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س رـاـيمــة. وــة دينيــعــر مجموـكبــيحية أـلمســف اـائـلطوـد اــا بعــلمانيــي أـن فــلموـلمسـل اـكـيشـ
ـم ـلقيـن اـوـمـيحترـلمية وــة ســيقــم بطرــعائر ديانتهـــلمين شــلمســن اـطنيـالموـن اـ% مـ٩٩

ر ـتوـسـلدـة اــة حمايـــب هيئــقـاـك ال ترـلــي. لذـسـساالـا اـننــي قانوــا فــص عليهــوـلمنصـا
ر ـتوـسـلدـة اــة حمايـــب هيئــقـاـا ترـانمــته. وـسـرـث مماــن حيـــي مــلمــن عاـم كديــاـسـالا
ـف ـلــي تخاـلتـاـة - وــد دينيــعـاـى قوــتند علـــي تســلتــك اـلـكذـة – وـفـلمتطرـات اـجيـلويديوالا

ـا ـجيـلون إيديوـك أـلــا لذــر تحفظاتنـــا يثيــممــي. وـطـالديمقرا وـرـلحــي اـسـساالـا اـمنـنظا
ـة ـمــع هاـقـاد مواـرـضطــب باــي تكتســبـلغرـا اــة بطابعهــطيـالديمقرـض اـفــي ترـلتــلفية اـلسـا

ـيء.ـشـلناـباب اـلشـى اـدـلـ

ـلحة ـلمســات اـاجهـلموـة اـايــذ بدــع منــسـوـكل أـبشــي وـبـلعرـع اـبيـلرـمى اــا يســـة مــايــذ بدـمنـو
ـات ـعايـللد.  وـمـياتهــر نظرــيع نشــســف توـن للعنــوـن يميلــلفيوـل سـوـاـيا يحـرـوــي ســفـ
ـن ـلذيــك اـلــي ذــا فـــلم بمــلمســباب اـلشـى اـدــة لــصـخاة وـرــذب كبيــة جــوــلفية قــلسـا
ـة ـعيـجتماالف اوـرـلظــر اــط تغييــسـلمتوى اـدـلمــى اــم علــفهـهد. وـاـم حديثــاـسـالا اـوـخلـد
ـلفية.ـلســات اـيـلنظرـع اــى مــشــا يتماــى مــلــك – إـلــف كذـلعنــا باـئيـجزـا – وـلمانيــي أـفـ

ـن ــي يمكــلتــن اـكـماالـر اـكـذة ودـدـلمتعــا اـهـهرمظاـلفية وـلسـح اـرـة شــرـلنشـه اـذـ بهـدـوـنـو
ـج ـنتــد تــي قــتـلـر اـطـلمخااـلفية وـلســات اـعايـلدـى اـف علــرـلتعــم اــث يتـــا بحيــليهـع إـوـجـلرا

.ـاـديهــة تفاـكيفيــع وـو للمجتمـد أاـرـفـء لااـوــا ســعنهـ

نمااخيم هرويو 
لةوير دزو 

د ايكرهاجر
ةرازكيل وو



 السلفيــة٨
أسئلة وأجوبة

إ إ ّ

إ

أ

ّ
أ

إ
إ

إ
إ

إ

إ إ
أ

إ إ
إ

إ

إ إ
أ

إ إ
إ

tإ
tإ
t

إ ُ

ية؟موسالالم وسال بين الضع حدهل يمكن و ٢.

ـن ـم ديــاـسـالـة. فاـضحـاة ورـوــك بصــلــى ذــل علــلعمــب اـاجـلوـن اــل مــ، بــمـاب نعــوـلجـا
ـا ــس فإنهــلعكــل باـ. بـهـعائرــة شــسـرـة مماـقبـاـن مرـر مــتوـسـلدـة اــر حمايــائـوم دـوـال تقـ

ـي ـلتــي اـسـساالن اـوـلقانــن اـة ٤ مـدـاـلمــي اـء فــاــا جــه كمــعائرــة شــسـرـة مماــة بحمايــمـلزم
ـح.ـيـلصر اـصـلنــا باـنــا مضموـن حقــاـديـالـة اـسـرـة مماـيــر حرـعتبـت

ـر ـيــم تطوــد تــقــة. وـفــية متطرـســة سياـجيـلوية إيديوموـاـسـالن اـإــك فــلــا لذـفـخاو
ء ـاــل علمـــن قبـــي مــضـلمان اـرـلقــن اــعينيات مــلتسـات اـنوــي ســية فـموـاـسـالـح اـمصطلـ

ـق ــن لتحقيــلديــة اــتغل لغـــية تســســة سياـلميــر عاــة نظــجهــف وــي تصــهـع. وـاـجتمـالا
ـر ـلمعاييـاـات وـاجبـلوـل اـيـوأ تأـدــا يبــمـك عندـاـية هنـموـاـسـالأ اـدـتبــية. وـسـلسياـا اـفهـاهدأ
ـع ـلطابــا اــا يمنحهـــك ممــلشــل اــية ال تقبــســل سياــات عمـــا تعليمــمية بصفتهــاـسـالا
ـة.ـلفــة مخاـعيـج اجتماذـاــاه نمـــي تجــلقطعـا

ن وـرـيعتبــي" وـلحقيقـم "اـاـســن لاـحيديـلوـن اـلممثليــهم اـن أنفسـوـرـن يعتبـيوموـاـسـالفا
ـلمين ـلمسـن اـوـيتهمــع. وـلمجتمـاـة وـلـوم للدـزـلملـس اـاـسـالـق اـيـلطرـو اــك هــلــم لذـفهمهـ

ـر ـات غيــدـلتجديــي اـهــة" وـعـن "بدـوــم يتبعـــف بأنهــلـي مخاأـرـن بـوـذــن يأخــلذيـا
ل ـاـلمجـا اـذــي هـــل فــخـيد. ومـاـسـالـن اـص مــاـنتقـالـى اـلـي إدـؤــي تــلتـعة اوـرـلمشـا

ـة.ـلـولدـن اــن عــلديــل اـيين فصـموـاـسـالـر اــة نظــجهــن وــا مــأيضـ

ـي ـتضفـة ودـياـلســي اـع فــوـلمقطــق اـلحــا اـن لديهــأــها بــية نفسـموـاـسـالـر اــك تعتبــلـلذو
ـك.ـلــق ذــف لتحقيــلعنـل اـتعماـسـعية إـرــا شــئيـجز

 يذـــلاي ـــسايسلاف رـــطتلان ـــمع وـــني ـــهي ماـــسإالان ـــيدلاف اـــخبة يوماـــسإالاو
.ماـــسإالاى ـــلعه دانتـــساي ـــعّدي

ـن ــا مــئيــق جزـية تنطلـموـاـسـالـا اـجيـلويديوـة الـل مختلفــكاـشـت أـرــت ظهــقـلور اوـرـبمـو
ـق ـيتفـن. وـاـديـالـن اــك مــلـكذمية وـاـسـالل اوـدـلــي اــة فــعيـجتماالاـية وـسـلسياف اوـرـلظـا
ـة:ـليـلتاـات اـلصفــى اـن علـيوموـاـسـالا

مل.متكامل وم حياة شانه كنظاوق فقط بل يرأخام كدين وساالن اوال ير
سي.ساعي أم اجتمانظاسية وة سياعدمية" كقاساالانين القوو "ايعة ألشرن اويعتبر
 جاذنموو" رستو"دبمثابة مد محل سولرال فعاأول اقوأهي لتي السنة اون آلقران ويعتبر

مة.دلقامية" اسااللة اوسي "للدلسيالعمل اى به في احتذي
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؟ردية للدستوية معاموسالا الذلما ٢.١. 

ع ـوـي نــض أـفـي يرـذـلـا وـرـلحـاـي وـطـالديمقرم اـاـللنظـة ـدـعـلقاـو اــي هــسـساالن اـوـلقانـا
ـا ــد كمــعـالقوه اـذــا هـــتند عليهـــي تســلتــس اـسـالـن اـمـوائية. ـوـلعشــلطة اـلسـاوـف ـلعنــن اـمـ
ـي:ـلــا يــا مــلعليــة اـديـتحاالـة اـمـلمحكاه اـرـتـ

ق ــوحقـــة صـخاوـي ـسـساالان ــولقانـاـي ـفـــا عليهـص ــولمنصـان ــانسـالاق ــوحقـم اـرـاحتـ
ــة،يـات بحرـذـلـاــق تحقيـوــاة لحيـاـي ـد فـاـرـفـالاـخصيات ـشـ

،لشعبة ادسيا
،لسلطاتفصل ا

مة،لحكولية اومسؤ
ة،رادالعية اشر

ء،لقضال استقاا
،ابحزالد اأ تعدمبد
ـن ـيـكوـي تــي فــنـلقانوـق اـلحــع اــية مــسـلسيااب اـزـحـالـع اـص لجميــرـلفـاة اوـاـمسـ

.رـتوـسـلدـه اــص عليـــا ينـــا لمـــا طبقــلتهـوامزـة وـضـرلمعاا

ـل ـقـالـى اــت علــلفـا خاذـة إـفـو متطرر أـتوـسـة للدوـدــة عــعـو مجموـة أــة منظمـــر أيــعتبـتو
ـة ــة دينيــلـوـن دـيــل تكوــن أجــية مـموـاـسـالـل اـتعمـ. وهـاـعـة أرـوـكـلمذـس اـسـالـن اـا مــدـاحـو
ـي.ـطـاـي ديمقرـعـن اجتماـاــع كيـــى مــشـال يتماـك وـلــى ذــق علـــي ينطبــعـم اجتماـاـنظـو
ـي. ـسـساالن اـوـلقانــة اـضحـاة ورـوــف بصــلـيعة يخاـرــير للشـــى تفســن علـيوموـاـسـال اـرـيصـو
د اـدـتـرالـد اـم عنـاـدـعـالـة اـبـعقوـد وـلجلـو اـم أـلجسـء اـاـعضــع أــدية كقطــلجســات اـبـلعقواو
ـا ـس بهــاـلمسـز اـوـن ال يجــاـنسـالـة اـمـان كرل أـوــي تقــلتـة اـدـعـلقاـض اـقـم تناـاـسـالـن اـعـ
ـن.ـلديــة اـيــك حرـلــض كذـقـتناو

اطيةقرالديمية ولحرساسي لأ الالمبدية وومسالقض بين الالتنا

لشعبسلطة اله إالاطة لس

ءلقضال استقاالسلطات وفصل السلطةكيز اترجمع و

 ،يألرء ااية إبدحرةاحدلتمسك بحقيقة وا
 د،لمتعدلتقييم اا

 ،ابحزالد اأ تعدمبد
ضةرلمعاحق ا

ل والم المقالمسلمين في اضع او
همقبل غير

 ،لدينية احر
اةولمساا
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السلفية؟ية وومسالق بين الو الفرما ه ٢.٢. 

كة ـترـلمشــل اـمـالعوـض اـد بعــوـجــن وــم مــغـلرية. فباموـاـسـالـن اــة مــعيــة فرــلفية فئــلسـا
صـوــك بخصــلـذى وـرـية أخـموـاـسـات إرـاـتيــلفية وـلســن اـق بيـراـوـك فــاـنـه

،رلظهويخ ارتا
،ى بهاقتدلتي يمثلة االا
، لتنظيمل اشكاأ
اتيجيات.سترالاو

ـلفيين ـلسـن اـو أـى هــرـخـالية اموـاـسـالات ارـاـلتيــن اـبيــلفية وـلســن اـق بيـراـوـلفــم اـهـأ
ـن ـلييـلتاـن اـلجيليــك باـلـكذـه وـصحابـأـد وـل محمــوـسـلرل اـاـفعـأل واـوـقـال بأن إوـدـ يقتـال

ـر ـكثــم أـلـلعاء اـاـجـرـة أـفــي كاــك فــلـكذـا وـلمانيــي أـم فــوـليــلفية اـلسـاـة. وـمنـزالـع اـلجميـ
.طاـاـنشــة وـميكيـديناية موـاـسـالكات اـرـلحـا

سلفية"؟من أين يأتي مصطلح "ال ٣. 

ـع ـسـلتان اـرـلقــى اـلــابع إـلسـن اـرـلقــن اــلمين )مـــى للمســلـوالـة اـثـلثال اـاـجيـالـمى اـتسـ
ـلفية.ـلســه اـ عليــتندــي تســلتـا" وـحـلـلصاـلف اـلسـ( "ايدـاـميـ

ـلفية ـلســا اـجيـلويديوـس الـئيـلرس اـاـسـالـل اـائـوالـلمين اـلمســن اــة مــلطائفـه اـذــل هــتمثـو
ـي ــن ينتمــن ممــلفيوـلســب اـيطلـ. ومـاـسـ" لاـاـهبيـا ذـرــر "عصــلعصـا اـذــر هـــي تعتبــلتـاو
م ـاـسـالد اـوــي يعـــه لكــف عنـاـرـنحـالز اـوــكل ال يجـــح بشــلـلصاـلف اـلسـع اـاـبــم اتـليهـإ
ـابقة.ـلســه اـتــى قوـلـإ

ـة ـمـرة صارـوــع بصـــي تتبــلتــة اـيـلفكرس اراـدـلمــج اــن منهــء مــزــي جــهــلفية ـالسـ
ـم ـجياتهـلوـي إيديوـن فــلفيوـلســتند اـيسـل. ووالمي اـاـسـالـد اــى للعهــعلـالـل اـلمثـا

ـن. ـفظيـلمحاميين اـاـسـالـن اـيـلمفكرس اراـدــيهات مـــى كليشـــة علــصـة خارـوـبصـ
ـل ــي ال تقبــلتـة ادـدـلمتشــة اـهابيـلوء اارـآــة بــصـة خارـوـم بصــوـليـن اوـتنيرـيسـو
ـل. ـائـلبدا

ـي ـلتـا( و٩٢٧١-٠٣٧١ـاب )ـهـلوـد اــن عبـــد بـــا محمــجيـلوـى إيديوـلـد إـوـتعــة ـهابيـفالو
أت ـرــي طــلتـ" اعـدـلبــن "اـم مــاـسـالـة اـبتنقيـا ـذــب هــلــد طاـقــد. وــي نجـــأت فــنشـ

ـي ــة فــصـة خارـوـة بصـدـوـجــة موـهابيـلواـق. وـحــت الـقــي وـم فــاـسـالـى اـلـع
كات ـرـلحــل اـاخـا دـرــات تأثيــجيـلويديوالـر اـكثــي أـهـدية وـعوـلســة اـبيـلعرـة اـلمملكـا
ـلفية.ـلسـا
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ـــا.  ـــا غريب ـــه مصطلح ـــلفية" ويعتبرون ـــح "الس ـــة مصطل ـــورة عام ـــلفيون بص ـــض الس ويرف
ـة ـصـن خاـلموـلمسـه اـرـي يعتبــذـلــة" اـهابيـلوـح "اــع مصطلــطــكل قاـن بشــوـفضــك يرـلـكذو

ـة" ـعـلجمااـنة وـلســل اـهـن "أـموـن يسـن أـلفيوـلســل اــفضيـلفية". وـلســح "اــا لمصطلــفـدامر
م ـاـسـ" لاـنـلحقيقييــن "اـلممثليــهم اـن أنفسـوـرــك يعتبــلـبذ". ونـلموـطة "مســاـو ببسـأ
ـد.ـل محمــوـسـلرن اــء عــاــا جـــي كمــصلـالا

ف السلفيين؟ما هو هد ٤. 

