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م�ستمرة  زالت  ما  باجلهاد  تب�سر  التي  املنظمات  اأن  مع 
من  �سيما  ال  حذوها،  يحذون  الذين  االأ�سخا�ص  من  العديد  جذب  يف 
اأوروبا)))، فاإن قدرتها على جتنيد االأن�سار يجب اأال تطم�ص ال�سعوبات 

التي تواجهها حاليًا. 

 Centre interdisciplinaire(  باحث فرن�سي يف املركز املتعدد التخ�س�سات للدرا�سات يف العلوم الإن�سانية والفنون والتقاليد ( (
d’études sur les lettres, les arts et les traditions( يف جامعة كيبيك )كندا). 

) اأكادميي ومرتجم لبناين، اأ�ستاذ الفل�سفة يف اجلامعة الأمريكية )بريوت). (
))) منذ عام ))20 التحق قرابة )5000) مقاتل اأوروبي بالكتائب اجلهادية، مثل القاعدة والدولة الإ�سالمية يف �سوريا والعراق.
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اإلى  اخلرباء  اأ�سار  البغدادي،  اخلليفة  تنظيم  يف  الع�سكرية  اخليبات  مقابل 
الإ�سالمية،  الدولة  التي ت�سيطر عليها  اإلى املناطق  الذين ينطلقون  اأعداد  انخفا�ض 
و�سجلوا اأي�سًا �سعوبة اإبقاء هوؤلء الأع�ساء يف �سلب التنظيم. ومن املوؤكد اأننا نالحظ 
تزايد عدد الأن�سار الذين قرروا البتعاد والتخلي عن الكفاح امل�سلح. وهذه ظاهرة 
اأكدتها درا�سة اأجراها بيرت نوميان)Peter Neumann ( (2 ) حل�ساب املعهد امللكي 
)King’s College) اإذ اأّكد فيها اأن ما بني )20%) و)30%) من اجلهاديني قد قرروا 
العودة اإلى بالدهم التي اأتوا منها. ي�ستند هذا التقرير اإلى �سهادة )58) �سخ�سًا من 
»الفارين« من الدولة الإ�سالمية. ومن بني هوؤلء ثمة ت�سعة فارين يتحدرون من اأوروبا 
موا علنًا رواية ي�سرحون فيها حوافز رحيلهم)3). ويف فرن�سا وبح�سب  ومن اأ�سرتاليا قدَّ
اأكرث من )200) فرد قد عادوا من  اإدارة الأعمال الإجرامية ثمة  تقرير �سادر عن 
فقد  جديدة.  لي�ست  اجلهادية  الأعمال  عن  التخلي  ظاهرة  اإن  والعراق))).  �سوريا 
ت�سنت مالحظتها طيلة ال�سنوات بني 970) و990) يف اأو�ساط املجموعات الإ�سالمية 
امل�سلحة يف اجلزائر )جي�ض اخلال�ض الإ�سالمي )GIA)، اجلماعة ال�سلفية للدعوة 
الإ�سالمي  )اجلهاد  م�سر  ويف  الإ�سالمية))))،  )ال�سبيبة  املغرب  ويف  والقتال))5)، 

واجلماعة الإ�سالمية))7) ، على �سبيل املثال.

واإذا كانت الأدبيات التي تتناول �سرح �سريورة التطرف)8) اأدبيات غزيرة، فاإن 

)2) �سحفي واأكادميي اأملاين خبري يف ق�سايا الإرهاب والعنف ال�سيا�سي )املحرر). 

(3( Peter R. Neumann, Victims, Perpetrators, Assets: The Narratives of Islamic state Defectors, The 
International Center for the study of Radicalization and Political Violence, 2015.

((( «Que nous apprennent les temoignages de jihadistes français «repentis»?», Les Echos, 21, No-
vember 2015.

)5) راجع:
 Luis Martinez, La guerre civile en Algerie, Paris, Karthala, 1998.

((( Samir Amghar et Amel Boubekeur, Islamist Patties in the Maghreb and their links with the EU: 
Mutual influences and the Dynamics of Democratisation, Euromesco Paper, 2006.

(7( Gilles Kepel, Le Prophète et Pharaon, Paris, La Decouverte, 1984.

)8) تعطي الأدبيات ال�سادرة عن التطرف الإ�سالمي النطباع باأن »كل �سيء قد قيل حول هذا املو�سوع. لذلك قد يكون البحاثة قد اندفعوا 
اإلى ا�ستق�ساء ل نهاية له حول اأ�سباب العنف«. راجع:

 Isabelle Sommier, «Engagement redical, désengagement et  déradicalisation, continuum et lignes 
de fractures» Lien social et et Politiques, numero 68, 2012.
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الإنتاجات العلمية ال�سادرة يف اللغة الفرن�سية، والتي تطرح م�ساألة معرفة �سبب خروج 
املجموعات الإرهابية ذات املرجعية امل�ستلهمة من الإ�سالم من العمل العنيف، وكيفية 
الأبحاث  زاوية ميتة يف  البعد  ي�سكّل هذا  الآن)9).  اإلى  نادرة  زالت  ما  هذا اخلروج، 
�سنوات  منذ  البعد  فيه هذا  يطرح  وقت  ال�سيا�سي، هذا يف  العنف  التي جترى حول 
يف اأو�ساط املنظمات الإرهابية )الزمر التي تنتمي لأق�سى اليمني، منظمات تنتمي 
لأق�سى الي�سار، حركات انف�سالية)... اإلخ)0)). هكذا يفتح العمل على ظاهرة التخلي 
عن الأعمال اجلهادية اأفقًا على جانب من الأهمية، فهو ميكن من طرح ال�سوؤال حول 
العنف الإ�سالمي بحد ذاته ولكن »بطريقة مقلوبة«. ت�سّكل درا�سة �سريورة الردة يف 
الأو�ساط اجلهادية، وبح�سب ما يعترب اأ�ستاذ علم الجتماع ال�سيا�سي يف جامعة لوزان 
جماًل   (Olivier Fillieule( فليل  اأوليفييه   (Université de Lausanne‹(
»فك  اأن  املوؤلف  هذا  يعترب  العنيف)))).  التطرف  يف  ال�سقوط  �سروط  بعمق  لنفهم 
اللتزام الن�سايل هو مبثابة كا�سٍف لإمكانات الوقوع يف التطرف العنيف، اأو بتحديد 
اأدق: اإنه ك�سف ل�ستنزاف اأو لن�سوب �سروط اللتزام. وذلك على امل�ستويات الفردية 

والتنظيمية«)2)).

دينامي  منظور  خالل  من  الإ�سالمي  التطرف  حتليل  اإنَّ  ذلك،  من  اأكرث  بل 
اأنف�سهم حول  الذي يطلقه اجلهاديون  املاهوي  التعريف  التنازل عن  وتطوري، يعني 
الطبيعة الالزمنية والعاملية للتزامهم، وبذلك ميكن حتا�سي جتميد جهاديني قدامى 

(9( Michel Weiviorka, «Sortir de la violence», Socio (En ligne) 2015, mis en ligne le 6 novembre 
2015. 

وباللغة الإجنليزية ن�سري اإلى:
Omar Ashour, The De-radicalization of Jihadists. Transforming Armed Islamist Movements, Lon-
dres, Routledte, 2009.

)0)) راجع على �سبيل املثال اأعمال:
 lsabelle Sommier, «Sortir de la violence. Les processus de demobilization des militants d’extreme 
gauche», dans Ivan Carel, Robert Comeau et Jean-Philippe Warren (sour la dir), Violences poli-
tiques. Europe et Ameriques (1960-1990), Montreal, Lux editeur, 2013.

)))) راجع اأي�سًا:
Olivier Fellieule, «Le désengagement d’organisations radicales. Approche par les processus et les 
configurations», dans Pascale Dufour, Graeme Hayes et Sylvie Ollitraut, Liens social et politiques, 
numero 68, automne 2012.

((2( Cf. Olivier Fillieule (sours la dir.), Le disengagement militant, Paris, Belin, 2005.
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يف و�سعيات اأيديولوجية وع�سوية لي�ست بال�سرورة مما يقولون به. 

