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ما هو التطرف العنيف؟

التطرف

يشير التطرف العنيف إلى استخدام العنف وفقا ً اللتزامات أيدولوجية
لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو اجتماعية (آتران .)٢٠١٥ ،يمكن
ألي فرد أو جماعة أو أفراد ينتمون إلى مختلف المعتقدات
واأليديولوجيات تنفيذ مثل هذه األعمال العنيفة.

"التطرف" هو العمل أو العملية التي تختلف من خاللها آراء الفرد
وسلوكه بشكل ملحوظ عن معظم الناس من حوله (ديفيز.)٢٠٠٨ ،
وغالبا ما ترتبط اآلراء أو المواقف المتطرفة بالدعوة للتغيير
السياسي أو االجتماعي الجزئي أو الكامل (قاموس أكسفورد للغة
اإلنجليزية .)٢٠١٧ ،إن اعتناق اآلراء أو المعتقدات المتطرفة ليس
ضاراً بالضرورة .ومع ذلك ،إذا استخدم شخص أو مجموعة العنف
لتسويغ أو تحقيق التغييرات التي يرغبون بها ،فإن ذلك يصبح هذا
ما يسمى في كثير من األحيان "التطرف العنيف" (كريستمان،
.)٢٠١٢

ويمكن أن يؤثر التطرف العنيف بطرق عديدة على المجتمع ،سواء
كان ذلك على الصعيد العالمي أو الوطني أو المحلي ،من خالل
ارتكاب أعمال عنف ذات دوافع سياسية ،أو عنف طائفي ،أو عن
طريق اإلرهاب .ويفكك التطرف العنيف ،الذي يستهدف في الغالب
المواطنين العاديين ،المجتمعات السلمية .ويمكن لهذا أن يدفع
الحكومات إلى االستجابة باتخاذ تدابير أمنية صارمة تستهدف في
كثير من األحيان مجموعات محددة يشتبه في أنها تسببت في
الهجمات .من خالل تغيير الخطاب المحلي والعالمي نحو
االستجابات األمنية ،تصبح التدابير األمنية الشديدة أكثر قبوالً على
نطاق واسع .وهذا يمكن أن يكون له تداعيات أوسع على دورة
العنف المستمر.
ان متوسط االرتفاع في التطرف العنيف خالل الخمسه عقود (عالمنا
في بيانات  )٢٠١٦ ٬يؤثر على قوانين الهجرة وسياساتها في العديد
من البلدان في جميع أنحاء العالم ،مما يعزز التعصب والتحيز ضد
فئات معينة ،ويضعف التماسك االجتماعي ،حتى في المجتمعات
المستقرة .ويمكن لهذه التدابير األمنية المتزايدة ضد مجموعات
محددة أن تزيد من تفاقم التعصب وتحرض على االستجابات
العنيفة.
ان المفاهيم الخاطئة وشائعة حول المكان الهجمات اإلرهابية تزيد
من سوء الفهم .في حين أن الهجمات اإلرهابية تحدث في جميع
أنحاء العالم ،فهي بكثافة تتركز جغرافيا في حفنة من البلدان .على
سبيل المثال ،على الرغم من الهجمات اإلرهابية وقعت في ١٠٤
دول في عام  ،٢٠١٦أخذت  ٪ ٥٥من جميع الهجمات مكان في
خمسة بلدان (العراق وأفغانستان والهند ،باكستان والفلبين) ،و٧٥
 ٪من جميع الوفيات الناجمة عن الهجمات اإلرهابية وقعت في
خمسة دول (العراق ،أفغانستان ،سوريا ،نيجيريا ،وباكستان)
(وزارة الخارجية األمريكية .)٢٠١٧ ،من المهم مراجعة األدبيات
والمعلومات المتاحة لفهم المفاهيم األساسية ،قبل اتخاذ افتراضات
حول مكان تلك الهجمات التي تحدث في معظم األحيان ،وكيفية
الوقاية من مثل هذه الهجمات.

