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االعتقاد اأو التطرف؟ 

 م�ساعدة االأقارب: 

املكتب اال�ست�ساري املعني بق�سايا التطرف

??
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هل ي�رصح �سديقك باأن    

اأتباع املعتقدات االأخرى �سينتهون يف النار؟

 هل ينعت ابنك

اأ�سدقاءه القدامى بالكفار؟  

 هل تخ�سى فقدان التوا�سل مع ابنك

جراء انعزاله عمن حوله؟  

هل يزور املواقع ال�سلفية ب�سكل   

دائم على االإنرتنت؟

هل اأ�سبح فجاأة يعترب منط حياته ال�سابق وهواياته  

وميوالته املو�سيقية عمالً من وحي ال�سيطان؟   

هل الحظت اتخاذ �سديقتك ملواقف دينية متطرفة؟ 

 هل يرف�ض تلميذك كافة االآراء االأخرى

التي ال تتوافق مع قناعاته الدينية؟  
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نحن رهن اإ�سارتكم, اإذا...

…  كنتم غري متاأكدين مما اإذا كان تnديtن ابنكم اأو �شديقكم

تعبرياً عن اإميان عميق اأو فكر متطرف.

…  كنتم تخ�شون ان�شمام ابنكم اأو تلميذكم اأو �شديقكم جلماعة 

دينية متطرفة.

…  كنتم تخ�شون فقدان التوا�شل مع ابنكم.

…  كنتم ت�شعرون بعد القدرة على عدم خماطبة اأي �شخ�ص اآخر ب�شاأن 

هذا املو�شوع.

اتخاذ البن اأو ال�شديق اأو التلميذ ملواقف متطرفة وتف�شريه لها مبنظور ديني 

قد يولد اإح�شا�شاً بال�شك والرتياب. اإزاء هذا املوقف، يتملك الفرد �شعوراً 

باحلرية جتاه اأ�شخا�ص كانوا ي�شاطرونه نف�ص الآراء وميار�شون نف�ص الأن�شطة 

باملا�شي القريب، مما يجعله يح�ص بالإحباط والرتباك. وترتفع وترية هذا 

الإح�شا�ص عندما تتال�شى اإمكانية التوا�شل مع الطرف الآخر. 

يف حالة فقدانكم للقدرة على الت�رشف حيال التوجه اجلديد لبنكم 

اأو �شديقكم اأو تلميذكم، اأو يف حالة وجود اأي اأ�شئلة بهذا ال�شاأن، فاإننا 

ندعوكم لالت�شال بنا. املكتب ال�شت�شاري املعني بق�شايا التطرف رهن 

اإ�شارتكم. هدفنا يتمثل يف تقدمي يد العون لتقييم الو�شع اجلديد ب�شكل 

�شليم. اإذا كان هناك اأي احتمال للتطرف، فاإننا �شن�شاعدكم على اإخراج 

* الإثنني اإىل اجلمعة، من ال�شاعة 9.00 اإىل 15.00ابنكم اأو �شديقكم اأو تلميذكم من دوامة الراديكالية. 
باإمكاننا اأي�شًا معاودة الت �شال بكم يف ظرف وجيز اإذا كنتم ترغبون بذلك.

لالت�سال بنا: 

 * (0911) 943 43 43
 

beratung@bamf.bund.de
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بعد ال�شتماع اإليكم والإجابة على اأ�شئلتكم، �شوف نتخذ قراراً م�شرتكاً 

ب�شاأن اخلطوات املوالية التي يجب اتباعها. اإذا كنتم ترغبون يف ذلك، فاإننا 

�شرنبطكم مبحاور �شخ�شي بعني املكان، وذلك ملدكم مبعلومات ون�شائح 

�شخ�شية حول كيفية التعامل مع ابنكم اأو �شديقكم اأو تلميذكم.

 اإذا كنتم ت�شعرون باأن ابنكم اأو تلميذكم اأو �شديقتكم عر�شة لل�شقوط 

يف �شباك التطرف الديني، فال ترتددوا يف الت�شال بطاقم املكتب اال�شت�شاري 

املعني بق�شايا التطرف. يت�رشف اأع�شاء طاقمنا بالإجابة على اأ�شئلتكم، 

كيفما كان نوعها. 

