شعبان  1437هـ  -مايو 2016م

تيارات اليمني املتطرف يف �أوروبا
ُم َّمد احلداد *
�ستفاج�أ و�أنت تقر�أ هذا الكتاب ب�أنّ �أ�سلوب ّ
«الذئاب املنفردة» لي�س من اخرتاع تنظيم «القاعدة» �أو «داع�ش» ،و�إمنا هو مفهوم و�ضعه جوزيف توما�سي �سنة ،1974
للتحرر» ،وكان طموحه �أن يجمع بني التيارات الثورية الي�سارية
وهو نا�شط �أمريكي من تيار النازية اجلديدةّ � ،أ�س�س �سنة « 1969اجلبهة الوطنية االجتماعية
ّ
والتيارات الناز ّية اليمين ّية ،لتحرير العامل من املا�سونية وال�صهيونية العاملية امل�سيطرتني على الغرب ،وقد اغتيل توما�سي يف ظروف غام�ضة �سنة  .1975ويف
�سنة  ،1978قام زميله ال�سابق يف ت�أ�سي�س اجلبهة ،الفيزيائي الأمريكي ويليام بري�س ،بن�شر كتاب يف �شكل رواية انت�شر انت�شارا وا�سعا يف �أو�ساط �أق�صى اليمني،
وعنوانه «يوميات تورنر»  ،Turner Diadiesيت�ض ّمن درو�سا يف ا�سرتاتيجية «الذئب املنفرد»� ،أي منا�ضل �أق�صى اليمني الذي ينبغي �أن يعمل منفردا لتحرير
العامل من �أعداء اجلن�س الآري ،ومنه مثال �صنع القنابل اليدوية يف البيت ومبكونات متو ّفرة للجميع ،وتخ ّيل طرق االنتقال �إىل �إرهاب يعتمد الهجمات الكيميائية
التوح�ش» ،انت�شر كتاب بري�س يف �أو�ساط
والبكترييوجلية وحتّى النوو ّية ،من كاتب كان يد ّر�س الفيزياء يف اجلامعات .وقبل عقود من كتاب �أبي بكر ناجي «�إدارة
ّ
النازية و�أق�صى اليمني ،واعترب ملهما للعديد من العمليات الإرهابية� ،أكرثها �شهرة هجوم �أكلوهاما �سيتي (الواليات املتحدة) �سنة  ،1995وقد �أ�سفر عن 168
قتيال .كما كان امللهم لدافيد الين ،من�شئ ّ
املنظمة الإرهابية العاملية «النظام» امل�س�ؤولة عن الكثري من �أعمال العنف يف الغرب.
هذا مثال من �أمثلة عديدة يف الكتاب ّ
تبي كيف �أن عقلية
الإق�صاء والتطرف والعنف عقلية واح��دة ،يف الغرب ويف
ال�شرق ،وب�صرف النظر عن اختالف الأديان واحل�ضارات.
لكن ه��ل من�ضي �إىل ح�� ّد اف�ترا���ض وج��ود عالقة م��ا بني
�أق�صى اليمني املتطرف ال��ذي ن�ش�أ يف �أمريكا وانت�شر يف
ال��غ��رب اب���ت���دا ًء م��ن ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات ،واحل���رك���ات الإ���س�لام��ي��ة
املتطرفة التي اعتمدت الإرهاب ،وخا�صة الإرهاب املعومل
الذي بد أ� مع تنظيم «القاعدة»؟
ه���ذا ال�����س���ؤال مل ي��ك��ن امل��و���ض��وع ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��ك��ت��اب ،و�إن
ناق�شه الكاتبان ب�سرعة يف عدّة موا�ضع .فالكتاب و�ضع له
هدفا درا�سة حركات �أق�صى اليمني يف الغرب وتطورها.