اإن �سريورة اخلروج من املنطق اجلهادية، والتي تقت�سر على ترك التطرف، 
هي ما اأ�سري اإليه بعبارة التخلي عن النت�ساب اجلهادي، مع الإ�سارة اإلى اأنها �سريورات 
اأو  فجائيًا  جماعيًا،  اأو  فرديًا  بالقوة،  اأو  اإراديًا  التخلي  يكون  قد  هنا  ومن  معقدة. 
بطيئًا)3)). قد يحدث اأن يكون هذا التخلي فرديًا جراء توقيف ما، اأو مفرو�سًا ب�سكل 
جماعي من جانب التنظيم اجلهادي)))). يحيلنا هذا التخلي اإلى حقائق قد تتقاطع، 
اإل اأنها تظل على الرغم من ذلك خمتلفة. من هنا حني يقرر الفرد عدم امل�ساركة 
بن�ساطات اأو باأعمال املجموعة اجلهادية، فاأنا اأميل يف هذه احلالة ل�ستخدام تعبري 
فك اللتزام )وهو البعد ال�سلوكي للتخلي). وحني يبلغ املتخلي درجة رف�ض التماهي 
بال�ستخدام  جديرًا  يكون  الذي  التعبري  هو  التماهي  فّك  تعبري  فاإن  املجموعة،  مع 
)البعد التنظيمي للتخلي). اأخريًا ميكن و�سف التخلي برتك التطرف، حني ل يعود 
الفرد يريد اأن يلتحق بنظام القَيم التي يب�سر بها اجلهاد )البعد املعريف للتخلي))5)).

ولأن لكل اأمناط التخلي �سمة �سياقية، فاإن الأمر ل يتعلق بتحديد العن�سر الذي 
مثل املنطلق، بل يتعلق بالربهان على اأن اأ�سل التخلي اإمنا يتاأتى عن تداخل متغريات 
تاأتي لتف�ّسر جمتمعًة »معادلة التخلي«. وحينها ت�سبح الفر�سية قائمة على  متعددة 
اأن اأ�سباب اخلروج هي نتاج »خيبة اأمل جهادية«، تتميز بعدم التطابق بني التطلعات 
الفردية واإمكانات حتقيقها و�سط احلركات اجلهادية. ثمة هوة تتفتح بني ما يحقنه 
التنظيم وبني اإر�ساداته اخلا�سة. يتقل�ض الرتياح ال�سخ�سي املرتبط باللتزام، الأمر 
الذي يوؤدي اإلى الرتداد)))). يف �سريورة التخلي يزداد الفرد وعيًا باأن ثمة �سيئًا ما مل 

)Isabelle Sommier( :3)) املرجع املذكور(

)))) املرجع نف�سه.

)5)) اأخذ هذا الت�سنيف من كارولني غا�سي ) Caroline Gachet) راجع مقالتها:
»Quitter le milieu évangelique» dans Jorg Stolz, Olivier Favre, Caroline Gachet et Emmanuel Bu-
chard.
Omar Ashur: Le Phénomenene évangelique, Geneve Labor etg Fides 2014.

ميكننا اأن جند اأي�سًا ت�سنيفًا مماثاًل امل�سار اإليه يف الهام�ض رقم )8).

)))) اأفكار من�سوبة اإلى مقالة:
Catherine Lecherc: «Raison de sortir. Le disengagement des militants du PCF» (اإ�سراف( Olivier Fil-
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يعد ينا�سبه اأبدًا. وبالنظر اإلى ال�سهادات الأولى التي ت�سنى يل جمعها من »التائبني« 
اأنه ل بّد من  اأقدم فر�سية مفادها  اأن  اأ�ستطيع  اجلهاديني الفرن�سيني والبلجيكيني، 
حتليل هذه ال�سكوك الأولى، اأو هذه الت�ساوؤلت امل�سككة الأولى، ب�ساأن اللتزام بو�سفها 
موؤ�سرات على التخلي عن النت�ساب اجلهادي. يتعلق الأمر بعوامل ماكرو�سو�سيولوجية 
وميكرو�سو�سيولوجية يف اآٍن واحد، وهي عوامل جتعل الفرد يزداد وعيًا باأن ثمة �سيئًا 
ما مل يعد ينا�سبه يف التزامه العنفي. قد يكون ذلك نتيجة �سعور بالتفاوت بني القيم 
ظروف  بني  الأيديولوجية،  و/اأو  ال�سيا�سية  املنا�سبات  وبني  اجلهادي،  الو�سط  وبني 
احلياة، بني التاأمل ال�سخ�سي اأو اأي�سًا بني الحتمالت اخلارجية بالن�سبة للمجموعة، 

املرتبطة -على �سبيل املثال- ب�سغوطات جماعوية معي�سة ب�سكل �سيئ.

العوامل األيديولوجية والسياسية للتخلي عن الجهاد

اأ-االرتدادات والتحديثات االأيديولوجية

والأداتية  الأيديولوجية  التربيرات  »تراجع  من  اجلهاد  عن  التخلي  ينطلق 
للعنف«)7))، كما ينطلق من »النقالب« العقائدي على املرجعيات الثقافية التي كانت 
تربر -حتى ذلك الوقت- اللتزام يف �سلب التنظيمات التي تب�سر باجلهاد امل�سلح. 
ففي اجلزائر اأّكد عدد من اأع�ساء اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة ومن جي�ض الإنقاذ 
الإ�سالمي، اأن قراراتهم بالتخلي عن ال�سالح قد جنمت عن ن�سر فقهاء من اململكة 
العربية ال�سعودية فتاوى تدعو للتوقف عن ال�سراع)8)). بتحري�ض من وعاظ جزائريني 
عبداملالك  اجلزائريني:  اأمثال  اجلزائر،  من  املقربني  اأو  ال�سلفية  الأفكار  يطيعون 
رم�ساين، وحممد علي فركو�ض، اأ�سدر فقهاء �سعوديون اآراء دينية تاأخذ على جي�ض 
النقاذ الإ�سالمي، وعلى اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة، �سفة ل اإ�سالمية يف معركة 
جتعلهم يف مواجهة احلكومة اجلزائرية يف حينه. اأنهت هذه الإدانات تناول القطيعة 
بني اجلهاديني اجلزائريني ورجال الدين يف �سبه اجلزيرة العربية، والذين ي�سكلون 

lieule, Le disengagement militant, Paris, Belin 2005.

)Isabelle Sommier( :7)) املرجع املذكور(

)8)) مقابالت مع املوؤلف.
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بدرجة اأولى املرجعيات العقائدية للمقاتلني اجلزائريني)9)).

الإرهاب، قد  الإ�سالموية و�سّد  الفقهاء موقفًا جتاه احلركة  اتخاذ هوؤلء  اإن 
ال�سلفي  التيار  تطور  تعزيز  اأو  حتبيذ  على  وال�سعودية  اجلزائرية  احلكومات  حّث 
اجلامي. واإلى الآن ما زال تيار ال�سلفية العلمية الذي يعتمد الطماأنينة تيارًا حتركه 
نطالع  اأن  يكفي  بذلك  نقتنع  وحتى  اجلهادي.  التيار  تاأثري  معار�سة  بهدف  ال�سلفية 
مواقع الإنرتنت ال�سلفية، التي ت�ساعف التحذيرات �سّد الأعمال التي تقوم بها الدولة 
»كالب  باأنهم  يو�سفون  اإذ  م�ستحب،  غري  بتعبري  اأع�ساوؤها  يو�سم  التي  الإ�سالمية، 

جهنم«.

واإذا كان الأمر قد ا�ستلزم يف اجلزائر ا�ستدعاء الإحالة اإلى مرجعيات دينية 
الذين  امل�سوؤولون  كان  م�سر  ففي  امل�سلح،  العمل  عن  الرتاجع  على  للحّث  �سعودية 
ينتمون اإلى احلراك اجلهادي، هم من قّدم الإطار الديني للتخلي عن الكفاح امل�سلح. 
وبالفعل فاإن ترك بع�ض منا�سلي القاعدة للجهاد، وتوقيع وقف اإطالق النار للجهاد 
الإ�سالمي، ومن قبل اجلماعة الإ�سالمية يف �سنوات 990)، قد ح�سال فعاًل بعد ظهور 
كتاب املرجع الفكري يف تنظيم اأ�سامة بن لدن، اأعني به ال�سريف اإمام املعروف حتت 
هذا  الظواهري  واأمين  لدن  بن  اأ�سامة  درب  رفيق  اأن  �سحيح  ف�سل.  الدكتور  ا�سم 
القاعدة عام  موؤ�س�سي  واحد من  مع ذلك هو  اأنه  اإل  م�سهورًا جدًا،  اأو  لي�ض معروفًا 
988)، وقائد املنظمة اجلهادية، اجلهاد الإ�سالمي يف م�سر، التي قامت بالعديد من 

الهجمات طيلة عقد الت�سعينيات. 