 حماور �شخ�شي الت�شال الأويل

بعني املكان

عائالت اأخرى/ 

اأ�شخا�ص معنيون 

اآخرون

5
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ات�سالكم بنا الأول مرة 

تكت�شي املكاملة الأوىل اأهمية كربى نظراً ل�شماحها مبعرفة حيثيات الو�شع 

الراهن واملخاوف التي تراودكم. اأثناء احلوار، �شوف يتطرق م�شت�شارونا للعديد 

من النقاط التي اأثبتت التجربة دورها يف التطرف الديني. قد يت�شح 

خاللها باأن اعتناق ابنكم اأو تلميذكم اأو �شديقكم لدين جديد ل يعني 

بال�رشورة تعر�شه خلطر التع�شب الديني. يف هذه احلالة، فاإننا �شنزودكم 

باملعلومات الالزمة عن ديانته اأو ديانتها اجلديدة. اإذا ثبتت �شحة العديد من 

النقاط الواردة، فاإن هذه الأخرية ل تعدو كونها موؤ�رشات عن احتمال �شلوكه 

لطريق التطرف. اإل اأن اجلوانب التي تدل ب�شكل وا�شح على تعر�شه لهذا 

اخلطر تبقى قليلة، حيث يتعلق الأمر دائماً مبزيج من العوامل التي ل ميكن 

ت�شخي�شها ب�شكل قاطع خالل احلوار الأول.

خدماتنا ال�شت�شارية جمانية وتت�شم بالكتمان وال�رشية. لتوجيهكم اإىل 

م�شت�شار اأو م�شت�شارة بعني املكان اأو مدكم باملعلومات الالزمة، يرجى تزويدنا 

ببيانات الت�شال اخلا�شة بكم.

ربط االت�سال Ãحاور 

�سخ�سي بعني املكان

يف حالة ما اإذا ات�شح من خالل حوارنا باأن ابنكم، اأو �شديقكم اأو تلميذكم 

قد وقع �شحية للفكر املتطرف، فاإننا �شنقوم معاً بتحديد اخلطوات املوالية 

التي يجب اتخاذها. اإذا كنتم ترغبون بذلك، فاإننا ن�شتطيع م�شاعدتكم 

لربط الت�شال مب�شت�شار)ة( حملي)ة(. بعد موافقتكم على ذلك، �شوف نبعث 

ببياناتكم ال�شخ�شية للم�شت�شار املعني حتى يت�شل بكم يف اأقرب الآجال، 

وذلك لتحديد موعد منا�شب للقاء �شخ�شي اأو مكاملة هاتفية. يتوفر كل 

امل�شت�شارين وامل�شت�شارات العاملني بعني املكان على اخلربة الالزمة للتعامل 

مع مثل هذه احلالت وم�شاعدتكم بال�شكل الالزم. يرتكز م�شت�شارونا على 

نتائج احلوار الأويل للتح�شري للموعد املقبل. ويحدد مكان اللقاء وفق 

رغبتكم، حيث ميكن اأن يتم ذلك يف منزلكم اأو يف املكتب ال�شت�شاري، 

اأو مبكان خارجي اآخر كاملقهى. 

!! !! ?
???
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 م�ست�سارونا

رهن اإ�سارتكم 

بعد ال�شتماع اإىل التفا�شيل املرتبطة بحالتكم ال�شخ�شية، �شوف يو�شح 

م  لكم امل�شت�شار الإمكانيات املتواجدة واخلطوات التي يجب اتباعها. تُقدَّ

اخلدمات ال�شت�شارية يف اإطار لقاء �شخ�شي و/اأو مكاملة هاتفية، وت�شمح 

الن�شائح العملية املُقرتحة بتوطيد العالقات من جديد مع ابنكم اأو تلميذكم 

اأو �شديقكم: ما هي املوا�شيع التي ميكن التطرق لها وكيف؟ ما هي 

 املوا�شيع التي ي�شتح�شن عدم اإثارتها؟ كيف ميكنكم الت�رشف؟ من املمكن 

اأن تُدمج اأطراف ثالثة يف العملية ال�شت�شارية، مبا يف ذلك الأقارب اأو 

 الأ�شدقاء اأو املدر�شني اأو الأئمة، ويتوقف ذلك على حيثيات الو�شع 

و�شريورة العملية. 

