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أ
الخ�ة الذين يعملون منذ سنوات بنجاح ف ي� الوقاية من
هي
تجمع ا لصحاب ب
ً
التطرف ونبذ العنف لدى الشباب والكبار .يقوم برنامج نبذ ال راديكالية "تحمل
المسئولية  -االبتعاد عن الك راهية والعنف" التابع لشبكة الوقاية من العنف
بمصاحبة الشباب بنجاح منذ ما يزيد عن ش
ع� سنوات ف ي� حاالت العودة إىل
المجتمع الديمق راطي.

أ
أ
خ�ة أصبح من الملموس ض�ورة العمل ت
ال�بوي مع الشباب
بمرور العوام ال ي
الذين لديهم ميول إسالمية ويرتكبون ج رائم مبنية عىل أ
الحكام المسبقة .إن
ت
ت
ال� تزداد شعبيةً للمنظمات إالسالمية والعدد ز
الم�ايد من الشباب
المساعي ي
الذين يغادرون ألمانيا للتعلم ف ي� مجموعات متطرفة ف ي� الخارج تتطلب زيادة
ض�ورة التعامل.
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ولكن من ض
ش
المبا� إىل الشباب ذوي الميول
ال�وري ليس فقط الوصول
أيض ا تقديم الدعم لذويهم (والمحيط القريب
جدا ً
إالسالمية .ولكن من المهم ً
المعلم� ودائرة أ
ين
الصدقاء) الذين يشعرون بعدم المساعدة وعدم القدرة
مثل
أ
أ
ف ي� التعامل مع أطفالهم المنفرين (مثل الطالب/الصدقاء) .ولذا يتطلب المر
رسيع ا عند التعرف عىل وجود راديكالية ،ت
ح� ال
استشارات استطالعية تتم
ً
تدوم وتتجذر العمليات ال راديكالية الوليدة .وإال سيكمن خطر أن يزداد انعزال
ين
المعرض� للخطر ف ي� المشاهد ال راديكالية ،وكذلك خطر ضعف
الشباب
آ
تأث� الوالدين أو ذويهم الخرين.
إمكانيات ي

ُم دير ش
الم�وعThomas Mücke :
مسؤول اتصالKorhan Erdön, Verena Raatz :
إذا كنت مهتما بإحدى االستشارات يرجى االتصال بنا أو قم بإرسال بريد
ت ن
و� إلينا .العروض المقدمة من مركز
إلك� ي
ف
االستشارات ي� بافاريا مجانية ومتاحة لجميع الناس
ف
مكتب استشارات بافاريا هو ش�يك للمركز المتخصص ي� نبذ ال راديكالية لدى
المكتب االقليمي للتحقيقات الجنائية ف ي� بافاريا .ويتم تمويله من قبل وزارة
الداخلية البافارية

الخط الساخن:
089 416 11 77 11

نبذ الراديكالية/مصاحبة الخروج
استشارات أ
للتباع
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الهدف والنقاط أ
الساسية

العروض

لمن يتاح مكتب االستشارات؟

يقوم مكتب استشارات بافاريا ف� بادئ أ
المر ببناء عالقة عمل مع الشباب من
ي
ن
خالل المبادئ المنخفضة ،ت
يتس� بعد ذلك عىل تحقيق عملية التفكيك
ح�
أ
للمجموعات المتطرفة وكذلك استجواب العنارص اليدولوجية ال راديكالية من
خالل العمل ت
ال�بوي .وبذلك تتحقق عملية نبذ ال راديكالية .تحتوي العروض
معاي� التدخل ونبذ ال راديكالية ومصاحبة الخروج والمشورة للرفقاء:
عىل
ي

مكتب استشارات بافاريا التابع لشبكة الوقاية من العنف متاح للشباب والكبار،
ف
ن
دي� ،ولم
الذين يخضعون بشكل معروف لعملية راديكالية ي� سياق تطرف ي
يتشكل لديهم باعث عىل الخروج ،وكذلك للشباب الذين يريدون االبتعاد عن
ين
والداعم� للشباب
المشهد المتطرف .كما يرحب مكتب االستشارات بالرفقاء
والكبار ال ر ي ن
اغب� ف ي� الخروج واالبتعاد عن التطرف.

ين
المعرض� لخطر التطرف
 +االستشارات والدعم والتدريب النوعي للشباب
ف ي� طور االستعداد لالنح راف

المؤسسات

 +إج راءات التدخل ف ي� حاالت ال راديكالية الظاهرة

الهيئات
االستشارية
للشباب

ين
اديكالي�،
التداب� الخاصة باالستشارات والحوار مع ال ر
 +مصاحبة الخروج:
ي
وال ر ي ن
اغب� ف ي� الهجرة والعائدين (عىل سبيل المثال من سوريا)

ين
الشباب/الراغب�
ف ي� الخروج

جمعيات
المساجد

تمك� الوصول إىل أ
النقاط الرئيسية لعمل مكتب االستشارات تكمن ف� ي ن
الشخاص
ي
ين
المعرض� للخطر والتحدث معهم وبناء عالقات عمل والعمل المحدد لنبذ
ال راديكالية .ويشمل هذا العمل:
ت
ال� تعزز االستجواب وتوقظ الفضول نحو التصورات
 +الحوارات الدائمة ي

مكتب استشارات
جنوب ألمانيا

الدي� لتعزيز الوجود ت
للمعني� حول مواجهة التطرف ن
ين
ال�بوي
 +المشورة
ي
والقدرة عىل التواصل والتعامل مع ال رصاع

يكمن هدف مكتب االستشارات ف ي� الوقاية من ال راديكالية وكذلك نبذ راديكالية
ين
ين
الواقع� ف ي�
المعرض� للخطر
الشباب .وتكمن المهمة ف ي� التحدث مع الشباب
نطاق السلفية المتطرفة عىل أ
الرض وتشجيع عمليات الخرواج من العملية
ال راديكالية الموجودة بالفعل.

المؤسسات
الدينية
التحادات
إ

ين
المع�
 +التعرف عىل موقف الخطر المحدد للشاب
الس�ة الذاتية السابقة ،والفهم
 +دعم عمليات التعرف الخاصة حول
ي
ف
ن
للس�ة المهنية للعنف والتشدد والتطرف ،ي� ظل
المب� عىل التاريخ
ي
ي
الم راعاة الخاصة لنشأة فكرة صورة العداء
 +تحمل المسئولية تجاه أسلوب الحياة المستقل  -خلق ش
ال�وط وتخطيط
المستقبل
 +تقديم الدعم والمشورة ف ي� مواقف الحياة الصعبة
ين
والداعم�
 +العمل المصاحب للرفقاء

مكتب االستشارات متاح لك ،عندما...
...
...
...
...
...

متأكدا بشأن ما إذا كان التوجه ن
الدي� ألحد رفقائك أو أصدقائك
ال تكون
ً
ي
معتقدا أم تطر ًف ا.
يمثل
ً
تكون لديك مخاوف من أن طالبا أو صديقا أو رفيقا لك قد التحق بأحد
الجماعات إالسالمية.
تتعرف ف� محيطك عىل توجهات راديكالية لدى الطالب أو أ
الصدقاء أو
ي
أ
القرباء وهكذا.
ف
ترى أن شابً ا ي� محيطك قد شيطن فجأة أسلوب حياته السابق ،وتحول
إىل ال راديكالية.
ترغب ف ي� االبتعاد عن إاليديولوجيات المتطرفة أو الجماعات المتطرفة.

