درا�سة من كتاب

الجهاديون
الفرنسيون :رهانات
سياسية ونقاشات
سوسيولوجية
محمد علي عدراوي
ترجمة :جورج كتورة

ف�ضاء جغرافي ًا واجتماعي ًا مميز ًا
بعد �أن �أ�صبحت
ً
(((
للتحركات اجلهادية يف �أوروبا ،باتت فرن�سا �أحد �أهم املمولني
للمحاربني وللمتعاطفني مع توجيهات احلركات الإ�سالمية املتطرفة
والعنيفة العاملة �أو الن�شطة حالي ًا يف �سوريا والعراق �أي�ض ًا (هذا دون
غ�ض النظر عن بقاع �أخرى ي�شعر فيها مبثل هذا احل�ضور يف مناطق
�أخرى من العامل) .وفرن�سا جمتمع �أغلبيته من غري امل�سلمني ،وفيه
تتمازج هويته ال�سيا�سية -غالب الأحيان -مع الدفاع عن علمانية
�صلبة من الزاويتني القانونية والثقافية.

( ) باحث �أول يف ال�سيا�سة والعالقات الدولية يف درا�سات ال�شرق الأو�سط (جامعة �سنغافورة الوطنية).
( ) �أكادميي ومرتجم لبناين� ،أ�ستاذ الفل�سفة يف اجلامعة الأمريكية (بريوت).

;(1) Peter R. Neumann, Radicalized: New jihadists and the Threat to the West, I.B. Tauris, 2016
and, Angel Rabasa and Chery Benard, Eurojhad: Patterns of Islamist Radicalization and Terrorism in
Europe, Cambridge University Press, 2014.
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بات هذا املجتمع الآن ،ومنذ �سنوات عدة ،خمرتق ًا بالعديد من الت�سا�ؤالت التي
ت�ستوجب ال�شرح حول �إيقاف ظواهر التحدي اجلهادي واالحرتاز منه .و�إذا كانت �أكرث
مظاهر هذا التطرف وقع ًا على عالقة بالأحداث التي اقرتفت يف نوفمرب (ت�شرين
الثاين)  2015يف باري�س ،ف�إن هذه الأحداث ال ت�ستطيع �أن تبعد النظر عن الهجمات
املتعددة (التي ح�صلت ب�شكل مطرد وبطريقة مدمرة) �ضد �أهداف متطورة (مدنية،
أرا�ض يف
ع�سكرية ،ودينية )...بالتوازي مع عدد كبري من �أ�شخا�ص جنحوا يف بلوغ � ٍ
ال�شرق الأو�سط �أو حاولوا ذلك ،حيث ين�شط الآن الفاعلون الأ�سا�سيون من احلركات
اجلهادية (تنظيم الدولة الإ�سالمية((( ،جبهة الن�صرة((( التي حتولت منذ عام 2016
�إلى جبهة فتح ال�شام والتي اندجمت عام  2017مع جمموعات حماربة �أخرى لت�شكل
جمتمعة ما يعرف بهيئة حترير ال�شام.)...
و�إذا كان ثمة العديد من الت�سا�ؤالت التي تطرح حول وجود ا�ستثنائية حمتملة
فرن�سية وفرنكوفونية ترتبط بالن�صيب الأوفر (بعبارات مطلقة ون�سبية) من
الأ�شخا�ص الذين يتحدرون من فرن�سا ومن بلجيكا؛ والذين اختاروا �أن ي�صبحوا من
املحاربني يف �صلب احلركات اجلهادية املعروفة بعداوتها الوا�ضحة للعديد من البلدان
الغربية ،ف�إن النقا�شات باتت �أكرث ت�شعب ًا وهي تتناول الداللة االجتماعية ،والثقافية
والدينية وال�سيا�سية لهذه الواقعة االجتماعية التي تتمثل بالتبعية ملجموعات� ،أو الأخذ
متنام.
ب�أطروحات حتاول بالعنف الهائج -غالب الأحيان� -إثارة مواقف �صراع ٍ
�أما الهدف البعيد ،فهو �إقامة دولة جتمع م�سلمي العامل كله ،دولة ت�ضم النا�س
جميع ًا ،ن�سا ًء ورجا ًال حتى الذين يعي�شون يف �أوروبا .وهذا ما يف�سره املنظرون للجهاد
باعتبار ه�ؤالء جنود ًا يف جي�ش يعي�ش حالة حرب دائمة .ولأنّ التط ّرف ي�شكل �صدى
للعديد من الإ�شكاليات الثقافية التي تطال بنتائجها جممل احلقول التي تك ّون املجتمع
الفرن�سي (ال�سيا�سي ،الأمني ،الع�سكري ،الدبلوما�سي ،االقت�صادي ،اجلامعي،
(2) Fawaz A. Gerges, ISIS: A History, Princeton University Press, 2016.
(3) Charles R. Lister, The Syrian Jihad: Al-Qaida, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency, Oxford University Press, 2015.
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الثقايف ،الديني ،االجتماعي )...وبالرغم مما يثريه من اختالفات معرفية ،ف�إنه
من املتخيل اجلهادي لدى بع�ض الفرن�سيني ،يجب �أن يعترب واقعة اجتماعية كلية
باملعنى الذي �أ�شار �إليه عامل االجتماع الفرن�سي مار�سيل مو�س ()Marcel Mauss
( .((()1950-1872هذا يعني �أنه حني ندر�س الأُطر املنطقية لهذا النوع من االلتزام،
ف�إن علينا �أن نتناوله بالدرا�سة يف �إطار علم اجتماع العنف ال�سيا�سي والديني.
�إن الأمر يتعلق واقع ًا مبجمل الفاعلني ،واخلطابات ،والبنى التي ت�شكل فرن�سا
املعا�صرة� .إن االهتمام بظواهر التطرف كما بدت تلوح منذ �سنوات عدة ،واالعتماد
على ذاتية �إ�سالمية متطرفة و(عاملية وحملية)((( يف �آن واحد� ،سيتيح لنا بالفعل �أن
نفكك عقد اخليط والعالقات االجتماعية التي متيز املجتمع الفرن�سي وجتعل منه
هيك ًال متما�سك ًا.
هكذا ،وب�سبب تعدد العوامل �إلى حد �أق�صى ،وتعدد النماذج والظواهر
واحللول املقدمة �سلف ًا من �أجل فهم ظاهرة املقاتلني الفرن�سيني الذين التزموا العمل
اجلهادي((( فال بد لنا من �أن نطرح ال�س�ؤال �أول الأمر حول علم اجتماع الظاهرة التي
تتعلق ب�شخ�صيات وتطورات الفاعلني املعنيني بالأمر .بعد ذلك ال بد من التطرق �إلى
�أهم احلقول التي تدور يف �إطارها اليوم �إ�شكاليات تف�سري هذا النمط من التطرف
ومن بناء جهاز �أمني ،ع�سكري و�أيديولوجي تكون وظيفته االحرتاز من بع�ض الدعوات
القتالية والق�ضاء على ال�شبكات واملجموعات التي يتكون و�سطها االلتزام اجلهادي
ويتعزز.
(4) Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les société archaïques, Quadrige/Presses universitaires de France, [1925] 2007; et, Isabelle Sommier, L’engagement radical, un
fait social total, intervention au colloque «La radicalization et ses traitements», jeudi 5 mars 2015.

(5) Hong, Phillip Young P.; Song, In Han (2010). «Glocalization of social work practice: Global and
local responses to globalization». International Social Work. 53 (5): 656-670.

((( �إننا ن�ستخدم مفهوم الوظيفة �أو املهمة باملعنى الذي ي�ستخدمه علم االجتماع التفاعلي الرمزي ال �سيما �إرفني كوفمان ( Ervin
� )Koffmanإذ يعترب املهمة �أو الوظيفة انعكا�س ًا للموقف الر�سمي ملن يقوم بها �أكرث مما هي م�سرية �أخالقية ي�ستطيع الفاعل بوا�سطتها

متثل �شخ�صية معينة .راجع:

E. Koffmanh, Asiles, 1968, Paris. Ed de Minuit, le sens common, [1964] 1975. P. 179.
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المظاهر السوسيولوجية للحركة الجهادية الفرنسية..
الصور والتطورات

