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مكافحة اإلسالموفوبيا وتحصين المجتمعات المحلّية:المشاركة المدنية في المجتمع اإلسالمي  

2017يناير  
 

 تنفيذي ملخص
 

تحديد العيوب في بهدف الثالثة التكرارية  ورشة عمله مركز كارتر ، نّظم2017يناير 26-24 بتاريخ
 تصاعدلمكافحة  ،يةداعشال دعايةال حضدلتكذيب و ووضع نهج مزدوج  داعش، سرديات
من أجل المجتمع المحلي  وقادةالدينيين  الزعماء ، فضال عن بناء القدرات في صفوفوفوبيااإلسالم

 ،من الزعماء الدينيين وقادة المجتمع المحلي شخصية 21العمل ورشة ضمت  وقد لمشاركة المحلية.ا
الزعماء  هؤالء ويمتلك .مختلفة وسياسيةأيدولوجية  إنتماءاتمن وتونس،  فرنسا وبلجيكا والمغربمن 

األيديولوجية  دحضمن أجل  الشعبية والتواصل المحلي ة بالقاعدةرفًا ومعكبير رصيدًا إجتماعيا القادة و 
 ومنع إنتشارها. المتطرفة

 
 ( تفكيكأ حول المواضيع التالية: هذه ورشة العمل العروض والمناقشات في تمحورتقد و 

مستدام  ردّ ؛ ب( تحديد لألراضي مؤخراً في ضوء خسارتها وتغيرها  في داعش االتصالاستراتيجيات 
في المشهد ن؛ ج( تحديات التنقل والخوف من التديّ  اإلسالموفوبيا تنامي على ومتسق واستراتيجي

 ةإقامة تحالفات متعددو  بين المسلمين؛ د( بناء التماسك صيالقصالسرد معقد وقوة اإلعالمي ال
 .بجميع أشكاله الجوانب، وتطوير األدوات السياسية االستراتيجية ضد التطرف

 الفرص التي رافقتالنجاحات واإلخفاقات والتحديات و ب آخر المستجدات المتعّلقةوقدم المشاركون 
بين نما ذي المتبادل والمسؤولية الجماعية الالشعور بالثقة والتعاون تعزز وقد  تنفيذ المشاريع المحلية.
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 لمقاربةالعمل على أهمية ا ورشة. وأخيرًا، شددت األولى والثانيةالمشاركين خالل حلقتي العمل 
لجميع  مدى عنه إليجاد حل عملي وطويل األكعنصر ال غن التقاطعات ةالمتعددو  الجامعة لألديان
 أشكال التطرف

   1العنيف.
 

 ات والفرصألراضي: التحديداعش ل خسارة
 

إفتتحت الخبيرة والمدير المساعد في مركز كارتر، الدكتورة هدى عبادي، ورشة العمل وعرضت 
 . وأكدت الدكتورة عبادي أن فقدانمؤخراً  على خسائرها لألراضي تطور دعاية التجنيد في داعش رداً 

بسط السيادة  وبالرغم من .إنهيارها الكاملفي أي شكل من األشكال على ال يدل ألرض ل داعش
أبعد من الى اإليديولوجي داعش  ، يمتد تأثيركدولة حسيةلوجودها  حيوي أمر والسلطة على األراضي 

كون تش قد اع"دن فإ أحد المشاركين من المغرب أشاركما و تسيطر عليها.  التي األراضي حدود
 ليس النهج العسكري وحده تفق المشاركون على أنإو ". افقد قضيتهتلم  هاولكن يهاأراض تفقد

. مستقبالً  ما حدث منع تكرارلنظر للقضاء على التطرف العنيف العميق الجذور و الاستراتيجية بعيدة ب
فة للتاريخ اإلسالمي ودين لوقف إنتشار تفسيرات داعش المحرّ  العسكرية وحدها ال تكفي هزيمة ال

فإنه  ،مقاتلين.على العكسالتجنيد ة بغية دقة للتحريض على الخوف والكراهيمة بم  ، والمص  اإلسالم
افع دالبمثابة  ،ألكثر من سنتين "دولة"على بنجاح  على الحفاظ داعش قدرة أن تكون  من المرجح

 .على األراضي معركةبمجّرد خسارتها ال وإعادة التعبئة لكي تبدأ في إعادة الهيكلة لها محركال

 ةالدكتور  ت، أظهر التي تشرتها داعش مؤخراً  والمصورةالمطبوعة مواد الوفي معرض الحديث عن 
 دينيةمن وجهة نظر  التجنيد والتوعيةالخاصة ب هاجهود تصميم بدأت في إعادةداعش عبادي أن 

                                                           
ُيعر ف التقاطع بتقاطع الهويات االجتماعية المتداخلة والمتقاطعة التي تنطبق على أنظمة الهيمنة والتمييز. ولذلك، أن المقاربة  1

