
TRENDS Research and Advisory

TRENDS Research and Advisory

ورقة سياسة (5)

املسؤولية االجتماعية وا�خالقية
ملؤسسات التعليم � مواجهة التطرف وا	رهاب

دولة ا	مارات العربية املتحدة منوذج�

20 مارس 2020



المسؤولية االجتماعية واألخالقية
لمؤسسات التعليم في مواجهة التطرف واإلرهاب

دولة اإلمارات العربية المتحدة نموذجًا



  بالرضورة ال تعّب   ه الدراسة دة يف هذ الوار   اآلراء 
 عن مركز تريندز للبحوث واالستشارات 

 ة وظ محف جميع حقوق النرش  @  
 2020وىل  ة ال بع الط 

 
  ل أوالنق، ويحظر وزيع مملوكة للنارشتوالبع جميع حقوق الط

جزئياً أو  ؛ شكل كانذا الكتاب يف أي الرتجمة أو االقتباس من ه 
ذه الحقوق محفوظة  ، وه ن إذن خطي من النارشو دمن كلياً 

إجراءات التسجيل  . وقد اتخذت كلها  دول العاملبالنسبة إىل 
ة  اميلح  مبوجب االتفاقيات الدولية  ن الشأ هذا ب كافة والحامية 

 قوق الفنية والدبية. الح
 

 ت تريندز للبحوث واالستشارا   كز مر @  
http://trendsresearch.org 

 

 
 
 

 

  ة بحثي  مؤسسة  " مركز تريندز للبحوث واالستشارات "  عد ي  
سترشاف املستقبل يف جوانبه ا م بويهت ، 2014عام ، تأسس مستقلة 
عاملية ذات ية، وتتبع القضايا ال واالقتصاد ية والسياسية اتيج االسرت 

ف إىل تحليل الفرص والتحديات عىل  ة. يهد نساني ال  املشرتكات 
، وما تحمله من متغريات  نة جيوسياسية الراه ال  د ع  ص  مختلف ال 
 ة وعي سريات علمية وموض اد إجابات وتف مع محاولة إيجمحتملة، 

الحداث مع مراعاة  اهات اتج  يف التأثري من شأنها املساهمة يف 
 د واالسترشاف. نواحي التحليل والنق 

العلمية، دراسات رصينة  يق غاياتهأجل تحقن م ّدم املركزيقو
بدائل ضل الافية مستقبلية، ويطرح أفاد استرش أبعذات 

ة التطورات القليميمعرفة  يفار صانعي القر  املمكنة ملساعدة
كام  من فرص.ره توف مام  واالستفادة، عمقولية بشكل أ الدو 

ة والتغيريات االسرتاتيجياملركز برصد االتجاهات يقوم 
قبلية، ها املستؤ بآثار نب، والتتصادية والقليمية والدوليةواالق

رف عليها دولياً لدى أعرق وذلك وفق الضوابط العلمية املتعا
 .ز التفكري والبحث العلميمراك
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نبذة عن

مركز تريندز للبحوث واالستشارات
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 عل ال محمد عبدالله  الدكتور  :  بقلم 

 2020مارس    20

 دولة أو منطقة يقترص عىل  والرهاب املصاحب له  مل يعد خطر التطرف 
 ة والجهاديةتطرفملا لتنظيامت ، إذ أن ا ظاهرة عامليةات بعينها، وإمنا ب

ال شك يف و  ؛عملياتها الرهابية بلداً أو منطقة تستثني يف حدود ال العابرة لل
قد انعكس رف والرهاب تط ة ال ر ه الذي تتسم به ظا التعقيد والتشابك ن أ 

 .ملواجهتهاتتبناها الدول    التييات  رتاتيج طبيعة االسبشكل أو بآخر عىل  

الدول تويل  بعضف ؛هذا الشأن لتجارب يفالعديد من اهناك عل الفبو
رى عىل الجانب أختركز  بينامجانب المني والعسكري، للأهمية 

دية واالقتصا سياسيةانب الالجو  أخرى تدمج دولو ، عي والقانوينترشيال
جياتها العامة ملكافحة اتياسرت ضمن وية تامعية والثقافية والرتبواالج

رسة من ال  ةيا، بدجتمعمؤسسات املك جميع ترش و ، هذه الظاهرة
ً مبؤسسات التعليم والعالم ومنظامت املجتمع املومر  دين، ونهاية ورا

المسؤولية االجتماعية واألخالقية

لمؤسسات التعليم في مواجهة التطرف واإلرهاب

دولة اإلمارات العربية المتحدة نموذجًا
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 كن أن يطلق، وهذا ما ميجيةيتاسرت هذه اال  يف تنفيذ، بالقطاع الخاص
ل جهود هذه عني تكامي تالت والخالقية جتامعيةولية اال ؤ عليه املس

  ب.ارف والرهظاهرة التطجهة يف موامع جهود الدولة املؤسسات 

ز  ي زعت اأنهمن ش خالقية يف أي مجتمعة وال جتامعيولية اال ؤ تنامي املسن إ 
 رتفاعا تعني هالن مواجهة التطرف والرهاب،هود الحكومية يف جال

ورة هذه دى مؤسساته بخطالوعي بني أفراده وتزايد الدراك لى تو مس
 ةجياسرتاتيمن خالل عمل عىل مواجهتها ورة الوض من ناحية،  ةالظاهر 

ية املتحدة بالمارات العر  تقدم دولةو  .من ناحية ثانية متكاملةملة و شا
خالقية وال  االجتامعيةولية ؤ للدول التي تنترش فيها املس مهامً ذجاً منو 

 لدولة يفامع  ملختلفةجهود املؤسسات ارية، حيث تتكامل بدرجة كب
 االستقرارعل هذا يفرس حالة ول ؛والرهابصدي لظاهرة التطرف الت

  .ذي تنعم به المارات عىل الصعد كافةلشامل الا

ية الشاملة التي ضمن االسرتاتيج متقدمة تبةيف مر مؤسسات التعليم  أيتتو 
جهة التطرف والرهاب، ليس فقط لنها تقوم  موالة المارات يفدو ا تتبناه
 أيضاً منا طرف، وإ يس يف تحصني الطالب منذ الصغر ضد الفكر املترئي بدور

الم واملجتمع خرى، الرسة والعات املجتمع ال مؤسساقي مع باون عتلنها ت
ي لذ، وبالشكل امواجهة التطرف والرهابطاع الخاص، يف املدين والق

 ومية يف هذا الشأن. د الحكالجهو  يعزز من

7 

 

 

من الهداف، يق مجموعة إىل تحق الدراسةهذه يف هذا السياق، ، تسعىو 
  التايل: ثل يفتتم

 عيةالجتاما وليةؤ املس  تعريف مفهوماملختلفة يف تاهح االتجايضتو  ▪
ً ثة التي تتبنى منظور  لالتجاهات الحديوالًوص والخالقية، لهذا  شاماًل  ا

ما يتعلق بالطراف  يفالهداف العامة، أو ب ما يتعلق يف ، سواءً املفهوم
 ولية.ؤ املسبتحقيق هذه  يةعنامل

الخالقية يف أي و  ةعيتامجال لية او ؤ سامل طبيعة العالقة بني انتشار بيان ▪
 .برهاتطرف والاجهة العىل مو  اهقدرتمجتمع و 

يف دولة  املسؤولية الخالقية واالجتامعية مستوىتعرف عىل لا ▪
 أهم برازإو يف مكافحة التطرف والرهاب تحدةالمارات العربية امل

 . مؤرشاتها

اجهة يف مو  التعليمه مؤسسات طبيعة الدور الذي تقوم ب رشح ▪
من  ةياالتحصني والوقنبي بجا ما يتعلق هاب، وخاصة يفر لف وار التط
 املتطرفة. راالفك

مكافحة  اتسرتاتيجيابني ط بني التعليم و الربتجربة المارات يف ز إبرا ▪
 .التطرف والرهاب
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ثرها يف مكافحة التطرف  وأ  ةي ق ة والخال االجتامعيؤولية س امل مفهوم : الً أو 
 والرهاب 

بالدور  بالساسط كان يرتب غربيف التامعية جاال  ةيولؤ املسمفهوم  ظهر
يف  لفانمخت نراتيا هناكو  ع الخاص،ات القطا تامعي للرشكات ومؤسساالج

