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مقدمة
تنامى االهتامم مبوضوع "اإلسالم السيايس" يف األوساط األكادميية
الغربية بعد أحداث  11سبتمرب  ،2001وقُ ّدمت طروحات كثرية
حاولت تفكيك الحالة اإلسالمية عىل تنوعاتها وتطوراتها ،وتفاوتت
املقاربات التي استعملت لتقديم إجابات حول ماهية الحركات
اإلسالمية ودينامياتها املختلفة .وقد واجه معظم تلك الطروحات
تحديات منهجية واسترشافية متفاوتة بعد صعود التيارات اإلسالمية،
إبّان ثورات الربيع العريب أواخر عام  2010وبعدها ،ثم صعود أعنف
النسخ اإلسالموية الجهادية ،ممثلة يف تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"،
وذلك بعد إعالن إقامة "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" عام .2013
تعامل اختزال ًيا مع الحركات
ً
وقد بدا أن األكادميية الغربية تتعامل
اإلسالمية من دون أن تأخذ يف الحسبان تنوعها وتباين بعضها عن
بعض ،ما أث ّر منهجيًا يف املعالجة األكادميية ملوضوع اإلسالم السيايس.
ينطلق الكتاب من وسط اتجاه أكادميي فرنيس يف دراسة اإلسالم
السيايس ،يتضمن أسامء عدة بارزة يف هذا الحقل ،منهم جيل كيبل
 )-1955( Gilles Kepelوأوليفييه روا  )-1949( Olivier Royوآالن
غريش  )-1948( Alain Greshوستيفان الكروا ،Stéphane Lacroix
ومبك ًرا كان ميشيل سورا  .)1986-1947( Michel Seuratوقد
اتسم هذا االتجاه بدراساته املبكرة عن الحركات اإلسالمية ،وكان له
األسبقية يف الجدل حول طروحات من قبيل" :فشل اإلسالم السيايس"،
و"ما بعد اإلسالم السيايس" ،و"أسلمة الراديكالية"؛ إذ راجت يف
بدايات هذا االتجاه املقاربات الجوهرانية والنفسية االجتامعية
القائلة بوجود دوافع التطرف يف اإلسالم وأسبابه ،أو يف املسلمني
أنفسهم ،بينام كانت قلة من الباحثني آنذاك هي املشغولة بالبحث
يف السياقات والعوامل الخارجية التي ولّدت بعض مظاهر العنف،
أو الراديكالية ،يف الثقافة اإلسالمية الحديثة ،ومنهم فرانسوا بورغا.
كان االهتامم مطلع القرن الحايل منصبًّا عىل الحركات الجهادية
والعنيفة بطبيعة الحال ،وذلك نظ ًرا إىل قرب الحالة الثقافية الفرنسية
من الجزائر ،مبا هي إحدى مستعمراتها القدمية ،وما حصل إبّان ما
سمي بـ "العرشية السوداء" يف املدة  ،2002–1996ثم أحداث 11
سبتمرب  ،2001وانتقال الحالة الجهادية من املحلية إىل العاملية((( ،كل
ذلك جعل من االهتامم بتفسري أسباب التطرف اإلسالمي محط تركيز
أكادمييني فرنسيني كرث.
 1نُقلت املعركة إىل أوسع مساحة جغرافية ممكنة ،الستهداف أي هدف يف أي بلد،
ال سيام األهداف الغربية .ينظر :عبد الله بن محمد ،املذكرة االسرتاتيجية :املنهج األساس
لعمل القاعدة (دمشق :دار التمرد)2014 ،؛ أبو بكر ناجي ،إدارة التوحش :أخطر مرحلة
ستمر بها األمة (دمشق :دار التمرد.)2014 ،
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تولّدت نقاشات متباينة حول تفسري هذه الظاهرة بني أبرز املفكرين
الفرنسيني يف هذا الحقل ،وتوىل بورغا االتجاه الداعم ملقاربات
أعمق وأقرب من الظاهرة يف مقابل املقاربات الجوهرانية والنفسية
االجتامعية ،ونبتت أوىل بذور مقاربته تلك يف كتاباته املبكرة التي
بدأت عام  1992بكتابه اإلسالم السيايس :صوت الجنوب((( ،ثم يف
عام  2003بكتاب وج ًها لوجه مع اإلسالم السيايس((( ،ثم يف عام
 2006بكتاب اإلسالم السيايس يف زمن القاعدة((( .فقد تبنى بورغا
نه ًجا يعتمد عىل املعايشة التفاعلية مع الواقع الثقايف والفكري العريب
واإلسالمي للوصول إىل أفضل النتائج التحليلية ،من وجهة نظره.
