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بقلم

جهاد الحاج سالم

باحث يف علم االجتماع مهتم بدراسة ديناميات اإلقصاء والتس ّيس والراديكال ّية لدى شباب
األحياء الشعب ّية .ساهم سابقًا يف تحرير كتب ودراسات حول أشكال اإلقصاء واالنخراط يف
الراديكال ّية الجهاد ّية يف األحياء الشعب ّية التونس ّية ،من بينها:
السلفية الجهادية يف تونس :الواقع واآلفاق ،تحرير :د .محمد الحاج سالم ،املعهد
التونسي للدراسات االستراتيجية ،تونس.2014 ،
Jeunes et Djihadisme : Les Conversion Interdites, David Le Breton, Joycelyn
Lachance, Meryem Sellami et Jihed Haj Salem, Presses de l’Université Laval, Québec,
2016.
سوسيولوجيا الهوامش يف تونس :دراسات يف األحياء الشعبية واملناطق الحدودية،
تحرير :محمد علي بن زينة ،ألفة مللوم ومريم عبد الباقي ،إنترناشيونال آلرت/دار محمد علي،
تونس.2017 ،
املراهق(ة) يف الكرم الغربي سبع سنوات بعد ثورة  14جانفي  :2011دراسة حول املراهقة
يف حي شعبي يف الضاحية الشمالية لتونس العاصمة ،تحرير :سليم قالل ،مريم السالمي،
هالة العمري وجهاد الحاج سالم ،جمعية مبدعون ،تونس.2018 ،
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ملخص
تسعى هذه الورقة إلى فهم مسارات التطرف الجهادي
عند شباب األحياء الشعب ّية التونسيةضمن سياق
معيشهم اليومي .وهو معيش مطبوع بتوتر صارخ
بين شعور باإلقصاء واإلذالل ،من جهة ،وشعور بالسخط
واالحتجاج ،من جهة أخرى ،يتولد أساسا عن أنماط الحكم
السائدة يف هذه األحياء .وباالعتماد ىلع معطيات
مستمدة من مالحظات ومقابالت إثنوغرافية ،تجادل
الورقة بإمكانية فهم هذه املسارات بوصفها مسارات
تحول جوهري ،أي انتقاالً رمزيًا من موقع الخضوع
واإلذالل إلى موقع التفوق املبني ىلع االنتماء إلى
صفوة دين ّية فائقة ،عبر تبني نموذج تأويلي متخ ّيل
عن جماعة املسلمين األولى وتجسيده ضمن هو ّية
سرد ّية متط ّرفة.
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يف كتابه حرب الذات ّيات يف اإلسالم ،يرسم املحلّل النفساين فتحي بن
سالمة صورة الجهادي عىل أنّه مسلم فائق ( .)sur-musulmanفهو
كأي مسلم ،بل يرى رضورة إظهار ذلك ،وتبليغه
ال يكتفي بأن يكون ّ
عرب الرموز الخارجيّة ،واملغاالة السلوكيّة والتعبديّة .وين ّم ذلك ،يف نظر
بن سالمة ،عن قناعة لدى املسلم الفائق بأ ّن سبب هزمية املسلمني
وإذاللهم ،هو خيانتهم لل ّدين املتامهي يف تص ّوره مع تقليد إسالمي
النبي والصحابة والتابعني ،وأ ّن متكينهم
أصيل متخ ّيل ومتعينّ يف زمن ّ
لن يكون سوى باستعادة هذا املثال املجروح عرب مواجهة شاملة مع
الحداثة والعامل الذي شكّلته .وتجري هذه املواجهة يف مجاالت متع ّددة،
ابتدا ًء من اللباس والتع ّبد وصوالً إىل الجهاد املسلّح ،حيث تتّخذ شكل
مطالبة عنيفة تتطلّب من الذات أن تط ّهر نفسها من شوائب العامل
الحديث ،فتؤ ّدي بها إىل إلغاء اآلخر ،بإلغاء نفسها حتى تتأكّد كذاتيّة
()1
فائقة

الفائق يف سياقات تجريب ّية .وقد تركّز حقل العمل البحثي يف عدد من
األحياء الشعب ّية التونس ّية بغرب العاصمة،والتي مثلت بال ّنسبة للجهاديّني
األماكن املفضّ لة لل ّدعوة والتعبئة الجامهرييّة ،ومجاالً حيويّاً ألنشطتهم.
وكانت هذه األحياء قد تشكّلت منذ بداية السبعينات يف أحزمة العاصمة
عىل وترية دينام ّية حرضيّة هامش ّية تغذّيها هجرة ريف ّية وافرة .وقد حال
كالصناعات التحويل ّية
تعطّل مسار التصنيع وانحصاره يف قطاعات محدودةّ ،
وصناعة املالبس والنسيج ،دون توفّر رشوط اندماج الوافدين يف النسيج
املديني بالكامل ،وهو ما أ ّدى إىل تح ّول التج ّمعات السكنيّة العفويّة حول
املدن إىل «مجاالت هامش ّية» تعاين من الهشاشة واإلقصاء االجتامعي،
وتنترش فيها بش ّدة مظاهر االنحراف والجرمية واالقتصاد الالنظامي .كام
ح ّولها كذلك إىل «مجاالت احتجاج ّية» تتخلّق يف رحمها الهويّات ال ّرافضة،
مثل مجموعات موسيقى ال ّراب ومش ّجعي كرة القدم ،والهبّات الشعبيّة
املناهضة والثوريّة.
ويف جميع األحوال ،كان انتشار الحركة السلفيّة الجهاديّة يت ّم يف
األحياء الشعب ّية من خالل جملة من األنشطة واملامرسات التي تحشد
منوذجاً معياريّاً متخ َّيالً ومتع ّيناً يف جامعة املسلمني األوىل ،وهو ما تبلوره
اإليديولوجيا الجهاديّة وتسعى إىل نرشه عىل مستوى الساحات املحل ّية
واملعيش اليومي ،مشكّلة بذلك حركة اجتامعيّة متط ّرفة ،مل تتّخذ شكالً
مؤسساتياً ،بل بقيت تمُ ا َرس ضمن شبكات ممت ّدة تفتقر إىل
حزب ّياً أو ّ
والتاتب الهرمي الشكيل والصفة القانون ّية الرسم ّية إزاء الدولة،
الهيكلة رّ
متّخذة شكل مجموعات من الشباب الجهادي املتناثرة يف مناطق متع ّددة
عىل مدى البالد .وتنتظم هذه املجموعات إ ّما حول مرجعيّة ترابيّة أو
مشيخ ّية ،متغذّية من التفاعالت اليوم ّية املبارشة بني األنصار واملتعاطفني،
ويو ّحدها تو ّجه إيديولوجي مشرتك(.)2

