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الملخص
يهدف البحث إلى تحديد دور أقسام تخصص الفندقة بمؤسسات التعليم السياحي والفندقي في
معالجة التطرف واإلرهاب العدو المبين لصناعة السياحة والضيافة .ففي الجزء النظري تم
تناول تعريف األيديولوجية الدينية المتطرفة وأسبابها ومظاهرها وصفات معتنقيها ،وكذلك تم
تناول أثرها على صناعة الضيافة ،مع توضيح دور أقسام تخصص الفندقة في مكافحة هذه
الظاهرة .وفي الجزء العملي تم تصميم استبانة تحقق أهداف البحث ،التي من أهمها تحديد بعض
الوسائل التعليمية الفعالة للتصدي لألفكار المتطرفة التي تنفث في عقول الطالب .وكان من أهم
النتائج أن الئحة المواد الدراسية ألقسام تخصص الفندقة تكاد تخلو من وجود أيَّة مقررات تتعلق
بالتربية األمنية ،وتحديات األيديولوجية الدينية المتطرفة ،وعالقاتها بصناعة الضيافة .وأخيرا ً تم
التوصل إلى ثالث توصيات ،من أهمها أن تقوم أقسام تخصص الفندقة بتعزيز عالقاتها مع
مؤسسة األزهر؛ لعقد الندوات والمؤتمرات حول معالجة األيديولوجية الدينية المتطرفة ومكافحة
اإلرهاب ،والموقف الصحيح لإلسالم من صناعة السياحة والضيافة ،مع الدعوة إلى تصحيح
الخطاب الديني فيما يتعلق بالسياحة والضيافة ومعاملة الضيوف األجانب من غير المسلمين،
وإلى التوجه نحو الفقة الحنيف السمح في التعامل مع المخالف؛ حتى يتم قبول المخالف ال
معاداته .وهذا مما ينتج عنه دحر موجة اإلرهاب ،المفضي إلى انتعاش السياحة ،مما يؤدي إلى
ازدهار صناعة الضيافة والعلوم المرتبطة بها في مصر.
الكلمات الدالة :األيديولوجية الدينية المتطرفة ,اإلرهاب ,أقسام تخصص الفندقة ,أعضاء هيئة
التدريس ,المؤسسات التعليمية ,صناعة الضيافة.
تقديم
في هذا التوقيت الدقيق أصبحت مصر ,واألمة العربية هدفا ً لهجمات إرهابية شعواء .تقف وراء
تلك الهجمات قوى عربية ,وإقليمية ,وعالمية لتحقيق مخطط خبيث معد مسبَّقا ً ويتم تنفيذه بكل
دقة .وتحت هذه الوطأة البالغة لقوى الشر وجب علينا جميعا ً أن نتضافر لصد ودحر هذا
المخطط .ومن هذا المنطلق يلزم أن يكون لصفوة المجتمع من المعلمين ,وأعضاء هيئات
التدريس بالمؤسسات التعليمية دور فعال في مناهضة هذا التحدي .فاإلرهاب عدو لكل خير,
صديق لكل شر .إنه يقوض كل مقومات الحياة :دينياً ,واجتماعيا ً ,واقتصاديا ً ,وبيئيا ً ,وسياسيا ً ...
إلخ .ونظرا ً لحساسية صناعة السياحة إلي إضطرابات ,فالمخططات اإلرهابية تستهدف هذه
الصناعة لتصيب االقتصاد المصري في مقتل .وتعد السياحة الرافد األضخم المغذي للمنشآت
الفندقية .وبمجرد ضرب صناعة السياحة تتدهور صناعة الضيافة التي تعد جزءا ً ال يتجزأ منها,
وركنا ً أساسيا ً ورئيسيا ً من أركانها .فصناعة الضيافة تعتبر القطاع األعظم ,واألكبر من بين
قطاعات السياحة المتنوعة .ومن هنا يلزم أن يكون ألقسام الفندقة والتخصصات المرتبطة بها
باعتبارها جزء من المؤسسات التعليمية دور حقيقي وفعال في معالجة هذا التحدي ,الذي من
أهدافه النَّيل من صناعة الضيافة وتدميرها؛ األمر الذي ينتج عنه زعزعة واضمحالل بناء
التعليم الفندقي بمصر في الحاضر ,والمستقبل.
مشكلة البحث وأهميته
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إن صناعة السياحة من أهم مقومات اإلقتصاد الوطني المصري .وتعد الضيافة العمود الفقري
لقطاع السياحة بالدولة .ولقد شاركت الفنادق والمطاعم السياحية في الناتج المحلي المصري لعام
 2007 _ 2006مما يقدر قيمته  43‚736مليار جنيه؛ منها  511مليون للقطاع العام,
و 43‚225مليار جنيه للقطاع الخاص (محسن .)2010 ,إن التنظيمات اإلرهابية العالمية
تستهدف القطاع السياحي في مصر وذلك لضرب اإلقتصاد المصري ومن ثم إضعاف الدولة
المصرية محاولة إلسقاطها .وهذه التنظيمات اإلرهابية هي صناعة دول ومنظمات وأجهزة
عالمية تعمل في الخفاء تتبنى هذه التنظيمات وتخطط لها وتدعمها بكل الوسائل والحيل [ماليا ً
ومعلوماتيا ً وعسكريا ً  ...إلخ] .لذلك كان لزاما ً على الجميع أن يقوم بدور نشط وفعال في
مواجهة هذه األيديولوجية الدينية المتطرفة.
إن صناعة السياحة هي أكثر القطاعات تأثرا ً بهذه األيديولوجية التي تفرز إرهابا ً يعمل على
تقويض هذه الصناعة الحساسة .وقطاع الضيافة يعد الجزء األكبر من هذه الصناعة؛ يزدهر
بإزدهارها وينهار بإنهيارها .إن عماد صناعة الضيافة هو السائح الذي يطلب الخدمات الفندقية
المتنوعة .وعند وقوع العملية اإلرهابية يحجم السياح عن القدوم مما يتسبب في إضمحالل قطاع
الفنادق والمطاعم وما يتبعه من أنشطة إقتصادية مكملة .ومن المالحظ في اآلونة األخيرة
عزوف الكثير من الطالب عن اإللتحاق بالتعليم السياحي والفندقي لندرة توافر فرص عمل بهذا
القطاع .فالعمليات اإلرهابية ترغم أصحاب الفنادق والمطاعم على تسريح العمالة ،بل قد يصل
في بعض األحيان إلى إغالق تلك المنشآت.
ونستنبط من هذه المنطلقات المذكورة آنفا؛ أنه يجب أن يكون ألقسام تخصص الفندقة دورا ً في
مجابهة هذه األيديولوجية التي تمس مستقبل صناعة الضيافة في مصر .وبإعتبار أن غالبية
