
سياسـي مرتجم

من الثورة إىل التحالف
 األحزاب اليسارية يف أوروبا

دراسات حالة يف 2010 وتم تحديثها يف 2011

بريغيت ديرب،  اعــداد: 

كورنيليــا هيلدبرانــدت،

آنا سرتيثورســت 

ترجمة: عباب مراد وإلهام عيداروس

مراجعة اللغة العربية: فرح برقاوي 

ورة عن آراء دار صفصافة ومؤسسة روزا لكسمبورغ، مكتب شمال إفريقيا ِّ بال�ض ي هذا الكتاب ال تع�ب
االآراء الواردة �ض

 

الطبعة األوىل ديسمرب 2014

اإليــــداع: رقم 

الرتقيم الدويل: 978-9938-12-865-9 

 The original English title of the Work: From Revolution to Coalition – Radical Left Parties
 in Europe. Country studies. Birgit Daiber, Cornelia Hildebrandt, Anna Striethorst (Ed.).

Country studies of 2010 updated through 2011

The publication of this work was initiated and coordinated by
 the Rosa Luxemburg Stiftung North Africa Office

تم ن�ش هذا العمل بمبادرة 
مؤسسة روزا لكسمبورغ - 

مكتب شمال إفريقيا



 



الفهرس

4  متهيد – “من الثورة إىل التحالف” 

8  رومانيا 

32  اليسار الربتغايل 

62  اليسار األسباين املتحد  

92  حزب اليسار يف أملانيا  

122  اليسار الربيطاين يف نهاية عهد حزب العامل الجديد - تحليل انتخابـي 

144  اليسار يف منطقة ما بعد يوغوسالفيا 

170  الحزب التقدمي للشعب العامل )أكيل( يف قربص  

184  اليسار اليوناين 

210  حزب إعادة التأسيس الشيوعي اإليطايل: استمرارية ظاهرية وانقطاع فعيل  

232  البحث عن الوحدة: اليسار يف تركيا  

252  حزب “الناس البسطاء”: الحزب االشرتايك الهولندي  



4

”مل اللارى إ  الثلالنم 

“من الثورة إىل التحالف”
ي أوروبا

االأحزاب اليسارية �ض

 

 تمهيد 

 

خــال الســناات األخــرى املاضيــة، بــدأت بعــض البلــدان واملجثمعــات يف املــرق واملغــرب 

ــدى  ــى م ــدت ع ــي امث ــية الث ــاالت السياس ــا النض ــارت فيه ــة، وتط ــرات هائل ــهد تغ تش

طايــل إ  حــركات جامهريــة. جــزء مــل الجامهــر الثــي أصيــب يف الســابق بخيبــة أمــل 

عــاد إ  الثفاعــل مــرى ثانيــة مــع األحــداث وبــدأ صاتــه يعلــا مطالبــا باللريــة والعدالــة 

ــة. االجثامعي

ــب  وبالثأكيــد، فــإن عــى القــاى السياســية الثكيــن مــع هــذه الثلــاالت ومــع مطال

الجامهــر، حثــى لــا كانــت بعــض البلــدان مل تشــهد حثــى اآلن تغيــرات كبــرى. ســياقات 

هــذه القــاى ال ميكــل أن تكــان أكــر تناعــا مــام هــي عليــه اآلن. فعــى بعضهــا أن ينــاور 

ضمــل أطــر سياســية ضيقــة فيــام يلــاول البعــض اآلخــر أن يلــر نفســه للعمــل الربملــاين 

بعــد أن أمــى ســناات طايلــة يف املنــايف والســجان والعمــل الــري. إال أن هنــاك تلديــات 

تااجههــا هــذه القــاى وتكمــل يف تطايــر قااعدهــا الجامهريــة ومــد جــذور لهــا يف 

ــات امللــددى. ــة لاحثياج ــات عملي ــاد إجاب ــة، ويف إيج ــة املللي السياس

بالنســبة لليســار الســيايس عمامــا، فــإن النضــال مــل أجــل العدالــة االجثامعيــة هــا أمــر 

ملــاري. لكــل اللركــة اليســارية تثشــكل مــل مجماعــة واســعة مــل األحــزاب واللــركات، 

واملبــادرات، الثــي تخثلــن يف  تللياتهــا وإمكانياتهــا ومقارباتهــا. ويف نفــس الاقــت، 

ــدات االقثصــاد  ــرد عــى تهدي ــا اليســار مثشــابهة: ال ــي يااجهه ــات العامــة الث ــإن الثلدي ف

املعــامل واملنثفعــن الاطنيــن، وتطايــر اســرتاتيجيات بديلــة، وتطايــر تلالفــات مــع القــاى 

الثــي تشــرتك معــه بنفــس األفــكار، وإعــادى إنشــاء الروابــط بــن األحــزاب الراســخة وبــن 

ــادرات القامئــة عــى الجامهــر ولكنهــا غــر منضبطــة مــل حيــث الثنظيــم.   املب
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هــذا الكثــاب هــا ترجمــة لكثــاب صــادر باللغــة اإلنجليزيــة حــال الثطــارات الثــي شــهدتها 

ــة(.   ــة اللاني ــنم )الطبع ــارى إ  الثلال ــل الل ــاان ”م ــة، بعن ــارية األوروبي ــزاب اليس األح

ويجمــع الكثــاب عمــل مكاتــب مؤسســة روزا لاكســمبارغ يف بروكســل وبرلــن الــذي بــدأ 

ــاب  ــة مــل الكث ــاى النســخة األصلي ــه خــال ســنة 2011. وتلث ــم تلديل يف ســنة 2008 وت

عــى ثاثــة وعريــل تقريــرا قطريــا، ولكننــا يف هــذه النســخة العربيــة اخرتنــا فصــاال ذات 

فائــدى عمليــة للــدول الااقعــة يف شــامل أفريقيــا وغــرب آســيا.

وتســثند املقــاالت املخثلفــة إ  اســثبيان يشــر إ  تطــار األحــزاب، ومفاهيمهــا السياســية 

الثنظيميــة واســرتاتيجياتها وبرامجهــا، فضــا عــل قيمثهــا  وفهمهــا لذاتهــا، وهياكلهــا 

االجثامعيــة اللاليــة يف البنيــة السياســية للبلــدان املعنيــة. ويخثلــن تركيــز واضعــي 

الثقاريــر اخثافــا كبــرا وهنــاك عــدى أســباب لذلــك: أوال، تخثلــن األطــر الاطنيــة 

ــية  ــزاب السياس ــذه األح ــد ه ــرى يف تقالي ــات كب ــا اخثاف ــاك أيض ــا، هن ــرا، ثاني ــا كب اخثاف

ــا ال  ــث أن تركيبثه ــد مــل األحــزاب صغــر جــدا بلي ــإن العدي ــا وأخــرا، ف ــا؛ وثالل وأهدافه

تســمح باللصــال عــى أي تعبــر واضــح وملــدد وذي مغــزى حــال الرتكيبــة االجثامعيــة 

لعضايثهــا. وبالثــايل، تقــدم الثقاريــر القطريــة أجــزاء مخثلفــة لثاريــخ األحــزاب اليســارية 

ــة.   ــا الراهن ــة وألوضاعه الراديكالي

ــارية  ــزاب اليس ــات األح ــى إمكان ــايس ع ــكل أس ــا بش ــا زال، منصب ــا، وم ــل تركيزن كان ج

ــا  ــب عليه ــذي غل ــي ال ــن الدفاع ــل املاق ــروج م ــا يف الخ ــة وفرصه ــة الراديكالي األوروبي

ــل  ــروف ميك ــل الظ ــة: تلــت أي م ــئلة الثالي ــت األس ــنة 1989، فكان ــذ س ــاد من ــذي س وال

ــاف السياســية املاجــادى يف  ــة أن تثنافــس بنجــاح مــع األطي لألحــزاب اليســارية الراديكالي

بلدانهــا؟  ومــا هــا الــدور الــذي يلعبــه الربنامــج والصــارى الذاتيــة لهــذه األحــزاب؟ وإ  

ــات  ــن االتجاه ــل مخثل ــة م ــات الفاعل ــع الجه ــزاب أن تجم ــذه األح ــل له ــدى ميك أي م

ــثطيع  ــدى تس ــة: إ  أي م ــئلة الثالي ــرح األس ــك بط ــل ذل ــد م ــا أبع ــام ذهبن ــارية؟ ك اليس

ــل  ــا، وأن تدخ ــازى إ  ثقافاته ــة منل ــات الفرعي ــن اللقاف ــل مخثل ــزاب أن تجع ــذه األح ه

يف تلالفــات تدفــع قدمــا نلــا تلقيــق املطالــب اليســارية؟ هــل تعالــج األحــزاب املعنيــة 

ــاء  ــل البق ــا تفض ــة - أم أنه ــة الهيمن ــة ملكافل ــات مجثمعي ــاء تلالف ــألة بن ــع مس يف الااق

ضمــل ”معســكراتهام؟ مــا هــي  اإلجابــات الثــي تافرهــا حــال القضايــا الاجاديــة للثنميــة 

األوروبيــة؟ وأيــل ميكننــا أن نجــد أمللــة عــى املشــاريع الثلاليــة ذات الطابــع االســثرايف؟

اليســارية يف أوروبــا بــن األحــزاب الدميقراطيــة  يــرتاوح الطيــن الســيايس لألحــزاب 

االجثامعيــة، واألحــزاب اليســارية الثلرريــة وتشــكيات األحــزاب الخــراء البديلــة وصــاال 

ــارية  ــزاب اليس ــذه األح ــى ه ــاب ع ــذا الكث ــز ه ــيكية. يرك ــياعية الكاس ــزاب الش إ  األح
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ــة  ــا ال تنثمــي إ  عائل ــا الخــاص، تنثمــي إ  اليســار الســيايس، ولكنه ــا ملفهامه ــي، وفق الث

ــة.  ونشــر إ   ــزاب الخــراء البديل ــة األح ــة وال إ  عائل ــة االجثامعي ــزاب الدميقراطي األح

هــذه األحــزاب  باســثخدام مصطلــح ”أحــزاب اليســارم. وميكــل تصنيــن مــا مجماعــه نلــا 

ــة. ــة اللزبي ــل هــذه العائل ــا ضم 60 حزب

ــا الثنميــة اللزبيــة املشــرتكة، واالســرتاتيجيات والربامــج، فإنــه مــل  ملقارنــة مشــاكل وقضاي

الــروري اســثخدام األدوات النظريــة والثجريبيــة للبلــاث االنثخابيــة واللزبيــة. عمامــا، 

ــة األنظمــة السياســية يف غــرب  ــة( عــل تنمي ــة )الغربي ــة املقارن تثعامــل البلــاث األوروبي

ويف رشق ووســط أوروبــا مــع األحــزاب اليســارية الراديكاليــة - بلــدود أهميثهــا السياســية 

ــأي  ــزاب ب ــذه األح ــة به ــارات الخاص ــة الثط ــاري، دون معالج ــن اليس ــل الطي ــزء م - كج

مــل الثفاصيــل. لذلــك، يلــاول هــذا الكثــاب الدخــال يف مناقشــة مقارنــة لثطــار األحــزاب 

ــى  ــة ع ــاث مبني ــى بل ــب ع ــل أن الطل ــم م ــى الرغ ــا ع ــة يف أوروب ــارية الراديكالي اليس

أســس مثينــة عــل هــذه األحــزاب مل يثــم تلبيثــه حثــى اآلن.

آمــل أن تثمكــل تجــارب القــاى اليســارية األوروبيــة املخثلفــة الثــي يثناولهــا هــذا الكثــاب 

مــل أن تســاعد األحــزاب واللــركات الثــي تلمــل أفــكارا مشــابهة يف مناطــق املغــرب واملرق.

 

بيرت شيفر

تانــس، تريل اللاين/ نافمرب 2014

 

)تسثخدم هذه املقدمة مقثطفات مل  مقدمة الطبعة االنجليزية(
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رومانيا

 رومانيا

البحث عن هوية يســارية جديدة

ي دي نيڤــي وتينا أولتيانو 
دورو�ش

ــة  ــة لللــرب العاملي ــاد الثالي ــة خاصــة، فخــال العق ــد حال ــل بعي ــذ زم ــا من ــرب روماني تعث

اللانيــة نشــأ نظــام حكــم ســلطاين الطابــع مخثلــن بشــدى عــل األنظمــة القامئــة يف الــدول 

ــا. وعــى عكــس اللــال  ــر يف اللكــم يف 1990/1989 عنيفــا ودماي املجــاورى. وجــاء الثغييـ

ــاى اليســار  ــت ق ــل كان ــرن العري ــل تســعينيات الق ــال أوائ ــا، فبلل يف دول وســط أوروب

تعثــرب بالفعــل مبلابــة الاعبــن السياســين األكــر أهميــة يف الســاحة. ونــاد أن نبــن 

ــال  ــار خ ــي اليس ــة ناخب ــارية وكثل ــزاب اليس ــن األح ــّار طي ــن تط ــة كي ــذه الارق يف ه

العريــل ســنة األخــرى. عــاوى عــى ذلــك، ســنللل املااقــع الربنامجيــة لليســار يف مجــاالت 

السياســات املخثلفــة، مبــا يف ذلــك العاقــة باالتلــاد األوروبـــي وسياســاته. وتهــدف الارقــة 

ــدى  ــة سياســية جدي ــك املاحظــات - لثاصيــن البلــث املعقــد عــل هاي ــق تل - عــل طري

ــا. ــار يف روماني لليس

ي مرحلة التحول 
 تغيــ�ي التوجه �ض

يف مطلــع 2010، مل يكــل هنــاك يف الربملــان الرومــاين ســاى حــزب واحــد يعثــرب نفســه جــزءا 

مــل اليســار الســيايس. فرغــم تأســيس عــدد كبــر مــل األحــزاب االشــرتاكية والدميقراطيــة 

ــيايس  ــهد الس ــر يف املش ــر كب ــدث تغ ــعينيات، ح ــة الثس ــاء بداي ــة أثن ــة، وخاص االجثامعي

ــاين  ــياعي الروم ــزب الش ــام الل ــقاط نظ ــذ س ــرى من ــنة األخ ــل س ــال العري ــزيب خ الل

ــي  ــاذ الاطن ــة اإلنق ــمى بـمجبه ــا تس ــرى م ــرت ألول م ــن 1989، ظه ــي خري )PCR(. فف

)FSN(م بدعــاى مجهلــة ملندوبـــي املؤمتــر الرابــع عــر لللــزب الشــياعي الرومــاين. 
ــي عــى الســلطة  ــاذ الاطن ــة اإلنق ــة الســثياء جبه ــزال الظــروف الفعلي ــام، ال ت ــى الي حثـ

ــز[  ــياين ديڤي ــي )Siani-Davies ]س ــا يكف ــة مب ــر واضل ــمرب 1989 غ ــارىم ديس ــاء ”ث أثن
 )Elena Ceauşescu( ــا تشاوتشيســكا ــاالي )Nicolae( وإلين ــة نيك 2007(، ومتــت إدان



9

من الثورة إىل التحالف

ــزب  ــل الل ــم ح ــار. مل يث ــى الف ــام ع ــمرب 1989 وإعدامه ــة يف 25 ديس ــة عاجل يف ملاكم

الشــياعي الرومــاين أو حظــره رســميا، لكنــه ببســاطة اخثفــى مــل الاجــاد بشــكله القديــم. 

ــة طرحــت نفســها  ــة ثاري ــا حرك ــربت نفســها الحق ــي اعث ــي الثـ ــاذ الاطن ــة اإلنق ــا جبه أم

باعثبارهــا الســلطة الجديــدى يف الدولــة. ومــع الاقــت، خــرج منهــا عــدد كبــر مــل األحــزاب 

ــة الثلــال الســيايس.  ــا حــدد بشــكل حاســم طبيعــة عملي اليســارية وهــا م

ــي  ــياعي القام ــام الش ــن والنظ ــن العامليث ــن اللرب ــا ب ــناات م ــربى س ــمت خ ــد وس وق

بقيــادى نيكــاالي تشاوتشيســكا )1967 – 1989( بشــكل قاطــع تطــار األحــزاب اليســارية 

ــع  ــه ذات الطاب ــكا وأرست ــادى تشاوتشيس ــت قي ــاين تل ــام الروم ــنة 1989. فالنظ ــد س بع

الســلطاين كان مخثلفــا متامــا عــل األنظمــة السياســية االشــرتاكية األخــرى يف وســط ورشق 

أوروبــا. وعــى خــاف الثطــارات يف رشق ووســط أوروبــا، مل تبــُد هنــاك أي تاجهــات 

ــة الثلــال.  ــرتى الســابقة عــى عملي ــاء الف ــايف أو االقثصــادي أو الســيايس أثن ــر اللق للثلري

بــل مضــت جمهاريــة رومانيــا االشــرتاكية يف سياســة اقثصاديــة قامئــة عــى االكثفــاء الــذايت 

وسياســة انفصاليــة مثطرفــة عــل االتلــاد الســافيثي وحلــن وارســا. وهــذه السياســية – 

ــز لنظــام تشاوتشيســكا – أدت ألزمــة اقثصاديــة  باإلضافــة ألســلاب اللكــم الجنــاين املمي

ــات.  ــرض تفاقمــت خــال اللامنيني ــب الع ــة يف جان ــة عميق وأزم

أثنــاء مرحلــة االضطــراب الســيايس تلــك، مل يكــل هنــاك أيــة حــركات معارضــة يف رومانيــا، 

ــة  ــكيل بداي ــى تش ــيا ع ــاعد سياس ــل أن تس ــة ميك ــامت معارض ــاك أي تنظي ــل هن ومل يك

جديــدى. ونثيجــة لهــذا، وفــر غمــاض اللــارى ومتجيــد ســناات مــا بــن اللربــن العامليثــن 

ــزاب  ــيس األح ــادى تأس ــل إع ــدى. لك ــزاب الجدي ــة األح ــد طبيع ــية يف تلدي ــا أساس نقاط

 )PNL( واللــزب الليــربايل الاطنــي )PSDR( الثاريخيــة ملــل اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي

ــض  ــت يف بع ــي تضمن ــيلي )PNŢCD(، والثـ ــي املس ــي الدميقراط ــن الاطن ــزب الفاح وح

ــح.  ــكل واض ــة بش ــل ناجل ــدى، مل تك ــارب الجدي ــا يف الثج ــطاء منه ــثمرار نش ــاالت اس الل

ــياعي  ــام الش ــن والنظ ــن اللرب ــا ب ــرتى م ــذ ف ــثمرت من ــخصيات اس ــض الش ــم أن بع ورغ

ــة(،  ــة فقــط وإمنــا أيضــا يف األحــزاب اليســارية والقامي )ليــس بالنســبة لألحــزاب الثاريخي

فــإن الــراع فيــام بــن القــاى السياســية املعاديــة للشــياعية والقــاى مــا بعــد الشــياعية مل 

يكــل عنــرا أساســيا يف الثنافــس اللــزيب يف رومانيــا، وذلــك عــى خــاف الــدول األخــرى يف 

املنطقــة. وبللــال النصــن اللــاين مــل الثســعينيات، ذهبــت بــا رجعــة فكــرى حصــد رأس 

املــال الســيايس مــل هــذا العــداء املفــرتض. ورغــم نقطــة االنطــاق اإلشــكالية هــذه، ميكــل 

مــل ناحيــة اعثبــار املشــهد اللــزيب يف رومانيــا مســثقرا بدرجــة معقالــة، فلــم تلــدث أي 

ــة الثلــال، وكان اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي  ــدء عملي ــذ ب ــا من ــات مبكــرى مل انثخاب

ــاء  ــرا أثن ــه غــر اســمه كل ــة دامئــا )رغــم أن )PSD( أحــد األحــزاب السياســية األكــر أهمي
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هــذه الفــرتى1(. لكــل مــل ناحيــة أخــرى، تثســم املنافســة بــن األحــزاب بالســيالة الشــديدى 

ــل  ــدى داخ ــقاقات عدي ــت انش ــام حدث ــرى، ك ــات مثغ ــزاب يف تلالف ــذه األح ــرط ه وتنخ

ــه  ــى نااب ــزب وحثـ ــار الل ــل أنص ــا ينثق ــا م ــدى، وغالب ــزاب جدي ــت أح ــزاب وتأسس األح

ــن  ــة املااطن ــا تكــان ثق ــادى م ــذا، ع ــل حــزب إ  آخــر. ونثيجــة له ــن أنفســهم م املنثخب

ــا  ــة ازدادت ضعف ــك أحــزاب اليســار، وهــذه اللق ــا يف ذل يف األحــزاب منخفضــة جــدا مب

بســبب امللســابية والفضائــح السياســية والفســاد. وقــد أدى هــذا لثاجــه مثشــكك 

ــرأي  ــا، فاســثطاعات ال ــة وتجــاه األحــزاب النشــطة فيه ــة الروماني ــاى الربملاني تجــاه اللي

تاضــح أن عــدد املااطنــن الذيــل يريــدون قائــدا قايــا يرتفــع منــذ ســناات. ففــي 2005، 

ــم  ــاي ال يهث ــد ق ــا قائ ــارى ”يجــب أن يكــان لدين ــن عــى عب ــق 78.3% مــل املبلاث واف

بالربملــان واالنثخابــاتم، أمــا يف 1997، فلــم ياافــق عــى  تلــك العبــارى ســاى 47.3% مــل 

النــاس، بينــام يف 2000 ارتفعــت النســبة إ  66.6%2. ورغــم ذلــك، ال يعــرب هــذا الثشــكك 

ــنة  ــي س ــة. فف ــاه الدميقراطي ــام تج ــخط ع ــل س ــان ع ــزاب يف الربمل ــاه األح ــي تج الشعبـ

2005، أجــاب 95% مــل املبلاثــن بــأن وجــاد نظــام دميقراطــي لللكــم أمــر جيــد. لكــل 

ــر تشــككا،  ــم أك ــت عــى تقيي ــاين يف 2005 حصل ــة يف النظــام الروم املامرســة الدميقراطي

ــا أو  ــام إيجابي ــا تقيي ــن قيمــاا األداء الدميقراطــي يف روماني فـــ55.8% فقــط مــل املبلاث

شــديد اإليجابيــة بشــكل عــام3. ويعــد هــذا أفضــل مــل اإلجابــات يف 1999 حينــام قــال 

ــن بأنهــم راضــان بشــكل عــام أو راضــان جــدا عــل الثطــار  20.9% فقــط مــل املبلاث

ــم4. ــي يف بلده الدميقراط

ــدي  ــل النق ــر املي ــاق كب ــى نط ــاح وع ــر باض ــنة، انث ــل س ــام بعري ــر النظ ــد تغي بع

ــر  ــا األم ــك، وه ــم ذل ــة . ورغ ــة الروماني ــة للدميقراطي ــة الخاص ــزاب والطبيع ــاه األح تج

ــا  ــت يف غره ــي حدث ــات الثـ ــس الصدم ــا إ  نف ــذا يف روماني ــؤدي ه ــا، مل ي املدهــش حق

مــل الــدول الثـــي متــر مبرحلــة تلــال حيــث كانــت تنشــأ مجماعــات جديــدى بــن عشــية 

 ،)FDSN( ــي ــاذ الاطن ــة لإلنق ــة الدميقراطي ــي، والجبه ــاذ الاطن ــة اإلنق ــا جبه ــدى منه ــامء ع ــزب أس ــل الل 1. حم

ــي. ــي االجثامع ــزب الدميقراط ــا )PDSR(، والل ــة بروماني ــة االجثامعي ــزب الدميقراطي وح

European Values Survey Romania .2 )مســح القيــم األوروبـــية - رومانيــا(، املاجــة اللاللــة إ  الخامســة، 

ــا. ــابات خاصــة بن حس

ــا  ــا وفق ــايل يف روماني ــم الل ــة اللك ــثاى دميقراطي ــم مس ــم تقيي ــب منه ــان يُطل ــة، كان املبلاث ــذه النقط 3. يف ه

ــا عــى اإلطــاق( إ  10 )وتعنــي: دميقراطــي متامــا(. والقيمــة املطروحــة  ملقيــاس مــل 1 )ويعنـــي: ليــس دميقراطي

 ،European Values Survey Romania .)ــا تعثــرب نثيجــة الثاجــه اإليجــايب )مــل 6 إ  10 عــى هــذا املقيــاس هن

ــة، 2005.  ــة الخامس املاج

European Values Survey .4، املاجة الرابعة، 1999، حسابات خاصة بنا.
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وضلاهــا5 وتدخــل الربملــان، بــل وتثــا  مســئاليات حكاميــة أيضــا. فلثـــى الطيــن الااســع 

مــل اللــركات السياســية خــارج الربملــان الرومــاين كان مهمشــا بدرجــة كبــرى، واســثعداده 

للمشــاركة السياســية ملــدودا. وقــد أثــرت تلــك العمليــات عــى الطيــن الســيايس بأكملــه 

مبــا يف ذلــك اليســار. 

ي رومانيا 
 اليسار �ض

ميكل تصنين الجزء اليســاري مل الطين الســيايس للاث مجماعات مخثلفة:

)1( اليســار الربملاين املؤســس ذو الثاجه الدميقراطي االجثامعي،

)2( اليســار الراديكايل املهمش غر اململل يف الربملان و

)3( املشــهد اليساري غر املنظم حزبيا. 

)1( يثملــل تــراث مــا يطلــق عليهــا باألحــزاب الاريلــة ألحــزاب الدولــة القدميــة يف أوروبــا 
الرقيــة وجنــاب رشق أوروبــا يف: أوال: األفــكار الشــياعية القاميــة واليســارية كأرس فكريــة 

سياســية - وثانيــا: االســثمرارية الشــخصية – وثاللــا: ملكيــة البنيــة الثلثيــة لللــزب مبــا يف 

ذلــك العقــارات. لقــد تبنــى اليســار املعثــدل املؤســس واململــل يف الربملــان هــذا املــراث يف 

كل األبعــاد اللاثــة بدرجــة كبــرى، رغــم أنــه مل يعثــرب نفســه أبــدا بشــكل رصيــح اللــزب 

الاريــث لللــزب الشــياعي الرومــاين، بــل إن جبهــة اإلنقــاذ الاطنــي عرفــت نفســها ســنة 

1990 بأنهــا رابطــة سياســية نشــأت مــل رحــم انثصــار اللــارى. ووفقــا لثعريفهــا لنفســها، 

كانــت جبهــة اإلنقــاذ الاطنــي يف الااقــع معارضــة بشــدى للنظــام الشــياعي وأيديالاجيثــه 

)de Nève ]دي نيڤــى[ 2002: ص 65(. ويف تطــاره األخــر، ربــط اللــزب نفســه مبدرســة 

ــة.  ــة الثاريخي ــة االجثامعي الدميقراطي

ــذ 2004، كان ماقــع اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي يف يســار الاســط، وكان اللــزب  ومن

اليســاري الاحيــد اململــل يف الربملــان. ويعــد أكــر األحــزاب نجاحــا يف رومانيــا مــل الناحيــة 

ــنة  ــل س ــدار العري ــى م ــر ع ــزاب األصغ ــل األح ــدد م ــه ع ــج في ــد اندم ــية، وق السياس

األخــرى، مبــا يف ذلــك حــزب الدميقراطيــة االجثامعيــة برومانيــا ذو الاجــاد الثاريخــي. وعــى 

5. بشكل عام، هؤالء شعبايان ميينيان أو ميينيان مثطرفان كام ها اللال يف بالندا واملجر وبلغاريا.
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خــاف الطريقــة الثـــي يعــرف بهــا اللــزب نفســه، كان يُنظــر لــه يف أعــن النــاس )وخاصــة 

أثنــاء الثســعينيات( باعثبــاره اللــزب الاريــث مركزيــا يف حقبــة مــا بعــد الشــياعية، وقــد 

ــادى  تعــزز هــذا الثصــار الشــائع بدرجــة كبــرى بســبب اســثمرار نفــس الشــخصيات يف قي

ــذ 1990 إ  2005،  ــان إيليســكا )Ion Iliescu( رئيســا ناجلــا لللــزب من اللــزب. كان إي

حينــام متــت هزميثــه بشــكل ملــر للدهشــة يف انثخابــات مطعــان فيهــا يف املؤمتــر العــام 

 .)Mircea Geoană( ــا ــده الســابق مرســيا جياان لللــزب الدميقراطــي االجثامعــي أمــام قائ

ولــد إيليســكا يف 1930، وكانــت ســرته حافلــة بالنجــاح يف اللــزب الشــياعي حثـــى بدايــة 

ــدث  ــد ح ــة. وق ــه اللزبي ــع مناصب ــل جمي ــثقالة م ــى االس ــرب ع ــام أج ــبعينيات حين الس

هــذا أثنــاء مــا يطلــق عليــه اللــارى اللقافيــة الرومانيــة. رغــم ذلــك، اســثمر كنائــب 

ــر  ــثمر كمدي ــك اس ــد ذل ــش، وبع ــة تيمي ــاين يف مقاطع ــياعي الروم ــزب الش ــس الل لرئي

ــة  ــة عملي ــد بداي ــار بع ــذ يف اليس ــخص ناف ــر ش ــد أك ــكل تأكي ــرب ب ــر. كان يعث ــدار ن ل

ــذ 1990 إ  1996 ومــل  ــا من ــك، كان رئيســا لروماني الثلــال الدميقراطــي. عــاوى عــى ذل

2000 إ  2004. ويف نهايــة مدتــه اللانيــة، اســثمر يف الثمثــع بشــعبية كبــرى بــن جامهــر 

ــر  ــك. وبالنظ ــح ذل ــثار ال يثي ــا أن الدس ــة ه ــرى ثالل ــح م ــل الرتش ــه م ــا منع ــا، وم روماني

للالــة الثنافــس االســثقطايب بــن األحــزاب، وبخــاف االنشــقاقات واالندماجــات املثعــددى، 

كان اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي – تلــت قيــادى إيليســكا – مثلكــام يف العديــد 

ــم  ــة يف تصمي ــية املنخرط ــاى الرئيس ــح الق ــى أصب ــب، حثـ ــة الرتكي ــات مثناع ــل الثلالف م

السياســات منــذ مرحلــة صياغــة الدســثار وتطبيــق الثلــال الســيايس واالقثصــادي ودفــع 

البلــد نلــا عضايــة االتلــاد األوريب. وباعثبــاره اللــزب األكــرب مــل حيــث عــدد األعضــاء، 

ــدى اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي )عــى خــاف األحــزاب األخــرى يف النظــام اللــزيب  ل

الرومــاين املفثــت( هيــكل تنظيمــي عــى املســثاى الاطنــي، بــه منظــامت نســائية وشــبابية 

ــر  ــا ســاى تأث ــة لللــزب عليه ــرار الداخلي ــع الق ــات صن ــس لعملي ومنظــامت للمســنن لي

ملــدود. ويلافــظ اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي عــى الروابــط مــع االتلــادات؛ فقبــل 

االنثخابــات امللليــة يف 2008 عــى ســبيل امللــال، تــم تجديــد ميلــاق ينــص عــى الثعــاون 

اللصيــق بــن االتلــاد الكانفيــدرايل الاطنــي للنقابــات العامليــة اللــرى )CNSLR( واللــزب 

الدميقراطــي االجثامعــي. وباإلضافــة لرفــع اللــد األدىن لألجــار، تضمــل امليلــاق املشــاركة يف 

اللكامــة القادمــة. أمــا الثعــاون الــدويل لللــزب الدميقراطــي االجثامعــي، فيثــم باعثبــاره 

ــي أو حــزب  ــة )SI( واللــزب الدميقراطــي االجثامعــي األوروبـ عضــاا يف االشــرتاكية الدولي

االشــرتاكين األوروبـــين (PES). ويف الســناات األخــرى، صــار حــزب آخــر يعــد منثميــا ليســار 
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الاســط، وهــا اللــزب الدميقراطــي )PD(6 الــذي نشــأ أيضــا مــل جبهــة اإلنقــاذ الاطنــي، 

ــح يعــرف نفســه اآلن  ــر يف برنامجــه، وأصب ــر بثلــال كب ــات 2004 م ــاء انثخاب ــه أثن إال أن

ــل  ــق ع ــر انش ــزب آخ ــع ح ــه م ــذ اندماج ــط. ومن ــن الاس ــعب ليم ــزب الش ــاره ح باعثب

.)PD-L( صــار يطلــق عليــه اللــزب الليــربايل الدميقراطــي ،)PNL( اللــزب الليــربايل الاطنــي

ــرا ألن  ــك نظ ــان، وذل ــارج الربمل ــاى خ ــا س ــط حالي ــا ينش ــكايل ف ــار الرادي ــا اليس )2( أم
األحــزاب الثـــي تنثمــي لهــذا الطيــن ال ميكــل أن تلصــل عــى عــدٍد كاٍف مــل األصــاات 

ــان  ــبن يدخل ــدون رشكاء مناس ــم ال يج ــل، و/أو ألنه ــا للثملي ــة الدني ــى العثب ــب ع للثغل

معهــم تلالفــات انثخابيــة. حــزب العــامل االشــرتايك )PSM( يدعــي أنــه الاريــث الرعــي 

لللــزب الشــياعي الرومــاين، لكــل يف 2002 تــم منعــه مباجــب حكــم ملكمــة مل اســثخدام 

اســم حــزب الدولــة الســابق. أمــا حــزب الثلالــن االشــرتايك )PAS( فهــا انشــقاق يســاري 

ــي  ــزب الدميقراط ــع الل ــاج م ــض يف 2003 االندم ــد رف ــرتايك، وق ــامل االش ــزب الع ــل ح م

االجثامعــي. وحــزب الثلالــن االشــرتايك أحــد األعضــاء املؤسســن للــزب اليســار األوروبـــي. 

ومــل بــن أحــزاب اليســار الراديــكايل األخــرى اللــزب الشــياعي الجديــد )nPCR( والــذي 

تأســس يف 2003، وحــزب الشــعب مــل أجــل الضــامن االجثامعــي )PPPS(. وعــى خــاف 

يســار الاســط، يقــام اليســار الراديــكايل يف رومانيــا أساســا عــى تقاليــد املــايض الشــياعي 

القامــي واالشــرتاكية الدميقراطيــة. وبعــد تغيــر األســامء واالندماجــات واالنشــقاقات ألكــر 

مــل مــرى، يعــاين اليســار غــر الربملــاين اليــام مــل الثهميــش والثشــظي والثطــرف الســيايس 

بدرجــة مــا، بــل وحثـــى النزعــة القاميــة. 

ــديد،  ــن الش ــم بالضع ــر مثس ــل آخ ــاري بدي ــهد يس ــاك مش ــك، هن ــى ذل ــاوى ع )3( ع
ــطة  ــان يف أنش ــراد منخرط ــطاء أف ــّكلها نش ــرى ش ــية صغ ــات سياس ــل تجمع ــان م ويثك

املجثمــع املــدين ملــل املنثــدى االجثامعــي الرومــاين أو منظمــة آتــاك رومانيــا )منظمــة فــرض 

ــادرات ذات ماضــاع  ــك مب ــن(، وكذل ــة ملســاعدى املااطن ــات املالي ــى املعام ــب ع الرائ

واحــد ملــل حركــة إيقــاف مــروع منجــم الذهــب يف جبــل روشــيا يف ترانســلفينيا. ويفثقــر 

اليســار لللفــاء اجثامعيــن، يف مجــاالت ملــل منظــامت البيئــة ومنظــامت النســاء. ويعــاد 

ــي  ــد الثـ ــدى الثأيي ــن قاع ــبيك وضع ــدم الثش ــامت إ  ع ــذه املنظ ــبي له ــن النس الضع

تلظــى بهــا بــن املااطنــن ونقــص املــاارد املثاحــة لنشــطاء املجثمــع املــدين بشــكل عــام. 

ونثيجــة لهــذا، مل تشــهد رومانيــا تطــار أي ثقافــة لاحثجــاج اليســاري البديــل يف الســناات 

األخــرى، ورمبــا كانــت ملــل هــذه اللقافــة سثســاهم يف تنظيــم معارضــة سياســية. وحثـــى 

6. كان اللــزب يســمى يف البدايــة جبهــة اإلنقــاذ الاطنــي واالتلــاد الدميقراطــي االجثامعــي )USD( واللــزب الدميقراطــي واآلن يســمى اللــزب 

.)PD-L( الدميقراطــي الليــربايل
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ــا  ــد مــل العااقــب الســلبية يف روماني ــا العدي ــي كان له ــة، الثـ يف أوقــات األزمــة االقثصادي

كــام يف غرهــا مــل البلــدان، مل تكــل هنــاك احثجاجــات يســارية الطابــع، فلثـــى النقابــات 

مل تكــل قــادرى عــى الثعبــر عــل أي احثجــاج. 

ــة  ــة عملي ــذ بداي ــة بشــكل جاهــري من لقــد تغــر ماقــع اليســار داخــل املنظامــة اللزبي

ــات الثأسيســية ســنة 1990، نشــأ نظــام حــزيب  الثلــال الدميقراطــي. ففــي ســياق االنثخاب

أكــر تنافســية. وبعــد الثفســخ البطــيء لســلطة جبهــة اإلنقــاذ الاطنــي وحــزب الدميقراطيــة 

ــم  ــكل قائ ــثقطايب ذو هي ــددي اس ــزيب تع ــام ح ــأ نظ ــا )PDSR(7، نش ــة بروماني االجثامعي

عــى الثفاعــل اللــايث وتنافســت فيــه األحــزاب عــى احثــال املراكــز السياســية. ويف هــذا 

الثنافــس، مــل املرجــح أال يكــان أي مــل األحــزاب املثنافســة يف املســثقبل قــادرا عــى الفــاز 

بأغلبيــة مطلقــة مــل األصــاات. يف نفــس الاقــت، يبقــى اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي 

القائــم واحــدا مــل أهــم األحــزاب السياســية يف الســاحة الثنافســية وأقــاى قــاى سياســية يف 

املعســكر اليســاري. وال ياجــد فعليــا أي تشــبيك داخــل الطيــن اللــزيب اليســاري، وخاصــة 

بــن األحــزاب الربملانيــة املؤسســة واليســار غــر الربملــاين.

مكانيات االنتخابية لليســار   االإ

لســاء اللــظ، ال تثافــر معلامــات ماثاقــة عــل الثكايــل االجثامعــي واالقثصــادي 

ــي،  ــي االجثامع ــزب الدميقراط ــبة للل ــى بالنس ــارية حثـ ــزاب اليس ــة األح ــاكل عضاي لهي

وهــا حــزب برملــاين قائــم ملــدى طايلــة. لكــل هــذه الفجــاى املعلاماتيــة يجــب أال 

ــام -  ــه ع ــي باج ــرق أوروبـ ــياق ال ــا الس ــاين - ورمب ــياق الروم ــر للس ــنا، فبالنظ تدهش

هــذه البيانــات ليســت مثافــرى ألي حــزب ســيايس. ويعــاد هــذا جزئيــا إ  أن األحــزاب 

ــا –  ــن به ــاء املثفرغ ــدا األعض ــام ع ــة - في ــدى العضاي ــن قاع ــام بضع ــكل ع ــم بش تثس

وملدوديــة رســام العضايــة واالشــرتاكات الدوريــة. عــاوى عــى ذلــك، مل ترتســخ ثقافــة 

اللــاار اللــزيب الداخــي مــع األعضــاء عــل طريــق املســثايات امللليــة واإلقليميــة 

املثعــددى. ويف هــذا الصــدد، ميكــل اعثبــار الثلــرر مــل املشــاركة السياســية، الثـــي كلــرا 

ــام  ــارص النظ ــايل، أحــد عن ــم إخراجــه بشــكل مل ــع رســمي مرحــي يث ــا طاب ــا كان له م

الشــياعي لثشاوتشيســكا. كان اللــزب الشــياعي الرومــاين دومــا حزبــا لــه عضايــة 

كبــرى مقارنــة بأشــقائه يف البــاد األخــرى، فقــد كان لــدى اللــزب حــاايل أربعــة مايــن 

ــة  ــل العضاي ــك الخــربى م ــد تل ــثايكا[ 2006: ص ص 458-457(. وبع عضــا )Stoica ]س

اللزبيــة الثـــي كان يُنظــر لهــا بأنهــا غــر مجديــة، كان انخفــاض أعــداد العضايــة يعثــرب 

7. انظر الهامش رقم 1 
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إنجــازا. لقــد عــززت ملدوديــة عضايــة اللــزب يف رومانيــا مــع الاقــت امليــال لثطــارات 

شــبيهة لثلــك املللاظــة يف بلــدان رشق وغــرب أوروبــا األخــرى، ومنهــا انخفــاض أو 

قلــة أهميــة عضايــة األحــزاب مصلابــة بعمليــة تلــال النخــب اللزبيــة إ  االحــرتاف، 

بليــث تنشــأ لألحــزاب هيــاكل تنظيميــة قــادرى عــى العمــل بشــكل جيــد دون أعضــاء. 

ومــع تلــال األحــزاب للطبيعــة االحرتافيــة، اكثســبت جامعــات املصالــح والــركات 

األخــرى نفــاذا عــى هــذه األحــزاب. كــام يدفــع عــدم تطــار الجــذور االجثامعيــة 

ــاء  ــة نفســها – وخاصــة أثن ــت النخــب اللزبي ــع الاق ــة م ــق العضاي لألحــزاب عــل طري

ــن بأنفســهم )de Nève 2008: ص ص -289 ــة – إ  الاصــال للناخب اللمــات االنثخابي

288(. وتصبــح هدايــا اللملــة والخدمــات الثعايضيــة والهدايــة العينيــة مــل ثــم وســائل 

تثغلــب بهــا األحــزاب عــى هــذا العيــب يف الثااصــل. ورغــم ذلــك، مــل املمكــل الاقــاف 

عــى اإلمكانيــات االنثخابيــة لألحــزاب اليســارية عــى أســاس اســثطاعات الــرأي املثاحــة. 

ــاك  ــرأي تبــن أن هن ــة الثســعينيات ونثائــج اســثطاعات ال ــذ بداي ــات من فنثائــج االنثخاب

ــل  ــة، لك ــل ناحي ــن م ــن املااطن ــام ب ــارية في ــن اليس ــم املااق ــثاى دع ــا يف مس انخفاض

ــبيا.  ــة نس ــثقرى ومرتفع ــط مس ــار الاس ــة ليس ــات االنثخابي ــرى اإلمكاني ــة أخ ــل ناحي م

ض لمواقعهم السياســية  جدول 1: تحديد المواطن�ي

اليمني 9 8 7 6 5 4 3 2 اليسار

%100 9.7 3.1 8.9 7.4 19 36.8 3.5 4.7 2.7 4.3 النساء

%100 8.5 5 10.3 10.9 18.3 26.8 5.6 5 3.2 6.4 الرجال

%100 9 4.3 9.8 9.4 18.6 30.9 4.7 4.9 3 5.5 اإلجاميل

املصدر: European Values Survey Romania )مسح القيم األوروبـــية - رومانيا(، )2004-1999(،

حجم العينة 635، حســابات خاصة بنا، األرقام بالنســبة املئاية. 

ــن الســيايس،  ــن أنفســهم عــى يســار الطي ــن الروماني ــل املااطن ــط م ــرب 5.5% فق يعث

ــؤالهم  ــم س ــل ت ــث م ــاايل ثل ــرب ح ــام يعث ــاء. ك ــل النس ــر م ــم أك ــال بينه ــبة الرج ونس

أنفســهم يف يســار الاســط )36.8% نســاء و26.8% رجــال( )انظــر جــدول 1(. وباجــه 

ــن  ــع املااق ــان م ــن يثعاطف ــم أن نفــرتض أن حــاايل نصــن الناخب ــل ث ــام، ميكــل م ع

اليســارية أو الدميقراطيــة االجثامعيــة. وبينــام تفــاز ائثافــات يســار الاســط يف أغلــب 
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األحــاال بالنصيــب األكــرب مــل األصــاات يف االنثخابــات، ال تجــذب األحــزاب اليســارية 

ملــل حــزب الثلالــن االشــرتايك وحــزب الشــعب للضــامن االجثامعــي ســاى عــدد 

 ،1990 الثأسيســية يف  1(8.   ومنــذ االنثخابــات  قليــل مــل األصــاات )انظــر شــكل 

ــك كان  ــم ذل ــايب، ورغ ــن االنثخ ــل الطي ــب اليســار م ــاض مســثمر يف نصي حــدث انخف

اليســار الســيايس يلظــى دومــا بدعــم مــا ال يقــل عــل 30% مــل الناخبــن. وتنعكــس 

ــار  ــة أن يس ــات لدرج ــج االنثخاب ــى نثائ ــن ع ــة للمااطن ــية الااضل ــارات السياس الخي

ــه يف  ــثغال قدرات ــى اآلن يف اس ــح حثـ ــار مل ينج ــل اليس ــل. لك ــه دور مهيم ــط ل الاس

ــمعثه  ــاهت س ــا تش ــم يف روماني ــزيب املنظ ــيايس الل ــار الس ــية. فاليس ــة السياس الثعبئ

منــذ 1989. ويــؤدي هــذا إ  وضــع يثســم بالثناقــض، فبينــام يبثعــد اليســار عــل 

ــل  ــر م ــارية الكل ــات اليس ــارم بشــكل واضــح، تكثســب السياس ــه بـماليس وصــن نفس

ــن  ــية للمااطن ــات السياس ــال يف الثاجه ــبيل املل ــى س ــك ع ــة ذل ــل رؤي ــم. وميك الدع

ــا وغرهــا مــل  ــال الثفــاوت يف الدخــل. فالخصخصــة والثلــال االقثصــادي يف روماني حي

ــن  ــم املااطن ــرب معظ ــل. ويعث ــاوت يف الدخ ــة يف الثف ــادى مفاجئ ــا إ  زي ــدان أدي البل

ــى  ــة ع ــارس الرقاب ــة أن مت ــى الدول ــأن ع ــان ب ــادل، ويؤمن ــر ع ــاوت غ ــذا الثف أن ه

ــدول 2(. ــم )ج ــرص الثعلي ــل ف ــات وتلس ــل املعاش ــركات وأن تؤم ال

ي الدخل 
جــدول 2: القضــاء عىل التفاوت الكب�ي �ض

 غري مهم عىل

اإلطالق
4 3 2

 شديد

األهمية 1

1.9 3.8 8.1 43.1 43.1 النساء

3.2 4.7 8.5 38 45.7 الرجال

2.6 4.3 8.3 40.5 44.4 اإلجاميل

املصدر: مســح القيم األوروبـــية – رومانيا )1999-2004(، حســابات خاصة بنا، حجم العينة 1052، األرقام أعاه 

املئاية.  بالنسب 

8. يف االنثخابــات الربملانيــة عــام 2008، فــاز حــزب الثلالــن االشــرتايك بـــ585 صاتــا صليــح فقــط يف الغرفــة الدنيــا 

ــاميل   ــل إج ــا )%0.12( م ــاز بـــ8,388 صات ــي ف ــامن االجثامع ــل الض ــل أج ــعب م ــزب الش ــان )%0.08( وح بالربمل

6,886,794 صاتــا، انظــر http://www.becparlamentare2008.ro/rezul/COMUNICAT_PRAG.pdf، تاريــخ 

االطــاع 3 مــارس 2010.
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لمانية منذ 1990 ي االنتخابات ال�ب
شــكل 1: نتائج االأحزاب اليســارية �ض

FSN = جبهــة اإلنقاذ الاطني 

PSM = حزب العامل االشــرتايك 

USD/PD = االتلــاد الدميقراطــي االجثامعي / اللزب الدميقراطي 

PDSR/PSD = حــزب الدميقراطية االجثامعيــة برومانيا / اللزب الدميقراطي االجثامعي 

املصــدر: Autengruber ]أوتنجروبــر[ 2006، ص ص 169-180، و Olteanu]أولثيانا[ 2008، ص 165. 

ــة إ  متثعــه بلصــص  يعــاد النجــاح االنثخــايب لللــزب الدميقراطــي االجثامعــي مــل ناحي

ــا  ــا وأولثيني ــا ومانثيني ــاد، ويف مالدافي ــة فــاق املثاســطة يف رشق وشــامل رشق الب تصايثي

ــن مــل مخثلــن  ــن اللــزب النجــاح يف الثاجــه لناخب ــك، حال ودوبروجــا. عــاوى عــى ذل

األجيــال. فربــع الناخبــن الشــباب )مــل ســل 18 حثـــى 29( يصاتــان لللــزب الدميقراطــي 

االجثامعــي )25.2%(، ونصيــب اللــزب مــل أصــاات األجيــال األكــرب )فــاق الســثن عامــا( 

يصــل لـــ39%9. ومــل الااضــح أن األحــزاب اليســارية األخــرى، وخاصــة اللــزب الشــياعي 

الجديــد، تعــد قاعــدى أنصارهــا مــل الناخبــن األكــرب ســنا.

االجثامعيــة:  البلــاث  ]هيئــة   Biroul de Cercetări Sociale: Sondaj de opinie publică  .9
اســثطاعات الــرأي الجامهريــة[، 14-10 نافمــرب 2008.
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متــت آخــر انثخابــات برملانيــة يف نافمــرب 102008، وقــد خاضهــا اللــزب الدميقراطــي 

االجثامعــي يف إطــار تلالــن مــع حــزب امللافظــن. ومتيــز هــذا الثلالــن الســاعي 

للســلطة بالثبايــل الربنامجــي بدرجــة مثطرفــة، وهــا مــا ميكــل تفســره إ  حــد كبــر بــأن 

مؤســس حــزب امللافظــن دان ڤااتشالســكا )Dan Voiculescu( ميثلــك العديــد مــل 

ــه  ــذي ترأس ــد ال ــزب الاحي ــن كان الل ــزب امللافظ ــم أن ح ــة. ورغ ــات الثلفزياني امللط

امــرأى حثـــى األول مــل مــارس 2010، فقــد كانــت تلــك الســيدى تعمــل تلــت إمــرى دان 

ڤااتشالســكا. وكان انعــدام املســاواى يف تلــك الراكــة واضلــا حيــث حصــل اللــزب 

الدميقراطــي االجثامعــي عــى 110 مقاعــد مــل إجــاميل 114 مقعــدا حصــل عليهــا الثلالــن 

ــزب  ــل ح ــس فش ــياخ. وبالعك ــس الش ــل 49 يف مجل ــدا م ــااب، و48 مقع ــس الن يف مجل

الثلالــن االشــرتايك مــرى أخــرى يف الفــاز مبقاعــد، وهــا مــا كان يعــاد إ  الربنامــج الــذي 

كان يقدمــه للجمهــار وليــس إ  ضعفــه الثنظيمــي فلســب بالثأكيــد. عــاوى عــى ذلــك، 

تغــر قانــان االنثخابــات إ  نظــام قائــم عــى األغلبيــة وأصبلــت عنــارص الثمليــل النســبي 

فيــه ملــدودى جــدا. وبــدا مرشــلا حــزب الثلالــن االشــرتايك غــر معروفــن للناخبــن إ  

ــات  ــبيا يف املجماع ــاي نس ــر ق ــدث تغ ــها، ح ــة نفس ــدورى الثريعي ــاء ال ــر. وأثن ــد كب ح

الربملانيــة يف رومانيــا ليــس بســبب اســثقالة العديــد مــل النــااب مــل مقاعدهــم فلســب 

وإمنــا أيضــا بســبب حــدوث انثقــال مثكــرر مــل مجماعــة برملانيــة ألخــرى )Roth ]روث[ 

و de Nève2002: 1992(. وهكــذا، بعــد ســنثن مــل االنثخابــات، أصبــح لثلالــن اللــزب 

ــم  ــااب منه ــس الن ــدا فقــط يف مجل الدميقراطــي االجثامعــي وحــزب امللافظــن 101 مقع

اثنــان فقــط لنــااب حــزب امللافظــن و99 لنــااب اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي، 

ومقاعدهــام يف الربملــان ككل انخفضــت مــل 163 إ  145 عضــاا منهــم ثاثــة أعضــاء 

ــن.  ــزب امللافظ لل

ــا، حيــث قــّدم حــزب الخــر  ــات الرئاســية يف خريــن 2009 تغــرا حياي أحدثــت االنثخاب

 )Remus Cernia( الثقليــدي للرئاســة. فاملرشــح رميــاس ســرنيا )PV( مرشــله غــر 

ــة  صاحــب الشــعر الطايــل واملابــس غــر الرســمية مل يكــل مثامشــيا مــع الصــارى النمطي

ــق. وقــد كان أيضــا مثناقضــا مــع الثصــار  ــاط العن ــدل ورب للسياســين الرومانيــن ذوي الب

ــن أساســا بصارتهــم. وقــد تلــدى النظــام الســيايس  العــام املنثــر عــل السياســين املعني

10. نظــرى عامــة عــى نثائــج االنثخابــات الربملانيــة عــام 2008، انظــر Biroul Electoral Central ]هيئــة االنثخابــات 

املركزيــة[، http://www.becparlamentare2008.ro، تاريــخ االطــاع 2 مــارس 2010. يف انثخابــات 2004، اللــزب 

ــى 30  ــا مســبقا يلــدد أن حــزب امللافظــن ســيلصل ع ــدا اتفاق ــي وحــزب امللافظــن عق الدميقراطــي االجثامع

مقعــدا يف الربملــان بغــض النظــر عــل النثيجــة. ثــم غــر اتجاهــه بعــد االنثخابــات والثلــق باللكامــة مــع األحــزاب 

األخــرى، انظــر أولثيانــا 2008: ص 157.
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باســثخدامه لــألدوات الرســمية للمشــاركة مبهــارى، وحــاول مــرارا جعــل صاتــه مســماعا يف 

اللــاارات القريبــة للمرشــلن األوفــر حظــا للرئاســة. وقــد جلــب لــه هــذا مســثاى عــال 

ــا كان مســثاى نجاحــه ملــدودا جــدا )%0.62  ــى ول ــامم اإلعامــي حثـ ــل االهث نســبيا م

ــرب ملافظــا  ــام يعث ــة الكاســيكية، ك ــا البيئي ــه عــل القضاي ــل األصــاات(11.   ويعــرب حزب م

بالسياســات االقثصاديــة )الخصخصــة واملشــاركة االقثصاديــة امللــدودى  يثعلــق  فيــام 

ــد أدىن  ــي بل ــادي االجثامع ــه االقثص ــرب طرح ــي. ويعث ــار بيئ ــل منظ ــة(، وإن كان م للدول

لألجــر 350 يــارو وحــد أدىن ملعــاش الثقاعــد 200 يــارو مرتفعــا بدرجــة معقالــة بالنســبة 

ــا بأطروحــات  ــه، وإن كان مصلاب ــل في ــا عــى وجــاد تاجــه يســاري أصي ــا، ودلي لروماني

ــة. ومــل املرشــلن  حــال الضاابــط الثـــي تلمــي مــل اســثغال نظــام الرفاهــة االجثامعي

ــا عضــا  ــاريل أوبريســكا )Sorin Oprescu(، وه ــار س ــن لليس ــة املنثم ــل للرئاس اآلخري

ســابق يف اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي حيــث تــرك اللــزب ألنــه رفــض دعمــه كمرشــح 

يف انثخابــات عمــدى باخارســت وترشــح لانثخابــات كمســثقل، ومتكــل يف االنثخابــات 

الرئاســية مــل اللصــال عــى 3.18% مــل األصــاات12.  أمــا مرشــح حــزب الثلالــن 

ــا  ــار تقريب ــه الجمه ــم يشــعر ب ــارو )Constantin Rotaru( فل االشــرتايك كانســثانثن روت

وحصــل عــى 0.44% مــل األصــاات13، بينــام حصــل مرشــح حــزب خــر آخــر وهــا اللــزب 

البيئــي الرومــاين )PER(14 عــى 0.23%. لكــل هــذا اللــزب ال ميكــل اعثبــاره حزبــا يســاريا، 

فربنامجــه مثناقــض جــدا ومييــل بشــدى لليرباليــة االقثصاديــة. أمــا املرشــح اليســاري األوفــر 

 )Traian Băsescu( ــان باسيســكا ــة أمــام تراي ــة اللاني ــا فخــر يف الجال حظــا مرســيا جياان

ــاز باملنصــب.  ــذي ف ال

ي للحزب الديمقراطي االجتماعي 
 الســلوك االئتال�ض

ــرتاوح  ــه ي ــاين بأن ــان الروم ــارية يف الربمل ــزاب اليس ــايف لألح ــلاك االئث ــن الس ــل تاصي ميك

بــن الربجامتيــة واالنثهازيــة. فالاضــع القــاي لللــزب الدميقراطــي االجثامعــي ســمح لــه يف 

ــة. فمــل 1991  ــارات االئثافي الســناات األخــرى خاصــة باســثخدام عــدد مثنــاع مــل الخي

http://www.bec2009p.ro/Documente%20PDF/Rezultate/Rezultate%20provizorii%20finale/ .11

Date%20provizorii%20P.pdf، تاريــخ االطــاع 3 مــارس

hh.12. املصدر السابق

13. املصدر السابق.

14. املصدر السابق.
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إ  1996، شــكل اللــزب تلالفــا مــع األحــزاب الشــعباية اليمينيــة املثطرفــة15، وبــن عامــي 

 16)PUR( ــا ــاين بروماني ــزب اإلنس ــع الل ــا م ــا انثخابي ــزب تلالف ــكل الل 2004 و2008 ش

والــذي ميكــل اعثبــاره ليرباليــا مــل الناحيــة االقثصاديــة ويثبنــى القيــم امللافظــة. ويف ســنة 

ــال  ــد اللص ــة بع ــة أقلي ــكيل حكام ــي يف تش ــي االجثامع ــزب الدميقراط ــح الل 2000، نج

عــى 36.6% مــل األصــاات فقــط والثـــي ترجمــت إ  44.9% مــل مقاعــد الربملــان. وبعــد 

ــزاب  ــل األح ــااب م ــد ن ــا يف تجني ــي تدريجي ــي االجثامع ــزب الدميقراط ــح الل ــك، نج ذل

ــة مــل 2004 إ  2008،  ــدورى الربملاني ــاء ال ــة. وأثن ــم حظــي باألغلبي ــل ث ــه وم األخــرى إلي

دعــم اللــزب - بعــد انهيــار ائثــاف ميــن الاســط - حكامــة األقليــة الثـــي يدعمهــا اللــزب 

الليــربايل القامــي، لكــل مل يكــل مــل املمكــل تشــكيل أي تلالــن مــع اللــزب الدميقراطــي 

والــذي هــا األقــرب سياســيا لللــزب الدميقراطــي االجثامعــي بســبب الخافــات الشــخصية. 

ــم  وفقــط يف ســنة 2008، وبعــد الثغــر املذكــار ســابقا يف برنامــج اللــزب الدميقراطــي، ت

ــم  ــربايل )االس ــي اللي ــزب الدميقراط ــي والل ــي االجثامع ــزب الدميقراط ــن الل ــن ب الثلال

الــذي اكثســبه حينئــذ(17، لكنــه مــا لبــث أن انهــار قبــل االنثخابــات الرئاســية يف ديســمرب 

2009، وأدى هــذا إ  وجــاد حكامــة أقليــة حكمــت حثـــى فربايــر 2012 حــن حــل مللهــا 

حكامــة رئيــس الــازراء ميهــاي أونجاريانــا )Mihai Ungureanu( غــر املنثمــي ألي 

حــزب حثـــى إجــراء االنثخابــات الحقــا يف هــذه الســنة.

بينــت هــذه الثطــارات أن االنشــقاق الســيايس بــن مــا بعــد الشــياعين وأعــداء الشــياعية 

الــذي نشــأ وتــم اســثخدامه خــال العريــل ســنة األخــرى مل يعــد مقنعــا. ففيــام يثعلــق 

ــاس  ــل الن ــا م ــاين مزيج ــام الســيايس الروم ــع األحــزاب يف النظ ــت جمي باألشــخاص، اجثذب

مــل النخــب الجديــدى واألعضــاء الســابقن يف اللــزب الشــياعي. ويعثــرب الســلاك االئثــايف 

الــذي متيــز غالبــا باالنثهازيــة يف الســناات األخــرى مــؤرشا عــى حقيقــة أن هــذه الثلالفــات 

عبــارى عــل ائثافــات ملارهــا األســايس هــا الســعي للمناصــب، وتــأيت األهــداف الربنامجيــة 

ــاف املعارضــة  ــاد لصف ــد ع ــي فق ــا اللــزب الدميقراطــي االجثامع ــة. أم ــا كدرجــة ثاني فيه

ــادى  ــة اإلع ــذي دعمــه يف جال ــا )وال ــد خــر مرشــله يف الرئاســة مرســيا جياان ــا، وق حالي

ــكا  ــان باسيس ــز تراي ــح الفائ ــام املرش ــة أم ــة مئاي ــل نقط ــل م ــان( بأق ــان القامي الليربالي

ــى  ــاف ع ــل رشكاؤه يف االئث ــي، وتضم ــاذ الاطن ــة لإلنق ــة الاطني ــمى الجبه ــزب يس ــت، كان الل ــك الاق 15. يف ذل

ــى  ــا العظم ــزب روماني ــي )PDNR( وح ــاين الاطن ــاد الروم ــزب االتل ــة ح ــة والثنفيذي ــلطة الثريعي ــثاى الس مس

.)PRM(

16. يسمى اليام بلزب امللافظن، انظر الهامش رقم 14.

17. انظر هامش رقم 6 ملعرفة األسامء الثـي كان يسثخدمها هذا اللزب يف السابق.
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ــل %49.66(18.  )50.34% مقاب

لكــل هــذه االنثخابــات كشــفت عــل ســلاك تصايثــي ملــر لاهثــامم فيــام يثعلــق بالدوائــر 

ــدى يف الخــارج،  ــز نثائجــا جي ــس الفائ ــام حقــق الرئي ــة يف الداخــل والخــارج. فبين االنثخابي

فــاز منافســه الدميقراطــي االجثامعــي جياانــا بأغلبيــة األصــاات يف الدوائــر الااقعــة داخــل 

ــة  ــاه وقل ــار أع ــي املذك ــن الثنظيم ــبب الضع ــام، فبس ــارق حاس ــذا الف ــاد19. وكان ه الب

الدعــم بــن املااطنــن، مل ينجــح اليســار غــر الربملــاين يف الثأثــر عــى عمليــات صنــع القــرار 

الســيايس الهامــة. 

نامجي لليســار   التوجه ال�ب

ــه  ــية، يثســم الثاج ــزاب السياس ــكل األح ــدي ل ــي الثقلي ــه القام ــل الثاج ــر ع ــض النظ بغ

الربنامجــي لليســار الســيايس يف رومانيــا أساســا بعــدد مــل القضايــا األساســية الثـــي تكــان 

ــا ســببا للــراع داخــل اليســار الســيايس نفســه:  أحيان

)I( الخصخصة وسياســات ساق العمل 

)II( االتلاد األوروبـي 

)III( سياســات تكافؤ الفرص 

)IV( منــارصى فئات بعينها 

)V( الديل 

)VI( الخصخصة وسياســات ساق العمل 

http://www.bec2009p.ro/Documente%20PDF/Rezultate/Rezultate%20finale%20turul%20II/  .18

PV%20BEC%20Turul%20II.pdf، تاvvريــخ االطــاع 3 مــارس 2010.

http://www.bec2009p.ro/Procese%20verbale%20Presed- 19. حســاباتنا بنــاء عــى معلامــات مأخــاذى مــل

inte-Turul%20II.html، تاريــخ االطــاع 3 مــارس 2010
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فبينــام دعــا الدميقراطيــان االجثامعيــان20 يف بدايــة الثســعينيات ملســار تدرجــي وخصخصــة 

ــاد  ــام اقثص ــي الي ــي االجثامع ــزب الدميقراط ــم الل ــة، يدع ــات الدول ــط ملروع ــة فق جزئي

الســاق االجثامعــي ويرفــض بدرجــة كبــرى تنظيــم ســاق العمــل. وكــام يثضــح مــل ســلاك 

اللــزب يف االئثافــات االنثخابيــة، هنــاك تفــاوت كبــر بــن برنامجــه وأفعالــه. فمنــذ 2000، 

ــة  ــة الليربالي ــات االقثصادي ــق السياس ــا يف تطبي ــي ضالع ــي االجثامع ــزب الدميقراط كان الل

الجديــدى حثـــى عندمــا كان يقــاد حكامــة أقليــة. وقــد تعــرض مســئالان كبــار يف اللــزب 

ووزراء ســابقان مللاكــامت وتلقيقــات بثهــم الفســاد، ومل يثــم الفصــل فيهــا بشــكل نهــايئ 

بعــد. وغالبــا مــا يعثــرب اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي أكــر األحــزاب فســادا، بــل إنــه نصــب 

ــرى  ــزاب األخ ــت األح ــة )Olteanu 2007(. وليس ــن يف املناطــق املخثلف ”باروناتــهم املللي

ملصنــة مــل هــذه الظاهــرى، لكــل بالنســبة لللــزب الدميقراطــي االجثامعــي فمــل الافــت 

للنظــر كــّم الثناقــض لديــه مــع نقــده األصــي للرأســاملية. أمــا اليســار غــر الربملــاين فيطالــب 

بالثلكــم يف اقثصــاد الســاق اللــر أو حثـــى إلغــاءه وبثاســع الدولــة يف سياســات الثشــغيل. 

 االتحاد االأوروبـي 

تجــاوز اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي تلفظاتــه األصليــة عــى العضايــة يف االتلــاد 

ــاد  ــامم لاتل ــة االنض ــزب عملي ــع الل ــة دف ــاركة يف اللكام ــرتى املش ــاء ف ــي، وأثن األوروبـ

األوروبـــي لألمــام عــرب خطــاات كبــرى. وبالنســبة لليســار غــر الربملــاين، فــإن النقــاش حــال 

ــد أو أنهــم  ــة اللــزب الشــياعي الجدي ــل حال ــم أصــا مل ــي إمــا غــر قائ االتلــاد األوروبـ

يؤكــدون عــى أن تلقيــق األهــداف الربنامجيــة ميكــل أن يثــم بالثعــاون أو باالنســجام مــع 

الــدول األوروبـــية األخــرى. أمــا حــزب الثلالــن االشــرتايك فهــا الاحيــد الــذي يطــرح الرغبــة 

يف أوروبــا تضــم كل األمــم ومــل ثــم يعــرب عــل نقــد غــر مبــارش لفكــرى االتلــاد األوروبـــي 

كمؤسســة. وهــذان املجــاالن ياضلــان الثشــابهات واالخثافــات الربنامجيــة بــن الدميقراطيــن 

االجثامعيــن أصلــاب الشــكل املؤســي مــل ناحيــة واليســار غــر الربملــاين مــل ناحيــة أخــرى.

 سياســات تكافؤ الفرص 

مــل األمــار الثـــي تُلســب لليســار الدميقراطــي االجثامعــي دعَمــه لسياســات تكافــؤ 

الفــرص. ورغــم أن النظــام الســيايس يف رومانيــا بشــكل عــام مــا زال يهيمــل عليــه الذكــار 

ــة  ــة الدميقراطي ــم الجبه ــي، ث ــاذ الاطن ــة اإلنق ــاا جبه ــذ كان ــي، وحينئ 20. هــم اآلن اللــزب الدميقراطــي االجثامع

ــي. ــاذ الاطن لإلنق
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ــاركة  ــق مش ــدف تلقي ــه ه ــّل يف لاائل ــي س ــي االجثامع ــزب الدميقراط ــإن الل ــاى، ف بق

ــه  ــزب نفس ــل الل ــل. لك ــى األق ــبة 25% ع ــية بنس ــب السياس ــاء يف املناص ــبية للنس نس

ــل  ــر الذي ــة ع ــاء األربع ــن الرؤس ــل ب ــط م ــان فق ــاك امرأت ــدف، فهن ــذا اله ــق ه مل يلق

ــادى اللــزب. ولللــزب الدميقراطــي االجثامعــي نصيــب أكــر مــل املثاســط مــل  ــاا قي تال

ــا زال  ــايئ م ــل النس ــل الثملي ــة لك ــام املطلق ــاين باألرق ــان الروم ــي الربمل ــات يف مجل النائب

ــااب  ــس الن ــي يف مجل ــي االجثامع ــزب الدميقراط ــااب الل ــل ن ــا 14% م ــا. وحالي منخفض

ــة بـــ11.4% يف اإلجــاميل، أمــا يف مجلــس الشــياخ فنســبثه  ــك مقارن هــم مــل النســاء وذل

8% بينــام هــي 5.8% بالنســبة ملجلــس الشــياخ ككل. ويف إطــار االســثجابة ملبــادرى إحــدى 

ــة  نائبــات الربملــان عــل اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي، تــم تشــكيل لجنــة برملانيــة معنيّ

ــاء الفــرتى األخــرى لللــزب يف اللكامــة مــل  بثكافــؤ الفــرص ألول مــرى يف 2000. لكــل أثن

2008 إ  2009، مل يقــم بثعيــن ســاى امــرأى واحــدى يف اللقائــب الازاريــة الثســعة لديــه، 

أمــا رشيكــه يف اللكامــة – اللــزب الدميقراطــي الليــربايل - فلــم يرشــح هــا اآلخــر ســاى 

ــة  ــازارى اللالي ــل ال ــه. وال تثضم ــن ل ــر املنثم ــد ع ــة األح ــاء اللكام ــن أعض ــن ب امرأت

ــا  ــربايل واالتلــاد الدميقراطــي للمجريــن يف روماني ــي يشــكلها اللــزب الدميقراطــي اللي الثـ

ــن. وهــذا الثاجــه املثلفــظ تجــاه النســاء يف السياســة ينعكــس  )UDMR(21 ســاى امرأت

أيضــا يف اســثطاعات الــرأي. فعــى ســبيل امللــال، 55% مــل الذيــل أجــري معهــم االســثطاع 

ياافقــان )أو ياافقــان بشــدى( عــى مقالــة إن ”الرجــال أفضــل كقــادى سياســينم. )مســح 

القيــم األوروبـــية – رومانيــا – املاجــة الخامســة 2005(. والثاجــه امللافــظ حيــال القضايــا 

ــا جــدا كــام ياضــح هــذا النمــاذج.  ــة مــا زال قاي االجثامعي

 منــارصة فئات بعينها

بخــاف سياســات النــاع االجثامعــي، تثملــل الفرصــة الكبــرى أمــام اليســار يف الثعبــر عــل 

ــى  ــكان. فع ــن الس ــل ب ــا م ــا واجثامعي ــيا واقثصادي ــة سياس ــات املهمش ــح املجماع مصال

ســبيل امللــال، يطالــب حــزب الشــعب للضــامن االجثامعــي بإنهــاء اإلبــادى الجامعيــة 

للمســاجن، ويدعــا التخــاذ تدابــر واســعة النطــاق مــل أجــل دعمهــم اجثامعيــا. ويثضــح 

هــذا مــل الشــعار الرتويجــي لللــزب )اللاجــا( وهــا عبــارى عــل مظلــة مفثاحــة. عــاوى 

عــى ذلــك، مــل املاحــظ أن كل أشــكال الرفــض املعلنــة ألشــكال الثمييــز املخثلفــة يصاحبهــا 

ــا مثعلقــة باالقثصــاد امللــي أو احثامليــة  ميــال قاميــة، مللــام يلــدث حــن تُطــرح قضاي

ــب  ــا مطال ــام تعل ــة( أو حين ــة املجري ــز األقلي ــث ترتك ــدان الثلكــم يف ترانســلفانيا )حي فق

21. االتلاد الدميقراطي للمجرين يف رومانيا ميلل األقلية املجرية وله برنامج سيايس شديد العمامية.
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رومانيا

كفــرض عقابــات ضــد أعضــاء األقليــات اإلثنيــة الــذي يهينــان ويســبان البــاد أو مــل أجــل 

منــع غنائهــم لألناشــيد الاطنيــة لبلدانهــم األصليــة أو اســثخدام رمــاز وطنيــة غــر رومانيــة. 

ــة أي مشــكلة يف  ــة اليســارية أو اليميني ــدى األحــزاب الربملاني ــة أخــرى، ليــس ل ومــل ناحي

الثعــاون مــع االتلــاد الدميقراطــي للمجريــن يف رومانيــا صاحــب الثاجــه اإلثنــي، واالســثلناء 

الاحيــد يف ذلــك هــا حــزب رومانيــا العظمــى الــذي ليــس لــه نــااب يف الربملــان حاليــا. ومــل 

الســامت األخــرى املميــزى لرومانيــا أن املجماعــات اإلثنيــة املعــرتف بهــا لهــا امثيــاز خــاص 

يف دخــال الربملــان يثملــل يف النائــب الخــاص. وياجــد حاليــا 18 نائبــا لألقليــات يف الربملــان، 

وعــادًى مــا يصاتــان مــع األغلبيــة اللكاميــة. ال يــزال إدمــاج املهاجريــل وطالبــي اللجــاء 

مــل القضايــا ذات األولايــة يف رومانيــا، وذلــك نظــرا ألن البــاد تأثــرت بنســبة كبــرى مــل 

الهجــرى إ  أوروبــا الغربيــة مبــا يف ذلــك هجــرى العقــال والكفــاءات. والرومانيــان بالخــارج 

ــزاب  ــل األح ــزب م ــى اآلن أي ح ــا حثـ ــه له ــم يثاج ــر أنهل ــة، غ ــرى ومثناع ــة كب مجماع

ككثلــة مــل الناخبــن. وكــام هــا ماضــح أعــاه، شــّكل الرومانيــان بالخــارج كثلــة حاســمة 

لصالــح أحــزاب ميــن الاســط يف االنثخابــات الرئاســية يف 2009 فقــط. أمــا بالنســبة للقضايــا 

األخــرى يف رومانيــا، فيثــم تجاهلهــا إ  حــد كبــر مــل قبــل أحــزاب اليمــن واليســار ســااء. 

وتعثــرب قضايــا ملــل الثمييــز ضــد الغجــر أو املعاقــن واللقــاق املثســاوية ألصلــاب 

العاقــات بــن نفــس الجنــس مــل امللرمــات تقريبــا. 

 الدين 

ــل  ــل أج ــزب الشــعب م ــاه. فل ــل مدهشــة وتســثلق االنثب ــار بالدي ــزاب اليس ــة أح عاق

ــان املســيلية  ــن األدي ــال يدعــم الثعايــش الســلمي ب الضــامن االجثامعــي عــى ســبيل املل

ــن  ــطاء ب ــا وس ــها أيض ــزاب نفس ــك األح ــرب تل ــن. وتعث ــع الطاائ ــارض تاس ــمية ويع الرس

الكنائــس األرثاذوكســية والكاثاليكيــة22. حــزب الثلالــن االشــرتايك أيضــا ال يعثــرب الكنائــس 

جــزءا مــل اللــاار املجثمعــي فلســب، وإمنــا يؤكــد أيضــا يف جــزء مســثقل مــل برنامجــه 

عــى دورهــا يف اللفــاظ عــى ”الهايــة اللقافيــةم ومالطابــع الروحــاين الاطنــيم لرومانيــا. 

ــاعر  ــة واملش ــم األخاقي ــل خــال القي ــام م ــى النظ ــاظ ع وينســب للكنيســة دورا يف اللف

ــاول برنامــج اللــزب الدميقراطــي  ــي تســاعد يف تعزيزهــا بــن أتباعهــا23. ويثن ــة الثـ الاطني

االجثامعــي دور الكنيســة بلغــة أقــل ورديــة، لكنــه رغــم ذلــك يؤكــد عــى إدمــاج الكنيســة 

ــي  ــار الدميقراط ــدى اليس ــذه ل ــل ه ــة الدي ــد أهمي ــي. وتُع ــي والثعليم ــام البلل يف النظ

http://www.ppps.ro/program.html .22 ، تاريخ االطاع 3 مارس 2010.

http://www.pasro.ro/index.php/program .23، تاريخ االطاع 3 مارس 2010.
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واليســار الراديــكايل خاصيــة تنبــع مــل أن الكنيســة األرثاذكســية قامــت عــى أســاس وطنــي 

وحافظــت تاريخيــا عــى الثااصــل الاثيــق مــع النخبــة السياســية يف كل األوقــات ويف ظــل 

مخثلــن اللكامــات. وهكــذا، فاملكانــات الدينيــة والاطنيــة مندمجــة بشــكل قــاي جــدا. 

عــاوى عــى ذلــك، تعثــرب مؤسســة الكنيســة والثديــل أمــارا جاهريــة بالنســبة لكثلــة كبــرى 

ــايس للُخــر رميــاس ســرنيا - املذكــار  ــإن املرشــح الرئ مــل الســكان. ويف هــذا الصــدد، ف

ســابقا - قــدم فكــرى جديــدى عــل طريــق املطالبــة بالفصــل الثــام بــن الكنيســة والدولــة. 

األمــر الــذي قابــل بالرفــض يف ســائر أنلــاء البــاد. 

ــات إصــاح هامــة،  ــادر بعملي ــد ب وإجــامال، ميكــل القــال أن اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي بالثلدي

ودعــا عــى ســبيل امللــال إ  اللــاار مــع القــاى االجثامعيــة اليســارية24،  ولسياســات تكافــؤ الفــرص. 

لكــل تلــك العمليــات اإلصاحيــة غالبــا مــا قابلــت مبيــل اجثامعــي ملافــظ ومبقاومــة داخــل اللــزب 

نفســه. وغالبــا مــا يــؤدي هــذا إ  عــدم تنــاول اليســار لقضايــا ملــل الراكــة بــن أشــخاص مــل نفــس 

ــا االقثصاديــة واالجثامعيــة الهامــة. الجنــس والثمييــز ضــد الســكان الغجــر وغرهــا مــل القضاي

 الديمقراطيــة داخل االأحزاب 

ــه  ــرت في ــذي ظه ــد ال ــى اآلن هــا اللــزب الاحي إن اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي حثـ

ــد حــاول أيضــا امللقفــان داخــل اللــزب  ــة25.  وق ــة الداخلي تلــركات مثعلقــة بالدميقراطي

 Monica( الدميقراطــي الليــربايل - ملــل أعضــاء الربملــان األوروبـــي مانيــكا ماكاڤــي

Macovey( وكريســثيان بريــدا )Christian Preda( - بــدء نقــاش عــام حــال تاجــه 

اللــزب وأهدافــه وإجــراءات الرتشــيح لكــل تــم قمعهــم برعــة. وقــد غــر قانــان 

ــح  ــث يرتش ــا حي ــكل م ــيلات بش ــق الرتش ــة منط ــى األغلبي ــم ع ــد القائ ــاب الجدي االنثخ

ــة الســابق.  ــم االنثخابي ــاء نظــام القاائ ــم إلغ ــرى مرشــح واحــد عــل اللــزب، وت يف كل دائ

وبعــد أول انثخابــات تعقــد وفقــا لهــذا القانــان الجديــد، طُرحــت انثقــادات كلــرى حثـــى 

ــاش  ــرب النق ــة. ويعث ــات القادم ــل االنثخاب ــه قب ــم مراجعث ــل بشــدى أن تث ــل امللثم ــه م أن

داخــل اللــزب )ليــس فيــام يثعلــق بشــغل املناصــب فقــط( يف كلــر مــل النااحــي مجــرد 

مــروع داخــل اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي فلســب، كــام اتضــح قبــل املؤمتــر األخــر 

ــه بهامــش  ــرى بعــد هزميث ــا لضغــاط كب ــم، تعــرض رئيــس اللــزب جياان لللــزب. ومــل ث

24. يف 2008، دخــل اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي يف حــاار جديــد مــع القــاى اليســارية مــل أجــل حــث املااطنــن 

عــى املشــاركة يف الليــاى السياســية يف غــر عمليــة الثصايــت.

25. يف ســياق االنثخابــات الربملانيــة يف 2004، وضــع اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي آليــة داخليــة جديــدى لثســمية 

املرشــلن، ولألســن مل يثــم تطبيقهــا بشــكل مثســق.
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صغــر يف االنثخابــات الرئاســية وتقــدم خلفائــه امللثملــن للمنصــب. ومــل األمــار الجديــرى 

ــار. ــل الذك ــزب م ــة لل ــلن لرئاس ــع املرش ــة أن جمي باملاحظ

ومــل املشــاكل الكــربى األخــرى، الثـــي تــم طرحهــا بقــاى يف وســائل اإلعــام، عمليــة اخثيــار 

النــااب امللثملــن يف االنثخابــات الثمهيديــة للمؤمتــر. وقــد انخرطــت جميــع الفــرق 

داخــل اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي يف خيــارات عرّضــت عمليــة االخثيــار للخطــر 

ــرا ألن  ــة نظ ــارى مقلق ــذه إش ــرب ه ــات. وتعث ــة االنثخاب ــب بعملي ــهلت الثاع ــم س ــل ث وم

ــى  ــاوى ع ــية. ع ــات الرئاس ــر االنثخاب ــا بثزوي ــدم اتهام ــي ق اللــزب الدميقراطــي االجثامع

ــرى.  ــكلة كب ــة مش ــن برنامجي ــن ألي مااق ــلن املخثلف ــر املرش ــدم تطاي ــرب ع ــك، يعث ذل

فالعمليــات الربنامجيــة مــل تفــاوض وتفاهــم يُنظــر لهــا باعثبارهــا أقــل أهميــة بكلــر مــل 

ــاع  ــات تن ــز األشــخاص املرشــلن لانثخاب ــا كان ميي ــر م ــراد. وأك ــادى األف ــن الق ــراع ب ال

ــر 2010،  ــل فرباي ــاين م ــن. ويف الل ــزب اإلقليمي ــار الل ــاه أنص ــم تج ــم والثزاماته ارتباطاته

ــدا  ــل العمــر 38 ســنة رئيســا جدي ــغ م ــا )Victor Ponta( البال ــار بانث ــم انثخــاب ڤيكث ت

لللــزب بفــارق ضئيــل وبشــكل أدهــش الكلريــل، بينــام شــغل معظــم املناصــب اللزبيــة 

ــد وعــد  ــا. وق ــس اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي الســابق جياان ــان لرئي ــاء املقرب األصدق

بانثــا بضــخ الهــااء النقــي داخــل اللــزب وتقايــة الثاجــه الشعبـــي لــه باإلضافــة لاهثــامم 

بالثنظيــامت اإلقليميــة، لكننــا ســرى إن كانــت هــذه مجــرد وعــاد انثخابيــة أم أن خطــاات 

فعليــة ســثثخذ بشــأن هــذه األمــار. وســلب أحــد املرشــلن، وهــا كريســثيان دياكانســكا 

)Cristian Diaconescu(، ترشــيله قبــل الثصايــت بعــر دقائــق. وقــد اتضــح أنــه كان 

يثــم الثلقيــق بشــأنه بشــكل رسي وتــم الثاصــل ألدلــة مســيئة ضــده. كــام قــد انســلب 

ــل أعضــاء  ــا م ــان أساس ــي تثك ــة املرشــلن املســثقلن الثـ ــل اللــزب وانضــم لقامئ اآلن م

ســابقن يف اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي. ويفــرتض بعــض املراقبــن أن اللــزب اليســاري 

ــا بثطــارات األمــار الثـــي  ــه مــل هــؤالء، لكــل هــذا ســيكان مرهان الجديــد ميكــل تكاين

ســراها الحقــا. وبشــكل عــام يف الســناات األخــرى، تــؤدي األســس الثـــي يلددهــا النــاس 

ــخصيات  ــات – أو الش ــذه املجماع ــثيعاب ه ــا إ  اس ــاء عليه ــدى بن ــزاب جدي ــاء أح إلنش

ــة القامئــة.  ــا – يف األحــزاب الربملاني ــارزى فيه الب

 اليسار واالتحاد االأوروبـي 

ــع  ــاار م ــل الج ــة حس ــم سياس ــة لدع ــاات هام ــان خط ــان االجثامعي ــذ الدميقراطي اتخ

أوروبــا. وهــم ينشــطان بشــكل خــاص يف الدعــاى النخــراط أوروبـــي أقــاى يف جمهاريــة 

مالدوفــا، وخاصــة بهــدف دعــم عمليــة االنضــامم لاتلــاد األوروبـــي لثلــك الدولــة 
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الجــارى. ومــل األمــار الهامــة أيضــا العاقــات مــع دول املليــط األوروبـــي وخاصــة أوكرانيــا 

وجارجيــا، باإلضافــة للعاقــات مــع منطقــة البلــر األســاد. وقــد اكثســبت عمليــات 

الثعــاون والثكامــل اإلقليمــي هــذه قــاى دافعــة جديــدى، وســثكان مــل األولايــات 

ــذا  ــى ه ــا ع ــة قريب ــة امللثمل ــل األملل ــي، وم ــاد األوروبـ ــدى االتل ــى أجن يف املســثقبل ع

ــي االنخــراط  ــاب. ســيثاجب عــى االتلــاد األوروبـ ــة الدان ــية ملنطق االســرتاتيجية األوروبـ

ــل  ــاين أن يلعــب دور الاســيط. وم ــاى يف هــذا املضــامر، وميكــل لليســار الروم بشــكل أق

ناحيــة أخــرى )وهــذا ينطبــق عــى النظــام اللــزيب يف رومانيــا بأكملــه( ال تطــرح رومانيــا 

حثـــى اآلن أي سياســة اســثباقية بشــأن أوروبــا. وال تقــدم األحــزاب السياســية أي إشــارات 

باتجــاه سياســة أوروبـــية مســثقلة للبــاد. عــاوى عــى ذلــك، كان أعضــاء الربملــان املنثخبــان 

للربملــان األوروبـــي ملــل جــدل كبــر عــى املســثاى امللــي26. بعــد انضــامم رومانيــا لاتلاد 

األوروبـــي الــذي طــال انثظــاره، والــذي تضمــل تقييــم الدولــة كل ســثة أشــهر عــل طريــق 

ــة  ــب املقدم ــع املطال ــا بشــكل شــديد اللساســية م ــية، تعامــت روماني ــة األوروبـ املفاضي

ــا، تضــح حاجــة اليســار املاســة إ  الثلــّرر.  ــا. وهن له

 خاتمة 
ــار نظــام تشاوتشيســكا،  ــا تلــال جاهــري يف النظــام الســيايس منــذ انهي حــدث يف روماني

ــاكل  ــبب الهي ــل بس ــه. لك ــار لثاجه ــط اليس ــادى ضب ــروري إع ــل ال ــل م ــا جع ــا م وه

امللــددى يف النظــام اللاكــم القديــم يعثــرب البلــث عــل هايــة جديــدى إشــكالية بالنســبة 

لليســار نظــرا ألن املُلــل االشــرتاكية أو الشــياعية مل يكــل لهــا ســاى أهميــة ثانايــة يف نظــام 

ــام حــال مــراث  ــاش الع نيكــاالي تشاوتشيســكا االســثبدادي. ويف هــذا الصــدد، كان النق

ــام دار يف  ــا ع ــل( مخثلف ــزى األم ــلطة أجه ــل س ــذي يثضم ــا )وال ــم وروماني ــام القدي النظ

الــدول األخــرى يف املنطقــة. وكانــت اســرتاتيجية جبهــة اإلنقــاذ الاطنــي يف عــدم تعريــن 

ــة اســرتاتيجية سياســية  نفســها بأنهــا اللــزب الاريــث للنظــام الســابق وإمنــا كلركــة ثاري

26. مــل األمللــة البــارزى عــى ذلــك ابنــة الرئيــس صاحبــة الخــربى السياســية امللــدودى والثـــي تــم انثخابهــا – بدعــم 

اللــزب الدميقراطــي الليــربايل – كمرشــلة مســثقلة للربملــان األوروبـــي، ثــم مــا لبلــت أن الثلقــت مبجماعــة حــزب 

الشــعب األوروبـــي )ملافظــان ودميقراطيــان مســيليان( وقــد أحــدث هــذا بعــض القلــق داخــل اللــزب. أمــا حزب 

رومانيــا العظمــى اليمينــي املثطــرف فقــد خــر متليلــه يف الربملــان الاطنــي عــام 2008، لكــل لديــه ثاثــة نــااب يف 

الربملــان األوروبـــي. فعــاوى عــى رئيــس اللــزب كارنيليــا ڤاديــم تــادور )Corneliu Vadim Tudor(، ميلــل اللــزب 

يف بروكســل أيضــا چــارچ جيجــي )George Gigi( مــل حــزب الجيــل الجديــد، وهــا مســيلي أرثاذوكــي معــروف 

ــة  ــي مجماع ــان األوروبـ ــي يف الربمل ــي االجثامع ــد الدميقراط ــل الاف ــة. وميل ــة املثطرف ــة واألصالي ــه امللافظ مبااقف

مثناعــة إ  حــد كبــر.
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ــر  ــى تصاي ــن ع ــزاب املنافســة ماافق ــان واألح ــل املااطن ــا مل يك ــى ل ــدا، حثـ ــة ج ناجل

ــاري األســطاري. ــر الل ــة نفســها هــذا الثصاي الجبه

ــيايس.  ــال الس ــة الثل ــين يف عملي ــن األساس ــل الفاعل ــل ضم ــارية م ــزاب اليس ــت األح كان

وكانــت جبهــة اإلنقــاذ الاطنــي القــاى املركزيــة الثـــي شــكلت بدرجــة كبــرى عمليــات الثلــال 

ــبب الاضــع  ــا. وبس ــي يف روماني ــام الدميقراط ــك النظ ــت متاس ــادي ودعم ــيايس واالقثص الس

الثاريخــي املثملــل يف أن رومانيــا كانــت قــد خففــت مــل عاقثهــا القايــة بللــن وارســا يف 

مرحلــة مبكــرى، وبســبب عمليــة الدمقرطــة االجثامعيــة الريعــة لللــزب، كان دعــم عمليــة 

االندمــاج يف االتلــاد االورويب أكــرب كلــرا وأقــل إثــارى للجــدل مــام كان عليــه الاضــع يف الــدول 

األخــرى املرشــلة لانضــامم بالنســبة لليســار وبالنســبة للمااطنــن بشــكل عــام. 

وحثـــى لــا مل يُعــد اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي اليــام هــا الاعــب األســايس يف النظــام 

ــا  ــزب حزب ــرب الل ــاين، يعث ــر الربمل ــار غ ــاق اليس ــار يف نط ــت اليس ــثمر تفث ــزيب، واس الل

ــب  ــزب صاح ــك الل ــا ش ــا ب ــاد، وه ــاب يف الب ــة األقط ــية ثاثي ــة الثنافس ــام يف البني مه

أقــاى هيــكل تنظيمــي داخــي. وبرغــم هــذه العمليــات السياســية، يبقــى اليســار يف 

ــي  ــا، والثـ ــزيب يف روماني ــام الل ــة بالنظ ــامت الخاص ــا إ  الس ــاد جزئي ــة تع ــة هيكلي أزم

ــازي  ــي االنثه ــلاكه الثلالف ــزاب، وس ــكل األح ــي ل ــي األيدلاج ــن الربنامج ــل الضع تثضم

والثغــر الدائــم لللكامــة. وبدرجــة مــا، يعــاد هــذا الضعــن لفقــدان االهثــامم الشعبـــي 

بعمليــة املشــاركة السياســية الــذي يعنـــي أن اللــركات واألحــزاب اليســارية البديلــة ليســت 

ــان باللــزب  ــام يف الربمل ــل اليســار بشــكل ع ــرى عــى اإلطــاق لألســن. ومُيلَ ــة أو مؤث هام

ــي. ويف هــذه الللظــة، ال  ــي صاحــب الثاجــه الدميقراطــي االجثامع الدميقراطــي االجثامع

ــاك  ــم أن هن ــن الســيايس رغ ــى يســار الطي ــام أي منافســة أخــرى ع ــع قي ــل أن نثاق ميك

ــن.  ــل املااطن ــل قب ــرا م ــى دعــام كب ــة تلق ــا يســارية معين قضاي
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 اليسار الربتغايل

قصة انفصال

هيليغ  دومينيك 

 مقدمة

تقــدم هــذه الارقــة وصفــا لألحــزاب الربتغاليــة ذات الثاجــه اليســاري منــذ اإلطاحــة 

بديكثاتاريــة ســاالزار- كايثانــا )Salazar-Caetano( يف 1974 وحثـــى االنثخابــات الربملانيــة 

الثـــي جــرت يف حزيــران/ يانيــا 2011.  تثفلــص هــذه الارقــة أوال االنثخابــات الثـــي جــرت 

ــل اليســار الربتغــايل،  ــرت يف هــذا الســياق مــل قب ــي أث ــة الثـ ــا ذات الصل مؤخــرا والقضاي

ومــل ثــم تثنــاول تاريــخ األحــزاب الثـــي هــي عــى يســار اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي. 

ــى يســار اللــزب االشــرتايك  ــن يســارين ع ــال حزب ــاك يف الربتغ ــنة 1999، كان هن ــذ س من

الدميقراطــي ممللــن يف الربملــان الاطنــي الربتغــايل وكاهــام قــد شــارك يف صياغــة النظــام 

ــادر اللــدوث يف ســياق الــدول األخــرى  اللــزيب اليســاري بدرجــة مثســاوية، وهــذا أمــر ن

 ،)PCP( األعضــاء يف االتلــاد األوروبـــي.  هــذان اللزبــان هــام: اللــزب الشــياعي الربتغــايل

وكثلــة اليســار الربتغاليــة )BE(. وهنــاك خصاصيــة أخــرى يثســم بهــا النظــام اللــزيب 

الربتغــايل وهــي حقيقــة أن الدميقراطيــن االجثامعيــن يف الربتغــال يســمان أنفســهم 

باللــزب االشــرتايك )PS(، يف حــن اخثــار امللافظــان إطــاق اســم اللــزب االشــرتايك 

ــاك أيضــا حــزب ملافــظ  ــة إ  هــذا اللــزب، هن الدميقراطــي )PSD( عــى حزبهــم. إضاف

ميينــي/ شــعباي لــه أيضــا مقاعــد يف الربملــان وهــا حــزب الاســط الدميقراطــي االجثامعــي 

 .)PP-CDS( املســيلي

لمانية   انتخابــات 2011 ال�ب

ــران/  ــا يف 5 حزي ــاى إليه ــت الدع ــي مت ــرى الثـ ــة املبك ــات الربملاني ــت االنثخاب ــد أصبل لق

يانيــا 2011 رضورى بعــد فشــل حكامــة األقليــة بقيــادى رئيــس الــازراء االشــرتايك خاســيه 
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ســقراطيس )José Socrates( للمــرى اللاللــة يف الربملــان يف الفــاز بأغلبيــة لثمريــر املرحلــة 

اللاللــة مــل برنامجهــا الثقشــفي. مل تكــل كثلــة اليســار واللــزب الشــياعي الربتغــايل 

ــن الســابقثن، ولكــل  ــة، كــام فعــا يف املرحلث ــة اللالل ــا ضــد املرحل ــل صّات وحدهــام اللذي

الجنــاح اليســاري للمجماعــة الربملانيــة االشــرتاكية أيضــا صــّات ضــد ِحــزم الثقشــن اللاثــة. 

ــه  يف 2010 إال بدعــم مــل اللــزب  ــر برنامــج حكامث ــذا مل يثمكــل ســقراطيس مــل متري ل

ــلبت  ــارس 2011، س ــل، يف آذار/ م ــة.  ولك ــزاب املعارض ــرب أح ــي، أك ــرتايك الدميقراط االش

ــام  ــام نفســه، م ــل الع ــارس م ــة يف 24 آذار/ م ــا واســثقالت اللكام أحــزاب اليمــن دعمه

حــدا بالرئيــس أنيبــال كافاكــا ســيلفا )Aníbal Cavaco Silva( وهــا مــل اللــزب الربتغــايل 

االشــرتايك )PSP( الدعــاى إ  إجــراء انثخابــات يف 5 حزيــران/ يانيــا 2011. مل يكــل الســبب 

وراء رفــض اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي تقديــم الدعــم تغــرا يف مااقفــه أو لخــاف مــع 

ــاع املطــرد لشــعبية اللــزب  ــم، وإمنــا كان الســبب ببســاطة االرتف اللــزب االشــرتايك اللاك

ــعبية  ــاض يف ش ــع االنخف ــل م ــذي تزام ــرأي، وال ــثطاعات ال ــي يف اس ــرتايك الدميقراط االش

ــات.   ســقراطيس، مــام حمــل وعــادا بفــاز امللافظــن يف االنثخاب

بثاريــخ 5 حزيــران/ يانيــا 2011، تــم اســثدعاء 9.6 مليــان ناخــب مؤهــل النثخــاب برملــان 

جديــد، وكان أمــام الناخبــن 17 حزبــا وجمعيــة سياســية ليخثــاروا مــل بينهــم مملليهــم. يف 

الربملــان الســابق، مل يكــل هنــاك ســاى خمســة أحــزاب ممللــة وهــذه هــي األحــزاب نفســها 

الثـــي تــم انثخابهــا يف الربملــان الجديــد وهــي: اللــزب الربتغــايل الشــياعي، وكثلــة اليســار، 

ــرتايك  ــط االش ــزب الاس ــظ وح ــي امللاف ــرتايك الدميقراط ــزب االش ــرتايك، والل ــزب االش والل

الدميقراطــي- حــزب الشــعب، اليمينــي الشــعباي.

يف األســابيع الثـــي ســبقت االنثخابــات، مل يكــل بإمــكان القيمــن عــى إجــراء اســثطاعات 

ــن.  ــة للناخب ــات االنثخابي ــبة للثفضي ــة بالنس ــة أو دقيق ــات معين ــم أي تاقع ــرأي تقدي ال

ــن اللــزب االشــرتايك واللــزب االشــرتايك  ــه ب ــا لاج ــة،كان الســباق وجه ــرتى طايل ــذ ف فمن

الدميقراطــي مثاقعــا. وقبــل يــام االنثخابــات باقــت قصــر حصــل اللــزب االشــرتايك 

الدميقراطــي يف اســثطاعات الــرأي عــى 37% مــل األصــاات، بثقــدم طفيــن عــل اللــزب 

ــه أن يلصــل عــى 35% مــل األصــاات، يف حــن تراوحــت  ــع ل ــذي كان يثاق االشــرتايك وال

نســب اللزبــن اليســارين، كثلــة اليســار واللــزب الشــياعي بــن 5% و 9%، وكانــت هــذه 

ــل  ــن الكبري ــن اللزب ــق ب ــل الصعــب الثفري ــي. وكان م ــر بشــكل شــبه يام النســب تثغ

ســااء مــل خــال حملثهــام االنثخابيــة أومــل خــال مااقفهــام املثعلقــة بالقضايــا املخثلفــة. 

ــال،  ــة بالربتغ ــج الثقشــن الخاص ــل برام ــة م ــن أو ثاث ــام برنامج ــد دع ــا ق ــان كان فاللزب

وكانــت الســامت األساســية لربامــج الثقشــن هــذه مــا يــي:  
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• وقــف االســتثامرات العامــة يف املشــاريع الكــرى، مبــا يف ذلــك جــر فــوق نهــر التاجــة 

ــة، ــة الثلثي ــث البني ــد، وتلدي ــة إ  مدري وتلســن خــط الســكك اللديدي

• تجميد معاشــات التقاعد واألجور يف الخدمة العامة،

• تخفيــض الحــد األدىن لألجور والحد األدىن لرواتب التقاعد إىل 300 يارو شــهريا،

• زيادة يف رضيبة القيمة املضافة بنسبة 2% )حاليا 23%، معدل الريبة املؤقثة %13(،

• وقــف جميع االســتثامرات يف الخدمات العامــة، وخاصة التعليم والصحة، و،

ــة لتصــل إىل  ــة القادم ــة يف الســنوات الثالث ــة للدول ــركات اململوك ــة لل • خصخصــة ضخم

ــارو. ــار ي مــا مجماعــه 5 ملي

ــى  ــثندت ع ــان، االشــرتايك واالشــرتايك الدميقراطــي حمــات اس ــد نظــم اللزب ــايل  فق وبالث

االســرتاتيجية بشــأن مســثقبل البــاد أكــر مــل اســثنادها عــى امللثــاى، وبالثــايل دعيــا إ  

أغلبيــة واضلــة لهــام.  فقــد قبــل اللزبــان االتفــاق الــذي تــم الثاصــل إليــه مــع الرتويــكا 

ــايل فقــد  )االتلــاد األوروبـــي وصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك املركــزي األوروبـــي(، وبالث

ــط  ــذا الخ ــبب ه ــاق.  بس ــك االتف ــا يف ذل ــاص عليه ــن املنص ــر الثقش ــى تداب ــا ع وافق

الغامــض لانقســام بــن أحــزاب الاســط، حــاول كل منهــام، بشــكل طبيعــي حشــد الدعــم 

مــل األطــراف القريبــة لــكل منهــام يف النظــام اللــزيب. فقــد دعــى اللــزب اإلشــرتايك 

الناخبــن اليســارين الثقليديــن إ  عــدم اضاعــة أصااتهــم وبالثــايل الثصايــت لصالــح 

اللــزب االشــرتايك بــدال مــل الثصايــت لكثلــة اليســار أو اللــزب الشــياعي، والــذي وقــن 

ــات. ــن الاحــدى الدميقراطــيم يف االنثخاب ــة ”تلال ــع الخــر تلــت مظل ــرى أخــرى م م

ي 2011
اتيجياته �ض تغالي واســ�ت  ردود فعل اليســار ال�ب

  كتلة اليسار

ــة  ــية لللمل ــرتاتيجية والسياس ــات االس ــى الثلدي ــات ع ــاث إجاب ــار ث ــة اليس ــت كثل قدم

ــة: االنثخابي

التعاون بني  أحزاب  اليســار

ــرى  ــيس األخ ــذ تأس ــار ومن ــة اليس ــايل وكثل ــياعي الربتغ ــزب الش ــل أن الل ــم م ــى الرغ ع
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ــل  ــر م ــامم كب ــا –وســط اهث ــد اجثمع ــا1، فق ــا عملي ــق بينه ــا خصمــن ال ميكــل الثافي كان

وســائل اإلعــام - يف أوائــل شــهر نيســان/ أبريــل 2011  ملناقشــة الثلالفــات املمكنــة والجهــاد 

الثعاونيــة. وعــى الرغــم مــل عــدم وجــاد ترتيبــات تعــاون ملرحلــة مــا قبــل االنثخابــات، كان 

ــات ملناقشــة تلالفــات مــا بعــد  ــزى مــل االنثخاب ــاك اتفــاق عــى اللقــاء بعــد فــرتى وجي هن

االنثخابــات يف الربملــان عــى األقــل. وعــى الرغــم مــل أن كا اللزبــن كانــا يصاتــان معــا يف 

الفصــل الثريعــي الســابق بنســبة 80% مــل املــرات، إال أنهــام بقيــا منفصلــن يفرقهــام فجاى 

ثقافيــة وتاريخيــة وبرامجيــة ذات أبعــاد واســعة. فعــدد مــل أفــراد كثلــة اليســار )والثـــي مل 

يثــم تأسيســها حثـــى ســنة 1999( كانــاا يف الســابق أعضــاء يف اللــزب الشــياعي الربتغــايل، 

ولكنهــم تركــاا اللــزب نظــرا لدرجــة ”املركزيــة الدميقراطيــةم القايــة جــدا. وتابعــت وســائل 

اإلعــام هــذا اللقــاء الرســمي األول بــن اللزبــن بعــد اثنثــي عــرى ســنة باهثــامم كبــر، بــل 

وجعلــت جميــع الصلــن الاطنيــة  هــذا الخــرب عناانــا لصفلاتهــا األو .

