
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتطرَفين، «اليسار»و «اليمين» نمو   في أسهمت واألنشطة األحداث من سلسلة   م2020 عام شهد

مالية. وأمريكا أوروبا في السياسية الساحة إلى وعودتهما  والقوانين (19 )كوفيد كورونا جائحة   وأسهمت الشَّ

ية  تاريخ   لها التي المجتمعات في لمؤامرةا بنظرية المؤمنين أعداد ارتفاع في الزمتها، التي الصارمة الصح 

 األوالد» أو «بويز براود» وحركة «Qanon نأنو كيو» حركة ذلك ومن األصولي، والعنف باليمين وثيق

ية لإلجراءات المناهضة والجماعات ،Boys Proud «نالفخورو دة الصح   لمكافحة دولهم فرَضتها التي المشدَّ

 . الوباء

Lives Black  «مهمة السود حياة» حركة راية تحت العنصري الظلم على عالمية احتجاجات   هذا ووافق

Matter يد على الكاميرا أمام ،«فلويد جورج» أمريكي األفرو مقتل بعد المتحدة الواليات في اندلعت التي 

ولي. الصعيد على المظاهرات   انتشرت ما وَسرعان الشرطة،  نشاط   ازداد االحتجاجات، هذه مع وتفاعل   الدَّ

هما المتطرَفين واليسار( )اليمين  في ولكن فحسب، المتحدة الواليات في ليس وخارجه، اإلنترنت في وعنف 

ه. العالم  كل 

 والتاريخ النشأة

ه العالم كان حين عشر، الثامن القرن في فرنسا في أساسيين مصطلَحين واليسار( )اليمين ثنائية   بدأت   وال كلُّ

ما ع قرب، من الفرنسية الثورة يراقب أوروبا، سيَّ اتها ويتتبَّ ستجدَّ  مثل مصطلحات   بدأت حيث األرض، على م 

ز «اليسار»و «اليمين»  . العالم أرجاء في انتشرت أن تلبث لم سياسية، مفاهيم   أنها على تبر 

ا واليسار( )اليمين التقسيم هذا ويبقى ا تراث  ْجَمع تراث من أو الفرنسية، بالثورة خاصًّ  الفرنسي، الدستوري المـَ

لطات على التصويت أثناء في  مناقشة   الدستوري المجَمع على فكان م،1789 أغسطس من 29 في الملك س 

منح الذي النقض حق   لب التصويت وعند للملك، ي  دي من ط   إلى الوقوف   )المحافظين( الملكي «الفيتو» مؤي 

لب القاعة، في اليمين ا اليسار، إلى الوقوف   )الحداثيين( ارضينالمع من وط  ى ممَّ  أن يمكن ما والدة إلى أدَّ

ا يصبَح  ا انقسام  ا. سياسيًّ  «اليسار»و «اليمين» مصطلحا انتشر الفرنسية، السياسة في اعتمادهما وبعد جديد 

ة اسمين وأصبحا أوروبا، أنحاء جميع في ويَّ ا السياسية، لله  ه ووصف   ومنذ والجماعات. دلألفرا السياسي للتوجُّ

ا واليسار( )اليمين جَدلية أصبحت التاريخ ذلك ي  رين تحد   . السياسيين للمنظ 

ل أنَّ  إال ة ورسمية منهجية أساسية مقوالت إلى المصطلَحين هذين تحوُّ ويَّ ا استغرق السياسية، لله   طويل   وقت 

 واليسار( )اليمين اتخذ إذ العشرين؛ القرن من لاألو الِعقد حتى مؤسسية ِصبغة   يتخذا ولم قرن، من أكثر استمرَّ 

 كندا. كيبيك، في المدنية الدينية الثقافة لمركز اإلقليمي والمدير بشيبس، بجامعة أستاذ

 تيفالتي هشام د.

