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الدراسات اإلسالمية في الغرب
وحركات اإلسالم السياسي
ناثان براون

■

على هذه الطاولة المس��تديرة التي ننش��ر
مداخالته��ا بالمجل��ة م��ن خاللها س��ألنا
مجموع ًة م��ن الباحثين في حقول متج��اورة بداخل
الدراسات الشرق أوس��طية أن ُيدلوا بآرائهم بشأن
البح��وث األكاديمية عن الحركات اإلس�لامية .وقد
أ َ ْدلَ��وا بمالحظاتهم ع��ن تطورات تل��ك المقاربات
والبح��وث ،وأفكارهم عن مس��تقبل تل��ك البحوث
والدراس��ات .وليس م��ن المفيد في ه��ذا التمهيد
ٍ
مالحظات سريعة وقصيرة؛
تلخيص ما أدلوا به من
ُقدم ثالث��ة تأمالت.
لكنني أو ُّد ف��ي البداي��ة أن أ ِّ
التداخ��ل بي��ن حقول
أول تل��ك التأم�لات ذل��ك
ُ
البحث والدراس��ة ،وفائدة ذلك ف��ي الوصول إلى
نتائج مثمرة ،فقد أش��ار عمرو حمزاوي على س��بيل
■

أستاذ بمعهد دراسات الشرق األوسط بجامعة جورج تاون األميركية.
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المثال إلى الفوائ��د المجنية من وراء المزج بين عدة تخصصات في
أدى ذلك الم��زج إلى تغيي ٍر في
تأمل اإلس�لاميات الجديدة ،وكيف ّ
الرؤية للظاهرة ،وإلى قواعد الرؤية أيض��اً .وهكذا فإنّ معظم قراء
الـ  IJMISه��م من أنصار ذل��ك االمتزاج والعبور بي��ن التخصصات
المتجاورة؛ َب ْي َد أنه من المفيد اإلش��ارة إلى أنّ الدارس��ين هؤالء ما
وحس��ب؛ بل أش��اروا
رأوا
ً
فائدة في العبور بين الحقول والتخصصات ْ
ٍ
ٍ
ونقاط في ميدان دراسات اإلسالم السياسي
مجاالت
أيضاً إلى وجود
والتوسع في البحث والمراجعة
المعاصر ،تستحق المزيد من التأ ُّمل
ُّ
واالستكشاف ،وبرزت في هذا المجال نقطتان :ضرورة المالءمة بين
العوامل اإلثنوغرافية واألُخرى المحلي��ة ،والتركيز أكثر على المجال
العام وجغرافيات اإلس�لامية الجديدة .وأضافت الس��يدة برنا تورام
س��ياقي أعمق
أنّ ه��ذا الجمع والمالءمة س��يكونان مفيدين في فهمٍ
ٍّ
جغرافي بطبيعته؛ فهناك
للظاهرة اإلسالمية .أما المجال الثاني فهو
ٌّ
منتش��ر أنّ مراعاة العامل الجغرافي في دراس��ات اإلس�لام
انطباعٌ
ٌ
أم��ر قد تحقّق؛ لك��نّ ذلك في الحقيقة م��ا يزال في
المعاصر هو
ٌ
بداياته ،فقد أش��ار حمزاوي إلى أنّ الدارسين قد تجاوزوا المركزية
المصرية ف��ي الدراس��ةّ .أما ت��ورام فذك��رت التجوال بي��ن تركيا
التفات بارزٌ إلى إيران .إنما
والمجتمعات العربية ،ثم إنه كان هناك
ٌ
أين مضت الدراس��ات الميدانية وراء ذلك؟ فهل اإلسالمية الجديدة
َق ْص ٌر على الش��رق األوس��ط؟ أم أنّ هناك مقارنات ومقاربات أ ُخرى
ضرورية على مدى العالم اإلس�لامي؟ وهل هناك تنوعٌ في المناطق
أي حدود؟ وقد أدلى المتدخلون
الجغرافية اإلسالمية المختلفة وإلى ّ
ٍ
بمالحظات بش��أن ه��ذه األمور مما يش��ير إل��ى نق��ص العمل على
