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Bild wird in höherer Qualität benötigt

.1

مقدمة

يشـكّل المســلمون فــي ألمانيــا بعــد الطوائــف المســيحية أكبــر مجموعــة دينيــة .ويمــارس
 %99م ــن المواطني ــن المس ــلمين ش ــعائر ديانته ــم بطريق ــة س ــلمية ويحترم ــون القي ــم
المنص ــوص عليه ــا ف ــي قانونن ــا أ
الساس ــي .لذل ــك ال تراق ــب هيئ ــة حماي ــة الدس ــتور
الس ــام كدي ــن عالم ــي م ــن حي ــث ممارس ــته .وانم ــا تراق ــب هيئ ــة حماي ــة الدس ــتور
إ
اليديولوجي ــات المتطرف ــة – وكذل ــك الت ــي تس ــتند عل ــى قواع ــد ديني ــة  -والت ــي تخال ــف
إ
نظامنـــا أ
الحـــر والديمقراطـــي .وممـــا يثيـــر تحفظاتنـــا لذلـــك أن إيديولوجيـــا
الساســـي
ّ
الس ــلفية الت ــي ترف ــض الديمقراطي ــة بطابعه ــا الغرب ــي تكتس ــب باضط ـراد مواق ــع هام ــة
ل ــدى الش ــباب الناش ــيء.
ومنــذ بدايــة مــا يســمى الربيــع العربــي وبشــكل أوســع منــذ بدايــة المواجهــات المســلحة
ف ــي س ــوريا يح ــاول س ــلفيون يميل ــون للعن ــف توس ــيع نش ــر نظرياته ــم .وللدعاي ــات
الس ــلفية ق ــوة ج ــذب كبي ــرة وخاص ــة ل ــدى الش ــباب المس ــلم بم ــا ف ــي ذل ــك الذي ــن
الجتماعيــة
الســام حديثــا .وهدفهــم علــى المــدى المتوســط تغييــر الظــروف إ
دخلــوا إ
ف ــي ألماني ــا – وجزئي ــا بالعن ــف كذل ــك – إل ــى م ــا يتماش ــى م ــع النظري ــات الس ــلفية.
ون ــود به ــذه النش ــرة ش ــرح الس ــلفية ومظاهره ــا المتع ــددة وذك ــر أ
الماك ــن الت ــي يمك ــن
ّ
الرجــوع إليهــا بحيــث يتــم التعــرف علــى الدعايــات الســلفية والمخاطــر التــي قــد تنتــج
عنه ــا س ــواء أ
للف ـراد أو للمجتم ــع وكيفي ــة تفاديه ــا.

		
يوواخيم هرمان
			
وزير دولة

السلفيــة
أسئلة وأجوبة

جرهارد ايك
وكيل وزارة

7

.2

والسالموية؟
السالم إ
حد بين إ
هل يمكن وضع ّ

فالســام ديــن
الجــواب نعــم ،بــل مــن الواجــب العمــل علــى ذلــك بصــورة واضحــة .إ
ال تق ــوم دوائ ــر حماي ــة الدس ــتور م ــن مراقب ــة ممارس ــة ش ــعائره .ب ــل بالعك ــس فإنه ــا
ملزم ــة بحماي ــة ممارس ــة ش ــعائره كم ــا ج ــاء ف ــي الم ــادة  4م ــن القان ــون أ
الساس ــي الت ــي
أ
ـص الصري ــح.
تعتب ــر حري ــة ممارس ــة الدي ــان حق ــا مضمون ــا بالن ـ ّ
الســـاموية إيديولوجيـــة سياســـية متطرفـــة .وقـــد تـــم تطويـــر
وخالفـــا لذلـــك فـــإن إ
الس ــاموية ف ــي س ــنوات التس ــعينيات م ــن الق ــرن الماض ــي م ــن قب ــل علم ــاء
مصطل ــح إ
الجتم ــاع .وه ــي تص ــف وجه ــة نظ ــر عالمي ــة سياس ــية تس ــتغل لغ ــة الدي ــن لتحقي ــق
إ
الس ــاموية هن ــاك عندم ــا يب ــدأ تأوي ــل الواجب ــات والمعايي ــر
أهدافه ــا السياس ــية .وتب ــدأ إ
الســـامية بصفتهـــا تعليمـــات عمـــل سياســـية ال تقبـــل الشـــك ممـــا يمنحهـــا الطابـــع
إ
القطع ــي تج ــاه نم ــاذج اجتماعي ــة مخالف ــة.
فالس ــامويون يعتب ــرون أنفس ــهم الممثلي ــن الوحيدي ــن للإس ــام "الحقيق ــي" ويعتب ــرون
إ
فهمهــم لذلــك هــو الطريــق أ
الســاس الملــزم للدولــة والمجتمــع .ويتهمــون المســلمين
الذيـــن يأخـــذون بـــرأي مخالـــف بأنهـــم يتبعـــون "بدعـــة" وهـــي التجديـــدات غيـــر
الســـام .ويدخـــل فـــي هـــذا المجـــال
النتقـــاص مـــن إ
المشـــروعة التـــي تـــؤدي إلـــى إ
الس ــامويين فص ــل الدي ــن ع ــن الدول ــة.
أيض ــا م ــن وجه ــة نظ ــر إ
الس ــاموية نفس ــها ب ــأن لديه ــا الح ــق المقط ــوع ف ــي الس ــيادة وتضف ــي
ولذل ــك تعتب ــر إ
جزئي ــا ش ــرعية إس ــتعمال العن ــف لتحقي ــق ذل ــك.
والس ــاموية بخ ــاف الدي ــن إالس ــامي ه ــي ن ــوع م ــن التط ــرف السياس ــي ال ــذي
إ
يدع ــي اس ــتناده عل ــى إالس ــام.
ّ
الس ــاموية تنطل ــق جزئي ــا م ــن
وبم ــرور الوق ــت ظه ــرت أش ــكال مختلف ــة إليديولوجي ــا إ
الظ ــروف السياس ــية والجتماعي ــة ف ــي ال ــدول الس ــامية وكذل ــك م ــن أ
الدي ــان .ويتف ــق
إ
إ
الس ــامويون عل ــى الصف ــات التالي ــة:
إ
السالم كدين وأخالق فقط بل يرونه كنظام حياة شامل ومتكامل.
t tال يرون إ
السالمية" كقاعدة سياسية ونظام اجتماعي أساسي.
t tيعتبرون الشريعة أو "القوانين إ
t tيعتبرون القرآن والسنة التي هي أقوال وأفعال الرسول محمد بمثابة "دستور" ونموذجا
السالمية" القادمة.
يُحتذى به في العمل السياسي "للدولة إ
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السالموية معادية للدستور؟
لماذا إ

.2.1

القان ــون أ
الساس ــي ه ــو القاع ــدة للنظ ــام الديمقراط ــي والح ـ ّـر وال ــذي يرف ــض أي ن ــوع
أ
مــن العنــف والســلطة العشــوائية .ومــن الســس التــي تســتند عليهــا هــذه القواعــد كمــا
ت ـراه المحكم ــة االتحادي ــة العلي ــا م ــا يل ــي:
t
t
t
t
t
t
t
t

tاحتـرام حقــوق النســان المنصــوص عليهــا فــي القانــون أ
الساســي وخاصــة حقــوق
إ
شــخصيات أ
الفـراد فــي الحيــاة وتحقيــق الــذات بحريــة،
tسيادة الشعب،
tفصل السلطات،
tمسؤولية الحكومة،
الدارة،
tشرعية إ
tاستقالل القضاء،
tمبدأ تعدد أ
الحزاب،
ّ
أ
tمس ــاواة الف ــرص لجمي ــع الحــزاب السياس ــية م ــع الح ــق القانون ــي ف ــي تكوي ــن
المعارض ــة ومزاولته ــا طبق ــا لم ــا ين ــص علي ــه الدس ــتور.

وتعتب ــر أي ــة منظم ــة أو مجموع ــة ع ــدوة للدس ــتور أو متطرف ــة إذا خالف ــت عل ــى أ
الق ــل
ُ
ّ
أ
الســاموية مــن أجــل تكويــن دولــة دينيــة
واحــدا مــن الســس المذكــورة أعــاه .وتعمــل إ
ونظــام اجتماعــي ينطبــق علــى ذلــك وال يتماشــى مــع كيــان اجتماعــي ديمقراطــي.
ويصــر الســامويون علــى تفســير للشــريعة يخالــف بصــورة واضحــة القانــون أ
الساســي.
ّ إ
الرتــداد
العــدام عنــد إ
والعقوبــات الجســدية كقطــع أعضــاء الجســم أو الجلــد وعقوبــة إ
النس ــان ال يج ــوز المس ــاس به ــا
الس ــام تناق ــض القاع ــدة الت ــي تق ــول أن كرام ــة إ
ع ــن إ
وتناقــض كذلــك حريــة الديــن.
التناقض بين السالموية والمبدأ أ
الساسي للحرية والديمقراطية
إ
سلطة إالله



سلطة الشعب

جمع وتركيز السلطة



فصل السلطات واستقالل القضاء

التمسك بحقيقة واحدة



وضع المسلمين في المقام أ
الول
قبل غيرهم

حرية إبداء الرأي،
المتعدد،
التقييم
أّ
الحزاب،
تعدد
مبدأ ّ
حق المعارضة



حرية الدين،
المساواة
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السالموية والسلفية؟
 	.2.2ما هو الفرق بين إ
الس ــاموية .فبالرغ ــم م ــن وج ــود بع ــض العوام ــل المش ــتركة
الس ــلفية فئ ــة فرعي ــة م ــن إ
هن ــاك ف ــوارق بي ــن الس ــلفية وتي ــارات إس ــاموية أخ ــرى وذل ــك بخص ــوص
t
t
t
t

tتاريخ الظهور،
 tأ
المثلة التي يُقتدى بها،
tأشكال التنظيم،
والستراتيجيات.
 tإ

أه ــم الف ــوارق بي ــن الس ــلفية وبي ــن التي ــارات الس ــاموية أ
الخ ــرى ه ــو أن الس ــلفيين
إ
ال يقت ــدون إال بأق ــوال وأفع ــال الرس ــول محم ــد وأصحاب ــه وكذل ــك بالجيلي ــن التاليي ــن
لجمي ــع أ
الزمن ــة .والس ــلفية الي ــوم ف ــي ألماني ــا وكذل ــك ف ــي كاف ــة أرج ــاء العال ــم أكث ــر
الس ــاموية ديناميكي ــة ونش ــاطا.
الحــركات إ

