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 املقدمة:
اجتمايع )تكنواجتمايع( بالاكمل، ومن هذا املنطلق يرفضون -إىل بلورة اعلم تقينيسىع املهندسون "

اخلالف والتسووويو والفوودفو الص تواوولل العالم إىل الواووع الراهن، وهو واووع اتلاريخ، وال يتعاطفون مع 
  Ken Alder....  (1)يستوجب االنهيار ال حمالو"

ستكشاف ابلحوث حول مدى ارتباط نوع اتلعليم )ال كَ ووووَتْهُدف هذه ال   ( اذلي يتلقاهه  م  ورقو إىل ا
شابات شباب وال شهادات وينطلق ابلحث منبقابلياتهم للتطرف،  ،ال اود بدقو بني ال اح املر  االرتباط الوا

ًاا والطب بدرجو تقل–اتلقنيو  فو سو خ ساليم، وتُ  -اهلند سه انلتيجالح  وبني اتلطرف اإل  وَ ظ باإلجراء نف
يو، راسات اإلسسانيو واالجتما من املالحظو األوىل، تي انلقيض الوااح املتمثل يف األثر املعاكس لدل الالزموَ 
–رق األوسط وشمال إفريقيا ووووإذا اكن نلهٍج إااليحٍّ ُمكثٍَّف للتعليم يف منطقو الشما ول طرح تساؤاًل حوت

 ي ذلك تمَريْن، وووالقدرة ىلع تقديم نتائج قويو، ويقتض -باال تماد ىلع ذلك اإلدراك
َ
ْ )ت واواعت َو( تعليم املنَ سَ س

ري يف الص تعاين اإلهمال الكب ، يوالعلميو واتلقنيو، ود م اتلدريس وابلحث يف العلوم اإلسسوووانيو واالجتما
تلك املنطقو، وتسأل تيًضا  ما إذا اكن الواع احلايل تلعليم مواواعت العلوم واتلقنيو واهلندسو والرياايات 
سأل  ما إذا اكن ذلك الواع يوفر قدًرا اكفيًا من اتلعليم ىلع نطاق  يف املنطقو باإلاافو إىل توروبا وتمريكا، ت

 تلطوير واوويانو  قولٍ يمد الطالب غري املحفوونني باألدوات الفكريو الص اتاجونها واسووع من شووأنه تن 
متفتحو ووجهات نظر متسوووائلو، وقد الحظُل خ ًة بريطانيًو حمدودًة يف توفري مثل هذا انلوع من اتلعليم 

ًرا للتفكري والعمل، ألنه يؤث   رق ووولشح اتلعليم يف ار يف إاالالواسع للعلوم، وترى تن ذلك سيكون حقاًل ُمثْم 
شمال إفريقيا، وألن سط و ه يتناول اتلعليم اذلي يتلقاه تك   دد من طالب تلك املنطقو الوافدين إىل وووواألو

 تن يؤثر ذلك يف اتلفكري الرتبوي يف بريطانيا.بريطانيا لدلراسو، كما تين ترى إماكنيو 

شو، وتيع تن الُكتَّاَب ، وبمدى قفف تإىل اال رتاف بنُْدَرة  اإلحفاءاضطر ملوإين   يو مثل هذه املناق
ْضُعُف  ستباحلفول  ليها، تيع تن ُب عُ ْف فيها اإلحفاءات ويَ  يف منطقٍو تَ  عادهم يزن ون يف بعض األحيان إىل ا
ش العينات الغربيو فحيح-رق توسطيو، لكين ت تقد تن اخلالاات وووووال شك ال َذْت مع ال خ 

ُ
سمح -إذا ما ت  ت

رق األوسط والعالم وووبتأييد اتلحقيق واتلأمل يف العمل اتلعلييم يف الش اين خفوًاا()للمجلس اثلقايف ال يط
  اإلساليم األوسع.

                                                             
(1) Ken Alder, Engineering the Revolution, Princeton 1997, p15. He continues “to shape a world more consonant 
with human desires,” but he is writing of Paris in the 1780s, not Cairo or Damascus in the 1980s, where presumed 
divine rather than human desires fuel the motor.   
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 حتذير من صناعة اتلطرف:

ها يف الواقع ال ُتْفَهُم إال  ُث  نها بثقو  ظيمو ، لكنَّ َحدَّ ا، وُيتَ إن  مليو اوونا و اتلطرف معقدة جد،
اسعٍو املفيدة، لكننا لم نفل إىل نظرةٍ اعمٍو ووات واتلحليالت املنجزة بفورة جزئيو، فدلينا الكثري من املالحظ

للمسارات  ،تو واًفا سهاًل  ،مقنعٍو ناجتٍو  ن مجع لك تلك اتلفاايل، إننا خندع تنفسنا حني نقدم تسبابًا ُمفردةً 
انا و اتلطرف غري متناهيو  و من ووووحال ثرة، ولكيف متغرياتها املؤالص تؤدي إىل تفاقم هذه الظاهرة، فعمليو 

إن إحدى طرق اتلفكري يف اوونا و اتلطرف أ تن نعت ها ُمتََفر دٌة،  ٌو شوويفوويوٌ ووووحاالت اتلورط فيها حال
ْشاَكل نْظار انلماذج املتغرية( اململوء بقطع اغرية من الزجاج ُتَغري  ترتيب نفسها مع تي حركو دائريو  (2)اكلم  )م 
تَبْع دين إذا حبثنا  ن األسووباب اخل لألنبوب، فيو انطالقًا من الرتك ز ىلع قطعو واحدة من الزجاج تو تك ر ُمسووْ

بقيو القطع فسنكون خمطئني دائًما، لكن ىلع تي حال البد من فحص لك قطعو بغرض االطالع ىلع الكيفيو 
ْشاَكل.  الص تتناسب فيها مع انلماذج الساحرة الص يفنعها الم 

م نظرة سوطووووإن هذه الورق َدًة ىلع دراسوات ُمنَْجَزٍة حول اخللفيو و ُتَقد  حيو ىلع تلك الظاهرة، ُمْعتَم 
بو اتلعليميو  ُم اإلجا َقد  ها ُت َ تن يع  َتدَّ ن  ، دون تن  حدة من الزجاج الُملَوَّ حًدا تو قطعًو وا ًنا وا بارها ُمَكو  با ت

اح تن انلتائج املؤقتو  ستنتاجات األك ر تهميو الص –الوحيدة، ومن الوا ال إيلها املجلس اثل واال قايف سيتو
سألودُ ي قُ ووووال يطاين حني يمض سو هذه امل سوى جزٍء واحٍد من إجابو ال  -ًما يف درا اح تنها ليسل  من الوا

و تتغري تثناء مالحظتنا هلا، إن فهم طبيعو اتلعلم وتنماط العقل انلاجتو ،وبَ ل  قَ تَ تتفف باتلعدد فحسب، بل أ مُ 
فراد حنو اتلطرف تو منعهم  نه، هلو مساهمٌو مهمٌو يف إدراك العالج وتفميمه، وهذه  نه، و القتهما بدفع األ

يٍَو فسيكر وتوسس، وإذا ُُش َحْل واحلقيقو تنطبق ىلع بريطانيا وهونلدا انطباقها ىلع مف ون هلا آثاٌر بفورة ُمرْا 
ٍء من اورة تك  مع ا تقادي رق األوسط، رغم تنها ليسل غري جزووووحقيقيٌو وبالغٌو يف توروبا والش سياسيوٌ 

 بأهميو هذا اجلزء.

  اخللفية اتلعليمية وصناعة اتلطرف:
سهل دحض االداعءات الرابطو   ستداعء من ال ستويات املتدنيو للتعليم، من خالل ا بني اتلطرف وامل

ًيا وما بعده ثانو ًما  ن مسووتويات م األ داد الكبرية من اجلهاديني واملتطرفني غري العنيفني اذلين تلقوا تعلي
هد،  عا عات وامل يو اكجلام يادات اجلهاديني تمتعليم عات من ق جلام يب" تيمن الظواهريفيرجيو ا  ،ثال "الطب

                                                             
ُ ُل اَك شْ م  ال (2) حدى إ، وغريها من األشياء امللونو الفغرية. املشاهد ينظر من ةً حر ىً ووو، وحفاملونً  اخرزً  ويا مرايا هو تنبوب :kaleidoscope/الُمَشِّك 

ضوء األطراف ويدخل ساً  من الطرف اآلخر، ال اع املرايا بزاويو  منعك ستطيل. و شِّك م  خيلق°  45من ىلع املرايا. اعدة هناك اثنان من املرايا وهما ىلع 
درجو. لكما تم حتريك األنبوب بشِّك دائرى، يستطيع املشاهد رؤيو االشاكل بألوان وتنماط  90درجو، وتربعو  ند  60ثماين اور مكررة، وسل اور  ند 

 .[املرتجم]  iawikipedتي نمط  شوايئ من األشياء تستطيع رؤيته    املشاكل كنمط متماثل مجيل بسبب االنعاكسات يف املرايا.  من موقع  و خمتلفو.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3_(%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3_(%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_(%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_(%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9)
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مهندس االلكرتونيات" و"املهندس" تسووامو بن الدن، باإلاووافو إىل اجلنود من تمثال "املهندس" حممد  طا ، و"
سوسو يف يوسيف ادلين رز شاطئ  امن األرقام 2015نيو يق القاتل اذلي نفذ  مليو  ، هؤالء يمكن إيرادهم 

شري إىل تن  ساط املتعلمني، وهناك دالئل ت شرية إىل تن  مليو جتنيد اجلهاديني تعمل بفا ليو يف تو املعقولو امل
رق األوسط وشمال وخفوًاا يف منطقو الش–من جمندي "دا ش" ، وتن اجليل اجلديد هذا قد يتغري إىل حدٍّ ما 

،  (3)يل إىل اجتذاب ذوي اتلعليم املتدين املدفو ني حبوافز دنيويو قد تفوول إىل حد االرتزاقبدت يم -تفريقيا
ها  هاديني  2007يف اعم  Diego Gambettaوختلص اتلحليالت الص تجرا قارب نفووف اجل ما ي إىل تن 

ل الُمْفر ط مثيرق األوسط وشمال إفريقيا من ذوي اتلعليم املرتفع، وهذا اتلَّ ووو( املجندين يف منطقو الش48.5%)
 .(4)ذلوي اتلعليم اجلاميع يف  ينو ادلراسو تمر خطري باملقارنو مع  موم ساكن بدلانهم

 ، لكين تهُدُف إىل تناول -رغم تنها قضوويو مثرية–ليس هديف ىلع تي حال احلديث  ن كميو اتلعليم  
ء سأتناول ماكنو اتلعليم يف  مليو دون من خرييج اجلامعات، ومن هؤالنَّ جَ خمتلف املواواعت الص درسها المُ 

َمو باتسا ها الكبري وتعقيدها الشديد، ويف معرض رفض الفكرة القائلو بأن اجلهاديني  س  انا و اتلطرف الُمتَّ
ابيح ايلازيج من اجلامعو اإلسالميو يف غزة قوهل:  قو الص "ىلع  كس الطريغري متعلمني ُينَْقُل  ن ادلكتور 

 ُ َفو ر بها الغرب وت شيُ شباب بني اثلامنو   او املعتمدة ىلع تن اجلهاديني  ُقَها وسائل اإل الم الُمْغر  رة ووووَسو 
لَْل تدمغتهم ، ووووووالعشوو ىلع  كس ذلك جند معظم اذلين اووحوا بأرواحهم يف سووايل او اكنوا رين، ُغسوو 

ًسا لالكمه، إال تن ، ومع تنه ليس مقفًدا رئي(5)مهندسني ىلع رتس ت ماهلم، وهم مجيعهم نااجون و قالء..."
 ايلازيج يلفل انتباهنا إىل حقيقو تن كثرًيا من اجلهاديني مهندسون.

لقد توفر قدر معني من اتلعليقات حول بروز املهندسني يف توساط اجلهاديني، وسأ ود إىل ذلك الحًقا،  
خااووو حني  ، فاإلحفوواءات حول اخللفيو اتلعليميو للجهاديني اووئيلو جًدا،لكن هذا جزء من جدل تك 

سات  َم حبذر، لكن درا سو، ذللك ىلع املرء تن ُيَعم  فات املدرو ف   Diego Gambettaيتعلق األمر باتلي
يو   Steffen Hertogو  ندسوووو ، وادلراسوووو السووطح ما-حول اهل حد  ها  -إىل   Stephenالص تجرا

Schwartz(6)وغريهما  (7)والطب[ إىل وجود خلل يف تفضوويل هذين املجالني هلاهلندسووو ان، تشووريحول الطب

                                                             
(3) For example an interesting story in TelQuel, 13-19 March 2015, Daech: Sur la route di jihad, by Reda 
Mouhsine 
(4) Diego Gambetta and Steffen Hertog, Engineers of Jihad, Sociology Working Papers 2007-10, Department of 
Sociology, Oxford University., p10. 
(5) http://www.memri.org/clip_transcript/en/4318.htm - visited 9.6.2015   
(6) Stephen Schwartz, Scientific Training and Radical Islam, Middle Eastern Quarterly Spring 2008, pp3-11, access 
at http://www.meforum.org/1861/scientific-training-and-radical-islam, unpaginated – accessed 10.7.2015   

 ما بني القوسني املعقوفني هل .. [ من واع املرتجم. (7)

http://www.memri.org/clip_transcript/en/4318.htm
http://www.memri.org/clip_transcript/en/4318.htm
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سته تن   Gambettaمن املجاالت العلميو واتلقنيو حني يتعلق األمر بامليول اجلهاديو ، فقد وجد يف  ينو درا
ورق األوسط وشمال إفريقيا حاالون  44% ، (8)وىلع شهادات يف اهلندسمن اجلهاديني اجلامعيني يف منطقو الش

، وهذه انلتائج تقدم إااًء (9)يف الغربيلو من اجلهاديني املجندين من الفئو القل %59وكذلك احلال بالنسبو إىل 
شابًها، فقد حبث  سلمني  Benard و   Rabasaكبرًيا ىلع األقل، و ند حمللني آخرين جند ت يف ال يطانيني امل

