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تةجييخاا لمترةجل لمتصةخو، وادمةاج السدةمسيغ بذةكل نةا   فةي  60، خصةة وششيةة تتزةسغ نحةػ 2018اشمقت الحكػمة الفخندية في 

 السجتسع الفخندي، وذلظ مغ خالل تبشي مقاربتيغ واسعتّي الشصاق.
، تتزةةسغ حسا ةةة السرةةال  الفخندةةية والفخندةةييغ السكيسةةيغ فةةي الخةةارج، ومحاربةةة  ةةبكات التسػيةةل علييا التسييتوي الخييارج  االوليي 

والذةبكات انندةةانية والمػ دةةتية والجاا ةة انر اييةةة، وذلةةظ مةغ خةةالل مذةةخود  ةةخار فخندةي مقةةجه لسجمةةذ األمةغ اامةةغ اشةة   فخاندةةػا 
، بان  كةػن  شةات تػ ة  أمسةي  فةخا إ ةخانات أمشيةة تسشةع التعةامالت  2019في فبخايخ  د التخ  مشجوب فخندا لجى األمع الستحجة

السالية السجهػلة واستخجاه وسائل  جيجة ن رال التسػيل إلة  السجسػاةات انر اييةة. ناليةظ اةغ أنذةصة فخندةا الجوليةة الخاميةة إلة  
ضةةي بالػسةةائل العدةةكخية، ومةةغ خةةالل مسكشةةات اسةةتحجاث محاربةةة انر ةةاب مةةغ الحةةج مةةغ سةةيصخة السجسػاةةات انر اييةةة امةة  األرا

تجاييخ  انػنية تحج مغ  ةجرة الجهةاديغ امة  انفةالت مةغ العقةاب فةي مشةاش، الرةخاد، كةااالن وزيةخ الخار يةة الفخندةي   ةان إ ة  
غ فةي السشةاش، الدخد ةة السعتقمي” داار“اغ دراسة  آلية  انػنية  لسحاكسة الجهادييغ األ انب في تشطيع  2019لػدريان   في مايػ 

 في سػريا، تدتػح  مغ الشطاه القزائي الجولي كسا كػسػفػ أو القارة األفخيكية. 
: كان  شات نػايغ مغ الخصػات األولي،  ي عبةارة اةغ  تذةجيجات أمشيةة لحسا ةة الحةجود اما علا مستوى النطاق اآلخر الداخل 

لسهةةا خييغ الريةةخ الذةةخاييغ، وكانةت وزارة الجاخميةةة الفخندةةية أحبصةةت مةةا   والسةػان  ومشةةع تدمدةةل انر ةةايييغ، والحةةج مةغ اسميةةات ا
% مةغ تمةظ السحةاو ت فةي د دةسبخ 80( آخةخى لسهةا خييغ إيةخانييغ، وكانةت أكنةخ مةغ 500( محةاو ت مهةا خا، و)228 قل اةغ )
2018. 

مةغ الدخاليةةة، منةل: التعمةةيع، والخياضةةة، والخصةػة النانيةةة يةجأت الجولةةة فةي تتعسةة، فةةي كةل  ةةين  دةس   فةةي دمة   السدةةمسيغ والحةةج 
والحكػمة السحمية، والسؤسدات الخاصةة، إضةافة إلة  تصةػيخ الةجاع لمعمسانيةة واسةتخجاه الخوا ةات السزةادة لمتصةخو، وزيةادة الخ ابةة 

كتذةةةاو تمسيةةةحاا، وتةةةجريب السعمسةةةيغ امةةة  ا 74000الحكػميةةةة امةةة  التعمةةةيع الخةةةاق ةيةةةخ الستعا ةةةجة مةةةع الةةةػزارة والتةةةي تزةةةع نحةةةػ 
، ومذةةاركة أكبةةخ مةةغ الستخررةةيغ فةةي الرةةحة العقميةةة، وتذةةجيج الخ ابةةة امةة  األ هةةدة انداريةةة لمجولةةة و شةةالق 1االمةةات التصةةخو

