
ورقة سياسة عامة
الملخص التنفيذي

تعد عملية تعزيز قيم السالم والتسامح 
باالضطرابات  مليئة  دولية  بيئة  وسط 
وعدم االستقرار من املهامت األساسية 
التحديات  تؤثر  واملدارس.  للحكومات 
يف  االستقرار  وعدم  املجتمعية، 
لوسائط  املتزايدة  واملخاطر  املنطقة، 
عىل  سلبي  بشكل  االجتامعي  التواصل 
عملية التسامح وتشكل تهديدات خطرية 
للغاية. تعترب  عملية غرس مبدأ التسامح 
الرتبية  منهج  عىل  االعتامد  خالل  من 
بدولة  الثانوية  املدارس  يف  اإلسالمية 
اإلمارات العربية املتحدة من االهتاممات 
حالة  دراسة  خالل  من  وعليه،  الرئيسية. 
للطلبة  املقدم  التعليمي  للمنهج 
داخل  لهم  تعليمها  يتم  التي  واملواد 
اإلمارات  بدولة  اإلسالمية  الرتبية  فصول 
الورقة  هذه  تبحث  املتحدة،  العربية 
يف  التسامح  مبدأ  وتّعلم  تعليم  عملية 
الورقة  تقدم  الثانوية.  الدراسة  مرحلة 
كيفية  حول  التوصيات  من  مجموعة 
اإلسالمية  الرتبية  مادة  عىل  االعتامد 
اإلسالمي،  الدين  قيم  تعزيز  أجل  من 
كعنرص  التسامح  أهمية  عىل  تؤكد  التي 
وبالتايل  األفراد،  حياة  يف  أسايس 
يساعدهم عىل التفكري اإليجايب بعقلية 
اإلنسانية  للقيم  وفقاً  والترصف  منفتحة 
اإلسالمي.  الدين  عليها  ينص  التي 
اإلسالمية  الرتبية  مناهج  تحديث  ينبغي 
ويجب أيضاً إطالق برامج التعلم املهني 
للمعلمني من أجل متكينهم من تحقيق 

هذا الهدف املنشود. 
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التسامح في مناهج التربية
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مريم الهاشمي، كلية التربية، جامعة زايد

نافيد باكالي، كلية التربية، الجامعة اأامريكية في دبي

املقدمة

املعنى الحريف للتسامح يف اللغة العربية هو الكرم، واللطف ورحابة الصدر )ابن منظور، 2003(. 

وأسكنه  الله  رحمه  زايد،  الشيخ  املؤسس،  القائد  عليه  استند  الذي  املبدأ  هو  التسامح  كان  لقد 

كركيزة  املبدأ  هذا  ترسيخ  وتم   ،)Al Suwaidi  ، 2019( والحكم  للحياة  فلسفته  يف  جناته،  فسيح 

أساسية منذ تأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة. تهدف املبادرات الوطنية األخرية إىل إضفاء 

الطابع املؤسيس عىل إرث التسامح يف الوقت الحارض وضامن مساهمته يف عملية التامسك 

االجتامعي املستدام والتعايش السلمي يف املستقبل. تتعدى عملية تعزيز التسامح يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة الخطاب االجتامعي والسيايس لتشمل املجاالت التعليمية، فعىل سبيل 

املثال، يؤكد كتاب الرتبية اإلسالمية للصف العارش يف مرحلة الدراسة الثانوية بدولة اإلمارات عىل 

أن »التسامح هو أحد املبادئ األساسية التي اعتمد عليها القرآن الكريم يف إيصال رسالته للعامل 

للمناهج  213(. وعليه، ركزت اإلصالحات االخرية  الصفحة رقم   ،2017 الرتبية والتعليم،  أجمع« )وزارة 

بالتسامح واالحرتام املتبادل  تتعلق  العربية املتحدة عىل مواضيع  اإلمارات  التعليمية يف دولة 

وقبول اآلخرين. وهذا أمر له أولوية قصوى ألن عملية التعليم تعترب الوسيلة األكرث فعالية ملنع 

التعصب والكراهية وتشدد عىل أهمية تعزيز مبدأ التسامح واملودة داخل املجتمع )إعالن مبادئ 

التسامح، 1995(.

الخليجي عىل نحو متزايد مجتمعات متعددة  التعاون  العوملة، أصبحت دول مجلس  ضمن سياق 

من  200 جنسية  من  ألكرث  موطن  العربية املتحدة  اإلمارات  دولة  تعترب  الحايل،  بالوقت  الثقافات. 

