع

 أبرز مكونات العملیة التعلمیة ومسؤولیتها في الحد من ظاهرة التطرف العنیف. نستعرض یلي فیما
 
 المدرسة والتعلیم -أ

�معزل عن محیطها الخارجي، فهي �نسق فرعي على صلة وثیقة �األنساق اإلجتماعیة األخرى  تالمدرسة لیس
مجتمع النظام التر�وي، �حسب طبیعة ال�ختلف  .لكل مجتمع نظام تر�وي خاص �هو ، بها وتتأثر فیها تؤثر

المدرسة،  يیتبناها و�فرضها على مؤسسات التنشئة ف يجتماعیة والسیاسیة التوالقیم اإل يوالدولة والنظام السیاس
شئة فیها، هذه المؤسسات، ومناهج التن يوالحزب، واإلعالم. إذا �ان النظام تسلطیًا فهو �فرض القیم التسلطیة ف

إلى إنتاج  ا العر�يفي عالمن ، وعلى المدرسین، وتمیل التر�یةیة والمواد المقررة على التالمیذالسیاسة التعلیم يوف
 والتا�ع والممتثل.  يالعقل النقل

ة األطفال على بناء تنشئ فيالنظم الد�مقراطیة واللیبرالیة الراسخة أ�ًا �انت نماذجها، تعتمد التر�یة فیها  يفأما 
عتماد على لیة الفرد�ة، واإلو فرد�ة، وتوازنها النفسي، وعلى إنماء اإلرادة الحرة والمستقلة، والمسؤ الشخصیة ال

 يالترق يفى إطار الجماعة، وقیم المنافسة، والتفوق واإلنجاز �معیار ف يستقاللیة السلوك الفرد�الذات، و 
 قتصاد�ة والمهنیة، المتاحة أو النادرة.جتماعیة واإلالحصول على الفرص اإل ياألعلى، وف يجتماعوالحراك اإل

 على قیم الحر�ة والمساواة واإلخاء والتدین –جتماعیة والسیاسیة وأنظمة التنشئة اإل – ي یر�ز النظام التر�و 
مذهب  خر أوتغییر دینه إلى دین آ ياألد�ان أو المذاهب، وحقه ف يعتقاد فعتقاد الحر للفرد أو عدم اإلواإل

یدور  ي/ شخص يممارسة الشعائر الدینیة أو عدم ممارستها، بوصفه حق فرد يالتدین أو ف يآخر، أو الحق ف
  .1حول الضمیر الفردي

                                                           
، 47612عدد  15/4"، السكینة، ومقترحات مالحظات التطرف، من والوقایة والدینیة التربویة السیاسة )، "2017( نبیل, الفتاح عبد 1 

https://www.assakina.com/book/5948.html  :15/8/2018 تاریخ الزیارة  

https://www.assakina.com/book/5948.html%20%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9:%2015/8/2018
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تعد المدرسة المؤسسة التر�و�ة الثانیة في إحتضان الطفل �عد األسرة، وتمثل الحلقة الوسطى بین األسرة ومیدان 
ات والدینیة الصحیحة، وتشغل مر�زا �ارزا من بین المؤسسالحیاة الواسع، وهي الجهة المكملة لغرس القیم الوطنیة 

در ما تنغرس إذ �ق، اإلجتماعیة التي تترك أثرا واضحا في تر�یة الفرد على التكیف مع التغیرات اإلجتماعیة
  .ستقراراإلطمئنان و ذلك المجتمع األمن واإلفي القیم األخالقیة النبیلة في نفوس أفراد المجتمع �قدر ما �سود 

المدرسة هي واحدة من الوسائل التي تتیح التفكیر في �یفیة الحؤول دون اإلنغماس في التطرف، والتهمیش 
اإلجتماعي واإلقتصادي وعواقبه المحتملة على جیل الشباب، وطرح إشكالیة إستخدام التكنولوجیا الحدیثة في 

 بناء المعرفة والحقیقة. 
یم المشتر�ة تعمل على تعز�ر الق ینتظر منها أنمنع الراد�كالیة، فالمؤسسات التر�و�ة الرسمیة العب أساس في 

والتفكیر النقدي وتساعد التلمیذ على تنمیة مهارات الحیاة األولیة واألساسیة والقدرات اإلجتماعیة المحور�ة 
ر�یة على القیم الت تعتبر. وقا�ة شاملة)أدوار المواطنة الحقیقیة والفاعلة، في المجتمعات الد�مقراطیة (لتحقیق 

