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حاز كتاب دنيا بوزار((( كيف يكون الخالص من االستالب الجهادي؟
عام  2015جائزة "اإلكسربيس"((( ،وهي من الجوائز األدبية املهمة
يف فرنسا .ويتناول هذا الكتاب ظاهرة استقطاب الحركات األصولية
اإلرهابية للشبان الفرنسيني وتجنيدهم يف صفوفها وتكليفهم مبهامت
ِ
خطرة يف فرنسا نفسها ،أو إرسالهم إىل القتال يف سورية والعراق
وغريهام من الجبهات .ويف سياق محاولة تقديم حلول لتلك
الظاهرة ،تبحث الكاتبة يف مراحل التجنيد الجهادي وإسرتاتيجياته
وكيفية مواجهة هذه املشكلة.
ويف مستهل الكتاب ،تق ّدم الكاتبة نفسها بوصفها باحث ًة أنرثبولوجي ًة
وتربوي ًة تهت ّم بتأثري التمييز ومشاعر الظلم يف اإلنسان .وتؤكِّد أنها
ال تتط ّرق البتّة إىل اإلسالم بوصفه دي ًنا ،وال تدخل يف نقاش متعلّق
به ،وأنها تهت ّم بالخطاب السيايس اإلسالمي الراديكايل وتأثريه يف
الشباب يف فرنسا .وهي ترى أ ّن املتطرفني يح ّولون مشاعر اإلهانة
والظلم التي يعانيها بعض الشباب الفرنيس إىل مشاعر ق َّوة وانتقام؛
إذ تقول" :املتطرفون يح ّولون مشاعر ّ
الذل والدونية إىل شعور بالقوة:
إ ْن كنت تشعر بعدم االرتياح مع اآلخرين (أصدقائك ،ووالديك،
وأساتذتك ..إلخ) ،فذلك أل ّن الله اختارك كائ ًنا متف ّوقًا ميلك الحقيقة.
طبيعي :أنت مختلف عن اآلخرين ،ألنك
خالفك مع املجتمع هو أم ٌر
ٌّ
أكرثهم بصريةً" (ص .)12
وتشري الكاتبة إىل أنها كانت تحاول يف مسريتها املهنية اإلجابة عن
األسئلة التالية :ملاذا يزداد تأثري الخطاب األصويل اإلسالمي يف أوساط
الشباب الفرنيس؟ وكيف يستطيع الخطاب اإلسالمي املتطرف التأثري
يف شخص يشعر بالعزلة واملهانة؟ وهل يكون ذلك من خالل إعطائه
وإحساسا بأنه ليس وحي ًدا؟ وتشري أيضً ا إىل أنها الحظت من
مكان ًة
ً
خالل عملها يف مركز "الوقاية من االنحرافات الطائفية املتعلّقة
بالدين اإلسالمي"((( أنه جرى تكييف التجنيد وأساليبه مع الثقافة
الفرنسية ،فتقول "يجري تجنيد الفرنسيني بخطاب فرنيس ،عرب
 1دنيا بوزار  ،Dounia Bouzarباحثة فرنسية أصبحت عام  2003عض ًوا يف املجلس
الفرنيس للدين اإلسالمي ،ولكنها قدمت استقالتها عام  2005احتجا ًجا عىل تسييس هذا
املجلس .وتعمل منذ عــام  2005مستشار ًة يف معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني،
وقد حصلت عىل شهادة الدكتوراه يف األنرثوبولوجيا من جامعة باريس الثامنة عام .2006
وساهمت مع عدد من علامء االجتامع والنفس والرتبويني عام  2014يف تأسيس "مركز
الوقاية من االنحرافات الطائفية املتعلقة بالدين اإلسالمي"  ،CPDSIومن أه ّم مؤلفاتها
كتاب فرنسية ومسلمة الذي صدر عام  ،2002ما الذي يغطيه الحجاب؟ الذي صدر عام
 ،2004العلامنية ،طريقة العمل الذي صدر عام  ،2010وكتاب إسالم الضواحي الذي صدر
عام  ،2007بحثوا عن الجنة فوجدوا جهنم الذي صدر عام 2014؛ وهو يف موضوع الجهاديني
الفرنسيني يف سورية ،تفكيك الخطاب اإلسالمي املتطرف الذي صدر عام  2014أيضً ا.
