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يالحظ الباحث الفرنيس املعروف واملختص بالشؤون اإلسالمية
أوليفييه روا ،يف كتابه امل ُع ْن َون "الجهاد واملوت" ،الصادر يف أصله
الفرنيس سنة  ،2016وبرتجمته العربية سنة  ،2017ارتباط اإلرهاب
والجهادية بالسعي املتعمد للموت ،وهذه املسألة هي محور الكتاب،
ومنها استم ّد عنوانه .فمن عملية الجزائري خالد كلكال من "الجامعة
اإلسالمية املسلحة" ،منفذ تفجريات مرتو باريس يف  29أيلول /سبتمرب
 1995إىل تفجريات مرسح باتكاالن يف باريس يف  13ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2015نجد أن هؤالء اإلرهابيني أقدموا عىل تفجري أنفسهم
أو االشتباك مع الرشطة حتى املوت ،من دون أن يحاولوا الهرب ،بل
إ ّن موتهم مل يكن رضوريًا دامئًا إلنجاز عملياتهم.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

ال ُبعد الجييل جوهري ،لكنه عىل حداثته ،ليس وقفًا عىل الجهاد
الحايل .يذهب الباحث الفرنيس بعي ًدا من جهة أن التمرد الجييل
قد نشأ مع الثورة الثقافية الصينية ،فهي للمرة األوىل يف التاريخ،
مل تكن ثورة ضد طبقة ،بل ضد فئة عمرية معيّنة ،باستثناء زعيم
الثورة ماو تيس تونغ .وقد استعاد "الخمري الحمر" يف كمبوديا ،يف
الفرتة  ،1979 - 1975و"داعش" هذه الكراهية لآلباء ذات البعد
املريض والكوين الذي يتجىل يف ظهور الجنود األطفال ،ويف تدمري اآلثار
الثقافية .فال يقترص األمر هنا عىل تحطيم األجساد ،بل كذلك عىل
أي تدمري الذاكرة.
إتالف التامثيل والهياكل والكتبّ ،

يقول روا إن العنف اإلرهايب و"الجهادي" ،اآلخذ يف االنتشار منذ
عقدين من الزمن ،ينطوي عىل حداثة متأصلة ،عىل الرغم من
أن اإلرهــاب والجهاد ليسا بظاهرتني جديدتني ،إذ ظهرت أنواع
"اإلرهاب العاملي" الذي "ينرش الرعب باختياره ألهداف ذات رمزية
رفيعة ،أو عىل العكس باستهداف مدنيني "أبرياء" من دون أن يعبأ
بالحدود ،منذ سبعينيات القرن املايض ،حني نشأ تحالف بني عصابة
"بادر" األملانية وأقىص اليسار الفلسطيني والجيش األحمر الياباين.
لتأكيد مقاربته عن سعي "الجهاديني" للموت ،يستشهد روا بكالم
أحد "الجهاديني" الفرنسيني دافيد فاال الذي اعتنق اإلسالم وكان قريبًا
من خالد كلكال وز ّوده بسالحه؛ إذ يقول" :كانت القاعدة هي أال
يؤخذ حيًا .فعندما رأى كلكال رجال الدرك علم أنه سيموت ،وأراد
قول منسوبًا إىل مؤسس تنظيم "القاعدة"
أن ميوت" .وردد أحدهم ً
أسامة بن الدن" :نحن نحب املوت ،أنتم تحبون الحياة".
احتامل ،بل أصبح يف
ً
إذًا ،مل يعد موت اإلرهايب مع "الجهاديني"
وخصوصا مع املنضمني إىل تنظيم الدولة اإلسالمية
صلب مرشوعه،
ً
يف العراق والشام "داعش" الذين يع ّدون الهجوم االنتحاري الغاية
املثىل اللتزامهم.
هذا االختيار املنهجي للموت من الجيل الجديد للجهاديني أمر
مستجد؛ إذ كان منفذو الهجامت يف الفرتة  ،1980 - 1970سواء كانوا
من الرشق األوسط أم من غريه ،يساريني أم إسالميني ،يرتبون عملية
فرارهم بعناية ،ألن الفقه اإلسالمي ،وإن كان يقر بفضل الشهيد الذي
يقتل يف الجهاد ،فإنه يح ّرم االنتحار .من هنا يطرح الباحث روا أسئلة
عن سبب اختيار هؤالء "الجهاديني" الجدد املوت املنهجي ،إضاف ًة إىل
تفسري ذلك بشأن التطرف اإلسالمي املعارص.
