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مواجهة ثقافة التطرف الجديدة
إن مواجهة التطرف عم ٌل يبدأ يف َميدان الفكر ثم ينتقل إلى َميدان التطبيق،
يقوم على ثقافة رفيعة املستوى ينتجها ك َّتاب ومفكرون على قدر ٍ
عال من
الوعي بخطر التطرف يف الواقع ،لذلك جن ُدهم يأتون بأمثلة قادرة على
القراء بأفكارهم ،ويستثمرون جتارِ بهم الشخصية لتكون ً
وح َّجة
دليل ُ
إقناع َّ
ويتوسلون بها لتعميق الوعي لدى األفراد واملجتمع.
على ما يذهبون إليه،
َّ

خطر التطرف الداخلي يف بالدهم،
فئات من األمريكيني تعي
وقد أصبحت
ٌ
َ
وال س َّيما بعد األحداث التي وقعت يف العاصمة األمريكية ،وحصار مبنى
الكونغرس يف السادس من يناير عام 2021م .ولم يكن وقو ُع تلك األحداث
املوجه.
مفاج ًئا لكثير من العاملني يف مجال مكافحة اإلرهاب والعنف
َّ
ولبيان العوامل االجتماعية والشخصية األساسية املؤ ِّثرة يف جنوح األفراد
إلى األعمال اإلرهابية ،يقدم الكاتب «كريستيان بيتشوليني» يف كتابه (نبذ
الكراهية :مواجهة ثقافة التطرف اجلديدة) إجابات مفيدة تُعمق دراسة
هذه الظاهرة.
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تجارب مختلفة ثرية
ِ

ً
املؤلف يف كتابه املشتمل على اثنني وعشرين
فصل،
يستعرض
ُ
قصصا فردي ًة لعدد من املتطرفني،
واملوزَّعة على ثالثة أقسام،
ً
ويجلب أمثل ًة متنوعة لهم من بيئات وظروف مختلفة ،ويُعنى
باألسباب والعوامل التي أ َّدت إلى تطرفهم ،ينثرها يف فصول
الكتاب ،متطر ًقا إلى مواطن خطرهم واألساليب امل َّتبعة يف
مهمة مبنية على جتربِته
تخليصهم من التطرف ،ويقدم رؤًى َّ
الشخصية العميقة يف االنخراط باجلماعات املتطرفة ،وخبرته
املكتسبة يف مجال التطرف واخلالص منه.
َ
املؤلف يف كتابه مسا َرين اثنني :األول توضيحي ،يشرح
وينتهج
ُ
فيه املوضوعات الرئيسة .والثاني إرشادي ،يناقش حاالت
ِ
الروايات الفردي َة لتحليل أثر
التحرر من التطرف .ويستخدم
ُّ
توجه صاحبها إلى التطرف .ويبحث
االضطرابات ال ِّذهنية يف ُّ
مخاطر انتشاره بواسطة اإلنترنت ،وأسباب حت ُّول بعض
َ
والصلة بني التطرف
التطرف،
إلى
املخضرمني
العسكريني
ِّ
احمللِّي واجلهات األجنبية املعادية ،والوجه املتغ ِّير حلركات
تف ُّوق ِ
استعراضه
العرق األبيض العنصرية .وأه ُّم من ذلك كلِّه
ُ
وسبل مكافحته ،وقد عرضنا يف هذه القراءة
َ
أسباب التطرف ُ
ألهم الفصول الواردة يف الكتاب.