هناك إجماع محدود وفهم مشترك لما يسببه التطرف وعند أي نقطة
يصبح مشكلة .في بعض األحيان تعتبر اآلراء المتطرفة ضارة فقط
عندما تنتهك حريات اآلخرين ،سواء من خالل العنف اللفظي أو
الجسدي .وفي أحيان أخرى ،يعتبر التحريض على العنف ،أو حتى
مجرد اعتناق االراء المتطرفة ،أمرا ضاراً و مريبا .ان وجهات
النظر حول هذه القضيه تختلف باختالف البلد و السياق و الثقافه و
الراي الفردي.
ما هو واضح هو أنه ال يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لفهم
العالقة بين التطرف والعنف المتطرف ،والعمليات التي تفضي من
التطرف الى التطرف العنيف ،فضال عن توضيح المصطلحات
والمفاهيم المستخدمة لوصف هذه القضايا .ان هذه الورقه تقدم
األفكار الحالية والتعريفات المطبقة فقط ،ونركز بشكل خاص على
استكشاف العوامل التي تؤثر على الجماعات أو األفراد على نحو
يؤدي بهم إلى التحول إلى التطرف الذي يفضي إلى العنف.

عوامل الدفع والجذب
إحدى الطرق لتصور العوامل التي قد تؤدي إلى التطرف أو
التطرف العنيف هي فكرة تأثيرات "الدفع" و "الجذب" [( ]1الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية.)٢٠٠٩ ،
قد تشمل "عوامل الدفع" :التهميش أو الالمساواة أو التمييز أو
االضطهاد أو االنطباع بوجوده أو إنكار الحقوق والحريات المدنية،
والمظالم البيئية أو التاريخية أو االقتصادية االجتماعية ،سواء كانت
حقيقية أو متصورة .إن االستنتاجات المستخلصة من الدراسات
المتعلقة بالعالقة بين التعليم والصراع العنيف وبناء السالم توضح
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مدى ارتباط هذه الظروف بالظلم االجتماعي الهيكلي الذي يمكن أن
يدفع األفراد أو الجماعات إلى اللجوء إلى أعمال العنف التي تكون
في بعض الحاالت (ولكن ال تقتصر عليها) مدفوعة باأليديولوجيات
المتطرفة (انظر على سبيل المثال نوفيلي ،لوبيس كاردوزو
وسميث.)2017 ،
أما "عوامل الجذب" ،من جهة أخرى ،فربما تنمي النداء للتطرف
العنيف على المستوى الفردي والنفسي االجتماعي .على سبيل
المثال :جماعات التطرف العنيف ربما تكون مصدراً للخدمات
والتوظيف .قد تجتذب المجموعات أعضاء جدد من خالل توفير
منافذ للتظلمات ووعود باألمل والعدالة ،والشعور بالهدف واالنتماء.
يمكن أن تكون هذه الشبكة االجتماعية عامل جذب كبير للشباب،
حيث أن المجموعات المتطرفة تقدم للشباب إحساسا ً بالقبول
والفاعلية (اليونسكو.)2016 ،
رغم ذلك ،توجد دالئل قليلة على ما إذا كانت عوامل الدفع أو الجذب
تؤثر تماما ً وبأية كيفية أو بأية طريقة على خيارات الناس لتنضم إلى
جماعات التطرف أو ارتكابهم ألعمال عنيفة.

