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املترجم

زياد املبارك
كاتب ومترجم سوري ،يحمل إجازة في اآلداب ،يعنى بالترجمة والبحوث االجتماعية
واالقتصادية .يقيم في دمشق.

إن أشكال السلطة االجتماعية القادرة على تحفيزاألفراد على االنخراط في أعمال العنف واإلرهاب
ليست ثابتة في املجتمعات جميعها.
ا
تؤثر البنى االجتماعية املتباينة ،فضًل عن الثقافات املختلفة املرتبطة بها ،في أساليب اإلقناع
والتًلعب التي تعمل على أفضل وجه لتوليد أسوأ أنواع السلوك.
إن محاولة فهم سبب ّ
تحول بعض األشخاص نحو التطرف السياس ي إلى درجة استعدادهم للمشاركة
في أعمال عنفية -ويبدون رغبتهم حتى في االنخراط في أعمال إرهابية كمجموعة فرعية محددة من هذا
العنف -احتلت اآلن اهتمام جيل كامل من الباحثين ومحللي السياسات .في السنوات الـسبع عشرة األخيرة
ً
خصوصا ،منذ هجمات  11أيلول /سبتمبر  ،2001انتشر عدد من النظريات حول األصول املبدئية الكافية
مللء مكتبات كاملة .هذه هي حال التفكير متعدد املشارب ،لدرجة أنه أصبح من املستحيل ً
تقريبا الحصول
على اتجاه واحد حول هذه األدبيات .إن احتواء الحقل بأكمله في األوضاع الحالية ليس محض عمل يومي،
بل هو هاجس حقيقي إذا أردنا الحصول على فرصة للنجاح.
ولكن على الرغم من الجهد كله في هذه األدبيات ،فإنه ال يوجد توافق في اآلراء حول "نموذج توضيحي
شامل" قوي بما فيه الكفاية لتوجيه صناع القرار في مختلف املستويات وفي مختلف البلدان.
مثال واحد فقط من االختالف في الرأي (أو عدم االتفاق على رأي محدد) ،يظهر املشكلة العملية.
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قبل عقد من الزمان ،طرح مارك ساغمان نظرية "الجهاد بال قيادة" .افترضت النظرية وجود عملية من
نظاما ً
أربع خطوات من التطرف وشددت على الدور الجديد لإلنترنت بوصفه ً
موزعا للتعبئة االجتماعية (.)1
ً
وجزءا من حجته ،رفض ساغمان االستعدادات البنوية أو الحجج الحتمية (املحددة) جميعها :أي إن
اإلرهاب ناجم عن عيوب املجتمع األكبر أو النظام العاملي ،أو عن طريق أنواع شخصية نموذجية .النهجان
كالهما ظهرا في األيام األولى بعد هجمات  11أيلول /سبتمبر.
قام بروس هوفمان بانتقاد ساغمان لتضخيمه تأثير اإلنترنت ،والتقليل من أهمية الدور املركزي
املستمر للمنظمات اإلرهابية الهرمية مثل تنظيم القاعدة ( .)2ثم ناقش االثنان املسألة وشارك آخرون فيه،
فأخذ بعضهم على ساغمان عدم اعتماده وربطه اإلنترنت بمزيد من شروط التأثير (ألنه قلل من دور الصور
بوصفها محفزات عاطفية) ( . )3وساعدت املناقشة التي تلت ذلك في توضيح خطوط الخالف وتوليد أسئلة
أفضل ،ولكنها لم تقدم ً
كثيرا من املساعدة لصانعي السياسات رفيعي املستوى أو املسؤولين عن األمن
الداخلي وتطبيق القانون في تقرير كيفية القيام بذلك ،من أجل توزيع مواردهم واهتمامهم.
ً
وكما هو موضح في مقال سابق ،فقد ترك عدم االتفاق على رأي واحد إرثا من االختالفات السياقية بين
ً
البلدان التي كانت هدفا للهجمات اإلرهابية .إنها أشكال الجهد الذي تبذله السلطات الوطنية للتعامل مع
مشكالتها ( .)4إحدى النتائج هي أنه في حين إن األميركيين يميلون إلى منح منزلة قوية لقوة األفكار الدينية في
حد ذاتها والتقليل من أهمية الديناميات االجتماعية ،فإن السلطات األوروبية معظمها تقلل من أهمية
التفكير الديني وتؤكد دور االندماج االجتماعي لتحفيز األفكار من كل نوع .ويبدو أن كالهما يستعرضان ً
أطرا
يفترضان أنها ،عن وعي أو (كما جرت العادة) ،ال تمثالن حساب التباين السلوكي في تاريخهم االجتماعي
الخاص.
ُ
إن تحليل العنف السياس ي واإلرهاب ليس عملي اليومي ،وأنا ال أدعي أنني فكرت في األدبيات التي أنتجت
نجما ً
عنه معظمها .ولكن كما يمكن للمرء أن يرى ً
خافتا في السماء بشكل ّ
جلي أفضل من النظر إليه
مباشرة ،وكما أن اإلبداع في العلوم ً
غالبا ما يقع على عاتق علماء يتبعون العقيدة املنهجية املعهودة هذه