من أين يأتي مصطلح "السلفية"؟

	.3

الجي ــال الثالث ــة أ
تس ــمى أ
الول ــى للمس ــلمين (م ــن الق ــرن الس ــابع إل ــى الق ــرن التاس ــع
مي ــادي) "الس ــلف الصال ــح" والت ــي تس ــتند علي ــه الس ــلفية.
الوائ ــل أ
وتمث ــل ه ــذه الطائف ــة م ــن المس ــلمين أ
الس ــاس الرئي ــس إليديولوجي ــا الس ــلفية
والت ــي تعتب ــر ه ــذا العص ــر "عص ـرا ذهبي ــا" للإس ــام .ويطل ــب الس ــلفيون مم ــن ينتم ــي
الس ــام
النحــراف عن ــه لك ــي يع ــود إ
إليه ــم اتّب ــاع الس ــلف الصال ــح بش ــكل ال يج ــوز إ
إل ــى قوت ــه الس ــابقة.
الس ــلفية ه ــي ج ــزء م ــن منه ــج الم ــدارس الفكري ــة الت ــي تتب ــع بص ــورة صارم ــة
العل ــى للعه ــد الس ــامي أ
المث ــل أ
الول .ويس ــتند الس ــلفيون ف ــي إيديولوجياته ــم
إ
الســـاميين المحافظيـــن.
بصـــورة خاصـــة علـــى كليشـــيهات مـــدارس المفكريـــن إ
المتشـــددة التـــي ال تقبـــل
ويســـتنيرون اليـــوم بصـــورة خاصـــة بـــآراء الوهابيـــة
ّ
البدائ ــل.
فالوهابي ــة تع ــود إل ــى إيديولوجي ــا محم ــد ب ــن عب ــد الوه ــاب ( )1792-1703والت ــي
الس ــام م ــن "الب ــدع" الت ــي ط ـرأت
نش ــأت ف ــي نج ــد .وق ــد طال ــب ه ــذا بتنقي ــة إ
الســـام فـــي وقـــت الحـــق .والوهابيـــة موجـــودة بصـــورة خاصـــة فـــي
علـــى إ
اليديولوجي ــات تأثيــرا داخ ــل الحــركات
المملك ــة العربي ــة الس ــعودية وه ــي أكث ــر إ
الس ــلفية.
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ويرف ــض الس ــلفيون بص ــورة عام ــة مصطل ــح "الس ــلفية" ويعتبرون ــه مصطلح ــا غريب ــا.
وكذل ــك يرفض ــون بش ــكل قاط ــع مصطل ــح "الوهابي ــة" ال ــذي يعتب ــره المس ــلمون خاص ــة
فض ــل الس ــلفيون أن يس ــمون "أه ــل الس ــنة والجماعــة"
مرادفــا لمصطل ــح "الس ــلفية" .ويُ ّ
أو ببس ــاطة "مس ــلمون" .وبذل ــك يعتب ــرون أنفس ــهم الممثلي ــن "الحقيقيي ــن" للإس ــام
أ
الصل ــي كم ــا ج ــاء ع ــن الرس ــول محم ــد.

.4

ما هو هدف السلفيين؟

لكاف ــة الس ــلفيين ه ــدف مش ــترك واح ــد :تأس ــيس نظ ــام سياس ــي يتماش ــى م ــع أح ــكام
الشــريعة علــى رأســه ســلطة سياســية ودينيــة تتمثــل فــي الخليفــة .ويــرون فــي التغييــر
والجتماع ــي كم ــا كان يــراه الس ــلف الصال ــح وضع ــا
الكام ــل للدول ــة وللنظ ــام القضائ ــي إ
جــاء بـــ "إرادة هللا".
وال يعتــرف الســلفيون بدولــة تقــوم علــى أســس قوميــة .وانطالقــا مــن الدولــة المركزيــة
يقتض ــي "توس ــيع" ح ــدود الدول ــة المطل ــوب تأسيس ــها بحي ــث تش ــمل أ
الم ــة بكامله ــا
أ
الس ــامية بكامله ــا .وبع ــد تأس ــيس دول ــة
ويعن ــي ذل ــك أن تض ــم ه ــذه الدول ــة الم ــة إ
مث ــل ه ــذه يلت ــزم المس ــلمون الذي ــن ال يقيم ــون ف ــي دول ــة إس ــامية أساس ــية اقت ــداءا
بالرس ــول ،بـــ "الهج ــرة" لك ــي يعيش ــوا هن ــاك حي ــاة تُرض ــي هللا وال يضط ــرون للبق ــاء
تح ــت حك ــم الك ّف ــار.

السلفيــة
أسئلة وأجوبة

11

.5

هل يشبه جميع السلفيون بعضهم البعض؟

ال .فالســلفية ليســت حركــة متجانســة .ففــي ألمانيــا تيــاران متطرفــان للســلفية يختلفــان
عــن بعضهمــا البعــض :تيــار سياســي يســتغني عــن إســتعمال العنــف المباشــر للوصــول
إل ــى أهداف ــه وتي ــار س ــلفي جه ــادي يمك ــن اعتب ــاره قريب ــا م ــن القاع ــدة .إال أن الح ــدود
بي ــن هذي ــن التياري ــن انس ــيابية.
يح ــاول الس ــلفيون السياس ــيون نش ــر إيديولوجياته ــم ع ــن طري ــق نش ــاطات دعائي ــة
مكثفــة ("الدعــوة") لتغييــر المجتمــع بعمليــة طويلــة والوصــول إلــى قيــم ســلفية .فبينمــا
الرهــاب ويتجنبــون نــداءات العنــف،
يرفضــون أتبــاع الســلفية السياســية بصــورة واضحــة إ
ال يرفضــون مبدئيــا العنــف المبــرر دينيــا مثــل العقوبــات الجســدية .ويســتند الســلفيون
ف ــي تفس ــيرهم لالس ــام بص ــورة مخت ــارة عل ــى مراج ــع بع ــض الفقه ــاء.

والس ــلفيون الجهادي ــون يؤي ــدون تطبي ــق العن ــف المباش ــر والف ــوري .فبينم ــا يعتب ــر
الخالقـــي يفهـــم
ضـــد القصـــور إ
أغلـــب المســـلمين الجهـــاد هـــو الكفـــاح الشـــخصي ّ
الســـلفيون الجهاديـــون ذلـــك بالدرجـــة أ
الولـــى عســـكريا .ويـــرون أن مـــن الواجـــب
الشــتراك فــي المقاومــة المس ـلّحة لمــا يــروه غيــر إســامي.
الشــخصي علــى كل مســلم إ
موجه ــا ض ـ ّـد الغ ــرب لوح ــده ب ــل كذل ــك ض ـ ّـد الحــكّام ف ــي ال ــدول
فالجه ــاد ال يك ــون ّ
الس ــام وبأنه ــم ق ــد أصبح ــوا
بالرت ــداد ع ــن إ
الس ــامية الذي ــن يتهمه ــم الس ــلفيون إ
إ
أداة بي ــد "الغ ــرب" المك ــروه.
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وفــي ألمانيــا فــإن أغلــب الناشــطين هــم الســلفيون السياســيون .إال أن أغلــب الشــبكات
والشـــخاص الرهابيـــة ذات الطابـــع الســـلفي والتـــي تـــم التعـــرف عليهـــا لحـــد آ
أ
الن
إ
ّ
تطـ ّـورت فــي محيــط ســلفي .لذلــك يجــوز اعتبــار الســلفية مغذّ يــة إيديولوجيــا للتطــرف
الس ــاموي القتال ــي العني ــف.
إ
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	.6

النسان؟
كيف
يتصور السلفيون شكل العالم وشكل إ
ّ

وتمجــد العنــف.
تنطلــق الســلفية مــن صــورة للعالــم غيــر متســامحة وغيــر ديمقراطيــة ّ
ويتعلــق احت ـرام النســان المطلــوب وفقــا ألحــكام الشــريعة أ
والحــكام التــي تلــي ذلــك
إ
النســان ســيدخل بعــد موتــه الجنــة أو النــار.
بالنســبة للســلفيين علــى أســاس هــل أن إ
مفهوم التوحيد
الس ــام المدرس ــة الت ــي تق ـ ّـر بش ــكل قاط ــع بوحداني ــة
يعن ــي مصطل ــح التوحي ــد ف ــي إ
هللا (التوحي ــد) والت ــي توج ــد تكــرارا ف ــي الش ــهادة.
إال أن الس ــلفيين يس ــتخرجون م ــن مب ــدأ التوحي ــد ب ــأن هللا ه ــو الحاك ــم أ
الوح ــد وأن
الشــريعة هــي القانــون أ
الوحــد المنـ ّـزل منــه .وبذلــك يرفــض الســلفيون ســيادة الشــعب
النس ــان وه ــي "ليس ــت اس ــامية".
وقوانين ــه عل ــى أنه ــا ق ــد ُوضع ــت م ــن قب ــل إ

ترمز السبابة الموجهة إلى أ
العلى إلى التوحيد.
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صور العدو
يقســم الســلفيون العالــم إلــى معســكرين متضاديــن :الســلفيون علــى جانــب و"الك ّفــار"
بصّــورة عام ــة عل ــى الجان ــب آ
الخ ــر .ويق ــف الس ــلفيون ض ــد المس ــلمين غي ــر الس ــلفيين
وكذلــك ضــد كافــة العقائــد أ
الخــرى.
وتنطل ــق رؤي ــة العال ــم ه ــذه م ــن مب ــدأ ال ــوالء والبــراء ال ــذي يس ــتند عل ــى ال ــوالء هلل
والبتع ــاد ع ــن الك ّف ــار .وبه ــذا المب ــدأ يق ــف الس ــلفيون بص ــورة مقص ــودة
وللمؤمني ــن إ
بعيــدا عــن أغلبيــة المجتمعــات وعــن بقيــة المســلمين .والســلفيون الجهاديــون يثيــرون
الكراهي ــة ض ــد أصح ــاب الــرأي آ
الخ ــر بم ــا ف ــي ذل ــك المؤمني ــن.

التأويل المتشدد للنصوص الدينية
المقدس ــة (الق ـرآن والس ــنة) عل ــى اعتباره ــا
يطال ــب الس ــلفيون بالرج ــوع إل ــى النص ــوص ّ
الس ــامية حرفي ــا –
المص ــدر الوحي ــد للقواني ــن .وعل ــى ّكل مس ــلم أن يفه ــم النص ــوص إ
الســامية التقليديــة وبغــض النظــر عــن الســياق
بغــض النظــر عــن المــدارس الفقهيــة إ
الجتماع ــي للإس ــام عل ــى م ـ ّـر الق ــرون.
التاريخ ــي والتط ــور إ
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امتالك الحقيقة المطلقة
يعتبــر الســلفيون أنفســهم الطليعــة أو النخبــة المختــارة .وبإعتبارهــم الممثــل الوحيــد
للديــن يهــدف الســلفيون إلــى توحيــد كافــة المذاهــب الســامية أ
الخــرى علــى اعتبارهــم
إ
المفســر
ـهم
ـ
أنفس
ـرون
ـ
يعتب
ـك
ـ
وبذل
الســامية "الحقيقيــة" الوحيــدة.
أنفســهم المدرســة إ
ّ
الوحــد تجــاه كافــة المذاهــب الســامية أ
الحقيقــي أ
الخــرى.
إ
مفهوم التكفير
يلعـــب مفهـــوم "التكفيـــر" خاصـــة بالنســـبة للســـلفية الجهاديـــة دورا هامـــا .ويعنـــي
"التهـــام بالكفـــر" .ويســـتعمل
مصطلـــح التكفيـــر بالعربيـــة "الخـــروج عـــن الملّـــة" أو إ
الجهادي ــون الس ــلفيون ه ــذا المفه ــوم لتبري ــر إس ــتعمال العن ــف ض ـ ّـد بقي ــة المس ــلمين
عل ــى إعتباره ــم أع ــداء فكريي ــن و"ك ّف ــار" و"أع ــداء لالس ــام".
الجهاد العسكري على اعتباره "الفريضة السادسة للدين"
فــي وقــت ســابق أقصــاه غــزو القــوات الســوفياتية ألفغانســتان (أواخــر  )1979طـ ّـور عبــد
هللا عــزام من ــذ  1980ضم ــن نط ــاق نظري ــات الجه ــاد فك ــرة الجه ــاد الع ــام .وانطالق ــا
م ــن ذل ــك ّيدع ــي المفك ــرون الجهادي ــون الس ــلفيون بأن ــه إضاف ــة إل ــى أعم ــدة الدي ــن
الس ــامي التقليدي ــة وه ــي:
إ
t
t
t
t
t