ٍ
مقارنات ذات
المناطق الجغرافية المختلفة .وقد ذكر بجورن أوتفيك
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لكن إذا
ُبعد جغرافي متنوع؛ لكنّ النتائج المنظورة ما تزال محدودة؛ ْ
ّاتبع الدارسون النصائح التي أدلى بها أوتفيك ،فكيف يمكنُ التوفيق
رحب به الدارسون؟
بين هذا التو ُّجه الش��امل،
َ
واآلخر المحلّي الذي ّ
جغراف��ي ُمه ٌّم كامنٌ ف��ي أكثر مقاربات المش��اركين،
عامل
وهن��اك
ٌّ
ٌ
يتعلق بالدارس��ين أنفُس��هم .فإثنان منهم موجودان في الواليات
وهو
ُ
المتحدة ،وواحد في أوروبا ،والثالث في الش��رق األوسط .إنما رغم
هذا
التباعد الجغرافي واالختالف في االهتمام ،فقد أش��اروا جميعاً
ُ
ٍ
ٍ
دراس��ات
مؤتمرات ش��اركوا فيها هنا وهناك ،كما أش��اروا إلى
إلى
التباعد الجغرافي للموضوع المدروس .وهذا يش��ير
اهتم��وا بها رغم
ُ
وتعاون ،أكثر مما يت ُّم في مجاالت الدراسات الشرق
إلى تأثر متبادل
ُ
ره هنا فإنه يتعل َُّق
أرد ُت ْ
أوسطية األُخرى .أما المجال الثالث الذي ْ
ذك ُ
بالتعاون في مسائل دراسة الحركات اإلسالمية بين األكاديميين وغير
ُ
تقاطعات بين دارس��ي السياسات
األكاديميين ،فقد ذكر الدارس��ون
ُ
ودراسي الحركات ،دون أن تبدو نتائج ملموسة لهذه اإلمكانية .وهذا
الموضوع معقَّد أكثر مما يبدو ألول وهلة؛ فاألكاديميون غير مس َّيسين
كفاي ًة ،كما أنّ دراسات السياس��ات تتوجه إلى الجمهور العام؛ بينما
يهت��م األكاديميون في دراس��اتهم بذلك .هذا األم��ر ذكره جليان
ال
ّ
بعيدا ع��ن اهتمام��ات اآلخرين.
ْش��ودلَر بالتحدي��د؛ لكنه م��ا كان
ً
ولنالح��ظ أنه في السياس��ات ُتراعى المس��ائل األمنية والعس��كرية
والبيروقراطيات وصناعة القرار واالستخبارات والمنتديات السياسية
ُمور
واالس��تراتيجيات واللوبيات وجماعات البحوث المباش��رة .وهذه أ ٌ
ق��د ال تعني األكاديم��ي؛ لكنه م��ا عاد يس��تطيع إهمالَه��ا أياً تكن
ض عن سياس��ة
اعتبارات��ه؛ وبخاص ٍة عندما يك��ون األكاديمي غير را ٍ
أخيرا
بلده أو السياس��ات الدولية ُتجاه الحركات اإلسالمية .وهناك
ً
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مسأل ٌة تستح ُّق الذكر ،وتتعلَّق بالعالقة بين األكاديميين واإلسالميين
أنفُس��هم .فاإلس�لاميون الجدد مهتمون بما يكتبه األكاديميون عنهم
مثال اهتمامهم بتصحي��ح ومراجعة االنطباع
ألس��بابٍ متنوعة .ومنها ً
عنه��م؛ ألنهم يرون أنه قد أس��يء فهمهُ��م ،أو العتقادهم أنه يمكن
التأثير على الدارسين لتغيير استنتاجاتهم ،أو ألنهم يريدون الدعاية
ألنفُسهم في العالم الغربي ،أو في المجال المحلي .وقد أشار عمرو
دراساتهم
حمزاوي إلى أنّ معظم الدارسين في العالم العربي كانت
ُ
ضد اإلسالميين في ِ
الحقَب الماضية ،لكنّ المقاربات اتَّسعت
مو َّجه ًة َّ
وتنوّعت اآلن.