يتبنى روا مقاربة جديدة يف هذا الخصوص تربط بني حب املوت
والسعي له ،وبني كون "الجهادية" يف الغرب واملغرب وتركيا هي
حركة ش ّبان ،ال تنفصل عن "الثقافة الشابّة" لهذه املجتمعات .فهذا

يــرى روا أن بُعد إماتة الجسد ال عالقة له البتة بالرصاعات
الجيوسرتاتيجية يف الرشق األوسط ،وهو غري منتج سياسيًا وإسرتاتيجيًا.
لكن هذا ال ُبعد االنتحاري مرتبط بـخالفة "داعش" ،وقبلها مرشوع
الجهاد العاملي مع "القاعدة" التي ترفض أي حل سيايس أو تفاوض،
ألن من يسعى إىل املوت ال يفاوض عىل يشء.
ويذهب الباحث الفرنيس إىل أن خالفة "داعش" وه ٌم وخرافة ووحدة
تفس
أيديولوجية يف توسع إقليمي مستدام ،واستحالتها اإلسرتاتيجية ّ
بدل من
السؤال :ملاذا كان أولئك املتامهون بها متعاقدين عىل املوتً ،
نذر أنفسهم ملصلحة املسلمني؟ ففي هذه الحال ،ال وجود ألي أفق
سيايس أو غد مرشق .وعىل الرغم من أن الخالفة متثل جز ًءا من املتخ ّيل
الديني للمسلم ،فليس األمر سواء يف ما يتعلق باملوت املنشود؛ أي
االنتحار .فالسلفية املتهمة بالرشور كلّها تدين االنتحار؛ ألنه استباق
إلرادة الله ،وذلك ألن السلفية تهتم أولً بتقنني سلوك الفرد ،وتنظم كل
يشء ،مبا يف ذلك استخدام العنف .كام أن السلفي ال يبحث عن املوت،
ألنه يحتاج إىل الحياة يك يستعد ملالقاة ربّه يف الحياة اآلخرة.
يرفض روا فكرة أن يكون اإلرهاب "الداعيش" أو "القاعدي" سببه
الحرمان االجتامعي واملظامل السياسية؛ ألن هذا اإلرهــاب يقتل
السياسة قبل التساؤل عن األسباب السياسية للنزوع نحو التطرف.
وهذا اإلرهاب "االنتحاري" ليس ف ّعالً من وجهة نظر عسكرية،
بينام يتضمن اإلرهاب "البسيط" بعض العقالنية املتعلقة بالحرب

مراجعات وعروض كتب
هل جرت أسلمة التطرف؟
مراجعة كتاب "الجهاد والموت"

غري املتكافئة ،حينام يقوم بعض األفراد بإلحاق خسائر كبرية بعدو
أقوى منهم كث ًريا .أ ّما اإلرهاب االنتحاري ،فهو غري عقالين؛ بسبب
استخدامه املقاتلني مرة واحدة وأخــرة ،وهو يدفع املجتمعات
األوروبية إىل التطرف املضاد ،ويقتل من املسلمني عد ًدا أكرب من عدد
القتىل الغربيني.
يعتقد الكاتب أن االرتباط املنهجي باملوت هو أحد املداخل لفهم
التطرف الراهن ،فالبُعد العدمي مركزي هنا ،والعنف ليس وسيلة
بدل من اعتامد
بل غاية ،وهو عنف بال مستقبل .يقول روا إنه ً
مقاربة عمودية تنطلق من القرآن لتصل إىل "داعش" ،مرو ًرا بابن
تيمية ،وحسن البنا ،وس ّيد قطب ،وابن الدن ،عىل افرتاض وجود
ثابت "عنف إسالمي" يظهر بانتظام ،فإنه فضّ ل اللجوء إىل مقاربة
ُمستعرِضة ،تحاول أن تفهم العنف اإلسالمي املعارص بالتوازي مع
أنواع أخرى من العنف والتطرف ،قريبة ج ًدا منه (مت ّرد جييل ،وتدمري
ذايت ،وقطيعة جذرية مع املجتمع ،وجاملية املوت ،واندراج الفرد
املنقطع يف رسدية عاملية كربى ،وبِدع عاملية) .فاإلرهاب االنتحاري
والظواهر من طراز "القاعدة" و"داعش" ،يف رأي روا ،هي حديثة
تفس بصعود األصولية
العهد بتاريخ العامل املسلم ،وال ميكن أن ّ
فحسب ،ولذلك يقول الكاتب إنه خلص منذ سنة  2008إىل أن
اإلرهاب ال يتأىت من تطرف اإلسالم ،بل من أسلمة التطرف.
