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مل يعد هناك شك يف أن الدول الغربية تواجه اليوم نوع ًا جديد ًا من التهديدات األمنية اخلطرية ،أال وهو ما يطلق عليه «اإلرهاب األبيض»
الناشئ من داخل حدودها ومرياثها الثقايف واحلضاري الكبري .وتسجل هذه التهديدات أرقام ًا مرتفعة جد ًا من الضحايا والعمليات اإلرهابية.
فقد أنفقت تلك الدول جهد ًا ووقت ًا وماالً لسنوات يف مواجهة ما أطلق عليه «اإلسالم االرهايب»! وخرجت ملحاربته خارج حدودها .ويف
مرحلة الحقة أكثر نضج ًا ،بدأت يف مناقشة رضورة مواجهة «اإلرهاب اإلسالمي» الناشئ من الداخل ،وهو تطرف وعنف شباب أورويب
مسلم ولد وعاش وتعلم باعتباره مواطن ًا أوروبي ًا.

وقد تأخر الغرب كثري ًا يف مواجهة إرهاب الداخل ،بل وأخطأ وما زال يف توصيف حقيقة ذلك التطرف العنيف .لذلك اعتدنا قراءة وصف
التطرف بالفوبيا .وهنا يثور سؤال مهم :هل هي حق ًا فوبيا أم عنرصية؟
من املهم تسمية األمور بمسمياهتا احلقيقة ،إذ أن إطالق مصطلح «إسالموفوبيا» عىل مشاعر كراهية أو غضب أو تقييم دوين أو اعتقاد بأن
املسلمني غري مناسبني للمجتمع األورويب أو للمناخ الديمقراطي والليربايل ،كل هذه احلزمة من األفكار واملواقف واملشاعر واملعتقدات ال يصح
وصفها بـ»اإلسالموفوبيا» وهي الكلمة التي تعني بالعربية «رهاب اإلسالم» .و»الرهاب» تعني الـ»اخلوف» ،ومن ثم فهو وصف غري دقيق ملا
سبق اإلشارة إليه ،ألن كلمة «الرهاب» أو «الفوبيا» توحي بأن هناك حالة نفسية مرضية من اخلوف تصيب بعض األفراد من يشء ما ويف هذه
احلالة هو «اإلسالم» ،وهو األمر الذي يتشابه مع حاالت مثل « »Acrophobiaرهاب األماكن املرتفعة .أو « »Nyctophobiaرهاب الظالم.
وبالتايل فاستدعاء كلمة فوبيا يسمح بالتربير والتسامح عىل أي حال .واألصح هو وصف هذا املوقف املتطرف جتاه املسلمني بوصفه الصحيح
أال وهو «العنرصية» والتي تعني االعتقاد بوجود فروق بني الناس وفق ًا النتامئهم جلامعة أو عرق معني ،ومن ثم تربير التمييز يف املعاملة جتاه هذه
اجلامعة.
من هنا ،فإن اخلطر الناشئ من داخل أوروبا والغرب واآلخذ يف النمو والتزايد يتمثل يف فكر متطرف مبني عىل اعتقادات عنرصية يغذهيا
خطاب كراهية ضد اآلخر ،وهم يف الواقع آخرون وليس آخر واحد ًا (هيود  -مسلمني  -سيخ  -سود  -احلركات النسوية  -آسيويني ...إلخ)
ذلك اخلطاب أصبح شديد الوضوح ورسيع االنتشار بسبب تطور آليات التواصل عرب اإلنرتنت .وهذا التطرف كثري ًا ما يكون حمصن ًا ضد
املساءلة القانونية نظر ًا لكونه مسترت ًا خلف مسحة من السخرية ومستظ ً
ال بأكذوبة حرية التعبري األوروبية ،التي تبيح خطاب كراهية ومتنع آخر.
ذلك الفكر املتطرف الذى أصبح معتاد ًا عىل ارتكاب عنف شديد يصل إىل درجة القتل عىل اهلوية من خالل عمليات قتل عشوائي أو اغتياالت
لشخصيات مدنية غري مسلحة ومنهم أطفال ،مما جيعله بوضوح كامل ال لبس فيه «إرهاب ًا» ،وهو ما يطلق عليه «اإلرهاب األبيض» ،الذي بات
الوجه األخطر للتطرف العنيف يف أوروبا وأمريكا الشاملية بال منازع يف اآلونة األخرية.
وتسعى الدراسة احلالية إىل مناقشة لبعض جوانب ظاهرة «اإلرهاب االبيض» ،أوالً :باإلجابة عىل تساؤل ملاذا هو الوجه األخطر من
التطرف العنيف من خالل استعراض حمددات تلك اخلطورة .ثاني ًا :عرض ألهم الركائز الفكرية هلذا التطرف .ثالث ًا :عرض خلريطة مجاعات
وتنظيامت اإلرهاب األبيض عىل جانبي األطليس .رابع ًا :مناقشة أدواهتم للتعبري أو التجنيد أو تنفيذ خمططاهتم.

* باحثة في شئون التطرف والعنف  -برنامج دراسات اإلرهاب والتطرف  -مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.
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محددات التهديدات
 - 1التمييز عىل أساس العرق :تشرتك كل من مجاعات اليمني املتطرف واجلامعات اإلسالمية املتطرفة يف االعتقاد بقيمة «االستعالء» ،إذ تعتقد
بأهنا متتلك األفضلية عن اآلخرين ،وتلك األفضلية متنحها احلق يف رفض اآلخر واستخدام العنف يف مواجهته .وتظهر تلك اجلامعات مزجي ًا
سام ًا من التفوق واإلحساس بالغطرسة جتاه اآلخر ،كام أهنا حتتقر أفراد ًا أقل تطرف ًا يف جمتمعاهتا ،وحتن إىل املايض املتخيل هليمنة ثقافتها ،وتسعى
الستعادة هذا املجد املتخيل( .)1لكن ما جيعل اإلرهاب االبيض أكثر خطورة ،هو أن استعالءه قائم عىل أساس «العرق» ،وهو أمر موروث ال
يمكن تغيريه بأي صورة من الصور .أما اجلامعات اإلسالمية املتطرفة فاستعالئها قائم عىل أساس «اإليامن» أي املعتقد ،وهو وضع متغري سواء
باإلقناع أو باإلكراه أو حتى عىل سبيل االدعاء والتقية.

 - 1تعدد اآلخر املستهدف بالكراهية :أشارت هيئة اخلرباء املستقلة التابعة ملجلس أوروبا ملكافحة العنرصية والتعصب ،يف تقريرها السنوي لعام
 2019الذي نُرش يف  27فرباير  ،2020إىل أن أهداف التحيز والتمييز وخطاب كراهية األجانب والعنف أصبح يطال املسلمني واليهود والغجر
والسود عىل حد سواء .فهذا اخلطاب يصور اإلسالم عىل أنه دين غريب عن الثقافة واهلوية الوطنية للعديد من الدول األعضاء .وجيعل الوضع
غري آمن السيام بالنسبة للنساء املسلامت .كام أن عمليات العنف قد انترشت ضد اليهود واملؤسسات اليهودية .فض ً
ال عن أن العنرصية ضد السود
والتهميش االجتامعي ما زالت من التحديات املتكررة أيض ًا .كام أن التمييز ضد املثليني آخذ يف التزايد.
 - 2مهارات االتصال واللغة :جييد أتباع اإلرهاب األبيض يف جمملهم اإلنجليزية ويتقنون التكنولوجيا ومن ثم يبدئون من حيث انتهت تنظيامت
التطرف اإلسالمية .فاللغة واإلنرتنت كانا سبب ًا يف تواصل فكري وتنظيمي كبري بني مجاعات اليمني املتطرف عىل جانبي األطليس.
 - 3االرتباط ببعض الكيانات السياسية الرسمية :يشري واقع املشهد السيايس األورويب إىل وجود أحزاب وكيانات سياسية رسمية تتبنى أفكار ًا
يمينية متطرفة وخطاب ًا علني ًا شديد العنرصية والتطرف .وقد جاء يف تقرير جملس أوروبا ملكافحة العنرصية والتعصب ،أن كثري ًا من احلمالت
االنتخابية املختلفة يف عام  2019أظهرت خطاب ًا قومي ًا متطرف ًا وكراهية لألجانب( .)2بل إن األكثر من ذلك أن املالحقات األمنية املتزايدة يف
السنوات القليلة األخرية والتي تزايدت بعد ارتفاع عدد عمليات اإلرهاب األبيض قد أظهرت عالقات رسية بني بعض اجلامعات والرموز
اليمينية املتطرفة العنيفة وبني أحزاب سياسية تسعى للوصول اىل السلطة أو متواجدة بالفعل يف السلطة.
 - 4سهولة احلصول عىل التمويل :ارتباط ًا باملحدد السابق ،فإن املناخ العام الذي تعمل فيه مجاعات ومنظامت اإلرهاب األبيض يتضمن قدر ًا
من التقبل هلذه اجلامعات ،وهو األمر الذي يوفر هلا الفرصة يف االتصال بقنوات متويل سخية مسترتة حتت مسميات من منظامت األعامل اخلريية
يف الدول الغربية.