م كاـــع أحـــى مــشــي يتماـسـم سياـاــيس نظــســد: تأـاحـك وـترـف مشــدــلفيين هــلســة اـفـلكا
ـر ـلتغييــي اـن فـوـرـيـوـة. ـلخليفــي اــل فــمثــة تتـدينيـوـية ـســلطة سياــه ســسـأـى رـيعة علــرـلشـا
ـا ـضعـوـح ـلـلصاـلف اـلسـاه اـرـن يــا كاـمــي كـعـجتماالاوـي ـلقضائـم اـاـللنظــة وـلـوللدـل ـمـلكاا

هللا".ة دار"إــ ـبـء ــاجـ

ـة ـيـكزلمرـة اـلـولدـن اــا مــقـانطاوـة. ـميــس قوـســى أـم علــوــة تقــلـون بدـلفيوـلسـف اـرـال يعتـو
ـا ـملهــة بكاـمـالـمل اــث تشـــها بحيــسيسـب تأـوـلمطلــة اـلـولدد اوـدــيع" حــســي "توـيقتضـ

ـة ـلـوـيس دـســد تأـبعـ. وـاـملهـمية بكاـاـسـالـة اـمـالـة اـلـولده اـذــم هــن تضــك أـلــي ذـيعنـو
ءا اـدـتـقـية اـسـسامية أـاـســة إـلـوـي دـن فــوــن ال يقيمــلذيـن اـلموـلمسـم اـزـه يلتــذــل هــمثـ
ء ـاـللبقـن وـرـيضطـال وهللا ـي ـضـرتـاة ـحيـك ـاـهنـا ـوـيعيشــي ـكـلة" ـرـلهجـ"اــ ـبـ، لـوـسـلربا

.رـاــلكفـم اــت حكــتحـ
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؟ن بعضهم البعضجميع السلفيوهل يشبه  ٥. 

ن ـاــلفية يختلفــن للســاـفـن متطرارـاــا تيــمانيـلـي أــة. ففـــة متجانســكــت حرــلفية ليســلسـال. فا
ل ـوـصــر للوـشـمبالـف اـلعنـل اـتعماـســن إــتغني عـــي يســسـر سياـاــض: تيــلبعــا اــن بعضهمــعـ
د وـدـلحـن اال أ. إةـدـعـلقاـن اــا مــيبـه قررـاـعتبــن اـكـي يمدـاــلفي جهــر ســاـتيــه وـفـاهدـى أـلـإ

ـيابية.ــن انســيـرلتياـن اــن هذيــبيـ

ـة ـعائيـطات دـاــق نشــيــن طرــم عــجياتهـلوـر إيديوـ نشـنـيوـن السياســلفيوـالسـل وـاـيحـ
ـا ــلفية. فبينمـــم ســـى قيــلـل إـوـصـلواـة وـيلــة طوــع بعمليــلمجتمــر اـ( لتغييـة"ـوـعـلدـة )"اـمكثفـ

، ـفـنـلعاءات اــدنـن ــويتجنبـوــاب هـرالاــة ضحـاوة رــوبصـــية سـلسيااــلفية لسـاع ــاأتبـن ــوفضـير
ن ـلفيوـلســتند اـيسـوـدية. ـلجســات اـبـلعقوـل اــا مثــر دينيــرـلمبــف اـلعنــا اـن مبدئيــوـفضـال ير

ء.ـاـلفقهــض اــع بعــاجــى مرـة علـرـاـة مختـرـوـم بصــاـسـهم لاـيرــي تفســفـ

ـر ــا يعتبــ. فبينمـيرـوـلفـاـر وـشـلمباـف اـلعنــق اـن تطبيـوـدـيـ يؤنـوـديـن الجهاـلفيوـالسـو
ـم ــي يفهــقـخاالر اـوـلقصـ اـدــخصي ضــلشــاح اـلكفــو اـد هــاـلجهــلمين اـلمســب اـغلـأ
ـب ـاجـلوـن اـن مـن أوـرـيـ. وياـكرــى عســلـوالـة اـجـرلدـك باـلـن ذـوـديـلجهان اـلفيوـلسـا
مي. ـاـســر إـه غيـوـرــا يــحة لمــلـلمســة اـمـولمقاـي اـك فـاـترـشـالـلم اــى كل مســـخصي علــلشـا

ل وـدـلــي اـم فـاـكـلحـ اـدــك ضــلــل كذـه بــدـحـب لوـرـلغـ اـدــا ضــهـجن موـوـد ال يكــاـلجهـفا
ا ـوـصبحــد أــم قــبأنهـم وـاـسـالـن اـد عـاـدـتـرالن باـلفيوـلســم اــن يتهمهــلذيـمية اـاـسـالا
.هوـرـلمكـ" ابـرـلغــد "اـاة بيـدأ
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ـبكات ـلشــب اـغلـن أال أن. إـيوـسـلسيان اـلفيوـلســم اــطين هــشـلناـب اـغلـن أـإــا فــلمانيــي أـفـو
آأ ن ال اّـدــا لحــف عليهــرـلتعــم اــي تــلتـاـلفي وـلســع اـلطابـات اـة ذـهابيـرإالص اـخاـشـالاو
ف ـرــا للتطــجيـلوـة إيديوـيـّـلفية مغذـلسـر اـاـعتبـز اـوــك يجــلــلفي. لذــط ســـي محيــت فـرّـوـتطـ

ـف.ـنيـلعـي اـلـلقتاي اموـاـسـإالا
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ـف. ـلعنــد اــتمجـة وـطيـاـر ديمقرـغيـمحة وـاــر متســـم غيــلـة للعارـوــن صـــلفية مــلســق اـتنطلـ
ـك ـلــي ذــي تلــلتـم اـكاـحـالايعة وـرـلشـم اـكاـحــا الـفقـب وـوـلمطلـن اـاـنسـالم ااـرــق احتــيتعلـو
.رـاـلنـو اـة أـلجنــه اـتــد موـخل بعــيدـن ســاـنسـالن اـل أـس هــاـســى أــلفيين علـــبة للســلنسـبا

حيدم التومفهو
ـة ـانيـحدـع بوـطــكل قاـ بشــرــي تقــلتــة اـسـرلمدم اـاـسـالـي اــد فــحيـلتوـح اــي مصطلــعنـي

.ةدـهاـلشــي اـا فـراـرــد تكــجــي توـلتـاـد( وـحيـلتوهللا )ا

ن أـد وـحـوالـم اـكـلحاـو اـن هللا هــأــد بــحيـلتوأ اـدــن مبــن مـجوـتخرــلفيين يســلسـن اال أإ
ـعب ـلشـة ادـياـن ســلفيوـلســض اـفــك يرـلـبذـه. وـل منــزـلمنــد اـحـوالن اـوـلقانــي اـيعة هــرـلشـا
مية".ـاـســت اــي "ليســهـن وـاـنسـالـل اــن قبـــت مــضعــد وــا قـــى أنهـــه علــانينـقوو

حيد.لتولى اعلى إاللى اجهة إلمولسبابة امز اتر
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ر العدو صو
" رـاــلكف"اـب وــى جانــن علــلفيوـلســن: اـديـين متضاـكرــى معســلــم إـلـلعان اـلفيوـلســم اــيقس
ـلفيين ـلســر اــلمين غيــلمســد اـن ضــلفيوـلســف اـيقــر. وـخـالـب اـلجانــى اــة علــمـة عارـوـبصـ

.ىـرـخـالـد اـلعقائــة اـفــد كاــك ضــلـكذو

ء هلل الـوـلــى اــتند علــي يســذـلـء ااـرـلبـاء والـوـلـأ اـدــن مبــه مــذــم هــلـلعاـة اـيـؤـق رـتنطلـو
ة دـوـة مقصـرـوـن بصــلفيوـلســف اـأ يقــدـلمبـا اـذـبهـ. ورـاــلكفـن اـد عــاـبتعـالاـن وـمنيـللمؤو

ن وـرـن يثيــوـديـلجهان اـلفيوـلسـاـلمين. وـلمســة اــن بقيــعــات وـلمجتمعــة اـغلبيــن أـا عــدـبعيـ
ـن.ـمنيـلمؤـك اـلــي ذــا فـــر بمــخـالي اأـرـلـب اـاـصحــد أــة ضــهيـالكرا

التأويل المتشدد للنصوص الدينية
ـا ـهـرعتباـى اــنة( علــلسـان وآـرـلقــة )اـسـمقدلص اـوـلنصــى اـلـع إـوـجـلرن باـلفيوـلســب اـلـيطا

ـا – ـفيـمية حرـاـسـالص اـوـلنصــم اـن يفهــلم أـ مســى كلـعلــن. وـانيــد للقوـحيـلور اـدـلمصـا
ـياق ـلســن اــر عــلنظــض اـبغــة وـلتقليديـمية اـاـسـالـة اـلفقهيـس اراـدـلمــن اــر عــلنظــض اـغـب
ن.وـرـلقـ اـرـى مـــم علــاـســي لاـعـجتماالر اـوـلتطـاـي وـيخـرلتاا
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ك الحقيقة المطلقة امتال
ـد ـحيـلوـل اـلممثــم اـهـرعتبابإ. وةرـاـلمختــة اـلنخبـو اـة أـلطليعــهم اـن أنفســلفيوـلســر اـعتبـي

ــم هـرعتبااـى ـعلـى ـرـخـالامية ـاـسـالاـب ـهـالمذاــة فـكاـد ـحيـتوـى ـلـإن ـلفيوـلسـاف ـدـيهــن ـللديـ
ـر ــلمفسـهم اـن أنفسـوـرــك يعتبــلـبذ. وةـدـحيـلوـة" اـلحقيقيـمية "اـاـسـالـة اـسـرلمدـهم اـنفسـأ
. ىـرـخـالمية اـاـسـالـب اـهـالمذـة اـفــاه كاــد تجــحـوالـي اـلحقيقـا

م التكفيرمفهو
ـي ـيعنـ. وـاـمـا هاروـة دـديـلجهاـلفية اــبة للســلنســة باـصــر" خاـلتكفيـم "اـوــب مفهــيلعـ

ـتعمل ـيســر". وـلكفـم باـاـتهـالو "اـة" أــلملـن اـج عـوـرـلخــة "اـبيـلعرـر باـلتكفيــح اـمصطلـ
ـلمين ـلمســة اـ بقيــدــف ضــلعنـل اـتعماـســر إـيـم لتبرـوـلمفهـا اـذـن هــلفيوـلسـن اـوـديـلجهاا
".مـاـسـء لااـدـعـ"أ" ورـاــ"كفـن وـييـء فكراـدـعــم أـهـرعتباـى إـلـع

"دسة للدينيضة الساه "الفرعتباري على اد العسكرالجها
ـد ـر عبـــو( طـ٩٩٧١ـر ـاخـون )أـتاـفغانسـالفياتية ــولسـات اــولقـو اـزـــاه غـقصــابق أــت ســقـوـي ـفـ

ـا ـقـانطا. ومـاـلعـد اـاـلجهـة اـرـد فكــاـلجهــات اـيــاق نظرــن نطــ ضمـ٠٨٩١ـذ ـم منـاـزـهللا عـ
ـن ـلديـة اـدـعمــى أـلــة إـفـضاـه إـن بأنــلفيوـلسـن اـوـديـلجهان اوـرـلمفكــي اـعــك يدـلــن ذـمـ
ـي:ـهــة وـلتقليديـمي  اـاـسـالا

ةدلشهاا
ةلصاا
ملصوا
كاةلزا
لى مكة لحج إا

د ـاـلجهـو اـف أـلعنيــي اـلـلقتاد اـاـلجهــي اـهــيت وـســد نــة" قــسـدـة ساـيضـك "فرـاـهنـ
ـي ــه فــانــن اخوــن مــلمضطهديــم اـعـم بدـزــلم ملــن كل مســك أـلــي ذـيعنـ. ويـكرـلعسـا
.يارـوـو ســا أـليـماو صون أـاـلشيشـو ان أـتاـفغانســي اـء فـاـوـيا ســكرـة عســدـلعقيـا
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ةدفة الشهاثقا
ر ـاــن "نـــر مــلبشـذ اـاـن إنقـوـدـيــم يرـي بأنهــوـعـلدـهم اـســي حماـن فــلفيوـلسـل اـوـيقـ
نها وـرــي ينشــلتــب اـلخطـاات وـرـضـلمحاـن اــد مــلعديــي اــنيعة. ففــلشــا اـهـر" بصوـمـهنـج
ر ـوـلصـع اـزـفــم بأـاب جهنــذــن عــمعيهم مــاــلفية ســلسـء اـاـن خطبـورـذــت يحــنـنترالـي اـفـ