عز�ز لت احیو�ا أمر الد�مقراطیة وتمكین الناشئة في الفهم والتعامل مع الحیاة في أوساط إجتماعیة متنوعة ومتعددة 
التسامح ومواجهة اإلستقطاب والراد�كالیة. غیر أن المدرسة ال تقوم فقط بزرع المهارات اإلتصالیة والمعرفیة  روح

راد�كالیة یالحظ فیه مؤشرات الالذي  المناسب المكان أ�ضا هية الد�مقراطیة، بل والسلو�یة المطلو�ة في الحیا
  1.(الوقا�ة الثانو�ة)المبكرة، وتنطلق منه الردود المبكرة 

 
تغیرات إال أن ال ،الدور اإل�جابي الذي تؤد�ه المدرسة في تفعیل آلیات الضبط في المجتمع من رغمالعلى  

�مر بها العالم والمجتمع في الوقت الحاضر أصبحت تفرض على النسق التر�وي جتماعیة والثقافیة التي اإل
ثر أهمیة في ضطالع بدور أكاإل یهمسؤولیات مضاعفة تتجاوز حدود التعلیم في نمطیته التقلید�ة وتفرض عل

الحاضر  قتإن النسق التر�وي في الو  .ستقرار المجتمع�تشر�ب الناشئة المعاییر والقیم التي تحافظ على أمن و 
لذي �میز فغیاب التفكیر النقدي ا ،�عاني الكثیر من الضغوط �سبب قصوره عن أداء �عض األدوار المناطة �ه

بین األفكار المعتدلة وتلك المتطرفة مرض فكري وتر�وي، إذ یتلقى المتطرف الفكر دون تمحیص، فیتبناه من 
د، وال تثیر في ذهنه أ ًا لتلقي سئلة من قبیل: لماذا؟ و�یف؟ بل �كون مهیئًا تمامزاو�ة أحاد�ة �حتة ال تقبل التعدُّ

د �له نفتاحیة ال ترفض القد�م �له وال تقبل الجدیإمما یتطلب إعادة النظر فیه �عقلیة ما ُ�ملى علیه �ما هو، 
  2.دون دراسة وتمحیص

ظ المعلومة فالطالب �حف ،التعلیم البنكي� �سمى�قوم على ما  اتنا العر�یةأن التعلیم في مجتمع حظالمالمن 
وعاء لتلقي المعلومة دون أن �كون له دور في الطالب �عد  لكو�ذ ،متحانستردادها منه وقت اإلإحتى یتم 

                                                           
1 Nordbruch, Gotz (2016), “The role of education in preventing radicalization”, p.3 

http://mugtama.com/ntellectual/item/46827-2016-12-"،  والتطرف الغلو مواجھة في التعلیم دور )، "2016( علي حازم, ماھر 2
59.html-40-12-05  :15/8/2018تاریخ الزیارة  

http://mugtama.com/ntellectual/item/46827-2016-12-05-12-40-59.html
http://mugtama.com/ntellectual/item/46827-2016-12-05-12-40-59.html
http://mugtama.com/ntellectual/item/46827-2016-12-05-12-40-59.html
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اد لألفكار وأكثر نقیإلاسهولة � یتصفون تجر�ة التعلم البنكي ل �خضعون واألفراد الذین  ،فهمها أو تمحیصها
ن مثل هؤالء األفراد �مكن أن �كونوا صیدًا سهًال لیصبحوا مؤدلجی .صرامة في تطبیقها دون التفكیر أو النقاش

فإن تفعیل الدور األمني للمدرسة في مقاومة السلوك المتطرف �جب أن �قوم على أساس  �التالي،و . فكر�اً وعملیاً 
ور ورؤ�ة متعو�د الطالب على التعلیم الحواري القائم على التفكیر واإلبداع الذي �سمح لعقل الطالب بتأمل األ

 بتعاد عن أن �صبح فر�سة سهلة لألفكار المتطرفة والداعیة للعنف�ما �مكنه من اإل ،الحقیقة من أكثر من زاو�ة
 .والتخر�ب

ستیعاب حاجات الطالب �مكن أن یؤدي إلى تسر�هم خارج السلك الدراسي مما یدفعهم إكما أن عدم القدرة على 
  1.فر�سة سهلة للجماعات اإلرهابیة لتنفیذ مخططاتهم اوقد �كونو  ،إلى ممارسة السلوك اإلجرامي