وإذ يقر الكاتب الفرنيس بوجود أصولية إسالمية تنترش منذ أربعني
عا ًما ،فإنها ال تكفي يف نظره إلنتاج العنف .وقد تع ّرضت هذه
املقاربة لنقد كثري من زمالئه ،من بينهم الباحث الفرنيس فرانسوا
بورغا الذي آخذه بأنه مل يلحظ األسباب السياسية للتمرد ،وهي
اإلرث االستعامري ،والتدخالت العسكرية الغربية ضد شعوب الرشق
األوسط ،والتهميش االجتامعي للمهاجرين وأبنائهم .كام اتهمه
الباحث الفرنيس جيل كيبل بأنه يتجاهل العالقة بني العنف اإلرهايب
والتطرف الديني لإلسالم متجلّيًا يف السلفية.
لكن روا يقول إنه ال يتجاهل أي بعد من هذه األبعاد ،لكنها
ال تكفي لتفسري الظواهر التي يدرسها؛ ألننا ال نجد أي صلة سببية
انطالقًا من املعطيات التجريبية التي ميلكها .فالباحث يرفض مسألة
"التطرف الديني"؛ ألن إلصاق عبارة تطرف بالدين أم ٌر يس ٌء ،إذ يرتتب
عىل ذلك أننا نحدد حالة معتدلة للدين ،فال توجد أديان معتدلة.
أكان كالفن ولوثر معتدلني؟ بالتأكيد ال ،فالكالفانية يف املفهوم
مثل ،تُعد "متطرفة".
الالهويتً ،
ويذهب روا إىل وجود سريورة معارصة لتطرف أصويل يف األديان،
مر ّده إىل تقهقر الهوية الثقافية للديني ،وغلبة نزعة دنيوية ما عادت
تفهم الديني.
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وتقوم فرضية الباحث عىل أن التطرف العنيف ليس نتيجة للتطرف
الديني ،وإن اقتبس منه الطرق والنامذج ،وهذا ما يس ّميه "أسلمة
التطرف" .فاألصولية الدينية موجودة طب ًعا وتطرح مشكالت
اجتامعية مهمة؛ ألنها ترفض القيم القامئة عىل مركزية الفرد وحريته
يف املجاالت جميعها ،لكن هذه األصولية ال ت ُفيض بالرضورة إىل
العنف السيايس .فيهودي لوبافيتيش املتزمت أو راهب بندكتي ،هام
مؤمنان "مطلقان" بدلً من أن يكونا متطرفَني ،ويعيشان نو ًعا من
االنفصال االجتامعي ،لكنهام ليسا عنيفني سياس ًيا ،وغالبية السلفيني
تُدرج يف هذا السجل غري العنيف.
وينتقد روا فرضية فرانسوا بورغا القامئة عىل أ ّن املتطرفني تحفّزهم
معاناة املسلمني ،املستَعمرين سابقًا ،أو ضحايا العنرصية والتمييز،
أول
وعمليات القصف األمريكية  ...إلخ .ويف الحصيلة فإن التمرد هو ً
مترد الضحايا ،لكن الصلة بني املتطرفني والضحايا هي صلة خيالية
أكرث منها واقعية ،وليس الذين ينفذون التفجريات يف أوروبا هم
سكان قطاع غزة أو الليبيّني أو األفغان ،وليسوا هم بالرضورة األشد
فق ًرا ،أو األقل اندما ًجا.