تبع ًا للتقديرات الأكرث م�صداقية ،ثمة ( )1550فرن�سي ًا قد انخرطوا �إلى
الآن يف حركات تو�صف باجلهادية (والتي تهدف ،بالرغم من النقا�ش بني خمتلف
املجموعات التي تعلن التزامها بهذه الأيديولوجية �إلى �إقامة �شكل جديد من �أ�شكال
ال�سيادة و�سط جمتمعات تت�شكل يف غالبيتها من امل�سلمني ،يقوم هذا ال�شكل على
�إلغاء كل �شكل من �أ�شكال االرتباط ال�سيا�سي الديني� ،إذا كان هذا ال�شكل خارج
�إطار اخلالفة)((( .ت�شغل فرن�سا املرتبة اخلام�سة عاملي ًا بني البلدان التي متد هذه
اجلماعات باملقاتلني ،وهي الأولى حني يتعلق الأمر بالأمم الأوروبية (بقيمة مطلقة
على الأقل((() .بالرغم من الوجود املتنامي لعدد الن�ساء يف فرق الفرن�سيني الذين
اختاروا االنتقال �إلى ال�شرق الأو�سط((( بهدف الت�ضامن مع احلركات اجلهادية
ومدهم بامل�ساعدات (الع�سكرية ،الطبية ،االجتماعية ،واالقت�صادية ،)...ف�إن العدد
الأوفر ما زال يت�شكل من الذكور ،وب�شكل خا�ص من ال�شباب ،بل ال�شباب ال�صغار،
علم ًا �أن ثقل الأحداث �أو ال�صغار قد ازداد منذ عام ( 2012جند الع�شرات من حاالت
الأ�شخا�ص الذين يقل عمرهم عن «� »18سنة الآن ،وقد انتقل بع�ضهم �إلى �سوريا� ،أو
قد التحقوا بال�شبكات اجلهادية داخل فرن�سا).
�أ�ضف �إلى ذلك �أنه ال ب ّد من لفت النظر �إلى تطورين يتعلقان بالأ�صول
(7) Simon Staffel and Akil N. Awan (eds), Jihadism Transformed. Al-Qaeda and Islamic State’s Global
Battle of Ideas, Oxford University Press, 2016.

((( البلدان امل�شار �إليها هي تون�س ( ،)3000الأردن ( )2200واملغرب ( .)2000راجع:

Charles R. Lister, «Returning Foreigen Fighters: Grimnilization or Reintegration?». Policy Briefing,
Brookings Doha Center. No 4, August 2015.

((( يقدر عدد ه�ؤالء مبا يقارب (� )400شخ�ص بح�سب الدرا�سات الأكرث اندفاع ًا .يقدر عدد الن�ساء اجلهاديات بحوايل مئة وثماين
حاالت من �أ�صل مئة و�إحدى وع�شرين حالة مت التحري عنها (حول الن�ساء) يف فرن�سا .يف�سر فرهاد خ�سروخاور تنامي عدد الن�ساء و�سط
اجلماعات اجلهادية باالنتماء �إلى �شكل من �أ�شكال «ما بعد احلركة الن�سوية االرتدادية»� ،أي االنتماء �إلى خطاب و�إلى خميال يرف�ض فكرة
التحرر الفردي عند الن�ساء ،ل�صالح رفع قيمة دور املر�أة و�سط اجلماعة التي ت�شكل فيها جهاز ًا �أ�سا�سي ًا بفعل الدور الذي تلعبه بو�صفها
الأخت والأم والزوجة التي ت�ؤطر معركة الرجال .راجع:
Farhad Khosrokhavar, «Le martyre djihadiste féminine, un post – féminisme régressif», the conversation, 2. Novembre 2016.
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ال�سو�سيولوجية له�ؤالء اجلهاديني الفرن�سيني� .أو ًال :يتحدر غالبيتهم من عائالت
�إ�سالمية ومهاجرة (ينتمي ه�ؤالء �إلى �أجيال ولدت يف فرن�سا� ،أو ن�ش�أت فيها من
الناحية االجتماعية)� ،أي �إن �أهلهم �أو �أجدادهم قد تركوا �شمال �أفريقيا (اجلزائر
بالدرجة الأولى ،ثم املغرب و�أخري ًا تون�س) و�أتوا �إلى فرن�سا� .أما اجلهاديون الذين
قدموا من �صحراء ال�ساحل الإفريقية فهم �أقلية( ،والذين يتحدرون من �أ�صول تركية
ي�شكلون حاالت �شاذة)� .إن الوجه الغالب على احلركة اجلهادية الفرن�سية هو وجه
يرتبط ب�شدة بالعامل العربي ،ذلك �أن ممثلي هذه الأيديولوجية يتميزون برابط عائلي
(حتى لو كان متخي ًال) مع هذا اجلزء من العامل .مع ذلك ف�إن فرن�سا تتميز بجانب
�آخر مهم جد ًا ،ذلك �أن ما بني (� )%25إلى ( )%35من الفاعلني اجلهاديني(� ((1إمنا
يتقا�سمون مع �أقرانهم املتحدرين من �أُ�سر مهاجرة م�سلمة االنتماء �إلى الأجيال
نف�سها مع �أنهم قد ولدوا خارج املرجعية لهذه الديانة .بعبارة �أخرى :لقد حتولوا �إلى
الإ�سالم واعتنقوا الإميان الإ�سالمي بعد م�سريات خمتلفة ن�سبي ًا ولكنها مت�شابهة على
�صعيد االجنذاب �إلى �أ�شكال �أ�صولية ومتطرفة يف هذا االنتماء .يتميز �أع�ضاء هذه
الفئات مبيزة على جانب من الأهمية ،ذلك �أن فرن�سا تتميز �أي�ض ًا هنا بن�صيب مهم
من هذه الوجوه و�سط الفرق اجلهادية مقارن ًة بالعديد من البلدان (ففي بلجيكا جند
على �سبيل املقارنة) ما بني (� )%6إلى ( )%8من اجلهاديني الذين ولدوا خارج �أُ�سر
م�سلمة(.((1
باالنتماء �إلى �أو�ساط اجتماعية فقرية اقت�صادي ًا ومبعدة ،يوفر ه�ؤالء
اجلهاديون (�إن كانوا م�سلمني بالتوارث �أو بالتحول �إلى الإ�سالم) الوجهني الأ�سا�سيني
للجماعات يف هذه الأيام.
مع ذلك ف�إننا نعاين منذ �سنوات عدة العديد من القطيعات ذات الداللة ،والتي
طر�أت على امل�سريات االجتماعية التي ت�ؤدي خليار العمل اجلهادي .وبالفعل ،و�سوا ًء
(10) Olivier Roy, Jihad and Death. The Global Appeal of Islamic State, Hurst, 2017.
(11) Farhad Khosrokhavar, David Benichou et Phillippe Migaux, Le jihadisme. Le comprendre pour
mieux le combattre, Paris, Plon, 2015.
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كان ذلك على �صعيد جغرايف �أو عائلي ،ف�إن ثمة عدد ًا ال ب�أ�س به من وجوه املقاتلني باتت
ت�أتي من �أو�ساط تنتمي �أكرث ف�أكرث �إلى الطبقات الو�سطى التي تقع خارج الف�ضاءات
ما قبل املدينية (ال�ضواحي) حيث يرتكز منذ ع�شرات ال�سنني وبطريقة خا�صة يف
الب�ؤر املهاجرة ،وال�صعوبات االجتماعية والأزمة ال�سيا�سية باملعنى امل�ؤ�س�ساتي.
بعبارة �أخرى :ومنذ بدء الأزمة ال�سورية ،راحت احلركة اجلهادية تزداد
تنوع ًا على �صعيد ثقايف وتتو�سع من وجهة نظر جغرافية ،وتتكثف من حيث البعد
االقت�صادي بازدياد «انتماء الطبقات املتو�سطة» �إليها .و�إذا كانت الغالبية من
املحركني قد حافظت على وحدتها مبوجب خط �سري اجتماعي نابذ ب�شكل م�سبق� ،أي
بعبارة �أخرى :مرادف لغياب االندماج االجتماعي والنف�سي املعزز بانتقال �إ�شكايل
�إلى �سن الر�شد �أ�سا�سه الفقر الثقايف العائد لإرث الهجرة ،ف�إن ما ن�شهده اليوم هو
غلبة امل�شهد اجلهادي املجز�أ ،والذي تعزز مكوناته اجلديدة فهم ظاهرة الدوافع
الأكرث فردية (�إذ خف االرتباط ب�أ�صل اجتماعي �صعب) ،وهو م�شهد يرتبط �أكرث
ف�أكرث بعوامل نف�سية (التمرد على الو�سط العائلي ،واالجنذاب �إلى العنف املفرط كما
هو لدى الدولة الإ�سالمية على �سبيل املثال.((1()...
ولعل �أكرث احلاالت رمزية يف هذا التطور الداليل هي -دون �شك -حالة
اجلهادي املتحول �إلى الإ�سالم والذي يتح ّدر من منطقة النورماندي� .إنه ماك�سيم
هو�شار ( )M. Hauchardالبالغ الثانية والع�شرين من عمره حني انتقل �إلى �سورية
لين�ضم �إلى جمموعة الدولة الإ�سالمية ،والذي اكت�سب �شهرة وا�سعة حني قطع ر�ؤو�س
عدد من جنود النظام ال�سوري ،وحني �سارع لت�صوير ممار�ساته ون�شرها على �شبكات
التوا�صل االجتماعي(.((1
( ((1يالحظ الباحث الفرن�سي �أوليفيه روا (� )Olivier Royأن ن�صف عدد الذين اعتنقوا الإ�سالم والذين تبنوا خط ًا جهادي ًا يف فرن�سا،
�إمنا يتحدرون من منطقتني يف فرن�سا :بريتاين والنورماندي ،وهاتان منطقتان تت�أثران كثري ًا ب�إرث م�سيحي يرف�ضونه ل�صالح التماهي مع
�أ�شكال �أكرث عنف ًا وتطرف ًا يف املعتقد الإ�سالمي� .إنه �أو ًال منطق فردي ولي�س التزام ًا جماعي ًا ،فهذا ما تتميز به هذه الوجوه اخلا�صة .راجع:
Olivier Roy, Jihad and Death: The Global Appeal of Islamic State, Hurst Publishers, 2017.

