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بــرامــج منع التطرف العنيف
ومكافحته وتقييم أثرها 2019

برامج منع التطرف العنيف

ومكافحته وتقييم أثرها 2019
ُي َعــد انتشــار التطــرف العنيــف تهديــ ًدا عامل ًّيــا معقَّــ ًدا ،فهــو
البوابــة الرئيســة لإلرهــاب ،وقــد أكــدت خبــرات العقــود املاضية
أن محاربــة اإلرهــاب يجــب أن تبــدأ مبكافحــة التطــرف ،ســواء
أكان تطر ًفــا عني ًفــا أم مســاملًا .فانخرطــت مؤسســات علميــة
ٍ
أدوات جديــد ًة
ومدنيــة باملشــاركة يف هــذه املهمــة ،وطــورت
ملعاجلــة الظاهــرة تقــود إلــى فهــم أعمـ َق وأدق ألســباب التطــرف
العنيــف وأدواتــه وبرامــج مكافحتــه.
مهــم يف إعــداد برامــج مكافحــة
وإن هــذا التقريــ َر مرجــع
ٌّ
التطــرف العنيــف وتقييــم نتائجهــا ،وهــو يتألــف مــن جزأيــن.
يفحــص اجلــزء األول مخت ِلـ َ
ـف األدوات التحليليــة التــي ُط ـ ِّورت
لفهــم أســباب التطــرف العنيــف ووســائله ،ونِقــاط القــوة
والضعــف لهــذه الوســائل ،ضمــن ُ
أطـ ٍـر ومنــاذ َج علــى املســتويني
اجلزئــي والكلــي ،ويف ســياقات مختلفــة .ويقــدم التقريــر نظــرة
ُ
لألطــر ومناذج املفاهيم املشــتركة املســتخدمة يف
عامــة وحتليـ ًـا
فهــم التطــرف العنيــف ،ويف إعــداد برامــج محاربــة التنظيمــات
املتطرفــة والفكــر املتطــرف وإســتراتيجياتِها؛ بهــدف حتســن
برنامــج مكافحــة التطــرف العنيــف.
ويتنــاول اجلــزء الثانــي تقييــم أثــر برامــج منــع التطــرف العنيــف
ومكافحتــه ،ويقـدِّم للممارســن وواضعــي السياســات والباحثــن
مراجعــ ًة للتحديــات التــي تواجــه تقييــم هــذه البرامــج،
ويستكشــف بعــض احللــول احملتملــة ،ويلقــي الضــوء علــى
األدوات ذات الصلــة التــي تق ِّيــم التأثيــر عبــر قيــاس التغيــرات
يف االجتاهــات والســلوك وال َعالقــات.
التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

نماذج المستوى الفردي
اســتُخدم يف التقريــر ُ
أطــر مفاهيــم متعــددة ،ومنــاذج حتليليــة
مختلفــة؛ لفهــم التطــرف العنيــف ووضــع ا ُ
خلطــط التــي متنعــه
أو تتصــدى له ،وميكــن تصنيــف هــذه األدوات يف فئتــن أو
مســتويني مــن التحليــل :أدوات املســتوى اجلزئــي التــي تُعنــى
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باألفــراد املتطرفــن ،وأدوات املســتوى الكلــي التــي تُعنــى
باملجموعــات املتطرفــة.
أظهرت دراسات أن دوافع االنخراط في تنظيمات

إرهابية كالقاعدة وبوكوحرام وطالبان وداعش
مرتبطا بالحرمان المادي أو استعداد
ً
وغيرها كان
الفرد للعنف أو وسائل اإلكراه أكثر من ارتباطه

بعقيدة الفرد وفكره.

يف املســتوى األول يجــري الفحــص عــن التطــرف وتطــوره علــى
مــدار الســنوات اخلمــس عشــرة املاضيــة علــى املســتوى الفــردي،
ٍ
خطيــة وأخــرى ديناميــة ،لفهــم تعقيــد عمليــات
عبــر منــاذ َج
التطــرف العنيــف .ومتيــل منــاذج املســتوى اجلزئــي إلــى تأكيــد
أثــر االعتقــاد واألفــكار يف مســار الفــرد نحــو التطــرف العنيــف،
ويف النمــاذج اخلطيــة علــى وجــه اخلصــوص ،غال ًبــا مــا تكــون
األفــكار املتطرفــة مقدم ـ ًة ملشــاركة الفــرد يف نشــاط التطــرف
العنيــف .وتصــف تلــك النمــاذج ،وال سـ َّيما املبكــر منهــا ،التطـ َ
ـرف
علــى أنــه سلســلة مــن اخلطــوات التــي يتقــدم الفــرد عبرهــا نحــو
معت َقــدات متطرفــة تنتهــي بنشــاط عنيــف .وبعبــارة أخــرى ،إن
النمــاذج اخلطيــة تؤكــد ضمن ًّيــا أن تبنــي الفــرد للســلوك العنيــف
عمليــة مدفوعــة فكر ًّيــا ،وبرغــم ذلــك تُظهــر بعــض األبحــاث أن
العقائــد واألفــكار عامــل ثانــوي .فعلــى ســبيل املثــال :أظهــرت
دراســات أن دوافــع االنخــراط يف تنظيمــات إرهابيــة كالقاعــدة
ً
مرتبطــا أكثــر
وبوكوحــرام وطالبــان وداعــش وغيرهــا ،كان
ـادي أو اســتعداد الفــرد للعنــف أو وســائل اإلكــراه
باحلرمــان املـ ِّ
أكثــر مــن ارتباطــه بعقيــدة الفــرد وفكــره .يف بعــض هــذه احلاالت
ســبقت عملي ـ َة االنخــراط يف تلــك التنظيمــات تب ِّنــي املعتقــدات
واألفــكار املتطرفــة ،ويف حــاالت أخــرى حــدث االنخــراط يف
غيــاب تبنــي الفــرد للمعتقــدات واألفــكار املتطرفــة.