 “يسار مسؤول”

نفســها  مُتاضــع  أن  اليســارها  لكثلــة  االنثخابيــة  لاســرتاتيجية  األســايس  املفهــام  كان 
ــزب  ــر الل ــات 2011، مل ي ــه النثخاب ــئالم. ويف خاض ــار املس ــل ”اليس ــزءا م ــا ج باعثباره

ــى  ــذاك. ع ــم آن ــرتايك اللاك ــزب االش ــع الل ــات م ــد االنثخاب ــاون بع ــة للثع ــاد إمكاني وج

ــه  ــي تقــال بأن ــه والثـ ــد مااجهــة الثهمــة املاجهــة إلي ــك، كان اللــزب يري الرغــم مــل ذل

مهثــم بــأن يكــان يف املعارضــة، وبالثــايل تجنــب االضطــرار إ  تلمــل مســئالية اللكامــة 

بعــد االنثخابــات. باســثخدام مفهــام ”اليســار املســئالم، طــار اللــزب اســرتاتيجية ملــرى 

لاهثــامم: اتخــذ رئيــس كثلــة اليســار، فرانسيســكا لــاكا )Francisco Louça( ماقفــا 

ــاون  ــة تع ــل احثاملي ــام زاد م ــايل، م ــان الربتغ ــارية يف الربمل ــة يس ــا إ  أغلبي ــا ودع هجامي

حزبــه مــع اللــزب الشــياعي الربتغــايل والجنــاح اليســاري يف اللــزب االشــرتايك الــذي رفــض 

دعــم ِحــزم رئيــس الــازراء ســقراطيس الثقشــفية. يف كانــان اللــاين/ ينايــر 2011، دعمــت 

 Manuel( كثلــة اليســار املرشــح الرئــايس االشــرتايك الشــاعر الاطنــي مانايــل أليغــري

Alegre( يف حملثــه االنثخابيــة، والــذي يعثــرب مملــا بــارزا للجنــاح اليســاري لللــزب 

االشــرتايك. باإلضافــة إ  ذلــك، اقرتبــت كثلــة اليســار علنــا مــل النقابــات العامليــة مــل أجــل 

حشــد إمكانــات اليســار العريضــة ”ليســارها املســئالم. مــع هــذه االســرتاتيجية، الثـــي مل 

يكــل مــل الســهل الثعريــن بهــا، حــاول اللــزب مااجهــة حملــة ”ال تضيــع صاتــكم الثـــي 

ــا اللــزب االشــرتايك.  أطلقه

1. املزيد حال هذا املاضاع أدناه.
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يف نهايــة املطــاف، اعثمــدت كثلــة اليســار عــى الشــباب الربتغــايل الذيــل، كنظرائهــم 

اإلســبانين يف الفــرتى الثـــي ســبقت االنثخابــات الثـــي جــرت يف بلدهــم يف شــهر أيــار/ مايــا، 

ــارس 2011.  ــرى 13 آذار/ م ــر يف مظاه ــد الجامه ــة للش ــبكات االجثامعي ــثخدماا الش اس

ــنة 1974،  ــامل س ــد الع ــرى عي ــذ مس ــال من ــرب يف الربتغ ــرى األك ــذه املظاه ــت ه ــد كان وق

الثـــي تلــت ثــارى القرنفــل – وقــد نظمــت هــذه املظاهــرى بــدون أي مســاعدى مــل أي مــل 

األحــزاب أو النقابــات. مل يكــل العديــد مــل هــؤالء الشــباب  قــد أدلــاا بعــد بأصااتهــم يف 

أيــة انثخابــات حيــث كانــاا مثشــككن أو رافضــن متامــا للنظــام الســيايس القائــم وجميــع 

األحــزاب السياســية املاجــادى عــى الســاحة. وقــد رأت كثلــة اليســار هــذه البيئــة واعــدى 

جــدا للعــادى السياســية لليســار يف الربتغــال. كانــت هــذه الكثلــة، ومنــذ تأسيســها، تنظــر 

ــة يف  ــا حرك ــة، ولكــل باصفه ــة اجثامعي ــس فقــط كلــزب أو جــزء مــل حرك إ  نفســها لي

حــد ذاتهــا وفريــدى مــل ناعهــا.  وقــد اغثنمــت هــذه الفرصــة للمطالبــة بالثلــال املنهجــي 

الشــامل للبلــد، عــى أســاس اتبــاع مســار دميقراطــي راديــكايل؛ أي أنهــا كانــت يف الااقــع، 

تطالــب بلــارى قرنفــل ثانيــة.

يف نفــس الاقــت، رفضــت كثلــة اليســار جميــع الثاجهــات املناديــة بإعــادى تأميــم االقثصــاد 

والسياســة. بــدال مــل ذلــك، فإنهــا دعــت إ  ”إعــادى تأســيس االتلــاد األوروبـــيم والنظــام 

االقثصــادي األورويب.

تغالي   الحزب الشــيوعي ال�ب

وضع اللزب الشــياعي الربتغايل مطلبــن يف صلب حملثه االنثخابية:

إعادة التأميم والنقاش حول االنســحاب من االتحاد االأوروبـــي ومنطقة اليورو

ــه باقــن خصخصــة  ــط اللــزب الشــياعي الربتغــايل مطالبث ــة اليســار، رب عــى عكــس كثل

ــا،  ــية. هن ــة الرئيس ــات املللي ــم الصناع ــادى تأمي ــة بإع ــه املثعلق ــة مبطالب ــات العام الخدم

أشــار اللــزب إ  املطالــب الثـــي كان قــد أثارهــا يف املؤمتــر الدســثاري بعــد ثــارى القرنفــل 

ــاين،  ــك اللــزب الشــياعي اليان ــه يف ذل ســنة 1975. يف نفــس الاقــت، وضــع اللــزب، ملل

اســثمرارية عضايــة البــاد يف االتلــاد األوروبـــي ماضــع تســاؤل. وكان هــذا املاقــن أساســا 

ــات الســلبية  ــي جــاءت نثيجــة الثداعي ــكا والثـ ــا عــى مفاوضــات الربتغــال مــع الرتوي مبني

للغايــة عــى الربتغــال واألزمــة االقثصاديــة واملاليــة الثـــي شــهدتها البــاد.
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ــات  ــه إمكان ــر ل ــئة تاف ــبابية الناش ــات الش ــايل أن االحثجاج ــياعي الربتغ ــزب الش رأى الل

كبــرى. إال أنــه رفــض امللثــاى الســيايس للركــة الشــباب وانثقــد عــدم وجــاد أي تاجــه ذو 

طابــع ســيايس أو طبقــي يف هــذه االحثجاجــات. بالنســبة لللــزب، مل تكــل هــذه املظاهــرات 

تشــبه بــأي شــكل مــل األشــكال مظاهــرات 1974 و 1975 وال ميكــل مقارنثهــا بهــا.  بــدال مل 

ــك، طالــب اللــزب الشــياعي الربتغــايل بثلــال جــذري منهجــي ودعــا الشــباب لثبنــي  ذل

هــذا املطلــب. كان هــذا املاقــن الطائعــي عــى وجــه الثلديــد هــا الــذي منــع اللــزب 

الشــياعي الربتغــايل مــل الفــاز بــأي أصدقــاء بــن الشــباب امللثجــن. ورفــض اللــزب أي 

فكــرى للثلالــن مــع اللــزب االشــرتايك أو تقديــم أي دعــم للكامثــة ذات األقليــة.

تغالي وكتلة اليسار ض الحزب الشــيوعي ال�ب كة ب�ي  مطالب مشــ�ت

ميكــل تلديــد بعــض املطالــب املركزيــة املشــرتكة بــن اللزبــن يف حملــة 2011 االنثخابيــة 

عــى الرغــم مــل كل االخثافــات يف االســرتاتيجية والجاهــر الســيايس، وهــي كالثــايل: 

1. خلــق فــرص عمــل وإعــادى تأميــم الصناعــات الرئيســية )هنــا، ذهــب اللــزب الشــياعي 

الربتغــايل مبطالبــه أبعــد بكلــر مــل كثلــة اليســار(،

2. وقــن الثخفيضات االجثامعية،

3. وقن الخصخصة، وزيادى اســثلامرات الدولة،

4. رفــض االتفاق الذي تــم الثفاوض عليه مع الرتويكا،

5. النضال ضد امللســابية والفســاد يف الربتغال. 

  نتائج االنتخابات

كانــت نســبة مشــاركة الناخبــن يف انثخابــات 2011 حــاايل 55% فقــط مــل بــن 9.6 

مليــان ناخــب مؤهــل، أي أقــل بنســبة 4% مــام كانــت عليــه يف االنثخابــات الســابقة الثـــي 

جــرت يف 2009. يف بعــض املجثمعــات الجنابيــة الصغــرى، قــام املزارعــان امللثجــان عــى 

ــان  ــح امللثج ــدى فث ــة واح ــرتاع، ويف حال ــز االق ــات يف مراك ــة االنثخاب ــات بعرقل الثخفيض

ــا  ــد  به ــاات امل ــل األص ــاايل 4% م ــت ح ــت. وكان ــة الثصاي ــل عملي ــل لثعطي ــا نل خاي
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باطلــة )أوراق بيضــاء(. كان واضلــا أن الخــارس الرئيــي يف االنثخابــات املبكــرى هــا اللــزب 

ــذي حصــل عــى مــا يقــارب 28% مــل  االشــرتايك اللاكــم برئاســة خاســيه ســقراطيس وال

ــث انخفضــت نســبة  ــل، حي ــن الخارسي ــل ب ــة اليســار أيضــا م ــت كثل ــام كان االصــاات. ك

أصااتهــا مــل 9.8% إ  5% فقــط، يف حــن اســثطاع الثلالــن الدميقراطــي املاحــد، الــذي 

ــاظ عــى نســبثه القدميــة وهــي  ــايل وحــزب الخــر، اللف يضــم اللــزب الشــياعي الربتغ

ــه يف  ــت علي ــذي كان ــثاى ال ــار إ  املس ــة اليس ــت كثل ــايل تراجع ــاات. وبالث ــل األص 8%م

انثخابــات 2005. أمــا الفائزاألكــرب فــكان حــزب املعارضــة الرئيــي، اللــزب االشــرتايك 

 Pedro Passos( ــا ــاس كايل ــدرو باس ــه بي ــادى زعيم ــت قي ــظ.  فثل ــي امللاف الدميقراط

Coelho(، والــذي هــا اليــام رئيــس الــازراء،  اســثطاع اللــزب أن يفــاز بنســبة 38% مــل 

ــزب الشــعب،  ــرتايك الدميقراطي-ح ــط االش ــزب الاس ــا ح ــاين ه ــز الل األصــاات. وكان الفائ

اللــزب اليمينــي الشــعباي والــذي اســثطاع أن يرفــع نســبة أصااتــه إ  11.71% وهــا اآلن 

جــزء مــل االئثــاف اللاكــم.

الجدول 1: النتائج2 

 مقاعد2011 

)2009(

املكاسب/

الخسائر   

نسب مئوية

النتائج يف   

2009

نسب مئوية

النتائج يف 

  2011

نسب مئوية

الحزب

)97( 73 8.5- 36.56 28.05 االشرتاكيان )اللزب االشرتايك(

)81( 105 9.6 + 29.11 38.66 الدميقراطيان االشرتاكيان 
امللافظان )اللزب االشرتايك 

الدميقراطي(

)21( 24 1.3 + 10.43 11.71 الدميقراطيان واالشرتاكيان 
الاسط )حزب الاسط االشرتايك 
الدميقراطي- حزب الشعب(

 )15( 16 0.0 + 7.86 7.90 الثلالن الدميقراطي املاحد )اللزب 
الشياعي الربتغايل وحزب الخر(

)16( 8  4.6 - 9.81 5.17 كثلة اليسار

http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_legislative_election,_2011 :2. املصدر
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ي المقاطعات3 
تغالي �ض الجدول 2: النتائج االأولية لكتلة اليســار والحزب الشــيوعي ال�ب  

النسب املئوية للتحالف 

الدميقراطي املوحد
النسب املئوية لكتلة اليسار املناطق

2.53 4.39 جزر األزور

4.09 5.03 أفيرو

25.39 5.19 باجة

4.89 4.22 براغا

2.59 2.30 براغانسا

4.89 4.19 كاسثيلا برانكا 

6.22 5.75 كاميربا

22.06 4.91 إيفارا

8.57 8.16 فارو

3.48 3.34 غااردا

4.97 5.37 لريا

9.55 5.71 لشبانة

3.67 4.00 املاديرا

12.81 4.45 بارتاليجري

6.23 5.13 بارتا

9.02 5.79 شنرتيل

19.65 7.03 سيثابال

4.93 4.39 فيانا دو كاسثيلا

3.07 2.32 فيا ريال

2.87 2.85 فيسيا

7.94 5.19 املجماع

http://www0.rtp.pt/noticias/eleicoes/legislativas2011/index.php?ano=2011&candida- املصــدر:   .3

to=B.E. &http://www0.rtp.pt/noticias/eleicoes/legislativas2011/index.php?ano=2011&candida-

to=PCP-PEV، متــت زيارتــه آخــر مــرى بثاريــخ 6 حزيــران / يانيــا 2011 بنــاء عــى نســبة 99.91 مــل األصــاات 

الثـــي جمعــت. . 
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لقــد عملــت هــذه االنثخابــات عمليــا عــى تقســيم البــاد إ  قســمن.  ففــي حــن كانــت 

معاقــل اليمينيــن الشــعباين يف شــامل البــاد، تقــدم االشــرتاكيان يف الجنــاب. وكان 

ــا،  ــاص ألينثيخ ــايل، وعــى وجــه الخص ــل اللــزب الشــياعي الربتغ ــا معق ــاب أيض الجن

إيفــارا، الباجــة وســيثابال ، حيــث فــاز بنســبة 20% أو أكــر مــل األصــاات، يف حــن كانــت 

معاقــل كثلــة اليســار يف املراكــز اللريــة واســثطاعت أن تجمــع يف بارتــا ولشــبانة نســبة 

ــن. ــن املنطقث ــاوزت 5% يف هات تج

 االستنتاجات االأولية 

ــل  ــكايل مل يك ــار الرادي ــح أن اليس ــل الااض ــرى، كان م ــات 2011 املبك ــاركثه يف انثخاب مبش

فقــط غــر قــادر عــى االســثفادى مــل االنثخابــات املبكــرى، ولكــل هــذه االنثخابــات 

ــذي  ــار. الســؤال ال ــة اليس ــيئة لكثل ــج الس ــه خاصــة بســبب النثائ ــاهمت أيضــا بإضعاف س

يطــرح نفســه يف هــذا الســياق هــا ملــاذا مل يكــل ملاجــة االحثجاجــات يف البــاد تأثــر ايجــايب 

ــذا  ــكايل؟ وه ــار الرادي ــا اليس ــي حققه ــج الثـ ــى النثائ ــات أو ع ــاركة يف االنثخاب ــى املش ع

ــل. هــل الشــباب يف الربتغــال، كــام هــم يف أســبانيا،  ــد مــل الثللي ــاج إ  مزي الســؤال يلث

مندمجــان بشــكل ضعيــن جــدا يف املؤسســة السياســية برمثهــا، مبــا يف ذلــك اليســار؟ إذا 

ــات  ــذه اإلمكاني ــارية للشــد ه ــزاب اليس ــرتاتيجيات األح ــي اس ــام ه ــك، ف ــر كذل كان األم

ــبة؟   وهــل هــذه هــي االســرتاتيجيات املناس

ــع  ــذ ماض ــايل أخ ــؤولم، وبالث ــار مس ــة إ  ”يس ــار الداعي ــة اليس ــرتاتيجية كثل ــل اس مل تك

مراقــب يف مــكان مــا بــن خيــاري اللكــم واملعارضــة اللابثــة، وال اســرتاتيجة اللــزب 

ــل  ــك الذي ــم أولئ ــال، أقله ــاس يف الربتغ ــة. فالن ــم فعال ــادى الثأمي ــة إلع ــياعي الداعي الش

ــر  ــا الثفس ــذا ه ــثقرى. وه ــة مس ــدون أغلبي ــاا يري ــت، كان ــاء الثصاي ــهم عن ــاا أنفس كلف

ــه  ــذي حققث ــايب ال ــار االنثخ ــة واالنثص ــل جه ــري م ــاج الجامه ــي االحثج ــد للادثث الاحي

ــة  ــة والثخفيضــات الجذري ــل العجــز يف امليزاني ــاى املســؤولة ع ــى وجــه الخصــاص الق ع

يف اإلنفــاق االجثامعــي مــل جهــة أخــرى. وبالثــايل كانــت اســرتاتيجيات اللزبــن الكبريــل 

ــذا  ــكايل.  وهك ــرر اليســار الرادي ــاد يف الثخــام السياســية ناجلــة، وأدت إ  ت يف االصطي

ــة  ــا مــل االحثجاجــات الناشــئة والقاي ــكايل مــل االســثفادى تلقائي مل يثمكــل اليســار الرادي

الثـــي نظمهــا الشــباب، أو مــل ظااهــر األزمــة يف أعقــاب االنهيــار املــايل ســنة  2010/2009.

ــكايل إذا حــارب النظــام الســيايس أو وضــع  ــل اليســار الرادي ــدو أن النظــرى الســائدى ع يب

ــن  ــه جــزء مــل الطي ــه، هــي أن ــا سياســيا ل ــاره بدي ــدم نفســه باعثب نفســه خارجــه أو ق

الســيايس، وبالثــايل فهــا جــزء مــل املشــكلة أكــر مــام هــا جــزء مــل اللــل، وذلــك بغــض 
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النظــر عــل املطالــب السياســية الثـــي يلرهــا. لقــد فّضــل العديــد مــل املثظاهريــل عــدم 

ــن  ــل الطرف ــاري، أو ألي م ــيايس يس ــل س ــاا لبدي ــى ال يصات ــات حثـ ــاركة يف االنثخاب املش

ــة. ــة الثقشــن اللكامي ــا ضــد حزم ــا باســثمرار معرتضــن وصّات ــل كان اللذي

ــة  ــايل: إ  أي مــدى ســثكان األحــزاب اليســارية الراديكالي ــر هــا الســؤال الث ــل املل العام

ــة يف  ــة املعلن ــدى ســثكان الرغب ــة؟ وإ  أي م ــد هــذه النثيجــة االنثخابي ــا بع ــة داخلي مرن

ــة  ــاء نكس ــة يف ض ــايل مرن ــياعي الربتغ ــزب الش ــار والل ــة اليس ــن كثل ــق ب ــاون األوث الثع

ــب اللــزب  ــاي إ  جان ــام تطــار يســار ق ــذي يقــن أم ــد ال ــات؟ فاللاجــز الاحي االنثخاب

ــن.  ــارين الراديكالي ــن اليس ــل اللزب ــن هذي ــادل ب ــداء املثب ــام والع ــا االنقس ــرتايك ه االش

ــل  ــخ هذي ــا زال مســثمرا إ  تاري ــة وم ــرتى طايل ــذي دام  لف ــباب االنفصــال ال ــاد أس وتع

ــة اليســار واللــزب  ــا نلقــي نظــرى فاحصــة عــى تاريــخ كثل اللزبــن. لهــذا الســبب، دعان

ــايل. ــياعي الربتغ الش

ض الثورة واالإصالح : ب�ي تغالي  تاريخ اليســار ال�ب

عــى الرغــم مــل كل الخافــات والنزاعــات واآلمــال غــر امللققــة لنجاحــات انثخابيــة كبــرى 

ســنة 2011، مــا زال اليســار الربتغــايل بشــكل عــام، مــل أقــاى القــاى اليســارية يف أوروبــا 

حثـــى بعــد نثيجــة االنثخابــات املخيبــة لآلمــال. فأحــزاب اليســار مجثمعــة كانــت قــادرى 

ــا  ــارين يف أوروب ــل اليس ــد م ــن.  والعدي ــاات الناخب ــل أص ــى 13% م ــال ع ــى اللص ع

مفثانــان ومدهاشــان مــل تجربــة الربتغــال، أرض ثــارى 1974 وأرض نضــال اللــزب 

الشــياعي الــري ضــد ديكثاتاريــة الفــايش ســاالزار، وأرض الاعــد الجميــل  ”باالشــرتاكيةم 

ــناات األو   ــال الس ــدا.  خ ــا بعي ــح ماضي ــيء اآلن أصب ــدي. كل شـ ــثار اللدي ــن الس خل

ــة الربتغــال االشــرتاكيةم اآلالف  ــارى ســافر إ  هــذه األرض الااعــدى، ”جمهاري مــا بعــد الل

مــل الرتوتســكين واملاويــن  وأنصارهــم والجامعــات الشــياعية املااليــة لأللبــان ليســاهماا 

ــهم  ــدوا أنفس ــك وج ــم ذل ــل، ورغ ــارى القرنف ــد ث ــة بع ــلطة القدمي ــاكل الس ــة هي يف إزال

وســط النزاعــات الداخليــة اليســارية الثـــي مل تثغــر والثـــي تركــاا أوطانهــم هربــا منهــا إ  

الربتغــال الثـــي حملــاا عنهــا أفــكارا رومانســية.  فعــام 1974 مل يكــل مجــرد عــام تلــرري. 

كان عــام بــزوغ فجــر عــر جديــد، وكان اليســار الراديــكايل يســر مثقدمــا الصفــاف. رغــم 

ذلــك، مل تصبــح لليســار اليــد العليــا وبقــي حثـــى اليــام عالقــا يف كــاى نســبة تأييــد شــعبي 

ضئيلــة تــرتاوح مــا بــن 5% و 8% عــى الثــاايل. لفهــم هــذه املعادلــة فإننــا بلاجــة إ  أن 

ننظــر إ  الــاراء يك نثمكــل مــل النظــر إ  األمــام.  
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تغالي  الحزب الشــيوعي ال�ب

قبــل ســبعة وثاثــن ســنة تــم القضــاء عــى ديكثاتاريــة الفاشــين ســاالزار / كايثانــا بلــارى 

قادهــا  صغــار الضبــاط الذيــل أطلقــاا عــى أنفســهم اســم ”حركــة القــاات املســللةم.  يف 

ــا فقــط؛  ــية جغرافي ــدول األوروبـ ــك الاقــت، مل تكــل الربتغــال عــى هامــش مجثمــع ال ذل

فالنمــاذج الــركايت االســثبدادي لـــ ”اســثادو نافــام )Estado Novo( - الدولــة الجديــدى، 

املســثند بقــاى عــى البنــى الثقليديــة والكنيســية والــذي رفــض الثعليــم والثصنيــع لصالــح 

القيــم الثقليديــة ملــل األرسى، والنظــام، واالنضبــاط، والعمــل والثااضــع، عمــل عــى عــزل 

ــة الثـــي أعلنــت  ــا عــى مــدى عقــاد. وعملــت الدعاي ــا وسياســيا واقثصادي البــاد اجثامعي

ــا  ــة م ــة ألم ــل خــال اســثلضار األســاطر البطالي ــات، م ــددى اللقاف ــة مثع ــل امرباطاري ع

وراء البلار،عــى إبقــاء البــاد مثجــذرى يف القــرن الثاســع عــر حثـــى وقــت مثأخــر مــل 

ــة الفاشــية االســثبدادية  ــة، اســثخدمت الدول 1974. ومــل أجــل اللفــاظ عــى هــذه العزل

ــد  ــية. وق ــامت السياس ــع املنظ ــرت جمي ــد، وحظ ــزب الااح ــام الل ــددى ونظ ــة املش الرقاب

ــة،  ــدود ضيق ــاء الل ــى إبق ــة ع ــت بدق ــة عمل ــر مرن ــة غ ــة ماجه ــة ثقافي ــت سياس أدخل

ــت  ــل. وكان ــي والقث ــب والنف ــل الثعذي ــثخدمت أدوات مل ــايب واس ــل النق ــت العم ومنع

ــة يف  ــاى االجثامعي ــت اللي ــك، كان ــادى. لذل ــر ماج ــع غ ــة والثجم ــرأي والصلاف ــة ال حري

الربتغــال غــر مسيســة عــى اإلطــاق وبقيــت عــى هــذا اللــال عــى مــدى عــدى عقــاد. 

وعــى عكــس العديــد مــل الــدول االســثبدادية األخــرى، اســثغنت الربتغــال متامــا عــل أي 

ملاولــة للشــد الجامهــر، وقــد ســار كل شـــيء بطريقــة هادئــة ومنظمــة.

ــرتاكية  ــد. االش ــل الثجدي ــة م ــه عاصف ــا مع ــع 1974 حام ــاء ربي ــاد، ج ــذه العق ــد ه بع

الدميقراطيــة والثلــرر واللريــة، كانــت جميعهــا مــؤرشات يف مثنــاول اليــد. يف األشــهر األو  

الثـــي تلــت اإلطاحــة بالديكثاتاريــة الفاشــية االســثبدادية، ترفــت كل مجماعــة مثناعــة 

مــل الشــياعين واالشــرتاكين وكل أيديالاجيــة بعنــن وبــدون أيــة ضاابــط. وأطلــق 

ــان  ــزاب العن ــة واألح ــارون واملنظــامت النقابي ــان اليس ــان والراديكالي ــان واملاوي الفاضاي

”لعاصفــة مــل النشــاط4م خــال أيــام ثــارى نيســان/ أبريــل وخــال األســابيع واألشــهر الثـــي 

ــا. تلثه

كان هنــاك رســم كاريكاتــاري ســيايس أظهــر بدقــة وضــع اليســار الراديــكايل يف ذلــك الاقت: 

خارطــة عــى الجــدار تظهــر مخطــط الربتغــال. أمامهــا أقــام الرصــاص ودفاتــر ماحظــات 

Cf. Frank Bochow: Revolution und Konterrevolution. Zum 30. Jahrestag der April revolu-ــر 4. أنظ

.tion in Portugal, in: Junge welt, April 24 2004
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ــياعية  ــرتاكية والش ــة االش ــل اللرك ــل م ــاار ومفكري ــدي ث ــا أي ــدي وجميعه ــة باألي ملمال

ــه، غرامــي ولاكســمبارغ،  ــاو وســثالن وهــايش من ــن وم ــز ولين ــة- ماركــس وإنجل العاملي

وكاســرتو وتــي. نــر هــذا الرســم الــذي رســمه جــااو أبيــل مانثــا )João Abel Manta( يف 

الربتغــال يف 11 متــاز/ ياليــا 1975 مــع تعليــق ”مشــكلة صعبــةم ال يظهــر أي حركــة عــى 

اإلطــاق. كان اليســار يف ذلــك الاقــت - ولكــل ليــس اليســار فقــط - كان يراقــب باهثــامم 

الاضــع يف الربتغــال.

كــام لفــت هــذا البلــد الصغــر الكلــر مــل اهثــامم الــركات واللكامــات الغربيــة، 

واألحــزاب امللافظــة والدميقراطيــة واالجثامعيــة. ومل يكثفــاا بالنظــر فقــط ، ولكنهــم أيضــا 

بــدأوا ينشــطان برعــة ألنهــم هــم أيضــا كانــاا مســثبعديل مــل قبــل الدكثاتاريــة. ومــع 

ذلــك، مل يؤخــذ الجميــع عــى حــن غــرى. فمنــذ أن بــدأ النظــام  بالرتنــح بشــكل مللــاظ 

يف بدايــة الســبعينيات مــل القــرن املــايض، شــّمرت االشــرتاكية الدوليــة، عــى ســبيل امللــال، 

عــل ســاعديها لثخــاض معركــة الغنائــم. يف 19 نيســان/ أبريــل 1973، يف حانــة ديــر راوخــل 

ــل  ــاعدى م ــايل مبس ــرتايك الربتغ ــزب االش ــس الل ــان، تأس ــاب ب ــرتريفل جن ــدى مانس يف بل

اللــزب الدميقراطــي االجثامعــي األملــاين )SPD( ومؤسســة فريدريــش إيــربت القريبــة منــه. 

كانــاا يريــدون أن يكانــاا مســثعديل.  ولكــل مــاذا عــل اليســار الراديــكايل؟

أمــا عاقــة اليســارين ببعضهــم البعــض، وكذلــك عاقثهــم باللــزب الشــياعي، أقــاى 

ــد  ــل. بع ــاون والثضام ــل الثع ــدال م ــدود ب ــط والل ــز بالضااب ــت تثمي ــار، فكان ــاى اليس ق

ــكاد متكنــت مــل  ســنة 1974، تفككــت األحــزاب الصغــرى جــدا الثـــي كانــت نشــطة وبال

البقــاء كمنظــامت يف األشــهر الثـــي تلــت اللــارى. ولكــل اللــزب الشــياعي الربتغــايل مــا زال 

ماجــادا حثـــى اليــام. وعــى الرغــم مــل  وجــاده لعقــاد يف املعارضــة، مــا زال لــه تأثــر 

ــد.   ــة البل ــر عــى السياســة وخاصــة عــى ثقاف كب

تأســس اللــزب الشــياعي الربتغــايل يف  6 آذار/مــارس 1921 كفــرع برتغــايل لألمميــة 

الشــياعية. وكان لللــزب جــذوره يف اللركــة النقابيــة والعامليــة يف الجمهاريــة األو ، 

الثـــي انثهــت بعــد انقــاب جــرى يف 1926، وحــل مللهــا نظــام ديكثاتــاري. وبالثــايل، فلقــد 

عنــت ثــارى نيســان /أبريــل 1974 لللــزب الشــياعي الربتغــايل نهايــة فــرتى مــا يقــرب مــل 

50 ســنة مــل الارشعيــة، وعــاد ألفــارو كانهــال )Álvaro Cunhal( األمــن العــام لللــزب إ  

ــراغ ليســثقبله بفــرح األلــاف مــل النــاس واملثعاطفــن  لشــبانة مــل منفــاه يف ماســكا وب

ــا  ــار/ ماي مــع اللــزب. يف أول مناســبة عامــة لللــزب الشــياعي الربتغــايل نظمــت يف 1 أي

ــال.  ــاا بلــامس ألول خطــاب لكانه ــان برتغــايل ليصفق 1974، تجمــع نصــن ملي
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مــع خــروج اللــزب مــل اللالــة الارشعيــة الثـــي كان عليهــا والثـــي أجربتــه عــى العمــل 

رسا وباتــرى واحــدى، بــدأ اللــزب يــدرك بــأن عملــه بشــكل قانــاين قــد تســبب يف تصــدع 

تنظيمــه. اســثدعى هــذا اإلدراك، أوال وقبــل كل يشء، إجــراء تقييــم ألحــداث نيســان/ 

ــاء  ــه اللــزب أثن ــام ب ــذي ق ــة. فعــى الرغــم مــل الاقــت والنشــاط ال ــل 1974 اللاري أبري

ــرتايك  ــزب االش ــارى الل ــل ث ــل مل تك ــارى القرنف ــمى بل ــا يس ــكل رسي، إال أن م ــه بش عمل

ــان  ــادى هــذا اللــزب. كان لهــذه اللــارى مكان ــى انثفاضــة تلــت قي مبفــرده ومل تكــل حثـ

ــر لللــزب عــى  ــر الكب ــل الثأث ــم م ــى الرغ ــدين. وع رئيســيان واحــد عســكري واآلخــر م

املكانــن لكنــه ال يســثطيع أن يدعــي الــدور الطليعــي يف أي منهــام. يف األيــام الثـــي تلــت 

اللــارى، مل يكــل اللــزب االشــرتايك، الضبــاط الصغــار الذيــل نفــذوا االنقــاب، وال اليســارين 

الراديكاليــن عــى اســثعداد إلخضــاع أنفســهم للــدور القيــادي الــذي ادعــاه اللــزب 

ــكايل  ــن اليســار الســيايس والرادي ــت الراعــات ب ــك كان الشــياعي الربتغــايل لنفســه. ولذل

ــاري. ــات عــى إضعــاف اليســار الل ــت هــذه الراع ــام وعمل ــرا ملث أم

ــل  ــثينيات م ــال الس ــافيثي وخ ــا الس ــايل يف منفاه ــياعي الربتغ ــزب الش ــادى الل ــت قي كان

القــرن املــايض تعمــل عــى وضــع برنامــج ســيايس ملرحلــة مــا بعــد نهايــة الدكثاتاريــة. واآلن، 

وبعــد أكــر مــل عــر ســناات،  بــدأ اللــزب بثنفيــذ النقــاط الربنامجيــة الثـــي وضعهــا يف 

ــزغ لفجــره.  ــذي ب ــد ال ــة بالعهــد الجدي ــه الكفاي ــرأي مبــا في الســابق، ولكــل دون تقليــب ال

ــادى اللــزب الشــياعي الربتغــايل قبــل أي  ــة األو ، دفعــت قي كجــزء مــل اللكامــة االنثقالي

شـــيء آخــر باتجــاه مصــادرى وتأميــم الصناعــات الرئيســية والبنــاك والعقــارات الكــربى.

ــم مدفاعــن بلــامس اللــزب  ــار بأيديه ــام األم ــل زم ــل األماك ــد م أخــذ العــامل يف العدي

الشــياعي الربتغــايل. احثــل ”الشــعب العامــلم 245 بنــكا ورشكــة ورشكات تأمــن مصــادرى، 

و33 مؤسســة عامــة و216 رشكــة كــربى. وتــم تلايــل أكــر مــل 780 رشكــة صغــرى ومرتوكــة 

برعــة إ  تعاونيــات. ولكــل كان هنــاك مطلــب رئيــي واحــد مل يســثطع اللــزب الشــياعي 

الربتغــايل أن ينفــذه يف اللكامــة االنثقاليــة األو : مصــادرى اإلقطاعيــات الكبــرى يف جنــاب 

البــاد، وهــي املنطقــة الثـــي كان اللــزب الشــياعي تقليديــا مثجــذرا فيهــا بقــاى، حثـــى يف 

الزمــل الــذي كان فيــه وجــاد اللــزب ال رشعيــا،– ومــا زال اللــزب حثـــى اليــام مثجــذرا 

فيهــا. يف ربيــع 1975، ودون انثظــار إقــرار اللكامــة للقانــان الــازم ، دعــا اللــزب الحثــال 

ــابيع، كان  ــة أس ــال بضع ــن. وخ ــل الفاح ــه اآلالف م ــثجاب ل ــرى واس ــات الكب اإلقطاعي

هنــاك 500 تعاونيــة فاحيــة، مــا يســمى بـموحــدات اإلنثــاج الجامعيــةم، الثـــي أوجــدت 

ــات  ــر تأمين ــي تاف ــر والثـ ــة األج ــن املدفاع ــل الاظائ ــرات اآلالف م ــزى ع ــرتى وجي يف ف

ــة.  ولكــل، وبقيامــه بذلــك، عــزل اللــزب الشــياعي  نفســه أكــر داخــل ائثــاف  اجثامعي

األحــزاب الدميقراطيــة، والثـــي كان ال يــزال ينثمــي إليهــا ســنة 1975.
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ال ميكــل اقثــاع دكثاتاريــة اســثمرت عــى مــدى مــا يقــارب مــل 50 ســنة، وكان يف مثنــاول 

ــام  ــاد، يف ع ــة واالقثص ــع والسياس ــكيل املجثم ــد تش ــرتق وتعي ــة  لثخ ــاد طايل ــا عق يده

واحــد، حثـــى مــل قبــل أكــرب حركــة شــعبية. كان رجــال الــدرك والرطــة وضبــاط الجيــش، 

واملاظفــن اإلداريــن واملســؤولن يف النظــام القديــم مــا زالــاا يف مناصبهــم.  وعــى الرغــم 

مــل أنهــم قــد تظاهــروا بالثكيــن مــع العــر الجديــد، إال أنهــم كانــاا مــا زالــاا يلثفظــان 

ــد مــل أنصــار  بآرائهــم القدميــة. وبالنظــر إ  الاضــع الســيايس غــر مســثقر، طأطــأ العدي

النظــام القديــم رؤوســهم يف البدايــة يف انثظــار الللظــة املااتيــة ”ليخرجــاا ســيافهم مــل 

 Klaus( ــثاينغر ــثخدمه كاوس ش ــذي اس ــرب ال ــن املع ــا الاص ــرىم وه ــرى أخ ــا م أغامده

ــم.   Steiniger( يف وصفه

مــل ناحيــة، كان هنــاك ضبــاط حركــة القــاات املســللة الذيــل كانــاا يثناحــرون عــى أمــار 

تافــة، ومــل ناحيــة أخــرى، شــكلت الدوائــر امللافظــة بقــاى، وبثمايــل مــل الخــارج ومــل 

ــة  ــت عــى زعزع ــة وعمل ــة، منظــامت وأحــزاب سياســية منفصل ــل الكنيســة الكاثاليكي قب

اســثقرار اللــارى تلــت عبــاءى املنافســة اللزبيــة الدميقراطيــة. كان الضغــط الســيايس الــذي 

مــارس عــى اللكامــة املؤقثــة هائــا. أرســلت الااليــات املثلــدى األمريكيــة ســفراء مدربــن 

ــة،  ــااحل الربتغالي ــة الس ــا قبال ــة للنات ــفل حربي ــت س ــة وطاف ــرات املركزي ــة املخاب لاكال

ــارج   ــل الخ ــامرس م ــط امل ــبانية.عمل الضغ ــدود األس ــللة إ  الل ــدات مس ــت وح وانثقل

عــى تعزيــز العزلــة الذاتيــة لللــزب الشــياعي الربتغــايل، الــذي رأى نفســه أنــه قــد غــن يف 

جنــي مثــار تاريخــه الطايــل مــل املقاومــة. ويف األشــهر الثـــي تلــت اللــارى، ومــع املخــاوف 

مــل غــزو قــاات حلــن شــامل األطلــي )الناتــا(، تزايــدت الخافــات بــن مخثلــن القــاى 

اليســارية حــال املســار الــذي يجــب أن تســر فيــه البــاد.

ــس  ــه، بنف ــزءا من ــا ج ــرب اللــزب الشــياعي عمام ــذي يعث ــكايل، وال ــار الرادي ــرف اليس ت

الطريقــة  طايلة–وهــي  لعقــاد  الغربيــة  أوروبــا  يف  فيهــا  ترفــت  الثـــي  الطريقــة 

نفســها الثـــي ال تــزال تثبعهــا حثـــى يامنــا هــذا: تغليــب النقــاء عــى الاحــدى، وتغليــب 

األيديالاجيــة عــى املنطــق، والباغــة عــى السياســة. بينــام، يف ضــاء الاضــع الصعــب، دعــا 

طــرف داخــل اللــزب الشــياعي الربتغــايل إ  تغيــر املســار باتجــاه جانــب حركــة الشــياعية 

ــة الثـــي تثبناهــا  ــية، بقــي الطــرف اآلخــر عالقــا يف أرسه وامثنانــه الشــرتاكية الدول األوروبـ

الكثلــة الرقيــة. وعــاوى عــى ذلــك، كان مــل الصعــب عــى اللــزب الشــياعي الربتغــايل، 

والــذي عمــل بشــكل رسي عــى مــدى عقــاد طايلــة، أن يفثــح فجــأى تنظيمــه، وأن يطــار 

أمنــاط ســلاك ســيايس وعــادات تنظيميــة قــد تجعــل املنافســة يف  األفــكار واأليديالاجيــات 

ــر  ــزب  كل تغي ــض الل ــة. رف ــزب - ممكن ــة للل ــة الداخلي ــرى الدميقراطي ــارى أخ - أي بعب

ــة - مل  تنظيمــي وســيايس، وتشــبث بـمماســكام - وهــي تهمــة ليســت بالكامــل غــر عادل
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ياصــل اللــزب إ  النجاحــات املأمالــة يف أول تجربــة انثخابــات حــرى يف 1975. لقــد قللــت 

قيــادى اللــزب مــل أهميــة  ردود فعــل املنافســة السياســية، والثـــي، مــع تزايــد خطــر اتقــاد 

ــة األخــرى  ــا الغربي ــدان أوروب ــل مــل بل ــا، دعــت إ  دعــم هائ ــا وأفريقي اليســار يف أوروب

مــل أجــل ملاربــة اليســار الراديــكايل – وحصلــت عليــه.  يف أســبانيا، كان فرانكــا يلثــر، 

ويف إيطاليــا، كانــت الراعــات السياســية خطــرى، وكان احثــامل اســثياء اللــزب الشــياعي 

اإليطــايل عــى الســلطة قامئــا. حثـــى يف فرنســا، كان ال يــزال هنــاك حــزب شــياعي فرنــي 

ــة الدســثارية يف 25 نيســان/أبريل  ــات حــرى للجمعي قــاي وعميــق الجــذور. يف أول انثخاب

1975، حقــق اللــزب الشــياعي نثائــج مخيبــة لآلمــال بلصالــه عــى 12% مــل االصــاات.

يف االنثخابــات الثـــي تلثهــا، تلســنت نســبة اللــزب لثصــل إ  18%، ولكنــه وعــى الرغــم 

مــل ذلــك اســثبعد مــل املشــاركة يف اللكامــة، وظــل مســثبعدا منهــا حثـــى يامنــا هــذا. 

بللــال نهايــة اللامنينيــات مــل القــرن املــايض، بــدأ نجــم اللــزب باألفــال. ففــي انثخابــات 

1991، مل يلصــل الثلالــن الدميقراطــي املاحــد  الــذي يجمــع اللــزب الشــياعي وحــزب 

ــل  ــبثه إ  أق ــايل انخفضــت نس ــل األصــاات، وبالث ــط م ــل 8.8% فق ــر م ــى أك الخــر ع

مــل حــد 10%، ومل يثمكــل اللــزب بعــد ذلــك مــل تجــاوز هــذا اللــد.   يف انثخابــات 1995، 

ــل  ــى 9%، ويف 2002 حص ــل ع ــاات، ويف 1999 حص ــل األص ــى 8.6% م ــزب ع ــل الل حص

عــى 7%، ويف 2009 حصــل عــى 7.8% ومتكــل مــل اإلبقــاء عــى هــذه النســبة يف انثخابــات 

2011.  وبالثأكيــد فــإن تراجــع نســبة اللــزب يف 1991 إ  حــد 10% كان أيضــا نثيجــة انهيــار 

جــدار برلــن وانهيــار مــا يســمى بالكثلــة الرقيــة. عــى النقيــض مــل العديــد مــل األحــزاب 

الشــياعية الشــقيقة األخــرى، كان اللــزب الشــياعي الربتغــايل قــادرا عــى تلقيــق اســثقرار 

عــى مســثاى مقبــال بالنســبة للاضــع يف البــاد. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث الثـــي جــرت يف 

أوروبــا يف فــرتى الثســعينات مل تقــد اللــزب إلجــراء إعــادى تاجيــه جاهريــة.

بعــد مناقشــات صعبــة أحيانــا جــرت خــال مؤمتــر اللــزب الخــاص الــذي عقــد يف 1990، 

ــرات  ــل كل الثغ ــم م ــى الرغ ــية-اللينينية، ع ــزب باملاركس ــك الل ــى متس ــد ع ــم الثأكي ت

السياســية. وتــم االبقــاء عــى اســم اللــزب، واســثمر ألفــارو كانهــال، أشــد املدافعــن عــل 

الثشــبث باملااقــن القدميــة يف منصبــه. ويف الاقــت الــذي ســارت فيــه األحــزاب الشــياعية 

األخــرى يف غــرب وشــامل أوروبــا - ســااء كانــت ســابقا إصاحيــة أم ال - مســار الثجديــد، 

ــاد  ــايل بعن ــياعي الربتغ ــزب الش ــبث الل ــة، تش ــر القدمي ــاط الثفك ــاكل وأمن ــم هي وتلطي

بالثقاليــد الربنامجيــة والهيكليــة املاروثــة مــل أيــام عملــه الــري. ومــا زال اللــزب 

حثـــى  هــذا اليــام، يعــرف اللــزب نفســه يف برنامجــه بأنــه ”طليعــة الطبقــة العاملــةم وأن 
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املاركســية-اللينينية هــي ”األســاس النظــريم ألفعالــه وأهدافــه5. ومــا زال اللــزب حثـــى اليــام 

يســثند إ  مطالــب ثــارى القرنفــل، ويــرى يف تنفيذهــا هــدف نشــاطه الســيايس اللــايل. 

ومــا زالــت البنيــة الداخليــة لللــزب حثـــى اليــام تقــام عــى مبــدأ املركزيــة الدميقراطيــة. 

ــة كل أربــع ســناات  ــه الكبــرى، تعقــد مؤمتــرات اللــزب الاطني وعــى الرغــم مــل عضايث

فقــط، وعنــد انعقادهــا ال يكــان صنــع القــرار اللقيقــي بيــد املندوبـــن6. 

مــع ذلــك، ووفقــا لنظامــه األســايس، فمؤمتــر اللــزب هــا الهيئــة القياديــة لللــزب، ويثألــن 

مــل مندوبـــن منثخبــن يثــم اخثيارهــم يف الفــروع اإلقليميــة لللــزب بشــكل مثكافــئ مــع 

ــا  ــا أيض ــام ه ــان، ك ــا مندوب ــم تلقائي ــة ه ــة املركزي ــاء اللجن ــة. أعض ــدد العضاي ــام ع أرق

ــان  ــب املندوب ــزب. ينثخ ــباب الل ــة ش ــة ملنظم ــة الثنفيذي ــاء اللجن ــبة ألعض ــال بالنس الل

ــزب  ــاد الل ــي تق ــة الثـ ــة الجامعي ــا الهيئ ــى أنه ــا ع ــر اليه ــي ينظ ــة، والثـ ــة املركزي اللجن

ــه. وتثكــان مــل أكــر مــل 150 عضــاا، وتجثمــع عــى األقــل مــرى كل أربعــة  بــن مؤمترات

أشــهر. ال تاجــد كاتــا جندريــة، وتنثخــب أمانــة عامــة مكانــة مــل تســعة أعضــاء مــل بــن 

أعضائهــا، وأحــد أعضائهــا ملنصــب األمــن العــام، وهــا اململــل األعــى لللــزب.

ي االنتخابات الوطنية منذ 71975 
تغــالي �ض الجــدول 3: النتائج االنتخابية للحزب الشــيوعي ال�ب

املقاعد النتائج / نسب مئوية التحالف سنة االنتخاب

30 12.5 الثجمع الدسثاري 1975

40 14.5 اللزب الشياعي الربتغايل 1976

47 18.9 تلالن الشعب املاحد 1979

41 16.8 تلالن الشعب املاحد 1980

44 18.2 تلالن الشعب املاحد 1983

38 15.5 تلالن الشعب املاحد 1985

ــه  ــزب بأن ــاء الل ــايل، http://www.pcp.pt/pcp_programme.  ادع ــياعي الربتغ ــزب الش ــج الل 5. أنظــر: برنام

ــية-اللينينية. ــي املاركس ــة ه ــه النظري ــى أن مرتكزات ــك ادع ــة وكذل ــرى الرابع ــاء يف الفق ــي ج طليع

6. بعــد فــرتى وجيــزى مــل ثــارى القرنفــل، كان يقــال أن عــدد أعضــاء اللــزب أكــر مــل 150 ألــن. وتشــر الثقاريــر 

اللاليــة إ  أن عــدد أعضائــه أقــل مــل 100 ألــن عضــا.  ومــع ذلــك، ال تاجــد إحصــاءات ماثاقــة ومثاحــة للجمهــار. 

يرســل اللــزب 1200 منــدوب تقريبــا ملؤمتــر اللــزب الاطنــي والــذي يعقــد كل أربــع ســناات. 

7. أول تلالن شارك فيه اللزب الشياعي الربتغايل كان اسمه تلالن الشعب املاحد.



48

اليسار الربتغايل

31 12.1 الثلالن الدميقراطي املاحد 1987

17 8.8 الثلالن الدميقراطي املاحد 1991

15 8.6 الثلالن الدميقراطي املاحد 1995

17 9.0 الثلالن الدميقراطي املاحد 1999

12 7.0 الثلالن الدميقراطي املاحد 2002

14 7.6 الثلالن الدميقراطي املاحد 2005

15 7.8 الثلالن الدميقراطي املاحد 2009

16 7.9 الثلالن الدميقراطي املاحد 2011

تُركــز سياســة اللــزب اليــام، أكــر مــل أي وقــت مــى، عــى تأميــم السياســة واالقثصــاد. 

ويرفــض اللــزب الشــياعي متامــا النمــاذج اللــايل للثكامــل األوروبـــي، مبــا يف ذلــك 

ــة والعســكرية، يرفــض اللــزب مشــاركة الربتغــال يف أي مــل  ــارو. يف السياســة الخارجي الي

ــث  ــل حي ــي. م ــامل األطل ــن ش ــل حل ــلابها م ــا إ  انس ــايل يدع ــا بالث ــات، وه الثلالف

السياســة االقثصاديــة، عمــل اللــزب بالثأكيــد عــى تكييــن ملثــااه الربنامجــي عــى مــدى 

ــة، وهــا يفضــل اليــام النظــام االقثصــادي املخثلــط، بليــث تكــان  العريــل ســنة املاضي

الصناعــات الرئيســية ملــل الطاقــة واالتصــاالت والخدمــات العامــة تلــت ســيطرى الدولــة. 

ومــا زالــت املعاقــل الرئيســية لللــزب حثـــى يامنــا هــذا الفاحــن مــل ألينثيخــا يف جنــاب 

ــرى  ــات الكب ــايض اإلقطاعي ــرن امل ــل الق ــات م ــة اللامنيني ــذ نهاي ــدأت من ــث ب ــاد، حي الب

ــا املعقــل اآلخــر لللــزب  ــر. أم ــر يذك ــث ليــس للكنيســة أي تأث تهيمــل مــرى أخــرى، وحي

ــاد، يف اللــزام الصناعــي حــال لشــبانة8، عــى الرغــم  ــن العــامل الصناعيــن يف الب فهــا ب

ــذ الثســعينيات مــل القــرن املــايض.  مــل الرتاجــع اللــاد يف أعــداد هــؤالء العــامل من

وعــى الرغــم مــل العزلــة السياســية الثـــي مــر بهــا اللــزب عــى الصعيــد الاطنــي بللــال 

ماعــد االنثخابــات ألول مــرى ســنة 1975، وعــى الصعيــد الــدويل بــن األحــزاب الشــياعية 

األوروبـــية وغرهــا مــل األحــزاب الشــياعية األخــرى خــال مرحلثهــم اإلصاحيــة األو  يف 

ــزب  ــا كان الل ــد 1990، عندم ــة بع ــة خاص ــل بصف ــايض، ولك ــرن امل ــل الق ــبعينيات م الس

ــن  ــك الل ــى يف ذل ــافييثية، حثـ ــية الس ــة األرثاذكس ــن األيديالاجي ــاى باملااق ــبلا بق مثش

 Joaquim Aguiar: Partidos, Eleicoes, DinamicaPolitica )1975-1991(, in: Analise Social, انظــر:   .8

.1994, 14, p.196
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وعــى الرغــم مــل كل شـــيء ” أثبــت اللــزب الشــياعي الربتغــايل أنــه حــزب أقــل مناهضــة 

للنظــام مــل  مناهضــة اللكامــة. و.بطريقــة مامثلــة لللــزب الشــياعي الفرنــي يف 

الســبعينيات مــل القــرن املــايض، قــام بــدور املدافــع عــل عامــة الشــعب مــل خــال قيامــه 

بــدور املثلــدث باســم املهمشــن والجامعــات الراديكاليــة يف العمليــة السياســية الرســمية، 

وبالثــايل راقــب ووّجــه قدراتهــم عــى  زعزعــة االســثقرار. وهكــذا، فــإن اللــزب الشــياعي 

ــى  ــرب ع ــة أك ــاء رشعي ــري، يف إضف ــض ظاه ــى تناق ــاي ع ــكل ينط ــاهم، بش ــايل س الربتغ

النظــام الــذي رفــض برنامجــه وخطابــه، بــدال مــل نــزع الرعيــة عنــه9م. 

ــبابية  ــاج الش ــة االحثج ــرتاب حرك ــدم اق ــبب وراء ع ــا الس ــم أيض ــذا الثقيي ــر ه ــد يف ق

اللاليــة باتجــاه اللــزب الشــياعي وســبب رؤيثهــا لــه باعثبــاره جــزءا مــل النظــام الســيايس 

الثقليــدي.  يف نهايــة الثســعينيات مــل القــرن املــايض، ظهــر حــزب يســاري إضــايف يف البــاد، 

وهــا كثلــة اليســار؛ وأصبــح هــذا اللــزب اليــام حزبــا راســخا يف النظــام الســيايس الربتغــايل.

 كتلة اليسار

جــاء تأســيس كثلــة اليســار الربتغاليــة نثيجــة الااقــع الــذي كانــت تعيشــه أحــزاب اليســار 

الراديكاليــة يف الربتغــال مــع اقــرتاب حلــال قــرن جديــد.  أوال، لقــد ثبــت أن اللــزب 

الشــياعي الربتغــايل بعــد أكــر مــل عقديــل مــل الزمــل، وكــام هــا ماضــح أعــاه، أنــه غــر 

ــام أدى  ــاد، م ــن اللــزيب للب ــة يف الطي ــاى سياســية حقيقي ــادر عــى تأســيس نفســه كق ق

ــه  ــل هيكل ــا. مل يك ــا وداخلي ــثايات، خارجي ــل املس ــد م ــى العدي ــة ع ــه الذاتي إ  عزلث

اســثقطاب  قادريــل عــى  السياســية،  ثقافثــه  الســيايس وال  برنامجــه  الثنظيمــي، وال 

أعضــاء أو ناخبــن جــدد. ومل يللــظ اللــزب بالكامــل تقريبــا اللــركات االجثامعيــة 

الجديــدى الثـــي ظهــرت خــال املرحلــة القصــرى ولكــل الليايــة يف أواخــر اللامنينيــات 

ــل  ــا. ومل يثعام ــا السياســية ومطالبه ــايض، وإمكاناته ــرن امل ــل الق ــل الثســعينيات م وأوائ

اللــزب أيضــا كــام ينبغــي مــع الثغييـــرات الهيكليــة للعمــل والطبقــة العاملــة الربتغاليــة، 

خصاصــا بعــد االنضــامم إ  االتلــاد األوروبـــي )يف منثصــن اللامنينــات(. خــال نفــس 

ــار  ــية لليس ــح السياس ــب واملصال ــج املطال ــل أو دم ــا يف متلي ــزب أيض ــل الل ــرتى، فش الف

ــكايل. الرادي

مجماعــات  ومعظمهــا  الصغــرى،  األحــزاب  رأت  الثســعينيات،  بدايــة  مــع  ثانيــا، 

ــت  ــزاب كان ــذه األح ــرك.  فه ــان للثل ــد ح ــت ق ــة، أن الاق ــارية راديكالي ــزاب يس وأح

9. انظر: ثاماس برونا / أليكس ماكلايد: السياسة يف الربتغال املعارص، بالدر 1986، ص 56.
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ــدى  ــام عــى م ــع بشــكل ع ــل النظــام الســيايس واملجثم ــل قب ــت م ــد ُهمشــت أوُعزل ق

ــات  ــبة للجامع ــا بالنس ــاء أوروب ــع أنل ــة يف جمي ــرى واضل ــي ظاه ــة، وه ــاام طايل أع

ــم الخاصــة يف الفشــل،  ــخ وتجاربه ــة اليســارية الصغــرى. يف ضــاء هــذا الثاري الراديكالي

ــد مــل  ــاع جدي ــة اليســار إنشــاء حــزب مــل ن ــل أسســاا كثل ــا قدامــى الذي كانــت نااي

ــة  ــرون يف اللــركات االجثامعي ــا الكل ــر به ــي م ــة الثـ شــأنه أن ياحــد الخــربات اإليجابي

ــة  ــزات الثاريخي ــال املرتك ــار يف الربتغ ــيايس لليس ــال الس ــد النض ــت تقالي ــدى. كان الجدي

لثأســيس حــزب يســاري جديــد مــل ناحيــة، ومــل دون تشــايه إ  املســثقبل مــل 

ــة  ناحيــة أخــرى. وكان الهــدف هــا تافــر وســيلة لليســار الربتغــايل للخــروج مــل هيمن

ــارى. ــد الل ــا بع ــرتى م ــزيب لف ــن الل ــياعي يف الطي ــزب الش ــرتايك والل ــزب االش الل

يف 1999، قــررت أربعــة أحــزاب تجميــع قااهــا يف منظمــة جديــدى. هــذه األحــزب 

ــة عــر،  ــة الرابع ــايل للرتوتســكية الدولي ــرع الربتغ ــاري، الف هــي: اللــزب االشــرتايك الل

واتلــاد الشــعب الدميقراطــي، وهــا حــزب ماركــي ثــاري دعــم تاريخيــا املاويــة 

الربوليثاريــا؛ وحركــة  بنــاء  املــاوي إلعــادى  اللــزب  األلبــاين؛  النمــاذج  بعــد  وفيــام 

باليثيــكا XXI، وهــي مجماعــة تثألــن أساســا مــل أعضــاء اللــزب الشــياعي الربتغــايل 

ــل  ــعينيات. مل تك ــل الثس ــات وأوائ ــر اللامنيني ــزب يف أواخ ــاا الل ــل ترك ــابقن الذي الس

ــيايس  ــاف س ــرد ائث ــن مج ــاء املؤسس ــر األعض ــد، يف نظ ــم الجدي ــار، الثنظي ــة اليس كثل

مــل املجماعــات املشــاركة فيــه، وإمنــا حزبــا جديــدا منفصــا متامــا. ومــل أجــل 

ــة  ــى الدميقراطي ــاى ع ــد بق ــم الثأكي ــياعي، ت ــزب الش ــل الل ــا ع ــها، خصاص ــز نفس متيي

الداخليــة لللــزب. كــام وصيــغ نظامهــا األســايس بطريقــة تؤكــد عــى إمكانيــة الثعايــش 

ــزب  ــل الل ــك، مل يك ــى ذل ــاوى ع ــية10. وع ــر السياس ــات واملناب ــن االتجاه ــن مخثل ب

ــة  ــا للال ــا11. خاف ــى تنظيمي ــهم، حثـ ــة ل ــزاب املؤسس ــاع األح ــح ”مجم ــد أن يصب يري

ــةم  ــة اجثامعي ــل وعدال ــل: عم ــار البدي ــزب ”الخي ــن، ح ــار األملاني ــزيب اليس ــاج ح اندم

)WASG( واللــزب الدميقراطــي االشــرتايك )PDS( الثــي حدثــت بعــد مثــاين ســناات 

ــه وقــت اندمــاج األحــزاب  ــم الثاصــل الي ــذي ت ــاق ال ــة اليســار، االتف مــل تأســيس كثل

الربتغاليــة األربعــة نــّص عــى أن يكــان أكــر مــل نصــن أعضــاء الهيئــات القياديــة مــل 

ــم  ــة، يث ــذه الطريق ــة الســابقة. به ــل املنظــامت األربع ــر األعضــاء الســابقن يف أي م غ

تجنــب الــراع املســثمر عــى قيــادى اللــزب بــن املجماعــات املؤسســة - األمــر الااضــح 

ــاين. جــدا يف حــزب اليســار األمل

10. أنظــر: خاســيه ســايرو: كثلــة اليســار وإعــادى تأســيس اليســار الجديــد يف الربتغــال، يف: كارنيليــا هيلدبرانــدت / 

برجيــت دايــرب. )ملــرران(: اليســار يف أوروبــا، برلــن 2009، ص 135.

11. املرجع نفسه.



51

من الثورة إىل التحالف

مــل حيــث املضمــان والربنامــج، حاولــت كثلــة اليســار ســد الفجــاى بــن اليســار الجديــد 

واألحــزاب الثقليديــة وهــام اللــزب الشــياعي الربتغــايل واللزباالشــرتايك. فــإذا مــا نظرنــا 

ــا  ــار م ــة اليس ــع كثل ــل وض ــار، ميك ــن إ  اليس ــل اليم ــايل م ــزيب الربتغ ــن الل إ  الطي

بــن اللــزب الشــياعي الربتغــايل عــى اللافــة اليــرى للمقيــاس واللزباالشــرتايك يف 

ــاء  ــثقطاب أعض ــاول، اس ــزال تل ــي، وال ت ــكل علن ــار بش ــة اليس ــت كثل ــه. حاول منثصف

الجنــاح اليســاري لللــزب االشــرتايك. وكان رد فعــل بعضهــم إيجابيــا وانضمــاا إ  الكثلــة، 

يف حــن بقــي أعضــاء آخــرون يف اللــزب االشــرتايك، ولكنهــم اآلن يــرون يف هــذا اللــزب 

ــي  ــد أدى إ  تنام ــذا ق ــه. وه ــان وخارج ــل الربمل ــره داخ ــى تأث ــا يثنام ــاري حليف اليس

تأثــر االشــرتاكين اليســارين داخــل اللــزب االشــرتايك حثـــى وإن مل يصبلــاا حثـــى يامنــا 

هــذا أقليــة مهيمنــة، ناهيــك عــل أغلبيــة داخــل اللــزب االشــرتايك. تلــاول كثلــة اليســار 

ربــط نضــاالت العــامل الثاريخيــة بالنضــاالت الجديــدى ضــد الثمييــز الجنــي والعنــري، 

ــم  ــذي يفه ــاملية وال ــا للرأس ــا ومناهض ــكيا إيكالاجي ــا تش ــها باعثباره ــر إ  نفس وتنظ

االشــرتاكية بأنهــا النضــال ضــد جميــع أنــااع الظلــم. هــذه ”الهايــة األيديالاجيــة 

ــل أي  ــس م ــارض، ولي ــج للل ــل برنام ــاءت م ــايرو، ”ج ــيه س ــال خاس ــام يق ــةم، ك للكثل

نقــاش حــال املــايض أو حــال النقــاء األيديالاجــي12م. ويثجــى ”برنامــج اللــارضم هــذا 

يف تلليــل شــامل للثدفقــات املاليــة واالقثصاديــة املعاملــة، وتأثرهــا عــى الربتغــال 

واالتلــاد األوروبـــي.

تنظيميــا وعمليــا، وكذلــك برمجيــا وثقافيــا، كانــت كثلــة اليســار منــذ البدايــة عــى النقيــض 

مــل كل مــل اللــزب الشــياعي الربتغــايل واللــزب االشــرتايك عــى حــد ســااء. وحقيقــة أنهــا 

كانــت تســعى إ  أن تكــان ناعــا جديــدا مــل األحــزاب يظهــر يف حقيقــة أنهــا وإن كانــت 

حزبــا مســجا قانانيــا، فإنهــا كانــت تــرى نفســها كلركــة وكلــزب يف ذات الاقــت. كــام أن 

املنظــامت األربعــة الثـــي أطلقــت تأسيســها قانانيــا ال تــزال ماجــادى. اســرتاتيجيا، يشــبه 

ــة  ــا الغربي ــابقة يف أوروب ــياعية الس ــزاب الش ــددى أو األح ــار املثج ــزاب اليس ــزب أح الل

والشــاملية. يف مقــال طايــل حــال اســرتاتيجية األحــزاب اليســارية الثـــي جــرى إصاحهــا يف 

شــامل أوروبــا قبــل عــدى ســناات، وصفــت هــذه العمليــة عــى النلــا الثــايل: ”مــع اعثــامد 

نهــج ســيايس بيئــي مســثدام، كان اليســار االســكندنايف قــادرا عــى جــذب رشائــح جديــدى 

ــرات  ــاء الثغ ــياعية. ويف ض ــزاب الش ــض األح ــزال ترف ــا ت ــت م ــي كان ــكان والثـ ــل الس م

الهيكليــة االجثامعيــة اللاليــة واالنلــال املثزايــد للبيئــة الثقليديــة للعــامل، عاضــت هــذه 

القطاعــات، الثـــي متثــد بعيــدا يف الربجاازيــة الليرباليــة، عــى األقــل مــل الناحيــة الكميــة، 

12. املرجع نفسه.
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عــل فقــدان الدعــم لألحــزاب الشــياعية يف أوســاط الربوليثاريــا الكاســيكية، بــل وفثلــت 

ــدى  ــة الجدي ــركات االجثامعي ــان والل ــع. كان امللقف ــدى يف املجثم ــذ جدي ــا مناف ــا أيض له

ماضاعــات بينــة إلصــاح األحــزاب اليســارية يف أوروبــا13م. 

كانــت كثلــة اليســار قــد حــرت نفســها أيضــا مللــل هــذا النهــج االســرتاتيجي. تبلــغ أعــامر 

غالبيــة أعضائهــا مــا بــن 40-50 ســنة ومعظمهــم هــم مــل اللاصلــن عــى الثعليــم العــايل. 

أمــا املهــل األكــر شــياعا بينهــم فهــي الثعليــم وامللامــاى والطــب والصلافــة والفــل 

ــة امللقفــن14.  ــة صيــت بأنهــا كثل ــذا فلــدى الكثل والعمــل كماظفــن يف الجامعــات.  ل

منــذ تأسيســها يف 1999، شــهدت كثلــة اليســار منــاا رسيعــا يف تأييــد الناخبــن لهــا وكانــت 

ــد عــدد 4000  ــة تاقــن عن ــا. لكــل هــذا النمــا يف العضاي نثيجــة 2011 أول انثكاســة له

عضــا. لذلــك، فــإن كثلــة اليســار هــي إ  حــد بعيــد األقــل عضايــة يف الربملــان الربتغــايل.  

ــي15  ــات مــل املسثشــاريل امللليــن، وعضايــل يف الربملــان األوروبـ ــة عــدى مئ ــدى الكثل ول

ــة  ــاء املجماع ــل أعض ــاان م ــام عض ــايل – وه ــياعي الربتغ ــزب الش ــال الل ــا ح ــام ه - ك

 .)GUE / NGL(الكانفدراليــة التلــاد اليســار األوروبـــي واليســارين الخــر االســكندنافين

 )EL( يف نفــس الاقــت، فكثلــة اليســار هــي أيضــا عضــا يف كل مــل حــزب اليســار األوروبـــي

وتلالــن اليســار األوروبـــي املناهــض للرأســاملية )EAL(. مــل حيــث املضمــان الربنامجــي 

واالســرتاتيجية أيضــا، ال يجــب أن يكــان هــذا األمــر ممكنــا، وإمنــا هــا تعبــر عــل الثعايــش 

ــات،  ــج االنثخاب ــق بنثائ ــام يثعل ــزب. وفي ــل الل ــات داخ ــن االتجاه ــن مخثل ــاوي ب املثس

ــاات. ويف  ــل األص ــرب م ــة أك ــدا وحص ــام مثزاي ــل دع ــل الزم ــد م ــدى عق ــزب مل ــهد الل ش

أول مشــاركة لــه يف انثخابــات 1999، حصــل عــى 2.4% مــل األصــاات.  ومبــا أن الربملــان 

الربتغــايل ال يثطلــب حصــال اللــزب عــى عثبــة اللــد األدىن للثمليــل، كان اللــزب قــادرا 

ــل  ــنة 2002، حص ــة. يف س ــة الجمهاري ــة الاطني ــل يف الجمعي ــى مقعدي ــال ع ــى اللص ع

ــا يف  ــبة لثصــل إ  6.4%. أم ــت النس ــل األصــاات، ويف 2005 ارتفع ــى 2.8% م ــزب ع الل

االنثخابــات الربملانيــة الســابقة الثـــي جــرت يف 2009، فقــد حصــل اللــزب عــى 9.8% مــل 

األصــاات، وبالثــايل تجــاوز ألول مــرى نســبة اللــزب الشــياعي الربتغــايل، الــذي حصــل عــى 

7.8% يف 2011. ولكــل اللــزب شــهد انثكاســة حــادى يف انثخابــات 2011، وتراجــع مســثاى 

الثأييــد لــه إ  مســثاى ميكــل القــال بأنــه يعثــرب واقعيــا.

 Vereinigte oder vereinte Linke? Vereinigung der Linken stößt an ihre Grenzen ،ــغ ــك هيلي 13. دومين

]A unified or a united left? Unification of the left reaches its limits[, in: مZ” - Zeitschrift Marxist-

.ische Erneuerung, No. 75/9, 2008, p. 60

14. أنظر: هيلمات إتينغر: معلامات عل املؤمتر الخامس عر لكثلة اليسار، برلن 2005، ص 2.

15. باألساس كان هناك ثاثة ولكل واحدا منهم ترك اللزب يف 2011.
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مؤمتــر اللــزب، الــذي يجثمــع مــرى كل ســنة، هــا أعــى هيئــة يف اللــزب. ويقــام 

املندوبــان الـــ 600، واملعينــان وفقــا لقــاى املنظــامت اإلقليميــة املعنيــة، بانثخــاب لجنــة 

ــاكل إليهــم مهمــة  ــث ت ــس، بلي ــة صغــرى، ورئي ــة قيادي ــرى كل ســنثن، وهيئ ــة كب تنفيذي

ــة  ــة الثنفيذي ــه. عــى عكــس اللــزب الشــياعي، ال تعمــل اللجن ــن مؤمترات إدارى اللــزب ب

ــة. ــة ممكن ــن األقلي ــان مااق ــذا تك ــي، ل ــاز جامع كجه

 

ي االنتخابات الوطنية منذ 1999
الجــدول 4: نتائج كتلة اليســار �ض

املقاعد النتائج )نسب مئوية(  التحالف سنة االنتخابات

0 1.7 االنثخابات األوروبـية 1999

2 2.4 االنثخابات الربملانية 1999

2 االنثخابات الربملانية 2.7 2002

1 4.9 االنثخابات األوروبـية 2004

8 6.5 االنثخابات الربملانية 2005

2 10.7 االنثخابات األوروبـية 2009

16 9.8 االنثخابات الربملانية 2009

8 5.19 االنثخابات الربملانية 2011

 النظــام اللزيب الربتغايل

ــارين يف  ــن اليس ــة اللزبي ــر وفاعلي ــن تأث ــى تصني ــدرى ع ــر ق ــان أك ــل أن نك ــل أج م

الربتغــال، مــل املفيــد تفّلــص النظــام االنثخــايب واللــزيب يف البــاد. ومــا هــا ملــر لاهثــامم 

خصاصــا هنــا هــا الثطــار الــذي حــدث بعــد نصــن قــرن مــل الديكثاتاريــة يف الربتغــال. 

حثـــى الثغييـــر الدســثاري ألول مــرى ســنة 1982، كان الربملــان يســمى ”برملانــا بــدون أي 

ــاش  ــا يشــارك يف النق ــا حقيقي ــة برملان ــة الجمهاري ــة الاطني ــح الجمعي ــم تصب ــة16م. فل هيب

ــد  ــاء بع ــذي ج ــايس ال ــبه الرئ ــام ش ــل النظ ــال م ــع االنثق ــع م ــي إال م ــل الثريع والعم

ثــارى القرنفــل إ  النظــام الربملــاين كامــل العضايــة. أمــا ســابقا، فــكان الربملــان واللكامــة 

يخضعــان بشــدى للرئيــس. ويف الفــرتى مــا بــن 1976 و1982، كان عــى األحــزاب اململلــة يف 

الربملــان مرغمــة تاجيــه نشــاطها بقــاى أكــرب خــارج الربملــان. هنــا، تفــرد اللــزب الشــياعي 

16. أنظر: برونا/ماكلايد، مرجع سابق.
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ــرى أن  ــع األحــزاب يف 1974، كان ي ــد أول حكامــة ضمــت جمي ــى يف عه ــه حثـ ــزى، ألن مبي

ــن  ــامل والفاح ــاط الع ــن أوس ــا ب ــة، وإمن ــان يف اللكام ــب أن يك ــاطه ال يج ــز نش تركي

ــن. الربتغالي

ــاق  ــع حق ــة م ــازراء مقارن ــس ال ــان ومجل ــاق الربمل ــع يف حق ــع الثاس ــنة 1982 م يف س

الرئيــس، الــذي احثفــظ  باظيفــة ”الثمليــلم فقــط، تــم إضفــاء صفــة االحرتافيــة عــى عمــل 

الربملــان. وتجــري االنثخابــات يف الربتغــال باتبــاع نظــام الثمليــل النســبي، مــع وجــاد 230 

مقعــدا يف الربملــان الاطنــي ”الجمعيــة الاطنيــة للجمهاريــةم. تنســق املجماعــات الربملانيــة 

يف الجمعيــة عمــل مملليهــا وتراقبــه بلــزم شــديد، بليــث يســاد انضبــاط حزبـــي صــارم17.  

وال يثبــع النظــام االنثخــايب عثبــة اللــد األدىن. ومــا زال قــادى املجماعــات الربملانيــة حثـــى 

ــر  ــاه، ويقامــان أيضــا بثلري ــذي يجــب ألعضائهــم أن يقال ــام يلــددون مــاذا ال هــذا الي

خطبهــم. مباجــب الدســثار، يثــم انثخــاب الربملــان كل أربــع ســناات. ولكــل نظــرا لاجــاد 

ــدا  ــا ج ــذ 1974، كان صعب ــادى من ــت ماج ــي كان ــة الثـ ــات األقلي ــل حكام ــر م ــدد كب ع

ــا كامــا. ”حثـــى ســنة 1987،  عــى أيــة حكامــة مــل اللكامــات أن تنهــي فصــا تريعي

شــهدت الربتغــال درجــة عاليــة نســبيا مــل عــدم االســثقرار اللكامــي. خــال هــذه الفــرتى، 

كانــت هنــاك عــر حكامــات مثاســط عمــر كل منهــا 13 شــهرا18م. حثـــى أن بعــض هــذه 

اللكامــات مل يســثمر أكــر مــل أســابيع قليلــة فقــط. يف ســنة 1987 فقــط اســثطاع حــزب 

واحــد، وهــا اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك، أن يلصــل عــى أغلبيــة مطلقــة يف االنثخابــات، 

ــي  ــزب الدميقراط ــثطاع الل ــى 1991. اس ــة حثـ ــة كامل ــرتى تريعي ــرده لف ــم مبف وأن يلك

االشــرتايك تلــت قيــادى كافاكــا ســيلفا أن يكــرر هــذا النجــاح يف انثخابــات 1991، ومــل ثــم 

البقــاء يف الســلطة لفــرتى واليــة أخــرى مدتهــا أربــع ســناات حثـــى 1995. ويرجــع ســبب 

ــا  ــة أن أي ــات إ  حقيق ــثمرارية اللكام ــبة الس ــام الســيايس بالنس ــثقرار يف النظ ــدم االس ع

مــل األحــزاب مل تكــل قــادرى عــى اللصــال عــى أغلبيــة مطلقــة أو عــى تشــكيل تلالــن 

مســثقر حثـــى نهايــة اللامنينيــات مــل القــرن املــايض. 

يف النظــام اللــزيب الربتغــايل، كان اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك بشــكل خــاص هــا الذي أخذ 

دورا معثــدال. فمــل جانــب، نجــح هــذا اللــزب يف بعــض األحيــان يف الدخــال يف تلالفــات 

ــيلي-  ــي املس ــي االجثامع ــط الدميقراط ــزب الاس ــع ح ــاف م ــة أو يف ائث ــل انثخابي ــا قب م

حــزب الشــعب، ومــل جانــب آخــر، يف عقــد اتفاقــات مــع اللــزب االشــرتايك لثلالفــات أو 

17. أنظــر: فالفغانــغ مــركل / فالكــر ســثيل: النظــام الســيايس يف الربتغــال، يف: فالفغانــغ إســامير: األنظمــة السياســية 

يف أوروبــا الغربيــة، أوبــادن 2003، ص. 659.

18. أنظر املرجع السابق، ص 661.
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للثعايــش مــع حكامــات األقليــة. يف 1991، عندمــا رشــح الزعيــم االشــرتايك الرئيــس ماريــا 

ســااريز )Mário Soares( نفســه لانثخابــات، مل يرشــح اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك 

مرشــلا مــل بــن أعضائــه آخــذا باالعثبــار ”الثعــاون الجيــدم بــن اللزبــن.  وبعــد بضعــة 

أشــهر، فــاز ســيلفا )اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي( يف االنثخابــات الربملانيــة وأعيــد انثخابــه 

رئيســا للــازراء. عمــل ســااريس وســيلفا معــا بشــكل وثيــق لســناات، وإ  حــد كبــر بــدون 

رصاع.  ولكــل اللــزب االشــرتايك أيضــا دخــل بثلالفــات مــع اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك 

أو اعثمــد عــى دعمــه يف حكامــات األقليــة. ومــع ذلــك، مل تســثمر ملــل هــذه الرتتيبــات 

ــي  ــات يثنافســان عــى أصــاات ناخب ــذ اللامنيني ــا من ــا، ألن كليهــام كان ــن الطرفــن طاي ب

مــا يســمى الاســط الســيايس19. ورفــض اللــزب االشــرتايك دامئــا  الثلالــن أو الثعايــش مــع 

ــا  اللــزب الشــياعي الربتغــايل، ويرجــع ذلــك إ  حقيقــة أن هــذا األخــر يــرى نفســه حزب

مناهضــا للنظــام. 

عــى الرغــم مــل النظــام شــبه الرئــايس الــذي ســاد يف الفــرتى بــن 1976 و 1982، أعطيــت 

األحــزاب دورا ملاريــا يف ”متليــل املصالــح املجثمعيــةم مباجــب دســثار 1976.النظــام 

ــة  ــات الجمعي ــت انثخاب ــر بالفعــل يف وق ــد ظه ــام كان ق ــر الي ــام يظه ــايل ك اللــزيب الربتغ

الدســثارية لســنة 1975. وتراجــع اســثقطاب النظــام بقــاى يف الفــرتى مــا بــن 1980 و 1990، 

ــن، اللــزب الشــياعي  ــى كا الطرف ــن ع ــل اللزب ــع الرتاجــع املســثمر يف شــعبية كل م م

ــك، ال  ــة إ  ذل ــعب. إضاف ــزب الش ــي - ح ــرتايك الدميقراط ــط االش ــزب الاس ــايل وح الربتغ

ــيهام  ــام لنفس ــل رؤيثه ــم م ــى الرغ ــام، ع ــا للنظ ــن مناهض ــل اللزب ــار أي م ــل اعثب ميك

ــي  ــابقا اللجــج الثـ ــا س ــد رشحن ــايل، فق ــة اللــزب الشــياعي الربتغ ــك. يف حال ــام كذل بأنه

تدعــم هــذه املقالــة، وينطبــق الشـــيء نفســه إ  حــد كبــر عــى حــزب الاســط االشــرتايك 

الدميقراطــي- حــزب الشــعب. عــى الرغــم مــل أنــه يف بدايــة املرحلــة الدميقراطيــة األو  يف 

الربتغــال، دخــل عــدد مــل املؤيديــل الســابقن للســاالزار أو كايثانــا يف صفافــه، كان لهــذا 

أيضــا تأثــر عــى اســثيعاب القــدرى عــى زعزعــة نظــام النخــب القدميــة إ  درجــة معينــة.

ــع  ــى املجثم ــض بن ــايل تناق ــزيب الربتغ ــام الل ــس النظ ــباين، يعك ــره األس ــس نظ ــى عك ع

ــاط  ــل الخط ــر م ــرب بكل ــاى أك ــة بق ــة واقثصادي ــاط اجثامعي ــال خط ــى ط ــايل ع الربتغ

ــل  ــم تعزيزهــا بعاام ــراع االجثامعــي يث ــى ال ــة. عــى الرغــم مــل أن بُن ــة واللغاي العرقي

ملــددى إقليميــا، وهــذا صليــح إ  درجــة أقــل بكلــر مــام هــا عليــه يف البــاد األيبريــة 

19. راجــع. اليكــس ماكلايــد: األحــزاب وتاطيــد الدميقراطيــة يف الربتغال.ظهــار النظــام ثنــايئ اللــزب املهيمــل، يف: 

ديــان إيــر: االنثقــال الدميقراطــي وتاطيــد يف جنــاب أوروبــا وأمريــكا الاتينيــة وجنــاب رشق آســيا، لــاس أنجلــاس  

1990، ص. 165.
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املجــاورى. بعــد ثــارى 1974، وخــال عمليــة الثلــال الدميقراطــي، رفضــت مطالــب تقســيم 

البــاد إ  أقاليــم، ال إصــاح لاســثادو نافــا20، وبالثــايل مل يثــم تقســيم الربتغــال إىــل أقاليــم 

ــن الكنيســة  ــراع ب ــإن حضــار ال ــك، ف ــة21. عــاوى عــى ذل ــة وحدوي ــاد دول ــت الب وبقي

ــع  ــذ يف الرتاج ــا آخ ــبانيا، وه ــه يف أس ــا علي ــا ه ــاى م ــس بق ــة لي ــة والعلامني الكاثاليكي

أيضــا. مــع ذلــك، كان تأثــره يف عمليــة عــزل اليســار الســيايس يف الربتغــال ال  يســثهان بــه، 

ــل مــل شــأنه. ــايل ال ينبغــي الثقلي وبالث

ــه اللــايل يف الاقــت  ــه بالفعــل هيكل عــى الرغــم مــل أن النظــام اللــزيب الربتغــايل كان ل

الــذي جــرت فيــه أول انثخابــات حــرى ســنة 1975، إال أنــه ال ميكــل اعثبــار أن هــذا النظــام 

ــب،  ــثقطاب والثقل ــرذم واالس ــات. بالنســبة للث ــة اللامنيني ــى نهاي ــح راســخا حثـ ــد أصب ق

وهــي املــؤرشات اللاثــة للثقييــم العــام للنظــام اللــزيب، تعكــس نظــم األحــزب الربتغاليــة 

املثاســط األوروبـــي الغــريب مــل حيــث وتــرى االنثخابــات املبكــرى وعــدد حكامــات األقليــة. 

يف الربتغــال كــام يف أماكــل أخــرى، كان مــل الصعــب اقثلــام النظــام اللــزيب ”الجامــدم - 

ــذي  ــد الدميقراطــي ال مــع اســثلنائن: األول هــا حــزب االحثجــاج املســمى بلــزب الثجدي

 ،)António Ramalho Eanes( تأســس يف 1985 عــى يــد الرئيــس أنطانيــا رامالهــا ايانــس

والــذي حصــل بشــكل مفاجــئ عــى 18% مــل األصــاات وبعــد فــرتى وجيــزى شــكل ائثافــا 

ــرى،  ــرى أخ ــى م ــا اخثف ــان م ــه رسع ــك، فإن ــع ذل ــرتايك. وم ــي االش ــزب الدميقراط ــع الل م

ــا مــل الربملــان يف 1991. وانخفضــت نســبثه إ  4.9% يف 1987 واخثفــى متام

حــدث الثصــدع اللــاين يف طيــن األحــزاب الربتغاليــة ”الجامــدم مــع تأســيس كثلــة اليســار 

ــذي  ــت ال ــك، يف الاق ــا لذل ــا يف 1999. خاف ــي حققه ــة الثـ ــة الاحق ــات االنثخابي والنجاح

ــع األحــزاب يف 1975، أخــذ نظــام األحــزاب الربتغــايل  ــن جمي ــه الثخــي عــل تلال ــم في ت

مســار معظــم األحــزاب املاجــادى يف بلــدان أوروبــا الغربيــة، والثـــي، كقاعــدى عامــة، ياجــد 

فيهــا أربعــة أو خمســة أحــزاب ممللــة يف الربملــان، تغطــي مجماعــة كاملــة مــل الطيــن 

الســيايس مــل أقــى اليســار إ  أقــى اليمــن. بالثــايل كان ظهــار نظــام األحــزاب الربتغاليــة 

ــاكل اللاريــة ومطالــب  عــى النمــاذج األوروبـــي الغــريب خطــاى أخــرى نلــا تراجــع الهي

20. راجــع. ســثيفان ريــث / هيلمــات ويثلربغــر: اتلــاد القاميــن: مســار الربتغــال إ  االتلــاد األوروبـــي، وماقفهــا 

يف النقــاش النهــايئ، يف:  Auslandsinformationen der Konrad-Adenauer-Stiftung )KAS(، 3،2003، ص . 36

21. عــى الرغــم مــل صــدور القانــان الخــاص بثقســيم األقاليــم يف 1991، إال أنــه مل يثــم تنفيــذه.  فشــل اإلاســثفثاء 

حــال هــذه القضيــة يف 1998 بســبب املشــاركة غــر الكافيــة. حشــد اللــزب الدميقراطــي اإلشــرتايك وحــزب الاســط 

االشــرتايك الدميقراطــي- حــزب الشــعب ضــد قانــان األقاليــم ودعمــه  اللــزب اإلشــرتايك واللــزب الشــياعي مــل أجــل 

زيــادى الثأثــر الســيايس ملعاقلهــم اإلقليميــة. 
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عــام 1974.فهــذا النظــام فّضــل بشــكل خــاص اللزبيــن الاســطين وهــام اللــزب االشــرتايك 

واللــزب الدميقراطــي االشــرتايك. ومل يكــل اللزبــان فقــط هــام املســثفيديل ولكنهــام كانــا 

أيضــا املنفذيــل لعمليــة إضفــاء هــذا الطابــع املؤســي، والذيــكان مدعامــا إ  حــد كبــر 

ــزب  ــة الل ــل يف حال ــى األق ــرتاكيان، ع ــان االش ــية، الدميقراطي ــه األوروبـ ــل عائلث ــل قب م

االشــرتايك، واللــزب االشــرتايك الدميقراطــي. خارجيــا، كان لظهــار عــدد قليــل مــل األحــزاب 

ــثقرار،  ــا لاس ــدى إثبات ــة الجدي ــة يف اللقب ــب القدمي ــج النخ ــا دم ــايل أيض ــدى، وبالث الجدي

ــار  ــا، ظه ــرتاكية22. مللي ــدول االش ــار ال ــل مس ــل يدخ ــال ل ــأن الربتغ ــاء ب ــدا للللف وتأكي

ــاري واتســاع  ــس الل ــد، مــع إلغــاء املجل ودعــم هــذا النظــام الســيايس عــى وجــه الثلدي

ــا إ  جنــب مــع عــزل الطــرف الســيايس اليســاري،  ــن األحــزاب، جنب ــن ب ــارات الثلال خي

أكــد أن اإلنجــازات والعديــد مــل األفــكار اليســارية بشــأن مســثقبل الربتغــال والثـــي جــاءت 

إ  حيــز الاجــاد أثنــاء اللــارى لــل يثــم ترحيلهــا إ  العهــد الجديــد.  وبالثــايل، فــإن النظــام 

الســيايس ال يعمــل فقــط عــى ترســيخ نفســه، بــل أيضــا عــى تطبيــع نفســه.  ورسعــان مــا 

اخثفــت منظــامت صغــرى تقــع يف املقــام األول عــى هامــش اليســار مــل الطيــن اللــزيب، 

وحــرم البعــض اآلخــر بشــكل دائــم مــل إمكانيــة املشــاركة السياســية. وهــذا أيضــا جانــب 

مــل جاانــب الطبيعــة ”الجامــدىم للنظــام اللــزيب.*

 

  حزبان بدون وجاد يســار قاي 

ــر  ــايل تصاي ــياعي الربتغ ــزب الش ــاول الل ــار، ح ــة اليس ــيس كثل ــاى تأس ــثجابة لدع يف اس

املدافعــن عــل هــذه الكثلــة بأنهــم ال يثمثعــان باملصداقيــة. فلقيقــة أن مــل بــن مؤســي 

ــز  ــد لثعزي ــل الاحي ــل العام ــياعي مل يك ــزب الش ــابقن يف الل ــاء س ــد أعض ــزب الجدي الل

العــداء املثبــادل بــن اللزبــن. فقــد عــزز هــذا العــداء أيضــا كثلــة اليســار يف نفســها، ألنهــا 

ــزب  ــن الل ــا وب ــدود بينه ــم الل ــي فرس ــا الدميقراط ــكال تنظيمه ــة إ  أش ــارت رصاح أش

ــادى اللــزب الشــياعي الربتغــايل، كان النهــج االشــرتايك الدميقراطــي  الشــياعي. يف نظــر قي

ــا  ــاص، تشــكل انلراف ــة بشــكل خ ــة املزعام ــية املجثمعي ــا األساس ــار ورشوطه ــة اليس لكثل

عــل امللــل العليــا لنضــال املقاومــة الشــياعية وثــارى القرنفــل. لســناات، كان الثعــاون بــن 

ــار  ــة اليس ــياعي بكثل ــزب الش ــة الل ــدم ثق ــل ع ــاق.  مل تك ــى اإلط ــر وارد ع ــن غ اللزب

ــزب،  ــن الل ــل الطي ــرى م ــة الي ــد اللاف ــل عن ــس ملثم ــار مناف ــل ظه ــط م ــة فق نابع

ولكــل أيضــا انفثــاح كثلــة اليســار تجــاه اللــزب االشــرتايك. يف دراســثه عــل اللــزب، وصــن 

22. عــى ســبيل امللــال، نــرت مجلــة ديــر شــبيغل االســباعية األملانيــة  يــام 2 يانيــا 1979  قصــة تلــت عنــاان: ”أمــة 

الناتــا الربتغــال الشــياعيةم
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ــة ...  ــن اســرتاتيجية تدخــل الكثل ــا: ”إن تعري ــة قائ ســاويرو )Soeiro( اســرتاتيجية الكثل

فيــام يثعلــق بقضايــا ملــددى هــي أنهــا تثميــز بسياســة االندمــاج مــع أولئــك الذيــل كانــاا 

ــدى لخاســيه ســقراطيس،  ــة الجدي غــر راضــن عــل اللــزب االشــرتايك والسياســات الليربالي

ــة املطلقــة لللــزب االشــرتايك231م.  ــاا ينثقــدون األغلبي ــل كان والذي

ويف حــن رفضــت كثلــة اليســار باســثمرار الدخــال يف ائثــاف مــع اللــزب االشــرتايك مــا مل 

ــش  ــة الثعاي ــثمرار بإمكاني ــال باس ــة تق ــاك أصــاات داخــل الكثل ــت هن ــر مســاره، كان يغ

مــع حكامــة أقليــة يقادهــا اللزباالشــرتايك242. وعــاوى عــى ذلــك، أدى دعــم كثلــة اليســار 

ــة  ــثنكارات قاي ــات واس ــا إ  مضارب ــرتايك أيض ــزب االش ــاري يف الل ــاح اليس ــارش للجن املب

ــاح اليســاري  ــج اســرتاتيجية فســخ الجن ــة اليســار تنثه ــإن كثل ــع، ف غــر صليلــة. يف الااق

ــران/  ــي جــرت يف 5 حزي ــات الثـ ــى االنثخاب ــا. حثـ ــز كثلثه ــدف تعزي لللــزب االشــرتايك به

ــاوالت  ــع مل ــيئة. وجمي ــت س ــك ليس ــام بذل ــة يف القي ــرص الكثل ــت ف ــا 2011، كان ياني

ــط بإســم  ــة اليســار ترتب ــاح اليســاري يف اللــزب االشــرتايك وكثل ــن أعضــاء الجن ــاون ب الثع

اليســاري يف اللــزب االشــرتايك اليســاري مانايــل أليغــري253. ويبــدو أن بعــد الهزميــة الكارثيــة 

لكثلــة اليســار واللــزب االشــرتايك يف االنثخابــات الربملانيــة األخــرى وضعــت كل هــذه 

ــرتاكية  ــة االش ــة األقلي ــة حكام ــل هزمي ــرا، ولك ــر مل ــدو األم ــد يب ــار. ق ــكار يف االنثظ األف

تلــت رئيــس الــازراء ســقراطيس قــد أدت أيضــا إ  إضعــاف الجنــاح اليســاري يف اللــزب 

ــل مــل األعضــاء يف الربملــان.  ــه اآلن ســاى عــدد قلي ــذي ليــس لدي االشــرتايك، وال

ميكــل اعثبــار أن ماضعــة حــزب يســاري إصاحــي املنلــى إ  جانــب حــزب شــياعي ثــاري 

ــة أخــرى، يف الاقــت  ــل جه ــة اشــرتاكية م ــة دميقراطي ــة، وحــزب اشــرتايك ذو نزع ــل جه م

الراهــل، قــد بــاء بالفشــل. فمــل الااضــح أن الناخبــن قــد فقــدوا اللقــة بــأن إصــاح البــاد 

ــل  ــرتايك. ومل ــزب االش ــامل الل ــا إ  أع ــع أساس ــا يرج ــر رمب ــا أم ــار، وه ــل اليس ــيأيت م س

هــذه الثجــارب هــي مألافــة جــدا يف األحــزاب اليســارية االشــرتاكية أوالدميقراطيــة كثلــك 

ــا. ــا أو إيطالي املاجــادى يف أملاني

ومــع ذلــك، فبالنســبة للعاقــة بــن اللــزب الشــياعي وكثلــة اليســار، كانــت هنــاك تغــرات 

ــة اليســار ال  ــات 2011. عــى الرغــم مــل أن كثل ــي أدت إ  انثخاب ــة يف األشــهر الثـ إيجابي

تــزال تلمــل ماقفــا نقديــا للغايــة تجــاه قيــادى اللــزب الشــياعي، فقــد كلفــت اتصاالتهــا 

ــى  ــد. فع ــاد بالثأكي ــا ماج ــذي ه ــزب، وال ــياعي للل ــاح الش ــاحم الجن ــل ”إص ــل أج م

23. أنظر: خاسيه ساويرو، مرجع سابق، ص 136.

24. أنظر: دومينيك هيليغ: اإلشرتاكيان يريدون رشكاء، يف Neues Deutschland ،أيلال / سبثمرب، 30، 2009.

25. أنظر: دومينيك هيليغ: خرين ساخل ينثظر الربتغال، يف: Neues Deutschland ،أيلال / سبثمرب 7، 2010.



59

من الثورة إىل التحالف

ــة اليســار منثــدى حــال مســألة الخدمــات العامــة يف الربتغــال  ــال، نظمــت كثل ســبيل املل

شــارك فيــه إ  جانــب أليغــري وماريــا كارفالــا دا ســيلفا الــذي ينثمــي إ  االتجــاه نفســه، 

وهــا زعيــم اتلــاد العــامل الربتغــايل الكانفــدرايل )CGTP( أكــرب جمعيــة نقابيــة برتغاليــة، 

وعضــا يف اللــزب الشــياعي الربتغــايل. وينثقــد كارفاليــا بنفســه كلراالقيــادى األرثاذكســية 

واألســلاب الســيايس للزبــه264. وملــل هــذه األنشــطة تعــزز تريلــات قيــادي كثلــة اليســار 

والثـــي تعنــي بأنهــم يهثمــان ”بعمليــة عميقــة إليجــاد تعريــن جديــد للمشــهد الســيايس 

وإعــادى تاجيــه اليســار275م. 

يف  األعضــاء  اليســاريان  اســثطاع  الثلفظــات،  جميــع  مــل  الرغــم  وعــى  وبالثــايل، 

ــا يف  ــاس مع ــاا الن ــايل أن يعبئ ــة اليســار واللــزب الشــياعي الربتغ اللــزب االشــرتايك، وكثل

االحثجاجــات الثـــي جــرت عــى نطــاق أوروبــا ضــد قمــة حلــن شــامل األطلــي يف لشــبانة، 

ــزب  ــض الل ــل رف ــك، ظ ــل ذل ــم م ــى الرغ ــات. ع ــاا  يف تلالف ــن 2010، وأن يثعاون خري

الشــياعي الربتغــايل الســرتاتيجية وسياســة كثلــة اليســار مــل جهــة، وانثقــادات كثلــة 

اليســار للسياســة الثقليديــة لللــزب الشــياعي مــل جهــة أخــرى عــى حالــه بشــكل واضــح 

ودون أي تغيــر. مــل ناحيــة أخــرى، مل يصبــح الجنــاح اليســاري يف اللــزب االشــرتايك حثـــى 

ــد  ــح مــروع حــزب اشــرتايك يســاري جدي اآلن عــى اســثعداد للثخــي عــل اللــزب لصال

ــة اليســار  ــع كثل ــاون م ــادى اللــزب االشــرتايك بشــدى أي تع ــت نفســه، رفضــت قي يف الاق

عــى أســاس فرضيــة تغيــر ســيايس بالطبــع مــل جانبهــا. بالثــايل، تثجــى مأســاى األحــزاب 

ــا  ــع بعضه ــاون م ــة يف الثع ــل والرغب ــاد الثضام ــدم وج ــا يف ع ــة أساس ــارية الربتغالي اليس

ــان  ــا يجمع ــار مع ــة اليس ــايل وكثل ــياعي الربتغ ــزب الش ــل أن الل ــم م ــى الرغ ــض. ع البع

ــر  ــات األخــرى، أك ــل االنثخاب ــايل - وقب ــان الربتغ ــل أصــاات للربمل ــل 13% م ــارب م ــا يق م

مــل 20% - مــا زال تعميــق الثعــاون بــن هذيــل اللزبــن غــر وارد. فباســثطاعة تلالــن 

يســاري برملــاين مشــرتك مبلــل هذااللجــم أن يثلــدى اللكامــة اليمينيــة الجديــدى بفاعليــة 

أكــرب وأن ميــارس عليهــا ضغاطــا كبــرى أكــر مــل أي وقــت مــى. فالهجــامت الثـــي يشــنها 

كل مــل اللــزب الشــياعي وكثلــة اليســار عــى بعضهــام البعــض بســبب املنافســة املفرتضــة 

عــى أصــاات الناخبــن ال لــزوم لهــا عــى اإلطــاق عــى مــا يبــدو وهــي أيضــا غــر مــربرى، 

ــى  ــاض ع ــهد أي إنخف ــياعي مل تش ــزب الش ــة للل ــج االنثخابي ــة أن النثائ ــاء حقيق يف ض

ــى  ــياعي ع ــزب الش ــظ الل ــذ 1991، حاف ــار . فمن ــة اليس ــيس كثل ــبب تأس ــاق بس اإلط

مســثاى ثابــت نســبيا مــل تأييــد الناخبــن، ســااء مــل حيــث النســبة املئايــة وكذلــك مــل 

ــد نجلــت يف جــذب  ــرى، فق ــة أخ ــل ناحي ــار، م ــة اليس ــا كثل ــة. أم ــام املطلق ــث األرق حي

26. أنظر: خاسيه ساويرو، مرجع سابق، ص 137.