يتمثل الهدف امل�شرتك يف تقوية اأوا�رش الثقة بال�شخ�ص املعني ب�شكل 

ي�شمح باإنقاذه من �شباك التع�شب الديني وتفادي اأي احتمال للتطرف. يقوم 

امل�شت�شار اأو امل�شت�شارة مبرافقتكم يف كافة املراحل، بغ�ص النظر عن املدة 

التي قد ت�شتغرقها هذه العملية. لي�ص هناك من �شمانة للنجاح، لكن ثقة 

ابنكم اأو �شديقكم اأو تلميذكم تبقى مفتاحاً اأ�شا�شياً يف هذا الإطار.

 تبادل التجارب

مع اأ�سخا�ض معنيني اآخرين

اإذا كنتم ترغبون بذلك، فاإننا م�شتعدون لربطكم باأ�شخا�ص اآخرين يف 

نف�ص الو�شع مبنطقة اإقامتكم. ي�شمح هذا اللقاء للمعنيني بفهم واإدراك 

خماوفهم و�شكوكهم، حيث يتقا�شم الأطراف جتاربهم يف جمال التعامل مع 

الأبناء والتالميذ والأ�شدقاء. تنظم اللقاءات غالباً يف نهاية الأ�شبوع، يف اإطار 

جمموعات �شغرية تتكون من خم�شة اأفراد على الأكرث. 

"تبادل 
املعلومات

جتربة غنية"
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محاور شخصي بعني املكان
م�شت�شاراتنا وم�شت�شارونا رهن اإ�شارتكم يف كافة الرتاب الوطني الأملاين. 

ميثل الفريق الظاهر على هذه ال�شفحة �شبكة م�شكلة من اأربع منظمات 

غري ربحية. وتقدم هذه املنظمات خدماتها ال�شت�شارية لأقارب الأ�شخا�ص 

 املتطرفني منذ العديد من ال�شنوات. 

 �شمال الراين 

و�شتفاليا

برمين

 بافاريا،

بادن‑فورمتبريغ 

وه�ّشن

برلني
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اأجوبة وواأ�سÄلة
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هπ ي�شكπ اعتنا¥ الدين االإ�شالمي دليالk عل≈ التطرف?

ل، لأن الإ�شالم لي�ص مرادفاً للتطرف. فكما هو احلال بالن�شبة لباقي الديانات، 

‚د يف الإ�شالم تيارات معتدلة واأخرى مت�شددة. حتى واإن كان ال�شخ�ص تابعاً 

لتيار ديني اأ�شويل، فاإن ذلك ل يعني حتماً باأنه متطرف. ويف نف�ص ال�شياق، 

فاإن درجة التدين ل ت�شكل اأي دليل على تطرف ال�شخ�ص املعني. 

اأ�شعر باأن ابني اأو �شديقي اأو تلميòي يتبن≈ مواق∞ متطرفة 

ب�شكπ متõايد – مت≈ يéب اأن اòNB خماويف ماأòN ا÷د? 

k متطرفاk اأو ينتمي كي∞ ميكنني معرفة ما اإPا كان ي�شل∂ م�شارا

÷ماعة دينية متع�شبة?

لي�ص هناك اأي قائمة قطعية ت�شمح مبعرفة ما اإذا كان �شخ�ص معني قد 

اأ�شبح متطرفاً. رغم اأن احلقائق التالية املذكورة اأدناه ل ت�شكل اأي مبعث 

للقلق، اإل اأنها قد تكون اإ�شارات ت�شتدعي النتباه، خا�شة اإذا ما لوحظت 

ب�شكل متكرر. باإمكانكم الت�شال بنا اإذا لحظتم يف الآونة الأخرية باأن 

ابنكم اأو �شديقكم اأو تلميذكم

→  قد غري منط حياته )مثالً عادات الأكل والنوم، الهوايات( ب�شكل كبري 

واأ�شبح ي�شتنكر عاداته القدمية.

→  قد حد اأو قطع الت�شال مبحيطه ال�شابق واأوىل اهتمامه ل�شداقات اأو 

مواقع اإلكرتونية اأو دعاة يتبنون مواقف متطرفة ب�شكل وا�شح.

→  ل يقبل اأي نقد لقناعاته الدينية ويفكر فقط بالأبي�ص والأ�شود 

)"كل من يرى الأمور على هذا ال�شكل، فهو خمطÅ/�رشير/كافر"(.