التشتُّ ت الذهني والتطرف

خصص املؤلف سبعة فصول لقصة كاساندرا ،وهي مراهق ٌة
َّ
قدم فيها سر ًدا
بيضاءُ من الطبقة
املتوسطة يف نيو جيرسيَّ ،
ِّ
شائقًا ملوضوع التطرف؛ بإظهار اجلانب اإلنساني لكاساندرا
أرضا ِخصب ًة لتعاليها على اآلخرين.
وأفكارها التي كانت ً
َ
التطرف قد يح ُدث خارج نطاق األسرة،
بي الفصل األول أن
َّ
َّ
قصة الفتاة كاساندرا ،فإنها من
ومثل لذلك مبثال عملي وهو َّ
تتنبه األسرةُ إلى
أسرة
ِّ
متوسطة احلال تعيش يف الضواحي ،ولم َّ
أن ابنتهم حتمل أفكا َر القومية البيضاء إال بعد فوات األوان،
تبث مقاط َع مص َّورة
عندما حذَّ رهم أح ُد اجليران من أن ابنتهم ُّ
املهمة صعوبة
حت ِّرض على الكراهية .وتوضح هذه الفكرةُ
َّ
تطبيق نهج (إذا رأيت شي ًئا فقُل شي ًئا) .فوالدا كاساندرا لم
يَ ِعيا أنها كانت تتواص ُل بواسطة اإلنترنت مع أشخاص يحملون
ذات الفكر ،ممن ير ِّوجون أفكارهم إلكترون ّيًا.
ِّ
املؤلف يف الفصل الثاني قصة كاساندرا لشرح نظريته
ويوظف
ُ
عن مرحلة ما قبل التطرف ،وتقوم هذه النظرية على أنه إن لم
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تُعالج آثار الص َدمات العاطفية والنفسية واجلسدية ،والشعور
سينجر إلى التطرف؛ ألنه
باخلزي والضياع ،فإن صاحبها
ُّ
سيرى يف بيئة التطرف ُهو َّيته ومجتمعه وأهدافه وأحالمه.
بي ،فقد كانت عاجز ًة عن االئتالف
ونشأة كاساندرا مثا ٌل ظاهر ِّ
والتفاعل مع محيطها ،على خالف أختها التوءم املنفتحة على
املجتمع ،وكانت كاساندرا تعتقد أن تفاعل أختها مع اآلخرين،
ٍ
نب منها
مجموعة من الفتيات ،فيه ظلم لها؛
وال س َّيما
ألنهن َسل َ َ
َّ
صحبتها.
وحرمنَها من ُ
أختها التوءمَ ،
إن إخفاق هذه الشا َّبة يف تكوين َعالقات اجتماعية إيجابية
وجيدة ،واعتزالها اجتماع ّيًا ،أ َّدى إلى ضياع ُهو َّيتها وأهدافها،
وأودى بها إلى شبكات التطرف التي عرفتها ُمصادف ًة يف
وزجت بها يف مجتمع الكراهية واحلقد اإللكتروني.
اإلنترنتَّ ،
ً
وبدل من بحثها عن موا َّد تتعلَّق بالقومية البيضاء وجدت
السمعة،
نفسها يف موقع تراسل ( )Stormfrontس ِّيئ
ُّ
وصلت إليه برابط منشور يف تعليقات إحدى مجموعات
يناقض الفكرة
موقع فيسبوك تُعنى باكتئاب املراهقني .وهذا
ُ
الشائعة بأن التطرف يبدأ من املنزل ،فها هي ذي كاساندرا
َ
خالف ذلك.
تُثبت
ويستفيض الفصل اخلامس يف شرح جترِ بة كاساندرا
يف مجال التطرف اإللكتروني ،ويوضح للقارئ كيف َّلبى
املجتم ُع اإللكتروني يف موقع ( )Stormfrontحاجاتها ،وصار
مستخدموه مجتم َعها اخلاص ،فغدت ذات ُهو َّية وأهداف يف
مجتمع يق ِّدرها ويصغي ملشكالتها ،وزاد نشاطها اإللكتروني
من تطرفها ،وجعلها تتعلَّق أكثر وأكثر بهذا التطرف.
ويتحدى مجتمع
وك ُّل من يخالف املفاهيم واملبادئ املشتركة،
َّ
يتعرض لهجوم حا ٍّد
املنصة اإللكترونية
الكراهية يف تلك
َّ
َّ
وتوبيخ شديد ،وتلك عقبة من أش ِّد العقبات التي تواجه من
يريد التخلِّ َي عن التطرف الذي عملت كاساندرا على ترويجه
اخلاصة التي رفعت مكانتها ،وزادت
والدعاية له؛ بأساليبها
َّ
ريب أن فهم
أسهمها لدى مجتمعها
ِّ
اخلاص املتطرف .وال َ
مهم ج ًّدا؛ ألنه يتطرق إلى
هذا اجلزء من عملية التطرف أمر ٌّ
التحرر من التطرف ،نظ ًرا ملا يترتَّب على ذلك من
صعوبة
ُّ
تقبل املجتمع
َ
مخاطر جسدية وأخرى مجتمعية ،تتجلَّى يف عدم ُّ
لألشخاص العائدين.
ويف الفصل السابع أوض َح املؤلف أن كاساندرا كانت تعاني
اضطرا ًبا ذهن ّيًا غير مشخَّ ص ،وأنه هو شخص ّيًا أقنع أهلها
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فتبي الحقًا أنها مصاب ٌة باضطراب طيف
مبتابعة حالتها؛
َّ
التواصل مع
أعراضه تتجلَّى يف مشكالت
التوحد ،وكانت
ُ
ُّ
ُ
اآلخرين ،وتكرار السلوك نفسه باستمرار ،وعدم التك ُّيف
مع التغيير؛ مما جعلها تختار أن تعيش يف ُعزلة اجتماعية،
املؤلف
واضطرابات يف السلوك أوصلتها إلى التطرف .ويؤ ِّكد
ُ
هنا ضرورةَ إجراء الرعاية الصحية السلوكية ضمن نطاق
مهمة هي أن حتديد مواطن
االستجابة ،مع االنتباه إلى حقيقة َّ
الضعف ال يعني بالضرورة ًّ
حل فور ّيًا للمشكلة.
ثم تناول املؤلف يف الفصل التاسع التح ِّديات األخرى ،ومن
أظهرها ِفقدان البديل املعني على التأقلم بعد االنفكاك من
فإن كاساندرا بعد أن انفصلت عن مجموعتها
التطرفَّ ،
املتطرفة وجلأت إلى أحد املعاجلني ،بدأ سلوكها يتغ َّير وخفتت
نزعتها للكراهية ،لكنَّها لم تلبث أن عادت إلى مجموعتها
السابقة ،يف إثر أزمة نفسية جديدة ،لشعورها بالغربة والقلق
الناجمي عن االكتئاب احلا ِّد.
َ
وقدم املؤلف يف هذا الفصل نصائ َح لتبصير الناشطني يف مجال
َّ
وخص أسر املتطرفني بتوجيهات واعية،
مكافحة التطرف،
َّ
وأبان عن التشابه الكبير بني حالة كاساندرا وحاالت ُمدمني
املخ ِّدرات ،فإن الشخص يبقى ُعرض ًة لالنتكاس والعودة إلى
تعرضه ألزمة نفسية
املخ ِّدرات ما لم ت َّ
ُلب احتياجاته ،أو عند ُّ
أو اضطراب ذهني .وإن حتقيق التق ُّدم يف معاجلة احلاالت ال
بد من االستمرار يف
يؤ ِّدي بالضرورة إلى اخلالص منها ،بل ال َّ
الرعاية والعناية حتى التيقُّن من البُرء واملعافاة التا َّمة.

