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وذوي ال �ن �ف ��وذ االج �ت �م ��اع ��ي (ال �ق �ب �ل��ي/ال �ع �� �ش��ائ��ري/
املذهبي) وع��اد ًة ما يكون الإ�سالم  -بح�سب تعبريه -
�صل�صة م�شهّية يتم �سكبها فوق الطبق لإخفاء الواقع
�أو احلقيقة ،مع عدم �إغفال العامل اخلارجي املتمثل
يف الت�أثري اخلبيث للقوى العظمى �سواء من الغرب �أو
رو�سيا ،ودعمهما الديكتاتورياتِ العربي َة لتبقى املنطقة
ب�ؤرة �صراع ُتو ّلد راديكاليني جدد مب�سميات خمتلفة،
على نحو غ�ير مفاجئ ،م��ادام��ت تلك الديكتاتوريات
ت�ضمن م�صالح تلك ال �ق��وى ،وتعمل ك� ��أدوات لتنفيذ
الأجندات بح�سب متطلبات كل مرحلة.
�إن ف��ر��ض�ي��ة �أنْ الإ� �س�ل�ام ل�ي����س ه��و ال���س�ب��ب احلقيقي
ملوجات الإره ��اب الأخ�يرة لي�س يف الغرب فقط ،و�إمن��ا
ب�شكل خا�ص يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،هي ما مييل
�إل �ي �ه��ا ه�ي�رم ��ان ،ل�ك�ن��ه ي���ض�ع�ه��ا ل�ل�م���س��اءل��ة م ��ن حيث
�أهمية حتديد هوية الفاعل احلقيقي ،فريجح العامل
«العربي» على العامل «الإ�سالمي» جذراً للم�شكلة ،لكن
لي�س من زاوية عرقية و�إمنا مبقاربة ثقافية تاريخية
تتجاوز فر�ضية كون ال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي
م�صدر امل�شاكل كلها يف املنطقة.
وي� �ع ��ر� ��ض امل � ��ؤل� ��ف مل �ل�ام ��ح ع �ل�اق ��ة ال � �ع� ��امل ال �ع ��رب ��ي
والإ�سالمي املزدوجة مع الغرب كراهي ًة وغ�ير ًة يف �آنٍ
معاً ،مقرتحاً �إجابة عن �س�ؤاله الإ�شكايل ،تف�سر ظاهرة
اال�ستياء العربي الإ�سالمي ،فاملنطقة العربية �ساحة
كربى للعمليات الإرهابية ،لكن الباعث عليها ،كما هو
معلن� ،ضرب امل�صالح الغربية �أو من يديرونها بالوكالة
عنه .فاملعن ُِّي ب��الإره��اب هو الغرب و�إن تكن ال�ضحية،
غالباً ،عربية �أو م�سلمة (�سنية� /شيعية /ايزيدية/
ك��ردي��ة /م�سيحية ع��رب�ي��ة) ،ح�ي��ث ال ُي�ع�ج��ز الت�سويغ
ال��دي�ن��ي ت�ل��ك ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات واجل �م��اع��ات ،يف ح�ين يعلل
العرب وامل�سلمون وج��ود تلك التنظيمات واجلماعات
من حيث هي باعتبارها �صنيعة غربية خلدمة �أجندات
امل�خ��اب��رات العاملية و�أذرع �ه��ا يف املنطقة .لكن هريمان
ال يغفل مفاعيل وم��ن ث��م ت��داع�ي��ات ال�ت��دخ��ل الغربي
امل�ستمر يف �ش�ؤون املنطقة ور�سم �سيا�ساتها امل�ستقبلية،
حت��ت ذرائ ��ع خمتلفة �أن��واع�ه��ا ،بق�صد تعزيز الهيمنة
االقت�صادية والنفوذ ال�سيا�سي.