27. مصدر سابق.
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واســثبقاء مجماعــات مــل الناخبــن اليســارين ومجماعــات الناخبــن الريفيــن اليســارين 

ــزب  ــل للل ــاه، ال ميك ــاه أع ــي أوردن ــباب الثـ ــرا لألس ــات، نظ ــي مجماع ــن، وه والليربالي

الشــياعي الاصــال إليهــا. ومــع ذلــك، فالراعــات بــن اليســار واالقثثــال الداخــي ال يلــد 

ــة  ــر سياســاته واالبثعــاد عــل أي ــة الضغــط عــى اللــزب االشــرتايك لثغي فقــط مــل إمكاني

ــة  ــل إ  زعزع ــد ميي ــدى البعي ــى امل ــا وع ــه أيض ــن، ولكن ــع اليم ــري م ــاف نظ ــرى ائث فك

ــال281.  ــباب يف الربتغ ــن والش ــات العامل ــات وإرضاب احثجاج

وكنثيجــة لهذاالجــدل العقيــم، قــد يســثمر اليســار الراديــكايل يف الثهالــك وســيكان صعبــا 

عليــه أن يناضــل ضــد النياليرباليــة، وضــد تفكيــك الدولــة االجثامعيــة، والسياســات 

االقثصاديــة واالجثامعيــة الظاملــة. وقــد يااجــه أيضــا صعابــة البقــاء يف خّضــم هــذا النضــال، 

ويف النجــاح يف تنفيــذ رؤى بديلــة للربتغــال. ومــرى أخــرى، يثنــازل اليســار عــل فــرص للهيمنة 

السياســية واللقافيــة، عــى الرغــم مــل قاتــه االجثامعيــة واالنثخابيــة. ففشــله يف الســناات 

الثـــي تلــت ثــارى القرنفــل مثعــدد األوجــه، وال ميكــل وصفــه بعبــارات بســيطة. مــع ذلــك، 

ميكــل تلديــد ثاثــة أســباب رئيســية لهــذا الفشــل: أوال، ميكــل العلــار عــى أســباب ضعــن 

اليســار الراديــكايل يف الربتغــال يف بنيثــه، كــام ذكرنــا أعــاه فيــام يثعلــق باللــزب الشــياعي 

الربتغــايل. ثانيــا، أصبلــت الربتغــال، بعــد أحــداث 1974، املاقــع البديــل للكفــاح املنظــم، 

وبالثــايل خضعــت لثأثــر كبــر مــل الخــارج. ثاللــا، إضفــاء الطابــع املؤســي لنمــط النظــام 

الســيايس األوروبـــي الغــريب ”الجامــدم، والــذي مــا زال مهيمنــا حثـــى يامنــا هــذا، والــذي 

ــك ســلق ”الدســثار  ــاري، وكذل ــية للعــر الل ــة الشعبـ ــة اللرك ــل هاي ــم قث وجــه أوال ث

اللــاريم لســنة 1976، منــع إقامــة الجمهاريــة االشــرتاكية الربتغاليــة، وبالثــايل مــل وجــاد 

يســار قــاي. وقــد نفــذت الثعديــات الدســثارية ورشعــت القــرارات السياســية واالقثصاديــة 

الثـــي اتخــذت يف اللامنينيــات مــل القــرن املــايض الثـــي مررتهــا أحــزاب الاســط بالثلالــن 

ــثاري يف  ــل الدس ــل الثعدي ــد عم ــة. ولق ــل الدكثاتاري ــة م ــة القدمي ــات النخب ــع مؤسس م

1989 بشــكل خــاص عــى تفايــض ســيادى الدولــة إ  أيــدي قلــة مــل النخبــة االقثصاديــة 

ــة. النياليربالي

28. أنظــر: دومينــك هيليــغ، واحــد، اثنــان أم جمــع مــل ثاثــة؟ يف: Neues Deutschland، القســم الخــاص يف نهايــة 

االســباع عــل تقاطــع األحمر-األحمر-األخــر، 9 أيلال/أكثابــر، 2010. 
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 اليسار األسباين املتحد 

دومينيك هيليغ

 مقدمة 

ال تصــن هــذه الارقــة حزبــا واحــدا بــل تلالفــا مــل األحــزاب، وهــا الثلالن اليســاري األســباين 

املعــروف باســم اليســار املثلــد، حــزب ”إزكايــردا يانيــدام )Izquierda Unida/IU(.الــذي عــى 

ــردم  ــه ”مج ــذ 1992، إال أن ــمي من ــكل رس ــا بش ــبانيا مرخص ــا أس ــه حزب ــل كان ــم م الرغ

ــرى يف  ــة املنث ــياعية والبيئي ــارية والش ــزاب اليس ــل األح ــر م ــدد كب ــة لع ــة وطني حاضن

ــار يف  ــي لليس ــل العلم ــل الثللي ــة تجع ــة املثناع ــذه املجماع ــاد. ه ــق الب ــن مناط مخثل

ــة. ــا للغاي أســبانيا صعب

ضمــل حــزب اليســار املثلــد، يعــد اللــزب الشــياعي اإلســباين املنظمــة الاحيــدى يف صميــم 

ــي ذات  ــاء ه ــرى األعض ــزاب األخ ــن أن األح ــة يف ح ــدى وطني ــك قاع ــه ميثل ــاع ألن املاض

ــة: أوال،  ــب الثالي ــيثفلص الجاان ــل س ــذا الثللي ــإن ه ــبب، ف ــذا الس ــة. له ــذور إقليمي ج

ــار  ــة يف اليس ــة منظم ــة ووطني ــاى جامهري ــرب ق ــاره أك ــباين، باعثب ــياعي األس ــزب الش الل

ــة  ــة حاضن ــد كمنظم ــار املثل ــج اليس ــرى، ونثائ ــارات األخ ــاكل والثط ــا، الهي ــد؛ وثاني املثل

يف االنثخابــات؛ وثاللــا، تاريــخ البــاد؛ ورابعــا، النظــام االنثخــايب األســباين الــذي يؤثــر عــى 

ــة. ــاين إ  درجــة غريب ــه داخــل النظــام الربمل اليســار املثلــد وماقع

وعــاوى عــى ذلــك، فمــل الــروري أن نأخــذ يف االعثبــار املشــهد الســيايس األســباين الــذي 

نشــأ عــل ديكثاتاريــة فرانكــا الفاشــية الثـــي اســثمرت حثـــى 1975، والــذي متيــز منــذ ذلك 

اللــن، وبعــد أول انثخابــات حــرى جــرت يف ســنة 1977، بدرجــة كبــرى مــل الجهايــة ويف 

النهايــة أيضــا بدرجــة كبــرى مــل االســثقطاب بــن كثلثــن سياســيثن رئيســيثن. أو  هــذه 

ــظ  ــي امللاف ــة هــي اللــزب الشعبـ ــل هــي حــزب العــامل االشــرتايك األســباين، واللاني الكث

ــدد  ــاك أيضــا ع ــام، هن ــكل منه ــام، وعــى الهاامــش السياســية ل ــي بشــدى. بينه والكاثالي

ــية  ــة السياس ــإن الجهاي ــك، ف ــع ذل ــرى. وم ــية الصغ ــزاب السياس ــكيات واألح ــل الثش م

ــا هــذا  ــى يامن ــت حثـ ــد حاب ــة الشــديدى يف أســبانيا ق ــة واالجثامعي ــة واالقثصادي واإلداري

ظهــار األحــزاب الجهايــة عــى ميــن ويســار الطيــن اللــزيب. ومــع ذلــك، منــذ االنثخابــات 
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ــن  ــز واضــح يف الكثلث ــاك ترك ــدى، كان هن ــة الجدي ــع األلفي ــرت يف مطل ــي ج ــة الثـ الاطني

ــذا  ــزز ه ــد تع ــن. وق ــام اللزب ــار نظ ــؤدي إ  ظه ــام ي ــام، م ــن نثائجه ــر ب ــارب كب وتق

الثقــارب خــال االنثخابــات األخــرى الثـــي جــرت يف شــهر تريــل ثــاين /نافمــرب مــل ســنة 

.2011

ي أســبانيا: لمحة تاريخية
 الحزب الشــيوعي �ض

بــدأ تاريــخ اللــزب الشــياعي األســباين، كــام هــا حــال العديــد مــل األحــزاب يف البلــدان 

ــة  ــات الداخلي ــايض، نثيجــة النزاع ــرن امل ــل الق ــات م ــية األخــرى، خــال العريني األوروبـ

بــن الدميقراطيــة االجثامعيــة، واألحــزاب العامليــة. يف 15 نيســان/ ابريــل ســنة 1920، 

ــم تأســيس اللــزب الشــياعي األســباين مــل منظمــة شــباب حــزب العــامل االشــرتايك. يف  ت

ــة  ــع األممي ــاون م ــا الثع ــه نل ــذا اللــزب تلريك ــض أعضــاء ه ــاول بع ــت، ح ــس الاق نف

الشــياعية - ولكــل دون جــدوى، حيــث انضــم حــزب العــامل االشــرتايك األســباين إ  االتلــاد 

ــة  ــة االشــرتاكية واألممي األممــي لألحــزاب االشــرتاكية، وهــي مجماعــة وســيطة بــن األممي

ــل  ــل م ــة الشــياعية، ويف 13 نيســان/ ابري ــه، انســلب أنصــار األممي ــاء علي الشــياعية. بن

ســنة 1921 أسســاا حــزب العــامل الشــياعي األســباين. اندمــج هــذان اللزبــان الشــياعيان 

ــدان، اللــزب الشــياعي األســباين وحــزب العــامل الشــياعي األســباين يف 14 تريــل  الجدي

ــاين / نافمــرب مــل ســنة 1921، لثشــكيل اللــزب الشــياعي األســباين. ث

يف نهايــة العرينيــات مــل القــرن املــايض، أصبــح للثاجــه املــاايل لاتلــاد الســافييثي اليــد 

ــد مــل االنقســامات  ــزال صغــرا جــدا، مــام أدى إ  املزي ــذي كان ال ي ــا يف اللــزب ال العلي

واالســثقاالت. عندمــا تــم إعــان الجمهاريــة األســبانية اللانيــة يف ســنة 1931، كان اللــزب 

ــار. عــى الرغــم  ــة االنهي ــه إ  حاف ــد أوصلث ــة ق ــه الداخلي ــت رصاعات ــة؛ وكان ــة عزل يف حال

مــل ذلــك، متكــل الشــياعيان بعــد عامــن مــل الفــاز مبقاعــد يف الربملــان األســباين.

ــة يف  ــباين بنشــاط يف االنثفاضــات العاملي ــارك اللــزب الشــياعي األس ــة، ش ــرتى الثالي يف الف

ــية  ــة الشعبـ ــم إ  الجبه ــنة 1936 انض ــنة 1934، ويف س ــدأت يف س ــي ب ــات والثـ امللافظ

ــة يف  ــة برملاني ــية ذات الثاجــه اليســاري بأغلبي ــة الشعبـ ــازت الجبه ــات. ف لخــاض االنثخاب

االنثخابــات الثـــي تلــت ذلــك، ولكــل فقــط بفــارق ضئيــل جــدا. أمــا خــال اللــرب األهليــة 

األســبانية 1936-1939، جــذب اللــزب الشــياعي العديــد مــل األعضــاء الجــدد، وارتفعــت 
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عضايثــه لثصــل إ  200 ألــن عضــا1، معظمهــم كانــا يقاتلــان إ  جانــب الجبهــة 

ــر  ــم حظ ــة، ت ــع ســلق الجمهاري ــاد الســافييثي. م ــا االتل ــل عليه ــي يهيم ــية الثـ الشعبـ

ــل يف  ــب والقث ــاد والثعذي ــه لاضطه ــن مع ــرض أعضــاؤه واملثعاطف اللــزب الشــياعي وتع

ــافييثي  ــاد الس ــة إ  االتل ــى، وخاص ــد إ  املنف ــب العدي ــا. ذه ــة فرانك ــل ديكثاتاري ظ

ــل  ــان 1977، عم ــد يف 9 نيس ــل جدي ــه م ــة علي ــة القاناني ــاء الصف ــى إضف ــا. وحثـ وفرنس

ــه يف الخــارج2.  ــل مقرات ــة م ــر قاناني اللــزب بصــارى غ

ويف أول انثخابــات حــرى جــرت يف ســنة 1977، اســثطاع اللــزب، والــذي متكــل مــرى ثانيــة 

ــل األصــاات،  ــى 9.4% م ــن عضــا، أن يلصــل ع ــخ أن ينظــم 200 أل ــك الثاري ــى ذل حثـ

ــزال يف  ــك الاقــت، كان اللــزب ال ي ــااب. يف ذل ــس الن ــل مقعــدا يف مجل وأن يفــاز بعري

تلالــن مــع حــزب العــامل االشــرتايك يف مــا يســمى بـــ ”الثنســيق الدميقراطــيم، يف مااجهــة 

مملــي النظــام القديــم. يف االنثخابــات الثـــي تلثهــا ســنة 1979، اســثطاع اللــزب أن يرفــع 

ــل 24 مقعــدا يف املجلــس. ــة لثصــل إ  10.8% وأن يلث نســبة أصاات

يف هــذا البلــث قســمنا تاريــخ اللــزب الشــياعي يف أســبانيا إ  خمــس مراحــل، وهــا تعديــل 

أضفنــاه عــى تصنيــن رايــر شــالثز )Rainer Schultz(، الــذي حــدد أربــع مراحــل3: 

املرحلة األوىل: مل االنفصال عل اللزب االشرتايك وحثـى تأسيس اللزب الشياعي األسباين.

املرحلة الثانية: اللرب األهلية األســبانية وتأســيس اللزب الشياعي األسباين.

ملرحلة الثالثة: مرحلة الارشعية والثاجه نلا اللزب الشــياعي لاتلاد الســافييثي.

املرحلة الرابعة: االعرتاف الرســمي باللزب وقباله بامللكية الدســثارية.

املرحلة الخامســة: الثلال االشــرتايك وإنشاء تلالفات جديدى.

ــال الربانــس: النظــم اللزبيــة والراعــات املجثمعيــة يف أســبانيا والربتغــال،  1. راجــع. أندريــاس بامــر: مــا وراء جب

يف: أولريــش إييــث / جــرد ميلكــه، الراعــات املجثمعيــة يف النظــم اللزبيــة، دراســات قطريــة وإقليميــة، فيســبادن 

عــام 2001، ص. 144.

2. املرجع نفسه.

ــح  ــة يف أســبانيا: املام ــر شــالثز: األحــزاب اليســارية الدميقراطي 3. راجــع. دراســة ملؤسســة روزا لاكســمبارغ - راي

ــر 2003، ص. 4. ــار، يناي والثط
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ــد  ــم نفســه عــى نلــا مثزاي ــدأ اللــزب الشــياعي بثقدي ــذ ســثينيات القــرن املــايض، ب من

عــى أنــه حــزب معثــدل، ويرجــع ذلــك إ  حــد كبــر إ  احثامليــة إضفــاء الرعيــة 

عليــه، األمــر الــذي تلقــق عــى أرض الااقــع ســنة 41977. ويف حــن أســفرت االســرتاتيجية 

الجديــدى بالفعــل عــل بعــض النجاحــات، كــام انعكســت يف انثخابــات  1979، إال أنهــا قــد 

ــق بعاقــة اللــزب مــع االتلــاد  ــة، خاصــة فيــام يثعل ــة داخلي ــدت أيضــا نزاعــات حزبي ول

ــل اللــزب الشــياعي الســافييثي،  ــة املطــاف، حــرر اللــزب نفســه م الســافييثي. يف نهاي

واتجــه نلــا النمــاذج الشــياعي األوروبـــي وتقبــل النظــام الربملــاين الدميقراطــي يف أســبانيا5. 

ويف انثخابــات ســنة 1982 انخفضــت أصااتــه لثصــل إ  4.1% فقــط مــل األصــاات، وفــاز 

ــق انفثاحــه الســيايس  ــة الاقــاف يف طري ــاكل اللــزب املركزي بأربعــة مقاعــد. واصلــت هي

ــل  ــك، ميك ــع ذل ــية. وم ــا الشــياعية األوروبـ ــه نل ــادى تاجيه ــق إع ــي، ويف طري والربنامج

إرجــاع أحــد أســباب خســارى اللــزب يف انثخابــات 1982 بالثأكيــد إ  االســثقطاب يف 

ــارزى السياســية بــن اللــزب االشــرتايك واللــزب الشعبـــي. املب

ي 1982
اكي �ض  التحول االشــ�ت

يف نهايــة الســبعينيات مــل القــرن املــايض، أســس اللــزب االشــرتايك نفســه كبديــل للــزب 

ــذي كان  ــي برجــاازي وال ــم، وهــا حــزب وســطي- ميين اتلــاد الاســط الدميقراطــي اللاك

ــن  ــة دخــال أســبانيا يف حل ــع قضي ــك اللــن. مــل خــال رف ــى ذل ممســكا بالســلطة حثـ

ــه، والاعــد  ــي يف 1982، وهــي مســألة ال تلظــى بشــعبية، كشــعار يف حملث شــامل األطل

بإجــراء اســثفثاء حــال انســلاب البــاد مــل الللــن يف حــال الفــاز يف االنثخابــات، فاقــم 

اللــزب االشــرتايك األزمــة مــع حــزب اتلــاد الاســط. يف انثخابــات تريــل أول/ أكثابــر، فــاز 

االشــرتاكيان بأغلبيــة مطلقــة، وكانــاا قادريــل عــى اللكــم دون انقطــاع حثـــى ســنة 1996. 

ــادي  ــا اقثص ــرى من ــبانيا طف ــهدت أس ــنة 1986، ش ــي س ــاد األوروبـ ــال يف االتل ــع الدخ م

كبــرى، والثـــي غالبــا مــا تقــارن يف األدبيــات مبرحلــة ”املعجــزى االقثصاديــةم مــا بعــد اللــرب 

ــرى يف الثاجــه  ــرات كب ــا تغي ــبانية معه ــة األس ــت هــذه املعجــزى االقثصادي ــا. جلب يف أملاني

الســيايس والســلاك االجثامعــي والثاجــه اللقــايف.

ــيلكات  ــد ش ــبانيا، يف: رونال ــة يف أس ــة االجثامعي ــاد الدميقراطي ــة وصع ــة الربجاازي ــز: الدول ــد لابي ــع. فري 4. راج

وآخــرون. االنثقــال مــل الدكثاتاريــة إ  الدميقراطيــة.  دراســات مقارنــة: أســبانيا والربتغــال واليانــان، نيايــارك 1990، 

ص 72-17، 54-53.

5. راجــع. ماريثــا مالــر: األحــزاب السياســية يف أســبانيا: الراعــات الداخليــة والســلاك االنثخــايب، ســاربروكل 1994، 

ص 46 والصفلــات الثاليــة.
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مل يكــل لــدى اليســار الراديــكايل، أو بكلــامت أخــرى األحــزاب واللــركات عــى يســار اللــزب 

االشــرتايك الدميقراطــي االجثامعــي، ســاى عــدد قليــل مــل اإلجابــات عــى العاملــة املثزايــدى 

للثطــارات االقثصاديــة واملاليــة. وقــد أدت إعانــات صنــدوق املفاضيــة األوروبـــية )االتلــاد 

ــار  ــر ذو اآلث ــبانيا، األم ــيكية يف أس ــا الكاس ــّل الربوليثاري ــة إ  ح ــا( للهيكل ــي الحق األوروبـ

بعيــدى املــدى، مــام جعــل اللــزب الشــياعي يخــر جــزءا كبــرا مــل قاعدتــه. كــام أدت 

ــل  ــزء م ــم، كج ــرتايك اللاك ــزب االش ــا الل ــي اتبعه ــة الثـ ــة النياليربالي ــات الخصخص سياس

اســرتاتيجيثه املســامى ”الدميقراطيــة االجثامعيــة الجديــدىم، واالحثجاجــات املثااصلــة ضــد 

العضايــة يف الناتــا إ  إعــادى تاجيــه اللــزب؛ ويف نفــس الاقــت، أعــاد اليســار الراديــكايل 

ــد  ــرتايك ق ــزب االش ــنة 1982، كان الل ــات س ــل انثخاب ــد. قب ــل جدي ــه م ــاء نفس ــا بن أيض

ــبانيا إ   ــد انضــامم أس ــي. وبع ــن شــامل األطل ــبانيا يف حل ــة أس ــه بشــأن عضاي غرماقف

الســاق األوروبـــية املشــرتكة ســنة 1986، تــم بالفعــل إجــراء االســثفثاء الــذي وعــد بــه يف 

ــي، ولكــل  ــن شــامل األطل ــة أســبانيا يف حل ــة ســنة 1982 حــال عضاي ــة االنثخابي اللمل

فجــأى كان اللــزب االشــرتايك مــع البقــاء يف الثلالــن. يف االســثفثاء، صاتــت أغلبيــة بســيطة 

مــل الناخبــن 52% لصالــح حلــن األطلــي. 

 االحتجاجات ضد منظمة حلف شــمال االأطلسي وتأســيس اليســار المتحد

ــس  ــدأ اللــزب لي ــبانيا. ب ــكايل يف أس ــام أهــم حــزب يســاري رادي ــا الي اليســار املثلــد ه

كلــزب بــل كثلالــن انثخــايب فضفــاض، جمعثــه مســألة عضايــة أســبانيا يف حلــن 

شــامل األطلــي. عــى الرغــم مــل أن أســبانيا كانــت قــد قدمــت منــذ ســنة 1950 قااعــد 

ــة  ــة الدولي ــل العزل ــها م ــر نفس ــثطاعت تلري ــايل اس ــدى، وبالث ــات املثل ــكرية للاالي عس

ــال  ــة، إال أن دخ ــار املهزوم ــع دول املل ــا م ــبب عاقاته ــة بس ــى الدكثاتاري ــة ع املفروض

أســبانيا إ  حلــن شــامل األطلــي يف 1982، يف الاقــت الــذي تجــدد فيــه اشــثعال اللــرب 

ــة  ــة للدميقراطي ــة ناعي ــاوي الهجامــي إلدارى ريغــان، كان نقل ــاردى بســبب الثســلح الن الب

ــة أمــل  ــن بخيب ــر مــل الناخب ــات ســنة 1982، أصيــب الكل األســبانية الشــابة. بعــد انثخاب

ــن  ــركات املااطن ــك يف ح ــد ذل ــه، ونشــطاا بع ــدا عن ــاا بعي ــرتايك، وتلال ــل اللــزب االش م

ــل  ــم م ــى الرغ ــا. وع ــبانيا يف النات ــة أس ــة لعضاي ــرى املعارض ــارية األخ ــزاب اليس واألح

ــد  ــن ســيايس جدي ــن اليســار العريــض الســثفثاء ســنة 1986، اســثطاع تلال خســارى تلال

عــى يســار اللــزب االشــرتايك مــل تأســيس نفســه حــال مســألة حلــن شــامل األطلــي. 

ــن  ــيم، تشــكل تلال ــن شــامل األطل ــن النســلاب أســبانيا مــل حل ــرب املااطن فمــل ”من

انثخــايب يســاري لانثخابــات الربملانيــة لســنة 1986 واملعــروف باســم منــرب اليســار املثلــد، 
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والــذي فــاز بنســبة 4.6% مــل األصــاات وبســبعة مقاعــد6. يف االنثخابــات امللليــة لســنة 

1987، زاد الثلالــن االنثخــايب مــل أصااتــه لثصــل إ  7.18%، وعززهــا لثصــل إ  %9.07 

يف االنثخابــات الاطنيــة الثـــي جــرت ســنة 1989، والثـــي ترجمــت بلصالــه عــى 17 مقعــدا 

ــم تســجيل اليســار املثلــد رســميا كلــزب. ــااب. أخــرا، يف 1992، ت ــس الن يف مجل

األحزاب اللامنية املؤسســة لليسار املثلد هي7:  

• الحزب الشــيوعي يف أسبانيا،

،)PCPE( الحزب الشــيوعي لشعوب أسبانيا •

• حزب العمل االشرتايك،

• اليسار الجمهوري،

• االتحاد التقدمي،

• الحزب الكاريل،

• الحزب اإلنساين،

• الوحدة الجامعية لعامل األندلس / كتلة يســارية أندلســية.

ــى  ــه ع ــزاب، إذ أن ــل األح ــن م ــام األول تلال ــا يف املق ــد ه ــار املثل ــإن اليس ــايل، ف وبالث

الرغــم مــل حقيقــة أنــه مســجل كلــزب ســيايس يف حــد ذاتــه، وينشــط علنــا، إال أن 

الرســمي  باســثقالها  زالــت تلثفــظ  مــا  لــه  املكانــة  املنظــامت األعضــاء واألحــزاب 

والقانــاين والثنظيمــي والســيايس. وقــد أدى هــذا الااقــع مــرارا وتكــرارا إ  وجــاد تاتــرات 

بــن املنظــامت األعضــاء، وخاصــة فيــام يثعلــق برتشــيح القاائــم االنثخابيــة، وإدارى املــاارد 

ــن.  ــي للثلال ــه الربنامج ــد الثاج ــد، وتلدي ــار املثل ــة لليس املالي

6. راجــع. خــاان لينــز، خاســيه رامــان مانثــرو: النظــم اللزبيــة يف أسبانيا.االنقســامات القدميــة واللديلــة، يف: لــاري 

كارفانــل، شــثايل كانلــه: النظــم اللزبيــة ومراجعــة اصطفــاف الناخبــن األحــاف، لنــدن ونيايــارك 2001، ص 163 

ومــا يليهــا.

7. ومــع ذلــك، انســلب جميــع األعضــاء املؤسســن باســثلناء اللــزب الشــياعي األســباين والاحــدى الجامعيــة مــل 

اليســار املثلــد يف الفــرتى مــا بــن عامــي 1987 و 2001. ومــع ذلــك، ومنــذ ذلــك اللــن انضــم العديــد مــل الجامعــات 

اإلقليميــة وامللليــة الصغــرى، مبــا يف ذلــك الكاتالانيــة املثلــدى واليســار البديــل، واليســار البديــل - الفضــاء الرتوتســي 

ــزب  ــد، وح ــاح الجدي ــرى، والاض ــكية الصغ ــة الرتوتس ــة الرابع ــات األممي ــة، واملجماع ــدى الجامعي ــل، والاح البدي

العــامل اللاريــن وحــزب العــامل اللــاري / اليســار اللــاري.
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ــذي ينثخــب  ــة )مؤمتــر اللــزب(، ال ــة االتلادي ــا لليســار املثلــد هــي الجمعي ــة العلي الهيئ

ــة  ــر املنظم ــا ويدي ــة عض ــل مائ ــان م ــس مك ــا مجل ــادي، وه ــيايس االتل ــس الس املجل

بــن مؤمتــرات اللــزب. بــدوره يقــام املجلــس بانثخــاب املكثــب الثنفيــذي، الــذي يرأســه 

املنســق العــام، الــذي يشــغل منصــب الناطــق باســم اليســار املثلــد. وعــاوى عــى ذلــك، 

ــاازي مــع املنظــامت  ــا، بالث ــة، تنفــذ سياســثه مللي ينقســم اللــزب إ  17 منظمــة إقليمي

ــاول  ــه، ح ــذ تأسيس ــق. من ــك املناط ــد يف تل ــار املثل ــاء يف اليس ــزاب األعض ــة لألح اإلقليمي

ــركات  ــة والل ــدي العامل ــى منثق ــاح ع ــة، واالنفث ــه الثعددي ــز مكانث ــد تعزي ــار املثل اليس

االجثامعيــة الجديــدى، وأن يكــان نشــطا كجــزء مــل اللركــة النقديــة للعاملــة يف أســبانيا يف 

مخثلــن امللافــل االجثامعيــة عــى املســثاى اإلقليمــي وعــى املســثاى الاطنــي واألوروبـــي 

والعاملــي. يف الثقريــر الســابع عــر للجمعيــة االتلاديــة لليســار املثلــد يف ديســمرب 2003، 

جــاء باضــاح أن اليســار املثلــد يدعــا رصاحــة إ  االشــرتاكية، ويريــد مجثمعــا يثســم بـــ 

ــا للنمــاذج الســائد8م.   ”املشــاركة، والنقــد وبدي

مــل وجهــة نظــر األعضــاء، يشــمل هــذا الســلمية، واملااقــن البيئيــة وتلريــر املــرأى. وعــاوى 

ــارو يف الشــهر، وأســباع  ــك، يدعــم اللــزب وضــع حــد أدىن لألجــار يســاوي 1100 ي عــى ذل

عمــل مــل 35 ســاعة، وفــرض رضيبــة عــى البنــاك نســبثها 35%، وحــد أدىن مقــداره 800 يــارو 

يف الشــهر ملعاشــات الثقاعــد، وقانــان إجهــاض ألجــل ملــدد، وإصــاح النظــام االنثخــايب9.  

يثــم اللفــاظ عــى عاقــات اللــزب مــع النقابــات مــل قبــل اللــزب الشــياعي األســباين يف 

املقــام األول، والــذي يرتبــط تاريخيــا ارتباطــا وثيقــا مــع أكــرب نقابــة يف البــاد، وهــي نقابــة 

اللجــان العامليــة.  منــذ املؤمتــر النقــايب الــذي عقــد كانــان اللــاين/ ديســمرب لســنة 2008، 

جــرى إحيــاء تأثــر اللــزب الشــياعي األســباين عــى النقابــات، والــذي انخفــض بشــكل حــاد 

 Ignacio( مــع نهايــة القــرن املــايض، والــذي جــرى فيــه انثخــاب أجناســيا فرنانديــز تاكســا

Fernández Toxo( زعيــام للنقابــة. عــى الرغــم مــل أن اللجنــة الثنفيذيــة لنقابــة اللجــان 

العامليــة تثكــان مــل 90% مــل أعضــاء اللــزب الشــياعي األســباين إال أن 50% فقــط مــل 

أعضــاء النقابــات البالــغ عددهــم 300 ألــن هــم مــل مؤيــدي أو ناخبــي اللــزب أو اليســار 

املثلــد10. 

8. ازكايــردا يانيــدا: قــرار الجمعيــة االتلاديــة الســابع عــر لليســار املثلــد يف كانــان األول/ ديســمرب 2003،،ص. 3، 

http://www1.izquierda-unida.es، متــت زيارتــه يف 19 كانــان اللــاين / ينايــر 2009.

9. راجع. باوال كياكايل )Paola Giaculli( االنثخابات الربملانية يف أسبانيا، يف: DIE LINKE الدولية، ياليا 2008.

ــا  ــية يف أوروب ــة السياس ــامير، األنظم ــغ اس ــبانيا، يف: فالفغان ــيايس يف أس ــام الس ــاس: النظ ــد باري ــع. هارال 10. راج

الغربيــة، الطبعــة اللاللــة Opladen 2003، ص. 634.
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إن حقيقــة أن اللــزب الشــياعي األســباين قــرر يف وقــت مبكــر مــل ســنة 1986 الثعــاون يف 

ــل هــذا الثلالــن  ــة املطــاف إ  تلاي تشــكيل اليســار املثلــد كثلالــن انثخــايب، ويف نهاي

إ  حــزب، قــد خففــت مــل وطــأى انهيــار املعســكر الرقــي بالنســبة لللــزب. يف الااقــع، 

تــم تجــاوز النثائــج الجيــدى جــدا للثلالــن االنثخــايب يف االنثخابــات الربملانيــة لســنة 1989 

يف ســنة 1993 مــع حصالــه عــى 9.55% مــل األصــاات و18 مقعــدا، ويف ســنة 1996، فــاز 

اليســار املثلــد بـــ 10.54% مــل األصــاات و21 مقعــدا يف مجلــس النــااب. ومــع ذلــك، مل 

يثمكــل الثلالــن مــل اللفــاظ عــى هــذه النثيجــة املمثــازى يف االنثخابــات الاطنيــة الثـــي 

تلــت ذلــك يف الســناات 2000 و2004 و2008. ومل يثمكــل اللــزب مــرى أخــرى مــل زيــادى 

عــدد أصااتــه إال ســنة 2011.  وســنثلدث يف املزيــد حــال هــذا املاضــاع الحقــا.  



70

اليسار األسباين املثلد

لمان االأوروبـــي ومجلس النواب، 112009-1986  ي االنتخابات: ال�ب
الجدول 1: نتائج اليســار الموحد �ض

النسبة املئوية األصوات االنتخابات

4.63 935504 مجلس النااب، 1986

5.25 1110830 الربملان األوروبـي، 1987

9.07 1858588 مجلس النااب، 1989

6.06 961742 الربملان األوروبـي، 1989

9.55 2253722 مجلس النااب، 1993

13.44 2497671 الربملان األوروبـي، 1994

10.54 2639774 مجلس النااب، 1996

5.77 1221566 الربملان األوروبـي، 1999

5.45 1263043 مجلس النااب، 2000

4.96 1284081 مجلس النااب، 2004

4.15 643136 الربملان األوروبـي، 2004

3.77 969946 مجلس النااب، 2008

3.71 588248 الربملان األوروبـي، 2009*

ــزب  ــادرى الل ــع مب ــرى م ــرى أخ ــا م ــد تلالف ــار املثل ــكل اليس ــام 1119، ش ــية يف ع ــات األوروبـ *يف االنثخاب

ــل  ــت، واحــد م ــر بلي ــي ماي ــس وي ــان. ويجل ــل يف الربمل ــاز مبقعدي ــا / الخــر وف ــل كثالاني ــل أج ــاين م الكثال

أعضــاء الربملــان األوروبـــي عــل اليســار املثلــد مــع الكثلــة الربملانيــة لليســار املاحــد والخــر ببلــدان الشــامل 

GUE / NGL يف الربملــان األوروبـــي ويجلــس عضــا املبــادرى مــل أجــل كاتالانيــا اآلخــر تقليديــا مــع مجماعــة 
الخــر يف الربملــان األوروبـــي.

ــات  ــدت  الخاف ــنة 2011، تزاي ــى س ــزب حثـ ــايب للل ــاح االنثخ ــدم النج ــع ع ــاازي م بالث

ــة  ــات الربملاني ــد االنثخاب ــد. بع ــار املثل ــل اليس ــة داخ ــرتاتيجية والربنامجي ــية واالس السياس

الاطنيــة املخيبــة لآلمــال يف ســنة 2008، بــدأ اللــزب الشــياعي األســباين، الــذي طاملــا كان 

ــة مــرى أخــرى  ــيء، باملطالب ــن، وكان مثلفظــا بعــض ال يف ماقــن دفاعــي داخــل الثلال

بنفــاذ أكــرب يف الهيئــات القياديــة لليســار املثلــد. خــال الــدورى الربملانيــة 2004-2008، دعــم 

اليســار املثلــد حكامــة األقليــة للــزب العــامل االشــرتايك األســباين بقيــادى خاســيه ثاباتــرو 

 Elecciones a Cortes Generales, in: http://www.generales2008.mir.es, 11. املصــدر: عــى ســبيل امللــال

accessed January 19, 2009, and supplemented
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)José Zapatero(، ولكــل كان مــل الصعــب عليــه الدفــع باتجــاه تنفيــذ أي مــل سياســاته. 

ــنثي 2008  ــد يف س ــار املثل ــة لليس ــة الهزيل ــج االنثخابي ــية وراء النثائ ــل األساس ــل العاام وم

ــا الرئيســية الهامــة بالنســبة لليســار املثلــد،  ــه يف عــدد مــل القضاي و2009، هــا حقيقــة أن

ــل اآلخــر هــا  ــارض. وكان العام ــي املع ــع اللــزب الشعبـ ــن م كان اللــزب االشــرتايك يثلال

اســرتاتيجية اللــزب االشــرتايك االنثخابيــة والثـــي دعــت الناخبــن يك ”ال يضيعــاا أصااتهــمم، أو 

”الثصايــت ملخاوفهــمم مــل انثصــار الجنــاح اليمينــي.

حثـــى قبــل الجمعيــة االتلاديــة بثاريــخ 15-16 تريــل اللــاين/ نافمــرب 2008، أعلــل املنســق 

ــادى  ــل قي ــلابه م ــس )Gaspar Llamazares( انس ــبار المازاري ــد غاس ــار املثل ــام لليس الع

اللــزب بســبب املفاهيــم االســرتاتيجية املثباينــة داخــل اليســار املثلــد والخافــات املســثمرى. 

تلــك الجمعيــة، الثـــي اتســمت براعــات سياســية قايــة، كانــت قــادرى عــى انثخــاب مكثــب 

ــد. أخــرا، يــام 14  تنفيــذي جديــد، ولكنهــا مل تثمكــل مــل االتفــاق عــى منســق عــام جدي

ديســمرب، انثخــب أعضــاء املكثــب الثنفيــذي لليســار املثلــد كايــا الرا )Cayo Lara(، العضــا 

يف اللــزب الشــياعي األســباين ليكــان املنســق العــام الجديــد لليســار املثلــد. قــام كايــا الرا 

بعــد ذلــك بلــل الثلالــن االســرتاتيجي الــذي دخلــه ســلفه المازاريــس مــع اللــزب االشــرتايك 

اللاكــم، وبــدأ الثأكيــد عــى اســثقالية اليســار املثلــد مــرى أخــرى. يبــدو أن نجــاح اليســار 

املثلــد يف االنثخابــات اإلقليميــة والربملانيــة ســنة 2011 قــد أكــد صلــة هــذه االســرتاتيجية. 

ــز ماقفــه يف اليســار املثلــد، وهــا اآلن أكــر مــل أي  ــادرا عــى تعزي ــايل ق ــذا كان الرا بالث ل

وقــت مــى زعيــم اللــزب بــا منــازع.

 االأنشــطة الدولية لليسار المتحد 

حثـــى خــال مرحلثــه األو ، كان اليســار املثلــد نشــطا دوليــا، وشــارك يف تشــكيل 

ــنة  ــية يف س ــات األوروبـ ــذ االنثخاب ــكايل. من ــار الرادي ــة لليس ــية املخثلف ــاكل األوروبـ الهي

ــة  ــي، وكان عضــاا مؤسســا للكثل ــل اليســار املثلــد مقاعــدا يف الربملــان األوروبـ 1989، احث

الربملانيــة لليســار املاحــد والخــر ببلــدان الشــامل. واليســار املثلــد هــا أيضــا واحــد مــل 

األحــزاب املؤسســة ملنثــدى اليســار األوروبـــي الجديــد، الــذي تأســس يف مدريــد ســنة1991 

كمســاحة لللــاار وتبــادل الــرأي بــن األحــزاب اليســارية. يف 2004، أصبــح اليســار املثلــد 

مــل األعضــاء املؤسســن للــزب اليســار األوروبـــي يف رومــا. باإلضافــة إ  اليســار املثلــد، 

ــا، واللــزب  ــل لكثالاني ــه وهــام حــزب اليســار املثلــد والبدي ــل في ــن العضاي ــإن اللزب ف

الشــياعي األســباين، هــام أيضــا عضــاان بصفثهــام اللزبيــة يف اليســار األوروبـــي. وعــاوى عــى 

ذلــك، فــإن اليســار املثلــد نفســه، والعديــد مــل األحــزاب األعضــاء فيــه، هــم أيضــا أعضــاء 



72

اليسار األسباين املثلد

يف اليســار األوروبـــي املناهــض للرأســاملية )EAL(12. برمجيــا، ينظــر اليســار املثلــد إ  عمليــة 

ــدى  ــة ممث ــاره منطق ــي باعثب ــثاى األوروبـ ــرى املس ــايب، وي ــي بشــكل إيج ــل األوروبـ الثكام

للعمــل الســيايس اليســاري. ومــع ذلــك، ينظــر اللــزب إ  الهيــكل اللــايل لاتلــاد األوروبـــي 

نظــرى نقديــة، ال ســيام بســبب العجــز االجثامعــي والدميقراطــي والبيئــي واالقثصــادي الضخــم 

ــذا يدعــا اليســار املثلــد لثاســيع حقــاق الربملــان  ــي. ل ــة لاتلــاد األوروبـ للسياســة اللالي

ــك رفــض  ــه بعــد ذل ــي، ولكن ــه يفضــل الدســثار األوروبـ ــك، فإن ــة لذل ــي.  وباإلضاف األوروبـ

بشــدى الثصديــق عــى معاهــدى لشــبانة. يف مجلــة ”ياروبــاروتم )Europarot(، كثــب عضــا 

ــأن  ــان ب ــل مقثنع ــال: ”نل ــيت )Pedro Marset( يق ــدرو مارس ــابق بي ــد الس ــار املثل اليس

ــا.  يف نفــس  ــي نشــأت عــل معاهــدى ماســرتيخت يجــب تنقيله ــة الثـ ــا ليربالي ــا الني أوروب

ــز الخدمــات  ــة الكاملــة وتعزي الاقــت، فــإن العقــاد االجثامعيــة بهــدف الاصــال إ  العامل

ــزي  ــك املرك ــثقالية البن ــاء اس ــب إلغ ــذا يثطل ــدات. وه ــج يف املعاه ــب أن تدم ــة يج العام

األوروبـــي، وإلغــاء معاهــدى االســثقرار. ونلــل نؤمــل بــأن  الدســثار األوروبـــي املســثقبي 

ــن13.  ــة للمااطن يجــب أن يلمــي اللقــاق الدميقراطي

 خطوط ال�اع داخل اليسار المتحد بعد انتخابات 2008 و 2009

ــثمرى  ــات مس ــنة 2008 براع ــااب س ــس الن ــات مجل ــة النثخاب ــج املثااضع ــببت النثائ تس

داخــل اليســار املثلــد خرجــت إ  العلــل. وكانــت أطــراف النــزاع الرئيســية يف الــراع 

االســرتاتيجي عــى الســلطة داخــل اللــزب هــام اللــزب الشــياعي واملنســق العــام لليســار 

ــرتاتيجية  ــام األول اس ــباين يف املق ــزب الشــياعي األس ــد الل ــس. انثق ــبار المازاري ــد غاس املثل

ــس  ــة لرئي ــة أقلي ــال أول حكام ــرتايك خ ــزب االش ــع الل ــارب م ــرك للثق ــس يف الثل المازاري

الــازراء ثاباتــرو. خــال األشــهر بــن االنثخابــات الثـــي جــرت يف آذار/ مــارس 2008 ومؤمتــر 

ــراع يف  ــز ال ــام، ترك ــك الع ــل ذل ــرب م ــاين/ نافم ــل الل ــد يف تري ــذي عق ــد ال ــار املثل اليس

املقــام األول عــى انثخــاب املندوبـــن اللاممنائــة يف الجمعيــة االتلاديــة للثلالــن.  وأُثراتهــام 

بــأن أرقــام العضايــة قــد تــم الثاعــب بهــا يف املناطــق مــل أجــل تافــر املزيــد مــل املندوبـــن 

لجمعيــة 2008 االتلاديــة14. ألول مــرى يف تاريــخ اليســار املثلــد، تــم فلــص أرقــام العضايــة 

ــة  ــة البائس ــام األو  اللال ــفت األرق ــا. كش ــم تلديله ــذي، وت ــب الثنفي ــت إرشاف املكث تل

ــة  ــه االتلادي ــل انعقــاد جمعيث ــدى اليســار املثلــد رســميا قب لللــزب. يف ســنة 2007، كان ل

12.  تشــمل األحــزاب األعضــاء يف اليســار األســباين املناهــض للرأســاملية اليســار املثلــد، البديــل اليســاري املثلــد، 

والفضــاء البديــل.

13.  بيدرو مارسيت، اليسار املثلد يف أسبانيا، يف: ياروباروت 2003/15، تريل أول /أكثابر 2003، ص. 7.

14. راجع. خاامنا رومرو: االنثهاء مل عد أعضاء اليسار املثلد ينثهي باقثثال داخي، يف: بابليكا، 26 متاز/ ياليا 2008.
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ــكاد يصــل إ   ــدد بال ــذا الع ــكاد ه ــنة 2008،  ي ــن عضــا، واآلن، يف س ــة عــر 78 أل اللامن

ــض  ــا البع ــام بعضه ــزاب باته ــة يف األح ــال املخثلف ــراف ذات املي ــدأت األط ــا ب ــا.  هن 50 ألف

بالثاعــب. واللقيقــة هــي أنــه منــذ نهايــة ديكثاتاريــة فرانكــا، عــاىن اللــزب مــل خســائر 

فادحــة يف العضايــة. يف 1977، كان عــدد أعضــاء اللــزب الشــياعي األســباين، وفقــا إلحصاءاتــه 

ــرى،  ــرى أخ ــنة 2008. وم ــدد يف س ــذا الع ــث ه ــل ثل ــل م ــم أق ــي منه ــا، بق ــن عض 200 أل

ووفقــا ألرقــام اللــزب نفســه، كان عــدد أعضــاء اللــزب الذيــل هــم أعضــاء يف اليســار املثلــد 

20 ألفــا مــل أصــل 50 ألفــا هــم أعضــاء اليســار املثلــد.  مل تكــل هنــاك إحصــاءات عضايــة 

مفصلــة تلثــاي عــى معلامــات ملــل نســبة النســاء أو الاضــع املهنــي أو الثعليمــي لألعضــاء. 

كــام وال تاجــد أيضــا أرقــام ميكــل االعثــامد عليهــا حــال تطــار عضايــة اللــزب الشــياعي 

ــة ســنة 1977  ــن اكثســاب اللــزب صفــة الرعي ــا ب ــدى م أو اليســار املثلــد يف الفــرتى املمث

وحثـــى 2010. األرقــام الاحيــدى املثاحــة اآلن هــي تلــك القليلــة الثـــي يقدمها أنطانيــا إلارزا 

ــاب  ــاعم، يف كث ــه ”الشــياعية يف أســبانيا: إعــادى اإلعــامر وراء قن )Antonio Elorza( يف ورقث

ــياعية يف  ــد الش ــا بع ــة م ــياعية ومرحل ــزاب الش ــا )Patrick Moreau( ”األح ــك ماري باتري

ــام، ولكــل وألنــه ال يقثبــس أي مصــادر، فيجــب الثعامــل مــع هــذه األرقــام بلــذر.   أوروب

ي وفقا الأنطونيو إلورزا15 
الجدول 2: تطور عضوية الحزب الشــيوعي االأســبا�ض

أرقام عضوية  الحزب الشيوعي األسباين السنة

201.000 1978-1977

153.000 1979

132.000 1980

112.000 1981

68.000 1984

62.500 1987

37.000 1991

34.000 1994

 Antonio Elzora: Kommunismus in Spanien: Wiederaufbau hinter einer Maske, in:  :15. باألملانيــة

Patrick Moreau )ed.(: Der Kommunismus in Westeuropa. Niedergang oder Mutation, Hans-Sei-

del-Stiftung, Olzog-Verlag, Landsberg am Lech, 1998, p. 179, Table 2
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/ نوفم�ب 162008  ي
ين الثا�ض الجــدول 3: إحصاءات العضوية ومندوبـــي الجمعيــة االتحادية، ت�ش

املندوبون األعضاء اإلقليم

18 697 جاليسيا

66 4602 أسثارياس

15 178 كانثابريا

39 1877 إقليم الباسك

32 2001 كاسثليا وليان

13 132 الرياجا

21 550 نافار

70 3.704 كاتالانيا

21 465 إكسرتميادورا

110 10264 مدريد 

23 897 أراجان

46 3413 فالنسيا

160 16429 األندلس

28 1299 كاسثيا ال مانشا

23 852 مارسيا

5 40 سبثة

10 2383 مليلية

14 481 جزر الكناري

20 477 جزر البليار

الافاد االجنبية

40 منظمة حلن شامل األطلي الناتا 

5 بلجيكا

5 فرنسا

5 لاكسمبارغ 

5 السايد

5 سايرا

799 50801 اإلجاميل

16. راجع. رومرو، مرجع سابق. الذكر.
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ــال  ــل خ ــة م ــة االتلادي ــة يف الجمعي ــامت اإلقليمي ــي املنظ ــدد مندوبـ ــد ع ــم تلدي ويث

نظــام معقــد للغايــة، يثــم مباجبــه منــح 50% مــل املقاعــد ملنظــامت إقليميــة وفقــا لعــدد 

أعضائهــا املنظمــن واملســجلن، والـــ 50% األخــرى وفقــا لألصــاات الثـــي يلققهــا اللــزب يف 

املؤمتــر الســابق لانثخابــات النيابيــة. تشــارك كل منظمــة إقليميــة عــى قــدم املســاواى يف 

الهيئــات يف الجمعيــة االتلاديــة. لهــذا الغــرض، فــإن مندوبـــي كل منظمــة إقليميــة ينثخبان 

ــة  ــة، وعضــاا واحــدا لهيئ رئيســا للافــد، وترســل كل واحــدى منهــم عضــاا لرئاســة الجمعي

ــد واللــايل  ــذي الجدي ــب الثنفي ــة. مــع انثخــاب املكث ــة االتلادي ــداب للجمعي ــار االنث اخثب

تلــت قيــادى كايــا الرا يف الجمعيــة االتلاديــة الثاســعة عــر يف نافمــرب 2008، بــدأ اليســار 

ــام  ــذ نظ ــاى األو  تنفي ــت الخط ــنم. كان ــزاب الثلال ــيس أح ــادى تأس ــار ”إع ــد مس املثل

تعبئــة مســثمر للعضايــة وتســجيل العضايــة مبنــي عــى منــاذج نقابــة اللجــان العامليــة 

القريبــة مــل اليســار املثلــد. ومباجــب قــرار مــل املكثــب الثنفيــذي لليســار املثلــد اتخــذ 

يف 10 تريــل األول/ أكثابــر 2009، أصبــح تســجيل بيانــات العضايــة أمــرا مســثمرا بشــكل 

ــدف  ــا 2010. كان اله ــه يف ياني ــذي يف اجثامع ــب الثنفي ــج إ  املكث ــت النثائ ــم، وقدم دائ

ــة الثشــاركية داخــل اللــزب، وتلســن الســلاك الــيء  مــل ذلــك هــا تاســيع الدميقراطي

ــدى  ــة جدي ــات عضاي ــك، صــدرت بطاق ــى ذل ــاوى ع ــة. ع ــع رســام العضاي ــة يف دف للغاي

ــرى األو  باالشــرتاك  ــة للم ــذت هــذه العملي ــدد الفعــي لألعضــاء. نف ــد الع يف ســياق تأكي

مــع املنظــامت اإلقليميــة واملكثــب الاطنــي الثنفيــذي، مــل أجــل تجنــب النزاعــات حــال 

مســائل ملــل حســاب انثــداب الافــاد للجمعيــة االتلاديــة ســنة 2010.  

بالثــاازي مــع إعــادى هيكلــة منظمــة اللــزب، نفــذت منثديــات إلصــاح املنظــامت اإلقليمية 

لللــزب يف الفــرتى الااقعــة مــا بــن تريــل أول/ أكثابــر 2009 وأيــار/ مايــا 2010. وشــملت 

القضايــا الثـــي ناقشــت ماضعــة الثلالــن يف مجــاالت البيئــة، واللركــة النســاية، وتطايــر 

ــع  ــع وض ــاط م ــة؛ باالرتب ــى األزم ــب ع ــة والثغل ــة االجثامعي ــل الدول ــاع ع ــامل، والدف الع

برامــج لللــد مــل البطالــة وإيجــاد حــل ملســائل الهجــرى والدفــاع عــل اللريــات املدنيــة 

ــة  ــج األو  للمشــاورات اإلقليمي ــا 2010، متــت مناقشــة النثائ ــار/ ماي ــة أي املللــة. يف نهاي

يف منثــدى عقــد عــى الصعيــد الاطنــي. وتــم أخــرا عــرض نثائــج عمليــات  اللــاار، الــذي 

ــثقبل  ــأن مس ــرتاتيجية بش ــة واالس ــية الثنظيمي ــائل السياس ــح املس ــل تاضي ــل أج ــم م ُصم

ــدم  ــة ســنة 2010. عــى أســاس هــذه اللــاار، والثق ــة االتلادي اليســار املثلــد يف الجمعي

ــة يف 2011. كان  ــة والاطني ــات اإلقليمي ــة، هــدف اللــزب خــاض االنثخاب يف إعــادى الهيكل

ــيسم يف  ــادى الثأس ــة إع ــل ”عملي ــن م ــدى العام ــاء م ــا إنه ــه ه ــادى حزب ــدف الرا وقي ه

ــرار  ــد كان ق ــك. وق ــق ذل ــثطاعا تلقي ــة 2011، واس ــات اإلقليمي ــت املناســب لانثخاب الاق

مااصلــة عمليــة إعــادى الثأســيس الثـــي كانــت قــد بــدأت للثــا، بعــد االنثخابــات األوروبـــية 
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ســنة 2009 الثـــي حقــق فيهــا اليســار املثلــد نثائــج مثااضعــة للغايــة، كان قــرارا حكيــام، 

ــبة  ــا بالنس ــدى.. كان واضل ــة جدي ــات داخلي ــة بنزاع ــن العملي ــدم نس ــرض ع ــك بغ وذل

لجميــع املشــاركن أنــه مــل املســثبعد كلــرا تلقيــق نجــاح فــاري يف االنثخابــات األوروبـــية 

ــعيدا  ــع، كان اللــزب س ــة يف 2008. يف الااق ــات الربملاني ــية يف االنثخاب ــة القاس ــد الهزمي بع

بلقيقــة أن دخالــه يف تلالــن مــع الخــر الكاتالانيــن، قــد أثبــت أنــه مــل املمكــل عــى 

األقــل اإلبقــاء عــى نثيجــة االنثخابــات الربملانيــة لســنة 2008.

ــب عــى  ــا هــا الثغل ــة برمثه ــه خــال هــذه العملي ــذي واجــه اللــزب وقيادت الثلــدي ال

ــاف يف  ــدى الخ ــر م ــق. ويظه ــية األعم ــع السياس ــة واملااضي ــة والهيكلي ــا الداخلي القضاي

ــثعادى  ــد الس ــار املثل ــل اليس ــاركة ضم ــزاب املش ــات واألح ــرتاتيجية للجامع ــم االس املفاهي

ــية لســنة 2009 داخــل  ــات األوروبـ ــامت االنثخاب ــن القدميــة مــل خــال تقيي ــاى الثلال ق

ــاايل. ــى الث ــد، ع اللــزب الشــياعي وداخــل اليســار املثل

فبينــام رأى الرا، املنســق العــام، وهــا نفســه عضــا يف اللــزب الشــياعي األســباين، أن 

الســبب يف ضعــن اليســار املثلــد يعــاد بشــكل أســايس للراعــات الداخليــة، ودعــا 

ــة  ــر اللكامي ــامت غ ــة واملنظ ــركات االجثامعي ــاه الل ــزب تج ــاح الل ــل انفث ــد م إ  مزي

ــام للعــامل  ــاد الع ــل االتل ــة، مل ــان العاملي ــة اللج ــر نقاب ــة األخــرى غ واملنظــامت النقابي

والكانفدراليــة العامــة للعمــل وكانفدراليــة اتلــاد نقابــات العــامل17؛ كان خاســيه لايــس 

كينثيلــا )José Luis Centella(، األمــن العــام لللــزب الشــياعي، املنثخــب حديلــا، يفضــل 

ــة. عــى الرغــم مــل أن اللــزب الشــياعي  ــة اللجــان العاملي ــز عــى نقاب اســرتاتيجية الرتكي

ــد أن يكــان القطــب  ــادى تأســيس اليســار املثلــد، وكان هــا أيضــا يري ــا إ  إع أيضــا، دع

ــال املســار والهــدف مــل  ــم السياســية املخثلفــة حي ــه، إال أن املفاهي األقــاى واملســيطر في

ــزب  ــة للل ــة الثنفيذي ــت اللجن ــذا، واجه ــدى.  وهك ــت مثباع ــكيل كان ــادى الثش ــة إع عملي

الشــياعي يف مؤمتــر اللــزب الــذي عقــد يف 6 - 7 تريــل اللــاين/ نافمــرب 2009، اقرتاحــات 

مــل األعضــاء تدعــا لانســلاب مــل اليســار املثلــد ومــل حــزب اليســار األوروبـــي18. عــى 

ــل أعضــاء اللــزب  ــد م ــرى، ســعى  العدي ــة كب ــل رفــض هــذه املقرتحــات بأغلبي الرغــم م

الشــياعي مــرى أخــرى إ  مامرســة تأثــر قــاي عــى تاجــه اليســار املثلــد. ومــع انثخــاب 

ــم  ــد ت ــات ق ــذه املقرتح ــت ه ــنة 2008، كان ــا الرا س ــد كاي ــار املثل ــام لليس ــق الع املنس

ــاز /  ــانال، 2009/2، 27 مت ــه انرتناش ــد، يف: دي لينك ــار املثل ــي لليس ــر الســيايس للمنســق الاطن ــع. الثقري 17. راج

ــا. ــا يليه ــا، 2009، ص 40 وم ياني

18. راجــع. ويــي فــان أويــل: مؤمتــر اللــزب مثناغــم، يف: دي لينكــه انرتناشــانال، 2010/1، تريــل اللــاين /نافمــرب 

2009، ص 35 ومــا يليهــا.
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ــذا  ــاه العديــد مــل أعضــاء اللــزب. ل بالفعــل اســثيعابها، ولكــل ليــس إ  اللــد الــذي متن

ــر  ــرى غ ــة األخ ــاه املنظــامت النقابي ــيا تج ــد سياس ــار املثل ــاح اليس ــض انفث ــم رف ــد ت فق

ــة أكــر مــل 70% مــل املندوبـــن يف مؤمتــر اللــزب.   ــة بأغلبي ــة اللجــان العاملي نقاب

ومــع ذلــك، إذا كان اليســار املثلــد يريــد االســثمرار يف العمــل كلــزب عــى الصعيــد 

الاطنــي، فإنــه ســيلثاج ليــس فقــط إ  قاعــدى مجثمعيــة بــل أيضــا إ  قاعــدى برملانيــة. 

ــب واحــد يف  ــان، ونائ ــب واحــد فقــط يف الربمل ــى ســنة 2011، كان لليســار املثلــد نائ حثـ

ــع  ــس م ــذي يجل ــت )Willy Meyer-Pleite(، ال ــر بلي ــي ماي ــا وي ــي وه ــان األوروبـ الربمل

الكثلــة الربملانيــة لليســار املاحــد والخــر ببلــدان الشــامل يف الربملــان األوروبـــي يف حــن 

يجلــس نائــب الربملــان األوروبـــي اآلخــر الــذي انثخــب عــى قامئــة مشــرتكة مــع املبــادرى 

مــل أجــل كاتالانيــا مــع مجماعــة الخــر يف الربملــان األوروبـــي. عــاوى عــى ذلــك، حثـــى 

ســنة 2011، كان اللــزب مملــا فقــط يف تســعة مجالــس تريعيــة مــل أصــل ســبعة عــر 

ــا يف األقاليــم، مــع مــا مجماعــه 38 مقعــدا. باإلضافــة إ  احثــال اليســار  مجلســا تريعي

املثلــد وحلفائــه للــاايل 2000 مقعــد فقــط يف املجالــس البلديــة عــى الصعيــد الاطنــي، 

ــة ســنة 2011. ــات اإلقليمي وارتفــع هــذا العــدد بشــكل مللــاظ مــع االنثخاب

ي  ي الحز�ب  العوائق التـــي تواجه اليســار المتحد نتيجة النظام االنتخا�ب
ي 

االأسبا�ض

ــااب  ــس ن ــل مجلســن، هــام مجل ــس )the Cortes(، م ــباين، الكارتي ــان اإلس ــن الربمل يثأل

ومجلــس شــياخ. هــذا األخــر، والــذي ينثخــب بأغلبيــة األصــاات، لديــه قــاى أقــل بكلــر 

ــل  ــاس الثملي ــى أس ــااب ع ــس الن ــد يف مجل ــع املقاع ــم تازي ــااب. ويث ــس الن ــل مجل م

ــرى  ــبانيا إ  52 دائ ــيم أس ــم تقس ــة، يث ــراض انثخابي ــناات19. وألغ ــع س ــدى أرب ــبي مل النس

انثخابيــة، هــم الخمســان ملافظــة باإلضافــة إ  مدينثــي اللكــم الــذايت يف ســبثة ومليلــة 

عــى الســاحل املغــريب. ويثــم تازيــع املقاعــد عــى الدوائــر قبــل كل انثخابــات: تلصــل كل 

ــكل منهــام.   ــن عــى مقعــد ل ــن عــى األقــل، وتلصــل املدينث ــل اثن ملافظــة عــى مقعدي

ــح  ــكانها، ليصب ــدد س ــا لع ــات وفق ــن املقاطع ــة ب ــد الـــ 248 املثبقي ــع املقاع ــم تازي ويث

ــات ذات  ــة للمقاطع ــأى واضل ــة مكاف ــدان هــام مبلاب ــدا. هــذان املقع ــاع 350 مقع املجم

العــدد القليــل مــل الســكان، حيــث أنهــا تخثلــن اخثافــا كبــرا يف اللجــم وعــدد الســكان؛ 

19. راجــع. ويــي فــان أويــل: مؤمتــر اللــزب مثناغــم، يف: دي لينكــه انرتناشــانال، 2010/1، تريــل اللــاين /نافمــرب 

2009، ص 35 ومــا يليهــا.



78

اليسار األسباين املثلد

ــط لفالنســيا.  ــدا فق ــاك 16 مقع ــام هن ــدا بين ــال 31 مقع ــبيل املل ــى س ــلانة ع ــدى برش فل

وبالثــايل فــإن لهــذا النظــام مضــار كلــرى عــى األحــزاب الصغــرى الثـــي لهــا ناخبــان عــى 

الصعيــد الاطنــي، حيــث أنهــا يف الدوائــر االنثخابيــة الصغــرى الثـــي لهــا أقــل مــل عــرى 

ــي  ــا ه ــل عليه ــي تلص ــاات الثـ ــإن األص ــذا ف ــاز، ل ــة للف ــك أي فرص ــكاد متثل ــد بال مقاع

ــة  ــر االنثخابي ــاز يف الدوائ ــن بالف ــل ضعي ــزاب إال أم ــذه األح ــس له ــة؛ ولي أصــاات ضائع

ــرى.   الكب

ــر مــزدوج عــى اليســار املثلــد: فاليســار املثلــد مثجــذر بشــكل أســايس يف  ــه تأث هــذا ل

ــر  ــد يف الدوائ ــاز مبقاع ــه الف ــب علي ــل الصع ــك، فم ــد، لذل ــل مدري ــة مل ــز اللري املراك

ــة أن  ــرا للقيق ــك، ونظ ــى ذل ــاوى ع ــاي. وع ــايب ق ــار انثخ ــاد ظه ــى باج ــرى، حثـ الصغ

ــر االنثخابيــة األخــرى هــي أصــاات ضائعــة، يثاجــب عــى  األصــاات املــد  بهــا يف الدوائ

اليســار املثلــد تلقيــق نســبة أعــى مــل األصــاات لــكل مقعــد يلصــل عليــه مقارنــة مــع 

ــال.  فملــا، يف انثخابــات 2000، كان اليســار  ــة الصغــرى عــى ســبيل املل األحــزاب اإلقليمي

ــاز بعــدد مــل األصــاات يســاوي  ــي، وف ــاى حــزب عــى املســثاى الاطن ــث أق املثلــد ثال

969,871 صاتــا )حــاايل 4%(، ولكنــه مل يلصــل إال عــى مقعديــل اثنــن مــل مقاعــد 

مجلــس النــااب - أقــل مــل 1%. عــى النقيــض مــل ذلــك، فــاز حــزب الثقــارب والاحــدى 

ــام  ــط.  يف ع ــا فق ــى  779,425 صات ــه ع ــع حصال ــد م ــاين بعــرى مقاع ــي الكاتال اإلقليم

2004، كان اليســار املثلــد بلاجــة إ  مــا مجماعــه 245 ألــن صــات لــكل مقعــد يفــاز 

ــد. يف  ــكل مقع ــات ل ــن ص ــط إ  66 أل ــاج فق ــرتايك يلث ــزب االش ــن كان الل ــه، يف ح ب

ظــل نظــام متليــل نســبي نقــي كان مــل شــأن اليســار املثلــد أن يلصــل عــى 18 مقعــدا 

بــدال مــل خمســة مقاعــد فقــط. وبالثــايل فــإن النظــام االنثخــايب األســباين يضعــن بنيايــا 

ــذ ســناات هــذا النظــام  ــد اليســار املثلــد من ــكايل. وينثق ــاين لليســار الرادي ــل الربمل الثملي

ــره.  ــثمرار بثغي ــب باس ويطال

ــع األســباين والنظــام اللــزيب األســباين امللســابية  ــك، يهيمــل عــى املجثم ــاوى عــى ذل ع

واألبايــة. هــذا الثقليــد الســيايس االســثبدادي، الــذي يعــاد إ  فــرتى ديكثاتاريــة فرانكــا، 

مــا زال ينعكــس حثـــى يامنــا هــذا يف النزعــة الشــخصانية لألحــزاب ويف املشــاركة السياســية 

ــية األخــرى، لــدى أســبانيا مســثاى منخفــض جــدا  الهزيلــة20؛ مقارنــة مــع الــدول األوروبـ

Zeitschrift FÜR Parlaments- :ــة النظــام اللــزيب األســباين، يف 20. راجــع. رافائيــل أرياس-ســالغادو: ظهــار وبني

ــن 1988، ص. 379. fragen، برل
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مــل العضايــة يف األحــزاب21. إضافــة إ  ذلــك، يف نهايــة الســبعينيات مــل القــرن املــايض، 

تــم إعطــاء األحــزاب دورا داخــل الهيــاكل املؤسســية للبــاد، ومــل نقطــة االنطــاق هــذه 

ــة. ويف  ــة مجثمعي ــاى تعبئ ــل الثطــار كق ــرى م ــة كب ــل هــذه األحــزاب إال بصعاب مل تثمك

ــة  ــة االجثامعي ــم الفرعي ــن النظ ــاالت ب ــة االتص ــام اللديل ــائل اإلع ــار وس ــّر ظه ــن غ ح

وبــن األحــزاب والناخبــن22 مل يــؤد هــذا الثطــار إ  أي زيــادى يف تعبئــة الناخبــن مــل قبــل 

األحــزاب بــن االنثخابــات.

ــار  ــثاري ظه ــي الدس ــام املل ــية إ  النظ ــة الفاش ــل الديكثاتاري ــال م ــق االنثق ــرا، راف أخ

النزعــة اإلقليميــة الثـــي هيمنــت حثـــى يامنــا هــذا عــى جــزء كبــر مــل الخطاب الســيايس. 

ــا أيضــا  ــل لديه ــا ب ــط عــى املشــهد اللــزيب يف مناطقه ــة فق وال تهيمــل األحــزاب اإلقليمي

متليــل برملــاين قــاي يف مجلــس النــااب23. لقــد منعــت خطــاط الــراع الخاصــة بأســبانيا 

ــام  ــى الي ــراف، حثـ ــز واألط ــية، واملرك ــى املؤسس ــزاب والبن ــة، واألح ــة والكنيس ــن الدول ب

ــاء وتاســيع قاعــدى  األحــزاب الاطنيــة ملــل اليســار املثلــد مــل أن تكــان قــادرى عــى بن

حزبيــة وطنيــة. وكان لــدى اليســار املثلــد صعابــة يف تقديــم مفهــام ســيايس وبرنامجــي 

ــكل  ــة بش ــة بالجهاي ــات الطبقي ــب الراع ــل حج ــام عم ــن. ك ــثمر للناخب ــجم ومس منس

ــي  ــن الثـ ــة واملااق ــارية الراديكالي ــزاب اليس ــاء األح ــاكل إنش ــق مش ــى  تعمي ــاص ع خ

ــر  ــزب أراٍض غ ــل الل ــك، دخ ــة لذل ــي. ونثيج ــياق وطن ــة يف س ــل بفعالي ــدف إ  العم ته

ــنة  ــة س ــات الربملاني ــايب لانثخاب ــه االنثخ ــر برنامج ــدأ يف تطاي ــا ب ــا عندم ــفة متام مسثكش

2011، وجلــب املااطنــن يف عمليــة برنامجيــة حزبيــة داخليــة بطريقــة غــر معروفــة حثـــى 

ــك بنجــاح. اآلن. وفعــل ذل

ي أقوى 
قليمية: يســار أسبا�ض  انتخابات ســنة 2011 االإ

كان حــزب رئيــس الــازراء ثاباتــر، وهــا اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي االجثامعــي، الــذي 

ــل  ــاىن م ــد ع ــنة 2011، ق ــة س ــرت يف نهاي ــي ج ــات الثـ ــلطة يف االنثخاب ــل الس ــرج م أخ

هزميــة مؤملــة وســاحقة يف االنثخابــات اإلقليميــة الثـــي جــرت يف أيــار/ مايــا 2011، حيــث 

جــرى انثخــاب الربملانــات اإلقليميــة والبلديــة يف 13 منطقــة مــل أصــل 17. ومقارنــة 

21. راجــع. جاناثــان هابكــل: إســبانيا: األحــزاب السياســية يف دميقراطيــة ناشــئة، يف: ديفيــد بروتــان، مــارك دونافــان 

)ملــرران(: تغيــر النظــم اللزبيــة يف أوروبــا الغربيــة، لنــدن ونيايــارك 1999، ص 225-224.

22. راجــع. ميــاين هــاس: النظــام اللــزيب يف اســبانيا(، يف: أوســكار نيدرمايــر، ريثشــارد ســثاس )ملــرران(:  النظــم 

ــة، فيســبادن 2006، ص. 427. ــا الغربي اللزبيــة يف أوروب

23. راجع. ديرتانان، النظام والنظام اللزيب، الطبعة 3، أوبادن، 2000، ص 332 وما يليها.
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ــل 35% إ   ــة لســنة 2007، انخفضــت نســبة أصــاات اللــزب م ــات اإلقليمي ــع االنثخاب م

ــدى. كان  ــناات عدي ــذ س ــرى األو  من ــلانة للم ــبيلية وبرش ــل ش ــا مل ــد معاق 27.8%، وفق

ــارض  ــزب املع ــي، الل ــزب الشعبـ ــا الل ــرتايك ه ــزب االش ــن الل ــل ضع ــثفيد األول م املس

اليمينــي امللافــظ، والــذي فــاز بنســبة 38% مــل األصــاات عــى الصعيــد الاطنــي، ودخــل 

ــة  ــات عالي ــاركة يف االنثخاب ــبة املش ــت نس ــا. كان ــة تقريب ــات اإلقليمي ــع اللكام إ  جمي

بشــكل مســثغرب ووصلــت إ  66%، مقارنــة مــع 64% يف 2007. ومــع ذلــك، فــإن العديــد 

مــل األســبان اخثــاروا أن يضعــاا يف صناديــق االقــرتاع أوراقــا باطلــة كثعبــر عــل احثجاجــات 

ــا ديــل ســال  ــام اللاشــدى الثـــي اســثمرت منــذ 15 مايــا 2011، يف بايرت ”حركــة 15 ماي

يف مدريــد. بالنســبة لليســار املثلــد، وفــرت االنثخابــات اإلقليميــة أول بصيــص مــل األمــل 

بعــد نثائــج االنثخابــات املثهاويــة باســثمرار يف العقــد الســابق. ومــل خــال جــذب ناخبــي 

ــة أمــل مــل اللــزب، اســثطاع اليســار املثلــد أن  ــل يشــعرون بخيب اللــزب االشــرتايك الذي

ــه لثصــل إ  6.3% عــى الصعيــد الاطنــي، بعــد أن كان قــد  فــاز فقــط  يزيــد مــل أصاات

ــثعاد  ــايل اس ــنة 2009، وبالث ــية س ــات األوروبـ ــاات يف االنثخاب ــل األص ــبثه 3.7 م ــا نس مب

مكانثــه كلالــث أقــاى حــزب يف أســبانيا. اســثفاد اللــزب اليســاري أيضــا مــل االحثجاجــات 

ــات  ــك الخدم ــة وتفكي ــفي لللكام ــج الثقش ــد الربنام ــاد ض ــدى يف الب ــة اللاش الجامهري

االجثامعيــة، والفقــر.  وبالثــايل فــإن مركــز اللقــل الســيايس قــد انثقــل بالفعــل إ  اليمــن يف 

أيــار/ مايــا 2011 مــع انثصــار اللــزب الشعبـــي. وقــد كان إقليــم الباســك مبلابــة اســثلناء؛ 

فهنــاك، كان كل مــل اللــزب االشــرتايك واللــزب الشعبـــي قــد خــرا الدعــم، وأصبــح تلالن 

يســار الباســك أقــاى قــاى سياســية يف املنطقــة. ومــع ذلــك، فبعــد االنثخابــات اإلقليميــة، 

ــدى اللــزب اليســاري األســباين اآلن 58  ــح ل ــرب. وأصب كان لليســار املثلــد ثقــل ســيايس أك

ــة.   ــان بأغلبي ــة مطلقــة، و53 منثخب ــان بأغلبي ــة عــى املســثاى امللــي منثخب رئيــس بلدي

واســثطاع اليســار املثلــد أيضــا أن يزيــد عــدد أعضائــه يف الربملانــات اإلقليميــة24. وبالثــايل، 

دخــل كل مــل اليســار الراديــكايل وامللافظــن اليمينيــن االنثخابــات الربملانيــة يف نافمــرب/ 

تريــل اللــاين مــل تلــك الســنة باضــع بدايــة جيــد، بينــام تلمــل اللــزب االشــرتايك عــبء 

صــارى الخــارس. 

24. راجــع. هيليــغ، دومينيــك: بصيــص مــل األمــل لليســار: تقييــم مخثــر لانثخابــات اإلقليميــة يف أســبانيا، مــل 

منظــار اليســار، يف:  

http://dominic.linkeblogs.de/2011/05/26/eine-kurze-einschatzung-der-regional-wahlen-in-

 /spanien-aus-linker-sicht
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25، أيار/ مايو 2011
ي
الجــدول 4: نتائــج االنتخابات البلديــة عىل الصعيد الوط�ض

أصوات مقاعد املجالس الحزب

8474031 %37.53 اللزب الشعبـي

6276087 %27.79 حزب العامل االشرتايك 

1424119 %6.31 اليسار املثلد  

778679 %3.45 الثقارب والاحدى

465125 %2.06 )UPyD( االتلاد الدميقراطي الثقدمي

327100 %1.45 اللزب القامي الباسي

313231 %1.39 Bildu-EA )يسار الباسك(

  أســبانيا: بلد مزقته االأزمة

بعــد فــرتى وجيــزى مــل االنثخابــات اإلقليميــة املخيبــة لآلمــال، دعــا رئيــس الــازراء ثاباتــرو 

ــح  ــل يرش ــه ل ــل أن ــه أعل ــت نفس ــرب 2011، ويف الاق ــام 20 نافم ــرى ي ــات مبك إ  انثخاب

نفســه كمرشــح للزبــه ملنصــب رئيــس الــازراء26. وبالثــايل تبعــت  أســبانيا مناذجــي أيرلنــدا 

والربتغــال كلالــث دولــة عضــا يف االتلــاد األوروبـــي يف الدعــاى النثخابــات مبكــرى يف 2011 

يف مااجهــة األزمــة االقثصاديــة واملاليــة العامليــة؛ أمــا اليانــان، وهــي ”بلــد األزمــةم الرابعــة، 

فقــد شــهدت تغيــرا يف اللكامــة دون انثخابــات، والثـــي كان مــل املقــرر أن تجــري يف شــهر 

نيســان/ أبريــل 2012.

عانــت أســبانيا عــى وجــه الثلديــد بشــدى مــل األزمــة العامليــة. أصبلــت ”طفــرىم 

الســناات الســابقة الطايلــة ماضيــا بعيــدا وكانــت طفــرى واقفــة عــى أقــدام مــل صلصــال. 

اســثفادت قطاعــات البنــاء والعقــارات بشــكل خــاص مــل طفــرى األســااق املاليــة واألســهم 

ــدى  ــة جدي ــدن تابع ــت م ــربى، من ــبانية الك ــدن األس ــراف امل ــال أط ــرن. ح ــة الق ــع نهاي م

باحــدات ســكنية ملقلــة بالديــان تصــل إ  120%. كانــت نثيجــة فرقعــة فقاعــة العقــارات 

يف أســبانيا ملــرى للقلــق بشــكل خــاص. كان هنــاك 700 ألــن وحــدى ســكنية غــر مباعــة يف 

25. راجع. الباييس: http://resultados.elpais.com/elecciones/2011/municipales/ ، 22 مايا 2011

26. عقدت االنثخابات املبكرى، عل طريق الصدفة، يف الذكرى 36 لافاى الديكثاتار فرانكا.
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الســاق، بانثظــار املشــرتيل، ووفقــا للبنــك املركــزي األســباين، كان هنــاك 176 بليــان يــارو 

رهــان عقاريــة هشــة معلقــة.  مل يعــد بإمــكان العديــد مــل العاطلــن عــل العمــل دفــع 

الفائــدى عــى هــذه القــروض العقاريــة، ونثيجــة لذلــك، تأثــر حــاايل 300 ألــن أســباين مــل 

ــدل  ــع مع ــة، ارتف ــة واملالي ــة االقثصادي ــع األزم ــاازي م ــنة 2008. بالث ــاء س ــات اإلخ عملي

البطالــة يف أســبانيا إ  مســثاى أوروبـــي قيــايس.  يف 2008، تــم تســجيل 2 مليــان عاطــل 

عــل العمــل رســميا، وارتفــع هــذا العــدد ليصــل إ  3.6 مليــان يف العــام الــذي تــاه وإ  

22% بــن  2011 - أي بنســبة  4.4 مليــان يف  2010، وأخــرا إ   4 مايــن يف بدايــة 

ــان عــل العمــل. ــا - 45.8% رســميا - عاطل الشــباب، نصفهــم تقريب

نثيجــة للسياســات الثقشــفية لللــزب االشــرتايك، ارتفــع عــدد العاطلــن عــل العمــل الذيــل 

اضطــروا إ  العيــش بــدون دعــم الدولــة إ  1.7 مليــان نســمة؛ ووصلــت نســبة الســكان 

الذيــل يعيشــان تلــت خــط الفقــر إ  21.8% مبــا يف ذلــك العديــد مــل املثقاعديــل27. تــم 

رفــع ســل الثقاعــد إ  67، ويف أيلــال/ ســبثمرب مــل ســنة 2011، صــات الربملــان، بأصــاات 

أكــرب حــزب معارضــة يف ذلــك الاقــت، وهــا اللــزب الشعبـــي، لصالــح تعديــل دســثاري 

ينــص عــى وضــع حــد إلزامــي للديــان، اتباعــا للنمــاذج األملــاين. وصفــة حكامــة ثاباتــرو 

مــل أجــل حــل األزمــة هــي وصفــة عدميــة الفائــدى وهــي الاصفــة نفســها الثـــي يدعمهــا 

ــة  ــم والصل ــى حســاب الســكان يف الثعلي ــاق ع ــض اإلنف ــال: خف ــان والربتغ اشــرتكيا اليان

ــز  ــد عج ــرتض س ــل املف ــك، كان م ــة إ  ذل ــة. باإلضاف ــة العام ــار الخدم ــات وأج واملعاش

الخزينــة العامــة عــل طريــق خصخصــة الخدمــات العامــة. وانثهــى هــذا املســار يف أجــزاء 

كبــرى منــه بالفشــل، ومل يافــر عائــدات للدولــة حثـــى عــى املــدى القصــر. عــى النقيــض 

مــل ذلــك، كان هنــاك دعــم ائثــامين للبنــاك واعثمــدت االعفــاءات الريبيــة الثـــي تبلــغ 

ــارات للــركات. امللي

ي 2011
لمانية الفاترة �ض   الحملــة االنتخابيــة ال�ب

ــا  ــاك م ــاين/ نافمــرب 2011، كان هن ــل ث ــي جــرت يف 20 تري ــة الثـ ــات الربملاني يف االنثخاب

مجماعــه 350 مقعــدا يف مجلــس النــااب و208 مقعــدا يف مجلــس الشــياخ لثثنافــس 

عليهــا األحــزاب يف االنثخابــات. ولكــل حثـــى يــام االنثخابــات، مل  يكــد أي مــل الـــ 36 مليــان 

ناخــب مؤهــل يعــرف مــا هــي السياســات الثـــي كان ســيصات لصاللهــا أو ضدهــا.  كــام 

ــبانيا أي  ــل يف أس ــن الكبري ــل اللزب ــن أي م ــل ب ــان، مل يك ــال واليان هــا اللــال يف الربتغ

27.  ويف تقريــر املعهــد الاطنــي لإلحصــاء، حــدد خــط الفقــر  7500  يــارو للشــخص الااحــد، 11.300 يــارو لــألرسى 

املكانــة مــل شــخصن.
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اخثافــات اســرتاتيجية أو برنامجيــة وكان لكليهــام برامــج انثخابيــة غامضــة جــدا. مــع 

إعــان رئيــس الــازراء ثاباتــرو بعــدم ترشــيح نفســه لااليــة أخــرى، رشــح اللــزب االشــرتايك 

وزيــر الداخليــة الســابق ألفريــدو بريــز روبالكابــا )Alfredo Pérez Rubalcaba( كمرشــح 

ــا  ــأت به ــي تنب ــة الثـ ــار درء الهزمي ــال إ  اليس ــق الثل ــل طري ــاول ع ــزب، وح ــل الل ع

ــد تجمــدت لعــدى أشــهر مــع  ــا ق ــرتاع  وكأنه ــج االق ــدت نثائ ــك، ب االســثطاعات. ومــع ذل

احثفــاظ اللــزب الشعبـــي امللافــظ بنســبة تقــدم تبلــغ 15% عــى االشــرتاكين، الذيــل مــا 

ــد نســبة %30. ــاا عالقــن عن زال

ــس  ــب رئي ــي ملنص ــزب الشعبـ ــح  الل ــاي )Mariano Rajoy(، مرش ــا راخ ــس ماريان عَك

ــزا ملــرا  ــات، وظــل لغ ــاى خــال االنثخاب ــث امللث ــة جــدا مــل حي ــازراء، صــارى باهث ال

ــل  ــا م ــر 56 عام ــل العم ــغ م ــظ البال ــذا املرشــح امللاف ــن. فه ــل الناخب ــر م بالنســبة للكل

ــة  ــيا صاحــب رؤي ــس سياس ــرا للمشــاعر ولي ــيا مل ــس سياس ــبانيا لي غاليســيا يف شــامل أس

مســثقبلية. دعــا كا املرشــلن إ  اعثــامد سياســة الثخفيضــات، عــى الرغــم مــل أن 

ــت  ــة. وكان ــات امللماس ــأن السياس ــا بش ــا، كان غامض ــر حظ ــا األوف ــاي باألخــص، وه راخ

رســالثه االنثخابيــة الاحيــدى هــي الدعــاى للثغيــر28؛ إال أنــه مل يلــدد مــا هــا نــاع الثغييـــر 

الــذي ميكــل أن يلــدث. وقــد أعلــل راخــاي بشــكل غامــض خــال اللملــة االنثخابيــة أنــه 

يريــد خفــض العجــز يف امليزانيــة إ  3% مــل الناتــج امللــي اإلجــاميل بللــال 2013، مــل 

ــاف، كان  ــة املط ــك. يف نهاي ــام بذل ــط للقي ــه خط ــن أن ــال كي 4.4% يف 2012، دون أن يق

ــب،  ــض الرائ ــاالم، وبخف ــر نل ــة أك ــد ”بدول ــرد وع ــل مج ــن م ــيايس يثأل ــه الس برنامج

والثخفيــن مــل قبضــة قاانــن ســاق العمــل، وتفكيــك البروقراطيــة. كانــت ترجمــة ذلــك 

عــى مــا يبــدو: خصخصــة الخدمــات العامــة وخفــض الرائــب عــى األغنيــاء والــركات، 

وتخفيضــات يف الثعليــم والصلــة واإلنفــاق االجثامعــي، ومااصلــة فثــح الســاق أمــام 

ــي. ــثلامر األجنب االس

مــل جهــة أخــرى، اعثــرب اليســار املاحــد قــادرا عــى االســثفادى مــل خســارى كل مــل اللــزب 

االشــرتايك ومــل ظهــار حركــة االحثجــاج الجديــدى، وحركــة 15 مايــا، ودخــال الربملــان مــع 

ــنة 2008 )%3.77  ــة يف س ــات الكارثي ــال يف االنثخاب ــه الل ــام كان علي ــاى م ــة أق مجماع

ومقعديــل(. يف هــذه االنثخابــات، كان مدعامــا مــل ِقبــل أكــرب اتلــاد عــامل أســبانيا، وهــا 

ــاخطم،  ــاين الس ــه ”الربمل ــة بأن ــام الرا يف اللمل ــر املنســق الع ــة. ظه ــان العاملي ــة اللج نقاب

ودعــا النــاس إ  عــدم مقاطعــة االنثخابــات، بــل إ  الثصايــت لصالــح اليســار املثلــد، مــل 

ــا لاجــهم. مل تكــل  ــة وجه ــة السياســات النياليربالي ــل عــى ”مااجه ــاا قادري أجــل أن يكان

28.  تلثاي امللصقات االنثخابية لللزب الشعبـي عى دعاات عى النلا الثايل: ”كل جزءا مل الثغييـرم.
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ــة االحثجــاج  ــت مشــاركة جــادى للرك ــا تضمن ــة رخيصــة، لكنه ــة دعاي ــة مبلاب هــذه اللمل

األســبانية مــل قبــل اليســار الربملــاين، كــام تبــن عمليــة صياغــة الربنامــج االنثخــايب لللــزب. 

باملعنــى الدقيــق للكلمــة، مل يكــل برنامجــا انثخابيــا عــى اإلطــاق، وإمنــا دعــاى للناخبــن 

ــي  ــل اجثامع ــة لبدي ــة والثعبئ ــد األزم ــال ض ــل ”النض ــل أج ــد م ــار املثل ــل اليس ــل قب م

ــك  ــن أولئ ــع ب ــق واس ــة لثااف ــت نثيج ــك، كان ــى ذل ــاوى ع ــي29م. وع ــي حقيق ودميقراط

ــة.م  ــا ليربالي ــة الني ــة ضــد الهيمن ــة اجثامعي الذيــل يشــكلان ”بديــا وكثل

ــا  ــا مائث ــعب إليه ــزب الش ــا الل ــي دع ــة الثـ ــة الصياغ ــارك يف عملي ــاف، ش ــة املط يف نهاي

جمعيــة ومنظمــة عــى النطــاق القامــي. وقــد شــارك نلــا 15 ألــن عضــا ومثعاطــن مــع 

اليســار املثلــد يف أكــر مــل خمســامئة اجثــامع عــام ويف العديــد مــل املناقشــات املفثاحــة 

ــل كأداى  ــة يف العم ــذه الطريق ــى ه ــاء ع ــزب باإلبق ــب الل ــت. ويرغ ــبكة اإلنرتن ــى ش ع

للمشــاركة والدميقراطيــة، حثـــى إ  مــا بعــد االنثخابــات: ”إنهــا أداى دامئــة مــل املشــاركة 

االتصاليــةم، كــام تقــال ”الدعــاى30م. وقــد تــم  تجميــع نثائــج الثشــاور يف ”اللــارات الســبع 

لليســار املثلــدم

 الثورات الســبع لليسار المتحد: 

 1- من أجل ثورة اقتصادية 

ــاملية: ”إن  ــي للرأس ــل عامل ــاس لبدي ــة كأس ــارى االقثصادي ــد إ  الل ــار املثل ــر اليس وينظ

األزمــة الثـــي نعيــش فيهــا هــي أزمــة عامليــة للنظــام الرأســاميل. ويثجــى طابعهــا العاملــي 

بأزمــة مثعــددى األوجــه تطــال االقثصــاد والنظــام املــايل، والبيئــة، واملــااد الخــام واملــااد 

الغذائيــة والطاقــة، ويف نهايــة املطــاف، السياســة واللقافــة واأليديالاجيــا .... ]لهــذا[ 

ــدى املقاومــة هــدف: الثغلــب عــى النمــاذج النياليــربايل االجثامعــي  يجــب أن يكــان ل

 .... والســيايس واللقــايف الســائد حاليــا، وتهيئــة الظــروف للثخلــص مــل الرأســاملية 

ــام. املقاومــة  ــل. املقاومــة هــي الهجــام. املقاومــة هــي مطلــب الي املقاومــة هــي البدي

هــي اللــارىم. 

http://www.convocatoriasocial.org/sites/default/files/  :ــبعة ــة الس ــارات اإلجثامعي ــاق الل ــع: ميل 29. راج

documentos/7_revoluciones_0.pdf

30.  راجع. املرجع نفسه.
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2- مــن أجل ثورة ديمقراطية 

”يجــب أن يكــان هــدف قــاى اليســار البديــل تنفيــذ دميقراطيــة مثقدمــة يف ســياق دولــة 

فدراليــة، جمهاريــة وقامئــة عــى الثضامــل، دولــة تاســع مــل حــدود اللريــة واملشــاركة، 

الثلــال الدميقراطــي  الرفــاه االقثصــادي واالجثامعــي واللقــايف للمااطنــنم.  وتضمــل 

ــة  ــاق الثنمي ــة انط ــد نقط ــار املثل ــبة لليس ــي بالنس ــرار ه ــع الق ــاكل صن ــع وهي للمجثم

ــبانيا. ــثدامة يف أس ــة املس ــة والبيئي االجثامعي

3- مــن أجل ثورة بيئية 

”يجــب علينــا أن نغــر الثاجــه نلــا االســثهاك املثزايــد للمــاارد الطبيعيــة ]و[ الزيــادى يف 

ــا. نلــل بلاجــة إ   ــا وبيئي ــة املســثدامة اجثامعي ــز الثنمي ــل خــال تعزي ــات ... م االنبعاث

ــر والطبيعــة تضمــل ســامة النظــم  ــن الب ــة ب ــة ... وعاق ــة البري مجثمــع يعــزز الثنمي

ــةم. اإليكالاجي

ي الخدمات العامة 
4- مــن أجل ثورة �ض

ــة  ــل جه ــة، وم ــل جه ــة م ــة االجثامعي ــة الرعاي ــاع عــل أنظم ــة الدف ”يااجــه اليســار مهم

ــة األطفــال والعجــزى  ــم، ورعاي ــة مثقدمــة ... فالثعلي ــة اجثامعي ــاء ... منــاذج دول أخــرى بن

واملســنن، والرعايــة الصليــة، وتافــر ميــاه الــرب وخدمــات الــرف الصلــي، والطاقــة، 

والنقــل العــام، والخدمــات الربيديــة، والرياضــة واللقافــة ليســت ســلعا، بــل هــي خدمــات 

ــال الجميــع عــى هــذه  ــار بلص ــب اليس عامــة تعثمــد عــى مســئالية الدولــةم. يطال

ــس  ــن، ولي ــة نلــا احثياجــات املااطن ــان ماجه ــي يجــب أن تك ــا، والثـ ــات وغره الخدم

ــض بشــدى الخصخصــة يف هــذه املجــاالت. ــة، ويرف ــح االقثصادي ــاه املصال تج

5- من أجل ثورة للمســاواة 

ــزب  ــة الل ــدد لغ ــذي يل ــا ال ــفة وه ــا فلس ــد ه ــار املثل ــبة لليس ــرأى بالنس ــر امل تلري

وأعاملــه ومامرســثه السياســية. لــذا فثلريــر املــرأى هــا العمــاد الفقــري لسياســات اليســار 

املثلــد مــل أجــل تلايــل املجثمــع. ينــارص اليســار املثلــد املســاواى بــن ِملليــي الجنــس 

ــل  ــة عــى أســاس الثفضي ــز أو الهيمن ــع أشــكال الثميي ــة، ويعــارض جمي ــراكات الغري وال

الجنسـي.
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6- مــن أجل ثورة ثقافية 

ــل  ــم العم ــعى إ  دع ــة، ويس ــارى اللقافي ــد الل ــار املثل ــم اليس ــك، يدع ــى ذل ــاوى ع ع

اللقــايف بقــاى أكــرب وجعــل الاصــال إ  اللقافــة غــر معثمــد عــى الدخــل. ملــل الثعليــم، 

يجــب أن ال يكــان العمــل اللقــايف خاضعــا آلليــات الســاق. يف هــذا الســياق، يدعــا اليســار 

ــدى يف أســبانيا. ــة سياســية جدي املثلــد إ  ثقاف

7- من أجل ثورة من أجل الســالم

ــاج النظــام الرأســاميل  ــإن ”األزمــة اإلنســانيةم هــي نث مــل وجهــة نظــر اليســار املثلــد، ف

واإلمربياليــة، والثـــي دمــرت املؤسســات الدوليــة والدميقراطيــة. اســثخدام العنــن، وانثهــاك 

للقانــان الــدويل، والثأخــر يف تلقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، والنمــا يف تجــارى 

ــذا  ــاارد. ه ــى امل ــراع ع ــي أدوات يف ال ــباين، ه ــار األس ــر اليس ــة، يف نظ ــللة الدولي األس

ــع  ــاس يف جمي ــل الن ــن م ــدان ويعــرض املاي ــل البل ــد م ــة يف العدي ــل الثنمي ــراع يعرق ال

ــم  ــادي اللــزب بإجــراء إصــاح شــامل لألم ــر. وين ــامل إ  املــات والجــاع والفق أنلــاء الع

ــي. ــد العجــز الدميقراطــي يف االتلــاد األوروبـ املثلــدى، وينثق

ــج  ــى برنام ــن ع ــع املااطن ــزب م ــق الل ــاته، واف ــه ومناقش ــك، يف منثديات ــى ذل ــاوى ع ع

ــل: ــد، مل ــار املثل ــة لليس ــة امللل ــب املركزي ــر املطال ــت أك ــة، تضمن ــل 20 نقط ــاري م ف

• حــد أدىن لألجور مقداره 1100 يارو 

• دخل أســايس مضمون، مقداره مبدئيا 586 يارو

• وضع ســقف للمدخوالت العالية

• نظام بنوك عامة

• وضع حــد لخصخصة الخدمات العامة

• إصالح النظام االنتخايب

• مزيد من الدميقراطية املبارشة، مثل التريعات الشعبـــية عىل جميع املســتويات

• دميقراطيــة الثقافــة واالتصــاالت، عــىل ســبيل املثــال مــن خــالل حريــة الوصــول إىل 

ــج الربام
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• إغالق جميع قواعد حلف شــامل األطليس يف أســبانيا

• ســحب القوات األســبانية من أفغانستان وليبيا

• خفض ســن التقاعد، أوال إىل 65 ســنة وعى املدى الطايل إ  60 ســنة.

 

  نتائج االنتخابات واالســتنتاجات االأولية

الجــدول 5: نتائــج انتخابات 2011 بالمقارنة مع نتائج 312008 

األصوات يف 2008

النواب 

يف   

2008

النواب 

يف 

2011

األصوات يف 2011 التوجه الحزب

%39.94 10278010 154 186 %44.63 10866566
حزب 

ملافظ

اللزب 

الشعبـي

%43.87 11289335 169 110 %28.76 7003511

حزب 

دميقراطي 

اجثامعي

حزب العامل 

االشرتايك

%3.03 779425 10 16 %4.17 1015691
حزب ليربايل 

كاتالاين

الثقارب 

والاحدى

%3.77 969946 2 11 %6.92 1685991

حزب يساري 

راديكايل / 

الكاتالانيان  

الخر

اليسار املثلد/ 

القامئة 

الخراء

http://www.generales2011.mir.es/99CG/DCG99999TO_L1.htm :31.  راجع. وزارى الداخلية األسبانية
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7 %1.37 334498
حزب يساري 

باسي

تلالن أمايار 

*Amaiur

%1.19 306079 1 5 %4.70 1143225 حزب ليربايل

حزب االتلاد، 

الثقدم 

والدميقراطية

%1.19 306128 6 5 %1.33 324317
حزب باسي 

ملافظ

اللزب القامي 

الباسي 

%1.16 298139 3 3 %1.05 256393
حزب كثالاين 

يساري قامي

اليسار 

الجمهاري يف 

كثالانيا

%0.83 212543 2 2 %0.75 184037

حزب قامي 

يساري 

جاليزياين

الكثلة 

الجاليزية 

القامية

%0.68 174629 2 2 %0.59 143881

حزب إقليمي 

وسطي 

كناري

االئثاف  

الكناري

%0.12 29760 1 %0.51 125306

حزب جهاي 

يساري 

فالني

تلالن االلثزام

1 %0.40 99473
حزب جهاي 

مييني أسرتي

منثدى 

مااطنن 

أسرتية

1 %0.17 42415

حزب 

ملافظ 

نافاري باسي

ائثاف نعم 

للمسثقبل** 

* اســم ماقــع تاريخــي يف بــاد الباســك. وتشــمل هــذه القامئــة املجثمعــة ياســكال هاريــا بلــدو وهــا 

تلالــن ألحــزاب يســارية انفصالية.خاضــت انثخابــات الباســك اإلقليميــة يف مايــا 2011 تلــت اســمه. 

 )Geroa Bai :بالباسكية( **
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ــع %39.94  ــة م ــاات، مقارن ــل األص ــل 44% م ــر م ــظ بأك ــي امللاف ــزب الشعبـ ــاز الل ف

ــذه  ــة. وه ــة مطلق ــا غالبي ــدا لللصــال ملقق ــل 186 مقع ــنة 2008، واحث ــات س يف انثخاب

ــه يلكــم  ــة مشــاكل ألن ــدون أي ــة ب ــذ سياســاته يف الســناات املقبل ــه تنفي ــح ل ــة تثي األغلبي

أيضــا يف غالبيــة املناطــق يف أســبانيا. بعــد عــدد مــل الســناات، أصبــح بالثــايل لــدى أســبانيا 

ــا  ــة. أم ــة أقلي ــم حكام ــت حك ــت تل ــي ليس ــرى، وه ــرى أخ ــة م ــية واضل ــة سياس أغلبي

ــه أحــد عــر مقعــدا  ــك الاقــت فل ــى ذل ــذي كان حاكــام حثـ حــزب العــامل االشــرتايك ال

فقــط ونلــا 28% مــل األصــاات )2008: 43.87%(، وكانــت هــذه أســاأ نثيجــة انثخابيــة 

ــة الســبعينيات مــل القــرن املــايض.  ــا يف نهاي ــدا دميقراطي ــذ أن أصبلــت أســبانيا بل ــه من ل

ومــع ذلــك كان نــر امللافظــن وكأنــه هزميــة لاشــرتاكين، حيــث خــر اللــزب االشــرتايك 

نلــا 4 مليــان صــات مقارنــة مــع االنثخابــات الســابقة، يف حــن حصــل اللــزب الشعبـــي 

عــى 600 ألــن صــات فقــط.  وقــد كشــفت اســثطاعات مــا بعــد االنثخابــات أن زهــاء 2 

مليــان مــل الناخبــن الســابقن لللــزب االشــرتايك قــد بقــاا ببســاطة بعيــدا عــل صناديــق 

االقــرتاع. ولألغلبيــة املطلقــة الثـــي حققهــا اللــزب الشعبـــي شــائبة أخــرى: فمجماعــه كان 

1.2 مليــان صــات أقــل مــل األصــاات الثـــي فــاز بهــا اللــزب االشــرتايك يف ســنة 2008 - 

ــة. ــكاد قــادرا عــى تشــكيل حكامــة أقلي ــك كان بال ونثيجــة لذل

وقــد اتبعــت أســبانيا النمــاذج الربتغــايل يف اســثبدال اللكامــات الثـــي يقادهــا االشــرتاكيان 

بلكامــات يقادهــا امللافظــان؛ اليانــان هــي الدولــة الاحيــدى الثـــي مــل غــر املرجــح  أن 

تثبــع هــذا النمــاذج يف 2012. مــع ذلــك، يجــب أيضــا أن ينظــر إ  االنثخابــات عــى أنهــا 

انثصــار لليســار األســباين، ألن اليســار املثلــد كان قــادرا عــى زيــادى أصااتــه بنســبة %3.2، 

يف أعقــاب ”بارقــة األمــلم الثـــي قدمثهــا االنثخابــات اإلقليميــة يف أيــار/ مايــا. مقارنــة مــع 

االنثخابــات املاضيــة، ضاعــن اليســار املثلــد أصااتــه تقريبــا، وهــا اآلن مــرى أخــرى واحــد 

مــل أقــاى أحــزاب اليســار الراديــكايل يف االتلــاد األوروبـــي، مســثعيدا الــدور الــذي لعبــه 

ــادرا عــى كســب أصــاات  ــايض. كان اليســار املثلــد ق ــرن امل ــل الق خــال الثســعينيات م

ناخبــي اللــزب االشــرتايك الذيــل خــاب أملهــم باللــزب وأيضــا مــل حركــة االحثجــاج.  ومــل 

خــال دمــج الفئــات االجثامعيــة الااســعة يف صياغــة أهدافــه السياســية والربنامجيــة، أعــاد 

اللــزب مــرى أخــرى تأســيس عاقاتــه مــع املجثمــع، وبالثــايل اســثعاد املاقــع الــذي احثلــه 

ــيايس  ــروع س ــد كم ــار املثل ــر اليس ــا ظه ــايض، عندم ــرن امل ــل الق ــات م ــال اللامنيني خ

ــر لاهثــامم يف تطــار اليســار املثلــد  ــيء املل ــا. والشـ مــل حركــة الســام ومناهضــة النات

يف الســناات األخــرى هــا أن اللــزب كان عــى شــفا االنقســام أو اللــل ولكنــه اســثطاع أن 

ــة مــل اللقــة بالنفــس ســنة 2011، وهــا تلــال يســثند يف  يثطــار إ  حــزب بدرجــة عالي

املقــام األول عــى اإلصاحــات الداخليــة. فاملنســق العــام لليســار املثلــد، كايــا الرا، دفــع 
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برنامجــه ”إلعــادى الثأســيس والدميقراطيــةم باســثمرار واســثطاع أخــرا أن يلقــق النجــاح. 

ــا،  ــا وبرامجي ــرى أخــرى، ماضاعي ــح م ــد أصب ــزال، أو ق ــايل ال ي ــا بالث ــإن اللــزب ه ــذا ف ل

األكــر حداثــة وتقدميــة بــن أحــزاب اليســار الراديكاليــة األوروبـــية. فلقــد نجــح يف الجمــع 

بــن كانــه حركــة معارضــة للســلطة عــى املســثاى الربملــاين وخــارج الربملــان أيضــاً، ومتكــل 

يف الاقــت نفســه مــل تعزيــز صارتــه الربنامجيــة كثلالــن لألحــزاب اللمــراء والخــراء. 
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 حزب اليسار يف أملانيا 

هيلدبراندت كورنيليا 

 

ــه  ــرر في ــامل ”تق ــع لع ــه DIE LINKE( أن يخص ــا )دي لينك ــار يف أملاني ــزب اليس ــض ح يرف

بضــع مئــات مــل الــركات آفــاق حيــاى املليــارات مــل النــاس، تنقطــع فيــه أيــة آمــال لــدول 

ــااق  ــام واألس ــااد الخ ــى امل ــروب ع ــي والل ــثغال الاح ــبب االس ــثقبل بس ــة يف املس كامل

وبســبب اإلمربياليــةم لذلــك ســيثلد حــزب اليســار مــع قــاى النقابــات العامليــة واللــركات 

ــامل يف  ــا والع ــا وأوروب ــل أملاني ــن م ــارية، واملااطن ــزاب اليس ــل األح ــا م ــة، وغره االجثامعي

البلــث عــل بديــل اجثامعــي، ”مــل أجــل بنــاء مجثمــع االشــرتاكية الدميقراطيــة الــذي تكــان 

فيــه حريــة كل فــرد هــي  الــرط لثطايــر جميــع األفــراد تضامنيــا1م. ولهــذا الســبب صــاغ 

ــج اللــزب يف 2011. حــزب اليســار نهجــه االســرتاتيجي يف املســادى األو  لربنام

كانــت هناك ثاث أفكار أساســية جمعت مــع بعضها البعض يف الربنامج: 

ــاوي  ــيم املثس ــق الثقس ــل طري ــخص ع ــات كل ش ــر إمكاني ــة وتطاي ــة الفردي أوال: اللري
ــل؛  ــال الثضام ــل خ ــة اإلرادى م ــل حري ــاى م ــة حي ــروف إلتاح ــا يف الظ اجثامعي

ثانيــا: إخضاع االقثصاد وســبل اللياى إ  تنميــة الثضامل واللفاظ عى الطبيعة؛ و، 

ــى  ــب ع ــا الثغل ــم فيه ــة ”يث ــة تلرري ــال عملي ــل خ ــن م ــن الفكرت ــق هات ــا: تلقي ثالث
ســيادى رأس املــال مــل قبــل القــاى الدميقراطيــة واالجثامعيــة والبيئيــة وينشــأ مــل خالهــا 

ــة2م.   ــى االشــرتاكية الدميقراطي ــم ع ــع قائ مجثم

 الهدف مل هذه املقالة ها إظهار قدرى حزب اليسار عى مثابعة ملل هذا املسار الطماح.

http://www.die-linke.de/fileadmin /download/do- )ــه ــج حــزب اليســار )دي لينك ــج، برنام ــة الربنام 1. هيئ

kumente/englisch_die_linke_programm_erfurt.pdf?PHPSESSID=1ce0462ad3138d351c1c93c65d-

8159fe

2. املرجع السابق.
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ي النظام الحزبـــي
 مكان الحزب �ض

عمــل وجــاد حــزب اليســار يف أملانيــا عــى تغيــر النظــام اللزبـــي األملاين. مــع وجاده املســثقر 

منــذ ســنة 2005، والــذي تأكــد يف انثخابــات الباندســثاغ )مجلــس النــااب األملــاين( يف 2009، 

تجمــد النظــام اللــزيب األملــاين غــر واضــح املعــامل واملكــان مــل 5 أحــزاب يف بنيــة مــل حزبــن 

جامهريــن كبريــل هــام اللــزب املســيلي الدميقراطــي )امللافظــان( واللــزب الدميقراطــي 

االشــرتايك )دميقراطيــان اشــرتاكيان(، وثاثــة أحــزاب مثاســطة اللجــم هــي: الخــر، واللــزب 

الدميقراطــي اللــر )الليرباليــان(، وحــزب اليســار.  وجميــع هــذه األحــزاب الخمســة تثنافــس 

مــع بعضهــا البعــض تنافســا مفثاحــا وال ياجــد هنــاك متاثــل بنيــاي، مبعنــى أنــه ليــس لــدى أي 

مــل املعســكر الربجــاازي الليــربايل امللافــظ أو املعســكر اليســاري امللثمــل الــذي يثألــن مــل 

اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك وحــزب الخــر وحــزب اليســار أغلبيــة بنيايــة. 