2 Prix de l'essai de L'EXPRESS.
3 Centre de Prévention contre les Dérives Sectaires liées à l'Islam.

العدد ١٥
تموز  /يوليو 2015

ُم َج ِّن ِدين يعرفون ج ّي ًدا اإلشكاليات الوطنية الفرنسية ،ألنهم تربَّوا
يف فرنسا ويفكرون بالطريقة الفرنسية ويعودون يف نقاشاتهم إىل
املسائل الجدلية أو املحرمات الفرنسية ،عىل نح ٍو ميكِّنهم من كسب
ثقة األشخاص املستهدفني بالتجنيد" (ص .)22
وبعد استعراض بعض املصطلحات السياسية والصحافية وتعريفاتها
اإلبستمولوجية؛ كمصطلح "التطرف اإلسالمي" ،و"اإلسالم السيايس"،
و"اإلرهابيني" ،و"املؤدلجني" ،و"النازيني الجدد" ،و"املتعصبني"
و"الجهاديني" ،تذكر بوزار أنها تفضّ ل استخدام مصطلحي "امل ُ َج َّندين"
و"التجنيد" ،وترشح ذلك بنا ًء عىل أ ّن التجنيد هو صريورة نفسية
تتضمن ع ّدة مراحل متدرجة قبل أن يلتحق الشاب أو الشابة بجبهة
النرصة ،أو بتنظيم داعش يف سورية والعراق .وتقول الباحثة إ ّن
تأكّدها من وجود هذه الصريورة يرجع إىل عملها يف مركز "الوقاية
من االنحرافات الطائفية املتعلقة بالدين اإلسالمي"؛ إذ كان يتطلب
مطول معهم.
منها االلتقاء بعائالت الشباب املجندين والنقاش وقتًا ً
وترى بوزار أ ّن الخطر ال يكمن يف ذهاب املجندين إىل سورية
والعراق وال يف عودتهم؛ ذلك أ ّن عودتهم يف ح ّد ذاتها تدل عىل
تراجعهم وصدمتهم تجاه الواقع الذي عايشوه .ويف املقابل ترى
أ ّن الخطر الفعيل يكمن يف أولئك املجندين الذين مل يرتكوا فرنسا
بعد ،والذين يصعب كشفهم؛ ألنهم ال يترصفون يف أغلب األحيان
كمتطرفني إسالميني ،ويشكّلون خاليا نامئ ًة يف املجتمع الفرنيس .لهذا،
فإ ّن مواجهة ظاهرة التجنيد الجهادي ال تكون من خالل منع الشباب
من الذهاب إىل سورية والعراق لاللتحاق بداعش ،وال بإلقاء القبض
عليهم حال عودتهم ،بل مبنع وقوع الشباب تحت تأثري الخطاب
اإلسالمي الراديكايل وسيطرته.
وقبل أن تبحث الكاتبة مراحل التجنيد واآلليات النفسية املستخدمة
للسيطرة عىل الشباب املجندين ،تورد إحصائيات مه ّم ًة تشري إىل
أ ّن ضحايا ظاهرة التجنيد الجهادي هم من أصول اجتامعية ودينية
شتَّى ،وذلك عىل عكس النظرة النمطية التي تو ّجه إصبع االتهام إىل
وتبي كذلك أ ّن الخطاب اإلسالمي
الشباب الفرنيس من أصول مسلمةِّ .
