
 
 
 
 
 

  كشف األفكار الخاطئةشبكة المدن القوية : 
 

نود أن نلفت انتباهكم إلى أن بعض من التغطية اإلعالمية التي حظيت بها شبكة المدن القوية مضللة. كما ندرك أنه بسبب السياق الحالي 

 وتصورات خاطئة بشأن طبيعة عمل شبكةواألخطاء المرتكبة في المقاربات السابقة، تكّونت لدى العديد من المنظمات واألفراد آراء 

سليمة لسياسات موجودة خاصة بمكافحة التطّرف العنيف بعمل الشبكة.  في ما يلي، اختلطت على البعض انتقادات  القوية أو المدن

  التصورات الخاطئة التي قد تخطر في أذهان البعض بشأن شبكة المدن القوية. سنتطرق لبعض األفكار أو

 سياسات موجودة خاصة بمكافحة التطّرف العنيف. أو تأييد أو قبول التركيزالمدن القوية أعضاءها على ال تجبر شبكة 
 

إطار عمل شبكة المدن القوية يوفر  إال أن بالسياسات.. يتحمّل األعضاء مسؤولية قرار قبولهم شبكة المدن القوية هي شبكة فقط ال غير
منصة لألعضاء للتعلّم من أخطاء بعضهم البعض، باإلضافة إلى ممارساتهم الجيدة، أثناء صياغة وتحسين سياساتهم بشأن تحديات 

 .يتبنى األعضاء حصًرا المبادئ التي تحمي حقوق مجتمعاتمهم المحلية وحرياتها المدنيةالتطّرف العنيف في سياقهم المحلي. 
 

 لمشاركة التكتيكات البوليسية أو المعلومات االستخبارية بين المدن.شبكة المدن القوية ليست شبكة 
 
 

ترّكز شبكة المدن القوية على مشاركة أفضل الممارسات بشأن الوقاية من التطّرف العنيف ومكافحته من خالل تمكين السرديات المضادة 
ات دعم للعائالت تمّكن األهل من حماية أوالدهم من مجنّدي الفعّالة وتعزيزها وبناء عالقات الثقة مع المجتمعات المحليّة وتصميم خدم

 المجموعات المتطّرفة العنيفة. يتضمن عمل شبكة المدن القوية أيًضا بذل الجهود لبناء قدرات العاملين الميدانيين، بما في ذلك المدارس
ولكن ذلك يتم فقط ضمن سياق إشراك المجتمعات  تقديم التدريب لضباط أجهزة الشرطة، ومقدمي الرعاية الصحية. قد يتضمن ذلك أيًضا

المحلية الواضح والشفاف وحصًرا لغرض بناء عالقات الثقة )وليس لجمع المعلومات االستخبارية( باإلضافة إلى ضمان أخذ ما يسمى 
المنذرة المرتبطة بالدين أو "اإلشارات المنذرة" أو "المؤشرات"بعين االعتبار بالشكل المالئم، مع التركيز على تفادي أخذ اإلشارات 

شر واحٍد بعين االعتبار، إذ ينطبق على كافة النشاط السياسي بعين االعتبار. ولكن يجب أخذ مؤ المواقف بشأن السياسات الخارجية أو
"اآلخرين" اإليديولوجيات المتطرفة العنيفة، أال وهو فكرة "نحن في مواجهة المجموعة األخرى" التي تشمل نزع الصفة البشرية عن 

 بطريقة تؤدي إلى تبرير ارتكاب أعمال عنف تستهدفهم.
 

 وزارة العدل األميركية أو مكتب التحقيقات الفدرالية أو أجهزة الشرطة.شبكة المدن القوية ال تتلقى التمويل من 
 

إضافي من وزارة الشؤون الخارجية تتلقى شبكة المدن القوية التمويل األساسي من وزارة الخارجية األميركية، باإلضافة إلى تمويل 
 الدنماركية لتنفيذ برنامج محدد خاص بتبادل المعرفة بين بلديات في الدنمارك وأخرى في األردن ولبنان وتونس.

 
عدد مصادر التمويل وتنويعها لمشروع شبكة المدن القوية، نأمل الحصول على دعم إضافي من خالل مساهمات كوننا نسعى لزيادة 

الحكومات والمنظمات األخرى مثل شركات ومؤسسات القطاع الخاص. كما نلتزم إلتزاًما كامالً بالشفافية في ما يخص طوعية من 
مصادر تمويلنا ونرفض تلقي التمويل من حكومات أو منظمات أخرى نعتبرها مناصرة أو منفذة لمقاربات تتناقض مع مبادئ شبكة المدن 

 .القوية
 

 ة المدن القوية من قبل وزارة العدل األميركية أو أجهزة الشرطة أو أي منظمة أخرى.ال يُحدد أو يُوجه عمل شبك
 

الخاصة بشبكة المدن القوية، وبالتنسيق الوثيق مع  لجنة التوجيه الدوليةتقع على عاتق معهد الحوار اإلستراتيجي وحده، بالتعاون مع 
 أولويات ونشاطات الشبكة.إطار مسؤولية تحديد  المدن األعضاء،

 
 ال تركز شبكة المدن القوية عملها حصًرا على المجتمعات المحليّة المسلمة أو التطّرف العنيف المرتبط بتنظيم داعش.