ويف كتابه فهم اإلسالم السيايس :مسار بحثي حول اآلخرية اإلسالمية
يقدم الباحث الفرنيس فرانسوا بورغا عد ًدا من الحجج والدوافع
املنطقية ،دفعته إىل التعمق يف دراسة ظاهرة اإلسالم السيايس
التي يراها ،ال سيام يف األوساط األكادميية الفرنسية ،تعاين االختزال
املخل يف فهمها .وقد انطلق بورغا يف بدايات اهتاممه
والتبسيط ّ
باإلسالم السيايس من منطلقات اعتمدت تراكمية أحداث ومواقف
ورسخت لديه حاجة
كثرية م ّرت عليه يف مسريته املهنية والبحثيةّ ،
مل ّحة إىل إعادة النظر يف بنية التفكري يف اإلسالم السيايس ،وتكرار
مواجهته ملعالجات متحيزة وقارصة ،ينتابها كثري من تع ّمد التشويه
من املؤسسات واملنصات الغربية بالتحديد.
ووفق الدوافع الثاوية بني صفحات الكتاب ،ينطلق بورغا من فهم
مرتاكم وعميق لتاريخ الحركات اإلسالمية وسريورتها يف العامل العريب
منذ سبعينيات القرن املنرصم إىل يومنا هذا؛ فيعالج موضوع اإلسالم
السيايس بنا ًء عىل معرفته التاريخية القريبة من الحالة العربية
املتفاعلة مع الرموز واملحاضن اإلسالمية املختلفة التي عايشها .وميكن
ع ّد هذا الجزء من الكتاب ،ويستغرق أكرث من ثلثيه ،أكرث أجزائه
فائدة من الناحية التأريخية والتوثيقية لتجربة بورغا الشخصية.
لكنها يف الوقت نفسه أكرثها بع ًدا من الطرح األكادميي واملنهجي
الذي يفرتض أن يركز عىل األحداث والظواهر السياسية واالجتامعية
املعنية بالبحث والتحليل ،وهو ما أطال فيه بورغا إطالة نافلة ،وجعل
مهمة القارئ صعبة ومشوشة يف تحديد مواضع النظر والتحليل يف
سياق هذا الرسد التاريخي الطويل نسبيًا .وعىل الرغم من أن هذا
االستطراد قد شغل جز ًءا كب ًريا من الكتاب ،فإنه يعطي انطبا ًعا موج ًها
 2فرانسوا بورغا ،اإلسالم السيايس :صوت الجنوب ،ترجمة لورين زكرى ،ط ( 2القاهرة:
دار العامل الثالث.)2001 ،
3 Francois Burgat, Face to Face With Political Islam (London: I.B. Tauris,
2003).
 4فرانسوا بورغا ،اإلسالم السيايس يف زمن القاعدة :إعادة أسلمة ،تحديث ،راديكالية،
ترجمة سحر سعيد (دمشق :قدمس للنرش والتوزيع.)2006 ،

بتك ضورعو تاعجارم
"فهم اإلسالم السياسي :مسار بحثي حول اآلخرية اإلسالمية" لفرانسوا بورغا

أكرث إىل القارئ الغريب بأن مؤلف الكتاب ينطلق من معرفة عميقة
ومبارشة بالثقافة والتاريخ والتحوالت املفصلية يف العامل العريب ،أو
يبدو أن هذا ما قصده بورغا من هذا الرسد التاريخي.
