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مدخل :

دول  من  العديد  السياسي يف  املشهد  أتثريه يف  وبروز  املتطرف  اليمي  ظاهرة صعود  تعد 
العامل والسيما يف عدة دول اوربية من الظواهر السياسية واالجتماعية اليت حضيت خالل العقدين 
األخريين ابهتمام غري مسبوق سواء من قبل احلكومات واملنظمات الدولية ، او مراكز البحوث 
والدراسات االكادميية ومنظمات اجملتمع املدين وحقوق االنسان يف خمتلف دول العامل، ويعزى سبب 
ذلك االهتمام اىل عدة أسباب أمهها وصول بعض األحزاب والشخصيات اليمينية املتطرفة اليت تتبىن 
ايدلوجيات ومباديء ترتكز على العنصرية والتطرف ورفض االخر وتتبىن خطااب مليء ابلكراهية 
والتحريض على استخدام العنف ضد الالجئي واملهاجرين واجلاليات والسيما اجلالية املسلمة يف 

عدة دول يف اوراب واهلند والربازيل.

 ترتكز األسـس األيديولوجية املشرتكة لليمي املتطرف األوروبـي على أربعة ركائزهي: )القومية، 
والعداء لألجنيب، وحفظ القانون والنظام، والنظرة الشوفينية للرفاهية( حبيث جيب على الدولة أن 
هـذه  وتـنـظـر  األجـانـب،  دون  مـن  األمـة  أفــراد  رفـاهـيـة  االجـتـمـاعـيـة  سياستها  خـالل  مـن  تضمن 
األحــزاب إلـى املهاجرين على أنـهـم خطر يـهـدد اهلوية الوطنية، والسبب الرئيس للجرمية، ويستغلون 
ما توفره دولة الرفاهية)1(. ويركز اخلطاب الذي يوظفه اليمي املتطرف يف براجمه السياسية ومحالته 
االنتخابية على إشكالية اهلوية الثقافية وهتديدات العوملة أواهلجرة، خلصوصيتها احلضارية واللغوية بل 
الوطنية، كأهم سالح لرتويج برانجمه املتطرف، ومنع دخول األجانب وطرد املقيمي منهم بدف 
محاية »اهلوية الوطنية«، وهو خطاب متطرف لدرجة الدعوة لالنسحاب من االحتاد األورويب، أو 

إلغاء العمل ابلعملة األوروبية املوحدة. 

الكراهية ضد املسلمي  اقـتـرن بظاهرة أخـرى متزامنة، هـي تصاعد  املتطرف  اليمي  صعود 
لتصبح  األوروبية  اجملتمعات  يف  وتستشري  تتقوى  بـدأت  فكرية  ظاهرة  وهـي  )االسالموفوبيا( 

1.حسي طالل مقلد، ألحزاب األوروبية ودورها يف صنع القراريف االحتاد ألوريب ، اجمللة العربية للعلوم السياسية، اجمللد 2016، 
العدد 50-49 )31 مارس/آذار 2016(،بريوت ، ص156 .

اليمين المتطرف وتهديد السلم واألمن الدوليين
خضير عباس الدهلكي*

*  طالب يف برانمج دكتوراه السياسات العامة / جامعة النهرين .
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أيديولوجية ترتبط بنظرة اختزالية وصورة منطية لإلسالم ومعتنقيه من املهاجرين يف أورواب، كمجموعة 
منغلقة على ذاهتا وحمدودة، تؤمن بقيم رجعية حتض على العنف واالختزال والنظرة السلبية لآلخر 
وترفض العقالنية واملنطق وحقوق اإلنسان ال شك يف أن هذا التزامن يؤشر إىل وجود عالقة بي 
الظاهرتي، ويربر ابلتايل طرح إشكالية ارتباط صعود اليمي املتطرف األورويب وحظيه ابلقبول لدى 
الناخب األورويب من خالل خطاب العداء لإلسالم واملهاجرين املسلمي فـي برانجمه السياسي. )2(                                                               

مؤشرات صعود اليمني املتطرف 

هناك العديد من املؤشرات اليت تؤكد صعود القوى واألحزاب واحلركات اليمنية املتطرفة وتزايد 
خطرها ليس على مستوى االحتاد األوريب حسب ؛ وأمنا متثل هتديدا كبريا للسلم واالمن الدويل وابرز 