�شب يف قرية ال يزيد عدد �سكانها عن ( )3000ن�سمة ،وبعد �أن تربى و�سط �أ�سرة م�سيحية ،يروي والده �أنه كان دائم ًا �ض ّد
( ((1بعد �أن ّ
«النظام املدر�سي» .قبل �أن ينتمي �إلى الطروحات اجلهادية ،ويلقب نف�سه با�سم �أبو عبداهلل الفرن�سي ،مل يكن له -على ما يظهر� -أ�صدقاء
م�سلمون ،ويبدو �أن حتوله قد ح�صل بعد تن�شئة افرتا�ضية على الإنرتنت ،ثم بعد �إقامته الحق ًا يف موريتانيا ،حيث ت�أقلم مع الطروحات
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�إن االنت�ساب �إلى احلركات اجلهادية لي�س جديد ًا ،وفرن�سا بالذات ت�شكل �صورة
عن البلد الذي حاز يف ذلك �سبق ًا على �صعيد �أوروبي ،ذلك �أنه بالإمكان معاينة �أول
حاالت التطرف (حتى لو ا�ستعملنا التعبري ب�شكل مغاير) و�سط �آثار احلرب التي
جعلت النظام الع�سكري يف اجلزائر يواجه جمموعات �إ�سالمية م�سلحة حاولت
حماربته طيلة عقد الت�سعينيات ،كما يت�ضح ذلك من م�سرية خالد كلكال بطل �أحداث
�صيف عام  ،1995والذي انتهى الأمر مبقتله بعد هربه لأ�سابيع عدة يف وقت الحق .مع
ذلك ف�إن وجه املحاربني احلاليني يبدو �أكرث ت�شرذم ًا من الناحية ال�سو�سيولوجية مع
هذه النزعة الأقلوية التي تزداد منو ًا ،والتي تعترب الأ�شخا�ص ومنذ البداية مبعدين
ال عن املرجعية الإ�سالمية وح�سب ،بل ال عالقات �صداقة لهم تربطهم مع م�سلمني.
	�أخري ًا ،ال ب ّد من الرتكيز على غياب الرتبية الدينية يف علم اجتماع التزام
متطرف وعنيف ،حيث يقوم الفاعلون وب�سهولة بارتداء بهرجة الإميان وما هو مقد�س.
وبالفعل على الرغم من بع�ض اال�ستثناءات القوية ،ومع �أن االندفاعات اجلهادية
ت�ستلهم املرجعية الأ�صولية �أو ال�سلفية يف غالب الأحيان(( ،((1وهذه نظرة �إحيائية يف
الإ�سالم ومبوجبها يت�أ�س�س كل فهم �سني لهذه الديانة على �إعادة احلركات والأقوال
والأفكار التي قال بها امل�سلمون الأوائل = ال�سلف ال�صالح) ،مع ذلك نقول� :إن غالبية
املقاتلني الفرن�سيني قد وجدوا �أنف�سهم و�سط حركات مثل الدولة الإ�سالمية ،وجبهة
الن�صرة ،وفرقة �أحرار ال�شام ،دون �أن يكون التزامهم هذا نتيجة تربية اجتماعية
دينية معمقة ،ودون االنتماء �إلى م�سجد خا�ص (على الرغم من بع�ض احلاالت ال�شاذة
كما هو احلال يف مدينة ( )Lunelيف مقاطعة ( )Heraultيف جنوب فرن�سا).
ُي�سهل لنا هذا البعد فهم اال�ستمرارية الأ�صولية– العنيفة ب�شكل ن�سبي (�أقله
على �صعيد امل�سرية ال�سو�سيولوجية) .و�إذا كان البعد التخيلي قد ا�صطبغ بق َيم
املتطرفة .عام  2014علمت عائلته وكذلك فرن�سا ب�شكل نهائي بانتمائه اجلديد حني ن�شر عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي فيديو لأعمال
عدة متيزت بقطع الر�ؤو�س حتت عنوان «�أي خمالفة للكافرين» .وبعد ثالثة �أيام على اعتداءات يناير (كانون الثاين)  2015يف باري�س غ َّرد
على موقعه على تويرت بالعبارات التالية« :يجب انتظار ما يح�صل بدخول اجلي�ش الإ�سالمي �إلى فرن�سا .وهذا �أمر م�ستحق».
(14) Mohamed-Ali Adraoui, Du Golfe aux banlieues. Le salafisme mondialise, Paris, Presses universitaires de France, Proche-Orient, 2013 et Samir Amghar, Le salafisme d’aujourd’hui. Mouvements
sectaires en Occident, Michalon, 2011.
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ومبعايري ت�أخذ من الإ�سالم الأ�صويل النزعة واملتطرف( ،((1ف�إن درا�سة �سرية احلياة
ال�شخ�صية للجهاديني تو�ضح لنا ال�ضعف الكامل يف االندماج مب�ؤ�س�سات دينية� ،أو
حتى بالت�شكيالت ال�سيا�سية امل�ؤ�س�ساتية.
من هنا ال ب ّد من طرح �س�ؤالني لهما �أولوية مطلقة :هل ي�شكل االلتزام اجلهادي
يف فرن�سا ،من جهة �أولى ،ترابط ًا مع �أزمة حاالت ت�س ُّي�س تقليدية؟ وكيف لنا تف�سري
مدى ارتباط ظاهرة التطرف املعزز بال�سلفية ،يف حني �أن املنتمني لهذه املعركة
امل�سلحة والأيديولوجية ال ميرون و�سط هذه اجلماعات الباحثة با�ستمرار عن النهج
الأرثوذك�سي -ال�سني والتي حتدد ما هيتها بو�صفها كذلك؟
ي�ستفاد من ذلك �أن العمل اجلهادي �إمنا يفهم يف ال�سياق الفرن�سي بو�صفه
نفي ًا للممار�سة ال�سيا�سية امل�ؤ�س�ساتية ،الأمر الذي يعبرّ عن حذر لدى جزء من
�شبيبة هذا البلد من العمل الفردي واجلماعي القائم يف الإطار الدولتي– الوطني
والكال�سيكي .مقاومة منهم للخطابات التي تنادي بالدميقراطية والدولة اجلمهورية
وحقوق الإن�سان ،والتي ت�ش ّكل �صورة عن الأكاذيب والأوثان اخلاطئة ،يتميز اجلهاديون
الفرن�سيون مب�ستوى رفيع من الأخالقية التي ميكن اعتبارها �سلوك ًا بدي ًال .ت�شكل
الأهداف التي تبنوها مثل ال�سعي مل�ساعدة ال�سكان ال�س ّنة امل�ضطهدين يف ال�شرق
الأو�سط� ،أو �أي�ض ًا بناء جمتمع طوباوي ي�شكل العن�صر الديني حجر الزاوية فيه،
ت�شكل �أمثلة على االرتباط ب�أ�شكال متطرفة من التمرد ومن التنظيم االجتماعي يف �آن
واحد .وبذلك� ،إذا كان الق�صد �سيا�سي ًا طاملا هو يتعلق بت�صور خا�ص للطريقة التي
تدار بها العالقات االجتماعية بربطها باملعيار الإ�سالمي الذي يفهم بطريقة معينة،
ف�إن اجلهاديني يتقا�سمون -على الأقل -بع�ض الت�شابهات مع عدد من املتطوعني الذين
ان�ضووا -على �سبيل املثال -يف ال�صراع ال�سوري ،بدء ًا من تعرية الأنظمة العربية،
و�ضرورة �إظهار ر ّدة فعل على جرائمها والرغبة با�ستبدال نظام �سيا�سي بنظام �آخر.