يستعرض بورغا املنهجية التي يستخدمها يف تحليله لإلسالم السيايس،
فقسمها مستويني :األول تحليل مرتبط مبالحظة العودة الجلية إىل
ّ
الخطاب اإلسالمي ،انطالقًا من ستينيات القرن العرشين ،ويراه بورغا
مساع ًدا يف فهم أسباب نزوع مكونات واسعة يف املجتمعات اإلسالمية
إىل استعادة هذا املصطلح داخل الفضاء االجتامعي والسيايس،
فاإلحياء اإلسالمي ،وفق املؤلف ،هو استمرار لثقافة استقاللوية
حارضة يف الخيال اإلسالمي يف مقابل استعامر ثقايف غريب .ومن ث َم،
فليس هو مبنزع ينطلق من القطيعة بقدر ما هو استمرار لرغبة
وحاجة ذاتية الستمداد العامل الرمزي املحيل .أما املستوى الثاين ،فيذكّر
بالتنوع الهائل لطرائق الفعل التي يتيحها املصطلح بعي ًدا من حرص
دوافع العبي اإلسالم السيايس يف املرجعية الدينية وحدها (ص .)13
مهم ومتمي ًزا من باقي
يضيف بورغا يف إطــاره التحلييل بع ًدا ً
الطروحات الغربية عن اإلسالم السيايس ،وهو رضورة النظر إىل
الخصوصية داخلية املنشأ للمصطلح اإلسالمي ،بوصفه مصد ًرا
لفضائله التعبوية ،وأال نقترص عىل بعده املقدس .ويرى بورغا أن
قوة هذا الخطاب اإلسالمي املستعاد تكمن يف جاذبيته يف نظر من
يتبناه يف ارتباطه بـ "ثقافته املوروثة" ،يف مقابل األفكار التي يراها
هذا املقتنع بالخطاب اإلسالمي أنها مستوردة وغربية ،ومقحمة من
القوى االستعامرية ،ومن ثم يبني بورغا فكرته تلك عىل افرتاض أن
دينامية استعادة املصطلح اإلسالمي ليست من منطلق القطيعة مع
الصريورة التاريخية ،إمنا هي امتداد للدينامية االستقاللوية (ص .)14
ويلفت بورغا النظر إىل بعد بنيوي مهم يف النظر إىل اإلسالم السيايس،
ويؤكده من خالل تتبعه التاريخي الرثي خالل الكتاب ،وهو ما ميكن
ع ّده "املكون الطبيعي" للحركات اإلسالمية ،كونها تتحرك راغبة يف
االستقالل الوطني ،مبعناه السيايس ،وتنطلق وفق ما تراه مقاومة
للسلطة االستعامرية ونخبها املحلية .وهنا يقسم بورغا التطور
التاريخي لهذا الخطاب إىل ثالث مراحل :تبدأ أوالها بتأسس جامعة
اإلخوان املسلمني عام  ،1928وثانيتها صعود الخطاب النارصي وتطور
الخطاب اإلسالمي ،ال سيام جامعة اإلخوان املسلمني ،وثالثتها تنامي
السياسة التدخلية ،وأحادية الطرف ،للواليات املتحدة األمريكية ،ثم
انهيار االتحاد السوفيايت مطلع تسعينيات القرن العرشين.
ويف إشارة تأسيسية من املؤلف ،يقرر فيها أن ع ّده الخطاب اإلسالمي
مصطل ًحا ،أي طريقة لإلحالة عىل األشياء التي ت ُلحقها بعامل رمزي،
يتجاوز اإلطار املعياري الرصف ،وهو ما يعني أنها تفسح املجال أمام
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طرائق متنوعة للتفكري والتأثري يف األشياء (ص  .)17وهذا يف الحقيقة
هو املدخل الحقيقي الذي وظفه بورغا بامتياز لتسويغ التباينات
الواسعة التي يتضمنها مصطلح "اإلسالم السيايس" ،ابتدا ًء بخطاب
إسالمي كخطاب الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغــان (،)-2014
وانتها ًء بأشد صور هذا الخطاب عنفًا ،ويتمثل بخطاب تنظيم الدولة
اإلسالمية "داعش" ،وهو ما يصفه بورغا بـ "التنوع الكيل املعارص
لإلسالم السيايس".
واضح أن استغراق بورغا يف رسد نشأة اهتامماته البحثية باإلسالم
والعامل العريب هو غال ًبا إيغال يف تسويغ قدرته عىل تناول املوضوع،
وانطالق من موقف معريف ومنهجي متحفظ من إنتاج باحثني
فرنسيني يف الحقل نفسه ،أمثال جيل كيبل وأوليفييه روا اللذين
اعتمدا عىل املقاربات الثقافوية والجوهرانية لصعود اإلسالم السيايس
وهبوطه ،واعتمدا كث ًريا عىل ترشيح النصوص واملقوالت والتطرفات،
من دون اعتبار عامل املعايشة واالشتباك والفهم لبنية الظاهرة،
وتاريخها العميق ال السطحي .ومن ثم ،فإن الجزء األول من الكتاب،
وعنوانه "يف اكتشاف اآلخر املسلم" ،سار س ًريا تا ًما يف رسد ذايت
ملشاهدات بورغا يف العامل العريب ،وحكايات شخصية ألحداث مهمة،
كالعرشية السوداء يف الجزائر ( ،)2002-1991وطبيعة حكم الرئيس
الليبي معمر القذايف ( )2011-1969يف ليبيا ،والجداالت اإلخوانية
الجهادية يف مرص منذ منتصف القرن املايض ،والتصدعات املتجذرة
يف بنية املجتمع والسياسة واالقتصاد يف سورية.
