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 2017تموز/يوليو  

 

 

 ةمقدم

لجماعات المتطرفة إلزدهار ا ةفرصالالسورية  ةهليألفي أعقاب الحرب ا أقد أتاح الفراغ السياسي الذي نشل

التواصل  للوسائز جه  والم اإلبتكاري داعش ستخدامإن مكّ كذلك . داعش نشوء أّدى الى العنيفة، مما

تقوم  حيث نطاق عالمي ىاالرهابي من إغراء وتجنيد الشبان والشابات الساخطين عل التنظيم هذا اإلجتماعي

 ةي عمليأن أالمركز ب قد أدركالشبان والشابات. و اولئك إلى ةمباشرة لكترونيإلادعايتها  بتوصيلداعش 

نتشار التطرف إلمنع نمو و ةشعبي ستكمل بجهودالسياسي يجب ان ت   ىالمستو ىفي سوريا عل ةسالم مستدام

هاب داعش التجنيدية  دعاية ةلمكافح ، أطلق المركز مشروعا  2015 العام في، ولذلكالعنيف.  ومعالجة ر 

من مختلف  اإلسالميةية المجتمعالقيادات ة ولدينيالزعامات امن خالل تعبئة اإلسالم )اإلسالموفوبيا( 

 مقاربة واعتمادجهود المركز في منع التطرف العنيف  ساهمتوالسياسية. وقد  ةيديولوجيألااألطياف 

حتى  2016من أيلول/سبتمبر وهكذا، فالصمود. التكيّف و ىالمجتمعات المحلية عل ةلبناء قدر ةشمولي
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من المغرب  يينمجتمع ةدمع زعماء دينيين وقا ةعمل تكراري ورش، عقد المركز أربع 2017آذار/مارس 

إلى منع التطرف العنيف في مجتمعاتهم ممن هم في طليعة القائمين بالجهود الرامية وتونس وفرنسا وبلجيكا 

داعش  دعاية في موضوع نحىالعمليّة الم  المركز  بحوثبالعمل هذه  ورشوقد استرشدت  .ةالمحلي

 ةباستخدام منهجي فيديو من أشرطة داعش الدعائية مقطع 600أكثر من قام المركز بتحليل  التجنيدية، حيث

ين تلكترونيإلا ي داعشالمتعلقة بمجلت القضايابترميز جميع المركز قام ثم من حيث النوعية والكمية،  ةلمفصّ 

المقاتلين مع و األطفال الذين إنضموا الى داعش أ سرمع  منظمة ةمقابل 50أكثر من  ىوأجر ةورومي دابق

قام  التدريبية، ناونتيجة لدورات .المنعزلةوأعضاء من الجماعات السلفية  والصحفيين األجانب السابقين

متعددة، بما في ذلك  في مجاالتمشروعا  60أكثر من بوضع واطالق العمل  ورشةمشاركون في ال

 شراك الشباب، والبرمجة الجنسانية.إ، والتوعية الدينية، ويةعالمإلمبادرات اال

 

 

 أجل بناء السالم المستدامالعمل الشعبي من 

نطوي على إمكانية تيمكن أن اإلطار األمني العدواني  ىعل فقطعتمد ت منع التطرف العنيفلمقاربة أي  إن

أن توضع  يجب لذا خطر التطرف العنيف. تفاقمأن تهميش المجتمعات المحلية المعرضة للخطر وزيادة 

والتحديات التي تواجهها  ةتستجيب لمواطن القوصمم بحيث ن ت  أو على المستوى المحليلة افعبرامج 

بالعمل مع ، ىالمرحلة االول عمل ورش ، في إطارالمركز قاماإلطار، ذا ضمن هو لذلك، .المحلية السياقات

من خالل و .المحلية هامجتمعاتجتماعيا كبيرا داخل إ رصيدا   تملك تيالالقيادات الشعبية الدينية والمجتمعية 

 ةتصال الموجودة من قبل في البلدان االربعإلاجهات إلى البحوث السابقة و تستند الى ةدقيق إنتقاء ةعملي

على المشاركين  بتحديد وتعيين المركزقام خالل الزيارات الميدانية،  أ جريتتصاالت التي إلاباإلضافة الى 

والقدرة  مع المجتمع التواصل ب( ؛مكبير من المصداقية بين جماهيره التحلي بقدرأ(  التالية:السمات أساس 

 جتماعي لبلدانهم.إلالمناخ السياسي وا خصائصالتبصر في ج( و  ثير في الخطاب العام؛أالت ىعل

 

المشاركة المجتمعية،  ىال بشكل سطحي علإز التي لم ترّك  و لمنع التطرف العنيف محاوالت التقليديةلل خالفا  و