بناًء عىل ذلك ويف ضوء هذه الحقائق،   .)Chaudhry ، 2016( الدينية والعرقية مختلف الطوائف 

تعترب قيم التسامح واالحرتام املتبادل وقبول اآلخرين رضورية جداً لتعزيز مجتمع متامسك قائم 

عىل  تؤكد  قوية  برسالة  اإلمارات  لدولة  السياسية  القيادة  بعثت  والتآلف.  والسالم  املحبة  عىل 

االعتدال )عدم  اعتامد سياسة  الدعم وااللتزام. من خالل  التسامح من خالل أعىل مستويات  مبدأ 

املغاالة( يف الدين، تتضمن رسائل وخطابات حكومة اإلمارات يف العادة مصطلحات مثل »اإلسالم« 

أجل متييز منظور  »القيم اإلسالمية« مع »االعتدال وعدم املغاالة« من  أو  و«الرتبية اإلسالمية« 

وطني للرتبية والقيم اإلسالمية )Bakali  وآخرين، 2018(. كام تم إطالق مجموعة من املبادرات يف 

دولة اإلمارات بهدف تعزيز مفهوم التسامح عىل املستوى الوطني، وتم أيضاً تعيني وزير دولة 

للتسامح يف عام 2016، وتم إعالن عام 2019 عىل أنها عام التسامح )MyBayut ، 2019(. خالل شهر 

يوليو يف عام 2015، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة مرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 

بشأن محاربة التمييز والكراهية. يهدف هذا القانون إىل حامية الجميع يف دولة اإلمارات العربية 
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التسامح  عىل  تستند  لبيئة  صلبة  ترشيعية  أرضية  ويوفر  املتحدة 

والتعايش السلمي وتقبل اآلخرين )حكومة دولة  اإلمارات، 2019(.

الديانات  تعاليم  جانب  إىل  اإلسالمي،  التعليم  مبادئ  تعترب 

مبثابة  جميعها  اإلنسانية  والفلسفات  األخرى  واألديان  اإلبراهيمية 

املتشدد  الديني  التطرف  ملحاربة  وفّعالة  قوية  مضادة  تدابري 

اآلخرين  مع  السلمي  التعايش  تعزيز  عىل  تركز  ألنها  والسلبي، 

األفراد  جميع  واحرتام  صدر  برحابة  اآلخرين  وتقبل  املحبة  وإظهار 

بدون استثناء )Bin Bayyah ، 2019(. ومع ذلك، فإن الفهم الصحيح 

للدين أمر بالغ األهمية من أجل غرس مفهوم مبدأ التسامح. يجادل 

أن  ميكنه  حدين،  ذو  بسالح  أشبه  »الدين  بأن   )Bin Bayyah  ،2019(

الدين  والدمار.  الخراب  جلب  أيضاً  وميكنه  واالستقرار،  الرخاء  يضمن 

ويضمن  السالم  تحقيق  عىل  يساعد  عظيمة  طاقه  جوهره  يف 

املحبة والوئام. ومع ذلك، ميكن أن يستخدم الدين أيضاً من أجل نرش 

 .)n.p( االستياء والكراهية

تقدم هذه الورقة رؤى فريدة ملنهج الرتبية اإلسالمية يف دولة 

الناشئة  املجاالت  عىل  الضوء  وتسلط  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

عىل  مؤخرا  إدخالها  تم  التي  واملحبة  التسامح  مبادئ  لتعزيز 

املناهج التعليمية يف املنطقة وخارجها. يتبعها مناقشة موجزة 

الورقة  تقدم  البحث.  منهجية  ووصف  وخلفيتها  الدراسة  لسياق 

ملخص تنفيذي لنتائج الدراسة وتختتم برفع مجموعة من التوصيات 

ميكن  التي  الدراسية  املواضيع  تطوير  تسهيل  إىل  تهدف  التي 

إضفائها عىل املناهج التعليمية وأفضل املامرسات الرتبوية التي 

ميكن ملعلمي مادة الرتبية اإلسالمية استخدامها مع طلبتهم يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة لتعزيز عملية التسامح.     

