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التحرير من وهم التطرف
ئ
ش
وقا�
م�وع توعية ي
سياس بالتعاون مع الشباب
ي

ت
ين
ال� تعمل بنجاح
شبكة الوقاية من العنف هي عبارة عن شبكة من
المهني� ذوي ب
الخ�ة ،ي
منذ سنوات ف ي� منع التطرف ،وكذلك نبذ التطرف
لمرتك� العنف ذوي الدوافع المتطرفة .منذ
بي
عام  2001يعمل فريق شبكة الوقاية من العنف بنجاح ف ي� مجال الحد من أعمال العنف الحادة
والشديدة ذات الدوافع أ
ين
اليديولوجية أو الدينية الصادرة من قبل الم ر ي ن
البالغ�.
اهق� وصغار

مكتب االستشارات هيسن

حلقة عمل 2

توسيع آفاق المعرفة  -توعية

مشهد التطرف ،بنيات المحاجات ،ت
اس�اتيجيات
التجنيد

حلقة عمل 3

فريق ش
م�وع "التحرير من وهم التطرف"

توسيع آفاق المعرفة  -تموضع

المجتمع التعددي ،الدين ،التداخل ي ن
ب� الديانات

Leipziger Straße 67
60487 Frankfurt am Main
الهاتف+49 (0)69 27 29 99 97 :
الفاكس+49 (0)69 269 18 729 :
ت ن
و�hessen@violence-prevention-network.de :
بريد إلك� ي
www.violence-prevention-network.de
مدير ش
الم�وع  :توماس موكه

حلقة عمل 4

إجادة ُس بل التعامل

ت
اس�اتيجيات التعامل مع التطرف القائم عىل أساس
ن
دي�
ي

المجموعة المستهدفة

ش
م�وع

ت ن
و�
إذا كنت مهتما بإحدى حلقات العمل ،أو التدريب ،يرجى االتصال بنا أو قم بإرسال بريد إلك� ي
إلينا .العروض مجانية.
يتم إج راء ش
م�وع "التحرير من وهم التطرف :من قبل مكتب االستشارات ف ي� هيسن .مكتب
ف
ش
االستشارات ف ي� هيسن هو جزء من شبكة الوقاية ي� هيسن ضد السلفية .يتم تمويل الم�وع
من قبل وزارة الداخلية ف ي� هيسن ولصالح الرياضة إىل جانب الوزارة االتحادية للعائلة وكبار السن
والنساء والشباب ف ي� إطار برنامج "معايشة الديموق راطية!".

ين
اس رقم  9أو
تهدف حلقات العمل إىل الوصول إىل التالميذ من
الجنس� بداية من الصف الدر ي
ين
ين
عام ا .يمكن وضع خطط معالجة وف ًق ا للحاجة من خالل
المشارك� من
الجنس� بداية من ً 14
ف
ت
ت
غ� متجانسة أو ح� موحدة ي(� حصص ال�بية الدينية عىل سبيل
مجموعات ذات مذاهب ي
الف�ة الزمنية فيكون الحد أ
المثال) أما ت
المثل لها من ثالثة إىل أربعة مواعيد ،عىل أال يقل الموعد
أ
ن
ساعت� ،كما ينبغي أن يتم تنسيق هذه المواعيد واحدة تلو الخرى بأقل فاصل
الواحد عن
ي

ن
زم� ممكن ( 8 - 6أسابيع فاصلة).
ي
ف
المدرس إما من خالل الموائمة مع الحصة الدراسية (ساعتان
ويمكن إج راء ذلك ي� السياق
ي
مزدوجتان ف� أ
الخالق والسياسة وما شابه) أو من خالل العمل ف ي� أسابيع ش
الم�وعات.
ي

ش
والن� :شبكة الوقاية من العنف 2015
التحرير  +حقوق الطبع
التخطيط :أندرياس كوفارشيلك بارت
طباعةdiedruckerei.de :
اعتماد الصورdoesnotcare/photocase.com, Büsra Gürleyen, Oleg Zabielin/iStock.com :

المحتويات

ت
كيب�
ورش عمل وف ًق ا للمبدأ النسقي ال� ي ي

يتم تأسيس المحتويات التابعة للوحدات المختلفة لحلقات العمل بشكل متتابع .وهكذا

ئ ف
ن
يع�
يتم إج راء العمل
ي
الوقا� ي� شكل ورشة عمل يتم تصميمها وتوجيهها وف ًق ا للحاجة .وهذا ي
ع�
عرض ما سابق التخطيط ،بل يتم تحليل الموقف والمطالب الالزمة ب
عدم التقيد بقبول ٍ
التعاون مع المؤسسة من خالل إج راء محادثة استكشافية أوىل .وعىل هذا أ
الساس يتم وضع

المثال النموذجي لوحدات حلقة العمل الفردية:
يبدو التعاقب
ي
االق�اب من موضوع التطرف القائم عىل أ
تهدف حلقة العمل أ
الساس ن
الوىل إىل ت
الدي� من خالل
ي
واليديولوجيا ،أ
محتويات مثل الهوية أ
المر الذي من شأنه أن يُ مكن الفريق من إيجاد سبيل
ف
الوصول إىل هذه المجموعة .أما ي� ورشة العمل الثانية فيتم التوعية بالتطرف القائم عىل
دي� من خالل إلقاء نظرة ثاقبة عىل المشهد إىل جانب هياكل المحاجة ت
ن
واس�اتيجيات
أساس ي
الخ�ات المكتسبة من حلقة العمل الثانية يتم من خالل حلقة العمل
التجنيد .وبناء عىل ب
ن
الثالثة التوعية من خالل المناقشة بطرح أسئلة حول المجتمع والدين والتعامل يب� الديانات.

