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الملخص التنفيذي
حسـابا باللغـة اإلنجليزيـة والماليويـة
نسـتعرض فـي هـذا التقريـر ونحلـل 14,615
ً
والتاغالوغيـة علـى تويتـر وفيسـبوك وديسـكورد وتليغـرام وانسـتغرام ترتبـط بسياسـات
ومجتمعـات اليميـن
نشـطاء اليميـن المتطـرف
يمينيـة راديكاليـة ينشـرها عبـر اإلنترنـت
ُ
ُ
البديـل ومـن يدعمـون ،بقصـد أو بـدون قصـد ،أيديولوجيتهـم المتطرفـة المتمثلـة فـي
القومية والمحافظة الثقافية والدينية في إقليم جنوب شـرق آسـيا البحري .ونستكشف
الموضوعـات والروايـات المسـتقاة مـن جميـع أنحـاء العالـم ،بمـا فيهـا الشـؤون العالمية
الحاليـة ،ونظريـات المؤامـرة المرتبطـة بمظالـم تظهـر علـى المسـتوى المحلـي ،وكيـف
تجذب أتباعها وتجندهم وتحفزهم لينشروا غلوهم الرجعي ويضفون عليه الشرعية.

أهم النتائج

•تنشـط المجتمعـات اليمينيـة الراديكاليـة فـي إقليـم جنـوب شـرق آسـيا البحـري عبـر
اإلنترنت وتتفاعل مع األحداث السياسية.
•وقـد تبيـن وجـود ثالثـة أنـواع مـن مجتمعـات اليميـن المتطـرف ،أظهـرت جميعهـا
اختالفا فـي ميلها إلى منصات معينـة للتواصل االجتماعـي أو عزوفها عنها ألهداف
ً
سياسية تخصها أو بسبب أمنها التشغيلي.
•وخلصت المناقشـات التي دارت بين هذه المجتمعات إلى وجود خمسة موضوعات
رئيسية هي :الحضارة واالقتصاد والسياسة والدين والنسيج االجتماعي.

إجمال 14,615 ،رسالة ذُ كرت فيها كلمات مفتاحية ارتبطت
•وتناولنا في هذا التقرير،
ً
بمعاداة السامية واإلمبريالية الثقافية والمراجعة التاريخية ،وغيرها.
•وتبين لنا أن أساليب المضايقات المستهدفة عن طريق التصيد والتجمع استُ خدمت
حركتين من الحركات الثالث التي بحثناها في هذا التقرير.
في
ْ

