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شكر وتقدير

إننــا نتقــدم بالشــكر لمونيــكا مقــار علــى دعمهــا التحريــري ومتابعــة مراجعــة المســاهمات فــي التقريــر النهائــي 
والتوصيــات: الدكتــور زاهــد شــهاب أحمــد ، جامعة ديكين ؛ نادين جوديــن ، جمعيــة االنضبــاط اإليجابــي 
؛ الدكتور جوهــر ماركوزيــان ، منظمــة النســاء للتنميــة ؛ ماريان ريــكا ، وزارة التعليم اإلســتونية. وإيريك روزاند ، 

مشــروع الوقايــة.

 )WASL( األمنيــة  القيــادة  أجــل  مــن  النســائي  التحالــف  أعضــاء  مــن  العديــد  نشــكر  أن  أيضــا  نــود 
إلدراكهم ومدخالتهــم البنــاءة التــي ســاعدت فــي تشــكيل هــذا الموجز. وكذلــك المســاهمات فــي هــذه النتائــج 
ــول  للمشــاركين فــي السلســلة األولــى من اجتماعــات مجموعــة العمــل للمنصــة العالميــة لتبــادل العالمــي للحل

. )GSX(

كما أننا نشكر المؤسسات التالية على تعاونها و دعمهم لعملنا: وزارة الخارجيـــة ومكتب الكومنولـــث بالمملكـــة 
المتحـــدة،، وزارة الخارجيــة النرويجيــة ، البعثــة الدائمــة مــن الواليــات المتحدة لليونســكو ؛ قســم االمن البشــري 
 )UNDP( فــي وزارة الخارجيــة السويســرية، وزارة  الخارجيــة الســويدية، وبرنامج األمم المتحــدة اإلنمائــي
ــة  ــوم والثقاف ــم المتحــدة للتعليم والعل ، ومؤسســة مســتقبل األرض One Earth Future ؛ فضــال عــن األم
)اليونســكو( للحصول علــى فرصــة عقــد اجتمــاع مجموعــة العمــل GSX في مبانيهــا والتبــادالت المثمــرة التــي 

ســاهمت فــي تطوير هــذا المنشــور.

وأخيــرا، نشــكر زمالئنــا مــن منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــتركة، ومشــروع الوقايــة ، والمركــز العالمــي لألمــن 
التعاوني، والمعهــــد الملكــــي للخدمــــات المتحــــدة لدراســــات الدفــــاع األمن ، ومركز جنيف للسياسات األمنية 

.)GSX (لتعاونهــم فــي المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول
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التعليم والهوية ومنع التطرف

ملخص تنفيذي
فــي تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2016 ، خــالل منتــدى ايــكان ICAN الســنوي الخامــس للمــرأة والســالم واألمــن 
ــا  ــي تقوده ــات الت ــن المنظم ــا م ــة )وصــل( وغيره ــادة األمني ــن أجــل القي ــف النســائي م ــام أعضــاء التحال ، ق
النســاء فــي أكثــر مــن 30 دولــة بتحليــل دور التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي فــي المســاهمة فــي تمكيــن 
الظــروف و تخفيــف العنــف المتطرف. كمــا قامــوا بتســليط الضــوء علــى تجاربهــم العمليــة الخاصــة والــدروس 
المســتفادة مــن توفيــر التعليــم لمنــع التطــرف العنيــف مــن خــالل تعزيــز الســالم والصمــود والمســاواة فــي 
الحقــوق والتعدديــة )PREP( فــي المســاحات الرســمية وغيــر الرســمية، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تعاليــم بديلــة 
للروايــات الدينيــة. إّن تجاربهــم، جنبــاً إلــى جنــب مع األبحــاث المكتبيــة حــول حالــة السياســات والممارســات 
الحاليــة، وأول اجتماع للمنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول )GSX( ]1[  حــول العالقــة بيــن التعليــم والجنــدر 
والتطــرف الــذي عقــد فــي مقــر اليونســكو فــي باريــس فــي مــارس 2017 ]2[ ، تقــوم بإبــالغ نتائج هــذا التقريــر .

“ أخطــر وجهــات النظــر العالميــة هــي وجهــات نظــر هــؤالء الذين ال ينظرون أبــدا للعالم “

) نوفل عبود، المديــر القطــري، البحــث عــن األرضيــة المشــتركة - المغرب(

1. المنصة العالمية لتبادل الحلول )GSX )1. هي آلية للحوار المنتظم على مستوى رفيع بين المجتمع المدني والحكومات حول القضايا المتعلقة بمنع التطرف العنيف والتي 

أطلقتها شبكتي آيكان ووصل بدعم من السيد رئيس وزراء النرويج في سبتمبر 201٥ في األمم المتحدة، وقد توسعت لتصبح لجنة توجيهية تضم ست منظمات. للحصول على 

المزيد من المعلومات برجاء الرجوع إلى

http://www.icanpeacework.org/our-work/global-solutions-exchange

 Open المعني بـ»منع التطرف العنيف عن طريق تأسيس التعليم على الحقوق والسالم والتعددية» بالمشاركة بين آيكان وأوبن إيشا/أرمانشهر GSX 2. وقد عقد اجتماع فريق عمل

Armanshahr/Asia ،وشارك في استضافته الوفد الدائم لمملكة النرويج لدى منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (ليونسكو) بالتنسيق مع الوفد الدائم للواليات 

المتحدة لدى اليونسكو ليتمشى مع اجتماع مجموعة سفراء اليونسكو «أصدقاء منع التطرف العنيف» التي مولها مكتب وزارة الخارجية والكمنولث في المملكة المتحدة.
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)PREP( من منع التطرف العنيف إلى تعزيز السالم والصمود والمساواة في الحقوق والتعددية

تلتــــزم الشــــبكة الدوليــــة ألنشطة المجتمــــع  فــــي قيادتهــــا للتحالــف النســائي مــن أجــل القيــادة 
األمنيــة  بضمــان أن يتــم ااإلســتماع إلــي منظــورات المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة التــي 
تقودهــا النســاء، وخبراتهــا وعملهــا الرائــد فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف مــن خــال تعزيــز 
الســــالم والتعدديــــة، وأخذهــــا فــــي اإلعتبــــار فــــي البيئــــات العالميــــة. وبصفتنــــا أحــد مؤسســي 
المنصــــة العالميــــة لتبــــادل الحلــــول فإننــــا ملتزمــــون أيضــــا بتمكيــــن التبــــادالت المنهجيــــة 
متعــــددة القطاعــــات بيــــن النســــاء والممارســين الشــباب والباحثيــــن وصانعــي السياســات عبــر 
البلــــدان لتســــليط الضــــوء علــــى وجهــــات النظــــر البديلــــة حــول جوانــب منــــع التطــرف العنيــف 
ومكافحتــــه. وفــــي بعــــض األحيــــان تكــــون هــــذه التبــــادالت مثيــــرة، حيــث يتــم تحــــدي المألــوف 
والحكمــة التقليديــة. وهـي دائمـا مثمـرة، إذ أنهـا تعلـم فهمنــا الجماعـي للعنـف المتطـرف وتعمـل 

علـــى تحســـين اســتجاباتنا للسياســــات والممارســات.
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التعليم والهوية ومنع التطرف

النتائج الرئيسية:

ــة التــي تســعى إلــى . 1 لطالمــا كان التعليــم ســاحة معركــة للحــركات السياســية واإليديولوجي
غــرس وجهــات نظرهــم وقيمهــم فــي المجتمع. تقــوم حــركات التطــرف العنيــف اليــوم 
ــات  ــى أســاس الهوي ــد عل ــم« والتالعــب والتجني بالدخــول ضمــن هــذه المســاحات ل »تعلي
اإلنســانية األساســية ، وأبرزها: األصــل العرقــي والديــن والجندر. إنهــم يقومــون بنشــر 
تفســيرات متزمتــة للديــن والثقافــة تســهم فــي زيــادة عــدم تقبــل اآلخــر و، فــي بعــض 

الحــاالت، العنــف.
تشــهد معظــم المجتمعــات علــى مســتوى العالــم حالــة مــن التعددية المتطرفة بســبب الهجرة . 2

والتوســع الحضــري والعولمــة التــي أســفرت عــن مجتمعــات متعــددة الثقافــات ومجموعــة 
ــن  ــة( الذي ــة )أطفــال الثقافــة الثالث ــات التعددي ــة مــن الشــباب والشــابات ذوي الهوي متنامي
يســعون جاهديــن إليجــاد إحساســهم بالهويــة واالنتماء. يصبــح العديــد مــن األشــخاص 
عرضــة إلغــراء الحــركات التــي تتبنــى تفســيرات صارمــة لإليمــان والعــرق والجنــدر لتأكيــد 

التفــوق علــى اآلخريــن.
تســتثمر المجموعــات المتطرفــة الوقــت  وتســتخدم اســتراتيجيات شــخصية وتشــرك . 3

مســتهدفيها علــى المســتوى العاطفــي وتســتغل إيمانهــم العميــق أو جهلهــم الدينــي أو 
ارتباكهــم حــول الهويــة أو الغضــب مــن الظلــم ، وهــي خطــوات أساســية فــي عمليــة التطــرف 

ــف. ــى العن ــؤدي إل ــي يمكــن أن ت الت
كمــا تســتخدم الجماعــات المتطرفــة مســاحات متنوعــة لنشــر رســالتهم. باإلضافة إلــى . 4

الجامعــي  الحــرم  فــي  أيضــا  ، هــم نشــطاء  الدينيــة  والمــدارس  والمســاجد  المــدارس 
اإلعــالم  لوســائل  المكملــة  العاليــة  التقنيــة  المهــارات  ذوي  الشــباب  من أجل توظيــف 
ــات والتطبيقــات  ــون ، يســتخدم المتطرفــون أحــدث التقني ــل اإلذاعــة والتلفزي القديمــة مث

النقالــة ووســائل اإلعــالم االجتماعيــة للوصــول إلــى جمهــور أوســع.
ــى تلــك . ٥ ــى المهــارات التــي تركــز عل فــي حيــن أن المــوارد المتزايــدة للتعليــم والتدريــب عل

المجتمعــات األكثــر عرضــة للتجنيــد المتطــرف العنيــف أمــر ضــروري فــي ســياق منــع 
التطــرف العنيــف، ولكنهــم غيــر كافيين. هنــاك حاجــة ملحــة إلصــالح التعليــم علــى نطــاق 
واســع مــع االهتمــام بإدمــاج القيــم اإليجابيــة والمهــارات والمعرفــة الضروريــة لضمــان 
احتــرام الســالم والصمــود والمســاواة فــي الحقــوق والتعدديــة )PREP( فــي كل مجتمــع.

التطــرف . 6 لنشــوء  مواتيــة  بيئــة  إيجــاد  فــي  تســهم  أساســية  هيكليــة  ظــروف  هنــاك 
والعنف. تحتــاج هــذه الظــروف للمعالجــة مــن أجــل منــع التطــرف العنيــف والقضــاء عليــه 

بفعاليــة
ــة أو 	  ــت عرقي ــات ، ســواء كان ــي تســتثني مجموعــات األقلي ــة الت ــة التعليمي إن األنظم

ــى أســاس الجنــدر ، تثيــر فكــرة »نحــن« مقابــل »هــم« وتســهم  دينيــة ، أو تمييزيــة عل
فــي تطبيــع عــدم التســامح والتعصب. إنهــم يقومــون بخلــق الظــروف المؤديــة لظهــور 

التطــرف والعنــف.
لقــد فتحــت تخفيضــات الميزانيــة واالنخفــاض فــي جــودة التعليــم الحكومــي بوابــات 	 

الدينيــة  الهويــة  ترفــع  التــي  الخاصــة  الدينيــة  المؤسســات  قبــل  مــن  االســتغالل 
الحصريــة فــوق الهويــات الثقافيــة المشــتركة األخرى. لقــد أثــرت التخفيضــات بشــكل 
ســلبي فــي التربيــة المدنيــة والفنــون والثقافــة وكذلــك تدريــب المعلميــن علــى تعزيــز 

ــات المتنوعــة. ــر المجتمع التماســك االجتماعــي عب
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عــالوة علــى ذلــك ، غالبــاً مــا تكــون العائــالت األكثــر فقــراً غيــر قــادرة علــى دفــع 	 
تكاليــف التعليــم ، وغالبــاً مــا تلجــأ إلــى مــدارس دينيــة مجانيــة ترتقــي بمجموعــة 
تكاليــف  للدين. وأجبــرت  صارمــة  تفســيرات  وتعلّــم  والهويــة  القيــم  مــن  واحــدة 
المــدارس األســر علــى اختيــار الطفــل الــذي يذهــب إلــى المدرســة ، ممــا يــؤدي فــي 
كثيــر مــن األحيــان إلــى وجــود تفــاوت بيــن الجنســين فــي التعليــم فــي بعــض البلــدان.

تســتثني العديــد مــن أنظمــة التعليــم الوطنيــة اإلشــارة إلــى مجموعــات األقليــات 	 
المتنوعــة فــي بلدانهــم ، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الشــعور بالعزلــة وتأكيــد هيمنــة 

األخــرى. المجموعــات  علــى  واحــدة  مجموعــة 
فــي خطــط عمــل منــع التطــرف العنيــف الوطنيــة التــي تــم نشــرها ، ُيعتــرف بالتعليــم كمجــال . 7

بالــغ األهميــة ، ولكــن عــدد قليــل مــن البلــدان يعطــي األولويــة لضــرورة إصــالح المناهــج 
الدراســية إلدمــاج مهــارات حــل النزاعــات واحتــرام التنــوع.

يجــب توخــي الحــذر لتجنــب تحويــل المؤسســات التعليمية لمؤسســات أمنية. و تعكــس . 8
اإلرهــاب  لمكافحــة  العالمــي  والمنتــدى  اليونســكو  نتائــج  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
)GCTF( بأنــه ال ينبغــي النظــر إلــى التعليــم أو تبريــره كأداة لمنــع التطــرف العنيــف أو 

االنحيــاز إلــى التدخــالت األمنيــة.
ــي . 9 ــف، فقــد قامــت منظمــات المجتمــع المدن ــدان المتضــررة مــن التطــرف العني ــر البل عب

ــة  ــادة األمني ــة بمــا فــي ذلك شــركاء ICAN فــي التحالــف النســائي مــن أجــل القي المحلي
)WASL( منــذ فتــرة طويلــة بتحديــد واعطــاء رياديــة للبرامــج التعليميــة كأولويــة رئيســية 
لمنــع العنــف المتطــرف وتعزيــز الســالم والصمــود والمســاواة فــي الحقــوق والتعدديــة 
)PREP(. ومع تســليط الضــوء على التعليــم والهويــة ومنــع التطــرف ، تقــدم المنظمــات 
القابلــة  الحلــول  مــن  المدنــي األخــرى مجموعــة  المجتمــع  الحكوميــة ومنظمــات  غيــر 

ــي يمكــن للحكومــات االعتمــاد عليهــا. للتطبيــق والت
ونظــراً لعمــق واتســاع المعرفــة والخبــرة القائمــة ، فــإن التعــاون بيــن اليونســكو ونظــام األمــم . 10

المتحــدة األوســع ، والــدول ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الســياقات التعليميــة الوطنيــة 
ضروري لتخصيــص مــواد لســياقات محــددة ، مــع ترســيخها فــي القيــم العالميــة وثقافــة 
الســالم. يقــدم دليــل المعلم لعــام 2016 الخــاص بمنظمــة اليونسكو بشــأن منــع التطــرف 

العنيف إطــاراً مفيــداً لمواءمــة هــذه الجهــود مــع األوضــاع المحليــة.
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التعليم والهوية ومنع التطرف

مالحظات إرشادية لوضع السياسات 
واالستراتيجيات الوطنية وإعداد البرامج

تنبــع نقــاط التوجيــه والتوصيــات هــذه مــن التحليــل والمشــاورات المكثفــة التــي أجريــت مــع الممارســين 
النشــطين فــي منــع التطــرف العنيــف PVE وبنــاء الســالم فــي أكثــر مــن 30 دولــة متضــررة مــن التطــرف 
العنيف. تم تقســيمهم إلــى ثالثــة مجــاالت تنفيذيــة إلبــالغ السياســات وخطــط العمــل واالســتراتيجيات الوطنيــة 
ــة  ــات السياســة ، واإلجــراءات التقني ــز الســالم المســتدام: أولوي ــك تعزي ــف ، بمــا فــي ذل ــع التطــرف العني لمن
ــال مســائل  ــاء الســالم الفع ــف PVE و بن ــع التطــرف العني ــي واللوجســتي. إن من ــة ، والدعــم المال والبرنامجي
معقــدة تتطلــب  إتبــاع نهــج »المجتمــع بأكمله« الــذي يمكّــن الدولــة والهيئــات الدوليــة والمجتمــع المدنــي علــى 
ــع أصحــاب المصلحــة  ــة توجيهــات لجمي ــات المقدمــة بمثاب ــي مــن المشــاركة. تخــدم التوصي المســتوى الوطن
المعنييــن والمهتميــن فــي مجــال توفيــر التعليــم مــن حيــث صلتــه بمنــع التطــرف العنيــف فــي األوســاط الرســمية 

وغيــر الرســمية.

االعتبارات المتعلقة بالسياسات:

معالجة الظروف الهيكلية التي لها صلة بمنع التطرف العنيف 
إعطــاء األولويــة لالســتثمار فــي التعليــم وضمان تحديــد قيــم ومعاييــر الســالم والمســاواة . 1

والحقــوق والتعدديــة فــي مجــال التعليــم علــى أنهــا روح وغــرض المنهــج الشــامل ، وليــس 
تكتيــكات البرمجــة المتعلقــة بمنــع التطــرف العنيــف.

االعتــراف بــأن نظــم ومناهــج التعليــم االســتبعادية التــي تميــز وتهمــش قطاعــات مــن . 2
الســكان هــي مســاهم رئيســي فــي الظــروف التــي يمكــن أن يتطــور فيهــا التطــرف العنيــف.

إدراك الضــرورة الملحــة لهــذه المشــكلة وطابعهــا الحــرج نظــراً إلــى أن ســنوات مــن عــدم . 3
االســتثمار وخفــض الموازنــة كانــت تعنــي أيضــاً مــوارد محــدودة للحفــاظ علــى مســتويات 
ــون والثقافــة  ــاك انخفــاض فــي تدريــس الفن ــر المناهــج. كان هن ــم وتطوي ــى مــن التعلي أعل
التفاهمــات  لرعايــة  حيــوي  منهــا  وكل   ، الدينيــة  المدنية والمعرفــة  والفلســفة والتربية 
التعدديــة للمجتمــع المعاصــر ، وتزويــد الطــالب بمنافــذ متنوعــة للتعبيــر عــن أنفســهم 

وازدهارهــم وتقييمهــم.
الدعــوة إلــى مراجعــة شــاملة لمناهــج الدولــة لتمكيــن التغييــرات فــي المضمــون وأســاليب . 4

التدريــس لضمــان أفضــل انعــكاس للتنــوع المجتمعــي.
ــات . ٥ ــاول الهوي ــة وتتن ــة بفعالي ــم التاريخي ــع المظال ــل المناهــج الرســمية م ــان أن تتعام ضم

المعقــدة - ال ســيما مــن حيــث الدين. يجــب الحــرص علــى تجنــب الترويــج للقوالــب 
النمطيــة للنــوع االجتماعــي فــي المناهــج الدراســية.
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المبادرة في إصدار سياسات تعليمية محددة لمنع التطرف العنيف 
فــي . 1 بمــا  العنيــف  التطــرف  منــع  فــي جهــود  الجنــدري  التحليــل  أهميــة  علــى  التأكيــد 

ذلــك البرامــج التعليمية. فــي حيــن أن هنــاك بعــض العوامــل المشــتركة التــي تجــذب 
ــن  ــاك أيضــا اختالفــات هامــة بي ــة ، هن ــات المتطرف ــى اإليديولوجي الشــباب والشــابات إل
الجنســين. وبالتالي ، مــن الضــروري إجــراء تحليــل جنــدري قــوي للمجتمعــات والســياقات 
التــي يتعــرض فيهــا الشــبان والشــابات والفتيــان والفتيــات للخطــر ، وتحديــد اســتراتيجيات 

ــم. ــة للتواصــل معه فعال
استشــارة الشــركاء المحلييــن لتكييــف تســميات البرامــج التعليميــة لتكــون ذات صلــة وقابلــة . 2

للتطبيــق فــي كل ســياق. في بعــض الحــاالت ، تكــون تســميات منع\مكافحــة التطــرف 
العنيــف شــديدة الحساســية. في حــاالت أخــرى ، يمكــن اعتبــار اإلشــارة إلــى المواطنــة 

ــة. ــة أو الديني ــم القومي ــد للقي ــة كتهدي ــم المماثل ــة أو القي العالمي
إعــالم وإشــراك البرلمانيين ورابطات المعلمين فــي النقــاش فيمــا يتعلــق بالتعليــم ومنــع . 3

التطــرف العنيــف مــع االنتبــاه إلــى العجــز فــي المناهــج التعليميــة والقيــود المفروضــة علــى 
ميزانيــات التعليــم.