ويستدل الباحث بوجود  25يف املئة من املتح ّولني إىل اإلسالم يف
صفوف "الجهاديني" عىل أن الصلة بني املتطرفني و"شعبهم" هي من
قبيل املتخيّل أيضً ا .فالثوريون ال ينحدرون مطلقًا من طبقات معذبة،
بل يكون يف متاهيهم يف الربوليتاريا و"الجامهري" واملستَعمرين
إعاد ُة بناء خيالية لوجودهم يف العامل ،وبالغ ٌة للتعبري عنه .فقلة من
املناضلني تنتمي إىل هذه الربوليتاريا االفرتاضية وتكون عىل استعداد
للموت يف سبيلها.
إذًا ،ال ميكن فهم السيايس ما مل تج ِر دراســة املتخيّل ،وتقديم
املعاناة عىل أنها تفسري للتطرف هو إدخال لعامل املتخيّل مجد ًدا.
فاملتمردون يعانون معاناة اآلخرين ،وهم ليسوا ضحايا الظلم
واالحتالل اإلرسائييل أو الغزو أو القصف األمرييك يف أفغانستان أو
العراق ،لكنهم شاهدوا هذه املعاناة وتأثروا بها.
ومل تبدأ منهجة العمل االنتحاري إال عام  ،1995فقبل الثامنينيات،
كان اإلرهاب العادي سال ًحا تستخدمه مجموعات علامنية ،قومية
أو ثورية .و"إرهــاب" الرشق األوسط ليس جدي ًدا ،فقد اتسمت
سبعينيات القرن املايض ومثانينياته بسلسلة هجامت يف أوروبا
مرتبطة بإسرتاتيجيات دولية ،فكانت هجامت مؤيدة لفلسطني أو
سورية أو ليبيا أو إيران ،يف سياق الرد عىل السياسة الفرنسية يف
الرشق األوسط .وحتى الهجوم االنتحاري ليس ابتكا ًرا إسالم ًيا؛ فقد
بدأت منهجته منذ الثامنينيات عىل أيدي "منور التاميل" ،مخرتعي
الحزام الناسف.
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الجهادية تحل محل الجهاد
وعمل يف سبيل الله ،كان له مع ًنى
ً
الجهاد ،بوصفه مفهو ًما قرآن ًيا
عسكري يف البداية .لكنه ،منذ عهد الرسول محمد ،تطور وأصبح
مبحثًا علم ًيا ترشيع ًيا يهدف إىل تقنني الجهاد حتى ال يصري ذريعة
للتمرد وإثارة الفتنة يف املجتمع ،وإىل وضع ضوابط للسيطرة عىل
الحروب الخارجية .والرأي الغالب عند العلامء أن الجهاد ليس
من األركان الخمسة لإلسالم ،وليس فرض عني ،بل فرض كفاية عىل
املسلم ،وهو عمل جامعي يختص بأرض معيّنة تقع تحت تهديد غري
املسلمني .يقول روا :إن التاريخ ال يذكر مطلقًا دعوات كربى للجهاد،
مع أنه استعمل مصطل ًحا يف النضال ضد االستعامر.
بدأ التفكري يف الجهاد بعد نكبة  ،1948وانتقل من أيدي الدول إىل
أيدي املناضلني ،بعدما عجزت الدول العربية عن تح ّمل مسؤولية
الجهاد ضد إرسائيل وسقطت فلسطني ،وبرز يف موازاة منظمة التحرير
الفلسطينية ،ذات التوجهات القومية والعلامنية ،حزب التحرير
اإلسالمي الذي أُسس عام  1953بوصفه حزبًا تحريريًا فلسطينيًا
إسالميًا ،تحول تدريجيًا إىل نصري للخالفة املتجاوزة للحدود القومية.
بدأت "الجهادية" تنترش ،بوصفها "نظرية" ،يف خمسينيات القرن
العرشين ،وهي نظرية ملحوظة يف كتابات س ّيد قطب ،وعبد السالم
فرج ،وعبد الله عزام .وهي تع ّرف الجهاد بأنه فريضة دينية فردية
وليست جامعية ،مبصاف أركان اإلسالم الخمسة ،حني يخضع جزء
سمه فرج "الفريضة الغائبة"؛ الركن
من األمة لسلطة أجنبي ،وهو ما ّ
السادس لإلسالم.
