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(PERIL)مدير مختبر االستقطاب، والتطرف، واالبتكار 
الجامعة األمريكية، واشنطن العاصمة



خريطة الطريق

تحديد سياق الحركات اليمينية املتطرفة العاملية1.

دةاملتحالوالياتيفاليساري التطرفبتاريخمقارنتهو العنيفاليمينيالتطرُّفتاريخفهم2.

ِّف باليميالجيش وإنفاذ القانون بشأن ارتباط أفراد من قوات مقارنة املقاربات األوروبية واألمريكية 3.
ن املتطر 

القانون إنفاذتسلطااستجابةوتقييماملتحدةالوالياتفيالجديدةالنموودينامياتاألخيرةالتطوراتتقييم4.



ِّف و 
هياقتحديد ستعريف اليمين املتطر 

تعريفال
مزيج منيجمع بينها مجموعات متفرقة•

oانيةاإلنسمنوالتجريديةاإلقصائيةاملعتقدات
oللحكومةاملناهضةالعلياواملثلاملمارسات

والديمقراطية
oاملؤامرةونظرياتالوجوديةالتهديدات
oالعنيفةاملروعةالعالمنهايةتخيالت

افع الدو
األزمات:النظامبواملتعلقةالهيكليةالعناصر•

فرصتخلقوالصحيةواالقتصاديةالسياسية
رابواالضطالصدمات،الفرديةالضعفنقاطتشمل•

والغضباليقين،وعدمواالرتباكوالخسارة،
/الحبفيوالرغبة،والوضعوالتمردوالخيانة،
ل والفضو واملللاالنتماء،وعدموالعزلةالصداقة،

باالستحقاقالشعور +االستقراربعدمالشعور •

2020 Global Terrorism Index definition:

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf, p. 63



اإلرهاب العاملي

إلى 2002ألف حالة وفاة بسبب اإلرهاب على مستوى العالم من 230أكثر من •
2019

(حالة وفاة1215)في الغرب هاجزء صغير من•
تشهدالتيالدول فياإلرهابوفياتمن٪95منأكثرالغربية،الدول خارج•

تشهدلمالتيالدول فيالعظمىالغالبيةالغرب،فيمستمرة؛ًباو حر /صراعات
أهليةحرًباأوصراًعا

يعقد اإلحصائياتوهو أمر رهاب من دولة إلى أخرى، اإل تختلف تعريفات •

-https://www.visionofhumanity.org/wp ,مؤشر اإلرهاب العاملي: املصدر
content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf, 62-60. ص



اليمين املتطرف العاملي

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdfتقرير مؤشر اإلرهاب العاملي ، ؛ (dhs.gov)2020أكتوبر ات،تهديدالتقييم . 18. ص. 2020الوطن، أكتوبر اتراجع تقييم تهديد

على٪250بنسبةاملتطرفاليمينياإلرهابحوادثزادت•
هاباإلر مؤشر)املاضيةالخمسالسنواتخاللالعالممستوى 
(61.ص،العاملي

؛2010معافيفرنسافياملتطرفاليمينمنواحدإرهابيهجوم•
اليمينإرهابيمثل،2019عامبحلول .2019عامفي49

عنمسؤولوهوالغرب،فياإلرهابإجماليمن٪46املتطرف
(63.ص،2020العاملياإلرهابمؤشر)الوفياتمن82٪

ياتالوال فيوالوفياتاملتطرفاليمينحوادثمنعددأكبر•
املتحدة

األمنوزارةمناتتهديدالتقييمتقرير،2020أكتوبرفي•
ق مناصري مناملتطرفون –األمريكيةالداخلي عرق التفوُّ
ااستمراًرااألكثرالتهديد"األبيض

ً
"الوطنفيوفتك

هجوًما52بينمن:جماعاتمنليساملتطرفاليمينياإلرهاب•
علىواحدةوفاةعنأسفرت2019-2002املتطرفلليمين
سبتالعالم،مستوى علىاألقل

ُ
معينةجماعةإلىفقط7ن

(65.ص،2020العاملياإلرهابمؤشر)
للتطرفاملهيمنالنمطخاللمناإلنترنتعبرالتطرف•

"الذاتيالتطرفشبكات"