سياق القضية

لقد تم بحث أهمية التعليم الديني يف عملية تعزيز مبدأ التسامح 

من  العديد  سعت  وقد  العامل،  أنحاء  شتى  يف  واسع  نطاق  عىل 

من  الربامج   تخصيص  إىل  العامل  حول  الدول  جميع  يف  املدارس 

التسامح وحث األفراد عىل تقبل اآلخرين والتعايش  أجل تعزيز مبدأ 

و   Ouboulahcen ، 2016، Akseer و   Nasser( بسالم  معهم 

Kovinthan  ، 2017، Rashed ، 2015(. تنص ديباجة دستور اليونسكو 

عىل التايل: »مبا أن الحروب تبدأ يف أذهان الرجال، فإنه يف أذهان 

الرجال يجب بناء دفاعات السالم« )اليونسكو، 2015(. تم إنشاء مئات 

املدارس والربامج يف جميع أنحاء العامل لتعزيز نرش مبدأ التسامح 

والتعايش مع اآلخرين بسالم. إحدى هذه املبادرات تؤكد متكنها من 

تحقيق هذه األهداف وهي تحديداً مدارس اإلمام الخطيب يف تركيا 

)Aslamaci  و Kaymakcan  ، 2017(. كام أن املدارس يف سنغافورة 

الفّعال  الرتويج  خالل  من  الديني  االنسجام  تعزيز  نحو  سعت  أيضاً 

  Tan( لقيم السالم والتسامح يف مناهج الرتبية املدنية واألخالقية

التسامح  موضوعات  يف  التحقيق  تم  ذلك،  عىل  عالوًة   .)، 2008

إندونيسيا  يف  اإلسالمي  للتعليم  الثانوية  املدارس  يف  الديني 

)Wekke  و Mokodenseho  و Firdaus ، 2017( بهدف فهم الطريقة 

 Taufik ،( املدارس  هذه  يف  السالم  مبدأ  تعليم  خاللها  تم  التي 

بكيفية  يتعلق  فيام  األدبيات  يف  فجوة  توجد  ذلك،  ومع   .)2016

العربية  اإلمارات  دولة  يف  اإلسالمية  الرتبية  مناهج  استخدام 

إن  اآلخرين.  مع  السلمي  والتعايش  التسامح  مبدأ  لتعزيز  املتحدة 

االضطراب  يسوده  مناخ  يف  والسالم  التسامح  قيم  تعزيز  عملية 

مسؤولية أساسية للحكومات واملدارس. وقد جادل البعض بأن بعض 

مؤسسات التعليم اإلسالمي يف الدول ذات األغلبية املسلمة يف 

تعاليم  تتعارض مع  التي  القيم  العامل قد رّوجت بعض  أنحاء  شتى 

.)Etzioni ، 2005  ؛Elbih ، 2012( الدين اإلسالمي

الوطنية  األهداف  من  والتسامح  السالم  قيم  ترسيخ  عملية  تعد 

إن   .)2020 اإلمارات  )رؤية  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  املهمة 

القيم يضمن توعية املجتمع وتغذية عقولهم  الرتويج ملثل هذه 

ومكافحة  محاربة  عىل  يساعد  بالتايل  وهذا  إيجابية،  بطريقة 

التطرف والعنرصية )P-CVE (  )GCTF، 2014(. لقد قامت وزارة الرتبية 

والتعليم مبراجعة مناهج الرتبية اإلسالمية من أجل ضامن تعزيزها 

املشاريع  من  العديد  أيضاً  أطلقت  كام  والتسامح.  السالم  لقيم 

الحكومية  املدارس  بني  التسامح  مبدأ  تعزيز  مرشوع  مثل  األخرى 

والخاصة، الذي قامت بتطويره وتنفيذه بالتعاون مع وزارة التسامح 

)وزارة الرتبية والتعليم، 2018(.

منهاج البحث

)1( تحليل املحتوى  البحث العلمي عىل ثالث مراحل:  تم تنفيذ هذا 

10 – 12 الخاصة بتعليم  النوعي للكتب التعليمية للمراحل الدراسية 

إجراء   )2( واإلنجليزية؛  العربية  باللغتني  اإلسالمية  الرتبية  مادة 

التعليمية لكبار  الزيارات الصفية وتدوين املالحظات داخل الصفوف 

معلمي مادة الرتبية اإلسالمية ملرحلة الدراسة الثانوية؛ )3( تحليل 

املقابالت التي أجريت مع املعلمني املشاركني.

تحليل  خالل  من  اإلسالمية  الرتبية  ملناهج  نّص  تحليل  إجراء  تم 

املحتوى النوعي املوجهPotter( 1 و Levine-Donnerstein ، 1999؛ 

التحليل  عملية  متت   .)Shannon ، 2005 و   Hsieh Mayring ، 2000؛ 

النص من خالل خمس خطوات: تطوير فئة التسامح املستمدة من 

دقّته؛  من  للتأكد  بنا  الخاص  الرتميز  نظام  اختبار  األدبيات؛  مراجعة 

ثم  املشّفرة؛  بياناتنا  تناسق  فحص  إجراء  املدرسية؛  الكتب  ترميز 

محتوى  استنباط  من  العملية  هذه  مكنتنا  املشّفرة.  بياناتنا  تحليل 

داخل  بالتسامح  تتعلق  مواضيع  حول  منه  التحقق  ميكن  موضوعي 

كيفية  حول  أفضل  فهم  إىل  التوصل  بهدف  التعليمية  املناهج 

فهم الطالب ملعنى التسامح، وطريقة تأطريه وتصوره يف منهاج 

الرتبية اإلسالمية ملرحلة الدراسة الثانوية.

للصفوف  الزيارات  من  مجموعة  إجراء  تم  الثانية  املرحلة  خالل 

الدراسية ملرحلة الدراسة الثانوية، التي تم خاللها تدوين املالحظات 

تضمنت  اإلسالمية.  الرتبية  ملادة  املعلمني  تدريس  طريقة  حول 

أبوظبي  إماريت  من  مشاركاً  معلامً  عرشين  تجنيد  املرحلة  هذه 

حصص  داخل  املالحظات  بتدوين  البحث  فريق  قام  الخيمة.  ورأس 

قدمت  واإلنجليزية.  العربية  باللغتني  املقدمة  اإلسالمية  الرتبية 

ما  كيفية  لفهم  رئيسية  قاعدة  البحثية  الدراسة  من  املرحلة  هذه 

إذا كان املعلمون قد تناولوا موضوعات تتعلق بالتسامح واالحرتام 

تفاعل  وكيف  الدراسية  فصولهم  خالل  اآلخرين  وقبول  املتبادل 

تعلمهم  عملية  يف  كمفاهيم  املواضيع  هذه  وفرسوا  الطلبة 

ملادة الرتبية اإلسالمية.