المتعددة التقاطعات تعني إطارا شامال ودامجًا، مع أفراد من إنتماءات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية مختلفة يتعاونون 
المؤسسات القمعية لتحقيق قدر أكبر من المساواة والعدالة االجتماعية لجميع الناس. للمزيد من المعلومات  لمكافحة جميع أشكال

 عن معنى التقاطع، يرجى مراجعة الموقع التالي:

-cant-intersectionality-theory/wp/2015/09/24/why-https://www.washingtonpost.com/news/in
wait/?utm_term=.42750e509b16 

https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2015/09/24/why-intersectionality-cant-wait/?utm_term=.42750e509b16
https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2015/09/24/why-intersectionality-cant-wait/?utm_term=.42750e509b16
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عند مشاهدة وتحليل أشرطة الفيديو الدعائية األخيرة، الحظ المشاركون و واستراتيجية وتكتيكية. 
تنازع من كحركة سياسية يبدو أن داعش  المشاركين، "كما ذكر أحد و . داعش اتالتحول في خطاب

 سردياتهالتعديل وتضعها في سياق جديد  م األحاديث واآليات القرآنيةتخدتس. لذلك حيث التراتبية
أو  تقللداعش سوف ال يعني أن  يضاأن فقدان األر  ون المشارك ىومع ذلك، رأ "خسائرها. ريتبر و 

داعش  ستقوم بالنظر الى الواقع السياسي اإلقليمي الجديد،ف، العكسعلى  تجنيد.ال اتعملي توقف
ن اكل مجتمع يجب على حل واحد يناسب الجميع، و  إال أنه ليس هناك. بشكل أكثر قوة تجنيدبال

ويعود السبب فور وقوعه. داعش المحلية الالزمة للنجاح في مكافحة تهديد  ومعارفه موارده مستخدي
 مظالمال فقط فهي ال توّظف محلية جدًا في نداءاتها عوامل جذبفي ذلك إلى أن داعش  تستخدم 

بروح و بالسياق المحلي  ذات صلة مفرداتب اخفي رسائلهت انهبل إ محددة لجمهورها المستهدف،ال
 .ة للفهم بسهولةيقابلأكثر و ترابطًا  خرى التي تجعل الرسائل أكثرالثقافية األرموز الالمحلية، و الدعابة 

يكاد ينحصر  المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين تركيز عبادي المشاركين بأن ةالدكتور رت وقد ذكّ 
، بطريقة مماثلة الردمحاولة  هو بينما المطلوبالمضادة. في توجيه نداءات عقالنية في رسائلهم 

ش بإمكان داع والعاطفية والسلوكية التي القوية اإلدراكية على عوامل الجذبوعلى نفس المنوال، 
البصرية  عتمد المقارباتتو  النصوصوقائية إضافية تتجاوز  والمطلوب أيضًا تدابير. هاتوليد

قتصر فقط تال التجنيد الداعشية أن استراتيجية  التأكيد على عبادي ةالدكتور  دتجدّ والسمعية. وأخيرًا، 
 باإلنترنت تصالخارج اإل شبكاتها وعالقاتهال منهجيإذ تقوم داعش باستغالل على مجال اإلنترنت. 

من خالل االتصاالت البشرية. وبالتالي، من الضروري أن  للتجنيدالمجتمعات المهمشة والفقيرة داخل 
حدها أ، ويكمل بعضها البعض تفاعل معتإلنترنت أن الشبكات المتصلة وغير المتصلة بانفهم كيف 

  .آلخرا
 

نها إ الوصول الى أبعد من حدودها المادية.داعش قادرة على تأكيد على حقيقة أن الب الجلسةمت ت  اختُ 
ما لم ولذلك جتماعية والسياسية والتاريخية. إلتغذى على مجموعة متنوعة من المظالم اتأيديولوجية 

ستمرار على المدى للتطبيق واإلقابل  فمن الصعب تحقيق حلج األسباب الجذرية للتطرف، عال  تُ 
من المشكلة. وعلى الرغم من  ل هذه الظروف، جزءاً التدخل العسكري وحده، في مثيصبح و  ،الطويل

هذا على الفعال  ويتطلب الرد بطرق جديدة ومبتكرة. عملية التجنيد داعشفقدان األراضي، ستواصل 
 الجوانب ةمتعددمجتمعية  وقائيةرسائل، واستراتيجية الالتهديد المتزايد منهجية مرنة وشاملة لمكافحة 

  ا.عزز العالقات بين الطوائف وداخلهت، و يةوتمكين ةدم بدائل شموليوتق تستهدف المظالم المحلية،
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 نوالخوف من التديّ  اإلسالموفوبياتصاعد 

 
هم الديني، ظاهرة منتشرة في العالم ئنتماإبسبب  ضد المسلمين والتعّصب كراهيةال أي ،اإلسالموفوبيا

 حقوق اإلنسان ومؤلف في مجالدولي ال محاميالخار، إفتر السيد أرسالن يالخب فقد تحدث الغربي.
 جذورإلى المشاركين عن  "نا وتهدد الحريات لدينااء: كيف تساعد اإلسالموفوبيا أعدكبش فداء كتاب"
، وكيف داعشلجماعات المتطرفة مثل بالنسبة إلى ا هيعني ماو ، وتناميه اإلسالم في الغرب رهاب

