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 مركز كارتر

 

 التجنيد في داعشة دعاية لمكافحالمخصصة  4 عملال ورشة

 

 أشكال التطّرفالمعركة ضد جميع  إشراك الجنسين في 

 

 صمودوالالتكيف  ىعل المجتمع المحلي قدرةتعزيز لتغيير المستدام وا محفزة إلحداثعوامل  خلق

 

 2017آذار/مارس 

 

. وقد داعشل حول التصدي ةخيرألالعمل الرابعة وا ورشةعقد مركز كارتر ، 2017مارس آذار/ 4الى  1في الفترة من  

تنامي معالجة و ودحضها داعشدعاية  لتكذيباعتماد مقاربات ، وداعش اتروايالعيوب في  لتحديدالعمل  ورشممت ص  

هاب اإلسالم )اإلسالموفوبيا( الصعيد  ىن أجل المشاركة علالمجتمعات المحلية م ةوبناء القدرات بين الزعماء الدينيين وقاد ر 

ن هؤالء القادة يمثلون أوفرنسا والمغرب وتونس. وفي حين  من بلجيكا مسلما   زعيما   22. وكان من بين المشاركين المحلّي

نتشار التطرف العنيف، بما في ذلك إلمنع  ة، فانهم يملكون قدرات أساسيةيديولوجيألمن اآلراء السياسية وا ةواسع ةطائف

من مركز  فريق عملالعمل  ورشة عقد والتوعية المحلية. وقام بتيسير الشعبية ة بالقاعدةوالمعرف جتماعي الهامإلا الرصيد

 ن بيترز.آ، السفيرة ماري للمركز ةالتنفيذي ةالمديرأيضا  الورشةفي  توشارك 1خبراء.العن  كارتر فضال  

 

في  المرأة ودور داعش لتجنيد الجنسين ستراتيجيات( ا1: ة مواضيع رئيسية هيوتمحورت العروض والمناقشات حول خمس

إدماج المقاتلين  ةعادإلالحقوق  ى( النهج القائم عل3 ائدي؛وتلقينهم العقتجنيد األطفال قيام داعش ب( 2منع التطرف العنيف؛ 

( بناء التالحم داخل 5الدعاية المتطرفة؛ و  نزع صفة الشرعية عنعالم التشاركية في إلا لوسائ ةهميأ( 4؛ السابقين األجانب

تطرف. كما أتاح االجتماع الفرصة للمشاركين الشكال أستراتيجية ضد جميع إ ة، وتطوير أدوات سياسيةالمسلمالمجتمعات 
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بورش العمل المشاركين األفكار المتعلقة  بتبادلالعمل  ورشةمت ت  عن تنفيذ مشاريعهم المحلية. واخت   حديلتقديم معلومات 

برز شعور بالثقة والتعاون المتبادل والمسؤولية الجماعية كما والتعاون في المستقبل.  ةنشطألن ايات بشأاألربع وتقديم توص

 العمل. لورش ةيجابيإكنتيجة 

_______________________ 

 

ديزي السالم األمريكي؛ عمر، نائب رئيس معهد في ألمانيا؛ منال  لمكافحة نزعة التطّرفضم فريق الخبراء: السيدة آفا لينيا، مستشارة في شبكه إستشارات مخصصة   1

 ةفي مجال حقوق اإلنسان ورئيس ة، وهي ناشطه بارزضي؛ خديجة ريا(WISE) سالميه النسائية في الروحانية والمساواةإلة والمديرة التنفيذية للمبادرة اس  خان، المؤّس  

  الواليات المتحدة. ىفريقيا السابق لدأس مؤسسة العالم للجميع وسفير جنوب للرابطة المغربية لحقوق اإلنسان؛ والسفير إبراهيم رسول، رئي ةسابق

 

 

 في منع التطرف العنيف أةودور المر الجنسين داعش لتجنيدستراتيجيات إ

 

. وتساءلت داعشفي  تجنيد المرأةعن  العمل بعرض ورشةعبادي،  ى، الدكتورة هدلمركز كارتر المساعدةفتتحت المديرة إ