ن.ـكاـمـالر اـدــى قــعلـ

ه ـذـم بهــاـسـالـم اــى فهـــباب علــلشـع اـاـقنــو إــة هــعبـلمرـة اـبيـلتره اـذــن هــض مــرـلغـاو
ـم ــك جهنــلــن مهاـذ مــاـنقـالن اـأـع بــاـنطبـالء اـاـعطــك إـلـن بذودـوـيــة. وـلمخيفـة ارـوـلصـا
كل يعة. وـرـلشــع اــى مــشـي يتماـذـلـك اـلوـلسـاء وـاـلعميــة اـعـلطاال بان إـوـة ال يكـرـوـكـلمذا
ـن.ـلديــن اـة عـدـر رـعتبــه يـنـلوـا يقوـي لمــدـر نقــاـستفسـإ

ـر ـنشــى تـلـوالـة اـجـرلدباـة. وـابـلجذـة اـنـلملور اـوـلصــك باـلــا لذـفــة خاـلجنـر اـوــا تصــبينمـ
ـي ـفـ" وـهيدـت "كشــوـلمــي اــة هــلجنــى اـلـق إـرـلطـب اـرـقـن أة أـرــة فكــديـلجهاط اـاـسـوالـي اـفـ

ة دـهاــة شــفــك ثقاـلــن ذــت عـــد نتجــقـوـابقة. ـلسـب اـوـلذنــة اـفــو كاــت محــقـلوـس اـنفـ
د.ـاـلجهــي اــقط فـــهيد ســم كل شــاــا مقـــع فيهــفـري

لجنة.حه كطائر أخضر في اومز لكل شهيد تطير ر هي رر الخضر""الطيوو
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ـي ــى فـــة حتــلخصبــة اـضيـرالد اـدـلمتشــا اـلهــى مفعوـلـا إدـتناـســية اـسـلسياـلفية اـلسـل اـكـتشـ
ف ـرـلتعــم اــي تــلتــا اـيبــة تقرـهابيـرالص اـخاـشـالاول ـكاـشـالـع اـميــة. فجـهابيـرالـات اـليـلفعاا

ـبة ـك نســاـهنــلفي. وــط ســـي محيـــت فــو نمــلفي أــع ســات طابــت ذــا كانــلمانيــي أــا فــعليهـ
ـلفيين.ــم ســهـرعتباـن اـمكــر يـضـلحاـت اـقـلوـي اــن فــدييـلجهاـلفيين اـلســن اــة مــضئيلـ

ـق ـطــي مناـك فـرـاــي معــك فـاـترـشـالـك اـلـكذـة وـهابيـرالـب اـيـرلتدات اـكرــي معســـة فــمـقاالاو
ـة. ـصــة خاـهميـات أـت ذـلـاـلفي ال زـلســط اـلمحيــن اـص مــخاـشــل أــن قبـــي مــلمـلعاد اـاـللجهـ

ـة ـمليـز عوـاــم تتجــلـاث وـدــم أحــغلبهــق أـطـلمناه اـذــى هــلـا إـوـهبــن ذـلذيـص اـخاـشـالاو
.اـدـة جــرـة قصيــرـى فتــوـف ســرـلتطــاه اــي اتجــر فــوـلتطـا

ـن ـو مــة أـهابيـرالات اـكرـمعسـلـن اــا مــمانيـلـى أـلـن إودـوــن يعــلذيـص اـخاـشـالل اـكـيشـو
ـق ـطـلمناـن اـن مـوـدـلعائـاو. ـاـصــا خاـمنيـا أـرـية خطـكرـــبه عســـة شــليـل قتاـاـعمــي أـكة فـرـاـمشـلا
ر وـدـم بــهاـسـالـم اـمكنهـيـة وـقـموـة مرـية مكانـموـاـسـالط اـاـسـوالـي اــم فـــة لديهــديـلجهاا

ا ـوــن كانــلذيـيين اموـاـسـالى اـدـف لــرـلتطــاه اــي اتجــر فــوـلتطــة اـمليــم عـعــى دـعد علــاـيسـ
ـا ـا مــذـهـة وـرــة كبيــذبيـص جاـخاـشـالء االـؤـن لهــوـيكـون. الـد اـلحــف ـللعنــن ــر متجهيــغيـ

ـئين.ـشـلنااـباب وـلشــى اــة علــصـة خارـوــق بصــينطبـ
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ــة ميكيـبديناــم يتســـه لكنـوم رــاصــر ـغيـــه تنظيمـن أــا لمانيـأـي ـفــلفي ـلسـاـر ـلمنظـاـن ـمــن ــيتبي
ـات ـلجمعيــك اـلــن ذــتثنى مــتســة. وــكلية ثابتـــة شـــر تنظيميــطـة أدـاـك عــاــس هنـــة. فليــليـعا
ـى ـلـإـلفي. وـلســع اـلطابـات اـع ذـمـالجوـة اـن صاحبــوــا تكـــا مــلبــي غاـلتــة اـلمحليــلفية اـلسـا

ـم ـهـحدن لوـوـص يعملــخاـشـو أة أدـرـص منفــخاـشــبكات أـد شـاـرـضطـك باـاــك هنــلــب ذـجانـ
ـا ـن لهـة كادـرـص منفــخاـشـل أـوــبكات حـــا شـــد أحيانــجــا يوــلفية. كمــطات ســاـي نشـوذ
ـة.ـديـلجهاـع اـقـالموـي اـر فـود

ساط السلفية؟وأة في الر المرما هو دو ٩.

ـي ــن فــلكـم هللا. وـاـمـن أياوـاـأة متســرـلمـاـل وـجـلرن اة أدـدـلمتشــلفية اـلســة اـسـرلمدى اـرـتـ
ـع ـطـلقاـم اـفضهــي رـن فــلفيوـلســتند اـيسـو. اةوـاـك مســاــت هنـــة ليســقعيـالوـاة اـلحيـا

أة ـرـلمـاـل وـجـلرـن اــي بيــعقلـي وـدـق جســرـك فــاـن هنــأـء بــاـعـدالـين باـلجنســن اـاة بيـوـاـللمسـ
ن وـتندـيســع. وـلمجتمــي اــه فـــم تحقيقـــا عليهــا مختلفـروـا دــكل منهمـــي لـــا يعطــممـ
ـنة. ـلسـاون آـرـلقــن اــة مــص ثابتــوــى نصـــين علــلجنســن اـاة بيـوـاـلمســدم اـة عـروـرـبضـ

ت الـاـمجـلـع اــي جميـــين فــلجنســن اــل بيــلفصـاـدية وـلجســات اـبـلعقوـك اـلـن كذورـرـيبـو
ـة.ـعيـجتماالا

ل ـاــم فعـاـهتمــد إـجــه يوــا فإنــف عليهـرـاـلمتعــة اـعيـجتماالة ارـوـلصـه اـذــن هـــم مــغـلرباو
ط ـاـسـوالـي اـء فــاـلنســبة اــغ نســتبلــئات. وـشـناـابات وــل شـــن قبـــا مـــلفية أيضــلسـبا
ـات ـاجـوـد زـعقــط تـلمحيـا اـذــن هــضمــة. وـلمائـة باـرـب عشـرـاــا يقـــلفية مــلســبكات اـلشـاو

ـت.ـنـنترالـي اـج فـاوـزـلـاق اـوـســي أــا فـــد لهــلتمهيـي اـرــلفية يجــسـ

ء ـاـلنســل اـتعمــف. وـلعنــل اــي تقبــلتــة اـديـلجهاط اـاـسـوالـي اــك فــلـء كذـاـلنســط اـتنشـو
ـى ــث علــلحـاـة وـعايـلدـي اــة فــصـة خارـوــت بصــنـنترالـي اــا فــلمانيــي أــات فــديـلجهاا
ـات ـعـتبرلـع اـء بجمـالـؤـم هــوـل تقــاـلمثــبيل اــى ســعلـف. وـرـلتطــاه اــي اتجــر فــوـلتطـا
ـة.ـقيـالعر– اية رـوـلسـب اـرـلحــق اـطــى مناـلــن إـيــن آخرـدييــب جهاـيــم تهرـتنظيــم وـعـدو

ـة ــة حمايــن هيئــل أـ، بــطــة فقــلتنظيميـاـة وـيـلفكرل اـاـعمـاله اـذـء بهــاـلنســض اــل بعــال تقبـو
ـي ـفــن. وـاجهـوزـا الـعمــة دـديـلجهاب اوـرـلحــق اـطــى مناـلـا إـوـهبـء ذـاـف نســرـر تعــتوـسـلدا
ء الـؤــر هــينشـاق. وـرـلعـايا ورـوــى ســلــات إـجـوـر متزـء غيــاــت نســهبـت ذالـاـلحــض اـعـب
( ـنـلديــل اــن أجـــن مــبيـرلمحاـن )اـهديـلمجاـم اـعــن بدــن يقمـــت بأنهــنـنترالـي اـء فــاـلنسـا

د.ـاـلجهــي اــة فــلـهمة فعاـاـن مســوـمـيقدك وـاـهنـ
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فاريا ؟هل هناك تنظيمات سلفية في با . ١٠

ـلفية. ـطات ســاـة نشـدـرـة مضطـرـوــا بصــيـرفاـي باــك فــلـكذن وـدـمـلـن اــر مــلكثيــي اــد فــجـتو
ن ـوـمــا يقوــبكات. كمـــي شـــهم فـــم أنفســـن تنظيـــك مــلـن لذوـدـيـمؤلم اـوــا يقــة مـدـاـعـو

ـة ـيـعائات درـوــى منشــلـوالـة اـجـرلدـا باـع فيهـزـوــة تــميـعاـة إـد أجنحـاـدـعــة بإـة منتظمـرـوـبصـ
ـلفية.ـسـ

ـلفية ـلسـات اـرـضـة للمحاـدـعــلفية كقاـلســات اـمعيـلجـن اــة مــمـعومدلـع اـمـالجوـتخدم اـتسـو
ر كاــفـالـر اــا بنشـــة احيانــمـة منتظرـوـظ بصــاــعوـا ـم هنــوـيقــلفية. وـلسـمية اـاـسـالس اورـدـلـاو
ـلفية.ـلسـا

؟دن لكسب أنصار جدكيف يدعو السلفيو    .١١

ن ـدـلمــي اــاة فـــة للمشــلمخصصــن اـكـماالـي اــلفية فــمية" للســاـسـالـة اـجنحـالـن "اـء مـاـدـابتـ
مية" ـاـسـات إوـدــة "نــلغايــة وـمـلعاـن اـديـلمياـي اـة فــرــات كبيــجانــر مهرــة عبــلمانيـالا

ع ـتطاـسـ، اـتـنـنترالـو باـها كفيديــرـنشــا وـهـيرـم تصوــا يتـــا مــلبـم غاـاـة أيــدـق عــتغرـتسـ
ا ـذـلهـو. ـاـلمانيــي أــة فــضيـافترالاـة وـلحقيقيـل اـكاـشـالـن اــد مــلعديــد اـطيـن توـلفيوـلسـا
ى ـدــة لــصـخاـلفي وـلســر اـلفكــر اــي نشــد فـاـرـضطــد باـايـل يتزـوــي مفعــفـاحترالط اـاـلنشـا
.ـاـعيـاجتماـا وـطفيــد عاــتقر بعـــم يســي لــذـلــباب اـلشـا

ـاح ــر كمفتـــة تعتبــميـعاات ارـوــع منشــيـزن بتوـلفيوـلسـم اـوــك يقــلــى ذـلــة اـفـضاالباو
د. .ـدــن جــقعيــن متوـيديــع مؤــات مــقـء عاـاـنشـال
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؟ ةن الحديث مع المارأ السلفيوهل يبد ١. ١.١

ـاة ــة للمشــلمخصصــق اـطـلمناـي اـم فــاــي تقــلتــلفية اـلســة اـميـعاالـة اـجنحـالـاق اــي نطــفـ
ـلفي. ـلســر اـلفكــي اــة فــليـوالـة اـغبـلرـم اـا لديهــوـقظـة ليورـاـلمــع اـن مــلفيوـلســم اـيتكلـ

ـا ـهـو غيرـيحية أـلمســن اــن مـــن أحســم كديــاـسـالـر اـيــو تصوــك هــلــن ذـف مــدـلهـاو
ن.ـاـديـالـن اـمـ

ـن ـجئيــاق الالــن نطـــك ضمــلـن كذـلفيوــو الســعــل يدـهـ ١.٢.١
؟دـدــن جـــب مؤيديــلكسـ

ن ـوــا تكــهنــن وـجئيـلاـات باـقــن عاـيــة تكوـق مختلفــرـن بطــلفيوـلسـل اوـاـ. حــمـنعـ
ل.والم اـاـلمقــي اـم فـاوـدـلــى اـ علــانيةـنسـالة اعدـاـلمسـا

ـن. ـجئيـلاـة باــة ثقــقــن عاـيــة تكوـعيـجتماالة اعدـاـلمســق اـيــن طرـن عــلفيوـلســد اـيـيرو
ج. ـاـمـندـة لاـديـلمعااـة وـفـلمتطرـم اـهـرفكاـل أــي نقـــة فــقـلعاه اـذـء هـالـؤــتغل هــيسـو
ـي ـء فــاـعضـو أـن أـيديــبهم كمؤــن كســئيـجلاـن اـد مــوـلمقصــد فاـلبعيـى اـدـلمــى اـعلـو
ب رـاـقـو أـن أـيـن أبووـدــا بــلمانيــى أـلـا إـوـمــن قدـلذيــباب اـلشـن اوـؤـجـلااـلفية. وـلســة اـكـلحرا
ـر. ـلخطـا اـذــة لهــصـة خارـوـن بصــوـضـة معرــيبــة قرـعيــة اجتماـقــن عاـن عــوــن يبحثــلذيـاو

ـة ـقــن عاــث عــلبحـفة اـتهدـة مسـرـوـية بصـموـاـسـالـات اـلمنظمــن اــر مــلكثيــب اــد طلــقـو
ـلفية.ـلسـت اـاـعـلمجموـك اـلــي ذـ فــاـ، بمــنـجئيـلاء االـؤـبهـ
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ء اـدـلنـك اـبوـلفيسـ با٥١٠٢ـبتمبر ــهر ســـذ شــكل منــوــر فــييــلفي بـلســظ اـعـالوـر اــد نشــقـو
ـي:ـلـلتاا

ي ـذـلــح باــى نصائــل علــوـلحصــا اـدنـرأء وـتفتاـســا بإـة قمنــرـة قصيــرــل فتــقبـ"
ا ـوـضــي تعرـلتــب اـلمصائـاـن وـجئيـلاـات اـجــن. فاحتياـجئيــه لاـم بــاـلقيــتطيع اـنسـ
.اـدــة جـــم مختلفــخلفياتهــم وـفهـوظرـا وـلهـ

لية:لتاات الخطوذ اض اتخاولمفرلك فمن الذ
ق في محيطكم!ا فرنوّكو ١.
لكم!ة حودجولموجئين الاكن افة مساعلى كاا فوتعر ٢.
!"ا عليهافوتعرجئين ولاكن اا مساوروز ٣.