ًفا يمكن الوثوق خبلفيتهم اتلعليميو، 18متورًطا  31املتورطني يف  هجمات إرهابيو، ووجدا من بني  وهم  شي
 يف املراحل ما بعد اثلانويو، ومن بني هؤالء ثمانيو دارسووني اوول ىلع الشووهادة اجلامعيو تو دارسوونيما بني حا

 القو  ذي متيففون يف جمال اهلندسو تو تكنولوجيا املعلومات تو تفميم انلُُّظم، وواحد متيفص بميدانٍ 
ن متيففان يف العلوم ) لوم األرض والطب باملعمار، وثالثو متيففون يف جمال األ مال اتلجاريو ، واثنا

ًفا يف  ف فيدلو ، وتخرًيا جند واحًدا متي او، وآخر يف ال فاء، وآخر يف  لوم الريا احليوي(، وواحد يف اإلح
الرياايات، وليس من بينهم سوى شيٍص واحٍد ختفص يف العلوم اإلسسانيو واالجتما يو، حيث لم يكمل 

 .(10)دمشقدراسته يف اللغو العربيو جبامعو 

: "إن ممارسووو اوونا و Schwartzسووابًا ذللك، إذ يقول  Schwartzو    Gambettaيقدم لُكٌّ من  
سلمني  مليو ممنهجو ، فهم يتَ  ستهدف مرموقوً  انوً ووووون مكمُ نَّ َس اتلطرف ىلع األطباء امل هم يف جمتمعاتهم، ذلا ي

يس الطب يف اجلامعات األمريكيو واألوروبيو ك يقول: "إن طرائق تدروووون املتطرفون"، ويف تعليل ذلرُ ظ  نَ المُ 
دمر قدرة طالب الطب الشووباب ىلع اتلفكري انلقدي وووووتركز بفووورة تسوواسوويو ىلع العلوم ابلحتو، وهذا ي

، ومقاطعو حمارضات نظريو  (12)، إن تزايد اجنذاب طالب الطب املسلمني يف بريطانيا نلظريو اخللق(11)الشامل
املسوولم هارون ا ،  (13)حتل تأثري د وة اخلَلْق   2011للكيو نلدن اجلامعيو يف  اتلابعو اتلطور يف مدرسووو الطب

ا من ت راض ذلكرَ قد يكون  َ  ر احلجم الكبري تلجنيد األطباء يف ووووو، باإلاووافو إىل األدلو الص ُتظْ (14)اووً ه 
سايل املثال "دا ش" تو "ادلولو اإلسالميو" سودانيني ،)ىلع  سنيسفر  دد كبري من طالب الطب ال  يف  ادلار

                                                             
(8)  Gambetta and Hertog, op. cit., p11   
(9) Gambetta and Hertog, op. cit., pp19-21   
(10) Angel Rabasa and Cheryl Benard, Eurojihad: Patterns of Islamic Radicalization and Terrorism in Europe, 
Cambridge: CUP, 2015, pp 60-65, 81-2, 93-5   
(11)  Schwartz, op. cit., unpaginated   

 .[مج]املرت( دلاروين ، ويؤمن بها  دد كبري من تتباع ادليانات حول العالم. رل نظريو النشوء واالرتقاء )اتلطونظريو اخللق نظريو تُطرح مقاب (12)
 ]املرتجم[سسبًو إىل من يؤمن بنظريو اخللق.  (13)

(14)  For instance Steve Jones, Islam, Charles Darwin and the Denial of Science, Daily Telegraph, 3rd December 
2011   
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( ، ذلا جيدر انلظر فيما إذا اكنل طرق تدريس الطب تو (15)و يف جممواعت  ديدةوبريطانيا من اخلرطوم إىل الرق
تلام الص اتاجها األطباء –آيلات اتلحكم يف العواطف  عاطيف ا الص تبلغ يف بعض األحيان درجو ال ود ال

ذلك حبد ذاته نقاط اعٍف حني يتعلق األمر ر فيما إذا اكن جيدر انلظ -ريح واأللم واملوتوووللتعامل مع التش
 بتجنيد املتطرفني.

سابًقا، باإلاافو إىل تمثيٍل ُمْفر ٍط   Gambetta  ر   مع –ىلع اتلمثيل الكبري للمهندسني املشار إيله 
سابقه اعف من  امن  -تنه ت سني   196يف املتطرفني غري العنيفني، وذلك من خالل ابلحث بدقو  ن املهند

ا ا جامعي، لُوا من  ينو تبلغ  جهادي، جهاديٍّ )ابلقيو لم يكملوا تعليمهم اجلاميع تو ال تتوفر معلومات  404ُ ز 
ْجر َي (16)حول مسووتوياتهم ادلراسوويو(

ُ
تك رها يف بدلان غري مسوولمو ، ، ومن جممو و من األحباث ادلويلو الص ت

 )تي يميلون إىل ايلمني يف ملسوويحيني ميواًل حُماف َظوً دلى املهندسووني سووواًء املسوولمني تو ا  Gambettaوجد
توجهاتهم السووياسوويو(، باإلاووافو إىل ميٍل للتََّديُّن، وقبل لك دٍء وجد دليهم إفراًطا يف ميوهلم تلمثيل الفئو 

سماها )العقل(17)املتداخلو )حُماف ٍظ ُمتََدي ٍن( َدٍة قابلٍو للتَّمي  ز ت سيو( ، فافرتض وجود  قليٍو حُمَدَّ جيادل ، ويو اهلند
Gambetta   شِّك مقنع يف تن ظاهرة املهندسني اجلهاديني شب لنَْي ، وووويف ال رق األوسط أ نتاج تفا ل اعم 

ش  رق األوسط خاللوووواعمل الواع العام ) رقلو القدرة ىلع االرتقاء االجتمايع للطالب األك ر فقًرا يف ال
سو اهلندسو وتعززها(، واعمل العقليو ال(18)اثلمانينات والتسعينات لنَْي (19)ص تقود إيلها درا ، واتاج لِك  العام 

 إىل اتلفكيك.

 ملاذا اتلمثيل املفرط للمهندسني واألطباء يف أوساط املتطرفني واجلهاديني؟: 

يات،   فنا و القنابل واملفيَّ سني ل شفيات، وإىل املهند ست حتتاج املنظمات اجلهاديو إىل األطباء يف امل
 2015 ابلرتول وبناء الطرق )ما حتتاجه دا ش يف د وتها إىل دولو واسعو(، فيف ساتم  من اعم وتشغيل مفايف

نداًء  يه  ن احلاجو إىل متطو نيتطلق تبو بكر ابلغدادي  َ ف يف ختفووفوووات حمددة )قضووواة وتطباء  َ  َّ
رر الكبري اذلي ، و كسل حاجتهم إىل املهندسني الضوووو(20)مهندسني وذوي اخل ات العسكريو واإلداريو(و

                                                             
(15) Mark Townsend, What happened to the British medical students who went to work for ISIS, The Observer, 12th July 
2015, http://www.theguardian.com/world/2015/jul/12/british-medics-isis-turkey-islamic-state   
(16)  Gambetta and Hertog, op. cit., p27   
(17)  Gambetta and Hertog, op. cit., pp51-3   
(18)  Gambetta and Hertog, op. cit., pp59-69   
(19)  Gambetta and Hertog, op. cit., pp77-9   
(20) BBC, ISIS leader calls on Muslims to ‘build Islamic State,’ BBC News website, 1st July 2014, 
www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-28116846 

http://www.theguardian.com/world/2015/jul/12/british-medics-isis-turkey-islamic-state
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ااب ترباح اخلالفو من انلفط يف تواخر اعم  سارتهم لعدد كبري من مهنديس احلقول 2014ت انلفطيو  نتيجو خ
حمتاجني إىل املهندسني يف املجاالت  -وما يزالون-لكن من الوااح تنهم اكنوا ، (21)يف األشهر القليلو السابقو

الميو العنيفو جند نماذج يمكن اتلعرف ىلع ختففاتها من اكفو اجلمااعت اإلسىلع ، وباملرور (22)العسكريو
سني ذوي املهارات العايلو، كيح   ياش سو اإللكرتونيو  (23)املهند املعروف باملهندس، وهو كبري خريج اهلند

يف اهلندسو العسكريو من تكاديميو ه ذي شهادة ادلكتورا (24)يواع القنابل يف حركو محاس، ورضار تبو سيسنَّ ُا 
اواريخ حركو محاس، وتكرم  خاركوف اانع  سكريو، وهو مدير املحطو الوحيدة تلويلد الطاقو يف غزة، و الع
وإبراهيم ر كما ُيتََّهُم بفوونا و الفووواريخ، ووووواذلي تدار اجلانب اتلقين من األنفاق بني غزة ومفوو (25)جودة
س الكيمياء اذلي ُيْعتََقُد بأنه در كبري ُانَّاع املتفجرات يف تنظيم القا دة يف شبه اجلزيرة العربيو، (26) سريي

 2004اذلي انع املتفجرات املستيدمو يف هجمات بايل  (27)تو اهلندسو الكيميائيو ، تو املهندس تزهري حسني
اناع القناب(28)2005و سابقون وكهربائيون ومياكنيكيون ذوي خ ة وووو، تما  ل األقل خطًرا فكثري منهم جنود 

 تعليًما اعيلًا ىلع الطالق.  مليو وكفاءة، لكنهم لم يتلقوا

إذن تبحث دا ش  ن املهندسووني كما تفعل مع بقيو احلااوولني ىلع الشووهادات اجلامعيو، وجند تن  
سني بني اإلسالميني  اات امليتلفو غري متوازنو، فلماذا نرى تمثياًل ُمفر ًطا للمهند فا ستجابو ذوي االخت ا

، إن حاجو خالفو دا ش للمهندسووني (29)بعو تاووعاف املتطرفني بفووورة تفوق توقعاتنا بضووعَفنْي إىل تر
واستهدافها إياهم من بني بقيو املتيففني جيعالن من الُمل ح  تن سسأل السؤال غري املجاب  نه، تي ملاذا جيد 

                                                             
(21)  Hugh Tomlinson, Tom Coughlin, ISIS oil bonanza cut by half as engineers flee Caliphate, The Times, 20th 
September 2014, http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article4205141.ece 
( 22 ) Shrin Jaafari, ‘The Islamic State needs doctors and engineers too, PRI,’ 21st May 2015, 
http://www.pri.org/stories/2015-05-21/islamic-state-needs-doctors-and-engineers-too 
(23) https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/ayyash.html 
( 24 ) http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/State/Law/Pages/Indictment_Gazan_engineer_Dirar_Abu_Sisi_4-Apr-
2011.aspx   
 (25) http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Israel-indicts-Hamas-tunnel-engineer-381466  

هندس فلسووطيين امل اجلنسوويو اإللائيليو ، اتهمه املديع العام اإللائيمل باملنطقو اجلنوبيو باإلُشاف ىلع تويلد الطاقو يف مالحظو: تكرم جودة م
 .]املرتجم[شباكت تنفاق محاس باإلاافو إىل املشاركو يف بناء قوا د الفواريخ وانا و القنابل 

(26)  http://www.theguardian.com/world/2014/jul/03/al-qaida-bombmaker 
(27)  Gambetta and Hertog, op. cit., p40 

يد بأن "تزهري حسني" درس يف قسم إدارة  4/10/2005بتاريخ  11799مالحظو: سشورت احيفو ايلوم السعوديو يف العدد  بيانًا من جامعو ريدنغ ال يطانيو يُف 
سعار املن شهادة ادلكتوراة  ن تطروحته حول ت ستاًذا مشارًًك  14/11/2005يف   (Independent)ازل يف مال زيا، وذكرت احيفو العقارات ، ونال  تنه  مل ت

 [م]املرتجيف قسم اإلحفاء واتلقييم باجلامعو اتلكنولوجيو املال زيو، ولم تقع ىلع معلومو تشري إىل دراسته اهلندسو كما ذكر الاكتب. 
(28) Gambetta and Hertog, op. cit., give a useful summary of examples at p3ff 
(29) Gambetta and Hertog, op. cit., p34 
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املهندسووون اجلهاد العنيف تمًرا رضوري،ا ومناسووبًا لطبيعتهم تو مزاجهم  ، يف حني تن العكس قد يبدو واقعيًا 
إىل  وبعد دراسو احتمايلو تن بروز املهندسني راجع لالقتفاديني واألن روبولوجيني هل لماء اإلسسان[ ، بالنسبو

إىل تن املهندسني جُيَنَُّدون بفورة واسعو ألداء مهام إداريو غري تقنيو يف معظم    Gambettaمهاراتهم خَيْلُص 
ْسنَد  مومً اتلنظيمات اجلهاديو ُ ُانَْع املتفجارات ي فني ذوي خ ٍة نظريٍو ، وتنَّ  ف اغريٍة من املتي ا إىل ف َرٍق 

ستنتاٍج قد ُيَقل ُص من دور اجلهاديني املهندسني خلفه  ،تدىن من مستوى خرييج اهلندسو، وختاًما وال إىل ا
: "من املشووكوك فيه تن تكون احلرًكت العنيفو الص يشووارك فيها املهندسووون بفووورة تك  تمتلك قدرًة بقوهل

 .(30)ك  من تلك املجمواعت الص ختلو من املهندسني"تدمرييو ت

ض    قد بني فئتني، اجلهاديني العنيفني واملتطرفني غري العنيفني، في  قُُدًما من املهم اتلفريق وووووقبل الُم
سني يف الفئو األوىل )اجلهاديني العني   Gambettaتن  الحظُل  مثياًل فني(، وتوووووجد تمثياًل ُمْفر ًطا للمهند
، وتن تاحاب الشهادات انليبويو اكلطب (31)يف الفئو اثلانيو )املتطرفني غري العنيفني( -مع تهميته–تاعف 

والعلوم الطبيعيو ممثلون بفووورة تك  يف الفئو اثلانيو، ويبدو تن اإلسووالم السوويايس جيذب الطرفني، إال تن 
، بطريقو حول العنف os 2010 Dem،وقد تشووار تقرير  (32)املهندسووني تك ر مياًل إىل اإلقدام ىلع العنف

شووديدة االهتمام، إىل تنه من املحتمل تن يكون اإلرهابيون من محلو الشووهادات اتلقنيو تو اتلطبيقيو )الطب 
والعلوم اتلطبيقيو واهلندسووو بفووورة خااووو(، تما املتطرفون غري العنيفني فرتتفع فيهم احتمايلو تن يكونوا 

 ، إن اتلَّ (33)واالجتما يو من داريس الفنون والعلوم اإلسسانيو
َ
من ذلك قد يويح بأن االنتقال من فئو إىل  دَ وووكُّ أ

تخرى ليس بالسهولو والسالسو الص يتييلها منظرو ماكفحو اإلرهاب، وأ الفكرة الص تشِّك تساس الكثري 
 من اخلطابات األمنيو.