ومــع أن بعــض النمــاذج اخلطيــة تفتــرض أن التطــرف ميضــي
طبيع ًّيــا مــع تقــدم الفــرد يف كل مرحلــة ،إال أن النمــاذج األخــرى
تدمــج مفهــو َم احلــدث الــذي يــؤدي إلــى خطــوة أخيــرة للمشــاركة
العنيفــة .وتقــدم النمــاذج اخلطيــة ذات املســتوى اجلزئــي تصــو ًرا
مباشـ ًرا للتطــرف يســهل الوصــول إليــه ،قائ ًمــا علــى أن التطــرف
هــو عمليــة ،وهــذا يوحــي بأنــه قــد تكــون هنــاك طــرق ملقاطعــة
فتحــت هــذه
مســار الفــرد نحــو التطــرف أو تغييــره .وقــد َ
ـاب أمــام مســتويات جديــدة مــن التفكيــر يف كيفيــة
النمــاذج البـ َ
فهــم النشــاط املتطــرف العنيــف وتوقعــه ومنعــه ،غيــر أن النمــاذج
اخلطيــة ُعــزِّزت بأبحــاث جديــدة تؤكــد الطبيعــة الشــديدة
التعقيــد والفريــدة للتطــرف .وأظهــرت النمــاذج الديناميــة
غيــر اخلطيــة لتحليــل التطــرف العنيــف قــدر ًة علــى فهـ ٍـم متعــدد
األبعــاد للعوامــل التــي تقــود األفــراد إلــى التطــرف العنيــف.
ومــع أن منــاذج التطــرف الفرديــة ِ
بش ـقَّيها اخلطيــة والديناميــة
تفيــد يف حتديــد عوامــل اخلطــر والتعــرض للتطــرف العنيــف،
إال أنهــا ال تســتطيع التنبــؤ بــأن أفــرا ًدا معينــن ســيصبحون
متطرفــن ،أو أنهــم ســينفذون أعمــال عنــف .أجــل إن هــذه
النمــاذ َج مفيــدة يف حتديــد عوامــل اخلطــر علــى املســتوى
الفــردي التــي حتفــز إلــى مشــاركة الشــخص يف نشــاط التطــرف
بش َّقيها الخطية
مع أن نماذج التطرف الفردية ِ

والدينامية تفيد في تحديد عوامل الخطر

والتعرض للتطرف العنيف ،إال أنها ال تستطيع
أفرادا معينين سيصبحون متطرفين ،أو
التنبؤ بأن
ً

أنهم سينفذون أعمال عنف.

أو للمشــاركة يف نشــاطاتها ،وقــد تســاعد يف دعــم التدخــات
املبكــرة للعائــات واملجتمعــات واملــدارس لدعــم املع َّرضــن
خلطــر التطــرف وإنقاذهــم منــه ،لكــن عوامــل اخلطــر يف هــذه
النمــاذج تشــير إلــى امليــل نحــو مســار معـ َّـن فقــط ،وال تضمــن

عوامل وراء عملية التطرف يمكن أن
َ
هناك أربعة

ُيالحظها القائمون على إنفاذ القانون ،والعاملون

في مواجهة التطرف العنيف ،وهي :االستعداد
للعمل (الدافع والقصد) ،واألهداف (رموز

الهيمنة الغربية والعسكرية والمدنية) ،والفرصة
(الوصول إلى التدريب والموارد) ،والقدرة

