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يشـــّكل المســـلمون فـــي ألمانيـــا بعـــد الطوائـــف المســـيحية أكبـــر مجموعـــة دينيـــة. ويمـــارس 
ـــم  ـــون القي ـــلمية ويحترم ـــة س ـــم بطريق ـــعائر ديانته ـــلمين ش ـــن المس ـــن المواطني 99% م
المنصـــوص عليهـــا فـــي قانوننـــا االأساســـي. لذلـــك ال تراقـــب هيئـــة حمايـــة الدســـتور 
ســـام كديـــن عالمـــي مـــن حيـــث ممارســـته. وانمـــا تراقـــب هيئـــة حمايـــة الدســـتور  االإ
ـــف  ـــي تخال ـــة - والت ـــد ديني ـــى قواع ـــتند عل ـــي تس ـــك الت ـــة – وكذل ـــات المتطرف يديولوجي االإ
نظامنـــا االأساســـي الحـــّر والديمقراطـــي. وممـــا يثيـــر تحفظاتنـــا لذلـــك أن إيديولوجيـــا 
ـــي تكتســـب باضطـــراد مواقـــع هامـــة  ـــا الغرب ـــة بطابعه ـــي ترفـــض الديمقراطي الســـلفية الت

ـــيء. ـــباب الناش ـــدى الش ل

ومنـــذ بدايـــة مـــا يســـمى الربيـــع العربـــي وبشـــكل أوســـع منـــذ بدايـــة المواجهـــات المســـلحة 
ـــات  ـــم.  وللدعاي ـــر نظرياته ـــيع نش ـــف توس ـــون للعن ـــلفيون يميل ـــاول س ـــوريا يح ـــي س ف
ـــن  ـــك الذي ـــي ذل ـــا ف ـــلم بم ـــباب المس ـــدى الش ـــة ل ـــرة وخاص ـــذب كبي ـــوة ج ـــلفية ق الس
ـــة  ـــر الظـــروف االإجتماعي ـــا. وهدفهـــم علـــى المـــدى المتوســـط تغيي ســـام حديث ـــوا االإ دخل

ـــلفية. ـــات الس ـــع النظري ـــا يتماشـــى م ـــى م ـــك – إل ـــف كذل ـــا بالعن ـــا – وجزئي ـــي ألماني ف

ـــن  ـــي يمك ـــن الت ـــر االأماك ـــددة وذك ـــا المتع ـــلفية ومظاهره ـــرح الس ـــرة ش ـــذه النش ـــوّد به ون
الرجـــوع إليهـــا بحيـــث يتـــم التعـــرف علـــى الدعايـــات الســـلفية والمخاطـــر التـــي قـــد تنتـــج 

ـــا. ـــة تفاديه ـــع وكيفي ـــراد أو للمجتم ـــواء لاأف ـــا س عنه

جرهارد ايك يوواخيم هرمان  
وكيل وزارة وزير دولة   
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ســـام ديـــن  الجـــواب نعـــم، بـــل مـــن الواجـــب العمـــل علـــى ذلـــك بصـــورة واضحـــة. فاالإ
ـــا  ـــس فإنه ـــل بالعك ـــعائره. ب ـــة ش ـــة ممارس ـــن مراقب ـــتور م ـــة الدس ـــر حماي ـــوم دوائ ال تق
ـــي  ـــي الت ـــون االأساس ـــن القان ـــادة 4 م ـــي الم ـــاء ف ـــا ج ـــعائره كم ـــة ش ـــة ممارس ـــة بحماي ملزم

ـــح. ـــّص الصري ـــا بالن ـــا مضمون ـــان حق ـــة االأدي ـــة ممارس ـــر حري تعتب

ســـاموية إيديولوجيـــة سياســـية متطرفـــة. وقـــد تـــم تطويـــر  وخافـــا لذلـــك فـــإن االإ
ـــاء  ـــل علم ـــن قب ـــي م ـــرن الماض ـــن الق ـــعينيات م ـــنوات التس ـــي س ـــاموية ف س ـــح االإ مصطل
ـــق  ـــن لتحقي ـــة الدي ـــتغل لغ ـــية تس ـــة سياس ـــر عالمي ـــة نظ ـــف وجه ـــي تص ـــاع. وه االإجتم
ـــر  ســـاموية هنـــاك عندمـــا يبـــدأ تأويـــل الواجبـــات والمعايي أهدافهـــا السياســـية. وتبـــدأ االإ
ســـامية بصفتهـــا تعليمـــات عمـــل سياســـية ال تقبـــل الشـــك ممـــا يمنحهـــا الطابـــع  االإ

القطعـــي تجـــاه نمـــاذج اجتماعيـــة مخالفـــة.

ســـام "الحقيقـــي" ويعتبـــرون  ـــن لاإ ســـامويون يعتبـــرون أنفســـهم الممثليـــن الوحيدي فاالإ
فهمهـــم لذلـــك هـــو الطريـــق االأســـاس الملـــزم للدولـــة والمجتمـــع. ويتهمـــون المســـلمين 
ــر  ــدات غيـ ــي التجديـ ــة" وهـ ــون "بدعـ ــم يتبعـ ــف بأنهـ ــرأي مخالـ ــذون بـ ــن يأخـ الذيـ
ســـام. ويدخـــل فـــي هـــذا المجـــال  نتقـــاص مـــن االإ المشـــروعة التـــي تـــؤدي إلـــى االإ

ـــة. ـــن الدول ـــن ع ـــل الدي ـــامويين فص س ـــر االإ ـــة نظ ـــن وجه ـــا م أيض

ـــي  ـــيادة وتضف ـــي الس ـــوع ف ـــق المقط ـــا الح ـــأن لديه ـــها ب ـــاموية نفس س ـــر االإ ـــك تعتب ولذل
ـــك. ـــق ذل ـــف لتحقي ـــتعمال العن ـــرعية إس ـــا ش جزئي

ـــن  ـــا م ـــق جزئي ـــاموية تنطل س ـــا االإ يديولوجي ـــة الإ ـــكال مختلف ـــرت أش ـــت ظه ـــرور الوق وبم
ـــق  ـــان. ويتف ـــن االأدي ـــك م ـــامية وكذل س ـــدول االإ ـــي ال ـــة ف ـــية واالإجتماعي ـــروف السياس الظ

ـــة: ـــات التالي ـــى الصف ـــامويون عل س االإ

t .سام كدين وأخاق فقط بل يرونه كنظام حياة شامل ومتكامل ال يرون االإ
t .سامية" كقاعدة سياسية ونظام اجتماعي أساسي يعتبرون الشريعة أو "القوانين االإ
t  يعتبرون القرآن والسنة التي هي أقوال وأفعال الرسول محمد بمثابة "دستور" ونموذجا

سامية" القادمة. يُحتذى به في العمل السياسي "للدولة االإ

ـــذي  ـــي ال ـــرف السياس ـــن التط ـــوع م ـــي ن ـــامي ه س ـــن االإ ـــاف الدي ـــاموية بخ س واالإ
ـــام. س ـــى االإ ـــتناده عل ـــي اس يّدع
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ـــوع  ـــض أي ن ـــذي يرف ـــّر وال ـــي والح ـــام الديمقراط ـــدة للنظ ـــو القاع ـــي ه ـــون االأساس القان
مـــن العنـــف والســـلطة العشـــوائية. ومـــن االأســـس التـــي تســـتند عليهـــا هـــذه القواعـــد كمـــا 

ـــي: ـــا يل ـــا م ـــة العلي ـــة االتحادي ـــراه المحكم ت

t  نســـان المنصـــوص عليهـــا فـــي القانـــون االأساســـي وخاصـــة حقـــوق احتـــرام حقـــوق االإ
شـــخصيات االأفـــراد فـــي الحيـــاة وتحقيـــق الـــذات بحريـــة،

t ،سيادة الشعب
t ،فصل السلطات
t ،مسؤولية الحكومة
t ،دارة شرعية االإ
t ،استقال القضاء
t ،مبدأ تعّدد االأحزاب
t  مســـاواة الفـــرص لجميـــع االأحـــزاب السياســـية مـــع الحـــق القانونـــي فـــي تكويـــن

المعارضـــة ومزاولتهـــا طبقـــا لمـــا ينـــص عليـــه الدســـتور.

ـــل  ـــى االأق ـــت عل ـــة إذا خالف ـــتور أو متطرف ـــدّوة للدس ـــة ع ـــة أو مجموع ـــة منظم ـــر أي وتُعتب
ســـاموية مـــن أجـــل تكويـــن دولـــة دينيـــة  واحـــدا مـــن االأســـس المذكـــورة أعـــاه. وتعمـــل االإ

ونظـــام اجتماعـــي ينطبـــق علـــى ذلـــك وال يتماشـــى مـــع كيـــان اجتماعـــي ديمقراطـــي.
ســـامويون علـــى تفســـير للشـــريعة يخالـــف بصـــورة واضحـــة القانـــون االأساســـي.  ويصـــّر االإ
رتـــداد  عـــدام عنـــد االإ والعقوبـــات الجســـدية كقطـــع أعضـــاء الجســـم أو الجلـــد وعقوبـــة االإ
ـــا  ـــاس به ـــوز المس ـــان ال يج نس ـــة االإ ـــول أن كرام ـــي تق ـــدة الت ـــض القاع ـــام تناق س ـــن االإ ع

وتناقـــض كذلـــك حريـــة الديـــن.

سالموية والمبدأ الأساسي للحرية والديمقراطية التناقض بين الإ

له  سلطة الشعبسلطة االإ

فصل السلطات واستقال القضاءجمع وتركيز السلطة

 حرية إبداء الرأي،التمسك بحقيقة واحدة
 التقييم المتعّدد،

 مبدأ تعّدد االأحزاب،
حق المعارضة

وضع المسلمين في المقام االأول 
قبل غيرهم

،حرية الدين 
المساواة
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سالموية والسلفية؟ ما هو الفرق بين الإ    .2.2

ســـاموية. فبالرغـــم مـــن وجـــود بعـــض العوامـــل المشـــتركة  ـــة مـــن االإ ـــة فرعي الســـلفية فئ
ـــك بخصـــوص ـــارات إســـاموية أخـــرى وذل ـــن الســـلفية وتي ـــاك فـــوارق بي هن

 
t ،تاريخ الظهور
t ،االأمثلة التي يُقتدى بها
t  ،أشكال التنظيم
t .ستراتيجيات واالإ

ســـاموية االأخـــرى هـــو أن الســـلفيين  أهـــم الفـــوارق بيـــن الســـلفية وبيـــن التيـــارات االإ
ـــن  ـــن التاليي ـــك بالجيلي ـــه وكذل ـــد وأصحاب ـــول محم ـــال الرس ـــوال وأفع ـــدون إال بأق ال يقت
ـــر  ـــم أكث ـــاء العال ـــة أرج ـــي كاف ـــك ف ـــا وكذل ـــي ألماني ـــوم ف ـــلفية الي ـــة. والس ـــع االأزمن لجمي

ـــاطا. ـــة ونش ـــاموية ديناميكي س ـــركات االإ الح

من أين يأتي مصطلح "السلفية"؟    .3

تســـمى االأجيـــال الثاثـــة االأولـــى للمســـلمين )مـــن القـــرن الســـابع إلـــى القـــرن التاســـع 
ميـــادي( "الســـلف الصالـــح" والتـــي تســـتند عليـــه الســـلفية.