بنجاح، سواء من  الفتياتبتجنيد ، تنظيم ذكوري كاره للنساء أساسا   وهو"، داعشمثل " تنظيمذي من أجله قام عن السبب ال

، داعشإلى المشاركة في  المرأةالبلدان ذات االغلبيه المسلمة أو من الغرب. ولضمان فهم أفضل لألسباب الكثيرة التي تدفع 

، أو اتضحايا سلبي "عرائس الجهاد"، أو نعلى أنهش عفي دا للنساءعبادي التصوير اإلعالمي السائد  ةالدكتور رفضت

 فالرجال والنساء هم عرضة في الهيكل العام للتنظيم.، والالتي لديهن تأثير ضئيل أو معدوم للمقاتلين الذكور اتتابع اتمناصر

لتجنيد. وتشمل عوامل غراض األ سانيةالجن مظالماليستغل  داعش، فان لذلكش. عللنداءات العقالنية والعاطفية التي يوجهها دا

( التمييز والتهميش القائمين علي التعبير الديني و/أو الخلفية 2قتصادي والقمع السياسي؛ )إل( الحرمان ا1الدفع ما يلي: )

ة والرؤية البديلة للحري بالقوة( اإلحساس 1ستبعاد الجنساني. وتشمل عوامل الجذب ما يلي: )إل( ا3ثنية؛ و إلا-العرقية

 والمجتمع. وناقش المشاركون أيضا   األخوية( 4لإليمان؛ و  البحتة ةممارسال( 3( المزايا المادية الملموسة؛ )2والتمكين، )

 ات علىحارس داعشفي  النساءعتبر . وت  ةوالعسكري ةاأليديولوجيأجندة داعش  لتعزيز أةيها المراألدوار العديدة التي تؤدّ 

كما تعمل  ."الخالفةأمهات "أشبال  نّ جنود األطفال بوصفهلجيل التالي من الل العقائدي قينتلالعن  تمسؤوال نالخالفة، وه

القانون، وجمع التبرعات، وحتى  وفرضالقصائد، ، وكتابة األناشيد والتجنيدفي عمليات ، وللدعاية اتمترجمكأيضا النساء 

 .في الوحدات العسكرية كمقاتالت

 

عتراف بدورها المحوري في إيجاد إلا أيضا   ، من الضروريإلرهابيةلالعمال ا ةكمرتكب أةرمن المهم االعتراف بدور الم وكما

ن أمنع التطرف العنيف يجب ل ةبنّاء مقاربةي السيدة منال عمر ان أ ورأتللسالم واألمن.  وشاملة ةمستدام مقارباتل س  س  األ  

عمر ان  ت السيدةوأكد .قرارفي الطليعة في صنع ال نبوصفهات المحلية المجتمعالنسائية في  قياداتالشرك الناشطات وت  

إن  " :بالقولالنقطة  هذه ص أحد المشاركينها. ولخّ ئحياأفريدة ب ةمعرف لديهنو ةالمحلي اتهنمجتمعلارسات النساء هن بمثابة ح
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". لرجال فقطخاصا  با ن نكسر الصورة النمطية التي تعتبر السالم واألمن عمال  أبناء السالم. ويجب  من أجزء ال يتجز أةالمر

ليس  أةعبادي إلى ان المر ةالدكتور تأشارثم . الذكوريةلمعايير ل تحّد   في اإلسالم في أةرث المرإوناقشت السيدة ديزي خان 

مكنها، بالنظر فحسب ، بل ي   داعشمثل  ةرهابيإلالتي تستغلها الجماعات ا الجنسانيةطن الضعف اوللرّد على م  لديها البصيرة 

 العام لمنع التطرف العنيف. طير الخطابفي تأ هاما   ي دورا  أن تؤدّ االجتماعي والمجتمعي،  رصيدهاإلى 
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 الدعائية داعشتصاالت إظاهرة األطفال في 

  

 هائوبقا هامولنة هامأداة تجاه األطفال الذين يشكلون  داعشنهج  ىعلورّكزت ترأست الدكتورة عبادي جلسة في اليوم الثاني 