ما الذي يمنع التطرف العنيف؟

يشير منع التطرف العنيف إلى منهج يهدف إلى التعامل مع األسباب
الجذرية للتطرف العنيف عبر منهجيات غير قسرية .في سياق
التعليم على سبيل المثال ،يمكن أن يشمل منع التطرف العمل من
خالل المدارس لمعالجة عدم المساواة "عوامل دفع" في المناهج
الدراسية على سبيل المثال  ،وبناء الثقة والتسامح بين مختلف فئات
األطفال والشباب ،وتعزيز التماسك االجتماعي في المجتمع .يمكن
للمدارس تعزيز مساحة لالتصاالت داخل المجتمع ،يجمع بين
مجموعات من مختلف األعراق والثقافات واأليديولوجيات ،الذين
يعملون معا ً لصالح تعليم أطفالهم .إن بناء العالقات القائمة على الثقة
داخل المجتمعات هو عنصر أساسي في منع التطرف .ومن منظور
بناء السالم المستدام ،فإن منع أعمال العنف وأشکاالً أکثر هيكلية
من الظلم والنزاعات العنیفة یحتاج إلی مشارکة جوھریة مع حوكمة
التعلیم وسیاساته وتنفیذھا (سميث و داتزبرجر وماكولي).

"مكافحــة اإلرهــاب" مقابــل "منــع التطــرف
العنيــف":
تركز مكافحة اإلرهاب التقليدية على سد منابع النشاط اإلرهابي عن
طريق تعطيل الجماعات اإلرهابية المعترف بها .على النقيض من
ذلك ،يهدف منع التطرف العنيف إلى الوصول إلى جذور التطرف
العنيف من خالل تحدي عوامل "الدفع" و"الجذب" التي يمكن أن
تؤدي إلى التطرف والعنف .ويهدف ذلك إلى منع تجنيد األفراد في
الجماعات المتطرفة العنيفة من خالل توفير بدائل إيجابية للمشاركة
أو إلعادة االنخراط في التطرف العنيف (زيجر.)٢٠١٥ ،
كما يسعى منع التطرف إلى منع انتشار التطرف العنيف من خالل
بناء القدرة على الصمود والتفكير النقدي لدى المتعلمين ،وتعزيز
التزام المواطنين بالالعنف والسالم (اليونسكو .)٢٠١٧ ،من أجل
العمل على الوقاية ،هناك حاجة إلى تحليل محدد السياق لألسباب
الجذرية التي تدفع ألعمال العنف التي تقودها األيديولوجيات
المتطرفة من أجل تطوير استجابات ومنهجيات هادفة ومستدامة
متعددة:
•االشخاص :التعامل مع أصحاب المصلحة المتعددين على
جميع مستويات المجتمع لتعزيز األنشطة والسلوكيات التي
يمكن أن تخفف من خطر التطرف العنيف وتثني الناس عن
االنضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة .ويمكن أن يكون
أصحاب المصلحة هؤالء ،على سبيل المثال ،الشرطة
والمعلمين واألخصائيين االجتماعيين والمتخصصين في
حماية الطفل والمسؤولين الصحيين والشخصيات االعتباريه و
الدينيه وقادة المجتمع المحلي واالهل والشباب ،بما في ذلك
المنظمات التي يقودها الشباب والتي تركز على الشباب
(المدارس والنوادي الرياضية والنوادي الفنية  ،وما إلى
ذلك).
•البرامج :بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية
والمجتمعية لدعم وتنفيذ البرامج القائمة أو الجديدة التي تجعل
األفراد والمجتمعات أقل عرضة للتطرف العنيف أو التي توفر
بدائل إيجابية وذات صلة ألولئك المعرضين لخطر التجنيد من
قبل الجماعات المتطرفة.
•السياسات والحوكمة :العمل على مستوى الحكومة الوطنية أو
المحلية لتشجيع إدارة نظم التعليم الرسمي وما يترتب على
ذلك من تصميم وتنفيذ السياسات لمعالجة الدوافع الهيكلية
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للتفاوتات والتوترات االجتماعية.
يجب أن يشمل النهج المستدام لبناء السالم ،من خالل نظم وبرامج
التعليم ،أربعة أبعاد متصلة ببعضها البعض ي ّتبعها بعض الدارسين
(نوفيلي ،لوبيس كاردوزو أند سميث )٢٠١٧ ،و ُتختصر بـ "،"4Rs
او (Redistribution, Recognition, Representation,
:)Reconciliation
1.1إعادة التوزيع  -على سبيل المثال ،تخصيص الموارد وإعادة
توزيعها ،سواء كانت معاهد التعليم تعمل بطرق متكاملة أو
متوازية أو منفصلة؛
2.2االعتراف  -على سبيل المثال ،وضع مناهج شاملة ومقارنة
ذات صلة ُتنصف باالختالفات المتنوعة (العرقية أو اللغوية
أو الدينية أو الجنسانية أو غيرها) لضمان أن يدعم التعليم
بناء هوية الطالب من مكانة االحترام والتعددية؛
3.3التمثيل  -تقييم الطرق التي تشمل فيها عملية تصميم
السياسات التعليمية وتنفيذها وعمليات صنع القرار أصواتا ً
ووجهات نظر متعددة ،بما في ذلك أصوات الفئات المهمشة
(الطالب والمعلمين وغيرهم) على المستويات الوطنية
والمحلية والمدرسية؛ وأخيراً
4.4التصالح  -التعامل مع الطرق التي تتعامل بها نظم التعليم
ومواردها والتفاعالت التعليمية مع مظالم وتوترات الماضي،
والتفاوض على وسائل غير عنيفة لتعزيز التماسك االجتماعي
والتعددية المجتمعية (انظر أيضا داتزبرجر ،سميث وماكولي،
٢٠١٦؛ سيد ونوفلي٢٠١٦ ،؛ لوبيس كاردوزو ،هيجينز
ولي مات.)٢٠١٦ ،

