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ال��ذي��ن واج �ه��وا ��ص�ع��وب��ات ،ف��ال��دي��ن مل ي�ك��ن ج ��زءا م��ن امل�شكلة،
ولكن ج��زءا م��ن احل��ل ،وا�ستخدام امل�صطلح «متطرف» لو�صف
املتحاورين يف الكتاب ج��اء مبعنى خمتلف ع��ن املفهوم ال�شائع؛
يكون ه�ؤالء النا�س «متطرفني» بالن�سبة للكاتبة لأنهم قرروا يف
مرحلة ما تغيري حياتهم جذريًا .قرار تعتقد الباحثة �أنه �شجاع
للغاية من �أجل حياة خمتلفة جذريًا عن ذي قبل .وهذا بال�ضبط
م��ا يجعل حياتهم حت��ت ال�سيطرة .ف�م��اري��ك ن���ش��أت يف عالقات
�أ�سرية غري م�ستقرة ن�سب ًيا ،ومل تكن يف مكان �إقامة دائمة ،مع
نف�س الأ�شخا�ص يف العائلة ،وفقدت والدتها يف �سن ال�سابعة ع�شر
عامًا ،ومررت بالكثري من العالقات غري امل�ستقرة يف احلياة ،وهذا
ال�شكل من الدين ال�صارم يوفر لها ب�شكل خا�ص الأم��ن واملنزل.
من ناحية �أخرى ،يعي�ش ال�شباب الأملان بب�ساطة يف عامل تعددي،
حيث يجب عليهم دائ ًما اتخاذ القرارات ،ومواجهة ما ال نهاية له
من االحتماالت ،والإ�سالم هو البو�صلة الوا�ضحة التي متنحهم
اال�ستقرار والقواعد التي ترتب وتهيكل حياتهم وتوجهها.
ق�ضايا �أخرى
من �أهم �أطروحات الكتاب� ،أن الدين يجذب الن�ساء ،لأنها تتيح
ل�ل��رج��ال االن���ض�ب��اط .وه ��ذه �إ� �ش��ارة ملمو�سة �إىل �أو� �ض��اع حياة
امل � ��ر�أة .وم ��ن امل �غ��ري للعديد م��ن ال�ن���س��اء مت�ك�ين �أنف�سهن من
ال�ق��واع��د ال��دي�ن�ي��ة ،فهن ينجحن يف �إق �ن��اع �أزواج �ه ��ن بالتوقف
عن ال�شرب ،والعمل ،ورعاية الأط�ف��ال ،والعي�ش حياة منظمة.
ه��ذه ��ص��ورة كال�سيكية ج��دا لكنها و�سيلة لتحرير نف�سها من
ال�ت��وق�ع��ات املتناق�ضة ال�ت��ي تعرفها امل ��ر�أة يف احل�ي��اة املعا�صرة.
والإ��س�لام يحقق للكثري من ال�شابات وال�شباب الأمل��اين حتقيق
ال��ذات والتعبري عن ال�شخ�صية امل�ستقلة والفردانية املتخل�صة
من قيود احلياة اليومية التي تفر�ضها النيوليربالية اجلديدة
يف �أملانيا ويف ال�غ��رب ،لهذا يتناول الف�صل «�أن تكون م�سلماً يف
العامل النيوليربايل» حماولة املتحولني للهروب من الآليات
الليربالية اجلديدة في�صبح الدين بدي ً
ال للنجاح االقت�صادي
ال�ضائع ،ويرتبط بالتقوى باعتبارها اقت�صاداً �أخالقيا .ومن
الق�ضايا التي �أثارتها الباحثة يف كتابها م�س�ألة احلجاب ،وما
تقدمه امل�ؤمترات اخلا�صة باملو�ضوع يف اجلامعات الأملانية رغم
�أن الدرا�سات الإ�سالمية اليوم ُتعرف يف �أملانيا ب�أنها توفر �صورة
متمايزة ج �دًا ع��ن الإ� �س�ل�ام ،ل�ه��ذا تكتب الباحثة �أن احلجاب
هو �أي�ضا رمز للمقاومة لبع�ض الن�ساء .وتلب�س الن�ساء كذلك
مالب�س ف�ضفا�ضة ،وكذا احلجاب لتغطية ر�ؤو�سهن ،وهن ي�شعرن
ب�أنهن ا�ستعدن �أنوثتهن مع الإ�سالم ،وي�ؤكدن �أنهن مل يتعر�ضن
لأي��ة م�ضايقات� ،أم��ا يف املدر�سة فهناك من تعر�ضت مل�ضايقات
ب�سبب احلجاب ،لأن الفكرة ال�سائدة يف املجتمع الأمل��اين هي �أن
الإ�سالم دين املتع�صبني.