 : ملفهومتعريف هذا ا

o ويركز عىل سامت ، من الدراسات النفسية قوته ستمدوي الول
تجاه  زاماتهبالت، ويف مقدمتها الوفاء اً يّ عتاماج ولؤ املسالشخص 

يحقق ويعد به،  ة مانفذ عادد عليه وي  م  عتخص ي  ش وه، و امعةالج
  ؛امعةحة الجحته ومصلر يف مصلالهداف املرجوة منه، ويفك

o العالقات راسات الدارة و من درشعيته  ستمديف الثاينلتيار أما ا
 االجتامعيةها مبسؤوليات تآ إلزام املنش ، ويؤكد عىل أهميةالعامة

التوجه العام صبح أن أ  دعب خاصة ،هتعيش فيتجاه املجتمع الذي 
 مصالح املشاريع واملؤسسات عىل حساب املصلحةقيق يف تح يتمثل
املسؤولية هوم الهتامم مبفإىل ااخ دى هذا املنأ و  للجمهور،العامة 
 .(74، ص1990)طاحون،  لهذه الرشكات امعيةاالجت

ن أن وميك ،يف الغربمنذ ظهوره فهوم هذا امل ىلععدة  تغرياتطرأت وقد 
ً عرف فيها هذا املفهوم تطور  مهمة مراحلع هذا الصدد بني أرب يف زيمن  ا

 :وهي ملموساً 
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o  ارتبط التي  ن املاض القر  ستينيات و  ات ي خمسينخالل  املرحلة الوىل
القيام  عىل الرشكات حرص ب فيها مفهوم املسؤولية االجتامعية

  ؛ ه وتتفاعل مع تجاه املجتمع الذي تعيش فيه   االجتامعي   بدورها 

o  فيها  بدأالتي  ثامنينياتالو  بعينياتسالفرتة خالل  ثانيةال  ةل ح ر امل
من ضامعية لتتولية االجتؤ عن جوانب أخرى للمس يتنامىالحديث 

إىل  سانيةوالن ،والخريية ،والقانونية ،طوعيةوالت ،عاد الخالقيةلبا
 تحسني الظروف املعيشية دة الحكومات عىلشاركة يف مساعامل
  ؛عتمد املجفرال 

o  م اهتام فيها بدأي الت التسعينيات فرتةخالل  الثةة الث ل ح ر مل ا
فاظ عىل  لحبا ،اجتامعياً  مؤسسات مسؤولةبارها باعت ،الرشكات

  ؛جانبودعم جهود الحكومات يف هذا ال البيئة

o  معها  بدأالتي  ينوالعرش اديالحن بداية القر  يف لة الرابعةواملرح
  أوسعمنظور من  ةيعاالجتام وليةؤ يتعامل مع املس يتبلور اتجاه 

واملساهمة يف  ؛االلتزام تجاه املجتمع ، من بينهاأبعاداً عديدة ضمي
ملامرسات ا بةار محو  واالجتامعية، التنمية االقتصادية تنفيذ برامج

 ؛يئةحامية البو  والتطوع،ون؛ االلتزام بالقانو ؛ الخالقيةغري ارية التج
 معيةتجملرسات ايف املام الشفافية واملساءلةوتبني نهج 

(Shafiqur Rahman,2011,pp 166-167). 
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من  تحول االجتامعية للرشكات املسؤوليةمفهوم أن ويتضح مام سبق 
تجاه املجتمع الذي  كاتلرش ل زاموالتمامرسة عمل خريي إىل رد جم

د متزايبشكل  ىلقتتيف وقتنا الراهن  لرشكاتاأصبحت بل و تعيش فيه، 
ً ضغوط وارد والحفاظ عىل املة البيئة يبحام ةقتعلامل وائحبالل متثاللال  ا

 ق إىل تطويراملنافسة الكبرية يف السو عامل ساهم و  ،الطبيعية
العالقة ىل أصبح هناك تأكيد عو ، املسؤولية االجتامعية للرشكات

ات أنشطة املتبادلة بني الجوانب االقتصادية والبيئية واالجتامعية وتأثري 
 "توازنةاملبة قارامل"يه اسم لع قلطيوهو ما يف البيئة املحيطة،  الرشكات

ملعالجة القضايا االقتصادية  ،التي تتبناها الرشكات واملؤسسات
 عواملجتم  جامعات ل ا تحسني أوضاع يقة تهدف إىل بطر  ، واالجتامعية والبيئية 

(International Institute for Sustainable Development, 2004). 

 قية ال االجتامعية والخ   ة لي و ؤ س مل ا   عريف يف ت جاهات النظرية  تاال   1-1

 :عية والخالقيةولية االجتامؤ ت عديدة يف تعريف املساهااتجهناك 

o  ب أن مجموعة من الوظائف التي يجى أنها تعني فهناك من ير
ه م املجتمع يف مختلف مجاالتتأديتها أماواملؤسسات بفراد ال م تز يل

يف  فراو تيحيث ب ،ةعية والثقافياالجتامقتصادية و السياسية واال 
، رشيطة أن يتوافر خالق املجتمعيةدها القيم وال تها وموامعالجا
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 حرية حقيقية تجعلهم مسؤولني أمام القانون واملجتمع ى الفرادلد
  ؛(30ص، 2003 )حسام الدين، –

o  مسؤولية هي  ولية االجتامعية والخالقيةؤ املسيعتب أن وهناك من
 دينه وتجاه هائقدصأ أرسته و ؤوليته تجاه ومس نفسهلفرد عن ا

لدوره يف تحقيق أهدافه واهتاممه باآلخرين  همالل فهووطنه من خ
من خالل عالقاته اليجابية ومشاركته يف حل مشكالت املجتمع 

  ؛(33، ص2008قاسم، ) – ف العامةوتحقيق الهدا

o ة وليؤ املسة و ولية االجتامعيؤ سامل أن اعتبار إىل آخرون ذهبيو
يف ول ؤ س ملبناء الفرد ان طلق أ من من ،انمز ال مت ومانمفه الخالقية

ون االلتزام مبنظومة القيم الخالقية جتمع ال ميكن أن يتحقق دملا
ية العامة، وضورة ولؤ باملسالدراك  لديه، والتي تنمي فيهالسائدة 

نهضة مجتمعه عىل الصعد كافة، وكذلك يف بفاعلية كة املشار 
  الفريق. حبرو  لمع، والعفراد املجتمأ  قيبامع  تعاونال

إىل عدة  عيةلمسؤولية االجتامخالقي لالبعد ال  ،ذا السياقيف ه ،وينرصف
 : أمور، هي

o ؛اته تجاه املجتمع الذي يعيش فيهاجببو  التزام الفرد أولها 
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o ي تشارك فيها مختلف الت االجتامعية السليمةالتنشئة  وثانيها
 ةرس ل ا من اية، بديةعتاماالجولية ؤ طراف املعنية باملسال 

  ؛ع املدين والعالمجتماملامت ومنظسة واملدر 

o  تجاه  من جانب أفراد املجتمع والتعاون الذايت الحساس ثالثها و
ماذا ، )عليوي – تواجه املجتمع لة ماارئ أو مشكأي حدث ط

 .(2016 موقع البق، ؟،جتامعيةملسؤولية اال نعني با

احثني عىل الب نمد ديعلابني  اتفاقضوء االتجاهات السابقة، فإن مثة  يف
أهمية  يشكل أي مجتمع ية يفخالقال ة و ولية االجتامعيؤ انتشار املسأن 
 يأ استمرار عمل مختلفة، إذ أن جاالت مغة يف تنميته وتطوره يف بال

أن توجه أنشطتها ط يشرت  ،بغض النظر عن تخصصها ،املجتمع مؤسسة يف
دوراً ة االجتامعي ةيلو املسؤ ب تلع كام .هاب طملحيا املجتمع ةتنميو لخدمة 

حيث تعمل عىل صيانة نظم  ،ملجتمعاتاو لألفراد  يف استقرار الحياة مهامً 
كل فرد  مخاصة إذا ما قا ،وتحفظ قوانينه وحدوده من االعتداء ،املجتمع
العامري، ) - عيش فيهيجتمع الذي مله اتجا وليةؤ جب واملسوابالوجامعة 