تســهيل التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي واليونســكو وغيرهــا مــن الكيانــات الوطنيــة . 4
واإلقليميــة ذات الصلــة لتعييــن المــواد الموجــودة وتطويــر مــواد جديدة بشــأن تدريــس 
العالمــي لحقــوق اإلنســان واالتفاقيــات  حقــوق اإلنســان )بمــا فــي ذلك بنــود اإلعــالن 
األخــرى( المصممــة خصيًصــا لمنطقتهــم مــع أمثلــة تعكــس أوجــه التشــابه فــي قواعــد وقيــم 

األديــان والثقافــات المختلفــة فــي كل منطقــة.
اســتخدام تطويــر عمليــات االســتراتيجيات الوطنيــة لمنــع التطــرف العنيــف مــن أجــل . ٥

تعزيــز تماســك أكبــر للسياســات مــن خــالل تشــجيع التقيــد بالقوانيــن واالتفاقيــات الوطنيــة 
والدوليــة القائمــة التــي تؤكــد علــى اإلدمــاج ، وتعزيــز الحقــوق ومعالجــة التمييــز )وفًقــا 

ــام(. ــن الع لخطــة عمــل األمي

االعتبارات البرنامجية والتقنية
تطويــر بروتوكوالت تعــاون بين المنظمــات غير الحكوميــة - وخاصة المنظمــات النســائية . 1

فــي تصميــم  المنهجــي  اإلدمــاج  أجــل  مــن  والحكومــات  المتحــدة  والشــبابية - واألمــم 
وتقديــم برمجــة منــع التطــرف العنيــف الرســمية وغيــر الرســمية. وهذا يتماشــى أيًضــا 
مــع إرشــادات المنتــدى العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب )GCTF( حول الممارســات العامــة 
ــة  ــن القطاعــات المختلف ــاون بي ــى التع ــي تدعــو إل ــف والتعليم الت لمكافحــة التطــرف العني

للتعامــل مــع التطــرف العنيــف.
ــة والمناهــج . 2 إعــداد تحليــالت ومقارنــات للممارســات الجيــدة القائمــة ، والمناهــج التربوي

التــي تدمــج قيــم الســالم فــي المضمــون والمهــارات التــي يتــم تدريســها. وباإلضافة إلــى 
دليــل اليونســكو ، يقــدم الجــزء الثانــي مــن هــذا التقريــر ملخًصــا للعديــد مــن المبــادرات 

الحاليــة فــي مختلــف المناطــق.
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والدولــة . 3 المدنــي  ) أي المجتمــع  القطاعــات  بيــن  وتشجيع الجهود المشــتركة  دعــم 
واألطــراف األخــرى( لتقاســم المــوارد الموجــودة )مثــل المناهــج الدراســية ، ومجموعــات 
الحقــوق  فــى  والمســاواة  والصمــود  الســالم  إلدمــاج  اإلعالميــة(  والمــوارد   ، األدوات 

المواضيــع. مختلــف  فــي   )PREP( والتعدديــة 
جمــع تفســيرات النصــوص الدينيــة أو التقاليــد الثقافيــة أو التاريخيــة أو غيرهــا مــن 	 

المصــادر التــي تعلــم الالعنــف واحترام التنــوع والمســاواة )بمــا فــي ذلك الجنــدر( 
وإضافتهــا لتدريــس المهــارات الحياتيــة والتمكيــن النفســي االجتماعــي ؛

عنــد الحاجــة، القيــام بتطويــر برامــج لبنــاء القــدرات لبنــاء كادر مــن المستشــارين 	 
ــة ؛ ــر فعالي ــواد بشــكل أكث ــادل ونشــر الم ــن لتب المدربي

دعــم الجهــود التــي تجعــل المعرفــة القائمــة )مثــل المصــادر الدينيــة( أكثــر ســهولة مــن 	 
ــل القصــة / الرســوم المتحركــة / البودكاســت(  ــر منتجــات متعــددة )مث خــالل تطوي

وترجمــات.
الدينية. فــإن كل . 4 المدنية والمعرفــة  والثقافــة والفلســفة والتربية  الفنــون  دعــم تدريــس 

منهــا حيــوي لرعايــة التفاهمــات التعدديــة للمجتمــع المعاصــر ، وتزويــد الطــالب بمنافــذ 
ــر قيمتهــم. ــر عــن أنفســهم ، وازدهارهــم وتقدي متنوعــة للتعبي

تقييــم جــودة برامــج تدريــب المعلميــن مــن حيــث بنــاء قدراتهــم علــى معالجــة التطــرف . ٥
وتعزيــز القيــم اإليجابيــة.

تطويــر برامــج تدريــب المعلميــن باالشــتراك مــع المجتمــع المدنــي واألمــم المتحــدة 	 
االنتبــاه  مــع  للمعلميــن  الفعــال  التكوينــي  للتدريــب  األولويــة  والحكومات. إعطــاء 
للتنــوع  والحساســية  الحياتيــة  والمهــارات   ، اإليجابــي  االنضبــاط  نمــاذج  إلــى 
؛ للمعلــم  وتوجيــه  للمعاييــر  فعالــة  مراقبــة  أيًضــا  هنــاك  يكــون  أن  والشــمولية. يجب 

التطــرف 	  علــى رصــد عالمــات  قدرتهــم  تطويــر  حــول  للمعلميــن  التوجيــه  توفيــر 
ــة التطــرف أو  ــاء قدراتهــم ومهاراتهــم للمســاعدة فــي وقــف عملي ــن الشــباب ، وبن بي
التجنيــد والعمــل معهــم لتعزيــز صمــود األفــراد وجماعاتهــم ومجتمعاتهم. حيــث يمكــن 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي ذات الخبــرة فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف وبنــاء 

الســالم أن توفــر موجهيــن ومرشــدين وشــركاء للمعلميــن.
تصميــم التدخــالت التــي تعــزز قيــم المواطنة العالميــة والمعرفة الدينيــة والتعددية الثقافية . 6

وتشــجع التفكيــر النقــدي للجمهــور المســتهدف فــي مختلف المجــاالت اإلعالمية . يجــب 
أن تصــل البرامــج والتدخــالت إلــى النــاس خاصــةً الشــباب فــي أماكــن تواجدهم. ويشــمل 
ــة ووســائل  ــز الديني ــة والمراك ــات المحلي ــات والمجتمع ــدارس والجامع ــازل والم ــك المن ذل
اإلعــالم التقليديــة )مثــل إذاعــة المجتمــع المحلــي باللغــة المحليــة( والقنــوات التلفزيونيــة 

الفضائيــة و تطبيقــات الهواتــف وشــبكات التواصــل االجتماعــي.
ــب المصــورة ، 	  ــة ، والكت اســتخدم وســائل التواصــل االجتماعــي ، والرســوم المتحرك

والرســومات المعلوماتيــة واألفــالم القصيــرة للوصــول إلــى الجمهــور األصغــر ســًنا فــي 
أماكــن متعــددة ومــن خــالل وســائل مختلفــة لنقــل األفــكار والمعلومــات.

دمــج قيــم الســالم والمســاواة والتعدديــة والحقــوق فــي التعليــم مــن خــالل المشــاركة 	 
فــي المســرح والشــعر والرياضــة والفــن والكتابــة اإلبداعيــة والموســيقى وغيرهــا مــن 

أشــكال التعلــم اإلبداعــي.
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توســيع البرامــج التعليميــة مثــل الفنــون والثقافــة خــارج المــدارس لألطفــال والشــباب . 7
والبالغيــن الذيــن عانــوا مــن الصدمــات و / أو يتعاملــون مــع تأثيــر العنــف داخــل مجتمعاتهــم 

وحولهــا حيــث أنهــم غالبــاً مــا يكونــون األكثــر عرضــة للتجنيــد ؛
ــى حــد ســواء - وخاصة النســاء - . 8 ــار عل ــة للشــباب والكب ــج محــو األمي ــادرة في برام المب

حتــى يتمكــن النــاس مــن قــراءة النصــوص الدينية بأنفســهم بــدون أن يتــم التالعــب بهــم مــن 
خــالل التفســيرات غيــر المباشــرة ؛

يوم حقــوق . 9  ، الشــباب  يــوم   ، المــرأة  يــوم  مثــل  الرئيســية  الدوليــة  باأليــام  االحتفــال 
اإلنســان في المــدارس والمجتمعــات المحليــة لتعزيــز اإلحســاس باالتصــال العالمــي إلــى 

؛ و والمالئمــة  والمواطنــة  المحلــي 
تحســين ظــروف الســجناء ، بمــن فيهــم األطفــال المعتقلــون ، الذيــن يمكــن أن يصبحــوا . 10

متطرفيــن فــي الســجن ، بمــا فــي ذلــك االلتــزام بالتعامــل معهــم باحتــرام وعــدم ممارســة 
ــى المهــارات الحياتيــة ، والمعرفــة النفســية واالجتماعيــة والدينيــة  العنــف ، وتدريبهــم عل
، والبرامــج الثقافيــة ، وعــروض األفــالم ، وســبل العيــش لتعزيــز المناقشــات واالســتعداد 

إلعــادة التأهيــل فــي المجتمــع.

االعتبارات المالية واللوجستية
دعــم البرمجــة علــى المــدى الطويــل من البرامــج التعليميــة المحلية وتمكيــن الفاعليــن . 1

المحلييــن الموثــوق بهــم لتكييــف البرامــج الناجحــة مــع ســياقاتهم الخاصــة.
تخصيــص مــوارد لسياســة التعليــم الشــامل والمناهــج الدراســية وعمليــات اإلصــالح التــي . 2

تضمــن المشــاركة الفعالــة للنســاء والشــباب واألقليــات فــي العمليــة ؛
تخصيص األموال لعقــد اجتماعات بيــن التربوييــن والمجتمــع المدنــي إقليميــا وعالميــا . 3

لضمــان تبــادل المعرفــة وتوحيــد الجهــود ؛
ــات . 4 تخصيــص المــوارد لتمكيــن ترجمــة المــواد والتدريــب إلســتخدامها فــي مختلــف البيئ

والقطاعــات ؛
دعــم الجهــود المتعــددة التــي تنشــرالقيم التــي تعتنقهــا النســاء وقــادة الشــباب الناشــطين . ٥

فــي تعزيــز الســالم ومكافحــة التطــرف ؛
دعم التحليــالت والبحــوث مــن أجــل فهــم أفضــل للقنــوات الموثوقــة والوســائل األكثــر . 6

فعاليــة لنقــل الســرديات البديلــة ؛
دعــم إدراج المنظمــات الشــعبية المحليــة النشــطة فــي منــع التطــرف العنيــف فــي البحــوث . 7

والمشــاريع التحليليــة المكلفــة بجمــع البيانــات أو تحديــد عوامــل الدفــع والجذب. عــادًة مــا 
يكــون لــدى الفاعليــن المحلييــن إحســاس بالتغيــرات والتطــورات فــي مجتمعهــم بشــكل أكثــر 
دقــة وأســرع ، ولديهــم اســتجابات أكثــر شــموال لمكافحــة التطــرف العنيــف تجمــع بيــن التعليم 

والتفكيــر النقــدي مــع المهــارات الحياتيــة االقتصاديــة والدعــم النفســي-االجتماعي ؛
دعــم البحــوث حــول العوامــل ، بمــا فــي ذلــك المبــادرات التعليميــة المحليــة التــي تعــزز . 8

المرونــة لتحديــد المكونــات المشــتركة الموجــودة علــى المســتوى االجتماعــي أو المجتمعــي 
أو الفــردي التــي ال ترفــض فقــط اإليديولوجيــات المتطرفــة المتعصبــة والتــي يتــم صدهــا 

بالعنــف ، ولكنهــا أيًضــا تحتضــن وتحتفــي بالتعدديــة والتنوع وقبــول اآلخــر؛
دعــم الحــوارات المجتمعيــة حــول النتائــج لبنــاء الدعــم لقيــم المواطنــة العالميــة ومواجهــة . 9

الحــوار الرجعــي حــول حقــوق اإلنســان وحقــوق المــرأة.
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المقدمة
فــي عــام 2014 عندمــا دخلت داعش الموصــل فــي العــراق ، كان أحــد األهداف الرئيســية للحركة هو االســتيالء 
علــى المــدارس المحليــة والســيطرة عليهــا. حيث تــم غســل دمــاغ األطفــال فــي ترديــد الدعــم للميليشــيات وتــم 
تغييــر المناهج إلــى دعايــة لداعش . كان لــدى داعــش وزارة للتعليــم تســمى ديــوان التعليم، ويقــرر الديوان ماهية 
محتــوى المناهــج الدراســية و مــا يقــوم عشــرات اآلالف مــن المعلميــن تدريســه فــي الموصــل لطالبهم. وكمــا 
الحــظ مديــر مدرســة محليــة ، “ كانــت مدرســتي عبــارة عــن حبــة بــذرة كان مــن المفتــرض أن تنمــو فيهــا دولــة 
مصابــة بجنــون العظمــة “. و حســبما ذكــر واحــدا مــن الصبيــان ذو األعــوام العشــرة “في كتاب الرياضيــات 
ــى  ــة باألســلحة ورجــل مــن داعــش واقــف عليها”، . أحضر داعش األطفــال إل ــاك شــاحنة مليئ ــت هن لدينا كان

المســاجد وقامــوا بتجميعهــم فــي الشــوارع لعــرض مقاطــع فيديــو تظهــر قطــع الــرأس .

فــي عــام 2017 ، تشــير التقاريــر الــواردة مــن المملكــة المتحــدة وإندونيســيا وباكســتان والفيليبيــن إلــى حــدوث 
 CTC تحــول فــي تكتيــكات تجنيــد الدولــة اإلسالمية. يشــير هومــا يوســف كتابيــا في لجنة مكافحــة اإلرهــاب
أنــه مــع زيــادة رقابــة الدولــة على المدارس والمــدارس الدينيــة والمؤسســات، قامت داعش وغيرهــا  إلــى 
بتحويــل انتباههــم إلى الجامعات والتجنيــد فــي الحــرم الجامعــي. مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان هنــاك زيــادة 
حقيقيــة فــي المجنديــن فــي الجامعــات ، أو مــا إذا كان هنــاك قــدر أكبــر مــن اليقظــة بســبب التوجيهــات المعطــاة 
لمســؤولي مكافحــة اإلرهــاب فــي إطار خطــة العمل الوطنيــة الباكســتانية المناهضــة للتطــرف العنيف . لكــن 
بال الشــك أن الحــركات المتطرفــة تســتهدف الشــباب المتعلمين الذيــن يجلبــون مهــارات تقنيــة » تتــراوح بيــن 
ــو إلــى الهندســة« ، والتــي تــزداد قيمتهــا عنــد الجماعــات المســلحة التــي لديهــا اســتراتيجيات  تحريــر الفيدي
إعالميــة متطــورة وتخطــط لهجمــات عاليــة التأثيــر. » ]3[ ويشــير إيمانويل إليبيكي إلــى أن داعش جنــدت 
ــي الســودان. وكان مــن  ــا )UMST( ف ــة والتكنولوجي ــوم الطبي ــة العل ــري مــن جامع ــب طــب نيجي نحــو 27 طال

بينهــم 22 مواطًنــا بريطانًيــا ، وأبنــاء أطبــاء معروفــون فــي المملكــة المتحــدة. ]4[

إن هــذه القضيــة ليســت فريــدة مــن نوعها لداعــش. فقــد كان التعليــم دائمــا ســاحة معركــة لحــركات سياســية 
وإيديولوجيــة تســعى إلــى غــرس وجهــات نظرهــم وقيمهــم فــي المجتمــع. إن السياســيين الشــعبويين فــي جميــع 
أنحــاء العالــم يتذرعــون بمفهــوم »الهويــة الوطنيــة« للعــب علــى مخــاوف الشــعب مــن اإلرهــاب ، والهجــرة ، 
والتأثيــرات األجنبيــة ، وال يعــد التعليــم متخلفــاً عــن هــذه النقاشــات. في االنتخابــات الرئاســية الفرنســية عــام 
إلــى أن  التعليــم مشــيرة  اليميني المتطــرف ،  الوطنيــة  لوبان ، زعيمة حزب الجبهــة  ، ذكــرت ماريــن   2017
ــى يكــون  ــر فخامــة« ، حت ــة ، واألكث ــر إيجابي ــخ فرنســا ، األكث ــم ... كل تاري ــى »إعــادة تعلّ الفرنســيين بحاجة إل
ــي  ــي أدت ف ــة، الت ــة الوطني ــردد سياســات الجبه ــت ت ــه. » ]٥[ كان ــى وعــي بالماضــي وفخــور ب كل فرنســي عل
عــام 200٥ إلــى مــرور المادة 4، وهــو إجــراء يحــدد أن برامــج المــدارس الفرنســية يجــب أن »تعتــرف بالــدور 
اإليجابــي للوجــود الفرنســي فــي الخــارج ، خاصــة فــي شــمال إفريقيــا«. وقــد ألغــى الرئيــس شــيراك القانــون 
بعــد عــام ، فــي أعقــاب الغضــب مــن المؤرخيــن الفرنســيين والجمهور. لكــن الماضــي لديــه طريقــة للبقــاء 
حاضــًرا ، ال ســيما عنــد قضايا االســتعمار وتجارب البلد خــالل الحــرب العالميــة الثانيــة ، وال ســيما فيمــا 
يتعلق بمعاملة الســكان اليهود فــي فرنســا ، والتي تتشــابك مع مســائل العنصريــة واالســتيعاب والهجــرة فــي 
العصــر الحديــث . إّن المســتقبل أيضــا علــى المحــك ألنــه فــي ســياق التعليــم ، تتركــز المناقشــات حــول كيفيــة 

تعلّم أجيــال المســتقبل وفهمهــم لهوياتهم ودورهــم فــي العالــم .
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)PREP( من منع التطرف العنيف إلى تعزيز السالم والصمود والمساواة في الحقوق والتعددية

لماذا التركيز على التطرف العنيف والتعليم والنوع االجتماعي ؟ سياق السياسة

فــي الســنوات األخيرة ، تزامــن ظهــور سياســات الهويــة فــي العديــد مــن البلــدان مــع االنتشــار المتعمــد للتعاليــم 
اإليديولوجيــة االســتبعادية مــن خــالل المســاحات التعليميــة الرســمية وغيــر الرســمية. و أصبــح المســاهم 
الرئيســي فــي الظــروف االجتماعيــة أكثــر مالءمــة لظهــور التطــرف العنيــف مــع التعصــب والعســكرة. وقد 
ــى  ــام 201٥ ، إل ــي ع ــارزة ف ــة ب ــي اكتســبت مكان ــف )PVE( ، الت ــع التطــرف العني ــة لمن ســعت األجندة الدولي
معالجــة هــذه الديناميكيــة مــن خــالل إشــراك قطــاع التعليــم فــي تحديــد الوســائل الفعالــة ليــس فقــط لمنــع 
التهديــدات والتخفيــف مــن حدتهــا ، بــل وأيضــاً توفيــر بدائــل إيجابيــة قابلــة للتطبيق. وفــي إطــار منظومــة األمــم 
ــدول األعضــاء لالندمــاج فــي سياســات ومناهــج  المتحــدة ، قــادت اليونســكو الطريــق فــي وضــع توجيهــات لل
التعليــم الوطنية. كمــا أشــار غوانغ- جو كيــم ، مديــر مكتــب اليونســكو فــي بانكــوك في المؤتمــر الدولي لشــهر 

ســبتمبر 2016 منــع التطــرف العنيــف مــن خــالل التعليــم:

“إذا اعتمدنــا بشــكل حصــري علــى القــوة الصارمــة إليجــاد حلــول ، فلــن نتصــدى للعديــد مــن الظــروف الكامنــة 
التــي تولــد التطــرف العنيــف وتدفــع الشــباب لالنضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة. نحــن بحاجــة إلــى 

القــوة الناعمــة أيًضــا ، وهــذا يعنــي التعليم. ليــس فقــط أي تعليــم: التعليــم الجيــد والشــمولي والمنصــف “

ــم   ــج - جــو كي ــاء: رّنت صــدى كلمات جوان ــا النس ــي تقوده ــف  الت ــرف العني ــع التط ــود من الصلة بجه
فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي المجتمعــات األكثــر تضــررا مــن التطــرف العنيــف والصراعــات العنيفة. مــن 
 ICAN العــراق إلــى ســوريا وباكســتان إلــى نيجيريــا ، قام التربويون ومنظمــات المجتمــع المدني بيــن شــركاء
فــي التحالــف النســائي مــن أجــل القيــادة األمنيــة )WASL( منــذ فتــرة طويلــة بتحديــد وإشــراك التعليــم كأولويــة 
أساســية لمنــع التطــرف والعنف. وقــد قامــوا بتطويــر مــواداً مبتكــرة ومناهــج وبرامــج وطــرق تدريــس لغــرض 
مزدوج: فــي إطــار جهودهــم لتحديــد عالمــات التطــرف والتصــدي لهــا، فقــد قامــوا بالتأكيــد علــى أهميــة 
تقديــم روايــات بديلــة إيجابيــة، والمعرفــة، والفــرص التــي تشــجع علــى احتــرام الســالم والصمــود والمســاواة فــى 

ــة المتطرفــة. ــة )PREP( ، »للتلقيح« ضــد إغــراء الخطاب الحقــوق والتعددي

ال يــزال هنــاك الكثيــر مــن الجــدل حــول المصطلحــات والتعريفات. مــن ناحيــة ، يشــير النقــاد إلــى أنــه علــى 
الرغــم مــن أطــر السياســة ، ال يوجــد أي إجمــاع دولي حــول تعريــف »التطــرف العنيف«. مــن ناحيــة أخــرى ، 
يّدعــي المحللــون أن العديــد مــن الجماعــات التــي تــم وصفهــم بأنهــم »متطرفــون« أيديولوجيــاً ليســوا عنيفيــن 

فــي حــد ذاتهــم ، لــذا يجــب توخــي الحــذر لتجنــب فــرض قيــود علــى حريــة التعبيــر.

