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نزعة الكراهية في الوطن

شهدت العقوُد األخيرة انتشاًرا واسًعا للتطرف اليميني يف أمريكا وأوروبا 
وأماكَن أخرى، مما دفع كثيًرا من الدول للعمل اجلاد على فهم هذه الظاهرة 
وآثارها يف املجتمعات. وقد ازدادت جرائُم الكراهية بوضوح، وجرى اإلبالغ 
عن آالف احلوادث؛ من إطالق النار على الكنيس اليهودي يف بيتسبرغ وبواي 
ود يف اجلنوب ربيع عام 2019م،  بكاليفورنيا، إلى هَجمات حرق كنائس السُّ

والهجوم اإلرهابي على مسجد نيوزيلندا الذي أسفر عن مقتل 51 مصلًِّيا. 
ى إلى زيادة االهتمام باليمني املتطرف بني األمريكيني عموًما،  كل هذا أدَّ
ني إلى طرح  حفيني وصانعي القرار واخلبراء خصوًصا، ودفع املهتمِّ والصَّ
وملاذا  املعاصر؟  املتطرف  اليمني  انتشار  سبُب  ما  َقبيل:  من  كثيرة  أسئلة 
ينضم عوامُّ الناس إلى حركات اليمني املتطرف؟ وما ردُّ الفعل الذي يجب 
اجلديدة  واألماكن  املساحاُت  وما  املتطرف؟  اليمني  عنف  جتاه  اتخاذه 

ألنشطة التطرف اليميني املعاصر؟ 
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هذا الكتاب
خطابات  وتتبُّع  املتطرف،  اليمني  نشأة  بدراسة  الكتاُب  هذا  يُعنى 
جماعات اليمني املتطرف العنيفة، وفلسفتها يف التضليل والتسويغ 
الشباب،  الستقطاب  عليها  تعتمد  التي  والطرق  املؤامرة،  لنظريات 
إقناعهم مبشروعية  يسُهل  الذين  منهم  شني  املهمَّ استهداف  وكيفية 
املتحدة  الواليات  يف  اليميني  بالتطرف  االهتمام  مع  اجلماعة. 
مرتبطة  عاملية  أحداث  إلى  واإلشارة  األخير،  الِعقد  يف  األمريكية 

بصعود اليمني املتطرف.

يف  املتطرفني  اليمينيني  القوميني  جتنيد  وسائَل  الكتاب  ويتناول 
واألماكن  واجلامعات،  كاملدارس  والفضاءات؛  األوساط  مختِلف 
العامة يف املقاهي والنوادي الرياضية ومالعب كرة القدم، ووسائل 
الطبخ  وقنوات  اإلنترنت،  يف  احلوار  وغرف  االجتماعي،  التواصل 
الصلة  ذات  الصغيرة  باملجموعات  ة  اخلاصَّ واألماكن  يوتيوب،  على 
باجلماعات اليمينية املتطرفة كالكنائس اإلجنيلية. وبداًل من العناية 
مباهية التطرف اليميني العنيف، تبحث الكاتبة سينتيا ميلر- إدريس 
ية واالفتراضية التي تُزرع فيها الكراهية، واألمكنة  يف الفضاءات املادِّ
التي ينشط فيها اليمني املتطرف، وكيفية استقطابه الشباَب وتأثيره 
والساحات  األماكن  إلى  اء  بالقرَّ تسافر  فهي  اليومية.  حياتهم  يف 
الرئيسة لهذا التيار، وتكشف عن اإلستراتيجيات املبتكرة التي ميكن 

استخدامها ملكافحة التطرف األصولي يف هذا املجال. 

أساس العقيدة اإلقصائية
من املعلوم أن اليمني املتطرف معارٌض دوًما لسياسات احلكومات 
نحو  تكتيكي  حتوُّل  حدث  األخيرة  السنوات  يف  ولكن  السائدة، 
اجلماعاُت  عملت  إذ  الداخل؛  من  احلكم  تقويض  محاولة 
الثقافية  وتطوير قدراتها  تعزيز صفوفها  املتطرفة على  اليمينية 
االستفادة  على  قادرة  مختلفة  مجموعات  يف  واملالية  والفكرية 
منها واستثمار األوضاع احلالية لصاحلها. ففي الواليات املتحدة 
أعضاءها  اجلماعات  هذه  عت  شجَّ املثال:  سبيل  على  األمريكية 
ح باسم اجلمهوريني، وعملت على إدخال أفكار اليمني  على الترشُّ
يف  السياسية  هات  للتوجُّ الرئيس  التيار  إلى  العنصرية  املتطرف 
كلِّ  يف  برملانية  مبقاعَد  فازت  وقد  مختلًفا،  نهًجا  متبعًة  أوروبا، 
أثًرا  أبعَد  اجلماعات  هذه  وأصبحت  تقريًبا.  األوروبية  الدول 
وبني  بينها  التمييز  الصعب  من  وصار  العالم،  أنحاء  جميع  يف 

األحزاب اليمينية التقليدية احملافظة. 