 (54-51ص ، 2006

عداد  إ من أجل  اّمً مه اً بمطل ،ذاته لوقتايف  ،عيةامتجاال ية لو املسؤ  تعدكام 
خري قيام واملشاركة يف بناء  بهره يف املستقبل والقيام و دل حم  لت النشء
اه جتى تحمله املسؤولية وتقاس قيمة الفرد يف مجتمعه مبد ،املجتمع
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من   عىل قدر لسؤو بحيث يعتب الشخص امل ،نفسه وتجاه اآلخرين
املسؤولية إن ا، فذلهو  ؛(25، ص 2003)رشيت، – ةيسفصحة النوال المةالس

عىل تطور املجتمع ومنوه، وهي  اً ومؤرش  مهامً  اً معيار باتت  االجتامعية
مية املسؤولة عن مهمة يجب أن تقوم بها املؤسسات التثقيفية والتعلي

طرف هة الت، مواج)حجازي –ب ة فئة الشباصاتنشئة املجتمع وخ
  .(2019 ،جتمعيةولية مؤ ب مسلرهااو 

 ية ق خال وال  االجتامعية ولية  ؤ للمس   نحو مفهوم شامل 2-1 

ولية ؤ هوم املسنه يف مفكز عىل جانب بعيات السابقة تر إذا كانت االتجاه
لور يف السنوات القليلة دأ يتبتجاه باالجتامعية والخالقية، فإن هناك ا

 امو هفم اارهبية باعتوالخالق االجتامعية ةاملسؤولي، وينظر إىل اضيةامل
قية وقانونية ة وأخال نية وسياسيتنموية ومجتمعية وأمله أبعاد  الماش

  (.33، ص 2008، ياسني) – وخريية

لن  اجتامعية؛ حاجةهي  ،ا االتجاهوفقاً لهذ ،املسؤولية االجتامعيةو 
حاجة إىل الفرد املسؤول بته كافة ومؤسسا أجهزتهو  رسهمع بأ  املجت

ة سؤولية االجتامعيتمع باملاملج دراأف إحساسة رج، فارتفاع دياً اجتامع
طور ذلك ىل تع كن الحكم مبوجبهمي  ي عيار الذتعد امل هم بهاالتزامو 
مهمة  عوتنمية الشعور باملسؤولية يف نفوس أبناء املجتم، جتمع ومنوهامل



15

trendsresearch.org

13 

 

 

من   عىل قدر لسؤو بحيث يعتب الشخص امل ،نفسه وتجاه اآلخرين
املسؤولية إن ا، فذلهو  ؛(25، ص 2003)رشيت، – ةيسفصحة النوال المةالس

عىل تطور املجتمع ومنوه، وهي  اً ومؤرش  مهامً  اً معيار باتت  االجتامعية
مية املسؤولة عن مهمة يجب أن تقوم بها املؤسسات التثقيفية والتعلي

طرف هة الت، مواج)حجازي –ب ة فئة الشباصاتنشئة املجتمع وخ
  .(2019 ،جتمعيةولية مؤ ب مسلرهااو 

 ية ق خال وال  االجتامعية ولية  ؤ للمس   نحو مفهوم شامل 2-1 

ولية ؤ هوم املسنه يف مفكز عىل جانب بعيات السابقة تر إذا كانت االتجاه
لور يف السنوات القليلة دأ يتبتجاه باالجتامعية والخالقية، فإن هناك ا

 امو هفم اارهبية باعتوالخالق االجتامعية ةاملسؤولي، وينظر إىل اضيةامل
قية وقانونية ة وأخال نية وسياسيتنموية ومجتمعية وأمله أبعاد  الماش

  (.33، ص 2008، ياسني) – وخريية

لن  اجتامعية؛ حاجةهي  ،ا االتجاهوفقاً لهذ ،املسؤولية االجتامعيةو 
حاجة إىل الفرد املسؤول بته كافة ومؤسسا أجهزتهو  رسهمع بأ  املجت

ة سؤولية االجتامعيتمع باملاملج دراأف إحساسة رج، فارتفاع دياً اجتامع
طور ذلك ىل تع كن الحكم مبوجبهمي  ي عيار الذتعد امل هم بهاالتزامو 
مهمة  عوتنمية الشعور باملسؤولية يف نفوس أبناء املجتم، جتمع ومنوهامل



16

trendsresearch.org

14 

 

 

 موتنشئته ات االجتامعية املسؤولة عن تربية الفرادتق املؤسستقع عىل عا
 (.2019دورها يف بناء واستقرار املجتمع، و  ةعيامجتال ولية اؤ )عامر، املس –

أن  يرى الباحثتعريفات النظرية السابقة، لاهات و عىل االتجاسيساً أ تو 
بة ء بالنسسوا، ولية االجتامعية والخالقية هو مفهوم شاملؤ املس مفهوم

 تعد تقترص عىل الجانب االجتامعي الضيق الذي افه العامة التي مللهد
رى جوانب أخوإمنا باتت تتضمن ه يف الغرب، تأ شد ننع مهو املف صاحب

وأمنية، أو بالنسبة  ية وتعليميةبيئية وتربوثقافية و اقتصادية و ، دةعدي
 كانت تقرصعنية بهذا املفهوم، فخالفاً للنظرة التقليدية التي لألطراف امل

رشكات عىل القطاع الخاص، وتحديداً  ولية االجتامعيةؤ املسفيها 
ولية ؤ مسهي عية والخالقية ة االجتاموليؤ سملا، فإن لامعسسات ال ومؤ 

مبا  ختلفةهود أفراد املجتمع ومؤسساته املفيها جكامل اس تتكية بالسار شت
، مع  والجامعة والعالم ومنظامت املجتمع املدين ةالرسة واملدرس فيها

 ود الدولة يف مختلف املجاالت. هج

 لهو دلي عمخالقية يف أي مجتل او تامعية ولية االجؤ انتشار املسكام أن 
 فةحديات املختلهة التلتطور ومواجالتنمية وا رة عىلكه القدال تامعىل 

جسد يف الوقت ذاته متاسك هذا يو ،وخاصة يف مواجهة التطرف والرهاب
منظامت  – املدرسة –جميع الطراف املعنية )الرسة تعاون  املجتمع، لن

ولة يف مواجهة للد ةماالسرتاتيجية العاذ فينتيف ( مالعال  – املجتمع املدين
  أمنها الوطني الشامل. خيسهم يف ترسي ا، إمنف والرهابر طالت

15 

 

 

ً ثاني  يف مواجهة التطرف   رئييس  مدخل ك  الخالقية االجتامعية و ولية ؤ املس : ا
 والرهاب 

 عيةتامجاال  وليةؤ ملسميكننا النظر إىل ا املفهوم الشاملهذا انطالقاً من 
، رف والرهابالتطفحة همة يف مكاد املداخل املحأ فها وصب يةالقلخوا

لن املسؤولية ، يف هذا املجال بها الدول د التي تقومالجهو  واستكامل
فيها كافة مؤسسات تلتزم ية تشاركية ولؤ هي مساالجتامعية والخالقية 

ن يكو  امينح، عىل سبيل املثالف ،السياق يف هذا املجتمع بالقيام بدورها
ظاهرة التطرف والرهاب، فإنهم  ةبخطور  رث وعياً وإدراكاً كأ عجتمد املفراأ 

سعى ي تالترفة طاملت ارفكل ا وفرز اكتشافعىل أكرث قدرة  نو يكون
  .عهاوعدم التفاعل مرشها جهادية والرهابية إىل نالتنظيامت ال

تعزز  بشكل سليم فإنهاتنشئة البناء قوم الرسة بدورها يف ت وحينام
ة تجاه وليؤ يق باملسعملا ساالحس لديهم نميفس وتنليف ا ةقالثلديهم 

تحديات تهدد  جهة أيةدفاع عنه يف مواشاركة يف تنميته والعهم، واملمجتم
ناء شخصية بؤسسات التعليمية بدورها يف ملتقوم انام وحي قراره.أمنه واست

أو تطرفة فكار مالعامة، فإنها تحصنهم من أية أ  الطالب وتشكيل مداركهم
م فإنه يسه ي واملعريفه التنوير ر و بد مقو حينام ي عالم هو اآلخرل ا. امةده

