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اســتثمرت حكومــات العالــم مــوارَد كثيــرًة يف مكافحــة التطــرف العنيــف، يف محاولــة 
ــا، ومــع انتشــار التنظيمــات اإلرهابيــة علــى  ــا وَدولّيً للحــدِّ مــن انتشــار اإلرهــاب محلّيً
اختــاف عقائدهــا وأفكارهــا، وارتفــاع قدراتهــا علــى التجنيــد وجــذب األنصــار 
واملؤيديــن يف ظــل ثــورة االتصــاالت التــي يعيشــها عاملنــا، تــزداد احلاجــة إلــى إجراءاٍت 
هــا التعليم النظامــي ليكوَن  وتدابيــَر وقائيــٍة فعالــة متنــع انتشــار التطــرف العنيــف، أهمُّ
ُخطــة طويلــة األجــل ملنــع العقائــد املتطرفــة العنيفــة مــن الســيطرة علــى املجتمعــات. 
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هــذه دراســة نــال بهــا كاتبهــا درجــة )املاجســتير( مــن كليــة 
كاليفورنيــا  بواليــة  مونتيــري  يف  البحريــة  العليــا  الدراســات 
األمريكيــة، وهــي تهــدف إلــى اختبــار إمكانــات التعليــم النظامــي 
ــل ُخطــة مدروســة  ــا ميث ــون إجــراًء وقائّيً )الرســمي(، يف أن يك
بعيــدة املــدى للحــدِّ مــن التطــرف العنيــف، وخاصــًة يف البلــدان 
ذات األغلبيــة املســلمة، والتحقــق مــن جوانــب التعليــم الرســمي 
التــي قــد تســاعد علــى منــع الطــاب مــن تبنِّــي عقائــَد متطرفــة 
ــي  ــة، والعقبــات الت ــات احملتمل ــى التحدي وعنيفــة، والوقــوف عل
قــد حتــدث عندمــا تــروِّج بلــدان أجنبيــة ألنــواع محــددة مــن 

ــدول املســلمة. ــم الرســمي يف ال التعلي

Socializa�  تطبــق هــذه الدراســة نظريــة التنشــئة االجتماعيــة
tion Theory؛ لتكــوَن إطــاًرا حتليلّيًــا لثــاث دراســاِت حالــٍة مــن 

البرامــج التعليميــة يف إندونيســيا وأســتراليا؛ لتحليــل كيفيــة 
غــرس هــذه البرامــج للقيــم والســلوك اإليجابــي بــن الطــاب، 
ــة  ــل قــدرة املؤسســات التعليمي ــًدا لتحلي وهــي توفــر إطــاًرا مفي
كمواجهــة  النطــاق  واســع  اجتماعــي  تغييــر  إحــداث  علــى 

التطــرف العنيــف. 

ُمنطَلق الدراسة
الحــظ كثيــٌر مــن الباحثــن الَعاقة بــن التعليم الرســمي وإمكان 
احلــدِّ مــن تبنِّــي األفــكار واألفعــال املتطرفــة، فعلــى ســبيل املثال: 
تــرى خبيــرة التعليــم راتنــا غــوش أن التعليــم الرســمي ميكــن أن 

يســاعَد علــى إزالــة مواطــن الضعــف لــدى الطــاب، وهــذا مــا 
حتــاول املنظمــات املكافحــة للتطــرف اســتثماره، لــوأد عمليــة 

التطــرف قبــل أن تبــدأ. 

التعليميــة  املبــادرة  يف  التعليــم  مديــرة  لورنتــزن  كليــر  وتؤكــد 
 Global )وليــة ملكافحــة التطــرف العنيــف )اجليــل العاملــي الدَّ
Generation، التابعــة ملؤسســة تونــي بليــر يف اململكــة املتحــدة، أن 

التعليــم الرســمي يوفــر نهًجــا اســتباقّيًا لتزويــد الشــباب باملعرفــة 
ــف.  ــا؛ لرفــض التطــرف العني ــي يحتاجــون إليه ــارات الت وامله