→  ي�شتخدم كلمات وعبارات عدوانية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الدين.

→  يحلم بالقتال واملوت من اأجل اأهدافه الدينية. 

ما هي درجة N�شو�شية اال�شت�شارة? هπ يقوΩ املكتب اال�شت�شاري 

باالت�شال باالأج¡õة االأمنية يف Mالة ات�شا› بكم?

اإننا نحر�ص على خ�شو�شية كافة الت�شالت الهاتفية. ومتا�شياً مع 

ذلك، فال اأحد غرينا يعلم ب�شوؤونكم اأو باخلدمات ال�شت�شارية التي نقدمها 

لكم. كما اأننا ل نبعث ببياناتكم ال�شخ�شية للم�شت�شارين املحليني اإل يف 

حالة موافقتكم على ذلك. يف حالة ات�شالكم بنا، فاإننا لن نبل≠ الأجهزة 

الأمنية باأي �شيء. لكن، اإذا ات�شح خالل ال�شت�شارة باأن ابنكم اأو �شديقكم 

اأو تلميذكم ي�شكل خطراً لالآخرين، فاإننا �شن�شطر لإبالغ الأجهزة الأمنية، 

طاملا مل تقوموا باأنف�شكم بذلك. تبقى هذه احلالة ا�شتثنائية، ول يتم اتخاذ 

اأي اإجراءات بهذا اخل�شو�ص اإل بعد تفح�ص كافة املوؤ�رشات بدقة ومتعن.

هπ يت�شπ املكتب اال�شت�شاري اأي�شاk بابني اأو �شديقي اأو تلميòي? 

ل. يقدم م�شت�شارونا خدمات الدعم لالآباء والأقارب والأ�شدقاء واملدر�شني 

حتى ل يفقدوا الت�شال مع ابنهم اأو �شديقهم اأو تلميذهم، حيث يو�شحون 

لهم ال�شبل الكفيلة حلمايته من الوقوع يف �شباك التطرف. ويكمن �رش هذه 

املقاربة يف وجود عالقة ثقة تربطهم بال�شخ�ص املعني، ذلك اأن هذه الثقة 

هي املفتاح ل�شرتاجعه اإىل العائلة اأو دائرة الأ�شدقاء اأو جمموعة الف�شل 

التعليمي. حتى واإن انقطع الت�شال اأو كان �شيئاً، فاإننا نن�شح يف كل 
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الأحوال باإعادة ج�شور الثقة وتقويتها ب�شكل تدريجي. يوفر لكم م�شت�شارونا 

الدعم الالزم ويرافقونكم يف هذا الو�شع ال�شعب مع تقدمي م�شاعدة 

احرتافية، لكنهم ل يربطون اأي ات�شال بابنكم اأو �شديقكم اأو تلميذكم. 

هπ يéب اأن اأدفع مقابالk مادياk للîدمات اال�شت�شارية املقدمة?

ل، خدماتنا ال�شت�شارية جمانية، بغ�ص النظر عن مدتها. 

ما الòي يحدç اإPا Zريت راأيي وقررت اإن¡اء اال�شت�شارة? 

ميكنكم اإنهاء ال�شت�شارة يف اأي حلظة. كما ميكنكم اإيقافها ملدة معينة 

واإعادة الت�شال باملكتب ال�شت�شاري يف وقت لحق. 

كم تبل≠ مدة اال�شت�شارة? 

لي�ص هناك جمال زمني حمدد لال�شت�شارة. وبالتايل، فاإن مدة هذه الأخرية 

تختلف من حالة لأخرى. يف بع�ص الأحيان، تكون املقابلة الأوىل كافية 

لتو�شيح النقاط الهامة واإزالة اأي اإبهام اأو غمو�ص، بينما قد ت�شتغرق 

ال�شت�شارة عدة اأ�شهر يف اأحيان اأخرى. 

متي ميكنني ر�شد اأي ت¨يريات اإيéابية لدi ابني اأو تلميòي اأو �شديقي? 