أعضاء هيئة التدريس بهذه األقسام يعدوا من النخبة المثقفة في المجتمع لذلك لزاما ً عليهم أن
يكون لهم دورا ً محوريا ً في معالجة هذه األيديولوجية الدينية المتطرفة .وهذا ألن هذه
األيديولوجية يتمخض عنها اإلرهاب الذي يستهدف السياحة والسياح مما يترتب عليه تدهور
صناعة الضيافة وتسريح العاملين بها ،وينتج عن ذلك عزوف الطالب عن اإللتحاق بالتعليم
الفندقي .مما يمثل خطرا ً على مستقبل التعليم الفندقي في مصر؛ هذا التعليم الذي نرنوا جميعا ً
إلزدهاره.
أهداف البحث
▪ توضيح مخاطر الفكر الديني المتطرف على صناعة الضيافة ومستقبل التعليم الفندقي
في مصر.
▪ الوقوف على مدى مساهمة أقسام تخصص الفندقة تجاه معالجة ومكافحة األيديولوجية
الدينية المتطرفة.
▪ تحديد بعض الوسائل التعليمية الناجعة للتصدي لألفكار المنحرفة التي تبث في عقول
وقلوب شبابنا.
فروض البحث
▪ تبني أقسام تخصص الفندقة سياسات منهجية لمعالجة األيديولوجية الدينية المتطرفة
يساعد في دحر اإلرهاب؛ العدو األول والرئيسي لصناعة الضيافة.
▪ قيام أعضاء هيئة التدريس بدور حكيم وفعال في التصدي لهذه األيديولوجية وتصحيحها
يحمي طالب تخصص الفندقة من اإلنحراف الفكري.
ماذا تعني األيديولوجية الدينية المتطرفة؟
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يبين السدالن ( )2010أنها المغاالة في الدين؛ لقول رسول هللا" :إياكم والغلو" (ابن ماجة,
 .)1998ويعرفها دعبس ( )1994بأنها التعصب لمعتقدات وأحكام دينية دون فهم للنصوص
أو النظر آلراء اآلخرين .في حين عرفها درويش ( )2005بأنها مبالغة وتنطع في تتبع وتطبيق
أحكام الدين لقول النبي" :هلك المتنطعون" قالها ثالثا ً (النيسابوري .)2006 ,وقد أشار أغا
( )2010في تعريفها إلى استخدام أسلوب اإلعتداء على اآلخرين إلكراههم على قبول اعتقادات
جماعات منحرفة ال ترى الصواب إال في مبادئها وسلوكها.
وهناك اتجاه آخر يعرفها بأنها انحراف في الشخصية يظهر في أشكال من المعارضة التامة نحو
خصوصيات المجتمعات المحلية واألجنبية ) .(Larson, 2005وذهب الدغيم ( )2006التجاه
مقارب للتعريف السابق حيث ذكر أنه تبني مفاهيم معادية ألديان المجتمعات المختلفة مع عدم
اإلعتراف بالنظم واألعراف التي تضبط العالقات بين المجتمعات .ويبين ورداني ()2015
العالقة بين المعتقدات النظرية والممارسات الواقعية؛ حيث يقوم المتطرف األيديولوجي بتبني
أساليب القمع واإلغتياالت والتفجيرات والعنف الموجه ضد أهداف محددة _ هذا التعريف يظهر
خطورة هذا الفكر نحو صناعة الضيافة _ وذلك نتاج قناعات اعتقادية وفكرية لدى المتطرف
بصالحية استخدام العنف للوصول لغرض ما.
وهناك من يعرفها بتبني الفرد نهجا ً متزمتا ً يتصف باإلنفصال السلبي عن بيئته يصل لحد
الرفض التام لها؛ ينتج عن ذلك تشجيع هذا الفرد المتطرف للعمليات اإلرهابية ومناصرته لها
وهو ما يؤدي إلى مشاركته الفعلية فيها ) .(Bloder, 2006إن اإلرهاب بكافة أشكاله وليد
التطرف األيديولوجي؛ وهو كل فعل يهدف إلى ترويع اآلمنين _ األجانب أو المواطنين _ تنفيذا ً
لخطة إجرامية فردية أو جماعية أو دولية بغرض إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو األمالك
الخاصة وإشاعة الفوضى في البالد المستقرة مما يمثل أشد الخطورة على صناعة السياحة
والضيافة ).(Jenkins, 2008
ومن وجهة نظر الباحث؛ إن اإلرهاب هو التهديد أو العنف أو اإلغتيال ضد اإلنسان إللحاق
األذى والخوف والرعب به؛ في نفسه أو دينه أو ماله أو عرضه أو حتى في عقله؛ وذلك لتحقيق
أهدافا ً غير مشروعة للدول أو للمؤسسات التي تدير وتمول وتدعم هذه المجموعات ذات
األيديولوجية الدينية المنحرفة ,وهذا يمثل إنتهاكا ً صارخا ً للحريات ولألعراف اإلنسانية.
أسباب تفشي األيديولوجية الدينية المتطرفة
ذكر المطرودي ( )2010أن من أسباب ظهور هذه األيديولوجية قصور مؤسسات التعليم في
القيام بمهامها نحو التثقيف المعتدل ,والتكوين السمح للقيم بين طالبها .فالتعليم يعد أساس الضبط
اإلجتماعي ,والكابح لإلنحراف الفكري واألخالقي عند األفراد .فإنحراف أو قصور مؤسسات
التعليم يعد النواة التي تجعل الفرد يتبنى فكرا ً دينيا ً متطرفا ً ,بل وتسمح للجهات المتربصة لبث
األفكار المنحرفة واستدراج األفراد وخداعهم لتحقيق مآربهم اإلرهابية .وعزى بعض الباحثين
اتجاه الشباب نحو هذه األيديولوجية إلى البطالة التي تخفض من الوالء للوطن ,وتزيد من
العدوانية ضد المجتمع (عبدهللا وصهيب .(Okman et al., 2001) ,)2011 ,وقد يرجع
التطرف إلى التنشئة الخاطئة للشاب التي تجعله يحمل فكرا ً مناهضا ً لقيم مجتمعه ,والمجتمعات
األجنبية ) .(Wiontrobe, 2005إن المشكالت التي ال يستطيع الشاب التغلب عليها تجعله ال
يتأقلم مع مجتمعه ,ويصبح أكثر انعزالية ,ومن ث َّم يضحو الشاب لقمة سائغة لصانعي اإلرهاب
ومجندي اإلرهابيين ).(Hannah, 2000
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وهناك من قسم األسباب إلى قسمين :أسباب ذاتية؛ وتشتمل على األمية وسوء العملية التعليمية
