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وم��ن هنا تتجلى �أهمية كتاب جيل كيبيل ال��ذي و�ضع
الظاهرة اجلهادية يف �إطار �صريورة الإ�سالم املتطرف
يف فرن�سا عامة ،وال�سلفية خا�صة .بحيث ي�صف كيف
متكنت تدريجيا من اكت�ساح �أحياء امل�سلمني بدعوتها
�إىل ت��ط��ب��ي��ق ال�����ش��ري��ع��ة« .يف الأح���ي���اء ال�����ش��ع��ب��ي��ة ،حيث
عالمات الأ�سلمة وا�ضحة للعيان ،وبالتايل �أ�صبح من
ال�����ص��ع��ب اج��ت��م��اع��ي��ا �أو م��ن امل�ستحيل �إع��ل�ان �سلوكات
علمان ّية �أثناء النهار خالل �شهر رم�ضان عندما يكون
املرء م�سلما ،ولهذا فقد بد�أ التحول �إىل �إعالن املظاهر
الإ�سالمية يتزايد .وخالل ذلك مترر املبادئ ال�سلفية،
ويتم ا�ستقطاب املزيد من ال�شباب حتى و�إن كان العدد
�ضعيفا يف ال��ب��داي��ة لكنها ق��وي��ة يف ت���أث�يره��ا ،ه���ذا كله
�ساهم يف التعجيل بو�ضع قطيعة تامة مع قيم املجتمع
الفرن�سي ،بخلق �أ�سلوب حياة بديل وعلى نطاق وا�سع يف
العامل الغربي.
�إنّ حتليل دينامية الإ���س�لام الراديكايل يف فرن�سا ،قاد
امل�ؤلف �إىل توجيه �أ�صابع االتهام وامل�س�ؤولية لل�سيا�سات
ال��ع��م��وم��ي��ة يف جم���االت ع��دي��دة .مب��ا يف ذل���ك ال�سيا�سة
ال�����س��ج��ن��ي��ة ال���ت���ي جت��ع��ل م���ن ال�����س��ج��ن �أف�����ض��ل ح��ا���ض��ن��ة
للجهادية ،وهي ذات فعالية هائلة لن�شر الدعاية املعادية
للغرب ،ثم هناك ثغرات جلية يف ال�سيا�سات وامل�س�ؤوليات
املدنية لبع�ض ال�سلطات املحلية التي �ساهمت يف تفريخ
ج��ي��وب لل�سلفيني .و�أخ��ي�را الف�شل ال��ذري��ع للمدر�سة،
والثانوية واجلامعة .وقد كان كيبيل على حق يف ف�شل
ال�سلطة واملجتمع امل��دين يف �إع���داد النخب ال�سيا�سية
والإداري��ة من املهاجرين والفرن�سيني .كما �أن املجتمع
الفرن�سي وعلى نطاق �أو�سع� ،سمح للإ�سالميني معاجلة
م��ف��ه��وم الإ���س�لام��وف��وب��ي��ا م��ن خ�ل�ال دف���ع الفرن�سيني
امل�سلمني �أو من �أ�صول �إ�سالمية �إىل االع�تراف ب�أنهم
���ض��ح��اي��ا .ب��اخ��ت�����ص��ار ،ف������إن ف��رن�����س��ا ق��ل��ل��ت م���ن جن���اح،
ع��ل��ى الأق�����ل ج��زئ��ي��ا ،الإ����س�ل�ام���ي�ي�ن مل��ن��ع ان���دم���اج جيل
ال�شباب امل�سلم� ،ساهم يف هذا النجاح انت�شار اله�شا�شة
االجتماعية ،املتمثلة يف البطالة واجل��رمي��ة واالجت��ار
باملمنوعات.