يختلف توقيت ومنط التغيريات احلا�شلة من �شخ�ص لآخر. ونظراً للثقة التي 

حتظون بها، فاإنكم �شتكونون اأول من يالحظها. تكمن املوؤ�رشات الأوىل للنجاح 

يف حتدث ابنكم عن نف�شه ب�شكل اأكرث من ال�شابق وانفتاحه على الآخرين، 

 ،Åمع اإعادة اإحياء ال�شداقات القدمية. ول حت�شل هذه التغيريات ب�شكل مفاج

بل حتدث ب�شكل تدريجي. 

 iرNدمات اال�شت�شارية بل¨ات اأÿميكن اال�شتفادة من ا πه

Zري الل¨ة االأملانية?

نعم، بالإ�شافة اإىل اللغة الأملانية، فاإننا نقدم خدماتنا اأي�شاً باللغة العربية 

والفرن�شية والإ‚ليزية والرتكية والرو�شية والأوزبكية والفر�شية.

من هم امل�شت�شارون املحليون?

يتوفر اأع�شاء الفريق ال�شت�شاري على تكوينات وخلفيات اأكادميية 

خمتلفة ب�شتى املجالت، حيث يتواجد بينهم اأخ�شائيون يف العلوم 

الإ�شالمية وال�شيا�شية والدينية، بالإ�شافة اإىل مربني اجتماعيني. وبغ�ص 

النظر عن �شهاداتهم اجلامعية، فاإنهم يتوفرون على اإملام وا�شع مبجال 

اخلدمات ال�شت�شارية املوجهة لأقارب الأ�شخا�ص املتطرفني. اإىل جانب ذلك، 

فاإننا نتوفر على م�شت�شارات وم�شت�شارين م�شلمني ذو اأ�شول اأجنبية 

بكافة اأرجاء اأملانيا.

اأN�ش≈ اأن يoلح≤ ابني اأو �شديقي اأو تلميòي اأي اأiP باالNBرين با�شم 

ديانت¬ – ما الòي يéب اأن اأفعل¬?

ات�شلوا بنا يف اأقرب وقت ممكن! �شوف ي�شاعدكم خرباوؤنا على معرفة 

ما اإذا كان هنالك اأي خطر فعلي بالن�شبة لالأ�شخا�ص الآخرين. 
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وجهان ال�ست�سارة ناجحة

ماركو�ض ويا�سمني
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 البحث عن �سند

يف التوجه ال�سلفي

 كان ماركو�س )19 �شنة( �شاباً متفتحاً يح�شل على عالمات جيدة يف 

املدر�شة اإىل غاية اأن افرتق والديه. تاأثر ماركو�ص ب�شكل كبري من مغادرة والده 

للبيت. وقد انعك�ص ذلك ب�شكل �شلبي على اأدائه الدرا�شي، وانتهى به الأمر 

بالنتقال من املدر�شة الثانوية اإىل املدر�شة املتو�شطة. يف مدر�شته اجلديدة، 

كان الدين يلعب دوراً حمورياً بالن�شبة لبع�ص زمالئه يف الف�شل، وقد حاول 

البع�ص منهم اإقناعه مب�شاحبتهم للم�شجد. مل يكن ماركو�ص يويل اأهمية 

كربى للجوانب العقائدية، لكنه انبهر بزيارته للم�شجد. انطالقاً من تلك 

اللحظة، �شوف يزداد اهتمامه بالديانة الإ�شالمية، حيث �شيبحث عن املزيد 

من املعلومات على ال�شبكة العنكبوتية و�شي�رشع يف الذهاب مع اأ�شدقائه 

اجلدد بانتظام للم�شجد. 

 بعد اعتناقه للدين الإ�شالمي، مل تنزعج اأمه يف البداية اإل بعد 

مالحظتها لتغري عاداته، حيث اأ�شحت حياته اليومية تتمحور حول احرتام 

ال�شوابط الدينية والطالع على الن�شو�ص القراآنية. بداأ ماركو�ص يتحدث 

بكرثة عن"احلرب" املخا�شة �شد امل�شلمني و"الكفار الذين يودون الق�شاء على 

 الإ�شالم"، وعر�ص على اأمه اعتناق دينه اجلديد لتجنب الذهاب للجحيم، 

 كما اأو�شاها بارتداء النقاب اأو احلجاب. بالإ�شافة اإىل ذلك، تخلى ماركو�ص 

اجلدد. بعد متابعته لعدد من  عن اأ�شدقائه القدامى وبداأ يلتقي "باإخوانه" 

 درو�ص الدعاة ال�شلفيني امل�شهورين، فكر ماركو�ص يف التخلي عن التكوين 

الذي كان على و�شك اإنهائه وال�رشوع يف درا�شة القراآن مب�رش.

