
الكتابة االبداعية من اجل الفعاليات

الخميس , 9 نوفمبر 2021
7:30 مساًء القدس
6:30 مساًء زغرب ، سراييفو ، بلغراد

السبت , 27 نوفمبر 2021
11 صباحا - 5:30 مساًء القدس

10 صباحا - 4:30 مساًء زغرب ، سراييفو ، بلغراد

العمل المباشر والعصيان المدني

إحداث تغيير مجتمعي من
خالل الحمالت اإلستراتيجية

االمن الرقمي

مهارات من اجل النشطاء

اكاديمية عبر االنترنت

الخميس , 9 نوفمبر 2021
7:30 مساًء القدس
6:30 مساًء زغرب ، سراييفو ، بلغرا

مواجهة خطاب الكراهية

االثنين , 15 نوفمبر 2021
7:30 مساًء القدس

6:30 مساًء زغرب ، سراييفو ، بلغراد

النشاط التجديدي

سجل بالمواقع

التالية

السبت , 20 نوفمبر 2021
3 – 7 مساًء القدس

2 – 6 مساًء زغرب ، سراييفو ، بلغراد

االربعاء , 24 نوفمبر 2021
7:30 مساًء القدس
6:30 مساًء زغرب ، سراييفو ، بلغراد

www.vacation-from-
war.com/registration

اجازة من الحرب -  حوارات عبر الحدود تدعوا  المشاركين السابقين ,الموظفين وأصدقائهم من طرفي

المشروع إىل األكاديمية الرقمية عبر اإلنترنت.

ستقام جميع الفعاليات باللغة اإلنجليزية مع خيار الترجمة نصية.
الترجمة الفورية متاحة للعربية والبوسنية / الصربية /الكرواتية. 

(سيكون هناك فترات استراحة لتناول طعام الغداء والتجديد (خاصة في ورش العمل الطويلة.
للمزيد من العلومات و التسجيل:

www.vacation-from-war.com/program-online-academy-skills-for-activism/

https://t.me/joinchat/ENF1qQ-ohNo4YjEy

http://www.vacation-from-war.com/registration
http://www.vacation-from-war.com/program-online-academy-skills-for-activism/


الكتابة االبداعية للنشطاء
لميس

هل تطمح في مشاركة قصتك مع اآلخرين؟

هل فكرت يوًما في كتابة أفكارك الشخصية والسياسية؟

هل أنت غير متأكد من كيفية البدء؟ 

باستخدام أدوات الكتابة اإلبداعية ، يمكنك تعلم كيفية تشكيل أحداث حياتك في قصة مقنعة برسالة في ورشة العمل هذه ،

ستتعلم أدوات لبدء رحلة الكتابة الخاصة بك من خالل مهام الكتابة القصيرة والمناقشات حول الكتابة اإلبداعية ورواية القصص

السياسية. سيتم تقديم فرص لمشاركة كتاباتك لألشخاص الذين يرغبون في مشاركة عملهم. لذا ، إذا كانت لديك قصة بداخلك

ولكنك ال تعرف من أين تبدأ ، فهذه الورشة تناسبك.

لميس حمودة (هي) كاتبة ومنتجة إبداعية وعاملة شبابية. لميس حالًيا في منتصف تأليف كتابها األول ،و هو  مذكرات أدبية عن

السجن السياسي لوالدها في مصر عام 2018. تسعى كتابات لميس إىل التحقيق في معنى أن تكون إنسانًا ، وما ينكشف عنا

عندما نواجه الظلم ، و مسارات إىل عالم ألطف. يتشكل عملها من خالل التزامها بإلغاء النسوية واإلرادة لتخيل االحتماالت البديلة

كشكل من أشكال األمل والمقاومة

مواجهة خطاب الكراهية

عاصفة حب

ينتشر خطاب الكراهية والعداء التمييزيان عىل الشبكات االجتماعية. إنهم يقومون بارهاب األفراد و جماعات بأكملها ويفتحون

الطريق للحمالت الشعبية. خصوصا هؤالء الذين يعبرون علًنا عن نشاط سياسي تحرري ويدافعون بشجاعة عن مطالبهم بشكل

خاص من خالل هذه األعمال العدوانية. تمنحك ورشة العمل هذه الفرصة الستكشاف استراتيجيات للوقوف بشكل فردي وجماعي

ضد العداء لتشجيع الحب والتضامن عىل الشبكات االجتماعية

 
مشروع " عاصفة الحب – معا ضد الكراهية عىل االنترنت " يتصدى لموجة الكراهية واالستخفاف واإلهانات عىل اإلنترنت بحركة

من الشجاعة الرقمية. يريد كورديليا وجان من المبادرة تمكين األشخاص المهتمين والملتزمين لمواجهة خطاب الكراهية والتسلط

عبر اإلنترنت بشكل فعال عىل الشبكات االجتماعية

العمل المباشر والعصيان المدني

علي وسامي (مقاومة + تجديد)

العمل المباشر والعصيان المدنيه هم عبارة عن تكتيكات مقاومة لها تاريخ طويل في النضال ضد الظلم والتغيير االجتماعي. بغض

النظر إذا كنت قد شاركت بالفعل في شكل من أشكال العمل المباشر أو إذا تساءلت االن كيف يمكن أن تدعم قضيتك السياسية

، إن ورشة العمل هذه ستمنحك نظرة ثاقبة عىل مجموعة واسعة من اإلجراءات المباشرة. من البستنة الفدائية إىل حواجز الطرق:
مع عضوين من مقاومة+تجديد و يمكنك التبادل مع جميع المشاركين اآلخرين ، ومناقشة األهداف والتحديات والشكوك