Marc Sageman, Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century (University of
Pennsylvania Press, 2008).
(2) Bruce Hoffman, “The Myth of Grass-Roots Terrorism; Why Osama bin Laden Still Matters,” Foreign
Affairs (May/June 2008).
(3) See Marc Sageman and Bruce Hoffman, “Does Osama Still Call the Shots? Debating the Containment of
al Qaeda’s Leadership,” Foreign Affairs (July/August 2008).
(4) See my “Vive la différence ?” European Eye on Radicalization, April 10, 2018, and the sources noted
therein.
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األيام؛ فإني آمل بأن وضعي قد يسمح لي بتخطي األدبيات الخاصة باإلرهاب معظمها ،وأن أقدم اقتر ً
احا قد
ً
يكون
جديرا بالحسبان.
هذا االقتراح ،في جوهره ،هو أن أشكال السلطة االجتماعية القادرة على تحفيز األفراد على االنخراط
ً
في أعمال العنف واإلرهاب ليست ثابتة في املجتمعات جميعها .إن اختالف البنى االجتماعية ،فضال على
الثقافات املختلفة ،ذات الصلة ولكن غير املتجانسة ،يؤثر في طرائق اإلقناع والتالعب التي تميل إلى العمل
بشكل أفضل لتوليد أسوأ أنواع السلوك .وعلى وجه التحديد ،فإن السلطة الكاريزمية قد تكون أكثر فاعلية
في تحفيز السلوك أو التالعب فيه في مجتمعات تتميز بالتراتبية املوروثة ،وال سيما ُ
البنى االجتماعية القبلية
أكثر ما هي عليه في املجتمعات الحديثة ،حيث السلطة لها طابع رسمي وغير مشخصن.
عالوة على ذلك ،واألكثر أهمية ،فإن السلطة الكاريزمية قادرة على أن تكون ذات تأثير أكثر فاعلية
ً
خصوصا عندما تتراجع أو تنهار السلطة التقليدية السابقة.
ّ
سوف يالحظ السوسيولوجي أننا استدعينا "ماكس فيبر" حتى من دون ذكره .على الرغم من أنه توفي
ً
منذ ّ
ً
مشروعا .بالعودة إلى بعض األساسيات إذا ،في مقالته في  1919بعنوان
مدة طويلة ،إال أن ذلك ما يزال
"السياسة كمهنة"ّ ،ميز فيبر ًّ
جليا بين ثالثة أنواع من السلطة االجتماعية :سلطة عقالنية قانونية .سلطة
تقليدية وسلطة كاريزمية .وأشار فيبر إلى ثالثة أنظمة للتوصيل ،إن جاز التعبير ،تجتمع إلقناع الشباب -
بخاصة -باالعتراف بسلطة الشيوخ :الوضع /الحالة؛ معرفة تخصصية؛ واملوقف االجتماعي .تعمل النظم
الثالثة جميعها في أنواع السلطة الثالثة جميعها ،ولكن ليس بالدرجة نفسها.
السلطة هي االستخدام االجتماعي الشرعي للقوة كما ُت ّ
جسد في القواعد .إنها ،بتعبير آخر ،القوة
املمارسة بشرعية في املجتمع في نطاق واسع ،وتكون ممارستها مستندة بصورة غير مباشرة إلى الوعي بالقسر
الكامن .إن وضع القواعد وتطبيق القواعد موجودان في كل مجتمع بشري؛ إنه – ً
جزئيا -ما يعرف جنسنا
بأنه اجتماعي .وليس كل اختبار لإلرادة يستدعي االنتقال إلى القتال ،وإال فإنه ال يمكن للجماعات البقاء
على قيد الحياة .ومن ثم ،فإن نظام القواعد يؤدي وظيفة ضبط اجتماعي ،وتعميم هذا االنضباط هو
مسألة حسابية للسلطة.
اآلن ،السلطة العقًلنية القانونية هي الشكل املهيمن للسلطة التي اعترف بها فيبر في الدول الغربية
املتقدمة في عصره منذ قرن من الزمان .إنها مرتبطة بالبيرقراطيات في الدول الحديثة ،ومع حكومات الدول.
والدول ،بدورهاّ ،
تتكون من كثير من الناس الذين من غير املحتمل أن يروا أنفسهم في مكان غيرهم ألن ذلك
يتطلب مواجهة مع األفكار التجريدية لخلق شعور بـ(الوحدة االجتماعية).
هذه املواجهة مع التجريد هي ،بدورها ً -
غالبا -نتيجة تابعة لالنسجام الجماعي الشامل ،وهي مرتكز
تاريخي في املستوى االجتماعي ً
غالبا ما يجري تجاهله .وهذه املواجهة مع التجريد تساعد أيضا على الشعور
بالحضور الفردي معها .أو شعور قوي ً
نسبيا الذي يطلق عليه بعض علماء النفس االجتماعي "الباطنية".
3

ويأتي معها مفهوم نمطي للدوار االجتماعية :يمكن ربط الرجل بأسرة ،ولكن ً
أيضا بمهنة ،وطبقة
اجتماعية ،وحتى بمجتمع ديني مختلف عن مجتمع والديه .عندما تكون السلطة العقالنية القانونية
سائدة ،عادة ما تكون املعرفة املتخصصة أكثر أهمية من الوضع الشخص ي أو الوضع االجتماعي بوصفه
وسيلة لإلقناع.
السلطة التقليدية هي السلطة التي تضفي شرعية على القوالب الثقافية طويلة األمد ،ذات األصل
الديني ،أو على األقل ذات مرجعية دينية ،ويتوافق ذلك مع بنية اجتماعية تضم ً
عددا قليال من األشخاص
الذين هم عادة (في املستوى الوراثي) عائلة كبيرة أو عشيرة "زمرة -جماعة" .وهكذا ترتبط السلطة التقليدية
ً
(غالبا ما تتداخل مع الجماعات الطائفية) ،وحتى تلك
بالجماعات اللغوية العرقية أو "اإلثنية" التي
ّ
