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 مقدمة

تعكس التحوالت االجتماعية والطفرات السياسية التي تعرفها الساحة العربية، وانعكاساتها اإلقليمية 

  اوسياسيً  اتاريخيً  االعاملية مسارً و 
ً

من أجل  ه،وتفسير  ،علينا فهم تاريخ املد اإلرهابي والتطرفييفرض  ،طويال

النشععععععععععععر و الوقوف عند مكامن الخلل،  اإلقليمية توجد في قلب الفعاليات  تحوالت موازين القوى أن  أيضعععععععععععً

والسععععععععععياسععععععععععية سععععععععععتراتيجية اال الخريطة )ا أننا جزء ال يتجزأ من هذه السععععععععععياسععععععععععية كما العلمية، وندرك جيًد 

، إن هذه التحوالت خرآعن التحوالت والتغيرات التي تشهدها. بمعنى ولون ؤ ومس(، الجديدة للوطن العربي

الجذور  علىبنياتنا الذهنية كما تؤطر بنياتنا املوضعععوعية. لذلح أحاول ضعععمن هذه الورقة الوقوف في ثر ؤ ت

 .تاريخية للظاهرة اإلرهابية في سياقها املحلي )العربي(-السسيو

ا على العلوم االجتماعية في ًم اأصععععععععععب  لز  ،في ظل الطفرات االجتماعية والتحوالت السععععععععععياسععععععععععية الدولية 

تهدف إلى  ،تبلور مناهج ومقاربات علمية وموضععععععععععوعية متداخلة ومتعددة التخصععععععععععصععععععععععاتالعالم العربي أن 

البعد  في وتركزتجاوز النظرة األحادية واالنغالقية للمد اإلرهابي كظاهرة سعععععععععععععياسعععععععععععععية أو تدينية خالصعععععععععععععة، 

 تاريخي للظاهرة. -السوسيو

السوسيولوجي بالظاهرة  حول تطور االهتمامبستيمولوجيين أ مشكلينأمام  تضعنا ط محوريةانقأربع 

 -مجتمع -تطرف)وكيف نفكر في العالقة  ،حقيقة سععوسععيولوجية ( اإلرهاب)كيف يمكن اعتبار  ؛اإلرهابية

 . (تدين

  
ً

العربي عن السعععععععععععياق العاملي، العالم  في، ال يمكن فصعععععععععععل حقل البحث في ظاهرة اإلرهاب والتطرف أول

 .)Les questions terroristesسائل اإلرهابية امل)تاريخية  فيوالبد من تركيز االهتمام أكثر 

املعاصععععععععرة للظاهرة  (تاريخية-السععععععععسععععععععيو)رصععععععععد الجذور  فيتسعععععععععفنا املقاربة املتداخلة التخصععععععععصععععععععات  

ااإلرهععابيععة في اقترابهععا بععالتحوالت العععامليععة ملععا بعععد الحرب العععامليععة الثععانيععة )  - الحرب األفغععانيععة خصعععععععععععععوصعععععععععععععععً

 الروسية(.

، يمكن أن نعزو تنامي الحركات السعععععععععععلفية والجهادية، فرنسعععععععععععية املنشععععععععععع ، إلى التطور الجديد للمد نًياثا 

 مطلع القرن العشرين.  منذالعربي العالم  فياإلسالموي في إطاره العاملي بعد فشل مساعي التغيير 

ا
ً
واألنثروبولوجيعععا، قيمعععة تجعععديعععد الحوار بين السعععععععععععععسعععععععععععععيولوجيعععا، لبسعععععععععععععتيمولوجيعععا أا ، نولي اهتمعععامعععً ثاااال ااا

 سعععععععععععععوقنعععة) علىكرد فععععل وضعععععععععععععرورة هعععذا التجعععديعععد،  ،والفلسعععععععععععععفعععة، والعلوم السعععععععععععععيعععاسعععععععععععععيعععة، واالقتصعععععععععععععععاد

(Marketization سعععععععععععععلعنة)و (Marchandisation في  الكوني، بالبحثوالتهميش  ؤالالتكافوتعزيز  ،العالم

تجععاوز ثالثععة تحععديععات  بوسععععععععععععععاطععةصعععععععععععععيم ومقععاربععات علميععة تعععاونيععة وتشععععععععععععععاركيععة ملواجهععة الظععاهرة اإلرهععابيععة 

: تجاوز مشعععكلة امليكرو واملاكرو، وفهم البنيات املوضعععوعية، وحدة الظاهرة اإلرهابية وتعدد بسعععتيمولوجيةإ

 أشكالها.
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ً

 في السياق املحليالجهادي املد من التاريخ:  ءش ي -أول

الجماعات العلمية طرحت ، 1التي عرفتها فرنسعععععععععععععا خالل السعععععععععععععنة املاضعععععععععععععية اإلرهابيةعقب األحداث في 

بين السياقين املحلي  اإلرهابيةالشروط االجتماعية والتاريخية إلنتاج الظاهرة من جديد سؤال  2الفرنسية

من  ،تحليل دقيق للشععروط املوضععوعية إلنتاجهالعاملي اليوم في حاجة إلى اإلرهابي املد  ىأضعع لقد  والعاملي.

 اإلرهابيةلحركية الكشعععععععف عن الخفايا املوضعععععععوعية والذاتية لالعلوم االجتماعية فاعل رئيس في أن  منطلق

 اإلرهابيةلم تعد الظاهرة  اسعتراتييي والسعيايع ي بالضعرورة(.-ويفي سعياق تطورها التاريخي واالجتماعي )والج

 الدينيةط االجتماعية والسععياسععية و الشععر خالصععة، بل أتععحت يديولوجية أحتى  وعوامل اقتصععادية أنتاج 

على  قعععائمعععة، _انموذجعععً أ اإلسعععععععععععععالميعععةتنظيم العععدولعععة _ إرهعععابيعععةحركعععة  معععا بي،هعععا، لتنت  لنعععا في اتتفعععاععععل تعععاريخيعععً 

املتطرفة من السعععععععياق املحلي نحو السعععععععياق يديولوجيات األ تهدف إلى نشعععععععر دولية  وإقليميةمحلية  تحالفات

  اإلرهابيةتصعععععععب  الحركات  ؛العاملي ؤالالتكاففي ظل والعاملي، 
ً

السعععععععياسعععععععية  الخريطةفي إنتاج ا أسعععععععاسعععععععً  فاعال

 بخاصة ضمن مناطق النزاع(.و ) الدوليةاالجتماعية و 

  ظاهرة اجتماعيةبوصفه اإلرهاب  نعالجيمكن أن 
ً
لفهم انخراطها السياي ي  ،من ثالث فرضيات اانطالق

 في املجال.