رة يف نزع الصفة اإلنسانية أو يف فكرة االستحقاق  وسواء أكانت متجذِّ
املظلوم، فإن تبنِّي فكرة تفوُّق الِبيض ومتيزهم يف الواليات املتحدة، يَُعدُّ 
أساس العقيدة اإلقصائية، واملفتاح اخلاصَّ لفهم املنظومة اإلميانية لليمني 
املتطرف األمريكي. وتستند عقائد اليمني املتطرف إلى هَرمية إقصائية 

ين واجلنس. طبقية واضحة للتفوق؛ َوفًقا للِعرق واالثنية واجلنسية والدِّ
ويشمل هذا مجموعة من املعتقدات العنصرية املناهضة للمهاجرين 
واملسلمني، واملعادية للسامية، واملتحيزة للِعرق األبيض. وذلك لتسويغ 
املعاملة الوحشية التي ميكن لليمينيني أن ميارسوها جتاه غيرهم، مع 
االهتمام باللغة واملعتقدات التي تضع مجموعات كاملة من الناس يف 
مرتبٍة دون البشر. وقد تُسهم هذه العقائد يف جعل العنف مشروًعا؛ 
عنصرية  أفكار  بزرع  واألقلِّيات  املخالف  عن  اإلنسانية  تنزع  ألنها 
ألفراد  الكراهية  عن  فضاًل  املسيحي،  والتفوق  الِبيض،  كتفوُّق 
يشتغل  االجتماعي،  الوضع  يف  منهم  أدنى  ونها  يعدُّ مجموعات  من 
 أفرادها يف وظائَف يعتقد العنصري اليميني أنها ينبغي أن تكون من

نصيبه وحَده.

مخاوف التهديد الوجودي
الشعور  إلى  اإلقصائية،  العقائد  املتطرف  اليمني  حدوُد  تتجاوز 
بالتهديد احلقيقي لوجود اجلماعات املهيمنة؛ كالِبيض أو املسيحيني 
بالتهديد  الشعور  أو األمريكيني. ويظهر هذا  الرجال األوروبيني  أو 
الوجودي للِعرق األبيض، واحلاجة إلى الدفاع عن البلد أو الوطن أو 
الشعب املهيمن، أو حمايته من الهجرة والتغيير الدميغرايف. وتشير 
الدراسة إلى أن اليمني املتطرف يعتمد على ثالث نظريات متداخلة 
االستبدال  نظرية  والفوضى:  التدهور  من  مخيًفا  مستقباًل  ترسم 
يف  غالًبا  املستخدمة  للِبيض  اجلماعية  اإلبادة  ونظرية  العظيم. 
يف  املستخدمة  وأسلمتها،  أوروبا  تعريب  ونظرية  املتحدة.  الواليات 
أوروبا. وَوفًقا لهذا املنطق فإن النتيجة احلتمية التي يسوقها اليمني 

مبنية على ثالث مخاوَف مصطنعة:
استبدال احلضارات اإلسالمية باحلضارات الغربية.. 1
تطبيق الشريعة اإلسالمية.. 2
اإلبادة اجلماعية للسكان البيض من ِقبَل املهاجرين غير البيض . 	

وغير املسيحيني. 
البيض،  تفوق  إلى احلفاظ على  الثالث احلاجَة  الرؤى  وتؤكد هذه 
الذين  واليهود،  واملسلمني  املهاجرين  غزو  من  عنهم  والدفاع 
نفسه  اليميني  يُظهر  لهذا  آجاًل.  أو  عاجاًل  الغربيني  سيَستَبدلون 
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واجتاهات  بشعارات  خططه  ترتبط  ما  وغالًبا  وضحيَّة،  مستهَدًفا 
ويعتقد  واستعادته.  عنه  والدفاع  س،  املقدَّ الوطن  عاطفية؛ حلماية 
حرٌب  هي  التحوُّل  هذا  ملنع  الوحيدة  الطريقة  أن  املتطرف  اليمني 
يسمح  جديد،  عاملي  نظام  والدةُ  نتيجتَها  تكون  مفتوحة،  ِعرقية 
املتطرفني  جلهاد  مشابهة  العقيدة  وهذه  البيض.  أمجاد  باستعادة 
املتطرفون  اليمينيون  اإلسالميني الستعادة اخلالفة، وبهذا يشترك 
واإلسالميون املتطرفون يف رؤية نهاية العالم؛ ألنهم يستخدمون أنواَع 
اإلستراتيجيات اإلرهابية العنيفة نفَسها؛ يف محاولة تسريع العملية 

نحو نهاية الزمان.

خطر أقصى اليمين 
واقعية  واألكثر  املناسب  املصطلح  هو  اليمني«  »أقصى  إن مصطلح 
واجلماعات  واألفكار  العقائد  من  الواسع  الطيف  إلى  لإلشارة 
األفراد  إلى  لإلشارة  املصطلح  ف  ويُوظَّ اليمينية.  اإلقصائية 
كوارَث؛  إلى  ى  أدَّ ولو  العنف،  باستخدام  يؤمنون  الذين  واجلماعات 
كرايستشيرش  أو   Charlottesville شارلوتسفيل  يف  حدث  كما 

 .ChristChurch

وبات التطرف العنصري اليميني حالّيًا أكثَر أنواع التطرف فتًكا يف 
ينتمون  املتطرفني  من   )%81( العظمى  فالغالبية  املتحدة؛  الواليات 
متطرف  ألف   75 من  هناك  أن  إلى  التقارير  وتشير  التيار.  لهذا 
إلى مئة ألف متطرف ينتمون إلى اجلماعات اليمينية املتطرفة يف 
الواليات املتحدة، وال يشمل هذا األفراَد الذين يشاركون أحياًنا يف 
املشاهد اليمينية املتطرفة، أو الداعمني فكرّيًا من غير النِشيطني. 
ر أجهزة املخابرات األملانية على سبيل املثال، أنه يف عام 2018م  وتقدِّ

كان يف أملانيا 24100 متطرف مييني، أكثر من نصفهم ليسوا أعضاًء 
يف جماعات أو منظمات رسمية؛ منهم 12700 متطرف يُصنَّفون على 

أنهم متطرفون عنيفون. 