فخي، لجراسة حا ت العامميغ والشطخ في استبعاد الستصخفيغ الحيغ لهع تةثييخ محتسةل امة  الجسهةػر، و زالةة السحتةػى انر ةايي ةيةخ 
،  زةع 2019يػليةػ  06بذكل أسخد،  كمل بسذخود  ةانػن تقةجمت بة  الجس يةة الػششيةة الفخندةية، فةي يةػه القانػني ام  اننتخنت 

 يػدا  جيجة ام  السػا ع ومحخكات البحث يمدمها بالتعاون الفعال مع العجالة، يمدمهةا بازالةة السحتةػى الةحل يتزةسغ خصةاب كخاليةة 
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سااة. وذلظ تحت إ خاو السجمذ األام  لإلااله السخئةي والسدةسػد 24خالل  والعشف وان انات العشرخية أو الصائفية أو الجيشية
  .2في فخندا

وام  الخةع مغ  حا الشسط الفخندي البشان السختمف اةغ كنيةخ مةغ الةجول فةي مكافحةة التصةخو والدةعي الة  دمة  السدةمسيغ  بذةكل 
الفخندةييغ فةي السجتسةع، حيةث   ةير مةا  قةارب سةتة نا   في السجتسع، والةحل حقة، بالفعةل  ةجرة امة  دمة  الدنيةخ مةغ السدةمسيغ 

ا مغ السدمسيغ كانػا ضةحا ا لمعسميةات انر اييةة 8.8مالييغ مدمع في فخندا،  سنمػن نحػ  % مغ إ سالي الدكان، وكان  شات اجدا
ة كنةخاأل ةي الجولةة األوروبيةة  فخندةاإ  أن مؤسدة التخاث الفخندية كذةفت فةي تقخيةخ لهةا أن  ؛التي  هجتها باريذ لهجسةات  اتعخضا

سدةات و دارات وأ هةدة اةغ ترمرةل متصةخفيغ فةي مؤ  2019يػنيةػ  فةيمةغ البخلسةان الفخندةي ية، كسا ورصج تقخيةخ اسةتخباراتي إر اي
% مةغ الجةير الفخندةي مدةمع، و ةحا  عشةي أن مةا 20و شات ما  قةخب مةغ  .3و ي مؤسدات حداسةكالذخشة والجير  استخباراتية
ا ومةةازال  ةا ذ التصةخو الةجيشي واليسيشةي حاضةةخا  .4مدةمع  خةةجمػن فةي القةػات السدةمحة الفخندةية 53000إلة   26500 قةخب مةغ 

 تقيةيع الفخندية، ّإذ تذةيخ دراسةة بقػة في األوساط الفخندية رةع ا خانات الجم  ومحاو ت تخفي  حجة العجان لإلساله في األوساط 
، والتةةةي تشةةةا ر البةةةخام  الػ ائيةةةة 2019 هةةةػد أوروبةةةا لسعارضةةةة التصةةةخو انسةةةالمي ، والتةةةي أصةةةجر ا معهةةةج  جسةةةػن فةةةي مةةةارس 

والعػامةةل التةةي تةةؤدل الةة  التصةةخو وامكانيةةات دمةة  السدةةمسيغ التةةي اّتبعتهةةا أربةةع دول أوروبيةةة مشهةةا فخندةةا، أن التصةةخو انسةةالمي 
خ فةةي فخندةةا ألسةةباب اجيةةجة، مشهةةا: التةةداه الجولةةة الذةةجيج بالعمسانيةةة، والسػا ةةف العشرةةخية تجةةاق السهةةا خيغ مةةغ  ةةسال إفخيكيةةا، يشتذةة

وما زال كان  شات اتجاق داخل الجولة يتحجث اغ أنها مدتعجة  تخةاذ بعةس  ،والعجان العاه تجاق السدمسيغ وربط ا ساله بانر اب
السدمسيغ، منل: إةالق السدا ج، وحطخ الشقاب في األمةاكغ العامةة، ومحاولةة إ قةاو التسػيةل األ شبةي  الدياسات التي تنيخ حفيطة

