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بدأت شهرة جيل كيبيل يف عام  1987عندما نرش كتابه "ضواحي اإلسالم:
والدة دين يف فرنسا"((( ،ثم صدر له عدد كبري ج ًدا من الدراسات والكتب
املتعلقة بالعامل العريب واإلسالم املعارص ،منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
"من الجهاد إىل الفتنة" ،و"جهاد" ،و"إىل غرب الله" ،و"انتقام الرب"،
و"النبي وفرعون" وغريها .وكيبيل أستاذ يف معهد العلوم السياسية ودار
املعلمني العليا يف باريس ،كام أنه يحارض يف جامعات أوروبية وأمريكية.
أما أنطوان جاردان الذي ساعد كيبيل يف إنجاز كتابه الجديد ،فهو عامل
اجتامع متخصص يف األحياء الشعبية والضواحي.
يتب ّنى الكتاب مقاربة كرونولوجية لتحليل املسار التاريخي بتفاصيله
الدقيقة ،عرب تقسيمه إىل حقب ومراحل ،تساعد عىل تفكيك التعقد
الكبري للظاهرة املدروسة ،من خالل وصل الحوادث املختلفة بعضها
ببعض ،واكتشاف الخط الواصل بينها ،بدلً من تحليلها منفصلة.
وهذا الخط عبارة عن مسار مييز فيه الكتاب بني مرحلتني أساسيتني
يسميهام :االحتضان والطفح؛ أي عملية تكون الظاهرة قبل بزوغها
عىل السطح وانتشارها.
يف رأي كيبيل ،ميثّل عام  2005املفصل األسايس بالنسبة إىل اإلسالم
الفرنيس من جهة ،حينام حدث تحول كبري فيه ،وتلك االضطرابات
وأعامل الشغب الكربى يف الضواحي الباريسية من جهة أخرى .فقد
اعتىل الجيل الثالث من املهاجرين املسلمني خشبة املرسح ،وانترش نص
املفكر الرئيس للجهادية الجديدة أيب مصعب السوري "النداء من أجل
مقاومة إسالمية عاملية" ،لتشكل هذه املصادفة بني تحوالت الضواحي
الفرنسية وتغري جيل قادة اإلسالم الفرنيس والتحوالت األيديولوجية
للجهادية الدولية (مع "داعش" بعد القاعدة) لقا ًء من نوع متفجر خاص.
دعا أبو مصعب السوري الشباب الفرنيس املسلم من أبناء املهاجرين
الذين تأدلجوا وتدربوا عسكريًا إىل حرب أهلية يف أوروبا؛ يك يتم
عربهم التدمري النهايئ للغرب قبل االنتصار العاملي لإلسالم .وهذه
التعليامت التي اتّبعها بحرفيتها إرهابيو فرنسا وبلجيكا هي التي
طبعت العقد الذي تالها بطابعها املقيت .ويف نظر كيبيل ،فإن
الربوباغاندا الجهادية عرب اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي
ثم الربيع العريب الذي انتهى بحرب أهلية يف سورية ،والنداء إىل
الجهاديني ،سوف تس ّهل كث ًريا استنفار الجهاديني الشباب يف فرنسا؛ إذ
منذ عام  2012تنامى "اإلرهاب الدموي" انطالقًا من النداء املذكور
الستنفار "املؤمنني ضد الكفار".
يضع كتاب كيبيل الجديد الظاهرة الجهادية يف سياق تطور عام
لإلسالم الراديكايل يف فرنسا ،وتحدي ًدا للسلفية الجهادية؛ إذ يقول
1 Gilles Kepel, Les banlieues de l'islam: Naissance d'une religion en France
(Paris: Ed du Seuil, 1987).