ويقــول عالــم السياســة عمــر تاســبينار: إن التعليــم يوفــر فرًصــا 
للنمــوِّ واالزدهــار، وهــذا مــا يقــوِّض جهــود املنظمــات املتطرفــة 
العنيفــة التــي تســعى إلــى جتنيــد غيــر املتعلمــن والفقــراء مــن 
الشــباب. ويف عــام 2015 طــورت منظمــة )اليونســكو( برنامًجــا 
ــا ملكافحــة التطــرف العنيــف يهــدف إلــى تعزيــز التعليــم  تعليمّيً
تــؤدي  التــي  الظــروف  ملعاجلــة  والشــامل  والعــادل  املناســب 
إلــى التطــرف العنيــف. ومــع اتفــاق عــدد مــن خبــراء مكافحــة 
التطــرف،  ملنــع  أداًة  بوصفــه  التعليــم  أهميــة  علــى   التطــرف 
و حتديــد املهــارات واملعــارف والنظريــات األكثــر جناعــًة يف 

مواجهــة التطــرف العنيــف ال يــزال موضــوَع نقــاش. 

أسئلة الدراسة ومنهجها
جتيب الدراسة عن األسئلة اآلتية: 

مــا الَعاقــُة بــن التعليــم الرســمي والتطــرف العنيــف؟ وبتحديــد 
أكبــر: حتــت أي ظــرف مينــع التعليــم الرســمي التطــرف العنيف، 

أو يحــرِّض عليــه؟ 

كاملناهــج  الرســمي،  التعليــم  جوانــب  ملختِلــف  ميكــن  وكيــف 
رات وأســلوب التعليــم، أن تؤثــر يف  الدراســية وموضوعــات املقــرَّ

ُخطــط منــع التطــرف العنيــف؟ 

لــدى الطــاب،  توفيــر بيئــة تعليميــة إيجابيــة يعــزز احلــوار 
ويزيــد التســامح إزاء وجهــات النظــر املختلفــة، ويرتقــي بهــم 
والدينيــة  الثقافيــة  ممارســاته  وتقديــر  اآلَخــر  َقبــول  إلــى 
يهــم أفــكاًرا متطرفــة  واالجتماعيــة، ويقلــل مــن احتمــال تبنِّ

وعنيفــة.
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التثقيــف  برامــَج  الثقافيــة  العوامــل  ل  تســهِّ مــدى  أي  وإلــى 
تعرقلهــا؟  أو  الوقائــي، 

وأخيــًرا، مــا االســتخداُم األفضــل لبرامــج التعليــم الرســمي يف 
الواليــات املتحــدة؛ ملنــع التطــرف العنيــف خــارج البــاد؟

ــج  ــر منه ــك األســئلة عب ــة عــن تل ــى اإلجاب وتســعى الدراســة إل
دراســة احلالــة، واملقارنــة بــن البرامــج التعليميــة، ومقارنــة 
املمارســات ومســتويات النجــاح يف حتقيــق أهدافهــا بوســاطة 
التعليــم. واســتخدمت الدراســة إطــاَر عمــل يســتند إلــى خمســة 
هــادن  جيفــري  االجتمــاع  عاملــا  دهــا  حدَّ اجتماعيــة  أنشــطة 
ــة  ــب االجتماعي ــد اجلوان ــى حتدي ــغ للمســاعدة عل ــودور لون وثي

دة للبرامــج التعليميــة املختــارة وحتليلهــا، وهــي: احملــدِّ

إظهار قيم املجموعة وثقافتها.   

تعزيز االلتزام بتلك القيم االجتماعية.  

جذب أعضاء جدد.  

التحقق من صحة االلتزام باملجموعة.   

دمج األعضاء يف مجموعة.   

فصول الدراسة
تنقسم الدراسة إلى سبعة فصول: 

يتناول الفصل األول منها إعداَد الدراسة ومنهجها. 