تجربة في الجيش
ِ

بحث عن
املؤلف يف كتابه،
قدمها
ُ
ٌ
من أه ِّم اإلضافات التي َّ
انتشار التطرف يف صفوف اجليش واحملاربني القدماء ،أولئك
جراء ص َدمات عنيفة ،ففقدوا ال ُهو َّية والرؤية
الذين عانَوا من َّ
واألهداف ،واعتزلوا املجتمع ،وباتوا ُعرض ًة لالنضمام إلى
اجلماعات املتطرفة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي
املؤلف دراستني أجراهما
ويذكر
ُ
ُ
يف عامي 2006م و2008م عن الرغبة اجلامحة للمنظمات
املتطرفة يف التغلغُل يف اجليش وأجهزة إنفاذ القانون .ومما
مكتب التحقيقات الفيدرالي يف الدراسة األولى
وصل إليه
ُ
املتعصبني البِيض يس َعون يف جتنيد احملاربني
أن األصوليني
ِّ
القُدامى يف العراق وأفغانستان .وب َّينت الدراس ُة الثانية
املتعصبني البِيض قد جنحوا يف التغلغُل يف أجهزة إنفاذ
أن
ِّ
القانون .وضرب املؤلف يف الفصل الرابع مثالني عن محاربَني
ٍ
وصدمات نفسي ًة لم تُعالج ،فأ َّدت
ميني عانيا ظروفًا صعب ًة
قد َ
بهما إلى االنضمام إلى حركة تف ُّوق ِ
العرق األبيض املتطرفة.
املؤلف مسيرته وحياته
الشخص األول فقد استعرض
أما
ُ
ُ
العسكرية؛ ليح ِّد َد مواط َن ضعفه وقابليته للتطرف .وقد

تبي أنه يشعر باألسى بعد فقده رفاقه يف احلرب ،ولم
َّ
يُفلح يف التغلُّب على هذه الظروف الصعبة ،فأخذ يتعاطى
ضار ًة للتخفيف من وقع الصدمة ،لكنَّه ملا أخف َق يف
موا َّد
َّ
السجن يف نهاية
ذلك اجته إلى تعاطي
ِّ
املخدرات ،ودخل ِّ
اهتموا مبسألة
مهم؛ ألن العا َّمة قد
املطاف .هذا السرد ٌّ
ُّ
تطرف العسكريني يف أحداث  6يناير 2021م ،وهي أحداثُ
اقتحام مق ِّر الكوجنرس يف مبنى الكابيتول ،مع أن احملارب
َ
السجن،
يف املثال السابق لم ميارس
التطرف إال بعد دخوله ِّ
وذلك يجعل فه َمنا لطبيعة ال َعالقة بني التطرف واجليش
صع ًبا وعسي ًرا .ويتضح من هذه القصة أن الصدمة التي
احملارب يف أثناء احلرب زادت من ضعفه وعجزه
تعرض لها
ُ
َّ
حتديات احلياة .وأن خبرته العسكرية جعلته
عن مواجهة
ِّ
السجن فقد كان
فريس ًة لقادة
ِّ
املتشددين البِيض .أما دخوله ِّ
تشرب فيه
الشرارةَ التي أشعلت فتي َل جنوحه وانحرافه؛ إذ
َّ
السجناء.
أفكا َر التطرف و(أدبياته) من بعض ُّ
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الشخص الثاني فقد انض َّم إلى حركات التطرف يف أثناء
وأما
ُ
خدمته العسكرية ،وأصبح صديقًا ألحد حليقي الرؤوس الذي
عرفه بأصدقائه من املتطرفني بعد
عرفه يف أحد التمارين ،ثم َّ
تقا ُعده من مشاة البحرية؛ بسبب إصابة يف ركبته .لم يكن لدى
احملاربَني يف املثالني السابقَني ميو ٌل ذاتية نحو التطرف بسبب
أشخاص متطرفون
الدعاية اإلعالمية للتطرف ،بل ساقهما
ٌ
القصتان دلي ٌل على أن
إلى هذه الطريق الرديئة .وهاتان
َّ
االنضمام إلى جماعات التطرف بواسطة األشخاص ال يزال
ً
رئيسا يف التطرف ،على الرغم من اهتمام
وعامل
مهما،
سب ًبا ًّ
ً
صانعي السياسات واملعن ِّيني بتطرف األفراد ذات ًّيا بواسطة
ِ
اخلطرة.
اإلنترنت ،وقلقهم من هذه الظاهرة
الرجلني ضرورة االهتمام بدعم
قصتا هذين
ُ
وكذلك تُظهر َّ
العسكريني نفس ًّيا واجتماع ًّيا يف أثناء اخلدمة العسكرية
امللحة إلى مكافحة التطرف يف اجليش
وما بعدها ،واحلاجة َّ
أرضا
والسجون ،فوفقًا للروايات املتناقلة يُ َع ُّد هذان املكانان ً
ُّ
ِخصب ًة لتجنيد املتطرفني.