  .يمكن التصدي له
 

 والذيالمسلمين خوف عن جهل من  وأفقط خوف تعسفي  تليس بياو وفأن اإلسالمإفتخار وأكد السيد 
صناعة معادية  نتاج، ا، في جزء كبير منهي، بل هظهر نتيجة للهجمات اإلرهابية المرتبطة باإلسالم

والقومية المتطرفة، ال سيما في الواليات  من مجموعات اليمين المتطرفعومة دوم للمسلمين، ممولة
ظهر أ ".Fear Incإنك. فير" ىدعيكي يمركز التقدم األمر ل 2011 للعام عن تقرير نقالً و  المتحدة.

نشطاء ضد المسلمين، الخمسة من تلّقى  التقرير، هذا إعداد منسبع سنوات إفتخار انه قبل السيد 
 42في الواليات المتحدة، وريتشارد سبنسر، مبلغ "  alt-rightرايت-لتآ" ؤسس حركةن فيهم مبم

والغرض  2كراهية المسلمين في الواليات المتحدة وأوروبا.عوة الى دفي ال لتوسيع مهمتهم دوالر مليون 
اإلسالم  عقيدةز ضدهم، ونزع الشرعية عن من هذه الحركة هو إذالل المسلمين، وتشجيع التحيّ 

الدخول في حوار مع جاهل يعارض . ونتيجة لجمهور بطبيعتهاأيديولوجية سياسية عنيفة بوصفه 
إلى ُترجمت متأصلة في الرأي العام، وفي بعض الحاالت،  هذه الخرافات المسلمين، أصبحت

 من والية 30لشريعة اإلسالمية في أكثر من لمثل التشريعات المناهضة كتشريعية،  وفوبياإسالم
ضد  2009 العام ستفتاءإ، و 2004العام  فيالحجاب في فرنسا  إرتداء الواليات المتحدة، وحظر

  .في سويسرا المآذن
 

 وقدبعمق.  انتشابكي داعشاإلسالموفوبيا ووجود  تصاعدأن  على خارتواتفق المشاركون مع السيد إف
وما  اإلسالموفوبيا، إن ."لعملة واحدةن وداعش وجها وفوبيا، "اإلسالمبالقول ق أحد المشاركينعلّ 

                                                           

2 
لمشاهدة التقرير الكامل، يرجى زيارة الموقع التالي: 

inc/-https://www.americanprogress.org/issues/religion/reports/2011/08/26/10165/fear 

https://www.americanprogress.org/issues/religion/reports/2011/08/26/10165/fear-inc/
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ية داعش سردصب في تبيد داعش و  تجنيدبمثابة أداة  يهأعقب ذلك من تمييز ضد المسلمين، 
 اها" مقابل "هم" التي تتبننحن" ثنائيةمباشرة  غذيتو إذالل األمة اإلسالمية في الغرب  حولالمهيمنة 

الغرب ظهره  يديرفقط مسألة وقت قبل أن  اأنه ي داعشدعت ولذا. كثير من األحيانالفي  داعش
 ايتعرضو  دون انبكرامة  واالوجهة المثالية للمسلمين، حيث يمكن أن يعيش إنفلمسلمين. ولذلك، ل

  تحت حماية "الخالفة." أن يكونوا هيللتمييز استنادًا إلى إيمانهم، 
 

فان  كذلك اليمين المتطرف،وتقوية األيديولوجية لتطبيع التمييز ضد المسلمين  اباإلضافة إلى نتائجه
لالستغالل  ة، مما يجعلهم أكثر عرضينر المسلمين المهمشتنفّ   ةسيوالمؤس ةالمنهجياإلسالموفوبيا 
والخبراء أن أي استراتيجية  وقد استنتج المشاركون دولة إسالمية ". الطوباوية "للها ثُ ومُ  من قبل داعش

يجب أن تشمل الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التطرف  التجنيد في داعشموضوعية لمنع 
  .والظلم

 
خوف ال، في شكل فاإلسالموفوبيامجرد ظاهرة غربية.  تليساإلسالموفوبيا المشاركون أن اعتبر قد و 

. وكما أوضح أحد المشاركين، "نحن بحاجة أيضاً جدًا في المجتمعات اإلسالمية  ةمنتشر  ن،التديّ من 
األخيرة التي تحدث التطورات بالنسبة الى  اوإعادة تعريفه وفوبياإلى إعادة النظر في مفهوم اإلسالم

اإلسالم". في كثير من  ُمحاف ظة من من حيث العداء تجاه أشكال ،في البلدان ذات األغلبية المسلمة
عن األجهزة األمنية التي تديرها الدولة إلى  البلدان اإلسالمية، تميل الجماعات العلمانية، فضال