(15) Jean-Marie Donegani, La liberté de choisir. Pluralisme religieux et pluralise politique dans le
catholicisme français contemporain, Paris, Presses de la FNSP, 1993.
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و�إذا �أمكن �إدراج اجلهاديني يف �سريورة تطرف معريف و�سلوكي( ،((1ف�إن ق�سم ًا من
دوافعهم يظل مع ذلك �أخالقي ًا بل �إن�ساني ًا( ،((1مع �أن احللول التي تقدمها ال�سيا�سة
(باملعنى امل�ؤ�س�ساتي للكلمة) تظل جميعها فاقدة لل�شرعية وت�صبح هي نف�سها مو�ضوع
�صراع ال هوادة فيه.
	�أما ال�س�ؤال الثاين في�ؤ ّكد احلد�س الذي يعترب ال�ش�أن الديني مبوجبه -غالب
الأحيان -اللغة التي بها ت�صاغ وتدرج ال�شهوة للعنف املوجود ب�شكل م�سبق.
ثم �إن القوانني املتواترة عن ال�سلفية املعا�صرة (الف�صل الكامل بني الطاهر
واملد ّن�س ،العنف الرمزي الذي يو�ضع مكان «النزعة االنحرافية»� ،)...ستجد نف�سها
و�سط العمل اجلهادي دون �أن يكون القائلون بها قد تلقوا تن�شئة اجتماعية و�سط
جماعاتهم (حيث �إدانة الإرهاب والرغبة بقلب الأنظمة هي من ال�شعارات املكت�سبة
عامة ،وهذا ما ي�ستوجب عداء اجلهاديني)� ،إن هذه الظاهرة تعزز فر�ضية كون
التطرف الكامن يف بع�ض �أ�شكال احلركة الأ�صولية هو الذي يك�سب ال�سبق .وبالفعل
حتى لو �أمكن تفعيل املخيال ال�سلفي من جانب القائمني على اجلهاد امل�سلح ،ف�إنه
ال ب ّد لنا �أن نالحظ �أن وجوده قبل االنتقال �إلى احلركة اجلهادية هو �أبعد ما يكون
تركيز ًا على احرتام الإيعازات الدينية.
فالإخوة كوا�شي الذين قاموا باالعتداء على �صحيفة «�شاريل �إيبدو» يف يناير
(كانون الثاين) � ،2015أو �سيد �أحمد غالم الذي خطط لالعتداء على كنائ�س عدة
يف باري�س ويف فلجويف يف ال�سنة نف�سها� ،إمنا يتميزون مب�ستوى �ضعيف من املمار�سة
بالتوازي مع ال�سعي �إلى الفداء الأخالقي واالجتماعي الذي يعترب �أمر ًا يت�شارك
فيه كل اجلهاديني الفرن�سيني ،الذين يعتربون �أن العمل العنيف �سي�ؤدي �إلى العفو
عن ما�ضيهم .و�إذا ترتب علينا بذلك �أن نذكر عن�صر ًا م�شرتك ًا ،فهذا لن يكون �إال
(16) Farhad Khosrokhavar, Radicalisation, Paris, Maison des sciences de l’homme, interventions,
2014.

(17) Faisal Devji,The Terrorist in Search of Humanity. Militant Islam and Global Politics, Oxford University Press.
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املا�ضي الإجرامي لأكرث من ن�صف عدد ه�ؤالء اجلهاديني ،حيث تكون نتائج ا�ستعمال
ال�سالح والأعمال التي يقوم بها اجلانحون حا�سمة يف كل مرة يكون الهدف الإرهابي
(على الأر�ض الفرن�سية) والن�ضايل (بالن�سبة ملن ينجح منهم بالو�صول �إلى م�سرح
ال�صراع� ،سوا ًء كان يف �سوريا �أو العراق) بدي ًال عن الدوافع العلمانية الأكرث تقليدية،
(�إنه �إغراء الك�سب.)...
بذلك جند �شك ًال خا�ص ًا من اخل�صو�صية الفرن�سية ( ورمبا الفرن�سية–
البلجيكية) يف امل�شهد الغربي يحر�ص على �إعادة توجيه ما�ض �إجرامي ،حيث
�سي�ؤدي التطرف باجتاه حالة جهادية لتغيري بعده و�أهداف تخيله و�شبكاته .من هنا
متثل جمزرة «�شاريل �إيبدو» مع بداية عام  2015يف العا�صمة الفرن�سية حالة مدر�سة
قائمة بذاتها ،ذلك �أنها ت�ستند بو�ضوح �إلى علم اجتماع «العنف �أو التحطيم» �أو علم
اجتماع «االنعطاف» ،ذلك �أن الإخوة كوا�شي قد �أعادوا بال�ضبط �إنتاج املمار�سات
الإجرامية التي ميكن مالحظتها ب�شكل عام حني تقرر جمموعة جانحة ال�سطو على
م�صرف� ،أو على �أي هدف ميكن للعدوان فيه �أن يقدم ربح ًا ملمو�س ًا (�أموال� ،أو �أرباح
مادية .)...الو�صول بال�سيارة والهرب فيها ،حت�ضري العملية م�سبق ًا ،كما ميكننا �أن
نالحظ الت�صميم على العمل حتديد ًا يف يوم اجتماع �إدارة حترير اجلريدة ال�ساخرة،
حني يكون عنا�صر اجلريدة كافة موجودين يف مكاتبهم ،ثم �إن الوقت القليل املتبقي
يف م�سرح العملية ،كلها عوامل جتعلنا نفكر بعلم اجتماع الت�سديدات التي متيز جوانب
كاملة من الإجرام يف فرن�سا ،بل يف �أوروبا منذ ع�شرات ال�سنني .و�إذا كانت القوانني
يف احلالة التي نحن ب�صددها قد حرفت لتدرج حادثة القتل اجلهادية �ضمن التوا�صل
الإجرائي للجرمية املنظمة يف فرن�سا ،ف�إن مثل هذه الظاهرة �إمنا تربهن بذلك على
التوا�صالت ال�سو�سيولوجية الوا�ضحة والبنيوية ،بني م�سارات املنحرفني واملهمة
اجلهادية.
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اح��ت��واء ع��ودة الجهاديين الفرنسيين بين اآلم��ال
والمخاوف