ما الهدف من التعليم ومنع التطرف؟
لقد اكتسبت أهمية التصدي للتطرف العنيف ،وخاصة فيما يتعلق
بأثره على األطفال والشباب ودورهم المحتمل في الوقاية ،اهتماما
عالميا ً في اآلونة األخيرة .وقد تم االعتراف بهذه القضية ودعمها
على الصعيد الدولي من خالل برنامج عمل الشباب الذي قدمته
الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول/سبتمبر  ،٢٠١٥وكذلك من
خالل إصدار قرار مجلس األمن  ٢٢٥٠بشأن الشباب والسالم
واألمن .وعالوة على ذلك ،فإن خطة عمل األمم المتحدة لمنع
التطرف العنيف ،التي أطلقت عام  ،٢٠١٥تسلط الضوء على
أهمية التعليم الجيد في الحد من الفقر والتهميش االجتماعي ،وكذلك
في تعزيز احترام حقوق اإلنسان و التنوع ،وتطوير التفكير النقدي،

والمساهمة في التعايش السلمي والتسامح (مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة٢٠١٥ ،؛ تقرير األمين العام٢٠١٥ ،؛ اليونسكو .)٢٠١٦
هذه األجندات الدولية تؤكد على أهمية التعليم في الحد من العنف
وعلى المساهمة في مجتمعات متناغمة.
ومع ذلك ،فإن العالقة المعقدة بين التعليم والتطرف والتطرف
العنيف ال تزال غير مفهومة تماما ً (زيجر .)٢٠١٤ ،يمكن ان
نحاجج ان هناك "وجهان" للتعليم؛ إذ يمكنه أن يعزز االندماج
ويدعم التماسك االجتماعي ويدعم التنمية العاطفية لألطفال ويساعد
على تطوير المواطنين العاملين (بوش و سالتريلي .)٢٠٠٠ ،ومن
ناحية أخرى ،يمكن أن يساهم التعليم في تفاقم حدة التوترات
واالنقسامات القائمة وتعزيز اإلقصاء وعدم المساواة ودعم
السلوكيات واأليديولوجيات المؤذية (بوش وسالتريلي.)٢٠٠٠ ،
وبناء على ذلك يجب أن تهتم مبادرات التعليم بالمحتوى التعليمي
في الفصول الدراسية وخارجها وأن تحرص على توظيف آليات
أوسع نطاقا ً فيما يتعلق بقضايا الحوكمة واإلدماج والتمثيل من أجل
معالجة األسباب الجذرية الكامنة وراء مختلف أشكال العنف
والتطرف المقرون بالعنف .ويمكن للتعليم أن يضطلع
ٍ
بدور حيويٍ
ُ
في معاجلة عوامل "الدفع" وعوامل "الجذب" التي تفضي إلى
التطرف المقترن بالعنف وغيره من األشكال المختلفة للعنف
(المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب.)2014 ،