التطرف والتجنيد
يف حتليل الكاتبة لتجنيد املتطرفني، كثيًرا ما تذكر »الشباب« و»ثقافة 
ولكنهم يف  الشباب،  على  مقتصًرا  ليس  التطرف  أن  مع  الشباب«، 
الواقع أسرع تأثًُّرا باملتطرفني وانخراًطا يف تياراتهم، وينساق كثير 
منهم بسهولة إلى مؤامرات املتطرفني العنيفة، إضافة إلى اشتراكهم 
له  ذلك مما  وغير  الكراهية  وجرائم  واالعتداءات  القتل  يف جرائم 

ر.  صلٌة بعنف الشباب؛ مثل التنمُّ
تَُعدُّ  إذ  التطرف؛  يف  للتجنيد  ُعرضًة  أكثَر  الشباب  كان  هنا  ومن 
املراهقة والبلوغ املبكر مرحلتني أساسيتني يف تكوين الُهويَّة والنُّْضج، 
وأصدقاَء  أشخاًصا  ويلتقون  استقالاًل،  أكثَر  الشباب  يصبح  حني 
وكذلك  دة.  معقَّ واجتماعية  ثقافية  بخوض جتاِرَب  ويبدؤون  جُدًدا، 
فيها  تتطور  التي  املرحلة  هي  املبكر  والبلوغ  املراهقة  مرحلة  فإن 
املواقف السياسية وتتوطد على نحو مييل إلى االستمرار على مدار 
أكثَر  املتطرفة  األفكار  مع  التعامل  يكون  أن  احملتمل  ومن  احلياة، 

أهمية يف هذه املرحلة.
 هذه العوامل جتعل الشباب أكثَر عرضًة لتبنِّي العقائد املتطرفة، يف أثناء 
رحلتهم للبحث عن الذات، وعن ُهويَّات جديدة، وفهم فلسفات احلياة. 
الشباب؛  لدى  للتطرف األصولي  مفتاًحا  تكون  االحتياجات قد  فهذه 
كالرغبة يف التمرد على السلطة، واحلاجة إلى االنتماء إلى مجتمع قوي 

متماسك؛ لالنعتاق من الشعور املهيمن بالظلم واإلقصاء والرفض. 
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أساليَب  على  أيًضا  املتطرف  اليمني  يعتمد  الشباب  والستقطاب 
إقصائية  رسائَل  تنقل  التي  والرموز  والذكاء  كالُفكاهة  مبتكرة؛ 
اإلشارات  من  التحوُّل  إلى  اليمني  وسعى  اإلنسانية.  من  دة  ومجرَّ
التي  تلك  إلى  كالغضب،  واالنفعاالت  املشاعَر  تنقل  التي  اجلمالية 
األسلوب  تعميم  من  جزًءا  ذلك  ليكون  والدعابة،  الُفكاهة  تستخدم 
من  امللصقات  أو  الوشوم  عن  فضاًل  املثال:  سبيل  على  املتطرف. 
ُصلبان معقوفة أو عبارات عنصرية، يتعرض شباب اليمني املتطرف 
اليوم لرسائَل خفية، تتضمن مشاعَر عنصرية أو معادية للمهاجرين، 
نة زاهية تستخدم غالًبا رموًزا تاريخية ذكية. ويرجع  يف أيقونات ملوَّ
الواسع  إلى االستخدام  التحول يف أساليب االتصال  من هذا  جزءٌ 
بإنشاء  سيَّما  وال  اإلنترنت،  ثقافة  يف  واملفارقات  والنِّكات  للفكاهة 

صور ذات معًنى وتداولها بكثرة.

رمزية الوطن الوهمي
التي يقطنونها ويعيشون  للبشر ارتباطاٌت عاطفية عميقة باألماكن 
ورسائله  ُخطبه  يف  باستمرار  املتطرف  اليمني  ويشير  أرجائها.  يف 
االنتماء  فضاءات  إلى  رة«،  »املشفَّ أو  منها  املباشرة  سواء  الدعائية 
الدول  مع  جنب  إلى  جنًبا  القدمية،  واألوطان  القومية  واجلغرافيا 

الِعرقية البيضاء، واحلاجة إلى بناء ُجدران حدودية عازلة.
املتطرفة  اليمينية  احلركات  يف  األرضي  الفضاء  مركزية  وتشبه   
مثل  النازيُّ  احلزب  استخدمها  التي  االستعاراِت  تلك  التاريخية 
املتطرف  اليمني  ملخاوف  الدائم  املصدَر  تَُعدُّ  التي  والتربة«  »الدم 
املعاصر من نظرية »االستبدال العظيم«، واملؤامرات املتصلة بتحويل 
أوروبا إلى أورابيا Eurabia. إن قضايا األرض واالنتماء واإلقصاء 
املاضي  لتخيُّل  مهم  أساس  ذلك  كلُّ  الوطنية،  واجلغرافيا  والِعرق 
للمكان  املتطرف. وميكن  لليمني  ع  املتوقَّ املستقبل  ولبناء  اجلماعي، 

أيًضا أن يكون ذا مغزى لتأطير احلنني إلى ِحقبة تاريخية ماضية، 
األساسي  املنطلَق  هو  مثالي خيالي،  استعادِة مستقبل  إلى  والشوق 
ملزاعم الدولة الِعرقية البيضاء واليمني املتطرف؛ بشأن االستحقاق 

اجلغرايف، واالنتماء، واإلقصاء.

