
املكتب اإلستشاري املتعلق بقضايا التطرف

GRENZGÄNGER

الديني التطرف  املساعدة يف مجال  للباحثني عن  اإلستشارة 





لألهل

الوالدين، األخوة، األقارب ..... إلخ.

للمحيط اإلجتامعي

األصدقاء، املعارف، الزمالء، أصدقاء املدرسة، زمالء الرياضة..... إلخ.

للمعنيون باألمر ومنهم:

 الشباب فئة اليافعني والراشدين، الذين يريدون أن يبعدوا أنفسهم عن الفكر  ∙

الديني املتطرف.  

 العائدون من مناطق الحروب الدينية ويحتاجون املساعدة إلعادة إندماجهم ∙

يف املجتمع.  

للمؤسسات واملنظامت اإلجتامعية

األخصائيني اإلجتامعيني والرتبويني، املدرسني، األوصياء وأولياء األمور، العاملني ىف 

الدوائر الحكومية )يف مؤسسة رعاية الشباب، يف دائرة العمل..... إلخ(.

ملن نقدم اإلستشارة





...كنتم غري واثقني فيام إذا كان التَديُّن الجديد تعبرياً عن إميان عميق أو فكر 

متطرف.

 ...كنتم تخشون من إنضامم أصدقائكم أو أطفالكم أو تالميذكم إىل 

جامعة إسالمية متطرفة.

...كنتم تخشون من فقدان التواصل مع أقاربكم.

...كنتم تشكون فيام إذا كان املعتنق للدين الجديد له آراء وأفكار متطرفة يف 

مختلف مجاالت الحياة.

وصلتم ملرحلة عدم معرفة ما ينبغي فعله أو ببساطة تكونون غري متأكدين فيام 

يتعلق بتقدير هذا التطور الجديد.

 Grenzgänger فإننا ندعوكم لإلتصال بنا، املكتب اإلستشاري بقضايا التطرف

يساعدكم، كذلك لدينا يف فريق العمل أخصائيني نفسيني ملساعدتكم.

 هدفنا:

تقديم يد العون، لتقييم الوضع الجديد بشكل موضوعي. إذا كنتم مهددون 

من خطر التطرف، فإننا نقدم لكم وألطفالكم وإلصدقائكم وطالبكم يد العون 

لنخرجكم من دوامة الراديكالية.

 اإلطار العام:

نقدم الخدمات بشكل مجاين ويف إطار يتسم بالثقة. مع التحفظ بأنكم تريدون 

العمل معنا بشكل طوعي بدون ضغوط خارجية.

 نحن هنا ألجلك، إذا...



مهـاراتـــنـا



من أجل تقديم املشورة املختصة يف مجال التطرف الديني املعقد، يعتمد فريقنا 

اإلجتامعي  العمل  تشمل  املجاالت  وهذه  املجاالت.  مختلف  التدريب يف  عىل 

الرتبوية  والعلوم  اإلسالمية  والدراسات  اإلجتامع  وعلم  اإلجتامعية  والرتبية 

والسياسية، باإلضافة إىل علم النفس واإلستشارة النفسية وعالج الصدمة النفسية.  

املجاالت  من  املكتسبة  الخربة  اإلعتامد عىل  فريقنا  عامة، ميكن ألعضاء  بصفة 

السابقة يف مختلف ميادين العمل، مام ميكنهم تقديم املشورة بدرجة عالية من 

الدقة واإلحرتاف، حيث يقدم املساعدة بلغات عديدة.

كام أن تنوع فريق العمل وفق املنشأ، واالنتامء الديني والعمر والجنس، يربهن 

بالتدريب  العمل  فريق  يقوم  ذلك،  إىل  باإلضافة  اإلستشارة.  عملية  نجاح  عىل 

والطرق  النظرية  العلوم  من  املعارف  أحدث  للحصول عىل  املستمر،  والتأهيل 

التطبيقية لها.

 منهجنا

يف  نعمل  نحن  الُنظُم.  ملنهج  وفقاً   Grenzgänger اإلستشاري  املكتب  يعمل 

املقام األول مع املحيط اإلجتامعي لألشخاص الذين تطرفوا، وذلك من منطلق 

ُ بالنجاح.  أن العمل ضد التطرف عرب العالقات املبارشة مبحيط الشخص يُبَشِّ

فيام يتعلق بكل حالة عىل حدة، قد يكون من املفيد أيضاً التحدث مبارشة مع 

نقوم  الفردية،  الحاالت  أمورهم. يف هذه  وأولياء  القارصين  أو  والطالب  األهل 

بدعم املحيط اإلجتامعي من خالل التواصل املبارش مع كل حالة عىل حدة.