”هــذه الصفــة الفضفاضــة تفــر ميــا لخيــارات ائثافــات مفثاحــة، و الثـــي تغــرت جذريــا 

ــت  ــد  تآكل ــا ق ــاظ عــى الســيطرى عــى داعميه ــة عــى اللف ــدرى األحــزاب الجامهري ألن ق

عــى مــر الســنن، ونظــرا أيضــا لثأســيس حــزب اليســار الجديــد. يف حــن أنــه يف ســنة 1998 

كان اللزبــان الجامهريــان، اللــزب الدميقراطــي  املســيلي واللــزب الدميقراطــي االشــرتايك، 

ميلــان  37.5  مليــان ناخــب، أو 76.1% مــل األصــاات املــدالى، و61.7% مــل كامــل الناخبــن، 

ــات،  ــان ص ــب إ  24.6 ملي ــام والنس ــذه األرق ــت ه ــنة 2009  انخفض ــال س ــه وبلل إال أن

و56.8% مــل األصــاات و39.7% مــل كامــل  الناخبــن، مــام يعنـــي أن هذيــل اللزبــن قــد 

فقــدا ثلــث أصااتهــام منــذ 31998م.  

ــد فشــلت ملــاوالت  ــة أحــزاب. ولق ــل ثاث ــات م ــدى الئثاف ــت النثيجــة اللاجــة املثزاي  وكان

ــثفاليا  ــس يف 2008 ويف ويس ــات هي ــر- أخــر يف انثخاب ــر- أحم ــم أحم ــاف حاك ــكيل ائث تش

ــة مشــاركة يف  ــض اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي أي ــل  يف 2010، بســبب رف ــر الراي شــاميل نه

اللكامــة للــزب اليســار ورفضــه أيضــا للمشــاركة يف أيــة حكامــة تثســامح معــه. يف ســارالند يف 

ســنة 2009، تــم نســن إمكانيــة تلالــن أحمــر – أحمــر- أخــر مــل قبــل حــزب الخــر، الذي 

رأى حــزب اليســار يف إبعــاده عــل برملــان الااليــة  مبلابــة ”أفضــل ضامنــة لثغيــر اللكامــة4م.  

3. هارســت كارس )2009(: رابلــان وخــارس )Zwei Gewinner ein Absturz( تقييــم مبــارش لألحــزاب واللــركات 

http://www.rosalux.de/themen/parteien- لللــاار:  لاكســمبارغ  روزا  مؤسســة  دوائــر  يف  االجثامعيــة  

demokratie/specials/parteien-und-soziale-bewegungen/deutsch/ parteien-and-bewegungen/wahl-

.analysen/zwei-gewinner-ein-absturz.html; accessed July 1, 2010

 Rot-rote ،4. أوســكار الفانثــن: أغلبيــة حمــراء- حمــراء وإمكانيــة  تغــر اللكامــة إذا فشــل حــزب الخــر

.2009 أغســطس   / آب   ،Mehrheit und Regierungswechsel möglich bei Scheitern der Ökopartei
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ــنة  ــربايل والخــر س ــل امللافظــن واللي ــة املشــكلة م ــة الاالي ــر للكام ــار املبك ــع االنهي م

2012، فــإن الخيــار الاحيــد الــذي مل يكــل مفثاحــا عندمــا تلركــت الااليــة إ  انثخابــات 

ــا  ــن اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي وحــزب اليســار، واآلن بســبب فيث ــدى هــا تلال جدي

اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي عــى هــذا الخيــار. يف انثخابــات الباندســثاغ يف 2009، أصبــح 

ــدا يف  ــاات و76 مقع ــل األص ــى 11.9% م ــه ع ــزب بلصال ــاى ح ــع أق ــار راب ــزب اليس ح

الباندســثاغ األملــاين. ولــدى اللــزب أيضــا مثانيــة مقاعــد يف الربملــان األوروبـــي، ويف اليســار 

األوروبـــي املثلــد / واليســار األخــر الشــاميل، وأكــر مــل 200 مقعــد يف برملانــات 13 والية 

مــل أصــل 16 وأكــر مــل 6200 مقعــد يف املجالــس امللليــة.

كان العامــل اللاســم يف نجــاح حــزب اليســار يف انثخابــات الباندســثاغ هــا املســألة االجثامعيــة. 

اجثــذب اللــزب األصــاات كلــزب يعــرب عــل احثجــاج جميــع األملانيــن عــى تفكيــك النظــم 

ــل  ــل أن يضم ــزب ميك ــدى 2010م، وكل ــا يســمى بـــ ”أجن ــة تلــت م ــة والدميقراطي االجثامعي

أجــارا الئقــة، وكرامــة العمــل، وأمــل معاشــات الشــيخاخة وسياســة تعليميــة جيــدى. كان معظم 

ناخبــي حــزب اليســار مــل العــامل مــل ذوي الياقــات الزرقــاء والعاطلــن عــل العمــل والنقابيــن 

واملثقاعديــل. ولقــد صــات للــزب اليســار شــخص واحــد عاطــل عــل العمــل مــل أصــل أربعــة. 

ــه عــى 13.3% مــل أصــاات  ــا للرجــالم، بلصال ــح ”حزب ــد ليصب ــل اللــزب بشــكل مثزاي وميي

الذكــار يف 2009، مقابــل 10.6% مــل أصــاات اإلنــاث. ورغــم نجاحــه االنثخــايب، فقــد كان اللــزب 

غــر قــادر عــى الاصــال إ  مجماعــات الناخبــن الثلرريــة االجثامعيــة.  أمــا نثائجــه االنثخابيــة 

يف معاقلــه الســابقة يف أملانيــا الغربيــة - ملــل املــدن الجامعيــة - فقد فشــلت يف تلبيــة الثاقعات.

ارتبــط نجــاح حــزب اليســار أيضــا مــع خيــار الســلطة السياســية الــذي اتخــذه اللــزب كجــزء 

مــل مــروع ســيايس ملثمــل ملنــع وصــال حكامــة ليرباليــة- ملافظــة، عــى الرغــم مــل أن 

أبســط الــروط املســبقة، مــل حيــث السياســات اللزبيــة، ملــروع أحمــر - أحمــر - أخــر 

ــل  ــارغ بري ــة السياســة، كــام أشــار إليهــا ي ــة.  فاملعضل عــى املســثاى االتلــادي كانــت غائب

)Jörg Prelle( يف تلليلــه لنثائــج انثخابــات هيــس - تكمــل يف أن ”الكلــر مــل الرفــاق كانــاا 

ــل  ــرد فع ــل ”الشــاارعم ك ــع م ــن: دف ــل اتجــاه مخثل ــع م ــاى دف ــى ق ــان ع ــل يراهن بالفع

جامهــري عــى األزمــة5م. فالقــاى الربملانيــة للــزب اليســار منــذ تأسيســه يف 2007 مل ترتافــق 

حثـــى اآلن مــع أي تعزيــز مقــاوم مــل خــارج الربملــان.  

،)Hessische Aspekte der Bundestagswahl( مسائل هيسية يف انثخابات الباندسثاغ ،)5. يارغ بريل )2009

http://www.rosalux.de/themen/parteien-demokratie/publikationen/publikation/da-

tum/2010/01/24/der-blick-in-die-laender-1/thema/sprachen/parteien-demokratie/priorisi-

.erung-regional.html
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الشـــيء الاحيــد الــذي مييــز حــزب اليســار عــل بقيــة األحــزاب األخــرى أنــه يثاجــب عليــه 

ــة  ــات اإلقليمي ــثمرار االخثاف ــة اس ــاين، نثيج ــزيب األمل ــام الل ــة يف النظ ــام مثناقض أداء مه

بــن الناخبــن يف رشق وغــرب أملانيــا. وهكــذا، يف انثخابــات الباندســثاغ يف 2009، فــاز 

ــاى  ــح أق ــة، ليصب ــات رشقي حــزب اليســار مبــا يعــادل 26.4% مــل األصــاات يف ســت والي

أو ثــاين أقــاى حــزب يف كل واحــدى منهــم. أمــا يف الااليــات الغربيــة العــرى، حيــث 

ــة الرفــاه وحــزب االحثجــاح، فقــد  يــؤدي حــزب اليســار يف املقــام األول دور املنــارص لدول

ــايس  ــزب بشــكل أس ــا الل ــدر ناخب ــات، ينل ــذه الاالي ــا 8.3%. يف ه ــبة أصااته ــت نس كان

ــن  ــال يف منثص ــل الرج ــان م ــا يكان ــا م ــم غالب ــا، وه ــة الدني ــات االجثامعي ــل الطبق م

العمــر مــل ذوي املؤهــات الثعليميــة  املثاســطة أو املنخفضــة. أمــا يف الااليــات الرقيــة، 

ــه  ــل داعمي ــااء م ــدم، س ــثبعاد أح ــي اس ــع - ال ينبغ ــزب للجمي ــا ح ــار ”ه ــزب اليس فل

ــم  ــا ه ــا هن ــه أيض ــع أن ناخبي ــية. وم ــه السياس ــة مااقف ــث صياغ ــل حي ــن أو م االنثخابي

ــان  ــات البيضــاء واملاظف ــاك أيضــا ذوو الياق ــا، ولكــل هن ــة الدني ــات االجثامعي ــل الطبق م

ــكل  ــا بش ــاك أيض ــان وهن ــذ الصناعي ــان، والثامي ــان النقدي ــان وامللقف ــان واملزارع املدني

ــل  ــم م ــار ه ــزب اليس ــي ح ــإن ناخب ــا، ف ــة أيض ــات الرقي ــدون. ويف الاالي ــاص املثقاع خ

ــق  ــام يثعل ــا في ــر اتزان ــارى أك ــه ص ــر نثائج ــاوية، وتُظه ــداد مثس ــاء وبأع ــال والنس الرج

ــمية.* ــة الرس ــات الثعليمي باملؤه
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ض / نســب مئوية الجدول 1: نتائج حزب اليســار حســب مهنة وتعليم وعمر الناخب�ي

الواليات 

الرشقية 

 %26.4

أصوات حزب 

اليسار 

الواليات 

الغربية 

 %8.3

أصوات حزب 

اليسار

املجمو ع 

 %11.9

أصوات حزب 

اليسار

31 12 17 العامل ذوو الياقات الزرقاء

29 8 12 العامل ذوو الياقات البيضاء

26 6 8 ماظفا الخدمة املدنية

21 6 8 العاملان للسابهم الخاص

28 9 12 اللاصلان عى الدراسة املثاسطة

30 9 14
اللاصلان عى شهادى ثاناية أو   

)O-Level(

28 6 1 )A-Level( اللاصلان عى شهادى ثاناية ثانية

23 10 أقل مل 30- 

26 9 - 44 - 30

33 10 - 59 - 45

   

ــات  ــروز وجه ــن يف الــرق والغــرب تجــاه اللــزب أدت إ  ب ــات يف مااقــن الناخب االخثاف

ــان يف الغــرب ينظــرون  ــه: فالزعــامء اإلقليمي ــن قيادات ــى ب ــة عــل اللــزب حثـ نظــر مخثلف

إليــه باعثبــاره حزبــا احثجاجيــا؛ فيــام يــراه الزعــامء يف الــرق حزبــا جامهريــا. مــل جهــة، 

يســاد الــرأي القائــل بــأن مفهــام اللــزب الجامهــري يخفــن مــل تركيــزه عــى امللرومــن 

اجثامعيــا، هــا مفهــام غــر ملــدد، ويثناقــض مــع الصــارى الذاتيــة لللــزب كلــزب طبقــي 

ميلــل الطبقــة العاملــة والعاطلــن عــل العمــل. أمــا الــرأي املناقــض لهــذا فيقــال أن مقاربثه يف 

كانــه حزبــا احثجاحيــا ينثمــي إ  الجامعــات امللرومــة اجثامعيــا تســثلني مجماعــات مهمــة 

مــل الناخبــن يف وســط املجثمــع مــل الثصايــت للــزب اليســار، وبذلــك يثمســمر اللــزب  يف 

دوره املعــارض، وبالثــايل الثخــي عــل أي فرصــة لصياغــة السياســات الربملانيــة كلــزب حاكــم. 

ــة  ــات الرقي ــل حــزب اليســار يف الاالي ــان م ــه الناخب ــا يثاقع ــط م ولكــل هــذا هــا بالضب
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وكــام انعكــس يف نثائــج االنثخابــات بفــاز اللــزب بأكــر مــل 20%.مــل األصــاات. وكان حــزب 

ــن ملــدى عــر ســناات  ــا، ويف برل ــر بامراني ــارغ هي ــة يف مكلنب اليســار يف حكامــات ائثافي

قبــل 2011؛ وهــا حاليــا يف حكامــة الرباندنبــارغ، ويف جميــع اللــاالت جنبــا إ  جنــب مــع 

اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك  . يف الــرق، وكذلــك يف ســارالند، يفــاز حــزب اليســار أيضــا 

بنســبة 20% أو أكــر، ويُنظــر إليــه بأنــه ”اللــزب الــذي يهثــمم. يف الغــرب، فإنــه ال يــزال غــر 

ماجــاد يف جميــع برملانــات الااليــات، وال تاجــد هنــاك آفــاق لدخالــه حكامــات الااليــات، 

وقــد فــاز بأقــل مــل23% مــل مقاعــد مجالســها.  

ــع حــزب اليســار يف النظــام اللــزيب، فمــع  ــات الباندســثاغ يف 2009، تغــر ماق ــد انثخاب بع

ــح اآلن يثشــارك دوره يف املعارضــة مــع االشــرتاكين  ــربايل - ملافــظ، أصب تشــكيل تلالــن لي

الدميقراطيــن وحــزب الخــر. وقــد ضاعــت األغلبيــة اللســابية للاثــة أحــزاب عــى يســار 

ــن  ــزاب مي ــاى أح ــرا إ  ق ــك كليـ ــاد ذل ــادى يف 62005، وال يع ــت ماج ــي كان ــط، والثـ الاس

ــه إ   ــذي شــهد تراجــع الدعــم ل ــار اللــزب االشــرتايك الدمقراطــي، وال ــل إ  انهي الاســط ب

النصــن مقارنــة مــع ســنة 1998 حثـــى وصــل إ  23%، وهــا أســاأ حضــار لــه منــذ 71890. 

فلقــد خــر 1.49 مليــان ناخــب للــزيب اليســار والخــر وفقــط 1.05 مليــان ناخــب لللــزب 

ــل  ــان ناخــب م ــي 1.6 ملي الدميقراطــي املســيلي واللــزب الدميقراطــي اللــر، يف حــن بق

ناخبــي اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي يف منازلهــم. لقــد خــر ناخبــن مــل جميــع الفئــات 

ــام  ــن الشــابات. ك ــك، 21%، ب ــل ذل ــر م ــن الشــباب: 20%، وأك ــل ب ــة، وال ســيام م العمري

وعــاىن أيضــا خســائر فــاق املثاســطة يف صفــاف ناخبيــه الثقليديــن:  العاملــان ذوو الياقــات 

البيــض والــزرق والنقابيــان. وعــى الرغــم مــل أن اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي قــد تعــاىف 

بعــض الشـــيء يف صناديــق االقــرتاع وكذلــك يف انثخابــات الااليــات، ولكنــه يبــدو عالقــا عنــد 

نســبة الـــ 30% عــى الصعيــد الاطنــي، بعــد أن تعــزز ماقــع كل مــل حــزب اليســار وحــزب 

ــا عــى حســاب اللــزب االشــرتايك. يف أيــة حــال، مل يعــد  الخــر عــى املــدى الطايــل، جزئي

بإمــكان حــزب اليســار أن يعــرف نفســه باإلشــارى إ  ضعــن اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي. 

ــل  ــل أج ــية م ــة وسياس ــات اجثامعي ــاد أغلبي ــة لاج ــاك إمكاني ــت هن ــال كان ــك، ويف ح لذل

الثغييـــر الســيايس للمســار، يجــب عــى حــزب اليســار أن يلــدد عاقثــه باللــزب االشــرتايك 

الدميقراطــي بشــكل أكــر وضاحــا.  حاليــا، يعمل حزب اليســار، واللــزب الدميقراطي االشــرتايك 

وحــزب الخــر يف املعارضــة بشــكل مســثقل عــل بعضهــم البعــض، مــع عــدم وجــاد مــروع 

ســيايس أو اجثامعــي مشــرتك واضــح. وعاقــة حــزب اليســار باللــزب االشــرتايك الدميقراطــي 

6. قارن. كارس )2009( مرجع سابق.

7. ترك االنثخابات جانبا قبل اسثياء النازين عى السلطة بقليل وبعد ذلك أيضا.
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غــر واضلــة. جيســن لاتــزج )Gesine Lötzsch(، واحــدى مــل الرئيســن املشــرتكن للــزب 

اليســار، ال تنظــر إ  اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي باعثبــاره عــدوا بــل كلــزب ميكنهــا تخيــل 

 Klaus( ــت ــا، كاوس إرنس ــإن زميله ــك، ف ــل ذل ــض م ــى النقي ــه8. ع ــاون مع ــة الثع إمكاني

Ernst( كان قــد أعلــل أن انســلاب اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي الجــزيئ مــل برنامــج إصــاح 

ســاق العمــل املعــروف بإســم هارتــس 4 منــذ انثخابــات الباندســثاغ هــا يف الااقــع خطــاى 

أو ، ولكنهــا ال تــزال غــر كافيــة. فهــا يؤمــل بــأن عــى اللــزب االشــرتايك، يك يكــان قــادرا 

عــى اللكــم، ولثلقــي الدعــم مــل حــزب اليســار، أن يخضــع لعمليــة تغيــر يف أفــراده وأن 

يأخــذ خطــاات ملــل فــرض الرائــب عــى الــروى، أمــا فيــام يثعلــق بالسياســة الخارجيــة، 

فعليــه أن يطالــب بانســلاب الجيــش األملــاين مــل أفغانســثان. 

يف الربنامــج الجديــد للــزب اليســار، الــذي نــر يف تريــل أول/ أكثابــر 2011، كانــت اإلشــارات 

ــم  ــرى يف املفاهي ــار ي ــزب اليس ــة، ألن ح ــارات تاريخي ــن إش ــرتاكين الدميقراطي ــدى لاش الاحي

املؤسســة لللــزب االشــرتايك الدميقراطــي جــزءا مــل تراثــه الثاريخــي هــا كلــزب. مــل ناحيــة 

أخــرى، كانــت اإلشــارات إ  حــزب الخــر انثقاديــة إ  حــد كبــر للكامــة األحمــر واألخــر 

يف الفــرتى 1998 - 2005. تثلــدث الديباجــة بشـــيء مــل الغمــاض أن حــزب اليســار يخثلــن 

عــل كل تلــك األحــزاب الثـــي تخضــع بإميــان لرغبــات قــاى االقثصــاد وبالثــايل فإنه مــل الصعب 

متييزهــم عــل بعضهــم البعــض. ويــرى حــزب اليســار نفســه يف املعارضــة االجثامعية والسياســية 

األساســية للنياليرباليــة والســيادى الرأســاملية والسياســة اإلمربياليــة واللــرب. 

ــة للســلطة مــل  ــات االجثامعي ــزان العاق ــر مي فهــا يصــن واحــدى مــل أهــم مهامــه تغي

أجــل تنفيــذ تلــال مبنــي عــى الثضامــل للمجثمــع وللدميقراطيــن اليســارين، والسياســات 

ــة. وهــذا يشــمل  ــاى وامللكي ــة الق ــر عاق ــل خــال تغي ــة والســلمية م ــة والبيئي االجثامعي

نظامــا اقثصاديــا دميقراطيــا ”مــل أجــل نظــام اقثصــادي دميقراطــي مخثلــن يخضــع تنظيــم 

الســاق لإلنثــاج والثازيــع لثأطــر وضاابــط دميقراطيــة واجثامعيــة وبيئيــة. عليــه أن يكــان 

ــة،  ــة العام ــة املصلل ــا  لخدم ــا دميقراطي ــيطر عليه ــة مس ــة عام ــاس ملكي ــى أس ــا ع مبني

ــئة  ــد تنش ــا نري ــايل. إنن ــاع امل ــة ويف القط ــة الطاق ــة، ويف صناع ــة االجثامعي ــة الثلثي والبني

ــة،  ــة والبلدي ــى أســاس الدول ــة ع ــة أخــرى ذات صل ــة ملجــاالت بنياي ــة دميقراطي اجثامعي

ــة9م.    ــاى العامل ــة الق ــات أو ملكي والثعاوني

Die SPD ist nicht mein Feind(  http://www.( ،8. جيســن لاتزيــج، اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي ليــس عــدوا

 welt.de/politik/deutschland/article6292554/Gesine-Loetzsch-Die-SPD-ist-nicht-mein-Feind.html;

.accessed July 1, 2010

http://www.die-linke.de/fileadmin /download/doku- )ــه ــج حــزب اليســار )دي لينك ــج، برنام ــة الربنام 9. هيئ

mente/englisch_die_linke_programm_erfurt.pdf?PHPSESSID=1ce0462ad3138d351c1c93c65d8159fe
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ــا  ــن يســاري مجثمعــي واســع. أم ــاك حاجــة لثلال ــك، ســثكان هن ــق ذل مــل أجــل تلقي

ــا  ــال فيه ــب الدخ ــا يج ــان، بأنه ــد املؤلف ــذا، فيعثق ــة له ــية الروري ــات السياس الثلالف

ــع، وإذا  ــة واملجثم ــه اللكام ــيايس يف تاج ــر س ــاه تغي ــع باتج ــت تدف ــا كان ــط إذا م فق

ــاين  ــش األمل ــل انســلاب الجي ــار، مل ــية للــزب اليس ــب األساس ــى املطال ــة ع متــت املاافق

مــل أفغانســثان، وإلغــاء قاانــن العمــل النياليرباليــة هارتــس 4، وإدخــال حــد قانــاين أدىن 

ــة.  ــا بجدي ــا، وتنفيذه ــد إ 67 عام ــل الثقاع ــع س ــة رف ــل خط ــار، والثخــي ع لألج

 حزب اليسار بعد انتخابات 2011

كانــت انثخابــات برلــن الثـــي جــرت يف شــهر أيلــال/ ســبثمرب 2011 آخــر انثخابــات يف دورى 

تلــك الســنة االنثخابيــة لســبع واليــات واثنــن مــل االنثخابــات البلديــة عــى مســثاى الااليــة. 

كان حــزب اليســار قــادرا عــى فــرض نفســه كقــاى سياســية مــل أجــل العدالــة االجثامعيــة. 

ومــع ذلــك، يف كل هــذه االنثخابــات تراجعــت نثائــج اللــزب تراجعــا مللاظــا مقارنــة مــع 

نثائجــه يف انثخابــات الباندســثاغ يف 2009، والثـــي فــاز فيهــا بـــ 11.9% مــل األصــاات عــى 

الصعيــد الاطنــي.

وعــى الرغــم مــل أن املعســكر الربجــاازي مل يكل لديه اســرتاتيجية ماحــدى لألزمــة االقثصادية 

واملاليــة اللاليــة، مل ينجــح حــزب اليســار يف أن يصبــح جــزءا مــل تلالــن اجثامعــي وســيايس 

ــن اللــزب االشــرتايك  ــن ب ــارات تلال ــك، يجــري مناقشــة خي ــل ذل ــى العكــس م ــل. ع بدي

الدميقراطــي والخــر، ال تشــمل حــزب اليســار، كبدائــل سياســية ممكنــة. وقــد مكــل القبــال 

ــب  ــله ملنص ــل مرش ــل أن ياص ــه م ــنة 2011 مكن ــر س ــزب الخ ــد لل ــي املثزاي االجثامع

رئيــس وزراء واليــة فارمتبــرغ - الااليــة الكبــرى املزدهــرى يف الجنــاب الغــريب - للمــرى األو  

ــائل  ــة باس ــاء النياليربالي ــا إحي ــة نل ــارات اللقيقي ــرا للثط ــة.  نظ ــا اللديل ــخ أملاني يف تاري

اســثبدادية، والثكامــل النياليــربايل العميــق لاتلــاد األوروبـــي، بــدت فكرتهــم عــل ”صفقــة 

خــراء جديــدىم البديــل الســيايس الاحيــد املقبــال والقــادر عــى الفــاز بدعــم مــل قطاعــات 

رئيســية يف املجثمــع. هــذا الثطــار نلــا رأســاملية خــراء وجــد أول تعبــر ســيايس واضــح 

لــه يف الثخلــص الثدريجــي مــل امللطــات الناويــة الــذي أعلنــت عنــه اللكامــة االتلاديــة 

يف مــارس 2011، يف أعقــاب الكارثــة الناويــة يف فاكاشــيام باليابــان. نثيجــة لذلــك، أصبلــت 

ــد  ــرغ  وراينان ــادن فارمتب ــات ب ــات والي ــات برملان ــا حاســمة يف انثخاب ــاخ قضاي ــة واملن الطاق

باالتينــات املجــاورى لهــا، حيــث دخــل حــزب الخــر اللكامــة أيضــا كريــك ثانــاي لللــزب 

االشــرتايك الدميقراطــي. وقــد فشــل حــزب اليســار يف الااليثــن بالفــاز مبقاعــد. 
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وبالثــايل فــإن الرتكيبــة املثغــرى للــراع االجثامعــي غــرت أيضــا يف مــدى إدراك األزمــة املاليــة 

واالقثصاديــة والبيئيــة وأزمــة الطاقــة فضــا عــل أزمــة األمــل املزعامــة )اإلرهــاب، وماجــات 

ــل  ــح عم ــم لاائ ــال تقدي ــل خ ــات. فم ــذه األزم ــى ه ــد ع ــك( والثأكي ــا إ  ذل ــرى وم الهج

ــل الســيارات  ــأى ”النقــد مقاب ــز االقثصــادي ومخطــط املكاف منخفضــة الزمــل، وحــزم الثلفي

ــاس  ــة الن ــنة 2009 بالنســبة لغالبي ــع صــد الرتاجــع االقثصــادي يف س ــم يف الااق ــةم، ت القدمي

ــادى  ــل أجــل إع ــروط م ــى ال ــاظ ع ــم اللف ــذا ت ــة ملافظــة.  وهك ــر بنياي بااســطة تداب

ــإن  ــب. يف هــذا الســياق، ف ــار تجــدد الطل ــة، ف ــة برع ــل البطال ــاج واللــد م تاســيع اإلنث

املســألة االجثامعيــة خــرت أهميثهــا، ال ســيام يف شــثاتغارت، املقــر الرئيــي وماقــع إنثــاج 

ــيلي  ــي املس ــزب الدميقراط ــار الل ــرغ. ط ــادن فارمتب ــة ب ــز – وعاصم ــيدس بن ــة مرس رشك

ــة  ــادى مكافل ــع زي ــب م ــا إ  جن ــر، جنب ــة للثصدي ــة ماجه ــة ملافظ ــرتاتيجية اقثصادي اس

اإلرهــاب والسياســة األمنيــة االســثبدادية. ورد الخــر بـــ ”االتفــاق األخــر الجديــدم والــذي 

يهــدف إ  الربــط بــن السياســات االقثصاديــة والثغييـــر يف سياســة الطاقــة مــع الثأكيــد أيضــا 

عــى رضورى زيــادى الدمــج االجثامعــي والدميقراطيــة. وبالثــايل فــإن مطالــب حــزب اليســار 

ــدى الجمهــار. ــاء األزمــة فشــلت يف أن تلــدث صــدى ل ــا ألعب ــع العــادل اجثامعي للثازي

ي انتخابات ربيع 2011
الشكل 1: ال�اعات التـــي أثرت �ض

القضايا التي حددت االنتخابات يف أملانيا ، مطلع 2011
الليرباليون

)FDP( اللزب الدميقراطي اللر

األزمة االقتصادية
احثامل: تطار أزمة الساق املالية يف األزمة االقثصادية

املحافظون )الحزب الدميقراطي املسيحي(
أباي / منط سيايس اسثبدادي

 األزمة األمنية: 
 احثامل: خطر اإلرهاب والعنن 

األزمة البيئية 
احثامل: خطر الثغر املناخي 

الخرض 
الخر الثلرريان

األزمة اإلجتامعية 
احثامل:  الثصاعد 

الدميقراطيون االشرتاكيون 
اللزب الدميقراطي االشرتايك

اليسار الراديكايل
حزب اليسار
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الدميقراطــي  اللــزب  هزميــة حكامــة  إ   الرتكيبــة  هــذه  أدت  فارمتبــرغ،  بــادن  يف 

ــا -  املســيلي واللــزب الدميقراطــي اللــر مــل قبــل أول تلالــن أخــر وأحمــر يف أملاني

رئيــس وزراء مــل حــزب الخــر يلكــم بدعــم اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي، بــدال مــل 

العكــس. وبالــكاد لعــب حــزب اليســار أي دور يف النقــاش العــام الــذي كان يهيمــل عليــه  

ليــس فقــط الرتكيــز عــى قضايــا الطاقــة واملنــاخ، ولكــل  الثبايــل يف األســلاب الســيايس: 

ــة. ــل الثلرري ــل املل ــط الســلطاي مقاب النم

يف انثخابــات واليــة برميــل يف شــهر مايــا، كانــت قضيــة البيئة/الطاقــة تــزال مهمــة، 

ــة مــرى أخــرى  ــة اللاســمة؛ حيــث عــادت املســألة االجثامعي ــا مل تعــد هــي القضي ولكنه

ــرى  ــرى أخ ــار م ــزب اليس ــل ح ــك، مل يثمك ــع ذل ــيايس. وم ــامل الس ــدول األع ــة ج إ  قم

مــل تلقيــق النثائــج الثـــي حققهــا يف انثخابــات الااليــة الســابقة يف 2007 ويف انثخابــات 

الباندســثاغ يف 2009. وينطبــق الشـــيء نفســه عــى االنثخابــات الثـــي تلــت يف ســبثمرب 

ــار  ــزب اليس ــل لل ــن. ميك ــرن وبرل ــارغ فاربام ــل مكلنب ــة م ــات الرقي 2011 يف الاالي

ــن،  ــة يف برل ــه )وخاص ــه جاب ــة، ولكن ــة االجثامعي ــب بالعدال ــزب يطال ــه كل ــرض نفس ف

ــة   ــر النياليربالي ــة للثداب ــة نثيج ــات الثجزئ ــادى عملي ــة( بزي ــا يف اللكام ــث كان حزب حي

ــا  ــب أن ينفذه ــي كان يج ــي والثـ ــادي واألوروبـ ــثاين االتل ــى املس ــت ع ــي فرض الثـ

ــا. لذلــك، فــإن مشــاريعه االجثامعيــة الناجلــة، وخاصــة يف مجــاالت ســاق العمــل  مللي

ــة.    ــل أهمي ــن أق ــبة للناخب ــت بالنس ــة، كان ــة االجثامعي والسياس

ولكــل مــع  نهايــة االنثخابــات يف 2011، بقــي حــزب اليســار ذا مصداقيــة كلــزب مدافــع 

عــل العدالــة االجثامعيــة وكلــزب ال يــزال قــادرا عــى ضــامن والءات العــامل والعاطلــن 

ــة  ــة العمري ــل الفئ ــن م ــن الناخب ــط ب ــاق املثاس ــا ف ــق نثائج ــا يلق ــل. وه ــل العم ع

ــد أعامرهــم عــل 60 ســنة.  ــا يجثــذب الناخبــن الذيــل تزي 45 - 59 عامــا ويف رشق أملاني

ومــع ذلــك، فــإن جاذبيثــه  للناخبــن األصغــر ســنا مــا زالــت أقــل مــل املثاســط، ومــا زال 

يخــر قاتــه عــى نلــا مثزايــد لــدى الفئــة العمريــة مــل 34 – 45 ســنة، وهــا الجيــل 

ــة والسياســية  ظــروف عمــل ومعيشــة الثطــار مــا  ــه االجثامعي ــذي تهيمــل عــى خربت ال

ــدى. ــا املعلامــات الجدي بعــد الفــاردي واالتصــاالت وتكنالاجي
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ي وأعضاء حزب اليســار الجــدول 2: البنية االجتماعية لناخ�ب

برلني

)منقسمة 

سابقا( 

 )2011(

)11.7(

بادن 

فورمتبريغ

يف الغرب 

)2011(

)2.8(

ساكسونيا 

انهالت

يف الرشق 

 )2011(

)23.7(

انتخابات 

البوندستاغ 

 2009

)11.9(

األعضاء 

2009

%14 %5 %25 %11 %18 ذوو الياقات الزرقاء

%10 %3 %22 %5 %32 ذوو الياقات البيضاء

%11 %1 %15 %4 %12 العاملان للسابهم الشخيص

%15 %2 %26 %4 %53 املثقاعدون

.n.k .n.k .n.k %6 %4 الطاب

%16 %12 %35 %15 %8 العاطلان عل العمل

وهكــذا، فــإن النثائــج يف انثخابــات 2010 و2011 تعكــس األثــر االجثامعــي للــزب 

اليســار، والقيمــة العمليــة اللاليــة الثـــي يضفيهــا عليــه الجمهــار، وجاذبيــة مقرتحاتــه 

ــك يف  ــزب كري ــاى الل ــا ق ــا ه ــح واضل ــا أصب ــه. م ــة قيادت ــا جاذبي ــية، وأيض السياس

ــرتاتيجيثه  ــه واس ــر برنامج ــزه يف تطاي ــا عج ــل أيض ــة، ولك ــة االجثامعي ــائل العدال مس

ــد  ــا أبع ــام ه ــي في ــل االجثامع ــاره إ  الثأصي ــه، افثق ــك كل ــل ذل ــه، واألهــم م وتنظيم

مــل الثمليــل يف برملانــات الااليــات والبلديــات ويف أكــرب الااليــات. ولذلــك يجــب عــى 

ــفى يف  ــانيا الس ــل ساكس ــات مل ــد يف والي ــاره املثزاي ــثخدم حض ــار أن يس ــزب اليس ح

ــد مــل  ــه املزي ــر مــل املقاعــد، وحيــث لدي ــه عــدد كب ــاد، حيــث لدي شــامل غــرب الب

املــاارد، باعثبارهــا ”امللــركم لثأصيــل نفســه يف املجثمــع األوســع، األمــر الــذي ينبغــي 

ــر  ــل تطاي ــا ع ــس بدي ــاين لي ــأن الاجــاد الربمل ــة ب ــا عــى أســاس املعرف أن يكــان مبني

ــة. ــية املللي املنظــامت الشعبـ

ــة  ــل عثب ــل م ــة أق ــرأي اللالي ــثطاعات ال ــار يف اس ــزب اليس ــج ح ــزال نثائ ــام، ال ت الي

الـــ 5% يف خمــس مــل أصــل عــر واليــات غربيــة، وتثجــاوز حاجــز الـــ 20% يف ثــاث 

ــة  ــه اللري ــا يف معاقل ــم أيض ــر الدع ــزب  يخ ــا زال الل ــط. وم ــة فق ــات رشقي والي

ــه يف االســثمرار  ــق هدف ــن. يف 2011، فشــل اللــزب يف تلقي ــك برل الســابقة، مبــا يف ذل

يف /أو يف إقامــة مشــاريع ائثافيــة جديــدى  ”أحمــر - أحمــرم مــع اللــزب الدميقراطــي 



103

من الثورة إىل التحالف

االشــرتايك : فقــد خــر قاتــه يف برلــن،  وبذلــك، انثهــت اللكامــة الثـــي دامــت عــر 

ســناات هنــاك. ويف ومكلنبــارغ- بامرانيــا الغربيــة تراجــع إ  املركــز اللالــث وراء 

امللافظــن، الذيــل هــم اآلن رشكاء صغــار لللــزب االشــرتايك الدميقراطــي هنــاك. يفثقــد 

حــزب اليســار اآلن إ  الريــاح الخلفيــة املجثمعيــة الثـــي ســاعدته بــن 2007 و 2009 

لرتســيخ نفســه كقــاى سياســية ناجلــة يف 13 واليــة  وعــى املســثاى الاطنــي. مفهامــه 

ــي  ــاه االجثامع ــة الرف ــاذج لدول ــنة 2009 كنم ــل يف س ــذي أعل ــد ال ــي الجدي االجثامع

ــة يفثقــر إ  ملــرك، حيــث ال  ــة والبيئي ــط املســائل االجثامعي ــذي يرب يف القــرن 21 وال

تاجــد خطــة مضــادى جذابــة تــؤدي إ  الثلــال االجثامعــي والبيئــي. حثـــى اآلن، كان 

حــزب اليســار هــا اللــزب الاحيــد الــذي ”يقــال اللقيقــة كــام هــيم، واللــزب الــذي 

يســأل األســئلة الصليلــة، ولكنــه فشــل يف إثبــات جدارتــه فيــام يثعلــق بالللــال 

ــكيك  ــا أو الثش ــع القضاي ــر رشف رف ــه ال يلثك ــا أن ــه أيض ــد نفس ــد وج ــثقبل. وق للمس

ــاى  ــدور مؤخــرا ق ــذا ال ــام به ــة، ق ــن عــى مســثاى الاالي يف الظــروف الســائدى. يف برل

ــا يســاريا.   ــرب نفســه حزب ــذي يعث ــة، ال ــا، هــي حــزب القراصن ــدى متام سياســية جدي

 العضويــة والتكويــن االجتماعي للحزب اليســار

ــغ  ــدى حــزب اليســار أكــر مــل 78,400 عضــا،  نلــا 37% منهــم مــل النســاء. وتبل ل

ــات  ــزاب الاالي ــايف أح ــن 44% و46%. أم ــا ب ــة م ــات الرقي ــزاب الاالي نســبثهم يف أح

ــاء  ــى األعض ــيء نفســه ع ــق الشـ ــا 24%. وينطب ــبة ه ــذه النس ــة، فمثاســط ه الغربي

البنيــة  بيانــات غامضــة جــدا بشــأن  اللــزب10. ال ميكــل إعطــاء ســاى  الجــدد يف 

ــى منشــارات حــزب  ــات ع ــذه البيان ــد ه ــات؛ وتعثم ــص البيان ــة، بســبب نق االجثامعي

ــر  ــات وتقاري ــد بيان ــرت - وقااع ــث تااف ــي اللــزب - حي اليســار11، وتريلــات ماظف

لجــان االعثــامدات يف مؤمتــرات اللــزب. وتثاافــق عضايــة حــزب اليســار بشــكل وثيــق 

ــة  ــات الغربي ــى أن معظــم األعضــاء يف الاالي ــن اإلقليمــي، مبعن ــد الناخب ــع تأيي ــا م تباع

هــم يف األغلــب مــل بــن املنثمــن إ  الفئــات امللرومــة، مبــا يف ذلــك جــزء كبــر 

مــل العاطلــن عــل العمــل. وال تــزال لــدى العضايــة يف الااليــات الرقيــة عــدد 

للعضايــة  بالنســبة  ليــس صليلــا  املثقاعديــل، رغــم أن هــذا  غــر مثناســب مــل 

ــر %90  ــث أن أك ــزب، حي ــرات الل ــن ملؤمت ــر باملندوبـ ــذا األم ــد ه ــطة. ويثجس النش

10. املعلامات عل نزعات العضاية مسثقاى مل اللجنة الثنفيذية للزب اليسار، أيار / مايا 2010. 

 Der Erfolg( 11. قــارن. ســارن ميســنجر/ جانــاس روغنســثايل: نجــاح حــزب اليســار: االنضــامم يف ضبابيــة برامجيــة

der Partei die Linke. Sammlung im programmatischen Nebel( يف: فيليكــس باتزالف/شــثايل هــارم/ فرانــز 

والــرت )ملــررون(.: أزمــة جمــاد أو تغيــر عميــق، )Patt oder Gezeitenwechsel(  املانيــا، 2009، فيزبــادن، 2009. 
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ــق  ــم أدوار يف املناط ــل له ــة أو الذي ــامت القاعدي ــطن يف املنظ ــل الناش ــم م ــم ه منه

أو يف هيــاكل اللــزب يف الااليــات12. يف 2010، كانــت نســبة ذوي الياقــات الــزرق 

ــن للســابهم  ــن العامل ــل ب ــم 33.8% )2008: 32.6(؛ وم ــات البيضــاء بينه وذوي الياق

2.7(؛ ومــل تاميــذ   :2008( %2.8 الطــاب  17.3(؛ ومــل    :2008( %19.5 الخــاص 

ــل  ــن عــل العمــل 2.3% )2008: 3.4(؛ وم ــل العاطل ــدارس 0.7% )2008: 2.0(؛ وم امل

أصلــاب املعاشــات الثقاعديــة 6.0% )2008: 5.2(13. إذا قارنــا هــذه البيانــات مــع 

ــة  ــا الرقي ــل أملاني ــم م ــة ومعظمه ــرتاكية الدميقراطي ــزب االش ــي ح ــكيات مندوبـ تش

ــات  ــزرق وذوي الياق ــات ال يف ســنة 1999 و 2002 و 2004، نجــد أن نســبة ذوي الياق

البيضــاء انخفضــت مــل 60% يف 1999 إ  41% يف 2006؛ ومنــذ ســنة 2007، فقــد 

ــت  ــد بقي ــاص فق ــابهم الخ ــن للس ــبة العامل ــا نس ــن. أم ــث املندوبـ ــاايل ثل ــكلاا ح ش

20%، يف حــن انخفضــت نســبة العاطلــن عــل العمــل  ثابثــة نســبيا عنــد حــاايل 

ــذ 2007  ــت هــذه النســبة 6.9%، ومن ــرات اللــزب. يف 1999 كان ــن ملؤمت ــن املندوبـ ب

تأرجلــت مــا بــن 2% و3%. ومنــذ ســنة 2008 أيضــا، شــكلت نســبة املثقاعديــل 

ــن. حــاايل 5% مــل املندوبـ

ــن عــل العمــل تلــاال  ــن إ  العاطل ــن األعضــاء الجــدد، شــهدت نســبة العامل ومــل ب

بــن 2004 و2007. ففــي حــن كانــت نســبة العاملــن 48% ونســبة العاطلــن عــل 

العمــل 52% ســنة 2004، إال أنــه  وبللــال ســنة 2007 أصبلــت نســبة العاملــن 

األعضــاء  الثـــي جعلــت  الدوافــع  أمــا   .%44 العمــل  عــل  العاطلــن  ونســبة   %56

الجــدد ينضمــان إ  اللــزب ترتبــط أساســا بقضايــا العدالــة االجثامعيــة. وتشــمل 

هــذه القضايــا: الثزايــد يف عــدم املســاواى االجثامعيــة، وفــرص عمــل تافــر أجــرا 

الثـــي  الثقاعديــة  واملعاشــات  االجثامعيــة  الرعايــة  واســثلقاقات  للعيــش،  كافيــا 

ــة  ــل الســام والبيئي ــا مســائل مل ــع، أم ــاق مثســاوية للجمي ــاى كرميــة وحق تســمح بلي

والقضايــا الرتبايــة فكانــت أقــل أهميــة بالنســبة لهــؤالء األعضــاء14.  

12. مقارنــة تقاريــر الثلقــق للمندوبـــن مــل مؤمتــرات اللــزب يف 2004، 2006 و 2010 تبــن أن نســبة املندوبـــن 

النشــطن يف املنظــامت امللليــة القاعديــة ارتفعــت بشــكل طفيــن مــل %22 يف 2006 إ  مــا يقــرب مــل %26 يف 

2010. حصــة املندوبـــن يف وظائــن الااليــات واملناطــق بقيــت إ  حــد مــا ثابثــة عنــد مبعــدل %45. ويــرد يف الثقارير 

مشــكلة الاظائــن املزدوجــة – أولئــك الذيــل يلملــان منصبــا حزبيــا وانثخابيــا – مجمــاع كل البيانــات منــذ 2006 

تنثــج دامئــا مجاميــع تزيــد عــل 100 %. ويــربز بشــكل خــاص يف الثقاريــر الثغييـــر يف نســبة املندوبـــن الذيــل هــم 

أعضــاء يف النقابــة، والثـــي ارتفعــت مــل %44 يف ســنة 2006 إ  مــا يقــرب مــل 60 % يف ســنة 2010 .

13. دي لينكه )2010(، تقرير لجنة الثلقق مل مندوب املؤمتر اللاين لللزب

ــار، 2004/2007،  ــدد يف حــرب اليس ــاء الج ــل األعض ــز )2009(: بلــث إحصــايئ ع ــندر ريث ــا تثزالف/ألكس 14. كاج

)Statistische Untersuchung( der Parteieintritte DIE LINKE 2004/ 2007
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البنيــة  يف  إيجــاده  ميكــل  االنثخابيــن  واملؤيديــل  األعضــاء  بــن  الاثيــق  االرتبــاط 

العمريــة. ميثلــك حــزب اليســار أكــرب إمكانــات انثخابيــة بــن املجماعــة العمريــة 

46-60، وهنــاك مــا نســبثه 50% مــل أعضــاء منظــامت الااليــات الغربيــة تــرتاوح 

ــل  ــر م ــل، وأك ــنة أو أق ــم 35  س ــغ أعامره ــاايل 25% تبل ــن 41 و60، وح ــم ب أعامره

ــات  ــات الاالي ــب يف مؤسس ــذه النس ــن ه ــنة. وتخثل ــل 70 س ــرب م ــم أك ــل ه 3% مم

ــط، يف  ــل 7% فق ــر 35 أو أق ــم يف عم ــل ه ــاء مم ــبة األعض ــغ نس ــث تبل ــة، حي الرقي

ــل  ــل 50% مم ــر م ــن 41 و60، وأك ــم ب ــرتاوح أعامره ــم ت ــاايل 24% منه ــن أن ح ح

ــام  ــطة، ك ــة النش ــة للعضاي ــة العمري ــإن البني ــك، ف ــع ذل ــنة. وم ــل 70 س ــرب م ــم أك ه

ــن ملؤمتــرات  ــل االجثامعــي للمندوبـ ــال، مــل خــال الثكاي ــن، عــى ســبيل املل هــا مب

ــدا. ــة ج ــزب، مخثلف الل

ــن 1999 و2010.  ــا ب ــناات م ــا يف الس ــة ناع ــة ثابث ــة العمري ــذه البني ــت ه أوال، بقي

نســبة املندوبـــن الذيــل تــرتاوح أعامرهــم بــن 25 أو أقــل بقيــت بــن 6% و%7، 

ــن  ــبة املندوبـ ــت نس ــن 13% و17%. وكان ــن 25 و45، ب ــم ب ــرتاوح أعامره ــل ت والذي

الذيــل تــرتاوح أعامرهــم مــا بــن 45 ســنة و55 ســنة حــاايل 30%. وقــد ارتفعــت 

ــل 18% إ  23% يف  ــا م ــنة قلي ــن 55 و65 س ــا ب ــم م ــرتاوح أعامره ــل ت ــة الذي حص

2010. منــذ ســنة 1999 وحثـــى اآلن، بقيــت حصــة أولئــك الذيــل أعامرهــم أكــر مــل 

ــن %5. ــا ب ــنة م 65 س

ــة، أصبــح حــزب اليســار يغــر مــل  ــا الغربي ــد نســبة أعضــاء اللــزب يف أملاني ومــع تزاي

لغثــه ويضفــي عــى نفســه صــارى حــزب رشقــي.  يف ســنة 2006، كان مــا يقــارب %80 

ــال ســنة 2009 انخفــض هــذا الرقــم  ــة، ولكــل بلل ــات الرقي ــه مــل الاالي مــل أعضائ

إ  63%. ومنــذ 2006، فقــدت أحــزاب الااليــات الرقيــة مــا مجماعــه حــاايل 5000 

ــد.  ــد 13,000 عضــا جدي ــل تجني ــة م ــات الغربي ــت أحــزاب الاالي عضــا، يف حــن متكن

نشــأ الــازن الرقــي والغــريب يف بنيــة اللــزب يف اتفاقــات الثعــاون الثـــي تــم الثاصــل 

إليهــا خــال عمليــة اندمــاج اللزبــن األصليــن، حــزب أملانيــا الرقيــة االشــرتاكية 

الدميقراطيــة )PDS( وحــزب البديــل االنثخــايب مــل أجــل العمــل والعدالــة االجثامعيــة 

)WASG(، ومعظــم أعضائــه هــم مــل اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك الســابق يف أملانيــا 

ــن  ــار املندوبـ ــة اخثي ــق أيضــا عــى صيغ ــذي ينطب ــاق، ال ــة. مباجــب هــذا االتف الغربي

ــدد يف  ــاوو الع ــان مثس ــابق مملل ــزب س ــكل ح ــان ل ــب أن يك ــزب، يج ــرات الل ملؤمت

جميــع الهيئــات. وبالثــايل، فــإن مثاســط عــدد مندوبـــي الااليــات الرقيــة شــكل 

حــاايل ثاثــة أضعــاف عــدد مندوبـــي واحــدى فقــط مــل الااليــات الغربيــة. 
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هنــاك تاقعــات مثناقضــة أو تبادليــة حريــة مثناقضــة مــل اللــزب، مبــا يف ذلــك 

تقديــم املســاعدى لليــاى النــاس. بالنســبة للكلريــل، اللــزب هــا مــكان للســعي 

املشــرتك للعدالــة و/أو للبدائــل االجثامعيــة، وهــا بالنســبة آلخريــل مــاذ لثاريــخ 

مشــرتك، أو لثبــادل اآلراء واملشــاركة يف األنشــطة االجثامعيــة. ولكــل هنــاك أيضــا 

ــاد  ــاذ، أو إليج ــلطة والنف ــة الس ــة ملامرس ــة وفرص ــة وظيفي ــزب فرص ــرى يف الل ــل ي م

ــع  ــط دف ــره فق ــض ي ــطن؛ البع ــان ناش ــم أن يكان ــد جميعه ــكلثه. ال يري ــال ملش حل

ــس  ــطا. ولي ــح ناش ــبة ليصب ــروف املناس ــد الظ ــد بع ــر مل يج ــض اآلخ ــثلقاته، والبع مس

ــي  ــم نفســه عــى املســثاى الشعبـ ــد تنظي ــا إذا كان حــزب اليســار يري مــل الااضــح م

ــذايت  ــم ال ــعا للثنظي ــاال واس ــاك مج ــث هن ــن حي ــة واملااطن ــادرات املللي ــاركة املب مبش

امللــي، أم أنــه يريــد الرتكيــز عــى بنــاء مراكــز الكفــاءى مــل أجــل تاســيع اخثصاصاتــه 

وقاعدتــه الربملانيــة. ســيكان كا األمريــل مهمــن ويجــب أخذهــام بعــن االعثبــار 

ــات  ــدي املثطلب ــى صعي ــزب - ع ــاء الل ــاري لبن ــل الج ــداف والعم ــر يف األه ــد النظ عن

امللــددى واملســئاليات العامــة لللــزب.

 مســألة التنظيــم والديمقراطيــة داخل الحزب 

ــام،  ــة الس ــة وحرك ــة الدولي ــة العامل ــة الطبق ــخ حرك ــذوره يف تاري ــار ج ــزب اليس لل

واللــركات  النقابــات  مــل  قريــب  إنــه  الفاشــية.  مبعــاداى  ملثــزم  حــزب  وهــا 

البيئيــة. وهــا يــرى  االجثامعيــة، ويســثمد قاتــه مــل اللركــة النســائية واللركــة 

يف نفســه حزبــا تعدديــا منفثلــا ”لــكل مــل يريــد تلقيــق األهــداف نفســها مــل 

ــات  ــد الاالي ــة15م. وينقســم اللــزب إ  منظــامت عــى صعي خــال الاســائل الدميقراطي

وكل عضــا ينثمــي إ  منظمــة مناطقيــة تكــان عــادى يف مــكان ســكناه. ويعطــي 

حــزب اليســار األعضــاء حقاقــا واســعة، مبــا يف ذلــك اللــق يف تكايــل الجمعيــات 

ــع أجهــزى اللــزب.  ــل داخــل اللــزب، واللــق يف اقــرتاح الثلــركات يف جمي مــع اآلخري

وميكــل لألعضــاء األفــراد أيضــا اقــرتاح اللــراكات يف جميــع أجهــزى اللــزب كــام ميكــل 

ألعضــاء اللــزب تقديــم هــذه املقرتحــات عــى مســثاى مؤمتــر اللــزب الاطنــي. 

ــزب  ــى الل ــاف ع ــاء الضي ــزيب لألعض ــل الل ــاركة يف العم ــة املش ــاء فرص ــل إعط وميك

الذيــل يثمثعــان تقريبــا بجميــع اللقــاق الثـــي يثمثــع بهــا األعضــاء فيــام عــدا اللــق 

يف االشــرتاك يف اقــرتاع األعضــاء، والثصايــت عــى املســائل املثعلقــة بالنظــام األســايس، 

 Auftrag und Name der  ،15. دي لينكــه )2007(: الائلــة الاطنيــة للــزب اليســار، 1. هــدف اللــزب و اســمه
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ــات  ــى تســمية املرشــلن للهيئ ــت ع ــة، والثصاي ــات الثنفيذي ــات الهيئ والرتشــح النثخاب

الربملانيــة والبلديــة. ولــدى األعضــاء اللريــة يف تكايــل الجمعيــات داخــل اللــزب، 

ــى  ــا ع ــرتاف به ــم االع ــا ت ــي إذا م ــثاى الاطن ــى املس ــا ع ــرتاف به ــم االع ــي يث والثـ

مســثاى الااليــة مــل ِقبــل مــا ال يقــل عــل مثانيــة أحــزاب يف الااليــة. هــذه الجمعيــات 

ــن  ــاب املندوبـ ــر مســماح النثخ ــزب، وغ ــل الل ــى متاي ــثقل، وتثلق ــل بشــكل مس تعم

ــي، مبــا  ــة عــى املســثاى الاطن ــاك 22 جمعي ملؤمتــرات اللــزب. يف الاقــت اللــارض هن

ــدى  ــرتايك واملنث ــار االش ــياعي، واليس ــاج الش ــل املنه ــية مل ــات السياس ــك االتجاه يف ذل

مــل أجــل االشــرتاكية الدميقراطيــة، وجمعيــات العمل/الفائــدى الثـــي تركــز عــى قضايــا 

ملــددى. ومــل األمللــة عــى ذلــك منهــاج البيئــة، ومجماعــة العمــل والفريــق العامــل 

ــل. ــام واألم ــات الس ــي بسياس ــل املعن ــة عم ــة، ومجماع النقابي

ــية.  ــا السياس ــع القضاي ــى جمي ــاء ع ــل األعض ــل ِقب ــت م ــة تصاي ــراء عملي ــاز إج يج

ــة أو  ــات الدول ــب مؤسس ــى طل ــاء ع ــاء بن ــت األعض ــة تصاي ــرى عملي ــل أن تج وميك

املنطقــة الثـــي متلــل مــا ال يقــل عــل ربــع األعضــاء. ميكــل تقديــم الطلبــات مــل قبــل 

مثــاين منظــامت عــى مســثاى الااليــة، 5000 عضــا حــزيب أو بقــرار مــل مؤمتــر اللــزب 

أو اللجنــة الاطنيــة. وتكــرس املســاواى غــر الثمييزيــة والدميقراطيــة الجندريــة16 يف 

ــاب املناصــب يف  ــع أصل ــان نصــن جمي ــام يجــب أن يك ــايس. ك ــي األس ــام الاطن النظ

هيئــات اللــزب مــل النســاء. أعضــاء اللجــان الثنفيذيــة لللــزب وطنيــة أو دولــة، 

يجــب أن يكــان أصلــاب املقاعــد يف الربملانــات االتلاديــة أو دولــة أوروبـــية أقــل مــل 

ــاع. نصــن املجم

 تطــور الحزب 

الثكافــؤ يف الهيئــات القياديــة لللــزب إ  جانــب الدرجــة العاليــة مــل االســثقالية 

ــة  ــد الااليــات مل يشــكا فقــط عملي الثـــي تثمثــع بهــا املنظــامت اإلقليميــة وعــى صعي

ــاظ  ــا اللف ــم فيه ــي ت ــة الثـ ــا هــذا الطريق ــى يامن ــا حثـ ــام أيضــا بقي ــاج، ولكنه االندم

ــة. )النظــام األســايس،  ــة لللــزب ويف املنظــامت اإلقليمي ــات الثنفيذي ــة  يف الهيئ 16. حــددت املســاواى غــر الثمييزي

ــي:  ــا ي ــدأ أســايس لللــزب(. املــادى 2  تنــص عــى م ــز كمب ــااع الثميي ــاع مــل أن ــع أي ن ــرد من الفقــرى 9، حيــث ي

”حقــاق األقليــات االجثامعيــة والعرقيــة واللقافيــة يف العضايــة، وال ســيام اللــق يف تقريــر املصــر، تثمثــع بلاميــة 

ــع القــرار يف  ــة صن ــة. يجــب دعــم متليلهــم ومشــاركثهم يف عملي ــة واإلقليمي ــة الاطني خاصــة مــل اللجــان الثنفيذي

اللــزبم. املرجــع نفســه، ص . 10 .
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ــة  ــة الاطني ــادى الثنفيذي ــل الســيايس واالجثامعــي واللقــايف يف اللــزب. فالقي عــى الثباي

باســثلناء  2010 يف روســثاك هــي،  األخــر يف  الاطنــي  اللــزب  املنثخبــة يف مؤمتــر 

ــن حــزب  ــة ب ــة - غربي ــة رشقي ــة مثكافئ ــاس ازدواجي ــى أس ــة ع ــدوق، مبني ــن الصن أم

االشــرتاكية الدميقراطيــة واللــزب البديــل مــل أجــل العمــل والعدالــة االجثامعيــة. 

ــزب.  ــر الل ــى تطاي ــن ع ــزب والقامئ ــر الل ــه ومدي ــس ونااب ــى الرئي ــق ع ــذا ينطب وه

هــذه الثســاية ملســألة قيــادى اللــزب مبشــاركة الرؤســاء اإلقليميــن كانــت مبلابــة 

ــكار  ــاركن أوس ــن املش ــثقالة الرئيس ــد اس ــة 2010، بع ــرات يف بداي ــدالع الثات ــل الن ح

ــل  ــل العم ــل أج ــل م ــزب البدي ــابق للل ــس الس ــن )Oskar Lafontaine(، الرئي الفانث

للــزب  الســابق  الرئيــس   ،)Lothar Bisky( بيســي  ولاثــار  اإلجثامعيــة  والعدالــة 

االشــرتاكية الدميقراطيــة والــذي خلــق فراغــا يف الســلطة. وعــى امللــك كان تفســر 

داخــل  العمليــة.  وقيمثــه  ووظيفثــه  اللــزيب،  النظــام  يف  ودوره  وتاجهــه،  اللــزب 

اللــزب، الــذي ال يــزال مــروع حــزب للزبــن فرعيــن يعثمــدان عــى بعضهــام 

ــة  ــكار املخثلف ــراء األف ــثفلل ج ــدل يس ــع ج ــع ماض ــذه املااضي ــت ه ــا زال ــض، م البع

ــات  ــة واللقاف ــئة اللقافي ــية، والثنش ــة السياس ــر الذاتي ــة، والس ــة اللزبي ــأن السياس بش

ــادى الجديــدى هــذه األمــار إ  الســطح.  ــة. وقــد أظهــر انثخــاب القي السياســية املثباين

كان الثمديــد الــروري لألنظمــة االنثقاليــة بلاجــة إ  تأكيــد مــل خــال إدخــال 

ــة  ــة الازم ــامن األغلبي ــل ض ــل أج ــزب. وم ــر الل ــايس ملؤمت ــام األس ــى النظ ــل ع تعدي

لهــذا األمــر يف مؤمتــر اللــزب - هنــاك حاجــة ألغلبيــة اللللــن مــل أجــل تعديــل 

النظــام األســايس - أجــرى مؤمتــر اللــزب تصايثــا ألعضائــه شــارك فيــه 48% مــل 

األعضــاء، وافــق خالــه أكــر مــل 80% مــل بينهــم يف حــن أعلــل 94% تأييدهــم 

لاضــع برنامــج اللــزب الجديــد للثصايــت يف اقــرتاع عضايــة آخــر يجــري بللــال 

.2011 نهايــة 

وط االأساســية لعملية االندماج   الــ�ش

ــة مــل رحــم اللــزب الشــياعي اللاكــم الســابق يف  ــر حــزب االشــرتاكية الدميقراطي ظه

أملانيــا الرقيــة. وهــا اللــزب الاحيــد الــذي حــال نفســه إ  حــزب راديــكايل يســاري 

دميقراطــي. أمــا األحــزاب األخــرى املذكــارى يف أماكــل أخــرى مــل هــذا الكثــاب، فإمــا 

اللــاالت بقيــت  الدميقراطيــن االشــرتاكين، أو يف بعــض  انثقلــت إ  معســكر  أنهــا 

ــات 2002، كان  ــه يف انثخاب ــةم الســلطاي. بعــد هزميث ــد ”املاركســية اللينيني ــة لثقلي وفي
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ــان17.   ــط يف الربمل ــن فق ــن اثن ــة مملل للــزب االشــرتاكية الدميقراطي

كجمعيــة   2004 يف  االجثامعيــة  والعدالــة  العمــل  أجــل  مــل  البديــل  حــزب  ظهــر 

مشــكلة مــل نشــطاء اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي والنقابــات العامليــة معظمهــم 

ــي  ــة الثـ ــه اللكام ــذي اتخذت ــل املســار ال ــل م ــة األم ــة نثيجــة خيب ــا الغربي ــل أملاني م

ــد  ــر 2005. كان العدي يقادهــا اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك. وتأســس كلــزب يف يناي

مــل أعضائــه راديكاليــن يســارين منــذ زمــل بعيــد. وبالاصــن الربيطــاين، فإنهــم 

ــي. ــرتايك الدميقراط ــزب االش ــل الل ــنم داخ ــاا ”دخالي كان

يف انثخابــات أيــار/ مايــا 2005 يف شــامل الرايــل وســثفاليا، أكــرب واليــة يف أملانيــا، 

فشــل اللــزب البديــل وحــزب االشــرتاكية الدميقراطيــة يف تجــاوز عثبــة الـــ 5% الازمــة 

ــاايل.  ــى الث ــل 1%، ع ــل م ــى 2.2% وأق ــا ع ــا، وحص ــد يف أملاني ــى مقاع ــال ع لللص

ــل لسياســات اللــزب  ــاين كبدي ــاذ اجثامعــي وبرمل ــه نف مــروع إنشــاء حــزب ناجــح ل

كان  تضامنــا  أكــر  مجثمــع  تلقيــق  وبهــدف  االنياليرباليــة  الدميقراطــي  االشــرتايك 

باضــاح يثجــاوز قــاى اللــزب البديــل وحــده. فلقــد كانــت مــاارده ضئيلــة نســبيا، يف 

حــن كان نفــاذه يف الااليــات الرقيــة، باســثلناء برلــن، ال يــزال هامشــيا. وعــى الرغــم 

ــل  ــه يف 2002 وم ــل هزميث ــايف م ــل الثع ــة م ــرتاكية الدميقراطي ــزب االش ــل ح ــل متك م

ــه واجــه أيضــا احثــامالت  ــية ســنة 2004، إال أن ــات األوروبـ ترســيخ ماقعــه يف االنثخاب

غــر مؤكــدى، حيــث أن قدرتــه عــى الثجديــد الثنظيمــي والســيايس الداخــي قــد 

ــت  ــكاد حقق ــرب، بال ــه يف الغ ــيس نفس ــه لثأس ــا ملاولث ــر. أم ــد كب ــثُنفذت إ  ح اس

ــدم. أي تق

يف حــن أن تــآكل دعــم اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي مل يــؤد إ  زيــادى مقاعــد اللــزب 

ــل  ــقاط املعق ــبب يف س ــه تس ــة، إال أن ــة االجثامعي ــل والعدال ــل العم ــل أج ــل م البدي

ــي  ــزب املســيلي الدميقراط ــن الل ــد تلال ــي بي ــرتايك الدميقراط ــزب االش ــدي للل الثقلي

واللــزب الدميقراطــي اللــر، وبشــكل غــر مبــارش، إ  ســقاط اللكامــة الفدراليــة 

ــات الباندســثاغ  ــن. مــع انثخاب ــك الصي ــن األحمــر واألخــر يف ذل املشــكلة مــل تلال

ــى  ــاق ع ــاوال االتف ــام ويل ــارين أن ”يثعاون ــن اليس ــى اللزب ــام ع ــرى، كان ”لزام املبك

الرتكيــز  كان  االنثخابــات.  يف  مشــرتكة  قامئــة  إ   الاصــال  مــل  متكنهــام  إجــراءات 

17. حصــل حــزب االشــرتاكية الدميقراطيــة عــى  أقــل مــل 5% مــل األصــاات عــى الصعيــد الاطنــي، وبالثــايل فــإن 

ملــل هــذه النثيجــه عــادى ال تؤهــل اللــزب لللصــال عــى أي مقاعــد. غــر أن مرشــلن قــد فــازا مبقاعــد الفــرد 

ــا فــاز ثاثــة أشــخاص بنفــس الطريقــة لثمكــل اللــزب مــل  الااحــد  يف برلــن الرقيــة، وهكــذا أصبلــا نائبــن. ل

الثأهــل لللصــال عــى إعفــاء مــل عثبــة الـــ 5% )انظــر املللــق حــال النظــم االنثخابيــة(.
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ــى  ــا ع ــر إليه ــذي كان يُنظ ــنة 2010، ال ــة لس ــة اللكام ــام لخط ــى رفضه ــرتك ع املش

ــة.  ــة والدميقراطي ــث الثخفيضــات االجثامعي ــل حي ــة م ــا جاهــر مــروع النياليربالي أنه

كان دخالهــام إ  الربملــان، ورفــض اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك الثعــاون معهــام، 

ســببا يف تشــكيل حكامــة أنجيــا مــركل )Angela Merkel( األو ، واملشــكلة مــل 

 ،2006 االشــرتايك. يف  الدميقراطــي  املســيلي واللــزب  الدميقراطــي  اللــزب  تلالــن 

جــرى اندمــاج حــزيب البديــل مــل أجــل العمــل والعدالــة االجثامعيــة واالشــرتاكية 

الدميقراطيــة لثشــكيل حــزب اليســار ”دي لينكــهم. 

تــم تأجيــل القضايــا الثنظيميــة  املثعلقــة ببنــاء حــزب جديــد، وبشــكل خــاص القــرارات 

ــنثي 2008  ــة لس ــات االنثخابي ــد اللم ــا بع ــد، إ  م ــج جدي ــأن برنام ــرتاتيجية بش االس

الجامعــات  الثـــي يجــب تاضيلهــا عالقــة، مــام شــجع  2009. وبقيــت األســئلة  و 

ــا،  ــادى العلي ــا البعــض فقــط باجــاد القي ــي بقيــت مــع بعضه ــة، والثـ السياســية املثباين

ــل  ــزءا م ــل ج ــا إ  الداخ ــات معه ــذه املجماع ــت ه ــزب. وجلب ــل الل ــم داخ أن تنثظ

ــل الخافــات  ــة، مثســببة بثلمي ــة، وعكســت رصاعاتهــا الداخلي مخــاوف أحزابهــا األصلي

ــد،  ــار املاح ــزب اليس ــة ح ــت مظل ــد. تل ــروع الجدي ــة إ  امل ــزاب القدمي ــن األح ب

قدمــاا نطاقــا ملخثلــن الخطابــات واملشــاريع واألنشــطة الااقعيــة امللماســة. مــل 

ــاذ  ــة التخ ــات االنثخابي ــا يف اللم ــع بعضه ــات م ــذه الجامع ــع ه ــل تجمي ــة، ميك جه

وللدفــاع  لألجــار،  األدىن  واللــد   ،4 هارتــس  ضــد  تلــك  ملــل  مشــرتكة،  إجــراءات 

عــل اللقــاق واللريــات الدميقراطيــة، ولسياســة ســام، أو للثعــاون مــع اللــركات 

G8 يف هيليجنــدام يف  اللامنيــة  الكبــار  االجثامعيــة يف حــاالت ملــل معارضــة قمــة 

ــة سياســيا  ــات نظــر مثباين ــن وجه ــش ب ــا ســهلت الثعاي ــة أخــرى، فإنه ــل جه 2008. م

ــاز  ــية، والرم ــات السياس ــل اللقاف ــد م ــة، والعدي ــية مخثلف ــاليب سياس ــا، وأس وتنظيمي

ــذا  ــة. وه ــات نظري ــة وخطاب ــية ملماس ــربى سياس ــياق خ ــرزت يف س ــي ب ــة الثـ اللقافي

عنــى عــى وجــه الثلديــد، الثعايــش بــن مجماعــات ســلطاية ومجماعــات ذات 

منلــى مطالــب بدولــة الرفــاه، وأخــرى شــياعية وتروتســكية واشــرتاكية إصاحيــة 

ينثقــد  أو حــزب  للرأســاملية  بأنــه حــزب معــاد  تلرريــة. وهــم يصفــان حزبهــم 

ــة  ــة االجثامعي ــة أو الدميقراطي ــاملية، والنياليربالي ــارض الرأس ــزب يع ــاملية، أو ح الرأس

ذات الثاجــه النياليــربايل ؛ وكلــزب يدافــع عــل دولــة الرفــاه؛ أو كلــزب نقــدي تجــاه 

ــة. ــاازي الثلرري ــع الربج ــات  املجثم ــل إمكان ــثفادى م ــب يف االس ــام ويرغ النظ

ــايس،  ــا األس ــا نظامه ــمية له ــات رس ــات إ  اتجاه ــذه الثجمع ــارت ه ــذ 2006، تط من

ومؤمتراتهــا،  وأحداثهــا،  اإلنرتنــت،  شــبكة  عــى  ومااقعهــا  املؤسســة،  ووثائقهــا 

ومدارســها الصيفيــة، وكل ذلــك تســبب يف تغيــر الطريقــة الثـــي تنظــر بهــا هــذه 
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ــا  ــى وزنه ــاظ ع ــة باللف ــا مهثم ــد أصبلــت كل واحــدى منه ــات إ  نفســها. لق الثجمع

الســيايس وتاســيعه داخــل اللــزب، وبإيصــال مرشــلها  إ  الرئاســة، ويف طبيعــة اللــال 

بالدفــع قدمــا بخطهــا الســيايس. وقــد تااجهــت املااقــن املخثلفــة املثعلقــة باملااضيــع 

ذات األهميــة مــع بعضهــا البعــض. يف مؤمتــر اللــزب األوروبـــي يف 2009، قــدم حــزب 

اللــزب  مؤمتــر  ويف  أنــه،  إال  مثباينــة.  التجاهــات  كثلالــن  ثقافيــا  نفســه  اليســار 

ــت  ــثاغ، كان ــات الباندس ــر النثخاب ــه للثلض ــام نفس ــك الع ــن يف ذل ــد يف برل ــذي عق ال

ــة، نجــح حــزب اليســار  األمــار مخثلفــة جــدا. اآلن، وتلــت ضغــط اللمــات االنثخابي

ــة،  ــة االجثامعي ــزب العدال ــه ح ــى أن ــه ع ــدم نفس ــه، ويف أن يق ــى نفس ــل ع يف الثلام

ــاه.  ــارى أع ــة املذك ــية األربع ــب الرئيس ــر باملطال ــذا األم ــم ه ودع

واليــام، متكــل حــزب اليســار مــل أن يعكــس صارتــه كقــاى مثســقة مــل أجــل العدالــة 

االجثامعيــة والســام. فمنــذ انثخابــات 2009، أعطــى اللــزب هــذه الصــارى شــكا 

ملماســا يف برنامجــه الفــاري مــل عــر نقــاط، والــذي، مــع ذلــك، ال يرقــى إ  مســثاى 

ــه أن  ــك، علي ــل ذل ــل فع ــل م ــك. وليثمك ــع الش ــام ماض ــع النظ ــل باض ــه املعل مطلب

ــى  ــاق ع ــاك اتف ــث هن ــدىم، حي ــة الجدي ــه االجثامعي ــة بـمفكرت ــه اللالي ــط مطالب يرب

رفــض النياليرباليــة، ولكــل ال ياجــد اتفــاق حــال تقييــم الرأســاملية. فنقــد الرأســاملية 

ــرى للجــدل.  ــة أو مل ــة بأشــكال مخثلف ــا معّرف ــة له ــل اجثامعي ــر بدائ ــات تطاي وإمكاني

ــل  ــة م ــات مثباين ــا تاقع ــذات وأيض ــل ال ــة ع ــارا مثباين ــات ص ــذه االخثاف ــج ه وتُنث

وبرامجــه  السياســية  اســرتاتيجياته  فعاليــة  ومــل  االســرتاتيجين،  ورشكائــه  اللــزب 

ومشــاريعه. وتنعكــس هــذه الثباينــات يف وثائــق مخثلــن االتجاهــات السياســية يف 

ــاح. ــة و/أو اإلص ــاملية، الراديكالي ــد الرأس ــاملية أو نق ــاداى الرأس ــزب: مع الل

ض مختلف المواقف اليســارية18؟   مــا هــي االختالفات بــ�ي

ــارية،  ــة يس ــة مركزي ــا خافي ــل 4 قضاي ــة ع ــق أملل ــل طري ــا ع ــا تاضيله ــنلاول هن س

الصــدع  خطــاط  وصــن  الرأســاملية؛  تلليــل  نفســه:  الاقــت  يف  للنــزاع  وملــرى 

ــع هــذه  ــة؛ ومســألة املشــاركة اليســارية يف اللكامــة. وجمي ــة؛ مســألة امللكي االجثامعي

ــة.   ــات الربنامجي ــق يف املناقش ــام يثعل ــة في ــدل، وخاص ــع ج ــا ماض ــي حالي ــا ه القضاي

18.  ميكل العلار عى املااقن املقدمة هنا يف الاثائق الربامجية لاتجاهات املعنية.  
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أوال: تحليــل الرأســمالية واالآفــاق االجتماعية 

ــد  ــكار ق ــر واالبث ــى الثطاي ــاملية ع ــدرى الرأس ــل ق ــؤال ع ــل أن الس ــم م ــى الرغ  ع

ــزب  ــل ح ــل داخ ــادى بالفع ــدا ماج ــة ج ــن مثباين ــاك مااق ــيطة، إال أن هن ــر بس تظه

ــاس  ــثغال الن ــل اس ــاطة ع ــة ببس ــدرى ناجم ــذه الق ــل ه ــاص. ه ــذا الخص ــار به اليس

ــل  ــدى م ــااع جدي ــر أن ــال تطاي ــل خ ــاملية، م ــم، أم أن الرأس ــع األم ــة وقم والطبيع

ناعيــة  إ   تــؤدي  فإنهــا  الجديــدى،  واملنثجــات  الجديــدى  والثكنالاجيــات  اإلنثــاج 

ــد  ــا بع ــام م ــق إ  األم ــر إ  الطري ــة تش ــبل املعيش ــاج وس ــائل اإلنث ــل وس ــدى م جدي

الرأســاملية؟ إذن، هــل إنجــازات – ملــل دولــة الرفــاه – هــي رحيــل عــل قاعــدى 

الرأســاملية، أم هــل هــي عنــر تأســيي أصيــل مــل النظــام الرأســاميل ال تركــز حــرا 

ــراع االجثامعــي؟  ــل مجــاال لل ــذي هــا باســثمرار ماضــع رصاع، وميل ــح، وال عــى الرب

هــل ينبغــي أن يكــان هــدف حــزب اليســار القطيعــة الثامــة معــه، أم ينبغــي أن 

ــاملية؟  ــى الرأس ــل ع ــح املهيم ــر دور الرب ــى دح ــه ع ــرتاتيجيثه وبرامج ــز اس يرك

القــدرى  للرأســاملية،  مناهضــا  صارمــا  ماقفــا  يدعمــان  الذيــل  ألولئــك  بالنســبة 

ــى  ــا ع ــدم قدرته ــاملية وع ــةم للرأس ــرى( أو ”الضاري ــام )املقام ــة للـــ ”كازين الثدمري

االســثجابة لثلديــات األزمــة اللاليــة هــي قضايــا مركزيــة للثلليــل.   مــل وجهــة 

ــة  نظرهــم، القــدرى عــى اإلصــاح تخــدم فقــط غــرض الثكيــن مــع الظــروف الاجادي

املثغــرى ، أو هــي نثيجــة لنضــاالت طبقيــة. وهــم يؤكــدون عــى الثطــار املعــرض 

لألزمــة للرأســاملية املرنــة القامئــة عــى الســاق املاليــة. أولئــك الذيــل يدعمــان ماقفــا 

ــة  ــات اإلنثاجي ــن اإلمكاني ــض ب ــن الثناق ــان إ  وص ــاح مييل ــا اإلص ــا نل ــر تاجه أك

ــان  ــرون يفرتض ــاك آخ ــة. إال أن هن ــروف االجثامعي ــاس للظ ــع امللم ــاملية والااق للرأس

ــد  ــح، ق ــم الرب ــا تعظي ــال، ويف صلبه ــرأس امل ــة الســائدى ل ــل الهيمن ــه عــى الرغــم م أن

ــة، يف  ــارات بديل ــزز تط ــل أن تع ــايل ميك ــح، وبالث ــق الرب ــع ملنط ــاامل ال تخض ــر ع تظه

ــة الثلــال  ــإن هــؤالء يدعمــان مفهــام عملي ــايل، ف ــة مثغــرى. وبالث ظــل ظــروف هيمن

الثـــي ال ميكــل أن تثلقــق يف الااقــع العمــي إال مــل خــال تشــابك جــديل بــن 

ــة. ــة واللاري ــرات اإلصاحي الثغييـ

فإنهــا  للبعــض،  بالنســبة  اجثامعــي.  كبديــل  أيضــا  االشــرتاكية  تفســرات  وتخثلــن 

ال تــزال الهــدف واملســار ومجماعــة القيــم، كــام هــي ماضلــة يف برنامــج حــزب 

بأنهــا مجثمــع  االشــرتاكية  إ   ينظــر  والــذي   ،2003 لســنة  االشــرتاكية  الدميقراطيــة 

ــاى  ــية لللي ــلع األساس ــال إ  الس ــاوية يف الاص ــرص مثس ــى ف ــرد ع ــه كل ف ــل في يلص

ــب أن  ــددى يج ــائل املل ــإن الاس ــي، ف ــدف أساسـ ــن أن اله ــل. ويف ح ــرى بالثضام الل
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تقــرر دميقراطيــا. اللريــة هــي نقطــة مرجعيــة للسياســات االشــرتاكية، واملســاواى 

ــراد املجثمــع باللصــال  ــع أف ــي تســمح لجمي ــة الثـ ــع اللري ــاس للمشــاركة يف مناف مقي

املثســاوي عــى الــروط األساســية األوليــة لليــاى يصنعهــا لنفســه تكــان جديــرى 

ــم،  ــل، والثعلي ــة، والعم ــاين، والصل ــي والقان ــر. وتشــمل هــذه الضــامن االجثامع بالب

ــاه النظيفــة، وأكــر مــل ذلــك بكلــر19. عــى مســثاى  واللقافــة، والهــااء النظيــن واملي

ــديل  ــاط الج ــإن االرتب ــة، ف ــى مســثاى الدول ــة، وخاصــة ع ــة امللماس ــة الربملاني السياس

بــن األهــداف واملامرســة، و السياســة الياميــة والبدائــل االجثامعيــة، مــا زالــت غائبــة 

ــث  ــرارا إ  ”امللل ــاروا م ــد أش ــن ق ــن الربملاني ــل أن اململل ــم م ــى الرغ ــى اآلن ع حثـ

ــي:   ــام ي ــار ك ــزب اليس ــرتاتيجيم لل االس

ثانيــا،  الدميقراطيــة(؛  )االشــرتاكية  االجثامعيــة  للثنميــة  بديلــة  رؤيــة  صياغــة  أوال، 

ــروب.  ــي والل ــاث البيئ ــة، والثل ــد الدميقراطي ــة، وتقيي ــات االجثامعي ــة الثخفيض مقاوم

وثاللــا، الثشــكيل الســيايس للمجثمــع داخــل وخــارج الربملانــات.

ــي  ــاريع الثـ ــر املش ــذا وتطاي ــن كل ه ــع ب ــل يف الجم ــية يكم ــرتاتيجية سياس ــل اس ف

ــا.    ــة له ــة املجثمعي ــة، وكســب األغلبي ــة االجثامعي ــل للثنمي ــار بدي ــروف ملس ــئ الظ تهي

ثانيــا: مســألة الملكية 

ــه يطــرح الســؤال املنهجــي مــل حيــث  يخثلــن حــزب اليســار عــل األحــزاب األخــرى بكان

العاقــة بــن امللكيــة واإلنثــاج. يجــب الثغلــب عــى حكــم امللكيــة الرأســاملية الخاصــة مــل 

خــال الثنشــئة االجثامعيــة اللقيقيــة. إن إلغــاء نظــام امللكيــة الرأســاميل يعنـــي نقــل ملكيــة 

ــآت  ــع املنش ــة، أي جمي ــة العام ــية إ  امللكي ــات الرئيس ــة يف القطاع ــركات الهام ــع ال جمي

ــق  ــاالت املراف ــر إ  مج ــذا يش ــار أن ه ــزب اليس ــاق يف ح ــاك اتف ــة. وهن ــة اللياي البنياي

األساســية العامــة والبنيــة الثلثيــة وشــبكات الطاقــة، وشــبكات املعلامــات، والنظــام املــايل. 

ولكــل هنــاك اخثافــات يف الــرأي فيــام يثعلــق بالثاســع يف امللكيــة العامــة. هــل يجــب تأميــم 

جميــع الــركات، عــى ســبيل امللــال؟ أم هــل نلــل أيضــا بلاجــة إ  قطــاع أعــامل خــاص ذي 

صلــة مجثمعيــا ومنظــم عــى أســاس ال مركــزي، والــذي يســمح باجــاد وحــدات اقثصاديــة 

ــاصم؟ هــل  ــابها الخ ــى ”حس ــج ع ــى مســئاليثها الخاصــة وتنث ــل ع ــة مثنافســة تعم منثج

يعنـــي النظــام االشــرتايك للملكيــة نقــل جميــع وســائل اإلنثــاج الهامــة إ  امللكيــة العامــة، أم 

أنــه يعنـــي اقثصــادا مثعــدد القطاعــات مــع قطــاع عــام قــاي تلــت الرقابــة الدميقراطيــة؟  

19. راجع برنامج حزب االشرتاكية الدميقراطية سنة 2003.
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ي المجتمع 
ثالثــا:  مســألة المصالــح والتصدعــات االجتماعيــة �ض

مصالــح مــل ينبغــي للــزب اليســار أن ميللهــا؟ هــل عليــه متليــل مصالــح الشــعب العامــل 

ــه يــرى نفســه  ــح ملــددى، أم أن والعاطــل عــل العمــل، أي هــل ينبغــي أن ميلــل مصال

ــارية ال  ــة اليس ــح أن الهيمن ــا واض ــا ه ــة الشــعب؟ م ــة لغالبي ــح العام ــل للمصال كممل

ــا البعــض.  ــح املخثلفــة مــع بعضه ــا إال مــل خــال صياغــة وجمــع املصال ميكــل تلقيقه

ــة  ــح املثناقض ــن املصال ــق ب ــروري الثافي ــل ال ــيكان م ــه س ــا أن ــح أيض ــل الااض وم

الثـــي تااجــه بعضهــا البعــض عــرب خطــاط مــل الــراع املجثمعــي، ملــل العاقــة بــن 

ــة  ــل. غلب ــال والعم ــن رأس امل ــراع ب ــا ال ــل، وخصاص ــل العم ــن ع ــراء والعاطل األج

ــن  ــن الجنس ــة ب ــل العاق ــرى - مل ــات األخ ــه النزاع ــثق من ــذي تُش ــراع، وال ــذا ال ه

ــان  ــل يلمل ــك الذي ــا أولئ ــل إ  تأكيده ــة - ميي ــه الطبيعي ــري وبيئث ــس الب ــن الجن وب

ــا  ــار ه ــزب اليس ــية لل ــة الرئيس ــإن املهم ــذا ف ــاملية. ل ــة للرأس ــر معادي ــات نظ وجه

ــا  ــة وغره ــن املدفاع ــادل للاظائ ــع ع ــعى إ  تازي ــة تس ــة مجثمعي ــان منظم أن يك

ــال  ــاواى يف اللص ــي املس ــن تعن ــن الجنس ــاواى ب ــة. املس ــامل الروري ــااع األع ــل أن م

عــى فــرص العمــل، واألجــر املثســاوي، والثافيــق بــن األرسى واملهنــة. يف هــذا املعنــى، 

ــزب  ــل يف الل ــا. وتثمل ــة طبقي ــة ماجه ــار سياس ــزب اليس ــة ح ــان سياس ــب أن تك يج

ــرون  ــايل ي ــان، وبالث ــم تلرري ــان أنه ــل يقال ــك الذي ــل أولئ ــل قب ــة م ــن مخثلف مااق

ــل املســثلب يف ظــل الرأســاملية.  ــل العم ــة م ــا تشــمل اللري ــة بأنه ــة اللري أيضــا قيم

ــد  ــج يؤك ــذا النه ــروط. ه ــر م ــايس غ ــل أس ــق يف دخ ــان بالل ــم يطالب ــايل، فه وبالث

مــدى اتســاع األشــكال املخثلفــة مــل االســثغال واالضطهــاد والــذي يجــب أن يطــار يف 

ــي هــي  ــة القامئــة عــى الثضامــل، والثـ ــه مــدى مثســع مــل النضــاالت الثلرري مااجهث

ــل  ــيكان م ــة س ــذه الطريق ــط به ــار. فق ــزب اليس ــدر لل ــس الق ــة بنف ــا رضوري جميعه

ــة وذات  ــه املجماعــات الثلرري ــل، تنثمــي إلي ــن يســار وســط بدي ــق تلال املمكــل خل

الثفكــر املبنــي عــى الثضامــل والثــي تنثمــي إ  الاســط اجثامعيــا وثقافيــا، ملــل 

الطبقــات الاســطى املهــددى، واملجماعــات األساســية مــل الســكان كاســبي األجــر 

ــل  ــر مســثقرى، واملهمشــن، واملهاجري ــن غ ــن باظائ ــل أو العامل ــل العم ــن ع والعاطل

ــن.  والاجئ

وبالرغــم مــل صياغــة أهــداف الثغييـــر االجثامعــي واملطالــب امللماســة، إال أن املزاعــم 

الثـــي تضمنثهــا؛ بــأن يكــان اللــزب ”واقعيــا وراديكاليــا ويصــل إ  جــذر األشــياءم، أن 

يكــان قــاى احثجــاج ســيايس ومقاومــة يف النظــام اللــزيب األملــاين، أو الزعــم بــأن يكــان 

ــرتاكية  ــر االش ــات النظ ــة ووجه ــة الربملاني ــن السياس ــا ب ــط م ــة ترب ــارية خاق ــاى يس ق
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مــل أجــل خلــق الــروط املســبقة ملســار بديــل - فقــد متــت تلبيثهــا للــد اآلن 

بشــكل بــدايئ مــل قبــل حــزب اليســار ككل، ســااء مــل حيــث املفاهيــم أو مــل 

ــع  ــي لجمي ــي والبيئ ــال االجثامع ــق للثل ــام مثس ــد أي مفه ــة. ال ياج ــة العملي الناحي

املجثمــع عــى أســاس مــل الاســائط املثغــرى لإلنثــاج واملعيشــة وتقريــر املصــر الــذايت 

والثضامــل. يف الاقــت اللــارض، جــدول أعــامل حــزب اليســار يرقــى أساســا للدفــاع عــل 

اللقــاق االجثامعيــة والدميقراطيــة، والثـــي أصبلــت مقيــدى مــع تزايــد عــدم املســاواى 

ــثاى  ــرارات إ  املس ــل الق ــال تلاي ــل خ ــة م ــك الدميقراطي ــر تفكي ــة، وخط االجثامعي

الثنفيــذي - كــام هــا اللــال يف عمليــات اإلنقــاذ وِحــزم الثلفيــز عــى الصعيديــل 

ــاء األزمــة إ  كاهــل امللرومــن، خاصــة  ــر أعب الاطنــي وعــى صعيــد الااليــات - ومتري

ــل  ــا م ــس 4 وغره ــت هارت ــة تل ــات االجثامعي ــات الثلاي ــل مدفاع ــثفيديل م املس

ــدى العــامل  ــل ل ــدام األم ــة ضــد انع ــاى مجثمعي ــل اللــزب كق ــة األخــرى. يعم األنظم

والبطالــة الجامعيــة، ودفاعــا عــل دولــة رفــاه تعمــل بشــكل جيــد. فهــا يجمــع 

بــن مطالــب لدمقرطــة االقثصــاد ومطالــب لثاســيع املشــاركة يف اإلدارى دميقراطيــا 

ــة. ــاى العامل ــة الق ــة يف اإلدارى ومللكي ــات العاملي ــاركة النقاب ــن ومش للماظف

كاء  ، وال�ش ي ي النظــام الحز�ب
رابعــا: مســألة مكانة حزب اليســار �ض

ي الحكومة 
اتيجيون، ومشــاركة حزب اليســار �ض االســ�ت

ــذي تأســس  ــت مســألة املشــاركة اليســارية يف اللكامــة بالنســبة للــزب اليســار ال كان

حديلــا مســألة ملــرى للجــدل منــذ البدايــة. يف الااقــع، لقــد رفــض فــرع برلــن للــزب 

البديــل االنثخــايب مــل أجــل العمــل والعدالــة االجثامعيــة منــذ البدايــة املشــاركة 

ــية  ــة سياس ــرده يف 2006 ملعارض ــة مبف ــد الاالي ــى صعي ــة ع ــه االنثخابي ــاض معركث وخ

ــة الثـــي شــاركه فيهــا بعــد ذلــك حــزب اليســار. ولكــل ذلــك مل يعكــس  حكامــة الاالي

رصاعــا رشقيــا - غربيــا )عــى الرغــم مــل أن حــزب البديــل كان إ  حــد بعيــد مجماعــة 

برلــن الغربيــة(، كــام أنــه مل يكــل رصاعــا مزعامــا بــن ميــال جذريــة وإصاحيــة 

ــاركة يف  ــض املش ــار يرف ــزب اليس ــل ح ــه داخ ــد أي تاج ــار. ال ياج ــزب اليس ــل ح داخ

ــن  ــل تلال ــدأ. مل يك ــث املب ــل حي ــر واألخــر م ــات األحم ــل حكام ــة أو تلم اللكام

األحمــر- األحمــر- األخــر عــى مســثاى الااليــة مســثبعدا ال يف هيــس يف 2008، 

وال يف ســارالند أو تارينجيــا يف 2009، وال يف شــامل الرايــل وســثفاليا يف 2010، مــل 

حيــث املبــدأ؛ إال أن ماقــن اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك هــا الــذي منــع ملــل هــذا 

ــار. الخي
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ــي  ــروط الثـ ــي ال ــة ه ــة الصعب ــي. القضي ــثاى الاطن ــى املس ــا ع ــق أيض ــذا ينطب وه

ــال  ــام كان الل ــة - ك ــامم إ  حكام ــثعدا لانض ــان مس ــار ليك ــزب اليس ــا ح ــل به يقب

دامئــا، مبــا يف ذلــك يف برلــن يف 2006. يف هــذا الشــأن، صــاغ اللــزب أساســيات سياســة 

ــة  ــات، ال لخصخص ــم يف الجامع ــى الثعلي ــام ع ــة: ال رس ــال اللكام ــل دخ ــار قب اليس

ــام  ــج مدع ــاملة، وبرنام ــدارس الش ــام وامل ــل الع ــاع العم ــاء قط ــة، إنش ــق العام املراف

مــل الدولــة ضــد الثطــرف اليمينــي. هنــاك وجهــات نظــر مخثلفــة داخــل حــزب 

ــل  ــاية وم ــدودا للثس ــراءم -  تضــع ح ــا حم ــاك ”خطاط ــا إذا كان هن ــال م ــار ح اليس

ميكنــه أن يقــرر مــا هــي هــذه الخطــاط.  فعــى ســبيل امللــال، قــال أوســكار الفانثنــل 

2010 ”نلــل بالثأكيــد مســثعدون للمشــاركة إذا تاقفــت  )Oskar Lafontaine( يف 

ــا يف املجلــس االتلــادي20م. يف مســادى برنامــج حــزب  الثخفيضــات االجثامعيــة يف أملاني

اليســار صيغــت رشوط اللكامــات اليســارية عــى النلــا الثــايل: ”ســيطمح حــزب 

اليســار يف املشــاركة يف اللكامــة فقــط إذا كانــت هــذه املشــاركة متكننــا مــل إحــداث 

تلســل يف الظــروف املعيشــية للســكان. إنــه لــل ينضــم أليــة حكامــة تنفــذ الخصخصــة، 

وال للكامــة تقطــع الرفــاه و/أو الاظائــن. وباإلضافــة إ  ذلــك، فــإن اليســار لــل 

ــش  ــة للجي ــة خارجي ــام قثالي ــة تشــل اللــروب وتســمح مبه ــة اتلادي ينضــم  إ  حكام

ــكرى21م.   ــللة أو العس ــس األس ــارك يف تكدي ــة تش ــاين، أو للكام األمل

ــه  ــرون أن ــل ي ــك الذي ــن أولئ ــي ب ــكل رئي ــار - بش ــزب اليس ــل ح ــاف داخ ــاك خ هن

قــاى خــارج الربملــان، وأولئــك الذيــل يرغبــان بثنفيــذ سياســات يســارية كلــزب حاكــم 

ــذا  ــة. ه ــات العام ــن يف الخدم ــض الاظائ ــثلناء خف ــى اس ــة - ع ــثاى الدول ــى مس ع

ــروف  ــل الظ ــه يثجاه ــة، ألن ــات الرقي ــر الاالي ــة نظ ــل وجه ــا م ــب، خصاص ــر صع أم

املخثلفــة الســائدى يف الغــرب والــرق، وخاصــة مســثايات الهجــرى الجامعيــة مــل 

ــابات.  ــل الش ــم م ــنايا، معظمه ــخص س ــن ش ــا 50 أل ــة نل ــة والبالغ ــات الرقي الاالي

فمعــدل البطالــة ال يــزال يف الــرق ضعفــي مــا هــا عليــه يف الغــرب، والدخــل يف 

ــرق.  ــر يف ال ــن بكل ــات أضع ــرب، والنقاب ــع الغ ــة م ــط مقارن ــغ 70% فق ــرق يبل ال

ــكاد يكــان %30.  ــارغ فاربامــرن، ي ــادن فارمتبــرغ 10%، ويف مكلنب خطــر الفقــر يف ب

ــات.  ــاى السياســية يف هــذه الاالي ــة للق ــة املخثلف ــب أيضــا يثجاهــل العاق وهــذا الطل

فهــذه الااليــات الغربيــة، ملــل بــادن فارمتبــرغ هــي معاقــل للنقابــات - وخاصــة 

ــا 2010 يف  ــار يف 15 ماي ــزب اليس ــاين لل ــزيب الل ــر الل ــل املؤمت ــام األول م ــه يف الي ــن: خطاب ــكار الفانث 20. أوس

روســثاك. املجلــس االتلــادي )مجلــس البانديــرات )Bundesrat( املكــان مــل مندوبـــي الااليــات )الانــدرات( عل 

طريــق حكاماتهــم، بليــث ميكــل لــه يف الااقــع الثأثــر عــى السياســات الاطنيــة.

.Entwurf für ein Programm der Partei DIE LINKE, p. 24 .1 :)2010( 21. دي لينكه
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نقابــة آي جــي ميثــال القايــة. هنــاك، حصــل حــزب اليســار عــى 7.2% مــل األصــاات 

الااليــة  أنهالــت،  واليــة سكســانيا  32.4% يف  مقابــل  الباندســثاغ، يف  انثخابــات  يف 

ــه يف  ــد نفس ــار يج ــزب اليس ــإن ح ــذا ف ــة. وهك ــات ضعيف ــا نقاب ــي لديه ــة الثـ الرقي

العامليــة  بالنقابــات  ائثافيــة  للدخــال يف حكامــة  تطلعاتــه  يربــط  عندمــا  مــأزق 

ــة  ــل والي ــة خــارج الربملــان، وخاصــة يف أماكــل مل ــة القاي ــة واللــركات االجثامعي القاي

سكســانيا أنهالــت، حيــث ال وجــاد لــه. كان بإمكانــه أن يخــرج مــل االنثخابــات 

ــب  ــإن طل ــايل، ف ــة. وبالث ــة ضعيف ــة املنظم ــه االجثامعي ــل قاعدت ــزب، ولك ــاى ح كأق

ــكايل.  ــج إش ــا نه ــي ماحــد ه ــج وطن نه

ــى اآلن  ــا. حثـ ــيايس أيض ــال س ــي وقب ــال اجثامع ــارية إ  قب ــات اليس ــاج اللكام تلث

- وخاصــة بعــد انهيــار مفاوضــات الثلالــن يف شــامل الرايــل وســثفاليا يف 2010 - 

ــار  ــة 2010 ظه ــهدت بداي ــة. ش ــات الرقي ــض الاالي ــر إال يف بع ــذا األم ــدث ه مل يل

ــان والخــر  ــرتاكيان الدميقراطي ــاريان واالش ــا اليس ــدى أطلقه ــة جدي ــاريع مثقاطع مش

والنقابــات العامليــة واللــركات االجثامعيــة بلــامس.  وعــى الرغــم مــل أنهــا قــد 

ــا  ــان م ــية رسع ــا السياس ــة إال أن أهميثه ــع وبديناميكي ــي رسي ــال مجثمع ــت بقب قابل

ــح  ــدف تاضي ــاريع به ــك املش ــك بثل ــار الثمس ــى اليس ــب ع ــك يج ــع ذل ــت. وم تاش

بديــل  أجــل تطايــر  املشــرتكة عــى حــد ســااء مــل  الخاصــة واملااقــن  مااقفــه 

اجثامعــي - وهــا مــا يســميه اليســاريان اشــرتاكية.
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ض المواقف المتباينة داخل حزب اليســار الجــدول 3: مقارنة ب�ي

املوقف ب املوضوع املوقف أ

يثطار املجثمع الرأساميل باعثباره رصاعا 

بن اتجاهن:  سيادى منطق رأس املال 

واملنطق االجثامعي الذي يثطار نثيجة 

للراعات االجثامعية والدميقراطية؛ 

لدى املجثمع الذي يسيطر عليه رأس 

املال إمكانات تلررية يجب عى اليسار 

االسثفادى منها. 

النظرى

 إ  العامل كام 

ها

املجثمع رأساميل، أي أن جميع جاانبه 

رأساملية. تنشأ الثغييـرات نثيجة عمليات 

تكين جاهرية للنظام، أو أنها نثيجة 

للنضاالت الطبقية، الثـي تخفن بعض 

الرور لبعض الاقت. 

ترتبط أزمة األسااق املالية الرأساملية 

بأزمة اللضارى الشاملة، تثزامل فيها 

أزمات يف األسااق املالية واالقثصاد  

واملناخ والغذاء. هناك سينارياهات 

مخثلفة ممكنة: الرأساملية االسثبدادية 

مع تخفيضات يف الدميقراطية والرفاه، 

والصفقة الجديدى الخراء، والثلال 

االجثامعي والبيئي.

تفسر األزمات

وقعت أزمة عضاية لرأساملية األسااق 

املالية النياليربالية.
الثاازن اللايل 

للقاى

الرأساملية دخلت مرحلة تاسعية 

وعدوانية جديدى.

تعدد الراعات - رأس املال والعمل، 

العنرية، الثمييز عى أساس الجنس، 

والراع بن الشامل والجناب.

خطاط الصدع 

الرئيسية

أولاية الثناقض  بن رأس املال والعمل، 

والثـي تشثق منها الثناقضات األخرى. 

االشرتاكية عى املدى املثاسط، وتاجه 

أسايس نلا االشرتاكية اليسارية 

الدميقراطية كمسار تلايل، مجثمع قائم 

عى الثضامل.

اآلفاق 

االجثامعية

تلال  املجثمع مرفاض كاهم. كل ما 

ها مطلاب ها مقاومة الكثلة اللاكمة، 

ضد البطالة الجامعية، والنضال مل أجل 

اللفاظ عى دولة الرفاه وتاسيعها. 

