قضيتا التماثل والتمايز في المجتمع لدى
التنظيمات المتطرفة
عمار علي حسن
روائي وخبير في علم االجتماع السياسي ،مصر

بمكوناته ُالمتماثلة ُوالمتباينة ُهو ُالحاضنُ ُاألول ُلألفراد ُالذين ُ َ
ينشؤون ُفيهُ ،ويحاولون ُالبحث ُعنُ
المجتمعُ ُ
ِّ
ويسعون ُإلى ُتحقيقُ
ويعبرون ُعن ُأفكارهم ُوتطلُّ عاتهم ُللوصول ُإلى ُغاياتهمُ ،
َ
يقدمون ُبها ُأنفسهمِّ ُ ،
صيغ ُ ِّ
القبول ُالذي ُيساعدهم ُعلى ُاالستمرار ُوالبقاءُ ،واالرتقاء ُالدائم ُنحو ُما ُيبتغونهُ .أو ُيجنَ حون ُأحيانً ا ُلالختالفُ
َ
كقضيتي ُالتماثلُ
سعيا ُلبلوغ ُما ُيريدون؛ ُلتنشأ ُمن ُذلك ُظواهرُ ُوقضايا ُمختلفة ُالمضمونُ ،
َّ
عن ُمحيطهم؛ ُ ً
والتمايز.
األهمية والمآالت ُ
قضيتي ُالتماثل ُوالتمايز ُفي ُتحليل ُ َعالقة ُالتنظيمات ُالمتطرفة ُبالمجتمع ُكلُِّه؛ ُأي ُالمجتمعُ
تتجلَّ ى ُأهميةُ ُ َّ
توظفُ
المتطرفة ُالتي ُ ِّ
َُ
الجماعات ُوالتنظيمات ُ
ُ
سرية ُكانت ُأم ُعلنيةُ ،فإن ُ
الواقع ُ َ ُ
تجمعاتهم ُالمـحكَ مة؛ ُ ِّ
خارج ُ ُّ
اإلسالمُ-علىُسبيلُالمثالُ-للحصولُعلىُسلطةُسياسيةُ،لمُتهبطُمنُالسماءُ،ولمُتخرجُمنُجوفُاألرضُ،
َُ
إنما ُنبتت ُفي ُرحم ُالمجتمع ُورحابهُ ،ففيه ُوُلد ُأعضاؤهاُ ،ومع ُأبنائه ُاختلطواُ ،وإليه ُيوجهون ُخطابهمُ،
يكونُالناسُ
َُ
لتقبلُمشروعُهذهُالجماعاتُ،حتىُ
َُ
ويهيئونُ
تجنيداُ
ويستهدفونُأهلهُ
المجالُالعامُ ُّ
واستقطاباِّ ُ،
ً
ً
وتبدلتُالظروف ُ .
السبلُ،وتنوعتُاألساليبَّ ُ،
سنداُلهمُفيُتحقيقُمآربهمُ،وإنُاختلفتُ ُّ
ً
وتنبع ُهذه ُاألهميةُ ُمن ُأن ُ(المسافة) ُبين ُالجماعات ُالدينية ُالسياسية ُوبقية ُأفراد ُالمجتمعُ ،و(المساحة)ُ
يبينان ُما ُيرتبط ُبوضعها ُالحاليُ ،ومآلها ُفي ُالمستقبلُ
التي ُيستحوذون ُعليهاُمن ُالمجال ُالعامُ ،هما ُاللذان ُ ِّ
القريبُ،وربماُالبعيد ُ .
نسم َيهُ
َُ
بد ُقبل ُذكرها ُمن ُتأكيد ُأن ُهذه ُ
وال ُ َُّ
القضية ُمحسومة ُفي ُالتجلِّ ي ُاألول ُلإلسالمُ ،أو ُما ُيمكن ُأن ُ ِّ
النصُالقرآنيُوباطنهُ،وسنَّ ةُ
أساساُعلىُظاهرُ ِّ ُ
الدين»ُأوُ«جوهره»ُ،ويتَّ كئُ
ً
«الطريقُالمستقيم»ُأوُ«صحيحُ ِّ
المسلم ُإلى ُالتعاون ُعلى ُالب ُِّر ُمع ُالمسلمين ُوغير ُالمسلمينُ،
َُ
النبي ُعليه ُالصالة ُوالسالم؛ ُفاإلسالم ُيدعو ُ
فيُمساحاتُشاسعةُمنُالتسامحُوالعدلُوإغاثةُاللهفانُ،وإدخالُالسرورُعلىُالنفوسُوالقلوبُ .