ألن تو ّحد جزء واسع من هذه املجموعات ضمن تنظيم «أنصار الرشيعة»
عىل قاعدة مرشوع سيايس جهادي ،إالّ أ ّن هذا التنظيم مل ينجح يف االنتقال
فتحي بن سالمة
املؤسسايت املكتمل ،حيث انهارت التجربة
التا ّم إىل مستوى التشكّل
ّ
إثر حظره من قبل «حكومة الرتويكا» الثانية يف جويليّة  .2013ليدخل
وقد أتاح عملنا اإلثنوغرايف حول مسارات التطرف الجهادي لدى شباب يف رصاع مسلح مع الدولة سيؤ ّدي إىل هروب قياداته ،وتفكّك شبكات
ّ
«دوار
ي ّ
 -2من أجل االطالع على وصف إثنوغرافي كثيف لساحة جهاديّة محليّة في ح ّ
األحياء الشعب ّية يف تونس ما بعد الثورة ،معاينة عمل ّيات تشكّل ذات ّية املسلم هيشر» بغرب العاصمة تونس ،انظر:
Ben Slama (Fethi), La Guerre des Subjectivités en Islam. Paris,-1
.Editions Lignes, 2014
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ي شعبي :دراسة حالة إثنوغرافيّة» ،نشر في
الحاج سالم )جهاد(« ،الشباب الجهادي في ح ّ
 :السلفيّة الجهاديّة في تونس ،الواقع واآلفاق)تحرير :د .محمد الحاج سالم( .تونس ،المعهد
التونسي للدراسات االستراتجيّة ،2014 ،ص.203-252.
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رسي ضمن مجموعات صغرية العدد متعاطفة اجتامع ّية معتربة ،لكنها تجد
أنصاره وانتقالها إىل العمل ال ّ
أو منتمية إىل «الدولة اإلسالم ّية» ،بشكل غالب ،أوإىل «تنظيم القاعدة»،
أقل(.)3فمع بدايات العام  ،2014غادر قرابة  3000شاب تونيس إىل نفسها مع ذلك يف وضع إقصاء اجتامعي نتيجة أزمة بطالة أصحاب
بشكل ّ
ّ
سوريا للقتال يف صفوف «الدولة اإلسالمية».وينحدر قسم كبري من هؤالء الشهادات العليا .وهذا ما يجعل فئات واسعة من الطبقة الوسطى عاجزة
ّ
املقاتلني الجهاديني ،حسب التقارير اإلعالمية واألمنية املتوفّرة ،من مناطق عن إعادة إنتاج مواقعها االجتامع ّية يف سياقٍ يتم ّيز بتآكل نظام قيمها
ّ
ّ
ّ
املرتكز أساساً عىل االستحقاق والجدارة ،وعىل الرتقّي االجتامعي من خالل
البالد الداخل ّية امله ّمشة واألحياء الشعب ّية الطرف ّية باملدن الكربى.
()5
التعليم ،وذلك نتيجة تعطّل إواليّات الصعود االجتامعي التقليديّة  .لكن،
ما هي الفئات االجتامع ّية التي يجتذبها التط ّرف الجهادي باألساس؟ ما كيف نفسرّ انجذاب هاتني الفئتني باألساس إىل التط ّرف الجهادي؟
هي داللة التح ّول الجهادي يف سياق األحياء الشعب ّية التونس ّية؟ وكيف
ترتبط مسارات التحول الجهادي بتجارب اإلقصاء اليومية التي يعيشها يف خيمة دعويّة نظّمها شباب «أنصار الرشيعة» ،ب ُد ّوار هيرش يف  12نوفمرب
ّ
 2012بعد صالة العرص ببطحاء تس ّمى «بطحاء الرياحي» بشارع»خالد
الشباب يف األحياء الشعبيّة؟
بحي «د ّوار هيرش» ،خطب الداعية السلفي الجهادي «كامل
الوليد»
ابن
ّ
ز ّروق» بحامس ٍ
شديد يف جمهور غالب ّيته شبايب صارخاً« :شباب اإلسالم ...إ ّن
الشعب ينتظركم ...فعلّموا الناس ال ّدين ولرنى معامالتكم ...ولرنى أقوالكم
الصحوة ...أنتم
وأفعالكم فياملجتمع بإذن الله .أنتم الخري وأنتم القادة وأنتم ّ
النبي «يخرجون رجاالً من املغرب
ستقودون األ ّمة إلىال ّنرص ،وقد قال فيكم ّ
الصوف يفتحون جزيرة العرب وهي مسلمة›› ...أنتم الشباب الذي
يلبسون ّ
شاب تونسي غادر إلى سوريا
ّ
سيدرك املهدي ويدرك الفنت ويدرك املالحم».كان ميكن لهذه املالحظة أن
أي انتباه ،لكونها تفصيالً غري ذي قيمة
مت ّر مرور الكرام دون أن تسرتعي ّ
تفسرييّة ها ّمة ،وهي ظاهريّاً كذلك .إالّ أنّها أبانت عن قيمتها الفعل ّية حني
استثارت سؤاالً بسيطاً يف ذهننا مفاده :كيف يتح ّول هؤالء الش ّبان من أفراد
مه ّمشني ومقصيّني ،إىل فاعلني ميثّلون «القادة والصحوة الذين سيقودون
نجد ،من جهة أوىل ،شبيبة الطبقات الشعب ّية التي تعيش حالة هشاشة األ ّمة إىل ال ّنرص»؟ فعىل رأي مارسيل موس ،فإ ّن «ما قد يبدو تفاصيل عابرة،
اقتصاديّة وعالئق ّية ،وتحمل رأسامالً تعليم ّياً متدن ّياً ،ووصوماً رمزية تتعلّق قد تكون يف الواقع تركّزا ً ملبادئ»( .)6ويف هذا املستوى ،سنحاول طرح فرض ّية
إ ّما بأصولها االجتامع ّية أو بتجارب إجرام ّية أو تجارب انحراف عاشتها سابقاً ،مفادها أ ّن هؤالء الش ّبان الجهاديّني يعيشون التح ّول الجهادي بوصفه عمل ّية
وهي حالة رشيحة واسعة منها( .)4ومن جهة أخرى ،شبيبة الفئات الهشّ ة تح ّول جوهري ( )Transsubstanciationيختربون من خالله نوعاً من
-5حسب معطيات المعهد الوطني لإلحصاء ،بلغ عدد العاطلين عن العمل من ذوي المستوى
من الطبقة الوسطى ،التي تتمتّع عموماً برأسامل تعليمي عا ٍل وأصول
الدراسي الجامعي  250ألف من جملة 620ألف عاطل في الفصل الثاني من سنة .2017

3000

سنة 2014

 - 3من أجل االطالع أكثر على تجربة تنظيم «أنصار الشريعة» في تونس بعد الثورة ،انظر:
الحاج سالم )محمد(« ،السلفيّة الجهاديّة في تونس :من هامش المركز إلى مركز الهامش»،
نشر في :السلفيّة في المغرب العربي ،مقاربات سوسيوتاريخيّة).مجموعة من الباحثين،
تنسيق :محمد بالطيب( .تونس ،وحدة البحث في الظاهرة الدينية بكلية اآلداب والفنون
واإلنسانيّات بجامعة منوبة وبرنامج دعمالمجتمع المدني بتونس ،2017 ،ص.10-63.
Merone (Fabio), « Between Social Contention and Takfirism: The
Evolution of the Salafi-Jihadi Movement in Tunisia », Mediterranean
.Politics. 22 (1),2017, pp.71-90
 -4من أجل االطالع أكثر على خصائص هذه الفئة من شباب األحياء الشعبيّة المتعاطفة مع
الحركة السلفيّة الجهاديّة في تونس ،انظر:
Lamloum (Olfa), « La Politique à la Marge de l’Etat et des Institu,.tions ».Dans :Les Jeunes de Douar Hisher et Ettadhamen, Op.cit
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من أجل االطالع أكثر على تطور بطالة أصحاب المستوى الدراسي الجامعي في تونس
وأثرها في ّ
ي االجتماعي وتآكل الطبقات الوسطى واندالع الثورة ،انظر:
تعطل إواليّات الترق ّ
Blavier (Pierre), « Sociogenèse de la Révolution Tunisienne :
Expansion Scolaire, Chômage, et Inégalités Régionales », Actes de la
.Recherche en Sciences Sociales, Numéro 211-212, 2016, pp.55-71
Gherib (Baccar), « Les Classes Moyennes Tunisiennes entre Mythes et
Réalité. Eléments pour une Mise en Perspective Historique », L’année
.de Maghreb, Numéro VII, 2011, pp.419-435
تحوالت واقع الشباب في
بن زينة )محمد علي(« ،جيل الثورة :قراءة سوسيوديموغرافيّة في ّ
سيدي بوزيد والقصرين ودورها في قيام الثورة التونسيّة»،صدر في :الثورة التونسية :القادح
المحلي تحت مجهر العلوم اإلنسانية )مجموعة مؤلفين ،تقديم :المولدي األحمر( ،المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،2014 ،ص.149-180.
.Mauss (Marcel), Manuel d’Ethnographie. Paris, Payot, 1947, p.5 -6
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الحي األمن يف ح ّيك؟» مبرتديّة ج ّدا ً ،وأجاب  28.2%مبرتديّة .فيام أجاب 32.9%من
الرتقّي األنطولوجي ،بحيث ميكن أن يتح ّول الفرد املوصوم سلب ّياً ،ابن ّ
الشعبي امله ّمش أوحامل الشهادة الجامع ّية العاطل عن العمل أو املنحرف املستجوبني عىل سؤال «كيف يرى غري املتساكنني ظروف العيش يف ح ّيك؟»
الهش ،الخ ...إىل واحد من «الصفوة» املشكّلة للـطائفة مبرتديّة ج ّدا ً ،و 30%مبرتديّة .ومن املالحظ اعتبار املستجوبني ،بنسبة ،30%
أو املامرس للعمل ّ
حضور الحركة السلفيّة أه ّم األبعاد التي انضافت إىل صورة الحيّني بعد
املنصورة التي ستحقّق وعد الله يف األرض.
الثورة .واملثري يف ذلك بروز أهم ّية هذا املتغيرّ الجديد يف تشكيل صورة
الح ّيني ،يف مقابل ترصيح املستجوبني برتاجع أهم ّية متغيرّ الجرمية من
 29.2%قبل الثورة إىل  13.8%بعدها ،ومتغيرّ النزاعات املحل ّية من 26.1%
إىل  .16.1%وبقدر ما ي ّدل ذلك عىل تغيرّ يف هويّة هذين الحيّني الشعبيّني
بعد الثورة ،فهو ّ
يدل كذلك عىل ق ّوة االنغراس املجايل املا ّدي وال ّرمزي الذي
حقّقته الحركة الجهاديّة فيهام.