 
ترسیخ القیم األخالقیة واإلنسانیة والدینیة المعتدلة هي العوامل الفكر�ة األساسیة وهي المدخل الصحیح للنظر 
في دور التعلیم في مواجهة الغلو والتطرف، ال �ما یتصور البعض �أنه ینحصر في العمل على ز�ادة نسبة 

لت في التار�خ البشري نظَّمها و�رتكبها األشرار  التعلیم ومكافحة األمیة؛ إذ إن "�عض أسوأ الفظائع التي ُسجِّ
  2.المتعلمون جیًدا"، أي الذین حصلوا على مؤهالت علیا، �الهندسة والطب مثالً 

 : البیئة التعلیمیة -ب
وتحفیز التفكیر  یوجد في بیئة تشجع على اإلبداعال �مكن للمتعلم أن یتلقى التعلیم �شكل جید و�ستفید منه ما لم 

  .وتدفع �الفرد إلى آفاق من التعلیم القائم على التفكیر اإلبداعي والبعید عن القوالب الجاهزة والمعلبة
تتلخص  ،ال بد من وجود مجموعة من العناصر األساسیة التي تحفز على التعلیم یدةج بیئة تعلیمیةولتوفیر 

 التالي:على النحو 
  ستخدام أجهزة الحاسب اآللي وغیرهاإوجود وسائل متعددة للتعلیم من خالل  -
وسائل لایتوافر فیها جمیع المراجع الحدیثة و  ،وجود مكتبة متخصصة تحفز على البحث وتشجع على الدراسة -

 . التقنیة المتقدمة من اإلنترنت وغیرها
میة من فیها اإلمكانات الضرور�ة للعملیة التعلی توفرتوالتي القاعات الدراسیة في مر�حة الجیدة و ال ةئالتهو  -

 . وسائل تعلیمیة وغیرها
فاإلبداع ینمو في أجواء الحوار و�موت في  ،ختالفإعطاء الفرصة للطالب للمناقشة والحوار واإلبداع واإل -

  3. مهده في أجواء الد�تاتور�ة الصارمة
                                                           

 )، مرجع سابق2010( العزیز عبد بن اللھ عبد, الیوسف 1 
 )، مرجع سابق 2016( علي حازم, ماھر 2 
یولیو،  12 األھرام"، اإلرھاب مواجھة في" األسلحة أفضل" التعلیم )، "2017( إبراھیم, عمران 3 

%D9%82%D9%8A%D9%8http://www.ahram.org.eg/News/202323/3/603520/%D8%AA%D8%AD  :تاریخ الزیارة
10/8/2018  

http://www.ahram.org.eg/News/202323/3/603520/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%258
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  :المدرسیةالمناهج  -ج

تعد المناهج الدراسیة عماد العملیة التعلیمیة وهي الوعاء الذي تقدم من خالله المعلومة للطالب لكي �ستوعبها 
في  ترتبط المناهج بهو�ة األمة، وتشكل عامًال مهماً  .و�ستقي منها ما �مكن أن �ساعده في مسیرته التعلیمیة

  .خضع لظروف طارئة؛ فالظروف تتغیر وتتبدلتفالتعامل معها ال �سوغ أن  ،إعدادها وتر�یتها، ومن ثم
ة ال تساعد مناهج تعلیمیة قد�م، تعلن المدارس في العالم العر�ي واإلسالمي الطالق �عد مع المنهج التلقیني مل

  .ختالفات الدینیة والثقافیة والعرقیةاإل الذي یتضمنالتالمیذ والطالب على فهم أوسع للعالم و 
 
 نتشار أعمال العنف في �عض الدول العر�یة إلى المطالبة �مراجعة مناهج التعلیمإأدى في ظل هذا الواقع، و 

 إضافتها جبفی، ونادى عدد من التر�و�ین إلى تنقیة المناهج من �ل ما �غذي اإلرهاب و�ز�د جذوته .وتطو�رها
 رتكابإ من أنفسهم تحصین من شبابال تمكن توضیحات وتنمي ،التطرف من الوقا�ة سبل تعزز مفردات
علیم �ما �حقق للملتحقین �مراحل الت المنحرفة والمبادئ األفكار عن بتعادلإل ةعالناج السبل ومعرفة الجر�مة