أ ـ دراسة اإلسالم السياسي  /جيليان شوَدلر :عبر العقدين األخيرين
أنتج الدارس��ون المهتمون باإلسالم السياسي عش��رات البحوث المعنية
وانص��ب أكثر عملها
بالحركات والس��لوكات المختلفة في هذا المجال،
َّ
على الجان��ب األكاديمي ،غير مهتمين بالسياس��ات الدولي��ة والجمهور
العام ،واجتنبوا أعمال الصحفيين والمهووس��ين بموضوعات السياس��يين
بشأن الخوف من اإلسالم ،ووقائع وس��لوكات كراهية الغرب ،ومعتمدين
الجادة على المصادر األساس��ية باللغات العربية والفارسية
في بحوثهم
ّ
االعتراف ب��ه اآلن أنه ما عاد يمكننا اإلعراض
والتركية .إنما ما ينبغي
ُ
الصوَر والقراءات النمطية التي سادت في االنطباعات العامة
الكلي عن ُ
عن اإلسالم والش��رق األوس��ط .ومما يدلُّ على ذلك أننا في الدراسات
التي قمنا ونقوم به��ا نبدأ دائماً من األس��ئلة واالنطباعات التي طرحها
ويطرحها الصنفان الس��الفا الذكر ،بمعنى تصني��ف تلك الحركات إلى
متطرفة ومعتدلة .والذي أقترحه أن نُهمل تماماً تلك االس��تجابات ،وأن
مفردا علينا أن
نتخلَّى عن اعتبار سياس��يات اإلس�لام المعاصر موضوعاً
ً
نُصدرَ حكماً فيه أو عليه .وعلى س��بيل المثال فإنّ الكثير من دراس��اتنا
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تتخلَّى في منطلقاتها عن المسائل النظرية ،وتنصرف إلى التساؤل حول
موضوعة هنتنغتون في ص��راع الحضارات ،وتأثيرات ذلك في أ ُطروحاتنا
نكرر في هذا الس��ياق أنّ رسوم اإلسالم وقيمه ال تشرح
الخاصة .ونحن ّ
ّ
فضال عن
مختلف التجارب والسلوكات للحركات اإلس�لامية الموجودة،
ً
تجارب المس��لمين الذين تصل أعدادهم إلى الملي��ار واألربعمائة مليون
على مدار العالم اليوم .ثم نتابع العم��ل قائلين :إنّ علينا أن ننظر إلى
اإلس�لاميين باعتبار إمكان تعقل أو تعقيل تصرفاته��م ،أو التركيز على
المؤسس��ات أو على ضغوط السلطات أو وجوه
علينا �أن ننظر �إلى الإ�سالميين
االغتراب الت��ي أحدثتها العولمة ،وسياس��ات
باعتبار �إمكان تعقل �أو تعقيل
الهوية أو خي��ارات بحثية أ ُخ��رى .إنما لماذا
ت�صرفاتهم� ،أو التركيز على
الم�ؤ�س�سات �أو على �ضغوط
نب��دأ دراس��اتنا بنق��د التعلي�لات الثقافي��ة،
ال�سلطات �أو وجوه االغتراب
م��ع أنّ آخرين فعل��وا ذلك على م��دى العقود
التي �أحدثتها العولمة
الماضية؟ ربما ألننا نريد التأثير في النقاش
العام ،والذي نظر خالل العقود الماضية إلى
ض��اف إلى ذلك أنه كان على
وي
هيكال
اإلس�لام باعتباره
هائال مو َّح ً
ً
ً
ُ
داُ .
األكاديميين أن يتحملوا ويتق َّبلوا مئات المقاالت التي ظهرت في الدوريات
عن الحركات الدينية اإلس�لامية خالل العقود الماضية .وبالطبع يمكن
لدارسي السياسات الدولية أن يكتبوا بهذه الطرائق التعميمية؛ لكننا ال
نس��تطيع ـ نحن الذين نتمتع بالقدرات اللغوية والمعارف اإلقليمية ـ أن
س��بب ،حتى لو كان رج��اء التأثير في الجمهور.
