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 مركز كارتر

 العنيفالمقاربات الشاملة للوقاية من التطرف 
 الخامسة عملالورشة  المرحلة األولى من فوجعن عمل  تقرير

 2018مارس 
 

 
 ص تنفيذيملخ  

 وكانت قد سبقتها 2018مارس  21و 20 سويسرا فيل الخامسة في ورشة العم( المركز) عقد مركز كارتر
قد عادت المجموعة نفسها المؤلفة و . منع التطرف العنيفل شاملة مقاربات لمشروع اعتمادسابقة  لقاءات أربعة
من بلجيكا وفرنسا والمغرب وتونس إلى  المتنفذينالمسلمين المحلي  وقادة المجتمع الدينيين قادةالمن  20من 

 هذه المشاريع .المحلية هممشاريعالمتعلقة بمقترحات ال وضع اللمسات األخيرة علىهو و ضح سويسرا بهدف وا
ير أكثر من األولى. بعد تطو  خالل ورش العمل األربعالخبرات التي تم تبادلها نتاج المهارات المكتسبة و  هي
 وإشراك ةالدينيعية والتو اإللكترونية  اإلعالموسائل قطاعات متعددة، بما في ذلك  فيمشروًعا محلًيا  60

كل من المركز  منحو قرر المشاركون دمج هذه المبادرات المتنوعة في مشاريع وطنية شاملة. حيث الشباب، 
هذه المنح  أعطت. وقد ابتدائي كرأس مالدوالر  10،000المشاريع الوطنية األربعة منحة صغيرة بقيمة 

 .المرتقبةوأهداف وأنشطة مشاريعهم  يةؤ  ر العمل في تحسين  ورشةلرغبة المشاركين في  إضافياً  الصغيرة زخماً 
  

، بايز مارشا تحت إشراف، تطورت المشاريع التي قدمها المشاركون العمل التي استمرت يومين ورشةخالل 
المقترحات. وقد  على تركيزالزيادة  في المشاركين تساعدالتي والتقييم،  والرصدلتصميم المركز ل ةمستشار 

 تواصل وحل، والالتحالفاتل ذلك بمساهمات خبراء آخرين في مجاالت االستراتيجية السياسية وبناء كم  است  
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في ما بينهم على مدى  الثقةالمشاركون  بنىبعد أن وهكذا . وشمال أفريقيا النزاعات في منطقة الشرق األوسط
 الدينيين وقادة المجتمع الزعماءد من الفوج الجديتوجيه  حيال تحّمسينم باتوا اآلنالسابقة،  العمل األربع ورش

لمركز كارتر  يسمحمن شأن ذلك أن لتبادل الدروس المستفادة. واإللتقاء بهم في نهاية المطاف  المحلي،
 وتزدهر بقيادة تنجحسوف  منع التطرف العنيف ثقة بأن مشاريعمع كامل الفي الوقت المناسب جانبًا بالتنحي 

 .محلية
 

 ع والدروس المستفادة: توسيع نطاق العملير انظرة عامة على المش
وخسارته داعش ، جلسة تفاعلية حول آثار هزيمة للمركزهدى عبادي، المديرة المساعدة الدكتورة  لقد ترأست

مارس االجتماع األخير للمجموعة في منذ ففي الغرب.  لإلسالموفوبياالمتصاعد  دالملألراضي، إضافًة إلى 
 13إصدار أشرطة الفيديو الداعشية إلى  قد انخفضف. كبيراً  تراجعاً  اإلعالمي، شهد إنتاج داعش 2017

. وفي ،2015في عام  شهرياً فيديو دعائي جديد  30بعد أن وصل إلى   2017في عام  فيديو شهرياً 
التغيير في الكمية هذا . فقط فيديو 15نشر ما مجموعه تم مجتمعة،  2018األشهر الثالثة األولى من عام 

مّجد الخدمات االجتماعية يأي فيديو  يصدرلم  ،2018في عام فالمحتوى.  تبديل فيب مصحوبًا أيضاً كان 
 اً حجج تتضمنالتي  ارتفاع في نسبة أشرطة الفيديوهو حدث عكس ما على البل  الخالفة"دولة لما يسمى "
 سردية أن التحول في إلى المشاركون وقد أشار (. % 67عمليات عسكرية ) ىنّ ب  ت( وت%27دينية قوية )

