
 

                           حماية الدستور
انهالت-في والية ساكسونيا  

 
                                           ؟ما هي حماية الدستور

معلومات للمواطنين العرب -  

 

  إلتطرف إؤلسالمي / إؤلسالموي

ليس دين إؤلسالم هو بنفسه هدفًإ للمرإقبة من قبل دإئرة حمإية إلدستور. هذإ ألن أي ممإرسة 
ي ألمإنيإ حرية 

. حيث يضمن إلدستور لكل ؤنسإن ف  ي
للشعإئر إلدينية محمية بموجب إلدستور إأللمإن 
، مإدة  ي  (.4إلتدين )إنظر إلدستور / إلقإنون إألسإسي

ويتجىل إلمضمون إألسإسي لحرية إلتدين ف 
مة بإلحيإد تجإه كل  . فإلدولة ملت   ئ ي إلتعإمل مع جميع إلديإنإت بشكل متكإف 

دستور ألمإنيإ وإلبالد ف 
ي مإ يسىم بكنيسة إلدولة أو 

ي إلدستور إأللمإن 
إلديإنإت دون تفضيل أو ؤجحإف. لذلك إل يوجد ف 

. ويمثلون دين إلدولة. وبإلنسبة ؤىل دين إؤلسال  ي
م، فإلمسلمون هم جزٌء من إلمجتمع إأللمإن 

ي ألمإنيإ. 
 بعددهم إلبإلغ خمسة ماليي   مسلم ثإلث أكتر جمإعة دينية ف 

" هو مصطلح يستخدم  " فهذإ أمر آخر. "إؤلسالم إلسيإسي أمإ فيمإ يخص "إؤلسالم إلسيإسي
ي لتوصيف توجه بأن إؤلسالم ليس ديإنة فحسب، بل أيضًإ نظإم سيإسي وإ

جتمإعي وقإنون 
وإقتصإدي، يهدف به أتبإعه ؤىل إلتأثت  عىل بنية ومؤسسإت إلدولة، حت  يتمكنوإ من إإلستيالء عىل 

ة. ومنظمإت "إؤلسالم  ( أو MB)إؤلخوإن إلمسلمي    إلسيإسي / إؤلسالموية" كمنظمة إلسلطة مبإشر
كية:  إلجمإعة إؤلسالمية ملىلي جوروش تحإول بطريقة أو أخرى  ( تتهم بأنهإ Milli Görüş)بإلت 

يعة إؤلسالمية إستنإدًإ  إلوصول ؤىل إلحكم وإإلستفرإد به، وبنإء دولة دينية حيث تطبق أحكإم إلشر
. وكمإ هو موضح سإبقًإ،  ي إلديمقرإطي ؤىل "حإكمية هللا"، وإل ؤىل مبإدئ إلديمقرإطية وإلتعدد إلحزنر

ي ألمإنيإ ينص عىل إ
لفصل بي   إلدين وإلدولة وأن مسألة إتبإع فؤن إلقإنون إألسإسي / إلدستور ف 

ي إلمجتمع إل تتدخل فيه إلدولة. 
إئع يمثل شأنًإ خإصًإ بكل فرد ف  هإ من إلشر يعة إؤلسالمية أو غت  إلشر

ي وإلفكر إؤلسالموي فيمإ يخص إلفصل بي   إلدين وإلدولة. 
  وهنإ يكمن إلتعإرض بي   إلدستور إأللمإن 

ي تحإول تخليص إلدين  وبإلنسبة لجمإعإت "إلسلفية"، فهي  جزٌء من إلتيإرإت إلدينية إألصولية إلت 
 ." ي

هإ إلسلفية مخإلفة "لجوهر إؤلسالم إلصإف  ي تعتتر إؤلسالمي من كل إلعإدإت وإلممإرسإت إلت 
ي تعتتر هنإ أسإسية وطبيعية، مثل  ، وإلت  ي

ويشمل ذلك جميع تلك إألشيإء إلمرتبطة بإلمجتمع إأللمإن 
إدة إلشعب وإلمسإوإة بي   إلرجل وإلمرأة وحرية ممإرسة إلشعإئر إلدينية إلنظإم إلديمقرإطي وسي

 .إلممتنعة عن تكفت  إألشخإص إآلخرين إلمخإلفي   عنهم

أمإ إلحركإت إلجهإدية إلمسلحة، فؤنهإ تستخدم منهج إلعنف وإؤلرهإب، بغية تحقيق أهدإف لهم، 
ي 
. عالوة عىل هذإ، فقد جإء  وخلق أجوإء من إلخوف وإلرعب بي   أفرإد إلمجتمع إأللمإن  من إلمدنيي  

ي إلحرب إألهلية إلسورية 
عدد من "إلمجإهدين" سوإء إلجئًإ أو مهإجرًإ ؤىل ألمإنيإ، ِمَمن قإتلوإ سإبقًإ ف 

ي خدمة "إلدولة إؤلسالمية / دإعش" أو "جبهة إلنرصة" أو جمإعإت ؤرهإبية مسلحة أخرى
 .ف 

 
 
ي وإلية سإكسونيإ خالفًإ للوإليإت إأللمإنية إألخرى خإصة

إنهإلت ؤإل إلعدد -إلغربية، إل يتوإجد ف 
ي 
إيد بإستمرإر ف  إلقليل من أنصإر هذه إلتيإرإت إلمتطرفة؛ وعىل إلرغم من ذلك فؤن عددهم يت  

ء تحديد ومرإقبة مثل هذه إلعنإرص إلمتطرفة من قبل دإئرة  ي ورة بشر ة. ومن إلرص  إلسنوإت إألخت 
إمهم حمإية إلدستور، دون أن يتعرض إ ي بالدنإ لموجة شك عإم فيمإ يتعلق بإلت  

لمسلمون ف 
إمهم لقوإني   إلبالد وللدولة إأللمإنية.   وإحت 

 

 نقاط العمل األساسية الحالية

ن المتطرف  اليمي 

ي سإكسونيإ
إنهإلت، بل ينطوي عىل -إل يمثل إليمي   إلمتطرف ؤيديولوجيًإ بنية موحدة ف 

إلعديد من أهدإف متبإينة ومظإهر وعنإرص مختلفة من حيث إؤليديولوجية إلعرقية 
ي نطإق إليمي   إلمتطرف إلرأي 

إلقإئل بإن إلعرق أو وإلقومية ومعإدإة إلسإمية. ويسود ف 
إلقوم أو إلجنس يحدد بهم قيمة إلشخص. وب  هذإ إلتصور يهدف إليمي   إلمتطرف ؤىل تميت   

أتبإعه عن إألجإنب وإلالجئي   ومن ثم إستبعإدهم من ألمإنيإ. وإىل جإنب أشكإل من 
إلتنظيمإت وإلرإبطإت إلوثيقة لليمي   إلمتطرف توجد هنإك كذلك تجمعإت أخرى غت  

ثل إلشللية وإلمجموعإت إلمستقلة، إلذين يستخدمون إلعنف ويستعملون منظمة م
ي دون تخطيط مسبق، وأحيإنًإ بأسلوب مخطط  –إلسالح 

ي بعض إألحيإن بشكل تلقإنئ
ف 

متآمر. ويجب عىل دإئرة حمإية إلدستور أن تستجيب بمرونة وبشعة لمثل هذه إلنشإطإت 
طة وإلحكومة إلعدإئية ي  إعنه وأن تعلم أجهزة إلشر

.   ف     إلوقت إلمنإسب دون أي تأخت 

 

 اليسار المتطرف

ي سإكسونيإ
إنهإلت بشكل أسإسي بتيإرإت وبنيإت من -يتحدد إليسإر إلمتطرف ف 

إلمتطرفي   تضم أحزإب لينينية مإركسية وأوسإط إل سلطية وتقسيمإت شيوعية 
طة وممثىلي إلسلطة إلسي ي تدعو ؤىل إلتدخل إلقشي ضد إلشر إسية ثورية، وإلت 

ي 
وإؤلدإرية. وتسىع كل إلجهإت إليسإرية هذه ؤىل إلتغلب عىل نظإم إلمجتمع إلمدن 

      .""إلرأسمإىلي / إلبورجوإزي

ي ألمإنيإ: أإل 
ة ظهر موضوع جديد بي   صفوف إليسإر إلمتطرف ف  ي إلسنوإت إألخت 

وف 
ي إألونة

. وف  إىلي إلعإلىمي ة  وهو منإهضة إلعولمة ونقد إلنظإم إإلقتصإدي إلليتر إألخت 
ظهرت موجة من إلعنف ضد مؤتمرإت إقتصإدية عإلمية مختلفة، ممإ يجعل دإئرة 
حمإية إلدستور مطإلبة بإلعمل عىل كشف مخططإت أعمإل إلعنف هذه وإعالم 

.إً إلجهإت إلمسؤولة وإلسلطإت إلتنفيذية بمإ تدبره هذه إلجمإعإت مستقبلي  

 

 أسئلتكم مهمة بالنسبة لنا! 

 هل لديكم أية أسئلة أو إستفسإرإت؟ يسعدنإ ؤجإبتكم عىل أسئلتكم!  

موقعنإ يمكنكم إلحصول عىل إلمزيد من إلمعلومإت عن عمل حمإية إلدستور عىل 
ي إلتإىلي 

ون  :إؤللكت   

https://mi.sachsen-anhalt.de/verfassungsschutz/ 

ي وكإلتنإ، فيمكنك أن 
ف  ي إلتوإصل مع مشر

ؤذإ كإن لديك أي أسئلة عن عملنإ أو ؤذإ رغبت ف 
  : ي إلتإىلي

ون  يد إؤللكت   تكتب لنإ عىل إلتر

verfassungsschutz@mi.sachsen-anhalt.de  

إلمزيد من إلمعلومإت من قبل إلوكإلة إإلتحإدية وهيئإت حمإية تجدون عىل هذإ إلرإبط 
ي إلوإليإت إألخرى عن إلتطرف إؤلسالمي / إؤلسالموي: 

 إلدستور ف 

  https://mi.sachsen-anhalt.de/verfassungsschutz/ 

verfassungsschutzbehoerden-aller-bundeslaender/ 

ي إلخروج عن إلتطرف أو إلحصول عىل معلومإت بخصوص إلتخفيف من 
هل ترغب ف 

"  ةإلمتخصص هيئة إلتنسيقحدة إلتطرف؟ هنإ يمكنك إلتوإصل مع  ي ي "إلتطرف إلديت 
ف 

(Koordinierungsstelle des Landespräventionsnetzwerkes 
Islamismus/Salafismus in Sachsen-Anhalt)  

Tel.: ++49-391 567 4639 

ي "إلتطرف" بإلمكتب كمإ يمكنك كذلك إإلتصإل بإلدإئرة إإل 
ستشإرية إلمتخصصة ف 

 :  إإلتحإدي للهجرة وشئون إلالجئي  

Tel.: ++49-911 943 43 43 

 

 بيإنإت إلصور: 

https://adobe.stock.com/de 

 إلنإشر :

إنهإلت-إلية سإكسونيإلو  وزإرة إلدإخلية وإلريإضية   

Nachtweide 82, 39124 Magdeburg 

         2019ر يإينإلموقف: 

 

                           حماية الدستور
انهالت-في والية ساكسونيا  

 
                                           ؟ما هي حماية الدستور

معلومات للمواطنين العرب -  

 

  إلتطرف إؤلسالمي / إؤلسالموي

ليس دين إؤلسالم هو بنفسه هدفًإ للمرإقبة من قبل دإئرة حمإية إلدستور. هذإ ألن أي ممإرسة 
ي ألمإنيإ حرية 

. حيث يضمن إلدستور لكل ؤنسإن ف  ي
للشعإئر إلدينية محمية بموجب إلدستور إأللمإن 
، مإدة  ي  (.4إلتدين )إنظر إلدستور / إلقإنون إألسإسي

ويتجىل إلمضمون إألسإسي لحرية إلتدين ف 
مة بإلحيإد تجإه كل  . فإلدولة ملت   ئ ي إلتعإمل مع جميع إلديإنإت بشكل متكإف 

دستور ألمإنيإ وإلبالد ف 
ي مإ يسىم بكنيسة إلدولة أو 

ي إلدستور إأللمإن 
إلديإنإت دون تفضيل أو ؤجحإف. لذلك إل يوجد ف 

. ويمثلون دين إلدولة. وبإلنسبة ؤىل دين إؤلسال  ي
م، فإلمسلمون هم جزٌء من إلمجتمع إأللمإن 

ي ألمإنيإ. 
 بعددهم إلبإلغ خمسة ماليي   مسلم ثإلث أكتر جمإعة دينية ف 

" هو مصطلح يستخدم  " فهذإ أمر آخر. "إؤلسالم إلسيإسي أمإ فيمإ يخص "إؤلسالم إلسيإسي
ي لتوصيف توجه بأن إؤلسالم ليس ديإنة فحسب، بل أيضًإ نظإم سيإسي وإ

جتمإعي وقإنون 
وإقتصإدي، يهدف به أتبإعه ؤىل إلتأثت  عىل بنية ومؤسسإت إلدولة، حت  يتمكنوإ من إإلستيالء عىل 

ة. ومنظمإت "إؤلسالم  ( أو MB)إؤلخوإن إلمسلمي    إلسيإسي / إؤلسالموية" كمنظمة إلسلطة مبإشر
كية:  إلجمإعة إؤلسالمية ملىلي جوروش تحإول بطريقة أو أخرى  ( تتهم بأنهإ Milli Görüş)بإلت 