املرحلة الثالثة واألخرية من الدراسة البحثية تضمنت إجراء مجموعة 

تم  الذين  مشاركاً،  معلامً  عرشين  مع  املتعمقة  املقابالت  من 

املقابالت  كانت  الدراسة.  من  الثانية  املرحلة  خالل  سابقاً  تعيينهم 

شبه منظّمة، وتم طرح أسئلة مفتوحة تتعلق مبا ييل: )1( محتوى 

منهج مادة الرتبية اإلسالمية؛ )2( تجاربهم التدريسية داخل الربنامج؛ 

واالحرتام  التسامح  مثل  قيم  إىل  اإلشارة  تم  وجد،  إن  كيف،  و)3( 

املرحلة  يف  الدراسية  املناهج  داخل  اآلخرين  وقبول  املتبادل 

الثانوية وردود فعل الطلبة تجاهها. عالوًة عىل ذلك، قمنا أيضاً بطرح 

مجموعة من األسئلة عىل املعلمني حول املالحظات التي قدمها 

فريق البحث خالل املرحلة الثانية، من أجل التعرف عىل العالقة بني 

الطريقة التي تم فيها إدراج مواضيع مادة الرتبية اإلسالمية داخل 

املنهج الدرايس وكيف تم تدريسها من قبل املعلمني.

النتائج: تحليل الكتاب املدريس، وتدوين 

املالحظات أثناء الزيارات الصفية، وإجراء 

املقابالت مع املعلمني

نتائج تحليل الكتب املدرسية

خالل تحليلنا لكتاب الرتبية اإلسالمية، وجدنا أن هناك دروساً مخصصة 

العارش.  للصف  الدراسيني  املجلّدين  كال  يف  التسامح  ملفهوم 

رّسخت هذه الكتب الدراسية املفهوم من خالل الخطاب اإلسالمي 

األصيل. تم مناقشة مبدأ »التسامح« يف املجلّد األول لكتاب الصف 

األمثلة  وتقديم  الرشيفة،  النبوية  السرية  تدريس  خالل  من  العارش 

حياتنا  يف  اآلخرين  ومسامحة  احرتام  أهمية  ورشح  التاريخية، 

الثاين للصف العارش فصالً  التدرييس  اليومية. بينام تضّمن املجلّد 

كامالً مخصص حول مبدأ »التسامح«. كانت املبادئ األربعة الرئيسية 

ملبدأ التسامح، وفقاً للمفهوم يف هذه النصوص هي التعامل مع 

الحوار  اآلخرين،  تجاوزات  ومغفرة  والعفو  وإنسانية،  برحمة  اآلخرين 

عىل  عالوًة  لآلخرين.  الخري  وتقديم  الخالفات،  أثناء  واالحرتام  بأدب 

ذلك، فإن مفهوم التسامح يف هذه النصوص يعني رفض العنف 

كوسيلة لحل النزاعات. كام ناقشت النصوص مبدأ التسامح من حيث 

تقبل االختالفات، املنبثقة من املامرسات السنيّة املعيارية، وعدم 

إجبار اآلخرين عىل الترصف وفقاً لإلرادة الشخصية. باإلضافة إىل ذلك، 

العدالة واإلنصاف  تعزيز  الفصل يعني ضمناً  التسامح يف هذا  فإن 

واألمثلة  املناقشات  إىل  باإلضافة  استثناء.  بدون  األفراد  لجميع 

تطرقت  املدرسية،  الكتب  داخل  التسامح  أهمية  حول  الرصيحة 

الدراسية  للمراحل  املدرسية  للكتب  األخرى  الفصول  من  العديد 

مثل  الصلة  ذات  املوضوعات  إىل  عرش  والثانية  العارشة  بني  ما 

والتعاطف  واإلنصاف،  والعدالة  التنوع،  واحرتام  املدنية،  املشاركة 

مع اآلخرين، وحل النزاعات، واملشاكل املرتتبة من انعدام التسامح 

يتعلق  فيام  واملتشددة.  املتطرفة  والعقائد  بالتطرف  وعالقته 

تخوض  مل  املتطرفة،  واأليديولوجية  بالتطرف  الخاصة  باملناقشات 

الكتب املدرسية يف تعقيدات هذه املشاكل. ميكن أن تكون اآلراء 

املتطرفة عنيفة وسلبية للغاية، أو ميكنها أن تكون أهدأ ما يكون. 