يف حــن يعــرض الفصــل الثانــي بإيجــاز الســياق التاريخــيَّ لآلراء 
الغربيــة واإلســامية عــن الغــرض مــن التعليــم، واســتخدامه 
ــا، ويوضــح كيــف يــؤدي التعليــم وظائــَف مهمــة  عامــًا اجتماعّيً
يف تشــكيل وجهــات النظــر احلديثــة، ويُســتخَدم أداًة يف مواجهــة 
ــا  ــة بأنه ــَة التنشــئة االجتماعي ــرِّف الفصــل نظري التطــرف. ويع
العمليــة التــي يتعلــم فيهــا األفراد القواعــد االجتماعية واألخاق 
واملهــارات الازمــة ليكونــوا أعضــاًء منتجــن يف املجتمــع. ثــم 
يقتــرح إطــاًرا قائًمــا علــى عمليــة التنشــئة االجتماعية للمســاعدة 

علــى التحليــل لــكل دراســة حالــة.

رئيســة  غربيــة  مناهــَج  أربعــَة  الثالــث  الفصــل  ويســتعرض 
ملواجهــة التطــرف العنيــف، بوســاطة األداة التعليميــة، وهــي: 
ــه،  ــوع أو التعامــل مع ــرُّض للتن ــر النقــدي، والتع ــارات التفكي مه
والتعليــم الدينــي، والتدريــب املهنــي، ويقــدم حتليــًا لوظائــف 
هــذه املناهــج يف مكافحــة التطــرف العنيــف، علــى النحــو اآلتــي: 

التفكير النقدي
تهــدف برامــج مكافحــة التطــرف العنيــف التــي تســتخدم هــذا 
املنهــج إلــى تطويــر مهــارات التفكيــر النقــدي لــدى الطــاب؛ 
لرفــض احلجــج املســوِّغة للتطــرف العنيــف. وهــذا النهــج يصــل 

ــي فكــر وَســطيٍّ معتــدل. بالطــاب إلــى تبنِّ

ع التعرض للتنوُّ
مــن الوســائل التعليميــة التي تتصــدى للتطرف العنيف: التعرُّض 
للتنــوع؛ إذ يَُعــد َقبــول التنــوُّع واالختــاف وســيلًة وقائية أساســية 
ــا غــوش، أســتاذة التربيــة يف  مــن التطــرف العنيــف. تؤكــد راتن
جامعــة ماكجيــل، أن توفيــر بيئــة تعليميــة إيجابيــة يعــزز احلــوار 
لــدى الطــاب، ويزيــد التســامح إزاء وجهــات النظــر املختلفــة، 
ويرتقــي بهــم إلــى َقبــول اآلَخــر وتقديــر ممارســاته الثقافيــة 
أفــكاًرا  تبنِّيهــم  احتمــال  مــن  ويقلــل  واالجتماعيــة،  والدينيــة 

متطرفــة وعنيفــة.

التعليم الديني
ــه عامــٌل رئيــس يف  ــى أن ــي عل ــم الدين ــى هــذا النهــج بالتعلي يُعن
دحــض التطــرف ومكافحتــه، فــإن نشــر التفســيرات الدينيــة 
الصحيحــة يقــوِّض العقائــَد املتطرفــة التــي تُقيــم حججهــا علــى 
تفســيرات دينيــة خاطئــة، ويَُعــد التعليــم الدينــي ذا َجــدوى كبيــرة 
ا يف مجــال مكافحــة التطــرف العنيــف، بــل هــو أفضــل مــن  جــّدً

أســلوب )التعليــم الذاتــي(.

التدريب المهني
وهــو  العنيــف،  التطــرف  مكافحــة  يف  التعليــم  مناهــج  أحــد 
يُعنــى بالتدريــب علــى املهــارات املهنيــة التــي توفــر لألفــراد 
فــرَص احلصــول علــى عمــل وحتقيــق الكســب املــادي، ويســتند 
هــذا النهــج إلــى القناعــة بــأن الفقــر وُشــحَّ املــوارد االقتصاديــة 
يخلقــان عنــد األفــراد شــعوًرا بالظلــم والتهميــش، فيندفعــون 
إلــى التطــرف، علــى حــن يوفــر التدريــب علــى املهــارات املهنيــة 
إلــى  اللجــوء  مــن  ومينعهــم  للشــباب،  االقتصاديــة  الفــرَص 

