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   PAVEمةّإلىّمشروعدّ مق           

 

فة حول االتجاهات السائدة في الراديكالية والة على األدل  ي  ( على جمع المعارف المبن2023-2020البحثي ) PAVEيعمل مشروع   تطر 

اع السياسات والقادة ن  ومنطقة غرب البلقان. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات صالشرق األوسط وشمال أفريقيا منطقة العنيف في بلدان 

صات خ  ت حاد األوروبي والبلدان المجاورة له. وباإلضافة إلى تقارير البحث وملة فع الة بين االين من أجل وضع استراتيجية وقائي  ي  المجتمع

 ل إليها المشروع. ة بناًء على النتائج التي يتوص  مبتكرة لدعم الجهات المعني  ات تدريبية صار إلى تطوير آلي  ي  ة، سم  السياسات العا

على األبحاث التي تقودها جهات محلية ذات  األساسيتركيزه  ب  ، وينصابلدً  12عة على ز  منظ مة شريكة مو 13ائتالف المشروع  م  يض

ة زون بنقاط قو  ي  ق قيد الدراسة. ويجمع المشروع شركاء يتمبإمكانها الوصول إلى أصحاب المصلحة في المناطوبالسياق  وثيقةمعرفة 

القادة استشارة ت م  ها، تل  م والتنمية المشترَكين. وفي البلدان كل  ة ويتشاطرون مجاالت االهتمام نفسها من أجل دعم التعي  فريدة وتكميل

اًل للتحق  مات الشبابية والنسائية، ظ  والمنين ي  والتربو الديني ينين والقادة ي  الدولة المحل ممث ليالمجتمعي ين، مثل  ، ق من صحة خطط البحث أو 

 الحقًا. ما يتوصل إليه من نتائجو

ي ة والمختلطة ومن ثم   عة من الن ه ج النوعي ة والكم  ِمعَت البيانات التجريبية في سبعة بلدان قيد الدراسة عن طريق مجموعة متنو  أ خضعت ج 

ختارة )البلديات مثاًل( التي تتأث ر بالعلى مستوى المجتمعات  للمقارنة فالمحلية الم  دَتبدرجات متفاوتةالعنيف  تطر  د ِ عوامل  . وقد ح 

على ثالثة محاور  ءً الهشاشة والمرونة على المستوى الوسيط "الميزو" لديناميات المجتمع المحلي والجهات الفاعلة فيه، وذلك بنا

؛ والتفاعل بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة؛ الطائفي/الديني والسياسي والعرقي فتطر  المتبادلة بين الموضوعية هي: العالقة 

فال( القضاء على)التفاعل بين سرديات و  في الفضاء اإللكتروني وخارجه.  تطر 
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 فيّلبنانPAVEّمةّإلىّأبحاثّمشروعّدّ مق       

 

ف العنيف في ثالثة مجتمعات محلية مختلفة في لبنان،  الهشاشةرق بحثية تابعة للمشروع عوامل فِ درست ثالثة  والمرونة إزاء التطر 

ف العنيف وتطوير تدابير وقائية وتوصيات سياساتية فع الة. اًل شموليًّا ومتكام انهجً  ةً معتمد  بهدف تعزيز قاعدة األدلة الخاصة بالتطر 

( في باريس محور التفاعل بين مؤسسات Fondation Maison des Sciences de l’Hommeتقود مؤسسة بيت العلوم اإلنسانية )

المدني الدولة والمؤسسات الدينية/القادة الديني ين. وأجرى فريق البحث التابع للمؤسسة مقابالت مع قادة ديني ين وسياسيين وقادة من المجتمع 

نتمين إلى طائفتين في لبنان: الس ن ة في صيدا والموارنة. وطرح الفريق على الم ف الديني من منظور ن  جتمع السم  ي في صيدا قضية التطر 

ي ل  الضوء على دور المؤسسات والجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة الرسميين وغير الرسميين على المستوى المح ل ًطاالمناطقية مس

ف، إضا ف العنيف، وكذلك دورهم بصفتهم عامل مرونة في وجه هذا التطر  قوا س  فة إلى الطريقة التي نبصفتهم عامل هشاشة أمام التطر 

ف العنيف. وفي المجتمع الماروني، طرح فريق  ف العنيف من خاللها جهودهم لمكافحة التطر  مؤسسة بيت العلوم اإلنسانية قضية التطر 

لوطني الحر ز الفريق عمله على خطاب البطريركية المارونية والكوادر السياسية المنتمية للتيار اك  من منظور الخطاب السائد، فقد ر

 وخصومه السياسيين المباشرين، أي حزب القوات اللبنانية، وكذلك التفاعل بين هذه األحزاب المارونية والبطريركية.

