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كرامة ا إالنسان ال يجوز المساس بها.
و تز
تل�م كافة السلطات الحكومية
بالمحافظة عليها.
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مق دمة

يشــ ّـكل المســـلمون فـــي ألمانيـــا بعـــد الطوائـــف المســـيحية أكبـــر مجموعـــة دينيـــة .ويمـــارس
 %٩٩مـــن المواطنيـــن المســـلمين شـــعائر ديانتهـــم بطريقـــة ســـلمية ويحترمـــون القيـــم
المنصـــوص عليهـــا فـــي قانوننـــا ا أالساســـي .لذلـــك ال تراقـــب هيئـــة حمايـــة الدســـتور
ا إالســـام كديـــن عالمـــي مـــن حيـــث ممارســـته .وانمـــا تراقـــب هيئـــة حمايـــة الدســـتور
ا إاليديولوجيـــات المتطرفـــة – وكذلـــك التـــي تســـتند علـــى قواعـــد دينيـــة  -والتـــي تخالـــف
نظامنـــا ا أالساســـي الحــ ّـر والديمقراطـــي .وممـــا يثيـــر تحفظاتنـــا لذلـــك أن إيديولوجيـــا
الســـلفية التـــي ترفـــض الديمقراطيـــة بطابعهـــا الغربـــي تكتســـب باضطـــراد مواقـــع هامـــة
لـــدى الشـــباب الناشـــيء.
ومنـــذ بدايـــة مـــا يســـمى الربيـــع العربـــي وبشـــكل أوســـع منـــذ بدايـــة المواجهـــات المســـلحة
فـــي ســـوريا يحـــاول ســـلفيون يميلـــون للعنـــف توســـيع نشـــر نظرياتهـــم .وللدعايـــات
الســـلفية قـــوة جـــذب كبيـــرة وخاصـــة لـــدى الشـــباب المســـلم بمـــا فـــي ذلـــك الذيـــن
دخلـــوا ا إالســـام حديثـــا .وهدفهـــم علـــى المـــدى المتوســـط تغييـــر الظـــروف ا إالجتماعيـــة
فـــي ألمانيـــا – وجزئيـــا بالعنـــف كذلـــك – إلـــى مـــا يتماشـــى مـــع النظريـــات الســـلفية.
ونـــو ّد بهـــذه النشـــرة شـــرح الســـلفية ومظاهرهـــا المتعـــددة وذكـــر ا أالماكـــن التـــي يمكـــن
الرجـــوع إليهـــا بحيـــث يتـــم التعـــرف علـــى الدعايـــات الســـلفية والمخاطـــر التـــي قـــد تنتـــج
عنهـــا ســـواء أ
لافـــراد أو للمجتمـــع وكيفيـــة تفاديهـــا.

يوواخيم هرمان
وزير دولة
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السالموية؟
السالم و إ
حد بين إ
هل يمكن وضع ّ

الجـــواب نعـــم ،بـــل مـــن الواجـــب العمـــل علـــى ذلـــك بصـــورة واضحـــة .فا إالســـام ديـــن
ال تقـــوم دوائـــر حمايـــة الدســـتور مـــن مراقبـــة ممارســـة شـــعائره .بـــل بالعكـــس فإنهـــا
ملزمـــة بحمايـــة ممارســـة شـــعائره كمـــا جـــاء فـــي المـــادة  ٤مـــن القانـــون ا أالساســـي التـــي
أ
ـص الصريـــح.
تعتبـــر حريـــة ممارســـة االديـــان حقـــا مضمونـــا بالنــ ّ
وخافـــا لذلـــك فـــإن ا إالســـاموية إيديولوجيـــة سياســـية متطرفـــة .وقـــد تـــم تطويـــر
مصطلـــح ا إالســـاموية فـــي ســـنوات التســـعينيات مـــن القـــرن الماضـــي مـــن قبـــل علمـــاء
ا إالجتمـــاع .وهـــي تصـــف وجهـــة نظـــر عالميـــة سياســـية تســـتغل لغـــة الديـــن لتحقيـــق
أهدافهـــا السياســـية .وتبـــدأ ا إالســـاموية هنـــاك عندمـــا يبـــدأ تأويـــل الواجبـــات والمعاييـــر
ا إالســـامية بصفتهـــا تعليمـــات عمـــل سياســـية ال تقبـــل الشـــك ممـــا يمنحهـــا الطابـــع
القطعـــي تجـــاه نمـــاذج اجتماعيـــة مخالفـــة.
لاســـام "الحقيقـــي" ويعتبـــرون
فا إالســـامويون يعتبـــرون أنفســـهم الممثليـــن الوحيديـــن إ
فهمهـــم لذلـــك هـــو الطريـــق ا أالســـاس الملـــزم للدولـــة والمجتمـــع .ويتهمـــون المســـلمين
الذيـــن يأخـــذون بـــرأي مخالـــف بأنهـــم يتبعـــون "بدعـــة" وهـــي التجديـــدات غيـــر
المشـــروعة التـــي تـــؤدي إلـــى ا إالنتقـــاص مـــن ا إالســـام .ويدخـــل فـــي هـــذا المجـــال
أيضـــا مـــن وجهـــة نظـــر ا إالســـامويين فصـــل الديـــن عـــن الدولـــة.
ولذلـــك تعتبـــر ا إالســـاموية نفســـها بـــأن لديهـــا الحـــق المقطـــوع فـــي الســـيادة وتضفـــي
جزئيـــا شـــرعية إســـتعمال العنـــف لتحقيـــق ذلـــك.
واإالس ـام وي ة ب خ ـاف ال دي ـن اإالس ـام ي ه ـي ن ـوع م ـن ال ت ط ـرف ال س ي اس ـي ال ـذي
ي ّدع ـي اس ـت ن اده ع ل ـى اإالس ـام.
وبمـــرور الوقـــت ظهـــرت أشـــكال مختلفـــة إاليديولوجيـــا ا إالســـاموية تنطلـــق جزئيـــا مـــن
الظـــروف السياســـية وا إالجتماعيـــة فـــي الـــدول ا إالســـامية وكذلـــك مـــن ا أالديـــان .ويتفـــق
ا إالســـامويون علـــى الصفـــات التاليـــة:
 tال يرون ا إالسام كدين وأخاق فقط بل يرونه كنظام حياة شامل ومتكامل.
 tيعتبرون الشريعة أو "القوانين ا إالسامية" كقاعدة سياسية ونظام اجتماعي أساسي.
 tيعتبرون القرآن والسنة التي هي أقوال وأفعال الرسول محمد بمثابة "دستور" ونموذجا
يُحتذى به في العمل السياسي "للدولة ا إالسامية" القادمة.
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القانـــون ا أالساســـي هـــو القاعـــدة للنظـــام الديمقراطـــي والحــ ّـر والـــذي يرفـــض أي نـــوع
مـــن العنـــف والســـلطة العشـــوائية .ومـــن ا أالســـس التـــي تســـتند عليهـــا هـــذه القواعـــد كمـــا
تـــراه المحكمـــة االتحاديـــة العليـــا مـــا يلـــي:
t
t
t
t
t
t
t
t

صــة حقـــوق
ســي وخا ـ
لقانــون ا أالسا ـ
عليهــا ـفــي ا ـ
احتــرام حقـــوق ا إالنســـان المنصـــوص ـ
ـ
أ
تحقيــق اـلــذات بحريـــة،
شــخصيات االـفــراد فـــي الحيـــاة و ـ
ـ
سيادة الشعب،
فصل السلطات،
مسؤولية الحكومة،
شرعية ا إالدارة،
استقال القضاء،
تعدد ا أالحزاب،
مبدأ ّ
أ
مســـاواة الفـــرص لجميـــع االحـــزاب السياســـية مـــع الحـــق القانونـــي فـــي تكويـــن
المعارضـــة ومزاولتهـــا طبقـــا لمـــا ينـــص عليـــه الدســـتور.

وتُعتبـــر أيـــة منظمـــة أو مجموعـــة عـــد ّوة للدســـتور أو متطرفـــة إذا خالفـــت علـــى ا أالقـــل
واحـــدا مـــن ا أالســـس المذكـــورة أعـــاه .وتعمـــل ا إالســـاموية مـــن أجـــل تكويـــن دولـــة دينيـــة
ونظـــام اجتماعـــي ينطبـــق علـــى ذلـــك وال يتماشـــى مـــع كيـــان اجتماعـــي ديمقراطـــي.
ويصــ ّـر ا إالســـامويون علـــى تفســـير للشـــريعة يخالـــف بصـــورة واضحـــة القانـــون ا أالساســـي.
والعقوبـــات الجســـدية كقطـــع أعضـــاء الجســـم أو الجلـــد وعقوبـــة ا إالعـــدام عنـــد ا إالرتـــداد
عـــن ا إالســـام تناقـــض القاعـــدة التـــي تقـــول أن كرامـــة ا إالنســـان ال يجـــوز المســـاس بهـــا
وتناقـــض كذلـــك حريـــة الديـــن.
التناقض بين السالموية والمبدأ أ
الساسي للحرية والديمقراطية
إ
س ل طة اإالله



سلطة الشعب

جمع وتركيز السلطة



فصل السلطات واستقال القضاء

التمسك بحقيقة واحدة



وضع المسلمين في المقام ا أالول
قبل غيرهم

حرية إبداء الرأي،
لمتعدد،
التقييم ا ّ
تعدد ا أالحزاب،
مبدأ ّ
حق المعارضة



حرية الدين،
المساواة
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السالموية والسلفية؟
ما هو الفرق بين إ

الســـلفية فئـــة فرعيـــة مـــن ا إالســـاموية .فبالرغـــم مـــن وجـــود بعـــض العوامـــل المشـــتركة
هنـــاك فـــوارق بيـــن الســـلفية وتيـــارات إســـاموية أخـــرى وذلـــك بخصـــوص
t
t
t
t

تاريخ الظهور،
ا أالمثلة التي يُقتدى بها،
أشكال التنظيم،
وا إالستراتيجيات.

أهـــم الفـــوارق بيـــن الســـلفية وبيـــن التيـــارات ا إالســـاموية ا أالخـــرى هـــو أن الســـلفيين
ال يقتـــدون إال بأقـــوال وأفعـــال الرســـول محمـــد وأصحابـــه وكذلـــك بالجيليـــن التالييـــن
لجميـــع ا أالزمنـــة .والســـلفية اليـــوم فـــي ألمانيـــا وكذلـــك فـــي كافـــة أرجـــاء العالـــم أكثـــر
الحـــركات ا إالســـاموية ديناميكيـــة ونشـــاطا.

من أين يأتي مصطلح "السلفية"؟

.٣

تســـمى ا أالجيـــال الثاثـــة ا أالولـــى للمســـلمين (مـــن القـــرن الســـابع إلـــى القـــرن التاســـع
ميـــادي) "الســـلف الصالـــح" والتـــي تســـتند عليـــه الســـلفية.
وتمثـــل هـــذه الطائفـــة مـــن المســـلمين ا أالوائـــل ا أالســـاس الرئيـــس إاليديولوجيـــا الســـلفية
لاســـام .ويطلـــب الســـلفيون ممـــن ينتمـــي
والتـــي تعتبـــر هـــذا العصـــر "عصـــرا ذهبيـــا" إ
إليهـــم اتّبـــاع الســـلف الصالـــح بشـــكل ال يجـــوز ا إالنحـــراف عنـــه لكـــي يعـــود ا إالســـام
إلـــى قوتـــه الســـابقة.
الســـلفية هـــي جـــزء مـــن منهـــج المـــدارس الفكريـــة التـــي تتبـــع بصـــورة صارمـــة
المثـــل ا أالعلـــى للعهـــد ا إالســـامي ا أالول .ويســـتند الســـلفيون فـــي إيديولوجياتهـــم
بصـــورة خاصـــة علـــى كليشـــيهات مـــدارس المفكريـــن ا إالســـاميين المحافظيـــن.
ويســـتنيرون اليـــوم بصـــورة خاصـــة بـــآراء الوهابيـــة المتشــ ّـددة التـــي ال تقبـــل
البدائـــل.
فالوهابيـــة تعـــود إلـــى إيديولوجيـــا محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب ( )١٧٩٢-١٧٠٣والتـــي
نشـــأت فـــي نجـــد .وقـــد طالـــب هـــذا بتنقيـــة ا إالســـام مـــن "البـــدع" التـــي طـــرأت
علـــى ا إالســـام فـــي وقـــت الحـــق .والوهابيـــة موجـــودة بصـــورة خاصـــة فـــي
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وهـــي أكثـــر ا إاليديولوجيـــات تأثيـــرا داخـــل الحـــركات
الســـلفية.