بعد اأحداث )) �سبتمرب )اأيلول) )200 مت اعتقاله يف اليمن وت�سليمه اإلى م�سر 
حيث حكم عليه بال�سجن املوؤبد. ويف فرتة �سجنه كتب عماًل يربو على )200) �سفحة 
بعنوان »وثيقة تر�سيد العمل اجلهادي يف م�سر«، وفيه يقّدر اأو يذهب اإلى القول باأن 
قتل الأبرياء يتعار�ض مع القَيم الإ�سالمية. ثم يوؤكد »اأن كل نقطة دم اأُريقت، اأو تراق 
يف اأفغان�ستان والعراق هي على م�سوؤولية بن لدن، والظواهري واأن�سارهما«. بل هو 

)9)) عبداملالك رم�ساين اجلزائري، فتاوى العلماء الكبار فيما اأهدر من دماء يف اجلزائر، من�سورات مكتبات 22)) هجرية.
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ي�سيف قائاًل: »اإن اأحداث )) �سبتمرب )اأيلول) )200 الإرهابية هي اأحداث ل اأخالقية، 
وقد ظهر اأنه ل نتائج ترجى منها«. »اإن مواجهة الوليات املتحدة وجهًا لوجه هو بعد 
ولكن ما  وامل�سلمني.  العرب  ولل�سلطة عند  للن�سر  يوؤدي  الذي  الأق�سر  الطريق  الآن 
�سيدمر  العدو  هذا  كان  اإذا  عدوكم  عمارات  اإحدى  تدمري  من  ترجى  التي  الفائدة 
بلدًا من بلدانكم؟ باخت�سار، هذا هو حتليلي لأحداث )) �سبتمرب )اأيلول)«. اإنه يبدو 
حتلياًل نقديًا جتاه امل�سلمني الذين يقيمون يف الغرب ثم يقرتفون اأعماًل اإرهابية. »اإذا 
اأمنوا �سالمتكم  اإليهم، والعي�ض معهم، واإذا كانوا قد  كانوا قد �سمحوا لكم باملجيء 
و�سالمة اأموالكم، واإذا كانوا قد قدموا لكم اإمكان العمل والدرا�سة، اأو قد منحوكم 
اللجوء ال�سيا�سي، على ما ي�سرح الدكتور ف�سل، اإذن، فاإن خيانتهم باملوت )بالقتل) 

وبالهدم ملن الأمور املنافية لل�سرف«.

ترتافق هذه الرتدادات الأيديولوجية مع التغري يف الطريقة التي يدرك فيها 
والعدالة  احلرية  اأجل  من  »حماربني  كانوا  اأن  فبعد  امل�سلح.  �سراعهم  املحاربون 
الإلهية« يعار�سون الطاغوت، فقد �ساروا اإرهابيني. يقلل هذا التحول -دون اأي �سك- 
لإرادة  املنفذين  الآن  بعد  يعودوا  التزامهم: فهم مل  الالزم عن  الرمزي  الثواب  من 
اإلهية)20). تاأخذ هذه التقلبات العقدية، عدا كونها ل ت�سرعن دينيًا اللجوء اإلى العنف، 
تاأخذ مظهر تقدمي جردة نقدية للجهاد. كما ت�ستند هذه التقلبات اإلى فكرة اأن العنف 
وحده لي�ض جمديًا، بل بالعك�ض، قد يو�سل العنف اإلى عك�ض ما يوؤمل منه، تبعًا للغاية 

الأ�سا�سية بقلب ال�سلطة امللحدة وخلق دولة اإ�سالمية.

ب. اآثار ال�سيا�سات العامة

اإبراز  من  اأوًل  بّد  ل  اجلهاد)،  عن  )التخلي  اخلروج  �سريورة  نف�سر  حتى 
التربيرات الدينية التي تهدف اإلى اإظهار عدم م�سروعية اجلهاد، كما يجدر بنا اأي�سًا 
اأن ن�سري اإلى دور ال�سرتاتيجيات، التي تهدف اإلى اإظهار اأن اللجوء اإلى العمل امل�سلح 

(20( Isabelle Sommier, «Sortir de la violence: Les processus de demobilization des militants 
d’extrême-gauche», Montreal, Lux. 
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هو الأكرث كلفة والأقل قبوًل. والأبحاث التي تناولت اآثار ال�سيا�سات العامة، �سواًء كانت 
زجرية اأو وقائية، هي اأبحاث تهدف اإلى اإبراز ال�سمة املتناق�سة ملا يرتتب عليها من 
نتائج. يعترب الذين ياأخذون مبختلف �سَيغ نظرية الكبت، اأن الزجر يهدف اإلى تطرف 
الراف�سني، وتاليًا اإلى كبح بل منع فكهم من التزامهم))2). اأما بالن�سبة اإلى موؤيدي 
نظرية حتريك املوارد، فاإن ما يرتتب على هذه ال�سيا�سات هو اإحداث اأثر يحر�ض على 
فك اللتزام والت�سرح منه، وذلك ب�سبب عدم التوازن بني الأكالف وخماطر وحما�سن 

العمل العنفي. 

يعترب �ستيفن مولني )Stephen Mulin) اأن ل�سيا�سات العفو واإعادة تاأهيل 
اجلهاديني املعتقلني اأثرًا على العالقة بالتطرف)22) ومن الأمثلة على ذلك ي�سري اإلى 
اأّدت  وبالفعل  امل�سلح)23).  الكفاح  عن  يتخلون  هوؤلء  جعل  قد  اجلهاديني  حترير  اأنَّ 
اإلى الإ�سهام بت�سريح اجلهاديني. ففي عام  �سيا�سات العفو التي طبقت يف اجلزائر 
999)، وبعد �سهرين من انتخاب الرئي�ض عبدالعزيز بوتفليقة، اأعلن جي�ض »النقاذ 
الإ�سالمي« وقفًا للنار من جانب واحد، وذلك بعد مفاو�سات اأُجريت مع ال�سلطة، تبع 
الرئي�ض  اأعلن  اإذ  ال�ستقالل،  اإ�سدار عفٍو منح مبنا�سبة عيد  واحد  �سهر  وبعد  ذلك 
دافع  نف�سه  الوقت  ويف  �سجناء.  كانوا  اإ�سالمي  مقاتل   (2300( عن  عفوًا  بوتفليقة 
اأمام الربملان عن قانونه حول »امل�ساحلة الوطنية« مانحًا العفو  الرئي�ض اجلزائري 
لأع�ساء املنا�سرين جلي�ض النقاذ الإ�سالمي. مت الت�سويت على هذا القانون وتبنيه 
باأغلبية �ساحقة من جانب جمل�ض الأمة ومن النواب )»288« �سوتًا من اأ�سل »380« 
يف جمل�ض النواب و»)3)« من اأ�سل »50)« من جمل�ض الأمة). ثم مت الت�سديق على 
القانون با�ستفتاء عام يف )) �سبتمرب )اأيلول) 999)، حيث مت وب�سرعة ت�سريح اآلف 
ال�سجناء الآخرين. عمليًا اأّدت هذه ال�سيا�سة اإلى حّث اأو ت�سجيع العديد من اجلهاديني 

))2) ت�ساطر العدالة البلجيكية هذا الراأي، وهي تبدو اأكرث ت�ساحمًا من العدالة الفرن�سية حني يتعلق الأمر باإدانة جهاديني عائدين.

)22) يف دي�سمرب )كانون الأول) ))20 قررت النيجر و�سع �سيا�سة عفو عن الفارين من بوكو حرام. وبتحفظ، اإن �سيا�سات العفو هذه ل بّد 
اأن تذكرنا »مببداأ ميرتان«، وهو التزام �سفهي اتخذه عام 985) بعدم نفي املنا�سلني يف الألوية احلمراء اإلى اإيطاليا، اإذا ما اتخذوا م�سافة 

من العنف ال�سيا�سي.

(23( Stephen, Mulin, «Rehabilitation of Islamist Terrorist: Lessons from criminology» Dynamics of 
Asymmetric Conflict, 3 (3) 2010.



سمير أمغار       ترجمة: جورج كتورة

23 المسبــار

العدالة  م�ساءلة  من  القلق  ي�ساورهم  لن  باأنهم  منهم  قناعة  ال�سالح،  عن  للتخلي 
اجلزائرية))2) .

