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 تنفيذي ملخص

 
 داعش تنظيم فيالتجنيد ك تحليل تكتي بهدفالعمل الثانية  ورشة ، عقد مركز كارتر2016تشرين الثاني/نوفمبر،  5 -2في 

المجتمع المحلي إلشراك المجتمعات قادة الدينيين و الزعماء وبناء القدرات فيما بين التراسللمكافحة  ستراتيجياتإ وتطوير
 المجتمع المحليالزعماء الدينيين وقادة من  شخصا   23العمل  ورشةحضر قد و .الداعشيالتجنيد  لعملياتالمعرضة المحلية 

داخل  كبير جتماعيإ رصيدويتمتعون ب ةمصداقيبال موصوفون وجميعهم ،أيديولوجية وسياسيةانقسامات  عبر ،من أربعة بلدان
  .المحلية ممجتمعاته

تفكيك مختلف  (أ : اآلتي إلعالم وتدريب القادة الدينيين والمجتمع المحلي علىخصيصا  ت ورشة العمل هذه م  م   ص  
تأهيل إعادة  ب(وفوبيا؛ اإلسالم صعودو داعشوبناء حملة إعالمية شاملة لتشويه سمعة  التجنيد لدى داعشاستراتيجيات 

 هملعمل مع األفراد الذين قد تم وصماوتحديات وفرص  داعشمجندي ات باستكشاف شخصي هموإعادة إدماج العائدين
عرض تحديات ونجاحات  د(و، ؛ بين المسلمين والتحالفات بين الطوائف التالحم تعزيز ج(بالحركات المتطرفة؛  مرتباطهال

المسؤولية المشتركة بين المشاركين في ببالثقة و اإلحساس تعززوقد  التي تحققت في تنفيذ المبادرات المحلية.المشاركين 
الفردية بين الشباب المعرضين  المشاريعستعزز تعاوني بين المشاركين العمل العالقات بالتالي فإن العمل األولى، و ورشة

 .للخطر في مجتمعاتهم المحلية األصلية
 

 المشاركة المدنيةالدبلوماسية الدينية واستراتيجية 
دور الزعماء  عنلمشاركين االمين العام المؤسس للمجلس العالمي للزعماء الدينيين، مع ا ،وا جاينالخبير السيد با تحدثلقد 

يكمل  بحيث حياتنا، نادرا  ما يستخدم الدين كقوة إيجابية في مجال الدبلوماسية في الدينيين في المجال العام. وعلى الرغم من أهميته

، لم يعد يسعنا استبعاد الزعماء تقريبا العالمفي كل المناطق الرئيسية  في بالتصاعداألعمال العدائية الدينية وبينما تستمر العملية السياسية. 
 النزاعاتلتخفيف من حدة لالعبا رئيسيا  يشكلون قادة المجتمع المحل يو ينالديني فالزعماءالدينيين من عملية بناء إطار متكامل للسالم. 

ف  وقد واإلصالح السياسي. ز عدم توفر الحي    ا الىاإلسالموفوبي إلى لداعشضدهم من الدعاية التي اصطف ت  على القوى المشاركونتعر 
، ناقش المشاركون الحاجة إلى التصدي الستخدام الدين جهةمن فمعقولة حول هذه القضايا.  اتلتنفيذ إصالح مالسياسي في بلدانه

 الخطير. التصدي لمد االسالموفوبيا عليهم، من جهة أخرى، وداعشالتالعب به من قبل جماعات مثل و
  

 مقاصد الشريعةفهوم ما السابق لدى الواليات المتحدة، ، وسفير جنوب أفريقيللجميعالعالم  رئيس مؤسسةالسفير إبراهيم رسول، وعرض 
هم والغرض من وراء الكشف عن القوانين الفمقاصد يوفر نهج ال، إذ أن للحوار بين المسلمين ي( كمفهوم تشغيلالشريعة هدافأ)

 المسلمين وليس على يوفر أساسا للحوار وبناء التحالفات على أساس الرعاية االجتماعية والعدالة والمساواة والكرامة. وبالتالياإلسالمية، 
هذا النهج يفتح فرصا  كبيرة وإلسالم. متأصلة في اهي حقوق  حقوق اإلنسان والديمقراطية إذ أن، والقيم العالمية همبين دين واختاريأن  هنا

     .لراهنة للمجتمعات اإلسالمية واألقليات المسلمة التي تعيش في الغربللتصدي للتحديات ا
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                       

أحد  عل قوكما  .ةالخاص هويتهافي إيجاد  ة   ومرنة  ثابتفي أن تكون )المجتمع اإلسالمي(  األمةوناقش المشاركون الحاجة الملحة إلى 
حول إشكالية  المناقشات زتترك  لذلك ". يننا غير مرئيوجعليمفردات أولئك الذين يريدون أن من قبل  ينرم  ع  ت  سنحن م   " بالقول المشاركين

عن تتكلم  الوسائل اإلعالم ان " وعلى حد تعبير مشارك آخر استخدام كلمات مثل الجهاد واإلسالم المعتدل والتطرف واإلسالم الحديث.  