 المتطرفان واليسار اليمين
ر والتاريخ النشأة  الجيوسياسية والتضاربات والتطوُّ



 

 

دة معانَي  : وواضحة. محدَّ صف فمثل  وا الذين المعارضون و   أو يساريون بأنهم الشيوعي، الحزب خط   عن انشقُّ

ما وال منحرفون، يمينيون َي  يعني اليسار نحو الميل   كان حين الستالينية، الِحقبة معارضي سيَّ الية ثورة تبن   عمَّ

ي على يدلُّ  اليمين إلى والميل   أصولية. لميةعا  . األصولية الوطنية القومية المشاعر من نوع تبن 

، التعريفات هذه وكانت ا مرنة  ر ما وغالب  ر تتغيَّ  يمكننا الحالة هذه وفي الحاكم. والحزب السياسي الوضع بتغيُّ

ون الذين وأولئك واليسار(، ن)اليمي لمعنى حرفي تأطير   إلى يسَعون الذين أولئك بين التمييز    بالتفسير يهتمُّ

ت التي للمصطلحات األساسية للمعاني التاريخي الجوهري سبان في األخذ مع لقرون، جامدة   ظلَّ  الح 

مي، والليبرالي، )المحافظ، مثل: الجديدة، السياسيةَ  التعريفاِت   إن القول: نستطيع لهذا والرجعي(، والتقدُّ

هَ  يصف «راليسا»و «اليمين» مصطلح  . الثابت السياسي المشهدَ  يصف   مما أكثر الثقافي الوطني التوجُّ

ث المستحيل من يكون ويكاد ق دون أوروبا، في وثلثينياته الماضي القرن عشرينيات عن التحدُّ  إلى التطرُّ

تين بوصفهما «يسار» أو «يمين» ويَّ  حين والثانية، األولى العالميتين الحربين بين ما سنوات ففي سياسيَتين. ه 

ولها، الرسمية السياسات مع تتصارع األوروبية الشعوب   كانت  «اليمين» مصطلَحي استخدام   عاد لد 

 «اليمين» من كل   وأصبح السياسيين. الخصوم و)شيطنة( السياسية، األطياف الستقطاب أداة   «اليسار»و

ا نظاراأل عن فاختفى الليبرالي المركز   أما أصولية، أكثرَ  «اليسار»و  . تقريب 

 إذ اليسار؛ على المحسوبين كل   اضطهاد زيادة في الباردة الحرب   أسهَمت والخمسينيات، األربعينيات وفي

تاَبعون وقد الحكومية، وظائَفهم يفقدون المواطنون كان ا ي   أو االشتراكية ميولهم عن أفصحوا إذا قضائيًّ

حوا أو الشيوعية، ار نشاط في كبير أثر   لهذا وكان الشرقي. لمعسكرا مع تعاطفهم أو بانتمائهم صرَّ  التيَّ

رون بدأ ذلك، أثناء في اليساري. وه بما الليبرالية الدولة نموَّ  يربطون المحافظون المفك   اليسارية سمَّ

اتها  . هؤالء بين سلبية ِصبغة   الليبرالية أعطى مما الشيوعية، وجمعيَّ

ا واليسار( )اليمين عن الحديث وأصبح الواجهة، إلى المصطلحان عاد فيتنام حرب أثناء وفي  احتاج حين مهمًّ

 فوجدوا والخارجية، الداخلية الدولة سياسات يخصُّ  فيما اآلخرين، مع اختلفهم عن للتعبير طريقة   إلى الناس

َتهم. المصطلَحين في مية إلى يشير اليسار إن القول: فنستطيع اليوم، أما ضالَّ  يشير اليمينو والليبرالية، التقدُّ

ر في يزال فل المركز   أما المنحرفة، والوطنية المحافظة إلى ر تغيُّ ين وتطوُّ  . مستمرَّ

 واليسار اليمين جَدلية

 )الكلسيكي( التقليدي التمييزَ  المتطرف اليمين أحزاب أغلب   ترفض لماذا هو: به االهتمام   يجب الذي السؤال

 سعي وراء رئيسة أسباب أربعة   هناك الخبراء بحَسب التقسيم؟ هذا خارج نفَسها وتضع واليسار(، )اليمين بين