 
التركيز على كافة أشكال التطّرف العنيف  ضرورةشبكة المدن القوية اإللتزام بها، هو أحد المبادئ األساسية التي يطلب من أعضاء 

يجب أاّل يربط بأي دين معين أو جنسية أو ثقافة أو إثنية معينة. أجرى معهد الحوار  الوقاية من التطّرف العنيفعمل ووجوب اإلقرار بأن 
بالعصابات في ألمانيا  تعمل على فّك اإلرتباطعملنا مع منظمات  اإلستراتيجي بحوث مكثّفة حول موضوع اليمين المتطّرف في أوروبا.

http://strongcitiesnetwork.org/about/steering-committee/


 
 
 
 
 

شأن أفضل المقاربات لمسألة معالجة التحّول نحو الراديكالي والسرديات والبلدان اإلسكندينافية وقدّمنا استشارات لصنّاع السياسات ب
 (.www.extremedialogue.orgالمضادة )لالطالع على أمثلة عن ذلك، الرجاء مراجعة فيديوهات الحوار المتطرف على موقع 

 
تحديات المرتبطة بالتطرف العنيف، ابتداًء من العنف اإلسالمي المتطّرف ومروًرا بالنازية من اليواجه أعضاء شبكة المدن القوية فيض 

التدعيم عبر قابل للتعزيز و ككل عصابات الجريمة المحليّة. نؤمن أن مفهومنا للتطّرف العنيفووصوالً إلى الجديدة اليمينية المتطرفة 
 المختلفة من التطّرف والتطّرف العنيف.التعلّم من العبر المستخلصة من األنواع 

 
 مبادرات العمل المدني.ال تسعى شبكة المدن القوية إلى إثباط الناشطين السياسيين أو 

 
الجهود الرامية لمعالجة مشكلة التطّرف العنيف في المدن حول  تكافؤتم تأسيس شبكة المدن القوية وتصميم إطار عملها خصيًصا لضمان 

ملفتة لالنتباه قادرة العالم وحمايتها الوثيقة لحقوق المواطنين في العمل السياسي واالحتجاج والعمل المدني. والطريقة الوحيدة لوضع رؤيا 
مساك بزمام المبادرة والعمل بشكٍل دؤوب كناشطين سياسين، على منافسة التنظيمات المتطرفة أمثال تنظيم داعش لتشجيع الشباب على اإل

 .شاملة بديلةولكن بحيث تواجه المتطرفين العنيفين وتقدّم سرديات إيجابية 
 

 ال تسعى شبكة المدن القوية لتحجيم أو االلتفاف أو القضاء على عمل الجهات المحلية الفاعلة. 
 

 المحليّة والمدن والمؤسسات الوطنية الفرعية األخرى والمواطنين لمواجهة التطّرفتسعى شبكة المدن القوية إلى تمكين الحكومات 
والتعلّم من خبرات بعضهم البعض ودعم جهود التحسين واالبتكار في مجال مكافحة التطّرف العنيف على والتحاور مع بعضهم البعض 

كادر الشرطة والعاملين في مجال الرعاية الصحية ين والحّكام والمستوى المحلي. ولهذه الغاية، نتشاور مع رؤوساء البلديات والمسؤول
مكافحة  واالجتماعية والمدّرسين واألهل ومنظمي الحمالت ومجموعات المجتمع المدني أو أي شخص قد يلعب دوًرا هاًما في مجال

على سرد في كل المجتمعات الحلية. ونحن على قناعة راسخة بأن دور المدن والمؤسسات الوطنية الثانوية ال يقتصر التطّرف العنيف 
  دور جوهري في مكافحة التطّرف العنيف. فهي أيًضا قادرة على لعبقصة مهمة 

أحد العوامل األساسية التي دفعتنا إلى . يالمستوى الدولالعمل والتمكين على المستوى المحلي على  وبرأينا، من الممكن ويجب أن يطبق
تأسيس وإطالق شبكة المدن القوية هو اإلقرار بأن العالقة التي تربط المدن، بقادتها وموظفيها الرسميين ومواطنيها، ببعضها البعض 

مجتمعات المحلية تعاني من وبما أن المدن وال على المستوى الوطني أم الدولي. ضعيفة في أغلب األحيان إن وجدت أصالً، إن كان ذلك
 المشاكل المحيطة أو المرتبطة مباشرة بالتطّرف العنيف أو التحّول نحو الراديكالية في أغلب األحيان، نسعى لتمكين المدن ودعمها لبناء

  صالت أفضل مع نظيراتها حول العالم.
 

، www.strongcitiesnetwork.orgفي حال أردتم االطالع على المزيد من المعلومات حول شبكة المدن القوية، الرجاء زيارة موقع 

عالم. يمكنكم أيًضا مراسلة أحد أعضاء واالطالع على النشاطات والموارد التي نقدمها ألعضاء الشبكة حول ال األسئلة الشائعةوقراءة قسم 
 .info@strongcitiesnetwork.orgفريق عمل شبكة المدن القوية على عنوان البريد اإللكتروني التالي: 

http://www.extremedialogue.org/
http://www.strongcitiesnetwork.org/

