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نطاق مشكلة تطرف الشابات

ين
الخ�ات
جمعية مكافحة العنف عبارة عن اتحاد
متخصص� من أصحاب ب
ين
العامل� بنجاح منذ أعوام ف ي� مجال مكافحة التطرف والقضاء عىل ال راديكالية.
ين
المعرض� لخطر اليمينية المتطرفة والجماعات إالسالمية
ومن خالل عمله مع
ف
ت
ين
خ�ة مع�ف بها
وكذلك ال ر
ع� سنوات ي� اكتساب ب
اديكالي� نجح فريق العمل ب
عىل الصعيد أ
ف
ورو� ي� مجال العمل مع أشخاص من منطلق أيديولوجي.
ال
بي
ين
موزع� عىل ثمان واليات
الحال ما يزيد عن  100موظف
يعمل ف ي� الوقت
ي
لصالح جمعية مكافحة العنف  ،Violence Prevention Networkجمعية
ُم سجلة .بجانب النظريات التقليدية المعروفة لمكافحة ال راديكالية والقضاء
ع� إال تن�نت ووسائل
عىل العنف ننفذ منذ عام ً 2016
أيض ا مشاريع للمكافحة ب
التواصل االجتماعي بشكل ت ز
م�ايد.

أساسي ا من
يعت� الدين جزء
كث� من الشابات المسلمات
ب
فبالنسبة إىل ي
ً
هويتهم ويدل عىل مواقفهم واتجاهاته م .عىل الرغم من ذلك عا ًدة ما ينتاب
الشابات المسلمات الشعور بأنهم ليسوا جزءا من مجتمع أ
(الغلبية) .ويلتقي
ً
يز
الفعل أو الملموس واليأس وعدم المشاركة االجتماعية وكذلك
التمي�
هذا
ي
أ
المعرفة الدينية البسيطة مع هذه النماط التقليدية للفكر ،ومن خالل هذا
يمكن أن تنشأ أ
الحكام المسبقة ت
وت�سخ ،فتقع بعض الفتيات والشابات
ت
ال� يجري
لقم ة سائغً ة لطرق الجدال ال راديكالية ومذاهب
ي
ً
التفك� المتطرفة ي
استقبالها دون تنقيتها ومن ثم تصديرها إىل الخارج .وعىل مدار السنوات
أ
خ�ة صار من الواضح ض�ورة العمل ت
ال�بوي مع الشابات ذات التوجهات
ال ي
ت
الال� ب ن
ترتك� ج رائم بنا ًء عىل أحكام ُم سبقة .إن مساعي التنظيمات
إالسالمية أو ي
السالمية آ
ف
ن
العل� بشكل مطرد نحو تجنيد شابات للجماعات
الخذة ي� الظهور
إ
ي
ف
ف
أ ن
لما� تؤكد عىل الحاجة
المتطرفة ي� الخارج أو الرتكاب الج رائم ي� الداخل ال ي
الملحة إىل اتخاذ إج راءات للترصف حيال ذلك.
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مدير ش
الم�وع :توماس موكه
ف�ينا راتس
تنسيق المشاريع :ي
إذا كنت مهتما بالحصول عىل استشارة ،يرجى االتصال بنا أو قم بإرسال بريد
ت ن
و� إلينا .العروض مجانية ومتوفرة بشكل عام.
إلك� ي
ف
يعت� مكتب االستشارات بايرن ش�ي كًا لمركز ي ز
التم� ي� القضاء عىل التطرف لدى
ب
مكتب التحقيقات الجنائية التابع لوالية بايرن .ويتم تمويله من قبل وزارة
الداخلية البافارية.

فريق العمل
نموذج ا للفهم الواقعي والديمق راطي
يمثل المدربون والمدربات خاصتنا
ً
ً
وبالتال فإنهم يمثلون بالنسبة للشابات ً
معقول عن
بديل
والمنفتح للدين
ي
أ
المذاهب ال راديكالية أو الصولية.

الخط الساخن:
089 416 11 77 11

تقديم المشورة ورعاية الشابات
والفتيات ضحايا التطرف
شبكة الوقاية من العنف مسجلة ف� سجل الجمعيات لدى المحكمة االبتدائية ي ن
شارلوتن�ج تحت
برل�
ب
ي
رقم جمعية  24427ب.
ش
والن� | Violence Prevention Network, 2019 :التخطيطPART :
التحرير  +حقوق الطبع
مصادر الصورIngram publishing/istock, Frank Suffert :