والتجربة الشخصية).
المكتسبة (التدريب
َ
ِ

إجماعــا أكادمي ًّيــا
لقــد أنتــج التحليــل املعاصــر للتطــرف الفــردي
ً
واسـ ًعا علــى أن التطــرف عمليــة ديناميــة وليســت خطيــة ،وتؤكــد
النمــاذج الديناميــة أنــه ليــس هنــاك طريــق واحــدة إلــى التطــرف
العنيــف ،وأن األفــراد قــد يدخلــون ويخرجــون من املســار ألســباب
مختلفــة يف أوقــات مختلفــة .وتشــتمل النمــاذج املطـ َّورة على مدار
العِ قــد املاضــي علــى فهــم أقــوى للعمليــات النفســية واالجتماعيــة
التــي تقــود نحــو التطــرف ،وإدراك للتفاعــل بــن العوامــل املؤثــرة
املختلفــة .وقــد نشــر املركــز القومــي األمريكــي ملكافحــة اإلرهــاب
ً
دليــا للممارســن عــن مكافحــة التطــرف العنيــف تض َّمــن
منوذجــا ديناميك ًّيــا لفهــم التطــرف ،يُعنــى بالعوامــل التــي تُســهم
ً
يف تقــدم الفــرد نحــو هــذا التطــرف .ويحــدد النمــوذج ثــاث
عمليــات متميــزة ومتداخلــة :التطــرف ،والتعبئــة ،والعمــل .ويوفــر
نظــرة عامــة علــى العوامــل املهمــة يف عمليــة التطــرف ،ومــن
ذلــك التصــورات الفرديــة والســلوكيات وال َعالقــات وديناميــات
اجلماعــة .ويحــدد النمــوذج أربع ـ َة عوامــل وراء عمليــة التطــرف
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العنيــف وفهــم عوامــل اخلطــر ،واملســاعدة علــى بنــاء الوعــي
مبــن قــد يكــون ُعرض ـ ًة للتجنيــد بوســاطة املنظمــات املتطرفــة،

اتخــاذ هــذا املســار .ولذلــك فــإن قيمتهــا التنبؤيــة محــدودة
ألولئــك الذيــن يعملــون علــى مكافحــة اإلرهــاب ،فمعظــم منــاذج
التطــرف علــى املســتوى اجلزئــي ال ميكنهــا أن تخبــر القائمــن
علــى إنفــاذ القانــون مــن ســيصبح متطر ًفــا عني ًفــا!

ميكــن أن يُالحظهــا القائمــون علــى إنفــاذ القانــون ،والعاملــون
يف مواجهــة التطــرف العنيــف ،وهــي :االســتعداد للعمــل (الدافــع
والقصــد) ،واألهــداف (رمــوز الهيمنــة الغربيــة والعســكرية
واملدنيــة) ،والفرصــة (الوصــول إلــى التدريــب واملــوارد) ،والقــدرة
املكتســبة (التدريــب والتجرِ بــة الشــخصية).
َ
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نماذج المستوى الكلي

وعلــى املســتوى الكلــي يُعنــى التحليــل بالعوامــل الهيكليــة
واألســباب اجلذريــة النظاميــة للتطــرف العنيــف ،يف مســتويات
مــن حتليــل أســباب التطــرف العنيــف تشــمل املظالــم الفرديــة
واجلماعيــة ،والديناميــات االجتماعيــة ،والقضايــا الهيكليــة.

غيــر أن مســتويات التحليــل هــذه وأدواتهــا ال تقــوم دائ ًمــا

بتحديــد خيــارات للتدخــات مباشــرة ،وغال ًبــا مــا تتضمــن
هــذه األدوات العديــ َد مــن املتغيــرات التــي يصعــب معهــا
عــزل تأثيــر الديناميــات عــن العوامــل ذات الصلــة ،خاصــة يف
البيئــات َّ
الهشــة .فعلــى الرغــم مــن التأثيــر املهــم للديناميــات

تعــزز حتليــل الديناميــات االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية
التــي تتقاطــع مــع هــذه العوامــل ،كأدوات حتليــل الصــراع.
وقــد ط ـ َّورت إطــا َر الدفــع واجلــذب الوكال ـ ُة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة ( )USAIDأول مــرة؛ ليكــون وســيل ًة لفهــم الدوافــع التي
تــؤدي إلــى املشــاركة يف اجلماعــات املتطرفــة العنيفــة وحــركات
التمــرد ومنوهــا .وتشــمل العوامــل املســاهمة يف التطــرف
ُ
األطــر محدوديــة الفــرص االقتصاديــة،
العنيــف يف هــذه
واالســتبعاد السياســي ،وضعــف احلكــم ،وتصــورات وجتــارِ ب
املظالــم.

وال َعالقــات االجتماعيــة والشــبكات علــى التطــرف العنيــف،

حقا عدم فعالية إعداد خطة لمواجهة
قد ثبت ًّ

ص َّنــاع السياســات ومعـدِّي البرامــج يف رســم اخلرائــط وتقييــم

العام ،حتى ُ
األ ُطر المتطورة
النظر في السياق
ِّ

ليــس هنــاك ســوى القليــل مــن األدوات التحليليــة التــي تســاعد

ال َعالقــات التــي تؤثــر يف األفــراد وجتذبهــم جتــاه نشــاط
التنظيمــات املتطرفــة العنيفــة أو تبعدهــم عنهــا.

