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 ملخص

لمؤسساتي ا يد الشعبي الجماهيري، إلى الصعيديبدو أن موجة التطرف اليميني التي تجتاح الغرب قد انتقلت من الصعتسل ِّط 

ابية ات سياسية وانتخالتيارات في تحقيق انتصار هرة عن هذ، بعد نجاح الرموز واألحزاب المعب ِّ الرسميالمجال الحزبي و

اجس ا، ينفث الهوا منها. فاليمين الشعبوى ليس صاعد  على األقل جزء   جعلتهانتها من الوصول للسلطة أو في بلدانها مك  

القانون "في عهد حكم حزب  5102والمخاوف فحسب، بل أصبح يحكم في دول أوروبية كبولندا التي تعيش منذ نهاية 

ابات باالنتخ ،دونالد ترامب ،ا يمكن النظر إلى فوز المرشح الجمهوريوفي هذا اإلطار أيض   اليميني الشعبوى. "والعدالة

قة ثناء حملته االنتخابية، باعتباره محطة فارأية وما حمله من شعارات وخطابات شعبوية ويمينية متطرفة ميركالرئاسية األ

 ا. الغربية عموم   في مسار الصعود الالفت للتيارات اليمينية والشعوبية في البلدان

النتخابات لاليمين  قه مرشحتبدو فرنسا مرشحة لتكون البلد القادم الذي يحكمه اليمين المتشدد السيما بعد الفوز الكبير الذي حق  

ا تجاه اآلخر السيما صاحب المواقف األكثر يمينية وتشدد   ،فرانسوا فيون ،5102التي ستجرى في أبريل/نيسان  الفرنسية

مية التي النزعة القو هبي بمعزل عن هذووروال يمكن النظر لقرار البريطانيين األخير باالنفصال عن االتحاد األ ن.والمسلم

تتخذ  حزاب اليمينية والقومية التيو أكثر من األأمن وجود حزب يخلو يعد بلد غربي  مإذ ل ؛اتجتاح المجتمعات الغربية حالي  

خر يكاد أن يصل للسلطة وفق استطالعات ، بعضها ممثل في البرلمان والبعض اآلا وعدائية تجاه اآلخرمواقف أكثر تشدد  

 الرأي.

حمل العديد من عوامل أم أنها توتنكسر كما انكسرت موجات سابقة،  يستمضغضب موجة عن  ةر هذه الظاهرهل تعب ِّ 

يمقراطيات دض العر ِّ ا وي  ا وجودي  هديد  نظمة والنخب السياسية التقليدية القائمة توبشكل يهدد األ نهوض التيارات الشعوبية،

  ؟الغربية لمخاطر حقيقية

أبعاد هذا الموضوع  مباشر، من خالل ما تم نقاشه خالل ندوة مركز الجزيرة للدراسات والجزيرة ،يرصد هذا التقرير

 ومختلف تجلياته. 

 

 

 (لجزيرة)أ
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حول  ،5102ول األديسمبر/كانون  01يوم الثالثاء  ،ا الشهريةمندوته الجزيرة للدراسات والجزيرة مباشرم مركز نظ  

ي أكثر عي، وهو أمر يستدميركاألوروبي واألرد في المشهد السياسي التيارات اليمينية والشعبوية الغربية وصعودها المط  

قديمة ولها جذورها الراسخة وروافعها الفكرية أنها أم ، بالمتغيرات الحالية ةرتبطمو الظاهرة جديدة من سؤال: فهل هذه

 يمينيةسهمت في دفع التيارات الأما األسباب والعوامل التي مضت؟ و لعقود طويلة وتعود ،والثقافية في المجتمعات الغربية

األزمة ب ترتبط هل هي أسباب اقتصادية ؟األخيرةخالل السنوات ا أميركبا وووالشعبوية لتتصدر المشهد السياسي في أور

الثانية من  ومن ثم هل هي تكرار لما حدث قبل الحرب العالمية ،5112تعصف باالقتصاد العالمي منذ عام  التي المالية

 األمر تعلقي هلو ؟الشهيرة 0151أزمة يطاليا عقب نيا، أو صعود التحالف الفاشي في إلماأصعود للحزب النازي في 