ونسوق بعض األمثلة على السبل التي يمكن للتعليم من خاللها أن
يساهم في مكافحة العنف:

1.1المناهج التعليمية والكتب المدرسية وال ُنهج التربوية :ينبغي
أن تتجاوز المناهج الدراسية والمواد التعليمية النظرة
األحادية لألمور فال يجب أن تعرض وجهة نظر واحدة؛ ال
ينبغي أن ُتستغل المناهج التاريخية على سبيل المثال لعرض
وجهات نظر متحيزة لألحداث والوقائع الماضية .ومن
األهمية بمكان أن تشجع المناهج الدراسية وجهات النظر
المتعددة وأن تحرص على تطوير مهارات التفكير النقدي
لدى الطالب ،كما ينبغي أن تتناول األسباب والجوانب
المختلفة التي تؤدي إلى التهميش واالستبعاد كجزء أصيل
من عملية وضع المناهج الدراسية والتعليم وتدريب المعلمين.
أضف إلى ذلك أنه ينبغي تنقية المواد التعليمية (المعدة
للطالب والمعلمين) من جميع القوالب النمطية التي من شأنها
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أن

تثير

نوازع

االنقسام

والفرقة،

2.2المعلمون :يجب أن يتم اختيار المعلمين من مختلف الخلفيات
العرقية واالجتماعية والفكرية داخل المجتمع .عندما يتم
اختيار جميع أعضاء هيئة التدريس من شريحة مجتمعية
واحدة فمن شأن ذلك أن يزكي مظاهر التفاوت االجتماعي
القائمة ويؤدي إلى تعزيز االنقسام .ومن الضروري أن يتم
توفير الدعم والتدريب للمعلمين ليتمكنوا من توفير تجربة
تعليمية ذات جودة عالية وشاملة لجميع األطفال (لوبيس
كاردوزو وآخرون .)٢٠١٦ ،ويمكن للمعلمين أن يكونوا
جسوراً تصل بين المدارس واألسر والمجتمع األوسع من أجل
ضمان عمل جميع األطراف المعنية على تحقيق هدف مشترك
لدعم المتعلمين المعرضين للخطر ومد يد العون لهم
(اليونسكو٢٠١٧ ،؛ سيد ونوفلي.)٢٠١٦ ،
3.3األطفال والشباب :ينبغي أن تحرص العملية التعليمية على
تمكين األطفال والشباب ومنحهم القوة التي يحتاجون إليها في
حياتهم .ومن الضروري كذلك أن توفر العملية التعليمية الدعم
الالزم لكل الطالب  -بغض النظر عن العمر أو الجنس أو
العرق أو المعتقدات الدينية أو اآلراء السياسية  -كأفرا ٍد
مستقلين لكل منهم آرائه واحتياجاته وتطلعاته الخاصة .ويحث
قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  ٢٢٥٠الدول األعضاء
على منح الشباب دوراً أكبر في عمليات صنع القرار على
المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية ،ويركز كذلك
على ضرورة تمكين الشباب ليكونوا كوادر فعالة قادرة على
إحداث التغيير في مجتمعاتهم.
4.4المدارس والمؤسسات التعليمية :ينبغي للمدارس أن توفر
مناخا ً تعليميا ً يعتمد على تزكية التفكير النقدي المبني على
مبادئ االحترام والتفاهم بين الثقافات واالنسجام والتناغم.
ويجب أن تشارك المدارس المجتمع المحلي ،بما في ذلك
المؤسسات الدينية والسياسية ،وأن تحرص على توفير مناخ
آمن لجميع الطالب ،بما في ذلك الطالب المنتمين لألقليات
والطالب غير التقليديين (مثل الطالب المهاجرين إلى
مجتمعاتهم الجديدة في البلد المضيف) .وتلعب المدارس دوراً
بالغ األهمية في تعزيز دور الشباب وتوصيل أصواتهم أو
تقزيمهم .وعلى هذا النحو ينبغي أن تعمل المدارس على
تعزيز مشاركة الشباب ومنحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم.
ويمكن للمدارس أيضا ً أن تساعد الشباب على استحداث صيغ