لة أوطان حقيقية أو متخيَّ
التطرف  عليها  يقوم  التي  والعواطف  العقائد  أن  الدراسة  تُؤكِّد 
باالنتماء  الشعور  يف  بُعمق  رةٌ  متجذِّ الِبيض  واملتطرفون  اليميني 
وأوهام  العنصريُة  زت  عزَّ وقد  وامللكية،  األرض  وحيازة  اإلقليمي، 
املتطرف  اليمني  أفكاَر  سة  املقدَّ واألراضي  األبيض  الِعرق  تفوق 
النازية.  أملانيا  يف  والتربة«  »الدم  بني  الُهيام  صلة  عن  التاريخية 
كراهية  ومشاعر  للمهاجرين،  املعادية  املشاعر  يدعمون  اليوم  وهم 
مثل:  السياسات؛  تُلهم  أخرى  وعقائَد  السامية،  ومعاداة  املسلمني، 
وإنشاء  القسري،  والترحيل  العنصري،  والفصل  احلدود،  إغالق 
جيوب ِعرقية منفصلة أو دول ِعرقية. من ذلك مثاًل: يف عام 2011م 
يف  األطفال  عشرات  قتل  بريفيك  أندرز  النرويجي  اإلرهابي  غ  سوَّ

أوسلو باخلوف من أن يسيطر املسلمون على أوروبا. 
اإلبادة  ونظريات  العظيم«  »االستبدال  لغة  أن  أيًضا  الواضح  ومن 
أن  يزعمون  فهم  اجلغرايف،  الفضاء  تستدعي  للِبيض  اجلماعية 
املهاجرين وغير البيض سيحتلون املكاَن ال محالة، وسيطردون الِبيض 
من أراضيهم األصلية. وتتجلَّى هذه املخاوف والتخيُّالت يف مفهوم 
االنتماء الشخصي واملجتمعي الذي يربط الُهوية الفردية واجلماعات 
دة، وهذا يشير إلى )الوطن( بصفته  الِعرقية مبناطَق جغرافية محدَّ
رمًزا ال ينفصل عن أرض األجداد. ولألوطان هنا مفاهيُم بيولوجية 
َقبيل  من  وليس  الواحد.  الِعرق  إلى  باالنتماء  الشعور  تربط  وبيئية 
املصادفة أن الكثير من االستعارات املرتبطة بفكرة االنتماء القومي 
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مرتبطة أيًضا بأفكار بيئية؛ مثل: اجلذور، وأرض األجداد، أو بأفكار 
اخلطاب  على  جاذبية  يُضفي  وهذا  األم.  والوطن  واالثنية  القرابة 
شعوًرا  تثير  التي  املتطرفة  اليمينية  أو  القومية  والرموز  السياسي 
ة  األمَّ باستعادة  وتِعُد  سة،  املقدَّ واجلغرافيا  األراضي  إلى  باحلنني 

ومجتمعاتها احمللِّية.
أن احلكايات واألساطير عن  إلى فكرٍة مهمة، وهي  الكتاب  ويشير 
اليمني  سها  يقدِّ التي  اجلغرافية  املناطق  من  رئيس  جزءٌ  األوطان 
واحللم  املاضي  إلى  باحلنني  املعاصرة  احلياة  ويربط  املتطرف، 
مع  األساطير  هذه  وتتشابك  اجلميل.  اخليالي  املثالي  باملستقبل 
الُهوية الفردية؛ إذ يرجع ذلك جزئّيًا العتبارها قصًصا حقيقية تربط 
الناس باألماكن. وهنا تُؤكِّد الكاتبة أن اليمني املتطرف نظر إلى هذه 
األساطير على أنها حقيقة، ميكن للناس رؤيتها وملسها، وال يدخلها 
شك، وكلها تساعد يف تكوين هذا اخليال القومي الذي يتيح التعبير 

عن القومية البيضاء، واستحضار شعور التفوق العنصري.

دولة الِبيض الِعرقية 
إن الرغبة يف إنشاء دولة ِعرقية للِبيض أو استعادة تاريخ أمجاد البيض 
هي أصُل دَعوات اليمني املتطرف، ودعوات املتطرفني الِبيض إلنهاء 
الهجرة، وال سيَّما هجرِة األقلِّيات االثنية، وتسريع احلرب الِعرقية؛ 
لدى  إذ  األجداد.  واستعادة حضارة  والدة جديدة،  أجل حتقيق  من 
املتطرفني اليمينيني واجلماعات العنصرية جغرافيا واضحٌة للنشاط 
العنصري، تقوم على التزام مشترك بالفصل اإلقليمي واالجتماعي 
بني األعراق. وتنتشر هذه الرؤية أيًضا يف قلب مجموعات الطيف 
ِبيض  انفصاليون  أنهم  يزعمون  الذين  املتطرف،  لليمني  األوسع 

يريدون »دولة بيضاء«، وليسوا متعصبني للِعرق األبيض. 
إلى القضاء  تهِدُف  العاملية  النخب  ويجادل هؤالء االنفصاليون بأن 
على الِعرق األبيض بزيادة الهجرة ومتكني األقلِّيات. فالدول الِعرقية 
البيضاء ليست مجرَد أوهام من مجموعات هامشية؛ فهي أهداف 
سياسية حقيقية، ومقترحات حاولت اجلماعات تنفيذها، وال تزال 
حاولت  املاضي  القرن  تسعينيات  يف  املثال:  سبيل  وعلى  حتاول. 
أبيض  انفصالي  جيب  بناَء  للِبيض«  املتعصبة  »األمم  آريان  جماعة 
يف والية أيداهو األمريكية، أعقبتها جهود أوسع إلنشاء وطن أبيض 

مكوَّن من خمس دول َوفَق »حتمية دولة الشمال الغربية«. 