ويف املغرب مت لحقًا ت�سريح معظم الأيديولوجيني املهمني يف التيار اجلهادي 
الذين �سبق احلكم عليهم ملدة )30) �سنة �سجنًا لأنهم كانوا الروؤو�ض املدبرة لأحداث 
)) مايو )اأيار) 2003 يف الدار البي�ساء. مل ي�سجن هوؤلء لأكرث من ب�سعة �سنوات. 
املغربية  امللكية  ال�سلطة  بني  اأُجريت  مفاو�سات  بعد  هوؤلء  عن  املبكر  الإفراج  مت 
امل�سلح  للعمل  و�سرط معار�ستهم  للعنف،  نداء  كل  اإيقاف  �سرط  وعقائديي اجلهاد، 
با�سم الإ�سالم. اأما اأكرث هوؤلء العقائديني �سهرة، واأكرثهم ظهورًا يف الإعالم، فكان 
حممد الفيزازي دون اأي مواربة. وقد اعترب -وملدى طويل- اأحد الوعاظ الأكرث �سدة 
يف التيار اجلهادي املغربي، وظّل كذلك اإلى اأن مت �سجنه)25). وبعد اأن اأفاد من عفو 
ملكي، اأعلن تاأييدًا ل عيب فيه للملك حممد اخلام�ض، وعار�ض ب�سدة ذهاب املغاربة 
»للجهاد« يف �سوريا. ثمة زعيم جهادي اآخر، اأُدين مل�سوؤوليته يف اأحداث الدار البي�ساء 
للدولة  املعار�سني  من  واحدًا  فاأ�سبح   ،20(( عام  �سراحه  اإطالق  مت   ،2003 عام 
الإ�سالمية، داعيًا اإلى اإ�سالح ليربايل لل�سرع الإ�سالمي، حتى ي�سار ملعار�سته ب�سكل 
اأف�سل. وبح�سب ما يقول هو بل�سانه، اإنه هو من تلقاء نف�سه »ترك التطرف« وهو يف 
العتقال، واإنه يعتقد الآن بوجوب اإعادة النظر »بالإرث الإ�سالمي« حتى ي�سار للكفاح 

�سد »داع�ض«))2).

غالبًا ما كان يعترب ال�سجن مبثابة حا�سنة للتطرف؛ اإذ يعزز لدى الفرد فكرة 
اأن العنف هو وحده املجدي، مع ذلك فقد يكون لل�سجن اأي�سًا فعل اأو تاأثري يوؤدي »اإلى 

))2) مقابالت مع املوؤلف. 

(25( Romain Caillet, http://jihadologie.blogs.liberation.fr/2016/10/29/farid-benyettou-et-sespre-
decesseurs/

(2(( Confessions d'un ancien cheikh islamiste marocain, mediapart, 14 JANVIER 2016:
https://www.mediapart.fr/journal/international/140116/confessions-dun-ancien-cheikh-is-
lamiste-marocain?onqlet=full
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التخلي عن التطرف«. هكذا يوؤكد كل من فريد بنيوتو)27) ودافيد خالط)28) ، وقد حكم 
عليهما على التوايل بال�سجن �ست وخم�ض �سنوات، واإنهما قد تخليا عن العنف وهما 
يف ال�سجن. وعلى غرار جون رويلز ) John Rawls) الذي يعترب اأن ال�سجن مكان 
للعقاب وحلماية املجتمع، فبالإمكان التاأكيد ونظرًا حلالة الذين تخلوا عن التطرف 
اجلهادي، اأن ال�سجن ي�سهم نظريًا يف اإفهام الأفراد اأنهم يخاطرون بالتعر�ض للعقاب 
يف حالة القيام باأعمال اإرهاب جديدة. فاإذا قدر لالعتقال اأن يكون له اأثره العالجي، 
فاإن له يف الغالب اأي�سًا اأثره الردعي، اإذ يجعل البع�ض »يعون« اأن اخليار العنفي مكلف 
جدًا مقارنة باملنافع التي ترتتب على هذا النمط من اللتزام. وهذا كامل داوودي، 
فرن�سي جزائري اأُدين بال�سجن ل�ست �سنوات؛ لأنه كان ينوي اقرتاف حادث قتل اأمام 
�سفارة الوليات املتحدة يف فرن�سا، قد اأدلى ب�سهادة يف بّث تلفزيوين على قناة فرن�سا 
اإنه جزء مكمل حلياتي. حينها،   . ملا�سيَّ اأتنكر  اأن  اأ�ستطيع  »ل  يقول:  وفيها  الرابعة 
ي الأمور. اأما الآن فقد بّت اأفهم اأن العنف يو�سل  كنت اأعتقد اأن باإمكان العنف اأن ي�سوِّ
اإلى العك�ض مما نت�سوره له. لقد اأ�سبحت هذه املرحلة خلف ظهري. ل اأطلب اإل اأن 
اأتابع حياتي من حيث تركتها«. ومن املمكن اأي�سًا اأن يكون لل�سجن، وفيما يخ�ض حالة 
املنحازين للجهاد، اأثره الذي يوؤدي للتخلي اأكرث مما لالعتقال بحد ذاته. ويف اأثناء 
املحاكمات الأولى التي عايناها يف فرن�سا، كان الالفت للنظر اأن املنحازين للجهاد، 
اأفكار الدولة الإ�سالمية«)29).  اأثناء التعر�ض لالإرهاب اتخاذ م�سافة من  كان عليهم 
واإذا كان من ال�سعوبة مبكان اأن نقدر مدى �سدق اأو �سحة هذه الإفادات، فهي يف كل 
احلالت تختلف عن اإفادات املنحازين لالأو�ساط النف�سالية ال�سربية، البا�سكية، اأو 
اإفادات املنحازين لأق�سى اليمني اأو اأق�سى الي�سار، الذي ي�ستمرون بالإعالن وب�سوت 

)27) يعترب فريد بنيتو )Benyettou) دماغ خلية ) Buttes Chaumont) اإذ حر�ض العديد من ال�سبان على اللتحاق باجلهاديني 
العراقيني. وكان بدوره املر�سد ل�سريف كوا�سي، اأحد امل�ساركني يف اأحداث �ساريل اإيبدو، وكان مقربًا من دليل اأبو بكر. راجع كتابه الذي كتبه 

بالت�سارك مع دنيا بوزار ) Dunia Bouzar) بعنوان:
Mon Jihad, itineraire d’un repenti, Paris, Ed. Autrement 2017.

يف  امل�سلحة  الإ�سالمية  اجلماعة  مع  يلتزم  اأن  قبل  البو�سنة،  يف  باجلهاديني   (990 عام  التحق   (David Vallat  ( فالت  دافيد   (28(
اجلزائر. راجع كتابه:

Terreur de jeunesse, Paris Calmann – Le’vy 2016.

)29) مالحظات و�سعت يف يناير )كانون الثاين( وفرباير )�سباط( ))20.
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عاٍل وقوي اأمام الق�ساة عن م�سروعية كفاحهم)30).