 الىميل المرء ل مرادف مباشر نن التديّ ع التعبيرفإن لهذا الفهم،  ن بالتطرف. ووفقاً مساواة التديّ 
هم  هرون بتدينهماالذين يجاألفراد ن إجتماعيا، إ. المتطرفة عتناق األيديولوجية والممارساتإ 

ن العلني. وناقش المشاركون لنبذ، بينما، من الناحية السياسية، يمكن أن يتم تجريم التديّ ن لو معرض
 فإن ،مالبرقع )حجاب الوجه( في المغرب. وفقا لهرض مؤخرا على إنتاج ومبيعات الحظر الذي فُ 

بديل بحيث يجدون حينها ال بعض األفراد والجماعات ينّفر الدولةمن قبل تجريم التعبير الديني 
ميقة. هذه المناقشة لقانون والنظام على أساس قيم دينية عا وفربأن ت كذباً  د  ع  في داعش التي ت   مثاليال

فإن على البلدان  ،في داعش بصورة فّعالة من أجل مكافحة التجنيد هأنعلى اآلراء  أدت إلى توافق
 قبلتُ حيث و باالنتماء  فيها حيث يشعر جميع المواطنينباتية ؤ تهيئة بيئة مذات األغلبية المسلمة 

 اإلنسان. قائم على حقوق الو  عنيفالغير التعبير الديني  أشكالجميع 
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مسلمين من  اً نشط اً سوف تتطلب نهج اإلسالموفوبياأن مكافحة المشاركين إفتخار  السيدأبلغ ، وأخيراً 
. الضحية مفهومب قبولالعدم ويتعّين على المسلمين . مختلفة أيديولوجية وسياسيةذوي إنتماءات 

ت سائر المجتمعانضال ن ع، من المهم للمسلمين عدم عزل نضالهم اإلسالموفوبيالمكافحة و 
لعدالة االجتماعية ا قضاياتضامن مع جميع بالالمسلمين  وممثلف يقالمضطهدة. يجب أن  واألديان

 موتطبيع وجوده أنسنةالمسلمين على  ه ينبغيالمشاركون بأن وحقوق اإلنسان والمساواة. وأخيرًا، أقرّ 
التغّلب يمكن ال الخاصة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.  قصصهمفي المجتمع عن طريق سرد 

الصوت األساسي للخطابات  ون ويصبح روايتهم المسلمون  ديستعيإال عندما  على اإلسالموفوبيا
  .السائدة حول اإلسالم والمسلمين

 
 اإلعالم التشاركيةل دة وقوة وسائمعقّ بين المشاهد اإلعالمية الالتنقل 

 
دور حيوي في مجال اإلنترنت.  تأدية الزعماء الدينيينيجب على ، واإلسالموفوبيا  داعشلمواجهة  
 ينمن مستهلكين سلبي متحويل أدوارهبن و زعماء المسلميقوم الالعمل حاجة ماسة ل ورشةأبرزت و 

. وتسليط الضوء عليها الخاصة قصصهملفعليين يشاركون في صناعة  منتجينإلى لوسائل اإلعالم 
 التي غالبًا ما يتمو والهدف من ذلك هو إزالة الغموض عن المفاهيم المحيطة باإلسالم والمسلمين 

 زأن وسائل اإلعالم التقليدية تركّ  وقد أّكد الخبير أرسالن إفتخار . تقليديةاإلعالم الل في وسائ هاتحريف
 ن يكون أيجب ولكن  ما في سياق اإلرهاب أو الدين.إى المسلمين في مناسبتين اثنتين، عل اساساً 

الخبرات اإلنسانية و  القصص مجموعة متنوعة من عكسيل اً تمثيل المسلمين في وسائل اإلعالم متنوع
هم مثل بأنلديها القدرة على إظهار المسلمين  الرواياتاالجتماعية للمجتمع اإلسالمي العالمي. هذه 

  .غيرهم من البشر مع خصائص مماثلة، وتطلعات، وعيوب
 

تصاالت، إومستشار  ،'سي أن أن'لشبكة  المنت ج الرقمي ،شلباية سلمى، السيدة ةاإلعالمي ةالخبير 
الزعماء  يممثلتمكن  الحالية والطرق التيالمشاهد اإلعالمية تعقيد عن واضحة رؤية عرضت 

. رسالتهم عبرهايصال إل بكفاءة المخارجن يستخدموا هذه أ من المحلي المجتمع الدينيين وقادة
قيمة  طرح فكرة ذاتختيار القصة وقدمت توصيات بشأن كيفية إالعملية وراء  ت السيدة شلبايةوناقش
المسلمين التفكير  جذاب، يتعّين علىالقصصي السرد الألغراض و واتفق الجميع على أنه . يةإخبار 

، ومن زاوية إبداعية لفهم اً جديد اً قدم قصصهم منظور . وينبغي أن تُ الشعور بأنهم الضحيةإطار خارج 
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فريدة من الو  صيلةالمناسبة واألالقصص  تجذبومن المرجح جدًا ان  مألوفة.الصعبة وغير الاألفكار 
على  تأثير واسع النطاق، ينبغييكون للقصة  إنفمن أجل نوعها اهتمام المنتجين/المحررين. 