فريق مهني محرتف



 كيف نقوم

 بالعملية

اإلستشارية ؟



الذي يطلب املشورة. وفقاً  الشخص  تختلف عملية اإلستشارة حسب مخاوف 

خدمتنا  هاتفية.  مكاملة  أو  شخيص  لقاء  خالل  من  الخدمات  نقدم  لرغباته، 

اإلستشارية مجانية، وتتسم بالرسية.

يف عمليات اإلستشارة طويلة األمد، نبدأ بالتعارف املتبادل. بالطبع، نحن نهتم 

بكل يشء يزعجك وأسباب بحثك عن الدعم، ثم نعطي تقييامً أولياً للوضع ونطور 

 معاً إسرتاتيجيات مناسبة للعمل. لذلك نلجأ إىل مجموعة متنوعة من الطرق، عىل 

سبيل املثال تقديم اإلستشارات تبعاً ملنهج الُنظُم، واالستفسارات يف املؤسسات 

 املتعلقة باملوضوع وشبكاتها املختلفة أو البحث عرب شبكة اإلنرتنيت ويف وسائل 

اإلعالم اإلجتامعية.

نحن ندعمك يف تنفيذ الطرق ونالحظ معاً، أي اإلسرتاتيجات فعالة ضد التطرف 

أو أي إسرتاتيجية تحتاج إىل املزيد من التطوير. طوال عملية اإلستشارة، نكون يف 

تواصل دائم، لتقديم يد املساعدة.

جوانب اإلستشارة





باإلضافة إىل العروض املذكورة أعاله، يقدم املكتب اإلستشاري Anschluss كجزء 

عن  للباحثني  وإستشارات  معلومات   Grenzgänger اإلستشاري  املكتب  من 

املشورة، الذين يعملون مبارشة مع املهاجرين والالجئني، وقد يواجهون التطرف 

الديني يف أثناء عملهم.

نحن نركز عىل العمل الوقايئ، ملساعدة الالجئني عىل إيجاد طريقة التواصل مع 

املجتمع، ومن الجدير بالذكر، أننا نهتم مبنع إستغالل الوضع الخاص بالالجئني 

من قبل الجامعات املتطرفة. كام أننا نساهم للحد من التحييز ضد الالجئني.

 ANSCHLUSS املكتب اإلستشاري



GRENZ
GÄNGER



0234
687 266 64



التعاون مع املدارس 

ومكاتب رعاية الشباب



األشخاص،  مع  للعمل  لنا،  مهمني  واملدارس رشكاء  الشباب  رعاية  مكاتب  تعد 

الذين هم يف طور التطرف. من أجل تطوير وتنفيذ إسرتاتيجيات العمل املشرتك 

بالنسبة لعاميل  إتباع نهج واضح متكامل.  يف شبكات املساعدة، من الرضوري 

والتطرف  الديني  التطرف  مثل  الظواهر  فإن  الشباب،  رعاية  املدارس ومكاتب 

العمل  إسرتاتيجيات  فإن  لذلك  األحيان،  من  كثري  يف  شائعة  ليست  اإلسالمي 

املختصة واملنسقة رضورية.

للمختصني  الدعم   Grenzgänger اإلستشاري  املكتب  يقدم  ذلك،  أجل  من 

التنفيذيني وموظفي مكاتب رعاية الشباب واملدرسني واألخصائيني اإلجتامعيني 

الحاالت  يف  نشارك  كام  املشكلة،  أصحاب  ونرافق  النصح  نقدم  املدارس.  يف 

الرضورية بالحلول املناسبة.  

أيضاً   Grenzgänger اإلستشاري  املكتب  يقدم  الوقائية،  العروض  إطار  ويف 

دورات تدريبية متقدمة. بجانب عملنا ورؤية فريق العمل، نقدم التدريب عىل 

الناس  مع  التعامل  وكيفية  والسلفية  السيايس  باإلسالم  الصلة  ذات  موضوعات 

املتطرفني. نقوم بعقد حلقات عمل مع الطالب والطالبات إذا لزم األمر.

املشورة والتدريب املهني





يف السنوات األخرية، سافر عدد كبري من الشباب من أملانيا إىل مناطق عديدة، 

للمشاركة يف بناء ما يسمونه دولة الخالفة اإلسالمية هناك. نحن كمركز لتقديم 

املشورة، ميكن أن نساعد األشخاص الذي وصلوا إىل والية نورد راين فيستفالن 

وأهلهم، إلعادة دمجهم يف املجتمع األملاين. تبعاً للحالة الفردية التي يواجهونها 

العائدون وأهلهم يف أملانيا، تتسم مساعدتنا باملرونة. 

توجد هنا يف أملانيا مواقف شخصية مختلفة تجاه الناس العائدين من مناطق 

الحروب، التي يزعمون أنها تتبع الخالفة اإلسالمية، قد يجدون العقاب الجنايئ 

عىل أفعالهم بنفس أهمية التعامل مع السلطات العامة األخرى. من الرضوري 

اإلسالمية،  الحروب  مناطق  من  العائدين  األشخاص  مع  العمل  أثناء  للغاية 

املكاتب  يف  مصالحهم  لتدبري  ومرافقتهم  املسكن،  عن  البحث  يف  مساعدتهم 

الحكومية، وكذلك إعادة إدماجهم يف املجتمع األملاين.