الجماعات التي تشكل اليوم مجتمعات متداخلة في الدول الحديثة التعددية وغير املتجانسة.
هكذا ،على سبيل املثال ،تسيطر السلطة التقليدية في "إمارات" املسلمين في شمال نيجيريا ،عن طريق
"الرجال الكبار" ،وشبكات املحسوبيات ،والبقية كذلك األمر ،ما عدا السلطة القانونية العقالنية للدولة
النيجيرية.
في الوضع التقليدي ،تكون مستويات املعرفة العميقة للقراءة والكتابة أقل ما هي عليه في املجتمعات
التي تتميز بالسلطة القانونية العقالنية ،وتكون املواجهة مع التجريد (مع استبعاد الفاعلية السحرية) أقل
قوة ،ويكون نطاق الهويات النمطية أضيق .في السلطة التقليدية مع بنية اجتماعية موروثة ،في كثير من
األحيان ،تبقى الهويات ُت ّ
عرف بوساطة السالالت األنساب ،وحيث زواج القربى "املتداخل" هو السائد
والشائع .وعادة ما يكون املوقع االجتماعي أكثر أهمية من املعرفة التخصصية وسيلة لإلقناع.
إن السلطة الكاريزمية ،كما وصفها فيبر ،هي سلطة من شخصيات غير عادية قادرة على استجالب
الوالء والطاعة .بالنظر إلى الحدود املادية لإلقناع الشخص ي في ظل املتغيرات التقنية والفنية ملرحلة ما قبل
الحداثة ،فإن السلطة الكاريزمية كانت تقتصر على مجموعات أصغر من تلك التي تشكل دولة حديثة أو
حتى مجموعة عرقية .بعد كل ش يء ،فاألفراد األكثر كا يزمية هم من يمكنهم الصراخ بصوت عال ً
جدا
ر
ويمكن رؤيتهم من بعيد ً
جدا .إنها تتوافق بشكل أفضل مع البنى االجتماعية القبلية .الحالة هنا عادة أكثر
أهمية من املعرفة التخصصية واملوقع االجتماعي.
تزدهر السلطة الكاريزمية في أوضاع مؤسساتية ضعيفة مميزة للبنى االجتماعية غير املتخصصة ً
نسبيا
(وكما سنرى ،نزع الطابع املؤسس ي لها) .ترتبط الشخصيات الكاريزمية بصورة وثيقة بالشامان في مجتمعات
ما قبل الحداثة التي تتسم بالوعي األسطوري ،ولكن ً
أيضا مع مجموعة من الشخصيات البارزة في عملية
االنتقال االجتماعي إلى السلطة التقليدية ،التي تتميز بالحركة التدريجية من األسطورة إلى الدين.
ما الفرق بين االثنين؟
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يعادل الوعي األسطوري ً
تقريبا مفهومات شكلية للعالم ،عالم مشبع بسحر ووجدان عاطفي ،وهذا
يتحرك من خالل قانون التحول الذي يفيد بأنه يمكن ألي ش يء أن يتحول إلى أي ش يء آخر ( .)5اآللهة
ّ
جوهرية وليست متعالية .يسود السحر الكلمة :معرفة اسم لش يء يعطي قوة واحدة على الش يء املسمى.
السلطة شخصية للغاية ،ومن ثم فالدور املهيمن للمركز يتطابق مع معنى السلطة .ال يختلف النظام
االجتماعي بدرجة كبيرة ألن التخصص في العمل محدود للغاية.
ُ
عاطفيا التي يشوبها الغموض ً
ً
غالبا في
تمارس السلطة فقط من خالل قوة اللغة الشفاهية ،الساذجة
تعايشها مع األفكار الدينية .يكون بمنزلة أسلوب سردي شبيه بالحلم؛ ً
غالبا ما توفر املوسيقى والرقص
وغيرها من أشكال الفن عناصر تفصيلية لطقوس أسطورية كاملة.
هذا كله سمة مميزة للمجتمعات القبلية كما وصفها علماء األنثروبولوجيا الثقافية.
الدين ،من ناحية أخرى -الديانة اإلبراهيمية على األقل ،ولكن ً
أيضا الديانات األخرى -يقوم على الكتاب
املقدس .يمكن أن يكون هناك كالعادة معجزة (تقرأ :خارقة /سحرية) توجد في قصص األصل واملنشأ كلها،
لكن السرد ،بعد أخذ شكله املكتوب ،لم يعد يمكنه التحول إلى أي ش يء آخر عند أي شخص .هناك صرامة
منطقية متأصلة في السرد وفي الطريقة التي تجري قراءتها أو نقلها من القلة الذين يستطيعون القراءة ملن
ً
مشبعا بالعاطفة ،لكن املحتوى املعجمي للكتاب املقدس
ال يستطيعون القراءة .قد يكون هذا التواصل
يحد من القوة العاطفية املطلقة للكلمات .مثل هذه الروايات ال تشبه الحلم .يخبرونك القصص بصورة
أكثر أو أقل تماسكا ً
وثباتا ،ومن ثم فاألهداف السببية واألخالقية يمكن تعلمها .الفنون الداعمة موجودة
ولكن مع إزالة كثير من الطقوس .الكتاب املقدس القائم على الدين ليس من أجل الشامان ولكن للكهنة
ً ً
ً
ً
جوهريا (في مفهوم الروح  -اإلله في الداخل).
متعاليا بدال من ذلك ،وكذلك
وأحيانا األنبياء .اإلله يصبح
ويستطيع الكاهن أو النبي ،في ظل املتغيرات املالئمة ،استخدام الكتاب املقدس ودروسه الثابتة
ً
وقواعده وطقوسه للوصول إلى ما بعد الجماعات الصغيرة وصوال إلى العشيرة والقبيلة الكبرى .عندما
ً
اعتمادا على
يحدث ذلك ،فإن نفوذ السلطة الكاريزمية يمكن أن ينتشر ،على األقل ،إلى مجموعات أكبر،
ً
التكنولوجيا املتاحة لإلرسال .يمكن أن يكون ذلك ما دام الفرد الكاريزمي يعيش ،وبعد أن يفنى عاجال أم
ً
ً
عموما جزء ال
آجال ،أو يصبح سلطة مؤسسية ،عندها تتحول السلطة الكاريزمية إلى سلطة تقليدية ،وهي
يتجزأ من الثقافة الدينية.