١٠

السلفيــة
أسئلة وأجوبة

ويرف ــض الس ــلفيون بص ــورة عام ــة مصطل ــح "الس ــلفية" ويعتبرون ــه مصطلح ــا غريب ــا.
وكذلـــك يرفضـــون بشـــكل قاطـــع مصطلـــح "الوهابيـــة" الـــذي يعتبـــره المســـلمون خاصـــة
فض ــل الســـلفيون أن يســـمون "أهـــل الســـنة والجماعـــة"
مرادفـــا لمصطلـــح "الســـلفية" .ويُ ّ
لاســـام
أو ببســـاطة "مســـلمون" .وبذلـــك يعتبـــرون أنفســـهم الممثليـــن "الحقيقييـــن" إ
ا أالصلـــي كمـــا جـــاء عــن الرســـول محمـــد.

.٤

ما هو هدف السلفيين؟

لكافـــة الســـلفيين هـــدف مشـــترك واحـــد :تأســـيس نظـــام سياســـي يتماشـــى مـــع أحــكام
الشـــريعة علـــى رأســـه ســـلطة سياســـية ودينيـــة تتمثـــل فـــي الخليفـــة .ويـــرون فـــي التغييـــر
الكامـــل للدولـــة وللنظـــام القضائـــي وا إالجتماعـــي كمـــا كان يـــراه الســـلف الصالـــح وضعـــا
جـــاء ـبـــ "إرادة هللا".
وال يعتـــرف الســـلفيون بدولـــة تقـــوم علـــى أســـس قوميـــة .وانطاقـــا مـــن الدولـــة المركزيـــة
يقتضـــي "توســـيع" حـــدود الدولـــة المطلـــوب تأسيســـها بحيـــث تشـــمل ا أالمـــة بكاملهـــا
ويعنـــي ذلـــك أن تضـــم هـــذه الدولـــة ا أالمـــة ا إالســـامية بكاملهـــا .وبعـــد تأســـيس دولـــة
مثـــل هـــذه يلتـــزم المســـلمون الذيـــن ال يقيمـــون فـــي دولـــة إســـامية أساســـية اقتـــداءا
بالرســـول ،ـبـــ "الهجـــرة" لكـــي يعيشـــوا هنـــاك حيـــاة تُرضـــي هللا وال يضطـــرون للبقـــاء
لكف ــار.
تحـــت حكـــم ا ّ
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هل يشبه جميع السلفيون بعضهم البعض؟

ال .فالســـلفية ليســـت حركـــة متجانســـة .ففـــي ألمانيـــا تيـــاران متطرفـــان للســـلفية يختلفـــان
عـــن بعضهمـــا البعـــض :تيـــار سياســـي يســـتغني عـــن إســـتعمال العنـــف المباشـــر للوصـــول
إلـــى أهدافـــه وتيـــار ســـلفي جهـــادي يمكـــن اعتبـــاره قريبـــا مـــن القاعـــدة .إال أن الحـــدود
بيـــن هذيـــن التياريـــن انســـيابية.
يحـــاول الســـلفيون السياســـيون نشـــر إيديولوجياتهـــم عـــن طريـــق نشـــاطات دعائيـــة
مكثفـــة ("الدعـــوة") لتغييـــر المجتمـــع بعمليـــة طويلـــة والوصـــول إلـــى قيـــم ســـلفية .فبينمـــا
ضحــة ا إالرهـــاب ويتجنبـــون ـنــداءات العـنــف،
بصــورة وا ـ
يرفضـــون أتبـــاع الســـلفية السياســـية ـ
ال يرفضـــون مبدئيـــا العنـــف المبـــرر دينيـــا مثـــل العقوبـــات الجســـدية .ويســـتند الســـلفيون
فـــي تفســـيرهم لاســـام بصـــورة مختـــارة علـــى مراجـــع بعـــض الفقهـــاء.

والســـلفيون الجهاديـــون يؤيـــدون تطبيـــق العنـــف المباشـــر والفـــوري .فبينمـــا يعتبـــر
أغلـــب المســـلمين الجهـــاد هـــو الكفـــاح الشـــخصي ضــ ّـد القصـــور ا إالخاقـــي يفهـــم
الســـلفيون الجهاديـــون ذلـــك بالدرجـــة ا أالولـــى عســـكريا .ويـــرون أن مـــن الواجـــب
الشـــخصي علـــى كل مســـلم ا إالشـــتراك فـــي المقاومـــة المســ ّـلحة لمـــا يـــروه غيـــر إســـامي.
فالجهـــاد ال يكـــون مو ّجهـــا ضــ ّـد الغـــرب لوحـــده بـــل كذلـــك ضــ ّـد الحــ ّـكام فـــي الـــدول
ا إالســـامية الذيـــن يتهمهـــم الســـلفيون با إالرتـــداد عـــن ا إالســـام وبأنهـــم قـــد أصبحـــوا
أداة بيـــد "الغـــرب" المكـــروه.

١٢
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وفـــي ألمانيـــا فـــإن أغلـــب الناشـــطين هـــم الســـلفيون السياســـيون .إال أن أغلـــب الشـــبكات
وا أالشـــخاص اإالرهابيـــة ذات الطابـــع الســـلفي والتـــي تـــم التعـــرف عليهـــا لحــّـد ا آالن
تطــّـورت فـــي محيـــط ســـلفي .لذلـــك يجـــوز اعتبـــار الســـلفية ّ
مغذيـــة إيديولوجيـــا للتطـــرف
اإالســـاموي القتالـــي العنيـــف.

السلفيــة
أسئلة وأجوبة

١٣

.٦

النسان؟
كيف
يتصور السلفيون شكل العالم وشكل إ
ّ

تمجــد العنـــف.
تنطلـــق الســـلفية مـــن صـــورة للعالـــم غيـــر متســـامحة وغيـــر ديمقراطيـــة و ّ
ويتعلـــق احتـــرام ا إالنســـان المطلـــوب وفقـــا أالحـــكام الشـــريعة وا أالحـــكام التـــي تلـــي ذلـــك
بالنســـبة للســـلفيين علـــى أســـاس هـــل أن ا إالنســـان ســـيدخل بعـــد موتـــه الجنـــة أو النـــار.
مفهوم التوحيد
يعنـــي مصطلـــح التوحيـــد فـــي ا إالســـام المدرســـة التـــي تقــ ّـر بشـــكل قاطـــع بوحدانيـــة
هللا (التوحيـــد) والتـــي توجـــد تكـــرارا فـــي الشـــهادة.
إال أن الســـلفيين يســـتخرجون مـــن مبـــدأ التوحيـــد بـــأن هللا هـــو الحاكـــم ا أالوحـــد وأن
الشـــريعة هـــي القانـــون ا أالوحـــد المنــ ّـزل منـــه .وبذلـــك يرفـــض الســـلفيون ســـيادة الشـــعب
وقوانينـــه علـــى أنهـــا قـــد ُوضعـــت مـــن قبـــل ا إالنســـان وهـــي "ليســـت اســـامية".

ترمز السبابة الموجهة إلى ا أالعلى إلى التوحيد.
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صور العدو
لكفــار"
يقســم الســـلفيون العالـــم إلـــى معســـكرين متضاديـــن :الســـلفيون علـــى جانـــب و"ا ّ
ّ
بصـــورة عامـــة علـــى الجانـــب ا آالخـــر .ويقـــف الســـلفيون ضـــد المســـلمين غيـــر الســـلفيين
وكذلـــك ضـــد كافـــة العقائـــد ا أالخـــرى.
وتنطلـــق رؤيـــة العالـــم هـــذه مـــن مبـــدأ الـــوالء والبـــراء الـــذي يســـتند علـــى الـــوالء هلل
لكف ــار .وبهـــذا المبـــدأ يقـــف الســـلفيون بصـــورة مقصـــودة
وللمؤمنيـــن وا إالبتعـــاد عـــن ا ّ
بعيـــدا عـــن أغلبيـــة المجتمعـــات وعـــن بقيـــة المســـلمين .والســـلفيون الجهاديـــون يثيـــرون
الكراهيـــة ضـــد أصحـــاب الـــرأي ا آالخـــر بمـــا فـــي ذلـــك المؤمنيـــن.

التأويل المتشدد للنصوص الدينية
مقدســـة (القـــرآن والســـنة) علـــى اعتبارهـــا
يطالـــب الســـلفيون بالرجـــوع إلـــى النصـــوص ال ّ
المصـــدر الوحيـــد للقوانيـــن .وعلـــى ّكل مســـلم أن يفهـــم النصـــوص ا إالســـامية حرفيـــا –
بغـــض النظـــر عـــن المـــدارس الفقهيـــة ا إالســـامية التقليديـــة وبغـــض النظـــر عـــن الســـياق
لاســـام علــى مــ ّـر القـــرون.
التاريخـــي والتطـــور ا إالجتماعـــي إ

السلفيــة
أسئلة وأجوبة

١٥

امتالك الحقيقة المطلقة
يعتبـــر الســـلفيون أنفســـهم الطليعـــة أو النخبـــة المختـــارة .وبإعتبارهـــم الممثـــل الوحيـــد
علــى اعتبارهـــم
خــرى ـ
ســامية ا أال ـ
هــب ا إال ـ
حيــد كافـــة المذا ـ
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الحقيقـــي ا أالوحـــد تجـــاه كافـــة المذاهـــب ا إالســـامية ا أالخـــرى.
مفهوم التكفير
يلعـــب مفهـــوم "التكفيـــر" خاصـــة بالنســـبة للســـلفية الجهاديـــة دورا هامـــا .ويعنـــي
مصطلـــح التكفيـــر بالعربيـــة "الخـــروج عـــن ا ّ
لملـــة" أو "ا إالتهـــام بالكفـــر" .ويســـتعمل
الجهاديـــون الســـلفيون هـــذا المفهـــوم لتبريـــر إســـتعمال العنـــف ضــ ّـد بقيـــة المســـلمين
"كف ــار" و"أعـــداء لاســـام".
علـــى إعتبارهـــم أعـــداء فكرييـــن و ّ
الجهاد العسكري على اعتباره "الفريضة السادسة للدين"
اخــر  )١٩٧٩طــ ّـور عبـــد
فغانســتان (أو ـ
ـ
لقــوات الســـوفياتية أال
غــزو ا ـ
ـفــي وـقــت ســـابق أقصـــاه ـ
هللا عـــزام منـــذ  ١٩٨٠ضمـــن نطـــاق نظريـــات الجهـــاد فكـــرة الجهـــاد العـــام .وانطاقـــا
مـــن ذلـــك ّيدعـــي المفكـــرون الجهاديـــون الســـلفيون بأنـــه إضافـــة إلـــى أعمـــدة الديـــن
ا إالســـامي التقليديـــة وهـــي:
t
t
t
t
t

