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تمهيد

  1.)IMPACT Europe( تأثيــر أوروبــا إّن هــذا التقريــر مســتمدٌّ مــن جانــٍب مــن البحــث الــذي أجــري ضمــن مشــروع 
 2)Seventh Framework Programme( تأثير أوروبا هو مشروع يجري بتمويٍل من البرنامج اإلطاري السابع
 countering( الذي يسعى إلى تحديد األمور التي َتْنَفع في التصّدي للراديكالية العنيفة أو مكافحة التطّرف العنيف 
]violent extremism [CVE(، كمــا ُيشــار إليهــا غالبــًا فــي اآلونــة األخيــرة. رّكــز قســٌم كبيــٌر مــن المشــروع علــى 
تطويــر مجموعــة أدوات للتقييــم التفاعلــي تعتمــد علــى التقييمــات الحاليــة لمكافحــة التطــّرف العنيــف. وبالنظــر إلــى أّن 
التحــّدي الرئيســي يرتبــط بالعــدد المحــدود للتقييمــات العاليــة الجــودة لتدخــالت مكافحــة التطــّرف العنيــف، كانــت األمثلــة 
علــى تقييمــات مكافحــة التطــّرف العنيــف التــي قــام تأثيــر أوروبــا بتفّحصهــا غيــر كافيــة لمــلء مجموعــة األدوات والدفــع 
بثقافــة التقييــم فــي المجــال. وبالتالــي، وبالنظــر إلــى الحاجــة إلــى بحــٍث ُمقــاَرٍن غنــي بالمعلومــات وقابــل لالســتخدام، 

نظرنــا بشــكٍل أوســع فــي دراســات التقييــم األكثــر تطــورًا ودقــًة فــي مجــاالت مختلفــة مــن علــم الجريمــة. 

للمزيد من المعلومات، راجع الموقع اإللكتروني لتأثير أوروبا )IMPACT Europe(. اّطلع عليه بتاريخ 07/07/2017:  1
  

للمزيد من المعلومات، راجع الموقع اإللكتروني للبرنامج. اّطلع عليه بتاريخ 07/07/2017:   2
http://impacteurope.eu/

 https://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm                 
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الملّخص

الخلفية 

ثّمــة حاليــًا عــدٌد قليــٌل مــن التحليــالت العاليــة الجــودة والمتاحــة للعامــة للتدّخــالت الُمصمَّمــة لمكافحــة التطــّرف العنيــف. 
تهــدف مبــادرات مختلفــة، بمــا فيهــا مشــروع تأثيــر أوروبــا )IMPACT Europe( إلــى إدخــال التقييــم إلــى مجــال 

السياســات هــذا حيــث لــم تشــّكل بعــد التقييمــات القويــة والدقيقــة القاعــدة.

الهدف

مكانيــة اســتخدام استكشــاف التقييمــات مــن المجــاالت األكاديميــة القائمــة  الهــدف مــن هــذا التقريــر هــو توضيــح كيفيــة واإ
الســتنارة تطويــر ممارســة تقييــم فــي مجــاالت بحــث جديــدة نســبيًا. وعلــى وجــه الخصــوص، يســّلط هــذا التقريــر الضــوء 
علــى نقــص األدلــة التجريبيــة بشــأن التدّخــالت الفّعالــة لمكافحــة الراديكاليــة العنيفــة ويجــادل بأّنــه ثمــّة ِعَبــر ذات صلــة 
حــول التقييــم يمكــن اســتخالصها مــن الدراســات حــول العصابــات. مــن خــالل تحليــل ُمقــاَرن لتقييمــات التدّخــالت فــي 
مجــال العصابــات، ينظــر هــذا التقريــر فــي الِعَبــر القابلــة للنقــل والقابلــة للتطبيــق مــن أجــل إجــراء تقييمــات لتدّخــالت 

 .)CVE( مكافحــة التطــّرف العنيــف

األسلوب

الجريمــة.  ِعلــم  مجــال  فــي  الصلــة  ذات  األوراق  تحديــد  أجــل  مــن  الســابقة  للدراســات  ُمْســَتهَدفة  مراجعــة  ُأجريــت 
وبالمجمــوع، تمــت مراجعــة 66 ورقــة بالكامــل وتــم ترميــز المعلومــات حــول الخلفيــة، ونــوع التدّخــل، وأســاليب التقييــم 

والجــودة واســتخراجها للتحليــل الوصفــي. 

النتائج 
ُتســتخدم مجموعــة واســعة مــن أســاليب التقييــم فــي الدراســات الســابقة حــول العصابــات، مــع تصاميــم تجريبيــة وشــبه 
تجريبيــة ُتمثّــل حوالــي نصــف التقييمــات كّلهــا. ُتعتبــر تقييمــات التأثيــر نــوع التقييــم المســتخَدم بالشــكل األكثــر شــيوعًا 
للتدخــالت فــي مجــال وقــف العصابــات. تــم تصنيــف تقييمــات التدّخــالت فــي مجــال العصابــات علــى أنهــا ذات 
جــودة أعلــى مــن تقييمــات تدّخــالت مكافحــة التطــّرف العنيــف )CVE(، وكانــت كل تقييمــات العصابــات التــي تمــت 

مراجعتهــا تقريبــًا إّمــا قابلــة للتطبيــق علــى و/أو قابلــة للنقــل إلــى مكافحــة التطــرف العنيــف. 

الخالصات 

توّضــح النتائــج قيمــة البحــث الُمقــاَرن فــي تطويــر مقاربــات تقييــم فــي مجــال مكافحــة التطــّرف العنيــف )CVE( مــن 
خــالل االقتبــاس مــن التدخــالت المرتبطــة بالعصابــات. وهــي تظهــر أيضــًا أّنــه، فــي بعــض المجــاالت، قــد يقــّدم البحــث 

حــول مكافحــة التطــّرف العنيــف رؤى مفيــدة للتقييمــات المســتقبلية للعصابــات. 
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شكٌر وِعرفان 

يــوّد فريــق البحــث اإلعــراب عــن شــكره للدكتــور أالرد فيديــس )Dr Allard Feddes( والبروفيســور مارســيلو 
جالوتشــي )Prof Marcello Galluci( مــن جامعــة ميالنو-بيكــوكا )UNIMIB( اللذيــن قّدمــا الدعــم للعمــل. ونــوّد 
 RAND مــن مؤسســة )Kate Cox( وكايــت كوكــس )Dr Megan Sim( أيضــًا أن نشــكر الدكتــورة ميجــان ســيم
أوروبــا، لدعمهمــا لتمريــن جمــع البيانــات. ونتقــّدم بالشــكر كذلــك األمــر إلــى مراجَعينــا لضمــان الجــودة الدكتــور ألكــس 
ســوثرالند )Dr. Alex Sutherland( والدكتــور تــوم لينــج )Dr. Tom Ling(، علــى تعليقاتهمــا واقتراحاتهمــا 

المتبصــرة. 
European Union’s Sev- )تــم دعــم هــذا العمــل مــن قبــل البرنامــج اإلطــاري الســابع التابــع لالتحــاد األوروبــي 

enth Framework Programme( للبحــث والتطويــر التكنولوجــي والعــرض بموجــب اتفاقيــة المنحــة رقــم 
.312235
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1. مقدمة

الغرض من الدراسة وأسلوبها   1.1

ثّمــة حاليــًا عــدٌد قليــٌل مــن التحليــالت العاليــة الجــودة للتدّخــالت الُمصمَّمــة لمكافحــة التطــّرف العنيــف )فــان هيميــرت 
وآخــرون ].van Hemert et al]، 2014(. فــي حيــن ُكِتــب الكثيــر عــن قضايــا التطــّرف والراديكاليــة واإلرهــاب 
األوســع، ُيعتبــر معظــم الدراســات الســابقة حــول تدخــالت مكافحــة التطــرف العنيــف )CVE( وتقييمــات فعاليتهــا ســرديًا 
 ،[van Hemert et al.[ 2015؛ فــان هيميــرت وآخــرون ،[Romaniuk[ وهــو يفتقــر الدّقــة التجريبيــة )رومانيــوك
2014(. يتولّــى هــذا التقريــر معالجــة الفجــوات التجريبيــة فــي تقييمــات تدّخــالت مكافحــة التطــّرف العنيــف مــن خــالل 
استكشــاف قابليــة التطبيــق وقابليــة التحويــل الممكنــة لدراســات ِعلــم الجريمــة الســابقة ذات الصلــة – وبالخصــوص 

تقييمــات التدخــالت لتعطيــل تأثيــرات العصابــات المضــّرة أو الحــّد منهــا. 
يوثّــق هــذا التقريــر عمليــة إجــراء مراجعــة ُمســتهَدفة للدراســات الســابقة وتحليــاًل ُمقارنــًا بيــن مجــاالت مكافحــة التطــرف 
العنيــف والدراســات الســابقة حــول وقــف العصابــات. إنــه يعــرض نتائــج هــذا التمريــن االستكشــافي، مســّلطًا الضــوء 
علــى الدّقــة النســبية للتقييمــات المرتبطــة بالعصابــات بالمقارنــة مــع تقييمــات مكافحــة التطــرف العنيــف. انطالقــًا مــن 
هــذه النتائــج، تناقــش الورقــة بعــض الِعَبــر ذات الصلــة التــي تنبثــق عــن تقليــد البحــث الغنــي فــي مجــال العصابــات. 
وتوضــح المناقشــة قيمــة البحــث الُمقــاَرن فــي أســاليب التقييــم، وباألخــّص فــي المجــاالت األكاديميــة الحديثــة النشــوء. 
وبحســب معرفتنــا، هــذه هــي المحاولــة األولــى لمقارنــة الدراســات الســابقة حــول وقــف العصابــات بأســلوب منهجــي مــع 

الدراســات الســابقة حــول مكافحــة التطــرف العنيــف. 

