28
العدد

فهم طرق التجنيد
لدى عصابات الجريمة المنظمة واإلرهاب
ديفيد وايسبورد  -إرنستو يو سافونا
بادي حسيسي  -فرانشيسكو كالديروني
أغسطس 2021

w w w . i m c t c . o r g

قراءة في كتاب

إصدار شهري يصدر عن التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب
المشرف العام

اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي

األمين العام للتحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب  /المكلَّ ف
رئيس التحرير

عاشور بن إبراهيم الجهني

مدير إدارة الدراسات والبحوث
التحرير والتصميم واإلخراج

توق اإلعالمية لألبحاث

البريد اإللكترونيinfo@taoqresearch.org :
هاتف+966 114890124 :

2

فهم طرق التجنيد لدى عصابات الجريمة المنظمة واإلرهاب

أغسطس 2021

28
فهم طرق التجنيد

لدى عصابات الجريمة المنظمة واإلرهاب
كتاب( :فهم طرق التجنيد لدى
صدر عن دار سبرينغر يف سويسرا
ُ
عصابات اجلرمية املنظمة واإلرهاب) ،شارك يف تأليفه :ديفيد وايسبورد
 ،David Weisburdوإرنستو يو سافونا ،Ernesto U.Savona
وبادي حسيسي  ،Badi Hasisiوفرانشيسكو كالديروني Francesco
متخصصون يف مجال علم اجلرمية .ومن هنا
 ،Calderoniوهم باحثون
ِّ
كانت أهمي ُة الكتاب الذي سنق ِّدم قراءة متأ ِّملة فيه.
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نظرة كلِّ ية

ً
مقسمة إلى
فصل يف  348صفحة،
الكتاب من 12
يتألف
ُ
َّ
الكتاب على
محدد فيه .ويع ِّول
جزئني ،لك ِّل مؤ ِّلف إسهام
َّ
ُ
مشروع بروتون ( )PROTONاألوروبي املبتكر ،الذي يهتم
بعمليات التجنيد لدى عصابات اجلرمية املنظمة والشبكات
اإلرهابية ،ويهدف إلى اإلحاطة بأساليب التجنيد ،والوقاية
من اإلرهاب ،مستن ًدا إلى عل َمي االجتماع والتقنية ،فيُعنى
اجلزء األول منه بعوامل التطرف والتجنيد لإلرهاب يف
ُ
ضوء بعض دراسات احلالة من إيطاليا وأمريكا وهولندا
وغيرها ،ويسوق هذا اجلزءُ بعض اخلطابات التي تغ ِّذي
الصمود يف وجه اإلرهاب،
اإلرهاب ،ويبحث مدى القدرة على ُّ
ِّ
والسياسات املضا َّدة له ،والظروف املؤثرة يف ميول التطرف
العنيف الديني وغير الديني.
تتبع األسباب اجلزئية واملتوسطة
ويستفيض
ُ
اجلزء الثاني يف ُّ
والكلِّية التي تس ِّوغ التجنيد يف عصابات اجلرمية املنظمة،
مع األخذ يف احلُسبان كيف ميكن لألوضاع االقتصادية،
ومعدالت ال َبطالة ،ونقصان األيدي
والسلوكيات النفسية،
َّ
العاملة ،وبيئة املافيا ،أن تع ِّز َز أو تساع َد على دعم التطرف
العنيف .وألجل هذا بحثَ املؤلفون يف هذا اجلزء ِحقب َة ما بعد
 11سبتمبر؛ ليتم َّكنوا من الربط بني أعمال اإلرهاب املاضية
وأعمال اإلرهاب واجلرمية احلالية ،بوصفها التهدي َد الرئيس
لدعائم الدميقراطيات الغربية.
ويشير هذا الفص ُل إلى أن أوجه االختالف بني اجلرمية َّ
املنظمة
واإلرهاب فيما يتعلَّق بأهدافهما ،ال ِ
س أوج َه التشابه بينهما
يطم ُ
وبني التهديدات لألمن والنظام العام ،واألضرار االقتصادية
الكبيرة التي تواجهها الدو ُل الغربية يف الوقت احلاضر.
ويستدعي امتدا ُد هذه الظاهرة العابرة للحدود تعاو ًنا حكوم ًّيا
متع ِّدد اجلنسيات ومشتر ًكا؛ لردع التطرف واحل ِّد من التجنيد
يف جماعات اإلرهاب وعصابات اجلرمية املنظمة ،والتص ِّدي
لها يف أوروبا وخارجها.
نعرض األفكار الرئيسة فيه ،مع
ولإلفادة املـُثلى من الكتاب،
ُ
بحسب تشابه املوضوعات ،ثم تكون اخلامتة
ترتيب فصوله
َ
بتحليل نقدي موجز.
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التطرف والتجنيد

ميكننا التميي ُز بني التطرف والتجنيد لدى عصابات اإلرهاب
حسب أنشطتهما العنيفة وغير العنيفة ،مع تسليط الضوء
َ
على التفسيرات املتعلِّقة بأسباب حت ُّول بعض األفراد إلى
متطرفني ،أو إقناعهم باالنضمام إلى جماعة إرهابية ،من واقع
أي تعميم .فإساءةُ استخدام ال ِّدين،
دراسة حالة ملموسة دون ِّ
َ
ُ
ُّ
ِّ
والبَطالة ،وتد ِّني مستوى التعليم ،كلها عوامل خطر تغذي
التطرف وتدفع إلى اإلرهاب.
معلومات مقطو ٌع بها لدى
ص املؤلفون إلى أنه ليس ثَ َّم َة
ٌ
وخَ ل َ َ
ً
سبب انضمام
مجال للشك،
املجتمع العلمي توضح ،مبا ال ي َد ُع
َ
األشخاص إلى املنظمات اإلرهابية .وأن الغرض من هذا
البحثي هو جتاو ُز قيود النظرية واملفاهيم يف موضوع
الكتاب
ِّ
اإلرهاب وآفاقه الفرعية.

النضال ألجل المعلومات

استشرفت نهاي ُة احلرب الباردة ِحقب ًة جديدة ُعرفت بـ (مرحلة
أفضت إلى طمس الشخصية
ما بعد االضطراب
ثنائي القُطب)َ ،
ِّ
املتجسد يف االحتاد السوفييتي حينئذ ،وزعزعة
املعروفة للعد ِّو
ِّ
استقرار التحليالت اإلستراتيجية التقليدية.
ونتجت عن هذه السياسة امل َّتصلة بالدولة والقوة ِحقب ٌة من
الالمباالة بأنواع العد ِّو والتهديد.
ومنذ ذلك احلني َر َسخ التطرف واإلرهاب ومت َّكنا يف أرض
الواقع؛ كونهما أح َد العوامل الرئيسة للتهديد املعاصر ،قبل
أن يرتقيا يف أعقاب  11سبتمبر 2001م إلى مرتبة التهديد
اإلستراتيجي للسالم واألمن اجلماعي ،وال س َّيما أمن املجتمعات
املجسد احلقيقي للدميقراطية واحلريات
والدول الغربية؛ ألنها
ِّ
األساسية وحقوق اإلنسان.