ـــلفية  ـــا الس يديولوجي ـــس الإ ـــاس الرئي ـــل االأس ـــلمين االأوائ ـــن المس ـــة م ـــذه الطائف ـــل ه وتمث
ـــب الســـلفيون ممـــن ينتمـــي  ســـام. ويطل ـــا" لاإ ـــر هـــذا العصـــر "عصـــرا ذهبي ـــي تعتب والت
ـــام  س ـــود االإ ـــي يع ـــه لك ـــراف عن نح ـــوز االإ ـــكل ال يج ـــح بش ـــلف الصال ـــاع الس ـــم اتّب إليه

ـــابقة. ـــه الس ـــى قوت إل

ـــة  ـــورة صارم ـــع بص ـــي تتب ـــة الت ـــدارس الفكري ـــج الم ـــن منه ـــزء م ـــي ج ـــلفية ه الس
ـــم  ـــي إيديولوجياته ـــلفيون ف ـــتند الس ـــامي االأول. ويس س ـــد االإ ـــى للعه ـــل االأعل المث
ســـاميين المحافظيـــن.  بصـــورة خاصـــة علـــى كليشـــيهات مـــدارس المفكريـــن االإ
ويســـتنيرون اليـــوم بصـــورة خاصـــة بـــآراء الوهابيـــة المتشـــّددة التـــي ال تقبـــل 

البدائـــل. 
ـــي  ـــاب )1703-1792( والت ـــد الوه ـــن عب ـــد ب ـــا محم ـــى إيديولوجي ـــود إل ـــة تع فالوهابي
ـــي طـــرأت  ـــدع" الت ـــن "الب ســـام م ـــة االإ ـــب هـــذا بتنقي ـــد طال ـــي نجـــد. وق نشـــأت ف
ــي  ــة فـ ــورة خاصـ ــودة بصـ ــة موجـ ــق. والوهابيـ ــت الحـ ــي وقـ ــام فـ سـ ــى االإ علـ
ـــركات  ـــل الح ـــرا داخ ـــات تأثي يديولوجي ـــر االإ ـــي أكث ـــعودية وه ـــة الس ـــة العربي المملك

ـــلفية. الس
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ـــا.  ـــا غريب ـــه مصطلح ـــلفية" ويعتبرون ـــح "الس ـــة مصطل ـــورة عام ـــلفيون بص ـــض الس ويرف
ـــره المســـلمون خاصـــة  ـــذي يعتب ـــة" ال ـــح "الوهابي ـــك يرفضـــون بشـــكل قاطـــع مصطل وكذل
مرادفـــا لمصطلـــح "الســـلفية". ويُفّضـــل الســـلفيون أن يســـمون "أهـــل الســـنة والجماعـــة" 
ـــام  س ـــن" لاإ ـــن "الحقيقيي ـــهم الممثلي ـــرون أنفس ـــك يعتب ـــلمون". وبذل ـــاطة "مس أو ببس

ـــد. ـــول محم ـــن الرس ـــاء ع ـــا ج ـــي كم االأصل

ما هو هدف السلفيين؟   .4

ـــكام  ـــع أح ـــى م ـــي يتماش ـــام سياس ـــيس نظ ـــد: تأس ـــترك واح ـــدف مش ـــلفيين ه ـــة الس لكاف
الشـــريعة علـــى رأســـه ســـلطة سياســـية ودينيـــة تتمثـــل فـــي الخليفـــة. ويـــرون فـــي التغييـــر 
ـــا  ـــح وضع ـــلف الصال ـــراه الس ـــا كان ي ـــي كم ـــي واالإجتماع ـــام القضائ ـــة وللنظ ـــل للدول الكام

جـــاء بــــ "إرادة هللا".

وال يعتـــرف الســـلفيون بدولـــة تقـــوم علـــى أســـس قوميـــة. وانطاقـــا مـــن الدولـــة المركزيـــة 
يقتضـــي "توســـيع" حـــدود الدولـــة المطلـــوب تأسيســـها بحيـــث تشـــمل االأمـــة بكاملهـــا 
ـــة  ـــيس دول ـــد تأس ـــا. وبع ـــامية بكامله س ـــة االإ ـــة االأم ـــذه الدول ـــم ه ـــك أن تض ـــي ذل ويعن
ـــداءا  ـــية اقت ـــامية أساس ـــة إس ـــي دول ـــون ف ـــن ال يقيم ـــلمون الذي ـــزم المس ـــذه يلت ـــل ه مث
بالرســـول، بــــ "الهجـــرة" لكـــي يعيشـــوا هنـــاك حيـــاة تُرضـــي هللا وال يضطـــرون للبقـــاء 

ـــار. ـــم الكّف ـــت حك تح
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هل يشبه جميع السلفيون بعضهم البعض؟   .5

ـــاران متطرفـــان للســـلفية يختلفـــان  ـــا تي ال. فالســـلفية ليســـت حركـــة متجانســـة. ففـــي ألماني
عـــن بعضهمـــا البعـــض: تيـــار سياســـي يســـتغني عـــن إســـتعمال العنـــف المباشـــر للوصـــول 
ـــدود  ـــدة. إال أن الح ـــن القاع ـــا م ـــاره قريب ـــن اعتب ـــادي يمك ـــلفي جه ـــار س ـــه وتي ـــى أهداف إل

ـــن انســـيابية. ـــن التياري ـــن هذي بي

يحـــاول الســـلفيون السياســـيون نشـــر إيديولوجياتهـــم عـــن طريـــق نشـــاطات دعائيـــة 
مكثفـــة )"الدعـــوة"( لتغييـــر المجتمـــع بعمليـــة طويلـــة والوصـــول إلـــى قيـــم ســـلفية. فبينمـــا 
رهـــاب ويتجنبـــون نـــداءات العنـــف،  يرفضـــون أتبـــاع الســـلفية السياســـية بصـــورة واضحـــة االإ
ال يرفضـــون مبدئيـــا العنـــف المبـــرر دينيـــا مثـــل العقوبـــات الجســـدية. ويســـتند الســـلفيون 

ـــاء. ـــى مراجـــع بعـــض الفقه ـــارة عل ـــي تفســـيرهم لاســـام بصـــورة مخت ف

ـــر  ـــا يعتب ـــوري. فبينم ـــر والف ـــف المباش ـــق العن ـــدون تطبي ـــون يؤي ـــلفيون الجهادي والس
أغلـــب المســـلمين الجهـــاد هـــو الكفـــاح الشـــخصي ضـــّد القصـــور االإخاقـــي يفهـــم 
ــب  ــن الواجـ ــرون أن مـ ــكريا. ويـ ــى عسـ ــة االأولـ ــك بالدرجـ ــون ذلـ ــلفيون الجهاديـ السـ
شـــتراك فـــي المقاومـــة المســـّلحة لمـــا يـــروه غيـــر إســـامي.  الشـــخصي علـــى كل مســـلم االإ
ـــدول  ـــي ال ـــّكام ف ـــّد الح ـــك ض ـــل كذل ـــده ب ـــرب لوح ـــّد الغ ـــا ض ـــون موّجه ـــاد ال يك فالجه
ـــوا  ـــد أصبح ـــم ق ـــام وبأنه س ـــداد عـــن االإ رت ـــم الســـلفيون باالإ ـــامية الذيـــن يتهمه س االإ

أداة بيـــد "الغـــرب" المكـــروه.
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وفـــي ألمانيـــا فـــإن أغلـــب الناشـــطين هـــم الســـلفيون السياســـيون. إال أن أغلـــب الشـــبكات 
رهابيـــة ذات الطابـــع الســـلفي والتـــي تـــم التعـــرف عليهـــا لحـــّد االآن  واالأشـــخاص االإ
تطـــّورت فـــي محيـــط ســـلفي. لذلـــك يجـــوز اعتبـــار الســـلفية مغّذيـــة إيديولوجيـــا للتطـــرف 

ـــف. ـــي العني ســـاموي القتال االإ
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نسان؟ كيف يتصّور السلفيون شكل العالم وشكل الإ    .6

تنطلـــق الســـلفية مـــن صـــورة للعالـــم غيـــر متســـامحة وغيـــر ديمقراطيـــة وتمّجـــد العنـــف. 
نســـان المطلـــوب وفقـــا الأحـــكام الشـــريعة واالأحـــكام التـــي تلـــي ذلـــك  ويتعلـــق احتـــرام االإ

نســـان ســـيدخل بعـــد موتـــه الجنـــة أو النـــار. بالنســـبة للســـلفيين علـــى أســـاس هـــل أن االإ

مفهوم التوحيد
ـــة  ـــع بوحداني ـــكل قاط ـــّر بش ـــي تق ـــة الت ـــام المدرس س ـــي االإ ـــد ف ـــح التوحي ـــي مصطل يعن

ـــهادة. ـــي الش ـــرارا ف ـــد تك ـــي توج ـــد( والت هللا )التوحي

ـــد وأن  ـــم االأوح ـــو الحاك ـــأن هللا ه ـــد ب ـــدأ التوحي ـــن مب ـــتخرجون م إال أن الســـلفيين يس
الشـــريعة هـــي القانـــون االأوحـــد المنـــّزل منـــه. وبذلـــك يرفـــض الســـلفيون ســـيادة الشـــعب 

نســـان وهـــي "ليســـت اســـامية". ـــل االإ ـــن قب ـــد ُوضعـــت م ـــا ق ـــى أنه ـــه عل وقوانين
 

ترمز السبابة الموجهة إلى االأعلى إلى التوحيد.
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صور العدو 
يقّســـم الســـلفيون العالـــم إلـــى معســـكرين متضاديـــن: الســـلفيون علـــى جانـــب و"الكّفـــار" 
ـــر الســـلفيين  ـــب االآخـــر. ويقـــف الســـلفيون ضـــد المســـلمين غي ـــى الجان ـــة عل بصـــورة عام

وكذلـــك ضـــد كافـــة العقائـــد االأخـــرى.

ـــوالء هلل  ـــى ال ـــتند عل ـــذي يس ـــراء ال ـــوالء والب ـــدأ ال ـــن مب ـــذه م ـــم ه ـــة العال ـــق رؤي وتنطل
ـــودة  ـــورة مقص ـــلفيون بص ـــف الس ـــدأ يق ـــذا المب ـــار. وبه ـــن الكّف ـــاد ع بتع ـــن واالإ وللمؤمني
بعيـــدا عـــن أغلبيـــة المجتمعـــات وعـــن بقيـــة المســـلمين. والســـلفيون الجهاديـــون يثيـــرون 

ـــن. ـــك المؤمني ـــي ذل ـــا ف ـــر بم ـــرأي االآخ ـــاب ال ـــد أصح ـــة ض الكراهي

التأويل المتشدد للنصوص الدينية
ـــى اعتبارهـــا  ـــرآن والســـنة( عل ـــى النصـــوص المقّدســـة )الق ـــب الســـلفيون بالرجـــوع إل يطال
ـــا –  ســـامية حرفي ـــى كّل مســـلم أن يفهـــم النصـــوص االإ ـــن. وعل ـــد للقواني المصـــدر الوحي
ســـامية التقليديـــة وبغـــض النظـــر عـــن الســـياق  بغـــض النظـــر عـــن المـــدارس الفقهيـــة االإ

ـــرون. ـــّر الق ـــى م ســـام عل ـــي لاإ التاريخـــي والتطـــور االإجتماع
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امتالك الحقيقة المطلقة 
يعتبـــر الســـلفيون أنفســـهم الطليعـــة أو النخبـــة المختـــارة. وبإعتبارهـــم الممثـــل الوحيـــد 
ســـامية االأخـــرى علـــى اعتبارهـــم  للديـــن يهـــدف الســـلفيون إلـــى توحيـــد كافـــة المذاهـــب االإ
ســـامية "الحقيقيـــة" الوحيـــدة. وبذلـــك يعتبـــرون أنفســـهم المفّســـر  أنفســـهم المدرســـة االإ

ســـامية االأخـــرى.  الحقيقـــي االأوحـــد تجـــاه كافـــة المذاهـــب االإ

مفهوم التكفير
يلعـــب مفهـــوم "التكفيـــر" خاصـــة بالنســـبة للســـلفية الجهاديـــة دورا هامـــا. ويعنـــي 
تهـــام بالكفـــر". ويســـتعمل  مصطلـــح التكفيـــر بالعربيـــة "الخـــروج عـــن المّلـــة" أو "االإ
ـــة المســـلمين  ـــف ضـــّد بقي ـــر إســـتعمال العن ـــون الســـلفيون هـــذا المفهـــوم لتبري الجهادي

علـــى إعتبارهـــم أعـــداء فكرييـــن و"كّفـــار" و"أعـــداء لاســـام".