وال��ك��ات��ب��ان م��ن ك��ب��ار املتخ�ص�صني يف ه���ذا امل��و���ض��وع� ،إذ
ي�����ش��رف ج���ان ي��ي��ف ك��ام��ي�����س ع��ل��ى «م��ر���ص��د ال��رادي��ك��ال��ي��ات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة» ب��ي��ن��م��ا ي���د ّر����س ن��ي��ك��وال ل��ي�بروج يف جامعتي
مونبليي (ف��رن�����س��ا) ووا���ش��ن��ط��ن (�أم��ري��ك��ا) ،ول��ك�� ّل منهما
ع��دد معترب م��ن امل���ؤل��ف��ات يف امل��و���ض��وع .و�إذا ك��ان ال��ع��امل
العربي والإ�سالمي مهت ّما يف ال�سنوات الأخ�يرة بدرا�سة
حركات العنف الديني ،ف� ّإن العامل الغربي �أ�صبح من�شغال
بدوره بدرا�سة حركات �أق�صى اليمني ،التي ال تعتمد ك ّلها
العنف ،لكنّ ثقلها يف املجتمعات الغربية ما ّ
انفك يتد ّعم
منذ �سنوات.
يكفي �أن ننظر �إىل الو�ضع احلايل للت�أ ّكد من هذا الأمر:
الواليات املتحدة ت�ستع ّد النتخابات رئا�سية ال�سنة القادمة
�سيكون م��ر���ش��ح احل���زب اجل��م��ه��وري ف��ي��ه��ا ،ع��ل��ى الأرج���ح،
دون��ال��د ت��رام��ب ،امللياردير ال��ذي � ّأ�س�س �شعبيته وحملته
االن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى �أط���روح���ات �أق�����ص��ى ال��ي��م�ين الأم��ري��ك��ي،
وخ��ا���ص��ة ت�ضخيم خم��اط��ر امل��ه��اج��ري��ن وال���واف���دي���ن من
البلدان الفقرية لأمريكا اجلنوبية ،واخللط بني الإ�سالم
والإرهاب .وهذا اال�ستغالل ل�شعور اخلوف لدى املواطن
العادي قد غذته تيارات �أق�صى اليمني منذ فرتة طويلة.
وال���غ���ري���ب � ّأن ال��و���ض��ع االق���ت�������ص���ادي ل���ل���والي���ات امل��ت��ح��دة



الأمريكية و�ضع ج ّيد باملقارنة ببقية البلدان الغربية،
�إذ �أن ن�سبة البطالة مثال ،وه��ي �آف��ة االقت�صاد العاملي،
تعترب �ضعيفة (�أق ّل من  5باملائة) ،كما � ّأن الو�ضع الأمني
ت�سجل عمليات �إرهابية �ضخمة منذ ،9/11
م�ستق ّر� ،إذ مل ّ
رغم تو ّرط �أمريكا يف �أكرث من جبهة حربية يف العامل.