الدوافع المفترضة للتطرف العنيف في غياب

ً
رئيسة حساسة
متغيرات
ٍ
غالبا ما تُ غفل
جيدا
ً
ً
واجتماعيا.
سياسيا
ًّ
ًّ

تُعنــى أدوات املســتوى الكلــي باألســباب اجلذريــة النظاميــة،
والعوامــل اخلارجيــة التــي متكــن حــركات التطــرف العنيــف

نهجــا حتليل ًّيــا
وجماعاتــه مــن الظهــور واالزدهــار .وتتبنــى ً
مييــل إلــى تأكيــد فهــم كلــي وســياقي للتطــرف العنيــف يتجــاوز
النظــرة األمنيــة ،ويحلــل الظــروف الهيكليــة للعوامــل السياســية
واالجتماعيــة املؤديــة إلــى التطــرف العنيــف.

إن معظــم أدوات املســتوى الكلــي هــي ُ
أطــر عمــل وليســت

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

نهجــا واع ًيــا لتقييــم محــركات التطــرف
منــاذج؛ إذ تقتــرح ً
العنيــف ،ون ً
ِقاطــا للتدخــل يتضمــن الكثيــ ُر منهــا دراســ َة
عوامــل التطــرف علــى املســتوى الفــردي ،لكنهــا تختلــف عــن
أدوات املســتوى اجلزئــي بأنهــا تُعنــى بتقييــم العوامــل الفرديــة،
والعوامــل والديناميــات الهيكليــة واالجتماعيــة والبيئيــة ،التــي
تزيــد مــن ضعــف مجتمــع مــا أو قوتــه ،أو بيئــة محــددة لتأثيــر
التطــرف العنيــف فيهــاً ،
َ
خرائــط للمســارات
بــدل مــن رســم
الفرديــة للتطــرف.
وعــاد ًة مــا تتخــذ األدوات علــى املســتوى الكلــي أح ـ َد شــكلني:
أدوات تُعنــى بالعوامــل املم ِّكنــة للقيــادة مــن تخفيــف التطــرف
العنيــف ،مثــل ُ
أطــر (دفــع  -جــذب  ،) PUSH - PULLوأدوات
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وقــد تكــون التدخــات ملنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه
اســتنا ًدا إلــى قائمــة الدوافــع مشــكل ًة إذا أغ َفلــت االعتبــارات

الرئيســة ،أو إذا عا َ
جلــت بعــض املظالــم احلقيقيــة واملتص ـ َّورة،
ولكنهــا لــم تتضمــن الفهــم الكامــل للظــروف األساســية التــي
أدت إلــى ظهــور التطــرف العنيــف ومنــ ِّوه يف بيئــة معينــة.
وقــد ثبــت ح ًّقــا عــدم فعاليــة إعــداد خطــة ملواجهــة الدوافــع
املفترضــة للتطــرف العنيــف يف غيــاب النظــر يف الســياق العــا ِّم،
حتــى األُ ُطــر املتطــورة جي ـ ًدا غال ًبــا مــا تُغفــل متغيـ ٍ
ـرات رئيس ـ ًة
حساســة سياســ ًّيا واجتماع ًّيــا.

أدوات تحليل الصراع

تقديـ ًرا للتفاعــل املع َّقــد لعوامــل الدفــع واجلذب على املســتويات
الفرديــة واملجتمعيــة ،والهيكليــة وأثرهــا يف زيــادة أو تقليــل
ـض املمارســن
ضعــف بيئــة مــا أمــام التطــرف العنيــف ،طـ َّور بعـ ُ
ُ
أطــ َر تقييــم الصــراع التقليديــة لفهــم ذلــك التطــرف وإعــداد
سياســات وخُ طــط ملنعــه ومحاربتــه ،وذلــك لتحديــد خصائــص
التطــرف العنيــف خطــوة خطــوة يف منطقــة معينــة ،وحتديــد أي

نــوع مــن التدخــل هــو األكثــر مالءمــة ،وإرشــاد املمارســن إلــى
حتديــد اجلهــات الفاعلــة الرئيســة التــي تشــجع التطــرف ،أو
تعمــل علــى مواجهتــه ،وفهــم ال َعالقــات التــي تُســهم يف انخفــاض
التطــرف أو زيادتــه ،وفهــم الفئــات الســكانية األكثــر ُعرضــ ًة
للتطــرف ،وعمليــات التوظيــف ،وأنــواع التطــرف العنيــف
واملســار احملت َمــل لنشــاطه وانتشــاره.

تحديات تطبيقية للمستوى الكلي

توفــر ُ
أطــر املســتوى الكلــي بنيــ ًة حتليليــة لتقييــم أســباب
التطــرف العنيــف وأدواتــه ،وتعــزز الفهــم الكلــي والســياقي
للظــروف التــي تزدهــر فيهــا تنظيماتــه .وعلــى الرغــم مــن
ذلــك ،هنــاك حتديــات محــددة يف تطبيــق أدوات التحليــل علــى
املســتوى الكلــي ،فنمــاذج الدفــع واجلــذب ميكــن أن تســاع َد
علــى حتديــد العوامــل التــي تخلــق بيئــ ًة مواتيــة للتطــرف
العنيــف ،كاملظالــم الفرديــة واجلماعيــة التــي تغــذي املشــاركة
يف التنظيمــات املتطرفــة العنيفــة ،ولكنهــا ال توفــر بالضــرورة
األدوات أو املعلومــات الالزمــة لتطويــر وإعــداد تدخــات ف َّعالــة
ملنــع التطــرف العنيــف أو محاربتــه مباشــرة.
بذل جهد تحليلي
َ
فعال
يتطلب إعداد تدخل َّ

ويقيم
يعطي األولوية لمختلِ ف المحركات،
ِّ
الفعالية المحتملة للتدخالت المختلفة بعد أن

يحدد الظروف والعوامل التي تدعم أنشطة

جماعة متطرفة أو تخففها.