مخفي
أكثر غد ًرا ومك ًرا؛ إذ إنه
ومع ذلك ،فإن هذا التهديد
ُ
ٌّ
التنبؤ به .وهذا ما أ َّكدته أحداثُ  11سبتمبر ،التي
وال ميكن
ُّ
أ َّدت إلى ظهور قناعة بضرورة جتديد املمارسات واألنظمة
األمنية ،وإعادة تعريف التهديد ،وإعادة صياغته .فالتهدي ُد
نوعا من أنواع العنف،
عملية يتبنَّى فيها فر ٌد أو مجموعة ما ً
ٍ
ِ
ٍ
ً
متطرفة ذات دواف َع سياسية أو
ارتباطا مباش ًرا بعقائ َد
يرتبط
تتحدى النظام السياسي أو االجتماعي
اجتماعية أو دينية،
َّ
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احلرب على
أو الثقايف الراسخ .ومنذ ذلك احلني أصبحت
ُ
اإلرهاب العقيدةَ األمنية للدميقراطيات الغربية.
وعلى هذا النحو يستعرض الفصلُ األول من البحث املنهجي
األسباب اجلذرية للتطرف ،حتى يض َع
يف عوامل اخلطر،
َ
املؤلفون أيديَ ُهم على دليل وصفي أو سردي ينتهي بهم إلى
مفاهيم التطرف وعملياته املختلفة .وعمو ًما تشير نتيج ُة هذه
بحر
املراجعة إلى أن «األدبيات النوعية» لعوامل خطر التطرف ٌ
ٍ
جمة
واسع .والواقع أن صورة اإلرهاب املب َهمة تُبرز
صعوبات َّ
صوغ املقترحات
يف ممارسة وصف التهديد وتعريفه ،ويف َ
اخلاصة بالوقاية منه.
َّ
لذلك فإن الربط بني الن َّيات املتطرفة والتصرفات املتطرفة،
ٍ
غير مجدية؛
كونها
سمات توضيحي ًة لدوافع التطرف والعنفُ ،
ألن الن َّيات وح َدها من دون فعل ال طائ َل من ورائها .وهذا
السبب يف القول :إن احتمال ردع أفعال التطرف العنيف
هو
ُ
أو االنضمام إلى جماعة متطرفة ،والعدول عنها والتوقُّف
السخط على الدولة ،ليست عوام َل
عن دعمها ،على هامش ُّ
اخلطر الوحيدة.
أثر ال ِّدين أو القومية أو النزَعات
ويبحث الفصلُ الثاني َ
وأثر التعديالت النفسية والسلوكية ،يف العنف.
االنفصالية،
َ
ويف ضوء هذه األحداث وفهمها وصياغة املشكلة التي تطرحها،
أبر َز املؤلفون احتما َل التح ُّول إلى التطرف املـُفضي إلى العنف.

يُذكر أن هذه الرؤي َة أصبحت مركزًا قو ًّيا اجتذب مجموع ًة
موحدة من التفسيرات والشروحات واحل َُجج واملمارسات
َّ
واجلهات الناشطة .ومنذ ذلك احلني مت َّكنت هذه الرؤي ُة من أن

تكون ملتقًى لإلجراءات الوقائية العا َّمة ،وجهود البحث العلمي،
واألسئلة واالستفسارات؛ لتعزيز الفهم الصحيح للتطرف.
وعلى الرغم من طرح مراح َل استيضاحية ألطوار التطرف،
فإن تسلسل االحتياجات الفردية ،واألحداث احمل ِّرضة،
والروايات الفكرية ،واالنتماء اجلماعي ،وال ُهو َّية االجتماعية،
موحدةً ،وال تؤ ِّدي إلى أعمال عنيفة بالضرورة.
ليست َّ

عودة جرائم اإلرهاب

ينص عليها القانون مبهم ٌة للمواطن
إن تعريف اجلرائم التي ُّ
حسب املناسبة .واجلناةُ يف
العادي ،مع إمكان تفسيرها بقيود َ
هددوا األم َن القومي ،أو انتظموا يف
نظر الدولة هم الذين َّ
ً
مبعدل
أنشطة غير قانونية تتعلَّق بالعقيدة القومية .ومقارنة
َّ
بحسب الوقت
معد ُل انتكاس اإلرهابيني
اجلرمية العادية ازداد َّ
َ
السجن ،مما يجعل من
الذي يقضونه يف ِّ
السجن ،وعدد َّ
مرات َّ
ٍ
مناسبة لنزع التطرف وردعه.
الصعب اقترا ُح برام َج
غير املقصودة لشرطة مكافحة اإلرهاب
وتد ُّل النتائج السلبية ُ
على أن اجلهود املبذول َة حملاربة اإلرهاب أتت بنتائ َج عكسية،
يف سبيل مناهضة التطرف والتجنيد .ويُرجى مراعاة أن العنف
املفرط الذي متارسه الدو ُل يف حقِّ املذنبني أو املشتبَه بهم
يش ِّوه صورة عناصر شرطتها ،ويقلب موازي َن احلكم ،فيصبح
اجلاني َمجن ًّيا عليه.
وأوضح الدكتور جاستس تانكيبي  Justice Tankebeمن
السلطة ،ور َّدة أفعالهم
جامعة كامبريدج ،أن
ُّ
تصرفات أصحاب ُّ
مشاعر من االستياء يف
جتاه العنف ،تتمخَّ ض عنها أحيا ًنا
ُ
نفوس املواطنني املـَنوط بهم حمايتُها.
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وتُ َع ُّد ممارسات الظلم والقهر يف حقِّ املسلمني يف اململكة
املتحدة أح َد الدوافع التي تغ ِّذي التجنيد واإلرهاب ،يف الوقت
اإلرهاب ومتنعه .لذلك فإن َعوار العدالة ،أو
تناهض فيه
الذي
ُ
َ
ِ
َ
اإلجراءات االعتباطية يزيدان من مخاطر التجنيد والعودة إلى
اإلجرام .وينبغي تعزي ُز اإلمكانات بتجنُّب األساليب التي تؤ ِّدي
إلى نتائ َج عكسية يف سياسات مناهضة التطرف ومنع العنف.
وأصبح فه ُم التطرف السياسي العنيف حال ًّيا ممكنًا بواسطة
س
نهج متع ِّدد
ُّ
التخصصات ،يكون لعلم اجلرمية واإلرهاب ُ
أس ٌ
مشتركة ومتط ِّورة فيه.
والتصرفات اإلرهابية املنحرفة
والتميي ُز بني اجلرمية العادية
ُّ
بالتوجهات السياسية الفكرية ،مع أن كال
ينبع من َعالقاتهما
ُّ
َ
النشاطني جرمي ٌة يعاقب عليها القانون .ويُعنى املؤلفون بتحديد
كيفية تأثير تاريخ اجلرمية يف سلوك الناس يف املستقبل ،يف
مواجهة التطرف السياسي.
أي شخص متو ِّرط يف عمل غير
ويف ظ ِّل هذه الظروف ،فإن َّ
ً
ُ
سقوطه يف ُه َّوة
مقبول سياس ًّيا ،يحتمل
قانوني ،حتى لو كان
التطرف .لذلك ينبغي تعزي ُز الوقاية من اإلرهاب َدر ًءا ملفاسد
التاريخ اإلجرامي؛ إذ تَؤو ُل ميو ُل التطرف إلى استخدام العنف
بوصفه أسلو ًبا للتعبير السياسي عن املطالب ،ورفض املظالم
والتهميش .وعن طريق النهج املقارِ ن ،أدرك املؤلفون أنه ال
ميكن إدرا ُج أي جرمية يف قائمة التطرف العنيف ،سواءٌ يف
ً
وبدل من ذلك قد تأخذ البحوثُ املستقبلية
أمريكا أو خارجها.
يف احلُسبان ال َعالقة بني اجلرائم غير القانونية التي تؤ ِّدي أو
ال تؤ ِّدي إلى التطرف العنيف بني عا َّمة الس َّكان خارج الواليات
املتحدة األمريكية.
ٍ
روايات حت ِّذر من اإلفراط يف استخدام ممارسات
إن هناك
مكافحة اإلرهاب ،ملا قد تُخلِّف من آثار سلبية غير مقصودة،
تفوق املنفعة املرج َّوة.