في الجامعة األمريكية في بيروت عمله الميداني على  معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدوليةرك ز فريق البحث الثاني من 

ن فريق الجامعة يَ . وعا2014و 1990وهابية بين عاَمي -ي شهدت أحداثًا أمنية متفرقة ارتبطت بجماعات سلفيةبلدة مجدل عنجر الت

ف العنيف والخطاب اإلعالمي في لبنان. يتناول تقرير الفريق التفا عل األمريكية دور القادة الديني ين والسياسيين الشيعة في تغذية التطر 

سمية وغير الرسمية من جهة، والتفاعل مع مؤسسات الدولة من جهة األخرى، على المستويَين الوطني في ما بين المؤسسات الدينية الر

اس يقوم على نظام تقاسم السلطة. تهدف الدراسة س  ي(، والمحلي )دراسة حالة بلدة مجدل عنجر( ضمن سياق حن  )دراسة حالة المجتمع الس

ف ا وقوعه، فضاًل عن الدور  د  لعنيف وتمكينه في لبنان، أو في تحصين المجتمع المحلي ضإلى تحديد دور هذه التفاعالت في إثارة التطر 

 الذي يضطلع به أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة على اختالفهم في العملية.

ف العنيف الذي يغ الهشاشة والمرونة إزاء( على دراسة عوامل Berghofعمل الفريق الثالث من مؤسسة بيرغوف ) ف ي ذ  التطر  التطر 

ين في منطقة البقاع: األولى مجدل عنجر التي شهدت تَ في الفضاء اإللكتروني وخارجه. ولهذه الغاية، أجرى الفريق دراسة ميدانية في بلد

ف عنيف دامت أكثر من عقدين من الزمن، والثانية خربة روحه، وهي بلدة مجاورة لمجدل عنجر وتجمعهما قواسم مشتركة  موجة تطر 

لاالقتصادية والتركيبة الطائفية والموقع الجغرافي، غير أن  خربة روحه لم تس-حية األوضاع االجتماعيةمتعددة لنا في  ج  أي حراك تطر 

ز في كال البلدتَين، أظهرت الدراسة أن ه، وفي خالل الفترة ك  ي نقاش مرتَ مقابلة ميدانية وحلق 60عنيف. باعتماد نهج مقارن وباالستناد إلى 

ف التقليدية )خارج اإلنترنت(، وحم  ، ك2020و 2010دة بين الزمنية الممت ف على اإلنترنت أدوات التطر  بشكل كامل  ل هامح ل  ل التطر 

فة وكتبًا ومواد أخرى ذات عالقة  الحقًا. في هذا الصدد، استبدلت قنوات "تلغرام" )التي احتوت على غرف دردشة مع جماعات متطر 

ف( ومقاطع الفيديو على "ف يسبوك" و"يوتيوب" التلفاز واالجتماعات الحضورية. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أهمية مراعاة بالتطر 

والمرونة. ففي حالة مجدل عنجر، شملت عوامل الهشاشة الرئيسة للمجتمع الهشاشة ب لعوامل ك  د والمرق  د المستويات والمعد  الطابع المتع

المهيمنة في ذلك الوقت والمشهد السياسي والطائفي المضطرب  ارية، إلى جانب األيديولوجيالسو-المحلي موقع البلدة على الحدود اللبنانية

ل معدل القرائية المرتفع والقيادة الحكيمة ك  ا في خربة روحه، فشم  الذي تخللته نزاعات ارتكزت على التبرير الديني لحشد الرأي العام. أ

ف العنيف.  عاملَي مرونة رئيسيين في وجه التطر 

 

 

 

 توصياتّللحكومةّ 1

 

 ع للتعليم الديني واعتماده في المدارس الخاصة والرسمية.مِ د وجاح  إعداد منهاج مو 

 نات اللبنانية على اختالفها. و  توحيد منهاج مادة التاريخ وتعليمها في إطار جامع يحترم سرديات المك 

  .تعزيز دور وزارة التربية والتعليم العالي في مكافحة جنوح األحداث وإنشاء برامج إلعادة إدماجهم 

  ،إرساء فصل واضح بين األدوار الدينية والسياسية للمؤسسات الدينية إلعادة بناء الثقة بين هذه المؤسسات والمجتمعات المحلية

ف العنيف.وبالتالي تمكين المؤسسات الدينية من تأدية دور ف  اعل في منع التطر 

 .النهوض بالمؤسسات األمنية ومبدأ سيادة القانون وااللتزام بحقوق اإلنسان 
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  ف العنيف واإلرهاب بداًل من التدابير األمنية القاسية.ن  اعتماد  ه ج أمنية وقائية إزاء التطر 

 ف يم  هة.ج  الت موخ  غير العنيف لتمكين تنفيذ تدز بين العنيف منه وي  اعتماد نهج متعد د المستويات للتعامل مع التطر 

  وقائية مجتمعية من األسفل إلى األعلى للقضاء على  ن ه جبناء الجسور بين المؤسسات األمنية والمجتمعات المحلية بهدف تطوير