 أنحيث  المحلية افي مجتمعاته ةمحدودذات الشرعية الوالمؤسسات  "السفارات"ة د لتجنب أئموجه تذلب  فقد 

السياسات الحكومية الرسمية  تتماشى مع وجهات نظرعن  ونوفي كثير من األحيان، يعبر ،هؤالء القادة

في البلدان المستهدفة  ةنيموظفو البرنامج مقابالت ميدا ىجرقد أمجتمعاتهم المحلية. ومرتبطة بالغير 

للكشف  ةضافيإمقابالت  أيضا   جريتأ  قد ؛ وسمحوا بتوسيع التشبيك ركين المحتملين الذين مع المشا ةاالربع
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 ة ورشنضمام إلى سلسلإلالمشاركين إلى ا ةقبل دعو التواصل مع المجتمعلتزام وإمكانات مدى اإلعن 

 يمن ذوي اإلمكانات الواسعة في مجال مشاركا   23إختيار هذه عن اإلنتقاء ةأسفرت عمليقد العمل. و

 ةعشرات من أشرطالو لديه قناتين على يوتيوبمام فرنسي إ :ذلك في ا، بمالجماهيري والتوعية االتصال

إمام مغربية ) وم رشدة ؛مشاهدة 200,000 من حصل بعضها على أكثر  الفيديو عن المواضيع الدينية

نحاء شمال أفي جميع  ةديني ةومنظم ةخيري ةجمعي 100بأكثر من مرتبطة للبنات و ةديني ة( تدير مدرسأنثى

نقله إلى العمل حاليا  على  يجري من األتباع والذي 5,000 من أكثر من ةمام تونسي مع جماعإوالمغرب؛ 

العديد من ينتمي الى مولنبيك مام بلجيكي من إإضافة الى تباعه؛ أجميع  إلستيعابمسجد أكبر في تونس 

مع المشاركين المحتملين  بشكل متكررجتمع المركز ومن ثم إابية والمدارس الدينية المحلية. الشبالمنظمات 

المركز من عقد  تنبناء الثقة ومكّ  عن مقاربةال ت هذهأسفروقد  أي لغط.، وتوضيح األسئلة ىعل ةجابإلل

بعضهم لوال تلك الثقة لما تمّكنوا من التحاور مع و ؛ةنقسامات االيديولوجيإلا رغمجتماعات بين المشاركين إ

 رصيدا  إجتماعيا   يملكن اتيوالل من النساءكانت في المائة من المشاركين  40 ةنسبت أن فلالم  البعض. و

 وإنتاجية. صراحةنهن من بين المشاركين األكثر أثبتن قد أو ا  وافر

 

 ريةط  المشاريع الق  

 ةوجماعي ةن يخطط وينفذ مشاريع فرديأإلى كل مشارك  لب، ط  العملورش للمشاركة في  ةوكنتيجة طبيعي

وقد تعاون المشاركون التونسيون مع مختلف منظمات  لمنع التطرف العنيف في المجتمعات المحلية. ةمصمم

رهاب ضد اإلسر األ  "، و"جمعية إرتقاء" "أندا العالم العربي" والمجتمع المدني المحلية والدولية، مثل 

( دور 2، لشباب والنساءداعش ل ( تجنيد1ن ما يلي: أعمل بش ورشتنظيم من أجل  "FATE)) والتطرف

فراد ألهيل اأت ةعادإ( 4بناء السالم المستدام، و  في أة( دور المر3، داعش دعاية ةالخطاب الديني في مكافح

مام إأحد المشاركين، وهو  ، قاملهذاو، وال سيما الشباب والنساء. ة العنفالذين تعرضوا بالفعل أليديولوجي

عالم المحلية، ببناء شبكات للترويج عبر المساجد التونسية إلوجود واسع في وسائل اوكبير  تأثيرسلفي ذو 

أساس المبادئ. ويشارك الفريق التونسي  ىن علآالقر ةج لقراءوترّو  أيدولوجية التطّرف عارض ت   ظاتلع  

 ةيمارس الضغط من أجل تشكيل لجنو (RATTA) في الخارج العالقين إنقاذ التونسيين جمعيةأيضا في 

 أيضا   في تونس. وفي وسائل االعالم، قام المشاركون التونسيون التجنيدفي شبكات للتحقيق  ةتحقيق برلماني

اإلنترنت   ىعل ، ونشروا مقاالت في المجالت، وأصدروا خطبا  ةمختلف ةقنوات إعالمي ىعلة حيّ ببرامج  ببث

 .مقابل ذلك ةبدائل تمكيني مع توفير هاونزع الشرعية عنتهدف الى تفكيك دعاية داعش 
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والمؤسسات الدينية الرسمية  الشباب والرياضة ةشاركون المغاربة تحالفات مع وزارالم شّكلكذلك 