السيما في ظل الزيادة الكبيرة في  من األجانب والالجئين أم هو خوف على رفاهها االقتصادي بمخاوف شعوب هذه الدول

خطر ك سالم الراديكالي؟ وما عالقة الظاهرة بصعود تيارات اإلوسطوضاع المتأزمة في الشرق األعدادهم بسبب األأ

ليتها مسؤو لقيتوأ  بية وة بلدان أورعد   اتعرضت له رهابية التيرار الهجمات اإلالسيما في ظل تك بيووروتهديد لألمن األ

النخب السياسية التقليدية  ومن ثم ،عن أزمة النظام الرأسمالي العالمي وهل األمر تعبير على تنظيمات أو جماعات جهادية؟

ل التقارب ا في ظرات في مجتمعاتها خصوص  وفشلها في االستجابة لتطلعات والتغيي ،والغرب منذ عقود باوالتي تحكم أور

 الواضح بين برامجها وذوبان الفوارق فيما بينها لدرجة دفعت الجماهير للبحث عن جديد؟

في  لمركز السااالطة والساااياساااة والشاااعبوية ب على وصاااول التيارات اليمينيةتواالنعكاساااات التي يمكن أن تتر ما التداعيات

وعالقات الغرب مع اآلخر، وعلى  و على صاااعيد العالقات الدوليةأت الغربية نفساااها با والغرب ساااواء داخل المجتمعاوأور

 وعلى الجاليات العربية ،سااالميما انعكاسااات ذلع على قضااايا وأزمات العالمين العربي واإلوالنظام العالمي الحالي ككل؟ 

 ؟تقوم به للتعامل مع هذا التحدي نأ ميةالسوما المطلوب من المجتمعات العربية واإل ؟الغربية سالمية في المجتمعاتواإل

  من: كال  لإلجابة عن هذه األسئلة استضافت الندوة 

 .باحث بمركز الجزيرة للدراساتال :ةالحواس تقيالسيد 

 ية.ميركالدكتور جاك غولدستون: أستاذ السياسة العامة بجامعة ميسن بالواليات المتحدة األ

 .في فرنسا المقيمجزائري الباحث المي وكادياأل :عبد النور بن عنتر كتوردال

 الباحث واألستاذ بمركز دراسة النزاع والعمل اإلنساني في معهد الدوحة لدراسة السياسات. :إبراهيم فريحات كتوردال

 

 اليمين الشعبوي بين األمس واليوم

 لع السردياتت فقد ظهرتجديدة ت بالللتيارات اليمينية والشاعبوية في الغرب ليسالجذور الفكرية يذهب الحواس تقية إلى أن 

، ويبدو أن تلع الكراهية والمخاوف منهم ا الصاااااينيينكره األجانب خصاااااوصااااا  حيث ظهر ؛ 01ا مرتين في القرن أميركفي 

ا معاداة اليهود، وذلع في نهاية نفس الموقف وخصااوصاا  نحو العرب والمساالمين. وقد عرفت فرنسااا  ةهأصاابحت اليوم متوج ِّ 

الذي وهو ذلع النقيب الفرنسي يهودي الديانة و ،ف بقضية دريفوسعر  وبداية القرن العشارين فيما بات ي   القرن التاساع عشار

سية حينها في ظل الحكومة الفرن للساميةهم بأنه أرسال ملفات فرنساية سارية إلى ألمانيا، وظهر تيار فرنساي عريض معاد ات  

قصاة ديفوس في مقاله الشاهير "إني أتهم". فمعاداة األجانب في فرنسا  ،ميل زوالإ ،د الكاتب الفرنساي الشاهيرالثالثة. وقد خل  

 ليس وليدة اليوم. 