الراديكايل يستطيع الوصول إىل شباب غري مسلمني من طبقات
اجتامعية غنية ،وهو أم ٌر يناقض النظرة النمطية الشائعة التي تشري
إىل فقراء الضواحي من املسلمني ،وتؤكِّده األرقام((( ،فقد أحىص "مركز
 4ينبغي التعامل مع هذه اإلحصائيات وتعميمها بحذر ،فهي متثّل العائالت التي بادرت
كل العائالت الفرنسية التي لديها أبناء وقعوا ضحايا
إىل االتصال مبركز الوقاية وال متثّل ّ
نفسها إىل هذا األمر يف أكرث من مقابلة
ار
ز
بو
دنيا
للتجنيد الجهادي .وقد أشارت الباحثة
ُ
تلفزيونية.
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الوقاية من االنحرافات الطائفية املتعلقة بالدين اإلسالمي"  400عائلة
فرنسية التحق أبناؤها أو بناتها بالجهاد يف سورية والعراق ،منها %40
من العائالت ملحدة ،و %40كاثوليك ،و %19مسلمة و %1يهودية.
أ ّما من حيث العمر ،فإ ّن  %30من الشباب قارصون ،و %39منهم
تراوح أعامرهم بني  18و 21عا ًما ،و %31أعامرهم بني  21و 28عا ًما.
أي عائلة يزيد عمر ابنها أو ابنتها عن
ومل تتصل حتى اآلن باملركز ّ
 30عا ًما .وأ ّما من حيث الجنس ،فإ ّن نسبة الفتيات تساوي نسبة
الفتيان .ومن حيث الوضع االجتامعي ،ينتمي  %59من العائالت إىل
الطبقة املتوسطة ،و %30منها إىل الطبقات الشعبية ،و %11منها إىل
الطبقات ال ُعليا.
لقد ألقت السلطات الفرنسية القبض عىل  30فتا ًة تراوح أعامرهن
بني  13و 17عا ًما أثناء محاولته ّن الذهاب إىل سورية .وتُشري األرقام
الرسمية التي قدمها رئيس الوزراء الفرنيس مانويل فالس يف هامش
مؤمتره الصحايف الذي عقد يف التاسع عرش من آذار /مارس  2015إىل
وجود  1900جهادي أو شخص واقع تحت تأثري الخطاب الجهادي،
استطاع  770واح ًدا منهم االلتحاق بداعش والنرصة .وقد عاد قسم
شخصا ،منهم  119امــرأةً .وأكّد فالس وجود
وبقي 420
منهم،
ً
َ
نحو  300جهادي فرنيس يف تركيا يحاولون العبور إىل سورية ،وأشارت
شخيص يشكّل
ملف
هيئة مراقبة اإلنرتنت إىل وجود نحو ٍّ 1200
ٍّ
كل منها حال ًة ِ
خطر ًة من خالل نرش رسائل وفيديوهات تساند
ّ
املجموعات اإلرهابية.
وتخصص الكاتبة الفصول الثالثة من الباب األول من كتابها لرشح
اآلليات النفسية وآليات اإلقناع العقلية املستخدمة يف السيطرة
عىل هؤالء الشباب .وتشري إىل أ ّن االستقطاب يجري أ َّولً من خالل
أي لقاء وج ًها لوجه .ويف هذا السياق تتجىل مرحلة
اإلنرتنت؛ أي قبل ّ
افرتاضية مهمتها نزع ثقة الشاب يف املجتمع ويف زمالئه ،ومن مث ّة
تحل
يشعر بإحساس الجامعة الجهادية نفسه وبالتطابق معها؛ إذ ّ
محل هويته الشخصية الفردية .لذلك يجب إقناعه بنظرية
هويتها ّ
كل يشء مدبَّر ومدروس من األقوياء ض ّد الضعفاء.