المصطلحات المستخَدمة   1.2

مــا مــن تعريــٍف واحــٍد للراديكاليــة. ففــي حيــن أّن أقلّيــة فقــط مــن النــاس الذيــن تحولــوا إلــى الراديكاليــة قــد تابعــوا المشــاركة 
فــي أعمــال إرهابيــة، فــإّن جميــع الذيــن شــاركوا فــي اإلرهــاب قــد تحولــوا عنــد نقطــٍة معينــٍة إلــى الراديكاليــة. ينعكــس هــذا 
للراديكاليــة، تــم اعتمادهــا مــن ِقبــل االتحــاد األوروبــي والــدول األعضــاء فيــه. فعلــى ســبيل  الفهــم فــي تعريفــات متعــددة 

المثــال، ُتعــّرف المملكــة المتحــدة )UK( الراديكاليــة علــى أّنهــا: 
]...] العمليــة التــي يأتــي بموجبهــا شــخص ليدعــم اإلرهــاب واأليديولوجيــات المتطرفــة المرتبطــة بمجموعــات 

الفقــرة رقــم 7(.   ،2016 ،[Home Office[ البريطانيــة الداخليــة  إرهابيــة )وزارة 
وتعّرفها أجهزة االستخبارات الهولندية على أّنها: 

]...] اســتعداد متزايــد لمتابعــة و/أو دعــم تغييــرات أساســية فــي المجتمــع، بطــرٍق غيــر ديموقراطيــٍة بشــكٍل محتمــل، 
والتــي تتعــارض مــع أو قــد تطــرح تهديــدًا للنظــام القانونــي الديموقراطــي )جهــاز االســتخبارات العامــة واألمــن 

 .)2011 ،[General Intelligence and Security Service[
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 ،[European Commission[ يتــم اســتخدام مصطلــح “الراديكاليــة المؤديــة إلــى عنــٍف متطــّرف” )المفوضيــة األوروبيــة
2015( علــى المســتوى األوروبــي لإلقــرار بــأّن الحقــوق الفرديــة والحريــات الشــخصية محمّيــة بموجــب االتفاقيــة األوروبيــة 
Char-( وميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية )European Human Right Convention )لحقوق اإلنسان 
Euro-( بالتحديــد، ُتعــّرف المفوضيــة األوروبيــة .)ter of Fundamental Rights of the European Union

pean Commission( الراديكاليــة علــى أّنهــا “اعتنــاق آراء ووجهــات نظــر وأفــكار قــد تــؤدي إلــى أعمــال إرهابيــة” 
)المفوضيــة األوروبيــة، ]European Commission]، 2005(. يختلــف ذلــك عــن التطــّرف، الــذي يرتبــط بـ“االعتمــاد 
النشــط أليديولوجيــة، بنّيــة تطبيــق العنــف عمــدًا مــن أجــل القضــاء علــى هيكليــة دولــة ونخبتهــا” )جهــاز البحــث البرلمانــي 
األوروبي ]European Parliamentary Research Service]، 2015(. في هذا التقرير، تشــير كلمة الراديكالية 

دائمــًا إلــى الراديكاليــة المؤديــة إلــى تطــّرٍف عنيــٍف مــا لــم يتــم ذكــر خــالف ذلــك. 
بالمثــل، ال تعريــف ُمتََّفــق عليــه عالميــًا للعصابــات. علــى الرغــم مــن أّنــه قــد يتــّم تصــّور الشــبكات اإلجراميــة المنّظمــة 
كعصابــات، رّكزنــا ألغــراض هــذا العمــل علــى عصابــات الشــوارع، التــي حظيــت بانتبــاٍه بحثــيٍّ كبيــٍر فــي الســنوات الثمانيــن 
األخيــرة )علــى الرغــم مــن أّننــا، حيــث كان ممكنــًا، اســتخلصنا الِعَبــر مــن األعمــال الرئيســية حــول الجريمــة المنّظمــة – راجــع 
 3:)Eurogang( اعتمدنــا التعريــف الــذي وافقــت عليــه شــبكة يوروجانــج .)2012 ،[Varese[ علــى ســبيل المثــال فاريــزي
]...[ عصابــة شــوارع )أو مجموعــة شــابة مزعجــة مســاوية لعصابــة الشــوارع فــي أماكــن أخــرى( هــي أي مجموعــة 
شــابة دائمــة موّجهــة نحــو الشــارع، يشــّكل انخراطهــا فــي نشــاط غيــر شــرعي جــزءًا مــن هويتهــا الجماعيــة” )ويرمــان 

وآخــرون ].Weerman et al]، 2009، ص. 20(. 
يجــان ]Smith and Egan]، 2014(، ُيعتبــر  فــي حيــن أّن هــذا التعريــف قــد تعــّرض لبعــض االنتقــاد )مثــال: ســميث واإ
واســعًا بمــا يكفــي ليشــمل مجموعــة شاســعة مــن البحــث فــي المجــال، مــا قــد يوفــّر ِعَبــرًا قيمــًة لتقييمــات مكافحــة التطــّرف 

.)CVE( العنيــف

هيكلية التقرير   1.3

يبــدأ هــذا التقريــر بتحديــد أوُجــه التشــابه واالختــالف بيــن انخــراط العصابــات والراديكاليــة )الفصــل الثانــي( ويعــرض المنهجيــة 
الُمســَتخَدَمة )الفصــل الثالــث(. ويتــم نقــل نتائــج التحليــل الُمقــاَرن عبــر مجــال مكافحــة التطــّرف العنيــف )CVE( والدراســات 
الســابقة حــول وقــف العصابــات بالكامــل )الفصــل الرابــع( ومناقشــتها، مــع إلقــاء نظــرة علــى حــدود هــذه الدراســة )الفصــل 

الخامس(.

يوروجانج )Eurogang( هي شبكة مواضعية للبحث الُمقارن والمتعدد األساليب حول مجموعات شابة عنيفة في أوروبا. للمزيد من المعلومات، اّطلع   3
        https://www.umsl.edu/ccj/Eurogang/euroganghome.htmlعليه بتاريخ 07/07/2017: 

https://www.umsl.edu/ccj/Eurogang/euroganghome.html
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2. أوُجه التشابه واالختالف بين االنخراط في العصابات والراديكالية 

نحــن نعــرف القليــل عــن تدّخــالت مكافحــة التطــّرف العنيــف )CVE( مــن الدراســات الســابقة المنشــورة. علــى الرغــم 
مــن ذلــك، كمــا ســنجادل، تعنــي أوُجــه التشــابه بيــن الذيــن هــم عرضــة لخطــر التجنيــد فــي العصابــات والمجموعــات 
الراديكاليــة علــى حــّد ســواء أّنــه يجــب أن يكــون هنــاك فــرص للمعرفــة مــن أحــد المجاليــن يتــم تطبيقهــا علــى اآلخــر. 
وبالتالــي، إذا كان اإلرهــاب مرتبطــًا بالســياق كشــكٍل مــن الجريمــة بدافــٍع سياســيٍّ أو أيديولوجــيٍّ )علــى عكــس شــكٍل 
مــن الحــرب المتدنيــة الكثافــة(، جــادل باحثــون علــى غــرار الفــري وميلــر )LaFree and Miller( )2008( بأّنــه 
ــد الفــري ودوجــان  ــاًء علــى ذلــك، يؤّك ــة أوُجــه تشــابه بيــن اإلرهــاب وأشــكال أخــرى أكثــر تقليديــة مــن الجريمــة. بن ثّم
)LaFree and Dugan( )2004( أّنه، وبســبب أوُجه التشــابه المفاهيمية بين الجريمة واإلرهاب، يجب أن يكون 
هنــاك مســتوى معّيــن مــن قابليــة النقــل. إّنهمــا يجــادالن أّنــه يمكــن تطبيــق العديــد مــن أســاليب البحــث فــي ِعلــم الجريمــة 
علــى دراســة اإلرهــاب، فــي حيــن يمكــن اســتخدام قاعــدة معرفــة البحــث حــول الجريمــة الســتنارة البحــث حــول اإلرهــاب. 
ثّمــة بعــض أوُجــه التــوازي الرئيســية بيــن العصابــات والراديكاليــة، تتعلّــق بالديموغرافيــا والتجنيــد والديناميكيــات الجماعيــة 
والســلوك المكافحــة والوقــف. فيمــا يتعّلــق بالديموغرافيــا، فــإّن المجنديــن للعصابــات وللتطــّرف العنيــف علــى حــدٍّ ســواء 
هم عادًة شــّبان مهّمشــون )ديكر وبيروز ]Decker and Pyrooz]، 2015(. كما هي الحال بالنســبة للعصابات، 
تعتمــد الشــبكات اإلرهابيــة علــى عمليــة “اختيــار ذاتــي” لتحديــد األفــراد المناســبين والُمحّفزيــن للعضويــة. غالبــًا مــا 
تتأّلــف العمليــة األوليــة مــن تحديــد األفــراد الذيــن يملكــون “اســتعدادًا” نفســيًا وحافــزًا أيديولوجيًا/سياســيًا لالنخــراط، قبــل 
إخضاعهــم لعمليــة تدقيــق وفحــص والختبــارات مــن أجــل تحديــد التزامهــم وموثوقيتهــم والتأكيــد عليهمــا. فــي حيــن أّنــه فــي 
حــال العصابــات ستشــمل هــذه االختبــارات علــى األرجــح اســتهالاًل علــى غــرار اقتــراف األفعــال اإلجراميــة التــي غالبــًا 
مــا تشــمل اســتخدام العنــف، ُتخِضــع الشــبكات اإلرهابيــة األعضــاء المحتمليــن لالختبــار باالعتمــاد علــى اســتعدادهم 

للمشــاركة فــي و/أو دعــم نشــاطات إرهابيــة )ورنــز ]Warnes]، غيــر منشــور(. 
ــه نــادرًا  ثّمــة أيضــًا أوُجــه تشــابه مــن حيــث ديناميكيــات المجموعــات. أشــار البحــث حــول عصابــات الشــوارع إلــى أّن
مــا يكــون هنــاك حــسٌّ واضــٌح بالتسلســل الهرمــي، وأّنهــا غالبــًا مــا تشــبه هيكليــة “غيــر رســمية-متفّرقة” مــع انتمــاء 
فضفــاض للوحــدة )مورســيّلي ]Morselli]، 2009(. بالمثــل، يشــير البحــث حــول الشــبكات اإلرهابيــة إلــى أّن الهيكليــة 
 ،[Curry[ 2008؛ راجــع أيضــًا كاري ،[Sageman[ التنظيميــة مســّطحة نســبيًا وأّن العضويــة مؤقتــة )ســيجمان
 Decker and[ 2010(. للمجموعتيــن عمليــات تجنيــد مماثلــة وهمــا تزدهــران ضــّد عــدوٍّ مشــترك )ديكــر وبيــروز
Pyrooz]، 2015(. فيمــا يتعلّــق بالســلوك، ُيعتبــر العنــف ســمًة مشــتركًة – غالبــًا مــا يكــون مهــّددًا بــداًل مــن أن يكــون 
فعليــًا )ديكــر وبيــروز ]Decker and Pyrooz]، 2015(، وغالبــًا مــا ُيســتخدم كشــكٍل مــن “المســاعدة الذاتيــة” أو 
محاولــٍة لمعالجــة األخطــاء المتصــّورة )كاري ]Curry]، 2010(. لعــّل األمــر األكثــر أهميــة بالنســبة لهــذه الورقــة هــو 
أّن عــددًا مــن األكاديمييــن المختّصيــن بمجــال اإلرهــاب اقترحــوا أن بحــث ِعْلــم الجريمــة قــد يوفّــر ِعَبــرًا قابلــة للنقــل فيمــا 
 ،[Horgan[ يتعلّــق بالمكافحــة والوقــف، والتــي قــد َيْثُبــت أّنهــا قابلــة للتطبيــق علــى مكافحــة التطــّرف العنيــف )هورجــان

 :)Horgan( وهورجــان )Bjorgo( وبحســب مــا يجــادل بجورجــو .)2009
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يبــدو أن العديــد مــن العوامــل والعمليــات التــي تنطــوي عليهــا مغــادرة المنّظمــات اإلرهابية، والطوائــف الدينية، والمجموعات 
العنصريــة، والمجموعــات الشــبابية اإلجراميــة متشــابهة إلــى حــدٍّ بعيــد، علــى الرغــم مــن أوُجــه االختــاف الكبيــرة فــي 