الشهادة
الصاة
الصوم
الزكاة
الحج إلى مكة

هنـــاك "فريضـــة سادســـة" قـــد نُســـيت وهـــي الجهـــاد القتالـــي العنيـــف أو الجهـــاد
العســـكري .ويعنـــي ذلـــك أن كل مســـلم ملـــزم بدعـــم المضطهديـــن مـــن اخوانـــه فـــي
العقيـــدة عســـكريا ســـواء فـــي افغانســـتان أو الشيشـــان أو صوماليـــا أو ســـوريا.
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ثقافة الشهادة
يقـــول الســـلفيون فـــي حماســـهم الدعـــوي بأنهـــم يريـــدون إنقـــاذ البشـــر مـــن "نـــار
جهنـــم" بصورهـــا الشـــنيعة .ففـــي العديـــد مـــن المحاضـــرات والخطـــب التـــي ينشـــرونها
فـــي ا إالنترنـــت يحــ ّـذرون خطبـــاء الســـلفية ســـامعيهم مـــن عـــذاب جهنـــم بأفـــزع الصـــور
علـــى قـــدر ا إالمـــكان.
والغـــرض مـــن هـــذه التربيـــة المرعبـــة هـــو إقنـــاع الشـــباب علـــى فهـــم ا إالســـام بهـــذه
الصـــورة المخيفـــة .ويـــودون بذلـــك إعطـــاء ا إالنطبـــاع بـــأن ا إالنقـــاذ مـــن مهالـــك جهنـــم
المذكـــورة ال يكـــون إال بالطاعـــة العميـــاء والســـلوك الـــذي يتماشـــى مـــع الشـــريعة .وكل
إستفســـار نقـــدي لمـــا يقولونـــه يُعتبـــر ر ّدة عـــن الديـــن.
بينمـــا تصــ ّـور الجنـــة خافـــا لذلـــك بالصـــور الملونـــة الجذابـــة .وبالدرجـــة ا أالولـــى تُنشـــر
فـــي ا أالوســـاط الجهاديـــة فكـــرة أن أقـــرب الطـــرق إلـــى الجنـــة هـــي المـــوت "كشـــهيد" وفـــي
نفـــس الوقـــت محـــو كافـــة الذنـــوب الســـابقة .وقـــد نتجـــت عـــن ذلـــك ثقافـــة شـــهادة
يُرفـــع فيهـــا مقـــام كل شـــهيد ســـقط فـــي الجهـــاد.
و"الطيور الخضر" هي رمز لكل شهيد تطير روحه كطائر أخضر في الجنة.
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.٧

ما هي خطورة السلفية؟

تشــ ّـكل الســـلفية السياســـية اســـتنادا إلـــى مفعولهـــا المتشـــدد ا أالرضيـــة الخصبـــة حتـــى فـــي
الفعاليـــات ا إالرهابيـــة .فجميـــع ا أالشـــكال وا أالشـــخاص ا إالرهابيـــة تقريبـــا التـــي تـــم التعـــرف
عليهـــا فـــي ألمانيـــا كانـــت ذات طابـــع ســـلفي أو نمـــت فـــي محيـــط ســـلفي .وهنـــاك نســـبة
ضئيلـــة مـــن الســـلفيين الجهادييـــن فـــي الوقـــت الحاضـــر يمكـــن اعتبارهـــم ســـلفيين.
وا إالقامـــة فـــي معســـكرات التدريـــب ا إالرهابيـــة وكذلـــك ا إالشـــتراك فـــي معـــارك فـــي مناطـــق
للجهـــاد العالمـــي مـــن قبـــل أشـــخاص مـــن المحيـــط الســـلفي ال زالـــت ذات أهميـــة خاصـــة.
وا أالشـــخاص الذيـــن ذهبـــوا إلـــى هـــذه المناطـــق أغلبهـــم أحـــداث ولـــم تتجـــاوز عمليـــة
التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف ســـوى فتـــرة قصيـــرة جـــدا.
ويشــ ّـكل ا أالشـــخاص الذيـــن يعـــودون إلـــى ألمانيـــا مـــن المعســـكرات ا إالرهابيـــة أو مـــن
المشـــاركة فـــي أعمـــال قتاليـــة شـــبه عســكرية خطـــرا أمنيـــا خاصـــا .والعائـــدون مـــن المناطـــق
الجهاديـــة لديهـــم فـــي ا أالوســـاط ا إالســـاموية مكانـــة مرموقـــة ويمكنهـــم ا إالســـهام بـــدور
يســـاعد علـــى دعـــم عمليـــة التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف لـــدى ا إالســـامويين الذيـــن كانـــوا
غيـــر متجهيـــن للعنـــف لحـــد ا آالن .ويكـــون لهـــؤالء ا أالشـــخاص جاذبيـــة كبيـــرة وهـــذا مـــا
ينطبـــق بصـــورة خاصـــة علـــى الشـــباب والناشـــئين.
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.٨

ما هو شكل تنظيم السلفية في ألمانيا؟

غيــر صـــارم ولكنـــه يتســـم بديناميكيـــة
لســلفي ـفــي ألمانيـــا أن تنظيمـــه ـ
لمنظــر ا ـ
مــن ا ـ
يتبيــن ـ
ّ
عاليـــة .فليـــس هنـــاك عـــادة أطـــر تنظيميـــة شـــكلية ثابتـــة .وتســـتثنى مـــن ذلـــك الجمعيـــات
الســـلفية المحليـــة التـــي غالبـــا مـــا تكـــون صاحبـــة الجوامـــع ذات الطابـــع الســـلفي .وإلـــى
جانـــب ذلـــك هنـــاك باضطـــراد شـــبكات أشـــخاص منفـــردة أو أشـــخاص يعملـــون لوحدهـــم
ذوي نشـــاطات ســـلفية .كمـــا يوجـــد أحيانـــا شـــبكات حـــول أشـــخاص منفـــردة كان لهـــا
دور فـــي المواقـــع الجهاديـــة.

.٩

ما هو دور المرأة في أ
الوساط السلفية؟

تـــرى المدرســـة الســـلفية المتشــ ّـددة أن الرجـــل والمـــرأة متســـاويان أمـــام هللا .ولكـــن فـــي
الحيـــاة الواقعيـــة ليســـت هنـــاك مســـاواة .ويســـتند الســـلفيون فـــي رفضهـــم القاطـــع
للمســـاواة بيـــن الجنســـين با إالدعـــاء بـــأن هنـــاك فـــرق جســـدي وعقلـــي بيـــن الرجـــل والمـــرأة
ممـــا يعطـــي لـــكل منهمـــا دورا مختلفـــا عليهـــم تحقيقـــه فـــي المجتمـــع .ويســـتندون
بضـــرورة عـــدم المســـاواة بيـــن الجنســـين علـــى نصـــوص ثابتـــة مـــن القـــرآن والســـنة.
ويبــ ّـررون كذلـــك العقوبـــات الجســـدية والفصـــل بيـــن الجنســـين فـــي جميـــع المجـــاالت
ا إالجتماعيـــة.
فع ــال
وبالرغـــم مـــن هـــذه الصـــورة ا إالجتماعيـــة المتعـــارف عليهـــا فإنـــه يوجـــد إهتمـــام ّ
بالســـلفية أيضـــا مـــن قبـــل شـــابات وناشـــئات .وتبلـــغ نســـبة النســـاء فـــي ا أالوســـاط
والشـــبكات الســـلفية مـــا يقـــارب عشـــرة بالمائـــة .وضمـــن هـــذا المحيـــط تُعقـــد زواجـــات
ســـلفية يجـــري التمهيـــد لهـــا فـــي أســـواق الـــزواج فـــي ا إالنترنـــت.
وتنشـــط النســـاء كذلـــك فـــي ا أالوســـاط الجهاديـــة التـــي تقبـــل العنـــف .وتعمـــل النســـاء
الجهاديـــات فـــي ألمانيـــا فـــي االنترنـــت بصـــورة خاصـــة فـــي الدعايـــة والحـــث علـــى
التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف .وعلـــى ســـبيل المثـــال تقـــوم هـــؤالء بجمـــع التبرعـــات
ودعـــم وتنظيـــم تهريـــب جهادييـــن آخريـــن إلـــى مناطـــق الحـــرب الســـورية – العراقيـــة.
وال تقبـــل بعـــض النســـاء بهـــذه ا أالعمـــال الفكريـــة والتنظيميـــة فقـــط ،بـــل أن هيئـــة حمايـــة
الدســـتور تعـــرف نســـاء ذهبـــوا إلـــى مناطـــق الحـــروب الجهاديـــة دعمـــا أالزواجهـــن .وفـــي
بعـــض الحـــاالت ذهبـــت نســـاء غيـــر متزوجـــات إلـــى ســـوريا والعـــراق .وينشـــر هـــؤالء
النســـاء فـــي ا إالنترنـــت بأنهـــن يقمـــن بدعـــم المجاهديـــن (المحاربيـــن مـــن أجـــل الديـــن)
هنـــاك ويقدمـــون مســـاهمة فعالـــة فـــي الجهـــاد.
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هل هناك تنظيمات سلفية في بافاريا ؟

توجـــد فـــي الكثيـــر مـــن المـــدن وكذلـــك فـــي بافاريـــا بصـــورة مضطـــردة نشـــاطات ســـلفية.
وعـــادة مـــا يقـــوم المؤيـــدون لذلـــك مـــن تنظيـــم أنفســـهم فـــي شـــبكات .كمـــا يقومـــون
بصـــورة منتظمـــة بإعـــداد أجنحـــة إعاميـــة تـــوزع فيهـــا بالدرجـــة ا أالولـــى منشـــورات دعائيـــة
ســـلفية.
وتســـتخدم الجوامـــع المدعومـــة مـــن الجمعيـــات الســـلفية كقاعـــدة للمحاضـــرات الســـلفية
والـــدروس ا إالســـامية الســـلفية .ويقـــوم هنـــا و ّعــاظ بصـــورة منتظمـــة احيانـــا بنشـــر ا أالفــكار
الســـلفية.

.١١

كيف يدعو السلفيون لكسب أنصار جدد؟

ابتـــداء مـــن "ا أالجنحـــة ا إالســـامية" للســـلفية فـــي ا أالماكـــن المخصصـــة للمشـــاة فـــي المـــدن
ا أاللمانيـــة عبـــر مهرجانـــات كبيـــرة فـــي المياديـــن العامـــة ولغايـــة "نـــدوات إســـامية"
تســـتغرق عـــدة أيـــام غالبـــا مـــا يتـــم تصويرهـــا ونشـــرها كفيديـــو با إالنترنـــت ،اســـتطاع
الســـلفيون توطيـــد العديـــد مـــن ا أالشـــكال الحقيقيـــة وا إالفتراضيـــة فـــي ألمانيـــا .ولهـــذا
النشـــاط االحترافـــي مفعـــول يتزايـــد باضطـــراد فـــي نشـــر الفكـــر الســـلفي وخاصـــة لـــدى
الشـــباب الـــذي لـــم يســـتقر بعـــد عاطفيـــا واجتماعيـــا.
وباالضافـــة الـــى ذلـــك يقـــوم الســـلفيون بتوزيـــع منشـــورات اعاميـــة تعتبـــر كمفتـــاح
إالنشـــاء عاقـــات مـــع مؤيديـــن متوقعيـــن جـــدد. .

٢٠

السلفيــة
أسئلة وأجوبة

.١١.١

هل يبدأ السلفيون الحديث مع المارة؟

فـــي نطـــاق ا أالجنحـــة ا إالعاميـــة الســـلفية التـــي تقـــام فـــي المناطـــق المخصصـــة للمشـــاة
يتكلـــم الســـلفيون مـــع المـــارة ليوقظـــوا لديهـــم الرغبـــة ا أالوليـــة فـــي الفكـــر الســـلفي.
والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو تصويـــر ا إالســـام كديـــن أحســـن مـــن المســـيحية أو غيرهـــا
مـــن ا أالديـــان.

.١١.٢

هـــل يدعـــو الســـلفيون كذلـــك ضمـــن نطـــاق الالجئيـــن
لكســـب مؤيديـــن جـــدد؟

نعـــم .حـــاول الســـلفيون بطـــرق مختلفـــة تكويـــن عاقـــات بالاجئيـــن وهنـــا تكـــون
المســـاعدة ا إالنســـانية علـــى الـــدوام فـــي المقـــام ا أالول.
ويريـــد الســـلفيون عـــن طريـــق المســـاعدة ا إالجتماعيـــة تكويـــن عاقـــة ثقـــة بالاجئيـــن.
لاندمـــاج.
ويســـتغل هـــؤالء هـــذه العاقـــة فـــي نقـــل أفكارهـــم المتطرفـــة والمعاديـــة إ
وعلـــى المـــدى البعيـــد فالمقصـــود مـــن الاجئيـــن كســـبهم كمؤيديـــن أو أعضـــاء فـــي
الحركـــة الســـلفية .والاجـــؤون الشـــباب الذيـــن قدمـــوا إلـــى ألمانيـــا بـــدون أبويـــن أو أقـــارب
والذيـــن يبحثـــون عـــن عاقـــة اجتماعيـــة قريبــة معرضـــون بصـــورة خاصـــة لهـــذا الخطـــر.
وقـــد طلـــب الكثيـــر مـــن المنظمـــات ا إالســـاموية بصـــورة مســـتهدفة البحـــث عـــن عاقـــة
بهـــؤالء الاجئيـــن ،بمـــا فـــي ذلـــك المجموعـــات الســـلفية.