ألي
ٍ
نُجاريهُم في ذلك ّ
فموضوعات مثل المرأة في الشرق أو اإلرهاب على سبيل المثال ُتسيطر
خبرة إقليمي ًة
على اهتمامات الكُتّ��اب الذين ال يملكون معرف ًة عميق ًة ،وال
ً
أو مجالي ًة ب��ارزة ،وهم يصلون م��ن وراء ذلك إلى نتائج شاس��عة مثل
التعليل بالفروقات الثقافية لمس��ائل العنف ولالفتقار إلى الديمقراطية،
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ولتهديدات هؤالء لطريقتنا في الحياة .وبالنسبة ألحوال النساء؛ فإنّ تلك
المقاربات الشعبوية يجري إكمالُها والتدليل عليها بالمذكرات المنشورة
شديدة،
معاناة
باإلنجليزية لعدة نس��اء عانَينَ في مجتمعاتهنّ اإلسالمية
ً
ً
يعرضن علينا تخل َُّف هذه المجتمعات وس��وء األح��وال ذات الطابع
ْ
وهنّ
القروس��طي! وهذه االنطباعات العامة المنشورة ُتستخدم لتبرير تشديد
إجراءات الهجرة إلى أوروبا والواليات المتحدة وكندا وأستراليا .والتأكيد
على الراديكاليات اإلس�لامية يخدم الهدفين :هدف عزل المسلمين من
جهة ،وهدف «إنقاذهم» من جه ٍة أ ُخ��رى من المتطرفين الموجودين في
أَوس��اطهم .كما يكون علينا أن نبذل المزيد من الجه��ود لإلجابة على
ُناس مشهورون في الدوائر اإلعالمية
هذه «البحوث» التي يكتبها أحياناً أ ٌ
والسياسية واالستراتيجية؟! هل نتابع دراس��اتنا دونما اهتمامٍ بما يقوله
هؤالء؟ في الواقع ال أملك إجاب ًة ش��افي ًة على هذه األم��ور ،وبخاص ٍة أنّ
تلك العروض تنش��ر على الخصوص أنّ معظم اإلسالميين معتدلون رغم
أنّ المتطرفي��ن يملكون ش��عبي ًة من نو ٍع ما .إنما تبق��ى الحقيقة أنّ هذا
م��ورس غالباً دونما فوائد ظاهرة .فلإلجاب��ة على هنتنغتون قيل
«الحل»
َ
كل اإلس�لاميين يرفضون القيم والممارس��ات الغربية.
غالباً :إنّه ليس ّ
ٍ
لبح��وث ميدانية حول تجنيد
ولكي نتجنب المقارب��ة الثقافية ،انصرفنا
يتم ذلك ،وما هي آراؤهم في
الش��بان في أوس��اط المتطرفين ،وكيف ّ
الح ّرة ،وما هي إمكانيات التغيير واإلصالح في تلك األَوساط.
االنتخابات ُ
واحدا متّ ِسقاً،
إنما ودون أن نالحظ نكون قد اعتبرنا اإلسالميين جسماً
ً
وب َّررنا دون أن نقصد المقاربة الثقافية القائلة :إنّ المسلمين يتشاركون
الفارق عندها في هل يش��كِّل
وأخالق��ي واحد .وينحصر
في عالمٍ قيم ٍي
ُ
ٍّ
تجاوز مقاربة
هؤالء وأولئك
ً
تهدي��دا للغرب أم ال .ولذا أرى من األفضل ُ
ٍ
وس ُبل ووسائل
«س��بيل الحياة» أو نهج العيش؛ لفتح األ ُ ُفق على مقاربات ُ
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حاولتُه في بعض دراس��اتي ـ فإنه