نعمل عىل إيجاد حلول متنوعة للصعوبات املختلفة بالتعاون عند الحاجة مع 

الحكومية،  السلطات  املعالجني،  )مثل  الرضورية  واملؤسسات  الفعالة  الجهات 

بتطوير  نقوم  بذلك،  للقيام  العمل(.  مكاتب  أو  الشباب،  رعاية  مكاتب 

إسرتاتيجيات بعيدة املدى مع كل األطراف.

إستشارة األشخاص العائدين من مناطق الحروب اإلسالمية وأهلهم



 املحارضون

واألخصائيون وورشات 

العمل



يف والية نورد راين فيستفالن، نعمل كمركز لإلستشارات منذ بداية عام 2012. 

خالل هذه األعوام، قمنا بإكتساب خربات متنوعة، التي نريد أن نشارككم فيها 

أثناء الدورات التدريبية أو من خالل ورشات العمل.

مجموعاتنا املستهدفة، هي: 

أخصائيون علم اإلجتامع الرتبوي، مرشدات إجتامعيات ومرشدون     ∙

إجتامعيون.  

معلامت ومعلمون. ∙

املدربات واملدربون. ∙

الوسطاء املتعددون. ∙

طلبة العمل اإلجتامعي والطلبة اآلخرون. ∙

التلميذات والتالميذ. ∙

العامالت والعاملون يف السجون. ∙

موظفات وموظفو مكتب رعاية الشباب وعاملها. ∙

املواطنات واملواطنني املهتمني بهذا املجال. ∙

إذا كنت عىل اتصال مبوضوع التطرف يف بيئتك املهنية أو الشخصية أو إذا كنت 

الرتدد يف  يرجى عدم  للموضوع،  أعمق  نظرة  الحصول عىل  ببساطة يف  ترغب 

اإلتصال بنا. سنقوم بتنسيق العمل معكم.

العالقات العامة وعروض التدريب



 مركز أبحاث 

مكافحة التطرف
(FORA)



أهمية  ذو  ومكافحتها  السلفية  أو  اإلسالمي  التطرف  سياق  يف  املعرفة  تكون 

لذلك،  لها.  التطبيقية  واملامرسة  النظرية  العلوم  بني  التبادل  مركزية من خالل 

تم  قد   ،)FORA( التطرف  مكافحة  أبحاث  مركز  أن  خاص  بشكل  يسعدنا 

تأسيسه يف خريف عام 2018. سوف يضيف هذا املركز معرفة جديدة للعملية 

اإلستشارية من خالل الدراسة العلمية تبعاً ملنهج الُنظُم ملكافحة التطرف. 

FORA هو إحدى مراكز األبحاث املعرتف بها من خالل التعاون مع دائرة مركز 

والالجئني  للهجرة  اإلتحادي  املكتب  من  واللجوء  واإلندماج  للهجرة  األبحاث 

)BAMF(. يعد هذا املركز عىل املستوى الدويل جزءاً من املنتدى الدويل للخرباء 

.)InFoEx( املعني مبكافحة التطرف اإلسالمي

(FORA) مركز أبحاث مكافحة التطرف





العديد من األهايل الذين نقدم لهم اإلستشارة نجدهم يف حالة حرية والشك 

توترات  تحدث  األحيان  من  كثري  ويف  لهم.  حدث  مام  منزعجني  ويكونون 

اإلستشاري  املكتب  لدى  العملية  التجارب  خالل  من  وذويهم.  األهايل  بني 

Grenzgänger، نرى من املفيد أيضاً التقاء بعض األهايل لتبادل تجاربهم فيام 

بينهم يف هذا املجال.

لذلك، فإننا نعطي الفرصة للباحثني عن املشورة بالتواصل واإللتقاء مع األهايل 

اآلخرين إذا رغبوا يف ذلك.

واألهايل، فمن  لألقارب  إطار محدود  إجتامعات دورية يف  بعمل  نقوم  عام  بشكل 

خاللها ميكنهم تبادل اآلراء واإلفصاح عن تجاربهم.

لقاءات األهايل



للمكتب  الساخن  الخط  عرب  أو  مبارشة  بنا  االتصال  ميكنكم 

.(BAMF) اإلتحادي للهجرة والالجئني

بالتعاون مع:
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Grenzgänger - IFAK e.V.

Adresse: Kortumstr. 106-108, 44787 Bochum )2.OG(
E-Mail: beratungsnetzwerk@ifak-bochum.de

Web: www.grenzgaenger.nrw

Grenzgänger 
0234-687 266 64

BAMF Hotline 
0911-943 43 43

املكتب اإلستشاري