 - 5العمل يف مناخ آمن من املالحقات األمنية والقانونية :فعىل مدار عقدين من الزمان ،ظل تركيز األجهزة األمنية واملراكز البحثية واحلكومات
األوروبية عىل مواجهة خطر اجلامعات اإلسالمية املتطرفة ،والعزوف عن االلتفات إىل كل إنذارات اخلطر من قبل إرهاب اليمني املتطرف ،وهو
األمر الذي وفر مناخ ًا آمن ًا للتنظيم والدعايا لتلك األفكار األخطر يف تطرفها واألكثر رضر ًا يف عنفها .لذلك فهو اجلانب األكثر قتامة وخطورة
ويثري خماوف عديدة عىل األمن والسلم داخل الدول األوروبية والواليات املتحدة بصورة أكرب من إرهاب التنظيامت اإلسالمية املتطرفة.
الركائز الفكرية
 - 1مبدأ اإلحالل العظيم :يعد اإلحالل العظيم هو ا ُملح ِّفز األكثر تأثري ًا يف ارتكاب عمليات اإلرهاب األبيض ،ذلك املبدأ يقوم عىل أساس أن
اهلجرات وحركات اللجوء املتواترة عىل الغرب يف أوروبا والواليات املتحدة ،مع األخذ يف االعتبار انخفاض نسبة املواليد داخل أرس العرق
األبيض وزيادهتا بني أرس اهلويات واألعراق األخرى ،متثل هتديد ًا وجودي ًا بالنسبة للهوية األوروبية والعرق األورويب يف مواطنه سواء يف أوروبا
أو أمريكا الشاملية او اسرتاليا.
فقد وضع قاتل املصلني يف نيوزيلندا عنوان «اإلحالل العظيم» لبيانه الشهري الذي كتبه يف  80صفحة ووضعه عىل اإلنرتنت قبل تنفيذ
عمليته ،واعترب بعد ذلك بمثابة «مانيفستو اإلرهاب األبيض» ،كام بدأ بيانه بتكرار مجلة «إهنا معدالت الوالدة» ثالث مرات .ويف واقع األمر،
يعود املصطلح إىل كتاب صدر يف نوفمرب  ،2011بعنوان «االستبدال العظيم» للكاتب الفرنيس اليميني رينو كامو ،الذى يبنى فكرته عىل أساس
أن النمو السكاين للمهاجرين سيؤدي إىل تغري ديموجرايف يف الغربُ ،يستبدل بموجبه مهاجرون من الرشق األوسط وشامل أفريقيا باألوروبيني.
بل واعترب كامو استمرار حركة اهلجرة وزيادة املواليد بمثابة االستعامر الذي يتوجب مقاومته بالعنف(.)3
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والالفت أن املصدر احلقيقي وراء هذا االدعاء السابق ليس واضح ًا حتى من قبل صدور الكتاب ،ألنه يبدو أن معلومات مغلوطة تم تناقلها
حتى اكتسبت مصداقية لدى العديد من األوروبيني تقول بتحول أوروبا إىل غالبية من املسلمني وذوي أصول عربية وهو ما أطلق عليه «أسلمة
أوروبا» .لكن املفارقة أن الدراسات العلمية تقول عكس ذلك .إذ تشري دراسات معهد «بيو» عن التغريات السكانية إىل أنه عىل عكس ما يروج
له املتطرفون البيض ،فإن نسبة سكان الواليات املتحدة من العرق األبيض ستكون  % 46مقابل  % 13فقط من السكان من أصول أفريقية و14
 %من أصول آسيوية يف عام  .2065أما يف أوروبا  ،2050فإن أقىص ما يمكن أن تصل إليه نسبة أعداد املهاجرين من النسبة األصلية للسكان،
وكام يتوقع املعهد ،لن تتجاوز  % 14عىل أقىص تقدير ،و % 11.2عىل أقلها(.)4
 - 2تفوق العرق األبيض :تفرتض هذه النظرية أن هناك جنس ًا أوروبي ًا واحد ًا ،وهو العرق األبيض .وتعتربه العرق الوحيد القادر عىل اإلبداع
واالخرتاع والعيش بتحرض .وهذه النظرية تفرس االستعامر األورويب لشعوب العامل باعتباره عم ً
ال جيد ًا هيدف إىل مساعدة األعراق األخرى
األقل يف املرتبة والتحرض عىل حتسني ظروف حياهتا .هذه الفكرة متنح اإلنسان رتبة اإلنسانية بجيناته ولون برشته وليس عىل أساس الوطنية
وحقوق اإلنسان كام أسست أوروبا نظامها بعد احلرب العاملية الثانية.

 - 3ربط التفوق العرقي مع املسيحية :وهو ما جيعل العنرصية أكثر تعقيد ًا وعنف ًا .يف مانيفستو اإلرهاب األبيض ،استدعى قاتل نيوزيلندا املسيحية
بقوله« :فعار علينا ،أهيا األبناء واإلخوة ،أن ننظر إىل العامل يف هذا القرن ونرى خراب املدينة املقدسة .فلتجعلوا نار التوبة تشعل احلرب املقدسة،
ليقودنا حب إخواننا إىل القتال .فلتكن حياتنا أقوى من املوت لكي نحارب أعداء الشعب املسيحي» .واختلطت دوافعه بني الثأر للصليبيني
القدامى يف حروهبم ضد املسلمني ،وبني االنتقام من املهاجرين ،وبني احلفاظ عىل مكانة الرجل األبيض وهيمنته احلضارية( .)5ولنا أن نتصور
ذلك اخلليط بني الشعور بالتفوق اجلنيس املمنوح للعرق األبيض بالوالدة ،وبني االستعالء باملسيحية والتباكي عىل ضحاياها يف الرصاعات
الدينية التارخيية ،وكيف يمكن أن يؤدي إىل عنف أكثر وحشية وخطورة .فض ً
ال عن أن مواجهته الفكرية والتحول عنه يصبح أمر ًا بالغ التعقيد.
 - 4التسارعية والفوىض اخلالقة :يقول رينالدو نازارو ،زعيم حركة «ذا بيز» اإلرهابية« :نريد ترسيع األمور ،نريد أن تزداد األمور سوء ًا يف
الواليات املتحدة .وبفضل الفوىض ،سيتوفر بعض الفرص .فعندما يبدأ القانون والنظام يف االهنيار ،تكون الظروف مواتية ألكثر العنارص تنظي ًام
واستعداد ًا لالستفادة من هذه الظروف»(.)6
ويعتقد املتطرفون اليمينيون الذين يتبنون التسارع أن االهنيار املجتمعي أمر حتمي ويسعون إىل ترسيع هذا االهنيار ومن ثم يتوافقون عىل
تنفيذ سلسلة من األحداث املتتابعة العنيفة ،حيث يولد العنف املزيد من العنف وأخري ًا حتدث الفوىض التي تسمح هلم بخلق جمتمعهم اجلديد
األبيض املثايل ،ذا السامت الذكورية والقيم الدينية والبعيد عن الديمقراطية إىل حد كبري!.

