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לחזרה לערכים האסלאמיים , פועלת להתעוררות אסלאמיתהיא תנועה ה' תנועת טבליג

מסוף  ה קיים עודהגרעין שלה הי,  היא הוקמה בהודו.20- משנות הוהפצת האסלאם החל

ל ארגונים  כתגובה לקולוניאליזם הבריטי ולמאמצים המיסיונריים ש– XIX-המאה ה

לאחר . יםטית והושפעה רבות גם ממסורת הצופפולי-תנועה הייתה אה. נוצרים בהודו

ילה את  התח70- הלקראת שנות והחלה להתפשט בעולםהיא מלחמת העולם השנייה 

 הצלחותיה בצרפת .פאיות אחרותובריטניה וארצות איר, התפשטותה גם  בארצות הברית

,  דווקא תנועת הנוערותנועה זאת באופן מקורי לא. 80- החלו במחצית השנייה של שנות ה

בני הדור , שבה רוב תומכיה היו בני נוער וצעירים,  נעשתה כזאת בצרפת היא בפועלאך 

  .רבים מהם כבר קיבלו אזרחות צרפתית, .קהיהשני והשלישי של המהגרים מצפון אפר

  

תלבושת בסגנון ,  ארוךלל זקןבצרפת כ' ל הדרשן הצעיר של טבליגהמראה החיצוני ש

צעירים אלה . reeboks או nikesבצירוף נעלי , )כמו טוניקה לבנה וכובע מיוחד(פקיסטני 

עושים מסעות רגלים ארוכים ברחבי צרפת בקבוצות קטנות על מנת להפיץ את המסר של 

) יש לציין כי כמותן הולכת וגדלה(אך יש ביניהם גם לא מעט בנות , רובם בנים. אםלהאס

. צאצאיהם של מהגרים, הם תושבי שכונות עוני עירוניות, 35 – 18גילם .  רעלהשלובשות

נחלו ,  במצב הדרה חברתית, ילדות ואת הנערות שלהם בשולי החברההרובם עברו את 

דים במשרות נמוכות שכר שלא לא השתלבו בעולם התעסוקה או עוב, כישלון בבית הספר

אקונומי -ן הם שייכים שייכות למעמד סוציומשפחות שאליה.  מיומנויות מיוחדותדורשות

שלפעמים (ארץ המולדת :  חיות  בין שני מוקדי השפעההבחינה התרבותית הןמ, נמוך

אם כי רמת ( מתאפיינות במסורתיות גבוהה משפחות אלו. וצרפת) תכונות מיתיותמקבלת 

 ובמבנה מלים תרבותייםסבשמירה על הרבה , )ההשתתפות בריטואלים דתיים נמוכה יחסית

 ומהדרה יומי- ם בתפקוד היוםשייקמאו לפחות ,  סובלות מעוני משפחות אלו. פטריארכאלי

   .חברתית

  

. נטייה כלפי האסלאם הרדיקאלי הינה תוצאת ההדרה החברתית הממושכתהמבחינה מסוימת 

ן בהוא הרבה יותר מתרבות הנוער הרגילה במו' אסלאם של טבליגהאך יש לזכור כי 



כל מערכת היחסים .  שינוי מהותי וטוטאלי של האישיותתדורש זאת שייכות חדשהש

תיו עוברים טרנספורמציה ובאופי עיסוקיו ומחש, צורת התנהגות, החברתיים של הצעיר

  צעיר . כניסה מהווה תהליך ארוך שגם מבחינה פורמאלית מחולק לכמה שלבים.עמוקה

ו לשלושה ימים את המשימה בשלב הבא עליו לקחת על עצמ, מתחיל מכך שמבקר במסגד

 הוא מחזיר,וך חיי השגרה ת מדש לא רק נותן להם מפלטומימד הק. של הפצת מסר האסלאם

אולי בפעם ,  ומעניק להםש מחודמהווה בסיס לכינון זהות, להם ביטחון עצמי וכבוד עצמי

יש לזכור כי על מי שרוצה להיות שייך . תחושה שלחייהם יש משמעותאת ה, ראשונה

טלוויזיה ולא לשמוע ב לא לצפות – לנתק את עצמו מאורח החיים הרגיל יש, 'יגלטבל

, רים אלה פורשים מתרבות הצרכנות צעי. לתפילה ולימודי קודשנולהקדיש את זמ, מוזיקה

ה   ולמעש)גם מאלה שהם יכולים להרשות לעצמם מהבחינה הכלכלית (מנעים ממותרותנ

 כי  גםםעיחוקרים מצבי .מסדרים נוצריםם דומה לאורח חיים של נזירים ב אורח חייליםמנה

 סדר פנימי וארגון שמהווים ניגוד זה את הנוער מה שמושך, מעבר לנושא הדתי גרידא

 אסתטיקה .ת ותרבותיתלהיעדר סמכות חברתי, חיים בשכונת העוניהמוחלט לאנרכיה של 

 ".מוסלמי זה יפה: "ת ביטויה בסלוגןניגוד לגועל החיים שבחוץ מוצא אהאסלאם בשל 

הופכת להיות עיקרון שמסדיר מחדש את עולמם ' קבלה גלויה של אסלאם במסגרת הטבליג

  . של בני הנוערתואת הזהות הפנימי

  