والفساد االجتماعي واالقتصادي والسياسي واإليمان بفكرة مجئ مخلص ,وأسباب موضوعية؛
مثل ما حدث من إسقاط لدولة العراق وأحداث  11سبتمبر التي كان الهدف منها عولمة
األيديولوجية الدينية المتطرفة وإفراز إرهاب جديد يختلف عن اإلرهاب التقليدي تصنعه
وتحتضنه وتدعمه القوى الغربية (حماد .)2008 ,أضاف الشهراني ( )2010إلى األسباب
الموضوعية انهيار النظام الشيوعي وحلف وارسو ,وإحكام سيطرة الواليات المتحدة وحلف
الناتو على النظام الدولي؛ وانقيادهما لرغبات وتطلعات الدولة الصهيونية في إسقاط القوى
العربية عن طريق اإلرهاب الجديد الذي يستخدم األراضي العربية مرتعا ً له ,ومسرحا ً لتنفيذ
مخططات شيطانية معدة ومبيته مسبقا ً بإحكام.
مظاهر األيديولوجية الدينية المتطرفة
إن من أبرز مظاهرها هو تكفير اآلخرين والتعصب للرأي وإيذاء األجانب (الطواري.)2005 ,
وأكد المسعودي ( )2005أن لهذه األيديولوجية قناعات ترتكز وتعتمد عليها مثل الطاعة العمياء
لقيادات مجهولة وفي الغالب تكون من غير المسلمين كأجهزة المخابرات ,والسرية التامة,
واإلعتداء على المدنيين .ومن سمات هذه األيديولوجية قلب الحقائق وطمسها ,وتضليل القلوب
والعقول؛ فالسلبية هجرة ,واإلنتحار شهادة ,وقتل السائحين جهادا ً ,والتدمير الغير محدود نهيا ً
عن المنكر (ليلة .)1995 ,باإلضافة إلى تبرير الوسائل للوصول إلى الغاية الفاسدة ,وتبني
تفكير منحرف يتسم بالسطحية والسفاهة في قياس األمور وإدراكها ,والجنوح إلى الصراع
والصدام مع اآلخرين عند أدنى خالف ).(Nisbett, 2003
ومن مظاهرها اإليمان بأيديولوجية دينية وحيدة غير قابلة للنظر مع اإللتزام بقواعد صارمة
تنتهي بالسفر للخارج للقتل والتخريب ) .(Dean, 2014ويصف الترتوري وجويجان ()2006
هذه األيديولوجية بأنها أصبحت بنية فكرية تعليمية لها القدرة على التكيف والبقاء ,ولها مراكز
متخصصة تحقن سمومها في عقول وقلوب الشباب؛ وتجند لذلك كل ما أوتيت من وسائل .ويبين
فرج ( )2001أن من سمات هذه األيديولوجية التناقض الفكري _ السلوكي ,والعقلية ذات
الرؤية المنغلقة ,والرفض الغير موضوعي ,وفرض الفكر المنحرف بإندفاعية وعنف؛ مع
االلتزام التام بكل ذلك.
صفات ذوي األيديولوجية الدينية المتطرفة
ً
ً
إن أخطر صفات المتطرفين أنهم يتخذون الدين ستارا لهم أو يعدون أفكارهم المنحرفة دينا لهم
وعلى الجميع أن يتبعهم ( .)Braue, 2000وعندهم خلل في التوازن النفسي االنفعالي ،مع
األمية الفكرية ,وأحادية النظر ,والنزعة العدائية لكل مخالف (حنون والبيطار .)2008 ،وأكد
اليوسف ( )2004أن من سماتهم صغر السن ،ومدربون عسكريا ً على ممارسة اإلرهاب,
والتعطش لسفك الدماء .كذلك من سماتهم التفرد عن اآلخرين ,وعدم الوالء واالنتماء للمجتمع
) .(Philips, 2005ويتميز هذا الجيل من المتطرفين بالبراعة في توظيف شبكة اإلنترنت
ووسائل التواصل االجتماعي للترويج ألفكارهم ،واستخدامها في كل ما يتعلق بمشروعاتهم
اإلرهابية العالمية التي يتم لها التخطيط في الخارج (المراغي.)2004 ،
ومن أخطر سماتهم التي تؤثر بالسلب علي صناعة الضيافة استباحة دماء وأموال األجانب,
ألنهم ال يؤمنون بحرية الدين ،وال يجيزون التعامل مع األجنبي أو إقامته في بالد المسلمين
(رشوان .)1999 ،أما حماد ( )2008فقد وضح الصفات العقلية للمتطرف بأنه عقل يعادي
التفكير العلمي ،ونكوصي قمعي يتخذ القهر والتعذيب أسلوبا ً لفرض أيديولوجيته على اآلخرين.
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وكذلك يبين األبعاد السيكولوجية للمتطرف؛ بأنه متعصب عدواني تخريبي ،نرجسي سادي
مازوخي.
وقد وصفهم رسول هللا بأنهم كالب أهل النار؛ فالكلب أول ما يعض الضيف الغريب ,لذلك نجد
أنهم أول ما يستهدفون الضيوف األجانب من سياح وغيرهم ,وفيهم ما فيهم من الخسة والحقارة
واالعتداء والقتل وكلها من صفات الكالب (المناوي .)2010 ,وأرى أن المتطرف الديني إذا لم
يصلحه الجدال والعالج الفكري بالتي هي أحسن فهو كالكلب العقور الذي ال يصلحه إال القتل.
ويوضح الجحني ( )2007أن من أبرز سماتهم عدائية األجانب ,وتبني فلسفة فكرية متطرفة
شديدة الخطورة تجعله يضحي بنفسه وأسرته وممتلكاته من أجلها.
أثر األيديولوجية الدينية المتطرفة على صناعة الضيافة
تستهدف األنظمة اإلرهابية صناعة السياحة؛ إدراكا ً منها بأنها شديدة الحساسية ألي تغير
طارئ .إن العمليات اإلرهابية لها تأثير سلبي مستمر على صناعة الضيافة؛ التي تتأثر بأي تغير
يحدث في النشاط السياحي ,فالضيف يتجنب اإلقامة في األماكن الخطرة (محسن.)2010 ,
وأضاف الحجي ( )2010أن لصناعة السياحة والضيافة أهمية قصوى في الدورة اإلقتصادية
لكثير من الدول؛ لذلك فهي هدفا ً استراتيجيا ً لألنظمة اإلرهابية العالمية .إن أصحاب
األيديولوجية الدينية المتطرفة يحاولون إجبار السلطات للرضوخ لتوجهاتهم األيديولوجية عن
طريق األعمال اإلرهابية ,مما يؤدي إلى تعجيز الدولة عن حماية المواطنين واألجانب المقيمين