  
ً

، يجب مقاربة هذا الشعععععععععكل من التطرف في ضعععععععععوء عالقته بالتاريخ املعاصعععععععععر للحركات االحتجاجية أوال

)وتعززت مع  الروسعععية - الحرب األفغانية أوسعععطي في أعقاب-شعععرق الالتي ظهرت بعد إعادة تشعععكيل املشعععهد 

التشععععععععكيح في املثل  ؛هذا التاريخ نقطة تالقي عدد من التطورات املعاصععععععععرة ديع(. 2003العراق سععععععععنة  حرب

القوميععة التي جسععععععععععععععدتهععا الععدولععة القوميععة، وتسععععععععععععععارع الطفرات االجتمععاعيععة واالقتصععععععععععععععاديععة في سعععععععععععععيععاق أعبععاء 

                                                           
 (. 2016مارس  22بلجيكا األخيرة )بروكسل، يوم الثالثاء  حوادثو  - 1
منة من الهجمات آغير  (،أوروبا عامةو)فرنسا  ( أن WieviorkaMichelأكد عالم االجتماع الفرنس ي ميشيل فيفيوركا ) - 2

داخلة تاملقاربات املاإلرهابية. وملواجهة العنف املستمر باسم الدين، على الجماعات العلمية البحث عن تنمية 

 -التخصصات للبحث في الجذور التاريخية واالجتماعية مليالد الظاهرة اإلرهابية في السياقين املحلي )العالم العربي

 نظر:ااإلسالمي( والعاملي )أوروبا(، من أجل االستعداد ملواجهة العالم العنيف. 

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/nous-ne-sommes-

plus-en-paix-declare-le-sociologue-michel-wieviorka_1176709.html 

( Laurent Willemez) ولورون وليامز( Fanny Jedlicki) ( وفاني جدليكيFrédéric Lebaronكل من فريدريح البارون ) ذهب

ا لفهم قد أتحت أساًس  _بخاصة السسيولوجيا النقدية_و حيت أكدوا أن الحاجة إلى السسيولوجيا  إلى الش يء نفسه.

 نظر:اوتقديم تحليالت عقالنية ألصل الحركات اإلرهابية.  ،القوى العامليةتحوالت موازين 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/14/la-sociologie-ce-n-est-pas-la-culture-de-l-

excuse_4831649_3232.html 

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/nous-ne-sommes-plus-en-paix-declare-le-sociologue-michel-wieviorka_1176709.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/nous-ne-sommes-plus-en-paix-declare-le-sociologue-michel-wieviorka_1176709.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/14/la-sociologie-ce-n-est-pas-la-culture-de-l-excuse_4831649_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/12/14/la-sociologie-ce-n-est-pas-la-culture-de-l-excuse_4831649_3232.html
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من جهة، والهيمنة األجنبية من جهة أخرى، واالسعععععععععععععتخدامات الجديدة  الجديدة ليبراليةلالسعععععععععععععياسعععععععععععععات ا

 للعنف 
ً

 من أشكال مناشدة املطالب السياسية. بوصفه شكال

 ن عليه. ن واملهيم  املهيم   ينا من املركز ى التحول املجالي للسلطة إلى استعادة األراض ي انتقاًم ا، أدثانيً 

سععععععهمت هذه أ .20113املختلفة منذ تمرد املحليين  السععععععكانشععععععرائ  الت فعلية من اسععععععج عيشععععععتا، أخيرً 

بخاصة في الشرق و سيعمل على صهر االختالفات املرجعية والدينية )إقليمي جديد الشروط في إنتاج فاعل 

وجب  وقد ،إنتاج معقد اإلسععالميةإن تنظيم الدولة  ؛العامليو السععياقين املحلي بالعنف  وسععيرب  ،األوسعع (

 حاضرً _الشروط املتداخلة لفهم ت ثيره هذه  إلى االلتفات
ً

 األمنية للمنطقة. ريطةالخ في_ ا ومستقبال

 وجهةالمن شعععععععععععععكلت  بثالث مراحل أسعععععععععععععاسعععععععععععععية،الكرنولوجي للحركات الجهادية العربية يرتب  التطور 

، في السعععععععععععععياقين العربي والعاملي املعاصعععععععععععععرة اإلرهابيةالحركات لتطور اإلطار املرجعي  تاريخية-السعععععععععععععوسعععععععععععععيو

من منظور العلوم االجتماعية،  اإلرهابيةل االجتماعية للظاهرة و باألصععععععلكل مهتم  اتاريخي   انًد سععععععوأتععععععحت 

أسععهم في  )بين الديني والسععيايعع ي في عقب الحرب الباردة(والسععياسععية تفاعل الشععروط االجتماعية ن إحيث 

 قادرة على اختراق األوسععاط اإلسععالمية التقليدية اسععتغالل املفردات اإلسععالمية،ب متطرفةيديولوجيا أ نشععر

 .4(الجهاد، والفتنة، والشهادة)

 النتشعععععععار الرئيس . تشعععععععكل هذه املرحلة الفضعععععععاء 1997و 1979 عامي األولى ترتب  ب فغانسعععععععتان بين