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املؤلف" :يف األحياء الشعبية ،حيث يظهر اإلسالميون عل ًنا بلباسهم
مستحيل ،بالنسبة إىل املسلمني
ً
األفغاين ولحاهم ،بات صعبًا ج ًدا ،بل
حتى غري املتدينني ،من الناحية االجتامعية تناول الطعام عل ًنا خالل
شهر رمضان" .هذا الظهور للسلفية القليلة عدديًا والقوية بنفوذها
أدخل قطيعة كاملة مع قيم املجتمع الفرنيس ،وق ّدم طريقة عيش
بديلة من "الكفر" املنترش يف العامل الغريب.

ويف تحليله لديناميات اإلسالم الراديكايل الفرنيس ،يح ّمل الكتاب
املسؤولية للسياسات العامة يف غري مضامر ،ال سيام تلك التي جعلت
من السجون أفضل بيئة حاضنة لتكوين اإلسالميني ،وعدم إيالء
أهمية كافية لتطور الجهاد اإللكرتوين الذي يتم عربه نرش الربوباغاندا
املعادية للغرب ،ومسؤولية بعض اإلدارات اإلقليمية يف متركز الجيوب
السلفية ،وإخفاقات املدرسة مبراحلها ثم الجامعة .وعىل نطاق
أوسع ،فقد ترك املجتمع الفرنيس اإلسالميني يتالعبون بطريقة مشينة
مبفهوم اإلسالموفوبيا بغية فرض وضعية "الضحية" عىل الفرنسيني من
أصول مسلمة .وباختصار ،لقد متت االستهانة بالنجاح ،ولو الجزيئ،
لإلسالميني يف منعهم اندماج الجيل املسلم الشاب .وهو نجاح الفت
يف الرشيحة األشد هشاشة ومعاناة للبطالة والتهميش ،واألشد قابلية
للجنوح والوقوع يف الجرمية والتهريب واملخدرات وغريها.
لقد عكس مسار االندماج يف املواطنة اتجاهه ،بحيث انهارت املشاركة
االنتخابية للمسلمني الشباب القوية ج ًدا عام  2012يف االنتخابات
األوروبية عام  ،2014وأتاحت صعو ًدا مد ّويًا لـحزب لوبان .ومن مرحلة
إىل أخرى ،يتابع القارئ مع كيبيل تطور "الرسطان الراديكايل اإلسالمي"
يف املجتمع الفرنيس ويفهم أسبابه املتنوعة .وال يقف الكتاب عند
يوسع إطار تفكريه عرب
تحليل املسار الذي قاد إىل مجازر عام  ،2015بل ّ
التحليل املوازي لصعود القومية الشوفينية لليمني املتطرف.
ويرى كيبيل منطني من االستنفارات االعرتاضية  -هام ناتج نهاية
املجتمع الصناعي  -جعال "حزب العامل" باطالً ملغيًا؛ فـ "الشبان
العاطلون عن العمل ،والذين يعيشون يف االقتصاد غري الرسمي ومن
التهريب وغريه ،والذين ينحدر عدد كبري منهم من جيل الهجرة كام
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يف الطبقات الشعبية ،مل يعودوا يجدون أنفسهم يف هذا االقتصاد".
كل منهام ،كام كان الحزب الشيوعي
هذان النمطان الجديدان يحمل ٌّ
يف السابق ،شحنة طوباوية قوية تعيد تلميع حقيقة اجتامعية
منكوبة ،عرب إسقاطها عىل أسطورة يغدو فيها مهمشو اليوم
منترصين يف الغد .ومن هنا هذا التعارض الصارخ بني نوعني من
االنطواء الهويايت "إسالموفوبيا أو سلفية" كام يقول كيبيل" ،وهام
أعراض لألزمة االجتامعية نفسها ،وتجد الردود املتعارضة أحيانًا
مؤيدين لها لدى رشيحة من املجتمع تعيش تهميشً ا ال يطاق".