وجاء على لسان بنجامني فرانكلني :Benjamin Franklin
يضحون ببعض ح ِّريتهم لعرض قليل من األمن ،ال
''هؤالء الذين
ُّ
يستحقُّون أ ًّيا منهما ،وينتهي بهم األمر إلى ِفقدان كليهما؛ وهذا
أكثر من أي وقتٍ مضى''.
شائ ٌع حال ًّيا َ
احلكومات ما هو
لذلك يف رحلة محاربة التطرف ،اقترحت
ُ
أق ُّل من فرض رقابة عا َّمة ،كتلك املفروضة على الوسائط
االجتماعية .وتستهدف إستراتيجي ُة اململكة املتحدة ملنع
ِ
املجتمعات املسلم َة على نحو غير مناسب ،وتضعهم
اإلرهاب
حتت املجهر ،وهذا غير ُم ٍ
جد الب َّتة.
وشهدت فرنسا منذ عام 2010م جت ُّد َد القمع اإلداري البحت
تدابير قسرية مق ِّيدة للحرية ،دون
لإلرهاب ،الذي نتج عن
َ
ضمانات للم َّتهمني يف املسائل القضائية .وكان هذا اإلكراه
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واضحا ،وال س َّيما عند فرض حالة الطوارئ بني نوفمبر
ً
الت تفتيش
م
ح
أعقبتها
التي
2017م،
وسبتمبر
2015م
َ ُ
آلالف األشخاص ،أو وضعهم يف اإلقامة اجلبرية ،مبوجب
قرار صادر عن احملافظ أو وزير الداخلية ،دون أي رقابة من
السلطة القضائية .وعندما تسيءُ الشرطة إلى أفراد األقلِّيات
ُّ
أو الفقراء أو الشباب ،فهذه إشارةٌ إلى أن أوضاع هؤالء
مهمشة.
املجموعات َّ

عوامل التجنيد اإلجرامي

تُدرك الدكتورة فانيا ليويتش  Vanja Ljujicمن جامعة فو
أمستردام  UvAوآخرون العوام َل االجتماعية واالقتصادية
والنفسية املك ِّونة لصورة اإلرهاب ،من وجهة التهديد كما يف
هولندا .فنظ ًرا إلى األسباب التقليدية التي تدفع بالعاطلني من
أعد املؤلفون
العمل ومعتادي اإلجرام إلى التطرف واإلرهابَّ ،
ملف تعريف التهديد متع ِّدد النماذج ،وهو نه ٌج دقيق ساعد
َّ
على التمييز بني موقف عا َّمة الناس وموقف املجرمني جتاه
طبق فيه الفص ُل غير الدستوري بني
اإلرهاب .ففي أي بلد يُ َّ
أسس دينية
املواطنني األصليني واجلاليات املستضافة ،على ُ
ِ
وعرقية ،يصبح من السهل إلقاءُ القبض ُجزافًا على أي متد ِّين
الهجمات اإلرهابية التي وقعت من ِق َبل متم ِّردين
ليحاسب على َ
َ
متطرفني يف هولندا.
ومن الواضح عند مطالعة األدبيات املتاحة عن اإلرهاب الناشئ
محل ًّيا يف هولندا ،أنه ال يزال االستياءُ يزداد يف صفوف الشباب
املسلم ،بشأن وضعهم االجتماعي واالقتصادي ،والتمييز الواقع
الص َدد َع َكف املؤلفون على مناهضة التمييز بني
عليهم .ويف هذا َّ
السلوك اإلجرامي .وكال التسويغَني
وتطوير
املشاركة اإلرهابية
ُّ
بالسياقات النفسية والظروف التي يواجهها الناس،
له َعالق ٌة ِّ
التحرر الذاتي بني شباب اجليلني الثاني
كالرغبة األساسية يف
ُّ
اخلاصة.
والثالث من املهاجرين ،رغب ًة يف بناء ُهو َّيتهم
َّ