1

2

األنشطة اليمينية الراديكالية في مشهد نوسانتارا الرقمي :لمحة

نظرة عامة
مراهقا مجهول الهوية بلغ من العمر 16
في نوفمبـر  ،2020اعتقل ضباط إنفاذ القانون
ً
عاما بموجب قانون األمن الداخلي في سـنغافورة بتهمة التخطيط لقتل المسلمين في
ً
شـابا
مسـجدين فـي الذكـرى الثانيـة لهجمـات كرايستشـيرش المميتة عـام  1.2019وكان
ً
َّ
وخطـط لمهاجمـة مسـجدي الصفايا
سـنغافوريا مـن أصـل هنـدي يعتنـق البروتسـتانتية،
ً
تذكيرا ببرينتون
ويوسف إسحق ،وكالهما في حي وودالندز السكني .وجاءت هذه اللفتة
ً
تارانـت ،المسـلح الذي ارتكب مجزرة في مسـجدين في كرايستشـيرش فـي نيوزيلندا في
عـام  2019وبثهـا علـى الهـواء مباشـرة علـى فيسـبوك 2.وكان المراهـق السـنغافوري قد
عسـكريا وبلطة مـن على اإلنترنـت .وبعد اعتقاله ،أشـار خبراء األمـن اإلقليمي
اشـترى ًزيا
ً
إلى أن هذه القضية حالة من حاالت "الردكلة المتبادلة"3.
مـن الضـروري أن نالحـظ أن أيديولوجيـات اليميـن المتطـرف المعاصـرة كان لهـا تاريـخ
زخما
طويل قبل الحرب؛ وأن ما يجري في الوقت الراهن من محاوالت إلحيائها يكتسـب ً
ألنهـا تُ عتبـر التفسـير العقالنـي والحـل لألزمـات السياسـية واالجتماعيـة الحاليـة 4.ولهـذا
السـبب ،فـإن التطرف اليميني وما يصاحبـه من أيديولوجيات اليميـن المتطرف هو أقل
أنـواع التطـرف العنيـف ذي الدوافـع األيديولوجيـة فهمـا فـي إقليـم جنـوب شـرق آسـيا5.
ً
وبقدر شـدة الرغبة في إيضـاح أن التطرف اليميني المعاصر شـكل من أشـكال رد الفعل
أو االسـتجابة لتطـرف اإلسلاميين المسـلحين والعنـف الـذي ضـج منـه هـذا اإلقليـم،
تحليل
تعقيدا .ونسـتعرض في هذا التقرير
يكون األمر مجرد تبسـيط مفرط لقضية أشد
ً
ً
ألنواع الروايات اليمينية المتطرفة المشتركة بين أعضاء الحركات االجتماعية والسياسية
المختلفـة عبر اإلنترنت في جنوب شـرق آسـيا باسـتخدام عينـات من مجموعـات البيانات
التي ُجمعت من منصات التواصل االجتماعي الشعبية التي يتردد عليها أتباع كل جماعة.
دائمـا – سـواء فـي شـكل
وعندمـا يتعلـق األمـر بحـروب الـكالم ،تصبـح الروايـات مركزيـة
ً
رسـائل متطرفـة لجـذب المجنديـن المحتمليـن ،أو حملات تدبرهـا الدولـة لتقويـض
معارضيها السياسـيين أو منافسـيها االقتصادييـن .وهكذا نعيش اليوم فـي عالم رقمي
مترابـط يشـهد تحـول فضـاء التواصـل اإلعالمـي إلـى سـاحة قتـال تتبـارى فيهـا الروايـات
والروايـات المضـادة 6.وتعـددت وتنوعـت الحـركات األيديولوجيـة البغيضـة عبـر اإلنترنـت
بـدءا مـن اليميـن المتطـرف إلـى اليسـار المتشـدد،
علـى امتـداد الطيـف األيديولوجـيً ،
وال يقتصـر وجودهـا علـى مـكان واحـد وال منصـة واحـدة .وتختلـف الجماعـات والحـركات
باختالف المنصات التي تفضلها وتسعى إلى ارتيادها.
ظهروا على اإلنترنت في الغالب من جهات
شيوعا وأبرزها
وتتألف أكثر جماعات الكراهية
ً
ً
سياسـيا ،ومن التكتيـكات التي تسـتخدمها التعاون علـى االتجار
قوميـة فاعلـة ومحافظة
ً
بالكراهيـة عبـر اإلنترنـت والتالعب بالعقـول والمضايقـات الموجهة لمجرد غمـر منتقديها
ً
عالنية على
بكثـرة أعدادهـا .وتسـتهدف و "تحتشـد" (أو تتجمع ضـد) كل من يتجـرأ ويبـادر
االنترنـت بانتقـاد السياسـيين أو المرشـحين أو األحـزاب السياسـية التـي يفضلهـا .وهـذه
جدا لترهيب خصومهم وإسـكاتهم ،بينما يسمحون ألنفسهم في الوقت
طريقة شـائعة ً
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“Detention of Singaporean Youth Who Intended to Attack Muslims on the Anniversary
 ،”of Christchurch Attacks in New Zealandوزارة الداخلية ،تم الوصول  11مارس ،2022
https://www.mha.gov.sg/mediaroom/press-releases/detention-of-singaporean-youth-who-intended.to-attack-muslims-on-the-anniversary-of-christchurch-attacks-in-new-zealand/
”Amalina Abdul Nasir and Vidia Arianti, “Christian Far-Right: Copying Jihadist Extremism?,
 15 ،Nanyang Technological University( S. Rajaratnam School of International Studiesمارس ،)2021
.https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/icpvtr/christian-far-right-copying-jihadist-extremism/