االثنني  بني  التفريق  كيفية  حول  توضيح  هناك  يكن  مل  ذلك،  ومع 

للمناهج  السائد  االتجاه  ذلك،  عىل  عالوًة  التعليمية.  املناهج  داخل 

يناقش  بالتطرف. ومل  التعصب مبارشة  التعليمية اشتمل عىل ربط 

الكتاب املدريس املستويات املختلفة من عدم التسامح وكيف أن 

التعصب الذي يؤدي إىل التطرف هو بشكل عام حالة استثنائية وال 

ميكن اعتباره رد فعل معياري.

النتائج من املالحظات الصفية وإجراء املقابالت مع املعلمني

الطريقة  عىل  التعرف  أجل  من  الدراسية  للفصول  زياراتنا  خالل  من 

العربية  باللغتني  اإلسالمية  الرتبية  مادة  تدريس  فيها  يتم  التي 

واإلنجليزية، ومن ثم إجراء املقابالت مع املعلمني، وجدنا بأن مبدأ 

التسامح تم تعزيزه بعدة طرق. فقد قام كل من املعلمني باللغتني 

التدريسية  فصولهم  داخل  مساحات  بإنشاء  واإلنجليزية  العربية 

التي سمحت للطلبة بإجراء العديد من املناقشات حول قضايا وآراء 

وتعريف  الرشيفة،  النبوية  والسنة  اإلسالمي  للدين  وفقاً  متنوعة 

الدينية  التقاليد  احرتام  عن  فضالً  اإلسالم،  داخل  املختلفة  الطوائف 

املعلمني  قبل  من  املقدمة  للمالحظات  تحليلنا  خالل  من  األخرى. 

مختلف  تصنيف  ظهور  الواضح  من  كان  الدراسية،  الفصول  داخل 

العربية  باللغة  املقدمة  الفصول  بني  املقارنة  عند  للتسامح 

واإلنجليزية. بالنسبة للفصول الدراسية باللغة العربية، بدا أن الرتكيز 

نوع  يف  ذلك  يتجىل   .)King ، 1976( التسامح2  قلة  عىل  كان  األكرب 

يف  عادة،  معلميهم.  مع  الطلبة  أثارها  التي  األسئلة  أو  الخالفات 

فصول الرتبية اإلسالمية املقدمة باللغة العربية، أثار الطلبة أسئلة 

أو مخاوف بشأن القضايا الفقهية يف اإلسالم، أو القضايا املتعلقة 

بزي املرأة، أو املحظورات يف اإلسالم. تم صياغة اإلطار املرجعي 

لهؤالء الطلبة حول وجهة نظر »العامل اإلسالمي«.

أتشأ املعلمون يف فصول الرتبية اإلسالمية باللغة العربية مساحة 

آمنة حيث كان للطلبة حرية طرح أية أسئلة. ومع ذلك، فإن األسئلة 

التي طرحها هؤالء الطلبة مل تكن جذرية مثل األسئلة التي طرحها 

الطلبة يف فصول الرتبية اإلسالمية املقدمة باللغة اإلنجليزية، التي 

بحثت بعضها أسئلة جذرية مهمة مثل ادعاءات الحقيقة التأسيسية 

ضمن  لله  املميزة  الصفات  حول  املعتقدات  مثل  اإلسالم  يف 

العقيدة اإلسالمية. ميكن القول إن معلمي فصول الرتبية اإلسالمية 

باللغة العربية مل يُطلب منهم االنخراط يف مستويات أعمق ملبدأ 

أقل  الدراسية  الفصول  هذه  يف  الطلبة  عدد  كان  حيث  التسامح، 

اإلسالمية  الرتبية  مادة  مدرسو  كان  ذلك،  من  العكس  عىل  تنوعاً. 

قوياً  تسامحاً  منهم  تتطلب  أماكن  يف  يعملون  اإلنجليزية  باللغة 

تنوعاً  أكرث  الطاليب يف مدارسهم  الجسم  كان  )King ،1976(، حيث 

عالوة  مختلفة.  دينية  وثقافات  خلفيات  من  القادمني  الطلبة  مع 

عىل ذلك، كان لدى الطلبة املسلمني يف هذه املدارس خلفيات 

واملعتقدات  الوالدين،  تدين  مبستوى  يتعلق  فيام  متجانسة  غري 

األسئلة  طبيعة  كانت  النحو،  هذا  عىل  الثقافية.  واملامرسات 

املرتبطة  األساسية  بالقضايا  عالقة  أكرث  الطلبة  قبل  من  املقدمة 

بالتطبيقات والنظرية.