الجهاد العسكري على اعتباره "الفريضة السادسة للدين"
فـــي وقـــت ســـابق أقصـــاه غـــزو القـــوات الســـوفياتية الأفغانســـتان )أواخـــر 1979( طـــّور عبـــد 
ـــا  ـــام. وانطاق ـــاد الع ـــرة الجه ـــاد فك ـــات الجه ـــاق نظري ـــن نط ـــذ 1980 ضم ـــزام من هللا ع
ـــن  ـــدة الدي ـــى أعم ـــة إل ـــه إضاف ـــلفيون بأن ـــون الس ـــرون الجهادي ـــي المفك ـــك يّدع ـــن ذل م

ـــي: ـــة وه ســـامي  التقليدي االإ

t الشهادة
t الصاة
t الصوم
t الزكاة
t  الحج إلى مكة

ــاد  ــاد القتالـــي العنيـــف أو الجهـ هنـــاك "فريضـــة سادســـة" قـــد نُســـيت وهـــي الجهـ
ـــي  ـــه ف ـــن اخوان ـــن م ـــم المضطهدي ـــزم بدع ـــلم مل ـــك أن كل مس ـــي ذل ـــكري. ويعن العس

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 
ـــي ينشـــرونها  ـــن المحاضـــرات والخطـــب الت ـــد م ـــي العدي ـــم" بصورهـــا الشـــنيعة. فف جهن
ـــم بأفـــزع الصـــور  ـــاء الســـلفية ســـامعيهم مـــن عـــذاب جهن ـــت يحـــّذرون خطب نترن فـــي االإ

ـــكان. م ـــدر االإ ـــى ق عل

ـــذه  ـــام به س ـــم االإ ـــى فه ـــباب عل ـــاع الش ـــو إقن ـــة ه ـــة المرعب ـــذه التربي ـــن ه ـــرض م والغ
ـــم  ـــك جهن ـــن مهال ـــاذ م نق ـــأن االإ ـــاع ب نطب ـــاء االإ ـــك إعط ـــودون بذل ـــة. وي ـــورة المخيف الص
ـــريعة. وكل  ـــع الش ـــى م ـــذي يتماش ـــلوك ال ـــاء والس ـــة العمي ـــون إال بالطاع ـــورة ال يك المذك

ـــن. ـــن الدي ـــر رّدة ع ـــه يُعتب ـــا يقولون ـــدي لم ـــار نق إستفس

ـــى تُنشـــر  ـــة. وبالدرجـــة االأول ـــة الجذاب ـــك بالصـــور الملون ـــا لذل ـــة خاف ـــا تصـــّور الجن بينم
فـــي االأوســـاط الجهاديـــة فكـــرة أن أقـــرب الطـــرق إلـــى الجنـــة هـــي المـــوت "كشـــهيد" وفـــي 
ـــهادة  ـــة ش ـــك ثقاف ـــن ذل ـــت ع ـــد نتج ـــابقة. وق ـــوب الس ـــة الذن ـــو كاف ـــت مح ـــس الوق نف

ـــاد. ـــي الجه ـــام كل شـــهيد ســـقط ف ـــا مق ـــع فيه يُرف

و"الطيور الخضر" هي رمز لكل شهيد تطير روحه كطائر أخضر في الجنة.
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ما هي خطورة السلفية؟   .7

ـــة حتـــى فـــي  ـــة الخصب تشـــّكل الســـلفية السياســـية اســـتنادا إلـــى مفعولهـــا المتشـــدد االأرضي
ـــم التعـــرف  ـــي ت ـــا الت ـــة تقريب رهابي ـــع االأشـــكال واالأشـــخاص االإ ـــة. فجمي رهابي ـــات االإ الفعالي
ـــاك نســـبة  ـــط ســـلفي. وهن ـــي محي ـــع ســـلفي أو نمـــت ف ـــت ذات طاب ـــا كان ـــي ألماني ـــا ف عليه

ـــن فـــي الوقـــت الحاضـــر يمكـــن اعتبارهـــم ســـلفيين. ـــة مـــن الســـلفيين الجهاديي ضئيل

شـــتراك فـــي معـــارك فـــي مناطـــق  ـــة وكذلـــك االإ رهابي قامـــة فـــي معســـكرات التدريـــب االإ واالإ
للجهـــاد العالمـــي مـــن قبـــل أشـــخاص مـــن المحيـــط الســـلفي ال زالـــت ذات أهميـــة خاصـــة. 
ـــة  ـــاوز عملي ـــم تتج ـــداث ول ـــم أح ـــق أغلبه ـــذه المناط ـــى ه ـــوا إل ـــن ذهب ـــخاص الذي واالأش

ـــرة جـــدا. ـــرة قصي ـــي اتجـــاه التطـــرف ســـوى فت التطـــور ف

رهابيـــة أو مـــن  ويشـــّكل االأشـــخاص الذيـــن يعـــودون إلـــى ألمانيـــا مـــن المعســـكرات االإ
المشـــاركة فـــي أعمـــال قتاليـــة شـــبه عســـكرية خطـــرا أمنيـــا خاصـــا. والعائـــدون مـــن المناطـــق 
ـــدور  ـــهام ب س ـــم االإ ـــة ويمكنه ـــة مرموق ـــاموية مكان س ـــاط االإ ـــي االأوس ـــم ف ـــة لديه الجهادي
ـــوا  ـــن كان ســـامويين الذي ـــدى االإ ـــي اتجـــاه التطـــرف ل ـــة التطـــور ف ـــى دعـــم عملي يســـاعد عل
ـــا  ـــذا م ـــرة وه ـــة كبي ـــخاص جاذبي ـــؤالء االأش ـــون له ـــد االآن. ويك ـــف لح ـــن للعن ـــر متجهي غي

ـــئين. ـــباب والناش ـــى الش ـــة عل ـــورة خاص ـــق بص ينطب
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يتبّيـــن مـــن المنظـــر الســـلفي فـــي ألمانيـــا أن تنظيمـــه غيـــر صـــارم ولكنـــه يتســـم بديناميكيـــة 
عاليـــة. فليـــس هنـــاك عـــادة أطـــر تنظيميـــة شـــكلية ثابتـــة. وتســـتثنى مـــن ذلـــك الجمعيـــات 
ـــا مـــا تكـــون صاحبـــة الجوامـــع ذات الطابـــع الســـلفي. وإلـــى  الســـلفية المحليـــة التـــي غالب
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.

ما هو دور المرأة في الأوساط السلفية؟  .9

تـــرى المدرســـة الســـلفية المتشـــّددة أن الرجـــل والمـــرأة متســـاويان أمـــام هللا. ولكـــن فـــي 
ـــع  ـــم القاط ـــي رفضه ـــلفيون ف ـــتند الس ـــاواة. ويس ـــاك مس ـــت هن ـــة ليس ـــاة الواقعي الحي
دعـــاء بـــأن هنـــاك فـــرق جســـدي وعقلـــي بيـــن الرجـــل والمـــرأة  للمســـاواة بيـــن الجنســـين باالإ
ممـــا يعطـــي لـــكل منهمـــا دورا مختلفـــا عليهـــم تحقيقـــه فـــي المجتمـــع. ويســـتندون 
بضـــرورة عـــدم المســـاواة بيـــن الجنســـين علـــى نصـــوص ثابتـــة مـــن القـــرآن والســـنة. 
ـــاالت  ـــع المج ـــي جمي ـــين ف ـــن الجنس ـــل بي ـــدية والفص ـــات الجس ـــك العقوب ـــّررون كذل ويب

ـــة. االإجتماعي

ـــال  ـــام فّع ـــه يوجـــد إهتم ـــا فإن ـــة المتعـــارف عليه ـــن هـــذه الصـــورة االإجتماعي وبالرغـــم م
بالســـلفية أيضـــا مـــن قبـــل شـــابات وناشـــئات. وتبلـــغ نســـبة النســـاء فـــي االأوســـاط 
ـــد زواجـــات  ـــط تُعق ـــن هـــذا المحي ـــة. وضم ـــارب عشـــرة بالمائ ـــا يق والشـــبكات الســـلفية م

ـــت. نترن ـــي االإ ـــزواج ف ـــواق ال ـــي أس ـــا ف ـــد له ـــري التمهي ـــلفية يج س

ـــاء  ـــل النس ـــف. وتعم ـــل العن ـــي تقب ـــة الت ـــاط الجهادي ـــي االأوس ـــك ف ـــاء كذل ـــط النس وتنش
الجهاديـــات فـــي ألمانيـــا فـــي االنترنـــت بصـــورة خاصـــة فـــي الدعايـــة والحـــث علـــى 
التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف. وعلـــى ســـبيل المثـــال تقـــوم هـــؤالء بجمـــع التبرعـــات 
ـــة. ـــورية – العراقي ـــرب الس ـــق الح ـــى مناط ـــن إل ـــن آخري ـــب جهاديي ـــم تهري ـــم وتنظي ودع

 
وال تقبـــل بعـــض النســـاء بهـــذه االأعمـــال الفكريـــة والتنظيميـــة فقـــط، بـــل أن هيئـــة حمايـــة 
ـــة دعمـــا الأزواجهـــن. وفـــي  ـــى مناطـــق الحـــروب الجهادي ـــوا إل الدســـتور تعـــرف نســـاء ذهب
ـــؤالء  ـــر ه ـــراق. وينش ـــوريا والع ـــى س ـــات إل ـــر متزوج ـــاء غي ـــت نس ـــاالت ذهب ـــض الح بع
ـــن(  ـــن أجـــل الدي ـــن م ـــن )المحاربي ـــم المجاهدي ـــن بدع ـــن يقم ـــت بأنه نترن ـــي االإ النســـاء ف

ـــاد. ـــي الجه ـــة ف ـــون مســـاهمة فعال ـــاك ويقدم هن
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هل هناك تنظيمات سلفية في بافاريا ؟   .10

ـــا بصـــورة مضطـــردة نشـــاطات ســـلفية.  ـــر مـــن المـــدن وكذلـــك فـــي بافاري توجـــد فـــي الكثي
ـــون  ـــا يقوم ـــبكات. كم ـــي ش ـــهم ف ـــم أنفس ـــن تنظي ـــك م ـــدون لذل ـــوم المؤي ـــا يق ـــادة م وع
بصـــورة منتظمـــة بإعـــداد أجنحـــة إعاميـــة تـــوزع فيهـــا بالدرجـــة االأولـــى منشـــورات دعائيـــة 

ســـلفية.

وتســـتخدم الجوامـــع المدعومـــة مـــن الجمعيـــات الســـلفية كقاعـــدة للمحاضـــرات الســـلفية 
ســـامية الســـلفية. ويقـــوم هنـــا وّعـــاظ بصـــورة منتظمـــة احيانـــا بنشـــر االأفـــكار  والـــدروس االإ

الســـلفية.

كيف يدعو السلفيون لكسب أنصار جدد؟     .11

ســـامية" للســـلفية فـــي االأماكـــن المخصصـــة للمشـــاة فـــي المـــدن  ابتـــداء مـــن "االأجنحـــة االإ
االألمانيـــة عبـــر مهرجانـــات كبيـــرة فـــي المياديـــن العامـــة ولغايـــة "نـــدوات إســـامية" 
ـــتطاع  ـــت، اس نترن ـــو باالإ ـــرها كفيدي ـــا ونش ـــم تصويره ـــا يت ـــا م ـــام غالب ـــدة أي ـــتغرق ع تس
ـــذا  ـــا. وله ـــي ألماني ـــة ف فتراضي ـــة واالإ ـــكال الحقيقي ـــن االأش ـــد م ـــد العدي ـــلفيون توطي الس
ـــدى  ـــة ل ـــلفي وخاص ـــر الس ـــر الفك ـــي نش ـــراد ف ـــد باضط ـــول يتزاي ـــي مفع ـــاط االحتراف النش

ـــا. ـــا واجتماعي ـــد عاطفي ـــتقر بع ـــم يس ـــذي ل ـــباب ال الش

وباالضافـــة الـــى ذلـــك يقـــوم الســـلفيون بتوزيـــع منشـــورات اعاميـــة تعتبـــر كمفتـــاح 
نشـــاء عاقـــات مـــع مؤيديـــن متوقعيـــن جـــدد. . الإ
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هل يبدأ السلفيون الحديث مع المارة؟    .11.1

عاميـــة الســـلفية التـــي تقـــام فـــي المناطـــق المخصصـــة للمشـــاة  فـــي نطـــاق االأجنحـــة االإ
ـــلفي.  ـــر الس ـــي الفك ـــة ف ـــة االأولي ـــم الرغب ـــوا لديه ـــارة ليوقظ ـــع الم ـــلفيون م ـــم الس يتكل
ســـام كديـــن أحســـن مـــن المســـيحية أو غيرهـــا  والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو تصويـــر االإ

ـــان. ـــن االأدي م

هـــل يدعـــو الســـلفيون كذلـــك ضمـــن نطـــاق الالجئيـــن   .11.2
ــدد؟ ــن جـ ــب مؤيديـ لكسـ

ــا تكـــون  نعـــم. حـــاول الســـلفيون بطـــرق مختلفـــة تكويـــن عاقـــات بالاجئيـــن وهنـ
ــام االأول. ــي المقـ ــدوام فـ ــى الـ ــانية علـ نسـ ــاعدة االإ المسـ

ـــن.  ـــة بالاجئي ـــة ثق ـــن عاق ـــة تكوي ـــاعدة االإجتماعي ـــق المس ـــن طري ـــلفيون ع ـــد الس ويري
ـــاج.  ندم ـــة لاإ ـــة والمعادي ـــم المتطرف ـــل أفكاره ـــي نق ـــة ف ـــذه العاق ـــؤالء ه ـــتغل ه ويس
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 قريبـــة معرضـــون بصـــورة خاصـــة لهـــذا الخطـــر. 

