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المتطرفون األمريكيون
نظرة في اإلرهاب المحلِّ ي اليميني
ٌ
ِ
ِ
التطورات األخيرةَ يف عنف اليمني املتطرف األمريكي،
الكتاب
يوض ُح هذا
ُ
ٍ
لكثير من
ويحلِّلها ويشرحها ،مع اإلشارة إلى السياق التاريخي واجلغرايف
األفكار الرئيسة التي تقود إلى هذا النهج .وميكن أن تكون الطبيع ُة احليوية
لليمني املتطرف يف الواليات املتحدة واجلوانب الفكرية والعملية املختلفة
ٍ
لكثير من الدارسني واملهت ِّمني بهذا املوضوع .وكغيره
لهذا اليمني مح ِّير ًة
من احلركات االجتماعية والسياسية ،يتأ َّثر اليمني املتطرف األمريكي
بجهات أجنبية مختلفة ويتعاون معها؛ نتيج َة تطور ال َعالقات .كالتعاون
بني مجموعات النازيني اجل ُدد أو حليقي الرؤوس األمريكيني واملجموعات
احلاملة للفكر نفسه يف أوروبا والدول األجنلوساكسونية األخرى مثل
أستراليا وكندا .وتق ِّدم بعض مجموعات التفوق األبيض يف الواليات املتحدة
دع ًما كبي ًرا للجماعات املسلَّحة القومية األجنبية ،من ذلك انضمام نشطاء
حقوقيون من منظمات أمريكية ،مثل فرقة أتوموفن ،وحركة رايز أبوف ،إلى
شرقي أوكرانيا.
ميليشيات قومية متطرفة يف
ِّ
جاء ذلك يف الكتاب املعنون بـ (املتطرفون األمريكيون :نظرةٌ يف اإلرهاب
احمللِّي اليميني) الذي أعد من قبل الكاتب :آري بيرليغر ،ونشرته مطبعة
جامعة كولومبيا يف  18أغسطس 2020م.
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استعراض شامل

الكتاب األصول التاريخية للتيارات املختلفة لليمني
يتناول
ُ
األمريكي املتطرف العنيف ،وخصائص اليمني البنيوية
والفكرية ،ويشرح الكاتب آري بيرليغر املفاهيم والنظريات
األساسية املستخ َدمة يف وصف سياسة اليمني املتطرف
وعنفه ،ومدى جدواها للواقع األمريكي .ويشرح األسس
الفكرية الرئيسة لليمني املتطرف األمريكي ،وأصوله الفكرية،
وتاريخ تياراته املختلفة ،وتطور جوانبه التنظيمية.
يتك َّون الكتاب من ثمانية فصول رئيسة؛ أولها :حتدِّيات فهم
اإلرهاب احمللِّي والتصدِّي له .ثانيها :عقائد اليمني املتطرف
العنيف .ثالثها :األسس التاريخية لليمني األمريكي املتطرف
العنيف .رابعها :وسائل اليمني املتطرف األمريكي .خامسها:
تصاعد عنف اليمني املتطرف وتراجعه .سادسها :مرتكبو عنف
اليمني املتطرف .سابعها :اخلطاب املعاصر لليمني املتطرف
األمريكي .ثامنها :مستقبل اليمني املتطرف األمريكي العنيف.
فحصا جتريب ًّيا ملظاهر العنف
وأجرى الكاتب آري بيرليغر
ً
املعاصرة لليمني املتطرف األمريكي ،مسلِّ ًطا الضوء على
الناشطني االجتماعيني واالقتصاديني والسياسيني ،وأثرهم يف
السياسة األمريكية احلركية االجتماعية .ثم حلَّل وسائل العنف
وعالقة
وأنواعه املختلفة التي تستخدمها هذه اجلماعاتَ ،
ِ
االجتاهات
وبي
مواقفها املتطرفة مبيول أفرادها فكر ًّياَّ .
الغالب َة واملؤثرة يف اليمني املتطرف ،وأث َر اخلصائص
اجلغرافية والدميوغرافية والنفسية ملرتكبي أعمال العنف
اليميني املتطرف ،والفرق الرئيس بني «اجلناة العفويني»
و«األعضاء العاملني».
وانتقل يف اجلزء األخير إلى اخلطابات املعاصرة لليمني املتطرف
َ
ٍ
لفحص األهداف والدعاية
أولية
مبادئ
األمريكي ،مق ِّد ًما
ِ
واخلطاب واخلطط الفكرية ،و ُمبرزًا اخلطط املستقبلية
للجماعات اليمينية املتطرفة .مع تناول أحوال اليمني املتطرف
محددة،
األمريكي وظهوره وازدهاره يف مناط َق مع َّينة ،ومجتمعات َّ
ويف مراحل تاريخية مختلفة .وهذا يُؤ ِّكد أهمي َة السياق التاريخي
واجلغرايف يف فهم تطور اليمني املتطرف األمريكي.
ِ
التوجهات التاريخي َة
فحص
ومن هنا يرى الكاتب آري بيرليغر أن
َ
واجلغرافية التي تُؤ ِّثر يف طبيعة اليمني املتطرف األمريكي
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ضروري ِّ
لفك رموزه احلركية املختلفة .على سبيل املثال :حركة
ٌّ
ال ُهو َّية املسيحية ،وهي أح ُد التيارات الشعبية داخل أقصى
اليمني األمريكي ،هي سلي ُل حركة فكرية ظهرت يف بريطانيا
يف القرن التاسع عشر .وإن الثقافة الفرعية األمريكية حلليقي
الرؤوس هي ً
صدِّرت مرة
أيضا ثقافة مستوردة من أوروبا ،ثم ُ
أخرى إلى الدول األجنلوسكسونية.