إن دراسة اإلسالم السيايس مل تكن عند بورغا خيا ًرا بحثيًا بقدر ما كانت
موضو ًعا دراس ًيا فرض نفسه بال منازع ،وأن ما أقر هذا املوضوع هو
الواقع ،وليس إرادة واهمة غري طبيعية أرادت تغيري هذا الواقع (ص
 .)185وهذا يعيدنا مجد ًدا إىل إرصار بورغا عىل تقديم مسوغات
إلعادة النظر يف دراسات اإلسالم السيايس ،ومشكالت تناوله بوصفه
ظاهرة مقطوعة من التاريخ.

اإلسالم السياسي وحق العودة إلى
"المعجم اإلسالمي"
يستكمل بورغا بناء حجته املركزية القائلة مبرشوعية ،وحق العودة
إىل املعجم اإلسالمي يف بعده الرمزي ،يف مقابل االستدخال القرسي،
وفق بورغا ،للمعجم الغريب العلامين الذي ميثل مسوغًا وجي ًها لرغبة
قطاعات مجتمعية معتربة يف العودة إىل الخطاب اإلسالمي ،سياسيًا
ودين ًيا ،وعىل أساس هويايت ثقايف.
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وكان بورغا يف كتابيه السابقني ،اإلسالم السيايس :صوت الجنوب
واإلسالم السيايس يف زمن القاعدة ،قد وضع بذور هذه الحجة ،ثم
تبلورت تبلو ًرا أعمق يف كتابه األخري ،هذا ،وباتت هي املدخل الرئيس
إلثبات "طبيعية" وجود الخطاب اإلسالمي .ومن ثم ،فإن بناء إحدى
أهم الفرضيات التي دافع عنها بورغا مرا ًرا ،وهي أن العنف اإلسالمي
الراهن مل يصدر من اإلسالم ،إمنا هو نتاج التاريخ الحديث للمسلمني
الذي كتبته أيا ٍد عدة ،ومنها األيادي الغربية (ص  ،)25وهي إشارة
تنطوي عىل كثري من ملز الخطابات الغربية املعادية واملستعدية
لإلسالم واملسلمني.
فبورغا يف الكتاب األول يؤسس لفكرة اإلشكال الذي تتضمنه الرؤية
الغربية لإلسالم واملسلمني؛ إذ يرى أن األمر يتعلق ،فيام يخص
الغربيني ،بأن يتحرروا من الفكرة الخبيثة التي خامرتهم مرة وإىل
األبد بأنهم ميلكون احتكار إنتاج الحداثة ،وال سيام ع ّدهم أن
مصطلحاتهم ولغاتهم ومعايريهم هي الوحيدة القادرة عىل عمل
الجديد والعاملي((( .يعود بعد ذلك بورغا يف كتابه الثاين ليحاول
اإلجابة عن سؤال أشد وضو ًحا وجرأة ،هو :ملاذا ال نعيد النظر يف
نظرتنا ،نحن "الغربيني" ،تجاه التطرف اإلسالمي؟ وليع ّمق بورغا
البحث يف ما يسميه "التَ ْورخَة املزدوجة" ،أي :التأريخ لفرضياته
التي أعلنها منتصف الثامنينيات ،إضافة إىل التأريخ لتجربته يف
املالحظة واملعايشة مع اإلسالم والسلوك اإلسالمي يف املرشق واملغرب
العريب .ويصاحبه خالل رحلته التأريخية تلك ما هو أبعد من مسألة
عنف "إسالمي"؛ إذ يرى أن ما يحصل هو صعوبة قبول االنبعاث
العادي للمصطلحات السياسية اإلسالمية يف املجتمعات ذات الثقافة
اإلسالمية ،وأن ثقافة غري غربية ت ّدعي كرس االحتكار الغريب القديم
للتعبري العام .ويتساءل بورغا بكل وضوح عن أدوار املثقفني السلبيني
الذين فضحهم أمس يف فرنسا ببري بورديو؛ لتورطهم يف أكرث أعامل
املجموعة الحاكمة الجزائرية وضاعة ،واملثقفني ِ
الستَار يف الجنوب
الذين يخفون اليوم عن الجمهور الغريب الذي يرغبون يف استاملته،
أو استخدامه ،حقيقة املجتمعات التي ي ّدعون أنهم سفراؤها
الوحيدون :هل ما زالت الوساطة العلمية لعامل اآلخر قادرة عىل
(((
مامرسة دورها؟
يعيد بورغا إعادة بناء محطاته التأريخية ،الفرضيات والسلوك
اإلسالمي ،يف كتابه فهم اإلسالم السيايس ،ويسري يف الجزء األكرب
منه يف رسد كثري من الوقائع التاريخية التي عايشها؛ ليربهن صواب
5
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اقتناعه بأن تصنيفه التحلييل لإلسالم السيايس مصطلح جديد لحركة
قدمية مناهضة لالستعامر بداية ،ولإلمربيالية الحقًا(((.