اإلسالمية  الرتبية  مادة  معلمي  بأن  الحظنا  الصفيّة،  الزيارات  أثناء 

يكون  قد  املواطنة.  فكرة  عىل  أكرب  بشكل  ركزوا  العربية  باللغة 

اإلسالمية  الرتبية  فصول  معظم  أن  هو  لذلك  املحتمل  التفسري 

1 يهدف تحليل املحتوى إىل تحديد الفئات واملوضوعات املتكررة وخصائصها. ال يحتوي هذا النهج عىل أرقام وأعداد إحصائية ويركز بدالً من 

2 قلة أو انعدام التسامح مسألة غري مرغوبة وهي مبثابة ردود فعل سلبية تجاه األفكار واملعتقدات التي ال يتفق معها األفراد.ذلك عىل فهم تعقيدات األمناط التي تظهر من عملية االستكشاف.
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باللغة العربية التي قمنا مبالحظتها كانت يف املدارس الحكومية، 

والتي تضم أساساً الطلبة اإلماراتيني. اعترب مدرسو الرتبية اإلسالمية 

باللغة العربية فكرة املواطنة رادعة لوجهات النظر املتطرفة، حيث 

مناهج  يف  للمواطنة  الرتويج  فيها  يتم  التي  الطريقة  أن  شعروا 

الرتبية اإلسالمية توضح كيف أن دولة اإلمارات دولة متسامحة يف 

مدرسو  يتبناه  الذي  األسايس  االفرتاض  فإن  ثم،  ومن  جوهرها. 

الذي  التسامح  تعزيز  أن  هو  العربية  باللغة  اإلسالمية  الرتبية 

ذلك،  ومع  املتطرفة.  اآلراء  من  يحد  واملواطنة  االنتامء  يؤكده 

التطرف  االعتبار تعقيدات  بالرضورة يف  يأخذ  فإن هذا االفرتاض مل 

والسياسة  بالطبقة  تتأثر  األوجه  متعددة  كعملية  والراديكالية 

وجهة  لديهم  كان  ذلك،  من  بدالً  األخرى.  االجتامعية  والعوامل 

»اآلخر«.  مسامحة  عدم  من  ينبثق  التطرف  أن  مفادها  مبسطة  نظر 

باللغة  اإلسالمية  الرتبية  معلمو  أجراها  التي  املقابالت  تُظهر  مل 

أو  للموضوعات  مشابهاً  ارتباطاً  الصفية  واملالحظات  اإلنجليزية 

بالتسامح كرادع  وثيقاً  ارتباطاً  االرتباط بني فكرة املواطنة املرتبطة 

محتمل لآلراء املتطرفة.

فصول  لطلبة  مهمة  قيمة  ميثل  التسامح  موضوع  أن  الواضح  من 

اللغتني العربية واإلنجليزية، حيث لوحظ ذلك خالل الزيارات للفصول 

الدراسية. ومع ذلك، تم تناول التسامح يف معظم األحيان بطريقة 

ناقش  الصفية،  املالحظات  خالل  الصفية.  املناقشات  يف  سطحية 

الطلبة كيف كان التسامح جانباً مهامً من الحياة اليومية يف دولة 

مناقشات  أية  هناك  تكن  مل  ذلك،  ومع  املتحدة.  العربية  اإلمارات 

متنوع،  مجتمع  يف  التسامح  يفرضها  قد  التي  التحديات  حول 

مع  أجريت  التي  املقابالت  أكدت  هادفة.  بطريقة  تنفيذه  تم  وإذا 

املعلمني  معظم  شعر  حيث  ما،  حد  إىل  املسألة  هذه  املعلمني 

التطوير  من  املزيد  إىل  بحاجة  اإلسالمية  الرتبية  مادة  معلمي  أن 

املوضوع  هذا  معالجة  عىل  قادرين  ليكونوا  واملوارد  املهني 

املهم بطريقة شاملة وفّعالة تتجاوز املناهج الدراسية. بناًء عىل 

ما تقدم، فإن تقاطع الثقافة املدرسية، واملناهج الدراسية، وعدد 

يف  التسامح  تدريس  طرق  عىل  للرتكيز  مؤرشات  مبثابة  الطلبة 

فصول الرتبية اإلسالمية ملرحلة الثانوية يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

بناًء عىل تحليلنا للنتائج، نقرتح تصنيفاً لتعليم التسامح يتم تنظيمه 

التعليم حول التسامح، والتعليم من أجل التسامح،  تحت ثالث فئات: 

التسامح   حول  بالتعليم  املقصود  التسامح.  خالل  من  والتعليم 

من  بالتعليم  واملقصود  بالتسامح.  خاصة  دراسية  مواضيع  تخصيص 

أجل التسامح الرتكيز عىل املواضيع التي تعزز عملية التسامح بني 

املناهج  تخصيص  التسامح  خالل   من  بالتعليم  واملقصود  الطلبة. 

الرتبوية التي تتبنى مبدأ التسامح.