م��ا ال���ذي ي��دف��ع حينئذ ال��ن��اخ��ب الأم��ري��ك��ي �إىل اخل��وف
والتوجه نحو �شخ�صية تبدو قوية وعدائية
والتوج�س
ّ
ّ
ل�ضمان �أمنه واقت�صاده؟ بالت�أكيد ،نحن هنا �أم��ام حالة
ت��ث��ب��ت �أن ال��ت��ف�����س�ير االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ص��ادي ل�صعود
الأط��روح��ات اليمينية لي�س كافيا ،ب��ل ث�� ّم��ة ح��رب �أف��ك��ار
جنح فيها اليمني �إىل ح ّد كبري ال�ستقطاب جزء هام من
الر�أي العام ،و�إن ظ ّل يواجه �أي�ضا اجلزء الآخر الراف�ض
لأيديولوجيا الكراهية وا�ستعداء الآخ���ر .ول��ن يقت�صر
حتدّي االنتخابات الرئا�سية ال�سنة القادمة على الواليات
املتحدة ،فهو مطروح ب�صيغة مقاربة يف فرن�سا .من امله ّم
جدّا متابعة ماذا �سيحدث يف هذا البلد .فالكتاب يذ ّكرنا
بحقيقة ت��اري��خ��ي��ة ه��ي �أن م��ف��ه��وم ال��ي��م�ين ق��د ن�����ش���أ مع
الثورة الفرن�سية حتديدا ،عندما � ّأ�س�س الثوار «اجلمعية
وق�سموا القاعة �إىل ق�سمني،
الت�أ�سي�سية» يوم ّ ،1789/7/9
فعلى اليمني جل�س االر�ستقراطيون واملعار�ضون للثورة،
وع���ل���ى ال��ي�����س��ار ج��ل�����س امل���داف���ع���ون ع���ن ال����ث����ورة واحل��ك��م
ال��د���س��ت��وري .هكذا حت�� ّول��ت االنق�سامات ،لأ ّول م��� ّرة ،من
�شكل عقائدي (الكاثوليك �ضد الربوت�ستانت) �إىل �شكل
�سيا�سي بحت (مع �أو �ض ّد نظام احلكم الد�ستوري) .ث ّم
ان��ت�����ش��ر ه���ذا ال�����ش��ك��ل اجل��دي��د يف ال��ع��امل ب��وا���س��ط��ة تعميم
فكرة �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية .وانت�شرت طريقة تق�سيم
ه��ذه الأح���زاب �إىل ميينية عندما تتجه نحو املحافظة،
وي�سارية عندما تتجه نحو التغيري .وم��ع نهاية القرن
التا�سع ع�شر ،ب��د�أت تن�ش�أ تيارات دعيت ب�أق�صى الي�سار،
ب�سبب انت�شار الأيديولوجيا ال�شيوعية ،ون�ش�أت مقابلها
تيارات دعيت ب�أق�صى اليمني� ،أهمها النازية والفا�شية.

لقد جنحت ال�شيوعية يف الو�صول �إىل احلكم خارج الغرب
(�أي �أوروب����ا ال��غ��رب��ي��ة و���ش��م��ال �أم��ري��ك��ا) ،يف ح�ين و�صلت
النازية والفا�شية �إىل احلكم يف الغرب نف�سه ،وتر ّتب على
ذل��ك م�أ�ساة احل��رب العاملية التي �أودت بحياة  30مليون
�أوروبي .لذلك تراجع تيار �أق�صى اليمني تراجعا حادّا بعد
احلرب ،بل �صدرت �ضدّه ق��رارات باملنع يف بع�ض البلدان
الغربية .لك ّنه مل يفت�أ منذ ذلك احلني يعيد ت�شكيل نف�سه
�شيئا ف�شيئا .ويرى م�ؤلفا الكتاب �أنه م ّر ب�أربعة مراحل:
املرحلة الأوىل من نهاية احلرب العاملية الثانية �إىل �سنة
 ،1955وقد اقت�صر فيها على املحافظة على جمموعة من
الأفكار دعيت بالفا�ش ّية اجلديدة ،ت�ستند �أ�سا�سا �إىل ّ
املنظر
الفا�شي الإيطايل �أرنيكو كوراديني ( ،)1931-1865ملهم
مو�سليني �سابقا ،و�صاحب النظرية القائلة ب���أن الغرب
يعاين �أزم��ة ح�ضارية تهدّد وج��وده وكينونته ،و� ّأن عليه
�أن يتجدّد ح�ضاريا لي�ضمن البقاء واال�ستمرار .واملرحلة
الثانية متت ّد �إىل نهاية ال�سبعينات ،وق��د �شهدت حت�� ّول
ه��ذه الأف��ك��ار م��ن بع�ض املجموعات املغزولة �إىل �شرائح
من الطبقة الو�سطى يف الغرب ،لكنها بقيت يف م�ستوى
الأفكار ومل تتح ّول غلى تنظيمات �سيا�سية �إىل �أن بد�أت
املرحلة الثالثة املمتدة من � 1980إىل  ،2001وقد �شهدت
تخ ّل�ص �أق�����ص��ى اليمني م��ن ع��ق��ده التاريخية وم��ب��ادرت��ه
بالعمل ال�سيا�سي امل��ب��ا���ش��ر .وي���رى ال��ك��ات��ب��ان �أن املرحلة
الرابعة قد بد�أت بعد تفجريات  2001/9/11يف الواليات
املتحدة الأمريكية� ،إذ حت�� ّول خطاب �أق�صى اليمني من
م��ع��اداة الأج��ان��ب واملهاجرين ب�صفتهم خطرا اقت�صاديا
�إىل معاداتهم ب�صفتهم تهديدا للح�ضارة الغربية وخطرا
�أمنيا مرتبطا بالإرهاب ،م�ستوحني يف ذلك من �أطروحة
�صراع احل�ضارات التي �أ�صبحت �شائعة وملناخ اخلوف من
الإرهاب يف ك ّل مكان.