المتغير
الوجه
ِّ

املؤلف أن تغ ُّيرات طرأت على أساليب حركة تف ُّوق ِ
العرق
بي
ُ
َّ
األبيض يف أمريكا ،فتح َّولوا من استخدام لغة الكراهية
وشارات ثقافتهم املعتادة؛ كالوشوم العنصرية ،واألحذية ذات
ً
قبول
أساليب أكثر
السيقان املرتفعة ،واألربطة احلمراء ،إلى
َ
ِّ
لباسا رسم ًّيا
ون
س
ب
يل
فأصبحوا
فني.
ي
املز
َّفني
ق
املث
أوساط
يف
َّ
ً
َ ُ
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مثل :لباس االجتماعات ،وما كان ظاه ًرا علنًا باألمس صار
مخفيا؛ لكنَّه أكثر انتشا ًرا.
اليوم سر ّيًا
ًّ

بقصة احملارب القدمي الذي
وم َّثل
ُ
املؤلف لهذا التح ُّول والتغ ُّير َّ
انض َّم إلى ٍ
س
ناد جامعي يُدعى (جبهة التراث األوروبي) ،يل َب ُ
ر َّواده ا ُ
حللَّة وربطة ال ُعنق ،وكان يظهر مبظهر القومي األبيض
املتخفِّي واملختلف عن منط املنظمات العنصرية القوية مثل:
لكن ذلك لم مينعه من
(كلو كالكس كالن َّ ،)Klu Klux Klan
َس أسو َد يف دنفر،
املشاركة يف أنشطة العنف ،فاعتدى على ق ٍّ
(وحدوا اليمني) يف شارلوتسفيل يف
وأسهم يف تنظيم مسيرة ِّ
فيرجينيا .وباملثال السابق يتضح أن تخلِّ َي القوميني البِيض عن
إظهار شاراتهم الدالَّة على ُعنصريتهم ال يعني أنهم ال يُسهمون
يف أعمال العنف.
املؤلف يف موضوع حت ُّول احلركة من العنصرية
وقد استفاض
ُ
العلنية إلى العنصرية الس ِّرية ،وال س َّيما يف الفصل األخير من
الكتاب ،وسرد فيه تفاصي َل لقائه «ريتشارد سبنسر» عندما
دخلت والدتُه يف جدال علَني مع ِسمسار عقارات يف بلدتهم،
وتبع ذلك حمل َة تشهير وترهيب كبيرة ،وأقيم َح َدثٌ مجتمعي
املؤلف
حتدث
ُ
حل ِّل هذه املشكلة ألقى «سبنسر» فيه كلمة ،ثم َّ
الفكر القومي
مدة ساعتني .ويتم َّيز «سبنسر» بتبنِّيه
معه َّ
َ
اليميني البديل ،وحصوله على درجات علمية من جامعات
فكره بخطابات عويصة
ديوك وفيرجينيا وشيكاغو ،وترويجه َ
فكري زائف ،ومغالطات منطقية وعنصرية مم َّوهة.
ومبحت ًوى
ٍّ
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عدة قضايا رئيسة ،فهو يوضح
وتبرز أهمي ُة هذا الفصل يف َّ
أن اليمني البديل أق ُّل عنصري ًة ظاهر ّيًا فقط ،ويتقاطع عمل ًّيا
املؤلف وقائ َع حتالف
مع املنظمات العلنية التقليدية .ويسرد
ُ
«سبنسر وأندرو أجنلني» مؤسس صحيفة «ديلي ستورمر»،
هجمات العنف غير اجلسدي على
َّ
ويتحدث عن أضرار َ
أضرار
املجتمعات ،مثل :التشهير واإلزعاجات الهاتفية ،وهي
ٌ
ُتدثها أنشطة اليمني البديل .ويذكر التعثُّر األ َّولي لبعض
محاوالت ثَنْي املتطرفني عن تطرفهم ،واإلخفاق الكامل لبعضها
َّ
يتخل عن التطرف ،مع
اآلخر .ولم يتغ َّير سلوك «سبنسر» ،ولم
لكن هذه احملادثة من
أنه أصغى إلى حديث املؤلف ساعتنيَّ .
ِّ
مهمة هي أن كثي ًرا من
املبشرات بتفاعل مثمر .وتثبت حقيق ًة َّ
العمل ملكافحة التطرف ال يزال
متاحا و ُم ِل ًّحا ،وأن اإلخفاق
ً
جناحات كبيرة.
املؤقَّت يف مكافحة التطرف سيتبعه
ٌ
املؤلف يف الفصل احلادي عشر إلى مناقشة واقع
وتطرق
ُ
َّ
شبكة إرهابية من النازيني اجلدد ،تدعى شبكة (األتوموافني
( )Atomwaffenأتوموافني تعني «األسلحة النووية» باللغة
األملانية)؛ وسرد قصة عضو سابق فيها يُدعى «كوفال» .وأظهر
تخيف َّ
منظمات
أن معتقَدات هذه املجموعة وأفعالها الشنيعة
ُ
احلركات الطائفية األخرى.
غير
مهم ج ًّدا؛ ألن بنيتها
وإن احلديث عن هذه اجلماعة ٌّ
ُ
ً
فضل عن صعوبة
منتظمة ،وأعضاءها ميارسون عنفًا شدي ًدا،