الشعَبوية وتعميم الرسالة
واألفكار  العقائد  من  اهتمام مجموعًة  كبيَر  املتطرف  اليمني  يُولي 
اجلمهور.  عموم  لدى  بالَقبول  حتظى  التي  السياسية  واحللول 
عن  غريبة  أفكار  على  بناًء  السياسيون  يتصرف  أن  النادر  ومن 
املجتمع، أو مخالفة لثقافته؛ ألنهم َمدينون بالفضل للناخبني الذين 
والتشريعات  السياسات  دعم  عن  يُحجمون  ثَم  ومن  انتخبوهم، 
اخلارجة عن نطاق ما يراه معظم الناخبني مقبواًل. وعادًة ما تكون 
األفكار احملتملة تدريجية حتُدث َوفَق تطور بطيء للمعايير والقيم 
واملعتقدات السائدة بني املواطنني. وميكن أن يحُدَث هذا إما عفوّيًا 

الضغط،  وجماعات  الفكر،  ملراكز  اإلستراتيجية  للجهود  نتيجة  أو 
ونشطاء القاعدة الشعبية.

وقد  كان من نتائج تعميم التطرف اليميني وتطبيعه أن الناس العاديني 
اليومية،  متطرفة يف حياتهم  أفكاًرا  األحيان  من  كثير  يواجهون يف 
مما يجعل تعاملهم مع اليمني املتطرف أكثر مرونة واستئناًسا. ينقل 
التطرف السائد األفكار اليمينية املتطرفة إلى خارج نطاق جماعات 
الكراهية  الناس  يصادف  وال  السجون.  وعصابات  املنعزلة  الغابات 
بطرق مجردة، ولكنهم يواجهونها يف أماكَن مادية وافتراضية معينة. 
لذلك فإن اجلغرافيا هي جزءٌ من قصة كيف تشقُّ األفكار طريقها 
من أقصى اليمني إلى التيار الرئيس. ولم تُعد هذه األفكار ظاهرًة 
يف الوجهات التي يجب البحث عنها عن قصد؛ بل قد يواجه الناس 
عبر  التسوق  أثناء  يف  الِبيض  تفوق  فكرةَ  قصد  غير  وعن  بسهولة 
اإلنترنت،  يُبثُّ يف  إذاعي عادي  برنامج  إلى  أو االستماع  اإلنترنت، 
أو تشغيل األخبار املسائية، أو املرور بلوحة إعالنات يف مكان عام 

كاجلامعات وغيرها. 
للكراهية،  اجلُدد  األشخاص  تعريض  على  يساعد  التعميم  هذا  إن 
مخفية  مصطلحات  باستعمال  املتطرفة،  العقائد  وجتنيدهم حلمل 
رة«. وبهذه الطريقة يساعد هذا التعميم والتطبيع على زيادة  »مشفَّ
أصولية األفراد الذين ينجذبون إلى أفكار اليمني املتطرف. ومن ثَم 
والتطهير  القسري،  الترحيل  مثل:  مفاهيَم خِطرة  إحياء  إعادة  فإن 
أكثَر  تبدو  البغيضة  التعبيرات  يجعل  أن  للمهاجرين، ميكن  الِعرقي 
تبدو  قد  وكذلك  العاديني.  األفراد  من  أوسع  مجموعة  لدى  َقبواًل 
التعبيرات العنصرية أكثَر قبواًل عندما تأتي من مسؤولني منتَخبني 
يف األحزاب السياسية الرئيسة، مما يساعد على إضفاء الشرعية، 

ونشر األفكار التي كانت هامشية. 
األطياف  بعض  تستخدمها  بالغية  إستراتيجية  هنا  الشعبَوية  تَُعدُّ 
السياسية إلقناع الشعب بأن حزبهم أو برنامجهم هو األفضل، وأنه 
األكثر واقعية لنقل صوتهم. وتُستخَدم هذه اإلستراتيجيات الشعبوية 
الرئيس  كَوعد  االنتخابية؛  احلَمالت  للنخبة يف خطابات  املناهضة 
أعداًء  له  املعارضني  كّل  وعدِّ  املستنقع،  بتجفيف  ترامب  األمريكي 

ة. للشعب أو خونة لألمَّ

نظريات المؤامرة
لم تكن الزيادة الكبيرة يف نظريات املؤامرة اليمينية املتطرفة على 
ِقبَل  من  وتزكيتها  بها  الدفع  جرى  ولكنها  طبيعّيًا،  تطوًرا  اإلنترنت 
)»Infowars« برنامج  م  مقدِّ جونز«  »أليكس  )مثل  احملتوى  منتجي 
الدعاية  وأعمال  اإلنترنت،  يف  اإلذاعية  البرامج  استخدموا  الذين 
عالم  من  لتنتقل  األوساط؛  مختِلف  يف  ونشرها  األفكار  لطرح 
اإلنترنت إلى عالم الواقع. من ذلك على سبيل املثال: يف مايو 2019م 
الفيدرالي  التحقيقات  ملكتب  التابع  امليداني  فينيكس  مكتب  أصدر 
نشرًة استخباراتية تشير إلى أن نظريات املؤامرة قد تُلهم اإلرهابيني 