هذه املؤشرات :

وصول العديد من األحزاب اليمينية املتطرفة اىل السلطة عن طريق االنتخاابت واذا مل حتظى . 1
الربملانية ممايؤهلها الن  املقاعد  فاهنا حتصل على نسب جيدة من  ابلفوز كنخبة  حاكمة ، 
تقوم بدور مهم تستطيع من خالله التاثري على عملية صنع السياسات العامة عن طريق تقدمي 
مشاريع القواني والتشريعات وفقا ملا تؤمن به من رؤى وايدلوجيات وبرامج عنصرية فعلى سبيل 
املثال حصلت هذه األحزاب يف انتخاابت الربملان األوريب اليت جرت يف أاير 2019 على 

النسب االتية:                                               

- حزب البديل من اجل املانيا 10.5 % من أصوات الناخبي يف املانيا.                                 

- حزب التجمع الوطين الفرنسي بزعامة مارين لوبون حصل على نسبة %23.31 متفوقا 
على حزب اجلمهورية لالمام الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي اميانوئيل ماكرون.                                         

- حزب رابطة الشمال اإليطايل فاز أبكثر من %30 من أصوات الناخبي يف إيطاليا.                      

من   % 52 على  للهجرة  ،املناهض  افضل  هنغاراي  اجل  من  اجملر، حصل حزب  يف   -
األصوات  و 13 من أصل 21 مقعدا يف البالد .                          

2. زغوين، رابح. 2014. اإلسالموفوبيا و صعود اليمي املتطرف يف أورواب : مقاربة سوسيوثقافية. املستقبل العريب،مج. 36، ع. 
421، ص ص. 122-133.
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- حزب بريكست الربيطاين تفوق على حزيب العمال واحملافظي وحصل على 28 مقعدا

- فازت حتالفات األحزاب اليمنية املتطرفة مبجموع 110 مقعد من مقاعد الربملان األوريب 
البالغة 751 .)3(

الليربايل  احلزب  مرشح  لبولسوانرو(  جايري  الربازيل)  يف  املتطرف  اليمين  السياسي  فوز    -
ابالنتخاابت الرائسية يف الربا زيل عام 2018  واملعروف عنه مبواقفه اليمينة املتطرفة.

تزايد نسبة االعمال اإلرهابية واالعتداءات واجلرائم اليت ينفذها عناصر اليمي املتطرف ضد . 2
اجلاليات وخصوصا املسلمي او ضد اليهود وحىت رجال االمن والشرطة واملؤسسات احلكومية 
اليمي  تزايد يف عدد جرائم  املانيا  املثال تواجه  الدول االوربية ، وعلى سبيل  العديد من  يف 
املتطرف ففي عام 2017 سجلت 20250 جرمية ، ويف عام 2018 مت تسجيل 1775 
حالة استهداف لالجئي و173 هجوم على مساكن الالجئي وأظهرت بياانت وزارة الداخلية 
األملانية ازدايد اجلرائم اليت ارتكبها اليمي املتطرف يف البالد، ، ويف معرض ردها على استفسار 
لربملاين من حزب اخلضر، أوضحت الوزارة أن العام 2019 شهد ارتكاب 22.337 ألف 
جرمية من أتباع اليمي املتطرف. وسجل املكتب االحتادي للجرمية يف املانيا عام 2020 11 

جرمية قتل بدوافع سياسية)4(.                           

للسلطة . 3 وصلت  وبعضها  قانونيا  جمازة  اغلبها  جديدة  متطرفة  ميينية  وحركات  ظهورأحزاب   
امتالكها قواعد شعبية وقبول  الدول االوربية وهذا يؤكد  الربملان يف معظم  ولديها مقاعد يف 
نسيب الفكارها وبراجمها السياسية واألكثر من ذلك، أن سياسة اليمي املتطرف ابتت حتظى 
بتقدير واسع، حىت بي أحزاب ميي الوسط، وأحزاب يسار الوسط ومن األمثلة احلديثة على 
ذلك حزب  من اجل هنغاراي افضل )يتزعمه رئيس الوزراء فيكتور أورابن(، الذي ينتمي إىل 
حزب الشعب األورويب، وميثل أحزاب ميي الوسط الدميقراطية املسيحي وابتت تلك األحزاب 
اليمينية تسعى حنو تعميم سياساهتا املتطرفة العنصرية على اجملتمع، ففي تقرير استخباري صدر 
يف حزيران 2019 كشف عن وجود 24150 الف عنصر ينتمي لليمي املتطرف يف املانيا 

3.جاسم حممد واخرون ، اإلرهاب والتطرف يف اوراب من الداخل ،املكتب العريب للمعارف، ط1،2021،القاهرة ص 199 .
4.نفس املصدر السابق ص54.
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وان نصفهم على استعداد الستخدام العنف )5(. 