األهداف واملسار والقيم كام يف برنامج 

حزب الدميقراطية االشرتاكية لسنة 2003. النظرى إ  

االشرتاكية

نظام اجثامعي تلل فيه االشرتاكية 

اللقيقية ملل امللكية الخاصة لاسائل 

اإلنثاج مل خال الثنشئة االجثامعية / 

الثأميم.
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الثلال االجثامعي والبيئي، وتعزيز 

الرقابة الشعبـية والدميقراطية الشاملة 

لاقثصاد واملجثمع.

السبل 

والاسائل

الدميقراطية االقثصادية، وخاصة الثنظيم 

الدميقراطي لألسااق املالية. سياسة 

اقثصادية بديلة مع تعزيز الطلب امللي. 

نظام ملكية تعددي قائم عى الثضامل؛ 

مشاركة مخثلن القاى يف الثرف 

)القاى العاملة، ومملي املناطق، 

واملصالح البيئية(، دون إلغاء اسثقالية 

املروعات يف العملية.

مسألة امللكية

جميع أشكال ملكية وسائل اإلنثاج تصبح 

تلت السيطرى العامة، مع إدارى مشرتكة 

للماظفن. نقل ملكية املجاالت الرئيسية 

لاقثصاد، مبا يف ذلك املرافق، إ  امللكية 

العامة.

تلالن يساري وسطي، النظرى إ  حزب 

اليسار يف الرق كلزب جامهري، أي 

أن سياسات اللزب تاضع للجميع، بناء 

تلالفات يسار - وسط سيايس.

مصالح

 مل يجب أن 

تكان ممللة 

بشكل رئيي 

)الفئات 

املسثهدفة(؟

األُجراء )سااء العاملن منهم او العاطلن 

عل العمل، أو الذيل يثقاضان معاشات 

تقاعدية( مل الذيل ال ميلكان شيئا أو 

ميلكان القليل  يف املجثمع الرأساميل.

تلسن الظروف امللماسة للناس، املشاركة 

يف اللكامة تعمل عى تشكيل السياسة 

مل أجل مترير املشاريع الثلايلية. طرق 

تغير تاازنات القاى الداخلية والخارجية:

مللث اسرتاتيجي - مزيج مل االحثجاج 

واملقاومة واملشاريع البديلة.

املشاركة يف 

اللكامة 

تلسن الظروف امللماسة للناس، وأن 

تكان املشاركة يف اللكامة مرتبطة 

بظروف: ال لثخفيضات الرعاية االجثامعية، 

ال لخصخصة املرافق العامة، ال لثخفيضات 

يف الخدمات العامة؛ عى املسثاى الاطني 

سلب الجيش األملاين مل أفغانسثان.

رفض املهام القثالية  غر املكلَّفة مل األمم 

املثلدى. سياسة السام

ال بعلات للجيش األملاين يف الخارج )مع أو 

بدون تفايض مل األمم املثلدى(.

العاقات بن الجنسن ليست ”تناقضا 

ثانايام ولكل بنفس أهمية الثناقضات 

االجثامعية األخرى؛ حل األدوار الثقليدية 

بن الجنسن؛ العدالة بن الجنسن، أيضا 

يف العمل املأجار؛ الثافيق بن األرسى 

والاظيفة.

العاقات بن 

الجنسن

املطلب الرئيي: األجر املثساوي للعمل 

املثساوي، املساواى يف اللصال عى عمل 

مدفاع األجر وبالثايل الهدف الرئيي 

الثافيق بن األرسى واملهنة. تاريخيا، 

اللركات النسائية لها جذورها السياسية  

يف  اليسار.



120

حزب اليسار يف أملانيا

ال لخصخصة املرافق العامة؛ اسثكشاف 

أشكال امللكية العامة: الطابع العام وحده 

ال يكفي؛ إعادى هيكلة الخدمات العامة. االخثافات 

يف املطالب 

الرئيسية

ال لخصخصة املمثلكات العامة، والثـي 

ينظر إليها عى أنها ”اللامي الداخيم، 

بدال مل ذلك مسئالية اجثامعية 

ومسئالية الدولة والبلدية عل الثعليم 

والصلة واملياه والطاقة؛ الثاسع يف 

الخدمات العامة.  

اللصال عى عمل  ميكل املرء مل العيش 

بكرامة، ولكنه أيضا يعالج اسثاب العاملة 

املأجارى يف ظل ظروف الرأساملية. ال 

للعمل اإلجباري

العمل

الاصال إ  العمل وإ  تازيع أكر عدال 

لفرصه،  واللد األدىن لألجار، والاظائن 

الثـي تغطي نفقات  املعيشة؛ تقليص 

ساعات العمل دون فقدان األجار.

اللرية واملساواى والثضامل والثلرر 

والعدالة واللفاظ عى الطبيعة؛ والرتكيز 

عى اللرية الفردية.

االشرتاكية مل خال اللرية.

القيم

سيادى القيم الجامعية ملل الثضامل يف 

اللياى اليامية والاعي اليامي؛ القيم 

الفردية ثاناية

 اللرية مل خال االشرتاكية.

ــاملية  ــدول الرأس ــن ال ــثمرار ب ــن املنافســة باس ــؤدي إ  تكلي ــم ت ــراط يف الرتاك ــة اإلف أزم

ــك  ــاب أولئ ــى حس ــي ع ــل القام ــكايل للدخ ــع رادي ــادى تازي ــرض إع ــري  ف ــربى. ويج الك

الذيــل يعثمــدون عــى العاملــة، يف حــن يثــم تنفيــذ تخفيضــات وخصخصــة النظــم 

ــا22.  ــة به ــق العام ــة واملراف االجثامعي

Cf.:http://www.antikapitalistische-linke.de/article/149.sondernewsletter-zur-finanz- انظــر:   .22

marktkrise.html;، تاريــخ االطــاع 1 متــاز/ ياليــا 2010.
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 اليســار الربيطاين يف نهاية عهد 

حزب العامل الجديد - تحليل انتخابـي

توماس كاشيل 

“كانــت فرصــة جيلنا، لكن بلري بّددها... يجــب أن يكون أملنا يف الجيل الجديد.” 

روبرت هاريس، كاتب، يف فيلم وثائقي من إعداد بـــي بـــي ســـي بشأن إرث بلري 

 )Gerhard Schröder( يف نيســان/ أبريــل 1999، نــر املسثشــار األملــاين جرهــارد رشودر

بشــأن  املشــرتك  إعانهــام   )Anthony Blair( بلــر  طــاين  الربيطــاين  الــازراء  ورئيــس 

ــان  ــامن املنثخب ــر الزعي ــان، ابثك ــذا اإلع ــةم. ويف ه ــة االجثامعي ــث للدميقراطي ــق ثال ”طري

ــا،  ــام مــل اللكــم الدميقراطــي االجثامعــي يف أوروب ــد كلي ــا مخططــا لـــ ”عــر جدي حديل

وأعلنــا نهايــة االنقســام الســيايس بــن يســار وميــن يف املجثمعــات الغربيــة. وقــد اقرتحــت 

الرأســاميل  الطابــع  أن  الجديــدى  االجثامعيــة  الدميقراطيــة  لهــذه  الفكريــة  املقدمــات 

للمجثمعــات الغربيــة قــد تلــال إ  ”اقثصــاد مــا بعــد النــدرىم، بليــث أن كل مــا تبقــى 

ــةم - أو كــام  ــه هــا إدارى ”الثلديــث املجثمعــيم أو ”السياســة اللياتي ــام ب للسياســة القي

ســاّمها غيدنــز )Giddens(، ”القضايــا السياســية الثـــي تنبلــق مــل عمليــات تلقيــق 

الــذات يف ســياقات مــا بعــد تقليديــة1م. وبإيلــاء مــل كل هــذا الرتكيــز عــى الـــ ”مــا بعــدم، 

 Gordon( ــراون كانــت حكامــة حــزب العــامل الجديــدى برئاســة طــاين بلــر وغــاردون ب

1. أنثاين غيدنز، اللداثة والهاية الذاتية. النفس واملجثمع يف العر اللديث املثأخر، 1991
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ــكار2.  ــذه األف ــاع ه ــي اتّب ــي تدع ــاذا الثـ ــر نف ــية األو  واألك ــة األوروبـ Brown( اللكام

ــا  ــل أيض ــا فلســب، ولك ــبة لربيطاني ــزى بالنس ــس ذي مغ ــه لي ــال شمس ــإن أف ــايل ف وبالث

بالنســبة إ  األحــزاب الدميقراطيــة االجثامعيــة املطّاقــة املاجــادى يف جميــع أنلــاء أوروبــا. 

لكــل ســيثعّن عــى اليســار الربيطــاين أيضــاً، داخــل وخــارج حــزب العــامل، أن يثكيّــن مــع 

ــذا الثلــال. ــب الاشــيكة له العااق

أيــاً كان الــرأي بشــأن طبيعــة حــزب العــامل الجديــد يف اللكامــة، يثفــق جميــع املراقبــان 

ــة  ــذي أِذن للكام ــامل ال ــزب الع ــت لل ــل يف الثصاي ــار املذه ــى أن االنهي ــيان ع السياس

رئيــس الــازراء الربيطــاين غــاردون بــراون بالقيــام ثــم أىت بزوالهــا، ذهــب أعمــق بكلــر مــل 

مجــرد عــدم إعجــاب عابــر بزعيــم حــزب مثخبّــط ؛ وإمنــا كان يعكــس أزمــة رشعيــة  لنمــاذج 

االقثصــاد الرأســاميل الربيطــاين الثقليــدي ”املفّضــلم، ولنظــام الثمليــل الســيايس القديــم الــذي 

أرشف حــزب العــامل الجديــد عليــه. ومــع ذلــك، فــإن الســؤال البعيــد املــدى املطــروح عــى 

اليســار الربيطــاين هــا مــا إذا كان ميكنــه أن ينثــزع النــر يامــا مــا مــل بن فــي الهزمية الثـــي 

للقــت بلــزب العــامل الجديــد. ليــس لــدى حــزب اليســار األوروبـــي حاليــا أي رشيــك حــزيب 

تابــع لــه رســمياً يف بريطانيــا، لكــل البدايــة الجديــدى قــد تــؤدي، يف املــدى املثاســط، إ  وضــع 

تنظيمــي جديــد، وإ  إعــادى متاضــع اليســار داخــل النظــام اللــزيب الربيطــاين، وبالثــايل، أيضــا، 

إ  إعــادى صــاغ ماقعــه املعــزول حثـــى اآلن إزاء اليســار األوروبـــي.

 مــن الذي يجمع الشــظايا؟ بريطانيــا ونهاية حزب العمال الجديد

ــح  ــاً يف مناســبات عديــدى مصال ــة قــد تلــّدت علن عــى الرغــم مــل أن اللكامــة الربيطاني

ــامل  ــزب الع ــا ح ــي يطلقه ــة الثـ ــة الدفاعي ــإن الرخ ــكان، ف ــل الس ــى م ــة العظم الغالبي

ــاءى  ــة بن ــكيل تقدمي ــادى تش ــاً أي إع ــت طاي ــد وضع ــلم - ق ــد بدي ــد - ”ال ياج الجدي

للسياســة الربيطانيــة يف ماضــع حــرج. وبالثــايل، كان ضعــن حــزب العــامل إ  حــد كبــر 

ــا أو  ــة مل يكــل يرغــب يف حله ــاث معضــات مثزامن ــه، وهــا ناجــم عــل ث ــع يدي مــل صن

كان يعجــز عــل هــذا اللــل.  

2. خطــاب األكادمييــن الذيــل ينثقــدون ”الطريــق اللالــثم بــدأ يخثلــن: إنهــم يــرون جــدول األعــامل الســيايس، منــذ 

البدايــة، عــى أنــه كان خطــاب املصللــة الطبقيــة: يــرى ســثياارت هــال أن غــرض مــروع حــزب العــامل الجديــد 

هــا يف ”تلــال الدميقراطيــة االجثامعيــة إ  مثغــر معــن مــل ليرباليــة الســاق اللــرىم، يف حــن يــرى ديفايــل / برويــر 

/ بــاردي يــرى أنــه، بللــال عــام 1990، مل تكــل ]الثاتريــة[  جنــدت بالكامــل كثلــة تاريخيــة جديــدى ومســثقرى يف 

بريطانيــا ملصللــة مبــادئ وسياســات الليرباليــة الجديــدى العامليــة. هــذه ســثصبح املهمــة الثاريخيــة للــزب العــامل 

ــب  ــل جاان ــب م ــة األعــاملم لثشــمل كل جان ــد... يف تاســيع ”دول ــا، رشع حــزب العــامل الجدي ــد. اقثصادي الجدي

.Feel-Bad Britain, Red Pepper 2009 حياتنــا
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ــامح رأس  ــح ج ــة لكب ــب اللكام ــل جان ــة م ــدم رغب ــة ع ــل كل يشء، كان مث أوال وقب

ــاذ  ــة إنق ــة، وخط ــز املاازن ــة عج ــة، وخاص ــة املالي ــع األزم ــه م ــر يف تعامل ــال الكب امل

البنــاك. واليــام ليــس مــل املؤكــد أبــداً إ  أي درجــة ســثضطر تلــك البنــاك إ  

تســديد قروضهــا أو حثـــى مــا إذا كانــت سثســددها حقــاً إ  دافعــي الرائــب - وهــي 

ــد امثنعــت  ــارو3: فق ــان ي ــه اســرتليني أو ترلي ــار جني ــا 850 ملي ــغ  مجماعه ــي يبل الثـ

اللكامــة عــل االســثلااذ الفعــي، وبــدال مــل ذلــك اســثلمرت يف أســهم هــذه البنــاك. 

بــل إن بــراون خــرّب الجهــاد املبذولــة مــل أجــل تنظيــم مــايل أكــر رصامــة. ويااصــل 

كامــرون )Cameron( القيــام بالشـــيء ذاتــه وســط إجــامع أوروبـــي ظاهــري عــى أن 

هنــاك حاجــة إ  مــا ال يقــل عــل اللــد األدىن مــل الخطــاات يف هــذا االتجــاه4. فبــدال 

ــرض  ــال ف ــل خ ــاك م ــى البن ــة ع ــة املرتتب ــة العام ــغ املنفق ــداد املبال ــن س ــل تأم م

ــاين/ نافمــرب 2009 عــل  ــل الل ــراون يف تري ــة ب ــت حكام ــاح، أعلن ــب عــى األرب رضائ

ــة  ــناية البالغ ــدى الس ــة املثل ــة اململك ــز ميزاني ــض عج ــل يف خف ــب يثمل ــدف مرع ه

176 مليــار جنيــه اســرتليني  إ  النصــن  عــى مــدى الســناات الخمــس املقبلــة، 

ــظ  ــازراء امللاف ــس ال ــل إن رئي ــات. ب ــات يف النفق ــال تخفيض ــل خ ــا م ــك أساس وذل

ــا  ــج )Nick Clegg( قّدم ــك كلي ــم ني ــق اللمي ــربايل الصدي ــد كامــرون ونظــره اللي ديفي

طبعــا نســخة ملســنة بشــكل كبــر عــل هــذا الربنامــج، تســعى إ  القضــاء عــى العجــز 

متامــا خــال فــرتى واليثهــام، الثـــي تنثهــي يف 2015. وقــد قلّصــت الثخفيضــات املرّوعــة 

ــل  ــا مــل أي ــه اســرتليني لســنة 52011. أّم ــار جني ــل مــل 120 ملي العجــز فعــاً - إ  أق

ــات  ــرتوك  لثخمين ــر م ــا أم ــاد، فه ــه إ  الرك ــاد يثج ــن أن االقثص ــي، يف ح ــأيت الباق ي

ــع.  الجمي

ثــاين املعضــات هــا تصاعــد الثفــاوت االجثامعــي يف ظــل حــزب العــامل الجديــد. 

ــاى  ــإن فج ــباب6، ف ــن الش ــة يف تاظي ــينات االنثقائي ــض الثلس ــل بع ــم م ــى الرغ فع

3. الشكل وفقا ل AP 4 ديسمرب 2009.

4. بنــاء عــى ضغــط بريطــاين، تلــال إعــان وزراء ماليــة مجماعــة العريــل G20 الداعــي إ  فــرض رضيبــة تابــن 

 Guardian Weekly, إ  تاصيــة لصنــدوق النقــد الــدويل بـــ ”دراســة آثارهــا عــى صناعــة الخدمــات املاليــةم – راجــع

Dec. 17, 2009. يف أوائــل عــام 2012، كانــت األزمــة اليانانيــة املســثمرى جعلــت ملــل هــذه الخطــاى مللــة، بعــد 

رفــض بريطانيــا الثزحــزح.

Gonzalo Vina , U.K. Budget Deficit Narrows as Osborne’s Squeeze Bites, Bloomberg Business- .5

Week )Online(, Nov. 22, 2011, http://www.businessweek.com/news/2011-eleven-22/u-k-budget-

deficit-narrows-as-osborne-s-squeeze-bites-economy.html, accessed Feb. 3, 2012

 Hills/Sefton/Stewart: Towards a more Equal Society? Poverty, Inequality and 6. انظــر عــى ســبيل امللــال

   .Policy since 1997, 2009
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الــروات يف املجثمــع الربيطــاين ظلــت عــى مــا كانــت عليــه7. وأي إعــادى تازيــع للــروات 

وقعــت إ  حــد كبــر يف النصــن األدىن مــل الســكان، وفقــط عــل طريــق ذلــك الفثــات 

ــص اللــراك  الــذي ســقط مــل مائــدى مســثاى مريــح ســابق للنمــا االقثصــادي. كــام تقلّ

ــار يف  ــد أدىن لألج ــّل ح ــس أق ــيم بخام ــل ”الثباه ــم م ــى الرغ ــا8، وع ــي أيض االجثامع

ــة مشــكلة  ــة9، حــدث الركــاد يف ”االقثصــاد اللقيقــيم ليجعــل مــل البطال ــا الغربي أوروب

مزمنــة10. وال تــزال الخدمــات العامــة، خصاصــا الخدمــات الصليــة القاميــة، تعــاين 

نقصــا يف الثمايــل: بــدأت ملــات الســابر ماركــت تعــرض مجماعــات املعالجــة الذاتيــة 

ــادرات  ــب األســنان. ومب ــن طبي ــل عــى تلمــل تكالي ــاس غــر القادري لألســنان عــى الن

ــاص  ــاع الخ ــل القط ــثلمريل م ــح املس ــر ومتن ــذى يف الثكاث ــاص )PFIs( آخ ــل الخ الثماي

القــدرى عــى الثأثــر، ملــا، يف املناهــج الدراســية يف املــدارس الثـــي يرعانهــا. وأخــرا، مــع 

انثعــاش أســعار املســاكل برعــة مجــددا، تقلــص تافــر الســكل االجثامعــي أكــر فأكــر؛ 

ــدون  ــا ب ــى أنه ــة ع ــرتا مصنف ــة يف إنجل ــن عائل ــل 80 أل ــرب م ــا يق ــي 2008، كان م فف

مــأوى و 1.8 مليــان أرسى عــى قاائــم االنثظــار11. كان كل هــذا ”ملابــة إطــاق... أجــزاء 

ــاق بعــض يف الــراع عــى املــاارد12م الثـــي  مــل املجثمعــات نفســها ليأخــذ بعضهــا بخن

يجــري تقليصهــا بصــارى مثزايــدى، مــا ســمح لللــزب القامــي الربيطــاين )BNP( بكســب 

ماطــئ قــدم، واســثلارى العنريــة مــرى أخــرى: ففــي اســثطاع أُجــري ســنة 2009، رأى 

47% مــل املســثطلعن الربيطانيــن أن املهاجريــل ال يســثلقان الفاائــد االجثامعيــة 

نفســها الثـــي يســثلقها الربيطانيــان13. وظلــت املناطــق امللرومــة يف الشــامل اإلنجليــزي 

ــاً بالفعــل تلــت حكــم حــزب  ملــار هــذه الثطــارات املثقيلــة14. كان كل هــذا حقيقي

العــامل الجديــد؛ وجــاء االنفجــار - يف هيئــة اضطرابــات - ســنة 2011 تلــت حكــم 

كامــرون. 

ــكان  ــل س ــل 50% م ــط،  ظ ــار الاس ــل يس ــري م ــثاعب فك ــا مس ــة، وه ــة العام ــاث السياس ــد أبل ــا ملعه 7. وفق

بريطانيــا ذوي الدخــل املنخفــض ألكــر مــل 30 عامــا حثـــى اآلن، عالقــن عنــد 7% فقــط مــل الــروى الاطنيــة – مــل 

دون تغيــر يف ظــل حــزب العــامل الجديــد.

 Paul Gregg/Stephen Machin: مSocial mobility: low and falling”, CentrePiece Spring 2005. 8. انظــر

 .London

Eurostat Data in Focus, 2011 9. اعثبارا مل أكثابر 2011، كان 6.08 £، راجع

10. بلــغ معــدل البطالــة أعــى مســثاياته )8,8%( يف 16 عامــا ومــل املثاقــع أن يااصــل االرتفــاع يف فصــل الربيــع. 

   .BBC News, Jan. 2012 ــع راج

england.shelter.org.uk/housing_issues/building_more_homes#3 //.:11. األرقام مل

12. كران فارو يف مقالة ملرى للثفكر.

.Guardian Weekly, December eleven, 2009 .13

http://www.centreforcities.org/index.php - id=1054. Centre for Cities, Outlook 2010  : 14. راجع
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ــة  ــة يف العملي ــار اللق ــي انهي ــن الســابقثن، فه ــة املعضلث ــة، وهــي دالّ ــة اللالل ــا املعضل أم

ــم  ــة يف 2009، اهث ــية واملللي ــات األوروبـ ــي االنثخاب ــا. فف ــة ومملليه ــية الدميقراطي السياس

ــل السياســة  ــم. هــذا االنســلاب الجامعــي م ــاإلدالء بأصااته ــن ب ــل الناخب ــط م 34.7% فق

ــام الربيطــاين، أصبلــت السياســة فاســدى،  ــرأي الع ــان ال ــل الصعــب رشحــه: يف عي ــس م لي

ــد  ــعم املقاع ــى ”بي ــد أو ذاك ع ــذا الل ــاف إ  ه ــكل مكش ــر بش ــاين بل ــدام ط ــبب إق بس

ــت  ــل 2010، قّدم ــهر األو  م ــابم(. ويف األش ــل األلق ــاد مقاب ــاردات )”النق ــس الل يف مجل

لجنــة تشــيلكات )Chilcot( الثـــي تلقــق يف الليــل امللثايــة الثـــي لجــأت إليهــا اللكامــة يف 

الثلضــر للــرب العــراق، قدمــت للجمهــار تذكــرا آخــر بكيفيــة إدخــال بريطانيــا عــى يــد 

بلــر يف ذلــك املســثنقع بصــارى مكلفــة ومميثــة15. ويف أي حــال، حالــت ”فضيلــة النفقــات16م 

ــة يف أداء  ــان واللق ــة الربمل ــة يف رشعي ــارى فادح ــين إ  خس ــة يف السياس ــدام لللق ــذا االنع ه

ــة  ــة أو املنثمي ــث قامــت أغلبيةمــل بعــض القطاعــات العاملي ــا، حي ــة يف بريطاني الدميقراطي

إ  الطبقــة الدنيــا بســلب دعمهــا للدميقراطيــة الربملانيــة17. وقــد ردت الدولــة عــى خســارى 

الرعيــة هــذه بقمــع شــديد القســاى لللقــاق املدنيــة عــى نلــا مثزايــد18.  

لقــد كانــت نثيجــة كل هــذا المبــاالى سياســية هائلــة وعــى نطــاق واســع، يعكســها 

ــد  ــامل الجدي ــزب الع ــل ح ــة يف ظ ــات العام ــت يف االنثخاب ــاض املفاجــئ يف الثصاي االنخف

)انظــر الرســم البيــاين األول(. ويف األعــاام األخــرى، تركــز امثنــاع الناخبــن والخســائر 

الثـــي منــي بهــا حــزب العــامل يف معاقــل العمــل يف الشــامل الغــريب اإلنجليــزي والشــامل 

الرقــي19. وليــس مــل قبيــل الصدفــة أن هــذه هــي املناطــق الثـــي تــم فيهــا انثخــاب اثنــن 

ــرى عــل اللــزب القامــي الربيطــاين العنــري. ــي ألول م ــان األوروبـ مــل أعضــاء الربمل

15. ويف الاقــت نفســه، 52% مــل الربيطانيــن كانــاا مقثنعــن بــأن طــاين بلــر كــذب عمــدا عليهــم بشــأن العــراق، 

ومــل املللــاظ أن 23% يريــد أن يــرى ملاكمثــه بثهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب. راجــع اســثطاع ياجــاف، صنــداي 

تاميــز، 17 ينايــر 2010.

16. اضطــر نــااب بــارزون ألن يعرتفــاا  بأنهــم طالبــاا بنفقــات  ملنــازل ثانيــة أو أفــراد خاصــن، بعلــم مــل رئيــس 

مجلــس العمــام، مرشــح حــزب العــامل الســيد مارتــل. أصبــح أول رئيــس منــذ العصــار الاســطى يســثقيل تلــت 

ضغــط مزاعــم الفســاد.

17. عــى ســبيل امللــال، يف اســثطاع للرأي أجرته بـــي بـــي ســـي العام املــايض، رأى املســثجابان مل الدرجــات االجثامعية 

D و E بأغلبيــة ســاحقة أن النــااب الذيــل قــد يســيئان اســثخدام واليثهــم يجــب أن يســثقيلاا نثيجــة لذلــك - راجــع عــى 

ســبيل امللــال كامــرس بــال  PollComress، 15 مايــا 2009

18. مــل األمللــة عــى ذلــك متديــد اللــق يف االعثقــال للركــة بــدون ملاكمــة مباجــب قانــان مكافلــة اإلرهــاب، 

وخطــة اســثلداث بطاقــات الهايــة، وهــي خطــة تثعــارض متامــا مــع الثقاليــد املدنيــة الربيطانيــة.

19. انظر:

www.europarl.org.uk/section/european-elections/results-2009-european-elections-uk 

www.europarl.org.uk/section/european-elections/results-2009-european-elections-uk
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 ولكــل يف الاقــت نفســه، دخلــت مســائل الطاقــة والثمليــل يف املجثمــع إ  دائــرى 

النقــاش الســيايس العــام يف بريطانيــا بليايــة جديــدى، ويفكــر مزيــد مــل الناخبــن باعــي 

ــية  ــة الشعبـ ــاات الثلفزياني ــج القن ــى برام ــرى. وحثـ ــزاب الصغ ــح األح ــت لصال يف الثصاي

النهاريــة تجــرؤ اآلن عــى طــرح أســئلة أساســية ملــل ”هــل مــا زلنــا عــى ثقثنــا بناابنــا20؟م 

هــذه املعضــات اللــاث تاضــح أن تلليــل ”الطريــق اللالــثم لربيطانيــا باعثبارهــا ”مجثمــع 

ــةم  ــام أن ”املســألة االجثامعي ــد تلــال إ  أســطارى. ك ــدرىم شــبه املزدهــر ق ــد الن ــا بع م

ــل.  ــا يف مســائل اللقــاق السياســية والثملي ــر عنه ــد وجــدت أخــرا الثعب ــا، وق قامئــة متام

وعــاوى عــى ذلــك، فــإن الســؤال هــا: كيــن ميكــل لليســار أن يلــّال هــذه الفرصــة إ  

تقــدم إيجــايب بّنــاء يف السياســة اليســارية، وإ  متليــل ســيايس ذي صلــة، والــذي أن يكــان 

ــى  ــاعد ع ــل أن تس ــي ميك ــاتية الثـ ــية - املؤسس ــي املفاصــل السياس ــا ه ــا. م ــا أيض برملاني

تســهيل ملــل هــذه البدايــة الجديــدى؟ 

ض -   حزب العمال واليســار بعد حزب العمال الجديد: االســتيقاظ للناخب�ي
مرة أخرى؟

أحــد األســئلة االســرتاتيجية الثـــي ناقشــت بلــرارى يف املدونــات اليســارية يف بريطانيــا هــا 

مــا إذا كان عــى ”اليســارينم أن ينضمــاا أو يعيــدوا االنضــامم إ  حــزب العــامل، يف حــن 

ــده  ــاش وح ــذا النق ــد. ه ــامل الجدي ــزب الع ــة ح ــام طائف ــذ أم ــت ينف ــدو اآلن أن الاق يب

ــز  ــاى مرك ــه أق ــى أن ــا، ع ــئنا أم أبين ــزال يُنظــر إ  حــزب العــامل، ش ــه ال ي ــى أن ــدل ع ي

منفــرد ألي مشــاركة يف الطيــن الســيايس الربيطــاين الــذي ميلــل يســار الاســط. ومــع ذلــك، 

فــإن اللــزب ميــارس الثفــاق اليــام عــى أســاس أوهــى بكلــر مــل أن ميكنــه مــل خــاض 

ــاد داخــل  ــة21. ويشــر النق ــات األخــرى، وخاصــة بالنظــر إ  تداعــي مــاارده املالي االنثخاب

ــي  ــاره الســبب الرئي ــة باعثب ــد يف اللكام حــزب العــامل إ  ســجل حــزب العــامل الجدي

20. يف حــن يُنظــر إ  النخــب واملســئالن الثنفيذيــن يف قاعــة املجلــس، كــام النــااب، عــى أنهــم يثرفــان فــاق 

القانــان، يثــم تطبيــق القانــان  أكــر مــل أي وقــت مــى بشــكل كبــر عــى املعارضــة السياســية.عى ســبيل امللــال، 

تــم اســثدعاء ”املصللــة الاطنيــةم مــل أجــل حظــر صليفــة الغارديــان مــل نــر تفاصيــل عــل تــارط جنــايئ مــل 

ــان إ   ــاق اإلنس ــية للق ــة األوروبـ ــة يف امللكم ــاى قضائي ــأت دع ــن لج ــا، يف ح ــة يف نيجري ــل رشكات بريطاني قب

اإلعــان عــل أن تكثيــكات الثاقيــن والثفثيــش الخاصــة بالرطــة الربيطانيــة هــي جزئيــا ”غــر مروعــةم )الغارديــان 

ويــكي 23 أكثابــر 2009، و22 ينايــر 2010(.  

ــي  ــة ديلـ ــي. صليف ــه اسثـرلينـ ــان جني ــدره نلــا 40 ملي ــر، واجــه حــزب العــامل عجــزا ق ــد بل ــة عه 21. يف نهاي

تلغــراف، 28 ينايــر 2007. وبللــال ماعــد انثخابــات عــام 2010، كان اللــزب يااجــه اإلفــاس. الغارديــان أون اليــل، 

ــطس 2010. 19 أغس
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لهــذا الثطــار. إنهــم يف معســكرات مخثلفــة، لكــل الجامــع لاجادهــم هــا أن حــزب العــامل 

ــا يف  ــل العلي ــكار اليســارية واملل ــل أجــل طــرح األف ــة الرئيســية للنضــال م ــزال األرضي ال ي

السياســة الربيطانيــة، وأن اللــزب يجــب وميكــل أن ”يُســثعادم مــل حــزب العــامل الجديــد. 

كة لليســار العمالي   من يصّوت لحزب العمال الجديد؟ االنتقادات المشــ�ت

ــامل  ــزب الع ــل يف ح ــار املفكري ــامل، كان كب ــزب الع ــها ح ــي عاش ــيه الثـ ــناات الثـ يف س

ــد  ــب غال ــنم )فيلي ــه ســيرتتب عــى اللــزب ”االســثيقاظ للناخب ــد يــرون عــى أن الجدي

1996(، مــام كان يعنـــي اتســاع أرضيــة الصيــد االنثخــايب للــزب العــامل عميقــاً يف داخــل 

ــام هــا  ــه بالفعــل - وإن كان، ك ــم تلقيق ــإن هــذا ت ــام، ف ــا لألرق ــز الربجــاازي. ووفق املرك

ــة  ــاات. إن حج ــل األص ــة م ــداد املطلق ــر يف األع ــاض كب ــة انخف ــى خلفي ــاه، ع ــن أع مب

ــم  ــنم. فمعظ ــة الناخب ــار يف ”مبادل ــذا االخثي ــي لثفســر ه ــيم ال تكف ــر االجثامع ”الثغييـ

ــة  ــاا إ م القاعــدى االنثخابي ــه يف حــن أن أشــخاصا جــددا ”انثقل ــل إن ــاس مل يثغــروا؛ ب الن

للــزب العــامل، انثقــل آخــرون إ  خارجهــا - وهــم اآلن أصبلــاا جــزءا راســخا مــل شــبه 

ــن22.   ــر الناخب ــل غ ــة م ــة الصامث الغالبي

يثفــق جميــع النقــاد اليســارين داخــل حــزب العــامل عــى أن هــذه االســرتاتيجية مل تقثــر 

ــر23:    ــر كب ــت أيضــا ســاء تقدي ــل كان ــدأ الدميقراطــي االجثامعــي، ب عــى الثخــي عــل املب

فلــن تبّنــى حــزب العــامل الجديــد األيديالاجيــات الثاتريــة بشــأن اســثيعاب رأس املــال 

ــد  ــاً ض ــقفاً زجاجي ــر س ــاال وفّ ــروب رؤوس األم ــل ه ــاف م ــإن الخ ــمية، ف ــة اإلس بالقيم

تدابــر إعــادى الثازيــع ذات املغــزى - وركــز حــزب العــامل الجديــد عــى كســب األصــاات 

”األقــل تطلبــام مــل الفئــات االجثامعيــة الجيــدى اللــال A، B و C1. ومــع ذلــك، ويف 

 C2، D ــر الخاصــة باملجماعــات املنخفضــة الدخــل ــت أصــاات الدوائ ــارش، كان تناقــض مب

ــذ 2005 فصاعــدا،  ــه. ومن ــرب ببســاطة أمــرا مفروغــا من ــا تُعث ــا وثقافي ــة اجثامعي و E الغالب

أصبــح الثفــكك الااضــح يف األصــاات الخاصــة بلــزب العــامل يف هــذه املجماعــات يشــر 

أخــرا إ  أن ”سياســة حــزب العــامل يف الللــاق بالجميــع أصبلــت سياســةم الثخــي عــل 

ــم  ــاا انه ــل قال ــة C2، D، E الذي ــات االجثامعي ــل الفئ ــل م ــبة الناخبيـ ــاف أن نس ــثطاع ياج ــدث اس 22. يف أح

ــر 2010. ــاف، 5 يناي ــثطاع ياج ــت إ  32%. اس ــد انخفض ــة، ق ــات القادم ــامل يف االنثخاب ــزب الع ــيصاتان لل س

23. يف 1997، ”كان الناخــب العــادي )يف ذلــك الاقــت( أكــر حرصــا عــى الثأميــم،.... )حثـــى لــا كان ذلــك يعنـــي 

زيــادى الرائــب(، وعــى ملــاوالت اللكامــة لللــد مــل عــدم املســاواى ”، لكــل بلــر  تجاهــل العــرض.

.www.crest.oCf.x.ac.uk/beps9297.htm 
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بعضهــم24م.  وذلــك الـــ ”بعــضم بــدأ، تلــت حكــم بــراون، يســأل عــل مــاذا ميلــل حــزب 

ــات  ــامل يف انثخاب ــي حــزب الع ــل ناخب ــط م ــنة 2009، كان 57% فق ــال س ــامل. وبلل الع

ــة.  ــرى القادم ــاق يف امل ــى اإلط ــم ع ــيدلان بأصااته ــم س ــل أنه ــن م ــى يق ــنة 2005 ع س

ــة  ــة املثاســطة إ  امللافظــن، تبخــرت كثل ــن مــل الطبق ويف حــن عــادت أصــاات الناخب

ــي  ــة ناخب ــرأي أن غالبي ــثطاعات ال ــرت اس ــامل، إذ أظه ــزب الع ــية لل ــت األساس الثصاي

ــح  ــاع عــل الثصايــت أو الثصايــت لصال ــاا يخططــان لامثن حــزب العــامل الســاخطن كان

األحــزاب الصغــرى - حيــث اتخــذ واحــد مــل كل خمســة الخيــار اللــاين25. كان هــذا 

ــة القدميــة للــزب العــامل يف منطقــة  ــذب املــزدوج املســامر األخــر يف نعــش األكري الثذب

الشــامل26. ورّدا عــى ذلــك، بذلــت قيــادى اللــزب جهــدا ضخــاًم لثصايــر اللــزب عــى أنــه 

بطــل الرجــل العــادي / املــرأى العاديــة. ولكــل هــذه الثطــارات مل تكــل ذات شــأن يف مؤمتــر 

ــراون تركــز  ــى اللديــث خلــن الكااليــس عــل زعامــة ب حــزب العــامل ســنة 2009. وحثـ

حــال شــخصيثه، ال حــال سياســاته27. وبالثــايل فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــا: هــل 

ســيكان النقــاد قادريــل، يف أعقــاب الهزميــة االنثخابيــة، عــى تلــدي الكثلــة املهيمنــة عــى 

الســلطة السياســية داخــل اللــزب؟ 

 صلة النقابــات العمالية وديناميتها 

ــات أن تكــان أكــرب مصــدر للثغيــر الســيايس يف اللــزب. فمــل بــن أعضــاء  بإمــكان النقاب

نقابــة االتصــاالت  البالــغ عددهــم 4.7 مليــان، هنــاك أكــر مــل النصــن يدفعــان الريبــة 

السياســية، أي أنهــم أعضــاء منثســبان للــزب العــامل. والنقابــات هــي أحــد أقــاى 

املســاهمن يف ميزانيــة اللــزب. أيــل تقــن النقابــات مــل مســألة حــزب العــامل الجديــد؟ 

يف بدايــة أيــام حــزب العــامل الجديــد، اســثطاع األمــن العــام لللــزب جــان مانكــس، وهــا 

مــل دعــاى تأييــد النمــاذج األوروبـــي الخــاص بـــ ”رأســاملية أرض الرايــل28م يف العاقــات 

ــركات يف الثشــغيل. وبهــذه  ــب منــط ال ــات إ  جان ــة، اســثطاع أن يكســب النقاب الصناعي

ــاا  ــر زعياملللــزب.  ووافق ــاب بل ــل انثخ ــات ع ــامء النقاب ــاىض زع ــة، تغ ــة الثاافقي العقلي

.Driver/Martell : New Labour. Polity 2006, p. 21 .24

25. راجع Populus poll، 23 يانيا 2009.

26. راجع فاينانشيال تاميز، 23 سبثمرب 2009.

http://www.social-europe.eu/2009/10/the 27. راجع تلليل غاب يف

28. مصطلــح أملــاين أصبــح ذا شــعبية مــل قبــل زعيــم الخــر ووزيــر الخارجيــة ياشــكا فيــر، يصــن ”الرأســاملية 

ذات الاجــه اإلنســاينم، الثـــي ولــدت يف راينانــد ”الليرباليــةم بعــد اللــرب، عــى النقيــض مــل، الرأســاملية العســكرية 

الربوســية القدميــة الصارمــة.
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عــى مزيــد مــل إضعــاف األصــاات النقابيــة يف مؤمتــرات حــزب العــامل، و ”بالثايل...دعمــاا 

تأســيس الليرباليــة الجديــدى يف حزبهــم29م. وكان األكــر إثــارى للدهشــة لــدى النقابــات هــا 

أن قيــادى اللــزب، بعــد عــدى ســناات مــل حكامــة حــزب العــامل الجديــد، مل تكــل تريــد 

ــة للنقابــات30. وكان هــذا  ــة املعادي رد املعــروف: لقــد رفــض بلــر إلغــاء القاانــن الثاتري

يعنـــي الثدعيــم الطايــل األجــل لقطــاع خــاص خــاٍل تقريبــا مــل النقابــات. وبعــد حــرب 

ــادى حــزب العــامل الجديــد مســثعدى، تلــت ضغــاط قاســية، لثقديــم  العــراق، كانــت قي

تنــازالت إ  حــد ما31.  

ومــع ذلــك، أظهــر بلــر وبــراون احثقارهــام للنقابــات مــل خــال اســثمرار رفضهــام أحــكام 

”الثاجيهــات بشــأن أوقــات العمــلم، وهــي أحــكام  لاتلــاد األوروبـــي رفضــت بريطانيــا 

وحدهــا أن تعثمدهــا، منثهكــة بذلــك قانــان االتلــاد األوروبـــي، يف حــن دعــام ”الثعليــامت 

بشــأن العــامل املعيّنــنم، الثـــي تســمح بإعطــاء أجــار تقــل عــل جــدول األجــار للعاملــة 

ــي.  ــاد األوروبـ ــدى يف االتل ــة الجدي ــات الليربالي ــل الثريع ــا م ــة، وغره الرخيصــة األجنبي

ــر:  ــإن الجاهــر مل يثغ ــراون، ف ــم ب ــا تلــت حك ــت اللهجــة تلســنت إ  حــد م ــن كان ول

فهــا وقــن بقــاى إ  جانــب الثريعــات املناهضــة للعمــل النقــايب، ومنــع النقابــات مــل 

طــرح االقرتاحــات يف مؤمتــرات حــزب العــامل32. وقــد شــّدد الاضــع املــايل مــل الثاتــر: ففــي 

ــي ”اتلــدوام،  ــتم )Unite( وتعن ــذاك، وهــا ”ياناي ــة آن ــات الربيطاني ــرب النقاب حــن أن أك

قبــل وغــره مــل النقابــات تجميــد األجــار يف القطــاع العــام لســنة 2009، فــإن أكــرب اتلــاد 

ــة )PSC( بزعامــة مــارك  ــات البيــض، وهــا اتلــاد الخدمــات العامــة والثجاري ــذوي الياق ل

ســرووتكا )Mark Serwotka(، نظـّـم مســرات حاشــدى وإرضابــات يف الفــرتى الثـــي ســبقت 

االنثخابــات. وهنــاك جيــل مــل النشــطاء النقابيــن األكــر متــردا، ينثظــر يف الجاانــب، اقــرتح 

متايــل نــااب حــزب العــامل األفــراد، بــدال مــل متايــل اللــزب، يف انثخابــات . وأحــد هــؤالء 

ــي تعــاد إ   ــة الثـ ــارز ذو الخلفي هــا جــري هيكــس )Jerry Hicks(، الناشــط النقــايب الب

ــات األمــن  ــدلم يف انثخاب ــذي تلــدى املرشــح ”املعث حــزب العــامل االشــرتايك )33SWP(، ال

ــه ”Hicks for GSم  ــاء حســنا إ  درجــة أن حملث ــى ب ــة ”يانايــتم يف 2010، وأب العــام لنقاب

ــزب  ــع ح ــات م ــن النقاب ــل تكي ــاما ع ــزا ش ــي ماج ــا يعط McIlroy in Daniel/McIlroy, 2007, 54 .29 . وه

ــد.  ــامل الجدي الع

30. وهــذا يعنـــي عــى ســبيل امللــال أن العــامل الذيــل يجــرؤون عــى املشــاركة يف اإلرضاب ال يــزال مــل املمكــل 

إقالثهــم يف وقــت الحــق بعــد اثنــي عــر أســباعا فقــط.

31. مــع اتفــاق ارويــك )2004(، وافــق بلــر عــى إلغــاء القــاى العاملــة مــل مســثاين يف القطــاع العــام وإدخــال 

ــروي، 2007، 79. ــروي يف Daniles / ماكل ــس األعــامل )فقــط يف القطــاع العــام( أنظــر ماكل مجال

32. راجع غاردون براون: متديد وتجديد دميقراطية اللزب، حزب العامل، 2007.

33. انظر أدناه لللصال عى مللة عل هذه املجماعة اليسارية الصغرى.
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)انثخبــاا هيكــس أمينــا عامــا( ال تــزال هــي ”الثســميةم الثـــي يااصــل اليســاريان مباجبهــا 

تلــدي القيــادى ضمــل هــذا االتلــاد34. 

اكية / الفريق االستشــاري   لجنة التمثيل العمالي / مجموعة الحملة االشــ�ت
لليسار االقتصادي 

كــام هــا اللــال يف العديــد مــل البلــدان، فــإن حــزب بريطانيــا االشــرتايك وحــزب العــامل 

ومؤمتــر نقابــات العــامل نشــأوا معــا عنــد منعطــن القــرن العريــل، مــع مســاعدى املؤمتــر 

ســنة 1900 يف تشــكيل لجنــة الثمليــل العــاميل )LRC(، الثـــي هــي النــااى األصليــة لللــزب. 

ــا بلــزب العــامل. ويف 3  ــا ارتباطــا بنياي ــات يف معظمه ــط النقاب ــا هــذا، ترتب ــى يامن وحثـ

متــاز/ ياليــا 2004، تــم تأســيس لجنــة متليــل عــاميل جديــدى، كان مــل بــن أعضائهــا نلــا 

ــة  ــدات الفرعي ــي الاح ــيةم )CLPS(، وه ــة الثأسيس ــزاب العاملي ــل ” األح ــة )12( م دزين

ــة،  ــة والقامي ــة والجهاي ــب مــع االتلــادات املللي ــا إ  جن الرئيســية للــزب العــامل، جنب

وكذلــك أعضــاء أفــراد. وهــي اليــام النــااى الثنظيميــة األكــر تأثــرا لليســار داخــل حــزب 

ــة  ــط مبجماع ــي ترتب ــرد، وه ــا منف ــبة و1000 عض ــة منثس ــا 150 لجن ــع نل ــامل، م الع

اللملــة االشــرتاكية )SCG( يف الربملــان مــع ســثة نــااب، مبــا يف ذلــك جرميــي كاربــن 

)Jeremy Corbyn( املعــروف جيــدا. ومجماعــة الشــباب يف لجنــة الثمليــل العامليــة هــي 

ــة  ــة اللمل ــل ومجماع ــة الثملي ــل لجن ــرأس  كاً م ــذي ي ــرتايكم؛ وال ــباب االش ــبكة الش ”ش

االشــرتاكية  هــا جــان ماكدونيــل )John McDonnell(، الــذي حــاول الرتشــح لزعامــة 

حــزب العــامل يف 2010، لكنــه فشــل يف اللصــال عــى العــدد املطلــاب مــل الرتشــيلات.

يف حــن أن ســت نقابــات، مبــا فيهــا اتلــاد عــامل املااصــات القــاي الــذي يضــم 25,000 عضــا، 

والنقابــة القاميــة لعــامل املناجــم القايــة يف مــا مــى انثســبا إ  لجنــة الثمليــل العــاميل، مل 

ينشــق عــل حــزب العــامل ســاى نقابــة عــامل الســكك اللديديــة والنقــل البلــري والنقــل 

ــات أخــرى مــام  ــا نقاب ــد تللــق به ــق35. وق ــاج مكافلــة اللرائ ــة ف الصغــرى نســبيا ونقاب

يجعــل الفرصــة ســانلة لثلصيــل أمــاال كافيــة لثأســيس حــزب جديــد يســاري. ويف ســنة 

http://jerryhicks.wordpress.com .34/، تاريخ االطاع 3 شباط/ فرباير 2012.

35. يثبــع لهــا أيضــا مجثمــع لاكاماتيــن املرتابــط مــل مهندســن ورجــال إطفــاء، واتلــاد عــامل الخبــز واألغذيــة 

املثلالفــان )BFAWU( ، فضــا عــل العــرات مــل  األحــزاب العامليــة الثأسيســية ولجــان الثمليــل العــاميل، راجــع: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Representation_Committee_%282004%29.LRC

/http://www.lrc.org.uk :صفلة ويب

 تاريخ االطاع 3 شباط/ فرباير 2012.
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2009 نــر مؤمتــر النقابــات العامليــة ورقــة خــراء دعــا فيهــا القاعــدى الشعبـــية النقابيــة 

إ  مناقشــة مزايــا تغيــر النظــام االنثخــايب يف اململكــة املثلــدى إ  الثمليــل النســبي36.  

ــامل  ــزب الع ــدى لل ــة ماح ــثجابة نقابي ــد اس ــه ال تاج ــى أن ــرى ع ــرى أخ ــدل م ــذا ي ه

الجديــد. وكــام العــادى، فــإن القــادى النقابيــن ”يثأرجلــان بــن الثعــاون واملقاومــة37م.  

تذكــر لجنــة الثمليــل النقــايب  يف بيــان رســالثها أن هدفهــا هــا ”مناشــدى عــرات 

ــأسم.  ــل والي ــة األم ــل خيب ــة م ــامل يف حال ــل حــزب الع ــدوا ع ــل ابثع ــل الذي اآلالف م

ــة  ــات إقليمي ــد لهيئ ــيس الجدي ــة والثأس ــيع العضاي ــرا بثاس ــة مؤخ ــام اللجن ــل قي وميلّ

ــامل.   ــزب الع ــل ح ــل داخ ــل بدي ــم معق ــا تنظي ــاات األو  نل الخط

حمــات  تنظيــم  النقــايب  الثمليــل  للجنــة  الياميــة  السياســية  املامرســة  وتثضمــل 

أو إرضابــات ملليــة.  نقابيــة  بشــأن قضايــا سياســية ملــددى، خصاصــا حمــات 

ومــا يضاهــي ذلــك يف األهميــة هــا دعــاى بريطانيــا إ  سياســة عــدم الثدخــل 

البــارز  الناشــط  بعمــل  أساســا  املرتبطــة  العامليــة،  العدالــة  وتعزيــز  الخارجــي 

الثمليــل  لجنــة  الثـــي شــنثها  األخــرى  اللمــات  جرميــي كاربــن. وقــد أظهــرت 

خــارج  الثقليــدي  اليســار  تجــاوز  إرادى  االشــرتاكية   اللملــة  مجماعــة  النقــايب/ 

النقابــات: قــام نشــطاء اللجنــة بــدور ملــاري يف اســثضافة املنثــدى االجثامعــي 

2008 يف تأســيس ”مؤمتــر اليســارم  2004، وشــاركاا يف  األوروبـــي يف لنــدن ســنة 

ــارك  ــة تش ــت اللجن ــرار، كان ــن / األح ــة امللافظ ــام حكام ــذ قي ــاه(. ومن ــر أدن )انظ

يف العديــد مــل اإلجــراءات الدفاعيــة ضــد تدابــر هــذه اللكامــة، مبــا يف ذلــك 

2011، واملعركــة  دعــم إرضاب العاملــن يف القطــاع العــام يف تريــل اللــاين/ نافمــرب 

2012. لكــل، وكــام يشــر  ــة ســنة  ــة االجثامعي ــان الرعاي ضــد ”إصــاحم مــروع قان

Andrew Fisher(،  تعــاين املجماعــة  األمــن العــام املشــارك لهــا أنــدرو فيــر )

الربيطــاين:  املجثمــع  يف  األخــرى  اللقافيــة  املجــاالت  يف  نفســها  ترســيخ  يف  نقصــا 

”إن لجنــة الثمليــل النقــايب تبلــث يف ســبل معالجــة النقــص النســبي يف الثنــاع 

38م.   العرقــي بــن أعضائهــا

ــا  ــزال حــزب العــامل، مســرتيلاً مب 36. راجــع: Getting it in Proportion! TUC discussion paper, 2009. ال ي

يفــرتض أن لديــه مــل قااعــد انثخابيــة آمنــة يف أوســاط الطبقــة العاملــة، ال يــزال يدعــم النظــام االنثخــايب الربيطــاين 

غر الدميقراطي اللايل؛ أنظر أدناه.   

37. ماكلروي يف دانيلز / ماكلروي، 2007، ص، 192.

38. اسثبيان بالرد عى هذا املقال، يناير 2010.
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اللملــة  مجماعــة  الثزمــت  بنــاء:  منعطفــا  حققــت  ماكدونيــل  قيــادى  أن  يبــدو 

االشــرتاكية تقليديــا، خصاصــا وقــد كانــت تُــدان باصفهــا مــل الرافضــن، مبكافلــة 

ــا مــا كانــت  سياســات حــزب العــامل الجديــد يف جميــع املجــاالت. وبالفعــل، فهــي غالب

الاحيــدى الثـــي تلــر مســألة اإلجــراءات الصناعيــة يف الربملــان ووســائل اإلعــام. إال أنهــا 

بــدأت يف الســناات األخــرى ترســم بديــا مــل حــزب العــامل الجديــد، مــل خــال تدابــر 

ــات  ــت أوراق السياس ــد ظل ــار )LEAP(. لق ــادي لليس ــاري االقثص ــق االسثش ــل الفري مل

لثلــك املجماعــة بشــكل واضــح ضمــل إطــار املرجعيــة االجثامعيــة الدميقراطيــة، لكنهــا 

ــذ هــذه السياســات:  ــا تنفي ــل به ــي ميك ــة الثـ ــكار حــال الكيفي ــل األف ــددا م قدمــت ع

ــى داخــل حــزب  ــر، حثـ ــد كب ــة إ  ح ــة الكينزي ــة االقثصادي ــرى للمدرس ــة ناف ــي بيئ فف

العــامل، فإنهــا رشحــت باضــاح شــديد مزايــا سياســة ماليــة تاســعية، ومزايــا االقثصــاد 

املخثلــط - يف مقابــل اقثصــاد يعثمــد عــى الثمايــل. ومــل امللــر لاهثــامم لهيئــة 

ــذي اتخــذوه ذات مــرى يف مناهضــة لــألرسى  سياســية كان أســافها يفخــرون باملاقــن ال

االقثصاديــة األوروبـــية أن األوراق السياســية للجنــة الثمليــل العــاميل تشــر اآلن إ  

معايــر االتلــاد األوروبـــي، الثـــي تقــارن أمامهــا بالســلب املعايــر الربيطانيــة ملعاشــات 

العــامل  الصليــة يف ظــل حــزب  الرعايــة  تافــر  أو  الصناعيــة  الثقاعــد، والعاقــات 

ــاد  ــا يف االتل ــة بريطاني ــرى اآلن عضاي ــة ت ــإن اللجن ــر، ف ــر في ــد. وبلســب تعب الجدي

األوروبـــي عــى أنهــا ”حقيقــة قاطعــة مــل حقائــق الليــاىم، عــى الرغــم مــل أنــه يجــب 

مكافلــة ”املذاهــب الليرباليــة الجديــدىم يف االتلــاد األوروبـــي39. لكــل يبــدو أن لجنــة 

ــة  ــة بسياس ــا الخاص ــض القضاي ــذرى إزاء بع ــة ح ــذ مقارب ــزال تثخ ــاميل ال ت ــل الع الثملي

ــة  ــادات القائل ــل االنثق ــم م ــى الرغ ــزاب الخــر40. وع ــدم، وخاصــة أح ــار الجدي ”اليس

ــرتاتيجية  ــر إ  أي اس ــرتاكية تفثق ــة االش ــة اللمل ــاميل/ مجماع ــل الع ــة الثملي ــأن لجن ب

طايلــة األجــل41، فــإن املجماعــة تنفثــح عــى اليســارين خــارج حــزب العــامل، وتدعــم 

عريضــة ”ميلــاق الشــعبم )انظــر أدنــاه(. كــام تــم مؤخــرا مناقشــة ورقــة عــل الثمليــل 

ــاميل.  ــل الع ــة الثملي ــناي للجن ــر الس ــا( يف املؤمت ــت عليه ــس الثصاي ــل لي ــبي )ولك النس

ــاالء للــزب العــامل يف  ــة يف كــر ال ــة/ املجماعــة مل تكــل راغب ــإن اللجن ــك، ف ومــع ذل

ــنة 422010.   ــة س ــات العام االنثخاب

39. املرجع نفسه. 

40. متلل االسثلناء باللملة امللثزمة للغاية ضد مدرج ثالث يف مطار هيرو.

.www.shirazsocialist.worpress.com/2009/11/12 41. انظر عى سبيل امللال نقد عى

.www.lrc.org.uk/ge2010candidates 42. راجع
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 “الكومباس” والجدل بشــأن “المجتمع الصالح” 

أنشــئت ”الكامبــاسم )ويعنـــي اســمها: الباصلــة( يف 2003، والثـــي غــدت اآلن أهــم 

ملاولــة لثنشــيط اليســار العــاميل. وقــد تأسســت كجمعيــة خريــة، وبالثــايل فهــي ليســت 

ــريم هــي  ــل تســمية ”مســثاعب فك ــامل، لك ــل حــزب الع ــة جــزءا م ــة الفني ــل الناحي م

أيضــا مضللــة، فـــ ”الكامبــاسم هــي منظمــة ذات عضايــة وميكنهــا أن تفخــر بأنهــا تضــم 

أكــر مــل 4000 عضــا، ومــا يقــدر ب 30,000 عضــا منثســب ومؤيــد. يقــال جافــن هايــز 

ــخاص  ــم ”األش ــطن ه ــم الناش ــاسم، إن معظ ــام لـــ ”الكامب ــن الع )Gavin Hayes(، األم

الذيــل كانــاا مثلمســن النثصــار بلــر ســنة 1997، ولكــل خــاب أملهــم مــع حكامــة حــزب 

العــامل الجديــدم. وهــا يعــرتف بــأن ”الكامبــاسم عبــارى عــل ”إعــادى ائثــاف حــزب العامل 

االنثخــايب لســنة 1979، الــذي جمــع الليرباليــن ذي امليــال اليســارية، وامللقفــن، والناخبــن 

ــة لـــ  ــية  الدافع ــاى السياس ــة43م. والق ــة العامل ــة، والطبق ــطى املثدني ــة الاس ــل الطبق م

ــة امللهمــة،  ”الكامبــاسم هــا جــان كــروداس )Jon Cruddas( الــذي جعلــت منــه اللمل

وإن مل تكــل الناجلــة، املؤيــدى لنائــب زعيــم حــزب العــامل واحــدا مــل أكــر النــااب رفعــة 

مســثاى داخــل حــزب العــامل44.  

انطلــق الجــدل بشــأن ”بنــاء مجثمــع صالــحم ســنة 2009 ببيــان مشــرتك لــكل مــل 

جــان كــروداس واألمــن العــام لللــزب االشــرتايك الدميقراطــي SPD األملــاين أندريــا 

ــا  ــّن أن ”الكامبــاسم حــددت فجــاى يف أيديالاجي ناليــس )Andrea Nahles(، والــذي ب

االشــرتاكية الدميقراطيــة يف بدايــة القــرن اللــادي والعريــل. فالبيــان يعــرتف بــأن ”عهــد 

ــعم،  دى للمجثم ــدِّ ــة املل ــل البني ــي يظ ــاوت الطبق ــد وّ ، وأن الثف ــثم ق ــق اللال ”الطري

وأومــأ إ  اليســار الجديــد بالقــال بــأن البدائــل املســثقبلية يجــب أن تثضمــل سياســات 

تلرريــة وتثنــاول مســألة ”دولــة مدنيــةم تثجــاوب مــع املااطنــن األفــراد ومصالــح 

ــح  ــات املصال ــإن بني ــك، ف ــع ذل ــد45م. وم ــة جدي ــكار دول ــس ”احث ــرى، ولي األعــامل الصغ

الرأســاملية القامئــة حاليــاً يف املجثمعــات الغربيــة املعــارصى والعاامــل الهيكليــة األخــرى 

ــل حــزب العــامل  ــع تفضي ــر 2009. هــذا هــا تناقــض واضــح م ــال، أكثاب ــذا املق ــز له ــل هاي ــع غاف ــة م 43. مقابل

ــنة 1997.  ــايب س ــاف االنثخ ــد االئث الجدي

 أرقام األعضاء واملنثسبن مل: تقرير الكامباس السناي 2009. 

ــا امللرمــة لــدى حــزب العــامل الجديــد ملــل الســكل االجثامعــي، و  44. إن كــروداس  رصيــح حــال هــذه القضاي

تصايــت الطبقــة العاملــة األساســية، وصعــاد اللــزب القامــي الربيطــاين BNP. ومــع ذلــك، هــا وســلفه يف رئاســة 

”الكامبــاسم النائــب جــان تريكــت، لديهــام مشــكلة مصداقيــة، بعــد أن صــات أولهــام  لصالــح اللــرب عــى العراق، 

وهــذا األخــر ألنــه شــغل منصــب الســكرتر الشــخيص لغــاردون بــراون.

45. جان كروداس / أندريا ناليس: طريق جديد ألوروبا.
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تــرتك عاامــل بنيايــة أخــرى مــل دون تلليــل - ملــل: كيــن أمكــل لليرباليــة الجديــدى 

ومــل  االجثامعيــة؟  الدميقراطيــة  األحــزاب  كهــذا يف  قــدم  عــى ماطــئ  اللصــال 

ــة  ــكار سياســة جذري ــرّوج ألف ــر وال ي ــري ال ين ــإن املســثاعب الفك ــة أخــرى، ف ناحي

ــة  ــة االجثامعي ــب العدال ــط جاان ــامم برب ــى اآلن هــا االهث ــة. واملاحــظ حثـ وإبداعي

ــة  ــاق املااطــل والعدال ــل سياســة الخــر، وحق ــة، مل ــا السياســية اللديل ــع القضاي م

ــركات  ــى ال ــة ع ــرض رضيب ــاسم ف ــجع ”الكامب ــال، تش ــبيل املل ــى س ــة. فع العاملي

ــة،  ــم الرك ــل تاظفه ــداد الخريجــن الذي ــا ألع ــم، وتفــرض وفق ــا للثعلي ــم تخصيصه يث

ــى  ــرض ع ــة،  تف ــل الثدفئ ــة م ــر املثاقع ــب غ ــى املكاس ــة ع ــرض رضيب ــات لف وحم

ــا   ــثعمل عائداته ــثاء، وتُس ــرتات الش ــال ف ــاد خ ــا رشكات الاق ــي حققثه ــاح الثـ األرب

ــرى46.   ــر الخــراء األخ ــا والثداب ــازل حراري ــزل املن ــل ع يف  متاي

لـــ   والشــفافة  املفثاحــة  الطبيعــة  عــى   )Gavin Hayes( هايــز  غافــل  يؤكــد 

ــررى  ــرتاع املثك ــات االق ــا يثجــى يف عملي ــة، م ــا الدميقراطي ــى مبادئه ــاسم وع ”الكامب

ألعضــاء الربيــد اإللكــرتوين، وعــدد وافــر مــل األصــاات مــل كل ركــل مــل أركان 

مــع  االتصــال  إعــادى  ”نريــد  بهــم:  الخاصــة  واملؤمتــرات  االجثامعــات  يف  اللــزب 

األرضيــة الشعبـــية لللــزب47م. وتــدار اللمــات مــل قبــل فريــق صغــر لكنــه مخلــص 

املــدين.  املجثمــع  الســيايس ومثصــل بشــكل جيــد مــع  النشــاط  جــدا وملنــك يف 

اللكاميــة  غــر  املنظــامت  مــع  الثعامــل  يف  جــدا  نشــطة  ”الكامبــاسم  أن  كــام 

للعدالــة العامليــة ملــل ”اللــرب عــى العــازم وأوكســفام. ومــع ذلــك، يبــدو أن 

هــذا االنفثــاح الجديــد ال ميثــد إ  غرهــا مــل املنظــامت اليســارية: ففــي حــن 

ــة  ــة اللمل ــل العــاميل/ مجماع ــة الثملي ــاسم ولجن ــن ”الكامب ــة ب ــز العاق يصــن هاي

ــا الياميــةم، يبــدو  االشــرتاكية بصــارى أقــرب إ  الفثــار عــى أنهــا ”تعــاون يف القضاي

ــه  ــا تشــر إلي ــع يف إطــار م ــة األخــرى خــارج حــزب العــامل ال تق ــات الفاعل أن الجه

إبــرى ”الكامبــاس48م. إن تركيزهــا يثجــه إ  داخــل حــزب العــامل، وخاصــة منــذ 

ــد يف الســباق عــى زعامــة حــزب  ــدلم إدوارد ميليبان انثصــار ”يســاريي الاســط املعث

ــامل.  الع

./http://www.compassonline.org.uk  :46. انظر ماقع ”الكامباسم

47. مقابلة غافل هايز لهذا املقال، أكثابر 2009.

48. كان االســثلناء النائــب يف الربملــان األوروبـــي آنــذاك كارولــن لــاكاس )اآلن عضــا الربملــان الربيطــاين( الثـــي دعــت 

إ  مؤمتر ”الكامباسم سنة 2009. 
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ام”  خارج حزب العمال: من تروتســ�ي إل “االح�ت

ــرى  ــه49: زم ــدى تفكك ــي م ــاين ه ــار الربيط ــى  اليس ــة ألق ــمة الغالب ــت الس ــا، كان تقليدي

ــل يف  ــرن العري ــات الق ــبعينيات ومثانيني ــرى أمضــت س ــن الرتوتســكية الصغ ــل الطاائ م

”صنــع اللــارىم ، وأحيانــا يف ملــاوالت الثســلل إ  حــزب العــامل، وهــام نشــاطان اعثربهــام 

كلــرون مثطابقــن. وكان املــامرِس األكــر أهميــة يف النشــاط األخــر هــا ”االتجــاه املناضــلم، 

الــذي ضــّم عــدى آالف مــل األعضــاء، مــل بينهــم ثاثــة نــااب، وســيطر لبعــض الاقــت عــى 

ــادى حــزب العــامل طــردت أعضــاء املجماعــة يف عهــد  ــة ليفربــال. إال أن قي مجلــس مدين

تاتــر، وانثهــى مــل تبقــى منهــا إ  تأليــن اللــزب االشــرتايك إلنجلــرتا وويلــز )SPEW( يف 

ســنة 1997. وقــد تــم تشــكيل اللــزب االشــرتايك االســكثلندي بصــارى منفصلــة يف الاقــت 

نفســه تقريبــا، اســثنادا إ  عــدد مــل املجماعــات امللليــة هنــاك.

ــامل  ــزب الع ــا ح ــي ه ــن الرتوتس ــلم يف الطي ــاه املناض ــي لـماالتج ــس الرئي كان املناف

االشــرتايك )SWP(، الــذي ال يــزال لديــه نلــا 4000 عضــا، ولديــه تاريــخ طايــل مــل 

ــار املــايل وانثخابــات 2010،  اللمــات الناجلــة، مبــا يف ذلــك، كــام يف حملثــه خــال االنهي

االحثجاجــات املضــادى لقمــة العريــل الكبــار G20، والثظاهــرات تلــت شــعار ”نلــل لــل 

ــن االشــرتايكم  ــد دعــم حــزب العــامل االشــرتايك تشــكيل ”الثلال ــع مثــل أزمثهــمم. وق ندف

كبديــل انثخــايب يســاري ابثــداء مــل ســنة 1999؛ تــّم تلايلــه يف 2001 مــل تلالــن 

ــل حــزب العــامل باتســاعه وحســل  ــا مّك ــة، م ــة فردي ــن منظــامت إ  حــزب ذي عضاي ب

ــة املطــاف.   ــه يف نهاي ــر وجــرى حل ــر كب ــط بثأث ــه مل يلــظ ق ــه، لكن ــل إدارت انضباطــه م

يف 2004، انبلــق تلالــن يســمى ”االحــرتامم )Respect( مــل اللركــة ضــد اللــرب يف 

ــاين  ــادى ط ــت قي ــامل تل ــزب الع ــارج ح ــارين إ  خ ــع اليس ــر لدف ــل الكل ــراق، وفع الع

بلــر، باإلضافــة إ  تركيــزه املناهــض لللــرب، وكان ”االحــرتامم مثاجهــا بقــاى نلــا نضــاالت 

ــن ”االحــرتامم  ــه، يســمى تلال ــين، وخاصــة املســلمن. ويف وثائق ــل غــر األوروبـ املهاجري

ــح الدخــل  ــة عــى رشائ ــادى نســبة الريب ــل زي ــا يســاريام، ويدعــا إ  سياســات مل ”حزب

49. مل أجل تصنين سيايس- أيديالاجي ألقى اليسار الربيطاين، أنظر:

 Peter Ullrich, Die :وكثــاب أحــدث باللغــة األملانيــة  ;Calaghan, The Far Left in British Politics, 1987

 Linke, Israel und Palästina, Nahostdiskurse in Großbritainnien und Deutschland )The left, Israel

and Palestine: The Middle-East discourse in Britain and Germany(, Berlin 2007, الــذي يعالــج أقــى 

اليســار الربيطــاين يف الفصــل اللالــث، وتركيــزه عــى رصاع الــرق األوســط ال كلــر مــل الجديــد فيــه: أي بلــث يف 

الشــبكة عــل ”أقــى اليســار الربيطــاينم يعــاد مبــادى ذات صلــة يف الغالــب بهــذا املاضــاع.  
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العلايــة، ووقــن الخصخصــة. وينظــر إ  األزمــة املاليــة عــى أنهــا  ”نثيجــة لطريقــة العمــل 

ــب العــاميل الســابق جــارج  ــات 2005، وانثخــب النائ ــد شــارك يف انثخاب الرأســامليةم.  وق

ــا،  ــلمة يف معظمه ــدن مس ــل لن ــة م ــد يف منطق ــل مقع ــاالوي )George Galloway( ع غ

ــباقات  ــل الس ــدد م ــة يف ع ــة اللاني ــاء يف املرتب ــامل50، وج ــزب الع ــب ح ــى نائ ــا ع مثفاق

األخــرى؛ وقــد كانــت املــرى األو  منــذ عقــاد الثـــي يفــاز فيهــا يســاري مــل غــر حــزب 

ــة، انثخــب ”االحــرتامم  ســثة  ــرتا. وخــال الســناات الاحق ــاين يف إنجل ــد برمل العــامل مبقع

أعضــاء مجالــس يف رشق لنــدن، أحدهــم يف نياهــام ) يف لنــدن أيضــا(، واثنــن يف برمنغهــام، 

وأبــى بــاء حســنا يف بعــض املناطــق غــر املســلمة.

ــاالوي  ــة غ ــل أن سياس ــاكيا م ــرتايك، ش ــامل االش ــزب الع ــاح ح ــق جن ــنة 2007، انش يف س

بالغــت يف الثنــازل أمــام تقليديــة مجثمعــات املهاجريــل املســلمن – مــع أن اللــزب نفســه 

كان يقبــل إ  حــد كبــر عاقــات القــاى الداخليــة والنمــط امللافــظ يف هــذه املجثمعــات، 

مــل خــال عملــه مــع نخبهــا51. ثــم وضــع حــزب العــامل ”قامئــة اليســارم الخاصــة بــه يف 

ــه  ــرتامم - أو أقلّ ــن ”االح ــدع يف تلال ــذا الص ــفي ه ــد ش ــة. وق ــة الثالي ــات املللي االنثخاب

جــرت تغطيثــه - يف ســنة 2008، وشــارك اللــزب يف انثخابــات 2010. وكان نشــطاء نقابيــان 

ــة  ــدء عملي ــم لب ــة منه ــاق الشــعبم، يف ملاول ــاا يف ســنة 2008 ”ميل ــد أطلق يســاريان ق

ــرى  ــه، ج ــت نفس ــط52. ويف الاق ــا فق ــس انثخابي ــي، ولي ــيايس وأيديالاج ــاف س ــاء ائث بن

ــن ســيايس  ــرب طي ــادل الســيايس ع ــج مشــرتك للثب ــر اليســار53م إليجــاد برنام ــاء ”مؤمت إحي

ــن  ــل يف االتفاق ــى اليســار حارضي ــل أق ــن م ــن املهم ــع الاعب ــا. وكان جمي ــر ثقافي مثناف

ــل  ــدالً م ــمي. وب ــايب رس ــج انثخ ــى برنام ــاق ع ــلاا يف 2009 يف االتف ــم فش ــن، لكنه املاضي

ــك الســنة:  ــان خــال تل ــك، تشــكل تلالفــان مؤقث ذل

 )TUSC( اكي ي واالشــ�ت  االئتالف النقا�ب

كان الثلالــن األول هــا االئثــاف النقــايب واالشــرتايك )TUSC(، وهــا ائثــاف انثخــايب 

أطلقــه اللــزب االشــرتايك إلنجلــرتا وويلــز )انظــر أعــاه؛ يُقــدر عــدد أعضائــه بـــ 800 عضــا( 

ــا )يقــدر عــدد أعضائــه بـــ 1000عضــا(، وهــا أحــد جناحــن  واللــزب الشــياعي لربيطاني

50. غــاالوي، وهــا اســكاتلندي أبيــض، تفــاق عــى مرشــح حــزب العــامل أونــا كينــغ، الــذي هــا نصــن أفريقــي، 

بأقــل مــل 1000 صــات.

51. راجع http://libcom.org/library/croissant الارود الجديد للعامل املسلمن يف بريطانيا.

.www.thepeoplescharter.com 52. راجع

.http://www.conventionoftheleft.org 53. راجع
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انشــقا عــل اللــزب الشــياعي الربيطــاين الثقليــدي؛ وكان بــاب كــرو )Bob Crow(، األمــن 

العــام لنقابــة عــامل النقــل، وعضــا اللــزب الشــياعي لربيطانيــا القــاى امللركــة وراء 

ــى  ــل اللصــال ع ــل م ــرو مل يثمك ــة أن ك ــد حقيق ــذا الجه ــر بالخــر له ــاف. ومل يب االئث

دعــم نقابثــه لهــذا املجهــاد وال أن يبقــي حزبــه مبلــرا، إذ إن اللــزب الشــياعي لربيطانيــا 

ــرا إ   ــدا مثأخ ــإن واف ــك، ف ــى ذل ــاوى ع ــه. وع ــرا خاصــا ب ــا مصغ انســلب وأنشــأ تلالف

ــة االنقســام نفســها إ  هــذه املجماعــة  االئثــاف هــا حــزب العــامل االشــرتايك، نقــل حال

كــام كانــت قــد فعلــت يف ”االحــرتامم؛ هــذه املــرى قامــت مجماعــة هامــة لهــا كاادرهــا 

ــنة 542010.   ــفينة، يف س ــز إ  الس ــا بالقف الخاصــة به

ــم 2م  ــي رق ــاد األوروبـ ــح لـــ ”االتل ــرتايك إ  الرتش ــايب واالش ــاف النق ــال االئث ــاد أص  تع

)”No2EUم( يف االنثخابــات األوروبـــية ســنة 2009، الثـــي كانت تهــدف إ  اجثذاب العامل 

ــاد  ــات االتل ــة تريع ــاا ضلي ــرتض أن يكان ــل يُف ــرى الذي ــبه امله ــارى أو ش ــي امله منخف

ــية،  ــات مثلــدى أوروبـ ــات خطــر ”والي ــان بشــأن هــذه االنثخاب ــد ملــس بي ــي. وق األوروبـ

رأســاملية وعســكرتاريةم، واســثهدف البيــان أحــكام ”الثاجيهــات بشــأن العــامل املعينــنم، 

ــد  ــن بعضهــم ضــد بعــض55. وق ــل والعــامل األصلي ــا للعــامل املهاجري ــي اعثربهــا تأليب الثـ

أبقــى االئثــاف النقــايب واالشــرتايك عــى زاويــة الثشــكك األوروبـــي لــدى No2EU. وعــاوى 

ــه دعــا إ  مفهــام ”الفلــم النظيــنم  ــك، ويف إشــارى إ  مجثمعــات املناجــم، فإن عــى ذل

ــاز بـــ 153،000 صــات  ــذي ف ــال الـــ No2EU، ال ــام كان ح ــة. وك ــركات البيئي ــرْم الل - ُح

فقــط - 1% - يف انثخابــات الربملــان األوروبـــي، مل يكــل مــل املرجــح لائثــاف أن يصنــع أي 

عراقيــل يف املجمــاع لــدى حــزب العــامل - وهــا مل يفعــل ذلــك بالفعــل. فقــد فــاز اثنــان 

فقــط مــل مرشــليه األربعــن بأكــر مــل 2% مــل األصــاات، وحثـــى املرشــح رفيــع املســثاى 

والنائــب العــاميل الســابق ديــن نيلســت )Dave Nellist( الــذي ترشــح يف كافنــرتي، وكان 

مــل املثاقــع أن يلقــق نثائــج ملرتمــة، حصــل عــى أقــل مــل %4.

ام  اء مع االح�ت  ســ�ب أغوار المياه الخ�ض

ــزب  ــر وح ــن الخ ــاون ب ــاء الثع ــل يف نش ــد متل ــدا ق ــا واع ــدا انثخابي ــدا أن جه ــد ب لق

”االحــرتامم. فمــع تقلــص عضايــة اللــزب إ  مــا يقــدر بنلــا 700 بســبب انشــقاق حــزب 

54. بقيــادى األمــن العــام الســابق للــزب العــامل الشــرتايك جــان ريــس ورشيكــه لينــديس جرمــان، كان املنظمــان 

البــارزون يف ائثــاف ”أوقفــاا اللــربم يف ســنة 2003، يؤيــدون عــى مــا يبــدو تلالفــا أوســع. وكان جرمــان ترشــح 

ســابقا لعمــدى لنــدن عــى ”قامئــة اليســارم، الثـــي انشــقت عــل ائثــاف االحــرتام.

.www.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8059281.stm 55. راجع
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العــامل االشــرتايك، أصبــح اللــزب يعثمــد أكــر مــل أي وقــت عــى دوائــره االنثخابيــة مــل 

املســلمن وســااهم يف مجثمــع املهاجريــل. وقــد أمثــر تعطشــهم إ  الثلــرر املــدين يف 

ــن  ــل الجيل ــاآلالف م ــب ب ــية، وجل ــة وللفاش ــة للعنري ــامت املعادي ــل املنظ ــة م مجماع

ــات الربملــان  ــل انثخاب ــى قب ــاين واللالــث مــل اآلســياين الربيطانيــن إ  السياســة. وحثـ الل

األوروبـــي ســنة 2004، كان هنــاك اتصــاالت أوليــة بــن حــزب ”االحــرتامم، الجديــد آنــذاك، 

وحــزب الخــر. وبللــال ســنة 2009، كانــت االتصــاالت جيــدى مبــا فيــه الكفايــة بليــث 

أن العديديــل مــل أعضــاء حــزب ”االحــرتامم دعمــاا مرشــح الخــر، الــذي كان مــل املرجــح 

ــل). ــاز مبقعدي ــات )ف ــك االنثخاب ــل النســبي الســائد يف تل ــاز مبقاعــد بفضــل الثملي أن يف

ــر،  ــام اآلخ ــم أحده ــى دع ــان ع ــق الطرف ــة يف 2010، اتف ــات العام ــرتاب االنثخاب ــع اق م

وعــدم الاقــاف ضــد بعضهــا بعضــا يف مقاعــد مســثهدفة معينــة. كان حــزب االحــرتام يأمــل 

يف انثخــاب ســلمى يعقــاب يف برمنغهــام- ســبارك بــروك، وجــارج غــاالوي يف الدائــرى 

االنثخابيــة الجديــدى املثاخمــة للثــي ســبق أن مللهــا يف لنــدن. أمــا آمــال اللــزب يف مقعــد 

ــر  ــثهدف الخ ــر. واس ــد كب ــة إ  ح ــر واقعي ــت غ ــدت، فكان ــرت، إن وج ــر يف مانشس آخ

ــاكاس )Caroline Lucas(. وكان  ــن ل ــم كارول ــع زعيمثه ــان، م ــدا – يف برايث ــدا واح مقع

ــت  ــة يف الســناات األخــرى، وكان ــع إ  الخلفي ــد ُدف ــاه اليســاري يف حــزب الخــر ق االتج

ــل الخــر كلــزب يســاري. ــث ع ــض اللدي ــاكاس،  ترف ــثلناء ل ــادى، باس القي

 ومــع ذلــك، كان حــزب الخــر جذابــا يف نظــر حــزب ”االحــرتامم، ألنــه كان ميكنــه أن يقــدم 

بنيــة تلثيــة سياســية ملرتفــة، مبــا لديــه مــل أكــر مــل مائــة عضــا مجلــس بلــدي، واثنــن 

مــل أعضــاء الربملــان األوروبـــي وعضايــة حــاايل 567500. ومــع ذلــك، وعــى خلفيــة فشــل 

ــدا حــزب الخــر  ــة، ب ــة البيئ ــدأ حامي ــى ملب كابنهاغــل، واحثضــان حــزب امللافظــن حثـ

يف نظــر الكلريــل مــل  اليســارين عــى أنــه جــذاب يف الغالــب للمقرتعــن غــر امللثزمــن 

مــل الطبقــة الاســطى، وليــس لديــه تاجــه واضــح نلــا األفــكار اليســارية. ولــدى إحصــاء 

األصــاات، مل يفــز حــزب ”االحــرتامم بــأي مقعــد: فــازت يعقــاب مبركــز ثــان ملــرتم، وفــاز 

ــه جــرى  ــد أن ــة57. بي ــد مانشســرت مناصف ــال، وكان مقع ــب لآلم ــث مخي ــز ثال ــاالوي مبرك غ

ــة إ  يســار  ــدل عــى أن حــدوث تعددي ــاكاس، مــام ي ــن ل انثخــاب زعيمــة الخــر كارول

حــزب العــامل هــا باألمــر املمكــل، أقلــه يف هــذه اللالــة. ويف ضــاء هــذه النثيجــة الاحيــدى 

56. رقم العضاية لعام 2009، اللجنة االنثخابية يف اململكة املثلدى.

57. كان الطعــل مبقعــد غــاالوي القديــم مــل قبــل ابجــال ميــا، والــذي كان ملــل معظــم املرشــلن الكبــار اآلخريــل، 

ذا خلفيــة إســامية، وحــده  املرشــح الفــايش لللــزب الاطنــي الربيطانيلــم يكــل كذلــك. وعــى مــا يبــدو، فــإن فــاز 

غــاالوي عــى العمــل قبــل خمــس ســناات أجــرب جميــع األحــزاب عــى األقــل عــى أخــذ غالبيــة الســكان البنغاليــن 

عــى ملمــل الجــد. وكانــت هــذه ثالــث أفضــل نثيجــة لـــ ”االحــرتامم، عــى الرغــم مــل وجــاد مرشــح الخــر.
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الجانــب للجهــد الثعــاوين، قــد يكــان مــل الصعــب اللفــاظ عــى دعــم لــه يف املســثقبل. 

وأبعــد مــل ذلــك، يااجــه اليســار مهمــة إعــادى البلــث يف قيــم كالعلامنيــة والثشــاركية إ  

ــة، وإال فــإن النجــاح ســيكان مســثليا  ــم قــد تســثعيد أصــاات الطبقــة العامل جانــب قي

يف ظــل النظــام االنثخــايب اللــايل.  

ي بريطانيا؟ 
ي لليســار �ض  توقعــات: ما هي فرص النجاح االنتخا�ب

ة، هدف واحد    التكتيــكات االنتخابيــة - طرق كث�ي

ــيي  ــام كاس ــل انقس ــه م ــا في ــاين، مب ــار الربيط ــاع لليس ــهد املثن ــح املش ــال مس ــل خ م

بــن حــزب العــامل ويســار حــزب العــامل، يثضــح أن مثــة أكــر مــل إجابــة واحــدى عــى 

ــة الثـــي يثناولهــا منهــا. إن  ســؤال النجــاح االنثخــايب لليســار، وهــذا يثاقــن عــى الزاوي

ــم أن  ــيكان عليه ــة س ــاس يف السياس ــرط الن ــام انخ ــه أين ــا أن ــه ه ــب إدراك ــا يج أول م

ــذي لديهــم. أمــا مجــرد الشــكاى مــل قســاى النظــام  ــاا مــع النظــام االنثخــايب ال يثعامل

القائــم حيــث يجــري انثخــاب الربملــان يف دوائــر انثخابيــة فرديــة ويُنثخــب الفائــز حثـــى 

ــام كان  ــاخ النظ ــدى رس ــي. م ــر إ  النضــج السياسـ ــن يفثق ــا ماق ــة بســيطة فه بأغلبي

ــا  ــد تقليدي ــه كان يع ــل متليل ــذي ينثقــص النظــام م ــا ســنة 2010: فلــزب األحــرار ال بيّن

بثلقيــق إدخــال الثمليــل النســبي مــل أي حــزب يؤلــن حكامــة ائثافيــة معــه إذا 

ــه  ــد، لكن ــذا الاع ــغ )Nick Clegg( ه ــك كلي ــه ن ــرر زعيم ــد ك ــة. وق ــه الفرص ــت ل حان

ــة- وإن  ــة نظري ــات أســفرت عــل أكري ــت الفرصــة: فمــع أن االنثخاب ــا حان ــه مل نكــث ب

ــين   ــكثلندين والايلش ــة االس ــاى الجهاي ــرار ودع ــامل واألح ــزب الع ــة - لل ــت ضئيل كان

ــة كامــرون،  ــع حــزب امللافظــن بزعام ــا م ــغ شــكل ائثاف ــإن كلي ــي االتجــاه، ف اليساريـ

ــايب.  ــل إصــاح انثخ ــل دون تلصي م

يلثــاج يســار حــزب العــامل إ  الكفــاح مــل أجــل االبقــاء عــى املســاحة شــبه املســثقلة 

للجنــة الثمليــل العــاميل/ مجماعــة اللملــة االشــرتاكية، الثـــي ليــس مثــة رأي لجهــاز حــزب 

ــلن  ــمية املرش ــارية تس ــية اليس ــة الثأسيس ــزاب العاملي ــل لألح ــي ميك ــا، والثـ ــامل فيه الع

ــااب  ــل ن ــد م ــد العدي ــامل وتقاع ــزب الع ــة ح ــع هزمي ــان. وم ــة الربمل ــارين لعضاي اليس

مجماعــة اللملــة االشــرتاكية، تضاءلــت املــاارد، وسيشــثد الكفــاح مــل أجــل شــبه 

االســثقال. يجــب الفــاز يف هــذه املعركــة وميكــل الفــاز فيهــا، رمبــا بشـــيء مــل الدعــم 

ــاسم.  ــل ”الكامب ــل داخ ــي م الضمن
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وبالنســبة إ  اليســار العــاميل، أظهــرت صفقــة ائثــاف االحــرتام - الخــر أن الهــدف 

املثملــل يف ”مرشــح واحــد ليســار حــزب العــاملم ممكــل الثلقيــق يف زمــل انلســار 

ــة ميكــل مــل خالهــا  الثعصــب األيديالاجــي. ويجــب عــى ”مؤمتــر اليســارم أن يضــع آلي

”تســميةم ملــل هــذا املرشــح الااحــد، بغــض النظــر عــل عضايــة اللــزب - أو، بــدال مــل 

ــادى  ــأنه زي ــل ش ــذا م ــارين. إن ه ــامل اليس ــزب الع ــلي ح ــده ملرش ــل تأيي ــك، أن يعل ذل

ــل أي فرصــة يف  ــا مل يكــل للمرشــح البدي ــى ل الضغــط اليســاري عــى حــزب العــامل، حثـ

الفــاز عليــه/ عليهــا. وميكــل لـمالثصايــت الثكثيــيم أن يصبــح حينهــا- خصاصــا يف مقاعــد 

حــزب العــامل ”اآلمنــةم- ملــا إلســقاط مرشــلي حــزب العــامل اليمينيــن، بــدال مــل مجــرد 

ــع انثصــارات امللافظــن.  من

ض الجماعي اتيجية يســارية: أفكار اجتماعية جديدة بشــأن التمك�ي  اســ�ت

ــق نهضــة  ــة لثلقي ــان كافي ــل تك ــة ل ــارات الثكثيكي ــع هــذه االعثب ــإن جمي ــك، ف ــع ذل وم

سياســية يســارية، إذا مل يســثطع اليســار الربيطــاين، عــرب الخطــاط اللزبيــة، أن يقــدم رؤيــة 

ــا  ــرى تلليله ــي ج ــامل الثـ ــج املظ ــا تعال ــاى يف بريطاني ــأن اللي ــة بش ــة ذات مصداقي بديل

ــا  ــي له ــة الثـ ــة املعني ــات االجثامعي ــي للفئ ــاف اجثامع ــع ائث ــح يف جم ــة، وينج يف البداي

ــا.  ــة يف تغيره مصلل

مــع فشــل حــزب العــامل الجديــد، ليــس هنــاك فرصــة فلســب، ولكــل مثــة رضورى أيضــا، 

يف أن ميــي اليســار قدمــا مبــروع جديــد. إن اليســار الربيطــاين، إذ ال يــزال خائــب األمــل 

مــل انهيــار الاعــي الســيايس لــدى الطبقــة العاملــة، ومــل المبــاالى امللقفــن اللديلــن ذوي 

الثاجــه الليــربايل - اليســاري،  هــا يف ماقــع البدايــة فقــط للثصالــح مــع الفــرص الجديــدى. 

ويجــب عليــه ابثــداء أن يعيــد اكثشــاف حقيقــة أن أي مــروع يســاري يلثــاج إ  الثجــذر 

 Jeremy( ــة. ومــل املســثغرب، كــام يكثــب جرميــي جيلــربت ــات القــاى االجثامعي يف خزان

ــا  ــر وبرنامجه ــادى تات ــن بقي ــزب امللافظ ــل ح ــم م ــل أن يثعل ــار ميك Gilbert(، أن اليس

ــة إن  ــاره بيعــا لإلســكان العــام – مقال ــه اليســار باعثب ــذي دان ــازل -  ال ــة املن بشــأن ملكي

ــة،   ــرارات الصائب ــة الق ــاذ اللكام ــط باتخ ــق فق ــا يثعل ــس م ــا[ لي ــيايس ]ه ــاح الس ”النج

لكــل يثعلــق أيضــا بالثعبئــة والثمكــن االنثقــايئ لدوائــر انثخابيــة مثعــددىم. 

ــات  ــات والثعاوني ــت دامئــا يف النقاب ــا كان ــة لليســار يف بريطاني ــاى االجثامعي إن قاعــدى الق

ــة عــى  ــادل الثعــاوين مــل أجــل املنفعــة املثبادل الثابعــة لهــا؛ ملــاذا ال تصبــح أســاليب الثب

أســاس غــر نقــدي، بدعــم مــل اللكامــة،  وســيلة للمســاعدى الذاتيــة يف معالجــة املظــامل 

االجثامعيــة ملجثمعــات الطبقــة العاملــة يف املناطــق الثـــي يقــل فيهــا االســثلامر يف الشــامل 
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ــح امللقفــن يف املــدن مــل خــال الدعــاى إ   ــاع عــل مصال ــم الدف ــاذا ال يث ــزي؟ مل اإلنجلي

تريــك جــذري لقطــاع وســائل اإلعــام الربيطانيــة الخاصــة العماقــة، مــام يخلــق العديــد 

ــة؟  ــذه العملي ــة يف ه ــا للمســاءلة العلني ــر خضاع ــام أك ــائل إع ــل، ووس ــرص العم ــل ف م

ملــاذا ال يلــدد اليســار معايــر ذات نظــام جديــد للمســاءلة العامــة ألعضــاء الربملــان 

ــا األطــراف األخــرى؟  ــا رفضثه ــة، طامل ــس البلدي واملجال

ومــل شــأن هــذا الثغييـــر االجثامعــي أن يكــان مكمــا رضوريــا لربامــج حكاميــة اجثامعيــة 

دميقراطيــة ذات منلــى كينــزي يســاري. ســيكان عــى اليســار أن يثلــدث إ  هــذه 

القااعــد االنثخابيــة الصلبــة وأن يثلــدث مــل أجلهــا بغيــة أن تقبــل بــه مملــا لهــا، رابطــا 

بــن أمــار مــل بينهــا الفجــاى القامئــة بــن القااعــد االنثخابيــة املاديــة وغــر املاديــة.  وأيــا 

كانــت سياســة بلــر/ رشودر، فــإن ورقثهــام كانــت متلــل تلالفــا انثخابيــا قامئــا فعــا، جــرى 

ــن  ــد الثلال ــرط عق ــثم. اآلن، يف حــن ينف ــق اللال ــا ”الطري ــه بنجــاح يف أيديالاجي تضمين

ــام  ــة أم ــنح الفرص ــد، تس ــامل الجدي ــزب الع ــه ح ــذي أقام ــد ال ــربايل الجدي ــايب اللي االنثخ

اليســار ألن يثقــدم مبــروع للثلالــن عــى أســاس أفــكار املســاواى والثضامــل. إن الثلــدي 

اليــام هــا أقــرب إ  مــا كان عليــه يف ســنة 1994: الســعي إليجــاد وتشــكيل ائثــاف 

ــامل  ــار حــزب الع ــد اخث ــذا املــروع. لق ــل أجــل ه ــة م ــه الكفاي ــا في ــاي مب ــي ق اجثامع

ــع  ــاف م ــأ، االئث ــاف الخط ــن، االئث ــة والج ــن القدري ــع ب ــذي يجم ــه ال ــد بطابع الجدي

رأس املــال الكبــر. والثلــدي الــذي يااجــه اليســار الربيطــاين هــا بنــاء تلالــن واســع مبــا 

فيــه الكفايــة أقلــه ليكــان قــادرا عــى كبــح جــامح رأس املــال الكبــر، ومنطقــي مبــا فيــه 

ــل  ــم بالفع ــد ت ــاف. وق ــة يف االئث ــاب املصلل ــأى أصل ــى مكاف ــادرا ع ــان ق ــة ليك الكفاي

ــق هــذا الهــدف.  اتخــاذ الخطــاات األو  نلــا تلقي

ــل مســاعدى  ــاه م ــا قدم ــل ريفــامن، بروكســل، مل ــدن، وإيزابي ــدرو ســثيفنز، لن أود أن أشــكر الســيد أن

ــر. ــم يف مجــال البلــث والثلري ودع
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 اليسار يف منطقة ما بعد يوغوسالفيا

بوريــس كانزالي�ت / جورجي توميتش 

ــا مــايض اليســار وحــارضه بشــكل حــاد  ــا ال يثاافــق فيه ال تاجــد منطقــة أخــرى يف أوروب

كــام هــا اللــال يف ياغاســافيا الســابقة. فنظــرى عــى تاريــخ املنطقــة تكشــن عــل 

اللضــار القــاي لللركــة االشــرتاكية والشــياعية. قبــل اللــرب العامليــة األو ، كان بإمــكان 

االشــرتاكين ملــل ســفيثازار ماركافيثــش )Svetozar Marković( إرســاء أســس حركــة 

ــايف  ــياعي الياغاس ــزب الش ــايض، كان الل ــرن امل ــل الق ــات م ــة العريني ــة. يف بداي ثاري

جديــد النشــأى قــادرا عــى تلقيــق تقــدم كبــر واســثطاع أن يصبــح حزبــا جامهريــا. وبعــد 

ــان املناهضــان  ــل مــل 1941، مل يكــل اللزبي الغــزو األملــاين لياغاســافيا يف نيســان/ أبري

ــد  ــا، وبع ــم أيض ــن، ولكنه ــل املقاتل ــات اآلالف م ــد مئ ــى حش ــط ع ــل فق ــية قادري للفاش

ــدى.  ــرتاكية جدي ــة اش ــة دول ــي وإقام ــام املل ــة بالنظ ــى اإلطاح ــل ع ــاا قادري ــك، كان ذل

ــة  ــاملم و”حرك ــة للع ــة ”اإلدارى الذاتي ــنة 1948 تجرب ــكا س ــع ماس ــة م ــت القطيع أطلق

عــدم االنليــازم، الثـــي جذبــت اهثاممــا عامليــا. ومتثعــت الدولــة وزعيــم ُعصبــة شــياعيي 

ــاء  ــع أنل ــة يف جمي ــا )Josip Broz Tito( بهيب ــروز تيث ــن ب ــة جازي ــافيا اللاكم ياغاس

ــك، لاحــظ  ــى ذل ــاوى ع ــايض. وع ــرن امل ــل الق ــبعينيات م ــثينيات والس ــامل خــال الس الع

ــي  ــل مجماعــة براكســيس )Praxis( الثـ ــا مل وجــاد نزعــات يســارية معارضــة تنثقــد تيث

ــامل. ــاء الع ــع أنل ــانيةم يف جمي ــية إنس ــت إ  ”ماركس دع

هــذا الثاريــخ الغنــي يثناقــض تناقضــا حــادا مــع الاضــع اللــايل لليســار. يف بدايــة القــرن 

ــة  ــت نقط ــة. كان ــة وجادي ــر اليســار يف ياغاســافيا الســابقة بأزم ــل، م ــادي والعري الل

ــرى  ــة املثأخ ــادى للمرحل ــية الل ــة والسياس ــة واالجثامعي ــة الهيكلي ــه األزم ــاق تراجع انط

ــة  ــة لعصب ــآكل القاعــدى الرعي ــات مــل القــرن املــايض. كان ت مــل االشــرتاكية يف اللامنيني

ــة  ــركات القامي ــل الل ــل قب ــة م ــة الناجل ــبق للثعبئ ــرط املس ــافيا ال ــياعيي ياغاس ش

الثـــي أدت إ  تفــكك ياغاســافيا يف حــروب الثســعينيات. وكان صعــاد القاميــة مرتبطــا 

ــا اليمــن املثطــرف، كأمنــاط هايــة مهيمنــة  بثعزيــز أيديالاجيــات الجنــاح اليمينــي، وغالب

ــد ياغاســافيا. ــا بع ــات م يف مجثمع

مل تــؤد حــروب الثســعينيات فقــط إ  مقثــل أكــر مــل 100 ألــن شــخص وتريــد مليــان 
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ــة  ــة الثلثي ــة والبني ــل الصناع ــرى م ــزاء كب ــر أج ــى تدم ــا ع ــت أيض ــا عمل ــئ، لكنه الج

ــة  ــط إ  خصخص ــدى فق ــة الجام ــة النياليربالي ــات االقثصادي ــؤد السياس ــام ومل ت ــاد. ك للب

ــاه.  ــة الرف ــم دول ــاكل دع ــك هي ــا إ  تفكي ــا أدت أيض ــة، لكنه ــل الصناع ــرى م ــزاء كب أج

ــدى  ــى امل ــة ع ــة النياليربالي ــة واللــروب واإلصاحــات الهيكلي ــكك الدول ــج تف ــدو نثائ وتب

البعيــد واضلــة يف مجــاالت هيــكل الســلطة السياســية كانثشــار الفســاد ومنــاذج السياســة 

االســثبدادية الشــعباية. حثـــى بعــد مــي عــر ســناات مــل انثهــاء الراعــات املســللة، 

ــد  ــا بع ــات م ــي ”مجثمع ــل النااح ــر م ــابقة يف كل ــافيا الس ــدان ياغاس ــار بل ــب اعثب يج

ــة الاثيقــة  ــل العاق ــي تشــكلت خــال اللــرب، مل ــاكل الثـ ــر مــل الهي اللــربم، ألن الكل

بــن الجرميــة املنظمــة وجهــاز الدولــة، ال تــزال ماجــادى بقــاى. عــى املســثاى االجثامعــي، 

ــرى مــل الســكان  ــة مــع أعــداد كب ــة صغــرى انثفعــت مــل الخصخصــة باملقارن ــاك نخب هن

يعيشــان يف املجثمعــات املهمشــة مــل دون أي مســثقبل أو فــرص. فــإذا كان مســثاى 

ــثاياته يف  ــابها ملس ــايض، مش ــرن امل ــل الق ــبعينيات م ــال الس ــافيا خ ــة يف ياغاس املعيش

ــر  ــر يف كل ــع، يُذكّ ــر مدق ــكان يف فق ــل الس ــعة م ــات واس ــش قطاع ــام تعي ــا، فالي إيطالي

مــل اللــاالت، ببلــدان العــامل اللالــث. وحثـــى يامنــا مل يبــذل اليســار جهــدا يذكــر ليــدرس 

هزميثــه الثاريخيــة ويثعامــل معهــا. لــذا، فــإن الصياغــة الجديــدى ملنظــار بثاجــه يســاري 

ــة املســثقبل. هــا مهم

ــة  ــروف اجثامعي ــة ظ ــاء مجماع ــا يف ض ــاد حالي ــار املاج ــل اليس ــا تللي ــا ه ــا هن هدفن

وسياســية معقــدى يف منطقــة مــا بعــد ياغاســافيا، كــام ورد بشــكل مقثضــب أعــاه. لهــذا 

ــاري  ــه اليس ــة ذات الثاج ــركات االجثامعي ــامت والل ــزاب واملنظ ــنثفلص األح ــرض، س الغ

ــال  ــل خ ــية. م ــا السياس ــية ومااقعه ــا الرئيس ــى اتجاهاته ــرف ع ــاول الثع ــادى ونل املاج

القيــام بذلــك، ســندرس كل القــاى ذات الصلــة الثـــي تصــن نفســها بأنهــا قــاى ”يســاريةم، 

وســنثناول أوال تفــكك عصبــة شــياعيي ياغاســافيا إ  أحــزاب دميقراطيــة اجثامعيــة 

خلفثهــا وراءهــا، ونعــرج ثانيــا عــى املبــادرات اليســارية املعاديــة للقاميــة واليســار 

املاجــه نلــا املجثمــع املــدين، أمــا ثاللــا وأخــرا، فســنثناول اللــركات النقابيــة والطابيــة.

يف هيكلثنــا  لهــذا الثلليــل، قررنــا أن نعثمــد عرضــا يقــام عــى معايــر سياســية، بــدال مــل 

الرتكيــز عــى البلــدان. أمــا الســبب وراء هــذا القــرار فهــا أنــه، عــى الرغــم مــل االخثافــات 

الاطنيــة، هنــاك متاثــل معــن غالبــا مــا ميكــل اكثشــافه يف تطــار اليســار يف مخثلــن بلــدان 

مــا بعــد ياغاســافيا، والــذي ميكــل تقدميــه بشــكل أفضــل ضمــل الهيكليــة الثـــي اخرتناهــا. 