أيضا واقع
ً
مراقبة هذه املنظمات املهلهلة ومكافحتها .وبحثَ
معسكرات الكراهية شبه العسكرية التي تُعلِّم أعضاءها
ويبي لقاءُ املؤلف
(التكتيكات) العسكرية الرامية إلى العنفِّ .
مع كوفال الذي التحق بأحد تلك املعسكرات ،أن التعام َل مع
أمر ِ
خطر
املتطرفني واملجرمني بهدف صرفهم عن أعمالهم ٌ
يكمن يف عدم معاجلة هذه القضية
ج ًّداَّ .
لكن اخلطر احلقيقي ُ
للتخلُّص من خطرها ،وخطر االعتبارات القانونية احملت َملة
املرتبطة بهذا التعامل.
تستحق البحث يف تن ُّوع األساليب
ومن أه ِّم اجلوانب التي
ُّ
داخل حركة تف ُّوق ِ
العرق األبيض هو منطها العابر للحدود.
املؤلف ذلك يف مخت ِلف فصول الكتاب ،مع عنايته
ويناقش
ُ
بالفاعلني الروس الذين أ َّثروا يف كاساندرا ،تلك الفتا ِة التي
املؤلف على ِّ
فك ارتباطها بالتطرف .وقد أولى املسؤولون
عمل
ُ
والصحفيون اهتما ًما كبي ًرا مبسألة
احلكوميون والباحثون
َّ
النفوذ الروسي والتضليل ،يف إ َّبان االنتخابات الرئاسية
ً
حتليل جوهر ًيا
األمريكية عام 2016م ،يف حني يق ِّدم الكتاب
ألثر ذلك النفوذ يف األفراد.
ومما يُع ِّمق فهمنا حل َمالت التأثير الروسية هو سر ُد قصة تعامل
رج ٍل مقيم يف روسيا ،يعمل بواسطة اإلنترنت
كاساندرا مع ُ
على استقطاب الشا َّبات إلى التطرف يف الواليات املتحدة.
تقربوا من مواطنني أمريكيني
ويد ُّل ذلك على أن الروس َّ
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واستخدموهم لنشر الدعاية؛ رغب ًة منهم يف زعزعة استقرار
املجتمع األمريكي ،مستندين بذلك إلى االنقسامات االجتماعية
يحصل
املوجودة سابقًا .وإن املؤلف بعد نشره هذه املعلومات لم
ُ
على مساعدة احلكومة الفيدرالية أو املسؤولني احمللِّيني ،وذلك
يُظهر التقصير الكبير للمنظمات املسؤولة عن التعامل مع هذه
القضايا .وهذا الواق ُع املؤسف يُظهر ضعفًا يف تطبيق احلكومة
كثير
أمر يألفه ٌ
األمريكية لنهج (إذا رأيت شي ًئا افعل شي ًئا) ،وهو ٌ
من األمريكيني يف مرحلة ما بعد احلادي عشر من سبتمبر.

تحديات وتدابير المواجهة
ِّ

َّ
لعل ضعف املساعدات احلكومية لم يكن التح ِّد َي الوحيد الذي
املؤلف يف الكتاب ،بل أوضح حت ِّد ٍ
يات أخرى واجهته ،منها:
أبرزه
ُ
حمل ٌة إلكترونية كبيرة استهدفته شخص ًّيا بسبب مساعدته
لكاساندرا ،واخترا ُق شبكة من املتص ِّيدين الروس وأعضاء
النظام البيئي لتف ُّوق ِ
العرق األبيض على اإلنترنت موق َعه،
وتهدي ُده وتشويه صورته يف املنتديات اإللكترونية .وهذه عقبة
كبيرة وخطر حقيقي يه ِّدد مكافحي التطرف؛ لذا على األفراد
يهتموا بحماية مواقعهم اإللكترونية،
واملنظمات املعن َّية بذلك أن ُّ
تنمر إلكتروني،
وأن يتخذوا
َ
تدابير أمنية أخرى ،ويستع ُّدوا لك ِّل ُّ
وحل َمالت اإلزعاج املنظمة.
َّ
ً
والتحرر منه،
شامل ملواجهة التطرف
نهجا
وخط املؤلف
ً
ُّ
يناسب التح ِّديات املختلفة البيئية والعاطفية واجلسدية،
يتألف من سبع خطوات ِ
ف إلى ِّ
تهد ُ
فك االرتباط باجلماعات
َ
األشخاص يف
مير بها
املتطرفة ،مراع ًيا فيها
ُ
الظروف التي ُّ
ِ
اخلطوات هي :التواص ُل،
جميعها ،وهذه
مرحلة ما قبل التطرف
ُ
واحملبة ،واحلياة .ولكلِّ
واإلصغاء ،والتعلُّم ،والتعزيز ،والتقدير،
َّ
ٍ
وقصص
خاص لبيانها وتوضيحها مع ذكر جتارِ َب
خطوة فصل
ٌّ
واقعية ،على النحو اآلتي:

خطوة اإلصغاء

التواصل
خطوة
ُ

عرض املؤلف
التواصل :يف الفصل اخلامس عشر
 )1خطوة
َ
ُ
ً
تواصله
التواصل لبناء الثقة مع املسته َدف؛ متح ِّدثا عن
خطوةَ
ُ
ُ
ِ
مع «كوفال» أحد أعضاء شبكة أتوموافني ،ومب ِّينًا أهمي َة
التواصل املثمر وغير الرسمي مع األفراد املختلفني فكر ّيًا؛
ُ
ً
فذلك يعطي املمارسني فرصة للتعامل مع التص ُّورات الفكرية
احلالية من دون اخلوض يف فكر الفرد املسته َدف.
أي محاولة
وتتجلَّى أهمي ُة هذه اخلطوة يف أنها األولى يف ِّ
أصعب اخلطوات
ملساعدة األشخاص املتو ِّرطني بالتطرف ،وهي
ُ
أي خطأ يف التعامل
يف ِّ
أي عمل تط ُّوعي من هذا النوع؛ ألن َّ
قد يؤ ِّدي إلى نفور الشخص ،ويعرقل اخلطوات الالحقة ِّ
لفك
ارتباطه بالتطرف.
حتدث عن
 )2خطوة اإلصغاء :يف الفصل السادس عشر
َّ
خطوة اإلصغاء ،وم َّثل «ب ُع َمر» العضو السابق يف تنظيم داعش
املؤلف
الذي عاد إلى بلجيكا بعد تركه التنظيم .فقد تلقَّى
ُ
ً
وتبي له الشبَ ُه الشديد بني
منه
اتصال هاتف ًّيا واستمع إليهَّ ،
الدوافع واخلبرات التي أ َّدت إلى تطرف كوفال وعمر ،على ما
ٍ
اختالف كبير بني احلركتني املتطرفتني اللتني انتميا
هنالك من
تعرض لها
إليهما .إن ضرورة اإلصغاء ملشكالت احلياة التي َّ
والتواصل مع
كثير من املتطرفني ،قد يُسهم يف توجيه العمل
ُ
ٌ
أوج َه التشابه بني
املتطرف ،وحتديد الدعم املناسب له ،فإن ُ
املتطرفني كثيرة على اختالف معتقداتهم الفكرية.
 )3خطوة التعلُّم :يف الفصل السابع عشر بحث خطوة التعلُّم،
وكيفية مساعدة املتطرفني على استعادة ُهو َّياتهم ،وحتديد
أهدافهم ،واكتساب َعالقات اجتماعية إيجابية حتميهم من
العودة إلى مجتمع الكراهية السابق ،مع ضرورة االهتمام
باملعاناة االجتماعية للراغبني يف ِّ
فك ارتباطهم بالتطرف ،فإن
أشخاصا غير مرغوبني مجتمع ًّيا.
أفعالهم السابق َة جتعلهم
ً
ويؤ ِّكد املؤلف أهمي َة محاسبة األفراد يف أثناء إعادة تأهيلهم،

خطوة التعزيز

خطوة التعلُّم

احملبة
خطوة
َّ

خطوة التقدير

خطوات ِّ
فك االرتباط باجلماعات املتطرفة
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خطوة احلياة
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فج ُّو املجتمع املشحو ُن حال ًّيا ،واألخطاء السابق ُة تؤ ِّدي أحيا ًنا
إلى معاقبة مرتكبها إلى األبد.
 )4خطوة التعزيز :يف الفصل الثامن عشر تناول خطوة
التعزيز ،ويقصد بها تعزيز املوارد الالزمة ِّ
لفك ارتباط الفرد
بد من توفير
بالتطرف .فحتى
يرغب الفرد عن التطرف ال َّ
َ
ما يَنقُصه ،وح ِّل مشكالته التي أ َّدت إلى تطرفه .وذلك يقلِّل
شخصا مر ًنا ال
من احتمال عودته إلى التطرف ،ويجعله
ً
يُستد َرج إلى اكتساب ُهو َّية متطرفة ،أو أهداف منحرفة ،أو
االهتمام
َعالقات اجتماعية سلبية .ويف هذه اخلطوة يكون
ُ
بتقدمي ِ
بحسب حاجة األفراد إلى الدعم
اخل ْدمات التكاملية
َ
الشخصي ِ
واخل ْدمي.
حتدث عن
 )5خطوة التقدير :يف الفصل التاسع عشر
َّ
خطوة التقدير ،معتم ًدا على جتارِ َب مؤ ِّثرة وعاطفية ،جتعل
يعطفون على من وصفوهم يو ًما (بالشيطنة) ِ
الناس ِ
وفقدان
اإلنسانية ،وهذا يُسهم يف إعادة دمج الضحايا املتح ِّررين
من قيود التطرف يف املجتمع بأمان ،مع مراقبتهم من كثَب؛
للحفاظ على سالمة جميع العاملني يف هذا الشأن .وغال ًبا
املؤلف أعداد األشخاص الراغبني يف
ما كانت تثير دهشة
ُ
التعامل مع املتح ِّررين حدي ًثا من التطرف؛ لدعم ِّ
فك ارتباطهم
يتصرفوا من قب ُل بكراهية
وإشعارهم بإنسانيتهم ،وأنهم لم
َّ
وحقد وتطرف مبحض إرادتهم ،ولكن حتت تأثير اجلماعات
املتطرفة وفكرها املنحرف.
اإلرشادات إلى طريقة التعامل
وأه ُّم ما يف هذا الفصل
ُ
امل ُثلى مع املتطرف املتح ِّرر ،وكيفية دمجه اآلمن يف املجتمع،

