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ورقة عمل )1( تقييم دوافع التطرف العنيف 

خط االستفسار 1: البيئة المواتية  

تبني فهًما لسياق النزاع الذي قد يحدث فيه التدخل. ألغراض التقييم 
، ليس من الضروري إنتاج فهم شامل لجميع العوامل الهيكلية التي 

تساهم في التطرف العنيف ، ولكن من المهم تحديد عناصر السياق 
التي تتعلق بالبيئة التي سيعمل فيها مشروعك. من المهم أيًضا التعرف 
على العوامل الهيكلية التي قد تساهم في بيئة مواتية للتطرف العنيف 
، ولكن مشروعك قد ال يسعى إلى التغيير. سيساعد هذا في النهاية في 

اإلبالغ عن المخاطر واالفتراضات أثناء التصميم الخاص بك.

أين تميل المنظمات المتطرفة العنيفة إلى العمل؟ يمكن أن  	
يشمل ذلك المناطق التي تصنف بها اإلدارة بالضعيفة أو المناطق 

غير الخاضعة للحكم حيث يجد المتطرفون مساحة أمنة أين 
يقومون بالتدريب وبشن الهجمات ، والمناطق التي تشهد تجنيدا 
المتطرفين. يمكن أن تكون هذه المناطق معزولة ، مناطق ذات 
كثافة سكانية منخفضة في تضاريس وعرة ، مناطق مزدحمة  أو 

شبه حضرية.

ما هي العوامل الهيكلية التي قد تحتضن وتساهم في التطرف  	
العنيف في هذه السياقات؟  رغم أنه من المفضل التركيز على 

سياقك ، فقد يكون من المهم فهم القضايا على المستوى الوطني  
والمحلي وكيفية ارتباطها ببعضها البعض. يمكن أن يشمل ذلك 
القمع ، الفساد ،البطالة ، عدم المساواة ، التمييز ، تاريخ العداء 

بين المجموعات العرقية ، تدخل الدول الخارجية في شؤون الدول 
األخرى ، وما إلى ذلك. 

من بين العوامل المذكورة أعاله ، ما هي أكثر العوامل حدة  	
بالنسبة للسياق الذي سيعمل فيه برنامجك؟ كيف ولماذا؟ 

هل تختلف هذه العوامل بين الرجال والنساء ،الفتيات والفتيان؟  	
هل تختلف هذه العوامل بين المجموعات العرقية أو الدينية؟ 

كيف ولماذا؟ قد ترتبط هذه بعوامل الدفع المفصلة أدناه. 

خط االستفسار 2 - عوامل الدفع.

أساسية لفهم عملية التطرف والعوامل التي تحفز األشخاص على 
االنضمام إلى المتطرفين العنيفين أو دفعهم للمشاركة في التطرف 

العنيف. 

هل هناك عوامل اجتماعية واقتصادية في سياقك تؤثر على األفراد  	
لالنضمام إلى منظمات التطرف العنيف أو المشاركة فيها؟ على 

سبيل المثال ، هل ترى أي أنماط من اإلقصاء االجتماعي والتهميش 
، التمييز المجتمعي ، االحباط ، أو الحرمان النسبي التي قد تساهم 

في التطرف أو تؤثر على الفرد لالنضمام إلى منظمات  التطرف 
العنيف؟ 

هل هناك عوامل سياسية في السياق الخاص بك تؤثر على شخص  	
ما لالنضمام إلى منظمة متطرفة أو المشاركة في التطرف العنيف؟ 

هل تساهم هذه العوامل في التطرف في سياقك ، وكيف ولماذا؟
 هل هناك إنكار للحقوق السياسية والحريات المدنية ، قمع 	 

حكومي أو انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان؟ هل تتمتع حكومتك 
بالشرعية أو أن هذه المؤسسات فقدت مصداقيتها حيث قد 
يلجأ الناس إلى التطرف العنيف بدالً من القنوات السياسية 

للتحريض على التغيير؟ وبالمثل ، هل هناك حاالت فساد 
وإفالت من العقاب للنخب ذات العالقات المتنفذة ؟ 

هل هناك آليات مشروعة للفصل في النزاعات وتحقيق العدالة؟ 	 
هل هناك ترهيب أو إكراه من قبل المنظمات المتطرفة العنيفة 	 