لقد ر�أينا �أنه يجب فهم �إ�شكالية العمل اجلهادي باعتباره واقعة اجتماعية
كلية ،بحيث ت�سمح احليثيات والت�شعبات واحللول يف الواقع ،بفهم كلية العمل الوظيفي
واملبادئ التي ي�ستند �إليها املجتمع الفرن�سي .هكذا تت�ضمن املوا�ضيع املثارة ب�صدد
مو�ضوع تف�سري هذه الظاهرة �إلى جانب احللول املمكنة التي يجب ا�ستدراجها بهدف
منعها كلية قطاعات القرار وال�سيا�سات العامة ،بالتوازي مع ت�أمل يذهب حتى �إلى
حد ما-
�أ�س�س اجلمهورية ومثلها بالذات .و�إذا انطلقنا من القول� :إن هذه هي �-إلى ٍ
احلقول التي تكون املجتمع الفرن�سي ،التي يجب �أخذها باالعتبار ،ف�إنه يبدو لنا �أنه
بالإمكان الإبقاء على امل�ساحات الزمنية الثالث ،حتى ن�ستطيع تف�سري �إ�شكالية عودة
اجلهاديني الفرن�سيني �إلى بالدهم.
�أو ًال زمن العودة بكل معنى الكلمة ،والذي يتوافق مع الإ�شكاليات التي تفر�ضها
عودة املحاربني الذين ذهبوا (�إلى �سوريا خا�صة) �إلى الوطن ،كما يتوافق ذلك مع
التحديات التي تطرح بوجود �أ�شخا�ص �أقاموا لأ�شهر عدة �-إن مل نقل ل�سنوات -و�سط
حركات جهادية وا�سعة ،تعمل على بناء نظام اجتماعي ،والعودة للعمل مبوجبه يف
فرن�سا .كما ال ب ّد تالي ًا من طرح �إ�شكالية النظر يف ال�سيا�سة الأف�ضل ،التي يجب تبنيها
بالن�سبة للمقاتلني الفرن�سيني الذين ما زالوا �أي�ض ًا حيث هم ،حيث �إن انتماءهم لهذه
القوى القتالية يطرح م�سائل من نوعية خا�صة .ال ب ّد �أخري ًا من طرح م�س�ألة االحرتاز
من التطرف بطريقة متنع الذهاب �إلى م�سرح العمليات والنقا�ش حول منوذج جمتمع
ال ديني يتحدث عن الدعوات اجلهادية.
تتخذ �إدارة تنظيم الرجوع من �سوريا �شكلني �أ�سا�سيني� :شكل �سيا�سة تق�ضي
على التطرف ،من جهة �أولى ،بف�ضل خلق بنى خا�صة ،الهدف منها الإخالل ب�شروط
املظاهر اجلانبية لأ�شخا�ص اختاروا القيام بعمل جهادي .ثم ال ب ّد من رقابة �صارمة
للفرن�سيني املراقبني يف �إقامة عالقات لهم مع احلركات املعنية من جهة ثانية ،الأمر
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الذي ي�ستوجب بالتحديد فتح باب لنقا�شات قانونية و�أمنية وا�سعة ،لرنى �إلى �أي مدى
ميكن الذهاب معهم يف الإجراءات اال�ستثنائية التي ميكن الأخذ بها .فيما يتعلق
ب�سيا�سات التخل�ص من التطرف ،يبدو �أن جممل الأعمال التي مت الأخذ بها بهدف
�إنقاذ اجلهاديني الفرن�سيني� ،إذا ما رجعوا ،من اخلطابات والأطروحات التي دفعت
بهم لالن�ضمام �إلى املنظمات املتطرفة والعنيفة مل تو�صل �إال �إلى القليل من النتائج
الوا�ضحة �أو العينية ،بل �إن بع�ض امل�س�ؤولني يتحدثون عن ف�شل ذريع كما ي�شري �إلى
ذلك �أع�ضاء من جمال�س النواب وال�شيوخ الذين كلفوا بتقومي هذا اجلانب اجلديد
من ال�سيا�سات العامة(.((1
يدور حمور الإقالع عن التطرف اخلا�ص ومنذ عام  2014على خلق جمعيات
ومراكز وقائية تكلف ال مبنع الأ�شخا�ص �أ�صحاب امليول للقبول بالتطرف اجلهادي
باالبتعاد عن الف�ضاءات التي تثري ح�سا�سية واملتعاطفة مع هذه الطروحات وح�سب،
(�شبكات التوا�صل ،التعارف بني جمموعات مماثلة ،)...بل ال ب ّد �أي�ض ًا من متابعة
نف�سية للفرن�سيني العائدين من العراق و�سوريا؛ بهدف جعلهم يعون ما اقرتفوا
من �أخطاء .هكذا قام مركز الرعاية لالنحرافات الطائفية ذات ال�صلة بالإ�سالم
والذي �أ�س�سته الأنرثوبولوجية الفرن�سية دنيا بوزار (  )Dounia Bouzarعام
 ،2014واملرتبط بالهيئات الر�سمية للمكافحة �ض ّد التجنيد الطائفي (Miviludes
 ،)…CIPDوبرعاية وزارة الداخلية بو�صفها فريق ًا متحرك ًا للتدخل ملنع
التجنيد على الأرا�ضي الفرن�سية كافة ،قام هذا املركز بتتبع العديد من الأ�شخا�ص
العائدين من ال�شرق الأو�سط� ،أو الذين خططوا للذهاب �إلى هناك بهدف االلتحاق
باحلركة اجلهادية دون التمكن من الربهان على �أن املمار�سات املتبعة قد �أثمرت
�أثر ًا �إيجابي ًا يتناول عدد الأ�شخا�ص املعنيني باحلركة اجلهادية� ،أو يتعلق مبا عندهم
( ((1ظهرت كلمة (( )Deradicalisationنزع التطرف� ،أو منعه) ،عملي ًا مع بداية عام � 2010ضمن خطابات امل�س�ؤولني
ال�سيا�سيني ،لي�ؤكدوا بذلك وبطريقة واعية �أن مقاربتهم للمو�ضوع كانت مقاربة عيادية ،وهي �صدى لفريو�س حالة التطرف التي يجب
�سحبها من �أذهان الأ�شخا�ص الذين ي�أخذون اجلهاد �سبي ًال لهم .باعتبار ذلك ترياق ًا للتطرف ،ت�صر فكرة وقف التطرف يف التجربة
الفرن�سية على مقدمات �أو م�سلمات من علم النف�س ،حيث يعتقد �أن احل�سا�سية لنوع من املخيال للعنف هو ظاهرة مر�ضية ،وال عالقة لذلك
باالختيار ال�سيا�سي .وباال�ستناد �إلى �شركات الأدوية التي تعطي م�ضادات لل�سموم ،راحت الأفكار الداعية لوقف التطرف ت�ستعيد الإجراءات
نف�سها (�أرقام اال�ستقبال ،حمالت حتمي�س� ،أخذ النفقة على عاتق �شخ�صي).
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من دوافع نحو هذا التوجه .ولعل �أبرز احلاالت التي مت تعقبها هي حالة ال�شابة ليا
(وهذا اال�سم م�ستعار) دون ّ
�شك ،والتي مت متابعتها من قبل املركز امل�شار �إليه ،ثم ّمت
بعد ذلك تقدميها باعتبارها احلالة الأكرث جناح ًا يف التخل�ص من التطرف ،وذلك
بعد �أن ق�ضت يف هذا املركز فرتة امتدت من عام � 2014إلى عام � ،2016إال �أنه ّمت
القب�ض عليها بعد ذلك و�سجنها يف يناير (كانون الثاين)  ،2016ملعاودتها االرتباط
باملجموعات اجلهادية .ثمة بنى �أخرى مثل بيت الرعاية للعائالت وخ�صو�ص ًا منها
مراكز التخل�ص من التطرف التابعة للدولة ،والتي فتحت �أول �أبوابها يف �سبتمرب
(�أيلول)  2016يف بومون –�أون– فريون ،)Beaumont en Véron( -وهي مراكز
ا�ستقبلت ع�شرات الأ�شخا�ص الذين كان حميطهم حماط ًا باتباع خطة �سري �إ�شكالية
(مل يكن ه�ؤالء الأ�شخا�ص قد ذهبوا �إلى �سوريا بعد ،لكنهم كانوا يزمعون ذلك)� ،أما
هدف هذه املراكز فكان �إعادة ت�أهيلهم اجتماعي ًا من خالل االن�ضباط واالندماج
االجتماعي (مثل �إيجاد عمل �أو وظيفة لهم .)...ويف فرباير (�شباط) � ،2017صدر
تقرير مرحلي بعناية النائبني �إ�ستري بنبا�سا (  )E. Benbassaوكاترين تروندال (K.
 ((1( )Troendléيظهر ف�شل برامج نزع التطرف ،هذا �إلى جانب «تخوف احلكومة»
التخاذ �إجراءات طارئة (حالة الطوارئ) ،بهدف تطمني الر�أي العام� ،إال �أن التقرير
�أو�صى باالقرتاب من اجلامعيني بهدف فهم �أف�ضل لهذه الظاهرة .مع �أن التقرير
انتهى بالقول� :إنه «ال ميكن توخي الو�صول �إلى �أعجوبة».
�أما البعد الثاين من �أبعاد �إدارة العائدين من م�سرح العمل اجلهادي ،فكانت
له مندرجاته القانونية ،وب�شكل خا�ص �أنه ُبعد يقوم على الربط ب�أهداب دولة احلق يف
فرن�سا ،ذلك �أنه ال بد من فهم اجلهاديني واحلكم عليهم بعد عودتهم ،وعلى الذين
قاموا ب�أعمال قتل �إرهابية من زاوية نقاط التالقي املبا�شرة على م�ستوى احلريات يف
املجتمع ،وعلى م�ستوى تعريف الأ�شخا�ص الذين يو�صفون باخلطورة وكيفية التعامل
معهم( .((2و�إذا كان رئي�س احلكومة �-آنذاك -مانويل فال�س ،قد �أعلن بعد حوادث
;(19) Missions d’information, Sénat

https:// www.senat.fr.commission/mission/indes.html

( ((2ي�ستند النظام الق�ضائي الفرن�سي على و�ضع �إدبارات معلومات وا�ستدعاء �أ�شخا�ص ي�شتبه بقيامهم ب�أعمال �إرهابية على �سبيل املثال.
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القتل يف نوفمرب (ت�شرين الثاين) � 2015أن البالد لن تقوم ب�سنّ قوانني جديدة عند
وقوع كل �أزمة �إرهابية( ،((2ف�إن بع�ض اقرتاحات اخلطط الت�شريعية قد ق�ضت ب�إعالن
حالة الطوارئ بهدف ا�ستباق حاالت قتل �أخرى واحلكم على الفاعلني لها .هذا ما
جتلى يف حالة منع الدخول �إلى الأرا�ضي الفرن�سية واملتعلق ب�أ�شخا�ص «ي�شكلون تهديد ًا
فعلي ًا ،و�شيك ًا وخطري ًا» ،وهذا ما يتناول الأجانب تبع ًا للمادة الثانية من قانون حماربة
الإرهاب ال�صادر يف نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ،2014والذي مل يكن �أحد يتمنى �أن
يو�سع نطاق هذه املادة لت�شمل �أ�صحاب اجلن�سية الفرن�سية ،هذا بالرغم من منع مثل
هذه املمار�سات كما جرى ت�أكيده يف املادة الثالثة من االتفاقية الأوروبية حول حقوق
الإن�سان .الأمر الذي �أدى �إلى ت�أجيج النقا�ش بني احلكومة اال�شرتاكية –�آنذاك-
ومعار�ضة اليمني واليمني املتطرف.
و�إذا كان البحث قد تناول �أمثلة �أخرى جتدر الإ�شارة �إليها ،مثل �إمكان �إ�سقاط
حق اجلن�سية عن اجلهادي الفرن�سي �إذا ما اقرتف حماولة قتل ت�ستهدف بلده ،الأمر
الذي ي�ستوجب تعديل املادة ( )25من القانون املدين ،الذي يحدد حاالت حجب
اجلن�سية بالن�سبة حلاملي جن�سية مزدوجة .يظهر من جممل هذه النقا�شات االنق�سام
بني م�ؤيدي ا�ستمرارية الإجراءات القانونية يف ال�صراع مع الإرهاب والتطرف ،وبني
النا�س الذين يفكرون بعقلية البحث عن ا�ستثناءات .ه�ؤالء� ،أو هذا الق�سم الأخري
من النا�س هم الذين �أبدوا ا�ستعدادهم لتو�سيع الإجراءات حتى لو بدت مناه�ضة
للد�ستور� ،إال �أن الهدف منها هو تقلي�ص خماطر �أفعال الإرهابيني وعودة اجلهاديني
الفرن�سيني �إلى بلدهم.

