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فهم اإلسالم السياسي: مسار بحث حول 

بالمعنى  بحثيًا  كتابًا  ليس  هــو  المسلم  اآلخـــر 

الكالسيكي للكلمة، وليس مذكرات لباحث يضع 

بحيث  ذاتــه  داً  ممجِّ األحـــداث،  وســط  فــي  نفسه 

إنه  بطولته.  على  شاهدة  األحـــداث  هــذه  تصبح 

مالك بن  بمذكرات  كثيراً  تذكرني  معقدة  سردية 

ــقـــرن(١). فــفــي ســرديــة  ــلـ نــبــي مـــذكـــرات شــاهــد لـ

فرانسوا بورغا، مدير األبحاث في معهد البحوث 

والــــدراســــات حـــول الــعــالــم الــعــربــي واإلســالمــي 

أون بــروفــانــس» (فــرنــســا)، شهادة  فــي «إيــكــس 

تربى  الــذي  اليانع  الشاب  اكتشف  كيف  ذاتية: 

األلــب الــفــرنــســيــة  جــبــال  فــي  ســافــوا  منطقة  فــي 

الوطن العربي، وكيف بنى موضوعة اإلسالمية 

رائــعــة  شــهــادة  وفــيــهــا  (Objet islamisme)؛ 
على أهم األحداث التي اجتاحت الوطن العربي 

هذا؛  يومنا  حتى  االستقالل  منذ  أساسي  بشكل 

البحثية  الــدراســات  تــطــور  فــي  تمحيص  وفيها 

وبخاصة  اإلسالمية،  موضوعة  حول  واإلعالمية 

تطور علم اإلسالميات الفرنسي.
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بعرق  اإلسالمية  موضوعة  بورغا  بنى  لقد 

طويلة  ومهنية  بحثية  إقامات  خالل  من  جبينه 

اليمن،  تونس،  الجزائر،  عربية:  بلدان  عدة  في 

إجراء  على  منصّبًا  لبنان،  سورية،  مصر،  ليبيا، 

مــقــابــالت مــعــمــقــة مـــع الــفــاعــلــيــن فـــي الــحــركــات 

إلى  إضافة  وغيرها،  البلدان  هذه  في  اإلسالمية 

الشخصيات  بعض  لمسارات  راقية  إثنوغرافية 

إنه  الــزمــن.  عبر  الفكرية  وتحوالتهم  اإلسالمية 

في  يــجــول  جــامــحــًا،  حصانًا  الممتطي  الــفــارس 

عــكــس تــيــار الـــريـــح الــعــاتــي لــعــلــم اإلســالمــيــات 

مجال  بــأنــه  انطبع  الـــذي  العلم  ذاك  الفرنسي. 

sh41@aub.edu.lb. (*) البريد اإللكتروني: 

(١) مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن (دمشق: دار الفكر، ١٩٦٩).
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ــلـــوم الــســيــاســيــة،  ــعـ ــًا الـ ــومـ ــمـ ســـيـــطـــرت عــلــيــه عـ

كثير  فــي  ليخدم  حكومية  بتمويالت  ومــنــدفــع 

ضد  األمني  مشروعه  في  البوليس  األحيان  من 

اإلرهـــــــاب، وضــــد الــمــعــارضــات الــمــقــاومــة غير 

المرغوب فيها. في الوقت الذي جنح هذا العلم 

بــالــتــبــســيــط والــتــعــمــيــم الــمــفــرط واالخـــتـــصـــارات 

ــة، بنى  ــيــ الـــجـــوهـــريـــة حــــول اإلســــــالم واإلســــالمــ

اإلسالمية  االتــجــاهــات  أن  على  منهجيته  بــورغــا 

إسالمي  بلسان  امــتــازت  قــد  العربية  للشعوب 

مختلفة  وسياسية  اجتماعية  وأفــعــال  مشترك، 

 (Un parler musulman commun, des
المشترك  اإلسالمي  اللسان  هذا   .agirs variés)
هو مفردات معجمية (lexique) وليست قواعد 