بحيث بتجنيد األطفال بمعدل ال مثيل له بهدف خلق ثقافة عنف وتطرف ديني بين األجيال  داعشقوم تالمدى الطويل. و ىعل

أشار أحد  تبثها داعش،األطفال في أشرطه الفيديو الدعائية التي تعليقا  على تصويرو. خسائرها اإلقليمية بذلك تجاوز هايمكن

 ".ارسائله صدى ادتردمضاعفة والعاطفية  النداءات لزيادةستخدم األطفال عش تدا"ان  الىركين االمش

 

لحشد الدعم  الفرص داعش تستغلالمحلي، لتجنيد إلى االنسبة فب لتجنيد األطفال. داعش ةمنهجي ىعل وركزت المناقشات أيضا  

تكتيك آخر  وهناكاحات واألسواق. سال، والوصول اليهم في المدارس والمساجد وةمنهجي ةاألطفال بصور والسيطرة على

العلنية. ولتجنيد األطفال األجانب،  اتاإلعدام مشاهدة ىعل همبإرغامإضعاف األطفال إزاء العنف وذلك  ىيعتمد علللتجنيد 

د بمجتمع  ، وبالهدف واإلحساسالمغامرة،  داعش تعرض بمسلمين من جميع الخلفيات الوطنية  ويحتفي يرحب ل  شام تع 

 االقتصادية.-واالجتماعية

 

المجموعات  أكثر هم داعش داخل أراضيالذين أشاروا إلى ان األطفال  المشاركين معّمق بينعن حوار  الجلسةأسفرت هذه 

لمنع  ةال بد من اتخاذ تدابير قويفإنه إلى صفوفها،  أراضي داعشنضمام األطفال داخل إ وفي حين يتعذر. ضعفا   السكانية

متزايدة  ةلديهم شهيسنة  18 -12ير رسول إلى ان األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين نب. وأشار السفاتجنيد األج

لوعود  ةما يفتقرون إلى المنافذ المناسبة للتعبير عن تلك الرغبات. وهذا يجعلهم عرض غالبا   إال أنهمللمخاطرة والمغامرة، 

 لتغذيةتخاذ خطوات إ أيضا  يجب. الصغار لألطفال رص المغامرةف توفيرالزائفة بالمغامرة والتمكين. ولذلك من المهم  داعش

، وهو مرشد أحد المشاركين تحّدثوالمخاطر المشروعة.  لتحّمل لهم ةمنآسبل وتوفير ، لديهم ز التفكير النقدييحفتخيالهم، و

 الجسديالمستويين  ىتمرار علشراكهم باسإاألطفال الصغار و إللهام مبتكرة سبل: "من المهم إيجاد قائالّ  خبرتهعن  للشباب،

 الذي على الرغم من كونه هذا الموضوع، في لخوضل لمركز كارتر، أعرب المشاركون عن تقديرهم الختاموالعاطفي". في 

 في داعش. التجنيدد من مناقشات السياسات المتعلقة بأساليب ستبع  ي  غالبا ما ، مهم جدا  

 

 اتلين األجانبإدماج المق ةعادالحقوق إل ىالنهج القائم عل

 

. وحتى ةنب العائدون إلى أوطانهم أكثر حد  ، أصبح التحدي الذي يواجهه المقاتلون األجاداعش لألراضي فقدانومع تزايد 

بحت. وعلي الرغم من الحاجة إلى هذا المني األنهج ى استخدام الالمقاتلين األجانب علواإلرهاب  ةسياسات مكافح تقوماآلن، 

أبحاثهما إلى  اإلرهاب. واستنادا   ةخطر معاود يزيد منن أيمكن  عليه عتماد الحصريإلن اأ الى كونالمشار أشارالنهج، 

اإلدماج يشمل  ةعادإباع نهج شمولي في تّ  إالحاجة إلى  ىعل إيفا لينياكذلك ت منال عمر والواسع النطاق، أكد دانيالمي وعملهما
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يمكن ان تكون  إجتماعيةبيئات  ةهتمام متزايد لتهيئينبغي إيالء إكذلك ى الفرد واالسرة والمجتمع المحلي. مستو ىبرامج عل