ومما ُيعنى به هريمان �إعادة قراءة التاريخ وا�ستكناه
العالقات الداخلية ل�سريورة الأحداث والوقائع �سواء
يف ما له �صلة بعالقة الأنا بالآخر (اخلارجي) �أم الأنا
يف عالقاته ال�ضدية مع آ�خ��ره (الداخلي) ،فيقارب يف
ه��ذا ال�سياق ثنائية ال�سنة  -ال�شيعة مب��ا ه��ي حم� ّرك
ديني لل�صراع ال��ذي توظفه ال�ق��وى العظمى لتمرير
�سيا�سات معينة ،وا�ستنزاف املنطقة ب�شرياً واقت�صادياً،
و�إدخ��ال�ه��ا يف دوام��ة �سوق ال�سالح العاملي ،فيقف عند
حلظة ا�ستبدال ال�غ��رب �شرطي احل��را��س��ة يف اخلليج،
عندما �شهدت نهاية ال�سبعينيات م��ن ال�ق��رن املا�ضي
�إ�سقاط �شاه �إي��ران وت�صعيد الإم��ام اخلميني وثورته
الإ��س�لام�ي��ة امل �ت �ج��اوزة ح��دوده��ا ال� ُق�ط��ري��ة ،وام �ت ��داداً
لذلك ن�شوب احلرب الإيرانية  -العراقية ثم احتالل
الكويت و�صو ًال �إىل كذبة �أ�سلحة الدمار ال�شامل التي
اتخذها جورج بو�ش وتوين بلري ذريعة لإ�سقاط نظام
� �ص��دام ح���س�ين ،واح �ت�ل�ال ال �ع ��راق وم ��ا ن�ت��ج ع�ن��ه دم��ار

�شامل وتهجري وت�شتيت ،كالذي يحدث حالياً يف احلالة
ال�سورية من دمار وتهجري وت�شتيت لأكرث من ن�صف
ال�سكان يف ظل دعم بوتني نظام ب�شار الأ�سد ع�سكرياً
و�سيا�سياً .وهو ما ا�ستدعى قراءة املواقف الغربية من
ال�صراع الفل�سطيني  -الإ�سرائيلي وتفاعالتها يف �إذكاء
حالة ال�صراع الوجودي ،لإبقاء املنطقة �ساخنة ب�أزمات
مر ّكبة ال �أف َق �سيا�سياً لنهايتها.
وع�ل��ى الن�سق نف�سه ي�ق��ر�أ ه�يرم��ان احل��رب الفرن�سية
اجلزائرية وم��ا يبقى حتت رم��اد احل��روب من جمرات
ال تنطفئ ،و�سرعان ما ت�شعلها �أي ري��ح ،يف حلظة ما.
ومب ��وازاة ذل��ك يعيد ق��راءة م��ا تعر�ض ل��ه الأرم ��ن من
�أح� ��داث ق�ت��ل وت�ه�ج�ير م��ن ق�ب��ل ال���س�ل�ط��ات العثمانية
ع��ام��ي  1915-1916ال�ت��ي ُت��و� َ��ص��ف ب��اجل��رمي��ة ال�ك�برى
�أو ال�ك��ارث��ة ،وي��راه��ا ه�يرم��ان وف�ق�اً للوقائع �شك ً
ال من
�أ��ش�ك��ال الإب ��ادة اجلماعية م ��ازال ميثل م��وق�ف�اً جدلياً
حتى الآن بني تركيا والغرب.
وي �ن ��وه امل ��ؤل ��ف ب �ت �ح��والت �إدخ � ��ال امل�ط�ب�ع��ة �إىل م�صر
وال �ع��امل ال�ع��رب��ي ك��أث��ر �إي�ج��اب��ي حلملة ن��اب�ل�ي��ون ،ومن
ث��م �إره��ا� �ص��ات احل�ل��م ال�ق��وم��ي ال�ع��رب��ي ال ��ذي ب��� ّ�ش��ر به
جمال عبدالنا�صر ،وعلى ال�ضفة الأخرى حت ُّول تركيا
�أت��ات��ورك التاريخي �إىل الدولة العلمانية «احلديثة»،
الذي و�ضع �أ�س�س منوذج خمتلف يف املنطقة .لكن دول
ما بعد اال�ستعمار العربية والإ�سالمية يف املنطقة مل
ت�ق��دم ال�ن�ت��ائ��ج امل ��أم��ول��ة ال ع�ل��ى امل���س�ت��وى االق�ت���ص��ادي
وال ال�سيا�سي وال الثقايف وال الديني ،ا ألم��ر ال��ذي ه ّز
الثقة يف �إق��ام��ة م�شروع ال��دول��ة «العلمانية» العربية،
و�أدى �إىل ارتفاع �أ�صوات جماعات «الإ�سالم هو احلل»
بخلفيته ال�سيا�سية (ومن َثم اجلهادية) .ولي�س غريباً،
يف ما يرى� ،أن يحدث ذلك يف إ�ي��ران الإ�سالمية 1979
بالتزامن مع ما اتخذته جماعة الإخ��وان امل�سلمني يف
م�صر من نهج وم�سار ،ثم ما تاله من انت�شار النار يف
اله�شيم يف �أنحاء عربية و�إ�سالمية خمتلفة.