يعة إؤلسالمية إستنإدًإ  إلوصول ؤىل إلحكم وإإلستفرإد به، وبنإء دولة دينية حيث تطبق أحكإم إلشر
. وكمإ هو موضح سإبقًإ،  ي إلديمقرإطي ؤىل "حإكمية هللا"، وإل ؤىل مبإدئ إلديمقرإطية وإلتعدد إلحزنر

ي ألمإنيإ ينص عىل إ
لفصل بي   إلدين وإلدولة وأن مسألة إتبإع فؤن إلقإنون إألسإسي / إلدستور ف 

ي إلمجتمع إل تتدخل فيه إلدولة. 
إئع يمثل شأنًإ خإصًإ بكل فرد ف  هإ من إلشر يعة إؤلسالمية أو غت  إلشر

ي وإلفكر إؤلسالموي فيمإ يخص إلفصل بي   إلدين وإلدولة. 
  وهنإ يكمن إلتعإرض بي   إلدستور إأللمإن 

ي تحإول تخليص إلدين  وبإلنسبة لجمإعإت "إلسلفية"، فهي  جزٌء من إلتيإرإت إلدينية إألصولية إلت 
 ." ي

هإ إلسلفية مخإلفة "لجوهر إؤلسالم إلصإف  ي تعتتر إؤلسالمي من كل إلعإدإت وإلممإرسإت إلت 
ي تعتتر هنإ أسإسية وطبيعية، مثل  ، وإلت  ي

ويشمل ذلك جميع تلك إألشيإء إلمرتبطة بإلمجتمع إأللمإن 
إدة إلشعب وإلمسإوإة بي   إلرجل وإلمرأة وحرية ممإرسة إلشعإئر إلدينية إلنظإم إلديمقرإطي وسي

 .إلممتنعة عن تكفت  إألشخإص إآلخرين إلمخإلفي   عنهم

أمإ إلحركإت إلجهإدية إلمسلحة، فؤنهإ تستخدم منهج إلعنف وإؤلرهإب، بغية تحقيق أهدإف لهم، 
ي 
. عالوة عىل هذإ، فقد جإء  وخلق أجوإء من إلخوف وإلرعب بي   أفرإد إلمجتمع إأللمإن  من إلمدنيي  

ي إلحرب إألهلية إلسورية 
عدد من "إلمجإهدين" سوإء إلجئًإ أو مهإجرًإ ؤىل ألمإنيإ، ِمَمن قإتلوإ سإبقًإ ف 

ي خدمة "إلدولة إؤلسالمية / دإعش" أو "جبهة إلنرصة" أو جمإعإت ؤرهإبية مسلحة أخرى
 .ف 

 
 
ي وإلية سإكسونيإ خالفًإ للوإليإت إأللمإنية إألخرى خإصة

إنهإلت ؤإل إلعدد -إلغربية، إل يتوإجد ف 
ي 
إيد بإستمرإر ف  إلقليل من أنصإر هذه إلتيإرإت إلمتطرفة؛ وعىل إلرغم من ذلك فؤن عددهم يت  

ء تحديد ومرإقبة مثل هذه إلعنإرص إلمتطرفة من قبل دإئرة  ي ورة بشر ة. ومن إلرص  إلسنوإت إألخت 
إمهم حمإية إلدستور، دون أن يتعرض إ ي بالدنإ لموجة شك عإم فيمإ يتعلق بإلت  

لمسلمون ف 
إمهم لقوإني   إلبالد وللدولة إأللمإنية.   وإحت 

 

 نقاط العمل األساسية الحالية

ن المتطرف  اليمي 

ي سإكسونيإ
إنهإلت، بل ينطوي عىل -إل يمثل إليمي   إلمتطرف ؤيديولوجيًإ بنية موحدة ف 

إلعديد من أهدإف متبإينة ومظإهر وعنإرص مختلفة من حيث إؤليديولوجية إلعرقية 
ي نطإق إليمي   إلمتطرف إلرأي 

إلقإئل بإن إلعرق أو وإلقومية ومعإدإة إلسإمية. ويسود ف 
إلقوم أو إلجنس يحدد بهم قيمة إلشخص. وب  هذإ إلتصور يهدف إليمي   إلمتطرف ؤىل تميت   

أتبإعه عن إألجإنب وإلالجئي   ومن ثم إستبعإدهم من ألمإنيإ. وإىل جإنب أشكإل من 
إلتنظيمإت وإلرإبطإت إلوثيقة لليمي   إلمتطرف توجد هنإك كذلك تجمعإت أخرى غت  

ثل إلشللية وإلمجموعإت إلمستقلة، إلذين يستخدمون إلعنف ويستعملون منظمة م
ي دون تخطيط مسبق، وأحيإنًإ بأسلوب مخطط  –إلسالح 

ي بعض إألحيإن بشكل تلقإنئ
ف 

متآمر. ويجب عىل دإئرة حمإية إلدستور أن تستجيب بمرونة وبشعة لمثل هذه إلنشإطإت 
طة وإلحكومة إلعدإئية ي  إعنه وأن تعلم أجهزة إلشر

.   ف     إلوقت إلمنإسب دون أي تأخت 

 

 اليسار المتطرف

ي سإكسونيإ
إنهإلت بشكل أسإسي بتيإرإت وبنيإت من -يتحدد إليسإر إلمتطرف ف 

إلمتطرفي   تضم أحزإب لينينية مإركسية وأوسإط إل سلطية وتقسيمإت شيوعية 
طة وممثىلي إلسلطة إلسي ي تدعو ؤىل إلتدخل إلقشي ضد إلشر إسية ثورية، وإلت 

ي 
وإؤلدإرية. وتسىع كل إلجهإت إليسإرية هذه ؤىل إلتغلب عىل نظإم إلمجتمع إلمدن 

      .""إلرأسمإىلي / إلبورجوإزي

ي ألمإنيإ: أإل 
ة ظهر موضوع جديد بي   صفوف إليسإر إلمتطرف ف  ي إلسنوإت إألخت 

وف 
ي إألونة

. وف  إىلي إلعإلىمي ة  وهو منإهضة إلعولمة ونقد إلنظإم إإلقتصإدي إلليتر إألخت 
ظهرت موجة من إلعنف ضد مؤتمرإت إقتصإدية عإلمية مختلفة، ممإ يجعل دإئرة 
حمإية إلدستور مطإلبة بإلعمل عىل كشف مخططإت أعمإل إلعنف هذه وإعالم 

.إً إلجهإت إلمسؤولة وإلسلطإت إلتنفيذية بمإ تدبره هذه إلجمإعإت مستقبلي  

 

 أسئلتكم مهمة بالنسبة لنا! 

 هل لديكم أية أسئلة أو إستفسإرإت؟ يسعدنإ ؤجإبتكم عىل أسئلتكم!  

موقعنإ يمكنكم إلحصول عىل إلمزيد من إلمعلومإت عن عمل حمإية إلدستور عىل 
ي إلتإىلي 

ون  :إؤللكت   

https://mi.sachsen-anhalt.de/verfassungsschutz/ 

ي وكإلتنإ، فيمكنك أن 
ف  ي إلتوإصل مع مشر

ؤذإ كإن لديك أي أسئلة عن عملنإ أو ؤذإ رغبت ف 
  : ي إلتإىلي

ون  يد إؤللكت   تكتب لنإ عىل إلتر

verfassungsschutz@mi.sachsen-anhalt.de  

إلمزيد من إلمعلومإت من قبل إلوكإلة إإلتحإدية وهيئإت حمإية تجدون عىل هذإ إلرإبط 
ي إلوإليإت إألخرى عن إلتطرف إؤلسالمي / إؤلسالموي: 

 إلدستور ف 

  https://mi.sachsen-anhalt.de/verfassungsschutz/ 

verfassungsschutzbehoerden-aller-bundeslaender/ 

ي إلخروج عن إلتطرف أو إلحصول عىل معلومإت بخصوص إلتخفيف من 
هل ترغب ف 

"  ةإلمتخصص هيئة إلتنسيقحدة إلتطرف؟ هنإ يمكنك إلتوإصل مع  ي ي "إلتطرف إلديت 
ف 

(Koordinierungsstelle des Landespräventionsnetzwerkes 
Islamismus/Salafismus in Sachsen-Anhalt)  

Tel.: ++49-391 567 4639 

ي "إلتطرف" بإلمكتب كمإ يمكنك كذلك إإلتصإل بإلدإئرة إإل 
ستشإرية إلمتخصصة ف 

 :  إإلتحإدي للهجرة وشئون إلالجئي  

Tel.: ++49-911 943 43 43 

 

 بيإنإت إلصور: 

https://adobe.stock.com/de 

 إلنإشر :

إنهإلت-إلية سإكسونيإلو  وزإرة إلدإخلية وإلريإضية   

Nachtweide 82, 39124 Magdeburg 

         2019ر يإينإلموقف: 

 

                           حماية الدستور
انهالت-في والية ساكسونيا  

 
                                           ؟ما هي حماية الدستور

معلومات للمواطنين العرب -  

 

  إلتطرف إؤلسالمي / إؤلسالموي

ليس دين إؤلسالم هو بنفسه هدفًإ للمرإقبة من قبل دإئرة حمإية إلدستور. هذإ ألن أي ممإرسة 
ي ألمإنيإ حرية 

. حيث يضمن إلدستور لكل ؤنسإن ف  ي
للشعإئر إلدينية محمية بموجب إلدستور إأللمإن 
، مإدة  ي  (.4إلتدين )إنظر إلدستور / إلقإنون إألسإسي

ويتجىل إلمضمون إألسإسي لحرية إلتدين ف 
مة بإلحيإد تجإه كل  . فإلدولة ملت   ئ ي إلتعإمل مع جميع إلديإنإت بشكل متكإف 

دستور ألمإنيإ وإلبالد ف 
ي مإ يسىم بكنيسة إلدولة أو 

ي إلدستور إأللمإن 
إلديإنإت دون تفضيل أو ؤجحإف. لذلك إل يوجد ف 

. ويمثلون دين إلدولة. وبإلنسبة ؤىل دين إؤلسال  ي
م، فإلمسلمون هم جزٌء من إلمجتمع إأللمإن 

ي ألمإنيإ. 
 بعددهم إلبإلغ خمسة ماليي   مسلم ثإلث أكتر جمإعة دينية ف 

" هو مصطلح يستخدم  " فهذإ أمر آخر. "إؤلسالم إلسيإسي أمإ فيمإ يخص "إؤلسالم إلسيإسي
ي لتوصيف توجه بأن إؤلسالم ليس ديإنة فحسب، بل أيضًإ نظإم سيإسي وإ

جتمإعي وقإنون 
وإقتصإدي، يهدف به أتبإعه ؤىل إلتأثت  عىل بنية ومؤسسإت إلدولة، حت  يتمكنوإ من إإلستيالء عىل 

ة. ومنظمإت "إؤلسالم  ( أو MB)إؤلخوإن إلمسلمي    إلسيإسي / إؤلسالموية" كمنظمة إلسلطة مبإشر
كية:  إلجمإعة إؤلسالمية ملىلي جوروش تحإول بطريقة أو أخرى  ( تتهم بأنهإ Milli Görüş)بإلت 

يعة إؤلسالمية إستنإدًإ  إلوصول ؤىل إلحكم وإإلستفرإد به، وبنإء دولة دينية حيث تطبق أحكإم إلشر
. وكمإ هو موضح سإبقًإ،  ي إلديمقرإطي ؤىل "حإكمية هللا"، وإل ؤىل مبإدئ إلديمقرإطية وإلتعدد إلحزنر

ي ألمإنيإ ينص عىل إ
لفصل بي   إلدين وإلدولة وأن مسألة إتبإع فؤن إلقإنون إألسإسي / إلدستور ف 

ي إلمجتمع إل تتدخل فيه إلدولة. 
إئع يمثل شأنًإ خإصًإ بكل فرد ف  هإ من إلشر يعة إؤلسالمية أو غت  إلشر

ي وإلفكر إؤلسالموي فيمإ يخص إلفصل بي   إلدين وإلدولة. 
  وهنإ يكمن إلتعإرض بي   إلدستور إأللمإن 

ي تحإول تخليص إلدين  وبإلنسبة لجمإعإت "إلسلفية"، فهي  جزٌء من إلتيإرإت إلدينية إألصولية إلت 
 ." ي

هإ إلسلفية مخإلفة "لجوهر إؤلسالم إلصإف  ي تعتتر إؤلسالمي من كل إلعإدإت وإلممإرسإت إلت 
ي تعتتر هنإ أسإسية وطبيعية، مثل  ، وإلت  ي

ويشمل ذلك جميع تلك إألشيإء إلمرتبطة بإلمجتمع إأللمإن 
إدة إلشعب وإلمسإوإة بي   إلرجل وإلمرأة وحرية ممإرسة إلشعإئر إلدينية إلنظإم إلديمقرإطي وسي

 .إلممتنعة عن تكفت  إألشخإص إآلخرين إلمخإلفي   عنهم

أمإ إلحركإت إلجهإدية إلمسلحة، فؤنهإ تستخدم منهج إلعنف وإؤلرهإب، بغية تحقيق أهدإف لهم، 
ي 
. عالوة عىل هذإ، فقد جإء  وخلق أجوإء من إلخوف وإلرعب بي   أفرإد إلمجتمع إأللمإن  من إلمدنيي  

ي إلحرب إألهلية إلسورية 
عدد من "إلمجإهدين" سوإء إلجئًإ أو مهإجرًإ ؤىل ألمإنيإ، ِمَمن قإتلوإ سإبقًإ ف 

ي خدمة "إلدولة إؤلسالمية / دإعش" أو "جبهة إلنرصة" أو جمإعإت ؤرهإبية مسلحة أخرى
 .ف 