مه تقرير   شِّك خاص إىل املتطرفني واجل Demosإن اتلفريق اذلي قدَّ شري ب ما هاديني ال يطانيني، تي
اختالفًا بني املهندسني وبقيو محلو الشهادات   Gambettaرق األوسط وشمال إفريقيا فقد الحظ وووويف الش

سات اإلسالميو، تما فيما  فات ادلرا ف انليبويو، تما لكيو اآلداب فتبدو تقل تمثياًل، مع رصف انلظر  ن خت
يقول الاكتب ف -ر تارخيها غري  نيفو إىل حدٍّ ماوووت   بعْ الص تُ -خيص مجا و اإلخوان املسلمني غري اجلهاديو 

"نظرة واحدة إىل اخللفيو اتلعليميو أل ضاء اجلما و تكشف بأن تاحاب اتلعليم العايل يف  : (34)حازم قنديل

                                                             
(30) Gambetta and Hertog, op. cit., p40-41 
(31) Gambetta and Hertog, op. cit, p27 
(32) Gambetta and Hertog, op. cit., p35 
(33) Jamie Bartlett, Jonathan Birdwell and Michael King, The Edge of Violence: A Radical Approach to 
Extremism, London: Demos, 2010, p24  

 ]املرتجم[تستاذ السوسيولوجيا السياسيو يف جامعو اكم يدج .  (34)
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ن م وثالثو آالف يعملون تساتذة يف اجلامعات( يأتون اغبًلا هرون تلًفا املون شهادة ادلكتوراووواإلخوان ) ش
العلوم الطبيعيو"، وقد الحظ من بينهم رجال دين وحمامني ورجال ت مال، باإلاووافو إىل  دد قليل من طالب 
اآلداب، ومع ذلك وجد غياب طالب السياسو و لم االجتماع واتلاريخ والفلسفو، وقد حلل قنديل القيادات 

طباء ، ني واملهندسووني واجليولوجيني واألالعليا للجما و فوجد بينهم األطباء ابليطريني واملهندسووني الزرا ي
سابقني يف اجلما و :  ضاء ال  العلوم يتعلم املرء يف"لكنه لم جيد بينهم  لماء االجتماع ، واقتاس قول تحد األ 

شيٌص آخر،  ًو ما، ونقده  ااغ ُحجَّ ضها، إن ووووواتلاريخ كفيل بإثبات احلاالجتما يو تن تحدهم  جو تو دح
اة تمٌر ُمرَحَّ التشكيك يف احلكمو المُ  ٌب به يف تلك العلوم،  كس العلوم الطبيعيو الص ال تعرتف باآلراء، وووتَلَقَّ

ر يف احلقائق فقط، هذا انلوع من العقليات القائمو ىلع احلقائق دليها قابليو كبرية للتأثر بمنهج ووووووتنحفوو
 (35)اجلما و اذلي َيْعر ض لكَّ دٍء ىلع تنه تبيض تو تسود.

َدْت ت  قيادات اجلبهو اإلسووالميو كرجحيٌو مماثلو من املهندسووني والعلماء يف تما ن تخرى، وقد رُاوو 
سالميو وحداثيي اجلبهو اإل لإلنقاذ الص ظهرت إبَّاَن احلرب األهليو يف اجلزائر، اذلين ُد وا باسم )تكنوقراطيي

لبو توسس، اسووتطلع فيها آراء َرْت دراسووو تجراها االحتاد العام لطووووسُشوو   2015، ويف يونيو من اعم (36)لإلنقاذ(
ايًما من اجلهاديني، وتأث سبب إنتاج ابلالد  دًدا  سرٍي ل رت ووووالطلبو يف مجيع جامعات توسس حبثًا  ن تف

ر ادلراسو، وووذها مهندس كهربايئ قبل تسابيع قليلو من سشباتلوقعات املتشائمو الص تلل جمزرة سوسو الص نفَّ 
مااعت وذكرت ادلراسوووو تن "طالب العلوم )ىلع ًبا إىل اجل جنذا   كس طالب الفنون اللي ايلني( تك ر ا

ه: "وفًقا لدلراسو فإنَّ فروع الرياايات واتلقنيو حازت ىلع ووووحول هذه ادلراسو َ لََّق مقاٌل بأن ، (37)"اجلهاديو
فو بواقع  مااعت املتطر دين يف اجل نَّ بو الُمَج عدل من الطل يو )( 38)%19تىلع م ها العلوم الطبيع ياء ، تلي الكيم

، ويف ذيل القائمو جاءت الفروع األدبيو والقانونيو بنسووبو %14بنسووبو  (39)، ثم اهلندسووو%21والف زياء( بواقع 
3.3%(40). 

                                                             
(35) Hazem Kandil, Inside the Brotherhood, Cambridge 2015, pp34-5  
(36)  Le porte-drapeau des ‘technocrates.’ Itinéraire d’un ingénieur fondateur du FIS, Service Etranger, Libération, 
23 November 1999 
(37)   Wagdy Sawahel, Some 1,300 Tunisian students are jihadist fighters, University World News, no. 370, 5th 
June 2015 

 ]املرتجم[مرااعًة للرتتيب.  %21واب تن تكون كذا وردت النسبو يف األال ويف املقال املشار إيله، وت تقد تن الف (38)
سوووى تنها مدينو توسسوويو فقرية بها إحدى اجلامعات الص  Benzert، ولم تقع ىلع معىن للكمو  "Benert Enginering"جاءت يف انلص  بارة  (39)

 ]املرتجم[ شملتها ادلراسو ، ولم تفهم وجه إاافتها للهندسو.
(40) Msaddak Abdel Nabi, Why Tunisia is the Top Supplier of Students to the Islamic State, Al-Fanar, 8th July 
2015. As the observant reader will have noticed, the figures don’t quite make sense, and it seems likely that there 
is a typographical error in the second percentage cited. http://www.al-fanarmedia.org/2015/07/why-tunisia-is-
the-top-supplier-of-students-to-the-islamic-state/?utm_source=Al+Fanar+list&utm_campaign=af56834603-



 طرف العنيف؟كيف يُْسِهُم إصالح اتلعليم يف احلد من اتل ......................................................حتصني العقل 

 www.ymeed87.com  10 ترمجة : يوسف املحميد 
 

مَ   نْي  لشوو  Gambettaوكما تُشت سووابًقا ، قَدَّ لنَْي  رئيسووَ رح رجوح كفو  دد املهندسووني يف وووواعم 
ا ىلع حدة، فمن ناحيو افرتض وجود تزمو يف اتلوقعات اجلمااعت املتطرفو، والعامالن حباجو إىل اسووتكشووافهم

 ر  د  نحَ الُمْحبََطو يف توسوواط املهندسووني المُ 
ُ
تو منيفض قادتهم إىل االسووتياء  متوسووٍط  دخٍل  ذات   َلٍ ين من ت

يًَّو( مم زًة يعت ها تك ر حسوواسوويو للتأثر    Gambettaواتلطرف، ومن جهو تخرى يفووف  )َعْقل يًَّو َهنَْدسوو 
ي،ا.د اجلهاديو من بقيو العقبالعقائ فَو  َتْعليم   ليات الُمَعرَّ

 سوسيولوجيا مهنة اهلندسة: 
رق األوسط مم ز ومهم، فقبل انتهاء حقبو االستعمار لم تكن اهلندسو وإن مسار مهنو اهلندسو يف الش 

املهنو  ر شهدت تلكر، ومع انتهاء االستعماومفيف موجودًة يف العالم العريب سوى  -با تبارها مهنو متماسكو-
تطوًرا ليًعا يف تلك املنطقو وغريها، ثم اكن هلا دور ريادي يف  مليو اتلنميو الوطنيو الص قادتها ادلولو، ثم 

رم وفروع اتلنميو الوطنيو، ويف ستينات القرن املنوشهدت نمًوا ليًعا اقرتن بارتباطها الوثيق باحلكومو وبمش
سو ان شهدت مهنو اهلند ستقطبل تبناء الطبقتني املتوسطو والفقرية، ووفرت هلم وسبعيناته  سًعا، وا شاًرا وا ت

امن انليبو الص تر اًل، وتدخلتهم  نَْل رواتبهم وتواا هم تدريبًا ُمَموَّ سَّ اعها ادلولو، كما وفرت هلم األمن وَح
َّل ني لدلولو (41)هذا يقول يلع الكزنيف االجتما يو، و  اجلديدة.: اكن املهندسون األطفاَل املدل

تدهورت آمال   ما يو والرخاء االقتفوووادي،  عد ربع قرن من تنميو األمن الوظييف واملاكنو االجت وب
فو الص انتهجها  في فادي واخل سات اتلحرر االقت سيا فاديو، و سني يف اثلمانينات مع األزمو االقت املهند

 هذا ىلع الشباب، وتثََّر واسعوبفورة  َر يف ذلكوووور، وقد تبعل كثرٌي من دول املنطقو مفووووالسادات يف مف
خااووو، اذلين خترجوا من اتلعليم إىل سوووق العمل غري القادر ىلع اسووتيعاب األ داد الكبرية من املهندسووني 
املبتدئني، فوجدوا آماهلم وتمانيهم حُمْبََطًو، واختلفل ردود تفعاهلم يف بدلان خمتلفو، اعكسووني اختالف تاريخ 

ني يف مفلك بدل، لكن املهندسني المُ  ر واجلزائر انضموا إىل املنظمات السياسيو، وحتديًدا إىل منظمات وووْحبَط 
، وتشوري ادلراسوو اتلوسسويو (42)وكذلك احلال يف املغرب وتوسس وسووريا لكن حبجم تقل اإلسوالم السويايس،

ز لطالب العلوم واتلكنولوجيا يف توسوواط اجلهاديني إىل تن الب "تك ر الط املذكورة آنًفا حول احلضووور الُمَركَّ
سيدي بوزيد املجندين  ًاا جامعات القريوان وبزنرت وقابس و فو يأتون من جامعات الواليات الفقرية ، وخ

                                                             
New+Beirut+Leader%3B+Egyptian+Renaissance+Woman+15%2F7&utm_medium=email&utm_term=0_8b6ddca
c65-af56834603-
%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28Terrorism%E2%80%99s+Cost+Hits+the+Classroom+1%2F7%29 

 هلاملرتجم[بروفيسور جزائري يف  لم االجتماع.  (41)
(42)  Ali El-Kenz, Les Ingénieurs et le pouvoir, Tiers-Monde, 1995, vol 36, no 143 pp 565-579 
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تدهور  فون هؤالء الطالب بسووهولو ول و نظًرا إىل " ُد الُمتََطر  ن  ما جُيَ الص تعت  مهد اثلورة اتلوسسوويو، ورب
 حسب اتلقرير. (43)األوااع االجتما يو"

تن تطور ذلك االختالف يمكن راده يف  مليتني انتيابيتني، فقد اكنل    Gambettaحظ لقد ال 
انلقابات املهنيو للمهندسووني واألطباء والفوويادلو توىل انلقابات سووقوًطا تمام مد  اإلسووالميني يف منتفووف 

اء هيئو  ضووو حىت التسووعينات، ويف انتيابات جلنو توووونقابو املحامني اليسوواري اوومدت اثلمانينات، بينما
سو )   Gambetta( الحظ 1990/1991اتلدريس يف جامعو القاهرة ) ساحًقا لإلسالميني يف لكيو اهلند  60فوًزا 

 72( ، الص اكنل معقاًل لليسوواريني، ويف لكيو الطب حاز اإلسووالميون ىلع مجيع املقا د ابلالغو 60مقعًدا من 
 13ال ىلع ىلع  كس ذلك لم افل اإلسالميون إ، و48ال مقعًدا من ت 47مقعًدا، ويف لكيو العلوم حازوا ىلع 

، ويبدو تن هذا يعكس تنايم ل و  مليو تسييس املهن (44)يف لكيو االقتفاد والعلوم السياسيو 49مقعًدا من 
ًضا  سيايس، ويعكس تي سني(، وواعها يف بيئو اجتما يو معاديو تدفعهم إىل اإلسالم ال سيما املهند احلرة )ال 

 لوم االجتما يو واإلسسانيو هلذا التَّسييس ، وجيب تن نعود تلحليل تلك املقاومو الحًقا.مقاومو الع

 العقلية اهلندسية: 

رين تهم ، إال و، ورغم استحالو حتديد تي العنف Gambettaر اثلاين يف فرايو والعقليو أ العنف 
بطريقو مففلو   Gambettaتكشفه تن  نفور العقليو هو األهم بالنسبو إىل مواوع هذه املناقشو، وقد اس

سىع إىل  ممتعو ، فاقتاس من ملٍف  فف  مليو جتنيد اجلهاديني يف بريطانيا بوافها ت للميابرات ال يطانيو ي
سقو تلجنيد ذوي املؤهالت الفنيو واملهنيو  شرًيا إىل حماوالت من ًاا(، ُم ضواًل واألقل ا رتا األفراد  )األك ر ف

اذلي يعزو اتلطرف  Reinhard Schulze، مستشهًدا بو (45)وتكنولوجيا املعلوماتخااًو يف جمايَلْ اهلندسو 
حتلياًل للتطرف ايلميين اذلي ُيَمثَّل   Gambetta، ويطالع  (46)اإلسوواليم إىل "وجهو نظر املجتمع السووي انيو"

لعقليو افيه املهندسون بإفراط وااح ىلع  كس اتلطرف اليساري، وخيلص من ذلك إىل ثالث مم زات تفف 
اهلندسيو: الزن و األحاديو ، والزن و اتلاسيطيو ، والزن و املحافظو ، وسواًء تكان تمريكي،ا تو كندي،ا تو إسالمي،ا، 
وسواًء تكان ذلك بسبب االختيار تو بسبب اتلنشئو االجتما يو، فإن فئو غري متجاسسو من املهندسني يبدو تن 