�أ���ص��ب��ح��ت ع��م��ل��ي��ة االن���دم���اج م��ع��ط��ل��ة .وه���ك���ذا ،حت��ول��ت
امل�شاركة يف االنتخابات من طرف ال�شباب امل�سلم ،قوية
يف ع��ام � ،2012ضعيفة وم��ن��ه��ارة يف ع��ام . 2014وخ��ط��وة
ب��خ��ط��وة ،ن��ت��اب��ع م��ع ج��ي��ل كيبيل ت��ط��ور ه���ذه ال��ظ��اه��رة
اخلطرية التي ت�سمى الإ���س�لام ال��رادي��ك��ايل يف املجتمع
الفرن�سي لفهم �أ�سبابها املختلفة .كيبيل ال يقت�صر على
حتليل العملية ال��ت��ي �أدت �إىل اجل��ن��ون ال��دم��وي ال��ذي
انفجر يف ع��ام  2015مع جرائم القتل يف جملة �شاريل
اب���دو ومب��ت��اج��ر كا�شري وب��ع��ده��ا ال��ع��دي��د م��ن الهجمات
الأخ���رى .ك��ان �آخ��ره��ا عمليات القتل الوا�سعة النطاق
ال��ت��ي ع��رف��ت��ه��ا ب��اري�����س يف  13ن��وف��م�بر .و�إمن�����ا ي��ح��اول

التو�سع يف �أ�سباب ه��ذا الرعب ال��ذي �أ�صبح يوحد من
ج��ه��ة امل��رج��ع الإ���س�لام��ي امل��ت��ط��رف وال��ي��م�ين امل��ت��ط��رف
فكالهما ي�سعى �إىل تكري�س العنف والإق�صاء وال�شروع
يف ت�صفية االخ��ت�لاف واحل��داث��ة .بالن�سبة جليل كيبل
يتعلق الأم���ر ب��ن��م��وذج�ين للتعبئة االح��ت��ج��اج��ي��ة وهما
م��ع��ا م��ن��ت��وج ل��ن��ه��اي��ة امل��ج��ت��م��ع ال�����ص��ن��اع��ي ال����ذي ح��� ّول
طبقة العاملني �إما �إىل عاطلني �أو عاجزين عن تلبية
احتياجاتهم وجلهم من املهاجرين كما نتج عن ذلك �أن
�أبناءهم �أ�صبحوا بدورهم يعي�شون يف هام�ش املجتمع
ممار�سني �أن�شطة حمظورة وغري م�شروعة.
ه��ذان النوعان اجل��دي��دان م��ن االحتجاجات هما معا،
يحمالن مثل احلزب ال�شيوعي الفرن�سي �سابقا �شحنة
ط��وب��اوي��ة ق��وي��ة متجد ال��واق��ع اجتماعي امل���أ���س��اوي من
خ��ل�ال �إب������راز ح��ت��م��ي��ة �أ���س��ط��وري��ة �أن امل��غ��ل��وب�ين ال��ي��وم
�سي�صبحون املنت�صرين يف ال��غ��د .وم��ن ه��ن��ا يظهر �أن
«الإ�سالموفوبيا وال�سلفية» �أنّهما وجهان لعملة واحدة.
ويكتب كيبيل �أن ال�سبب الرئي�سي للأزمة االجتماعية
التي غذتها �أفكار عن�صرية تنامت ووجدت لها م�شاتل
منا�سبة بني الطبقات املهم�شة.
�إن حت��ل��ي��ل ك��ي��ب��ي��ل ي�����ص��ي��ب ك��ب��د احل��ق��ي��ق��ة وي��ج��ل��ي��ه��ا،
فاجلبهتان تعا�ضدان بع�ضهما و�إن اختلفا يف اجلوهر.