ضورة االصطفاف رهاب، و طرف والأفراد املجتمع بخطورة التتوعية يف 
 دي له. الوطني للتص
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يف تعزيز مفهوم   بدور حيويمؤسسات التعليم  تقوموضمن هذا السياق، 
فراد أ  صني ووقايةحتيف  هادور  ن خاللقية، ماملسؤولية االجتامعية والخال 

خاطر وزيادة وعيهم مبتنويرهم كذلك كار املتطرفة، و ن الفم املجتمع
ع املجتم مؤسسات تتعاون معكام أنها  .لتنظيامت املتطرفةاالجامعات و 

  .هذا الدور املهمم بالخرى يف القيا

وات السن ف والرهاب يف مواجهة التطر م يفعليتزايدت أهمية التوقد 
نظر ليديلوجية بدأت تياسية واركات السن الحديد مالع أن ةخاص ة،ري خال 

 اغــرس وجهــات نظرهــمن خاللها نافذة ميكن ه م بوصفإىل التعلي
م تطرفة باستغالل التعلي، حيث تقوم الحركات املفــي املجتمع اوقيمهــ

 عدم دةيازـي والثقافــة تســهم فـللديــن  متعصبة اتتفسري  تقديميف 
، ومن ثم فإن هناك حاجة راهيةوالك عنف الىلع، كام تحرض رخل اآل تقب

ملواجهة التطرف فاعلة جية اسرتاتي أيضمن  ليمالتع إدماجماسة إىل 
 (.9-8. ص 2017ع التطرف، هوية ومن، التعليم والاندرليني) – العنيف

  رهاب وال  ف محاربة التطر م كوسيلة للوقاية و اللجوء إىل التعلي  لقد بات 
حيث   ظاهرة التطرف والرهاب، ل  مق أع  فهم  أجل  من  متناميا  اً ولي  د جهاً و ت 
  للمتطرفني  ة املواتية الجهود الرامية إىل معالجة البيئ الوسائل و ب  زايد االهتامم ت 

العديد من دول  ترسخت قناعات و  . لوجياتهم وتجنيد مؤيديهم لنرش أيديو 
مل  ، والع ب ا شب ال  إىل  للوصول  همة مل ا  التعليم هو أحد أهم الدوات أن العامل ب 

  أصبحت الحكومات ا ذ له و التطرف. وتحصينيهم ضد كهم مدار غيري ىل ت ع 
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برامج التعليم.  من زء بتمويل التدابري التي تكافح التطرف العنيف كج  تقوم 
نمية  رشكاء الت بني كومات و الح  ويص البنك الدويل بتعزيز التعاون بني كام ي 

اء املرونة  التعليم لبن  م تخدا ا اس كن به التي مي لتحديد الطرق العديدة  مًعا 
   . (Samantha de Silva, 2016, p9)  –  لحد من التطرف وا 

اءة يف ا بكفرهتثاملتي ميكن اسأحد املداخل املهمة التعليم ا كام يعد
تاح العديد من ري التي تجرهاب الفكرف والة التطمواجهة ظاهر 

، ةفختلاملم ليتعالت قاومسامناهج  النظر يف دةعاإ من خالل  ،املجتمعات
ء والشباب، وتحصينهم من أية شمدارك الن ن وعاء لتشكيلبحيث تكو 

أي بيئة خصبة ن يجّفف من شأنه أ الجيد فالتعليم ؛ أفكار متطرفة
فضال عن أن التعليم  رهاب لنرش أفكارها، ال ت التطرف و تستغلها جامعا

قيم ومة المبكر عىل منظ ء والشباب منذ وقتسهم يف تنشئة النشي
خر، ية واالعتدال وقبول اآل تحث عىل التعايش والوسط يتال بيةيجاال

 الول عخط الدفا التعليم  ،قةقبن ) – وتنبذ التعّصب والتطرّف والرهاب
 .(2017 لتطرف والرهاباجهة ايف مو 

ميكن  فةختلتطوير منظومة التعليم يف مراحلها امل فإن عىل ما تقدم،بناء و 
يطالب ولهذا  ،طرففكر املتالهذا جهة وايف مقوي  دص جدارل أن يشك

 للخطط املستمرين والتحديث االستمراراء برضورة ب الخالعديد من 
 من باتوالطال الطالب لتوعية املدارس؛ يف التوعوية التوالحم والبامج

 إىل بيههموتن عرصهم، بلغة ومخاطبتهم، والرهاب والتطرف الغلو خطر
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.. يمالتعل ةمذ يف «الناشئة عقول» نيتحصد، زايال) – والغلو التشدد خطر
  (.2014، فهميختط ال الرهاب

، يف كو()اليونس املتحدة للرتبية والعلم والثقافة منظمة الممتؤكد و 
مواجهة يف  م به التعليمميكن أن يقو  يالدور الذعىل أهمية  ه،السياق ذات

هذا  ا كاناصة إذرية، خكب قّوة إقناعميثل  رهبا، باعتفرف العنيالتط
الفراد إىل   التي تدفع   ةنمعالجة الظروف الكاميسعى إىل ليم التع
عام  اليونسكو وقد أصدرت .وعات املتطرّفة العنيفةمنضامم إىل املجاال 

يف إسهام التعليم  ضح كيفيةالسياسات، يو  انعدياً لص  شااسرت دليالً  2018
 هئنابو يف الكا يعالو س الل غر ف، وذلك من خاهضة للتطر البيئة املن إيجاد

لألفكار واآلراء  والتصدية هجمام ميكنهم من موا تعلمنيلدى امل
 .(4، ص 2018)اليونسكو،  – غلو والتشددال محاربةفة و واملعتقدات املتطر 

 يفكبرية ولية ؤ مس يميةملية التعلالعجميع أطراف  وتقع عىل عاتق
 ،منيمعل ة،إدار ) ثالفاملدرسة عىل سبيل املة التطرف والرهاب، مواجه
 الثوابت عىل قائم لمعتد حوار تبني يف عليها دور رئييس( مرشفني

 والوطنية الدينية مسؤولياتهوينمي  ،وانتامئه الشاب وطنية عىلظ يحافو
  .(2014، زايدال) –

مل عىل ربط  ة العبرضور مطالبة  خرى باتت أن الجامعة هي ال  كام 
واملساهمة يف  ع،م جتللم عليةلف ا  باالحتياجات تعليم الجامعي مخرجات ال
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معية جا ن تسهم البيئة الأ ، و رهابة الل ك منها مش مشكالته، و و ل قضاياه ح 
إيجاد برامج  لك من خالل، وذالرهاب والعنف ملؤدية إىل إزالة يف النشطة ا 

 يف سات التعليم العايل يف مؤس ية دار ريسية وال التد لتطوير الهيئة تدريبية 
 (.263-212ص  ، 2010،  )التويني  – دية ا القي و   ية رتبو املجاالت التخصصية وال 

يف توعية  املهمة اور الرئيسيةميثل أحد املح املعلم ه، فإنتايف الوقت ذ
 عالية ملعايري هإخضاع الذي يتطلبمر ة الفكر املتطرف، ال الطالب بخطور 

 ءاالنتام ظاهرم  تعزيز عىل وقدرته وسطيته، ومدى الفكري، وازنهت تقيّم
 لديه يو بالرت  الواقع يف املعلم أنّ  امسيّ  ال ،ةجابيالي القيمونرش  والوالء،
 – ئةناشال الجيال تفكري يقةوطر الشباب ضمري لتشكي يف واسعة مجاالت

  (.2014الزايد، )

واملجتمع ، والعائالت، جرًسا بني املدرسة ّكلأن يش مميكن للمعلّ  كام
لدعم كة شرت م غاية  ة نحو هات املعنيالوسع لضامن عمل جميع الج ّل املح

 (.46-44ص ، 2018اليونسكو، ) – املعرّضني للخطراملتعلّمني  ةومساعد

ر  ة الفك يف مواجه  املجتمع ملؤسسات    والخالقية  ةولية االجتامعي ؤ س امل :  ثالثا 
ً منوذج المارات    – املتطرف   ا

 أفراد بني لخالقيةامعية واولية االجتؤ منوذجاً لتنامي املس ماراتال تقدم 
 مقومات قوة الدولة،هم ذا يعد أحد أ وه، ةفلتاملخ جتمعات املومؤسس
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يف مختلف شامل  تنمية وتطور واستقرار ما تشهده منوالتي تفرس 
 ولياتهمؤ سمب معاملجت أفرادو  املؤسسات املختلفةالتزام  حيث أن املجاالت،
ته عىل ن قدر عزز موي همتاسكرسخ ي عيشون فيهع الذي يمتتجاه املج
 ا خطر التطرف والرهاب. مقدمتهويف  فة،ختلملا ياتالتحدمواجهة 