وعلــى الرغــم مــن هــذه المخــاوف ، تقــوم منظمــات األمــم المتحــدة اإلقليميــة والبلــدان بصياغــة خطــط عمــل 
لمنــع التطــرف العنيف. فــي كل موقــف ، يتــم تحديــد الســاحة التعليميــة - ســواء في األوساط الرســمية أو 
غيــر الرســمية - علــى أنهــا ســاحة معركــة حرجــة ليــس فقــط لمواجهــة ومنــع التطــرف والعنــف الــذي يثيــره 
، ولكــن أيضــا لتقديــم حلــول إيجابيــة بديلة . كمــا يشــير التحليــل الموجــز لخطــط العمــل الوطنيــة المنشــورة 
حاليــا إلــى أن هنــاك حاجــة ملحة لالهتمــام بالتعليــم )انظــر اإلطــار فــي الصفحــة 12 ( . هنــاك أيًضــا إمكانــات 
كبيــرة لإلصــالح فــي المناهــج والسياســات لضمــان إعــالم الــدول والمواطنيــن وتزويدهــم بالمهــارات الالزمــة 
للتصــدي النتشــار التطــرف والعنــف المتصــل بــه ، والشــروع بشــكل اســتباقي ببدائل إيجابية غير عنيفــة ترتكــز 

علــى االحتــرام وقبــول التنــوع.
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التعليم والهوية ومنع التطرف

يهدف هــذا التقريــر الصادر عن المنظمــة الدوليــة ألنشــطة المجتمــع المدنــي )ICAN( ومســاهمات أعضــاء 
ــراء النقاشــات حــول السياســات والتطــورات  ــى إث ــة )WASL( إل ــادة األمني ــف النســائي مــن أجــل القي التحال
المذكــورة أعاله. ويســتند التقرير إلى البحــوث التــي أجريــت مــع مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن 
، وهــي مجموعــة شــاملة لعــدة قطاعــات مــن ممارســي الســالم ، والمربيــن ، والعلمــاء ، وصانعــي السياســات 
وغيرهــم ممــن لديهــم خبــرة فــي الصلــة بيــن التطــرف والنــوع االجتماعــي والتعليم. ويقــدم ملخًصــا للموضوعــات 
المشــتركة الهامــة المتعلقــة بقطــاع التعليــم مــن حيــث صلتــه بـــ منــع ومكافحــة التطــرف العنيف. كمــا يســلط 
ــذ  ــة للتنفي ــات القابل ــراء الممارســين والتوصي ــي طورهــا الخب ــدة الموجــودة الت ــى الممارســات الجي الضــوء عل
إلعــالم صانعــي السياســات الوطنييــن والدولييــن وخطــة العمــل الوطنيــة فــي مجــاالت منــع التطــرف العنيــف 

وتعزيــز الســالم المســتدام.

باإلضافــة إلــى المقدمة والمالحظــات الختامية الموجــزة، فــإن تقريــر التعليم والهويــة ومنــع التطــرف: مــن 
منــع التطــرف العنيــف لتعزيــز

اإلرشــادات  مــن  إلى جزئين وسلســلة  والتعددية ينقســم  الحقــوق  فــي  المســاواة  و  الصمــود  و  الســالم   
والتوصيــات :

يقدم الجــزء األول تحليــالً لعالقــة التعليــم بالتطــرف ، واســتعراًضا لألســباب الجذريــة والعوامــل البنيويــة 	 
فــي ســاحة التعليــم التــي تخلــق الظــروف التــي يمكــن أن يرتفــع ويزدهــر فيهــا التطــرف، واالســتراتيجيات 

التــي تســتخدمها الحــركات المتطرفــة لنشــر إيديولوجيتهــا وحشــد الدعــم.
يقدم الجــزء الثاني نظــرة ثاقبــة حــول النهــوج واالســتراتيجيات والبرامــج التــي طورهــا المجتمــع المدنــي 	 

، وخاصــة المنظمــات التــي تقودهــا النســاء ، لمواجهــة عــدم التســامح والتعصــب الــذي تعلمــه الحــركات 
المتطرفــة وتعويضهــا ببدائــل إيجابيــة قويــة ترتكــز علــى الثقافــات والتقاليــد المحليــة واألديــان والمعاييــر 

العالميــة لحقــوق اإلنســان.

ــود  ــر( أن جه ــة التقري ــي بداي ــات الممارســين )ف ــات المقدمة للسياســة ولمجتمع ــات والتوصي تضمــن التوجيه
اإلصــالح التــي تســتهدف قطــاع التعليــم ليســت فقــط محــددة بمنــع التطــرف العنيــف ، بــل تشــمل تعزيــز القيــم 

اإليجابيــة والشــمولية
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التعليم في سياق خطط العمل الوطنية 
لمنع التطرف العنيف  

تســترعي برامــج العمــل الوطنيــة االنتبــاه إلــى الــدور اإليجابــي الــذي يمكــن أن يؤديــه التعليــم فــي 
تعزيــز التفكيــر النقــدي وقبــول التنــوع والعمــل كنظــام إنــذار مبكــر ، فضــالً عــن إمكانــات التعليــم 

لنشــر التحيــز واألصوليــة.

تركــز إجــراءات منــع التطــرف العنيــف المقترحــة والمتعلقــة بالتعليــم إلــى حــد كبيــر علــى توزيــع 
المــواد للمعلميــن والطــالب ، وتوســيع نطــاق التدريــب المهنــي والتدريــب علــى المهــارات فــي 
ــذار المبكــر فــي  ــة واإلن ــة لتحســين فــرص العمــل ، وإدمــاج أنظمــة الوقاي المؤسســات األكاديمي
ــة  ــات آمن ــى إنشــاء منتدي ــة إل ــل الوطني ــد مــن خطــط العم ــدف العدي ــم. ته اســتراتيجيات التعلي

ــة الطــالب. ــم وإنشــاء خدمــات رعاي ــر عــن المظال للطــالب للتعبي

تقتــرح بعــض برامــج العمــل الوطنيــة ، بمــا فيهــا كينيــا وفنلنــدا والصومــال ، إدخــال تغييــرات علــى 
مناهــج التعليــم إلدمــاج مهــارات حــل النزاعــات وتعليــم التفكيــر النقــدي وتعزيــز التعدديــة والتنــوع. 
يقتــرح برنامــج كينيــا الوطنــي إدمــاج تغييــرات فــي المؤسســات التعليميــة لتعزيــز “التعــاون والفكــر 
الحــر والقبــول اإليجابــي للتنــوع اإلثنــي والعرقــي والدينــي” )ص 28(. فــي فنلنــدا ، أدرجــت 
الحكومــة تركيــًزا متزايــًدا علــى حقــوق اإلنســان والتكيــف مــع المجتمــع الديمقراطــي فــي مناهــج 
التعليــم األساســية ، وتقتــرح تكثيــف التعليــم الثقافــي والعالمــي، علــى ســبيل المثــال مــن خــالل 
ــارة مختلــف المجتمعــات الدينيــة )الكنائــس والمســاجد والمعابــد ،  توفيــر الفــرص للشــباب لزي
ــًرا ، يســلط برنامــج العمــل الوطنــي فــي الصومــال الضــوء علــى الرســالة  ومــا إلــى ذلــك(. وأخي
الســلمية لإلســالم فــي مناهــج التعليــم ، ويســتخدم التعليــم كمنبــر لتعزيــز العالقــات بيــن المعلميــن 
واألســر والطــالب اآلخريــن وقــادة المجتمــع المحلــي )راجــع تقريــر ICAN حــول خطــط العمــل 

الوطنيــة مــن أجــل منــع التطــرف العنيــف(

ــى المؤسســات التعليميــة كمنصــة لتدريــب  ومــع ذلــك ، تركــز غالبيــة خطــط العمــل الوطنيــة عل
المهــارات، والمعرفــة، أو منــع وتحديــد عالمــات التطــرف، وال تقتــرح تغييــرات المناهــج المتعلقــة 

بالتنــوع وحقــوق اإلنســان.

ال يشــير أي مــن برامــج العمــل الوطنيــة ، حتــى اآلن، إلــى الحاجــة إلــى تدريــس التاريــخ الــذي يعكــس 
المظالــم. ال تقــر برامــج العمــل الوطنيــة بالحاجــة إلــى تدريــب المعلميــن بشــكل عــام ، وال تناقــش 
مرتبــات المعلــم أو معاييــر الجــودة للمعلميــن. وأخيــراً ، لــم يشــر أي برنامــج عمــل وطنــي حتــى اآلن 
إلــى الحاجــة إلــى إصــالح المناهــج والمــواد إليصــال المســاواة بيــن الجنســين فــي تصويــر األدوار 
الخاصــة بالرجــال والنســاء ، فــي الفصــول الدراســية ، أو مــن حيــث التحليــل المراعــي لالعتبــارات 

الجندريــة فــي المــواد الدراســية مثــل التاريــخ أواالقتصــاد أو األدب أو العلــوم.
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التعليم والهوية ومنع التطرف

المنهجية
 

بنــاءاً علــى بحــث مكتبــي حــول حالــة السياســات والممارســات الحاليــة حــول التطــرف والتعليــم والمســاواة 
ــراء معنييــن حيــث أجريــت خاللهــا مقابــالت  ــن الجنســين ، عقــدت ICAN  سلســلة مــن االجتماعــات لخب بي
ومناقشــات مجموعــات عمــل مركــزة لتســليط الضــوء علــى االتجاهــات والممارســات الجيــدة باســتخدام التحليــل 

المقــارن.

ــدى ICAN الســنوي الخامــس للنســاء والســالم . 1 ــي 2016 ، خــالل منت ــر / تشــرين الثان فــي نوفمب
واألمــن ، أجــرى ممثلــو وصــل )WASL( وغيرهــم مــن المنظمــات التــي تقودهــا نســاء فــي 27 
بلــداً تحليــالت عبــر البــالد حــول دور التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي فــي تمكيــن وتخفيــف حــدة 
التطــرف والعنــف المتصــل بــه. كمــا ســلطوا الضــوء علــى تجاربهــم العمليــة الخاصــة والــدروس 
المســتفادة فــي توفيــر التعليــم فــي األماكــن الرســمية وغيــر الرســمية ، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل 

ــة. ــة البديل ــم الســرديات الديني تعالي
2 . ، WASL تــم تبــادل النتائــج األوليــة والمســائل التــي تــم استكشــافها بشــكل أكبــر مــن قبــل أعضــاء

والجهــات الفاعلــة األخــرى فــي المجتمــع المدنــي ، والمعلميــن ، واألمــم المتحــدة وواضعــي السياســات 
ــول)GSX( حــول الترابــط بيــن  ــادل الحل ــة لتب الحكومييــن فــي أول اجتمــاع لخبــراء المنصــة العالمي

التعليــم والجنــدر والتطــرف الــذي عقــد فــي مقــر اليونســكو فــي باريــس فــي مــارس 2017.

تــم تصميــم هــذه االجتماعــات التشــاورية لتســهيل التبــادل المفتــوح واألفقــي للتحليــل ، ووجهــات النظــر ، 
ــة. تســعى المنصــة  ــف القطاعــات والســياقات الجغرافي ــف أصحــاب المصلحــة مــن مختل ــن مختل ــرة بي والخب
العالميــة لتبــادل الحلــول)GSX( إلــى بنــاء الثقــة وتوليــد حلــول مســتدامة مــن خــالل تصميــم وتســهيل الحــوارات 
 )P / CVE( بيــن المجتمــع المدنــي والجهــات الفاعلــة الحكوميــة فيمــا يتعلــق بمنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه
. إن نهــج ICAN يرفــع مــن وجهــات نظــر وخبــرات النســاء فــي المجتمــع المدنــي ويدمــج التحليــل الجنــدري 

لمعالجــة الفجــوة بيــن الجنســين فــي سياســات الســالم واألمــن.

شــملت المشــاورات ودمجــت 80 مشــارًكا مــن 37 دولــة عبــر إفريقيــا وآســيا وأســتراليا وأوروبــا والشــرق األوســط 
وأمريــكا الشــمالية. وكان مــن بيــن هــؤالء 69 امــرأة و 11 رجــالً. وتضمنــت 21 مــن صنــاع السياســة الحالييــن 
والســابقين اللذيــن يمثلــون 8 حكومــات و 3 منظمــات متعــددة األطــراف )منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 
ــا  والثقافــة )اليونســكو( ، وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي )UNDP( ، ومنظمــة التعــاون األمنــي فــي أوروب
ــان( و 49 ممــارس وناشــط فــي مجــال الســالم  ــن )مــن 6 جامعــات وجمعيت )OSCE( ؛ 10 أكاديمييــن ومعلمي
وحقــوق اإلنســان يمثلــون أكثــر مــن 49 منظمــة ورابطــة وشــبكة ومبــادرات مســتقلة. تعمــل الغالبيــة العظمــى مــن 
المشــاركين علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي فــي البلــدان المتضــررة مــن النزاعــات العنيفــة وانعــدام األمــن 

و / أو القمــع السياســي ، بمــا فــي ذلــك تلــك البلــدان األكثــر تضــررا مــن التطــرف العنيــف و / أو اإلرهــاب.

ــت مشــاورات بموجــب شــاذام هــاوس  ــادل الصــادق ، أجري ــز التب ــة األمــن الشــخصي للمشــاركين وتعزي لحماي
))Chatham House وإن أيــة مســاهمة شــخصية أو منظماتيــة فــي هــذا التقريــر فهــي وفقــا إلتفــاق وقبــول. 
أجريــت الجولــة األولــى مــن المشــاورات خــالل المنتــدى الســنوي لـــ ICAN باللغــات اإلنجليزيــة والعربيــة 
والفارســية والروســية مــن خــالل الترجمــة الفوريــة وتوثيقهــا باللغــة اإلنجليزيــة. تــم إجــراء الجولــة الثانيــة مــن 
التشــاور خــالل اجتمــاع الخبــراء خــالل المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــولGSX  باللغــة اإلنجليزيــة فقــط. ولــم 

يتــم تقديــم تعويــض مــادي للمشــاركين.
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الجزء األول: التعليم والتطرف والهوية والجندر
ال يمكــن فصــل انتشــار التطــرف عــن العوامــل الهيكليــة طويلــة المــدى التــي تؤثــر علــى أنظمــة التعليــم. ويرتبــط 
أيضــا جزئيــا بالمعاييــر التاريخيــة التــي دأبــت عمــدا أو دون قصــد علــى اإلقصــاء والتعصــب والتمييــز ، ويجــب 

عالجهــا. يتــم تلخيــص األمثلــة علــى هــذه القضايــا أدنــاه.

كمــا أنــه مــن الملــح وبشــكل نقــدي أن نــدرك االســتراتيجيات والتكتيــكات التــي تســتخدمها الحــركات المتطرفــة 
ــة رســمية وغيــر رســمية لنشــر رســائلها والســعي إلــى تطــرف األفــراد.  ــة وإعالمي للدخــول فــي أماكــن تعليمي

تقــدم المناقشــة أدنــاه لمحــة عامــة عــن العوامــل الرئيســية.

1.1 المناهج التعليمية والعوامل المساهمة في تعزيز التطرف

ــة  ــة التاريخي ــى الهوي ــم المدرســي عل ــة القائمــة وسياســات التعلي ــز المناهــج الدراســية الوطني ــا ترتك ــاً م غالب
لبلــد مــا أو الهويــة الدينيــة أو اللغويــة أو القوميــة العرقيــة التــي ســعت الــدول إلــى صياغتهــا. ســواء كان ذلــك 
عــن قصــد أو عــن غيــر قصــد ، فــي العديــد مــن البلــدان لــم تتطــور المناهــج التعليميــة لتتوافــق مــع الظــروف 
االجتماعيــة المتغيــرة والطبيعــة المتنوعــة بشــكل متزايــد للســكان الذيــن تهــدف إلــى خدمتهــم. ونتيجــة لذلــك 
فــإن اســتبعاد األقليــات أو قطاعــات المجتمــع األخــرى وتهميشــها أمــر ســائد. وكثيــرا مــا تظــل التحيــزات 

الجندريــة ثابتــة. تضمنــت مجموعــة التحديــات التــي الحظهــا المشــاركون مــا يلــي:

اإلقصــاء اللغــوي والعرقــي: لــدى معظــم البلــدان تجمعــات عرقيــة و / أو دينيــة متنوعــة. ومــع ذلــك ، كثيــًرا 
مــا تســتبعد العديــد مــن أنظمــة التعليــم الوطنيــة اإلشــارة إلــى هــذا التنــوع أو تضمينــه فيــه. وبالتالــي ، 
ــرة ، وهــذا  ــن ســن مبك ــش الشــديد م ــا أن يشــعروا بالتهمي ــراد داخله ــات واألف ــات األقلي ــن لمجتمع يمك

يمكــن أن يذكــي العــداء.

الترويــج لألصوليــة القوميــة العرقيــة: ُتســتخدم فــي العديــد مــن الــدول المناهــج التعليميــة علنــاً لتأكيــد 
هيمنــة مجموعــة علــى غيرهــا. يمكــن أن يتــراوح هــذا مــن حظــر التعليــم بلغــات أخــرى الســتبعاد المراجــع 
ــوم االجتماعيــة ومــا إلــى ذلــك ، واألدب والفنــون(. و مــن  الخاصــة بمجموعــات األقليــات )التاريــخ والعل
ــة ،  ــر مرئي ــة المجتمــع غي ــة الواحــدة للمجموعــة المســيطرة وجعــل تعددي خــالل الســعي لتشــجيع الهوي
تســمح الــدول ضمنــاً أوبشــكل صريــح بإســاءة معاملــة المجموعــات غيــر المســيطرة. يمكــن لهــذا أن يمهــد 

الطريــق للمظالــم التــي تســتغلها الحــركات المتطرفــة.

“إننــا نشــهد أيًضــا صعــود القوميــة العرقيــة والدينيــة فــي أجــزاء مختلفــة مــن العالم ، مثل الواليــات المتحدة 

والهنــد وأســتراليا والعديــد مــن الدول األوروبية”.