اليمين المتطرف والروح األمريكية

إن فهم العوامل املؤ ِّدية إلى دعم عقائد اليمني األمريكي املتطرف
وأفكاره ،واالقتناع بأسلوبه العنيف أم ٌر مهم ج ًّدا ،وذلك لضمان
محافظة املجتمع األمريكي على قِ يَمه الليبرالية والدميقراطية،
وإضعاف أثر اجلماعات التي تهدِ ُ
ف إلى تقويض تلك القيم.
وبحسب ما ذكره الكاتب ال يقتصر خط ُر اإلرهاب احمللِّي
َ
يتعداه
اليميني املتطرف على تهديده املا ِّدي املباشر فحسب؛ بل َّ
إلى أثره يف البيئة االجتماعية والسياسية للواقع األمريكي،
ِ
اخلطرة على تكوين اخلطاب السياسي واملعايير
وإلى قدرته
املدنية اخلاصة به .ويُؤ ِّكد الكاتب أن اإلرهاب اليميني املتطرف
كان دائ ًما جز ًءا من املشهد السياسي األمريكي ،ومن ث َّم فإن
فه َم العوامل التي تُؤ ِّدي إلى دعم عقائده وأفكاره وتوجهه نحو
العنف ،هو أم ٌر مهم لضمان احملافظة على القِ يَم الليبرالية
والدميقراطية يف املجتمع.
ويرى أن أثر اإلرهاب اليميني ال يقتصر على اخلسائر
واألضرار التي تلحق باملمتلكات فحسب؛ بل يبدو جل ًّيا يف
إثار ِة الريبة والشكوك يف أذهان الناس فيما يتعلَّق بشرعية
القيم واملعايير واملمارسات السياسية القائمة أو فائدتها .وأن
اإلرهاب احمللِّي املتأ ِّثر بالسياسات احمللِّية يُ َع ُّد تهدي ًدا أعظم
خط ًرا من اإلرهاب اخلارجي؛ لقدرته على حشد الدعم الشعبي
للممارسات املتشدِّدة التي تُس ِّهل عمليات التجنيد.
يف هذا السياق من املهم تأكي ُد الداللة التاريخية واإليجابية
للمقاومة املدنية العنيفة يف العقلية الشعبية األمريكية،
ويرجع هذا إلى إسهام هذه املجموعات يف النضال من أجل
استقالل الواليات املتحدة األمريكية ،وإسهامها ً
أيضا يف بعض
الصراعات الالحقة يف الواليات املتحدة .ونتيج ًة لذلك فإن
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ِّي لقاعدة حكومية مركزية ال يُنظر
املواجهة العنيفة والتحد َ
إليها تلقائ ًّيا على أنها عم ٌل إجرامي غير شرعي ،كما هي
احلال يف بعض الدميقراطيات األخرى ،وهذا بال ٍّ
شك يُسهم يف
استقطاب فئات مختلفة واقتناعهم بخطاب اليمني املتطرف.
حدة؛ نتيج َة االستقطاب
وبهذا صار تهدي ُد اإلرهاب احمللِّي أكثر َّ
السياسي املتواصل يف املجتمع األمريكي منذ أواخر التسعينيات
االستقطاب إلى زيادة العوامل األساسية
امليالدية .وأ َّدى هذا
ُ
املسؤولة عن تصاعد عنف اليمني املتطرف؛ إذ إن فِ قدان الثقة
تفسيرات متطرفة للواقع
يف السياسة والسياسيني ينتج عنه
ٌ
السياسي ،ميكن أن تُله َم النشاط السياسي العنيف .وملـَّا كان
أي نصر سياسي ،أو
هذا
االستقطاب يُؤ ِّكد احلاج َة إلى تعظيم ِّ
ُ
جتنُّب الهزمية السياسية بكل الوسائل ،فإن املتطرفني مييلون
املفضلة ،أو االستفادة
إلى استخدام العنف لتمرير سياساتهم
َّ
مما يَع ُّدونه بيئ ًة سياسية منفتحة.

العقيدة الفكرية لليمين المتطرف

ِّيات
تواجه دارسي سياسة اليمني املتطرف وأنشطته حتد ٌ
بعضها امتداد للتحدِّيات التقليدية لدراسة الظواهر
كثيرة،
ُ
وبعضها اآلخر له َعالقة بتحركات
االجتماعية والسياسية،
ُ
اليمني املتطرف نفسه .ويف هذا اجلانب يُ ِّ
عدة
وظف اخلبراءُ َّ
مصطلحات للحديث عن اليمني مثل« :اليمني املتطرف»،
«أقصى اليمني»« ،الشعبوية اليمينية»« ،اليمني العنصري».
مصطلحي «أقصى اليمني» و«اليمني
الكاتب استخدا َم
وقد آث َر
َ
ُ
اجلماعات
املتطرف» .وهو يُع ِّرف «أقصى اليمني» :بأنه
ُ

