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يسعى املتطرفون دوًما إلى تأكيد موضوعات وروايات تهِدُف إلى استقطاب 
األخرى.  األهداف  من  مجموعة  وجتنيدهم ضمن  وإغرائهم  املستهدفني 
وبالرغم من وضوح أهداُف هؤالء، إال أنه ينبغي تبنِّي وسيلة لقياس درجة 
املتطرفة يف اجلمهور املستهَدف. من  تأثير تلك املوضوعات واخلطابات 
م كيرت برادوك Kurt Braddock يف كتابه: »كلمات بقوة السالح:  هنا يقدِّ
اإلقناع وأثره اإلستراتيجي يف التطرف العنيف ومكافحته« إسهاًما كبيًرا 
يف سدِّ هذه الثُّغرات، عبر دراسٍة شاملة لكيفية ارتباط نظريات االتصال 
لكيفية  ُمستفيض  تفسير  وتقدمي  املتطرف،  اخلطاب  مبكافحة  واإلقناع 

ة مؤثِّرة تدحُض جهوَد جتنيد املتطرفني. صياغة خطابات ورسائل مضادَّ
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محتويات الكتاب 
مة إلى ثالثة أجزاء:  ضمَّ الكتاب ثمانية فصول، مقسَّ

اجلزء األول: ساحة املعركة، وضمَّ فصلني هما: )1( كلمات بقوَّة 
واحلاضر  املاضي  من  دروٌس   )2( واإلقناع.  التطرف  السالح: 

ملكافحة التطرف. 
اجلزء الثاني: األسلحة، وضمَّ أربعة فصول هي: )3( الروايات 
ة. )4( التحصني من العدوِّ: التحصني  املتطرفة والروايات املضادَّ
الفعل  نظرية   )5( التطرف.  ومكافحة  والتطرف  لوكي  السُّ
املتطرفة  الدعاية  يف  العاطفة  اإلرهاب:  ساحة   )6( املنطقي. 

ة.  والدعاية املضادَّ
اجلزء الثالث: احلرب، وضمَّ فصلني هما: )7( حروب اإلقناع 
يات مستقبلية يف التطرف ومكافحة التطرف.  املقِبلة: ثالثة حتدِّ
ة أخرى: ثالثة اجتاهات مستقبَلية للنُُّهج القائمة  )8( القتال مرَّ

على اإلقناع ملكافحة التطرف. 

نظرة إجمالية 
وليَد  ليس  اخلصم  لدحر  ة  املضادَّ الروايات  على  التعويل  إن 
اللحظة، إال أن ما متيَّز به كيرت برادوك يف هذا الكتاب هو 
للوصول  الواقعي  العملي  النظري واجلانب  ربطه بني اجلانب 
واملتخصصون يف  يدرسه اخلبراء  اجتماعي علمي«  »نهج  إلى 
لنظريات  عرضه  إلى  إضافًة  والسياسية،  العلمية  األوساط 
االتصال واإلقناع يف الفصول األولى من الكتاب، حيث يرُسم 
بذلك املسار التدريجي لبناء وصياغة خطابات مضادة مؤثرة، 
اء إلى طرق تنفيذ هذه األساليب بأنفسهم. ه القرَّ وهو بهذا يوجِّ

ُرتِّبت فصوُل الكتاب َوفَق تسلسل منطقي؛ يف ثالثة أجزاء:

ضمَّ اجلزءُ األول وهو بعنوان: »ساحة املعركة: أُسس اإلقناع« 
فصلني؛ يتناول الفصل األول جانًبا من نظرية التطرف، وقد 
م فيه برادوك حملًة عامة إلى جهود مكافحة التطرف، وأنواع  قدِّ
البرامج املختلفة التي استخدمتها دوُل العالم يف مكافحته. ثم 
ردي«، وال  سعى إلى إكساب القارئ أسَس »نظرية اإلقناع السَّ
املتطرفة واإلرهابية.  الروايات  ترويج  املؤثِّرة يف  الطرق  سيَّما 
لكيفية  أساسيًة  توصياٍت  الكاتب  يطرح  نفسه،  الفصل  ويف 
ملكافحة  السالح؛  قوةَ  بكلمات متلك  صياغة خطابات مضادة 
يف  اإلنترنت  أثَر  ويستعرض  واإلرهاب.  التطرف  خطابات 
ات  امِلنصَّ الثقة عبر  توطيد جسور  وكيفية  نشر هذا احملتوى، 
مكافحة  جهود  لدراسة  الثاني  الفصل  ويعرض  اإللكترونية. 

التطرف السابقة وتقوميها.

اإلقناع«  نظريات  »األسلحة:  بعنوان:  وهو  الثاني  اجلزء  أما 
استعرض  الذي  الثالث:  الفصل  هي:  فصول  أربعة  ضمَّ  فقد 
الفصل  وتناول  ة،  املضادَّ والروايات  فة  املتطرِّ الروايات  فيه 
الرابع معالم »نظرية التحصني«، وبحث يف كيفية استخدامها؛ 
لتحصني األفراد من الدعاية املتطرفة قبل تعرُّضهم ملثل هذا 
ح  يوضِّ إرشادي  دليٍل  بتقدمي  الفصُل  هذا  واختُتم  احملتوى. 
د برادوك  بإسهاب عمليَة صياغة خطابات التحصني، وقد حدَّ
يف الفصل اخلامس مجاالٍت جديدًة ملزيٍد من البحث، واستعرض 
وكيفية  التطرف،  مناهضة  يف  الرشيد  والسلوك  اإلقناع  أثر 
فات الرشيدة يف دحر عوامل التطرف. ويُعنى  استخدام التصرُّ
املتطرفة؛  الدعاية  صنع  يف  املؤثِّرة  بالطرق  السادس  الفصل 
وعواطفهم.  املستهَدف  اجلمهور  مشاعر  استثارة  لغرض 
الدعايُة  التي تستثيرها  والعواطف  املشاعر  وبعد دراسة هذه 
اعتماًدا  مواجهتها،  لُسبل  توصياٍت  برادوك  يطرح  اإلرهابية، 
ة للمشاعر التي تستثيرها الدعايُة  على استثارة مشاعَر مضادَّ

اإلرهابية. 