(5) Points emphasized by Ernst Cassirer in The Philosophy of Symbolic Forms, volume II: Mythical Thought

(1925).
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ما سبق يصف جوزيف كوني ( )6قائد جيش الرب في أوغندا الذي فشل في إضفاء الطابع املؤسس ي على
نفسه ،وكذلك عبادة وليام ميلر ( )7في أوهايو في ثالثينيات القرن العشرين ،إذ فشل (امليلرتيين /نسبة إلى
ميلر) في إضفاء الطابع املؤسس ي على أنفسهم في نهاية املطاف مقارنة بجماعة (السبتيين).
من املمكن أن تكون البنى االجتماعية املختلفة ألوغندا اليوم (التي ما تزال قبلية إلى حد كبير) وأواسط
القرن التاسع عشر (حديثة إلى حد كبير) مسؤولة عن جزء من فشل اإلثنين في إضفاء الطابع املؤسس ي
عليهما .ولكي تظهر املؤسسات وتتعايش معها ،يجب أن تتوافق مع املواقف في رؤوس الناس :إذا كان النظام
االجتماعي األوسع قاد ًرا على فرض مشروعية التاريخ األثري ملأسسة الثقافة ،فسوف يقوم األفراد بمأسسة
ُ
مشروعاتهم االجتماعية ،وسوف تظهر النماذج كيفية القيام بذلك .إن لم يكن األمر كذلك ،فإن االبتكار
املؤسس ي سيكون أكثر صعوبة وأقل احتماال لوجوده.
مثل هذه الحركة االنتقالية من األسطورة إلى الدين ،كما هو محدد هنا ،يمكن وصف تاريخ اإلسالم
منذ البداية .كان محمد شخصية قبيلة تتمتع بكاريزمية (تقول بعض املصادر املعاصرة إنه كان مصابا
ُ
بالصرع ،ونظر إلى نوباته على أنها زيارات من هللا) .أتت قوة رسالته من البنية القبلية والسلطة فيها ،بسبب
السياق االجتماعي في القرن السابع امليالدي ،إذ كانت الجزيرة العربية تشكل نقطة التقاء مفصلية بين
الثقافات املكتوبة والشفاهية ،والسياق املادي الصغير والبنى االجتماعية القبلية ذات التراث الكبير في
التراتب اإلثني ،في الوقت الذي كانت فيه الحجاز بمنزلة بيئة تعددية ،إذ يعود ذلك إلى حد كبير إلى تجارة
القوافل املزدهرة آنذاك.
) (6هو مسيحي كاثوليكي سابق ،تزعم حركة جيش الرب في أوغندا منذ عام  ،1987بعد هزيمة عمته أليس لوكونا التي
أسست الحركة عام  ،1986في عقب مجيء الرئيس يوري موسيفيني إلى الحكم في إثر انقالب أطاح فيه القائد الشمالي
ً
ميلتون أوبوتي .أعاد كوني تكوين "جيش الرب" ،وتعمل حركة كوني منذ عام  1994بشكل أساس ي انطالقا من أراض ي جنوب
أمرا ً
السودان ،ومعظم مسرح عملياتها في شمال أوغندا .تقوم عقيدة الحرب لدى كوني على كونها ً
ربانيا ،وأنه ال نهاية للحرب
إال بسقوط حكم الرئيس األوغندي يوري موسيفيني ،أو فناء قبيلة األشولي بأكملها ،وهو يخوض معارك ضارية دامت
عشرين ً
عاما بغرض إقامة دولة مسيحية كنسية في أوغندا ،تستبدل بنظام الحكم األوغندي الحالي نظام حكم ديني يقوم
على تطبيق الوصايا العشر للكتاب املقدس .ومن املعروف أن أتباعه في جيش الرب يتبعون أوامره بصرامة وفي إطار مراسم
وطقوس دينية معينة ،إذ يدعي كوني أنه يتلقى تعليمات مباشرة من "الروح القدس" (املترجم).
) (7مؤسس بدعة املجيئيين السبتيين .ولد في الواليات املتحدة األميركية  1782في والية مساتشوسيتس .وكان قد عكف على
دراسة الكتاب املقدس مدة عامين  ،1818-1816خرج منها بقوله إن نهاية العالم سوف تكون عام  .1843وهذه الدراسة
مؤسسة على ما ورد في نبوات دانيال النبي .أقنعه أحد أصدقاؤه أن يعلن ويجاهر بهذا التعليم سنة  1831واعتبر أن هذا
التوقيت هو بداية تكوين طائفة املجيئيين .فلما نادى بهذا التعليم أراد كثيرون سماع وجهة نظره فتفرغ للوعظ وأصبح
ً
ً
ً
معمدانيا متفرغا في الواليات املتحدة األميركية ،وبدأ يجوب في الواليات األميركية .وفي مدينة بورتالند في أميركا
واعظا
وضمن من استمع إليه كانت عائلة هارمون ،فانضموا إلى هذا الفكر وهذه الجماعة .استمر ميللر ينشر فكره حتى انتهت
سنة  ،1843ولم يأت السيد املسيح بنهاية العالم( .املترجم)
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ّ
تمكن محمد من توحيد القبائل املتناحرة معظمها في الجزيرة العربية ،ومن خالل قوة السرد
اإلبراهيمي ،استخدم سلطته الكاريزمية لتنفيذ ما قام به (أنتوني إف .واالس) ( )8حين وصف حركته "أي
محمد" بـ "حركة التنشيط" ما يطلق عليه الجميع اليوم بكل بساطة اإلسالم ( .)9مع إقرار السلطة ألبي بكر
والخلفاء الالحقين ،أضفي الطابع املؤسس ي على السلطة الكاريزمية في السلطة التقليدية -وبعبارة أخرى-
باتت السلطة ً
جزءا ال يتجزأ من الثقافة ،وفي هذه الحالة تحولت إلى حد كبير إلى ثقافة دينية.
هذا النمط األساس ي نفسه تكرر ّ
مدة طويلة بعد أن خرج محمد من املشهد .لنأخذ بعض األمثلة األكثر
شهرة فقط ،الحظ ابن تومرت ،القائد الكاريزمي للموحدين في القرن الثاني عشر ،حركة املهدية في أواخر
القرن التاسع عشر في السودان (محمد أحمد بن عبد هللا)؛ حركة السنوسية في أوائل القرن العشرين في
ليبيا (محمد بن علي السنوس ي)؛ وبالطبع تنظيم القاعدة (أسامة بن الدن) والدولة اإلسالمية (إبراهيم عواد
إبراهيم البدري) في اآلونة األخيرة .هذه الحركات كلها وكثير غيرها ،يمكن االستشهاد بها في ُ
الس ّنة واملجتمعات
الطائفية السنية وغير التقليدية ،إذ بدأت في سياق قبلي وسعت لنشر السلطة الكاريزمية على مجموعات
أكبر ،وفي نهاية املطاف أضفي الطابع املؤسس ي عليها (أو الفشل في ذلك) بوصفها سلطة تقليدية ،أو
االنصهار إلى حد أكبر أو أقل في السلطة التقليدية القائمة ،حاملا تخرج الشخصية الكاريزمية من املشهد
(.)10
هذا يعني أن التحرك من القبلية /الكاريزمية إلى السلطة العرقية /التقليدية تنطبق على كل قارة مأهولة
ومجتمع ديني ،وليس فقط على العرب واملسلمين .هذا النموذج ينطبق على حالة التحريك التعبئة
السياسية وبناء الهوية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في حقبة ما بعد االستقالل ،على سبيل املثال فإنه
يعتمد في كثير من األحيان على شخصيات قبلية كاريزمية مثل كوامي نكروما (أكان) ،وجومو كينياتا
(كيكويو) ،وجوليوس نيريري (زاناكي) .إذ كانت لديهم القدرة على توسيع سلطتهم الشخصية إلى مستويات