والمحددات
المفهوم
ِّ
وتحدد ُ(التمايز)؛ُ
تحدد ُ(التماثل)؛ ُأي ُاالندماج ُفي ُالبنية ُالمجتمعية ُبمظهرها ُوجوهرهاُ ،
َُ
عدة ُ
ِّ
مسائل ُ ِّ
هناك ُ َّ
أي ُصناعة ُمجتمع ُخاصُمغلق ُفي ُركاب ُالمجتمع ُالعريضُ ،على ُمستوى ُالممارسة ُوالفعلُ .ويمكن ُذكرهاُ
علىُالنحوُاآلتيُ :

تصوراتُالفقهُوتأويلُالنصُالدينيُ،ترىُضرورةَُُاالندماجُ
ُ
 .1الفكرةَ ُ:ث َّمةُ
فارقُبينُأفكارُنظريةُ،تصنعهاُبعضُ ُّ
مع ُالمختلفينُ ،وتدعو ُإلى ُالتماس ُالعذر ُلهم ُواستيعابهمُ ،وبين ُتلك ُالتي ُتستبعدهم ُوال ُتعذرهم؛ ُبلُ
تسويغُ
َُ
التترس»ُالتيُتعنيُ
تحاسبهمُوتنبزهمُبلقبُ«الجاهليين»ُأوُ«أتباعُالظالمين»ُ،وتواجههمُبمسألةُ« ُّ
خصومهاُوأعداءهاُ .
قتلُاألبرياءُإنُوقعواُفيُ َمرمىُنيرانُالتنظيماتُاإلرهابيةُ،وتستهدفُ َمنُتراهمُ
َ
وكلَّ ما ُاقتربنا ُمن ُالتنظيمات ُالتي ُ ِّ
تمثل ُ«االسالم ُالسياسي» ُدنونا ُمن ُ(التمايز) ُوالعكس ُصحيحُ ،فهناكُ
قُهدفهاُإالُباستمالةُالناسُ،والتحايلُعليهمُ،
تحق َ ُ
جماعاتُُذاتُمشروعُسياسيُطويلُالمدىُتدركُأنهاُلنُ ِّ
ِّ
المتمثلة ُفي ُقوىُ
سيما ُإن ُكانت ُتعتمد ُعلى ُ«وسيلة ُاالنتخابات»ُ ،سواءُ ُكانت ُعلى ُمستوى ُالقاعدة ُ
وال ُ َّ
المجتمعُالمدنيُومؤسساتهُ،أوُعلىُمستوىُالقيادةُالمرتبطةُبالحكومةُوالبرلمانُ .
السري ُوالعلني؛ ُفالتنظيماتُُ
سرية ُوعلنيةُ ،وأخرى ُتجمع ُبين ُ ِّ
 .2طبيعة ُالتنظيمُ :تتباينُ ُطبيعة ُالتنظيم ُبين ُ ِّ
التماثل ُالطبيعي ُمع ُالمجتمع ُإال ُمن ُ َقبيل ُمراوغةُ
ُ
وسيلة ُللتأثير ُوالتغييرُ ،وال ُيشغلها ُ
ًُ
السرية ُتتخذ ُالعنف ُ
ِّ
بغيةُحمايةُنفسهاُمنُالمالحقةُ.أماُ
أجهزةُاألمنُوتضليلهاُ،فهيُفيُحقيقتهاُتنزعُُإلىُاالنعزالُواالنكفاءُ َُ
اجتماعياُ
ظهيرا ُ
فتتقرب ُمن ُالناس؛ ُبدافع ُالقيام ُبشروط ُالدعوةُ ،ليكونوا ُلها ُ
الجماعاتُ ُالعاملة ُفي ُالعلن ُ
ًّ
ً
َّ
المنضوين ُتحت ُالمسار ُاألول ُفي ُتمايزُ،
َُ
السري ُوالعلنيُ ،فتجعل ُ
وسياسياُ .وأما ُالجماعاتُ ُالتي ُتجمع ُبين ُ ِّ
ًّ
كلُهذاُيحدثُبانتظامُ .