املتطرفــة. التنظيمــات 

االقتصاديــة  الفــرص  املهنيــة  املهــارات  علــى  التدريــب  يوفــر 
املتطرفــة  التنظيمــات  إلــى  اللجــوء  مــن  للشــباب، ومينعهــم 
عنــد  يخلقــان  االقتصاديــة  املــوارد  وشــح  فالفقــر  العنيفــة، 
األفــراد شــعوًرا بالظلــم والتهميــش، وهــذا قــد يدفعهــم باجتــاه 

التطــرف.  
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ــا؛ لتحديــد التــزام  ــٍة للمناهــج وحتليله ويُختتَــم الفصــُل مبقارن
التطــرف  منــع  يف  تُســهم  التــي  املجتمعيــة  بالقيــم  الطــاب 
التطــرف  مكافحــة  مقارنــات  غالبيــة  أن  تبــنَّ  إذ  العنيــف، 
العنيــف تســتخدم اثنــن علــى األقــل مــن األنشــطة اخلمســة، 
ــا ملكافحــة  ــة النشــاطات اخلمســة كلَّه ــم تســتخدم أيُّ مقارن ول

العنيــف. التطــرف 

ــة  ــاول األنشــطة التعليمي ــا الفصــل الرابــع مــن الدراســة فتن أم
املجتمــع  يف  وآثارهــا  إندونيســيا،  يف  الســلفية  املــدارس  يف 

اإلندونيســي. 

وأمــا الفصــل اخلامــس فناقــش اخلصائــص االجتماعيــة لنظــام 
ســت عــام 1912،  ديــة يف إندونيســيا التــي أُسِّ املــدارس احملمَّ
ــذ  ــل األنشــطة االجتماعيــة لتلــك املــدارس، وأكــد أنهــا تنفِّ وحل
ــَع أنشــطة التنشــئة االجتماعيــة اخلمســة لغــرس االلتــزام  جمي

بالتســامح بــن الطــاب.

التعليمــي  للبرنامــج  الفصــل الســادس دراســَة حالــٍة  وعــرض 
ــى أنــه منــوذج  )مــا بعــد بالــي( Beyond Bali يف أســتراليا، عل
العنيــف،  التطــرف  ملكافحــة  الغربيــة  التعليميــة  للمبــادرات 
محلــًا برنامجــه التعليمــي، والغــرض منــه، ومناهجــه الدراســية 
ــذ  اخلمســة، وأنشــطته االجتماعيــة. ومؤكــًدا أن البرنامــج ينفِّ
الكثيــر مــن األنشــطة االجتماعيــة، لكنــه يتجنَّــب منهــج التنشــئة 
االجتماعيــة ويُعنــى بــداًل مــن ذلــك بالتفكيــر الناقــد حملاربــة 

العقائــد املتطرفــة العنيفــة.

وقــارن الفصــل الســابع بــن دراســات احلالــة الثــاث: املــدارس 
بالــي(  بعــد  )مــا  وبرنامــج  ديــة،  احملمَّ واملــدارس  الســلفية، 
ديــة  التعليمــي، واســتنتج أن املــدارس الســلفية واملــدارس احملمَّ
طبقــت جميــع األنشــطة االجتماعيــة اخلمســة، يف حــن اعتنــى 
برنامــج )مــا بعــد بالــي( التعليمــي بنشــاط إظهــار القيــم وتعزيــز 
االلتــزام بهــا، علــى حســاب األنشــطة الثاثــة األخــرى وهــي: 
جــذب أعضــاء جــدد، والتحقــق مــن صحــة االلتــزام باملجموعــة، 

ودمــج األعضــاء.