الكرم الغربية

سيدي بوسعيد و املرسى

30,9%

من المستجوبين
يوافقون بشدّة
على أنّ حيّهم مه ّمش

0,9%

25,5%

من المستجوبين
يوافقون نسبيا
على أنّ حيّهم مه ّمش

10%

من المستجوبين
يوافقون بشدّة
على أنّ حيّهم مه ّمش

من المستجوبين
يوافقون نسبيا
على أنّ حيّهم مه ّمش

وتز ّودنا دراسة كم ّية أخرى أجرتها جمع ّية «مبدعون»( )8مبعطيات مقارنة

من أبرز وجوه وضع ّيات اإلقصاء االجتامعي التي يعيشها شباب األحياء
ويتأت
الشعب ّية التونس ّية ،هي الوصمة السلب ّية التي تعلق بهويّتهم الذات ّية .ىّ
جزء مه ّم من هذه الوصمة ،ال من خصائصهم الذات ّية أو موقعهم االجتامعي
حي شعبي.
الفردي ،بل أساساً من هويّتهم الجامعيّة بوصفهم من سكّان ّ
حي «د ّوار هيرش» ،يف خض ّم تفسريه أسباب سعيه
فعىل قول أحد ش ّبان ّ
لتغيري مكان إقامته املد ّون يف بطاقة تعريفه الوطن ّية« ،ما دام عنوان إقامتك
املس ّجل يف بطاقة تعريفك هو د ّوار هيرش ،فذلك مشكل ...حتى لو كنت
تشتغل ولك مورد رزق قا ّر وأنت إنسان مستقيم ال غبار عليك ،فستبقى
دامئاً النظرة السلب ّية تالحقك ،ألنّك من د ّوار هيرش ال غري !(أحمد 26 ،سنة).
وعموماً ،تتشكّل هذه الوصمة العالقة باألحياء الشعبيّة يف تونس من
ثالثة أبعاد أساس ّية ،وهي الجرمية والعنف وظروف العيش املتدن ّية .ففي
دراسة كم ّية أجرتها منظّمة «أنتريناشيوناآللرت» عىل ع ّينة ممثّلة من 750
وحي «التضامن» بني س ّن  18و 35سنة(،)7
ّ
حي «د ّوار هيرش» ّ
شاب من ّ

أجاب  42.2%من املستجوبني عىل سؤال «كيف يرى غري املتساكنني حالة

يمكن االطالع على النتائج األوليّة لهذه الدراسة عبر الرابط التالي:
7
http://www.internationalalert.org/sites/default/files/Tunisia_YoungPeopleSurvey_EN_2015.pdf
ولالطالع على تحليل مع ّمق لنتائج هذه الدراسة ،انظر:
Lamloum (Olfa) & Ben Zina (Mohamed Ali) (Dir.), Les Jeunes de
Douar Hisher et Ettadhamen : Une Enquête Sociologique. Tunis,
.Arabesque, 2015
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حول فروقات متثّالت املراهقني بني س ّن  12و 18سنة لصورة ح ّيهم ،ضمن
السكن ّية الفاخرة ونصف
ع ّينة متثيل ّية موزّعة بني األحياء الشعب ّية واألحياء ّ
حي «الكرم الغريب»،
الفاخرة .حيث شملت هذه الدراسة  272مراهق من ّ
و 110مراهق من أحياء «سيدي بو سعيد» و«املرىس» .ويف حينتقع جميع
هذه األحياء يف الضاحية الشامل ّية للعاصمة تونس ،يُعرف الكرم الغريب
حي شعبي ،فيام تعرف أحياء «سيدي بو سعيد» و»املرىس»
عموماً بأنّه ّ
بكونها من فضاءات سكنى الطبقات الوسطى والعليا خصوصاً.وتظهر
النتائج األول ّية لهذه الدراسة فروقات بارزة بني متثّالت املستجوبني يف
«الكرم الغريب» لهويّة ح ّيهم وصورته لدى غري املتساكنني ،يف مقابل متثّالت
املستجوبني يف «املرىس»و»سيدي بو سعيد».
فبخصوص متثّالت املستجوبني لهويّة أحيائهم ،نجد أ ّن  75%من
املستجوبني يف «الكرم الغريب» يوافقون بش ّدة عىل اعتبار ح ّيهم ح ّياً شعب ّياً،
فيام يوافق  13.6%منهم نسبيّاً عىل ذلك .وعىل عكس ذلك ،ال يوافق سوى
 11.8%من املستجوبني يف «سيدي بو سعيد» و»املرىس» متاماً عىل اعتبار
أحيائهم أحيا ًء شعب ّية ،فيام يوافق  25.5%منهم نسب ّياً عىل ذلك .ومن جهة
أخرى ،يوافق  30.9%من املستجوبني يف «الكرم الغريب» بش ّدة عىل أ ّن
حيّهم مه ّمش ،فيام يوافق  25.7%منهم نسبيّاً عىل ذلك .ويف املقابل ،نجد
أ ّن 0.9%فحسب من املستجوبني يف «سيدي بو سعيد» و»املرىس» يوافقون
أشرفت جمعيّة «مبدعون» ،وهي جمعيّة مدنيّة تونسيّة تهتم بالتأطير الثقافي
8
يتكون من :د .سليم قالّل،
لشباب األحياء الشعبيّة ،على انجاز هذه الدراسة بمعيّة فريق بحث ّ
د .مريم السالمي ،أ .هالة العمري وأ .جهاد الحاج سالم .يمكن اإلطالع على الدراسة عبر
هذا الرابط https://mobdiun.org/wp-content/uploads/2020/Etre_adoles� :
cente_au_Kram_Ouest_MOBDIUN_AR.pdf

متاماً عىل أ ّن أحياءهم مه ّمشة ،يف حني يوافق  10%منهم فقط نسبيّاًعىل
ذلك.
وإجامالً،فإنّه بقدر ما يعترب تراكم التفاوتات االجتامع ّية واالقتصاديّة مهماّ ً

يف فهم موقع األحياء الشعب ّية ضمن التكوين الحرضي ملدينة تونس ،فإ ّن
هذه املعطيات تن ّبهنا إىل أ ّن الرموز والصور السلب ّية مه ّمة بدورها يف تشكيل
هذه الجغرافيا االجتامعيّة املخصوصة .فهذه الصور والرموز ليست مج ّرد
«أحكام مسبقة» أو «مغلوطة» ينبغي االشتغال عىل تفكيكها ،بقدر ما متثّل
«أفعاالً خطاب ّية» بتعبري فيلسوف الخطاب جونأوستني( ،)9أي إحدى مظاهر