املؤامرة ،وبأ ّن ّ
فالعامل يعاين الظلم واالستغالل والنهب والدعاية الكاذبة ،وأحداث
 11سبتمرب مدبَّرة ،وكذلك مرض السيدا ،والرشكات الكربى تتآمر عىل
العامل لبيع منتوجاتها ،وأمريكا تراقب العامل ،والقوى الرأساملية تسيطر
أي جانب روحي
عىل ّ
كل يشء .وال يجرى التط ّرق يف هذه املرحلة إىل ّ
أو ديني ،وإمنا يجري الرتكيز يف املؤامرة ،ويف مشاعر الظلم حتى
يصبح الشخص املستقطب شيزوفرانيًّا يرفض الواقع الظامل .وبعد
ذلك ينتقل الخطاب من منطق الضحية العاجز أو املفعول به ،إىل
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منطق املواجهة ومحاربة الظلم إلنقاذ الضحايا ،ومنطق الفاعل .فال
سبيل إىل تغيري النظام ومواجهة املؤامرة وإنقاذ البرش إال باملجابهة.
وتؤكِّد بوزار أ ّن معظم الشباب والشابات جرى تجنيدهم من خالل
اإلنرتنيت ،فلقد أدرك الخطاب الراديكايل اإلسالمي أ ّن هذه الوسيلة
ناجعة للدعاية واالستقطاب؛ ألنها تسمح بتجاوز قيود الزمان واملكان.
وتوصلت الباحثة ،من خالل عملها ،إىل ثالثة أنواع من الفيديوهات
ّ
التي يجرى تداولها يف هذه املرحلة االفرتاضية ،وهي:
•الفيديوهات التي تركّز يف فساد النظام العاملي.

تسي األمور
•الفيديوهات التي تركّز يف مجموعات رسية ّ
بحسب مصلحتها (شهود يهوه ،واملاسونية ،ومافيات اقتصادية،
واستخبارات عاملية ،وموساد ..إلخ).
•الفيديوهات التي تحثّ عىل املواجهة.

وبعد تحليل عرشات الفيديوهات الدعائية ت َ َب ّي للباحثة أ ّن ق َّوتها
تكمن يف جلب املشاهدين الشباب الذين ال أسئلة دينية لديهم
أو روحية ،وأنهم يكونون يف البداية ناقمني باحثني عن معركة ض ّد
الظلم يف العامل .ورسعان ما تدفعهم هذه الفيديوهات إىل الغرق يف
تصو ٍر للعامل بأنه محكوم كلّه بالكذب واملؤامرات ،ث ّم يخرجون وهم
عىل يقني بأ ّن الخوف من اإلسالم (اإلسالموفوبيا) ما هو إال جزء من
رش الشيطانية تهاجم اإلسالم؛ ألنه ميثّل
املؤامرة الكربى ،وأ ّن قوى ال ّ
السياق يُدخل
آخر معقل ميكنه الوقوف أمامها ومكافحتها .ويف هذا ِّ
الراديكاليون يف ذهن الشاب أ ّن االلتحاق بهم هو الطريق الوحيد إىل
تهديم تلك التكتالت الرسية التي تريد تحطيم اإلنسانية.
كل املساحات
والحقًا تُق َّدم للشباب مساحة افرتاضية بديلة تفوق ّ
الحقيقية :أناس يتحدثون معهم ويحاورونهم ويشعرون بشعورهم
نفسه .وكث ًريا ما يتوجه الخطاب الراديكايل إىل شباب ذوي بنية
أي مكان ويعانون أزمة
نفسية ضعيفة ويشعرون بأنهم ال ينتمون إىل ّ
ائري ،أو مغر ّيب،
هوية .فريى
الشاب الذي يشعر بأنه من أصل جز ّ
ّ
محمي من خالل ُسلطة هذا الخطاب الذي مينحه
فرنيس أيضً ا ،أنه
أو
ّ
ّ
ق َّوة االنتامء إىل الجامعة والشعور بالتفوق عىل اآلخرين ألنه يعرف
الحقيقة .ويف النهاية يتو ّحد الشاب مع هذه الجامعة بعد أن يجتاز
ثالث مراحل ،هي:
•مرحلة تحديد الجامعة وتعريفها :تعطي الجامعات األصولية
إحساسا بالقدسية والهيبة؛ ألنها تعيد تحديد عالقة
الشاب
ً

162
الشاب بنفسه وباآلخرين ،فتمنحه هوي ًة اجتامعي ًة معروف ًة
ومحددةً.