ف.  التطر 

 فة أو ي نظر إلع بين مختلف شرائح المجتمع المحلي يشمل أفرادًا من خلفيات دينية أخرى )مِ إقامة حوار جا يها غالبًا على أن ها متطر 

 راديكالية(

  ف العنيف والتعويض لهم كوسيلة إلعادة بناء  . حمة االجتماعيةل  الإنشاء إطار قانوني لالعتراف بضحايا التطر 

 النظام لبناء هوية وطنية مشتركة، وتعزيز سلطة الدولة، وإضعاف  ياًل العمل على إلغاء الطائفية في النظام الطائفي اللبناني سب

 سياسية. مآربالزبائني، والحد من استغالل الدين ل

  ف اعتماد خطط إنمائية شاملة لتحسين األوضاع المعيشية وتوفير فرص العمل لتكون عوامل مرونة أساسية في وجه التطر 

 العنيف.

 ف إلى المحاكم المدنية/الجنائية  ص  ما في ما يخي  ضمان استقاللية القضاء وإصالح الممارسات القضائية، وال س إحالة قضايا التطر 

 من المحاكم العسكرية. اًل المختصة بد

  اعتماد إصالحات في السجون من شأنها تعزيز ممارسات إعادة التأهيل عوًضا عن التدابير العقابية البحتة، وتوفير

 خدمات إعادة إدماج اجتماعية ونفسية ودينية لمنع العودة إلى اإلجرام.

 ِجنوا لفترات طويلة من الزمن وثبتت براءتهم الحقًا.س  عداد برنامج تعويضات للمعتقلين الذين إ 

 .تجريم الجرائم الطائفية 

 .تعزيز دور البلديات وحضورها في المجتمعات المحلية 

 ا أصحاب األجندات بً ه غالف فراًغا في القيادة الدينية يستغلل  تعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية ونطاق تأثيرها، فغيابها يخ

فة.  فة الذين يعملون على نشر السرديات المتطر   المتطر 

  ف، بما تعزيز الرقابة واإلشراف على قنوات األقمار الصناعية المتلفزة التي تعمل في بلدان غربية وتنشر الخطاب الطائفي المتطر 

 في ذلك كراهية اإلسالم. 

 

 

 

 توصياتّللمجتمعّالدوليّ 2

 

  حول األمن. المتمحورةدعم مبادرات الحوار اإلقليمية 

 للحروب بالوكالة. اتعن استغالل الديناميات السياسية الداخلية في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا كساح ف  الك 

  ف عبر اإلنترنت، مع االعتراف بأن  مفعول هذه الخطوة ضئيل إنشاء قنوات تنسيق مع السلطات الغربية لمكافحة منصات التطر 

 نظًرا للتحالفات القائمة بين بعض السلطات الغربية واألنظمة العربية.

 فين من االتحاد األوروبي إلى منطقة الشرق األوسط ف  إجراء دراسات إضافية حول تد ف العنيف والمقاتلين المتطر  ق سرديات التطر 

 وشمال أفريقيا.

 ول العربية واالمتناع عن دعم األنظمة الفاسدة والديكتاتورية. دعم إحقاق العدالة والبناء السليم للدولة في الد 

 رئيس. د  دعم تطبيق اتفاق الطائف الذي يتضمن إلغاء الطائفية السياسية كبن 
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  ف العنيف( وتوفير البرامج التدريبية دعم المبادرات الشعبية للمجتمع المدني )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر منع التطر 

 شة في المجتمع، وذلك بهدف إيجاد مساحة إلعداد نخب بديلة غير طائفية. م  العمل للشباب والنساء والفئات المهوفرص 

 .ف العنيف  اإلقرار بدور المؤسسات الدينية بوصفها جهات فاعلة رئيسة في مبادرات منع التطر 

 

 

 

  توصياتّللمجتمعّالمدني 3

 

 

  ا.تعزيز المشاركة المجتمعية في الحياة  االجتماعية والثقافية والدينية لتكون عامل مرونة مهمًّ

  .إشراك المؤسسات والمبادرات والقادة الديني ين الذين يطرحون سرديات دينية وروحية بديلة 

 ف العنيف.ظ  تعزيز مشاركة المرأة في الهيئات اإلدارية والمدارس ومن  مات المجتمع المدني، بما في ذلك مبادرات منع التطر 

 اء قنوات آمنة للحوار المجتمعي يستطيع من خاللها األفراد من مختلف الخلفيات المذهبية التالقي ومناقشة األفكار الدينية إنش

 والمذهبية الخاطئة وإيجاد أرضية مشتركة للعمل السياسي المشترك. 

  ما يتعرض فيها أصحاب اآلراء الدينية بًا التي غالإشراك المثق فين الديني ين )وشبكاتهم( واالستثمار فيهم في البقاع وغيره من المناطق

 التقد مي ة للتهميش بسبب الضغط المجتمعي أو المخاوف المتعلقة بالسالمة الشخصية. 
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