)د. زاهــد شــهاب أحمــد ، جامعــة ديكين ، أســتراليا(

هيمنــة طائفــة أو ديــن فــي التعليــم والقانــون: مــن جــزر المالديــف إلــى الســودان تســيطر هيمنــة ديــن مــا 
فــي المناهــج التعليميــة علــى إقصــاء الطوائــف والمجموعــات الدينيــة األخــرى والتجزئــة داخــل المجتمــع. 
إن وجــود قوانيــن تتعلــق بديانــة واحــدة كإطــار قانونــي وطنــي شــامل غالبــاً مــا يــؤدي إلــى التمييــز ضــد 

النســاء ومجموعــات األقليــات - أي الديانــات األخــرى أو الهويــات المختلفــة.
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الفصــل بيــن التعليــم الدينــي: حتــى فــي البلــدان التــي يعتــرف فيهــا بتنــوع الديــن ، عــادة مــا يكــون العــرف 
هــو فصــل األطفــال عــن دروســهم فــي التعليــم الدينــي. وفــي حــاالت أخــرى ، يفــرض علــى األقليــات أن 
تتعلــم ديــن األغلبيــة. وهكــذا ، وبــدالً مــن تمكيــن األطفــال والشــباب مــن التعــرف علــى األديــان المختلفــة 
ومقارنتهــا لتحديــد أوجــه التشــابه أو االختــالف فــي القيــم عبــر األنظمــة المعتقديــة ، فــإن األنظمــة 

المدرســية تفصلهــا وتقســمها.

الســنوات  فــي  وباألخــص  األخيــرة  العقــود  فــي  التعاليــم الدينيــة:  انتشــار اإلصــدارات المتطرفــة مــن 
الماضيــة ، اتســع انتشــار اإلصــدارات المتعصبــة للغايــة مــن التعاليــم الدينيــة عبــر البلــدان وداخلهــا. 
وعلــى وجــه الخصــوص بيــن الســكان المســلمين فــي البلــدان غيــر الناطقــة بالعربيــة ، ســعى الذيــن قامــوا 
بالتبشــير إلــى تقويــض الصيــغ األكثــر اعتــداال والمتأصلــة فــى ثقافــة المجتمعــات، مــن خــالل الدعــوة إلــى 
أن الممارســات األكثــر تقييــدا   هــي فــي الواقــع نســخة »حقيقيــة« أو »نقيــة« مــن الديــن. فــي العديــد مــن 
ــدارس  ــل المســاجد والم ــة الســعودية  بتموي ــة العربي ــة المســلمة ، قامــت المملك الســياقات ذات األغلبي
ــاً مــا يقــوم قادتهــا مــن األئمــة بتدريــس نســخ اســتثنائية وقاســية مــن  ــة ، وغالب الدينيــة منــذ فتــرة طويل
الديــن ]6[. ال شــك أن التركيــز علــى نصــوص وتفســيرات معينــة يــؤدي إلــى انتشــار وتطبيــع التعصــب وعدم 
التســامح والعنــف تجــاه طوائــف األقليــات. وهــذا واضــح فــي باكســتان فــي معاملــة الشــيعة والجعفرييــن 

، وكذلــك األديــان األخــرى.

زيــادة المــدارس الدينيــة والمــدارس الدينيــة الخاصــة: مــن أوغنــدا إلــى ســوريا ، دفــع إنهيــار أو عــدم 
ــر الرســمية  ــة غي ــم أطفالهــم بالمــدارس الديني ــى تعلي ــاء إل ــى المــدارس العامــة اآلب ــة الوصــول إل إمكاني
ــن  ــل الخارجــي م ــث ســاهم التموي ــي. حي ــم المجان ــم وعــدوا بالتعلي ــد أو ألنه ــار الوحي ــه الخي لمجــرد أن
الهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة - بمــا فــي ذلــك نخبــة المحســنين وجماعــات الكيانــات الغيــر تابعــة 
ــد مــن الحــاالت ، تنشــر الجماعــات  ــة الخاصــة. فــي العدي ــة - فــي انتشــار هــذه المــدارس الديني للدول
الدينيــة ذات الدوافــع السياســية أيديولوجيــات وعقائــد إســتبعادية ألنهــا ترفــع مجموعــة دينيــة ومجموعــة 
مــن القيــم والممارســات علــى غيرهــا. وحــدث نمــو هائــل فــي المــدارس الدينيــة بمــا فــي ذلــك فــي الــدول 
ــن.  ــم الدي ــك المــدارس بإعتبارهــا الحــل األوحــد لتعلي ــا لتل ــة وترســل العائــالت المحافظــة ابنائه الغربي
ولكــن يقــوم العديــد منهــا بتعليــم التعصــب والتفســير الجامــد للديــن. ففــي باكســتان علــى ســبيل المثــال 

، تصــدر العديــد مــن المــدارس الدينيــة للفتيــات قواعــد رجعيــة إلخضــاع اإلنــاث وعــدم المســاواة.]7[

ــات وأدوار الذكــور  ــة لهوي ــة التقليدي ــزال الصــور النمطي تعزيــز القوالــب النمطيــة للنــوع االجتماعــي: ال ت
واإلنــاث منتشــرة فــي جميــع المناهــج التعليميــة. يتــم تعزيــز المعاييــر التمييزيــة المتعلقــة بالجنــدر خاصــة 
بالمــرأة فــي الصــور والنصــوص. فــي ســريالنكا يجــري تحليــل لتحديــد وســائل إصــالح المناهــج. وفــى 

معظــم الســياقات ال يوجــد أى تمثيــل لالنمــاط المختلفــة أو األقليــات.

إســتخدام وســائل اإلعــالم الحديثــة لنشــر التطــرف: لقــد أصبــح انتشــار محطــات التلفزيــون الفضائيــة 
ــة. وتســتخدم اآلن شــبكات  ــر األصــوات رجعي ــا أكث ــا تســيطر عليه ــادة م ــي – وع ــم الدين مصــدرا للتعلي
التواصــل اإلجتماعــي لنشــر وتغذيــة الخطــاب المتطــرف ، وكثيــراً مــا يســتهدف ويخصــص الرســائل إلــى 

ــة. ــدول القومي ــا وحــدود ال ــر الجغرافي األفــراد والمجتمعــات الضعيفــة ، بينمــا يربــط ويعبــئ عب

https://lobelog.com/stealth-sectarianism/ 6 مقال سانام ناراجي أندرليني

7 تقرير منظمة آيكان عن باكستان فى 2014

http://www.icanpeacework.org/201407/01//reclaiming-the-progressive-past-pakistani-womens-struggle-against-violence-

extremism-winter-2014
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)PREP( من منع التطرف العنيف إلى تعزيز السالم والصمود والمساواة في الحقوق والتعددية

1.2 التحديات الهيكلية في التعليم

تتفاقــم المشــكالت المشــار إليهــا أعــاله بســبب التحديــات الهيكليــة األساســية فــي قطــاع التعليــم والتــي أبرزهــا 
منتــدى ICAN / WASL والمشــاركين فــي المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــول  GSX. إن هــذه القضايــا 
ــا والشــرق األوســط ، وهــي موجــودة أيًضــا فــي الســياقات  واضحــة عبــر أشــكال مختلفــة عبــر آســيا وأفريقي

الغربيــة.

“ســيكون العالــم مكانــاً أفضــل وأكثــر ســالماً إذا اســتثمرنا بشــكل أقــل فــي الجيــش وأكثر في تعليم الســالم”.
)بشــرى قديم حيدر ، معلمة ســالم ، باكســتان(

تخفيضــات الميزانيــة وتكاليــف التعليــم: فــي العقــود األخيــرة ، جعلــت تخفيضــات أو نقــص اإلنفــاق 
الكافــي علــى ميزانيــات التعليــم الوطنيــة قطــاع التعليــم العــام عرضــة للحاجــة إلــى تمويــل مــن القطــاع 
الخــاص. ونتيجــة لذلــك ، خضــع التعليــم العــام لســلطة المصالــح الخاصــة. وفــي باكســتان ، أدى ذلــك إلــى 
حــدوث تحــوالت كبيــرة فــي المناهــج الوطنيــة ، منهــا تقليــص التعليــم المدنــي ومفاهيــم الهويــة الفرديــة 

ــة.]8[ واألســبقية الديني

وأدت أيضــا تخفيضــات الميزانيــة لعــدم القــدرة علــى الحفــاظ علــى مســتويات أعلــى مــن التعليــم وتطويــر 
المناهــج و انخفــاض تدريــس الفنــون والثقافــة والفلســفة والتربيــة المدنيــة والمعرفــة الدينيــة ، وكل منهــا 
حيــوي لرعايــة التفاهمــات التعدديــة للمجتمــع المعاصــر ، وتزويــد الطــالب بمنافــذ متنوعــة للتعبيــر عــن 

أنفســهم وازدهارهــم.

المعلمــون والمناهــج الدراســية الوطنيــة أو الرســمية: إن االفتقــار إلــى التدريــب التكوينــي الفعــال للمعلميــن 
ــر  ــال ورصــد المعايي ــب الفع ــدون التدري ــع المعلمــون ب ــة. يتمت ــة هــو نتيجــة إضافي ــدروس الخصوصي وال
بحريــة أكبــر إلحضــار معتقداتهــم وأيديولوجياتهــم الشــخصية داخــل الفصــل الدراســي. وفــي الوقــت 
نفســه ، أدى فشــل المناهــج الرســمية بالتعامــل مــع المظالــم التاريخيــة بفعاليــة ومعالجــة الهويــات المعقدة 
- الســيما مــن ناحيــة الديــن - إلــى طلــب معلومــات بديلــة ، بمــا فــي ذلــك مــن مصــادر اإلنترنــت. ومــع ذلــك 
، فــإن »إحــالل الديمقراطيــة فــي المعلومــات« يقتــرن بعــدم وجــود وســائل فعالــة للتحقــق مــن المعلومــات. 
ــة مــن  ــم األحــداث التاريخي ــا ، تمكــن الشــباب مــن التســاؤل حــول االفتراضــات وفه فــي أفضــل حاالته
ــى  ــة عل ــر الموثوق ــى تشــجيع المصــادر غي ــؤدي إل ــي أســوأ الحــاالت ، ت ــن ف ــددة. ولك ــات نظــر متع وجه

اكتســاب نفــوذ أكبــر بكثيــر ممــا كان ممكًنــا فــي الســابق.

التفاوتــات بيــن الجنســين فــي التعليــم: مــع تحــول تكاليــف التعليــم مــن الحكومــة إلــى الفــرد واألســرة 
ــى يســتطيع  ــى مت ــار مــن مــن أطفالهــم ســيتعلم وإل ــى اختي ــر فقــراً إل ــاً مــا تضطــر العائــالت األكث ، غالب
ــران ومنطقــة البحــر الكاريبــي ، أجبــر الضغــط  ــل إي ــى التعليــم. فــي بعــض الســياقات ، مث الحصــول عل
علــى كســب الدخــل والعنايــة بأســرهم الشــباب علــى تــرك التعليــم - خاصــة بعــد اتمــام المرحلــة الثانويــة. 
ونتيجــة لذلــك ، فــإن جامعــات بعــض الــدول لديهــا أغلبيــة مــن الطالبــات. هــذا االختــالل بيــن الجنســين 
يمكــن أن يخلــق توتــرات اجتماعيــة كبيــرة وتوقعــات ومســتويات غيــر متطابقــة ، والتــي يمكــن أن تــؤدي إلــى 
العنــف. وفــي ســياقات أخــرى ، وال ســيما فــي جنــوب آســيا وشــمال أفريقيــا ، غالبــاً مــا تميــل األســر إلــى 
تفضيــل تعليــم األوالد أو الضغــط علــى بناتهــن للتخلــي عــن المدرســة الثانويــة أو التخلــي عــن الجامعــة ، 

ممــا يقلــل مــن فــرص حيــاة بناتهــن.

8 برنامج تطوير التعليم العام لسنة 1979. إقرأ تقرير التعليم المقارن لعزيز طالباني
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وفــي الوقــت نفســه ، تشــير األدلــة فــي كينيــا إلــى أن الطالبــات الشــابات فــي الجامعــة يشــعرن بالعزلــة فــي 
كثيــر مــن األحيــان ألنهــن أول بنــات فــي عائالتهــن يلتحقــن بالجامعــة. وكمــا تقــول ثريــا روبــل مــن منظمــة 
ــدن مــن قبــل داعــش وحركــة الشــباب اإلســالمية  النهــوض بالمــرأة فــى كينيــا ، “معظــم الفتيــات اللواتــي ُجِنّ
هــن فتيــات فــي المدرســة أو الكليــة. لــم تعــد األمــور تــدور حــول الفقــر فقــط وجــذب النــاس بالمــال. بــل 
هنــاك محاولــة للحصــول علــى األشــخاص األذكيــاء الذيــن يمكنهــم االنخــراط ويمكنــك التحــدث إليهــم. 
ســألنا الطــالب مــا هــي المشــكلة؟ هــؤالء الفتيــات والفتيــان ليــس لديهــم أي شــخص يتحدثــون إليــه. هنــاك 

رابــط مفقــود فــي العائلــة. ال توجــد نمــاذج يحتــذى بهــا فــي المجتمــع “]9[

1.3 االســتراتيجيات المســتخدمة الســتغالل المســاحة التعليمية في نشــر التطرف واألوضاع 
المؤديــة إلــى العنف

كمــا أوضــح منتــدى ICAN وتحليــل المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــولGSX ، فقــد وضعــت الحــركات المتطرفــة 
اســتراتيجيات متعــددة الســتغالل المســاحات التعليميــة الرســمية وغيــر الرســمية والســيطرة عليهــا مــن أجــل 
نشــر قصصهــم ومعلوماتهــم ومفهــوم الهويــة ، مــع تشــويه األنظمــة الموجــودة. تتجلــى مناهجهــا وموضوعاتهــا 

ورســالتها فــي مختلــف البلــدان والمجموعــات.

“ومــن المفارقــات أن الحــركات المتطرفــة تطمــح فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى إعادة خلق عالــم قديم وكثيراً 
مــا تنتشــر ضــد الفجــور فــي المجتمعــات الحديثــة والغربيــة ، ولكــن ليــس لديهــا أي خوف من اســتخدام 

أحــدث التقنيــات لنشــر رســائلها االرتدادية”.
)ICAN ، ســانام ناراجــي - أندرلينــي ، المؤســس والمديــر التنفيــذي(

فــي كل حالــة وفــي جميــع الوســائط ، هنــاك خاصيتــان شــائعتان فــي نهجهــم. أوال ، مصداقيــة الرســول هــي 
الجوهــر. حيــث يســتخدم القائمــون علــى التجنيــد اســتراتيجيات مخصصــة إلشــراك المســتهدفين الخاصيــن 
بهــم. و غالبــاً مــا تكــون عالقــات زمالــة أو عــن طريــق روابــط أخــرى. ثانيــاً ، يجــدون نقطــة دخــول للمشــاركة 
علــى مســتوى عاطفــي. وهــذا يمكــن أن يكــون مســتندا إلــى اإليمــان العميــق للنــاس ، والجهــل الدينــي ، واالرتبــاك 
حــول الهويــة ، والغضــب مــن المظالــم التــي يشــهدونها فــي العالــم مــن حولهــم أو التطلعــات إلحــداث فــرق 
وليكونــوا جــزءا مــن قضيــة أكبــر. دائًمــا تبــدأ عمليــة التطــرف بتكريــس الوقــت واالهتمــام واالرتبــاط العاطفــي 

باألفــراد للحصــول علــى ثقتهــم. تتضمــن الميــزات الشــائعة األخــرى مــا يلــي:

مهاجمــة القيــم والمؤسســات »الغربيــة«: إن المشــاعر المعاديــة للغــرب هــي ســمة مشــتركة فــي إيديولوجيــة 
مثــل هــذه الحــركات. ويرتبــط ذلــك جزئيــاً باألعمــال العســكرية األخيــرة التــي قامــت بها الواليــات المتحدة 
والواليــات الغربيــة فــي الــدول التــي يســيطر عليهــا المســلمون. لكــن عــدم الثقــة أيضــا تاريخــي. إن بوكــو 
حــرام النيجيريــة هــي مثــال للحــركات التــي تســتهدف المــدارس والفتيــات »ذات النمــط الغربــي« مــن 
خــالل اإلشــارة إلــى أنهــا معاديــة لإلســالم وخبيثــة فــي نشــر قيــم أو أفــكار غيــر أخالقيــة تناقــض الثقافــة 
والهويــة المحليــة. وفــي باكســتان وأفغانســتان وأماكــن أخــرى ، تعرضــت المــدارس ، وال ســيما مــدارس 
ــه تكتيكــي: هــذه  ــة فــي جــزء من ــات ، لهجمــات متكــررة. إن اســتهداف المؤسســات التعليمي ــات البن وكلي
المؤسســات العامــة هــي فــي الواقــع أكثــر ســهولة للوصــول مــن المبانــي أو الهيــاكل الحكوميــة األخــرى. 
لكــن الهجمــات مدفوعــة أيديولوجيــاً أيضــاً. وهــم يســعون إلــى بــث الخــوف فــي أوســاط الســكان للحــد 
ــة نحــو  ــة أو العلماني ــان عــن المــدارس الحكومي ــات والفتي ــاد الفتي ــول بالمــدارس ، وإبع مــن حــاالت القب

المــدارس الدينيــة.

http://www.icanpeacework.org/2017/09/26/sureya-roble-kenya/ 9 حوار مع ثريا روبل
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)PREP( من منع التطرف العنيف إلى تعزيز السالم والصمود والمساواة في الحقوق والتعددية

الدخــول عــن طريــق القلــب للوصــول الــى العقــول: هنــاك كمــا لوحــظ فــي كثيــر مــن األحيــان نهــج مشــترك 
بالســعي إلشــراك األفــراد علــى أســاس شــخصي، حيــث يتــم إدمــاج العاطفــة التــي بدورهــا تبــث ثقــة 
متزايــدة واحســاس بال«رعايــة »مــن قبــل الشــباب المســتهدف. وكمــا يقــول شــفقت محمــود مــن مؤسســة 
بايمــان الباكســتانية ، فــإن العديــد مــن الشــبان لــم يختبــروا أبــداً الحــب أو االهتمــام ، وال ســيما مــن 
آبائهــم. يقــوم المجنــدون باالســتفادة مــن هــذا الفــراغ العاطفــي والنفســي. وبالمثــل ، تشــير الدالئــل 
المتعلقــة بتجنيــد الشــابات علــى اإلنترنــت وبشــكل شــخصي إلــى عمليــة بنــاء عالقــة شــخصية فــي البدايــة 
- فــي بعــض األحيــان أقــرب إلــى االســتمالة الجنســية - مــع االنتبــاه إلــى الروابــط العاطفيــة العميقــة. 

وبمجــرد تأســيس هــذه الثقــة واالرتبــاط العاطفــي ، تحــدث عمليــة التدريــب والتطــرف.

مــن الوســط إلــى الرســالة - طلــب المســاعدة أثنــاء تجســيد التطلعــات: الحــظ المشــاركون أنــه فــي الوقــت 
الــذي تســتفيد فيــه الحــركات المتطرفــة مــن المظالــم القائمــة بيــن مختلــف الســكان ، فإنهــا تضــع رســائل 
خاصــة بهــا فــي إطــار مــن األحــكام والوعــود اإليجابيــة. إنهــا تتصــدى لفســاد الــدول وظلمهــا واالحســاس 
ــال مــن أجــل قضيــة  بالتهميــش بيــن الشــباب أو النســاء أو مجتمعاتهــم ، مــن خــالل تقديــم الوعــد بالقت
ــث أن المكافــآت والحوافــز المقدمــة ســتكون فــي  ــة والكرامــة. حي ــة االجتماعي ــق العدال ــة ، وتحقي عادل
هــذه الحيــاة والحيــاة القادمــة. وتســتفيد مــن معاييــر الذكــورة التــي يســتطيع الرجــال توفيرهــا لعائالتهــم 
هنــا ويدعــون بإنقــاذ أرواحهــم فــي المــوت. وهكــذا فــإن اســتخدام العنــف - فــي كثيــر مــن األحيــان مــع 
المراجــع الحرفيــة المأخــوذة مــن النصــوص الدينيــة - يتــم تأطيــره كوســيلة تبــرر قضيــة وأهــداف أعلــى.