ما  الخالقية يفو  ةاالجتامعيولية ؤ م مظاهر انتشار املسل من أهولع
 :ما يليف المارات  يتعلق مبواجهة التطرف والرهاب

ا ، وهذا موالرهاب ة التطرفعي بخطورة ظاهر متتزايد الوعي املج .1
 اآلونة يفت يري أجي التالعات الرأ ج استطنتائ من ديدتؤكده الع

فراد املجتمع المارايت بخطورة ظهرت نتائجها وعي أ ، والتي أ خريةال 
 ،يف هذا السياقوقد أفاد، التصدي لها. ظاهرة، وأهمية الهذه 

 أمريكية - إماراتية بادرةمو هو  - "صواب" مركز أجراه رأي استطالع
 ائلللبد يجرتووال النرتنت، عىل بينياهر ال وأفكار دعايات ملكافحة

  الفكر  عىل القضاء يف الفرد دور حول - فللتطر  املضادة ليجابيةا
  ألفاً  15 أصل من % 36 بأن ،2019جه يف مايو نتائ رشتون املتطرف،

 وسائل أهم من تاحالنفاو  حالتسام تعزيز أن عىل اتفقوا مشاركاً  852و
 ابحس أي عن البالغ ضورة% 30 رأى فيام كأفراد، التطرف محاربة

 ذكر بينام التوعية، حمالت يف املشاركة مع اتفقوا% 25و ،هبو مش
 يف يسهم أن للفرد خاللها نم كنمي ىأخر  وسائل اكهن أن% 10
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 اربةمح لوسائ أهم من التسامح تعزيزعابد، ) – التطرف عىل القضاء
  (.2019، التطرف

نرشت "صواب"، أجراه لرأي الذي خر لآ  نتائج استطالعت خلصكام 
 يف املشاركني من% 91 إىل أن، 2019لعام من ا يوليوه يف نتائج

 إذ واملجتمع، لرسةا من أتبد التطرف مكافحة أن يرون تطالعساال 
  من % 9 رأي فيام الصدد، هذا يف الفرد دور يعززا أن مبقدورهام

 مكافحة أن  ،3000 من أكرث عددهم البالغ االستطالع، يف نيكشار امل
 5 ديحدّ  صواب بد،عا) – عدة تجها بني مشرتكة مسؤولية التطرف
  (.2019، املتطرف الفكر من البناء لحامية وسائل

 :ةاً من المور املهمعدداالستطالعات  ج هذهائنت دوتؤك

o  ظاهرة التطرف  ةفراد املجتمع بخطور ى أ تنامي الدراك لد أولها
، طرفاملت كرالفحصنني ضد جعلهم ميالمر الذي رهاب، وال

  ؛ني لهومقاوم

o مواجهة التطرف والرهاب هي بأن  ةعة عامد قناجو و  يهاثان
ميع مؤسسات فيذها جتشرتك يف تن مليةتكاة ولية مجتمعيؤ مس

  ؛لعالم واملدرسةع، وخاصة الرسة وااملجتم
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o يف املجتمع المارايت، لسائدة اتشكل منظومة القيم  الثهاوث
ي يف ئط صد قو خر، حاوقبول اآل  مح والتعايش والوسطيةكالتسا
 العنيف.  لتطرفة امواجه

ن يرتجم يف العديد م وهذا، تمعالتعاون بني مؤسسات املج تزايد .2
طرف والرهاب، مواجهة التتعزيز جهود تي من شأنها ملخرجات الا

 املامرسات حول أبوظبي ةر مذك مسودة" فإنثال، فعىل سبيل امل
  مركزهي نتاج تعاون بني "، يفعنال التطرف افحةومك يمللتعل الجيدة

 ،واملنتدى العاملي ملكافحة الرهاب ف العنيفالتطر ملكافحة  يةهدا
  جلأ  تي ميكن تطبيقها مناليب اللسه املذكرة عىل الطرق واوتركز هذ

ليستفيد  مكافحتهو  ملنع التطرف العنيف املوارد كأحد التعليم ريتسخ
 ملجتمعا ظامتنيون وموالرتبو مونواملعل ،تها واضعو السياسامن

 مذكرة مسودة) – ة واآلباء والرسةحكوميغري ال ظامتاملنو  ملحل،ا
 ؛(للتعليم الجيدة اتاملامرس لحو  أبوظبي

حيث  ت،ؤسسات القطاع الخاص والرشكااملجتمعي ملالدور  اميتن .3
ولية ؤ سيري مفهوم امل تغسهمت يفي أ تلمارات من الدول اتعد ال 

شري إىل  ن ياكفهوم الضيق الذي ن املطويره مللرشكات، وتجتامعية اال 
 لتحقيق رشكاتال بها تقوم التي التطوعية طةالنش من تلفةمخ الأشك

  إيجايب أثر النشطة لتلك يكون ثبحي امعية،واجت اقتصادية أهداف
أكرث  ىل مفهوم أوسع ، إالرشكات تلك فيها تعمل لتيا العامة البيئة عىل
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يتجاوز  للرشكات جتامعيةاال  ليةاملسؤو مفهوم  ، بحيث أصبحتقدماً 
 بل ملعاا النفع منظامت فقط ليس مللتش الربحية ةتجاريال الكيانات

ه وهذ ؛ت املجتمع املدينومنظام وميةالحك والهيئات الجهزة أيضاً 
ولية ؤ سملافهوم ت ملاتي تتبناها المار العميقة الالشاملة و الرؤية 

ن التنمية تعزز م لتيادرات ااملبديد من الع جم يفترت  جتامعيةاال 
 واالجتامعية يةالنسان توياتاملس عىل املستدامة لشاملة و ا

زارة االقتصاد و  ،للرشكات املجتمعية املسؤولية) – البيئيةو  ةواالقتصادي
 ؛(2019تحدة، لدولة المارات العربية امل

د أهم مظاهر والتي تع ،طاء والتطوع والعمل الخرييعثقافة الانتشار  .4
منوذجاً ملهامً  تقدم فالمارات، القية االجتامعية والخة يولؤ ي املستنام

أحد   ، فهذالعمل النساينيف مجال العطاء وا لدول املنطقة والعامل
وابت سياستها ثاملجتمع يف الداخل، وأحد لتي متيز السامت ا

 دوماً  مكانتها عىلتحافظ ك من أنها ذل عىل ليس أدلو ة، الخارجي
ية سموية الر ات التنمني يف مجال املساعدحني الدولي املانضمن أكب

% ومبا يقرتب من ضعف النسبة 1.31بنسبة اسا لدخلها القومي قي
ملي تها المم املتحدة كمقياس عا% التي حدد0.7العاملية املطلوبة 

لبيانات الولية الصادرة عن ل، وذلك وفقاً ملانحةلقياس جهود الدول ا
 لتنميةتصادي وانظمة التعاون االقالتابعة مل منائيةساعدات ال لجنة امل

المارات تحتل املركز الول كأكب جهة ) – 2018ل من العام أبري يف
 ؛(2018، عاملنسانية يف المانحة للمساعدات ال 
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ملي تها المم املتحدة كمقياس عا% التي حدد0.7العاملية املطلوبة 

لبيانات الولية الصادرة عن ل، وذلك وفقاً ملانحةلقياس جهود الدول ا
 لتنميةتصادي وانظمة التعاون االقالتابعة مل منائيةساعدات ال لجنة امل

المارات تحتل املركز الول كأكب جهة ) – 2018ل من العام أبري يف
 ؛(2018، عاملنسانية يف المانحة للمساعدات ال 
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يف مجال  أكب املانحني الدولينيضمن  ظ المارات عىل مكانتهاحفا .5
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االستقرار  خ أسس المن و وإمنا يؤكد أيضاً التزامها بالعمل عىل ترسي

دين القليمي والدويل، خاصة أن نسبة كبرية من هذه عىل الصعي
زمات ل عية يف مناطق امجتملساعدات توجه للمرشوعات الخدمية واملا