ُ
واالنخراط يف أعمال التطرف العنيف وغيرها من األنشطة
التعصب واالستقطاب
اإلرهابية يف مثل هذه الظروف يغ ِّذي
ُّ
ِ
الشباب املهت ِّمني بأحوالهم
جتاه جميع املعارضني من هؤالء
تفسير التطرف العنيف على أنه ردو ُد
يف بالدهم .لذلك ميكن
ُ
ً
فعل عاطفية تُظهر حالة من عدم الرضا السياسي عن صورة
املسلم يف البلد غير املسلم .وعلى هذا ،يزداد خطر اإلرهاب
يف هذه البالد ،وهذه هي الطريق ُة التي ميكن أن ينش َأ فيها
ٍ
بعيدة وقريبة ،مع تعزيز وجهة النظر
التهدي ُد املتص َّور من مصاد َر
بالتورط يف أنشطة إرهابية.
ينتهي
املتطرفة على التدريج ،قبل أن
ُّ
َ
على سبيل املثال تتطلَّب اجلرمي ُة املنظمة إسها ًما من اجلناة
والدولي ،ويستدعي إنشاءُ مثل هذه
على الصعيدين الوطني
َّ
ِ
ً
فضل عن س ِج َّلت املجرمني.
الشبكة تاريخً ا إجرام ًّيا مشتر ًكا،
وينظر الباحثون إلى اجلوانب االجتماعية املشتركة التي قد
تدف ُع إلى االنخراط أو التجنيد يف التطرف العنيف .فمن واقع
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ع ِّينة من  48,731ورقة بحثية ،مت َّكن املؤلفون من الفصل بني
العصابات واملافيا واملنظمات اإلجرامية األخرى ،يف أثناء
حتليل َعالقاتهم املمنهجة بتنظيم اجلرمية.
ولل ُعمر ِ
والعرق واجلنس والتعليم والبَطالة واألسرة والتاريخ
واملعدل اإلجرامي ومد َّونة قواعد السلوك -عوام ُل
الشخصي
َّ
بارزةٌ قادرة على إظهار ال َعالقة التي تو ِّرط األفراد يف عصابات
بحسب طبيعة النطاق اجلغرايف .فإن القدرة
اجلرمية املنظمة
َ
ٍ
أعضاء ج ُد ٍد باستمرار،
على إعادة التنظيم بسرعة ،وجتني َد
ساعدا على توطيد عصابات اجلرمية املنظمة يف بعض املناطق
توسع ُرقعة عصابات اجلرمية املنظمة
اجلغرافية .وال يزال ُّ
مدفوعا بثالثة عوام َل رئيسةِّ :
االتار غير املشروع عبر نقل
ً
البضائع واألشخاص ،والتغ ُّيرات يف السياسات واملؤسسات،
والتط ُّورات التقنية قبل ك ِّل شيء .فلمكافحة هذه املشكلة متا ًما،
يجب ً
أول احلصو ُل على أرقام وإحصاءات موثوقة عن اجلرمية،
مع ضرورة تعيني التوجهات الناشئة؛ من أجل التم ُّكن من حتديد
التدابير الواجب اتخاذُها .وتظ ُّل املجاالت الرئيسة لنشاط
ِّ
الدولي باملخ ِّدرات،
عصابات اجلرمية املنظمة التقليدية،
كاالتار َّ
ِّ
واالتار بالبشر ،واجلرائم املالية ،مصاد َر القلق الرئيسة.
الدراسات التي تناولت صو َر عدم املساواة
وقد أ َّكدت
ُ
االجتماعية واالقتصادية أن اجلرمية املنظمة ميكن حتدي ُدها
بواسطة التعزيز االجتماعي واحلَراك االجتماعي يف إيطاليا.
ويُو ِلّد عامل الدخل املنخفض نسب ًّيا ،من وجهة نظر اجلناة،

تؤثر تأثي ًرا كبي ًرا يف تط ُّور
مناذ َج الظروف التي ميكن أن
َ
اجلرمية املنظمة ،مع حتديد مستوى الظلم الذي يعانيه الناس.
لذلك فإن اجلرمية املنظمة واالقتصاد يشتركان يف َع ٍ
القة
وثيقة؛ فغال ًبا ما تتطلَّب دراسة اجلرمية فه ًما ج ِّي ًدا لوسائل
االقتصاد والسياق االقتصادي.
ِ
االقتصاد اجلزئي ،يُتيح ً
أول فه َم عملية
إن االقتصاد ،وال س َّيما
ارتكاب اجلرمية ،ثم تسويغ فعل اجلرمية .والسيا ُق االقتصادي
الذي ي َّتس ُم بال َبطالة أو نقصان اليد العاملة أو مستوى عدم
أثر حاسم يف ضبط هذا التوازن.
املساواة ،له ٌ
واالهتمام بدراسة علم اجلرمية يف ضوء حركة االقتصاد
ُ
ضمني وغير مباشر؛ فهو يُعنى بالعواقب االقتصادية ،وليس
ٌّ
باالقتصاد نفسه ،وأثر اجلرمية ،وعملية الفعل اإلجرامي .أي
استجالب الثروات ،وإتاحة الوظائف ،وتعزيز
بوسع االقتصاد
ُ
معدل الفقر ،والبَطالة ،وعدم املساواة .وهذه
املساواة ،أو زيادة َّ
معدالت
هي العوام ُل التي ارتبطت على مدار السنني ،بزيادة َّ
ِ
النظريات املختلف َة جتعل من
اجلنوح أو اإلجرام .وبهذا فإن
تفسير تط ُّور اإلجرام ،واالنتقال إلى اجلرائم بواسطة
املمكن
َ
السياق االقتصادي يف ٍ
بلد ما.
وأعد إرنستو سافونا  Ernesto Savonaدراس ًة مستفيضة
َّ
باستخدام نهج حتليلي عن كيفية إدانة الناقل اإلجرامي ألعضاء
املافيا اإليطالية .وهذا عام ٌل حيوي يأخذ يف احلُسبان ِملفَّات
تعريف املجرمني ،ومساراتهم ،وتأثير البيئة احمليطة بهم.
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وقد برهن منط بلومشتاين  Blumsteinنظر ًّيا أن املشاركة
النشيطة أو السلبية يف اجلرمية من منظور وظيفي ،مسأل ُة
العرضيني وعصابات املافيا.
وقت إلحكام التمييز بني اجلناة َ
ُعرف املهنة اإلجرامية بأنها «التسلس ُل الطولي للجرائم التي
وت َّ
ِ
بسج ٍّل معلوم من املخالفات يف
يرتكبها اجلاني الذي يحتفظ
محددة» .وفه ُم مثل هذه الطرق من الرؤية الفردية يُ َع ُّد
مدة
َّ
َّ
نقطة محورية يف إطار مكافحة التجنيد وأعمال العنف التي
ترتكبها املافيا اإليطالية.
أي تراجع يف حركة املافيا يف إيطاليا؛
وليس ثم َة ما يشير إلى ِّ
أكثر تكتُّ ًما ،مما قلَّل من
فقد واكبت احلداث َة ،وأصبحت
َ
عمليات االغتيال واخلطف؛ للعناية باألنشطة املربحة كتهريب
ِّ
واالتار بالبشر .ومع ذلك ال يزال نفوذُهم يف
املخ ِّدرات
املجتمع قائ ًما ،يف ظ ِّل النقص الواضح يف الوسائل املستخ َدمة
للتص ِّدي لهم .وعلى هذا فأُولى املعارك التي يجب شنُّها هي
فتح املناطق التي د َّمرها الفقر ،والنزوح اجلماعي من الريف،
التعرض للجرمية.
مبنح الس َّكان احمللِّيني الفرص َة للحياة دون
ُّ
لذا يجب بذ ُل مزيد من العدالة االجتماعية لتقليل رفض
الشرعية .وهذه الطري ُق طويلة وحتفُّها الشكوكُ من ك ِّل جانب،
وتتطلَّب التزا ًما مشتر ًكا يتجاوز احلدو َد اإلقليمية والوطنية؛
بل حتى األوروبية.
وتنص ديباجة دستور اليونسكو املعروفة عامل ًّيا على أنه «ملـَّا كانت
ُّ
ُ
احلروب تبدأ يف خواطر الناس ،ففي خواطر الناس يجب بناءُ
وسائل الدفاع عن السالم» .وعلم النفس املعني مبعرفة أحوال
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ً
مجال لدراسة معارف املنظمات اإلجرامية،
األفراد ،بوصفه
إسهام كبير يف فهم ال َعالقة بني العنف اخلارجي واحلالة
هو
ٌ
فاضطراب الشخصية الساد َّية
الداخلية للنفس «راحة البال».
ُ
احلا َّدة ،واالنتقام املاسوشي ،والتخلُّص من التح ُّيزات النمطية،
أه ُّم ما مييز السلوكَ اإلجرامي .وقد أث َْرت البحوثُ النفسية يف
السلوك اإلجرامي تاري َخ علم اجلرمية؛ فإذا ما تخلَّينا اليوم عن
التصرفات
تفسر سوى
فكرة «الشخصية اإلجرامية» التي ال ِّ
ُّ
السمات النفسية لبعض
اجلانحة ،فإن البحث التجريبي بشأن ِّ
جدير باالهتمام.
املجرمني
ٌ
الدراسات التي أشارت إلى وجود سلوك إجرامي مع
وتتعارض
ُ
املالحظة الشائعة بأن األفراد ناد ًرا ما يجنحون لإلجرام َطوا َل
حياتهم؛ فمن بني جميع األفراد الذين يسلكون هذه الطري َق
سن  ،18هناك قلَّة تو ِّرط نفسها يف أنشطة إجرامية يف
يف ِّ
استقرت يف حياة اجتماعية
سن  ،30يف حني الغالبية ال ُعظمى
ِّ
َّ
َوف َق األعراف السائدة .وتشير هذه املالحظ ُة إلى أن ما
ٍ
بالتنبؤ
معلومات موثق ًة تسمح
نس ِّميه شخصي َة الفرد ال تعطينا
ُّ
بتصرفاته املستقبلية.
ُّ