أما اجلزء الثالث وهو بعنوان: »احلرب: التحديات املستقبلية« 
فقد ضمَّ الفصلني السابع والثامن، واستعرض فيهما مستقبَل 
على  ستظهر  التي  يات  التحدِّ إلى  إضافًة  اإلقناع«،  »حروب 

ة يف املستقبل. إثرها، وطُرق حتسني جهود اخلطابات املضادَّ

اء عرًضا سهاًل ويسيًرا  م للقرَّ إن كلَّ فصل من فصول الكتاب يقدِّ
والدعاية  بالروايات  املختلفة  النظريات  ارتباط  كيفية  عن 
قد  احلاالت  بعض  ويف  اإلقناع.  وجهود  واإلرهابية  املتطرفة 
بعض  على  صُة  املتخصِّ والتفسيرات  األوصاف  بعُض  تُشكل 
اء، إال أن املوضوعات والنظريات واخلطابات املضادة التي  القرَّ
ا ومؤثرة، مبا يتناسب  م معلومات مفيدة جّدً فها الكاتُب تقدِّ يوظِّ

مع اجلمهور املستهَدف خارج مجال دراسات اإلرهاب.

ويخاطب الكتاُب القارئ بضمير املخاَطب يف موضوعات معيَّنة، 
كما لو كان الكاتُب يحادث جمهوره يف حوار هادف؛ وهذا نهٌج 
يُسهم يف إيجاد جوٍّ شبه تفاعلي، كما أن كلَّ فصل يشتمل على 
حكايات مثيرة لالهتمام تأخذ القارئ ُرويًدا رويًدا إلى احملتوى. 
ابة، ويُتيح إطاًرا حقيقًيا  وهذا النهج يجعل القراءة شائقًة وجذَّ
ميكن به فهُم املعلومات ووضُعها يف سياقها بعد هذه املقاالت 
القصيرة املختلفة. وأهمُّ من ذلك، يستشهد الكاتب مبجموعة 
متنوعة من األحداث اإلرهابية احلقيقية لينِسَج منها حكاياٍت 
لالنخراط  الدوافَع  أن  حقيقَة  ز  يعزِّ مما  الفصول،  جميع  يف 



5

كلماٌت بقوة السالح

من  واسعة  مجموعة  يف  رةٌ  متجذِّ العنيف  التطرف  أعمال  يف 
أمثلٌة  ة  وثمَّ السياسي.  املشهد  يف  املتغلغلة  الفكرية  العقائد 
لليمني  العنصرية  والنزعة  األبيض،  الِعرق  تفوُّق  منها:  واقعية 
يستخدمها  التي  املؤثِّرة  واملقاطع  يني  الدِّ واخلطاب  املتطرف، 

أعضاء التنظيمات اإلرهابية كداعش والقاعدة.

الجزء األول - ساحة المعركة: ُأسس اإلقناع
ة السالح: التطرف واإلقناع كلمات بقوَّ

تعريَف  فإن  معلوًما،  اإلرهاب  تعريف  يف  االختالف  كان  لئن 
التطرف أيًضا ال يخلو من التضارب الواضح يف بيان ماهيَّته 
د  متعدِّ مجاٌل  اإلرهاب«  »دراسات  فطبيعة  تطوُّره.  كيفية  أو 
من  عدٍد  إلى  املستندة  اخلبرات  على  يعتمد  صات،  التخصُّ
العلوم؛ كعلوم االجتماع، وعلم النفس، وعلوم السياسة، وما إلى 
ذلك. ويوازن برادوك بني إيجابيات هذا النهج وسلبياته، وهو 
صات تسمح ملجموعات شتَّى  دةَ التخصُّ يرى أن الطبيعة املتعدِّ
من وجهات النظر باحلضور، مما ميكُن بواسطته دراسُة ظاهرة 

العنف من وجهات نظر علمية متعددة.

بسبب  التعريف؛  يف  مشكالٌت  أيًضا  الطبيعة  هذه  عن  ونتج 
دة. ومع ذلك، فبعد مراجعة  غياب االتفاق على تعريفات موحَّ
د برادوك الفئاِت األساسيَة يف  مناهج »أدبيات« التطرف، حدَّ
أربَع  وذكر  له.  وتناولهم  التطرف  ملوضوع  اخلبراء  فهم  كيفية 
فئات أساسية، مع التنبيه على أنها ليست حصرية، وغالًبا ما 

ن عناصَر متداخلة، وهي:  تتضمَّ

ة.  - التطرف حالٌة من التفاوض على الُهويَّ
- التطرف حالٌة استيعابية للمعرفة التحفيزية.

- التطرف حالٌة من االنتماء إلى شبكة اجتماعية. 
رات االجتماعية والنفسية.  - التطرف حالٌة من التغيُّ

ى  تتحدَّ أنها  يف  غيرها،  عن  النماذُج  تختلف  هذا  مقابل  يف 
مباشرة  بَعالقات  تتميَّز  التطرف  عملية  بأن  القائلة  الفكرة 
التطرف  وأن  لوكية،  السُّ فات  والتصرُّ واملواقف  املعتَقدات  بني 
يحتوي على طبيعة مرحلية، ولكنَّ هذا ال يعني أنه سيؤدِّي حتًما 
إلى أعمال عنيفة. أي َوفًقا لهذه املفاهيم، ال يرتبط التطرُف 
دون  متطرًفا  الشخص  يصبَح  أن  ميكن  إذ  تلقائّيًا؛  باإلرهاب 
اللجوء إلى العنف. ويؤكِّد هذا النموذُج أيًضا الطبيعَة الفردية 
ة نحو هاوية التطرف؛ ألنه  لذلك الشخص الذي ينحرف أول مرَّ
على الرغم من وجود قواسَم مشتركة بينه وبني غيره، فلكلِّ فرد 

ما مييِّزه من غيره.

وتتضح الطبيعُة الدقيقة ملاهيَّة التطرف َجليًَّة يف الفصل األول. 
ومع ذلك نسأل: ما املوضوعاُت املشتركة التي غالًبا ما تطرأ 
لتحديد  مجاالت  ثالثَة  برادوك  د  يحدِّ التطرف؟  حاالت  يف 
يتأتَّى  احلال،  بطبيعة  مرحلي  التطرُف  املشتركة:  املوضوعات 

ك  يف »عملية حتدث تدريجًيا مبرور الوقت«، يزداد فيها متسُّ
الفرد مبعتَقداته املتطرفة، لكنَّ هذا ال يعني أنهم سيواصلون 
للمحتوى  َض  التعرُّ أن  يف  شكَّ  ال  ذلك  ومع  العنف.  تصعيَد 
أعمال  أما  التطرف.  ُشعلة  تأجيج  يف  جزئًيا  يُسهم  املتطرف 
وطأة  حتت  قابٌع  املتطرف  الفرد  أن  الفصُل  ح  فيوضِّ العنف، 
ة  التطرف العنيف، وهو عمليٌة اجتماعية ونفسية تزداد فيها حدَّ

التطرف. 