اطر معات من مخاملجتصني هذه تحيل يف سهم بالتاكوارث، وتوال
هذه طرفة والرهابية التي تسعى إىل تعزيز نفوذها يف الجامعات املت

لنسانية الصعبة يف نرش عيشية والوضاع املغالل االستطق، املنا
 .طرفةأفكارها املت

اجهة  يف المارات يف مو ليم ات التع س س تامعية ملؤ ولية االج ؤ املس : رابعاً 
 هاب ر التطرف وال 

مواجهة التطرف والرهاب، تعليم يف همية دور الأ رات المادولة درك ت
شء والشباب وتشكيل بناء النساس يف خاصة أن التعليم يشكل ال 

مواكبة لتطورات العرص، عليم ة التم، وكلام كانت منظو هم الفكريةمدارك
وبناء الشخصيات ر العقول همت يف تنويسأ عامل، لاثقافات ومنفتحة عىل 

 دخيلة عن املجتمع.تطرفة أو ية أفكار مجهة أ اىل مو درة عسوية القالا
إىل ت منذ وقت مبكر عليم يف المارابهت وزارة الرتبية والتتن ولهذا
، خاصة أن قوى نظومة التعليميةإىل امل الفكر املتطرفة تسلل خطور 
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 يمي والتسللىل اخرتاق الحقل التعلع تزال امالتطرف والرهاب عملت و 
لتطرف والرهاب، وزارة الرتبية لتعليم وادوة ا)ن فةبطرق مختلإليه 

  والتعليم بالمارات(.

واجهة التطرف ي يف مبدور محور مارات يف ال ت التعليم مؤسساوتقوم 
خرى يف هذا الجانب، اون مع مؤسسات املجتمع ال عكام تت .والرهاب
ً بالعالم ونهاالرسة  نبداية م ذي  ال رمال  نية،سسات الديباملؤ ية ومرورا

مواجهة التطرف وهي أن التي تنطلق منها الدراسة،  الفكرةكد ؤ ي
ختلف تتشارك فيها م وأخالقية ةمجتمعيولية ؤ مسي والرهاب الفكري ه

لجهود التي تقوم بها الدولة يف هذا الجانب اتكامل مع املؤسسات، وت
  املهم.

يف ا تم إطالقهنوعية التي ال ميةالتعلي د من املبادراتياك العدنهو 
والتوعية من خطر الرهاب،  املتطرف، وتستهدف التصدي للفكر ماراتال 

 همها: لعل أ 

 الشيخ السمو بصاح أطلقها التي "الخالقية بيةالرت " مادة مبادرة .1
 العىل القائد نائب أبوظبي، عهد ويل نهيان، آل زايد نب محمد

 واالنحراف كريالف التطرف هةملواج، 2016عام  حةسلامل لقواتل
 القيم وغرس المارايت، الشباب شخصية بناء عىل الرتكيزو  القي،الخ

 والتعايش حواالنفتا واالعتدال حالتسام مبادئ عىل مئةالقا اليجابية
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 قوى من خطر أو تهديد أي ضد لألجيال كريفال التحصني يكفل مبا
 خالإد  التي تستهدف املبادرة،هذه يف أن  وال شك .ملظال وا التطرف

تعكس الدراك   الدراسية واملقررات اهجاملن يف "الخالقية ةرتبيلا" مادة
 دور التعليم يف بناء ادة المارات، بأهميةالكبري من جانب قي

ا الحضارية والثقافية واملجتمعية، هصية املتزنة املتمسكة بهويتشخال
ق »الرتبية ويل عهد أبوظبي يطل)متطرفة. ر اي أفكنة من أ واملحص

ة لة المارات العربيمجلس الوزراء بدو  ،التسامح زيزتعل ،قية«الخال 
  (.املتحدة

م الخالقية منظومة القي رسيخت إىل تسعى أيضاً  رةداملبا هذه أن كام
 والحوار اآلخر واحرتام التسامح، كسر داامل طلبة بني واليجابية
منظومة القيم  وهي، والشعوب المم بني السلمي لتعايشوا الحضاري

 فكري تطرف من يتبعها وما الكراهية ثقافةلتصدي لا انهي من شأ الت
 مؤسسات بإنشاء تويص العاملية "أقدر إبراهيم، سليم،)وتشدد.  وغلو
 ؛(2014 ،السلويك" واالنحراف التطرف لعالج صصةمتخ

ئة املدرسية بيحصني الت هدفي تستالت مبادرات وزارة الرتبية والتعليم .2
ية توعالذي يقوم به املعلم يف  لدورزيز امتطرفة، وتعأفكار من أية 

 ةمبادر : راتبادهذه امل بخطورة الفكر املتطرف، وأهمالطالب 
 يف جذري تحول إحداث عىل ترتكز والتي "ماراتيةال  املدرسة"

 اتمواصف خالل من الدولة مستوى عىل  عليمالت لكشو  مقومات

27 

 

 

 ورةومط ةحديث علمية مناهج إىل واالستناد الداء، عاملية ةقياسي
 وشغوفة واثقة قيادية أصيلة ةشخصي الطلبة إكساب إىل هدفت

 التكنولوجيا، من ومتمكنة رةومفك عاونةومت ومبدعة ،باملعرفة
 فكري اخرتاق كل عىل ةيصع واملنحرفة، املغلوطة الفكار من ومحصنة

 بأبعادها املعرفة عمجتم ارإط ضمن الةوفع ديني، اختطاف أو
 جميع جعل والتي تستهدف "،ملاملع رخصة" مبادرةو  .ختلفةامل

 كافة يف والكفاءة الدراية من عال قدر عىل التعليم ملهنة املنتسبني
 أفكار خطورة من لديهم الوعي مستوى رفع بينها من ت،التخصصا

 قيقتحل وذلك ،الحديثة التغريرية ووسائلهم ملتطرفة،ا عاتامالج
 بدوره ذيلوا ،لطالبل املناسبة حصينيةالت التعليمية ستهدفاتامل

 تقىمل) – الرهاب عىل والقضاء التطرف طويقت يف جذريا سيسهم
 ؛(2018، التطرف تطوق المارات

هة جاومؤسسات املجتمع الخرى يف مو  مالتعليمؤسسات اون بني التع .3
 هجمنا طويرت" مبادرة :ونومن مظاهر ذلك التعا، الفكر املتطرف

 معزارة الرتبية والتعليم اون و ة تعالتي جاءت نتيج" ةالسالمي بيةرت ال
  تعزيز دف ، وذلك بهقافوالو  السالمية للشؤون العامة الهيئة

 مناهج خاصة أن الشباب، لدى املعتدلة لصحيحةا ةالديني املرجعية
  ود العق يف لتاستعم التي الوسائل أهم منكانت  سالميةل ا الرتبية
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 جيههمتو و  نالوط شباب بعقول تالعبلل املتطرفني قبل من الخرية
 .الخبيثة وأغراضهم أجنداتهم تنفيذ نحو

  دفيه تربوي تعليمي ديني خطاب ةصياغ إىل درةتهدف هذه املبا كام
 وذلك والوالء، املواطنة قيم ويعزز الطلبة، عند املتكاملة الشخصية بناء إىل
 وعويةالت والندوات لدينيةا حاضاتاملب لفكريةا التوعية خالل من

 مفاهيم من وتحصنه فكريا، الطالب تبني التي ةفياالثق وامللتقيات
 .(2018، التطرف طوقت المارات ىملتق) – والعنف التطرف

 ةالجيد املامرسات حول أبوظبي مذكرة مسودة"مبادرة اً أيضوهناك 
مؤسسات  بنيتعاون ج ي نتاوه "،العنيف التطرف ومكافحة للتعليم

عنيف، وتركز هذه الرف ة التطمركز هداية ملكافحتعليم يف أبوظبي و ال
 التعليم تسخري جلأ  من املذكرة عىل الطرق والساليب التي ميكن تطبيقها

ليستفيد منها واضعو  مكافحتهو  التطرف العنيف نعمل املوارد كأحد
 نظامتاملو  حل،ملا جتمعملا نظامتمون والرتبويون ومواملعل ،تاالسياس

 املامرسات حول بيوظأب مذكرة مسودة) – والرسة الحكومية واآلباء غري
 (.2-1ص ، يفالعن التطرف ومكافحة للتعليم الجيدة