نتائج الدراسة
قدمــت الدراســة أربــَع نتائــَج رئيســة لتقييــم برامــج التعليــم يف 

مجــال مكافحــة التطــرف العنيــف وتطويرهــا، وهــي كاآلتــي:

مكافحــة  لبرامــج  تقييــم  أداة  إلــى  حاجــة  هنــاك  أوًل( 
العنيــف: التطــرف 

وتــرى هــذه الدراســة أن نظريــة التنشــئة االجتماعيــة تقــدم 
إطــاًرا مفيــًدا لتحليــل قــدرة املؤسســات التعليميــة علــى إحــداث 
عقائــد  منــع  ذلــك  ومــن  النطــاق،  واســع  اجتماعــي  تغييــر 
التطــرف العنيــف مــن الســيطرة علــى املجتمــع. وإن منــوذج 
ره هــادن ولــوجن يعــدُّ أداًة مفيــدة  التنشــئة االجتماعيــة الــذي طــوَّ
لتحديــد فائــدة أنشــطة البرامــج التعليميــة وتأثيرهــا. علــى 
ســبيل املثــال: إن جنــاح كلٍّ مــن املــدارس الســلفية واملــدارس 
ــة.  ــة يف إندونيســيا يرتبــط بقــوِة أنشــطتهم االجتماعي دي احملمَّ
أن   إالَّ  الدينيــة،  املعتقــدات  يف  يشــتركان  النظامــن  أن  ومــع 
ــا  ــرس قيًم ــة، ويغ ــى أهــداف مختلف ــا يعمــل عل كلَّ واحــد منهم
اجتماعيــة متباينــة بــن الطــاب. وقــد قدمــت كلتــا املجموعتــن 
مــن املــدارس جميــَع أنشــطة التنشــئة االجتماعيــة اخلمســة، 
وكلتاهمــا كانــت قــادرًة علــى التواصــل االجتماعــي وااللتــزام 
ــم  بقيمهــا بــن الطــاب، والتأثيــر يف املجتمــع اإلندونيســي. ول
يكافــح  تعليمــي غربــي  برنامــج  أيُّ  الدراســة  ـل يف هــذه  يُحلَـّ
ــة  ــع أنشــطة التنشــئة االجتماعي ــذ جمي ــف وينف التطــرف العني
ــج  ــاذا كان جنــاح هــذه البرام ــا مل اخلمســة، وهــذا يفســر جزئّيً
محــدوًدا. ومــن هنــا فــإن إطــار التنشــئة االجتماعيــة قــد يســاعد 
اخلبــراء علــى توســيع نطــاق بحوثهــم التحليليــة فيمــا يتعلــق 
بنجــاح برامــج التعليــم يف مجــال مكافحــة التطــرف العنيــف.  

ثانًيا( تستغرق التنشئة الجتماعية وقًتا طويًل: 

والوقــت عامــل مهــمٌّ يؤثــر يف القــدرة االجتماعيــة للبرنامــج 
التعليمــي. وتوضــح دراســات احلالــة أن التنشــئة االجتماعيــة 
فقــد  طويــًا،  زمًنــا  تتطلــب  التعليــم  عبــر  الواســع  للتغييــر 
احتاجــت املــدارس الســلفية إلــى أربــع وعشــرين ســنًة لتصــل 
إلــى مســتواها احلالــي مــن التأثيــر يف الهيــاكل االجتماعيــة 
إلــى  ديــة  احملمَّ املــدارس  تصــل  ولــم  اإلندونيســية،  والدينيــة 
مســتواها الكبيــر مــن التأثيــر إال بعــد أكثــر مــن قــرن مــن العمــل. 
إن هــذه اجلــداول الزمنيــة الطويلــة األجــل تتناقــض مــع التنفيــذ 
قصيــر األجــل لكثيــر مــن برامــج مكافحــة التطــرف العنيــف 
ــي(  ــد بال ــا بع ــج )م ــا برنام ــة، ومنه ــم الغربي ــادرات التعلي يف مب

لتحليــل  إطــاًرا مفيــًدا  التنشــئة االجتماعيــة  تقــدم نظريــة 
اجتماعــي  تغييــر  إحــداث  علــى  التعليميــة  املؤسســات  قــدرة 
واســع النطــاق، ومــن ذلــك منــع أفــكار التطــرف العنيــف مــن 

املجتمــع. علــى  الســيطرة 
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التعليمــي، الــذي يســعى إلــى غــرس االلتــزام الدائــم بالاعنــف، 
ومقاومــة التطــرف يف ثاثــن ســاعَة تدريــس.

