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 المغربية األخبار صحيفةمقال  في الواردة لالدعاءات كارتر مركز إدانة

عيش الحادي والعشرين من سبتمبر تحت عنوان "الداعية بني ها الصادر فيفي عدد المغربية في مقاٍل نشرته صحيفة األخبار - أتالنتا
تّم تشويه سمعة الداعية "، سويسراانعقدت في داعش التصدي لحول  ورشة عملة المغربية في نياألجهزة األم دتحّرض حقوقيين دوليين ض

عاءات يدينها مركز دوهي ا عارية عن الصحةاءات عباد كارتر، مركز نظمها التي التدريبية ورةالد في المشاركةيعيش بن نعيمة األستاذة
 العبارات. كارتر بأشد

االستقطاب  الستراتيجيات التصديهر الجاري حول " التاسع من الش ىن السابع حتعقدت م دورة تدريبية في سويسرا كارتر نّظم مركز
شراك الشبا من المغرب وتونس وفرنسا وبلجيكا، على ضوء  يينين والمجتمعالدينيمن القادة  عددبمشاركة  " بلداعش: فهم الرسالة وا 

 .مثالا  المغربعلى دول ك ماتٍ شن هجبغية  ئهناع الشباب باالنضواء تحت لواوسائل التواصل االجتماعي القلاستغالل تنظيم داعش 
تسعى  المجتمعيينين و الدينيالجهود التي يبذلها في إطار التعاون مع القادة افة فإن ك بإحالل السالم في العالم،ملتزم مركز البما أّن و 

. وبالتالي التنظيم هذا انتهجهيالتي  ات االستقطاباستراتيجيمن ضعفاا وحماية الشباب األكثر  الخطاب الداعشيعن ة شرعيال نزعإلى 
ن لعملٍة اوجهوهما  ف واإلسالموفوبيا،التطر  في مواجهةالمشاركين ساعدت ها هدفها المنشود حيث أن المقالفي  المذكورةقت الدورة فقد حق
 واحدة. 

 وسّلطت الضوء على أهمية مشاركة ف العنيف،دة األوجه لمنع التطر ة منها ضرورة اعتماد مقاربة متعددبتوصياٍت متعد ورةخرجت الد
لتطرف العنيف لكونهم مساهمين فاعلين في إحداث التغيير وال بد بالتالي من االعتماد التصدي ل في جهود الدينيين الشباب والمرأة والقادة

 عليهم والتحاور معهم بشكل دائم ومستمر. 

على ّجه لم تو  المشروع. وتجدر اإلشارة إلى أّنها هذا المشاركين في أهم منيعيش وهي بن نعيمةعلى ذكر األستاذة  المقالولقد أتى 
األستاذة  بل أبقت أم غير رسمية. على العكس،سواء كانت رسمية  مؤسسة أخرى ألي ىللحكومة المغربية وال حتات ال أي انتقاداإلطالق 
ات االستقطاب استراتيجي، أال وهو محاربة لورشة العمل لهدف األسمىومركز كارتر تركيزها على ا سائر المشاركينتماماا ك، بنيعيش
 ة.سياسيين ألغراض بالد والمشين من تالعبه الخبيث والحدلداعش 

mailto:soyia.ellison@cartercenter.org


من األستاذة  وهو الهدف األسمى الذي يسعى إليه أيضاا كل لطالما كانت المغرب في طليعة الدول التي تعمل على مكافحة االرهاب،
مآرب سياسية  تحقيقرمي فقط إلى ش تاألستاذة بنيعي الموجهة ضد العارية عن الصحة االّدعاءات ن كل، فإعليهو بنيعيش والمركز. 

تها صحيفة هرات االدعاءات الكاذبة التي وجفي صفوف المشاركين في الدورة. ولذلك فنحن ندين بأقسى العباشرخ حداث في إتتمثل 
 مركز كارتر.مشاركتها في الدورة التي نظمها  في إطار األستاذة بنيعيش ضد األخبار

 

##### 

 مركز كارتر

 مكافحة األمراض. بناء األمل""نشر السالم. 

باعتباره منظمة غير حكومية ال تهدف للربح، أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 

وتشجيع الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية ومكافحة بلدا من خالل حل للنزاعات  80

س األمريكي األسبق جيمي كارتر وزوجته األمراض وتطوير العناية بالصحة النفسية. وقد قام الرئي

بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السالم وتحسين الصحة  1982روزالين بتأسيس مركز كارتر عام 

 .على مستوى العالم
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