عرضنا

لمن نقدم المشورة هنا؟

الهدف والمحاور

ف
توف�
ي� البداية يقيم المدربون والمدربات عالقة عمل مع الشابات من خالل ي
فرص التحاق سهلة .تتعزز عملية االنفصال عن الجماعات المتطرفة وكذلك
نقد العنارص أ
اليديولوجية ال راديكالية من خالل العمل ت
ال�بوي ف ي� إطار محمي
عىل نحو خاص .وبذلك تتحقق عملية نبذ ال راديكالية .تحتوي العروض عىل
معاي� التدخل ونبذ ال راديكالية ومصاحبة الخروج والمشورة أ
للقارب:
ي

تتوفر عروض جمعية مكافحة العنف  Violence Prevention Networkللشابات
الخاضعات بشكل واضح لعملية من عمليات التطرف ن
التعب�
الدي� مع عدم
ي
ي
ت
عن تحفزهن للخالص من هذا التطرف ،كما تُ تاح المشورة للشابات الال� ب ن
ترغ�
ي
ف� الخروج من مرسح التطرف .أيض ا أ
القارب والداعمون للشابات ال راغبات ف ي�
ً
ي
الخالص من التطرف واالبتعاد عنه مرحب بهم لدى مكتب التواصل.

تهدف المشورة إىل تجنيب الشابات والفتيات التطرف أو القضاء عىل التطرف
الذي قد لحق بهن .تتمثل مهمتنا ف ي� المسارعة بمخاطبة الشابات المعرضات
للخطر ف� محيط السلفية المتطرفة ن ز
بال�ول إىل أماكن تواجدهن والمبادرة
ي
بوضع آليات تخليص تلك الشابات من عملية التطرف ت
ال� قد لحقت بهن.
ي

 +توصيل المساعدات والمصاحبة ف ي� المشاكل المرتبطة بنوع الجنس
 +عروض مرتبطة بالدور االجتماعي والدين

المؤسسات

 +تعزيز وتقوية الشعور بالفعالية الذاتية لدى ضحايا التطرف

الهيئات
االستشارية
للشباب

 +خطط مساعدة ودعم مستدامة مع االستعانة بمنظومات الدعم الخاصة
والعامة المتاحة عىل أرض الواقع

ين
الشباب/الراغب�
ف ي� الخروج
عروض للشابات
والفتيات

 +مشاورة محيط ضحايا التطرف بالنظر إىل التوسط إليجاد فرص للفعل
ورد الفعل

جمعيات
المساجد

 +التوسط للمساعدة ف� السياق العائل وكذلك المشورة ت
ال�بوية
ي
ي

المؤسسات
الدينية
االتحادات

وتتمثل محاور العمل ف� خلق آلية للتوصل إىل أ
ين
الشخاص
المعرض� للخطر
ي
ومخاطبة هؤالء أ
الشخاص ف
ً
فضل عن العمل عىل نحو
و� إقامة عالقة عمل،
ي
ملموس للقضاء عىل التطرف .ويشمل هذا العمل:
ت
تث� الفضول نحو منظورات
ال� تعزز االستجواب و ي
 +الحوارات الدائمة ي
جديدة
 +التعرف عىل موقف الخطر الحقيقي بالنسبة للشابة ضحية التطرف
ت
ت
الذا�
الحال ،والفهم
الذا� تجاه مسار الحياة
 +تعزيز عمليات إالدراك
ي
ي
ي
لتغلغل التطرف مع االعتبار بصفة خاصة ب ز
ل�وغ أفكار نمطية عن صور
أ
العداء
ين
المص�)
التمك� (إدراك القدرة الذاتية عىل تقرير
 +تعزيز
ي
 +تحمل المسؤولية تجاه أسلوب الحياة المستقل  -تهيئة الظروف وتخطيط
المستقبل
 +تقديم الدعم والمشورة ف ي� مواقف الحياة الصعبة

فريق مكتب التواصل ف ي� خدمتك ،إذا...
...
...
...
...
...

غ� متأكد من أن تديُ ن قريبتك أو صديقتك الجديد يُ خفي وراءه
كنت ي
إيمانً ا أو تطر ًف ا.
تخوف من انضمام تلميذتك أو صديقتك أو قريبتك لجماعة
كان لديك ُ
إسالمية.
الحظت ف ي� محيطك ظهور توجهات للتطرف لدى تلميذاتك أو صديقاتك
غ�ه م.
أو أقاربك أو ي
رأيت أن إحدى الشابات ف ي� محيطك قد بت�أت فجأة من نمط حياتها القائم
ت
ح� ذلك ي ن
اديكالي ا.
تغ�ا ر
الح� ي
ً
وتغ�ت ي ً
ف
ترغب ي� االبتعاد عن إاليديولوجيات المتطرفة أو الجماعات المتطرفة.

 +العمل بم رافقة أ
ين
والداعم�
القارب