 والعملالتعليم والمهارات الحياتية  ىصمم البرامج لتمكين العائدين من الحصول علن ت  أللعائدين. ينبغي  ةعاطفي ةبمثابه مرسا

رحيل  األسباب الجذرية التي أدت إلى ةلجمعا ىعل اإلدماج أيضا   إعادةجهود  تنصبّ ن . ويجب أوالدعم النفساني والقانوني

إلى هم تعيد وإمكانياتفي شكل فرص  ةمضاد عروضا   لهم الحكومات ان تقدم ىعل ، حيث يجبالمقاتلين في المقام األول

 .خلي عن الوالءات السابقةالتتحملهم على المجتمع وحضن 

 

إزالة نزعة سائل على مالذين يعملون وفريقيا أال ي التحديات التي يواجهها النشطاء في منطقه شمضوناقشت خديجة ريا

سيادة القانون ونزوع الحكومات  غياب ى الحقوق بشدةاإلدماج القائم عل عادةإيعوق تنفيذ نهج اإلدماج، حيث  إعادةو التطّرف

هيل يجب ان عادة التأإلفان "أي برنامج ناجح  لجميع. وكما ذكر أحد المشاركين،لستراتيجية واحده أمني يعتمد إباع نهج تّ  إإلى 

كانت  إذا". وحتى إليها التي يعودونالسياسية للبلدان -من االفراد العائدين والسياقات االجتماعية فرد راعي خصوصيات كلي  

، مثل يةعمل ستواجه الحكومات حواجزالحقوق،  ىوالنهج القائم عل ألمنيةتوازن بين التدابير ا ةقامإلالحكومات مستعدة 

 بالتأكيد اي كلمتهة رياضالسيد تواختتم .وتتبّع تدفق العائدين بدقةى القدرة علي التمييز بين مختلف فئات العائدين فتقار إلإلا

 . وتحقيقا  ينفعّال شعبيونشاط اإلدماج ال يمكن ان يتحقق في فراغ دون تعبئة  ةادإع في مجالان النهج القائم علي الحقوق  ىعل

عن  ، فضال  من أجل تغيير السياسات والمناصرةعن حقوق اإلنسان بدور رئيسي في الضغط لهذه الغاية ، يضطلع المدافعون 

 اإلدماج. ةعادإالتي تعمل علي  ةمنظمات االسالميمع ال ةيجابيإعالقات  ةقامإ

 

 اإلستراتيجيات السياسية واإلجتماعية للتغيير والعمل

ستوحى منالقيم،  قائم علىوضع نموذج الزعماء المسلمين ب عن الحاجة الى قيام السفير رسول عربوأ كي  ينالنموذج القرآ م 

عتماد إيسمح وللعدالة والشرف والكرامة والتسامح والتعايش.  ةنيالهم. وتشمل القيم المفاهيم القرآسترشد به في رسائلهم وأفعي  

نه أد السفير رسول كذلك دينية. وأكّ مثل هذا النموذج للقادة المسلمين بتعزيز التضامن وزيادة التقارب بين مختلف الطوائف ال

 إلنقساماتل عابرةستراتيجيات إ في وضعنهم يفشلون إام بالمبادئ وتحديد التكتيكات، فلتزاإلفي  بارعونن المسلمين أفي حين 

ا المسلمين ان يوحدو ، يجب علىشكال التطرفأنه للتصدي بفعالية لجميع أ والسياسية. واتفق المشاركون على ةااليديولوجي

 عتشجّ أخرى  ةوسياسي ةجتماعيإات وعجممشراكات مع  يقيموان يفهموا حقوقهم وواجباتهم كمواطنين، وان أصفوفهم، و

المسلمون مع حلفائهم الطبيعيين  شاطرهاالقواسم المشتركة التي يت ىتمثل االستراتيجية في التركيز علالتعايش السلمي. وت

 ركون خطة، وضع المشامستفيضةد تضعف الهدف الجماعي. وبعد مناقشات ي خالفات قأ ىواالستفادة منها والتغلب عل

في النموذج  لجية والتحديات الرئيسية والتحوستراتيإلوأهدافهم ا تصوراتهم ىاستحوذت علالتي  المستقبلية ةنشطألل يةتنفيذ

في  المرجوة نتائجالتيجية لتحقيق هذه الخطة االسترا ةمتفائلة وتعهدوا بمتابع واختتم المشاركون أعمالهم بمذكرة السردي.