وغال ًبــا مــا تتضمــن ُ
األطــر علــى املســتوى الكلــي العديــ َد مــن
العوامــل ،فيكــون مــن الصعــب حتديــد القضايــا األكثــر صلــ ًة
وإعطاؤهــا األولويــة عنــد إعــداد التدخــات ،ونظــ ًرا التســاع
ـؤدي اســتخدامها إلــى
نطــاق أدوات املســتوى الكلــي ،ميكــن أن يـ َ
املخاطــرة بتجاهــل العوامــل أو ال َعالقــات احلاســمة .فضـ ًـا عــن

وأخيـ ًرا ،إن ُ
أطــر عمــل املســتوى الكلــي ال تتضمــن دائ ًمــا وضــع
اعتبــار لديناميــات الصــراع ذات الصلــة ،مــع أن اجلماعــات
ِّ
تســخر برامجهــا لديناميــات
املتطرفــة العنيفــة غال ًبــا مــا
الصــراع القائمــة ،وتســعى للحصــول علــى فرصــة يف بيئــات
ســيئة احلكــم و ُعرضــة للصــراع ،ولذلــك فــإن أدوات املســتوى
الكلــي التــي تفحــص جماعــات التطــرف العنيــف وحتللهــا ،دون
النظــر يف َعالقاتهــا بديناميــات الصــراع األخــرى ،تواجــه خطــر
إعــداد تدخــات ضيقــة تفتقــر إلــى التأثيــر واالســتدامة.

حدود النماذج

تُعنــى منــاذج املســتوى اجلزئــي بفهــم التطــرف يف األفــراد
ومحاربتــه ،يف حــن تُعنــى أدوات املســتوى الكلــي بفهــم ومعاجلــة
العوامــل الهيكليــة األوســع التــي مت ِّكــن التنظيمــات املتطرفــة مــن

الظهــور واالنتشــار .ومــع أن معظــم هــذه النمــاذج قــد ُطـ ِّورت يف
الســياقات الغربيــة اســتنا ًدا إلــى مجموعــة كبيــرة مــن البحــوث
األكادمييــة ،فــإن أدوات املســتويني تختلــف اختال ًفــا كبيــ ًرا
مــن حيــثُ تعقي ُدهــا وصلتهــا ببيئــة معينــة ،فطبيعــة التطــرف
َّ
والهشــة مختلفــة عــن غيرهــا،
يف البيئــات املع َّرضــة للنــزاع
وتتطلــب دراس ـ ًة متأنيــة للعوامــل الهيكليــة وديناميــات الصــراع
ذات الصلــة ،والفهــم االجتماعــي والثقــايف لعمليــات التجنيــد
واالنضمــام للتنظيمــات املتطرفــة.
ومــع أن معظــم األدوات التحليليــة علــى املســتويني اجلزئــي
والكلــي متيــل إلــى دمــج تأثيــر الديناميــات االجتماعيــة
ً
قليــا منهــا
وال َعالقــات الشــخصية يف التطــرف العنيــف ،إن
يُعنــى بتقييــم أو دمــج هــذا اجلانــب يف إعــداد مشــاريع وبرامــج
التدخــل .فعلــى حــن تبــرز بوضــوح أهميــة ال َعالقــات والروابــط
املجتمعيــة والديناميــات االجتماعيــة يف عمليــة التطــرف
العنيــف ،إن أدوات تفعيــل هــذه األفــكار وتطبيقهــا مــا تــزال
محــدودة ،ولعــل مــن النتائــج الرئيســة لهــذه الدراســة أن ُ
أطــر
التقييــم والنمــاذج التحليليــة تعــزز فهــ َم أســباب التطــرف
العنيــف ومحركاتــه ،إال أن معظمهــا محــدود القيمــة يف إعــداد
التدخــات ملنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه.

برامج منع التطرف العنيف ومكافحته وتقييم أثرها 2019

ويتطلــب إعــداد تدخــل ف َّعــال بــذ َل جهــد حتليلي يعطــي األولوية
ملختلِــف احملــركات ،ويق ِّيــم الفعاليــة احملتملــة للتدخــات
املختلفــة بعــد أن يحــدد الظــروف والعوامــل التــي تدعــم أنشــطة
جماعــة متطرفــة أو تخففهــا.