السلفيــة
أسئلة وأجوبة

٢١

وقـــد نشـــر الواعـــظ الســـلفي بييـــر فـــوكل منـــذ شـــهر ســـبتمبر  ٢٠١ ٥بالفيســـبوك النـــداء
التالـــي:
"قبـــل فتـــرة قصيـــرة قمنـــا بإســـتفتاء وأردنـــا الحصـــول علـــى نصائـــح بالـــذي
نســـتطيع القيـــام بـــه لاجئيـــن .فاحتياجـــات الاجئيـــن والمصائـــب التـــي تعرضـــوا
لهـــا وظروفهـــم وخلفياتهـــم مختلفـــة جـــدا.
لذلك فمن المفروض اتخاذ الخطوات التالية:
كونوا فرق في محيطكم!
.١
ّ
 .٢تعرفوا على كافة مساكن الاجئين الموجودة حولكم!
 .٣زوروا مساكن الاجئين وتعرفوا عليها!"
وقـــد تكـــون الدعـــوة ا إالســـاموية بـــأن يقـــوم هـــؤالء المســـاعدون المزعومـــون بتوزيـــع
منشـــورات ذات محتـــوى ســـلفي فـــي محيـــط مســـاكن الاجئيـــن ودعـــوة الاجئيـــن إلـــى
المناســـبات الســـلفية.

النترنت ؟
 .١١.٣ما هو دور إ
يســـتخدم الســـلفيون ا إالنترنـــت كوســـط للدعايـــة وا إالعـــام والتوجيـــه .والعديـــد مـــن
الصفحـــات تعمـــل علـــى نشـــر ا أالفـــكار الســـلفية علـــى مســـتوى العالـــم .وعـــدد الصفحـــات
فـــي ا إالنترنـــت الناطقـــة باللغـــة ا أاللمانيـــة قـــد ازداد فـــي الســـنوات ا أالخيـــرة بصـــورة كبيـــرة.
فعلـــى ســـبيل المثـــال تُنشـــىء الجمعيـــات الســـلفية باضطـــراد وكذلـــك الشـــبكات وا أالفـــراد
مـــا يســـمى بصفحـــات دعـــوة يربطونهـــا ببعـــض بقـــوة .والكثيـــر مـــن هـــذه المواقـــع فـــي
ا إالنترنـــت متعـــددة اللغـــات والوســـائط ومصممـــة بدقـــة.
والمجموعـــة المســـتهدفة الرئيســـة لصفحـــات ا إالنترنـــت الســـلفية هـــذه هـــم ا أالحـــداث
المســـلمون وخاصـــة ممـــن لهـــم جـــذور أجنبيـــة أو مـــن الداخليـــن إلـــى ا إالســـام حديثـــا.
عــي
شــبكات التواصـــل ا إالجتما ـ
معظــم أوقاتهـــم اليوميـــة ـفــي ـ
يقضــون ـ
مــن هـــؤالء ـ
لكثيــر ـ
وا ـ
أو منتديـــات النقـــاش فـــي ا إالنترنـــت.

٢٢

السلفيــة
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ويظهـــر مـــن مشـــاهير الســـلفية فـــي شـــبكات ا إالنترنـــت بصفتهـــم "أئمـــة ا إالنترنـــت"
مكملـــة للدراســـات الســـلفية فـــي المـــكان المطلـــوب بـــل ربمـــا تعــ ّـوض
ويقدمـــون دراســـات ّ
عنهـــا .والشـــخصيات القياديـــة الكارســـماتية تؤثـــر فـــي ا إالنترنـــت وكأنهـــا تضاعـــف مفعـــول
أ
االفكار السلفية .وتُعرض هنا بصورة خاصة الخطب الجهادية.

وتعمـــل هـــذه الدعايـــة التـــي ينشـــرها ا إالنترنـــت والتـــي تُعـــرض فـــي شـــبكات التواصـــل
ا إالجتماعـــي علـــى أن يعتبـــر الناشـــطون والمؤيـــدون للجهـــاد العـــام أنفســـهم جـــزءا
مـــن حركـــة واحـــدة .ولذلـــك أيضـــا تمكنـــت القاعـــدة علـــى الـــدوام مـــن تطويـــر نفســـها
بصفتهـــا حركـــة منتشـــرة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم تعمـــل كمنظمـــة فـــي مناطـــق ا أالزمـــات
الجهاديـــة.
فالحـــدود بيـــن مؤيـــدي القاعـــدة الذيـــن يظهـــرون فـــي ا إالنترنـــت بتعليمهـــم الدعائـــي
والفكـــري وبيـــن الناشـــطين فـــي ا إالرهـــاب أصبحـــت بإضطـــراد متداخلـــة بيـــن بعضهـــا
البعـــض.
مــن دول العالـــم تثقيـــف أنفســـهم بالمـــواد التعليميـــة
يســتطيع المؤـيــدون ـفــي أي دو ـلــة ـ
و ـ
عـــن طريـــق ا إالنترنـــت ليصبحـــوا قادريـــن علـــى الجهـــاد فـــي جميـــع أرجـــاء العالـــم (مـــا
يســـمى بالجهـــاد المفتـــوح المصـــدر) .وا إالرهابيـــون الذيـــن "ينشـــؤون" فـــي بادهـــم
يســـتطيعون القيـــام بنشـــاطات إرهابيـــة فـــي بادهـــم دون الحاجـــة إلـــى ا إالرتبـــاط
بمجموعـــات إرهابيـــة بصـــورة مباشـــرة فـــي بادهـــم .وتنشـــر مجـــات ا إالنترنـــت التفاصيـــل
الازمـــة إالعـــداد المتفجـــرات .ويعمـــل ا إالنترنـــت بهـــذه الطريقـــة علـــى إبقـــاء المجموعـــات
ا إالســـاموية ا إالرهابيـــة علـــى قيـــد الحيـــاة وتنميتهـــا بغـــض النظـــر عـــن ا أالشـــكال التنظيميـــة
فـــي المنطقـــة.

السلفيــة
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٢٣

.١١.٤

هـــل يســـتعمل الســـلفيون كذلـــك الموســـيقى لنشـــر
أ فكا رهـــم ؟

يرفـــض الســـلفيون مبدئيـــا الموســـيقى باعتبارهـــا تعبيـــرا عـــن الفســـاد وانهـــا مرفوضـــة مـــن
قبـــل ا إاللـــه وجـــزء مـــن الحيـــاة الماديـــة .إال أنهـــم قـــد وجـــدوا ثقافـــة موســـيقية خاصـــة
حولوهـــا أالغراضهـــم .فهـــم يحاولـــون اســـتغال الموســـيقى بمـــا يســـمى النشـــيد بمـــا
أو ّ
لديـــه مـــن تأثيـــر عاطفـــي .وا أالناشـــيد وهـــي غالبـــا مـــا تكـــون قصيـــرة وبألحـــان دينيـــة
ســـهلة الحفـــظ وبـــدون مرافقـــة آالت موســـيقية تـــؤدي وخاصـــة لـــدى الشـــباب إلـــى تأثيـــر
يعب ــر عـــن ا إالنتمـــاء.
جـــذاب و ّ

مثال لنشيد:
"نعـــم نذهـــب إلـــى المعركـــة عبـــر الجبـــال والوديـــان مـــن أجـــل ســـامة أمتنـــا.
ليـــس هنـــاك خيـــار غيـــر البحـــث عـــن المـــوت .نتمتـــع بالعـــذاب مـــع إخواننـــا
إلـــى يـــوم القيامـــة .نعـــود إلـــى كل ســـاحة قتـــال حبـــا هلل وعبـــادة لـــه .انـــي أشـــم
ريحـــة جنـــة عـــدن وأنـــا أ ّلب ــي دعـــوة ربـــي .الحوريـــات يضحكـــن وينتظـــرن .حياتـــي
لربـــي".
وتُعتبـــر ا أالناشـــيد انطاقـــا مـــن محتواهـــا الدينـــي مـــن قبـــل المســـلمين المتدينيـــن علـــى
أنها جائزة (حال).

٢٤
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.١١.٥

الســـالمية" بالنســـبة للدعايـــة
مـــا هـــو معنـــى "النـــدوات إ
الســـلفية؟

النـــدوات ا إالســـامية هـــي جـــزء هـــام مـــن الدعايـــة الســـلفية .فالفعاليـــات التـــي تســـتمر
غالبـــا عـــدة أيـــام تقــ ّـدم محتويـــات ســـلفية وتمنـــح شـــعورا بوحـــدة جماعيـــة .وعـــادة
مـــا يقـــوم بذلـــك علـــى مســـتوى جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة عـــدة خطبـــاء ســـلفيون
معروفـــون بتقديـــم محاضراتهـــم ذات الطابـــع الســـلفي – وبصـــورة جزئيـــة ذات الطابـــع
الجهـــادي – ويوجهـــون ذلـــك إلـــى مجتمـــع غالبيتـــه مـــن ذوي ا أالفـــكار ذاتهـــا.
ويســـتغل الســـلفيون الناشـــطون النـــدوات ا إالســـامية إالبقـــاء العاقـــات وتوســـيعها وكذلـــك
لكســـب مؤيديـــن جـــدد .ولمثـــل هـــذه الفعاليـــات تأثيـــر كبيـــر وخاصـــة علـــى المســـلمين
الشـــباب بمـــا فـــي ذلـــك مـــن دخلـــوا إلـــى ا إالســـام حديثـــا .وتُعتبـــر مثـــل هـــذه الفعاليـــات
للعديـــد مـــن ا أالشـــخاص مـــن المحيـــط ا إالســـاموي الجهـــادي أحـــد العناصـــر ا أالساســـية فـــي
ســـيرتهم الذاتيـــة المتعلقـــة بالتطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف.
وإلـــى جانـــب النـــدوات ا إالســـامية تقيـــم الجمعيـــات والمنظمـــات الســـلفية بصـــورة متزايـــدة
فعاليـــات خيريـــة .وهـــذه تشـــابه النـــدوات ا إالســـامية .إال أنـــه يجـــري هنـــا جمـــع التبرعـــات.
وإلـــى جانـــب المحاضـــرات والخطـــب الســـلفية تُعـــرض هنـــا صـــور عاطفيـــة مـــن مواقـــع
القتـــال الجهاديـــة .والكثيـــر مـــن منظمـــات ا إالغاثـــة ذات الطابـــع الســـلفي (مثـــل جمعيـــة
ا أالنصـــار العالميـــة وجمعيـــة ا إالغاثـــة عنـــد الحاجـــة وكل منهمـــا جمعيـــة مســ ّـجلة) تســـتغل
اســـتعداد الحاضريـــن للتبـــرع لدعـــم إخوانهـــم فـــي العقيـــدة.

.١١.٦

هل يجري تعليم وتدريب السلفيين أيضا في الخارج؟

يســـافر الكثيـــر مـــن الســـلفيين إلـــى الخـــارج لتوســـيع وتعميـــق معرفتهـــم باللغـــة والقـــرآن
إلـــى "دول أم" تتكلـــم العربيـــة .وغالبـــا مـــا يحصـــل العديـــد مـــن الســـلفيين الشـــباب
منحـــا دراســـية ومســـاعدات أخـــرى مـــن بيـــن التابعيـــن للمحيـــط الســـلفي .وتقـــام أحيانـــا
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٢٥

بشـــكل مســـتهدف لطلبـــة اللغـــة وا إالســـام نشـــاطات تجمعهـــم با أالوســـاط والشـــبكات
الســـلفية لربطهـــم بشـــكل وطيـــد بالمحيـــط الســـلفي.
وغالبـــا مـــا يـــؤدي ذلـــك إلـــى تعميـــق التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف لشـــباب مســـلم ذي
اتجـــاه ســـلفي سياســـي وجعلهـــم يتجهـــون إلـــى الســـلفية الجهاديـــة .ويجـــري التدريـــب
ا إالرهابـــي فـــي مـــا يســـمى "معســـكرات ا إالرهـــاب" غالبـــا مـــا تكـــون فـــي مناطـــق القتـــال
الجهاديـــة .ويشـــمل ذلـــك نـــدوات دراســـية ايديولوجيـــة ولكـــن أيضـــا الرياضـــة القتاليـــة
والتدريب على إستعمال الساح والمتفجرات والتكتيك العسكري.