ـع ـيـزن بتوـوـمـعولمزن اوعدـاـلمسـء االـؤـم هــوـن يقــأـية بـموـاـسـالة اـوـعـلدن اـوــد تكــقـو
ـى ـلــن إـجئيـلاة اـوـعـدـن وـجئيـلاكن اـاــط مســـي محيـــلفي فــى ســوـات محتـات ذرـوـمنشـ

ـلفية.ـلســبات اـسـلمناا

نت ؟ نترر الما هو دو ١. ١.٣

ـن ــد مــلعديـاـه. وـجيـلتوام وـاـعـالاـة وـعايــط للدـســت كوـنـنترالن اـلفيوـلســتخدم اـيسـ
ـات ـلصفحـد اـدـعـ. وـمـلـلعاى اـتوــى مســـلفية علــلسـر اـكاـفـالـر اــى نشـــل علـــات تعمــلصفحـا

. ةـرـة كبيـرـوـة بصــرـخيـالات اـنوـلســي اـد فـادزـد اــة قــلمانيـالـة اـللغــة باـطقـلناـت اـنـنترالـي اـفـ
د اـرـفـالاـبكات وـلشــك اـلـكذد واـرـضطــلفية باـلســات اـلجمعيــىء اـنشـل تـاـلمثــبيل اــى ســعلـف

ـي ــع فــقـالموه اـذــن هـــر مــلكثيـا. وةـوــض بقـــا ببعــنهـبطوة يرـوـعــات دــمى بصفحـــا يســمـ
ـة.ـقــة بدـمصممــائط وـسـلواـات وـللغـة ادـدــت متعــنـنترالا

اث ـدـحـالـم اـه هــذــلفية هــلســت اـنـنترالـات اــة لصفحــئيسـلرفة اـتهدـلمســة اـعـلمجمواو
. ـاـم حديثــاـسـالـى اـلــن إـاخليـلدـن اـو مــة أـر أجنبيـوـذــم جـــن لهـــة ممــصـخان وـلموـلمسـا
ـي ـعـجتماالاــل صـالتواـبكات ـشــي ـفـــة ميـليواــم قاتهـوأــم معظـن ــويقضـء الــؤهــن ـمــر ـلكثيـاو
ـت.ـنـنترالـي اـش فــاـلنقــات اـو منتديـأ
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" ـتـنـنترالـة اــم "أئمـــت بصفتهــنـنترالات اكـبــي شـــلفية فــلسـهير اـاــن مشـــر مــيظهـو
ض ـوــا تعــبمــل رـب بــوـلمطلـن اـكاـلمــي اــلفية فــلســات اـسـارـة للدـلــات مكمـسـارن دـوـمـيقدو
ل ـوــف مفعــعــا تضاـكأنهــت وـنـنترالـي اــر فــثــماتية تؤـسـرلكاـة اـديـلقياـخصيات اـلشـا. وـاـنهـع
دية.لجهالخطب اصة اة خارض هنا بصوعرتلسلفية. ور افكاالا

ـل ـصـالتوـبكات اــي شــض فــرـعــي تـلتـاـت وـنـنترالها اـرــي ينشــلتــة اـعايـلده اـذــل هــتعمـو
ءا ـزــهم جــم أنفســاـلعـد اـاـن للجهـوـدـيـلمؤان وـطوـشـلناـر اـن يعتبــى أــي علــعـجتماالا

ـها ــر نفســيــن تطوـم مـاوـدـلــى اـة علــدـعـلقاـت اــا تمكنـــك أيضــلـلذ. وةـدـاحــة وـكــن حرـمـ
ـات ـمـزالـق اـطــي مناــة فـــل كمنظمـــم تعمــلـلعاء اـاــع أنحـــي جميــة فــرــة منتشــكــا حرـصفتهـب
ـة.ـديـلجهاا

ـي ـعائـلدـم اــت بتعليمهــنـنترالـي اـن فـوـرــن يظهــلذيـة اـدـعـلقاي اـدـيــن مؤـد بيـوـدـلحـفا
ـا ــن بعضهـــة بيــاخلـد متداـرـضطــت بإـصبحــاب أـهـرالـي اــطين فــشـلناـن اـبيـي وـرـلفكـاو
ـض.ـلبعـا

ــة لتعليميـاد اــولمـباــهم أنفســـف تثقيـــم لـلعاال ودـن ـمـــة لـودي أـي ـفـن وـدـيـلمؤاـتطيع ـيسـو
ـا ــم )مــلـلعاء اـاـجـرـع أــي جميــد فــاـلجهــى اــن علــيـردا قاـوــت ليصبحــنـنترالـق اـيــن طرـعـ

ـم ـهـدـي باـ" فـنوـؤــن "ينشــلذيـن اـوـهابيـرالا(. ورـدـلمصـح اـوـلمفتـد اـاـلجهــمى باـيسـ
ط ـاـتبـرالـى اـلــة إـلحاجـن اوـم دـهـدـي باــة فــهابيـرطات إـاـم بنشــاـلقيـن اـتطيعوـيسـ

ـل ـصيـلتفاـت اـنـنترالت اـاــر مجــتنشـ. وـمـهـدـي باـة فــرـشـة مبارـوــة بصــهابيـرـات إـعـبمجمو
ـات ـعـلمجموء اـاــى إبقـــة علــيقـلطره اـذــت بهــنـنترالـل اـيعمـات. وـرـلمتفجـد ااـدـعــة الـمـزلاا
ـة ـلتنظيميـل اـكاـشـالـن اــر عــلنظــض اــا بغــتنميتهــاة وـلحيــد اــى قيـــة علــهابيـرالية اموـاـسـالا

ـة.ـلمنطقــي اـفـ
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ـر ــيقى لنشــســك الموـلـن كذـلفيوــتعمل الســـل يســهـ ١. ١.٤
؟ هـــمرفكاأ

ـن ــة مــضـفوـا مرـانهـد وـاـلفســن اـا عــرــا تعبيــهـرعتباـيقى باـسـلموـا اـن مبدئيــلفيوـلســض اـفـير
ـة ـصــيقية خاـســة موـفـا ثقاوـدـجــد وــم قــال أنهــة. إـديـلماـاة اـلحيــن اـء مــزـجــه وـلـالـل اـقبـ

ـا ــيد بمــلنشــمى اــا يســـيقى بمــسـلمول اـتغاـسـن اـوـلـوـم يحاـ. فهــمـضهـاغرـا الـهـلوو حوأ
ـة ـن دينيــاـلحـبأة وـرـن قصيــوــا تكـــا مــلبــي غاـهــيد وـشـناالاـي. وـطفــر عاــن تأثيـــه مــديـل

ـر ــى تأثيــلــباب إـلشـى اـدــة لــصـخاي ودـؤــيقية تــسـت موالـة آـفقـان مروـدـبــظ وـلحفــهلة اـسـ
ء. ـاـنتمـالـن اــر عـــيعباب وـذـجـ

مثال لنشيد: 
. ـاـمتنـمة أـاــل ســـن أجــن مــاـديـلوال وـاـجبـلـر اــة عبــكـلمعرـى اـلــب إـهــم نذـنعـ"
ـا ـاننــع إخوـاب مــذـلعــع باـت. نتمتــوـلمــن اــث عــلبحــر اـر غيــاـك خيــاــس هنــيـل
ـم ـشــي أــه. انــة لـدـاـعبــا هلل وـل حبــاــاحة قتـــى كل ســلـد إـوــة. نعــمـلقيام اـوــى يــلـإ
ـي ـن. حياتــرـينتظــن وــات يضحكــيـرلحوـي. اـبـة رـوـعــي دــلبـا أـأنـن وـدــة عـــة جنــيحـر

ـي."ـبـلر

ـى ـلــن عـمتدينيـلـلمين اـلمســل اــن قبـــي مــلدينــا اـهـاـن محتوــا مــقــيد انطاـشـناالـر اـعتبـتو
ل(. ة )حاأنها جائز
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ـة ـيـلدعاـبة لـمية" بالنســالـسـات الـدوــى "النـــو معنـــا هــمـ   .١.٥١
لفية؟ــالسـ

ـتمر ــي تســلتــات اـليـلفعاـلفية. فاـلســة اـعايـلدـن اـم مــاـء هــزــي جــمية هــاـسـالات اوـدـلنـا
ة دـاـعــة. وـعيـة جماـدـحـا بورـعوــح شــمنـتوـلفية ــات ســيـم محتوـدـم تقــاـة أيــدــا عــلبـغا
ن ـلفيوـء ســاـة خطبــدــة عــديـتحاالـا اـلمانيــة أـيـرمهوى جـتوــى مســـك علــلـم بذـوــا يقــمـ

ـع ـلطابـات اـة ذـئيـة جزرـوـبصـ– وـلفي ـلســع اـلطابـات اـم ذـاتهـضرـم محاـن بتقديــوـفـومعر
.ـاـاتهـر ذـكاـفـالي اوـن ذــه مــلبيتــع غاــى مجتمــلــك إـلـن ذـوـجهـيوي – ودـاـلجهـا

ـك ـلـكذـيعها وـسـتوـات وـقـلعاء اـاـبقـمية الـاـسـالات اوـدـلنـن اـطوـشـلنان اـلفيوـلســتغل اـيسـو
مين ـلـلمســى اــة علــصـخاـر وــر كبيـــات تأثيــليـلفعاه اـذــل هــلمثـود. ـدــن جــيديــب مؤـلكسـ

ـات ـليـلفعاه اـذــل هـــر مثــعتبـت. وـاـم حديثــاـسـالـى اـلـا إـوـخلــن دــك مــلــي ذــا فـــباب بمــلشـا
ـي ــية فــسـساالـر اـصـلعناـد اـي أحـدـاـلجهـي اموـاـسـالـط اـلمحيــن اـص مــخاـشـالـن اــد مــللعديـ

ف.ـرـلتطــاه اــي اتجــر فــوـلتطــة باـمتعلقـلـة اـاتيـلذتهم اـيرـسـ

ة ـدـايـة متزرـوــلفية بصــلســات اـمـمنظلاـات وـلجمعيــم اـمية تقيــاـسـالات اوـدـلنــب اــى جانــلـإو
ـات. ـعـلتبرـع اــا جمــي هنــرــه يجــال أنـمية. إـاـسـالات اوـدـلنــابه اـه تشــذـهــة. وـيــات خيرـليـفعا

ـع ـقـاـن موــة مــطفيـر عاـوــا صــض هنــرـعــلفية تـلســب اـلخطـاات وـرـضـلمحاـب اــى جانــلـإو
ـة ــل جمعيـــلفي )مثــلســع اـلطابـات اـة ذـغاثـالـات اـمــن منظــر مــلكثيـاوـة. ـديـلجهال اـاـلقتـا
ـتغل ـلة( تســجــة مســـا جمعيــمـكل منهـة وـلحاجــد اــة عنــغاثـالـة اـجمعيــة وـلميـلعار اـاـنصـالا
.ةـدـلعقيــي اــم فــانهــم إخوـعـع لدـرـللتبــن ـيـضرلحاد ااـتعدـسـا

؟ جب السلفيين أيضا في الخارتدريي تعليم وهل يجر ١. ١.٦

ن آـرـلقـاـة وـللغــم باـفتهــق معرـتعميــيع وـسـج لتورـاـلخــى اـلــلفيين إـلســن اــر مــلكثيـفر اـاـيسـ
ـباب ـلشـيين اـلفـلســن اــد مــلعديــل اــا يحصـــا مــلبـغاـة. وـبيـلعرـم اـ" تتكلـمل أوـى "دـلـإ
ـا ـم أحيانــاـتقــلفي. وـلســط اــن للمحيــلتابعيــن اــن بيــى مــرـات أخـعدـاـمســية وـسـارـا دـنحـم
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ـبكات ـلشـاط وـاـسـوالـم باـطات تجمعهــاـم نشــاـسـالاـة وـللغــة اـف لطلبــتهدــكل مســبشـ
ـلفي.ـلســط اـلمحيــد باـطيــكل وــم بشــبطهــلفية لرـلسـا

ي ـلم ذــباب مســف لشــرـلتطــاه اــي اتجــر فــوـلتطــق اــى تعميــلــك إـلـي ذدـؤــا يـــا مــلبـغاو
ـب ـيـرلتدي اـرـيجــة. وـديـلجهاـلفية اـلســى اـلـن إـوــم يتجهــجعلهــي وـســلفي سياــاه ســتجـا
ل ـاـلقتــق اـطــي مناـن فــوــا تكـــا مــلبـ" غاـابـهـرالات اـكرــمى "معســـا يســـي مـــي فــهابـرالا
ـة ـليـلقتاـة اـضـيالرـا اــن أيضــلكــة وـجيـلوـية ايديوـسـارات دوـدــك نــلــمل ذـيشــة. وـديـلجهاا
.يلعسكرلتكتيك ااات ولمتفجراح ولسال استعمايب على إرلتداو