ويستعرض القسم التالي ثالَث حاالت من التطرف؛ اثنتان منها 
كانتا إلرهابيَّني، وواحدة ألحد العنصريني الِبيض. وإن الفحَص 
ح القوةَ احملتَملة التي  املتتابع لكلِّ حالة من هذه احلاالت يوضِّ
ميكن أن متتلَكها اخلطاباُت املتطرفة على الفرد، وكيف ميكن 

أن يتدهوَر حاُل الفرد فيُدَفَع دفًعا إلى مستنقع العنف.

ارتباط  كيفية  بشأن  مقترحات  أربعَة  اخلتامي  اجلزءُ  ويقترح 
ع  اإلقناع بالتطرف واألصولية. إذ إن اجلماعاِت املتطرفَة تشجِّ
فات السلوكية، بواسطة  على زيادة التغيُّرات يف املعتقدات والتصرُّ
احلال  بطبيعة  فالتطرُف  االتصال؛  عمليات  إستراتيجيات 
عملية إقناعية يف األساس. وتستلزم مكافحُة التطرف صياغَة 
ة ملنع تبنِّي املعتَقدات والسلوكيات املتطرفة. وإن  خطابات مَعدَّ
ع  نظرياِت اإلقناع أساسيٌة يف فهم الروايات اإلرهابية التي تشجِّ
على التطرف، مع إيجاد إطار عمل ميكن به صياغُة خطابات 

ة لهذه املوضوعات والروايات املتطرفة. مضادَّ
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دروٌس من الماضي والحاضر لمكافحة 
التطرف

ة،  قبل مناقشة كيفية استخدام إستراتيجيات اخلطابات املضادَّ
هذا  يوصي  التطرف،  ملكافحة  ُمجديًة  إستراتيجيًة  بوصفها 
السابقة  التطرف  مكافحة  جهود  دراسة  بضرورة  الفصُل 

وتقوميها. والفئاُت األربعة التي ذكرها املؤلُِّف هي:  

برامج التدريب والتعليم والدعم. . 	

برامج التحديد واإلحالة والتقومي واالستشارة. . 	

برامج احلدِّ من التعرُّض للمخاطر. . 	

ة. 	 برامج صياغة خطابات مضادَّ

م تدريباٍت موجهًة  والبرامج التي تندرج ضمَن الفئة األولى تقدِّ
نحو إعالم اجلماهير املستهَدفة املتنوِّعة؛ لتبصيرهم مبخاطر 
التطرف العنيف وُسبل اجتنابه، وملاذا يجُب أن يجتنبوه، وكيفية 
املضيِّ قُدًما إذا ما ساوَرنا القلُق جتاه انخراط شخٍص عزيز أو 
ن  فرٍد من أفراد املجتمع يف التطرف. إن هناك مجموعاٍت تتكوَّ
ويشمل  متطرف،  شخص  مع  مباِشرة  مواجهة  يف  أفراد  من 
هؤالء على سبيل املثال ال احلصر: أفراَد العائلة، واألصدقاء، 
واألفراد  األمامية،  اخلطوط  يف  والعاملني  األمن،  وأجهزة 

املعرَّضني للخطر، وعلى رأسهم الشباب. 

األفراد  إلى  هٌة  موجَّ الثانية  الفئة  تندرج ضمن  التي  والبرامج 
رة من التطرف؛ لغرض  الذين ما زالوا يف املراحل األولى املبكِّ

ة، قبل أن يزداَد األمر سوًءا.  تعطيل اجنرافهم يف هذه الُهوَّ

من  باحلدِّ  تتصل  الثالثة  الفئة  ضمن  تندرج  التي  والبرامج 
التعرُّض حملتوى الروايات والدعاية املتطرفة. فعلى الرغم من 
أن بعَض الطرق، وال سيَّما احلكومية، حاولت منَع الوصول إلى 
إزالة احملتوى املتطرف نفِسه، فقد اعتنت مبادراٌت أخرى بطرق 
إعادة التوجيه. وهذه الطرق تشمُل توجيه اجلماهير الباحثة يف 
اإلنترنت عن محتًوى مؤيِّد لتنظيم داعش اإلرهابي، أو محتًوى 
مؤيِّد لتفوُّق الِبيض عبر »إدخال الكلمات الرئيسة« يف املصادر 
ى لهذه العقائد الفكرية؛ من طريق إعطاء األولوية  التي تتصدَّ

ة على احملتوى املتطرف. للخطابات املضادَّ

والبرامج التي تندرج ضمن الفئة الرابعة تُعنى بجهود اخلطابات 
املوضوعات  ي  لتحدِّ إستراتيجية  ُخطط  تطوير  على  القادرة 
كه احلكومُة يف حني بعضها  رديات املتطرفة. فبعُضها حترِّ والسَّ
د  كه املنظمات غير احلكومية. ويف هذا الصدد يحدِّ اآلخُر حترِّ
ة.  برادوك نوعني أساسيَّني: اجلدال املباِشر، والروايات املضادَّ
فقد ثبَت أن اجلدال املباِشر أقلُّ أثًرا، ويرجع ذلك جزئًيا إلى 
متوازنة  غيَر  ُحجًجا  ن  تتضمَّ اإلستراتيجية  هذه  أن  حقيقة 

تفتقر بوضوح إلى فهم محتواها.

الجزء الثاني - األسلحة: نظريات اإلقناع   
ة فة واملضادَّ الروايات املتطرِّ

الظاهر  واألثر  ماكفي«  »تيموثي  قضية  مالبسات  أعقاب  يف 
لرواية »يوميات تيرنر« يف معتَقدات »ماكفي«، يستعرض هذا 
الرواياُت  كانت  إذا  وما  وعناصرها،  الرواية  ماهيَّة  الفصُل 
م برادوك نظرًة  اإلرهابية تُسهم يف التطرف العنيف. أواًل يقدِّ
عامة إلى أدبيات االتصاالت ومراجع الدراسات السابقة التي 
ردي. وكما  أُجريت يف موضوع اإلقناع، فيما يتعلَّق بالَعرض السَّ
إليها  َخلَصنا  التي  النتائَج  فإن  الفصل؛  هذا  يف  ح  موضَّ هو 
مختلطة ومتداخلة؛ بسبب حقيقة أن مناهَج البحث املستخَدمة 
لتحديد مدى اإلقناع العام متباينٌة يف األساس. وعلى الرغم من 
أن هذه الدراساِت ثاقبٌة ومستفيضة، لم تكن يف الواقع ُمجديًة، 
وغاب عنها جانُب االتساق يف التنفيذ، وبقَي السؤال قائًما: هل 

