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ن
المب�
فاعليات للتوعية بالتطرف
ي
ن
دي� للفتيات والشابات
فعىل أساس ي
ي� المدارس والمؤسسات الخدمية
أ
للطفال والشباب

شبكة " "Violence Prevention Networkجمعية مسجلة

فريق العمل

" "Violence Prevention Networkهي جمعية للوقاية من العنف وهي
ين
الخ�ة ،وتعمل بنجاح منذ
عبارة عن جمعية من
المهني� من ذوي ب
مرتك�
من
التطرف
اجتثاث
وكذلك
التطرف،
من
سنوات ف ي� الوقاية
بي
العنف ذوي الدوافع المتطرفة .منذ عام  2001يعمل فريق شبكة الوقاية
من العنف بنجاح ف ي� مجال الحد من أعمال العنف الحادة والشديدة ذات
الدوافع أ
اليديولوجية أو الدينية الصادرة من قبل الم ر ي ن
اهق� وصغار
ين
البالغ�.

خصوص ا مع الشابات المسلمات ،أن تتم المناقشة من
جدا،
من المهم ً
ً
داخل لضمان الوصول إىل أفضل إمكانية للتواصل .ومدربينا
منظور
ي
ين
كمسلم� يمارسون الطقوس الدينية هم نماذج حقيقية للشباب ،وذلك
بما لديهم من تنشئة اجتماعية وجذور مهاجرة ،وهم لديهم فهم
وبالتال هم يمثلون بديل
معاش وديمق راطي للدين منفتح عىل العالم ،أ ي
يمكن استيعابه لوجهات النظر المتطرفة أو الصولية.
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ن
ش
برل� للوقاية من
ال�نامج إالقليمي ي� ي
م�وع " "MAXIMAهو جزء من ب
التطرف ،ويمول من قبل "اللجنة إالقليمية لمناهضة العنف بب� ي ن
ل�".

يغ� من سلوكه
يمكن لكل إنسان أن ي

ت
ليغ� من سلوكه  -القدرة عىل عمل
ال� يحتاجها الشخص ي
المهارات ي
ت
الذا�  -وكل
عالقات ،القدرة عىل التعاطف ،الشعور بالمسؤولية ،التأمل ي
هذه المهارات يمكن تعلمها .ويرتكز جهد "شبكة الوقاية من العنف"
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أسس إنسانية.
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أ
الهداف

منهجنا
هدف ورشة العمل هو التوعية أ
والتفس�ات
بالسس الدينية للإسالم
ي
المتطرفة لهذه أ
السس ت
ين
للمتطرف� والمتطرفات.
واس�اتيجيات التجنيد
ف
و� هذا السياق يتم تناول ت
اس�اتيجيات خاصة بالتعامل مع الشابات ف ي�
ي
ف
حاالت وجود عالمات للتطرف ي� نفس الفئة العمرية ،فيتم إزالة هذه
الهالة السحرية لظاهرة إالسالم المتطرف الحالية وزيادة المسافة ي ن
ب�
الفتيات والشابات ي ن
وب� التطرف.

+
+
+
+

ت
ت
ال� يستخدمها
تحليل اس�اتيجيات التجنيد الخاصة بالسيدات ي
إالسالميون
السياس
التثقيف
خالل
من
التطرف
الوقاية من
ي
ف
استخدام العروض التعليمية ي� المساجد كفرصة للتواصل مع
الفئة المستهدفة
انعكاس دور أ
ن
الجنس� وأهداف الحياة الشخصية
الرسة وأدوار ك ال ً من
ي
عىل الحياة الشخصية

التطبيق
 +فاعليات للتوعية وإعطاء المعلومات للفتيات والشابات
 +منتديات للنقاش ف ي� متناول الجميع
 +عروض تثقيفية ذات مواضيع محددة
نقوم بتنفيذ هذه أ
الشكال من الفاعليات ف ي� مؤسستكم مجان اً إذا كانت
لديكم الرغبة ف ي� ذلك.

أ
الهداف
يمكن معالجة الموضوعات التالية ف ي� الفاعليات بالتفصيل:
+
+
+
+
ت
وال� تم موائمتها لتتوافق مع السياق
من خالل مجموعة من إالج راءات ،ي
التابع للمؤسسة ،لم يعد الشباب عاجزين أمام الجهود المتطرفة
للتجنيد ،بل أصبحوا يتصدون لهذه الجهود بتوجيه النقد.

+
+
+

أركان إالسالم والممارسات الدينية اليومية
التيارات إالسالمية وخلفياتها الحضارية
إالسالم وحقوق إالنسان والديمق راطية ونبذ العنف
مبدأ الحرية الدينية :التعامل مع الديانات أ
الخرى وفلسفات الحياة
أ
الخرى
ف
دور الم رأة � إالسالم  -ن ز
ال�عة التقليدية ومفاهيم ش
ال�ف والعرض
ي
التعامل مع ن ز
ال�اعات مع أو داخل المجتمع
ن
دي�
العنف بدافع ي

MAXIMA

ن
المب� عىل
فاعليات للتوعية بالتطرف ف ي
أساس ن
دي� للفتيات والشابات ي� المدارس
ي
والمؤسسات الخدمية أ
للطفال والشباب
م�وع " " MAXIMAاالستجابة إىل الحاجة ت ز
يمثل ش
الم�ايدة لمواجهة
ن
ن
ش
دي� ،وذلك من خالل م�وع تثقيفي
ظاهرة التطرف
المب� عىل أساس ي
ي
ئ
كث� من الشابات
وقا�
سياس خاص بالفتيات والشابات .فبالنسبة إىل ي
ي
ي
أساسي ا من هويتهم ويدل عىل مواقفهم
يعت� الدين جزء
المسلمات ب
ً
غالب ا شعور بأنهم ليسوا
واتجاهاتهم .ويتولد لدى الشباب المسلم ً
جز ًءا من المجتمع أو إن شئت قلت من الجزء الذي يمثل الغالبية
يز
العظمى منه .ويلتقي هذا
التمي� الفعىل أو الملموس واليأس وعدم
أ
المشاركة االجتماعية وكذلك المعرفة الدينية البسيطة مع هذه النماط
التقليدية للفكر ،ومن خالل هذا يمكن أن تنشأ أ
الحكام المسبقة
ت
وت�سخ ،وبهذا يصبح البعض منكم عرضة الستقبال هذه الطرق
ف
ت
ال� يتم قبولها
المتطرفة ي� االحتجاج وهذه النظرة المتطرفة للعالم ي
تفك�.
ونقلها للخارج دون ي