مختلف��ة .وإذا فعلْنا ذلك ـ وهو الذي ْ
تجاوز مصطلح «اإلس�لام السياسي» .وكما سبق القول ،فقد
ُ
يكون علينا ُ
فعلت ذلك في دراس�� ٍة لي ع��ن مظاهر وظواهر االحتج��اج في المجتمع
ُ
األردن��ي ،وعالئق الريف بالمدينة ،ومفهوم الس��لطة هناك ،واألش��كال
المختلفة للتدخل األجنبي ،وبالتالي األش��كال المختلفة الستعمال الرموز
اإلس�لامية لدى التيارات المتنوعة .وم��ع ذلك فإنني م��ا أزال أرى أنّ
الهَ ْجر الكامل لمقاربة «سبيل العيش» أو طريقة الحياة يبقى غير مب َّر ٍر
على إطالقه .إنّ علينا أن ننظر إلى هذه الجماعات اإلس�لامية مجموع ًة
ومنفردة ،وماذا تعتقد وتقول وتفعل .وبذلك نس��تطيع التمييز بينها على
ً
أس��اس ذلك ،ونتتبع األصول السوس��يولوجية واأليديولوجي��ة ،وبالتالي
نحدد ما يمكن ْ
وض ُع ُه تحت يافطة اإلس�لام السياسي .إنّ
نس��تطيع أن ّ
علينا أن نس��أل عن المعنى والدور للرموز والخطابات المختلفة ،ولماذا
ٍ
تلجأ ُ
سياس��ات ديني ٍة وتقوية في المجال
الحكومات العلمانية أيضاً إلى
ُ
المحلّي؟ ث��م ما هي األفكار والممارس��ات الدينية الس��ائدة في المدن
اندفعت
بح��وث وأعمالٌ ،وقد
كل هذه االتجاهات ،ظهرت
ٌ
واألحياء؟ ف��ي ّ
ُ
��بل جميعاً،
الس ُ
أيض��اً بتأثي ٍر منها في المس��لك ذا ِت��ه .فلنتابع في هذه ُ
الثقافي البحت ،والذي ما آتى أية ثمرات باس��تثناء
ولنتجنَّ��ب المنطلَ َق
َّ
الصوَر النمطية لتسويغ السياسات.
نشر ُ
ب ـ الكتابات العربية عن األحزاب والحركات اإلس�ل�امية  /عمرو
حمزاوي :ظهرت الدراس���ات األولى عن األفكار والح��ركات الدينية في
العال��م العربي بعد هزيمة الع��ام 1967م ،وتركزت عل��ى مصر ،وكتب
في ذلك أمث��ال صادق جالل العظ��م وعبد اهلل العروي وحس��ن حنفي،
وقد مضت في ثالثة اتجاهات :االتج���اه األول رأى فيها تحدياً للدولة
الوطنية وللعلمانية ولفكرة القومية العربية .واالتجاه الثاني و َّجه اتهاماً
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للس��لطات القائمة بأنها اس��تعانت بهذه األفكار والحركات والممارسات
لدعم شرعيتها في أزمنة األزمات .واالتجاه الثالث اعتبر أنّ البترودوالر
المتش��ددة لمواجهة أفكار
هو ال��ذي ّأدى إلى ظهور األف��كار الديني��ة
ِّ
وس��لطات وممارسات الحكّام واألنظمة االش��تراكيةّ .أما الموجة الثانية
من البحوث األكاديمية العربية عن الحركات اإلسالمية ،فقد ظهرت بعد
الثورة اإليرانية عام 1979م ومقتل الرئيس أنور الس��ادات عام 1981م.