الســياق األيديولوجــي والخلفيــة والتطّلعــات )بجرجــو وهورجــان ]Bjorgo and Horgan]، 2009، ص. 5(. 
طــّور ِعْلــم الجريمــة مجموعــًة غنيــًة مــن البحــث مرتبطــًة بالمكافحــة والوقــف ومبنيــًة علــى نظريــة مــن مســار الحيــاة، وهــي قــد 
تكــون ذات أهميــة مباشــرة بالنســبة لمكافحــة الراديكاليــة )بوتومــز وآخــرون ].Bottoms et al]، 2014؛ ديكــر وآخــرون 
].Decker et al]، 2014؛ الفــري وميلــر ]LaFree and Miller]، 2008؛ ماكنيــل ]McNeill]، 2012؛ شــابالند 

 .)2011 ،[Shapland and Bottoms[ وبوتومــز
علــى الرغــم مــن ذلــك، ثمــة أوُجــه اختــالف مهمــة بيــن االنخــراط فــي عصابــٍة والراديكاليــة. يكمــن وجــه اختــالف مهــمٌّ فــي 
الحوافز. في حين أّن األيديولوجية هي سمة رئيسية للراديكالية، ال يشّكل نظام عقيدة جزءًا أساسيًا من وجود العصابات 
)ديكــر وبيــروز ]Decker and Pyrooz]، 2011(. بــداًل عــن ذلــك، يتــّم تحفيــز أعضــاء العصابــات لالنضمــام إلــى هــذه 
 ،[Sanchez-Jankowski[ األخيــرة عــن طريــق أســباب متعــددة أخــرى )راجــع علــى ســبيل المثــال سانشيز-جانكوســكي
1991؛ دينســلي ]Densley]، 2013(، علــى غــرار الربــح )كاري ]Curry]، 2010(. ثّمــة أيضــًا أوُجــه اختــالف مــن 
حيــث النطــاق الجغرافــي. يقتــرح بحــٌث حــول عصابــات الشــوارع فــي الواليــات المتحــدة أّنهــا تتجّمــع بشــكٍل خــاٍص فــي وحــدات 
جغرافيــة محليــة، فــي حيــن أّن الشــبكات الراديكاليــة تنشــط علــى الصعيــد العالمــي، بتســهيل مــن التكنولوجيــا )ديكــر وبيــروز 

4.)2011 ،[Decker and Pyrooz[
فــي حيــن أّنــه مــن المهــّم االطــالع علــى أوُجــه االختــالف هــذه، تجــادل هــذه الورقــة أّنــه مــن القّيــم االعتمــاد علــى تقييمــات 
العصابــات الســتنارة تقييمــات مكافحــة التطــّرف العنيــف. مــن منظــوٍر تقييمــي، تشــمل العصابــات والمجموعــات الراديكاليــة 
علــى حــدٍّ ســواء تجّمعــات يصعــب الوصــول إليهــا، مــا يجعــل إمكانيــة الوصــول مقترنــًة بتحّديــات بشــكٍل خــاص. علــى 
الرغــم مــن ذلــك، ال يعنــي ذلــك أّنــه ال يمكــن دراســة المجموعــات الخفيــة أو، بخــالف ذلــك “الســرية”، دراســًة تجريبيــًة )راجــع 
شــاتوي وهاميــل ]Chattoe and Hamill]، 2005؛ دينســلي ]Densley]، 2013؛ فاريــزي ]Varese]، 2012؛ 
جامبيتــا ]Gambetta]، 1996(. علــى الُمقّيميــن أيضــًا التعامــل مــع الطبيعــة الخفيــة الكامنــة لجــزٍء كبيــٍر مــن نشــاط 
هاتيــن المجموعتيــن علمــًا أّن االثنتيــن علــى حــّد ســواء قــد تشــاركان فــي نشــاٍط إجرامــٍي ال يتــم اإلبــالغ عنــه دائمــًا. ثّمــة 
أيضــًا سلســلة مــن المفاهيــم الخاطئــة حــول تعريفــات كّل مــن العصابــات والمجموعــات الراديكاليــة وحجمهــا ونطاقهــا والتــي 
 )[Thrasher[ ُتعتّــم مجــاالت البحــث ذات الصلــة. َتَطــوَّر البحــث حــول العصابــات علــى مــدى 90 عامــًا )راجــع ثراشــير
وطــّور مقاربــات للتعامــل مــع بعــض العقبــات. يالحــظ ديكــر وبيــروز )Decker and Pyrooz( )2015( أّنــه ثّمــة أكثــر 
مــن 5,000 عمــل حــول العصابــات، تعــود بالزمــن إلــى العشــرينات وتاريــخ يمتــّد علــى 50 عامــًا مــن البحــث التجريبــي فــي 
Christ-[ 319 دراســة حــول الراديكاليــة تعــود بالزمــن إلــى الثمانينــات، قــام بتحديدهــا كريســتمان  المجــال )بالمقارنــة مــع

mann] )2012((. علــى هــذا النحــو، إن قاعــدة األدلــة فيمــا يتعلّــق بتقييمــات تدّخــالت وقــف العصابــات أكبــر وأقــوى مــن 
تلــك الخاصــة بمكافحــة التطــّرف العنيــف، وقــد تــّم نشــر الكثيــر مــن المراجعــات التحليليــة للدراســات الســابقة فــي المجــال 

 .)2011 ،[Disley et al.[ ديســلي وآخــرون(
كنتيجــٍة ألوُجــه التشــابه الســياقية، أجــري البحــث فــي الدراســات الســابقة حــول وقــف العصابــات والقائمــة علــى أســاس 
تجريبــي – وباألخــّص أمثلــة عــن التقييمــات – مــن أجــل تحديــد الِعَبــر التــي يمكــن تطبيقهــا ونقلهــا إلــى مجــال مكافحــة 
التطــّرف العنيــف. تــّم أيضــًا النظــر فــي الدراســات الســابقة األخــرى المرتبطــة ِبِعْلــم الجريمــة مــن ِقبــل فريــق البحــث. وشــمل 
ذلــك دراســات ســابقة حــول الطوائــف والمجموعــات المتطرفــة اليمينيــة علمــًا ّأن هاتيــن الفئتيــن علــى حــدٍّ ســواء تتشــاطران 

يمكن إجراء تمييز إضافي فيما يتعلق بمفهوم “العولمة ذات الطابع المحلي” – وهو مصطلح ُيستخدم لوصف كيفية تشكيل الشرعية السياسية لدولة قومية   4
من انعدام األمن المحلي في ظّل قوات العولمة )جوربوز ]Gurbuz]،      (. وعلى الرغـم من محدوديـة البحـث في هـذا المجـال، من األسهل رؤية كيف 

يمكن أن تكون العولمة ذات الطابع المحلي أكثر اتصااًل بعمليات الراديكالية بالمقارنة مع تشكيل عصابات الشوارع. 
2016
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قواســم مشــتركة مــع الراديكاليــة مــن حيــث االنضمــام والمشــاركة والمغــادرة )راجــع بروملــي ]Bromley]، 2006؛ أولســن 
]Olsen]، 2006؛ بجورجو ]Bjorgo]، 2009(. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت الدراســات الســابقة في هذه المجاالت 
فــي مهدهــا وقــد حصلــت تقييمــات قليلــة نســبيًا للتدخــالت الُمْســَتْهَدفة فــي هــذه المجــاالت - وباألخــّص تقييمــات دقيقــة 
وتجريبيــة )ديســلي وآخــرون ].Disley et al]، 2011(. بالمثــل، تتمثــل نقطــة تركيــز مركزيــة لهــذه المقالــة بالمجموعــة 

المتطــورة جيــدًا للتقييمــات المرتبطــة بالعصابــات وأهميتهــا بالنســبة لتقييمــات مكافحــة التطــّرف العنيــف. 
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3. بيان األسلوب

بحث الدراسات السابقة   3.1

اّتخــذ البحــث فــي الدراســات الســابقة شــكل مراجعــٍة ُمْســَتهدفة. بــداًل مــن توفيــر مراجعــٍة شــاملٍة للدراســات الســابقة، كان 
ــم الجريمــة لتوضيــح أيــن وكيــف قــد تكــون المعرفــة قابلــة  الهــدف تحديــد سلســلٍة مــن األوراق الرئيســية فــي مجــال ِعْل

 .)CVE( للتطبيــق علــى و/أو قابلــة للنقــل إلــى تقييمــات مكافحــة التطــّرف العنيــف
 van Hemert et( راجعنــا فــي البدايــة ثمانــي أوراق مرتبطــة بالجريمــة تــّم ذكرهــا مــن ِقبــل فــان هيميــرت وآخريــن 
.al( )2014(. تطابقــت ســبعة مــن هــذه المقــاالت مــع معاييــر اإلدراج وُأضيفــت إلــى المراجعــة. وقــد تــم أيضــًا إدراج 
تقييــم أدلّــة ســريع )]Rapid Evidence Assessment [REA( ذي صلــة، كان معلومــًا مــن ِقبــل الفريــق، فــي 
المراجعــة )ديســلي وآخــرون ].Disley et al]، 2011(، ومــن خــالل البحــث فــي المراجــع فــي تقييــم األدّلــة الســريع 

هــذا، تمّكــن الفريــق مــن تحديــد ســبع مقــاالت إضافيــة ذات صلــة تــم إدراجهــا. 
وفــي وقــٍت الحــق، تــم البحــث بانتظــام فــي التقييمــات التــي راجعهــا األقــران عبــر قاعــدات بيانــات أكاديميــة تحتــوي علــى 
أحجــام كبيــرة مــن الدراســات الســابقة المرتبطــة بِعْلــم الجريمــة. كانــت قاعــدات البيانــات التــي تــّم البحــث فيهــا: شــبكة 
 UK Home Office( قاعــدة بيانــات البحــث التابعــة لــوزارة الداخليــة البريطانيــة ،)Web of Science( العلــوم
 .)Cochrane Library( ومكتبــة كوكريــن )Science Direct( ســاينس دايركــت ،)Research Database

.)Google Scholar( )َبَحثنــا أيضــًا فــي الباحــث العلمــي مــن جوجــل )جوجــل ســكوالر
أجِرَيــت األبحــاث باســتخدام مجموعــة كلمــات مفتاحيــة لتعكــس التركيــز علــى تقييمــات التدّخــالت فــي مجــال العصابــات. 
كانــت مصطلحــات البحــث علــى الشــكل التالــي: عصابــة وتدّخــل وتقييــم أو تقييــم أو برنامــج5 أو فعاليــة )باللغــة 
 Gang AND intervention AND evaluation OR assessment OR :اإلنجليزيــة علــى الشــكل التالــي

 .)programme OR effectiveness
بــدأ إجــراء تحديــد “الزيــارات” ذات الصلــة بالتصّفــح مــن خــالل عناويــن الصحــف فــي قاعــدات البيانــات األكاديميــة 
وفتــح ملّخصــات حيــث أشــارت العناويــن إلــى دراســة مــع تدّخــٍل فــي مجــال العصابــات. تــم اســتخدام مقاربــة شــاملة عنــد 
التصّفــح عبــر العناويــن، مــا اســتتبع فتــح ملّخصــات الدراســات حّتــى حيــث كانــت العناويــن غامضــة وحيــث لــم يكــن 
مــن الواضــح مــا إذا كانــت الدراســة تحتــوي علــى تقييــٍم لتدّخــل. تــّم اســتخدام هــذه المقاربــة مــن أجــل تجّنــب اســتبعاد 
الدراســات ذات الصلــة بشــكٍل محتمــٍل عنــد هــذه المرحلــة. بالنســبة لقاعــدات البيانــات التــي أســفرت عــن عــدٍد كبيــٍر مــن 
 Google[ والباحــث العلمــي مــن جوجــل )جوجــل ســكوالر [Science Direct[ الزيــارات )وبالتحديــد ســاينس دايركــت
Scholar]((، تّمــت مراجعــة الصفحــات الخمســة األولــى فقــط. وبمــا أّن الصفحــات مرّتبــة بحســب مــدى صلتهــا، مــن 

الدراسات  قد حّدد مع ذلك حجمًا كبيرًا من  البحث  أّن  الرغم من  التهجئة اإلنجليزية “Programme” في األبحاث، على  بإدراج  نقم  لم  نحن   5
األمريكية. 
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 van[ غيــر المحتمــل أن يكــون هنــاك نتائــج ذات صلــة مــا بعــد هــذه الصفحــات )مقاربــة مّتســقة مــع فــان هيميــرت وآخريــن 
.Hemert et al]، 2014(، علــى الرغــم مــن أّننــا نقــّر بحــدود هــذه المقاربــة. أجــرى فريــق البحــث فــي البدايــة فحوصــات 

أوليــة للصفحــات التاليــة، مــا دعــم صالحيــة هــذا الخيــار. 