 .يتطلب تطورًا في عمل المشاركينداعش 
 

لب من ين في دعاية داعش، ط  الجديد على األسلوب والمضمون  المشاركينلذلك، ومن أجل إطالع 
 بدالً  منفردة إرهابية هجماتشن الحظوا أن داعش اآلن يدعو إلى قد ففيديو حديث. شريط المشاركين تحليل 

ما يتعلق بقضية  . وفيعلى األراضي سيطرتهذروة  عندما كان فيمن الهجرة اإللزامية إلى العراق وسوريا 
دانهم األصلية إلى بل داعشفي  األجانب نمقاتليالعبادي من أن عودة  ةالدكتور  تذات صلة مباشرة، حذر 

عادة التأهيل وإعادة إلرنامج يجب تصميم بلذا جميع المشاركين.  في أعمال اً  وملحاً ستشكل تحدًيا كبير 
الستجابة لسياقات محلية محددة وحاالت من أجل اق مع إشراك المجتمع المحلي حقو القائم على  اإلدماج

 .فردية
 

التي تحض  جماعاتالازداد عدد و ، كان هناك تطبيع لإلسالموفوبيا في الواليات المتحدة وأوروبا. المقابلفي 
ركية الحالية يالواليات المتحدة للسنة الثالثة على التوالي، بينما تواصل اإلدارة األملمسلمين في اراهية ك على
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على االستجابة لجميع أشكال التطرف العنيف  المركز شددوي .اإلسالم كراهيةوخطاب  سياساتباتجاه دفع ال
لمد المتصاعد ولمعالجة هذا اوداعش وجهان لعملة واحدة.  اإلسالموفوبياف فعل في مواجهة داعش.يكما 

بالتعاون مع األبيض" العرق تفوق المتعددة للتطرف: صعود مناقشة حول "الوجوه  المركز منظّ  لإلسالموفوبيا،
المركز  . باإلضافة إلى ذلك، استضافقانون الفقرل مركز الجنوبيالركية اإلسالمية و يمجلس العالقات األم

دليل  يتم نشر سعما قريب و في بيان عام.  باإلسالموفوبيا كما أدان 2017ن اإلسالموفوبيا في سبتمبر ندوة ع
ليست قضية اإلسالموفوبيا أن  والتأكيد على منهجمال طابعها مع التركيز علىاإلسالموفوبيا حول ظاهرة 

 .، وإنما قضية حقوق إنسانإسالمية
 

 االستراتيجيات السياسية واالجتماعية للتغيير والعمل
قدم السفير إبراهيم رسول، سفير جنوب أفريقيا السابق إلى الواليات المتحدة ومؤسس مؤسسة العالم للجميع، 

. وذّكرهم بأن ومنهجيتها نيالمشارك من قبل المقترحةتصميم المشاريع لعملية المزيد من األساس النظري 
ات المعاصرة. وحث رسول أمر ضروري للتغلب على التحديإنما هو مقاصد اإلسالم العيش من خالل 

يين الذين يعتمدون على و المشاركين على أن يصبحوا قادة استراتيجيين من أجل التغلب على القادة الشعب
القادة االستراتيجيون قادرون على تحويل سلسلة من اإلجراءات العشوائية ف. الغوغائيالخطاب الحماسي أو 

بأن يناقشوا، لمشاركين إلى ارسول وقد أوعز )استراتيجية(.  متماسكة وهادفة يةوالمجزأة )التكتيكات( إلى رؤ 
 العرق  تفوق  تناميو  لألرضي داعش ئرخسا -ساسيتينأمسألتين للرد على  السبلأفضل  ،مجموعاتفي إطار 

نظر المشاركون في التأثير والمخاطر والفرص واإلجراءات الضرورية و في هذه اللحظة من التاريخ.  -األبيض
يبحثون عن  إنماعلى المخاطر و ال يركزون ون اإلستراتيجي القادةفإن من هنا، المسألتين. المرتبطة بكلتا 

 .فرص بداًل من ذلكال
 

هزيمة الوهي الفترة الزمنية التي يتكيف فيها داعش مع  -الحالية اإلنقطاع الزمني أن فترة إلى رسول وأشار
لمشاركين تمثل فرصة فريدة ل -لتطرف العنيففي مكافحة ا مقاربتهويعيد الغرب تقويم خالفته لالمادية 

وبوصفهم قادة استراتيجيين،  تكون إستجابة الناس أكبر."خوف أقل، ال"عندما يكون  إذ رسالتهم يصالإل
أي ) األساسيةدائرة اليمكن توسيع كما لتوسيع دوائر نفوذهم. بفترة االنقطاع ستفادة من ما يسمى يمكنهم اال