هذه الرواياُت مقنعة يف حدِّ ذاتها؟

السردي،  لإلقناع  النفسية  اجلوانَب  التالي  الفصُل  ويناقش 
بواسطة مخاطبة اجلانب  ة طرق:  بعدَّ ُمقنع  السرد  أن  ويُثبت 
اجلمهور  يعرفها  قد  التي  الشخصيات  واستعراض  النفسي، 
أجل  من  بالثقة؛  وجديرة  محبوبًة  ويجدونها  املستهَدف، 
اهتمامه  الفصُل  ويواصل  املقبولة.  املجتمعية  األعراف  تغيير 
بالروايات املتطرفة، ويسلِّط الضوء على األدلَّة التي تشير إلى 
اإلقناع  اإلرهابيني يف  أساليب  بني  اختالف  أيُّ  ة  ثَمَّ ليس  أنه 
ودعمها  الروايات  تشجيع  ضوء  ويف  السياسيني.  وأساليب 
د الفصُل أن مستويات اإلقناع تعتمد على أمرين  لإلرهاب، يحدِّ

أساسيَّني، هما:

دة يف اخلطابات املتطرفة.. 	 موضوعات السرد احملدَّ

درجة تأثيرها يف اإلقناع النفسي.. 	

إلى  اللجوء  ضرورةَ  برادوك  يؤكِّد  املتطرفني،  روايات  ولَدحر 
فاعلة  ة  املضادَّ الرواياُت  هذه  تكوَن  ولكي  ة.  املضادَّ الروايات 
وجديرة  إيجابيًة  ها  يُعدَّ أن  املستهَدف  اجلمهور  على  ومؤثرة، 
بالثقة يف املقام األول. وباختصار، إن صدق مصادر اخلطابات 
التأثير  يف  الرئيسة  العوامل  من  صياغتها،  وُحسن  ة،  املضادَّ

اإلستراتيجي العام.

رئيستني  خطوتني  الفصُل  د  يحدِّ ة،  مضادَّ روايات  ولصياغة 
هما: معرفُة الروايات املتطرفة، ثم السماح باستخدام البيانات 
حتليل  إجراء  وإن  لها.  ة  املضادَّ الروايات  لصياغة  املتاحة 
هذه  من  أساسًيا  جزًءا  بات  اخلصوص،  وجه  على  للموضوع 

العملية، َوفَق ما هو موضح يف أربع مراحَل أساسية: 

واألساليب . 	 العبارات  وفهُم  املتطرفة،  اخلطابات  معرفة 
املختلفة املستخَدمة يف صياغة هذه اخلطابات. 



7

كلماٌت بقوة السالح

للكلمات . 	 لية  أوَّ قائمة  وإنشاء  اخلطابات،  قراءة  إعادة 
املفتاحية يف املوضوعات؛ لتصنيف احملتوى. 

دمج الكلمات املفتاحية املتماثلة يف فئة واحدة؛ لتحسني . 	
قائمة املوضوعات الشاملة. 

موضوعات، . 	 إلى  نة  احملسَّ املفتاحية  الكلمات  قائمة  فرز 
نفسها  الفئة  يف  املفتاحية  الكلمات  تكوَن  أن  مراعاة  مع 
للموضوعات  يكوَن  وأن  املفاهيم،  ناحية  من  متشابهًة 

اختالفاٌت واضحة فيما بينها.

التي  ات  املرَّ عدد  تدويُن  هي  اختيارية  خامسة  مرحلة  ة  وثَمَّ
يُستخَدم فيها كلُّ موضوع، وحتديد أيٍّ منها أكثر شيوًعا، وأيها 

أقل شيوًعا يف مجموعة البيانات. 

م الفصُل الالحق سلسلًة من الوصايا بخصوص صياغة  ويقدِّ
وهي  للموضوع،  إجراء حتليل شامل  بعد  ة،  املضادَّ اخلطابات 
كاآلتي: »ال يجوز نصرةُ موضوعات الروايات اإلرهابية، وينبغي 
اإلرهابية  الروايات  عناصر  بني  تساوي  التي  املقارنات  وقُف 
التي  املواضيع  يف  الثنائيات  ووقُف  الواقعي،  العالم  وأحداث 
ة مبواضيَع  تظهر يف الروايات اإلرهابية، وصياغة روايات مضادَّ
روايات  وصياغة  اإلرهابية،  الرواية  لهدف  بدياًل  متثياًل  تتيح 
ة مبواضيَع تُبرز التناقض يف الروايات اإلرهابية، وتعزيز  مضادَّ
ِجماح  لكبح  ة  املضادَّ الرواية  وتشجيع  اإلنترنت،  عبر  الثقة 
مسؤولني  مع  واملشاركة  اإلنترنت،  يف  »الفيروسي«  االنتشار 
ًصا موجًزا لوصايا برادوك، وقد تناول  معتَمدين«. كان هذا ملخَّ
تقدمي  ِحدٍة، مع  كلَّ وصيَّة على  الوصايا، وشرح  الفصُل هذه 

دراسات حالة لها.

التحصين من العدو 
لوكي، وكيفية صياغة  يُعنى هذا الفصُل مبفهوم التحصني السُّ
أُسس صاحلة.  على  وقائمة  وُمجدية  مؤثِّرة  ة  خطابات مضادَّ
للجمهور  »حتذيٌر  بأنه:  السلوكي  التحصنَي  برادوك  ويُعرِّف 
َوشيًكا  تهديًدا  يَُعدُّ  الذي  اخلطاب  خطر  من  املستهَدف 
لَدْرء  الالزمة  باألدوات  تزويُدهم  ثم  وسلوكياتهم،  ملعتقداتهم 
التي  ة  املضادَّ اخلطابات  أُسس  خالف  وعلى  التهديد«.  هذا 
إجراءٌ  هو  السلوكي  التحصني  فإن  الحًقا،  استكشافها  جرى 
يواجهوا  أن  قبل  اجلماهير  حتصني  إلى  يهِدُف  استباقي 

موضوعاٍت وروايات متطرفة.
ومع أن التحصني ظهر إلكساب الفرد مناعًة من األمراض، يرى 
 William عالم النفس االجتماعي األمريكي »ويليام ماكجواير
McGuire« أنه ميكن تطبيُق املفهوم نفِسه على حتصني األفراد 
ووضَع  بالتطرف.  اإلقناع  ومحاوالت  املنحرفة  األفكار  من 
»ماكجواير« أُسَس نظرية التحصني التي تنصُّ على أن الناس 

بوسعهم أن يصبحوا مقاومني حملاوالت اإلقناع بشرطني: 

وجهة . 	 تغييَر  سيحاول  ما  طرًفا  أن  من  ًرا  مبكِّ حتذيرهم 
نظرهم بشأن قضية ما. 

تزويدهم باملعلومات الكافية ملواجهة أيِّ جهود مستقبلية . 	
لإلقناع. 