ـــة  ســـاموية بصـــورة مســـتهدفة البحـــث عـــن عاق ـــن المنظمـــات االإ ـــر م ـــب الكثي ـــد طل وق
ـــك المجموعـــات الســـلفية. ـــي ذل ـــا ف ـــن، بم بهـــؤالء الاجئي
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ـــداء  ـــبوك الن ـــبتمبر 2015 بالفيس ـــهر س ـــذ ش ـــوكل من ـــر ف ـــلفي بيي ـــظ الس ـــر الواع ـــد نش وق
ـــي: التال

ــذي  ــح بالـ ــى نصائـ ــول علـ ــا الحصـ ــتفتاء وأردنـ ــا بإسـ ــرة قمنـ ــرة قصيـ ــل فتـ "قبـ
ـــوا  ـــي تعرض ـــب الت ـــن والمصائ ـــات الاجئي ـــن. فاحتياج ـــه لاجئي ـــام ب ـــتطيع القي نس

ــا وظروفهـــم وخلفياتهـــم مختلفـــة جـــدا. لهـ

لذلك فمن المفروض اتخاذ الخطوات التالية:
كّونوا فرق في محيطكم!  .1

تعرفوا على كافة مساكن الاجئين الموجودة حولكم!  .2
زوروا مساكن الاجئين وتعرفوا عليها!"  .3

ـــع  ـــون بتوزي ـــاعدون المزعوم ـــؤالء المس ـــوم ه ـــأن يق ـــاموية ب س ـــوة االإ ـــون الدع ـــد تك وق
ـــى  ـــن إل ـــوة الاجئي ـــن ودع ـــاكن الاجئي ـــط مس ـــي محي ـــلفي ف ـــوى س ـــورات ذات محت منش

ـــلفية. ـــبات الس المناس

نترنت ؟  ما هو دور الإ   .11.3

عـــام والتوجيـــه. والعديـــد مـــن  نترنـــت كوســـط للدعايـــة واالإ يســـتخدم الســـلفيون االإ
الصفحـــات تعمـــل علـــى نشـــر االأفـــكار الســـلفية علـــى مســـتوى العالـــم. وعـــدد الصفحـــات 
نترنـــت الناطقـــة باللغـــة االألمانيـــة قـــد ازداد فـــي الســـنوات االأخيـــرة بصـــورة كبيـــرة.  فـــي االإ
فعلـــى ســـبيل المثـــال تُنشـــىء الجمعيـــات الســـلفية باضطـــراد وكذلـــك الشـــبكات واالأفـــراد 
ـــع فـــي  ـــر مـــن هـــذه المواق ـــا ببعـــض بقـــوة. والكثي ـــا يســـمى بصفحـــات دعـــوة يربطونه م

نترنـــت متعـــددة اللغـــات والوســـائط ومصممـــة بدقـــة. االإ

ـــداث  ـــم االأح ـــذه ه ـــلفية ه ـــت الس نترن ـــات االإ ـــة لصفح ـــتهدفة الرئيس ـــة المس والمجموع
ـــا.  ســـام حديث ـــة أو مـــن الداخليـــن إلـــى االإ المســـلمون وخاصـــة ممـــن لهـــم جـــذور أجنبي
والكثيـــر مـــن هـــؤالء يقضـــون معظـــم أوقاتهـــم اليوميـــة فـــي شـــبكات التواصـــل االإجتماعـــي 

نترنـــت. أو منتديـــات النقـــاش فـــي االإ
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نترنـــت"  نترنـــت بصفتهـــم "أئمـــة االإ ويظهـــر مـــن مشـــاهير الســـلفية فـــي شـــبكات االإ
ويقدمـــون دراســـات مكّملـــة للدراســـات الســـلفية فـــي المـــكان المطلـــوب بـــل ربمـــا تعـــّوض 
نترنـــت وكأنهـــا تضاعـــف مفعـــول  ـــر فـــي االإ ـــة الكارســـماتية تؤث عنهـــا. والشـــخصيات القيادي

فكار السلفية. وتُعرض هنا بصورة خاصة الخطب الجهادية.
أ

اال

ـــل  ـــبكات التواص ـــي ش ـــرض ف ـــي تُع ـــت والت نترن ـــرها االإ ـــي ينش ـــة الت ـــذه الدعاي ـــل ه وتعم
االإجتماعـــي علـــى أن يعتبـــر الناشـــطون والمؤيـــدون للجهـــاد العـــام أنفســـهم جـــزءا 
ـــها  ـــر نفس ـــن تطوي ـــدوام م ـــى ال ـــدة عل ـــت القاع ـــا تمكن ـــك أيض ـــدة. ولذل ـــة واح ـــن حرك م
بصفتهـــا حركـــة منتشـــرة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم تعمـــل كمنظمـــة فـــي مناطـــق االأزمـــات 

ـــة. الجهادي

ـــي  ـــم الدعائ ـــت بتعليمه نترن ـــي االإ ـــرون ف ـــن يظه ـــدة الذي ـــدي القاع ـــن مؤي ـــدود بي فالح
رهـــاب أصبحـــت بإضطـــراد متداخلـــة بيـــن بعضهـــا  والفكـــري وبيـــن الناشـــطين فـــي االإ

البعـــض.

ويســـتطيع المؤيـــدون فـــي أي دولـــة مـــن دول العالـــم تثقيـــف أنفســـهم بالمـــواد التعليميـــة 
ـــا  ـــم )م ـــاء العال ـــع أرج ـــي جمي ـــاد ف ـــى الجه ـــن عل ـــوا قادري ـــت ليصبح نترن ـــق االإ ـــن طري ع
رهابيـــون الذيـــن "ينشـــؤون" فـــي بادهـــم  يســـمى بالجهـــاد المفتـــوح المصـــدر(. واالإ
ــاط  رتبـ ــى االإ ــة إلـ ــي بادهـــم دون الحاجـ ــة فـ ــاطات إرهابيـ ــام بنشـ ــتطيعون القيـ يسـ
نترنـــت التفاصيـــل  بمجموعـــات إرهابيـــة بصـــورة مباشـــرة فـــي بادهـــم. وتنشـــر مجـــات االإ
نترنـــت بهـــذه الطريقـــة علـــى إبقـــاء المجموعـــات  عـــداد المتفجـــرات. ويعمـــل االإ الازمـــة الإ
رهابيـــة علـــى قيـــد الحيـــاة وتنميتهـــا بغـــض النظـــر عـــن االأشـــكال التنظيميـــة  ســـاموية االإ االإ

ـــة. ـــي المنطق ف
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ــر  ــيقى لنشـ ــك الموسـ ــلفيون كذلـ ــتعمل السـ ــل يسـ هـ    .11.4
أفكارهـــم؟ 

يرفـــض الســـلفيون مبدئيـــا الموســـيقى باعتبارهـــا تعبيـــرا عـــن الفســـاد وانهـــا مرفوضـــة مـــن 
ـــة موســـيقية خاصـــة  ـــد وجـــدوا ثقاف ـــم ق ـــة. إال أنه ـــاة المادي ـــن الحي ـــه وجـــزء م ل ـــل االإ قب
ـــا  ـــا يســـمى النشـــيد بم ـــون اســـتغال الموســـيقى بم أو حّولوهـــا الأغراضهـــم. فهـــم يحاول
ـــة  ـــان ديني ـــرة وبألح ـــون قصي ـــا تك ـــا م ـــي غالب ـــيد وه ـــي. واالأناش ـــر عاطف ـــن تأثي ـــه م لدي
ســـهلة الحفـــظ وبـــدون مرافقـــة آالت موســـيقية تـــؤدي وخاصـــة لـــدى الشـــباب إلـــى تأثيـــر 

ـــاء.  نتم ـــن االإ ـــر ع جـــذاب ويعّب

مثال لنشيد: 
"نعـــم نذهـــب إلـــى المعركـــة عبـــر الجبـــال والوديـــان مـــن أجـــل ســـامة أمتنـــا. 
ليـــس هنـــاك خيـــار غيـــر البحـــث عـــن المـــوت. نتمتـــع بالعـــذاب مـــع إخواننـــا 
ـــي أشـــم  ـــه. ان ـــادة ل ـــا هلل وعب ـــال حب ـــاحة قت ـــى كل س ـــود إل ـــة. نع ـــوم القيام ـــى ي إل
ـــي  ـــات يضحكـــن وينتظـــرن. حيات ـــي. الحوري ـــي دعـــوة رب ـــا ألّب ـــة عـــدن وأن ريحـــة جن

ـــي." لرب

ـــى  ـــن عل ـــلمين المتديني ـــل المس ـــن قب ـــي م ـــا الدين ـــن محتواه ـــا م ـــيد انطاق ـــر االأناش وتُعتب
أنها جائزة )حال(. 
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ـــة  ـــبة للدعاي ـــالمية" بالنس س ـــدوات الإ ـــى "الن ـــو معن ـــا ه م    .11.5
ــلفية؟ السـ

ـــتمر  ـــي تس ـــات الت ـــلفية. فالفعالي ـــة الس ـــن الدعاي ـــام م ـــزء ه ـــي ج ـــامية ه س ـــدوات االإ الن
غالبـــا عـــدة أيـــام تقـــّدم محتويـــات ســـلفية وتمنـــح شـــعورا بوحـــدة جماعيـــة. وعـــادة 
مـــا يقـــوم بذلـــك علـــى مســـتوى جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة عـــدة خطبـــاء ســـلفيون 
ـــع  ـــة ذات الطاب ـــورة جزئي ـــلفي – وبص ـــع الس ـــم ذات الطاب ـــم محاضراته ـــون بتقدي معروف

الجهـــادي – ويوجهـــون ذلـــك إلـــى مجتمـــع غالبيتـــه مـــن ذوي االأفـــكار ذاتهـــا.