المفردات  هــذه  أن  أي   .(Grammaire) نحوية 

االجتماعية  والــعــدالــة  بــالــســيــاســة  تــنــادي  الــتــي 

األشياء  لوصف  وسيلة  هي  والحقوق  والهوية 

معياري  هو  مما  أكثر  رمــزي،  بفضاء  وربطها 

للتفكير  كثيرة  بإمكانات  يسمح  وتاليًا،  صارم، 

إذا  فمثـًال،  الوسيلة.  هذه  على  بناًء  والتصرف، 

من  مستقى  مفهوم  هــو  الــشــورى  مفهوم  كــان 

الــســيــاق الــتــراثــي اإلســالمــي، فــإن هــذا المفهوم 

نحوية)؛  (قواعد  مختلفة  بطرائق  يركب  سوف 

فــهــنــاك مــثـــــًال نــحــو ســلــفــي - ســيــاســي ســوف 

بينما  ملزمة،  غير  أنها  على  الــشــورى  يستخدم 

شبيهة  تجعلها  بطريقة  آخر  نحو  سيستخدمها 

بــمــفــهــوم الــديــمــقــراطــيــة. بــالــنــســبــة إلـــى بــورغــا، 

تستخدم  معارضة  أمام  نفسه  الغرب  يجد  حين 

فإنه  اإلســالمــي،  الثقافي  القاموس  أو  المعجم 

المعجم،  بهذا  الغرب  مقاومة  مسؤولية  يلصق 

التاريخية  مــســؤولــيــتــه  عــن  الــتــســاؤل  دون  مــن 

والحالية في ذلك.
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ــوا بــــورغــــا مـــوضـــوعـــة  ــســ ــرانــ ــنـــى فــ ــد بـ ــقـ لـ

ــتـــب، مـــن أهــمــهــا  ــة مـــن خــــالل عــــدة كـ ــيـ اإلســـالمـ

 Faceو الجنوب (٢)،  صوت  السياسي:  اإلســالم 

واإلسالم   (٣)to Face with Political Islam
نحو  ليكتشف  الــقــاعــدة(٤)،  زمــن  في  السياسي 

كــل حــركــة إســالمــيــة عــلــى حـــدة مــن خـــالل ربــط 

االقتصادي  االجــتــمــاعــي -  بالسياق  النحو  هــذا 

والــتــاريــخــي، وأظــهــر كــيــف يــتــطــور هـــذا النحو 

اإلسالمية  الحركات  إليه،  فبالنسبة  الوقت.  مع 

واالستقاللية  الــتــحــرريــة  للحركات  امــتــداد  هــي 

ــا حــــركــــات اجــتــمــاعــيــة  ــ ــراهـ ــ فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، ويـ

األوســـع  الــشــرائــح  تطلعات  عــن  تعبر  وثــقــافــيــة 

ــا حــســاســيــة  ــكـــن يــظــهــر بــــورغــ مــــن الــــنــــاس. ولـ

لالجتماعي -  منه  التاريخي  للبعد  شــدة  أكــثــر 

االقـــتـــصـــادي، مــســلــطــًا الـــضـــوء عــلــى أن كــثــيــراً 

مـــن أفـــعـــال الــحــركــات اإلســالمــيــة الــراديــكــالــيــة، 

هـــي رد فــعــل أكــثــر مــنــه فــعــل، مـــن ســيــد قطب 

أنه  بــورغــا  اعتبار  ال يمكن  ولكن  الدن.  إلــى بــن 

الكولونيالية  بعد  مــا  بالنزعة  مسحور  بــاحــث 

اتساقًا  هناك  أن  يعتبر  فهو  ثالثية.  العالم -  أو 

بــيــن االخـــتـــالفـــات الــديــنــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وبــيــن 