وتوجهاتهم ضمن الطيف الفكري
واألفراد الذين تكون أفكارهم
ُّ
اليميني ،ويس َعون إلى تغييرات جوهرية يف النظام االجتماعي
والسياسي .يف حني يُع ِّرف «اليمني املتطرف» :بأنه األحزاب
واحلركات املوجودة على ميني هذا الطيف الفكري.
ومن الناحية الفكرية يربط اخلبراءُ بني اليمني املتطرف
والفاشية -على الرغم من التمييز بني دالالت املصطلحني
والتباين بينهما ،-ويشيرون إلى التأثير الكبير لظهور الفاشية يف
أوائل القرن العشرين وعواقبها يف العقيدة الفكرية واملمارسات
اليمينية املتطرفة .وكذلك تتم َّيز عقائد اليمني املتطرف من
سواها من العقائد الفكرية بسعيها احلثيث وجناحها الكبير يف
اختراق التيار احملافظ والهيمنة عليه ،حتى أصبح من الصعب
التمييز بني االجتاهني.
وتُ َع ُّد كراهية األجانب ومعاداتهم ،والعنصرية ،واإلقصاء ،من
أبرز ِسمات اليمني املتطرف .أما الكراهي ُة وال َعداء فيتوجهان
بعنف إلى اجلماعات التي يُنظر إليها على أنها دخيلة ،أو غريبة
السمات اجلماعية،
غير مألوفة .وأما العنصري ُة فتتجلَّى يف ِّ
مثل :كراهية األعراق األخرى ،واإلميان بأهمية القومية يف
االختالفات الطبيعية والوراثية ،واالقتناع بتفوق اجلنس
األبيض على األجناس األخرى؛ لذا يستاء هؤالء ج ًّدا حني ي َرون
مراتب اجتماعية واقتصادية وسياسية رفيعة.
غير البِيض يف
َ
ويقتضي فه ُم ظاهرة اليمني املتطرف اإلقرا َر بوجود غير قليل
من التعريفات والتباين يف الرؤى ووجهات النظر؛ ألن التعريفات
يات للتغ ُّيرات املجتمعية على تعا ُقب األجيال.
اجلديدة هي جتلِّ ٌ
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وعلى الرغم من أن بعض عناصر العقائد الفكرية األخرى تُبنى
أحيا ًنا يف إطار نظري أو منهجي مختلف ،فإنها ال تزال هذه
سس الفكرية لسياسات
العناصر ُت ِّثل يف معظم احلاالت األ ُ َ
اليمني املتطرف.

اليمين المتطرف وعنصرية البيض

ني املتطرف يف الواليات املتحدة األمريكية تاريخ ًّيا
ارتبط اليم ُ
بالنشاط العسكري حلركة «كوكلوكس كالن ( .»)KKKوعلى
الرغم من أن هذه احلركة العنصرية ال تزال نشيطة نسب ًّيا،
جماعات
بدأت متأل الفضاء األمريكي منذ منتصف الستينيات
ٌ
متطرفة فكر ًّيا على شكل جماعات مسلَّحة “ميليشيات” .من
هذه اجلماعات ما يُس َّمى جماعة ال ُهو َّية املسيحية ،وجماعة
حليقي الرؤوس ،وجماعة النازيني اجل ُدد.
ولفهم دقيق لليمني املتطرف األمريكي وتصنيفه وتطوره
الفكري ،يشير الكاتب إلى نتيجتني رئيستني؛ أوالهما :أصبح
وتنوعا فكر ًّيا وهيكل ًّيا
اليمني املتطرف األمريكي أكث َر حيوية
ً
أكثر من أي وقت مضى .وثانيتهما :أصبحت ثقافة اليمني
املتطرف األمريكي وخطاباته أكث َر حضو ًرا يف املخ ِّيلة الشعبية
للمحافظني البِيض ،مع استلهام كثير من املجموعات اجلديدة
لألفكار واملمارسات الناشئة من خارج اخلطاب اليميني
املتطرف التقليدي.
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إن فحص احلركات واملنظمات املوجودة على ميني الطيف
الكاتب إلى حتديد أربعة أُسس رئيسة
السياسي األمريكي دفع
َ
َ
أهداف اليمني املتطرف العنيف
للحركة االجتماعية التي تعزِّز
وتغ ِّذيها ،وهي :اإلميان بسيادة البيض ،ومناهضة احلكومة،
واألصولية اإلقصائية ،واحلركات االجتماعية املعادية
َ
العنف
لإلجهاض .وتستخدم ك ُّل هذه احلركات واملنظمات
لتعزيز األفكار الوطنية واملتطرفة أو فرضها ،مرتكز ًة على
معاداة األجانب ومناهضة الدميقراطية.
وتظهر أفكا ُر النزعة القومية ،والتجانس الداخلي ،والعنصرية،
واإلقصاء ،وكراهية األجانب ،بوضوح يف اخلطاب الفكري
املجموعات التي هي جزءٌ من
لليمني املتطرف .وتسعى
ُ
صناعة احلركات االجتماعية لتفوق البِيض إلى احلفاظ على
ما ي َرونه التسلسل الهرمي العِ رقي الطبيعي؛ وذلك بفرض
التفوق االجتماعي والسياسي على مجموعات األقليات ،مثل:
األمريكيني األفارقة ،واليهود ،واملهاجرين.
كذلك يهدِ ُ
ف اليمني إلى تعزيز السياسات واألعراف واملمارسات
االجتماعية التي تسعى إلى احلفاظ على تفوق العِ رق األبيض،
واالمتيازات التي يحظى بها .ولتحقيق ذلك تستعمل هذه
اجلماعات لغ َة احلماية التي تُعنى باحلاجة إلى حماية
ُ
احلقوق املدنية وتراث األشخاص البِيض ،ويستخدم اليمني
نفوذه السياسي والعنيف لتمكني البِيض ،وعرقلة السياسات
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التي من شأنها زيادةُ التجانس بني األعراق يف املجتمع .ومع
مب ْلء
بداية الثمانينيات من القرن املاضي ،بدأ حليقو الرؤوس َ
الفضاء العام ،فغرسوا ممارسات ثقافية واجتماعية جديدة
استوعبت عناص َر النازيني اجل ُدد التقليديني ،ودمجتهم يف
املعادي للمجتمع ،وهدمت
املمارسات التي أ َّكدت السلوك
َ
احملرمات املستوحاة من الشعور القوي باالقتصاد ،مع االهتمام
بتطوير موسيقا (القوة البيضاء) ،واالستخدام الكثيف ملشاعر
االشتراكية القومية ،واملواقف العنيفة جتاه األقلِّيات العِ رقية
ُ
أمناط حياة وأفكار سياسية
والدينية ،واألشخاص الذين لديهم
ً
أيضا
مختلفة مثل «الشيوعيني والليبراليني» ،واالهتمام
باملظاهر األمريكية الطامحة إلى متثيل مصالح الطبقة العاملة
األمريكية للعِ رق اآلري.