احمللِّيني، أو قد تضفي الشرعية على عملهم العنيف.
ومن أبرز ما يتداوله اليمينيون املتطرفون من ذلك:
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1. معاداة الهجرة ومناهضة العوملة
السياسي  اخلطاب  يف  املتطرفة  اليمينية  واألفكار  العقائد  تتجلَّى 
اليميني بوضوح، وال سيَّما خطاِب مناهضة العوملة، وتطبيع املواقف 
اليمينية املتطرفة بشأن الهجرة واملهاجرين. وتتجه معارضة اليمني 
املتطرف للعوملة إلى اآلثار االقتصادية والثقافية الناجتة عن ِفقدان 
املتطرف  اليمني  وينظر  املهاجرين.  أعداد  وزيادة  احمللِّية  السلطة 
للعوملة على أنها مصدر لألزمات احمللِّية والوطنية. وتثير لغة مناهضة 
شون اجتماعّيًا  العوملة األشخاص العاديني الذين يشعرون بأنهم مهمَّ
القوى  من  النسبي  احلرمان  بسبب  يعانون  الذين  أو  واقتصادّيًا، 
»العاملية« التي يظنُّ هؤالء أنها نخب وطنية تبيع بالدها، وتنقل السلطة 

إلى الِكيانات العاملية، وتترك الوظائف تذهب إلى الدول األجنبية.

2. األخبار الزائفة
إن نظرية املؤامرة من أدوات زعزعة استقرار شعور الناس باحلقيقة، 
م هذه النظرية إطاًرا عقيدّيًا وفكرّيًا جديًدا، يُعطي معًنى لعوالم  وتُقدِّ
وتضع  لها.  حقيقة  ال  زائفة  أخبار  على  مبنية  االجتماعية  الناس 
ا واضًحا فاصاًل بني »نحن وهم«، وبني »العدو  هذه النظريات خّطً
اعتماًدا  املظالم  من  مختلفة  مجموعة  بتفسير  وتسمح  والصديق«، 
لفهم  طريًقا  ميهِّد  النخبة، مما  من  قليل  لعدد  منسقة  جهود  على 
الذين  اليمينيني  املتطرفني  من  كثيٌر  انخرط  وقد  ر.  املـَتصوَّ الظلم 
بدافع  عنيفة،  أو  إرهابية  أعمال  يف  الِبيض  تفوق  بفكرة  يؤمنون 
الشعور بااللتزام األخالقي، يف محاولة إلنقاذ املواطنني الِبيض من 

غزو املهاجرين.

تسويق اليمين المتطرف
أفكاره  لتغذية  مختلفة  وأساليَب  طرًقا  املتطرف  اليمني  يستعمل 
ونشرها، سواء أكان النشر مباشًرا أو غير مباشر. وهنا ميكن اإلشارة 
الى »توظيف الطعام« الذي يَُعدُّ أمًرا أساسّيًا له، ولعموم اجلماعات 
املتطرفة. لذا تهتم هذه اجلماعات بتقنيات زراعة الطعام، واصطياد 
مة إلى العيش  احليَوانات، وطرق االنتقال من العيش يف الدولة املنظَّ

خارج نطاق الدولة واملجتمع. 

أصبحت شائعة  التي  الكراهية«  »ألبسة  أيًضا عن  احلديث  وميكن 
بكثرة، وجزًءا ال يتجزأ من صورة اليمني املتطرف، وقد تطورت هذه 

األزياء بسرعة يف السنني األخيرة، وباتت تُعنى بالنواحي اجلمالية، 
مع  اليمني،  ألقصى  للتسويق  مشهورة؛  جتارية  عالمات  وباعتماد 
نة يف املالبس. وتُؤكِّد الكاتبة أن القمصان مثاًل  رسائَل ورموز مضمَّ
اتُّخذت أداًة مثالية لنشر الرسائل العنصرية والقومية. وتعتمد هذه 
املالبُس والعالماُت التجارية اليمينية الباهظة يف الثمن، على النمط 
رة تشير تصريًحا  السائد من املالبس، ولكن مع استخدام رموز مشفَّ
أو تلميًحا إلى وجهات النظر اليمينية املتطرفة، أو إلى املثُل العليا 
األسطورية التي يتبنَّاها. وإذا كان الشباب هم الهدَف األساسي لهذه 
اجلماعات، فإن بعض العالمات التجارية استهدفت مالبس النساء 

واألطفال أيًضا.