جتدر االشارة اىل أحد أسباب توسع نشاطات قوى اليمي املتطرف هو البطالة واألوضاع 
االقتصادية السيئة  فمثال ان سبب االنشار الكبري لليمي املتطرف يف الوالايت األملانية الشرقية انجم 
ارتفاع نسبة البطالة فيها)6(، ابالضافة اىل ذلك ادى تدهور األوضاع االقتصادية نتيجة تداعيات 
فاشية الفايروس التاجي اىل مهامجة احلكومات وتبين خطااب حتريضيا ضد ااملهاجرين والالجئي عن 
طريق تنظيم تظاهرات ومسريات واحياان استعراضات عسكرية هدفها حتميل املهاجرين مسؤولية 
تدهوراألوضاع االقتصادية كما حدث يف اسبانيا هناية عام 2020  حيث شاركت مئات السيارات 
يف مسرية يف مدريد ومدن إسبانية أخرى  للمطالبة ابستقالة احلكومة اليسارية بدعوة من اليمي 
مئات  وسارت  األسباين  الوطين  العيد  مبناسبة  املتشدد  اليميين  »فوكس«  حزب  نظمها  املتطرف 
يقام  حيث  الكاستيالان،  دي  جادة  يف  اإلسباين  العلم  حتمل  اليت  النارية  والدراجات  السيارات 
عادة العرض العسكري يف 12 تشرين األول/أكتوبر، الذي مت إلغاؤه يف 2020 بسبب فاشية 
على  )بيدرو سانشيز(  االشرتاكي  احلكومة  رئيس  بشكل خاص  املتظاهرون  وينتقد  كوفيد-19 

تعامله وإدارتة لالوضاع يف ظل اجلائحة )7(.       

التحذير من خطر اليمني املتطرف

جراء تفاقم خطر اليمي املتطرف وتداعيات استالم قواه  مقاليد بعض مفاصل احلكم يف 
اوراب على وجه التحديد ، حذرت العديد من اجلهات واملنابر ومراكز األحباث واخلرباء من ما تعده 

هتديدا خطريا على االمن والسلم الدوليي وعلى النحو التايل:      

كانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة من اول اجلهات اليت نبهت اىل خطورة صعود األحزاب . 1
اليمنية املتطرفة والسيما يف اوراب حيث اشارت الفقرة 16 من تقرير جملس حقوق االنسان 
املقدم للجمعية العامة يف 25/5/2007 اىل خطورة بروز األحزاب اليمنية املتطرفة والسيما 

5.نفس املصدر السابق ص58.
6.افارس يواكيم، اليمي املتطرف يف املانيا امس واليوم وغدا،جملة أواصر العدد األول 2027، سويسرا ، ص29 ف.

7.امئات السيارات يف مسرية مناهضة إلجراءات اإلغالق يف إسبانيا بدعوة من اليمي املتطرفمتاح على الرابط:
https://arabic.euronews.com/2020/10/12/waving-spanish-flags-vox-supporters-
protest-against-madrid-lockdown
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 « والسيادة  والتقليد  اهلوية  األوريب ابسم جمموعة«  الربملان  داخل  سياسية  تشكيلها جملموعة 
تظم أعضاء من خمتلف الدول االوربية ، وما يسببه دخول أعضائها يف حتالفات سياسية مع 
األحزاب احلاكمة من أضرار بدأت تعتمد يف جمال السياسات العامة السيما بعض توجهات 
اليمي يف جمال اللجوء واهلجرة)8(.                                                                                             

اليت . 2 املتحدة  الوالايت  القانون يف  انفاذ  قبل وكاالت  من  املتطرفي  اخطر هتديدات   حتديد 
واملناهضي  املتطرفي  اليميني  خطر  اىل  االشارة  متت  أذ   ، القضائية  والايهتم  يف  واجهوها 