ويعترب جيمس ماسون رائد فكرة التسارع يف كتابه « ،»Siegeأن أنصار التفوق األبيض سيكونون هم الناجني الوحيدين يف هذه احلرب
الشاملة ضد النظام( .)7وبالتايل ،فإن أعامل اإلرهاب العشوائية املدمرة للغاية -مثل اهلجوم النووي -هي أدوات مثالية لبث الفوىض وترسيع
هذا االهنيار املجتمعي.

ويف واقع األمر يعود الربط بني أحالم الفوىض اخلالقة لدى أنصار اإلرهاب األبيض وبني خيال اإلرهاب النووي أو الكارثي إىل عقود.
ففي رواية  ،The Turner Diariesالصادرة عام  ،1978للمؤلف النازي ويليام لوثر بريس ،يستخدم أبطال الرواية أعامل اإلرهاب النووي
يف خدمة خلق «عامل أبيض»( .)8ويف دراسة للمركز الدويل ملكافحة اإلرهاب ،وجد أن هناك ارتباط ًا بني تلك الرواية وبني ما ال يقل عن 200
جريمة قتل و 40هجوم ًا إرهابي ًا خالل األربعني عام ًا املاضية(.)9

 - 5نظرية املؤامرة :يعتقد غالبية أنصار اليمني البديل ونظرية التفوق األبيض يف أن العرق األبيض يتعرض إىل مؤامرة عاملية ضده ،يسميها
اليوتيوبر املتطرف األبيض كولن روبرتسون الشهري بـ«ميلنيل وايز» ،بمؤامرة اإلبادة اجلامعية للبيض ،وهي تتقاطع مع نظرية االستبدال العظيم
يف فكرة مسئولية املوجات الواسعة من اهلجرة عن هذه اإلبادة .إال أهنا حتمل أبعاد ًا أكثر خياالً وتعقيد ًا حول مسئولية أطراف خارجية وحملية
يف تنفيذ هذه املؤامرة .ويف واقع األمر ،فإن هذه الطريقة يف التفكري تتقاطع أيض ًا مع أفكار اإلسالميني املتطرفني حول تعرض الدين اإلسالمي
للمؤامرة من اخلارج والداخل عىل حد سواء .ويف النهاية هذا التصور يعد دافع ًا ملواجهة هذه املؤامرة وإيقافها حتى لو عن طريق التضحية
بالنفس من خالل تنفيذ عمليات إرهابية.
 - 6معاداة النسوية والنظرة الدونية للمرأة :يف مقطع الفيديو الذي نرشه مرتكب هجوم هالة اإلرهايب يف أكتوبر  2019قبيل تنفيذه اهلجوم ،قال:
«النسوية هي املسئولة عن انخفاض معدل املواليد يف الغرب ،وهي سبب اهلجرة اجلامعية .أصل هذه املشاكل هو اليهودي».
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ويبدو جلي ًا أن فكرة معاداة النسوية والدعوة إىل عودة املرأة لشكلها التقليدي وانشغاهلا فقط بأعامل املنزل وإنجاب األبناء هو جزء أصيل
من أفكار اليمني املتطرف بصورة عامة واإلرهاب األبيض عىل وجه اخلصوص .لكن اخلطر األكرب ،وفق ًا لرأي املتخصصني األوروبيني ،أن هذه
الفكرة بالتحديد حتمل جاذبية لقطاع أكرب من األوروبيني والغربيني الذين قد يكونوا غري متحمسني ألفكار العنرصية والتفوق العرقي ،والرجال
الذين يمرون بأزمة اجتامعية والذين تكون وظائفهم ومستويات معيشتهم معرضة للخطر هم الفئة املعرضة بشكل خاص إىل تبني هذا الفكر.
وحيذر عامل االجتامع فون بارغن من أن معاداة حقوق النساء يعد مشهد ًا ال حيظى باهتامم كبري وبشكل خاص ال ُينظر إليه عىل أنه حلقة وصل بني
امليول اليمينية وبني املجتمع من الداخل(.)10
ويف كتاهبا اجلديد «االجتاه اىل الظالم :احلياة االجتامعية الرسية للمتطرفني» الصادر يف فرباير  ،2020للباحثة األملانية جوليا ابنر ،تقول املؤلفة
عن رأهيا يف انجذاب بعض النساء األوروبيات ألفكار تيار « Traditional wifeالزوجة التقليدية»( )11اآلخذ يف الصعود يف أوروبا« :هناك عدد
من النساء داخل املجتمع األورويب بشكل عام وداخل صفحات دردشة اليمني املتطرف يروجون ألفكار مثل رفض أن تتحدث النساء ضد
أي نوع من اإلساءة اللفظية ،أو حتى اإلساءة اجلسدية ،وأن عليهن الصمت بشكل أسايس .بل وحتميل الزوجات السبب يف عنف األزواج».
وأضافت« :إن بعض النساء والرجال وخاصة من األجيال الشابة قد وجدوا ضالتهم يف هذا التيار كنوع من مواجهة النسوية الراديكالية»(.)12
خريطة متشابكة
 - 1اليمني البديل العاملي ( Alt-rightاملظلة الواسعة) :من املمكن القول أن اليمني البديل هو التيار الواسع الذي يتقاطع مع اليمني املتطرف
التقليدي يف بعض األفكار ،إال أنه يتاميز عنه يف كونه تيار ًا شديد التطرف قائم عىل أساس فكرة تفوق البيض واالستعالء ورفض التعايش مع
اهلويات األخرى ،ومن ثم فهو التيار الشامل ملا يمكن أن نطلق عليه اإلرهاب األبيض.
اليمني البديل تيار حديث نسبي ًا ،لكنه أشبه بالوجه اجلديد ملجموعة من مجاعات وتنظيامت يمينية متطرفة وعنيفة كانت موجودة يف أوروبا
والواليات املتحدة األمريكية منذ هناية احلرب العاملية الثانية .لكنها عادت يف ثوب جديد مستفيدة من سهولة االنتشار والتجنيد عرب اإلنرتنت
ومستغلة أيض ًا الظروف السياسية املحلية املتمثلة يف أزمة الديمقراطية الغربية ،والدولية املتمثلة يف موجات اللجوء الواسعة اىل أوروبا وانتشار
املخاطر العابرة للحدود مثل األوبئة وإرهاب التنظيامت اإلسالمية املتطرفة.

وهذا املفهوم قام بصياغته ريتشارد سبنرس يف  2010لوصف التيار القائم عىل فكرة القومية البيضاء ،وقد كان هذا املصطلح حمل جدل كبري
ومناقشات إعالمية وفكرية خاصة أثناء االنتخابات األمريكية والتي فاز فيها دونالد ترامب يف  .2016كام ضمت إدارة ترامب العديد من
الشخصيات املرتبطة باليمني البديل مثل ستيفن ميلر املستشار السيايس للرئيس ،وجوليا هان رئيسة املكتب التنفيذي للرئيس ،ومايكل فلني
مستشار األمن القومي األمريكي السابق ،وسباستيان غوركا رئيس املكتب التنفيذي للواليات املتحدة السابق ،وستيف بانون املسئول عن
ِ
وجرح  13بيد أعضاء
اسرتاتيجية البيت األبيض .وطبق ًا لتقرير مركز قانون احلاجة اجلنويب يف فرباير  ،2018فإن أكثر من مائة شخص ُقتلوا ُ
اليمني البديل منذ  .2014وبصورة عامة هو مصطلح مفيد لإلشارة إىل اليمينيني خارج التيار املحافظ التقليدي.