يَّو املتمثلو يف  ريو لليمني املحافظ، وووووباملالمح اجلوهدليها العقليو الص تزنع إىل اتلمتع  حاد 
ُ
بارة : "ملاذا اكأل

اجلدل  ندما نمتلك احلل األفضوول الوحيد "، والزن و اتلاسوويطيو الظاهرة يف  بارات من قبيل: "اإلاووالح 

                                                             
(43)  Msaddak Abdel Nabi, loc. cit. 
(44) Gambetta and Hertog, op. cit., p 26   
(45)  Gambetta and Hertog, op. cit. p42 
(46)   Gambetta and Hertog, op. cit. p48   
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فبح انلاس  قالنيني"، تما فيما يتعلق بالزن و املحافظو ذات احلنني سيًطا بمجرد تن ي ضمين إىل  سيكون ب ال
نظام سووابق فال يمكن إنكار املطابقو بينها وبني الفكر اإلسوواليم الراديكايل، من خالل ثيمو العودة إىل 

 .(47)السلفيو واجلهاديو تاأليدولوجيانظام املجتمع يف  هد انليب املنترشة يف معظم 

ت خلبري يف الشباكالعميل السابق يف وًكلو امليابرات األمريكيو وا Marc Sagemanويليص ذلك  
لو من خي واحدٍ  اإلرهابيو بقوهل: "تناقو اتلفسووريات السوولفيو وبسوواطتها جتذب الكثري من ابلاحثني  ن حلٍّ 

الغموض، وكثري من هؤالء األشووياص اختاروا اتليفووص يف جماالت تقنيو ختلو من الغموض اكهلندسووو تو 
سسووانيو واالجتما يو فقد اكنوا يف  ينو دراسووص املعمار تو  لوم الكمبيوتر تو الطب، تما طالب العلوم اإل

د ىلع انلقطو نفسها: "إن مناهج اتلعليم اتلوسسيو ، وادلراسو اتلوسسيو املذكورة آ(48)قليلني ومتبا دين" نًفا تَُشد 
ايات واتليففات اتلقنيو ال توفر  حثيو تو املهارات اتلحليليو تو ابل -يف العموم– للطالبيف العلوم والريا

اتلدريس  ىلع نُ م  يْ هَ ، ويُ )رئيس االحتاد العام لطلبو توسس(درة ىلع اتلفكري انلقدي ، وفًقا ألمحد اذلوادي الق
سهلو للتجنيد ، بينما ما يعت  حقائق ثابتو  شو، وهذا جيعل توئلك الطالب فرائس  ساح املجال للمناق دون إف

 (49)اظرة واحلوار وابلحث يف فراياتهم العلميو.تقل القابليو للتجنيد  ند طالب األدب الَميَّالني إىل املن

 روع اإلسالم السيايس املتطرف والعنيف، وتنويبدو تن املهندسني تركوا بفماتهم يف مجيع تجزاء مش 
حقيقو تن ختففات الطب والعلوم الطبيعيو تأيت يف ادلرجو اثلانيو بعد ختففات ادلراسات اإلسالميو، مع 

: Gambetta توسووع، وتنه كما يقولتن ذلك يشووري إىل تن هناك ظاهرة تعليميو  الفارق القليل بينهما، يبدو
سونها،  فات العلميو اتلقنيو ويدر ف "املهندس قد يكون ُمَمث اًل  ن نوع من األشياص اذلين جتذبهم اتلي

سني" يُل إىل مقال لوووو(50)وإن لم يكونوا يف كثري من األحيان من املهند شيو ُا   onSimon Bar-، ويف احلا
Cohen بدرجو اتلمثيل العايلو للمفابني بمرض )اتلوحد ذي  -ما بوجهٍ -ن هذا قد يرتبط يتضمن إشارة إىل ت

سنياألداء الوظييف العايل(  ايو تخرى اخت ها (51)بني املهند يف مقاهل  Steve Silberman، باإلاافو إىل فر

                                                             
(47) Gambetta and Hertog, op. cit., pp48-9 
(48)  Marc Sageman, Understanding Terror Networks, Philadelphia 2004, p116 
(49)  Msaddak Abdel Nabi, loc. cit.   
(50) Gambetta and Hertog, op. cit., p57   
(51)  Gambetta and Hertog, n63, p58, refers to research done by Simon Baron-Cohen, which finds a slight but 
perceptible increase in the number of near relatives of engineers (as against other graduates) suffering from 
high-functioning autism. 

سىم " س  جراتلوحد ذو األداء الوظييف العايل تو ما ي ال متالزمو ت اعوبات يف اتلوا فاحبه  اه  ند ابلالغني، وت " : نوع من تنواع اتلوحد تظهر ت را
 يوافون باذلاكء املتوسط تو العايل. االجتمايع ، إال تن املفابني به ال يعانون من تأخر يف انلمو اللغوي والعقمل، بل 



 طرف العنيف؟كيف يُْسِهُم إصالح اتلعليم يف احلد من اتل ......................................................حتصني العقل 

 www.ymeed87.com  13 ترمجة : يوسف املحميد 
 

ىل اهلندسووو، إء ما يف نوع العقل جيذبهم : "هناك دإىل تن يقول Gambetta، وينتيه (52))متالزمو املهووس(
و يء يدفع املهندسني بفورة غري معتدلو حنوو ززته طبيعو االنضباط يف اهلندسو وطريقو تدريسها، وهذا الش

 اجلهاد".

 صمت علماء العلوم االجتماعية:  

وم لعليف اوووء احلجج السووابقو تتضووح تهميو الوجه اآلخر للعملو، تي الغياب شووبه اتلام لعلماء ا 
سيما العلوم  -اذلين يمكن اتلعرف  ليهم–االجتما يو  سانيو ال  شري ذلك إىل تن العلوم اإلس  ن اجلهاد، وي

االجتما يو يمكنها تن تمنح طالبها القدرة ىلع اتلفكري انلقدي ومالحظو االختالفات ادلقيقو الص تكسبهم 
و لإلسووالمينيا يَّ َقد  – املتطرفني، ومن املثري لالهتمام تن هذا الغياب لقدرة ىلع مقاومو ثرثرات اذلهنيو الَع

يبدو سمًو مم زة حلرًكت اإلسالم السيايس، وتنعكس هذه السمو بفورة اعيفو يف احلرًكت  -ك وز املهندسني
ساريو قد تكون ىلع طرف انلقيض، حيث اإلفراط الكبري يف تمثيل  ايلمينيو األخرى، يف حني تن احلرًكت الي

ماء العلوم اال باسووم ل يل اجليش األمحر املعروف  ها، كففوو يو وخرييج الفنون في ما   Baader جت

Meinhof(53)  باين ، واحلرًكت اليسووواريو يف تمريكا الالتينيو والواليات املتحدة يف ، واجليش األمحر ايلا
 .(54)حقبو الستينات

سلفيو اجلهاديو االنقياد املحض آلر  سلفيو وال ضمام إىل املنظمات ال سلطاتها ادليتطلب االن ينيو اء 
اسووم –وإمخاد تي قدرة ىلع الفحص انلقدي، ويتحدث "تيمن دين" العليا وتفسوورياتها، دون ا رتاض تو نقد، 

سعودي انقلب ىلع تنظيم القا دة واار مؤخًرا  مياًل للميابرات ال يطانيو ستعار إلرهايب  حدث  ن يت -م
م د  قَ  ابلنيو األيدلوجيو الفوولبو للجهاديني، ويقول: "تُ الطريقو الص بذرت الشووك يف  قله، وكيفيو اهلجوم ىلع

سبو  شجع اتلعقيد، إن س سئلو، ذلا  لينا تن س سيطو ىلع مجيع األ من ايلقني تعين مقاتاًل  %100دا ش تجوبو ب
سبو  سال %95ملزتًما، بينما تعين س َشوَّش يكون مزنوع ال ًشا، ومثل هذا املقاتل الُم َشوَّ ح، من ايلقني مقاتاًل ُم

                                                             
(52)  Steve Silberman, The Geek Syndrome, Wired 9.12, 
http://archive.wired.com/wired/archive/9.12/aspergers_pr.html also explored in his 2015 book Neurotribes: The 
Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity. 

، وارتكبل  دًدا من األ مال العنيفو اكن تشدها ما  1993و  1970 و اجليش األمحر مجا و شيو يو مسلحو سشطل يف تملانيا الغربيو ما بني اعيم مجا (53)
 ]املرتجم[. 1977يسىم "اخلريف األملاين" اعم 

(54) Gambetta and Hertog, op. cit., p31, where sometimes impressionistic results for different movements are 
gathered in a table. 



 طرف العنيف؟كيف يُْسِهُم إصالح اتلعليم يف احلد من اتل ......................................................حتصني العقل 

 www.ymeed87.com  14 ترمجة : يوسف املحميد 
 

 -وهو رجل دين ال اعلم اجتماع–وهذا ما حنتاج إيله، حنتاج إىل تشويشهم ال إقنا هم"، إن ما يسميه تيمن دين 
 . (55))التشويش( يمكن وافه بشِّك تفضل ىلع تنه ذو معىًن اغمٍض وشديد ادلقو ومتعدد

ا ن جهو، )وهذيمكن للمرء تن يناقش اتلوازن بني نفور اجلمااعت املتطرفو من اتلفكري انلقدي م 
َقاقًا بتشكياكتهم يف السلطو(، وبني اتلأثري  يعين تنهم ينشطون يف مقاومو جتنيد األشياص اذلين سيسابون ش 
ا تمايز اجتمايع  الوقايئ لقابليو الشووباب والشووابات األذكياء ىلع تعلم اتلفكري من جهو تخرى، وهناك تيضووً

شوثقايف يف  مليو اتلجنيد يف فَْريَعْ املعرفو جب لكن من ، ورق األوسط )وسأ ود إىل هذا الحًقا(ووووامعات ال
تلدريس اجلي   ما ا يْن يوفره َ يو ورضورة اتلفكري انلقدي احلر الَّلَّ ط يف د تو املتوسوواملرجح تن املواقف الفكر

انا و  اتلطرف، وقد  رض  فورة جيدة مع  و حازم  Marc Sagemanالعلوم االجتما يو، ال يمزتجان ب
 Gambettaطو بشِّك جيد يف تعليَقيْهما املقتاََسنْي سابًقا، وملف امليابرات اذلي استشهد به قنديل هذه انلق

ين ال يشككون يف السلطو"، وهذه  وااح جًدا يف مضمونه: "جُيَنَُّد للجهاد األشياص الفضويلون األذكياء ، اذلَّ
 ٍد يف العلوم االجتما يو.ليسل من افات اعل ٍم جي  

 يف العالم العريب:  العلوم االجتماعية

رق األوسط وشمال إفريقيا  لماًء اجتما يني متم زين ىلع الفعيد ادلويل، ووومن املؤكد تن ملنطقو الش 
اكتبًا من تغزر الكتاب  30من تحباث  %80خارج بالده ) -ىلع األقل–رغم تن كثرًيا منهم يضووع إحدى قدميه 

 %45اكتبًا إنتاًجا، و 50 ند احتساب إنتاج تغزر  %66نسبو إىل َرْت يف اخلارج، وتفل الواجلزائريني إنتاًجا سُش  
بالنسووبو تموووووا ( ، (56)اكت ٍب ، وهلجرة العقول نفووف األهميو يف املغرب وتوسس 200يف حال احتسوواب تغزر 

بسووبب ت ماهلم يف تاسوويط األفاكر والعمل الفووحيف وبقيو األ مال للماكثني يف توطانهم فإن طاقاتهم تتبدد 
 ن ختففاتهم، ذلا يظهر  لماء العلوم االجتما يو بوافهم مستشارين تو مناالني سياسيني تك ر اخلارجو 

 .(57)من كونهم  لماء

ًفا خُمْتَل َفنْي  ما هو موجود يف الغرب انلاطق باللغو   ف شِّك العلوم االجتما يو يف جمملها مهنًو وخت ت
فاديو وا اإلجنل زيو سيو، وحسب تقرير اللجنو االقت سكوا(والفرس  الجتما يو لغرب آسيا يف األمم املتحدة )ت
، فإنه : "يندر وجود دولو  ربيو توفر بيئو حااوونو للبحوث يف العلوم االجتما يو، فالقمع 2014الفووادر يف 

                                                             
(55)   Ian Black, Confusing the message is the key to disarming Isis, says ex-terrorist, The Guardian, 6th June 2015 
(56) Rigas Arvanitis, Roland Waast and Abdel Hakim Al-Husban, 2010 World Social Science Report  Knowledge 
Divides, Background paper: Social sciences in the Arab world, UNESCO/ISCC 2010, p17 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190653E.pdf   
(57) Rigas Arvanitis, Roland Waast and Abdel Hakim Al-Husban, op. cit, p16 
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سو تعتمد ىلع األحباث العلميو، تعيق تطور مثل تلك ابليئات سيا سيايس والرقابو واالفتقار إىل  " وبعبارة (58)ال
ها دوًرا حاسووًما يفرض ىلع احلكومات  موًما العمل وفق ن لطبيعو العلوم االجتما يو ودور  تخرى ، لم يك

وحسووب اتلقرير نفسووه فإن  سووياسووو تعتمد ىلع األدلو العلميو كما هو احلال يف توروبا وتمريكا الشوومايلو،
سبو إىل العلوم االجتما يو بعد االستقالل  سيو بالن ضيو األسا معات ما بعد يع املجتوهذا ينطبق ىلع مج–"الق

تسىع  إيله األمو ، ويتعلق  روع اتلحديث اذليووووأ كيف يمكن خدمو ادلولو تو األمو تو مش -االستعمار
د يتعلق حباجو ابلال -سواًء تكان شيو ي،ا تو اشرتاكي،ا تو قومي،ا تو موايلًا ألمريكا–هذا املشوووروع اتلحدي  

ا ما دفع العلوم االجتما يو إىل حل املشووالكت الفنيو بداًل من إلدارة حديثو وقطاع اقتفووادي حديث، وهذ
و يف ظل غياب جَلَ دْ ؤَ باإلاووافو إىل تن تلك ادلول نز ل إىل إخضوواع تلك احلاجات لسووياسووات مُ  ".(59)نقدها