موروثة  إنسانية  عالمية  بوجود  العميق  إيمانه 

.(Universalisme humaniste hérité)

ــا حـــيـــاتـــه يـــســـاريـــًا أقــــــرب إلـــى  ــورغــ بـــــدأ بــ

الـــمـــاركـــســـيـــة. لــــذا عــنــدمــا ذهــــب إلــــى الــجــزائــر 

يتعلق  موضوعًا  اختار  فقد   (١٩٧٣ - ١٩٨٠)

ولكن  االشتراكية.  الجزائرية  الدولة  بسياسات 

مساره  في  رئيسًا  دوراً  ستؤدي  الجزائر  تجربة 

على  يشهد  ســـوف  أولــــى،  جــهــة  فــمــن  الــفــكــري. 

السياسي  واالستبداد  البيروقراطية  قتل  كيفية 

(٢) فرانسوا بورغا، اإلسالم السياسي : صوت الجنوب (القاهرة: دار العالم الثالث للنشر والتوزيع، ٢٠٠١).

François Burgat, Face to Face with Political Islam (London: I. B. Tauris, 2002).  (٣)

(٤) فرانسوا بورغا ، اإلسالم السياسي في زمن القاعدة (دمشق: قدمس للنشر والتوزيع، ٢٠٠٥).



كتب وقراءات / ١٥٥

ــزائـــري. ومــــن هــنــا،  لــلــمــشــروع االشـــتـــراكـــي الـــجـ

واالشتراكي  القومي  اليسار  ترهَل  بورغا  وعــى 

الــعــربــي وعــــدم قــدرتــه ال عــلــى الـــثـــورة وال عــلــى 

دور  إلــى  التنبه  إلــى  ذلــك  دفــعــه  لقد  اإلصــــالح. 

منتصف  خــــالل  الـــصـــاعـــدة  اإلســـالمـــيـــة  الــنــخــب 

بما  العربية،  البلدان  أغلب  في  الماضي  القرن 

ناصريين  لنشطاء  الفكرية  التحوالت  ذلــك  في 

شيوعيين  أو  (مصر)  البشري  كطارق  سابقًا، 

مع  هـــؤالء  وسيشكل  (مــصــر).  حسين  كــعــادل 

الغنوشي،  كــراشــد  أخـــرى،  إسالمية  شخصيات 

بــرنــامــج نــهــضــة جـــديـــدة مــســتــوحــاة مـــن الفكر 

سوف  ثانية،  جهة  ومــن  التجديدي.  اإلســالمــي 

الكولونيالي  الممنهج  النهب  سياسة  له  تتجلى 

وربما  استقاللها.  بعد  حتى  للجزائر  الفرنسي 

على  اإلسالمية  للحركات  فهمه  سيجعل  ما  هذا 

التي  الكولونيالية  السياسات  على  فعل  رد  أنها 

ــاًال مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــشــكــل  ــكـ تــتــخــذ أشـ

الثقافي المتمثل في بناء اآلخر المسلم الرافض 

الغربية.  الحداثة  مفاهيم  بعض  في  لالنخراط 

ــذا ســيــجــعــلــه يـــركـــز عــلــى تــقــلــيــد طـــويـــل من  ــ وهـ

بينوشيه  أشـــبـــاه  يــســمــيــه  لــمــا  الـــغـــرب  مــســانــدة 

.(«Pinochet arabes») العرب
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ــوا بــــورغــــا هــي  ــســ ــرانــ أهـــمـــيـــة دراســـــــــات فــ

فــي رصـــد ديــنــامــيــات الــخــطــاب والــفــعــل العملي 

لإلسالميين بدون وضع «اإلسالم السياسي» في 

استخدام  عــدم  عليه  كــان  وربما  واحـــدة.  بوتقة 

هذا التعبير في كتابه. أنا أفضل استخدام الفكر 

اإلســالمــيــة،  الــحــركــات  أو  السياسي  اإلســالمــي - 

ألنه غالباً ما اسُتخدم تعبير «اإلسالم السياسي» 