بها ,األمر الذي يزعزع ثقة السياح في البلد المضيف (العميري.)2004 ,
إن قصد المنشآت الفندقية باألعمال اإلرهابية ينتج عنه تغلغل الرعب في العاملين بها؛ مما يقود
لترك العمل ,والبطالة ,وجعل الطالب يعزفون عن االلتحاق بالتعليم الفندقي لركود صناعة
الضيافة الناتج عن هذه األعمال (المطرودي 2010 ,والوهيبي .)2009 ,باإلضافة إلى تجنب
السائح البلد المضيف التي تقع فيها هذه العمليات اإلرهابية حتى ولو كانت هذه العمليات عارضة
مما يؤدي إلى تشوية سمعة البلد المضيف وتعدو طاردة للسائحين (السرحاني.)2010 ,
التفجيرات اإلرهابية تلحق خسائر بالغة بالمنشآت الفندقية والخدمات السياحية وتصيب األنشطة
السياحية بالشلل ,وكذلك تلحق األضرار الفادحة بالبنية التحتية للمقصد السياحي (السراني,
 .)2010في حين تعد السياحة من أهم مصادر الدخل القومي ,وعائداتها تشارك بنسبة مرتفعة
في ميزان المدفوعات؛ مما يجعل ضرب السياحة سببا ً في ضياع كثير من الموارد اإلقتصادية
للدولة (عسيري .)2006 ,لذلك فإن أمن صناعة السياحة والضيافة يعتبر عماد إقتصاديات
الكثير من الدول؛ بإعتبارها مدرة للعملة الصعبة ,وسببا ً في انتعاش عدد كبير من األنشطة
المرتبطة بها وتدهور أمن هذه الصناعة يعد تقويضا ً لهذا كله (الحجي .)2010 ,إن األعمال
اإلرهابية تعمل على انهيار النشاط السياحي والفندقي ,األمر الذي يساهم في نمو ظاهرة
اإلقتصاد الخفي؛ مثل تجارة المخدرات والسالح (السرحاني.)2010 ,
من اآلثار المدمرة لإلرهاب أنه يؤثر سلبيا ً على المناخ اإلستثماري للدولة ,ويؤدي إلى انكماش
اإلستثمار السياحي والفندقي فيها ,وقلق المستثمرين المحليين وهروب المستثمرين األجانب؛ مما
يؤثر بالسلب على معدالت اإلستثمار األجنبي بالدولة (عثمان .)2015 ,إن العمليات اإلرهابية
تضرب بنية الخدمات السياحية والفندقية ,وتشوه صورة الدولة أمنيا ً وسياحيا ً مما يؤدي إلى
تقويض صناعة الضيافة بالدولة (عمر .)2010 ,زيادة ً على ذلك فإن األفعال اإلجرامية
للمنظمات اإلرهابية الخسيسة عندما تنال من صناعة الفندقة يؤثر ذلك بالتبعية على األنشطة
اإلقتصادية المكملة لهذه الصناعة مثل :صناعة األغذية والمشروبات ,وصناعة المنسوجات
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والمنظفات ,وصناعة األواني والمعدات والتجهيزات الفندقية ,وصناعة األثاث واألجهزة
الكهربائية ,وصناعة اإلتصاالت ,ومواد البناء واإلنشاء ,والمنتجات الزراعية والحيوانية,
والخدمات البنكية والتأمينية ,وخدمات النقل والمواصالت  ...إلخ؛ مما يؤثر بصورة شديدة
الخطورة على عائدات الحكومة من العملة الصعبة ,ووارداتها من الضرائب والجمارك وغيرها
من الرسوم ,وأخيرا ً تتعرقل عملية التنمية المستدامة بالدولة (محسن 2010 ,وعمر.)2010 ,
دور أقسام تخصص الفندقة في عالج هذه الظاهرة
يلزم أن تتضافر جهود كل من البيت ,والمؤسسة التعليمية ,ودور العبادة ,واإلعالم ,وغيرها في
مجابهة التطرف واإلرهاب (الغرابية .)2006 ,إن المؤسسات التعليمية تركز على الجانب
المعرفي وال تعير الجانب اإلنفعالي للطالب أي عناية .لذلك يلزم أن يكون في المؤسسة التعليمية
توازن في المواد العلمية باهتمامها بالثقافة الفكرية للطالب ,وأحاسيسهم ,واحتياجاتهم االنفعالية؛
مما يشكل حصانة فكرية للطالب من أن يتشبع بما يصله من سموم فكرية دخيلة على مجتمعاتنا
(بكري 2006 ,والناشف.)2015 ,
أوصت اليونسكو ( )2015بأن التعليم يعد الواسطة األمثل لمنع تجنيد الشباب ,وتعبئتهم نحو
التطرف العنيف؛ عن طريق :اإلنترنت ,وفي المؤسسات التعليمية ,والمجتمعات اإلقليمية .إذ ال
بديل عن اتخاذ التعليم وسيلة لتوطيد ثقافة السالم ,وترسيخ حقوق اإلنسان .يلزم أن يكون أحد
أهداف المؤسسات التعليمية هو تعليم مبدأ المواطنة العالمية ألجل منع ,وصد التطرف العنيف؛
مما يعزز التنمية السياحية المستدامة ,ويدعم مبادرة "التعليم أوالً" لألمم المتحدة.
تستطيع المؤسسات التعليمية تصميم برامج تربوية يكون الهدف منها :حث طالبها على التفاعل
البناء مع الثقافات األخرى واحترامها ,وإصالح األفكار المنحرفة مع تعزيز الفكر المعتدل في
عقولهم ,وتنفيرهم من الجدال المؤدي إلى الخالف والتناحر ,ودعوتهم لقبول اآلخر ومحبته وإن
كان مخالفا ً في أي شيء ,وتعريفهم بحقوق اإلنسان في اإلسالم وبأخالقيات كرم ضيافة األجانب
فيه ,وتشجيعهم لتبني فكر أمني يحافظ على الوطن ومؤسساته (الصاوي.)2005 ,
إن التربية األمنية تقوي الشعور األمني للطالب ,وتجعله يحس بفداحة االنحراف الفكري .وتنمي
التربية األمنية الشراكة التعاونية بين شرائح المجتمع والمؤسسات األمنية .كما تعمل على حفظ
الطالب من المعتقدات الهدامة وتجعلهم أكثر مجانبة لظاهرة العنف .إن التربية األمنية هي
الطريقة المثلى لمقاومة اإلرهاب األيديولوجي ,وجعل الطالب أكثر كفاءة في التعامل مع
المستحدثات األمنية الحالية والمستقبلية .لذلك كله يلزم أن تكون التربية األمنية هدفا ً إستراتيجياً,
ومحورا ً أساسيا ً ورئيسيا ً للمؤسسات التعليمية جميعها (السلطان.)2007 ,