اختراق الحرم الجامعي  
واملعاهد  للجامعات  اليميني  االختراق  موضوَع  الكاتبة  تناولت 
التخصصية )األكادميية(، مقدمًة غير قليل من األمثلة على ما يجري 
فيها من تضييق على العلماء واألساتذة واحملاضرين، وال سيَّما يف 
احملاضرات التي حتلِّل األفكار اليمينية املتطرفة وحتاربها. من ذلك 
ما تورده ميلر- إدريس مثااًل واقعّيًا يف جامعة سيراكيوز التي وجدت 
ستة  مجموعها  بلغ  الكراهية،  حوادث  من  موجٍة  ِخَضمِّ  يف  نفسها 
عشر حدًثا على مدار أسبوعني، فضاًل عن كتاباٍت عنصرية، ونعوٍت 
وهذا  األصليني،  واألمريكيني  واآلسيويني  السود  لألمريكيني  سيِّئة 
احتجاجات  ازدياد  مع  الدراسة،  إيقاف  إلى  املسؤولني  دفع  األمر 
الطالب واعتصاماتهم، مطالبني بردود أكثر حزًما من إدارة اجلامعة. 
املتعصبني  العنصريني  من  مجموعة  اقتحمت  2019م  أبريل  ويف 
للِبيض مكتبًة لبيع الكتب يف واشنطن، مما أدى إلى تعطيل محاضرة 
شغب  من  أحدثوا  ملا  فيها؛  ستُقام  كانت  املتطرف  اليمني  تتناول 
»هذه  وهتافهم:  الصوت،  مكبر  يف  الدعائي  بصراخهم  وفوضى 
نطاق  على  ر  املصوَّ املقطع  تداول  جرى  وقد  أرضنا!«.  هي  األرض 
األمثلة  ومن  املختلفة.  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  واسع، 
والبحوث  التعليم  مركز  مبًنى يف  ر  دمَّ الذي  د  املتعمَّ احلريق  أيًضا: 
الشهير Highlander Education and Research يف والية تينيسي 
األمريكية، الذي يضمُّ سجلَّ محفوظات لعقود تتصل بحركة احلقوق 
قادة  عن  تبصيرية  تعليمية  حلَقات  باستمرار  ويستضيف  املدنية، 
ني، مثل الَقس مارتن لوثر كينغ، وإليانور روزفلت، وروزا باركس.  مهمِّ
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العالي  التعليم  مؤسسات  صراحًة  املتطرفة  اليمينية  اجلماعاُت  تتهم 
بالتآمر، وباحتضان املاركسية الثقافية لتدمير مؤسسات الدولة. ومن 
معاقُل  أنها  على  اجلامعات  املتطرف  اليمني  ر  يُصوِّ الفكرية  الناحية 
اليسارية  التوجهات  ذوو  األساتذة  فيها  يقوم  األدمغة،  لغسل  ليبرالية 
للغرب.  واملنتقدين  للرأسمالية  املعادين  الطالب  من  أجيال  بإخراج 
ويؤمنون أيًضا بأن هؤالء يفعلون ذلك بالتنسيق مع الشيوعيني العامليني؛ 
لإلطاحة باملجتمعات الرأسمالية والغربية من الداخل. ويستعمل اليمني 
يجنِّد  اليسار  بأن  لالستدالل  الثقافية«  »املاركسية  عبارة  املتطرف 
النِّْسوية، وثنائية اجلنس، والتعددية الثقافية، وهجرة املسلمني، وحقوق 
املثليني؛ لتقويض الغرب والرأسمالية والقيم املسيحية، وذلك جزءٌ من 

ذونها نيابًة عن الشيوعيني.  مؤامرة كبرى ينفِّ

تفخيخ اإلنترنت
للتطرف  الشباب  تعرُّض  مخاطر  من  واملعلِّمني  اآلباَء  اخلبراءُ  ر  يحذِّ
يتطلَّب  ال  وهنا  اإلنترنت.  يف  املنتشرة  بالدعايات  اغتراًرا  والتجنيد؛ 
الطيفية  مساحاته  فإن  محسوسة،  مادية  وجهًة  للتطرف  التعرُّض 
ونوادينا،  ومعاهدنا  ومدارسنا  منازلنا  يف  مباشرة  تنتشر  االفتراضية 
ويف األوساط االجتماعية كلِّها، ويُقبل عليها الشباب والصغار، وال سيَّما 

غرف احلوار واحملادثة، واأللعاب اإللكترونية عبر اإلنترنت.
وسائل  عبر  املجتمع  أطياف  كسائر  املتطرفون  اليمينيون  يتواصل 
وتلغرام،  وإنستغرام،  وتويتر،  فيسبوك،  مثل:  االجتماعي؛  التواصل 
اليمينية املتطرفة  للبضائع  صة  Tumblr مخصَّ نات  أيًضا مدوَّ وهناك 

ومجتمعات العالمات التجارية. 
وقد أثبت املؤثرون اليمينيون املتطرفون قدرتهم على احلركة والتعاون 
املواقع  وهذه  التفاعلية.  املنصات  من  وغيرها  يوتيوب  منصة  يف 
الناحية اإلستراتيجية؛ ليس يف  ا من  والقنوات صارت مفيدة لهم جّدً
مجال جتنيد الشباب وَسوقهم إلى التطرف فحسب، ولكن حلشدهم 
يف  جرى  ما  مثاًل:  ذلك  من  املناسبة.  القضايا  يف  أيًضا  وحتميسهم 
سبتمبر 2018م، وبعد مقتل رجل أملاني بسبب نزاع وقع يف شارع عام، 
ة اجلرمية، منا حشٌد  واعتقال طالب جلوء سوري وآخَر عراقي على ذمَّ
بلغ ستة آالف متظاهر بني عشية وضحاها احتجاًجا على »املهاجرين 
املجرمني«؛ وذلك عبر جتنيد وسائل التواصل االجتماعي يف التجييش 