يف م��رح �ل��ة الح �ق ��ة م ��ن ال �ك �ت��اب اه �ت �م��ت ال �ب��اح �ث��ة ب � ��ردود فعل
الأ�شخا�ص الذين يقررون التحول �إىل الإ�سالم .فكيف تتفاعل
العائالت مع ه��ذا ال�ق��رار؟ وه��ل كانت هناك ردود فعل �إيجابية
�أي��ً��ض��ا؟ كانت احل��ال��ة الأك�ث�ر تطرفاً ب�ين حم ��اوري الباحثة هي
�أن الأ�سرة قطعت االت�صال بالكامل مع الإب��ن الذي كان يهود ًيا
من قبل ،لقد ولد يهود ًيا ،لكنه كرب ملحداً .قالت له والدته ذات
مرة�« :إن �أ�سو�أ �شيء ميكنك القيام به بالن�سبة يل هو �أن ت�صبح
حاخامًا» .مل تكن تعلم حينها �أن ابنها بني ميكن �أن ي�صبح م�سلماً

منذ �أكرث من ع�شر �سنوات .كما �ستكون بيئة فريد حيدر ،الذي
�أ�صبح داعية يف خمتلف امل�ساجد بربلني ،مثا ًال على رد الفعل
الإيجابي .لقد �أر�سله والداه �إىل املنفى يف م�صر فات�صل عن غري
ق�صد بالدين لأن امل�صريني اعتربوه م�سلما.كانت الأ�سرة التي
كان يعي�ش فيها تدعوه دائ ًما �إىل ال�صالة ،ومل يرغب يف التمرد
على الدعوة .لقد كان يف م�صر ملدة خم�س �سنوات ،وعندما عاد،
خمل�صا ملا تعلمه يف م�صر ،لكنه تخل�ص � ً
أي�ضا من م�شاكل
ك��ان
ً
امل�خ��درات ومنذ ذل��ك احل�ين عا�ش حياة كرمية يف عيون والديه
ك ��إم ��ام ،ج�ع��ل ال��دي��ن م�ه�ن��ة ،وال �ت��ي ه��ي �أي �� ً��ض��ا م��ن وج �ه��ة نظر
الوالدين ق�صة جناح .بالتايل عندما يخرب ال�شاب الأملاين عائلته
بتحوله �إىل الإ�سالم هناك من توافق ،وميكن �أن يت�ضايق بع�ض
�أع�ضاء العائلة ،وقد يلج�أ ال�شاب �إىل ترك عمله و�إن�شاء م�شروع
خا�ص به ينا�سب و�ضعه الروحي اجلديد .وبخ�صو�ص املدر�سة
فقد ق��ررت م��اري��ك ع��دم و�ضع احل�ج��اب حتى ال ي�ب��د�أ النا�س يف
احلديث عنها ،وانتظرت حتى اعالن حتولها للجمهور .لكن كيف
ميكن للمعلم �أن يتحاور مع طالب متحول �إىل الإ�سالم يف �أملانيا؟
قد ال ي�أتي النقا�ش بنتيجة ،و�أه��م �شيء هو ما �إذا �أراد الطالب
احلديث عن التحول ومناق�شته .على املعلم االنتباه لأمور عديدة
منها �أن يعرف �أن املتحول يحتاج موقفاً تقديرياً غري �سلبي ،ثم
معرفة مدى تعامل ال�شخ�ص مع الدين من جانب ديني �أو من
جانب معريف ،وهل يحدث فر ًقا فيما �إذا كان املتحولون يهتمون
ح ًقا بالدين اجلديد ويريدون �أن يجدوا طري ًقا فيه� ،أو ما �إذا
كان الأمر يتعلق بالعادة  -املالب�س والإمياءات الورعة والقواعد-
فقط .و�إذا ك��ان الطالب املتحول ال يريد امل�شاركة يف الأ�سئلة
املتعلقة باملحتوى ،ينبغي على املعلم املتحاور �أن ي�سعى للح�صول
على مقابلة مكثفة ورمبا على نقاط ات�صال احرتافية .ومن املهم
للمعلمني �أن يتعاملوا بلباقة م��ع مو�ضوع الإ��س�لام والتحول،
فالتفاهم واالنفتاح مهمان يف مثل هذه الظروف.
