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الموجز التنفيذي
أن اآلثــار التــي ترتكهــا هــذه الربامــج
تشــيع املشــاريع التــي تتنــاول منــع التطـ ُّـرف العنيــف يف لبنــان ويف العــامل ،إال ّ
ليســت واضحــة متامــً .يق ِّيــم هــذا البحــث مــن وجهــة نظــر نقد ّيــة برجمــة منــع التطـ ُّـرف العنيــف التــي تســتهدف
الشــباب ونظريــات التغيــر الكامنــة وراءهــا .والهــدف مــن هــذا البحــث هــو اإلطــاع يف ســبيل برجمــة أكــر دقّ ــة
وفعاليــة واســتدامة تركّ ــز علــى الشــباب وتعالــج األســباب والعوامــل اجلذريــة للتطـ ُّـرف العنيــف يف لبنــان .وينــوي
ـم الشــباب بــن صانِعــي
البحــث القيــام بذلــك عــر زيــادة الفهــم النقــدي لربجمــة منــع التطـ ُّـرف العنيــف والتــي تضـ ّ
التطــرف العنيــف
السياســات والعاملــن يف اجملــال واملانِحــن ،كمــا عــر إرشــاد التخطيــط لتدخّ ــات منــع
ُّ
ومراقبتهــا وتكييفهــا وتقييمهــا.

ولدان يشرفان على مباراة يف كرة القدم من
تضرر يف االشتباكات ،طرابلس ،لبنان
منزلهما الذي
ّ
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متّ تطويــر منهج ّيــة البحــث بالتعــاون مــع جمموعــة أساســية مــن املنظمــات التــي تُنفِّ ــذ مشــاريع منــع التطـ ُّـرف
األول/ديســمرب  2017ومتوز/يوليــو  2018يف طرابلــس ،ثــاين
العنيــف يف لبنــان .وقــد ُأجـ ِـري البحــث مــا بــن كانــون ّ
ـح
أكــر مدينــة يف لبنــان .واس ـتُخدِ م خاللــه مزيــج مــن األســاليب مبــا فيهــا اســتعراض للمــواد املنشــورة ومسـ ٌ
زوديــن رئيســ ّيني
شــمل ُ 143مشــا ِركًا ،وثمــاين مناقشــات ضمــن جمموعــات تركيــز وثمــاين مقابــات مــع ُم ِّ
شــباب لبنانيــون وســوريون ُمقيمــون يف طرابلــس واملناطــق
باملعلومــات .واملُ شــا ِركون يف البحــث هــم
ٌ
اجملــاورة أي البــداوي ووادي النحلــة .وتــراوح أعمــار املُ شــا ِركني جميعــً بــن الـــ  14والـــ  ،16وهــم تو ّزعــوا بــن
َت جمموعــة جتــارب مقارنــة مــن
ذكــور ( )%52وإنــاث ( .)%48واس ـتُخدِ مت مقاربــة تقــوم علــى املقارنــة شــمل ْ
التطــرف العنيــف وجمموعــة مراقبــة مــن الشــباب الذيــن شــاركوا
املســتفيدين الشــباب مــن مشــاريع منــع
ُّ
التطــرف العنيــف.
بتدخّ ــات غــر متعلّقــة مبنــع
ُّ
وقــد اعتمــد البحــث علــى إطــار للصمــود واالســتضعاف 1واســتند يف معلوماتــه علــى اســتعراض ألحــدث املــواد
املنشــورة حــول الصمــود واالســتضعاف جتــاه التطـ ُّـرف العنيــف .وقــد متّ حتديــد عوامــل الصمــود األساســية جتــاه
التطــرف العنيــف علــى النحــو التــايل :الصمــود النفســي واالجتماعــي ،ومتاســك اجملتمــع احمللّــي والشــبكات
ُّ
التنــوع ،وفهــم حقــوق اإلنســان واحرتامهــا ،والشــعور باالنتمــاء ،والقــدرة علــى
اإليجابيــة ،وتق ُّبــل اآلخــر ودعــم
ُّ
أمــا عوامــل االســتضعاف
فهــم النــزاع والتعامــل معــه بشــكل غــر عنيــف ،والعالقــات اإليجابيــة مــع الســلطاتّ .
الرئيســية ،فقــد متّ تعريفهــا كمــا يلــي :الشــعور بالتهميــش السياســي ،وعــدم املســاواة يف املعاملــة مــن قِ َبــل