األصولية الدينية ومناهضة الحكومة

يرى الكاتب أن املشاعر املناهضة للحكومة حاضرةٌ يف املجتمع
األمريكي منذ تأسيس اجلمهورية ،وتشمل هذه الظاهرةُ
ٍ
ٍ
تناهض الضرائب ،وتداف ُع
وجمعيات فكري ًة مختلفة،
حركات
ُ
يدعي أصحابها
عن حقِّ حمل السالح ،وعن أفكار أخرى َّ
جماعات مسلَّحة وحركات
أنها حت ُّررية .ونتيج ًة لهذا نشأت
ٌ
ُ
الظروف
وطنية يف بداية التسعينيات ،أسهمت يف تأسيسها
االقتصادية ،والتغ ُّيرات الثقافية يف املجتمع األمريكي ،والتأثير
الكبير َّ
املطرد لألقلِّيات ،مع سنِّ قوانني مراقبة األسلحة،
والتشريعات البيئية ،وتقنني اإلجهاض.

املجموعات الدينية املتطرفة لنشر معتقداتها
وتستخدم
ُ
وأفكارها ،ولتسويغ مواقفها العنصرية ،ترا ًثا دين ًّيا ورموزًا
وطقوسا ومعايي َر زائفة .وهنا تشير الدراسات التخصصية
ً
األكادميية إلى العقائد الفكرية التي تُعزز املمارسات القائمة
على التفسيرات احلرفية للنصوص الدينية.
يُستخدم هذا املفهوم لوصف اجلماعات الدينية املتشدِّدة التي
متارس وسائ َل قسرية؛ من أجل دعم تفسيراتها لنصوصها
املقدسة.
وأعرافها
َّ

يف املقابل ،تستخد ُم حرك ُة «ال ُهو َّية املسيحية» -وهي امتدا ٌد
للحركة الدينية اإلسرائيلية البريطانية التي ظهرت يف اململكة
ٍ
تفسيرات مميز ًة حصرية
املتحدة يف القرن التاسع عشر-
للنصوص الدينية؛ للدفاع عن أفكار اإلقصاء ،وتفوق العِ رق
احلقيقي
اآلري؛ إذ يص ُّر اآلريون على أنهم الشعب املختار
ُّ
املقدسة ،وأنهم من نسل الشعب العِ بري،
املذكور يف النصوص
َّ
مخالفني ما يعتقده كثيرون من أن األمر يقتصر على اليهود
فقط .وتؤكد أساطي ُر هذا الفكر أن احلرب العِ رقية بني األمم
األجنلوساكسونية البِيض وسائر املجموعات العِ رقية األخرى
تُظهر الصراع املستم َّر بني قوى النور وقوى الش ِّر ،كما هو
مذكور يف النصوص الدينية املختلفة .وينتهي األمر بحرب
الشعب اآلري هيمنته وقيادته لألمم األخرى.
يستعيد بها
ُ
وإن أحد األسس الفكرية لليمني املتطرف هو التَّوق إلى استعادة
القيم واملمارسات التي هي جزءٌ من التراث التاريخي .وتسعى
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بعض اجلماعات اليمينية املتطرفة الستخدام العنف لتقويض
ُ
ما تراه مخال ًفا لتقاليدها؛ كاإلجهاض ،واختالط األعراق
وزواج املثليني.
ويرى الكاتب عند حديثه عن تاريخ التطرف اليميني األمريكي،
أن كثي ًرا ممن كانوا قلقني بشأن تأ ُّكل الهيمنة البروتستانتية
يف أمريكا يف املاضي ،أشاروا بأصابعهم إلى املوجة الكبيرة
من املهاجرين القادمني من البلدان الكاثوليكية مثل إيطاليا
وأيرلندا ،التي استوعبتها البال ُد يف أواخر األربعينيات وأوائل
اخلمسينيات من القرن املاضي.
وما بني عامي 1854-1845م استق َّر ما يقرب من ثالثة ماليني
مهاجر يف الواليات املتحدة ،أي أكثر من ثُمن سكان البالد يف
ذلك الوقت ،وأ َّدى استيعاب هذا العدد الكبير من الوافدين
اجل ُدد إلى ازدياد املخاوف لدى كثير من األمريكيني بشأن
قدرة الدولة على احلفاظ على «طريقة احلياة األمريكية»
بخصائصها الثقافية والسياسية واالقتصادية الفريدة.