ن تلهم األفراد والمجموعات أمكن هذه التحالفات بدورها يبناء التحالفات. لتشمل ( ةالمباشر  سيطرتهممنطقة 
حذر رسول المشاركين بأن و . تواصلالفعال لوسائل اإلعالم والمن مناطق أبعد، من خالل االستخدام 

 المناداة  النفاقمن ف. واصل مع المجتمع الخارجي" ال يقل أهمية عن التتواصل ضمن المجتمع الداخلي"ال
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. ونتيجة لذلك، من داخله يالمجتمع المحل ًا عليطر اإلقصاء ال يزال مسكان  إذا بالمشاركة وعدم اإلقصاء
لرأب شّجع رسول المشاركين على النظر في االستراتيجيات التي استخدموها أو سيستخدمونها في مشاريعهم 

 الحرص على على المشاركين تشجيع. كما تم نفسها االنقسامات األيديولوجية داخل مجتمعاتهم المحليةصدع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تمكين النساء والشباب ومنحهم أدوارًا بارزة في عملهم.

 
 قوية وموثوق بها فارقةعالمة تسخير قوة وسائل اإلعالم لبناء

تكتيكات بلمشاركين ابروكتر وغامبل،  شركة في االتصاالت للعالمة التجاريةمديرة  هندى فورنيي زّودتلقد 
 المقاربة التالية:الة على تعتمد القصص الفعّ و تحقيق التغيير االجتماعي. من أجل لتصميم قصص مقنعة 

الجمهور؟ يمكن لهذه  إلى لو وصالكيف  ؛المستهدف؛ ما هو محتوى القصةمن هو كيف":  -ماذا  -ن "م  
 على غرار ن و ن العقالنيو المؤثر يستهدف الرسائل اكتساب وزن إضافي بمشاركة ما يسمى بـ "المؤثرين". 

مشاهير، مثل ال ون العاطفي أما المؤثرون الجمهور.  عقل نين والسياسييواألكاديمي ةاإلعالم اإلخباري وسائل
كونهم فورنييه المشاركين،  تحثلذلك . وعاطفته لب الجمهوريستهدفون قف -ووسائل الترفيه، والرموز الثقافية 

 إلى شخصيات ومنظمات أخرى ذات رأس مال اجتماعييعهم ر ا، على تسخير مشيينمحلالن يمؤثر من ال
، صلة تدون مقابل، إذا كان المشروع ذا ما مشروع تأييدب البارزةالشخصيات  إقناعحتى ويمكن  شعبي.

رسالة ب باالهتمام  المستهدف همجمهور  قيامسيضمن وجود هؤالء المؤثرين و  التوقيت.وجدير بالثقة، وجيد 
 مع اآلخرين. .هاشاركوت المشروع

 
فورنييه المشاركين من  ت، حذر إلكترونيةأن العديد من المشاريع المقترحة تتوخى إنشاء منصة  منها وإدراكاً 

عن طريق كتابة عنوان اإلنترنت قع اال يدخلون مباشرة إلى مو  اإللكترونيأن معظم مستهلكي وسائل اإلعالم 
. مواقع التواصل االجتماعيأو  لغو غ مواقع من خالل الروابط أوالإلى  ون صلي مالموقع اإللكتروني. بل إنه

ترتيب  زعزّ ي  ممالتعزيز مواقعهم على شبكة اإلنترنت؛  مفاتيحكلمات استخدام لذلك حثت المشاركين على 
 .نتائج محرك البحث فيالموقع 

 
وقد تجّلى ذلك . بضاعة رائجة األملف على نطاق أوسع بكثير إذا كانت إيجابيةوهكذا سوف تعمم الرسائل 

ضد للفتيات  ق مشروعاً ول وثّ األمختلفتين.  لشريطي فيديو لحملتينللمشاركين من خالل تحليلهم بوضوح 
جاءت القصة ، و بطريقة إيجابيةفقد عولج  ،الموضوعحساسية على الرغم من و . شرق أفريقيافي  ختان اإلناث

بموارد متواضعة للغاية، إلى حد  نجزتالتي أ  الحملة بب المشاركون عج  إحصاءات. وقد أ  مدعومة بالفيديو  في



 
 

5 

 

مفوضية شؤون ز الفيديو الثاني على نداء . ركّ واقعيةمرونة و بدت كبير ألنها استجابت لحاجة واضحة وأ
تلك  : كانت للغاية مألوفة ومأساويةقصة مختلفة تماًما عن  نسخةم هذا الفيديو قدّ و عم سوريا. لدالالجئين 