 - 2الضوء البديل أو اليمني اجلديد  :Alt- light or alt-liteوكانت بداية نشأته عندما استخدم ريتشارد سبنرس التحية النازية يف مظاهرة لتأييد
ترامب عام  .2016ومن ثم تشكل التيار من انشقاق عدد من أتباع تيار اليمني البديل ،وخيتلف هذا التيار عن األخري يف خفوت نغمة العنرصية
قليالً .فض ً
ال عن اختالفه مع اليمني البديل حول املسألة اليهودية .ويف البداية أطلق املنشقون عىل أنفسهم اسم «اليمني اجلديد» ثم حتول إىل
 Alt- lightأو «الضوء البديل» .ويف خضم أحداث تظاهرات اليمني يف  2017طفت اخلالفات بني تيارات اليمني املتطرف وظهرت جمموعة
من الشباب الذين تم وصفهم بـ«البديل اخلفيف» أو  ،Alt- liteوهي املجموعة التي رفضت املواقف والترصحيات العنرصية العلنية القوية التي
تبنتها حركة اليمني البديل .ويف واقع األمر ،فإن وضع اخلطوط الفاصلة بني هذه املجموعات املنشقة أمر ليس بالسهل .غري أن وجود هذا التيار
األحدث سمح بنوع من حركة انتقال األتباع ما بني معسكرين اليمني البديل والضوء البديل عىل صفحات اإلنرتنت(.)13
 - 3حركة التنوير احلالك أو الرجعيني اجلدد  :Dark Enlightenmentوهى مدرسة فلسفية معادية للديمقراطية ومعادية للمساواة أسسها
األمريكي كرتيس يارفن ،ويعد الفيلسوف اإلنجليزي نك الند هو أهم من طورها وكتب عنها .ومتثل حركة التنوير احلالك املرجعية النظرية
والفكرية لتيار اليمني البديل .ومن خالل كتاب نك الند «التنوير املظلم» ،استعرض الكاتب أفكار احلركة التى تقوم عىل مرتكز أسايس وهو عدم
توافق الديمقراطية مع احلرية ،وأن الديمقراطية قد انتهت صالحيتها ،حيث أن عملية االنتخابات قد فقدت مصداقيتها واهلدف منها باألساس.
ويؤكد عىل هذه الركيزة بأن كلمة «ديمقراطية» مل تظهر يف إعالن االستقالل ( )1776أو دستور الواليات املتحدة األمريكية ( ،)1789بام يعني،
وفق ًا لذلك ،أن اآلباء املؤسسني للواليات املتحدة كانوا عىل علم بالرشور التي تصاحب استبداد األغلبية.
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أما فيام خيص مسألة اهلوية ،يعترب الند أن «األبيض» هو العرق األكثر تأثر ًا بجينات األعراق األخرى ،ومن ثم فهو واقع حتت هتديد «التلويث»
من خالل اختالطه بأعراق أخرى ينتج عنه تغميقه ومن ثم تدمريه أو اختفاءه .ويطرح الند تساؤالت حول :ملاذا ال يمكننا أن نكون دعاة محاية
عرقيني حمبوبني ،مثل هنود األمازون؟ ،كيف نتحول دائ ًام إىل نازيني جدد؟ .ويعتقد أيض ًا أن مسألة االندماج العرقي أكذوبة وأن الواقع الغريب
أثبت أنه برغم قوانني املساواة إال أن البيض ما زالوا متفوقني عىل السود يف الواليات املتحدة وأوروبا ،وما زال املجتمع منقس ًام يف املسكن
والتعليم وأمور حياتية أخرى .ومن ثم يعتقد الند أن الناس ليسوا متساوين ،وال يتطورون عىل قدم املساواة ،وأهدافهم وإنجازاهتم ليست
متساوية ،وال يشء يمكن أن جيعلهم متساوين .فاملساواة اجلوهرية ال عالقة هلا بالواقع(.)14