tالشهادة
tالصالة
tالصوم
tالزكاة
tالحج إلى مكة

هنـــاك "فريضـــة سادســـة" قـــد نُســـيت وهـــي الجهـــاد القتالـــي العنيـــف أو الجهـــاد
العس ــكري .ويعن ــي ذل ــك أن كل مس ــلم مل ــزم بدع ــم المضطهدي ــن م ــن اخوان ــه ف ــي
العقيـــدة عســـكريا س ــواء فـــي افغانســـتان أو الشيش ــان أو صوماليـــا أو س ــوريا.
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ثقافة الشهادة
يقـــول الســـلفيون فـــي حماســـهم الدعـــوي بأنهـــم يريـــدون إنقـــاذ البشـــر مـــن "نـــار
جهن ــم" بصوره ــا الش ــنيعة .فف ــي العدي ــد م ــن المحاض ـرات والخط ــب الت ــي ينش ــرونها
النترن ــت يح ــذّ رون خطب ــاء الس ــلفية س ــامعيهم م ــن ع ــذاب جهن ــم بأف ــزع الص ــور
ف ــي إ
الم ــكان.
عل ــى ق ــدر إ
الس ــام به ــذه
والغ ــرض م ــن ه ــذه التربي ــة المرعب ــة ه ــو إقن ــاع الش ــباب عل ــى فه ــم إ
النق ــاذ م ــن مهال ــك جهن ــم
النطب ــاع ب ــأن إ
الص ــورة المخيف ــة .وي ــودون بذل ــك إعط ــاء إ
المذك ــورة ال يك ــون إال بالطاع ــة العمي ــاء والس ــلوك ال ــذي يتماش ــى م ــع الش ــريعة .وكل
إستفس ــار نق ــدي لم ــا يقولون ــه يُعتب ــر ر ّدة ع ــن الدي ــن.
بينم ــا تص ــور الجن ــة خالف ــا لذل ــك بالص ــور الملون ــة الجذاب ــة .وبالدرج ــة أ
الول ــى تُنش ــر
ّ
فــي أ
الوســاط الجهاديــة فكــرة أن أقــرب الطــرق إلــى الجنــة هــي المــوت "كشــهيد" وفــي
نف ــس الوق ــت مح ــو كاف ــة الذن ــوب الس ــابقة .وق ــد نتج ــت ع ــن ذل ــك ثقاف ــة ش ــهادة
يُرف ــع فيه ــا مق ــام كل ش ــهيد س ــقط ف ــي الجه ــاد.
و"الطيور الخضر" هي رمز لكل شهيد تطير روحه كطائر أخضر في الجنة.
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.7

ما هي خطورة السلفية؟

تش ـكّل الس ــلفية السياس ــية اس ــتنادا إل ــى مفعوله ــا المتش ــدد أ
الرضي ــة الخصب ــة حت ــى ف ــي
الش ــكال أ
الفعالي ــات الرهابي ــة .فجمي ــع أ
والش ــخاص إالرهابي ــة تقريب ــا الت ــي ت ــم التع ــرف
إ
عليه ــا ف ــي ألماني ــا كان ــت ذات طاب ــع س ــلفي أو نم ــت ف ــي محي ــط س ــلفي .وهن ــاك نس ــبة
ضئيل ــة م ــن الس ــلفيين الجهاديي ــن ف ــي الوق ــت الحاض ــر يمك ــن اعتباره ــم س ــلفيين.
والقام ــة ف ــي معس ــكرات التدري ــب إالرهابي ــة وكذل ــك إالش ــتراك ف ــي مع ــارك ف ــي مناط ــق
إ
للجهــاد العالمــي مــن قبــل أشــخاص مــن المحيــط الســلفي ال زالــت ذات أهميــة خاصــة.
أ
والش ــخاص الذي ــن ذهب ــوا إل ــى ه ــذه المناط ــق أغلبه ــم أح ــداث ول ــم تتج ــاوز عملي ــة
التط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف س ــوى فت ــرة قصي ــرة ج ــدا.
ويشـــكّل أ
الشـــخاص الذيـــن يعـــودون إلـــى ألمانيـــا مـــن المعســـكرات إالرهابيـــة أو مـــن
المشــاركة فــي أعمــال قتاليــة شــبه عســكرية خطـرا أمنيــا خاصــا .والعائــدون مــن المناطــق
الجهادي ــة لديه ــم ف ــي أ
الوس ــاط إالس ــاموية مكان ــة مرموق ــة ويمكنه ــم إالس ــهام ب ــدور
يس ــاعد عل ــى دع ــم عملي ــة التط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف ل ــدى إالس ــامويين الذي ــن كان ــوا
الن .ويك ــون له ــؤالء أ
غي ــر متجهي ــن للعن ــف لح ــد آ
الش ــخاص جاذبي ــة كبي ــرة وه ــذا م ــا
ينطب ــق بص ــورة خاص ــة عل ــى الش ــباب والناش ــئين.
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	.8

ما هو شكل تنظيم السلفية في ألمانيا؟

يتبيــن مــن المنظــر الســلفي فــي ألمانيــا أن تنظيمــه غيــر صــارم ولكنــه يتســم بديناميكيــة
ّ
عاليــة .فليــس هنــاك عــادة أطــر تنظيميــة شــكلية ثابتــة .وتســتثنى مــن ذلــك الجمعيــات
الســلفية المحليــة التــي غالبــا مــا تكــون صاحبــة الجوامــع ذات الطابــع الســلفي .وإلــى
جانــب ذلــك هنــاك باضطـراد شــبكات أشــخاص منفــردة أو أشــخاص يعملــون لوحدهــم
ذوي نش ــاطات س ــلفية .كم ــا يوج ــد أحيان ــا ش ــبكات ح ــول أش ــخاص منف ــردة كان له ــا
دور فــي المواقــع الجهاديــة.

.9

ما هو دور المرأة في أ
الوساط السلفية؟

تــرى المدرســة الســلفية المتشـ ّـددة أن الرجــل والم ـرأة متســاويان أمــام هللا .ولكــن فــي
الحي ــاة الواقعي ــة ليس ــت هن ــاك مس ــاواة .ويس ــتند الس ــلفيون ف ــي رفضه ــم القاط ــع
بالدعــاء بــأن هنــاك فــرق جســدي وعقلــي بيــن الرجــل والمـرأة
للمســاواة بيــن الجنســين إ
مم ــا يعط ــي ل ــكل منهم ــا دورا مختلفـــا عليهـــم تحقيق ــه ف ــي المجتم ــع .ويس ــتندون
بض ــرورة ع ــدم المس ــاواة بي ــن الجنس ــين عل ــى نص ــوص ثابت ــة م ــن القــرآن والس ــنة.
ويب ـ ّـررون كذل ــك العقوب ــات الجس ــدية والفص ــل بي ــن الجنس ــين ف ــي جمي ــع المج ــاالت
الجتماعي ــة.
إ
فع ــال
وبالرغ ــم م ــن ه ــذه الص ــورة إ
الجتماعي ــة المتع ــارف عليه ــا فإن ــه يوج ــد إهتم ــام ّ
بالســـلفية أيضـــا مـــن قبـــل شـــابات وناشـــئات .وتبلـــغ نســـبة النســـاء فـــي أ
الوســـاط
والش ــبكات الس ــلفية م ــا يق ــارب عش ــرة بالمائ ــة .وضم ــن ه ــذا المحي ــط تُعق ــد زواج ــات
النترن ــت.
س ــلفية يج ــري التمهي ــد له ــا ف ــي أس ــواق ال ــزواج ف ــي إ
وتنش ــط النس ــاء كذل ــك ف ــي أ
الوس ــاط الجهادي ــة الت ــي تقب ــل العن ــف .وتعم ــل النس ــاء
الجهاديـــات فـــي ألمانيـــا فـــي االنترنـــت بصـــورة خاصـــة فـــي الدعايـــة والحـــث علـــى
التط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف .وعل ــى س ــبيل المث ــال تق ــوم ه ــؤالء بجم ــع التبرع ــات
ودع ــم وتنظي ــم تهري ــب جهاديي ــن آخري ــن إل ــى مناط ــق الح ــرب الس ــورية – العراقي ــة.
وال تقبــل بعــض النســاء بهــذه أ
العمــال الفكريــة والتنظيميــة فقــط ،بــل أن هيئــة حمايــة
أ
الدس ــتور تع ــرف نس ــاء ذهب ــوا إل ــى مناط ــق الح ــروب الجهادي ــة دعم ــا لزواجه ــن .وف ــي
بع ــض الح ــاالت ذهب ــت نس ــاء غي ــر متزوج ــات إل ــى س ــوريا والعــراق .وينش ــر ه ــؤالء
النترن ــت بأنه ــن يقم ــن بدع ــم المجاهدي ــن (المحاربي ــن م ــن أج ــل الدي ــن)
النس ــاء ف ــي إ
هن ــاك ويقدم ــون مس ــاهمة فعال ــة ف ــي الجه ــاد.
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.10

هل هناك تنظيمات سلفية في بافاريا ؟

توجــد فــي الكثيــر مــن المــدن وكذلــك فــي بافاريــا بصــورة مضطــردة نشــاطات ســلفية.
وع ــادة م ــا يق ــوم المؤي ــدون لذل ــك م ــن تنظي ــم أنفس ــهم ف ــي ش ــبكات .كم ــا يقوم ــون
بصــورة منتظمــة بإعــداد أجنحــة إعالميــة تــوزع فيهــا بالدرجــة أ
الولــى منشــورات دعائيــة
س ــلفية.
وتســتخدم الجوامــع المدعومــة مــن الجمعيــات الســلفية كقاعــدة للمحاض ـرات الســلفية
والــدروس الســامية الســلفية .ويقــوم هنــا وعــاظ بصــورة منتظمــة احيانــا بنشــر أ
الفــكار
إ
ّ
الســلفية.

	. 11

كيف يدعو السلفيون لكسب أنصار جدد؟

"الجنحــة الســامية" للســلفية فــي أ
ابتــداء مــن أ
الماكــن المخصصــة للمشــاة فــي المــدن
إ
أ
اللمانيـــة عبـــر مهرجانـــات كبيـــرة فـــي المياديـــن العامـــة ولغايـــة "نـــدوات إســـامية"
بالنترن ــت ،اس ــتطاع
تس ــتغرق ع ــدة أي ــام غالب ــا م ــا يت ــم تصويره ــا ونش ــرها كفيدي ــو إ
أ
والفتراضي ــة ف ــي ألماني ــا .وله ــذا
الس ــلفيون توطي ــد العدي ــد م ــن الش ــكال الحقيقي ــة إ
النش ــاط االحتراف ــي مفع ــول يتزاي ــد باضطــراد ف ــي نش ــر الفك ــر الس ــلفي وخاص ــة ل ــدى
الش ــباب ال ــذي ل ــم يس ــتقر بع ــد عاطفي ــا واجتماعي ــا.
وباالضاف ــة ال ــى ذل ــك يق ــوم الس ــلفيون بتوزي ــع منش ــورات اعالمي ــة تعتب ــر كمفت ــاح
إلنش ــاء عالق ــات م ــع مؤيدي ــن متوقعي ــن ج ــدد. .
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.11.1

هل يبدأ السلفيون الحديث مع المارة؟

أ
العالميــة الســلفية التــي تقــام فــي المناطــق المخصصــة للمشــاة
فــي نطــاق الجنحــة إ
أ
يتكل ــم الس ــلفيون م ــع الم ــارة ليوقظ ــوا لديه ــم الرغب ــة الولي ــة ف ــي الفك ــر الس ــلفي.
الس ــام كدي ــن أحس ــن م ــن المس ــيحية أو غيره ــا
واله ــدف م ــن ذل ــك ه ــو تصوي ــر إ
م ــن أ
الدي ــان.