معايير اإلدراج   3.2

أدرجنــا مقــاالت كانــت باللغــة اإلنجليزيــة وتــّم نشــرها فــي الفتــرة الممتــّدة بيــن 01/01/1995 و31/12/2015. وفــي حيــن 
ُأجريــت مراجعــة للدراســات الســابقة حــول مكافحــة التطــّرف العنيــف )CVE( بيــن العاميــن 2000 و2014 مــن قبــل فــان 
هيميــرت وآخريــن ).van Hemert et al( )2014(، مّددنــا فتــرة البحــث هــذه للدراســات الســابقة حــول وقــف العصابــات، 
علمــًا بــأّن لهــذه الدراســات الســابقة تاريــٌخ أطــول وأغنــى مــن التقييمــات التجريبيــة العاليــة الجــودة.6 يجــري عــرض العــدد 
اإلجمالــي للزيــارات والمقــاالت ذات الصلــة7 التــي تــّم العثــور عليهــا فــي كل قاعــدة بيانــات أكاديميــة بحســب مصطلــح 
البحــث فــي الجــدول رقــم 1 أدنــاه. أّدى هــذا البحــث إلــى مجمــوع 60 مقالــة ذات صلــة )أي، النتائــج المنشــورة التــي تحتــوي 
علــى كلمــات مفتاحيــة ذات صلــة(. علــى الرغــم مــن ذلــك، وبعــد مراجعــٍة مفّصلــٍة إضافيــٍة للمقــاالت، تــم فــي نهايــة المطــاف 

اســتبعاد 22 مقالــة مــن المراجعــة ألّنهــا لــم تكــن تفــي بمعاييــر اإلدراج. 

الجــدول رقــم 1. العــدد اإلجمالــي للزيــارات والمقــاالت ذات الصلــة التــي تــم العثــور عليهــا بحســب الكلمــة المفتاحيــة 
فــي قاعــدات البيانــات األكاديميــة

باإلضافة إلى ذلك، جرت تقييمات عالية المستوى وقوية للعصابات في الواليات المتحدة )US( في نهاية التسعينات، مرتبطة ببرنامج التعليم والتدريب   6
لمقاومة االنضمام إلى العصابات )Gang Resistance Education and Training [GREAT[ programme(، والتي اعتبر فريق البحث أّنه من 

 .)       ،[Esbensen et al.[ المهّم إدراجها )راجع إسبنسن وآخرون

إن المقاالت ذات الصلة هنا هي تلك التي بدت أّنها تلّبي معايير اإلدراج لدى مراجعة الملّخصات، بداًل من تلك التي ُأدِرَجت في نهاية المطاف في قاعدة   7
بيانات العصابات. 
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مالحظــة: تــم احتســاب المقــاالت “ذات الصلــة” حيــث كانــت جديــدة )أي لــم يكــن قــد تــّم تحديدهــا أصــاًل مــن خــالل قاعــدات بيانــات أكاديميــة أو مصطلحــات بحــث 
أخــرى( مــن أجــل تجّنــب تســجيل مقــاالت متكــّررة. 

a تمت مراجعة الصفحات الخمسة األولى فقط من الزيارات. 
b تمت مراجعة الصفحات الخمسة األولى فقط من الزيارات. 
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الســتكمال هــذه المقــاالت، راجعنــا مــوارد إضافيــة مرتبطــة بالعصابــات. وشــملت هــذه المــوارد مركــز تقييــم البرنامــج وقيــاس 
المتحــدة  الواليــات  فــي   )Center for Program Evaluation and Performance Measurement( األداء 
)US(، والــذي يســرد عــددًا كبيــرًا مــن المقــاالت الصحفيــة التــي راجعهــا األقــران وتقييمــات الحكومــة األمريكيــة للتدخــالت فــي 
مجــال العصابــات علــى حــّد ســواء.8 ومــن أجــل تحديــد الدراســات الســابقة الخاصــة بالســياق األوروبــي، راجعنــا أيضــًا مــواد 
مــن يوروجانــج )Eurogang(، والتــي ســاعدت علــى تحديــد مــوارد إضافيــة لــم يتــّم جمعهــا مــن خــالل قاعــدات البيانــات 
األكاديميــة. تــم اكتشــاف أربعــة وعشــرين منشــورًا مــن خــالل هــذه الطريقــة، وعلــى الرغــم مــن أّن هــذه لــم تكــن مقــاالت 
تمــت مراجعتهــا مــن ِقبــل األقــران، شــكّلت األغلبيــة تقييمــات وطنيــة واســعة النطــاق باســتخدام تصاميــم مختلطــة المنهجيــات 

واعتُِبــرت بالتالــي ذات صلــة إلدراجهــا فــي المراجعــة. بالمجمــوع، تــم إدراج 66 مقالــة فــي المراجعــة.9

التعريفات   3.3

بعــد اختيــار مقــاالت للمراجعــة، قرأنــا بعدئــٍذ المقّدمــة وأقســام المنهجيــة لــأوراق كلهــا مــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت ذات 
صلــة. حّددنــا مقــاالت ذات صلــة باالعتمــاد علــى مــا إذا كانــت الدراســة تتكــّون مــن كلٍّ مــن تدّخــٍل اســتهدف العصابــات 
)إمــا عضويــة العصابــات الفرديــة أو الجريمــة األوســع المرتبطــة بالعصابــات( وتقييــٍم )يشــمل مجموعــة واســعة مــن تصاميــم 

الدراســة( للتدّخــل. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ســعينا لتحديــد التقييمــات التــي قــد تكــون قابلــة للتطبيــق علــى و/أو قابلــة للنقــل إلــى مكافحــة التطــّرف 
العنيــف )CVE(. تــم تعريــف قابليــة التطبيــق علــى أّنهــا فائــدة تصميــم التقييــم وأســاليبه )أي، هــل يحتــوي التقييــم علــى 
أي عناصــر قــد ُتضيــف قيمــًة إلــى تقييــم مكافحــة التطــرف العنيــف؟(. وتشــير قابليــة النقــل إلــى جــدوى نقــل تصميــم 
التقييــم وأســاليبه )أي، هــل يمكــن تنفيــذ التقييــم بأســلوب عملــي فــي ســياق مكافحــة التطــّرف العنيــف؟(. تــم إدراج هذيــن 
المصطلحيــن مــن أجــل اســتخالص الِعَبــر الرئيســية بشــكٍل واضــٍح إلجــراء تقييمــات لتدخــالت مكافحــة التطــّرف العنيــف. 
لترميــز المتغيــرات ذات الصلــة مــن الدراســات الســابقة. وباســتخدام  لــدى تحديــد المقــاالت ذات الصلــة، قّســمنا إطــار عمــل 
إطــار العمــل مــن فــان هيميــرت وآخريــن ).van Hemert et al( )2014(، تــّم تجميــع المتغّيــرات تحــت ثالثــة عناويــن 
شــاملة: “الخلفيــة” )حيــث تــم تســجيل تفاصيــل النشــر(، “نــوع التدّخــل” و“التقييــم”. اعتمــدت هــذه المقاربــة علــى مفاهيــم 
Quali-( )( التــي تــّم العثــور عليهــا فــي التحليــل الُمقــاَرن الكيفــي )الوصفــيTruth Tables )مماثلــة لـ“جــداول الحقيقــة” 

tative Comparative Analysis( )رايجــن ]Ragin]، 1989( وقــد احتــوت علــى مصطلحــات إضافيــة علــى غــرار 
 Evaluation( ”و“مقاربــة التقييــم ،)Intervention Goal( ”هــدف التدّخــل“ ،)Group of Focus( ”مجموعــة بؤريــة“
Approach(، والتــي تــّم تقســيم كل واحــد منهــا بشــكٍل إضافــيٍّ إلــى متغيــرات فرعيــة إضافيــة إلتاحــة الترميــز. فعلــى ســبيل 
المثــال، تحــت عنــوان “التقييــم”، كان “تركيــز التقييــم” متغيــرًا عالــي المســتوى تــّم تقســيمه إلــى أربعــة خيــارات: “اقتصــادي” 
)Economic(، “تأثيــر” )Impact(، “آليــة” )Mechanism(، و“عمليــة” )Process( )باالعتمــاد علــى فــان هيميــرت 

 .)2014 ،[van Hemert et al.[ وآخريــن
أجــري أيضــًا تقديــر كيفــي )وصفــي( للتقييمــات باالعتمــاد علــى معاييــر علميــة تأخــذ بعيــن االعتبــار الحــدود العمليــة التــي 
يواجههــا الُمقّيمــون لــدى إجــراء بحــٍث فــي المجــال )مثــال: غيــاب مجموعــة مراقبــة بســبب القيــود األخالقيــة(. تــم أخــذ 
األســاليب واألدوات الُمســتخَدمة بشــكٍل شــائٍع فــي البحــث فــي التقييــم فــي مجــال العلــوم الســلوكية كنقطــة مرجعيــة. فــي 

https://ojp.gov/programs/gangs.htm :15/10/2015 تم االطالع عليه بتاريخ  8

على الرغم من أّن قاعدة بيانات العصابات تضّم 66 إدخال بيانات مختلفة، إنها تحتوي على 62 مقالة فريدة علمًا أنه تم تقسيم مقالة واحدة إلى خمسة   9
أجزاء لحساب الفصول المنفصلة التي احتوت على أنواع مختلفة من التدّخل )الفونتين وآخرون ].Lafontaine et al]،       (. لتسهيل الرجوع إليها، 

تتم اإلشارة إلى إدخاالت البيانات هذه بشكٍل مترادٍف بتسمية “مقاالت” على طول هذا القسم. 
2005

https://ojp.gov/programs/gangs.htm
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البحــث فــي التقييــم، وكمــا حــّدد ليــو )Leeuw( )2012(، يجــب تحديــد الفرضيــات واالفتراضــات القابلــة لالختبــار تجريبيــًا 
واختبارهــا، وُيعتبــر ذلــك ممارســًة جيــدة. بالمثــل، تــّم تصنيــف جــودة التقييمــات بحســب مــا يلــي: 