توافرها يف الشخص املتط ِّوع .ومع
وحتديد الشروط الواجب
ُ
أن الكثيرين يُبدون تقديرهم ألعمال املؤلف وجهوده ،ويع ِّبرون
املصاعب يف التعامل
عن رغبتهم يف مساعدته ودعمه ،فإن
َ
بغيضا
مع شخص كان مشحو ًنا بال ُكره والتطرف ،ويتبنَّى فك ًرا
ً
منحرفًا ،ليس من السهل جتاو ُزها.
احملبة،
احملبة :يف الفصل العشرين عرض خطوة
 )6خطوة
َّ
َّ
ً
شروطا لتحقيقها؛ منها :قابلية الفرد للتك ُّيف مع املجتمع
واض ًعا
سوي مع
الذي يعيش فيه ،وأن تكون له ُهو َّية وأهداف وتفاعل
ٌّ
مجتمعه ،وأن يؤم َن ِ
املؤلف
بالق َيم اإليجابية للحياة .ويسرد
ُ
أبيض سابق اسمه «دانيال» ،ووالدة
متعصب
تفاصي َل لقاء بني
َ
ِّ
املتعصبني البِيض التي قُتلت
«هيذر هاير» إحدى ضحايا ُعنف
ِّ
(وحدوا اليمني) يف شارلوتسفيل يف فيرجينيا.
يف مسيرة ِّ
املؤلف فرضية «دانيال» بشأن والدة الضحية ،ووفَّر
حتدى
ُ
وقد َّ
له تعاطفًا من مصدر لم يكن يخطر على باله .وأ َّدى ذلك إلى
تغيير قناعات «دانيال» املتطرفة ،وشعوره بالذنب ملشاركته يف
ً
وإقبال على احلياة .وبذلك
ومنحه عاطف ًة إيجابية
املسيرة،
َ
احملبة بخطوة التقدير ،من دون املرور
املؤلف خطوة
يربط
ُ
َّ
التواصل بواسطة متط ِّوعني للتواصل مع املتح ِّررين
بخطوة
ُ
من التطرف ،فالتواصل يف حادثة «دانيال» كان مباش ًرا مع أ ِّم
منحته العاطفة والتقدير من دون وسيط يتولَّى
الضحية التي َ
عملية الدمج يف املجتمع.
 )7خطوة احلياة :يف الفصل احلادي والعشرين تناول خطوة
ِّ
ومفترضا أن
موظفًا قصة كاساندرا للحديث عنها،
احلياة،
ً
َ
التطرف يجد فرص ًة مضمونة لعيش حياة سعيدة
من يترك
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وصحية .إن هذه اخلطوة تتواف ُق فكر ّيًا مع اخلطوات السابقة،
اخلاصة ،إال أنها لم
وتؤ ِّكد حاجة الفرد إلى تو ِّلي أمور حياته
َّ
تأخذ حقَّها من الشرح.
املؤلف يف الفصل الثاني والعشرين تفاصي َل
هذا ،وقد تناول
ُ
مساعدته لكاساندرا ،ويشرح كيف أنقذتها أسرتُها بالتعاون مع
الشرطة واحملقِّق ،ممن سعى إلى جتنيدها يف حركات التطرف،
ِ
صعوبات حترير شخص ما من الشبكات التي توفِّر
واستعرض
ً
املؤلف
وتفاعل سلب ًّيا مع مجتمعه ،ولم مي ِّثل
له ُهو َّي ًة وأهدافًا
ُ
خلطوة احلياة إال بقصة كاساندرا وتركها التطرف .وكان من
األفضل أن يق ِّدم أمثل ًة عملية أخرى توضح خطوةَ احلياة.
ِ
اخلطوات السب َع ِّ
لفك االرتباط باجلماعات املتطرفة نه ٌج
إن
السرد القصصي ،ويستفيد منه ممارسو
قومي يعتمد على َّ
ومختصو الصحة العقلية،
مكافحة اإلرهاب والعنف،
ُّ
وغيرهم من املراقبني.
واملستشارون ،وأفراد أسر الضحايا،
ُ
وكان من األفضل إرفا ُق دليل بالكتاب يس ِّهل فه َمه وتطبيقه.
إن مؤلف هذا الكتاب حاز ثق ًة عالية يف مجال ِّ
فك االرتباط
بالتطرف والعودة إلى املجتمع ،وكان األَولى به أن يعتم َد على
املنهج العلمي يف دراسته ،من دون االكتفاء باالعتماد على جترِ بته
السابقة يف التطرف وممارسته ملكافحة التطرف .ومع ذلك فإن
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ويستحق أن
الكتاب كبيرة الفائدة،
الدراسة التي يق ِّدمها هذا
ُّ
ُ
يُرف َق به دليل يس ِّهل على املستفيدين الفهم والتطبيق.