الكوكالكس كالن والنازية األمريكية

َ
احلضرية
زادت املشاعر املعادية للمهاجرين يف املراكز
األمريكية لسببني؛ األول :يرجع إلى موجات املهاجرين اجل ُدد،
الذين هربوا من أهوال احلرب العاملية األولى؛ إذ كان يُنظر إلى
هؤالء املهاجرين اجل ُدد على أنهم ضغط آخ ُر على سوق العمل
املتع ِّثر .والثاني :نتيجة استخدام وسائل اإلعالم لنشر الرسائل
الدعائية املعادية.
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وقد متكنت كوكالكس كالن ( )KKKمن تعزيز وجودها يف
مناط َق جديدة ،كان أثرها فيها محدو ًدا يف املاضي ،منها
الشمال الشرقي والغرب األوسط ،حيث كان االستياءُ من
ً
فضل
اجلنود األمريكيني األفارقة العائدين من احلرب،
عن الهجرة اجلماعية لألمريكيني األفارقة من اجلنوب
إلى الشمال .وكان يُنظر إلى كوكالكس كالن ( )KKKمن
قِ َبل كثير من األمريكيني يف ذلك الوقت على أنها (حركة
أمريكية) تُعنى بالقضايا الوطنية ،وقد جنحت يف إقناع كثير
من سكان الشمال بأنها حرك ٌة ومنظمة شرعية تؤمن بالقِ َيم
واألعراف األمريكية.
وبخالف اليمني املتطرف وكوكالكس كالن ( ،)KKKلم تستطع
اجلماعات االشتراكية القومية التي كانت جز ًءا من التيارات
ُ
السياسية واالجتماعية األمريكية منذ أوائل الثالثينيات،
التحو َل إلى حركة جماهيرية ،ولم تتمكن من الوصول إلى
النظام السياسي الرسمي .إضافة إلى ذلك ،فإن ربط معظم
األمريكيني االشتراكي َة القومية بالنظام النازي األملاني من َع
اجلماعات النازية األمريكية من استقطاب دعم شعبي كبير.
لهذا ليس من َقبيل املصادفة أنه يف عام 2017م ق َّررت أكب ُر
منظمة للنازيني اجل ُدد يف الواليات املتحدة ،وهي احلركة
َ
التوقف عن استخدام الصليب املعقوف يف
االشتراكية الوطنية،
منشوراتها الرسمية على أنه أح ُد أهم رموزها.

وخططه
عنف اليمين المتطرف ُ

هجمات احلرق العمد ل ُدور العبادة واملساجد،
غال ًبا ما تنتهي َ
يف كثير من احلاالت ،دون وقوع إصابات ،إال أنه يبقى تأثيرها

المتطرفون األمريكيون

النفسي كبي ًرا يف املجتمع؛ نظ ًرا لألهمية الرمزية لتلك املواقع ،الصعود والتراجع واالنهيار
ووظيفتها املجتمعية والدينية والروحية .ولتحديد التأثير الرمزي
ألي هجوم ال يكفي االهتمام بحصر عدد الضحايا ،ولكن
واملباشر ِّ
يجب ً
أيضا النظر إلى التأثيرات اجلانبية األخرى.
هجمات
من ذلك على سبيل املثال :جرى
ُ
ارتكاب جزءٍ كبير من َ
ضد األقلِّيات،
اجلماعات اليمينية املتطرفة (بلغ أكثر من َّ )%40
ولهذا رمزية كبيرة واضحة.
إرهاب هذه العقيدة الفكرية ً
أيضا عند مناهضي اإلجهاض
ويبرز
ُ
ضد األطباء واملم ِّرضات ومرافق
الذين يقومون بأعمال عنف َّ
اإلجهاض .وعند التدقيق يف األساليب التي تستخدمها مختل ُ
ِف
املجموعات املنتمية إلى اليمني املتطرف ،ميكننا معرف ُة ميولهم
عبر عملياتهم ،ومستوى التهديد الذي بلغته ك ُّل مجموعة من
كثير من األفكار
هذه املجموعات .وكذلك نستطيع
استخالص ٍ
َ
املهمة من البيانات واإلعالنات التي تخرجها تلك املجموعات
مات على األطباء قد اكتسبت دعاي ًة
إلى العموم .فإذا كانت
الهج ُ
َ
املوجه إلى اإلجهاض
كبيرة ،فإن الغالبية العظمى من العنف
َّ
كان يستهدف املمتلكات «عيادات اإلجهاض واملرافق املماثلة».
وميكن ً
هجمات اجلماعات
أيضا استنتاج أن جز ًءا كبي ًرا من َ
ذات
الهجمات) كانت
العنصرية (ما يقرب من ثلث جميع
َ
َ
طبيعة تخريبية لإلضرار املادي ،يف حني اجته أعضاء ال ُهو َّية
املسيحية واجلماعات املسلَّحة أكث َر إلى استهداف البشر يف
هجماتهم اإلرهابية.
َ