للحكومة أوال ويف املرتبة الثانية اتيت السلفية اجلهادية)9(.                                             

اما املقرر اخلاص املعين ابالشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب فقد أكد . 3
يف تقريره اخلاص املقدم ملؤمترجملس حقوق االنسان و للجمعية العامة لألمم املتحدة املنعقد يف 
23-6 حزيران 2017 ، ان األحزاب السياسية واحلركات واجملموعات املتطرفة اكتسبت نفوذا 
يف عدد من البلدان واملناطق وقد أدى استمرار ااثر االزمة االقتصادية اليت بدأت عام 2008 
واألفكار  احلركات  مما سهل صعود  التاريخ  الثروة يف  توزيع  تفاوت يف  اكرب  اىل  العوملة  وااثر 

السياسية الشعبوية واملتطرفة طبقا للمادة 11 منه.

 وورد ابملادة 12 من ذات التقرير ابن اجملتمع األوريب للبحوث السياسية أكد يف منشوراته 
حول املوضوع على الصلة بي آاثر االزمة االقتصادية وصعود احلركات واألفكار الشعبوية يف عدة 
بلدان، حيث ظهرت بقوة اثناء االزمة جهات فاعلة سياسية جديدة من اليمي املتطرف واليسار 
البلدان  القائمة ويف  األحزاب  نظم  االقتصادية سامهت يف أتكل  االزمة  وان  او كليهما  املتطرف 
األكثر تضررا حتولت االزمة االقتصادية اىل ازمة سياسية عميقة  ويف بعض البلدان اىل اضطراابت 
اجتماعية شديدة مبا يف ذلك التعبئة اجلماهريية واللجوء لعنف الشوارع بل أدت اىل صعود التطرف 

السياسي لدى اليمي واليسار)10(.                                            
8.تقرير جملس حقوق االنسان املقدم للجمعية العامة لألمم املتحدة يف 25/5/2007 /

A/HRC/5/10/25/5/2007
9. حممد عصام لعروسي ، ظاهرة اليمي املتطرف يف مواجهة خطاب اسلمة التطرف يف مساءلة االسرتاتيجيات األمنية الغربية ، 

جملة املستقبل العريب ، العدد 495،آاير،2020  ،مركز دراسات الوحدة العربية بريوت،ص23.
10. تقرير اجلمعية العامة /جملس حقوق االنسان الدورة 35، 23-6/حزيران /2017/ 

A/HRC/35L42
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ابلتزامن مع صدور دراسة تؤكد ظهور تيار مييين متطرف ينحو للعنف وينذر بنهاية العامل  	-
الدويل بي  التعاون  لتكثيف  األملاين) هايكو ماس(  اخلارجية  2020؛ دعا وزير  العام  اواخر  يف 
املؤسسات األمنية يف مكافحة التطرف اليميين، وقال إنه يتم استخدام االحتجاجات ضد إجراءات 
مواجهة تفشي فريوس كوروان املستجد »كوفيد-19« من قبل راديكاليي ميينيي، ليس فقط يف 
أملانيا ولكن على مستوى العامل أبسره، من أجل نشر أفكارهم وأضاف أنه يتم العمل حاليا ابلفعل 
داخل االحتاد األورويب واألمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أورواب ضد التيار اليميين املتطرف 
؛ لكن من الواضح أن مكافحة هذا التهديد الذي نواجهه اآلن ال ميكن أن تنجح دون حتسي 
التعاون الدويل على مستوى العامل للمؤسسات  وكان قد مت اإلعالن عن دراسة عن التشابك الدويل 
أنه قد نشأت  فيها  األملانية، وجاء  اخلارجية  بتكليف من وزارة  املتط،رفي، مت إجراؤها  لليمينيي 
حركة »جديدة وبال زعامة وعابرة للحدود ورهيبة وعنيفة« ليمينيي متطرفي يف الفرتة بي 2014 

و2020.)11( 

خالل  	- أشيب(  )هيذر  اخلارجية  والسياسة  القومي  األمن  شؤون  خلبرية  التحذيري  التقرير 
شباط 2021 الذي بينت فيه املخاطر االتية:  