ــس  ــة أن تام ــة الثالي ــرى العام ــكان النظ ــح أن بإم ــل الااض ــاع، فم ــد املاض ــرا لثعقي ونظ

باقثضــاب بعــض الجاانــب الثـــي تســثلق تلليــا أكــر تفصيــا.
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اكية ي يوغوســالفيا إل أحزاب ديمقراطية اش�ت  تفكك عصبة شــيوع�ي

ــي ال  ــة الثـ ــر أن اللقيق ــدل1. غ ــع ج ــافيا ماض ــر ياغاس ــباب وراء تدم ــزال األس ال ت

خــاف حالهــا هــي أن أحــد األســباب السياســية امللليــة الرئيســية لثفــكك ياغاســافيا 

كانــت األزمــة الاجاديــة الثـــي عصفــت بعصبــة شــياعيي ياغاســافيا. خــال النصــن 

ــات  ــت جمهاري ــزب يف س ــادات الل ــارت قي ــايض، ط ــرن امل ــات الق ــل مثانيني ــاين م الل

ــا -  ــاد ومقدوني ــل األس ــا والجب ــك ورصبي ــنة والهرس ــا والباس ــلافينيا وكرواتي ــي: س ه

ــا،  ــى أرايض رصبي ــافا ع ــا وكاس ــذايت فايفادين ــم ال ــن باللك ــن املثمثعث ويف املقاطعث

اســرتاتيجيات سياســية تخثلــن كل منهــا عــل األخــرى ملعالجــة األزمــة االجثامعيــة 

ــت. ــك الاق اللــادى يف ذل

 Slobodan( كانــت قيــادى الجمهاريــة الربيــة تلــت حكــم ســلابادان ميلاســيفيثش

وتقايــة  االتلــاد،  الخثصاصــات  أقــاى  مبركزيــة   1987 منــذ  تطالــب   )Milošević

ــي  ــة ياغاســافيا الثـ ــى كانفدرالي ــاب ع ــة انق ــك مبلاب ــة. وكان ذل ــة الربي الجمهاري

ــة  ــادى الجمهاري ــت  قي ــك، كان ــل ذل ــض م ــى النقي ــثار 1974.ع ــب دس ــذت مباج نف

الســلافينية تطالــب مبزيــد مــل الامركزيــة، ووجــدت حلفــاء لهــا خاصــة بــن شــياعيي 

ــت  ــا. أصبل ــا ومقدوني ــا وكرواتي ــة يف فايفادين ــامت اللزبي ــن، واملنظ ــافا األلبان كاس

ــر  ــع ع ــا الراب ــد. ويف مؤمتره ــا مثزاي ــى نل ــزى ع ــافيا عاج ــياعيي ياغاس ــة ش عصب

الــذي عقــد يف كانــان اللــاين/ ينايــر 1990 يف بلغــراد، تصاعــد النــزاع ووصــل حــد القطيعــة 

ــه يف  ــة ل ــزاء املكان ــاركا وراءه األج ــادي، ت ــثاى االتل ــى املس ــزب ع ــكك الل ــة. تف النهائي

الجمهاريــات، وكان هــذا يف نفــس الاقــت بدايــة لعمليــة تفــكك الدولــة الثـــي جــرت بعــد 

ســنة مــع إعــان اســثقال ســلافينيا وكرواتيــا، ثــم جــاءت بعدهــا اللــرب2. 

ــية  ــة والسياس ــل االقثصادي ــة والعاام ــة الخارجي ــية والسياس ــل املؤسس ــش العاام ــة، تناق ــاث األكادميي 1. يف البل

واللقافيــة كأســباب لثفــكك وتدمــر ياغاســافيا. ال تســثطيع هــذه الارقــة أن تدقــق بالثفصيــل يف هــذه املااضيــع، 

الثـــي هــي يف بعــض اللــاالت، تلــر كلــرا مــل الجــدل.  أحــد الكثابــات الثـــي تافر نظــرى معمقــة حال هــذا املاضاع 

هــي كثــاب راميــت ســابرينا، الثفكــر يف ياغاســافيا،  املناقشــات العلميــة حــال تفــكك ياغاســافيا واللــروب يف 

الباســنة وكاســافا، كامربيــدج ســنة 2005.

ــة  ــذ اللــرب العاملي ــة اللــزب  من ــى فدرل ــد ع ــياعيي ياغاســافيا يجــب أن يؤك ــة ش ــكك عصب ــل لثف 2. أي تللي

ــام  ــة. وك ــه املركزي ــة ولجنث ــه الخاص ــا قيادت ــكل منه ــة، ل ــامت حزبي ــاين منظ ــل مث ــن م ــزب يثأل ــة. كان الل اللاني

أوضــح أومثــار نيكــاال هابــرل، كان للمنظــامت اللزبيــة الجمهاريــة اخثصاصــات كبــرى بللــال منثصــن الســثينات 

مــل القــرن املــايض. بعــد املؤمتــر الثاســع للعصبــة الــذي عقــد ســنة 1969، عقــدت مؤمتــرات األحــزاب الجمهاريــة 

قبــل مؤمتــر العصبــة عــى املســثاى الفــدرايل. أنظــر هاربــل، أومثــار نيكــاال، )تنظيــم اللــزب للمســألة القاميــة يف 

ــن 1976. ــافيا(، برل ياغاس
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ــام  ــم النظ ــل أجــل فه ــافيا م ــياعيي ياغاس ــة ش ــكك عصب ــح تف ــكان تري ــم مب ــل امله م

اللــزيب الراهــل يف املنطقــة. فمعظــم األحــزاب االشــرتاكية أو الدميقراطيــة االجثامعيــة ”مــا 

ــة  ــزب الدول ــكك ح ــة تف ــأت كنثيج ــابقة نش ــافيا الس ــدان ياغاس ــياعيةم يف بل ــد الش بع

الســابق؛ ويف معظــم الجمهاريــات الثـــي تبعــت، تثمثــع هــذه األحــزاب إ  حــد مــا بنفــاذ 

ــاى السياســية3.   مهيمــل عــى اللي

ــا،  ــل األســاد. يف رصبي ــا والجب ــا ومقدوني ــدو هــذا واضلــا جــدا يف الثاجهــات يف رصبي ويب

حكــم اللــزب االشــرتايك الــريب )SPS(، الــذي تأســس ســنة 1990 باصفــه اللــزب الخلـَـن 

لعصبــة  الشــياعين، دون انقطــاع حثـــى ســقاط ســلابادان ميلاســيفيثش يف تريــل 

ــريب  ــرتايك ال ــزب االش ــه الل ــى ب ــذي يلظ ــم ال ــص الدع ــد تقل ــر 42000. وق األول/ أكثاب

خــال الســناات الثـــي تلــت ذلــك؛ ويف االنثخابــات الربملانيــة الثـــي جــرت يف أيــار/ مايــا 

2008، حصــل الثلالــن االنثخــايب الــذي يقــاده اللــزب عــى 7.8% فقــط مــل األصــاات. 

مــع ذلــك، بقــي اللــزب االشــرتايك الــريب عامــا سياســيا هامــا يف رصبيــا. يف صيــن 

ــع اللــزب  ــاف م ــك األصغــر يف ائث ــح اشــرتاكيا ميلاســيفيثش الســابقن الري 2008، أصب

ــعينيات5.    ــال الثس ــي خ ــه الرئي ــذي كان منافس ــي )DS(، ال الدميقراط

ــة  ــرتات طايل ــم لف ــد اللك ــا مقالي ــرتايك يف مقدوني ــي االش ــن الدميقراط ــثلم الثلال اس

ــة  ــية هام ــاى سياس ــن ق ــذا الثلال ــرب ه ــايض، ويعث ــرن امل ــل الق ــعينيات م ــال الثس خ

االنثخابــات  يف  الجنــاب.  أقــى  يف  الســابقة  الياغاســافية  مقدونيــا  جمهاريــة  يف 

الربملانيــة الثـــي جــرت يف 1 حزيــران/ يانيــا 2008، حصــد الثلالــن تلــت قيــادى 

اللاليــة  اللكامــة  ويــرأس  األصــاات.  مــل   22.5% الــريب  الدميقراطــي  الثلالــن 

للاحــدى  الدميقراطــي  اللــزب  رئيــس   )Nikola Gruyevski( جرويفســي  نيكــاال 

3. يف الاقــت نفســه، ينبغــي اإلشــارى إ  أنــه مبــارشى بعــد ”الثلــالم، ظهــرت بعــض األحــزاب غــر اليســارية مــل 

الهيــاكل السياســية لعصبــة شــياعيي ياغاســافيا أو مــل منظامتهــا الشــبابية يف املناطــق املخثلفــة، أو عــى األقــل 

اســثخدمت مااردهــا املاديــة لثأســيس هــذه األحزاب.عــى ســبيل امللــال، نشــأ اللــزب الربملــاين الســلافيني األقــاى، 

وحــزب الدميقراطيــن الليرباليــن يف ســلافينيا )LDS(، مــل رحــم عصبــة الشــباب االشــرتايك. راجــع: لاكســيك، إيغــار: 

األنظمــة السياســية يف أوروبــا الرقيــة، فيســبادن 2006، ص. 660.

4. تأســس  اللــزب اإلشــرتايك الــريب رســميا يف17 متــاز/ ياليــا 1990 يف بلغــراد، نثيجــة اندمــاج عصبــة الشــياعين 

ــافيا  ــة ياغاس ــةم يف جمهاري ــة جامهري ــي ”منظم ــا، وه ــرتايك يف رصبي ــل اإلش ــعب العام ــة الش ــن وعصب الربي

ــن 2000، ص. 45. ــريب، برل ــان: املشــهد اللــزيب ال ــة االشــرتاكية. راجــع. ميلاســيفيثش، مي االتلادي

 Politischer Umbruch in :ــس ــرت باري ــع كانزالي ــن، راج ــل املراقب ــد م ــأ العدي ــذي فاج ــار، ال ــذا الثط ــل ه 5. ع

برلــن 2008.  ،)Serbien )Standpunkte, 25
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الاطنيــة املقدونيــة )VRMO-DPMNE( وهــا حــزب ملافــظ6. 

ــت  ــى الاق ــياعية حثـ ــد الش ــا بع ــة م ــلطة يف مرحل ــثمرارية الس ــى اس ــال ع ــح مل وأوض

ــاك، كان  ــن نســمة. هن ــط 600 أل ــي يســكنها فق ــاد والثـ ــل األس اللــارض تثجــى يف الجب

اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك يف الجبــل األســاد )DPS(، الــذي انبلــق عــل عصبــة شــياعيي 

ياغاســافيا قــادرا حثـــى اآلن عــى البقــاء يف الســلطة دون انقطــاع ألكــر مــل 20 ســنة. كان 

الشــخص املهيمــل فيــه هــا ميلــا دياكانافيثــش )Milo Đukanović(، الــذي حــدد مصــر 

البــاد يف املناصــب املخثلفــة الثـــي تقلدهــا خــال هــذه الفــرتى. ففــي الاقــت الــذي كان 

فيــه أصغــر عضــا يف اللجنــة املركزيــة لعصبــة الشــياعين، أظهــر قــدرات تلــال مللاظــة؛ 

ــيفيثش.  ــع ميلاس ــق م ــن وثي ــى تلال ــا يف الســلطة، كان ع ــي قضاه ــرتى الثـ ــة الف يف بداي

وبــدءا مــل ســنة 1997، بــدأ بعمــل ترتيبــات مــع ”الغــربم، وقــاد مســارا نلــا االســثقال. 

وقــد صاحــب فــرتى تــايل دياكانافيثــش ملنصبــه العديــد مــل االتهامــات بالفســاد7.  

ال ميــارس الدميقراطيــان االشــرتاكيان يف جمهاريــات رصبيــا ومقدونيــا والجبــل األســاد مــا 

بعــد الشــياعية فقــط تأثــرا مهــام، بــل إنهــم ميارســان هــذا الثأثــر أيضــا يف الــدول الخلــن 

 Milan( األخــرى لجمهاريــة ياغاســافيا االتلاديــة. يف ســلافينيا، فــاز ميــان كــاكان

ــات حــرى جــرت يف نيســان/أبريل  ــأول انثخاب Kučan(، وهــا ماظــن ســابق يف اللــزب، ب

1990. أصبــح حــزب كــاكان الدميقراطــي االشــرتايك الــذي تأســس حديلــا يف ســلافينيا أقــاى 

ــر  ــه اضط ــت، ولكن ــس الاق ــت يف نف ــي أجري ــات الثـ ــد يف االنثخاب ــزب األوح ــزب والل ح

أن يثنــازل عــل ســلطة اللكــم الئثــاف املعارضــــة الدميقراطيــــة املاحــــدى وهــا ائثــاف 

ــان االشــرتاكيان ســلافينيا  ــك، حكــم الدميقراطي ــد ذل ــن. ولكــل بع ــن القامي ــل الليربالي م

ــلطة  ــاا يف الس ــن 1992 و1996، و2000-2004، وكان ــا ب ــرتات م ــة يف الف ــات مثنقل بثلالف

أيضــا منــذ عــام 2008. يف االنثخابــات الرئاســية الثـــي جــرت يف تريــل أول/ أكثابــر 2008، 

فــاز االشــرتايك الدميقراطــي دانيلــا تــارك )Danilo Türk( يف انثخابــات جالــة اإلعــادى 

بنســبة مقنعــة وصلــت إ  68% مــل األصــاات، بعــد أن كان قــد فــاز فقــط بنســبة %24.4 

6. يف الــدورات الثريعيــة للفــرتى مــا بــن 1990-1994، و 1994-1998 و 2002-2006، قــاد اللــزب االشــرتايك 

الدميقراطــي املقــدوين SDSM اللكامــة املقدونيــة، بليــث ميكــل القــال حكــام بأنــه كان اللــزب املهيمــل يف النظــام 

ــية  ــزاب السياس ــا )Siljanovska Davkova, Gordana(، األح ــكا، كاردان ــكا دافكاف ــع: سيلجانافس ــيايس. راج الس

املقدونيــة مــل منظــار األيديالاجيــة. يف: لاتافــاك زوران: األحــزاب السياســية والناخبــن يف جمهاريــات ياغاســافيا 

ــراد 2006، ص. 209. الســابقة، بلغ

ــب:  ــيفيثش، فيلي ــع كافاتش ــك، راج ــش يف ذل ــاد ودور دياكانافيث ــل األس ــيايس يف الجب ــام الس ــاء النظ ــل نش 7. ع

 Mediterranean الجبــل األســاد والسياســة االنثقاليــة مــا بعــد الشــياعية: 1990-2006. يف: ميديرتينيــان كاارتــريل

Quarterly، 2007، 18/3، ص 93-72.
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فقــط يف الجالــة األو 8. )حــال الثطــارات األخــرى، انظــر أدنــاه(. 

يف كرواتيــا، خــر اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك )9SDP( مــا بعــد الشــياعية يف أول 

انثخابــات رئاســية وبرملانيــة حــرى جــرت يف 1990، واضطــر إ  تســليم الســلطة إ  الجامعــة 

 Franjo( القاميــة املثطرفــة تلــت قيــادى فرانيــا تادجــامن )HDC( الدميقراطيــة الكرواتيــة

ــنة  ــنة 2000 إ  س ــل س ــدى م ــامن، املمث ــد تادج ــا بع ــارشى م ــة املب Tuđman(. يف اللقب

ــرى  ــرى أخ ــا م ــا ليخره ــلطة مؤقث ــثعيد الس ــي أن يس ــزب الدميقراط ــثطاع الل 2003، اس

ــر  ــا أك ــا ملافظ ــا قامي ــح حزب ــذي نضــج وأصب ــروايت، ال ــي الك ــاد الدميقراط ــح االتل لصال

اعثــداال.  يف كانــان اللــاين/ ينايــر 2009، اســثطاع االشــرتايك الدميقراطــي إيفــا ياســيبافيثش 

ــلطة  ــرتايك إ  الس ــي االش ــزب الدميقراط ــاد الل ــة10 وع ــاز بالرئاس )Ivo Josipović( أن يف

ــاه(. ســنة 2011 )انظــر أدن

ــة: اللــزب  ــة اللاث ــد كان لألحــزاب القامي ــد. فق ــا يف الباســنة والهرســك فالاضــع معق أم

الدميقراطــي الــريب )SDS( ، واالتلــاد الدميقراطــي الكــروايت واللركــة الدميقراطيــة، 

ــل  ــم بثملي ــل خــال الزع ــدالع اللــرب، م ــل ان ــع 1992 قب ــا يف ربي ــد العلي ــة، الي يف البداي

ــاايل.   ــة يف البــاد: الــرب والكــروات واملســلمن، عــى الث ــح ثــاث مجماعــات عرقي مصال

أجمعــت حــال هــذه األحــزاب اللاثــة قــاات صنــع اللــرب يف حــن انقســم الدميقراطيــان 

ــة مــا بعــد الشــياعية11 إ  عــدد مــل األحــزاب ذات النفــاذ امللــي  االشــرتاكيان يف مرحل

8. غرالدميقراطيــان االشــرتاكيان يف ســلافينيا اســم حزبهــم عــدى مــرات.  فقــد أصبــح اســم حــزب الثجــدد 

ــع.  ــي )SD(. راج ــرتايك الدميقراط ــزب االش ــد الل ــام بع ــرتايك وفي ــي االش ــدد الدميقراط ــزب الثج ــي أوال ح الدميقراط

لاكســيك: 2006 660.

9. اتلــد اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك يف كرواتيــا )SDP(، اللــزب الــذي تــم إصاحــه وهــا خلــن عصبــة  

ــذي تأســس يف عــام  ــا، يف نيســان/ أبريــل 1994 مــع اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك الصغــر ال الشــياعين يف كرواتي

1989. راجــع زاكازيــك، نينــاد: النظــام الســيايس يف كرواتيــا.يف: اســامير، فالفغانــغ مرجــع ســابق، 2006، ص. 707.

ــة للثطــار الســيايس امللــي يف كرواتيا.عــى عكــس  10. ميكــل النظــر إ  انثخــاب ياســيبافيثش كعامــة إيجابي

ــأى  ــا، ون ــة إ  رصبي ــة يف املصالل ــل الرغب ــة ع ــارات واضل ــيبافيثش إش ــل ياس ــيثش، أرس ــثيب ميس ــلفه س س

ــة.  ــة القامي ــة امللافظ ــة الكاثاليكي ــل الكنيس ــا ع بنفســه أيض

11. يف أول انثخابــات برملانيــة جــرت يف 1990، فــاز خلــن عصبــة الشــياعين يف الباســنة والهرســك، الفــرع الباسنـــي 

لعصبــة شــياعيي ياغاســافيا، فقــط بنســبة 8.32% مــل األصــاات. راجــع: أندليثــش، نيفــل: اللــزب الدميقراطــي 

االشــرتايك: الســناات املائــة األو . مللــة ماجــزى عــل الدميقراطيــة االشــرتاكية يف الباســنة والهرســك(. رساييفــا 2009، 

ص. 37.
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فقــط12. ومــع ذلــك، يف الجــزء الــريب مــل الباســنة والهرســك، جمهاريــة الــرب 

 )SNSD( هيمــل تلالــن الدميقراطيــن االشــرتاكين املســثقلن ،)جمهاريــة رصبســكا(

برئاســة رئيــس الــازراء ميلــاراد دوديــك )Milorad Dodik( عــى اللكامــة يف الفــرتى مــل 

ــار هــذا اللــزب خليفــة  1998 و2001، وفعــل ذلــك مــرى أخــرى منــذ 2006، وميكــل اعثب

ــك، خــرج اللــزب الدميقراطــي  ــل ذل ــض م ــى النقي ــة الشــياعين يف ياغاســافيا. ع لعصب

ــي. ومــع  ــات العامــة لســنة 2006 يف االتلــاد الباسنـ ــث قــاى بعــد االنثخاب االشــرتايك كلال

ذلــك، ال يــزال اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي ماجــادا كمجماعــة صغــرى يف الربملــان 

ــك13.   ــنة والهرس ــرتك للباس املش

ض ما بعد الشــيوعية:  ض الديمقراطي�ي اكي�ي نامجي  لالشــ�ت  إعادة التوجيه ال�ب
المنحى القومي، واقتصاد الســوق و”أوروبا14”

ــات كان ســمة تطــار  الــراع عــى الســلطة واالخثــاف الربنامجــي بــن أحــزاب الجمهاري

ــك، كان  ــع ذل ــة. وم ــرتاكية االتلادي ــرتى االش ــال ف ــافيا خ ــل يف ياغاس ــة الشياعييـ عصب

ــك  ــى متاس ــاظ ع ــة، اللف ــة والخارجي ــل الداخلي ــل العاام ــدد م ــبب ع ــل، بس ــل املمك م

12. خــال اللــرب، تــم تشــكيل تلالــن الدميقراطيــن االشــرتاكين املســثقلن )SNSD( يف بانيــا لــاكا، يف حــن شــكل 

ــك مــع  ــذي اندمــج بعــد ذل ــازال اتلــاد الباســنا والهرســك الدميقراطــي االشــرتايك، وال ــاء يف ت ــانم القدم ”اإلصاحي

اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك القديــم / الجديــد تلــت زعامــة زالتكــا الغامجيــا. فــاز هــذا اللــزب يف االنثخابــات 

ســنة 2000، كجــزء مــل ائثــاف ”الثلالــن مــل أجــل الثغييـــرم. بعــد ذلــك بســنثن، وبســبب سياســة إصــاح مكلفــة 

والعديــد مــل الفضائــح، فقــد الســلطة مــرى أخــرى، وأعــادت الهيــاكل العرقيــة القدميــة تأســيس نفســها يف النظــام 

الســيايس الجديــد. راجــع. املرجــع نفســه، ص. 39.

ــات الســلطة  ــن، يف ظــل عاق ــرتاكين الدميقراطي ــل االش ــمم م ــربم و”غره ــإن ”ال ــة، ف ــة النظري ــل الناحي 13. م

القامئــة، قــد يلثلــان 12 مقعــدا مــل أصــل 42 مقعــدا يف برملــان الباســنة والهرســك. راجــع. نثائــج انثخابــات 2006 

ــات يف الباســنة والهرســك،  ــة لانثخاب ــة املركزي يف: اللجن

# http://www.izbori.ba/rezultati/konacni/parlament_bih/index.htm

متت زيارته يف  14 كانان اللاين/ يناير 2010.

14. داخــل عصبــة الشــياعين يف ياغاســافيا، كان هنــاك العديــد مــل املااجهــات اللــادى بــن األحــزاب الجمهاريــة. 

يف منثصــن الســثينيات مــل القــرن املــايض، كان هنــاك رصاع كبــر بــن الاســطين امللافظــن حــال وزيــر الداخليــة 

ــد  ــال القائ ــن ح ــن االقثصادي ــن الليربالي ــن االتلادي ــش، وب ــندر رانكافيث ــة ألكس ــة الري ــد الرط ــريب وقائ ال

ــادى  ــن 1970 - 1971، أطلقــت القي ــا ب ــل رانكافيثــش يف 1966. يف الفــرتى م الســلافيني إدوارد كاردل، خــره فصي

الشــياعية يف كرواتيــا تلــت قيــادى ســافكا دابيشــيفثش ـ كاتشــار حركــة قاميــة لثلقيــق اســثقالية أكــرب لكرواتيــا؛ 

ولكــل تــم قمــع هــذا ”الربيــع الكــروايتم بنــاء عــى طلــب تيثــا يف نهايــة 1971. يف 1968 و1981، دعــم املاظفــان 

الشــياعيان األلبــان يف كاســافا املثمرديــل الهادفــن إ  إقامــة جمهاريــة مســثقلة يف كاســافا. لنظــرى مثعمقــة يف 

الراعــات داخــل عصبــة الشــياعين يف ياغاســافيا، انظــر دراســة هاربــل.
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اللــزب حثـــى نهايــة اللامنينيــات مــل القــرن املــايض. ولكــل يف بدايــة الثســعينيات، بــدأت 

األحــداث املأســاوية ووضعــت أزمــة اليســار يف ياغاســافيا ككل يف الااجهــة. ففــي حــروب 

الثســعينات، كان الدميقراطيــان االشــرتاكيان يف فــرتى ”مــا بعــد الشــياعيةم عــى الجاانــب 

املخثلفــة مــل الجبهــات، وكانــاا مــل بــن أهــم القــاى الصانعــة لللــرب. يف الاقــت نفســه، 

ــس  ــزاب يف نف ــهدت األح ــد ش ــل: فق ــل األج ــار الطاي ــث املنظ ــل حي ــة م ــرزت مفارق ب

ــية  ــات أساس ــه مبصطلل ــل وصف ــذي ميك ــي، وال ــار الربامج ــا يف الثط ــا واضل ــت متاث الاق

ــام. ”املنلــى القامــيم، ”اقثصــاد الســاقم و”أوروب

ظهرالخطــاب القامــي يف مخثلــن الجمهاريــات الياغاســافية الســابقة يف نهايــة اللامنينيات 

ــة الشــياعين يف ياغاســافيا. البعــض  ــة عصب ــن امللقفــن خــارج بني مــل القــرن املــايض ب

ــي أو  ــلم الباسنـ ــم املس ــش )Alija Izetbegović( الزعي ــزت بيغافيث ــي ع ــل ع ــم، مل منه

ــر  ــريب فايســاف شيشــيي )Vojislav Šešelj(، كان يجاه ــكايل ال مؤســس اللــزب الرادي

ــكا  ــل دوبري ــل مل ــن اآلخري ــل القامي ــادى املفكري ــل ق ــدد م ــياعية. وكان ع ــاداى الش مبع

ــا، أعضــاء ســابقن يف  ــا تادجــامن يف كرواتي ــا وفراني كاســيثش )Dobrica Ćosić( يف رصبي

ــردوا مــل اللــزب يف أواخــر الســثينيات مــل  ــة الشــياعين يف ياغاســافيا والذيــل طُ عصب

ــة15.  ــل الســبعينيات بســبب مااقفهــام القامي القــرن املــايض وأوائ

ــياعين يف  ــة الش ــة لعصب ــة الاجادي ــة واألزم ــة الرعي ــة وأزم ــة االقثصادي ــياق األزم يف س

ياغاســافيا، حدثــت تطــارات مامثلــة يف معظــم الجمهاريــات يف نهايــة اللامنينيــات مــل 

ــن  ــاب امللقف ــي خط ــد بثبن ــا مثزاي ــى نل ــة ع ــامت اللزبي ــذت املنظ ــايض. أخ ــرن امل الق

القاميــن مــل خــارج اللــزب. وكان هــذا مللاظــا بصفــة خاصــة يف رصبيــا، حيــث دخــل 

ــل  ــن. ولك ــن القامي ــع امللقف ــق م ــن وثي ــذ 1987 يف تلال ــيفيثش من ــلابادان ميلاس س

ــاا  ــل كان ــن الذي ــل امللقف ــة م ــرى للغاي ــة مبك ــرتب اللــزب يف مرحل ــلافينيا أيضــا، اق يف س

يســثخدمان اللجــج القاميــة للدعــاى إ  مســار مســثقل لســلافينيا. يف كرواتيــا والباســنة 

ــان يف فــرتى مــا بعــد الشــياعية وخــال حــرب  والهرســك، مل يكــل االشــرتاكيان الدميقراطي

ــن  ــي املااق ــل تبن ــم م ــك مل مينعه ــة لللــرب، لكــل ذل ــة صانع ــا حاكم الثســعينيات أحزاب

15. حــال هــذا الثطــار، انظــر: دراغافيثــش- ساســا، ياســنا: ”املنقــذون لألمةم.املعارضــة اللقافيــة يف رصبيــا وإحيــاء 

القاميــة. لنــدن 2002.
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األساســية للخطــاب القامــي اليمينــي يف بلدانهــم بشــكل خــاص يف ”املســألة القاميــة16م.  عــى 

 branitelj ســبيل امللــال، يســثخدم ماظفــا اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك يف كرواتيــا مصطلــح

)”املدافــعم( للثعبــر عــل قدامــى امللاربــن، مــع عــدم وجــاد أي إشــارى لابثعــاد، يف إشــارى إ  أن 

للقــاات الكرواتيــة دور دفاعــي عمامــا، ويشــاركان أيضــا يف االحثفــاالت الســناية يف 4 آب، مبناســبة 

الهجــام يف ســنة 1995، الــذي أخــرج أكــر مــل 150 ألفــا مــل الــرب مــل كرواتيــا. عــى الرغــم مــل 

أن هــذا الخطــاب قــد خفــت حدتــه إ  حــد ما منــذ نهاية اللــرب، ال يــزال الخطاب القامــي العامل 

اللاســم لهايــة معظم األحــزاب. 

مل يثخــل االشــرتاكيان الدميقراطيــان يف مرحلــة مــا بعــد الشــياعية فقــط عــل شــعار ”األخــاى 

ــات، بــل  ــة الشــياعين يف ياغاســافيا الخاصــة بالقامي والاحــدىم، الــذي طبــع سياســة  عصب

تخلــاا أيضــا عــل ”اإلدارى الذاتيــة للعــاملم، املبــدأ األســايس اللــاين مــل االشــرتاكية الياغاســافية. 

يف أوقــات مخثلفــة وبأشــكال مخثلفــة، تبنــت جميــع األحــزاب الخلَــن لعصبــة الشــياعين يف 

ياغاســافيا املفهــام الثاجيهــي للنياليرباليــة املثملــل بالخصخصــة وإصــاح الســاق. وعــاوى 

عــى ذلــك، عملــت هــذه األحــزاب، إ  حــد مــا، ”كــاكاالت خصخصــةم حقيقيــة؛ ويف مااقعهــا 

الســلطاية يف الجهــاز االقثصــادي وأجهــزى الدولــة، كانــت قطاعــات كبــرى مــل الكــاادر القياديــة 

قــادرى عــى نقــل املصانــع مــل ”امللكيــة االجثامعيــةم إ  ملكيثهــا الخاصــة17.  

ملــل األحــزاب األخــرى الثـــي تالــت مهــام الســلطة يف النظــم الثعدديــة اللزبيــة بعــد 

الياغاســافية، اتســمت األحــزاب الدميقراطيــة االشــرتاكية يف مرحلــة مــا بعــد الشــياعية إ  حــد 

كبــر بأنهــا منظــامت تاريــد زبائنيــة ملاظفيهــا. حثـــى بعــد انثهــاء الجــزء األكــرب مــل عمليــة 

الخصخصــة، اســثمرت وظائــن الدولــة يف تافــر إمكانيــة الاصــال إ  مــاارد كبــرى وكانــت هذه 

الاظائــن متنــح وفقــا لعضايــة اللــزب. لــذا كان الفســاد وســاء اإلدارى جــزءا ال يثجــزأ، وقــد 

يكــان عنــرا مكانــا ألنظمــة الســلطة بعــد الياغاســافية18.  

16. أحــد األمللــة عــى ذلــك هــا اللــزب الدميقراطــي االشــرتايك يف كرواتيــا. يســثخدم معظــم ماظفــي هــذا اللــزب 

مصطللــا شــائعا وهــا  branitelj )”مدافــعم( يف وصــن قدامــى امللاربــن، بــدون أي إشــارى إ  وجــاد مســافة أو 

نقــد، والــذي يعنـــي أن ماقــن القــاات الكرواتيــة يف حــرب الثســعينيات كان ماقفــا دفاعيــا باإلجــامل، بــدال مــل 

انثقــاد ســلاكهم يف تصعيــد الــراع. شــارك املاظفــان أيضــا يف االحثفــاالت الســناية يف 4 آب/ أغســطس، مبناســبة 

الهجــام الكبــر الــذي شــنه الجيــش الكــروايت يف 1995، وكانــت نثيجثــه طــرد أكــر مــل 15 ألــن رصيب مــل كرواتيــا.

17. ومل يثــم حثـــى اآلن إجــراء أي تلليــل دقيــق لهــذه العمليــة، عــى الرغــم مــل أنــه مجــال مهــم للبلــث. يقــدم 

 South-East :ــكك ياغاســافيا، يف ــة يف هــذا املاضــاع، انظــر: الخصخصــة وتف ــا نظــرى معمق ــش، ماري اوبرادوفيث

Europe Review 2007، 2، ص 55-33.

18. كــام قــال مايــكل إيركــه مــل مؤسســة فريدريــش ايــربت فيــام يثعلــق بالثنميــة: ”مــل املمكــل إخفــاء أخــاق 

املافيــا وراء برنامــج الدميقراطيــة االشــرتاكيةم. مايــكل إيركــه، )األحــزاب الدميقراطيــة االشــرتاكية يف وســط وجنــاب 

ــان 2009، ص. 7. ــة(. ب ــر املشــرتك أو وكاالت إدارى لللكام ــية ذات الثفك ــات السياس ــا: الجمعي رشق أوروب
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ــان  ــض األحي ــدق يف بع ــذي ال يص ــي ال ــال الربنامج ــا الثل ــلطة أيض ــبث بالس ــر الثش يف

ــذا  ــرى. ه ــناات األخ ــرتاكية يف الس ــة االش ــزاب الدميقراطي ــض األح ــه بع ــت ل ــذي خضع ال

الثلــال املذكــار أعــاه مــل قبــل زعيــم الجبــل األســاد دياكانافيثــش يف 1997 مــل تلالــن 

مــع ميلاســيفيثش إ  ماقــن مؤيــد للغــرب، مّكنــه مــل االســثمرار خــال اللــرب وضــامن 

ــكلة يف  ــريب مش ــرتايك ال ــزب االش ــدى الل ــل ل ــل مل يك ــلطة. وباملل ــاص يف الس ــه الخ ماقع

الثخــي عــل إرث عــر ميلاســيفيثش يف 2008، مــل أجــل الدخــال يف تلالــن مــع اللــزب 

الدميقراطــي، عــدوه الســابق اللــدود، و”املــاايل للغــربم. عــاوى عــى ذلــك، كانــت عمليــات 

الثلــال الريــع هــذه مــل خصائــص جميــع األحــزاب السياســية الرئيســية يف منطقــة مــا بعــد 

ياغاســافيا. حيــث أنهــا خصائــص متيــز وظائــن األحــزاب كشــكل مــل أشــكال مؤسســات ”ما 

بعــد اللداثــةم خــارج نطــاق منــاذج اليســار واليمــن يف أوروبــا الغربيــة. الثمســك بالســلطة 

هــا الغايــة األهــم يف سياســاتهم. أمــا الثســميات ملــل ”الدميقراطيــة االشــرتاكيةم، ”امللافظنم 

أو ”الليرباليــنم فليســت مفيــدى بشــكل خــاص يف وصــن هايــة هــذه املنظــامت. ليــس أي 

مــل األحــزاب الدميقراطيــة االشــرتاكية يف مرحلــة مــا بعــد الشــياعية يف ياغاســافيا الســابقة 

ماضــع أي نقــاش برنامجــي شــامل.   

عــى مســثاى الثريلــات، عــى األقــل، ســارت األحــزاب الثـــي خلفــت عصبــة الشــياعين يف 

ــية. فهــي  ــة االشــرتاكية األوروبـ ــذي ســلكثه الدميقراطي ــام يف االتجــاه العــام ال ياغاســافيا الي

تنــادي بالقبــال الريــع النضــامم بلدانهــا إ  االتلــاد األوروبـــي وحلــن شــامل األطلــي، وهي 

املكانــة الثـــي وصلــت إليهــا كل مــل ســلافينيا وكرواتيــا بالفعل. ومعظــم األحزاب الثـــي خلفت 

عصبــة الشــياعين يف ياغاســافيا انضمــت منــذ منثصــن الثســعينيات مــل القــرن املــايض أيضا 

إ   األمميــة الدوليــة؛ ومــل ناحيــة أخــرى، مل ينضــم أي منهــا  إ  حــزب اليســار األوروبـــي.

ــه يف  ــل أن ــم م ــى الرغ ــريب، ع ــرتايك ال ــزب االش ــا الل ــا ه ــي هن ــثلناء الرئي ــد االس ويع

ــزب  ــال الل ــت دخ ــر يف وق ــد كب ــرتايك إ  ح ــي االش ــه الدميقراط ــاز الثاج ــاً ف ــه أيض حالث

إ  اللكامــة مــرى أخــرى يف صيــن 2008. ويطالــب اللــزب االشــرتايك الــريب اآلن أيضــا 

ــة،  ــة الدولي ــة األممي ــا لعضاي ــي، وقــدم طلب ــع إ  االتلــاد األوروبـ ــا الري بانضــامم رصبي

ــا، وهــا ماقــن يثشــارك  ــزال يرفــض االنضــامم إ  حلــن النات ــه ال ي عــى الرغــم مــل أن

فيــه حاليــا مــع األحــزاب السياســية الرئيســية األخــرى يف رصبيــا، عــى األقــل رســميا. وهــذا 

ليــس باألمــر املســثغرب نظــرا لقصــن حلــن شــامل األطلــي يف 1999. ويف ســنة 2012، 

ــا مــل الاصــال لاضــع املرشــح. ــا بشــأن كاســافا، متكنــت رصبي ــن ماقفه بعــد تلي

ــد  ــا بع ــة م ــرتاكية يف مرحل ــة االش ــل الدميقراطي ــا ع ــي وضلناه ــارات الثـ ــاء الثط يف ض

ــل  ــل ميك ــا: ه ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــإن الس ــابقة، ف ــافيا الس ــياعية يف ياغاس الش
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ــر، يجــب  ــد مــل امللاذي ــا ”يســاريةم؟ عــى الرغــم مــل العدي ــار هــذه األحــزاب أحزاب اعثب

أن تكــان اإلجابــة عــى هــذا الســؤال باإليجــاب. فعــى الرغــم مــل جميــع عمليــات 

الثلــال األيديالاجــي والربنامجــي، هنــاك بعــض مجــاالت السياســة الثـــي ميــز االشــرتاكيان 

الدميقراطيــان مــا بعــد الشــياعية بهــا أنفســهم بشــكل واضــح عــل منافســيهم مــل 

النياليرباليــن وامللافظــن واليمينيــن الشــعباين. دعانــا نلقــي النظــر عــى اثنــن منهــم هنــا.

أوال، عــى عكــس الجنــاح الدينــي/ القامــي، يلافــظ الدميقراطيــان االشــرتاكيان يف مرحلــة مــا 

بعــد الشــياعية عمامــا عــى مســافة مــل الكنائــس الثـــي عــادت لثثمثــع بقــاى كبــرى، وبالثــايل 

فإنهــم يقدمــان إ  حــد مــا قطبــا مضــادا لهدفهــا يف إعــادى ترســيخ تقليديــة املجثمــع. ثانيــا: مــع 

أنهــم غالبــا مــا يعيــدون تفســر النضــال اللــزيب ضــد الفاشــية بأســلاب قامــي، إال أنهــم يعلنــان 

متســكهم بثقاليــده، يف حــن أن األحــزاب الشــعباية امللافظــة واليمينيــة تــروج لــرتاث القاميــن 

 )Chetniks( وحزب شــثنكس )Ustasha( املعاديــل للشــياعية، وخاصــة حــزب وسثاشــا الكــروايت

القامــي الــريب، اللذيــل تعاونــا مــع األملــان بطــرق مخثلفــة خــال اللــرب العامليــة اللانيــة. 

ــة. ال تاجــد إال يف حــاالت  البلــث يف أحــزاب ياغاســافيا الســابقة ليــس ســاى مجــرد بداي

ــة  ــا عــل تطــار العضاي ــامد عليه ــة واضلــة وميكــل االعث ــة وناعي ــات كمي ــة جــدا بيان قليل

ــة  ــات القليل ــر الدراس ــد الشــياعية. تظه ــا بع ــة م ــرتاكية يف مرحل ــة االش وأنصــار الدميقراطي

املثاافــرى أن األحــزاب الثـــي تقــع عــى يســار الاســط تعثمــد إ  حــد كبــر عــى املزارعــن 

ــج  ــر نثائ ــت، تظه ــس الاق ــل. يف نف ــل العم ــن ع ــاب والعاطل ــل والط ــامل واملثقاعدي والع

الدراســات اللديلــة أن يف داخــل هــذه الفئــات، تثمثــع األحــزاب اليســارية بنفــس مســثاى 

الدعــم الــذي تثمثــع بــه أحــزاب اليمــن تقريبــا19. معظــم الذيــل اســثطلعت أراؤهــم، حيــث 

طُلــب منهــم أن يصفــاا مااقفهــم السياســية، صنفــاا أنفســهم بأنهــم ليســاا ميينــا أو يســارا 

ويدعمــان أحزابــا يعثربونهــا وســطية20. يف دراســة أجريــت يف رصبيــا ســنة 2005، قــال %50 

مــل الذيــل شــملهم االســثطاع عــل أنهــم ال يــرون أنفســهم قريبــن مــل أي حــزب. املجماعــة 

الاحيــدى الثـــي خرجــت مــل هــذا االســثطاع والثـــي كانــت أكــرب مــل هــذه املجماعــة مــل 

املشــاركن غــر اللزبيــن كانــت تلــك الثـــي تعثــرب نفســها جــزءا مــل ”الطبقــة الدنيــام، حيــث 

وصلــت نســبثها إ  54% مــل املجمــاع21. 

ــة. لاتافــاك، زوران، بلغــراد، مصــدر ســابق،  ــات الكرواتي 19. ســيرب، إيفــان: الســلاك الســيايس للناخبــن يف االنثخاب

ــا.  ــية يف رصبي ــامات السياس ــي وخطــاط االنقس ــثاييليكافيثش زوران )2006(:  الثصــدع االجثامع ص 323-362؛ س

ــه، 2006، ص 39-9. ــع نفس املرج

20. سيرب، ص. 329.

21. سثاييليكافيثش، ص. 25.
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الية  المقاومة ذات التوجه اليســاري ضــد القومية والنيولي�ب

كان التحــول المشــار إليــه أعــاله هــو التوجــه الرئيــسي الــذي أدى إل تفــكك عصبــة 
ي نهايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات ظهــرت 

ي يوغوســالفيا. ومــع ذلــك، �ض
ض �ض الشــيوعي�ي

كــ�ش أهميــة هــي  مبــادرات معاديــة بوضــوح للقوميــة مــن داخــل العصبــة. كانــت القــوة االأ
ي نهايــة التســعينيات مــن 

ي يوغوســالفيا )SRSJ(، التـــي تأسســت �ض
عصبــة القــوى االإصالحيــة �ض

 Ante( ــش ي ماركوفيت
ــ�ت ي الســابق، أن

ــوزراء اليوغوســال�ض ــس ال ــل رئي ــن قب ي م
ــا�ض ــرن الم الق

ي 
Marković(. ولقــد ازدادت شــعبيته بشــكل كبــ�ي عــىل مــدار تلــك الســنة، لنجاحــه �ض

ي التضخــم. مــن خــالل نظرتــه القائمــة عــىل فكــرة “جميعنــا يوغوســالف”، كان 
إبطــاء تفــسش

، ولكــن أفــكاره السياســية والتحوليــة االقتصاديــة  ض ماركوفيتــش بمثابــة قــوة مضــادة للقوميــ�ي
اليــة بشــكل واضــح22.   كانــت ذات نزعــات نيولي�ب

ــع 1989  ــي ربي ــا. فف ــا أيض ــمعت صاته ــافيا أس ــدى لياغاس ــار املؤي ــاى اليس ــر أن ق غ

ــة للياغاســاف، وجمعــت سياســين وملقفــن عــى  ــادرى الدميقراطي تأسســت منظمــة املب

درجــة عاليــة مــل النزاهــة األخاقيــة والســمعة الجيــدى23. وكان مــل بــن أعضائهــا الــروايئ 

ــش  ــابق للجي ــد الس ــبانية، والقائ ــة األس ــرب األهلي ــرم يف الل ــدي املخ ــايل، والجن الري

ــذي  ــش )Koča Popović(، وال ــا بابافيث ــة كاتش ــر الخارجي ــايف ووزي ــي الياغاس الشعبـ

ــات  ــا هارف ــل برانك ــم مل ــم ومكانثه ــم وزنه ــة، وأعضــاء له ــس املنظم كان عضــاا يف مجل

للعــامل، وأعضــاء ســابقان  الذاتيــة  لــإلدارى  االقثصــادي واملنظــر   )Branko Horvat(

يف مجلــة براكســيس، ملــل بريــدراغ فرانشــي )Predrag Vranicki( - زغــرب، نيباشــا 

 )Božidar Gajo Sekulić( بلغــراد، وبازيدارســيكاليثش  - )Nebojša Popov( بابــاف

-رساييفــا. وقــد ضمــت أعضــاء آخريــل مــل األنصــار الســابقن لاحثجاجــات الطابيــة ســنة 

ــايض24.   ــرن امل ــل الق ــبعينات م ــاية يف الس ــة النس 1968، واللرك

22. دفــع رئيــس وزراء ياغاســافيا االتلاديــة ماركافيثــش، باتجــاه القاانن األو  الثـــي ســملت بخصخصــة الركات 

اململاكــة للدولــة. راجــع: غانيــان، فالــر فيليــب: أســطارى اللــرب العرقيــة. رصبيــا وكرواتيــا يف الثســعينيات. إيلــاكا 

2004، ص. 91. يف تريــل أول/ أكثابــر 1989، وضــع ماركافيثــش برنامــج إصــاح اقثصــادي نيــا ليــربايل تلــت رعايــة 

ــدويل 1979-1989.واشــنطل  ــدوق النقــد ال ــة: صن ــارى الصامث ــان، جيمــس: الل ــدويل. راجــع: بات ــدوق النقــد ال صن

2001، ص. 578

23. راجــع. ســثاياكافيثش، كروناســاف: القصــة غــر امللكيــة. منظمــة املبــادرى الدميقراطيــة للياغاســاف 

واملعارضــة املناهضــة لللــرب يف ياغاســافيا. يف: تاميثــش، جارجــي؛ أتاناكافيثــش، بيثــار: مجثمــع يف حالــة حــراك. 

ــزورا، ص 182-169. ــى اآلن، 2009، زن ــافيا، 1968 حثـ ــدى يف ياغاس ــة الجدي ــركات االجثامعي الل

ــادرى  ــل مب ــل أج ــايف م ــاد الياغاس ــا: االتل ــات، برانك ــر: هارف ــاء، انظ ــة األعض ــة بكاف ــى قامئ ــال ع 24. لللص

ــدن 2003، ص 303-302. ــلة 1992-1918. لن ــرى فاش ــخ فك ــافية. تااري ــان: الياغاس ــش، دي ــة. يف: دياكيث دميقراطي
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ــة  ــة للياغاســاف هــا املطالب ــادرى الدميقراطي ــة املب ــي ملنظم ــج الســيايس الرئي وكان النه

ــافيا.   ــاد ياغاس ــثمرار وج ــدى الس ــة الاحي ــا اإلمكاني ــةم باصفه ــة الراديكالي ”بالدميقراطي

ومــع ذلــك، فلــم تكــل املنظمــة تنظــر إ  نفســها عــى أنهــا حــزب ســيايس، ولكنهــا أرادت 

ــي، وبالنظــر إ   أن تؤســس ”حركــة مــل أجــل الثلــال الدميقراطــي يف ياغاســافيام، والثـ

ــرتاكية  ــاء االش ــادى بن ــاح ”ع ــة نج ــد إلمكاني ــبيل الاحي ــا الس ــة، رأت بأنه ــة العميق األزم

ــافية  ــية ”ياغاس ــاى سياس ــاد أي ق ــدم وج ــا ع ــة فه ــبب يف املنظم ــا الس ــة25م. أم األصيل

ــص األصــي(. ــام ورد يف الن ــديد ك ــايل26 )الثش ــت الل ــافيا يف الاق ــةم يف ياغاس ودميقراطي

مل يكــل ماركافيثــش وال منظمــة املبــادرى الدميقراطيــة للياغاســاف قادريــل عــى تأســيس 

ــذه  ــك، كان له ــع ذل ــة. وم ــا الجامهري ــا قااعده ــة له ــية دامئ ــامت سياس ــيهام كمنظ نفس

املنظمــة بشــكل خــاص أثــر ســيايس عــى املــدى البعيــد.  فمــل داخــل بيئثهــا ظهــر عــدد 

ــعينات  ــة الثس ــذ بداي ــكلت من ــي ش ــادرات والثـ ــبكات واملب ــات والش ــل املجماع ــر م كب

ــا  ــكل أحزاب ــاه ش ــذا االتج ــل ه ــزء م ــاك ج ــل. وهن ــيايس بدي ــاه س ــاق التج ــة انط نقط

صغــرى27؛ وجــزء آخــر واصــل أنشــطثه يف شــكل حمــات، أو أوجــد منظــامت غــر حكاميــة.

ــزام بالنضــال ضــد اللــرب  ــة هــي االلث ــذه االتجاهــات البديل ــة له ــا املركزي ــت القضاي كان

والقاميــة وضــد إعــادى املجثمــع إ  نظمــه الثقليديــة. خــال الثســعينيات،  نجلــت اللركــة 

املناهضــة لللــرب إ  حــد مــا عــى األقــل يف اللفــاظ عــى شــبكة مؤيــدى لياغاســافيا28،  

25. املرجع نفسه، ص 298.

26. املرجع نفسه، ص 301-300.

27. يف هــذا الســياق ، ظهــر تلالــن املااطنــن )Gradjanski SAVEZ( يف رصبيــا خــال أوائــل الثســعينيات. 

ــر االتلــاد الدميقراطــي االشــرتايك )SDU(، وحــزب إقليمــي آخــر، وهــا رابطــة  ويف هــذا الســياق أيضــا يجــب ذك

الدميقراطيــن االشــرتاكين يف فايفادينــا )LSV(. راجــع. ميلاســيفيثش، مرجــع ســابق. ص 70 والصفلــات الثـــي تليها. 

يف كرواتيــا، كان هنــاك تطــار مامثــل. باإلضافــة إ  حــزب العــامل االشــرتايك يف كرواتيــا، الــذي تأســس يف 1997، ضمت 

األحــزاب اليســارية عمامــا العمــل الدميقراطــي االشــرتايك يف كرواتيــا، واليســار الكــروايت )Ljevica Hrvatske(، الــذي 

تأســس يف 2007 بثاحيــد عــدد مــل أحــزاب اليســار. ومــع ذلــك، مل تكــل أي مــل هــذه األحــزاب قــادرى عــى إثبــات 

وجادهــا كبدائــل انثخابيــة.

ــة  ــا، وحمل ــي مــل الــروري ذكرهــا: مركــز العمــل ملناهضــة اللــرب يف رصبي ــن هــذه االتجاهــات الثـ 28. مــل ب

ــل  ــراد للســلم يف الجب ــي تيثاغ ــس مااطن ــا، ومجل ــدويل للســام يف رساييف ــز ال ــا، واملرك مناهضــة اللــرب يف كرواتي

ــق عــددا مــل املشــاريع  ــذ 1993 يف إطــار شــبكة زامــر )مــل أجــل الســام(، وأطل ــدأ يعمــل من ــذي ب األســاد، وال

ــة  ــة الكرواتي ــا 47 / اللمل ــع. اونيج ــخ... راج ــل، ال ــر زي ــر، زام ــاء زام ــل، نس ــل ارك ــادرات، مل ــارات واملب واملنش

ــة  ــاع إ  الاصل ــم الرج ــخ. http://www.zamirnet.hr/unija47/ark_unija47.html ، ت ــرب: الثاري ــة الل ملناهض

ــر 2010.  ــاين /يناي ــان الل يف 12 كان

ــكا  ــش روزي ــر: روزانديث ــابقة، انظ ــافيا الس ــاء ياغاس ــع أنل ــرب يف جمي ــراءات املناهضــة للل ــامل للج ــق ش لثاثي

ــراد 2005.  ــابقة. بلغ ــافيا الس ــام يف ياغاس ــظ الس ــات حف ــة. عملي ــات الصعب ــرون: األوق وآخ
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ولعبــت فيهــا مــع املنظــامت النســاية والنســائية دورا رئيســيا. كان أحــد األمللــة 

ــي تأسســت يف بلغــراد ســنة 1991  ــل الســااد، الثـ ــدى هــي منظمــة نســاء يرتدي الجي

20 ســنة وحثـــى اآلن شــاركت  كمنظمــة ســام نســاية مناهضــة للعســكرى. ومنــذ 

ــائر أشــكال  ــاي وس ــام األب ــة، والنظ ــة يف النضــال ضــد اللــرب، والقامي هــذه املنظم

ــر29.   القه

ــاق مثســاوية  ــل أجــل حق ــي تناضــل م ــدأت املنظــامت الثـ يف الســناات األخــرى،  ب

طيــن  داخــل  مثزايــد  نلــا  عــى  مهــم  دور  لعــب  يف  أيضــا  الجنســية  لألقليــات 

مســرات  مــل  العديــد  أظهــرت  وقــد  للقاميــة30.  املعاديــة   البديلــة  االتجاهــات 

امللليــن الثـــي جــرت يف ليابليانــا وزغــرب القــاى الثعبايــة لهــذه املبــادرات. ويف 

ــر  ــداء مري ــل ع ــادرات يف ظ ــذه املب ــت ه ــابقة خرج ــافيا الس ــاء ياغاس ــع أنل جمي

ــن  ــق مســرى للمللي ــم تفري ــا، ت ــة. يف رساييف ــة واليميني ــة والديني ــاى القامي ــل الق م

ــل اإلســامين  ــات م ــل املئ ــل قب ــد أن هاجمــت م ــبثمرب 2008 بع ــل أول/ س يف تري

األصاليــن. ويف بلغــراد ســنة 2002، هاجمــت مســرى للملليــن مــل قبــل املئــات 

ــة  ــاك ملاول ــت هن ــن 2009، كان ــن. ويف صي ــين الدماي ــغب الفاش ــري الش ــل مل م

ثانيــة لثســير مســرى للملليــن يف العاصمــة الربيــة ولكنهــا ُمنعــت مــرى أخــرى 

اليمينيــن  الديــل  الشــغب، ورجــال  ملــري  قبــل  مــل  العنــن  تهديــدات  بســبب 

الشــعباين31.   والسياســين 

ــزا  ــز متيي ــي أن ميي ــة ينبغ ــة للقامي ــاى املعادي ــن الق ــل لطي ــيايس راه ــم س أي تقيي

يســاري.  تاجــه  ذي  مبنظــار  نفســه  يلــدد  منهــم  واحــد  اتجاهــن:  بــن  واضلــا 

ــا  ــق إم ــذي انبل ــربى ال ــدن الك ــنن يف امل ــن املس ــل امللقف ــاه جي ــذا االتج ــمل ه ويش

مــل قــاى املعارضــة ذات الثاجــه اليســاري داخــل ياغاســافيا القدميــة والــذي 

كان يضغــط مــل أجــل دمقرطــة االشــرتاكية، أو مــل هيــاكل عصبــة الشــياعين يف 

29. منظمــة نســاء يرتديــل الســااد، بلغــراد )منظمــة نســائية للســام ومقاومــة للنظــام العســكري(: )مــل نلــل(، 

option=com_content&task=blogcategory&id=2&Item-؟http://www.zeneucrnom.org/index.php

ــر 2010. ــاين /يناي ــان الل ــه يف 12 كان id=4، متــت زيارت

30. منــذ أوائــل الثســعينيات مــل القــرن املــايض، ظهــرت منظــامت تطالــب باللقــاق املثســاوية للملليــن وامللليــات 

جنســيا. راجــع. زيفكافيثــش، ليليانــا: أوال كانــت هنــاك رســالة.  خمســة عــر عامــا مــل العمــل عــى حقــاق امللليــن 

وامللليــات يف رصبيــا والجبــل األســاد. 1990 – 2005. بلغــراد 2005:  ساغاســثا، ســانجا: امللليــان يف كرواتيــا، يف: املجلــة 

األوروبـــية لدراسات املرأى، 2001،  8/3، ص 357-372.

31. هنــا، تجــدر اإلشــارى إ  أن بعــض الشــخصيات الرائــدى خاصــة والثـــي يــروج لهــا يف الغــرب عــى نطــاق واســع 

بأنهــا ”معارضــة دميقراطيــةم، قــد أظهــرت طــرازا عدوانيــا خاصــا مــل الرهــاب امللــي.
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ــادرى  ياغاســافيا نفســها. كــام يشــمل هــذا االتجــاه عــددا مــل مؤســي منظمــة املب

ــل  ــان االشــرتاك يف مناقشــة البدائ ــان يااصل ــل ال يزال ــة للياغاســاف الذي الدميقراطي

اليســارية. ومــل األمللــة عــى هــذا االتجــاه مجلــة ريبابليــكا الربيــة أو معهــد 

ــة  ــذه الريل ــمل ه 32. وتش ــا ــلافينية ليابليان ــة الس ــام( يف العاصم ــيم )الس ”مروفن

ــية يف  ــئثهم السياس ــدأوا تنش ــل ب ــارين الذي ــباب اليس ــل الش ــد م ــل الجدي ــا الجي أيض

ــي  ــباب فه ــارين الش ــؤالء اليس ــية له ــا الرئيس ــا القضاي ــرتاكية. أم ــة االش ــة اللقب نهاي

مناهضــة الفاشــية، واللــركات النســاية واالحثجــاج االجثامعــي33. 

أمــا االتجــاه الرئيــي اللــاين املعــادي للقاميــة فــا ميكــل اعثبــاره اليــام نزعــة 

ــل حــال  ــاب املهيم ــز الخط ــة الثســعينيات يرتك ــذ بداي ــا ومن ــه يســاري. هن ذات تاج

”الهيــاكل  يف  الياغاســافية  بعــد  مــا  لــدول  املــروط  وغــر  الريــع  االندمــاج 

ــب  ــاكل مطال ــذه الهي ــع ه ــةم. وتجم ــم الغربي ــق ”القي ــيةم، وتطبي ــية األطلس األوروبـ

ــربايل  ــاء اقثصــاد ســاق لي ــع إنش ــاق اإلنســان م ــية واحــرتام حق ــة السياس الدميقراطي

رأســاميل واالندمــاج يف الســاق العامليــة. ويثملــل هــذا القطــاع النياليــربايل مــل 

الطيــن املعــادي للقاميــة مبنظــامت ملــل لجــان هلســني الربيــة والكرواتيــة، 

واللــزب الليــربايل الدميقراطــي يف رصبيــا.

ــل  ــة م ــة القامي ــة للنزع ــة املناهض ــة النياليربالي ــار واملعارض ــات اليس ــط قطاع وترتب

خــال قاعدتهــا االجثامعيــة؛ ومــا فشــلت جميــع قطاعــات ”املجثمــع املــدينم يف 

إنجــازه حثـــى اآلن هــا بنــاء أي قاعــدى جامهريــة بــن الســكان. مؤيــدو هــذه 

هــذا  النقــاد  ويصــن  امللقفــة.  النخبــة  مــل  جــزء  مبعظمهــم  هــم  االتجاهــات 

”املجثمــع املــدينم بأنــه نــاع مــل ”األعــامل الثجاريــةم. لقــد طغــت االحرتافيــة 

وإضفــاء الطابــع املؤســي عــى ماظفــي املنظــامت غــر اللكاميــة يف كلــر مــل 

األحيــان عــى املشــاركة املبــارشى مــل ”الفئــات املســثهدفةم. وقــد طغــت أيضــا 

ــة عــى مســثاى  ــي تقــام بهــا املنظــامت غــر اللكامي ــدم الثـ ــات ”كســب الثأيي عملي

املؤسســات اللكاميــة الاطنيــة واملثعــددى الجنســيات يف كلــر مــل األحيــان عــى 

32. تأسســت ريبابليــكا كمجلــة الئثــاف مقدونيــا الدمياقراطــي االشــرتايك، ويرأســها نيباشــا بابــاف وهــا عــامل 

اجثــامع وماظــن ســابق يف براكســيس.

33. وتشــمل بعــض األمللــة مركــز الشــباب البديــل CK13 يف نــايف ســاد )رصبيــا(، والــذي ينفــذ العديــد مل املشــاريع 

الفنيــة وأيضــا املشــاريع النظريــة النقديــة، وأيضــا مجماعــة باكــرت زا ســلابادو )بلغــراد(، والثـــي تشــارك يف تعبئــة 

ــه  ــة ذات الثاج ــة النقدي ــة باملجل ــة املليط ــكا )ســكايب(، واملجماع ــباب لين ــة ش ــة، ومجماع ــات العاملي االحثجاج

اليســاري نــايف بامــن )زغــرب(.
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تعبئــة الــرأي الســيايس للنــاس املثرريــل34.  

 نقابــات العمال واالحتجاج االجتماعي

يف  االجثامعيــة  األزمــة  يف  تجاهلهــا  يثــم  مــا  غالبــا  الثـــي  الهامــة  الجاانــب  مــل 

ياغاســافيا يف مثانينيــات القــرن املــايض هــي تنامــي حركــة االحثجــاج االجثامعــي 

ــة  ــد، وخاص ــائعة بشــكل مثزاي ــة ش ــرات العاملي ــات واملظاه ــامل. أصبلــت اإلرضاب للع

خــال النصــن األخــر مــل مثانينيــات القــرن املــايض. كانــت املطالــب ماجهــة إ  حــد 

ــار. مل  ــع األج ــل ودف ــرص العم ــة وف ــر االجثامعي ــى املعاي ــاظ ع ــاه اللف ــر يف اتج كب

ــة  ــب عصب ــت تطال ــل كان ــام الســيايس، ب ــا ضــد النظ ــة علن ــة العــامل ماجه ــل تعبئ تك

الشــياعين يف ياغاســافيا أن تفــي باعادهــا. كــام مل تكــل هــذه اللركــة االحثجاجيــة 

يف البدايــة ذات لهجــة قاميــة. ومل تنزلــق اللركــة االحثجاجيــة يف مجــرى املطالــب 

ــا  ــافيا نل ــياعين يف ياغاس ــة الش ــل يف عصب ــن بارزي ــال ماظف ــد تل ــة إال بع القامي

املطالــب القاميــة بليــث مل تســثطع حركــة عامليــة مســثقلة مؤيــدى لياغاســافيا 

ــب  ــدث، يج ــا ح ــر مل ــايض35.  يف اإلدراك املثأخ ــرن امل ــات الق ــة مثانيني ــار يف نهاي الظه

الدولــة  تدمــر  مــل  الخارسيــل  كأكــرب  الســابقة  ياغاســافيا  العــامل يف  إ   النظــر 

فادحــة  خســائر  إ   أدت  العديــدى  الثضخــم  فماجــات  االتلاديــة.  الياغاســافية 

يف القــاى الرائيــة. يف نفــس الاقــت، تســببت األزمــة االقثصاديــة، والدمــار الــذي 

ــة، وأدت  ــدى الصناعي ــار القاع ــة يف انهي ــة النياليربالي ــادى الهيكل ــرب وإع ــه الل أحدثث

ــآكل  ــل ت ــة األج ــار طايل ــل اآلث ــت ضم ــع. وكان ــاث الثصني ــة اجثل ــع إ  عملي يف الااق

ــمي.  ــر الرس ــاع غ ــع يف القط ــة والثاس ــدالت البطال ــاع مع ــة، وارتف ــر االجثامعي املعاي

ــة يف ياغاســافيا  ــه األقلي ــع ب ــاز يثمث ــة هــي امثي ــل اآلمن ــإن ظــروف العم ــام، ف ــا الي أم

34. اســثنادا إ  دراســة أجريــت يف عــام 2004، أكــد عــامل االجثــامع مــادن الزيثــش يف بلغــراد أن هنــاك نســبة كبــرى 

مــل النســاء اللــاايت ينشــطل يف املنظــامت غــر اللكاميــة يف رصبيــا تصــل إ  )60%( وتــرتاوح أعامرهــم بــن 30 و 50 

)45.6%(، مــل ذوات املســثاى العــايل مــل الثعليــم )الجامعــة أو الكليــة الثقنيــة( )63.7%(. أكــر مــل نصــن أعضــاء 

املنظــامت غــر اللكاميــة الثـــي شــملثها الدراســة يعملــان كماظفــن أكادمييــن )53.2%(، والكلــر منهــم ال يزالــان 

يااصلــان تعليمهــم )21.4%(؛ 47% منهــم ينلــدرون مــل عائــات تلمــل شــهادات جامعيــة. وجديــر باملاحظــة أن 

52.8% مــل الذيــل شــملهم االســثطاع يعثــربون أنفســهم بأنهــم ينثمــان إ  الطبقــة املثاســطة. سياســيا، فــإن غالبيــة 

ــار  ــرون أنفســهم يس ــيايس، و 26% ي ــن الس ــط الطي ــربون أنفســهم وس ــثطاع، )45.6%( يعث ــملهم االس ــل ش الذي

الاســط، و 10.5% فقــط يعثــربون أنفســهم يســارين أو يســارين ”راديكاليــنم. راجــع. الزيثــش، مــادن: الثغييـــر 

واملقاومــة. رصبيــا يف عمليــة الثلــال، بلغــراد 2005، ص 83 والصفلــات الثـــي تليهــا.

35. ياصــن هــذا الثطــار بشــكل جيــد للغايــة يف: فاديســافيليفثش، نيباشــا: ثــارى رصبيــا املضــادى للبروقراطيــة. و 

ميلاسيفيثش، سقاط الشياعية والثعبئة القامية، نيايارك 2008. 
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الســابقة36. لقــد أصبــح مــل الصعــب جــدا دفــع مصالــح العــامل إ  الااجهــة نظــرا لهــذا 

ــة  ــة وانعــدام األمــل الاظيفــي يعيقــان قــدرى العــامل عــى الثعبئ ــد البطال الاضــع. فثهدي

ــق  ــباب تثعل ــة ألس ــا ضعيف ــي أيض ــة ه ــة النقابي ــإن اللرك ــه، ف ــت نفس ــرك. يف الاق والثل

ــا  ــع بعضه ــة م ــادات النقابي ــن االتل ــس مخثل ــة، تثناف ــل جه ــة. فم ــة الثنظيمي بالسياس

ــا أن  ــاين فه ــا الســبب الل ــض. أم ــا البع ــه بعضه ــن يف وج ــا تق ــا م ــايل غالب ــض، وبالث البع

املنظــامت النقابيــة غالبــا مــا تهيمــل عليهــا مصالــح منشــآت بعينهــا. يف املقابــل، فالنقابــات 

ــة37.  ــة ضعيف ــادات النقابي ــة واالتل ــى مســثاى الصناع ع

عــى الرغــم مــل ذلــك، يثــم تعبئــة االحثجاجــات النقابيــة يف بعــض األحيــان. حثـــى خــال 

الثســعينيات مــل القــرن املــايض، كان هنــاك يف كلــر مــل األحيــان احثجاجــات ضــد األثــر 

ــر هــذه االحثجاجــات  االجثامعــي للثلــال االقثصــادي، ولكــل، وبســبب اللــرب، كان تأث

ــة،  ــات العاملي ــل االحثجاج ــدى م ــة جدي ــاك ماج ــت هن ــرى، كان ــناات األخ ــا. يف الس خافث

وتلديــدا بخصــاص ثــاث حــاالت رصاع.  أوال: طالــب املاظفــان بدفــع رواتبهــم، والثـــي 

غالبــا مــا يــم الثأخــر يف دفعهــا لشــهار أو حثـــى لســناات. ثانيــا: كانــت هنــاك احثجاجــات 

ضــد تريــح العــامل. وثاللــا: احثــج املاظفــان ضــد الطريقــة الثـــي متــت بهــا خصخصــة 

ــارى عــل ردود فعــل  ــة مــل االحثجاجــات هــي عب املنشــئآت. معظــم هــذه األشــكال اللاث

دفاعيــة عــى الهجــامت عــى مصالــح املاظفــن. عــى النقيــض مــل ذلــك، مل يكــل هنــاك 

تقريبــا أيــة أدلــة عــى متليــل هجامــي للمصالــح النقابيــة. مل تُظهــر االحثجاجــات العامليــة، 

ــاري  ــه يس ــدل ذو تاج ــال لج ــة اتص ــر نقط ــيا ياف ــا سياس ــثلنائية، تاجه ــاالت اس إال يف ح

ــام )Jugoremedija( يف  ــأى أدويةمياغارمييدي ــا  منش ــك ه ــى ذل ــد ع ــال واح ــل. مل بدي

36. خــال الثســعينيات مــل القــرن املــايض، كان هنــاك ارتفــاع حــاد يف معــدالت البطالــة يف جميــع بلــدان مــا بعــد 

ــل إ   ــه مل يص ــام، فإن ــا الي ــزال 14.9%، أم ــدل ال ي ــذا املع ــابقة يف 1989، كان ه ــافيا الس ــافيا: يف ياغاس ياغاس

أقــل مــل هــذه النســبة يف أي مــل الــدول الخلــن. البطالــة وصلــت نســبة خطــرى خاصــة يف كاســافا، حيــث  أن 

النســبة الرســمية يف ســنة 2007 كانــت 46.3%. راجــع. منظمــة العمــل الدوليــة جنيــن: قاعــدى بيانــات إحصــاءات 

http://laborsta. ،)ــة والثاظيــن ــات: ســجات مكثــب مســح القــاى العامل العمــل LABORSTA، )قااعــد البيان

ilo.org/ ، تــم الرجــاع إليــه يف 25 كانــان ثــاين/ ينايــر 2010، مكثــب اإلحصــاءات اللكامــي يف جمهاريــة رصبيــا: 

Sifra=0018&iz-؟http://webrzs.stat.gov.rs/axd/drugastrana.php ــة، ــدل البطال ــة. مع ــاى العامل ــح الق  مس

bor=odel&tab=152، تــم الرجــاع إليــه يف 25 كانــان ثــاين/ ينايــر 2010 جمهاريــة كرواتيــا، مكثــب اإلحصــاءات 

اللكامــي: )معــدل البطالــة املســجل( http://www.dzs.hr/، تــم الرجــاع إليــه يف 25 كانــان اللــاين /ينايــر 2010.

ــت  ــي خلف ــة، املنظــامت الثـ ــا الرقي ــدان أوروب ــم بل ــال يف معظ ــا الل ــام ه ــافيا، ك ــد ياغاس ــا بع 37. يف دول م

”نقابــات الدولــةم القدميــة ال تــزال ماجــادى، وهنــاك أيضــا املنظــامت الثـــي تأسســت حديلــا، وهــي يف كلــر مــل 

ــام مل تعــد ذات  ــة الي ــات األيديالاجي ــك، فاالخثاف ــع ذل ــدا. وم ــة تضامــل يف بالن ــرار منــاذج نقاب ــان عــى غ األحي

أهميــة كــربى. راجــع. كرديزيثــش، ماركــا: االنثقــال والنقابــات والنخــب السياســية يف ســلافينيا وكرواتيــا، يف: باليثيــكا 

ميــزاو 2006،  43/4، ص 141-121.
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ــل مســثلمر فاســد، ونجلــاا يف  ــا مــل قب ــاوم املاظفــان االســثياء عليه ــن، حيــث ق زرنيان

ــر منــاذج املاظفــن املســاهمن38.  تطاي

باإلضافــة إ  العــامل، انخــرط الطــاب يف الســناات األخــرى وعــى نلــا مثزايــد يف حــركات 

ــح.  ــكل واض ــة بش ــارات إيجابي ــة تط ــل رؤي ــال، ميك ــذا املج ــي. يف ه ــاج االجثامع االحثج

للمــرى األو  منــذ نهايــة اللــرب، كانــت هنــاك إشــارات تــدل عــى ظهــار حركــة طابيــة 

جديــدى نقديــة اجثامعيــا تضــع القضايــا االجثامعيــة يف الااجهــة ويف مركــز اهثاممهــا. ويف 

ــايض  ــرن امل ــل الق ــعينيات م ــبابية يف الثس ــة والش ــاج الطابي ــركات االحثج ــت ح ــن كان ح

ذات طابــع رصيــح مناهــض للشــياعية يف الغالــب، بــرزت منــذ 2007 مــرى أخــرى، وبشــكل 

واضــح، حركــة طابيــة ذات تاجــه يســاري. أمــا القضايــا الثـــي تناولثهــا هــذه االحثجاجــات 

ــات. يف  ــة يف الجامع ــات النياليربالي ــة واإلصاح ــروف الدراس ــية، وظ ــام الدراس ــي الرس فه

احثجاجاتهــم يف الجامعــات، يثصــل الشــباب يف كرواتيــا ورصبيــا ومقدونيــا والباســنة 

والهرســك مــرى أخــرى بشــكل إيجــايب مــع بعضهــم البعــض عــرب هــذه اللــدود الجديــدى39. 

 

38. راجــع. مجلــس الثنســيق الحثجاجــات العــامل يف رصبيــا )2009(: هنــاك حركــة عامليــة جديــدى يف رصبيــا، يف: 

Pokret، رقــم 3، ص 2FF.عــى اللركــة العامليــة الربيــة، انظــر: زالتيثــش، ايفــان )2009(: نــايف اللركــة العامليــة 

الجديدى يف رصبيا: األهداف والعقبات. يف: ريبابليكا، رقم 468-469، 31-01 يناير، 2010. 

ــا.  39. راجــع: تاميثــش، جارجــي:  فــرص حركــة شــبابية نقديــة جديــدى: االحثجاجــات الطابيــة يف رصبيــا وكرواتي

)Standpunkte International, 21(. برلــن 2009.
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األحزاب اليسارية يف العامل وأوروبا الرشقية واالتحاد السوفيايت سابقا 

40. تأســس اللــزب يف عــام 2009. مخثــر اســمه هــا نفــس مخثــر اســم اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي يف  نيباشــا 

كافيثــش والــذي هــا عضــا يف األمميــة الدوليــة، ولكنــه حــزب مخثلــن.
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http://www.broadleft.org/easteuro.htm  )قامئة واسعة مل األحزاب اليسارية يف أوروبا الرقية(

مبادرات السالم

/http://www.czkd.org مركز إزالة الثلاث اللقايف، بلغراد

http://www. مركــز تنميــة الســام والدميقراطيــة، مركــز العمــل ضــد اللــرب ســابقا، بلغــراد
/caa.org.yu

 /http://www.cms.hr مركز دراسات السام، زغرب

http://www.zamirnet.hr/ زغــرب  لللــرب،  املناهضــة  الكرواتيــة  اللملــة   ،47 اتلــاد 
/unija47/unija47.html

http://www. معهــد الســام - معهــد الدراســات االجثامعيــة والسياســية املعــارصى، ليابليانــا
 /mirovni-institut.si

املبادرات النسوية

/http://www.womenngo.org.rs املركز النسايئ املسثقل، بلغراد

/http://www.zeneucrnom.org نساء يرتديل السااد، بلغراد

 /http://www.zenezenama.org النساء إ / مع النساء، رساييفا

 /http://www.zenska-mreza.hr الشبكة النسائية الكرواتية

/http://zenskegrupebih.fondacijacure.org قامئة باملجماعات النسائية يف الباسنة والهرسك

/http://www.zindokcentar.org مركز املعلامات والثاثيق عل املرأى، بلغراد

/http://www.zenskestudie.edu.rs  مركز دراسات املرأى، بلغراد

 /http://www.zenstud.hr  مركز دراسات املرأى، زغرب

/http://www.zenskestudije.org.rs دراسات وبلاث املرأى، نايف ساد
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جامعات املثليني

/http://www.labris.org.rs البريس بلغراد

/http://www.queerbeograd.org كاير بلغراد

/http://www.ljudmila.org/siqrd :دليل املاارد الكايرية يف سلافينيا

 /http://www.queer.ba :االتلاد الكايري، رساييفا

/http://www.womensalliance.mk الثلالن النسايئ، سكايب

/http://belgradepride.rs فخر بلغراد

/http://www.zagreb-pride.net فخر زغرب

املجموعات الشبابية اليسارية  

/http://www.ako.rs منظمة اللقافة البديلة، نايف ساد

 /http://www.ck13.org البيت األساد 13، نايف ساد

 /http://dpu.mirovni-institut.si :جامعة العامل والبانك يف ليابليانا

/http://www.diskrepancija.org :نادي االخثافم لطاب علم االجثامع، زغرب”

/http://lenka.blog.com.mk لينكا - اللركة مل أجل العدالة االجثامعية، سكايب

احتجاجات طالبية البوسنة والهرسك

 /http://studentskiplenum.blogger.ba :الهيئة العامة لطاب جامعة تازال

http:// :كرواتيــا: قســم الفلســفة، الهيئــة العامــة لطــاب قســم الفلســفة يف جامعــة زغــرب
 /www.slobodnifilozofski.com

http://slobodnifilozofski.org/ )باللغة اإلنجليزية(

 /http://blog.autonomnistudenti.com :الطاب املسثقلان، قسم الفلسفة يف رييكا

 /Nezavisna studentska inicijativa Split, University of in Split http://nsist.blog.hr
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مبادرة للتعليم العايل مجانا - أوسييك. نحن ما زلنا هنا :(ونحن نقاتل!، جامعة أوسييك:

 /http://www.osjecki.studenti.bloger.hr

/http://slobodenindeks.blog.com.mk :مقدونيا: سلابادن إندكس

/http://protest.zbrka.net :2008 – 2005 رصبيا: النضال للمعرفة، ماقع احثجاجات الطاب

الطاب للطاب: جامعة بلغراد  http://studentskiprotest08.blogspot.com/ ماقع )2008( 

/http://www.studentizastudente.net :املاقع اللايل

اإلعالم اليساري النقدي 

http://arkzin.net )اركزن )زغرب

/http://www.usm.maine.edu/bcj  )بلغراد سركل جارنال )بلغراد

/http://diskrepancija.org/casopis )ديسكربنسيا )زغرب

/http://www.novaiskra.mk )نافا ايسكرا )سكابجي

/http://www.noviplamen.org )نايف بامل )زغرب

/http://www.pescanik.net بيشكانيك

http://www.prelomkolektiv.org/srp/casopis.htm )برلام )بلغراد

/http://www.republika.co.rs )ريبابليكا )بلغراد

/http://www.zamirzine.net )زا مر زيل )زغرب

/http://www.zarez.hr )زارز )زغرب
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اللزب الثقدمي للشعب العامل )أكيل( يف قربص

 الحزب التقدمي للشعب العامل 

)أكيل( يف قربص 

جوليان ماريوالس 

 مقدمة: بيئــة الحزب وبنيته االجتماعية 

يعثــرب اللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل )أكيــل - AKEL( أكــرب حــزب يف قــربص مــل حيــث 

عــدد العضايــة ومــل حيــث األصــاات الثـــي يلصــل عليهــا يف االنثخابــات، ومعظم نشــطائه 

ــا يف آخــر مؤمتــر  ــن 1336 مندوب ــات البيضــاء. فمــل ب ــن ذوي الياق ــل العــامل واملاظف م

ــة،  ــذه الخلفي ــس ه ــم نف ــا لديه ــاك 850 مندوب ــرب 2005، كان هن ــزب يف نافم ــام للل ع

و26 فاحــا و201 يعملــان للســابهم الخــاص و190 مــل املثقاعديــل و11 طالبــا و57 

ــدا يف  ــن ج ــاء ضعي ــل النس ــد متلي ــل. ويع ــل العم ــل ع ــط مثعط ــد فق ــزل وواح ــة من رب

اللــزب وهيئاتــه املخثلفــة، فعــدد املندوبــات 204 فقــط أي 20% مــل مندوبـــي املؤمتــر، 

وهنــاك 15 امــرأى فقــط مــل بــن أعضــاء اللجنــة املركزيــة الـــ105. كــام تــم انثخــاب امــرأى 

يف املكثــب الســيايس ألول مــرى يف ســنة 2005، أمــا نســبثهل يف عضايــة اللــزب ككل 

فمرتفعــة نظــرا ألنــه يف العديــد مــل العائــات اليســارية يلثلــق جيــل بأكملــه بلــزب. إال 

ــاد  ــن النســاء والرجــال، يكــان الرجــال يف املعث ــألدوار ب ــدي ل ــه بســبب الثقســيم الثقلي أن

ــه  ــك ألن ــر مــل العاملــن يف اللــزب هــذا الاضــع، ذل هــم األنشــط سياســيا. وينثقــد الكل

منــذ تأسيســه يف 1941 كان منــارصا للقــاق املــرأى. أمــا الثنظيــم النســايئ الثابــع لللــزب، 

ــل  ــد م ــمح باملزي ــه يس ــذ 1996 وهيكل ــا من ــثقل تنظيمي ــا Pogo(، فمس ــرف بـ)باج ويع

املشــاركة النســائية، وبــه أكــر مــل عــرى آالف عضــاى ال ينخــرط منهــل فعليــا يف اللــزب 

ــة املــرأى غــر مطروحــة يف اللــزب.  ســاى عــدد قليــل، ومســألة كات

ــة ســاى  ال ينضــم لللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل مــل غــر حامــي الجنســية القربصي

ــل،  ــامل املهاجري ــل الع ــر م ــدد كب ــا ع ــربص به ــم أن ق ــخاص. ورغ ــل األش ــل م ــدد قلي ع

ــام  ــم ملــدودى، ك ــح إقامثه ــك ألن تصاري ــة وذل ــى ســاى لســناات قليل ــم ال يبق فمعظمه

ال تجــري أي ملــاوالت إلدماجهــم يف املجثمــع، وال ياجــد جيــل ثــاٍن مــل املهاجريــل بعــد. 
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ــايب.  ــم النق ــال الثنظي ــل يف مج ــبة للمهاجري ــزب بالنس ــاد الل ــع جه وتق

ــد الشــباب  ــة، وال تاجــد مشــكلة يف تجني ــرتى طايل ــام لف ــى أعضــاء اللــزب بشــكل ع يبق

ــاد  ــه يف ســل األربعــن أو أكــرب كــام هــا معث ــه، لكــل معظــم املنخرطــن في داخــل صفاف

ــع  ــام األخــر لللــزب كان الثازي ــي املؤمتــر الع ــن مندوبـ ــية. فمــل ب يف األحــزاب األوروبـ

العمــري كالثــايل: 85 عضــاا يف ســل الـــ30 أو أصغــر، و196 عضــاا بــن 31 و40، و415 عضــاا 

ــاع  ــن 51 و60 ســنة، و327 عضــاا يف ســل 61 أو أكــرب. وتثن ــن 41 و50، و313 عضــاا ب ب

ــا يعــادل  ــاا م ــي املؤمتــر أكمل ــة لألعضــاء بشــدى، فـــ 304 مــل مندوبـ املؤهــات الثعليمي

ــاي.  ــدادي و527 اللان ــدايئ و505 اإلع ــم االبث الثعلي

ي المجتمع والنظام الســياسي 
 موقع الحزب �ض

يف آخــر دورتــن انثخابيثــن، كان أكيــل )اللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل( هــا اللــزب 

األكــرب يف الربملــان. وباإلضافــة للــزب الثجمــع الدميقراطــي )DISY(، هــا واحــد مــل أكــرب 

كثلثــن هيمنثــا عــى حيــاى البــاد منــذ الغــزو الــرتيك. وتعــاد جــذوره يف قــربص ألربعينيــات 

القــرن العريــل حينــام طــرح اللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل نفســه كلــزب جامهــري. 

ومنــذ ذلــك اللــن، متكــل اللــزب مــل االرتــكان لدعــم راســخ مــل حــاايل ثلــث الســكان يف 

ــة، فأنصــاره  ــة معين ــرب مخصصــا لجامعــة بعينهــا أو للمنثمــن للقافــة فرعي قــربص. وال يعث

ــل  ــرب م ــة األك ــت الكثل ــا كان ــى ل ــة حثـ ــات االجثامعي ــن الطبق ــل إيجادهــم يف مخثل ميك

أنصــاره وســط القطــاع املعثمــد عــى األجــر. 

الطبقــة الاســطى يف قــربص، والثـــي تثضمــل املاظفــن مــل ذوي الياقــات البيضــاء والذيــل 

ــل املعســكريل  ــم هذي ــة، تدع ــاالت العلمي ــن يف املج ــاص والعامل ــابهم الخ ــان للس يعمل

السياســين بالثســاوي تقريبــا. فمــل يعملــان للســابهم الخــاص، وخاصــة أصلــاب امللــال، 

ــي  ــع الدميقراط ــزب الثجم ــا ح ــل. أم ــعب العام ــي للش ــزب الثقدم ــار الل ــد أنص ــل أش م

فنفــاذه أقــاى بــن ماظفــي القطــاع العــام بقــربص، وهــا مــا يعــاد إ  أنــه يف ســثينيات 

القــرن العريــل مل يكــل الشــياعيان يلصلــان عــى وظائــن فيــه تقريبــا. وال يــزال لهــذه 

السياســة آثارهــا املســثمرى حثـــى اليــام، ألن الاظائــن املثاحــة غالبــا مــا يثــم شــغلها عــى 

أســاس العاقــات. 

مــل الداعمــن أيضــا لللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل مــل يدعمــان املاقــن الشــياعي 

يف النــزاع القــربيص حثـــى لــا مل يكانــاا منخرطــن يف اليســار. وقــد اتضــح هــذا يف االنثخابات 

الرئاســية يف 2008، والثـــي كان حــل النــزاع فيهــا أمــرا مركزيــا، نظــرا ألن السياســة الخارجيــة 
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ــح  ــاب مرش ــم انثخ ــث ت ــس. حي ــئالية الرئي ــي مس ــرى ه ــامل الجزي ــع ش ــات م واملفاوض

اللــزب دمييرتيــس كريســثافياس )Demetris Christophias( بنســبة 53.4% يف جالــة 

اإلعــادى. عــاوى عــى ذلــك، اللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل هــا اللــزب الاحيــد الــذي 

لــه أنصــار يف شــامل قــربص أيضــا. 

ــل  ــد م ــي العدي ــرى جــدا. فف ــا ليســت كب ــة، لكنه ــن واملدين ــن الري ــاك فجــاى ب ــام هن ك

القــرى، ال يعثــرب اللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل هــا األقــاى لكــل لــه جــذور قايــة يف 

ضااحــي املــدن. والســبب الثاريخــي لهــذا أن الكلــر مــل العــامل يعملــان أثنــاء النهــار يف 

أحــد املراكــز الصناعيــة القليلــة بالجزيــرى ويعــادون ليــا ألرسهــم يف القــرى. 

داخــل اليســار القــربيص، يعثــرب اللــزب نفســه املرشــد الســيايس. ومــل ثــم، يلــدد اللــزب 

خطــاات الثلــرك لللركــة الشعبـــية وللروابــط واملنظــامت املثلــدى داخلهــا، والثـــي تضــم 

رشائــح كبــرى مــل املجثمــع. وذلــك يثضمــل أوال وقبــل أي شـــيء اتلــاد العمــل القــربيص 

ــا  ــن عض ــم 80 أل ــنة 1941 ويض ــه س ــم تأسيس ــذي ت ــات ال ــاد النقاب ــا اتل )PEO( وه

ــامت  ــاك منظ ــربيص، هن ــل الق ــاد العم ــى اتل ــاوى ع ــة. وع ــة عاملي ــرب منظم ــرب أك ويعث

ــة.  ــة املخثلف ــات العاملي ــل النقاب ــارية داخ يس

ــي  ــزب الثقدم ــل الل ــة م ــد )EDON( القريب ــي املثل ــباب الدميقراط ــة الش ــرب منظم وتعث

للشــعب العامــل أكــرب جامعــة شــبابية سياســية يف قــربص دون شــك، وهــي مبلابــة 

منظمــة جامهريــة مــل حيــث أنشــطثها أكــر مــل املنظــامت الشــبابية األخــرى. وتثاجــه 

منظمــة الشــباب الدميقراطــي املثلــد بأنشــطثها إ  األطفــال الصغــار أيضــا، وتعمــل عــى 

تعزيــز بعــض القيــم ملــل الثضامــل والثســامح. وتنظــم املنظمــة فعاليــات ملــل املعــارض 

ــات  ــة ومجماع ــات ماســيقية ومرحي ــك فعالي ــة وكذل واملعســكرات واملســابقات الرياضي

ــة  ــا املنظمــة عــى أغلبي ــا يلصــل مملل ــادى م ــدارس، ع ــس امل ــات مجال ــص. ويف انثخاب رق

ــأ  ــد أنش ــل 40% . وق ــر م ــازون بأك ــات فيف ــل الجامع ــات داخ ــا يف االنثخاب ــة، أم مطلق

ــر  ــه أك ــمى TKA ب ــن يس ــن واملزارع ــادا للفاح ــل اتل ــعب العام ــي للش ــزب الثقدم الل

مــل عــرى آالف عضــا، وهــا قريــب جــدا مــل املنظمــة النســائية باجــا Pogo كــام ذكــر 

ــارية  ــامت يس ــة أو تنظي ــركات اجثامعي ــربص ح ــد يف ق ــر، ال ياج ــل األم ــابقا. ويف مجم س

 .)AKEL( ــل ــعب العام ــي للش ــزب الثقدم ــاد للل ــا تع ــت أصاله ــر إال وكان ــثلق الذك تس

ــل  ــل أو م ــعب العام ــي للش ــزب الثقدم ــل الل ــااء م ــار س ــان لليس ــا مملل ــاك فعلي هن

ــاى  ــة باللي ــات املثعلق ــل املؤسس ــد م ــرب العدي ــة. وتعث ــه يف كل قري ــة من ــط القريب الرواب

الياميــة نفســها يســارية ســااء كانــت نــاادي رياضيــة أو مقاهــي أو مصانــع بأكملهــا. كــام 
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ينشــط أعضاؤهــا أيضــا يف املنظــامت الكنســية امللليــة الثـــي تثــا  مســئالية إدارى أصــال 

الكنيســة امللليــة. ويقــدم اللــزب أيضــا تاصيــات يف انثخابــات املناصــب الكنســية، والثـــي 

ــروع  ــد الف ــا أح ــرأس حالي ــام ي ــدودا. ك ــا مل ــاركة يف إدارته ــار يف املش ــرب حــق الجمه يعث

ــر  ــا بكل ــر قرب ــية أك ــرب الكنيســة األرثاذوكس ــك، تعث ــم ذل ــة لللــزب قســيس. ورغ املللي

ــن.  للملافظ

يُعثــرب دعــم امللقفــن والفنانــن مــل األســس الثـــي تقــام عليهــا الهيمنــة اللقافيــة اللاليــة 

ــل  ــت م ــي خرج ــهد الفن ــة يف املش ــخصيات املعروف ــل الش ــد م ــربص. فالعدي ــار يف ق لليس

الجمعيــات اللقافيــة امللليــة اليســارية ، حيــث يقــدم املــرح والشــعر والرســم واملاســيقى 

للجمهــار ويثــم تعليمــه إيــاه فيهــا. كــام أن اللجنــة املركزيــة لللــزب لديهــا مكثــب ثقــايف 

ثبثــت فائدتــه قبــل انثخابــات 2008 عــل طريــق حشــد الدعــم فيــام بــن الفنانــن لرتشــيح 

دمييرتيــس كريســثافياس للرئاســة. وبالثــايل، يُنظــر إ  العاقــة بــن اللــزب وامللقفــن كأمــر 

مفيــد للجانبــن.

اتيجي للحزب   التوجه االســ�ت

ــراءى  ــروري ق ــل ال ــربص، م ــة ق ــم وضــع حــزب شــياعي عــى رأس حكام ــل أجــل فه م

ــثعامر  ــا لاس ــه مناهض ــرب نفس ــل يعث ــعب العام ــي للش ــزب الثقدم ــرى. فالل ــخ الجزي تاري

ــرى مــل اللكــم الربيطــاين الثعــاون مــع  ــر الجزي ــذ نشــأته يف 1941. وقــد تطلــب تلري من

املجماعــات السياســية وتغيــر الثلالفــات. فبــن 1931 و1941، كان الشــياعيان القبارصــة 

ــذي  ــي – ال ــزب الثقدم ــام الل ــة، ق ــة اللاني ــرب العاملي ــاء الل ــكل رسي. وأثن ــان بش يعمل

ــاين  ــش الربيط ــاق بالجي ــعب لالثل ــاى الش ــا – بدع ــا للث ــا قاناني ــب وضع ــد اكثس كان ق

مــل أجــل العمــل عــى تلريــر اليانــان أمــا يف أن يقــدر الربيطانيــان هــذا بعــد اللــرب. 

ــل  ــعب العام ــي للش ــزب الثقدم ــاد الل ــلطة، ق ــثعامري يف الس ــام االس ــي النظ ــام بق وحين

حركــة مقاومــة ســلمية لكنهــا اســثمرت بلبــات وتصميــم طــاال عقــد كامــل. وأثنــاء تلــك 

الفــرتى، دعــا الســثقال قــربص وإدمــاج اليانانيــن واألتــراك يف الدولــة الجديــدى. ويف 1949، 

ــه  ــى وفات ــا حثـ ــي فيه ــادى اللــزب وبق ــا )Ezekias Ioannou( قي ــاس إياان ــد إيزيكي تقل

ــه  ــافيثي ومفهام ــاد الس ــا لاتل ــزب ماالي ــثمر الل ــه، اس ــه ل ــل قيادت ــنة 1988. ويف ظ س

عــل االشــرتاكية. 

 George( يف 1955، بــدأت القــاى الاطنيــة اليانانيــة الثـــي نظمهــا چــارچ جريڤــاس

ــدف لضــم  ــللا يه ــردا مس ــة )Eoka( مت ــن القبارص ــة للملارب ــة الاطني Grivas( يف املنظم

ــر  ــي تلظ ــرب ل ــن املضط ــثعامرية املاق ــلطات االس ــثغلت الس ــان. واس ــربص إ  اليان ق
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ــة  ــداف املنظم ــام أله ــدا داع ــل أب ــه مل يك ــم أن ــل رغ ــعب العام ــي للش ــزب الثقدم الل

الاطنيــة للملاربــن القبارصــة أو وســائلها. وبعــد ذلــك بأربــع ســناات، تــم ترخيــص 

اللــزب يف ســياق اتفاقيــة لندن-زيــارخ الثـــي نظمــت االنثقــال نلــا االســثقال، ورحــب 

بهــا الشــياعيان. لكنهــم مــل ناحيــة أخــرى اعرتضــاا عــى بقــاء القااعــد العســكرية 

ــة  ــى حــق الثدخــل للمملك ــم، وع ــام لللك ــايس كنظ ــبه الرئ ــام ش ــى النظ ــة، وع الربيطاني

املثلــدى واليانــان وتركيــا. ويف أول انثخابــات رئاســية، بــدأ اللــزب الثقدمــي سياســة دعــم 

أكــر املرشــلن تقدميــة ضمــل املرشــلن الربجاازيــن. وقــد كان ذلــك يعنـــي حثـــى ســنة 

ــاس )Makarios(. وبعــد االســثقال بلــاث ســناات،  1974 دعــم اللــزب لألســقن مكاري

ــرتكة.  ــة املش ــل اللكام ــراك م ــي وانســلب األت ــن العرق ــع العن اندل

بعــد حــدوث االنقــاب يف اليانــان ســنة 1967، دعــم النظــام الــذي ســيطر عليــه الكالانيــات 

إنشــاء منظمــة أخــرى شــبه عســكرية يف قــربص أطلــق عليهــا Eoka-B أو )املنظمــة الاطنيــة 

للملاربــن القبارصــة – ب( والثـــي بــدأت بقثــل الشــياعين، يف حــن قــام القاميــان األتــراك 

بنفــس األمــر يف شــامل الجزيــرى. ويف 1974، تفاقــم الاضــع وشــنت املنظمــة الاطنيــة 

ــل  ــرى. اعثُِق ــا الجزي ــزت تركي ــام غ ــك بخمســة أي ــد ذل ــم بع ــا، ث ــن القبارصــة انقاب للملارب

ــدي النظــام الفــايش ومــات  اآلالف مــل أعضــاء اللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل عــى أي

ــل  ــايب م ــزء الجن ــي يف الج ــام دميقراط ــيس نظ ــادى تأس ــم إع ــال. ورغ ــاء القث ــرون أثن الكل

ــرى. ــه الثقســيم الفعــي للجزي ــق باحثال ــرتيك، وطب ــش ال ــرى، مل ينســلب الجي الجزي

ــا  ــزال آثاره ــي ال ت ــامت الثـ ــل الس ــدد م ــروز ع ــزب إ  ب ــة للل ــارات الثاريخي أدت الثط

ملساســة. فاللقافــة الخاصــة باللــزب شــكلثها النضــاالت العامليــة والثلرريــة. ومنــذ 

البدايــة، ارتكنــت القيــادى عــى تشــكيل الاعــي الطبقــي بــن العاملــن. وقــد أدت ماحقــة 

ــة  ــة الدميقراطي ــى املركزي ــاظ ع ــرى إ  اللف ــل م ــر م ــر أك ــه لللظ ــزب وتعرض ــادى الل قي

بشــكلها الصــارم، وصــاال لعبــادى األشــخاص مــل أجــل ضــامن االلثــزام بــن األعضــاء. كانــت 

ــم  ــاا مناهضثه ــد عرّف ــل امللــرك لللــزب. وق ــة ضــد االســثعامر الربيطــاين هــي العام املعرك

ــا شــكلاا تلالفــات أيضــا مــع  ــب م ــا للمصطللــات الســافيثية، لكنهــم غال ــة وفق لإلمربيالي

القــاى الثقدميــة األخــرى يف الجزيــرى مــل أجــل تلقيــق االســثقال ثــم اللفــاظ عليــه بعــد 

ذلــك. وافــق االتلــاد الســافيثي عــى هــذا املســار، ذلــك ألنــه مل يكــل قــادرا عــى الســعي 

ــة  ــى واللــزب يناضــل ضــد النزعــة القامي ــكي بســبب تعقــد املاقــن. فلثـ ــر هي ألي تغي

اليانانيــة اليمينيــة، مل يثمكــل أبــدا مــل االبثعــاد الثــام عــل رأي األغلبيــة يف هــذا األمــر، ومــل 

ــاا  ــه كان ــة عــى هــذا الاضــع حيــث أن معظــم ناخبي ــة القربصي ــن مفهامــه للقامي ــم كيّ ث

ــن.  مــل الياناني
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متكــل اللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل مــل دخــال الثلالــن اللاكــم يف وقــت مثأخــر 

نســبيا، وذلــك بســبب تلفظــات األحــزاب األخــرى وكذلــك بســبب االعثبــارات االســرتاتيجية 

الخاصــة بــه. ففــي 2004، دعــم اللزب ألول مرى مرشــلا رئاســيا ينثمــي لللــزب الدميقراطي 

ــد نجــح  ــدال، بــرط املشــاركة يف اللكامــة، وق ــا معث ــرب حزب ــذي يعث ــي )DIKO(، ال الاطن

 )Tassos Papadopoulos( يف هــذا. ويف 2007، حــن أعلــل الرئيــس تاســاس بابادوبالــاس

نيثــه الرتشــح لــدورى أخــرى، وهــا مــا كان مخالفــا لاتفــاق املشــرتك، أعلــل كريســثافياس 

ــم  ــر 2010، ت ــى فرباي ــايس لللــزب. وحثـ ــك صــار أول مرشــح رئ ترشــيله هــا اآلخــر وبذل

 .)EDEK( ــة ــة االجثامعي ــة الدميقراطي ــي واللرك ــي الاطن ــزب الدميقراط ــع الل ــن م الثلال

وتضمنــت الصعابــات األساســية يف اللكامــة مســألة كيفيــة حــل النــزاع القــربيص، وهــا مــا 

ــاك اخثافــات  ــة. كــام أن هن ــة االجثامعي كان أيضــا ســببا للخــاف مــع اللركــة الدميقراطي

كبــرى مــع األحــزاب اليمينيــة يف السياســات االقثصاديــة واالجثامعيــة، باإلضافــة ملــا يعثــربه 

القبارصــة  للملاربــن  الاطنيــة  املنظمــة  بــن  تاريخيــة  اســثمرارية  الثقدمــي  اللــزب 

والقاميــن الذيــل يعــرب عنهــم حــزب الثجمــع الدميقراطــي. 

إن الهــدف املبــارش لللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل هــا حــل ســلمي للــراع 

ــم  أن  ــة، رغ ــة العامل ــح الطبق ــل مصال ــا أن دوره متلي ــزب أيض ــرب الل ــربيص. ويعث الق

ــزب  ــل الل ــك، مل يك ــم ذل ــاملية. ورغ ــار الرأس ــس يف إط ــي للرئي ــج اللكام كان الربنام

مضطــرا خــال الســناات الخمــس األخــرى للدخــال يف أي تنــازالت تهــدد هايثــه 

ــياق  ــل إال يف س ــر ممك ــام غ ــر النظ ــزب أن تغي ــرب الل ــاي. ويعث ــه الق ــبب وضع بس

الــدول األوروبـــية األخــرى هــي أيضــا عــل  قــربص املاحــدى، وبــرط أن تثخــى 

الرأســاملية.

ــع  ــارشى م ــة مب ــه يف مااجه ــل نفس ــعب العام ــي للش ــزب الثقدم ــد الل ــة، وج يف اللكام

آثــار األزمــة املاليــة العامليــة، بالرغــم مــل أن القطــاع البنــي امللــي مل يثأثــر بهــا إال بشــكل 

ــد حــدث  ــة. وق ــه مرتفع ــة في ــدار بلــرص ونســبة الثغطي ــه ي ــك ألن ــة، وذل ملــدود للغاي

تراجــع كبــر يف قطاعــي الســياحة واإلنشــاءات الذيــل يعثمــدان عــى الثدفقــات النقديــة 

الخارجيــة. ومتــت مااجهــة هــذا عــل طريــق إجــراءات حكاميــة تكلفــت 300 مليــان يــارو 

وهــا مــا يســاوي أكــر مــل %1.5 مــل الناتــج امللــي اإلجــاميل. مــل ضمــل هــذا املبلــغ، 

ــان  ــص 245 ملي ــم تخصي ــياحة، وت ــاع الس ــم لقط ــثخدامها كدع ــم اس ــارو ت ــان ي 51 ملي

ــألرس  ــروض ل ــي وق ــكان االجثامع ــاس اإلس ــة وباألس ــاءات اللكامي ــات اإلنش ــارو ملروع ي

منخفضــة الدخــل. وقــد كان لهــذا تأثــر مــزدوج: فقــد أنعشــت هــذه اإلجــراءات االقثصــاد 

ــا.  أوال، ووفــرت إســكانا مخفــض الثكلفــة ثاني
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ــة املاليــة كبــرى مبــا يكفــي بليــث ميكــل  إن مســثاى املعيشــة يف الجزيــرى مرتفــع واملرون

ــة  ــت اللكام ــد وضع ــا. وق ــر إللاح ــاكل األك ــل املش ــي ح ــاق االجثامع ــادى يف اإلنف للزي

لنفســها هدفــا هــا القضــاء عــى الفقــر يف قــربص بللــال 2012، وهــذا يعنـــي أال يكســب 

أي شــخص أقــل مــل 420 يــارو يف الشــهر. ويف املــدى املثاســط، يبلــث اللــزب الثقدمــي 

ــة  ــة العام ــة الصلي ــادى الرعاي ــع ج ــة لرف ــاع الصل ــة قط ــادى هيكل ــل إع ــعب العام للش

وتلقيــق املســاواى يف العــاج بغــض النظــر عــل الدخــل. لكــل اللكامــة ليــس لديهــا حثـــى 

اآلن خطــط مثامســكة لثلقيــق هــذا الهــدف. أمــا املشــكات الطارئــة األخــرى الثـــي تــم 

ــربيص،  ــع الق ــة بالاض ــا خاص ــل قضاي ــم تثضم ــنة األو  يف اللك ــاء الس ــا أثن ــل معه الثعام

ــم.  ــة يف الثعلي ــب عــى النزعــات القامي ــاه والثغل ــل نقــص املي مل

يعثــرب اللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل أن عــدم تلقيــق الليرباليــة ومــل الجديــدى 

لنفــاذ كبــر يف قــربص إنجــازا يف حــد ذاتــه. فلثـــى أثنــاء الثســعينيات، الثـــي كان حــزب 

 Glafkos( الثجمــع الدميقراطــي يلكــم فيهــا البــاد يف ظــل رئاســة جافكــاس كلريديــس

Klerides(، متكــل اتلــاد العمــل القــربيص مــل حاميــة املنجــزات االجثامعيــة. األمــار الثـــي 

كانــت مفيــدى جــدا يف هــذا الصــدد أن االتلــاد العــاميل امللافــظ مل يكــل مســثعدا يف ذلــك 

ــس. وينــر اللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل بشــكل  ــد الرئي الاقــت للعمــل كأداى يف ي

دوري تلليــات للاضــع الراهــل للرأســاملية تثضمــل نقــدا شــديدا لهــا وخاصــة للااليــات 

املثلــدى، ويثضامــل اللــزب مــع اللــركات اليســارية حــال العــامل. وقــد انخفــض بدرجــة 

ــا  ــا م ــات لكنه ــة باللامنيني ــزب مقارن ــرات الل ــياعية يف مؤمت ــاز الش ــثخدام الرم ــرى اس كب

زالــت ماجــادى. 