) (8أنتوني فرانسيس كالرك واالس ( )2015-1923أنثروبولوجي بنيوي أميركي كندي ،تخصص في تاريخ الثقافات األميركية
(املترجم)
(9) Anthony F.C. Wallace, “Revitalization Movements,” American Anthropologist
) (10من وجهة نظري ،فإن بقايا السلطة الكاريزمية تستمر حتى في أشكال السلطة الحديثة والعقالنية التي كانت ،في لغة
فيبر" ،غير مركزية" أو "تحررية" ،وليس في محتواها العقائدي في حد ذاتها ،ولكن أكثر في أشكال تركيبتها .ملزيد من
التوضيح ،راجع
"Can Americans Count to Three?: The Anglo-Protestant Basis of U.S. Foreign Policy," The American Interest,
March 9, 2018.
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أكبر من اإلثنيات و/أو مستويات الدولة ( .)11كان كل مجتمع في مرحلة ما قبلي من حيث بنيته االجتماعية،
ً
ً
حداثيا.
ومع مرور الوقت أصبحت كثير من التقاليد اإلثنية تقليدية ومستقرة ،وبعضها أصبح نمطا
ضمن هذا الطيف من البنى االجتماعية ،يمكن أن تنشأ السلطة الكاريزمية في أي مكان ما دامت وسائل
االتصال متاحة .في الواقع ،كل نموذج مسجل لحركة دينية ينطوي في مرحلة ما على دفع السلطة الكاريزمية
إلى مجال اجتماعي أوسع .وفي ما يأتي قائمة مختصرة :بار كوشبا ،بمساعدة من الحاخام أكيفا ،الذي قاد
املتحمسين اليهود في القرن الثاني ضد االحتالل الروماني ،على نموذج املكابيين يقودون ثورة مماثلة ولكنها
ناجحة ضد اليونانيين السلوقيين قبل حوالى  300عام؛ قاد تشو يوان زهانغ تمرد العمامة الحمراء ملجتمع
اللوتس األبيض ضد ساللة املغولي يوان في القرن الرابع عشر .توماس مونتزر يقود ثورة الفالحين عام 1525
في ما يعرف اليوم بأملانيا .قاد هونغ يوغوان تحث تمرد التايبيين في منتصف القرن التاسع عشر في الصين.
ويقود فوفوكا "شبح" األميركيين األصليين أو "رقصات الروح" في الوقت نفسه ً
تقريبا .مع استثناء جزئي من
فوفوكا ورقصات الروح ،فإنه لم تنشأ أي من هذه الحلقات من داخل بنية اجتماعية قبلية.
َ
ً
ً
أحيانا إلى
عموما باملجتمعات الق ْبلية قبل الحديثة ،في الدفع
كيف تنجح السلطة الكاريزمية املرتبطة
ً
تماسكا وأكثر ً
تطورا من الناحية املادية واألشكال الثقافية؟ ومتى يكون ذلك؟.
أشكال اجتماعية أكبر وأكثر
تستطيع أن تفعل ذلك ،لكن بافتراض أن وسائل االتصال موجودة ،وكذلك بنى السلطة قائمة ،فإنها
تفقد قدرتها على اإلقناع ،وبتعبير آخر ،عندما تفشل في تفسير الحقائق االجتماعية التي يراها الناس .من
ُ
حولهم ( . )12هناك شخصية محترمة في األماكن جميعها وفي األوقات جميعها ،لكنها ال "تأخذ" على محمل
الجد إذا لم تكن هناك بنى مقبولة /معقولة (مصطلح بيتر بيرغر في الستارة املقدسة) للوضع الراهن ،فهي
إلى حد ما في طريقها إلى االضمحالل ( .)13صيانة األسطورة مهمة في املناطق الحضارية كلها؛ ال يوجد ش يء
مثل ثقافة إنسانية خالية من العقيدة .عندما تتوقف السلطات عن رواية القصص وإخبارها ،ينشأ بحث
عن القصص التي يمكن لها النجاح ،على األقل لتفادي األزمة املعرفية الجماعية في هذه اللحظة.
إذا كان هناك انهيار مستمر للركائز العقائدية للمجتمع ،فيمكن أن تنشأ سوق للسلطة الكاريزمية،
وجوانب من التفكير األسطوري املرتبط بها ،حتى عندما تهيمن البنى االجتماعية الحديثة والثقافات.
وعندما يحدث ذلك ،فإن تجسيد املجاز مرة أخرى يغلب اللغة السياسية إلى درجة أكثر قوة من املعتاد.
ً
) (11من املمكن أن تستدعي حالة متقلبة معينة الشخصية الكاريزمية بدال من العكس .ومع ذلك ،فإن التحركات الحركية
والحركات السياسية التي تسعى جاهدة إلعادة تشكيل الهويات االجتماعية واملتغيرات مطلوبة بشكل ثابت من القادة
الكاريزميين .ولذلك ،فإن إمكان وجود لغز دجاج وبيض هنا ليست مهمة للغراض العملية.
(12) On stories of credit and blame, see Charles Tilly, “Memorials to Credit and Blame,” The American Interest
(May-June 2008).
(13) On Turkey, see the masterful analysis of Jenny B. White, “The Turkish Complex,” The American Interest
(March/April 2015).
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ربما كان (إيريك فويجلين) ( )14أول من أشار إشارة صريحة إلى أوجه التشابه بين النظم العقائدية
الدينية وأيديولوجيات الحركة الجماهيرية في أوائل القرن العشرين :الفاشية والشيوعية .ربما كان (خوسيه
أورتيجا إي جاسيت) ( )15هو أول من أظهر طبيعتهم العاطفية الشديدة ،وفصلهم عن العقل ،وتكذيبهم
للسلطة القانونية العقالنية في نظريتهم الكاريزمية .كتب عام  ،1930قبل أن يصل هتلر إلى السلطة" :لقد
تميزت األنواع الفاشية والنقابية بالظهور األول لنوع من الرجال الذين لم يهتموا بإعطاء األسباب أو حتى
أن يكونوا على حق ،ولكنهم كانوا ببساطة مصممين على فرض آرائهم .كانت تلك هي البدعة :الحق في عدم
ً
الصواب ،وليس أن يكون
منطقيا" :سبب الالمعقولية".
التقنيات الرئيسة في تلك الحقبة التي مكنت االنتشار السريع للسلطة الكاريزمية في املجتمعات الحديثة
الصحف وبخاصة اإلذاعة -قادت الحكومات األخرى إلى الرغبة في السيطرة على تلك التقنيات ،والتفكيرفي قدرتها على تحفيز السلوك السياس ي الذي يؤدي إلى الغوغاء وربما العنف .ومن هنا ،على سبيل املثال
أنشئت في الواليات املتحدة لجنة االتصاالت الفدرالية عام .1934
هذه الحركات االستبدادية كانت لكل منها شخصياتها الكاريزمية والخياالت املصاحبة للشخصية:
موسولي ني وهتلر ،وفي الجرذان الصغيران فرانكو وبيرون في الوقت املالئم .لينين وستالين وماو تس ي تونغ.
عرف ً
كان هؤالء الرجال املولع بهم جميعهم ياتون على الخيول البيضاء إلنقاذ "الشعب" ،الذي ُي َّ
دائما بأنه
في حالة عدم تآلف اجتماعي.
كل من األشكال اليسارية واليمينية والشعوبية اليوم تتميز ً
أيضا بزعماء يتمتعون بالكاريزما ،أو قادة
بارزين محتملين ،أو أشكال ضعيفة من هذا النوع .حتى أن بعض الناس يصرون على أن دونالد ترامب
يتمتع بالكاريزما.
إن صعود النزعة الشعبية في اللحظة الراهنة هو بالطبع أحد أعراض انحطاط سلطة النخبة السابقة
بسبب إخفاقها في رواية القصص وتصديقها من الناس .وقد انتقلت تكنولوجيا اإلرسال إلى ما وراء الراديو
وحتى التلفزيون إلى اإلنترنت.
واآلن بعد أن حددنا شروطنا ووضعناها في حركة اجتماعية  -تاريخية ،إذا جاز التعبير ،كيف يترجم
هذا كله إلى مشكلتنا مع التطرف املعاصر ،والعنف الذي ينبع من ذلك؟.
يجب أن يكون واضحا ألولئك الذين لديهم وعي شديد بالواقع في العاملين العربي واإلسالمي اليوم .إن
رواد األعمال اإلسالميين املتطرفين ،أولئك الذين يرغبون في إثارة العنف داخل املجتمعات ذات األغلبية