 - 4حركة اهلوية  :Identitarian Movementيمكن وصف احلركة بأهنا جزء من اليمني البديل العاملي ،أو باعتبارها اليمني البديل األورويب.
وقد تأسست أول تنظيامهتا يف فرنسا عام  2003باسم  ،Génération Identitaireوفرعها الشبايب األكثر شهرة اآلن  Bloc Identitaireالذى
تأسس عام  .2012ومن فرنسا انترشت اىل كافة الدول األوروبية الغربية والرشقية وخاصة الدول الناطقة باألملانية .كام عربت إىل دول أمريكا
الشاملية وأسرتالية أيض ًا .وتتمحور أفكار حركة اهلوية حول مفهوم «التفاضل العرقي» حلركة اليمني اجلديد أو «نوفيل درويت Nouvelle
 »Droiteالفرنسية يف الستينيات للفيلسوف االن دو بينوا  ،Alain de Benoistوتدور الفكرة باألساس حول« :يمكن لكل شعب وثقافة أن
تزدهر فقط عىل أرضها األصلية؛ االختالط العرقي والثقايف يعترب عام ً
ال من عوامل االنحطاط ؛ حيث أن التعددية الثقافية مرشوع فاشل ال ينتج
عنه سوى اجلريمة ،وفقدان االجتاهات ،ويف هناية املطاف إمكانية «احلرب العرقية» يف أوروبا بني األوروبيني من أصول أوروبية وبني األوروبيني
من أصول عربية او إسالمية» .ويعترب البعض أن اهلوياتيني ليسوا إال نازيني جدد حتت عنوان جديد الغرض منه إيصال رسالتهم إىل األجيال
اجلديدة ،حيث استبدلوا عبارات ينظر إليها تارخيي ًا عىل أهنا ملوثة بعبارات جديدة أكثر جذب ًا .فعىل سبيل املثال ،ال يتحدثون عن «التسفري
اجلامعي القرسي» ،بل عن «إعادة اهلجرة أو اهلجرة املعاكسة» ،ويقولون« :إننا لسنا عنرصيني ،بل نحن إثنوتعدديون»(.)15
وشعار حركات اهلوية األوروبية هو رمز حلرف إغريقي «المدا» باللون األصفر مستوحى من الشكل املرسوم عىل دروع اجليش اليوناين
إلحياء ذكرى معركة تريموبيالي القديمة ،التي اهنزم فيها اليونان أمام الفرس قبل امليالد .وتنترش حركات اهلوية األوروبية ىف العديد من
الدول األوروبية .فقد تم تأسيس حركة «جيل اهلوية النمساوية» ) Identitäre Bewegung Österreich (IBÖيف عام  .2012وزعيمها
هو القيادي املؤثر مارتن سيلنر .وقد أثبتت التحريات وكذلك اعرتافات سيلنر أن القاتل األسرتايل برينتون تارانت املسئول عن تنفيذ العملية
اإلرهابية ضد مسجدي كرايستشريش يف نيوزيلندا قد كان عىل اتصال بسيلنر وقام بالتربع بـ 1500يورو حلركته قبل تنفيذ العملية اإلرهابية.
وىف أملانيا نشأت من رحم النازيني اجلدد وعملت احلركة بالتعاون مع حركة بيجيدا املعادية لالجئني ،وهلا ِصالت بحزب البديل من أجل
أملانيا املعادي لالجئني واملهاجرين .ويف  11يوليو  ،2019قام املكتب االحتادي األملاين حلامية الدستور ) ،(BfVووكالة االستخبارات املحلية
يف البالد ،بتصنيف حركة اهلوية رسمي ًا عىل أهنا «حركة يمينية متطرفة ضد الدستور الديمقراطي الليربايل» .ويف يوليو  ،2017تم إنشاء صفحة
 Generation Identity UK and Irelandعىل موقع «فيسبوك» .ويف أكتوبر  ،2017اجتمعت شخصيات رئيسية من حركة اهلوية وتم رفع
الفتة عىل جرس وستمنسرت ىف لندن كتب عليها «دافع عن لندن ،أوقف األسلمة» .لكن احلركة ما لبثت أن شهدت يف بريطانيا انسحابات عديدة
بعد تكشف أخبار عن ارتباط احلركة الناشئة بشخصيات نازية وأخرى عنيفة .كام أنشئت حركة اهلوية يف السويد عام  2004باسم Nordiska
 ،förbundettوهو الفرع الذي أسس موسوعة اإلنرتنت يف عام  .Metapedia)16( 2006وتعود نشأة الفرع اإليطايل �Generazione Iden
 titariaإىل عام  .2012وتم تأسيس  Identitair Verzetىف هولندا يف عام  .2012ويتم تدريب أعضائه يف معسكرات يف فرنسا .كام أن حركة
 Evropaوهي املعروفة باسم حركة اهلوية األمريكية ،فض ً
ال عن حركة  Rise Aboveومقرها جنوب كاليفورنيا مستوحاة من حركات اهلوية
يف أوروبا وحتاول جلب الفلسفات والتكتيكات العنيفة إىل الواليات املتحدة .وتم تشكيل منظمة  Generation Identity Canadaيف عام
 2014ىف كندا ،ومتت إعادة تسميتها  ID Canadaيف عام  .2017كام تأسست شبكة اتوموافني  Atomwaffenوتعني «األسلحة النووية»
باللغة األملانية ،وهي شبكة إرهابية من النازيني اجلدد ،تأسست عام  2015يف جنوب الواليات املتحدة ،وقد توسعت منذ ذلك احلني إىل
اململكة املتحدة وكندا وأملانيا ودول البلطيق ودول أوروبية أخرى .ويتم تصنيفها باعتبارها مجاعة كراهية وتدعو إىل العنف .وهتدف املنظمة إىل
اإلطاحة العنيفة باحلكومة الفيدرالية للواليات املتحدة عن طريق اإلرهاب وتكتيكات حرب العصابات .ومنذ عام  ،2017ارتبطت املنظمة
بثامين عمليات قتل والعديد من جرائم الكراهية العنيفة ،بام يف ذلك االعتداءات واالغتصاب وحاالت متعددة من االختطاف والتعذيب.
وتستمد أفكارها باألساس من كتاب  Siegeملؤلفه جيمس ماسون( .)17ولكن حتى مع وجود مؤسسيها يف السجن ،إال أن املنظمة تشهد رواج ًا
يف جتنيد األتباع من خالل اإلنرتنت .ويبدو أن اخلطر األكرب هلذه الشبكة هو انجذاب شخصيات عسكرية أمريكية لالنضامم اليها وفق ًا لتقارير
لدائرة التحقيقات اجلنائية البحرية ،ومكتب التحقيقات الفيدرالية(.)18
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هذا فضال عن جمموعة من احلركات منها :اململكة املتحدة (شعبة  ،)Sonnenkriegوأملانيا ( ،)AWD Deutschlandوكندا (الرتبة
الشاملية) ،ودول البلطيق (شعبة  ،)Feuerkriegوحركة بوجالو  Boogalooوهي جمموعات أمريكية يمينية إرهابية مسلحة توصف
بامليليشيات ،وكثري من أعضائها مدانون بتهمة اإلرهاب .وظهرت بداية يف عام  2012عىل شبكة اإلنرتنت عىل موقع  .Chan4إال أن االهتامم
هبا مل يبدأ إال يف أواخر  .2019وغالب ًا ما يشار إليهم بأوالد بجالو  .boogaloo boisويسعون للتحريض عىل حرب أهلية أمريكية ثانية.
 - 5حركة كو كالكس كالن  :KKKمن أقدم مجاعات الكراهية يف الواليات املتحدة .وتضم اليوم نحو  8آالف عضو مقارنة مع  4ماليني
يف منتصف العرشينات .وقد نشأت احلركة يف األساس ملناهضة حترر األمريكان السود .لكنها قامت بعد ذلك بتوسيع قاعدة كراهيتها لتشمل
الدعوات املناهضة لليهود واملهاجرين واملثليني والكاثوليك.
 - 6مجاعة براود بويز فتيان فخورين  :Proud Boysتأسست املجموعة يف عام  2016من خالل جملة تاكي ذات التوجه اليميني املتطرف
حتت قيادة املؤسس املشارك لرشكة إعالم فايس الكندية غافن ماكننيس الذي وصفها بأهنا أخوية أو «نادي للرجال» .وعىل الرغم من ترصحيات
مؤسسها بأن اجلامعة تركز عىل القيم األوروبية وليس مسألة العرق ،إال أن املخابرات األمريكية وصفتها «بأخطر جمموعة متعصبة للبيض» .كام
أن الربملان الكندي قام يف يناير  2021بتصنيف اجلامعة بـ»كيان إرهايب»(.)19

 - 7مجاعة الزوايا التسع الربيطانية  :The Order of Nine Angleوهي مجاعة تشكلت يف ستينيات القرن املايض وأصبحت أكثر نشاط ًا
مؤخر ًا من خالل اإلنرتنت وباتت أدبياهتا وأفكارها ظاهرة وجزء ًا من أفكار التيارات اليمينية اإلرهابية .تقول اجلامعة عن نفسها إهنا تؤمن
بالفكر النازي الذي يعتقد بالتفوق العرقي ،وهي تدعو إىل إقامة نظام مبني عىل مبدأ كراهية النظام الليربايل واملجتمعات ذات األصول
اليهودية-املسيحية .ومن بني أبرز وجوه اجلامعة ديفيد ميات ،وهو مؤلف معظم أدبياهتا( .)20وقد تم القبض عىل ثالثة عنارص تنتمي للجامعة يف
يناير  ،2020بتهمة ختزين األسلحة والتخطيط لقتل زوجني مناهضني للفاشية وأطفاهلام الصغار .فض ً
ال عن االشرتاك يف تدريب شبه عسكري.
 - 8حليقو الرؤوس ( :)Skinheadsيأيت اسم اجلامعة من شكل أتباعها الذين يتميزون بأهنم حليقو الرؤوس بالكامل وأجسادهم مليئة
بالوشوم ويرتدون أحذية كبرية ذات رؤوس معدنية ،وغالب ًا يستخدموهنا إلصابة ضحاياهم .وتستخدم هذه املجموعة موسيقى الروك اند
رول وتستهدف الشباب يف جتنيدها وتقوم بارتكاب جرائم ترتاوح بني املضايقات والتحرش اللفظي إىل القتل يف حق غري البيض .ولعل أبرز
جرائمها إطالق أحد أعضائها النار عىل مصلني من «السيخ» ،يف معبد بمدينة أوك كريك يف والية ويسكونسن يوم  5أغسطس  ،2012ما أدى
(.)21
إىل سقوط سبعة قتىل وإصابة آخرين

 - 9ذا بيز «القاعدة»  :The Baseوهي جمموعة كراهية إرهابية للنازيني اجلدد والبيض واملتسارعني ،تشكلت يف عام  2018ونشطت يف
الواليات املتحدة وكندا وأسرتاليا وجنوب أفريقيا واململكة املتحدة .تركيبها ليس هرمي ًا ولكن عبارة عن جمموعة من اخلاليا ذات االستقالل
يف عملها ،وهو ما يزيد من خطورهتا .تؤمن بفكرة التسارعية وأن حالة الفوىض أصبحت وشيكة ومن ثم يستعدون الرتكاب جرائم عنيفة
للتخلص من كل غري البيض يف املجتمع األمريكي أثناء الفوىض .وقد نرش مركز قانون الفقر اجلنوبى Southern Poverty Law Center
األمريكى ىف سلسلة وثائقية صوتية حتت اسم «يبدو مثل الكراهية»  (Sound Like Hate) 83ساعة من التسجيالت املرسبة بني رينالدو نازارو
مؤسس مجاعة ذا بيز ونحو  100جمند حمتمل .وجاء يف أحد أجزاءها قول نازارو اهلارب واملقيم يف روسيا« :مهمتنا بسيطة للغاية .إهنا التدريب
والسيطرة عىل الشبكات واالستعداد لالهنيار .نريد أن نكون جاهزين ومستعدين متام ًا لالستفادة من أي فوىض أو فراغ يف السلطة»(.)22