مهم من الحجج التي تدعم
يعطينا بورغا يف واقع األمر قــد ًرا ً
االتجاهات الساعية إىل مدافعة الرؤى الغربية والعلامنية عن اإلسالم
السيايس ،ويراها بورغا تتعمد االنتقاص من الحالة اإلسالمية املعارصة،
أو تشويهها أو اختزالها ،وتحرصها غالبًا يف أطر العنف واإلرهاب
والتطرف ،وتتجنب املقاربات البنيوية املوضوعية ،كتلك التي يطرحها
بورغا .ويشدد بورغا يف أكرث من موضع عىل أن أصل اإلشكال نابع من
الرؤية الغربية لإلسالم ،ولإلصالح اإلسالمي ،وأن املقاربات الثقافوية
ٍ
وتأويالت
التي تتعامل مع اإلسالم عىل أنه أصل اإلشكال ،بوصفه دي ًنا
دينية ،وأن هذه الرؤية تنطوي عىل تناقضات وقصور منهجي شديد.
يغطي بورغا تغطية واضحة جل الحجج واالنتقادات التي ميكنها
أن تحارص هذه الرؤى الغربية والعلامنية ،وإن كان بورغا يف بعض
األحيان يثري بعض الهموم األكادميية التي يواجهها يف مسريته البحثية؛
من ج ّراء مواقفه املنارصة للحركات اإلسالمية ،واملناهضة للنظرة
الغربية إليهم (ص  ،)210إال أن هذا الدافع قد يجعل من اتساق
تجانسا ومنطقية ،ويساهم يف قبول
بورغا مع طروحته هذه أكرث
ً
مجمل طروحته نظريًا وعمليًا ،إىل درجة تجعلنا نعترب بورغا هنا
"إسالم ًيا أكرث من اإلسالميني".
وعرب تقيص املراحل التاريخية لنامذج مرص ولبنان وسورية والجزائر
وتونس ،يدافع املؤلف من خالله عن حق اإلسالميني يف االحتفاظ
بطرائقهم يف فهم العامل والنظر فيه ،وأن ما تردده بعض االتجاهات
العربية املعارضة لإلسالم السيايس هو اصطفاف مع املقولة "يكفي
أن تكون 'منا' أن تردد أنك تحارب اإلسالميني 'مثلنا' [الغرب] ،فهؤالء
'اإلسالميون' كانوا ،وسيبقون إىل آخر الزمان ،غري متوافقني مع رؤيتنا
للعامل" (ص .)198
ويربهن املؤلف بعدئذ عىل ترسخ رضيبة االختالف مع الرؤية
الفرنسية الرائجة عن اإلسالميني ،من خالل تاريخ نضايل ومرهق
للمفكر املرصي طارق البرشي ( ،)2021-1933واملفكر السويرسي
من أصل مرصي طارق رمضان ( ،)-1962فبورغا الذي قابلهام يف
مرات عدة ،وملس بنفسه األمثان السياسية واألكادميية التي دفعاها
من ج ّراء االصطفاف مع معسكر "اآلخر" ،وفق املعجم الفرنيس ،يرسد
مواقف وبراهني عدة عىل العداء اإلعالمي لهذا املعسكر ،والتدخالت
االستخباراتية يف سياق الحالة الجزائرية والفلسطينية ،انطالقًا من
استقرار وصمهم بـ "اآلخر" (ص .)239-210
7
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بتك ضورعو تاعجارم
"فهم اإلسالم السياسي :مسار بحثي حول اآلخرية اإلسالمية" لفرانسوا بورغا

فرانسوا بورغا في مواجهة جيل كيبل
وأوليفييه روا
دارت يف الفصول األخرية من الكتاب سجاالت نقدية ق ّدم فيها بورغا
عد ًدا من االنتقادات املهمة للطروحات املختلفة التي قدمها كيبل
وروا عن اإلسالم السيايس ،ال سيام طروحاتهام حول إخفاق اإلسالم
السيايس وأسلمة الراديكالية(((.