متدنيــة – حيــث لــم يجــِر تحقيــق تجريبــي فــي حيــن كانــت الظــروف لتســمح بتقييــم منهجــي أكثــر دقــًة لإلجابــة  	•
عــن أســئلة التقييــم الرئيســية )مــع افتــراض توفّــر مــوارد ماليــة وبشــرية كافيــة(؛ 

متوّسطة – حيث تّم جمع البيانات التجريبية ولكّن الظروف كانت لتسمح بجمٍع أكثر تقدمًا للبيانات؛  	•

عالية - حيث تّم جمع البيانات التجريبية باستخدام مقاربة متعددة األساليب تشمل أدوات متعددة.  	•

كانــت هــذه المقاربــة متســقة مــع تلــك التــي اســتخدمها فــان هيميــرت وآخــرون ).van Hemert et al( وعلــى الرغــم مــن 
أّن المعاييــر كانــت متدنيــة جــدًا وغيــر موضوعيــة إلــى حــدٍّ مــا، فقــد ســمحت لنــا مقارنــة جــودة تقييمــات مكافحــة التطــّرف 

العنيــف مــع تلــك فــي مجــال وقــف العصابــات. 
اســتخدم فريــق البحــث رمــزًا ثنائيــًا لتحديــد وجــود متغّيــر )أم ال( فــي كل واحــدة مــن المقــاالت الســتة والســتين التــي تــم النظــر 
ــرات محــّددة. تــم ترميــز المقــاالت بشــكٍل مســتقٍل  فيهــا. وقــد أتــاح ذلــك للفريــق إجــراء مقارنــة بيــن المنشــورات وعبــر متغّي
مــن ِقبــل ثالثــة باحثيــن. تمــت مناقشــة الحــاالت الغامضــة مــن ِقبــل فريــق البحــث وقــام عضــو رابــع مــن الفريــق باختيــار 
الترميــز عشــوائيًا لضمــان االتســاق بيــن الباحثيــن الذيــن يجــرون التصنيــف. ُأجــري بعدئــٍذ تحليــل وصفــي مــن أجــل تحديــد 

المواضيــع الناشــئة الرئيســية. 
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4. النتائج 

اســتتبعت أغلبيــة )77 فــي المئــة، 51( المقــاالت ذات الصلــة التــي تــم تحديدهــا تقييمــًا واحــدًا لتدّخــل واحــد. وباســتثناء 
المراجعــات التحليليــة للدراســات الســابقة، والتعليقــات والمراجعــات، تضّمنــت أربــع مقــاالت تدّخــالت متعــّددة مــع تقييــم 
منفــرد، فــي حيــن تضّمنــت دراســة واحــدة تقييمــات متعــددة لتدخــلٍّ واحــد. ثــالث مقــاالت لــم يكــن لهــا مكــوٌن محــدٌد 
مــن التدخــل والتقييــم، ولكــن ُأدرجــت فــي المراجعــة ألّنهــا قــد اعتُبــرت مــادة قابلــة للتطبيــق علــى و/أو قابلــة للنقــل إلــى 
تقييمــات تدخــالت مكافحــة التطــّرف العنيــف )CVE(. بالتالــي، باســتثناء المراجعــات التحليليــة للدراســات الســابقة، 

والتعليقــات والمراجعــات، تشــمل المراجعــة مجمــوع 75 تدخــاًل و67 تقييمــًا.10
كشــف التحليــل األولــي للمقــاالت المدرجــة عــن عــدٍد مــن النتائــج الرئيســية، التــي قــد تكــون ذات صلــة بالتقييمــات فــي 

مجــال مكافحــة التطــرف العنيــف. 

 تقييمــات التدخــالت فــي مجــال العصابــات قــد تــم تصنيفهــا علــى أنهــا ذات جودة
 )CVE( أعلى من تقييمات تدخالت مكافحة التطرف العنيف           

وجدنــا أن ثلــث )30 فــي المئــة، 20( تقييمــات التدخــالت فــي مجــال العصابــات تقريبــًا كان يتمتّــع بجــودة عاليــة، و55 
فــي المئــة )37( بجــودة متوســطة، و15 فــي المئــة )10( بجــودة متدنيــة. ويســّلط ذلــك الضــوء علــى دّقــة التقييمــات 
فــي مجــال العصابــات بالمقارنــة مــع تقييمــات مكافحــة التطــرف العنيــف )CVE(، حيــث لــم يتــم تحديــد تقييمــات ذات 

جــودة عاليــة مــن ِقبــل فــان هيميــرت وآخريــن ).van Hemert et al(، 2014 )راجــع الشــكل رقــم 1(. 

)van Hemert et al.( المئة والستة والعشرين التي تم تحديدها من ِقبل فان هيميرت وآخرين )CVE( هذا الرقم أقّل من تقييمات مكافحة التطرف العنيف  10 

)2014(، على الرغم من أّنه تجدر اإلشارة إلى أّن أغلبيتها )83 %( لم تتم مراجعتها من ِقبل األقران. 
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جودة التقييم

متدنية متوسطة عالية

الشكل رقم 1. جودة التقييمات في الدراسات السابقة حول مكافحة التطّرف العنيف )CVE( ووقف العصابات

 التصاميــم التجريبيــة وشــبه التجريبيــة تمّثــل حوالــي نصــف مجمــوع التقييمــات فــي
           مجال العصابات

ُيظهــر البحــث فــي الدراســات الســابقة حــول وقــف العصابــات أّن حوالــي 47 فــي المئــة )31( أو مــا يقــارب نصــف مجمــوع 
التقييمات في مجال العصابات شــملت تصاميم شــبه تجريبية، وأّن 14 في المئة أخرى )9( اســتخدمت تصاميم تجريبية 
)الشــكل رقم 2(. تّم أيضًا اســتخدام البحث الطولي في ثلث )33 في المئة، 22( من الدراســات، في حين ظهرت أيضًا 
مقاربــات عبــر مقطعيــة فــي كثيــٍر مــن األحيــان وتــّم تحديدهــا فــي 27 فــي المئــة )18( مــن المقــاالت. وتجــدر اإلشــارة إلــى 
أّن هــذه الفئــات لــم يســتبعد البعــض منهــا البعــض اآلخــر واســتخَدَمت بعــض الدراســات مزيجــًا مــن المقاربــات )راجــع علــى 
ســبيل المثــال مــاك جاريــل وآخريــن ].McGarrell et al]، 2013(. وعلــى ســبيل المقارنــة، كان 2 فــي المئــة )3( فقــط 
مــن تقييمــات مكافحــة التطــّرف العنيــف )CVE( شــبه تجريبيــة، و3 فــي المئــة )4( طوليــة، فــي حيــن أّن 1 فــي المئــة فقــط 
 ،[van Hemert et al.[ 1( قــد اســَتخَدم التصاميــم الطوليــة وشــبه التجريبيــة علــى حــّد ســواء )فــان هيميــرت وآخــرون(
2014(. وتوفّــر هــذه النتائــج فــي مجــال وقــف العصابــات فرصــة تعليــم مفيــدة لتطبيــق تقييــٍم دقيــٍق وتجريبــٍي أكاديمــٍي فــي 

مجــال مكافحــة التطــّرف العنيــف. 
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الشــكل رقــم 2. أســاليب ومقاربــات تقييــم ُمختــارة ُمْســَتْخَدمة فــي الدراســات الســابقة حــول مكافحــة التطــّرف العنيــف 
ــات )CVE( ووقــف العصاب
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مقاربة التقييم 

تجريبية  طولية  شبه تجريبية 

أكثر من ثالثة أرباع )76 في المئة، 51( من تقييمات وقف العصابات تدوم لمدة أطول من ستة أشهر، بالمقارنة مع 5 
 van[ في المئة )6( في البحث الذي ُأجري سابقًا حول تدّخالت مكافحة التطّرف العنيف وتقييمها )فان هيميرت وآخرون 
.Hemert et al]، 2014(. كانــت تقييمــات تدّخــالت مكافحــة التطــّرف العنيــف كّلهــا تقريبــًا )93 فــي المئــة، 117( 

دراســات عبــر مقطعيــة، مــا يعنــي أّنهــا تقتصــر علــى “لمحــة موجــزة” فــي الوقــت المحــدد. 

 إّن مجموعــة واســعة مــن أســاليب التقييــم ُمْســَتْخَدمة فــي الدراســات الســابقة حــول
           العصابات 

علــى غــرار مقاربــات التقييــم، كانــت أســاليب التقييــم المحــددة الُمْســَتْخَدمة فــي الدراســات الســابقة حــول العصابــات متنّوعــة، 
و39 فــي المئــة )26( اســتخدَمت أكثــر مــن أســلوب تقييــم واحــد. مــن بيــن التقييمــات كّلهــا، 38 فــي المئــة )25( اْســَتْخَدم 
بحســب مــا ُأفيــد مقابــالت كيفيــة )وصفيــة( ، فــي حيــن أّن أكثــر بقليــل مــن الثلــث )34 فــي المئــة، 23( اســتخَدم دراســات 
اســتقصائية. وُأفيــد أيضــًا أّنــه قــد تــم اســتخدام اســتخراج البيانــات )33 فــي المئــة، 22( والمالحظــات )30 فــي المئــة، 20( 

فــي حوالــي ثلــث الحــاالت كلهــا. 

 ُتعتبر تقييمات التأثير نوع التقييم الُمســَتخَدم بالشــكل األكثر شــيوعًا للتدخالت في 
           مجال وقف العصابات

يرّكــز حوالــي ثُْلثَــي )63 فــي المئــة، 42( التقييمــات فــي مجــال العصابــات علــى تأثيرهــا، فــي حيــن أّن 21 فــي المئــة )14( 
تقّيــم  العمليــة والتأثيــر علــى حــّد ســواء. وعلــى ســبيل المقارنــة، حوالــي نصــف )49 فــي المئــة، 62( دراســات مكافحــة 
 ،[van Hemert et al.[ ( كان كنايــة عــن تقييمــات التأثيــر واآلليــة )فــان هيميــرت وآخــرونCVE( التطــّرف العنيــف

 .)2014
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َتْجري أغلبية التقييمات بشكٍل مستقلٍّ

تشــير مراجعــة الدراســات الســابقة حــول العصابــات إلــى أّنــه، ومــن أصــل التقييمــات الســّتين حيــث يمكــن تحديــد اســتقاللية 
الُمقيِّــم )أّي مــا إذا قــد جــرت مــن قبــل ُمقيِّــم خارجــي( 96 فــي المئــة )58( أجريــت خارجيــًا. وفــي أغلبيــة الحــاالت، كان 

الُمقّيمــون باحثيــن مســتقّلين يعملــون لحســاب جامعــات أو أقســام حكوميــة. 