تواجه شباب حيّه يف إيجاد موطن شغل ،يرى حمدي ) 22سنة(« :األمر
بسيط ،حني ترسل بسريتك الشخص ّية إىل رشكة ما ،ويرون أ ّن عنوانك ومكان
كل
إقامتك يف د ّوار هيرش ،فسريفضون مطلبك مبارشة ...فبالنسبة لهمّ ،
فرد من د ّوار هيرش هو مجرم أو متط ّرف أو إنسان غري متعلّم وال يصلح
للتوظيف !» .وإىل جانب تأثريها عىل فرص املعيش ،تؤث ّر هذه الوصمة
السلب ّية أيضاً عىل هيكلة الروابط االجتامع ّية لساكنة األحياء الشعب ّية
وإدارة عالقاتهم االجتامع ّية اليوم ّية .فريوي مح ّمد ) 24سنة( ،وهو طالب
جامعي من «د ّوار هيرش» ،تجربته مع الوصم السلبي كالتايل« :حني أتع ّرف
كل م ّنا يف تقديم نفسه ،أتحاىش أن أذكر
عىل طلبة يف الجامعة ،ويرشع ّ
أنّني من د ّوار هيرش وأكتفي بالقول إنّني من والية م ّنوبة ...ملاذا ذلك؟
حسناً ،الكثري منهم ال يعرفون د ّوار هيرش ،بل إ ّن البعض يظ ّن أنّها قرية
ريفيّة انطالقاً من تسمية د ّوار ...أما من يعرفون د ّوار هيرش ،فالعديد منهم
يصدمون حني أخربهم أنّني أقيم هناك ...تتغيرّ نظرتهم إ ّيل فجأة ،ومنهم
من يسألنيبرصاحة :أنت إنسان مهذّب ونظيف ،كيف تقيم هناك؟ هل
ترى اآلن؟».

نشاط القوى االجتامع ّية الفاعلة يف تحديد موقع األحياء الشعب ّية يف «أدىن
سلّم نظام الرتاتبيّة الهرميّة لألماكن التي تتشكّل منها املدينة»( .)10فهذه
الصور وال ّرموز ،تنخرط عرب تراكمها يف شكل وصمة جامع ّية سلب ّية ضمن
إوال ّيات اإلقصاء التي تجعل من األحياء الشعب ّية مناطق نبذ حرضي .وهي
وصمة ترزح بق ّوة عىل معيش سكّان األحياء الشعب ّية ،وتساهم يف إنتاج
أشكال التمييز املا ّدي التي يعانونها.ويف هذا الصدد ،توقّفنا خالل عملنا
حي «د ّوار هيرش»عىل عدد من التجارب املعيش ّية التي يواجه
امليداين يف ّ
فيها شباب هذه األحياء أشكاالً مختلفة من التمييز عىل أساس الوصمة انطالقاً من هذه املعطيات الكم ّية والكيف ّية ،ميكن أنرنى تأثري الوصمة
السلب ّية العالقة بهويّتهم الجامع ّية .ففي سياق حديثه عن الصعوبات التي السلب ّية العالقة بشباب األحياء الشعب ّية عىل العالقة بالذّات وتشكيل
 Austin (John), How to Do Things with Words: The Williamالهويّة الجامعيّة والقدرة عىل الحراك والصعود يف الفضاء االجتامعي.
9
James Lectures Delivered at Harvard University in 1955. (Edited by
يصح القول ،عىل نحو ما يستنتج ديدييهالبريونيبخصوص الضواحي
حيث ّ
.J.O Urmson& Marina Sbisà). Oxford University Press, 1962
Wacquant (Loïc), Urban Outcasts: A Comparative Sociology
10
الحرضيّة الفرنس ّية ،أنّه ال وجود ألحياء شعب ّية دون صورة األحياء الشعب ّية،
.of Advanced Marginality. PolityPress, 2008, p.1
4
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و»ال وجود لتفاوتات دون تأويل لهذه التفاوتات»( .)11إذ ليست هذه الصور
والتأويالت مج ّرد نظام رمزي يعكس عالقات اجتامعيّة مخصوصة ،بقدر
ما هو نظام ينخرط يف بناء هذه العالقات وهيكلتها .ومن ذلك ،ميكن
أن نفهم نزوع شباب األحياء الشعب ّية إىل التعبري عن وضع ّيات اإلقصاء
االجتامعي التي يختربونها ،رغم اختالف مساراتهم االجتامع ّية وتع ّددها،
انطالقاً من لغة يغلب عليها الطابع املعياري واألخالقي مبا هي «تجربة
احتقار و»شعورا ً بالالمساواة» واإلقصاء ،وعدم القدرة عىل عيش «الحياة»
واالنخراط بشكل كامل يف املجتمع»(.)12
وهو ما يؤشرّ عىل أ ّن تجربة االقصاء االجتامعي ال تتح ّدد فحسب بلغة
االقتصاد السيايس للتفاوتات ،الذي يركّز عىل الفوارق الطبق ّية واملاديّة بني
التكوينات االجتامع ّية ،بل تتح ّدد أيضاً بلغة اقتصاد معياري تنخفض فيه
الدالالت االجتامعيّة للتفاوتات لتكتيس دالالت «أخالقيّة» و»معنويّة»
بوصفها «مثرة متييز إقصايئ مع ّمم .وهو متييز يحرم األفراد من الولوج إىل
منط عيش «عادي» أو يق ّدرون أنّه عادي ،وهو أيضاً من نتاج اإلرادة السلب ّية
للفئات املتفوقّة»(.)13فبقدر ما يعترباإلقصاء االجتامعي تجربةالمساواة يف
توزيع الرساميل االقتصاديّة وتجريدا ً من دعائم الحامية االجتامعيّة ونبذا ً
املؤسسات ّية ،عىل نحو ما يربز روبرت
خارج دوائر اإلدماج ّ

Lapeyronnie (Didier), «L’économie Morale de la Discrimination.-11
La Morale des Inégalités dans les Banlieues Populaires Françaises ».
Dans : Inégalités et Justice Sociale (Dir. François Dubet). Paris, La
.Découverte, 2014, p.82
-12غربالي )فؤاد( » ،سوسيولوجيا المعاناة من خالل المعيش اليومي لشباب األحياء
الشعبية :شباب أحياء مدينة صفاقس مثاال« ،مجلة عمران ،العدد  ،15ربيع  ،2016المركز
ي لألبحاث ودراسة السياسات ،ص.87.
العرب ّ
.Lapeyronnie (Didier), Op.cit., p.87 -13
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كاستيل( ،)14فهو كذلك تجربة احتقار وتجريد من االعتبار املعنوي واختبار
أشكال مرتاكبة من نفي االعرتاف بتعبري أكسيلهونيث( .)15ومن هنا ،تربز
أهميّة تجاوز الفصل التحلييل الذي أقامته نظريّات اإلقصاء االجتامعيّة
والفلسف ّية بني مجايل التوزيع االجتامعي واالعرتاف ال ّرمزي ،نحو الدمج
بينهامعىل نحو دعوة نانيس فرايزر،وهو ما يتولّد عنه مقاربة مزدوجة
كل مامرسة عىل أنّها مامرسة اقتصاديّة وثقافيّة
لإلقصاء «تُتناول ضمنها ّ
يف اآلن نفسه ...وتقيّم ضمنها جميع املامرسات من منظورين مزدوجني،
أي منظور التوزيع ومنظور االعرتاف ،لكن دون أن يُختزل أيّاً منهام يف
اآلخر»(.)16
تق ّدم لنا بعض املعطيات الكيف ّية من سرية أنس ( 33سنة) مدخالً إىل
قراءة مسارات التط ّرف الجهادي لشباب األحياء الشعب ّية التونس ّية ،انطالقاً
من منظور االقتصاد املعنوي لديناميّات اإلقصاء التي تخضع لها ساكنة
حي
هذه األحياء ،وخصوصاً منها فئات الشباب .حيث ينحدر أنس من ّ
«التضامن» الواقع غرب العاصمة تونس ،وهو من أضخم األحياء الشعب ّية
التونس ّية من جهة تعداد ساكنته وأقدمها من جهة التك ّون التاريخي،
أين اعتنق املنهج السلفي الجهادي سنة  ،2004وسجن سنة 2006
تحت طائلة قانون اإلرهاب .وبعد الثورة ،انض ّم أنس إىل تنظيم «أنصار
Castel (Robert), « Les Dynamiques des Processus de Marginali� -14
sation : de la Vulnérabilité à la Désaffiliation »,Cahiers de Recherche
.Sociologique, Numéro 22, 1994, pp.11-27
Honneth (Axel), The Struggle for Recognition. The Moral Gram�-15
mar of Social Conflicts. (Translated by Joel Anderson). Massachusetts,
.MIT press Cambridge, 1995
Fraser (Nancy), Social Justice in the Age of Identity Politics: -16
Redistribution, Recognition, and Participation. The Tanner Lectures
on Human Values. Delivered at. Stanford University. April 30–May 2,
.1996, p.42
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تخيل أنّك جالس
ّ
أمام منزلكم ،ويأتيك
أحدهم ال عالقة
له بك ال من قريب
وال من بعيد ،يأمرك
بالدخول إلى املنزل.
ملاذا ذلك؟