خاتمة القراءة

إن كتاب (نبذ الكراهية :مواجهة ثقافة التطرف اجلديدة)
ٍ
روايات شخصي ًة
«لكريستيان بيتشوليني» عم ٌل متم ِّيز ،يجمع
ملتطرفني ،ومحت ًوى علم ًّيا ،وخبر ًة عملية ملمارس يف فك
االرتباط بالتطرف من وجهة نظر نفسية واجتماعية .ففي
املختصني أن املمارسني
بعض
مجال دراسات اإلرهاب يرى
ُ
ِّ
ولكن معرفتهم ضحلة .ويف املقابل
لديهم ني ٌة حسنة للعمل،
َّ
يقلِّل عد ٌد من ممارسي مكافحة اإلرهاب من قيمة البحث
العلمي ،ومن إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
الكتاب ليو ِّف َق بني املمارسني والباحثني؛ لتعزيز
وقد جاء هذا
ُ
التحرر منه .وعلى أن الكتاب قد
فهم التطرف ،وحتسني نتائج
ُّ
أ ُ ِّسس على جتارِ ب مؤلفه الشخصية يف تبنِّي التطرف سابقًا،
ويف التحرر منه الحقًا ،فإن له قيم ًة عالية يف مضمار البحث
خير مثال على
العلمي ،والنظريات واألفكار املنبثقة عنه .إنه ُ
تكامل البحث العلمي مع اخلبرة العملية ،فهو يجمع بني نهجني
مختلفني يف ٍ
بحث واحد.

نبذ الكراهية

أيضا يف طريقة معاجلته لقضايا مخاطر
وتبرز أهمي ُة الكتاب ً
وتعرض احملاربني القُدامى خلطر
التطرف بواسطة اإلنترنت،
ُّ
والصلة بني التطرف احمللِّي واجلهات
التطرف والتجنيد،
ِّ
األجنبية املعادية ،والوجه املتغ ِّير للمتطرفني البِيض .وإن
استخدامه للروايات الشخصية املستوحاة من جتارِ ب املؤلف
حني كان متطرفًا يُضفي ِصبغ ًة إنساني ًة على الظواهر
مهم ًة
قراءه بأن القضايا املدروسة ال تزال َّ
املدروسة ،ويذ ِّكر َّ
ضروري ألنه يسمح للقارئ برؤية
للناس أجمعني .وهذا األمر
ٌّ
التطرف ظاهر ًة تستغ ُّل الضعف البشري ،ويجعله يُدرك
احلاجة إلى متكني األفراد املتح ِّررين من التطرف من مداواة
جراحهم لدمجهم من جديد يف املجتمع الذي نبذهم يف مرحلة
تطرفهم ،وبذلك نَحو ُل دون عودتهم إلى املجتمعات املتطرفة.
إن طبيعة القصص املبن َّية على التجارِ ب الشخصية مت ِّثل مرج ًعا
للممارسني والباحثني؛ الستخدامها يف اختبار نظرياتهم ،لفهم
حتررهم من التطرف.
كيفية تطرف األفراد وكيفية ُّ
الكتاب مرج ٌع لفهم التطرف يف االجتاهات
وأخي ًرا ،إن هذا
َ
الفكرية واملنظمات واملجتمعات املتطرفة ،هذا التطرف الذي
يجذب األفراد بسبب مشكالتهم احلياتية التي يعيشونها،
ُ

فالص َدمات النفسية واالفتقار إلى املجتمع وال ُهو َّية ،وإلى
مهارات التأقلم اإليجابية ،تزيد من خطر حت ُّول الفرد إلى
ٍ
شخص متطرف.
نهجا ملكافحة التطرف ،وتسهيل ِّ
فك
أيضا
الكتاب
ويوفِّر
ً
ً
ُ
االرتباط به؛ مبعاجلة املشكالت احلياتية لألفراد .وأورد
ِّ
املؤلف سبع ُ
لفك االرتباط بالتطرف ،مع التمثيل
خطوات
ومعظم
بقصص املتطرفني الذين عمل على حتريرهم.
ُ
املتطرفني املذكورين يف الكتاب من العنصريني البِيض ،سوى
ِ
بعض من ينتمون إلى مجموعات عقائدية أخرى؛ مثل :عمر
العضو السابق يف تنظيم داعش ،وكاساندرا قبل أن تصب َح
متعصبة لتف ُّوق ِ
العرق األبيض .لذا فإن نهج ِّ
فك االرتباط الذي
ِّ
ِ
ٌ
وضعه املؤلف قابل للتطبيق على مختلف املعتقَدات ،وهذا مما
يزيد من فائدته املرج َّوة.
ٍ
فئات
إن هذا الكتاب يجمع بني الصعوبة والسهولة ،ويفيد
بغض النظر عن َعالقتهم
ش َّتى من الناس؛ من
خبراء ومهتمنيِّ ،
َ
بالتطرف .فهو يساع ُدهم على فهم أفضل إلحدى أكثر القضايا
إحلاحا يف عصرنا ،وهي ثقافة التطرف احلديثة.
ً
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