على  أن حتتوَي  يجب  مؤثِّرة،  التحصني  خطاباُت  تكوَن  ولكي 
استباقي؛  وَدحض  هة،  موجَّ إقناع  محاولة  من  مباشر  حتذير 
مبعنى »َدْحض احُلَجج التي قد حتتوي على محاوالت إقناع يف 

املستقبل أواًل بأول«.



8

على  أُجريت  التي  السابقَة  الدراساِت  التالي  الفصُل  ويناقش 
التحصني السلوكي، ومجموعَة األدبيات التي تدرس فاعليَّتها. 
ومن املهمِّ أن نأخَذ يف احُلسبان أن اإلرهابيني يستخدمون أيًضا 
التي  اخلطابات  على  استباًقا  للردِّ  التحصني  إستراتيجيات 
استباقية  خطابات  بصياغة  يتعلَّق  ما  أما  أعداؤهم.  يروِّجها 
تأكيَد  حاسمة:  إجراءات  ثالثة  الفصُل  فيقترح  التطرف،  ملنع 
نسخ  وتقدمي  دة،  مهدَّ املستهَدف  اجلمهور  سلوكيات  أن  فكرة 
من احُلَجج املتطرفة التي قد يواجهونها، وأخيًرا َدْحض هذه 

احُلَجج املتطرفة. 

ع والتطوير، يضع برادوك  ومع أن نظرية التحصني قابلٌة للتوسُّ
يتالشى  درجة  أيِّ  إلى  البحث؛  من  ملزيد  دًة  محدَّ اجتاهاٍت 
إليصال  والالزم  األمثل  الوقُت  وما  الوقت،  مبرور  التحصنُي 
للخطابات  مقاومة  فاعلية  على  للحفاظ  زة  معزِّ خطابات 
خطوًة  سيكون  اخلصوص  وجه  على  االجتاهُ  وهذا  املقنعة. 
ة، وسيكون  منطقية تالية يف تطوير صياغة اخلطابات املضادَّ
مفيًدا يف تعزيز اإلستراتيجيات يف مواجهة الدعاية اإلرهابية 

ومقاومتها.

نظرية الفعل المنطقي
يهتم هذا الفصُل بفحص َعالقة املواقف واملعتَقدات بالسلوك، 
نظرية  تُعَرّف  إذ  واإلقناع.  املنطقي  الفعل  نظريَة  ويستكشف 
بني  الَعالقات  من  رة  متطوِّ »سلسلة  بأنها:  املنطقي  الفعل 
السيطرة  فرض  وتصوُّرات  واملعايير،  واملواقف  املعتقدات 
تبنِّي  إلى  املختلفة  العوامل  تؤدِّي  كيف  تصُف  التي  واملقاصد 
أيًضا  ميكنه  النظرية،  الناحية  ومن  ما«.  لسلوك  ما  شخص 
التنبُّؤ باملقاصد واملواقف والسلوك بناًء على »املواقف املعروفة« 

رة« للجمهور املستهَدف بخطابات التطرف. و«املعايير املتصوَّ

تؤلِّف  التي  املختلفة  العناصَر  ذلك  بعد  برادوك  ويستعرُض 
نظريَة الفعل املنطقي، ومن ذلك املرجعيُة والعوامل السياقية 
ة  اء عدَّ الناس سلوكياٌت من جرَّ لدى  ر  تتطوَّ كيف  التي تصف 
عوامل، وكيف تتولَّد لديهم معتقدات سلوكية »متثِّل أفكار الفرد 
غير املنحازة جتاه سلوك ما، وعواقب تبنِّيه«، وكيف تتولَّد لديهم 
معتقداٌت معيارية »متثِّل مفاهيَم الفرد جتاه مواقف اآلخرين 
ن  ويتضمَّ لديهم معتقدات مهيمنة.  تتولَّد  وكيف  وسلوكياتهم«، 
هذا الفصُل رسومات تساعد القارئ على تصوُّر كيفية اتصال 
الفعل  نظرية  وتكوين  ببعض،  بعِضها  املختلفة  العناصر  هذه 

املنطقي.

هذه  باستخدام  إيجابي  ل  تدخُّ خطاِب  صياغة  أجل  ومن 
م برادوك مساًرا لزيادة اإلمكانات الفاعلة لتعزيز  النظرية، يقدِّ
ل  ل اإليجابي. فبعد اختيار سلوك معنيَّ لهذا التدخُّ جهود التدخُّ
النحو  على  املستهَدفة  باجلماهير  االهتماُم  يجب  اإليجابي، 
واملعتقدات.  للمواقف  املسحية  الدراسة  بياناُت  ده  حتدِّ الذي 

د حتديد اجلمهور، يجب أن يكوَن التدخل مهتًما باعتقاد  ومبجرَّ
ناُت اخلطاب، فإن احملتوى  مرتبط بسلوك مستهَدف. أما مكوِّ
ع اإلجراءاِت املوجهَة بعيًدا عن اجلماعات املتطرفة  الذي يشجِّ
اإلقناع،  بواسطة  املستهَدف  مثالًيا يف اجلمهور  تأثيًرا  سيؤثِّر 

ويعمل بوصفه نوًعا من أنواع التدخل، ومنًطا من أمناطه.

مصطلحات  على  يحتوي  الفصَل  هذا  أن  كر  بالذِّ ويجُدر 
صة، ورمبا يكون أحَد الفصول األكثر طواًل يف الكتاب؛  متخصِّ
ومباشرة  واضحًة  تعريفاٍت  م  يقدِّ برادوك  فإن  ذلك،  ومع 
تسهم  كما  املنطقي،  الفعل  نظريَة  تكوِّن  التي  التعقيدات  حتل 
طات ودراسات احلالة عن املتطرفني العنيفني يف توضيح  املخطَّ

نات. توافق هذه املكوِّ

ساحة اإلرهاب: العاطفة في الدعاية 
المتطرفة والدعاية المضادة

واإلقناع،  العاطفة  بني  الَعالقة  موضوع  إلى  برادوك  ينتقل 
ابتكرها  التي  املختلفة  والنماذج  العواطف  ماهيَّة  مبناقشة 
الباحثون لفهمها، ورسم خريطة توضيحية لها. وأيسُر النماذج 
يفترض أنه كلما شعَر املرء بقدر أكبَر من السعادة قلَّ شعوُره 
األكثر  األخرى  املفاهيُم  وتنظر  صحيح.  والعكس  باحلزن، 
إال  بعض،  عن  مستقلٌّ  بعَضها  أن  على  العواطف  إلى  تعقيًدا 
أنها قد تتداخل مًعا؛ مما يعني أنه ميكُن لشخص ما أن يشعَر 

مبشاعَر إيجابية وسلبية يف آن واحد.