ى الشباب؟خاصة لدابة وجذي يجعل السلفية ما الذ  .١٢

ح ضولواعدم ولتعقيد فاضح. اوه جتود جوبوهم وتنها اللشباب البعض ابة جذلسلفية ا
 يحتاجفا لسلفية. ابيض الاود سوالاية ؤرلك ذمن كس لعاعلى تقابله ية لعصراللحياة 

خيص. لترالمنع وعد االعديد من قولى اصة إلخااته ارالشاب بقرا
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شخصية لسلفية اتمنح ر القراذ اتخان يستطيعوال لذين الشباب ايدين لمؤامن لكثير اى لدو
من أ يتجزال ء جزبأنه وبها ف معترشخصية لديه ن بألشاب افيشعر د. ولحداز وتتجاة جديد
.لملعاى امنة على مستوعة متضامجمو

 نتباهالالى إلك كذعو تدوغلبية الامجتمع تجاه ضح اومايز تلى إلسلفية الحياة ايقة طرعو تدو
آبائه جيل حياة فض يروم لعااقف لمواعلى ر يثوي لذاللشاب لك ذن يكوقد وف. لخواو
لمسلمين اتجاه لك كذوى خرالان دياالاتجاه لتميز باا رشعوللشاب لسلفية اتمنح كما . ياغرم

ية".عة "نخبوصبح في مجمولشاب بأنه قد أن يشعر اض أولمفرلسلفيين. فاغير ا

؟دفر الشباب أيضا إلى الجهاهل يسا .١٣

 سةاردلى إا دستناا. اايدمتزا رودم اولداعلى لمانيا أفي د لجهااق نطافي لشباب ايلعب . نعم
هم رعماأح واتترشباب دية لجهااكات لحرالى إينضم للتحقيقات ي دتحاالالمكتب ابها م قا

لشباب ادية لجهااعات للمجموي لعسكرالنجاح اير رتقاز تحففبينما سنة.  ٩١لى إ ١٦بين 
. يدلجهااجل لراجانب لى إلحياة افي ف قولوبالبة بأنها مطالشابات ابعض تشعر ر كولذا

.جهاوعم زعليها دم وأجة وومبدئيا بصفتها زة ودة مقصورأة بصولمرر اوعتبر دلك يلذ

لى إجهم وخرلغاية ولشباب اعلى لتأثير افي ما هاا رود عي جتماالاصل التواشبكات تلعب و
ة مرلمغاامنسية ورعن ها بتعبيرية موساالاعاية لداتمنح ودية. لجهاالمنظمات اتأثير قع امو
عن ن ديولجهاايتكلم و. ةمرلمغاافي لشباب اعقلية مع شى تتماة رصو لبرافي ر لنااد ايقاو
طق لمناافي مية ليواحياتهن ناث الاتصف كما لمقاتلين. احياة ن ويمجدوية عسكرجاحات ن
لصحية اضماناتهن حن يمدكما لية. مثاة ربصو عي جتماالاصل التواشبكات في دية لجهاا
طق لمناافي قع الوايد يؤال وقص. انوأية ك هناليست بأنه عين يدوعية جتماالاولية لمااو
.ةلصحوالى إعو تدتي لاولمة مؤلابة لتجرابعد ب لغرامن دم لقااي دلجهاالشباب ادية لجهاا
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ة إشارأنه على م سالالإلى ل خوالدتقييم ز يجوهل   . ١٤
ف؟ر في اتجاه التطرللتطو

ن أال إف. لتطرااتجاه في ر لتطواعلى لبتة اا شرمؤليس ه حدلوم ساالالى إل خولدفاكا. 
 نهمكوإثبات لى إهم عويدعليهم ضغط د جوبون ويشعرم ساالالى إاخلين لدابعض 

اتجاه في ر للتطوضين معريجعلهم ص خاس حمالك بذلديهم لد يتوودين. جيمسلمين 
لسلفيين.يق اف عن طرلتطرا

ينمتي و أدين لى إن الا لحدينتمي يكن لم ي لذالشباب اكسب ن لوويحان لسلفيواظ عالواو
تلعب وسلفي. جه توي ذم سابإعهم قنابإة شرمبام ساالالى إلهم خودقبل آخر دين لى إ

ء لمرايحصل " مسا"إكلمة عن جل جوفي لبحث افعند . صاخاا رودنت نترالاقع اموهنا 
لحقيقي".م "اساالعي بأنها هي التي تدلسلفية الصفحات الكثير من اكيد على التأبا

ف؟جاه التطرر في اتعلى التطوا رف مبكهل يمكن التعر  . ١٥

صة خالية والاية موساالاات رشاالاعلى ف للتعرة دجيصة فرلمعلمين اوء بالاوء قاصدلا
ل:لمثاها على سبيل اكرلي ذلتاط النقايق اعن طر

تغيير التصرفات
 ضحةاوة ربصون ويتخذممن  يهاجم/تهاجم و" رلكفا"بـال تصاالايتجنب/تتجنب 

.دياقفا معامو
 لسلفيةالصفحات اعلى ن يطلعوولعنف اد تمجلتي امية اسالاشيد ناالامع يستمع/تست

دية.لجهامية اعاالد االمون ايجمعونت ونترالقع اافي مو
لك.لف لذقف مخاي مون أفضويرلدينية وسية - السياقفهم ااال بمون إيقبلوال

.ةعولدن في محيطهم بميل عنيف في اويظهر
لدينية.اعتهم بقنالك ذن وريبرولمسيحيين اود ليهواتجاه ص إنتقاور بإحتقان وينظر
.لدنيالحياة الى النظر إن اينسوة وخراللى اهم إرفكامية بأة متنارن بصووينظر
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ية"ات لغوروك في "داشترالمات بحجة ازالطق الى منان إوفريسا

مي.سالى بلد إة" إلهجرلحياة بحجة "افاق او رهل أالن اعودوي
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ف؟ي اتجاه التطرر فات التطوما هي خطو  .١٦

ـة ــل مختلفــمـاك عوـاـن هنـال أف. إـرـلتطــاه اــي اتجــر فــوـلتطــى اـلــه إـع بعينـاك دـاــس هنــيـل
ـى ـلــا إــا أحيانــهـروي بددـؤــد تــقـف وـرـلتطــاه اــي اتجــر فــوـلتطــة اــي عمليــ فــبــد تصــقـ
د.ـاـلجهـا

ديكالية:استياء/ما قبل الرال
لحياتيضع الومن اتياح رالعدم ا -
اةولمساملة بامعالو عدم ار أولجذذ من ااجتذر بإلشعوا -
لشخصيةل بالقبور في القصوا -
لنفسلثقة في اعدم ا -
صلخالشخصي اء امانتاللبحث عن اا -

ض جديد للحياةالبحث عن غرنتماء ومشكلة ال

نتماء: ال
عة بير( اتها )ما يسمى بمجمور ذفكاالااته ولعمر ذعة بافة بمجمولصدط باتبارالا

ن إمعان النظر فيهاف دوالتصرج للنقاش وذقتباس نماي إلى إدعي  تؤجتماك العمليات السلو

إقتباس الفكار / عدم المرونة:
ينيدمؤلبين اية لقوابط اولرا -
قيةخاالاعية وجتمااللمعايير ا من الى هيكلي إدلة تؤلمقبوجابات االامة ورلصاعد االقوا -
رالكفعن نفسها تجاه اع فالدليها التي يجب ع( ا"منينلمؤمة امة )"أالة افكر -
معلمجتلبية اغاب عن أغترالا -

يةموسالجه إلى القيم الة التورصو

التعبئة:
يين لفكرة ادلقال باتصااليق اف عن طرلتطرفي اتجاه ار لتطوا -
لعنفل اعمالمشابهة يشجع على أء اارالي اوتأييد ذ -
هابيةرالافة ولمتطرلعمليات اك بااشترد لااستعدالا -
عيلجماء انتماالر بالشعويب ارلتدات اج في معسكررلخامة في اقاالي اتقو -

كةف المشتراهدعة لتحقيق الوسيلة مشر العنف وعتبره المعايير المكتسبة يمن ضمن هذو
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يفارى شاب باديكالية لداكيفية سير الر

 نمتحااقبل و. يةويدمهنة م بتعلأ يبدويا رفابافي سطة لمتواسة رلمداح بنجانهي ي. س
 ياروسفي هلية لاب لحرالى إتال مقابصفته هب يذولمهنة ام تعلا هذقف ويلمهنة ام تعل

؟ممكناا هذصبح أكيف . تيموة قصيرة فتربعد و

 يبلقرامحيط لافي جد لمساار ويزن كاو. لسلفيةالى إ. سنتقل السفر اقبل سنتين لي احو
 ئيةعادما فاأهد شاتعة مومجلاه هذنت كاو. بهةمشار عماأور فكاأي وذص شخابأيلتقي ومنه 
 .يضةفرعلى كأي كرلعساد لجهااتعتبر نت كاو. فاتطرأكثر قف امود يادزباتتخذ وسلفية وية دجها

.لسلفييناغير ظ عالواوجد مسالاعن ة بقوتبتعد عة لمجمواه هذنت كاو

 عيدابموة بشدم يلتزوء لنساافحة مصاعن يمتنع نه بأ. سمحيط حظ القت لواا هذفي و
 اجزحابصفته لك كذويني لداعهم نطباافي ن لسلفيوايطلبه ما مع ه بمظهرشى يتماو. ةلصاا
."رالكفا"به م يقوما ع

 .ضييالرايب رلتداولية لقتاات ضايالربام لقياالى إة يدامتزة ربصوفه بتصريتجه . سن أما ك
 .يةدلجهااقع الموافي ل للقتاا مستعدن ليكوته فاتصرفي يتقشف وض رالاعلى م يناهو و
.تهمتلكاميبيع فية كاية نقدلغ مبايه لدلتكن و

 يارفاباج رخافة ومعرلاية دلجهاالسلفية اط ساوالبال تصاالاد لبااته ردمغاقبل . سل وحاو
 لىوالالة ولمحاافشلت قد و. قفهاموية لتقومة زلااجية لويويدالاوة عدمسالاعلى ل للحصو

 جولخرامن ا هذن كتمبقليل لك ذبعد و. يةرفالباائر اولدات اءاجرإلى إا دستنااة ئرلطاباج وللخر
 ييندبجهاتصل اكيا لترقية لشراد ولحداعلى و. كياترلى إب هالذاو لبرايق طرعن نية لثااة مرلل
 بعدو. يارسول شمافي ية دلجهاال لقتااطق منالى إيبه تهرتم ك هنامن و. ثلةممار فكاأي وذ
.ليةقتال عماأفي يا رسوفي تل ققد . سن أتبين بقليل لك ذ



ةعداسلماوية قالوا
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لك؟اجهة ذن عمله لموي تستطيعوما الذ

إرشادات لالباء
ـم ــح لهــلنصائــدم اـن تقـال أـدـلهم بــأـن تســباب أــد للشــلمفيــن اـن مــوــا يكــلبـغا

.ـهمـشــي نقاــات فــقضـلمتناـف اــن كشـــن مــللتمكـ
ـات ـيحـتصرا ـوـكـتترال و". رـاـلكفـ"اــ ـبــمى ـيســا ـمــن ـمـص ـاـنتقـالاـن ـمــا ـقفـموا وـذـتخـا

.ـاـض عليهـاـرـعتـالن اوه دـذــل هــمثـ
ـم ـلكنكــم وـكـدالون أـوـعمـتدـن وـمـوترـم تحـا أنكــوـحـضوـة وـضحـاا ودوـدـا حــوـضعـ

ية.موـاـســف إـقـان بموـوـال تقبلـ
ـكل ــك بــلـا كذـوـ. تجنبـعدتكمـاـم مسـاوـدـلــى اـا علــوـضـعراـب وـلتأنيـء اـاـجـا رـوـجنبـت

ـة.ـقـلعاـع اـة قطــدـشـ
.كمدالومي أثيق مع معللون اولتعاا على اعملوا

ـح ـلنصائــدم اـية تقـرـاـستشــات اـك جهــاـ. فهنـةعدـاـلمسـل اـوــن قبــا مــوـال تخجلـ
ء.ـماـســر أـكـن ذوـدــى بــحتـ

إرشادات للمعلمين
يقتضي لسلفية وع اضولتعليمية على مولهيئة اء في اعضاء بصفتكم أجاا رطلعوا

ميه على ع معلطاة اديان يعمل على زلتعليمية ألهيئة الك على مدير اكذ
لسلفية.اية وموساالا
لسلفية.ع اضوا لطلبتكم موضحوو

ة رادالو المعلمين ألى السلفية إعاية الدات ارء منشوعطاا طلبتكم على إشجعو
لطلبة.ي لكسب التي قد تجرت االولمحاكم بارا منهم إخباطلبواو

ة رادإء وبااللس امجاء وباالمات مع المعلول ادن في تباولتعاثيق الجهد لتوا الوابذ
.هاغيراث وحدالائر اودطة ولشراس ورامية للمدلعمولمصلحة ااميذ ولتاتمثيل ا
هة.د مشبواجدتم موا وذا شكاية إموو قدطة ألشرء باجاا راتصلو



 السلفيــة٣٤
أسئلة وأجوبة

ّ

أ

أ

إ

أ أ

 ف ضدالتطرديكالية واع عن الرجوالرقاية وفارية للوالشبكة البا
السلفية

ـب ــاه كســل تجــاـلفعــل اـلعمـا. وةدـدـ متعــيــد هــف أحــرــى تطــلـي إدـؤــي تــلتــباب اـسـالا
ـن ــت ممكــقـب وـرـقــي أـأ فــدـن يبــب أــلفيين يجــلســن اـفيـلمتطرـل اــن قبـــباب مــلشـا
ـع. ـسـاـر وـأثـا ن ذـوـيكـو