اســتغالل غيــاب التفكيــر النقــدي وعمــق األميــة الدينيــة: ازدهــرت الحــركات المتطرفــة بيــن الســكان ذوي 
مهــارات التفكيــر النقــدي المحــدودة أو األمييــن دينيــا أو الذيــن لــم يتعرضــوا لقيــم ومعاييــر ثقافيــة أخــرى. 
إنهــم يســتغلون الجهــل بالتعليــم الدينــي لنشــر نســختهم مــن اإليمــان. مــن خــالل التشــجيع علــى الهويــة 
الفريــدة ألهدافهــم - ســواء كانــت دينهــم أو عرقهــم - ويقوضــون الهويــات األخــرى ويزيــدون مــن التفــرد 
ورفــض »اآلخــر«. وبهــذه الطريقــة ينشــرون التعصــب والخــوف فــي نفــس الوقــت – وهــي األســس التــي 

يمكــن عندهــا تســويغ العنــف.

الســلطة األبويــة والخضــوع: إن إشــراك النســاء والفتيــات ســمة ثابتــة بيــن الحــركات المتطرفــة. يتــم 
ــات واغتصــاب النســاء  ــات النيجيري ــق اإلكــراه والعنــف كمــا هــو الحــال فــي خطــف الفتي ذلــك عــن طري
األيزيديــات. يتــم ذلــك أيضــا مــن خــالل التوظيــف والمؤسســات التعليميــة. تنقــل المــدارس الدينيــة 
،والكثيــر مــن الرســائل الموجهــة إلــى الشــابات، فكــرة »الخضــوع كشــكل مــن اشــكال الســلطة«. وكمــا 
الحــظ أحــد المشــاركين ، فــإن المذكــرات التــي تحمــل عبــارة »كونــي عبــداً لزوجــك ، وســوف يكــون عبــداً 
لــك« ، هــي عبــارة عــن رســالة ضمنيــة وصريحــة. وفــي الوقــت نفســه ، فــإن المعاييــر النمطيــة لألبويــة أو 

الذكوريــة المفرطــة أو »األوالد ال يبكــون« منتشــرة أيضــا.

كمــا تغيــر الحــركات االســتراتيجيات والمســاحات التــي تنشــر فيهــا إيديولوجيتهــا وتقــوم بتجنيــد أعضــاء جــدد. 
ومــع أن المؤسســات الدينيــة ال تــزال موقًعــا رئيســًيا ، فقــد انتشــروا فــي أماكــن أخــرى.

التخــرج مــن المــدارس الدينيــة إلــى الجامعــات: تنشــط الحــركات التــي تتبنــى اإليديولوجيــة المتطرفــة 
واســتخدام العنــف فــي الجامعــات عبــر العديــد مــن البلــدان. قــد يكــون هــذا اتجاهــاً جديــداً وتحــوالً بعيــداً 
عــن المســاجد والمــدارس الدينيــة التــي تخضــع للمراقبــة المتزايــدة. إن أحــد أســباب اســتهدافهم للشــباب 
األكثــر تعليمــاً وأولئــك الذيــن يدرســون الهندســة والموضوعــات التقنيــة األخــرى فــي الجامعــة ، هــو أنهــم 
ــق باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي  ــون المهــارات الالزمــة للحــركات ، وال ســيما فيمــا يتعل يجلب

وأمــن اإلنترنــت وتصنيــع متفجــرات متطــورة.
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اســتمالة وســائل اإلعــالم الحديثــة لنشــر رســالة رجعيــة: يتــم تكييــف الرســائل وتعديلهــا باســتمرار لتالئــم 
ــن التفاعــالت الشــخصية و اســتخدام  ــا بي ــراوح وســائل اإلعــالم المســتخدمة م ــف الوســائط. وتت مختل
التقنيــات التقليديــة مثــل الراديــو المحلــي والتلفــاز الفضائــي إلــى أحــدث التطبيقــات وأنظمــة التواصــل 
االجتماعــي المشــفرة. مــن منطقــة خيبــر فــي باكســتان إلــى ضواحــي باريــس ، مــن الواضــح أن الحــركات 
المتطرفــة تســعى إلــى دخــول جميــع هــذه األماكــن واحتاللهــا. إن تحــدي هــذه القــوة وتقديــم بديــل إيجابــي 

قــوي يتطلــب وجــود واهتمــام فــي جميــع هــذه المجــاالت.

مجتمعــات الضعفــاء - اســتغالل الصعوبــات والتوتــرات: إن قدرتهــم علــى االنتشــار داخــل المجتمعــات 
ــي  ــع ناشــطين ســوريين ف ــي عــام 2012 توق ــرة بالمالحظــة. ف ــن الحــروب والفوضــى جدي المتضــررة م
والمســاعدات  التمويــل  بســبب  والالجئيــن  النازحيــن  الســكان  بيــن  التطــرف  انتشــار  الســالم  مجــال 
ــك المجتمعــات مــن خــالل الميليشــيات المتطرفــة  ــي ظهــرت فــي تل اإلنســانية، والمناهــج الدراســية الت
المرتبطــة بالفصائــل فــي دول الخليــج العربيــة. إن التضحيــة باآلخــر باالضافــة إلــى تســييس الديــن 
والوعــد بالجنــة ، والشــعور بالهــدف والنصــر هــم مزيــج قــوي لجــذب المؤيديــن. مــن بيــن الســكان الذيــن 
لديهــم رؤيــة محــدودة بالفعــل أو عــدم احتــرام التنــوع ، فــإن نشــر الخــوف والتعصــب حــول »اآلخــر« هــو 
تكتيــك فعــال يتــم مــن خاللــه التســامح مــع األعمــال المســيئة والعنيفــة وحتــى التغاضــي عنهــا. عــالوة علــى 
ذلــك ، فــي العديــد مــن الســياقات ، يســتغلون المشــاعر المعاديــة ألمريــكا أو المعاديــة للغــرب التــي نشــأت 
اســتجابة لــردود الفعــل العســكرية مــن الحكومــات الغربيــة. وهــم يدركــون أيضــا أن الشــباب محبطــون وال 
يثقــون فــي مؤسســاتهم الوطنيــة ، وأجهــزة الحكــم واألمــن ، ويقومــون باســتغالل هــذه المشــاعر أيضــا.

“ال ينبغــي لنــا أن نقــدم الســالم وحقــوق اإلنســان فــي الطــرف المقابــل لسلســة التطــرف العنيف. إنهم في 

نقطــة الصفــر. يجــب أن يكــون الســالم وحقــوق اإلنســان هو القاعدة “.
)ماريــان ريــكا ، وزارة التعليــم ، اســتونيا(
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الجزء الثاني: االستراتيجيات والحلول الفعالة في 
السياسات والبرامج التعليمية

ــة  ــم الســالم والمواطن ــد لتعلي ــاك زخــم متزاي ــدول والمجتمعــات )واألفــراد( ، هن ــة داخــل ال ــد التعددي مــع تزاي
العالميــة والــذي يتضمــن االهتمــام بالجوهــر والمهــارات. وتشــمل العديــد مــن المناهــج التربويــة والدراســية اآلن 
االهتمــام بتاريــخ العالــم مــن وجهــات نظــر متعــددة ، وتأمــالت فــي مختلــف األديــان واألدب العالمــي. ينصــب 
التركيــز فــي مجــال المهــارات علــى التفكيــر النقــدي وحــل النزاعــات ، باإلضافــة إلــى المهــارات النفســية 
واالجتماعيــة والعاطفيــة وتعزيــز المواقــف والعقليــات التــي تشــمل الجميــع. وهــذا هــو اإللتــزام بالتنــوع العرقــي 
ــل  ــات الجنســية والشــمول. إن التعــرض لمث ــن الجنســين والهوي ــرام المســاواة بي ــي ، واحت أو الثقافــي أو الدين
هــذه المهــارات والمبــادئ وإضفــاء الصفــة االجتماعيــة عليهــا منــذ الطفولــة المبكــرة إلــى المراهقة والشــيخوخة 
شــبيه »بتلقيــح« األطفــال ضــد التعصــب والعنــف فــي حياتهــم وفــي عالقتهــم باآلخريــن. هــذه التطــورات فــي 

التعليــم ذات صلــة مباشــرة وضروريــة فــي ســياق جهــود منــع التطــرف العنيــف وبرامــج العمــل الوطنيــة.

ولكــن حتــى اآلن ، ركــزت معظــم األبحــاث والتحليــالت المتعلقــة بالتطــرف العنيف على عوامــل “الدفع والجذب” 
التــي تــؤدي إلــى التطــرف. وقــد تــم إيــالء قــدر أقــل مــن االهتمــام لفهــم العوامــل والمبــادرات التــي تمنــع وتدعــم 
الصمــود ضــد إغــراء الخطــاب المتطــرف. وحتــى أقــل مــن ذلــك تــم فعلــه لفهــم المكونــات المشــتركة الموجــودة 
المتطرفــة  ترفــض فقــط اإليديولوجيــات  والتــي ال  الفــردي  أو  المجتمعــي  أو  المســتوى االجتماعــي  علــى 

المتعصبــة وتصدهــا بالعنــف ، بــل تحتضــن أيضــا التعدديــة والتنــوع وقبــول اآلخــر.

ويعــزى غيــاب التوثيــق والتحليــل جزئيــا إلــى “الحداثــة” النســبية ألجنــدة منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف 
ــل  ــا نأم ــس م ــه ، ولي ــه ومنع ــي مواجهت ــل ف ــا نأم ــدة حــول م ــم تشــكيل األجن ــى اآلن يت ــه حت ــى ان ــة ال باإلضاف
فــي تعزيــزه وتقويتــه. عــالوة علــى ذلــك ، فــي معظــم الحــاالت ، يقــود المجتمــع المدنــي وليــس الجهــات 
الفاعلــة فــي الدولــة، العمــل المبتكــر الــذي يتخــذ نهجــا كليــا وهــو فعــال فــي منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف 
وخفــض التطــرف ألنــه يوفــر بدائــل مســتدامة للمســتفيدين. يمكــن أن تكــون هــذه المبــادرات أصعــب فــي 
ــع ومكافحــة التطــرف  ــى أن معظمهــا ال تحمــل عالمــة من ــا إل تحديدهــا والوصــول إليهــا ، ويرجــع ذلــك جزئي
العنيــف وباإلضافــة إلــى ذلــك ، كمــا يشــير جمــال الجواهــري مــن جمعيــة األمــل فــي العــراق بأنــه حتــى ظهــور 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية ، أظهــرت العديــد مــن الحكومــات اهتمامــا قليــال بالبرامــج التــي تــدرس التماســك 

ــاء الســالم. ــوق اإلنســان وبن االجتماعــي وحق

ويعــد التريــاق الرئيســي للتطــرف اإلقصائــي هــو تعليــم وغــرس تلــك القيــم والمبــادرات التــي تعــزز “مجتمعــاً 
صحيــاً” يتــم فيــه االحتفــال بالتعدديــة والشــمولية والمســاواة. لــذا يجــب إصــالح سياســة ومناهــج التعليــم لرفــع 
ــع  ــه مجــرد أداة لمن ــى أن ــم عل ــر التعلي ــم أو تبري ــم فه ــا. يجــب أال يت ــة وتقديمه ــم اإليجابي ــم والتعالي ــك القي تل

التطــرف العنيــف أو انــه جــزء مــن التدخــالت األمنيــة.

“لــم تتــم قــط الدعــوة الحازمــة إلدراج تعليــم الســالم. وقــد كان نقــص التمويــل وعدم اهتمــام المانحين في 

هــذا الصــدد عقبة أخرى “.
)بشــرى قديم حيدر ، معلمة ســالم ، باكســتان(
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2.1 استراتيجيات رد الفعل لمقاومة التطرف والعنف

يمثــل التعليــم آداة مباشــرة لمعالجــة التطــرف والتطــرف العنيــف. ويشــمل السياســات والبرامــج فــي ثالثــة 
مجــاالت رئيســية:

تقديــم التوجيــه للمعلميــن وقــادة المجتمــع والمربيــن حــول معرفــة ورصــد عالمــات التطــرف بيــن الشــباب . 1
؛ بنــاء قدراتهــم ومهاراتهــم للمســاعدة فــي وقــف عمليــة التطــرف والعمــل معهــم لتعزيــز صمــود األفــراد 

وجماعاتهــم ومجتمعاتهــم.
تقديــم الدعــم لألطفــال والشــباب والبالغيــن الذيــن عانــوا مــن الصدمــات و / أو يتعاملــون مــع تأثيــر العنــف . 2

داخــل مجتمعاتهــم وحولهــا. هــذه األســاليب لهــا تأثيــر علــى الشــفاء والوقايــة علــى حــد ســواء نظــرا ألن 
الصدمــة التــي لــم يتــم عالجهــا يمكــن أن تســهم فــي التعرض للتطرف ســواء للبحــث عن االنتقام أو إســتعادة 
الصالبــة الشــخصية و / أو تمكيــن حمايــة الــذات واألســرة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، يــؤدي التعــرض للعنــف 

المســتمر أو المتطــرف إلــى إزالــة الحساســية للعنــف وبالتالــي تطبيعــه كوســيلة لحــل المشــاكل.
تقديــم ســرديات مضــادة وتفســيرات بديلــة للنصــوص الدينيــة التــي تســتخدمها الحــركات المتطرفــة . 3

ــة المطــاف. ــي نهاي ــف ف ــر اســتخدام العن ــة وتبري ــادة الغضــب وعــدم الثق ــض التعاطــف وزي لتقوي

2.2 مبادرات استباقية لمنع انتشار التطرف من خالل تعزيز القيم اإليجابية
 

ــى الصمــود فــي مواجهــة  ــاء القــدرة عل ــة لبن ــم والمهــارات والمعــارف اإليجابي ــم كوســيلة لنقــل القي يعــد التعلي
عبــر  المشــتركة  واإلنســانية  التعدديــة  تقديــر  وتعزيــز  المتطرفــة  األيديولوجيــات  فــي  الكامــن  التعصــب 
االختالفــات الثقافيــة والدينيــة والسياســية. وكمــا أشــار خبيــر مــن إدارة التنميــة الدوليــة بالمملكــة المتحــدة 
ــك فــإن  ــا ، لذل ــف قــد يكــون أمــًرا صعًب ــع التطــرف العني ــم مــن خــالل عدســة من ــإن إشــراك قطــاع التعلي ، ف
هنــاك عامليــن يقومــان باالعــالم عــن نهجهــم. أوالً ، يجــب توخــي الحــذر لتجنــب اإلضــرار ، وهــذا يشــمل 
خلــق تصــور بــأن مبــادرات التعليــم أو الدعــم هــي أداة لمنــع التطــرف ولتعزيــز هــذا ، هنــاك حاجــة لضمــان أن 
برامــج التعليــم تعــزز باســتمرار القيــم اإليجابيــة. وهــذا يجســد مجموعــة واســعة مــن المناهــج بمــا فــي ذلــك 
المناهــج التربويــة والمناهــج الدراســية واألنشــطة التــي تشــجع علــى حــل ســلمي للصــراع والصمــود والمســاواة 

ــة. فــي الحقــوق والتعددي

وعلــى الرغــم مــن نطــاق المبــادرات وتنوعهــا ، هنــاك خصائــص مشــتركة أساســية جليــة فــي كل منهــا ، علــى 
النحــو الموجــز أدنــاه.

القيــم والشــمولية: أشــار الممارســون إلــى أهميــة تعليــم الطــالب حــول قيمنــا اإلنســانية المشــتركة والقيــم 
األساســية مثــل الصــدق والتواضــع واللطــف والكــرم والتســامح والتعاطــف باإلضافــة إلــى قبــول االختــالف 
والتنــوع. يتمثــل أحــد العناصــر الرئيســية فــي تمكيــن النــاس - مــن األطفــال الصغــار إلــى الكبــار - مــن 
التعــرف علــى هوياتهــم المتعــددة ، واحتضــان الخصائــص التــي قــد يتشــاركون بهــا مــع اآلخريــن ، وكذلــك 

االحتفــال باالختالفــات.

تــم تصميــم البرامــج والتدخــالت التــي لهــا تأثيــر إلشــراك الهويــات األساســية لألشــخاص مــن خــالل كل 
مــن الوســائل العاطفيــة والمعرفيــة. إنــه نهــج القلــوب والعقــول لالنتقــال مــن العــداء إلــى التســامح وفــي 
النهايــة إلــى القبــول واالحتــرام. علــى ســبيل المثــال ، فــي باكســتان ، قــد يتعــرض الشــبان فــي المدرســة 
لممارســات تقليديــة أو دينيــة مختلفــة مــن نظرائهــم فــي المــدارس الخاصــة ، لكنهــم يجــدون القواســم 
ــن الجنســين  ــل ، يمكــن للفــوارق بي ــرة القــدم. وبالمث ــة الكــرة والمضــرب أو ك المشــتركة فــي حبهــم للعب
التقليديــة أن تفصــل بيــن الشــباب والشــابات ، ولكــن مــن خــالل جلســات الحــوار أو التعبيــر عــن تجاربهــم 
كشــباب فــي الفــن يتعلمــون التواصــل ويعترفــون بوجــود وجهــات نظــر متعــددة ويطــورون احتــرام المســاواة 
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مــن خــالل العمــل معــاً علــى مشــاريع مشــتركة. إن البرامــج الموجــودة تعيــد تأكيــد واحتــرام اإليمــان أو 
العــرق أو الهويــات الثقافيــة أو غيرهــا مــن الهويــات التــي يتــم تحديدهــا ، ولكنهــا أيًضــا تعــرض وتتبــادل 
القيــم والمصالــح المشــتركة مثــل الرياضــة أو الفــن أو الموســيقى. فــي كل حالــة ، يقدمــون للمســتفيدين 

مجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات التــي يمكنهــم مــن خاللهــا إجــراء االرتباطــات واالتصــال بـــ “اآلخــر”.

ــوق والمســؤوليات  ــوازن بالحق ــي الشــعور المت ــة ف ــة المتأصل ــم األساســية األخــرى المواطن وتشــمل القي
والعمــل التطوعــي واحتــرام حقــوق اإلنســان والمســاواة ومكافحــة التمييــز. تعتبــر الشــمولية أساســية ألن 
الغالبيــة الوطنيــة أو الدينيــة الســائدة فــي الغالــب ال تغطــي تجــارب وتواريــخ مجتمعــات األقليــات أو تلــك 
الخاصــة بالمــرأة أو القطاعــات المهمشــة األخــرى التــي تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن تاريــخ تكويــن األمــة. 
ــة  ــن للدول ــون ، يمك ــخ واألدب والفن ــي مناهــج التاري ــوع ف ــددة وتن ــات نظــر متع ــن وجه ــن خــالل تضمي م
أن تعــزز اإلحســاس باالنتمــاء واالحتــرام للجميــع ، فــي حيــن أن االســتبعاد أو المحــي يمكــن أن يعــزز 

ــراب. االغت

اإلطــار اإليجابــي: يعتبــر إشــراك الشــباب مــع التعزيــز اإليجابــي ومعاملتهــم باحتــرام وكرامــة ميزة مشــتركة 
فــي جميــع البرامــج. وهــذا أمــر ذو أهميــة خاصــة بالنظــر إلــى أنــه فــي العديــد مــن الســياقات الثقافيــة 
يتــم تعليــم الشــباب االلتــزام بالمعاييــر الســلوكية الصارمــة الخاصــة باحتــرام الكبــار ، وعــدم التعبيــر عــن 
رأيهــم. فــي هــذه األثنــاء ، غالبــاً مــا يتعرضــون للنقــد واإلذالل كوســيلة لتأكيــد الســيطرة أو الهيمنــة عليهــم. 
ــي اشــراكهم  ــرام واالنتمــاء. ويعن ــة وســيلة رئيســية إلظهــار االحت ــر دور نمذجــة المشــاركة االيجابي ويعتب
واســتطالع آرائهــم أن أفكارهــم مهمــة وأنــه يمكنهــم المســاهمة بشــكل بّنــاء. إن إحــدى الطــرق البســيطة 
لتأطيــر ذلــك هــي ضمــان أن يتــم تشــجيع البالغيــن والشــباب علــى حــد ســواء علــى التواصــل علــى أســاس 

مــا يجــب القيــام بــه ، وليــس فقــط مــا ال يجــب فعلــه.