•  أن أفكار ومجاعات اليمي املتطرف ابتت تشكل هتديدا خطرا على اجملتمعات الدميقراطية 	
يف دول عدة، منها الربازيل والوالايت املتحدة واجملر ونيوزيلندا وغريها. وأن الوالايت املتحدة واجملتمع 
الدويل ركزوا بشكل أساسي يف العقد األول من القرن الـ21 على حماربة تنظيمات القاعدة والدولة 
اإلسالمية واجلماعات األخرى ، يف حي كان التطرف اليميين ينمو يف مجيع أحناء العامل.                                                  

• أدى منو اهلجرة من الدول اإلسالمية، وزايدة حركة األفراد داخل االحتاد األورويب، ورد 	
السياسيي »الشعبويي« على ارتفاع معدالت اهلجرة بنشرهم أفكارا ميينية متطرفة، وأنه بدال من 
التعامل مع التطرف اليميين على أنه حوادث معزولة أو أنه حمصور فقط يف دول بعينها، حان الوقت 
لالعرتاف به كظاهرة عاملية متنامية وإذا مل تقم الوالايت املتحدة واجملتمع الدويل بتعبئة املوارد بسرعة 
ضد هذا التهديد فقد يفقدون فرصة مهمة لوقف انتشاره.                                        

11. ظهور تيار »رهيب وعنيف« ينذر بنهاية العامل.. وزير خارجية أملانيا يدعو العامل إىل مكافحة التطرف اليميين متاح على الرابط:
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/
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• توفر اإلجراءات اليت اختذهتا دول وحكومات حملية وصحفيون ومواطنون عاديون بشكل 	
منفرد ملكافحة الفكر اليميين يف العقد املاضي حملة عما ميكن أن يكون عليه اجلهد الدويل املنسق 
حملاربة هذا اخلطر وستكون لدى الرئيس األمريكي املنتخب جو ابيدن -يف أعقاب أحداث الشغب 
اليت شهدها مبىن الكابيتول- فرصة حلشد اجملتمع الدويل ملعاجلة هذه الظاهرة، كما ميكن أن تعمل 
إدارته مع الدول احلليفة لتوسيع نطاق ومهام »املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب« لتشمل أيضا 
معاجلة التطرف وأشكاله املختلفة)12(.                                                                                                     

نشر موقع سرتاتفور األمريكي املتخصص يف الشؤون اجليوسياسية واالستخباراتية يف مطلع  	-
شهر كانون الثاين 2021 مقاال  للخبري األمين )سام ليتشنشتاين ( بي فيه  إن خطر إرهاب اليمي 
املتطرف يف أورواب يف تزايد يف وقت يستغل فيه اإلرهابيون من دعاة مسو العرق األبيض التوترات 
هلجمات،  التخطيط  ذلك  يف  مبا  أنشطتهم  لتوسيع  املستمرة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
مرجحا أن يشكل هذا التهديد حتداي حقيقيا لألجهزة األمنية، ويزيد من حدة االستقطاب داخل 
اجملتمعات األوروبية ، كما أنه على الرغم من أن مجاعات إرهابية عدة من اليمي املتطرف أوقفت 
مؤقتا مساعيها للتخطيط هلجمات يف ظل اإلغالقات بسبب جائحة كوروان وركزت غضبها -رفقة 
ضد  العنيفة  أنشطتها  تستأنف  أن  املتوقع  من  فإنه  احلكومات،  على  آخرين-  ميينيي  متعصبي 
من تعتربهم أعداءها »من غري البيض« مع ختفيف القيود خالل العام 2021 ووفقا للعديد من 
األجهزة األمنية ومراكز الرصد، فقد استغل إرهابيو اليمي  نفسه ولتحريض مواطني آخرين لتبين 
قضيتهم، مما يرجح أهنم بصدد التحضري هلجمات مستقبلية وأكد املوقع أن اهلجمات واملخططات، 
اليت مت إجهاضها مؤخرا، والتقارير األمنية تظهر أن التهديد األكرب واألكثر إحلاحا أييت من إرهابيي 

اليمي املتطرف.)13(. 