وقد تميزت ه��ذه الموجة باس��تخدام مصطلحات اإلس�لامي واألُصولي
واإلس�لام السياس��ي ،وتراوحت ه��ذه التس��ميات بين تعلي��ل الظاهرة
تعبير ع��ن رفض الحداث��ة ،أو عودة إلى المفاهي��م «الصحيحة»
بأنها
ٌ
لإلس�لام .وبخالف الموجة األولى والتي قادها الفالسفة؛ فإنّ الموجة
تداخ َل فيها أساتذة العلوم السياسية واالجتماعية؛
الثانية من الدراسات
َ
ومن هؤالء الدارس المصري س��عد الدين إبراهيم والدارس الس��وداني
حيدر إبراهيم عليَ .ب ْي َد أنّ هؤالء ما قطع��وا مع أهل الموجة األولى في
جدي��دا لهذه الناحية،
قدموا
ً
التعليل وفي طرائ��ق المقاربة ،ولذلك ما ّ
قدم مطالع�� ًة متخصص ًة في
ربما باس��تثناء س��عد الدين إبراهيم الذي ّ
أيديولوجيات وسلوكات الجماعة اإلس�لامية وجماعة الجهاد .إنما بقيت
اللهجة العامة ـ كما س��بق القول ـ ُمعادي ًة لظاهرة اإلس�لام السياس��ي
دونما تفرق�� ٍة بين اإلخ��وان المس��لمين والجماعات الجهادي��ة ،وبذلك
��بل العيش» التي عرفتها البحوث
و«س ُ
فقد سادت مقاربة «نهج الحياة»ُ ،
الغربية .وأت��ت الموجة الثالثة والحالية المس��تمرة منذ النصف األول
من التس��عينات من القرن الماضي ،وقد ش��ارك فيها عشرات الباحثين
ٍ
دراسات ميدانية عن السلوك االنتخابي لإلسالميين
قدموا
الشباب الذين ّ
القائلين باالنتخابات ،وعن عالئق الجمهور بالتنظيم ،ونقد االنطباع بأنّ
الفئات الفقيرة هي األكثر والءً للتنظيمات ،وعن عالقة الجمهور بالرموز
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��د أنّ المقارب��ات الغربية حتى ف��ي الجانب
والش��خصيات الديني��ة؛ َب ْي َ
المرش��د للدارس��ين العرب .وما تزال الدراسات
الميداني ما تزال هي ُ
التقدم
أخيرا .إنما
عن الصوفية والسلفيين قليلة وإن ازداد االهتمام بها
ً
ّ
األبرز أنّ اللهجة العامة العدوانية تجاه اإلسالم السياسي قد زالت.
ج ـ تأ ُّمل اإلس�ل�اميين من بعيد  /بج��ورن أوالف أوتفيك :تحتاج
دراس��ات اإلس�لاميين في الغرب إلى االقتراب من موضوعها أكثر ،كما
تحتاج إلى قراءة الموضوع في الس��ياقات المحلية والقريبة ،وقد حصل
تقدم في المس��ألتين في العقدين األخيرين؛
ٌ
ظهرت الدرا�سات الأولى
لكن��ه م��ا كان كافي��اً ،كم��ا أنّ المناهج ما
عن الأفكار والحركات
تطورا ملحوظاً .وفي مرحل ٍة سابق ٍة من
تطورت
ً
الدينية في العالم العربي
العمل األكاديمي على اإلس�لاميين في الغرب،
بعد هزيمة العام 1967م،
كانت المسافة مضاعفة :فالباحثون كانوا يرون
وتركزت على م�صر
موضوع اإلس�لاميين مخالفاً لطبيعة األشياء،
�لا حقيقياً؛ ألن��ه يخرج على
وال يس��تح ُّق تأ ُّم ً
مقتضيات الحداثة والعصرية .والمس��افة األخرى كانت تتعلق بالمالءمة
المنهجية؛ إذ كان هؤالء الدارسون ال يملكون وضوحاً بشأن المنهج الذي
تقدم في المس��ألتين ،وبخاص ٍة في المس��ألة
باعه .وقد حدث
ينبغ��ي ّات ُ
ٌ
األولى؛ إذ أنّ األكاديميين اليوم يبتعدون عن األحكام الثقافية المسبقة،
جه��ودا ملحوظ ًة في استكش��اف الت�لاؤم المنهجي
كم��ا أنهم يبذل��ون
ً
قصور في نقطتي��ن :العمل على
لكن يبقى هن��اك
المعين عل��ى الفهمْ .
ٌ
ُ
الديناميات الداخلية للتنظيمات اإلسالمية ،والقصور اآلخر :عدم القدرة
أو االهتم��ام بالوصول إل��ى المصادر األصلية .ويؤدي ذل��ك إلى البقاء
على الس��طح ،من طريق تقس��يم هذه الحركات إلى محافظة متشددة،
تعقيدا وتركيباً .فعندما
وإصالحية ليبرالية ـ دونما اعتبا ٍر للواقع األكثر
ً
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انتخاب قي��اد ٍة جديد ٍة لإلخوان بمصر أواخر ع��ام 2009م ،اعتبر
جرى
ُ
الدارس��ون أنّ الجماعة تميل لالنس��حاب م��ن العمل السياس��ي العامّ؛
ألنّ القيادة الجديدة ش��ديدة المحافظة؛ لكنّ الوقائع التالية ما أثبتت
ع��زام التميمي
ش��يئاً من ذلك .ولذا فإنّ دراس�� ًة مثل تلك التي كتبها ّ
عن حماس بعنوان« :الفص��ول غير المكتوبة» ُتصب��ح أكثر أهمية؛ ألنها
ٍ
ٍ
ظاهرا.