 : وهي واليسار(، )اليمين خارج نفسها لتصنيف المتطرف اليمين أحزاب

ا واليسار( )اليمين االتجاَهين كل في ترى التي األحزاب، لهذه الفكرية العقيدة جوهر .1 ا خصم   يجب سياسيًّ

 .معه والتحالف به الوثوق عدم  

حادية والقراءة المتطرف اليمين سياسات .2  أيَّ  واليسار( )اليمين بين التمييز في ترى ال التي للعالم، األ 

ى أيَّ  أو سياسية إضافة أو شرعية  . مقنع مغز 



 

 

اللة رفض .3 هم مما الِعرقي، والتمييز بالعنصرية المرتبط اليمين( )أقصى لمصطلح السلبية الدَّ  إلى يقود 

تهبر   التمييز عن السؤال  . مَّ

ف .4 ز لهم يسمح مما يمينيون(! وال يساريون )ال بأنهم أنفَسهم المتطرفون اليمينيون يعر   من بالتميُّ

ة عاء السياسية، األطياف بقيَّ ون وال ينتمون ال بأنهم واالد  : الحالية. التقليدية بالسياسة يعتدُّ  فمثل 

 )اليمين بين االنقسام وهذا التمييز، هذا عن الحديَث  م2017 عام الفرنسية الرئاسية االنتخابات   أعادت

عت إذ واليسار(؛  لهما، معنى ال مفردتان اللفظين هذين أن ،«لوبان مارين» المتطرف اليمين زعيمة   ادَّ

 .و)الوطنيين( )العولمة( بين هو الحقيقي االنقسام وأن

 المتطرفة والقومية العولمة

ا قاق يكون أن المستغَرب من فليس فرنسا، في نشأا «اليسار»و «اليمين» مصطلحا كان لمَـّ  الفريقين بين الش 

ا البلد هذا في ا. واسع  ة تجاوزَ  السياسيين من كثير   حاول وقد جدًّ  توظيف إلى باللجوء واليسار(؛ )اليمين ازدواجيَّ

: أسمى؛ وديمقراطية وطنية   مبادئَ  ى مثل   هذين «ديغول تشارل» األسبق الفرنسي الرئيس   تحدَّ

ب إلى وسعى لمصطلَحين،ا  باسم حكومته، وداخل الفرنسي المجتمع في الحزبية االنقسامات على التغلُّ

ظمى المصلحة  . للجمهورية الع 

 م،2011 عام في ، Front National«الوطنية الجبهة» حزبها رأس إلى «لوبان مارين» وصول   كان وكذلك

ل عودة بمنزلة ه هذا فهم   ويجب مختلف. نحو   على ولو الفرنسي، المتطرف لليمين التدريجي التحوُّ  في التوجُّ

عات إطار ا يصبح أن إلى المتطرف اليميني الحزب تطلُّ ا حزب  ا حكوميًّ ، الفرنسيين لدى مقبوال   رسميًّ  بجميع كافة 

هاتهم،  . للحزب اإلستراتيجية األولويةَ  الهدف ذاه أجل من الكفاح   وأصبح توجُّ

ل مزدوجة سياسة   لوبان بدأت وهكذا  العام، الرأي من وتقريبه حزبها، عن الشيطاني( )الطابع نزع في تتمثَّ

 يبقى إذ واليسار(؛ )اليمين وراء جديد انقسام بإدخال المنتظمة، الحزبية الخطوط نطاق خارج التجنيد ومحاولة

ر الوطنية(. والقومية لعولمة)ا بينهما الفاصل    هو المتطرف( )اليمين أو اليمين( )أقصى أن إلى اإلشارة وتجد 

بقي الذي ة   )اليسار( فكرة ي   واستمرار اليسار، بوجود مقترن   وجوده ألن متابعيه؛ ِوجدان وفي السياسة في حيَّ

لم الدولة على خطره  .المجتمعيين والس 

 السياسي والعنف التهديدات

ا  أعمال وراء وحَدهم اليمينيون المتطرفون يكن لم م،2021و 2020 في اإلعلمية التقارير من لكثير خلف 