والبقيةُفيُتماثلُ،ومنُالمؤكَّ دُأنُ َُّ
مستخدما ُالقوة ُالمسلَّ حةُ،
السلطةُ ،
ً
 .3وسيلة ُالتمكينُ :يهدفُ ُالتنظيم ُالمتطرف ُأو ُاإلرهابي ُإلى ُبلوغ ُ ُّ
صر ُجديدةُ ،ودمجها ُفي ُتنظيم ُمحكَ م ُبعدُ
يندمج ُمع ُالمجتمع ُإال ُألجل ُتجنيد ُعنا َُ
َُ
ولذلك ُفليس ُيعنيه ُأن ُ
تقرَُر ُمصير ُهذهُ
مرحلة ُاختبارُ ،أما ُإذا ُكانت ُوسيلةُ ُالوصول ُإلى ُالهدف ُاللجوء ُإلى ُالقواعد ُالعريضة ُكي ُ ِّ
كثيرا ُ .
ً
التنظيماتُبواسطةُاالنتخاباتُ،فإنُاألمرُسيكونُ
مختلفاُ ً
اختيار ُالجماعاتُ
َُ
تمر ُبها ُالدولة ُ
تحددُ ُالظروف ُالسياسية ُواالجتماعية ُواالقتصادية ُالتي ُ ُُّ
 .4السياق ُالقائمِّ ُ :
تعدديةُ
المسيسة ُلمسار ُ
والتنظيمات ُاإلسالمية ُ
يقرر ُوجودُ ُ ُّ
التمدد ُفي ُأعطاف ُالمجتمع ُأو ُاالنكماشُ .إذ ُ ِّ
ُّ
َّ
اختيارهُأليُُمنُ
وحدوثُ َقبولُاجتماعيُأوُنفورُ،وتوافرُُقدراتُماليةُللتنظيمُأوُ َع َوزهُ،
ُ
سياسيةُمنُعدمهُ،
َ
هذينُالمسارينُ .
مستعدا ُلجذب ُهذه ُالتنظيمات ُإلى ُمساحاتُ
 .5موقف ُاآلخرينُ :قد ُيكون ُالمجتمعُ ُنفسه ُبقواه ُالفاعلة ُ
ًّ
واسعة ُمن ُالتماثلُ ،أو ُالضغط ُعليها ُوطردها ُفي ُاتجاه ُالتمايز ُاإلجباريُ .وقد ُ َّ
تأثرت ُالمجتمعاتُ ُفي ُهذاُ
نسبياُ ،وكذلك ُبالدعايةُ
معتدلة ُ
ًُ
يدة ُالعنف ُأو ُ
بسلوك ُالتنظيمات ُالدينية ُالسياسيةُذاتهاُ ،وماُإذا ُكانت ُشد َُ
ًّ
وعالقةُالناسُبهذهُالسلطةُ .