 
 
ي وإلية سإكسونيإ خالفًإ للوإليإت إأللمإنية إألخرى خإصة

إنهإلت ؤإل إلعدد -إلغربية، إل يتوإجد ف 
ي 
إيد بإستمرإر ف  إلقليل من أنصإر هذه إلتيإرإت إلمتطرفة؛ وعىل إلرغم من ذلك فؤن عددهم يت  

ء تحديد ومرإقبة مثل هذه إلعنإرص إلمتطرفة من قبل دإئرة  ي ورة بشر ة. ومن إلرص  إلسنوإت إألخت 
إمهم حمإية إلدستور، دون أن يتعرض إ ي بالدنإ لموجة شك عإم فيمإ يتعلق بإلت  

لمسلمون ف 
إمهم لقوإني   إلبالد وللدولة إأللمإنية.   وإحت 

 

 نقاط العمل األساسية الحالية

ن المتطرف  اليمي 

ي سإكسونيإ
إنهإلت، بل ينطوي عىل -إل يمثل إليمي   إلمتطرف ؤيديولوجيًإ بنية موحدة ف 

إلعديد من أهدإف متبإينة ومظإهر وعنإرص مختلفة من حيث إؤليديولوجية إلعرقية 
ي نطإق إليمي   إلمتطرف إلرأي 

إلقإئل بإن إلعرق أو وإلقومية ومعإدإة إلسإمية. ويسود ف 
إلقوم أو إلجنس يحدد بهم قيمة إلشخص. وب  هذإ إلتصور يهدف إليمي   إلمتطرف ؤىل تميت   

أتبإعه عن إألجإنب وإلالجئي   ومن ثم إستبعإدهم من ألمإنيإ. وإىل جإنب أشكإل من 
إلتنظيمإت وإلرإبطإت إلوثيقة لليمي   إلمتطرف توجد هنإك كذلك تجمعإت أخرى غت  

ثل إلشللية وإلمجموعإت إلمستقلة، إلذين يستخدمون إلعنف ويستعملون منظمة م
ي دون تخطيط مسبق، وأحيإنًإ بأسلوب مخطط  –إلسالح 

ي بعض إألحيإن بشكل تلقإنئ
ف 

متآمر. ويجب عىل دإئرة حمإية إلدستور أن تستجيب بمرونة وبشعة لمثل هذه إلنشإطإت 
طة وإلحكومة إلعدإئية ي  إعنه وأن تعلم أجهزة إلشر

.   ف     إلوقت إلمنإسب دون أي تأخت 

 

 اليسار المتطرف

ي سإكسونيإ
إنهإلت بشكل أسإسي بتيإرإت وبنيإت من -يتحدد إليسإر إلمتطرف ف 

إلمتطرفي   تضم أحزإب لينينية مإركسية وأوسإط إل سلطية وتقسيمإت شيوعية 
طة وممثىلي إلسلطة إلسي ي تدعو ؤىل إلتدخل إلقشي ضد إلشر إسية ثورية، وإلت 

ي 
وإؤلدإرية. وتسىع كل إلجهإت إليسإرية هذه ؤىل إلتغلب عىل نظإم إلمجتمع إلمدن 

      .""إلرأسمإىلي / إلبورجوإزي

ي ألمإنيإ: أإل 
ة ظهر موضوع جديد بي   صفوف إليسإر إلمتطرف ف  ي إلسنوإت إألخت 

وف 
ي إألونة

. وف  إىلي إلعإلىمي ة  وهو منإهضة إلعولمة ونقد إلنظإم إإلقتصإدي إلليتر إألخت 
ظهرت موجة من إلعنف ضد مؤتمرإت إقتصإدية عإلمية مختلفة، ممإ يجعل دإئرة 
حمإية إلدستور مطإلبة بإلعمل عىل كشف مخططإت أعمإل إلعنف هذه وإعالم 

.إً إلجهإت إلمسؤولة وإلسلطإت إلتنفيذية بمإ تدبره هذه إلجمإعإت مستقبلي  

 

 أسئلتكم مهمة بالنسبة لنا! 

 هل لديكم أية أسئلة أو إستفسإرإت؟ يسعدنإ ؤجإبتكم عىل أسئلتكم!  

موقعنإ يمكنكم إلحصول عىل إلمزيد من إلمعلومإت عن عمل حمإية إلدستور عىل 
ي إلتإىلي 

ون  :إؤللكت   

https://mi.sachsen-anhalt.de/verfassungsschutz/ 

ي وكإلتنإ، فيمكنك أن 
ف  ي إلتوإصل مع مشر

ؤذإ كإن لديك أي أسئلة عن عملنإ أو ؤذإ رغبت ف 
  : ي إلتإىلي

ون  يد إؤللكت   تكتب لنإ عىل إلتر

verfassungsschutz@mi.sachsen-anhalt.de  

إلمزيد من إلمعلومإت من قبل إلوكإلة إإلتحإدية وهيئإت حمإية تجدون عىل هذإ إلرإبط 
ي إلوإليإت إألخرى عن إلتطرف إؤلسالمي / إؤلسالموي: 

 إلدستور ف 

  https://mi.sachsen-anhalt.de/verfassungsschutz/ 

verfassungsschutzbehoerden-aller-bundeslaender/ 

ي إلخروج عن إلتطرف أو إلحصول عىل معلومإت بخصوص إلتخفيف من 
هل ترغب ف 

"  ةإلمتخصص هيئة إلتنسيقحدة إلتطرف؟ هنإ يمكنك إلتوإصل مع  ي ي "إلتطرف إلديت 
ف 

(Koordinierungsstelle des Landespräventionsnetzwerkes 
Islamismus/Salafismus in Sachsen-Anhalt)  

Tel.: ++49-391 567 4639 

ي "إلتطرف" بإلمكتب كمإ يمكنك كذلك إإلتصإل بإلدإئرة إإل 
ستشإرية إلمتخصصة ف 

 :  إإلتحإدي للهجرة وشئون إلالجئي  

Tel.: ++49-911 943 43 43 

 

 بيإنإت إلصور: 

https://adobe.stock.com/de 

 إلنإشر :

إنهإلت-إلية سإكسونيإلو  وزإرة إلدإخلية وإلريإضية   

Nachtweide 82, 39124 Magdeburg 

         2019ر يإينإلموقف: 

 

                           حماية الدستور
انهالت-في والية ساكسونيا  

 
                                           ؟ما هي حماية الدستور

معلومات للمواطنين العرب -  

 

  إلتطرف إؤلسالمي / إؤلسالموي

ليس دين إؤلسالم هو بنفسه هدفًإ للمرإقبة من قبل دإئرة حمإية إلدستور. هذإ ألن أي ممإرسة 
ي ألمإنيإ حرية 

. حيث يضمن إلدستور لكل ؤنسإن ف  ي
للشعإئر إلدينية محمية بموجب إلدستور إأللمإن 
، مإدة  ي  (.4إلتدين )إنظر إلدستور / إلقإنون إألسإسي

ويتجىل إلمضمون إألسإسي لحرية إلتدين ف 
مة بإلحيإد تجإه كل  . فإلدولة ملت   ئ ي إلتعإمل مع جميع إلديإنإت بشكل متكإف 

دستور ألمإنيإ وإلبالد ف 
ي مإ يسىم بكنيسة إلدولة أو 

ي إلدستور إأللمإن 
إلديإنإت دون تفضيل أو ؤجحإف. لذلك إل يوجد ف 

. ويمثلون دين إلدولة. وبإلنسبة ؤىل دين إؤلسال  ي
م، فإلمسلمون هم جزٌء من إلمجتمع إأللمإن 

ي ألمإنيإ. 
 بعددهم إلبإلغ خمسة ماليي   مسلم ثإلث أكتر جمإعة دينية ف 

" هو مصطلح يستخدم  " فهذإ أمر آخر. "إؤلسالم إلسيإسي أمإ فيمإ يخص "إؤلسالم إلسيإسي
ي لتوصيف توجه بأن إؤلسالم ليس ديإنة فحسب، بل أيضًإ نظإم سيإسي وإ

جتمإعي وقإنون 
وإقتصإدي، يهدف به أتبإعه ؤىل إلتأثت  عىل بنية ومؤسسإت إلدولة، حت  يتمكنوإ من إإلستيالء عىل 

ة. ومنظمإت "إؤلسالم  ( أو MB)إؤلخوإن إلمسلمي    إلسيإسي / إؤلسالموية" كمنظمة إلسلطة مبإشر
كية:  إلجمإعة إؤلسالمية ملىلي جوروش تحإول بطريقة أو أخرى  ( تتهم بأنهإ Milli Görüş)بإلت 

يعة إؤلسالمية إستنإدًإ  إلوصول ؤىل إلحكم وإإلستفرإد به، وبنإء دولة دينية حيث تطبق أحكإم إلشر
. وكمإ هو موضح سإبقًإ،  ي إلديمقرإطي ؤىل "حإكمية هللا"، وإل ؤىل مبإدئ إلديمقرإطية وإلتعدد إلحزنر

ي ألمإنيإ ينص عىل إ
لفصل بي   إلدين وإلدولة وأن مسألة إتبإع فؤن إلقإنون إألسإسي / إلدستور ف 

ي إلمجتمع إل تتدخل فيه إلدولة. 
إئع يمثل شأنًإ خإصًإ بكل فرد ف  هإ من إلشر يعة إؤلسالمية أو غت  إلشر

ي وإلفكر إؤلسالموي فيمإ يخص إلفصل بي   إلدين وإلدولة. 
  وهنإ يكمن إلتعإرض بي   إلدستور إأللمإن 

ي تحإول تخليص إلدين  وبإلنسبة لجمإعإت "إلسلفية"، فهي  جزٌء من إلتيإرإت إلدينية إألصولية إلت 
 ." ي

هإ إلسلفية مخإلفة "لجوهر إؤلسالم إلصإف  ي تعتتر إؤلسالمي من كل إلعإدإت وإلممإرسإت إلت 
ي تعتتر هنإ أسإسية وطبيعية، مثل  ، وإلت  ي

ويشمل ذلك جميع تلك إألشيإء إلمرتبطة بإلمجتمع إأللمإن 
إدة إلشعب وإلمسإوإة بي   إلرجل وإلمرأة وحرية ممإرسة إلشعإئر إلدينية إلنظإم إلديمقرإطي وسي

 .إلممتنعة عن تكفت  إألشخإص إآلخرين إلمخإلفي   عنهم

أمإ إلحركإت إلجهإدية إلمسلحة، فؤنهإ تستخدم منهج إلعنف وإؤلرهإب، بغية تحقيق أهدإف لهم، 
ي 
. عالوة عىل هذإ، فقد جإء  وخلق أجوإء من إلخوف وإلرعب بي   أفرإد إلمجتمع إأللمإن  من إلمدنيي  

ي إلحرب إألهلية إلسورية 
عدد من "إلمجإهدين" سوإء إلجئًإ أو مهإجرًإ ؤىل ألمإنيإ، ِمَمن قإتلوإ سإبقًإ ف 

ي خدمة "إلدولة إؤلسالمية / دإعش" أو "جبهة إلنرصة" أو جمإعإت ؤرهإبية مسلحة أخرى
 .ف 

 
 
ي وإلية سإكسونيإ خالفًإ للوإليإت إأللمإنية إألخرى خإصة

إنهإلت ؤإل إلعدد -إلغربية، إل يتوإجد ف 
ي 
إيد بإستمرإر ف  إلقليل من أنصإر هذه إلتيإرإت إلمتطرفة؛ وعىل إلرغم من ذلك فؤن عددهم يت  

ء تحديد ومرإقبة مثل هذه إلعنإرص إلمتطرفة من قبل دإئرة  ي ورة بشر ة. ومن إلرص  إلسنوإت إألخت 
إمهم حمإية إلدستور، دون أن يتعرض إ ي بالدنإ لموجة شك عإم فيمإ يتعلق بإلت  

لمسلمون ف 
إمهم لقوإني   إلبالد وللدولة إأللمإنية.   وإحت 

 

 نقاط العمل األساسية الحالية

ن المتطرف  اليمي 

ي سإكسونيإ
إنهإلت، بل ينطوي عىل -إل يمثل إليمي   إلمتطرف ؤيديولوجيًإ بنية موحدة ف 

إلعديد من أهدإف متبإينة ومظإهر وعنإرص مختلفة من حيث إؤليديولوجية إلعرقية 
ي نطإق إليمي   إلمتطرف إلرأي 

إلقإئل بإن إلعرق أو وإلقومية ومعإدإة إلسإمية. ويسود ف 
إلقوم أو إلجنس يحدد بهم قيمة إلشخص. وب  هذإ إلتصور يهدف إليمي   إلمتطرف ؤىل تميت   

أتبإعه عن إألجإنب وإلالجئي   ومن ثم إستبعإدهم من ألمإنيإ. وإىل جإنب أشكإل من 
إلتنظيمإت وإلرإبطإت إلوثيقة لليمي   إلمتطرف توجد هنإك كذلك تجمعإت أخرى غت  

ثل إلشللية وإلمجموعإت إلمستقلة، إلذين يستخدمون إلعنف ويستعملون منظمة م
ي دون تخطيط مسبق، وأحيإنًإ بأسلوب مخطط  –إلسالح 

ي بعض إألحيإن بشكل تلقإنئ
ف 

متآمر. ويجب عىل دإئرة حمإية إلدستور أن تستجيب بمرونة وبشعة لمثل هذه إلنشإطإت 
طة وإلحكومة إلعدإئية ي  إعنه وأن تعلم أجهزة إلشر

.   ف     إلوقت إلمنإسب دون أي تأخت 

 

 اليسار المتطرف

ي سإكسونيإ
إنهإلت بشكل أسإسي بتيإرإت وبنيإت من -يتحدد إليسإر إلمتطرف ف 

إلمتطرفي   تضم أحزإب لينينية مإركسية وأوسإط إل سلطية وتقسيمإت شيوعية 
طة وممثىلي إلسلطة إلسي ي تدعو ؤىل إلتدخل إلقشي ضد إلشر إسية ثورية، وإلت 

ي 
وإؤلدإرية. وتسىع كل إلجهإت إليسإرية هذه ؤىل إلتغلب عىل نظإم إلمجتمع إلمدن 

      .""إلرأسمإىلي / إلبورجوإزي

ي ألمإنيإ: أإل 
ة ظهر موضوع جديد بي   صفوف إليسإر إلمتطرف ف  ي إلسنوإت إألخت 

وف 
ي إألونة

. وف  إىلي إلعإلىمي ة  وهو منإهضة إلعولمة ونقد إلنظإم إإلقتصإدي إلليتر إألخت 
ظهرت موجة من إلعنف ضد مؤتمرإت إقتصإدية عإلمية مختلفة، ممإ يجعل دإئرة 
حمإية إلدستور مطإلبة بإلعمل عىل كشف مخططإت أعمإل إلعنف هذه وإعالم 

.إً إلجهإت إلمسؤولة وإلسلطإت إلتنفيذية بمإ تدبره هذه إلجمإعإت مستقبلي  

 

 أسئلتكم مهمة بالنسبة لنا! 