وقد أصابح اإلساالم والمسلمون اليوم أبرز عدو في السرديات اليمينية المتشددة في الغرب، فالسياسي وعضو مجلس النواب 

ا اآلن. وتكاد ب والمسااالمين في أوروبالعر أحد أبرز مناهضاااي ،خيرت فيلدرز ،الهولندي ومؤساااس الحزب من أجل الحرية

تشااااااكيالت األحزاب اليمينياة المتشااااااددة في الغرب يكون لها نفس المواصاااااافات، فهي أحزاب محافظة، تدعو لنقاء الهوية 

 نفسااااااها هذه األحزابتعتبر وطة، مفر ِّ ا ا على األمم الغربية، كما تعتبر النخب الغربية نخب  األوروبية، وتعتبر األجانب خطر  

 اإلسالم.خطر في مواجهة  الغربيةقيم عن التدافع 
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ي والعشاارين وبين تلع الساارديات الت يادحا بين هذه الساارديات اآلن في القرن ال، نجد شاابه  تقية ولعلنا، كما يالحظ الحواس

ره األجانب إلى كة ان ظهور النازية في ألمانيا والفاشااية في إيطاليا، فهنا وهنالع دعوظهرت في ثالثينات القرن العشاارين إب  

إن و لمحرقةقضااااية اعرف بما بات ي  إلى الحرب العالمية الثانية وقد أدت إلى  وهي دعوة دفعت في القرن الماضااااي بأوروبا

والفاشااية ة النازيمبتعدة عن المقارنة بهذه التيارات الشااعبوية تريد أن تعيد صااياغة نفسااها مع أن  كان البعض ينفيها أصااال 

االقتراع  بواسطة صناديقأن تأخذ السلطة بطريقة ديمقراطية ساها على أنها أحزاب ديمقراطية تريد فيم نويتجلى ذلع في تقد

فاألحزاب اليمينية الشااااعبوية في الغرب تريد أن تدخل . كما حصاااال مع األحزاب النازية والفاشااااية عسااااكريةبطريقة وليس 

ساااالوك  مقراطية في أكثر منيتهديدها للد ىويتجل  الديمقراطية  ا علىل خطر  لكنها تمث ِّ  الديمقراطية في الحكمبواسااااطة اللعبة 

 ،ي المنتخبميركا بين الرئيس األوناحية ومن أبسااااط ذلع تهديد الصااااحفيين واتهامهم بشااااتى االتهامات كما حصااااال مؤخر  

دة مهد  وروبية العي الدفاع عن مصااالح الشااعوب األفإن هذا التيار اليميني المتشاادد يد   ،اوعموم   .وبعض الصااحفيين ،ترامب

ل؛ متخي   شعب طة، والواقع أن هذا الشعب الذي يدافعون عنه ويريدون حمايتهمن طرف مهاجرين أجانب ونخبة سياسية مفر ِّ 

 ِّ  .ت لهمحيث ال تعنيهم الشرائح الشعبية الغربية الواسعة التي ال تصو 

 

 أحزاب اليمين المتشدد والتموقع في المشد السياسي الغربي

وقد  .اليمينية في الدول الغربية لتياراتترامب كان محطة مفصااالية بالنساااابة ل دونالدفوز أن  جاك غولدساااتونور يرى الدكت

 ،ة أخرى أو لمرشحين محسوبين على التيار الشعبوي. غير أنه من الواضحيألحزاب يمين تزامن فوز ترامب مع فوز كاساح

عد السياسية التقليدية الحاكمة في الدول الغربية، ولم يتضح ب ةنخبل ضربة قاسية للأن فوز ترامب شك   ،كما يقول غولدساتون

ه ا الجنوبية، في حين يمكن أن نرى في تصريحاتأميركوالشرق األوسط و فريقياد سياسات مناوئة إلمما إذا كان ترامب سيعت

 بداية عداوة للصين وبداية تحالف مع روسيا.