.11.2

هـــل يدعـــو الســـلفيون كذلـــك ضمـــن نطـــاق الالجئيـــن
لكســـب مؤيديـــن جـــدد؟

نعـــم .حـــاول الســـلفيون بطـــرق مختلفـــة تكويـــن عالقـــات بالالجئيـــن وهنـــا تكـــون
المســـاعدة النســـانية علـــى الـــدوام فـــي المقـــام أ
الول.
إ
الجتماعي ــة تكوي ــن عالق ــة ثق ــة بالالجئي ــن.
ويري ــد الس ــلفيون ع ــن طري ــق المس ــاعدة إ
ويس ــتغل ه ــؤالء ه ــذه العالق ــة ف ــي نق ــل أفكاره ــم المتطرف ــة والمعادي ــة للإندم ــاج.
وعل ــى الم ــدى البعي ــد فالمقص ــود م ــن الالجئي ــن كس ــبهم كمؤيدي ــن أو أعض ــاء ف ــي
الحركــة الســلفية .والالجــؤون الشــباب الذيــن قدمــوا إلــى ألمانيــا بــدون أبويــن أو أقــارب
والذيــن يبحثــون عــن عالقــة اجتماعيــة قريبــة معرضــون بصــورة خاصــة لهــذا الخطــر.
الس ــاموية بص ــورة مس ــتهدفة البح ــث ع ــن عالق ــة
وق ــد طل ــب الكثي ــر م ــن المنظم ــات إ
به ــؤالء الالجئي ــن ،بم ــا ف ــي ذل ــك المجموع ــات الس ــلفية.
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وق ــد نش ــر الواع ــظ الس ــلفي بيي ــر ف ــوكل من ــذ ش ــهر س ــبتمبر  2015بالفيس ــبوك الن ــداء
التال ــي:
"قبـــل فتـــرة قصيـــرة قمنـــا بإســـتفتاء وأردنـــا الحصـــول علـــى نصائـــح بالـــذي
نس ــتطيع القي ــام ب ــه لالجئي ــن .فاحتياج ــات الالجئي ــن والمصائ ــب الت ــي تعرض ــوا
لهـــا وظروفهـــم وخلفياتهـــم مختلفـــة جـــدا.
لذلك فمن المفروض اتخاذ الخطوات التالية:
كونوا فرق في محيطكم!
.1
ّ
 .2تعرفوا على كافة مساكن الالجئين الموجودة حولكم!
 .3زوروا مساكن الالجئين وتعرفوا عليها!"
الس ــاموية ب ــأن يق ــوم ه ــؤالء المس ــاعدون المزعوم ــون بتوزي ــع
وق ــد تك ــون الدع ــوة إ
منش ــورات ذات محت ــوى س ــلفي ف ــي محي ــط مس ــاكن الالجئي ــن ودع ــوة الالجئي ــن إل ــى
المناس ــبات الس ــلفية.

النترنت ؟
 .11.3ما هو دور إ
والع ــام والتوجي ــه .والعدي ــد م ــن
النترن ــت كوس ــط للدعاي ــة إ
يس ــتخدم الس ــلفيون إ
الصفحــات تعمــل علــى نشــر أ
الفــكار الســلفية علــى مســتوى العالــم .وعــدد الصفحــات
اللمانيــة قــد ازداد فــي الســنوات أ
فــي النترنــت الناطقــة باللغــة أ
الخيــرة بصــورة كبيــرة.
إ
أ
فعلــى ســبيل المثــال تُنشــىء الجمعيــات الســلفية باضط ـراد وكذلــك الشــبكات والف ـراد
م ــا يس ــمى بصفح ــات دع ــوة يربطونه ــا ببع ــض بق ــوة .والكثي ــر م ــن ه ــذه المواق ــع ف ــي
النترن ــت متع ــددة اللغ ــات والوس ــائط ومصمم ــة بدق ــة.
إ
والمجموع ــة المس ــتهدفة الرئيس ــة لصفح ــات النترن ــت الس ــلفية ه ــذه ه ــم أ
الح ــداث
إ
الســام حديثــا.
المســلمون وخاصــة ممــن لهــم جــذور أجنبيــة أو مــن الداخليــن إلــى إ
الجتماعــي
والكثيــر مــن هــؤالء يقضــون معظــم أوقاتهــم اليوميــة فــي شــبكات التواصــل إ
النترنــت.
أو منتديــات النقــاش فــي إ
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النترنـــت"
النترنـــت بصفتهـــم "أئمـــة إ
ويظهـــر مـــن مشـــاهير الســـلفية فـــي شـــبكات إ
مكملــة للدراســات الســلفية فــي المــكان المطلــوب بــل ربمــا تعـ ّـوض
ويقدمــون دراســات ّ
النترن ــت وكأنه ــا تضاع ــف مفع ــول
عنه ــا .والش ــخصيات القيادي ــة الكارس ــماتية تؤث ــر ف ــي إ
أ
الفكار السلفية .وتُعرض هنا بصورة خاصة الخطب الجهادية.

النترن ــت والت ــي تُع ــرض ف ــي ش ــبكات التواص ــل
وتعم ــل ه ــذه الدعاي ــة الت ــي ينش ــرها إ
الجتماعـــي علـــى أن يعتبـــر الناشـــطون والمؤيـــدون للجهـــاد العـــام أنفســـهم جـــزءا
إ
م ــن حرك ــة واح ــدة .ولذل ــك أيض ــا تمكن ــت القاع ــدة عل ــى ال ــدوام م ــن تطوي ــر نفس ــها
بصفتهــا حركــة منتشــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم تعمــل كمنظمــة فــي مناطــق أ
الزمــات
الجهادي ــة.
النترن ــت بتعليمه ــم الدعائ ــي
فالح ــدود بي ــن مؤي ــدي القاع ــدة الذي ــن يظه ــرون ف ــي إ
الره ــاب أصبح ــت بإضطــراد متداخل ــة بي ــن بعضه ــا
والفك ــري وبي ــن الناش ــطين ف ــي إ
البع ــض.
ويســتطيع المؤيــدون فــي أي دولــة مــن دول العالــم تثقيــف أنفســهم بالمــواد التعليميــة
النترن ــت ليصبح ــوا قادري ــن عل ــى الجه ــاد ف ــي جمي ــع أرج ــاء العال ــم (م ــا
ع ــن طري ــق إ
والرهابيـــون الذيـــن "ينشـــؤون" فـــي بالدهـــم
يســـمى بالجهـــاد المفتـــوح المصـــدر) .إ
الرتبـــاط
يســـتطيعون القيـــام بنشـــاطات إرهابيـــة فـــي بالدهـــم دون الحاجـــة إلـــى إ
النترنــت التفاصيــل
بمجموعــات إرهابيــة بصــورة مباشــرة فــي بالدهــم .وتنشــر مجــات إ
النترنــت بهــذه الطريقــة علــى إبقــاء المجموعــات
الالزمــة إلعــداد المتفج ـرات .ويعمــل إ
الســاموية الرهابيــة علــى قيــد الحيــاة وتنميتهــا بغــض النظــر عــن أ
الشــكال التنظيميــة
إ
إ
ف ــي المنطق ــة.
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 	.11.4هـــل يســـتعمل الســـلفيون كذلـــك الموســـيقى لنشـــر
أفكارهـــم؟
يرفــض الســلفيون مبدئيــا الموســيقى باعتبارهــا تعبي ـرا عــن الفســاد وانهــا مرفوضــة مــن
الل ــه وج ــزء م ــن الحي ــاة المادي ــة .إال أنه ــم ق ــد وج ــدوا ثقاف ــة موس ــيقية خاص ــة
قب ــل إ
حولوه ــا ألغراضه ــم .فه ــم يحاول ــون اس ــتغالل الموس ــيقى بم ــا يس ــمى النش ــيد بم ــا
أو ّ
لدي ــه م ــن تأثي ــر عاطف ــي .أ
والناش ــيد وه ــي غالب ــا م ــا تك ــون قصي ــرة وبألح ــان ديني ــة
ســهلة الحفــظ وبــدون مرافقــة آالت موســيقية تــؤدي وخاصــة لــدى الشــباب إلــى تأثيــر
ويعب ــر ع ــن إالنتم ــاء.
ج ــذاب ّ

مثال لنشيد:
"نع ــم نذه ــب إل ــى المعرك ــة عب ــر الجب ــال والودي ــان م ــن أج ــل س ــامة أمتن ــا.
لي ــس هن ــاك خي ــار غي ــر البح ــث ع ــن الم ــوت .نتمت ــع بالع ــذاب م ــع إخوانن ــا
إل ــى ي ــوم القيام ــة .نع ــود إل ــى كل س ــاحة قت ــال حب ــا هلل وعب ــادة ل ــه .ان ــي أش ــم
ألب ــي دع ــوة رب ــي .الحوري ــات يضحك ــن وينتظ ــرن .حيات ــي
ريح ــة جن ــة ع ــدن وأن ــا ّ
لرب ــي".
وتعتب ــر أ
الناش ــيد انطالق ــا م ــن محتواه ــا الدين ــي م ــن قب ــل المس ــلمين المتديني ــن عل ــى
ُ
أنها جائزة (حالل).
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الس ــامية" بالنس ــبة للدعاي ــة
 	 .11.5م ــا ه ــو معن ــى "الن ــدوات إ
الســـلفية؟
الن ــدوات إالس ــامية ه ــي ج ــزء ه ــام م ــن الدعاي ــة الس ــلفية .فالفعالي ــات الت ــي تس ــتمر
غالب ــا ع ــدة أي ــام تق ـ ّـدم محتوي ــات س ــلفية وتمن ــح ش ــعورا بوح ــدة جماعي ــة .وع ــادة
م ــا يق ــوم بذل ــك عل ــى مس ــتوى جمهوري ــة ألماني ــا االتحادي ــة ع ــدة خطب ــاء س ــلفيون
معروف ــون بتقدي ــم محاضراته ــم ذات الطاب ــع الس ــلفي – وبص ــورة جزئي ــة ذات الطاب ــع
الجه ــادي – ويوجه ــون ذل ــك إل ــى مجتم ــع غالبيت ــه م ــن ذوي أ
الف ــكار ذاته ــا.
ويســتغل الســلفيون الناشــطون النــدوات إالســامية إلبقــاء العالقــات وتوســيعها وكذلــك
لكس ــب مؤيدي ــن ج ــدد .ولمث ــل ه ــذه الفعالي ــات تأثي ــر كبي ــر وخاص ــة عل ــى المس ــلمين
الشــباب بمــا فــي ذلــك مــن دخلــوا إلــى إالســام حديثــا .وتُعتبــر مثــل هــذه الفعاليــات
الشــخاص مــن المحيــط الســاموي الجهــادي أحــد العناصــر أ
للعديــد مــن أ
الساســية فــي
إ
س ــيرتهم الذاتي ــة المتعلق ــة بالتط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف.
وإلــى جانــب النــدوات إالســامية تقيــم الجمعيــات والمنظمــات الســلفية بصــورة متزايــدة
فعاليــات خيريــة .وهــذه تشــابه النــدوات إالســامية .إال أنــه يجــري هنــا جمــع التبرعــات.
وإل ــى جان ــب المحاضــرات والخط ــب الس ــلفية تُع ــرض هن ــا ص ــور عاطفي ــة م ــن مواق ــع
القت ــال الجهادي ــة .والكثي ــر م ــن منظم ــات إالغاث ــة ذات الطاب ــع الس ــلفي (مث ــل جمعي ــة
أ
النص ــار العالمي ــة وجمعي ــة إالغاث ــة عن ــد الحاج ــة وكل منهم ــا جمعي ــة مس ـ ّـجلة) تس ــتغل
اس ــتعداد الحاضري ــن للتب ــرع لدع ــم إخوانه ــم ف ــي العقي ــدة.