الدعم اللوجستي والجريمة

يبحث املؤلفون ال َعالقة الراهنة بني حجم العمليات غير
القانونية ،وطريقة عملها من جهة ،وحجم املؤسسات اإلجرامية
من جهة أخرى؛ بغي َة اإلسهام يف النقاش بشأن القيود على
ِ
تطوير املنظمات املتو ِّرطة يف ِّ
واخل ْدمات غير
بالسلع
االتار
ِّ
القانونية ومن ِّوها.
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و َوفقًا لألدبيات املطروحة ،فإن هناك مفاضل ًة بني عنصري
األمان والكفاءة ،مما يعني أنه كلما زاد حج ُم األنشطة غير
الربح املـُز َمع حتقيقه ،ولكن على حساب زيادة
القانونية ،زاد
ُ
ِ
َ
الشركات الكبيرةَ غير القانونية
خطر كشفها وتعطلها .ويُرى أن
وضع أفض َل إلدارة هذه املخاطر؛ ألنها تستطيع جتمي َع
يف
ٍ
مواردها ،أو جتني َد أشخاص ميكن استبدالهم ملهام ِ
خطرة،
متخصصة مثل األمن .ويف الواقع
أو جتنيد أشخاص ملهام
ِّ
تتصاعد وتيرةُ األنشطة غير القانونية على طول املسار ،فتنتقل
بحسب
من مجموعات فردية صغيرة إلى منظمات كبيرة تتغ َّير
َ
طبيعة اجلرائم التي يرتكبونها.
ومن الصعب وض ُع إستراتيجيات فاعلة إلنفاذ القانون؛
للسيطرة على شبكات اجلرمية املنظمة وتعطيلها .وتُظهر األدلَّة
التجريبية املـُستفادة من حتليالت وسائل التواصل االجتماعي
أن كثي ًرا من الشبكات اإلجرامية متتلك مرون ًة تساعدها على
مقاومة إستراتيجيات إنفاذ القانون التقليدية التي تستهدف
ِ
الشبكات اإلجرامي َة
قادةَ التنظيم اإلجرامي .وتد ُّل البحوث أن
املعدة
تفتقر إلى املرونة إذا أرادت حماي َة نفسها من العمليات
َّ
ثم َة ما يكفي ملعرفة ُسبل تك ُّيف
لتعطيلها؛ ومع ذلك ليس َّ
الشبكات اإلجرامية وتعافيها من هجوم التفكيك.
ِ
غير احملتملة لشبكات اجلرمية املنظمة
التعطيالت
إن
َ
التجسس التي ط َّورتها
واجلماعات اجلانحة ،وعقلية مكافحة
ُّ
تشجع قنوات التجنيد يف سياق النضال؛
مبرور الوقت،
ِّ
للحصول على املال السهل.
وعلى هذا تُس َّهل اجلرائم اجلنائية الهولندية بواسطة بعض
فسن املجرم،
العوامل التي تدفع األفرا َد للجنوح واالنحراف.
ُّ
أسباب
وتاريخه الشخصي ،وال َبطالة ،وقلَّة األيدي العاملة ،هي
ٌ
تقليدية لتناقل اجلرمية.
ُ
سن مب ِّكرة يف تكوين عصابات إجرامية يؤ ِّدي
واالنخراط يف ٍّ
ِ
إلى امتهان الفرد لهذه امل َهن اإلجرامية َطوا َل حياته ،بعد أن
تصبح مصد ًرا أساس ًّيا لدخله.
ُصر
وهناك
مسار مثير لالهتمام نسب ًّيا عن معرفة األحداث الق َّ
ٌ
بعصابات اجلرمية املنظمة ،ورغبة البالغني املتعلِّمني واملوظفني
يف حتسني دخلهم؛ باالنخراط يف جرائ َم متفرقة .وبصدد
حالتَي التوظيف وال َبطالة يتراجع إدراكُ مخاطر اجلرمية
سن اخلمسني .ويج ُدر بالذكر أن إخفاق طرق
يف هولندا بعد ِّ
السمات
املرضية ،وتكرار بعض ِّ
التنشئة االجتماعية ،واحلاالت َ
الشخصية يف اجلانحني املعتادين «مرتكبي اجلرائم املتك ِّررة»،
مات مه ِّيئة
والنزعة األنانية ،وعدم النُّضج العاطفي ،هي ِس ٌ
معدل اجلنوح واالنحراف.
لزيادة َّ
ويف ظ ِّل هذه الظروف ،يضع اجلاني شعوره ُّ
بالظلم فوق املظالم
حتمله حلاالت اإلحباط
التي ميكن أن يس ِّب َبها ،إلى جانب عدم ُّ