دعم من الواليات ب ،5الفلسععععععععععطيني عبد   عزام ،الجهاد العسععععععععععكري الذي نظر له أحد اإلخوان املسععععععععععلمين

 فياليوم مع دعم تحالف الجيش الحر  نفسعععععه يمكن أن نجد الشععععع يء ،وإشعععععراف باكسعععععتانركية ياألماملتحدة 

 العربية السعودية، وقطر وتركيا. اململكة ، من قبلةسوري

، حيث ترك الجيش األحمر كابول بعد 1989في سععععععععنة  للمسععععععععلمينفوز  إلىفي أفغانسععععععععتان، ترجم الجهاد 

فبراير سيصدر آية   روح   الخميني  /شباط 14عشر سنوات من الحرب. لكن ال أحد كان يدرك أنه في 

                                                           
3 - Matthieu Rey, « Aux origines de l’État islamique », La Vie des idées , 17 mars 2015. ISSN: 2105-3030. 

p :02. URL : http://www.laviedesidees.fr/Aux-origines-de-l-Etat-islamique.html. 

 
5- Gilles KEPEL, Le jihadisme transnational 1979-2015, (cours au Master Science politique, mention 

Relations, 2015-2016)M :  https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/sites/sciencespo.fr 

https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/sites/sciencespo.fr
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  أن علىباملوت. أجمع الكل عليه  وتحكم ،فتوى تدين الكاتب سعلمان رشعدي
ً
قد مر  اكبيرً  اجيوسعياسعيً  احدث

 .6دون أن يالحظه أحد من

 نفسععععه م،هم تكرار النموذجكثير حاول و من الجهاديين إلى ديارهم.  دعدبعد االنتصععععار على روسععععيا، عاد 

ل الحرب األهلية  همن بعضإوالجزائر على سبيل املثال، في حين مصر  في إلى جهاد يوغوسالفيا  فياآلخر حو 

والجزائر قبضتها من جديد مصر  في، أحكمت السلطات العسكرية واملدنية 1997دون جدوى. في سنة  من

الععععالم  فياألنظمعععة السعععععععععععععيعععاسعععععععععععععيعععة - الععععدو القريعععب أمعععامعن الجهعععاد  تراجعوا النتيجعععة فيعلى الجهعععاديين، و

 .ثان   لصالح التفكير في أنموذج -اإلسالمي

  ؛ التوجعععه نحو الععععدو البعيعععد الظواهري  الظواهري. حعععاول مرحلعععة تنظيم القعععاععععدة مع أفكعععار أيمن

املتحعععدة الواليعععات  في 2001 سعععععععععععععبتمبر /أيلول  11مسعععععععععععععؤوليتعععه عن هجمعععات  ،بععععد معععا في علنأ حيعععث ،أوروبعععا

كي يتجاوز املسعععععععععععلمون ضععععععععععععفهم  ،وفضعععععععععععح ضععععععععععععفه ،، من منطلق الرغبة في ضعععععععععععرب العدو البعيدركيةياألم

على مهعععاجمعععة نظمهم السعععععععععععععيعععاسعععععععععععععيعععة، وهعععا هم أتبعععاع الغرب قعععد ضععععععععععععععفوا اآلن. أصعععععععععععععبحعععت  للعمعععل يتفرغواو 

 2005يوليو  تموز/ العرض، مع توالي الهجمات على لندن فيسعععتراتيجية ا
ً

العالقات تعزيز  فيا أسعععاسعععً  ، عامال

ثر ولم ،اعلةف تكن لمالدولية. لكن نتائجها 
ُ
 الرأي العام الجماهيري. ت

 سععباني اإل  -املهندس السععورينشععر  عندما، 2005بداياتها الفكرية إلى سععنة  فياملرحلة الثالثة،  تعود

املقاومة اإلسعععععععالمية )اسعععععععم بنترنت اإل صعععععععفحة على شعععععععبكة  1600أبو مصععععععععب السعععععععوري برنامجه املكون من 

جهععاد شعععععععععععععبكي من بمواجهععة الجهععاد الهرمي واللينيني،  إلىعلى دعوة أسعععععععععععععععامععة بن الدن  فيععهعمععل (. العععامليععة

، ليظهر نقععاط ضععععععععععععععف هععااألعلى، ال يركز على الواليععات املتحععدة فق ، وإنمععا على أوروبععا كل األسعععععععععععععفععل نحو

ا وتكليفهم ، وجب تدريبهم عسعععععععكريً رئيسعععععععينرأى في الشعععععععباب املسعععععععلمين الكارهين للغرب فاعلين  وقدالغرب. 

 .7بتنظيم حمالت الدعوة

 :وكان أكثرها أهمية ،والفاعلة حيطةامل املعطيات بعض، تغيرت نفسه في الوقت

                                                           
فيه ، يصف (مستقبل اإلسالم)يتعلق األمر هنا بتحليل تاريخي ورد في حوار لجيل كابيل مع مجلة علوم إنسانية حول  - 6

 نظر:اكون موت سلمان رشدي قد أسهم في تعزيز الحضور اإلسالموي في املنطقة. وملزيد من التفاصيل 

G. Kepel, Terreur et martyre, (Paris : Flammarion, 2009). 

G. Kepel, Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme, (Paris : Gallimard, 2003).  

 نظر:ا - 7

Gilles Kepel, Terreur et Martyre. Relever le défi de civilisation, Flammarion, 2008.  
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الذي فت   فق شعععععععععهر واحد ب السعععععععععوري بيان بعد أي، 2005فبراير  /شعععععععععباط 14وب في يإنشعععععععععاء اليوت -أ

سعهمت الفيديوهات، والصعور، أأو جهاد الفقراء.  3Gجهاد  ؛الباب على مصعراعيه أمام جهاد الجيل الثالث

 في تعزيز الخطاب الجديد لإلسالم  ،شابهها وما، واأللعاب
ً

 .فرنسا في عن الخطاب السلفي املتطرف، فضال

دون أن تنجح  منم،ها،  اعددً وأسقطت  ،الثورات العربية التي زعزعت استقرار األنظمة السياسية -ب

 في تحقيق االنتقال الديمقراطي املنشود، باستثناء تونس.