 لم  رث االسووتعماري يففق تلك العمليو توتر ملحوظ مع اإلالسووياسووات املعتمدة ىلع األدلو العلميو، وقد را
ااريو )اإلثنولوجيا(، واتلاريخ، و لم اإلسسان )األن روبولوجيوووماع، و لم األ راق الاشاالجت ، الص (  وَهلُمَّ جرَّ

شوووور يتها العلميو، وًكن رد فعل كثرٍي من ابلاحثني  اواًل إىل  دم اال رتاف ب يبو و ال –ُينَْظُر إيلها بعني الر 
شديد والعدايئ جتاه الرتاث رث االستعماري، ومع ذل نيًفا جتاه ذلك اإل -لكهم ك يمكننا القول إن رد الفعل ال

َن اتلَّحفني، رغم تنَّه قَلََّما اكن مفدًرا لإلبداع. مَّ
َ
 الفكري لالستعمار هو اذلي ت

َن املتيففني   ومن املؤكد تن جودة اتلعليم تو جودة ابلحوث يف العلوم االجتما يو لم يكونا َمْن َحفَّ
ناء بلنان )وسوووريا ألسووباب خمتلفو( ، فإن مثل هذه ابلحوث اجليدة يف العلوم فيها من اتلطرف، فباسووتث

االجتما يو تتمركز خارج اجلامعات يف املنظمات غري احلكوميو، وتنظر إيلها احلكومات بعني الريبو، واغبًلا 
تقارير غري  من يف تقرير اإلسكوا: "ابلحوث السطحيو الص تتألف خمرجاتها رَ ك  ر تسشطتها ىلع ما ذُ ووووما تقتف
ويف الواقع ُينَْظُر إىل كثري من األحباث انلقديو املعرتف بها دويًلا يف العلوم االجتما يو ىلع تنها "، (60)منشووورة

ون ىلع ممارسو تلك األحباث املضايقات والظلم يف بعض األحيان، وهذا  ووورُّ ُمَعار َاٌو يف جوهرها، ويواجه الُمف 
همني يف العلوم االجتما يو، فهناك تسماء كبرية تمثال حممد الطوزي وحسن ال يعين  دم وجود  لماء  رب م
ي ويلع ادلسويق ولي سسيبو وتمحد إدريس وسعد ادلين إبراهيم، لكنهم ووورشيق ويلع الكزن وفاطمو املرنيس
 قليلون سسايًا ومهمون َتبًَعا ذللك.

رق األوسووط تن العلوم ووووولشووتما بالنسووبو للكيات اجلامعو ، فلم يغب  ن ذهن احلكومات يف ا 
سانيو  سايٍل للتعليم، فعندما تواجه احلكومات االجتما يو واإلس ال ح–توفر للفرد ترخص   -ايلًاكما هو حا

                                                             
(58)  The Broken Cycle: Universities, Research and Society in the Arab World, Proposals for Change, Beirut: 
ESCWA, January 2014, p42 
(59) Ibid. p44 
(60) ESCWA, op. cit. p42  
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اغًطا مكثًفا الستيعاب اتلضيم الساكين اذلي ما يزال يشق طريقه    نظمها اتلعليميو، فإن هذا تمر خطري، 
ؤتمر حضوووورته مؤخًرا، فإن اتلوسع يف اتلعليم العايل يعين وحسب تعليق سمعته من تكادييم مفووووري يف م

ًدا من الطالب، وزيادة غري معتدلو يف النسوواء ادلارسووات للعلوم اإلسسووانيو واالجتما يو يف ووووباسوواطو مزي
سانيو واالجتما يو ما بني اثللثني إىل اثلالثو  ًفا يف اتلمويل، وتمثل العلوم اإلس جامعات األقايلم الص تعاين نق

ضاء هيئو اتلدريس يف تلك اترباع من إمجايل  سجلني يف اجلامعو يف مجيع ترجاء املنطقو، مع تن ت  لطالب امل
 .(61)ثلث ت ضاء هيئو اتلدريس يف اجلامعواتليففات يمثلون 

وال حاجو للقول: إذا اكن املهندسون يواجهون مشالك ابلطالو، فإن هذه املشلكو تك ر تأثرًيا يف خرييج  
شهدان نمو، لكيو اآل سو إىل اتلطرف، داب، ونلأخذ اجلزائر مثااًل، فيه واحدة من دوتلني ت ا يف اتلحول من اهلند

سبو ابلطالو  سانيو،  %27.3بني خرييج العلوم االجتما يو، و %28.7فيف اجلزائر تبلغ س بني خرييج العلوم اإلس
سو )تبلغ  %14.8بني خرييج لكيو العلوم، و %18.1و سبو ابلطالو العامو بني مجيع اخلرجيني بني خرييج اهلند س

َ بفعل تقلُّص فرص العمل يف القطاع (62)(%9.8يف ابلالد  ِّكَّ ، إن واووع ابلطالو يف مجيع تحناء املنطقو قد تَشووَ
روطو خلرييج العلوم اإلسسانيو واالجتما يو، حىت إن بعض واخلاص اذلي َوفََّر يف السابق تذاكر دخول غري مش

 . (63)إىل تن اجلهاد بالنسبو إىل اخلرجيني يمث ل خياًرا مهني،ا معقواًل، وخياًرا اقتفاديًا منطقي،ا يشرياألكاديميني 

ًسا بأن مهنته -تبرز  لماء االجتماع يف املغرب–واف ال وفيسور حممد الطوزي  2014يف اعم    إحسا
مع اإلرث  تزموً  تعاين اف مهنوً تنهار بسبب نقص اتلمويل واتلنظيم، وبسبب انعدام اتليطيط ملستقبلها، وو

، ويرسم اتلقرير (64)شديد اإلرباك لفورتها، ومع انعدام الرقابو ىلع اجلودة، ومع نقص حاد يف ابلحوث الفعليو
األهم حول العلوم االجتما يو يف املغرب املعروف باسم "تقرير الشورقاوي" سسبو إىل مؤلفه، يرسم اورة قاتمو 

ا تشار يف املنطقو بألها، ولكن حسبم ها تضم تهم  لماء االجتماع واألن روبولوجياللغايو، فاملغرب تفير بأن
روا لكمو واحدة قط، ومن ت ضاء هيئو اتلدريس يف لكيو العلوم االجتما يو لم ينش %45رقاوي فإن وإيله الش

ووووَر ، ففيه سسبو مثرية للقلق من ادلراسات  اإلسالميو، ومعظمها بالاكد يتج ُش  رات اوز مستوى املناظوتما ما س
سات اإلسالميو توفر للجهاد ت داًدا كبرية من اخلرجيني،  وإن لم يكن   (65)ادلينيو را )وجيب تن نتذكر تن ادل 

                                                             
(61) Rigas Arvanitis, Roland Waast and Abdel Hakim Al-Husban, op. cit., p16 
(62)  David Furceri, IMF Working Paper WP/12/99, Unemployment and Labour market Issues in Algeria   
(63)  For example J-P Azam, How to Curb ‘High Quality’ terrorism, http://www.idei.fr/doc/wp/2006/terrorism.pdf 
- visited 9.6.2015 
(64) Speaking to a conference in Agadir in 2014. Quoted in the introduction to Academic Publishing in 
Morocco, by Peter Davison, British Council Morocco, 2015 
(65) Cherkaoui, M., 2006. Rapport de la première phase de l’enquête sur [ l’évaluation du système national de la 
recherche dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales (Rabat: Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 
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هناك ما يضاأ سسبو املهندسني، والغريب تن ادلراسات اإلسالميو تفنَّف ىلع تنها من العلوم االجتما يو يف 
اغريةً معظم بدلان املنطقو( ، وبعبارة تخرى ُد تُ  ، تعت  العلوم االجتما يو "حسب اتلقايلد الغربيو" جزيرةً  َهدَّ
 نه تقل سوووًءا يف بعض ابلدلان، إال تنه يفان املنطقو األخرى يتفاوت، ومع تمن مجيع األطراف، والواووع يف بدل

 معظم األحيان ال خيتلف اختالفًا جوهري،ا.

ضلو العلوم االجتما يو الغربيو[ومن املهم تن نالحظ املحاوالت املنهجيو حل  ضلو هلمع  يف ل هذه املع
ومن محلو لوائها –السووياق اإلسوواليم، مع تن هذا يقع خارج انلطاق املباُش هلذه الورقو، مثل  هذه املبادرات 

تَُسل ُط الضوء ىلع الفشل يف تطوير اتلفكري انلقدي ذي الطابع اإلساليم ىلع وجه  -مشوووروع إسالميو املعرفو
سالميو املعرفو إىل "إاعدة اتلح شووووروع  إ ديد، اذلي يواجه هيمنو نظريو املعرفو الغربيو و لومها، ويهدف م

اياغو العلوم االجتما يو احلديثو يف إطار إساليم"، ولكن يبدو تن هذا املشوووروع تع ر ، حىت ا ت ه بعض 
اووحاب ذلك األسوولوب انلقدي رواًع حمدوًدا جًدا، وكما يقول تحد الكتاب من توووووانلقاد املعارصين مشوو

للمشوووروع: "من املهم تن ييع املسلمون تن املعرفو اكنل ولن تزال بناًء إسسانيًا َشيََّدتُْه مسايع الاشووور لفهم 
سل مطلقو وغري قابلو للتغيري"،  العالم، وتن املعرفو الالكسيكيو املرتكزة ىلع نظريو املعرفو اإلسالميو ... لي

سهي ش (66)لو حسنيوقد اتفق كثريون مع  ى دور املسلمني ووووريعو إىل املستوى الغييب تقفووووىلع تن "رفع ال
" إىل "تيدلوجيا شمويلو" وجعل املسلمني "مستقبلني  سلبينيبا تبارهم ُانَّاَع معىًن فا لني، مما اول اإلسالم 

يكون دينًا داًل من تن يكونوا باحثني سشوويطني  ن احلقيقو، وتاووبح اإلسووالم تيدلوجيا بداًل من تن وووووب
ًرا" اياء ادلين لدار(67)حُمَر  شووووروٌع للقمع  ال قوٌة للتَّحرير، (68)، ويقول  : األيدلوجيا نقيض اإلسالم، فيه م

يَّنْي" ،  ويبدو وااووًحا تن هذه انلتيجو (69)واإلسووالم د وة إىل اتلفكري واتلحليل ال اتلقليد واالتباع العاطف 
سبٍب يقربنا من إ االح اتلعليم، لكن احلقيقو الص ينبيغ قوهلا تن اتلقليد واالتباع احيحو، وتنها تمدنا ب

يف هذه الورقو، ويليص  بد الوهاب العاطيف ما يزاالن القا دة العامو، وقد حددنا نتائج من هذا القبيل 

                                                             
la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique) and Cherkaoui, M., 2009. Rapport de synthèse (Rabat: 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique)   

 ]املرتجم[ادلكتورة سهيلو حسني تستاذ مسا د يف مركز اتلعليم باجلامعو اإلسالميو ادلويلو يف مال زيا .  (66)
(67) Suhailah Hussien, Critical Pedagogy, Islamisation of Knowledge and Muslim Education, in Intellectual Discourse, Vol 
15, no. 1, pp85-104, 2007   

شهر مئو مثقٍف يف بريطانيا. (68) سالم والعلم ويعت  واحًدا من بني ت ستقبل الغ فص يف م ستاين متي ال باك  اياء ادلين لدار مفكر بريطاين من ت
 ]املرتجم[

(69) Ziauddin Sardar, Islam, Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader, London 2003, p171 
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ىلع  بوهل: "حنن حباجو فعليو إىل تطوير نموذج جديد للتََّعلُّم يشجع الطالووويف قهذا القول بإتقان (70)األفندي
 . (71)تطوير األجنحو بداًل من تقييد تقدامهم باألمحال"

ومن اجلدير باملالحظو تن هناك ما يؤثر يف هؤالء الطالب، وتن العلوم اإلسسووانيو توفر منا و سسووايو  
يْه  العنيف وغري العنيف، رغم حال اتلدهور السووائدة يف تعليمها ايلوم، فإىل مىت سوويفوومد  قَّ من اتلطرف بشوو 

واًء تكانوا من ذوي اتلعليم اجليد تو املعاد تأهيلهم  ، وما اآلثار املرتتبو  ىلع اسووتمرار انهيار سوووق هؤالء سوو
من حيث زيادة احتمايلو اتلطرف دلى هؤالء الطالب املقاومني حىت  -خااووو يف القطاع العام–اخلرجيني 

 يف فهم تهميتها خطرية.اآلن ، اتاج هذان السؤاالن إىل إجابات اعجلو، فقد تكون  واقب الفشل 

  اخللل يف تعليم العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية: 

ىلع تن اجلهاديني يسووتهدفون يف  -اذلي تُشت إيله سووابًقا- Stephen Schwartzيشوودد لِكم  
ارسني يف ال رب غ مليو اتلجنيد املهنيني واألطباء خااو، ويمضوي يف قوهل: "تتفاقم املشلكو  ند املهاجرين ادلَّ

ألنها تركز يف املقام األول ىلع العلوم وتوروبا،  تمريكاوتبنائهم، من  خالل تسوولوب تعليم الطب يف جامعات 
سانيو،  ا للفنون والعلوم اإلس سيو مع تعرٍُّض قليٍل جد، سو املقررات ادلرا سلمني إتمام درا ابلحتو، فيمكن للم

سيطيو لدلين إىل اتلحد سلمني ي يف بعض األحيان، وإن فراو تلق األطباء اوباتلايل ال تتعرض رؤيتهم اتلا مل
ا"  .(72)يف بريطانيا تي تدريٍب جاميع يف جمال العلوم اإلسسانيو ائيلو جد،

وتؤكده  Schwartzكما يشري -رق األوسط وشمال إفريقيا ، لكنه ووووينطبق هذا ىلع مجيع تحناء الش 
فادر تخرى ًضا ىلع توروبا واململكو املتح -م سانيو ينطبق تي سل يف قلو احرتام العلوم اإلس شلكو لي دة، وامل

ايات(،  سو والريا شلكو يف طريقو تعليم العلوم ابلحتو )العلوم واتلكنولوجيا واهلند اعف تعليمها، بل امل و
ضل بقليل، وتن ثقافو تعليم  اع يف توروبا تف سلم بأن الو ساره الفكري تكد يل زميل م افه مل ويف معرض و

ُسه العلوم ُتَعالَج ب ْر نف فحيح، ولم َتتََحرَّ فحيح وغري ال فواب واخلطأ، وال سطو ثنائيو ال سهولو بوا منتىه ال
ْ  ن تفكريه اخلاص إال  ندما انغمس يف دراسووو سوووسوويولوجيا العلم وفلسووفته تثناء دراسووته العليا،  وُيَع  

ار عقل تن يكون امن إطاذلي يشرتط ىلع ال–وبفورة مباُشة و بارة تخرى، إن سوء تدريس العلوم ابلحتو 

                                                             
 ادلكتور  بد الوهاب األفندي تستاذ مشارك يف العلوم السياسيو بمركز دراسات ادليموقراطيو جبامعو وستمنسرت يف نلدن. (70)

(71) Abdelwahab El-Affendi, Thinking of Reconfiguration, in Critical Muslim 15, Educational Reform, London 2015, 
pp 49-58   
(72) Stephen Schwartz, op. cit.   
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سابه  دم احرتام العلوم االجتما يو واعف تدريسها، وووواارٌة بقدر الض -ثنائيو الفواب واخلطأ رر اذلي ي
 الص تضعضع ترًكن ذلك اإلطار يف تحسن حاالتها.