نجح كيبيل يف إجراء هذه املقارنة بني منطي التقوقع الهويايت،
وإن مل يذهب إىل خواتيم هذه املقاربة؛ إذ يغذي هذان املساران
املتوازيان أحدهام اآلخر .رمبا كان عىل كيبيل الذهاب أبعد يف تحليل
خصائصهام املشرتكة؛ فهذه الظاهرة املزدوجة أوروبية حتى ال نقول
غربية وتحمل مخاطر جدية عىل السلم األهيل ،ولك ّن هذه الفكرة مل
تحتل ما تستحقه من حيز تحلييل مع ّمق يف الكتاب.
ّ
يقع الكتاب يف ستة فصول تنقسم بالتساوي إىل قسمني أو مرحلتني،
هام" :مرحلة الحضانة :من كلييش إىل ساركوزي" (،)2012-2005
و"مرحلة البزوغ واالنتشار :من هوالند إىل باتاكالن" (.)2015-2012

مرحلة الحضانة والتكون
حدث تحول كبري يف اإلسالم الفرنيس خالل الفرتة 2012–2005؛ ذلك
أنه تفصل سبع سنوات فقط بني االضطرابات وأعامل الشغب يف
عام  2005واملقتلة التي ارتكبها محمد مراح عام  ،2012وتُع ّد هذه
السنوات سنوات املخاطر الكربى ،ولكن يف الوقت نفسه ،سنوات
الفرص الضائعة .ثم تزامنت العودة املثرية لإلرهاب الجهادي يف فرنسا
يف آذار /مارس  2012بصفة غريبة مع بداية حملة انتخابية قادت
رئيسا للجمهورية ،وذلك إىل حد كبري
إىل انتخاب فرانسوا هوالند ً
بفضل تصويت املسلمني له بكثافة .ثم تبعت االنتخابات الرئاسية
أخرى ترشيعية ترشّ ح فيها أول مرة يف تاريخ الجمهورية الفرنسية
أكرث من أربعمئة مرشح من أصول مهاجرة ومسلمة؛ إذ يعني تق ّدم
هؤالء إىل االنتخابات تجسي ًدا لسيادة الشعب الذي يعلنون بذلك
أنهم جزء ال يتجزأ منه.
ويالحظ كيبيل أنه بالتوازي مع مسار االندماج السيايس ،والذي
تفاخرت به مجموعة كانت تشعر يف السابق أنه تم تهميشها خارج
اللعبة املؤسساتية ،فإن حركة خفية بدأت تظهر يف وضح النهار.
فقد ظهر الجيل الثالث إلسالم فرنسا عمل ًيا يف  ،2005 - 2004بني
لجنة ستازي وفورة الشغب الكربى ،ليطالب مبواطنة متحررة من

ال ُعقد تنتمي إىل دين يريد الحقوق نفسها التي يتمتع بها املسيحيون
واليهود املتجذرون تاريخيًا يف فرنسا.
فتحت الفجو ُة التي اقرتبت من القطيعة بني هذه املواطنة السياسية
ْ
الجديدة وقواعدها االجتامعية الهشة ،إضافة إىل تشتت الحقل
َ
املجال واس ًعا أمام كل أنواع املزايدات
الديني اإلسالمي الفرنيس،
التي خلقت الرشوط املالمئة لكل مطالبة بـ "إسالم كامل" .فهو
يقدم متخ ّي ًل ملآزق املجتمع ،وهو حل يتمتع بجاذبية ،خاصة كونه
يعمل عىل تجميع الطوباويات الراديكالية املوجودة سلفًا يف أرضية
اليسار واليمني املتطرفني أو يحل محلها ،كام تربهن األعداد املتزايدة
للمعتنقني الجدد للدين اإلسالمي يف فرنسا.
تسارعت هذه الحركة بفعل التحوالت التي عرفتها الجهادية الدولية؛
فقد شهد عام  2005ارتفاع صوت "النداء من أجل مقاومة إسالمية
عاملية" ،والذي نظّر لإلرهاب عىل األرض األوروبية مح ّركًا أساس ًّيا
للكفاح ضد الغرب ،ووجد يف الشباب املنحدر من أصول مهاجرة
ويعاين صعوبة االندماج أداتَــه املفضلة .ويتقاطع هذا النص،
النداء ،مع منطق تنظيم القاعدة الذي كان يرشف قادته عىل
إرهابيني قادمني من الرشق األوسط ملهاجمة الواليات املتحدة.