هذا حتياجات إلتلبية  منبر إعالمي خاصتحليل الجمهور المستهدف واختيار المساهمين المحتملين 
إلعالم الجمهور. واستكشف المشاركون أيضا التحديات والفرص المرتبطة باستخدام وسائل ا

الالزمة للتفاعل مع  حنكةد تعلم المهارات األساسية والبعوهكذا، و لتعميم قصصهم.  براالجتماعية كمن
وقد عكست  قصصهم. وطرحوتطوير وتحرير  باختالقن و المشاركقام وسائل اإلعالم المختلفة، 

بعدها المشاركون وقام . السرد القصصيلمفهوم وعملية  اً قوي اً إدراك القصصتلك جودة و جاذبية 
  .مالحظات التقنيةبتوفير العمل حيث قام خبراء ورشة العرض وتقييم عمل كل منهم، ب
 

 بإدارة جلسةعبادي  ةالدكتور شتراك مع إلبا فتخارإالسيد قام باإلضافة إلى وسائل اإلعالم التقليدية، 
التي يمكن أن تسيطر عليها  خالفا لوسائل اإلعالم التقليديةو وسائل اإلعالم الراديكالي البديل. عن 

ي وسائل اإلعالم البديلة القدرة على تحدّ تمتلك  مصالح الشركات والقيود التي تفرضها الدولة،
هي شكل من أشكال  وسائل اإلعالم البديلة ف راسخة. المؤسسية الممارسات السياسات الهيمنة و 

لسلطة ل باألنظمة الراسخةأن تخل ، القائم على المشاركة التي يمكن الربحي غير مستقلاإلعالم ال
تتخطى متوسط  أن وواتسآب(، فيسبوك، تويتر لثمتكنولوجيات المعلومات الجديدة )ليمكن السياسية. 

وعلى  وسائل اإلعالم ى الذي تقّدمهمحتو الوالتأثير على  بناء شبكات فعالةمن أجل الحيز الماد 
ورفع الوعي  درة على إشراك الجماهير المختلفةالقب كأداة، وسائل اإلعالم البديلةتتحّلى  . ممارساتها

 شبكة أن الترابط اإلسالمي علىبشعبية. وأقر المشاركون الاالجتماعي من خالل نهج القاعدة 
ه عبادي أن ةالدكتور  ت. وأكدالتي ُتّتخذ فيها القرارات والتفسيراتلطرق على اكبير  تأثيراإلنترنت له 
 الجهود المبذولة عبر اإلنترنت ُتكم لوسائل اإلعالم البديلة بشكل فعال، يجب أن تعمل  من أجل أن

تفق المشاركون على أن إتعبئة، والمشاركة السياسية. وأخيرًا، وبال، اإلنترنتخارج  الصفوفتنظيم ب
  .مسلمين في وسائل اإلعالمال أصوات المزيد من هناك حاجة إلى

 
 
 

 العمل السياسيستراتيجيات او  تقاطعاتالتضامن المتعدد ال
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، وسفير جنوب أفريقيا السابق لدى مؤسسة العالم للجميعالسفير إبراهيم رسول، رئيس  الخبيرلفت 
في العالم ه األمة اإلسالمية هي تواجذال اتاه المشاركين إلى صراع التطرفنتبإالواليات المتحدة، 

التطرف  - من التطرفنوعين األمة اإلسالمية واقعة بين أن والسبب المسلم( اليوم. المجتمع )
من فق القومي الراديكالي. ، والتطرف الخارجي، في شكل مجموعات التفوّ داعشالداخلي، في شكل 

القيادات الدينية والمجتمعية تطوير األدوات  يجب علىأجل محاربة هذا المد المتصاعد للتطرف، 
أن لمسلمين ل لم يعد ممكناً في المجتمع المدني.  شكل فاعلبوالمشاركة السياسية االستراتيجية، 

 المسلمينكون  رغمه رسول أن السفير أوضحو  .صمتال أن يلتزمواعلى هامش المجتمع و يتقوقعوا 
االختالفات  تتعّدىإلى وضع استراتيجيات  ون فتقر ي منهفإلتزام بالمبادئ وتحديد التكتيكات، لإل مؤهلين

الة لجميع أشكال التطرف تتطلب لمكافحة الفعّ اتفق المشاركون على أن وقد إ. ةوالسياسي ةاإليديولوجي
واقامة شراكات مع الفئات فهم حقوقهم وواجباتهم كمواطنين، و ، صفوفهمالمسلمين توحيد من 

التركيز  المطلوبة هي ستراتيجية إلا إن االجتماعية والسياسية التى تشّجع على التعايش السلمي.
ن مع حلفائهم الطبيعيين، والتغلب على و المسلم شاطرهاالتي يت والبناء على القواسم المشتركة