إجراءات احلكومات االوربية ضد األحزاب اليمنية املتطرفة

األوريب يف  االحتاد  أعتمدت يف جملس  اليت  اإلرهاب  االوربية حملاربة  االسرتاتيجية  شددت 

12.فورين بوليسي: اليمي املتطرف هتديد عاملي يتطلب جبهة موحدة متاح على الرابط: 
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/16/

13. سرتاتفور: إرهاب اليمي املتطرف مرشح للتمدد يف أورواب خالل 2021 متاح على الرابط : 
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/1/8
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30 تشرين الثاين /نوفمرب 2005 على سيادة القانون ؛ ومنع انتهاكات حقوق االنسان؛ والتمييز 
احلكم  ؛وتبين  واالقتصادي  االجتماعي  والتهميش  السياسي؛  واالقصاء  والديين؛  والوطين  األثين 
الرشيد وان أي نقص يف هذه الشروط اليربر العنف واإلرهاب وهذه املعايري تتطابق مع اهداف 
اليمنية  )14(، ونتيجة لتزايد نشاطات القوى واألحزاب  التنمية املستدامة اليت اقرهتا األمم املتحدة 
املتطرفة وجلوء الكثري من عناصرها للعنف املسلح من خالل القيام ابعمال واعتداءات ضد الالجئي 
واملهاجرين  سواء كانوا مسلمي او من أداين اخرى فان األجهزة األمنية واالستخبارية ادركت حجم 
املخاطر اليت متثله نشاطات اليمي املتطرف وهتديده للسلم واالمن اجملتمعي مما حدى ابحلكومات 

االوربية ابختاذ خطوات مهمة وان مل تكن مبستوى خطر اليمي املتطرف وعلى النحو التايل:    
حل املنظمة اليمينية املتطرفة »جيل اهلوية » اليت أتسست عام 2012، ومقرها يف مدينة ليون، . 1

اعتبار هذه  ينبغي  أنه  الفرنسية  الداخلية يف احلكومة  وتضم 2800 عضوا ، أذ صرح وزير 
املنظمة وبعض نشطائها  مسؤولون عن نشر خطاب كراهية والتحريض على التمييز أو العنف 
ضد األفراد بسبب أصلهم وعرقهم ودينهم وبرر املسؤول الفرنسي هذا القرار الذي أضحى انفذا 
أبن شكل هذه املنظمة وتنظيمها العسكري، جيعلها أتخذ طابع امليليشيا اخلاصة وذكر مرسوم 
احلل أيًضا وجود روابط مع بي منظمة »جيل اهلوية« واجلماعات اليمينية املتطرفة اليت تتلقى 
منها دعًما لوجستًيا واليت تدافع عن أيديولوجية تدعو إىل التمييز أو العنف أو الكراهية ابسم 
النظرايت العنصرية أو التفوق ، يف ذات الوقت صرح املتحدث ابسم احلركة اليمينية املتطرفة أنه 
سريفع دعوى استئناف إساءة استخدام السلطةإىل جملس الدولة.)15(                                                                                                

اختذت املانيا سلسلة من التدابري السيما  اجراءات االستخبارات الداخلية األملانية يف مواجهة . 2
اليمي املتطرف املتصاعد فيالبالد واملتمثلة يف:                                                                      

•  الطلب من مزودي اخلدمة عرب اإلنرتنت مثل فيسبوك ويوتيوب وتويرت اإلبالغ عن خطاب 	
الكراهية إىل السلطات األملانية ، وكذلك مترير عنوان )االي يب ( الواضح للمستخدم.                             

14.Mairtin Mac an Ghaill and Chris Haywood, “British-Born Pakistani and 
Bangladeshi Yong
)3( Men: Exploring Unusable Concepts of Muslim. Islamophobia and Racialization” 
Critical Sociology, vol,no.1)2015 (,pp97-114.

15.فرنسا حتل منظمة ميينية متطرفة مناهضة للمسلمي متاح على الرابط:
https://mubasher.aljazeera.net/news/2021/3/3/
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•  تشديد قواني شراء و بيع األسلحة، و كل طلب للحصول على تصريح ابمتالك سالح، 	
سيكون مكتب محاية الدستور )االستخبارات الداخلية( املسؤول عن التحقيق يف هذه املسألة.                   