هناك برامج تدعى ببرامج الوقاية تهدف إلى تحذير الطالب من مخاطر اإلرهاب وآثاره المدمرة
على الوطن ,ودور المجتمع في مقاومته؛ ويتم تصميمها على أيدي خبراء مكافحة اإلرهاب
الذين يتم إعارتهم إلى المؤسسات التعليمية لتطبيق هذه البرامج بها .كذلك تهدف هذه البرامج
إلى إصالح الفكر المنحرف عند القائمين بالتدريس ,ودعم ثقافة المواطنة الصالحة ,والعناية
بأمن وسالمة األجانب ,وتعزيز ثقافة التسامح ,ودعوة بعض أطياف المجتمع المغرر بهم لترك
الدفاع عن المتطرفين ومعتقداتهم ,ومكافحة دعم التطرف وتجنيد الطالب بالمؤسسات التعليمية,
والمعالجة الفكرية للطالب والجمهور ذوي األيديولوجية الدينية المتطرفة (بوشيك.)2008 ,
إن دور المؤسسات التعليمية يتلخص في عمل الدراسات التي تعالج الفكر المتطرف ,وعقد
الملتقيات والدورات التدريبية والتثقيفية التي تتناول األمن القومي ,والدعوة إلى حظر المدرسين
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المتشددين من نشر أفكارهم خالل الطالب ,مع المحاولة الدؤوبة لتصحيح األفكار المتطرفة
للطالب المنحرفين (الحسن والخولي .)2013 ,إن األفكار المتطرفة تتفشى بسرعة في
المؤسسات التعليمية؛ لذلك يلزم وضع مكافحة اإلرهاب كمقرر دراسي بهذه المؤسسات ,مما
يعود بالنفع في حماية المراهقين والشباب من هذه األفكار الدخيلة على مجتمعنا؛ بيد أن أغلب
منفذي العمليات اإلرهابية تقع أعمارهم من  25 : 15عاماً .لذلك فإن التعليم هو الطريق األكثر
فعالية وكفاءة في تحسين ورقي ثقافة المجتمعات ,وإلصالح السلبيات التي تطرأ عليها (شجاع
الدين وعسكر.)2013 ,
ويرى الباحث أن من يقوم بتدريس مقرر مكافحة اإلرهاب يلزم أن يكون من المتخصصين في
هذا المجال ,وأن يكون قد تم تأهيله علميا ً وعمليا ً في كيفية معالجة األيديولوجية الدينية
المتطرفة .وأرى كذلك أن يتم إنتقائهم ممن يتحلو بالفكر المعتدل ,واألخالق السامية ،والعقيدة
الوسطى السمحة؛ األمر الذي يجعلهم قدوة عملية صادقة للطالب ولغيرهم من أفراد المجتمع،
وحتى يتسنى للمؤسسات التعليمية تربية طالبها تربية أمنية ناجحة .إن مؤسسات الضيافة أحوج
ما تكون لخرجيين لديهم قسطا ً مناسبا ً من التربية األمنية ,وذلك حتى يستطيع العاملين بالفنادق
أن يتعاملوا بكفاءة وحكمة مع كل ما يتعلق باإلرهاب ,ألن هذه المؤسسات تعد هدفا ً وصيدا ً
سمينا ً للعمليات اإلرهابية الغادرة.
محددات البحث
▪ الحد الموضوعي :اإلرهاب وليد األيديولوجية الدينية المتطرفة ,وله دورا ً محوريا ً في
تقويض صناعة الضيافة؛ لذلك لزم أن يكون ألقسام تخصص الفندقة دورا ً أساسيا ً في
معالجة هذه األيديولوجية ,ومجابهتها.
▪ الحد البشري (عينة البحث) :تم ابتكار استمارة استقصاء ,ووزعت على عينة عشوائية
من أعضاء هيئة التدريس في  12قسما ً من أقسام تخصص الفندقة بالجامعات والمعاهد
العليا المصرية ,وبلغ عدد العينة  53مدرسا ً وأستاذا ً مساعدا ً وأستاذا ً.
▪ الحد الزماني :تم إجراء الشق العملي من البحث خالل الفترة من فبراير وحتى أغسطس
لسنة .2016
▪ الحد المكاني :تم إجراء مقابالت مع أعضاء هيئة التدريس وكذلك تم االستعانة بالبريد
اإللكتروني لتوزيع االستمارات في مجموعة من أقسام تخصص الفندقة ,بكليات السياحة
والفنادق والمعاهد العليا ,بجمهورية مصر العربية؛ وهي كالتالي :كلية السياحة والفنادق
بالسادات ,كلية السياحة والفنادق بالفيوم ,كلية السياحة والفنادق باإلسماعيلية ,كلية
السياحة والفنادق بالمنصورة ,كلية السياحة والفنادق بالمنيا ,كلية السياحة والفنادق
باألقصر ,كلية السياحة والفنادق بجامعة  6أكتوبر ,معهد األلسن العالي للسياحة
والفنادق بمدينة نصر ,معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم ,المعهد المصري
العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة ,المعهد العالي للسياحة والفنادق ب 6أكتوبر،
المعهد العالي للسياحة والفنادق باألقصر (إيجوث).
▪ الحد اإلحصائي :تم توزيع  53استبانة ,وبعد جمع االستبيانات وفحصها بدقة ,تبين أنها
سليمة بنسبة  .%100وقد تم استخدام التكرارات ,ومقياس النسبة المئوية؛ لتحليل
صل عليها.
البيانات المتح َّ
النتائج والمناقشة
تم تقسيم االستمارة إلى أربعة أجزاء :الجزء األول يتعلق بتأثيرات األيديولوجية الدينية المنحرفة
واإلرهاب على صناعة الضيافة ,والمنشآت الفندقية ,والنزالء بهذه المنشآت والعاملين فيها.
والجزء الثاني يقيم الوضعية الحالية ألقسام تخصص الفندقة تجاه مجابهة األيديولوجية الدينية
المتطرفة واإلرهاب .أما الجزء الثالث فيبين ما يجب أن تتبناه هذه األقسام حتى يكون لها دور
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فعال وناجع في عالج هذه المشكلة التي تمس مستقبل صناعة الضيافة والتعليم الفندقي في
مصر .ويحتوي الجزء األخير على أي اقتراحات تقدمها أفراد العينة.
الجزء األول :قياس مستوى تأثير األيديولوجية الدينية المتطرفة على صناعة الضيافة.
جدول ( :)1أثر التطرف واإلرهاب على صناعة الضيافة.
تكرار