بقـــاء العاقـــات وتوســـيعها وكذلـــك  ســـامية الإ ويســـتغل الســـلفيون الناشـــطون النـــدوات االإ
ـــلمين  ـــى المس ـــة عل ـــر وخاص ـــر كبي ـــات تأثي ـــذه الفعالي ـــل ه ـــدد. ولمث ـــن ج ـــب مؤيدي لكس
ـــر مثـــل هـــذه الفعاليـــات  ـــا. وتُعتب ســـام حديث ـــوا إلـــى االإ الشـــباب بمـــا فـــي ذلـــك مـــن دخل
ســـاموي الجهـــادي أحـــد العناصـــر االأساســـية فـــي  للعديـــد مـــن االأشـــخاص مـــن المحيـــط االإ

ـــرف. ـــاه التط ـــي اتج ـــور ف ـــة بالتط ـــة المتعلق ـــيرتهم الذاتي س

ســـامية تقيـــم الجمعيـــات والمنظمـــات الســـلفية بصـــورة متزايـــدة  وإلـــى جانـــب النـــدوات االإ
ســـامية. إال أنـــه يجـــري هنـــا جمـــع التبرعـــات.  فعاليـــات خيريـــة. وهـــذه تشـــابه النـــدوات االإ
ـــع  ـــن مواق ـــة م ـــور عاطفي ـــا ص ـــرض هن ـــلفية تُع ـــب الس ـــرات والخط ـــب المحاض ـــى جان وإل
ـــة  ـــل جمعي ـــلفي )مث ـــع الس ـــة ذات الطاب غاث ـــات االإ ـــن منظم ـــر م ـــة. والكثي ـــال الجهادي القت
ـــة مســـّجلة( تســـتغل  ـــد الحاجـــة وكل منهمـــا جمعي ـــة عن غاث ـــة االإ ـــة وجمعي االأنصـــار العالمي

ـــدة. ـــرع لدعـــم إخوانهـــم فـــي العقي ـــن للتب اســـتعداد الحاضري
 

هل يجري تعليم وتدريب السلفيين أيضا في الخارج؟    .11.6

يســـافر الكثيـــر مـــن الســـلفيين إلـــى الخـــارج لتوســـيع وتعميـــق معرفتهـــم باللغـــة والقـــرآن 
إلـــى "دول أم" تتكلـــم العربيـــة. وغالبـــا مـــا يحصـــل العديـــد مـــن الســـلفيين الشـــباب 
ـــا  ـــط الســـلفي. وتقـــام أحيان ـــن للمحي ـــن التابعي منحـــا دراســـية ومســـاعدات أخـــرى مـــن بي
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ـــبكات  ـــاط والش ـــم باالأوس ـــاطات تجمعه ـــام نش س ـــة واالإ ـــة اللغ ـــتهدف لطلب ـــكل مس بش
ـــلفي. ـــط الس ـــد بالمحي ـــكل وطي ـــم بش ـــلفية لربطه الس

ـــلم ذي  ـــباب مس ـــرف لش ـــاه التط ـــي اتج ـــور ف ـــق التط ـــى تعمي ـــك إل ـــؤدي ذل ـــا ي ـــا م وغالب
ـــب  ـــري التدري ـــة. ويج ـــلفية الجهادي ـــى الس ـــون إل ـــم يتجه ـــي وجعله ـــلفي سياس ـــاه س اتج
ـــال  ـــق القت ـــي مناط ـــون ف ـــا تك ـــا م ـــاب" غالب ره ـــكرات االإ ـــمى "معس ـــا يس ـــي م ـــي ف رهاب االإ
ـــة  ـــة القتالي ـــا الرياض ـــن أيض ـــة ولك ـــية ايديولوجي ـــدوات دراس ـــك ن ـــمل ذل ـــة. ويش الجهادي

والتدريب على إستعمال الساح والمتفجرات والتكتيك العسكري.

ما الذي يجعل السلفية جذابة وخاصة لدى الشباب؟     .12

السلفية جذابة لبعض الشباب الأنها تُوهم بوجود توّجه واضح. فالتعقيد وعدم الوضوح 
للحياة العصرية تقابله على العكس من ذلك رؤية االأسود واالأبيض السلفية. فا يحتاج 

الشاب بقراراته الخاصة إلى العديد من قواعد المنع والترخيص. 
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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 االأغلبية 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 االأديان االأخرى وكذلك تجاه المسلمين 

غير السلفيين. فالمفروض أن يشعر الشاب بأنه قد أصبح في مجموعة "نخبوية".

هل يسافر الشباب أيضا إلى الجهاد؟  .13

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 
النجاح العسكري للمجموعات الجهادية الشباب  بين 16 إلى 19 سنة. فبينما تحّفز تقارير 
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 االإجتماعي  دورا هاما في التأثير على الشباب ولغاية خروجهم إلى 
ساموية بتعبيرها عن رومنسية المغامرة  مواقع تأثير المنظمات الجهادية. وتمنح الدعاية االإ
وايقاد النار في البّر صورة تتماشى مع عقلية الشباب في المغامرة. ويتكلم الجهاديون عن 
ناث حياتهن اليومية في المناطق  نجاحات عسكرية ويمجدون حياة المقاتلين. كما تصف االإ
الجهادية في شبكات التواصل االإجتماعي  بصورة مثالية. كما يمدحن ضماناتهن الصحية 
والمالية واالإجتماعية 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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إشارة  أنه  على  سالم  الإ إلى  الدخول  تقييم  يجوز  هل     .14
للتطور في اتجاه التطرف؟

سام لوحده ليس مؤشرا البتة على التطور في اتجاه التطرف. إال أن  كا. فالدخول إلى االإ
إثبات كونهم  إلى  سام يشعرون بوجود ضغط عليهم يدعوهم  إلى االإ الداخلين  بعض 
مسلمين جّيدين. ويتولد لديهم بذلك حماس خاص يجعلهم معرضين للتطور في اتجاه 

التطرف عن طريق السلفيين.

والوعاظ السلفيون يحاولون كسب الشباب الذي لم يكن ينتمي لحّد االآن إلى دين أو ينمتي 
سام مباشرة بإقناعهم بإسام ذي توجه سلفي. وتلعب  إلى دين آخر قبل دخولهم إلى االإ
نترنت دورا خاصا. فعند البحث في جوجل عن كلمة "إسام" يحصل المرء  هنا مواقع االإ

سام "الحقيقي". بالتأكيد على الكثير من الصفحات السلفية التي تدعي بأنها هي االإ

هل يمكن التعرف مبّكرا على التطور في اتجاه التطرف؟    .15

ساموية االأولية خاصة  شارات االإ لاأصدقاء ولاآباء والمعلمين فرصة جّيدة للتعرف على االإ
عن طريق النقاط التالي ذكرها على سبيل المثال:

تغيير التصرّفات
t  تصال "بـالكفار" ويهاجم/تهاجم  ممن يتخذون بصورة واضحة يتجنب/تتجنب االإ

موقفا معاديا.
t  سامية التي تمّجد العنف ويطلعون على الصفحات السلفية يستمع/تستمع االأناشيد االإ

عامية الجهادية. نترنت ويجمعون المواد االإ في مواقع االإ
t .اليقبلون إال بمواقفهم السياسية - الدينية ويرفضون أي موقف مخالف لذلك
t .يظهرون في محيطهم بميل عنيف في الدعوة
t .ينظرون بإحتقار وإنتقاص تجاه اليهود والمسيحيين ويبررون ذلك بقناعتهم الدينية
t .ينظرون بصورة متنامية بأفكارهم إلى االآخرة وينسون النظر إلى الحياة الدنيا
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السفر
t "شتراك في "دورات لغوية يسافرون إلى مناطق االأزمات بحجة االإ
t .يُوّدعون االأهل أو رفاق الحياة بحجة "الهجرة" إلى بلد إسامي
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ما هي خطوات التطور في اتجاه التطرف؟   .16

ليـــس هنـــاك داع بعينـــه إلـــى التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف. إال أن هنـــاك عوامـــل مختلفـــة 
ـــى  ـــا إل ـــا أحيان ـــؤدي بدوره ـــد ت ـــرف وق ـــاه التط ـــي اتج ـــور ف ـــة التط ـــي عملي ـــّب ف ـــد تص ق

الجهـــاد.

التعبئة:
تصال بالقادة الفكريين  التطور في اتجاه التطرف عن طريق االإ  -

تأييد ذوي االآراء المشابهة يشجع على أعمال العنف  -
رهابية شتراك بالعمليات المتطرفة واالإ ستعداد لاإ االإ  -

نتماء الجماعي قامة في الخارج في معسكرات التدريب الشعور باالإ تقّوي االإ  -

  ومن ضمن هذه المعايير المكتسبة يُعتبر العنف وسيلة مشروعة لتحقيق الأهداف المشتركة

إقتباس الأفكار / عدم المرونة:
الروابط القوية بين المؤيدين  -

القواعد الصارمة واالإجابات المقبولة تؤدي إلى هيكل من المعايير االإجتماعية واالخاقية  -
فكرة االأمة )"أمة المؤمنين"( التي يجب عليها الدفاع عن نفسها تجاه الكّفار  -

غتراب عن أغلبية المجتمع االإ  -

سالموية  صورة التوجه إلى القيم الإ

نتماء:  الإ
رتباط بالصدفة بمجموعة بالعمر ذاته واالأفكار ذاتها )ما يسمى بمجموعة بير(  االإ

جتماعي  تؤدي إلى إقتباس نماذج للنقاش والتصرف دون إمعان النظر فيها   عمليات السلوك الإ

ستياء/ما قبل الراديكالية: الإ
رتياح من الوضع الحياتي عدم االإ  -

الشعور بإجتذاذ من الجذور أو عدم المعاملة بالمساواة  -
القصور في القبول بالشخصية  -

عدم الثقة في النفس  -
نتماء الشخصي الخاص البحث عن االإ  -

نتماء والبحث عن غرض جديد للحياة  مشكلة الإ
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كيفية سير الراديكالية لدى شاب بافاري

س. يُنهي بنجاح المدرسة المتوسطة في بافاريا ويبدأ بتعّلم مهنة يدوية. وقبل امتحان 
تعّلم المهنة يُوقف هذا تعّلم المهنة ويذهب بصفته مقاتال إلى الحرب الأهلية 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 
جهادية وسلفية وتتخذ بازدياد مواقف أكثر تطرّفا. وكانت تعتبر الجهاد العسكري كأعلى فريضة. 

وكانت هذه المجموعة تبتعد بقوة عن المساجد والوعاظ غير السلفيين.

بمواعيد  بشدة  ويلتزم  النساء  يمتنع عن مصافحة  بأنه  الوقت الحظ محيط س.  وفي هذا 
الصاة. ويتماشى بمظهره مع ما يطلبه السلفيون في انطباعهم الديني وكذلك بصفته حاجزا 

عما يقوم به "الكّفار".

كما أن س. يتجه بتصرفه بصورة متزايدة إلى القيام بالرياضات القتالية والتدريب الرياضي. 
وهو ينام على االأرض ويتقشف في تصرفاته ليكون مستعدا للقتال في المواقع الجهادية. 

ولتكن لديه مبالغ نقدية كافية يبيع ممتلكاته.

تصال باالأوساط السلفية الجهادية المعروفة خارج بافاريا  وحاول س. قبل مغادرته الباد االإ
يديولوجية الازمة لتقوية مواقفه. وقد فشلت المحاولة االأولى  للحصول على المساعدة واالإ
للخروج بالطائرة استنادا إلى إجراءات الدوائر البافارية. وبعد ذلك بقليل تمّكن هذا من الخروج 
للمرة الثانية عن طريق البّر والذهاب إلى تركيا. وعلى الحدود الشرقية لتركيا اتصل بجهاديين 
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.



الوقاية والمساعدة
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ما الذي تستطيعون عمله لمواجهة ذلك؟

إرشادات لالآباء
t  ـــم ـــح له ـــدم النصائ ـــدال أن تق ـــألهم ب ـــباب أن تس ـــد للش ـــن المفي ـــون م ـــا يك غالب

ـــهم. ـــي نقاش ـــات ف ـــف المتناقض ـــن كش ـــن م للتمك
t  نتقـــاص مـــن مـــا يســـمى بــــ "الكفـــار". وال تتركـــوا تصريحـــات اتخـــذوا موقفـــا مـــن االإ

ـــا. ـــراض عليه عت ـــل هـــذه دون االإ مث
t  ـــم ـــم ولكنك ـــون أوالدك ـــن وتدعم ـــم تحتروم ـــوا أنك ـــة ووّضح ـــدودا واضح ـــوا ح ضع

ـــاموية. ـــف إس ـــون بمواق ال تقبل
t  ـــكل ـــك ب ـــوا كذل ـــاعدتكم. تجنب ـــدوام مس ـــى ال ـــوا عل ـــب واعرض ـــاء التأني ـــوا رج تجنب

ـــة. ـــع العاق ـــدة قط ش
t .اعملوا على التعاون الوثيق مع معّلمي أوالدكم
t  ال تخجلـــوا مـــن قبـــول المســـاعدة. فهنـــاك جهـــات استشـــارية تقـــدم النصائـــح

حتـــى بـــدون ذكـــر أســـماء.