اامتو، فيف اململكو املتحدة  -بل يف مجيع تحناء العالم –تلوح يف تفق العالم اإلساليم   الَحُظ يُ  اكرثو 
بواوووح ذلك امليل إىل ختفيض م زانيو اتلعليم العايل لفوووالح تحباث العلوم ابلحتو )العلوم واتلكنولوجيا 

ه اتليفيضات إىل جهو  دلافع ، إن الرتك ز ىلع االبتاكر املدفوع باتخرىواهلندسو والرياايات( وتدريسها، وتُوَجَّ
بُْه اعمٍّ يف ت ش  فادي يف حتديد األولويات  ساط اإلسالميني واحلكومات يف العالم العريب والغرب، االقت هذا وو

لعلوم ايقوي االفرتاض املثري للجدل القايض بأن انلمو االقتفووادي هو اهلدف األسووايس للتعليم، وان مواد 
ليم انلفيع اتلعوينبيغ تشووجيع واهلندسووو والريااوويات وحدها الص تدفع إىل مثل ذلك انلمو،  واتلكنولوجيا
ففات العلميو ذات الغموض العايل ادلا م " فادي"، تما اتلي لالبتاكر اتلكنولويج" و "اتلقدم" و "انلمو االقت

سلطو واملعتقدات اتلقليديو  ويف ض اتلمويل، ختفي فيه تعاينوالواوح املنيفض الص تشجع التساؤل حول ال
شووهر تكتوبر، تلغل ادلولو  اإلسووالميو يف اثلامن  شوووووور منديوان اتلعليم يف تنظيم ادلولو  تاوودرهاورقو 

سياحو وإدارة  او وال سيو  والريا سيا سفو والعلوم ال اإلسالميو لكيات اآلثار والفنون اجلميلو والقانون والفل
الص تشووتمل ىلع دراسووات حول ادليموقراطيو واثلقافات غري اإلسووالميو الفنادق، كما تلغل ادلولو املواد 

سان يف مجيع اللكيات، وحرَّ  سات ادلراما والروايات األدبيو واالقرتاض املايل باإلاافو  إىل وحقوق اإلس مل درا
ادلراسات اإلثنيَّو وتقسام اجلغرافيا، وتلغل تدريس األحداث اتلارخييو الص تناقض تنقيحات ادلولو اإلسالميو 

 .(73)للتاريخ، ومنعل تدريس مادة الرتبيو الوطنيو العراقيو

جيد اداه يف السياسات اتلعليميو يف معظم  -تطبيقها الشوووورسإن لم يكن –حتديد هذه األويلات  
ُر تنها تد م اتلنميو االقتفاديو، تما وووحكومات الش ُ أ املواد الص ُيتََفوَّ ع وُتَم زَّ رق األوسط، فاملواد الص تَُشجَّ

سو بقيو املواد فيُنَْظُر إيلها بريبو  ميقو  س سب، بل من قبل املؤ ًض ال من ق بَل  احلكومو فح ، الص ال اادلينيو تي
مع املعاين الغامضووو واملتعددة، وخيتص هذا باملوااووع الص تتأثر فيها  -ىلع األقل يف هذه األيام–تتسوواهل 

يو لإلسالم الوهايب ومشتقاته، "إن العلوم اإلسسانبالعقيدة األحاديو  -ولو بفورة غري مباُشة–املؤسسو ادلينيو 
املتوقع  للسلطو، وهذا يفسووور الرتك ز توقَّع منها اتلطور يف حميٍط حمافٍظ خااعٍ واالجتما يو والفنون احلرة ال يُ 

ندسوووو  طار اهل يو اوومن إ ما  تلدجني" املتوقع للعلوم االجت قو" و"ا يدة ىلع "العلوم ادلقي جلد ناهج ا للم
  .(74)االجتما يو

                                                             
(73) Quoted in http://www.al-fanarmedia.org/2014/11/islamic-states-plan-universities/ - visited 10.6.2015 
(74) Romani, V., The Politics of Higher Education in the Middle East: Problems and Prospects, in Middle East  
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  جتنيد اجلامعيني يف ادلول العربية:

َم وفق تسوولسوول العالم العريب واإلسوواليمجامعات من اجلدير باذلكر تن القبول يف    يميل إىل تن ُينَظَّ
د درجات اختبار اثلانويو تهليََّو الطالب تو الطابلو للقبول يف اللكيو الص تتناسووب  هريم ثابل لللكيات، إذ حُتَد 

بار، وُتْعتَ  لك بات األدىن من  حيث درجو االخت ها تو يف اللكيات ذات املتطل بات القبول في و الطب يومتطل
ولكيو اهلندسووو تىلع لكيَّتَنْي، تتبعهما لكيو العلوم الطبيعيو، ثم تأيت لكيو اآلداب يف مرتبٍو ما يف اخللف، وتدير 
لكيات انلُّْيبَو )ليس من بينها لكيو اآلداب( حفو ثابتو وحمدودة من الطالب، ذلا يميل الطالب ذوو ادلرجات 

ندسووو فالعلوم، تما ذوو ادلرجو  املتدنيو فيلتحقون بكليو اآلداب العايلو إىل االتلحاق بكليات الطب فاهل
ساي،ا تن خيتووووار الطالب تو  سانيو  واالجتما يو ، ومن غري املعتاد س سوا العلوم اإلس ذات احلجم الكبري يلدر

تك ر  -فحسب اتلعري–ويعين هذا التسلسل اهلريم تن املهندسني يُعتََ ون الطابلو لكيو تدىن من استحقاقه، 
شابات امللتحقني باتلعليم العايل ذاكًء )كما تن امللتحقني بكليو اآلداب يعت ون تقل ذاكًء(، وهذا  الشباب وال
سني اجلامعيني اذلين يمثلون  سيو"، وتثناء  زهل للمهند ستلزم اتلحليل احلذر تثناء حماولو فهم "العقليو اهلند ي

َم  44% بًا إمجايلو ملا تسووماه "الشووهادات انليبويو" تي اهلندسووو  Gambettaمن اجلهاديني اجلامعيني، قَدَّ س سووَ
 %63.4، وترتفع هذه النسووبو تلبلغ  %56.6والطب والعلوم، الص درس تمثيلها يف اجلهاديني اجلامعيني ابلالغ

ف يْن اظيان بقبوٍل انتقايئ يف جامعات بعض ادلول كم َ فاد وإدارة األ مال الَّلَّ َن االقت ُام  وقد ، (75)رووووإذا 
األذكياء،  الشاباتجتذب الشباب و -مثل حمتواها العليم-يويح هذا بأن الطبيعو املرموقو واالنتقائيو للشهادة 

الشووهادات املرموقو ألنهم هلاجلهاديني[ غري ممثلني  وَ لَ جيندون مَحَ ن ذلك يشووري إىل تن اجلهاديني باإلاووافو إىل ت
رط و املضادة ال ُتْعتََ  فرايو مقنعو بسبب اتلمثيل املفبفورة مناسبو يف انليب الوطنيو، لكن هذه الفراي

 للمهندسني اجلهاديني يف توساط تاحاب الشهادات انليبويو.

انلجاح يف االختبارات انلهائيو باملرحلو اثلانويو، وحتفوويل  حجو بديلو تؤكد بعقالنيو ىلع تنَّ  وهناك 
ألمني ت الفووواب واخلطأ ىلع وجه اتلحديد، وانلقل االقبول يف لكيات انليبو، يتطلبان التسووليم السووليب بمبد

يف وللمعرفو املحفوظو  ن ظهر قلب، ويبدو تن هذا تيًضا من متطلبات لكٍّ من اهلندسو  واجلمااعت اجلهاديو، 
ش سيو، ويويح ووووهذه احلال يكون انلظام اتلعلييم يف معظم بدلان ال رق األوسط آيلًو الختيار العقليو اهلند

باالنتباه إىل العالقو السووابيو بني اتلقدم يف إاووالح اتلعليم والقدرة ىلع اتلكيف  -اسووتحياء وإن ىلع–ذلك 
 االجتمايع اد اتلطرف واجلهاد.

                                                             
Briefs. 2009, Brandeis University, Crown Center for Middle Eastern Studies: Waltham, Mass., quoted in Rigas 
Arvanitis, Roland Waast and Abdel Hakim Al-Husban, op. cit., p6   
(75) Gambetta and Hertog, op. cit., p11   
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  اتلحدي األكرب: –اتلعليم من األسفل إىل األىلع 

و واألميَّ وإن اتلحدي يمتد حىت ابلدايو املبكرة للتعليم، فيف منطقو تنتش لوظيفيو و ار فيها األميو اتلامَّ
سوواس ىلع ت -إىل حد كبري–ا، وحيث ال تزال تسووايلب اتلعليم قائمو بفووورة ال حتب تي حكومو اال رتاف به

احلفظ  ن ظهر قلب، باإلاافو إىل حموريو املعلم وحاكميو االختبار )نوووواهيك  ن تنها يف كثري من األحيان 
سجد تو الُكتَّاب وأ حلقات للتدري ب ىلع حفظ القرآن قبل املدرسو(، يف مثل مبنيو ىلع األساس اهلش للم

إاووالح جذري، وقد كتب الفيلسوووف املغريب حممد اعبد اجلابري  ن  ىلإتلك املنطقو  حتتاج طريقو اتلعلم 
س"املدارس:  يف الوطن العريب ايلوم تحد نموذجني، اتلعليم اتلكنولويج املقطوع ي للتعليم ووووإن انلموذج الرئي

ا  ن اتلفكري ي، يو(، تو اتلعليم امل يف لُك عىن، اذلي يفوومم العقول تلعمل بطريقو مياكنيكيو جازمو  )دوغمائ
ُر العقل، ويشوورتك هذان انلواعن يف الغياب اتلام للتسوواؤل  األسووطوري ، وهو يف حقيقته غسووٌل لدلماغ ُاَج 

الظاهرة نفسها،  (77)يس رياض الفيداويووو، وواف اتلون(76)انلقدي، إذ ال ُتْطَرح تسئلو "ملاذا" و"كيف" تبًدا
فيو املعتادة ىلع تعلم  شي فحيحو غري القابلو للكنه طبقها ىلع األنظمو اتلعليميو كِّك: "ال لجدل املناهج ال

ها القوانني  يو الص تتقبل ب تكون مسووتعدة لقبول املعتقدات الروحيو اجلاهزة، وبنفس السووهولو واتللقائ
 .(78)العلميو

د قر يف تذهان الطلبو، فك  بَ ها المُ سووَ رْ املعتقدات اجلاهزة وغَ  ومؤخًرا تواووحل الفووحافو املغربيو تلك
َ بَ  اخلالف حول اختبارات الرتبيو اإلسووالميو )وطرائق تدريسووها( يف املدارس، مناهضووتها حلقوق اإلسسووان  نيَّ

ُح بأن املدافعني  ن حقوق اإلس َفوووور  َعْل مؤخًرا تُ ا  َد باختبارات ُو ْشه  ْستُ ضها نظريو اتلطور، وا ان سورف
سُا ر  "ُاَ  سئلو ووووون ىلع العنف وإدمان اتلبغ واتلحرش اجلن سق وتدمري املمتلاكت العامو"، وتطلب ت ي والف

ريو اتلطور" من خالل خمالفتها للنفوص ادلينيو، والحظ الاكتب "تن هذا ووواالختبار من امليتََ ين دحض "نظ
يو(، قٍَو بني خوف باطين من العقوبو )اإلهلمعطوبو، ممزَّ االنقسووام يف اتلعليم املغريب يسووهم يف خلق شوويفوويو 

سان"، ومن الوااح تن "الرتبيو اإلسالميو حتتكر نفيب األسد من تعليم القيم يف  وبني الفضول الطبييع لإلس

                                                             
(76) Quoted in Riadh Sidaoui, Les islamistes et les sciences exactes, Le Temps, 16 October 2001 (my translation)   

و إىل بالعالم العريب واثلورة اجلزائريو باخلفوص، باإلااف ومهتممتيفص يف العلوم السياسيو ي وري من تال توسسورياض الفيداوي مفكر سويس )77(
 احلرًكت اإلسالميو و مليو اتلحول ادليموقرايط يف املنطقو.