واالستراتيجيات

المقاومة + التجديد هي مجموعة من األصدقاء النشطاء الفنانين والمعلمين الراديكاليين الذين يطورون ويديرون ورش عمل

ودورات ومساحات للنقاش تشاركية. شارك علي (هو) حمالت ضد التوسع في مطار هيثرو و كان جزء من إنهاء الترحيالت القصرية

, و هو يعيش في أودية ويلز مع شريكه وقطتهم. عمل سامي (هو) مع مجموعات التضامن مع فلسطين ، والمنظمات النسوية ،
ومحادثات عدالة اإلعاقة ، وجماعات العدالة المناخية ، والمعسكرات المناهضة للعسكرية. إنها متمردة عىل االعراف االجتماعية ،

مثلية ومحّبة للخيال التأملي.



كيف يمكننا إحداث تغيير اجتماعي ملكي واسع النطاق الذي تتطلبه أزمات اليوم منا؟ باالعتماد عىل الحركات االجتماعية التاريخية

ومع التركيز عىل مناهج التنظيم الشعبية ، سنتعرف عىل أدوات الحمالت السياسية. وتشمل هذه أعمدة القوة التي وضعها جين

شارب ، وخطة عمل حركة بيل موير ، وتحليل طيف الحلفاء. سيقودنا هذا إىل تطوير أفكار رائعة لإلجراءات في نقاط تدخل مختلفة

في صراع سياسي معين ، بما في ذلك األساليب الرقمية لبناء مجتمع يعمل لصالحنا جميًعا. تساعدنا هذه األفكار عىل تطوير فهم

للعمليات السياسية واالجتماعية التي تسلط الضوء عىل قدراتنا الذاتية والجماعية.و هذا يعطينا التوجيه في كثير من األحيان في

عالم فوضوي وساحق من النشاط. إن تجهيز أنفسنا بإستراتيجية أوضح يجعلنا أكثر مرونة وعملنا أكثر استدامة. وهو ممتع أيًضا!

 
دانيل هوفينجر ، 27 عاًما ، نشط في حركة العدالة المناخية في ألمانيا عىل مدار العقد الماضي. وقد ساهم في كتيب العمل

الصحفي للحركات االجتماعية ، وكان متحدثًا باسم حملة العصيان المدني الجماعي نهاية الميدان  وكان عضًوا مؤسًسا في المرحلة

الخامسة عىل مستوى القاعدة من التدريب الجماعي. يعمل حالًيا عىل بناء نزل للحركة في مسقط رأسه في بون

 

إحداث التغيير االجتماعي من خالل

الحمالت االستراتيجية

دانييل

النشاط التجديدي 

إيالج (مشروع أوليكس)

أولئك منا الذين يشاركون في التغيير االجتماعي يواجهون تحديات هائلة. نواجه كل يوم الظلم والخسارة والمعاناة في العالم من

حولنا. نواجه أيًضا ردود أفعالنا ومخاوفنا وإحباطاتنا وغضبنا. كيف يمكننا العمل بشكل أفضل مع هذه الردود بشكل خالق لتحقيق
أهدافنا؟ أين يمكن أن نجد الموارد والمهارات الشخصية التي يمكن أن تجعل عملنا أكثر فعالية واستدامة؟ تقدم ورشة العمل هذه

مجموعة من األدوات التي يمكن أن تجعل نشاطنا أكثر فاعلية واستدامة. يستكشف النهج "التجديدي" كيف يمكننا التنظيم بطرق

تعمل بالفعل عىل تنشيط مواردنا الخاصة - وهذا يمكن أن يساعدنا عىل البقاء ملهمين ومتغذيين وأكثر إبداًعا في نهجنا التكتيكي.

يهدف مشروع يوليكس اىل دعم حركاتنا للتنافس حول مستقبلنا لتحقيق العدالة االجتماعية والسالمة االيكولوجية. يسعو عبر هذه

التدريبات اىل تعميق التفكير وتعزيز الصالت نحو التعزيز الفردي والجماعي. تقع مؤسسة ايالج في مقاطعة كاتالونيا وهي ايضا

تقود مشروع برنامج اوليكس المناصر لحقوق المثليات والمثليين لمزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتسائلين
وحاملي صفات الجنسية باالضافة اىل المرونة النفسية واالجتماعية واألمن الكلي وتعمل أيضآ مع المجموعات الشعبية المنخرطة

في النزاعات االجتماعية والبيئية وكذلك المنظمات غير الربحية في مجال العدالة االجتماعية والبيئية

األمن الرقمي

بابلو

لنتحدث عن الخصوصية. كم من المعلومات لديك في هاتفك؟ ما مقدار المعلومات التي تمتلكها الشركات الكبرى عنك؟ هل

تجعلك تشعر باألمان؟ سنحاول في هذه الورشة أن نفهم سبب أهمية الخصوصية للحرية والديمقراطية ، وكم المعلومات التي

يمكن لآلخرين جمعها عنا وكيف يمكننا حماية أنفسنا بشكل أفضل عبر اإلنترنت. سنرى سبب كون بعض األدوات أفضل من

غيرها فيما يتعلق بأماننا وخصوصيتنا وسنفهم أن سلوكنا هو الخطوة األوىل للشعور باألمان

شارك بابلو (هو) في العمل في مجال حقوق اإلنسان ألكثر من 20 عاًما ، حيث تعاون مع منظمات المجتمع المدني في العديد من

البلدان المختلفة. يعيش في غواتيماال وهو خبير في األمن الرقمي.