يعزو بورغا أحد األسباب الثاوية يف السياق العام الفرنيس "الرسمي"
لرواج طروحات كيبل وروا إىل قرب هذه الطروحات مام يسميه
خفي
"الالئق سياسيًا" الفرنيس أكرث مام يقدمه بورغا ،وهو سبب ّ
يل يف آنٍ واحد ،ويحمل كث ًريا من الوجاهة املنطقية ،إذا ما
وج ّ
سلّمنا بغلبة املزاج املعادي لإلسالم يف األوساط السياسية واألكادميية
الفرنسية ،والغربية عامةً.
ويق ّدم بورغا أيضً ا حجة إضافية تدعم جودة طروحاته مقابل تلك
التي يطرحها كيبل الذي يعتمد عىل املقاربة الثقافوية ،فبورغا
دخل إىل ساحة تحليل اإلسالم السيايس من بوابة اللقاء مع الفاعلني،
بخالف كيبل الذي تعامل مع الظاهرة من بوابة قراءة نصوص هؤالء
الفاعلني ،وهو ما يعطي يف الواقع مزية تف ّوق لبورغا عىل كيبل يف
اقرتاب أعمق من عقلية الفاعلني اإلسالميني وذهنياتهم ،ومن ثم
نصوصهم وأفكارهم املكتوبة ،أو املسموعة من بُعد.
يرى بورغا أن نقطة الخالف الرئيسة بينه وبني كيبل تكمن يف ارتكاز
األخري عىل النصوص املؤسسة لتفسري املامرسة والتخيل السياسيني
للفاعلني اإلسالميني ،وليس العكس .ويرى أن اعتامد كيبل عىل هذا
رئيسا يف عدم صمود الطرح الكيبيل أمام
النهج ميثل ً
خلل منهجيًا ً
التغريات التي شهدتها املنطقة العربية والخطاب اإلسالمي يف العقد
األخري .ويصف كتابات كيبل بأنها تنتمي إىل فضاء النبوءات ذاتية
التحقق ،أو الهادفة إىل افتعال الحرائق ،وبعيدة عن التفكيك املتأين
الذي تنتهجه العلوم االجتامعية.
يساهم بورغا يف النهاية ٍ
بنقد متميز ملثابرة كيبل عىل تقرير مقاربته
ذات النزعة االقتصادية القائلة بقدرات تجنيد اإلسالميني للطبقات
املهمشة تنمويًا؛ إذ يرى بورغا أن "ال شك يف أن تتبع التطورات
التي تؤثر يف الحاضنة االجتامعية ألشكال الحراك املعارض ليس يف
غري محله ،رشيطة أال يفيض هذا إىل تعميمها عىل صورة تفسريات
اجتامعية–اقتصادية؛ ألسباب تبني أو ترك املحتجني ملصطلح إعادة
األسلمة ،وينبغي الفصل بني الحامل االجتامعي لحراك احتجاجي ما،
 8ساري حنفي" ،محاربة الجهاديني أم الكف عن صنعهم :مقابلة فرانسوا بورغا" ،ترجمة
منري السعيداين ،مجلة إضافات ،العددان .)2017( 39-38
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وبني الحامل الهويايت الذي يو ّجه نحو انتقاء املصطلح الذي يلجأ إليه
الفاعلون للتعبري عن احتجاجهم ،وأن العامل الهويايت الذي يدفع إىل
اختيار املصطلح اإلسالمي ذو طبيعة عابرة للتشكيالت االجتامعية"
(ص  .)251-250والحقيقة أن بورغا ق ّدم هنا نق ًدا وتفكيكًا بار ًعا
للطروحات األحادية ،كطروحات كيبل(((.
ثم يق ّدم بورغا نق ًدا أشد جذرية ألطروحة أوليفييه روا "ما بعد
اإلسالم السيايس" ،واملعتمد عىل املقاربة النفسية–االجتامعية،
فينتقدها من جانبني :األول جانب التعريف التبسيطي لهذا املفهوم،
والثاين مناقضة تبعات هذا املفهوم لحقيقة جزء مهم من اإلسالم
السيايس وواقعه.