علينا تعريف ينبغي . "فسناأنب قضيتنا نتكلم عنعلينا نحن ان . تناضيق تتكلم عنوداعش ال ، تناضيق تتكلم عنالحكومات ال و ،قضيتنا
المشاركون  عليه فقد صاغبناء و .رسول على ضرورة وجود قيادة استرتيجية جديدة اتفق المشاركون مع السفيروقد . "أنفسناباإلسالم 

ن أ بيد. حقهاوإعطاء الجالية المسلمة  االستراتيجيلممارسة التفكير الف ضلى الفاعلةهي الجهة أن الحكومات ليست على راء اآلفي  ا  توافق
 .لدعوة إلى التغييرهم في وضع يسمح لهم با الزعماء الدينيين ومنظمات المجتمع المدني

 
 الحوار الديني بين المسلمين

 
وار حفي  للدخولللمشاركين  يتمثل في إتاحة الفرصةالتجنيد في تنظيم داعش مكافحة دعاية  من خالل ورش عمل مركز كارتر نجاحإن 

الجنس نوع الجنسية و على أساستنوع المشاركين وزادت  دينيينالزعماء ال المزيد من العمل الثانيةورشة  ضمَّتلقد بين األديان. 
  .يلتقوا قط يكن ل لم هاالتي لوالو ،الحوار بين الجماعات توسهل ولوجياأليديتوجه وال
ين عبروا عن رأيهم بشكل صريحمن النساء الحاضرين  الزعماء الدينيينف كثر االبين الزمالء بينهم وبين الجنسين  الفاصلة دالحدو متحد  

 -من العثرات التنوع اإليديولوجي ال يخلوالجدير بالذكر ان و. مختلف اإلنتماءات األيدولوجية والسياسيةاختير المشاركون من وقد تحفظا. 
مع  باستمرار التواصل كانوا ملتزمين  ، لكن المشاركينأحيانا   خاصة حول المسائل الالهوتية والسياسية، كانت متوترةوفالمحادثات 

  .سمحت حتى للمناقشات الساخنة ألن تظل مثمرة دار تشاتام ةوقاعدالعمل  لورشةمحايد المكان إذ أن ال زمالئهم
 

شفي ختام  ر  زمالئهم وفرصة مواصلة الحوار داخل المجتمع اإلسالمي حول التنوع بين  عن أنين مشاركعدد من ال العمل، أعرب و 
حول األهداف المشتركة ورش العمل في  متفاعالتهكان لحيث  بالغة األهميةفرصة كانت  للمجتمع ككل يثير قلقا بالغا   موضوع مشترك

 العمل ورشةالمشاركين في إثنين من  أجرىفقد ؛ على سبيل المثال، داعشتجاوز مسألة الذي يو القدرة على الحد من الصراع الديني
لمناقشة التطرف العمل االولى  ورشةفي أعقاب  بلدهم األصليفي  معا  تين عالميإ مقابلتين ة مختلفةأيديولوجي اتيخلف من وهما

رشاإليديولوجي. وستشمل  ستراتيجيات بوصفها إ اتالتحالفبناء على الحوار بين المسلمين وبوجه خاص  تركيزالالعمل في المستقبل  و 
   .هرف العنيف بجميع أنواعومنع التط فعالة إلشراك المجتمع المدني

 
 التأهيل إلعادة والحاجة التجنيد، ،التعريفملفات : بروكسل هجمات بعد بلجيكا

 
 إعادة وسياسةوالعودة الفعلية  األجانب المقاتلين إعادة مشكلة تبرزقد أشمال أفريقيا و األوسط الشرق منطقة في أبحاث مركز كارتر إن

 المجتمعية المشاركة نماذج تواستكشفداعش مناصري من  العائدين ملف اتتعقيد العمل ورشة أبرزت فقد .العنيف التطرف منعل اإلدماج
 لم الحكومات بعض اعتمدتها التي" ليط  تعالو تل،قال ،على قبضال" األمنية المقاربةف. للخطر المعرضين للشباب داعمة مسارات توفر التي
 منظور من تماما مسألةهذه ال لذلك فإن مقاربة. بأكملها مجتمعات تهميشربة وفي غ  زادت  ذلك، من العكس على بل التهديد هذا تعالج
 .الةفع   تدخالت أية تطوير المدني المجتمع منظمات على الصعب منجعل ي أمني
 