التي قد تجبر الناس على االنضمام إلى قضيتهم حيث ال تستطيع 
الحكومة توفير الحماية لمواطنيها؟

هل هناك احتالل أجنبي أو غزو سياسي و/أو عسكري قد يعمل 	 
كعنصر موحد أو يزيد من التعاطف مع التطرف العنيف؟ هل 
هناك تصورات بأن النظام الدولي غير عادل في األساس ومعاٍد 

لمجموعتهم العرقية والدينية؟ 

 هل هناك عوامل ثقافية في سياقك تؤثر على شخص ما لالنضمام  	
إلى منظمة متطرفة أو المشاركة في نشاط متطرف ؟ على سبيل 
المثال ، هل هناك روايات أو مشاعر مفادها أن ديانة األفراد أو 

المجموعة العرقية مهددة ؟ هل يرى الناس تهديدات ثقافية أوسع 
للتقاليد والعادات والقيم والشرف والكرامة الجماعية أو الفردية؟ 

هل تختلف العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية  	
بين الرجال والنساء ،الفتيات والفتيان؟ هل تختلف هذه العوامل 

بين المجموعات العرقية أو الدينية؟ كيف ولماذا؟ 

خط االستفسار 3: عوامل الجذب. 

أساسية لفهم عملية التطرف وكيفية إنضمام الناس إلى التطرف العنيف 
أو انخراطهم فيه. 

في مجتمعك ، هل يوجد مؤطٌرون متطرفون؟ يمكن أن يشمل  	
ذلك القادة الدينيين واألفراد من الشبكات االجتماعية المرتبطة  

بالتطرف العنيف و غيرها . كيف يقومون بتجنيد الناس )على 

ورقة عمل )1( أ  
ستساعدك خطوط االستفسار أدناه في تحديد دوافع التطرف العنيف ذات الصلة ببيئتك. يمكن استخدام ورقة العمل الثانية لإلجابة على األسئلة أدناه. 
ورقة العمل هذه مقتبسة من دليل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لدوافع التطرف العنيف. قد تختلف عوامل الدفع والجذب وفًقا للفرد ، لذلك من 

المهم النظر في كيفية تأثير عوامل الدفع والجذب على مجموعات مختلفة من األشخاص ، مع البحث أيًضا عن أنماط الدوافع األكثر شيوًعا داخل هذه 
المجموعات. يعد فهم هذه الفروق الدقيقة أمرًا مهًما ، حيث إنها ستساعد على تحديد كيفية تصميم مشاريعك. 



سبيل المثال ، ما هي الروايات المستخدمة في سياقك لتجنيد 
الناس ، وهل هناك روايات مختلفة تستهدف مجموعات مختلفة 

من الناس(؟ هل تغيرت ديناميكيات التوظيف بمرور الوقت؟ 

هل يملك أفرد مجتمعك إمكانية الولوج إلى الشبكات السيبرنية  	
المتطرفة؟ ما هي المنصات التي يستخدمونها للتواصل مع 

المتطرفين المؤثرين والقائمين بالتجنيد؟ 

ما الذي يسعى األشخاص للحصول عليه من خالل المشاركة في  	
المنظمات المتطرفة العنيفة أو المشاركة في التطرف العنيف؟ 

على سبيل المثال ، هل يبحثون عن إحساس بالهدف )يتولد من 
خالل التصرف وفًقا للمبادئ األيديولوجية المتصورة( ، المغامرة 

، االنتماء ، القبول ، المكانة ، اإلغراءات المادية ، والخوف من 
تداعيات كيانات التطرّف العنيف ، المكافآت المتوقعة في الحياة 

اآلخرة ، إلخ 

هل توفر المنظمات المتطرفة العنيفة أو األفراد المشاركون في  	
التطرف العنيف منفذاً ومبررات  لألشخاص العنيفين الذين يسعون 

إلى تبرير سلوكهم العنيف؟ 

هل تختلف هذه العوامل بين الرجال والنساء والفتيات والفتيان؟  	
هل تختلف هذه العوامل بين المجموعات العرقية والدينية؟ كيف 

ولماذا؟

تصاحب ورقة العمل هذه الورقة السابقة ويمكن استخدامها لإلجابة على األسئلة أعاله. 

كيف تختلف هذه العوامل بين الرجال والنساء، الفتيات والفتيان تحليل العوامل 
أو الجماعات العرقية والدينية؟ 
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