لهذا يخ�ص�ص كيبيل جزءا مهما من كتابه ملقارنة هذا
«االن�����س��ح��اب يف ال��ه��وي��ة» ح��ت��ى و�إن ك��ان��ت ه��ذه امل��ق��ارن��ة
���ص��ي��غ��ة �أول���ي���ة ف���ق���ط .م��ع�ترف��ا ب������أن ه���ذي���ن امل�����س��اري��ن
املتوازيني يغذيان بع�ضهما البع�ض .ومن خالل حتليل
ال�����س��م��ات امل�����ش�ترك��ة بينهما ي�����ش�ير يف امل��ق��ام الأول �إىل
�أ�صلهم امل�شرتك ،املنحدر من الطبقة الربوليتارية ،مع
التنبيه �إىل �أن هناك اختالفات يف الأ�صول االجتماعية،
لكنهما ي��ت��وح��دان يف ان��ت��م��اء م�����ش�ترك �أ���ص��ي��ل وه���و« :

���ص��ح��وة ال��ع��اط��ف��ة» .وك��ي��ب��ي��ل ه��ن��ا ي��ح��ي��ل ع��ل��ى م��ق��ول��ة
للمفكر الفرن�سي بيري ها�سرن « من يعتقد �أن ال�شعوب
�ستتبع م�صاحلها مقابل عواطفها ،ف�إنّه مل يفهم �شيئا
يف القرن الع�شرين» وي�ضيف ها�سرن «وال حتى يف القرن
الواحد والع�شرين».
واحلالة هذه �أنّ يف كثري من الأحيان ،ن�صادف جدلية
ب�ين الأ����ض���داد ،ف��ال��ع��اط��ف��ة ق��د ت��ع��ار���ض ال��ع��اط��ف��ة .كما
يحدث يف �أوروب���ا� .صحوة العاطفة ت�برز اليوم يف كون
ه��ات�ين احل��رك��ت�ين :ال��رادي��ك��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة والقومية
الوطنية متعار�ضتني نظاميا وتنظيميا و�أيديولوجيا.
وه���ذه ال��ظ��اه��رة امل���زدوج���ة ،ه��ي ظ��اه��رة �أوروب���ي���ة �إن مل
تكن غربية ،وي���ؤك��د كيبيل �أنّ ال�صدام ب�ين العواطف،
يف �سياق املجتمعات الأوروبية �سي�شكل تهديدا حقيقيا
على ال�سلم االجتماعي .بالن�سبة لكيبيل يجب تدارك
ه��ذه امل�شاعر ال�سلبية ،وال�ساخنة واخل��ط��رة ،يف الوقت
احل��ايل وحماولة ت�صحيحها قبل ف��وات الأوان .يتعلق
الأمر �إذن بعملية تن�شيط وا�ستعادة قوة ت�أثري العواطف
املتجمدة االيجابي منها والتي تطابق القيم الإن�سانية
والعقالنية مثل :احلرية والإخاء والت�سامح والتعددية
والت�ضامن والعلمانية ،و»امل�ساواة بني امل��ر�أة والرجل»،
وب�����ص��ف��ة ع����ام����ة ،ق���ي���م ح���ق���وق الإن���������س����ان .ت���ل���ك ال��ق��ي��م
املرت�سخة بفكر النه�ضة والأن���وار
التاريخية الغربية
ّ
والفكر احل��ر .بدال من الدفاع عن ال�سلم االجتماعي،
ال���ذي ج��ع��ل املجتمع الفرن�سي يعي�ش �إح�����س��ا� ً��س��ا دائ�� ًم��ا
بخطر تهديد متوا�صل و�أنّ هناك عدوا دائما مرت�صدا
يف اجلوار .ولكن مثل هذه ال�صحوة يجب �أن ت�ستند �إىل
املزيد من الآليات لفهم �أف�ضل لهذه الظاهرة العنيفة.
ويعترب كتاب جيل كيبيل م��ادة رئي�سية لفهم �صريورة
ت��ط��ور ال�����س��ل��ف�� ّي��ة وط���رق ت���أث�يره��ا وا���س��ت��ق��ط��اب��ه��ا ال��ي��وم،
وحجم تعقيد عالقات اجلهاديني ومناوراتهم املتطورة
ب�شكل متنام.