د بتقويــض جنــاح أقــوى برامــج   إن هــذه النظــرة القاصــرة تهــدِّ
يبــدو  ولكــن  العنيــف،  التطــرف  مبكافحــة  اخلاصــة  التعليــم 
أن هــذه هــي القناعــة الراســخة يف وقتنــا احلاضــر ملكافحــة 
د إريــك  التطــرف. علــى ســبيل املثــال: يف ســبتمبر 2017 حــدَّ
كبيــر ســابق يف مكافحــة اإلرهــاب  روزانــد - وهــو مســؤول 
ومكافحــة التطــرف العنيــف يف وزارة اخلارجيــة األمريكيــة - 
الصعوبــَة التــي تواجــه برامــج مكافحــة التطــرف العنيــف عندمــا 
»يطلــب السياســيون النتائــج علــى املــدى القصيــر، علــى الرغــم 
التــي تتطلبهــا جهــود مكافحــة التطــرف  املــدة الطويلــة  مــن 
العنيــف«. ومــن املثيــر لاهتمــام، أنــه ناشــد بعــد ذلــك ممارســي 
التبــاع  املتحــدة  الواليــات  يف  العنيــف  التطــرف  مكافحــة 
املبــادرات األســترالية والكنديــة يف برامــج مكافحــة التطــرف 
العنيــف، مستشــهًدا مبيزانيــات هــذه البرامــج الكبيــرة والطويلــة 
ًة تـُـراوح مــا بــن ســنة إلــى أربــع ســنوات«.  ة للتشــغيل مــدَّ »املَعــدَّ
ــح  ومــع ذلــك تُثبــت نتائــج هــذه الدراســة أنــه مــن غيــر املرجَّ
لبرنامــج مدتــه أربــع ســنوات أن يؤثــر تأثيــًرا دائًمــا يف املجتمــع.

ثالًثا( الموارد المالية ليست هي العامَل الوحيد للتأثير:

فمــن اجلديــر بالذكــر أن دراســات احلالــة تشــير إلــى أن املدارس 
القائمــن عليهــا  بدعــم  تتمتــع  ديــة  واملــدارس احملمَّ الســلفية 
وُرعاتهــا، وهــو دعــم أكبــر بكثيــر مــن مجــرد التمويــل املالــي، 
ــت هــذه املــدارس أيًضــا التوجيــه التنظيمــي والكتــب  فقــد تلقَّ
والتدريــب الــذي ســاعد مــع مــرور الوقــت علــى حتقيــق أهدافهــا. 
إلــى  جزئّيًــا  يرجــع  ديــة  احملمَّ املــدارس  يف  املناهــج  وتوحيــد 
ــة األم. إضافــًة  دي ــوي الثابــت مــن املنظمــة احملمَّ ــه التربـ التوجي
إندونيســيا،  يف  احلكومــات  جميــع  مــع  املدرســة  تعــاون  إلــى 
بــدًءا مــن الســلطة االســتعمارية الهولنديــة، وصــواًل إلــى كلٍّ مــن 
النظــام القــدمي والنظــام اجلديــد بعــد االســتقال اإلندونيســي، 

وأخيــًرا النظــام احلديــث يف إندونيســيا منــذ عــام 1998. 

مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن معظــم برامــج التعليــم اخلاصــة 
مبكافحــة التطــرف العنيــف قــد أهملــت الوظيفــة االجتماعيــة 
ريــب مشــكلة؛  بــا  وهــذه  التقنيــة،  الفائــدة  للتعليــم لصالــح 
ــف ينصــبُّ  ــي ملكافحــة التطــرف العني ــم الغرب ــة التعلي ألن عناي
ــوى  ــداًل مــن احملت ــة، ب ــة املعرفي ــم التجريــدي والتنمي ــى التعل عل
االجتماعــي السياســي، مثــل تنميــة الشــخصية وتعليــم املواطنــة، 
وقــد يــؤدي هــذا إلــى فصــل البرنامــج عــن املجتمــع، وجعلــه غيــَر 