يالحظ روا أن "الجهاديني" ال يرتددون يف ابتكار أشياء غري موجودة
يف العقيدة ،وأنهم يبتعدون عن النصوص املقدسة والتفاسري املجازة.
فهذا النمط العمليايت للهجوم ،أي موت املهاجم ،يصري هو املعيار،
وهو يتداخل مع إخفاق سيايس وتشاؤم عميق يف الوقت نفسه،
ٍ
متأت من مؤلفات سيّد قطب حول الجاهلية وتكفري املجتمع،
بدل
وإضافة بُعد قيامي كامل وعدمي ،والتفكري يف الخالص الشخيص ً
من التفرغ لبناء مجتمع أفضل ،وهو خالص مير باملوت االنتحاري؛
ألنه الطريق األقرص واألضمن.

المتطرفون الجدد
كان الجهاديون الدوليون ،حتى منتصف تسعينيات القرن املايض،
أفرا ًدا قادمني من الرشق األوسط ،قد جاهدوا يف أفغانستان قبل
أن يعودوا إىل بلدانهم األصلية ليك يبارشوا العمل فيها ،أو باحثني
عن أر ٍ
اض جديدة للجهاد بعد سقوط النظام الشيوعي يف أفغانستان

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

عام  .1992هؤالء هم الذين نفذوا أول موجة تفجريات عاملية
(أول محاولة لتفجري مركز التجارة العاملي عام  ،1993والهجامت ضد
السفارات األمريكية يف رشق أفريقيا عام  ،1998وضد املدمرة األمريكية
وصول إىل هجامت  11سبتمرب  2001يف أمريكا).
ً
كول عام ،2000
هؤالء هم الجيل األول من الجهاديني التابعني ألسامة بن الدن،
ورمزي بن الشيبة ،وخالد شيخ محمد.
وابتدا ًء من  ،1995نشأ جيل جديد يس ّمى يف الغرب "أبناء البلد"،
م ّمن ليس لهم عالقات ببلدانهم األصلية .ومن بني هؤالء نسبة
متزايدة من معتنقي اإلسالم ومن النساء ،ومجال عملهم عاملي
متا ًما .وهم الجيل الثاين من الجهاديني ،من خالد كلكال إىل األخوين
كوايش وعبد الحميد أبا عود ،ولهم املالمح نفسها .وقد قُتلوا جمي ًعا
أثناء العمل (قتلوا أنفسهم أو قُتلوا خالل مواجهتهم مع الرشطة)،
ومل يهتموا بتدبري فرارهم.
يقول روا إن اإلرهابيني الغربيني الذين نفذوا هجامت يف أوروبا
كلهم معروفون؛ نتيجة وجود سجالت لهم لدى الرشطة وأجهزة
األمن الغربية ،ويشري إىل وجود ملفات تضم أسامء  4118جهاديًا
أجنب ًيا ج ّندهم "داعش" يف الفرتة  .2014 - 2013ويهت ّم يف كتابه
خصوصا ،بالفرنسيني والبلجيكيني الذين ميثّلون العدد األكرب
هذا،
ً
من الجهاديني الغربيني ،من دون أن يغفل نظراءهم األوروبيني ،فهو
يجد بينهم خصائص مشرتكة ،مع وجود بعض االختالفات ،بكل تأكيد.
وينطلق روا من قاعدة بيانات ك ّونها تضم نحو مئة شخص متورطني
يف اإلرهاب عىل األرايض الفرنسية و /أو غادروا فرنسا؛ لالشرتاك يف
الجهاد "العاملي" يف الفرتة  ،2016 - 1994ومن ضمنهم املشاركون
الرئيسون جميعهم يف هجامت ناجحة ،أو فاشلة ،استهدفت األرايض
الفرنسية والبلجيكية .ووفق هذه القاعدة ،أرىس الباحث تحليله،
خصوصا أنها معززة بقواعد البيانات األخرى .فمسارات الجهاديني
ً
متقاربة ج ًدا وتنتمي إىل الفئات نفسها.
وال يجد روا صورة منطية لإلرهابيني ،لكنه يقع عىل مميزات متواترة.