ميهد كتاب الباحث جيل كيبيل الطريق لإزاح��ة اللثام
عن مكونات الإ�سالم املتطرف ،و�آليات ا�شتغاله وانت�شاره
وم�آالت ال�صراع الدائر بينه وبني فكر �إ�سالمي م�ستنري
وب�ي�ن ف��ك��ر �أوروب�����ي م��ت�����ش��دد وع��دائ��ي وع��ن�����ص��ري ع��دمي
الب�صرية يحاكم الإ���س�لام مب��ظ��اه��ره املنحرفة ولي�س
بجوهره ال�سمح والإن�ساين .هذا الفكر الأعمى يتغلغل
الآن يف املجتمع الفرن�سي والأوروب��ي ويو�شك �أن يطفئ
حتى الأ�صوات الإ�سالمية امل�شرقة.
----------------الكتاب« :رعب يف فرن�سا ،والدة اجلهاد الفرن�سي»
امل�ؤلف :جيل كيبيل.
النا�شر :دار غاليمار فرن�سا 2015
عدد ال�صفحات� 352 :صفحة.
* كاتب مغربي
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«رعب يف فرن�سا :والدة اجلهاد الفرن�سي» ..جليل كيبيل
�سعيد بوكرامي *
كتاب جيل كيبيل« ،رعب يف فرن�سا ،والدة اجلهاد الفرن�سي» ،ال�صادر عن دار غاليمار ،ي�ستحق االهتمام واملتابعة عامة ،ومن طرف �أولئك الذين يرغبون يف فهم �سياق الظاهرة
اجلهادية خا�صة� .أو ما يطلق عليه ،على نطاق �أو�سع ،الإ�سالم الراديكايل يف فرن�سا .اعتمد جيل كيبيل اخلبري يف �ش�ؤون الإ�سالم والعامل العربي خطة زمنية تعاقبية ليحلل
تفا�صيل هذا ال�سياق التاريخي ملا �أطلق عليه بـ»النظرية» اجلهادية ،مذكرا باملراحل املختلفة واملعقدة التي مرت منها .وقد متكن من ربط خمتلف الأحداث التي حللتها
م�صادر �أخرى غري �أنّها تناولت الظاهرة ب�شكل جزئي .يعرتف كيبيل بعجز الفكر الإن�ساين واالجتماعي الفرن�سي عن فهم الظاهرة اجلهادية ،لأنّ الأمر ال يتعلق يف الواقع
بظاهرة فح�سب ،و�إمنا ب�صريورة ن�شوء وارتقاء مييزها الكاتب بفرتتني مهمتني ،الأوىل خا�صة مبرحلة «االحت�ضان» ما بني  2012-2005ثم مرحلة « االندفاع» التي مت ّيزت
بظهور �أحداث م�أ�ساوية ال �س ّيما يف عام  ،2015وهو العام املحوري ،الذي انقلب فيه الإ�سالم الفرن�سي ر� ًأ�سا على عقب .وهو � ً
أي�ضا العام الذي مت ّيز ب�أعمال ال�شغب الكبرية يف
�ضواحي باري�س ،وهو العام نف�سه الذي �سيعرف ظهور جيل جديد من امل�سلمني ،وانت�شر فيه اخلطاب اجلهادي اجلديد على ل�سان «�أبو م�صعب ال�سوري» ،الذي دعا �إىل «املقاومة
الإ�سالم ّية العاملية « مثل هذه امل�صادفة ،يكتب كيبيل ،بني التحوالت يف ال�ضواحي ،وتغيري جيل قادة الإ�سالم يف فرن�سا ،والتحول �أي�ضا يف �أيديولوجيا اجلهاد الدويل التي
وجه هذا النداء �إىل حرب �أهلية يف �أوروبا �أ�سا�سا �إىل ال�شباب الفرن�سي
�أ�صبحت تر ّوج الفكر ال�سلفي ،هي ما �سيمهد للرعب القادم على فرن�سا وجريانها الأوروبيني .وقد ّ
امل�سلم من �أ�صول مهاجرة ،بحيث مت تلقينهم وتدريبهم ع�سكريا كي ي�شاركوا يف التفكيك النهائي للغرب ،وبالتايل انت�صار الإ�سالموية العاملية� .سيتبع هذه اخلطة �أولئك
الذين �سريتكبون يف وقت الحق الكثري من الهجمات القاتلة ،مبا فيها تلك التي عرفتها فرن�سا وبلجيكا .وح�سب كيبيل ،ف�إنّ الدعاية اجلهادية عن طريق الإنرتنت وال�شبكات
االجتماعية ،ثم ظهور الربيع العربي �ساهما ب�شكل كبري يف اندالع احلرب الأهلية العربية خا�صة يف �سوريا التي فر�ضت التعبئة للجهاد يف فرن�سا وباقي �أوروبا ثم الدول
العربية وقد ا�ستجاب لها ال�شباب ومنذ عام  ،2012تنامى الإرهاب الدموي.