.١٢

ما الذي يجعل السلفية جذابة وخاصة لدى الشباب؟

السلفية جذابة لبعض الشباب أالنها تُوهم بوجود تو ّجه واضح .فالتعقيد وعدم الوضوح
للحياة العصرية تقابله على العكس من ذلك رؤية ا أالسود وا أالبيض السلفية .فا يحتاج
الشاب بقراراته الخاصة إلى العديد من قواعد المنع والترخيص.

٢٦
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ولدى الكثير من المؤيدين الشباب الذين ال يستطيعون اتخاذ القرار تمنح السلفية شخصية
جديدة تتجاوز الحدود .فيشعر الشاب بأن لديه شخصية معترف بها وبأنه جزء ال يتجزأ من
مجموعة متضامنة على مستوى العالم.
وتدعو طريقة الحياة السلفية إلى تمايز واضح تجاه مجتمع ا أالغلبية وتدعو كذلك إلى االنتباه
والخوف .وقد يكون ذلك للشاب الذي يثور على الموقف العام ويرفض حياة جيل آبائه
مغريا .كما تمنح السلفية للشاب شعورا بالتميز تجاه ا أالديان ا أالخرى وكذلك تجاه المسلمين
غير السلفيين .فالمفروض أن يشعر الشاب بأنه قد أصبح في مجموعة "نخبوية".

.١٣

هل يسافر الشباب أيضا إلى الجهاد؟

نعم .يلعب الشباب في نطاق الجهاد في ألمانيا على الدوام دورا متزايدا .استنادا إلى دراسة
قام بها المكتب االتحادي للتحقيقات ينضم إلى الحركات الجهادية شباب تتراوح أعمارهم
تحفز تقارير النجاح العسكري للمجموعات الجهادية الشباب
بين  ١٦إلى  ١٩سنة .فبينما ّ
الذكور تشعر بعض الشابات بأنها مطالبة بالوقوف في الحياة إلى جانب الرجل الجهادي.
لذلك يُعتبر دور المرأة بصورة مقصودة ومبدئيا بصفتها زوجة وأم وعليها دعم زوجها.
وتلعب شبكات التواصل ا إالجتماعي دورا هاما في التأثير على الشباب ولغاية خروجهم إلى
مواقع تأثير المنظمات الجهادية .وتمنح الدعاية ا إالساموية بتعبيرها عن رومنسية المغامرة
لبر صورة تتماشى مع عقلية الشباب في المغامرة .ويتكلم الجهاديون عن
وايقاد النار في ا ّ
نجاحات عسكرية ويمجدون حياة المقاتلين .كما تصف ا إالناث حياتهن اليومية في المناطق
الجهادية في شبكات التواصل ا إالجتماعي بصورة مثالية .كما يمدحن ضماناتهن الصحية
والمالية وا إالجتماعية ويدعين بأنه ليست هناك أية نواقص .وال يؤيد الواقع في المناطق
الجهادية الشباب الجهادي القادم من الغرب بعد التجربة المؤلمة والتي تدعو إلى الصحوة.
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٢٧

.١٤

السالم على أنه إشارة
هل يجوز تقييم الدخول إلى إ
للتطور في اتجاه التطرف؟

كا .فالدخول إلى ا إالسام لوحده ليس مؤشرا البتة على التطور في اتجاه التطرف .إال أن
بعض الداخلين إلى ا إالسام يشعرون بوجود ضغط عليهم يدعوهم إلى إثبات كونهم
جيدين .ويتولد لديهم بذلك حماس خاص يجعلهم معرضين للتطور في اتجاه
مسلمين ّ
التطرف عن طريق السلفيين.
لحد ا آالن إلى دين أو ينمتي
والوعاظ السلفيون يحاولون كسب الشباب الذي لم يكن ينتمي ّ
إلى دين آخر قبل دخولهم إلى ا إالسام مباشرة بإقناعهم بإسام ذي توجه سلفي .وتلعب
هنا مواقع ا إالنترنت دورا خاصا .فعند البحث في جوجل عن كلمة "إسام" يحصل المرء
بالتأكيد على الكثير من الصفحات السلفية التي تدعي بأنها هي ا إالسام "الحقيقي".

.١٥

مبكرا على التطور في اتجاه التطرف؟
هل يمكن التعرف ّ

آ
أ
جيدة للتعرف على ا إالشارات ا إالساموية ا أالولية خاصة
لاصدقاء ولاباء والمعلمين فرصة ّ
عن طريق النقاط التالي ذكرها على سبيل المثال:
التصرفات
تغيير
ّ
 tيتجنب/تتجنب ا إالتصال "بـالكفار" ويهاجم/تهاجم ممن يتخذون بصورة واضحة
موقفا معاديا.
 tيستمع/تستمع ا أ
تمجد العنف ويطلعون على الصفحات السلفية
لتي
ا
مية
ا
س
ال
ا
شيد
نا
ال
إ
ّ
في مواقع ا إالنترنت ويجمعون المواد ا إالعامية الجهادية.
 tاليقبلون إال بمواقفهم السياسية  -الدينية ويرفضون أي موقف مخالف لذلك.
 tيظهرون في محيطهم بميل عنيف في الدعوة.
 tينظرون بإحتقار وإنتقاص تجاه اليهود والمسيحيين ويبررون ذلك بقناعتهم الدينية.
 tينظرون بصورة متنامية بأفكارهم إلى ا آالخرة وينسون النظر إلى الحياة الدنيا.

٢٨
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السفر
 tيسافرون إلى مناطق ا أالزمات بحجة ا إالشتراك في "دورات لغوية"
 tيُو ّدعون ا أالهل أو رفاق الحياة بحجة "الهجرة" إلى بلد إسامي.
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٢٩

ما هي خطوات التطور في اتجاه التطرف؟

.١٦

ليـــس هنـــاك داع بعينـــه إلـــى التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف .إال أن هنـــاك عوامـــل مختلفـــة
ـب فـــي عمليـــة التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف وقـــد تـــؤدي بدورهـــا أحيانـــا إلـــى
قـــد تصــ ّ
الجهـــاد.
-

الستياء/ما قبل الراديكالية:
إ

عدم ا إالرتياح من الوضع الحياتي
الشعور بإجتذاذ من الجذور أو عدم المعاملة بالمساواة
القصور في القبول بالشخصية
عدم الثقة في النفس
البحث عن ا إالنتماء الشخصي الخاص

النتماء والبحث عن غرض جديد للحياة
 مشكلة إ

النتماء:
إ
ا إالرتباط بالصدفة بمجموعة بالعمر ذاته وا أالفكار ذاتها (ما يسمى بمجموعة بير)
الجتماعي تؤدي إلى إقتباس نماذج للنقاش والتصرف دون إمعان النظر فيها
 عمليات السلوك إ

-

إقتباس أ
الفكار  /عدم المرونة:

الروابط القوية بين المؤيدين
القواعد الصارمة وا إالجابات المقبولة تؤدي إلى هيكل من المعايير ا إالجتماعية واالخاقية
لكفار
فكرة ا أالمة ("أمة المؤمنين") التي يجب عليها الدفاع عن نفسها تجاه ا ّ
ا إالغتراب عن أغلبية المجتمع

السالموية
 صورة التوجه إلى القيم إ

التعبئة:
 التطور في اتجاه التطرف عن طريق ا إالتصال بالقادة الفكريين تأييد ذوي ا آالراء المشابهة يشجع على أعمال العنفلاشتراك بالعمليات المتطرفة وا إالرهابية
 ا إالستعداد إتقوي ا إالقامة في الخارج في معسكرات التدريب الشعور با إالنتماء الجماعي
 ّأ
 ومن ضمن هذه المعايير المكتسبة يُعتبر العنف وسيلة مشروعة لتحقيق الهداف المشتركة

٣٠
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كيفية سير الراديكالية لدى شاب بافاري
س .يُنهي بنجاح المدرسة المتوسطة في بافاريا ويبدأ ّ
بتعلم مهنة يدوية .وقبل امتحان
تعلم المهنة يُوقف هذا ّ
ّ
تعلم المهنة ويذهب بصفته مقاتال إلى الحرب ا ألهلية في سوريا
وبعد فترة قصيرة يموت .كيف أصبح هذا ممكنا؟
حوالي سنتين قبل السفر انتقل س .إلى السلفية .وكان يزور المساجد في المحيط القريب
منه ويلتقي بأشخاص ذوي أفكار وأعمار مشابهة .وكانت هذه المجموعة تُشاهد أفاما دعائية
تطرفا .وكانت تعتبر الجهاد العسكري كأعلى فريضة.
جهادية وسلفية وتتخذ بازدياد مواقف أكثر ّ
وكانت هذه المجموعة تبتعد بقوة عن المساجد والوعاظ غير السلفيين.
وفي هذا الوقت الحظ محيط س .بأنه يمتنع عن مصافحة النساء ويلتزم بشدة بمواعيد
الصاة .ويتماشى بمظهره مع ما يطلبه السلفيون في انطباعهم الديني وكذلك بصفته حاجزا
لكفار".
عما يقوم به "ا ّ
كما أن س .يتجه بتصرفه بصورة متزايدة إلى القيام بالرياضات القتالية والتدريب الرياضي.
وهو ينام على ا أالرض ويتقشف في تصرفاته ليكون مستعدا للقتال في المواقع الجهادية.
ولتكن لديه مبالغ نقدية كافية يبيع ممتلكاته.
وحاول س .قبل مغادرته الباد ا إالتصال با أالوساط السلفية الجهادية المعروفة خارج بافاريا
للحصول على المساعدة وا إاليديولوجية الازمة لتقوية مواقفه .وقد فشلت المحاولة ا أالولى
للخروج بالطائرة استنادا إلى إجراءات الدوائر البافارية .وبعد ذلك بقليل تم ّكن هذا من الخروج
لبر والذهاب إلى تركيا .وعلى الحدود الشرقية لتركيا اتصل بجهاديين
للمرة الثانية عن طريق ا ّ
ذوي أفكار مماثلة .ومن هناك تم تهريبه إلى مناطق القتال الجهادية في شمال سوريا .وبعد
ذلك بقليل تبين أن س .قد ُقتل في سوريا في أعمال قتالية.
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٣١