) (14إيريك فويجلين ( )1901 - 1985فيلسوف أملاني أميركي ،تركزت كتبه حول الفلسفة السياسية والدين( .املترجم)
) (15خوسيه أورتيجا إي جاسيت ( )1955-1883فيلسوف إسباني .أكد (أورتيجا) فكرة (نحن محكوم علينا أن نكون
أحر ًارا) ،وعلى األفراد كلهم أن يقرروا مواقعهم من التاريخ( .املترجم)
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املسلمة وخارجها ،يحبذون بصورة رئيسة األفراد الذين لم يعودوا يؤمنون بقصص االئتمان ،ويلومون
التقليديين (في املنطقة بصورة أساس) أو السلطات العقالنية البروتستانتية (في الغرب بصورة رئيسة).
للسف ،فإن ضعف الدول العربية ،وال سيما الدول الحديثة املعاصرة ،غير امللكية ،مفهوم على نطاق
واسع .وكذلك ضعف الدول اإلسالمية الطرفية مثل باكستان وأفغانستان وحتى تركيا وإيران ( .)16امتدت
روايات النخبة العربية في مرحلة ما بعد االستقالل مباشرة ،ما غذى االستياء من االستعمار ورؤى النهضة
العربية ،ولكنها تراجعت مع مرور الوقت بسبب مجموعة متنوعة من أوجه القصور :الفشل اإلداري في
توف ير الخدمات األساسية ،وتوليد نمو اقتصادي مشترك على نطاق واسع ،والتغلب على االنقسامات
الطبقة والطوائف غير املتجانسة ،وأكثر من ذلك إلى جانب.
ما تزال نظرية هشام شرابي حول التحديث املشوه في العالم العربي التي أطلق عليها اسم "البطريريكية
الجديدة" -وهي بيت متهالك في منتصف الطريق بين األشكال التراثية والحديثة -صحيحة بصورة أساسية،
ال سيما عندما تكون ممزقة من تلقاء نفسها بسبب التشوهات املاركسية (.)17
وكانت إحدى نتائج هذه العيوب ظهور شخصيات عربية كاريزمية لتعويض غياب القدرة على تحديث
ً
ً
وظيفيا .كان جمال عبد الناصر ،بالطبع ،هو األكثر شهرة ،وكانت خطاباته في راديو القاهرة
املجتمع تحديثا
إلثارة الجماهير العربية والتالعب بها معروفة بالطبع .لكن حتى القادة األكثر فاعلية ،مثل الحبيب بورقيبة،
نشروا ً
صورا جذابة من اإلقناع للحكم والقيام بالتغيير من األعلى في مجتمع تراثي.
إن النتيجة النهائية لنمو الصور الكاريزمية في الحياة السياسية العربية ،بتأثير التحديث غير الكامل أو
الفاشل ،هي أن الخطاب السياس ي في الدول العربية معظمها قد تالش ى منذ ّ
مدة طويلة إلى نوع من
البانتوميم( )18املتوازي حيث القادة ،ووسائل اإلعالم ،والجمهور استخدام الكلمات بوصفها محض
إيماءات لحماية أنفسهم من األذى ،وليس في الواقع مناقشة املشكالت والقضايا .هذه املجتمعات معظمها
متوقفة .بعضها ينهار بسبب االنفجارات التسلسلية الهائلة لسياسات الهوية الطائفية والعرقية.
والسرديات التي ترويها القيادات الوطنية يزداد وقعها على اآلذان الساخرة للشعوب املحبطة.
يحتاج الناس كلهم في األساس إلى مقعد ثالثي األرجل للمشاركة بثبات في املجتمع ،ومن ثم اإلسهام في
استقرار املجتمع كله :الهوية واملجتمع والهدف .يحتاج الناس إلى أن يكون لديهم إحساس بمن هم ،ومن
يستطيعون االرتباط به بصورة موثوقة لتحقيق املنفعة املتبادلة ،ومن هذا يجد هؤالء هدفهم في املجتمع.
في الحد الذي يفقد فيه الناس ً
واحدا أو اثنين أو ثالثة من هذه األرجل ،وسرعان ما تطفو الضبابية والقلق
Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society (Oxford University Press, 1988).
For a detailed definition and discussion of deep literacy, see Maryanne Wolf, Tales of Literacy in the
21st Century (Oxford University Press, 2016).
(16) Sharabi,
)(17

) (18البانتوميم :نوع من فن التمثيل يعتمد على تعابير الوجه للممثل للمثل من دون النطق بأي كلمة (املترجم).
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ً
ً
وعودا
تقريبا أو أي منظمة تقدم
والذعر إلعادة تأسيس الروابط ،قد يجري جذبهم إلى أي شخص
باملساعدة.
بسبب من ذلك ،وفي سياق الروايات القومية العربية الفارغة في يومنا هذا ،تزدهر املنظمات الشبيهة
باللينينية مثل اإلخوان املسلمين في املناطق الحضرية التي ً
غالبا ما يعيش فيها الوافدون حديثا من الريف،
الذين انقطعوا حديثا عن األسرة والتقاليد العائلية والشعبية .وبتعبير آخر ،من شبكات السلطة التقليدية
التي ضعفت في كثير من الحاالت بسبب هجمة التغيير السريع.
وهذا هو السبب ً
أيضا في أن أولئك الذين هم من بين أول من هرب من أمية عائالتهم ،يجري استجذابهم
بسهولة من خالل الخطب املمتلئة بالوعاظ املتطرفين .منذ أربعين ً
عاما ،جرت االستفادة من تقنية أشرطة
من آية هللا الخميني وكذلك ألسامة بن الدن وأنور العولقي وكثير من املتوفين اآلن.
ً
وسيطا ً
قويا في الشرق األوسط املعاصر لنشر األفكار
ولهذا السبب أصبح التلفزيون ،وما زال،
الراديكالية -الحظ شعبية يوسف القرضاوي في بث خطبه من الدوحة ،التخاذ مثال واحد فقطً -
نظرا إلى
أن قلة من الجمهور املستهدف متعمقة في شؤون الدين ،وتربت في بنى اجتماعية قبلية أو تراثية ،فهي
منسجمة مع جمالية هذه النداءات .قد تكون قادرة على قراءة اللوائح والقوائم ،لكن املعرفة العميقة
والحقيقية ما زالت نادرة ً
نسبيا في العالم العربي اإلسالمي .واملعرفة العميقة باللغة العربية وغيرها من لغات
الشرق األوسط بين أولئك الذين يعيشون في مجتمعات األقلية املسلمة في أوروبا هي أكثر ندرة (.)19
أما بالنسبة إلى مجتمعات األقليات املسلمة في أوروبا ،حيث يأتي اإلرهاب السلفي املرتكب معظمه من
داخل أوروبا ،فقد أوضح (أوليفييه روي) وكثيرون آخرون منذ ذلك الحين أن أنواع الناس -من الذكور
املسلمين غير املتزوجين معظمهم -هم من السلفيين .إن الظن بأن اإلرهابيين ليسوا ً
جزءا ال يتجزأ من
شبكات األسرة املسلمة التقليدية ،كما أنهم ال يتمتعون عادة بالتعليم في مستوى املدارس الدينية في
ثقافاتهم الدينية الخاصة ( .)20إنها تنجذب إلى النداءات األصولية الجديدة كالالجئين من ذوي املثلية
الجنسية.
;)Globalized Islam: In Search of a New Ummah (Columbia University Press, 2004
a shorter presentation may be found in Roy, “The Challenge of Euro-Islam,” in Adam Garfinkle, ed., A
Practical Guide to Winning the War on Terrorism (Hoover Institution Press, 2004).
(19) In particular, see Roy,