في السياق األوسع

فياسيةالسيالدوافعذياإلرهابمعظممصدراليساركانالثمانينيات،حتى•
:الغرب

أقص ىمن1980إلى1970منالوفياتمن٪58والهجماتمن93٪•
(األناركيون اإلرهابيون أوالثوريون املاركسيون )اليسار

الثمانينياتمنتصففيالتحول يبدأ•
أقليةمثلتاملاضيةالخمسالسنواتفياملتطرفاليسارفيالطفرةتزالال•

الغربفيالسياسيةالدوافعذياإلرهابضمن

64-63.ص،2020العاملي،اإلرهابمؤشر:املصدر

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf



ِّف في الواليات
املتحدةتاريخ اليمين املتطر 

أيديولوجيةكنل-(العبوديةاألصليين،لألمريكيينالجماعيةاإلبادة)األبيضالعرق تفوق توجهتأسيس•
عشرالتاسعالقرن منتصففيظهرتالعنصريةاألفكار

موجتينفيتوتنامالعبوديةنهايةفيتأسستالبيض،العنصريينمنأهليةمجموعة،كالنكلوكسكو•
املدنيةالحقوق بعدوما1920:إضافيتين

1995-السبعينياتفيالحديثة"البيضاءالقوة"حركةظهور •
2008عامبعدتواصلالنمولكناالنتباهتحول سبتمبر11•
+2019السياسةاهتمام،+2017فيالعنفتصاعد،"(البديلاليمين")+2015والتطبيعالتعميم•
موجاتثالثفيللحكومةاملناهضالتطرُّفوتجددالجائحةظروف:2020•
ِّفاليمينفئاتجميععبرالسياس يالعنفدعمفيحادةزيادة•

املتطر 

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf, p. 68



نون ارتباط أفرد من قوات الجيش وإنفاذ القا

منفصلةعسكريةوكالة:أملانيا•
املجتمعنحواملوجهوالنهجالتوجيهتسهلالقانون إنفاذفيأكبرثقة:النرويج•
2020وطنيتحقيق-أملانيافيمتكررةفضائح•
يناير6حتى(البالغفي)املتحدةالوالياتفيوالشفافيةالبياناتلجمعاملتكررةالدعواتتجاهل•
العسكري للتدريبوالعمدةالحاكموتفويضات،باملواجهالبنتاجون قرارات:التاليةالخطوة•

الجديدةالبياناتجمععملياتوبعضالقانون،وإنفاذ
منيدمز ،(منهجية؟مشكلةأمفرديةفسادحاالت)والشفافيةالبياناتمنمزيد:طلوبامل•

القدامىاملحاربينلشؤونالدعم



ديناميات النمو الجديدة في 
الواليات املتحدة والعالم

األبيضالعرق لتفوق املناصرالتطرفتطبيع/تعميم:وسعاأل سياقال•
عنفال"يؤججرائعبديل.العامليةاملؤامرةنظريات،(الشعبويةالقومية)

الشبابثقافةتسليح،"البطولي
ابعضه)للحكومةاملناهضالتطرفمنتصاعديةموجات2020:3عامفي•

(األبيضالعرق لتفوق املناصرالتطرفمعيتقاطع
بداعيميناملنظاملدنيينوالحراسالعنيفةللميليشياتالسريعةالتعبئة•

بالتهديدالشعور 
يمينالأقص ىفيالقانون وإنفاذالجيشقواتمنأفردارتباطعنالكشف•

(املتحدةوالوالياتأملانيااملثال،سبيلعلى)
الدول عشراتفياآلن-(أنون كيو)املؤامرةنظرياتفيسريعنمو•
رأسماليالالنمطتسريعومبداللمؤسسةاملناهضةواملشاعرالعدميةتزايد•

(األيديولوجيالطيفعبر)
اللقاحأخذفيترددالو التطعيمضداملستمرالتآمر•
الرقممحط:(املتحدةالواليات)الناريةاألسلحةمشترياتفيكبيرارتفاع•