أن وضــع سياســات وخُ طــط وبرامــج متماســكة يف بيئــات معقــدة
ومتغيــرة ميثــل حتد ًيــا.
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تقييم أثر البرامج

يرصــد اجلــزء الثانــي مــن التقريــر التحديــات التــي تواجــه
ـاس تأثيــر برامــج منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه ،ومنهــا
قيـ َ
غيــاب املمارســات أو املناهــج أو املداخــل احملــددة التــي ميكــن
اســتخدامها لتقييــم تأثيــر تلــك البرامــج ،وغيــاب الكثيــر مــن
حــد
الوثائــق املنشــورة عــن تقييــم هــذه البرامــج ،وهــذا ممــا َّ
مــن تبــادل الــدروس واملمارســات اجليــدة .وإن نقــص التقييمــات
املقبولــة وتنــوع هــذه البرامــج جعــل مــن الصعــب فهـ َم أي اجلهود
ذات فائــدة يف التعاطــي مــع التطــرف العنيــف ،وأي اإلجــراءات
واألســاليب فاعلــة يف حتديــد تأثيرهــا.
إن كلمات مثل :الراديكالية والتطرف مصطلحات

مثقلة بالقيم ويختلف معناها بين األشخاص،
ولذلك فإن المؤشرات التي تقيس التأثير والتغير
يجب أن تمثل المعجم المحلي والفهم الحقيقي،

وإال فإن النتائج تكون معرضة لعدم الدقة.

وبالرغــم مــن محدوديــة البيانــات وتعقيــد املمارســات ،إن
مــن املمكــن حتديــد التحديــات يف تقييــم تأثيــر برامــج منــع
التطــرف العنيــف ومكافحتــه يف مجموعتــن :األولــى ،تتمثــل
يف التحديــات التحليليــة مثــل تأســيس َعالقــة الســببية ،ودراســة
احملتــوى املتغيــر ،وتطويــر مؤشــر قيــاس ف َّعــال .والثانيــة ،تتمثــل
يف التحديــات العمليــة مثــل جمــع املعلومــات والبيانــات ذات
الصلــة التــي يعتمــد عليهــا.

التحديات التحليلية

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

إن مــن الصعــب يف حالــة إعــداد برامــج منــع التطــرف العنيــف
ومكافحتــه أن نعــز َو التغيــر الــذي يحــدث مباشــرة إلــى جهــود
البرامــج عنــد تقييــم مثــل هــذه املشــاريع ،فاجلهــود لتأســيس
َعالقــة ســببية تواجــه عائ َقــن رئيســن :األول هــو اســتحالة قيــاس
الســببية ،والثانــي هــو حســاب العــدد الكبيــر مــن املتغيــرات التــي
ميكــن أن تســهم يف متكــن مخرجــات برامــج منــع التطــرف العنيــف
خصوصــا يف البيئــات َّ
الهشــة أو ذات امليــل للنــزاع.
ومكافحتــه،
ً

6

وبســبب تطبيــق برامــج منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه علــى

نطــاق واســع يف مختلِــف البيئــات السياســية واالجتماعيــة
والثقافيــة؛ فــإن التعريفــات احملليــة وإدراك بعــض املفاهيــم
مثــل التطــرف العنيــف والعنــف والتعــدد والســام يتطلــب
معاج ـ َم لتطويــر برام ـ َج ِ
ـاس تأثيرهــا .وإن
ذات معنــى ميكــن قيـ ُ

كلمــات مثــل :الراديكاليــة والتطــرف مصطلحــات مثقلــة بالقيــم

ويختلــف معناهــا بــن األشــخاص ،ولذلــك فــإن املؤشــرات التــي
تقيــس التأثيــر والتغيــر يجــب أن متثــل املعجــم احمللــي والفهــم
احلقيقــي ،وإال فــإن النتائــج تكــون معرضــة لعــدم الدقــة .أجــل،

ٍ
مجتمعــات أو
إن ذلــك يص ِّعــب تعميــم النتائــج احملليــة علــى
مناط ـ َق أخــرى ،لكــن يف املقابــل يُعــد بنــاء مؤشــر قيــاس ف َّعــال
خــاص ببيئــة معينــة البداي ـ َة إلعــداد مؤشــرات قيــاس لبيئــات
أخــرى ،ويس ـ ِّهل التحليــل املقــارن.

التحديات العملية

وفــرة املعلومــات والبيانــات والثقــة بهــا مــن التحديــات الشــائعة
التــي تواجــه تقييــم تأثيــر برامــج منــع التطــرف العنيــف

ومكافحتــه ،فالســكان احملليــون وموظفــو احلكومــة الرســميون
والعاملــون يف البرنامــج ميكــن أن يقاومــوا أو ميتنعــوا عــن

املســاهمة يف املســوحات واإلفصــاح عــن املعلومــات .ويف
املناطــق التــي حتــول القيــود والتحديــات األمنيــة دون الوصــول
إليهــا أو إلــى ســكانها تكــون النتائــج متح ِّيــز ًة بســبب الوصــول
إلــى فئــات معينــة للدراســة دون غيرهــا ،ومــع أن وجــود طــرف