وخالل هذا الكتاب املهم يتعقب جيل كيبيل التغيريات
التي عرفها الت�شكل الإ���س�لام��ي يف فرن�سا والتحوالت
الأيديولوجية للحركات اجلهادية التي ت�أثرت بال�شبكات
االجتماعية مما �أدى �إىل تعايل الأ�صوات الداعية �إىل
اجلهاد يف �سوريا والعراق نهاية عام  ،2015بحيث التحق
ح��وايل �أل��ف متطوع وما يقارب مائة وخم�سني جهاديا
لقوا م�صرعهم ،دون احت�ساب �أولئك الذين ي�ستعدون
لتنفيذ هجمات يف فرن�سا.
ك��م��ا ال ح��ظ��ن��ا �أن����ه يف ن��ف�����س ال���وق���ت ،ت�����ص��اع��د ال��ي��م�ين
امل��ت��ط��رف وح��ق��ق جن��اح��ات انتخابية للجبهة الوطنية
وهذا يدل على �أن هذا التيار املتطرف مل يعد هام�شيا
بل عزز حركة اال�ستقطاب يف املجتمع الفرن�سي وجنح
يف ذلك حتى بني �صفوف املهاجرين ،وبالتايل �أ�صبحت
القيم الفرن�سية م��ه��ددة ،واملجتمع الفرن�سي �أ�ضحى
حت��ت رح��م��ة ه��ج��م��ات �إره��اب��ي��ة ت��ه��دد امل���ؤ���س�����س��ات بحرب
�أهلية.
�إن ان���دالع اجل��ه��اد يف فرن�سا لي�س م��ن قبيل ال�صدفة،
ف��ه��و م��ت��ج��ذر يف ال��ت��غ�يرات العميقة ال��ت��ي غ�يرت و�ضع
الإ���س�لام يف فرن�سا واجل��ه��اد يف ال�شرق الأو���س��ط وال��ذي
انفلت من يقظة الطبقة ال�سيا�سية والأجهزة الأمنية.
وهذا ما ف�سره جيل كيبيل يف كتابه الأخري ،الإرهاب يف
فرن�سا وب�أدوات باحث يف علم االجتماع ،وعارف لأ�سرار
ال�ضواحي الباري�سية ،حيث الرتبة اخل�صبة للتطرف
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الإ�سالمي ،وملم باللغة العربية �أثناء �إقامته الطويلة
يف القاهرة والعامل العربي والإ�سالمي الذي ال يتوقف
عن التجوال فيه وا�ستك�شاف ميكانيزماته ،وخا�صة بعد
واقعة «الربيع العربي».
ب��ه��ذه الأدوات متكن كيبيل وبحكمة وع��م��ق �أن يفكك
�أ����س���ب���اب ال��ه��ج��م��ات الأخ��ي��رة ع��ل��ى ب��اري�����س يف ن��وف��م�بر
املا�ضي .وقد بني الباحث مرة �أخرى �أنه الوحيد القادر
على هذا الإجناز .م�ستندا �إىل خربته بالإ�سالم والعامل
العربي املعا�صر ،فهو يدير منذ �سنوات ن��دوة «العنف
والعقيدة» يف مدر�سة املعلمني العليا ،ويدر�س يف معهد
العلوم ال�سيا�سية .كما له �سل�سلة من الكتب الأكادميية
املرجعية املعتمدة يف البحث ال�سيا�سي واالجتماعي.