%

تكرار

%

تكرار

%

تكرار

%

غير موافق
تماما
%
تكرار

42

79.2

6

11.3

3

5.7

1

1.9

1

1.9

44

83

9

17

0

0

0

0

0

0

23

43.4

18

34

8

15.1

4

7.5

0

0

24

45.3

20

37.7

6

11.3

3

5.7

0

0

موافق تماما
الفكر الديني المتطرف يمثل
تهديدا مباشرا على مستقبل
صناعة الضيافة في مصر.
اإلرهاب يعد خطرا مباشرا على
أمن وسالمة المنشآت الفندقية
والنزالء بها.
المناخ غير اآلمن الذي يحيط
بالمنشآت الفندقية ويهدد أمنها
وسالمتها يؤدي النخفاض
كفاءة العاملين بهذه المنشآت.
من وجهة نظركم  ...يلزم أن
يكون ألقسام تخصص الفندقة
بالمؤسسات التعليمية دور في
محاربة األفكار المتطرفة.

موافق

غير موافق

محايد

عند استطالع آراء العينة تجاه تهديدات الفكر الديني المتطرف واإلرهاب علي صناعة الضيافة,
بلغت نسبة الموافقة (موافق ,وموافق تماما ً)  90.5%على أن التطرف واالنحراف الديني يمثل
تهديدا ً مباشرا ً على مستقبل صناعة الضيافة في مصر؛ وقد ينبثق ذلك عن شدة حساسية هذه
الصناعة ألي اضطراب أمني ,مما قد يؤدي إلى تدهورها .وحول خطورة اإلرهاب على أمن
وسالمة المنشآت الفندقية والنزالء بها ,فقد أوضحت النتائج بما ال يدعو مجاالً للشك أن اإلرهاب
يعد خطرا ً مباشرا ً على الفنادق والنزالء فيها ,وعدوا ً أساسيا ً ورئيسيا ً لهذه الصناعة؛ حيث بلغت
نسبة الموافقة  %100ما بين موافق ,وموافق تماما ً؛ وربما يرجع ذلك لوجود عقيدة راسخة
لدى أفراد العينة أن لإلرهاب عواقب وخيمةً على شتى مناحي الحياة ,ويكبد المجتمع خسائر
فادحة في أفراده وبنيته التحتية ومؤسساته ,وأن اإلرهاب ينزل بصناعة السياحة والضيافة
أضرارا ً جسيمةً مما يلحق بالدولة كسادا ً وركودا ً إقتصاديا ً .وتشير النتائج أن نسبة _ %77.4
موافق ,وموافق تماما ً _ من المستطلعين توافق على انخفاض كفاءة العاملين بالفنادق في حالة
وجود بيئة غير آمنة تحيط بهذه الفنادق؛ حيث ال يستطيع العامل أن يؤدي عمله بصورة جيدة
مع وجود أدنى خطورة على سالمته .وفيما يتعلق بوجهات نظر العينة بخصوص دور أقسام
تخصص الفندقة بالمؤسسات التعليمية في معالجة األيديولوجية الدينية المنحرفة بلغت نسبة
الموافقة  %83أي كل من موافق وموافق تماما ً ,ونسبة غير الموافق  ,%5.7في حين كانت
نسبة المحايد %11.3؛ َّ
إن هذه النتيجة تبين بوضوح رغبة أعضاء هيئة التدريس في قيام أقسام
تخصص الفندقة بدور إيجابي في معالجة تحدي األيديولوجية الدينية المتطرفة ,ويفهم كذلك من
فحوى تلك النتيجة قناعة واستعداد أعضاء هيئة التدريس بأقسام تخصص الفندقة أن يكون عليهم
دور في مواجهة ومجابهة هذا التحدي؛ الذي يعد داءا ً عضاالً يفتك بصناعة السياحة والضيافة,
ومن ث َّم يقوض إستراتيجية التعليم الفندقي والسياحي بالدولة المصرية.
الجزء الثاني :استكشاف اتجاهات أقسام تخصص الفندقة نحو مجابهة األيديولوجية الدينية
المتطرفة واإلرهاب.
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جدول ( :)2مدى مشاركة أقسام الفندقة في معالجة الفكر المتطرف.
نعم
هل قسم الفندقة الذي تعمل به يمارس دورا فعاال في
مواجهة الفكر الديني المتطرف.
هل يوجد في الئحة المواد الدراسية الخاصة بقسم تخصص
الفندقة مقررا خاصا لمعالجة اإلرهاب والتطرف.
هل يوجد في جناح المكتبة الخاص بقسم تخصص الفندقة
كتبا تتناول مشكلة اإلرهاب ,وأثرها على صناعة السياحة
والضيافة.
بصفتك عضوا في هيئة التدريس بقسم تخصص الفندقة ,هل
تناقشت مع زمالئك في كيفية إيجاد حلول فعالة لمشكلة
التطرف واإلرهاب.
هل طلب منك مجلس قسم تخصص الفندقة اقتطاع جزء من
وقت محاضرتك لمناقشة مشكلة األفكار الدينية المتطرفة مع
الطالب.
هل قسم تخصص الفندقة عمل على إقامة ندوات حول
تحديات مشكلة اإلرهاب والحلول المقترحة.
بصفتك باحثا علميا هل قرأت كتابا حول مشكلة اإلرهاب
وكيفية مواجهتها.
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من النتائج الموضحة في جدول ( )2نالحظ اآلتي-:
▪ هناك تقصير جلي من جانب أقسام تخصص الفندقة _ التي هي جزء من المنظومة
التعليمية في مصر _ تجاه معالجة األيديولوجية الدينية المتطرفة؛ وربما يرجع ذلك لعدم
وجود إستراتيجية تعليمية مصرية محددة وواضحة ,خاصة لمعالجة هذه المشكلة ,يكون
على جميع المؤسسات التعليمية المشاركة في إنجازها.
▪ إن الئحة المواد الدراسية تكاد تخلو من وجود أيَّة مقررات تتعلق بالتربية األمنية,
وتحديات األيديولوجية الدينية المتطرفة ,وعالقتها بصناعة السياحة والضيافة؛ وهذا
يعود إلى قصور خطة المواد الدراسية لهذه األقسام ,حيث ال يكون في اهتمام واضعي
هذه الالوائح أي اعتناء بقضية التطرف الديني واإلرهاب ,ولم يكن في حسبانهم أثرها
الهدَّام والمدمر على صناعة السياحة والضيافة.
▪ أكثر من نصف عدد أعضاء هيئة التدريس في العينة المختبرة ال يحاولون البحث في
المكتبة عن مواد علمية تتعلق بقضية التطرف واإلرهاب؛ حيث بلغت نسبة غير المتأكد
 .%54.7ونسبة من أجاب بال  %17من العينة ,أي ال يوجد بجناح المكتبة الخاص
بقسم الفندقة كتبا ً تتناول مشكلة اإلرهاب ,وأثره على صناعة السياحة والضيافة؛ ربما
يعود ذلك إلى حرصهم على االهتمام بتخصصاتهم الفندقية الدقيقة ,مع عدم عنايتهم
بالدراسات المرتبطة بعلم الضيافة ,أو ربما يظنون أن العناية بهذه الدراسات ال جدوى
منه ،أو ربما ال ينتبهون لخطورة التطرف واإلرهاب على صناعة الضيافة؛ فالحقيقة
التي ال مناص منها أن صناعة اإلرهاب ليست كأي علم مرتبط بعلم الضيافة,
فالإلرهاب تأثيرات وآثار ضارة متفاقمة على صناعة الضيافة ,وبخاصة اإلرهاب
الجديد الذي يؤدي إلى الموت ُّ
الزؤام لصناعة السياحة والضيافة ,ذلك اإلرهاب الذي
يتضخم بشدة في هذه العصر بسبب الدعم والتمويل غير المحدودين لهذه المنظمات
اإلرهابية من جانب أحالف ودول وأجهزة ,تلك األحالف والدول واألجهزة التي
ابتدعت هذا اإلرهاب الجديد ,ث َّم تدعي أنها تحاربه في أخبث مسرحيَّة هزليَّة!!! لذلك
أستطيع أن أسمي هذا العصر بعصر صناعة اإلرهاب الجديد.
▪ نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس في العينة موضع البحث ال يعنيها إيجاد حلول
لمشكلة التطرف واإلرهاب! فلقد بينت النتائج أن نسبة  %58.5من عينة أعضاء هيئة
الرأي مع زمالئها في كيفية إيجاد حلول فعالة لمشكلة التطرف
التدريس ال تتباحث َّ
9