 - 10حركة القومية االشرتاكية الرسية  :NSUأسست احلركة بيات زكايب ،يف أملانيا ،وتصنف هذه احلركة عىل أهنا يمينية متطرفة ومنظمة إرهابية
نازية ،وتعد احلركة التي أسستها سيدة رس ًا يف أملانيا مسئولة عن سلسلة اغتياالت متت بني  2000و ،2006راح ضحيتها  11أملاين من أصول
تركية .وعىل الرغم من تشابه طريقة القتل مل تعتربها األجهزة األملانية جرائم إرهابية أو عنرصية ،حتى أنتجت احلركة فيديو يف  2011تعرتف فيه
بدورها يف هذه االغتياالت .وقد تم احلكم عىل زكايب بالسجن مدى احلياة يف يوليو .2018
أدوات مختلفة
 - 1اإلنرتنت :يعترب البعض أن ا ُملح ِّفز األهم النتشار أفكار اإلرهاب األبيض هو منافذ اإلنرتنت بال منازع ،الذي ظل ساحة مفتوحة
النتشار أفكار اليمني املتطرف العنيف وجتنيد الشباب منذ مطلع القرن احلادي والعرشين ،وخاصة إذا أخذنا يف االعتبار أن منصات اإلنرتنت
والسوشيال ميديا مل تضع مصطلحات الكراهية والعنف والتمييز اخلاصة باإلرهاب األبيض عىل قوائم املنع أو احلذف ،إال بعد أحداث شغب
شارلوتسفيل( )23يف  .2017وبالكاد ،قام تويرت بإغالق احلسابات ذات الصلة باليمني املتطرف يف يوليو  2020فقط بعد أن أصدرت مؤسسة
 GPAHEتقرير ًا عن خماطر حركة اليمني البديل(.)24
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وأصبحت مواقع ومنصات اإلنرتنت مكان ًا لنرش حركات اليمني املتطرف لألكاذيب والسموم ا ُملح ِّفزة عىل كراهية اآلخر والتعصب لفكرة
التفوق األبيض .ومنذ هجوم أندرس بريفيك اإلرهايب يف عام  ،2011أصبح من املعتاد أن يرتك اإلرهابيون املتطرفون اليمينيون بيان ًا .ومنذ
هجامت نيوزيلندا يف عام  ،2019قام العديد من املتطرفني ببث جرائمهم(.)25
لكن يظل التجاهل األمني والرسمي لتصاعد أفكار ونشاط اليمني البديل لسنوات عائق ًا أمام جهود إيقاف هذا اخلطر اليوم .فقد أصبحت
األفكار أكثر قوة ونفاذ ًا واجلمهور أكثر اتساع ًا والشبكة أكثر ترابط ًا عىل ضفتي األطليس.
وتتمثل قنوات اإلرهاب األبيض األكثر تفضي ً
ال يف:

أ  -موقع فورتشان  :chan4بدأ املوقع يف  1أكتوبر  ،2003واستخدم أص ً
ال لنرش الصور ،ورسعان ما ازدادت شعبيته ،وكان مستخدمو فورتشان
مسئولني عن تشكيل أو تعميامت اإلنرتنت .وخلصت صحيفة اجلارديان جمتمع فورتشان بأنه «جمنون ،طفويل ،رائع ،سخيف ومثري للقلق».
ونظر ًا لسياسة املوقع التي ال تطلب من املستخدمني التسجيل أو إدخال بيانات ختصهم أو التأكد من هويتهم ،فقد كانت منصة جيدة
الستضافة أعداد كبرية من املتطرفني عىل اختالف توجهاهتم ،وحلق به بعد ذلك بعرش سنوات موقع . ) 26( chan8

ب  -موقع «ديسكورد» ( :)Discordوهو برنامج تواصل اجتامعي جماين صمم خصيص ًا ملجتمع األلعاب ،وقد بلغ عدد مستخدميه حتى
 2018نحو  250مليون مستخدم .ويتواصل املستخدمون من خالل املكاملات الصوتية ومكاملات الفيديو والرسائل النصية والوسائط وامللفات
يف حمادثات خاصة .وفتحت بعض جمموعات اليمني املتطرف عليه غرف دردشة حرة والمركزية.

ج -تليجرام :تعترب منصة تليجرام هى األكثر تفضي ً
ال لدى املنظامت اإلرهابية بشكل عام ،حيث أن غرف الدردشة هبا تسمح بتواجد حتى 200
ألف شخص يف حني أن احلد األقىص عىل منصة الواتساب  256شخص .كام أن أحزاب اليمني املتطرف تتواجد وتضع أخبارها بشكل دوري
عليها بصورة رسمية .ومن ثم فإنه من الصعوبة بمكان إجياد رسائل عنرصية أو معادية للسامية عىل القنوات الرسمية هلذه األحزاب .غري أن هذا
األمر ال ينطبق عند رصد القنوات أو املجموعات غري الرسمية .واألمر يزداد سوء ًا وعنرصية وكراهية يف منتديات الدردشة التي تنرش صور ًا
وميامت دعائية وعنرصية وفاشية وتروجيية ،لتفوق العرق األبيض؛ مثل «Random Anon :و Han’s Right WingTerror «Center»،
» «Fashwaveو ».Channel

إضافة إىل هذه القنوات الدولية ،هناك العديد من غرف ومنتديات الدردشة املحلية عىل مستوى كل دولة ،التي تضم مستخدمني من
جنسيات حمددة .ففي فرنسا عىل سبيل املثال ،هناك « ،»InformAction Francaisويف إسبانيا يوجد « ،»The Spanish Armyويف إيطاليا
« .»Partito Nazionale Fascistaوغالب ًا ما يشارك املستخدمون روابط للسوق السوداء فيام يسمى بـ «الشبكة املظلمة» (،)Dark web
حيث يمكن رشاء األسلحة لالستعداد للمعركة النهائية ضد أعداء العرق األبيض(.)27

 - 2السخرية وامليمز( :)28يستخدم اإلرهاب األبيض واليمني البديل بصورة عامة السخرية بشكل واسع ،فهي بالنسبة له بمثابة سالح جلذب
املؤيدين املحتملني ،ولتحدي األيديولوجيات والقيم الثابتة يف املجتمع الغريب ،وإنشاء مجهور من املتعاطفني مع أفكاره السامة( .)29فقد اندهش
العامل وهو يشاهد صور اقتحام مبنى الكابيتول يف الواليات املتحدة قبيل انتهاء والية ترامب .لكن يف الواقع فاملتابع ملنتديات ومنصات اليمني
البديل عىل اإلنرتنت ما كان له إال أن يقول أهنا جمسامت وصور حقيقية مقتبسة من ذلك العامل االفرتايض لكنها متحركة وحقيقية هذه املرة.
وحتى وقت قريب ،كان من الصعب ختيل أن أعامل العنف والشغب التي قد تصل إىل القتل يمكن أن ختتلط بميامت اإلنرتنت يف مشهد واحد.
لكن املتخصصني يقولون بأن «اليمني البديل» قد اقتحم الوعي السائد من خالل سالح السخرية ،واستخدام الفكاهة والغموض كتكتيكات
إليذاء خصومهم .وأيض ًا كاسرتاتيجية للتنصل من االلتزام احلقيقي بأفكار اليمني املتطرف واإلرهاب مع االستمرار يف تبنيها ،مما يتيح فرصة
دائمة للهروب من املسائلة القانونية واألخالقية وقت احلاجة .وجتعل من أهم الصعوبات يف مواجهة خطاب الكراهية لإلرهاب األبيض عىل
اإلنرتنت ،هي صعوبة التمييز بني الصدق والسخرية .وأخري ًا يمثل تكرار السخرية وامليمز ما يمكن وصفه بتطبيع العنرصية وأفكار التفوق
األبيض وكراهية اآلخر(.)30
وهناك أمثلة عىل أشهر ميامت وسخريات الكراهية البيضاء مثل:

أ  -أنتيفا  :Antifaوهى كلمة تستخدم لوصف معارضيهم من اليسار.