 ؛لجتهااععدم اإلنتظار لم زعماء المسلمينويتعّين على ال الخالفات التي قد تضعف الهدف الجماعي.
غيرهم من الفئات ى يقع علعندما يرون الظلم  على نحو إستباقي واستجيبيبداًل من ذلك، ينبغي أن 

أهمية النضال المشترك سيؤدي إلى إيجاد حلول دائمة لمنع جميع أشكال  أن إدراكالمهمشة. 
  .التطرف والظلم

 
  تنفيذ المشاريع المحلية

ى منع كل مشارك من المشاركين في ورشة العمل في تخطيط وتنفيذ المشاريع الرامية إل خرطين
في  مشروعاً  59 يعملون علىهناك ثالثة وعشرون مشاركًا . المحلي هالتطرف العنيف في مجتمع

 2عدد المشاريع التي يجري تنفيذها حسب البلد؛ ويحدد الشكل  1أربعة بلدان مختلفة. ويبين الشكل 
 :تسعة وخمسين مشروعًا حسب الفئة

 
 : مشاريع المشاركين حسب البلد1الشكل 
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 %36 المحلي: المجتمع توعية 
 %17 اعالمية: مبادرات 
 

طرية مفصلة تسلط الضوء على النجاحات العمل، قدم المشاركون تقارير قُ  ورشةاليوم األخير من في 
  .واالستراتيجيات والفرص المتاحة للمستقبلوالتحديات لتلك المبادرات المحلية، 

 
  تونس

على ها وخارج على شبكة االنترنتوعة متنوعة من المشاريع جمب ون المشاركون التونسي اضطلعقد و 
 "ر ضد اإلرهاب والتطرفس  األُ "مع منظمات المجتمع المدني المختلفة، مثل  ون تعاونيهم و . حد سواء

عمل تهدف إلى استعادة المجموعات، ال سيما الشباب والنساء،  ورشترتيب ل، الدولية لرباطمنظمة او 
التي  ،محو األمية الدينيةلبرامج  بإطالق شرع الفريق التونسيوقد اليديولوجية عنيفة.  الذين تعّرضوا

ما يتعلق  فيو  من أجل منع تطرف الجيل األصغر سنًا.لنصوص اإلسالمية تفسير اوء تعالج س
برامج إذاعية، ونشر مقاالت في المجالت  بتنفيذ ون التونسي ون المشارك قاماإلعالم،  لبإشراك وسائ

شف عن التناقضات ، وتكةالخبيث داعشأجنة  تحطيم ترمي الى طب على شبكة اإلنترنتخُ إرسال و 
الفريق التونسي أيضا مع الوكاالت الحكومية لمعالجة وكذلك تعاون . عنها بدائلالم قدّ تفي الدعاية و 

نعدام العدالة االجتماعية، التي تشكل عوامل الدفع إبعض المشاكل الهيكلية، مثل الفقر والبطالة، و 
الموجودين التونسيين الشباب من  1000 في ملفاتبحث  بإجراءأحد المشاركين وقد قام لإلرهاب. 

كانت وراء التي عية والدينية مختلف المعتقدات الشخصية واالجتما لحلي اً ونشر تقرير داعش في  حالياً 
 .التحاقهم بداعش

 
والمشاركة  مختلف قطاعات المجتمع، العمل في وتتمثل االستراتيجية العامة للمشاركين التونسيين فى

 هم المحلية لتشجيعالثقة والمصداقية داخل مجتمعات وبناءمع الجهات الفاعلة الوطنية واالجنبية، 
 وفي حين أنن. و والشباب والعائد النساءو هفالمستهدف الرئيسي  مجمهورهأما  .الجوهري التغيير 

 ورشسلسلة  فقد حّثتهم بشكل مستقل، ، وعمل سابقاً ته الخاصةبر خ المشاركين مشارك من كل لدى
تقييم  لدىو البعض في مختلف المبادرات المحلية في تونس.  ممع بعضهعلى التعاون  هذه العمل

إن المعلومات التي قّدمتها ورش العمل عن  : "ينالتونسي األئمةقال أحد العمل،  ورشر يأثت
 نجري ؛ ولذلك، بروباغندا داعشرّدنا على  حّسنتقد  لتجنيدغراض اداعش أل السرديات التي يعتمدها

المتعلقة جتماعات أسبوعية مع أعضاء نقابة الصحافة الوطنية في تونس لتنسيق تغطيتنا للقصص إ
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على مناقشة اإلرهاب دون الوقوع في فخ  المرافقة لقدرتهمالمشاركون التحديات بداعش." لقد واجه 
 همر وتصو بشدة المدني التي تعارض العائدين المجتمع  قبل مجموعاتمن  والممانعة داعشدعاية 

  .لمجتمععلى ا خطرعلى أنهم 
 

 المغرب
 المضادة لخطاب لرسائلا نشرالتوعية و  جهودن المغاربة و ع المشاركالعمل السابقة، وسّ  ورشةمنذ 