التوصيات

الطلبة  وتزويد  واألصيلة  املعتدلة  اإلسالمية  القيم  غرس  إن 

مواقف  تجسيد  إىل  حتامً  يؤدي  الدقيقة  اإلسالمية  باملعرفة 

للدين  معتدل  لفهم  الطلبة  اكتساب  يساهم  والسالم.  التسامح 

اإلسالمي يف غرس وتعزيز التسامح . إن »املعرفة باإلسالم والتدين 

تقرير صادر  10(. توصل  )الصفحة رقم  بالتطرف«  ترتبط سلباً  ما  غالباً 

املبادرات  ويتضمن  مامثلة  نتيجة  إىل   )2018( وآخرين   Vergani عن 

التي تعمل بفعالية. جادل  التطرف  الدولية يف مكافحة  التعليمية 

بتدريس  تقوم  التي  األيديولوجية  التدخالت  بأن   )2018( ديفيس 

لديها  سليامً  الهوتياً  إطاراً  توفر  والتي  لإلسالم  التقليدية  النسخ 

نتيجة  إىل  التوصل  تم  الشديد.  الديني  التطرف  منع  عىل  القدرة 

الخلفيات  الذين درسوا   )2018( Wolfو  و    Shakeel مامثلة من قبل  

التعليمية لإلرهابيني املتعلمني يف الغرب. وأشاروا إىل أن الغالبية 

باملدارس  التحقوا  والرجعيني  اإلسالميني  اإلرهابيني  من  العظمى 

االستناد  خالل  من  ديني.  تعليم  أي  يتلقوا  ومل  التقليدية  العامة 

القيم  حيث  من  املعرفة  مجموعة  تحديد  فإن  النتائج،  هذه  عىل 

اإلسالمية الحقيقية التي يحتاج الطالب إىل اكتسابها مسألة بالغة 

األهمية من خالل التحقيق يف املناهج الدراسية.

قسم  يف  املحددة  الثالثة  املواضيع  حول  التوصيات  تتمحور 

 النتائج: التعليم حول التسامح، والتعليم من أجل التسامح، والتعليم

من خالل التسامح.

التعليم حول التسامح

ال يشمل فقط تعليم الطلبة مبدأ التسامح، بل يتعدى ذلك ليشمل 

كيفية تجسيد وإظهار هذه املسألة، وهذا أمر مهم للغاية. هناك 

حاجة إىل جهود اسرتاتيجية ومنهجية لضامن غرس قيم التسامح 

العربية  اإلمارات  دولة  يف  املدارس  جميع  عرب  الطلبة  أذهان  يف 

املستخدمة  الدراسية  املناهج  يف  ذلك  ينعكس  بحيث  املتحدة، 

البعض  بعضهم  مع  الطلبة  سلوك  من  يبدأ  وهذا  الطلبة.  لتعليم 

التعايش املتسامح عىل  الرأي وميتد إىل  أثناء وجود خالفات يف 

مستوى املجتمع ككل. ضمن هذا النطاق، يجب أن تتبنى املدرسة 

ثقافة التسامح من خالل االلتزام الجاد من قبل قيادة املدرسة. يحب 

أن يكون غرس التسامح من خالل األنشطة املنهجية والالصفية جزءاً 

من املنهج الدرايس.

يف  االستثامر  إىل  املدارس  ستحتاج  الربنامج،  هذا  مثل  ينجح  ليك 

التسامح  مبدأ  تدريس  تدعم  التي  املوارد  من  متنوعة  مجموعة 

وسيناريوهات املتعددة  والوسائط  املناسبة  األدبيات   واختيار 

لعب األدوار.

فيام يتعلق بتعليم مادة الرتبية اإلسالمية، يجب عىل وزارة الرتبية 

التسامح،  مبدأ  اإلسالم  يعزز  كيف  تحدد  وثيقة  إصدار  والتعليم 

الرتبية  مادة  خالل  من  التسامح  لغرس  إطاراً  تحديد  أيضاً  وينبغي 

املناهج  مواد  لتطوير  األساس  الوثيقة  هذه  ستشكل  اإلسالمية. 

ذلك  يف  مبا  اإلثراء،  موارد  مثل  األخرى  الدعم  مواد  إىل  باإلضافة 

باإلضافة  للمعلمني.  املهني  التعلم  وبرامج  التعليمية  التقنيات 

إىل ذلك، من املهم مراجعة كتب الرتبية اإلسالمية بناًء عىل هذا 

اإلطار بالتعاون مع الهيئات املتخصصة، مثل الهيئة العامة للشؤون 

التي يقوم عليها  اإلسالمية واألوقاف، لضامن مواءمة املفاهيم 

وأفقياً  املختلفة(  الصفوف  مستويات  )عرب  عمودياً  التسامح  مبدأ 

)يف مجاالت املواد املختلفة يف كل مرحلة من املراحل الدراسية( 

بناًء عىل تسلسل مناسب. سيحتاج املعلمون إىل التمكني باملعرفة 

واملهارات التي ستمكنهم من التعرف عىل جذور العنف والتطرف 

والتعامل معها بشكل فّعال.

التعليم من أجل التسامح

يهدف منهج الرتبية اإلسالمية إىل حامية الطلبة من التطرف كأحد 

الكتب  تحقق  ليك   .)7 رقم  الصفحة   ،  G10 ، P1( الرئيسية  أهدافه 

مناقشة  إىل  تحتاج  فإنها  فّعال،  بشكل  الهدف  هذا  املدرسية 

موضوع التسامح بطريقة تعالج عوامل الدفع والجذب املحيل التي 

تؤدي إىل التطرف )Elsayed ،  و Faris  ، و Zeiger  ، 2017(. عىل سبيل 

املثال، اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي )مثل فيسبوك وتويرت( 

اللتان تعتربان املنّصات الرئيسية التي يتم توظيفها للتطرف وتجنيد 

الشباب من قبل الجامعات املتطرفة )Elsayed  وآخرين، 2017(. ومع 

شبكة  عىل  الطلبة  سلوك  وقواعد  املنصات  هذه  أن  وجدنا  ذلك، 

تعليمها  أو  املكتوبة  املناهج  يف  مناقشتها  يتم  مل  االنرتنت 

داخل املدرسة، وبالتايل يجب إدخالها يف عملية التعليم. يجب أن 

يتضمن املنهج دروساً تّعلم الطلبة كيفية نقل القيم واملامرسات 

اإلسالمية إىل مجال املواطنة الرقمية.