وأعباء حاضرهِ ،
وفقدانه املتك ِّرر للسيطرة العاطفية .فجانبُه
الطفولي يك ِّون نزَعات نفسية تن ِّمي اإلجرام .فاجلنو ُح الشائع
محدد قد يرتقي إلى سلوك إجرامي ،إذا
يشير إلى منط سلوكي َّ
املرجح ج ًّدا أن َّ
التصرفات
تظل هذه
الشاب بالغًا .ومن
ما كان
ُّ
َّ
ُّ
املعادية للمجتمع يف نفوس الشباب حتى مرحلة البلوغ .ومن
شأن التحليل ُّ
الطولي الواضح أن يسم َح لنا بتحديد ما إذا
كانت عوام ُل اخلطر تؤ ِّدي إلى اجلرمية يف مرحلة البلوغ جل ًيا.
الدراسات األخرى املعنية بسلوك
ويف السياق نفسه تعمل
ُ
اجلانحني الشباب على حتديد ما إذا كانت عوام ُل اخلطر هذه
التنبئي للجرمية ،وال سيما عندما
متوقع ًة ،مع مواصلة الدور
ُّ
الشباب أسرهم ووظائفهم وبيئتهم املدرسية؛ ألداء ما
يترك
ُ
فتغيير البيئة يؤ ِّثر يف الشباب بطرق
يُناط بهم من مسؤوليات.
ُ
نوع من
مختلفة ،مع ضرورة تقومي دخل الشباب الذين عانَوا أي ٍ
التورط يف اجلرمية.
أنواع اجلنوح أو
ُّ

يوضح ٌّ
كل من رينوسكا ماديري ،Renuska Maderie
وإردوين كرويسبيرجني  ،Erdwin kruisbergenيف حتليلهما
لظاهرة ِّ
االتار ،كيف ميك ُن للنقل االجتماعي أن يغ ِّذ َي الدعم
«اللوجستي» لعصابات اجلرمية املنظمة يف هولندا ،مع تأكيد
ِ
املسؤوليات الوظيفي َة وزيادة االستقرار األسري ،على نحو
ترف احلياة ،مع اإلفصاح عن
يَحو ُل دون انغماس األفراد يف َ
قدم لعصابات اجلرمية
الدعم غير القانوني وغير الشرعي املـ ُ َّ
أي شكوك ،ورصد ُسبل اختراق
املنظمة يف هولندا ،دون إثارة ِّ
أمن الشبكات.

وجهات نظر مقارنة

املهمة التي تس ِّوغ استخدام العنف يف
الكتاب العوامل
يُظهر
ُ
َّ
إيطاليا وهولندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.
ففي عالم تسو ُده العوملة يو ُّد التحليل النقدي رس َم أوجه التشابه
ِّ
وامللف الشخصي ،والسياق
واالختالف بني الطرق واملسارات،
الذي يو ِّرط األفرا َد يف االنضمام إلى اجلماعات واملنظمات
املتطرفة العنيفة.
وكان للمح ِّرر املشارك ديفيد وايسبورد  David Weisburdبُع ُد
والتورط يف اإلرهاب
محص حتمية وقوع التطرف
نظر عندما َّ
ُّ
واجلرمية املنظمة يف الدول الغربية.
ٍ
مواز ملا يحدث يف
وإسهامات املؤلفني تساعد على إجراء
ُ
إفريقيا فيما يتعلَّق بالتطرف العنيف .وتستند دواف ُع احلركات
املتطرفة واإلجرامية يف جنوب الصحراء اإلفريقية إلى ال ِّدين
واملكاسب السهلة ،يف حني تُستغ ُّل ِن ُ
قاط ضعف الدول ،والعوامل
االقتصادية غير املواتية لتجنيد الشباب؛ باقتراح حلول بديلة
احلركات على املستوى احمللِّي باختراق
الستيائهم .وتعمل هذه
ُ
مخرجا من الفقر وانسداد اآلفاق.
الهياكل اإلدارية؛ فهي تتيح
ً
والتفسيرات اجلامدة لفحوى األديان التي تنادي بها هذه
ُ
9

احلركات تروق لبعض الشباب الذين تركهم املجتمع عاطلني
ُ
مستقرة؛ مبنحهم الفرص َة لبناء
وظائف غير
من العمل ،أو يف
َ
َّ
ِ
الشباب متو ِّرطون يف كثير
وكثير من هؤالء
ُهو َّياتهم اخلاصة.
ٌ
من عمليات ِّ
ولكن الدفاع عن قضية دينية يعزِّز
االتار بالبشر،
َّ
ٍ
ِّ
مكانة الفرد يف املجتمع؛ ليصب َح بعدئذ (البطل احمللي) الذي
ذكره فيكتور فان دير جيست  Victor Van der Geestوآخرون.
املنظمات اإلرهابية مثل بوكو حرام ،بإغواء الشباب
وقد قامت
ُ
يتقبلون اخل َُطب التي
بخطاباتها ورواياتها املعادية للغرب؛ ألنهم َّ
ِ
االستعمارية السابقة ،على أنها
تق ِّدم الغرب ،وال س َّيما القوى
مسؤول ٌة عن تخلُّفها ونقص الفرص؛ ألنها استغلَّت وال تزال
تستغ ُّل ثروات بالدها .ومن ثَ َّم أضحى تعزي ُز التطرف ،وجتني ُد
األفراد ،واستقطاب األعضاء ملمارسة األنشطة اإلرهابية
مبعايير أخالقية سامية.
أكثر جاذبية ،وهو مس َّوغ
َ
واإلجرامية َ
ومتنح التعالي ُم الدينية والسياسية للحركات املتطرفة ،مثل:
بوكو حرام وتنظيم القاعدة يف بالد املغرب ،معيا ًرا عاطف ًّيا
ونفس ًّيا لتجنيد الشباب الذين ميك ُن إعادة بناء أنفسهم ومنحهم
املنظمات على البرامج الدينية فقط،
ُهو َّية .وال تقتصر هذه
ُ
برنامجا اجتماع ًّيا يجذب
فعلى سبيل املثال :تق ِّدم بوكو حرام
ً
خرج من
كثي ًرا من الشباب الذين عانَوا الفقر ،وليس لديهم َم َ
فعمليات التلقني الفكرية للتجنيد م َّهدت
ظروفهم البائسة.
ُ
مترد الشباب على ُسلطات الدولة ،التي
الطريق ،معتمد ًة على ُّ
يرونها تق ِّدم ًّ
وخطر تفاقم تطرف الشباب
حل ملشكالتهم.
ال َ
ُ
كبير؛ إذ أ َّدت أزمة املدارس العا َّمة إلى نهوض اآلباء بتعليم
أبنائهم العقائ َد الدينية الفاسدة .وإن غياب سيطرة الدولة على
هذه الفئة من التعليم يف هذه البلدان يس ِّهل جتني َد الشباب يف
التطرف العنيف ،باستغالل الوازع الديني.
وصور الالمساواة يف حصول اخل ِّريجني على فرص العمل
ُ
بعد االنتهاء من مرحلة التعليم املدرسي بني خ ِّريجي التعليم
التقليدي وخ ِّريجي التعليم الفرانكو واألجنلو -عربي ،من
عوامل دعم التطرف واإلرهاب واملشاركة يف اجلرمية .فهذه
سببت عودة أعداد كبيرة من الشباب
األزم ُة يف نيجيريا َّ
املهاجرين .وال َع َوز املتغلغل يف أكناف آالف األسر يف بعض
املناطق يُغري الشباب بقَبول جميع أنواع ال ُعروض ،وهذا تهدي ٌد
ومصدر قلق لبلدان املنطقة احمليطة .ويؤ ِّكد هذا
أمني كبير،
ُ
النه ُج صحة إسهامات فاجنا  Vanjaوآخرين يف إعداد منوذج
الكتاب على فهم دوافع
يتتب ُع تهديدات اإلرهاب .وساعد هذا
ُ
َّ
ٍّ
َضرية ،واجلامعات
التطرف يف كل من القرى واملناطق احل َ
املعلومات
والسجون ،يف الكاميرون وتشاد ونيجيريا .وكشفت
ُ
ُّ
ِ
حصلة من ع ِّينة من الشباب يف هذه البلدان ،أن نقاط
املـ ُ َّ
نفسها يف املناطق
الضعف والعوامل الدافعة للتطرف هي
ُ
أيضا أن شباب
َضرية والريفية .ومع ذلك يُظهر التحليل ً
احل َ
ني دولهم ،وواجباتهم وحقوقهم جتاه األ َّمة.
الريف يجهلون قوان َ
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ومث ُل هذا اجلهل يُغرقهم يف حالة من الالوعي كثي ًرا ما يستغلُّها
السلطة القائمة.
املتطرفون يف حشد تلك الطاقات ضد ُّ