ج- الدخول يف �سيا�سة اجلهاديني: من الثورة اإىل االندماج

احلقل  انغالق  نتيجة  الإ�سالمية  املنظمات  تطرف  يكون  احلالت،  بع�ض  يف 
ال�سيا�سي، وا�ستحالة اأن تدافع هذه املنظمات عن م�سروعها ال�سيا�سي ب�سكل »�سلمي«. 
وميكن لهذا التطرف اأن ينمو مع قمع املنت�سبني اإليه، الذين يرون يف ال�سلطة طاغية 
يجب التخل�ض منه بالقوة. ميكن تربير اللجوء اإلى العنف عند �سيد قطب، والإخوان 
امل�سلمني، واإن جزئيًا، بالقول: اإن ذلك كان نتيجة اإق�سائه عن احلقل ال�سيا�سي))3). 
عام  فيها  امل�سوؤولني  و�سجن  الإ�سالمية  النقاذ  جبهة  منع  اأّدى  نف�سها  وبالطريقة 
)99) اإلى اجنرار اأع�سائها باجتاه العنف، اإذ كان ذلك الو�سيلة الوحيدة للرد على 
التخلي  اأن  تاأكيد  ميكن  اإذ  اأي�سًا،  ي�سح  قد  والعك�ض  اإ�سالمية.  دولة  ولإقامة  القمع 
عن التطرف وفك اللتزام ميكن اأن يكونا ح�سيلة عملية )اإعادة) اندماج يف احلقل 
ال�سيا�سي. ومن هنا ميكن ربط التخلي عن التطرف لدى اجلهاديني، قبل اأي �سيء 
اآخر، بدرجة املاأ�س�سة وبحظوظهم ال�سيا�سية)32) . وبقدر ما تنفتح الفر�ض ال�سيا�سية 
اأمامهم، تزداد الرغبة برتك الكفاح امل�سلح. وباطراد راحت احلركات مثل اجلماعة 
الإ�سالمية يف م�سر اأو ال�سبيبة الإ�سالمية يف املغرب، والتي جتعل البعد الثوري اأولوية 
حلركيتها، تتخلى عن العنف وتختار العمل امل�سروع، وذلك يتما�سى مع قدر اندماجها 
بطريقة ر�سمية يف امل�سهد ال�سيا�سي. يف �سنوات 970) و980)، التزمت هذه احلركات 
تعتربها  كانت  اأنها  �سيما  ل  الداخل،  املوؤ�س�سات من  اأرادت هدم  اإذ  العنيف  بالعمل 
موؤ�س�سات مناه�سة لالإ�سالم، لكنها كانت حركات �سعيفة ومل ت�ستطع التو�سل لذلك. 
ال�سنوات  بالعنف يف هذه  النهائي يف عالقاتها  التو�سيح  اإلى  اأي�سًا  اأن ن�سيف  يجب 

.(Antoine Megie ( 30) مقابالت مع اأنطوان ماجي(

(3(( François, Burgat, L’islamisme en face, Paris, La Découverte, 1995.

(32( Jillian Schwedler, «Can Islamists Become Moderates? Rethinking the Inclusion-Modération Hy-
pothèses», World Politics, volume 63, numéro 2, avril 2011.

انظر اأي�سًا:
 Samir, Amghar, «Les formations islamistes en Algérie: partis révolutionnaires ou partis de governe-
ment?», Maghreb-Machrek, numero 194, hiver 2008.
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الدار  اأحداث  اأو   ،200( )اأيلول)  �سبتمرب   (( لأحداث  العاملية  التجربة  الأخرية، 
لغالبية  بالن�سبة  »املنظم«  دور  تلعب  اأن  الأحداث  لهذه  اإذ قدر  البي�ساء عام 2003، 
احلركات الإ�سالمية يف العامل العربي، وقد ت�سنى لها بذلك اأن تتجنب القمع. وبهدوء 

راح قادة هذه احلركات ين�سمون اإلى اللعبة ال�سيا�سية)33).

اأو  رف�سية  مبطالب  املناداة  اإلى  القادة  هوؤلء  انتقل  الثوري  اخلطاب  من 
اأمنوذج  اإن  الدولة.  ويف  املجتمع  يف  حمافظة  ركائز  اإلى  يتحولوا  اأن  قبل  معار�سة، 
ال�سيا�سي لدى هوؤلء اجلهاديني �سيحرك، مع �سمان خمتلف احلكومات،  الندماج 
منه  الهدف  الربملاين  للنظام  الذاتي  والإق�ساء  الذاتي  الن�سمام  من  بارعة  لعبة 
-مع الرغبة بالظهور بنظر الأحزاب الأخرى والنظام ال�سيا�سي مبثابة عوامل ميكن 
التعامل معها وعامل ثبات- طماأنة القاعدة املاأخوذة بالبعد العرتا�سي لأيديولوجية 
احلزب. يهدف هذا الأمنوذج اإلى تثبيت ذاته كقوة ثبات �سيا�سية غري قابلة للخلل، 
مع احلفاظ على قوته العرتا�سية. كان العديد ممن يعلنون اليوم النتماء للحركة 
الإ�سالموية يف املغرب ويف م�سر يف �سفوف املنا�سلني يف العمل العنفي واملتطرف يف 
�سنوات 970) و980)، وكان ذلك بنظرهم –اآنذاك- الو�سيلة الوحيدة الكفيلة باإقامة 
دولة اإ�سالمية يف �سياق النغالق والقمع ال�سيا�سي لكل �سكل من اأ�سكال املعار�سة))3). 
من  �سهرته  اكت�سب  قد  كان  حما�ض،  حركة  موؤ�س�ض  نحناح،  حمفوظ  واجلزائري 
ممار�سة اأعمال التخريب. اأما رئي�ض وزراء املغرب ال�سابق، عبداهلل بن كريان، والذي 
اأ�س�ض حزب العدالة والتنمية )PJD) فكان قد خطا اأولى خطواته امل�سلحة يف ح�سن 

ال�سبيبة الإ�سالمية، التي تعترب م�سوؤولة عن العديد من اأعمال القتل ال�سيا�سية.

 

(33( Samir, Amghar et Amel, Boubekeur, «Islamist Parties in the Maghreb and their links with EU: 
Mutual influences and the Dynamic of Democratisation». Euromesco Papers, 2006.

(3(( Robert Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, ZPrinceton Univer-
sity Press, 1994.
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العوامل الميكروسوسيولوجية والشخصية 

خيبة االأمل اجلهادية، اأو تراكم التجارب ال�سلبية

ال�سرديات  جفاف  يف  –اأي�سًا-  اجلهادية  احلركات  عن  التخلي  اأفكار  تكمن 
مدى  -وعلى  �سكلت  والتي  الإ�سالمي،  املعنى  حول  الكبرية  ال�سمولية  والنظريات 
ليوتوبيا  �سعاٌر موؤ�س�ٌض  اإنه  »الإ�سالم هو احلل«،  اأيديولوجية اجلهاد.  اأر�سية  طويل- 
اجلهاديني، ومن خالله كانت املرجعية الدينية مبثابة اإطار �سامل يت�سمن احلل لكل 
»يلفظ  الآن  بعد  بداأ  ال�سعار  هذا  للحياة،  الجتماعي  بالتنظيم  تتعلق  التي  امل�سائل 
قامت على فكرة  قد  ال�سيغة  اإن هذه  بل  �سعارًا وح�سب،  يكن ذلك  اأنفا�سه«)35). مل 
التي  امل�سائل  كل  حل  وباإمكانه  ديني،  هو  مما  �سياغته  ميكن  �ساماًل  جوابًا  ثمة  اأن 
التعبري قد عرف �ساعات جمده يف �سفوف  واإذا كان هذا  تطرح على امل�سلمني))3). 
اجلهاديني عند كل فرتة من فرتات احلراك الثوري، الأمر الذي يخلق الأمل بتجديد 
اإ�سالمي، بل وباإقامة جمتمع اإ�سالمي جديد، مما اأدى اإلى بعث اأدبيات باللغة العربية 
تتناول اإجابات اإ�سالمية ملا تواجهه املجتمعات الإ�سالمية املعا�سرة من حتديات، اإل 
الواقع.  ال�سعار) قد ظهرت حمدوديته حني و�سع على حمك  التعبري )هذا  اأن هذا 
وبالفعل، وبعد ثالث �سنوات من الأمل بروؤية الدولة الإ�سالمية، وكاأنها التج�سيد لدولة 
تعد ب�سيء ي�سبه ماهية الأخوة والت�سامن يف احلا�سرة املثالية كما كانت يف املدينة، 
الدولة،  هذه  ح�سن  من  اخلارجني  �سفوف  من  يو�سعون  الأوروبيون  اجلهاديون  راح 
م�سريين اإلى ف�سل الوعود التي مل يحافظ عليها خليفة »داع�ض«: البغدادي، والواعدة 
بحياة اأف�سل بف�سل الإ�سالم. ثم اإن هذه املقاربة الآخذة بال�سمولية اأ�سبحت مقاربة 
اآخذة باجلفاف، ل ب�سبب التفاوت بينها وبني املعي�ض العيني لدى اجلهاديني، بل لأن 
امل�سلمني، ومهما كانت، قد بدت فكرة  الإ�سالمي بو�سفه حاًل مل�سائل  فكرة الرتياق 
بني  التطابق  عدم  مبواقف  اجلهادية  الأمل  خيبة  متيزت  هكذا  الفعالية.  عدمية 
راح  وهكذا  اجلهادية.  احلركات  كنف  يف  التحقق  يف  واإمكاناتها  الفردية  التطلعات 

(35( Patrick Haenni, L’islam de marché, Paris, Seuil, 2005.