ويتابع كيبيل بأن النضوج الهادئ لهذه األفكار وعىل خلفية ذهاب
الجهاديني األوروبيني للتدرب يف ساحات القتال العراقية واألفغانية،
أنتج األرضية التي ظهر فيها م ـراح .ولكن يف اللحظة نفسها
التي ارتكب فيها مراح مجازر مونتوبان ثم تولوز باسم الجهاد
يف آذار /مارس  ،2012كانت تنترش ظاهرة معاكسة متا ًما متثلت
يف االندماج السيايس لشباب فرنيس من أصول مهاجرة ومسلمة
بالتحديد ،عرب الرتشح واملشاركة الكثيفة يف التصويت يف االنتخابات
الترشيعية .ويعتقد كيبيل جاز ًما أن هذا االندماج تحدي ًدا ،مفتاح
املواءمة والتوحيد ملجتمع فرنيس متعدد حول القيم املشرتكة ،قد تم
تهديده يف أعامقه بظهور الجهاد يف حضنه.

مرحلة الظهور والطفح
متتد هذه املرحلة منذ انتخاب فرانسوا هوالند عام  2012إىل مجازر
مجلة شاريل إيبدو ومرقص باتاكالن عــام  .2015يقول كيبيل إن
انتخاب هوالند ثم األكرثية االشرتاكية يف الربملان الفرنيس خالل الفرتة
أيار /مايو – حزيران /يونيو  ،2012حصل إىل حد كبري بفضل تصويت
املسلمني الفرنسيني الذي دشن كام يعتقد مصالحة هؤالء الناخبني
مع الدائرة العليا السياسية واملؤسساتية ،وذلك بعد عهد ساركوزي
الذي عمل طوال خمس سنوات عىل اللعب عىل وتر االنقسامات

144
وتعميقها .ومن ناحية أخرى ،جرت االنتخابات غداة املجازر التي
ارتكبها مراح .وهذه ظاهرة مل يتمكن أحد وقتها من قياس تشعباتها
العميقة ومعانيها ،ومن استباق نتائجها عىل السلفيني الجهاديني من
الجيل الثالث من املهاجرين املسلمني.
ثم دارت بقية الحوادث يف عهد هوالند يف ظروف أشد تعقي ًدا
وخطورة ،من جهة متركز اإلرهاب يف قلب املجتمع الفرنيس ،ثم
قضية اإلرهايب مهدي منوش ،ليصل إىل ذروته مع مقتلة شاريل إيبدو
واملتجر اليهودي يف منطقة فانسان يف كانون الثاين /يناير  ،2015ثم
مذبحة باتاكالن وسان دينيس يف ترشين الثاين /نوفمرب من العام
نفسه وكانت لها أصداء عاملية .ثم تلتها الظروف املريبة التي تم فيها
اعتقال سيد أحمد غالم يف نيسان /أبريل من العام نفسه ،ثم قطع
رأس مدير رشكة فرنيس عىل يد أحد موظفيه؛ وهو ذو ٍ
ماض إسالمي
راديكايل يف حزيران /يونيو ،والتفجري اإلرهايب الذي تم إحباطه يف
يحض له
آب /أغسطس يف القطار بني أمسرتدام وباريس ،والذي كان ّ
مغريب إسالمي مقيم يف أوروبا .كل ذلك أظهر مدى التداخل الذي بات
أقوى فأقوى بني الجهادية يف سورية وفرنسا وبوترية متسارعة ج ًدا.