 هل لديكم أية أسئلة أو إستفسإرإت؟ يسعدنإ ؤجإبتكم عىل أسئلتكم!  

موقعنإ يمكنكم إلحصول عىل إلمزيد من إلمعلومإت عن عمل حمإية إلدستور عىل 
ي إلتإىلي 

ون  :إؤللكت   

https://mi.sachsen-anhalt.de/verfassungsschutz/ 

ي وكإلتنإ، فيمكنك أن 
ف  ي إلتوإصل مع مشر

ؤذإ كإن لديك أي أسئلة عن عملنإ أو ؤذإ رغبت ف 
  : ي إلتإىلي

ون  يد إؤللكت   تكتب لنإ عىل إلتر

verfassungsschutz@mi.sachsen-anhalt.de  

إلمزيد من إلمعلومإت من قبل إلوكإلة إإلتحإدية وهيئإت حمإية تجدون عىل هذإ إلرإبط 
ي إلوإليإت إألخرى عن إلتطرف إؤلسالمي / إؤلسالموي: 

 إلدستور ف 

  https://mi.sachsen-anhalt.de/verfassungsschutz/ 

verfassungsschutzbehoerden-aller-bundeslaender/ 

ي إلخروج عن إلتطرف أو إلحصول عىل معلومإت بخصوص إلتخفيف من 
هل ترغب ف 

"  ةإلمتخصص هيئة إلتنسيقحدة إلتطرف؟ هنإ يمكنك إلتوإصل مع  ي ي "إلتطرف إلديت 
ف 

(Koordinierungsstelle des Landespräventionsnetzwerkes 
Islamismus/Salafismus in Sachsen-Anhalt)  

Tel.: ++49-391 567 4639 

ي "إلتطرف" بإلمكتب كمإ يمكنك كذلك إإلتصإل بإلدإئرة إإل 
ستشإرية إلمتخصصة ف 

 :  إإلتحإدي للهجرة وشئون إلالجئي  

Tel.: ++49-911 943 43 43 

 

 بيإنإت إلصور: 

https://adobe.stock.com/de 

 إلنإشر :

إنهإلت-إلية سإكسونيإلو  وزإرة إلدإخلية وإلريإضية   

Nachtweide 82, 39124 Magdeburg 

         2019ر يإينإلموقف: 



 

طة؟ ن حماية الدستور والشر  ما هو الفرق بي 

طة فؤن دإئرة حمإية إلدستور  :تتسم بمإ يىلي خالفًإ عن إلشر     

 •  ليس لهإ أن تعتقل أو تحقق مع أي شخص،
ل،  •  ليس لهإ أن تفتش أي مسكن أو أي مت  

.ليس لهإ أن تحجز عىل أغرإض شخصية أو وثإئق رسمية أو غت  رسمية   •  

ي إلبالد.  إً كمإ أنهإ إل تدرج ؤدإري
طة ف   ؤىل أي قسم شر

لحمإية إلدستور إلتعرف عىل كل وكمإ أوضحنإ سلفًإ فؤنه من إلمهإم إألسإسية 
ي توجه ضد مبإدئ إلدستور إألسإسية إلقيمة، وإلمسمإة ب  "إلنظإم  إلجهود إلت 
"، سوإء كإنت هنإك جريمة قد تم إرتكإبهإ أم إل.  إىلي إألسإسي إلديموقرإطي إلليتر

فإألمر إألسإسي هو ؤذإ كإن هنإك جهد سيإسي مإ ينإهض إلقيم وإلمبإدئ 
ي ت ي مجإل إلتطرف غت  إلدستورية إلت 

. وهذإ هو إلحإل ف  مثل نظإمنإ إلديمقرإطي
م ممثلوه شكلي ي إلذي يحت 

قوإعد وقوإني   إلدولة إلديمقرإطية وإل  إً إلعنف 
         يرتكبون أي جريمة وإل يؤيدون إستخدإم إلعنف. ويسىم هذإ إلنوع من إلتطرف 

، وعىل إلرغم (Extremismus regalistischel) ب  "إلتطرف إلمتقيد بإلقإنون"
، فؤن هيئة حمإية إلدستور ترإقب كذلك  من صفته إلمتوإفقة مع إلقإنون شكال 

طة وحمإية  هذإ إلنوع من إلتطرف. وهذإ فرق كبت  آخر بي   عمل ومهإم إلشر
.إلدستور  

 َمن الذي يراقب دائرة حماية الدستور؟

إنية تم إنشأهإ خصيصًإ لهذإ يتم مرإقبة دإئرة حمإية إلدستور من قبل لجنة برلم
لمإنية لحمإية إلدستور. وتتألف  إلغرض، وإسمهإ إلدقيق هو لجنة إلرقإبة إلتر

ي برلمإن إلوإلية بمإ فيهم كذلك أعضإء من 
هذه إللجنة من خمسة نوإب ف 

لمإن. ومن أهم حقوق إللجنة هو إلحق  ي إلمعإرضة بإلتر
إألحزإب إلعإملة ف 

لمطلوبة وإستمإع إألشخإص إلذين يعملون  إلمتعلق بتوفت  إلمعلومإت إ
ي فحص إلملفإت وإلمستندإت ودخول 

ين. كمإ أن لديهإ إلحق كذلك ف  كمختر
ي إلدإئرة ومكإتبهإ. ومرتإن خالل كل دورة إنتخإبية، تقدم إللجنة تقريرًإ عن 

مبإن 
ي ؤىل برلمإن إلوإلية. وإلسبب إلرئيشي لوجود هذه إللجنة هو إلتأكد  عملهإ إلرقإنر

ي  من
  أن أنشطة دإئرة حمإية إلدستور تشي وفقًإ للدستور وللقوإني   إلسإئدة ف 

.بلدنإ وإلوإلية       

 

 ما هي مهام حماية الدستور؟

تعتتر حمإية إلدستور "نظإم إنذإر مبكر"، ُيمكن به إلتعرف عىل إألخطإر إلمهددة للديمقرإطية مبكرًإ. 
ي جمع إلمعلومإت عن كل إلجهود إلمعإدية للدستور وكذلك كل وتتمثل مهمة 

هيئة حمإية إلدستور ف 
لمإن وحكومة إلوإلية ولوزير  أنشطة إلتجسس ضد إلبالد. يتم إعدإد وتحليل تلك إلمعلومإت وتقديمهإ لتر

مكن إلدإخلية وكذلك للجمهور إلعإم. وتحتإج إلسلطإت إلعإمة بصورة خإصة ؤىل هذه إلمعلومإت حت  تت
من إتخإذ إؤلجرإءإت إلالزمة ضد مثل هذه إلجهود إلعدإئية. كمإ يشمل عمل حمإية إلدستور عىل عملية 

تحديد كل إلجهود إلموجهة ضد مبإدئ إلدستور إألسإسية وإلمسمإة ب  "إلنظإم إألسإسي إلديموقرإطي 
"، وأهمهإ مإ يىلي  إىلي :إلليتر  

 
إم حقوق إإلنسإن )مثل حرية إلدين وحري •   ة إلرأي وإلمسإوإة بي   إلرجل وإلمرأة(إحت 

ي هذإ أن سلطة إلدولة تنبثق من إلشعب ويمإرس إلشعب هذإ إلحق مثال     • إلسيإدة للشعب )يعت 
 عن طريق إإلنتخإبإت( 

ي للمحإكم وإستقاللهإ( •
ي هذإ بصورة خإصة إلحكم إلذإن     إلفصل بي   إلسلطإت )يعت 

إؤلمكإنية إلقإنونية لتغيت  إلحكومة عتر إإلنتخإبإت وكذلكمسؤولية إلحكومة )يشمل هذإ  •    
لمإن(   مسؤولية إلحكومة أمإم إلتر

• ) يىعي ي هذإ أن إلسلطإت إلتنفيذية ملزمة بإلقإنون وبإلنظإم إلتشر وعية إؤلدإرة )يعت  مشر  
يعية  • ي هذإ أن إلسلطة إلقضإئية مستقلة عن إلسلطة إلتشر وإلتنفيذية(إستقاللية إلمحإكم )يعت   
ي دولة إلديمقرإطية إلعديد من إألطرإف وإألحزإب للوصول ؤىل •

مبدأ إلتعددية إلحزبية )يتنإفس ف    
 إلسلطة إلسيإسية( 

ي إلمنإفسة إلسيإسية  •
ي هذإ إؤلنصإف وإلمسإوإة ف  (تكإفؤ إلفرص بي   جميع إألحزإب إلسيإسية )يعت   

ي ؤطإر إ •
ي ممإرسة إلمعإرضة إلسيإسية ف 

ي معإرضةإلحق ف 
لقإنون وإلدستور )وهذإ يعزز إلحق ف    

(برلمإنية ضد إألحزإب إلحإكمة   
 

ومن مهإم حمإية إلدستور كذلك إلتعرف عىل كل إلجهود إلموجهة ضد أمن ووجود إلجمهورية إلفيدرإلية 
ي ألمإنيإ. وكذلك كل إلجهود إلموجهة ضد فكرة إلتفإهم وإلتعإيش إلسلىمي بي   

 أو أي وإلية إقليمية ف 
.شعوب إلعإلم  

 
ي بعض البلدان العربية؟

ن حماية الدستور والمخابرات فن  ما هو الفرق بي 
ي ألمإنيإ

:حمإية إلدستور ف   
ي إلموجود إلعتقإل وإستجوإب وتعذيب إلموإطني    •

طة شية: أي، بوليس خف  ي  –ليست شر
وكل هذإ ف 

 إلظالم؛
ي إلخفإء  •

للتالعب بإلعمليإت إلسيإسية ولإلمسإك ليست منظمة حكم خفية: أي، قوة سيإسية تعمل ف 
 بإلخيوط من ورإء إلكوإليس؛ أي، ليست بقيإدة عليإ كإمنة ؤلدإرة إلمجتمع ووسإئل إؤلعالم؛

ي إل  • ليست آلية للسلطة من أجل إضطهإد إلشعب: أي، جالدون يستعبدون إلنإس وإلموإطني   حت 
 يحيدون عن خط إلحكومة؛

سيإسية: أي، ؤلضعإف إلمقإومة إلسيإسية بطريقة إؤلرهإب إلنفشي ليست آلية لتفتيت إلمعإرضة إل •
ي 
.وإلبدن   

 

ي والية ساكسونيا
انهالت-حماية الدستور فن  

ي ألمإنيإ هي هيئة منظمة بشكل إل مركزي. وهنإ ينعكس أيض
نظإم  إً حمإية إلدستور ف 

. فبجإنب إلدإئرة إإلتحإدية  ي بالدنإ إلقإئم عىل نظإم إلهيكل إلفيدرإىلي
إؤلدإرة إلعإمة ف 

هيئة ؤقليمية أخرى  16، توجد هنإك -ومقرهإ كولونيإ وبرلي    -لحمإية إلدستور 
ي ألمإنيإ يمنع إلدإئرة إإلتحإدية أن تعطي 

لحمإية إلدستور. وإلهيكل إلفيدرإىلي ف 
مكإتب إؤلقليمية؛ فوظيفتهإ هي وظيفة تنسيقية فقط. تعليمإت وأوإمر لل  

ي وإلية سإكسونيإوحمإية إلدستور 
من مهإم وزإرة إلدإخلية إنهإلت هي وإحدة -ف 

ي تضم قسمًإ خإصًإ يعمل عىل حمإية إلدستور. ويتألف هذإ إلقسم  وإلريإضة وإلت 
:من خمسة أقسإم، أإل وهي   

 إلدإخلية لإلدإرة؛ تكنولوجيإ إلمعلومإتإلمسإئل إلقإنونية إألسإسية؛ إلخدمإت .1
ي مجإل إليمي   إلمتطرف وإليمي   .2

عمليإت تحصيل وتحليل إلمعلومإت ف 
ي   إؤلرهإنر

ي مجإل إليسإر إلرإديكإىلي وإليسإر .3
عمليإت تحصيل وتحليل إلمعلومإت ف 

 إلثوري؛ إلتطرف من جإنب إألجإنب؛ إؤلسالم إلسيإسي وإلجهإدي
ي إلوإلية؛ إلمهإم إلمتصلة بتدإبت  إلوقإية مكإفحة إلتجسس؛ حمإية إإلقتص.4