مفاهيمية جديدة تستند إلى إيجاد حلول للصراعات بدالً من
اللجوء إلى العنف.
5.5األماكن اآلمنة :يجب أن تحرص المجتمعات المحلية على أن
تكون المدارس أماكن آمنة للطالب .يجب أن تكون المدارس
آمنة للطالب والطالبات مع الحرص على تأمين الطرق
الموصلة إليها كذلك .كما يلزم أن توفر المدارس مناخا ً مالئما ً
للطالب للتعبير عن آرائهم ومناقشة وجهات النظر المختلفة
بأريحية تامة وبيئات تعليمية آمنة لتعلم األفكار والمهارات
الجديدة ،مع توظيف آليات لتقويض ظاهرة التنمر والتصدي
لجميع أشكال العنف الذي قد يرتكبه الطالب أو أعضاء هيئة
التدريس (اليونسكو.)٢٠١٧ ،
6.6الحق في التعليم :ينبغي أن يكون الحق في التعليم متاحا ً
للجميع .فيجب أال تحول األوضاع االقتصادية واالجتماعية
للطالب دون حقهم األصيل في الحصول على التعليم الجيد.
كما يجب أال يكون الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو
التوجه الجنسي عائقا ً يحول دون حصولهم على التعليم الجيد
كذلك.
7.7تقييم المخاطر وحماية الجهات الفاعلة في مجال التعليم :من
الضروري أن نضع في االعتبار الطبيعة المعقدة لآلليات
التعليمية والتي غالبا ً ما تتأثر بالعوامل الخارجية من أجل
العمل على منع (األشكال المختلفة من) العنف واالهتمام
بالبرامج وإجراء األبحاث اإلضافية الالزمة لتحديد المخاطر
المحتملة التي تواجهها المدارس والمعلمون والطالب .وقد
تؤدي محاوالت منع ممارسات العنف وأشكال الفكر المتطرف
التي تعتبر ضربا ً من ضروب التحريض على العنف الذي
يفتقر إلى تمييز الفروق الدقيقة بين األشياء أو وضع األمور
في سياقها الصحيح (عن غير قصد) إلى تزكية المظاهر
السلبية مثل الوصم بالعار أو القوالب النمطية أو االنقسامات
العرقية ،ويشار إليها في مواضع أخرى باسم «الوجه القبيح»
للتعليم (بوش وسالتريلي .)٢٠٠٠ ،وباإلضافة إلى ذلك عانى
الموظفون التربويون والطالب على ح ٍد سواء من الهجمات
العنيفة (في بعض الحاالت تكون على أيدي مجموعة تنتمي
أليديولوجيات مختلفة تكرِّ س العنف) ،وال زالت الدراسات
وأنشطة الدفاع المستمرة تدعو إلى حمايتهم]2[.
وفي حين أن هذه العوامل وحدها ال تكفي بالضرورة للقضاء على
تهديدات التطرف العنيف إال أن مراعاة تلك العوامل يمكن أن تسهم
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