 

العالم  في حركات نمت وظهرت بأنالساااااايد ترامب ح حتى لو صاااااار   ،اكأميرفي مكفولة حرية األديان ومن المعروف أن 

هل ساايكون حكم ترامب على هذه الحركات اإلسااالمية المتشااددة هو نفسااه  :ا للتهديد. ويبقى السااؤالمصاادر  ل شااك ِّ تمي اإلسااال

 سااااساااةحلعب على أوتار ا للكثير من ماليين البشااار. ال شاااع أن السااايد ترامب يا ومنهج  عتبر دين  حكمه على اإلساااالم الذي ي  

  .ا للقيم الغربيةية ترى في هذه الحركات اإلسالمية المتشددة تهديد  أميركويخاطب شرائح 

 

نحو  لفرنسااايةا ألحزاب التقليديةل اتدريجي   انتقاال  ل يشااك ِّ ما حدث في فرنسااا أن  عبد النور بن عنتريرى الدكتور  ،ومن جانبه

، وهناك إعادة تموقع تشااااهدها اليمين فهناك شااااعبوية في الطرفين أحزاب ور أتعلق األمر بأحزاب اليسااااااألطراف سااااواء 

 .الساحة الحزبية في الدول األوروبية

 

 لجبهة الوطنية. هذابين اليمين الجمهوري وبين اليمين المتشاااااادد كا أنه كان هناك خط واضااااااح ،كما يؤكد بن عنتر ،والواقع

صااااارت  المتاخمةة قالفاصاااالة بين هذين اليمينين وهذه المنطلمنطقة حيث ضاااااقت هذه اتطور خطير؛  ه  الخط األحمر شاااااب  

ِّ فكان يتالعب باستطالعات الرأي الفرنساي ب خفالنا ؛اا فشايئ  تضايق شايئ   منطقة الفاصلة كن الك. لاذوتارة لذا هت لتارة يصو 

الواقع أن . واليمين المتشاادد يمين الوسااط "يصااطاد في مياه"أصاابح بين اليمين الجمهوري واليمين المتشاادد قد ضاااقت. لقد 

أن  كماد. ا في االقتصااااكبير جد  بشااكل  انتعارضاامع اليمين المتشاادد حول المسااائل المجتمعية لكنهما يتوافق ي يمين الوسااط

مثل هذا في تعويض فزاعة بفزاعة فقد تم تعويض كره تيو ،الوسااطي والمتشاادد :ناليميني  هناك إعادة صااياغة ساارديات عند 

ا يحدث اآلخر هي نفساااها لم تتغير، وموتصااوير المدركات بين األنا المتعلقة بنفس التركيبة الذهنية و ،المسااالم كرهبليهودي ا
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الهتمام أن اهو التركيبة الجينية لليمين المتشاااادد، وما حدث معاداة السااااامية في ذلع أن  ؛عن قناعة هو تحول تكتيكي لم يأتِّ 

  اإلسالم في الواجهة. جعل ية المتشددةاإلسالمبالموقف من الحركات 

 

بنت جان ماري لوبان، فال ،وبين أبيهاا ،لوباان ماارين ،ا بين زعيماة الجبهاة الوطنياةبن عنتر أن هناالاع فرقا  اويبين الادكتور 

 : وهي ،نقاطز على ثالث مارين ترك ِّ 

 العالمية  بفي الحرهاا ماا حادث لليهود أن تتحمال الموروث التااريخي وال يهم  بزعااماة ماارين  الوطنياةالجبهاة  ترياد ال

 ثيين من طرف االسااااااتعمار الفرنسااااااي خالل الثورة، فمارين تريد التخل  من المورولجزائرماا حادث لوال الثاانياة 

 التاريخي.

 كماب معارض إلى حزب حتريد تحويل الجبهة الوطنية من حز. 

  عن  فلم يعد هناك حديثب الفرنساااي وبالتالي تطبيع هذا الحز ساااياسااايلطنية في قلب المشاااهد اوضاااع الجبهة الوتريد

 . الجبهة الوطنية خطابفي سرديات السامية  معاداة

 

 أي أسباب وراء ظهور التيارات الشعبوية في الغرب؟

 اليبرالية له عدد كبير من األسااااباب، ولعل بعض التحليالت تشااااير دائم  تراجع األحزاب اليرى الدكتور إبراهيم فريحات أن 

إلى  5112تصادية من االق قمة األزمةهو السبب في حقيقة األمر، ففي ليس  أن االقتصاد السابب االقتصاادي. والواضاح إلى

فااالنظااام  ،جياااعفيهااا ثورة ات األوروبيااة ال توجااد المجتمعاا ، ثم إنالمتشاااااادد ليمينل اهااذه الفترة صااااااعود  لم تعرف  5101