فأول استنتاج ميكن استخالصه من هذه البيانات الشخصية أنه مل
يطرأ عليها أي تغيري خالل عرشين عا ًما .فخالد كلكال أول إرهايب من
أبناء البلد (عملية ليون ،)1995 ،واألخوان كوايش (عملية صحيفة
شاريل إيبدو ،)2015 ،بينهم أوجه شبه محددة؛ ذلك أنهم من الجيل
الثاين ،ومندمجون جي ًدا يف املجتمع الفرنيس ،وم ّروا مبرحلة جنوحية
قصرية ،وصــاروا متطرفني يف السجن؛ إذ قاموا بهجامت ،وقتلوا،
وأشهروا أسلحة يف وجه الرشطة.
كانت الصورة النمطية لإلرهابيني ثابتة ،إذ نجد فئتني أساسيتني؛
هام الجيل الثاين ( 60يف املئة منهم) ،واملتحولون إىل اإلســام

مراجعات وعروض كتب
هل جرت أسلمة التطرف؟
مراجعة كتاب "الجهاد والموت"

( 25يف املئة منهم) ،وعىل نطاق أضيق الجيل الثالث ( 25يف املئة) .أما
الجيل األول فمحدود (محمد الحويج بوهالل ،منفذ مجزرة نيس يف
ويفس روا غلبة الجيل الثاين ،انطالقًا من حقيقة
متوز /يوليو ّ .)2016
مفادها أن التطرف قد ظهر يف وقت بلغ فيه أبناء املهاجرين سن الرشد،
بعد جمع شمل العائالت سنة  .1974فعىل مدى عرشين سنة ،ظلت
الغلبة للجيل الثاين يف حني كان الجيل الثالث يقرتب من سن الرشد.
مثة ميزة أخرى مشرتكة بني البلدان األوروبية جميعها ،هي أن
املتطرفني فيها ،جميعهم تقري ًبا من "املولودين الجدد" الذين بعدما
عاشوا حياة دنسة (مال ٍه ،وكحول ،وجنوحية)" ،اهتدوا" فجأ ًة إىل
املامرسة الدينية ،عىل نحو فردي أو يف نطاق مجموعة صغرية ،وليس
يف إطار منظمة دينية.
نجد أن معظم املتطرفني غائصون عميقًا يف "الثقافة الشابة"
املعارصة ،يف تقنيات االتصاالت ،وأنّهم قصدوا علب الليل ،وغازلوا
الفتيات ،واحتسوا الكحول ،وارتكب نحو نصفهم جن ًحا صغرية،
كام أ ّن أزياءهم مامثلة ألزياء أترابهم (مالبس الشارع من قبعات
وبرانس وعالمات) ،وما عادت اللحية عالمة عىل التقوى ،فهم ال
يرتدون البتة اللباس السلفي ،ويحبون الراب ،ويتابعون أفالم العنف
وخصوصا
األمريكية ،ورمبا ألعاب الفيديو ،وارتياد صاالت الرياضة،
ً
بعض الرياضات العنيفة؛ كالكونغ فو واملالكمة ،إضاف ًة إىل ركوب
الدراجات النارية .ث ّم إ ّن لغة املتطرفني هي لغة بلد اإلقامة ،وهي
الفرنسية يف هذه الحالة ،وهم يتحدثون بلغة "شابة"؛ لغة الضواحي
املح ّورة سلف ًيا .وكان دور السجن محوريًا؛ فهو يفاقم ظواهر عدة:
البعد الجييل ،والتمرد عىل النظام ،وبث سلفية مبسطة ،وتأليف
مجموعة متالحمة ،وق ـراءة الجنوح مجد ًدا مبصطلح االحتجاج
السيايس املرشوع.

أسلمة التطرف
من الشائع ج ًدا النظر إىل الجهادية عىل أنها امتداد للسلفية ،وليس
كل السلفيني بجهاديني ،لكن كل الجهاديني سيصريون سلفيني .إذًا،
ستكون السلفية مم ًّرا للولوج إىل الجهادية .وبعبارة أخرى ،سيكون
التطرف الديني املرحلة األوىل للتطرف السيايس .لكن روا يرى أن
األمور أش ّد تعقي ًدا .فمن الواضح أن هؤالء املتطرفني مؤمنون حقًا
يظنون أنهم سيذهبون إىل الجنة ومرجعيتهم إسالمية خالصة.