تدريب  هدفبسعععععععهمت الفوضععععععع ى التي أعقبت هذه الثورات في إنشعععععععاء مناطق جهادية قريبة من أوروبا، أ 

من ن مجموعة و والعراقي ن و الجهادي تبنى حين، إنشاء داعشبعععععععععا، تحققت دعوة السوري املجاهدين. وأخيرً 

 .8في أوروبا الهجمات

-إعادة تشعععععععكيل خارطة القوى الجيوللمد الجهادي في  والسعععععععياسعععععععية التاريخيةأسعععععععهمت هذه التحوالت 

أن املقاتلين الذين يدافعون عن  2014، سعععععععععععنة ركيةياألمرت وكالة االسعععععععععععتخبارات املركزية قد   ،سعععععععععععتراتيجيةا

ولكن آخرين يقدروبهم  ،ةوسعععععععععوريفي العراق ألف  31.500ألفا و 20يراوحون بين ( اإلسعععععععععالمية الدولة) (إ.د)

وكذا االختالفات  ،. علينا رب  هذا التمدد بسععععععععياق ابهيار الدول االسععععععععتبدادية في هذه املنطقةألف 200عععععععععععععععععععععب

صعععععععارت ظاهرة كونية إلى الحد حيث  ،إ ووكالءها يعملون في بلدان مختلفة.. ما من شعععععععح أن ديديولوجيةاأل 

من هؤالء كثير  . ةسععععععععععععوريفرنسعععععععععععع ي اهاجرون للقتال في  1.500أالف أوروبي من بي،هم  6الذي يجعل أكثر من 

 .9ا م،هم من املتحولين إلى اإلسالمولكن عددً  ،املنتدبين األوروبيين من أصول مسلمة

 

                                                           
 نظر:التفاصيل أكثر،  - 8

Gilles Kepel, Passion française. La voix des cités, Gallimard, 2014.  

Gilles Kepel, Quatre-vingt-treize, Gallimard, 2012.  

9 - Sari Hanafi, The Appeal of the Islamic State, An Interview with François Burgat, GLOBAL DIALOGUE, 

VOL. 5 / # 4 / DECEMBER 2015, p : 08. 
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النموذج من السااياق املحلي ى ا العامل : العنف الجهادي اإلساا و و  -ثانيا

  الفرنس ي

وامل سعععععععععسعععععععععة ، خالل ثالثين سععععععععنة األخيرة الفرنسعععععععع ياسععععععععتراتيجيات أسععععععععلمة الفضععععععععاء العام  من أجل فهم

ال بد من العودة إلى ، خاصعععععة مع الجيل الجديد(و الدولة الفرنسعععععية الحوار الرسعععععمي ) بهااملتقدمة التي تقود 

  ما بعد السياق الكولونيالي.فرنسا  في اإلسالمتطور تاريخ 

لقد  ،الشعععععباب التركيز على جيل -أفضعععععل صعععععورةعلى الخدمة والدعوة ب درةالقا- السعععععلفية ى رهانأضععععع  

من املريدين واملتعلمين. إبهم أكثر  اكبيرً  ااألخيرة جيل من السعععععععععععععلفيين يملح عددً  الخمس في السعععععععععععععنوات برز 

 
ً

دور املثقفين الحاملين ملشعععععععععععععل  داءأل ، بمعنى من املعاني، من البنيات التقليدية، ويسععععععععععععتعدون اليوم تفاعال

    .10القطيعة مع قيم املجتمع الفرنس ي

 واإلسععالم)اإلسععالم الفرنسعع ي فرنسععا  في اإلسععالملتطور مراحل تاريخية ثالث يمكن أن نميز من جديد بين 

 (:فرنسا في

 اقترنعععت حعععاالت  ،1989واسعععععععععععععتمرت إلى حعععدود سعععععععععععععنعععة  ،بعععاملهعععاجرين األوائعععل تاملرحلعععة األولى، ارتبطععع

 ات القرن املاضععععع ي. كان الرهان األسعععععايععععع ي هويثمانين فيخاصعععععة الجزائر و بالدول أجنبية، فرنسعععععا  فياإلسعععععالم 

عزاب. ة لم يكونوا من الفرنسعععععيين، باسعععععتثناء بعض األ دهذه امل أثناء فيمعظمهم ن و بناء املسعععععاجد، واملسعععععلم

 .فرنسا فيمن األطفال  كثيرجرين ووالدة امع تسوية أوضاع امله 1973من سنة  ءً ادتباتغيرت األمور 

  عععععععععععععععععععع، مع الوالية الثانية ل1989في سعععععععنة (فرانسعععععععوا ميتران François Mitterrand ،)املرور نحو  نجح

. 2005(، إلى حدود سنة Frères et des blédards) 11مرحلة األخوية والبليداريةب يمكن نعتهامرحلة جديدة 

، شجع وزير الشؤون الداخلية 1998انتخابات  فيالجزائريين قد صوتوا لصالح جاك شيراك كون  إلىا نظرً 

مجلس ( )CORIF)وأنشعععععععع  ما يطلق عليه  ،فرنسععععععععا( فياإلسععععععععالم )، ظهور (Pierre Joxe بيير جوكس)والدينية 

لرفع الوصععاية األجنبية  ،(Conseil de réflexion sur l’islam en France)( التفكير حول اإلسععالم في فرنسععا

 Union)( اتحاد املنظمات اإلسععالمية الفرنسععية وفي فرنسععا UOIF) أسععس نفسععه . في الوقتهافيعن اإلسععالم 

                                                           
 نظر:ا - 10

Quel avenir pour l'islam ? Rencontre avec Gilles Kepel, Magazine Sciences Humaines, Grands Dossiers 

Hors-série N° 4 - nov/déc 2015 - jan 2016 , La grande histoire de l'Islam, op-cit, p: 01-02. 