 اإزاء هذه الأحداث، بداأت الأم تياأ�ص ب�شكل متزايد ومل تعد قادرة على 

التوا�شل مع ابنها. يف مايو 2012، ازداد الو�شع تعقيداً بعد اأن دعا حزب 

اليمني ال�شعبي املت�شقق "Pro NRW" اإىل تظاهرة ُحملت فيها ر�شوم معادية 

لالإ�شالم يف مدينة �شولينجن، حيث كان ماركو�ص بني ال�شلفيني املنددين 

باحلدث. بعد ال�شتباكات التي ح�شلت بني ال�شلفيني وال�رشطة، مت اإيقاف 

ماركو�ص ب�شكل موؤقت وت�شجيل بياناته. 

كان هذا احلدث مبثابة �شدمة لالأم التي تذكرت اإعالناً للمكتب ال�شت�شاري 

املعني بق�شايا التطرف يف برنامج تلفزي عن ال�شباب املائلني للتطرف، لكنها 

مل تت�شل باملكتب اإل بعد تردد كبري، وذلك خ�شية اأن ي�شبح ابنها حمط 

اهتمام الأجهزة الأمنية. حكت الأم عن امل�شاكل احلا�شلة يف املنزل واملدر�شة 
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 وعما جرى يف املظاهرة، و�رشحت بقلقها من اأن ي�شدر عن ابنها اأي عمل 

قد يوؤذي به اأو بالآخرين. بعد ال�شتماع لق�شتها، قام املوظف املخت�ص 

باملكتب ال�شت�شاري بربطها مب�شت�شار حملي بعني املكان. ومل مت�ص �شوى 

ب�شعة اأيام حتى التقت الأم بامل�شت�شار املحلي، حيث مت و�شع ا�شرتاتيجية 

م�شرتكة للحد من النزاعات داخل الأ�رشة وتوطيد العالقات من جديد مع 

ماركو�ص. كما اتفق الطرفان على اللجوء لرفيق كرة قدم ملاركو�ص يقطن 

بنف�ص احلي ول ينتمي لالأو�شاط ال�شلفية. 

 يف الوقت الذي اأخربت فيه الأم �شديق ماركو�ص باحلي، ربط امل�شت�شار 

الت�شال باإمام معروف. بعد التقاء كافة الأطراف املعنية يف املوؤ�ش�شة 

 ال�شت�شارية، مت التفكري بالو�شائل الكفيلة باإقناع ماركو�ص ل�شلوك 

طريق اآخر.

بداأت اللقاءات املتعددة مع امل�شت�شار توؤتي ثمارها، حيث متكنت الأم من 

ت�شوية العالقات باملنزل وبناء عالقة ثقة جديدة مع ابنها، كما تلقت ن�شائح 

من عائالت معنية اأخرى ب�شاأن طريقة التعامل مع ابنها. خالل هذه املدة، 

 ا�شتطاع ال�شديق القدمي اأن يدمج ماركو�ص يف دائرة اأ�شدقائه القدامى 

الذين ميار�شون كرة القدم بانتظام. 

 بعد هذه اخلطوة، قام امل�شت�شار باإ�رشاك الإمام الذي اأطلع ماركو�ص 

 على اجلانب املعتدل واملت�شامح لالإ�شالم، واأقنعه بال�شالة يف م�شجده 

ونظم له اأول زيارة للحج. 

ويف النهاية، تخلى ماركو�ص عن عالقته بالو�شط ال�شلفي.
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 التطرف من

اأجل ال�رصيك 

 يا�شمني )19( تنحدر من عائلة م�شلمة معتدلة وتود درا�شة الطب. 

قدم اأبوي يا�شمني منذ اأزيد من عقدين من تركيا، ول يحتل الدين مكانة 

مركزية يف حياتهما. تدر�ص يا�شمني باملدر�شة الثانوية، وتعترب بني اأ�شدقائها 

كفتاة متحررة ومنفتحة على العامل. لكنها، وعلى عك�ص العديد من اأقرانها، 

ل متلك �شديقاً دائماً وتنزعج من هذا الأمر. عالقات يا�شمني ال�شابقة كانت 

ق�شرية املدى ومل تتكلل بالنجاح. 