التصميــم التشــاركي مــع أصحــاب المصلحــة المتعدديــن: بالنســبة لــكل مــا ســبق ذكــره ، فــإن كل مبــادرة 
ناجحــة ال تشــرك الشــباب فحســب ، بــل أيضــا المعلميــن والمــدراء وأوليــاء األمــور والشــخصيات األخــرى 
التــي يتفاعــل معهــا الشــباب ويتعلمــون منهــم. مــن الجديــر بالذكــر أن الكبــار يحتاجــون أيًضــا إلــى التدريــب 
ــا منهــم. وبوصفهــم  ــم تعلمه ــاً مــا يت ــات والســلوكيات الســلبية غالب ــى المهــارات ألن المواقــف والعقلي عل
مصــادر االنضبــاط والســيطرة فــي حيــاة الشــباب ، فقــد يكونــون هــم أيًضــا مــن ال يحترمــون األطفــال أو 

يســتبعدونهم أو ُيِذّلونهــم ، حتــى دون قصــد.

المهــارات الحياتيــة إلدارة االختــالف والتوتــر: تعــد مهــارات مثــل حــل النزاعــات والحــوار واالســتماع العميق 
واحتــرام “اآلخــر” ضروريــة. كمــا تعالــج هــذه المقاربــات الظاهــرة المعاصــرة المتمثلــة فــي تصاعــد 
التطــرف مــن خــالل نقــل رؤيــة بديلــة واضحــة للمجتمــع متجــذرة فــي معالجــة النزاعــات واالختالفــات مــن 

خــالل االنخــراط والتواصــل واالندمــاج بــدالً مــن تبريــر االنتقــام أو العنــف.

مهــارات التفكيــر النقــدي والتمكيــن النفســي-االجتماعي: يتعلــق بالبرامــج المذكــورة أعــاله ، وهــي برامــج 
تقــوم بتدريــس التفكيــر التقــدي وبنــاء الثقــة بحيــث يتــم تشــجيع الشــباب المعنييــن علــى الســؤال وتحليــل 
المــواد التــي يتــم تدريســها ، والنظــر فــي آرائهــم وخياراتهــم. وهــو فــي الواقــع مكافحــة نمــط التعلــم عــن 

ظهــر قلــب مــن التعاليــم التقليديــة وخاصــة الدينيــة.

التعــرض إلــى وجهــات نظــر متعــددة وروايــات بديلــة فــي تدريــس النصــوص الدينيــة والثقافيــة والتاريخيــة: 
ــم إيــالء الكثيــر مــن االهتمــام لمواجهــة الروايــات المتعلقــة  ــغ األهميــة. يت إن مضمــون المناهــج أمــر بال
بالنصــوص الدينيــة ، ولكــن هنــاك مواضيــع أخــرى لهــا نفــس القــدر مــن األهميــة. إن البرامــج التــي 
تــدرس وجهــات نظــر مختلفــة حــول التاريــخ، علــى ســبيل المثــال حــول أثــر االســتعمار ، أو تقديــم “عدســة 
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ــة مشــاهدة  ــر النقــدي والتعاطــف وأهمي ــى التفكي ــن وتشــجع عل ــرز تجــارب النســاء وقيادته ــة” تب جندري
العالــم مــن خــالل عدســات متعــددة.

دمــج األنشــطة الثقافيــة التجريبيــة واإلبداعيــة والممتعــة كوســائل للتعلــم: إن كل المبــادرات تمكــن التعلــم 
مــن خــالل العمــل ، وإشــراك الطــالب والكبــار مــن خــالل القنــوات العاطفيــة واإلدراكيــة. كمــا أن اســتخدام 
الفنــون والرياضــة والممارســات الثقافيــة المشــتركة األخــرى أمــر ضــروري ألنهــا ترســخ المناقشــات 
ــة  ــل هــي مالزم ــر فحســب ب ــي ال تحظــى بالتقدي ــة فــي األنشــطة الت ــاء الثق ــى بن ــة أو الحاجــة إل الصعب
لهويــات أصحــاب المصلحــة. وعــالوة علــى ذلــك ، فــإن دمــج األنشــطة الثقافيــة المحليــة فــي البرامــج يــدل 
كذلــك علــى أن القيــم والمنظــورات والمهــارات التــي يتــم نقلهــا هــي أصليــة وموثوقــة فــي بيئاتهــا الخاصــة.

النشــاط عبــر القطاعــات والمجتمــع: ال تقتصــر أغلبيــة البرامــج علــى المدرســة أو اإلعــداد المؤسســاتي. 
قــد تكــون هــذه البرامــج مســتندة إليهــم ولكنهــم ينخرطــون ويتواجــدون فــي المجتمــع ، علــى ســبيل المثــال 
ــددة ينخرطــون  ــا وســائط ومنصــات متع ــم أيًض ــث يســتخدم معظمه ــة. حي مــن خــالل أنشــطتهم الثقافي

خاللهــا فــي تبــادل المعلومــات واألفــكار.

2.3 أمثلــة علــى الممارســات الجيــدة: البرمجــة التعليميــة لمنــع التطــرف العنيــف و تعزيــز 
الســالم والصمــود والمســاواة فــي الحقــوق والتعدديــة

ــة  ــات الفاعل ــي والجه ــع المدن ــات المجتم ــا منظم ــي طورته ــج الت ــإن معظــم البرام ــاه ، ف ــور أدن ــا هــو مذك وكم
المحليــة األخــرى تشــمل جميــع العناصــر المذكــورة أعــاله بطريقــة شــاملة. فــي كل مــرة ، تعتبــر مشــكلة التطــرف 
أو التعصــب والنــزاع أحــد العناصــر الضمنيــة والقــوة الدافعــة للتدخــل. لكــن تــم تصميــم البرامــج لتمكيــن 

المشــاركة اإليجابيــة واألماكــن اآلمنــة والمهــارات التــي يتــم مــن خاللهــا معالجــة المشــكالت وحلهــا.

ا. برامج االستجابة السريعة لخفض تطرف الشباب وإعادة اإلدماج

رؤيــة العالمــات والتدخــل لخفــض التطــرف والتثقيــف وإعــادة التأهيــل: عندمــا دخــل داعــش العــراق ، دعــا 
زعيــم الطائفــة الشــيعية آيــة اللــه السيســتاني جميــع العراقييــن إلــى تســليح بلدهــم والدفــاع عنــه ، وقــد 
اســتجاب اآلالف مــن الفتيــان والشــباب للدعــوة. وجــدت فاطمــة البهادلــي وهي مؤّسســة منظمــة الفردوس 
، التــي هــي منظمــة غيــر حكوميــة محليــة مكّرســة لتعزيــز الســالم والتنميــة ، ابنهــا المراهــق وغيــره 
ــي بســرعة للتطــورات.  ــى الميليشــيات. اســتجابت البهادل ــون إل ــي ســن المدرســة ينضم ــن الشــباب ف م
بســبب مصداقيتهــا فــي المجتمــع وعملهــا االجتماعــي الســابق ، تــم الوثــوق بهــا. وأقامــت اتصــاالت مــع 
مجموعــات الميليشــيات وقدمــت لهــم الطعــام والمالبــس للوصــول إلــى أعضائهــا والتواصــل معهــم. كمــا 
اتصلــت بالشــباب عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ، وبفضــل معرفتهــا العميقــة باإلســالم ، تمكنــت 
مــن توفيــر ســبل بديلــة وســلمية للشــباب يمكنهــم مــن خاللهــا الوفــاء بواجبهــم الدينــي “الجهــاد”. علــى 
ســبيل المثــال ، فقــد كانــت تقتــرح بأنهــم ال يقومــون بالعمــل ألجــل اللــه عــن طريــق التدميــر أو القتــل ، 
ولكــن بإعــادة بنــاء المبانــي المدرســية والتبــرع بالــدم فــي المستشــفى المحلــي. كانــت تعاليمهــا مثبتــة فــي 
النصــوص اإلســالمية التــي تشــجع علــى احتــرام التنــوع والتعدديــة وخدمــة المجتمــع واألعمــال الســلمية. 
وقــد توســع عملهــا إلــى منهــج لتعليــم الســالم للطــالب والمعلميــن حــول مفاهيــم الســالم والتعايــش وعــدم 
العنــف. كمــا تقــوم بالتعــاون مــع الشــيوخ الدينييــن فــي البصــرة للوقــوف فــي وجــه العنــف ضــد المــرأة. لقــد 
نجحــت جمعيــة الفــردوس فــي خفــض تطــرف المئــات مــن الفتيــان والشــبان مــن الشــباب ، وإعــادة توجيــه 

طاقاتهــم نحــو أنشــطة إيجابيــة مثــل تنميــة المجتمــع.
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ــع التطــرف وتصاعــد  ــار تطبي زيــن للوئــام االجتماعــي: أث مــن عالمــات التحذيــر إلــى إعــادة التأهيــل كمعِزّ
العنــف فــي باكســتان جــزع  األســتاذة الجامعيــة  مســرات قديــم والعميــد المتقاعــد شــفقت محمــود 
فقامــوا  ببــدء برامــج لمكافحــة التطــرف العنيــف مــن خــالل منظمــة بايمــان تراســت فــي عــام  2008. إن 
الهــدف مــن جهودهــم هــو مواجهــة قبــول األيديولوجيــة المتطرفــة مــن خــالل تقديــم ســرديات دينيــة بديلــة 
وإحيــاء الوئــام االجتماعــي بيــن ســكان المنطقــة. يقــوم هــذا البرنامــج بإشــراك مدرســي المــدارس الدينيــة 
والمدرســين مــن الجامعــات الخاصــة فــي الشــمولية والحــوار بيــن األديــان والســالم فــي اإلســالم. كمــا أن 
لديهــا برنامًجــا للتوعيــة المجتمعيــة يصــل فــي البدايــة إلــى النســاء اللواتــي تــم تطرفهــن ويدعمــن العنــف 
ــادي آخــر.  ــن أو أي دعــم م ــم مجوهراته ــة ، ويقمــن بتقدي ــع الســترات االنتحاري ــق خياطــة وبي عــن طري
وتشــمل اســتراتيجية التوعيــة التــي تقدمهــا بايمــان توفيــر مســاحة آمنــة لهــؤالء النســاء لتقديــم المعرفــة 
الدينيــة والتعاليــم اإلســالمية حــول الســالم والتعايــش والتربيــة المدنيــة ، فضــالً عــن توفيــر الدعــم 
النفســي واالجتماعــي وبنــاء مهــارات توليــد الدخــل. وبمجــرد بنــاء الثقــة مــع النســاء ، تســتطيع بايمــان 
الوصــول إلــى أبنائهــم واألقــارب الذكــور اآلخريــن الذيــن هــم فــي صــف طالبــان أو الحــركات المتطرفــة 
ــى أن  ــا للشــباب والرجــال ، وتشــجعهم عل ــر برامــج مصممــة خصيًص ــة. وهــي توف ــي المنطق األخــرى ف
يصبحــوا متطوعيــن نشــطين فــي مجتمعاتهــم باســتخدام المســرح والفنــون التقليديــة لنقــل رســائل احتــرام 
التنــوع والتماســك االجتماعــي مــع زيــادة الوعــي بوجــود التطــرف داخــل المجتمــع - ليــس كقــوة خارجيــة 
غيــر معروفــة. يعتمــد منهــج بايمــان علــى التاريــخ المحلــي والثقافــة والديــن لنقــل قصــص التعايش الســلمي 
واالحتــرام واألخــالق. ويتــم الكثيــر مــن التعلــم مــن خــالل لعــب األدوار إلحيــاء القضايــا مــن خــالل التجربــة 

وتعزيــز التعاطــف.

التفاهــم بيــن األديــان لمواجهــة التطــرف: فــي ميانمــار ، كانــت شــبكة الســالم النســائية )WPN( صوتــاً 
قياديــاً فــي مواجهــة الســرديات المتطرفــة مــن خــالل بنــاء الســالم والتفاهــم بيــن المجموعــات المختلفــة ، 
ال ســيما فيمــا يتعلــق بمالحقــة األقليــات ، بمــا فــي ذلــك المســلمين مــن قبــل األغلبيــة البوذيــة علــى شــكل 
مؤسســات دينيــة وسياســية فــي البــالد. بقيــادة واي واي نــو، وهــي ســجينة سياســية ســابقة كرســت حياتهــا 
ــوع والمدربيــن  ــن الشــباب المتن ــة فــي ميانمــار ، تجمــع الشــبكة بي ــز حقــوق اإلنســان والديمقراطي لتعزي
مــن مختلــف الخلفيــات للتعــرف علــى التربيــة المدنيــة ومفاهيــم حقــوق اإلنســان والتعدديــة. علــى وجــه 
الخصــوص ، تســتخدم الشــبكة بــوذا لســد الفجــوة بيــن البوذييــن والمســلمين ، وبالتالــي االحتفــال 
باختالفاتهــم مــع إظهــار القواســم المشــتركة بينهــم. كمــا تســتخدم WPN وســائل اإلعــالم االجتماعيــة 
كأداة لمكافحــة العنصريــة واالحتفــال بالتنــوع. وكان األثــر حتــى اآلن هــو تشــكيل شــبكة مــن الشــباب 

ملتزمــة باحتــرام التنــوع وحقــوق اإلنســان والمواطنــة وممارســة القيــم فــي مجتمعاتهــم المحليــة.

ب. منع التطرف العنيف من خالل برامج السالم والتربية المدنية في المدارس

لقــد مهــدت العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تقودهــا النســاء الطريــق فــي تطويــر المناهج الدراســية 
للمــدارس والجامعــات. وكمــا تشــير الحــاالت أدنــاه ، فــي حيــن أن العمــل بــدأ فــي كثيــر مــن األحيــان فــي مؤسســة 

واحــدة ، فقــد أدى نجاحــه إلــى التوســع إلــى أماكــن أخــرى أو مــن قبــل الســلطات الوطنيــة.

ــد التعليمــي فــي بيشــاور  بنــاء الثقــة والتأكيــد علــى اإلنســانية المشــتركة مــن خــالل األنشــطة: فــي المعه
فــي باكســتان الــذي يضــم أطفــال المــدارس الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 3 و 16 ســنة ، أدركــت المديــرة 
بشــرى قديــم حيــدر الصدمــة التــي عانــى منهــا طالبهــا بســبب تصاعــد العنــف وانتشــار التطــرف. فــي 
ــع اآلن ليشــمل مــدارس أخــرى. تــم  عــام 2008 أنشــأت منهًجــا شــامالً علــى نطــاق المدرســة ، وقــد توَسّ
تصميــم البرنامــج بقصــد جلــب الطــالب مــن المــدارس الخاصــة والعامــة جنبــا إلــى جنــب مــع نظرائهــم 
فــي المــدارس الدينيــة. والغــرض مــن ذلــك هــو تحــدي التعاليــم الحصريــة وغيــر المتســامحة للمجموعــات 
المتطرفــة التــي تدعــي أنهــا تمثــل اإلســالم مــن خــالل إلقــاء الضــوء علــى قبــول القــرآن واحترامــه للتنــوع 
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والحيــاة البشــرية. يشــمل البرنامــج التواصــل مــع المجتمــع إلضفــاء القيــم األساســية مــن خــالل مزيــج 
ــح  ــل الصــدق والصف ــا مث ــج قيًم ــدرس المنه ــة والرياضــة. ي ــة اإلبداعي ــات والمســرح والكتاب ــن التدريب م
والرحمــة وقبــول التنــوع مــن خــالل ترســيخ القيــم فــي التربيــة اإلســالمية والمدنيــة والــدروس المســتفادة 
مــن التاريــخ والتقاليــد الثقافيــة المحليــة. وبهــذه الطريقــة ، ال يمكــن اتهامهــم بالترويــج للقيــم األجنبيــة 
، وبــدالً مــن ذلــك يمكنهــم إظهــار كيــف تنعكــس التقاليــد المحليــة فــي القيــم العالميــة. ويتــم اآلن تقديــم 

هــذه المناهــج الدراســية فــي المــدارس الدينيــة.

إنهــاء التعصــب وتعزيــز التماســك االجتماعــي: وبالمثــل فــي العــراق ، أدركــت جمعيــة األمــل بــأن التوتــرات 
والعنــف يتزايــدان فــي المجتمعــات المحليــة بســبب التشــريد والصدمــة الجماعيــة والتمــدن ونشــر 
الخطابــات المتطرفــة واإليديولوجيــات التــي تؤكــد االختالفــات وتشــجع اإلقصــاء. ابتــداًء مــن عــام 2004 
، قامــت »األمــل« بالتواصــل مــع الشــباب واألكاديمييــن فــي المؤسســات الجامعيــة مــن أجــل تقديــم منهــج 
دراســي حــول بنــاء الســالم وحقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن الجنســين ، باإلضافــة إلــى مهــارات التفــاوض 
والتخطيــط االســتراتيجي. وبنــاًء علــى هــذا العمــل واالســتفادة مــن مصداقيتــه فــي المجتمعــات الرئيســية 
، قامــت جمعيــة األمــل فــي عــام 201٥ بتوجيــه برنامــج للتوعيــة المدنيــة فــي ثــالث مــدارس. وقــد 
قامــوا بتقديــم المهــارات وزيــادة الوعــي مــن خــالل إشــراك الطــالب والمعلميــن فــي ثالثــة مجــاالت مــن 
ــة بمــا  ــة والمواطن ــة المدني ــن،  ب( تدريــس التربي ــن الطــالب والمعلمي النشــاط: أ( تحســين التواصــل بي
ــز والوعــي الجنــدري والعمــل التطوعــي  فــي ذلــك مفاهيــم حقــوق ومســؤوليات المواطنيــن وعــدم التميي
ــى المشــاركة فــي النظــام التعليمــي  ــرار التشــاركي ؛ ج( تشــجيع الطــالب عل ــع الق ــوع وصن ــرام التن واحت
ــة. قــام  ــة واألنشــطة الثقافي ــون المتكامل ــة. قــام البرنامــج أيضــا بإشــراك األســر والفن والشــعور بالملكي
التدخــل بتحويــل العالقــات بيــن المجتمعــات. ويتــم توســيعها علــى الصعيــد الوطنــي مــن قبــل الحكومــة 
فــي المخيمــات ومــع الشــباب خــارج المؤسســات الرســمية. كمــا تعمــل االمــل علــى تكييــف برنامــج اإلعــداد 

للجامعــات ، ال ســيما جامعــة كربــالء ، التــي هــي مقــر للمنــح اإلســالمية.

تعليــم المهــارات الحياتيــة لتشــجيع الحــل الســلمي للنزاعــات واحتــرام الجميــع: إّن التطــرف فــي أرمينيــا 
ليــس ســائًدا ، ولكــن هــذه البــالد لديهــا تاريــخ مــن القمــع واإلبــادة وتهميــش لغتهــا وثقافتهــا وصراعهــا. 
فــي أعقــاب الحــرب البــاردة ظهــرت منظمــات المجتمــع المدنــي لمعالجــة قضايــا حقــوق اإلنســان وحريــة 
التعبيــر والســالم وإدارة الصراعــات. وطــوال مــا يقــرب مــن ســتة عشــر عامــا ، قامــت منظمة غيــر حكومية 
هــي منظمــة نســاء مــن أجــل التنميــة )WFD( بتطويــر التعليــم الســلمي وإضفــاء الطابــع المؤسســي عليــه 
بيــن الشــباب وأطفــال المــدارس والمعلميــن فــي أرمينيــا. منــذ عــام 2002 ، قامــوا بتنفيــذ مشــروع تعليــم 
الســالم وحــل النزاعــات . وكان الغــرض مــن ذلــك هــو تزويــد الطــالب بــاألدوات الالزمــة إلدارة وحــل 
المشــكالت بطريقــة غيــر عنيفــة. كانــت اإلســتراتيجية هــي دمــج الســالم وحــل النزاعــات فــي المناهــج 
الدراســية ، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تطويــر دليــل لتوجيــه رؤســاء المــدارس والمعلميــن حــول تخطيــط 
الــدروس. حتــى اآلن شــاركت 8٥0 مدرســة أو حوالــي 60 بالمائــة مــن المــدارس األرمينيــة فــي تدريبــات لـــ 
60 شــخًصا فــي كل مدرســة. كان اســتخدام الفنــون والثقافــة لنقــل القيــم مــن خــالل العمــل الفنــي عنصــرا 
أساســيا فــي البرنامــج. اكتمــل المشــروع فــي عــام 2017 لكــن الحكومــة ســتواصل برامــج التدريــب مــن 
خــالل المعهــد الوطنــي للتعليــم. أعــرب الطــالب الذيــن اســتفادوا مــن البرنامــج عــن امتنانهــم لمهــارات 
إدارة النــزاع التــي أصبحــت مهــارات مــدى الحيــاة ، ممــا مكنهــم مــن التأقلــم مــع الظــروف الصعبــة. فــي 
عــام 2017 ، أســس جوهــر ماركوســيان ، مؤسســة نســاء مــن أجــل التنميــة)WFD( ، شــبكة للمنظمــات 
ــة مــا بعــد االتحــاد الســوفياتي ، وال ســيما فــي جنــوب القوقــاز وبلــدان آســيا  غيــر الحكوميــة فــي مرحل

الوســطى ، التــي تعمــل فــي مجــال بنــاء الســالم.