إد ف 
من إلتطرف )وهذإ يشمل نشإطإت إلعالقإت إلعإمة وكذلك نشإطإت إلتدريس 

 وإلتعليم(
ل إلمغلقة )إلمرإقبة وإلتحريإت وجمع إإإلستخبإرإت بإلطرق إلشية وبإألشك.5

 .إلمعلومإت(

ي دإئرة حمإية إلدستور أن يخضعوإ للفح
. ويحظر وعىل كل إلعإملي   ف  ي ص إألمت 

( ولنظإم إإلضطهإد  عليهم أن يكونوإ أعضإء سإبقي   لوزإرة أمن إلدولة )شتإسي
قية ة ألمإنيإ إلشر ي إلقإنون  RDD إلسيإسي إلذي كإن سإئدًإ خالل فت 

)كمإ يرد هذإ ف 
قية2، فصل 3لحمإية إلدستور، مإدة  ي  DDR (. وعقب إنهيإر نظإم ألمإنيإ إلشر

ف 
دإئرة حمإية إلدستور بمثإبة بدإية جديدة تنأى بكل وضوح كإن تأسيس   1990عإم 

ي وشي 
ي قإم بهإ نظإم إلشتإسي بشكل تعسف  ة إلغإبرة إلت  عن ممإرإسإت هذه إلفت 

.دون رقإبة إلدولة وبعيدًإ عن إألسس إلقإنونية  

 

 واجبات ووسائل حماية الدستور

وري لدإئرة حمإية  وؤلنجإز مهمتهإ أن تكون "نظإم إنذإر مبكر" للمجتمع، فؤنه من إلرص 
مهإمهإ إألسإسية أن تجمع وتحلل إلدستور إلحصول عىل إلكثت  من إلمعلومإت. ولذلك فمن 

ض أنهإ تتعلق بنشإطإت  ي يفت   من إألخبإر وإلوثإئق وإألشخإص، وإلت 
 
إلمعلومإت، خإصة
.منإهضة للدستور  

%( من مصإدر مفتوحة ُيمكن لكل إلنإس 80وتستخلص إلدإئرة غإلبية إلمعلومإت )حوإىلي 
إت وإ لبيإنإت، إلكتب وإلكتيبإت، وكل قرإءتهإ وإلحصول عليهإ، مثل إلجرإئد وإلمجالت، إلنشر

من وسإئط إؤلعالم إلمرئية وإلمطبوعة. كمإ تستمد دإئرة حمإية إلدستور إلعديد من 
إلمعلومإت من إألحدإث إلعإمة وإلفإعليإت إلمتإحة للجميع من إلجمهور. ؤإل أن عملية 

إلممكنة  تحصيل إلمعلومإت إإلستخبإرية من إلمصإدر إلمفتوحة ليست دإئمًإ بإلفعإلة أو 
.للدستور تترصف بأسإليب تآمرية حيث أن بعض إلمجموعإت إلمتطرفة إلمنإهضة  

ي مثل هذه إلحإإلت يجوز لدإئرة حمإية إلدستور إستخدإم سبل وعمالء إلمخإبرإت و 
ف 

ي 
ي إلمحدد لهإ وف 

لتحصيل إلمعلومإت )من إلمصإدر غت  إلمفتوحة( ولكن دإخل إؤلطإر إلقإنون 
عىل سبيل إلمثإل، إذإ إستخدمت دإئرة حمإية إلدستور هذه إلسبل  ظل ظروف معينة فقط. 

ي إلدإئرة أو إلمختر 
ي إلذي هو من موظف 

وإلعمالء )فيمإ ذلك مثال  إلمتبإحث إلعميل إلمتخف 
إلذي يكون جزء من مجموعة متطرفة بينمإ يعمل مع حمإية إلدستور( فؤنه إل يجوز لهم أن 

رية. كمإ أنه إل يسمح لهم بأي نوع من إلسيطرة أو إلتأثت  يرتكبوإ أي جرإئم خالل هذه إلمأمو 
ي تم ؤرسإلهم ؤليه عىل إلقيإدإت وإلتوجهإت دإخل .إلمجموعإت إلت    

وبإؤلضإفة ؤىل عمليإت جمع وتحليل إلمعلومإت، تعد عملية إلتعريف بعملهإ من بي   إلمهإم 
دورية بإعالم إلموإطني   عن نتإئج إألسإسية لدإئرة حمإية إلدستور. لذلك تقوم إلدإئرة بصفة 

، وأشكإل أخرى مثل  أعمإلهإ. يتم ذلك عن طريق إلتقرير إلسنوي لحمإية إلدستور مثال 
ي أمإكن 

إت إلتخصصية إلعإمة ف  إت مجريإت إألحدإث وإلمحإرص  إلمنشورإت إألحصإئية ونشر
كإت، ي إلبلد مثل إلمدإرس وإلجإمعإت، وإلجمعيإت وإلرإبطإت وإلشر

وإلسلطإت  مختلفة ف 
طة، إلسلطإت إلقضإئية، مصإلح إألجإنب، مؤسسإت إلسجون، ؤلخ (.إلمحلية وإلمدنية )إلشر  

:ومن أهم أنوإع إؤلعالم بأعمإلهإ مإ يىلي   
ي وإليتنإ

 •  إلتقإرير عن "حإل إلبلد" فيمإ يخص إلتطرف إلسيإسي ف 
ي يشكلهإ إلمتطرفون وإؤلرهإبيون وتقييم إلمخإطر  •  تحديد إألخطإر إلت 

ي إلبالد
 •  إلتدليل ؤىل تخطيطإت مبيتة لتنفيذ إعتدإءإت عىل أرإص 

ي وإليتنإ
 •  تقديم إلتحإليل للقضإيإ إلمتعلقة بإألمن ف 

لمإنية )أنظر فيمإ يىلي  ي تتم فيهإ جلسإت إللجنة إلتر ة إلت  (إلتقإرير إلدورية خالل إلفت    • 
ي يطرحهإ أعضإء برلمإن سإكسونيإ إنهإلت أو ممثلون من-إؤلجإبة عىل إألسئلة إلت    • 

.إلصحإفة وإؤلعالم        

 

 

طة؟ ن حماية الدستور والشر  ما هو الفرق بي 

طة فؤن دإئرة حمإية إلدستور  :تتسم بمإ يىلي خالفًإ عن إلشر     

 •  ليس لهإ أن تعتقل أو تحقق مع أي شخص،
ل،  •  ليس لهإ أن تفتش أي مسكن أو أي مت  

.ليس لهإ أن تحجز عىل أغرإض شخصية أو وثإئق رسمية أو غت  رسمية   •  

ي إلبالد.  إً كمإ أنهإ إل تدرج ؤدإري
طة ف   ؤىل أي قسم شر

لحمإية إلدستور إلتعرف عىل كل وكمإ أوضحنإ سلفًإ فؤنه من إلمهإم إألسإسية 
ي توجه ضد مبإدئ إلدستور إألسإسية إلقيمة، وإلمسمإة ب  "إلنظإم  إلجهود إلت 
"، سوإء كإنت هنإك جريمة قد تم إرتكإبهإ أم إل.  إىلي إألسإسي إلديموقرإطي إلليتر

فإألمر إألسإسي هو ؤذإ كإن هنإك جهد سيإسي مإ ينإهض إلقيم وإلمبإدئ 
ي ت ي مجإل إلتطرف غت  إلدستورية إلت 

. وهذإ هو إلحإل ف  مثل نظإمنإ إلديمقرإطي
م ممثلوه شكلي ي إلذي يحت 

قوإعد وقوإني   إلدولة إلديمقرإطية وإل  إً إلعنف 
         يرتكبون أي جريمة وإل يؤيدون إستخدإم إلعنف. ويسىم هذإ إلنوع من إلتطرف 

، وعىل إلرغم (Extremismus regalistischel) ب  "إلتطرف إلمتقيد بإلقإنون"
، فؤن هيئة حمإية إلدستور ترإقب كذلك  من صفته إلمتوإفقة مع إلقإنون شكال 

طة وحمإية  هذإ إلنوع من إلتطرف. وهذإ فرق كبت  آخر بي   عمل ومهإم إلشر
.إلدستور  

 َمن الذي يراقب دائرة حماية الدستور؟

إنية تم إنشأهإ خصيصًإ لهذإ يتم مرإقبة دإئرة حمإية إلدستور من قبل لجنة برلم
لمإنية لحمإية إلدستور. وتتألف  إلغرض، وإسمهإ إلدقيق هو لجنة إلرقإبة إلتر

ي برلمإن إلوإلية بمإ فيهم كذلك أعضإء من 
هذه إللجنة من خمسة نوإب ف 

لمإن. ومن أهم حقوق إللجنة هو إلحق  ي إلمعإرضة بإلتر
إألحزإب إلعإملة ف 

لمطلوبة وإستمإع إألشخإص إلذين يعملون  إلمتعلق بتوفت  إلمعلومإت إ
ي فحص إلملفإت وإلمستندإت ودخول 

ين. كمإ أن لديهإ إلحق كذلك ف  كمختر
ي إلدإئرة ومكإتبهإ. ومرتإن خالل كل دورة إنتخإبية، تقدم إللجنة تقريرًإ عن 

مبإن 
ي ؤىل برلمإن إلوإلية. وإلسبب إلرئيشي لوجود هذه إللجنة هو إلتأكد  عملهإ إلرقإنر

ي  من
  أن أنشطة دإئرة حمإية إلدستور تشي وفقًإ للدستور وللقوإني   إلسإئدة ف 

.بلدنإ وإلوإلية       

 

 ما هي مهام حماية الدستور؟

تعتتر حمإية إلدستور "نظإم إنذإر مبكر"، ُيمكن به إلتعرف عىل إألخطإر إلمهددة للديمقرإطية مبكرًإ. 
ي جمع إلمعلومإت عن كل إلجهود إلمعإدية للدستور وكذلك كل وتتمثل مهمة 

هيئة حمإية إلدستور ف 
لمإن وحكومة إلوإلية ولوزير  أنشطة إلتجسس ضد إلبالد. يتم إعدإد وتحليل تلك إلمعلومإت وتقديمهإ لتر

مكن إلدإخلية وكذلك للجمهور إلعإم. وتحتإج إلسلطإت إلعإمة بصورة خإصة ؤىل هذه إلمعلومإت حت  تت
من إتخإذ إؤلجرإءإت إلالزمة ضد مثل هذه إلجهود إلعدإئية. كمإ يشمل عمل حمإية إلدستور عىل عملية 

تحديد كل إلجهود إلموجهة ضد مبإدئ إلدستور إألسإسية وإلمسمإة ب  "إلنظإم إألسإسي إلديموقرإطي 
"، وأهمهإ مإ يىلي  إىلي :إلليتر  

 
إم حقوق إإلنسإن )مثل حرية إلدين وحري •   ة إلرأي وإلمسإوإة بي   إلرجل وإلمرأة(إحت 

ي هذإ أن سلطة إلدولة تنبثق من إلشعب ويمإرس إلشعب هذإ إلحق مثال     • إلسيإدة للشعب )يعت 
 عن طريق إإلنتخإبإت( 

ي للمحإكم وإستقاللهإ( •
ي هذإ بصورة خإصة إلحكم إلذإن     إلفصل بي   إلسلطإت )يعت 

إؤلمكإنية إلقإنونية لتغيت  إلحكومة عتر إإلنتخإبإت وكذلكمسؤولية إلحكومة )يشمل هذإ  •    
لمإن(   مسؤولية إلحكومة أمإم إلتر

• ) يىعي ي هذإ أن إلسلطإت إلتنفيذية ملزمة بإلقإنون وبإلنظإم إلتشر وعية إؤلدإرة )يعت  مشر  
يعية  • ي هذإ أن إلسلطة إلقضإئية مستقلة عن إلسلطة إلتشر وإلتنفيذية(إستقاللية إلمحإكم )يعت   
ي دولة إلديمقرإطية إلعديد من إألطرإف وإألحزإب للوصول ؤىل •

مبدأ إلتعددية إلحزبية )يتنإفس ف    
 إلسلطة إلسيإسية( 

ي إلمنإفسة إلسيإسية  •
ي هذإ إؤلنصإف وإلمسإوإة ف  (تكإفؤ إلفرص بي   جميع إألحزإب إلسيإسية )يعت   

ي ؤطإر إ •
ي ممإرسة إلمعإرضة إلسيإسية ف 

ي معإرضةإلحق ف 
لقإنون وإلدستور )وهذإ يعزز إلحق ف    

(برلمإنية ضد إألحزإب إلحإكمة   
 

ومن مهإم حمإية إلدستور كذلك إلتعرف عىل كل إلجهود إلموجهة ضد أمن ووجود إلجمهورية إلفيدرإلية 
ي ألمإنيإ. وكذلك كل إلجهود إلموجهة ضد فكرة إلتفإهم وإلتعإيش إلسلىمي بي   

 أو أي وإلية إقليمية ف 
.شعوب إلعإلم  

 
ي بعض البلدان العربية؟

ن حماية الدستور والمخابرات فن  ما هو الفرق بي 
ي ألمإنيإ

:حمإية إلدستور ف   
ي إلموجود إلعتقإل وإستجوإب وتعذيب إلموإطني    •

طة شية: أي، بوليس خف  ي  –ليست شر
وكل هذإ ف 

 إلظالم؛
ي إلخفإء  •

للتالعب بإلعمليإت إلسيإسية ولإلمسإك ليست منظمة حكم خفية: أي، قوة سيإسية تعمل ف 
 بإلخيوط من ورإء إلكوإليس؛ أي، ليست بقيإدة عليإ كإمنة ؤلدإرة إلمجتمع ووسإئل إؤلعالم؛