.11.6

هل يجري تعليم وتدريب السلفيين أيضا في الخارج؟

يســافر الكثيــر مــن الســلفيين إلــى الخــارج لتوســيع وتعميــق معرفتهــم باللغــة والق ـرآن
إل ــى "دول أم" تتكل ــم العربي ــة .وغالب ــا م ــا يحص ــل العدي ــد م ــن الس ــلفيين الش ــباب
منح ــا دراس ــية ومس ــاعدات أخ ــرى م ــن بي ــن التابعي ــن للمحي ــط الس ــلفي .وتق ــام أحيان ــا

السلفيــة
أسئلة وأجوبة

25

بش ــكل مس ــتهدف لطلب ــة اللغ ــة والس ــام نش ــاطات تجمعه ــم أ
بالوس ــاط والش ــبكات
إ
الس ــلفية لربطه ــم بش ــكل وطي ــد بالمحي ــط الس ــلفي.
وغالب ــا م ــا ي ــؤدي ذل ــك إل ــى تعمي ــق التط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف لش ــباب مس ــلم ذي
اتج ــاه س ــلفي سياس ــي وجعله ــم يتجه ــون إل ــى الس ــلفية الجهادي ــة .ويج ــري التدري ــب
الره ــاب" غالب ــا م ــا تك ــون ف ــي مناط ــق القت ــال
الرهاب ــي ف ــي م ــا يس ــمى "معس ــكرات إ
إ
الجهادي ــة .ويش ــمل ذل ــك ن ــدوات دراس ــية ايديولوجي ــة ولك ــن أيض ــا الرياض ــة القتالي ــة
والتدريب على إستعمال السالح والمتفجرات والتكتيك العسكري.

	.12

ما الذي يجعل السلفية جذابة وخاصة لدى الشباب؟

أ
توجه واضح .فالتعقيد وعدم الوضوح
السلفية جذابة لبعض الشباب لنها تُوهم بوجود ّ
أ
أ
للحياة العصرية تقابله على العكس من ذلك رؤية السود والبيض السلفية .فال 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 أ
الغلبية وتدعو كذلك إلى االنتباه
والخوف .وقد يكون ذلك للشاب الذي يثور على الموقف العام ويرفض حياة جيل آبائه
الديان أ
مغريا .كما تمنح السلفية للشاب شعورا بالتميز تجاه أ
الخرى وكذلك تجاه المسلمين
غير السلفيين .فالمفروض أن يشعر الشاب بأنه قد أصبح في مجموعة "نخبوية".

.13

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
بين  16إلى  19سنة .فبينما تحفّز تقارير النجاح العسكري للمجموعات الجهادية الشباب
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.
الجتماعي دورا هاما في التأثير على الشباب ولغاية خروجهم إلى
وتلعب شبكات التواصل إ
السالموية بتعبيرها عن رومنسية المغامرة
مواقع تأثير المنظمات الجهادية .وتمنح الدعاية إ
البر صورة تتماشى مع عقلية الشباب في المغامرة .ويتكلم الجهاديون عن
وايقاد النار في ّ
الناث حياتهن اليومية في المناطق
نجاحات عسكرية ويمجدون حياة المقاتلين .كما تصف إ
الجتماعي بصورة مثالية .كما يمدحن ضماناتهن الصحية
الجهادية في شبكات التواصل إ
والجتماعية ويدعين بأنه ليست هناك أية نواقص .وال يؤيد الواقع في المناطق
والمالية إ
الجهادية الشباب الجهادي القادم من الغرب بعد التجربة المؤلمة والتي تدعو إلى الصحوة.
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السالم على أنه إشارة
هل يجوز تقييم الدخول إلى إ
للتطور في اتجاه التطرف؟

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

	.15

هل يمكن التعرف مب ّكرا على التطور في اتجاه التطرف؟

وللباء والمعلمين فرصة جيدة للتعرف على الشارات السالموية أ
للصدقاء آ
أ
الولية خاصة
إ
إ
ّ
عن طريق النقاط التالي ذكرها على سبيل المثال:
التصرفات
تغيير
ّ
التصال "بـالكفار" ويهاجم/تهاجم ممن يتخذون بصورة واضحة
t tيتجنب/تتجنب إ
موقفا معاديا.
t tيستمع/تستمع أ
تمجد العنف ويطلعون على الصفحات السلفية
التي
سالمية
ال
ناشيد
ال
إ
ّ
العالمية الجهادية.
النترنت ويجمعون المواد إ
في مواقع إ
t tاليقبلون إال بمواقفهم السياسية  -الدينية ويرفضون أي موقف مخالف لذلك.
t tيظهرون في محيطهم بميل عنيف في الدعوة.
t tينظرون بإحتقار وإنتقاص تجاه اليهود والمسيحيين ويبررون ذلك بقناعتهم الدينية.
t tينظرون بصورة متنامية بأفكارهم إلى آ
الخرة وينسون النظر إلى الحياة الدنيا.
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أ
الشتراك في "دورات لغوية"
t tيسافرون إلى مناطق الزمات بحجة إ
t tيودعون أ
الهل أو رفاق الحياة بحجة "الهجرة" إلى بلد إسالمي.
ُ ّ
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ما هي خطوات التطور في اتجاه التطرف؟

.16

ليــس هنــاك داع بعينــه إلــى التطــور فــي اتجــاه التطــرف .إال أن هنــاك عوامــل مختلفــة
ـب ف ــي عملي ــة التط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف وق ــد ت ــؤدي بدوره ــا أحيان ــا إل ــى
ق ــد تص ـ ّ
الجه ــاد.
-

الستياء/ما قبل الراديكالية:
إ

الرتياح من الوضع الحياتي
عدم إ
الشعور بإجتذاذ من الجذور أو عدم المعاملة بالمساواة
القصور في القبول بالشخصية
عدم الثقة في النفس
النتماء الشخصي الخاص
البحث عن إ

النتماء والبحث عن غرض جديد للحياة
 مشكلة إ

النتماء:
أ إ
والفكار ذاتها (ما يسمى بمجموعة بير)
الرتباط بالصدفة بمجموعة بالعمر ذاته
إ
الجتماعي تؤدي إلى إقتباس نماذج للنقاش والتصرف دون إمعان النظر فيها
عمليات السلوك إ

إقتباس أ
الفكار  /عدم المرونة:

 الروابط القوية بين المؤيدينالجتماعية واالخالقية
والجابات المقبولة تؤدي إلى هيكل من المعايير إ
القواعد الصارمة إ
 فكرة أالمة ("أمة المؤمنين") التي يجب عليها الدفاع عن نفسها تجاه الكفّار
الغتراب عن أغلبية المجتمع
 إالسالموية
القيم
إلى
التوجه
صورة

إ

التعبئة:
التصال بالقادة الفكريين
 التطور في آاتجاه التطرف عن طريق إالراء المشابهة يشجع على أعمال العنف
 تأييد ذويوالرهابية
الستعداد للإشتراك بالعمليات المتطرفة إ
 إبالنتماء الجماعي
القامة في الخارج في معسكرات التدريب الشعور إ
تقوي إ
 ّومن ضمن هذه المعايير المكتسبة يعتبر العنف وسيلة مشروعة لتحقيق أ
الهداف المشتركة
ُ
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كيفية سير الراديكالية لدى شاب بافاري
س .يُنهي بنجاح المدرسة المتوسطة في بافاريا ويبدأ بتعلّم مهنة يدوية .وقبل امتحان
تعلّم المهنة يوقف هذا تعلّم المهنة ويذهب بصفته مقاتال إلى الحرب أ
الهلية 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 أفالما 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
الصالة .ويتماشى بمظهره مع ما يطلبه السلفيون في انطباعهم الديني وكذلك بصفته حاجزا
عما يقوم به "الكفّار".
كما أن س .يتجه بتصرفه بصورة متزايدة إلى القيام بالرياضات القتالية والتدريب الرياضي.
وهو ينام على أ
الرض ويتقشف في تصرفاته ليكون مستعدا للقتال في المواقع الجهادية.
ولتكن لديه مبالغ نقدية كافية يبيع ممتلكاته.
وحاول س .قبل مغادرته البالد التصال أ
بالوساط السلفية الجهادية المعروفة خارج بافاريا
إ
أ
واليديولوجية الالزمة لتقوية مواقفه .وقد فشلت المحاولة الولى
للحصول على المساعدة إ
للخروج بالطائرة استنادا إلى إجراءات الدوائر البافارية .وبعد ذلك بقليل تمكّن هذا من الخروج
البر والذهاب إلى تركيا .وعلى الحدود الشرقية لتركيا اتصل بجهاديين
للمرة الثانية عن طريق ّ
ذوي أفكار مماثلة .ومن هناك تم تهريبه إلى مناطق القتال الجهادية في شمال سوريا .وبعد
ذلك بقليل تبين أن س .قد قُتل في سوريا في أعمال قتالية.
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الوقاية والمساعدة