المغاربة، وهو  ةأصدر أحد أالئمقد عالم. وإلا لومختلف وسائ غير الحكومية المحلية والدولية والمنظمات

سيقوم مشارك والتطرف العنيف.  ةفقط لمعارض ا  سمكرّ  ا  خاص ا  عدد، إلكترونيةأيضا رئيس تحرير مجلة 

 المستهدفينمعروف، بإطالق مشروع سيوفر للشباب  مغربي العمل، وهو زعيم شبابي ورشةآخر في 

إنشاء و البصرية والتسويق الذاتيالسمعية تنظيم المشاريع والخبرة الريادة في  ىعل والساخطين تدريبا  

هذه  تضمن أومن المتوقع الموجهة نحو تحصين الشباب ضد التطرف.  ةالمخيمات الصيفية المواضيعي

هذا  أصدر. وقد 2017العام  في دنحاء البالأجميع  منمن الشباب المغاربة  250,000 قرابةالمخيمات 

التطرف  ةلمكافح إلكترونيا   ، وأطلق موقعا  ةدراسية تدريبيم حلقات ، ونظّ ةرشاديإ الزعيم الشبابي أيضا كتبا  

ات السياسية والدينية وأرسلوا هوتمكين الشباب. وقد تضافرت جهود المشاركين المغاربة من مختلف التوج

المجتمع المحلي  ةهيل بقيادأاإلدماج والت ةعادإلإلى الحكومة يطلبون فيه إطالق أول مركز  رسميا   قتراحا  إ

 اللغة من المغربية بدال   العامية باللهجة عظاتإلقاء بديد من الزعماء الدينيين اإلناث الع أفي المغرب. وقد بد

 أوسع من المجتمع المغربي. شريحة على أمل جذب، الفصحىالعربية 

 

 واونشر، داعش لرسائلفيديو ذات تقنيات عالية مضادة  ةأشرط بنشر المشاركون الفرنسيون قام من جهتهم،

يف في ةلكترونيإمؤتمرات  وااإلنترنت ونظم ىعل الخطب قام أحد كذلك . وداعش الدينيةمواقف  لكشف الز 

التواصل  مواقعتباع على عدد كبير من األ لديهو واسع النفوذمام سلفي إالمشاركين الفرنسيين، وهو 

التي  ةسالميإلعن التعاليم ا ديني نشر كتيبمن أجل  اإلنترنت لجمع األموال ىعل ة، بشن حملاإلجتماعي

العمل الرابعة لمركز كارتر، قام هذا االمام  ةحترام والتسامح والتعايش السلمي. وخالل ورشإلا تدعو الى

وقد دينية؛  أناشيد ينشدانمن بلجيكا  ديني آخر مام تيارإمع  فيه ظهرالفيسبوك موقع  ىببث شريط فيديو عل

التحديات التي يواجهها أحد أكبر إن . ةدقيق 15 خالل فيمشاهدة  15,000أكثر من ب الفيديو هذا حظي

هاب اإلسالم )اإلسالموفوبيا( وا المشاركون الفرنسيون نحاء أليمين المتطرف في جميع هو تعاظم ظاهرة ر 

ي أن أيدرك المشاركون ، لذا ية لداعشتجنيد ةأدا والتمييز ضد المسلمين ل الخوف من اإلسالمأوروبا. ويشكّ 

شكال التطرف. أجميع  ةلمكافحكافية  ا  يجب ان تشمل جهود في داعشتجنيد اللمنع  ةستراتيجية موضوعيإ

  ،ةألول مرو، جدا   ةنشطال النسائية المحلية من القيادات ، وهيفرنسية ةكمشار   قامتلهذه الغاية،  وتحقيقا  

هاب اإلسالم  حولنقاش متلفزة  ةفي حلقبالمشاركة   هذه الحلقة حظيت وقدداعش، ودوره في تعزيز دعاية ر 

قضية  إلسالم،، إعتنق اآخر فرنسي مامإضافه إلى ذلك، رفع إلموقع يوتيوب. با ىالف علبمشاهدة اآل

التي  من المناقشات نطالقا  إ. وةجديدال وديانتهميحاولون التوفيق بين هويتهم  الذين إلى اإلسالم المتحولين
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 - إرشاديا  مشروعا   هذا اإلمام أطلقفقد عمل مركز كارتر الثالثة،  ورشةذا الموضوع خالل حول هجرت 

في  متخصصين ينبالتعاون مع محام لمعتنقي اإلسالموالرعاية النفسية واإلجتماعية لتقديم الدعم  رياديا  

نشاطا   نظ م،  2017 وونيفي حزيران/يوهكذا، مجتمعات محلية.  وقادة وأطباء نفسيينحقوق اإلنسان قضايا 

ا المسلمين الفرنسيين الجدد، بم ىمختلف القضايا التي تؤثر عل ةلمناقشإلى اإلسالم  متحوال   150 شارك فيه