ي إل  • ليست آلية للسلطة من أجل إضطهإد إلشعب: أي، جالدون يستعبدون إلنإس وإلموإطني   حت 
 يحيدون عن خط إلحكومة؛

سيإسية: أي، ؤلضعإف إلمقإومة إلسيإسية بطريقة إؤلرهإب إلنفشي ليست آلية لتفتيت إلمعإرضة إل •
ي 
.وإلبدن   

 

ي والية ساكسونيا
انهالت-حماية الدستور فن  

ي ألمإنيإ هي هيئة منظمة بشكل إل مركزي. وهنإ ينعكس أيض
نظإم  إً حمإية إلدستور ف 

. فبجإنب إلدإئرة إإلتحإدية  ي بالدنإ إلقإئم عىل نظإم إلهيكل إلفيدرإىلي
إؤلدإرة إلعإمة ف 

هيئة ؤقليمية أخرى  16، توجد هنإك -ومقرهإ كولونيإ وبرلي    -لحمإية إلدستور 
ي ألمإنيإ يمنع إلدإئرة إإلتحإدية أن تعطي 

لحمإية إلدستور. وإلهيكل إلفيدرإىلي ف 
مكإتب إؤلقليمية؛ فوظيفتهإ هي وظيفة تنسيقية فقط. تعليمإت وأوإمر لل  

ي وإلية سإكسونيإوحمإية إلدستور 
من مهإم وزإرة إلدإخلية إنهإلت هي وإحدة -ف 

ي تضم قسمًإ خإصًإ يعمل عىل حمإية إلدستور. ويتألف هذإ إلقسم  وإلريإضة وإلت 
:من خمسة أقسإم، أإل وهي   

 إلدإخلية لإلدإرة؛ تكنولوجيإ إلمعلومإتإلمسإئل إلقإنونية إألسإسية؛ إلخدمإت .1
ي مجإل إليمي   إلمتطرف وإليمي   .2

عمليإت تحصيل وتحليل إلمعلومإت ف 
ي   إؤلرهإنر

ي مجإل إليسإر إلرإديكإىلي وإليسإر .3
عمليإت تحصيل وتحليل إلمعلومإت ف 

 إلثوري؛ إلتطرف من جإنب إألجإنب؛ إؤلسالم إلسيإسي وإلجهإدي
ي إلوإلية؛ إلمهإم إلمتصلة بتدإبت  إلوقإية مكإفحة إلتجسس؛ حمإية إإلقتص.4

إد ف 
من إلتطرف )وهذإ يشمل نشإطإت إلعالقإت إلعإمة وكذلك نشإطإت إلتدريس 

 وإلتعليم(
ل إلمغلقة )إلمرإقبة وإلتحريإت وجمع إإإلستخبإرإت بإلطرق إلشية وبإألشك.5

 .إلمعلومإت(

ي دإئرة حمإية إلدستور أن يخضعوإ للفح
. ويحظر وعىل كل إلعإملي   ف  ي ص إألمت 

( ولنظإم إإلضطهإد  عليهم أن يكونوإ أعضإء سإبقي   لوزإرة أمن إلدولة )شتإسي
قية ة ألمإنيإ إلشر ي إلقإنون  RDD إلسيإسي إلذي كإن سإئدًإ خالل فت 

)كمإ يرد هذإ ف 
قية2، فصل 3لحمإية إلدستور، مإدة  ي  DDR (. وعقب إنهيإر نظإم ألمإنيإ إلشر

ف 
دإئرة حمإية إلدستور بمثإبة بدإية جديدة تنأى بكل وضوح كإن تأسيس   1990عإم 

ي وشي 
ي قإم بهإ نظإم إلشتإسي بشكل تعسف  ة إلغإبرة إلت  عن ممإرإسإت هذه إلفت 

.دون رقإبة إلدولة وبعيدًإ عن إألسس إلقإنونية  

 

 واجبات ووسائل حماية الدستور

وري لدإئرة حمإية  وؤلنجإز مهمتهإ أن تكون "نظإم إنذإر مبكر" للمجتمع، فؤنه من إلرص 
مهإمهإ إألسإسية أن تجمع وتحلل إلدستور إلحصول عىل إلكثت  من إلمعلومإت. ولذلك فمن 

ض أنهإ تتعلق بنشإطإت  ي يفت   من إألخبإر وإلوثإئق وإألشخإص، وإلت 
 
إلمعلومإت، خإصة
.منإهضة للدستور  

%( من مصإدر مفتوحة ُيمكن لكل إلنإس 80وتستخلص إلدإئرة غإلبية إلمعلومإت )حوإىلي 
إت وإ لبيإنإت، إلكتب وإلكتيبإت، وكل قرإءتهإ وإلحصول عليهإ، مثل إلجرإئد وإلمجالت، إلنشر

من وسإئط إؤلعالم إلمرئية وإلمطبوعة. كمإ تستمد دإئرة حمإية إلدستور إلعديد من 
إلمعلومإت من إألحدإث إلعإمة وإلفإعليإت إلمتإحة للجميع من إلجمهور. ؤإل أن عملية 

إلممكنة  تحصيل إلمعلومإت إإلستخبإرية من إلمصإدر إلمفتوحة ليست دإئمًإ بإلفعإلة أو 
.للدستور تترصف بأسإليب تآمرية حيث أن بعض إلمجموعإت إلمتطرفة إلمنإهضة  

ي مثل هذه إلحإإلت يجوز لدإئرة حمإية إلدستور إستخدإم سبل وعمالء إلمخإبرإت و 
ف 

ي 
ي إلمحدد لهإ وف 

لتحصيل إلمعلومإت )من إلمصإدر غت  إلمفتوحة( ولكن دإخل إؤلطإر إلقإنون 
عىل سبيل إلمثإل، إذإ إستخدمت دإئرة حمإية إلدستور هذه إلسبل  ظل ظروف معينة فقط. 

ي إلدإئرة أو إلمختر 
ي إلذي هو من موظف 

وإلعمالء )فيمإ ذلك مثال  إلمتبإحث إلعميل إلمتخف 
إلذي يكون جزء من مجموعة متطرفة بينمإ يعمل مع حمإية إلدستور( فؤنه إل يجوز لهم أن 

رية. كمإ أنه إل يسمح لهم بأي نوع من إلسيطرة أو إلتأثت  يرتكبوإ أي جرإئم خالل هذه إلمأمو 
ي تم ؤرسإلهم ؤليه عىل إلقيإدإت وإلتوجهإت دإخل .إلمجموعإت إلت    

وبإؤلضإفة ؤىل عمليإت جمع وتحليل إلمعلومإت، تعد عملية إلتعريف بعملهإ من بي   إلمهإم 
دورية بإعالم إلموإطني   عن نتإئج إألسإسية لدإئرة حمإية إلدستور. لذلك تقوم إلدإئرة بصفة 

، وأشكإل أخرى مثل  أعمإلهإ. يتم ذلك عن طريق إلتقرير إلسنوي لحمإية إلدستور مثال 
ي أمإكن 

إت إلتخصصية إلعإمة ف  إت مجريإت إألحدإث وإلمحإرص  إلمنشورإت إألحصإئية ونشر
كإت، ي إلبلد مثل إلمدإرس وإلجإمعإت، وإلجمعيإت وإلرإبطإت وإلشر

وإلسلطإت  مختلفة ف 
طة، إلسلطإت إلقضإئية، مصإلح إألجإنب، مؤسسإت إلسجون، ؤلخ (.إلمحلية وإلمدنية )إلشر  

:ومن أهم أنوإع إؤلعالم بأعمإلهإ مإ يىلي   
ي وإليتنإ

 •  إلتقإرير عن "حإل إلبلد" فيمإ يخص إلتطرف إلسيإسي ف 
ي يشكلهإ إلمتطرفون وإؤلرهإبيون وتقييم إلمخإطر  •  تحديد إألخطإر إلت 

ي إلبالد
 •  إلتدليل ؤىل تخطيطإت مبيتة لتنفيذ إعتدإءإت عىل أرإص 

ي وإليتنإ
 •  تقديم إلتحإليل للقضإيإ إلمتعلقة بإألمن ف 

لمإنية )أنظر فيمإ يىلي  ي تتم فيهإ جلسإت إللجنة إلتر ة إلت  (إلتقإرير إلدورية خالل إلفت    • 
ي يطرحهإ أعضإء برلمإن سإكسونيإ إنهإلت أو ممثلون من-إؤلجإبة عىل إألسئلة إلت    • 

.إلصحإفة وإؤلعالم        

 

 

طة؟ ن حماية الدستور والشر  ما هو الفرق بي 

طة فؤن دإئرة حمإية إلدستور  :تتسم بمإ يىلي خالفًإ عن إلشر     

 •  ليس لهإ أن تعتقل أو تحقق مع أي شخص،
ل،  •  ليس لهإ أن تفتش أي مسكن أو أي مت  

.ليس لهإ أن تحجز عىل أغرإض شخصية أو وثإئق رسمية أو غت  رسمية   •  

ي إلبالد.  إً كمإ أنهإ إل تدرج ؤدإري
طة ف   ؤىل أي قسم شر

لحمإية إلدستور إلتعرف عىل كل وكمإ أوضحنإ سلفًإ فؤنه من إلمهإم إألسإسية 
ي توجه ضد مبإدئ إلدستور إألسإسية إلقيمة، وإلمسمإة ب  "إلنظإم  إلجهود إلت 
"، سوإء كإنت هنإك جريمة قد تم إرتكإبهإ أم إل.  إىلي إألسإسي إلديموقرإطي إلليتر

فإألمر إألسإسي هو ؤذإ كإن هنإك جهد سيإسي مإ ينإهض إلقيم وإلمبإدئ 
ي ت ي مجإل إلتطرف غت  إلدستورية إلت 

. وهذإ هو إلحإل ف  مثل نظإمنإ إلديمقرإطي
م ممثلوه شكلي ي إلذي يحت 

قوإعد وقوإني   إلدولة إلديمقرإطية وإل  إً إلعنف 
         يرتكبون أي جريمة وإل يؤيدون إستخدإم إلعنف. ويسىم هذإ إلنوع من إلتطرف 

، وعىل إلرغم (Extremismus regalistischel) ب  "إلتطرف إلمتقيد بإلقإنون"
، فؤن هيئة حمإية إلدستور ترإقب كذلك  من صفته إلمتوإفقة مع إلقإنون شكال 

طة وحمإية  هذإ إلنوع من إلتطرف. وهذإ فرق كبت  آخر بي   عمل ومهإم إلشر
.إلدستور  

 َمن الذي يراقب دائرة حماية الدستور؟

إنية تم إنشأهإ خصيصًإ لهذإ يتم مرإقبة دإئرة حمإية إلدستور من قبل لجنة برلم
لمإنية لحمإية إلدستور. وتتألف  إلغرض، وإسمهإ إلدقيق هو لجنة إلرقإبة إلتر

ي برلمإن إلوإلية بمإ فيهم كذلك أعضإء من 
هذه إللجنة من خمسة نوإب ف 

لمإن. ومن أهم حقوق إللجنة هو إلحق  ي إلمعإرضة بإلتر
إألحزإب إلعإملة ف 

لمطلوبة وإستمإع إألشخإص إلذين يعملون  إلمتعلق بتوفت  إلمعلومإت إ
ي فحص إلملفإت وإلمستندإت ودخول 

ين. كمإ أن لديهإ إلحق كذلك ف  كمختر
ي إلدإئرة ومكإتبهإ. ومرتإن خالل كل دورة إنتخإبية، تقدم إللجنة تقريرًإ عن 

مبإن 
ي ؤىل برلمإن إلوإلية. وإلسبب إلرئيشي لوجود هذه إللجنة هو إلتأكد  عملهإ إلرقإنر

ي  من
  أن أنشطة دإئرة حمإية إلدستور تشي وفقًإ للدستور وللقوإني   إلسإئدة ف 

.بلدنإ وإلوإلية       

 

 ما هي مهام حماية الدستور؟

تعتتر حمإية إلدستور "نظإم إنذإر مبكر"، ُيمكن به إلتعرف عىل إألخطإر إلمهددة للديمقرإطية مبكرًإ. 
ي جمع إلمعلومإت عن كل إلجهود إلمعإدية للدستور وكذلك كل وتتمثل مهمة 

هيئة حمإية إلدستور ف 
لمإن وحكومة إلوإلية ولوزير  أنشطة إلتجسس ضد إلبالد. يتم إعدإد وتحليل تلك إلمعلومإت وتقديمهإ لتر

مكن إلدإخلية وكذلك للجمهور إلعإم. وتحتإج إلسلطإت إلعإمة بصورة خإصة ؤىل هذه إلمعلومإت حت  تت
من إتخإذ إؤلجرإءإت إلالزمة ضد مثل هذه إلجهود إلعدإئية. كمإ يشمل عمل حمإية إلدستور عىل عملية 

تحديد كل إلجهود إلموجهة ضد مبإدئ إلدستور إألسإسية وإلمسمإة ب  "إلنظإم إألسإسي إلديموقرإطي 
"، وأهمهإ مإ يىلي  إىلي :إلليتر  

 
إم حقوق إإلنسإن )مثل حرية إلدين وحري •   ة إلرأي وإلمسإوإة بي   إلرجل وإلمرأة(إحت 