 لمسدا ج الفخندية.
ضةةا خة التصةةخو ومسكشةةات دمةة  السدةةمسيغ فةةي السجتسةةع مةةغ خةةالل  أنهةةا سةةعت إلةة  احتةةػاننجةةج  الخصةةة الػششيةةة وبةةالعػدة  لتمةةظ

، ة، ولع تعخج ام   حور البجا ات التي سسحت لمتصخو الحل تسنمة  الدةمفية انسةالميةان خانات األمشية، وو هة الشطخ ا  تساعي
 مدةت التراضةي التةاريخي و هةا بعةس األبحةاث تالتي تشاولو ي رافج الجهادييغ الدمفييغ، التي امتجت مشح و ت شػيل  في فخندا، و 

اجه القةجرة امة  تسييةد ، و والتسجد انسالمي دون مخاقبة التذجد في  اغ اسميات الهجخة الفخندية مغ  بل الدياسييغ والشخب النقافية
تحةةافع امةة  الحخيةةة ا يشيةةة، فةةي سةةبيل أن القةةػانيغ الفخندةةية  تحةةت مبةةخر، التدامةةا سعتةةجل اةةغ ا سةةاله الدةةمفي ا كنةةخ ا سةةاله ال
  السػاششة.

 

 تغاض النخب عن تطور مخاطر السلفية الفرنسية 
 جرة الجولة ام  امكانية محاربة التصخو ودمة  السدةمسيغ،  ةػ معخفةة أن الطةا خة  التةي ترةعج يةبطن  احجى أ ع السقاربات لفحز

فةةي فخندةةا يةةبطن،  ةةحا مةةا رصةةج كتةةاب صةةجر أخيةةخا بعشةةػان   تةةاري  األسةةمسة  والتدةةمف تتخا ةةع أ زةةاا يةةبطن، و ةةج ترةةااج األسةةمسة
وحخيةةة ا خةةػان السدةمسيغ والدةةمفييغ فةةي فخندةةا، خةالل أربعةةػن اةةاه. ويػ ةة   لعسميةة األسةةمسة   يةةؤرخ  فيةة  2019-1979الفخندةية 

الدتةةاب المةةػه فةةي ذلةةظ امةة  ترةةاا الشخةةب الدياسةةة والسنقفةةيغ تجةةاق األسةةمسة والتصةةخو، ويةةخى أن السةةخاد كةةان  ةةػ  األسةةمسة الفخندةةية 
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كانها األصةةمييغ ليقبمةةػا يقافةةة واردة بسعشةة  أن الشخةةب تخمةةت اةةغ أمتهةةا وتحةةاول تةةج يغ سةة ،ولةةيذ أسةةمسة فخندةةا مةةغ شةةخو الريةةخ
ورةةةع تصةػيخ فخندةةا لكةةيع تقبةل األخةةخ واحتةةخاه حقةػق الػافةةجيغ الججيةةج  . ومتعارضةة مةةع رؤيةةتهع لمحيةاة الحجينةةة السشفتحةةة امة  العةةالع

حقةػق مرةادرة  أنها اسمةت بذةكل مرمةف امة  يادات الدياسة  والشخب النقافية،وا حتفاا بسعتقجاتهع، إ  أن الدتاب  ثخح ام  الك
 نقج الجيغ في يمج  عتبخ ذلظ مغ أ ع حقػ  .

 دمحم أركػن أستاذ تاري  الفدخ انسالمي والفمدفة في  امعة الدػربػن في  خيجةفي الساضي لع تنيخ أ ػال فسنال: 
األنةػار بثنة  فةخا ليسشتة  اتهةع اقةل  أدن  اسةتشدار أل مةغ الشخةب الدياسةية والنقافيةة، حيشسةا  1989لػمػنج الفخندية في مارس  

، فةخد انخةػان السدةمسيغ بةثن  رئةيذ  مدةمسي فخندةا 1997. وكحلظ لةع تنيةخ أ ةػال اسةار لرةفخ اةاه  ام  حداب العقل الاّل ػتي
 ا نجماج  عشي أن الدكان السدةمسيغ سةيحوبػن فةي الشها ةة داخةل الذةعب، و ةحا أمةخ ةيةخ مقبةػل ومخفةػا تسامةا إذ أن  ةحا  عشةي 