•مرحلة االنقطاع عن املحيط االجتامعي :ال يكتفي الخطاب
الراديكايل بالرتكيز يف الجامعة نفسها ،ويف رئيسها (شيخ ،أو
مكانة سياسية ..إلخ) ،ويف نقاط التشابه بني أفرادها ،بل يركّز
أيضً ا  -عىل نح ٍو مستم ّر ودائم  -يف نقاط الخالف واالختالف مع
اآلخرين (العائلة ،واألصدقاء ،ورفاق املدرسة ونحوهم) حتى
يصل الشاب إىل مرحلة االنقطاع التا ّم عن محيطه االجتامعي.
•مرحلة محو الهوية الفردية  :Dépersonnalisationيدفع
الرتكيز يف نقاط التشابه بني أعضاء الجامعة الشاب إىل أن يشعر
بأنه يتحدث باسم الجامعة وميثّلها .وهكذا تضمحل الهوية
الفردية ويصبح "األنا" نحن.
ويف ثالث فصول الباب األول تتط ّرق الكاتبة إىل آليات اإلقناع التي
يجرى استخدامها يف الفيديوهات ،وأهمها الرسائل املبطنة غري
املبارشة ومشاهد العنف .وتشري يف البداية إىل أ ّن جميع العائالت
رصحت بأنه كان لديهم نوع من
التي تواصلت معها بشأن أبنائها َّ
اإلدمان عىل اإلنرتنيت ،وعىل وسائل التواصل االجتامعي .ث ّم ت ُبني
أ ّن التجنيد يبدأ باستخدام فيديوهات بسيطة ومعروفة وألعاب
افرتاضية شائعة أيضً ا .وهكذا يجرى التواصل مع الشاب أو الشابة
بطريقة تجعله يُدمن عالقته االجتامعية االفرتاضية .ث ّم يجرى
االنتقال من مرحلة األلعاب االفرتاضية والفيديوهات املعروفة إىل
مرحلة الفيديوهات التي تحتوي رموزًا من التاريخ اإلسالمي (رمزية
سورية وبالد الشام املحببة إىل الرسول ونحو ذلك) حتى يصل اإلدمان
بالشاب إىل أن يتحدث باسم الله .ويجرى كذلك التدرج مبشاهد
العنف من مرحلة العنف الجسدي البسيط إىل مشاهد الذبح والدم،
حتى يصل الشاب إىل مرحلة "الالحدود يف العنف وتقبله" ،بعد أن
كل العقبات النفسية اإلنسانية يف وجه العنف.
يت ّم القضاء عىل ّ
وتهدف هذه املرحلة إىل التحكم الذهني يف الشاب من جهة ،وإىل
نزع الصفة اإلنسانية عن األعداء من جهة أخرى ،ومن مثة تُقبل فكرة
كل من يخالف الجامعة حتى
التخليص العرقي أو الديني ،أو قتل ّ
لو كانوا من املسلمني ،فهؤالء أخطر من غريهم ألنهم ،يف نظرهم،
خونة وعمالء.
وبعد تفكيك أساليب األدلجة والتجنيد ومناهجهام ،تُك ّرس الباحثة
الباب الثاين من الكتاب بفصوله الثالثة للبحث يف مسألة مواجهة
هذه الظاهرة .وتقول بوزار إنه ال توجد وصفة ِسحرية ملنع الشباب
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من الوقوع تحت تأثري الخطاب الجهادي وإنه ال ميكننا الرتكيز يف
الجانب النفيس وإهامل الجوانب االجتامعية واالقتصادية والسياسية
أو العكس .وعىل الرغم من تعقيد املشكلة ،تشري الكاتبة إىل نوع من
العالج ،يعتمد منه ًجا عاب ًرا لالختصاصات ويأخذ يف الحسبان العوامل
توصلت إليه من خالل
النفسية واالجتامعية واالقتصادية والسياسيةّ ،
عملها يف "مركز الوقاية من االنحرافات الطائفية املتعلقة بالدين
اإلسالمي" ،ومن خالل لقائها عديد الشباب الذين وقعوا ضحايا هذا
الخطاب.