 كل تقييمــات العصابــات التــي تمــت مراجعتهــا تقريبــًا هــي قابلــة للتطبيــق علــى و/أو
)CVE( قابلة للنقل إلى مكافحة التطرف العنيف           

َتمثَّــل أحــد األســئلة الرئيســية المرتبطــة بالعمــل حــول الدراســات الســابقة حــول وقــف العصابــات بمســتوى “قابليــة تطبيــق” 
و“قابليــة نقــل” أي مــن تقييمــات التدّخــالت على/إلــى مجــال مكافحــة التطــّرف العنيــف )CVE( ذي صلــة. اســتنتج هــذا 
البحــث اإلضافــي أّنــه، مــن أصــل 66 مقالــة حــول وقــف العصابــات جــرت مراجعتهــا، 95 فــي المئــة )63( قــد تــّم تصنيفهــا 
علــى أّنهــا “قابلــة للنقــل” إلــى و/أو “قابلــة للتطبيــق” علــى مجــال مكافحــة التطــّرف العنيــف. وقــد تــّم ترميــز النصــف بالتحديــد 
)33( علــى أّنــه قابــل للتطبيــق وقابــل للنقــل علــى حــّد ســواء، وتــم ترميــز ثلــٍث )22( علــى أّنــه قابــل للتطبيــق فحســب )وغيــر 
قابــل للنقــل(، ولــم يتــم ترميــز أي تقييمــات علــى أّنهــا قابلــة للنقــل ولكــن غيــر قابلــة للتطبيــق. وبشــكٍل عــام، تــم تصنيــف 
83 فــي المئــة )55( مــن المصــادر علــى أّنهــا قابلــة للتطبيــق علــى تقييمــات تدّخــالت مكافحــة التطــّرف العنيــف، فــي حيــن 

اعتُِبــر النصــف قابــاًل للنقــل )أي يمكــن تنفيــذه عمليــًا فــي ســياق مكافحــة التطــّرف العنيــف(. 
ّنمــا غيــر قابلــة للنقــل فــي الجــدول رقــم  يجــري عــرض أمثلــة حــول التقييمــات التــي تــّم ترميزهــا علــى أّنهــا قابلــة للتطبيــق واإ

2 أدنــاه. 
ُأجــري تحليــل إضافــي علــى التقييمــات الســبعة عشــرة التــي تــّم ترميزهــا علــى أّنهــا عاليــة الجــودة. واعتُبــرت التقييمــات العاليــة 
 الجــودة كّلهــا أنهــا توفّــر عناصــر يمكــن تطبيقهــا بشــكٍل مفيــٍد علــى مجــال مكافحــة التطــّرف العنيــف، فــي حيــن اعتُبــر

59 % قاباًل للنقل فحسب )وغير قابل للتطبيق(. 
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الجدول رقم 2. أمثلة حول التقييمات العالية الجودة القابلة للتطبيق

قابلية النقلقابلية التطبيقالتقييم

مشروع فن 
الشباب للتنمية 

 Youth ARTS(
 Development

Project( )كالوسون 
]Clawson] وكولبو 

 ،[Coolbaugh[
)2011

 YouthARTS( يتمتّــع مشــروع فــن الشــباب للتنميــة
Development Project( بجوانب يمكن تطبيقها 
فــي ســياق مكافحــة التطــّرف العنيــف )CVE(. فعلــى 
ســبيل المثــال، اســتخدم التقييــم تصميمــًا طوليــًا، حيــث 
تــّم جمــع البيانــات عنــد نقــاط زمنيــة متعــددة عنــد بدايــة 
التدّخــل وفــي خاللــه وبعــده، مــا يمكــن تطبيقــه علــى 
التقييــم  اســتخدم  العنيــف.  التطــرف  لمكافحــة  تقييــٍم 
أيضــًا مقاربــة شــبه تجريبيــة مــن أجــل مقارنــة النتائــج 
بالنســبة للمشــاركين فــي البرنامــج مــع النتائــج بالنســبة 
لغيــر المشــاركين؛ يمكــن تطبيــق هــذه المقاربــة علــى 
إلــى  باإلضافــة  العنيــف.  التطــّرف  لمكافحــة  تقييــٍم 
ذلــك، اســتخدم التقييــم أســاليب علــى غــرار الدراســات 
ومقابــالت  المهــارات،  وتقديــرات  االســتقصائية، 
 - اإلداريــة  البيانــات  وجمــع  البؤريــة  المجموعــات 
والتــي يمكــن تطبيقهــا جميعهــا فــي ســياق مكافحــة 

التطــّرف العنيــف. 

في حين قد يكون من الُمجدي نقل تصميم )تصميم 
You- الشــباب  فــن  تقييــم  تجريبــي(  شــبه  )طولــي 

العنيــف  التطــّرف  ســياق مكافحــة  إلــى   )thARTS
الُمْســَتْخَدمة  األســاليب  تعديــل  يتعّيــن  قــد   )CVE(
الفنيــة  المعرفــة  حــول  االســتقصائية  الدراســات  )أي 
والموقــف والســلوك، وتقديــرات المهــارات، ومقابــالت 
اإلداريــة  البيانــات  وجمــع  البؤريــة  المجموعــات 
مكافحــة  لتقييــم  المحكمــة(  وبيانــات  واألكاديميــة 
حيــن  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى  العنيــف.  التطــّرف 
والســلوك  للمواقــف  االســتقصائية  الدراســة  ُتعتبــر 
قابلــة للنقــل، مــن غيــر المرّجــح أن تكــون الدراســة 
صلــة  ذات  الفنيــة  المعرفــة  حــول  االســتقصائية 
بالنســبة لتقييــم مكافحــة التطــّرف العنيــف )مــا لــم يكــن 

فنيــًا(.  برنامجــًا  أيضــًا 

تقييم تأثير مشاريع 
مراقبة األحداث في 

مقاطعات كريستيان، 
وبيوريا ووينيباغو، 
)واسينبرج وآخرون 

 Wassenberg et[ 
 )2002 ،[al.

فــي  تقييمــات مشــاريع مراقبــة األحــداث  اســتخدمت 
مقاطعــات كريســتيان، وبيوريــا ووينيباغــو مجموعــة 
الميدانيــة،  المالحظــات  فيهــا  بمــا  األســاليب  مــن 
وتحليــل الوثائــق، والمقابــالت، والمجموعــات البؤريــة 
هــذه  تطبيــق  يمكــن  والشــرطة.  الرصــد  وبيانــات 
العنيــف  التطــّرف  مكافحــة  ســياق  فــي  األســاليب 

 .)CVE(

تقييمــات  فــي  الُمْســَتْخَدمة  األســاليب  أّن  حيــن  فــي 
مشــاريع مراقبــة األحــداث فــي مقاطعــات كريســتيان، 
وبيوريــا ووينيباغــو قابلــة للتطبيــق فــي ســياق مكافحــة 
التطــّرف العنيــف )CVE(، إنهــا غيــر قابلــة للنقــل 
مباشــرة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد ال يكــون أصحــاب 
الشأن الذين تم اختيارهم للمقابلة – بما فيهم القضاة 
والمدعــون العامــون وضبــاط المراقبــة – ذا صلــة فــي 
إلــى  وباإلضافــة  العنيــف.  التطــرف  مكافحــة  تقييــم 
ذلــك، قــد ال تحــّدد بيانــات الشــرطة حــول التوقيفــات 

اإلجراميــة الســلوك الراديكالــي أو العنيــف. 

مراجعة تحليلية منهجية 
لتقييمات برامج الوقاية 

من عنف الشباب 
)ماتجاسكو وآخرون 

 ،[Matjasko et al.[
)2012

قــد يكــون التقييــم عبــر المقطعــي قابــل للتطبيــق علــى 
لــدى   )CVE( العنيــف  التطــرف  مكافحــة  ســياق 
تحديــد عوامــل تكــون ذات صلــة كبيــرة بالحــّد مــن 

الصلــة.  ذات  والســلوكيات  العنــف 

والمراجعــة  المنهجيــة  المراجعــات  تكــون  ال  قــد 
مكافحــة  ســياق  إلــى  حاليــًا  للنقــل  قابلــة  التحليليــة 
عــدد  إلــى  بالنظــر   ،)CVE( العنيــف  التطــرف 
التقييمــات القائمــة حــول تدخــالت مكافحــة التطــرف 

المحــدود.11 العنيــف 

المحدود11.

على الرغم من أّنه من المعترف به أّن النتائج الفارغة غنية بالمعلومات )وبالتالي “قابلة للتطبيق”(، ألغراض التحليل الذي يجري هنا، لم يتم اعتبار   11

المراجعات التحليلية للدراسات السابقة “قابلة للنقل” حاليًا إلى التقييمات القليلة التي ُأجريت على مكافحة التطرف العنيف )CVE( حّتى تاريخه. لمناقشة 
حول “المراجعات الفارغة”، راجع )اّطلع عليه بتاريخ 2017/07/07(:

https://www.spi.ox.ac.uk/research/details/how-empty-are-empty-reviews.html

https://www.spi.ox.ac.uk/research/details/how-empty-are-empty-reviews.html
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5. الحدود والمناقشة والخاتمة  

حدود الدراسة   5.1

يتمثّــل أحــد حــدود هــذه الدراســة بــأّن المراجعــة تشــمل بعــض التداخــل بيــن المقــاالت التــي تــّم إدراجهــا فــي المراجعــة 
حــول العصابــات وتلــك التــي ُأدرجــت كجــزٍء مــن المراجعــات التحليليــة للدراســات الســابقة والتعليقــات والمراجعــات. 
بالمجمــوع، تــم إدراج ثــالث مراجعــات تحليليــة للدراســات الســابقة وثالثــة تعليقــات أو مراجعــات فــي المراجعــة حــول 
العصابــات. وقــد نظــر كل واحــد مــن هــذه المراجعــات التحليليــة للدراســات الســابقة والتعيلقــات والمراجعــات فــي عــدٍد 
مــن التدخــالت والتقييمــات المرتبطــة بالعصابــات، والتــي تــّم إدراج الكثيــر منهــا أصــاًل فــي مراجعتنــا. وعلــى الرغــم مــن 
أّن ذلــك أّدى إلــى تكــرار بعــض الدراســات )أي إدراج تقييمــات علــى شــكل مصــادر فرديــة وكجــزٍء مــن مصــدر آخــر(، 
كان مــن المهــّم مــع ذلــك إدراج الدراســات األكثــر دقــة فــي المراجعــة كحــاالت فرديــة مــن أجــل اســتخالص ممارســة 

 .)CVE( التقييــم الجيــدة والِعَبــر الرئيســية التــي يمكــن تطبيقهــا ونقلهــا إلــى مكافحــة التطــرف العنيــف
يتمثّــل حــدٌّ إضافــيٌّ بــأّن أغلبيــة الدراســات )75 فــي المئــة، 50( حــول التدخــالت فــي مجــال العصابــات قــد أجريــت فــي 
الواليــات المتحــدة )US(. وقــد يتمثّــل ســبٌب لعــدم التناســب هــذا بــأّن بعــض الحكومــات األوروبيــة ال يقــّر بأّنــه يعانــي 
جــراء وتقييــم أي تدخــالت محــددة ضمــن هــذه البلــدان )ويرمــان  مــن مشــكلة عصابــات، مــا يعنــي أّنــه لــم يتــم تصميــم واإ
وآخــرون ].Weerman et al]، 2009(. ولكــن حتّــى عنــد إمكانيــة وجــود مشــكلة عصابــات متصــورة، قــد ال تكــون 
االســتجابة هــي التدّخــل مــن خــالل برامــج محــددة كمــا كانــت الحالــة فــي الواليــات المتحــدة؛ بــداًل عــن ذلــك، قــد تســتجيب 
الحكومــات )وباألخــص تلــك التــي تتمّيــز بنمــوذج رفاهيــة( علــى مســتوى أكثــر شــموليًة مــن خــالل االســتثمارات فــي 
 Carlsson and[ المؤسســات االجتماعيــة، علــى غــرار التربيــة والتعليــم، والتوظيــف والصحــة )كارلســون وديكــر

 .)2005 ،[Decker
هــذا ال يعنــي أّنــه لــم تحصــل أي تدخــالت خاصــة بالعصابــات فــي أوروبــا، ولكــّن ذلــك يســاعد علــى شــرح ســبب 
حصــول تقييمــات أقــل فــي ســياق أوروبــي. ومــع ذلــك، اعتُبــرت أســاليب ومقاربــات التقييــم المحــددة المعتمــدة فــي 
التدخــالت القائمــة فــي الواليــات المتحــدة قابلــة للنقــل إلــى ســياق أوروبــي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ليــس عــدد األوراق التــي 
تمــت مراجعتهــا هــو بالضــرورة مــا يحــّدد فائــدة مثــل هــذه المراجعــة، ولكــّن نطــاق وجــودة الِعَبــر التــي يمكــن اســتخالصها 
مــن المــادة المصــدر. حّتــى إن زيــارة غنيــة بالمعلومــات إلــى حــّد كبيــر حــول موضــوع قــد تكــون أكثــر فائــدة كمرجــع 

مــن سلســلة زيــارات متدنيــة الجــودة. 
وأخيــرًا، تجــدر اإلشــارة إلــى أّن البحــث رّكــز علــى التقييمــات المتاحــة للعاّمــة التــي تــّم نشــرها بيــن العاميــن 1995 

و2015. مــن هنــا، ال تشــمل هــذه المراجعــة أي تقييمــات حكوميــة غيــر منشــورة. 