 ذهبي أوالم أو يالدین أو يحتواء اآلخر�ن، ونبذ العصبیة القائمة على األساس الطبق�المختلفة حب العلم و 
لدیهم  ي تقو و  وتواجه التطرف تحترم المواطنة ،تتالءم مع عقل الطالب يووضع المناهج الت ،الطائفي الفكري أو
تر�یة التعز�ز مواد المراحل األولى التى تشكل عقل الطالب، و  يخاصة ف ،نتماء والتسامح مع اآلخرحب اإل

 إنطالقا من مبدء أن ،عقول الطالب حب الوطن ي�ل مراحل التعلیم المختلفة ألنها تغرس ف يالوطنیة ف
  1اإلجراءات األمنیة لن تستطیع وحدها القضاء على العنف.

  نظام التقو�م و المعلم -ج
. ار�قومون �أدوار مهمة في حیاة الصغ ،المعلمون �مثلون بدائل اآل�اء وهم الراشدون خارج نطاق الحیاة األسر�ة

لهم و�عملون وة القد إذ �مثلون في تالمیذهم  المعلمون  یؤثر ،جتماعيولكونهم من العناصر المهمة في التطبیع اإل
 . ستجا�ات السلبیة و�طفائهاإضعاف اإلفي ستجا�ات المرغو�ة وتدعیمها عن طر�ق تشجیع اإل

عدوانیة مثل إثبات الذات وال ،ستجا�اتجتماعیة التر�و�ة تجاهل �عض اإلالبیئات اإل�عض  وعادة ما یتم في
ولشخصیة المعلم في قاعات الدراسة . بل إضعاف هذه الجوانب والعمل على قمعها داخل المدرسة ،والخشونة

 إذ إن سمات المعلم تنعكس في أسلوب تعامله مع تالمیذه وطر�قة تهذیبه ،إسهام في تشكیل شخصیات التالمیذ
 . تجاهات التالمیذ نحو التعلمإوهذا بدوره یؤثر في  ،لهم
نتقاء األساتذة الذین �قومون �التدر�س �كل دقة وحذر �حیث یتصفون �الفطنة والذ�اء إ فإنه من الضروري  ،لذا

ستیعاب إ�اإلضافة إلى المقدرة الشخصیة التي تمكنهم من  ،والقدرة على إ�صال المعلومة الصحیحة للطالب
                                                           

 المرجع نفسھ. 1 
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ستاذ طال�ه و�جب أن �حفز األ .المتغیرات الحضار�ة التي �عیشونها وعكسها في المناهج الدراسیة �شكل مشوق 
ها ستشعار الواقع والتأمل فیه وطرح األفكار ومناقشتإعلى المناقشة واإلبداع والتفكیر �صورة علمیة من خالل 
  1 .�شكل مجرد من األوامر والنواهي التي تأخذ قوالب جاهزة

 
دافه. ورغم �عض جزه عن تحقیق أهالخلل في أسالیب التقو�م �مثل السبب الرئیس لمحنة التعلیم قبل الجامعي وع

ما زلنا ال نطّبق إال نوع واحد من أسالیب التقو�م وطرقه وهو  –المحاوالت لتطبیق التقو�م الشامل والفاعل 
اإلمتحان واإلختبار التحر�ري، مما یؤصل لمهارات الحفظ واإلستذ�ار و�جترار المعارف، وال ُ�فّعل مهارات 

مناظرة وتقد�م العروض، وال �قیس إال المحتوى المعرفي و�عَضا من الجانب التحدث والتواصل (الشفهي) وال
یهم الثقة الذي �ساعد الطلبة أثناء عملیة التعلم و�بني لد ي و�همل التقو�م البنائي المستمرالوجداني و�شكل نهائ

 .  metalearning 2 �النفس ومهارات تعلم �یفیة التعلم
حدیثة ستخدام الوسائل التكنولوجیة الإل�جب تجهیزه �شكل جید ومعاصر  ،عماد العملیة التعلیمیة هو المعلم

دم هذه ن اإلرهاب أصبح �ستخأخاصة  ،ستخدام التكنولوجیاإ ي�ستطیع التعامل مع أجیال جدیدة �ارعة فكي ل
لمي تنمیة مهارات البحث الع ُنمّكن معلمینا ومعلماتنا منعلى أن  .التدمیر�ة غراضهأ لى إالوسائل للوصول 