رئيسا لذيوع ظاهرة التطرف؛
يُ َع ُّد ِفقدا ُن فرص العمل سب ًبا
ً
تؤهل لالضطالع
بسبب غياب املهنية والكفاءة الفنية التي ِّ
بالعمل ،وليس أمام العاطلني سوى امتهان الزراعة التي أضعفتها
أيضا اآلثار احمللِّية لتغ ُّيرات املناخ .وملـَّا كانت املناط ُق الريفية تُتيح
ً
فرصا قليلة ج ًّدا للعمل ،ينتهي األمر بالشباب إلى أن يصبحوا بال
ً
أي اعتبار
لهم
ليس
ا،
ي
اجتماع
شني
مهم
فيبيتون
عمل،
وال
وظيفة
ُّ
ًّ
َّ
يف أسرهم ومجتمعهم .وألن الشباب يتم َّتعون بق ُدرات بدنية
كبيرة ،فهم صي ٌد ثمني للمتطرفني واملجرمني الذين يق ِّدمون لهم
ني
الدم َج االجتماعي واالقتصادي ،ويق ِّدرونهم بوصفهم مناضل َ
ومناهضني للظلم والنظام الدميقراطي الفاسد.
أيضا عامالن
وإن األ ِّمية واالنقطاع املب ِّكر عن الدراسة هما ً
ِ
يعصفان ِبكيان الشباب ،إلى درجة أن مستوى تعليمهم ال يسمح
لهم بفهم الدميقراطية واحلياة السياسية يف بلدانهم.
وغال ًبا ما يستغ ُّل القادة السياسيون والدينيون هذه احلال َة من
غياب الوعي واملعرفة لزرع بذور العنف.
ويكشف حتلي ُل عوامل الدفع «وهي يف األساس آراءُ الشباب يف
أوضاعهم» عن شعورين لدى الشباب :الشعور بالظلم ،والشعور
بسوء إدارة املوارد العا َّمة .وكشف حتلي ُل عوامل الضعف على
ُ
املستوى اجلامعي عن أسباب مختلفة أخرى .فظاهرةُ التش ُّدد
َّ
نصبون أنفسهم قاد ًة
الطلب جتعل
الديني لدى بعض
الشباب يُ ِّ
َ
دينيني؛ ليط ِّبقوا ما د َرسوه يف املدارس الفرنسية الدينية ،أو
مدارس األجنلو الدينية.
والشعور
فظاهرةُ التعايش يف أحضان تيارات دينية مختلفة،
ُ
بالتمييز بسبب االقتصار على الشهادة العربية يف اإلدارة،
ِ
وفقدان فرص التوظيف َوف َق مناهجها ،كلُّها تعزِّز العوامل
الرئيسة للتطرف والتجنيد يف اجلماعات اإلرهابية واإلجرامية
باملنطقة.
السجون من األخطاء
وتنبع العوام ُل الرئيسة للتطرف يف مراكز ُّ
القضائية ،والتأخير يف احملاكمة؛ إذ يؤ ِّدي هذا إلى شعور
باإلحباط والظلم يف نفوس املعتقَلني .وينطوي اجتما ُع املعتقلني
السجناء
العاديني واإلرهابيني املشت َبه بهم على خطر انخراط ُّ
العاديني يف أنشطة إرهابية وإجرامية.
السجون
والوظيف ُة الرئيسة لثقافة العنف ِّ
تفسر الصل َة بني واقع ُّ
والتجنيد يف أقسام اجلرمية املنظمة والعصابات؛ إذ يسعى
السجن.
األفرا ُد إلى طلب احلماية والسالمة الشخصية يف ِّ

مناقشة نتائج الكتاب

يحسن بعد قراءة هذا الكتاب أن نشرع يف مناقشة بعض النتائج
التي انتهى إليها املؤلفون ،على النحو اآلتي:

فهم طرق التجنيد لدى عصابات الجريمة المنظمة واإلرهاب

يقتصر اجلزء األول (التطرف والتجنيد لدى عصابات اإلرهاب)
معي.
على مناه َج تعميمية ،مع أن املؤلفني اعتنَوا بحالة بلد َّ
ني حدث
فاإلرهاب حقيق ٌة ملموسة ميكن حتديدها ،إال أن تعي َ
ُ
نفسه
ما على أنه عم ٌل إرهابي بات ُمستعص ًيا؛ ألن املصطلح َ
فضفاض إلى درجة أنه يزيد حال َة اللَّبْس وال يقشَ ُعها .كيف
ِّف على املستوى ِ
نفسه إرهاب املخ ِّدرات للمسلَّحني
لنا أن نصن َ
الكولومبيني ،أو الهجوم على مركز التجارة العاملي يف  11سبتمبر
فاجلوانب االجتماعية
2001م ،أو العنف يف أيرلندا الشمالية؟
ُ
واالقتصادية والثقافية والفكرية والسياسية التي تستند إليها
املواقف مختلفة ج ًّدا ،ويبدو من الصعب اختزالها يف شكل
هذه
ُ
واحد من العنف .وتستند مكافح ُة التطرف العنيف على وجه
ِ
الوظائف
املجتمعات التي تُتيح
اخلصوص ،إلى افتراض أن
َ
واخل ْد ِ
ِ
مات العا َّم َة والتعلي َم جلميع مواطنيها خالي ٌة من التطرف.
وإن افتراض املؤلفني أن «نسبة صغيرة ج ًّدا من األفراد
املتطرفني يتح َّولون إلى جماعات إرهابية» ُمريب وموض ُع شك.
فما علينا فعله هو ر ُّد املظالم التي هي أص ُل التطرف العنيف.
ٍ
بكثير من البشر يف
وإن إخفاق احلوكمة وغياب اآلفاق يُلقيان
غَ يابات اليأس ِ
وفقدان الكرامة.
أنفسهم يف جانب
بعض الناس
ويف ظ ِّل هذه احلقيقة يجد
ُ
َ
املقاومة التي يع ُّدونها ر َّد فعل منطق ًّيا ،واملؤ ِّث َر الوحيد يف بناء
مستقبل أفضل.
ف ومحلِّل يدرس
ويرى جي إم بيرغر  JM Bergerوهو مؤ ِّل ٌ
َ
التطرف يف جامعة جورج واشنطن ،أن االقتداء بنهج يشمل
املجتمع كلَّه عند ح ِّل املشكالت ،ال يؤ ِّثر إال يف َّ
أقل من  %1من
الس َّكان ،ورمبا كان نَواةَ التصعيد فيما بعد .ويرى رامي خوري
من اجلامعة األمريكية ببيروت أن محاربة التطرف ال تأخذ
أج َجت نيران العنف ،على ما
دائ ًما يف احلُسبان املظالم التي َّ
يح ُدث يف الشرق األوسط أو الشيشان أو أيرلندا الشمالية.
فنحن متفقون على أن طبيعة هذه األعمال قريب ٌة من أعمال
نوعا من
احلرب واألنشطة اإلجرامية ،وأن هدفها يجعلها ً
العنف السياسي قري ًبا من اإلرهاب وجرائم الكراهية.