لذي تقوم به مؤسسات لدور اطبيعة اح لسودة هي تجسيد واضاملوهذه 
مؤسسات املجتمع يف مواجهة الفكر  ون مع مختلفيم بالتعاالتعل

 يف ملجتمعا يف تعددةم طاعاتق كشرتاا ضورة ىلع حيث تؤكد املتطرف،
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 الحكومة منتضت التيو  ،لعنيفا لتطرفا ومكافحة يملتعلا وضوعم
 لعالم،ا وسائلو  حكومية،ال ريغ ظامتناملو  لخاص،ا لقطاعا ومؤسسات

 نيب لحواراف، ةليملحا املجتمعاتو  رس،وال  ملدينا ملجتمعا منظامتو  
فعالة  رامجب من وضعيضؤسسات امل وبني هذه لتعليميةا ملؤسساتا
 املامرسات حول أبوظبي مذكرة دةسو م) – لعنيفا لتطرفا كافحةمل

 (.2، ص يفالعن التطرف ومكافحة للتعليم الجيدة

ولية ؤ صدي للتطرف والرهاب مسالتن أ وتؤكد هذه املسودة عىل 
من  جموعةم متتلك صلخاا لقطاعا سساتمؤ فله، مؤسسات املجتمع بأكم

 يف ارسة واملدها يف دعم الحكومميكن االستفادة من ملواد التيوا الدوات
إصالح املناهج الدراسية وتعزيز القدرة عىل الصمود  إىل مساعيها الرامية 

يمكن أن ف العالم وسائلأما  .دي للعنفاملؤ  ء التجنيد ومنع التطرفإزا
 رفالتط مبكافحة املعنية ةالتعليمي املناهج تعزيزيف  ممه تقوم بدور

تسهم تي الو  ةم املهموات والقيء الصإعال خالل العمل عىل من  العنيف
 حلاملتمع جامل ماأ  متطرفة وتحصينهم ضد أية أفكار بالطال  يف تنوير

من املدارس،  ؤثر وفعال قد ميتد ملا هو أكرثالقيام بدور مفيمكنه أيضاً 
ء عال تنسيق جهود الخطاب املضاد لخطاب التطرف العنيف، وإ  فبإمكانه
ها يتلقا تيال لدروسوذلك مع تقديم ا ،املحليةاملجتمعات  صوته يف

 لحو  أبوظبي مذكرة مسودة) – يمية الرسميةعلالطالب يف البيئات الت
  (8-6ص ، يفالعن التطرف حةومكاف للتعليم الجيدة امرساتامل
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فقط  ال يقترص يف المارات مؤسسات التعليم به  م الذي تقو  هم إن الدور امل 
 ضمنا يتإمن تطرف والرهاب، و الطالب من ظاهرة ال صني ية وتحوع ت عىل 
ابية التي تسهم يف بناء شخصية القيم اليج  العمل عىل تعزيز منظومة أيضاً 

 قدراتهم عىل الفكر النقدي الذي يستطيع الطالب، وتنمية مداركهم وتعزيز 
ي م ين السال تطرف والضال والذي ال يعب عن ثوابت الدمل متييز الفكر ا 

يل تي متال  المية سمعات العربية وال ويتجاهل خصوصية املجت، الحنيف
التي  ية العامل  "أقدر  قمة ما تنبهت له " فطري. وهذا بطبيعتها إىل التدين ال 
(، الوطن  الزدهار  العقول  تنمية )  عنوان  ، تحت 2017استضافتها أبوظبي عام 
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 بويتر   ميعل  منهج   فقو   السلويك   نحراف واال  التطرف   قضايا الج تع   تخصصة م 

 لقيميةوا  الخالقية  العوامل  عىل  تعرف لل  املستقبل  استرشاف  علم  عىل  قائم 
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بالتعاون مع  المارات،يف  تعليملسات امؤستحرص يف الوقت ذاته، 
 ن مندارسني خارج الوطال الماراتينيالب حامية الط عىلالجهات املعنية 

تنظيم سلسلة من خالل الفكرية والثقافية العاتية التي تواجههم، اج و الم
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فيها الطلبة الماراتيون  ورية يف أهم العواصم التي يوجدملتقيات د
افة لتنظيم إضولهمومهم،  ع إليهمستام بتعثون لاللتقاء بهم واال امل

عامل مع املخاطر الت لعمل حول كيفيةوات وورش الندمجموعة من ا
افية يف بلدان االغرتاب، وتحصينهم بالثوابت الدينية لثقارية و الفك

 (2017 )بالهول، والوطنية الماراتية

يف نظر   والرهاب  طرف عليم يف مواجهة الت الت  ؤسسات م  دور : خامساً 
   ية المارات   نخب ال 

 اعددهة من النخبة الماراتيعينة ل عىل مسح ميداين اسةتعتمد هذه الدر 
سياسيني؛  -إعالميني؛ ب -اف من النخب: أأصن ةل أربع، وتشمشخص 300

راسة وسيلة االستبانة لجمع لداستخدمت او إداريني.  -؛ دجامعيني -ج
ملسؤولية االجتامعية طبيعة انتشار االنخبة ل اقف وإدراكو عن م تالبيانا

يب وعليه تم تبو ؛والرهاب طرفالت ها يف مواجهةأثر و  والخالقية،
هذه الدراسة االقرتاب النظري املعتمد يف  محاور تعكس ستبانة إىل عدةاال 

كام سبق الشارة مفهوم شامل صفها بو  والخالقية ية االجتامعيةللمسؤول
  سة.ر النظري للدرااطيف ال 

ة تامعية والخالقيالجولية اؤ توضيح طبيعة املسعىل  االستبانةهذه  وركزت
نطلق أن وذلك من م، التطرف والرهاب واجهةملمؤسسات التعليمية يف ل

امل بل ويتداخل مع الدوار  ي يف هذا الجانب يتكاملحور دورها املهم و 
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دين والعالم جتمع اململخرى، كالرسة والتي تقوم بها املؤسسات ال ا
 والقطاع الخاص. 

االجتامعية والخالقية، شامل للمسؤولية  هومملف الدراسةانطالقا من تبني و 
الفراد  الحكومة و  قياس دور النخبة لغرضل عام عىل عينة ح سؤاط ر 
الجتامعية اوليتها ؤ مبسيف القيام  عام جهبو املدين املجتمع  مؤسساتو 

 :أدناهكام يوضح الجدول ، ايلالنحو الت عىل والخالقية، فجاءت النتائج

  ً  ال دور  دور قليل  ري دور كب  دور كبري جدا
 %5 %15 %30 %49 ة الحكوم 

 %17 %10 %38 %35 العام لنفع  ا جمعيات  
 %10 %20 %40 %30 الفراد 
 %18 %30 %28 %25 خاص القطاع ال 

 ايف القيام مبسؤوليتهالفراد و  املؤسساتر دو متوسط الرضا عن  بلغ ▪
 عىل%. وقد سجل القطاع الحكومي أ 68.7االجتامعية والخالقية 

 كس مدى ثقة امل جيبني يف%، وهذه نتيجة تع79 بـ نسب الرضا
ن جهة ها املختلفة يف توفري الخدمات مات الحكومية وأدوار سساملؤ 

فكار والسلوك  ال يف توعية وصيانة املجتمع من ويف تأدية مهامها 
 .من جهة ثانية املتطرف
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د  فرا%( لدى أ 73)ية مؤسسات املجتمع املدين املرتبة الثان تاحتل ▪
الية ىل فعا عيضجتامعية، وهذا مؤرش أ تها اال النخبة يف تأدية مسؤوليا

ذي ينترش ويتعزز يف املجتمع ويشمل هيئات هذا القطاع ال
جتمع المارايت من امل دة متس أغلب مناحي الحياة يفمؤسسات عديو 

تكافل االجتامعي والرسي إىل أخرى لجمعيات تنشط يف مجاالت ا
 والتكنولوجيا وغريها.ئة مل يف مجال البيتع

حملهم تو %( بدور الفراد 70يضا )أ بيا العينة تقييام إيجا دى أفرادأب ▪
اطر التي يشكلها وعيا باملخسؤولياتهم االجتامعية مام يعكس مل

 . اللكرتونيةالتطرف املتمثل يف الجرائم عام و  التطرف بشكل

مه % يف قيا53وسطة يحظى القطاع الخاص إال بنسبة رضا مت مل ▪
اع الذي القط يرجع إىل طبيعة هذاهذا رمبا مبسؤوليته االجتامعية و 
اد خاص الجنبي جزء هام بالضافة إىل افتقيشكل منه القطاع ال