ما الذي تستطيعون عمله لمواجهة ذلك؟
إرشادات آ
للباء
t tغالب ــا يك ــون م ــن المفي ــد للش ــباب أن تس ــألهم ب ــدال أن تق ــدم النصائ ــح له ــم
للتمك ــن م ــن كش ــف المتناقض ــات ف ــي نقاش ــهم.
النتق ــاص م ــن م ــا يس ــمى بـــ "الكف ــار" .وال تترك ــوا تصريح ــات
t tاتخ ــذوا موقف ــا م ــن إ
العت ـراض عليه ــا.
مث ــل ه ــذه دون إ
ووضح ــوا أنك ــم تحتروم ــن وتدعم ــون أوالدك ــم ولكنك ــم
t tضع ــوا ح ــدودا واضح ــة ّ
ال تقبل ــون بمواق ــف إس ــاموية.
t tتجنب ــوا رج ــاء التأني ــب واعرض ــوا عل ــى ال ــدوام مس ــاعدتكم .تجنب ــوا كذل ــك ب ــكل
ش ــدة قط ــع العالق ــة.
t tاعملوا على التعاون الوثيق مع معلّمي أوالدكم.
t tال تخجل ــوا م ــن قب ــول المس ــاعدة .فهن ــاك جه ــات استش ــارية تق ــدم النصائ ــح
حت ــى ب ــدون ذك ــر أس ــماء.
إرشادات للمعلمين
t tاطلعوا رجاء بصفتكم أعضاء في الهيئة التعليمية على موضوع السلفية ويقتضي
كذلك على مدير الهيئة التعليمية أن يعمل على زيادة اطالع معلّميه على
السالموية والسلفية.
إ
t tوضحوا لطلبتكم موضوع السلفية.
الدارة
t tشجعوا طلبتكم على إعطاء منشورات الدعاية السلفية إلى المعلمين أو إ
واطلبوا منهم إخباركم بالمحاوالت التي قد تجري لكسب الطلبة.
آ
t tابذلوا الجهد لتوثيق التعاون في تبادل المعلومات مع آ
الباء ومجالس الباء وإدارة
أ
تمثيل التالميذ والمصلحة العمومية للمدارس والشرطة ودوائر الحداث وغيرها.
قدموا شكاية إذا وجدتم مواد مشبوهة.
t tاتصلوا رجاء بالشرطة أو ّ
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ضد
الشبكة البافارية للوقاية والرجوع عن الراديكالية والتطرف ّ
السلفية
أ
الس ــباب الت ــي ت ــؤدي إل ــى تط ــرف أح ــد ه ــي متع ــددة .والعم ــل الفع ــال تج ــاه كس ــب
الشـــباب مـــن قبـــل المتطرفيـــن الســـلفيين يجـــب أن يبـــدأ فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن
ويك ــون ذا أث ــر واس ــع.
أ
والعم ــال الت ــي ت ــؤدي غ ــرض الوقاي ــة ه ــي ليس ــت واجب ــات حكومي ــة وحس ــب ،ب ــل
ه ــي متطلب ــات يقتض ــي القي ــام به ــا م ــن قب ــل الدول ــة والمجتم ــع المدن ــي ف ــي الوق ــت
ذات ــه .فلمواجه ــة النش ــاطات المتطرف ــة نحت ــاج لذل ــك إل ــى جه ــود إجتماعي ــة ش ــاملة
تتج ــاوز ح ــدود مج ــاالت بعينه ــا .وال يج ــوز أن يك ــون هن ــاك مح ــل للكراهي ــة والعن ــف
ف ــي مجتمعن ــا المفت ــوح والتع ــددي .ولمكافح ــة تط ــور الش ــباب ف ــي اتج ــاه التط ــرف
وخاص ــة ف ــي المج ــاالت الس ــلفية تعم ــل وزارات الداخلي ــة والع ــدل والتعلي ــم والعل ــوم
الجتماعي ــة من ــذ صي ــف  2015بص ــورة تتج ــاوز حدوده ــا ح ــدود كل
والفن ــون والش ــؤون إ
جه ــة لوحده ــا ف ــي الدائ ــرة المؤسس ــة حديث ــا وه ــي "الدائ ــرة البافاري ــة لش ــبكة الوقاي ــة
والرجــوع عــن الراديكاليــة والتطــرف ضــد الســلفية" .وهنــاك كذلــك منظمــات اجتماعيــة
مدني ــة تش ــارك ف ــي ه ــذه الش ــبكة.
وتقــدم هــذه الشــبكة البافاريــة إلــى جانــب المحاض ـرات وورشــات العمــل والفعاليــات
الخـــرى دعمـــا مباشـــرا وإستشـــارات للمعنييـــن وكذلـــك لمحيـــط أ
أ
الشـــخاص الذيـــن
يوج ــدون ف ــي مرحل ــة التط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف .ويش ــمل ذل ــك الدعامتي ــن وهم ــا
الوقاي ــة والرج ــوع ع ــن الراديكالي ــة والتط ــرف.

www.antworten-auf-salafismus.de
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الوقاية

تبدأ الوقاية قبل أن يُصبح التطور في اتجاه التطرف قابال للتعرف عليه وتتجه إلى
الجراءات تلعب دورا في
الجتماعية .ويُفهم هنا كذلك أن هذه إ
كافة المجموعات إ
الوقاية العامة والوقاية الخاصة.
الوقاية العامة :تقوية روح التسامح والقابلية على الديمقراطية وزيادة الحساسية
والترابط بين المعنيين.
الوقاية الخاصة :التعرف المبكّر 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
المكتــب المختــص فــي عمــوم واليــة بافاريــا للمجتمــع المدنــي أفــق – جمعيــة مســجلة
للوقاي ــة ض ـ ّـد عملي ــة التط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف الت ــي تس ــتند عل ــى دواف ــع ديني ــة
ف ــي بافاري ــا ومرك ــزه مدين ــة آوكس ــبورج .يق ــدم ه ــذا المكت ــب المعلوم ــات والنصائ ــح
لمؤسســات التعليــم والعمــل الشــبابي والمســاعدة أ
للطفــال والشــباب وكذلــك لــ�إدارات
البلدي ــة ومؤسس ــات المجتم ــع المدن ــي للوقاي ــة ض ـ ّـد عملي ــة التط ــور الت ــي تس ــتند عل ــى
دوافــع دينيــة ويوضــح كيفيــة التصــرف ضــد التوجهــات المنافيــة للديمقراطيــة والحريــة.
العروض:
t tدعم العمل الوقائي العام في المكان المطلوب،
بالســـام
الجابـــة فـــي الواقـــع العملـــي التربـــوي علـــى المواضيـــع المتعلقـــة إ
 t tإ
وبالســـاموية ومـــا يتعلـــق كذلـــك بالعـــداء للإســـام،
إ
t tورشات العمل وتقديم المشورة،
t tاجراءات مواصلة التدريب وكذلك
t tإمكانيات االنضمام لشبكات في الموقع.
العنوان:
المكتب المختص في بافاريا
bayern@ufuq.de
هاتف0821 / 65078560 :
www.ufuq.de
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الوقاي ــة م ــن التط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف ف ــي وزارة مقاطع ــة بافاري ــا للش ــؤون
الجتماعيـــة
إ
t tالطرف المختص للإجابة على أ
السئلة المتعلقة بالوقاية
t tنقل المعلومات المتعلقة بالضبط بالظواهر
t tدعم المشاريع في مجال الوقاية العامة والوقاية الخاصة
t tالتنس ــيق والتع ــاون م ــع جه ــات المجتم ــع المدن ــي المعني ــة ف ــي مج ــاالت الوقاي ــة
العام ــة والوقاي ــة الخاص ــة
t tتقديم الدعم لتكوين شبكات بلدية
العنوان:
هاتف089 / 1261-1340 :
Radikalisierungspraevention@stmas.bayern.de

.2

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
الستشارات والمساعدة في التخلي عن المواقف السابقة.
الثقل هنا هو تقديم إ
الستشارية في بافاريا
الجهة إ
شبكة الوقاية من العنف
الستش ــارية ف ــي بافاري ــا للمجتم ــع المدن ــي ه ــي ش ــبكة الوقاي ــة م ــن العن ــف،
الجه ــة إ
جمعي ــة مس ــجلة تخ ــدم الش ــباب أ
والح ــداث الذي ــن يخضع ــون لعملي ــة تط ــور ف ــي
اتج ــاه التط ــرف واضح ــة تس ــتند عل ــى دواف ــع ديني ــة وال تتبي ــن لديه ــم ظواه ــر للرج ــوع
البتعــاد عــن المواقــف المتطرفــة .وترحــب
عــن مواقفهــم وكذلــك لشــباب يرغبــون فــي إ
ه ــذه الجه ــة الستش ــارية كذل ــك بأق ــارب أو داعم ــي الش ــباب أ
والح ــداث الراغبي ــن ف ــي
إ
الرج ــوع ع ــن أ
العم ــال المتطرف ــة.
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وتخاطب هذه الجهة الستشارية بالدرجة أ
الولى
إ
t tالشباب والراغبين في ترك المواقف المتطرفة
الباء أ
 t tآ
والقارب
t tأعضاء الهيئة التدريسية
t tالجهات الحكومية والبلدية (مثل هيئات مساعدة الشباب)
t tالجمعيات
t tالمؤسسات الدينية
الستشارية هذه في خدمتكم إذا ...
الجهة إ
التج ــاه الدين ــي الجدي ــد ألقاربك ــم أو أصدقائك ــم
 ...t tل ــم تكنون ــوا متأك ــدون ب ــأن إ
ه ــو عقي ــدة أم تط ــرف.
 ...t tكنتــم تخشــون أن التلميــذ لديكــم أو صديقكــم أو أحــد أقربائكــم قــد ارتبــط
بمجموعــة اســاموية.
 ...t tالحظت ــم ف ــي محيطك ــم م ــا يش ــير ال ــى تط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف ل ــدى
الصدقـــاء أو أ
التالميـــذ أو أ
القربـــاء الـــخ.
 ...t tرأيتـــم أن الشـــاب فـــي محيطكـــم فجـــأة يرفـــض طريقـــة حياتـــه لحـــد النآ
ويغيرهـــا بصـــورة متطرفـــة.
ّ
 ...t tأردتم الرجوع عن إيديولوجيات متطرفة أو مجموعات متشددة.
العروض:
t tتقدي ــم المش ــورة أ
للق ــارب ف ــي المناقش ــات المتعلق ــة بتط ــرف دين ــي أو اس ــاموي
لتقوي ــة الحض ــور الترب ــوي والمق ــدرة عل ــى النق ــاش ومواجه ــة الخالف ــات.
t tتقدي ــم المش ــورة والمرافق ــة والتدري ــب الخ ــاص للش ــباب المع ــرض للتط ــور ف ــي
اتج ــاه التط ــرف قب ــل وق ــوع أعم ــال جزائي ــة
تبي ــن وج ــود دالئ ــل تش ــير وق ــوع تط ــور ف ــي اتج ــاه
t tاتخ ــاذ اجــراءات تدخلي ــة إذا ّ
التط ــرف
t tمرافقـــة خطـــوات تـــرك التطـــرف :تقديـــم المشـــورة والحجـــج الداعمـــة لذلـــك
تجــاه أشــخاص متطرفــة أو ترغــب فــي الســفر أو عنــد العــودة مــن الســفر (مثــا
م ــن س ــوريا).
العنوان:
الستشارية بافاريا
الجهة إ
bayern@violence-prevention-network.de
الخط الساخن089/416117711 :
www.beratungsstelle-bayern.de
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القليمي للتحقيقات
المركز المتخصص للرجوع عن الراديكالية والتطرف في المكتب إ
ه ــدف ه ــذا المرك ــز التخصص ــي للتعام ــل م ــع الرج ــوع ع ــن الراديكالي ــة والتط ــرف ف ــي
المكتـــب القليمـــي للتحقيقـــات هـــو بالدرجـــة أ
الولـــى تنســـيق بدايـــات الرجـــوع عـــن
إ
أ
الراديكاليـــة والتطـــرف لتجنـــب تعريـــض أ
الشـــخاص والمحيـــط للضـــرار عـــن طريـــق
أش ــخاص متطرفيـــن بدوافـــع ديني ــة.
t
t
t
t
t
t

 tأ
الطراف المعنية في مسائل الرجوع عن الراديكالية والتطرف في بافاريا
tالمش ــورة بخص ــوص الخط ــوات القادم ــة ف ــي ح ــاالت تط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف
بعينه ــا
tخلق وتنسيق اجراءات الرجوع عن الراديكالية والتطرف
أ
الستش ــارية ف ــي بافاري ــا لش ــبكة الوقاي ــة م ــن العن ــف
tالط ـراف الحكومي ــة للجه ــة إ
– جمعي ــة مس ــجلة
tدعــم اج ـراءات التعليــم ومواصلــة التدريــب فــي مجــال الرجــوع عــن الراديكاليــة
والتطــرف
معينة لهذا الغرض
جهات
tتسمية
ّ