31

)PREP( من منع التطرف العنيف إلى تعزيز السالم والصمود والمساواة في الحقوق والتعددية

تدريــس التاريــخ متعــدد وجهــات النظــر والديــن والثقافــة: فــي إســتونيا ، وهــي دولــة ســوفيتية ســابقة أخــرى 
، كانــت مؤسســة يونيتــاس )التــي أصبحــت اآلن المعهــد اإلســتوني للذاكــرة التاريخيــة( تقــود الطريــق فــي 
ــم فــي مجــال حقــوق اإلنســان ، مــع االهتمــام بمناهــج  ــة وتوســيع نطــاق التعلي ــم الماضي معالجــة المظال
التاريــخ. كان الســرد القصصــي تقنيــة رئيســية تــم تطويرهــا فــي هــذا العمــل. تالحــظ ماريــان ريــكا ، كبيــرة 
الخبــراء فــي قســم التعليــم العــام فــي وزارة التعليــم والبحــوث اإلســتونية أنــه مــن خــالل القصــص تدخــل 
األفــكار إلــى القلــب قبــل أن تصــل إلــى العقــل. مــن خــالل برنامــج Kogu Me Lugu )قصتنــا الكاملــة( 
طــورت المؤسســة بوابــة تحتــوي علــى قصــص فيديــو قصيــرة وطويلــة مــن فتــرة الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــخ متعــدد وجهــات النظــر  ــدة حــول تدريــس دروس تاري ــة ومــواد جدي ــة تفاعلي ــر بواب ، وتقــوم اآلن بتطوي
وتمكيــن الطــالب مــن استكشــاف األبعــاد البشــرية ألســالفهم أو األحــداث الماضيــة بــدال مــن مجــرد 
ــم األحــداث. كمــا أنهــا أنشــأت مشــروع محــاكاة لمحاكمــة حــاالت التطــرف العنيــف فــي المحكمــة  تعلي
الجنائيــة الدوليــة )ICC( تقــول ماريــان ريــكا: “ال ينبغــي أن يــدرس التاريــخ ببســاطة علــى أســاس األبطــال 
القومييــن الذيــن غالبــاً مــا تخلــق أعمالهــم االنقســام بيــن »نحــن “و” هــم “. يجــب أن يكــون هنــاك المزيــد 
مــن التدريــس حــول األشــخاص الذيــن قامــوا بعمــل اجتماعــي إيجابــي وقدمــوا مســاهمات فــي مجــاالت 

أخــرى ، والقيــم والصفــات التــي جســدوها. “

التصــدي للخطــاب الدينــي المتطــرف بنصــوص بديلــة وتفاهــم عبــر األديــان فــي األوســاط الجامعيــة: فــي 
أعقــاب الثــورة التونســية 2011 مباشــرة ، أصبحــت جامعــات البلــد نقطــة ســاخنة النتشــار الخطــب 
المتطرفــة والعنــف. إن أمــال قرامــي وهــي أســتاذة فــي قســم األدب والفنــون والعلــوم اإلنســانية فــي جامعــة 
منوبــة متخصصــة فــي الدراســات اإلســالمية والنــوع االجتماعــي فــي اإلســالم ودراســات المــرأة والديــن 
ــرأة  ــى الم ــوط عل ــا الصريحــة للتعصــب المتصاعــد والضغ ــاً بســبب معارضته ــارن ، أصبحــت هدف المق
لتتوافــق مــع المعاييــر المحافظــة. وفــي دوراتهــا الجامعيــة ، وكتاباتهــا فــي الصحافــة واإلعــالم المحلييــن 
ــن الحــركات  ــا م ــة ومؤهــالت داعــش وغيره ــالً وســرًدا مضــاًدا لتحــدي المصــادر الديني ــت تحلي ، قدم
ــة بمــا فــي  ــوادي الطالبي ــم توســيع العمــل فــي عــام 2012 ليشــمل الن المتطرفــة النشــطة فــي البــالد. ت
ذلــك العمــل المســرحي والفنــون األخــرى ، وتوفيــر مســاحات للطــالب إلجــراء حــوارات حــول االختالفــات 
، فــي حيــن توحيدهــم أيضــا عبــر المصالــح المشــتركة. فــي أعقــاب الهجمــات اإلرهابيــة أصبحــت أمــال 
ــاس مــن فهــم الســياق بشــكل أفضــل مــع  ــه فــي وســائل اإلعــالم ، ممــا مكــن الن ــا ب ــارًزا وموثوًق ــا ب صوًت
معالجــة القضايــا المباشــرة المتعلقــة بالجنــس والتمييــز. إن النهــج األساســي الــذي طورتــه هــو تعليــم علــم 
االجتمــاع أو األنثروبولوجيــا فــي األديــان إلثبــات القواســم المشــتركة والقيــم المشــتركة فــي داخلهــا. هــذا 

النهــج يقــوض جوهــر االســتراتيجيات المتطرفــة بالتركيــز علــى مــا يوحدنــا وليــس مــا يفرقنــا.

خلــق مســاحة آمنــة للوســاطة والحــوار مــن خــالل المــدارس الصيفيــة: حيــث يمكــن للنظــام التعليمي الرســمي 
أن يتراجــع عــن البرامــج ذات المحتــوى أو المهــارات الجديــدة وحيــث هنــاك حاجــة الســتراتيجيات بديلــة. 
فــي مصــر ، قــام المركــز اإلقليمــي للوســاطة والحــوار )RCMD( بإنشــاء مدرســة تناغــم الصيفيــة للتعايش 
والحــوار كبرنامــج صيفــي خــارج العــام الدراســي. يقودهــا نجــوان األشــول ، رئيس المركز ، يهــدف البرنامج 
إلــى تعزيــز ثقافــة الســالم وإيجــاد أرضيــة مشــتركة بيــن األطــراف المتنازعــة. علــى غــرار البرامــج األخــرى 
، تتضمــن اإلســتراتيجية تقييًمــا أولًيــا للمجتمــع وســياق الصــراع أو النزاعــات. يحــدد البرنامــج القــدرات 
الحاليــة لألطــراف المعنيــة ، ويقــدم التطويــر لتعزيــز مهــارات الحــوار والمفاوضــات. كمــا تشــجع المدرســة 
علــى تمكيــن الشــباب والنســاء ، وضمــان التنــوع علــى أســاس الجنــس والديــن والخلفيــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة بيــن طالبهــا. يتألــف التمكيــن مــن تعليــم الشــباب كيفيــة فهــم النــزاع وتحليلــه والتعامــل معــه ، 
وفــي النهايــة بــدء مبــادرات خاصــة بهــم. لقــد خلــق البرنامــج مســاحة آمنــة للحــوار والتفــاوض وســاعد فــي 
إدخــال ثقافــة تحــول النــزاع غيــر العنيــف فــي مصــر. ولعــل األهــم مــن ذلــك، أن يقــوم المشــاركون باكتشــاف 
هويتهــم المشــتركة، خاصــة الشــباب المصرييــن علــى الرغــم مــن اختالفاتهــم الدينيــة أو الطائفيــة )وخاصة 

اإلســالمية والمســيحية والســنية والشــيعية( والخلفيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة المختلفــة.
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تدريــس االنخــراط االيجابــي لقــادة التعليــم والطــالب: تعمــل جمعيــة التأديــب اإليجابيــة دوليــا لتدريــب 
المعلميــن والمــدراء وأوليــاء األمــور وغيرهــم ممــن يعملــون مــع األطفــال والشــباب فــي البيئــات غيــر 
المدرســية ، فــي مفاهيــم االنضبــاط اإليجابــي. إن مفهــوم االنضبــاط اإليجابــي قديــم وحديــث وقــد 
أكــده علــم األعصــاب. إن الهــدف هــو إنشــاء مجتمــع مــن األشــخاص الذيــن يعطــون األولويــة للعالقــات 
واالرتباطــات المحترمــة لتعزيــز شــعور الطفــل باالنتمــاء واألهميــة ، ومســاعدة األطفــال علــى تنميــة 
مهاراتهــم الحياتيــة علــى المــدى الطويــل. تعطــي جيــن نيلســون وهــي مؤســس لالنضبــاط االيجابــي 
ــة. 3(  ــن الرحيم ــة ولك ــة ؛ 2( المشــاركة الحازم ــاء واألهمي ــادئ أساســية: 1( االنتم ــة لخمســة مب األولوي
التخطيــط والتنفيــذ علــى المــدى الطويــل ؛ 4( تدريــس المهــارات االجتماعيــة والحياتيــة و ٥( االســتخدام 
البنــاء للقــوة الشــخصية واالســتقاللية. لقــد أدرك العالــم القديــم أيًضــا قيمــة التعليــم اإليجابــي كمــا هــو 
واضــح فــي التعاليــم الزرادشــتية التــي تطلــب مــن النــاس أن “يفكــروا بأفــكار طيبــة وجيــدة ، وأن يقولــوا 
كلمــات رقيقــة وأن يتصرفــوا مــع اللطــف والخيــر.” وهــذا فــي تبايــن مباشــر مــع الديانــات اإلبراهيميــة 
التــي ُتــدرّس “ال تنظــر للشــر، ال تفعــل الشــر ، وال تقــل الشــر “ولكــن ال تقــدم توجيهــات بســيطة مماثلــة 

ــه أتباعهــا. علــى مــا ينبغــي أن يفعل

غــرس الســالم والمســاواة منــذ الطفولــة المبكــرة: مبــادرة  )فكــر فــي المســاواة( التــي تتخــذ مــن المملكــة 
المتحــدة مقــراً لهــا ، والتــي أسســها وتقودهــا ناشــطة حقــوق اإلنســان ليســلي أودويــن، هــي برنامــج عالمــي 
ــم  ــى “الموضــوع المفقــود” للتعل ــم. وتدعــو إل ــر فــي نظــم التعلي ــى إحــداث تغيي ــد نســبياً مصمــم عل جدي
االجتماعــي والعاطفــي والتعليــم الشــامل القائــم علــى القيــم فــي الســنوات األولــى ، علــى أن يتــم التكليــف 
بــه فــي المناهــج الوطنيــة لمــدارس العالــم. تســأل مبــادرة فكـّـر فــي المســاواة: “إذا اعتبــرت الرياضيــات 
إلزاميــة ، فكيــف نعتبرتعلّــم األطفــال عالقــات صحيــة وإحتــرام اآلخريــن تعليمــا اختياريــا؟”. توفــر 
المبــادرة لألطفــال مــن الســنوات األولــى األدوات الالزمــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان والقيــم األخالقيــة فــي 
مجتمعاتهــم ، “تحويــل العقليــات وخلــق جيــل جديــد مــن المدافعيــن عن الســالم والمســاواة.”  تقــدم مبادرة 
فكــر فــي المســاواة خطًطــا دراســية دقيقــة ومفصلــة فــي شــكل موضــوع جديــد ، والتــي تــم تصميمهــا مــن 
ــر  ــادرة بتطوي ــم االجتماعــي والعاطفــي. قامــت المب ــا وقــادة الفكــر فــي مجــال التعل ــل أصحــاب الرؤي قب
برامــج لالســتخدام فــي المــدارس التمهيديــة والمــدارس خــالل مرحلــة الطفولــة المبكــرة )3-7( وتعتــزم 
مواصلــة تطويــر المــواد خــالل المدرســة الثانويــة. إن األســاس المنطقــي لتركيزهــم علــى الطفولــة المبكــرة 
)بدايــة ســن 3( متجــّذر فــي بحــث علــم األعصــاب الــذي “يعــّرف النافــذة المثلــى للتعريــف المعرفــي 
ــه  ــى أّن ــر( عل ــة فــي التفكي ــاالً جــداً بســبب التطــور والمرون ــر المواقــف والســلوك فّع )عندمــا يكــون تغيي
بيــن األعمــار مــن 3 و ٥ “. بالعمــل مــع الباحثيــن والتربوييــن البارزيــن ، قامــت المنظمــة بصياغــة منهــج 
الســنوات األولــى الــذي يضــم 140 خطــة درس ومــواد ذات صلــة )كل نصــف ســاعة لســاعتين كاملتيــن مــن 
التعلــم فــي األســبوع(. فــي عامــي 2017 و 2018 ، يجــري تجريــب المنهــج وتدقيقــه فــي عــدد مــن البلــدان 
، بمــا فــي ذلــك كينيــا واألرجنتيــن وبوتســوانا وكنــدا. إن مبــادرة فكــر فــي المســاواة أيضــا ستنشــئ برامــج 
تدريــب للمعلميــن ، ولديهــا خطــط لتطويــر برامــج إضافيــة لألطفــال والشــباب فــي مجتمعــات الالجئيــن ، 
والمجموعــات العمريــة األكبــر ســناً فــي العــام المقبــل. تلتــزم ســريالنكا بكونهــا أول دولــة فكريــة متســاوية 
فــي العالــم ، حيــث تمتــد إلــى جميــع المــدارس التمهيديــة التــي يبلــغ عددهــا 19000 مدرســة و 12000 

مدرســة ابتدائيــة مــن ينايــر 2018.

ج. دمج تعليم السالم في المدارس الدينية

مــن بوكــو حــرام إلــى بوكــو حــالل - تحــدي الروايــة المناهضــة للتعليــم وإدمــاج تعليــم الســالم فــي المــدارس 
اإلســالمية: فــي شــمال شــرق نيجيريــا ، دمــرت بوكــو حــرام المجتمعــات المحليــة وحــذرت اآلبــاء واألطفــال 
لالبتعــاد عــن المــدارس. وضعــت همســاتو أالميــن ، وهــي مواطنــة مقيمــة تتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 
ثالثــة عقــود فــي التدريــس والوســاطة واإلدارة ، برنامًجــا متعــدد الجوانــب لمواجهــة تحــدي بوكــو حــرام 
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ــا و شــبكة المجتمــع  وعكــس مســاره. مــن خــالل العمــل مــع برنامــج االســتقرار والمصالحــة فــي نيجيري
المدنــي))FOWMAN  التــي تقودهــا نســاء ، ابتكــرت همســاتو اســتراتيجية لالســتماع أوالً إلــى مظالــم 
المقاتليــن الذيــن كانــت تعويذتهــم مناهضــة للغــرب باســم اإلســالم. وباعتبارهــا عالمــة مشــهورة فــي 
اإلســالم بحــد ذاتهــا ، طــورت أالميــن شــبكة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل الســالم فــي واليتــي 
بورنــو ويوبــي ، حيــث كانــت بوكــو حــرام أكثــر انتشــارًا ، وقامــت إلــى جانــب ذلــك بإنشــاء نــوادي للســالم 
فــي المــدارس اإلســالمية فــي بورنــو. بعــد ذلــك ، أحضــرت علمــاء المســلمين إلــى اإلذاعــة المحليــة 
ــي مــن طــرح األســئلة مــرة  ــم والنصــوص اإلســالمية ، وتمكيــن أعضــاء المجتمــع المحل لمناقشــة التعالي
كل أســبوع علــى مــدى 1٥ أســبوًعا. كان الغــرض الرئيســي هــو فضــح فكــرة أن اإلســالم ضــد التعليــم 
ــم  ــالً يرســي قي ــت دلي ــك ، وضع ــع ذل ــوازي م ــم هــو واجــب كل مســلم. وبالت ــأن التعلي ، وغــرس الوعــي ب
الســالم والتربيــة المدنيــة فــي النصــوص والتعاليــم اإلســالمية. فــي عــام 2017 ، يتــم اســتخدام هــذا 
الدليــل ونشــره علــى نطــاق واســع فــي المــدارس فــي المنطقــة. وتعــد آالميــن موثوقــا بهــا مــن قبــل قــادة 
بوكــو حــرام باإلضافــة إلــى رؤســاء ومعلمــي المــدارس اإلســالمية المحليــة. أدى برنامجهــا اإلذاعــي إلــى 
زيــادة بنســبة 40 بالمائــة فــي التســجيل فــي عــام 2016 ، وكان الطلــب فــي عــام 2017 أعلــى ممــا يمكــن 
ــم تكييــف برنامجهــا  ــا. حيــث يت ــا ودولًي ــا قومًي أن تســتوعبه مــدارس المنطقــة. وجهــت جهودهــا اهتماًم

وتكــراره مــن قبــل اآلخريــن فــي بلــدان أخــرى.

ترســيخ الســالم والتعدديــة فــي الديــن والثقافــة المحليــة: فــي الفلبيــن ، اعترفــت أمينــة رســول ، الخبيــرة 
ــي  ــم الســالم موجــوًدا ف ــا كان تعلي ــه بينم ــة ، أن ــن لإلســالم والديمقراطي ــز الفلبي ــة ورئيســة مرك والكاتب
ــوق بهــا مــن قبــل غيــر المســيحيين. شــرعت  البــالد ، كانــت تهيمــن عليهــا جماعــات مســيحية غيــر موث
أمينــة رســول فــي تطويــر مناهــج تعليــم الســالم الراســخة فــي اإلســالم للوصــول إلــى المزيــد مــن النــاس 
فــي البــالد ، وبالتالــي إرســاء أســس الســالم الشــامل. يتعــاون المركــز الفلبينــي لإلســالم والديمقراطيــة مع 
قــادة دينييــن مثــل األئمــة والمفتيــن ، ويقومــون بتطويــر العديــد مــن منشــورات تعليــم الســالم ليســتخدمها 
أولئــك الذيــن يقومــون بالتدريــس فــي المــدارس الدينيــة ، وخاصــة المعلمــات. يســتخدم المنهــج قصًصــا 
ــة فقــط.  ــة وليســت غربي ــوق اإلنســان محلي ــار أن حق ــخ إلظه ــور والتاري ــة والفولكل مــن النصــوص الديني
وتشــمل المنشــورات:  النمــوذج اإلســالمي لتعليــم الســالم )الــذي يســتخدمه المســلمون فــي تدريــس 
الحكــم الرشــيد والمجتمــع المدنــي( ؛ وحــدة “عالمــات”  )التــي تســتخدمها لجنــة حقــوق اإلنســان وتدريــس 
المــرأة فــي المــدارس الدينيــة( وقائــع المؤتمــر الوطنــي الثالــث لدعــاة الســالم مــن النســاء المســلمات: 
تمكيــن النســاء مــن اإليمــان ، وإعــادة بنــاء الســالم )حقــوق اإلنســان ، والتمكيــن االقتصــادي والسياســي 
كأربــاح للســالم(. اكتســبت أمينــة رســول ثقــة الزعمــاء الدينييــن فــي بلدهــا وأقنعتهــم بقيمــة تعليــم الســالم. 

يواصــل المركــز بنــاء عالقــات جديــدة وتوســيع نطــاق وصولــه مــع المــواد المطــورة.