الرشيعة» ،قبل أن يغادر نحو سوريا سنة  2012حيث قاتل مع «جبهة
النرصة» لسنتني ،ومن ث ّم انحاز إىل «الدولة اإلسالم ّية» يف رصاعها مع
«تنظيم القاعدة» حول أولويّة قيادة الجبهة السوريّة أوائل سنة ،2014
ينشق عنها أواخر سنة .2016
قبل أن ّ
مستهل سلسلة مقابالتنا البحثيّة( ،)17طلبنا من أنس أن يصف حياته
ّ
ويف

حي شعبي من
قبل بداية مسار تط ّرفه الجهادي ،فكانت اجابته« :أنا ابن ّ
العاصمة تونس .كنت مغرماً مبوسيقى ال ّراب والهيب هوب ،وكنت العب كرة
قدم كذلك .كنت أجيد لعبة كرة القدم ،قبل أن ّ
تزل يب األقدام وأصري معروفاً
كل ه ّمي
الحي ،كان ّ
الحي بالسطو عىل ال ّناس والسرّ قة .بالطبع ،خارج ّ
يف ّ
التسلّط عىل أولئك الذين يس ّمون بالطبقة الغن ّية يف البلد ،الذين أرى منهم
حي شعبي ،ذليل ،ال تلبس مثل ال ّناس
الظلم ...يعني ،حاول أن تتخ ّيل ابن ّ
كل
وال تعيش مثل ال ّناس .ترى أحدهم من أبناء فالن أو عالّن الذي يرسقك ّ
يوم ،وأبوه يضحك عىل ال ّناس ،تراه يرتدي حذا ًء رياضيّاً قيمته  280دينارا ً،
أ ّما أنا فأجد نفيس غري قادر عىل اقتناء حذاء قيمته  70دينارا ً مثالً .هذه
يل
من األشياء التي جعلتني أفكّر أ ّن مالهم هو يف األصل مالنا ،وأنّه ينبغي ع ّ
استعادته .هذه هي القاعدة املتعارف عليها يف األحياء الشعب ّية ...كذلك،
تخيّل أنّك جالس أمام منزلكم ،ويأتيك أحدهم ال عالقة له بك ال من قريب
وال من بعيد ،يأمرك بالدخول إىل املنزل .ملاذا ذلك؟ حينها تشعر بأنّك
بأي
الغني يقوم ّ
محقور ...تشعر بأنّك تعيش تحت الذّل .يعني ،تص ّور ابن ّ
 -17مقابالت صوتيّة أجريت عن بعد عبر شبكة اإلنترنت.
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فعلة وال يحاسب عليها ،أ ّما أنت فتحاسب عىل سفاسف املشاكل ،وقد
السجن ستّة أشهر ملج ّرد أنهم مسكوا لديك آلة حا ّدة...
يبعثون بك إىل ّ
وجل أنني مل أدخل السجن ،وكان الله سبحانه
والحمد لله ،ق ّدر الله ع ّز ّ
وتعاىل خري حافظ ،رغم تورطّي يف قضيّة محاولة قتل آنذاك وعمليّات رسقة
وجل سلّم أمري ،ومل أحاكم بالسجن يف هذه القضايا
وسطو .لكن الله ع ّز ّ
السابعة عرشة ،ومل يكن القضاة يرغبون يف
ألنيّ كنت عندها قارصا ً يف س ّن ّ
الرتكيز عىل قضايا القُصرَّ  ،فال يحكمون فيها بالسجن ...لكن ،كام قلت لك،
كل من عاش يف تونس يعرف معنى الظلم ،ويعرف كيف يتسلّط هؤالء
ّ
الطواغيت ...يعرف كيف ميسكون باملرء يف الشارع ويصفعونه عىل املأل
ويأمرونه بالعودة إىل منزله.»...
يتواتر يف رسد أنس ملسار عيشه قبل تح ّوله الجهادي عبارتان تحمالن
شحنة معنويّة صارخة ،وهام ّ
الذل واالحتقار .وميكننا املجادلة بأ ّن هذه
تتأت من رسد أنس ملسار عيشه بوصفه رسدا ً لتجارب
الشحنة املعنويّة ىّ
مكثّفة من االحتقار،ميكن ارجاعها إىل اختبار شكل أسايس من أشكال نفي
االعرتاف ،أال وهو نفي الحقوق .وتبعاً ألكسيلهونيث ،يشري نفي الحقوق إىل
«أشكال االحتقار الشخيص التي يخضع لها فرد ما ،عرب اقصائه من التمتّع
بحقوق مخصوصة ضمن املجتمع»( .)18ومن الجدير هنا التنويه إىل أ ّن
هذه الحقوق تتح ّدد اجتامعيّاً وسياسيّاً بحسب الظرفيّة التاريخيّة والتط ّور