النص المتش��دد والجامد
تعرض
ً
ظهرها ُّ
لنقاش��ات داخلي��ة ال ُي ُ
كثيرة
وقد أصبحت الم��ادة المعبّرة عن أفكار اإلس�لاميين وطموحاتهم
ً
وواسع ًة ،لكنّ العودة إليها قليل ٌة نسبياً ،ولذلك ما يزال الباحثون يعودون
ٍ
دراسات قديم ٍة باستمرار مثل دراس��ة ميتشل عن اإلخوان (الصادرة
إلى
مواد أصلية
في أواخر الس��تينات من الق��رن الماضي) العتمادها عل��ى ّ
وابتعادا ،فالمقابالت مع
وداخلية .ويبدو موضوع الجهاديين أكثر صعوب ًة
ً
المتداولة بينهم غير متوافرة في الغالب.
والمواد
أعالمهم غير متيسرة،
ّ
َ
أصروا عل��ى العودة إلى
إنما رغم ذلك؛ فهناك بين الدارس��ين
ٌ
ش��بان ّ
المادة األصلية ،وذلك مثل برنيار ليا ،وتوماس هيفهامر في النروج .وقد
كثيرا؛ ومن ضمن الثمرات التفرق��ة الدقيقة بين الجهاديين
أثمر ذلك
ً
واإلس�لاميين اآلخرين .ومن جه ٍة أ ُخرى فإنّ اإلسالميين ُيدرَسون بمعزل
عن مجتمعاتهم؛ إذ يهتم الدارس��ون بالموقف من الحكومات ،وبالموقف
من الغرب؛ لكنهم ال يهتمون بمواطن االنجذاب ومواطن النفور في تلك
المجتمعات .والواقع أنّ تقدماً حصل عندم��ا جرى النظر إلى الحركات
اإلسالمية بمنظور ومنهج الحركات االجتماعية ،وأنا أرى أنّ منهج النظر
كثيرا في مجال فهم وتقدير الحركات اإلسالمية.
هذا سوف يخدم
ً
د ـ المس���لمون العاديون ،القوة والمجال في الحياة اليومية /
تعد دراس��ات الش��رق األوس��ط من ضمن الـ Area Studies
برنا تورامّ :
ٍ
تفصيال وتنوع��اً مثل الحركات
تفرع��ات أكثر
التي تنفت��ح بدورها على
ً
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اإلس�لامية والجماعات الدينية والفاعلين االجتماعيين .ولذا فهي تجلب
إلى سياقها دارسين من تخصصات مختلفة ،إنما يغلب عليهم حتى اآلن:
اهتمامات ما تزال جانبية بما يمكن
التاريخ والعلوم السياس��ية .وهناك
ٌ
أن تقدمه الجغرافية والسوسيولوجيا والعلوم اإلنسانية في فهم الظواهر
اإلس�لامية الجدي��دة .لقد كان��ت البحوث ح��ول الحركات اإلس�لامية
كثيرة وبخاص ٍة م��ا تعلّق منها بمقدار ما ُتس��هم به تل��ك الحركات في
التنوي��ر والتقدم وحش��د الجمه��ور لذل��ك أو العكس .وه��ذا االهتمام
بتأثير الحركات اإلس�لامية في التقدم أو التأخر ،واالهتمام بصراعاتها
مع الدول واألنظمة ،ترك المجتمعات اإلس�لامية غير مدروس��ة .وأعني
بالمجتمعات اإلس�لامية أمري��ن :الحركات الدينية غي��ر المخطَّ ط لها،
والتي ليست لها مقاصد خارج أعمال وسلوكات الورع والتقوى ،وقد كان
له��ا تأثيرات كبيرة في التغيي��ر االجتماعي في العق��ود األخيرة .واألمر
اآلخر تأثي��رات الجغرافيا والتمدين في تصعي��د التوتر أو تخفيضه في
األوس��اط االجتماعي��ة المختلفة .لقد ُكت��ب الكثير عن ش��بكات الدعم
والتقاطع
المنظمة للتأثير االجتماعي ،وعن عالئ��ق الصراع
اإلس�لامية
َّ
ُ
بين تلك الش��بكات والمؤسس��ات الرسمية ومؤسس��ات وهيئات المجتمع
لكن هناك نوعٌ آخر ش��ديد الفعالية من النشاطات التي تتخل َُّل
المدنيْ .