معينة،  حــركــيــة  بــمــجــمــوعــات  ــاً  قـــدحـ بــاعــتــبــاره 

قارئي  مــن  يتألف  واحــد  اتجاهها  بــأن  واإليــحــاء 

القاعدة.  إلى  المسلمين  اإلخــوان  من  قطب  سيد 

غالبًا  هم  النعت  هذا  يستخدم  من  أن  والطريف 

حاملو اإلسالم الرسمي الذي يعتبرون إسالمهم 

ليس سياسياً؛ فسجن اآلخر المعارض في الدين 

لقد  السياسي.  عــن  إبــعــاده  إلتــمــام  محاولة  هــو 

تجديدية  على  السودان  في  بورغا  تجربة  بينت 

السائدة  الصوفية  مع  مقارنة  الــســودان  إخـــوان 

هناك، آنذاك. ويكتب بورغا عن تجربة السودان 

مهمًا  دوراً  تأديتها  فــي  الــتــرابــي  حكم  ظــل  فــي 

فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات فـــي تــنــظــيــم مــؤتــمــرات 

الصاعدة  اإلسالمية  القوى  بين  تحالفات  لخلق 

هذه  ساهمت  وكيف  واليساريين،  القوميين  مع 

الملتقيات في بدء العالقة بين حزب الله وحركة 

ومنظمة  حــمــاس  وبــيــن  عـــون،  ميشال  الــجــنــرال 

التحرير الفلسطينية. وهذا لم يُرق بعض أجهزة 

جهاز  أن  بــورغــا  ويــذكــر  الغربية.  االستخبارات 

للتعرف  مخبراً  االستخبارات الفرنسية قد أرسل 

من  إلى من يحضر في هذه الملتقيات، مدفوعاً 

قبل وزير الداخلية السابق شارل باسكوا.

ويتابع بورغا مسيرته متحدثاً عن تجربته 

كمدير لمركز البحوث الفرنسي في اليمن. وكون 

غربية،  قـــوى  مــن  مستعمراً  يــكــن  لــم  الــبــلــد  هـــذا 

شعر بورغا براحة أكبر في تعامله هناك، وبنى 

عالقات مع شرائح واسعة من النخب األكاديمية 

التحديث  يأخذ  أن  بكيفية  اهتم  لقد  والسياسية. 

من  يــكــون مــدفــوعــاً  أن  دون  مــن  هــنــاك  مــجــراه 

في  األولى  التجربة  لبورغا  وكان  مستعمر.  قبل 

إنتاج  في  المحليين  الباحثين  بربط  المساهمة 

طريق  عــن  الفرنسيين،  زمــالئــهــم  مــع  الــمــعــرفــة 

ضمن  مختلفة  وبلغات  سريع  رقمي  نشر  بوابة 

بورغا  وسيكرر  الفرنسي.  البحوث  مركز  موقع 

ذلك عندما أصبح مديراً للمعهد الفرنسي للشرق 

األدنى في دمشق.
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يــنــهــي بــورغــا كــل فــصــل حـــول بــلــد عربي 

هناك.  جــرت  التي  االنتفاضات  حــول  بشهاداته 

السابقة  فرضياته  أثبت  التي  االنتفاضات  هذه 

على أهمية النخب اإلسالمية كفاعلين أساسيين 
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ــذه االنـــتـــفـــاضـــات أو/ ــع هــ ــريـــن فـــي دفــ مـــع آخـ

واالستفادة منها، قبل انتشار الثورات المضادة 

اليسارية  النخب  وبعض  العسكر  بين  بتحالف 

حساسية  بورغا  يظهر  وهنا  النفطية.  واألمــوال 

شــديــدة لــلــدور اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي فــي تطييف 