ــر االجتماعــي والثقــايف. ــى أن يكــوَن أداًة للتغيي ــادر عل ق

رابًعا( الحجم ل يعني بالضرورة التأثير؛

فقــد أظهــرت دراســات احلالــة أن قــدرة البرنامــج التعليمــي 
ــى املســتوى  ــة عل ــاكل االجتماعي ــر يف الهي ــى ممارســة التأثي عل
الوطنــي ال تعتمــد بالضــرورة علــى عــدد املــدارس. فليــس مــن 
ديــة الــذي يضــم أكثــر مــن 15  املفاجــئ أن نظــام املــدارس احملمَّ
ا يف إندونيســيا، لكــن  ألــف مدرســة كان قــادًرا علــى التأثيــر جــّدً
ــف مــن خمســن مدرســًة  ــت شــبكة تتأل يف الوقــت نفســه متكن
والسياســي  االجتماعــي  اخلطــاب  تغييــر  مــن  فقــط  ســلفية 
ونشــر  املجتمــع  أســلمة  يف  واإلســهام  البــاد،  يف  والدينــي 
التعريــب. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن شــبكة املــدارس التــي 
ــر  نفــذت برنامــج )مــا بعــد بالــي( وقــد وصــل عددهــا إلــى أكث
مــن 400 مدرســة عــام 2018 يف أســتراليا، لــم يكــن لديهــا 
القــدرةُ علــى الوصــول الــكايف إلــى املجتمــع، لتكــون قــادرًة علــى 
إحــداث تغييــر اجتماعــي ذي معًنــى يف املجتمــع املســتهَدف، 
مقارنــًة بنجــاح النظــام الســلفي األقــل عــدًدا يف شــبكة املدارس. 

إن التأثيــر إذن ال يتطلــب عــدًدا كبيــًرا مــن املــدارس، وهــذا 
ــى إنشــاء  ــاج بالضــرورة إل ــَة ال حتت ــي أن احلكومــاِت الغربي يعن
ا مــن برامــج التعليــم اخلاصــة مبكافحــة التطرف  عــدد كبيــر جــّدً
العنيــف لتحقيــق آثــار واســعة، فيمكــن للبرنامــج أن ينفــق مــوارَد 
ماليــة أقــلَّ ويفــي بالغــرض منــه، وإن تقييــد حجــم البرنامــج 
ــن املخططــن مــن أن يكــون اهتمامهــم باجلــودة  يف البدايــة ميكِّ
أكبــر مــن الكميــة؛ لضمــان جنــاح البرنامــج علــى النحــو املأمــول. 

يجــب أن ُتعنــى البرامــج التعليميــة حملاربــة التطــرف العنيــف 
االهتمــام  مــن  بــداًل  االجتماعيــة  التنشــئة  تأثيــر  بتعزيــز 
باملهــارات املعرفيــة املجــردة، بحيــث ال يكتســب الطــاب املعرفــة 
هــذه  أهــداف  مــع  تتوافــق  بطريقــة  االلتــزام  ولكــن  فقــط، 

البرامــج. 

أهملــت معظــم برامــج التعليــم اخلاصــة مبكافحــة التطــرف 
الفائــدة  لصالــح  للتعليــم  االجتماعيــة  الوظيفــة  العنيــف 
ملكافحــة  الغربيــة  التعليــم  برامــج  عنايــة  وأدت  التقنيــة، 
املعرفيــة،  والتنميــة  التجريــدي  بالتعلــم  العنيــف  التطــرف 
إلــى فصــل تلــك البرامــج عــن املجتمــع وجعلهــا غيــر قــادر ة 

والثقــايف.  االجتماعــي  التغييــر  حتقيــق  علــى 
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التوصيات
نظــًرا إلــى قــوة نظريــة التنشــئة االجتماعيــة يف تشــكيل الُهويــات 
دة، تقدم هذه الدراســة  والتــزام أعضــاء مجموعــة مــا بقيــم محدَّ
ثــاَث توصيــات واســعًة لدمــج نظريــة التنشــئة االجتماعيــة يف 

التعليــم اخلــاصِّ مبكافحــة التطــرف العنيــف وهــي:

واملعنيــن  اخلــاص  التعليــم  يف  املمارســن  علــى  أواًل،   
مبكافحــة التطــرف العنيــف إعــادةُ النظــر يف دمــج نظريــة 
التنشــئة االجتماعيــة ضمــن اخلطــط التعليميــة احلاليــة 
لبرامــج مكافحــة التطــرف العنيــف، وإلجنــاز هــذا علــى 
خيــر وجــه، يجــب علــى املخططــن دمــج مجموعــة محــددة 
ــرة مــن القيــم املجتمعيــة التــي مــن شــأنها تشــكيل  متخيَّ
للبرنامــج.  والداعمــة  املطلوبــة  االجتماعيــة  املعاييــر 
ــى  ــف إل ــاج ممارســو برامــج مكافحــة التطــرف العني ويحت
ــر التنشــئة  ــز تأثي ــوى البرنامــج لتعزي ــة بإعــداد محت العناي
االجتماعيــة بــداًل مــن االقتصــار علــى التدريــس املعــريف 
ــة  ــزام طريق ــن بالت ــط، ولك ــة فق ــارات املعرفي د وامله املجــرَّ

تتوافــق مــع أهــداف البرنامــج.

ــف  ــى مخططــي برامــج مكافحــة التطــرف العني ــا، عل ثانًي  
وصانعــي السياســات توفيــُر الوقــت واملــوارد التــي تتطلَّبهــا 
العنيــف؛  التطــرف  مبكافحــة  اخلاصــة  التعليــم  برامــج 
لتحقيــق نتائــَج دائمــة، وهــذا ميتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
توفيــر األمــوال؛ ليشــمل إعــداد املعلمــن، واحملتــوى عالــي 
التنســيق واملوضــوع؛ لنقــل مجموعــة مــن القيــم املجتمعيــة 
ويحتــاج  البرنامــج.  ألهــداف  الداعمــة  والســلوكية 

ــج  ــر يف برام ــى التفكي ــو السياســات إل املخططــون وواضع
ــى  ــذ عل ــج تنفَّ ــا برام ــى أنه ــف عل مكافحــة التطــرف العني
مــدار عقــود عديــدة. أجــل إن برامــج مكافحــة التطــرف 
قــد حتقــق  التــي تســتمر ســنوات قليلــة فقــط  العنيــف 
النجــاح مــع اجليــل احلالــي مــن الطــاب، إال أن طــاب 
الــكايَف ملقاومــة  التأهيــل  لــن يكونــوا مؤهلــن  املســتقبل 

التطــرف العنيــف، والثبــات علــى ذلــك.

ثالًثــا، مــن املهــم اإلشــارةُ إلــى أن املدارس ليســت هي املؤثَر   
االجتماعيــة  واألنديــة  فالعائــات  الطــاب؛  الوحيــد يف 
األخــرى،  املنظمــات  مــن  والكثيــر  الدينيــة  واملؤسســات 
جميعهــا لهــا تأثيــر اجتماعــي يف البيئــة الطابيــة؛ لــذا إن 
تشــكيل برامــج مكافحــة التطــرف العنيــف يجــب أن يتســَق 
مــع األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة، ونُظــم املعتقــدات، 
ــة، وتوقعــات املجتمــع املســتهَدف،  واالجتاهــات االجتماعي
ز تأثيــره االجتماعــي، ويســاعد  وهــذا مــن شــأنه أن يعــزِّ
مــن  جــزًءا  ليكــوَن  البرنامــج  موقــع  حفــظ  علــى  أيًضــا 
التقاليــد التعليميــة للمجتمــع. هــذا التكامــل االجتماعــي 
ة  مهــم إذا كانــت برامــج مكافحــة التطــرف العنيــف مَعــدَّ

للعمــل بفعاليــة يف املجتمــع ملــدة طويــل األجــل.

برامــج مكافحــة التطــرف العنيــف التــي تســتمر ســنوات قليلــة 
فقــط قــد حتقــق النجــاح مــع اجليــل احلالــي مــن الطــاب، 
إال أن طــاب املســتقبل لــن يكونــوا مؤهلــني التأهيــل الــكايَف 

ملقاومــة التطــرف العنيــف، والثبــات علــى ذلــك.
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