إرشادات للمعلمين
t  اطلعوا رجاء بصفتكم أعضاء في الهيئة التعليمية على موضوع السلفية ويقتضي

كذلك على مدير الهيئة التعليمية أن يعمل على زيادة اطاع معّلميه على 
ساموية والسلفية. االإ

t .وضحوا لطلبتكم موضوع السلفية
t  دارة شجعوا طلبتكم على إعطاء منشورات الدعاية السلفية إلى المعلمين أو االإ

واطلبوا منهم إخباركم بالمحاوالت التي قد تجري لكسب الطلبة.
t  ابذلوا الجهد لتوثيق التعاون في تبادل المعلومات مع االآباء ومجالس االآباء وإدارة

تمثيل التاميذ والمصلحة العمومية للمدارس والشرطة ودوائر االأحداث وغيرها.
t .اتصلوا رجاء بالشرطة أو قّدموا شكاية إذا وجدتم مواد مشبوهة
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الشبكة البافارية للوقاية والرجوع عن الراديكالية والتطرف ضّد 
السلفية

ـــال تجـــاه كســـب  ـــل الفع ـــى تطـــرف أحـــد هـــي متعـــددة. والعم ـــؤدي إل ـــي ت االأســـباب الت
الشـــباب مـــن قبـــل المتطرفيـــن الســـلفيين يجـــب أن يبـــدأ فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن 

ـــع.  ـــر واس ـــون ذا أث ويك

واالأعمـــال التـــي تـــؤدي غـــرض الوقايـــة هـــي ليســـت واجبـــات حكوميـــة وحســـب، بـــل 
ـــي الوقـــت  ـــي ف ـــة والمجتمـــع المدن ـــل الدول ـــن قب ـــا م ـــام به ـــات يقتضـــي القي هـــي متطلب
ـــاملة  ـــة ش ـــود إجتماعي ـــى جه ـــك إل ـــاج لذل ـــة نحت ـــاطات المتطرف ـــة النش ـــه. فلمواجه ذات
ـــف  ـــة والعن ـــل للكراهي ـــاك مح ـــون هن ـــوز أن يك ـــا. وال يج ـــاالت بعينه ـــدود مج ـــاوز ح تتج
فـــي مجتمعنـــا المفتـــوح والتعـــددي. ولمكافحـــة تطـــور الشـــباب فـــي اتجـــاه التطـــرف 
وخاصـــة فـــي المجـــاالت الســـلفية تعمـــل وزارات الداخليـــة والعـــدل والتعليـــم والعلـــوم 
ـــدود كل  ـــا ح ـــاوز حدوده ـــورة تتج ـــف 2015 بص ـــذ صي ـــة من ـــؤون االإجتماعي ـــون والش والفن
ـــة  ـــة لشـــبكة الوقاي ـــرة البافاري ـــا وهـــي "الدائ ـــرة المؤسســـة حديث ـــي الدائ جهـــة لوحدهـــا ف
والرجـــوع عـــن الراديكاليـــة والتطـــرف ضـــد الســـلفية". وهنـــاك كذلـــك منظمـــات اجتماعيـــة 

ـــبكة. ـــذه الش ـــي ه ـــارك ف ـــة تش مدني

وتقـــدم هـــذه الشـــبكة البافاريـــة إلـــى جانـــب المحاضـــرات وورشـــات العمـــل والفعاليـــات 
ــن  ــارات للمعنييـــن وكذلـــك لمحيـــط االأشـــخاص الذيـ ــرا وإستشـ ــا مباشـ االأخـــرى دعمـ
ـــا  ـــن وهم ـــك الدعامتي ـــمل ذل ـــرف. ويش ـــاه التط ـــي اتج ـــور ف ـــة التط ـــي مرحل ـــدون ف يوج

ـــرف. ـــة والتط ـــن الراديكالي ـــوع ع ـــة والرج الوقاي

www.antworten-auf-salafismus.de
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تبدأ الوقاية قبل أن يُصبح التطور في اتجاه التطرف قابا للتعرف عليه وتتجه إلى 
كافة المجموعات االإجتماعية. ويُفهم هنا كذلك أن هذه االإجراءات تلعب دورا في 

الوقاية العامة والوقاية الخاصة.
الوقاية العامة: تقوية روح التسامح والقابلية على الديمقراطية وزيادة الحساسية 

والترابط بين المعنيين.
الوقاية الخاصة: التعرف المبّكر ورفع كفاءة التصرف لبعض المجموعات المختصة.

الوقاية  .1

أفق – جمعية مسجلة، بافاريا
المكتب المختص للوقاية ضّد عملية التطور 

في اتجاه التطرف القائمة على أسباب دينية في بافاريا

المكتـــب المختـــص فـــي عمـــوم واليـــة بافاريـــا للمجتمـــع المدنـــي أفـــق – جمعيـــة مســـجلة 
ـــة  ـــع ديني ـــى دواف ـــتند عل ـــي تس ـــرف الت ـــاه التط ـــي اتج ـــور ف ـــة التط ـــّد عملي ـــة ض للوقاي
ـــح  ـــات والنصائ ـــب المعلوم ـــذا المكت ـــدم ه ـــبورج. يق ـــة آوكس ـــزه مدين ـــا ومرك ـــي بافاري ف
دارات  لمؤسســـات التعليـــم والعمـــل الشـــبابي والمســـاعدة لاأطفـــال والشـــباب وكذلـــك لـــاإ
ـــة التطـــور التـــي تســـتند علـــى  ـــة ضـــّد عملي ـــي للوقاي ـــة ومؤسســـات المجتمـــع المدن البلدي
دوافـــع دينيـــة ويوضـــح كيفيـــة التصـــرف ضـــد التوجهـــات المنافيـــة للديمقراطيـــة والحريـــة.

العروض:
t ،دعم العمل الوقائي العام في المكان المطلوب
t  ســـام ــة باالإ ــع المتعلقـ ــى المواضيـ ــي التربـــوي علـ ــع العملـ ــي الواقـ ــة فـ االإجابـ

ــام، سـ ــداء لاإ ــك بالعـ ــق كذلـ ــا يتعلـ ــاموية ومـ سـ وباالإ
t ،ورشات العمل وتقديم المشورة
t  اجراءات مواصلة التدريب وكذلك
t .إمكانيات االنضمام لشبكات في الموقع

العنوان:
المكتب المختص في بافاريا

bayern@ufuq.de
هاتف: 65078560 / 0821

www.ufuq.de
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الوقايـــة مـــن التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف فـــي وزارة مقاطعـــة بافاريـــا للشـــؤون 
جتماعيـــة الإ

t الطرف المختص لاإجابة على االأسئلة المتعلقة بالوقاية
t نقل المعلومات المتعلقة بالضبط بالظواهر
t دعم المشاريع في مجال الوقاية العامة والوقاية الخاصة
t  ـــة ـــة فـــي مجـــاالت الوقاي ـــي المعني التنســـيق والتعـــاون مـــع جهـــات المجتمـــع المدن

ـــة الخاصـــة ـــة والوقاي العام
t تقديم الدعم لتكوين شبكات بلدية

العنوان:
هاتف: 1261-1340 / 089

Radikalisierungspraevention@stmas.bayern.de

الرجوع عن الراديكالية والتطرف  .2

ستشارية في بافاريا الجهة الإ
شبكة الوقاية من العنف

ـــف،  ـــن العن ـــة م ـــبكة الوقاي ـــي ش ـــي ه ـــع المدن ـــا للمجتم ـــي بافاري ـــارية ف ستش ـــة االإ الجه
جمعيـــة مســـجلة تخـــدم الشـــباب واالأحـــداث الذيـــن يخضعـــون لعمليـــة تطـــور فـــي 
ـــن لديهـــم ظواهـــر للرجـــوع  ـــة وال تتبي ـــى دوافـــع ديني اتجـــاه التطـــرف واضحـــة تســـتند عل
بتعـــاد عـــن المواقـــف المتطرفـــة. وترحـــب  عـــن مواقفهـــم وكذلـــك لشـــباب يرغبـــون فـــي االإ
ـــي  ـــن ف ـــداث الراغبي ـــباب واالأح ـــي الش ـــارب أو داعم ـــك بأق ـــارية كذل ستش ـــة االإ ـــذه الجه ه

ـــة. ـــال المتطرف ـــن االأعم ـــوع ع الرج

يكون الرجوع عن الراديكالية والتطرف مرتبطا بمناسبة معّينة أو أشخاص بذاتهم 
ضمن إطار عملية أو في حالة ما إذا كان التطور في اتجاه التطرف قد تم بالفعل.
الرجوع عن الراديكالية والتطرف يصف العملية الذي يقوم فيها شخص متطرّف 

بالتخلي عن معتقداته السابقة والتزاماته المتطرفة في التفكير وطريقة العمل. ومركز 
ستشارات والمساعدة في التخلي عن المواقف السابقة. الثقل هنا هو تقديم االإ
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ستشارية بالدرجة الأولى وتخاطب هذه الجهة الإ
t الشباب والراغبين في ترك المواقف المتطرفة
t االآباء واالأقارب
t أعضاء الهيئة التدريسية
t )الجهات الحكومية والبلدية )مثل هيئات مساعدة الشباب
t الجمعيات
t المؤسسات الدينية

ستشارية هذه في خدمتكم إذا ...  الجهة الإ
t  ـــد الأقاربكـــم أو أصدقائكـــم ـــي الجدي تجـــاه الدين ـــأن االإ ـــوا متأكـــدون ب ـــم تكنون ... ل

ـــدة أم تطـــرف. هـــو عقي
t  كنتـــم تخشـــون أن التلميـــذ لديكـــم أو صديقكـــم أو أحـــد أقربائكـــم قـــد ارتبـــط ...

بمجموعـــة اســـاموية.
t  الحظتـــم فـــي محيطكـــم مـــا يشـــير الـــى تطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف لـــدى ...

التاميـــذ أو االأصدقـــاء أو االأقربـــاء الـــخ.
t  رأيتـــم أن الشـــاب فـــي محيطكـــم فجـــأة يرفـــض طريقـــة حياتـــه لحـــد االآن ...

ويغّيرهـــا بصـــورة متطرفـــة.
t .أردتم الرجوع عن إيديولوجيات متطرفة أو مجموعات متشددة ...

العروض:
t  ـــي أو اســـاموي ـــم المشـــورة لاأقـــارب فـــي المناقشـــات المتعلقـــة بتطـــرف دين تقدي

ـــى النقـــاش ومواجهـــة الخافـــات. ـــوي والمقـــدرة عل ـــة الحضـــور الترب لتقوي
t  ـــي ـــباب المعـــرض للتطـــور ف ـــب الخـــاص للش ـــة والتدري ـــم المشـــورة والمرافق تقدي

ـــة ـــال جزائي ـــوع أعم ـــل وق اتجـــاه التطـــرف قب
t  ـــاه ـــي اتج ـــور ف ـــوع تط ـــير وق ـــل تش ـــود دالئ ـــن وج ـــة إذا تبّي ـــراءات تدخلي ـــاذ اج اتخ

ـــرف التط
t  مرافقـــة خطـــوات تـــرك التطـــرف: تقديـــم المشـــورة والحجـــج الداعمـــة لذلـــك

تجـــاه أشـــخاص متطرفـــة أو ترغـــب فـــي الســـفر أو عنـــد العـــودة مـــن الســـفر )مثـــا 
ـــوريا(. ـــن س م

العنوان:
ستشارية بافاريا الجهة االإ

bayern@violence-prevention-network.de
الخط الساخن: 089/416117711

www.beratungsstelle-bayern.de
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قليمي للتحقيقات  المركز المتخصص للرجوع عن الراديكالية والتطرف في المكتب الإ
ـــي  ـــرف ف ـــة والتط ـــن الراديكالي ـــوع ع ـــع الرج ـــل م ـــي للتعام ـــز التخصص ـــذا المرك ـــدف ه ه
قليمـــي للتحقيقـــات هـــو بالدرجـــة االأولـــى تنســـيق بدايـــات الرجـــوع عـــن  المكتـــب االإ
الراديكاليـــة والتطـــرف لتجنـــب تعريـــض االأشـــخاص والمحيـــط لاأضـــرار عـــن طريـــق 

أشـــخاص متطرفيـــن بدوافـــع دينيـــة.

t االأطراف المعنية في مسائل الرجوع عن الراديكالية والتطرف في بافاريا
t  ـــي اتجـــاه التطـــرف ـــي حـــاالت تطـــور ف ـــة ف المشـــورة بخصـــوص الخطـــوات القادم