مت ّثل فرن�سا ،كما ذك��رن��ا ،خم�برا لتط ّور ت��ي��ارات �أق�صى
اليمني ،فهي التي �شهدت ميالده ،وهي �أي�ضا التي �شهدت
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ن�ش�أة �أك�بر �أح��زاب��ه� ،أي «اجلبهة الوطنية» التي � ّأ�س�سها
جون ماري لوبان �سنة  ،1972وقد ن�سجت �أغلب الأحزاب
الأوروبية الأخرى على منوالهّ � .إن االنتخابات الرئا�سية
القادمة يف فرن�سا (� )2017ستكون حا�سمة ،ف�ل�أ ّول م ّرة
يف التاريخ ي�صبح متو ّقعا ج��دّا �أن يجمع ال��دور النهائي
يف ه��ذه االنتخابات بني ّ
مر�شح من ه��ذا احل��زب ومر�شح
م��ن �أح���د احل��زب�ين التقليديني ،اال���ش�تراك��ي وامل��ح��اف��ظ.
�أ ّم��ا املر�شحة عن ح��زب اجلبهة الوطنية فلن تكون غري
ال�سيدة م��اري ل��وب��ان ،اب��ن��ة امل�ؤ�س�س وال��زع��ي��م التاريخي
للحزب ،وقد جنحت يف ّ
فك العزلة عن حزبها بالتخل�ص
من خطاب معاداة ال�سامية (حوكم والدها �أكرث من م ّرة
لهذا ال�سبب) ومن االلت�صاق ال�شديد بالتقاليد الدينية
املحافظة (مل تتز ّوج يف الكني�سة وال تعادي الإجها�ض).
والواقع � ّأن اجلبهة الوطنية كانت قد ح ّققت املفاج�أة �سنة
 2002بالو�صول �إىل الدور النهائي لالنتخابات الرئا�سية،
لكن احلزبني التقليديني ،املحافظ واال���ش�تراك��ي ،اتفقا
موحد ملنع �أق�صى اليمني من
�آنذاك على م�ساندة مر�شح ّ
الو�صول �إىل الرئا�سة ،هو ال�سيد جاك �شرياك ،فح�صل
على ن�سبة عالية من الأ�صوات� .أ ّما يف االنتخابات القادمة
ل�سنة  ،2017ف��� ّإن ال�سيدة لوبان �ستدخل بحظوظ �أوف��ر
بكثري ،بينما �سيكون من �شبه امل�ستحيل �أن يح�صل تقارب
بني املحافظني واال�شرتاكيني ملواجهتها.