احلروب وال�صراعات يف املنطقة �أنتجت وما زالت تنتج
�أجيا ًال ومراحل غري م�ستقرة متيل �إىل العنف ،ما يعلل

حالة التقبل الوا�سعة للجماعات العنفية والتنظيمات
الإرهابية ،كتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ثم تنظيم
دول��ة اخلالفة الإ�سالمية يف العراق وال�شام (داع�ش)
ال��ذي ُووجِ � � َه بتحالف دويل بقيادة �أم��ري�ك��ا م��ن �ستني
دولة ،قد يبدو غريباً �أن يكون بينها ع�شر دول عربية
و�إ��س�لام�ي��ة ،يف ال��وق��ت ال��ذي يبدو التحالف احلقيقي
ب�ي�ن ال� � ��دول الإ� �س�ل�ام �ي ��ة � �ض �ئ �ي� ً
لا ج� � ��داً ،يف م��واج �ه��ة
التحديات التي تواجهها على خمتلف الأ�صعدة ،ومنها
ع��دم قدرتها على �إع ��ادة ق ��راءة الن�ص ال�ق��ر�آين ق��راءة
م�ع��ا��ص��رة واالت �ف��اق ع�ل��ى م��ا ه��و م��ن �أ��ص��ل ال��دي��ن وم��ا
هو غري �أ�صيل فيه ،بحيث ال يجد املتطرفون مداخل
نظرية ت�سوغ عملياتهم الإرهابية با�سم الدين نف�سه.
ويقف هريمان �إزاء ما حظي به االجت��اه الوهابي من
دعم من قبل اململكة العربية ال�سعودية يف جميع �أنحاء
العامل الإ�سالمي وال�شتات العربي يف �أوروب��ا و�أمريكا
وغريهما ،وما جنم عنه من ا�ستفحال خطاب الكراهية
ومتكني اجلماعات املتطرفة من ال�سيطرة على الوعي
ال��دي�ن��ي وم�ؤ�س�سات ت�شكيله وتوجيهه وج�ه��ة وهابية
مت�شددة خلخلت ال�سالم االجتماعي يف العامل العربي
والإ�سالمي و�شيطنت الغرب وكل ما هو غربي باعتباره
العدو الرئي�س ،يف �إط��ار ثنائية الكفر  -ا إلمي��ان ،وما
ي�ت�م��ا���س م�ع�ه��ا م ��ن ث �ن��ائ �ي��ات ك ��ال ��والء وال� �ب ��راء .غري
�أن امل ��ؤل��ف ي��رى �أنّ ا��س�ت�م��رار ذل��ك ال��دع��م ال يعني �أن
�ستكون هناك حرب �إ�سالمية مركزية ،يف ظل ما يب�شر
به الغرب من �سالم م�سيحي  -كما يقول  -ما دامت
�ساحات القتال يف العامل كله والعربي والإ�سالمي على
وجه اخل�صو�ص ما زال ي�سيطر عليها منتجو ال�سالح
الغربي ويوجهون اجتاهات ال�صراع وفق �أجندات غري
دينية بالأ�سا�س ،و�إن تكن �أقنعتها ذات مالمح دينية
طائفية.