فهم ينضمون إىل تنظيامت تريد إقامة نظام إسالمي ،بل إعادة
الخالفة بالنسبة إىل "داعش" .ويرى روا أن الخطأ يكمن يف الرتكيز
عىل الالهوت ،ومن ثم عىل النصوص .لك ّن الجهاديني ،كام رأينا،
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ال يقدمون عىل العنف بعد التأمل يف النصوص؛ إذ ليس لديهم العلم
الديني املطلوب ،وقلّام يهتمون باكتسابه .فهم ال يصبحون متطرفني
ألنهم أساؤوا قراءة النصوص ،بل ألنهم اختاروا أن يكونوا متطرفني.
بني أربعة آالف مج ّند غريب يف "داعش" تظهر سجالتهم أنهم ذوو
مستوى تعليم جيد ،وأ ّن معظمهم أنهى الثانوية العامة ،لكن 70
رصحوا أ ْن ليس لديهم سوى معرفة أولية باإلسالم.
يف املئة منهم ّ
وما يعمل هنا هو التدين وليس الدين ،أي الطريقة التي يعيش بها
املؤمن الدين؛ من العقيدة ،واملامرسات ،واملتخيالت ،والشعائر ،ليك
يبني تساميه الذي يدفعه إىل احتقار الحياة ،حياته وحياة اآلخرين.
وعىل الرغم من اعتامد "داعش" عىل تفاسري الحديث النبوي ،فإن
املتطرفني الغربيني ال يعمدون إىل هذه الرشوح املط ّولة؛ فهم أقل
كال ًما عن الدين من السلفيني ،وصفحاتهم اإللكرتونية ونصوصهم أش ّد
تركي ًزا عىل العمل منها عىل الدين.
يرجع اإلرهابيون دوافع القيام بأعاملهم اإلرهابية إىل االنتقام من
الغرب؛ بسبب الفظاعات التي ارتكبتها الدول الغربية ضد املسلمني،
بحيث يؤدي الجهادي دور البطل املنتقم ،إضافة إىل دافع املوت
املؤدي إىل الجنة واستقبال النبي له ،والدرجة التي ينالها.
يالحظ روا أ ّن الغريب عدم تح ّدث جميع املدافعني عن "الدولة
اإلسالمية" عن الرشيعة البتة ،وعدم إتيانهم تقريبًا عىل ذكر املجتمع
اإلسالمي الذي سيقوم يف ظل "داعش" ،كأ ّن إرادة القيام بالجهاد
وإرادة العيش يف ظل اإلسالم أمران متعارضان .فالعيش يف مجتمع
إسالمي ال يعني الجهاديني؛ فهم ال يهاجرون للجهاد من أجل الحياة،
وإمنا من أجل املوت.
تبدو مقاربة روا ألسباب التطرف "اإلسالمي" ودوافع سعي املتطرفني
للموت ،مقنعة وصحيحة إىل درجــة كبرية بالنسبة إىل القسم
األكرب من الجهاديني الغربيني ،لكن ال ميكن تعميمها عىل جميع
وخصوصا أولئك الذين ولدوا وعاشوا يف دول إسالمية
"الجهاديني"،
ً
عانت االستعامر والغزو الغربيني واالحتالل اإلرسائييل ،واستبداد
األنظمة ،وسط صعود لألصولية اإلسالمية وانتشار لألفكار السلفية،
خالل العقود األربعة األخرية .كام أن ملعظم "الجهاديني السلفيني"
الذين انضموا إىل "القاعدة" أو "داعش" وغريهام من التنظيامت
"الجهادية" إميانًا بالعقيدة السلفية الجهادية ،وهم ملتزمون بالفقه
السلفي ،ودوافعهم دينية وسياسية واجتامعية من جهة ،وفردية
خالصية من جهة أخرى .ومن غري املوضوعي حرص نشوء هذه
الظاهرة يف عامل واحد .وأعتقد أن التطرف واإلرهاب ناتجان من
عوامل سياسية واقتصادية واجتامعية ودينية وثقافية مجتمعة.