ـل ـ، بــبـحســة وـميــات حكوـاجبــت وــي ليســـة هــقايـلوض اـرـي غـدـؤــي تــلتـل اـاـعمـالاو
ـت ـقـلوـي اــي فــلمدنــع اـلمجتمـاـة وـلـولدـل اــن قبـــا مــم بهــاـلقيــي اــات يقتضـــي متطلبــهـ
ملة ـاــة شــعيـد إجتماـوــى جهــلــك إـلــاج لذــة نحتــفـلمتطرطات اـاـلنشــة اـاجهــه. فلموـاتـذ
ـف ـلعنـاـة وـهيـاـل للكرـك محــاـن هنــوـن يكـز أـوـال يجـ. وـاـت بعينهـالـاـد مجـوـدـز حـوـاـتجـت

ف ـرـلتطــاه اــي اتجـــباب فــلشـر اـوــة تطــفحـلمكا. ويدـدـلتعـاح وـوـلمفتــا اــي مجتمعنــفـ
م ـوـلعلـاـم وـلتعليـال وـدـلعـاـة وـاخليـلدات ارازـل وــلفية تعمــلسـت االـاـلمجــي اــة فــصـخاو
د كل وـدــا حــهـدوز حدوـاـة تتجـرـوـ بصـ٥١٠٢ـف ـصيــذ ــة منــيـعجتماالن اوـؤـلشـان وـوـلفنـاو

ـة ـقايـلوـبكة اــة لشــيـرفالباة اـرـائـلدـي "اـهــا وــة حديثــسسـلمؤة اـرـائـلدـي اــا فــهـحدـة لوـجهـ
ـة ـعيــات اجتماــك منظمــلـك كذـاـهنــلفية". وـلســد اـف ضــرـلتطـاـة وـليـديكاالرـن اـع عــوـجـلراو
ـبكة.ـلشـه اـذــي هــ فـكرـاــة تشــدنيـم

ـات ـليـلفعااـل وـلعمــات اـشـروات وـرـضـلمحاـب اــى جانــلــة إـيـرفالباـبكة اـلشـه اـذــدم هــتقـو
ـن ـلذيـص اـخاـشـالـط اــك لمحيــلـكذـن وـات للمعنييـرـاـستشـإا وـرـشــا مباـعمـى دـرـخـالا

ـا ـهمــن وـمتيـعالدـك اـلــمل ذـيشـف. وـرـلتطــاه اــي اتجــر فــوـلتطــة اـحلــي مرـن فـوـدـجـيو
ف.ـرـلتطـاـة وـليـديكاالرـن اـع عــوـجـلراـة وـقايـلوا

www.antworten-auf-salafismus.de

http://www.antworten-auf-salafismus.de
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قايةالو. ١

لى تتجه إف عليه وف قابا للتعرلتطرر في اتجاه التطوصبح ان ي قبل أقايةالوأ تبد
ا في روءات تلعب داجراله ان هذلك أفهم هنا كذيعية. وجتماالعات المجموفة اكا
صة.لخاقاية الوامة ولعاقاية الوا

سية لحساة اديازطية والديمقرلقابلية على اامح ولتساح اوية ر تقوقاية العامة:الو
لمعنيين.ابط بين التراو

لمختصة.عات المجموف لبعض التصرة اءفع كفارر ولمبكف التعر اقاية الخاصة:الو

فاريافق – جمعية مسجلة، باأ
ر لتطوقاية ضد عملية المختص للولمكتب اا

يارفاسباب دينية في بامة على ألقائف التطرفي اتجاه ا

ـجلة ــة مســـق – جمعيــفــي أـلمدنــع اــا للمجتمــيـرفاـة باـيـالم وـوــي عمـــص فــلمختــب اـلمكتـا
ـة ــع دينيــفـاوـى دــتند علـــي تســلتـف اـرـلتطــاه اــي اتجــر فــوـلتطــة اـ عمليــدــة ضــقايـللو
ـح ـلنصائـاـات وـمـلمعلوـب اـلمكتـا اـذــدم هــج. يقـرـبوـكسـوـة آـه مدينــزـكـمرـا وـيـرفاـي باـفـ

ات رادـاــك لــلـكذـباب وـلشـال وـاـطفـة لاعدـاـلمسـاـبابي وـلشــل اـلعمـاـم وـلتعليــات اـسسـلمؤ
ـى ــتند علـــي تســلتـر اـوـلتطــة اـ عمليــدــة ضــيـقاـي للوـلمدنــع اـلمجتمــات اـسسـمؤـة وـلبلديـا
ـة.ـيـلحراـة وـطيـاـة للديمقرـفيـلمناـات اـجهـلتوـد اـف ضــرـلتصــة اــح كيفيــضـيوـة وــع دينيــفـاود

ض:والعر
،بلمطلون المكام في العاقائي الولعمل اعم اد
م ـاـسـالـة باـلمتعلقــع اـضيـالموـى اـي علــوـبـلترـي اـلعملــع اـقـالوـي اــة فــجابـالا
،مـاـسـء لااـدـلعــك باـلــق كذــا يتعلــمـية وموـاـسـالباو
ة،رلمشوتقديم العمل وشات ارو

لك كذيب ورلتدصلة ااءات موااجر
قع.لموم لشبكات في انضماالمكانيات اإ

ان:العنو
يارفالمختص في بالمكتب اا

bayern@ufuq.de
٦٢٠٨ / ٦٥٨٧٠٥١هاتف: ٠

www.ufuq.de

mailto:bayern@ufuq.de
http://www.ufuq.de
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ن وـؤـ للشــاـفاريــة باـة مقاطعـارزـي وـف فــرــاه التطـــي اتجــر فــوــن التطـــة مــقايـالو
ـةـعيـجتماال

قايةلومتعلقة بالسئلة االجابة على امختص لالف الطرا
هرالظولضبط بالمتعلقة بامات المعلونقل ا

صةلخاقاية الوامة ولعاقاية الول ايع في مجارلمشاعم اد
ـة ـقايـلوت االـاــي مجـــة فــلمعنيــي اـلمدنــع اـمجتمـلـات اــع جهــن مـوـاـلتعـاـيق وـلتنسـا
ـةـصـلخاـة اـقايـلواـة وـمـلعاا

ين شبكات بلديةكوعم لتلدتقديم ا

ان:العنو
١٠٨ / ١٦٢٩-٤٣١هاتف: ٠

Radikalisierungspraevention@stmas.bayern.de

فالتطرديكالية واع عن الرجوالر ٢.

اتهم ص بذشخاو أنة أسبة معيتبطا بمنا مرفالتطرديكالية واع عن الرجوالرن يكو
لفعل.ف قد تم بالتطرر في اتجاه التطون اا كاذلة ما إو في حار عملية أطاضمن إ

ف م فيها شخص متطري يقولذلعملية ا يصف افالتطرديكالية واع عن الرجوالر
كز مرلعمل. ويقة اطرلتفكير وفة في المتطرماته االتزالسابقة واته التخلي عن معتقدبا
لسابقة.قف االمولتخلي عن اة في اعدلمسااات ورستشااللثقل هنا هو تقديم اا

فارياستشارية في باالجهة ال
قاية من العنفشبكة الو

، ـفـلعنــن اــة مــقايـلوـبكة اــي شـــي هــلمدنــع اــا للمجتمــيـرفاـي باـية فـرـاـستشـالـة اـلجهـا
ـي ـر فــوــة تطــن لعمليــوــن يخضعــلذيـاث اـدـحـالاـباب وـلشــدم اــجلة تخـــة مســجمعيـ

ع ـوـجــر للرـهـاـم ظوــن لديهــال تتبيــة وــع دينيــفـاوـى دــتند علـــة تســضحـاف وـرـلتطــاه اـتجـا
ـب ـحـترـة. وـفـلمتطرـف اـقـالموـن اـد عــاـبتعـالـي اـن فــوـغبــباب يرــك لشــلـكذـم وـقفهـاـن موـعـ
ـي ــن فــغبيـالراث اـدـحـالاـباب وـلشــي اـعمـاو دب أرـاـقــك بأـلـية كذرـاـستشـالـة اـلجهـه اـذـهـ

ـة.ـفـلمتطرل اـاـعمـالـن اـع عــوـجـلرا

mailto:Radikalisierungspraevention@stmas.bayern.de


٣٧  السلفيــة
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لىوجة الرستشارية بالده الجهة التخاطب هذو
فةلمتطرقف االموك اغبين في ترالرالشباب وا
برقاالاء وباالا
يسيةرلتدلهيئة اء اعضاأ
لشباب(ة اعدلبلدية )مثل هيئات مساامية ولحكولجهات اا
لجمعياتا
لدينيةسسات المؤا

ا ... ذمتكم إه في خدستشارية هذالجهة ال
ـم ـقائكـصدو أـم أـبكـرقاـد الـلجديــي اـلدينــاه اـتجـالن اـأـن بـوـدـكـا متأـوـنــم تكنوـ.. لـ.

ف.ـرـم تطـة أـدــو عقيــهـ
ـط ـتبـرـد اــم قــبائكـقرـد أـو أحــم أـو صديقكــم أــذ لديكــلتلميـن ان أـوــم تخشــ.. كنتـ.

ية.موـاـســة اـعـبمجمو
ى ـدـف لــرـلتطــاه اــي اتجــر فــوــى تطــلــير اــا يشـــم مـــي محيطكـــم فــحظتـ... ال

ـخ.ـلـء اـاـبـقرالو اء أـاـقـصدالو اـذ أـميـلتاا
ن الـد اــه لحـــة حياتــيقــض طرـفــأة يرــم فجـــي محيطكـــاب فــلشـن اـم أـأيتـ.. ر.
ـة.ـفـة متطررـوــا بصــهـريغيو

.ةدعات متشدو مجموفة أجيات متطرلوع عن إيديوجولردتم ار... أ

ض:والعر
ي موـاـسـو اـي أـف دينــرــة بتطــلمتعلقــات اـقشـلمناـي اـب فـرـاـقـة لارـوـلمشــم اـتقديـ
ـات.ـفـلخاـة اـاجهـموش وـاـلنقــى اـة علـرـدـلمقـاي وـوـبـلترر اـوـلحضــة اـيـلتقو

ـي ـر فــوـض للتطــرـلمعــباب اـص للشــاـلخــب اـيـرلتداـة وـفقـالمراة ورـوـلمشــم اـتقديـ
ـةـائيـل جزـاـعمـع أـوـقــل وـف قبــرـلتطــاه اـاتجـ

ـاه ــي اتجــر فــوـع تطــوـقــير وــل تشــئـالد دـوـجــن وــا تبيذـة إـخليـءات تداـرـذ اجــاـتخـا
فـرـلتطـا

ـك ـلــة لذـعمـالدـج اـلحجـاة ورـوـلمشــم اـف: تقديــرـلتطـك اـرـات تــوــة خطــفقـامر
ـا ــفر )مثــلســن اـة مـدـوـلعــد اـو عنـر أـفـلســي اــب فــغـو ترـة أـفـص متطرـخاـشــاه أـتجـ
(.يارـوــن ســمـ

ان:العنو
يارفاية بارستشااللجهة اا

bayern@violence-prevention-network.de
١١٧٧١١٦١٩/٤٠٨لساخن: لخط اا

www.beratungsstelle-bayern.de

mailto:bayern@violence-prevention-network.de
http://www.beratungsstelle-bayern.de
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قليمي للتحقيقات ف في المكتب الالتطرديكالية واع عن الرجوكز المتخصص للرالمر
ـي ـف فــرـلتطـاـة وـليـديكاالرـن اـع عــوـجـلرـع اــل مــمــي للتعاـلتخصصــز اـكـلمرا اـذـف هــدـهـ

ـن ـع عــوـجـلرـات اـايــيق بدــى تنســلـوالـة اـجـرلدـو باــات هـــي للتحقيقــقليمـالـب اـلمكتـا
ـق ـيــن طرـر عـاـرـضــط لاـلمحيـاص وـخاـشـالـض اـيــب تعرـف لتجنــرـلتطـاـة وـليـديكاالرا
ـة.ــع دينيــفـاوـن بدـفيـص متطرـخاـشـأ

يارفاف في بالتطرالية وديكاالرع عن اجولرلمعنية في مسائل ااف اطرالا
ف ـرـلتطــاه اــي اتجــر فــوـت تطـالـاــي حـــة فــمـدلقاات اـوـلخطـص اـوـة بخصـرـوـلمشـا

ـاـبعينهـ
فلتطرالية وديكاالرع عن اجولرءات ااتنسيق اجرخلق و

ـف ـلعنــن اــة مــقايـلوـبكة اــا لشــيـرفاـي باـية فـرـاـستشـالـة اــة للجهــميـلحكواف اـرـطـالا
ـجلةــة مســ– جمعيـ

ـة ـليـديكاالرـن اـع عــوـجـلرل اـاــي مجـــب فــيـرلتدـة اـصلـاموـم وـلتعليـءات ااـرــم اجــعـد
فـرـلتطـاو

ضلغرا انة لهذتسمية جهات معي

ان:العنو
لساخن: لخط اا
١(٦.٠عة ٠لسالى ا٠٨.٠ إعة ٠لسالجمعة من اثنين – اال٠٨ )ا١ / ١١٢٩ ٩٩٩٢

Blka.deradikalisierung@polizei.bayern.de

mailto:Blka.deradikalisierung@polizei.bayern.de


٣٩  السلفيــة
أسئلة وأجوبة

إ
إ

إ

أ

إ

إ

ّ إ
إ

مية ت الشبكات المعنية الحكواتصال ٣.