(3(( Oliver Roy, L’Echec de l’islam politique, Paris, Seuil, 1992.
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الرتياح املبني على اللتزام يتقل�ض ويتناق�ض)37).

باأنهم  ن�سعر  رواياتهم،  اإلى  ال�ستماع  بعد  اأو  اجلهاديون،  رواه  ما  قراءة  بعد 
وبالحتكاك مع الواقع اجلهادي، قد اأح�سوا بعدم التطابق القوي مع الو�سط، وبتحديد 
املنظمات  عند  بوظيفتها  القيام  وكيفية  ال�سيا�سية  اخليارات  منط  مع  دقة  اأكرث 
اإليها هوؤلء اجلهاديون. ومهما يكن ال�سكل الذي اتخذته هذه  اجلهادية التي انتمى 
القوة،  من  جانب  على  م�ساعر  الأ�سخا�ض  هوؤلء  لدى  اأحدثت  قد  فهي  املفارقات، 
متيزت بخيبة الأمل والتوهم، الأمر الذي دفعهم اإلى ترك التنظيمات اجلهادية. واإذ 
�سجعت  قد  فهي  ال�سقف)38)،  عالية  انتماء  قوانني  اجلهادية  املنظمات  هذه  و�سعت 
ومنذ البداية التبعية للحركات بطريقة تقل�ض من النقا�ض ومن الرتداد. ويف الوقت 
الذي ان�سم فيه اجلهاديون الأوروبيون اإلى �سفوف داع�ض، قناعة منهم بامل�ساركة يف 
جبهة اإ�سالمية �سّد عقوق ب�سار الأ�سد، فاإن العديد منهم قد تركوا هذه الدولة بعد 
»اأن  يعترب بيرت نوميان  الزمر اجلهادية.  الأهلية بني خمتلف  ال�سدامات  اأن عاينوا 
العديد من املتخلني عن اجلهاد يعتربون اأن املواجهات مع �سائر املجموعات ال�سنية 
هي مواجهات �سيئة، تو�سل اإلى غري املرجو منها، بل هي م�ساحنات غري �سرعية اإذا 

ما قي�ست على ال�سعيد الديني«)39) .

ولأن داع�ض تقتل امل�سلمني، بدل اأن ت�سعى حلمايتهم، فاإن اجلهاديني ل يقومون 
اأو  املدنيني،  جتاه  الق�سوة  اإن  بل  واإ�سعافها.  الإ�سالمية  املعار�سة  تق�سيم  من  باأكرث 
الدولة  قامت  الذين  �سدمت  التي  الأمور  من  كانا  امل�سوؤولني  اأو�ساط  يف  الف�ساد 
العليا مل  ال�سفوف  كانوا يف  اأنَّ من  تركوا اجلهاد  الذين  بتجنيدهم. هذا وقد روى 
يبدوا اعتبارًا جتاه ال�سحايا الذين ميكن اأن يكونوا يف �سفوفهم، ل �سيما جتاه الن�ساء 
بل  الرهائن،  تع�سفية بحق  اإعدام  باأعمال  للقيام  اأي�سًا  يبادرون  اإنهم  بل  والأطفال. 

(37( Fillieule, Le désengagement militant, Paris Belin, 2005 .

(38( Albert O. Hirschman, Défection et prise de parole, Paris, Fayard, coll. «L’espace du politique» 
1995.

(39( Peter R. Neumann, Victims, Perpetrations, Assets: The Narratives of Islamic State Detectors, 
The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2015.
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يعاملون ال�سكان املحليني ب�سكل �سيئ. »اإن ال�سبب الأ�سا�سي الذي دفعني للهرب هو 
اأين مل اأكن اأقوم مبا كنت اأتيت لأقوم به. اأي م�ساعدة ال�سعب ال�سوري على ال�سعيد 
اإبراهيم لأحد �سحافيي   20(5 اأدلى به يف 25 فرباير )�سباط(  الإن�ساين«. هذا ما 

.(CBS( وكالة

ما زالت ممار�سات نظام �سدام ح�سني القدمي متار�ض، »يف اجلي�ض يعاملونك 
اإ�سالمية باملعنى اخلا�ض، حيث كل �سيء من  اإن هذه لي�ست منظمة  معاملة الكلب. 
بدايته اإلى نهايته يبدو اإ�سالميًا. بل اإن اأع�ساء هذه املنظمة الذين يدعون الإلتزام 
بالإ�سالم اأو يتظاهر به. اإل اأن املوؤ�س�سات واملمار�سات لي�ست من الإ�سالم يف �سيء. 
اإلى احلركة التي انتمى  اأ�سار  اإذ  اإنها ممار�سات نظام البعث القدمي«. هذا ما قاله 
هذه  ح�سن  يف  اليومية  حياته  ي�سف  اإنه  اأي�سًا.  ح�سني  �سدام  انتمى  واإليها  اإليها 
»اخلالفة« باعتبارها مرحلة حزينة، مكدرة. »اإين مل اأع�ض الهوان واجلور والتمييز 
كما ع�سته يف الدولة« اأي داع�ض. مع ذلك فاإن بيرت نوميان يذكرنا باأن العنف وحده 
جتاه الآخرين ال�سنة هو ما كان ي�سدم املجندين. فهوؤلء مل ي�ساورهم الغيظ جتاه ما 

اأ�ساب الأقليات الدينية مثل الأيزيديني.

 اخلوف من املوت

بدا  باملوت.  الأوروبيني  اجلهاديني  افتتان  الدرا�سات  من  العديد  اأبرزت 
التي  الوحيدة  الغاية  مبثابة  منهم  للبع�ض  بالن�سبة  ك�سهيد)  )املوت  ال�ست�سهاد 
ياأملونها من التزامهم بالأعمال العنفية. لقد كان حتركهم مدفوعًا بنوع من العدمية 
القاتلة)0)) . ومن الوا�سح اأن العديد من اأحداث القتل التي ح�سلت يف اأوروبا اأو يف 
وجوه  من  واحد  هو  النغما�ض  فاإن  وبالفعل  التحليل.  هذا  عززت  قد  العربي  العامل 
اللتزام اجلهادي يف �سلب الدولة الإ�سالمية. والنغما�سي حرفيًا، اأو ا�ستقاقيًا هو من 
ينغم�ض اأو من يذوب يف عن�سر اآخر. خالفًا )للكاميكاز)، وهذه �سورة اأخرى اأو وجه 
اآخر من وجوه الن�سال اجلهادي، فاإن النغما�سي يحارب وال�سالح يف يده، وهو اإلى 

((0( Farhad Khosrokhavar, Les nouveaux martyrs d’Allah, Paris, Flammarion, 2002.
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ذلك يحمل حزامًا نا�سفًا يلفه حول ج�سده ول ي�ستعمله اإل حني تنفد منه الذخرية، 
اأو حني ي�سعر باأنه قد وقع يف الفخ. واإن كان ذلك من الأمور النادرة، فقد يح�سل اأن 
يعود النغما�سي حيًا من مهمة اأوكلت له، وهذا ما ل ينطبق على الكاميكازي، الذي 

يقتل اأو يعتقل يف حالة الف�سل.

بغية  يقاتلون  داع�ض  يف  كافة  اجلهاديني  باأن  التفكري  اخلطاأ  من  لهذا، 
بها  اأدلى  التي  الأولى  ال�سهادات  وبح�سب  وبالفعل  املوت.  اإلى  ن�سقي  ب�سكل  الو�سول 
»العائدون«))))، جند اأن اخلوف من املوت، وبعد اأن راأى هوؤلء كيف ميوت »اإخوتهم يف 
ال�سالح«، كان اأحد العنا�سر امل�سببة لتخاذ م�سافة معينة من العنف. ي�سرح اأحدهم 
اأُ�سيب به يف املعركة،  اإلى فرن�سا ب�سبب جرح  اإنه اتخذ قراره بالعودة  ذلك بالقول: 
اأُ�سيب بالغيظ بعد اتخاذ قيادة  اإنه قد  يف حني يقول واحٌد من العائدين الآخرين: 
حمتمًا  موتًا  يواجهون  الفرن�سيني  الدين  يف  اإخوته  برتك  قرارات  الإ�سالمية  الدولة 
 Isabelle(((2( �سومييه  اإيزابيل  وتعترب  لهم. هذا  اأي عون  اإر�سال  اإلى  املبادرة  دون 
Sommier)، »اأن املوت حني ي�سبح ماثاًل ب�سكل عيني، فاإن اآثاره اأو مفاعيله ت�سبح 
مت�سابهة يف كل احلالت، اأي اإنها تكبح اندفاعة املحارب«)3)) . ومن بع�ض ال�سهادات 
التي ت�سنى يل جمعها، تبني يل اأن اخلوف من املوت من اأجل ق�سية تتجاوز الفرد يف 
نهاية الأمر، هو خوف يحّث هذا الفرد على ترك اجلهاد. وعدا ما يتعلق باملوت، فاإن 
يكون  قد  �سعوبتها،  مدى  يدركون  الذين  اجلهاديني  حيوات  اليومي يف  العي�ش  منط 
موؤ�سرًا اأو �سببًا للتخلي عن اجلهاد. غياب املياه ال�ساخنة، والغذاء الأ�سا�سي، وق�سف 
قوات التحالف الدويل للمدن الواقعة حتت �سلطة داع�ض، هي اأي�سًا من الأ�سباب التي 
قدمها »العائدون« �سببًا لتخليهم عن اجلهاد. »ففي �سوريا اأو العراق ل جتد اإمامًا اأو 
مدر�سة قراآنية ت�ستقبلك حني ت�سل. وبالفعل يف املدن القريبة من املناطق التي ت�سهد 

