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על פניו ". מוסלמי פופ "–את תרבות הנוער האסלאמית החדשה יוליה גרלך מתארת בספרה 

, וד אחת מתרבויות הנוער הנבנות סביב המוזיקה והשירים המודרנייםת כעיתרבות זאת נרא

 יש להדגיש כי . ות שלה היא במרכזיותה של הדת במובנה הפונדמנטליסטייחודיאך הי

הם . חלקם לא מבוטל שייך למשפחות מבוססות, הצעירים הללו רובם נולדו כבר בגרמניה

רמנית טוב יותר  לעתים הם יודעים ג–משתלבים בחברה ומדברים גרמנית רהוטה , מצליחים

הדת תופשת מקום מרכזי בתודעה העצמית שלהם ונדמה כי , יחד עם זאת. מאשר ערבית

אסלאם "התרבות של ב. האסלאם עם מודרניות מערביתלם את הסינתזה של גאורך חייהם מ

 םלימוסלמים פופ מקב.  סגנונות חיים שלכאורה שונים בתכלית,מוצאים את ביטויים "הפופ

של " איסלמיזציה"את תוך כדי אך הם עושים ז, טלוויזיה, אינטרנט, אופנה, מוזיקה מערבית

   .המרכיבים הללו

  

ב האורבאני של העולם הערבי לאחר הכישלון המוחלט של חהפנייה לאסלאם התרחשה במר

לפיה  אסלאם הינו אלטרנטיבה -ופפ. אידיאולוגיות של סוציאליזם ולאומנות ערבית

מציעה לחזור לחיי הדור של תלמידי מוחמד ומסתגרת בפני הציביליזציה ות המודרני

יהאד 'ג"אך מאחורי זה עומד המונח של , אסלאם מציע אינטגרציה תרבותית-פופ. המערבית

ם תרבות וחברה שאמורה לשפר את תדמית האסלא,  פעילות אקטיבית בתחומי דת–" אזרחי

יש לציין כי . ה חדשתם תשתית רעיונירניות עהמודגי ולעודד את המאמינים לאמץ את היש

לדמויות שזוכים ליחס הערצה בדומה (תנועה זאת מופצת באמצעות דרשנים מפורסמים 

פופ הינה תרבות גלובאלית -  תרבות מוסלמי.טלוויזיה סעודית, קרנות שונות, )בעולם הפופ

הצעירים  .ניםוהרשת שמחזיקה את קיומה קיימת באמצעות ההישגים הטכנולוגיים האחרו

  . למען פיתוח האסלאם בתנאים המודרנייםתרבותיות שהכרחי—ומרים על הדעצמם ש

  

ליברליות בשאלות ההלכה אינה מתכוונת ל" מוסלמי פופ"יש לציין כי המודרניות של 

, תהמוסלמישמקפידה על דרישות ההלכה , מדובר בתנועה פונדמנטליסטית, בפועל. הדתית

 הדתיות העמוקה של הצעירים מקבלת . דורשת מנשים ללבוש רעלה,  הפרדה בין המיניםעל

ב שעריה ושיל, חיי מוחמד,  קוראן–בין נושאי השירים , את ביטוייה בראפ האסלאמי

דברי  כ–"  הופי למי והיפס מויאנ: "כך נוצרת תודעה עצמית חדשה.  המודרנייםםחייהו

פועלים  הם – לתרבות זאת פעילים גם בתחום החברתי הצעירים השייכים.  הצעירים עצמם
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  . מארגנים קורסים למובטלים, מחלקים סיוע למחוסרי בתים, תקשיםמסייעים לתלמידים מש

  

ים בחברה מנסים לקדם את האינטגרציה של המוסלמ" מוסלמי פופ"הצעירים הנקראים 

הם מציגים את עצמם כאזרחים גרמניים .  אך בד בבד לבלום את האסימילציה, הגרמנית

ות טובה אינה נתפשת על ידם כסתירה חאזר. ברה הרחבהבחלמופת שמעוניינים להשתלב 

שילוב של מודרניות ואסלאם מתרחש בתוך יש לזכור כי ה, חד עם זאתי. לאדיקות דתית

העדיפות . משמעית-ק בתוך מערכת עדיפויות ברורה וחדר" אסלאם הפופ"תרבות של 

זה נכון גם כאשר מדובר בניגוד בין החוק האזרחי לחוק , הראשונה היא ההלכה האסלאמית

  . הדתי

  

- נטאב השייכת ללמעשה מדובר בתנועת, תנועת הנוער של מוסלמי פופ הינה תנועת המיעוט

 בעקבות עמדתם – הולכת וגדלה  אך פופולאריות בקרב המוסלמים שלהם. תרבותירדגא

הדבר האחרון .   הקפדה דתית ופעילות חברתית ענפה והבטחה לשילוב בחברהתשמשלב

רו אינטגרציה של שכמובן תלוי במדיניות השלטונות שעליהם להציע פיתרונות שיאפ

הפצת חומרים על , הכרה באסלאם כקהילה דתית: התנועה האסלאמית בתוך החברה הרחבה

אומנם תרבות נוער .  הרעלה מחדש של מדיניות היחס כלפי לבישתבדיקה, ניתאסלאם בגרמ

על כך שעימות  אך ניתן לראות בה סימן המצביע , זו אינה מהווה בשלב זה כוח מוביל

כפי שטען הנטיגנטון וכי העימות לא נעוץ בהבדלים , הציביליזציות אינו כה הכרחי

  .תרבותיים או דתיים כשלעצמם