حل والحوار والنقد البناء و  ستكشاف والتعلم النشط لدى التالمیذ، وأن �مارسوا المناظراتستقصاء واإلواإل
مشكالتهم ومشكالت مجتمعهم، وأن یتم تطو�ر و�صالح منظومة التقو�م لتقیس الجوانب الثالث (المعرفي 

 ،والتقو�م من أجل التعلم  formative assessmentالبنائي المستمرالتقو�م �حیاء والمهاري والوجداني)، و 
  .3مشروًعا قومًیا لمحو األمیة وتنفیذ�اإلضافة إلى التقو�م النهائي، 

 
 الثقافة -د

اإلصالح في المنظومة التعلیمیة والمناهج من شأنه تحقیق الهدف التعلیمي، إال أن المسألة لیست تعلیمیة لكنها 
�المقام األول تقوم على التنوع واإلختالف والتسامح واإلحترام، و�ن ظاهرة اإلرهاب لن تنتهي، مادمنا ال تثقیفیة 

  .نعالج جذورها الفكر�ة
ق تفكیر سلیم على الفور، وف يیؤد يفالنظر إلى عالقة التعلیم �التطرف الدین ،التعلیم ال ینفصل عن الثقافة

عتبار، فالثقافة تتعدى أن تكون مجرد مجموعة السمات والقیم المعنو�ة والماد�ة والفكر�ة اإل يإلى أخذ الثقافة ف

                                                           
1 Nordbruch, Gotz (2016), Ibid, p.5  

. والدراسات للبحوث العربي المركز"، والتطرف اإلرھاب مواجھة في الجامعي قبل التعلیم دور: غائبة رؤویة )، "2015(  محمد, محجوب 2   
http://www.acrseg.org/39413   :28/8/2018تاریخ الزیارة  

 )، مرجع سابق2015(  محمد, محجوب 3 

http://www.acrseg.org/39413
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اج إلى �ونها ما ینتجه البشر ولیس ما یرثونه، وهذا اإلنت ،تمیز مجتمعا ما يوالعاطفیة والعادات والمعتقدات الت
 یة.�شكل التعلیم جزءا أساسیا فیه، و�ذلك �ل ما یتعلق بتعز�ز القیم اإل�جاب

ن �كون لهم عتبار، وأاإل يأن �أخذ القائمون على التعلیم المسائل الثقافیة ف ي من الضرور  ي،على الوجه الثان
ا سیاسة من عدة مشكالت منها: أنه يسف فإن سیاساتنا الثقافیة، تعانلألفى وضع السیاسات الثقافیة. و  يرأ

موعة قواعد وقوانین وخطط تقرها رسمیا السلطات نظر�ة ال تتم ترجمتها إلى خطة متكاملة، وال تنتقل إلى مج
ل تضافر قلب التعلیم من خال ي�صبح المطلوب هو جعل الثقافة ف لكمن أجل تغییر وتطو�ر �عید المدى، و�ذ

  1الجهود بین المؤسسات القائمة على المجالین.

 خاتمة

وال تقتصر على دولة دون أخرى. �ما أنها ظاهرة معقدة  ،ظاهرة التطرف ظاهرة عالمیة تشمل العالم أجمع
وال �مكن تشخیصها وعالجها من منظور واحد فقط مهما �انت أهمیته، بل ال بد من مراعاة مختلف  ،ومر�بة

 في إطار نظرة شمولیة متكاملة. معاالجوانب في آن 

�األسرة والمدرسة ودور العبادة �ستدعي التعامل مع مشكلة التطرف الفكري شراكة مجتمعیة شاملة تبدأ 
ینها، ب ومؤسسات المجتمع �وسائل اإلعالم، تستطیع المدرسة أن تنظم بین تلك المؤسسات وأن تفعل الشراكة

ألنها المحرك الرئیس والقوة الدافعة لجمیع مؤسسات المجتمع، ألنه إذا صلح التعلیم �مؤسسة، صلحت �اقي 
 مؤسسات المجتمع. 