 في ومحاكمتهم لعائدينل معقدةال تعريفال وملفات اإلرهاب قضايا في متخصص أوروبي قانوني خبير العمل بحضور ورشةتميزت و

 في سجن سجل أو العمر،التعليم،  مستوىالدينية،  المعرفة حيث من األجانب لمقاتلينل واحدملف تعريف  يوجد . وقد تبين أنه البلجيكا
 وتونس فرنسا من مشاركينفي مكان آخر قد جرى تأكيدها من قبل  داعش لمجندي متجانسةال غير التعريف مالمح اذ ان بلجيكا

 بشكل ازداد قد ييناإلرهاب عتقاالتإ معدل أن إلى ت شير بلجيكا في اإلرهاب قضايا مالحقة في العامة االتجاهاتإن  ذلك، ومع. والمغرب
 فإن ،السائدة التقارير عكس وعلى. أيضا   قد ازداد المعتقالت النساء عدد وأن سنا أصغر هم بهم المشتبه وأن 2013 عام منذ كبير

 ارسال تسهل التي الشبكاتإن . الملف هذافي  الخيالية المبالغة قبيل من هو وحيد كمصدر المجندين من احترافية شبكةوجود  إلى اإلشارة
 .جلةرت  وم   عشوائيةشبكات  األحيان بعض في كونت أن يمكن ليبيا أو العراق أو سوريا في داعشتنظيم  إلى المجندين

 
األولى من  ةالموج فإن ،للقصة المتداولةمؤخرا. خالفا  واانضم اولئك الذينوبين  لمقاتلين األجانبل األول تدفقالالتمييز بين  لقد جرى
 منهم بعدما شاهدوا ما للذهاب كالتزام أخالقي ينمضطر مبأنه وا، شعر13-2012إلى سوريا في أواخر عام  الذين إتجهواالمجندين 

إلى  البعض منهم عادوقد للقيام بذلك. مجموعات مختلفة إلى  هناك وانضموالمحاربة نظام األسد  واذهبوبالتالي  لمسلمينلذبح  من يجري
لمشاركتهم في الصراع. والحظ المشاركون  واووصم عليهم بضق  وقد  في الصراع وهشهدقد  كانواا مم ون، يعانمخذولينبلجيكا بسرعة، 

 حيث فغانستان على مدى العقود الماضيةأ الىمن المغرب وتونس الذين وفدوا  جانباأللمقاتلين اتاريخ ذلك يعكس العمل أن  ورشةفي 
وفي الوقت الراهن،  بتهمة اإلرهاب.وا بعد عودتهم وي سجنوا صمليو، محكوماته من رك الكثير منهم لمحاربة الجيش السوفياتي بدعمت  

من  هم مكروهين،هم  ،وسائل اإلعالم لدىفون ومعر هم: "الرسميمن مؤسسات الدولة والخطاب  لضغوط متزايدة نوالعائديتعرض 
أحد  حيث أن " وانعكس هذا الوضع أيضا في سياقات أخرىهمال أحد يعرفو م أحد، ال يراهبعيدين عن األنظارأيضا  همولكن الشعب عامة

. يينأنهم من اإلرهاببالذين يشتبه اولئك لعائدين أو لتول ي قضايا اأعرب عن أسفه لعدم وجود محامين في المغرب  المشاركين المغاربة
ضي متصلالعلى أولئك  فقط إلقاء القبضبغموض قوانين اإلرهاب التي تسمح  التونسيينواستشهد أحد المشاركين  بالشبكات ين بشكل ع ر 

  .المتطرفة
 



بكثير أكثر  كون حولتيجب أن  داعشأن مواجهة  أكدواو ،جدا  ضروري إلعادة التأهيل تفق المشاركون على أن تطوير برامج فعالة لقد إ
 المسلمينحياة  نجاح صورمضادة، وأن تقديم عروض  عليهم بأنة المحليات وزعماء المجتمعالزعماء الدينيين  ضد اإلعتراضمجرد من 

في كل  والمنتشرة صور العنف والفقر في أجزاء من العالم اإلسالميإن الشحذ اليومي لوسائل اإلعالم الدولية.  وإنجازاتهم يجب أن تمأل
: طائفتهر ذلك على الشباب في يأثت يناألوروبيأحد األئمة  فقد قي معلى الشباب المسلم. كبير الم الدولية له تأثيروسائل اإلع منمكان 
فتح أمامهم على ني، داعشجرة، إلى اله   الىالباب فاألبواب في وجوههم في أوروبا،  ت غلقعندما وحلم لبعض الشباب. كبح تصش ع"دا