 .سمح للمجتمع بالحفاظ على مستوى من الرفاهيا ر فائض  االقتصادي يوف ِّ 

 

حت ا أصاابالهوية البيضاااء في الغرب عموم  ، فهو صااراع الهويةالرئيس وراء ظهور هذه التيارات الشااعبوية الساابب  نبيد أ

من  على الهوية األوروبية الموقف   قد جسااد هذا الخوف  ، وحسااب زعماء هذه األحزاب اليمينية المتشااددة ،قحدِّ م  تحت خطر 

ات فمنارلهوية الغربية، ا لد  هد ِّ ورموزه في هذه السااارديات م  ساااالم اإلأصااابح ف، فوبياوباإلساااالمعرف بات ي  ما المسااالمين أو 

مر األ تلوهو   ركوب هذه الموجة األحزاب اليمينية تلمواطن األوروبي. أتقنا لت تهديد  أصااابحارتداء البوركيني المسااااجد و

خوف  هناكيس ترامب ئمع الر اوخصااااوصاااا  ا أميركفي مع أنه . من طرف المساااالمين دةهد  ن يرى هويته م  طوصااااار الموا

ح ترامب ن. لذلع صااار  والمسااالم ، وكذلعيميركالمجتمع األ -حساااب ترامب-د مزدوج: خوف من المكسااايكيين فهجرتهم تهد ِّ 

فشل  علول. اأميرك، وعدم إعطاء تأشيرات للمسلمين لدخول حدود المكسايع علىجدار  بناء ورةرأثناء حملته االنتخابية بضا

 كان من أسباب هذا التعاطف الواسع مع التيارات المتشددة.  التعامل مع صراع الهوية النخب السياسية الغربية في

 : يان فاقما قضية الهوية في أوروبارئيسن امالع وهناك

 

لقوى ا ؛ حيث أصبح العديد منبالقطبية إلى نظام متعدد األقطاحادي الذي أصاب بنية النظام الدولي من نظام أ   التحول (0)

 ال فيالمثفعلى ساابيل  ؛ا على مساألة الهويةر كثير  ان واحتالل مساااحة. وهذا التحول أث  تسااب مكسااعى إلى اكي الصااعدة

ت بها الدول غصااا  ى إلى عنف وإلى هجرة ذا أد  ا تبحثان عن تمدد في ساااوريا، وهوروساااي األزمة الساااورية نرى إيران

ى المواطن فرأهذه األزمة لتعاطي مع في ااألوروبية قد فشااااالت النخب وبية وطرحت من جديد قضاااااية الهوية. واألور

 هي المنقذ.اليمينة المتشددة ن هذه األحزاب األوروبي أ

 

 العالم عن طريق عولمة القيم افاتقث، فهنالع حصاااااار لشاااااكل خا باالقتصاااااادية والثقافية  العولمة العامل الثاني هو (5)

كل هذه ، والموساايقىية وميركاألاألفالم  ونشاااهدية التي تغزو العالم ميركاأل المطاعموعولمة الثقافة. نحن نشاااهد اليوم 
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، وظهر الخوف كرد خطر، لقد أصااااابحت الهويات في لى ردة فعلإى أد  و حليةمال صااااارة الثقافاتمحاإلى  ىاألمور أد

محاولة شااادد في المجتمعات اإلساااالمية ليسااات في وجه من وجوهها ساااوى ظاهرة التوسااامالية. الرأ على العولمةفعل 

  .اإلسالمية لهويةعلى ا ظةللمحاف

 

 اليمين الغربي واستغالل خوف المواطن

لغربي ما دام يسااتغل خوف الناخب ا انتخابيفي أكثر من اسااتحقاق  يمين المتشاادد سااوف يفوزأن ال ساتوندالدكتور غول عتقدي

على  يغلبه تيعلى هويتاه. إن هنااك اختالالت كثيرة تعصااااااف باالمجتمعاات الغربياة، وعنادماا تكون هنالع اختالالت فإن ال