لهذه املظاهرات.
أما على الصعيد اإليجابي، فمع تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية، 
املوجهة  والتهديدات  الالإنسانية،  واللغة  والدنيء،  الرديء  واخلطاب 
بدأت  اإلنترنت،  شبكة  الرئيسة يف  املنصات  على  وعائالتهم  لألفراد 
شركات التقنية العاملية يف مراجعة شروط اخلدمة، وحظر املستخدمني 
موسيقا   Appleو  Spotify منصتي  من  كلٌّ  وأزال  ينتهكونها.  الذين 

بة للِعرق األبيض من منصتيهما. الكراهية املتعصِّ

الوقاية من الكراهية
التطرف،  من  الوقاية  يف  وتأثيرهما  والتعليم  بالتربية  الكاتبة  أشادت 
من  نحٍو  على  تَُعدُّ  ما  عادًة  الشاملة  الدراسية  املناهج  أن  إلى  ولفتت 

شأنه مساعدة املواطنني على التنقل جيًدا يف بيئات العمل املستقبلية 
املتنوعة، ومساعدة أطفال املهاجرين على االندماج األمثل يف بلدانهم 
اجلديدة. لذا ترى ميلر- إدريس بداًل من ذلك، ينبغي العناية بتقوية 
حسِّ االنتماء لدى كلِّ شخص إلى البلد الذي يعيش فيه، واالعتراف 
من  عدٍد  بعمق يف  النظر  يتطلَّب  الهدف  هذا  عن حتقيق  بُعدنا  بأن 

االفتراضات يف أيِّ مجتمع. 
ا،  جّدً مهم  أمٌر  املتطرفة  للحركات  والعنيف  املتشدد  الواقع  فهم  إن 
املبكر  االنتشار  لظروف  أحسن  فهم  تطوير  أيًضا  يتطلَّب  ولكنه 
املتطرف،  اليميني  الشباب  من  وكثيٌر  وأماكنه.  املتطرفة  لألفكار 
التدريجية  مشاركتهم  بعد  التطرف  يف  انخرطوا  معظمهم،  ورمبا 
ينبغي  هذا  من  وللوقاية  املتطرفة.  اليمينية  املشاهد  يف  واملتصاعدة 
أعضاء اخلاليا  يتجاوز  املتطرف، مبا  اليميني  للشباب  فهمنا  توسيع 
لب للتفوق  اإلرهابية أو اجلماعات املتطرفة الرسمية يف اجلوهر الصُّ
األبيض العنيف. فإن مسارات التطرف تبدأ يف األطراف، وقد يسُهل 
املتطرفة  الرسائل  الشباب  فيها  يواجه  التي  املساحات  على  العثور 
يف  وخارجه،  التطرف  داخل  التدفقات  على  الضوء  بإلقاء  اليمينية، 
العنصرية  الروايات  مع  الَعَرضية،  وأحياًنا  األولية  املواجهات  أثناء 

والدعاية املتطرفة للِبيض. 
سبُل  لفهم  أفضل  طرٍق  إلى  ا  حّقً بحاجة  أننا  إلى  الكاتبة  وأشارت 
حركات  هوامش  من  انتقالهم  وكيفية  وجتنيدهم،  الشباب  استقطاب 
وال  املتطرفة،  اليمينية  العقائد واحلركات  ُعمق  إلى  املتطرف  اليمني 
السائدة.  واالفتراضية  املادية  الفضاءات  يف  املواجهات  عبر  سيَّما 
جتاوز  أيًضا  يتطلَّب  السائدة  املساحات  تلك  عمل  وسائل  فهم  وإن 
االجتاه السائد لفصل دراسة األماكن املادية عن األماكن االفتراضية 
للتطرف. وبداًل من ذلك نحتاج إلى النظر بعناية أكبر يف كيفية عمل 
كلُّ  ي  يؤدِّ وكيف  جنب،  إلى  جنًبا  وخارجها  اإلنترنت  عبر  املساحات 
ذلك إلى تكوين ُهويَّة الشباب اليميني املتطرف؛ ليكون قوة تأسيسية 

مشاركة ومؤثرة.

خاتمة المطاف
ختمت الكاتبة ميلر-إدريس دراستها باقتراح بعض احللول التي ميكن 
أن تقلَِّل من خطر اليمني املتطرف، وهي ترى أن األعمال الوقائية قد 
تكون حاسمة للحدِّ من عنف املتطرفني الِبيض واليمني املتطرف على 
املدى الطويل. وهناك خطوات فورية أيًضا ميكن للجهات الفاعلة احمللِّية 
والفيدرالية والعاملية اتخاذها لوقف تصاعد العنف املتطرف من اليمني. 
وميكن أن تبدأ املشاركة احمللِّية مع مجموعات إنفاذ القانون، بإشراك 
الصحة  وخبراء  االجتماعيني،  ني  واملختصِّ األمور،  وأولياء  املعلِّمني، 

العقلية، بالتعليم؛ لتحسني املعرفة املتصلة بجماعات اليمني املتطرف. 
التواصل  العالمات والرموز وقنوات  بأنواع  الوعي  أيًضا نشر  وميكن 
ولتجنيد  املتطرفني،  بني  للتواصل  املستخدمة  اته  ومنصَّ االجتماعي 
للخبراء  وطرق  للتعاون،  قنوات  إلى  أخيًرا  ونحتاج  جديدة.  عناصر 
البلديات،  ورؤساء  احملافظني،  مع  للعمل  الفيدرالية  واحلكومة 

ومسؤولي إنفاذ القانون احمللِّي.
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