اإلعالميةُ
السلطةُالحاكمةُمنهاَ ُ،
المضادةُلهاُ،وموقفُ ُّ
َّ
األنواع والتجلِّ يات
نوعاُمنُالعزلةُعنُالمجتمعُ
أنُ َ ُ
نجدُفيُأمثلةُأخرىُلدىُالطوائفُواألديانُالمختلفةُ َّ ُ
بعضُالجماعاتُمارستُ ً
شعورياُ،فقرأناُعنُثقافةُ«الجيتو»ُالتيُلمُتقتصرُعلىُاليهودُفيُأوروباُفيُالقرونُ
جسدياُأوُ
القائمُ،سواءُُ
ًّ
ًّ
المجتمع ُالمعاصرُ،
َُ
لنجد ُجماعة ُ«األميش» ُفي ُأمريكا ُالتي ُترفض ُ
امتدت ُإلى ُديانات ُأخرىَُ ُ ،
الوسطى؛ ُبل ُ َّ
عودةُإلىُالطبيعةُ.ووجدناُ
ًُ
خروجاُعلىُجوهرُالمسيحيةُ،فتسعىُإلىُالعيشُفيُالغابةُالتيُترىُفيهاُ
وتعدهُ
ً
ُّ

وإعالميا ُفي ُمصر ُ«التكفير ُوالهجرة»ُ ،والتي ُدعاُ
أمنيا ُ
ًّ
سمى ُ«جماعة ُالمسلمين» ُالتي ُأطلق ُعليها ُ ًّ
ما ُت َّ
زاعماُكفرهُ،وتكوينُنَ واةُاجتماعيةُمنُأنصارهُ
تماماً ُ،
مؤسسهاُ«شكريُمصطفى»ُأنصارهُإلىُاعتزالُالمجتمعُ ً
السلطةُ .
فيُمنطقةُنائيةُحتىُي َُّ
شتدُعودهمُ،ويكونواُقادرينُعلىُإخضاعُالمجتمعُلفكرهمُ،ثمُبلوغُ ُّ
شعوراُ.
جسداُ ،والتمايز ُ
فأقر ُالتماثل ُ
يمسك ُالعصا ُمن ُمنتصفها ُفي ُهذه ُالمسألةَُّ ُ ،
َُ
وهناك ُمن ُحاول ُأن ُ
ً
ً
أهم ُالمنظرين ُفي ُتاريخ ُ«جماعة ُاإلخوانُ
سيد ُقطبُ ،وهو ُمن ُ ِّ ُ
ففكرةُ ُ«العزلة ُالشعورية» ُالتي ُنادى ُبها ُ ِّ
جسداُ ،يحاورهمُ
كل ُ َمن ُحوله ُ
يخالط ُعضو ُالجماعة ُ َُّ
َُ
المسلمين»ُ ،و«السلفية ُالجهادية»ُ ،تقوم ُعلى ُأن ُ
ً
مجافيةُلهمُ،رافضةُالعتقاداتهمُ
ًُ
ويداورهمُويشاركهمُفيُالغنمُوالغرمُ،لكنَّ هُيحرصُُعلىُأنُتبقىُمشاعرهُ
وأفعالهم؛ُألنهمُفيُنظرهُيعيشونُفيُ«جاهليةُجديدة»ُ.ورأىُقطبُوأتباعهُأنُهذاُ«االنفصال»ُضروريُُ
وتصوراتهاُ ،التي ُيزعم ُأنها ُ ِّ
تمثل ُاإلسالم ُالحقيقيُ ،كما ُكانُ
مخلصة ُللجماعة ُ
ًُ
كي ُتبقى ُنفس ُ«اإلخواني» ُ
ُّ
سائداُفيُصدرُاإلسالمُ .
ً
المقاصد والمسارات
والسلطةُ :
بمسارينُ
ترتبطُقضيةُُ«التماثلُوالتمايز»ُلدىُالجماعاتُالمتطرفةُ
أساسيينُهماُالدعوةُ ُّ
َّ
َ
ِّ
بعض ُالجماعات ُالتي ُليس ُلهاُ
ُ
النبوة»ُ ،ومن ُأجل ُهذا ُتعمل ُ
فتمثلُ ُالمقص َُ
أما ُالدعوةُ :
د ُاألسمى ُمن ُ« َّ
مشروعُُسياسيُ،ويفرضُُعليهاُذلكُأنُتتفاعلُمعُاآلخرين؛ُألنهمُالجمهورُُالذيُتقومُفيهُالدعوةُأوُالبالغُ،
وإليهُيسعىُالدعاةُُفيُسبيلُهدايةُالمجتمعُ،باستمالتهمُوإقناعهمُبمضمونُالدعوةُ .