وقبل الحديث عن مراحل العالج ،يجب أن يعرف املعنيون بتقديم
املساعدة للشبان أ ّن عليهم أ َّو ًل إرصاد رضوب سلوك القطيعة التي
تظهر عند املراهقني واملراهقات ،وعدم خلطها إطالقًا مع بداية
تديُّن ما أو التح ّول إىل دين آخر .ويجب عليهم معرفة الوظيفة
النفسية التي يقوم بها الدين بالنسبة إىل هؤالء الشباب .ويجب
عليهم أيضً ا اجتناب إسداء النصائح أو محاولة الدخول يف نقاش
أيديولوجي أو ديني مع هؤالء املراهقني إلثبات عدم صحة وجهة
نظرهم .فهذا الفعل لن يزيدهم إال متسكًا بأفكارهم واقتنا ًعا بنظرية
املؤامرة؛ ذلك أ ّن أحد أه ّم مراحل األدلجة والتجنيد الجهادي يقوم
عىل أ ّن تقديم النصح لك وإثبات عدم صحة أفكارك ليس إال جز ًءا
من املؤامرة .فضحايا الخطاب الجهادي عقولهم مغ َّيبة متا ًما
ومشاعرهم هي التي تقودهم ،لذلك لن ينفع معهم خطاب املعرفة
والعقل .وأخ ًريا ،يجب عىل املعنيني بتقديم املساعدة لهؤالء الشباب
كل مراهق أو مراهقة بوصفها حال ًة فرديةً.
أن يتعاملوا مع ّ
العالج الذي تقرتحه الباحثة قائم عىل إحياء املشاعر والعواطف
التي تستطيع أن ت ُعيد للشاب املجند شخصيته املسلوبة وتساعده
عىل فهم الصريورة التي قادته إىل التجنيد؛ وذلك انطالقًا من تجربته
الشخصية ومن خربته الفردية .وإ ّن الخطوة األوىل التي يعتمد عليها
هذا العالج ،بحسب الباحثة ،هي الخروج من حالة القطيعة التامة
مع املحيط االجتامعي التي فرضها الخطاب اإلسالمي املتطرف
عىل الشاب أو الشابة ،ويجرى ذلك من خالل إعادة إحياء الروابط
العائلية ومشاعر االنتامء االجتامعي ،من خالل البحث عن العوامل
التاريخية العائلية واالجتامعية التي ساهمت يف بناء شخصية الشاب
أو الشابة .وتقرتح بوزار العمل عىل إعادة العالقة بالوالدين وإحياء
مشاعر الحب والحنان تجاههام يف مرحلة أوىل ،ومن مث ّة إحياء
العالقات االجتامعية مع األصدقاء والزمالء يف مرحلة ثانية .ويجرى
ذلك من خالل الحديث عن الذكريات القدمية ،وقصص أصدقاء
الطفولة ،والبحث عن معايري وقيمٍ مشرتكة .وتشري الكاتبة إىل أ ّن
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املشكلة الكربى يف هذه املرحلة التي تشكّل عقب ًة رئيس ًة تحول دون
نجاح هذه العالج هي غياب الوالدين ،سواء كان ذلك بسبب حالة
أساسا.
صحية أو اقتصادية ،أو املوت ،أو بسبب إنكار وجود املشكلة ً
أ ّما املرحلة الثانية من العالج ،فتبدأ بعد عودة املشاعر العائلية
واالجتامعية ،وتس ِّميها بوزار مرحلة املواجهة مع الحقيقة ،وهي
تهدف إىل إعادة الشاب إىل الحياة الحقيقية وإخراجه من الوهم
الذي كان يعيش فيه ،وإعادة املشاعر اإلنسانية إليه بعد أن ُج ِّرد منها.
ويجرى ذلك من خالل إدراكه لإلسرتاتيجيات النفسية التي استعملها
معه الخطاب الراديكايل اإلسالمي من أجل إقناعه والسيطرة عليه.