د. االبتكارات في تدريس السالم في المجتمع والمساحات غير الرسمية

ــم الرســمي و  ــم فــي مؤسســات التعلي ــة مــن وقته ــى أن معظــم الشــباب يقضــون نحــو 20 فــي المائ بالنظــر إل
ــس مــن  ــة ، فلي ــم المحلي ــت أو فــي مجتمعاته ــر اإلنترن ــران أو عب ــة أو األق ــع العائل ــة م ــة المتبقي ــي المائ 80 ف
المســتغرب أن يأتــي الكثيــر مــن “تعليمهــم” مــن هــذه المصــادر أيًضــا. وبالمثــل ، تختلــف تجــارب حيــاة النــاس 
ــة أو التعصــب فــي  ــم حظــر العنصري ــو ت ــى ل ــذا ، حت ــر المدرســية. ل ــات غي ــن المدرســة والبيئ ــر بي بشــكل كبي
الفصــل الدراســي أو فــي المدرســة ، فإنــه يســتمر فــي الشــوارع وخــارج حــدود المدرســة. بــل إن التوعيــة 
المجتمعيــة والمشــاركة أكثــر أهميــة فــي أوضــاع األزمــات ، حيــث يتمتــع األطفــال الذيــن يعيشــون فــي أماكــن 
اللجــوء أو النــزوح بقــدر أقــل مــن التعليــم الرســمي. وكثيــراً مــا يحتــاج الكبــار إلــى مزيــد مــن التوعيــة والتدريــب 
لمنعهــم مــن تعزيــز التمييــز والتعصــب الــذي اســتوعبوه دون وعــي ، لذلــك يجــب أن تشــرك البرامــج أعضــاء 
ــى  ــدف إل ــج ته ــم برام ــوم بتصمي ــي تق ــع المدن ــات المجتم ــإن منظم ــاه ، ف ــة أدن ــرح األمثل ــا تقت ــع. وكم المجتم

ــر الرئيســية وأصحــاب المصلحــة. ــى عوامــل التأثي الوصــول إل
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ــة  ــت منظم ــي عــام 2011 ، كان ــزاع الســوري ف ــدء الن ــذ ب تعليــم التعايــش والســالم فــي خضــم الحــرب: من
مبــادرون تديــر برامــج “المواطنــة الفاعلــة والســالم” فــي المجتمعــات ومــن خــالل مواقــع التواصــل 
االجتماعــي. والغــرض مــن ذلــك هــو تعزيــز المبــادرات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي يقودهــا المواطنــون 
، فضــالً عــن ثقافــة المشــاركة المحترمــة وحــل النزاعــات غيــر العنيفــة داخــل المجتمعــات المختلفــة وبيــن 
وجهــات النظــر السياســية المختلفــة. مــع التركيــز علــى الشــباب والنســاء ، وصــل البرنامــج إلــى أكثــر مــن 
4000 فــرد فــي جميــع أنحــاء ســوريا. يشــغل العديــد مــن العامليــن فــي الشــبكة مشــاريع فــي مجتمعاتهــم 
ــاً مــا يشــاركون فــي  ــرام والحقــوق والمســؤولية. وغالب المحليــة حيــث يتشــاركون القيــم األساســية لالحت
تقديــم اإلغاثــة للناجيــن مــن الحــرب والربــط بيــن الســكان المضيفيــن والنازحيــن للحفــاظ علــى التماســك 
االجتماعــي والســالم المبنــي علــى المجتمــع بيــن الســوريين ، حتــى فــي الوقــت الــذي تــدور فيــه الحــرب. 
ــا ،  فــإن هــؤالء الناشــطون االجتماعيــون محفــزون للتغييــر فــي العقليــات والتفاعــالت االجتماعيــة محلًي

وشــبكتهم علــى وشــك أن يكــون لهــا تأثيــًرا وطنًيــا إذا ومتــى تــم التفــاوض علــى الســالم.

ــود مــن  تمكيــن الرجــال مــن مناقشــة العنــف والتطــرف والعمــل علــى منعــه: فــي أفغانســتان ، نجحــت عق
الحــرب فــي تطبيــع أشــكال العنــف االجتماعــي واأليديولوجــي واإلجرامــي ومــا يتصــل بهــا مــن طوائــف 
ومــا شــابهها مــن أشــكال. كان التطــرف العنيــف ســائدا منــذ األيــام األولــى لطالبــان. وبينمــا كان هنــاك 
اهتمــام كبيــر بتجــارب المــرأة فــي العنــف علــى مــر الســنين ، تــم إيــالء اهتمــام أقــل للرجــال. تعمــل حســينة 
نيكــزاد ، وهــي عضــو فــي شــبكة النســاء األفغانيــات ، فــي قيــادة برامــج الســالم المناهضــة للعنــف 
فــي المجتمعــات المحليــة فــي منطقــة هيــرات منــذ ســنوات. وادراكا لعالمــات التطــرف المتصاعــد فــي 
عــام 201٥ وبدعــم مــن ايــكان ICAN قامــت نيكــزاد بتصميــم مبــادرة “مــن العنــف فــي التطــرف تجــاه 
الســالم فــي نــزع التطــرف” الموجهــة تحديــًدا إلــى الرجــال للحــد مــن العنــف والتطــرف وبنــاء الســالم. 
تســتلزم هــذه االســتراتيجية بتزويــد رجــال المجتمــع المحلــي المؤثــر بالمســاحة اآلمنــة لمشــاركة تجاربهــم 
الخاصــة حــول العنــف علــى مــدار حياتهــم ، وتمكينهــم مــن تقديــر دورهــم المحتمــل فــي عمليــة بنــاء األمــة 
وتحقيــق الســالم لمجتمعاتهــم. وقــد أســفرت الفتــرة التجريبيــة والتــي كانــت عبــارة عــن ثمانــي جلســات 
عــن قيــام الرجــال ببــدء جهودهــم المناهضــة للعنــف ، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل خطــب صــالة الجمعــة. 
كمــا شــكلت المجموعــة شــبكة لمكافحــة العنــف المجتمعــي بشــكل جماعــي ، ال ســيما العنــف ضــد المــرأة.

اســترجاع الخطــاب العــام مــن أجــل الســالم والتعايــش مــن خــالل المــواد واألنشــطة الثقافيــة: إن منظمــة 
أرمانشــهر، بقيــادة جيســو جاهانغيــري ، هــي منظمــة لحقــوق اإلنســان لهــا أنشــطة فــي أفغانســتان 
وطاجيكســتان وفرنســا. وتتمثــل مهمتهــا فــي دعــم وتوســيع التعدديــة والفكــر والممارســة الديمقراطييــن 
مــن خــالل رعايــة مجتمــع مــن المواطنيــن الواعديــن الملتزميــن. وتنطــوي االســتراتيجية علــى توســيع 
األماكــن العامــة لتضخيــم األصــوات واألفعــال والتفكيــر لــدى األفــراد التقدمييــن المنخرطيــن فــي حقــوق 
ــي أفغانســتان  ــون. ف ــة وســيادة القان ــة والعدال ــب بالديمقراطي ــة المطال ــرأة ، وتلبي ــن الم اإلنســان وتمكي
، شــرعت أرمانشــهر فــي منــح جائــزة ســيمورغ للســالم لالحتفــال بأعمــال بنــاء الســالم التــي يقــوم بهــا 
األفغــان فــي جميــع أنحــاء البــالد. إنهــا وســيلة فعالــة إلثبــات أن ثقافــة الســالم والتعايــش متأصلــة لــدى 
ســكان البلــد ، مــع االعتــراف بشــجاعة الفائزيــن الذيــن علــى الرغــم مــن تهديــدات الطالبــان أو غيرهــم 
وقفــوا علــى أرض الواقــع ولــم يقاتلــوا مــن أجــل العنــف. كمــا تنشــر المنظمــة مجلــة علــى اإلنترنــت 
كمســاحة لمناقشــة التعدديــة والحقــوق والديمقراطيــة ، وترجمــة المــواد لتمكيــن األفغــان مــن الوصــول 
إلــى الخطــاب والمناقشــات الدوليــة. فــي طاجيكســتان بــدأ أرمانشــهر أول مســح وطنــي حــول العنــف ضــد 
المــرأة )VAW( ، والــذي أدى إلــى تغييــر السياســات والقوانيــن الجديــدة فــي البــالد. اعتمــدت منظمــة 

الصحــة العالميــة منهجيتهــا البحثيــة لعملهــا فــي أوروبــا.
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ســد الثغــرات فــي قضايــا النــوع االجتماعــي والتعليــم عبــر األديــان: يلفــت مركــز وئــام للتحويــل الفلســطيني 
االنتبــاه إلــى حقــوق المــرأة والجماعــات المهمشــة فــي فلســطين. عملــت لوســي تلجيــة بالتعــاون مــع 
المركــز لمــدة عقديــن ، علــى وضــع كتيبــات حــول النــوع االجتماعــي وبنــاء الســالم لمــلء الفجــوات فــي 
ــان فــي فلســطين. ــان لســد الفجــوة بيــن شــعوب مختلــف األدي ــة ، والتعليــم عبــر األدي المناهــج التقليدي

ــال  ــم وشــفاء األطف ــة لتعلي ــة. اســتخدام الرســوم الكاريكاتوري ــات قديمــة ، وســائل اإلعــالم الحديث حكاي
الالجئيــن: “بيــج بــاد بــو” )Big Bad Boo Studios ( هــي شــركة كنديــة مخصصــة إلنتــاج رســوم 
متحركــة عاليــة الجــودة وروايــة القصــص للتعبيــر عــن التعاطــف واالحســاس بالغيــر والتعــاون والرعايــة. 
فــي عــام 2016 ، تعاونــت بيــج بــاد بــو مــع اليونيســف لتزويــد ٥0000 الجــئ ســوري وعراقــي فــي األردن 
بمــواد تعليميــة لألطفــال مبنيــة علــى مسلســالت الرســوم المتحركــة المســتوحاة مــن حكايــات ألــف ليلــة 
وليلــة. تــم تمديــد الشــراكة فــي عــام 2017 لتصــل إلــى 170.000 طفــل فــي ســتة بلــدان مــع توفيــر بيــج 
بــاد بــو لمــواد المناهــج ومقاطــع الفيديــو المتحركــة وأكثــر مــن 1.7 مليــون كتــاب علــى أســاس ألــف ليلــة 
وليلــة ومسلســالت الرســوم المتحركــة لألطفــال األخــرى. وتركــز مــواد المناهــج الدراســية علــى التربيــة 
المدنيــة ، بهــدف مســاعدة األطفــال علــى إعــادة تحديــد القيــم المعياريــة. يقــول روبــرت جينكينــز ، ممثــل 
اليونيســف فــي األردن: “لقــد أصبحــت مــواد بيــج بــاد بــو جــزًءا ال يتجــزأ مــن برامجنــا التعليميــة والنفســية 
االجتماعيــة مــع األطفــال الالجئيــن. مــن الصعــب للغايــة الوصــول إلــى األطفــال الذيــن عانــوا مــن الصدمــة 
الشــديدة – وتقــوم رســوم بيــج بــاد بــو بإشــراك روح الدعابــة فيهــم كمــا أن موادهــم الداعمــة لهــا تأثيــر 

قابــل للقيــاس فــي مواجهــة الصدمــات ، وغــرس القيــم االجتماعيــة اإليجابيــة وتوفيــر شــعور باألمــل “.

2.4 الدروس األساسية في السرديات الفعالة، سواء “مكافحة” أو “بديلة«

ســلطت المشــاورات الضــوء علــى عــدد مــن الــدروس والمالحظــات فيمــا يتعلق باســتخدام الســرديات “المضادة” 
أو “البديلــة” التــي كانــت شــائعة فــي مختلــف البلدان.

مــن: يعــد الرســل الموثــوق بهــم عنصــر أساســي. إذا لــم يكــن المرِســل موثوًقــا بــه أو صادقــا، فلــن يتــم ســماع 
الرســالة ، ويمكــن نســيانه بغــض النظــر عــن مــدى صحتــه أو صدقــه. وكمــا الحظــت المناقشــات فــي محافــل 
ICAN و المنصــة العالميــة لتبــادل الحلــولGSX ، فــإن األمــر ال يتعلــق ببســاطة باألمهــات أو المعلميــن الذيــن 
ــون لمنــع أطفالهــم مــن التحــول إلــى التطــرف. فــي كل نقطــة منعطــف يمكــن أن  يالحظــون العالمــات ويتدخل

يختلــف “المرِســل الموثــوق” ، لكــن مــا يلــي هــو الشــيء األساســي:
كثيــرا مــا أنشــأت الناشــطات فــي المجــال المجتمعــي والمنظمات المحلية التي لديها سجل حافل 	 

في توفير الرعاية والخدمات مصداقيتها وبالتالي يمكنهم الوصول إلى الشباب واشــراكهم حــول 
التطرف.

فــى أماكــن مختلفــة، تشــير البحــوث إلى أن األقران - الشبان والنساء – هــم أكثــر تأثــرا من اآلباء 	 
أو األشخاص في المراكــز األخرى للسلطة ، لذا فإن العمل مع الشباب وتشكيل شبكات الشباب 

والمجموعــات المجتمعيــة يعــد أمرا حرجــا.
إن القــادة الدينييــن أو الشــيوخ هــم أيضــا ضرورييــن. مــن نيجيريــا إلــى باكســتان ، أصبحــوا 	 

ــى إشــراك القائــدات النســاء الالتــي يظهــرن معرفــة عميقــة بالنصــوص الدينيــة  ــا عل ــر انفتاًح أكث
وتزويدهــن بالمــوارد الالزمــة لتعليــم الســالم واحتــرام التنــوع ، التــي تترســخ فــي دينهــن وثقافتهــن.

المدرســون والعائــالت: إن البالغيــن الذيــن يؤثــرون ويمتلكــون ســلطة يمكــن أن يكونــوا مؤثريــن 	 
أقويــاء. ويمكــن أن ينخرطــوا بفعاليــة فــي تطــرف الشــباب ، أو نقــل التعصــب والتمييــز التــي تســهم 
ــوا  ــك ، يمكــن أن يكون ــى النقيــض مــن ذل ــا التطــرف. عل ــي يمكــن أن يزدهــر فيه فــي الظــروف الت

ــم وتجهيزهــم. ــم إبالغه ــي والتعويضــي ، إذا ت ــر اإليجاب ــا مصــادر التأثي أيًض
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مــاذا: إن اإلشــارة إلــى النصــوص الدينيــة والثقافيــة أمــر ضــروري. فــي كل مــكان ، يجــب أن تتــم اإلشــارة إلــى 
ــي  ــل الهــدف ف ــة. ال يتمث ــة والمحترم ــة المعروف ــي النصــوص الديني ــم تدريســها وأن تنعكــس ف ــي يت ــم الت القي
تحــدي إيمــان الشــخص أو رغبتــه فــي خدمــة اللــه ، بــل هــو إقناعهــم بــأن العنــف والدمــار ال يخــدم هــذا الغــرض 

وأنــه يتناقــض مــع تعاليــم دينهــم. االســتراتيجيات الرئيســية تشــمل:
توفيــر بدائــل إيجابيــة مــن النصــوص الدينيــة لتحــدي التفســيرات الســلبية المســتخدمة للتطــرف 	 

وعســكرة النــاس والتشــكيك فــي مصداقيــة التفســيرات المتطرفــة والقصــص الكاذبــة مــن خــالل 
الســؤال ببســاطة: “أيــن فــي القــرآن الكريــم / هــل يقــول الكتــاب المقــدس هــذا؟”

إعــادة تعريــف التعبيــرات والمصطلحــات. علــى ســبيل المثــال ، الجهــاد الــذي يعنــي “النضــال” يمكــن 	 
تفســيره والتصــرف عليــه بطــرق مختلفــة ، مثــل القيــام بعمــل اللــه علــى األرض عــن طريــق رعايــة 

مجتمعــك أو التبــرع بالــدم فــي المستشــفى بــدالً مــن إراقتــه فــي الشــوارع.
ــرأة فــي 	  ــارز للم ــدور الب ــى ال ــق بالنســاء باإلشــارة إل ــا يتعل ــي فيم ــث الخطــاب الدين ــد وتحدي تجدي

ــد وال  ــة ال تع ــة تاريخي ــاك أمثل ــة المســلمة ، هن ــي. فــي ســياقات األغلبي ــخ الدين النصــوص والتاري
تحصــى مــن األعمــال الفرديــة والجماعيــة مــن قبــل النســاء ســعيا لتحقيــق العدالــة والســالم. تحتــاج 
هــذه القضايــا إلــى االعتــراف بهــا وتدريســها إلظهــار المكانــة واالحتــرام الــذي تحظــى بــه المــرأة ، 
مقارنــة بالخضــوع الــذي يتــم تدريســه وممارســته مــن قبــل الحــركات المتطرفــة اآلن باســم اإلســالم.

تحديــث المناهــج الدراســية بحيــث ال تتضمــن المقتضيــات القديمــة التــي تعكــس التحيــز الجنســي 	 
والتعصــب األعمــى والتمييــز )علــى ســبيل المثــال “كــن عبــدا لزوجــك وســيكون عبــدا لــك” أو “إن 

الصبيــان اليبكــون«(.
اســتخدام قصــص مــن النصــوص الدينيــة والفولكلــور والتاريــخ إلظهــار أن حقــوق اإلنســان محليــة 	 

وليســت غربيــة.
خلــق جســور بيــن األديــان باســتخدام شــخصيات مشــتركة. علــى ســبيل المثــال ، تســلط حركــة 	 

مريــم فــي جنــوب شــرق آســيا الضــوء علــى أوجــه التشــابه بيــن مريــم العــذراء فــي المســيحية وفــي 
ــن الجماعــات. ــادل بي ــاء الســالم والتفاهــم المتب اإلســالم. هــذا يمكــن أن يســاعد فــي بن

التفكيــر فــي التعليــم الدينــي والثقافــي المحلــي إلضفــاء طابــع إنســاني علــى القضايــا والبــدء بمنطلق 	 
“لــكل شــخص الحــق فــي الحياة”.

دمــج مهــارات حــل النزاعــات ، واالســتماع والحــوار فــي الفصــول الدراســية وغيرهــا مــن األماكــن 	 
حتــى يتعلــم النــاس مــن خــالل التجربــة والتجريــب.

دمــج المســرح والرياضــة والفــن والكتابــة اإلبداعيــة والموســيقى وغيرهــا مــن أشــكال التعلــم 	 
والخبــرات. األفــكار  لنقــل  اإلبداعــي 

ــا. يجــب أن تصــل  ــة وموثوقــة للشــباب لالنخــراط فيه أيــن: يجــب أن توفــر البرامــج والتدخــالت مســاحة آمن
إليهــم فــي األماكــن التــي يتواجــدون فيهــا. ويشــمل ذلــك المنــازل والمــدارس والجامعــات والمجتمعــات والمراكــز 

الدينيــة ووســائل اإلعــالم االجتماعيــة أو عبــر اإلنترنــت.
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الخاتمة
 

تكشــف المشــاورات والبحــوث التــي أجريــت لهــذا التقريــر أهميــة قطاع التعليم والمناهج الدراســية والمســاحات 
لنشــر التطــرف والعنــف المتصــل بــه. تقــدم هــذه الدراســة أيًضــا أمثلــة علــى الممارســات الفعالــة والمبتكــرة 

التــي تنفذهــا الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة والمجتمــع المدنــي مــن أجــل التأثيــر اإليجابــي.

مــن الواضــح أن توفيــر التعليــم والتدريــب علــى المهــارات هــو ضــرورة أساســية. فــي ســياق منــع التطــرف العنيــف 
فــإن هــذا ال يكفــي. وبــدالً مــن ذلــك ، يتعيــن علــى الحكومــات والمؤسســات المتعــددة األطــراف التركيــز علــى 
إصالحــات جوهريــة فــي مضمــون المناهــج الدراســية ، والوســائل التعليميــة والمــواد ، ومجموعــات المهــارات 

التــي يجــب دمجهــا فــي التعليــم إلــى جانــب المعرفــة األساســية والحســاب.

يجــب أن تأخــذ خطــط العمــل الوطنيــة فــي مجــال منــع التطــرف العنيــف التعليــم فــي الحســبان ، ولكــن يجــب 
الحــرص علــى تجنــب التعامــل مــع المؤسســات التعليميــة علــى انهــا ســاحة للتدخــل األمنــي. وبــدالً مــن ذلــك 
، يجــب أن يكــون التركيــز علــى التعليــم فــي برامــج العمــل الوطنيــة هــو ضمــان االهتمــام بالقيــم اإليجابيــة 
والمهــارات والمعرفــة الضروريــة لضمــان احتــرام الســالم والمرونــة والمســاواة فــي الحقــوق والتعدديــة  بالنظــر 
إلــى عمــق واتســاع المعرفــة والخبــرة الموجــودة ، ينبغــي لليونســكو ومنظومــة األمــم المتحــدة األوســع أن تشــجع 
ــى تخصيــص المــواد  ــة عل ــة الوطني ــي فــي الســياقات التعليمي ــدول ومنظمــات المجتمــع المدن ــن ال ــاون بي التع
لســياقات محــددة مــع ترســيخها فــي القيــم العالميــة وثقافــة الســالم. . يمكــن للتوصيــات المقدمــة فــي بدايــة 

هــذا التقريــر أن تقــوم بتوجيــه تصميــم وتنفيــذ السياســات والبرامــج ذات الصلــة.
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