ويرى الكاتب أن طبيعة التنافس يف الساحة السياسية يف الواليات
املتحدة يف السنوات التي جتري فيها االنتخابات تؤ ِّدي إلى انخراط
اجلماعات السياسية يف أنشطة أكثر تطر ًفا؛ من أجل لفت االنتباه،
والتعبير عن رسالتهم السياسية .ولتفسير تصاعد العنف يف عام
2017م يشير الكاتب إلى مدرستني فكريتني رئيستني؛ املدرسة
األولى :تقوم على افتراض أن صانعي السياسات والوكاالت
احلكومية ال مييلون إلى تطبيق عقوبات صارمة على اجلرائم
ذات الدوافع السياسية التي ترتكبها اجلماعات القريبة منهم
فكر ًّيا .واملدرسة الثانية :تقوم على إميان مرتكبي هذا العنف بأن
تسامحا مع األعمال ذات الدوافع
الن َُّخب احلاكمة اجلديدة أكث ُر
ً
السياسية العنيفة غير القانونية ،الناشئة من معسكرهم الفكري.
ولهذا فإن املسؤولني السياسيني يكونون أكث َر تر ُّد ًدا يف محاربة
اجلماعات التي تساندهم.

البيانات أن هناك َعالق ًة إيجابية مهمة بني سيطرة
وتوضح
ُ
اجلمهوريني على الكوجنرس ومستوى عنف اليمني املتطرف.
ويشير هذان االحتماالن إلى أن نشطاء اليمني املتطرف ي َرون
الهيمن َة السياسية على اليمني فرص ًة تزيد من الفوائد احملت َملة
للنشاط العنيف ،مع تقليل التكاليف احملتملة .ويُؤ ِّكد الكاتب أن
هذه النتائ َج تتوافق مع بعض جوانب النظريات القائمة على
مفاهيم التمكني ،والفاعلية السياسية ،وهيكل الفرص السياسية.
وال يعدو الدعم املستم ُّر لعقائد اليمني املتطرف الفكرية أن يكون
استجاب ًة للمتغ ِّيرات الدميوغرافية واالقتصادية الكبيرة ،التي
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أ َّدت إلى تدهور الوضع والقوة االقتصادية للجماعات ،والتي
اعتادت أن تكون هي الطبق َة االجتماعية واالقتصادية الراقية
ً
القراءات ً
أيضا إلى تأكيد
فضل عن ذلك ،متيل هذه
املتح ِّكمة.
ُ
التغييرات املعيارية واملجتمعية التي ميكن أن تُس ِّه َل مشاع َر ال َعداء
والكراهية جتاه اآلخر املتمثل يف األقلِّيات واملهاجرين والنساء.

الغربية لالنضمام إلى تنظيم داعش اإلرهابي ،إمنا يفعلون ذلك
ملا يشعرون به من ارتباط أوثق والتزام أقوى ب ُهو َّيتهم الدينية
اإلسالمية ومجتمعهم ،أكثر من ُهو َّيتهم الوطنية أ ًّيا كانت؛
بريطانية ،أو أمريكية ،أو فرنسية ،أو غير ذلك.

الخصائص االجتماعية لمتطرفي اليمين

التغييرات االجتماعية والسياسية تفسي ًرا نسب ًّيا ملستويات
وتتيح
ُ
ً
عنف اليمني املتطرف يف أمريكا ،فمثل النتائ ُج االنتخابية
والسياسات القضائية والتنفيذية التي تدعم القِ يَم واملمارسات
احملافظة ،قد تشجع على االنخراط يف أنشطة سياسية غير
قانونية وعنيفة ،وهذا من شأنه أن يؤ ِّد َي إلى متكني اجلناة
العقائديني الذين يشعرون بأن لهم الشرعي َة للتعبير عن آرائهم
اليمينية املتطرفة .وهذا ما يُظهر املسؤولية الكبيرة لصانعي
القرار ،وال س َّيما احملافظني منهم ،يف مساعدة أتباعهم السياسيني ومن الواضح أن العقيدة الفكرية القائمة على املساواة يف اجلماعات
ً
على تطوير فهم أكث َر توازنا للسياسة والنتائج االنتخابية ،بوصف اليسارية أ َّثرت يف تكوينها من حيث اجلنس؛ ففي بعض اجلماعات
َ
أن األخيرة تُظهر إرادة اجلمهور ،ويجب قبولها ولو أ َّدت إلى جناح اليسارية يف أمريكا الالتينية وأوروبا ،ش َّكلت النساء نسب ًة كبيرة
خصومهم السياسيني.
من أعضائها( ،بلغت يف بعض األحيان أكثر من  )%50وشغلن
مناصب قيادية.
مرتكبو عنف اليمين المتطرف
يرجع الكاتب إلى البيانات املتوافرة عن الهجمات اإلرهابية ،التي
تُؤ ِّكد التعقيد املوجود يف اإلرهاب ومرتكبيه .وعلى الرغم من
أن االعتقاد السائد هو أن أغلب اإلرهابيني من الذكور ،تشير
األبحاث إلى أن النساء ينخرطن ً
محددة ،وال
أيضا يف مهام مهمة
َّ
س َّيما يف جمع املعلومات االستخبارية ،واملساعدة الطبية .ولكن
ألسباب اعتقادية ال يُسمح لهن باملشاركة يف املهام القتالية إال يف
حاالت نادرة.