على �سبيل اخلتام
لهذا ميكن النظر �إىل حدود هذه الدرا�سة االجتماعية ال�صغرية
لل�سيدة التي تت�ضمن اجلوانب الثقافية يف النقا�ش ،وتعمق مرة
�أخرى املناق�شات الأنرثوبولوجية الأ�سا�سية .فالدرا�سة التي بني

�أيدينا هي درا�سة اجتماعية مليئة بالأ�سئلة مما ي�ساهم يف �إغناء
وتعميق النقا�ش ح��ول ال�ظ��اه��رة .وي�ع��د علم االج�ت�م��اع عن�صرا
�أ�سا�سيا يف هذا العمل ،واملنظور االجتماعي-العلمي والنف�سي حول
الدين �إ�سهاما ناجحا يف النقا�ش حول الإ�سالم ،من �أجل زيادة فهم
التنوع الإ�سالمي يف املجتمع .وبالتايل يُن�سب �إىل امل�ؤلفة حقيقة
�أن مو�ضوع هذا الكتاب بالكاد مت التحقيق فيه جتريب ًيا حتى الآن.
وميكن �أن ت�ساعد م�ؤلفة هذا الكتاب يف ا�ستك�شاف الإ�سالم الأملاين
بانفتاحها على ه��ذا املو�ضوع املعقد .فطوال عقدين من الزمن
تقريباً� ،سيطر الإ�سالم على العناوين الرئي�سية يف الإعالم الأملاين،
لهذا عملت الباحثة �سوزان على الإجابة عن �أ�سئلة كثرية يف هذا
الكتاب من بينها :من هم ه�ؤالء ال�شباب الذين اعتنقوا الإ�سالم؟
ما ال��ذي يجربهم على حياة جديدة غري مفهومة؟ ما هو دور
الليربالية اجلديدة يف هذا التحول؟ وكان غر�ضها الأ�سا�سي هو
�إظهار �أن امل�سلمني الذين اعتنقوا الإ�سالم هم �أ�شخا�ص عاديون
لديهم �أ�سباب عقالنية تعلل قراراتهم ،وت�صحيح ال�صورة امل�شو�شة
ع��ن الإ� �س�لام يف �أمل��ان�ي��ا منذ �أح ��داث احل ��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب.
ورغ��م �أن الكاتبة لي�ست م�سلمة� ،إال �أنها بوا�سطة �أرب��ع ق�ص�ص
ذاتية لأ�شخا�ص حتولوا �إىل الإ�سالم يف �أملانيا ،اقرتبت كثريا من
هذا الدين ،لقد كان حتديا مثريا لالهتمام بالن�سبة لها ،لأنه كان
عليها تغيري وجهة نظرها لفهم حقيقة ما الذي يحرك النا�س يف
�أملانيا ليتحولوا �إىل الإ�سالم .ويظل الإ�سالم جز ًء من �أملانيا ،لكن
�صوت املتحولني الأمل��ان �إىل الإ�سالم يظل خافتاً ال ي�سمعه �أحد،
فه�ؤالء ال�شباب الأملان مل يكربوا يف الإ�سالم ،لكنهم قرروا بوعي
وعقالنية تامة حتولهم �إىل هذا الدين ،وهجر قيم جمتمعاتهم،
وقد قدمت �سو�سان كايزر يف كتابها مناذج كثرية ملثل ه�ؤالء الذين
�سلكوا هذا امل�سار ،وذكرت جمموعة من الدوافع التي تختلف من
�شخ�ص لآخ ��ر وب��ال�ت��ايل تختلف ال�ت�ج��ارب ال�ت��ي تف�سر مثل هذا
القرار .وكان الهدف الأ�سا�سي من هذا الكتاب هو ت�صحيح تلك
النظرة امل�شو�شة عن ه��ذه الفئة و�إن�صافها و�إ�سماع �صوتها من
طرف �صحفية �أملانية خربت دهاليز الإعالم وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
والثقافية ال�ت��ي حتت�ضن نقا�شات عمومية ملثل ه��ذه املوا�ضيع
االجتماعية الهامة .فالأملان ينظرون للمعتنقني للإ�سالم نظرة
قا�سية ،والإ�سالم لي�س كما يظن الكثريون ،الإ�سالم هو ال�سالم،
كما يقول بع�ض املتحاورين يف هذا الكتاب .وي�ؤكد معتنقو الإ�سالم
�أن ه��ذا الدين جلب لهم الطم�أنينة والأم ��ل ،لكن مل يكن ذلك
�سه ً
ال ،مع ا�ستثناءات قليلة� .إن ج� ّل ه ��ؤالء واجهوا ع��دم الر�ضا
والقبول من ط��رف عائالتهم ،وك��ان عليهم �أن ي�شرحوا لهم �أن
الإ�سالم ال ميت ب�صلة لل�سلفيني واجلهاديني ،املرتبطني بالعنف
والتف�سري احلريف ملعاين القر�آن الكرمي.