،Amy Chew, “Far-right vs Islamists: A Vicious Circle of Extremism in Southeast Asia?,” South China Morning Post
 6فبراير https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3120789/far-right-vs-islamists-vicious-circle- ،2021
.extremism-southeast-asia
H. Maruta, “Fasisme,” Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita (2015),
.https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/60
”Munira Mustaffa, “Right-Wing Extremism Has Deep Roots in Southeast Asia,
الشبكة العالمية للتطرف والتكنولوجيا ( 14 ،)GNETيوليو ،2021
.https://gnet-research.org/2021/07/14/right-wing-extremism-has-deep-roots-in-southeast-asia/
،P. F. Wallner, “Open sources and the intelligence community: myths and realities,” American Intelligence Journal
ربيع/صيف .24-19 ،1993
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ذاتـه بالتحـدث عـن اآلخريـن والترويـج لقيمهـم ومعتقداتهـم األساسـية بينهـم .وتعجـز
العديـد مـن منصـات التواصـل االجتماعـي عـن التصـدي لهـذا السـلوك السـام؛ وتسـمح
لجهات خبيثة ،سواء كانت حقيقية أو مجرد بوتات ،باالزدهار والترويج لسياساتها السيئة
مـن هـذه المنابـر 7.ويكمـن التحدي األساسـي هنا فـي دقـة اللغة المسـتخدمة والسـياق
الثقافـي المحيـط بهـا فـي الغالـب ،مثـل الرسـائل الترويضيـة؛ وهـي مشـكلة يبـذل فريق
جهودا كبيرةً إلدارتها.
الدعم والذكاء االصطناعي في وسائل التواصل االجتماعي
ً
ويزخـر اإلنترنـت بحـركات آسـيوية تماثـل العديد مـن جماعات سـيادة البيض الفاشـية في
الواليـات المتحـدة وأوروبـا .ومـع أن هـذه الحـركات تميـل إلـى تعزيـز التمـازج بيـن هويـات
أعضائها وجنسـياتهم ،فإن االثنية اآلسـيوية شـرط لالنتماء "للجماعة الداخلية" .وتتجسد
أيديولوجيتهـم األساسـية فـي رغبتهـم فـي إقامـة دولـة اثنيـة آسـيوية فاشـية ذات قيـم
شـوفينية قومية آسـيوية بغض النظر عـن الدين .ويتشـاركون في تطلعات جيوسياسـية
كثيرا عن سياسة "آسيا لآلسيويين" اليابانية التي تعود إلى أواخر
عالمية معينة ال تختلف
ً
الثالثينيـات واألربعينيـات مـن القـرن العشـرين ،ولـم تـؤد إلى نشـوب حـرب فـي المحيط
الملهـم األول لهذه الحركات القومية اآلسـيوية
الهادئ فحسـب ،بل أضحـت اآلن بمثابة
ِ
أيضـا ميـول  -عـزوف نحـو أمـور مختلفـة ،وهـي
الفاشـية المعاصـرة 8.ولهـذه الجماعـات ً
أشـبه بالجماعـات المسـلحة "التقليديـة" ،ومنخرطة فـي اقتتـال درامي يتجلـى في حروب
ويكـون حـركات جديـدة أو
ميميـة مريـرة تـدور رحاهـا فيمـا بينهـا .حتـى أن بعضهـا يتمـزق
ِّ
تأسيسـا .وتميـل هـذه الجماعـات إلـى االندمـاج فـي
ينضـم إلـى جماعـات أخـرى أفضـل
ً
فضاءات دردشـة أشـد خفية تراقـب منها من ينضمـون إلى قنواتهـا ويلتحقون بصفوف
أعضائها حتى تطمئن إلى صدق دعمهم لها.
وحللنا في هذه الدراسـة ثالث حركات ظهرت على وسـائل التواصل االجتماعي وارتبطت
بأنشـطة يمينيـة متطرفـة علـى اإلنترنت .ومـارس هـذه األنشـطة المتطرفـون اليمينيون
ومـن يدعمـون فلسـفتهم القوميـة ومحافظتهـم الدينيـة ،بقصد أو بـدون قصـد .وبحثنا
قـرن الموضوعـات والروايـات المسـتقاة مـن جميـع أنحاء
فـي هـذه الدراسـة ً
أيضـا كيـف تُ َ
العالـم ،كالخطـاب السياسـي األمريكـي ،والمعلومـات المضللـة الروسـية ونظريـات
المؤامـرة ،بمـا ُيرتكـب مـن ظلـم علـى المسـتوى المحلـي لتسـتميل أتباعهـا المتوافقيـن
معها وعلى شاكلتها للمساعدة في نشر الخطاب الرجعي وإضفاء الشرعية عليه.
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أيضا كيف استُ خدمت "كراهية البوت" (“ )”bot hateكسالح في حالة الفلبين في بداية جائحة كوڤيد‑.19
انظر ً
Joshua Uyheng and Kathleen M. Carley, “Bots and Online Hate during the COVID-19 Pandemic: Case Studies in
”,the United States and the Philippines – Journal of Computational Social Science
 20 ،Springer Singapore( SpringerLinkأكتوبر .https://link.springer.com/article/10.1007/s42001-020-00087-4 ،)2020
.Eri Hotta, “Pan-Asianism and Japan’s War 1931-1945,” 2007, https://doi.org/10.1057/9780230609921
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