 السياسات في بلدانهم.
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 : اإلعالم التشاركي وصحافة المواطنالروايةاستعاده 

 

ل رواياتهم. وتشّك  إلستعادة عالم البديلة في الجهود التي يبذلها المسلمون إلاوسائل منابر  ةهميزت الجلسة الختامية على أركّ 

غير  ةعالم. ومع ذلك توجد فرصنحاء الأديات للمجتمعات المسلمة في جميع تح فوبياواإلسالمو لداعشالتهديدات المزدوجة 

االعالم التقليدية  لوسائ مقارباتن يسعوا إلى تجاوز أالمسلمين  ى. يجب علالستعادة أصواتهامام المجتمعات المسلمة أمسبوقة 

الخطابات التي يحركها  تدحض بهابطريقه  رونياإللكت اإلعالمي لملء الفضاء ةمبتكرذكية  إعالمية ن يعتمدوا طرقا  أو

إلى  ة، مع االشارداعشدعاية  مواجهة نهجهم في مراجعةإلى ضرورة  بإمعان المشاركون ونظرالمتطرفون بدافع الكراهية. 

فرطة ي مو معقدةمعظم الردود كانت  إال أن، داعش سرديةفي التصدي ل الرغم من ان القادة المسلمين أحرزوا تقدما   ى"انه عل

 في وقت واحد الرد ي بذل جهد كاف من أجلال  عبادي انه ةالدكتور ت، أكدحقيقةالعتراف بهذا إلعقالنية". وفي معرض اال

 .داعش تطلقهاالتي مؤثرة نداءات العاطفية العلى ال

 

االعالم الغربية للقوالب  لئاستخدام وسا ايغذيه التي اإلسالموفوبيا ةفي مكافحبديلة عالم الإلا لأيضا دور وسائ الجلسة وبحثت

 ةمكافح ىعل ساعدييمكن أن  م بها المسلمونقد  ن تنويع الطريقة التي ي  لذا فإتصوير المسلمين. في النمطية الفجة والمبالغ فيها 

سان برناردينو مات ، بعد هجقامالزوجين مسلمين أمريكيين  عبادي مثاال   ةالدكتور تاألوصاف السلبية. وقدم تلكمثل 

للدخول في  مبتكرة م الزوجان طرقا  . وقد صمّ اإلسالموفوبيا" محاربة "أُطلب من ُمسلم#  حمله بعنوانبإطالق ريس، وبا

وكاالت في  كرتكما ذ  ، الفيسبوكالتواصل االجتماعي، بما في ذلك  لوسائ ىالجهود عل ت المشاركة في هذه. وقد تماتحوار

 ىعبادي عل ةالدكتور تدشد  كذلك لها وجود في الجامعات.  هد عن إنشاء حركةقد أسفر هذا الجالمحلية والوطنية. واألنباء 

االعالم التشاركية وصحافة المواطن القدرة  لوسائ ىلدإن  ، إذتطرفأنواع ال جميع ةلمكافح مبتكرةهميه استخدام أساليب أ

 ةالدكتور تالعالم البديلة بفعالية، شددا لفراد وزيادة الوعي المجتمعي الجماعي. ومع ذلك ،ولكي تعمل وسائألتمكين ا ىعل

 .خارج شبكة اإلنترنتبالتنظيم والتعبئة والمشاركة السياسية  ةلكترونيإلستكمال الجهود اإضرورة  ىعبادي عل

 

 اتستنتاجاإل

 

اء ثنأتيح للمشاركين حيز أ  قد العمل األربع. و ورش على مدىالعمل من التدريب التكراري  ورشةستفاد المشاركون في إ

عن مبادراتهم المحلية. كما استغلوا الفرصة لتبادل النجاحات والتحديات والنظر في  لةمفصّ  ةالعمل لتقديم تقارير مرحلي ورشة