ً
وبدل من ذلك ميكن أن تساع َدنا هذه ال َعالق ُة بواسطة
االستقراء أو التحري ،على فهم الطبيعة واألسباب االقتصادية
اإلرهاب ٌ
منط من أمناط العنف،
لإلرهاب وعوامله .ويف حني أن
َ
ُلقي
اخلاصة
فإن له طبيعتَه
َ
َّ
وأنواعه املختلفة .لذلك ميكننا أن ن َ
األساليب
على أنفسنا أسئل ًة من وجهات نظر مختلفة :هل
ُ
االقتصادية مسؤول ٌة عن إستراتيجيات اإلرهاب وسلوكه؟ وهل
ومبجرد أن نف ِّر َق بني
تسمح لنا بفهم منطق التطرف العنيف؟
ُ
َّ
نفسها مستوياتِ
أنواع العنف ،ملاذا ال تُنتج
ُ
األسباب االقتصادية ُ
ُ
تفسر التح ُّو َل إلى اإلرهاب؟
نفسها؟ وما
الشروط التي ِّ
العنف َ
أساس اقتصادي؟ ألن اإلرهاب لم ي ُعد يُ َ
نظر
وهل لإلرهاب
ٌ

إليه على أنه عمل يرتكبه بضعة مجانني مختلِّني عقل ًّيا؛ بل هم
أشخاص يتم َّتعون بشخصية نفسية رصينة.
ٌ

َّ
املنظمة ،فإن قيود حتليل البيانات تتناول
أما قس ُم اجلرمية
مسألة اجلنوح املشترك بطريقة بُدائية ،وال تُظهر بوضوح
الكتاب عن
فكرةَ الشبكات اإلجرامية بأكملها .وقد أعرض هذا
ُ
املدرة للربح ،مثل جرائم النهب ،التي تتغاف ُل
مناقشة اجلرائم
َّ
السوق واجلرائم التجارية التي تُ َع ُّد مصاد َر مهمة
عن جرائم ُّ
للدخل والعودة إلى اإلجرام والتجنيد.
مدرة للربح؟ و َمن املستفيد منها؟ يبدو أن
وهل اجلرمي ُة
َّ
ِ
االعتبارات املالي َة يف احلُسبان ،كونها حقيق ًة
املؤلفني قد أخذوا
بصحتها تغافل عنها اآلخرون .ومع ذلك فإن النظرياتِ
مسلَّ ًما
َّ
االقتصادي َة تق ِّدم اجلرمية بوصفها نتيج ًة لتحليل ال ُكلفة التي
أمضوا وقتًا
يتكبدها اجلاني والعائد له .يف حني أن الباحثني َ
َّ
ً
َ
ُ
طويل يف متحيص الكلف ،فإننا جندهم لم يتطرقوا عن مستوى
ُتيحه اجلرمية للجناة.
الربح املتوقَّع الذي ميكن أن ت َ
ويرى بيليفني  Pilianvinوآخرون يف حتليلهم للجرمية وطرق
ثم َة نظري ًة متكامل َة األركان
الردع واالختيار العقالني ،أن َّ
ِ
املنظمات اإلجرامي َة
بوسعها دم ُج كال عنصري املعادلة .فإن
هي وسيلة لتحقيق غاية لفعل ملموس ينتج عنه نتيج ٌة إيجابية
ويتتبع املؤلفون قدرةَ اجلُناة على إدرار الدخل الذي
أو سلبية.
َّ
يُشبع رغبتهم يف تهيئة الظروف الالزمة لنجاح جرائمهم،
أو قدراتهم على اقتناص الفرص .لذلك فإن تكامل مفاهيم
الوسائل اإلجرامية التي مت ِّيز اجلانحني على أساس ما يفعلونه،
نهجا رائ ًعا يف فهم اجلرمية
ال على ما هم عليه ،قد يكون ً
املكاسب املالية يف
املنظمة ومسارات التجنيد .وقد تساعد
ُ
الواقع على تفسير سبب عودة اجلناة جزئ ًّيا على األق ِّل إلى
صعوبات اجلرمية مقارن ًة مبا
ارتكاب اجلرائم ،فال تَثْنيهم
ُ
ِ
يكسبونه منها.

ختاما
ً

الكتاب الذي يتناول فه َم طرق التجنيد
ميكننا القولُ :إن هذا
َ
يستفيض
لدى عصابات اجلرمية املنظمة والشبكات اإلرهابية،
ُ
يف استعراض التطرف العنيف باملراجعة املنهجية آلالف
املقاالت التي تُق َّوم بدقة واحتراف عاليني.
ففي عالم تسو ُده العوملة ،وتنتشر فيه العوام ُل املؤ ِّدية إلى اإلرهاب
واجلرمية املنظمة ،مبا يف ذلك الضعف والفقر ،والتطرف
الديني ،وال ُهو َّيات العرقية ،والبطالة والعمالة الضعيفة ،وبيئة
املافيا ،وتد ِّني مستوى التعليم ،والعودة إلى اإلجرام يف السجون؛
ٍ
استجابات عاملي ًة عن
ينبغي أن تق ِّدم الدول املقصودة بالدراسة،
وسائل مكافحة عصابات اجلرمية املنظمة واإلرهاب والتجنيد؛
لتتعلَّم دو ُل جنوب الصحراء اإلفريقية من الطرق والسياسات
املنت َهجة ملناهضة هذه الظاهرة القاتلة.
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