ثالــث يف التقييــم ميكــن أن يخفــف مــن هــذا التحيــز إن املــوارد

املطلوبــة ليســت دائ ًمــا متوفــرة .وإن الطبيعــة احلساســة
واألمنيــة للعديــد مــن األســئلة التــي تُطــرح يف ســبيل تقييــم
املواقــف الســلوكية جتــاه دعــم التطــرف العنيــف ميكــن أن تقلـ َل
مــن الثقــة باملعلومــات التــي ُت َمــع؛ ألن املوظفــن الرســميني أو

املواطنــن ال يُفصحــون عــن املعلومــات بســبب مخاوفهــم مــن أي
مالحقــة أمنيــة .وكذلــك إن الكثيــر مــن أدوات التقييــم ُط ـ ِّورت
يف األكادمييــات ،وكــي يتمكــن الباحثــون مــن تطبيقهــا يف امليــدان
فإنهــم يحتاجــون إلــى التدريــب علــى اســتخدامها.

تقييم التدخالت في منع التطرف

املعــدة ملواجهــة التطــرف
الســؤال املهــم يف تقييــم البرامــج
َّ
العنيــف هــو :مــا الــذي نســعى إلــى تغييــره؟ واجلــواب الشــائع
هــو :إن كل برامــج منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه تهــدف إلــى

تقليــل التطــرف العنيــف ،لكــن الكثيــر مــن املداخــل والبرامــج
ٍ
نظريــات مختلفــ ًة يف التغييــر واألهــداف
تُظهــر يف الواقــع
ومســتويات التحليــل وطــرق فهــم احملــركات (احملفــزات) التــي

تســبب التطــرف العنيــف.

صعــب
إن تقييــم التأثيــر لبرامــج مواجهــة التطــرف العنيــف
ٌ
ويحتــاج إلــى أمــد طويــل ،وقــد يســتحيل تطبيقــه؛ لــذا فــإن
الباحثــن واألكادمييــن ُعنــوا بـ ً
ـدل مــن ذلــك بتطويــر األدوات
ِ
االجتاهــات اجلماعيــ َة لألفــراد والســلوكيات
التــي تق ِّيــم
مقياســا أفضــل لتقييــم التدخــل املوضعــي
وال َعالقــات ،لتكــون
ً
لبرامــج منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه .كل هــذه البرامــج

تســعى إلــى اســتنباط التغيــرات يف االجتاهــات لألفــراد

واملجموعــات والســلوكيات وال َعالقــات؛ بدراســة الديناميكيــات
البنائيــة والفرديــة واالجتماعيــة التــي ُتفــز األفــراد علــى
االنضمــام إلــى اجلماعــات املتطرفــة العنيفــة ،أو التــي تخلــق

الظــروف الضروريــة النتشــار هــذه اجلماعــات ،لذلــك فــإن
قيــاس هــذه العوامــل طريق ـ ٌة قيمــة لرصــد تأثيــر برامــج منــع

التطــرف العنيــف ومكافحتــه.

ومــن األدوات املتطــورة اجلديــدة التــي اسـتُخدمت عنــد إعــداد

قياس التغير في السلوكيات والنشاطات
مــن أكثــر املقاييــس املباشــرة لتأثيــر برامــج منــع التطــرف
العنيــف ومكافحتــه تلــك التــي تق ِّيــم التغييــر يف الســلوكيات
والنشــاطات ،والتــي تتض َّمــن:
قيــاس التغيــرات يف انخــراط الفــرد يف جماعــات
التطــرف العنيــف والنشــاطات العنيفــة ،ومــن ذلــك
التأثــر بالدعايــات املتطرفــة ومشــاركتها يف الشــابِكة
(اإلنترنــت).
قيــاس التغيــرات يف املشــاركة بالنشــاطات امل َعـ َّـدة لتعزيــز
التســامح والســام ،أو التــي تكافــح التطــرف.
ومــع قــدرة هــذه املقاييــس الســلوكية علــى تقييــم تدخــات برامج
منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه ،إنهــا ال ُتــدي نف ًعــا يف قيــاس
وجهــات النظــر واالجتاهــات واملعتقــدات .إن الســلوك ميكــن أن
قــاس باســتخدام مســوحات متنوعــة ومقابــات ودراســات
يُ َ
حالــة ،وجمــع األدلــة يف حــوادث العنــف ومرتكبيهــا ،ورصــد
معــدل احلــاالت االنتكاســية لإلرهابيــن الســابقني التــي تُ َعــد
مــن املداخــل القياســية يف تقييــم تدخــات البرامــج الهادفــة إلــى
نــزع التطــرف وإعــادة تأهيــل املتطرفــن العنيفــن الســابقني،
لكــن هــذه املقاييــس ذات تأثيــر محــدود يف قيــاس برامــج منــع
التطــرف ،وخاصــة تلــك التــي تتعامــل مــع أولئــك الذيــن ليــس
لهــم تاريـ ٌخ إجرامــي أو عنيــف .ويف (اإلنترنــت) يُقــاس الســلوك
باالســتناد إلــى الوقــت الــذي ميضيــه الفــرد وهــو منخــرط مبــواد
مكافحــة اخلطــاب املتطــرف ،وعــدد املــرات الــذي يضــع بهــا
إعجا ًبــا أو يوصــي بهــا غيــره ،وعــدد األشــخاص الذيــن يتابعــون
هــذه املــواد .لكــن مــا لــم يُرصــد يف (اإلنترنــت) بدقــة هــو معرفــة
األشــخاص الذيــن يشــاهدون هــذه املــوا َّد ،وألي غــرض ،ومــا
املــوا ُّد التــي أحدثــت التغيــر لديهــم دون غيرهــا؟