بــعــض هـــذه االنــتــفــاضــات، كــمــا هــي الــحــال في 

فصـًال  يخصص  كما  وسورية.  والبحرين  اليمن 

الهيمنة  يسميه  مــا  عــانــت  الــتــي  حــمــاس  حـــول 

السلطة  ومـــن  إســرائــيــل  مــن  الهيمنة  الــثــالثــيــة: 

الهيمنة  وأخــيــراً  فتح،  ســوط  تحت  الفلسطينية 

االنتخابات  نتائج  قبول  رفضت  التي  الغربية 

األغلبية  أعــطــت  الــتــي  الفلسطينية  التشريعية 

أن  كيف  بورغا،  فرانسوا  يتذكر  وهنا  لحماس. 

سيارة  في  معه  جلس  الذي  المستوطن  خطاب 

ال يختلف  أبيب  تل  إلى  القدس  من  العام  النقل 

عن ذاك المستوطن الفرنسي في الجزائر.

يــنــتــقــل بـــورغـــا إلــــى تـــنـــاول وضــــع الــعــرب 

«اآلخــر»  يسميهم  ما  أو  فرنسا  في  والمسلمين 

من هم عندنا» وكيف أن فرنسا حكومًة وإعالمًا، 

من  لتجعل  اإلصــالحــيــة  بــاألصــوات  سمحت  قــد 

ــًا فــرنــســيــًا بنخب  «اإلســـــالم فــي فــرنــســا» إســـالمـ

الفرنسي.  المستمع  يسمعه  أن  يرغب  ما  تتكلم 

قطار  من  لطيفة  استعارة  بورغا  يستخدم  وهنا 

انفصلت فيه القاطرة عن العربات. فإذا اعتبرنا 

سحب  بــهــا  يــتــم  جــيــدة  قــاطــرة  هــو  المصلح  أن 

وحدها،  بها  بالسير  سائقها  بدأ  فقد  العربات، 

ــول الــســكــك  ــه الــمــتــفــرجــون عــلــى طــ ويــصــفــق لـ

الفرنسي  الجمهور  عــن  كناية  (وهــم  الحديدية 

نهائيًا  انفصل  قــد  ولكنه  للمصلح)،  المستمع 

عن العربات األخرى (أي الجمهور المسلم الذي 

من المفترض دفعهم إلى األمام). وهكذا، ينشر 

«العلمانية  بورغا  يسميه  ما  المصلحون  هــؤالء 

المسلم  اآلخــــر  ثــقــافــة  تــمــاهــي  الــتــي  ــمــــزورة»  الــ

العلمانية  هــذه  مع  ليصبح  األكثرية،  ثقافة  مع 

الشيخ  حاجج  وكما  منها.  جــزءاً  الكحول  شرب 

حــســن الـــتـــرابـــي الــمــتــصــوفــة ضـــد شــكــالنــيــاتــهــم 

فيه  بما  لباس  بأي  بالصالة  السودانيين  بدعوة 

بأن  الفرنسية  الــحــداثــة  بــورغــا  يــدعــو  الــبــنــطــال، 

ال تــكــون شــكــالنــيــة، فــمــن حــق الـــمـــرأة لــبــس ما 

تريده، بما في ذلك الحجاب.
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صداقته  عن  متحدثًا  طويـًال  بورغا  ويقف 

مصرية  أصــول  من  السويسري  الفيلسوف  مع 

في  معه،  اختالفاته  عن  وأيضًا  رمضان،  طارق 

ما يتعلق بتحليل رمضان لالنتفاضات العربية. 

رمضان  فرنسا  منعت  كيف  بــورغــا  يستحضر 

مـــن دخــــول أراضـــيـــهـــا، وإلـــقـــاء مــحــاضــرات في 

(الــذي  الحقيقي  المصلح  وهــو  مــدنــهــا،  بعض 

الشعبية  ذو  األخـــرى)  العربات  بقاطرته  يدفع 

الواسعة، وبخاصة لدى فئات الشباب األوروبي 

بمفهوم  رمــضــان(٥)  طــارق  اشتهر  لقد  المسلم. 