الوقاية والم س اعدة

ما الذي تستطيعون عمله لمواجهة ذلك؟
إرشادات آ
لالباء
 tغالبـــا يكـــون مـــن المفيـــد للشـــباب أن تســـألهم بـــدال أن تقـــدم النصائـــح لهـــم
للتمكـــن مـــن كشـــف المتناقضـــات فـــي نقاشـــهم.
 tاتخـــذوا موقفـــا مـــن ا إالنتقـــاص مـــن مـــا يســـمى ـبـــ "الكفـــار" .وال تتركـــوا تصريحـــات
مثـــل هـــذه دون ا إالعتـــراض عليهـــا.
 tضعـــوا حـــدودا واضحـــة وو ّضحـــوا أنكـــم تحترومـــن وتدعمـــون أوالدكـــم ولكنكـــم
ال تقبلـــون بمواقـــف إســـاموية.
 tتجنبـــوا رجـــاء التأنيـــب واعرضـــوا علـــى الـــدوام مســـاعدتكم .تجنبـــوا كذلـــك بـــكل
شـــدة قطـــع العاقـــة.
 tاعملوا على التعاون الوثيق مع ّ
معلمي أوالدكم.
 tال تخجلـــوا مـــن قبـــول المســـاعدة .فهنـــاك جهـــات استشـــارية تقـــدم النصائـــح
حتـــى بـــدون ذكـــر أســـماء.
إرشادات للمعلمين
 tاطلعوا رجاء بصفتكم أعضاء في الهيئة التعليمية على موضوع السلفية ويقتضي
كذلك على مدير الهيئة التعليمية أن يعمل على زيادة اطاع ّ
معلميه على
ا إالساموية والسلفية.
 tوضحوا لطلبتكم موضوع السلفية.
 tشجعوا طلبتكم على إعطاء منشورات الدعاية السلفية إلى المعلمين أو ا إالدارة
واطلبوا منهم إخباركم بالمحاوالت التي قد تجري لكسب الطلبة.
آ
 tابذلوا الجهد لتوثيق التعاون في تبادل المعلومات مع ا آالباء ومجالس االباء وإدارة
تمثيل التاميذ والمصلحة العمومية للمدارس والشرطة ودوائر ا أالحداث وغيرها.
قدموا شكاية إذا وجدتم مواد مشبوهة.
 tاتصلوا رجاء بالشرطة أو ّ
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ضد
الشبكة البافارية للوقاية والرجوع عن الراديكالية والتطرف ّ
السلفية
ا أالســـباب التـــي تـــؤدي إلـــى تطـــرف أحـــد هـــي متعـــددة .والعمـــل الفعـــال تجـــاه كســـب
الشـــباب مـــن قبـــل المتطرفيـــن الســـلفيين يجـــب أن يبـــدأ فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن
ويكـــون ذا أثـــر واســـع.
وا أالعمـــال التـــي تـــؤدي غـــرض الوقايـــة هـــي ليســـت واجبـــات حكوميـــة وحســـب ،بـــل
هـــي متطلبـــات يقتضـــي القيـــام بهـــا مـــن قبـــل الدولـــة والمجتمـــع المدنـــي فـــي الوقـــت
ذاتـــه .فلمواجهـــة النشـــاطات المتطرفـــة نحتـــاج لذلـــك إلـــى جهـــود إجتماعيـــة شـــاملة
تتجـــاوز حـــدود مجـــاالت بعينهـــا .وال يجـــوز أن يكـــون هنـــاك محـــل للكراهيـــة والعنـــف
فـــي مجتمعنـــا المفتـــوح والتعـــددي .ولمكافحـــة تطـــور الشـــباب فـــي اتجـــاه التطـــرف
وخاصـــة فـــي المجـــاالت الســـلفية تعمـــل وزارات الداخليـــة والعـــدل والتعليـــم والعلـــوم
والفنـــون والشـــؤون ا إالجتماعيـــة منـــذ صيـــف  ٢٠١ ٥بصـــورة تتجـــاوز حدودهـــا حـــدود كل
جهـــة لوحدهـــا فـــي الدائـــرة المؤسســـة حديثـــا وهـــي "الدائـــرة البافاريـــة لشـــبكة الوقايـــة
والرجـــوع عـــن الراديكاليـــة والتطـــرف ضـــد الســـلفية" .وهنـــاك كذلـــك منظمـــات اجتماعيـــة
مدنيـــة تشـــارك فـــي هـــذه الشـــبكة.
وتقـــدم هـــذه الشـــبكة البافاريـــة إلـــى جانـــب المحاضـــرات وورشـــات العمـــل والفعاليـــات
ا أالخـــرى دعمـــا مباشـــرا وإستشـــارات للمعنييـــن وكذلـــك لمحيـــط ا أالشـــخاص الذيـــن
يوجـــدون فـــي مرحلـــة التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف .ويشـــمل ذلـــك الدعامتيـــن وهمـــا
الوقايـــة والرجـــوع عـــن الراديكاليـــة والتطـــرف.

www.antworten-auf-salafismus.de
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الوقاية

تبدأ الوقاية قبل أن يُصبح التطور في اتجاه التطرف قابا للتعرف عليه وتتجه إلى
كافة المجموعات ا إالجتماعية .ويُفهم هنا كذلك أن هذه ا إالجراءات تلعب دورا في
الوقاية العامة والوقاية الخاصة.
الوقاية العامة :تقوية روح التسامح والقابلية على الديمقراطية وزيادة الحساسية
والترابط بين المعنيين.
الوقاية الخاصة :التعرف ا ّ
لمبكر ورفع كفاءة التصرف لبعض المجموعات المختصة.

أفق – جمعية مسجلة ،بافاريا
ضد عملية التطور
المكتب المختص للوقاية ّ
في اتجاه التطرف القائمة على أسباب دينية في بافاريا
المكتـــب المختـــص فـــي عمـــوم واليـــة بافاريـــا للمجتمـــع المدنـــي أفـــق – جمعيـــة مســـجلة
للوقايـــة ضــ ّـد عمليـــة التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف التـــي تســـتند علـــى دوافـــع دينيـــة
فـــي بافاريـــا ومركـــزه مدينـــة آوكســـبورج .يقـــدم هـــذا المكتـــب المعلومـــات والنصائـــح
أ
ـادارات
لمؤسســـات التعليـــم والعمـــل الشـــبابي والمســـاعدة لاطفـــال والشـــباب وكذلـــك لــ إ
البلديـــة ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي للوقايـــة ضــ ّـد عمليـــة التطـــور التـــي تســـتند علـــى
دوافـــع دينيـــة ويوضـــح كيفيـــة التصـــرف ضـــد التوجهـــات المنافيـــة للديمقراطيـــة والحريـــة.
العروض:
 tدعم العمل الوقائي العام في المكان المطلوب،
 tا إالجابـــة فـــي الواقـــع العملـــي التربـــوي علـــى المواضيـــع المتعلقـــة با إالســـام
لاســـام،
وبا إالســـاموية ومـــا يتعلـــق كذلـــك بالعـــداء إ
 tورشات العمل وتقديم المشورة،
 tاجراءات مواصلة التدريب وكذلك
 tإمكانيات االنضمام لشبكات في الموقع.
العنوان:
المكتب المختص في بافاريا
bayern@ufuq.de
هاتف٠٨٢ ١ / ٦٥ ٠٧٨٥٦٠ :
www.ufuq.de
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الوقايـــة مـــن التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف فـــي وزارة مقاطعـــة بافاريـــا للشـــؤون
الجتماعيـــة
إ
لاجابة على ا أالسئلة المتعلقة بالوقاية
 tالطرف المختص إ
 tنقل المعلومات المتعلقة بالضبط بالظواهر
 tدعم المشاريع في مجال الوقاية العامة والوقاية الخاصة
 tالتنســـيق والتعـــاون مـــع جهـــات المجتمـــع المدنـــي المعنيـــة فـــي مجـــاالت الوقايـــة
العامـــة والوقايـــة الخاصـــة
 tتقديم الدعم لتكوين شبكات بلدية
العنوان:
هاتف٠٨٩ / ١٢ ٦١-١٣٤٠ :
Radikalisierungspraevention@stmas.bayern.de
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الرجوع عن الراديكالية والتطرف

معينة أو أشخاص بذاتهم
يكون الرجوع عن الراديكالية والتطرف مرتبطا بمناسبة ّ
ضمن إطار عملية أو في حالة ما إذا كان التطور في اتجاه التطرف قد تم بالفعل.
متطرف
الرجوع عن الراديكالية والتطرف يصف العملية الذي يقوم فيها شخص ّ
بالتخلي عن معتقداته السابقة والتزاماته المتطرفة في التفكير وطريقة العمل .ومركز
الثقل هنا هو تقديم ا إالستشارات والمساعدة في التخلي عن المواقف السابقة.
الستشارية في بافاريا
الجهة إ
شبكة الوقاية من العنف
الجهـــة ا إالستشـــارية فـــي بافاريـــا للمجتمـــع المدنـــي هـــي شـــبكة الوقايـــة مـــن العنـــف،
جمعيـــة مســـجلة تخـــدم الشـــباب وا أالحـــداث الذيـــن يخضعـــون لعمليـــة تطـــور فـــي
اتجـــاه التطـــرف واضحـــة تســـتند علـــى دوافـــع دينيـــة وال تتبيـــن لديهـــم ظواهـــر للرجـــوع
عـــن مواقفهـــم وكذلـــك لشـــباب يرغبـــون فـــي ا إالبتعـــاد عـــن المواقـــف المتطرفـــة .وترحـــب
هـــذه الجهـــة ا إالستشـــارية كذلـــك بأقـــارب أو داعمـــي الشـــباب وا أالحـــداث الراغبيـــن فـــي
الرجـــوع عـــن ا أالعمـــال المتطرفـــة.
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وتخاطب هذه الجهة الستشارية بالدرجة أ
الولى
إ
 tالشباب والراغبين في ترك المواقف المتطرفة
 tا آالباء وا أالقارب
 tأعضاء الهيئة التدريسية
 tالجهات الحكومية والبلدية (مثل هيئات مساعدة الشباب)
 tالجمعيات
 tالمؤسسات الدينية
الستشارية هذه في خدمتكم إذا ...
الجهة إ
 ... tلـــم تكنونـــوا متأكـــدون بـــأن ا إالتجـــاه الدينـــي الجديـــد أالقاربكـــم أو أصدقائكـــم
هـــو عقيـــدة أم تطـــرف.
 ... tكنتـــم تخشـــون أن التلميـــذ لديكـــم أو صديقكـــم أو أحـــد أقربائكـــم قـــد ارتبـــط
بمجموعـــة اســـاموية.
 ... tالحظتـــم فـــي محيطكـــم مـــا يشـــير الـــى تطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف لـــدى
التاميـــذ أو ا أالصدقـــاء أو ا أالقربـــاء الـــخ.
 ... tرأيتـــم أن الشـــاب فـــي محيطكـــم فجـــأة يرفـــض طريقـــة حياتـــه لحـــد االنآ
يغيرهـــا بصـــورة متطرفـــة.
و ّ
 ... tأردتم الرجوع عن إيديولوجيات متطرفة أو مجموعات متشددة.
العروض:
 tتقديـــم المشـــورة أ
لاقـــارب فـــي المناقشـــات المتعلقـــة بتطـــرف دينـــي أو اســـاموي
لتقويـــة الحضـــور التربـــوي والمقـــدرة علـــى النقـــاش ومواجهـــة الخافـــات.
 tتقديـــم المشـــورة والمرافقـــة والتدريـــب الخـــاص للشـــباب المعـــرض للتطـــور فـــي
اتجـــاه التطـــرف قبـــل وقـــوع أعمـــال جزائيـــة
تبي ــن وجـــود دالئـــل تشـــير وقـــوع تطـــور فـــي اتجـــاه
 tاتخـــاذ اجـــراءات تدخليـــة إذا ّ
التطـــرف
 tمرافقـــة خطـــوات تـــرك التطـــرف :تقديـــم المشـــورة والحجـــج الداعمـــة لذلـــك
تجـــاه أشـــخاص متطرفـــة أو ترغـــب فـــي الســـفر أو عنـــد العـــودة مـــن الســـفر (مثـــا
مـــن ســـوريا).
العنوان:
الجهة ا إالستشارية بافاريا
bayern@violence-prevention-network.de
الخط الساخن٠٨٩/٤١٦١١٧٧١١ :
www.beratungsstelle-bayern.de
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القليمي للتحقيقات
المركز المتخصص للرجوع عن الراديكالية والتطرف في المكتب إ
هـــدف هـــذا المركـــز التخصصـــي للتعامـــل مـــع الرجـــوع عـــن الراديكاليـــة والتطـــرف فـــي
المكتـــب ا إالقليمـــي للتحقيقـــات هـــو بالدرجـــة ا أالولـــى تنســـيق بدايـــات الرجـــوع عـــن
الراديكاليـــة والتطـــرف لتجنـــب تعريـــض ا أالشـــخاص والمحيـــط أ
لاضـــرار عـــن طريـــق
أشـــخاص متطرفيـــن بدوافـــع دينيـــة.
t
t
t
t
t
t