القانػن انسالمي )الذخيعة(. لرة مدمسي فخندا  ي المرة الفخندية لرة القخآن  ي العخبية. و   سكغ ترييخ  ةحا.  سكةغ  التخمي اغ
أن يةةتع ا نةةجماج ولدةةغ  جةةب أن يتثسةةذ امةة  ااتةةخاو  ةةػانيغ الجسهػريةةة بسفهةةػه الجسااةةة الجيشيةةة. ا نةةجماج  عشةةي و ةةػد  سااةةة 

 مػاششي فخندا الحالية .تخزع لقػانيشها الخاصة ضسغ مجسػاات 
حخيةة  لدغ لع يتةخدد مجمةذ وزران ا تحةاد األوروبةي فةي إصةجار نةز  عيةج فية  الشطةخ فةي حخيةة التعبيةخ  ةان فية  أنة  يشبرةي امة  

التعبيةةخ أن تحتةةخه العقائةةج . فدةةثن السدةةمسيغ أصةةبحػا ضةةحية لحخيةةة التعبيةةخ ، امةة  خمفيةةات رسةةػه معاد ةةة لإلسةةاله،  وحتةة   ةةات 
الجسهػريةةة الفخندةةية آنةةحات أدان الخسةػه التةةي ألهبةةت العػاصةةع العخبيةةة وخّمفةت الدنيةةخ مةةغ الخدةةائخ البذةةخية والساد ةةة.   ةيخات رئةةيذ

و ػ ما  ةّجع السجمةذ الفخندةي لمج انةة السدةيحية امة  السصالبةة باصةجار  ةانػن  سشةع ا سةتهدان باألد ةان، و ةػ األمةخ الةحل سةانجق 
 .5 وزيخ ا نجماج آنحات إيخيظ راوول

الةحيغ  عخفةػن  تحةػل الةحل حةجث فةي زيةادة اةجد السدةمسيغ،م حا التراضي الشخبةػل امة  مةجى زمشةي ربسةا كةان أحةج أ ةع ا سةباب ل
أنفدةةةهع بةةةثنهع مؤمشةةةػن متسدةةةكػن بحةةةده، و ةةةػيتهع  ائسةةةة بذةةةكل حرةةةخل امةةة  انسةةةاله  وأل  ةةةعػر مةةةغ ا لتةةةداه ا  تسةةةااي أو 

. و ةج أفةاد اسةتصالد أاجتة  مؤسدةة  ا فةػب  لحدةاب 6كل ام  الجيغ  ػ  عػر مخفػا الدياسي أو النقافي    كػن   ائسا بذكل
ام  قياس مجى تجيغ مدمسي فخندا مغ خالل مسارسة الذةعائخ الجيشيةة ومةػ فهع مةغ  في  كدّ مػنتانيي  لمجراسات الميبخالي، ر   معهج 

بالدامةل العمسانيةة ويدةيخون فةي شخية، انةجما هع الصبيعةي % مغ مدمسيغ تبشػا 46الحجاب والمحع الحالل والعمسانية، و ػد أكنخية 
فةي السجتسةع الفخندةي ومشطػمةة الكةيع األوروبيةة، و حةع أنهةةع  سارسةػن  ةعائخ ع مةغ دون أل تزةارب مةع قةيع السجتسةع الفخندةةي. 