ــا إلى  االنــدمــاج اإليــجــابــي، داعــيــًا مسلمي أوروبـ

مــمــارســتــه. فــهــو يـــدعـــو مـــن ســمــاهــم «مــســلــمــو 

الغرب» (Western Muslims) إلى أن يساهموا 

مجتمعاتهم  وتنمية  تطوير  في  إيجابي  بشكل 

ازدواجــيــة  فــي  التفكير  مــن  بــدًال  أفــضــل،  لتكون 

بمقاربة  يسميه  مــا  وهـــذا  و«هــــــم»(٦).  «نــحــن» 

في   .(Post-integration) ــاج  ــدمـ االنـ بــعــد  مــا 

ــــالم الــفــرنــســي، بصيد  ــذي يــقــوم اإلعـ الـــوقـــت الــ

بالترويج  بورغا  يقوم  رمضان،  ضد  الساحرات 

الفرنسي،  المستمع  يريح  كــالمــًا،  تتكلم  ألئمة 

بورغا  رصــد  لقد  الشلغومي.  حسن  اإلمــام  مثل 

ازدواجية المعايير في فرنسا، واعتبر أن حرية 

 Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam (Oxford; New York: Oxford University (٥)
Press, 2005).

Tariq Ramadan,  What I Believe (New York: Oxford University Press, 2009).  (٦)
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تعامل  التعبير هناك تتسم بـ «انتقائية»، منتقداً 

شــارلــي  مجلة  أحـــداث  مــع  الفرنسية  السلطات 

إيبدو؛ إذ تضامنت السلطات بشكل «أعمى» مع 

المجلة التي تعرضت لهجوم في عام ٢٠١٥.
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ــتـــاب، لــحــظــات صـــارمـــة من  فـــي هــــذا الـــكـ

بالشأن  المختصين  الباحثين  بعض  مــع  النقد 

اللذين  كيبيل،  وجــيــل  روا  أوليفييه  اإلســالمــي، 

ــــي - الــســيــاســي،  ـــ يـــحـــتـــكـــران الــمــشــهــد اإلعــــالمــ

نــزعــة  ذوي  الــســيــاســيــيــن  بــعــض  ــًا  أيـــضـ ولـــكـــن 

باريس  تعرض  بعد  وبخاصة  اإلسالموفوبيا، 

بداية  فمنذ   .٢٠١٥ عــام  فــي  إرهابية  لهجمات 

إلى  كتابه  بإهداء  يتهكم  وهو  األولــى،  الصفحة 

في  جامحة  رغبة  فيه  نفحا  اللذين  وكيبيل  روا 

شكر  آخـــر،  صعيد  وعــلــى  أخـــرى.  أفــكــار  تأكيد 

إمانويل  آنــذاك،  الفرنسي  الــوزراء  رئيس  بورغا 

المؤججين  «الــمــغــامــريــن  ومــســتــشــاريــه،  فــالــس 

أولــئــك  مــن  الجنسية  لسحب  لــهــا  يــرثــى  لــدرامــا 

أقوى  رغبة  أعطوه  حيث  بهم»،  المرغوب  غير 

فـــي إثـــبـــات أن مــثــل هـــذا الــمــشــروع االنــتــهــازي 

الشعب  كثيراً  يكلف  ســوف  انتخابية،  ألســبــاب 

الذي يّدعون خدمته. لقد بين بورغا أن التفسير 

لدى  ســواء  «الجهادية»،  لظاهرة  شيوعًا  األكثر 

العربية،  األنــظــمــة  بعض  لــدى  حتى  أو  الــغــرب 

يــصــّر عــلــى اعــتــبــار الــجــهــاديــيــن «مــتــعــّصــبــيــن» 

هناك  أن  إلنكار  وسيلة  يعّد  ما   ،(fanatiques)
ســيــاقــًا تــاريــخــيــًا وســوســيــولــوجــيــًا، أنــتــج هــؤالء 

إلــى  بالنسبة  هـــؤالء  كـــان  وإذا  «الــمــتــعــّصــبــيــن». 