ا أالطراف المعنية في مسائل الرجوع عن الراديكالية والتطرف في بافاريا
المشـــورة بخصـــوص الخطـــوات القادمـــة فـــي حـــاالت تطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف
بعينهـــا
خلق وتنسيق اجراءات الرجوع عن الراديكالية والتطرف
ا أالطـــراف الحكوميـــة للجهـــة ا إالستشـــارية فـــي بافاريـــا لشـــبكة الوقايـــة مـــن العنـــف
– جمعيـــة مســـجلة
دعـــم اجـــراءات التعليـــم ومواصلـــة التدريـــب فـــي مجـــال الرجـــوع عـــن الراديكاليـــة
والتطـــرف
معينة لهذا الغرض
جهات
تسمية
ّ

العنوان:
الخط الساخن:
( ٠٨٩ / ١٢ ١٢ ١٩٩٩االثنين – الجمعة من الساعة  ٠٨.٠ ٠إلى الساعة )١٦.٠ ٠
Blka.deradikalisierung@polizei.bayern.de
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اتصالت الشبكات المعنية الحكومية

.٣

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
النشاءات والمرور
وزارة مقاطعة بافاريا للداخلية و إ
لاتصال
ية
كز
لمر
ا
لعمل
ا
عة
مجمو
ها
ر
عتبا
ا
على
إدارة الجهات الوزارية المختلفة
إ
٠٨٩ / ٢ ١٩٢-٢٨٤٤
IMAG.Salafismus@stmi.bayern.de
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration
الجتماعية والعائلة والندماج
ن
و
الشؤ
و
للعمل
فاريا
وزارة مقاطعة با
إ
وحدة تنظيم خاصة بالوقاية من الراديكالية والتطرف
٠٨٩ / ١٢ ٦١-١٣٤٠
Radikalisierungspraevention@stmas.bayern.de
-Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen
schaft und Kunst mit Bayerischer Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit
وزارة مقاطعة بافاريا للتعليم والعلوم والفنون مع المركز البافاري
أالنشطة الثقافة السياسية
٠٨٩ / ٢ ١ ٨٦-٢ ٦١٩
Salafismuspraevention@stmbw.bayern.de
Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz
القليمي لحماية الدستور
المكتب إ
٠٨٩ / ٣١٢٠١-٤ ٨٠
Salafismuspraevention@lfv.bayern.de
Bayerisches Landeskriminalamt
المكتب ا إالقليمي للتحقيقات
٠٨٩ / ١٢ ١٢-١٩٩٩
BLKA.deradikalisierung@polizei.bayern.de
Bayerisches Staatsministerium der Justiz
وزارة مقاطعة بافاريا للعدل
ضد السلفية
ءات
ا
جر
لا
الجهة المركزية للتنسيق إ
ّ
وا إالساموية في السجون البافارية
٠٨٩ / ٥٥٩٧-٢٣١ ٨
Extremismusbekaempfungimjustizvollzug@stmj.bayern.de
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جهات أخرى لتقديم المشورة
تفيدكم كذلك الجهات التالية في تقديم المشورة:
" tالجهـــة ا إالستشـــارية بخصـــوص التطـــور فــي اتجـــاه التطـــرف" – لـــدى المكتـــب
االتحـــادي للهجـــرة والاجئيـــن ()BAMF
 tالموظـــف المســـؤول للمنطقـــة لشـــؤون الديمقراطيـــة والتســـامح لـــدى المراكـــز
لاستشـــارات المدرســـية
الحكوميـــة إ
أ
 tالعمل ا إالجتماعي لاحداث في المدارس ( )JaSومراكز ا إالستشارات التربوية
 tأعمـــال حمايـــة الشـــباب – مركـــز مباشـــرة ا أالعمـــال ا إالقليمـــي بافاريـــا ،جمعيـــة
مســـجلة
 tا آالباء في الشبكة
 tدائرة الفحص االتحادية لاعام الذي يعرض الشباب إلى الخطر ()BPjM
 tالشبكة لحماية الشباب jugendschutz.net
 tلجنة الحماية لوسائط ا إالعام الشبابي ()KJM
 tالدائرة ا إالعامية البافارية ضد التطرف ()BIGE
 tالشرطة
الستشـــارية بخصـــوص التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف" – لـــدى المكتـــب
"الجهـــة إ
التحـــادي للهجـــرة والالجئيـــن ()BAMF
إن دائـــرة تقديـــم المشـــورة بخصـــوص التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف التـــي أنشـــأتها وزارة
الداخليـــة االتحاديـــة عـــام  ٢٠١٢مرتبطـــة ا آالن بالمكتـــب االتحـــادي للهجـــرة والاجئيـــن.
لمتخصصيــن.
ـ
لمشــورة وا
جهــات تقديـــم ا ـ
مــن ـ
جــع ا أالول لشـــبكة ـ
ائــرة المر ـ
هــذه الد ـ
تعتبــر ـ
و ـ
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ودائـــرة "حيـــاة" ( )HAYATالمتخصصـــة فـــي تقديـــم المشـــورة أ
لاقـــارب مرتبطـــة بالمكتـــب
االتحـــادي للهجـــرة والاجئيـــن .وتقـــوم بتقديـــم المشـــورة أالقـــارب ا أالشـــخاص الذيـــن
قـــد يكونـــون معرضيـــن للتطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف وبتوجيههـــم إلـــى المنظمـــات التـــي
تقـــدم المســـاعدة فـــي هـــذا المجـــال .كمـــا تقـــدم المشـــورة للمدرســـين وا آالبـــاء القلقيـــن
لهـــذا الســـبب.
٠٩١١ / ٩٤ ٣٤ ٣٤٣
البريد االلكترونيberatung@bamf.bund.de :
www.bamf.de/beratungsstelle

الموظـــف المســـؤول للمنطقـــة لشـــؤون الديمقراطيـــة والتســـامح لـــدى المراكـــز
لالستشـــارات المدرســـية
الحكوميـــة إ
الموظـــف المســـؤول للمنطقـــة هـــو مـــن بيـــن المدرســـين واالخصائييـــن النفســـيين
المدربيـــن بصـــورة خاصـــة فـــي التعامـــل مـــع الوقايـــة ضـــد التطـــرف والـــذي يمكـــن
كذلـــك االعتمـــاد علـــى مشـــورتهم عنـــد وقـــوع مشـــاكل آنيـــة .ويخضـــع اخصائيـــوا علـــم
النفـــس لواجـــب الحفـــاظ علـــى الســـرية والكتمـــان ويقدمـــون المشـــورة للتاميـــذ و آ
لابـــاء
وا أالمهـــات وللمدرســـين .ويمكـــن ا إالتصـــال بهـــؤالء الموظفيـــن المتخصصيـــن للمنطقـــة
عـــن طريـــق مراكـــز ا إالستشـــارات المدرســـية.
www.schulberatung.bayern.de
أ
الستشارات التربوية
الجتماعي لالحداث ومراكز إ
العمل إ
علـــى صفحـــة ا إالنترنـــت لـــوزارة مقاطعـــة بافاريـــا للعمـــل والشـــؤون ا إالجتماعيـــة والعائلـــة
علــى نشـــاطات الشـــؤون االجتماعيـــة أ
لمــدارس
حــداث ـفــي ا ـ
لا ـ
طــاع ـ
يمكنكــم اال ـ
ـ
واالندمـــاج
إ
وفـــي دوائـــر ا أالحـــداث والحصـــول علـــى عناويـــن دوائـــر ا إالستشـــارات التربويـــة.
www.stmas.bayern.de
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أعمال حماية الشباب – مركز مباشرة أ
العمال القليمي بافاريا ،جمعية مسجلة
تحصلـــون هنـــا علـــى معلومـــات ومـــواد إعاميـــة وعناويـــن واستشـــارات بخصـــوص حمايـــة
ا أالحـــداث.
www.bayern.jugendschutz.de
آ
الباء في الشبكة
أ
ا آالبـــاء فـــي الشـــبكة هـــو المدخـــل للحصـــول علـــى المعلومـــات مـــن دائـــرة االحـــداث
البافاريـــة .وتقـــدم هـــذه الشـــبكة معلومـــات جديـــرة بالتعـــرف عليهـــا بخصـــوص كافـــة
مـــا يتعلـــق بالتربيـــة والعائلـــة .ولتقديـــم المشـــورة بصـــورة شـــخصية يمكنكـــم البحـــث
عـــن طريـــق الرمـــز البريـــدي للتعـــرف علـــى الشـــخص المســـؤول فـــي دائـــرة ا أالحـــداث
المختصـــة.
www.elternimnetz.de
لالعالم الذي يعرض الشباب إلى الخطر ()BPjM
دائرة الفحص التحادية إ
تفحـــص هـــذه الدائـــرة المنشـــورات والمقـــاالت المكتوبـــة والوســـائط ا إالعاميـــة بخصـــوص
أ
تحددهـــا عنـــد
المواضيـــع الـــواردة فيهـــا والتـــي قـــد تعــ ّـرض االحـــداث إلـــى الخطـــر و ّ
الحاجـــة .وهنـــاك قائمـــة بهـــذه الماحظـــات (تُنشـــر فـــي مجلـــة هـــذه الدائـــرة
" )"BPjM Aktuellيمكن الحصول عليها من دائرة الفحص االتحادية هذه.
هاتف٠٢٢٨/٣٧ ٦٦ ٣١ :
البريد ا إاللكترونيinfo@bpjm.bund.de :
www.bundespruefstelle.de
الشبكة لحماية الشباب jugendschutz.net
تحـــث الشـــبكة لحمايـــة الشـــباب علـــى ا إاللتـــزام بحمايـــة الشـــباب فـــي شـــبكة ا إالنترنـــت
وتعمـــل علـــى أن يقـــوم عارضـــوا المحتويـــات غيـــر الواضحـــة علـــى تعديـــل أو إلغـــاء
هـــذه المحتويـــات بســـرعة أو جعلهـــا ال تكـــون فـــي متنـــاول ا أالطفـــال وا أالحـــداث .وقـــد
قامـــت وزارات الشـــباب بتكويـــن هـــذه الدائـــرة لتشـــمل كافـــة الواليـــات عـــام  .١٩٩٧وقـــد
ُربطـــت هـــذه الدائـــرة منـــذ  ٢٠ ٠٣بلجنـــة الحمايـــة لوســـائط ا إالعـــام الشـــبابي ( )KJMلتو ّفــر
مراقبـــة مو ّح ــدة عـــن طريـــق ا إالذاعـــة وشـــبكة ا إالنترنـــت .ويمكـــن إعـــام دائـــرة حمايـــة
الشـــباب عـــن طريـــق موقـــع ا إالنترنـــت .jugendschutz.net
البريد ا إاللكترونيhotline@jugendschutz.net :
www.jugendschutz.net/hotline
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العالم الشبابي ()KJM
لجنة الحماية في وسائط إ
لجنـــة الحمايـــة فـــي وســـائط ا إالعـــام الشـــبابي هـــي الجهـــة المركزيـــة المشـــرفة علـــى
حمايـــة ا أالحـــداث فـــي برامـــج التلفزيـــون الخاصـــة المنتشـــرة فـــي ألمانيـــا وكذلـــك فـــي
شـــبكة ا إالنترنـــت ا إاللكترونيـــة .وهـــي تفحـــص وجـــود مخالفـــات ضـــد العقـــد االتحـــادي
لحمايـــة ا أالحـــداث فـــي الوســـائط ا إالعاميـــة ( )JMStVوتقـــرر اتخـــاذ ا إالجـــراءات ضـــد
تبي ــن لكـــم وجـــود برامـــج تعــ ّـرض ا أالطفـــال وا أالحـــداث
مقدمـــي هـــذه البرامـــج .وإذا ّ
للخطـــر لـــدى البرامـــج ا إالذاعيـــة الخاصـــة أو فـــي الشـــبكة الخاصـــة فيمكنكـــم ا إالتصـــال
بلجنـــة الحمايـــة فـــي وســـائط ا إالعـــام الشـــبابيwww.kjm-online.de/kontakt :
البريد ا إاللكترونيkjm@die-medienanstalten.de :
www.kjm-online.de
العالمية البافارية ضد التطرف ()BIGE
الدائرة إ
االعاميــة البافاريــة ضــد التطــرف هــي مؤسســة تابعــة لــوزارة مقاطعــة بافاريــا
الدائــرة إ
االقليم ــي لحماي ــة الدس ــتور .وه ــي
واالنش ــاءات والم ــرور ومرتبط ــة بالمكت ــب إ
للداخلي ــة إ
تق ــدم المعلوم ــات ع ــن المظاه ــر آ
االني ــة لمخاط ــر التط ــرف اليمين ــي واليس ــاري ف ــي
بافاري ــا.
إلـــى جانـــب ذلـــك تذكـــر هـــذه الدائـــرة ا إالعاميـــة أســـماء ا أالشـــخاص المختصيـــن
والعناويـــن بخصـــوص ا أالســـئلة المتعلقـــة بالســـلفية.
هاتف المواطنين والمقيمين ،٢ ١٩٢ ٢ ١٩٢/٠٨٩ :فاكس٣٨٠ ٣١٢٠١ /٠٨٩ :
البريد ا إاللكترونيgegen-extremismus@stmi.bayern.de :
الشرطة
فـــي الحـــاالت العاجلـــة يرجـــى ا إالتصـــال برقـــم هاتـــف الطـــوارىء .١١ ٠ :وفـــي كافـــة
الحـــاالت ا أالخـــرى يرجـــى ا إالتصـــال بمركـــز الشـــرطة الواقـــع فـــي منطقتكـــم .ويمكنكـــم
التعـــرف علـــى أرقـــام التليفونـــات وعناويـــن مراكـــز الشـــرطة فـــي منطقتكـــم عنـــد البحـــث
فـــي صحيفـــة ا إالنترنـــت المختصـــة بذلـــك www.polizei.bayern.de
ماحظـــة :لتحســـين التعامـــل بيـــن المدرســـة والشـــرطة ودوائـــر مســـاعدة ا أالحـــداث هنـــاك
لـــدى كل مدرســـة موظفـــي اتصـــال لـــدى الشـــرطة.
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دوائر حماية الدستور
تُصــ ِـدر وزارة مقاطعـــة بافاريـــا للداخليـــة ســـنويا تقريرهـــا عـــن حمايـــة الدســـتور ويحتـــوي
هـــذا التقريـــر كذلـــك علـــى معلومـــات وتطـــورات آنيـــة للســـلفية .كمـــا تقــ ّـدم هـــذه الـــوزارة
معلومـــات نصـــف ســـنوية.