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
روالمرنشاءات والاخلية وفاريا للدة مقاطعة باارزو
لتصاية لاكزلمرلعمل اعة اها مجمورعتبالمختلفة على اية ارازلولجهات اة ارادإ
٢٠٨ / ٢٩١٩-٤٤٨٢

IMAG.Salafismus@stmi.bayern.de

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration

ماجندالالعائلة وعية وجتمان الوالشؤفاريا للعمل وة مقاطعة باارزو
فلتطرالية وديكاالرقاية من الوصة باة تنظيم خاحدو
١٠٨ / ١٦٢٩-٠٤٣١

Radikalisierungspraevention@stmas.bayern.de

-Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen
schaft und Kunst mit Bayerischer Landeszentrale für politische

Bildungsarbeit
ي رفالباكز المرن مع الفنوام ولعلوايا للتعليم ورفاطعة باة مقارازو
سيةلسيافة الثقانشطة اال
٢٠٨ / ٢٨١٩-٩١٦٦

Salafismuspraevention@stmbw.bayern.de

Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz
رقليمي لحماية الدستوالمكتب ال

٣٠٨ / ٤٠٢١٩-٠٨١
Salafismuspraevention@lfv.bayern.de

Bayerisches Landeskriminalamt
قليمي للتحقيقاتاللمكتب اا
١٠٨ / ١١٢٩-٩٩٩٢

BLKA.deradikalisierung@polizei.bayern.de

 Bayerisches Staatsministerium der Justiz
لفاريا للعدة مقاطعة باارزو
لسلفية  اءات ضداجرية للتنسيق لاكزلمرلجهة اا
يةرفالبان السجوية في اموساالاو
٥٠٨ / ٢٩٥٩-٨١٣٧

Extremismusbekaempfungimjustizvollzug@stmj.bayern.de

mailto:IMAG.Salafismus@stmi.bayern.de
mailto:Radikalisierungspraevention@stmas.bayern.de
mailto:Salafismuspraevention@stmbw.bayern.de
mailto:Salafismuspraevention@lfv.bayern.de
mailto:Blka.deradikalisierung@polizei.bayern.de
mailto:Extremismusbekaempfungimjustizvollzug@stmj.bayern.de
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أسئلة وأجوبة
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ةرى لتقديم المشوجهات أخر

ة:رلك الجهات التالية في تقديم المشوكم كذتفيد
ـب ـلمكتـى اـدـ" – لـفـرـلتطــاه اـي اتجـــر فــوـلتطـص اـوـية بخصـرـاـستشـالـة اـلجهـ"ا
)BAMF(ـن ـجئيـلااة وـرـلهجـي لدـاـتحـالا
ـز ـكـالمرى اـدـلـمح ـاـلتسـاـة وـطيـالديمقرن اوـؤــة لشــل للمنطقـوـؤـلمســف اـظـلموا
ـيةـسـرلمدات ارـاـستشــة لاـميـلحكوا
يةبولترات ارستشاالكز اامر( وJaSس )رالمداث في احدعي لاجتمااللعمل اا
ـة ـ، جمعيــاـيـرفاـي باـقليمـالل اـاـعمـالة اـرـشــز مباـكــباب – مرـلشــة اـل حمايــاـعمـأ

ـجلةـمسـ
لشبكة ء في اباالا
)BPjM(لخطر لى الشباب إض اي يعرلذم اعادية لاتحااللفحص اة اائرد
jugendschutz.netلشباب لشبكة لحماية اا

)KJM(لشبابي م اعاالسائط الحماية لولجنة ا
)BIGE(ف لتطرية ضد ارفالبامية اعاالة اائرلدا
طةلشرا

ـب ـى المكتــدـ" – لـفـرــاه التطـــي اتجــر فــوـص التطــوــارية بخصــستشــة الـالجهـ"
)BAMF( ـن ـجئيـالالة  وـرـي للهجـدـاـتحـال

ة رازـأتها وــي أنشــلتـف اـرـلتطــاه اــي اتجــر فــوـلتطـص اـوـة بخصـرـوـلمشــم اـة تقديــرـائـن دإ
ـن. ـجئيـلااة وـرـي للهجـدـاـتحـالـب اـكتـلمن باالـة اـتبطـ مر٢١٠٢م ـاــة عــديـتحاالـة اـاخليـلدا
ـن.ـلمتخصصيـاوة رــولمشـاــم تقديــات ـجهــن ـمـــبكة لشـل والاــع جـلمراة ـرـائـلداه ـذـهــر ـتعتبـو

http://jugendschutz.net
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ـب ـلمكتــة باـتبطـب مررـاـقـة لارـوـلمشــم اـديــي تقــة فــلمتخصصـ ا)HAYAT(ـاة" ـة "حيــرـائـدو
ـن ـلذيـص اـخاـشـالب ارـاـقـة الرـوـلمشــم اـم بتقديــوـتقــن. وـجئيـلااة وـرـي للهجـدـاـتحـالا

ـي ـلتــات اـلمنظمــى اـلــم إـجيههـبتوف وـرـلتطــاه اــي اتجــر فــوــن للتطــضيـن معرـوـنــد يكوـقـ
ـن ـلقلقيـء اـاـبـالاـين وـسـرة للمدرـوـلمشــدم اــا تقــل. كمــاـلمجـا اـذــي هــة فـعدـاـلمســدم اـتقـ
ـبب.ـلسـا اـذـلهـ

٣١٩٠ ٩٤ / ٣١ ٣٤٤
beratung@bamf.bund.deني: ولكتراليد البرا

www.bamf.de/beratungsstelle

ـز ـاكـى المرـدــامح لــالتســة وـاطيـقرن الديموـؤــة لشــل للمنطقـوـؤــف المســظـالمو
 ـية ـسـرات المدـارـستشــة لالـميـالحكو

ـيين ـلنفســن اـخصائييـالاـين وـسـرلمدـن اــن بيـــو مـــة هــل للمنطقـوـؤـلمســف اـظـلموا
ـن ـي يمكــذـلـاف وـرـلتطــد اــة ضــقايـلوـع اــل مــمـلتعاـي اــة فــصـة خارـوــن بصــبيـرلمدا

ـم ـا علــوــع اخصائيــيخضــة. وـكل آنيــاـع مشــوـقــد وـتهم عنـرـوــى مشــد علــاـعتمـالـك اـلـكذ
ء ـاـبـلاـذ وـميـة للتارـوـلمشـن اـوـمـيقدن وـاـلكتمـاية وـرـلســى اـظ علــاـلحفــب اـاجــس لوـلنفـا
ـة ــن للمنطقــلمتخصصيــن اـظفيـلموء االـؤـل بهــاـتصـالـن اـيمكــين. وـسـرللمدـات وـمهـالاو
ـية.ـسـرلمدات ارـاـستشـالـز اـكـاـق مرـيــن طرـعـ

www.schulberatung.bayern.de

يةبوات الترستشاراكز المراث وحدعي لالجتماالعمل ال
ـة ـلعائلـاـة وـعيـجتماالن اوـؤـلشـاـل وــا للعمــيـرفاـة باـطعـة مقارازـوــت لــنـنترالـة اــى صفحــلـع
س راـدـلمـاـي ـفـاث ـدـحـلاــة عيـجتماالان وــؤلشـاطات ــانشــى ـعلـع ـاـطـالاــم يمكنكـــاج مـندالاو
ـة. ـيـبولترات ارـاـستشـالـر اـائـوـن دـيـوـى عناـل علــوـلحصـااث وـدـحـالـر اـائـوـي دـفـو

www.stmas.bayern.de

mailto:beratung@bamf.bund.de
http://www.bamf.de/beratungsstelle
http://www.stmas.bayern.de
http://www.schulberatung.bayern.de
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، جمعية مسجلةفارياقليمي باعمال الة الكز مباشرعمال حماية الشباب – مرأ
ـة ـص حمايــوـات بخصـرـاـستشـاـن وـيـوعناـة وـميـعاد إاـوـمــات وـمــى معلوــا علــن هنــوـحصلـت
اث. ـدـحـالا

www.bayern.jugendschutz.de

باء في الشبكة ال
اث ـدـحـالة اـرـائــن دــات مــمـلمعلوـى اـل علــوــل للحصــخـلمدـو اــبكة هــلشــي اـء فــاـبـالا
ـة ـفـص كاـوــا بخصــف عليهــرـلتعـة باـرــات جديــمــبكة معلوـلشـه اـذــدم هــتقــة. وـيـرفالباا

ـث ـلبحــم اــخصية يمكنكــة شـرـوـة بصـرـوـلمشــم اـلتقديــة. وـلعائلـاـة وـبيـلترـق باــا يتعلــمـ
اث ـدـحـالة اـرـائــي دـل فـوـؤـلمســخص اـلشــى اـف علــرـي للتعــدـيـلبرـز اـمـلرـق اـيــن طرـعـ
ـة.ـلمختصـا

www.elternimnetz.de

)BPjM(ض الشباب إلى الخطر ي يعرم الذعالدية لالتحاة الفحص الائرد
ص ـوــة بخصــميـعاالـائط اـسـلواـة وـبـلمكتوت االـاـلمقـاات ورـوـلمنشـة اـرـائـلده اـذــص هــتفحـ

ـد ــا عنــهـدتحدـر وـلخطــى اـلـاث إـدـحـالض اـرــد تعـــي قــلتـاـا وـة فيهـدراـوـلــع اـضيـالموا
 ة ـرـائـلده اـذــة هـــي مجلـــر فــنشــات )تـحظـلماه اـذــة بهــك قائمــاـهنــة. وـلحاجـا
"BPjM Aktuellهدية هذتحااللفحص اة اائرل عليها من دلحصو"( يمكن ا.

٦٨/٣٢٢٠ ٣٧ ١٦هاتف: 
info@bpjm.bund.de :نيولكتراليد البرا

www.bundespruefstelle.de

jugendschutz.netالشبكة لحماية الشباب 
ـت ـنـنترالـبكة اــي شـــباب فــلشــة اـم بحمايـاـزـلتـالـى اــباب علــلشــة اــبكة لحمايــلشــث اـتحـ

ء ـاـلغـو إـل أــى تعديـــة علــضحـالوـر اـت غيــاـيـلمحتوا اـوـضـرم عاـوـن يقــى أــل علــتعمـو
ـد ـقـاث. وـدـحـالال وـاـطفـالل اوـاــي متنــن فــوــا ال تكــو جعلهـعة أـرــات بســيـلمحتوه اـذـهـ
ـد ـقـ. و٧٩٩١م ـاــات عــيـاللوـة اـفــمل كاـة لتشــرـائـلده اـذــن هــيــباب بتكوـلشـات ارازـت وـمـقا
ـر ــف( لتوKـبابي )JMـلشـم اـاـعـالـائط اـســة لوـلحمايــة اـ بلجنـ٣٠٠٢ـذ ـة منــرـائـلده اـذــت هــبطـر

ـة ـة حمايــرـائـم دـاـعــن إـيمكــت. وـنـنترالـبكة اـشــة وـعـاذالـق اـيــن طرـة عــدــحـة موـقبـامر
.jugendschutz.netـت ـنـنترالـع اـقــق موـيــن طرــباب عــلشـا
hotline@jugendschutz.netني: ولكتراليد البرا

www.jugendschutz.net/hotline

http://www.bayern.jugendschutz.de
http://www.elternimnetz.de
http://jugendschutz.net
mailto:info@bpjm.bund.de
http://www.bundespruefstelle.de
http://jugendschutz.net
mailto:hotline@jugendschutz.net
http://www.jugendschutz.net/hotline
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(KJM)م الشبابي عالسائط اللجنة الحماية في و
ـى ـفة علــرـلمشــة اـيـكزلمرـة اـلجهــي اــبابي هــلشـم اـاـعـالـائط اـســي وــة فــلحمايــة اـجنـل

ـي ــك فــلـكذـا وـلمانيــي أـة فــرـلمنتشــة اـصـلخان اـوـيـلتلفزـج اـمـاـي برـاث فــدـحـالـة اـحمايـ
ي دـاـتحـالـد اـلعقــد اــات ضــلفـد مخاـوـجــص وــي تفحــهــة. وـنيـولكترالـت اـنـنترالـبكة اـشـ

ـد ـءات ضـاـرـجـالذ اـاـر اتخــرـتقـ)JMStV( وـة ـميـعاالـائط اـسـلوـي اـاث فــدـحـالـة اـلحمايـ
اث ـدـحـالال وـاـطفـالض اـرــج تعــمـاد برـوـجــم وــن لكـــا تبيذإـج. وـمـالبره اـذــي هــمـمقد

ل ـاـتصـالـم اــة فيمكنكــصـلخاـبكة اـلشــي اـ فـوـة أـصـلخاـة اـعيـاذالـج اـمـالبرى اـدــر لــللخطـ
www.kjm-online.de/kontaktـبابي: ـلشـم اـاـعـالـائط اـسـوـي ــة فــلحمايــة اـلجنـب
kjm@die-medienanstalten.deني: ولكتراليد البرا

www.kjm-online.de

)BIGE(ف فارية ضد التطرمية الباعالة الائرالد
الدائـــرة االعاميـــة البافاريـــة ضـــد التطـــرف هـــي مؤسســـة تابعـــة لـــوزارة مقاطعـــة بافاريـــا 
ـــي  ـــتور. وه ـــة الدس ـــي لحماي ـــب االقليم ـــة بالمكت ـــرور ومرتبط ـــاءات والم ـــة واالنش للداخلي
تقـــدم المعلومـــات عـــن المظاهـــر االنيـــة لمخاطـــر التطـــرف اليمينـــي واليســـاري فـــي 

ـــا. بافاري
ـن ـلمختصيـص اـخاـشـالء اـماـســة أـميـعاالة اـرـائـلده اـذــر هــكــك تذـلــب ذــى جانــلـإ
ـلفية.ـلســة باـلمتعلقــئلة اـسـالص اـوــن بخصــيـولعنااو

٠٣٨ ١٠٢١٣/ ٨٩٠كس: ، فا٩٢١٢ ٨٩٠/٩٢١٢لمقيمين: اطنين والموهاتف ا
gegen-extremismus@stmi.bayern.deني: ولكتراليد البرا