של חברי התנועה הופעה ": זהות פרובוקטיבית"מודרת הופכת להיות הזהות הבשלב זה 

 כמו הופעת תלמידות – פילות לעיני כלת, מסורתיים במרחב הציבוריהצעירים בבגדים 

שלפיו על המרחב , ת נגד ההסדר המקובל של חיים הציבוריים בצרפתו הולכ- רעלה ב

ההבדל . חברתית או דתית, ות אתנית השתייכם בולטים שללהישאר נטול סממניהציבורי 

 בבסיס הזהות הצרפתית הלאומית  המרחב הציבורי למרחב הפרטי נמצא ביןהברור

 של נוער – מבחינת הסמלים הדתיים –" נוכחות יתר" כי  בהזדמנויות רבות נטען.יתנהמודר

 החלוקה נכון הוא כי, אומנם.  על אי התאמה עמוקה בין צרפת לבין אסלאםהמוסלמי מצביע

האופיינית לתרבות המערבית המודרנית בין ציבורי לפרטי נתפשת בצורתה הנוכחית על ידי 

כמנתקת את מה שאמור להיות מקשה , ריעה לשלמות זהותם כמפ רביםצעירים מוסלמים

חברות הלאחר השלב השלישי של ,  יחד עם זאת. משמעות דתיתהמאוחדת על ידיאחת 

ה שאנו מגדירים כשלב הרביעי שבמסגרתו צעירים מוותרים על מלעתים בא מ' רבליגטב

" דרך ביניים"כות תנהגההם עצמם מכנים את אופן ה. קניהםבגדים מסורתיים ומקצרים את ז

 לאחר נראות יתר במרחב הציבורי הם חוזרים לכמעט בלתי ). 2.143בהתאם לקוראן (

על בסיס זהות חדשה ותרבות , מתוך מאזן מחודש בין קודש לחולאך עושים זאת , נראות

' מעין חאג, מסע להודו או פקיסטאןהוא ה טרפות לתנועה זה השלב הסופי של הצ.אחרת

מה שנותן לו , של התנועהפנימית הר אותו מקבל הכרה רשמית מהיררכיה שמי שעוב, פנימי

   והופך אותו לאחד המנהיגים המקומייםסמכות בתוך הרשתות הלוקאליות שלה



  

אך , הן לובשות רעלה. לפי דרישות ההלכה הדתית, ותג בזו'בנות מגיעות למרכזי טבליג

אך ,  שאינה מספיק דתית–ית בוש זה לעתים מאפשר להם להתנתק מהסביבה הביתדווקא ל

מודרניות "הן חושבות את עצמן כ.  ולקבל אוטונומיה מהמשפחה–מספיק פטריארכאלית 

 של אוטונומיה נשית הרעלה הופכת להיות סימןבאופן פרדוקסאלי דווקא ; "ומכוסות

  . בחיים הציבורייםןלגיטימיות של השתתפותו

  

,   חשוב בחיי המהגרים בשכונות העונימשחקות תפקיד חברתי' רשתות מקומיות של טבליג

מעודדים , הם פועלים כנגד פשיעה וסמים. תנגדות של השלטונות המקומיותהלמרות ה

מעצם היווסדה רואה ' ליגביש להדגיש כי תנועת הט, יחד עם זאת. צעירים לצאת לעבודה

  .הוביל קו זהפוליטית וממשיכה ל-את עצמה כתנועה א

  

. בשפה המיוחדתגם  את ביטויה תמוצא' ים חברי טבליגהתרבות האסלאמית של צעיר

ערבית וסלנג , צרפתית: ם מדברים מורכבת משלוש שכבותהבה שפה שה, למעשה

ערבוב בין השכבות הללו מתרחש לא רק בתוך שיח אלא בתוך משפט הכאשר , השכונות

נן את  מכו על שלוש התרבויות שהיחס כלפיהןהשפה זאת מצביע.  ודדותבואפילו מילים 

ת ותרבות התרבות האסלאמי, התרבות הצרפתית החילונית: את זהותםוזו הנוער התרבות 

ת ודעה העצמית בציר המרכזיכאשר המימד של קודש הוא ה, העוני וההדרה של שכונות

  .שלהם ובהחזרה של משמעות וכבוד עצמי אבוד