 
أوروبا ذوي األصول املغاربية في ، يطلق هذا اللفظ على الفرنسيين أو املهاجرين املقيمين (Les blédards)البليدار  - 11

 رجم[. تفريقيا( ]املأ)شمال 
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Union des Organisations islamiques en/de France ،ل( املقرب من اإلخوان املسععععععععععلمين  
وصععععععععععف  وُعد 

السععععاحة، يشععععكلون  فين و ن، املهيمنو أصععععب  اإلخوان املسععععلم(. إسععععالم فرنسععععا)في فرنسععععا، ليصععععب  ( اإلسععععالم)

 الحًقاجعل الحجاب سعععيُ محور اهتمام السعععلطات السعععياسعععية من أجل السعععيطرة على الجمعيات اإلسعععالمية. 

ا عن املسععععععاجد، لتحريح النقامل في املجال العام واملدارس، من أجل إحكام القبضععععععة ، عوضععععععً اأسععععععاسععععععً  ارهانً 

 على األجيال الشابة.

ن و ، عمل اإلخوة والبليداري2005وأعمال الشعععععغب خالل سعععععنة  ،2004مع بروز لجنة سعععععتايععععع ي في سعععععنة 

على الحيلولة  ارتداء الرموز الدينية وتشريعهابحظرها _عملت لجنة ستاي يو على تعزيز حضورهم الفعلي. 

 تصعيدها. هدفباتحاد املنظمات اإلسالمية الفرنسية وفي فرنسا من تردي األوضاع  استفادةدون 

 ،فرنسا فيولدوا ن و وبليداريشاب، وأطفال  الفرنسية جيل  الضواحي  فيالشغب التي حدثت  قاد أعمال   

 ، لذلح ال يحتاجون إلى هيئات وسيطة.تماًمايرون أنفسهم فرنسيين و ، ويتحدثون الفرنسة بطالقة

ل املثال في االنتخابات على سعععععععبيفمشعععععععاركة جماهيرية كثيفة لهذه الفئات،  فرنسعععععععا سعععععععتعايش ذلح بعد 

هوالند من املسععععععلمين لصععععععالح فرانسععععععوا املئة  في 90 صععععععوت ،2012في سععععععنة وخاصععععععة  2007سععععععنة  الرئاسععععععية

Hollande François12. 

 يةالتقليدالقطيعة الثقافية بين القيم الدينية  إلىلفي الطام  لقد ظهر جيل جديد من الشعععععععععباب السععععععععع  

 آ، املسعععععععععععععتقبععععععل )الحععععععدا ي(مجتمع وقيم 
ً
  ،(االلتزام بععععععالحالل)مبععععععدأ با خععععععذ

ً
تهم الععععععدينيععععععة الخطععععععابعععععع امحركعععععع

ما من شععععععععععععع يء يمنع ملجتمع. ا إلنتاج والثقافية السعععععععععععععيطرة على الشعععععععععععععروط االجتماعية هدفب، يديولوجيةواأل 

نً ه دنعتحديد ما يمكن أن  ر الجهادي.مكو 
 
 ا للطراز املشترك ملسارات التجذ

ا كععان أ املحي  املجتمع ينظر ا  معععائليععً  ا،مطلقععً  اعععدوً ، بوصعععععععععععععفععه معينععة ملجموعععةاملوجععه  لوالءا إلىقوميععً

  .خارًجا واللفظ االضطهاد لهذانتيجة  ويكبر الوالء ذلح ويتجذر

خذ قبل فذلح بو  اتي  ( امضادً  ات كيًد )قيمة أخرى قيمة أي  هو يت  هناك مجموعة  .13اجذري   اوسياسي   اهوي 

 ععععدي النبعععذ وهعععذا ،املتطرفعععةيعععديولوجيعععات األ  اعتنعععاق إلىاألفراد بعععتعععدفع جعععاذبعععة والطعععاردة التي من العععدوافع ال

 . االعتناق ذاكل داعًما

                                                           
 نظر:ا - 12

Quel avenir pour l'islam? Rencontre avec Gilles Kepel, Magazine Sciences Humaines, Grands Dossiers 

Hors-série N° 4 - nov/déc 2015 - jan 2016 La grande histoire de l'Islam, op-cit, p : 04. 
13 - Sari Hanafi, The Appeal of the Islamic State, An Interview with François Burgat, op-cit, p : 08. 
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عوامععل  حضملك،هععا تظععل  هي بععالضعععععععععععععرورة دينيععة،يععديولوجيععة(، أ)متغيرات ا إلى يمكن أن نشعععععععععععععير أيضععععععععععععععً 

( اإلسعععععععععالم الجذري )يحتل  ،ا لهاا حتميً بالضعععععععععرورة نتاًج  توليسععععععععع ،اإلرهابيةمسعععععععععاعدة على انتشعععععععععار الظاهرة 

انً ( العدوى )موقعه من األمر عندما تضععععرب  ب 
ُ

صععععفحة من كتابات سععععيد قطب، أو  مصععععادفةوا ؤ قر ا إذا ما شعععع

ثمة  .14في أجواف الشعععععععععععبكة املمتدة_ اوهو أكثر تواترً _في أعماق ضعععععععععععاحية أو ( املتجذرين)التقوا أحد األئمة 

لكن هذا  ،قوي قليمي إو محلي من رجال الدين الذين تسععععععععععم  لهم عقائديتهم بالحصععععععععععول على إشعععععععععععاع  عدد

زوار  عدد ايفوق كثيرً نترنت اإل شععععبكة عدد زوار ن إ، حيث في السععععياق املعاصععععراإلشعععععاع غير واتععععح املعالم 

ولكن، إذا كان املسععععتهدفون املحتملون بالعنف الجهادي مغرمون  املسععععاجد والحلقات الدعائية التابعة لها.