لقد تسارعت الحوادث منذ أعلن تنظيم "داعــش" الخالفة يف
 29حزيران /يونيو  2014بداية شهر رمضان ،وسبقت بوقت قصري
هجو ًما إرسائيليًا عىل غزة .وتسبب هذا الهجوم اإلرسائييل بتظاهرات
عنيفة يف فرنسا ،ارتفعت فيها أصوات الجهاد والشعارات املعادية
لليهود ،وأحرجت املعادين التقليديني لسياسات بنيامني نتنياهو
واملنتمني إىل اليسار التقدمي الفرنيس املعادي لإلمربيالية.
جاءت هذه التظاهرات استمرا ًرا لتلك التي قامت بها أو اشرتكت
فيها جمعيات إسالمية ضد الزواج املثيل ،أو من أجل أيام عطلة
مدرسية خاصة بالتالميذ املسلمني ،أو احتجا ًجا عىل تدريس "نظرية
النوع"  ...إلخ ،ودقت إسفي ًنا بني املواطنني والناخبني املسلمني من
جهة ،واألغلبية الرئاسية االشرتاكية واليسارية من الجهة املقابلة.
حدثت هزمية اليسار يف االنتخابات البلدية يف آذار /مارس 2014
يف رأي كيبيل ،تحدي ًدا بسبب امتناع سكان األحياء الشعبية وجلهم
من املسلمني عن االنتقال إىل صناديق االقرتاع .ويف عدد من هذه
الحاالت ،أدى إدراج مرشحني إسالميني يف لوائح ميني الوسط إىل فوزها
يف االنتخابات ،تحدي ًدا يف منطقة سني سان دوين (التي تسكنها أغلبية
مسلمة) .هذا التحالف الظريف املحافظ بني توجهات دينية وسياسية،
واملتمحور حول رفض مشرتك للزواج املثيل ،أفسد معادلة التناسب
الذي كان قامئًا بني التصويت املسلم واليسار ،بعد أقل من سنتني من
قيامه يف عام .2012
جرت االنتخابات األوروبية يف  25أيار /مايو  ،2014وقد وصلت فيها
"الجبهة الوطنية" اليمينية املتطرفة إىل املركز األول ألول مرة يف تاريخ

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

فرنسا ،عرب خطاب ُمعا ٍد لـ "أسلمة فرنسا" ،غداة حدث مهم وهو
اعتقال منوش لدى عودته من الجهاد يف سورية واتهامه بارتكاب
مقتلة املتحف اليهودي ،والعثور عىل ترسانة من األسلحة واملتفجرات
يف منزله .وكام غداة الحملة االنتخابية يف عام  ،2012فإن تداخل
اإلرهــاب الجهادي مع املسار االنتخايب بلور وأعاد رسم فجوات
إثنو-دينية تتخطى الخصومة الدهرية ما بني اليمني واليسار :من اآلن
فصاع ًدا سوف يحصد حزب مارين لوبان اليميني املتطرف الثمرات.
ويف نهاية هذا املسار ،وقعت مجزرة كانون الثاين /يناير ،2015
والتي ارتكبها األخوان كوايش وأحمدي كوليبايل ،وهي تقع يف مسار
األعامل اإلرهابية ملراح ومنوش ،وتستكمل التداخل ما بني الجهاديات
الفرنسية والسورية والدولية.
وعىل غرار سابقيهم ،فان إرهابيي السابع من كانون الثاين /يناير 2015
قتلوا يهو ًدا تلبي ًة لنداء "املقاومة اإلسالمية العاملية" ،وطبّقوا حرفيًا
تعليامت أيب مصعب السوري ،عرب استهداف صانعي الرأي "املعادين
لإلسالم" يف مكاتب املجلة الساخرة شاريل إيبدو واآلتية من صفوف
"حركة ما بعد الثامنية والستني" (le mouvement post soixante-
 )huitardكام يسميها كيبيل ،والتي نرشت رسو ًما تهزأ برسول اإلسالم،
مع أنها كانت تدافع عىل الدوام عن قضايا املهاجرين املسلمني
واندماجهم يف املجتمع الفرنيس .لقد رصخ املهاجمون بعد ارتكابهم
املجزرة" :لقد انتقمنا لرسول الله".