يحيل بورغا سبب انتقاده طروحات روا إىل ولوج األخري بوابة ميادين
اإلسالم السيايس من الفضاءات األفغانية والفارسية ،ويرى أن هذا
املدخل أنتج بع ًدا لدى روا شبه كامل للتجذّر السوسيولوجي أو
اللغوي يف العامل العريب ،ويعلل سبب رواج أطروحاته إىل ما يسميه
"سحر التعميم" الذي ال يخلو من نظرة ماهوية ،أنشأت عالقة هشة
بالنبض العريب للمجتمعات املسلمة ،وهي التي ستفيض ،وفق بورغا،
إىل طريق مسدودة أمام التحليل (ص .)244-243
يرى بورغا أن روا اختزل فكرة تجاوز اإلسالم السيايس يف فشل رغبتهم
تعب
يف تنصيب معتقدهم الديني أيديولوجيا سياسيةً ،وهي رؤية ّ
عن جزء من الفاعلني اإلسالميني وليست عن أغلبيتهم .إضافة إىل أن
بورغا يرى أن تأويالت اإلخوان املسلمني السياسية تع ّد أكرث تكيفًا مع
الفكر السيايس الغريب منها للرفض الشامل لها ،وذلك بنا ًء عىل كثري
من املواقف التي أبداها اإلخوان متصالحني ،إىل حد بعيد ،مع بعض
مامرسات الدميقراطية وقيمها منذ عرص حسن البنا ،مؤسس جامعة
اإلخوان املسلمني ومرشدها األول ( ،)1949-1906إىل وصول الرئيس
املرصي محمد مريس ( )2013-2012إىل السلطة يف مرص.

خاتمة :درس في النقد االنطباعي
درســا واض ًحا يف ما ميكن وصفه بـ "النقد
ق ّدم بورغا يف كتابه ً
االنطباعي"؛ فمن خالل منط بحثي غري معتاد ،يتنقل املؤلف بني
أجناب تجاربه الشخصية الطويلة يف ميدان دراسة اإلسالم السيايس،
مستصحبًا عد ًدا من االنطباعات والقراءات الذاتية لهذه التجارب.
 9أشار بورغا أكرث من مرة إشارات انتقاصية إىل كيبل ،من قبيل :قدراته عىل توفري
التمويل املايل الالزم ألبحاثه وأبحاث طالبه ،إضافة إىل أن كيبل وروا كانا قريبني من اإلعالم
الفرنيس ومتوافقني مع توجهاته ،وهي إشارات يف واقع األمر قد تكون غري جيدة يف السياق
تعب عن إطار فكري عام ،يتحرك فيه ،ومن خالله،
األكادميي ،لكنها يف سياق الطرح البورغاوي ّ
بورغا يف أعامله البحثية.
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وعىل الرغم من مجانبة جزء من هذا النمط البحثي قواعد الكتابة
األكادميية ،فإ ّن إرصار بورغا عليه م ّهد لتلقّي القارئ حزمة االنتقادات
التي و ّجهها ألطروحات روا وكيبل؛ إذ أثبت أنه جدير بالبحث يف
حقل دراسات اإلسالم السيايس ،من خالل خربته ومعرفته املبارشة
بالتاريخ والواقع والبنى ،وأثبت أيضً ا األعطاب املنهجية التي شملت
زمالءه يف املدرسة الفرنسية املعارصة لدراسات اإلسالم واإلسالميني.

ويف واقع األمر ،فإن ما يستجد يف الحالتني :التونسية ،واألفغانية
يصب يف مصلحة النهج الذي ق ّدمه بورغا ،وأهمية االقرتاب
حاليًاّ ،
الثقايف واللغوي والسياقي لدراسة هاتني الحالتني ،ال سيام مع فجائية
األحداث ورسعة تواليها وتقلباتها ،وتعقد بناها السياسية واالجتامعية
فضل عن حالة السيولة املعلوماتية واملعرفية التي تتولد
والثقافيةً ،
من الفضاءات العلمية والثقافية العربية.