(78) Riadh Sidaoui, Les islamistes et les sciences exactes, Le Temps, 16 October 2001 (my translation)   
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انلظام الرتبوي الوطين، واالستنتاج وااح ، فحني تتعارض القراءة املقدمو يف الرتبيو اإلسالميو مع العلم، فإن 
 .(79)ليم جيب إهماهلاتلفسري الع

يف  مليو إاالح اتلعليم يف الشورق األوسط تدور الكثري من األحاديث حول املهارات الشيفيو يف 
ش او بالقرن احلادي والع رين، اكملهارات العمليو ووووهذه األيام، واحلاجو إىل تطوير املؤهالت والعادات اخلا

فاد الُمَعْولَم، لكنهم تقلللعمل اجلمايع والرتكيب والعرض واتلحليل انلقدي واحلو  ار، الص يعتمد  ليها االقت
فهًما حلقيقو تن هذه املهارات ال يمكن اكتسووابها بمعزل  ن غريها ، فيه ليسوول كملعقو من زيل سوومك 

د افيو ووووويلكون هلا ت، (80)الق  َ جزًءا من خ ات  َُشِّك  أثري ىلع جمتمعات املنطقو ابلاقيو ىلع مجودها جيب تن ت
 اتلطوير املنظم ادلقيق لالستقالل الفكري واخللق واذلاكء انلقدي.جزًءا من نوع، وكثرية اتل

ت دخال مهارااتلغيري يف هذه املنطقو ليس سووهاًل ىلع اإلطالق، و"إن ابلدلان القليلو الص حاولل إ
بلنك ادلويل يف ا معرفيو اعيلو املستوى بوافها هدفًا تربوًيا لم تنجح يف تغيري ممارسات املعلمني"، حسب إفادة

، فانلظم اتلعليميو اكفأت وتكافئ بشِّك تسايس توئلك اذلين يتففون باالستقبال السليب للمعرفو،  2008اعم 
تما العمل اجلمايع واتلفكري اإلبدايع واتلعلم النشووط فيه مهارات نادرة، واتلعليم املباُش )اتللقيين( ... ما 

نو حىت يف ابلدلان الص مو املهيم تلدريس الُمتََمْحو ر حول الطفليزال السوو بل مخس ( 81) تدخلل منهج ا . وق
إىل تن "املناهج ادلراسيو الص تَُدرَُّس يف ادلول العربيو  2003ريو العربيو لعام وووسنوات تشار تقرير اتلنميو الاش

 .(82)تبدو وكأنها تشجع ىلع الطا و واتلبعيو واالمتثال واإلذاعن  وًاا  ن اتلفكري انلقدي احلر

ش فوغونه بهذه ووووإذا اكن اهلدف )وقليل من امليططني الرتبويني يف ال رق األوسط وشمال إفريقيا ي
سا د يف تويلد  شديدة الفضول والكثرية اال رتاض" الص ت فيغو املنضبطو( هو املسا دة يف بناء العقليو "ال ال

 يطانيو ا ت تها االستيبارات ال احلفانو من اتلطرف، ال العقليو "الشديدة الفضول والقليلو اال رتاض" الص
 هدفًا للمجندين اجلهاديني، إذا اكن ذلك هو اهلدف فالطريق ما يزال طوياًل.  

                                                             
(79) Amine Belghazi, Comme l’Education nationale contribue à la radicalisation des jeunes, Medias24, 8th June 2015: 
http://www.medias24.com/SOCIETE/156310-Comment-l-Education-nationale-contribue-a-la-radicalisation-
des-jeunes.html#sthash.xfhu8oF5.uxfs&st_refDomain=t.co&st_refQuery=/2emdS9ockw (my translations)   

لكنايو الاكتب لزيل سمك القد ذو قيمو غذائيو اعيلو، ويعتقد األوروبيون منذ القدم تن ملعقو اغرية منه تعادل وجبو غذائيو متاكملو، واستيدمها  (80)
ضمن حتفني العقل و ايته من مح ن كفايو املهارات املذكورة و دم حاجتها إىل مهارات اتلفكري انلقدي واالستقالل الفكري وغريها من املهارات الص ت

 ]املرتجم[اتلطرف. 
(81) World Bank, The Road Not Travelled: Education Reform in the Middle East and North Africa, 2008, pp88-9   
(82) UNDP, Arab Human Development Report 2003, Building a Knowledge Society, New York: UNDP 2003, p53   
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 توسيع تعليم العلوم:

سل فكرًة  سانيو لي شمل العلوم االجتما يو واإلس سو اذلي ي سع للعلوم واهلند إن فكرة اتلعليم الوا
تلعليم العايل يف الواليات املتحدة، حيث ُيْطلَب بشِّك اعم من بنظام ا -ًراوال حف–جديدًة، وترتبط خفوًاا 

طالب اهلندسو والعلوم دراسو مواد خارج نطاق ختففاتهم يف سنتهم األوىل، كما تن هناك كثرًيا من األمثلو 
عو يف جامالص سووأ ود إيلها الحًقا، وتشوومل األمثلو األخرى العمل الُمنَْجز  Imperialيف بريطانيا منها لكيو 

Warwick  سعينات باتلعاون مع ُشكص سيع اتلفكري اإلبدايع  Roverو   Rolls Royceيف فرتة الت تلو
ساؤل واتلفكري اجلانيب فيو والت شي سني، (83)واملهارات ال شابٌه يف  وما إىل ذلك  ند املهند َذ  مٌل م وقد ُنف 

، لكن ذلك ما  Carnfieldو  Loughboroughو  UCEو   Napierجامعات تخرى تشوومل جامعات 
 يزال استثناًء ال قا دًة.

 األوىلمقرًرا يف العلوم اإلسسانيو لطالب السنو  ُس ر  دَ م ًرا جيًدا هلذا، وهو يُ  John Horganيقدم 
يف الواليات املتحدة، فقد كتب مدونو بعنوان "ملاذا نَْدرُس العلوم اإلسسووانيو  هذا ما تقوهل  Stevensيف لكيو 

سو امل سفو لطالب اهلند سو الفل سو حول رضورة درا شك الفعمل دلى مجيع طالب اهلند ستجدين" ، بدتها بال
 واألدب، مواًحا تن:

"... إن السبب بالضبط ألن العلوم قويو جًدا إىل درجو جتعلنا حمتاجني اآلن إىل العلوم اإلسسانيو تك ر 
ُم إيلووومن تي وقل مض ، قعرفو واحلكم احلقائق واألجوبو واملى، فيف مواد العلوم والرياايات واهلندسو ُتَقدَّ

–ويقول لكم تسوواتذتكم : "هكذا تكون األشووياء"، إنهم يقدمون إيلكم ايلقني، تما العلوم اإلسسووانيو 

َدر ُسها ىلع األقل
ُ
يبو والظن والشك. -بالطريقو الص ت  فتعطيكم الر 

سو سلطات ،  سانيو هدامو ، فيه ُتَقو ُض مزا م مجيع ال سيو تم ادلينيو تم العلميو، العلوم اإلس سيا اًء ال
سانيو، وحول ما حنن  ليه، ومن  ًاا  ندما يتعلق األمر باملزا م حول اإلس فو يَّو مهمو ، خ ك  شَّ هذه الزن و ال
ًسا  فدًرا رئي تين جئنا ، وما يمكن تن نكونه ، تو ما جيب تن نكونه، لقد حل العلم حمل ادلين با تباره م

 لو، وقال نلا الكثري  ن تنفسنا، وحنن نتعلم تك ر لك يوم.األسئلإلجابات  ن هذه 

ا بأن لك  لكن العلوم اإلسسووانيو تذكرنا بأن دلينا قدرة هائلو ىلع خداع تنفسوونا ، وأ خت نا تيضووً
إسسوواٍن واحٍد فريٌد من نو ه، وخيتلف  ن لك إسسوواٍن آخر، ولك واحد منا يتغري باسووتمرار بطريقو ال يمكن 

                                                             
  ]املرتجم[هو حل املشالكت  ن طريق اتباع نهج إبدايع غري مباُش وغري تقليدي.  lateral thinkingاتلفكري اجلانيب  (83)
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ها، وا ها تتغري كذلك اتلنبؤ ب ا إىل العلم واتلكنولوجيا!–ملجتمعات الص نعيش في ي، ، ذللك  -ويرجع ذلك جزئ
 وبطرق معينو ومهمو يقاوم الارش هذا انلوع من اتلفسريات الص يقدمها العلم نلا.

تدور العلوم اإلسسانيو حول التساؤالت تك ر من اإلجابات، ويف هذه املادة سوف نفارع تسئلو كبرية 
أن بعض نعتقد بتن شوويئًا ما حقيق ، تو باألحرى ، ملاذا  مُ لَ عْ نَ ث ىلع السوويريو، مثل: ما احلقيقو  ، كيف تبع

احيٌح تو خاطٌئ  ضها غري حقيق ، وكذلك كيف نلا تن جنزم بأن قيامنا بأمر مووووا ف ْعٌل  األمور حقيقيو وبع
 .(84)سواًء تكان الفعل شيفي،ا تو للمجتمع كِّك "

ًما يف هذا املجال، ويعود هذا حلربما نكون يف  ىل دٍّ كبرٍي إىل تننا ال نعرتف باحلاجو إوبريطانيا تقل تقدُّ
يف مرحلو اجلامعو، رغم زيادة و ينا بنقص اتلوااوول بني العلوم والعلوم اإلسسووانيو  (85)اتلعليم "الُمْيتَلَط"

َر ذلك بإطار 1985اعم بعنوان "فهم العامو للعلوم" يف  Bodmerواالجتما يو  منذ اوودور تقرير  ط 
ُ
، وقد ت

سانيو يف العلوم"، ومع ذلك فقد حدث حتف ٌز  ستيراج رسالو العلم" ال إطار "إدخال العلوم االجتما يو واإلس "ا
ته  نل يف القرار اذلي تاووودر هذا اتلالقح بروًزا اك مار  بادل، وتك ر ث قدرة ىلع اتلالقح املت  Imperialلل

college  القايض بإسشاء درجو املاجستري يف اتلواال العليم بإُشافيف تواخر اثلمانينات ،John Durant 
تستاذة مادة فهم العامو للعلوم آنذاك )ومدير االتفاالت يف متحف العلوم( ، وإسشاء قسم العلوم اإلسسانيو ، 

اىح مُ  ستري، وقد ت امن درجو املاج َريْن إيله  سناد مقرَّ ستري يف العلوم رَ رَّ قَ وإ الا درجو املاج  )مقرر اتلوا
تاجالعليم ومقرر  يو  اإلن جلامع يو املقررات ا يو الص تشووِّك "آفختاالاإل اليم العليم( يف اووميم بن اق يار

Imperial college " ، وتغطي األ مال واتلنميو واللغات و"العلوم واثلقافو واملجتمع" الص خيتارها كثري من
سؤال طال سو يف لقاءٍ اهلن ُس رُ دْ يَ  ٍب ووووالطالب ال لكهم، و ند  ر تطوع إلجرائه يف موقع  د َفوَّ  Imperialُم

college  له يف مقرر العلوم اإلسسوووانيو، قال: "هناك الكثري من الفرص للمناظرة ،  ند سووؤاهل  ما ُيَفضوو 
 واملناقشو"، مما يشري إىل تن العكس هو املعتاد يف امليت .

 Imperial collegeيف موقع  اذلي يدير ذلك القسووم Stephen Websterوقد كتب ادلكتور 
 حول املواد الص يقدمها يف برنامج املاجستري:

ال يشجع  -وربما باألخص يف هذا املستوى– س"إن تعليم العلوم اال تياديو حىت يف مستوى ابلاكلوريو
َق ىلع العلم ،  ن  مَ فانلقاش يف العلم، مع تنه يوجد كثرٌي مما يمكن احلديث  نه،  من يقرر واذلي جيب تن ُينْف 

                                                             
(84)  John Horgan, Why Study Humanities? What I tell engineering freshmen, Scientific American blog, 20th 
June 2013, http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/why-study-humanities-what-i-tell-engineering-
freshmen/ 

 ]املرتجم[ُم دراسو العلوم ابلحتو بمواد العلوم اإلسسانيو واالجتما يو. يقفد باتلعليم امليتلط يف هذا السياق اتلعليم اذلي ُيَطع   (85)
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نًا من واوهل إىل احلقيقو ، ما العالقو ق  يَ تَ ًرا باملتابعو ، هل يمكن للعال م تن يكون مُ وووما إذا اكن  لٌم ما جدي
ال العليم ، ووووبني العلم والفن ، ما ادلور اذلي يؤدي ضيو ه العلماء يف اتلوا و ندما يدور حوار وطين حول ق
ل إ المنا  ، إننا نهدف إىل جعلك تفكر ووووويو ، ماذا نتوقع من وسوائ لميو ما اكتلغري املنايخ تو الطاقو انلو

بسالسو وذاكء يف مسائل كتلك، وسنسا دك ىلع إيفال احلقائق العلميو بواوح كما نعينك ىلع تفسري طبيعو 
 العلم املعقدة داخل املجتمع.