فذلح في الحقيقة ألن مثل  (،العلمانيينو الثوريين، ) لدوافع خصعععععومهم( اإلسعععععالمية)إلى حد بالم بالت ويالت 

لك ن  ا من كل مسعععععععععععععؤولية. الديانة، تعفيهم عمليً قصعععععععععععععرها تعيين املذنبين على معتنقي هذه بهذه املقاربة، و 

أو ( السعععورة املناسعععبة)لم يقرؤوا  -ربما-الجهاديين صعععاروا كذلح ألبهم ن إ)القائل ( الوهم التربوي )مثل هذا 

يعني أنه قد يكفي تجويد التربية الدينية لبضعععععععععععععع  ،لم يفقهوا معناها( -ربما-أو ألبهم ( بتمامهاوها )ؤ يقر لم 

من اليسعير أن و خلص من الجذريات التي تمزق السعاحات اإلسعالمية أو العاملية. تماليين من املسعلمين حتى ن

 .15تتراءى لنا حدود مثل هذه املقاربة

 لم يكن الحجاب  ،بخاصعععععععععععععة مع الجيل األول والثاني من املهاجرين(و فيما مضععععععععععععع ى، )
ً
اجتماعية  قضعععععععععععععية

 2600أكثر من ثمة . اليوم األمكنة كلها في. اليوم نجده العثور عليهوكان من النادر  ،فرنسعععععععععا فيوسعععععععععياسعععععععععية 

إرهابيين  حضم، ةسععععععععوري فيفرنسعععععععع ي موجود اليوم  1600نجد أكثر من و  ،يفت  اثنان في األسععععععععبوع ،مسععععععععجد

. معظمهم ن و بإسععالم راديكالي يرفضععه املسععلميدعون التزامهم (، املرتدين)واملثقفين و نجحوا في قتل الناس،

ن إذ إا من العععداوات. تلععح هي الرغبععة األخيرة لقععادة الفكر اإلسعععععععععععععالمي للجيععل الثععالععث، يولععد مزيععًد كلععه هععذا 

  .16بعضهم، إلى بهاية الزمانية و اإلسالمفكرتهم املثالية هي خلق حرب أهلية في أوروبا، حيث يقتل عبيد 

من خالل فشعععععععععععععلهم  ا،منبوذون كونيعً  بع بهمال بعد من اإلشعععععععععععععارة إلى كون الجهعاديين ينظرون إلى أنفسعععععععععععععهم 

ة، و واالقتصععععععادياالجتماعي  ا مصععععععاعب االندماج في مجتمع الكهول أو في املجتمع عام  ا عددً ن إ)حيث  أيضععععععً

جراء ثقل القيود ذات االرتباط املخصعععععععععععععو   منمن املرشعععععععععععععحين كانوا في املنطلق في سعععععععععععععن  تتجاوز الثالثين( 

ا ال يسعععععععععععععتهان به من الجهاديين املسعععععععععععععتقبليين من املعقول أن نلحظ أن عددً (. املسعععععععععععععلم)باملنحدر املغاربي أو 

تمييز في الدراسة، ) ،رد فعل على ما تعرضوا له من وصم فردي أو جماعيك ةسوريالفرنسيين يسافرون إلى 

د القول األول وهو ما _. ولكن (عملالأو  تعود مظاهر التمييز هذه وبصعععععععععععععفة أعم، _ يتردد قوله أقل مما يترد 

                                                           
14 - Ibid. p. 08. 
15 - Sari Hanafi, The Appeal of the Islamic State, An Interview with François Burgat, op-cit, p : 09. 
16 - Quel avenir pour l'islam ? Rencontre avec Gilles Kepel, Magazine Sciences Humaines, Grands 

Dossiers Hors-série N° 4 - nov/déc 2015 - jan 2016 , La grande histoire de l'Islam, op-cit, p : 06. 
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  ؛يتمظهر ذلح في مسعععععععتويين اثنين ،إلى انعدام التمثيل السعععععععيايععععععع ي
ً

 عن التمثيل االنتخابي حيث تبدو فضعععععععال

التعبير  املكثفععة على حريععةيمكن أن نرى بوضعععععععععععععوح التضعععععععععععععييقععات و ، اتءاإلحصععععععععععععععامعععايععب النظععام بجالء في 

بين  العاملي ؤالالتكاففي سعععياق خر اآل ادة تمثالت ثقافية تقصععع ي يسععع إضعععافة إلى، 17االعمومي وهي أشعععد ضعععرًر 

 .الشمال والجنوب

غير فرنسععععع ي( في سعععععياق ما بعد بوصعععععفه ديًنا )ه واسعععععتدماجاإلسعععععالم الشعععععروط االجتماعية السعععععتقبال إن 

الطويل من االستبعاد والوصم االجتماعي والثقافي الذي  والتاريخ، من قبل الدولة كما األفراد، الكولونيالية

في )اعات الجهادية الجديدة نهي بدورها منتجة ال مباشعععرة أو مباشعععرة لهذه الصعععه الجيل األول والثاني، اعان

ا، في سععععععياق العقدين املعادية للمهاجرين عموًم  املناظراتو  اإلعالميةفالحمالت السععععععياق املحلي أو العاملي(. 

غياب  إطار؛ في خاصة الشباب(و بعض من أفراد الجيل الثالث ) عند اجمعي   اأنتجت الشعوًر املاضيين، قد 

أض ى االنفتاح على الراديكالية و ، الكونية زمنبالخصوصية في أو حتى االعتراف الرسمي الصوت السياي ي 

بروز تنظيم الععدولععة و  ،أحععداث الربيع العربيبخععاصععععععععععععععة بعععد و ، للععذات )املحليععة( نزلععةامل لردا أسععععععععععععععاسععععععععععععععً ا رهععانععً 

 اإلسالمية 
ً

 في املنطقة.  اأساًس  اإقليمي   فاعال

 

 العامل  ؤ كونية الظاهرة في سياق ال تكاف: اإلرهابمستقبل  -ثال ا

  يخلقأضععععععععععع ى جيل الشعععععععععععباب 
ً
للمطالبة بمكانه في املجتمع وانتقاد النظام االجتماعي. لقد  اخاصعععععععععععً  انمط