«روا»  إلى  بالنسبة  فهم  الله،  مجانين  «كيبيل» 

أن  كيبل  يظهر  وبينما  بــســاطــة!  بكل  مجانين 

براديغم  ضمن  كعقيدة  اإلســـالم  فــي  المشكلة 

هناك  روا  إلـــى  فبالنسبة  اإلســـــالم،  راديــكــالــيــة 

«أســلــمــة لــلــراديــكــالــيــة». فــاإلرهــابــيــون هــم أوًال 

مــهــمــشــون اجــتــمــاعــيــًا، مــمــا دفــعــهــم ذلــــك إلــى 

المهم  كتابه  فــي  روا  يبين  وكــمــا  الــراديــكــالــيــة. 

الفعل   (Nihilism) عــدمــيــة  ــمـــوت  والـ الــجــهــاد 

مسارات  عرض  خالل  من  ويظهر  اإلرهــابــي(٧). 

وسورية،  العراق  إلى  فرنسا  تركوا  الذين  بعض 

وتاليًا،  السلفية،  الــجــوامــع  عبر  يــمــروا  لــم  أنهم 

على  الحقًا  جاء  الذي  لإلسالم  فردي  فهم  هناك 

بأنه  روا  زميله  بورغا  ينتقد  وهنا  راديكاليتهم. 

لــم يــأخــذ بــعــيــن االعــتــبــار اآلثــــار الــمــتــرّتــبــة على 

وأهمية  والجنوب،  الشمال  بين  الهيمنة  عالقات 

الذين  هــؤالء  إلــى  بالنسبة  الفلسطينية  القضية 

وهنا  فرنسا.  بلدهم  في  غرباء  بأنهم  يشعرون 

بين  الجمع  المطلوب  أن  بورغا،  إلى  نقداً  أوجه 

وبين  هــو،  يطرحها  التي  المهمة  القضايا  هــذه 

والــســوســيــولــوجــي -  الــســوســيــولــوجــي  التحليل 

النفسي الذي يركز عليه روا.
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أخـــيـــراً، إذا كـــان لــفــرنــســوا بـــورغـــا حــســرة 

فهو  فــرنــســا،  فــي  وإعــالمــيــًا  ســيــاســيــًا  بتهميشه 

التطور  فــي  طيبًا  أثـــراً  تــرك  مــن  أهــم  أحــد  يبقى 

ــالـــيـــات الـــمـــســـلـــمـــة فــــي أوروبـــــــا  ــلـــجـ ــفــــكــــري لـ الــ

ــا، والـــتـــنـــظـــيـــر لـــحـــق عــــــودة هـــذه  ــهـ ــاتـ ومـــؤســـسـ

اإلسالمي.  االصطالحي  قاموسها  إلى  الجاليات 

ــًا مـــع بعض  فــخــالل مــقــابــالت أجــريــتــهــا حــديــث

الــفــاعــلــيــن فـــي الــجــالــيــة فـــي فــرنــســا، تــبــيــن لي 

ــداء بــورغــا لــلــجــالــيــة والــفــرنــســيــيــن بــعــامــة،  أن نــ

لتجنب  ماكرون  إيمانويل  للمرشح  بالتصويت 

األســــوأ، أنـــه قــد القـــى اســتــحــســانــًا لـــدى الجالية 

التي صوتت بأغلبيتها لهذا المرشح. وربما كان 

رمضان  طارق  صوت  من  أكثر  مسموعًا  صوته 

الـــذي نـــادى بــمــا ســمــاه «االمــتــنــاع الــنــاشــط عن 

⬜ (Active Abstention) «التصويت

Olivier Roy, Le Djihad et la mort (Paris: Seuil, 2016).  (٧)