يعتقد كثي ٌر من اخلبراء أن ارتكاب العنف السياسي ليس ِحك ًرا
أي شخص أو الضغط عليه
على املتطرفني؛ إذ ميكن إقنا ُع ِّ
لالنضمام إلى مجموعة عنيفة .وهنا يشير الكاتب إلى ظهور
نهجني رئيسني لتصنيف مرتكبي العنف السياسي ،كالهما يُعنى
بأنواع مختلفة من اخلصائص؛ للتمييز بني اجلناة احملت َملني
والناس العاديني.

أما النهج األول «وهو امللف االجتماعي» :فيهتم بتحديد
اخلصائص االجتماعية ملرتكبي العنف السياسي ،مثل :السن،
والتعليم ،واحلالة االجتماعية ،وحالة الهجرة ،والدخل الفردي.
يناسب جميع اجلناة.
وال ميكن ألي ملف اجتماعي توافقي أن
َ
ومن املمكن حتدي ُد ملف تعريف اجتماعي لألفراد الذين
ً
محد ًدا داخل
عمل
معي ،أو يؤ ُّدون
ينتمون إلى تيار فكري
َّ
َّ
منظمة متشدِّدة .كما أن اجلهود املبذولة لتطوير الصورة
ً
ارتباطا مباش ًرا
النفسية ألعضاء اجلماعات املسلَّحة ترتبط
ً
ارتباطا مباش ًرا
املشجعة .وبعبارة أخرى ترتبط
مبسألة العوامل
ِّ
بتحديد اخلصائص املشتركة بني مرتكبي العنف السياسي؛
ً
أمل يف احلصول على رؤية أفض َل للدوافع التي حترك
سلوكهم العنيف.

ويف املقابل ،تتكون معظم اجلماعات اليمينية املتطرفة من
الرجال؛ وحتى بداية الثمانينيات -على سبيل املثال -لم يُسمح
للنساء باالنضمام إلى «كوكالكس كالن  .»KKKوباملثل ،فمعظم
امليليشيات واجلماعات النازية اجلديدة تتكون يف الغالب من
أعضاء ذكور؛ لذا ليس من املستغرب أن يكون معظم اجلناة يف
هذه اجلماعات ( )%93.5من الذكور.
ً
فمثل ،باملقارنة
ويضيف الكاتب نتائج مهمة تتعلق ببيانات اجلناة،
مع مرتكبي الهجمات املخطط لها مسب ًقا ،يُع ُّد اجلناة العفويون
أصغر سنًا بكثير ،وأقل تعلي ًما ،وأكثر عرضة للبطالة .وما ال
يقل أهمية هو أن الهجمات التلقائية حتدث يف األماكن األكثر
ثرا ًء حيث تقل فيها األقليات واملهاجرون .وما ميكننا استنتاجه
من هذه االختالفات؟ حسب الكاتب ،هو أن الشباب قليلي
املوارد واألقل تعل ًما هم بطبيعة احلال أقل قدرة على املشاركة
يف عمليات معقدة ومخطط لها ساب ًقا ،وعلى هذا ،يقومون
ً
فضل عن أن «اجلناة العفويني» لديهم القليل
بهجمات عفوية.
ليخسروه ،فهم أقل اهتما ًما بالعواقب ،وأكثر طل ًبا للشهرة.
أما األكبر سنًا فلديهم التزامات وارتباطات عدة ،فهم أكثر
ً
ميل إلى وضع اخلطط واالستعداد والتنظيم ليتمكنوا من
جتنب العواقب.

وأما النهج اآلخر :فيهتم بالعقيدة الفكرية وال ُهو َّية ،وأثرهما
احلاسم يف َميل الفرد لالنخراط يف العنف السياسي ،وهذا مما الخطاب المعاصر لليمين المتطرف
يساعد على رسوخ القِ َيم واملعتقدات ،وتعزيز الشعور باالنتماء يف حني كانت ال ُهو َّية العرقية دائ ًما مك ِّو ًنا أساس ًّيا للنشطاء
إلى جماعة فكرية ما .وعلى سبيل املثالَ :وف ًقا لهذا النهج ،فإن اليمينيني املتطرفني ،التي بنيت عاد ًة ضمن السياقات السياسية
الشباب املسلمني الذين سافروا إلى سوريا والعراق من الدول احمللية ،فقد أدى انخفاض التركيز على هذه ال ُهو َّية إلى بزوغ
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روف» الذي أطلق النار على تسعة أمريكيني من أصل إفريقي
يف كنيسة «إميانويل» اإلفريقية امليثودية األسقفية يف تشارلستون
بوالية ساوث كارولينا ،يف يونيو 2015م ،الذي صوره اليمني
املتطرف بأنه «قديس» يدافع عن وجود الشعب األبيض ومستقبله.
وبطبيعة احلال ،ال يُر ِّكز نشطاءُ مجموعات التفوق األبيض على
املجموعات والسياسات اخلارجية فقط؛ بل يشاركون ً
أيضا يف
نقاشات داخلية مختلفة تتعلَّق مبمارسات مجموعاتهم.