يذكرنا جيل كيبيل �أن العوامل امل�ساعدة النطالق اجلهاد
يف فرن�سا كثرية .منها هزمية ممثلي الإ�سالم الر�سمي
ب��ع��د ق��ان��ون ع��ام  2005ال���ذي ح��ظ��ر ارت����داء احل��ج��اب يف
املدار�س ،مما �أثار �أعمال �شغب يف � 27أكتوبر  ،2005بعد
وف��اة مراهقني ،امل��ايل «بونا ت���راوري» والتون�سي« ،زيد
بنا» �صعقا بالكهرباء ،خالل فرارهما من ال�شرطة ،ثم
اقتحام ال�شرطة بالغاز م�سجد ب�لال .وعلى �إث��ر ذلك
ح��رق امل��ت��ظ��اه��رون �أك�ث�ر م��ن ت�سعة �آالف ���س��ي��ارة خالل
ثالث �أ�سابيع .هذه اال�ضطرابات �ستمثل «االنتقال �إىل
ع�صر ج��دي��د م��ن الإ���س�لام يف فرن�سا ،حيث �سي�ستويل
على ال�سلطة جيل جديد ولد وتعلم يف فرن�سا ،والذي

���س��وف يقلب ال��ه��ي��ئ��ات امل��م��ث��ل��ة ل��ل��دي��ن الإ���س�لام��ي التي
كانت تهيمن عليها الأجيال ال�سابقة» �إن ظهور اجليل
الثالث من �أبناء املهاجرين امل�سلمني يتزامن مع ظهور
اجليل الثالث من اجلهاد الإ�سالمي ،و�سري�سخ منعطفا
لبقية الأح��داث .والعامل الثاين ومن املهم �أخذه بعني
االعتبار هو �أن �صعود فئة من رج��ال الأع��م��ال ال�شباب
م��ن �أ���ص��ل م�سلم ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ه��وي��ة املجتمع
الإ���س�لام��ي ،ب��اب��ت��ك��اره��ا ملنتجات «احل��ل�ال» يف الأ���س��واق
الفرن�سية والأوروب��ي��ة .ه���ؤالء «رج��ال الأع��م��ال ح�لال»
كما ي�سميهم كيبيل� ،سوف يلعبون «دورا �أ�سا�سيا بعد
عام  »2005بحيث �سيعملون على تطوير جمموعة من
امل�ستهلكني لي�س فقط من حيث املنتجات اال�ستهالكية،
ولكن �أي�ضا من حيث التعليم والت�صويت االنتخابي.
ي�����ش��ك��ل ه����ذا اجل���ي���ل ال��ث��ال��ث م���ن امل�����س��ل��م�ين يف ف��رن�����س��ا
والعنا�صر اجلهادية تقاربا و�شراكة ،تغذيها ال�شبكات
االجتماعية ،و�سقوط الأنظمة الديكتاتورية يف تون�س
وليبيا وم�صر واليمن وت�أجيج التيارات املعار�ضة .كما
�أن ا�ستمرار الهيمنة الرجعية ،وف�شل العلمانية وارتفاع
م��ع��دالت البطالة وال�لام�����س��اواة ،وال��ي���أ���س االجتماعي،
جنبا �إىل جنب مع الظلم الذي يعاين منه الفل�سطينيون
وال��ت��ق��ي��ي��م��ات اخل��اط��ئ��ة للطبقة ال�سيا�سية الفرن�سية
عامة ،والي�سار خا�صة �سارع يف �صحوة اجلبهة الوطنية
العن�صرية وعلى خطاها احلركات اجلهادية.