 كثير، وأصععععب  الغالبية العظمى من الشععععباب املسععععلمين( عند) اليسععععارية والشععععيوعيةيديولوجيات األ اختفت 

من الشععععباب يفضععععل اسععععتخدام املصععععطلحات السععععياسععععية لإلسععععالم من أجل التميز في ظل الفرا  الراهن، ما 

من  ةكبير  اسععععععععععععيكون من املثير لالهتمام أن نجد نسععععععععععععبً  .18لتحوالت وبلوغها حد الذروةا توالي ايفسععععععععععععر أيضععععععععععععً 

  لإلسعععععالماملعتنق الشعععععباب الفرنسععععع ي )واألوروبي عامة( 
ً
جعل يلذي األمر ا، للجهاد ةسعععععورييتوجه نحو  احديث

 عندإلنتاج الفعل والتمثل التديني الجتماعية اشععععروط املتطرفة قوة حقيقية الختراق اليديولوجيات األ من 

( وفق رهانات سععععععياسععععععية الجهاد، والفتنة، والشععععععهادةاإلسععععععالمية ) املفرداتاسععععععتغالل  قالشععععععباب، من منطل

 بالضرورة.

 اكثيرً فحتى السععععععععععععععودية، التي نجد اجتماعي معين، اإلرهابية مرتبطة بمجال جغرافي أو الظاهرة  لم تعد

من رعاياها قد التحقوا بتنظيم القاعدة، قد تعرضعععععععععععععت ملجموعة من الهجمات اإلرهابية من الجهاديين بين 

                                                           
17 - - Sari Hanafi, The Appeal of the Islamic State, An Interview with François Burgat, op-cit, p : 10. 
18 - Quel avenir pour l'islam ? Rencontre avec Gilles Kepel, Magazine Sciences Humaines, Grands 

Dossiers Hors-série N° 4 - nov/déc 2015 - jan 2016 , La grande histoire de l'Islam, op-cit, p : 03. 
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وعلى الحععععععدود  ،. في الواقع، بسعععععععععععععطععععععت داعش اليوم نفوذهععععععا نحو جنوب اليمن200619و 2003 عععععععامي

 منرغم ال علىو ا لهذه املمالح. ا داخلي  ، ما أصعععععععععععب  يشعععععععععععكل تهديًد معظمها ومنه الدول العربية ،السععععععععععععودية

. تدعو 20اجذري   انقالًبالإلخوان املسععععععععععلمين، فإن موقفها قد انقلب اليوم  ةكبير  صععععععععععورةبكون داعش معادية 

ا ملوازنة الكتلة السععنية، في مواجهة داعش وضععد إيران انامللكيات اليوم إلى إعادة اإلخو  ، األمر الذي 21أيضععً

)في املختلفة البنيات املوضعععوعية  من بصعععورة تجعل، اإلرهابيفاعلة في إنتاج الحدث تعدد األبعاد اليعكس 

 بالضرورة. اإلرهابيوتحية للفعل  امنتًج  السياق املحلي كما العاملي(

)فرنسععععععععا(، يمكن أن نتنب  باريس  في)بلجيكا(، وقبلها ل بروكسعععععععع فيفي سععععععععياق األحداث األخيرة التي وقعت 

 :22العامليالسياق  فيوت ثيرها املحلي السياق في  اإلرهابيةسيناريوهات محتملة ملستقبل الظاهرة بثالثة 

تالشععععععع ي الجماعات اإلرهابية والنجاح في محاصعععععععرتها ثم القضعععععععاء عليها، وهو سعععععععيناريو  السااااااااناريو ا و :

شععععععاملة ملحاربة اإلرهاب تسععععععت صععععععل األسععععععباب سععععععتراتيجية امرتب  بقدرة املنظومة الدولية على التوافق على 

انتهاء الصعععععععععععععراعات واألزمات التي تعصعععععععععععععف  أهمية كثرهاأالتي تخلق البيئة املناسعععععععععععععبة للجماعات اإلرهابية، 

لهذه الجماعات، وإيقاف الدعم اإليراني للمليشععععععععيات الشععععععععيعية. إال أن  تحقق هذا  ابؤًر بالدول التي تشععععععععكل 

د الصععععراعات  ،يرالشععععرط غير متوقع في املدى القصعععع فحاالت اإلخفاق والعجز لبعض الدول الوطنية، وتعق 

 .التنظيمات اإلرهابية ب سباب البقاء في مد   انيستمر والحروب فيها، 

                                                           
، ملحاولة اغتيال 2009 ، أغسطس /آب 27سبق أن تعرض ولي العهد الحالي ووزير الداخلية األسبق محمد بن نايف، في  - 19

 هجوم انتحاري. ةطريقب

 :نظرا - 20

Gilles Kepel, Dans les pays arabes, "les islamistes sont à leur tour confrontés à l'épreuve du réel", voir :  

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/gilles-kepel-dans-les-pays-arabes-les-

islamistes-sont-a-leur-tour-confrontes-a-l-epreuve-du-reel_1233710.html 
21 - Quel avenir pour l'islam ? Rencontre avec Gilles Kepel, Magazine Sciences Humaines, Grands 

Dossiers Hors-série N° 4 - nov/déc 2015 - jan 2016 , La grande histoire de l'Islam, op-cit, p : 07. 
ورد هذا التحديد ضمن دراسة صادرة عن مركز اإلمارات للسياسات حول مستقبل الظاهرة اإلرهابية في سياق  - 22

 نظر:االتحوالت اإلقليمية، 

 2015بوظبي، أمركز اإلمارات للسياسات،  /الجماعات اإلرهابية: البنية واملسارات واملآلتالقتل باسم هللا": "

 نظر أيضا:ا

http://www.mominoun.com/articles 3735-اإلرهابية-الظاهرة-مستقبل/  

https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
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فبفعل الضعععععربات الجوية  ،تفكح التنظيمات اإلرهابية الكبرى إلى مجموعات أصعععععغر السااااااناريو ال ان :