لكل نظام اجتامعي مخصوص ،حيث متثّل «املطالب الفرديّة
املؤسسايت العا ّم ّ
ّ
التي ميكن أن يتوقّع الفرد أن يحظى بها اجتامع ّياً بشكل مرشوع بوصفه
منخرطاً يف النظام االجتامعي ،متساوياً مع غريه يف الحقوق ،كعضو كامل
يف جامعة معيّنة»( .)19بذلك ،ال يت ّم ضمن هذه التجربة املخصوصة من
االحتقار تجريد الفرد من احرتامه املعياري لذاته فحسب ،بل من «قدرته
عىل االرتباط بذاته بوصفه رشيكاً تفاعل ّياً يتساوى قانون ّياً مع أرضابه من
البرش»(.)20
ويظهر هذا األمر جل ّياً يف شهادة أنس ،من ناحية أوىل ،من خالل حديثه
عن الفوارق بني من يس ّميهم «أبناء الطبقة الغن ّية» وأمثاله من «أبناء
األحياء الشعبيّة» .حيث يصف أنس هذه العالقة من منظور «النحن
والهم» ،أي من منظور التفرقة الحا ّدة بني مجموعتني متفاوتتني يف الحقوق،
نتيجة التوزيع غري املتكافئ للرساميل االقتصاديّة داخل املجتمع .غري أ ّن
.Axel (Honneth), Op.cit., p.133-18
.Op.cit., p.133-19
.Op.cit., p.134-20
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املصطلحات التي يستخدمها يف إعادة بناء هذه العالقة يف خطابه ال
تص ّورها عىل أنّها عالقة تفاوتفي الحقوق فحسب ،بقدر ما تص ّورها
كذلك عىل أنها عالقة استغالل .ففي نظر أنس ،ال يكتفي «برجوازيّو
املدينة» والطبقات الحرضيّة العليا بالتّمتع بنمط عيش فائق يُحرم
حق الولوج إليه ،بل يتحقّق لها ذلك أساساً
ساكنة األحياء الشعب ّية من ّ
من خالل استغالل الطبقات الشعب ّية والعمل عىل تأبيد وضعها.
وإزاء صورة «أبناء األغنياء» القادرين عىل اكتساب عالمات الرتف املادي
املحروم منها وتأكيد الذّات من خالل االستهالك والرتفيه ،يصف أنس
بالسخط.وبنا ًء عليه ،تتّخذ
صورته بسيمياء شعوريّة ميتزج فيها اإلذالل ّ
عالقة التفاوت التي يص ّورها أنس بني «أبناء األحياء الشعبيّة»و«أبناء
األغنياء» ،بعدا ً معنويّاً يتشابك فيه نفي االعرتاف مع التفاوت يف التوزيع
املا ّدي للرثوة .فإذا كانت هذه العالقة قامئة ،من جهة ،عىل التفاوت
يف توزيع الرساميل املاديّة بني الطبقات داخل املجتمع ،فهي ت ُخترب يف
املعيش اليومي ،من جهة أخرى ،عىل أنّها عالقة حيف يف توزيع الجدارة
املعنويّة املتأت ّية من التمتّع بقسم متسا ٍو من هذه املوارد والخريات
بوصفه ح ّقاً مرشوعاً.
من ناحية ثانية،يصف أنس لقاءاته بعنارص الشرّ طة بلغة معنويّة
صارخة ،فهي وضع ّيات يشعر فيها بـ»ال ُحقرة» إىل درجة يخ ّيل له معها أنّه
يعيش «تحت ّ
الذل»،حيث تتكثّف يف هذه اللقاءات تجربة اإلقصاء ،ال من
حيث هي عالقة تفاوت يف الق ّوة فحسب ،بل أساساً من جهة أنّها عمليّة
تجريد من االعتبار املعنوي .ويف حينيمكن املجادلة بأ ّن هذه العالقة متثّل
منط تفاعل متواتر بني شباب األحياء الشعب ّية التونس ّية وأجهزة الشرّ طة
وأعوانها ،يف سياق هيمنة أمناط الحكم النيوليربال ّية القامئة عىل برت يد
الدولة ال ّراعية وتعزيز يد الدولة العقابيّة( ،)21فإ ّن هذا الشكل من اللقاءات

بالشرّ طة يرت ّدد وصفه بنفس الوقع واللّغة املعنويّة لدى العديد من الش ّبان
الجهاديّني.

ال فرق بين أن
تكون يف الداخل
أو يف الخارج يف
السجن أو يف
الحومة ...ففي
تونس ،حتى يف
الـ civileكّلنا

مرابيط

ُسجنت أ ّول م ّرة نظرا ً لكميّة الرضب والصفع واإلهانة التي تلقيّتها ...لقد
ُسجنت سبع م ّرات بعد ذلك ،منهم م ّرتني من أجل تعنيفي لح ّراس السجن...
فت عىل
الصالة يف املسجد ،هناك تع ّر ُ
حني بدأت ألتزم دين ّياً وأواظب عىل ّ
مجموعة من السلف ّيني الجهاديّني ...وبعد فرتة قصرية ،بدؤوا باستقطايب إىل
املنهج وتعليمي األصول ...أتذّكر حينها أ ّن أحدهم قال يل كونهم يعرفون
مايض ج ّيدا ً ،وأنّه يق ّدر ذلك ألنيّ كنت ض ّد الطاغوت حتى وأنا عىل ضاللة،
ّ
وذكر يل حينها قول ال ّرسول «خياركم يف الجاهل ّية ،خياركم يف اإلسالم» ...وقد
كان لكالمه وقعكبري يف نفيس».

ويف كلتا الشهادتني ،تربز اللقاءات اليوم ّية والعاديّة بأعوان الرشطة
عىل أنّها تجربة احتقار يتزاوج فيها شكالن من نفي االعرتاف ،وهام نفي
شاب
ّ
ومن ذلك ،ما يصفه أسعد ) 38سنة( ،وهو ّ
جهادي سابق من ّ
حي الحقوق واالعتداء الجسدي .فبالنسبة إىل نفي الحقوق ،فهو يربز يف حديث
د ّوار هيرش ،يف عالقته بالشرّ طة وأثرها يف تجربة تح ّوله الجهاديّة« :أكرث يشء أنس عن املامرسات التمييزيّة التي يف ّعلها أعوان الرشطة بني «أبناء األحياء
كنت أكرهه يف حيايت هو الشرّ طة ...كرهتهم منذ صغري ،وزاد كرهي لهم حني الشعب ّية» و «أبناء األغنياء» .ويف نظره ،فإ ّن تطبيق القانون عىل الفئتني فيه
Lamloum (Olfa), « Les Jeunes des Quartiers Populaires face
21
كيل مبكيالني ،فهو تطبيق أعمى وصارم وعنيف حني يتعلّق األمر بشباب
.à la Police en Tunisie », publié sur : orientxxi.info, 20 Mars 2015
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/les-jeunes-des-quartiers-popuاألحياء الشعبيّة ،فيام يتس ّنى ألبناء الطبقات العليا اإلفالت من القانون،بق ّوة
laires-face-a-la-police-en-tunisie,0845
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الرأسامل الرمزي املتعينّ يف الجاه االجتامعي،والرأسامل االقتصادي املتعينّ
يف الرثوة املاديّة.

اليوميّة من اإلخضاع والنبذ واالحتقار إىل إنتاج تشكيلة ذاتيّة يقع اإلذالل
يف القلب منها.

أ ّما بالنسبة إىل االعتداء الجسدي ،فيظهر يف صورة الحرمان «من السيطرة
الخاص» ،من خالل الرضب أو االعتداء
الذات ّية التي ميارسها املرء عىل جسده
ّ
أو سوء املعاملة السجن ّية ،حيث ال يتض ّمن فحسب اختبار األذى ،بقدر ما
يتض ّمن أيضاً اختبار «الشعور بالخضوع التا ّم إىل رحمة ٍ
ذات أخرى»(.)22

ضمن مقابلة بحثيّة أخرى مع أنس ،سألناه عن الفروق بني رضوب
املقاتلني التونس ّيني الذين «هاجروا» إىل الدولة اإلسالم ّية وانخرطوا يف
«لكل منهم منوذجه وقدوته ...فهناك االستشهادي
صفوفها ،فكانت إجابتهّ :
الذي تراه يبغي «الدقمة»( )25ويرغب يف أن يفج ّر نفسه يف العد ّو مسبّباً

كذلك ،يشمل االعتداء الجسدي إخضاع الذّوات عرب مراقبة حركة أجسادها
وضبطها يف املجال العا ّم ،وهو شكل طا ٍغ من السيطرة اليوم ّية يختربه شباب
األحياء الشعب ّية التونس ّية بكثافة ،عرب عديد املامرسات األمن ّية مثل حمالت
الشرّ طة وعمليّات التثبّت من الهويّة أو املداهامت الفجئيّة(.)23