(�إدبارات �أمن الدولة) .ترتاوح الإدبارة يف تق�سيماتها بني ( )S1و( .)S16والرتقيمات هذه ال تتنا�سب ودرجة اخلطورة عند ال�شخ�ص
املعني ،بل مع منط الأعمال التي ميكن �أن يقوم بها الفاعل بالن�سبة �إلى قوى النظام التي عليها معاجلة هذا ال�شخ�ص .عام  2015مت �إح�صاء
( )850مقات ًال عادوا من �سوريا والعراق وو�ضعت لهم الإدبارة ( ،)Sمنهم ( )140مقات ًال �أقاموا يف فرن�سا� ،أو ما زالوا مقيمني فيها.
(21) Helene Bekmezian: Terrorisme: L’Etat de droit au cœur de la polémique» Le Monde 28 juillet
2016.
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الجهاديون في سوريا والعراق ..أي نمط من الحروب
يخوضون؟

يتناول النقا�ش ب�ش�أن املقاتلني املوجودين يف م�سارح العمليات الأ�سا�سية ،ال
�سيما احلركات التي ترتبط بالدولة الإ�سالمية ،والذين ي�صرحون علن ًا ب�ضرورة
ال�صراع العنيف �ض ّد فرن�سا ،يتناول عن�صرين �أ�سا�سيني� :أو ًال :ما هي ال�صفة
الع�سكرية وال�سيا�سية حلالة العداء التي تخا�ض؟ ثاني ًا :كيف ميكن اخلو�ض يف �إطار
هذا ال�صراع الذي تقوم �إحدى خ�صائ�صه املهمة على وجود بع�ض الوطنيني يف �أر�ض
العدو؟
�إن حتديد حالة ال�صراع التي توجد فيها فرن�سا منذ عام  ،2015ت�ستوجب �-إلى
حد بعيد -حتديد �شروط التوجه ،وامل�ضمون ،واحلدود التي على ال�سيا�سة اخلارجية
ٍ
لفرن�سا اتخاذها ،منذ بد�أت الدولة الإ�سالمية اعتبار فرن�سا واحدة من الأهداف
املف�ضلة لديها .ي�ستنتج من ذلك �أن امل�س�ؤولني الفرن�سيني قد توجب عليهم منذ عام
 2015الإجابة عن الإ�شكالية الداخلية واخلارجية يف �آن واحد ،والتي طرحها وجود
جهاديني يتحدرون من فرن�سا ،ذلك بد ًءا من الرئي�س ال�سابق فرن�سوا هوالند بعد
الأعمال الأ�ش ّد �ضراوة التي اقرتفت على الرتاب الوطني .ويف �إجابتهم عن ذلك كان
ال ب ّد من التمييز بني حرب تخا�ض وقد التزم بها البلد يف ال�شرق الأو�سط ،بهدف
الق�ضاء على جماعة الدولة الإ�سالمية ،وبني ال�صراع �ض ّد الإرهابيني اجلهاديني على
امل�ستوى املحلي.
و�إذا �صعب �إنكار الرتابطات بني هذين ال�صعيدين ،ف�إن عبارة «حرب» هي
العبارة امل�ستخدمة من جانب الآلة الع�سكرية الفرن�سية �ض ّد �أهداف جمموعة
داع�ش( ،((2ولي�س �ض ّد كل املعار�ضني يف الأزمة ال�سورية -العراقية الذين يقولون
(« ((2داع�ش» هي االخت�صار العربي للدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام� .إال �أنه جتدر الإ�شارة �إلى القرار املتخذ على �أعلى م�ستويات
الدولة الفرن�سية (الرئا�سة ،رئا�سة الوزراء ،ووزارة اخلارجية) ،على الأخذ با�سم «داع�ش» يف الإ�شارة �إلى اجلماعة اجلهادية التي ت�ستهدف
فرن�سا ،ولي�س الدولة الإ�سالمية ،وذلك بهدف رف�ض الزعم ب�أن ا�سم الدولة الإ�سالمية �إمنا يج�سد بنية دولتية ت�ستمد م�شروعيتها من
املرجعية الإ�سالمية.
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باجلهاد .على ال�صعيد الداخلي ،كان ملثل هذه النظرة نتائج �أ�سا�سية �أمنية ،مثل
�إيجاد ( )5000وظيفة �إ�ضافية يف �أجهزة البولي�س و�إيجاد ( )2500يف جهاز الق�ضاء،
�إذا �أخذ باالعتبار �أنه ال ب ّد من �إعطاء �أف�ضلية لإجراءات املعلومات واحلذر والتفهم
يف ال�صراع �ض ّد احلركة اجلهادية .وعلى ال�صعيد اخلطابي يتحدث فرن�سوا هوالند
عن وجوب اتخاذ كل الإجراءات ال�ضرورية بهدف القتال �ض ّد «�إرهاب احلرب»،
معيد ًا �إلى الأذهان �أن فرن�سا هي يف حالة «حرب �ض ّد الإرهاب اجلهادي الذي يهدد
العامل كله»( .((2ي�ستنتج من ذلك �أن الفرن�سيني ،بد ًءا من الذين ان�ضموا �إلى الدولة
الإ�سالمية ،رجا ًال �أو ن�سا ًء ،هم مبثابة مقاتلني ،لكنهم ال ينتمون �إلى جي�ش حمددة
هويته ،وهذا ما ي�شكل مفارقة ثقافية وقانونية مقارنة باخلطاب الذي �أُ�شري �إليه،
لكن ذلك ي�سمح بتجاوز الإجراءات ال�شرعية العاملية يف حاالت �شن احلروب ،باعتبار
�أن ب�إمكان فرن�سا �أن تت�صرف دون مراعاة �أو احرتام بع�ض قواعد معاهدة جنيف
التي حتدد حدود ا�ستعمال القوة� ،إلى جانب واجبات اجلهات املتداخلة يف ال�صراع،
الواحدة منها جتاه الأخرى.
وهكذا جند �أن هذه احلرب ال تظهر ا�ستجابة كاملة ملنطق يتغري بحدة ،حني
يتعلق الأمر باجلهاديني الفرن�سيني� .إن اخل�شية من عودة ه�ؤالء اجلهاديني �إلى البلد،
هذا �إلى جانب ا�ستعادة التجنيد ل�صالح الدولة الإ�سالمية (�أو ل�صالح جمموعات
ع�سكرية �أخرى متورطة يف ال�صراع ال�سوري– العراقي) حيث الدعاية �ض ّد الغرب،
وخ�صو�ص ًا �ض ّد فرن�سا هي �أقوى من �أي وقت �آخر ،مع الأخذ باالعتبار �أن انخفا�ض
عدد املقاتلني يف ال�شرق الأو�سط قد يعني زيادتهم يف املوطن الأ�صلي(� ،((2إن ذلك كله
قد يدفع نحو الق�ضاء على الفرق الفرن�سية املقاتلة من �أجل احلركات اجلهادية� .إن
املعركة التي تخا�ض حالي ًا يف املو�صل ،هي معركة تخا�ض من اجلانب الفرن�سي ،ولكن
بغية الق�ضاء على اخلارجني من فرن�سا ،والذين باتوا من عنا�صر الدولة الإ�سالمية،
( ((2من خطاب �أمام الربملان يف  18نوفمرب (ت�شرين الثاين) .2015
(� ((2إن ال�صعوبات التي تظهر يف هذه الأيام ،ومنها ال�صعوبات يف االنتقال �إلى ال�شرق وامل�ضايقات اجلغرافية التي تواجه الدولة
الإ�سالمية وال �سيما يف ال�سنوات القادمة ،قد جعلت قادة هذه الدولة ي�شجعون اجلهاديني الأوروبيني على عدم الذهاب �إلى �أر�ض «اخلالفة»
بل الرتكيز على «�أعداء الإ�سالم» ك ٌل يف بلده ،والقيام على خلق �صراعات ت�ؤدي �إلى ق�سمة ال�سكان �إلى فريقني ،وحث امل�سلمني على املدى
الطويل على خيار االلتحاق بالدولة الإ�سالمية ،بهدف �إحداث �صراع ال ينقطع و�أكرث عنف ًا.
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وذلك ح�صر ًا من خالل التعاون مع قوى احلكومة العراقية.
ولتحقيق ذلك ت�ستخدم فرن�سا طائرات مراقبة من دون طيار ،وتتدخل يف
التقاط املحادثات عرب الراديو ،الأمر الذي �أ َّمن للجي�ش الفرن�سي والعراقي الئحة
باملقاتلني ال تتناول الفرن�سيني وح�سب ،بل والناطقني باللغة الفرن�سية ،والذين ي�صار
للبحث عن كيفية ت�صفيتهم .و�إذا كانت وزارة اخلارجية قد نفت بو�ضوح هذه الوقائع
م�ؤكدة �أنها تقوم ب�أعمالها مع مراعاة كلية «للقانون الدويل» ،ف�إن ال�صورة الق�ضائية
املهتزة املحيطة بتحديد املقاتلني الأمميني العاملني ل�صالح الدولة الإ�سالمية قد
�أتاحت بطريقة ال لب�س فيها الإفادة من عدم الو�ضوح املتعلق با�ستخدام لغة حرب،
حيث �إن القائمني بهذه احلروب ال يدخلون يف املقوالت الكال�سيكية لل�صراع بني دول
حمددة هوياتها.
استباق االلتحاق بالحركة الجهادية