وقا�ة والحد من ودوره في ال ،و�كافة قطاعاته علمانيبنوعیه الدیني وال ،البحثیة إشكالیة التعلیمطرحت الورقة 
  .لمجتمع ولدى فئة الشباب �التحدیدداخل ا السلوك المتطرف العنیف

أن المؤسسات التر�و�ة لم تكیف مناهجها مع  التي إطلعنا علیها، والدراسات تبین لنا ومن خالل األدبیات
ولم تدخل  ،التغیرات اإلجتماعیة التي طرأت على مجتمعاتنا في ظل الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة والعولمة

ر والتنوع والتسامح وقبول اآلخ والوالء تعز�ز قیم المواطنة :مفاهیم مثلو وهو الثقافة في مناهجها مكون أساسي 
بل  ،اإلنتاجیةو  العملو  العلم ، و�عالء قیمالثقافي وحقوق اإلنسان والحث على التفكیر النقدي واإلبتكار واإلبداع

مما  ،التي تستند إلى تنمیة المهارات المعرفیة والتلقین والمعرفة البنكیة ظلت تعتمد األسالیب التر�و�ة نفسها
 . لدى الشباب في تنامي هذه الظاهرة و�نتشارهاشكل سببا رئیسیا 

 التي أجراها دراسةلاو�ما أظهرت نتائج  ،علمانيالتعلیم الدیني والعلى مستوى تحدید المسؤولیات ب ما یتعلقأما فی
ن األمیة هي عامل من العوامل المؤد�ة إلى فإالتي سبق وأتینا على ذ�رها،  ،البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة

                                                           
أیلول.  7"، المصري الیوم والعالج والمرض العرض واإلرھاب، والتطرف التعلیم ")، 2017( عمار, حسن علي 1 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1188078  :15/8/2018تاریخ الزیارة  

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1188078
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لدراسة �انوا و�حسب هذه ا ،المتطرفین نسبة غیر قلیلة من إذ أن ،لیست العامل الوحیدالتطرف العنیف إال أنها 
رف من إإلنضمام إلى تنظیم متط هذا لم �منعهم و�الرغم من ذلك ،طو�لة نسبیاقد تلقوا تعلیما علمانیا لمدة 

 طحيسو  محدود دراكإ بدافع دیني �ان لدیهمإلى هذا النوع من التنظیمات  الذین إنضموا وتبین أن عنیف،
 .للمفاهیم الدینیة  ومغلوط

فالفكر  ،خیر طر�قة للتر�یة الوقائیة ومعالجة الفكر المتطرف هو تنقیة وتنمیة العقلاإلستنتاج �أن  �مكننا ،وعلیه
ة إلى دراسة والشعبیینادي المر�ون الیوم ومعهم المنظمات والمؤسسات الرسمیة  السقیم �قارع �الفكر السلیم.

على و  الثقافات المتنوعة ومراجعة المناهج وتشجیع التعلیم خارج نطاق المدرسة وترسیخ قیم الد�مقراطیة والسالم.
، فإن مواجهة ظاهرة التطرف یتطلب وضع إستراتیجیة طو�لة المدى على المستوى القومي ترتكز على اهذ

وم على ، �حیث �شجع النقاش والنقد واإلبتكار واإلبداع، تعلیم �قضرورة التطو�ر الحقیقي للتعلیم �كافة مراحله
رورة مع ض ،الحوار والنقاش، ومحار�ة الفساد �كل أشكاله واإلتجاه إلى إقامة مشروع تنموي نهضوي شامل

على  أ�ضا ترتكزكما  ،1للوطن إشراك الشعب في تصمیمه وتنفیذه و�عالء قیم العلم والعمل والثقافة واإلنتماء
 ضرورة نشر الثقافة الوسطیة لإلسالم والبعد عن الغلو في فهم النصوص الدینیة.

اتیة أو لحما�ة ما مصالح ذتحقیق لبلوغ أهداف سیاسیة و  المتطرفة تتستر الیوم �الدین اإلسالمي التیارات�عض 
ة أن تواجه تحد�ات اإلسالمی على التر�یة ما �ستوجب ه یهدد ثقافتها الدینیة نتیجة العولمة الثقافیة،�أن تعتقد

جب أن تواجه ، �ما �العولمة الثقافیة وأن تعمل على دحر التعصب �كل أشكاله وتنوعاته الطائفیة والعشائر�ة
�شكل أخطر  وأن تتخذ موقفا عصر�ا �مكن اإلنسان المسلم من مواجهة هذا التحدي الذي ،مسألة الحداثة

 تحد�ات الوجود لألمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  29)، مرجع سابق، ص.2015( یاسر محمد, الخواجة 1 
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