ارتةجان الشقةاب وتعةجد % تتسيد يتذجد ا في التجيغ والتسدظ بالهػية انسالمية، ولدشها في الػ ت نفدة  تةخفس 25ومجسػاة تذكل 
صةاروا مقتشعةيغ أن انسةاله كامةل ونطةاه  ةامل مةغ ، الذباب ومغ اائالت مدمسة تقميج ة مغ الدو ات. أما الفئة النالنة فسعطسهع

و ع بالتةالي   يذةػن امة   ةامر  ،الكيع والذخائع التي تخفس كل التثييخات األخخى، وتبشػا خصاباا متصخفاا يتشاف  مع قيع الجسهػرية
. وأصةةب  الذةةاب 7سةةشة 25% مةةغ السدةةمسيغ الةةحيغ تقةةل أاسةةار ع اةةغ 50” السجتسةةع ويتسنمةةػن بذةةكل كبيةةخ لةةجى الفئةةات الذةةبايية

السشتسةةي لهةةحق الفئةةة مقتشعةةا أنةة  لةةع يبقةةي مشتسيةةا الةة  السجتسةةع القةةػمي. وبسػا هةةة ا ندةةالخ ا  تسةةااي  سيةةل الذةةباب الةة  تسةةا ي 
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مةةع يمةج ع أو الصبقةةة ا  تساعيةة لػالةةجيهع. وأصةةبحت الدةمفية الشكيةةة فةي فخندةةا مػ ةةػدة   ةػيتهع بالذةةكل الةخئيذ مةةع حةارتهع ولةةيذ
 8بذكل كبيخ في ضػاحي السجن الدبيخة منل بارسي وليل، روبي  وليػن 

ي  حا التصػر التخاكسي الحل  عل الدمفية حاضخة بذكل  دهل اسمية تحػل معتشقيها إل  زاوية السعخكة األيجيػلػ ية، والتي  ةي فة
انسةالمػية الستصخفةة  الباحةث وليةج كاصةج الديةجل فةي كتابة   في  يخى  وروبا،ي أف ػ خ ا مرجر رئيدي لمتصخو الجيشي انسالمي 

، أن الجهةادييغ الفخندةييغ السذةاركيغ الةحيغ التحقةػا يتشطةيع الجولةة  في أوروبا: دراسة حالةة الجهةادييغ الفخندةييغ فةي الذةخق األوسةط
والعةخاق    سمدةةػن فةي معطسهةةع السعخفةة الجيشيةةة السعسقةة أو أنهةةع ااتشقةػا انسةةاله حةجيناا، وتةةع تمقيةشهع العقائةةج انسةالمية فةي سةةػريا 

ام  يج األئسة السحمييغ أو مغ خالل ا نزساه إلة  حمقةات ديشيةة فةي يمجيكةا و ػلشةجا، يةجيخ ا  ةيػخ متصخفةػن، فزةالا اةغ وسةائل 
 .9 نتخنتالتػاصل ا  تسااي وةخو الجرد ة ام  ا 

 

 ضرورات تفنيد مبررات العنف السلفية 
 شةةات ضةةخورة لتفشيةةج مبةةخرات العشةةف الةةحل  دةةتسج  ةةخايت  مةةغ الةةجيغ ا سةةالمي  خةةارج إشةةار تفخضةة  الجولةةة، ومعاقبةةة مةةغ يباركةة  

مخا عةةات فدخيةةة الفعةةل العشيةة ، برةةس الشطةةخ اةةغ صةةحة أو د ةةة أو اجالةةة  ةةحا التبخيةةخ وصةةمت  بالةةجيغ أو اةةجمها. و اةةادة تث يةةل 
ةةةا   ػتيةةا مفرةةةال لتةةةاري  التفدةةيخات السمتػيةةةة لتعةةةالع انسةةاله التةةةي تدةةةس   نسةةػذ ي لهةةةحق الفئةةات الدةةةمفية  مةةةغ خةةالل انتةةةاج دحزا
بالعشف، يتع تعميس  أ زا مغ خالل السشايخ الجيشية التي كانػا  دتخجمػ ا  ع أنفدةهع، حيةث أن  ةحق الحخكةة الدةمفية بحدةب رئةيذ 

فالتفدةيخات الخاشئةة لمقةخآن تدةاد تدةػن  ج سةة  ةجه  .10مدةجج 2300دي ماكخو أنها تقػه بةالتخوي  ألفدار ةا فةي حةػالي الػزران الفخن
القخان نفد  وتخبص  بالخاد كالية، و بل أن تسارس  حق  الفئات ديشها  شات ضخورة أن يتعمع أسذ السػاششة  والةجيغ الدةس  والتخكيةد 