دفع هذا الحدث ،والــذي مثّل نو ًعا ثقاف ًيا من  11سبتمرب ،إىل
ذروة املوجة الجهادية الثالثة ،متا ًما كام فعلت "الغزوة" املزدوجة
لنيويورك وواشنطن يف  11سبتمرب باملوجة الجهادية الثانية الخاصة
بتنظيم القاعدة.
لقد أضحت التظاهرات الكربى التي جاءت ردة فعل للهجوم يف
 11كانون الثاين /يناير  ،2015والتي جمعت عد ًدا كب ًريا من زعامء
الدول والحكومات يف باريس ،ونزول حواىل أربعة ماليني متظاهر يف
شوارع فرنسا ،هدفًا لتأويالت وتفسريات كثرية عقالنية أو عاطفية
(نُرش حولها الكثري من الكتب واملقاالت والدراسات لتفسريها
وتحليلها وانتقادها وأحيانًا التشكيك يف دوافعها الحقيقية) .وهذا
النقاش الواسع ،يف أوساط السياسيني واملثقفني ،والذي اشرتك فيه
كيبيل وضم كتابه عرضً ا ألهم ما جاء فيه ،سوف يوضع عىل محك
املجازر العشوائية التي ارتكبت يف  13ترشين الثاين /نوفمرب  2015يف
باريس وسان دينيس ،كام يقول.
يف املحصلة ،يعتقد كيبيل أن املقاربة التي حكمت الفصول الستة التي
يتكون منها الكتاب متنع إعطاء مع ًنى مسبق لوجود جامعة اجتامعية
فقط من خالل عاداتها وتقاليدها أو معتقداتها .ويستنتج أن الظاهرة
اإلسالمية يف عدد من األحياء الشعبية يف األرايض الفرنسية باتت اليوم
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يف هذا العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين أوسع بكثري مام كانت
عليه عندما درس كيبيل هذه األحياء منذ ثالثني عا ًما ،ونرش نتائج
كتاب جلب له شهرة واسعة وقتها وهو" :ضواحي اإلسالم:
دراسته يف ٍ
والدة دين يف فرنسا" .ولكن هذه األعراض واملــؤرشات ،مبعزل عن
تقدمها املستمر ،ال ميكن لها أن تخترص تنوع الجامعات الفرنسية ذات
الثقافة أو األصول املسلمة ،واألرجح أنها ناتجة من رصا ٍع للهيمنة عليها
من النزعات "الشمولية" لإلخوان املسلمني والجهاديني مرو ًرا بالتبليغ
والسلفيني .وتق ُّد ُم هذه النزعات واضح ال لبس فيه ،لك ّن اإلذعان
للقناعة القائلة بأن هذه النزعات انترصت ،وأن هؤالء املتطرفني باتوا
ميثلون الثقافة اإلسالمية والرشائح املسلمة ،هو جهل مطبق باملواطنني
املسلمني املنحدرين من الثقافة اإلسالمية شديدة التنوع.
ويف تحليله ملسارات محاوالت الهيمنة عىل التعبري اإلسالمي ،ال سيام
املظاهر السياسية – االجتامعية ،والتي تلتقي مع "النداء من أجل
مقاومة إسالمية عاملية" أليب مصعب السوري مع بزوغ الجيل الثالث،
أراد الكتاب أن يربهن أنه يف صفوف هذه الرشائح االجتامعية نفسها
تدور املعارك الضارية عىل الهيمنة .فالتخلص من "املرتدين" ،أحيانًا
عرب تصفيتهم جسديًا عىل أيدي الجهاديني الذين يحاولون إرهاب
أفراد طوائفهم الدينية لدفعهم إىل تبني أفكارهم باإلكراه والعنف،
يشكّل ذروة هذا املسار.
