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“فهم اليمني البديل”

ــل"  ــن البدي ــار "اليمي ــام بتي ــد االهتم تصاع
االنتخابــات  خــال   )Alt- Right(
األمريكيــة األخيــرة، حيــث يتبنــى المنتميــن 
متطرفــة،  يمينيــة  أيديولوجيــات  إليــه 
السياســات  رفــض  إلــى  باإلضافــة 
المحافظــة، وقــد ظهــر هــذا المفهــوم للمــرة 
ــؤرخ  ــن خــال الم ــى عــام 2008 م األول
ــد"  ــول جوتفراي ــي "ب ــوف األمريك والفيلس
ــن  ــدد م ــول ع ــاش دار ح ــرض نق ــي مع ف
اليميــن  داخــل  جــرت  التــي  التطــورات 

المتطــرف.

ــورج  ــاول "ج ــار يح ــذا اإلط ــي ه  وف
ــوم السياســية المســاعد  هاولــي" أســتاذ العل
بجامعــة أالبامــا فــي الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة مناقشــة أســباب ظهــور هــذا 
التيــار المتطــرف عبــر كتابــه "فهــم اليميــن 
البديــل" والصــادر فــي عــام 2017، كمــا 
يســتعرض الكتــاب عاقــة ترامــب بأفــراد 
البديــل، وأســباب الخــاف بيــن  اليميــن 

ــن. ــل والمحافظي ــن البدي ــن لليمي المنتمي

�أفكار »�ليمني �لبديل«
ــة  ــل" حرك ــن البدي ــي أن "اليمي ــرى هاول ي
يمينيــة  أيديولوجيــات  تتبنــى  عنصريــة 
متطرفــة، فعلــى الرغــم مــن التــردد الشــديد 
ــإن  ــة، ف ــة بالعنصري ــي وصــف أي حرك ف
هنــاك شــبه إجمــاع مــن المحلليــن علــى أن 
هــذه الحركــة شــديدة التطــرف والعنصرية، 
واليــزال التمثيــل السياســي لليميــن البديــل 
ــن ينشــط معظــم أعضــاء  ــاً، فــي حي ضعيف
ــن  ــم م ــت ومعظمه ــى اإلنترن ــة عل الحرك

ــة. ــي الهوي مجهول

لحركــة  المنتميــن  عــدد  تزايــد  وقــد 
ــات  ــرة االنتخاب ــل" خــال فت ــن البدي "اليمي
إلــى  ترامــب  صعــود  وبعــد  األمريكيــة 
ســدة الرئاســة، وفــي هــذا الصــدد ال يمكــن 
تصنيفهــم كحركــة منظمــة حيــث إنــه ال 

ترامــب جــاءت بســبب تعيينــه "ســتيف 
بانــون" والمقــرب مــن اليميــن البديــل فــي 
منصــب كبيــر المستشــارين االســتراتيجيين 
لترامــب، فضــاً عــن كــون بانــون رئيســاً 
"بريتبــارت  اإلخباريــة  المواقــع  ألحــد 
ــاً أنهــا  ح بشــأنها قائ ــي صــرَّ ــوز"، والت ني
إضافــة  البديــل،  لليميــن  منصــة  تمثــل 
إلــى قيامــه بنشــر الكثيــر مــن المقــاالت 
ــن والمســلمين  ــى المهاجري ــي تســيء إل الت

وبعــض األقليــات العرقيــة واإلثنيــة.

حــول  الشــكوك  هــذه  أثيــرت  كمــا 
أحــد  صــورة  اســتخدامه  بعــد  ترامــب 
ــي"  ــدع بيب ــة "الضف الشــخصيات الكارتوني
ــع التواصــل  ــى موق ــه عل فــي أحــد تغريدات
االجتماعــي "تويتــر"، وهــي الشــخصية 
التــي يقــوم بعــض المنتميــن لليميــن البديــل 

باســتخدامها كأيقونــة معبــرة عنهــم. 

ختامــاً، يؤكــد الكاتــب وجــود العديــد 
مــن التســاؤالت التــي يمكــن أن تثــار حــول 
ــى  ــن الوصــول إل ــل، وال يمك ــن البدي اليمي
إجابــات دقيقــة بشــأنها؛ مثــل مــدى إمكانيــة 
ــا مجــرد ظاهــرة  ــة أم أنه اســتمرار الحرك
قصيــرة األجــل بــزغ نجمهــا فقــط مــن 
األمريكيــة  الرئاســية  االنتخابــات  خــال 
وإمكانيــة   ،2016 عــام  أجريــت  التــي 
أن  أم  حقيقــي  لحــزب  وتحولــه  تطــوره 
نشــاطه ســيظل محــدوداً، وكيفيــة الســيطرة 
عليــه واحتوائــه قبــل أن يصبــح تهديــداً 

مجتمعيــاً.

توجــد مؤسســات تابعــة لهــم بشــكل واضح، 
كمــا ال توجــد قيــادة تتولــى إصــدار األوامر 
وتنظيــم تحركاتهــم وتوزيــع المســؤوليات، 
وتتمثــل أهــم األفــكار التــي يؤمــن بهــا 
تفــوق  فــي  البديــل  لليميــن  المنضمــون 
البيــض وســيادتهم، وهــو مــا يشــبه النازيين 
الجــدد، والحــركات القوميــة البيضــاء التــي 
ســادت فــي وقــت ســابق فــي الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة.

ويحــذر المتخصصــون والصحفيــون 
مــن  البديــل  اليميــن  بدراســة  المعنيــون 
علــى  الحركــة  تشــنها  التــي  الهجمــات 
داخــل  واألقليــات  المهمشــة  الجماعــات 
ال  أمــر  فذلــك  األمريكــي،   المجتمــع 
ــى اإلطــاق،  ــن شــأنه عل ــل م يجــب التقلي
ــة  ــذه الحرك ــرى أن ه ــي" ي ــد أن "هاول بي
المهمشــين  رئيســي  بشــكل  تســتهدف  ال 
واألقليــات، كاألمريكييــن ذوي األصــول 
التقدمييــن،  أو  الاتينييــن  أو  األفريقيــة 
ــا  ــز هجومه ــا ترك ــس فإنه ــى العك ــل عل ب
علــى التيــار المحافــظ، وهــو مــا يمثــل 
تكــراراً لمــا حــدث فــي الواليــات المتحــدة 
ســابقاً مــن خــاف بيــن الحــركات اليمنيــة، 
وتناقضــات المحافظيــن القدامــى، حيــث 
ــاً  ــاك تاقي ــرى أن هن ــل ي ــن البدي إن اليمي
بيــن المحافظيــن والليبرالييــن الكاســيكيين 
والمعاصريــن فــي عــدد مــن النقــاط، وذلــك 

ــم. ــد زعمه ــى ح عل

�خرت�ق �الإد�رة �الأمريكية
شــديداً  حماســاً  البديــل   اليميــن  أظهــر 
النتخــاب ترامــب خــال 2016، فقــد أدى 
هــذا إلــى اعتقــاد البعــض بوجــود اتصــاالت 
ال  مــا  وهــو  الطرفيــن،  بيــن  متبادلــة 
يرجحــه "جــورج هاولــي"؛ فمــن المبالغــة 
االعتقــاد بــأن ترامــب يعــد جــزءاً مــن هــذه 
الحركــة، فالشــكوك التــي أثيــرت حــول 
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