ُهو َّية دينية ثقافية عرقية جديدة عابرة للحدود الوطنية .ويف
حني كان التعاون والتنسيق بني املجموعات اليمينية املتطرفة
محدو ًدا ،أصبح عد ٌد كبير من اليمينيني املتطرفني يتبنون
منظو ًرا عامل ًّيا بالطريقة التي يحددون بها قواعدهم االنتخابية
والصراعات والتهديدات الشاملة التي تواجه العرق األبيض
يف كل مكان .ويف هذا السياق ،أصبحت الفروق السابقة بني
األمم البيضاء والتقاليد املسيحية َّ
أقل أهمية يف مواجهة األهمية
الكبرى «للصراع الثقايف» العاملي.
ويع ُّد أح َد التطورات األكثر إثارة لالهتمام يف الثقافة الفرعية
وأدت العواقب املؤملة لظهور األنظمة الفاشية يف أوروبا يف أوائل حلليقي الرؤوس هو اإلحجا ُم عن تأييد السلوكيات العنيفة
الثالثينيات ،والشعبية الزائدة ألحزاب اليمني املتطرف ،منذ واألفعال اإلجرامية األخرى .ومن ذلك على سبيل املثال ،تُصدر
توضيحا رسم ًّيا تتبرأ ُ فيه من العنف ،أو بعض
أوائل الثمانينيات ،إلى قيام العديد من علماء االجتماع بفحص احلرك ُة أحيا ًنا
ً
األدوات التي أسهمت يف اخلطاب املقنع والدعاية املؤثرة لهذه الهجمات التي حتسب عليها.
الفئة السياسية.
الهوية المسيحية وعولمة اليمين

ويذكر الكاتب أربعة محاور رئيسة خلطاب الكراهية هذا وهي:
1 .تبرير العنف وممارسته.
2 .شيطنة العدو.

3 .تفسير األحداث والعمليات التاريخية واملعاصرة العاملية
نحو يُؤ ِّيد طر َح اليمني املتطرف.
واحمللية على ٍ
4 .الترويع من املستقبل.

ُ

َّ

ال يزال االعتماد على تفسير حريف و«غريب» للنصوص الدينية
هو السم َة األساسية خلطاب حركة ال ُهو َّية املسيحية .لكن هناك
ُ
يربط
اجتاه قوي بالقدر نفسه يف السنوات القليلة املاضية
األحداثَ املعاصرة بالفكر العقدي العام للحركة وتفسيرات
النصوص املقدسة .وهذا ،بحسب الكاتب ،يُظهر «اإلبداع» يف
الفكر العقدي ،الذي يهدف على نحو أساسي إلى اإلشارة إلى
«عالمات» نهاية العالم املقبلة ،إذ تقول بعض اجلماعات إن
احلرائق والكوارث الطبيعية هي على األرجح تصوير لعقاب اهلل.
يف حني عارضت اجلماعات اليمينية املتطرفة األوروبية لسنوات
عديدة االحتاد األوروبي خو ًفا من تآكل سيادة دولها ،وأصبحت
موضوعا مركز ًّيا
املشاعر املناهضة للعوملة يف العِ قد املاضي
ً
خلطاب اليمني املتطرف األمريكي.

ويكشف فحص اخلطاب العقائدي والفكري للجماعات العنصرية
البيضاء يف أمريكا أن هذه اجلماعات تُر ِّكز على اضطهاد األجناس
واألقليات األخرى ،وعلى احلفاظ على امتيازات العرق األبيض،
إذ توسعت أهدافها لتشمل سلسلة من القضايا االجتماعية
واالقتصادية ته ُّم الطبقة العاملة البيضاء يف أمريكا ،وتأمني
أنفسهم ومستقبل أطفالهم املسيحيني البيض ،والقضاء على ما وتنظر اجلماعات اليمينية املتطرفة إلى العوملة على أنها عقيدة
ضد العرق األبيض.
يعدونه متييزًا َّ
فكرية تضفي الشرعية على تكامل املمارسات األجنبية ،وتُؤ ِّدي
ً
وتُؤ ِّدي األحداث احمللية والتاريخية
عمل محور ًّيا يف صعود يف النهاية إلى تآكل ال ُهو َّية الوطنية للبيض؛ فكلما استمرت تلك
اليمني املتطرف املدفوع بالعنصرية .فعلى سبيل املثال ،يف أثناء العوملة العاملية ازداد تأثيرها على أسواق العمل والتطورات
محاكمة جورج زميرمان ،الشرطي الذي قت َل مراه ًقا أمريك ًّيا من االقتصادية .ويف الواليات املتحدة تُدمج ً
أيضا املشاعر املناهضة
أصل إفريقي بدعوى الدفاع عن النفس ،شهدت منتديات اليمني للعوملة يف التصورات التقليدية «لالستثناء األمريكي» ،ومن ثَم فإن
املتطرف
ارتفاعا كبي ًرا يف الرسائل الداعمة لتصرف زميرمان ،العناصر اليمينية املتطرفة هناك تساوي بني املمارسات العاملية
ً
وإضفاء الشرعية على تصرفه .وباملثل ،حتضر قضية «ديالن مع الترويج لتدمير الواليات املتحدة.
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