برامج منع التطرف العنيف ومكافحته وتقييم أثرها 2019

قياس التغير في االتجاهات
إن الكثيــر مــن تدخــات برامــج منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه
روج َعــت يف هــذا التقريــر تقيــس
وتقييمــات تأثيرهــا التــي ِ
التغيــرات يف املعت َقــدات الفكريــة واالجتماعيــة والسياســية
لــدى األفــراد املســته َدفني ،وحتديـ ًدا اجتاهاتهــم نحــو اســتخدام
العنــف ،وميولهــم الفكريــة .ونقطــة الضعــف هنــا هــي تأكيــد
افتــراض ال َعالقــة بــن املعتقــدات املتطرفــة والنشــاطات العنيفــة.

برامــج منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه ،تطبيــق النظريــة
التكامليــة املعقــدة التــي تعمــل أداةَ تقييــم لتأثيــر التدخــل.
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العالقات والشبكات
قياس التغيرات في َ
االجتماعية

ب َعالقــات األفــراد والروابــط االجتماعيــة علــى التقييمــات

إن قيــاس ال َعالقــات والشــبكات االجتماعيــة تكــون عــاد ًة ضمــن
تصني َفــن همــا:

حســابات التواصــل االجتماعــي ومتابعيهــا؛ لرصــد ديناميكيــات

القياســات التــي تُنبــئ عــن َعالقــات الفــرد وارتباطاتــه
بأعضــا َء مــن خــارج مجتمعــه وداخلــه ،أو باملجموعــات
املتطرفــة العنيفــة.
القياســات التــي تُنبــئ عــن مســتوى الترابــط
واالنخــراط والتداخــل علــى مســتوى املجتمــع.
لقــد اقتصــرت معظــم دراســات قيــاس التغيــر املتعلقــة

المؤلفون

جورجيا هولمر Georgia Holmer

كبيــرة مستشــاري منظمــة األمــن والتعــاون يف أو ُر َّبــا ()OSCE
لقضايــا مكافحــة اإلرهــاب .عملــت يف الســابق مديــرة برنامــج
مكافحــة التطــرف العنيــف يف معهــد الســام األمريكــي .طـ َّورت،
ـاليب حتليليــة لفهــم وتطوير إســتراتيجيات
وط َّبقــت ،ود َّرســت أسـ َ
منــع التطــرف والتطــرف العنيــف واإلرهــاب.

املتعلقــة بتدخــات البرامــج علــى (اإلنترنــت) التــي تســتخدم
ِ
القــات
وعالقاتهــم .وال شــك أن حتليــل ال َع
اجلماعــات َ
االجتماعي ـ َة والشــبكات مــن العوامــل املهمــة يف فهــم التطــرف
العنيــف ومحاربتــه ،ويف مواجهــة صعوبــة قياســها ،اقتصــرت
معظــم تقييمــات التغييــر يف ال َعالقــات علــى الفضــاء
اإللكترونــي ،برغــم أهميــة حتليــل الشــبكات االجتماعيــة

خــارج (اإلنترنــت) بوســاطة االســتبانات وجمــع املعلومــات عــن
الشــبكات االجتماعيــة وال َعالقــات واملواقــف الســلوكية جتــاه
األفــراد اآلخريــن.

أدوات تحليلية لفهم وإعداد برامج منع التطرف العنيف ومكافحته
Taking Stock : Analytic Tools for Understanding and

Designing Preventing and PCV E Programs .

Analytic Tools for Understanding and Designing
P/CVE Programs

بيتر بومان Peter Bauman

التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

مؤســس ومديــر مؤسســة  ،Bauman Globalطــور بحو ًثــا
ميدانيــة مكثفــة ،وأعـ َّـد الكثيــر مــن برامــج بنــاء الســام علــى
ـاص
مســتوى العالــم .ود َّرب خبــراء مــن القطاعــن العــا ِّم واخلـ ِّ
يف مجــال السياســات والبرامــج املتعلقــة ببنــاء الســام وحتقيــق
االســتقرار يف املجتمــع.

كاتيرا أريينجاد Kateira Aryaeinejad

زميلــة وباحثــة ومديــرة مشــروع يف معهــد الســام األمريكــي.
تُعنــى أبحاثهــا بالقضايــا املرتبطــة بتطــور اجلماعــات املتطرفــة
العنيفــة ،وجهــود بنــاء الســام يف الشــرق األوســط وأو ُر َّبــا.
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