 أفكار يسارية للسياسة االأوروبـــية 

ــا  ــج عنه ــل نث ــعب العام ــي للش ــزب الثقدم ــخ الل ــاط يف تاري ــاد والهب ــل الصع إن مراح

حــزب شــديد الخصاصيــة يف اليســار األوروبـــي. والســؤال يطــرح نفســه بخصــاص الســبب 

ــدى اللــزب نفســه خــربى  ــربص، أم أّن ل ــاد إ  الاضــع الخــاص يف ق ــذا، وإن كان يع يف ه

ــاى يف  ــر ق ــح أك ــث يصب ــي بلي ــار األوروبـ ــام يف اليس ــكل ع ــا بش ــثفادى منه ــل االس ميك

ــثقبل.  املس

تقــرر دعــم انضــامم قــربص لاتلــاد األوروبـــي يف املؤمتــر اللامــل عــر لللــزب يف 1995 

ــث  ــاايل ثل ــده ح ــّات ض ــل ص ــامع ب ــرار باإلج ــل الق ــل، ومل يك ــي طاي ــاش داخ ــد نق بع

األعضــاء. ســبق ذلــك إعــادى تاجيــه واقعــي لللــزب، فانهيــار االتلــاد الســافيثي وفقــدان 

ــا  ــن عض ــد وص ــن. وق ــاء مهم ــارى حلف ــي خس ــاز كان يعنـ ــدم االنلي ــة ع ــة حرك أهمي
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ــايل:  ــا كالث ــب الســيايس ســثاڤروس إيڤانجــارو )Stavros Evangorou( الاضــع الحق املكث

”كان االتلــاد األوروبـــي حليفنــا الاحيــد امللثمــل يف حــل املشــكلة القربصيــة. كانــت بعــض 

األحــزاب الشــياعية األخــرى تخربنــا أن االتلــاد األوروبـــي هــا أوروبــا رأس املــال. حســنا، 

أعلــم أنــه أوروبــا رأس املــال. لكنــه قــدم يل شــيئا مخثلفــا، شــيئا أفضــل. ال يشء. ال ياجــد 

ــع  ــاون م ــى الثع ــع اقث ــام، فالااق ــا هــا أفضــل1م. وهــذا االتجــاه ســائد يف اللــزب الي م

ــا بشــدى يف  ــم كان اللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل مثعاون ــي، ومــل ث االتلــاد األوروبـ

معظــم املجــاالت السياســية. ورغــم أنــه هاجــم بعنــن اتفاقيــة إصــاح االتلــاد األوروبـــي، 

وصــات ضدهــا يف الربملــان، فقــد فعــل ذلــك فقــط ألنــه كان واثقــا مــل أن هنــاك أغلبيــة يف 

الربملــان مثمســكة باالتفاقيــة عــل طريــق رشكائــه املثلالفــن معــه وعــل طريــق املعارضــة 

الثـــي ميللهــا امللافظــان. ورغــم أن اللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل يعمــل عــى خلــق 

ــّب  ــث ينص ــدا، بلي ــة ج ــدود ضيق ــذه الل ــإن ه ــه ف ــدود إمكانيات ــة يف ح ــا مخثلف أوروب

ــزاع  ــل الن ــاى يف ح ــي بشــكل أق ــاد األوروبـ ــراط االتل ــى ضــامن انخ ــايس ع ــزه األس تركي

ــة  ــات االجثامعي ــا املنثدي ــا. أم ــى تركي ــاط ع ــل الضغ ــد م ــذل املزي ــم ب ــل ث ــربيص وم الق

ــاعدى  ــة ومس ــات املالي ــى املعام ــب ع ــرض الرائ ــة ف ــاك )ATTAC( ]منظم ــة آت ومنظم

املااطنــن[ فنقدهــا للرأســاملية أكــر اعثــداال، وبالثــايل ال يعثــرب اللــزب أن حركــة العاملــة 

البديلــة هــي حليفــه األســايس. ويثملــل وجــه االخثــاف األقــاى بــن اللــزب وباقــي اليســار 

ــة. لكــل بالرغــم مــل   ــي يف تقييمــه الثاريخــي للشــياعية وأنظمــة اشــرتاكية الدول األوروبـ

ــل اللــزب الشــياعي  ــة مل ــزاب الشــياعية الثقليدي ــة باألح ــات وثيق ــى عاق ــه ع ملافظث

ــه السياســية اللاليــة – حثـــى وهــا  ــاين أو اللــزب الشــياعي الكــايب، فــإن مروعات اليان

ــة.  ــر لألحــزاب اإلصاحي ــع أقــرب بكل خــارج اللكامــة – تضعــه يف ماق

 الهوية والتنظيم 

يعثــرب اللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل نفســه مملــا للطبقــة العاملــة، وهــا أكــر حــزب 

ــي. يعــاد مفهــام االشــرتاكية األســايس  ــد يف اليســار األوروبـ يســثلق هــذا اإلدعــاء بالثأكي

يف اللــزب لســنة 1990 ويثضمــل تقييــام إيجابيــا للامركســية اللينينيــة. وقــد تــرك اللــزب 

ــاا مــل  ــك الاقــت لكنهــم مل يثمكن ــااب يف الربملــان - يف ذل عــدد مــل األعضــاء - بينهــم ن

ــن، مل  ــك الل ــذ ذل ــة. ومن ــرتى طايل ــح لف ــكل ناج ــرى بش ــزاب أخ ــهم يف أح ــيخ أنفس ترس

يضطــر اللــزب لعمــل أي مراجعــة نظريــة. فعــى ســبيل امللــال، حافــظ آخــر مؤمتــر عــام 

ــة.  ــة كمنهجي ــرتاكية العلمي ــة واالش ــية اللينيني ــات املاركس ــى مصطلل ــزب يف 2005 ع للل

1. انظر Dunphy ]دانفي[ و Bale ]بال[، ص 298.
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ــر للثطــار اللــايل للرأســاملية مــل  ــاين، ال ينظَ وعــى العكــس مــل اللــزب الشــياعي اليان

زاويــة نظريــة لينــن لإلمربياليــة. عــاوى عــى ذلــك، ال يُطلَــب مــل األعضــاء الخضــاع ألي 

تلقيــن أيدلاجــي. ومنــذ الثســعينيات، قــدم اللــزب نفســه أساســا تلــت شــعار ”اللــزب 

الثقدمــي للشــعب العامــل – اليســار – قــاى جديــدىم بهــدف الثاجــه لألشــخاص الذيــل 

ليســاا شــياعين وكســبهم لصفــاف اللــزب.

ــدا داخــل اللــزب. ويصــن كريســثافر  ــائدا أب ــل س ــاي مل يك ــل النظــري العصب ــل املي لك

ــايل: إن  ــزب كالث ــة الل ــر هاي ــل جاه ــة كي ــل جامع ــل )Christopher Brewin( م برياي

ــر ليســت مجــرد  ــارى أكثاب ــد العــامل وث ــال بعي ــة الشــياعية واالحثف ــاظ عــى الهاي اللف

تعبــرات عــل اللنــن للــاميض أو أمــار تثــم لللفــاظ عــى الناخبــن الثقليديــن عــل طريــق 

االســثمرار يف الاعــد مبســثقبل أفضــل وإن كان هــذان العامــان قامئــن أيضــا. إن اللفــاظ 

عــى اســثمرار الشــياعية أساســا لــه وظيفــة جاهريــة بــل حثـــى وجاديــة يف إعطــاء اللــزب 

تاجهــا قربصيــا جامعــا وليــس تاجهــا يانانيــا. 

يثــامىش النظــام الداخــي لللــزب الثقدمــي للشــعب العامــل مــع األنظمــة الداخليــة 

ــذي يجثمــع كل خمــس  ــة هــي مؤمتــر اللــزب ال ــر أهمي ــة األك ألحــزاب الكــاادر. والهيئ

ــج واألشــخاص املكلفــن مبســئاليات. وينثخــب  ــرارات الخاصــة بالربنام ســناات ويضــع الق

ــمية  ــة يف تس ــامت القاعدي ــع املنظ ــق م ــا الل ــي له ــة والثـ ــة املركزي ــام اللجن ــر الع املؤمت

املرشــلن، لكــل وضــع القامئــة تقــام بــه هيئــة مفصلــة. وتنثخــب اللجنــة املركزيــة املكثــب 

ــن دوريت  ــام ب ــزب في ــإدارى الل ــان ب ــا ويقام ــن أعضائه ــل ب ــام م ــن الع ــيايس واألم الس

انعقــاد املؤمتــر العــام. وغالبــا مــا تنعقــد مؤمتــرات عامــة أخــرى لللــزب قبــل االنثخابــات 

ــدث يف 2008  ــام ح ــئاليات ك ــة باملس ــار املثعلق ــاول األم ــة رضورى تن ــة أو يف حال الربملاني

ــل ســنة بســبب  عندمــا اســثقال دمييرتيــس كريســثافياس مــل رئاســة اللــزب بعــد عري

ــس.  ــئالياته كرئي مس

ويعــد تكايــل أيــة عصــب داخليــة ممنــاع رســميا، لكــل نظــرا ألن أعضــاء اللــزب يأتــان 

ــات  ــيايس. والنقاش ــار الس ــل اليس ــعا م ــا واس ــان طيف ــم ميلل ــة، فه ــات مثناع ــل خلفي م

الدامئــة يف اللــزب مييزهــا وجــاد الشــياعين املثلمســن والثكناقــراط الربجامتيــن. وفيــام 

بــن األعضــاء تعثــرب املشــكلة القربصيــة أكــر أهميــة مــل السياســات املاليــة أو االجثامعيــة. 

وقــد بذلــت قيــادى اللــزب الكلــر مــل الجهــد لكســب الدعــم النخــراط الرئيــس يف 

ــيا  ــه كان مثامش ــع، لكن ــا بالطب ــرا خافي ــذي كان أم ــرتيك، وال ــب ال ــع الجان ــات م مفاوض

ــد  ــية للنق ــاحة األساس ــر املس ــزب فثاف ــات الل ــا مطباع ــزب. أم ــدى الل ــب قاع ــع مطال م

ــري.  ــاش النظ والنق
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ــن دوريت  ــام ب ــية في ــا الرئيس ــى القضاي ــامع ع ــدث إج ــرتض أن يل ــل املف ــام، م ــكل ع بش

انعقــاد املؤمتــر، بليــث ال يكــان عــى املندوبـــن ســاى الثصديــق عــى املقرتحــات املقدمــة 

ــات  ــر انثخاب ــات. يف آخ ــى الهيئ ــى يف أع ــا، حثـ ــا دامئ ــس مضمان ــامع لي ــل اإلج ــم. لك له

الخثيــار األمــن العــام فــاز أنــدروس كيربيانــا )Andros Kyprianou( عــى نيكــاس 

ــس  ــة املركزية.ولي ــل 48 يف اللجن ــا مقاب ــاريديس )Nikos Katsouridis( بـــ57 صات كاتس

ــة.  ــربى يف اللــزب خــال الســناات القادم ــزات ك ــة ه ــع أن تلــدث أي ــل املثاق م

 نظرة للمستقبل 

ــة  ــدى الاطني ــزب الاح ــا ح ــا )Derviş Eroğlu(، عض ــش إرأوغل ــاب ديروي ــد انثخ بع

ــربص  ــد ق ــامالت تاحي ــدت احث ــة، ابثع ــربص الرتكي ــامل ق ــا لش ــي )UBP(، رئيس اليمين

قريبــا أو إنهــاء االحثــال الــرتيك فيهــا. لكــل اللــزب الثقدمــي ســيقيّم )يف نهايــة 

ــى  ــد انثه ــل ضــد االســثعامر ق ــه الطاي ــا إن كان نضال ــر( م ــى األك ــة ع ــدورى اللالي ال

ــام  ــذا. ك ــرى به ــدورى أخ ــله ل ــثافياس ترش ــس كريس ــل الرئي ــد ره ــاح أم ال. وق بنج

يــزداد األمــر تعقيــدا بســبب املزاعــم الرتكيــة بلقاقهــا يف حقــال الغــاز يف األرايض 

ــا.  ــرا صعب ــا أم ــدو تربيره ــي يب ــة الثـ القربصي

ــه عــى رئاســة كريســثافياس؛ ففــي  ــاك ماضــاع آخــر ألقــى بظال ــك، هن عــاوى عــى ذل

األول مــل ياليــا 2011، انفجــر حــاايل 100 صنــدوق مــل الذخــرى الثـــي تم تخزينها بشــكل 

غــر ســليم يف قاعــدى بلريــة قربصيــة ملدثــة كارثــة متللــت يف مقثــل 13 شــخص ودمــارا 

يُقــدر بلــاايل 10% مــل الناتــج امللــي اإلجــاميل لقــربص. واضطــرت البــاد لطلــب العــان 

مــل االتلــاد األوروبـــي، واندلعــت االضطرابــات يف نيقاســيا. وقــد تــم الثلقيــق يف حادثــة 

االنفجــار، األمــر الــذي نثــج عنــه إدانــة الرئيــس نفســه. ورغــم أنــه نفــى مســئاليثه، فــإن 

ــة  ــة االجثامعي حليفــي كريســثافياس يف اللــزب الاطنــي الدميقراطــي واللركــة الدميقراطي

انفصــا عنــه. وال زال الجــدل حــال هــذا األمــر مســثمرا حثـــى كثابــة هــذه الســطار حيــث 

تســثعد البــاد لانثخابــات. 
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جدول 1: نتائج اســتطالع الرأي قبل االنتخابات الرئاســية 2008 

كاسوليدس )حزب 

التجمع الدميقراطي(

بابادوبولوس )الحزب 

الدميقراطي الوطني(

كريستوفياس 

)الحزب التقدمي 

للشعب العامل(

املرشح

%24 %32 %28 قادر عى حل النزاع 

القربيص

%31 %27 %26 مقبال يف الخارج

%17 %23 %46 قريب مل الشعب

%24 %30 %34 قادر عى معالجة القضايا 

السياسية املللية

%23 %23 %35 قادر عى معالجة املشاكل 

االجثامعية

%21 %32 %30 يثسم باللياية

%24 %31 %29 قادر عى معالجة املشاكل 

االقثصادية

%21 %28 %31 يثسم باالسثقامة

%20 %26 %28 سيلثزم بربنامجه االنثخايب

%25 %23 %33 يفهم مشكات الشباب
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اليسار الياناين

 اليسار اليوناين

جوليان  ماريوالس 

 

 اليونان واليســار منذ سنة 1974 

ــل إ   ــد وص ــذي كان ق ــان، وال ــكري يف اليان ــام العس ــاء النظ ــد انثه ــنة 1974، وبع يف س

الســلطة ســنة 1967 مــل خــال انقــاب عســكري، صــّات الشــعب اليانــاين لصالــح إلغــاء 

 )Constantine Karamanlis(  النظــام امللــي. يف ذلــك الاقــت، فــاز قســطنطن كرامنلــس

ــل  ــثينيات م ــينيات والس ــال الخمس ــرات خ ــدى م ــان ع ــة يف اليان ــرأس اللكام ــذي ت وال

القــرن املــايض، وحزبــه امللافــظ ”الدميقراطيــة الجديــدىم يف االنثخابــات. وقــد بــذل 

ــية واســثطاع أن  ــة األوروبـ ــان إ  املفاضي ــرا مــل أجــل انضــامم اليان كرامنلــس جهــدا كب

ــة  ــة الهيليني ــرت ”اللرك ــت، ظه ــادى يف ســنة 1977. يف نفــس الاق ــات اإلع ــاز يف انثخاب يف

االشــرتاكيةم )باســاك( باعثبارهــا القــاى املعارضــة الرئيســية، ونجلــت بعــد أربــع ســناات 

يف الفــاز بأكريــة 48% مــل األصــاات، وبذلــك متكنــت مــل رئاســة اللكامــة ملــدى عــر 

ــى  ــر ع ــر كب ــة ذات تأث ــاريع إصــاح اجثامعي ــاك مش ــذت باس ــد نف ــا. وق ــناات تقريب س

ــس  ــا رئي ــد به ــي وع ــاد الثـ ــق األبع ــل تلقي ــدا م ــل اب ــاتها مل تثمك ــل أن سياس ــم م الرغ

وزرائهــا أندريــاس باباندريــا )Andreas Papandreou( يف خطابــه.

 كانــت ســنة 1989 ســنة تغيــر ســيايس، وكانــت ســنة ذات أهميــة كــربى بالنســبة لليســار 

ــك ال  ــل أن أســباب ذل ــم م ــا هــذا، عــى الرغ ــرتدد إ  يامن ــا ت ــزال أصداؤه ــاين وال ت اليان

ميكــل العلــار عليهــا يف برلــن، وإمنــا يف أثينــا. يف بدايــة تلــك الســنة املصريــة، عمــل 

اللــزب الشــياعي اليانــاين املؤيــد لاتلــاد الســافييثي )KKE( واليســار اليانــاين الشــياعي 

  .)SYN - ذو امليــال األوروبـــية معــا لثشــكيل تلالــن اليســار والثقــدم )السيناسبيســماس

كان هــذا الثلالــن هشــا منــذ البدايــة، ولكــل تأثــره كان واضلــا يف االنثخابــات: يف شــهر 

ــة،  ــات الربملاني ــا، فــاز الثلالــن مبــا نســبثه 13.1% مــل األصــاات يف االنثخاب حزيران/ياني

واحثــل 28 مقعــدا مــل أصــل 300 مقعــدا يف الربملــان؛ مل يفــز أي مــل اللزبــن الكبريــل 

ــا هــذا كااحــد  ــى يامن ــك وحثـ ــد ذل ــا جــرى بع ــم النظــر إ  كل م ــة. ويث ــة مطلق بأغلبي

مــل األخطــاء الثاريخيــة الكبــرى لليســار اليانــاين، حثـــى يف نظــر رؤســاء اللــزب الشــياعي 
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ــس  ــد رئي ــام بعــد. فمــل أجــل تجري ــل جــاءوا في ــن اليســار والثقــدم الذي ــاين وتلال اليان

الــازراء أندريــاس باباندريــا مــل حصانثــه وتقدميــه للملاكمــة لثارطــه يف إحــدى الفضائــح، 

شــكل حــزب الدميقراطيــة الجديــدى امللافــظ وتلالــن اليســار والثقــدم حكامــة ائثافيــة. 

ــاين/ نافمــرب والثـــي مل تســثطع أيضــا أن تافــر  ــل الل ــات الجديــدى يف تري وبعــد االنثخاب

ــي يلكــم مبفــرده، أيــد تلالــن  للــزب الدميقراطيــة الجديــدى األغلبيــة الثـــي يلثاجهــا ل

ــراء  ــم إج ــاد إ  أن ت ــت  الب ــي حكم ــة، والثـ ــة انثقالي ــكيل حكام ــدم تش ــار والثق اليس

ــة  ــاركة يف حكام ــذه املش ــببت ه ــل 1990. تس ــان/ أبري ــهر نيس ــدى يف ش ــات جدي انثخاب

ــكل  ــا بش ــت بلقله ــاين، وألق ــار اليان ــل اليس ــديدى م ــثياء ش ــة اس ــق حال ــن بخل امللافظ

ــدى.  ــناات عدي ــاك لس ــزب باس ــدم وح ــار والثق ــن اليس ــن تلال ــة ب ــى العاق ــاص ع خ

وأعقــب هــذه الفــرتى حكــم اللــزب الااحــد مــل قبــل حــزب الدميقراطيــة الجديــدى والــذي 

ــه مــل الســلطة مــل  ــه إزاحث ــاء علي ــة، وجــرى بن فشــل يف ترتيــب أمــار البيــت االقثصادي

ــات.   خــال االنثخاب

بعدهــا باقــت قليــل ، فاجــئ تلالــن اليســار بالثطــارات الدوليــة الثـــي مل يكــل مســثعدا 

ــباط/  ــد يف ش ــذي انعق ــاين ال ــث عــر لللــزب الشــياعي اليان ــر اللال ــب املؤمت ــا. وطال له

فربايــر 1991، نظــرا النهيــار االتلــاد الســافيثي، باتخــاذ قــرار بشــأن املنلــى الــذي 

ــن  ــس )Charilaos Florakis(، األم ــارياوس فلاراكي ــان تش ــد إع ــزب. وبع ــينلاه الل س

ــه  ــة، نيث ــرتى طايل ــه لف ــثمر مبنصب ــذي اس ــر وال ــرتام كب ــع باح ــذي يثمث ــزب ال ــام للل الع

ــة  ــة عام ــا )Aleka Papariga( كأمين ــكا باباريج ــاب ألي ــم انثخ ــددا، ت ــح مج ــدم الرتش ع

لللزبفــي ظــروف ملــرى للجــدل، وبأغلبيــة ضيقــة جــدا. كان ذلــك مبلابــة انثصــار للجنــاح 

العقائــدي والــذي رشع منــذ ذلــك اللــن بطــرد اإلصاحيــن مــل اللجنــة املركزيــة، وأنهــى 

ــن اليســار والثقــدم. مــع تطهــر اللــزب الشــياعي  ــا مشــاركثه يف تلال ــران/ ياني يف حزي

ــار  ــن اليس ــاء تلال ــة أعض ــياعيان وبقي ــان الش ــن، رشع اإلصاحي ــل املعارض ــاين م اليان

والثقــدم يف حزيــران/ يانيــا 1992 يف تلايــل ذلــك الثلالــن إ  حــزب تــام النضــج.  أمــا 

االنقســام األخــر يف الجســم القيــادي لللــزب الشــياعي اليانــاين فقــد حــدث ســنة 2000، 

عندمــا تــم طــرد النائــب الســابق لرئيــس الربملــان اليانــاين وعضــا الربملــان األوروبـــي منــه.

اتســم العهــد اللــاين للــزب باســاك ، والــذي بــدأ ســنة 1993، بسياســة اقثصاديــة تهــدف 

ســيميثيس  قســطنطن  الــازراء  رئيــس  نفــذ  ماســرتيخت.  اتفاقيــة  معايــر  تلبيــة  إ  

)Constantine Simitis( تخفيضــات يف امليزانيــة، وكان قــادرا أن يلقــق أرقــام منــا جيــدى، 

ــه أحجمــت  ــل حكامث ــات، ولك ــن يف االنثخاب ــن جديدت ــايل أن يكســب ملرت ــثطاع بالث واس

عــل تقليــص الجهــاز البروقراطــي املثضخــم، وكانــت أيضــا غــر قــادرى عــى الســيطرى عــى 

امللســابية السياســية املثفشــية يف البــاد. يف ســنة 2004، خــاض حــزب باســاك االنثخابــات 
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تلــت قيــادى رئيســه الجديــد جــارج باباندريــا )George Papandreou(، ابــل أندريــاس، 

وكانــت عامــات الثعــب باديــة عليــه بعــد فــرتى طايلــة مــل اللكــم، وخــر أمــام حــزب 

ــل شــقيق رجــل  ــس، اب ــد، قســطنطن كرامنل ــادى زعيمــه الجدي ــدى بقي ــة الجدي الدميقراطي

الدولــة الســابق الذكــر كرامنلــس والــذي يلمــل نفــس االســم.  وشــهدت الســناات الخمــس 

ــة السياســية  ــا الطبق ــع به ــت تثمث ــي كان ــار الثـ ــة الجمه ــا تبقــى مــل ثق ــدد م ــة تب الثالي

اليانانيــة مــل خــال سلســلة مــل الفضائــح عــى أعــى مســثايات الدولــة، واندفــاع 

ــرى ســنة 2009،  ــة الكب ــات. وجــاءت االنطاق ــر إلدارى األزم ــاب أي أث ــع غي ــة م النياليربالي

حيــث فــاز حــزب باســاك فــازا ســاحقا باســثخدام الخطــاب اليســاري، ليدفــل بعــد فــرتى 

ــة. ــة الاضــع املــرتدي للميزاني ــزى كل أمــل يف إحــداث الثقــدم االجثامعــي يف مااجه وجي

باإلضافــة إ  حــزب باســاك، وهــا الجنــاح االشــرتايك الدميقراطــي اليانــاين، ياجــد يف البــاد 

ــن  ــاين، وتلال ــياعي اليان ــزب الش ــا  الل ــارية، أهمه ــاى اليس ــل الق ــعة م ــة واس مجماع

اليســار وحــزب اليســار الدميقراطــي )DIMAR( الــذي انشــق عنــه ســنة 2010 )انظــر 

ــي  ــزاب واملنظــامت الثـ ــل األح ــد م ــاك العدي ــات، هن ــذه املجماع ــب ه ــاه(.  إ  جان أدن

ــرتاوح تاجــه هــذه األحــزاب األيديالاجــي  ــن اليســارى. ي ــل الطي ــرب نفســها جــزءا م تعث

مــل االشــرتاكية املعثدلــة مــرورا باملاركســية، ووصــاال إ  منظــري مخثلــن أنــااع املؤامــرات. 

ــل األول/  ــرت يف تري ــي ج ــرى الثـ ــة األخ ــات الربملاني ــاا يف االنثخاب ــم تنافس ــة منه خمس

أكثابــر 2009، ثاثــة مــل بينهــم تلــت رايــة الشــياعية وهــم: اللــزب الشــياعي اليانــاين/

  )ML-KKE(ــاين ــي املاركــي الشــياعي اليان ــي )KKE-ML( واللــزب اللينين املاركــي اللينين

وهــام حزبــان ذوا تاجــه مــاوي؛ ومنظمــة إعــادى بنــاء اللــزب الشــياعي اليانــاين األصغــر 

ــادى  ــيا هــي اآلن تلــت قي ــة وهــي أن روس ــرى غريب ــى نظ ــي تثبن حجــام )OAKKE( والثـ

ــة. باإلضافــة  زمــرى النازيــن الجــدد، وهــذه الزمــرى هــي املســئالة عــل كل الــرور اللالي

ــادي للرأســاملية  ــة اليســار املع ــي وجبه ــاري الرتوتس ــامل الل ــاك حــزب الع ــك، هن إ  ذل

ــة ”أنثارســيام )ANTARSYA( والثـــي تعنــي ”الثمــردم، )وهــا تلالــن مــل القــاى  الياناني

ــة  ــذه املجماع ــازت ه ــة(. ف ــات األيديالاجي ــن االتجاه ــل مخثل ــارية م ــة اليس الراديكالي

ــذه  ــل ه ــا أي م ــبة حققثه ــى نس ــي أع ــاات، وه ــل األص ــبثه 0.36% م ــا نس ــرى مب األخ

األحــزاب املنشــقة.   
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ي اليونان
الجدول 1: نتائج انتخابات ســنة 2009 �ض

التقدم / 

الرتاجع

املقاعد التقدم / 

الرتاجع

النسبة 

املئوية

الحزب

58 160 +5.82 43.92 باساك

-61 91 -8.38 33.48 حزب الدميقراطية الجديدى

-1 21 -0.61 7.54 اللزب الشياعي الياناني

5 15 +1.83 5.63 املسرى األرثاذكسية الشعبـية

-1 13 -0.44 4.6 ائثاف اليسار الراديكايل )سريزا(

صفر +1.48 2.53 حزب البيئة الخر

  تلالن يســار اللركات والبيئة )سيناسبســماس/تلالن اليســار والثقدم( 

 مقدمــة: البنية االجتماعية والبيئة السياســية للحزب

ــع  ــدم(، راب ــة )سيناسبســماس/تلالن اليســار والثق ــن يســار اللــركات والبيئ ــرب تلال يعث

ــغ عــدد أعضــاء اللــزب حثـــى شــهر آذار/ مــارس 2009،  ــان. وقــد بل أكــرب حــزب يف اليان

16124 عضــاا، إال أن اللــزب فقــد الكلــر منهــم عندمــا انشــق حــزب اليســار الدميقراطــي 

)دميــار( عنــه ســنة 2010. كان معظــم أعضائــه النشــيطن أعضــاء يف تلالــن اليســار 

والثقــدم عندمــا كان ال يــزال يف تلالــن مــع اللــزب الشــياعي اليانــاين.  وكان  5% فقــط 

ــر  ــاين/ يناي ــان ث ــع يف كان ــذي اجثم ــس ال ــزب الخام ــر الل ــا يف مؤمت ــل أصــل 12 مندوب م

ــغ مثاســط أعــامر  ــع الســابقة. ويبل ــد انضمــاا إ  اللــزب خــال الســناات األرب 2008، ق

ــة 54-45، كــام أن معظمهــم كان عــى  ــة العمري ــن 51 ســنة ومعظمهــم مــل الفئ املندوبـ

مســثاى عــال مــل الثعليــم - كانــاا مــل جيــل يســمى بجيــل الباليثيكنيــا ، وهــم الذيــل 

كانــاا يف املــدارس أو الجامعــات يف الاقــت الــذي اندلعــت فيــه االنثفاضــة الطابيــة ســنة 

1973.  ولكــل ال يــزال هــؤالء األكادمييــان ممللــن متليــا ناقصــا يف مؤمتــرات اللــزب فيــام 

ــرب  ــة األك ــام، واللص ــاع الع ــاء يف القط ــم األعض ــل معظ ــم.  ويعم ــبة عضايثه ــق بنس يثعل

هــي ملعلمــي املــدارس وريــاض األطفــال وأســاتذى جامعــات. أمــا ثــاين أكــرب مجماعــة هــي 

مجماعــة أربــاب العمــل والعاملــن للســابهم الخــاص، يليهــم يف املركــز اللالــث املاظفــان 
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ــاا  ــن مل يكان ــل املندوبـ ــط م ــبثه 50% فق ــا نس ــاك م ــاص. وهن ــاع الخ ــان يف القط العامل

أعضــاء يف أي حــزب أو منظمــة قبــل انضاممهــم إ  تلالــن اليســار والثقــدم، إال أن%91 

ــن  ــادرات مااطن ــرى ومب ــا يف منظــامت أخ ــطان اجثامعي ــت ناش ــم يف ذات الاق ــم ه منه

وغرهــا مــل املجماعــات.  

تبلــغ نســبة األعضــاء مــل النســاء 25% تقريبــا وهــذه النســبة تثاافــق أيضــا مــع 

ــص  ــا 26%. وتخص ــي تقريب ــس وه ــزب الخام ــر الل ــات يف مؤمت ــاث املندوب ــة اإلن حص

العديــد مــل هيئــات اللــزب كاتــا نســائية والثـــي تثطابــق مــع حصــة املــرأى يف عضايــة 

ــا 17  ــا حالي ــة العلي ــة القيادي ــذه الهيئ ــدى ه ــية. ل ــة السياس ــثلناء األمان ــن، باس الثلال

عضــاا، بينهــم أنلــى واحــدى فقــط.  ولكــل الصــارى مخثلفــة يف اللجنــة السياســية 

ــاء  ــبة النس ــاا نس ــم 125 عض ــي تض ــعة، والثـ ــة املاس ــة الثنفيذي ــي اللجن ــة، وه املركزي

بينهــم 40% ألنهــا تخضــع لنظــام الكاتــا. وال ينضــم إ  هــذا اللــزب أعضــاء مــل 

أصــال غــر يانانيــة إال نــادرا. وعــى الرغــم مــل أن النظــام األســايس ينــص رصاحــة عــى 

ــة،  ــي منخفض ــم املجثمع ــة تنظيمه ــزب إال أن درج ــامم إ  الل ــل باالنض ــق املهاجري ح

ــا  ــادرا م ــل ن ــا، الذي ــة تراقي ــراك يف منطق ــل األت ــة مل ــات املللي ــة األقلي ــى يف حال حثـ

ــان. ــزب يف الربمل ــان إ  أي ح ينضم

ي النظام الســياسي
ي المجتمع و�ض

  موقع الحزب �ض

ــن اللــزب  ــة وســطية ب ــاين مكان ــدم يف النظــام اللــزيب اليان ــن اليســار والثق ــل تلال يلث

اليانــاين  الشــياعي  اللــزب  ينظــر إ   باســاك. ويف حــن  اليانــاين وحــزب  الشــياعي 

ــن اليســار والثقــدم أن  ــة، يّدعــي تلال ــى قــاى يســارية برملاني ــاره أق بصفــة عامــة باعثب

ــة،   ــرتاكية الدول ــة واش ــية اللينيني ــدى املاركس ــديد بالعقي ــكهم الش ــرا لثمس ــياعين، نظ الش

ــم.   ــا الاصــن األدق له ــن ه ــان اليم ــد يك ق

أيديالاجيّــا، ميكــل إرجــاع تاريــخ تلالــن اليســار والثقــدم إ  ســنة 1968، عندمــا تــم طــرد 

ــزب  ــر الل ــافييثي يف مؤمت ــاد الس ــدون االتل ــاا ينثق ــل كان ــة الذي ــة املركزي ــاء اللجن أعض

الشــياعي اليانــاين الــذي عقــد يف بادابســت. املفصالــان، كلــر منهــم ممــل كانــا نشــطن 

يف املعركــة ضــد نظــام العقــداء، أسســااللزب الشــياعي اليانــاين - الداخــي، وانثقلــاا عــى 

ــياعي  ــزب الش ــق الل ــنة 1986، انش ــة. يف س ــياعية إصاحي ــن ش ــد إ  مااق ــا مثزاي نل

الياناين-الداخــي، وأســقط الجنــاح األكــرب أهــم الرمــاز الشــياعية، املطرقــة واملنجــل، 

ــاين.   وأســس اليســار اليان
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كان كل مــل اللــزب الشــياعي الياناين-الداخــي واليســار اليانــاين يثمثعــان مبســثاى 

مــل الدعــم املنخفــض ولكــل املســثقر يف اليانــان والــذي كان يــرتاوح مــا بــن  %1.5 

ــنة  ــد س ــادرا بع ــذي كان ق ــدم ال ــار والثق ــن اليس ــد تلال ــذا الثقلي ــل ه ــرج ع و 3%. خ

ــت مــل  ــاين. كان دعمــه اللاب ــن اللــزيب اليان ــه ضمــل الطي 1991 أن يلافــظ عــى مكانث

ــل أصــاات  ــن 2% و 2.5% م ــا ب ــرتاوح م ــة ي ــات اللالي ــل االضطراب ــه األساســين قب ناخبي

ــن  ــن واملاظفــن العمامي ــل األكادميي ــأيت بشــكل أســايس م ــن، وكان هــذا الدعــم ي الناخب

مــل ذوي الثعليــم الجيــد. ويف أوســاط الناخبــن املرتدديــل لللــزب، أحــرز تلالــن اليســار 

والثقــدم نجاحــا بــن الناخبــن الذيــل ينثخبــان ألول مــرى يف الفئــة العمريــة بــن 20 و 30 

ــرأي أن  ــر مــل اســثطاعات ال ــا. خــال النصــن األول مــل ســنة 2008، تاقعــت الكل عام

ــا  ــائد ه ــرأي الس ــى نســبة 15%، وكان ال ــريزا، ع ــكايل، س ــار الرادي ــن اليس يلصــل تلال

امثــاك اليســار الراديــكايل إلمكانــات كبــرى؛ وهــذا مــا أكدتــه الثطــارات ردا عــى األزمــة 

ــن اليســار  ــل مــل تلال ــة يف أواخــر ســنة 2011، حــن حقــق كل فصي ــة العميق االقثصادي

ــرأي. حثـــى ســنة 2012، كانــت أفضــل  والثقــدم مبفــرده هــذا املســثاى يف اســثطاعات ال

نثيجــة تلققــت  عــى اإلطــاق 6.3% مــل األصــاات يف الثصايــت يف االنثخابــات األوروبـــية 

ــنة 1994. لس

ــذ  ــل تامي ــام م ــم له ــرب دع ــريزا أك ــدم  وتلالفس ــار والثق ــن اليس ــل تلال ــى كل م يثلق

ــام  ــة. ك ــه اإلجاملي ــط نثائج ــي مثاس ــزب ضعف ــان للل ــل يقدم ــاب، الذي ــدارس والط امل

ــاص.  ــاع الخ ــي القط ــاص وماظف ــابهم الخ ــن للس ــن العامل ــدى ب ــل بش ــزب ممل أن الل

ــل  ــبة تص ــامل وبنس ــال األع ــل ورج ــاب العم ــن أرب ــدا ب ــرا ج ــام كب ــزب دع ــى الل ويثلق

إ  6%. مــل ناحيــة أخــرى، فــإن اللــزب ضعيــن يف القاعــدى الثقليديــة ألحــزاب اليســار، 

ــل مثاســط  ــل م ــاز ســريزا بأق ــث ف ــة ويف األعــامل الصغــرى، حي ــن يف الصناع ــن العامل ب

الدعــم يف االنثخابــات املاضيــة. ويقــع أدىن مســثاى دعــم لــه يف أوســاط املثقاعديــل وربــات 

البيــات. ومــع األخــذ بعــن االعثبــار العاامــل األخــرى، فمــل الااضــح أن مثاســط ناخبــي 

تلالــن اليســار والثقــدم هــم مــل حملــة الشــهادات الجامعيــة وأولئــك الذيــل ال يزالــان 

ــن  ــالانيي، والعامل ــة ثيس ــا ومدين ــش يف أثين ــات تعي ــل عائ ــدرون م ــات ويثل يف الجامع

ــاص. ــابهم الخ للس
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الجدول 2: ناخبو االأحزاب / نســبة مئوية 

املسرية 

األرثوذكسية 

الشعبـية
LA.OS

سرييزا

الحزب 

الشيوعي 

اليوناين

الدميقراطية 

الجديدة
باسوك الحزب

الجنس

7 5 8 32 43 الرجال

4 4 7 35 45 النساء

العمر

8 9 8 26 40 18 - 24 سنة

9 6 11 24 39 25 - 34 سنة

9 6 7 27 43 35 - 44 سنة

5 7 9 28 46 45 - 54 سنة

4 4 8 34 48 55 - 64 سنة

3 1 5 48 42 65 فام فاق

التعليم

3 1 6 39 48 منخفض

7 4 7 33 44 مثاسط

6 8 10 29 39 عايل

وضع العاملة

7 6 8 28 43 عاملان

8 6 11 26 43 عاطلان عل العمل

4 3 7 40 45 ليساا يف القاى العاملة

ناع العمل

4 6 4 40 38 رب عمل / رجل أعامل

5 3 6 37 47 عامل للسابه الخاص/زراعة

10 9 6 26 39 عامل للسابه الخاص/مهني
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8 4 8 30 43 عامل للسابه الخاص/ صناعي

4 7 7 28 48 ماظن قطاع عام

9 8 11 24 40 ماظن قطاع خاص

8 6 11 26 43 عاطل عل العمل

4 2 4 42 47 ربة منزل

4 2 4 47 42 مثقاعد / قطاع عام

4 2 9 38 46 مثقاعد / قطاع خاص

6 11 11 25 39 تلميذ مدرسة / طالب / مجند

اإلقامة

6 6 9 30 44 مدينة

5 6 6 37 44 بلدى

5 3 5 40 44 مناطق ريفية

ولعــل أهــم شــكل مــل أشــكال اندمــاج قــاى اليســار األخــرى يف البــاد يجــري تلــت مظلــة 

ــة  ــة مجماع ــافا وقم ــرب كاس ــد ح ــرتكة ض ــاج املش ــامل االحثج ــل أع ــدءا م ــريزا.  فب س

ــعارات  ــنة 2004 بش ــال س ــات بلل ــل الثلالف ــد م ــاى، تشــكلت العدي ــة G8 يف جن اللامني

انثخابيــة مشــرتكة، أكرهــا أهميــة هــا مقاومــة النياليرباليــة داخــل البــاد. بعــد االنثخابــات 

الربملانيــة بفــرتى وجيــزى  ذهــب كل حــزب يف طريقــه مــرى أخــرى، وذلــك بســبب الخافــات 

 Alekos( ــاس ــاس أالفان ــة أليك ــت رئاس ــة. تل ــد االنثخابي ــع املقاع ــال تازي ــة ح الداخلي

ــيان،  ــل النس ــريزا م ــادت س ــعة، ع ــارية واس ــات يس ــكيل تلالف ــد لثش Alavanos(، املؤي

وحققــت العديــد مــل النجاحــات االنثخابيــة املللاظــة. وكان العامــل األســايس وراء ذلــك 

ــرتاكين يف  ــل االش ــل عم ــن ع ــر راض ــاا غ ــل كان ــاك الذي ــزب باس ــار ح ــل أنص ــة أم خيب

ــاا لســريزا.    املعارضــة، وصات

ــة  ــة اجثامعي ــا وحرك ــر حزب ــي ع ــل اثن ــاف م ــل ائث ــارى ع ــريزا عب ــإن س ــا، ف ــا حالي أم

ــياعي  ــار الش ــا اليس ــدم، ه ــار والثق ــن اليس ــة إ  تلال ــا، إضاف ــرز أعضائه ــة، وأب ومنظم

البيئــي املثجــدد، والــذي لديــه صفــة املراقــب يف اليســار األوروبـــي، واللركــة الدميقراطيــة 

ــرن  ــل الق ــعينيات م ــاين يف الثس ــان اليان ــا يف الربمل ــد له ــازت مبقاع ــي ف ــة، والثـ االجثامعي

املــايض و”املااطنــان الفاعلــانم. الجاهــر املشــرتك بــن هــذه املجماعــات املثباينــة 
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ــكا  ــة ل ــات املفصلي ــربايل للسياس ــه النيالي ــة الثاج ــا مقاوم ــر ه ــكل كب ــا بش أيديالاجي

اللزبــن الرئيســين؛ وهدفهــم هــا إيجــاد احثــامالت أكــرب للعمــل والثااصــل مــع الجمهــار 

مــام يعــاد بالنفــع عــى األحــزاب األصغــر حجــام - وهــذا هــا عــى وجــه الثلديــد هــدف 

ــر يســار ماحــد.    ــام نلــا تطاي ــع إ  األم ــل أجــل الدف ــدم - م ــن اليســار والثق تلال

يف مجــال النقابــات، هنــاك العديــد مــل املنظــامت اللاضنــة القريبــة مــل أحــزاب اليســار، 

ــهم والثـــي تعثــرب األكــر تأثــرا، عــى الرغــم مــل أنهــا  منهــا جبهــة العــامل النضاليــة ”باِم

تلثــل املرتبــة اللانيــة بعــد نقابــات حــزب باســاك.  ليــس لــدى تلالــن اليســار والثقــدم 

منظــامت مامثلــة وهــذا أمــر غــر مســثغرب بالنظــر إ  قاعدتــه الجامهريــة. وبالثــايل فــإن 

ــا وراء اللــزب  ــة ”الثدخــل املســثقلم، تلعــب دورا ثاناي ــه، وهــي نقاب ــة من ــة املقرب النقاب

الشــياعي اليانــاين ونقابــات باســاك.

أمــا املنظــامت األخــرى املرتبطــة بثلالــن اليســار والثقــدم فهــي مامثلــة لثلــك املنظــامت 

 )Nikos Poulantzas(پاالنثــزاس نیکــاس  ينــر معهــد  األخــرى:  باألحــزاب  املرتبطــة 

ــبابية،  ــه الش ــا منظمث ــة. أم ــا الراهن ــال القضاي ــاين وح ــار اليان ــخ اليس ــل تاري ــات ع كثاب

شــباب تلالــن اليســار والثقــدم، فقــد منــت كلــرا يف الســناات األخــرى، وهــي مقربــة مــل 

ــزب،  ــان الل ــة بلس ــي )Avgi( الناطق ــدى آفج ــا جري ــي. أم ــد الربامج ــى الصعي ــزب ع الل

فهــي مــل بــن أصغــر الصلــن الياميــة اليانانيــة العديــدى، حيــث متــت يف ديســمرب 2009 

طباعــة حــاايل 5,500 نســخة يف إجــازى نهايــة األســباع. يف حــن تــم طبــع 24,000 نســخة 

ــاين، و120  ــياعي اليان ــزب الش ــة بالل ــثيس )Rizospastis( الخاص ــدى ريزوزباس ــل جري م

ألــن نســخة مــل جريــدى إليفلروتيبيــا )Eleftherotypia(، أكــرب صليفــة ياميــة يســارية.  

اتيجي للحزب  التوجه االســ�ت

ــاملية  ــة رأس ــل عامل ــى الاضــع الراه ــل ع ــدم، يهيم ــار والثق ــن اليس ــج تلال ــا لربنام وفق

نيــا ليرباليــة وغلبــة الااليــات املثلــدى األمريكيــة عــى العــامل. أمــا عااقــب هــذا الثطــار 

فثثجــى يف تفكيــك املكاســب الدميقراطيــة واالجثامعيــة، وتجاهــل القانــان الــدويل واألمــم 

املثلــدى، وشــلذ  الثناقضــات املاجــادى يف النظــام الرأســاميل، وتاســعها يف جميــع نااحــي 

ــائل  ــل وس ــه، وتثناق ــة في ــة االجثامعي ــلمت الدميقراطي ــذي اسثس ــت ال ــاى. ويف الاق اللي

ــكال  ــاك أش ــخ، هن ــة الثاري ــدى نهاي ــاال لعقي ــة وص ــة العامل ــل حثمي ــث ع ــام اللدي اإلع

جديــدى مــل االحثجــاج واملقاومــة آخــذى بالظهــار. وهــذه األشــكال، وفقــا لربنامــج اللــزب، 

بــدأت تظهــر واضلــة بــدءا مــل ”زاباتيســثاس مــرورا بســياتل وجنيــن، ومــل االحثجاجــات 

األوروبـــية إ  القمــم املضــادى، ومــل بارتــا أليغــري إ  فلارنســا، ومــل املنثديــات 
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ــات  ــم الطبق ــي تض ــام، والثـ ــة الس ــية  إ  حرك ــا  األوروبـ ــة ونظراته ــة العاملي االجثامعي

الشعبـــية امللرومــة واألقليــات املكباتــة، واللــركات االجثامعيــة ذات األهــداف املخثلفــةم. 

يف مااجهــة العاملــة الرأســاملية، يــرى اللــزب ظهــار يســار جديــد معــامل مثعــدد األوجــه 

ــاح. ــه البــر أهــم مــل األرب ــايل األمــل يف عــامل مخثلــن يكــان في - وبالث

يف جاهــر تصميــم النمــاذج املضــاد، هنــاك اخثافــات كبــرى جــدا داخــل اللــزب، وخاصــة 

فيــام يثعلــق مبســألة الللفــاء. وقــد دار  النــزاع بشــكل أســايس حــال مســألة الثعــاون مــع 

حــزب باســاك؛ وتــم حســم هــذا النــزاع بانفصــال هــذا الفصيــل والــذي هــا اليــام حــزب 

ــاه(.  قبــل انثخابــات 2009، كان تلالــن اليســار والثقــدم  اليســار الدميقراطــي )انظــر أدن

ــل  ــاون. وم ــثعداد للثع ــى اس ــاك كان ع ــزب باس ــايس ألن ح ــكل أس ــح بش ــع مري يف وض

امللــر لاهثــامم، أن ثيــادور بانغالــاس )Theodore Pangalos( نائــب رئيــس باســاك قــد 

أعــرب يف ســنة 2008 عــل أملــه يف دخــال تلالــن اليســار والثقــدم اللكامــة كنــاع مــل 

الثصليــح، حيللــم يكــل يفكــر باملااقــن السياســية بقــدر مــا كان يفكــر بالفســاد الــذي ال 

ــان. وكان الســبب  ــذي يصيــب حكامــات اللــزب الااحــد يف اليان مفــر مــل اســثرائه وال

األســايس للثقــدم القــاي يف اســثطاعات الــرأي خــال النصــن األول مــل ســنة 2008 هــا 

 )Alexis Tsipras( الشعبـــية الكبــرى الثـــي يثمثــع بهــا رئيــس اللــزب ألكســيس تســيرباس

واحثــامل املشــاركة يف اللكامــة جنبــا إ  جنــب مــع حــزب باســاك. 

ــا  ــا ســريزا إ  اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي رسيع ــي قدمثه ــب الثـ ــت الئلــة املطال عمل

ــض  ــن لللــزب رف ــادى اململل ــب ق ــال، طال ــبيل املل ــى س ــاون. ع ــة الثع ــق إمكاني عــى خن

ــدف  ــق ه ــه لثلقي ــل طاقث ــرا م ــدرا كب ــاري ق ــل اليس ــرس الفصي ــبانة. وك ــدى لش معاه

الثلالــن مــع اللــزب الشــياعي اليانــاين، وهــا هــدف يرفضــه الشــياعيان بلبــات، وهــا 

ماقــن يثــم تربيــره باالدعــاء بــأن ســريزا مل يكــل حزبــا يســاريا حقيقيــا، بــل إنــه مجــرد 

ــدم  ــار والثق ــن اليس ــإن تلال ــك، ف ــى ذل ــاوى ع ــة. وع ــرتاكية الدميقراطي ــر لاش ــرع آخ ف

ــزب  ــل كل ــدور ملثم ــة ل ــه الكفاي ــا في ــا مب ــا أو برامجي ــئ هيكلي ــه مهي ــرى أن ــل ي مل يك

حاكــم، كــام أشــار تاســاس كاراكــس )Tasos Kourakis( ، لــذا فــإن النثائــج الجيــدى الثـــي 

ــاد  ــد. ع ــدى البعي ــى امل ــاى اللــزب ع ــز ق ــؤدي إ  تعزي ــد ال ت ــات ق تلققــت يف االنثخاب

أنصــار حــزب باســاك الذيــل شــعروا بخيبــة أمــل إ  حظــرى اللــزب االشــرتايك الدميقراطــي 

يف انثخابــات ســنة 2009 بعــد أن كانــاا قــد تخلــاا عنهــا يف العــام الســابق، وبذلــك أصبــح 

حــزب باســاك قــادرا عــى تعزيــز دعمــه لدرجــة أكــرب مــل ذلــك بكلــر. مل يكــل العامــل 

ــا اســرتاتيجية تلالــن اليســار والثقــدم بــل باألحــرى الرغبــة يف إخــراج حكامــة  املهــم هن

ــل الســلطة.   ــدى م ــة الجدي حــزب الدميقراطي
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ــا الرئيســية  ــاك تاافــق واســع يف عــدد مــل القضاي ــن اليســار والثقــدم هن يف داخــل تلال

ــا الفصــل  وهــذا الثاافــق يليــد عــل رأي أغلبيــة املجثمــع اليانــاين. وتشــمل هــذه القضاي

ــس، ووضــع  ــي الجن ــة، وزواج مللي ــازات العلامني ــد والجن ــة، والثعمي ــن الكنيســة والدول ب

ــة  ــق الثعليمي ــة ويف املراف ــل العام ــة يف األماك ــرات األمني ــض نصــب الكام ــل، ورف املهاجري

ــم  ــى اس ــراع ع ــل ال ــن م ــة، واملاق ــدرات الخفيف ــم املخ ــدم تجري ــة، وع ــر اللكامي غ

جمهاريــة مقدونيــا الياغاســافية الســابقة. ولــدى اللــزب ســمعة بأنــه مثلفــظ خاصــة يف 

”القضايــا الاطنيــةم مــام لــه تأثــر عــى ســلاك الناخــب الــذي ال يقثــر فقــط عــى رشائــح 

ــا  ــزب ه ــإن الل ــرى، ف ــة أخ ــل ناحي ــة. وم ــة املنخفض ــثايات الثعليمي ــع ذات املس املجثم

الاحيــد الــذي يلمــل هــذه القضايــا ويضعهــا يف جــدول أعــامل الربملــان. ويســاعده ماقفــه 

اللابــت بشــأن املااقــن الثقدميــة أيضــا عــى اللفــاظ عــى اســثقاليثه. 

ــية وماملاركســيةم  ــات السياس ــن النظري ــدي يف الجــدل حــال مخثل ــاب النق ــرب الخط ويعث

مــل العاامــل املهمــة يف هــذا اللــزب الــذي يســيطر عليــه األكادمييــان. وال ينطبــق هــذا 

األمــر فقــط عــى تلالــن اليســار والثقــدم بــل يثجــى أيضــا يف اليســار اليانــاين املثصــدع 

ككل. فمــل املســثليل تلديــد أي اتجــاه أيديالاجــي مهيمــل، ولكــل كثابــات لاكســمبارغ 

كثابــات  ومؤخــرا،   ،)Poulantzas( وباالنثــاز   ،)Gramsci( وغرامــي   ،)Luxemburg(

ــع باالحــرتام عــى نطــاق واســع. ــري )Negri( تثمث هــاردت )Hardt( ونيغ

ــع،  ــثم يف املجثم ــب اللال ــاء ”القط ــروع إنش ــدى مب ــزب بش ــاء الل ــة أعض ــك أغلبي يثمس

ــك،  ــار لذل ــة اإلط ــريزا يف البداي ــت س ــن قدم ــري. ويف ح ــر جاه ــق تغي ــل تلقي ــل أج م

ظهــرت نقطــة تصــدع إضافيــة يف الثلالــن. يف ســنة 2009، ابثعــد أليكــاس أالفانــاس عــل 

خليفثــه تســيرباس؛ ونــادى، هــا وآخــرون مــل مملــي اليســار الراديــكايل إ  تلايــل ســريزا 

ــة لألعضــاء األصغــر يف  ــا بســبب السياســات املثباين ــدو بالفعــل مخث ــذي يب ــن ال - الثلال

ــم حجــب  ــد ت ــام النضــج. وق ــل النســبي الداخــي – إ  حــزب ت ــب للثملي ــاازن الصع الث

ــة املطــاف  ــة باســاك، ويف نهاي ــراع بســبب االحثجاجــات ضــد تخفيضــات حكام هــذا ال

ــن اليســار والثقــدم.   بســبب انشــقاق حــزب اليســار الدميقراطــي عــل تلال

وبــرف النظــر عــل الفاصــل القصــر الشــأن يف نهايــة اللامنينيــات مــل القــرن املــايض، مل 

ــة  ــن السياس ــل وصــن املااق ــة.  وميك ــدا يف اللكام ــدم أب ــار والثق ــن اليس ــارك تلال يش

ــات  ــت االنثخاب ــة. يف وق ــا باألســاس مناهضــة للنياليربالي ــة لللــزب بأنه ــة اللالي االقثصادي

ــة  ــة املالي ــال السياس ــية يف مج ــل املقرتحــات األساس ــدد م ــن ع ــدى الثلال ــة، كان ل املاضي

واالجثامعيــة. وكان املطلــب نظامــا رضيبيــا يثــم مــل خالــه بشــكل أســايس تخفيــض 

ــاء  ــرب وإلغ ــل العــبء األك ــات امليســارى عــى تلم ــار الطبق ــر، وإجب ــب بشــكل كب الرائ
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النفقــات  وخفــض  األخــرى،  الســناات  يف  جــرت  الثـــي  الخصخصــة  عمليــات  جميــع 

العســكرية عــى الفــار مبقــدار النصــن. أمــا امللــار اآلخــر الــذي ركــز عليــه اللــزب فهــا 

دمقرطــة املجثمــع وتعزيــز حقــاق املهاجريــل. وهكــذا، وعــى ســبيل امللــال، فــإن تلالــن 

اليســار والثقــدم هــا اللــزب املعــارض الاحيــد الــذي يدعــم مــروع قانــان قــدم مؤخــرا 

مــل قبــل حكامــة باســاك إلعطــاء الجنســية اليانانيــة للمهاجريــل وأطفالهــم؛ عــاوى عــى 

ذلــك، يطالــب الثلالــن مبزيــد مــل تلريــر اللــق يف اإلقامــة. أمــا الهــدف البعيــد املــدى 

لسياســثه البيئيــة هــا الثلــال إ  الطاقــات املثجــددى يف اليانــان. بالنســبة للبنيــة الثلثيــة 

الازمــة لذلــك، فيجــب جعلهــا المركزيــة ومنظمــة وفقــا للبلديــات امللليــة، وذلــك ألخــذ 

ــار. ــة يف االعثب ــح اإلقليمي املصال

ــن.  ــادرات املااطن ــة ومب ــركات االجثامعي ــال الل ــام يف مج ــى الي ــن حثـ ــارك الثلال ويش

ــة للخصخصــة  ــة املدني ــدى، تصاعــدت املقاوم ــة الجدي ــم حــزب الدميقراطي يف ســناات حك

وتدمــر البيئــة.  وجــرى منــع تســليع الفضــاء العــام بالفعــل يف العديــد مــل اللاالت، وأشــهر 

ملــال عــى ذلــك هــا شــاطئ إلينيكــا، حيــث دافــع الســكان عــل مصاللهــم وحظــاا بثأييــد 

واســع مــل املجثمــع. أمــا املبــادرى األكــر حداثــة فهــي االحثجــاج عــى إعــادى تاجيــه نهــر 

ــات،  ــدارس والجامع ــل امل ــات داخ ــع االحثجاج ــت جمي ــد حظي ــروس. وق ــاس يف إب أخيلي

ويف واقــع األمــر كل أشــكال االحثجــاج الشــبابية، بثعاطــن كبــر، بليــث وجــدت األحــزاب 

األخــرى نقطــة ترحيــب لشــل هجــام عــى تلالــن اليســار والثقــدم.  وينطبــق هــذا األمــر 

ــان األول/ ديســمرب 2008،  ــهر كان ــت يف ش ــي اندلع ــات الثـ ــى االضطراب ــاص ع بشــكل خ

عندمــا اتهــم األمــن العــام لللــزب الشــياعي اليانــاين تلالــن اليســار والثقــدم بالرتبيــت 

عــى ظهــار ”املقنعــنم، االتهــام الــذي أثــار رد فعــل قــاي. كان الثلالــن يف ذلــك الاقــت 

ــا  ــاالت تعاطف ــض الل ــم، ويف بع ــل الثفه ــا م ــر بعض ــذي أظه ــد ال ــاين الاحي ــزب الربمل الل

مــع االحثجاجــات، والثـــي أصبلــت منــذ ذلــك اللــن ســمة أساســية مــل ســامت الليــاى 

ــة. السياســة الياناني

ــارية  ــزاب اليس ــن األح ــع مااق ــدم م ــار والثق ــن اليس ــن تلال ــل مااق ــد م ــق العدي تثااف

األوروبـــية األخــرى. ومــع ذلــك، فإن املشــاكل الهيكلية األساســية للدولــة اليانانية املهــددى اآلن 

باإلفــاس ال ميكــل حلهــا ببســاطة مــل خــال عائــدات رضائــب أعــى ومزيــد مــل الثاظيــن، 

ــة تلــت  ــاءى القطــاع العــام املثضخــم بفعــل ســناات مــل السياســة الرعائي نظــرا لعــدم كف

حكــم حــزيب الدميقراطيــة الجديــدى وباســاك. أمــا داخــل ســريزا، فقــد ثبــت عــدم إمكانيــة 

ــة إ   ــا بعــد املادي ــة م ــدءا مــل تلرري ــة، ب ــع مســثقبل الدول ــكار املثعلقــة بطاب تجســر األف

ــة، وقــد ســاهمت هــذه األفــكار يف انقســام الثلالــن يف ســنة 2010. اشــرتاكية الدول
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يف اليانــان، نجلــت أحــزاب اليســار عــى الــدوام مجثمعــة ومنــذ ســنة 1980 يف الفــاز بأكــر 

مــل 50% مــل األصــاات، ولكــل نظــرا لاجــاد نظــام انثخــايب يلــايب األحــزاب األقــاى، مل تنشــأ 

ــت باســاك  ــى اإلطــاق.  ظل ــن والشــياعين ع ــن االشــرتاكين الدميقراطي ــاون ب مســألة الثع

تقــرتب أكــر مــل أي وقــت مــى إ  الثـــيار األوروبـــي، يف حــن بقي اللــزب الشــياعي الياناين 

وفيــا لعقيدتــه، حثـــى بعــد انهيــار االتلــاد الســافييثي. كانــت هــذه هــي البيئــة الثـــي كان 

عــى اليســار الشــياعي ذو امليــال األوروبـــية أن يعمــل فيهــا خــال اللامنينيــات مــل القــرن 

ــد مــل  ــن اليســار والثقــدم نفســه املســبب يف العدي ــك اللــن وجــد تلال ــذ ذل املــايض.  من

الثلالفــات الثـــي غالبــا مــا فشــلت يف تلقيــق تاقعــات أولئــك الذيــل شــكلاها: ففــي ســنة 

1988، جــرى الثلالــن مــع اللــزب الشــياعي، ويف ســنة 1989 دخــل لفــرتى وجيــزى يف حكامــة 

ائثافيــة مــع حــزب الدميقراطيــة الجديــدى، والــذي ثبــت أنــه كان مبلابــة كارثــة عــى الثلالــن؛ 

النظــر يف خيــارات الســلطة مــع حــزب باســاك؛ جمــع املجماعــات اليســارية املنشــقة لســريزا؛ 

وملــاوالت الثقــارب املثجــددى مــع اللــزب الشــياعي اليانــاين. لهــذا الســبب، ميكــل القــال أن 

بإمــكان تلالــن اليســار أن يلمــل معــه الثجربــة الغنيــة النظريــة والعمليــة للــزب إصاحــي 

شــياعي.  يف نفــس الاقــت، يااجــه اللــزب، كــام هــا حــال األحــزاب األخــرى أســئلة ال حلــال 

لهــا، ال ســيام الســؤال إ  أيــل ميكــل أن ياصــل هــذا املســار يف نهايــة املطــاف.

يعثــرب تلالــن اليســار والثقــدم واحــدا مــل القــاى الدافعــة داخــل حــزب اليســار األوروبـــي، 

وهــا الــذي اســثضاف مؤمتــره الثأســيي. ليــس لــدى الثلالــن مشــكلة كبــرى يف الثشــارك يف 

اإلجــامع األســايس لليســار األوروبـــي ويدعــم غالبيــة أعضائــه املشــاركة عــرب الاطنيــة؛ ولكــل 

الشـــيء نفســه ال ينطبــق عــى حلفائــه.  إذ تُاجــد داخــل ســريزا أحــزاب مثشــككة باالتلــاد 

األوروبـــي، مبــا يف ذلــك املنظمــة الشــياعية اللاريــة اليانانيــة ماويــة النزعــة )KOE(. فالنثيجة 

ــية هــي نثيجــة الخــاف حــال مســار سياســة تلالــن اليســار  الباهثــة لانثخابــات األوروبـ

 ،)Dimitris Papadimoulis( ــس ــس بابادميامي ــع دمييرتي ــذ أن تراج ــية من ــدم األوروبـ والثق

عضــا الربملــان األوروبـــي الســابق، الــذي كان قريبــا مــل اإلصاحيــن، وكان يلظــى باحــرتام 

 )Nikos Hountis( كبــر لعملــه يف الربملــان األوروبـــي، إ  املركز اللالــث وراء نيكاس هاونثيــز

ــة، عــى قامئــة  ــل للمنظمــة الشــياعية اللاري ــار اليســارم )Left Tendency( واململ مــل ”تي

تلالــن اليســار والثقــدم بعــد تصايــت األعضــاء. نثيجــة للــراع بــن املجماعــات اللــاث 

واألحــزاب األخــرى األعضــاء يف الثلالــن، والذيــل خرجــاا خاليــي الافــاض، أصبلــت صــارى 

ســريزا تثســم بالفثنــة واملكائــد. وكانــت النثيجــة 4.7% مــل األصــاات ومقعــدا واحــدا فقــط 

يف الربملــان األوروبـــي؛ وكان تســيرباس قــد حــدد أربعــة مقاعــد كهــدف.
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هنــاك تداخــل قــاي بــن أفــراد حركــة ”أتــاكم الدوليــة وتلالــن اليســار والثقــدم؛ ويشــارك 

كاهــام يف املنثديــات االجثامعيــة اليانانيــة. وقــد كانــا أيضــا املشــاركن األساســين يف تنظيــم 

املنثــدى االجثامعــي األوروبـــي لســنة 2006 يف أثينــا، وأرســا وفــادا إ  املنثــدى االجثامعــي 

العاملــي يف بارتــا أليغــري.

 الصــورة الذاتية والتنظيم

الثلالــن هــا اســمه وهــا برنامجــه أيضــا. فالصــارى الذاتيــة للثلالــن هــي وجــاد طيــن 

واســع مــل يســار اليــام. لذلــك، فأكــر أعضائــه أهميــة هــم الدميقراطيــان الراديكاليــان 

ــد الثغلــب عــى الرأســاملية، ولكــل  ــي تري ــة الثـ ــة والقــاى البيئي ذوو الثاجهــات اللركي

أيضــا الثقدميــان يف البــاد الذيــل يطالبــان بالدميقراطيــة وتقريــر املصــر. وال ينظــر 

الثلالــن إ  نفســه عــى أنــه حــزب عــاميل، عــى الرغــم مــل أن أصالــه متثــد إ  اللركــة 

ــا  ــع أهميثه ــة م ــن مقارن ــة للثلال ــر أهمي ــي أك ــة ه ــد املادي ــا بع ــم م ــة.  قي العاملي

بالنســبة لألحــزاب األخــرى. وهدفــه الخــاص بثشــكيل تلالــن واســع مــل اليســار جعلــه 

ــة يف معســكره الســيايس،  ــن اليســار والثقــدم وســريزا وبقــي القــاى اللالل ــب تلال يثجن

وراء حــزب باســاك واللــزب الشــياعي اليانــاين. أمــا هدفــه يف أن يلثــل مكانــة اللــزب 

ــا بالفشــل خــال عقــد الاحــدى،  ــث أقــاى حــزب فــكان ملكام ــاين كلال الشــياعي اليان

ــي  ــية القام ــية الشعبـ ــرى األرثاذكس ــزب املس ــى ح ــاق ع ــل الثف ــا م ــل أيض ومل يثمك

ــدا  ــنة 2011، ب ــا يف س ــة إ  ذروته ــة الياناني ــة االقثصادي ــت األزم ــا وصل ــة. وعندم النزع

ــاوز كل  ــل تج ــا م ــام وواثق ــدم مصم ــار والثق ــن اليس ــن لثلال ــن الاريل ــل اللزب كل م

ــاين. مــل باســاك واللــزب الشــياعي اليان

ويعثــرب تلالــن اليســار والثقــدم نفســه حزبــا تعدديــا المركزيــا. ولــدى اللــزب بنيــة مــل 

ثاثــة مســثايات: اللجنــة السياســية املركزيــة، مســثاى املقاطعــات واملنظــامت الشعبـــية. 

ــق  ــام يثعل ــي. في ــد الاطن ــا بأصــاات األعضــاء عــى الصعي ــم أخــذ القــرارات يف القضاي ويث

بالقضايــا، نجــح تلالــن اليســار والثقــدم يف إقامــة عمليــة تاافــق، وذلــك باســثخدام 

ــادات  ــى مس ــات ع ــرتاح تعدي ــق يف اق ــل والل ــات العم ــل مجماع ــادى م األدوات املعث

ــرب. ــات أك ــرتاتيجية، فالصعاب ــائل الشــخصية واالس ــق باملس ــام يثعل ــا في ــج.  أم الربام

  

   



198

اليسار الياناين

  االنقســام واألزمة: تلالن اليســار والثقدم وحزب اليسار الدميقراطي  

اســثمر النقــاش حــال املزيــد مــل الثطايــر لســريزا أيضــا يف مؤمتــر الثلالــن الــذي عقــد 

ــر  ــه األك ــل فصائل ــن م ــن اثن ــزاع ب ــه الن ــرب 2009، فاقم ــاين/ نافم ــل الل ــهر تري يف ش

أهميــة. هــذان الفصيــان األعضــاء يف تلالــن اليســار والثقــدم هــام ”تيــار اليســارم بقيــادى 

 .)Photis Kouvelis( ــس ــس كافيلي ــدم برئاســة فاتي ــاح الثجدي ألكســيس تســيرباس ومجن

وكبقيــة األحــزاب اليانانيــة، يهيمــل بقــاى عــى تلالــن اليســار والثقــدم أفــراد رئيســيان. 

ــن  ــدم قريب ــن اليســار والثق ــر مــل 60% مــل أعضــاء تلال ــل ســنة 2010، كان أك يف أوائ

مــل ”تيــار اليســارم، و 30% قريبــان إ  ”جنــاح الثجديــدم.  باإلضافــة إ  ذلــك، كان 

هنــاك أيضــا ”شــبكة األحمــر واألخــرم، والثـــي تؤكــد عــى املااقــن البيئيــة، وماملبــادرات 

ــرؤى  ــاركان يف ال ــن تثش ــن منظمث ــة مجماعث ــا مبلاب ــامرم وكانث ــادى اإلع ــة إلع الراديكالي

ولكــل مل يكــل لهــام أي تأثــر مللــاظ؛ ويهيمــل عــى االنثخابــات الداخليــة لللــزب 

ــيان. ــان الرئيس الفصي

ــم  ــال أه ــاول احث ــار اليســارم ح ــة أن ”تي ــد حقيق ــدم ينثق ــاح الثجدي ــا كان ”جن ــا م غالب

مراكــز اللــزب ووضــع أعضائــه فيهــا.  وكان هــذا واضلــا يف االنثخابــات األوروبـــية، وبعــد 

ذلــك يف انثخــاب األمــن العــام الجديــد. وعندمــا حــاول تســيرباس، قبــل االنثخابــات 

الربملانيــة لســنة 2009، تــم إيقافــه مــل قبــل مقاومــة ”جنــاح الثجديــدم وأصــاات معارضــة 

مــل داخــل ســريزا.

ولكــل تــم تأجيــل املااجهــة امللثملــة داخــل الثلالــن اليســاري ألن نثائــج االنثخابــات 

الربملــان؛  فــازوا مبقاعــد يف  املهمــن  املرشــلن  املنخفضــة، وألن  الثاقعــات  تخطــت 

ــها.   ــد تطــل برأس ــع حــزب باســاك مل تع ــاون م ــألة الثع ــإن مس ــك، ف ــى ذل ــاوى ع وع

ــرأي عــل اليســار مــع  ــا 2010، ومــع اســثقطاب ال ــران/ ياني ــك، يف شــهر حزي رغــم ذل

تفاقــم األزمــة املاليــة، انشــق تلالــن اليســار والثقــدم ورشع ”جنــاح الثجديــدم الــذي 

ــذي  ــار، وال ــة تأســيس حــزب اليســار الدميقراطــي املســثقل - دمي ــااب يف عملي ــه 4 ن ل

ــم  ــع تفاق ــدم. وم ــار والثق ــن اليس ــاك وتلال ــزب باس ــن ح ــاى ب ــد الفج ــرك ليس تل

األزمــة، ارتفعــت هــذه الفصائــل املثناحــرى إ  مااقــع غــر مســباقة يف السياســة 

اليانانيــة.
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 مقدمــة: البنية االجتماعية والبيئة السياســية للحزب

ــن  ــد الكثلث ــان، بع ــزب يف اليان ــرب ح ــث أك ــا ثال ــاين تاريخي ــياعي اليان ــزب الش كان الل

ألــن عضــا، والدميقراطيــة  الــذي يضــم 350  الكبرتــن: حــزب باســاك،  السياســيثن 

الجديــدى الــذي يضــم 370 ألــن عضــا؛ إال أن اللــزب ال يعطــي أي أرقــام دقيقــة عــل عــدد 

أعضائــه. وقــد بلغــت العضايــة ذروتهــا عندمــا بلــغ عــدد أعضــاء اللــزب حــاايل 50 ألفــا 

خــال اللامنينيــات مــل القــرن املــايض، اســثنادا إ  قــراء صليفــة اللــزب ريزوزباســثيس. 

ــبة  ــا. وبالنس ــاايل 30 ألف ــزب ح ــاء الل ــدد أعض ــان ع ــل أن يك ــل امللثم ــام، فم ــا الي أم

للبيئــة السياســية لللــزب فهــي أكــر ارتباطــا بالطبقــة العاملــة مقارنــة مــع تلالــن 

ــب  ــم يف الغال ــة ه ــر أهمي ــزب األك ــي الل ــل أن ماظف ــم م ــى الرغ ــدم، ع ــار والثق اليس

مــل خريجــي الجامعــات. أمــا األماكــل القياديــة عــى قامئــة االنثخابــات الربملانيــة يف ســنة 

2009 فقــد احثــل الجــزء األكــرب منهــا املاظفــان الدامئــان لللــزب: املعلمــان وامللامــان 

ــرب  ــاى أك ــان بق ــن مملل ــامل والنقابي ــا أن الع ــح أيض ــل الصلي ــك، فم ــع ذل ــاء. وم واألطب

ــث  ــل حي ــاك خمــس نســاء. م ــان هن ــل أصــل 21 عضــاا يف الربمل ــة. وم يف املناطــق الريفي

ــدى  ــن ل ــة ماظف ــايل: ثاث ــا الث ــى النل ــي ع ــزب، فه ــن للل ــان اململل ــاء الربمل ــل أعض مه

اللــزب بــدوام كامــل، ملاميــان اثنــان، وطبيبــان اثنــان، وماظفــان حكاميــان، ومزارعــان، 

واثنــان مــل رجــال االقثصــاد، ومملــل، وأســثاذ جامعــي واحــد، وصلفــي واحــد، ومهنــدس 

زراعــي واحــد، ومقــاول بنــاء واحــد، وشــخص واحــد يعمــل للســابه الخــاص، وبلــار واحــد 

وماظــن يف مثجــر. عــى مــدى الســناات الـــ 20 املاضيــة، قــادت إليــكا باباريجــا اللــزب 

الشــياعي اليانــاين، ولكــل ذلــك مل يؤثــر عــى هيمنــة الذكــار عــى اللــزب. تضــم اللجنــة 

املركزيــة الثـــي انثخبــت يف شــباط/ فربايــر 2005 مــا مجماعــه 77 عضــاا، بينهــم 14 امــرأى. 

ــد  ــة، أح ــة املركزي ــات اللجن ــن اجثامع ــزب ب ــاد الل ــذي يق ــيايس، ال ــب الس ــم املكث ويض

ــان. عــر عضــاا، بينهــم امرأت

ي المجتمع والنظام الســياسي
  موقع الحزب �ض

ــزاب  ــع املنظــامت واألح ــض جمي ــى يرف ــدى أو حثـ ــاين بش ــياعي اليان ــزب الش ــد الل ينثق

ــه. يف نفــس الاقــت، فاللــزب هــا قــاى لهــا  واللــركات غــر املرتبطــة فيــه أو الصديقــة ل

شــأنها يف السياســة اليانانيــة. إنــه ليــس حزبــا منبــاذا ملــل األحــزاب الشــياعية، وخاصــة 

ــزاب  ــة واألح ــي الدول ــى ممل ــر أع ــد ح ــرى. ولق ــدان األخ ــة، يف البل ــية اللينيني املاركس
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والكنيســة جنــازى األمــن العــام الســابق لللــزب فلاراكيــس. ويدعــا اللــزب مملــي 

ــه ال يدعــا  ــه، ولكن ــدى، وحــزب باســاك واألحــزاب األخــرى إ  مؤمترات ــة الجدي الدميقراطي

ــة  ــا. وينظــر اللــزب إ  األحــزاب الشــياعية اإلصاحي ــدم إليه ــن اليســار والثق ــدا تلال أب

ــة، وهــي بنظــر اللــزب  الثـــي تســعى إ  حــاار أكــرب مــع املجثمــع بأنهــا أحــزاب انثهازي

ــر. ــارى أكثاب ــا ث ــي بدأته ــق إ  االشــرتاكية الثـ ــاين، ال تدعــم الطري الشــياعي اليان

ــة تلــت إســم ريزوزباســثيس. يف شــهر  ــة يامي ــاين صليف ــر اللــزب الشــياعي اليان وين

ــة يف  ــذه الصليف ــل ه ــت م ــي طبع ــخ الثـ ــدد النس ــغ ع ــنة 2008 بل ــل س ــارس م آذار/ م

ــمل  ــرى فثش ــة األخ ــة الهام ــام املطباع ــائل اإلع ــا وس ــخة.  أم ــاد 24,550 نس ــام اآلح أي

 International( األداى النظريــة للجنــة املركزيــة، ”ذا إنرتناشــانال كاميانســت ريفيــام

Communist Review( والثـــي تنــر بعــدى لغــات. ومــل خــال مركــز البلــاث املاركســية 

ــك،  ــة إ  ذل ــة. باإلضاف ــية اللينيني ــي يف املاركس ــل العلم ــزب يف العم ــارك الل ــا، يش يف أثين

ــات. أمــا  ــة؛ ويبــث تلفزيــان اللــزب اإلعان ــاى تلفزياني ــة وقن ــدى اللــزب ملطــة إذاعي ل

ــا باللــزب وتنفــذ  ــط ارتباطــا وثيق ــة، فرتتب ــة الشــبابية، الشــبيبة الشــياعية الياناني منظمث

برنامجــه. ولــدى اللــزب مجلثــه الشــهرية تلــت اســم أوديجيثــس )Odigitis(. يف مجــال 

ــهم ، والثـــي  ــة ”باِم ــه، جبهــة العــامل النضالي ــه الخاصــة ب ــات لــدى اللــزب منظامت النقاب

وفقــا ألرقامهــا الخاصــة تثمثــع بعضايــة تبلــغ 410 أالف عضــا. تلثــزم باِمــه الثزامــا جديــا 

باملبــادئ الثاجيهيــة لللــزب، وتُعثــرب واحــدى مــل أهــم مملــي مصالــح العــامل يف اليانــان. 

ــازارات  ــع ال ــد لثصــل إ  جمي ــي متث ــة، والثـ ــه االحثجاجي ــزب أعامل ــدم الل ــا يق ــا م غالب

ــة جــدا، وتعكــس باعــي صــارى مــل الاحــدى والقــاى. ــة فعال ــة، بطريقــة إعامي اللكامي

اتيجي للحزب  التوجه االســ�ت

ــزب،  ــدي يف الل ــاح العقائ ــي الجن ــام بق ــد كل منه ــل، وبع ــامن كبري ــزب انقس ــهد الل ش

ــا  ــد قامئ ــاد الســافييثي مل يع ــل أن االتل ــم م ــى الرغ ــكام، ع ــا ملاس ــا ”ماالي ــكل حزب وش

ــامل  ــل الع ــرى م ــاء أخ ــرون يف أنل ــياعيان اآلخ ــث الش ــن يبل ــد. ويف ح ــل بعي ــذ زم من

ــة  ــاين يثمســك باملاركســية اللينيني ــا زال اللــزب الشــياعي اليان ــدى، م عــل مســارات جدي

العلميــة باعثبارهــا أقــاى ســاح للنضــال الطبقــي اللــاري. وقــد وصــن ماناس كابيســديس 

ــرا  ــنة 2002، مؤخ ــى س ــزب حثـ ــي للل ــق اإلعام ــذي كان الناط )Manos Kopsidis(، وال

ــية  ــع املاركس ــاين م ــياعي اليان ــزب الش ــل الل ــاد، تعام ــدى عق ــى م ــا: ”ع ــزب قائ الل

باعثبارهــا عقيــدى دينيــة، وهــا مــا زال مســثمرا يف ذلــك حثـــى اليــامم. وتقــدم تريلــات 

ــة  ــل وجه ــدى ع ــة جي ــر عين ــارى أكثاب ــرى الثســعن لل ــاين يف الذك اللــزب الشــياعي اليان
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ــرتويكا1م  ــة ”البريس ــى حرك ــافييثي حثـ ــاد الس ــار االتل ــد كان تط ــخ: لق ــره يف الثاري نظ

ــاك بعــض  ــا. ويف حــن هن ــا، مــع عــدم وجــاد أي اســثلناءات تقريب )Perestroika( إيجابي

النقــد للفــرتى الثـــي ســبقت للبريســرتويكا، إال أن اللــزب يعثــرب أن البروســرتويكا كانــت 

ــن أن  ــر مؤس ــه أم ــزب بأن ــرب الل ــال، يعث ــبيل املل ــى س ــاي. فع ــي ق ــع رجع ذات طاب

ــك،  ــة. ومــع ذل ــة الثلثي ــز البني ــدال مــل تعزي ــد خصــص للثســلح ب ــر مــل الجهــد ق الكل

يــرى اللــزب أن النزعــات االنثهازيــة قــد اكثســبت تأثــرا بعــد املؤمتــر العريــل لللــزب 

الشــياعي الســافييثي الــذي ُعقــد ســنة 1956، وأن النظــام االشــرتايك قــد أُضعــن ببــطء 

ــاد  ــم يف االتل ــأي زعي ــزب ب ــيد الل ــل وال يش ــاملية. ال يدي ــات الرأس ــق اآللي ــل طري ع

ــع اللــزب الشــياعي الســافييثي هــا  ــك، فــإن  طاب ــدال مــل ذل الســافيايت غــر لينــن؛ ب

ــاى  ــرتايك كخط ــع اش ــاء مجثم ــي بن ــه فه ــزب ومهمث ــدف الل ــا ه ــامم. أم ــار االهث مل

ــه يف الســابق يف  ــذي كانــت ماجــادى في ــان، عــى الشــكل ال ــة للشــياعية يف اليان متهيدي

ــافييثي. ــاد الس االتل

يف انثخابــات ســنة 2009، كان اللــزب الشــياعي اليانــاين واثقــا مــل نفســه بســبب حالــة 

االســثياء واســعة النطــاق مــل األحــزاب الرئيســية، وبســبب املطالــب املثعلقــة بإجــراءات 

رئيســية ملــل املطالبــة بلــد أدىن لألجــار مقــداره 1300 يــارو يف الشــهر، وحــد أدىن 

مــل املعاشــات الثقاعديــة ال يقــل عــل 1050 يــارو يف الشــهر، والثقاعــد يف ســل 55 

ــاد  ــدى يف االتل ــت معثم ــي كان ــد الثـ ــناات الثقاع ــي س ــال – وه ــاء و60 للرج ــنة للنس س

الســافييثي الســابق - وتعايضــات بطالــة تســاوي 80% مــل اللــد األدىن لألجــار، والرعايــة 

ــل  ــباع، ودخ ــل يف األس ــاعة عم ــة، و35 س ــة املجاني ــات العام ــال والخدم ــة لألطف املجاني

ــدم  ــة، وع ــل أربع ــة م ــل ألرسى مكان ــة الدخ ــع لريب ــر خاض ــارو غ ــداره 30000 ي مق

فــرض الرائــب غــر املبــارشى عــى الروريــات األساســية واملــااد الغذائيــة، وبرنامــج بنــاء 

مســاكل عامــة، واللــق يف الرياضــة والســياحة واللقافــة مــل خــال برامــج الدولــة. وليــس 

ــب اللــزب  ــى اآلن. ويطال ــة مثطــارى حثـ ــاين سياســات بيئي ــدى اللــزب الشــياعي اليان ل

ــل وكاالت الرصــد  ــر م ــدد كب ــاد ع ــة، وإيج ــيطرى الدول ــات تلــت س ــع الغاب باضــع جمي

البيئــي وإلغــاء تجــارى االنبعاثــات. باإلضافــة إ  ذلــك، فإنــه يدعــا إ  اتخــاذ تدابــر غــر 

ــة. ــازات الدفيئ ــات الغ ــي النبعاث ــثاى الفع ــض املس ــددى لخف مل

ــاد الســافييثى،  ــس لاتل ــه رئي ــة أطلق ــج لإلصاحــات االقثصادي ــاءم هــي برنام ــادى البن ــي ”إع 1. بريســثاريكا تعن

ميخائيــل غارباتشــاف وتشــر إ  إعــادى بنــاء اقثصــاد االتلــاد الســافيثى. صاحبــت البريســرتويكا سياســة 

ــار االتلــاد الســافييثي وتفككــه ســنة 1991. ــا إيل انهي ــي الشــفافية. أدت السياســثان مًع ــي تعن غاسناســت والثـ

)ويكيبيديــا(



202

اليسار الياناين

ــدى  ــن للقاع ــرد وص ــل مج ــر م ــب أك ــاين يثطل ــياعي اليان ــزب الش ــدا للل ــام جي إن فه

ــاع  ــق اإلقثن ــان ح ــع مقثنع ــم يف الااق ــن ه ــذه املااق ــار ه ــزب. فأنص ــة للل األيديالاجي

بصلثهــا، والثعاطــن مــع اشــرتاكية الدولــة يف املجثمــع اليانــاين هــا أكــر بكلــر مــام هــا 

عليــه يف بلــدان أخــرى يف أوروبــا. ولكــل يجــب عــدم إغفــال أن اللــزب الشــياعي اليانــاين 

ــال  ــع  كان خ ــزيب الااس ــازه الل ــل جه ــازل، وبفض ــة يف الثن ــدم رغبث ــاده وع ــز بعن يثمي

العقــاد األخــرى أقــاى قــاى معارضــة ضــد الثخفيضــات االجثامعيــة. يــأيت الدعــم االنثخــايب 

لللــزب مــل العديــد مــل املعســكرات السياســية، خاصــة أولئــك غــر الراضــن عــل ”نظــام 

ــة  ــاك وحكام ــزب باس ــة ح ــن حكام ــدوارى ب ــااب ال ــة األب ــنم؛ أي لعب ــن اللاكم اللزب

حــزب الدميقراطيــة الجديــدى. ولســبب وجيــه، تُجــرى جميــع اللمــات االنثخابيــة تلــت 

ــاين  ــد اللــزب الشــياعي اليان ــرى. ويعثم ــالة إ  األحــزاب الكب ــال رس ــدف إلرس شــعار يه

ــه ضــد  ــات يف حرب ــا وعــى اإلرضاب بالدرجــة األو  عــى أعــامل االحثجــاج املنســقة مركزي

ــه فهــي أكــرب الجمعيــات الثابعــة لللــزب ولهــا العديــد مــل  الــرور االجثامعيــة. أمــا باِم

املثعاطفــن يف املجــاالت الجامعيــة واللقافيــة كــام وتاجــد منظــامت قاعديــة حزبيــة يف أي 

ــه بعــض الشــياعين النشــطن. ويافــر الثأصيــل املؤســي املثــن لللــزب  مــكان ياجــد في

ــن األساســين  ــم الناخب ــه دع ــر ل ــام وياف ــاين، ك ــع اليان ــى املجثم ــر الكبرع ــة الثأث إمكاني

أكــر بكلــر مــل الدعــم الــذي يلظــى بــه تلالــن اليســار والثقــدم.  فمــل بــن الناخبــن 

الذيــل صاتــاا لصالــح اللــزب الشــياعي اليانــاين يف ســنة 2007، صــات 80% منهــم 

ــن اليســار  ــة تلال ــا يف حال ــة لســنة 2009؛ أم ــات الربملاني ــرى أخــرى يف االنثخاب لللــزب م

ــزد هــذه النســبة عــل 55% فقــط. ــم ت والثقــدم فل

 أفكار يسارية لسياسة أوروبـــية

يعــارض اللــزب الشــياعي اليانــاين متامــا االتلــاد األوروبـــي، ويــرى فيــه تكاينــا إمربياليــا. 

لهــذا الســبب، فإنــه ينــأى بنفســه بشــدى عــل حــزب اليســار األوروبـــي وأعضائــه، الذيــل 

ــاين،  ــام إذا كان اللــزب الشــياعي اليان ــار. الســؤال في ــل هــذا اإلط ــل ضم ــم بالعم يثهمه

مــل خــال عــدم مشــاركثه ال يقبــل االتلــاد األوروبـــي باصفــه مكانــا مــل مكانــات الااقــع 

الرأســاميل القائــم، وبالثــايل كلقــل مــل حقــال العمــل، هــا واحــد مــل األســئلة الثـــي ال 

ــية األخــرى تلــت الشــعار املســثخدم  يعالجهــا اللــزب. كانــت حملثــه االنثخابيــة األوروبـ

عــادى، وهــا أن دعــم اللــزب الشــياعي اليانــاين يعــادل تصفيــة اللســابات مــع االتلــاد 

األوروبـــي واألحــزاب األخــرى. مــل وجهــة نظــر اللزب، فــإن البديــل الاحيــد لدمــج اليانان 

تلــت رايــة الرأســاملية واإلمربياليــة يف شــكل االتلــاد األوروبـــي وحلــن شــامل األطلــي، 

ــادى  ــكار للنضــال تلــت قي ــة واالحث ــة مناهضــة لإلمربيالي ــة دميقراطي ــاء جبه ــل يف بن يكم
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اللــزب الشــياعي اليانــاين يك تافــر آفاقــا ملخثلــن طبقــات املجثمــع. ويؤمــل اللــزب بــأن 

عــى اليانــان االنســلاب مــل املنظمثــن حيــث أن الثلــرر مــل هــذه البنــى اإلمربياليــة هــا 

ــاء مجثمــع اشــرتايك عــى املســثاى الاطنــي واملــي قدمــا. ويذهــب  الاحيــد الكفيــل  ببن

بعــض سياســيي اللــزب الشــياعي اليانــاين بعيــدا إ  حــد ربــط انثقاداتهــم للغــرب 

ــي  ــا كانيل ــة ليان ــة والنائب ــى الصلفي ــاص ع ــكل خ ــق بش ــذا ينطب ــة. وه ــن قامي مبااق

ــة باســم هــذا الثاجــه. ــة نيميســيس )Nemesis( الناطق )Liana Kanelli(، ملــررى مجل

  الصــورة الذاتية والتنظيم

ــاين  ــياعي اليان ــزب الش ــد الل ــنة 1996، اعثم ــد س ــذي عق ــر ال ــس ع ــره الخام يف مؤمت

ــة، يبقــى اللــزب  ــه الذاتي ــام. ووفقــا لصارت ــى الي ــزال يعثمــده حثـ ــدا وال ي برنامجــا جدي

ــة. وينــص النظــام األســايس لللــزب عــى الثزامــه  ــة وطليعــة الطبقــة العامل منظمــة ثاري

مببــادئ املركزيــة الدميقراطيــة. ويثــم اتخــاذ القــرارات املهمــة املثعلقــة بالربنامــج مــل قبــل 

ــل مؤمتــرات  ــل قب ــب الســيايس - أو م ــل املكث ــل قب ــب م ــة - ولكــل باألغل ــة املركزي اللجن

اللــزب الثـــي تعقــد مــرى كل خمــس ســناات. وال يجــاز إنشــاء فصائــل، وال يثافــر للهيــاكل 

اإلقليميــة إال نــادرا إمكانيــة نــر املــااد الخاصــة بهــا، عــى الرغــم مــل تافــر هــذه املــااد 

لهــا بســخاء مــل قبــل مقــر اللــزب.

يرفــض اللــزب الشــياعي اليانــاين تســمية الرأســاملية يف عرنــا بالنياليرباليــة. ويــرى 

اللــزب اإلمربياليــة كــام عرفهــا لينــن بأنهــا املرحلــة النهائيــة مــل الثطــار الرأســاميل، وهــي 

ــه، فالعاملــة هــي جانــب مــل جاانــب  ــاء علي ــام. بن ــا الي ــي نجــد أنفســنا به ــة الثـ املرحل

ــنة  ــدأ يف س ــذي ب ــرتاكية، ال ــال إ  االش ــزب أن االنثق ــرى الل ــام وي ــايل. ك ــار اإلمربي الثط

1917، ال يــزال يثقــدم، حثـــى إذا عنــت اللــارى املضــادى خســارى معركــة واحــدى. بالثــايل، 

ــن  ــدم لين ــد ق ــر يف اللــزب؛ فبعــد كل يشء، لق ــا ال يذك ــل اللــاار األيديالاجــي مكان يلث

بالفعــل تلليــا لطبيعــة النظــام.  أمــا لغــة اللــزب، كــام يثــم الثعبــر عنهــا يف تريلاتــه، 

فهــي بالثــايل لغــة رتيبــة جــدا، ويســثخدم اللــزب املفــردات واملصطللــات الثـــي يعثربهــا 

ــاين جهــادا كبــرى للثأكيــد عــى  ــة.  ويبــذل اللــزب الشــياعي اليان اليســاريان اليــام بالي

ــة.    تاريخــه اللــزيب والثفســر اإليجــايب الشــرتاكية الدول

ــاركة يف  ــم، واملش ــل عمله ــزب يف أماك ــل الل ــل متلي ــة، مل ــات مخثلف ــاء واجب ــدى األعض ل

املنظــامت القاعديــة، وتنفيــذ قــرارات املنظــامت والهيئــات العليــا بغــض النظــر عــل 

رأيهــم الخــاص، والثاســع يف نــر صليفــة اللــزب ووســائل إعامــه األخــرى. عــاوى عــى 

ذلــك، لــدى األعضــاء أيضــا مهمــة تلقيــن أنفســهم يف املاركســية اللينينيــة ونظريــة الدفــاع 



204

اليسار الياناين

ضــد انلــرايف الجنــاح اليســاري والجنــاح اليمينــي وضــد الربجاازيــة. وال عجــب يف أن األمــار 

تبــدو مخثلفــة يف املامرســة. وتهثــم املنظــامت القاعديــة إ  حــد كبــر يف تنظيــم الفعاليــات 

واللمــات والثنســيق مــع الجمعيــات الثابعــة لهــا، واملقاومــة املنظمــة لإلجــراءات اللكاميــة.

يزا ي وســ�ي
الجدول 3: أفضل نتائج انتخابات للحزب الشــيوعي اليونا�ض

النسبة املئوية اإلقليم الحزب

%17.86 ساماس اللزب الشياعي الياناين

%14.10 يسباس

%12.86 براياس )ب(

%7.97 أثينا )أ( سريزا

%7.40 أثينا )ب(

%5.84 برياس   )أ(

 

يزا ي وســ�ي
الجدول 4: أســوأ نتائج  انتخابات للحزب الشــيوعي اليونا�ض

النسبة املئوية اإلقليم الحزب

%2.51 رودويب اللزب الشياعي الياناين

%2.75 كسانلي

%3.24 إفريثانيا

%2.09 إفروس سريزا

%2.27 إفريثانيا

%2.49 كيلكيس
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 األزمة اللالية

ــة  ــت الثغطي ــدا مت ــرى ج ــة كب ــان دول ــة ودي ــا يف امليزاني ــزا هائ ــا عج ــان حالي ــه اليان يااج

عليهــا عــى مــدى ســناات عديــدى، وهــي اليــام ترتــد عــى البــاد بقــاى لدرجــة أنهــا خلقــت 

ملنطقــة اليــارو بأكملهــا أزمــة وجاديــة. ولقــد أجــربت هــذه األزمــة حكامــة باســاك عمليــا 

ــة.  عــى الثخــي عــل جــزء مــل الســيادى اليانانيــة مــل أجــل ضــامن اســثمرار متايــل الدول

حاليــا، بــدأت عمليــة الثخفيضــات االجثامعيــة اللــادى؛ ومبــا أنهــا تــأيت يف ظــل آفــاق اقثصادية 

مثااضعــة جــدا مــل حيــث النمــا، فســثااجه البــاد بعــض الســناات الصعبــة. لذلــك، فإنــه 

ليــس مــل املســثغرب أن يعــارض اللــزب الشــياعي اليانــاين وتلالــن اليســار والثقــدم بشــدى 

ــد انخــرط  ــدويل. لق ــد ال ــدوق النق ــي وصن ــاد األوروبـ ــا االتل ــي ميليه ــراءات الثـ ــذه اإلج ه

اللزبــان بقــاى يف االحثجاجــات األخــرى، والثـــي أخــذت شــكل املظاهــرات يف املقــام األول. 

هنــا، نجــح اللــزب الشــياعي اليانــاين يف القيــام بعمــل مذهــل مــل خــال رفــع الفثــات مــل 

ماقــع األكروبــال هيــل األثــري. ويرفــض اليســاريان والشــياعيان عــى حــد ســااء اســثخدام 

القــاى، وقــد نأيــا بأنفســهام عــل املثظاهريــل الذيــل تســببت قنابلهــم اللارقــة يف وفــاى ثاثــة 

أشــخاص يف ســنة 2011 ويف تدمــر جــزء كبــر مــل وســط أثينــا يف ســنة 2012. ويــرى اللــزب 

ــاس إ  االنثفــاض ومقاومــة  ــاين أن ”ســاعة اللســمم قــد جــاءت ويدعــا الن الشــياعي اليان

ــى  ــد أنه ــدى. وق ــرى الاحي ــيلة املؤث ــا الاس ــه ه ــأن حزب ــي ب ــه يدع ــذا فإن ــة، ل ــة الري النخب

اللــزب دعاتــه األخــرى بعبــارى ”تعــال معنــا يف املســرى العظمــى للثلــرر النهــايئ مــل نــر 

الرأســاملية. مــل أجــل ملاربثهــا بشــكل فعــال، يجــب علينــا أن نصبــح أقــاى. ضــع قاتــك مــع 

قــاى املســثقبل، ضعهــا مــع اللــزب الشــياعي اليانــاينم.

بالنســبة لثلالــن اليســار والثقــدم، فــإن تهــاوي اللكامــة يف أحضــان صنــدوق النقــد الــدويل 

هــا أمــر ال يغثفــر. مــع هــذه الثدابــر، والثـــي تثعــارض تعارضــا كبــرا مــع الربنامــج االنثخــايب 

للــزب باســاك، فقــدت اللكامــة واليثهــا الدميقراطيــة. ويــرى الثلالــن أن عــى اليانــان أن 

يقبــل القــروض فقــط مــل البنــك املركــزي األوروبـــي؛ لهــذا الغــرض، ينبغــي إعــادى الثفــاوض 

عــى املعاهــدات األوروبـــية، ويجــب االســثعاضة عــل ميلــاق االســثقرار بالدعــم االجثامعــي، 

ــة املســثدامة. اســرتاتيجيا،  ــة اإلنســان، والثنمي وتأمــن فــرص العمــل مبــا يثناســب مــع كرام

يعثــزم اللــزب االنخــراط يف االحثجــاج مــع املؤسســات واملنظــامت األخــرى وتعزيــز الاعــي 

املجثمعــي حــال مشــاكل املجثمــع مــل خــال الثضامــل مــع املثرريــل ملليــا وعــل طريــق 

حمــات إعاميــة واســعة النطــاق.

النظــرى إ  املســثقبل كــام يراهــا كبــار ســيايس حــزب باســاك ملــل باباندريــا ونائــب رئيــس 

الــازراء بانغالــاس، والثـــي طاراهــا يف خضــم األزمــة، هــي النمــاذج االســكندنايف مــل زاويــة 
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ــع  ــا، يداف ــة. حالي ــم األزم ــع تفاق ــاراء م ــة إ  ال ــك، تراجعــت هــذه الرؤي ــة؛ ومــع ذل ياناني

اللــزب الشــياعي اليانــاين وتلالــن اليســار والثقــدم بشــكل أســايس عــل إنجــازات النظــام 

ــه.  القديــم، وهــذا أمــر مفهــام بالنظــر إ  العــدد الكبــر مــل النــاس الذيــل يثأثــرون بزوال

ــك  ــا الســبب يف ذل ــي. أم ــم املجثمع ــة بديله ــة يف صياغ ــن صعاب ــدى اللزب ــك، فل ــع ذل وم

ــا، ولكــل  ــة تلالــن اليســار والثقــدم فيثعلــق إ  حــد مــا باالخثافــات حــال القضاي يف حال

أكــر مــل ذلــك إ  حقيقــة أن اللــزب ال يســثطيع أن يدعــا علنــا إ  اللــارى والثـــي ســثكان 

رضوريــة لثنفيــذ برنامجــه عــى أرض الااقــع. أمــا اللــزب الشــياعي اليانــاين فهــا أيضــا ليــس 

مؤثــرا مبــا فيــه الكفايــة بــن العنــارص اللاريــة يف املجثمــع اليانــاين للقيــام بانثفاضــة شــعبية 

تلــت قيادتــه حثـــى النهايــة. 

وفقــا الســثطاعات الــرأي الثـــي أجريــت يف مايــا 2010، وصلــت نســبة دعــم اللــزب الشــياعي 

اليانــاين إ  7.1%، فيــام كانــت نســبة ســريزا 4% - وبعبــارى أخــرى مل تكــل هــذه النســب أكــر 

مــام كانــت عليــه يف االنثخابــات الربملانيــة األخــرى. كــام كانــت نســبة الدعــم للــزب باســاك 

28% فقــط، وهــي نســبة جعلثــه مثقدمــا كلــرا عــى حــزب الدميقراطيــة الجديــدى الــذي حصل 

عــى نســبة 18.5% فقــط. وشــكل املــرتددون الكثلــة األكــرب مــل الناخبــن بنســبة %31.