�إلى جانب �إدارة الرت ّدد يف م�سارح ال�صراع حيث تتورط احلركات اجلهادية،
و�إلى جانب عودة املقاتلني �إلى فرن�سا ،يطرح ال�س�ؤال �أي�ض ًا حول �إ�شكالية الكفاح �ض ّد
االلتزام الراديكايل على املدى الطويل .يتناول هذا البعد بالتحديد م�س�ألة العالقة
بالإ�سالم ،وب�شكل خا�ص عوامل انبثاق �أخالق عنفية من �صلب هذه الديانة .و�إذا كانت
م�سرية حياة اجلهاديني الفرن�سيني تربز -غالب الأحيان -غياب ًا للرتبية الدينية ،ف�إن
اال�ستعدادات لتقبل ت�صور عنفي ملا هو ديني و�سط فئة من ال�شبيبة الفرن�سية امل�سلمة
(دون �أن نن�سى الفئة من الأ�شخا�ص الذين اعتنقوا الإ�سالم ،دون �أن يكون لهم ارتباط
م�سبق بهذا الدين) ت�ستدعي داخل هذا الدين وداخل دوره املتبلور حالي ًا وجود �أحقاد
و�ضغائن �أيديولوجية.
ميثل �شغل فرن�سا الرتبة الأولى يف العامل الغربي ملا فيها من �أعداد مقاتلني
ذهبوا �إلى مناطق احلرب التي تتورط فيها املجموعات اجلهادية( ،((2ميثل ذلك
( ((2هذا دون �أن نن�سى الأ�شخا�ص الذين اختاروا االلتحاق بهذه املناطق ،ال لأجل التحارب بل لأنهم يقولون باهتمامهم مب�شروع الدولة
املقرتح ،وهم لذلك يحققون «هجرة» غري قتالية من جمتمع «كافر» �إلى بلد ميكن �أن ي�شكل �صدى ل�شكل ديني طوباوي.
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مو�ضو َع نقا�ش مك ّثف ًا حول ف�شل �أمنوذج املجتمع الذي �أتاح وجود مثل هذه الظاهرة.
�إن املنا�صرين لقراءة �أيديولوجية -بادئ الأمر -تتناول االرتباط بالطروحات
املتطرفة التي تعلنها هذه احلركات ،يربزون ب�شكل �أويل وجود تطرف يف بع�ض �أ�شكال
التماهي مع الإ�سالم ،وهذا ما يندرج يف �إطار حتليالت الباحث الفرن�سي جيل كيبل
(  )Gilles Kepelالذي يعترب �أن الأر�ضية ال�سلفية تقدم «اخللفية الثقافية للحركة
اجلهادية»( ،((2وهو يرى �أن ذلك ي�ش ّكل من هذه الناحية الغر�ض الأويل الذي يجب �أن
تركز عليه ال�سلطات العامة .وباملقابل ،جند جامعي ًا �آخر ،مثل �أولفيه روي يدافع عن
فكرة �أ�سلمة النزعة التطرفية ،وهو يعني بذلك الإ�شارة ،ولكن بلغة دينية ،لنوع من
اخل�صومة ول�شعور بالتمرد موجودين ب�شكل م�سبق من جيل �إلى جيل( .((2و�إذا كان ثمة
�صعوبة يف التحديد الدقيق لأ�سبقية االعتبارات الدينية �أو االجتماعية ،فبالإمكان مع
ذلك �أن نالحظ �أن املظاهر ال�سو�سيولوجية التي ي�ستح�ضرها املخيال اجلهادي هي
مظاهر تقارب بالبعد املتوارث .وبالفعل� ،إذا �سلمنا �سلف ًا بتطرف الإ�سالم ،فال ب ّد
من االعرتاف ب�أن فرق ًا كامل ًة من اجلماعات الإ�سالمية يف فرن�سا ،ويف الغرب عامة،
بل يف كل العامل الإ�سالمي �ستظل ت�صم الآذان عن �شرعنة العنف ،وعن تقييم الفتنة
ال�شاملة با�سم الإ�سالم ،وهذا ما يعترب عنا�صر مف�صلية يف احلراكات اجلهادية ،الأمر
الذي ي�سمح باالفرتا�ض ب�أن قبول مثل هذا املنحى التطريف� ،إمنا يتعلق بقوة بالكبت
الذي نالحظه و�سط فئة ال ميكن جتاهلها و�سط ال�شبيبة الإ�سالمية املعا�صرة(.((2
ثم �إن بع�ض املفكرين قد �أ�شاروا �إلى �صالبة العلمانية الفرن�سية بو�صفها قوة
متنع التثاقف ،معتربين ذلك �سبب ًا من الأ�سباب التي ت�سهم بها فرن�سا يف �إنتاج العديد
من اال�ستعدادات لي�صبح املرء جهادي ًا وهو يف ع ّز �شبابه(� .((2إن وجود نفي م�ضمر
لثقافات الأ�صل �إلى جانب التخلي عن االنتماءات الدينية و�سط الف�ضاء العام� ،إن
(26) Gilles Kepel, Terror in France: The Rise of jihad in the west, Princeton University Press, 2017.
(27) Olivier Roy, Jihad and Death.
(� ((2إن الذين اعتنقوا الإ�سالم �إمنا يج�سدون �شك ًال من ال�شرعنة التي ال ّ
�شك فيها ب�أطروحة �أ�سلمة التطرف ،ذلك �أن ه�ؤالء وحني يقررون
اعتناق الدين الإ�سالمي� ،إمنا يقومون �أو ًال وقبل �أي �شيء �آخر باالقرتاب من التطورات اجلهادية ،ال من �أي تف�سريات �أخرى للإ�سالم.
(29) William McCants et Christopher Meserole, «The French Connection, Explaining Sunni Militancy Around the world», Foreign Affairs, 24 Mars 2016.
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ذلك قد �أ�صبح مو�ضوع ت�أمل من الدرجة الأولى ،مبعنى �أن العلمانية الفرن�سية تولد
الفو�ضى التي ت�ؤمن ازدهار االلتزام اجلهادي ،كما يعتقد مفكرون �آخرون ،وخالف ًا
ملا قيل �آنف ًا� ،إن العلمانية ولكونها قيمة �أ�سا�سية يف امليثاق ال�سيا�سي اجلمهوري ،ف�إنه
من الطبيعي �أن يكون رد الفعل اجلهادي (املوجه �ض ّد ما يفرت�ض �أن يكون مدان ًا من
جانب الإ�سالم مثل الدميقراطية ،واحلرية وحقوق الإن�سان �أي�ض ًا) �أن يكون كثيف ًا و�أن
يجعل من فرن�سا عدو ًا للإ�سالم.
	�إن احللول املقرتحة �سوا ًء ّمت الرتكيز على ال�صراع الأيديولوجي� ،أو على
العوامل ال�سو�سيولوجية التي قد تو�صل �إلى القيام مبهام جهادية و�إلى االلتزام
املتطرف ب�شكل عام� ،إن هذه احللول ترتاوح بني �إ�صالح الإ�سالم و�إعادة تنقيح
اخلطاب الديني �أكرث ف�أكرث باجتاه الوالء ملبادئ جمهورية ،التي ب�إمكانها وحدها �أن
تع�صم من القراءات الأ�صولية التي تعترب �أر�ض اجلهاديني اخل�صبة ،هذا �إلى جانب
تعزيز االندماج االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي لدى من هم الهدف الأ�سا�سي من
اخلطاب اجلهادي ،ونعني بهم ال�شباب من امل�سلمني.
�إننا نالحظ خط االنغالق نف�سه بخ�صو�ص ال�سيا�سات اخلارجية عند بع�ض
الدول ،وفرن�سا على ر�أ�سها ،حيث جند لها دور ًا �ضئي ًال� ،أو هي �سيا�سات ال تركز على
ظهور مثل هذه الأيديولوجيا� .إن الروابط مع بع�ض امللكيات يف بلدان اخلليج� ،إلى
جانب التفكري املتعلق مبكانة ال�سكان ال�س ّنة يف ال�شرق الأو�سط ،بهدف احلماية منذ
�سقوط بع�ض الدول التي باتت تلعب الورقة الطائفية (�سوريا ،العراق ،)...هذه كلها
عنا�صر تخ�ضع للنقا�ش بهدف تف�سري التعاطف مع احلركات اجلهادية التي ت�ؤثر على
بع�ض امل�سلمني الأوروبيني بهدف الت�ضامن الديني العابر للأمم.
الخاتمة