--------------------------------------------
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لماذا يعتنق الشباب األلماني اإلسالم؟
المسلمون الجدد ..لسوزانه كايزر
رضوان ضاوي *
الكتاب والقضية

أصدر الناشر النمساوي برومديا  Promediaمؤخرًا كتابًا موسومًا بـ»لماذا يعتنق الشباب األلماني اإلسالم؟ المسلمون الجدد»لسوزانه كايزر الصحفية
والكاتبة من برلين ،المتخصصة في الدراسات الرومانية واإلسالمية والعربية ،وتهتم بالسياسة واألدب العربي -اإلسالمي ،كما تكتب عن الشرق األوسط
أيضا مستشارة البرلمان في السياسة
وشمال إفريقيا وعن اإلسالم في ألمانيا للكثير من الصحف مثل دي تسايت والمجلة المتخصصة  .zenithوهي ً
أن عدد
واالقتصاد والمجتمع للدول العربية واإلسالم .ويتألف هذا الكتاب من أربع ُمقابالت موضوعها الشباب األلماني المتحول دينيًا إلى اإلسالم ،ذلك َّ
الذين تركوا حياتهم السابقة واعتنقوا اإلسالم ،لم يجدوا من يهتم كثيرا بهم .وفي الحقيقة ال توجد أرقام موثوقة ،ناهيك عن إجراء مسح محترم لعدد
أما االهتمام األلماني المتزايد بهذه الفئة اليوم فيأتي في مقدمة انشغاالت المؤلفة .فكيف توصلت الباحثة إلى فكرة
المسلمين في ألمانيا بشكل عامّ .
تأليف كتاب عن المتحولين إلى اإلسالم؟ وما الذي يجعل من السيرة الذاتية لهؤالء الشباب مهمةً للقارئ والباحث؟ ما الذي يجذب الشباب األلماني عمومًا
إلى اإلسالم؟ توجد أسباب شخصية أم أن التحول عند هذه النماذج في الكتاب لها عالقة بنقد المجتمع ،أي بالبحث عن نماذج بديلة للعيش المشترك؟

تناولت الباحثة يف كتابها ق�ص�ص حياة ه��ؤالء ال�شباب وبحثهم
عن البدائل والنماذج االجتماعية ،و�شرحت �سبب تفهمها لقرار
التحول �إىل الإ�سالم .وميثل هذا الكتاب درا�سة اجتماعية عميقة
ومثرية لالهتمام ،تتخل�ص فيها الباحثة من �صفة «كلي�شيه»،
التي تن�ص على �أن جميع املتحولني �إىل الإ�سالم هم �شخ�صيات
غري م�ستقرة با�ستمرار .ويتعلق الأمر بالأملان الذين مل يكتفوا
فقط باعتناق الإ�سالم ،بل توغلوا يف النهج الروحي ،ويف حياة
ال�ت��أم��ل وال���س�لام ،فهم يقيمون ك��ل ال�صلوات باللغة العربية،
حيث يظهر م�ستواهم يف اللغة العربية مع ا�ستثناءات قليلة.