فعرب مثل هذه املامرسات األمن ّية ،املنغرسة بدقّة يف نسيج املعيش
اليومي ،يت ّم تربيع األحياء الشعبيّة ومراقبتها وضبط سلوكيّات ساكنتها
الحي
بوصفها «مناطق خطرة» متثّل تهديدا ً لل ّنظام العا ّم .وبهذا ،يكتسب ّ
أو «الحومة» ،لدى ساكنيها من الشباب معنى مزدوجاً :فالحومة متثّل رضباً
من الحمى مبا هي مجال انتامء وحامية ،كام متثّل أيضاً مجال اخضاع ونبذ.
حي «د ّوار هيرش»،
يل( 25سنة) ،وهو ّ
ويف هذا الصدد ،يخربنا ع ّ
شاب من ّ
ضمن سياق تفكّره يف تجربته السجن ّية القصرية« :ال فرق بني أن تكون يف
الداخل أو يف الخارج ...يف السجن أو يف الحومة ...ففي تونس ،حتى يف
كل الحاالت ،يؤ ّدي اختبار هذه التجارب
الـ civileكلّنا مرابيط»( .)24ويف ّ
.Axel (Honneth), Op.cit., p.132 -22
ّ
مشتق من كلمة  rafaleالفرنسيّة
بـ»الرافل» ،وهو مصطلح
-23تسمى في الدارجة التونسيّة
ّ
التي تعني حرفيا ً عصفة الريح المفاجئة أو طلقات المسدّس النّاري السريعة.
 -24في المعجم التونسي العامي ،تستعمل عبارة  civileالفرنسيّة لإلشارة إلى حالة السراح
المدني ،وعبارة مرابيط لإلشارة إلى المساجين.
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فيه الرضر حتى ينال الج ّنة مبارشة ...وهناك االقتحامي الذي يكون مثله
مثل بق ّية الجنود يقاتل يف املعارك إىل أن ينال الشهادة ...وهناك االنغاميس،
يندس يف صفوف العد ّو وخطوطه الخلف ّية ،ف ُيثخن فيه ما أمكنه
الذي
ّ
كنت مولعاً بسرية خالد بن الوليد،
ذلك من ث ّم يخرج ساملاً ...من قبلُ ،
سيف الله املسلول ،فهو عقل عسكري كبري وقائد سيرّ جيوشاً وفتح بلداناً...
مقاتال انغامس ّياً ...فأنا أبغي املوت بعد
ذاك قدويت ،لذلك اخرتت أن أكون ً
اإلثخان يف العد ّو ،فإ ّما أن أُقتل أنا ،أو يُ َسلّم هو أمره ...أبغي أن أفتح بلداناً
وأنرش الدين وأقاتل الكفّار حتى تكون كلمة الله هي العليا».
ومج ّددا ً ،نجد أنفسنا هنا إزاء نفس السؤال الذي استهللنا به هذه الورقة:
كيف نفهم التح ّول الرسدي بني املقطعني الذين أوردناهام من شهادة أنس
رسدي
رسدي لذات محتقَرة ومذلولة وممحوقة ،إىل بناء
البحث ّية،من بناء
ّ
ّ
آخرلذات فائقة ومتمكّنة وقاهرة؟ إ ّن واحدة من الفرضيات التفسرييّة
املمكن طرحها ،هو فهم هذا التح ّول بوصفه مسار تح ّول جوهري .حيث
يؤشرّ التح ّول الجوهري عىل السريورة التي تكتسب من خاللها الكائنات أو
األشياء قيمة أو رأسامالً رمزيّاً ال تتوفّر عليهام بحكم أصالتها ،مماّ مينحها
 -25تسمى العمليّات االنتحاريّة في معجم التنظيمات الجهاديّة في العراق وسوريا بـ»الدّقمة».
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جوهرا ً مغايرا ً .وقدصاغ بيريبورديو هذا املفهوم ضمن نظريّته عن الهيمنة لـ»تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي» بتونس ،تنعى فيه اثنني من
الرمزيّة ،وتحديدا ً يف وصفه السريورات التي تُكتسب من خاللها املنتجات مقاتليها لقيا حتفهام يف عمل ّية ش ّنتها ض ّدها ق ّوات األمن والجيش التونس ّية:
الثقاف ّية والشهادات العلم ّية قيمة ال ّرفعة أو ال ّنبالة ،من خالل تكريسهاعرب
تخوض البحار عىل
املؤسسات املحتكرة للرشعية الرمزية ضمن الفضاء االجتامعي .ويف «...يف الوقت الذي كانتفيه قوافل الشباب املغ ّرر بهم
ُ
ّ
ّ
ّ
مراكب املوت ،زر ٍ
افات ووحداناً تش ُّوفًا لعيشة رغيدة خلف البحار ،كان
بعض املواضع ،يؤشرّ بورديو عىل املفهوم مبصطلحات رديفة ،مثل السحر
االجتامعي أو الخيمياء االجتامعية .فمثله مثل السحر والخيمياء،مير التحول أبطال اإلسالم وشباب اإلميان يبحثون عن مواطن الع ِّز واالستشهاد ،ليربهنوا
ّ
ّ
ّ
ّ
الجوهري باألساس عرب االعتقاد يف القدرة الرمزية التي تدعيها قوة ما عىل للعامل أجمع بأ ّن روح التضحية والفداء ال زالت راسخة يف أ ّمة اإلسالم ،يضخّها
ّ
ّ
ّ
ألي ق ّوة متغرطسة عىل
اآلباء واأل ّمهات دماً دفّاقاً يف عروق األبناء ،ال ميكن ّ
()26
تحويل جواهر املوا ّد والكائنات،حتى ترتقّى أنطولوجيّاً .
وجه األرض استئصالها،ومن يس ّد طريق العارض الهطلِ ؟! إنّها ظاهرة عجز
كل طاقاتهم
يف هذا الصدد ،سنكتفي بطرح فرض ّية مفادها أ ّن مسارات التط ّرف الجهادي الغرب الكافر وأذنابه من حكام ال ِّر ّدة عن استيعابها ،فسخّروا ّ
لشباب األحياء الشعبيّة التونسيّة ،متثّل مسارات تح ّول جوهري يرتقّون وأجهدوا أنفسهم عرب مك ٍر خبيث إلغراق الشباب املسلم يف مستنقعات
مبني عىل االعتقاد الرذيلة والضياع ،...فيتح ّول أولئك الشباب وبصناعة الله إىل فرسان يذودون
عربها أنطولوج ّياً من وضع ّية إذالل إىل وضع ّية تف ّوق ّ
يف االنتامء إىل نخبة دين ّية مصطفاة،يؤ ّديضمنها مفعول الق ّوة الرمزيّة التي
جل الطوباويّات ،متثّل
تتوفّر عليها الطوىب الجهاديّة دورا ً مهماّ ً.فمثلها مثل ّ
الطوىب الجهاديّة «منط خيال اجتامعي»()27تكمنميزته األساسيّة يف قدرته

عىل نقل الخيال من فضاء الواقع ال ّراهن إىل فضاء واقع مفارق مل يتحقّق
بعد .و «من أجل القدرة عىل الحلم بواقع آخر»،عىل نحو ما يؤكّد بول
ريكور»،ينبغي أ ّوالً ضامن اكتساب هويّة رسديّة ،من خالل التأويل املتج ّدد
للتقاليد التي نستند عليها يف ذلك»(،)28وهذا عني ما نستكشفه يف شهادة
«يحس كأنّه يعيش
أنس البحث ّية،إذ أ ّن تح ّوله من ذات ّية خاضعة حيثكان
ّ
تحت ّ
الذل» ،إىل ذات ّية فائقة حيث «يبغي فتح بلدان ونرش الدين وقتال
الكفّار» ،ميثّل بنا ًء لهويّة رسديّة من خالل اقتدائه بنموذج تأوييل متخ ّيل
متعيّنفي سرية الصحايب خالد بن الوليد .ففي مقابل الواقع ال ّراهن الذي
يجعل منهم أفرادا ً خاضعني وممحوقني ومذلولني ،تطرح الطوىب الجهاديّة
عىل أمثال أنس من شباب األحياء الشعب ّية التونس ّية ،إمكان ّية استئناف واقع
آخر يكونون فيه أفرادا ً فاعلني وقاهرين وفائقني ،عرب التامهي معتص ّورات
مثاليّة ألبطال تاريخيّني مستم ّدة من منوذج تأوييل مخصوص لتاريخ اإلسالم.
نص صدر عن «كتيبة عقبة بن نافع»،الفرع األسايس
ومن ذلك ،نقرأ يف ّ
  26حول مفهوم التحول الجوهري في نظريّة بيير بورديواالجتماعية ،انظر:.Bourdieu (Pierre), La Noblesse d’Etat. Paris, Editions de Minuit, 1989
Bourdieu (Pierre), Langage et Pouvoir Symbolique. Paris, Le Seuil,
.1991
Bourdieu (Pierre) &Delsaut (Yves), « Le Couturier et sa Griffe :
Contribution à une Théorie de Magie », Actes de la Recherche en
.Sciences Sociales, Numéro 1-1, 1975, pp.7-36
Ricoeur (Paul), « L’Idéologie et l’Utopie : Deux Expressions de - 27
.l’Imaginaire Sociale », Autres Temps, Année 1984, Vol.2, p.60
.Op.cit., p.64-28
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عن اإلسالم ،شباب يخرجون من قاعات اللَّهو والغناء إىل ساحات املدافع
والقنابل ،شباب لطاملا رابط عىل مد ّرجات املالعب يحملون أعالم األندية،
يرابطون اليوم عىل خطوط القتال األوىل وهم يحملون رايات الجهاد
بيمينهم وباألخرى سالحهم ،ولك ّن هذا التح ّول ولألسف هو حال القليل
من شباب األ ّمة ،لتبقى األغلب ّية الغالبة خارج مجال التغطية...