واإلرهاب ,وأن نسبة  %5.7غير متأكدة هل تناقشت مع زمالئها أم ال في كيفية إيجاد
حلول فعالة لهذه المشكلة ,ربما يرجع ذلك إلى رهبة أعضاء هيئة التدريس من التصدي
لمثل هذه القضايا فائقة الخطورة ,أو ظنا ً منهم أن كثرة المحك في هذه المشكلة ال طائل
منه.
▪ إن اإلدارة في معظم أقسام تخصص الفندقة ( )88.7%ال تطلب من أعضاءها مناقشة
مشكلة اإلرهاب ,وآثاره الوخيمة على صناعة الضيافة مع طالب القسم؛ فقد يظن
رؤساء هذه األقسام أن هذه الموضوعات الحرجة المتأزمة خاصة بالسياسيين أو علماء
ضون َّ
الطرف عن العالقة القوية ذات االرتباط الشديد والوثيق بين صناعة
الدين ,ويغ ُّ
اإلرهاب الجديد في هذا العصر وصناعة السياحة والضيافة.
▪ ال تقوم أقسام تخصص الفندقة بالدور المنوط بها ,تجاه التنسيق والتعاون مع الجهات
المعنية بمعالجة مشكلة اإلرهاب؛ لتنظيم ندوات تتناول جميع أبعاد هذه المشكلة,
وتأثيراتها على صناعة السياحة والضيافة؛ حتى تعم استفادة وانتفاع أعضاء هيئة
التدريس ,والطالب بها على حد سواء؛ ربما إلنشغال هذه اإلقسام بمسئولياتها التعليمية
وعدم إعارة هذه القضايا أي إهتمام ملموس ذي قيمة .يالحظ في السياسة اإلدارية
والتنظيمية للتعليم بمصر السلبية البالغة في التعامل مع التحديات التي تواجه الوطن؛
فالحق الذي ال محيص منه هو أن يؤدي البحث العلمي دوره في حل كل المشكالت
المعاصرة ,والمتوقعة مستقبالً _ فهل يقوم الباحثون في مصرنا الحبيبة بذلك! _ بدال ً
من االشتغال واالنشغال بتكديس أرفف المكتبات برسائل ,وأبحاث علمية ال طائل منها
سوى الحصول على الدرجات العلمية ألصحابها.
▪ هناك نسبة  %50.9من عينة أعضاء هيئة التدريس قد اطلعت على كتابا ً يناقش قضية
التطرف واإلرهاب ,في حين بلغت نسبة من لم ي َّ
طلع  .%43.3وهذا يبين أن هناك
نسبة ال يستهان بها من أعضاء هيئة التدريس ,ال تدرك مدى خطورة هذا التحدي
المدمر لصناعة الضيافة والسفر .وأرى أن تقوم قيادات المؤسسات التعليمية بتنظيم
دورات مجانية ألعضاء هيئات التدريس _ تكون من شروط التعيين والترقي _ يتم فيها
دراسة جميع ما يتعلق بمشكلة اإلرهاب ,والتعريف بحقوق اإلنسان واألخالق واآلداب
العامة ,مع حثهم لتقديم حلول مبتكرة لهذه المشكلة؛ كل ذلك حتى ينفثوه في عقول
طالبهم ,ويبثوه بين وسطهم الداخلي _ التعليمي _ والخارجي.
الجزء الثالث :تحديد ما يجب أن تتبناه أقسام تخصص الفندقة حتى يكون لها دور حقيقي في
عالج هذه المشكلة.
جدول ( :)3وسائل أقسام الفندقة لعالج تحدي اإلرهاب.
من وجهة نظرك لمعالجة مشكلة األفكار الدينية المتطرفة يجب على أقسام تخصص
الفندقة بالمؤسسات التعليمية أن تتبنى أي من السياسات التالية _ يمكنك اختيار أكثر من
عنصر _
▪ تخصيص مقرر بالالئحة يدرس لجميع طالب القسم حول مشكلة اإلرهاب.
▪ عقد الندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع جامعة األزهر حول المشكلة والحل.
▪ عمل مسابقات لطالب القسم حول مشكلة اإلرهاب واقتراح الحلول.
▪ تخصيص جزء من وقت المحاضرة لعرض المشكلة واقتراح الحلول.
▪ إمداد جناح المكتبة الخاص بقسم تخصص الفندقة بالكتب والمواد العلمية حول
هذه المشكلة.
المجموع

تكرار

%

29
40
25
19

19.6
27
16.9
12.8

35

23.6

148

100

يتبين من الجزء الثالث أن أفضل الحلول لمعالجة األيديولوجية الدينية المتطرفة عقد اللقاءات
والندوات ()27%؛ وربما ينبثق ذلك عن وجود قناعة فكرية لدى أعضاء هيئة التدريس
بمحورية دور األزهر علما ًء وأساتذة ً في معالجة األيديولوجية الدينية المتطرفة ,وفي تصحيح
مسار الخطاب الديني المنحرف .يليه إمداد المكتبة بالكتب التي تتناول هذا التحدي ()23.6%؛
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ويرى الباحث أن تكون هذه الكتب لمؤلفين ذوي خطاب ديني وسطي حيث انتشرت في اآلونة
األخيرة فتاوى منحرفة ومضللة ,وخطاب ديني معادي لضيافة األجانب ولصناعة السياحة.
وجاء في المرتبة الثالثة تخصيص مقرر يعالج مشكلة اإلرهاب ,ويتناول األمن السياحي
والفندقي ()19.6%؛ وقد يعزى ذلك إلدراك أعضاء هيئة التدريس بأقسام تخصص الفندقة
مدى مسئولية مؤسسات التعليم المختلفة في حماية طالبها من اإلنحراف الفكري ,وتحصينهم من
السموم الفكرية القاتلة التي يصبها المتربصون باألمة في عقول شبابنا .وأرى أن تقوم مؤسسات
التعليم المختلفة بدور فعال ونشط في معالجة األفكار الدينية المتطرفة لدى الطالب الذين أصابهم
هذا الداء العضال ,وأن تتعامل معهم على أنهم مرضى في أمس الحاجة للعالج ال على أنهم
منحرفون مدانون .وحصل كل من عمل المسابقات ,وتخصيص جزء من وقت المحاضرة على
أقل نسبة؛ ربما يرجع ذلك لفهم معظم أفراد العينة وتحقُّقهم من جسامة وفداحة هذا التحدي
جرد مسابقة ,أو جزء من محاضرة.
الحرج الذي يفوق م َّ
الجزء الرابع واألخير (إذا كان لديك أي اقتراحات يجب أن يتبناها قسم تخصص الفندقة اذكرها
من فضلك)
في هذا الجزء تم تصفية اقتراحات أفراد العينة التي يجب أن يتم تفعيلها لمعالجة هذا التحدي,
والتي يمكن اعتبارها بمثابة جزءا ً من توصيات هذا البحث ,وهي على النحو التالي:
▪ قيام القسم بحمالت توعية _ يكون الهدف منها إظهار خطورة اإلرهاب على شتى
نواحي الحياة اإلقتصادية ,واإلجتماعية ,والبيئية _ وإشراك طلبة القسم فيها.
▪ عقد ورش عمل ,وندوات متعلقة بتوضيح الفرق بين الدين القيم ,والتطرف.
▪ يجب تعيين أخصائي اجتماعي لتقديم النصيحة للطالب في كل ما يتعلق بقضايا
اإلرهاب.
▪ اعتبار هذا التحدي محور من محاور المقابلة الشخصية مع الطالب الجدد.
▪ توسيع دائرة المعرفة بقضايا اإلرهاب في محيط األسرة _ وما يتبعها من مجتمع
الجامعة ,أو الجيران ,أو األصدقاء _ من مصادر موثوق فيها.
▪ يجب التزام الشفافية ,والوضوح ,والمصداقية _ سواء المؤسسات التعليمية ,أو الدينية,
أو األمنية ,أو اإلعالمية ,أو  ...إلخ _ عند معالجة هذه المشكلة.
▪ يلزم تضافر جهود جميع الجهات المعنية لحل مشكلة اإلرهاب مثل :األزهر ,والكنيسة,
والمؤسسات التعليمية ,والمنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ وعند تنظيم ندوات بأقسام
تخصص الفندقة يجب دعوة متخصصين من الجهات السابق ذكرها.
▪ القاء محاضرات لطالب القسم عن خطر اإلرهاب ,ونبذ الفكر المتطرف ,مع تعريف
الطالب بمخاطر الفكر الديني المنحرف على صناعة الضيافة.
▪ يلزم التنسيق الكامل مع جامعة األزهر على كل األصعدة التي تتعلق بهذا الشأن.
▪ يتم تخصيص مادة في الئحة المواد الدراسية الخاصة بالقسم تتناول اإلرهاب ,ومدى
تأثيره على قطاع الضيافة ,وكيفية القضاء عليه.
▪ إمداد المكتبة بالدراسات العلمية التي تعالج األيديولوجية الدينية المتطرفة وما ينتج عنها.
▪ يلزم تنمية الوعي الفكري والثقافي للطالب ,وغرس قيم حب الوطن والحفاظ عليه
والوالء له في نفوسهم.
▪ يجب توفير جميع الوسائل األمنية القادرة على محاربة اإلرهاب والقضاء عليه باعتباره
السبب الرئيسي في ركود منشآت الضيافة ويكون ذلك عن طريق تبني وتفعيل كل
الحلول المتاحة.
▪ العمل على توعية الطالب حول التحديات المعاصرة على الصعيدين الشرق أوسطي,
والعالمي ومدى تأثيرهما على وطننا ,وبخاصة على صناعة السياحة والضيافة.
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▪
▪
▪
▪
▪