�أم��ا معرفتهم الإ�سالمية فقد تكونت انطالقاً م��ن قراءاتهم
وح��وارات �ه��م م��ع الآخ ��ري ��ن .وق�ب��ل � �س �ن��وات ،خ���ص��و��ص�اً ب�ع��د ع��ام
 ،2011ازده��ر الت�أليف يف �سرية امل�سلمني املت�شددين يف العراق
و�سوريا و�أفغان�ستان ،الذين ان�ضموا �إىل احلركات الأ�صولية،
وحت��دث��ت الكثري م��ن ه��ذه الق�ص�ص ع��ن امل�سلمني املتحولني،
�أي الأمل��ان ال�شباب الذين اعتنقوا الإ��س�لام ،وك��ان هناك اهتمام
�إعالمي كبري باملو�ضوع ،مما �أدى �إىل ن�شر متثالت �سيئة جداً
عن املتحولني باملجمل من وجهة نظر الباحثة .بالن�سبة للباحثة
كايزر ،ف�إن املتحولني �إىل الإ�سالم الذين تعرفهم هم �أ�شخا�ص
عاديون جدا ،وانطباعها كان ب�أنّ الأملان يعاجلون ق�ضية الإ�سالم
وامل�سلمني دائ �م �اً م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر ال�ت���ش��دد وم ��ن منطلق و�سم
الإ�سالم بالرجعية والإرهاب ،مما قاد الباحثة �إىل �إعطاء الكلمة
يف كتابها لأ�صوات جديدة وخمتلفة� ،أي ملتحولني عاديني جداً،
لكي ي�ساهموا يف ت�صحيح تلك التمثالت التي ي�ضج بها الإعالم
الأمل ��اين-الأوروب ��ي عن امل�سلمني واملتحولني �إىل الإ��س�لام .وقد
ج��اء مفهوم التحول �إىل الإ��س�لام يف ه��ذا الكتاب ب�صفته رقيباً
وموجها للبحث عن معنى للحياة ،وعن معنى للذات والعي�ش يف
�سالم مع الذات ومع الآخرين .ورغم �أهمية ال�صدفة عند بع�ض
املتحولني� ،إال �أن �أغلبهم يبحث عن املعنى الدقيق وعن العمق.
جاء يف هذا الكتاب« :يجد الكثريون املعنى والتعاون يف الدين،
حياة يومية جيدة التنظيم� .إنهم يلج�ؤون �إىل الإ�سالم ملُ�ساعدة
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�أنف�سهم ،ولي�س ب�سبب غ�ضبهم من جمتمع الأغلبية �أو لأنهم
قد مت �إغرا�ؤهم .هناك �أ�سباب وجيهة لقرارهمُ ،يكن فهمها يف
ال�سرية الذاتية لهم»(.)28
دوافع اعتناق الإ�سالم
يف م�ستوى جديد من التحليل ،يظهر عند قراءة الكتاب عامل
«احلياة املهنية» باعتباره عام ً
ال �أ�سا�سيا يف عملية التحول �إىل
الإ� �س�لام عند بع�ض الفتيات .يلعب البحث ع��ن ال�ب��دائ��ل دورا
مهما عند املتحاورات يف هذا الكتاب ،فقد طورت �شكل �إ�سالمهن
باعتباره م�شروع م�ستقبل �ضد الليربالية اجلديدة يف املجتمع
املعا�صر ،الذي عانني فيه كثريا ،فقد تركن جميعاً حياة فا�شلة
وراءه� ��ن ووق �ف��ن ال �ي��وم ��ض��د اال��س�ت�غ�لال امل�ه�ن��ي ،و��ض��د امل��ادي��ة،
و�أي�ضا �ضد احلب ح�سب القيم الليربالية اجلديدة .كذا ينتقدن
الطابع اال�ستهالكي للعالقات ،ومن الأمثلة التي ذكرت للم�ؤلفة
م�س�ألة «تغيري �شريك احلياة» للوالدين .وهناك �أ�شخا�ص حققت
معهم الكاتبة قد حققوا لأنف�سهم جناحا مهنيا باهراً ،فال�شابة
«�إيله»  Eleكانت مديرة ،و»ب�ين»  Benكان حماميا ،وكالهما
يف من�صب مهني واجتماعي مهم .تغري كل �شيء يف حياة �إيله،
فارتدت احلجاب ،وتخل�صت من وظيفتها وانف�صلت عن زوجها،
وكانت تربي ابنها وحدها ،وعاطلة عن العمل ،فوجدت يف التحول
�إىل الإ�سالم حتقيقاً للنجاح ،وهو ذلك املعنى املختلف حلياتها
ح�سب قيم جديدة وخمتلفة .مل تعد لديهما الرغبة يف جمع
امل��ال ،وك��ان كل هدفها هو حتقيق �شيء ذي معنى ،ولهذا �أي�ضاً
ا�شتغل بني مع ال�شباب يف جمال «احلوار بني الديانات» يف �أملانيا.