المناقشة  5.2

َتَمثَّــل الهــدف مــن هــذه الدراســة باستكشــاف قابليــة تطبيــق ونقــل أســاليب التقييــم مــن مجموعــة قائمــة مــن األبحــاث حــول 
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العصابــات إلــى ســياق مكافحــة التطــّرف العنيــف )CVE(. توضــح النتائــج الدّقــة األكبــر لتقييمــات التدخــالت فــي مجــال 
العصابــات بالمقارنــة مــع تلــك فــي مجــال مكافحــة التطــرف العنيــف. تميــل الدراســات الســابقة حــول العصابــات إلــى تقديــم 
تقييمــات ذات جــودة أعلــى، ومــن المرّجــح أكثــر أن ترّكــز علــى التأثيــر فحســب وأن َتْســَتْخِدم تصاميــم شــبه تجريبيــة، وهــي 
تشــمل بالعــادة فتــرات زمنيــة أطــول. إن هــذا األمــر غيــر مفاجــئ فــي ضــوء واقــع أن ِعلــم الجريمــة قــد طــّور مجموعــة قويــة 

مــن األبحــاث حــول العصابــات علــى مــدى الســنوات الخمســين األخيــرة بالمقارنــة مــع مكافحــة التطــّرف العنيــف. 
اعتُبــرت نســبة أكبــر مــن التقييمــات قابلــة للتطبيــق بــداًل مــن قابلــة للنقــل. ومــن بيــن أســباب هــذا التفــاوت هــو أّنــه وعلــى الرغــم 
مــن النظــر إلــى تقييمــات متعــددة علــى أنهــا مفيــدة بشــكٍل محتمــٍل فــي ســياق مكافحــة التطــّرف العنيــف )“قابلــة للتطبيــق”(، 
كان مــن األصعــب تصــّور كيفيــة احتمــال اســتخدام تصاميــم وأســاليب محــددة بشــكٍل مجــٍد فــي تقييمــات تدّخــالت مكافحــة 
التطــّرف العنيــف )“قابلــة للنقــل”(. فعلــى ســبيل المثــال، تعتمــد تقييمــات متعــددة لتأثيــر برامــج وقــف العصابــات علــى 
ســجالت الشــرطة مــن أجــل تحديــد إذا أثّــر تدّخــٌل علــى ســلوك العصابــات. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يرتبــط ســلوك العصابــات 
بمجموعــة مــن النشــاطات اإلجراميــة علــى غــرار تعاطــي المخــدرات أو العنــف أو جريمــة القتــل – وهــي إجــراءات يمكــن 
تحديدهــا بســهولٍة مــن إحصــاءات العدالــة الجنائيــة )مثــال: البيانــات المســجلة مــن قبــل الشــرطة(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
قــد ال يتجّلــى التطــّرف العنيــف فــي ســلوٍك إجرامــيٍّ بالدرجــة نفســها وبالتالــي، ليــس مــن المرّجــح غالبــًا تحديــده مــن خــالل 
البيانــات المســّجلة مــن قبــل الشــرطة. وبالتالــي، فــي حيــن قــد يكــون اســتخدام إحصــاءات إجراميــة قابــاًل للتطبيــق علــى 
تقييمــات بعــض أشــكال التطــّرف العنيــف، قــد ال يكــون مجديــًا دائمــًا كإجــراٍء ناتــٍج فــي تدخــالت مكافحــة التطــرف العنيــف. 
باإلجمــال، يعــّزز مســتوى قابليــة التطبيــق العالــي كاًل مــن صالحيــة النظــر فــي الدراســات الســابقة حــول وقــف العصابــات 
ألمثلــة عــن التدخــالت التــي يمكــن تطبيقهــا علــى مجــال مكافحــة التطــرف العنيــف الــذي ُيعتبــر أقــل نضوجــًا مــن الناحيــة 

األكاديميــة، وأهميــة إجــراء تقييمــات مفّصلــة لهــذه التدّخــالت. 
انطالقــًا مــن هــذا االستكشــاف، وباالعتمــاد علــى عمــل ديكــر وبيــروز )Decker and Pyrooz( )2015(، تظهــر 
 )2015( )Decker and Pyrooz( بعــض الِعبــر المنهجيــة الرئيســية والخاصــة بالمضمــون. أواًل، ُيشــّدد ديكــر وبيــروز
علــى أهميــة تحقيــق تــوازن بيــن توليــد النظريــة واختبــار النظريــة. يالحظــان أّن جــزءًا كبيــرًا مــن األبحــاث حــول العصابــات 
بــدأ بتوليــد النظريــة، مــع دعــٍم تجريبــيٍّ تناســبيٍّ قليــل. علــى الرغــم مــن ذلــك، حصــل فــي الســنوات العشــرين األخيــرة تحــوٌل 
باتجــاه مقاربــات أكثــر تجريبيــة الختبــار النظريــات. تبــدو الدراســات الســابقة حــول التطــّرف فــي مــكاٍن مماثــٍل للدراســات 
األولــى حــول العصابــات )وِعلــم الجريمــة بشــكٍل أكثــر عمومــًا – راجــع ويكســتروم ]Wikström] )2011((، التــي تتمّيــز 
بوفــرة مفرطــة مــن النظريــات ونقــٍص فــي االختبــار )مثــال: بــوروم ]2011a ،[Borum؛ بــوروم ]2011b ،[Borum؛ 
ماك كوالي وموسكالينكو )McCauley and Moscalenko(، 2008؛ مقّدم ]Moghaddam]، 2007(. في حال 
الراديكاليــة، قــد يكــون ذلــك ناتجــًا عــن االهتمــام المتنامــي بهــذه القضيــة، باإلضافــة إلــى النــدرة النســبية لأحــداث اإلرهابيــة 

 .)2016 ،[Gambetta and Hertog[ والعمليــات الراديكاليــة )جامبيتــا وهيرتــوج
ثانيــًا، تدعــو الحاجــة إلــى اعتبــار التعريفــات بتــأٍن جــزءًا مــن تصميــم الدراســة، علمــًا بأنهــا ستشــّكل وحــدة الدراســة. فعلــى 
ســبيل المثــال، وّضحــت دراســة ماكســون وكاليــن )Maxson and Klein( )1990( حــول جرائــم القتــل المقترفــة مــن 
قبــل العصابــات أن توســيع نطــاق تعريــف جريمــة القتــل ضاعــف عــدد جرائــم القتــل التــي ســّجلتها الشــرطة فــي دراســتهما.12 
بالمثــل، تدعــو الحاجــة إلــى إجــراء تمييــزات دقيقــة بيــن المصطلحــات علــى غــرار الراديكاليــة والتطــرف واإلرهــاب )ديكــر 
وبيروز ]Decker and Pyrooz]، 2015(. أما األمر الذي يرتبط بشــكٍل خاٍص بحالة الراديكالية فهو أنه ثمة أســئلة 
مهمــة حــول مــا إذا يتــم تعريــف الراديكاليــة مــن حيــث معتقــدات شــخص أو أفعالــه. أظهــر البحــث حــول العصابــات قيمــة 
التمييــز بيــن النشــاطات العمليــة والرمزيــة )كاليــن وماكســون ]Klein and Maxson]، 2006(. تســتخدم العصابــات 

تم توسيع نطاق التعريف من جرائم القتل التي “تعّزز األهداف الجماعية للعصابة” إلى مجّرد جرائم القتل التي ينخرط فيها عضو عصابة واحد.   12
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 ،[Decker and van Winkle[ العنــف الخطابــي )الرمــزي( أكثــر مــن العنــف الفعلــي )مثــال: ديكــر وفــان وينــكل
1996(. توفــر وســائل التواصــل االجتماعــي منفــذًا آخــر للعنــف الرمــزي، وهــي قضيــة تــم تحديدهــا بالمثــل فيمــا يتعلــق 
بالراديكاليــة )كونــواي ]Conway]، 2010(. وبالتالــي، مــن المهــّم التفريــق بشــكل مفاهيمــي بيــن الســلوك الرمــزي والفعلــي 

مــن حيــث تقديــر نتائــج التدخــالت. 
وفيمــا يتعلــق بذلــك، مــن األساســي أيضــًا النظــر فــي اســتخدام أســاليب ُمشــّكلة مــن قبــل وحــدة تحليــل معّرفــة بشــكٍل واضــح. 
ــًا جــّدًا مــا ركــّزت األبحــاث علــى مســتوى فــردي بــداًل مــن مســتوى المجموعــة )ديكــر وبيــروز  فــي حالــة العصابــات، غالب
]Decker and Pyrooz]، 2015(. علــى الرغــم مــن ذلــك، وفّــر البحــث حــول الجريمــة المنّظمــة تركيــزًا أوســع علــى 
فــي المجموعــات اإلجراميــة )مثــال: كليمنــس ودو بــوت  هيكليــات الفــرص االجتماعيــة التــي تســّهل أو تمنــع االنخــراط 
]Kleemans and de Poot]، 2008(. وعلــى وجــه الخصــوص، كان يتــم اســتخدام تحليــل الشــبكة االجتماعيــة مــن 
أجــل تحديــد مركزيــة األعضــاء الرئيســيين للشــبكات اإلجراميــة وتأثيرهــم النســبي علــى النشــاط اإلجرامــي )كامبانــا وفاريــزي 
]Campana and Varese]، 2013؛ كامبانــا ]Campana]، 2016(. قــد يكــون مــن شــأن تكييــف أســاليب مماثلــة 
مــع تركيــٍز علــى مســتوى المجموعــة أن يســّلط المزيــد مــن الضــوء علــى كيفيــة عمــل العصابــات والشــبكات الراديكاليــة 