والرهبانُ،
دعواتُ ُاالنعزال ُاإليجابي ُ
دفعا ُ ِّ ُ
للمتصوفة ُ ُّ
ِّ
نبين ُما ُتقتضيه ُ َ
ألي ُلَ ْبسُ ،أن ُ ِّ
ويجب ُفي ُهذا ُالمسار ُ ً
بحثُ
كفراُبه؛ُبلُهوُ ُ
ًُ
فهؤالءُوإنُامتازواُمنُسائرُالناسُ،فإنُذلكُليسُ
استعالءُمنهمُوالُ َغ ْبنً اُللمجتمعُوالُ ً
تصل ُإلى ُخالص ُالمحبة ُللناسُ ،والتسامح ُمعهمُ ،ورجاءُ
وسموهاُ ،حتى ُ َُ
حقق ُفيه ُالروحُ ُصفاءها ُ
عن ُمكان ُت ِّ
َّ
تماثل ُمن ُنوع ُآخرُ ،إن ُلم ُيكن ُبالتواصل ُالجسدي ُفإنه ُبفيض ُالمشاعر ُاإليجابية ُتجاهُ
ُ
الخير ُلهمُ .وفي ُهذا ُ
اآلخرين ُ .
الصلةُبالتماثلُوالتمايزُ،سواءُُمنُحيثُالوصولُإليهاُ،أوُاالستمرارُُفيهاُ.فالحكمُُ
السلطةُ:فهيُوثيقةُُ ِّ
وأماُ ُّ
ال ُيدور ُفي ُفراغُ ،إنما ُيرفع ُمكانة ُبعض ُالناس ُدون ُسائرهمُ ،وال ُيمكن ُلمن ُجلسوا ُعلى ُكراسي ُالحكم ُأنُ
بمعيةُالناسُ .
السلطةُالُيكونُإالُ
َّ
يقاطعواُ َمنُيحكمونهمُ،كماُأنُوصولُشخصُأوُفئةُإلىُ ُّ
الجذور واالمتدادات
فقاُ
بطرائقُمختلفةُ،تغطسُوتطفوُ،وتخبوُوتزدهيَ ُ،و ً
َُ
والُتاريخُالمسلمينُ،وإنُكانتُ
طرحتُهذهُالقضيةُُ َط َُ
وتصوراتهاُ
بالسلطة ُالسياسية ُ
ُّ
للمسار ُالذي ُتأخذه ُ َعالقةُ ُاإلسالم ُبالسياسة ُفي ُبنيتها ُالعليا ُالمتعلِّ قة ُ ُّ
وتصرفاتهاُ.ففيُالصراعُالمريرُعلىُالحكمُظهرتُجماعاتُُباطنيةُتؤمنُبـُ(التَّ قية)ُتمارسُ
ورغباتهاُ
وانحيازاتهاُ َ
ُّ
نوةُ ،فكانُ
السلطة ُ َع ً
نوعا ُمن ُالعزلة ُالشعوريةُ .وفي ُالمقابل ُظهرت ُجماعاتُ ُمتطرفة ُتؤمن ُبالوصول ُإلى ُ ُّ
ً
مهمتهمُ
َُ
قليالُ ،حتى ُ
عليها ُأن ُتتمايزَُ ُعن ُالمجتمع ُولو ُ ً
سرية ُعملهاُ ،وسالمة ُأفرادهاُ ،حتى ُيكملوا ُ َّ
تضمن ُ ِّ
العنيفةُ .