آخر أشار إلى أنه وإمام حلم ".  لديهم أن يكونب لشبابل يجب أن ي سمحأنفسنا والمشورة التي نقدمها.  الى. ربما ينبغي أن ننظر مصراعيه
تكون فقط عن ال يجب بالضرورة أن األمام  ها، ولكن األجوبة التي يعطياألول لدفاعاط خ همأن "األئمة فالتطرف، بعندما يتعلق األمر 

 ."نفس أيضاعلماء  يكونوا ألئمة أنينبغي على االدين. 
 

أساسية، ولكن أيضا هي استراتيجيات  التطرف وإعادة التأهيلإزالة الة في الوقاية واتفق المشاركون على أن االستراتيجيات الفع  وبذلك 
ن . يجب أوشمال أفريقياتحت ضغط سياسة مكافحة اإلرهاب التي تركز على األمن في منطقة الشرق األوسط  هامن الصعب جدا  تفعيل

  .لعائدين ركيزة أساسية في أي سياسة ترمي إلى التخفيف من التطرف العنيفاصالح نموذج إعادة إدماج ليكون تخفيف النهج العقابي 
 

 وخارج اإلتصال اإلنترنتب االتصال عبر داعشإتقان الرسالة: مكافحة 
 

 ،الدكتورة هدى العباديولذلك قامت  .اإلقليمية عمر أطماعهاالتي من شأنها أن ت طيل  والتوعية للتجنيدأساليب جديدة  داعشلقد ابتكرت 
وبالنظر الى . داعش فيالتجنيد عاية المتعلقة بدالعمل بتحليل للتطورات األخيرة  بتزويد المشاركين في ورشةلدى مركز كارتر، الخبيرة 
على السيطرة على األراضي  المستند الخطاب بالمقارنة مععلى الجهاد  تركيزا   الدعائي خطاب داعشزداد ا، لالراضياألخيرة  هاخسائر
تحليلها حديثة لداعش و أفالم تلفزيونيةعدة  وتحليل مشاهدةلب من المشاركين ط  وقد القانون والنظام أو الخدمات االجتماعية.  فرضمثل 

وخارج  االتصالعبر  ستراتيجيات التجنيداعمل طريقة  مركز كارتر اإلدراكية والعاطفية والسلوكية. وأكد تحليل النداءاتمن حيث 
حيث تكون التدخالت األكثر  التجنيد، وطلب من المشاركين التفكير في النقاط الرئيسية في سلسلة وكيفية عملهما معا   اإلنترنتاالتصال ب

، البغدادي، داعشزعيم  خطاب أن ينوروبياأل األئمة أحد وقد صرح بالدهاء التقني لدى داعش.  الرأي أئمة عدةوأجال احتماال  للنجاح. 
 .المساحة على اإلنترنت ايمألووخطبهم  واطبس   يو هذامن  يتعلمواأن  على األئمة ينبغي لذابسيط وقصير جدا .

 
جامعة  ر مارك روبنسون من "مختبر وسائط اإلعالم الرقمية" فييالخبقام ، األولىعمل ورشة البناء على المهارات التقنية التي قدمت في 

 موجهة في توفير ممارسةل وسائط اإلعالم، وثانيابالمشاركين  معرفةتعزيز ل أوال   ،مع المشاركين بالعملتشابل هيل  نورث كارولينا في
حسب مجموعات الكلت ش  ، 2و  1ففي اليوم   .مكافحة السرد الدعائيستراتيجية إللتنفيذ في إطار  وضع خطة حملة إعالميةعملية 

وتصوير وتحرير  النصبشكل جماعي تعاوني إلعداد ن ولمشاركوقد عمل ا، نشطة ةتكون محلي  حيث أن الرسالة التي تنتجها بالبلدان، 
في  ا  ملموس ا  تقدم ةنتجظهر مستوى أشرطة الفيديو الم  وقد أ. داعششريط فيديو قصير صمم خصيصا لتقديم سرد بديل لخطاب وعرض 

 بواسطةكليا   وقاموا باالنتاج والتحرير تقنيات السردمع  المعقد التحرير قاموا بدمج وقد. السرد القصصيقوة وتأثير المعرفة التقنية وفهم 
المشورة  بتقديمتحت إشراف خبراء ورشة العمل الذين قاموا  عمل كل منهم بعرض وتقييم المشاركونقام وبعد ذلك الهواتف الذكية. 