) (20إن مسألة العالقة املحتملة بين مفهومات الشخصية وتجنيد اإلرهابيين ،في الوقت الذي يبالغ فيه في األيام األولى بعد
الحادي عشر من أيلول /سبتمبر ،ليست بأي حال من األحوال غير مهمة .وأكثر من ذلك :يمكن ألنماط الشخصية أن ترسم
على البيانات الوراثية التجريبية ،ال سيما توزيعات األليل في مجموعات هابلوغرافية مختلفة ،يمكن اكتشافها من حيث
مستويات هرمونية محددة في مجموعات منفصلة .من ناحية أخرى ،من الواضح أن أنواع الشخصية هي مزيج من الحاالت
الطبيعية واملتغيرات االجتماعية /البيئية ،بحيث إن أنواع الشخصية ،في حد ذاتها ،من غير املحتمل أن تفسر ً
كثيرا من
التباين الذي نحن مهتمون به.
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َ
قد يكون أو ال يكون لديهم أنواع شخصية تهيئهم لكونهم ُ"يسيطر عليهم" من السلطة االجتماعية
الكاريزمية لآلخرين ( ،)21ولكن من الواضح أنها كانت "صاعقة" متعددة :مكشوفة من دون كثير من الوقاية
أو الراحة في طرائق التفكير والتصرفات التي تتعارض مع التنشئة االجتماعية في وقت مبكر ،سواء في الشرق
األوسط أم في تجربة اآلباء املهاجرين في أوروبا .وعلى هذا النحو قد يجدون أنفسهم بين عوالم ،مرتبكين،
جنسيا ،ويشعرون بالذنبً ،
ًّ
غالبا ما ينفرون من العائلة ،ويشعرون بالوحدة ( .)22لذلك ،ضع في
ومحبطين
حسبانك ما يأتي:
كل عصر وكل ثقافة وكل عادات وتقاليد لها طابعها الخاص بها ،ضعفها وقوتها الخاصة ،وجمالها
ُ
وقبحها؛ لذلك تكون املعاناة مسائل مفهومة في سياقها ،لكن تختزل في كثير من األحيان حياة اإلنسان في
َ
معاناة حقيقية ،وجحيم ،عندما يتداخل جيلين بعضهما ببعض .لكن ما يؤدي إلى ف ْقد القدرة على فهم ما
يجري هو عندما يجري اختالط جيلين كاملين واثنين من أنماط الحياة بهذه الطريقة.
قد يكون من الصعب ،وربما من املستحيل ،تحسين هذه الكلمات كشرح عام ملا يعيشه العرب
املسلمون اليوم ،في املنطقة ،وربما في أوروبا على وجه الخصوص .هناك كلمات كتبت عام  1927من هيرمان
هيسه في "ذئب البوادي"( )23لوصف معاناة جيل ما بعد الحرب العاملية في أوروبا .يكفي الصدى القوي الذي
نسمعه اليوم لتأكيد حقيقة أن الطاقات الكامنة وراء العنف السياس ي ال تقتصر على أي جماعة إثنية أو
جماعة دينية واحدة .إن هذا يفترض أن هناك نوع من املتغيرات غير املستقرة تكون فيها جاذبية السلطة
الكاريزمية أقوى.
إن األسلوب الكاريزمي لتأسيس السلطة على اآلخرين يمكن أن يعمل في أي بنية اجتماعية أو ثقافية،
في ظل متغيرات غير عادية بما فيه الكفاية .لكنه يعمل بطريقة أكثر سهولة على األهداف /األشخاص األقل
ً
وعمقا ،والذين يقومون بقطيعة مع السلطة التقليدية والثوابت املتعلقة بنمط محاكاة التنشئة
معرفة

ً
خصوصا حول هذه الظاهرة .يزخر األدب الغربي بقصص التجارب األوروبية
) (21مرة أخرى ،ال يوجد ش يء عربي أو مسلم
بين املدن في االنتقال العام للقرن التاسع عشر من ما أطلق عليه فرديناند تونيز اسم  Gemeinschaftإلى .Gesellschaft
للحصول على تحليل وأمثلة ،انظر بيتر بيرغر" ،الثقة األخالقية ،الشك الالهوتي" ،املصلحة األميركية (أيار /مايو -حزيران/
يونيو .)2008
ً
ً
) (22للحصول على حجة بأن الشعور بالذنب واإلحباط الجنسيين يؤديان دورا ناقصا في السلوك اإلرهابي ،راجع "ماذا
املقصود بأورالندو" ،FPRI E-Note ،حزيران /يونيو  ،2016و 16 ،The American Interest Onlineحزيران /يونيو .2016
) (23رواية ذئب البوادي من أشهر أعمال الكاتب األملاني هرمان هيسه ،وفيها تشريح لحال اإلنسان األوربي املمزق في مرحلة
ما بعد الحرب العاملية الثانية( .املترجم)
12

األسرية .وهي تعمل بشكل أفضل على أولئك الذين يشعرون بالعزلة ،أو لديهم تصورات التمييز (حقيقية
كانت أو متخيلة) (.)24
إضافة إلى ذلك ،فإن أولئك الذين ينتمون إلى البنى االجتماعية في عصر ما قبل الحداثة ،عادة ما يكون
لديهم إحساس ضعيف بالفردانية ،مقابل شعور أقوى ً
كثيرا بـ "الجمعية" .إن التسلسل الهرمي للسلطة في
القبائل شرق األوسطية و(أقل تراتبية إلى حد ما) في املجتمعات الوراثية ،ال يشجع الذكور الشباب وذويهم
ممن املهمشين اجتماعيا على إبداء آراءهم الخاصة في املسائل السياسية والدينية .هذا ينطبق على النساء
في هذه املجتمعات معظمها.
ليس من املفترض أن يكون لدى هؤالء األشخاص أفكار خاصة بهم ،فأساليب التربية التقليدية التي ما
تزال تهيمن على املجتمعات اإلسالمية معظمها التي ناد ًرا ما تعلم مهارات التفكير النقدي ،التي من شأنها
تحويل املهارة إلى سلوك.
عندما يوجدون في مواقف اجتماعية تتطلب الحضور الفردي بحيث تكون بمنزلة القاعدة ،ويتوقع أن
غالبا ما يعانون ً
تنعكس في السلوك ،فإن هؤالء األفراد ً
نوعا من "الترنح اإلدراكي" .ومن ثم يذهب كثيرون
إلى البحث عن شخص ما ليشرح لهم اآلراء التي قالها آخرون ويفترض أن تكون لديهم.
للحصول عليها يبحثون عن املربي أو الشيخ -وشبكات القربى املرتبطة بهم -كما عهدوها من قبل .وليس
من املعتاد على اإلطالق أن يرغب هؤالء األفراد في عدم تسليم عقولهم إلى اآلخرين ،ليتسنى لهم التخلي عن
مسؤولية االختيار .نميل إلى تركيز االنتباه التحليلي على القادة .لكننا سنكون حكيمين أكثر حين نبحث عن
فهم أفضل للتباع ،الذين سيكون "القادة" من دونهم عاطلين عن العمل.
إنهم في األغلب ،الشباب الباحثون هم شخصيات موجهة مباشرة ،الستخدام اللغة املشهورة في كتاب
(الحشد الوحيد -)25( (1961ألن ثقافتهم الخاصة والبنية االجتماعية املصاحبة ساعدتهم ً
كثيرا في جعلهم
كذلك .هذا هو السبب في أن الخطباء الكاريزميين في مساجد أوروبا لديهم كثير من الشباب للتجنيد .هم
كالفراشة التي تأتي إلى شعلة النار ،إذا جاز التعبير ،محروقو الروح ،يائسون ً
غالبا ،يبحثون عن الهوية،
واملجتمع ،والهدف .وبعد ذلك ،كاملدمنين ،يضغط عليهم من األقران ما يدفع باألفكار املتنافرة إلى الظهور
كما في أي ديانة.
Words Are Weapons: Inside ISIS’s Rhetoric of