الحياة اليومية وليس��ت له��ا مقاصد سياس��ية أو أيديولوجية وال ُتعادي
��د من التع ُّرض لها بالدراس��ة؛ ألنّها تفتح
صادمها .وال ُب َّ
األنظم��ة وال ُت ُ
ليس فقط على التقليد الباقي ،بل وعلى وجوه التجدد والنشاط والعالئق
بهيئات المجتمع المدني وليس باإلسالميين فقط .وعلى سبيل المثال فإنّ
ٍ
موضوعات مثل ِ
المثلية الجنسية ومثل حقوق المرأة ،لها حوامل اجتماعية
المنظمين .أو
تقليدية ومتجددة تزي��د أحياناً على ما لدى اإلس�لاميين
َّ
بعبار ٍة أ ُخرى إنّ التقليد والتجدد في المجتمعات العربية واإلس�لامية ال
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وحس��ب؛ بل له حاملون آخرون قد
يتعلق بالحركات اإلس�لامية
َّ
المنظمة ْ
تأثي��را أحياناً من أهل التنظيمات.
يكونون أكثر
ً
ولس��ت أعني بذلك أنّ
ُ
االجتماعي األَوسع ،بل ما ِ
أقص ُد ُه
الدارسين الغربيين يتجاهلون المحيط
َّ
فضال ع��ن الخلفية التاريخية ،ونهت ُّم
أنّنا نضع في التقديم في الغالب
ً
رك ُز على الحركات اإلس�لامية
أحياناً بالمحي��ط االجتماعي العامّ ،ثم نُ ّ
مهملين إلى ٍ
حد كبي ٍر الفاعلين االجتماعيين الذين ال يتقصدون بأفعالهم
محد ٌد مس��بقاً من
غرضاً سياس��ياً أو اقتصادياً معيناً ،وليس لهم موقف َّ
الغ��رب أو من الش��كل «الصحيح واألصيل» لإلس�لام .ه��ذا يعني أنه
قد تكون هن��اك مواقف ديني��ة واجتماعية عميقة في االجتماع البش��ري
المحصلة عن مواقف اإلس�لاميين في بعض المس��ائل مثل
ال تختلف في
ِّ
الموقف من حركات المرأة أو الموقف من السلطة أو الموقف من طرائق
اللباس .وهك��ذا فنحن محتاج��ون لتدقي ٍق أكبر ،ولتوس��يع اال ُ ُطر ووجوه
وي ِط ُّل األمران بعضهما
التأ ُّمل .فاإلثنوغرافيا مهمة ،وكذل��ك الجغرافياُ ،
على بعض هنا وال ُيطلاّ ن هناك .فمس��ألة غطاء الرأس لدى الطالبات
خاص ٌة في تركيبها وفي ِ
الحيَ ِل الس��تعمالها تتجاوز ُ
في تركيا له��ا دالل ٌة ّ
حد ٍ
بعيد القضايا الحزبية والسياس��ية .وهكذا فإنّ مس��ائل الحياة
إلى ٍّ
أدق
اليومية في المجتمعات اإلس�لامية المعاصرة تحتاج منا إلى عناي ٍة ّ
تلخيصها ب��أنّ هذا التص��رف أو الموقف هو
واهتمامٍ أكب��ر ،وال يمكن
ُ
علماني أو متعلمن واآلخر ديني أو إسالمي حزبي أو غير حزبي.
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