حتم إشكالية ترسي يف طول
لكننا ،ومن الناحية املنهجية ،سنواجه ً
الكتاب وعرضه ،متعلقة بصعوبة القبض عىل مقوالت تفسريية،
وخطوط واضحة للمقاربة البورغاوية لإلسالم السيايس؛ إذ ارتكز أكرث
عىل نقد الطروحات اآلخرية ،أي :الطروحات التي ترى يف اإلسالم آخ َر
يستبطن أسباب فشله أو إخفاقه السيايس ،وأرهق القارئ بتنقالت
كثرية وكثيفة ملواقف تاريخية حديثة ومعارصة عايشها بنفسه،
ومن خالل لقاءات مبارشة مع عدد من قيادات القرار يف الحركات
اإلسالمية املختلفة وصانعيه .لكن تبقيها رواية بورغاوية مفتقرة إىل
أي من الشواهد أو الدالئل األكادميية ،فيالحظ الغياب الكيل ألي
إحالة أو عزو إىل مراجع مكتوبة أو مسموعة تع ّد أداة مسل ًّم بها يف
البحث األكادميي.

تتبلور تبلو ًرا أشد مجمل أطروحة بورغا يف كتابه األخري ،ويق ّدم فيها
مزي ًدا من الحجج لنقد األطروحات التبسيطية لتعقيدات اإلسالم
السيايس ،وتنجح أطروحته ،بدرجة ما ،يف تقديم مداخل جديدة
لقراءة الفعل السيايس اإلسالمي مبختلف تنوعاته ،ويزاوج بورغا،
بنا ًء عىل حجج وبراهني ،بني البعد الهويايت السيايس والبعد الديني
املقدس يف فعل اإلسالميني ،مع تقرير رحابة الخطاب اإلسالمي يف
التأويل والفهم والفعل ،ويعزو مبنطقية جز ًءا من العنف املوجود
يف الفضاء اإلسالمي إىل عوار املعاملة الغربية للعامل اإلسالمي ،حيث
يصفها بورغا يف عبارة له أمام الربملان األورويب عام " :1997ال نلقى
من املسلمني إال ما أعطيناهم إياه" (ص .)262

وما ميكن اعتباره أيضً ا غل ًوا يف النقد االنطباعي البورغاوي هو
االنتقاالت املتعددة يف الباب الواحد ،بني شخصيات أو بلدان أو
حقب تاريخية بعيدة ،يف مساحات كتابية صغرية ،ومن دون وجود
إطار منهجي واضح لتسويغ هذه القفزات ،فيأيت بورغا يف الجزء
األول من الكتاب ،وبعنوان "البدايات اآلتية من الجامهريية" ،عىل
الحديث عن مرص وتونس وليبيا وسورية ،يف فقرات رسيعة وقفزات
تاريخية واسعة (ص  ،)87-71يف محاولة منه لنقل انطباعاته األوىل
التي دفعته لتوجيه بوصلته البحثية نحو اإلسالم السيايس ،وهو منط
كرره مرات عدة يف الكتاب.
لقد مثّل كتاب بورغا اإلسالم السيايس :صوت الجنوب ،أواخر القرن
املايض ،إرهاصاته املبكرة يف نقد دراسات اإلسالم السيايس املنص ّبة
عىل الظاهرة ،من باب االرتباط الرشطي بثورة الخميني يف إيران
عام  ،1979وبرتاكم املعرفة املتعلقة بها من باب التناول الخارجي،
ال االقرتاب املفيض إىل فهمها بنيويًا وعميقًا ،ورأى بورغا حينئذ أنه
ينبغي للباحث يف هذا الحقل أن يقرتب (بالقدر الكايف منه؛ ليك
يتسنى لنا رؤية املظاهر املتعددة التي ال يلمسها من يراقب األمور
من الخارج)(.((1
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إن خالصة أطروحة بورغا يصفها بأنها تحاول البحث عن جذور الجهاد
حيث تكون ،أي متجذرة بعمق يف الفضاء السيايس ،يف قلب بؤس
األهداف التي ال تجيد سياساتنا [أي الغربية] الخارجية اختيارها،
ويف قلب معاناة رشيحة واسعة من املهمشني الذين تسحقهم آليات
اإلقصاء .وتعيد إىل األذهان حقيقة واضحة وضوح الشمس :عندما
يضيق العامل بأحد ما ،يف فرنسا أو العراق أو أي مكان آخر ،عندما ال
يتاح له أن "يوجد بكامل كيانه" .أيًا كان رسوله ،فإن خطر رؤيته وهو
يلتحق بصفوف أولئك الذين يريدون العيش "بصورة منعزلة متا ًما"
كب ٌري ج ًدا (ص .)274

بتك ضورعو تاعجارم
"فهم اإلسالم السياسي :مسار بحثي حول اآلخرية اإلسالمية" لفرانسوا بورغا
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