التعرف على ميول واتجاهات الشباب لتنميتها وتعديل المعوج منها ,وتبني األفكار
البناءة لتصحيح األفكار المسمومة التي يحقنها أعداء األمة العربية في عقول شبابنا ,تلك
األفكار التي تهدد المجتمع العربي وأمنه.
تنظيم دورات تدريبية للطالب ,وللراغبين من العاملين في صناعة الضيافة في كيفية
التعامل مع األحداث اإلرهابية التي تقع في منشآت الضيافة.
تشجيع الطرق والوسائل الصحيحة في التعبير عن األفكار واآلراء دون التطرف
والعنف ,مع عدم المساس بقيم المجتمع المصري وثوابته الراسخة.
البد من التنسيق والتعاون بين قسم تخصص الفندقة ,وقطاع شئون البيئة والمجتمع في
احتضان مؤسسات العمل االجتماعي؛ حتى يتم توعية كل أفراد المجتمع وليس الطالب
فقط بمخاطر التطرف والعنف اجتماعيا ً ,واقتصاديا ً,وأمنيا ً.
هذه المشكلة ليست مسئولية أقسام تخصص الفندقة فقط؛ وإنما ال محيد عن وضع
استراتيجية شاملة يتعاون فيها كل فئات المجتمع المصري لمواجهة هذه األيديولوجية
الدينية المنحرفة ,بحيث يربى اإلنسان منذ صغره على نبذ التطرف والعنف والتحلى
سماحة.
بالوسطية وال َّ

التوصيات
 )1يجب أن تقوم أقسام تخصص الفندقة بمؤسسات التعليم السياحي والفندقي بتعزيز
عالقاتها مع مؤسسة األزهر؛ لعقد الندوات والمؤتمرات حول معالجة األيديولوجية
الدينية المتطرفة ومكافحة اإلرهاب ,والموقف الصحيح لإلسالم من صناعة السياحة
والضيافة ,مع الدعوة إلى تصحيح الخطاب الديني فيما يتعلق بالسياحة والضيافة
ومعاملة الضيوف األجانب من غير المسلمين ,وإلى التوجه نحو الفقة الحنيف السمح في
التعامل مع المخالف؛ حتى يتم قبول المخالف ال معاداته.
 )2يلزم تزويد ركن المكتبة المتعلق بقسم تخصص الفندقة بمؤسسات التعليم السياحي
والفندقي بالكتب والمواد العلمية :التي تظهر مساوئ الفكر المنحرف وخاصة تأثيراته
السلبية على صناعة الضيافة وكيفية عالج هذا الفكر ,والتي تعمق ثقافة التعايش
والتسامح والمحبة واحتضان اآلخرين ,والتي تبين وتنشر أخالقيات اإلسالم السمحة في
التعامل مع األجانب وآدابه الرفيعة في ضيافة غير المسلمين.
 )3ضرورة تعيين مادة علمية بالئحة مقررات قسم تخصص الفندقة بمؤسسات التعليم
السياحي والفندقي تتعلق بالتربية األمنية الصحيحة التي تعالج كل التحديات المتعلقة
باأليديولوجية الدينية المنحرفة ,والتي تفضح المخططات المحلية والعربية واإلقليمية
والعالمية الصانعة والداعمة لإلرهاب .وأن يقوم بتدريس هذا المقرر متخصص ذا دراية
واسعة ومتكاملة في هذا المجال.
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فلسطين.
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Abstract
The research aims to identify the role of hospitality departments in tourism and hotel
educational institutions in addressing extremism and terrorism, which is considered
the most important enemy that facing tourism and hospitality industry. In the
theoretical framework, the research discusses the concept of extremist religious
ideology, its causes, manifestations, and specifications of adherents, as well as its
impacts on the hospitality industry with an explanation the role of hospitality
departments in combating this phenomenon. In the practical part, the survey was
designed to achieve the research objectives. The most important objective is to
identify some effective educational means to deal with the extremist ideas that are
blowing in student's minds. One of the most important results is the lack of security
education in the list of hospitality subjects, the challenges of the extremist religious
ideology and its relations with the hospitality industry. The research reached to three
recommendations, the most important one is the hospitality industry should strength
the relations with Al-Azhar institution; to hold conferences and seminars about
addressing the extremist religious ideology and combating terrorism, demonstrate the
right ideas of Islam about tourism and hospitality industry, with the call to correct the
religious discourse with regarding to tourism and hospitality and the treatment of nonMuslim from foreign guests, and orientation towards tolerant religion jurisprudence in
dealing with the offender; until the acceptance of the offender and not antagonism.
This may help in defeating the wave of terrorism, leading to the recovery of tourism,
which leads to the prosperity of the hospitality industry and hotel education in Egypt.
Keywords: extremist religious ideology, terrorism, hospitality industry, and
educational institutions.
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