من لتركيز على إزالة المفاهيم الخاطئة عن اإلسالم وخلق نخبة ي اف هماستراتيجيتتتمثل و . داعش
 . وقدوتعميمه للمعتقدات الدينية متسامحإنتاج فهم  مسلمين، قادرين على علماءهيئة ، أو المثقفين

ضة والمؤسسات الدينية الرسمية، تحالفات مع وزارة الشباب والريا المشاركون المغاربة شّكل
المستهدف  مجمهورهأما المحلية والدولية ومختلف المنابر اإلعالمية.  غير الحكومية والمنظمات

بعض  عقدوقد . داعش يد غسل الدماغ علىالذين هم عرضة لوالشباب  النساءو فهالرئيسي 
أنهن على إتصال  اّتضح اللواتيالعمل لتدريب الشابات  ورشسلسلة من  مؤخراالمشاركين المغاربة 

من  عدد خاص بإصدار مجلة القبة اإللكترونية هو أيضا رئيس تحريرمام مغربي قام إ كما. بداعش
  مخصص فقط للتطرف العنيف. المجلة

 
أمن  عبالقلق على نحو خاص إزاء تزايد تجريم التدّين فى المغرب وتوسّ  إن المجموعة المغربية تشعر

ورشة  إطارخارج  المشاركون المغاربة ولمعالجة هذا القلق، إلتقى. خطابات داعش يمما يغذ الدولة
هذه المبادرة بعمل في مناسبات مختلفة لمناقشة القضايا التي تتعلق بالدين والهوية. وأشاد الخبراء ال
بناء من أجل محليًا  مركز كارتر، عمل ورشالمنشأة في  ،ستخدام الشبكاتإمثال عن كيفية كونها ل

قام  ، داعشلمنع الشباب من االنضمام إلى و  .مختلفةال دينيةالسياسية و النتماءات اإلتحالفات عبر 
حلقات دراسية تدريبية، وإطالق موقع على دارة إكتيبات إرشادية و  بإعداد المغاربةأحد قادة الشباب 

ومراكز مع الرياضيين البارزين  المشارك تعاون وكذلك  www.chababe.ma. يدعىاإلنترنت 
عمل الورشة  في الشباب بطرق مبتكرة. ودعا أيضا جميع الزمالء عدد أكبر من للوصول إلى السينما

 حديثاً  تئنشأُ عزز هذه الشبكة التي يس ممافي المغرب، برعاية كاملة للمشاركة في مخيم صيفي 
  .في المستقبل ابينهما  فيالتعاون  يعززو 
 

 ma . chababeموقع مكافحة التطرف وتمكين الشباب على االنترنت شاشة من : لقطة3الشكل 
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 ، واإلجراءاتالموارد المالية نقص ومنها، يواجهونهاش المشاركون التحديات التي وأخيرًا، ناق
اختتم المشاركون بجو من التفاؤل و لمكافحة التطرف العنيف.  المتأصل يمناألنهج الالبيروقراطية، و 

 من خالل شراكات تعاونية. ،التغلب على هذه العقبات لدى عودتهم وأبدوا حرصًا على
 

 فرنسا
وقاموا العمل السابقة.  ورشةمن األنشطة منذ  مجموعة واسعة تنفيذعلى المشاركون الفرنسيون عمل 

على شبكة  ومواعظ خطب ونشروا ،سرديات داعشلمكافحة تكنولوجيا فائقة ذات  فيديوبنشر أفالم 
  فكرحلقات  دارواأات و الوساط واوأجر  الدينية داعشفضح مواقف لمؤتمرات  واونظم ،اإلنترنت

لتوفيق بين هويتهم ل بصفة خاصة للشباب الذين ناضلوا ةً مفيد الحلقات. وكانت هذه ونقاش للشباب
 إلسالمفهم ابتأليف سلسلة من الكتب التي تعزز ين الفرنسيوقد قام أحد األئمة الدينية والوطنية. 

يصبحوا عناصر فاعلة في الكفاح ضد الجماعات المتطرفة مثل  على أن وتشجع القراء قيقبسياق د
 يهزميجب أن  الذيشكل آخر من أشكال التطرف  هي وفوبياأن اإلسالمركون االمش . يدركداعش

. لهذا ومحاوالتها لجذبهم داعشنداءات  إلغراء تعّرضال من محرومينال ينمنع الشباب المسلمل
فإنهم يعملون مع السلطات المدرسية لمكافحة التمييز ضد الطالب المسلمين في الفصول السبب، 

  أية خلفية كانوا.من  وتتقبلهم األطفالب لبيئة األكاديمية التي ترحبالدراسية وتهيئة ا
 