ب  :S.J.W -وهو اختصار لعبارة «حمارب العدالة االجتامعية» ويستخدمه اليمني للسخرية من األشخاص املدافعني عن قضايا ليربالية مثل
النسوية أو العدالة العرقية أو حقوق املثليني.
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ج -كاك « :»Cuckوهى إهانة يوجهوهنا لألشخاص غري امللتزمني بشكل ٍ
كاف بالعنرصية ومعاداة السامية ،وهي كلمة تعود إىل العصور
الوسطى وتعني «الديوث».
د Blood and Soil -الدم والرتبة :وهذه العبارة مصطلح قومي أملاين من القرن التاسع عرش يشري إىل رابطة روحانية بني دماء جمموعة
عرقية وتربة بلدهم.
هـ -إزالة الكباب  :Kebab Removalistوهو تعبري عن السعى للتطهري العرقي ضد األتراك أو املسلمني.

 - 1اسرتاتيجية القرص األمحر  :Red pillingرشحت جوليا ابنر هذه االسرتاتيجية يف كتاهبا املشار إليه سابق ًا والذي كان حمصلة عامني
من عمل بحثي قائم عىل التخفي واملشاركة يف صفحات ومجاعات متعددة يمينية متطرفة عىل اإلنرتنت .وتقوم هذه االسرتاتيجية عىل فكرة
وردت يف الفيلم األمريكي الشهري ماتريكس ،حيث أن من يبتلع القرص األمحر فقط هو من يرى العامل احلقيقي .وعىل هذا األساس يتحدث
املتطرفون اليمينيون مع أتباعهم عرب اإلنرتنت بأهنم هم فقط من يمتلكون احلقيقة ويرون الصورة الكاملة التي ال يراها غالبية الشعوب األوروبية
واألمريكية وحكوماهتا.

 - 2التظاهرات :وجدت حركات اليمني البديل يف أوروبا يف أزمة الالجئني مناخ ًا مناسب ًا لعمل مظاهرات يف الشوارع لبث أفكارها واإلعالن
عنها يف صورة ملصقات يف الشوارع وإعالنات كبرية مدفوعة األجر يف بعض األحيان للتعبري عن أن الالجئني غري مرحب هبم وأن األفضل هو
إعادهتم مرة أخرى .وتعد حركات اهلوية من أكثر منظامت اليمني البديل نشاط ًا يف استخدام أداة التظاهر .ففي فرباير  2018قامت بوضع 30
صليب ًا معقوف ًا مكتوب بداخل كل واحد اسم أحد ضحايا إرهاب التنظيامت اإلسالمية املتطرفة وذلك يف موضع بناء مسجد جديد يف بافاريا.
وقد كانت تظاهرات شارلستوفيل يف  2017يف فرجينيا من أشهر وأعنف مظاهرات اليمني البديل ليس فقط بسبب ما خلفته من ضحايا لكن
أيض ًا بسبب الشعارات العنيفة التي تعرب عن كم الكراهية والعنرصية داخل هذا التيار .فض ً
ال عن مظاهرات حرق القران أو اإلساءة وتشويه
دور العبادة اليهودية.

 - 3العنف املفرط واالغتياالت :بالطبع هذه اآللية تعرب عن فكر إرهايب رصيح .وربام املجال هنا ال يسع لذكر كافة هذه العمليات لكن بعض
من نامذجها قد توضح الفئات املستهدفة الواسعة من قبل اإلرهاب األبيض .ويمثل املعارضون للعنرصية وتفوق اجلنس األبيض هدف ًا رئيسي ًا
لإلرهاب األبيض ،فعىل سبيل املثال شهدت أملانيا حماولتي اغتيال لسياسيني أملانيني ينتمون إىل العرق األبيض لكن عقاب ًا هلام عىل مواقفهم
الداعمة لالجئني .وانتهت املحاولة األوىل التي تعرضت هلا هنرييته ريكر ،املرشحة السابقة ملنصب عمدة مدينة كولونيا بالفشل ولكنها خلفت
إصابات بليغة .والثانية أدت إىل مقتل والرت لوبكه رئيس املجلس البلدي ملدينة كاسل والعضو البارز يف حزب االحتاد الديمقراطي املسيحي (يس
دي يو) املؤيد لسياسة اهلجرة يف أملانيا يف .2019

ويف عام  ،2011شهدت العاصمة أوسلو انفجار سيارة مفخخة قرب مقر رئاسة الوزراء يف حي الوزارات أودى بحياة  7من القتىل بينام
أصيب تسعة آخرون بجروح ،بعد ذلك دخل اإلرهايب األبيض أندريس بريفيك إىل جزيرة أوتويا ،حيث يقام املخيم الصيفي الحتاد شبيبة حزب
العامل النروجيي وبدأ يف إطالق النار بشكل عشوائي عىل اجلميع .وانتهى اليوم بحصيلة جتاوزت  90من القتىل ومثلهم من اجلرحى ،وكان منفذ
اهلجوم قد وضع بيان ًا عىل اإلنرتنت قبل تنفيذ العملية سامه «إعالن االستقالل األورويب» املعروف بامنيفستو جمزرة النرويج ووضع فيه قائمة
بمن يرغب يف قتلهم وهم «كل من يؤيدون التعددية العرقية».
من جهة أخرى ،يمثل املسلمون وذوو األصول العربية هدف ًا آخر ،عىل سبيل املثال منذ سنوات وحتديد ًا يف  2004شهدت مدينة كولونيا
األملانية والتي تعيش هبا غالبية تركية إلقاء قنبلة مسامري أودت بحياة  22شخص يف عملية قتل عشوائي ،ومل يسجل هذا العمل باعتباره إرهاب ًا
أبيض ًا إال بعد تكشف حقائق أخرى يف عام  .2011ويف  19فرباير  ،2020قتل  9أشخاص بالرصاص يف مقهيني منفصلني يرتاده أملان من
أصول تركية يف مدينة هاناو .ويف مارس  2019شاهد العامل يف بث حي جمزرة عىل اهلواء مبارشة نفذها األسرتايل اإلرهايب برينتون ترانت ،حيث
عنهام قتل  51مصلي ًا بني رجال
أطلق النار بشكل عشوائي داخل مسجدي النور ومركز لينود اإلسالمي يف مدينة كرايسترشش يف نيوزلندا ونتج ُ
ونساء وأطفال وعرشات من اجلرحى .وهذا اإلرهايب األبيض هو من ترك وراءه بيان «االستبدال العظيم» الذي سبقت اإلشارة له.
وكذلك اليهود كانوا والزالوا هدف ًا للعنرصية البيضاء ،فقد كان إطالق النار العشوائي عىل كنيس شجرة احلياة اليهودي يف بيتسربغ يف
الواليات املتحدة يف  ،2018وعىل كنيس هيودي أمريكي ىف أبريل  2019يف كاليفورنيا نموذج ًا لذلك .كام يظل السود األقلية األكرب يف أوروبا
والواليات املتحدة أيض ًا هدف ًا مستمر ًا لإلرهاب األبيض .وكمثال عىل معاداة السود ،قتل ديالن روف ىف  ،2015تسعة أشخاص سود ىف كنيسة
إيامنويل األفريقية امليثودية األسقفية التارخيية ىف ساوث كارولينا.
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 - 4الرتويج من خالل اإلرهاب :أصبحت العمليات اإلرهابية تعرب عن رغبة التيارات املتطرفة يف احلصول عىل عدد أكرب من املشاهدين أكثر
من احلرص عىل وقوع عدد كبري من الضحايا .اهلدف الواضح هو الرتويج لألفكار وجذب مؤيدين وجمندين من خالل تنفيذ عمليات عنف تثري
الفزع والصدمة يف املجتمع املحيل والعاملي .وهذا هو ما يفرس تصوير العمليات اإلرهابية أو حتى نرش بيان قبيل التنفيذ.