(((( David Thomson, Les Revenants, Paris, Le Seuil, 2016.

université Paris-I-Panthéon-( (سوربون� بانتيون   -  ( باري�ض  ال�سيا�سية )جامعة  العلوم  ق�سم  الجتماع يف  اأ�ستاذة علم   ((2(
Sorbonne) )املحرر).

((3( Isabelle Sommier, «Sortir de la violence: les processus de démobilisation Des militants 
d’extrême-gauche », dans Ivan Carel, Robert Comeau et Jean-Philippe Warren (sour la dir), Vio-
lences politiques. Europe et Amériques (1960-1979), Lux Editeur, 2013.
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اإن ذلك لي�ض من  املعارك، ل جند �سيئًا مقررًا ل�سبيان مثلي، يبدوؤون تعلم الدين. 
الأف�سليات عندهم« هذا ما �سرح به �سفيان )Sofiane) وله من العمر ع�سرون �سنة 

على قناة فرن�سا الثانية.

 التزام جهادي 

من هنا نرى اأن الدافع للتخلي عن اجلهاد، اإمنا يكمن يف هذا الإطار، يف اعتبار 
الأحيان  يعا�ض غالب  اأن  الأولى  اأنه كان  والتزامًا ق�سريًا، مع  ثقياًل  التزامًا  اللتزام 
ت�سحية  اأي�سًا  اأو  العائلية،  اأو  الأ�سرية  باحلياة  املهنية،  )باحلياة  ت�سحية  بو�سفه 
للن�ساط  تعوي�ش  نظام  وجدنا  ما  واإذا  انحرايف«))))،  »نهج  اأنه  اأو  اجلامعي)  بامل�سار 
الر�سا  اأو  اآن واحد نظامًا ل ماديًا )الرتياح  للن�سال عند اجلهاديني، ويكون يف  اأو 
دينية))5)) ،  واأر�ستقراطية  متنورة  لطليعة  النتماء  �سعور  الإ�سالم،  يف خدمة ق�سية 
ونظامًا ماديًا )الأجور على �سبيل املثال) فاإن مثل هذا النظام لن يو�سل ع�سوًا يرى 
حواليه م�ساعفة الإكالف اإلى حّد الر�سا اأو الإ�سباع. وهكذا فاإن العطاءات ال�سرفية 
املخاطر  م�ساعفة  مقابل  اللتزامات  على  للحافظ  وحدها  تكفي  ل  والرمزية)))) 
اأنقل هنا عن القت�سادي  باإمكان املنا�سل -واأنا  واإذا كان  التي حتيط باجلهاديني. 
الأمريكي األربت هري�سمان ) Albert Hirschman)- اأن يكتفي مبوقف )ل يكون 
فيه) »الربح الفردي من العمل اجلمعي موازيًا للفارق بني النتيجة املتوخاة واجلهد 
املبذول، بل يكون جمعًا لهذين املقدارين«)7))، بل هو ينتظر على الأقل اأن تكون هذه 
موقع  يف  املراكز  اأن  يوؤكدون  العائدين  اأن  واحلال  معني.  ترفيع  عن  ثوابًا  الت�سحية 
الأعمال  اإل  يعطون  ل  بالفرن�سية  املتحدثني  واأن  العراقيني  على  حكٌر  هي  امل�سوؤولية 
الدنيا، وغالبًا ما يعتربون مبثابة »املنذورين للموت« )على بوز املدفع). ونحن جند 
تاأكيدًا لهذه الواقعة من خالل �سهادة اأبي عمر الفرن�سي؛ اإذ اأعلن يف �سريط فيديو 

(((( Howard Becker, Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, Paris, Metaille, 1985.

((5( Voir Scott Atran, L’Etat islamique est une révolution, Paris,

(((( Voir Daniel Gaxie, «Economie des partis et retributions du militantisme», Revue francaise de 
science politique, volume 27, numero 1, fevrier 1977.

((7( Albert Hirschman, Bonheur Prive, action publique, Paris, Fayard, 1983, p. 151.
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اأطلقه على الإنرتنت وفيه: »اإنه قانون الأقوى. العراقي هو فوق كل النا�ض. بعد ذلك 
ما هو غري  كل   .(...( العبد  فوق  وامل�سلم  املراأة  قبل  الرجل  ياأتي  ثم  الأمراء.  ياأتي 
عربي وغري �سني ل يهمهم اأبدًا. اإنهم يقومون مب�سرية قومية ول �سيء يهمهم، ملاذا 
نحن اأو غرينا يجيء اإليهم. اإذن؟، اإننا منوت، اأو املرء ميوت مقابل ل �سيء )...(. 
طابع  ذات  م�ساعر  عن  يعلن  منهم  الآخر  البع�ض  اإن  ثم  عراقي«.  قبلي  م�سروع  اإنه 
عرقي. ثم جند اأن هنديًا ي�سر اإلى جريدة )Times of India) اأنه قد ُكلِّف بتنظيف 

املراحي�ض ملدة �ستة اأ�سهر.

قبل  الإرغام من  عبارات  واملعي�ض عرب  اإلى هذا احلد،  بارتفاعه  اللتزام  اإن 
منها  يتعلق  ما  �سيما  ل  اأخرى،  اأ�سئلة  بطرح  الأمر  به  �سينتهي  الأ�سخا�ض،  هوؤلء 
باحلرية التي تركت لالأفراد. والعديد من املتخلفني عن اجلهاد �سيف�سرون التزامهم 
هنا  من  احلرية.  من  احلرمان  زاوية  من  عام  ب�سكل  اجلهاديني  التزام  اأو  القدمي، 
تتعار�ش جاذبية احلياة يف �سلب داع�ش )احلرمانات، الت�سدد الأخالقي، الن�سباط 
الع�سكري... اإلخ) مع ال�ستقالل الذاتي الكامل لدى الفرد )علمًا باأن هذه ال�ستقاللية 
الذاتية هي التي قادت الفرد لاللتحاق بالدولة الإ�سالمية)، وهذا ما قد ي�سّكل �سببًا 

لالبتعاد اأو للتخلي عن اجلهاد، ذلك اأن اجلماعة تعا�ض هنا كما لو كانت �سجنًا.

نحو تصنيف نمطي للمتخلين عن الجهاد

ميكننا انطالقًا من هذه العنا�سر اقرتاح و�سع ت�سنيف منطي ملختلف �سور 
�سخ�سية  الأمر  اأول  ثمة  اجلهادية.  التنظيمات  من  واخلروج  اجلهاد  عن  التخلي 
اأو التخلي عن  ال�سلوكي لالن�سقاق  البعد  اأعلن التخلي عن اللتزام )وهذا هو  الذي 
ن�ساله،  ل�سكل  الذاتي  النقد  قوامها  فردية  �سريورة  وبعد  اإرادية  بطريقة  اجلهاد). 
اأو ملا تعر�ض له من م�سايقات )توقيف، اعتقال...) ل يعود الذي اأعلن فك التزامه 
ل  اإليها. مع ذلك فهو  ينتمي  التي كان  باأن�سطة اجلماعة اجلهادية  للم�ساركة  قاباًل 
يعلن تخليه عن نظام القَيم التي يب�سر بها اجلهاد. وهذا ما ي�سرحه ميخائيل يون�ض 



سمير أمغار       ترجمة: جورج كتورة

33 المسبــار

دليفورتري )M.Y.Delefortrie) )8))، وهو من الأع�ساء القدامى يف ]�سريعة من 
اأجل بلجيكا[ )Sharia ( Belgium( ((9) )وهي منظمة �سلفية متطرفة) يف كتابه 
اإلى  اأ�سابيع  �ستة  طيلة  لين�سم   ،20(3 عام  نهاية  �سوريا«  يف  جهاديًا  »كنت  بعنوان: 
قد  واإنه  باأيديولوجيته،  امل�ساركة  يف  ا�ستمراره  يوؤكد  اإنه  الإ�سالمية.  الدولة  �سفوف 

ي�سافر اإلى �سوريا لو مل يكن يخ�سى ال�سجن. 