2020ينايرمنأعلى2021يناير،2020لعامالقياس ي
اإلصابةاستمرار،(املتحدةالواليات)يناير6بعدومااملتقلبةاالنتخابات•

االقتصاديالضعفواستمراركورونابفيروس
ائيالتلقالجماعيللعنفبارودبرميل/سامخليط:النهائيةالنتيجة•

واملخطط



افع املتزايدة : الدو
الصدمة واالضطراب والخسارة -
االرتباك وعدم اليقين -
الغضب والخيانة-
التمرد والوضع-
الصداقة/ الرغبة في الحب -
العزلة وعدم االنتماء -
الفضول -



19-املخاطر الجديدة في عصر كوفيد

اإلنترنتعلىمسبوق غيروقت•

البالغينمناملقدمالدعمانخفاضالرعاية،مقدمي/األمور أولياءانتباهتشتت•

األشرارمقابلةاحتماليةزيادة•

الجديدةاملعتقداتيقامون قدالذيناآلخرينعنالعزلة•

والخسارةاليقينعدم•

(مبسطةوإجابات،فداءكبشجديد،محتوى تداول الدعم،قاعدةتوسيع)املتطرفةالتعبئة•

اليقينعدموقتفياإلشرافانخفاضاإلنترنتعلىالوقتزيادةقابلي-"املثاليةالعاصفة"•

واالضطراب

ضعفالنقاطو املشروعةواملظالماملخاوفاستغاللخاللمناملتطرفةالجماعاتتزدهر•



اإلقرار بإشارات الخطر
19-كوفيدبمرضيتعلقفيمااملهاجرينعلىاللومإلقاء•

يروسللفالسريعاالنتشارأسبابباعتبارهاالدينيةأوالعرقيةاملجموعاتتنميط•

ونشرهلفيروسالتخليقبالتآمراإلثنية/العرقيةالجماعاتأوالسياسييناملعارضيناتهام•

الجائحةبسبباالنهيارأواملجتمعيةبالفوض ىاالبتهاج•

املنزل في"املناسب"مكانهاإلىاملرأةستعيدالجائحةأنفياألملأواالعتقاد•

القانون وإلنفاذللحكومةاملناهضةالعنيفةاملتطرفةاملشاعر•

فياألكبر19-كوفيدتأثيرلشرحاألعراقعلمأوالعنصريةالنمطيةالصور إلىالتحول •

األقلياتمجتمعات

،حكوميقمعالحكومة،أنشأتهبيولوجيسالح،الخامسالجيلتكنولوجيا)أخرى مؤامرات•

(نبوءةباعتبارهاملجتمعيباالنهياراإليمان،"يهودية"مؤامرة

•www.american.edu/peril أوwww.splcenter.org/peril

http://www.american.edu/peril
http://www.splcenter.org/peril


اتاآلثار املترتبة على تقييم التهديد

/ ء في املنزل البقابسبب )إطالق النار على املدى القريب حوادث / انخفاض محتمل في مخاطر العنف الجماعي املخطط •

(اإلغالق

لكن خطر العنف املستمر في املستقبل القريب من خالل العنف الجماعي العفوي •

 vigilante)عن العنف الذي تتسبب فيه جماعات القصاص األهليةخفض التصعيد ونزع الشرعية : الحاجة•

violence)

(عنف جماعي مخطط-شهًرا 24-18حوالي )عني زيادة خطر التطرف اآلن زيادة خطر العنف على املدى الطويل ت•

للتعرفلمينواملعالرعايةومقدمياألمور وأولياءللجمهور واسعتثقيف.التطرفمنعفيفوريةاستثمارات:الحاجة•

خروجسبلوإيجادوإيقافهالخطرعلى



:للمزيد من القراءة واملعلومات

milleridriss@: تويتر

: (PERIL)مختبر االستقطاب، والتطرف، واالبتكار موقع 
www.american.edu/peril

يات مع روابط إلى االفتتاح)املوقع اإللكتروني الشخص ي 
www.cynthiamilleridriss.com(: واملقاالت وغيرها

http://www.american.edu/peril
http://www.cynthiamilleridriss.com/