ه��ل ميكن حينئذ �أن ي�صل �أق�صى اليمني �إىل احلكم يف
ب��ل��دان غربية م��رك��زي��ة؟ ه��ذا م��ا �سيتابعه امل��ح�� ّل��ل��ون بكل
دق��ة يف ال�سنة القادمة .لكن ال نن�سى �أن��ه يف الأث��ن��اء ،ما
فتئ �أق�صى اليمني يتقدّم يف ك�� ّل البلدان الغربية ،وقد
عر�ض الكتاب بدقة الو�ضع يف كل هذه البلدان .ويكفي
�أن ن��ذ ّك��ر �أن االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة الأخ��ي�رة يف النم�سا
قد انتهت بانت�صار نوبرت هرفر ،مر�شح �أق�صى اليمني،
وقد ح�صل حزبه على �أف�ضل نتيجة منذ احلرب العاملية
الثانية ،م�ستغ ّ
ال اخلوف النا�شئ من �أزمة الالجئيني من
�سوريا .وال ي�ستبعد �أن ينت�صر يف االنتخابات الت�شريعية
التي �ستقام بعد �سنتني ،في�سيطر بذلك على ك ّل مفا�صل
الدولة .وح�سب الكتاب ،ف� ّإن �أربعة بلدان فقط مل ينجح
�أق�صى اليمني يف اخ�تراق��ه��ا �إىل ح�� ّد الآن ،وكلها بلدان
�صغرية :ايرلندا ،و�إي�سلندا ،وموناكو ولك�سمبورغ.
�إذن� ،أق�صى اليمني يف الغرب تيار �سيا�سي مت�صاعد النفوذ
يف الغرب ،ي�أخذ من اليمني املحافظ ج��زءًا من ناخبيه،
وي����أخ���ذ م���ن ال��ي�����س��ار ال���رادي���ك���ايل ج�����زءًا م���ن م��ن��ا���ض��ل��ي��ه،
ويفر�ض نف�سه العبا �سيا�سيا من الدرجة الأوىل .لذلك
ينتهي الكتاب بهذه النب ّوة الواثقة« :يف كل مرحلة من
م��راح��ل ال��ع��ومل��ة ،جت��د ت���ي���ارات �أق�����ص��ى ال��ي��م�ين الفر�صة
لتقدمي االن��غ�لاق ك��ح�� ّل منقذ م��ن �أزم����ات املجتمع .وملّ��ا
كانت ه��ذه الأزم���ات متوا�صلة دون ان��ق��ط��اع ،ف���إن �أق�صى
اليمني لن ميوت يف �أوروبا .بل �سي�ساهم يف م�ستقبلنا كما
كان �سابقا جزءًا من تاريخنا».
ولئن كان حزب «اجلبهة الوطنية» يف فرن�سا املثال الذي
احتذت به �أح��زاب �أق�صى اليمني الأخ��رى يف �أوروب��ا ،ف�إن
��ب�ين �أي�����ض��ا اخل�����ص��و���ص��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة يف ك��ل بلد
ال��ك��ت��اب ي ّ
واملرتبطة بتاريخه اخلا�ص ،ويعر�ض بالتف�صيل ع�شرات
احلركات والتنظيمات التي ميكن ت�صنيفها يف هذا التيار،

ويقرتح توزيعها �إىل خم�س جمموعات ك�برى :الفا�شية
اجل���دي���دة� -أط���روح���ة ال��دف��اع ع��ن ال��ع��رق الأب��ي�����ض-ت��ي��ار
اليمني اجل��دي��د -اليمني ال��دي��ن��ي-الأح��زاب ال�شعبوية.
وبعد حتليل خ�صائ�ص ك��ل جمموعة ،يخ�ص�ص الكتاب
ف�صال لدرا�سة احلالة الرو�سية ،املتميزة طبعا بتاريخها
وثقافتها عن الغرب.