العنوان:
الخط الساخن:
( 089 / 1212 1999االثنين – الجمعة من الساعة  08.00إلى الساعة )16.00
Blka.deradikalisierung@polizei.bayern.de
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اتصاالت الشبكات المعنية الحكومية

.3

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
والنشاءات والمرور
وزارة مقاطعة بافاريا للداخلية إ
إدارة الجهات الوزارية المختلفة على اعتبارها مجموعة العمل المركزية للإتصال
089 / 2192-2844
IMAG.Salafismus@stmi.bayern.de
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration
الجتماعية والعائلة واالندماج
والشؤون
للعمل
بافاريا
وزارة مقاطعة
إ
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
ألنشطة الثقافة السياسية
089 / 2186-2619
Salafismuspraevention@stmbw.bayern.de
Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz
القليمي لحماية الدستور
المكتب إ
089 / 31201-480
Salafismuspraevention@lfv.bayern.de
Bayerisches Landeskriminalamt
القليمي للتحقيقات
المكتب إ
089 / 1212-1999
BLKA.deradikalisierung@polizei.bayern.de
Bayerisches Staatsministerium der Justiz
وزارة مقاطعة بافاريا للعدل
ضد السلفية
اءات
ر
الجهة المركزية للتنسيق للإج
ّ
والسالموية في السجون البافارية
إ
089 / 5597-2318
Extremismusbekaempfungimjustizvollzug@stmj.bayern.de
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جهات أخرى لتقديم المشورة
تفيدكم كذلك الجهات التالية في تقديم المشورة:
الستش ــارية بخص ــوص التط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف" – ل ــدى المكت ــب
"t tالجه ــة إ
االتح ــادي للهج ــرة والالجئي ــن ()BAMF
t tالموظـــف المســـؤول للمنطقـــة لشـــؤون الديمقراطيـــة والتســـامح لـــدى المراكـــز
الحكوميـــة للإستشـــارات المدرســـية
أ
الستشارات التربوية
الجتماعي للحداث في المدارس ( )JaSومراكز إ
t tالعمل إ
أ
القليمـــي بافاريـــا ،جمعيـــة
t tأعمـــال حمايـــة الشـــباب – مركـــز مباشـــرة العمـــال إ
مســـجلة
 t tآ
الباء في الشبكة
t tدائرة الفحص االتحادية لالعالم الذي يعرض الشباب إلى الخطر ()BPjM
t tالشبكة لحماية الشباب jugendschutz.net
العالم الشبابي ()KJM
t tلجنة الحماية لوسائط إ
العالمية البافارية ضد التطرف ()BIGE
t tالدائرة إ
t tالشرطة
الستشـــارية بخصـــوص التطـــور فـــي اتجـــاه التطـــرف" – لـــدى المكتـــب
"الجهـــة إ
االتحـــادي للهجـــرة والالجئيـــن ()BAMF
إن دائ ــرة تقدي ــم المش ــورة بخص ــوص التط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف الت ــي أنش ــأتها وزارة
الداخلي ــة االتحادي ــة ع ــام  2012مرتبط ــة آ
الن بالمكت ــب االتح ــادي للهج ــرة والالجئي ــن.
وتعتبــر هــذه الدائــرة المرجــع أ
الول لشــبكة مــن جهــات تقديــم المشــورة والمتخصصيــن.
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ودائــرة "حيــاة" ( )HAYATالمتخصصــة فــي تقديــم المشــورة أ
للقــارب مرتبطــة بالمكتــب
االتح ــادي للهج ــرة والالجئي ــن .وتق ــوم بتقدي ــم المش ــورة ألق ــارب أ
الش ــخاص الذي ــن
ق ــد يكون ــون معرضي ــن للتط ــور ف ــي اتج ــاه التط ــرف وبتوجيهه ــم إل ــى المنظم ــات الت ــي
تقــدم المســاعدة فــي هــذا المجــال .كمــا تق ــدم المش ــورة للمدرســين آ
والب ــاء القلقيــن
له ــذا الس ــبب.
0911 / 94 34 343
البريد االلكترونيberatung@bamf.bund.de :
www.bamf.de/beratungsstelle

الموظـــف المســـؤول للمنطقـــة لشـــؤون الديمقراطيـــة والتســـامح لـــدى المراكـــز
الحكوميـــة للإستشـــارات المدرســـية
الموظـــف المســـؤول للمنطقـــة هـــو مـــن بيـــن المدرســـين واالخصائييـــن النفســـيين
المدربيـــن بص ــورة خاصـــة فـــي التعام ــل م ــع الوقاي ــة ض ــد التط ــرف وال ــذي يمك ــن
كذل ــك االعتم ــاد عل ــى مش ــورتهم عن ــد وق ــوع مش ــاكل آني ــة .ويخض ــع اخصائي ــوا عل ــم
النف ــس لواج ــب الحف ــاظ عل ــى الس ــرية والكتم ــان ويقدم ــون المش ــورة للتالمي ــذ آ
وللب ــاء
أ
التص ــال به ــؤالء الموظفي ــن المتخصصي ــن للمنطق ــة
والمه ــات وللمدرس ــين .ويمك ــن إ
الستش ــارات المدرس ــية.
ع ــن طري ــق مراك ــز إ
www.schulberatung.bayern.de
أ
الستشارات التربوية
الجتماعي للحداث ومراكز إ
العمل إ
الجتماعي ــة والعائل ــة
النترن ــت ل ــوزارة مقاطع ــة بافاري ــا للعم ــل والش ــؤون إ
عل ــى صفح ــة إ
واالندمــاج يمكنكــم االطــاع علــى نشــاطات الشــؤون الجتماعيــة أ
للحــداث فــي المــدارس
إ
أ
الستشــارات التربويــة.
وفــي دوائــر الحــداث والحصــول علــى عناويــن دوائــر إ
www.stmas.bayern.de

السلفيــة
أسئلة وأجوبة

41

أعمال حماية الشباب – مركز مباشرة أ
العمال االقليمي بافاريا ،جمعية مسجلة
تحصلــون هنــا علــى معلومــات ومــواد إعالميــة وعناويــن واستشــارات بخصــوص حمايــة
أ
الحــداث.
www.bayern.jugendschutz.de
آ
الباء في الشبكة
أ
آ
الب ــاء ف ــي الش ــبكة ه ــو المدخ ــل للحص ــول عل ــى المعلوم ــات م ــن دائ ــرة الح ــداث
البافاري ــة .وتق ــدم ه ــذه الش ــبكة معلوم ــات جدي ــرة بالتع ــرف عليه ــا بخص ــوص كاف ــة
م ــا يتعل ــق بالتربي ــة والعائل ــة .ولتقدي ــم المش ــورة بص ــورة ش ــخصية يمكنك ــم البح ــث
ع ــن طري ــق الرم ــز البري ــدي للتع ــرف عل ــى الش ــخص المس ــؤول ف ــي دائ ــرة أ
الح ــداث
المختص ــة.
www.elternimnetz.de
دائرة الفحص االتحادية للإعالم الذي يعرض الشباب إلى الخطر ()BPjM
العالميــة بخصــوص
تفحــص هــذه الدائــرة المنشــورات والمقــاالت المكتوبــة والوســائط إ
أ
وتحدده ــا عن ــد
المواضي ــع ال ــواردة فيه ــا والت ــي ق ــد تع ـ ّـرض الح ــداث إل ــى الخط ــر ّ
الحاجـــة .وهنـــاك قائمـــة بهـــذه المالحظـــات (تُنشـــر فـــي مجلـــة هـــذه الدائـــرة
" )"BPjM Aktuellيمكن الحصول عليها من دائرة الفحص االتحادية هذه.
هاتف0228/37 66 31 :
اللكترونيinfo@bpjm.bund.de :
البريد إ
www.bundespruefstelle.de
الشبكة لحماية الشباب jugendschutz.net
النترن ــت
اللتــزام بحماي ــة الش ــباب ف ــي ش ــبكة إ
تح ــث الش ــبكة لحماي ــة الش ــباب عل ــى إ
وتعم ــل عل ــى أن يق ــوم عارض ــوا المحتوي ــات غي ــر الواضح ــة عل ــى تعدي ــل أو إلغ ــاء
الطف ــال أ
ه ــذه المحتوي ــات بس ــرعة أو جعله ــا ال تك ــون ف ــي متن ــاول أ
والح ــداث .وق ــد
قام ــت وزارات الش ــباب بتكوي ــن ه ــذه الدائ ــرة لتش ــمل كاف ــة الوالي ــات ع ــام  .1997وق ــد
العــام الشــبابي ( )KJMلتو ّفــر
ُربطــت هــذه الدائــرة منــذ  2003بلجنــة الحمايــة لوســائط إ
النترن ــت .ويمك ــن إع ــام دائ ــرة حماي ــة
الذاع ــة وش ــبكة إ
موح ــدة ع ــن طري ــق إ
مراقب ــة ّ
النترن ــت .jugendschutz.net
الش ــباب ع ــن طري ــق موق ــع إ
اللكترونيhotline@jugendschutz.net :
البريد إ
www.jugendschutz.net/hotline
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العالم الشبابي ()KJM
لجنة الحماية في وسائط إ
الع ــام الش ــبابي ه ــي الجه ــة المركزي ــة المش ــرفة عل ــى
لجن ــة الحماي ــة ف ــي وس ــائط إ
حماي ــة أ
الح ــداث ف ــي برام ــج التلفزي ــون الخاص ــة المنتش ــرة ف ــي ألماني ــا وكذل ــك ف ــي
اللكتروني ــة .وه ــي تفح ــص وج ــود مخالف ــات ض ــد العق ــد االتح ــادي
النترن ــت إ
ش ــبكة إ
أ
الجـــراءات ضـــد
العالميـــة ( )JMStVوتقـــرر اتخـــاذ إ
لحمايـــة الحـــداث فـــي الوســـائط إ
الطف ــال أ
مقدم ــي ه ــذه البرام ــج .وإذا تبي ــن لك ــم وج ــود برام ــج تع ــرض أ
والح ــداث
ّ
ّ
التص ــال
الذاعي ــة الخاص ــة أو ف ــي الش ــبكة الخاص ــة فيمكنك ــم إ
للخط ــر ل ــدى البرام ــج إ
الع ــام الش ــبابيwww.kjm-online.de/kontakt :
بلجن ــة الحماي ــة ف ــي وس ــائط إ
اللكترونيkjm@die-medienanstalten.de :
البريد إ
www.kjm-online.de
العالمية البافارية ضد التطرف ()BIGE
الدائرة إ
العالميــة البافاريــة ضــد التطــرف هــي مؤسســة تابعــة لــوزارة مقاطعــة بافاريــا
الدائــرة إ
القليم ــي لحماي ــة الدس ــتور .وه ــي
والنش ــاءات والم ــرور ومرتبط ــة بالمكت ــب إ
للداخلي ــة إ
تق ــدم المعلوم ــات ع ــن المظاه ــر آ
الني ــة لمخاط ــر التط ــرف اليمين ــي واليس ــاري ف ــي
بافاري ــا.
إلـــى جانـــب ذلـــك تذكـــر هـــذه الدائـــرة العالميـــة أســـماء أ
الشـــخاص المختصيـــن
إ
والعناويـــن بخصـــوص أ
الســـئلة المتعلقـــة بالســـلفية.
هاتف المواطنين والمقيمين ،2192 2192/089 :فاكس380 31201 /089 :
اللكترونيgegen-extremismus@stmi.bayern.de :
البريد إ
الشرطة
التص ــال برقـــم هاتـــف الطـــوارىء .110 :وف ــي كاف ــة
ـى
ـ
يرج
ـة
ـ
العاجل
ـاالت
ـ
الح
ف ــي
إ
أ
التص ــال بمرك ــز الش ــرطة الواق ــع ف ــي منطقتك ــم .ويمكنك ــم
الح ــاالت الخ ــرى يرج ــى إ
التعــرف علــى أرقــام التليفونــات وعناويــن مراكــز الشــرطة فــي منطقتكــم عنــد البحــث
النترن ــت المختص ــة بذل ــك www.polizei.bayern.de
ف ــي صحيف ــة إ
مالحظــة :لتحســين التعامــل بيــن المدرســة والشــرطة ودوائــر مســاعدة أ
الحــداث هنــاك
لــدى كل مدرســة موظفــي اتصــال لــدى الشــرطة.
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دوائر حماية الدستور
تُصـ ِـدر وزارة مقاطعــة بافاريــا للداخليــة ســنويا تقريرهــا عــن حمايــة الدســتور ويحتــوي
هــذا التقريــر كذلــك علــى معلومــات وتطــورات آنيــة للســلفية .كمــا تقـ ّـدم هــذه الــوزارة
معلومــات نصــف ســنوية.