وبشــكٍل حاســم، علــى عمليــات المكافحــة والوقــف.
ثبــات  وأخيــرًا، مــن الواضــح أن التثليــث يشــّكل القاعــدة لتقييمــات دقيقــة وعاليــة الجــودة علمــًا أنــه يســعى إلــى تقريــب واإ
وتطابــق النتائــج مــن األســاليب المختلفــة )جرينــي وآخــرون ].Greene et al]، 1989(. إّن هــذا األمــر مهــم بشــكٍل 
خــاٍص فــي مجالــي العصابــات والراديكاليــة الذيــن يتمّيــزان بتجّمعــات يصعــب الوصــول إليهــا حيــث توجــد مخاطــر عاليــة 
مــن االنحــراف والحــدود فــي جمــع البيانــات وتحليلهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يخلــق نقــص اإلبــالغ عــن الجريمــة )وأي نشــاط 
آخــر مرتبــط بالراديكاليــة( “أرقامــًا مظلمــًة”، ليصبــح مــن األساســي اســتخدام مقاربــة بأســاليب مختلطــة مــن أجــل جمــع 
البيانــات الرســمية الناقصــة. َتْســَتخدم التقييمــات األكثــر وعــدًا للعصابــات مجموعــة مــن بيانــات إنفــاذ القانــون الرســمية 
)مثــال: التوقيفــات، عمليــات الضبــط، مواقــع االعتــداء(، جنبــًا إلــى جنــب مــع جمــع البيانــات األوليــة )مثــال: الدراســات 
 Wassenberg[ االســتقصائية والمقابــالت( مــن أجــل تقديــر تأثيــر التدخــالت علــى العضويــة )مثــال: واســينبرج وآخــرون 
.et al]، 2002(. علــى الرغــم مــن أّنــه قــد يكــون للبعــض تحفظــات بشــأن اإلبــالغ الذاتــي فيمــا يتعلــق باألفعــال اإلجراميــة، 

 .)1999 ،[Farrington[ ثّمــة مجموعــة أبحــاث تَُبّيــن صالحيــة هــذه المقاربــة )مثــال: فارينجتــون
علــى الرغــم مــن أّن تقييمــات العصابــات هــي حاليــًا أقــوى مــن تقييمــات تدخــالت مكافحــة التطــرف العنيــف، فهــي قــد 
تغاضــت بشــكٍل ملحــوٍظ عــن بعــض مجــاالت التحقيــق، والتــي ُتعتبــر أيضــًا ذات صلــة بالراديكاليــة. يجــب أن تتجّنــب 
التقييمــات المســتقبلية لمكافحــة التطــرف العنيــف مثــل هــذه األخطــاء – بالفعــل، قــد تتمّيــز األبحــاث حــول مكافحــة التطــرف 

العنيــف فــي بعــض المجــاالت بميــزٍة معينــة فــي هــذا الخصــوص. 
أواًل، يحــّذر ديكــر وبيــروز )Decker and Pyrooz( )2015( مــن التغاضــي عــن دور المــرأة. قليلــة كانــت األبحــاث 
حــول عصابــات النســاء، ولكــن علــى نطــاٍق أوســع، قّلمــا تــّم النظــر فــي دور الجنــس فــي التخفيــف مــن الصــراع أو تفاقمــه 
)لنظــرٍة عامــٍة فــي ســياق العصابــات، راجــع بانفيــل وبيترســون ]Panfil and Peterson]، )2015((. يرتبــط ذلــك 
بالنقطــة حــول التغاضــي عــن دراســة العصابــات فــي مجملهــا )بــداًل مــن دراســتها علــى مســتوى فــردي(. قــد تســتفيد تقييمــات 
مكافحــة التطــرف العنيــف )CVE( لــدى المضــي قدمــًا مــن توســيع نطــاق البحــث وتحديــد دور الجنــس )وغيرهــا مــن العوامــل 
الديموغرافيــة( فــي عمليــة )مكافحــة( الراديكاليــة. وبالنظــر إلــى األهميــة التــي حظــي بهــا مجــال البحــث هــذا مؤخــرًا )راجــع 
 ،)2015 ،[RAN[ 2014، ران ،[Couture[ 2013، كوتــور ،[Chowdhury Fink et al.[ شــودري فينــك وآخريــن

يمكــن توّقــع أن تحــدو التقييمــات حــدوه. 
ثانيــًا، قــد تــؤدي الســجون دورًا مهمــًا للعصابــات والراديكاليــة علــى حــّد ســواء. يمكــن أن تعيــد الســجون التأكيــد علــى األدوار 
والمعتقــدات وتحــدث ُزمــر جديــدة، ولكــن لــم يتــم تنفيــذ ســوى القليــل فــي هــذا المجــال بالنســبة للعصابــات خــارج ســياق 
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الواليــات المتحــدة )US( )مثــال: ســكاربك ]Skarbek]، 2014(، فيمــا يتعلــق بتحديــات البحــث علــى غــرار الوصــول إلــى 
 Veldhuis[ األفــراد. تــم بالفعــل تنفيــذ بعــض العمــل للنظــر فــي دور الســجون فــي الراديكاليــة )مثــال: فيلدويــس وآخــرون 
.et al]، 2014؛ ديســلي وآخــرون ].Disley et al]، 2011؛ إيســتيكوماه ]Istiqomah]، 2011؛ شــودري فينــك 
والســعيد ]Chowdhury Fink and Al-Said]، 211(، وهــذه خطــوة مهمــة )خطــوة قــد تنتــج عنهــا ِعَبــر للبحــث حــول 

العصابــات(. 
فيمــا يتعلــق بنقطــة ذات صلــة، توضــح النســبة العاليــة مــن األبحــاث الناشــئة مــن الواليــات المتحــدة كيفيــة انحــراف الدراســات 
باتجــاه ســياقات محــددة. وقــد ســّلط العمــل فــي أماكــن أخــرى الضــوء علــى غيــاب الدراســات التجريبيــة أو شــبه التجريبيــة 
للتدخــالت الوقائيــة فــي مجــال العصابــات فــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط – وهــي مجــاالت حيــث قــد يكــون 
 Higginson et[ لعنــف العصابــات علــى وجــه الخصــوص تكاليــف اجتماعيــة واقتصاديــة مرتفعــة )هيجينســون وآخــرون 
.al]، 2015(. ليــس هــذا التحــدي فريــدًا للعصابــات ويتطــّرق لنقــٍد أوســع لهيمنــة أصــوات أمريــكا الشــمالية واألصــوات 

 .))2007( [Connell[ األوروبيــة عبــر العلــوم االجتماعيــة )راجــع علــى ســبيل المثــال كونيــل
وأخيــرًا، تجــدر اإلشــارة إلــى أّنــه فــي الوقــت الــذي ال تــزال فيــه الدراســات الســابقة حــول الراديكاليــة فــي مهدهــا، فإنهــا 
مجــال ســريع النمــو وقــد بــدأ أصــاًل بتأســيس قاعــدة معرفــة غنيــة بالمعلومــات. علــى ســبيل المثــال، ثمــة أســئلة حــول دور 
التكنولوجيــا فــي تســهيل العنــف القائــم علــى مجموعــة – وهــي قضيــة تــم اكتشــافها أصــاًل فــي حالــة مكافحــة التطــّرف العنيــف  
 ،[Conway[ 2013؛ كونــواي ،[von Behr et al.[ 2010؛ فــون بيهــر وآخــرون ،[Conway[ مثــال: كونــواي(

2016(. فــي المقابــل، قــد يمــّد هــذا النــوع مــن المعرفــة البحــث حــول العصابــات بِعَبــر قّيمــة للمســتقبل.
باإلجمــال، يســّلط هــذا البحــث الضــوء علــى كيــف قــد يضيــف رســم معالــم مجــال بحــث راســخ جيــدًا بشــكٍل منهجــيٍّ قيمــًة إلــى 
مجــاالت الدراســة الناشــئة. ليــس هــذا المفهــوم جديــدًا بالطبــع؛ ثّمــة مجموعــة كبيــرة مــن الدراســات الســابقة التــي تستكشــف مــا 
 Graham et[ إذا، وكيــف، ومتــى قــد يحصــل تبــادل األفــكار عبــر مجــاالت السياســات المختلفــة )مثــال: جراهــام وآخــرون 
.al]، 2013؛ ميســيجير وجيــالردي ]Meseguer and Gilardi]، 2009؛ ســتون ]Stone]، 1999(. جــادل بعــض 
المؤلفيــن أنــه يتوجــب إيــالء المزيــد مــن االنتبــاه لمقاربــة أكثــر منهجيــة مــن أجــل معالجــة متــى وكيــف يحصــل االنتشــار 
)جراهــام وآخــرون ].Graham et al]، 2013(. وبالتركيــز علــى إحــدى مراحــل السياســات، وبالتحديــد التقييــم، يقــّدم هــذا 
التقريــر تقديــرًا شــاماًل لمــا إذا وكيــف قــد يحصــل مثــل هــذا التعلّــم وتبــادل األفــكار فــي ممارســة التقييــم بيــن مجاليــن مختلفيــن 
ّنمــا قابليــن للمقارنــة. مــن هنــا، يســاهم التقريــر فــي نقــاٍش أوســع حــول تطويــر منهجيــة وابتــكاٍر فــي التقييــم )مثــال: بيتشــوتو  واإ

 .)1991 ،[Greene and McClintock[ 2012؛ جرينــي ومــاك كلينتــوك ،[Picciotto[

البيان الختامي   5.3

أوضــح هــذا التحليــل قيمــة البحــث الُمقــاَرن فــي تطويــر مقاربــات تقييــم فــي مجــال مكافحــة التطــّرف العنيــف )CVE( مــن 
خــالل االقتبــاس مــن التدخــالت المرتبطــة بالعصابــات. وقــد أظهــر أيضــًا أّنــه، فــي بعــض المجــاالت، قــد يقــّدم البحــث حــول 
مكافحــة التطــّرف العنيــف رؤى مفيــدة للتقييمــات المســتقبلية للعصابــات التــي أغفلــت حتــى اآلن إلــى حــد كبيــٍر دور الجنــس، 
والَســِجن، والتطــور التكنولوجــي فــي عمليــة الراديكاليــة. بالطبــع، يختلــف موضوعــا العصابــات ومكافحــة التطــرف العنيــف 
بشــكٍل كبيــٍر وســتدعو الحاجــة إلــى تصميــم مقاربــات التقييــم بموجــب ذلــك. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ُتعتبــر مقارنــة األســاليب 
والمقاربــات قّيمــًة فــي تطويــر إطــار عمــل إجمالــي للتقييــم يمكــن تكييفــه. وكجــزٍء مــن المقارنــة، أظهــر هــذا التحليــل قيمــة 
التمييــز بيــن قابليــة التطبيــق وقابليــة النقــل، مــا قــد يســاعد الُمقّيميــن لوضــع تصاميــم تقييــم دقيقــة. وعلــى وجــه الخصــوص، 
أظهــر هــذا التحليــل أنــه ثمــة قيمــة فــي البحــث الُمقــاَرن فــي تطويــر منهجيــات تقييــم – ليــس فيمــا يتعلــق باالقتبــاس مــن 
نمــا أيضــًا مــن حيــث التعلّــم مــن الِعَبــر الرئيســية حيــث تكــون مجــاالت أخــرى قــد  وتكييــف مقاربــات تقييميــة فحســب، واإ

عجــزت.
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