يعود ت�صاعد �أق�صى اليمني يف البلدان ال�شيوعية �سابقا
�إىل �أ�سباب خمتلفة .فبعد انهيار املنظومة ال�شيوعية،
ا���ض��ط��رت ه��ذه ال��ب��ل��دان ل��ل��دخ��ول ال�����س��ري��ع وال��ق�����س��ري يف
النظام االقت�صادي الر�أ�سمايل املعومل ،وقد �أدّى ذلك �إىل
ردود فعل مناوئة لدى بع�ض ال�شرائح ال�شعبية ،وترجمت
هذه الظاهرة �سيا�سيا يف تقارب املت�ضادات� ،إذ قام نوع من
االتفاق بني تيارات متباينة تاريخيا ،هي �أ�سا�سا التيارات
التي ظلت حتمل حنينا للمرحلة ال�شيوعية ،والتيارات
الدينية الراديكالية التي كانت يف ال�سابق م��ن �ضحايا
املوقف ال�شيوعي املعادي للأديان ،والتيارات القومية �أو
الإثنية التي كانت يف الأ�صل معادية لل�شيوعية ولل�سلطة
الدينية الر�سمية.
ّ
ويف رو�سيا حتديدا ،برز املنظر املعروف �ألك�سندر دوغني،
ال����ذي مل ي��ك��ت��ف مب��ح��اول��ة اجل��م��ي��ع ب�ي�ن ه���ذه ال��ت��ي��ارات
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ب��ل ذه���ب �إىل �أب��ع��د م��ن ذل���ك و�أ� ّ��س�����س ن��ظ��ر ّي��ة
«ا�سرتاتيجية» قائمة على تق�سيم ال��ع��امل �إىل كتلتني،
�إح��داه��م��ا دع��اه��ا الكتلة الأرو�-آ���س��ي��وي��ة ،والثانية الكتلة
الأم��ري��ك��ي��ة-ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة .واع��ت�بر دوغ�ي�ن � ّأن م�ستقبل
احل�������ض���ارة الإن�����س��ان��ي��ة ���س��ي��ت��ح��دّد ب��ال�����ص��راع ب�ي�ن ه��ات�ين
ال��ك��ت��ل��ت�ين ،داع���ي���ا امل�����س��ي��ح��ي�ين الأرت���ودوك�������س وامل�����س��ل��م�ين
التوحد �ض ّد الكتلة الثاين،
وال��ب��وذي�ين والهندو�س �إىل
ّ
معتربا �أن هذه الثقافات الدينية القدمية متع ّودة على
التعاي�ش على �أ�سا�س التن ّوع واح�ترام االخ��ت�لاف ،عك�س
احل�����ض��ارة ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ت�سعى �إىل حت��وي��ل ال��ع��امل ك ّله
�إىل من��ط واح����د ،خ��دم��ة مل�����ص��احل��ه��ا ور�ؤي��ت��ه��ا ال��ف��ك��ري��ة.
وق��د ع��ر���ض دوغ�ي�ن ه��ذا امل�����ش��رع يف ك��ت��اب ع��ن��وان��ه «�أ�س�س

اجلغرافيا ال�سيا�سية» (�صدر �سنة  .)1997ولقيت �أفكاره
�صدى ل��دى الزعيم الرو�سي بوتني ،وح�صل تقارب بني
ال��رج��ل�ين ،لكن م���ؤل��ف��ي ال��ك��ت��اب ينفيان �أن ي��ك��ون دوغ�ين
م��ن ّ��ظ��ر ال�سيا�سة ال��رو���س��ي��ة �أو م�ست�شار ال��ظ�� ّل للرئي�س
بوتني ،و�إن لقيت بع�ض �أف��ك��اره �صدى ل��دى العديد من
ال�سيا�سيني الرو�س .وعلى عك�س النظرة ال�سائدة ،يح ّذر
امل���ؤل��ف��ان � ّأن �أق�صى اليمني يتقدّم �أك�ثر ق�� ّوة يف البلدان
الغربية الليربالية �أك�ثر منه يف رو�سيا �أو بلدان �أوروب��ا
ال�شرقية.