وتذكر الباحثة أ ّن أحد أه ّم آليات العالج التي تسمح بتحقيق أهداف
هذه املرحلة هي لقاء شباب وشابات تخلصوا من تأثري الخطاب
الجهادي وعقْد ندوات وورشات عمل معهم.
وأ ّما املرحلة الثالثة – وهي األخرية  -فهي مرحلة ما بعد التخلص من
التجنيد وعودة الشاب أو الشابة إىل الحياة الواقعية .وتقول الباحثة
إ ّن هذه املرحلة صعبة ج ًّدا بالنسبة إليهام؛ إذ يعانيان يف التخلص
من تأثري الخطاب الجهادي شعو ًرا بخيبة األمل وفقدان الثقة بالنفس
وباآلخرين .واألش ّد خط ًرا من ذلك هو الشعور بالوحدة والفراغ
اللذين كث ًريا ما يؤ ِّديان إىل نوع من االكتئاب .فالشعور باالنتامء إىل
الجامعة األصولية التي اختارها الشاب ،وما يرتبط به من إحساس
بالقدسية والهيبة والثقة بالنفس ،والعالقات االجتامعية االفرتاضية
التي عاشها ،ومرشوع مقاومة الظلم ،من العوامل التي أعطته نو ًعا
من اإلحساس باملعنى والجدوى لحياته .ولكن هذا اإلحساس ينتهي
وهم .وتُشري الكاتبة إىل أ ّن
حني يُدرك الشاب أ ّن ّ
كل ذلك مل يكن ّإل ً
رضوري ج ًّدا يف هذه املرحلة ،وإىل أنه يجب عىل
الدعم النفيس أم ٌر
ٌّ
األهل واملربني أن يق ِّدموا هذا الدعم بالتعاون مع معالجني نفسانيني
يستطيعون تقديم النصائح له ولهم وتوجيههم.
يُ َع ُّد هذا الكتاب من الكتب املهمة ،لفهم اآلليات واإلسرتاتيجيات
املستخدمة يف تجنيد الشباب يف الحركات اإلسالمية األصولية.
فبقراءته ميكن أن نصل إىل إجابة عن السؤال :ملاذا يرتك شباب
وشابات الحياة يف الغرب امل ُرفّه ،ليأتوا ويقاتلوا مع النرصة وداعش،
يف سورية والعراق وغريهام من األماكن؟ فقد استطاعت الكاتبة
إظهار عدم صحة األفكار الشائعة املتعلقة بظاهرة الجهاديني
خاص ،وأوضحت أ ّن حرب
األوروبيني بوجه عا ّم ،والفرنسيني بوجه ٍّ
تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" ليست حربًا دينيةً ،بل هي حرب
أيديولوجية ،ولذلك بدأ التنظيم مجازره باملسلمني الذين مل يوافقوا
عىل أيديولوجيته الشمولية ،وتذكر الكاتبة أ ّن الذين يع ّدون حرب
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داعش حربًا ديني ًة ال يريدون رؤية هذه الحقيقة ،وأوضحت أ ّن
رصا ،وأ ّن بعض الشباب الذين كانوا
التجنيد ال يجرى يف الجوامع ح ً
عىل وشك القيام بأعامل إرهابية باسم داعش ليسوا مسلمني ،وأ ّن
أي شخص مسلم ،وأكّدت أ ّن ضحايا ظاهرة التجنيد
منهم من مل يلتقِ َّ
الجهادي من الشباب والشابات من أصول اجتامعية ودينية متع ّددة.