يف يوم من الأيام، اقرتحت عليها اإحدى �شديقاتها ت�شجيل نف�شها مبن�شة 

تعارف اإلكرتونية خا�شة بالفتيات امل�شلمات. كانت ال�شديقة ترى باأن ال�شباب 

الأملانيني �شطحيني وغري خمل�شني، وباأن هذه املن�شة ت�شكل املكان املثايل 

للعثور على �رشكاء خمل�شني. ترددت يا�شمني يف البداية، لكنها قررت يف 

النهاية اأن ت�شجل نف�شها، ومل مت�ص �شوى ب�شعة اأيام حتى ربطت الت�شال 

ب�شاب اأثار اهتمامها. حتادث الثنان مع بع�شهما البع�ص بانتظام عرب 

الفاي�شبوك وقررا حتديد موعد للقاء. 

 كان �شديق يا�شمني ينحدر من غرب اأفريقيا، وكان مي�شي معظم اأوقاته 

يف امل�شجد. بداأت يا�شمني اأي�شاً بزيارة نف�ص امل�شجد، حيث تعرفت هناك على 

�شديقات جديدات. ومع مرور الزمن، بداأت يا�شمني تتاأثر باأفكار �شديقها الذي 

دعاها لرتداء احلجاب والعي�ص وفق منظوره الديني اخلا�ص. 
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 اختارت يا�شمني اأن تر�شي �شديقها رغم تخالف ذلك مع منط حياتها 

ال�شابق، وبداأت يف ارتداء احلجاب باملنزل والنقاب يف امل�شجد. كما خططت 

للزواج وال�شتقرار مع زوجها يف م�رش، حيث كان ينوي هذا الأخري متابعة 

تكوين لالأئمة. حاولت يا�شمني عدة مرات اأن تقنع اأبويها مبمار�شة ال�شعائر 

الدينية مثلها حتى ل ينتهيا يف اجلحيم، لكنها مل تلق جتاوباً من جهتهما. 

ومل ت�شتطع الأم باخل�شو�ص اأن ت�شتوعب كيف اأن ابنتها تاأثرت بهذا الفهم 

الرجعي للدين. 

خالل جتولها يف املدينة، راأت الأم �شديق يا�شمني وهو يوزع م�شاحف على 

املارة. وكانت و�شائل الإعالم قد اأ�شارت اإىل اأن هذا امل�رشوع ممول من طرف 

اأو�شاط �شلفية. اأن�شتت الأم ملحادثات �شديق ابنتها فوجدته ي�رشح باأن 

ال�رشيعة هي النظام الأمثل لأملانيا وباأن العقوبات اجل�شدية جائزة، فقررت 

الت�شال باملكتب ال�شت�شاري املعني بق�شايا التطرف. 

بعد هذه اخلطوة، ن�شح امل�شت�شارون الأبوين مبرافقة ابنتهما خالل حفل 

زفافها. ورغم م�شاكلهما مع �شهرهما، فقد �شافر الأبوين مع ابنتهما اإىل 

م�رش، وا�شتفادت الإبنة من هذا احل�شور ب�شكل اإيجابي حيث �شكل ذلك دعماً 

نف�شياً بالن�شبة لها، وكانت رحلة العودة اإىل اأملانيا موفقة. 
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 معلومات اإ�سافية 

املواقع االإلكرتونية للمكاتب اال�شت�شارية املحلية

 www.exit-deutschland.de ← مكتب حياة لال�شت�شارات
 www.vaja-bremen.de ← �شبكة كتاب لال�شت�شارات

 www.ifak-bochum.de ← �شبكة ال�شت�شارات للت�شامح والتعاي�ص امل�شرتك
 www.violence-prevention-network.de ← املكتب ال�شت�شاري املعني 

بق�شايا التطرف

معلومات متعلقة بالدين االإ�شالمي وامل�شلمني يف اأملانيا 

www.bamf.de/beratungsstelle 
www.bpb.de 

www.bmi.bund.de 
www.initiative-sicherheitspartnerschaft.de 

www.deutsche-islam-konferenz.de 
www.qantara.de
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