ي هذإ أن سلطة إلدولة تنبثق من إلشعب ويمإرس إلشعب هذإ إلحق مثال     • إلسيإدة للشعب )يعت 
 عن طريق إإلنتخإبإت( 

ي للمحإكم وإستقاللهإ( •
ي هذإ بصورة خإصة إلحكم إلذإن     إلفصل بي   إلسلطإت )يعت 

إؤلمكإنية إلقإنونية لتغيت  إلحكومة عتر إإلنتخإبإت وكذلكمسؤولية إلحكومة )يشمل هذإ  •    
لمإن(   مسؤولية إلحكومة أمإم إلتر

• ) يىعي ي هذإ أن إلسلطإت إلتنفيذية ملزمة بإلقإنون وبإلنظإم إلتشر وعية إؤلدإرة )يعت  مشر  
يعية  • ي هذإ أن إلسلطة إلقضإئية مستقلة عن إلسلطة إلتشر وإلتنفيذية(إستقاللية إلمحإكم )يعت   
ي دولة إلديمقرإطية إلعديد من إألطرإف وإألحزإب للوصول ؤىل •

مبدأ إلتعددية إلحزبية )يتنإفس ف    
 إلسلطة إلسيإسية( 

ي إلمنإفسة إلسيإسية  •
ي هذإ إؤلنصإف وإلمسإوإة ف  (تكإفؤ إلفرص بي   جميع إألحزإب إلسيإسية )يعت   

ي ؤطإر إ •
ي ممإرسة إلمعإرضة إلسيإسية ف 

ي معإرضةإلحق ف 
لقإنون وإلدستور )وهذإ يعزز إلحق ف    

(برلمإنية ضد إألحزإب إلحإكمة   
 

ومن مهإم حمإية إلدستور كذلك إلتعرف عىل كل إلجهود إلموجهة ضد أمن ووجود إلجمهورية إلفيدرإلية 
ي ألمإنيإ. وكذلك كل إلجهود إلموجهة ضد فكرة إلتفإهم وإلتعإيش إلسلىمي بي   

 أو أي وإلية إقليمية ف 
.شعوب إلعإلم  

 
ي بعض البلدان العربية؟

ن حماية الدستور والمخابرات فن  ما هو الفرق بي 
ي ألمإنيإ

:حمإية إلدستور ف   
ي إلموجود إلعتقإل وإستجوإب وتعذيب إلموإطني    •

طة شية: أي، بوليس خف  ي  –ليست شر
وكل هذإ ف 

 إلظالم؛
ي إلخفإء  •

للتالعب بإلعمليإت إلسيإسية ولإلمسإك ليست منظمة حكم خفية: أي، قوة سيإسية تعمل ف 
 بإلخيوط من ورإء إلكوإليس؛ أي، ليست بقيإدة عليإ كإمنة ؤلدإرة إلمجتمع ووسإئل إؤلعالم؛

ي إل  • ليست آلية للسلطة من أجل إضطهإد إلشعب: أي، جالدون يستعبدون إلنإس وإلموإطني   حت 
 يحيدون عن خط إلحكومة؛

سيإسية: أي، ؤلضعإف إلمقإومة إلسيإسية بطريقة إؤلرهإب إلنفشي ليست آلية لتفتيت إلمعإرضة إل •
ي 
.وإلبدن   

 

ي والية ساكسونيا
انهالت-حماية الدستور فن  

ي ألمإنيإ هي هيئة منظمة بشكل إل مركزي. وهنإ ينعكس أيض
نظإم  إً حمإية إلدستور ف 

. فبجإنب إلدإئرة إإلتحإدية  ي بالدنإ إلقإئم عىل نظإم إلهيكل إلفيدرإىلي
إؤلدإرة إلعإمة ف 

هيئة ؤقليمية أخرى  16، توجد هنإك -ومقرهإ كولونيإ وبرلي    -لحمإية إلدستور 
ي ألمإنيإ يمنع إلدإئرة إإلتحإدية أن تعطي 

لحمإية إلدستور. وإلهيكل إلفيدرإىلي ف 
مكإتب إؤلقليمية؛ فوظيفتهإ هي وظيفة تنسيقية فقط. تعليمإت وأوإمر لل  

ي وإلية سإكسونيإوحمإية إلدستور 
من مهإم وزإرة إلدإخلية إنهإلت هي وإحدة -ف 

ي تضم قسمًإ خإصًإ يعمل عىل حمإية إلدستور. ويتألف هذإ إلقسم  وإلريإضة وإلت 
:من خمسة أقسإم، أإل وهي   

 إلدإخلية لإلدإرة؛ تكنولوجيإ إلمعلومإتإلمسإئل إلقإنونية إألسإسية؛ إلخدمإت .1
ي مجإل إليمي   إلمتطرف وإليمي   .2

عمليإت تحصيل وتحليل إلمعلومإت ف 
ي   إؤلرهإنر

ي مجإل إليسإر إلرإديكإىلي وإليسإر .3
عمليإت تحصيل وتحليل إلمعلومإت ف 

 إلثوري؛ إلتطرف من جإنب إألجإنب؛ إؤلسالم إلسيإسي وإلجهإدي
ي إلوإلية؛ إلمهإم إلمتصلة بتدإبت  إلوقإية مكإفحة إلتجسس؛ حمإية إإلقتص.4

إد ف 
من إلتطرف )وهذإ يشمل نشإطإت إلعالقإت إلعإمة وكذلك نشإطإت إلتدريس 

 وإلتعليم(
ل إلمغلقة )إلمرإقبة وإلتحريإت وجمع إإإلستخبإرإت بإلطرق إلشية وبإألشك.5

 .إلمعلومإت(

ي دإئرة حمإية إلدستور أن يخضعوإ للفح
. ويحظر وعىل كل إلعإملي   ف  ي ص إألمت 

( ولنظإم إإلضطهإد  عليهم أن يكونوإ أعضإء سإبقي   لوزإرة أمن إلدولة )شتإسي
قية ة ألمإنيإ إلشر ي إلقإنون  RDD إلسيإسي إلذي كإن سإئدًإ خالل فت 

)كمإ يرد هذإ ف 
قية2، فصل 3لحمإية إلدستور، مإدة  ي  DDR (. وعقب إنهيإر نظإم ألمإنيإ إلشر

ف 
دإئرة حمإية إلدستور بمثإبة بدإية جديدة تنأى بكل وضوح كإن تأسيس   1990عإم 

ي وشي 
ي قإم بهإ نظإم إلشتإسي بشكل تعسف  ة إلغإبرة إلت  عن ممإرإسإت هذه إلفت 

.دون رقإبة إلدولة وبعيدًإ عن إألسس إلقإنونية  

 

 واجبات ووسائل حماية الدستور

وري لدإئرة حمإية  وؤلنجإز مهمتهإ أن تكون "نظإم إنذإر مبكر" للمجتمع، فؤنه من إلرص 
مهإمهإ إألسإسية أن تجمع وتحلل إلدستور إلحصول عىل إلكثت  من إلمعلومإت. ولذلك فمن 

ض أنهإ تتعلق بنشإطإت  ي يفت   من إألخبإر وإلوثإئق وإألشخإص، وإلت 
 
إلمعلومإت، خإصة
.منإهضة للدستور  

%( من مصإدر مفتوحة ُيمكن لكل إلنإس 80وتستخلص إلدإئرة غإلبية إلمعلومإت )حوإىلي 
إت وإ لبيإنإت، إلكتب وإلكتيبإت، وكل قرإءتهإ وإلحصول عليهإ، مثل إلجرإئد وإلمجالت، إلنشر

من وسإئط إؤلعالم إلمرئية وإلمطبوعة. كمإ تستمد دإئرة حمإية إلدستور إلعديد من 
إلمعلومإت من إألحدإث إلعإمة وإلفإعليإت إلمتإحة للجميع من إلجمهور. ؤإل أن عملية 

إلممكنة  تحصيل إلمعلومإت إإلستخبإرية من إلمصإدر إلمفتوحة ليست دإئمًإ بإلفعإلة أو 
.للدستور تترصف بأسإليب تآمرية حيث أن بعض إلمجموعإت إلمتطرفة إلمنإهضة  

ي مثل هذه إلحإإلت يجوز لدإئرة حمإية إلدستور إستخدإم سبل وعمالء إلمخإبرإت و 
ف 

ي 
ي إلمحدد لهإ وف 

لتحصيل إلمعلومإت )من إلمصإدر غت  إلمفتوحة( ولكن دإخل إؤلطإر إلقإنون 
عىل سبيل إلمثإل، إذإ إستخدمت دإئرة حمإية إلدستور هذه إلسبل  ظل ظروف معينة فقط. 

ي إلدإئرة أو إلمختر 
ي إلذي هو من موظف 

وإلعمالء )فيمإ ذلك مثال  إلمتبإحث إلعميل إلمتخف 
إلذي يكون جزء من مجموعة متطرفة بينمإ يعمل مع حمإية إلدستور( فؤنه إل يجوز لهم أن 

رية. كمإ أنه إل يسمح لهم بأي نوع من إلسيطرة أو إلتأثت  يرتكبوإ أي جرإئم خالل هذه إلمأمو 
ي تم ؤرسإلهم ؤليه عىل إلقيإدإت وإلتوجهإت دإخل .إلمجموعإت إلت    

وبإؤلضإفة ؤىل عمليإت جمع وتحليل إلمعلومإت، تعد عملية إلتعريف بعملهإ من بي   إلمهإم 
دورية بإعالم إلموإطني   عن نتإئج إألسإسية لدإئرة حمإية إلدستور. لذلك تقوم إلدإئرة بصفة 

، وأشكإل أخرى مثل  أعمإلهإ. يتم ذلك عن طريق إلتقرير إلسنوي لحمإية إلدستور مثال 
ي أمإكن 

إت إلتخصصية إلعإمة ف  إت مجريإت إألحدإث وإلمحإرص  إلمنشورإت إألحصإئية ونشر
كإت، ي إلبلد مثل إلمدإرس وإلجإمعإت، وإلجمعيإت وإلرإبطإت وإلشر

وإلسلطإت  مختلفة ف 
طة، إلسلطإت إلقضإئية، مصإلح إألجإنب، مؤسسإت إلسجون، ؤلخ (.إلمحلية وإلمدنية )إلشر  

:ومن أهم أنوإع إؤلعالم بأعمإلهإ مإ يىلي   
ي وإليتنإ

 •  إلتقإرير عن "حإل إلبلد" فيمإ يخص إلتطرف إلسيإسي ف 
ي يشكلهإ إلمتطرفون وإؤلرهإبيون وتقييم إلمخإطر  •  تحديد إألخطإر إلت 

ي إلبالد
 •  إلتدليل ؤىل تخطيطإت مبيتة لتنفيذ إعتدإءإت عىل أرإص 

ي وإليتنإ
 •  تقديم إلتحإليل للقضإيإ إلمتعلقة بإألمن ف 

لمإنية )أنظر فيمإ يىلي  ي تتم فيهإ جلسإت إللجنة إلتر ة إلت  (إلتقإرير إلدورية خالل إلفت    • 
ي يطرحهإ أعضإء برلمإن سإكسونيإ إنهإلت أو ممثلون من-إؤلجإبة عىل إألسئلة إلت    • 

.إلصحإفة وإؤلعالم        

 

 

طة؟ ن حماية الدستور والشر  ما هو الفرق بي 

طة فؤن دإئرة حمإية إلدستور  :تتسم بمإ يىلي خالفًإ عن إلشر     

 •  ليس لهإ أن تعتقل أو تحقق مع أي شخص،
ل،  •  ليس لهإ أن تفتش أي مسكن أو أي مت  

.ليس لهإ أن تحجز عىل أغرإض شخصية أو وثإئق رسمية أو غت  رسمية   •  

ي إلبالد.  إً كمإ أنهإ إل تدرج ؤدإري
طة ف   ؤىل أي قسم شر

لحمإية إلدستور إلتعرف عىل كل وكمإ أوضحنإ سلفًإ فؤنه من إلمهإم إألسإسية 
ي توجه ضد مبإدئ إلدستور إألسإسية إلقيمة، وإلمسمإة ب  "إلنظإم  إلجهود إلت 
"، سوإء كإنت هنإك جريمة قد تم إرتكإبهإ أم إل.  إىلي إألسإسي إلديموقرإطي إلليتر

فإألمر إألسإسي هو ؤذإ كإن هنإك جهد سيإسي مإ ينإهض إلقيم وإلمبإدئ 
ي ت ي مجإل إلتطرف غت  إلدستورية إلت 

. وهذإ هو إلحإل ف  مثل نظإمنإ إلديمقرإطي
م ممثلوه شكلي ي إلذي يحت 

قوإعد وقوإني   إلدولة إلديمقرإطية وإل  إً إلعنف 
         يرتكبون أي جريمة وإل يؤيدون إستخدإم إلعنف. ويسىم هذإ إلنوع من إلتطرف 

، وعىل إلرغم (Extremismus regalistischel) ب  "إلتطرف إلمتقيد بإلقإنون"
، فؤن هيئة حمإية إلدستور ترإقب كذلك  من صفته إلمتوإفقة مع إلقإنون شكال 

طة وحمإية  هذإ إلنوع من إلتطرف. وهذإ فرق كبت  آخر بي   عمل ومهإم إلشر
.إلدستور  

 َمن الذي يراقب دائرة حماية الدستور؟

إنية تم إنشأهإ خصيصًإ لهذإ يتم مرإقبة دإئرة حمإية إلدستور من قبل لجنة برلم
لمإنية لحمإية إلدستور. وتتألف  إلغرض، وإسمهإ إلدقيق هو لجنة إلرقإبة إلتر