ويؤثر  ريهاهم الجميلما وهو العقل الباطن،  تمّس  المؤثرة التي صورالالتفاؤل و من  نفحاتب تزخرالقصة 
 .فيها

 
 ريع االمشمقترحات والتقييم و  رصدالتصميم وال

مقترحات المنح  بلورةالمشاركين في فقد ساعدت  مارشا بايز، للتصميم والرصد والتقييمالمركز  مستشارة أما
تقييم النجاح واإلبالغ عنه. لة، وتخطيط األنشطة، وتطوير آليات متينأهداف  تحديدالصغيرة عن طريق 

م هنفسأن يالمشاركإذ يتعين على  –" مرشد يقف جانباً " بمثابة ببساطة ستكون المشاركين بأنها  بايزوذّكرت 
 .إلى األمام هادفعو  لمشاريعاتوجيه 

 
حتى  يةؤ  الر   تم العمل على صقل . وقديتهمرؤ جوهر  تصوير المشاركين محاولةقوية مع الهداف األ تحديدبدأ 

 بايز(. بعد ذلك، قّدمت بمهلة زمنيةد صلة، ومحد وقابل للتحقيق، ذ ،، قابل للقياساً دد)مح  اً ذكي هدفاً  غدت
أنشطة  إلىأنشطة مشاريعهم  قّسموافقد  ها الذكية.وأهدافيتهم رؤ النصح عندما وضع المشاركون أنشطة لدعم 

( لألنشطة، والتغييرات المتوقعة ون ن و/ أو المعارضو )المؤيد ةالرئيسية فاعلجهات الالمع تحديد أولية، 
 .واالفتراضات األساسية المقّررةالناتجة عن األنشطة 

 
 بلجيكامشروع ح قتر  م  

شاب من  1000يستهدف مشروع "وبالتالي . مقارنة بعدد سكانها بلجيكا أكبر عدد من مجندي داعش تضم
دعاية داعش  أمامأجل التغيير اإليجابي" الشباب كقوة للتغيير في الحاضر والمستقبل وإللهام وتحصين أقرانهم 

 1000. ويمكن الوصول إلى 2020عام شاب وشابة بحلول  1000الهدف هو تدريب و . واإلسالموفوبيا
التعاون مع منظمات المجتمع  ةكيفيعلى الشباب  دريبيتم تحيث  ن خالل نموذج "تدريب المدربين"شاب م

سوف يحصلون على تدريب تقني كذلك، مجتمعاتهم المحلية.  الجهات الفاعلة األخرى فيالمدني والسياسيين و 
لما قييم الت استماراتتسمح سخطاب الكراهية.  محاربةيتم تمكينهم من بحيث وسائل اإلعالم  على استخدام

ز قبل التدريب وبعده بقياس التقدم التركيز  من خالل مجموعات الحقًا  الرصد النوعي ويجري . الم حر 
(focus groups) المنصات النقاشيةعلى  واألنشطة ةلفريدتتبع اآلراء امن خالل الكّمي  يتم الرصد بينما 

 .عبر اإلنترنت
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 فرنسام قتر ح مشروع 

وإرهاب داعش.  اإلسالموفوبيا ظاهرة لمعالجة األبعادلجميع" هو نهج ثالثي امن و مشروع "مجتمع للجميع 
والشبكات  اإللكترونية تطوير المواقع (2 ؛ندوات في آنسي وروبيه وبريستعقد  (1من:  ألفتهو يو 

التالية:  الثالثالركائز ستستند هذه األنشطة إلى و وعائالتهم.  إلى اإلسالم دعم المتحولين (3االجتماعية ؛ و 
 (3تدريب المشاركين باألدوات الالزمة؛ و  (2 واقع اإلسالم؛ علىالمشاركين والمجتمعات المحلية  طالعإ (1

 .العمل وتقديم حلول واقعية
 

 لمغرب م قتر ح مشروع ا
 نّ يك شباب منتج تربية يقها من خاللتحق يمكن يتالو ، والوئامالمجموعة في استعادة األمل  يةؤ  ر   تتمثل

 سنة 40و  25شابًا وشابة تتراوح أعمارهم بين  30كان هدف المشاركين المغاربة تدريب فآلخرين. االحترام ل
، سنةبعد تدريب لمدة  بدوره،، هذه المجموعة كل فرد من قوميليصبحوا قادة في الحقوق المدنية والدينية. وس

، إلكترونيةخالل منصة وهكذا من . تمّكنمشاب  300و  قائداً  30 بحيث تكون النتيجةشبان،  10بتدريب 
التواصل االجتماعي. و  االتصال سيوفر التدريب األدوات الالزمة لفهم النصوص الدينية وتطوير مهارات

مالية من المركز بتبرعات  الصغيرة التي سيقدمها نحةمال ه سيتم دعموذكرت المجموعة المغربية بثقة أن
ي سيكون لها تأثير مصداقية محلية أكبر وبالتال أنهم يملكون انتهى العرض مع التأكيد و الشركاء المحليين. 