 1برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ومنظمــة إنرتناشــونال ألــرت ،حتســن أثــر برجمــة منــع التطـ ُّـرف العنيــف :جمموعــة أدوات للتصميــم واملراقبــة والتقييــم ،أوســلو ،برنامــج
األمم املتحــدة اإلمنائــي،2018 ،
http//:www.undp.org/content/dam/norway/undp-ogc/documents/PVE_ImprovingImpactProgrammingToolkit.2018_pdf
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قـ ّـوات األمــن ،والشــعور بالظلــم االجتماعــي واالقتصــادي ،وعــدم الوصــول إىل فــرص العمــل ،وتدهــور البنيــة التحتيــة
التعليميــة وفــرص التعلُّــم ،وعــدم وجــود آفــاق مســتقبلية ،والســياق االجتماعــي املُ عيــق وجتــارب العنــف .كمــا
قيّمــت الدراســة أيضــً التّرابُــط بــن الصمــود العــايل جتــاه التطـ ُّـرف العنيــف والتوقّ عــات الرئيســية بشــأن مظاهــر
االســتضعاف واملواقــف الرئيســية جتــاه العنــف.
أن املُ شــا ِركني يف برامــج منــع التطـ ُّـرف العنيــف أظهــروا قــدرة أعلــى علــى الصمــود جت ّلــت مبشــاعر
وقــد تب ّيــن ّ
أمــا اجلوانــب األخــرى مــن الصمــود ،مثــل القــدرة علــى حتديــد
أســمى بالهــدف واالنتمــاء والثقــة بالبلد ّيــةّ .
ـل املشــاكل ،فقــد كانــت مماثلــة بــن املســتفيدين مــن تدخّ ــات منــع التطـ ُّـرف العنيــف وتدخّ ــات
األهــداف وحـ ّ
التطــرف العنيــف ،مــا يظهــر قــدرة الربامــج التعليميــة التقليديــة علــى بنــاء املهــارات احلياتيــة
أخــرى غــر
ُّ
األساســية املتعلّقــة بالصمــود.
رز التصـ ّـورات
ـي التجــارب املقارنــة واملراقبــة ،مــا ُي ـ ِ
وقــد تشــابهت آراء املُ شــا ِركني بشــأن الظلــم يف جمموع َتـ ْ
والتجــارب الواســعة االنتشــار املتعلّقــة بانعــدام الفــرص االقتصاديــة والتهميــش السياســي .وقــد مــال
املســتفيدون مــن برامــج منــع التطـ ُّـرف العنيــف إىل الرغبــة يف حماربــة الظلــم أكــر مــن املســتفيدين مــن برامــج

أن املــرء ال يســتطيع إلّا
ـإن الشــعور الســائد وســط كال اجملموع َت ْيــن هــو ّ
ـن ،فـ ّ
أخــرى غــر منــع التطـ ُّـرف العنيــف .ولكـ ْ
أن عامــل صمــودٍ واحــد – وهــو اإلحســاس بالهــدف – يرتبــط ارتباطــً إيجاب ّيــً بقــدرة الفــرد علــى
فِ ْعــل القليــل .وتب ّيــن ّ
أمــا
أن العوامــل األخــرى ،مثــل االلتحــاق بالتعليــم ،يبــدو أنّهــا ال متــارس ســوى أثـ ٍـر ضئيـ ٍ
حماربــة الظلــم ،يف حــن ّ
ـلّ .
أن ال
حـ ّ
ـل املشــاكل والقــدرة علــى حتديــد األهــداف والشــعور باالنتمــاء إىل اجملتمــع احمل ّلــي ،فهــي عوامــل ُو ِجــد ّ
أن يحــارب الظلــم.
ترابــط بينهــا وبــن اعتقــاد املــرء بأ ّنــه يســتطيع ْ

مبان وسط املدينة ،طرابلس ،لبنان
ٍ
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وباملثــل ،فالقــدرة األعلــى علــى الصمــود ال تؤ ّثــر بالضــرورة علــى مــا إذا كان الشــباب يدعمــون العنــف واجلماعــات
ســتخدم لـــ ِ «الدفــاع عــن النفــس
فيتــم اختبــار العنــف كجــزء أساســي مــن احليــاة اليوم ّيــة وهــو ُي
املُ ســلَّحة.
َ
ّ
أن املشــاركة مبشــاريع منــع
واألصدقــاء واألســرة» ،أو «إظهــار الذكــورة» ،أو «الثبــات علــى موقــف» – فيبــدو ّ
بالدعــم
التطـ ُّـرف العنيــف ال متــارس ســوى أثـ ٍـر ضئيـ ٍ
أمــا عامــل الصمــود الوحيــد الــذي يرتبــط ّ
ـل علــى هــذا الفهــمّ .
األضعــف للعنــف فهــو قــدرة املــرء علــى مصادقــة النــاس مــن اجلنســ ّيات األخــرى.
ـن
ـال بشـ ٍ
ـي التجــارب املقارنــة واملراقبــة أظهــرا عــن صمــودٍ عـ ٍ
ـكل إجمــايلٍّ؛ ولكـ ّ
ّ
إن املشــا ِركني مــن كال جمموع َتـ ْ
انتشــار العنــف يف أســرهم ومدارســهم وأحيائهــم كان أكــر تأثــرًا يف تشــكيل مواقفهــم جتــاه العنــف .وقــد بــرز
خاصـ ًـة بــن الشــباب الذكــور – إذ أ ّيــد حــواىل ضعــف عــدد النســاء مــن الذكــور ضــرب شــخص «قــام بالضــرب
ذلــك ّ
أن «الطريقــة الوحيــدة للدفــاع عــن اجملتمــع احمل ّلــي لفــردٍ مــا وأســرته هــي
ّأو ًال» ،و %25مــن الذكــور اعتقــدوا ّ
مــن خــال اســتخدام القـ ّـوة».

قام بتمويل هذا البحث معهد الواليات المتحدة للسالم والسفارة السويسرية في لبنان
كجزء من مشروع «تقييم برمجة منع التطرف العنيف في لبنان».
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