لالن�سقاق  التنظيمي  )البعد  هويته  عن  تخلى  من  �سخ�سية  تاأتي  ذلك  بعد 
والتخلي عن اجلهاد). تتج�ّسد هذه ال�سورة عادًة يف اأفراد خرجوا بعد خيبة اأملهم 
من املنظمات اجلهادية. لقد انف�سلوا، اأو اأحدثوا قطيعة، مع هذه املنظمة اأو مع هذه 
احلركة، لكن ذلك ل يعني اأنهم تخلوا عن مثال اجلهاد. ولي�ض نادرًا، كما يظهر من 
ال�ستق�ساء الذي اأجراه دافيد طوم�سون اأن جند تاأكيدًا لدى العائدين، وبالرغم من 
نقدهم جلهاز الدولة الإ�سالمية، يقوم على عدم تخليهم عن اعتبار العنف امل�سروع 
اإرادتهم  يخفون  ل  العائدين  هوؤلء  اإن  بل  اإ�سالمي.  جمتمع  بناء  على  قادرًا  عنفًا 
الن�سمام اإلى اأر�ض اأخرى اإذا ما اعتربوا ذلك �سرعيًا. يف كتابه، ي�سري طوم�سون اإلى 
امراأة �سابة عادت �سيف عام 5)20، توؤكد اأن الأحداث �سّد �ساريل اإيبدو كانت اليوم 
الأجمل يف حياتها، وهي حتلم اأن ت�ستطيع امراأة ما القيام باأحداث قتل يف فرن�سا يومًا 

ما، مع اأنها روت جتربتها الكارثية طيلة اإقامتها يف اأو�ساط الدولة الإ�سالمية.

اأخريًا تاأتي �سخ�سية املتخلي عن التطرف، ويو�سف املن�سق بهذه ال�سفة حني 
لالن�سقاق  املعريف  )البعد  اجلهاد  به  يب�سر  الذي  القَيم  لنظام  قاباًل  الفرد  يعود  ل 
والتخلي عن التطرف). وهذه هي ال�سورة الأكرث �سهرة عن التخلي عن اجلهاد. اإل 
اأن هذه لي�ست ال�سورة التي ن�سادفها غالب الأحيان. اأقله عند اجلهاديني الأوروبيني 
العديد  ت�سعها  التي  للربامج  البعيد  الغر�ض  اإنه  والعراق.  �سوريا  من  يعودون  الذي 
التمثل  اأنظمة  لهدم  تهدف  برامج  وهي  التطرف.  نزع  بهدف  الأوروبية  الدول  من 

((8( Michael Younne Delefortie, J’ai ete djihadiste en Syrie, Bruxelles, La boite a Pandore 2016.

)9)) تاأ�س�ست هذه املنظمة على يد فوؤاد بلقا�سم ولها روابط مع بنى اأوروبية اأخرى. وهي تقول بالعمل املبا�سر. وقد حلت هذه اجلمعية 
نف�سها اليوم، وكانت قد اأ�سهمت مبا�سرة باإر�سال )70) جماهدًا من اأ�سل )50)) ذهبوا اإلى �سوريا.
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والقَيم لتحل مكانها اأنظمة اأخرى)50). ففي اأملانيا ي�سّكل املكّون الأيديولوجي عن�سرًا 
على  التطرف  نزع  يقوم  التطرف.  على  الق�ساء  اأو  التطرف؛  نزع  برامج  يف  مهمًا 
تن�سيط  جمعية  و�سعت  بريطانيا  ويف  اجلهادية))5).  الأيديولوجية  ت�سورات  تقوي�ض 
اأ�سا�ض التغيري)Active Change Foundation( (ACF) ، والتي اأ�س�سها بع�ض 
الإ�سالميني القدامى عام 2003 هدفًا لها هو اإبطال اخلطاب اجلهادي املتطرف، اأو 

اإثبات عدم �سرعيته، من خالل ور�ض العمل والتفكري بالإ�سالم.

يختار بع�ض اجلهاديني الت�سليم ب�سكل »�سلمي« اأو »م�سامل« لالإ�سالم اإنه �سكل 
ل عالقة له بال�سيا�سة: اإنه نوع على غرار ال�سلفية العلمية التي تقبل بقاعدة عقيدية 
م�سرتكة مع احلركة اجلهادية. يقوم اإلغاء التطرف هذا على نوع من ال�ستبدال، اإذ 
يتاأ�س�ض على فكرة قوامها اأن ال�سرتاتيجية الع�سكرية تقول باأن العمل املبا�سر والتحرك 
ال�سريع لي�سا باخليارات الأف�سل لتحقيق �سيادة اهلل على الأر�ض. واجلهاديون الذين 
تخلوا عن اجلهاد وحتولوا اإلى ال�سلفية العلمية، قد باتوا اأكرث قناعة باأن حتقيق مملكة 
اهلل على الأر�ض �ستمر مبراحل متعددة، ول �سيما منها تاأ�سي�ض تربية اإ�سالمية تهدف 
لتقوية الوعي الإ�سالمي. وبالوعظ ياأملون يف حتقيق انقالب كامل للنظام الرتاتبي 
ل  الأف�سلية،  اأو  الأولوية  ب�سكل جماعي  يعطيهم  الذي  الأمر  العامل،  والجتماعي يف 
بوا�سطة العنف بل بالرتبية الدينية. اإنها واحلالة هذه، يف حالة انتظار ثورة ذات طابع 
�سيا�سي واجتماعي. هكذا يعتربون اأن العودة اإلى الإ�سالم احلق تعني انبثاق حركة 
لالإ�سالم  القراءة  هذه  جذرية  كانت  واإذا  اإ�سالمية.  دولة  بقيام  �ست�سمح  اجتماعية 
ل تتج�سد اأبدًا يف العنف، وهذا ما تدينه، فهي تتج�سد يف تطرف اإ�سالمي من منط 
طائفي، اأو �سيق التفكري، باملعنى الذي ق�سده ماك�ض فيرب لكلمة )Sectaire). ذلك 
ال�سلطة،  اأ�سكال  كل  �سرعية  اإعالن عدم  لوظيفة حمددة:  العنف  ي�ستجيب  ما  بقدر 
وذلك باعتبار نظام عقائد الأهل والنظام الجتماعي اأنظمة خارج ال�سرع من الناحية 

(50( Asiem El Difraoui et Milena Ullmann, «Prévention de la radicalisation et déradicalisation: Les 
modèles allemand, britannique et danois», Politique étrangère 4/2015 (hiver), p. 171-182. Thomas 
Pierret, «Crise et déradicalisation: rebelles syriens d’Ahrar al-Sham», Confluences Méditerranée, 
numéro 94, 2015, p. 35-49.

))5) املرجع نف�سه. 
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الالهوتية، باعتبار اأن هذا النظام يتاأ�س�ش على منط تراتب لم�ساواتي، بني ال�سبيبة 
واللعنات  املتطرفة  الأفكار  تعمل  الإطار  هذا  ويف  الإ�سالمية.  غري  املجتمعات  وبني 
املوجهة للغرب من جانب املنا�سلني دور »�سمام الأمان« الذي يبعد املنا�سل عن العمل 

املبا�سر)52).

(52( Samir Amghar, «Le salafisme en France: de la revolution islamique a la revolution conser-
vatrice», Critique international, numero 40, 3/2008, p. 95-113. Samir Amghar, Le Salafisme 
d’aujour’hui. Mouvements sectaires en Occident, Paris, Michalon, 2011.

انظر اأي�سًا:
Mohamed-Ali Adraoui, Du Golfe aux banlieues, le salafisme mondialise, Paris, PUF, 2013.
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