، فقد داعشفعل تالنداءات العاطفية والعقالنية، كما  ىإلى فهمهم للحاجة إلى التركيز عل الفرص المتاحة للمستقبل. واستنادا  

 اإللكترونيةاالعالم  لمتعددة، بما في ذلك وسائ طرقعبر  وجماعيا   فرديا   مشروعا   60ب من موا وأطلقوا ما يقرصمّ 

  الجنسانية. ومعالجة المسائلومشاركة الشباب  والتوعية الدينية
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معات المحلية. وأقر المجت ةوالزعماء الدينيين وقاد خبراءلل ةمن المشروع دروس هام ىوقد انبثقت عن المرحلة االول

المجتمعات  ىعل ةضافيإ نها تفرض أيضا ضغوطا  إل فحسب ، ب ةالعدوانية ليست غير فعال ةاالمني أن المقارباتاركون بالمش

( جدول 1ما يلي:  ضمت لمنع التطرف العنيف مقاربات شاملةإلى ة حاج وهناكللخطر.  بالفعل المحلية المهمشة والمعرضة

( مشاركة 3تشمل النداءات العاطفية والعقالنية؛ محضة محلية  يةعالمإجيات ستراتيإ( 2؛ ينالجنس لفوارق بينلمراع  عمال أ

بحوث دقيقة ( 5؛ اإلسالموفوبياثير أوت لداعشى تباع نهج مزدوج إزاء التطرف يتصدّ إ( 4؛ التيار الديني المحافظمع زعماء 

 شة.لجماعات المهمّ تستهدف ا( عروض مضادة أو بدائل 6؛ و تعكس الواقع المحلي

 

والتحديات التي تواجهها  ةن القوّ اط  و  م بحيث تستجيب لم  صم  ن ت  أالمجتمعات المحلية و ةن تكون البرامج الفعالة بقيادأ يجب

في  ةستراتيجية حاسمإ وه اإللكترونيمبتكرة لملء الفضاء اإلعالمي ال الذكية عالميةالوسائل اإلإتقان إن . المحلية السياقات

في هذه العملية. حيوي  تطرف. ويضطلع الشباب والنساء والزعماء الدينيون بدور واع الأن المعركة الشاملة ضد جميع

التطرف  في الوقاية من ةاألمني مقاربةزيادة ترسيخ ال منعت الهادفة ملتغيير، فان مشاركتها ةمن أجليجابيإمل عوا موبوصفه

واطن الضعف الجنسان أة. فالمرالعنيف مثل داعش فحسب، ة التي تستغلها الجماعات اإلرهابيية ليس لديها البصيرة للرّد على م 

 الخطاب العام التأثير فيهاما في  تشكل أيضا رصيدا   المفردات الثقافية، اوإتقانهبالنظر إلى رصيدها االجتماعي و، هي بل

  منع التطرف العنيف.حول 

 

شاركين ومساعدتهم في توسيع أنشطتهم المحلية. مع الم التعاون مركز كارترواصل يالنسبة للمرحلة التالية من المشروع، سب

من المشاركين من تونس والمغرب وبلجيكا وفرنسا  ةجديد ةنطاق التدريب ليشمل مجموع بتوسيع أيضا   مركز كارترقوم يس

مع لتبادل خبراتهم الميدانية  كمرشدين ىالمرحلة االول في ينالمشارك ستتم دعوةوالمملكة المتحدة والواليات المتحدة. 

 العمل. ورشفي الجولة القادمة من  ةالجديد عةالمجمو

 

 مركز كارتر

 كوبنهيل ون 

 فريدوم باركواي  453

 30307أتالنتا، جورجيا    
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http://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20the%20new%20%40CarterCenter%20workshop%20report%20on%20gendering%20the%20fight%20against%20extremism%20http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nmLiTC
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=966242223397117&link=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nmLiTC&picture=&name=The%20Carter%20Center%20Countering%20Daesh%20Recruitment%20Propaganda%20Workshop%204%20Report&caption=%20&description=Check%20out%20the%20new%20%40CarterCenter%20workshop%20report%3A%20Gendering%20the%20Fight%20Against%20All%20Extremisms&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F&display=popup