 .على األرض أعمق
 

 تونسم قتر ح مشروع 
د من الجنود العدي غير أن"الربيع العربي".  ة فيديمقراطي عملية إنتقاليةكانت تونس أول دولة تنجح في 

من أجل منع الشبان والشابات من االنضمام و ولذلك، على أيدي داعش في تونس. تلوا ق  سياح والمدنيين وال
تطوير منصة إلكترونية لتعزيز  إرادة العيش"إلى الجماعات المتطرفة وإعادة تأهيل العائدين، يقترح مشروع "

المرتبة العاشرة في أفريقيا من حيث عدد مستخدمي  تونس تحتلو التعاون وتبادل المعلومات بين الشباب. 
من أي وقت مضى. على سبيل  وتنقالً والحظ المشاركون أن الشباب التونسي أكثر اتصااًل  1اإلنترنت.

                                                 
1 https://www.wamda.com/2013/04/12-key-statistics-on-how-tunisians-use-social-media-
infographic 
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سيتم استخدام و . ةقيم يزةوهذا يمثل م 2في تونس هم من الشباب،فيسبوك  ٪ من مستخدمي68المثال، 
بعناية لتحصين المجتمعات  موجهةللتخطيط لمبادرات مجتمعية  اإللكترونية المنصة والشهادات منالتعليقات 

    .المهمشة ضد التطرف العنيف
 

 اآلفاقاالستنتاجات و 
  تحويلفي تسريع حديثًا ن و لمشاركا التي اكتسبهاوالرصد والتقييم المكتشفة  التصميمساعدت مهارات لقد 

 المقترحة مشاريعهم المركز إلى سيقدم المشاركون و ؤى إلى أفعال. ن ر  هم لمنع التطرف العنيف ممشاريع
 سيحظى، على المدى المتوسط و لى المنح الصغيرة. عصول حالمعدلة في المستقبل القريب من أجل ال

من الجديد  الفوجورشة عمل مشتركة وندوة مع  في بفرصة المشاركةالمرحلة األولى  من ون لمشاركا
منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم فرصة للتواصل مع  ذلك شّكليو . 2019في عام المشاركين 

الروابط  إقامة"، حيث يمكن للمشاركين االستمرار في تواصل الداخليال "فيوكذلك  ؛وممثلي بعض الحكومات
 .إحالل السالم داخل مجتمعاتهم المحليةمن أجل  نفسه يمتلكون االلتزام القوي  نسلميممع 

 
إلى  ًا مبنيةحاليالمبذولة  الجهودإن و  شامل لمنع التطرف العنيف. يهناك حاجة إلى نهج مجتمعفي الختام، 

من  أن هذا النهج أظهرتاها المركز ولكن األبحاث التي أجر  ،عدوانيةالمنية األتدابير على أساس الحد كبير 
. أصاًل  يأتي بنتائج عكسية ويضع ضغوطًا إضافية على المجتمعات المهمشة والمعرضة للخطر شأنه أن

: فالتطرف ال يعرف هجميع أشكاليجب أن تعالج  منع التطرف العنيف الرامية إلى محاوالتفإن ال مثل،وبال
الخلفيات  من كافةوالمؤسسات  المحلية مع المجتمعات العملمن الضروري و جنسية أو لون أو دين. 

من أجل  نضالضد التطرف العنيف هو  نضالالالسياسية والدينية، بما في ذلك المجتمعات المحافظة. 
 .حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية

 كارتر مركز
 ون كوبنهيل

 باركواي فريدوم  453
 جورجيا أتالنتا،  30307

 
www.cartercenter.org 

                                                 
2http://www.arabsocialmediareport.com/UserManagement/PDF/ASMR6_En_Final.pdf 

https://twitter.com/intent/tweet?text=Check out the new @CarterCenter Inclusive Approaches to Preventing Violent Extremism New Cohort Workshop 1 Report https://bit.ly/2r55BbP
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://bit.ly/2r55BbP