يمكنكـــم الحصـــول علـــى معلومـــات إضافيـــة كذلـــك بخصـــوص
الســـالموية والســـلفية تحـــت العناويـــن التاليـــة:
إ
t
t
t
t
t
t
t
t
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www.innenministerium.bayern.de
www.verfassungsschutz.bayern.de
www.verfassungsschutz.de
www.blz.bayern.de
www.bpb.de
www.kas.de
www.ufuq.de
www.violence-prevention-network.de
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المراجع
مالحظة
يســـتعمل الســـلفيون غالبـــا المصطاحـــات الـــواردة أدنـــاه .وللشـــروح المذكـــورة هنـــاك
طابـــع ســـلفي ال يؤخــذ بـــه بصـــورة عامـــة علـــى أنـــه إســـامي.
أهـــل الســـنة والجماعـــة :ا أالشـــخاص الذيـــن يتبعـــون ســـنة الرســـول وا أالمـــة كمـــا يســـمي
الســـلفيون أنفســـهم
السلف الصالح :ا أالساف ا أالولون الصالحون
عالم (الجمع علماء) :العالم بشؤون الدين
الولء والبراء :ا إالخاص هلل والمؤمنين والبراء من الكفار
أميـــر :عنـــد الســـلفيين السياســـيين هـــو رئيـــس المشـــروع أو العنصـــر الفعـــال فـــي الموقـــع
لقائــد العســـكري
دييــن :ا ـ
لســلفيين الجها ـ
عنــد ا ـ
و ـ
داعي  /داعية (الجمع دعاة) :هو الشخص الذي يدعو إلى ا إالسام ،الواعظ
دعوة :الدعوة إلى الدخول إلى ا إالسام ،التبشير والدعاية لذلك
البدعـــة :هـــي التجديـــد غيـــر المرغـــوب فيـــه أو المحظـــور .والمقصـــود بذلـــك كافـــة
التطـــورات التاريخيـــة التـــي ال تســـتند علـــى "مصـــادر ثابتـــة" (القـــرآن أو الســـنة).
الدين :المعني به هو ا إالسام
الهجـــرة :هـــي الهجـــرة كمـــا جـــاءت عنـــد الرســـول حيـــن هاجـــر مـــن مكـــة إلـــى المدينـــة.
وعنـــد مفهـــوم الجهادييـــن هـــي الهجـــرة إلـــى منطقـــة جهاديـــة.
حـــور العيـــن :هـــم العـــذارى ذات العيـــون الســـود فـــي الجنـــة ويعتبرهـــم الجهاديـــون
فـــي تصوراتهـــم "مكافـــأة" علـــى الشـــهادة.
العبادة :هي عبادة هللا
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اليمـــان :هـــو العقيـــدة .وهـــو هنـــا ليـــس بمعنـــى االقتنـــاع الدينـــي وحســـب ،بـــل هـــو
الموافقـــة علـــى نظـــام محــ ّـدد بدقـــة لمـــا يحتويـــه ا إاليمـــان والتصرفـــات المتعلقـــة بذلـــك.
ويعتبـــر مـــن هـــذا المنظـــور أيضـــا قبـــول الوضـــع القانونـــي ا أاللمانـــي لذلـــك ليـــس علـــى
أســـاس انـــه "عقيـــدة" بـــل علـــى أنـــه عقيـــدة ّ
مظللـــة.
الجنة- :
جهنم- :
الكافر (وجمعها كفار) :الذي أو الذين ال يؤمنون بالدين
الرافضي (الجمع رافضة أو روافض) :وصف للتقليل من شأن الشيعة
الشهادة -١ :شهادة القبول با إالسام  -٢الموت كشهيد
الشهيد (الجمع شهداء) :من يموت في سبيل هللا
يعي ــن الحـــدود المحــ ّـددة مـــن هللا والتـــي ال
الشـــريعة :هـــو النظـــام المنــ ّـزل مـــن هللا و ّ
يجـــوز ا إالخـــال بهـــا أو إلغائهـــا والتـــي ال يجـــوز تغييرهـــا مـــن قبـــل ا إالنســـان.
الشـــرك :تعــ ّـدد ا آاللهـــة ،وضـــع إاله إلـــى جانـــب هللا ،عبـــادة آلهـــة إلـــى جانـــب هللا.
تعتبـــر الديمقراطيـــة كمـــا يراهـــا الســـلفيون "إالهـــا خاطئـــا" (انظـــر كذلـــك إلـــى الطاغـــوت)
التوحيـــد :عبـــادة إاله واحـــد واعتبـــار ا إاللـــه ا ُلمدبِّ ــر المطلـــق الـــذي يقتضـــي طاعتـــه
المطلقـــة.
الطاغـــوت :ا أالوثـــان .ويعنـــي ذلـــك إتبـــاع قوانيـــن غيـــر الشـــريعة وقبـــول نظـــام قيـــم
آخـــر .ويعتبـــر الســـلفيون القانـــون ا أالساســـي والديمقراطيـــة وتعــ ّـدد ا أالحـــزاب "أوثانـــا".
الطيـــور الخضـــر :طيـــور خضـــراء كرمـــز للشـــهداء التـــي تطيـــر أرواحهـــم فـــي الجنـــة
كطيـــور خضـــر.
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م صادر الص ور
BayLfV :في ا أالعلى
أ
AP  صورة وكالة االنباء االمريكية/ picture alliance :في ا أالسفل
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=46515
)١٦.٠٥.٢٠١٤(
BayLfV
)١٤.٠٥.٢٠١٤( www.youtube.com/watch?v=o٠dCrKjyjvE
)٢٢.٠٥.٢٠١٤( www.youtube.com/watch?v=0HgU6LTLFPg
)١٤.٠٥.٢٠١٤( www.wall321.com/Animals/Lion/salafi
)١٤.٠٥.٢٠١٤( www.youtube.com/watch?v=maxQjNXyAX4
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=46515
)١٦.٠٥.٢٠١٤(
BayLfV
)٢٠.٠٥.٢٠١٤( www.youtube.com/watch?v=t_euaao0Bkg :يسارا
www.youtube.com/watch?v=YL6mCliv0YE :يمينا
)١٦.٠٥.٢٠١٤(
)٠٩.٠٥.٢٠١٤( www.youtube.com/watch?v=c66m7Gmqfwg
)٠٩.٠٥.٢٠١٤( www.youtube.com/watch?v=4GIQkiwsTC0
)(مصور
منشور
ّ
www.youtube.com/watch?v=Wpwx_DDIBIc :في ا أالعلى يسارا
)١٤.٠٤.٢٠١٤(
www.youtube.com/watch?v=o0dCrKjyjvE :في ا أالعلى يمينا
)١٤.٠٤.٢٠١٤(
BayLfV :في ا أالسفل
BayStMI
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/
Broschueren/glaube-oder-extremismus.html?nn=2727286
)١٤.٠٤.٢٠١٤(
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 BAYERN | DIREKTمباشـــرة هـــو الطريـــق المباشـــر إلـــى
الحكومـــة البافاريـــة.
فعـــن طريـــق الهاتـــف رقـــم ٠٨٩ ١٢ ٢٢ ٢٠ :أو عـــن طريـــق البريـــد
ا إاللكترونـــي  direkt@bayern.deتســـتطيعون الحصـــول علـــى مـــواد
إعاميـــة ومنشـــورات ومعلومـــات حـــول المواضيـــع ا آالنيـــة والمصـــادر
لاتصـــال بالدوائـــر
كمـــا تحصلـــون علـــى الماحظـــات الازمـــة إ
الحكوميـــة والمختصـــة والمســـؤولين لـــدى الحكومـــة البافاريـــة.

بيانات النشر
الناشر
التحرير

وزارة مقاطعة بافاريا للداخلية وا إالنشاءات والمرور،
ساحة اوديونس باتس رقم  ٨٠٥٣٩ ،٣ميونيخ
ت
قسم هيئة حماية الدستور ،أمان البيانات بع� ا إالن�نت بالتعاون مع
المكتب ا إالقليمي لحماية الدستور

صف الحروف

Schönwald GmbH, Essen

الوضع

نوفمبر ٢٠١٦

مالحظة

يُنشـــر هـــذا الكتيـــب ضمـــن إطـــار العمـــل ا إالعامـــي لحكومـــة بافاريـــا .وال يجـــوز اســـتخدام هـــذا الكتيـــب
مـــن قبـــل ا أالحـــزاب وال مـــن قبـــل الدعايـــة ا إالنتخابيـــة أو المســـاعدين علـــى ا إالنتخابـــات فـــي الفتـــرة التـــي
تســـبق ا إالنتخابـــات بخمســـة أشـــهر .وينطبـــق ذلـــك علـــى إنتخابـــات نـــواب الواليـــة أو النـــواب ا إالتحادييـــن
أو البلديـــات أو نـــواب البرلمـــان ا أالوروبـــي .ويُعتبـــر مخالـــف لذلـــك فـــي الوقـــت المذكـــور أعـــاه بصـــورة
خاصـــة التوزيـــع فـــي االجتماعـــات االنتخابيـــة أ
لاحـــزاب أو وضـــع مقتبســـات فـــي المـــواد ا إالعاميـــة
إ
إ
أ
أ
لاحـــزاب .كمـــا ال يجـــوز إعطـــاء هـــذه البيانـــات لجهـــة ثالثـــة الغـــراض الدعايـــة ا إالنتخابيـــة .ال يجـــوز أيضـــا
بـــدون ارتبـــاط زمنـــي بموعـــد إنتخابـــات مقبـــل إســـتعمال هـــذا الكتيـــب بطريقـــة يمكـــن فهمهـــا علـــى انهـــا
إنحيـــاذ مـــن طـــرف حكومـــة بافاريـــا لصالـــح مجموعـــات سياســـية فرديـــة .ويجـــوز إســـتعمال هـــذا الكتيـــب
مـــن قبـــل ا أالحـــزاب لغـــرض إعـــام أعضائهـــا.

www.innenministerium.bayern.de
www.verfassungsschutz.bayern.de