التعليم من خالل اعتامد منهج قائم عىل التسامح

ميكن أن يتحقق التسامح بالفعل داخل الفصول الدراسية، واملدارس 

تعليمه  يتم  عندما  أجمع  املجتمع  أفراد  بني  املطاف  نهاية  ويف 

عىل  وتعويدهم  التعليمية  املناهج  يف  إدخاله  خالل  من  للطلبة 

هناك  ذلك،  تحقيق  أجل  من  اليومية.  حياتهم  يف  مامرسته 

جنب  إىل  جنباً  وشامل  فّعال  تعليمي  برنامج  تطوير  إىل  حاجة 

تعليم  عىل  الرتكيز  يف  تبحث  مهنية  تعليم  مجتمعات  إنشاء  مع 

مثل  برامج  شأن  من  اإلسالمية.  الرتبية  فصول  داخل  التسامح  مبدأ 

النشط،  التعلم  خالل  من  الخربات  اكتساب  عىل  املعلمني  مساعدة 

ومعالجة  االختالفات،  وتقدير  اآلخرين  نظر  وجهات  عىل  والتعرف 

يجب  املفتوحة.  اإليجابية  املناقشات  وتسهيل  الحّساسة،  القضايا 

الخربات  نقل  من  املعلمني  متّكن  عملية  بيئة  خالل  من  ذلك  يتم  أن 

تحتاج مناهج  الخاصة بهم.  الرتبية اإلسالمية  املكتسبة إىل فصول 

مهارات  لدمج  والسطحي  الحريف  املستوى  تجاوز  إىل  التدريس 

بطريقة  واملنطق  األخالقي  والتفكري  األعىل  العقالين  التفكري 

اإلشارات  تعترب  للرشيعة(3.  العليا  )األهداف  املقاصد  مع  تتامىش 

الطلبة  لتدريب  الصحيحة املوثوقة رضورية  النصوص واملوارد  إىل 

الدينية.  للبحث عن املعلومات  عىل األساليب الصحيحة واملوثوقة 

االختالفات  احرتام  إىل  املعلمون  يحتاج   ذلك،  إىل  باإلضافة 

برحابة  وتقبلها  اإلسالمية4  والتقاليد  العادات  حول  اآلراء  يف 

يرثي  ذلك  ألن  نظرهم،  وجهات  مبناقشة  للطلبة  والسامح  صدر 

بني التوافق  تعزيز  عىل  ويحث  الحكمة  توليد  إىل  ويؤدي   الطلبة 

املجتمعات الغري املتجانسة.

الرتبية  منهاج  عىل  التحسينات  إلضفاء  واعدة  فرص  توجد  ختاماً، 

اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من أجل تحقيق النتائج 

املرجّوة. عالوًة عىل ذلك، فإن املنهج واضح يف جهوده املتفانية 

الرتبية  مادة  تعليم  خالل  من  التسامح  مبدأ  لغرس  وامللتزمة 

اإلسالمية. وبالتايل، فإن منهج الرتبية اإلسالمية يف دولة اإلمارات 

كحالة  والتقييم  البحث  ويستحق  نوعه  من  فريد  املتحدة  العربية 

ميكن للكيانات التعليمية الدولية األخرى التعلم منها.

3 مقاصد الرشيعة او »األهداف العليا للقانون« هو نظام ذو أهداف عليا طوره علامء املسلمني ويوضح األهداف أو املبادئ وراء أحكامه. 

تشمل املقاصد األهداف التالية: الحفاظ عىل الذات، والحفاظ عىل العقل والعقالنية، والحفاظ عىل الدين، والحفاظ عىل املمتلكات/ واملال، 
والحفاظ عىل النسب.

4 يشري التقليد اإلسالمي إىل النصوص القانونية التي يلتزم فيها جميع املسلمني، القرآن والسرية النبوية الرشيفة )الحديث(، وإىل األدب 

املوسع املعرتف فيه عىل حد سواء الكالسييك واملعارص لتفسري وتحليل هذه النصوص الرشيعية. 

املؤلفون

العليا  الدراسات  برنامج  ومنّسق  مساعد  أستاذ  الهاشمي،  مريم 

يف كلية الرتبية بجامعة زايد.

نافيد باكايل، أستاذ مساعد يف الجامعة األمريكية يف ديب، كلية 

الرتبية، وباحث مشارك يف مؤسسة طابة.
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