التي توجهها دول التحالف والقوى الكبرى إلى هذه التنظيمات في العراق وسعععععععععععععورية واليمن وليبيا، املترافقة 

، قد   اوهذالتنظيمات الكبرى إلى مجموعات إرهابية أصعععععععععععععغر.  تنقسعععععععععععععممع مقتل قياداتها في الصعععععععععععععف األول 

في أفغانستان والعراق وفي ( القاعدة)تنظيم ل اسابًق السيناريو قد يحصل في املدى القصير، وقد وقع مثله 

 .شمال أفريقيا

 وهذا السععععععععيناريو تحقق ،: تمدد الجماعات اإلرهابية بوسععععععععاطة التحالفات اإلقليميةالساااااااااناريو ال ال 

قامة تحالفات مع الجماعات اإلرهابية األخرى )داعش( في إ( الدولة اإلسالميةستراتيجية )با، ةجزئيبصورة 

ثاني مركز لها  أفريقيابهدف توسيع دولة الخالفة اإلسالمية املزعومة، ومن خططها السعي إلى جعل شمال 

بعد العراق والشام، بل يبدو أنه مع اشتداد الضغ  والحصار لهذه الجماعات اإلرهابية في العراق والشام 

ريقيا. وثمة تحرك دولي وإقليمي مضعععععععاد للحيلولة دون توطي،ها هناك أو تمددها فإبها تتحرك نحو شعععععععمال أف

 ،وإيجاد تواصععععل جغرافي يصععععل مالي والنيجر. وهذا السععععيناريو قد يتحقق في سععععرت الليبية ،في ليبيا وجوارها

وقد يسععععععععععتمر في حال تلكؤ القوى اإلقليمية والدولية عن اإلسععععععععععراع في مواجهة الجماعات اإلرهابية، ما يعني 

 .الوطنية واإلقليمية والدوليةالصعد أن  ثمة ضرورة لتطوير سياسات مضادة لإلرهاب على 

السوري  - املحور العراقيفي ا بما يقع ال يربطها نسقيً (، بروكسلا باريس )وأيضً مهاجمي إن تعداد دوافع 

بلجيكي.  - فرنسععععععع ي أو بلجيكي - فرنسععععععع ي ؛وال يضعععععععع الصعععععععراع واملواجهة ضعععععععمن مدى زمكاني محدد، حسعععععععبف

ا( اا اسعععععععععععععترجعععاعيعععً ا بؤريعععً تركيزً )والحعععال أن  ن  املكعععاني  والزمعععاني  د هو الكفيعععل وحعععده بععع ن يجعلنعععا نعععع مهمعععً
ي  ي  د 

 
املععع

ه  ،للمواجهة( الواسعععععععععععين) د  ح  ومن ثم التمكن من فرصععععععععععة اسععععععععععتكشععععععععععاف مالم  مفاتي  قراءتها ومعالجتها. و 

ننا من أن نفهم أن  الدوافع السعععععععلبية ال 
 
ى املكاني  الدولي يمك د 

 
ترجمامل

ُ
ها تجد لها صعععععععًدى في  ت إلى أفعال إال ألب 

لي،    عميق ُدو 
   سعععععععيايععععععع ي 

ر 
 

ق شععععععع ر  االسعععععععتعماري القديم فر ُح ُعم 
 

حادية ب في املحي  التاريخي املباشعععععععر للشععععععع

سععععععياسععععععات فرنسععععععا وحلفامها في العالم اإلسععععععالمي، بصععععععفة مباشععععععرة )في مالي أو في العراق( أو بتوسعععععع   حليف 

ل، اإلسععععععرائيلي )في غزة( أو  للشععععععروط االجتماعية ا التداخل متعدد األبعاد إن هذ .23)في اليمن(ركي ياألمُمبج 

اقين يفي السععععع اإلرهابية، في إنتاج الظاهرة الدين(شعععععرط دون نسعععععيان  مناسعععععتراتيجية والسعععععياسعععععية )-والجيو

وال يمكن بسععععععععتيمولوجية_ األة وجهالمن _متداخلة التخصععععععععصععععععععات املحلي والعاملي، يجعل م،ها بحق ظاهرة 

مختلف التخصعععععععععععصعععععععععععات  بينبسعععععععععععتيمولوجي األفي ظل تجديد الحوار  تها ومسعععععععععععتقبلها إالاتجلياتها ورهانفهم 

 العاملي. ؤالالتكاف ضمن نسق اإلقليميهذا التهديد مواجهة  االجتماعية من أجل

 

                                                           
23 - Sari Hanafi, The Appeal of the Islamic State, An Interview with François Burgat, op-cit, p : 09. 
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 :املراجع

 بالعربية املراجع-1

مركز اإلمعععارات أبو ظبي: ) ،البنيعععة واملسعععععععععععععععارات واملععع الت ،القتعععل بعععاسعععععععععععععم  : الجمعععاععععات اإلرهعععابيعععةد.م، 

 (.2015للسياسات، 

 

 واإلنكليزية:املراجع الفرنسية -2

1. 1.KEPEL.Gilles, Le jihadisme transnational 1979-2015, (cours au Master Science 

politique, mention Relations, 2015-2016) : 

https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/sites/sciencespo.fr 

2. Dans les pays arabes, les islamistes sont à leur tour confrontés à l'épreuve du réel  

3. Passion française. (La voix des cités, Gallimard, 2014).  

4. Quatre-vingt-treize, (Gallimard, 2012).  

5. Terreur et martyre, (Paris: Flammarion, 2009). 

6. Terreur et Martyre. Relever le défi de civilisation, (Flammarion, 2008).  

7. Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme, (Paris: Gallimard, 2003). 

8. 8.baudrillard. Jean, La Pensée radicale, éd. (Sens & Tonka, 1998). 

 

https://www.sciencespo.fr/ecole-doctorale/sites/sciencespo.fr
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