 .لهم ةالتقني
 
لتي تهدف إلى منع التطرف العمل في تخطيط وتنفيذ المشاريع اورشة في ركين امن المش مشارك كل ينهمك في مجتمعاتهم المحلية، 

 يجري عدد المشاريع التي 1في أربعة بلدان مختلفة. ويبين الشكل  امشروع 59ثالثة وعشرون مشاركا  منخرطون في ، وهناك العنيف
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          الفئة مشاريع المشاركين حسب : 2الشكل 

 %15 أكاديمية:

 %13 مدني: مجتمع 

 %36 :المحلي المجتمع توعية 

                                                                                  %17 اعالمية: مبادرات 

ورشة العمل بعد ف. االتصال باإلنترنت خارج سواء باالتصال أومجموعة متنوعة من األنشطة بالعمل ورشة المشاركون في يضطلع 
 شبكة م علىهع تقنيات الفيديو المتقدمة وأرسلم المضادة لداعش بالتكامل هالعديد من أشرطة الفيديو لخطب بإنتاجأمام تونسي قام  األولى،

كما  مركز كارتر نشر العديد من المقاالت في الصحف الرئيسية على أساس معلومات ورش عملبمام تونسي آخر أيضا قام إاإلنترنت. 
محافظ إمام سلفي مع إذاعية  ذاعة بما في ذلك محادثةالتلفزيون واإل حلقات نقاش تنتقد داعش فيألقى محاضرات في المساجد وشارك في 

العمل في بناء التحالفات فيما بين المسلمين في محاربة  ورشةفعالية بصورة خاصة . وهذا يبرز في ورشة العملوزميل مشارك 
  الحوار.الى طاولة من المحاورين المسلمين متنوعة مجموعة أيديولوجية  جلباألهمية في  داعش وأيضا  أيديولوجية 

 
ى الربح  عمليمجتمع المدني، الناشط في آخر،  تونسي مشاركأيضا  هناك  إنقاذ  يحاوللتوفير خدمات نفسية للعائدين ودون أن يتوخ 

مشاركون آخرون وهناك . عائالتهم من عندما تم تجنيد أفرادالذين ق بض عليهم في الخارج ، األطفالالشباب التونسيين، بما في ذلك 
آخرون يعملون مع المعلمين في هناك ، والتجنيدعن  ثني أبنائهمسر من تمكين النساء واأل  لومؤتمرات  ورش عمل محليةي يشاركون ف

مستقبلية لبناء  ا  لدى المشاركين خططالجدير بالذكر، أن التعليم. الداعشي بتجنيد الالمجتمعات المحلية المعرضة للخطر والمهمشة لمكافحة 
سالمخيمات الصيفية التي  التعليمية في تطوير المناهجو ،لمكافحة األيديولوجية المتطرفة الكترونية مواقع  ،المهارات االجتماعية تدر  

بناء ، وي لإلسالم عن طريق الرياضة والفنالحقيقالتي تنقل المعنى الفيديو  أفالمإنتاج سلسلة من و ،والحوار النزاعات،لحل  والتوس ط
إعالمية على مواقع  الجنائي وحقوق اإلنسان؛ والعمل مع طالب الجامعات لبناء حمالت القضاءإصالح  كسب التأييد حوللحمالت 
 .اإلسالم والمواطنة عناالجتماعي  التواصل

 
 االستنتاجات

بإثراء  االولىعمل ورشة البنيت على النجاحات التي تحققت في والتي ش عداالتجنيد في تنظيم مكافحة دعاية ل الثانية عملال ورشةوضعت 
النقاش  تزحف   عدادهامختلف المواضيع التي تم إ إن فيما بين المشاركين. تطورت المسؤولية الجماعية التيبلمجتمع وباالنتماء ل اإلحساس

 صحيلحوار  وشكلت بدايةساعدتهم على توضيح رؤية مشتركة بالتالي و – ا  حيانلو كانت تدعو للتوتر أ حتى – الحقيقي بين المشاركين
 عن جلساتالعمل في المستقبل  ورش ستشمل مناقشة وردود فعل المشاركين،الاستنادا  إلى موضوع و. هم في أمس  الحاجة اليهصادق و

ستراتيجيات االتصاالت الالفيديو  أفالم القدرات التقنية في إنتاج وتعزيز، والحوار بين المسلمين وبناء التحالفات، تجنيد األوالدالنساء و
العمل التفاعلية مع الخبراء  ورشمن  ونتسفيديسالمشاريع وتنفيذها، وس تطورتقديم تقاريرعن  المشاركون سوف يواصلو. سموالو  

 .الفردية التدخالت الوصول الى على والتي تساعدوالزمالء 
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