أخ�ا تطوير ت
اس�اتيجيات معالجة التعامل مع التطرف القائم
وتعالج حلقة العمل ال رابعة ي ً
ن
دي� .كما يمكن العمل عىل مجموعة الموضوعات التالية:
عىل أساس ي

ن
دي�:
التوعية بموضوع التطرف القائم عىل أساس ي

ش
تتما� مع سياق المؤسسة ذات الصلة .ومن أجل ضمان االستدامة وم رافقة عمليات
خطة
التغي� ،يتم تخطيط وتنفيذ العديد من ورش العمل عىل ت
ف�ات زمنية مطولة .كما يتم انتقاء
ي
ال�كي� من أجل بلوغ أ
الوحدات الفردية وف ًق ا للمبدأ النسقي ت
الهداف التعليمية التالية:
بي

 .1ينبغي التوسع ف� التعرف عىل اتباع الديانات والهوية والتطرف القائم عىل أ
الساس ن
الدي�.
ي
ي
 .2ينبغي تحقيق التوعية ت
ين
المتطرف� إىل جانب وصم هذه
باس�اتيجيات التجنيد من قبل
الجماعات.

 +دور الهوية الخاصة والمنشأ والثقافة
أ
 +الحياة داخل مجتمع تعددي (حقوق إالنسان ،الحقوق الساسية ،والديموق راطية)
 +التعامل مع الديانات أ
الخرى والرؤى العالمية المختلفة (استيعاب التضارب)

 .3ينبغي ي ن
تمك� تحديد المواضع داخل المجتمع التعددي (حدود التسامح ،التعرف عىل
القيم أ
ت
الساسية المش�كة وما شابه).

 +ممارسة الحياة الدينية وأسس المعتقدات لمختلف الديانات (جوالت استطالعية)
ت
بالله
 +أسس القيم
المش�كة للديانات الثالثة الموحدة إ
ت
 +التعامل ي ن
ب� الديانات كفرصة لل�ابط المجتمعي

 .4ينبغي تعزيز القدرات مثل إجادة استخدام وسائل إالعالم والوعي بالتسامح.

ن
دي�:
التوعية والتعامل مع التطرف القائم عىل أساس ي
 +سياق أ
اليديولوجيات وبنية المحاجة الحلقية

ن
محورا للنقاش)
دي� (ألمانيا
ً
 +نظرة عىل مشهد التطرف القائم عىل أساس ي
ين
ع� وسائل إالعالم (شبكات التواصل االجتماعي وما
 +محاوالت التجنيد من قبل
المتطرف� ب

شابه)
اس�اتيجيات التعامل مع التطرف القائم عىل أساس ن
ت
دي�
+
ي

 .5ينبغي تطوير ت
اس�اتيجيات معالجة التعامل مع محاوالت التجنيد والتطرف القائم عىل
ف
ف
ن
دي� .يمكن االستعانة ي� أي وقت ي� هذه المرحلة بفريق التدخل الخاص بالمركز
أساس ي
ش
االستشاري بوصفه �يك الحوار.

"التحرير من وهم التطرف!" -

ئ
ش
سياس بالتعاون مع الشباب
وقا�
م�وع توعية ي
ي

الم�وع النموذجي "التحرير من وهم التطرف!" االستجابة إىل الحاجة ت ز
يمثل ش
الم�ايدة
أ
ئ
لمواجهة ظاهرة التطرف ذات الصول الدينية ،وذلك من خالل ش
سياس .إن
وقا�
م�وع توعية ي
ي
واس�اتيجيات التجنيد إىل جانب معالجة ت
الهدف هو إزالة الغطاء عن التطرف ت
اس�اتيجيات
ف
ف
يش� إىل انتشار التطرف ي� مجموعة من نفس الفئة العمرية.
عملية للشباب ي� حالة وجود ما ي
ين
الجهادي� إىل جانب زيادة القدرة
هذا إىل جانب أهداف أخرى ،وهي التحرير من وهم ظاهرة
عىل إالبقاء عىل مسافة فاصلة عن انتماء الشباب إىل التطرف.
ت
وال� تم موائمتها لتتوافق مع السياق التابع للمؤسسة،
من خالل مجموعة من إالج راءات ،ي
ف
لم يعد الشباب عاجزين أمام الجهود المتطرفة للتجنيد والدخول ي� المشهد ،بل أصبحوا
الرئيس ليكون :حدود
يتصدون لهذه الجهود بتوجيه النقد .لقد تم اختيار موضوع النقاش
ي
قدرة المعالجة أ
ين
ين
والمعلم� والمعلمات إىل جانب البيئة المحتمل
الجنس�
للصدقاء من
ف
ين
ين
الموظف� والموظفات ي� مكتب
ُوج ه مناقشة تلك الموضوعات إىل
وجود
متطرف� بها ،وت َّ
ف
ن
هيس� لالستشارات ،والذين يمكن التواصل معهم ي� أي وقت .كما يمكنكم اتخاذ إج راءات
ي
ف
ت
ز
تمي� احتياجها للدعم الفوري.
ال� يمكن ي
فورية ي� الحاالت الفردية ي
وإىل جانب إالج راءات المتخذة لصالح الشباب ف ي� قطاعات المدارس ومعاونة الشباب ،ومن
والتغي� ،فإننا نسعى إىل تأهيل الشخصيات
أجل ضمان استدامة عمليات التوعية الوقائية
ي
ين
ين
الجنس� داخل المؤسسات المعنية.
والعامل� من
الفاعلة