ة منوذًجا آخَر يقيُس هذه املشاعر بناًء على  ومع ذلك، فإن ثَمَّ
مستويات اإلثارة، وقد أوضَح برادوك أن هذا املفهوم »يخاطر 
أنها متشابهة«، فتجُده يشابه  املختلفة على  العواطف  بوصف 
حاالت  عن  ناجٌت  كليهما  أن  صحيح  واخلوف!  الغضب  بني 
االستثارة، وأن كليهما حالتان سلبيتان، لكنَّهما ليسا مترادَفني 
عندما  نفسه  هو  ليس  بالغضب  الفرد  فشعوُر  اإلطالق؛  على 

يشعر باخلوف. 

ه:  نصُّ العواطف مبا  بني  الفصل  موضوع  برادوك يف  ل  ويفصِّ
املعرفية،  للتقييمات  العواطف ردوُد فعل نفسية وجسدية  »إن 
حتقيق  إمكانيَة  َل  تُسهِّ أن  إما  التي  البيئية  العوامل  بحَسب 
وَل دون ذلك. فالعواطُف اإليجابية تعني أن  أهدافنا، وإما أن حَتُ
ة، يف حني تعني العواطُف  البيئة تسهِّل حتقيَق األهداف املرجوَّ

السلبية أن البيئة متنع حتقيق األهداف وحتوُل دونها. 

ويسرد الفصُل خمس صفات تعرِّف العواطَف املختلفة، وهي: 
املشاعر النوعية، والتغيُّرات الفسيولوجية، واحملاكاة العصبية، 

والتعبيرات الواضحة، والتغيُّرات املعرفية. 

رون تسَع فئات  د املنظِّ فينة، فقد حدَّ أما ما يتعلَّق بالعواطف الدَّ
لها، وذلك حَسب كيفية ظهورها، واإلجراءات وامليول املرتبطة 
بها. وهذه الفئاُت التسع هي: الغضب، واخلوف، واالشمئزاز، 
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والشعور بالذنب، واحلزن، واحلَسد، والسعادة، واألمل، والفخر. 
م املؤلِّف شرًحا دقيًقا لكلِّ فئة، مبيًِّنا كيفية ارتباط هذه  ويقدِّ
أربًعا  دة مبفهوم اإلقناع والتواصل. ثم يناقش  العواطف احملدَّ
والشعور  والغضب،  اخلوف،  وهي:  التسع،  العواطف  هذه  من 
املتطرفون  يستخدمها  كيف  توضيح  مع  والفخر،  بالذنب، 

العنيفون يف دعايتهم اإلرهابية. 

كر أن إدراج دراسات احلالة الواقعية ضمن الدعاية  ويجُدر بالذِّ
اإلرهابية، مع توضيح كيف يستثيُر هذا احملتوى مجموعًة من 
املشاعر والعواطف يف نفوس اجلمهور املستهَدف، يبنيِّ ماهيَّة 
اإلرهابيني الذين يتالعبون بعواطف اجلمهور املستهَدف. كما 
أنه يكشف الغطاء عن كيفية تسخير مستويات الدعاية املختلفة، 
بدًءا من اختيار الكلمات إلى اختيار املوسيقا املصاحبة للصور؛ 
اجلمهور  يف  دة  احملدَّ املشاعر  من  مجموعة  استثارة  أجل  من 

املستهَدف. 

ويف كثير من األحيان، يبدو أن متابعة الدعاية املتطرفة العنيفة 
تهتمُّ بالَعداء السلبي الكائن يف بعض اخلطابات؛ ومع ذلك فإن 
ردود  سلسلَة  بأن  تذكيرية  رسالة  مبنزلة  تَُعدُّ  برادوك  دراسة 
الفعل التي يسعى هؤالء املتطرفون إلى استخالصها من كلٍّ من 

دةٌ ومتنوعة. اجلمهور املستهَدف واألعداء معقَّ

استخدام  كيفيَة  اجلزء  هذا  من  األخير  الفصُل  ويناقش 
عواطف  استثارة  على  القائمة  اإلستراتيجية  اخلطابات 
اجلمهور؛ ملواجهة مبادرات التطرف العنيف، ومواجهة العقائد 
لة خطوًة  م عمليات مفصَّ الفكرية املتطرفة والدعاية لها. ويقدِّ
بخطوة عن ُسبل صياغة خطابات قائمة على استثارة مشاعر 

الغضب واألمل والفخر.

األسئلة  باإلجابة عن  الفصُل  اهتمَّ هذا  قد  نقول:  وباختصار 
اآلتية: ما العواطُف؟ وما الذي يستثير هذه العواطَف؟ وكيف 
تستخدَم  أن  ميكن  وهل  العواطَف؟  هذه  اإلرهابيون  يستغلُّ 
ة اخلطَط نفسها التي يستخدمها املتطرفون،  اخلطاباُت املضادَّ
ولكن بغرض مواجهة خطاباتهم املتطرفة؟ وكيف ميكن مواجهُة 
محاوالت التطرف العنيفة للتالعب بالعواطف بفاعلية، باتِّباع 

ة؟ طريق صياغة خطابات مضادَّ

الجزء الثالث - الحرب: التحديات المستقبلية
حروب اإلقناع املقبلة: 

أَولى هذا الفصُل النظَر يف أضرار املعلومات املضلِّلة، والتزييَف 
السياق  هذا  ويف  عنايته.  كبيَر  الَعشوائي،  واإلرهاَب  العميق، 
مالءمتها؛  وأهمية  اإلنترنت،  عبر  البيئية  النُظم  أهميُة  تكمن 
لكونها عاماًل أساسًيا يجب مراعاتُه عند التفكير يف التطرف 

لة. وانتشار املعلومات املضلِّلة، والقضايا ذات الصِّ
برادوك  ح  يوضِّ املضلِّلة،  املعلومات  نظرية  إلى  وباإلشارة 
سبَب كونها مؤثِّرة وفاعلة جًدا؛ فالناس عادًة غيُر مدرَّبني أو 
املضلِّلة؛  واملعلومات  احلقيقية  املعلومات  بني  للتمييز  لني  مؤهَّ
باألحرى تراهم يفترضون صحَة املعلومات إذا كانت من مصدر 
املعرفيَة  االختصاراِت  يستخدمون  أيًضا  وتراهم  موضوعي، 
التي  احُلَجج  يقبلون  وأخيًرا،  املعلومات.  ق  تدفُّ مواجهة  عند 
تستند إلى أدلَّة، حتى لو كانت هذه األدلَُّة مجروحًة أو مخالفة 