طةالشر
ـة ـفــي كاـفـ. و٠١١ىء: ارـوــف الطـــم هاتــقـبرل ـاـتصـالـى اـجــة يرـلعاجلـت االـاـلحــي اـفـ
ـم ـمكنكـي. وـمــي منطقتكـــع فــقـالوطة اـرـلشــز اـكـل بمرـاـتصـالـى اـجـى يرـرـخـالت االـاـلحـا
ـث ـلبحــد اــم عنـــي منطقتكــطة فــرـلشــز اـكـاـن مرـيـوعناـات وـنـلتليفوم اـاـقـرـى أـف علــرـلتعـا

www.polizei.bayern.deـك ـلــة بذـلمختصــت اـنـنترالـة اــي صحيفــفـ

ك ـاـاث هنــدـحـالة اعدـاــر مســائـودطة وـرـلشـاـة وـسـرلمدـن اــل بيــمـلتعاـين اــة: لتحســحظـما
طة.ـرـلشـى اـدـل لــاــي اتصــظفــة موـسـرى كل مدـدـلـ

http://www.kjm-online.de/kontakt
mailto:kjm@die-medienanstalten.de
http://www.kjm-online.de
mailto:gegen-extremismus@stmi.bayern.de
http://www.polizei.bayern.de
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رائر حماية الدستودو
ي ـوـيحتـر وـتوـسـلدـة اــن حمايـــا عــهـيريا تقرـنوــة ســاخليــا للدـيـرفاـة باـطعـة مقارازر وـدـصـت

ة رازـوـلـه اـذـم هــدــا تقـــلفية. كمـــة للســات آنيـرـوـتطــات وـمــى معلوــك علــلــر كذـيـلتقرا اـذـهـ
ية.ـنوــف ســـات نصــمـمعلو

ص ـوــك بخصــلــة كذـفيــات إضاـمـوـى معلـل علـوـــم الحصــيمكنكـ
ـة:ــن التاليــيــت العناوــلفية تحــالسـية وموـالـسـال

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

www.verfassungsschutz.de
www.blz.bayern.de

www.bpb.de
www.kas.de

www.ufuq.de
www.violence-prevention-network.de

http://www.innenministerium.bayern.de
http://www.verfassungsschutz.bayern.de
http://www.verfassungsschutz.de
http://www.blz.bayern.de
http://www.bpb.de
http://www.kas.de
http://www.ufuq.de
http://www.violence-prevention-network.de
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اجعالمر

حظةمال
ك ـاـة هنـرـوـكـلمذح اوـرـللشـ. وـاهـدنـة أدراـوـلــات اـحـلمصطاـا اـلبـن غاـلفيوـلســتعمل اـيسـ
مي.ـاـســه إــى أنــلــة عـمـة عارـوــه بصــذ بـــخــلفي ال يؤــع ســطابـ

ـمي ــا يســـة كمــمـالال وـوـسـلرـنة اـن ســوـ يتبعــنـلذيـص اـخاـشـال اـة:ـعـالجماـنة وــل الســأهـ
ـهمـأنفسـن ـلفيوـلسـا

نلحولصان الووالف اساال االسلف الصالح:

لدينن اولم بشؤلعا اعالم )الجمع علماء(:

رلكفاء من االبرامنين ولمؤاص هلل وخاال ااء:البرء ولالو

ـع ـقـلموـي اـل فــاـلفعــر اـلعنصـو اع أوـرـلمشــس اـئيــو رــيين هــسـلسياـلفيين اـلســد اـعنـ ـر:ـأميـ
يــكرلعسـاـد ـلقائـاـن: ـدييـلجهااـلفيين ـلسـاـد ـعنـو

عظ الو، امسااللى اعو إي يدلذلشخص ا هو اعاة(:عية )الجمع داعي / داد

لكعاية لذلدالتبشير و، امسااللى ال إخولدلى اة إعولد اة:دعو

ـة ـفــك كاـلـد بذـوـلمقصـا. ورـوـلمحظـو اـه أـب فيــوـغـلمرـر اــد غيــلتجديــي اـ هــة:ـعـالبد
ـنة(.ـلسـو ان أآـرـلقــة" )اـر ثابتـدـاــى "مصــلــتند عــي ال تســلتــة اـيخيـرلتاات ارـوـلتطـا

مسااللمعني به هو ا االدين:

ـة. ـلمدينــى اـلــة إــن مكـــر مـــن هاجــل حيــوـسـلرـد اـءت عنــاــا جــة كمــرـلهجــي اـ هـة:ـرـالهجـ
ـة.ـديــة جهاــى منطقــلـة إـرـلهجــي اــن هــييـدلجهام اـوــد مفهــعنـو

ن ـوـديـلجهاـم اـهـيعتبرـة وـلجنــي اـد فــوـلسـن اـوـلعيـات اى ذراـذـلعــم اـ هــن:ـر العيــوـحـ
.ةدـهاـلشــى اــأة" علــفــم "مكاـاتهـرـي تصوـفـ

ة هللاد هي عباة:دالعبا
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ـو ــل هــ، بــبـحســي وـلدينـع اـاـتنـقالـى اـعنــس بمــا ليـــو هنــهـ. وةـدـلعقيــو اـهــان: ـيمـال
ـك. ـلــة بذـلمتعلقــات اـفـلتصران وـاـيمـالـه اـيــا يحتوــة لمــقـد بدـدـم محــاــى نظـــة علــفقـالموا
ـى ــس علـــك ليــلــي لذـلمانـالـي اـنـلقانوـع اـضـلول اـوــا قبــر أيضــوـلمنظـا اـذــن هـــر مــيعتبـو
ـة.ـلـة مظلـدــه عقيـــى أنـــل علــة" بــدــه "عقيــس انــاـسـأ

الجنة: -

: -جهنم

لدينن بامنولذين ال يؤو اي ألذا(: جمعها كفارفر )والكا

لشيعةن اصف للتقليل من شأو(: فضاوفضة أو رافضي )الجمع راالر

ت كشهيدلموم  ٢- اساالل بالقبوة اد١- شهاة: دالشها

ت في سبيل هللامن يمواء(: الشهيد )الجمع شهد

ـي ال ـلتـا وـن هللاـة مـدـدـلمحـد اوـدـلحــن اــيعيـن هللا وـل مــزـلمنـم اـاـلنظــو اـهـيعة: ـرـالشـ
ن.ـاـنسـالـل اــن قبـــا مــهـز تغييرـوــي ال يجــلتـاـا وـلغائهـو إـا أـل بهــاـخـالز اـوـيجـ

ـب هللا. ــى جانــلــة إـلهـة آدـاــب هللا، عبـــى جانــلـه إالـع إـضــة، وـلهـالد اـدـعـتك: ـرـالشـ
ت(ـوـغـلطاـى اـلــك إـلــر كذـ" )انظــاـطئــا خاـهـالن "إـلفيوـلســا اـهـاـا يرــة كمــطيـالديمقرـر اـتعتبـ

ـه ـعتــي طاـي يقتضــذـلــق اـلمطلــر اــدبلمـه اـلـالر اـاـعتبـاـد وـاحـه والة إدـاـعبــد: ـحيـالتو
ـة.ـلمطلقـا

ـم ـم قيــاـل نظــوـقبـيعة وـرـلشــر اــن غيــانيـع قوـاــك إتبــلــي ذـيعنـن. وـاـثـوالات: ـوـغـالطا
".ـاـثانـواب "أـزـحـالد اـدـتعــة وـطيـالديمقراـي وـسـساالن اـوـلقانـن اـلفيوـلســر اـيعتبــر. وـآخـ

ـة ـلجنــي اــم فــاحهـورـر أــي تطيــلتـء ااـهدــز للشــمـء كراـرـر خضــوـيـطـر: ـر الخضــوـالطيـ
ـر.ـر خضــوـكطيـ
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BayLfVعلى:  الفي ا ص ٦ 

AP يكيةمرالء انبااللة اكاوة ر  / صوpicture allianceسفل: الفي ا ص ٦

http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=46515 ص ١١

(٤١٠٥.٢٦.٠١)

١٢BayLfVص 

(٤١٠٥.٢٤.٠١)١٣www.youtube.com/watch?v=o٠dCrKjyjvEص 

(٤١٠٥.٢٢.٠٢) ٤١www.youtube.com/watch?v=0HgU6LTLFPgص 

(٤١٠٥.٢٤.٠١) www.wall321.com/Animals/Lion/salafi ١٥ص 

(٤١٠٥.٢٤.٠١) www.youtube.com/watch?v=maxQjNXyAX4 ١٧ص 

١٨http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=46515 ص 

(٤١٠٥.٢٦.٠١)

٢١BayLfVص 

٢(٤١٠٥.٢٠.٠) www.youtube.com/watch?v=t_euaao0Bkg:اريسا٢٣ص 

www.youtube.com/watch?v=YL6mCliv0YE:يمينا٢٣ ص 

(٤١٠٥.٢٦.٠١)

(٤١٠٥.٢٩.٠٠) www.youtube.com/watch?v=c66m7Gmqfwgص ٢٤

(٤١٠٥.٢٩.٠٠) www.youtube.com/watch?v=4GIQkiwsTC0ص ٢٤

(ر )مصورمنشو٢٥ص 

www.youtube.com/watch?v=Wpwx_DDIBIc: ارعلى يساالفي ا  ٢٦ ص 

(٤١٠٤.٢٤.٠١)

www.youtube.com/watch?v=o0dCrKjyjvE: على يميناالفي ا  ٢٦ ص 

(٤١٠٤.٢٤.٠١)

BayLfVسفل: الفي ا  ٢٦ص 

٣٢BayStMIص 

/http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen ٤١ ص 

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

(٤١٠٤.٢٤.٠١)

http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=46515
http://www.youtube.com/watch?v=o0dCrKjyjvE
http://www.youtube.com/watch?v=0HgU6LTLFPg
http://www.wall321.com/Animals/Lion/salafi
http://www.youtube.com/watch?v=maxQjNXyAX4
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=46515
http://www.youtube.com/watch?v=t_euaao0Bkg
http://www.youtube.com/watch?v=YL6mCliv0YE
http://www.youtube.com/watch?v=c66m7Gmqfwg
http://www.youtube.com/watch?v=4GIQkiwsTC0
http://www.youtube.com/watch?v=Wpwx_DDIBIc
http://www.youtube.com/watch?v=o0dCrKjyjvE
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/glaube-oder-extremismus.html?nn=2727286
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BAYERN DIREKT ـــى لإشـــر لمباايـــق لطراهـــو ة شـــرمبا
يـــة.رفالباامـــة لحكوا

ـد ـيـلبرـق اـيــن طرـو عـ أ٨٩٠ ١٢ ٢٢ ٠٢: ـمـقــف رـلهاتــق اـيــن طرـفعـ
د اـوــى مــل علــوـلحصـن اـتطيعوـتسـ direkt@bayern.deـي ـنـولكترالا
ر دـاـلمصـاـة وـنيـالـع اـضيـالمول اـوــات حــمـمعلوات ورـوـمنشــة وـميـعاإ

ائـــر ولدبال تصـــالامـــة زلااحظـــات لمااعلـــى ن تحصلـــوكمـــا 
ـة.ـيـرفالباـة اـمـلحكوى اـدـلين لـوـؤـلمسـاـة وـلمختصـاـة وـميـلحكوا

بيانات النشر

،  رولمراءات ونشاالااخلية ويا للدرفاطعة باة مقارازوالناشر
نيخ٨٠ ميو٥٣قم ٣، ٩تس رنس باديووساحة ا

ن معولتعانت بان�ال البيانات ع�ن اما، أرستولدقسم هيئة حماية ايرالتحر
رستولدقليمي لحماية االلمكتب اا

Schönwald GmbH, Essenفوصف الحر

٦١٠٢فمبر نوضعالو

ـب ـكتيـلا اـذـم هـاـتخدـسـز اـوـال يجـ. وـاـيـرفاـة باـمــي لحكوـمـعاالـل اـلعمـر اـاـطــن إــب ضمــلكتيـا اـذــر هــنشـيحظةمال
ـي ـلتـة اـرـلفتــي اــات فــنتخابـالـى اـعدين علــاـلمسـو اـة أـنتخابيـالـة اـعايـلدـل اــن قبــال مـاب وـزـحـالـل اــن قبــمـ

ـن ـدييـتحاالاب اـوـلنـو اـة أـيـاللواب اـوــات نـــى إنتخابـــك علــلــق ذـينطبــهر. وـشــة أــات بخمســنتخابـالـبق اـتسـ
ة رـوـه بصــاـعـر أـوـكـلمذـت اـقـلوـي اــك فــلــف لذـلــر مخاـعتبـيـي. وـبـوروالن اـاـلمـلبراب اـوـو نــات أـلبلديـو اأ

ـة ـميـعاالد ااـوـلمــي اــات فـــع مقتبســضـو واب أـزـحــة لاـنتخابيـالـات اـعـجتماالـي اــع فــيـزلتوـة اـصـخا
ـا ـز أيضــوــة. ال يجــنتخابيـالـة اـعايـلدض ااـرـغــة الـلثــة ثاــات لجهــلبيانـه اـذـء هــاـعطـز إـوــا ال يجــاب. كمــزـحـلا
ـا ــى انهـــا علـــن فهمهـــة يمكــيقــب بطرـلكتيـا اـذـل هـماـتعـســل إــات مقبـــد إنتخابــعــي بموـمنـط زـاـتبـرن اوـدـبـ

ـب ـلكتيـا اـذـل هــتعماـسـز إـوـيجــة. وـديــية فرـســات سياـعــح مجموـلــا لصاـيـرفاـة باـمـف حكوـرــن طــذ مــاـإنحيـ
.ـاـعضائهـم أـاـعـض إـرـاب لغــزـحـالـل اــن قبــمـ

http://www.bayern-die-zukunft.de
mailto:direkt@bayern.de
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