ا المتطرفة اليسارية الجماعات   انتشرت فقد الغربية. الدول من كثير   شهدتها التي والتخريب العنف  في أيض 

 أقصى من للناشطين المحتَملة التهديدات ولفهم مخالفة. أخرى جماعات   احتجاجات لَعرقلة البلد؛ أنحاء

كات اإلحاطة   يجب المتضاربة، السياسية الحركات هذه بين التفاعلت ولفهم اليسار، وأقصى اليمين  هذه بتحرُّ

ا، اإلنترنت في ولكن فقط، العام الفضاء في ليس الجماعات، ات على المتطرف نشاطها وفحص   أيض   الِمنصَّ

 .عليها تنَشط التي المعروفة

ا هم دائم، صراع في المتطرفين أن ومع ا يجدون ما غالب  ا عدوًّ د مشترك   كقوات المركزية؛ الدولة في يتجسَّ

ة. والمباني المركزية، والحكومات القانون، إنفاذ  «اليسار»و «اليمين» جماعات تجتمع باختصار: العامَّ



 

 

س على المتطرَفين ى مشتركة، أس   ما أقصى تحقيق إلى لطرفانا يسعى إذ والفوضى(؛ )العدمية في تتجلَّ

ى ولو يمكن، لون التي الفوضى في يَرون ألنهم أهلية؛ حرب إلى ذلك أدَّ ا تحقيقها، في يأم  ا شرط   للحرب أساسيًّ

 من مركزية ال شبكة» بأنها نفسها تصف   بورتلند، في الشباب تحرير جبهة المثال: سبيل على األهلية.

عات ة، الشبابية التجمُّ ر من الدولة، لمؤسسات الكامل التحرير نحو المباشر العمل في طةناش المستقلَّ  تجبُّ

  .«ةوالرأسمالي الحكومة

ا ،ترامب دونالد األمريكي الرئيس في المتطرف اليمين جماعات   ورأت ا حليف  ا األبيض، البيت في مهمًّ  قادر 

 على ترامب فرض م2019 عام وفي المتطرف. واليسار )الخونة( على والقضاء نصابها، إلى األمور إعادة على

لطات ه الذي فقط، «اليسار» بخَطر واالهتمام «اليمين» أنشطة تجاهَل  الفيدرالية القانون إنفاذ س   أكبرَ  عدَّ

مح ذلك أثناء وفي الدولة. تواجهه تهديد نذر نحو على العلني، والتجنيد بالنمو   لليمين س   وأصبح بالسوء، ي 

ته التهديد حجم ل ووسائل األخبار نَشرات   امتألت عندما يناير، 6 أحداث في ومباشرين واضَحين وشدَّ  التواص 

ق» صاروأن «أنون كيو» مؤامرة حركة وأتباع المتطرفة اليمينية الجماعات بصور االجتماعي  وهم «الِبيض تفوُّ

 . هيل الكابيتول مبنى يقتحمون

ف  المتباَدل التطرُّ

راعات سياق في ة حاجة   هناك العالمية، الص   المتطرف، اليميني النشاط لفهم جديد عالمي وعي إلى ماسَّ

عي الذي ة على الحفاَظ  يدَّ ويَّ ي أو البيضاء، والثقافة اله  مي لليسار التصد   فيه يرى الذي المتطرف، التقدُّ

رة قوة   النشطاء   دة مدم  ية. والثقافة التقليدية الِقَيم على ومتمر   سياسية، اختلفات من هنالك ما وعلى المحل 

ون يميل حين في متشابهة، وسلوكية نفسية خصائص   «اليسار»و «اليمين» لمتطرفي يبقى  المستبدُّ

ل دعم إلى اليمينيون ون يصرُّ و بقوة، القائم الهرمي التسلس   ويشترك بقوة، معارضته على اليساريون المستبدُّ

عهما ما يجعل نفسي جوهر في كلهما ا أكثر يجم   يفرقهما. ممَّ