ً
ك�ت��اب »ب��رم�ي��ل ال �ب ��ارود ال�ع��رب��ي  ..ب�ح�ث�ا ع��ن اجل ��ذور
ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ع�ن��ف الإ� �س�ل�ام ��ي» ه��و م��ا ط� � َوى ب��ه م��ارك
ه�يرم��ان �آخ��ر �صفحات م�شروعه ال�ف�ك��ري ،ب��وف��ات��ه يف
ال�سابع م��ن م��ار���س امل��ا��ض��ي  ،2018بعد جت��رب��ة فكرية
مميزة ،كان فيها ممن ال ينا�صبون الإ�سالم العداء ،وال
مت�سهم �شواظ الإ�سالموفوبيا التي انت�شرت يف الغرب
ك ��ردة ف �ع��ل ،ف�ق��د ك ��ان م �ف �ن��داً ل�ك�ث�ير م��ن ال �ط��روح��ات
امل�ت�ه��اف�ت��ة ح ��ول الإ� �س�ل�ام وامل���س�ل�م�ين ،وال ي�ح�ج��م عن
امل �ق��ارن��ة ب�ي�ن ال �غ ��زو اال� �س �ت �ع �م��اري ال �غ��رب��ي و»اخل �ط��ر
الإ��س�لام��ي» ف�يرى �أن �أن��ه «لعب �أط�ف��ال» �إذا م��ا ق��ورن
ب�آثار الغزو اال�ستعماري قدمياً وحديثاً.
----------------------
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العربي
برميل البارود
ّ
ً
اإلسالمي ِ ..لمارك هيرمان
بحثا عن الجذور العرب ّية للعنف
ّ
سعيد الجريري *
يشتغل الفيلسوف الثقافي والفيلمولوجي الفلمنكي مارك هيرمان على تاريخ العنف وجذوره ،وجدل الحرب والسالم في
العالم ،ضمن مشروعه الفكري الذي أنجز فيه نحو عشرين كتابًا في الثقافة والحضارة والسياسة والدين .ويأتي كتابه األخير
اإلسالمي»  ،2017 -في السياق نفسه بعد كتبه األخيرة «العنف الديني
العربي ..بحثًا عن الجذور العرب ّية للعنف
«برميل البارود
ّ
ّ
لدى اليهود والمسيحيين والمسلمين»  ،2013 -و«التراث األوروبي لنابليون»  ،2014 -و«الحرب والسالم في  »2015و« 1000عام من
ال ِّرق :لعنة إفريقيا السوداء»  .2016 -وليس اشتغال هيرمان على التاريخ العربي واإلسالمي طارئًا ،فقد أصدر عام  2005كتابه
المسوم بـ«أيام شرقية ..ليالي عربية :السياسة والدين في تاريخ اإلسالم» مقاربًا فيه العالقة الحميمة بين الدين والسياسة في
العالم العربي واإلسالمي منذ ظهور اإلسالم حتى العصر الراهن.

ي �ت ��أل��ف ال �ك �ت��اب م ��ن ث �م��ان �ي��ة ف �� �ص��ول ت���ش�م��ل ال�ترك��ة
العثمانية ،و�صحوة ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،واحل�ل��م القومي
ال �ع��رب��ي ،وال���ص��دم��ات الإي��ران �ي��ة والأف �غ��ان �ي��ة وع�لاق��ة
التجاذب عربياً و�إ�سالمياً ،وتفكك االحتاد ال�سوفييتي
وال �ت �م��دد الأم ��ري �ك ��ي يف امل �ن �ط �ق��ة ،وحت� ��والت ال �� �ص��راع
الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،وامل�سار الإمريكي للحرب ،ثم
موجهات ما عُرف بالربيع العربي وتداعياته .وقد مهّد
ّ
امل�ؤلف لف�صول كتابه مبقدمة عن بنية العامل العربي
م ��ن ح�ي��ث ه ��و م��رك��ز ل ل��إ� �س�ل�ام ،ث ��م خ�ت�م��ه بخال�صة
�أح��اط��ت بتجليات الت�صدع ال�ع��رب��ي ال��راه��ن باعتباره
نتيجة منطقية للمقدمات املبحوثة يف الكتاب.
ي �ث�ير ه�ي�رم ��ان � � �س � ��ؤا ًال ج ��دل �ي �اً ع �م��ا ي���س�م�ي��ه ال�ع�ن��ف
الإ�سالمي ،موجهاً فر�ضية بحثه نحو جذوره العربية،
م�ن�ط�ل�ق�اً م��ن ال�ل�ح�ظ��ة ال��راه �ن��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،ح�ي��ث ال
مثيل مل��ا ت�شهده م��ن ح��روب و��ص��راع��ات على م�ستوى
العامل ،فثمة ما ال يقل عن خم�سة حروب م�ستعرة يف
العراق و�سوريا واليمن وليبيا وال�صومال ،ومازال ك ّل
من اجل��زائ��ر ولبنان يعاين من ج��راح احل��رب الأهلية
الأخ�ي�رة ،ومل ت��زل فل�سطني و�إ�سرائيل يف حالة حرب
منذ  68عاماً ،فيما �أدّت حرب الأربعني �سنة يف ال�سودان
�إىل انف�صال اجلنوب.