إن أغلب الشااعوب الغربية اآلن تلوذ  ؟يمكننا أن نضاامن نقاءنا وصاافاءنا كيف :ومن ثم فإن هذه الشااعوب تتساااءل ؛الشااعوب

ما دامت وف يتجذر أن الخوف سااافي والساااياسااايون يساااتغلون هذه المخاوف، وال شاااع  من اآلخرين. هاخوفنتيجة  بهويتها

ناخ مهم م وهذا الهوية ساايتمحضية احموالتوجه العام نحو ا. فقر  يزداد والفقير  ة المتوسااطة ضااعيفة والغني يزداد غنىالطبق

 ز من ترسااايذ هذهتعز ِّ تجاهات العولمية الجديدة أن االفي وال شاااع . اساااتغاللهجحوا في لألحزاب األوروبية المتشاااددة وقد ن

 القومية. التيارات

 

ثل م   -كما يذكر غولدسااتون-ل الليبرالية ث  الم   ؛ ذلع أنوجها التدوره في الوقوف في وجه هذ لمجتمع المدنيوال نقاش في أن ل

شااادد الت زهاعز ِّ والتي ي  لدى المواطن الغربي ، لكن االساااتجابة الوجدانية بين الشاااعوب الجساااور مد ِّ تقوم على كونية وبشااارية 

 كالصين ام تمدد وصاعود دولظلت واهنة أمية ميركإن القيادة األ. فعواطف القلق والخوف أشاد وطأة تسامو على هذه المثل،

 . لذلع فقدت الثقةا فشلت في العراق وأفغانستان وأميركثم إن واالتحاد السوفيتي، 

 

 والعالقة بالعالم العربي مستقبل األحزاب اليمينية المتشددة

لم ينجح  أنه مع لى نجاح اليمين المتشاااددإكل المؤشااارات قبل االنتخابات النمسااااوية كانت تشاااير  أنيرى الدكتور بن عنتر 

شاااااالها، ا في فيكون ساااااابب   فرنسااااااا قد الوطنية فيالجبهة  نجاح ولعل  في التحليل لبعض المعطيات.هناك تجاهال  والواقع أن 

نتخابي اال مت في نقل الثقلهسأسط وال أحزاب يمين، فاالوسط خصوص   يمينا في عملية تأثير وتأثر مع فالجبهة الوطنية دائم  

أن أشرنا إلى أن المنطقة المتاخمة بين هذه التشكيالت سبق دينامية مستمرة بين هذه األحزاب، وقد  وهينحو اليمين المتشدد 

 ألعظمالسااواد او ،لى الجبهة الوطنيةإما الحاجة  :الفرنساايتساااءل الناخب يسااوال شااع أنه في مرحلة معينة  ما فتئت تضاايق.

ه، التوج  ة ا يمينيدائم   تأن فرنساااا كان والواقع ؟لوبان نى ماريوا فييون منه إلمن اليمين التقليدي أقرب إلى أطروحات فرنسااا

زون أن المخ يعود إلىالتمهيدية لليمين الختيار مرشااااااحه إلى االقتراع الرئاسااااااي ون في االنتخاابات فوز لفي نم وماا حادث

 ؟وليكيل هذا المخزون الكاثوطنية ال تمث ِّ الجبهة المعروف أن سهم في نجاحه وأهو من  الكاثوليكي

 

 ااك تزايد  هنأن في ال شع ة، والمفتوحاالحتماالت  من بينحزاب اليمينية على أن تالشاي األ إبراهيم فريحاتويؤكد الدكتور 

جية ر على الساياسة الخاراليمينية سايؤث ِّ ا، ووصاول األحزاب ر على اليمين عموم  وهذا سايؤث ِّ المتشادد في االتجاه نحو اليمين 

لحية م المصويغلب عليهيسيرون في اتجاه الواقعية السياسية األحزاب المتشاددة  ذهبية. إن قادة هبالمنطقة العرلدول الغربية ل

 .العربية ر على المنطقةة الخاصة، وهذا سيؤث ِّ الفج  

 

العلم  مع ،ا بين العالم العربي والغربمتطور   سااايكون تبادل المصاااالح ساااتون أنه إذا لم تحدث اعتداءات إرهابيةولدغويرى 