فالحكومة قلما تدعم أو تعترف أمن الدولة.  ون هوالمشاركون الفرنسي هالتحدي األكبر الذي يواجهإن 
التنسيق مع القنوات الرسمية او  مالمسلمين في فرنسا، مما يجعل من الصعب عليه وممثلي زعماءب
ستعادة إلزعماء المسلمين على ايصبح من الصعب ذا كوه .القنواتتلك تغيير من خالل أي حداث إ
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، سيكون التركيز االستراتيجي هذه التحدياتتعامل مع ولل. تهماصو أالفضاء اإلعالمي إلسماع 
إقامة تحالفات ذات مغزى مع منظمات المجتمع المدني وجماعات حقوق  هو ينلمشاركين الفرنسيل

هم في أمام المتاحة فرصةال تكمن ،ينللمشاركين الفرنسي وفقاً و اإلنسان وغيرها من الجماعات الدينية. 
والتعايش، ، وتعزيز التسامح بروزاً أكثر  سر جدار الصمت والخوف، وجعل عملهمعلى ك مقدرته

  التغيير االجتماعي.من أجل تحقيق العدالة و  اهوالوقوف مع األقليات األخرى في نضال
 
 

 بلجيكا
جميع مكافحة  علىمع مختلف جماعات حقوق اإلنسان المحلية والدولية المشاركون البلجيكيون  عمل

 .لقومية المتطرفةالنزعة او ، المتصاعد عن اليمين المتطرف فضالً  داعش، على غرار التطرفأشكال 
والمنظمة األوروبية لحقوق اإلنسان  الحقوقية الدولية AFD منظمة شراكة مع منظمات مثلوقد أقاموا 

على مستوى القاعدة و والتعايش السلمي لمناقشة األسباب الجذرية للتطرف وسبل التغلب عليها. 
عمل للجمهور  ورشتنظيم بمجتمع المحلي المع أئمة مساجد البلجيكيون  المشاركون قام ، شعبيةال

أهمية التعاون المتعدد البلجيكيون  المشاركون ر ويقدّ العادي للتعلم وطرح األسئلة عن اإلسالم. 
زمالئهم المواطنين إلى جنب مع  بروكسل جنباً  مسيرة للسالم بعد هجومنظموا لذا الجوانب. 

قام  كمشروع مبتكر آخر،و المدينة.  في كل أنحاءاألديان و الحوار بين الثقافات وبدأوا  البلجيكيين،
في  ةالشهير  الشوارع ، وطافوا فيتعبئة المجتمعات المسلمة المحلية البلجيكيةب المشاركون البلجيكيون 

 ةحبمال نشرتدعو الى لنبي ل الً أقوا تتضمنبروكسل، ووزعوا على المارة الورود وبطاقات صغيرة 
المشاركون ، استثمر ينوالتونسي ينوالمغربي يننسيلمشاركين الفر على غرار او  والسالم والتضامن.

أيضا موارد كبيرة في مشاريع للشباب. وتتألف هذه المشاريع من األنشطة الرياضية، البلجيكيون 
فرصة كبيرة  يرى المشاركون ، وللمضي ُقُدماً  على أساس حقوق اإلنسان. دينيةالدروس الو الرحالت، 

مسألة التطرف للحفاظ على رسالة  حول ينالبلجيكيمع غيرهم من المسلمين رص الصفوف في 
حقوق للمشاركة التباع نهج قائم على إ في هو االستراتيجي متركيزهن إمتجانسة ومتسقة. وأخيرًا، 

  .المدنية والمشاركة الدينية
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 االستنتاجات
 

ورشتي داعش ألغراض التجنيد لتكمل ما تم تحقيقه في  بروباغندامكافحة لالعمل الثالثة  ورشة جاءت
 وقد. جماعيةالمسؤولية الالشعور بو  باالنتماء إلى الجماعةاإلحساس وال سيما  العمل األولى والثانية،

إال في بعض األحيان.  مكّثفة مستفيضة بين المشاركين، والتي كانتال اتمناقشالمواضيع الت ز حفّ 
وارات تلكمن خالل و المشاركين،  أن على بلورة رؤية مشتركة.  ينقادر  واصادقة، كانالسليمة و ال الح 

 يةالمستقبل لالعمفإن ورش استنادًا إلى المواضيع التي تمت مناقشتها وردود فعل المشاركين، و 
والحوار بين المسلمين وبناء التحالفات،  المجندينبشأن النساء واألطفال  جلساتستشمل 

، تعهد المشاركون ببدء ورشة العملنهاية  وفي لعائدين.اتأهيل و اج فّعالة إلعادة إدم استراتيجياتو 
. في هذا المجالادة المشاريع الشاملة لعدة بلدان، وتنظيم اجتماعات سنوية لمناقشة الدروس المستف  

عمل ال ورشةالعمل في إقامة شراكات متبادلة تتجاوز نطاق  ورشهذه األمثلة هي شهادة على فائدة 
تطور تقديم تقارير عن  ون المشاركوسيواصل جماعي على نطاق عالمي. الكفاح الفي تساهم و 

في  والتي تساعدالعمل التفاعلية مع الخبراء والزمالء  ورشمن  ون ستفيد، وسوف يوتنفيذها هممشاريع
  .ةالفردي تحقيق مشاريعهم
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