• السامية 	 ومعاداة  اليميين  للتطرف  التصدي  إىل  اليت هتدف  القائمة  الوقاية  برامج  تطوير 
والعنصرية والعداء جتاه أي جمموعة مستهدفة واحلفاظ على التمويل على مستوى عال.  ويف اطار 
االجراءات اجلديدة حملاربة اليمي املتطرف، دعى رئيس هيئة مكافحة اجلرمية  إىل اختاذ إجراءات 
بشأن التهديدات عرب شبكة اإلنرتنت، مشرياً إىل أن اجلميع أيمل أن تعزز الوظائف، اليت وافق 
عليها البوندستاغ، قدرة االستخبارات الداخلية وهيئة مكافحة اجلرمية على مواجهة املخاطر اليت 
تنجم عن عنف اليمي املتطرف والنازيي اجلدد ومت يف يوليو2019، تشكيل وحدة تنظيمية داخل 
املكتب االحتادي حلماية الدستورمن أجل التعرف إىل الشبكات احملتملة يف العامل االفرتاضي16.                                                                                               
التوصيات :                                                                                         

 لكون األحزاب واحلركات اليمينية واليسارية املتطرفة تعتمد يف نشاطها السياسي واإلعالمي . 1
اإلرهابيي  وجتنيد  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  اإلنرتنت  خالل  من  الفكارها  الرتويج  يف 
ونشر التطرف، تقتضي احلاجة  تعزيز أالمن السيرباين ومحاية اجملال الرقمي من االستغالل من 
قبل اإلرهابيي واملتطرفي من خالل االستمرار يف مراقبة الشبكات االجتماعية والتعاون على 
تلك  تعاين من  اليت  الدول   ، واليكتفى ابلتعزيز على مستوى  والدويل  اإلقليمي  الصعيدين 
االنشطة بل حيتاج ذلك اىل التعاون مع البلدان اليت شهدت ممارسات ارهابية مماثلة ومتكنت 
من اخلالص منها بغية تنسيق اجلهود و تبادل اخلربات .                                                     

 يف ظل فرتات االغالق الطويل وحالة الشلل اليت اصابت االقتصادات يف العامل امجع ومنها . 2
اقتصادات الدول ذات العالقة مبوضوع أفكار اليمي املتطرف  بسبب ازمة فاشية كوفيد 19- 
يتطلب االمر حماولة احلفاظ على موازنة األمن الدفاعي وليس ختفيضها لصاحل العامل الصحي.  
ملا سينجم عن التخفيض من اضرار تضعف قدرة قيام األجهزة األمنية واالستخبارية يف الدول 

موضوعة البحث  ابلتعاون الوثيق مع بعضها البعض ملكافحة التطرف اليميين اإلرهايب .
املتطرفة . 3 اليمنية  والقوى  األحزاب  لنشاطات  األول  اهلدف  هي  املسلمة  اجلاليات  لكون   

واملسلمي  العرب  والالجئي  واملهاجرين  اجلاليات  أوضاع  النشاطات على  تلك  وانعكاسات 
16. أملانيا- االستخبارات تضع حركة »التفكري اجلانيب« حتت املراقبة

https://www.dw.com/ar /a-57361625
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اصبح من الضروري ان تقوم اجلهات املعنية يف جامعة الدول العربية وجملس وزراء الداخلية 
اليمينية  األحزاب  نشاطات  متابعة  مهمة  يتوىل  دراسات  مركز  ابستحداث  العرب  والعدل 
اجلاليات  تلك  تقوم با ضد  اليت  واالنتهاكات  االجرامية  نشاطاهتا  املتطرفة ورصد  واليسارية 
والتنسيق مع الدول اليت متارس على اراضيها انشطة اليمي املتطرف للتخفيف من االاثر السلبية 

لتلك االنشطة يف اطار االتفاقية الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة.   
 من الضرورة مبكان تبين احلكومات العربية واملنظمات العربية واإلسالمية والسيما جامعة الدول . 4

العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي خططا اسرتاتيجية ملواجهة خطط األحزاب االوربية املتطرفة 
والتنسيق مع دول االحتاد االوريب ومنظمة األمم املتحدة مبعاهدات ضامنة مع دول الشمال 
لتمويل التنمية املستدامة يف دول اجلنوب النامي ملا قد يلحق ابالخرية من اضرار خطرية اذا 
مازاد نفوذ قوى التطرف داخل النظم السياسية لبلدان الشمال مما قد مينع التمويل عن برامج 

التنمية املستدامة وكذلك عن التزامات الشمال جتاه اجلنوب يف اطار اتفاق ابريس للمناخ .