ي برلمإن إلوإلية بمإ فيهم كذلك أعضإء من 
هذه إللجنة من خمسة نوإب ف 

لمإن. ومن أهم حقوق إللجنة هو إلحق  ي إلمعإرضة بإلتر
إألحزإب إلعإملة ف 

لمطلوبة وإستمإع إألشخإص إلذين يعملون  إلمتعلق بتوفت  إلمعلومإت إ
ي فحص إلملفإت وإلمستندإت ودخول 

ين. كمإ أن لديهإ إلحق كذلك ف  كمختر
ي إلدإئرة ومكإتبهإ. ومرتإن خالل كل دورة إنتخإبية، تقدم إللجنة تقريرًإ عن 

مبإن 
ي ؤىل برلمإن إلوإلية. وإلسبب إلرئيشي لوجود هذه إللجنة هو إلتأكد  عملهإ إلرقإنر

ي  من
  أن أنشطة دإئرة حمإية إلدستور تشي وفقًإ للدستور وللقوإني   إلسإئدة ف 

.بلدنإ وإلوإلية       

 

 ما هي مهام حماية الدستور؟

تعتتر حمإية إلدستور "نظإم إنذإر مبكر"، ُيمكن به إلتعرف عىل إألخطإر إلمهددة للديمقرإطية مبكرًإ. 
ي جمع إلمعلومإت عن كل إلجهود إلمعإدية للدستور وكذلك كل وتتمثل مهمة 

هيئة حمإية إلدستور ف 
لمإن وحكومة إلوإلية ولوزير  أنشطة إلتجسس ضد إلبالد. يتم إعدإد وتحليل تلك إلمعلومإت وتقديمهإ لتر

مكن إلدإخلية وكذلك للجمهور إلعإم. وتحتإج إلسلطإت إلعإمة بصورة خإصة ؤىل هذه إلمعلومإت حت  تت
من إتخإذ إؤلجرإءإت إلالزمة ضد مثل هذه إلجهود إلعدإئية. كمإ يشمل عمل حمإية إلدستور عىل عملية 

تحديد كل إلجهود إلموجهة ضد مبإدئ إلدستور إألسإسية وإلمسمإة ب  "إلنظإم إألسإسي إلديموقرإطي 
"، وأهمهإ مإ يىلي  إىلي :إلليتر  

 
إم حقوق إإلنسإن )مثل حرية إلدين وحري •   ة إلرأي وإلمسإوإة بي   إلرجل وإلمرأة(إحت 

ي هذإ أن سلطة إلدولة تنبثق من إلشعب ويمإرس إلشعب هذإ إلحق مثال     • إلسيإدة للشعب )يعت 
 عن طريق إإلنتخإبإت( 

ي للمحإكم وإستقاللهإ( •
ي هذإ بصورة خإصة إلحكم إلذإن     إلفصل بي   إلسلطإت )يعت 

إؤلمكإنية إلقإنونية لتغيت  إلحكومة عتر إإلنتخإبإت وكذلكمسؤولية إلحكومة )يشمل هذإ  •    
لمإن(   مسؤولية إلحكومة أمإم إلتر

• ) يىعي ي هذإ أن إلسلطإت إلتنفيذية ملزمة بإلقإنون وبإلنظإم إلتشر وعية إؤلدإرة )يعت  مشر  
يعية  • ي هذإ أن إلسلطة إلقضإئية مستقلة عن إلسلطة إلتشر وإلتنفيذية(إستقاللية إلمحإكم )يعت   
ي دولة إلديمقرإطية إلعديد من إألطرإف وإألحزإب للوصول ؤىل •

مبدأ إلتعددية إلحزبية )يتنإفس ف    
 إلسلطة إلسيإسية( 

ي إلمنإفسة إلسيإسية  •
ي هذإ إؤلنصإف وإلمسإوإة ف  (تكإفؤ إلفرص بي   جميع إألحزإب إلسيإسية )يعت   

ي ؤطإر إ •
ي ممإرسة إلمعإرضة إلسيإسية ف 

ي معإرضةإلحق ف 
لقإنون وإلدستور )وهذإ يعزز إلحق ف    

(برلمإنية ضد إألحزإب إلحإكمة   
 

ومن مهإم حمإية إلدستور كذلك إلتعرف عىل كل إلجهود إلموجهة ضد أمن ووجود إلجمهورية إلفيدرإلية 
ي ألمإنيإ. وكذلك كل إلجهود إلموجهة ضد فكرة إلتفإهم وإلتعإيش إلسلىمي بي   

 أو أي وإلية إقليمية ف 
.شعوب إلعإلم  

 
ي بعض البلدان العربية؟

ن حماية الدستور والمخابرات فن  ما هو الفرق بي 
ي ألمإنيإ

:حمإية إلدستور ف   
ي إلموجود إلعتقإل وإستجوإب وتعذيب إلموإطني    •

طة شية: أي، بوليس خف  ي  –ليست شر
وكل هذإ ف 

 إلظالم؛
ي إلخفإء  •

للتالعب بإلعمليإت إلسيإسية ولإلمسإك ليست منظمة حكم خفية: أي، قوة سيإسية تعمل ف 
 بإلخيوط من ورإء إلكوإليس؛ أي، ليست بقيإدة عليإ كإمنة ؤلدإرة إلمجتمع ووسإئل إؤلعالم؛

ي إل  • ليست آلية للسلطة من أجل إضطهإد إلشعب: أي، جالدون يستعبدون إلنإس وإلموإطني   حت 
 يحيدون عن خط إلحكومة؛

سيإسية: أي، ؤلضعإف إلمقإومة إلسيإسية بطريقة إؤلرهإب إلنفشي ليست آلية لتفتيت إلمعإرضة إل •
ي 
.وإلبدن   

 

ي والية ساكسونيا
انهالت-حماية الدستور فن  

ي ألمإنيإ هي هيئة منظمة بشكل إل مركزي. وهنإ ينعكس أيض
نظإم  إً حمإية إلدستور ف 

. فبجإنب إلدإئرة إإلتحإدية  ي بالدنإ إلقإئم عىل نظإم إلهيكل إلفيدرإىلي
إؤلدإرة إلعإمة ف 

هيئة ؤقليمية أخرى  16، توجد هنإك -ومقرهإ كولونيإ وبرلي    -لحمإية إلدستور 
ي ألمإنيإ يمنع إلدإئرة إإلتحإدية أن تعطي 

لحمإية إلدستور. وإلهيكل إلفيدرإىلي ف 
مكإتب إؤلقليمية؛ فوظيفتهإ هي وظيفة تنسيقية فقط. تعليمإت وأوإمر لل  

ي وإلية سإكسونيإوحمإية إلدستور 
من مهإم وزإرة إلدإخلية إنهإلت هي وإحدة -ف 

ي تضم قسمًإ خإصًإ يعمل عىل حمإية إلدستور. ويتألف هذإ إلقسم  وإلريإضة وإلت 
:من خمسة أقسإم، أإل وهي   

 إلدإخلية لإلدإرة؛ تكنولوجيإ إلمعلومإتإلمسإئل إلقإنونية إألسإسية؛ إلخدمإت .1
ي مجإل إليمي   إلمتطرف وإليمي   .2

عمليإت تحصيل وتحليل إلمعلومإت ف 
ي   إؤلرهإنر

ي مجإل إليسإر إلرإديكإىلي وإليسإر .3
عمليإت تحصيل وتحليل إلمعلومإت ف 

 إلثوري؛ إلتطرف من جإنب إألجإنب؛ إؤلسالم إلسيإسي وإلجهإدي
ي إلوإلية؛ إلمهإم إلمتصلة بتدإبت  إلوقإية مكإفحة إلتجسس؛ حمإية إإلقتص.4

إد ف 
من إلتطرف )وهذإ يشمل نشإطإت إلعالقإت إلعإمة وكذلك نشإطإت إلتدريس 

 وإلتعليم(
ل إلمغلقة )إلمرإقبة وإلتحريإت وجمع إإإلستخبإرإت بإلطرق إلشية وبإألشك.5

 .إلمعلومإت(

ي دإئرة حمإية إلدستور أن يخضعوإ للفح
. ويحظر وعىل كل إلعإملي   ف  ي ص إألمت 

( ولنظإم إإلضطهإد  عليهم أن يكونوإ أعضإء سإبقي   لوزإرة أمن إلدولة )شتإسي
قية ة ألمإنيإ إلشر ي إلقإنون  RDD إلسيإسي إلذي كإن سإئدًإ خالل فت 

)كمإ يرد هذإ ف 
قية2، فصل 3لحمإية إلدستور، مإدة  ي  DDR (. وعقب إنهيإر نظإم ألمإنيإ إلشر

ف 
دإئرة حمإية إلدستور بمثإبة بدإية جديدة تنأى بكل وضوح كإن تأسيس   1990عإم 

ي وشي 
ي قإم بهإ نظإم إلشتإسي بشكل تعسف  ة إلغإبرة إلت  عن ممإرإسإت هذه إلفت 

.دون رقإبة إلدولة وبعيدًإ عن إألسس إلقإنونية  

 

 واجبات ووسائل حماية الدستور

وري لدإئرة حمإية  وؤلنجإز مهمتهإ أن تكون "نظإم إنذإر مبكر" للمجتمع، فؤنه من إلرص 
مهإمهإ إألسإسية أن تجمع وتحلل إلدستور إلحصول عىل إلكثت  من إلمعلومإت. ولذلك فمن 

ض أنهإ تتعلق بنشإطإت  ي يفت   من إألخبإر وإلوثإئق وإألشخإص، وإلت 
 
إلمعلومإت، خإصة
.منإهضة للدستور  

%( من مصإدر مفتوحة ُيمكن لكل إلنإس 80وتستخلص إلدإئرة غإلبية إلمعلومإت )حوإىلي 
إت وإ لبيإنإت، إلكتب وإلكتيبإت، وكل قرإءتهإ وإلحصول عليهإ، مثل إلجرإئد وإلمجالت، إلنشر

من وسإئط إؤلعالم إلمرئية وإلمطبوعة. كمإ تستمد دإئرة حمإية إلدستور إلعديد من 
إلمعلومإت من إألحدإث إلعإمة وإلفإعليإت إلمتإحة للجميع من إلجمهور. ؤإل أن عملية 

إلممكنة  تحصيل إلمعلومإت إإلستخبإرية من إلمصإدر إلمفتوحة ليست دإئمًإ بإلفعإلة أو 
.للدستور تترصف بأسإليب تآمرية حيث أن بعض إلمجموعإت إلمتطرفة إلمنإهضة  

ي مثل هذه إلحإإلت يجوز لدإئرة حمإية إلدستور إستخدإم سبل وعمالء إلمخإبرإت و 
ف 

ي 
ي إلمحدد لهإ وف 

لتحصيل إلمعلومإت )من إلمصإدر غت  إلمفتوحة( ولكن دإخل إؤلطإر إلقإنون 
عىل سبيل إلمثإل، إذإ إستخدمت دإئرة حمإية إلدستور هذه إلسبل  ظل ظروف معينة فقط. 

ي إلدإئرة أو إلمختر 
ي إلذي هو من موظف 

وإلعمالء )فيمإ ذلك مثال  إلمتبإحث إلعميل إلمتخف 
إلذي يكون جزء من مجموعة متطرفة بينمإ يعمل مع حمإية إلدستور( فؤنه إل يجوز لهم أن 

رية. كمإ أنه إل يسمح لهم بأي نوع من إلسيطرة أو إلتأثت  يرتكبوإ أي جرإئم خالل هذه إلمأمو 
ي تم ؤرسإلهم ؤليه عىل إلقيإدإت وإلتوجهإت دإخل .إلمجموعإت إلت    

وبإؤلضإفة ؤىل عمليإت جمع وتحليل إلمعلومإت، تعد عملية إلتعريف بعملهإ من بي   إلمهإم 
دورية بإعالم إلموإطني   عن نتإئج إألسإسية لدإئرة حمإية إلدستور. لذلك تقوم إلدإئرة بصفة 

، وأشكإل أخرى مثل  أعمإلهإ. يتم ذلك عن طريق إلتقرير إلسنوي لحمإية إلدستور مثال 
ي أمإكن 

إت إلتخصصية إلعإمة ف  إت مجريإت إألحدإث وإلمحإرص  إلمنشورإت إألحصإئية ونشر
كإت، ي إلبلد مثل إلمدإرس وإلجإمعإت، وإلجمعيإت وإلرإبطإت وإلشر

وإلسلطإت  مختلفة ف 
طة، إلسلطإت إلقضإئية، مصإلح إألجإنب، مؤسسإت إلسجون، ؤلخ (.إلمحلية وإلمدنية )إلشر  

:ومن أهم أنوإع إؤلعالم بأعمإلهإ مإ يىلي   
ي وإليتنإ

 •  إلتقإرير عن "حإل إلبلد" فيمإ يخص إلتطرف إلسيإسي ف 
ي يشكلهإ إلمتطرفون وإؤلرهإبيون وتقييم إلمخإطر  •  تحديد إألخطإر إلت 

ي إلبالد
 •  إلتدليل ؤىل تخطيطإت مبيتة لتنفيذ إعتدإءإت عىل أرإص 

ي وإليتنإ
 •  تقديم إلتحإليل للقضإيإ إلمتعلقة بإألمن ف 

لمإنية )أنظر فيمإ يىلي  ي تتم فيهإ جلسإت إللجنة إلتر ة إلت  (إلتقإرير إلدورية خالل إلفت    • 
ي يطرحهإ أعضإء برلمإن سإكسونيإ إنهإلت أو ممثلون من-إؤلجإبة عىل إألسئلة إلت    • 

.إلصحإفة وإؤلعالم        

 