لو للتعلم، فعندما  قاب  تنتقل من العلم إىللن جتد اتلوااووول العليم جممو ًو واحدًة من احلقائق ال
اتلوااوول العليم سوووف تتغري طريقو تفكريك، هذا هو اتلغيري اذلي سوويجعلك حُمَاو ًرا جيًدا، )وإذا  دت إىل 

  . (86)العلم نفسه فستكون اعلًما تفضل("

يف قلب هذا املرشوع ، لكنه امتد ، فهناك اآلن تربع  رشة جامعو  Imperial collegeقد تكون 
ْدر َجْل يف مو

ُ
توفر مواد اتلواال العليم امن براجمها للماجستري، وقد ال يكون هذا  postgrad.comقع ت

فف الفقرة األخري –ها هذه الورقو زُ ْ   نهايو احلاكيو، ف يطانيا ذات خ ة يف معاجلو الفجوة الص تُ  ة لدلكتور  وت
Webster ُمنَاقَش يف هذه الورقو.بدقو اتلحول ذي اآلثار العميقو ىلع حتفني العقل حسب السياق ال 

 احلاجة ألحباث منسقة عميقة: –العمل املستقبيل 

األوسط  رقوإن  مليَو اتلعليم  مليٌو سياسيٌو للغايو، وال ماكن ينطبق  ليه ذلك تك ر من منطقو الش
 الفحو ىلع رووشمال إفريقيا، وإذا اكن ابلحث املشار إيله يف هذه الورقو احيًحا، فإن اآلثار اخلطرية ال تقتف

ليم ث آثار ىلع تعوووو، للبحوة ىلع ذلكالفكريو للمجتمع وتطوره، بل ىلع األمن داخل املنطقو وخارجها، و ال
املهندسني واألطباء والعلماء يف الغرب، بما تنه يشري إىل وجود ارتباط مماثل )وإن اكن تقل كثافو( بني اتلطرف 

 .يف اتلعليم اجلاميع -وخااو اهلندسو–الرياايات اجلهادي وختففات العلوم واتلكنولوجيا واهلندسو و

رق األوسط وشمال إفريقيا ، فإن بريطانيا تمام فراو إلدارة اتلفكري العام ووووفيما يتعلق بمنطقو الش
ساحُو حبٍث  سو واتلعليم واألمن م سيا ضايا، فيف نقطو اتلقاطع بني ال سلو من الروابط بني الق سل حول هذه ال

فورة هائلو جيب تن ُتْقل َق دولوً  ل ب شلكٌو خطريةٌ تتمثل ، (87)ذات نظاٍم تعلييم ُمَدوَّ كما تنها هلنقطو اتلقاطع[ م
يف انا و اتلطرف بني الشباب من املواطنني والزوار، وهذه األجندة )ادلراسو ادلقيقو لعالقو اتلعليم بفنا و 

                                                             
(86) Dr Stephen Webster, Imperial College, London, Centre for Co-curricular Studies 
http://www3.imperial.ac.uk/co-curricular-
studies/sciencecommunicationgroup/messagefromstephenwebstergroupdirector   

س (87) او تلغيري واقع كثري من ادلول بتغيتقبل الطالب من خمتلف دول العالميعين بريطانيا الص تتمتع بنظام تعلييم ي ري  قول طالبها ، مما يتيح هلا الفر
 ]املرتجم[اذلين سيمثلون انليبو املستقبليو يف بدلانهم. 
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ستند إىل مزيد من مجع املع ستجابات بنَّاَءة وفا لو ت ة لومات( هذه األجندة هلا تهميو كبرياتلطرف ، وتطوير ا
يو المُ  ئو اتلعليم خلارج من خالل ابلي جه هلتخطار[ ا مو ، فيه توا يو  ظي فا ل ها  ة  دَ مَ تَ عْ و يف املنطقو بواووف

هلبريطانيا[ بدًلا نعرفه جي ًدا، وذلك من خالل مؤسسات اتلعليم العايل اخلااو بنا باإلاافو إىل املجلس اثلقايف 
 ه هلتخطار[ ادلاخل من خالل االحتياجات األمنيو يف اململكو املتحدة.ال يطاين، وتواج

ا  َشِّك  جزًءا هام، ستُ ستناد  ليها ، وابلحوث الص  سيحتاج هذا العمل إىل اال إن الرؤى املركزيو الص 
 منه، أ ما يمل:

 ٍل لوسيلٍو قويٍو لدلفاع الفك اد  رياعف تدريس العلوم االجتما يو هو استيداٌم غرُي ُمؤهَّ
 األفاكر املتطرفو.

  ُز تطويَر  قليٍو تتقبل طريقو تدريس مواد العلوم واتلكنولوجيا واهلندسووو والريااوويات ُتَعز 
 األفاكر املتطرفو بداًل من حتديها.

 تدائيو من املرحلو االب اتلعلييمُّ  اهليُِّك  زُ ز  عَ األوسط وشمال إفريقيا يُ رق ويف معظم مناطق الش
، وهما الفووفتان اللَّتان توفران ابلنيو األسوواسوويو الفكريوَ  اتلأثر والسوولبيوَ  وما بعدها قابليوَ 
 حلالََص الفشل.

انا و اتلطرف، هناك  ووووي  قُُدًما يف األجندة املحايدة لألحباث املعتمدة ىلع األدلو حول  ض  و ند الُم
و  للفه و، ومجيعها يعتمد ىلع احلاجو املاسووَّ م ادلقيق للعمليو الص يفووبح فيها  دٌد وااووٌح من الُفَرص الُمل حَّ

َرة تو  دميو، لكنها تكتسب بالنسبو إيلهم تهميًَّو  الشباب مقتنعني بوهب ترواحهم لقضيو تبدو لغريهم ُمَدم 
توجيهيًو خمتلفًو، ولقد تجنز ابلاحثون األكاديميون والسووياسوويون كثرًيا من األ مال املمتازة، لكنها ال تتسووم 

 ال ختضع تلقديٍر شامٍل لعمليو  انا و  اتلَّطرف، وهذا ما نفتقر إيله هذه األيام.باالتساق واتلاكمل، و

و   بأن تضووطلع مؤسووسووو مناسووبو )ربما 
ُ
إن اتلعليَم نقطُو اتلقاٍء مفوورييٌو للسووياسووو واإلدراك، وت

لك األسئلو  لاملجلس اثلقايف ال يطاين( بدوٍر قياديٍّ يف بدء ابلحث واملناقشو، بهدف سرش نتائج مواو يو حو
 يف وجيب تن تعكس  مليو ابلحث هذهى قدر ممكن من ادلقو واثلقو، و ن "اتلعليم وانا و اتلطرف" بأقف

ما إذا اكن يمكن تقديم املزيد من ابليانات جلعل االسووتنتاجات الص تواوولنا إيلها هنا تك ر  املقام األول
سريات يف املقام اثلاين  األمام يف ًما إىلدُ قُ  ي  ووووض  ، ثم اقرتاح طرق حمتملو للمُ جوهريًو وتك ر دقًو، وتنقيح اتلف

، يف لكٍّ من املدريسجمال العلوم واتلكنولوجيا واهلندسو والرياايات والعلوم اإلسسانيو واالجتما يو واتلعليم 
 منطقو الرشق األوسط وشمال إفريقيا )والعالم اإلساليم األوسع( ويف اململكو املتحدة.
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تك ر طموًحا، رواًع تك  ووأن تتبىن مؤسسو مناسبو )اكملجلس اثلقايف ال يطاين( مشكما تنفح تيًضا ب
"ثقافو  -ل املثالىلع ساي–يسىع إىل جتميع جممو و تساسيو من املؤسسات الرا يو للجنو حتقيق تكاديميو تسىم 

متها، الص طرف برانا و اتلطرف" ، وتستعرض اللجنو األحباث املوجودة واملستقبليو حول  مليو انا و اتل
"إن فهمنا لعمليو انا و بعبارة جذابو:  Robert Quickقال  نها املفوض املسا د السابق لرشطو العاامو 

ا" ومن الواجب معاملو اوونا و  ،(88)اتلطرف الواقعو يف اووميم اسووتياء املجتمع ال يطاين هو فهٌم قارٌص  جد،
فات ف شلكو ثقافيو متعددة اتلي فو ، معتمدين ىلع  لم انلفس واألن روبولوجيا باإلاااتلطرف با تبارها م

شِّك–إىل العلوم السوياسويو والرتبيو واالتفوال واتلاريخ، وسويكون دليها هلاللجنو[  َ ب ِّك  َر ذلك وشوُ و   إذا تُفوُ
سبو  -مالئم انا و اتلطرف كوووو"اللجنو ادلويلو للتغريات املناخيو" هلبالن سبو إىل  فبح بالن القدرة ىلع تن ت
ُع يف إطاٍر ثقايفٍّ وتكادييمٍّ من اتلوافق اعيل اجلهد، للمناخ[ تَْيلَص األفاكر واملفاهيم اجلديدة ،وجُتَمَّ ، حيث تُسووْ

 مع ارتباٍط سيايسٍّ وثيق.

سيكون هناك آثار وااحو ىلع العمل اتلعلييم يف منطقو الشووورق  -وبناًء  ليه –باإلاافو إىل ذلك 
واسعو من املنظمات الص تسرتشد بهذا ابلحث، ويوجد اقرتاح رصيح األوسط وشمال إفريقيا من قبل جممو و 

ي بإيالء مزيد من االهتمام بتعليم العلوم اإلسسانيو واالجتما يو وابلحث فيها، سواًء با تبارها وسيلو ووويقض
ًضا  ساكنو، وهناك تي انا و اتلطرف، تو با تبارها حمرًكت للتغيري اتلدرييج يف املجتمعات ال اد  فنٍي  حت
مؤُش قوي للنظر يف تعليم العلوم واتلكنولوجيا واهلندسو والرياايات، ويف ابلحث  ن طريقو سياسيو جمديو 

ُع بواسطتها اآلفاق  فوص وهذا األخري ىلع وجه اخلالفكريو لطالب تلك املجاالت يف مجيع ترجاء املنطقو، تُوَسَّ
ُدون إىل امل ف  من  وهم غنائم كبرية–ملكو املتحدة لدلراسوووو قد يوفر بعض املؤُشات لطالب املنطقو اذلين يَ

 انليب وقادة املستقبل اذلين تَُشِّكَّ  قلياتهم، ويشلكون تهميو كبرية للمملكو املتحدة.

شط إىل بيداغوجيا العقول املغلقو ،  وتخرًيا فإن االهتمام باتلعليم يف املدارس جيب تن يمتد ترك زه الن
ك هناك قضوويو مهمو واوويمو، ووووالسووا يو إىل فتح العقول، وىلع املح املضووادةتو باألحرى إىل ابليداغوجيا 

وتتطلب من اذلين يمتلكون القدرة ىلع حتف ز اإلاووالح ورفع فا ليته، تتطلب منهم اتلفكري بقوة يف كيفيو 
 بناء ثقافو قويو يف اتلفكري انلقدي والتساؤل احلر بني تطفال املدارس يف مجيع تحناء املنطقو، ويشتمل ذلك ىلع

هداف دلان )رغم ابليانات املعلنو واألا رتاٍف رصيٍح بأن األميو مشوولكو هائلو بقيل دون حل يف  دد من ابل
وزارات الرتبيو(، وتقف يف طريق تطوير العقليو الالزمو ملقاومو إغراءات داعة  اتاإلنمائيو لأللفيو وتأكيد

 من املنظمات كثريااووو، فالرتك ز اذلي تويله اتلطرف، وتعرقل تطوير جمتمٍع اوويحٍّ قادر ىلع إدارة تنميته اخل
الوطنيو وادلويلو ىلع اتلعليم العايل بداًل من اتلعليم االبتدايئ واثلانوي، هو تمر مناٍف للمنطق بفووورة غريبو، 

                                                             
(88) Vikram Dodd and Ewan MacAskill, UK ‘should let extremists join Isis in Syria,’ The Guardian, 7th July 2015   
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وربما يعكس احلجم اهلائل واملييف للمشلكو األك  املتمثلو يف إاالح املدارس، فمثاًل جند نظام اتلعليم يف 
ف ضووووم ساكن دولو توسس، فمن تين نبدت   ، لكن ما لم يكن هناك ر ي م  دًدا من الطالب تىلع من  دد 

فل يف لك بدل من بدلان  مدريس حقيق يركز ىلع الط ظام  ناء ن مام حقيق، وموارد يمكن تن تواووع بل اهت
كنها األحيان، لوأ حماولو نايلو يف معظم –املنطقو، فإن إاووالح اتلعليم العايل سوويكون إاووالًحا  الجي،ا 

فحيح العقليو الص تنتجها احلفظ، واالختبارات املعتمدة ىلع الرتدتتع ر  ، يفيووظألميو ال، وا يد ، واملطابقويف ت
 تتع ر يف إنتاج العقليو الُمنْتَجو قبل تن يبلغ الطالب املرحلو اجلامعيو بوقل طويل.

سألو تمنيو بقدر ما أ تنموي شنا هنا ، فإن هذه م اذلي تىت من هذا  (89)و، وسيف ادلين رزيقوكما ناق
ضوع والطا و واتلبعيو واالمتثال  َسْل فيه "اخل فلح للغرض، وقد َغَر العالم، تلىق تعليمه يف مدارس بالاكد ت

سلوٍب  سو بأ سلل خرجييها إىل جامعات تَُدر ُس اهلند ٍْف بعيٍد  ن  لم  بداًل من الفكر انلقدي احلر"، وتر رص 
خ، ولكها مفتوحو ىلع مفورا يها تمام تيديولوجيات األبيض واألسود، وتيديولوجيات اجلهاد االجتماع تو اتلاري

 اثلنائيو.

***** 
  

  

                                                             
، وتعت  تك   مليو إرهابيو تشهدها 2015سيف ادلين رزيق: منفذ العمليو اإلرهابيو الص استهدفل السياح األوروبيني يف شاطئ سوسو بتوسس اعم  (89)

َف توسس يف تارخيها، وهو حاال ىلع شهادة اهلندسو، وًكن يف  وقل العمليو يدرس يف السنو األوىل نليل املاجستري املهين يف اهلندسو الكهربائيو، وقد وُا 
 مساره ادلرايس باالنضباط واملواظبو ىلع احلضور.
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     حول الاكتب:
 .فريقيا يف املجلس اثلقايف ال يطاينإملنطقو الرشق األوسط وشمال  امستشارً ا حايلً  Martin Roseعمل ي

، و مل يف بغداد وروما وبروكسووول وتوتاوا 1988اعم وقد  مل يف املجلس اثلقايف ال يطاين منذ 
  مله يف ، وكذلك يف نلدن. وشوومل2014حىت تغسووطس  الرباط
إسشووواء املركز الفكري للعالقات اثلقافيو، بواووفه املدير  نلدن

". وقد قام ببعثو اسووتكشووافيو  Counterpoint " وووولاملؤسووس 
كندي، لللشباب  ن طريق ابلحر إىل غرينالند والقطب الشمايل ا

 Ourروع ووويف إيطايلا، وتدار مش  Pontignanoوتسس مؤتمر 

Shared Europe مأزق األوروبيني املسوولمني  اذلي ينظر إىل 
 .ومساهماتهم
 

جامعو ويف  ،، يف اتلاريخ احلديثOxford جامعو و،  Magdalenتعليمه يف لكيو   Martinتلىق 
St Antony رق توسطيو احلديثو ويف ادلراسات الش(M Phil)2009الشيخ زيك بدوي اعم  حارض يف ذكرى. و ،

إلسالميو اسات اوهو زميل اجلمعيو اجلغرافيو الكنديو امللكيو وزميل زائر يف مركز األمري الويلد بن طالل لدلر
سات مايف اكم يدج. و شاري ملركز درا ست ضو يف املجلس اال ستعمار جبامعو نلدن، و   تمناء  رئيسبعد اال
شارك يف حترير-يو )ابلوراات العربيوبوراو اإلسكندر شمال تفريق" ال يطانيو(. وقد  مع  "ياجممو و حتدي 

Andrew Hussey  ها مقاتله ت، الص فو Bavures and Shibbolethsظهر في قا ئو املتغرية للث : ابلي
 واللغو يف املغرب.
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