للصواب.
الروسية  التضليل  ُخطط  دراسة  إلى  ذلك  بعد  املؤلِّف  ويشير 
»غمُر  وُمجدية:  فاعلة  اآلتية  األساليَب  أن  إلى  َخلََصت  التي 
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اجلمهور املستهَدف باملعلومات املضلِّلة، وخداُعهم بوهم اخلبرة 
ة،  املرجوَّ األهداف  مع  تتفق  خطابات  وتصميم  واملوضوعية، 

واستخدام معلومات مضلِّلة فاعلة بقوة السالح«. 
ة  الالحق عن تساؤالت عدَّ الفصُل  ويف ضوء ما سبق، يجيب 
املضلِّلة  املعلومات  مصادر  أن  مبيًنا  املضلِّلة،  املعلومات  بشأن 
تقويُض  منها  الدوافع،  من  متنوِّعة  مجموعة  إلى  تستند 
املعتقدات السياسية، واالستفادةُ من املكاسب املالية، واحلصوُل 
على مكانة بني املجتمعات االفتراضية يف شبكة اإلنترنت، التي 
التطرف  ز  تعزِّ والتي  املضلِّلة،  املعلومات  مصادُر  فيها  تنتشر 
الفكري، وتُذكي الغضَب والتطرف؛ بغيَة استخدام العنف جتاه 
ر  املبكِّ التحصني  نظرية  استخداَم  برادوك  ويقترح  األعداء. 
( كونها إستراتيجيًة  التي ناقشناها سابًقا )التحصني من العدوِّ

ممكنة ملكافحة التضليل يف املجال العام.  
املعلومات  أصناف  حتت  تندرج  العميق  التزييف  ظاهرة  إن 
املضلِّلة، وقد ينصرف ذهنُك إلى أن هذا املصطلح يشير إلى 
ن  لة، إال أنه ال يقتصر على ذلك، فهو يتضمَّ مقاطع الفيديو املعدَّ
بها.  يُعبَث  التي  الصوتية  املقاطع  مثل  أخرى،  وسائَط  أيًضا 
تبديَل  العميق  التزييف  من  حتديًدا  األكثر  األشكال  ن  وتتضمَّ
تتماشى مخارُج  الشفاه، حتى  ومزامنة  الصوت  وتغييَر  الوجه 
املزيَّفة  الفيديو  مقاطع  أنواع  أي  الشفاه؛  حركة  مع  األلفاظ 
التي تتطابق فيها حركاُت وجه الفرد مع مخارج حروفه، وعمل 
بإمياءات  آخَر  بوجه  ث  املتحدِّ وجه  تغييُر  أي  املزيفة؛  مى  الدُّ

الوجه نفسها. 
سبَق  التي  الَعشوائي  اإلرهاب  ظاهرةَ  أيًضا  الفصل  ويتناول 
»استخدام  أنها:  على  الكتاب  يف  تعريُفها  م  وتقدَّ مناقشتها، 
الَعشوائية؛  الفاعلة  اجلهات  ملعرفة  اجلماهيرية  االتصاالت 
لتنفيذ أعمال عنف، أو أعمال إرهابية، ميكن التنبُّؤ بها إحصائًيا، 
ح يف هذا الفصل،  ولكن ال ميكن التنبُّؤ بها فردًيا«. وكما هو موضَّ
وقد  االحتماالت،  نظرية  ر يف  متجذِّ )الَعشوائية(  فإن مصطلح 

استُخدم سابًقا لوصف )الظواهر االجتماعية( وتفسيرها. 
واخلطواُت التي قد تؤدِّي إلى اندالع أعمال اإلرهاب الَعشوائي 
 Valerie تاريكو النفس »فاليري  َدته عاملُة  تشتمل على ما حدَّ
ة التي لديها قاعدةُ اتصال  Tarico«، مبا يُعرف بالشخصية العامَّ
جماهيري كبيرةٌ، تستغلُّها لشيطنة مجموعٍة معيَّنة من األفراد. 
وهذا الهدُف يراه اجلمهور غيَر إنساني إطالًقا، وخطًرا كبيًرا 
ة تذيع خطاباٍت وصوًرا عنيفة  فادًحا؛ فتلك الشخصياُت العامَّ
خلدمة أهدافها اخلاصة، وإذا ما ارتكَب واحد من الشخصيات 
ة عماًل إرهابًيا، فسرعان ما تُنكر أيَّ صلة لها باحلادث  العامَّ
أ منه. ومن هنا يُوصي برادوك من أجل مواجهة  اإلرهابي وتتبرَّ
املناهضة  اإلقناع  حَمالت  ُرقعة  بتوسيع  العشوائي،  اإلرهاب 
لروايات اإلرهاب العشوائي يف اإلنترنت، وكذلك مصادر وسائل 

اإلعالم.

ة أخرى  القتال مرَّ
هذا الفصُل األخير من فصول الكتاب، هو األقصُر الذي يصبُّ 
البحث، وطرح  ملزيد من  اقتراح اجتاهات جديدة  يف موضوع 
َق فيها،  ص ويُدقَّ مزيٍد من األفكار اجلديدة على الساحة لتُمحَّ
هذا  يف  املطروحة  واألسئلُة  التجريبية.  الدراسات  بواسطة 
الفصل تتجلَّى فيما يأتي: إذا أثبَت عالم البيئات االفتراضية 
الغامرة )IVEs( أنه مقنٌع يف مجموعة متنوِّعة من السياقات، 
أنواُع  وما  التطرف؟  مكافحة  لغرض  استخدامه  ميكُن  فهل 
ة التي ميكن تنفيُذها باستخدام عالم البيئات  الروايات املضادَّ
النتائج  من  االستفادةُ  ميكننا  وكيف  الغامرة؟  االفتراضية 
اإليجابية املقنعة التي يُتيحها التخصيص والتشخيص للواجهات 

واحملتوى اإللكتروني للتأثير يف عمليات مكافحة التطرف؟

برادوك  يستكشُف  الكتاب،  تناوله  سؤال  كلِّ  عن  ولإلجابة 
اإلطار  ضمن  املناقشة  ر  ويؤطِّ احملتملة،  املستقبليَة  املساراِت 
جميع  يف  نُسَجت  التي  التوجيهية  واملبادئ  للنظريات  األوسع 
ع يف سرد أفكاره  صَفحات الكتاب. وعلى الرغم من أنه يتوسَّ
القارئ  ع  تراه يشجِّ املختلفة،  املوضوعات  ة بشأن هذه  اخلاصَّ
ع  أيًضا على أن يُِعدَّ أفكاره مصدَر إلهام للُمضيِّ قُدًما يف التوسُّ
يف البحث، وجعل الكتاب كأنه نقطُة بداية من شأنها أن تُفصَح 

عن طريقة تطوير الدراسات واملناهج اجلديدة.