وي�س ّوغ امل�ؤلف توجيهه بت�سجيل املنطقة العربية �أعلى
م�ستوى يف العامل من حيث االرتباط مبوجة الهجمات
الإرهابية التي عاد ًة ما تن�سب �إىل (الإ�سالميني) على
مدى العقود املا�ضية ،يف هذه املنطقة التي ت�ضم �أكرث
م��ن رب��ع �سكان ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ،ومعظم �ضحاياها
يف ال �ع ��امل ال �ع��رب��ي ن�ف���س��ه ،م �ع �ل� ً
لا ذل ��ك ب �ك��ون ج ��ذور
ال�ع�ن��ف لي�ست يف الإ� �س�ل�ام م��ن ح�ي��ث ه��و دي ��ن ،و�إمن ��ا
يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي ال ��ذي مي�ي��ل �إىل ات �ه��ام الآخ ��ر وف��ق
نظرية امل�ؤامرة ،يف حالة من حاالت اله َرب �إىل الأمام،
عو�ضاً عن مواجهة �س�ؤال ج��ذور العنف ال��ذي يقاربه
هريمان يف هذا الكتاب املثري ،ويكثفه بجملة ق�صرية
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دال��ة ت��رى �أن «املنظمات الإرهابية هي �أطفال ح��رب».
ويعزز وجهة نظره ب�أن التاريخ ميكن �أن ي�ساعد يف فهم
هذه الظاهرة وتف�سريها ،فيعمد �إىل تقدمي ملحة عامة
لكنْ
مف�صلة عن القرون العربية الإ�سالمية املا�ضية
ّ
وبخا�صة من القرن ال�سابع امليالدي �إىل الثاين ع�شر،
كخلفية تاريخية ،من ّوهاً بالع�صر الذهبي ،وما متيز به
العرب وامل�سلمون وال�سيما يف بغداد ودم�شق والقاهرة
وال � �ق �ي�روان وق ��رط �ب ��ة م ��ن ت �ق ��دم يف ح �ق ��ول ال�ث�ق��اف��ة
والعلوم بفارق كبري مقارن ًة مبعا�صريهم عندما كانت
�أثينا  -على �سبيل املثال  -جمرد قرية .غري �أن ذلك
التقدم الثقايف والعلمي مل ي �دُم ،فقد توقف بفاعلية
ال�غ��زو امل�غ��ويل ،ث��م تال�شى �إىل ح��د بعيد ،حتى ك��اد �أن
يختفي� ،إذ مل تكن احلقبة العثمانية حتى نهاية القرن
التا�سع ع�شر م�ضيئة على �أي ح��ال ،ومل تكن احلقبة
ال من �أ�شكال الغزو ،ف�ض ً
اال�ستعمارية الغربية �إال �شك ً
ال
عما تالها من اه�ت��زاز غ ّ�ير خرائط املنطقة �سيا�سياً،
وو�ضعها على مفرتق طرق مفخخ بامل�شاريع ال�سيا�سية
والأنظمة احلاكمة العاجزة عن الإجناز غالباً.