نقر�أ يف الكتاب« :ال�سري الذاتية لإيل وفريد وبن ومار�أيك هي
ق�ص�ص عن الف�شل� ،إن مل يكن باملعنى االقت�صادي فقط� .سوا ًء
�أكانت خمدرات �أو �إخفاقات يف املدر�سة �أو عائالت ُمطمة ،فقد
�شعروا جميعاً بالف�شل الدائم .كانوا يتجولون بال هدف لفرتة
من الوقت ،ولي�س لديهم �سيطرة على حياتهم وال ي�ستطيعون
حتمل ال�ضغوط االجتماعية بطريقة �أو ب�أخرى»(.)121
ول�ك��ن ه��ل ك ��ان ه ��ذا اخل� ��روج م��ن امل�ن�ط��ق ال�ن�ي�ب��ول�ي�ب�يرايل من

وج�ه��ة نظر امل���ش��ارك�ين يف امل�ق��اب�لات �سه ً
ال ون��اج�ح��ا؟ -م��ن هذه
النماذج نرى ب�أن املتحولني الأمل��ان �إىل الإ�سالم كان لديهم نقط
م�شرتكة كثرية �أبرزها تغيري حياتهم ب�شكل ج��ذري ،على عك�س
ما ي��روج له الإع�ل�ام على �أ َّن الأم��ر يتعلق مب�سلمني متطرفني،
ذلك �أن حياة ه��ؤالء املتحولني الأمل��ان �إىل الإ�سالم عادية �أخذت
حياتهم اجل��دي��دة طبيعة رادي�ك��ال�ي��ة خمتلفة و�أق ��ل �إث� ��ارة ،فقد
جنحوا يف تطوير ذواتهم من خ�لال ت�سل�سل مفتوح ،متحررين
يف م�سار خمتلف مع دين جديد يحقق لهم معنى جديداً وحياة
�أك�ثر حت��رراً .مل تكن البطالة �أم��را �سهال بالن�سبة لإيله ،لكنها
وج��دت يف الإ��س�لام البدائل� :أن ت�ستيقظ باك ًرا وت�صلي ال�صالة
الأوىل ليومها يف الفجر ،يجعلها تبني حلياتها ب�ن��ا ًء ملمو�ساً.
�إحدى امل�شاركات يف اللقاءات التي عقدتها املحررة للكتاب كاي�سر،
تقول �إن �أ�سباب التحول بالن�سبة لها التي جعلتها تختار الدين
�أن �صوتها مل يكن يُ�سمع يف املناق�شات العمومية ،ما جعله من
الأ�سباب ال�سو�سيولوجية والنف�سية للتحول.
يبدو �أ َّن هذه النماذج التي عر�ضتها الباحثة كايزر تك�سر حاجز
الكلي�شيه ع��ن ال���ش�ب��اب الأمل� ��اين امل�ت�ح��ول �إىل الإ� �س�ل�ام ،ف�ه��ؤالء
يعي�شون دي�ن�ه��م ب�ح�ي��وي��ة ،ف�ه��م م�ت�ح��ول��ون ب���س�ط��اء ،وي�ط��رح��ون
�أ�سئلة من قبيل :ما هي القواعد التي �أتبعها؟ كيف �أنظم يومي؟
ما هو امل�سار ال��ذي يجب �أن �أتبعه؟ -وه��ذه �أم��ور يت�سوجب على
امل��رء املتحول بناءها بكثري م��ن الإرادة ،احلما�سة واالن�ضباط.
فقد �أرادت الباحثة بناء ج�سر بني القرار الديني والتيار ال�سائد
ال��وا��س��ع ،ل�ه��ذا ال�سبب ح��اول��ت �أن ت��أخ��ذ وج�ه��ة نظر غ�ير دينية
وعلمانية .ففي هذا الكتاب حاولت الكاتبة �أال ت�سيء فهم ماريك
املحبة لل�سلفية ،التي ت�شعر �أن ما تفعله هو ال�صحيح ،و�أن الكثري
من الأمور لي�ست من اال�سالم ال�صحيح .فانطلقت من �أطروحة
�أ�سا�سية مفادها �أن التحويل ي�ساعد يف ال�سيطرة على م�سار احلياة،
�أي �أنه يعو�ض �شيئاً ما ،وهناك العديد من الق�ص�ص التي مل تدرج
يف الكتاب تدعم تلك الفر�ضية� .أرادت الكاتبة �أن تثبت �أن تطرف
املتحولني مل يكن تلقائيا ،لهذا ال�سبب رك��زت على الأ�شخا�ص