م��ا ه��و امل���دى ال���ذي ميكن �أن ت�صل �إل��ي��ه ح��رك��ات �أق�صى
ال��ي��م�ين ،يف ال�����س��ي��ا���س��ة ك��م��ا يف ال��ف��ك��ر؟ ال���واق���ع �أن ه��ذا
ال��ك��ت��اب ال���ذي ي��ع��ر���ض ال��ت��اري��خ ال��ط��وي��ل وغ�ي�ر امل��ع��روف
لهذه احلركات يعطي انطباعا قويا ب��� ّأن لهذه احلركات
م�ستقبل «واع���د» ،لكن الأه��� ّم �أن ّ
نتبي كيف ا�ستطاعت
�أن تن�شر ال��ع��دي��د م��ن �أط��روح��ات��ه��ا و�أف��ك��اره��ا ،م�ستفيدة
دائما من اخل��وف املخ ّيم على العامل يف ف�ترات الأزم��ات
واالنتقاالت احلادّة.
مل ي��ع��د ي��ج��ادل اح���د ال��ي��وم يف � ّأن ال��ع��ومل��ة ال��ت��ي ب���د�أت مع
نهاية الثمانينيات يف القرن الع�شرين �أدخلت العامل كله يف
�سل�سلة من اال�ضطرابات العميقة� ،شملت ك ّل املجاالت حتى
البيئة والثقافة والبنى الأ�سرية .ورمب��ا ينظر الكثريون
�إىل الغرب على ا ّنه املت�س ّبب يف هذا الو�ضه وامل�ستفيد منه.
لكن يف احلقيقة ،يربز من متابعة ت�صاعد تيارات �أق�صى
اليمني يف ال��غ��رب � ّأن العوملة تخيف �شعوبه مثلما تخيف
ال�����ش��ع��وب الأخ�����رى ،ب��ل رمب���ا تخيفها �أك�ث�ر م��ن ال�شعوب
الأخ��رى .فلقد ا�ستفاد منها �أ�صحاب امل�صالح املالية دون
�أن ي�ستفيد منها بال�ضرورة النا�س ال��ع��ادي��ون ،من ع ّمال
مهدّدين بفقدان عملهم ،و�شباب عاجزين عن الدخول �إىل
�سوق العمل ،وطبقة و�سطى يت�آكل م�ستوى معي�شتها يوما
بعد يوم .ولقد تراجع الإنفاق العام يف ك ّل البلدان الغربية
مع تراجع نظرية «الدولة الراعية» ل�صالح نظرية احل ّد
الأدن��ى من الدولة .وت��وازى ذلك مع تراجع دور النقابات
واجل��م��ع��ي��ات .وحت��� ّول���ت ه���ذه امل��ج��ت��م��ع��ات يف الأث���ن���اء �إىل
جمتمعات م��ت��ع��دّدة الأع����راق والأدي����ان وال��ث��ق��اف��ات نتيجة
م��وج��ات الهجرة املتوا�صلة منذ احل��رب العاملية الثانية.
تف�سر ملاذا جتد تيارات �أق�صى
فك ّل هذه املتغريات العميقة ّ
اليمني الأر����ض خ�صبة لتنمية اخل��وف وال��ك��راه��ي��ة ،ومل��اذا
�أ�صبحت هذه التيارات جزءا من امل�شهد ال�سيا�سي.
ول��ع�� ّل ال�����س���ؤال امل��ط��روح ال��ي��وم يف ال��غ��رب :ه��ل ت��ق��دّم هذه
ال��ت��ي��ارات واندماجها يف امل�شهد ال�سيا�سي ودخ��ول��ه��ا �إىل
الربملانات واحلكومات �سيخ ّفف من تطرف �أطروحاتها
ومينع بع�ضها من التح ّول �إىل العنف؟ �أم � ّأن انت�شارها
�سي�ضاعف من انت�شار الكراهية والإق�صاء يف جمتمعاتها؟
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