أي ُوقت ُمن ُأولئكُ
تخل ُالساحة ُاالجتماعية ُوالسياسية ُفي ُ ِّ ُ
ومع ُالتحديث ُالسياسي ُالنسبي ُالمعاصرُ ،لم ُ ُ
تدبيراُ،
تعبيراُ،أوُقامواُبهُ
دعواُإلىُذلكُ
الذينُحاولواُ َ ُ
ً
ً
جذبُالجماعاتُالدينيةُالسياسيةُإلىُ(التماثل)ُ،سواءُُ َ
بعض ُهذه ُالجماعات ُأحيانً ا ُإلى ُهذه ُالدعوةُ ،وتتماهىُ
ُ
بواسطة ُالقوانين ُواإلجراءات ُالسياسيةُ .وتستجيب ُ
قاطعاُ،ويتضحُأحيانً اُأنُبعضُمنُقبلواُ
رفضاُ
فيُأعطافُالمجتمعُوترتيباتُالسياسةُ.ويرفضُبعضهاُذلكُ ً
ً
بالدمج ُلم ُيفعلوا ُذلك ُإال ُعلى ُسبيل ُالمناورةُ ،دون ُأن ُيتخلَّ وا ُعن ُأفكارهم ُالتي ُتؤمن ُبالتمايزُ ،سواءُ ُكانُ
طمعاُفيُمزيدُمنُالقوةُتحكمهُقوانينُصراعُ«اإلسالمُالسياسي»ُ
نابعاُمنُشعورُزائفُباالصطفاءُ،أوُ
ً
ذلكُ ً
السلطةُوالثروةُوالمكانةُ .
علىُ ُّ
نفسهاُعلىُجدولُأعمالُالحركةُاإلسالميةُالسياسيةُ،سواءُُمنُيميلُمنهاُإلىُ
ُُّ
وستظلُهذهُالقضيةُتفرضُ َ
اعتماداُعلىُ
بغيةُالتغييرُبالقوةُالقاهرةُ،أوُبإحضارُالجمهورُإلىُالمشهدُ
حملُالسالحُتحتُالفتةُ«الجهاد»؛ُ َُ
ً
تقود ُالتجربة ُبعضُ
َُ
االحتجاج ُالذي ُيراوح ُبين ُالتظاهر ُوالثورةُ ،أو ُبطريقة ُأخرى ُوهي ُاالنتخاباتُ .ويمكن ُأن ُ
ظلُتوالدُاإلسالمُالسياسيُوانقسامهُبالُتوقفُ،إلىُالتخلِّ يُ ً
شيئاُ
مستقبالُ،فيُ ُِّ
ً
التنظيماتُالتيُستظهرُ
ً
ثورة ُاالتصال ُمن ُإمكانات ُضخمة ُللتحاورُ
سيما ُمع ُما ُأحدثته ُ ُ
فشيئا ُعن ُفكرة ُالتمايز ُلصالح ُالتماثلُ ،وال ُ َّ

متاحة ُمنُ
ًُ
والتفاعل ُفي ُالعالم ُاالفتراضيُ ،والعمل ُعلى ُاحتمال ُنقله ُإلى ُدنيا ُالواقعُ ،وهي ُمسألةُ ُلم ُتكن ُ
حديدياُللمنضوينُتحتُلوائهاُ،فيعيشواُفيُ
سوراُ
ًّ
قبل؛ُإذُكانتُقياداتُُبعضُالتنظيماتُتستطيعُأنُتقيمُ ً
عزلةُعنُسائرُالناسُ .
ظلُربطُأفكارُبعضُ
سيماُفيُ ُِّ
َُ
ومنُالمؤكَّ دُأنُهذاُالُيعنيُ
اختفاءُهذهُالمسألةُفيُالمستقبلُالمنظورُ،والُ َّ
بتصور ُ«االصطفاء» ُأو ُ«استعالء ُاإليمان» ُأو ُ«العصبة ُالمؤمنة» ُأو ُ«جماعةُ
الجماعات ُوالتنظيمات ُ
ُّ
يؤديُاالقتناعُبهاُ،والعملُعلىُتطبيقهاُ،
المسلمين»ُأوُ«الفرقةُالناجية»ُ،وكلُّ هاُمصطلحاتُراسخةُلديهاِّ ُ،
معضلةُاجتماعيةُوسياسية؛ُ
ًُ
إلىُصناعةُ(التمايز)ُعلىُحسابُ(التماثل)ُ،مماُيجعلُ َّتيارُ«اإلسالمُالسياسي»ُ
وتكبر ُإلى ُالجماعات ُالخارجة ُعن ُجماعاتهم ُعلى ُاختالفُ
دائما ُباستعالء ُ ُّ
ألن ُالمتحكِّ مين ُفي ُقراره ُينظرون ُ ً
مراتبهاُفيُالتطرفُواالعتدال.