(24) See here Philippe-Joseph Salazar (trans. Dorna Khazeni),

Terror (Yale University Press, 2017), especially pp. 93-98.
) (25هنا إشارة إلى كتاب (الحشد الوحيد :دراسة للشخصية األميركية املتغيرة) ملؤلفيه ديفيد ريسمان ،ناثان غالزر ،ريول
ً
داخليا واملوجهة نحو اآلخر ،ما
ديني الذي يبحث في الطبقة الوسطى الجديدة في أميركا .من حيث الطابع االجتماعي املوجه
فتح أبعادا جديدة ومثيرة في فهم املشكالت النفسية والسياسية واالقتصادية التي تواجه الفرد في املجتمع األميركي املعاصر.
(املترجم).
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ولكن حتى في غياب مجتمع واقعي من املؤمنين بالتبشير ،فإن اإلنترنت في الحقيقة ،كما يقول ساغمان،
أداة تجنيد قوية للتطرف والعنف داخل البلدان الغربية .ال يقتصر األمر على إنشاء غرف الدردشة
واالتصال عبر اإلنترنت إلنشاء مجتمعات افتراضية فورية عندما يستحيل أن تكون تلك املجتمعات
واقعية ،ولكن -وهذا هو املفتاح -ال يمكن ألحد أن يخترق عمليات اإلرسال.
في بيئة اجتماعية عادية ،ناد ًرا ما يستطيع رجل أعمال راديكالي احتكار الفضاء املعرفي ملوظف محتمل.
في اللقاءات االجتماعية وجها لوجه ،توجد عادة عالمات متعددة تشير إلى اتجاهات عدة .يمكن للطراف
الخارجية التعبير عن الشك أو طرح األسئلة .يمكن أن تنفجر فقاعات الحماسة التي يستحضرها رجال
األعمال الراديكاليون .ولكن ليس في االتصاالت عبر اإلنترنت ،فهي معامالت مغلقة .نعم ،يمكن للصور التي
ً
جميعا أن الصور أفضل في
تحضر مع كلمات من شخصية كاريزمية أن تكون قوية وحتى ساحرة .نعلم
التواصل ،إذ تؤثر أكثر من التحليل العقالني .لكن إضافة إلى ذلك ،فإن رجال األعمال السلفيين خبراء في
تصدير رسالتهم لتتالءم مع قابليتها في النموذج الكاريزمي.
لدى املجتمعات الغربية إرهابيين محليين خاصين بهم بالطبع .أمثلة تتبادر إلى الذهن من تسمانيا
والنرويج وأيرلندا الشمالية وأملانيا وإسبانيا والواليات املتحدة.
نعم ،في الواليات املتحدة لدينا ذئب وحيد مسلم أو عنف مستوحى من اإلنترنت :فورت هود ،سان
برناردينو ،ماراثون بوسطن ،أورالندو.
لكننا ً
أيضا ،ومن الواضح أننا واجهنا نوبات من اإلرهاب املحلي ال عالقة لها باإلسالم بأي صورة من
ّ ً
الصور .إن غارة جون براون على ّ
مثاال تار ً
يخيا لإلرهاب الداخلي ،وال شك في
عبارة هاربر عام  1859تعد
موضوعية ذلك.
في اآلونة األخيرة ،بطبيعة الحال ،لدينا مطلق النار في بارك الند "فلوريدا" ،مطلق النار في الس فيغاس،
مطلق النار "ديالن رووت" على مدرسة ساندي االبتدائية ،ويمكن للمرء أن يستمر في سوق األمثلة.
ً
بدال من القتل املتسلسل البسيط :جيم جونز األكثر شهرة ،لكن ً
لقد عانينا ً
بعضا آخر
أيضا االنتحار
أكثر غموضا ً
أيضا ،مثل االنتحار الجماعي ملجموعة "بوابة الجنة".
لكن لننظر بعناية :لم يجند أحد هؤالء القتلة .لم تتالعب بهم أي شخصية كاريزمية؛ لم يقنعهم أحد
بفعل أي ش يء .لم يرسل إليهم أي شريط كاسيت أو روابط على اإلنترنت .ال يوجد ما يدل على أن ًأيا منهم
ً
ً
جميعا ،لكل متابع ،أفر ًادا فاعلين في املستوى الداخلي ،وأعضاء ال
كان مرتبطا بشخصيات خارجية .كانوا
مجموعةً .
أيضا .االختالفات بينهم وبين اإلرهابيين اإلسالميين املتطرفين ،في املنطقة وفي أوروبا ،بالكاد يمكن
ً
وضوحا.
أن تكون أكثر
هذا يعني شيئا ،باختصار ،إن أساليب اإلقناع والتالعب من جانب أصحاب األعمال املتطرفين تميل
إلى التأثير بصورة فضلى عندما تتالقى مع أشكال السلطة السائدة في البيئة االجتماعية النفسية ألهدافهم.
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إن األساليب الكاريزمية ال تعمل بصورة جيدة على الغربيين من األفراد الفردانيين ذوي املعرفة العميقة،
إال في أوضاع غير اعتيادية إلى حد كبير عندما تكون األوضاع كالجحيم ،مثل أوضاع عهد (ستيبنوولف)
 Steppenwolfفي جمهورية فايمار التي مكنت صعود النازيين .وعلى املنوال نفسه ،ال تعمل األساليب
املكتوبة بالقواعد العقالنية القانونية ً
جيدا على شرق األوسطي /القبلي-االجتماعي ،وعلى الشعوب األخرى
التي ما تزال مرتبطة بالبنى االجتماعية القبلية و /أو القبلية.
هناك واحد على األقل من اآلثار الواضحة هنا لصانعي السياسة الغربيين :تجنب املغالطة العقالنية في
جهد مكافحة اإلرهاب ( .)26ال يجدي عمل مراكز املراسلة الحكومية التي تركز على النصوص املراد كتابتها
وترجمتها ثم تبلغ طريقة أو بأخرى إلى أصحاب امللفات املسؤولة عن منتجي العنف في املنطقة ،ولن يجدي
أبدا .فال يجند إ هابيو املنطقة ً
ذلك ً
أحدا حال قراءة مقاالت سيد قطب باللغة العربية .هذه ليست طريقة
ر
ملحاربة ما يسمى (حرب األفكار).
ُ
كثير من اآلثار العملية األخرى للسياسة يمكن أن تثار من تحليل كهذا أيضا .تتعلق إحداها باحتمال
أن يؤدي التعرض للشخصيات الكاريزمية ،حتى من خالل التوسط عبر التلفزيون واإلنترنت ،إلى إثارة ردات
فعل فيزيولوجية شبيهة بتفاعالت اإلدمان على تجارب معينة ،مثل املقامرة والجنس والرياضات املتطرفة
وغيرها .دعوا هذه اآلثار ،في األحوال كلها ،تنتظر املشاركات املستقبلية.
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”(26) Here see my “Testing the ‘War of Ideas’ Part II: The Futile,

2016.
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