ول�ئ��ن ك ��ان ال �ت��اري��خ ال�ع��رب��ي الإ� �س�لام��ي امل���ش�ترك من
الروابط املر�شحة لإحداث حالة جتان�س حقيقية ،ف�إن
ال��وق��ائ��ع �أظ�ه��رت �أن ه��ذه ال��راب��ط ك��ان ه�شاً� ،إذ غالباً
م��ا تعلو عليها القومية /ال ُقطرية امل��ر ّوع��ة ال�ت��ي قد
تفوقها الع�شائرية والقبلية �أهمية �إذ تتخذان �شكل
الدولة قناعاً معا�صراً .و�إىل جانب الرابط التاريخي
كان الرابط الديني (الإ�سالمي) حا�ضراً دائماً ،لكنه
مل ي�ك��ن مهيمناً ع�ل��ى وج ��ه ال�ت��أك�ي��د ،ف�ث�م��ة اجت��اه��ات
ونزعات خمتلفة :عرقية ،وقومية ،ومذهبية ال ميكن
التوفيق بينها� ،إال �أنها قد تتفق بدرجة ما يف الر�ؤية
امل���ش�ترك��ة �إىل طبيعة ال �ع��دو اخل��ارج��ي ك�م��ا ت �ب �دّى يف
�شكل اال�ستعمار الفرن�سي والربيطاين ثم الر�أ�سمايل
الأم��ري�ك��ي .ومل يكن البيت العربي امل�شرتك املتمثل
يف اجلامعة العربية هو الآخ��ر جامعاً حقيقياً للعرب،

فقد �أثبتت الأحداث والتحوالت يف املنطقة �أن اجلامعة
العربية ظلت عاجزة �إزاء التحديات ،ومل يتع ّد دورها
الإط��ار الربوتوكويل الر�سمي ،ومل ت��ر َق �إىل م�ستوى
ي �غ ّ�ير م ��وازي ��ن ال �ق��وى وم � ��آالت الأح � ��داث يف ال�ب�ل��دان
العربية التي تعر�ضت له ّزات داخلية �أو خارجية على
ح��د � �س��واء ،ويف ال���س�ي��اق نف�سه مل ي�ك��ن «ال�ك��وم�ن��ول��ث»
الإ�� �س�ل�ام ��ي م� �ع�ب�راً ع ��ن ت� �ع ��اون ح�ق�ي�ق��ي ب�ي�ن ال� ��دول
الإ�سالمية املن�ضوية فيه.
�إنّ م ��ا � �ش �ه��دت��ه امل ��ائ ��ة ال �� �س �ن��ة امل��ا� �ض �ي��ة م ��ن �أح � ��داث
وت �ط ��ورات مل ت � ��ؤ ّد �إىل حت ��ول ب��اجت��اه ال��دمي�ق��راط�ي��ة
 ي�ؤكد هريمان  -بل على العك�س متاماً فقد ت�آكلتال��دمي�ق��راط�ي��ة  -ب �ق��در م��ا ه��ي م ��وج ��ودة  -يف معظم
البلدان ،وحتولت �إىل ديكتاتوريات عنيفة �أو �أقل عنفاً.
هذه الأنظمة الديكتاتورية واجهت الداخل ،ويف كثري
من الأحيان كانت تلقى دعماً �أو تدخ ً
ال خارجياً على
خلفيات �أي��دي��ول��وج�ي��ة �ضد تفكري ال�ن��ا���س وقناعاتهم
واختياراتهم ال�سيا�سية والفكرية والثقافية ،ما �أدى
�إىل تعنيف بع�ض ال�ف�ئ��ات �أو اجل�م��اع��ات وا�ضطهادها
��س��واء راف��ق ذل��ك التعنيف واال�ضطهاد تطهري عرقي
�أو م��ا ه��و �أ� �س �و�أ منه �أم ال� .إال �أن ذل��ك كله ك��ان ي ��ؤدي
يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف �إىل م �ع��ادات �أن�ظ�م��ة احل�ك��م يف تلك
ال �ب �ل��دان ،وم ��ا ي�ترت��ب ع�ل��ى ت�ل��ك امل �ع ��ادات م��ن ع��واق��ب
اجتماعية وت�ب�ع��ات اق�ت���ص��ادي��ة و�سيا�سية �سلبية على
ال�سكان املحليني� ،إذ كلما فقدت جمموعات معينة من
ال�سكان �أرا�ضيها و�سبل معي�شتها �أو �سالمتها� ،سارعت
�إىل البحث عن الأم��ن واال�ستقرار يف املنطقة العربية
�أو ًال ،ث��م يف ال�غ��رب الح�ق�اً .ف�ه��ذه ال�ن��زوح��ات املتوالية
ملجموعات كل مرحلة ،تكون مبا ال يدعو للده�شة �أو
اال�ستغراب عر�ضة لت�أثري الأفكار الراديكالية املثقلة
بخطاب الكراهية بدافع االنتقام� .إذ �أن ه��ذا الكوكب
املتفجر من التوترات الداخلية ُيذكي ،ب�شكل رئي�س،
ع��وام��ل زع��زع��ة اال��س�ت�ق��رارع�بر ال�ت�ج��اذب ب�ين احل�ك��ام