ـــا بعينه
t خلق وتنسيق اجراءات الرجوع عن الراديكالية والتطرف
t  ـــف ـــن العن ـــة م ـــا لشـــبكة الوقاي ـــي بافاري ستشـــارية ف ـــة االإ ـــة للجه االأطـــراف الحكومي

ـــة مســـجلة – جمعي
t  ـــة التدريـــب فـــي مجـــال الرجـــوع عـــن الراديكاليـــة دعـــم اجـــراءات التعليـــم ومواصل

والتطـــرف
t تسمية جهات معّينة لهذا الغرض

العنوان:
الخط الساخن: 

1999 1212 / 089 )االثنين – الجمعة من الساعة 08.00 إلى الساعة 16.00(
Blka.deradikalisierung@polizei.bayern.de
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اتصالت الشبكات المعنية الحكومية   .3

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
نشاءات والمرور وزارة مقاطعة بافاريا للداخلية والإ

تصال إدارة الجهات الوزارية المختلفة على اعتبارها مجموعة العمل المركزية لاإ
089 / 2192-2844

IMAG.Salafismus@stmi.bayern.de

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration

جتماعية والعائلة والندماج وزارة مقاطعة بافاريا للعمل والشؤون الإ
وحدة تنظيم خاصة بالوقاية من الراديكالية والتطرف

089 / 1261-1340
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 

الأنشطة الثقافة السياسية
089 / 2186-2619

Salafismuspraevention@stmbw.bayern.de

Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz
قليمي لحماية الدستور المكتب الإ

089 / 31201-480
Salafismuspraevention@lfv.bayern.de

Bayerisches Landeskriminalamt
قليمي للتحقيقات المكتب االإ

089 / 1212-1999
BLKA.deradikalisierung@polizei.bayern.de

 Bayerisches Staatsministerium der Justiz
وزارة مقاطعة بافاريا للعدل

الجهة المركزية للتنسيق لاإجراءات ضّد السلفية 
ساموية في السجون البافارية واالإ

089 / 5597-2318
Extremismusbekaempfungimjustizvollzug@stmj.bayern.de
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جهات أخرى لتقديم المشورة

تفيدكم كذلك الجهات التالية في تقديم المشورة:
t  ـــب ـــدى المكت ـــرف" – ل ـــاه التط ـــي اتج ـــور ف ـــوص التط ـــارية بخص ستش ـــة االإ "الجه

)BAMF( االتحـــادي للهجـــرة والاجئيـــن
t  الموظـــف المســـؤول للمنطقـــة لشـــؤون الديمقراطيـــة والتســـامح لـــدى المراكـــز

ستشـــارات المدرســـية الحكوميـــة لاإ
t ستشارات التربوية العمل االإجتماعي لاأحداث في المدارس )JaS( ومراكز االإ
t  قليمـــي بافاريـــا، جمعيـــة أعمـــال حمايـــة الشـــباب – مركـــز مباشـــرة االأعمـــال االإ

مســـجلة
t  االآباء في الشبكة
t )BPjM( دائرة الفحص االتحادية لاعام الذي يعرض الشباب إلى الخطر
t jugendschutz.net الشبكة لحماية الشباب
t )KJM( عام الشبابي لجنة الحماية لوسائط االإ
t )BIGE( عامية البافارية ضد التطرف الدائرة االإ
t الشرطة

ستشـــارية بخصـــوص التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف" – لـــدى المكتـــب  "الجهـــة الإ
 )BAMF( ــن ــرة  والالجئيـ ــادي للهجـ التحـ

ـــي أنشـــأتها وزارة  ـــي اتجـــاه التطـــرف الت ـــم المشـــورة بخصـــوص التطـــور ف ـــرة تقدي إن دائ
الداخليـــة االتحاديـــة عـــام 2012 مرتبطـــة االآن بالمكتـــب االتحـــادي للهجـــرة والاجئيـــن. 
وتعتبـــر هـــذه الدائـــرة المرجـــع االأول لشـــبكة مـــن جهـــات تقديـــم المشـــورة والمتخصصيـــن.
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ودائـــرة "حيـــاة" )HAYAT( المتخصصـــة فـــي تقديـــم المشـــورة لاأقـــارب مرتبطـــة بالمكتـــب 
االتحـــادي للهجـــرة والاجئيـــن. وتقـــوم بتقديـــم المشـــورة الأقـــارب االأشـــخاص الذيـــن 
ـــي  ـــى المنظمـــات الت ـــن للتطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف وبتوجيههـــم إل ـــون معرضي قـــد يكون
ـــاء القلقيـــن  تقـــدم المســـاعدة فـــي هـــذا المجـــال. كمـــا تقـــدم المشـــورة للمدرســـين واالآب

ـــذا الســـبب. له

0911 / 94 34 343
beratung@bamf.bund.de :البريد االلكتروني

www.bamf.de/beratungsstelle

ــز  ــامح لـــدى المراكـ ــة والتسـ ــة لشـــؤون الديمقراطيـ الموظـــف المســـؤول للمنطقـ
ــية   ــارات المدرسـ ستشـ ــة لالإ الحكوميـ

ــيين  ــن النفسـ ــين واالخصائييـ ــن المدرسـ ــن بيـ ــو مـ ــة هـ ــؤول للمنطقـ ــف المسـ الموظـ
المدربيـــن بصـــورة خاصـــة فـــي التعامـــل مـــع الوقايـــة ضـــد التطـــرف والـــذي يمكـــن 
ـــم  ـــوا عل ـــع اخصائي ـــة. ويخض ـــوع مشـــاكل آني ـــد وق ـــى مشـــورتهم عن ـــاد عل ـــك االعتم كذل
ـــاء  ـــذ ولاآب ـــى الســـرية والكتمـــان ويقدمـــون المشـــورة للتامي النفـــس لواجـــب الحفـــاظ عل
تصـــال بهـــؤالء الموظفيـــن المتخصصيـــن للمنطقـــة  واالأمهـــات وللمدرســـين. ويمكـــن االإ

ستشـــارات المدرســـية. عـــن طريـــق مراكـــز االإ
www.schulberatung.bayern.de

ستشارات التربوية جتماعي لالأحداث ومراكز الإ العمل الإ
ـــة  ـــة والعائل ـــا للعمـــل والشـــؤون االإجتماعي ـــوزارة مقاطعـــة بافاري نترنـــت ل علـــى صفحـــة االإ
واالندمـــاج يمكنكـــم االطـــاع علـــى نشـــاطات الشـــؤون االإجتماعيـــة لاأحـــداث فـــي المـــدارس 

ستشـــارات التربويـــة.  وفـــي دوائـــر االأحـــداث والحصـــول علـــى عناويـــن دوائـــر االإ
www.stmas.bayern.de
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أعمال حماية الشباب – مركز مباشرة الأعمال القليمي بافاريا، جمعية مسجلة
تحصلـــون هنـــا علـــى معلومـــات ومـــواد إعاميـــة وعناويـــن واستشـــارات بخصـــوص حمايـــة 

االأحـــداث. 
www.bayern.jugendschutz.de

الآباء في الشبكة 
االآبـــاء فـــي الشـــبكة هـــو المدخـــل للحصـــول علـــى المعلومـــات مـــن دائـــرة االأحـــداث 
ـــة  ـــوص كاف ـــا بخص ـــرف عليه ـــرة بالتع ـــات جدي ـــبكة معلوم ـــذه الش ـــدم ه ـــة. وتق البافاري
ـــث  ـــم البح ـــخصية يمكنك ـــورة ش ـــورة بص ـــم المش ـــة. ولتقدي ـــة والعائل ـــق بالتربي ـــا يتعل م
ـــداث  ـــرة االأح ـــي دائ ـــؤول ف ـــخص المس ـــى الش ـــرف عل ـــدي للتع ـــز البري ـــق الرم ـــن طري ع

ـــة. المختص
www.elternimnetz.de

)BPjM( عالم الذي يعرض الشباب إلى الخطر دائرة الفحص التحادية لالإ
عاميـــة بخصـــوص  تفحـــص هـــذه الدائـــرة المنشـــورات والمقـــاالت المكتوبـــة والوســـائط االإ
المواضيـــع الـــواردة فيهـــا والتـــي قـــد تعـــرّض االأحـــداث إلـــى الخطـــر وتحّددهـــا عنـــد 
 الحاجـــة. وهنـــاك قائمـــة بهـــذه الماحظـــات )تُنشـــر فـــي مجلـــة هـــذه الدائـــرة 

"BPjM Aktuell"( يمكن الحصول عليها من دائرة الفحص االتحادية هذه.
هاتف: 31 66 0228/37

info@bpjm.bund.de :لكتروني البريد االإ
www.bundespruefstelle.de

jugendschutz.net الشبكة لحماية الشباب
ـــت  نترن ـــبكة االإ ـــي ش ـــباب ف ـــة الش ـــزام بحماي لت ـــى االإ ـــباب عل ـــة الش ـــبكة لحماي ـــث الش تح
وتعمـــل علـــى أن يقـــوم عارضـــوا المحتويـــات غيـــر الواضحـــة علـــى تعديـــل أو إلغـــاء 
ـــد  ـــداث. وق ـــال واالأح ـــاول االأطف ـــي متن ـــون ف ـــا ال تك ـــرعة أو جعله ـــات بس ـــذه المحتوي ه
ـــات عـــام 1997. وقـــد  ـــرة لتشـــمل كافـــة الوالي ـــن هـــذه الدائ قامـــت وزارات الشـــباب بتكوي
عـــام الشـــبابي )KJM( لتوّفـــر  ُربطـــت هـــذه الدائـــرة منـــذ 2003 بلجنـــة الحمايـــة لوســـائط االإ
ـــة  ـــرة حماي ـــام دائ ـــن إع ـــت. ويمك نترن ـــبكة االإ ـــة وش ذاع ـــق االإ ـــن طري ـــدة ع ـــة موّح مراقب

.jugendschutz.net ـــت نترن ـــع االإ ـــق موق ـــن طري ـــباب ع الش
hotline@jugendschutz.net :لكتروني البريد االإ

www.jugendschutz.net/hotline
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)KJM( عالم الشبابي لجنة الحماية في وسائط الإ
ـــى  ـــرفة عل ـــة المش ـــة المركزي ـــي الجه ـــبابي ه ـــام الش ع ـــائط االإ ـــي وس ـــة ف ـــة الحماي لجن
ـــي  ـــك ف ـــا وكذل ـــي ألماني ـــرة ف ـــة المنتش ـــون الخاص ـــج التلفزي ـــي برام ـــداث ف ـــة االأح حماي
ـــادي  ـــد االتح ـــد العق ـــات ض ـــود مخالف ـــص وج ـــي تفح ـــة. وه لكتروني ـــت االإ نترن ـــبكة االإ ش
عاميـــة )JMStV( وتقـــرر اتخـــاذ االإجـــراءات ضـــد  لحمايـــة االأحـــداث فـــي الوســـائط االإ
مقدمـــي هـــذه البرامـــج. وإذا تبّيـــن لكـــم وجـــود برامـــج تعـــرّض االأطفـــال واالأحـــداث 
ـــال  تص ـــم االإ ـــة فيمكنك ـــبكة الخاص ـــي الش ـــة أو ف ـــة الخاص ذاعي ـــج االإ ـــدى البرام ـــر ل للخط

www.kjm-online.de/kontakt :عـــام الشـــبابي بلجنـــة الحمايـــة فـــي وســـائط االإ
kjm@die-medienanstalten.de :لكتروني البريد االإ

www.kjm-online.de

)BIGE( عالمية البافارية ضد التطرف الدائرة الإ
عاميـــة البافاريـــة ضـــد التطـــرف هـــي مؤسســـة تابعـــة لـــوزارة مقاطعـــة بافاريـــا  الدائـــرة االإ
ـــي  ـــتور. وه ـــة الدس ـــي لحماي قليم ـــب االإ ـــة بالمكت ـــرور ومرتبط ـــاءات والم نش ـــة واالإ للداخلي
تقـــدم المعلومـــات عـــن المظاهـــر االآنيـــة لمخاطـــر التطـــرف اليمينـــي واليســـاري فـــي 

ـــا. بافاري
ــن  ــخاص المختصيـ ــماء االأشـ ــة أسـ عاميـ ــرة االإ ــذه الدائـ ــر هـ ــك تذكـ ــب ذلـ ــى جانـ إلـ

والعناويـــن بخصـــوص االأســـئلة المتعلقـــة بالســـلفية.
هاتف المواطنين والمقيمين: 2192/089 2192، فاكس: 089/ 31201 380

gegen-extremismus@stmi.bayern.de :لكتروني البريد االإ

الشرطة
تصـــال برقـــم هاتـــف الطـــوارىء: 110. وفـــي كافـــة  فـــي الحـــاالت العاجلـــة يرجـــى االإ
ـــم  ـــم. ويمكنك ـــي منطقتك ـــع ف ـــرطة الواق ـــز الش ـــال بمرك تص ـــى االإ ـــرى يرج ـــاالت االأخ الح
التعـــرف علـــى أرقـــام التليفونـــات وعناويـــن مراكـــز الشـــرطة فـــي منطقتكـــم عنـــد البحـــث 

www.polizei.bayern.de ـــك ـــة بذل ـــت المختص نترن ـــة االإ ـــي صحيف ف

ماحظـــة: لتحســـين التعامـــل بيـــن المدرســـة والشـــرطة ودوائـــر مســـاعدة االأحـــداث هنـــاك 
لـــدى كل مدرســـة موظفـــي اتصـــال لـــدى الشـــرطة.
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دوائر حماية الدستور
تُصـــِدر وزارة مقاطعـــة بافاريـــا للداخليـــة ســـنويا تقريرهـــا عـــن حمايـــة الدســـتور ويحتـــوي 
هـــذا التقريـــر كذلـــك علـــى معلومـــات وتطـــورات آنيـــة للســـلفية. كمـــا تقـــّدم هـــذه الـــوزارة 

معلومـــات نصـــف ســـنوية.