هكذا يبدو لنا �أن احلركة اجلهادية الفرن�سية هي حركة تتميز عن �سائر
التجارب القومية الأوروبية والغربية يف الراديكالية ،من حيث �إمداد تطرفها
با�ستعدادات اجتماعية وثقافية مهمة وموجودة �أ�ص ًال يف �أو�ساط الأجيال ال�شابة عند
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امل�سلمني الفرن�سيني ،حيث جند �أن ق�سم ًا مهم ًا من هذه الأجيال قد فنت دون انقطاع
بهذا املخيال الأخروي واحلاد عند بع�ض املجموعات اجلهادية ،وعلى ر�أ�سها الدولة
الإ�سالمية .ودون الإ�شارة بال�ضرورة �إلى خ�صو�صية فرن�سية ال ميكن جتاوزها (والتي
ي�صعب الدفاع عنها ،ذلك �أن هذا البلد ي�ؤوي اجلماعات الإ�سالمية الأ�سا�سية يف
�أوروبا الغربية ،الأمر الذي يجعل من وجود الفرن�سيني و�سط هذه احلركات وجود ًا
ن�سبي ًا) ،ف�إنه ال بد لنا �أن نالحظ �أن احلركات اجلهادية جتد يف هذا البلد �أر�ض ًا
خ�صبة ،ال �سيما و�سط ال�شباب امل�سلم املقاوم للخطابات امل�سيطرة ،حيث ي�ش ّكل
�ضعف �أو انعدام االندماج االجتماعي والنف�سي بنية عداوات م�سبقة �أكيدة ،و�سيتكفل
التطرف الديني بتوجيه ذلك نحو منط من العنف مل تتحدد معامله بدقة� .إن ت�صاعد
متثيلية بع�ض الوجوه (من املراهقني ،وبعد بلوغ �سن املراهقة ،ومن البالغني ال�شباب
�أ�صحاب الإرث الإ�سالمي الذين تلقوا تربية �إ�سالمية �ضعيفة ،والذين يتغذون بحقد
دفني جتاه مكان جمتمع مت�شيئ)� ،إن هذا �سيو�صل �إلى التفكر الوا�سع بانبثاق عالقة
�صدامية ولدت وتعززت منذ عقود عدة بني الطرف (ومنه تظهر هذه الوجوه)
واملركز (حيث امل�ؤ�س�سات وو�سائل الإعالم التقليدية ،)...حيث جند �أن لواحد من
نقاط التالقي الأ�سا�سية مي ًال لت�شكل �أخالقية التطرف ،حيث يرتجم الوجه الديني،
ال �سيما اجلهادي منه و�أكرث من �أي وقت م�ضى جانب «وكالة =  »Agencyمثل ما
جنده يف اال�سرتاتيجيات الباحثة عن الهوية ويف ظواهر االلتزام العنيف .فهل يجوز
لنا -على �سبيل املثال -الت�سا�ؤل ب�ش�أن واقعة املرجعية الإ�سالمية ،كونها الأكرث تناو ًال
وهي التي ت�ش ّكل املو�ضوع الأ�شد حذر ًا� ،أن تكون هذه الأخرية مو�ضوع التقييم الفعلي
من جانب الفاعلني الذين هم على قطيعة مع الرت�سيم الأر�ضي ،الأ�سري �أو ال�سيا�سي.
كذلك يت�ضح من حتليل احلالة الفرن�سية �أن حقل التطرف قد بات يعرف
ومنذ ن�شوب القتال ال�سوري تغريات مهمة .فاملهمة اجلهادية باتت عر�ض ًة لالنق�سام
والتذرر� .إذ �إن الفاعلني الذين ذهبوا �إلى هناك مل تعد جتذبهم �أيديولوجيا حمددة
وا�ضحة البنى (اخلالفة ،والطوباوية الأخروية يف حالة الدولة الإ�سالمية على �سبيل
املثال)� .إنهم ال يندرجون يف �إطار �أخالقية عنيفة ،بل هم �أ�شخا�ص تثقفوا على احلياة
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اجلهادية وهم يقللون من عالقاتهم االجتماعية .و�إذا كانت الوجوه التي اجنذبت �إلى
هذا النوع من الإ�سالم املتطرف على هذه ال�شدة من التنوع (على الرغم من بقاء
عوامل ثقيلة ،مثل الفقر ،واالبتعاد عن الأر�ض واالنتماء �إلى �أجيال �سابقة) فذلك
يعود �إلى الر�سوخ الثقايف للفكرة اجلهادية .وحده البعد الأيديولوجي ذو البعد الكوين،
حيث تكون الطاقات موجهة نحو ن�شر العنف والبحث عن حالة حرب دائمة (ما يتيح
�إعادة ن�شر كل �أ�شكال الغطر�سة اخلا�صة بالأجيال املعا�صرة نحو معنى ديني عابر
للأمم وثوري)� ،إن احلركة اجلهادية تعرب بذلك وب�شكل جيد عن �شكل من الثورة(،((3
ميكن ا�ست�شعار نتائجه طاملا �أن هذا املخيال ميار�س �شك ًال من �أ�شكال التفوق الرمزي
يف حقل املطالب املحلية ،القومية والعاملية الآيلة �إلى التطرف.
	�أخري ًا ومن وجهة نظر �سيا�سية ،لقد باتت �إ�شكالية التطرف لدى بع�ض
ال�شباب الفرن�سي انطالق ًا من خميال جهادي ،ودون �أدنى ريب �إحدى الأولويات
الأكرث �أهمية .و�إذا كان الرهان الأمني �شديد الو�ضوح ،ف�إن هذا ال�س�ؤال �إمنا يتميز
�أي�ض ًا مبجمل ال�شروحات املقدمة بهدف فهم �أ�سباب التماهي مع �أطروحة يبدو �أنها
تخالف من كل اجلوانب ما ي�شكل الأخالقية اجلمهورية التي ت�سود يف فرن�سا� .إن
الأزمة املفاجئة التي عربت بعد �أحداث القتل يف يناير (كانون الثاين) ،ثم يف �أكتوبر
(ت�شرين الأول)  ،2015قد جعلت التطرف يفر�ض نف�سه بو�صفه رهان ًا �سيا�سي ًا كبري ًا
مل تعرف حتى اليوم جوانبه على ما يت�ضح من النقا�شات احلادة التي تـ�أتت عن هذا
ال�شكل وعن هذا امل�ستوى من العنف .و�إذا كانت النقا�شات قد تعددت و�أخذت بعد ًا
جدالي ًا �أكرث منه علمي ًا ،فهي ال تتوانى عن �إثارة �أ�صداء ت�سا�ؤالت تتناول العمق والأمور
االعرتا�ضية الأخرى( ،مثل دور الأيديولوجيا الدينية ،وزن �أو ثقل ال�سيا�سة اخلارجية
التي تتبعها فرن�سا ،ت�أثري التحوالت ال�سو�سيواقت�صادية� ،)...إال �أن خط االنحدار
الأقوى �إمنا يتمثل -على ما يبدو -فيما يرت�سم بالن�سبة لل�سنني القادمة بني من يرمون
امل�س�ؤولية و�إن جزئي ًا على العمل الوظيفي للمجتمع الفرن�سي ،ودوره يف انبثاق الوجوه
التي حتولت �إلى الأخالقية اجلهادية ،وبني خ�صومهم الذين يعتربون �أن الرهان
(30) Scott Attran, L’Etat Islamique est une Revolution, Les Liens qui Liberent, 2016.
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الأ�سا�سي هو �أو ًال على �أيديولوجية جائرة تتعزز ببع�ض العوامل ال�سو�سيولوجية التي
يقلل من قيمتها.
يف مايو (�أيار)  2017انتخب �إميانويل ماكرون رئي�س ًا للجمهورية ،وكان قد
�أعلن حني كان وزير ًا لالقت�صاد ،وبعد �أيام على �أحداث نوفمرب (ت�شرين الثاين)
� ،2015أن «فرن�سا تتحمل جز ًءا من امل�س�ؤولية يف تخ�صيب احلركة اجلهادية».
	�إن التغريات البنيوية يف مثل هذه املعاينة� ،ست�سمح �إذا ما مت تفعيلها للباحث
عن تقومي جتريبي لت�سا�ؤالته� ،أن ي�ؤكد �أو �أن يبطل �أطروحات ال تني تتجدد وترتبط
ب�شرح ظاهرة باتت مرئية منذ �سنوات عدة ،وهي �ستعر�ض التوازنات لرهانات قا�سية
يف املجتمع الفرن�سي الذي بات ه�ش ًا دون �أي ريب.
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