وإذا كان إرهابيو عام  2015ما يزالون بعيدين عن النرص النهايئ،
فمن املهم االعرتاف أن استخدام السياسيني قصريي النظر للمبادئ
العلامنية الجمهورية تعويذ ًة أو معادل ًة سحرية يُض ِعف هذه املبادئ
أمام التحدي الذي يفرضه الجهاد الفرنيس ،والذي رسم الكتاب
مساره التصاعدي منذ بداية العقد الفائت إىل اليوم .ويبقى اإلرهاب
رشا عىل األزمة التي تعانيها الحضارة الغربية.
يف فرنسا يف املحصلة مؤ ً

حاول الكتاب أن يربهن أنه بلجوئهم إىل الدين ،فإن الفاعلني الذين
ينسبون أنفسهم إىل "اإلسالم الكامل" بصوره املختلفة ،من اإلثارة الهوياتية
إىل التحول نحو العنف ،يح ّولون مستقبلهم االجتامعي إىل إسرتاتيجية
سياسية .ويف مثل هذه الظروف ،فإن املسجد والكنيسة والكنيس
اليهودي واملعبد البوذي ،واملاسوين أو الربوتستانتي  ...إلخ ،ال ميكن لها
تنصب نفسها أبرا ًجا متقدمة أو بدائل لتدخّل الدولة ،وإن كانت
أن ّ
العلامنية الجمهورية تعرتف مبكانة أماكن العبادة الرشعية يف حضن
املجتمع اإلنساين .وإذا كان من مؤسسة يف نهاية التحليل ،يبدو للكتاب
أن من الرضورة إعادة تأسيسها وبنائها ملعالجة هذا التحدي الهائل عىل
املدى الطويل ،فهي التعليم الرسمي منذ الحضانة إىل الجامعة ،والتي
وقعت اليوم يف عوزٍ؛ سببه عجز الطبقة السياسية وافتقادها الكفاءة.

ويف جولته الخاطفة لضاحية لونيل الباريسية التي تحولت لوقت
قصري إىل "عاصمة للجهادية الفرنسية" يف عام  ،2014احتفظ كيبيل
كام يقول ،بصورة مكان واحد ،حيث تعيش كل تشكيالت املدينة يف
"صداقة" تتيح لها ،عرب العمل والقيم املشرتكة ،تخطي التفكري الطائفي
واملجموعتي الضيق ،هذا املكان هو املدرسة .ويأمل الكتاب أن يكون
قد نجح يف تقديم الرباهني ،عىل أنه من الرضوري يف مضامر مكافحة
التطرف واإلرهاب أن توضع السياسات العامة ،ويفتح النقاش الوطني
العام باالعتامد عىل املعارف التي ال تزال تنتجها الجامعات الفرنسية.

كغريه من املثقفني والفالسفة أمثال أالن فنكلكرو وجان كاالفاين وأريك
زمور وكارولني هوارست ،وقع الكاتب يف بعض املغالطات واألخطاء
مثل أن مصطلح اإلسالموفوبيا ابتدعه املاليل
الشائعة ،عندما يؤكد ً
اإليرانيون يف عام  1979ضد النساء املسلامت اللوايت يرفضن ارتداء
الحجاب ،قبل أن يعود إىل االنتشار مع قضية سلامن رشدي .لكن
(((
الحقيقة أن هذه املفردة ولدت يف عام  1910عىل يد أالن كيليان
يف كتابه "السياسة املسلمة لفرنسا يف أفريقيا الغربية" .كذلك رمبا
كان عىل الكاتب التعمق أكرث يف دراسة التوازي ما بني الظاهرتني
اإلسالمية الجهادية واليمينية الشعبوية املتطرفة التي تجتاح يف هذه
األيام أوروبا كلها وال تقف عند الحدود الفرنسية .ولكن عىل الرغم
من بعض املآخذ يبقى الكتاب رضوريًا ملن يريد فهم مسار تطور
الظاهرة الجهادية ،وبتوسع اإلسالم الراديكايل يف فرنسا.
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