فعليك يا أخي بسرية هؤالء ،فلن تعدم نورا ً من أنوارهم تيضء به دربك،
وبلسامً يقطع عنك اله ّم والغ ّم ،وينبوعاً من املاء ال ُّزالل يُذهبعنك ظأم
الحياة ،فهي ِسيرَ ٌ تعيد ِسيرَ َ الصالحني األ ّولني من سلفنا الصالح التي َج َم َعت
بالحق إىل
بني جميع أحوال املؤمن يف هذه الدنيا ،من الهداية إىل الصدع
ّ
الهجرة ث ّم الجهاد والثبات ،ث ّم يف الختام الشهادة»(.)29
إ ّن التح ّول الذي يتح ّدث عنه بيان هذه املجموعة الجهاديّة ،هو تح ّول
جوهري لفئات شباب ّية من ذات ّيات خاضعة ومستلبة إىل ذات ّيات فائقة
وبطول ّية،بوصفها جز ًءا من الطّائفة املنصورة املوكول لها تحقيق العود األبدي
املوعود لزمن التمكني والسطوةاملنقيض ،تبعاً لنموذج تأوييل مؤسطر لتاريخ
القرون الثالثة األوىل من اإلسالم .ومن لد ّن هذا النموذج ،تشكّل هذه الفئات
من الشبابرسديّات هوويّةتصري عربهاذواتاً فائقة ،تكتسب تف ّوقها املتخ ّيل
يسرهم أنّهم
 -29مقتطف من« :سيرة شهيدي معركة جبل س ّمامة» ،الحلقة  20من سلسلة ما ّ
عندنا ،نشر مؤسّسة إفريقيا المسلمة ،شهر رجب 1438هجري )الموافق لشهر أفريل 2017
ميالدي(.
يمكن االطالع على النصّ عبر الرابط التالي:
https://azelin.files.wordpress.com/2017/04/ifricc84qicc84yyah-al-muslimah-e2809cthe-series-e28098what-makes-them-content-is-that-theyare-with-us_-20-biography-of-the-two-martyrs-of-the-battle-of-mountsamacc84mah221.pdf
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من التف ّوق املثايل أليقونات منوذجها املؤسطر،فكأنّها رسديّات محبوكة عىل يبحث عن «نيل االعرتاف من هيئة االعرتاف العليا القامئة ،...بل إىل تنصيب
طر ِ
از»سيرَ تُعيد ِسيرَ الصالحني األ ّولني من السلف الصالح» يف زمن اإلخضاع نفسه كامنح أعىل لالعرتاف ،...ينبغي عىل اآلخرين انتظار اعرتافه وتل ّمسه
واالحتقار واإلذالل الحارض.فالعامل االجتامعي ،مُيثّل بالنسبة إىل فئات واسعة منه»( ،)32وهو صميم ما يعبرّ عنه مقطع ّ
يرصح:
دال من شهادة أنس ،حني ّ
من الشباب التونيس،بفعل الهشاشة االقتصاديّة وانحصار دوائر اإلدماج «أنا أبغي املوت بعد اإلثخان يف العد ّو،فإ ّما أن أقتل أنا ،أو يُ َسلّم هو أمره».
وتعطّل إواليّات الصعود االجتامعي وموروث االستبداد السيايس الكاسح،
كلية ساحقة يختربون تحت وطأتها نفي االعرتاف يف شكله الجذري،إىل حد ما العمل ملناهضة تح ّول هذه الفئات من الشباب التونيس نحو التط ّرف
ّ
ّ
أن يصري «عاملاً ال يقدر فيه عىل البقاء سوى البطل .حيث يغدو االنضامم الجهادي ،مبا تخلّفه آثار العنف واإلرهاب عىل املجتمع من آثار مد ّمرة؟
«قوي وقاهر» منط بقا ٍء ،ووهامً
إىل الفيالق الجهاديّة والدفاع عن إسالم
ّ
منذ اندالعها يف ربيع سنة  ،2011ما يزال مسار الثورة التونس ّية مستم ّرا ً
هسترييّاً باالندماج ضمن فضاء ٍيحمي ويرتق نرجسيّة مفتوقة»(.)30
عرب نضاالت طيف واسع من الحركات االجتامع ّية واملدن ّية الشباب ّية التي
وإذا كان هذا املسلم الفائق يتمثّل نفسه بطالً،إالّ أنّه «بطل سلبي» تشكّلت يف خض ّمها .ورغم اختالف رهاناتها وديناميّاتها وفاعليها ،فإ ّن هذه
تتأت الحركات تشرتك يف مطلب أسايس يُشكّل رابطاً يصلها أفقياً ببعض ،وهو
بتعبري فرهاد خورس وخوفار ،أي أ ّن بطولته ليست بطولة إيجابيّة ىّ
املؤسس للمواطنة.
السيايس
اف
رت
االع
من
يل
و
األ
الشكل
باعتبارها
امة
ر
الك
ّ
ّ
من سعيه إىل االندماج يف املجتمع والنجاح ضمنه ونيل تقديره اإليجايب،
ولعل الرهان عىل دعم هذه الحركات االجتامع ّية وتجذيرها مجتمع ّياً
ّ
تتأت من سعيه إىل إخضاع املجتمع إلرادة تف ّوقه ،عرب
بل بطولة سلب ّية ىّ
إرهابه(.)31لذلك،فإنّه كلّام زاد كره املجتمع له ،كلّام تعزز إحساس البطل يف رصاعاتها من أجل االعرتاف واإلدماج واملواطنة ،قد يد ّعم قدرتها عىل
ّ
السلبي بالتفوق ،بحيث مل يعد هذا الكره ميثّل يف نظره عالمة نبذ وإقصاء حشد فئات الشباب املقص ّية واملذلولة ضمن تح ّوالت جوهريّة نحو ذات ّيات
ّ
تتوسل النضال دميقراط ّياً ومدن ّياً
ً
وخطابات
ا
ر
أط
عليها
وتطرح
ة،
ي
مواطن
ّ
ّ
وتحقري ،بل عالمة مفاصلة تؤكّد تف ّوقه عىل املجتمع الذي حقّره سابقاً.
ورصاع البطل السلبي ليسرصاعاً من أجل االعرتاف ،أي من أجل استعادة من أجل نظام اجتامعي عادل ،عوض أطر وخطابات الحركات الجهاديّة
مكانته املعنوية املسلوبة ضمن النظام االجتامعي املحقّر له ،بل رصاعاً من املتط ّرفة .وقد يكونذلك خيارا ً يف النضال السيايس يطرح عىل الشباب
ّ
أجل التفوق املطلق ضد هذا النظام.وبعبارة أخرى ،فإ ّن البطل السلبيال بديالً مواطن ّياً عن التط ّرف ،كام يناضل يف اآلن نفسه من أجل تغيري النظام
ّ
ّ
االجتامعي القائم املساهمفي إنتاج رشوط التط ّرف.
�Ben Smaïl (Nédra), « Révolution, Djihadisme, et Adoles
30
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31
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