ن أالسةةؤمغ ووا بةةات السةةػاشغ الفخندةةي، و  سةةيسا و  لة سةةمسية تةةخوج لالندةةجاه يةةيغ وا بةةاتامةة  مةةػااع  فةةي انسةةاله يػصةةف  رسةةا
الدمفية الشكية في معطع الػ ت ليدت  ي الهػية انسالمية ا ول  نفدها التي  كتدةبها الذةاب السدةمع، ففةي أيشةان مةخحمتهع األولةي 

 ، التبميغ، أو اغ شخي، الػااطيغ.اغ شخيالدسحة مغ التحػل كانػا  ت تعخفػا باألخالق ا سالمية 
القةػمي الةةحل  فةةي السجتسةعالذةباب السدةمع يةةيغ ضةةعف الةػ ن، وخرػصةا   : ةػ كنيةخيغ غ مةا أاةان الدةةمفية امة  كدةب أنرةةارلدة

والسػاشغ، وفخندةا التةي تػصةف اةادة أنهةا دولةة أمةة مخكديةة الة  حةج بعيةج،  ةي أ زةا البمةج  يغ الجولة قػه ام  العقج ا  تسااي ي
تصةخح فرةل الةجيغ اةغ الجولةة )العمسانيةة(   ةحق التشػيخ الذةاممة لمعةالع، والتةي  التاريخي في نذخ قيع الجورحل يجا  أن  صاحب ال

الفمدةةفة تحطةةخ الةةجيغ مةةغ الفزةةان العةةاه وتحةةجدق بالحيةةاة الخاصةةة لمسةةػاششيغ. ولةةحلظ يشطةةخ الةة  انسةةاله يػصةةف  اشا ةةا   انةةجما ا 
معطةع السدةمسيغ يةجاػن أنة    يػ ةج تشةا س يةيغ ا سةانهع وبةيغ ا نتسةان ليمةة الفخندةية. وفةي  ةحا السجتسع انسالمي حت  لػ أن 

 الدياق تسارس التصهيخية الدمفية  حبا  ػيا ام  السدمسيغ الحيغ  ذعخون أنهع مشدمخػن 
عاب. وتدسةةغ  اذييةةة التصهيخيةةة وفةةي العمسشةةة التةةي تتصمةةب ا سةةتي لػن فةةي األيجيػلػ يةةة  الجسهػريةةة القػميةةة السهيسشةةةوالةةحيغ  جةةاد

  تختةةار فقةةط أ  تذةةارت فةةي السجتسةةع ولدشهةةا تشذةة  مجتسعةةا يةةج ال أامةة   قةةػه امةة  تػحيةةج مفية فةةي  ةةجرتها امةة  تقةةج ع شخيقةةة الدةة
لإلسةاله فةي  كاليةة  ومتعرةبيغ الة  در ةة القتةل.حيث  رب  الدنيخ مسغ  سارسػن الجيغ دون تعمع اادة يبحنػن اغ الخاد  . 11هللا

العرةةخ الحةةجيث شائفةةة واسةةعة مةةغ التفدةةيخات والسةةجارس الفدخيةةة كسةةا  ةةػ الحةةال بالشدةةبة ألل ديةةغ. اشةةجما  حةةجث  جةةػه إر ةةايي، 
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 طهةخ رأ ةةان ةالبةةا  لمسدةةمسيغ الةةحيغ يشدةةخون أن  ةةحا األمةةخ لةة  اال ةةة بالةةجيغ انسةةالمي، والةةبعس الةةحل يبةةارت  ةةحا العسةةل بخفةةػت 
و ةي اسال انر ايية. ام  ااتبار أن  ةحق ا نطسةة القائسةة   تشفةح التعةاليع انسةالمية الحكيكيةة  نهع  عتقجون أن هللا سس  يهحق األ
  .لحلظ  ح، لمجسيع محاربتهاأنطسة و عت في ف  الجا مية. 

 