سة املرتبطة باملسؤولية واملامر إىل الثقافة  بوجه عامالخاص القطاع 
  .اثته ولحجمه وطابعه العائلداالجتامعية نظرا لح

رهاب، سات التعليم يف مواجهة التطرف والمؤسعلق بدور ما يت أما يف
توافق وانسجام مناهج  مدى ماعىل عينة البحث: التايل  سؤالرح الط  فقد 
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 مكافحة اسة الدولة يفمع سي الماراتعليم يف دولة ية والتوزارة الرتب
  ؟التطرف والرهاب

 أن – يوضح الجدول أدناهكام  – هذا السؤال ىللجابة عاأظهرت نتيجة و 
وزارة  ناهجمأن  يرون مهؤ ة آرااملستطلع ئةالفأفراد من  10من كل  6
فحة يف مكا دولة المارات تنسجم مع سياسة الدولة لرتبية والتعليم يفا

زال عىل  أنه ما يعتقدوننة لعيمن أفراد ا% 40. وأن والرهاب التطرف
جها أكب من أجل تكييف برام اً تبذل مجهود ليمية أنعاملؤسسات الت

 لغاية.ساتها التعليمية من أجل بلوغ تلك اسياو 

 النسبة  فق التوا 
 %31 جداً كبري 

 %29 كبري
 %20 إىل حد ما 
 %12 ضعيف

 %8 ضعيف جدا 

لتغريات التي حدثت يف السنوات من جهة كل ا تعكس هذه النتائج
التعليمية من مناهج وطرق تدريس  تاساالخرية يف مجال السي

واد ن املطاع، إذ تم تغيري محتويات كثري مالقوسياسات توظيف يف هذا 
ينة، الرتبية املدنية والد تويات كتبقيم مثل محبية والذات الصلة بالرت
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خالقية، كام أنه جرى تنفيذ الرتبية ال  دخال مواد تعليمية جديدة مثلوإ 
معية وحكومية تقيات مع مؤسسات مجاتفالعديد من املبادرات واال 

 منوحاميته شء النبو كلها إىل هدف توعية تص وزارة الداخلية مثال()
  .رهابوالمخاطر التطرف 

 متة خا

طوير عىل تأهمية العمل  نخلص إىل التأكيد عىللنتائج ا يف ضور هذه
، باعتبارها تقوم ملؤسسات التعليمية ولية االجتامعية والخالقؤ املس
يف مواجهة التطرف والرهاب، خاصة أن هذه اعل فرئييس و ر بدو

 عاملجتمسسات قي مؤ تتعاون مع باا الدور سسات حينام تقوم بهذملؤ ا
 جيةبناء أي اسرتاتيوي عىل أهمية بالغة يف نطمر الذي ي، ال يذهيف تنف

دور الذي تقوم به أن ال والسيامشاملة ملواجهة التطرف والرهاب، 
من الفكر  يركز عىل الجانب الوقايئياق سيف هذا ال مؤسسات التعليم

من خالل ذا الفكر أو ر هوعية الطالب مبخاطخالل ت من املتطرف
أية أفكار التي تحصنهم ضد  ةقيوالخال  يم اليجابيةومة القمنظ ترسيخ

  لة عىل املجتمع.رفة أو دخيمتط
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 غزة.   ،السالمية لجامعة ا ية،الرتب

دراسة   جتامعية:اال ولية ؤ تنمية املس، (1990)حسني طاحون، حسني حسن  -
 . القاهرةجامعة عني شمس، ، كلية الرتبية، ، رسالة دكتورةتجريبية

الريموك مبخاطر الرهاب  ةوعي طلبة جامع ، (2018) ،عنانزة، مها محمد أحمد -
رسالة  ،التصدي لها مية والقانونية يفلسال ية واالوطن بيةاللكرتوين ودور الرت 

 ة الريموك. جامعدكتوراه، 

لية  ودورها يف تعزيز املسؤو  املناهج التعليمية ،( 2016) ،اجيكيتا، جاكار -
العدد  ، ةالنفسية والرتبوي مجلة العلوم ،االجتامعية لدى طلبة التعليم العايل

 . 230-206(، ص 2)

ناعية  الصنظامت العامل م تبني عواق (،2008)د محممحمد عاطف  ياسني، -
الوظائف الرئيسية   ن مديريم اء عينةلر تطبيقية سة درا للمسؤولية االجتامعية
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لرشق  امعة اتري، جماجسرسالة ، رشية الردنيةناعة الدوية البيف رشكات ص
 الردن.  العلوم الدارية واملالية،  ةكلي ، الوسط للدراسات العليا

 ية كرتون ل اقع ال ملو وا الصحف 

  .. التعليم ذمة  يف «شئةالنا  عقول»  تحصني (،2014أغسطس  19) منال الزايد، -
 . سعوديةال الرياض، ، صحيفة!يختطفهم ال هابالر 

تجربة دولة المارات يف  -يك »الرتاص الذ ، (2017أبريل  9ضار، ) بالهول، -
يل:  التا بطلرامن خالل اوطني المارات، ، مؤسسة ب والتطرف«هار مكافحة ال

https://bit.ly/2N9AvvW 

ل يف مواجهة  و الدفاع ال التعليم خط (، 2017سبتمب  8)خالد عمر  ققة،بن  -
   .)لندن( عرب، صحيفة الالتطرف والرهاب

والرهاب مفتي الجمهورية: مواجهة التطرف  (2019فباير  22) سعيد،، حجازي -
   )القاهرة(  ، صحيفة الوطن سؤولية مجتمعية م

  التطرف  لعالج صصة متخ  مؤسسات بإنشاء تويص العاملية  "أقدر  اهيم، بر إ ،سليم   -
   (.أبوظبي صحيفة االتحاد)(، 2017 فمبنو  24)  لويك"،الس نحرافواال 

  محاربة  لوسائ أهم من  التسامح تعزيز : "ابصو "(، 2019 مايو 26أحمد ) عابد، -
 .  مارات اليوم)ديب(ل التطرف، صحيفة ا
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  من  ءالبنا حاميةل وسائل 5 يحّدد "صواب"  ،(2019ليو يو  19)أحمد،  عابد، -
   .ات اليوم)ديب(مار ال املتطرف، صحيفة  الفكر 

يف بناء واستقرار  عية ودورهاالجتام ولية املسؤ ا (2019يناير  3)عادل،  ،عامر  -
   https://bit.ly/2N9w2YR: من خالل الرابط التايل  بوابة النسانية، ،املجتمع

  بق، موقع ال (2016اير فب  25)االجتامعية؟ ماذا نعني باملسؤولية  معاذ، ي، ليو ع -
   https://bit.ly/2rDwLqQلتايل:  ن خالل الرابط ام

  التطرف  ومكافحة للتعليم يدةجال املامرسات حول أبوظبي مذكرة مسودة -
 https://bit.ly/31GEhRH: متاحة عىل الرابط التايلخ، ريبدون تا،  نيفالع

المارات تحتل املركز الول كأكب  ، (2018أبريل  8)، )وام(كالة أنباء الماراتو  -
   العامل.يف   النسانيةجهة مانحة للمساعدات 

المارات العربية   ولةم بدتعليالو بية الرت  حسني الحامدي وزير  معايل ةكلم -
مة  الهيئة العا، (2018يو ما 28)"، التطرف تطوق المارات ملتقىأمام " تحدةامل

من خالل املوقع الرسمي للهيئة  والوقاف بدولة المارات، للشئون السالمية 
   https://bit.ly/2PdlbzTتايل: عىل الرابط ال

املوقع ، للرشكات املجتمعية سؤوليةامل (،2019أكتوبر  2، )ادصقتة اال وزار  -
التايل:  ابط من خالل الر  مارات،ال وزارة االقتصاد بدولة ي لالرسم

https://bit.ly/2qg1XiP  
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  وقع امليخ، ون تار بد التسامح، ة الخالقية« لتعزيز يويل عهد أبوظبي يطلق »الرتب  -
لتايل: ط ا الراب عىلة املتحدة لة المارات العربيراء بدو الرسمي ملجلس الوز 

https://bit.ly/3611aTh  
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