ماتية صارفة. وهي شاعارات تؤكد أن كل دولة تريد مصلحتها ولو بشكل اآلن شاعارات براغ ىع الدول الغربية ترعأن جميب

لمتجدد انفوذها القديم ا ميركألو ساايا الجنوبيةنحو آ ةالممتدراعها ذلصااين فج. وربما نشااهد انقسااام العالم إلى مناطق نفوذ، فل
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ا وربم .في مناطق في الشااارق األوساااطخر يصاااارع اآلا مكل منهويران إمناطق عديدة، كما سااايتكرس نفوذ الساااعودية و في

ي ف لجبهة الوطنيةالنجوم الخمس في إيطاليا وا ، ولو فازت حركةو مغلوبأغالب ا أي إم  المعادلة الصاافرية يتجه العالم نحو 

ي يرى كما ذكر ترامب الذ رانبناء جد قد تحدث، وقد يتم تجارية احروب   فإن التصااعيدية هفرنسااا واسااتمر ترامب في خطابات

 ر على السلم العالمي.ا وسيؤث ِّ المي  ا عهذا سيكون توجه  وال شع أن ا فوق كل شيء، أميركمصلحة  أن

 

التالي بويعتقد الدكتور إبراهيم فريحات أن لدى حركات اليمين المتشاااادد في الغرب عداء  لكل ما هو ضااااد الهوية المحلية، و

لجانب الفاشااي والتعصااب للهوية القومية. والواقع أن المتهم األول هو المساالمون بساابب أعمال عداء لآلخر، وهذا ناتج عن ا

 دالعنف التي وقعت في الغرب وكان المسااالمون المتهمين. وهذا يعني أن وصاااول التيار اليميني إلى الحكم سااايؤدي إلى تشاااد ِّ 

 ا في جوانب القانون والهجرة. ضد المسلمين خصوص  

 

 خاتمة

اإلسااالمي وضاارورية للتعامل في المسااتقبل مع العالقة بين العالم العربي  مسااتويات ةهنالع ثالثبن عنتر بأن اور يختم الدكت

 أوروبا في ظل قوة وتقدم األحزاب اليمينية في المشهد السياسي.مع 

 

 ين وليس واطنكم يتمثلوا دورهمأن  على المساااالمين في الغربف ؛ير الذهنياتمن تغي في الغرب المساااالمةللجاليات  البد

وأخرى في الخارج، أو كمن  لخ في الداجال  رِّ فواقع المهاجرين العرب في الدول الغربية مثل من يضاااااع كمهاجرين، 

  .ة سفره على الدوامحقيبيهيئ 

 

 أعضاااااااء هذه الجاليات مساااااالم. ما يحدث أن مواطن كواالنخراط كمواطن أوروبي وبعد ذلع  باد من االنادمااج التامال

ناك هف ؛نينكمواط عليهم أن ينادوا بحقوقهم مابين ر،هاج  دول الم  هم لءانتما ظهروني  الدينية أكثر مما  ظهرون واجهتهمي  

 والء للوطن األم، وال بد من والء للمجتمع الذي ينتمي إليه. 

 

 فوعلى هذا األساااااااس كيل العربية تقمع مواطنيها في الداخ حكوماتفاال ؛وهي دور األنظماة العربياة :لثاةالنقطاة الثاا 

  ؟من هذه الدول أن يجد من يحميه في الدول الغربية ودولته ال تحمي مواطنيها في الداخل مواطنل

 

ن نتفهم حالدول العربية واإلسالمية، فنهو اإلصالح السياسي في داخل  األساسي للمجتمعات العربية واإلسالمية لحلويبقى ا

 في المجتمعات العربية سؤاال  سؤال االندماج ة نحو الغرب. ويبقى واستبداد كانا وراء الهجرحروب ودوافعها فهنالع الهجرة 

 .سوى إشاعة الحرية والقانون في الدول العربية واإلسالميةلحل ، وليس له من ااجد   اصعب  

 

 باحث بمركز الجزيرة للدراسات*

  

 