الخالصة:
يُعد كتاب »كلماٌت بقوة السالح« دراسًة شاملة على نحو عميق 
لنظريات االتصال واإلقناع، وكيف تُتيح هذه النظرياُت أساًسا 
التطرف.  ومكافحة  ة  املضادَّ الروايات  مناهج  بناءُ  به  ميكن 
ويستعرض مؤلُِّفه كيرت برادوك خطواِت إنشاء مناهَج فاعلة 
سيجُدها  التي  العنيفة  املتطرفة  والروايات  الدعاية  ملكافحة 
االجتماعيون،  ون  واملختصُّ السياسات،  وُصنَّاع  األكادمييون، 
احلكومية  غير  واملنظمات  العقلية،  الصحة  يف  صون  واملتخصِّ
طات  املخطَّ وتُستخَدم  عنها.  غنى  وال  ضروريًة  واحلكومية- 
مة يف هذا الكتاب، بوصفها أساًسا نسعى بواسطته إلى  املقدَّ
الروايات  فاعلية  عن  املتطوِّرة  التجريبية  البحوث  من  مزيد 
ة، مسترشدًة باملناهج اجلديدة القوية التي نُوقَشت يف  املضادَّ

كلِّ فصل.
ريب  بال  ق  يحقِّ ة  املضادَّ الروايات  طات  مخطَّ عرض  واختزاُل 
قابلٍة  مناهَج  إلى  النظرية  ترجمة  يف  املتمثِّل  احلاسم  الهدَف 
ح دراساُت احلالة املختلفة  للتنفيذ نتَّخذها دلياًل ملموًسا، وتوضِّ
يف فصول الكتاب جلّيًا خطواِت تنفيذ العمل. واجلديُر بالذكر 
بني  املتعصِّ من  األول  املقام  يف  ة  ُمستمدَّ احلالة  دراسات  أن 
ماح  ة واسعة مبا يكفي للسَّ للِبيض واإلرهابيني، لكنَّ األُُطَر العامَّ
بتطبيقها حَسب السياق. ومع أن مشهد التهديد اإلرهابي يتغيَّر 
املروِّجة  واملوضوعات  الروايات  دمُج  سيواصل  الوقت،  مبرور 
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العنيفني-  املتطرفني  رسائل  يف  املتطرفة  واألفكار  للعقائد 
تسليَط الضوء على ضرورة التحلِّي بقدر فائق من املرونة يف 

التطبيق.

وميكن تقسيُم محتوى الكتاب إلى ثالثة أجزاء: 

املعرفة األساسية والنظريات يف برامج اإلرهاب والتطرف . 	
واإلقناع ومكافحة التطرف. 

ه هذا األساُس النظري . 	 نظرية اإلقناع واالتصال وكيف يوجِّ
بناء  وكيفية  للتطرف،  ة  املضادَّ اخلطابات  إستراتيجيات 

ة فاعلة.  خطابات مضادَّ

املستقبلية، . 	 للتهديدات  الطبيعية  املناظر  إلى  ة  نظرة عامَّ
وأن املعلومات املضلِّلة التي ترتكبها كلٌّ من اجلهات الفاعلة 
واإلرهاب  العميق،  والتزييف  احلكومية،  وغير  احلكومية 
الَعشوائي، باتت جميًعا تهديداٍت حقيقيًة، وإستراتيجيات 
ويشتمل  التهديدات.  هذه  ملواجهة  ة  املضادَّ اخلطابات 
اء  القرَّ فهم  تُذكي  التي  املوادِّ  من  كبير  قدٍر  على  الكتاُب 
وإستراتيجيات  التطرف،  مكافحة  ومببادرات  بالنظرية، 
دة للخطابات املتطرفة،  ة، والطبيعة املعقَّ اخلطابات املضادَّ

واملتطرفة العنيفة.

يُسهم برادوك يف وضع مناهَج وخطط إستراتيجية مبتَكرة عن 
ة يف هذا الكتاب.  وسائل املشاركة يف صياغة اخلطابات املضادَّ
ويساعد على ذلك وجوُد موضوعات ذات اهتمام مشترك ميكن 
ع يف دراستها على مستوى أكثَر عمًقا. فعلى سبيل املثال:  التوسُّ
اخلطابات  جلهود  واسعة  مراجعة  إجراءُ  لالهتمام  املثير  من 
دة  ة غير الفاعلة يف أهدافها، والنظر يف العناصر احملدَّ املضادَّ
املبادرات  تقاَرن  وكيف  احملاوالت.  هذه  جناَح  عاقت  التي 
ة موضوٌع آخُر ميكن  احلكومية باملبادرات غير احلكومية؟ وثمَّ
داخل  العنيف  التطرف  خلطابات  مقارنة  دراسًة  يكوَن  أن 
أفكاًرا  تتبنَّى  ومجموعات  نفسها،  األفكار  تتبنَّى  مجموعات 
فينة  الدَّ والعواطف  املشاعر  استثارة  كيفية  ودراسة  مختلفة، 
َمن  أو  الرجال،  مقابل  )النساء  املستهَدف  اجلمهور  بحَسب 

داخل املجموعة مقابل َمن خارج املجموعة، وما إلى ذلك(.

وكما هو واضٌح يف الفصل الرابع )التحصني من العدو(، فإن 
حتديد ما إذا كانت الكلماُت الرنَّانة بقوة السالح املستخَدمة 
الدعاية  من  املرء  لتحصني  ضروريًة  التحصني  خطابات  يف 

املتطرفة، سيكون خطوًة تالية حاسمة يف هذا البحث.

ة يف مجال االتصال  إن كتاب »كلمات بقوة السالح« قراءةٌ مهمَّ
ودراسات اإلرهاب، وال سيَّما ما يتعلَّق بإستراتيجيات اخلطابات 
ة، وإمكانية تطبيق نظرية التحصني يف العالم احلقيقي.  املضادَّ
على  يحتوي  مرجًعا  الكتاب  هذا  يف  سيجدون  فاملمارسون 
ة مخططات فاعلة، وستجُد البرامج التي تهتمُّ باخلطابات  عدَّ
روايات  صياغة  على  يساعدها  الذي  األساَس  فيه  ة  املضادَّ
الباحثون  وسيجد  املتطرفة،  العقائد  ي  لتحدِّ ومؤثِّرة  دقيقة 
فيه موضوعاٍت مهمة تثري بحوثهم، وأفكاًرا الجتاهات بحثية 
َع الفهم اجلماعيَّ لكيفية إنشاء املتطرفني  جديدة ميكن أن توسِّ

ية، وكيفية مواجهتها. الدعايَة املدوِّ
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