يمكنكـــم الحصـــول علـــى معلومـــات إضافيـــة كذلـــك بخصـــوص 
ــة: ــن التاليـ ــت العناويـ ــلفية تحـ ــالموية والسـ سـ الإ

t  www.innenministerium.bayern.de
t  www.verfassungsschutz.bayern.de
t www.verfassungsschutz.de
t www.blz.bayern.de
t www.bpb.de
t www.kas.de
t www.ufuq.de
t www.violence-prevention-network.de
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المراجع

مالحظة
ـــاك  ـــورة هن ـــروح المذك ـــاه. وللش ـــواردة أدن ـــات ال ـــا المصطاح ـــلفيون غالب ـــتعمل الس يس

ـــامي. ـــه إس ـــى أن ـــة عل ـــورة عام ـــه بص ـــذ ب ـــلفي ال يؤخ ـــع س طاب

ـــا يســـمي  ـــة كم ـــن يتبعـــون ســـنة الرســـول واالأم ـــة: االأشـــخاص الذي أهـــل الســـنة والجماع
الســـلفيون أنفســـهم

السلف الصالح: االأساف االأولون الصالحون

عالم )الجمع علماء(: العالم بشؤون الدين

الولء والبراء: االإخاص هلل والمؤمنين والبراء من الكفار

أميـــر: عنـــد الســـلفيين السياســـيين هـــو رئيـــس المشـــروع أو العنصـــر الفعـــال فـــي الموقـــع 
وعنـــد الســـلفيين الجهادييـــن: القائـــد العســـكري

سام، الواعظ  داعي / داعية )الجمع دعاة(: هو الشخص الذي يدعو إلى االإ

سام، التبشير والدعاية لذلك دعوة: الدعوة إلى الدخول إلى االإ

البدعـــة: هـــي التجديـــد غيـــر المرغـــوب فيـــه أو المحظـــور. والمقصـــود بذلـــك كافـــة 
التطـــورات التاريخيـــة التـــي ال تســـتند علـــى "مصـــادر ثابتـــة" )القـــرآن أو الســـنة(.

سام الدين: المعني به هو االإ

ـــة.  ـــى المدين ـــة إل ـــن مك ـــن هاجـــر م ـــد الرســـول حي ـــا جـــاءت عن ـــرة: هـــي الهجـــرة كم الهج
ـــة. ـــة جهادي ـــى منطق ـــن هـــي الهجـــرة إل ـــد مفهـــوم الجهاديي وعن

ـــون  ـــة ويعتبرهـــم الجهادي ـــي الجن ـــون الســـود ف ـــن: هـــم العـــذارى ذات العي ـــور العي ح
ـــى الشـــهادة. ـــأة" عل ـــم "مكاف ـــي تصوراته ف

العبادة: هي عبادة هللا
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ـــل هـــو  ـــي وحســـب، ب ـــاع الدين ـــى االقتن ـــس بمعن ـــا لي ـــدة. وهـــو هن ـــان: هـــو العقي اليم
يمـــان والتصرفـــات المتعلقـــة بذلـــك.  الموافقـــة علـــى نظـــام محـــّدد بدقـــة لمـــا يحتويـــه االإ
ـــى  ـــس عل ـــك لي ـــي لذل ـــي االألمان ـــول الوضـــع القانون ـــر مـــن هـــذا المنظـــور أيضـــا قب ويعتب

ـــة. ـــدة مظّلل ـــه عقي ـــى أن ـــل عل ـــدة" ب ـــه "عقي أســـاس ان

الجنة: -

جهنم: -

الكافر )وجمعها كفار(: الذي أو الذين ال يؤمنون بالدين

الرافضي )الجمع رافضة أو روافض(: وصف للتقليل من شأن الشيعة

سام  2- الموت كشهيد الشهادة: 1- شهادة القبول باالإ

الشهيد )الجمع شهداء(: من يموت في سبيل هللا

ـــي ال  ـــن هللا والت ـــن الحـــدود المحـــّددة م ـــّزل مـــن هللا ويعّي ـــريعة: هـــو النظـــام المن الش
نســـان. ـــل االإ ـــن قب ـــي ال يجـــوز تغييرهـــا م ـــا والت ـــا أو إلغائه يجـــوز االإخـــال به

الشـــرك: تعـــّدد االآلهـــة، وضـــع إاله إلـــى جانـــب هللا، عبـــادة آلهـــة إلـــى جانـــب هللا. 
تعتبـــر الديمقراطيـــة كمـــا يراهـــا الســـلفيون "إالهـــا خاطئـــا" )انظـــر كذلـــك إلـــى الطاغـــوت(

ــر المطلـــق الـــذي يقتضـــي طاعتـــه  لـــه الُمدبِـّ التوحيـــد: عبـــادة إاله واحـــد واعتبـــار االإ
المطلقـــة.

ـــم  ـــام قي ـــول نظ ـــريعة وقب ـــر الش ـــن غي ـــاع قواني ـــك إتب ـــي ذل ـــان. ويعن ـــوت: االأوث الطاغ
ـــا". ـــزاب "أوثان ـــّدد االأح ـــة وتع ـــي والديمقراطي ـــون االأساس ـــلفيون القان ـــر الس ـــر. ويعتب آخ

ـــة  ـــي الجن ـــم ف ـــر أرواحه ـــي تطي ـــهداء الت ـــز للش ـــراء كرم ـــور خض ـــر: طي ـــور الخض الطي
ـــر. ـــور خض كطي
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ور ص ادر ال ص م

BayLfV  :في االأعلى ص 6  

AP صورة وكالة االأنباء االمريكية /  picture alliance :في االأسفل ص 6 

http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=46515  ص 11  

 )16.05.2014(  

BayLfV ص 12  

)14.05.2014( www.youtube.com/watch?v=o0dCrKjyjvE ص 13  

)22.05.2014( www.youtube.com/watch?v=0HgU6LTLFPg ص 14  

)14.05.2014( www.wall321.com/Animals/Lion/salafi ص 15 

)14.05.2014( www.youtube.com/watch?v=maxQjNXyAX4 ص 17 

 http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=46515  ص 18  

)16.05.2014(  

BayLfV ص 21  

)20.05.2014( www.youtube.com/watch?v=t_euaao0Bkg :يسارا ص 23  

 www.youtube.com/watch?v=YL6mCliv0YE :يمينا  ص 23  

)16.05.2014(  

)09.05.2014( www.youtube.com/watch?v=c66m7Gmqfwg ص 24  

)09.05.2014( www.youtube.com/watch?v=4GIQkiwsTC0 ص 24  

منشور )مصّور( ص 25  

 www.youtube.com/watch?v=Wpwx_DDIBIc :في االأعلى يسارا  ص 26  

   )14.04.2014(  

 www.youtube.com/watch?v=o0dCrKjyjvE :في االأعلى يمينا  ص 26  

   )14.04.2014(  

BayLfV  :في االأسفل ص 26  

 BayStMI ص 32  

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/  ص 41 

Broschueren/glaube-oder-extremismus.html?nn=2727286   

)14.04.2014(  





إلـــى  المباشـــر  الطريـــق  هـــو  مباشـــرة   BAYERN | DIREKT
البافاريـــة. الحكومـــة 

ــد  ــق البريـ ــن طريـ ــم: 20 22 12 089 أو عـ ــف رقـ ــق الهاتـ ــن طريـ فعـ
ــواد  ــى مـ ــتطيعون الحصـــول علـ لكترونـــي direkt@bayern.de تسـ االإ
ـــادر  ـــة والمص ـــع االآني ـــول المواضي ـــات ح ـــورات ومعلوم ـــة ومنش إعامي
تصـــال بالدوائـــر  كمـــا تحصلـــون علـــى الماحظـــات الازمـــة لاإ

ــة. ــة البافاريـ ــدى الحكومـ ــؤولين لـ ــة والمسـ ــة والمختصـ الحكوميـ

Bayern Die Zukunft. | www.bayern-die-zukunft.de

نشاءات والمرور،   وزارة مقاطعة بافاريا للداخلية واالإ
ساحة اوديونس باتس رقم 3، 80539 ميونيخ

نت بالتعاون مع ن�ت قسم هيئة حماية الدستور، أمان البيانات ع�ب االإ
قليمي لحماية الدستور المكتب االإ

الناشر

بيانات النشر

التحرير

Schönwald GmbH, Essenصف الحروف

نوفمبر 2016الوضع

ـــب  ـــذا الكتي ـــتخدام ه ـــوز اس ـــا. وال يج ـــة بافاري ـــي لحكوم عام ـــل االإ ـــار العم ـــن إط ـــب ضم ـــذا الكتي ـــر ه يُنش
ـــي  ـــرة الت ـــي الفت ـــات ف نتخاب ـــى االإ ـــاعدين عل ـــة أو المس نتخابي ـــة االإ ـــل الدعاي ـــن قب ـــزاب وال م ـــل االأح ـــن قب م
ـــن  تحاديي ـــواب االإ ـــة أو الن ـــواب الوالي ـــات ن ـــى إنتخاب ـــك عل ـــق ذل ـــهر. وينطب ـــة أش ـــات بخمس نتخاب ـــبق االإ تس
ـــورة  ـــاه بص ـــور أع ـــت المذك ـــي الوق ـــك ف ـــف لذل ـــر مخال ـــي. ويُعتب ـــان االأوروب ـــواب البرلم ـــات أو ن أو البلدي
ــة  عاميـ ــواد االإ ــي المـ ــات فـ ــع مقتبسـ ــزاب أو وضـ ــة لاأحـ نتخابيـ ــات االإ ــي االإجتماعـ ــع فـ ــة التوزيـ خاصـ
ـــا  ـــوز أيض ـــة. ال يج نتخابي ـــة االإ ـــراض الدعاي ـــة الأغ ـــة ثالث ـــات لجه ـــذه البيان ـــاء ه ـــوز إعط ـــا ال يج ـــزاب. كم لاأح
ـــا  ـــى انه ـــا عل ـــن فهمه ـــة يمك ـــب بطريق ـــذا الكتي ـــتعمال ه ـــل إس ـــات مقب ـــد إنتخاب ـــي بموع ـــاط زمن ـــدون ارتب ب
ـــب  ـــذا الكتي ـــتعمال ه ـــوز إس ـــة. ويج ـــية فردي ـــات سياس ـــح مجموع ـــا لصال ـــة بافاري ـــرف حكوم ـــن ط ـــاذ م إنحي

ـــا. ـــام أعضائه ـــرض إع ـــزاب لغ ـــل االأح ـــن قب م

مالحظة
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