يمكنكـــم الحصـــول علـــى معلومـــات إضافيـــة كذلـــك بخصـــوص
الســـاموية والســـلفية تحـــت العناويـــن التاليـــة:
إ
t
t
t
t
t
t
t
t
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www.innenministerium.bayern.det
www.verfassungsschutz.bayern.det
www.verfassungsschutz.det
www.blz.bayern.det
www.bpb.det
www.kas.det
www.ufuq.det
www.violence-prevention-network.det
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المراجع
مالحظة
يس ــتعمل الس ــلفيون غالب ــا المصطالح ــات ال ــواردة أدن ــاه .وللش ــروح المذك ــورة هن ــاك
طاب ــع س ــلفي ال يؤخ ــذ ب ــه بص ــورة عام ــة عل ــى أن ــه إس ــامي.
الش ــخاص الذي ــن يتبع ــون س ــنة الرس ــول أ
أه ــل الس ــنة والجماع ــة :أ
والم ــة كم ــا يس ــمي
الس ــلفيون أنفس ــهم
السالف أ
السلف الصالح :أ
الولون الصالحون
عالم (الجمع علماء) :العالم بشؤون الدين
الخالص هلل والمؤمنين والبراء من الكفار
الوالء والبراء :إ
أميــر :عنــد الســلفيين السياســيين هــو رئيــس المشــروع أو العنصــر الفعــال فــي الموقــع
وعنــد الســلفيين الجهادييــن :القائــد العســكري
السالم ،الواعظ
داعي  /داعية (الجمع دعاة) :هو الشخص الذي يدعو إلى إ
السالم ،التبشير والدعاية لذلك
دعوة :الدعوة إلى الدخول إلى إ
البدعـــة :ه ــي التجدي ــد غي ــر المرغ ــوب في ــه أو المحظ ــور .والمقص ــود بذل ــك كاف ــة
التط ــورات التاريخي ــة الت ــي ال تس ــتند عل ــى "مص ــادر ثابت ــة" (القــرآن أو الس ــنة).
السالم
الدين :المعني به هو إ
الهج ــرة :ه ــي الهج ــرة كم ــا ج ــاءت عن ــد الرس ــول حي ــن هاج ــر م ــن مك ــة إل ــى المدين ــة.
وعن ــد مفه ــوم الجهاديي ــن ه ــي الهج ــرة إل ــى منطق ــة جهادي ــة.
ح ــور العي ــن :ه ــم الع ــذارى ذات العي ــون الس ــود ف ــي الجن ــة ويعتبره ــم الجهادي ــون
ف ــي تصوراته ــم "مكاف ــأة" عل ــى الش ــهادة.
العبادة :هي عبادة هللا
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االيم ــان :ه ــو العقي ــدة .وه ــو هن ــا لي ــس بمعن ــى االقتن ــاع الدين ــي وحس ــب ،ب ــل ه ــو
اليمــان والتصرفــات المتعلقــة بذلــك.
الموافقــة علــى نظــام محـ ّـدد بدقــة لمــا يحتويــه إ
ويعتب ــر م ــن ه ــذا المنظ ــور أيض ــا قب ــول الوض ــع القانون ــي أ
اللمان ــي لذل ــك لي ــس عل ــى
أس ــاس ان ــه "عقي ــدة" ب ــل عل ــى أن ــه عقي ــدة مظلّل ــة.
الجنة- :
جهنم- :
الكافر (وجمعها كفار) :الذي أو الذين ال يؤمنون بالدين
الرافضي (الجمع رافضة أو روافض) :وصف للتقليل من شأن الشيعة
بالسالم  -2الموت كشهيد
الشهادة -1 :شهادة القبول إ
الشهيد (الجمع شهداء) :من يموت في سبيل هللا
ويعي ــن الح ــدود المح ـ ّـددة م ــن هللا والت ــي ال
الش ــريعة :ه ــو النظ ــام المن ـ ّزل م ــن هللا ّ
النس ــان.
الخ ــال به ــا أو إلغائه ــا والت ــي ال يج ــوز تغييره ــا م ــن قب ــل إ
يج ــوز إ
الشـــرك :تع ــدد آ
الله ــة ،وض ــع إاله إل ــى جان ــب هللا ،عب ــادة آله ــة إل ــى جان ــب هللا.
ّ
تعتبــر الديمقراطيــة كمــا يراهــا الســلفيون "إالهــا خاطئــا" (انظــر كذلــك إلــى الطاغــوت)
المدبِّ ــر المطل ــق ال ــذي يقتض ــي طاعت ــه
التوحيـــد :عب ــادة إاله واح ــد واعتب ــار إ
الل ــه ُ
المطلقـــة.
الطاغ ــوت :أ
الوث ــان .ويعن ــي ذل ــك إتب ــاع قواني ــن غي ــر الش ــريعة وقب ــول نظ ــام قي ــم
أ
أ
آخ ــر .ويعتب ــر الس ــلفيون القان ــون الساس ــي والديمقراطي ــة وتع ـ ّـدد الحــزاب "أوثان ــا".
الطي ــور الخض ــر :طي ــور خضــراء كرم ــز للش ــهداء الت ــي تطي ــر أرواحه ــم ف ــي الجن ــة
كطي ــور خض ــر.
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مصادر الصور
في أ
BayLfV :العلى
أ
في أ
AP  صورة وكالة النباء االمريكية/ picture alliance :السفل
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=46515
(16.05.2014)
BayLfV
)14.05.2014( www.youtube.com/watch?v=o0dCrKjyjvE
)22.05.2014( www.youtube.com/watch?v=0HgU6LTLFPg
)14.05.2014( www.wall321.com/Animals/Lion/salafi
)14.05.2014( www.youtube.com/watch?v=maxQjNXyAX4
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=46515
)16.05.2014(
BayLfV
)20.05.2014( www.youtube.com/watch?v=t_euaao0Bkg :يسارا
www.youtube.com/watch?v=YL6mCliv0YE :يمينا
)16.05.2014(
)09.05.2014( www.youtube.com/watch?v=c66m7Gmqfwg
)09.05.2014( www.youtube.com/watch?v=4GIQkiwsTC0
)(مصور
منشور
ّ
في أ
www.youtube.com/watch?v=Wpwx_DDIBIc :العلى يسارا
)14.04.2014(
في أ
www.youtube.com/watch?v=o0dCrKjyjvE :العلى يمينا
)14.04.2014(
في أ
BayLfV :السفل
BayStMI
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/
Broschueren/glaube-oder-extremismus.html?nn=2727286
)14.04.2014(
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 BAYERN | DIREKTمباشـــرة هـــو الطريـــق المباشـــر إلـــى
الحكومـــة البافاريـــة.
فعـــن طريـــق الهاتـــف رقـــم 089 12 22 20 :أو عـــن طريـــق البريـــد
اللكترونـــي  direkt@bayern.deتســـتطيعون الحصـــول علـــى مـــواد
إ
إعالمي ــة ومنش ــورات ومعلوم ــات ح ــول المواضي ــع آ
الني ــة والمص ــادر
كمـــا تحصلـــون علـــى المالحظـــات الالزمـــة للإتصـــال بالدوائـــر
الحكوميـــة والمختصـــة والمســـؤولين لـــدى الحكومـــة البافاريـــة.

بيانات النشر
الناشر
التحرير

والنشاءات والمرور،
وزارة مقاطعة بافاريا للداخلية إ
ساحة اوديونس بالتس رقم  80539 ،3ميونيخ
ال تن�نت بالتعاون مع
قسم هيئة حماية الدستور ،أمان البيانات بع� إ
القليمي لحماية الدستور
المكتب إ

صف الحروف

Schönwald GmbH, Essen

الوضع

نوفمبر 2016

مالحظة

العالم ــي لحكوم ــة بافاري ــا .وال يج ــوز اس ــتخدام ه ــذا الكتي ــب
يُنش ــر ه ــذا الكتي ــب ضم ــن إط ــار العم ــل إ
أ
النتخاب ــات ف ــي الفت ــرة الت ــي
النتخابي ــة أو المس ــاعدين عل ــى إ
م ــن قب ــل الحــزاب وال م ــن قب ــل الدعاي ــة إ
التحاديي ــن
ـواب
ـ
الن
أو
ـة
ـ
الوالي
ـواب
ـ
ن
ـات
ـ
إنتخاب
ـى
ـ
عل
ـك
ـ
ذل
ـق
ـ
وينطب
ـهر.
ـ
أش
ـة
ـ
بخمس
ـات
ـ
نتخاب
ال
إ
تس ــبق إ
أو البلدي ــات أو ن ــواب البرلم ــان أ
الوروب ــي .ويُعتب ــر مخال ــف لذل ــك ف ــي الوق ــت المذك ــور أع ــاه بص ــورة
أ
العالميـــة
النتخابيـــة للحـــزاب أو وضـــع مقتبســـات فـــي المـــواد إ
الجتماعـــات إ
خاصـــة التوزيـــع فـــي إ
أ
أ
النتخابي ــة .ال يج ــوز أيض ــا
للح ـزاب .كم ــا ال يج ــوز إعط ــاء ه ــذه البيان ــات لجه ــة ثالث ــة لغ ـراض الدعاي ــة إ
ب ــدون ارتب ــاط زمن ــي بموع ــد إنتخاب ــات مقب ــل إس ــتعمال ه ــذا الكتي ــب بطريق ــة يمك ــن فهمه ــا عل ــى انه ــا
إنحي ــاذ م ــن ط ــرف حكوم ــة بافاري ــا لصال ــح مجموع ــات سياس ــية فردي ــة .ويج ــوز إس ــتعمال ه ــذا الكتي ــب
م ــن قب ــل أ
الحــزاب لغ ــرض إع ــام أعضائه ــا.
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