 اإلسالموفوبيا.وفي ذلك داعش 

 

ية المعنية بحقوق المحلية والدول المؤسساتمختلف  شاركوا في نشاطات معفقد  المشاركون البلجيكيون أما

وقد أقاموا داعش وجماعات اليمين المتطرف ذات النزعة القومية المتطرفة على حد سواء.  ةلمكافحاإلنسان 

 الجذريةاألسباب  ةتحاد األوروبي لمناقشإلالعفو الدولية وبرلمان ا ةشراكات مع مؤسسات مثل منظم

 ةئماأل بمشاركةالمشاركون البلجيكيون  يقوم، ى أكثر شعبية  مستو ىللتطرف وسبل التغلب عليها. وعل

 ا  المشاركون البلجيكيون أيض ىبدأوقد السلمي.  التعايشتعزيز ات المحلية لالمحليين في مساجد المجتمع

تهميش المجتمعات اليمين المتطرف على التي ينشرها كراهية السالموفوبيا ولإلقلقهم إزاء األثر المتزايد 

قام المشاركون البلجيكيون بتعبئة الجالية المسلمة في بروكسل في عيد قد للخطر؛ وأصال  المسلمة المعرضة 

جلنبي ل أقواال   تتضمنبطاقات صغيرة مع المارة  حيث قاموا بتوزيع الورود علىالنبي محمد  مولد  ترّو 

 إلى المشاركون البلجيكيون أيضا   انضمالعمل،  ورشمناقشات  ىوالسالم والتضامن. وكرد مباشر عل ةحبملل

غرار المشاركين الفرنسيين  ى. وعل2017 سآذار/مار 22لكراهية واإلرهاب في ضد ا ةجماعي ةيرمس

 ةنشطاأل بما فيها شبابيةفي مشاريع  مواردهمستثمر المشاركون البلجيكيون أيضا إوالمغاربة والتونسيين، 

 حقوق اإلنسان. المستندة الىالرياضية والرحالت والدروس الدينية 

 

  المشاركين مشاركة وتطور

 ةبصورأن عمل  هل وأنه قد سبقخبرته الخاصة من المشاركين في ورشة العمل ن لكل مشارك أ رغم

الواحد مشاريع داخل البلد  ةالتعاون في عد ىالعمل المشاركين عل ورش ةسلسل دفعت، فقد هفي بلد ةمستقل

التيار والتيارالديني االعام  بين زعماء دت المناقشاتمهّ فقد  ذلك،  ى. وعالوة علالمختلفة بلدانما بين ال وفي

فقد قام سبيل المثال ،  ىمشتركة داخل المجتمعات المحلية. وعلوإطالق مبادرات  الطريق للتعاونالمحافظ 

 هذا ىعطأمحافظ في برنامجه اإلذاعي، مما سلفي مام إ ةاستضافب التيار الديني العام من تونس ةئمأأحد 

يديولوجي األنشقاق إللللتاريخ الطويل  ا  نصة للتواصل مع جمهور أوسع. ونظروم الظهورمن  خير مزيدا  ألا
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 رغماء بداية لحوار بنّ نجاز اال اهذ إعت ب ر، المحافظ في تونسوالتيار عامال ينالديالتيار بين زعماء الحاد 

الشباب المغاربة  ةقاددعا أحد فقد ، الوطنية العابرة للحدودلمبادرات أما بالنسبة ل. ةيديولوجيألنقسامات اإلا

في المغرب لتعزيز هذه منه  ةالعمل إلى المشاركة في مخيم صيفي برعاية كامل ورشةجميع الزمالء في 

 ىمن علآبتصميم فضاء  وتعزيز التعاون في المستقبل. ويقوم المركز أيضا   نشئت حديثا  الشبكة التي أ  

فرص والتحديات التي تتيحها مشاريعهم الفردية المحادثات حول ال ةنترنت حيث يمكن للمشاركين مواصلاإل

 م من تجارب بعضهم البعض.والتعل  

 

 مركز كارتر  

 كوبنهيل ون  

 باركواي فريدوم  453

 30307أتالنتا، جورجيا  

ww.cartercenter.org 

     

 

 

 

 

https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=966242223397117&link=http://bit.ly/2sywtAi&picture=&name=The Carter Center Preventing Violent Extremism: Daesh Meta-Narratives: From the Global Ummah to the Hyperlocal&caption= &description=Check out the new @CarterCenter research report: Daesh Meta-Narratives: From the Global Ummah to the Hyperlocal&redirect_uri=http://www.facebook.com/&display=popup
http://twitter.com/intent/tweet?text=Check out the new @CarterCenter research report on narratives in Daesh video propaganda http://bit.ly/2sywtAi