هذه األداة مل يكن قاتل نيوزيلندا هو من بدأها ،فمن قبله استخدمها اإلرهايب ديالن روف قاتل الـ  45مصلي ًا أسود ًا داخل الكنيسة التارخيية
األفريقية يف شارلستون يف  .2015وكذلك فعل إرهايب النرويج بافريك يف  ،2011فجميعهم تركوا خلفهم بيانات.

 - 5التحرش :واملقصود هنا هو التحرش اللفظي أو العنف اجلسدي البسيط ،وهي أداة ال يمكن تصور أن أحد املنتمني إىل مجاعات اليمني
البديل مل يستخدمها سواء بصورة واضحة أو من خالل السخرية ،وهم يوجهون حترشاهتم اللفظية أو التهديدات باإليذاء أو القتل إىل الصحفيني
واملعارضني هلم.
عنصريون مثقفون
يف وسط الرصاع الدائر بني أنصار العنرصية والكراهية ومدعي التفوق من أتباع اإلرهاب األبيض من جانب وبني املدافعني عن القيم
األوروبية التي تم التوافق عليها بعد احلرب العاملية الثانية من جتريم العنرصية ومعاداة السامية والقتل عىل اهلوية واحرتام مبدأ املواطنة واحرتام
القانون من جانب آخر ،تظهر مساحة ضبابية يربز فيها مثقفون يتبنون موقف ًا آخر من هذا الرصاع ،وهو توجه أقرب لتخفيف حدة املخاوف من
تيار اليمني البديل وإىل إجياد تفسريات أخرى للمواقف العنرصية ،بل ويوجهون انتقادات حادة نحو املعارضني لتيار اليمني البديل باعتبارهم
خيلقون فزاعة ألهداف ومصالح خاصة.
ونقرأ داخل هذه املساحة الضبابية تساؤالت من مثقفني أوروبيني تبدو للوهلة األوىل أهنا تتضمن تفكري ًا منهجي ًا ،عىل غرار:

	-هل يوجد يف إطار اخلوف املرشوع عىل قيم أوروبا الرافضة للعنرصية واخلائفة من عودة شبح الشيفونية« ،عنرصية جديدة» ضد دعاة
التفوق األبيض؟
	-هل ما حيدث من مراقبة ترصحيات وأفعال قيادات اليمني البديل وبعض السياسيني هبدف الكشف عن مكامن العنرصية والكراهية ،هل
هو مكارثية( )31جديدة؟
	-هل يمكن استئصال فكرة التفوق األبيض من الثقافة الغربية؟ وهل باألساس هناك رضر من االعرتاف بحقيقة التفوق األبيض؟

أنصار هذا التوجه جيادلون بأن ما حيدث يف أوروبا والواليات املتحدة اآلن يف مواجهة أفكار اليمني البديل وأتباعه ،يمكن تسميته بـ»اإلرهاب
الثقايف» أو «املكارثية» .ويعتقدون أنه عىل غرار «الرعب األمحر» ،يبدو أن املسئولني يف الغرب اليوم أصبحوا يامرسون «الرعب األبيض» .ومن ثم
استسهال عمل قوائم سوداء ووصم مثقفني وسياسيني وناشطني وشباب بالعنرصية والشيفونية والنازية ملجرد إلقاء فكاهة أو اإلدالء بترصيح
أو كتابة تويتة قد حتمل مالمح عنرصية.
وقد ش ّبه األكاديمي األمريكي جون ماكورتر مناهضة العنرصية بدين علامين جديد معيب ،لديه كتبه املقدسة اخلاصة به ،ووعود اخلالص من
اخلطيئة األصلية اجلديدة «البياض» .ومتاريس هذا الذعر األخالقي اجلديد ال حيرسها الرهبان أو السيناتور جوزيف مكارثي ،بل اإلعالميون
والصحفيون وجمالس إدارة الرشكات ورواد األعامل األخالقية ،عىل وسائل التواصل االجتامعي(.)32
ووفق ًا هلذا املنطق ،فإن ما يعيشه الغرب اآلن هو حالة من الذعر األخالقي غري املربرة ،وخلق فزاعة ال وجود هلا لتحقيق مصالح سياسية أو
اقتصادية ،من خالل االغتيال املعنوي للمعارضني بعد وصفهم بتهم العنرصية والكراهية.

إن اجلدل الفكري حول العنرصية العلمية  Scientific racismوالتي شهدت ذروهتا يف  1920وخفت صوهتا بعد هناية احلرب العاملية
الثانية وما خلفته من دمار ،يبدو أنه يطفو عىل السطح مرة أخرى .إذ يعاود مثقفون غربيون تربير وجود مجاعات وتنظيامت «بيضاء» عىل أساس
الدفاع عن هوية سهلة التدمري عندما ختتلط بذوي األلوان األخرى .وهناك تيار آخر ما زال جيادل يف احلقائق العلمية التي تؤكد عىل التفاوت
اجلنيس .فصحيفة مانكايند اإلنجليزية ( )Mankind Quarterlyعىل رأس قائمة الصحف العلمية األكاديمية الداعمة للعنرصية العلمية حتى
وصفت بأهنا «جملة تفوق اجلنس األبيض».

ويقول الفيلسوف اإلنجليزي نيك الند« :ها نحن هنا ،بعد مرور  50عام ًا ،وما زال لدينا هذه التفاوتات اهلائلة يف معدالت اجلريمة،
والتحصيل العلمي ،بني البيض والسود يف الواليات املتحدة .وأعتقد ،عىل الرغم من أهنم ما زالوا يتكلمون يف شعارات املساواة ،يشعر
األمريكيون يف قلوهبم بنوع من اليأس البارد حيال ذلك .إهنم يشعرون أن توماس جيفرسون ربام كان عىل حق وال يمكننا العيش مع ًا يف وئام».
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خامتة:
ما يعيشه الغرب اليوم هو حالة من التخبط بعد اكتشاف حجم قاعدة جبل اجلليد التي اعتقدوا لعقود أن قمته التي تبدو عىل سطح املاء ليست
إال قطعة صغرية وحرة من اجلليد الطافية فوق السطح .حالة الصدمة تلك جتعل من املجهودات الفكرية والرسمية الغربية ملواجهة «اإلرهاب
األبيض» عملية بدائية ومتخبطة إىل أبعد احلدود .كام أنه بدأ يصاحبها حالة من الذعر األخالقي الذي بات يدعو إىل حتركات هستريية الجتثاث
أي مظهر من مظاهر العنرصية حتى وإن كان تارخيي ًا مثل متثال توماس جيفرسون من جامعة ميسوري .إهنا حالة أشبه بالدعوات اهلستريية
لتجديد اخلطاب الديني والتخلص من كتب الرتاث يف خضم احلديث عن مواجهة إرهاب تنظيامت التطرف اإلسالمية يف الرشق األوسط.
إن الشبح الذي خييم عىل الغرب أكثر قتامة ألن ذكريات احلرب العاملية قامت عىل أكتاف األفكار النازية والفاشية واإلبادة اجلامعية لألعراق
األخرى ،والزالت حمفورة يف أذهان العامل ،وتستطيع أن ترى آثارها يف املدن األوروبية القديمة حتى اآلن .لذلك فقد مثل صعود صوت
العنرصية والكراهية مرة أخرى وهبذا القدر من اجلرأة يف أوروبا والواليات املتحدة االمريكية صدمة حقيقية ونذير خوف كبري عىل األمن
والسلم يف اجلزء الغريب من العامل.
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