غري أ ّن ما ميكن أن تؤاخذ به الكاتبة أنها مل ت ُع ّمق ،عىل نح ٍو ٍ
كاف،
تحليل إسرتاتيجيات التواصل واإلقناع والتأثري؛ أي اإلسرتاتيجيات
الدينامية النفسية التي يُخاطب من خاللها الشباب والشابات ،نفس ًّيا
ووجدان ًيا وعاطف ًيا ،سواء كان ذلك عرب اللغة أو الصورة .يُضاف إىل
ذلك أنها مل تتط ّرق ،عىل نح ٍو معمق أيضً ا ،إىل األبحاث التي درست
ديناميات الجامعة وأنواعها وتأثريها يف سلوك الفرد واتجاهاته؛ وذلك
مع العلم أنها أشارت إىل أهمية تجارب سالومون آش((( املتعلّقة
باالمتثال والوقوع تحت سيطرة الجامعة ،وإىل تجارب ستانيل
للسلطة ،وإىل تجربة فيليب زميباردو يف
ميلغرام((( املتعلّقة بالطاعة ُ
سجن ستانفورد(((.
سيشعر املتخصص بعلم النفس االجتامعي ،أو علم االجتامع
وسيسيولوجيا التواصل ،عند قراءته هذا الكتاب الذي كان ميكن
إغناؤه بع ّدة تجارب ودراسات بنوع من اإلحباط وخيبة األمل .ولك ّن
هذه النقطة بالتحديد قد تكون إيجابي ًة يف الوقت نفسه ،فهي تسمح
للكتاب بالوصول إىل أوسع رشيحة يف املجتمع الفرنيس ،وال تجعله
املتخصصني بالعلوم النفسية واالجتامعية ،وقد كان هذا
رصا عىل
ّ
مقت ً
األمر ،بالنسبة إىل الباحثة التي أشارت إليه يف خامتة كتابها ،أحد
أهدافها األولية.
يُ َع ُّد هذا الكتاب مساهم ًة مه ّم ًة يف فهم اآلليات واإلسرتاتيجيات التي
يستخدمها الخطاب الراديكايل اإلسالمي يف تجنيد الشباب والشابات،
كل من سورية والعراق
وليس ذلك يف فرنسا والغرب فحسب ،بل يف ّ
وسائر الدول العربية أيضً ا .فأغلب الظ ّن أ ّن معظم تلك اآلليات
واإلسرتاتيجيات وطرائق التعامل معها عىل درجة كبرية من التشابه
يف جميع الدول.
"5 Solomon E. Asch, "Opinion and social pressure. Scientific American,
Scientific America (1955), pp. 193, 31 - 35.
6 Stanly Milgram, Soumission à l'autorité (Paris : Calmann-Lévy, 1974).
7 P. G. Zimbardo et al., "The mind is a formidable jailer: A Pirandellian
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سياسة الواليات المتحدة وإدارة األزمات الدولية:
أنموذجا
إيران ،العراق ،سورية ،لبنان
ً
يُ ِّ
مثل هذا الكتاب مدخ ًلا إضاف ً ّيا لفهم آليات عمل السياسة األميركية في منطقة الشرق األوسط؛
حظي بأهمية الزمة ،هو مرتكز التركيبة الثقافية والفكرية النظرية
ألنه يعيدها إلى مرتكزٍ ق ّلما
َ
لإلدارات الحاكمة في الواليات المتحدة األميركية وممارساتها السياسية.
وفي هذا الكتاب ،يطرح المؤلف سؤا ًلا إشكال ً ّيا أساس ً ّيا ،هو :ما هي المحددات التي تنطلق منها
سياسة الواليات المتحدة في إدارتها أزمات الشرق األوسط؟ وكيف تُ َترجم المقاربتان السياسيتان
أن
النظريتان للجمهوريين والديمقراطيين إلى سياسات فعلية؟ وفي هذا السياق يرى المؤلف ّ
سياسة الواليات المتحدة في إدارة أزمات الشرق األوسط ترتكز على أسلوبين من أساليب المقاربة؛
ّ
متمثل بالمقاربة الديمقراطية النيوليبرالية القائمة على تغليف الغايات واألهداف بغالف
أحدهما
القوة ،واآلخر باستخدام لغة القوة
من الدبلوماسية الناعمة المدعومة بسياسات استخدام
ّ
والتهديد بها للتوصل إلى األهداف النهائية للسياسة األميركية تجاه أزمات المنطقة.