ــاى  ــربت الق ــة، أج ــة املالي ــم األزم ــر تفاق ــت تأث ــك.  فثل ــر كل ذل ــام ونصــن، تغ ــد ع بع

ــية حكامــة الباســاك يف أواخــر ســنة 2011 عــى إجــراء تخفيضــات جائــرى، والثـــي  األوروبـ

ــة تســير  ــلم الســلطة إ  حكام ــا وس ــثقال باباندري ــاين. اس ــع اليان ــر املجثم هــددت جاه

أبريــل 2012.  الدعــاى إلجــراء االنثخابــات يف نيســان/  أعــامل مــل ”الخــرباءم؛ ومتــت 

ــدم  ــن اليســار والثق ــي تلال ــدا فصي ــرز قائ ــاىض، ب ــل الف ــة م ــاد إ  حال ــزالق الب ــع ان وم

كقائديــل وطنيــن للمعســكريل اللذيــل اســثقطبهام اليســار: حــّل كافيليــس وحــزب اليســار 

ــع  ــا م ــاى أساســية يف اليســار تفضــل ترتيب ــكك كق الدميقراطــي ملــل حــزب الباســاك املثف

ــاى  ــدم كأق ــار والثق ــن اليس ــرباس وتلال ــرز تس ــن ب ــي، يف ح ــاد األوروبـ ــاى دول االتل ق

ــان.  ــة يف اليان ــاات املقاوم أص

ــن  ــه، وكان تلال ــى أغلبيث ــا ع ــزال ملافظ ــا ي ــات، كان اليســار ككل م ــرتاب االنثخاب ــع اق م

اليســار والثقــدم وحــزب اليســار الدميقراطــي  كــام يبــدو مســثعديل ليظهــرا وكأنهــام أقــاى 

ــظ. يف حــن أن اليمــن -وخاصــة اليمــن  ــدى امللاف ــة الجدي ــن، بعــد حــزب الدميقراطي حزب

املثطــرف- بــدا غــر قــادر عــى االســثفادى مــل الاضــع القائــم. ينطبــق الشـــيء نفســه أيضــا 

عــى  اللــزب الشــياعي اليانــاين، الــذي كان ال يــزال عالقــا حــال نســبة  10%. وهــذه النســبة 

أفضــل مــل النســبة الثـــي بقيــت للــزب باســاك الــذي كان مــل أعثــى القــاى.  
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حول السياسة الحالية

 Hier ist an erster Stelle die Tageszeitung Eleutherotypia (http://www.enet.gr/) zu
 nennen, in der täglich über SYN und KKE und häufig auch über die Splitterparteien
 berichtet wird und die mit exzellenten Kommentaren und Analysen zur griechischen
 Linken aufwarten kann. Darüber hinaus berichten die PASOK-nahen Zeitungen TO
 BIMA (http://www.enet.gr/) und ETHNOS (www.tovima.gr/) ausführlich über die
das linke Politikspektrum

 Die Materialien von SYN und KKE zur Parlamentswahl 2009 wurden ebenfalls zu

Rate gezogen

• معهد بحوث استطالعات الرأي
 VPRC: http://www.vprc.gr/uplds/File/vouleytikes Prozent20ekloges 
Prozent202009/Graphs_VoteAnalysis_WeightedBasedOnFinalResults.pdf

مصادر حول نتائج االنتخابات واإلحصاءات 

ــة  ــر يامي ــة )http://www.enet.gr/( الثـــي تصــدر تقاري صليفــة Eleutherotypia اليامي
ــل  ــان ع ــل األحي ــر م ــدم ويف كل ــار والثق ــن اليس ــاين وتلال ــياعي اليان ــزب الش ــل الل ع
ــا  ــة أيضــا تعليق ــر هــذه الصليف ــا؛ كــام وتاف األحــزاب املنشــقة، هــي املصــدر الرئيــي هن
وتلليــا ممثــازا عــل اليســار اليانــاين. باإلضافــة إ  ذلــك، الصلــن الثابعــة للــزب باســاك 

 To Bima (http://www.enet.gr)

 )Ethnos / www.tovima.gr /وإثناس(

 تورد تقارير مفصلة عن الطيف السيايس اليساري. 

ــدم الخاصــة  ــن اليســار والثق ــاين وتلال ــااد اللــزب الشــياعي اليان ــة م متــت أيضــا مراجع
ــنة 2009. ــة يف س ــات الربملاني باالنثخاب

مصادر حول نتائج االنتخابات واإلحصاءات 

http://ekloges.ypes.gr/pages/index.html

• معهد بحوث استطالعات الرأي

 VPRC: http://www.vprc.gr/uplds/File/vouleytikes Prozent20ekloges 
Prozent202009/Graphs_VoteAnalysis_WeightedBasedOnFinalResults.pdf
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 حزب إعادة التأســيس الشيوعي 

اإليطايل: اســتمرارية ظاهرية 

فعيل  وانقطاع 

ميمو بوركارو 

 وضع خطر 

بينــت نثائــج االنثخابــات األخــرى للربملــان األوروبـــي صــارى كئيبــة عــل حــال اليســار 

ــياعين  ــزب الش ــع ح ــياعي )PRC( م ــيس الش ــادى الثأس ــزب إع ــا. فل ــكايل يف إيطالي الرادي

اإليطاليــن )PdCI( حصــا عــى 3.4% فقــط مــل األصــاات، بينــام حــزب العــامل الشــياعي 

)Partito Comunista dei Lavoratori(، وهــا انشــقاق يســاري حديــث مــل حــزب إعــادى 

الثأســيس الشــياعي، مل يلصــل ســاى عــى 0.5% مــل األصــاات. أمــا حــزب البيئــة واللريــة 

ــرك  ــة )Sinistra e Libertà( وت ــار واللري ــن اليس ــل تلال ــأ م ــذي نش ــاري )SEL(، ال اليس

حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي مؤخــرا هــا اآلخــر لكنــه تاجــه ميينــا، فــاز بـــ3.1% مــل 

ــة  ــة الاريل ــة )األحــزاب اإليطالي ــات اللاث ــل املجماع ــل أي م ــم، مل تثمك ــل ث األصــاات. وم

للشــياعين واالشــرتاكين واليســار الجديــد( مــل تجــاوز عثبــة الـــ4% وال مُيلـَـل أي منهــا حاليــا 

ــا.  ــان ســااء يف سرتاســبارج أو روم يف الربمل

وباضــع األصــاات الثـــي حصــل عليهــا حــزب البيئــة واللريــة اليســاري جانبــا )والثـــي جــاءت 

مــل قطاعــات أخــرى منهــا الخــر الذيــل نشــأوا مــل اللــزب االشــرتايك القديــم ومل يدخلــاا 

يف تلالــن ميــن الاســط(، ذهبــت الـــ7% الباقيــة مــل األصــاات املفثثــة إ  القــاى السياســية 

ــم، أصبلــت مجماعــة هامــة  ــا ســابقا يف حــزب واحــد. ومــل ث ــي كانــت مثاحــدى كله الثـ

ــرى  ــددى ألول م ــة وقاســية( مه ــاز ملطــات صعب ــل الخــربات السياســية )نجلــت يف اجثي م

باالخثفــاء مــل املشــهد الســيايس يف إيطاليــا وأوروبــا. 
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وتبــن هــذه النثيجــة اللــدود الهيكليــة للــزب إعادى الثأســيس الشــياعي والثـــي مل يثــم تناولها 

ســاى يف عــدد قليــل جــدا مــل الدراســات الثـــي أجريــت عــل هــذا اللــزب1،  ومنهــا خافاتــه 

الداخليــة الخطــرى الثـــي منعــت بلــارى االنثــامء اللــزيب وأبطــأت أيضــا مــل عمليــة تجديــده، 

وكذلــك عــدم قدرتــه عــى بنــاء عاقــة مســثقرى مــع الناخبــن وهــا مــا أدى إ  اعثــامده عــى 

بيئثــه السياســية، باإلضافــة لطبيعــة اليســار اللديــث ونثائــج قراراتــه يف املــدى القصــر. 

عــاوى عــى ذلــك، مل يثمكــل ورثــة إعــادى الثأســيس ”القديــمم حثـــى مــل اســثخدام املســاحة 

ــزب  ــبة لل ــا الســاق. فبالنس ــي )PD( نل ــزب الدميقراط ــه الل ــا تاج ــي خلقه ــية الثـ السياس

البيئــة واللريــة اليســاري، فــإن أعضــاء هــذا اللــزب قــد تركــاا بالفعــل حــزب إعــادى الثأســيس 

الشــياعي بالثلديــد مــل أجــل ربــط أنفســهم باللــزب الدميقراطــي، وبالنســبة للــزب إعــادى 

الثأســيس الشــياعي نفســه كان مــل الصعــب تنفيــذ هــذا املــروع بســبب طبيعــة النقــاش 

الســيايس وأيضــا النظــام االنثخــايب القائــم يف إيطاليــا، كــام ســرى. 

حثـــى لــا كان حزب إعادى الثأســيس الشــياعي قادرا - ســااء وحــده أو يف تلالن مــع اآلخريل - عى 

شــغل جــزء كبــر مــل تلك املســاحة، وتافــر إجابات بديلــة للقاعدى االنثخابيــة لللــزب الدميقراطي، 

لــل يكــان هــذا كافيــا إلطــاق حركة شــعبية اشــرتاكية لهــا طبيعــة جامهرية كبديــل لليمــن، وذلك 

ألن القاعــدى االنثخابيــة املشــرتكة بــن اللــزب الدميقراطــي واليســار الراديــكايل ال تثضمل ســاى جزء 

صغــر مــل الريلــة الدنيــا مــل الســكان. فــإذا كان لليســار الراديــكايل اإليطــايل أن يعيــش، وإن كان 

لــه أن يصبــح قــاى سياســية هامة ومســثقلة يف املســثقبل، ال ميكنه أن ينشــط فقــط يف جانب العرض 

الســيايس وإمنــا عليــه أن يثعامــل أيضــا مــع جانــب الطلــب. فعــى ســبيل امللــال، الطلب عــى األمل 

واللاميــة القائــم بــن معظــم الرائح االجثامعية الدنيا الثـــي تصــات لليمن اليام يجــب أن يثلال 

لطلــب عــى العدالــة االجثامعية والســيطرى الدميقراطيــة عى االقثصــاد والبيئة. 

ومــل أجــل الثاصــل لفهــم أفضــل للســياق الــذي تلــدث فيــه املشــكات الصعبــة الثـــي تااجــه 

ــكل  ــزى للهي ــر يف الســامت املمي ــروري الثفك ــل ال ــا، م ــبل حله ــا وس ــكايل حالي ــار الرادي اليس

االجثامعــي يف إيطاليــا ويف ناعيــة النقــاش الســيايس الــذي يثــم فيها ويف النظــام االنثخــايب اإليطايل. 

 I comunisti. Dal Pci alla nascita di Rifondazione Comunista. إ دورماجــن[،  J. I. Dormagen .1 ]چ 

Una semiologia politica )الشــياعيان: مــل حــزب الشــياعين اإليطاليــن إ  حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي. 

Rifondazione comu- ،]س برتالينــا[ S. Bertolino رومــا، 1996؛ و ، Koinè  ســميالاجيا سياســية(، دار نــر

 ،Il Mulino ــر ــم(، دار ن ــيس الشــياعي: قصــة تنظي ــادى الثأس nista. Storia di un’organizzazione )حــزب إع

 La Rifondazione comunista. Asimmetrie di potere e ،]ف دي نارديــس[F. De Nardis بالانيــا، 2004؛ و

ــاذ  ــن النف ــاوت ب ــياعي: الثف ــيس الش ــادى الثأس ــزب إع strategie politiche di un partito in movimento )ح

ــان، 2009. ــر Angeli، مي ــة(، دار ن ــة حرك واالســرتاتيجيات السياســية للــزب يف حال
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 نهاية الحركات الشعبـية الجمعية  

عــربت الثغــرات العميقــة الثـــي حدثــت يف املجثمــع اإليطــايل منــذ نهايــة اللامنينيــات عــل نهاية 

اللــركات الشعبـــية الجمعيــة وسياســات الثغييـــر االجثامعي. وقد نشــأت مللها تلــركات فردية 

وجامعيــة وعمــل ســيايس يــرتاوح بــن الزبانيــة العامــة لــدى ميــن الاســط، والثشــدد يف الثاجــه 

ــدى يســار الاســط. جــاء هــذا الثلــال نثيجــة  ــي ل ــكي نلــا االندمــاج األوروبـ االقثصــادي ال

لثلــركات واعيــة مــل جانــب الطبقــة اللاكمــة تهــدف لثدمــر األســاس املجثمعي للركــة العامل 

القايــة يف الســبعينيات. وقــد تضمــل هــذا الثلــال االســثخدام واســع النطــاق ألداى الامركزيــة 

يف اإلنثــاج، وتلديــث املروعــات الثجاريــة الصغــرى، وإضعــاف االتلــادات العامليــة، وتنميــة 

أشــكال الثشــغيل الفرديــة أو الثـــي ال تلميهــا النقابــات عــى األقــل. ويضــاف إ  ذلــك انثشــار 

منــاذج يف االســثهاك واملعيشــة يثســم بالفرديــة، وتروجــه بشــكل خــاص ملطــات الثلفزيــان 

ــه  ــا أصبلــت تفعل ــا م ــيلڤيا برلســكاين )Silvio Berlusconi( وه ــا س ــي ميثلكه الخاصــة الثـ

ــازراء  ــك. يكمــل جاهــر هــذا الثلــال يف سياســات رئيــس ال الشــبكات العامــة أيضــا بعــد ذل

ــام  ــيلڤيا برلســكاين بشــدى حين ــه س ــذي دعم ــي )Bettino Craxi(، ال ــا كراك ــرتايك بيثين االش

اتخــذ يف بدايــة اللامنينيــات تدابــر كــربى ضــد الــدور االجثامعــي والســيايس للنقابــات، وضــد 

ســلطة الفيثــا الثـــي كان اللــزب الشــياعي قــادرا عــى مامرســثها ضــد القــرارات اللكاميــة. حل 

كراكــي مشــكلة القبــال االجثامعــي لهــذه السياســة عــل طريــق زيــادى كــربى يف اإلنفــاق العــام. 

فللــت الهدايــا النقديــة الثـــي متالهــا الدولــة ملــل النضــال االجثامعــي مــل أجــل زيــادى األجار. 

ومــل ثــم، ميكــل القــال بــأن الزيــادى األكــرب يف الديــل اللكامــي اإليطــايل مل تكــل نثيجــة تطــار 

النضــال الطبقــي، وإمنــا بالعكــس نثيجــة تعطيلــه وبــروز هيمنــة جديــدى قامئــة عــى العاقــة بن 

املااطنــن األفــراد واللكامــات الثـــي تخلــق عاقــات زبانيــة. 

تشــكلت جــذور هــذه الثطــارات أثنــاء الســناات الثـــي تنامــت فيهــا املرونــة وانعــدام األمــان 

بالنســبة للعــامل، باإلضافــة للثاكيــد عــى ”األداءم الفــردي و”حريــة القــرارم والــذي تعــزز بدرجة 

أكــرب عــل طريــق رفــض الدولــة األحادية االجثامعية الثـــي نشــأت يف إيطاليا أثناء فــرتى الجمهارية 

األو . فبــدال مــل الدولــة االجثامعيــة، الثـــي ولدت مــل رحم النضــاالت العاملية يف الســبعينيات، 

ترســخ تاجــه نلــا خصخصــة العديــد مــل الخدمــات العامــة. فثــا  تلــك الخدمــات مزيــج مــل 

الفاعلــن مــل القطاعــن العــام والخــاص، ومــع الاقــت ازداد الــدور الــذي يلعبــه القطــاع الخــاص. 

والدولــة املاحــدى الثـــي حاولــت )وإن كان بشــكل فاشــل( أن تقلــل الفجــاى القامئــة بــن شــامل 

البــاد وجنابهــا، حــل مللهــا دولــة فيدراليــة، وهــا مــا كان ملــل دعــم الطيــن األوســع مــل 

السياســين يف املؤسســات اإلقليميــة وليــس فقط حــزب العصبــة الشــاملية )Lega Nord( الداعي 

لاســثقالية. وقــد أدى هــذا لزيــادى غــر ملكامــة يف ســلطة املناطق - وليــس البلديــات - وزيادى 
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ــة،  ــح املناطــق األغنــى. يف خضــم هــذه العملي الثفــاوت بــن املناطــق املخثلفــة يف البــاد لصال

حلــت مصالــح املجثمعــات اإلقليميــة ملــل الصالــح العــام للبــاد.

بالنســبة للكلــر مــل امللللــن واملعلقــن، مللــت هــذه العمليــة عــادى مفهــام املــدى الطايل يف 

الثاريــخ اإليطــايل والــذي يثســم منــذ القــرن الســادس عــر بضعــن الدولــة األحاديــة والهايــة 

الجامعيــة وســيادى الفرديــة واالصطفائيــة2. ويطــرح آخــرون عــى العكــس مــل هــذا أن ملــل 

ــرب  ــة أك ــة جامعي ــار هاي ــأن ظه ــن ب ــرتاض زائ ــؤدي إ  اف ــخ اإليطــايل ي هــذا الثفســر للثاري

ــة  ــام يف حال ــى )ك ــل أع ــا م ــا كان مفروض ــة يف إيطالي ــية مثاحش ــات أيدلاجية/سياس ورصاع

الفاشــية(، أو مل ميلــل ســاى مراحــل قصــرى وثانايــة ملــل الفــرتى الثاليــة عــى اللــرب مبــارشى 

أو فــرتى الســبعينيات. لكــل هــذه املقالــة تفشــل يف تفســر الطبيعــة الثشــاركية جــدا والليايــة 

للثنميــة بشــكل عــام يف الجمهاريــة األو  والثـــي كانــت قامئــة عــى وجــاد أحــزاب جامهريــة 

وفلســفاتها املثصارعــة3.   

عــى أيــة حــال، لــا اكثفــى املــرء بالنظــر لألحــداث الجاريــة يف املجثمــع اإليطــايل مــل منظــار 

الزمــل الطايــل مــل الفرديــة يف دولــة ضعيفــة لــل يصــل حقــا لفهــم أهميــة الفرديــة يف الليــاى 

اليــام أو لفهــم الــدور اللــايل للسياســة. فبينــام كانــت الفرديــة دومــا يف إيطاليــا تعبــرا عــل 

حكــم الرائــح االجثامعيــة املرفهــة نســبيا، انثــرت اليــام عــرب قطاعــات كبــرى مــل الرائــح 

املعثمــدى عــى األجــر، وتعثــرب بدرجــة مــا تعبــرا عــل خضاعهــم لعاقــات تشــغيل غر مســثقرى 

والنزعــة االســثهاكية الثـــي يخثربونهــا باعثبارهــا حريــة اخثيــار ومســاواى مــع منط حيــاى مثخيل 

للطبقــات األعــى، وبدرجــة مــا باعثبــاره شــكل الثلــرر الــذي يثخيلانــه ألنفســهم4. فرغــم أن 

الفرديــة يف إيطاليــا اعثمــدت طايــا باإلضافــة لهــذا عــى الدعــم الســيايس، مــا كان العــدد الكبر 

مــل املشــاريع الصغــرى ســيُخلق ســاى بدعــم الدولــة، وهــذه املشــاريع بلاجــة لهــذا الدعــم 

اآلن أكــر مــل أي وقــت مــى بســبب تغــر ظــروف الســاق العاملــي نثيجــة األزمــة الكــربى. 

لكنهــا مــل ناحيــة أخــرى نجلــت يف كســب املزيــد مــل اللقــل الســيايس. فبالرغــم مــل املزيــج 

ــة،  ــة اإليطالي ــخ الدول ــزا لثاري ــذي كان دومــا ممي ــح العامــة والخاصــة، ال العجيــب مــل املصال

كانــت روافــع القــاى دومــا تقريبــا يف أيــدي السياســين. 

C. Duggan .2 ]ك دوجــان[، Force of Destiny: History of Italy since 1796 )قــاى القــدر: تاريــخ إيطاليــا منــذ 

1796(، لنــدن 2008. وأيضــا )باللغــة األملانيــة(: C. Jansen ]ك يانســل[، Italien seit 1945 )إيطاليــا منــذ 1945(، 

جاتينجــن، 2007.

G. Crainz .3 ]ج كرانــز[، Autobiografia di una Repubblica. Le radici dell’Italia attuale )ســرى ذاتيــة 

ــا، 2009. ــارصى(، روم ــا املع ــة: جــذور إيطالي لجمهاري

 I nuovi ceti popolari. Chi ha preso ،]م دي بينديثيــس[ M. De Benedittis و ]م ماجــايت[ M. Magatti  .4

il posto della classe operaia? )الرائــح االجثامعيــة الدنيــا: مــل حــل ملــل الطبقــة العاملــة؟(، ميــان، 2006.
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وحاليــا، صــار هــذا الاضــع معكاســا بليــث مييــل السياســيان - عــى املســثاى امللــي والاطني 

ــرد الفعــل العنــري  ــح الخاصــة5. وبالنظــر ل - بشــكل مثزايــد إ  الثعبــر املبــارش عــل املصال

والدفاعــي النثشــار ظاهــرى الهجــرى الــذي يعــزز امليــال الرجعيــة يف الااقــع االجثامعــي، يبــدو 

اليســار بشــكل عــام عاجــزا عــل تقديــم إجابــات. 

اليســار ”املعثــدلم الــذي يصعــب متييــز مااقفــه عــل الاســط يلــاول أن يــرى يف الفرديــة شــيئا 

ــة يف  ــارص هام ــراد عن ــن األف ــرى ب ــى أن األداء واملنافســة الل ــد ع ــق الثاكي ــل طري ــا ع تقدمي

تلديــث البــاد. لكــل يف هــذا املجــال األيديالاجــي، اليمــن لديــه فرصــة أكــرب يف النجــاح. ومــل 

وجهــة النظــر السياســية، يعثــرب ســلاك اليســار اللديــث فصاميــا؛ فمــل ناحيــة يثــارط اليســار 

يف رشاك املصالــح العامــة والخاصــة عــى املســثاى امللــي واإلقليمــي، بــل حثـــى يثجــاوز اليمن 

الســيايس يف دفاعــه عــل خصخصــة الخدمــات العامــة، ومــل ناحيــة أخــرى، يثاقــن عــل انثهــاج 

هــذه النســخة الزبانيــة مــل السياســة فــار وصالــه للســلطة، ويطــار خطــا سياســيا ماجها نلا 

الثقشــن ونلــا أوروبــا بــدون االهثــامم بــربوز أي شــكل بديــل للقبــال بــن الســكان. 

يثأرجــح اليســار الراديــكايل بــن فرديــة تقدميــة باألخــص مــل أجــل حاميــة اللقــاق الفرديــة 

يف املجــاالت الجنســية واألخاقيــة والدينيــة مــل ناحيــة، وإعــادى بعــث أشــكال قدميــة مــل 

ــذا يف  ــي آخ ــاذه االجثامع ــدو نف ــذي يب ــي ال ــاميل الطبق ــي الع ــي والاع ــل الجامع الثضام

االضملــال عــل أي وقــت مــى. كــام ال تــزال األفعــال الجامعيــة مســثمرى يف إيطاليــا، والثـــي 

انخــرط معهــا اليســار األوروبـــي يف حالــة حركــة العاملــة البديلــة. وقــد كانــت ناجلــة بشــكل 

عــام يف إحــداث الثجانــس بــن اللــركات الثـــي ينخــرط فيهــا إ  حــد كبــر قســم نخبــاي مــل 

الســكان لديــه نصيــب كبــر مــل رأس املــال اللقــايف، بينــام معظــم الرائــح االجثامعيــة األقــل 

كفــاءى ال تنثظــم إال بشــكل مثفــرق مــل خــال الثلــركات النقابيــة أو االحثجاجــات قصــرى 

املــدى املشــثثة والثـــي ال تكــان واضلــة يف أغلــب األحــاال فيــام يثعلــق بالشــكل أو امللثــاى 

وكذلــك ال تكــان ظاهــرى سياســيا6.   

A. Statera .5 ]أ ســثاترا[، Il Termitaio. I signori degli appalti che governano l’Italia )النمــل األبيــض: 

ــان، 2009. ــا(، مي ــاا إيطالي ــل حكم ــاك املشــرتوات الذي مل

6. مــل االســثلناءات لذلــك اللــركات املناهضــة للخيــارات الرأســاملية الخطــرى ملــل حركــة مناهضــة القطــار الريــع 

ــد شــديد الرعــة مــل تاريــل إ  ليــان، أو اللركــة املناهضــة  يف منطقــة بيدمانــت ضــد إنشــاء خــط ســكة حدي

ــزالزل  ــدا بال ــددى ج ــة مه ــي منطق ــة وه ــية وصقلي ــا األساس ــن أرايض إيطالي ــينا ب ــق مس ــرب مضي ــاء جــر ع إلنش

ويشــابها أيضــا خطــر تلكــم املافيــا يف العقــاد اللكاميــة. وتنخــرط جميــع رشائــح الســكان يف ملــل هــذه اللــركات. 

 Le ragioni del no. Le campagne contro la ،]ج بياتــزا[ G. Piazza و ]د ديــا بارتــا[ D. Della Porta :انظــر

ــع يف  TAV in Val di Susa e il Ponte sullo Stretto )أســباب الرفــض: اللمــات املناهضــة لخــط القطــار الري

وادي ساســا والجــر املــار عــرب مضيــق مســينا(، ميــان، 2008.
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ي إيطاليا 
 طبيعة ال�اع السياسـي �ض

تثضمــل املصاعــب املذكــارى أعــاه املشــاكل الهيكلية الثـــي تااجه اليســار اإليطايل والثـــي تعثرب 

ناتجــة عــل الطبيعــة الخاصــة للنقاشــات السياســية يف إيطاليــا. لكــل هناك مشــاكل أخــرى تعاد 

جذورهــا إ  الطبيعــة الخاصــة بالــراع الســيايس يف إيطاليــا، وهــي - كــام هــا معــروف جيــدا 

- ترتكــز عــى شــخص ســيلڤيا برلســكاين. وميكننــا بالفعــل اآلن أن نلــيص مــل بــن الكــاارث 

ــاداى  ــة مع ــزوغ أيدلاجي ــر ب ــي املاه ــد الصناع ــذا القائ ــا إ  ه ــل إرجاعه ــي ميك ــدى الثـ العدي

الربلســكانية الثـــي أدت بقيــم وميــال املجثمــع اليســاري إ  االضملــال بشــكل مثزايــد حثـــى 

وصلــت ملجــرد معارضــة بســيطة لسياســاته أو حثـــى لنمــط حياتــه الشــخيص. فــكل شـــيء بــه 

رائلــة احــرتام املؤسســات أو القاانــن أو األخاقيــات العامــة أو الخاصة أو حثـــى مجــرد الثلر 

)بعبــارى أخــرى: أي شـــيء مخثلــن عــل الشــعباية الفظــة لربلســكاين( يعثــرب بالفعل ”يســارم - 

وهــا تعريــن مثااضــع جــدا ملهمــة وطبيعــة اليســار. ومــل أجــل وضــع تعريــن جديــد لهــذه 

الطبيعــة واملهمــة يجــب القيــام بثلليــل واقعــي للعاقــات السياســية وجذورهــا يف الطبقــات 

االجثامعيــة يف البــاد وهــا تلليــل ميثــد ملــا بعــد املظهــر الخارجــي للمــرح الســيايس. 

أمــا مــا يجــري يف إيطاليــا اليــام، فهــا عبــارى عــل رصاع بــن كثلثــن مخثلفثــن مــل الطبقــات 

اللاكمــة. الكثلــة األو  تثضمــل املروعــات الكبــرى واملثاســطة يف القطــاع الصناعــي واملــايل، 

واملثاجهــة ماليــا نلــا أوروبــا والســاق العاملــي ولديهــا قــاى اقثصاديــة كبــرى لكــل ليــس لديهــا 

قــدرى مامثلــة لبنــاء القبــال املجثمعــي، وذلــك ألن السياســة األوروبـــية إليطاليا مل تثملل حثـــى 

اآلن ســاى يف شــكل الخصخصــة والسياســات النقديــة املثقشــفة. أمــا الكثلــة اللانيــة فثثضمــل 

ــي،  ــس أوروبـ ــي ولي ــا تاجــه وطن ــان له ــا يك ــادى م ــي ع ــرى واملثاســطة الثـ املشــاريع الصغ

ــا  وقــاى اقثصاديــة أقــل بكلــر لكــل قدرتهــا أكــرب عــى كســب الثأييــد، وهــا مــا يعــاد جزئي

إ  االســثخدام الشــعباي للثلفزيــان. هــذه هــي الكثلــة الثـــي يقادهــا برلســكاين، أمــا الكثلــة 

األو  فكانــت مرتبطــة مبعســكر يســار الاســط، وكان مــل املمكــل أن تدعــم برلســكاين إن مل 

يكــل قــد متــادى يف تعزيــز الزبانيــة لهــذه الدرجــة وأكــد كلــرا عــى مصاللــه الخاصــة وكانــت 

ترفاتــه أقــل فظاظــة عــل هــذا بدرجــة مــا. لــدى الكثلثــن العديــد مــل نقــاط الثــامس بقــدر 

مــا يثفقــان عــى قضايــا ملــل الثاســع يف الثشــغيل غــر املســثقر، وخصخصــة الخدمــات العامــة، 

وتخفيــن الســيطرى القضائيــة عــى الليــاى السياســية، ودعــم مروعــات اإلنشــاءات العامــة 

الكــربى كفــرص اســثلامرية مربلــة للــركات الكبــرى، وتلــال الســلطة ملســألة إقليميــة. يف كل 

تلــك النقــاط، تعثــرب االخثافــات تكثيكيــة فقــط وليســت اســرتاتيجية. وتثضمــل أهــم القــرارات 

االســرتاتيجية مــل ناحيــة أخــرى منــاذج مخثلفــة يف ســبل إتاحــة األســااق العاملية )تفضــل الكثلة 

اليمينيــة غالبــا الللــال اللامئيــة(، ودرجــة تلكــم اللكامــة يف االعثــامدات املاليــة اللكاميــة 
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)الكثلــة اليمينيــة الثـــي متلــل الــركات األضعــن تلثــاج لدعــم مبــارش مــل الدولــة بدرجــة 

أكــرب(، ودور املنظــامت النقابيــة )تطالــب الكثلــة اليمينيــة بــراوى بفصــل االتلــادات وإقصــاء 

االتلــاد النقــايب اليســاري املعــروف باالتلــاد الكانفيــدرايل العــام للعمــل )CGIL( مــل املفاوضــة 

الجامعيــة(، والسياســة الريبيــة )اليمــن يدعــم الثهــرب مــل الرائــب(. لكــل اليمــن عــى 

ســبيل امللــال ليــس لديــه القــاى فعليــا للاقــاف يف طريــق عمليــة الثكامــل األوروبـــي وكل مــا 

يســثطيع تلقيقــه هــا بعــض الثعديــات. ومــل ثــم، كان ميكــل تجــاوز كل تلــك االخثافــات 

ــاال أنــه يف النظــام الرأســاميل ال ميكــل ملالــك رشكــة  وحــدوث تعايــش ســلمي بــن الكثلثــن ل

كبــرى أن يصبــح رئيســا لللكامــة إال لــا بــدا قــادرا عــى إخضــاع مصالح رشكثــه الخاصــة للصالح 

العــام لطبقثــه. لكــل تريعــات برلســكاين عــى العكــس مــل هــذا تلــايب رشكثــه عــى حســاب 

اآلخريــل. كذلــك، يااجــه برلســكاين أيضــا تهــام جنائيــة ســثؤدي إلدانثــه بشــكل مؤكــد تقريبــا، 

لــذا هــا مســثعد للثضليــة مــل أجــل ســامثه الشــخصية باســثقرار العاقــات بــن املؤسســات 

وتــاازن العاقــة بــن األغلبيــة واألقليــة، وكاهــام أمــران مهــامن للكــم أي بلــد يف وقــت أزمــة. 

ومــل ثــم، ال يصــح القــال إنــه ال ياجــد خــاف يف إيطاليــا بــن ميــن الاســط ويســار الاســط. 

ــة  ــرب الخــط الســيايس للكثل ــة، يعث ــات يف معســكر الربجاازي ــاك اخثاف ــت هن ــا كان ــى ل فلثـ

”الاطنيــةم أكــر خطــارى اآلن مــل خــط الكثلــة ”األوروبـــيةم، وذلك نظــرا ألن األو  أكر متســكا 

بدعــم الثاســع يف عاقــات الثشــغيل غــر املســثقرى، وألنهــا بــدأت عمليــة تقســيم إثنــي شــديدى 

الصعابــة لســاق العمــل بســبب النفــاذ املثنامــي للــزب العصبــة الشــاملية يف اللكامــة. هــذه 

الكثلــة تعــزز أيضــا ثقافــة رجعيــة تثكــان مــل مزيــج قائــم عــى النفــاق يثكــان مــل انعــدام 

لألخــاق يف املجــال الخــاص واحــرتام األطــر الثقليديــة للكنيســة الكاثاليكيــة. بــل وتدعــم - يف 

هجامهــا املســعار عــى القضــاء - الجرائــم الثـــي يرتكبهــا أصلــاب الياقــات البيضــاء، وحاولــت 

ــرز  ــم ب ــل ث ــة. وم ــح اللكام ــلطاية لصال ــة س ــات بطريق ــن املؤسس ــة ب ــر العاق ــرارا تغي م

برلســكاين باعثبــاره العــدو األكــرب، عــدو تكــّان نفــاذه أساســا مــل نجاحــه يف مــلء الفــراغ الذي 

تركــه انلــال اليســار وإذعانــه غــر النقــدي للسياســات األوروبـــية الليرباليــة. 

ورغــم أن القاعــدى االجثامعيــة ملعســكر ميــن الاســط )والثـــي تعثــرب املخــزون الــذي يأخــذ منــه 

هــذا املعســكر متايلــه والعبيــه السياســين( تثكــان مــل املروعــات الثجاريــة مثاســطة اللجم 

وقســم كبــر مــل الرائــح املهنيــة، فــإن قاعدتــه يف جمهــار الســكان تثكــان مــل النــاس األكــر 

تهميشــا مــل حيــث النــاع والعمــر وفــرص العمــل، ملــل ربــات البيــات والســجناء والعاطلــن 

والشــباب وأصلــاب الاظائــن غــر املســثقرى. وبينــام ال يلصــل ميــن الاســط ســاى عــى نصن 

أصــاات العاملــن يف مهــل مســثقرى يف الــركات الصناعيــة الكــربى تقريبــا، وال يصــات ليمــن 

الاســط مــل ماظفــي الدولــة ســاى أقليــة، فــإن هذا املعســكر متكــل مل جــذب أغلبيــة واضلة 

مــل أصــاات املاظفــن يف املروعــات الصغــرى واملثاســطة الذيــل يخضعــان ملنافســة شــديدى، 
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وكذلــك أغلبيــة أصــاات املشــثغلن يف وظائــن قصــرى املــدى. ومــل ثــم، متيــل الربوليثاريــا يف 

ســلاكها االنثخــايب لدعــم اليمــن، لكــل مــل الــروري أال نغفــل حقيقــة أن النصيــب األكــرب مــل 

أصــاات العــامل الثـــي فقدهــا اللــزب الدميقراطــي واليســار الراديــكايل يف االنثخابــات الربملانيــة 

األخــرى مل تذهــب إ  اليمــن وإمنــا اخثفــت ضمــل الكثلــة الثـــي ال تصــات. إن أضعــن أقســام 

الربوليثاريــا هــي الثـــي تصــات لليمــن وخاصــة العاملــن يف املهــل غــر املســثقرى الــذي يدعــي 

اليســار الراديــكايل متليلهــم يف املجــال الســيايس لكنهــم يعثــربون اللــزب الدميقراطــي هــا حزب 

العــامل الذيــل لديهــم وظائــن ”مضمانــة7م.  

ومــل ثــم، يطبــق ائثــاف ميــن الاســط باضــاح قــرارات معاديــة للعمــل العــاميل املنظــم لكنــه 

ال يــزال ناجلــا يف تصايــر نفســه باعثبــاره الضامــل للاميــة األقســام األضعــن مــل الســكان. 

ــة  ــدرى السياســات القدمي ــات وأيضــا ق ــارى نظــم املعلام ــذا، يســثخدم ميــن الاســط مبه وهك

لليســار املثجــذرى يف الســكان ويســثبدل رطانثــه الشــعباية بالرطانــة الليرباليــة لليســار اليــام. 

لقــد أصبــح هــذا واضلــا يف ردود األفعــال األوليــة عــى املرحلــة األو  مــل األزمــة االقثصاديــة. 

وقــد كان برلســكاين حكيــام يف تــرك املــرح لازيــر االقثصــاد الخــاص بــه چياليــا ترميانثــي 

ــه عــى  ــا لكام ــداء - وفق ــل أع ــداء الســاق املخلصــن وم ــل أع )Giulio Tremonti( وهــا م

األقــل – هيمنــة البنــاك والــركات الكــربى، فقــد صــار حكامثــه عــى أنهــا حكامــة تســعى 

ــة  ــريف وحامي ــاع امل ــاملين يف القط ــة الرأس ــادي وملارب ــال االقثص ــارش يف املج ــل املب للثدخ

الرائــح األضعــن رغــم أن الثدابــر الثـــي اتخذهــا يف الااقــع كانــت غــر مناســبة ومجــرد دعاية 

زائفــة. أمــا اللــزب الدميقراطــي فأخــذ جانــب بنــك إيطاليــا مدافعــا عــل البنــاك ضــد تدخــل 

الدولــة. هــذا ومــا مينــع اللــزب الدميقراطــي مــل إعــادى تأســيس اتفاقــه مــع الرائــح األدىن مل 

الســكان هــا اللااجــز الطبقيــة فيــه. 

ــة  ــة لهزمي ــت اللاج ــة، دفع ــل ناحي ــكايل. فم ــار الرادي ــة لليس ــكلة إضافي ــذا مش ــل كل ه ميل

برلســكاين يف الصناديــق )واللاجــة إلخفــاء الطبيعــة اللقيقيــة للكثلة املؤيــدى ألوروبــا واملعادية 

7. تثفــق ثــاث عــى األقــل مــل أهــم الدراســات الثـــي تناولــت االنثخابــات الربملانيــة األخــرى يف إيطاليــا مــع هــذا 

 Senza più sinistra. L’Italia di Bossi ،]ــال ــم، وهــي R. Mannheimer ]ر مانهاميــر[ و P. Natale ]ب نات الثقيي

Ho per- ،]إ أ كارا[ E. A. Carra بــدون يســار: إيطاليــا بــايس وبرلســكاين(، ميــان، 2008؛ و( e Berlusconi

so la sinistra. Le ragioni del declino e le proposte per reinventarla )فقــدُت اليســار: أســباب األفــال 

ــة  ــي[، Mappe dell’Italia politica )خريط ــا 2008؛ و I. Diamanti ]إ ديامانث ــث(، روم ــادى البع ــات إلع ومقرتح

ــة يف  ــاردي )Salvo Leonardi( أن اليســار كان دامئــا أقلي ــا، 2009؛ وياحــظ ســالڤا ليان ــا السياســية(، بالاني إيطالي

ــاردي:   ــه  فــاز بأغلبيــة يف االنثخابــات األخــرى بــن املاظفــن بشــكل عــام. انظــر: ســالڤا ليان الطبقــة العاملــة، وأن

ــا: اســثمرارية أم انقطــاع؟(، يف:  ”?Il voto operaio in Italia; declino o continuitàم )أصــاات العــامل يف إيطالي

Quaderni di Rassegna Sindacale، أبريــل 2006. لكــل هــذه ليســت ســاى أغلبيــة ملــدودى  وتصبــح أقليــة لــا 

وضعنــا يف االعثبــار أصــاات العــامل يف املهــل غــر االعثياديــة أو العاطلــن.
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ــت  ــكايل للثصاي ــار الرادي ــن لليس ــن امللثمل ــل الناخب ــر م ــار( الكل ــل اليس ــكاين داخ لربلس

ألقــاى حــزب معــارض، وهــا اللــزب الدميقراطــي. مــل ناحيــة أخــرى، كانــت معارضــة اللــزب 

الدميقراطــي - بســبب نقــاط الثــامس املذكــارى أعــاه بــن الكثلثــن - غــر كافيــة عــى اإلطــاق 

لكســب املعركــة ضــد برلســكاين، وذلــك ألنــه - بســبب دعمــه للنمــاذج الليــربايل - مل يكــل يف 

ماقــع يســمح لــه بالثغلــب عليــه عــى أرضيــة القبــال االجثامعــي. وطاملــا ظــّل برلســكاين يف 

اللكــم، كان اليســار الراديــكايل ملــارصا بــرورى الثصايــت لللــزب الدميقراطــي مــل أجل عدم 

فقــدان أي صــات. لكــل، طاملــا كان اللــزب الدميقراطــي هــا قائــد املعارضــة ضــد برلســكاين، 

بــدا أن األخــر بإمكانــه أن ينــام مرتــاح البــال. 

ــاح أي مســاحة سياســية عــى يســار اللــزب  ــُد مــل املمكــل أن تُث ــك األســباب، مل يب ــكل تل ل

الدميقراطــي  ليشــغلها اليســار الراديــكايل بالرغــم مــل االنلــراف املســثمر لللــزب الدميقراطــي 

ناحيــة الاســط. فــام انفثــح كان مســاحة لثيــار راديــكايل معــادي لربلســكاين، وقــد شــغلها حــزب 

 )Antonio di Pietro( وهــا تجمــع ســيايس يقــاده أنطانيــا دي بيــرتو )IdV( ــا القيــم إيطالي

الــذي عمــل كقــاٍض ســابق وقائــد يف مكافلــة الفســاد. ورغــم أن دي بيــرتو كان ينثقــد اللــزب 

الدميقراطــي نقــدا الذعــا، بســبب عــدم معارضثــه بشــكل كايف لربلســكاين، فهــا باألســاس يشــرتك 

ــم أصبــح جــزء  ــة، ومــل ث ــة واالقثصادي ــا االجثامعي ــم الخاصــة بالقضاي مــع اللــزب يف املفاهي

أساســيا مــل ائثــاف يســار الاســط.

 أصول وتبعات نظام التصويت باالأغلبية 

هنــاك ســبب آخــر مينــع انفثــاح املجال الســيايس عــى يســار اللــزب الدميقراطــي، وهــا الطبيعة 

الخاصــة لنظــام الثصايــت اإليطــايل. فقــد كانــت نهايــة الجمهاريــة األو  واألحــزاب الجامهريــة 

ــة. كان هــدف أنصــار  ــل النســبي وإدخــال نظــام األغلبي القدميــة مرتبطــة بإلغــاء نظــام الثملي

نظــام الثصايــت باألغلبيــة - ومــل بينهــم أكــر املجماعــات نفــاذا يف إيطاليــا - هــا القضــاء عــى 

كافــة أجنلــة الثجمعــات املخثلفــة ودفــع كافــة القــاى السياســية نلــا ماقــع يف الاســط ال يبــّن 

الثاميــزات بينهــا، بليــث مُيلــى متليــل الرائــح األدىن مــل الســكان عل طريــق اللزب الشــياعي 

ــادى اللــزب الشــياعي فرصــة يف نظــام الثصايــت  ــل النســبي. وقــد رأى ق ــا لنظــام الثملي وفق

باألغلبيــة للدخــال يف اللكامــة وتقليــل نفــاذ املنافســن يف إطــار الطيــن اليســاري وإجبارهــم 

عــى الخيــار بــن الدخــال يف تلالــن أو الفنــاء الســيايس. ال تــزال هــذه السياســة حــارضى حثـــى 

يامنــا هــذا، ويضــاف إليهــا مشــكلة ملاولــة اللــزب الدميقراطــي إحــال اللنائيــة القطبية الثـــي 

تضمنــت عــى األقــل تنافســا بــن تلالفــن تضمــل كل منهــام عــددا مــل األحــزاب، بنظــام حزبن 

حقيقــي،  مــام ســيؤدي يف نهايــة األمــر إ  اخثفــاء القــاى السياســية األصغــر مــل الربملــان متامــا. 



219

من الثورة إىل التحالف

مل تثــم هــذه امللاولــة عــل طريــق أي تغيــر إضــايف يف نظــام الثصايــت، الــذي تــم تصليلــه 

ــل النســبي، وإمنــا جــاءت  ــارص الثملي ــق إعــادى إدخــال عن ــي لليمــن عــل طري ــرار تكثي بق

ــل أجــل  ــك م ــة يســار الاســط األخــرى، وذل ــد هزميــة حكام ــرار ســيايس بع ــق ق عــل طري

إقصــاء أي تلالــن مــع اليســار الراديــكايل مــل أجــل جــذب كافــة األصــاات املثبنيــة تكثيــك 

اللــزب الدميقراطــي يف معــاداى برلســكاين. اســثمرت هــذه العمليــة عــل طريــق رفــع العثبــة 

ــاص  ــرار الخ ــا بالق ــثمرى حالي ــل 3% إ  4%، ومس ــي م ــان األوروبـ ــل يف الربمل ــا للثملي الدني

بخــاض االنثخابــات اإلقليميــة بثلالــن مــع اتلــاد الاســط )UdC( وهــا واحــد مــل القــاى 

السياســية الثـــي نشــأت مــل بــن الدميقراطيــن املســيلين القدامــى وكانــت منثميــة حثـــى 

وقــت قريــب الئثــاف ميــن الاســط. مــل ناحيــة أخــرى، ســينثهي الثعــاون مــع حــزب إعــادى 

الثأســيس الشــياعي حثـــى يف املناطــق الثـــي حصــد االئثــاف فيهــا نثائــج إيجابيــة. وهــذا 

بــدوره يثضمــل قــرارا جاهريــا مــل ناحيــة اللــزب الدميقراطــي بإنهــاء منافســة حــزب إعــادى 

الثأســيس الشــياعي عــل طريــق إقصائهــم مــل االئثافــات االنثخابيــة املمكنــة، والدافــع وراء 

هــذا هــا تخيــل أن ناخبــي حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي املســاكن ســيقررون الثصايــت 

لللــزب الدميقراطــي بــدال مــل البقــاء يف املنــزل. 

اإلرصار عــى االســثمرار يف إضعــاف اليســار الراديــكايل – وهــا الدافــع الخثيــار نظــام الثصايــت 

باألغلبيــة - يبــن أن الهــدف الــذي تــم اســثلداث النظــام مــل أجلــه مل يثلقــق بعــد. صليــح 

أن اليســار الراديــكايل فقــد أرضيــة كبــرى يف كل االنثخابــات األخــرى، لكــل صليــح أيضــا أن هــذا 

اإلضعــاف قــد يــؤدي إ  اخثفــاء حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي بســبب آخــر انشــقاق حدث 

فيــه. يف الااقــع هنــاك 6% أو 7% مــل األصــاات ال تــزال عــى يســار اللــزب الدميقراطــي حثـــى 

لــا كانــت منقســمة بــن مجماعــات مخثلفــة. ووجــاد حــزب البيئــة واللريــة اليســاري هــا مــا 

مينــع هــذه الريلــة مــل الناخبــن مــل معارضــة اللــزب الدميقراطــي بشــكل رصيــح. 

لقــد فشــلت نظريــة النظــام القائــم عــى حزبــن أيضــا داخــل كا املعســكريل. فلــزب شــعب 

اللريــة )PDL( وهــا حــزب ميــن الاســط الجديــد مل يثّلــد فعليــا ســاى مــع حــزب ’إ  األمــام 

يــا إيطاليــا’ )Forza Italia( الثابــع لربلســكاين شــخصيا وحــزب الثلالــن الاطنــي  )AN( الــذي 

ــة الشــاملية عــى اســثقاليثه  ــم تشــكيله بعــد انثهــاء الفاشــية، بينــام حافــظ حــزب العصب ت

ــا القيــم نفســه  وعــرب عنهــا بشــكل مثكــرر. ويف معســكر يســار الاســط، أســس حــزب إيطالي

باألســاس عــى حســاب اللــزب الدميقراطــي يف وســط هــذا املعســكر، بينــام نجــح حــزب اتلــاد 

الاســط يف تاســيع وضعــه وتلالــن أحيانــا مــع اليمــن وأحيانــا مع املعارضة حثـــى أصبــح عاما 

حاســام ملثمــا يف االئثافــات. وقــد أوضــح نظــام الثصايــت باألغلبية بالثــايل أن تبســيط النظام 

الســيايس ال ميكــل تلقيقــه عــل طريــق تغيــر بســيط يف نظــام الثصايت، فهــذا الثغييـــر مل مينع 

وجــاد ثاثــة أقطــاب سياســية مؤثــرى عــى األقــل مــل النشــاء بخــاف اللزبــن الكبريــل، وكل 
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منهــم يلصــل عــى 6-8%  مــل األصــاات، وذلــك بغــض النظــر عــل اليســار الراديــكايل الــذي مل 

يخثــن متامــا هــا اآلخــر. وباألحــرى، أصبــح نظــام الثصايــت أشــبه بقيــد عــى اللياى السياســية 

ــا، والكلــرون - حثـــى داخــل اللزبــن الكبريــل - يريــدون العــادى لنظــام الثمليــل  يف إيطالي

النســبي8. وحثـــى يلــدث هــذا، سيســثمر النظــام االنثخــايب يف تقييــد فرص نجــاح وبقاء اليســار 

ــاا  ــا كان ــم عندم ــاا أفضــل نثائجه ــم حقق ــاه إ  أنه ــب االنثب ــرى. ويج ــة كب ــكايل بدرج الرادي

يقدمــان أنفســهم باعثبارهــم يســار معســكر يســار الاســط. 

بســبب القــرار االســرتاتيجي الــذي اتخــذه حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي يف نهايــة حكامــة 

ــة مــع حــزب  بــرودي )Prodi(، قــرر اللــزب الدميقراطــي أن يرفــض حثـــى الثلالفــات املللي

إعــادى الثأســيس الشــياعي رغــم أنــه مل يــرد بامللــل. ونثيجــة لهــذا، ال يبــدو إعــادى الثأســيس 

ــدو قــدره يف الصناديــق غامضــا.  ــه يســار معســكر يســار الاســط، وكــذا يب الشــياعي عــى أن

ــج  ــة أو يرفضــان الربام ــان األحــزاب املعثدل ــن يفضل ــن اإليطالي ــاد هــذا إ  أن الناخب وال يع

الراديكاليــة، وإمنــا يعكــس ســمة مميــزى للســلاك االنثخــايب لإليطاليــن ظهــر باضــاح شــديد 

ــكا  ــة ل ــز تشــجيعية لألجنلــة الخارجي ــح حااف ــل ملن ــة، وهــا املي ــات برملاني يف آخــر انثخاب

ــا القيــم يف تلالــن يســار الاســط وحــزب العصبــة الشــاملية يف  الثلالفــن أي حــزب إيطالي

تلالــن ميــن الاســط. بعبــارى أخــرى، الناخبــان اإليطاليــان يكافئــان املااقــن الراديكاليــة 

ــة يف  ــا فرصــة حقيقي ــم يكــان له ــل ث ــاف، وم ــل ائث بــرط أن تعــرب عــل نفســها كجــزء م

املشــاركة يف حكامــة البــاد. لهــذا الســبب، املاقــن الراديــكايل الــذي ال يكــان جــزء مــل أي 

تلالــن )أي املاقــن الــذي تبنــاه حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي عــل قصــد إ  حــد مــا 

وبلكــم الــرورى إ  حــد مــا( يخاطــر بالثخــي عــل هــذا اللافــز الــذي يقدمــه الناخبــان. 

ــاز لللــزب  ــذي قــرر االنلي ــة اليســاري ال ــة واللري ولهــذا الســبب أيضــا ميكــل للــزب البيئ

الدميقراطــي دامئــا ويف كافــة الظــروف أن ينســب لنفســه ماقــع يســار تلالــن يســار الاســط، 

وميكنــه بذلــك أن يجــذب املزيــد مــل األصــاات مــل حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي طاملــا 

 )Confindustria( ــي ــامل الاطن ــاد األع ــديدى )اتل ــاى الش ــا بالق ــان يف إيطالي ــل يُعرَف ــيان أن م ــل نس 8. ال ميك

والكنيســة الكاثاليكيــة( كانــاا يلاولــان لبعــض الاقــت )بالنظــر للنثائــج غــر املرضيــة لللنائيــة الناجمــة عــل نظــام 

ــح االســرتاتيجية  ــل ماقعــا يخالهــا إمــاء املصال ــة( خلــق ”وســط واســعم، أي قــاى سياســية تلث الثصايــت باألغلبي

للطبقــة اللاكمــة نلــا اليمــن ونلــا اليســار. وقــد ثبــت أن هــذا النظــام غــر ُمــرٍض ألنــه مل يكــل قــادرا يف ظــل آخــر 

حكامــة لــربودي عــى إجبــار اليســار الراديــكايل عــى االنضبــاط يف تلالفــات مــل ناحيــة، ومل يكــل قــادرا أيضــا عــى 

تطبيــع اليمــن وجعلــه معثــدال مــل ناحيــة أخــرى، فاكثســب حــزب العصبــة الشــاملية املزيــد مــل الســلطة. ملاولــة 

حــل مشــكلة اللنائيــة القطبيــة الثـــي قــام بهــا اللــزب الدميقراطــي أوال ثــم برلســكاين عــل طريــق تلايلهــا إ  نظــام 

ذي حزبــن دفعــت بفكــرى الاســط الااســع حاليــا إ  خلفيــة املشــهد. لكــل فشــل مــروع النظــام ذي اللزبــن قــد 

يــؤدي إلعــادى بعلهــا، وإن كان مــل غــر الااضــح إن كان هــذا الهــدف ســيكان تلقيقــه أســهل عــل طريــق الثمليــل 

النســبي أو عــل طريــق نظــام تصايــت قائــم عــى األغلبيــة بشــكل كامــل أو جــزيئ.
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كان ناخبــاه ال يــرون الثناقــض بــن برنامــج اللــزب )الــذي ال يــزال يعــرب عــل خطــاب اليســار 

الراديــكايل شــكليا عــى األقــل( واملشــاركة يف تلالفــات مــع اللــزب الدميقراطــي الــذي تــزداد 

مااقفــه مياعــة مــع الاقــت، تناقضــا أكــرب مــل الــازم. 

 عبء العمل عىل المدى القص�ي 

ــدا يف  ــب ج ــر صع ــياعي أم ــيس الش ــادى الثأس ــزب إع ــثقل لل ــي املس ــذر االجثامع إن الثج

ــة  ــات الخاطئ ــل االنشــقاقات والثللي ــدى مل ــاه، واألحــداث قصــرى امل وضــع كاملاضــح أع

للاضــع الراهــل أو األخطــاء السياســية ميكــل أن تــؤدي لعااقــب وخيمــة. وقــد ســاهم أحــدث 

انشــقاق يف حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي يف الصعابــات الثـــي يااجههــا حاليــا. 

حثـــى لــا كان عــدد األعضــاء والعاملــن الذيل تركاا اللزب إلنشــاء حــزب البيئة واللرية اليســاري 

صغــرا نســبيا، فقــد حققــاا بعــض النجــاح يف االنثخابــات وحصــدوا أصااتــا مامثلــة للــزب إعــادى 

الثأســيس الشــياعي. فلثـــى مــع أخــذ النصيــب الــذي ســاهمت بــه أصــاات الخر واالشــرتاكين 

يف االعثبــار، فــاز حــزب البيئــة واللريــة اليســاري رغــم ذلــك بجــزء مــل أصــاات حــزب إعــادى 

الثأســيس الشــياعي الــذي رأى يف الثلالــن مــع اللــزب الدميقراطــي أمــرا ملثامــا. 

ــة  ــة لطبيع ــراءى الخاطئ ــا الق ــايل: منه ــع الل ــاهمت يف الاض ــرى س ــل أخ ــاك عاام ــل هن لك

حكامــة بــرودي، ومنهــا الثاقعــات املبالــغ فيهــا مــل تلالــن يســار الاســط، وهــا مــا اتضــح 

أيضــا يف قبــال فاســثا برتينــايت )Fausto Bertinotti( منصبــا مؤسســيا رفيعــا، واتضــح 

بشــكل خــاص يف الفشــل يف إيجــاد قضيــة سياســية أخاقيــة أثنــاء الفــرتى فيــام بــن مظاهــرى 

ــت،  ــك الاق ــاء ذل ــع 2006. أثن ــط يف ربي ــار الاس ــم يس ــة حك ــا 2001 وبداي ــاى يف يالي جن

ــرتاث  ــام كان ال ــة. فبين فقــد حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي عــى األرجــح فرصــة تاريخي

ــة  ــة العامل ــرزت حرك ــج9، ب ــثهلَك بالثدري ــم يُس ــايل القدي ــايب لللــزب الشــياعي اإليط االنثخ

ــد لليســار املجثمعــي.  ــع جدي ــة كااق البديل

هنــاك مقــرتح بــارع لــه طبيعــة تجميعيــة ميكنــه جلب األحــزاب والروابــط يف مروع مشــرتك، 

ورمبــا ميكنــه ربــط حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي بقاعــدى اجثامعيــة جديــدى وتشــكيل 

قضيــة سياســية قــد تنجــح يف إحــداث ضغــط فعــال عــى حكامــة بــرودي والثعامــل بشــكل 

أقــل كارثيــة مــع اإلخفــاق املثاقــع. مل يلــدث أي مــل األمريــل، وقــد يعــاد هــذا إ  االنخفاض 

ــا إ   ــس اللــزب نفســه متام ــك إ  تكري ــط وكذل ــركات والرواب النســبي ملســثاى نضــج الل

S. Bertolino .9 ]س برتالينا[، مصدر سابق، ص 168.
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ــة  ــنم و ”الدميقراطي ــذ العن ــةم، و ”نب ــه جــزءا مــل اللرك ــه )”كان ــه واتصاالت ــد خطاب تجدي

الثشــاركيةم( وهــا مــا مل يكــل مثامشــيا مــع أي هيكلــة تنظيميــة جديــدى وواعيــة لعاقثــه 

بالقضايــا الخارجيــة، وإمنــا تقليــدا لثعدديــة اللــركات داخــل الثنظيــم الجديــد للــزب إعــادى 

ــع  ــن مســثايات صن ــك ب ــرى أخــرى إ  تداخــل مرب ــد أدى هــذا م الثأســيس الشــياعي. وق

القــرار الثـــي كانــت مثلــدى بشــكل مؤقــت يف الشــخصية الكاريزميــة لفاســثا برتينــايت. 

الجــدل الســيايس اللــاد يف مؤمتــر اللــزب يف شيانشــيانا يف صيــن 2008، والــذي حدثــت فيــه 

مااجهــة بــن مــل يريــدون اللفــاظ عــى تاجــه شــياعي ومــل يريــدون تشــكيل يســار أوســع 

ــع،  ــل. يف الااق ــن امللافظــن واملجددي ــه وســائل اإلعــام كــراع ب ــاتم، فرت ــدون تاصيف ”ب

كانــت املســألة ملــل الخــاف باألســاس هــي تقييــم اللــزب الدميقراطــي ومــل ثم كيفيــة تقييم 

الثلالــن معــه10. فلثـــى مــل كانــاا يــرون أنــه يجــب امللافظــة عــى حــزب إعــادى الثأســيس 

الشــياعي كانــه ميلــل ماقعــا مســثقا يف الخــارج ومســثقا عــل اللــزب الدميقراطــي، كانــاا 

مدركــن لعــدم كفايــة حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي لاضطــاع مبهمــة بنــاء يســار بديــل. 

لقــد قلــل انســلاب األعضــاء الذيــل أسســاا حــزب البيئــة واللرية اليســاري مل عنــر الخطاب 

اإلبداعــي وزاد مــل الثاكيــد عــى الثقاليــد الشــياعية. لكــل يف اللقيقــة هنــاك عمليــات إبداعية 

هامــة جــدا تلــدث يف إطــار هــذه االســثمرارية الظاهريــة ملــل قيــادى ماحــدى لللــزب وبنــاء 

حــزب اجثامعــي وفكــرى اتلــاد اليســار. فهيــا بنــا نثنــاول هــذه العنــارص بالرتتيــب.

 التجديد االأول للقيادة الموحدة 

منــذ إنشــائه، كان حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي حزبــا ماحــدا ورغــم ذلــك كان 

فيدراليــا يف جاهــره. فقــد كان يثكــان مــل الثلــام عائــات سياســية قامئــة بالفعــل 

ــة  ــة الثقليدي ــكاله الثنظيمي ــة وأش ــه الخاص ــه ثقافث ــا ل ــي، كل منه ــثاى الاطن ــى املس ع

والعاقــات الشــخصية الثـــي بداخلــه11. وبالنظــر لهــذه الطبيعــة األصيلــة، كانــت القيــادى 

املاحــدى لللــزب تــأيت إمــا نثيجــة للثــاازن القلــق بــن تلــك املكانــات )والثـــي جلبــت معهــا 

ــة شــياعية  ــة خلــق رشعي ــل وصعاب ــة يف تأســيس خــط ســيايس واضــح، ب ــات مامثل صعاب

10. بشــكل عــام، الطــرح الــذي دعــم اســثمرارية اللــزب اســثمر أيضــا يف دعــم فكــرى الثجديــد، والفكــرى األساســية 

ــل النقــاش  ــة. مــل أجــل الاقــاف عــى تفاصي ــا داخــل اللــركات االجثامعي هــي أن اللــزب يجــب أن يكــان طرف

 Da partito di governo a partito extraparlamentare. La ،داخــل مؤمتــر اللــزب، انظــر: ف دي نارديــس

parabola della Rifondazione Comunista, tra antagonismo sociale e calcolo delle compatibilità )مــل 

ــي  ــداء االجثامع ــن الع ــادى الثأســيس الشــياعي ب ــة حــزب إع ــان: حكاي ــل يف الربمل ــر ممل ــم للــزب غ حــزب حاك

ــا، 2008. ــام السياســية، باڤي ــة للعل ــة اإليطالي ــم االتســاق(، عــرض مقــدم لاجثــامع الســناي للجمعي وتقيي

11. س برتالينا، مصدر سابق، ص 361.
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جديــدى قامئــة عــى مبــادئ تاجيهيــة ثقافيــة واضلــة(، أو غيــاب ملــل هــذه القيــادى أصــا 

كــام حــدث بعــد مؤمتــر اللــزب يف فينيســيا يف مــارس 2005 والــذي تــم فيــه إقصــاء األقليــة 

ــادى اللــزب.  ــة متامــا عــل قي الداخلي

وبعــد مؤمتــر اللــزب يف شانشــيانا، عــرض االئثــاف الناجــح الــذي انثخــب باولــا فريــرو 

 Niki( الثـــي يقادهــا نيــي ڤينــدوال )Paolo Ferrero( رئيســا لللــزب عــى األقليــة 

ــرتك  ــكل مش ــزب بش ــادى الل ــاات، قي ــل األص ــى 47% م ــت ع ــي حصل Vendola(، والثـ

عــى املســثاى املركــزي واإلقليمــي. لكــل هــذا العــرض تــم رفضــه، فقــد كانــت هــذه هــي 

الخطــاى األو  مــل عمليــة طايلــة النشــقاق تــم عــى مراحــل وانثهــت باالنســلاب النهــايئ 

لثلــك األقليــة مــل اللــزب. عــاوى عــى ذلــك، خلــق الثلالــن الناجــح أســلاب عمــل بــه 

قــدر معقــال مــل االتســاق الفعــي رغــم طبيعثــه املثناعــة، وهــا مــا مل يُــرى مــل قبــل يف 

حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي، وكان باديــا بشــكل خــاص يف االتفــاق الثــام عــى بعــض 

القــرارات شــديدى األهميــة. مل تخثــن املجماعــات الداخليــة بــكل تأكيــد، وإن كانــت نقــاط 

االتفــاق أصبلــت أكــر وخاصــة يف النقاشــات النظريــة. لكــل اللــزب اخثــرب للظــة حاســمة 

ــة تجــب القــاى الثنافســية.  ــارص الثعاوني ــة جعلــت العن ودراماتيكي

النثيجــة األكــر أهميــة لهــذا الثجديــد األول منــذ نشــأى حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي 

ــرى  ــد أخ ــات تجدي ــعي لعملي ــت الس ــة باألخــص جعل ــة القيادي ــدى املجماع ــي أن وح ه

أمــرا ممكنــا حيــث كان الــراع داخــل اللــزب يجعلهــا مســثليلة. ويؤكــد هــذا أن األحــزاب 

الثـــي متلؤهــا الفــرق والثناعــات ميكــل أن تثكيــن مــع الســياق اآلين لبيئثهــا لكــل األحــزاب 

املثلــدى املركزيــة قدرتهــا أكــرب عــى إحــداث تجديــد واِع. 

ــة لللــزب12. ويف هــذا الصــدد،  ــاى الداخلي ــى اللي ــد ع ــة بع ــد يف هــذه اللال ــر الثجدي مل يؤث

كانــت املشــكلة األساســية يف حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي بعــد الهزميــة االنثخابيــة الكارثية 

يف 2008 - وال تــزال - هــي ضــامن املثطلبــات الدنيــا للبقــاء. فقــد كان الفريــق القيــادي مهثــام 

ــذي أدى إ  تخفيضــات مؤملــة يف  ــايل والثنظيمــي وال ــق بالرتشــيد امل بالســؤال الصعــب املثعل

12. مــل املنطقــي إذن افــرتاض أن املشــاكل العامــة امللــددى يف دراســة داخليــة حديلــة مــا زالــت ماجــادى أو أنهــا 

حثـــى أصبلــت أكــر خطــارى، وهــي انخفــاض نســبة العــامل والنســاء والشــباب يف العضايــة، وعــدم وجــاد رابــط 

بــن النضــاالت املثناعــة الثـــي ينظمهــا اللــزب، وخاصــة عــدم وجــاد صلــة بــن القاعــدى والقمــة، باإلضافــة للعجــز 

عــل تخطيــط األنشــطة االجثامعيــة ودراســة نثائجهــا وتافــر الدعــم والثاجيــه الــروري ألعضــاء اللــزب يف املناصــب 

العامــة. عــاوى عــى ذلــك، أشــارت الدراســة النثشــار وقــاى اللــزب يف العديــد مــل مااقــع الــراع واســثمرار وجــاد 

عاقــة شــديدى اإليجابيــة بــن االســثعداد القــاي للنضــال داخــل اللــزب وشــبكات اللــركات املســثقلة. ويبــن هــذا 

Rapporto conclusivo dell’inchiesta sul par-  أيضــا إ  أي مــدى كانــت جنــاى مؤثــرى يف ثقافــة اللــزب، انظــر:

.http://home.rifondazione.it/xisttest/dip_36 الثقريــر النهــايئ لدراســة اللــزب( 2006/2008، يف( tito
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الجهــاز اإلداري املثضخــم باإلضافــة لثخفيضــات كبــرى يف دعــم الجريــدى الياميــة الثـــي يصدرها 

ــد بدرجــة  ــة[. وتضمــل الثجدي ــان )Liberazione( أو ]اللري ــي تســمى ليبرازي اللــزب والثـ

كبــرى عاقــة اللــزب باملجثمــع وباقــي اليســار البديــل. 

: الحزب االجتماعي  ي
 التجديد الثا�ض

ــي  ــا تبن ــياعي نل ــيس الش ــادى الثأس ــزب إع ــه ح ــزداد تاج ــع، ي ــه باملجثم ــبة لعاقث بالنس

شــكل اللــزب االجثامعــي. والفكــرى األساســية هنــا هــي أن العــامل منثــرون خــارج املصانــع 

الثقليديــة، وأن الاظيفــة االجثامعيــة للمصانــع بــدأت تُفَقــد وينثــر فقــدان اللقــة يف السياســة. 

ــرن  ــام للعــامل – أو أي شــخص - يف الق ــم خطــاب ســيايس ع ــم، ال ميكــل تصــار وفه ــل ث وم

ــا بللــال ملماســة للمشــاكل الااضلــة.  الااحــد والعريــل مــا مل يكــل مصلاب

لــل يــؤدي أي نــزاع اجثامعــي ألكــر مــل احثجــاج مؤقــت إن مل تكــل عاقــة الدعــم االجثامعــي 

املثبــادل ناشــئة قبــل النــزاع وتهــدف لثعزيــزه، وهــا مــا يســمح للفــرد بكســب ثقــة مثجــددى 

ــع املنشــارات  ــدي هــا تازي يف الفعــل الجامعــي. إن كان الفعــل األويل لعضــا يف حــزب تقلي

الثـــي تدعــا ملــا للنضــال ضــد ارتفــاع تكلفــة املعيشــة، فــإن الفعــل األويل لعضــا يف حــزب 

اجثامعــي هــا تأســيس مجماعــة للثســاق الشعبـــي متكنهــم مــل اللصــال عــى الروريــات 

الياميــة بثكلفــة بسيطـــة. أثنــاء تأســيس هــذه املجماعــة وبعــده ميكــل - بــل يجــب - تازيــع 

املنشــارات ونــر الخــط الســيايس لللــزب. 

ينطبــق هــذا عــى بعــض الخدمات الصليــة ومرافــق الرعايــة االجثامعيــة ومجماعات املســنن، 

ــا  ــا أيض ــط، وإمن ــيا فق ــة سياس ــل باألزم ــامل املثأثري ــاالت الع ــم نض ــم دع ــك، ال يث ــخ. كذل إل

بشــبكات تضامنيــة مثامســكة بــن العــامل واملااطنــن. ومــل ثــم، ال يلــل الدعــم املثبــادل ملل 

الفعــل الســيايس وإمنــا يصبــح القاعــدى األساســية الثـــي يثــم صياغــة الخطــاب الســيايس بأكملــه 

مــل خالهــا. عــاوى عــى ذلــك، تعثــرب املقابــات الشــخصية واحــدى مــل أهــم طــرق العمــل 

الجامهــري لللــزب. وباإلضافــة ملشــكلة العاقــة مــع ناخبــي حــزب شــياعي – أو عــى األقــل 

ــة لللــزب  حــزب شــعبي –، يثعامــل اللــزب االجثامعــي أيضــا مــع مســألة الاظيفــة الداخلي

عــل طريــق الســامح ألعضائــه بالســعي ليــس ملااضــع الجــدال األيدلاجي/الســيايس يف الدوائــر 

القاعديــة فلســب وإمنــا أيضــا لللــال ملشــاكل الليــاى الياميــة. وتبنــي منطــق العمــل املشــرتك 

قــد يافــر لللــزب فرصــة الثااصــل مــع ثقافــة الروابــط السياســية املنثــرى والثـــي حلــت منــذ 

فــرتى طايلــة ملــل عمــل األحــزاب يف إيطاليــا وأصبلــت مااقــع مهمــة للبلــث عــل الهايــة 

والثنشــئة السياســية للنــاس. 
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ــادرات يف هــذا املجــال13.    اتخــذ حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي عــددا كبــرا جــدا مــل املب

وكان العامــل اللاســم بالنســبة لللــزب يف هــذا الصــدد - وخاصــة فيــام يثعلــق بنفــاذه الرمــزي 

– هــا خــربى العمــل يف أكايــا بعــد الزلــزال املأســاوي الشــهر. فثلــك الخــربى رفعــت ثقــة النــاس 

ــة للعمــل. لكــل  ــد مــل مجماعــات األعضــاء يف خضــم الثعبئ ــزام العدي يف اللــزب، وازداد الث

ــا يلــاول  ــة، وإمن ــاى االجثامعي ــة لللي ــع الثقليدي ــر فقــط يف املااق اللــزب االجثامعــي ال ينث

أيضــا الثااجــد يف أشــكال جديــدى مــل الثشــبيك االفــرتايض أو مــا يســمى بالشــبكات االجثامعية. 

وبشــكل خــاص، ســمح االنخــراط يف املســاحات االفرتاضيــة الجديــدى للــزب إعــادى الثأســيس 

ــج  ــا، ومــل نثائ ــم أيضــا بدرجــة م ــدى، والعمــل عــى الثنظي ــة جدي الشــياعي بالســعي لثعبئ

هــذا املظاهــرى الكــربى الثـــي متــت يف رومــا يف 4 ديســمرب 2009 تلــت عنــاان ”يــام مناهضــة 

برلســكاينم )No-B-Day( والثـــي تجمــع فيهــا آالف الشــباب - ومعظمهــم مــل أصلــاب 

الاظائــن غــر املســثقرى - لاحثجــاج عــى سياســاته. وكانــت تلــك أول فعاليــة كبــرى للمعارضــة 

بعــد األفــال املؤقــت للركــة تاميــذ املــدارس والثـــي ســميت باملاجــة. 

ــد  ــان أول تجدي ــد يك ــذي ق ــد )ال ــذا الثجدي ــيؤدي ه ــدى س ــال إ  أي م ــب الق ــل الصع م

ملمــاس طبقــه حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي بعــد جنــاى( إ  تغيــر مامرســات اللــزب 

بشــكل شــامل فعليــا. فرغــم أن اللــزب تبنــى بشــكل رســمي فكــرى اللــزب االجثامعــي، هنــاك 

مقاومــة كبــرى لهــا ومــل الصعــب تعميــم هــذه املامرســة الثـــي تثطلــب مــل اللــزب الكلــر 

مــل املهــارات والطاقــة خاصــة حينــام يكــان الشــباب أقليــة واملهــارات السياســية املاجــادى 

هــي املهــارات الثقليديــة. عــى أيــة حــال، يبــدو أن املســار الجاهــري ســيكان إعــادى تأســيس 

العاقــة بــن مخثلــن رشائــح الســكان، وخاصة بالنســبة للمجماعــات األكر تهميشــا الثـــي تثأثر 

بالخطــاب الشــعباي، وكذلــك بالنســبة للرائــح صاحبــة املهــارات الرفيعــة واملثســمة بالنــزوع 

الفــردي. وعــى أيــة حــال، الطريــق لبــزوغ تدريجــي لقاعــدى تاافق مثامســكة يف اللزب وتاســيع 

هــذا الثاافــق مبــا يثجــاوز اللــدود القامئــة لناخبــي اليســار، مــع اللفــاظ يف الاقــت نفســه عــى 

اللــزب مــل الخطــر امللــدق املثملــل يف العزلــة واالنقــراض الســيايس ســيكان طريقا طايــا جدا. 

 التجديد الثالث: اتحاد اليسار 

ــار  ــرى يف اليس ــاى األخ ــة بالق ــألة العاق ــياعي ملس ــيس الش ــادى الثأس ــزب إع ــاول ح ــر تن تغ

الراديــكايل بشــكل واضــح عــام مــى. وكانــت املشــكلة الرئيســية لــدى اللــزب يف هــذا الصــدد - 

ومــا زالــت – هــي اللفــاظ عــى اســثقاليثه الكاملــة عــل اللــزب الدميقراطــي، دون أن يــذوب 

http.//www. ــي يشــرتك فيهــا غــر األعضــاء يف اللــزب، انظــر 13. للاقــاف عــى أنشــطة اللــزب االجثامعــي الثـ

partitosociale.org
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ويصبــح أحــد العنــارص العامــة لليســار مللــام رغــب معظــم أعضــاء املؤمتــر العــام لللــزب 

يف شانشــيانا مــل ناحيــة، ودون أن ينكفــئ عــى الداخــل أو يصبــح ببســاطة أحــد العنــارص 

الشــياعية مــل ناحيــة أخــرى، وهــا مــا مل يكــل ليعــزز رؤى اللــزب وإمنــا بالعكــس يعطلهــا. 

اللــل املقــرتح هــا اتلــاد لليســار، والــذي يفــرتض أن يكــان كيانــا يثكــان مــل العديــد مــل 

األحــزاب والروابــط وأن يكــان أيضــا مفثاحــا لألعضــاء األفــراد، أي كيــان مســثقل يف قراراتــه 

ــه  ــل ل ــا يضم ــان يشــغل ماقع ــيادتها، كي ــل س ــه جــزءا م ــه املســثقلة إلي ــل مكانات وأن تنق

تاازنــا معقــاال بــن كل رشكائــه. وهــذا اللــل تــم الثفكــر فيــه بالفعــل يف الفــرتى الســابقة عــى 

تشــكيل حكامــة يســار الاســط. 

كان هــذا مــروع اليســار األوروبـــي حيــث كان لديــه حينــذاك القــدرى عــى تجميــع جــزء 

مــل حركــة العاملــة البديلــة عــى األقــل، وتشــكيل تــاازن إيجــايب بــن األحــزاب والروابــط. 

ــادي لللــزب  ــق القي ــل هــذا اللــل، أعــاق الفري ــة املرتبطــة مبل وبالنظــر للمصاعــب اللثمي

هــذا املــروع اقثناعــا بإمكانيــة تلقيــق نــر انثخــايب فقــط لــا أبــرز اللــزب رايثــه الخاصــة 

)أي رايــة إعــادى الثأســيس الشــياعي(، وهــا مــا ثبثــت صلثــه يف النهايــة. االنلــراف الاحيــد 

الحقــا متلــل يف نســخة مــل هــذه الرؤيــة، قامــت عــى تلالــن قــاس قــزح اليســار املعنــي 

باللفــاظ عــى مــا ميكــل اللفــاظ عليــه بعــد وفــاى تلالــن يســار الاســط. لكــل بالنســبة 

ــة  ــرق القيادي ــة للف ــة انثخابي ــل رابط ــر م ــار أك ــزح اليس ــاس ق ــل ق ــة، مل يك ــذه النقط له

اللزبيــة الااقعــة يف أزمــة عميقــة وكانــت نثائجهــا مــل حيــث األصــاات كارثيــة. 

نشــأ املقــرتح اللــايل يف ســياق مخثلــن متامــا. فقــد ضعــن حــزب إعادى الثأســيس الشــياعي 

بشــكل واضــح، وعــادت حركــة العاملــة البديلــة ألنشــطثها االجثامعيــة، وانســلبت العديــد 

مــل الروابــط الثـــي ســاعد اللــزب عــى إنشــائها مــل الليــاى السياســية أو اندمجــت فعليــا 

يف اللــزب الدميقراطــي. كذلــك، مل تجلــب الثلــركات االحثجاجيــة اللديلــة أي رشيــك 

ــدم  ــك لع ــا وذل ــا أيض ــارا ممكن ــدو مس ــاد يب ــل االتل ــه. لك ــاش مع ــل النق ــك ميك مثامس

ــة يف اليســار اإليطــايل يف  ــاى املثناع ــد الق ــي لثاحي ــا يكف ــة مب ــرى سياســية قاي وجــاد فك

ــة  ــات الروري ــن املجماع ــال ب ــاازن معق ــق ت ــل خل ــه ال ميك ــك ألن ــد، وكذل ــزب واح ح

ــاد،  ــق اتل ــل طري ــين ســاى ع ــن السياس ــاع الفاعل ــى تن ــروري ع ــاظ ال ــل واللف للعم

فالثنــاع يف اللغــات ميكنــه تأســيس أفضــل عاقــة ممكنــة بــن مــروع ســيايس ومجثمــع 

شــديد الثاميــز والفرديــة ملــل املجثمــع اإليطــايل. انعقــد املؤمتــر الثأســيي لاتلــاد يف 20 

و21 نافمــرب 2010، وتــم فيــه انثخــاب أوليڤــرو ديليربتــا )Oliviero Diliberto( مثلدثــا. 

واليــام، يثضمــل االتلــاد، باإلضافــة للــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي، حــزب الشــياعين 

ــل اللــزب  ــرتاكية 2000م - وهــي انشــقاق م ــيثن هــام ”االش ــن سياس ــن، ورابطث اإليطالي

الدميقراطــي لليســار وهــا ســلن اللــزب الدميقراطــي، ومالعمــل والثضامــل- وهــا الــذراع 
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ــه يجــري اآلن  ــر أن ــل. غ ــام للعم ــدرايل الع ــاد الكانفي ــة داخــل االتل ــار أقلي الســيايس لثي

ــة األخــرى.  ــدى مــع القــاى السياســية واالجثامعي تكايــل عاقــات وصــات عدي

ــب  ــة اليســاري أيضــا. فاملصاع ــة واللري ــة بلــزب البيئ ــربز مســألة العاق ــذا الســياق، ت يف ه

الااضلــة للمــروع الســيايس لهــذا الثنظيــم ليســت أقــل إحباطــا مــل تلــك الثـــي تااجــه حزب 

ــة اليســاري مــل حــزب  ــة واللري ــد كان انشــقاق حــزب البيئ إعــادى الثأســيس الشــياعي. وق

إعــادى الثأســيس الشــياعي مــربرا باعثبــاره قــرارا اتخــذه الجــدد ضــد القدامــى مــل أجــل يســار 

بــا تاصيفــات وضــد نســخة جديــدى مــل الهايــة الشــياعية. يف الااقــع، مل يكــل االنشــقاق كــام 

اتضــح مــام ســبق مثجــاوزا لــرورى الثجديــد أو لــرورى الثاســع مبــا يثجــاوز مجــرد نســخة 

ــان ملــل اللــزب االجثامعــي واالتلــاد تاضلــان أن  ــا مــل الشــياعية. ففكرت جديــدى أيدلاجي

حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي كان ومــا زال منفثلــا أمــام الثجديــد. وتضمنــت نقطــة الراع 

ــة باللــزب الدميقراطــي، حيــث يؤكــد حــزب إعــادى الثأســيس  ــت( العاق ــة )ومــا زال اللقيقي

الشــياعي عــى رضورى االســثقالية بينــام يعثــرب حــزب البيئــة واللريــة اليســاري الثعــاون أمــرا 

رضوريــا. لكــل هــذا يــزداد صعابــة ألن اللــزب الدميقراطــي قــرر عانيــة الثاجــه للثلالــن مــع 

ــا إ  الشــقاق بــن اللــزب الدميقراطــي  ــات أبالي اتلــاد الاســط، وهــا تلالــن أدى يف انثخاب

ــذي كان  ــدوال )Nichi Vendola( ال ــي ڤين ــاري ني ــة اليس ــة واللري ــزب البيئ ــااب ح ــرز ن وأب

قبــل ذلــك الرئيــس اإلقليمــي ألباليــا. وبعــد فقــدان بعــض عنــارصه الهامــة )أقســام مــل الخــر 

ــة  ــاده، يااجــه حــزب البيئ ــي أدت ملي والقــاى األخــرى(، وبعــد فشــل الفكــرى السياســية الثـ

ــع اللــزب  ــات م ــا دخــل يف تلالف ــى ل ــة جــدا. فلثـ ــرارات صعب ــا ق ــة اليســاري حالي واللري

الدميقراطــي كلــام أمكــل، مــل الااضــح أن هــذه الثلالفــات لــل تســثطيع الثأثــر عــى اللــزب 

الدميقراطــي يف أي قــرارات هامــة، يف حــن أن اللــزب الدميقراطــي ســيجرب حــزب البيئــة واللرية 

اليســاري عــى تبنــي مااقــن سياســية عارضهــا يف املــايض.

مــا زالــت العاقــات بــن القــاى السياســية املخثلفــة الكائنــة عــى يســار اللــزب الدميقراطــي 

ــال  ــد، وسثنشــأ حل ــب أو البعي غــر واضلــة ومثغــرى. وال ميكــل حســمها يف املســثقبل القري

جديــدى للثاحيــد حثـــى لــا كانــت أكــر صعابــة، ألن حــق حــزب البيئــة واللريــة اليســاري 

يف الاجــاد أساســا مرتبــط بثلالفــه مــع اللــزب الدميقراطــي. حثـــى لــا مل يكــل هــذا اللــل 

ــة اليســاري باالتلــاد، وقــر األمــر عــى  االتلــادي ســيؤدي إ  الثلــاق حــزب البيئــة واللري

تلالــن ســيايس أو انثخــايب، سينشــأ وضــع إشــكايل عــى أيــة حــال. فلــاث قــاى مهمــة كانــت 

مثلــدى ســابقا يف حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي )مــا تبقــى مــل اللــزب نفســه وحــزب 

ــة سياســية مثلــدى  ــة اليســاري( سثشــكل جبه ــة واللري ــن وحــزب البيئ الشــياعين اإليطالي

جديــدى بــن تنظيــامت مســثقلة، باإلضافــة للثقــارب امللثمــل مــع املنشــقن عــل اليســار. فرغم 

أن حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي القديــم كان مثلــدا رســميا، فإنــه كان فعليــا حزبــا تعدديا، 
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وهنــا ياجــد ربــاط تعــددي رســمي لــه عــى األقــل خــط ســيايس ماحــد تكثيكيــا. لــا تلققــت 

هــذه اإلشــكالية يف الااقــع، ســثُطرح العديــد مــل األســئلة مــل وجهــة نظــر علــامء السياســة 

ــن فكــرى اليســار  ــة ب ــاول العاق ــكل مــل يثن ومنظــري ”األحــزاب كشــكلم وأيضــا بالنســبة ل

الجديــد وشــكله الثنظيمــي. 

 النضال ضد االأزمة ومن أجل “حكومة دستورية”: نحو تجديد رابع؟ 

ميكــل تقســيم الربنامــج الســيايس العــام للــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي أثنــاء هــذه الفــرتى 

ــع يف  ــراءات الثاس ــق إج ــل طري ــة ع ــة االقثصادي ــة األزم ــزب ملكافل ــات الل ــن: مقرتح ملجال

الضــامن االجثامعــي، ومتايلهــا بزيــادى الرائــب عــى أصلــاب الدخــال األعــى والريبــة عــى 

األصــال، وعــل طريــق امللاربــة املســثميثة للثهــرب الريبــي الــذي تعثــرب معدالتــه عاليــة جــدا 

يف إيطاليــا مــل ناحيــة14؛ وتأميــم الــركات املثأثــرى باألزمــة باإلضافــة إلعــادى تأميــم البنــاك مــل 

ناحيــة أخــرى. وفقــا لهــذا املنظــار، ســيثلقق الثلســل االقثصــادي يف البــاد عــل طريــق خطــة 

شــاملة الســثعادى البيئــة والبنيــة الثلثيــة العامــة، مــع مااجهــة ومعارضــة تركــز االعثــامدات 

املاليــة يف عــدد قليــل مــل املروعــات العامــة الدعائيــة، وتدمــر البيئــة وتفكيــك البنـــى العامة 

ملــل املــدارس واملسثشــفيات وإهــامل إنشــاء املنــازل، وبــدال منهــا تعزيــز االســثلامر يف الطاقــة 

البديلــة. وبالرغــم مــل الصياغــة شــديدى العماميــة لهــذه الخطــة )والثـــي تصبــح أكــر تلديــدا 

وتفصيــا عندمــا ترتكــز يف مناطــق بعينهــا(، فإنهــا تعثــرب بديــا حقيقيــا يعــرب عــل تاجــه اشــرتايك 

صديــق للبيئــة. عــاوى عــى ذلــك، ســيكان هنــاك يف الشــهار القادمــة مقــرتح بدعــاى الســثفثاء 

ــان  ــان يســمح بالثاســع يف عاقــات الثشــغيل غــر املســثقرى املعــروف بالقان عــى إلغــاء قان

رقــم 30. والهــدف مــل االســثفثاء هــا تغيــر سياســة األجــار املنخفضــة الثـــي ينثهجهــا أصلاب 

األعــامل بشــكل تقليــدي يف إيطاليــا، وهي السياســة الثـــي تثضمــل غالبا االســثغناء عــل االبثكار 

ــياعي  ــيس الش ــادى الثأس ــزب إع ــن ح ــية ب ــات السياس ــيس العاق ــادى تأس ــي، وإع الثكنالاج

والعاملــن يف وظائــن غــر مســثقرى والذيــل إمــا انســلباا مــل العمليــة السياســية أو أصبلــاا 

يصاتــان لليمــن كــام اتضــح مــام ســبق. 

مبعنــى ســيايس ملــض، يــرى حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي خــربى تلالــن يســار الاســط قــد 

انثهــت بشــكل نهــايئ فيــام يثعلــق بربنامــج اللكامــة الاطنيــة، ويدعا بدال مــل هــذا إ  حكامة 

دســثارية تدعمهــا أغلبيــة تبــدأ مل حــزب إعادى الثأســيس الشــياعي حثـــى اتلاد الاســط. 

14. وفقــا للثقديــرات املثلفظــة، تخــر الدولــة حــاايل 100 مليــار يــارو ســنايا بســبب الثهــرب الريبــي وهــا مــا 

 Evasori: chi, come, quanto ،]ر إيباليثــا[ R. Ippolito يســاوي تقريبــا %7 مــل الناتــج امللــي اإلجــاميل، انظــر

)املثهربــان مــل الرائــب: مــل وكيــن وكــم؟(، ميــان، 2008.
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هــذه اللكامــة ســيكان عليهــا متريــر قانــان يلــارب تضــارب املصالــح والعــادى لثبنــي نظــام 

الثمليــل النســبي، ثــم تســثقيل وتدعــا النثخابــات جديــدى. ملــل هــذا اإلطــار ســيكان لصالــح 

حــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي واتلــاد اليســار وذلــك ألنــه ســيقي عــى االضطــرار لعــدم 

تضييــع أي صــات والســامح بانثخابــات أكــر حريــة. 

حثـــى لــا كان هــذا مقرتحــا ذكيــا، فهنــاك مقاومــة لــه ليــس مــل جانــب اللــزب الدميقراطــي 

فقــط وإمنــا أيضــا بســبب وجــاد شــكاك لــدى الناخبــن الذيــل ال يهثمــان يف وقــت األزمــات 

باللمــات االنثخابيــة املكرســة أساســا لقضايــا مؤسســية، وهكــذا ســيدعم الناخبــان مــرى أخــرى 

اليمــن الــذي لديــه خــربى خطابيــة كبــرى فيــام يثعلــق مبســألة اللاميــة واألمــان. 

عــى أيــة حــال، بالنســبة للــزب )أو اتلــاد( وجــاده يعثمــد أساســا عــى قــرارات قصــرى املــدى، 

تكــان مســألة الربنامــج أو املبــادئ السياســية العامــة حاســمة بــكل تأكيــد. فالاضــع املجثمعــي 

ــق  ــل املناط ــن م ــح أن اثن ــرى. صلي ــة كب ــثقر بدرج ــر مس ــيبقى غ ــاد س ــيايس يف الب والس

االنثخابيــة األربعــة الثـــي ميكــل تقســيم إيطاليــا إليهــا ســلاكها االنثخــايب مثســق عــى مــدار 

الزمــل، وهــام الشــامل الرقــي والاســط، حيــث مييــل الشــامل الرقي لليمن والاســط لليســار، 

أمــا املنطقثــان األخريــان )الشــامل الغــريب والجنــاب بشــكل خــاص( فدرجــة الثقلــب بهــام أكــرب 

بكلــر. عــى ســبيل امللــال، تغيــر اتجــاه أصــاات العــامل يف الشــامل الغــريب وأصــاات األقســام 

املهمشــة مــل الســكان يف الجنــاب جعــل نجــاح بــرودي يف االنثخابــات ممكنــا، وإحبــاط نفــس 

الرائــح فيــه هــي الثـــي أدت لخســارته. يف حالــة تشــكيل تلالــن يســاري وتاجهــه الثاجــه 

الصليــح ميكــل إعــادى كســب العديــد مــل املااطنــن الذيــل تاقفــاا عــل الثصايــت، والذيــل 

جــاءت زيادتهــم عــى حســاب اليســار يف الســناات األخــرى. وميكــل لألزمــة االقثصاديــة اللاليــة 

ــادى برلســكاين  ــة قي ــح أزم ــا تفث ــب االنثخــايب يف املناطــق غــر املســثقرى، ورمب ــزز الثقل أن تع

امللثملــة الطريــق لســينارياهات جديــدى كليــا. 

ــار  ــاد أن يط ــار االتل ــياعي يف إط ــيس الش ــادى الثأس ــزب إع ــى ح ــع، ع ــذا الاض ــر له بالنظ

مجماعــة واســعة مــل املقرتحــات السياســية واالجثامعيــة املناســبة لضــامن االســثعداد ألي وضع 

ملثمــل. وســيكان عــى اللــزب يف االتلــاد أن يافــر الصــارى العامــة واللقافيــة لللكامــة عــل 

طريــق االعــرتاف بخطــارى األزمــة وطبيعثهــا كثغــر كبــر، حثـــى لــا افرتضــاا أنهــم غــر قادريــل 

ــل  ــن يف األقســام املهمشــة م ــر، فالناخب ــاام أو أك ــة لعــرى أع ــايل مســئالية اللكام عــى ت

الســكان يلثاجــان ألطروحــات واضلــة وذات مصداقيــة ومثامســكة. 

ومــل ثــم، ســيكان مــل املهــم بالنســبة للــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي أن يســثخدم تاجهــه 

االتلــادي املســثعاد مــل أجــل القيــام بثجديــد آخــر لاضــع برامــج ومبــادئ سياســية. وإن كانت 
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االنشــقاقات قــد منعــت الثامســك الربنامجــي يف اللــزب، فــإن الاحــدى ســثؤدي لثطــار برنامجي 

مخطــط. ويجــب أن يثــم هــذا عــل طريــق اإلدمــاج املمنهج للمــاارد اللقافيــة العديــدى املنثرى 

يف إيطاليــا والثـــي ال تطرقهــا معظــم القــاى السياســية إ  حــد كبــر. وعــى هــذا األســاس، ميكل 

لللــزب تنــاول مهمــة الثنميــة املثامســكة للقــاى السياســية والثـــي عرقلثهــا دومــا الراعــات 

اللزبيــة الداخليــة. يف الثطايــر املنهجــي للربنامــج، ميكــل للــزب إعــادى الثأســيس الشــياعي أن 

يبــدأ أخــرا عمليــة إعــادى الثأســيس الشــياعي الخاصــة بــه، أي تعريــن جديــد ملــراث اللركــة 

العامليــة بالنظــر ملهــام اللــارض وذلــك عــل طريــق جلــب العنــارص املثشــظية العديــدى القامئــة 

يف اللقافــة السياســية لليســار اإليطــايل. وميكــل جمــع هــذه العنــارص يف إطــار رؤيــة الشــرتاكية 

خــراء تقــام عــى مؤسســات دميقراطيــة تشــاركية وعــى تلريــر العمــل والبيئــة مــل اللالــة 

الســلعية. ويجــب أن يكــان خلــق نظــام اقثصــادي مخثلــط هــا الهــدف العــام االســرتاتيجي، 

باإلضافــة الســثمرار وجــاد اإلنثــاج الثجــاري وتنميــة اإلنثــاج االجثامعــي القائــم عــى الثضامــل. 

وميكــل مللــل هــذا الثطايــر الربنامجــي واللقــايف أن يثــم تناولــه بفعاليــة لــا نجــح اللــزب يف 

تجــاوز املرحلــة الخطــرى الثـــي تهــدد بقــاءه حاليــا. لكــل مــل املؤكــد بنفــس الدرجــة أن هــذا 

 ،)Antonio Gramsci( الثجديــد ســيكان رشطــا مســبقا للبقــاء. وكــام ذكــر أنطانيــا جرامــي

اللــزب الــذي ال يكــان مثجــذرا يف املجثمــع املــدين ال ميكنــه أن يثعامــل مــع أوجــه الضعــن 

ــة  ــات االقثصادي ــة باملقرتح ــل قامئ ــط م ــان فق ــق ال يثك ــج دقي ــر برنام ــاى بثطاي ــذه س ه

واالجثامعيــة، وإمنــا يثنــاول أيضــا املشــاكل العامــة للبــاد )وحدتهــا الداخليــة ودورهــا يف املجــال 

الجياســيايس الــدويل وتشــكيل رشائلهــا القيادية ومســثقبل الرائح املهمشــة اجثامعيــا فيها15(. 

ويعنـــي تطايــر ملــل هــذا الربنامــج بالنســبة للــزب إعادى الثأســيس الشــياعي رضورى مناقشــة 

عاقثــه بالبــاد وتاريخهــا بشــكل شــامل وعميــق منــذ البدايــة. وهــذه بالضبــط هــي املهمــة 

الثـــي تااجــه اللــزب اآلن يف هــذه الللظــة اللاســمة مــل تاريخــه.

15. أ جرامي، مذكرات السجل، املجلد األول.
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البلث عل الاحدى: اليسار يف تركيا  

 البحث عن الوحدة: اليسار يف تركيا 

سيم ساي 

 مقدمة 

ُســلق اليســار الســيايس يف تركيــا أثنــاء االنقــاب العســكري ســنة 1980. ووقعــت ملــاوالت 

ــات  ــل املجماع ــر م ــدد كب ــا تأســيس ع ــج عنه ــنة 1989 نث ــد س ــد بع ــل جدي ــه م لثنظيم

واألحــزاب الصغــرى الثـــي مل تثمكــل مــل االتفــاق مــع بعضهــا. ودأبــت هــذه املجماعــات 

الصغــرى بالفعــل عــى االنشــقاق بشــكل مثكــرر حثـــى نشــأ طيــن يســاري شــديد الثفثــت. 

وقــد بــذل اليســاريان الذيــل كانــاا دومــا واعــن بخطــارى هــذا الاضــع املثــرذم جهــادا 

كبــرى لجمــع تلــك املجماعــات اآلخــذى يف الصغــر مــل أجــل تقايثهــا مــرى أخــرى. ورغــم 

 )ÖDP( ــة ــة والدميقراطي ــار حــزب اللري ــنة 2009 انه ــي س ــك ازداد الاضــع ســاءا، فف ذل

الــذي كان حثـــى تلــك النقطــة أكــر النــامذج نجاحــا يف مروعــات اندمــاج اليســار. وشــهد 

نفــس العــام حظــر حــزب املجثمــع الدميقراطــي ”الكــرديم )DTP(. ومــل ثــم، كان 2009 

عــام الفشــل والهزميــة، لكنــه أيضــا كان بالنســبة ليســارين كُــر، رغبــاا يف اســثخدام األزمــة 

بشــكل إيجــايب، فرصــة لخلــق تنظيــامت جديــدى ومجماعــات جديــدى. 

يف صيــن 2009، انقســم حــزب اللريــة والدميقراطيــة بعــد خافــات داخليــة. فمــل ناحيــة 

ــاك أوراس  ــت أوف ــابق ملم ــزب الس ــس الل ــال رئي ــاء ح ــل األعض ــة م ــت مجماع الثّف

)Mehmet Ufuk Uras( العضــا االشــرتايك الاحيــد يف الربملــان الــرتيك، ويف مااجهثهــا كانــت 

ــاري.  ــدى لللــزب وخاصــة مجماعــة الثضامــل الل ــادى الجدي القي

قبــل ذلــك، أي يف بدايــة 2009، أزيــح أوفــاك أوراس مــل القيــادى يف مؤمتــر اســثلنايئ 

ــد  ــزب بع ــل الل ــة انســلباا م ــار اللري ــة يس ــم أن أوراس وأعضــاء مجماع ــزب. ورغ للل

ــة  ــي أعضــاء حــزب اللري ــاد باق ــة  )ÖSH(، أع ــة يســار اللري ــل، وشــكلاا حرك ــك بقلي ذل

ــا 2009.  ــادي يف ياني ــزب االعثي ــر الل ــهم يف مؤمت ــم أنفس ــة تنظي والدميقراطي

حدثــت أزمــة أخــرى يف 2009 وهــي حظــر امللكمــة الدســثارية الرتكيــة للــزب املجثمــع 

ــة  ــة الكردي ــت اللرك ــرار، اخثف ــذا الق ــل ه ــمرب. وبفع ــرديم يف 11 ديس ــي ”الك الدميقراط

ــدا ذات الثاجــه اليســاري مــل الربملــان عــى األقــل لفــرتى.  املنظمــة جي
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ــعب  ــزب الش ــدى. فل ــناات ع ــمة لس ــت منقس ــة فكان ــة االجثامعي ــة الدميقراطي ــا اللرك أم

الجمهــاري )CHP( األكــرب حجــام ال يــزال يعثــرب نفســه حزبــا دميقراطيــا اجثامعيــا نظــرا ألنــه 

ــل  ــه ميي ــا بهــذه الصفــة، لكن ــه دولي ــة ومعــرتف ب ــد يف االشــرتاكية الدولي ــرتيك الاحي العضــا ال

بشــكل مطــرد نلــا السياســات الاطنيــة والســلطاية. وعــى العكــس منــه، يثجه حزب الشــعب 

الدميقراطــي االجثامعــي )SHP( األصغــر حجــام سياســيا نلــا اليســار ويشــارك يف تأســيس حزب 

يســاري جديــد مــع حركــة يســار اللريــة ومجماعــات وشــخصيات يســارية أخــرى. 

 انقســام حزب الحرية والديمقراطية 

ــي( لســناات نقاشــات  ــة )عضــا حــزب اليســار األوروبـ ــة والدميقراطي هــزت حــزب اللري

ــه  ــال تاج ــراع ح ــل ال ــين. ويف 2008، وص ــرتاتيجية السياس ــه واالس ــال الثاج ــادى ح ح

ــاد  ــى انعق ــزب حثـ ــس الل ــذي كان رئي ــاك أوراس ال ــثىك أوف ــد اش ــذروى. وق ــزب لل الل

املؤمتــر العــام االســثلنايئ بشــكل رصيــح مــل األعضــاء القاميــن يف اللــزب1. وانثقدتــه كثلــة 

الثضامــل اللــاري مــل ناحيــة أخــرى عانيــة يف املؤمتــر بســبب املباحلــات االسثكشــافية مــع 

ــق حــزب جامــع  ــي أجراهــا مــل أجــل خل ــة واليســارية األخــرى، والثـ املجماعــات الكردي

ــه جميعــا. ميكــل ضمهــم في

ــزب.  ــبة للل ــرى بالنس ــكلة خط ــان )Ergenekon( مش ــة إرجينيك ــت قضي ــك، طرح كذل

فقــد تضمنــت منظمــة رسيــة قامــت بالعديــد مــل ملــاوالت االنقــاب وقيــل إنهــا 

ــم  ــد، وت ــا بع ــن أرساره ــي مل تُكَش ــية الثـ ــاالت السياس ــل االغثي ــدد م ــل ع ــئالة ع مس

اعثقــال عــرات الضبــاط مــل الجيــش الــرتيك والرطــة وامللامــن وامللقفــن والصلفيــن 

ــل2.    بالفع

ــال أوراس  ــة ح ــة امللثف ــة والدميقراطي ــزب اللري ــل ح ــر داخ ــار الل ــة اليس ــت كثل طالب

مباقــن صــارم مــل القضيــة، وأيــدوا اإلجــراءات الثـــي اتخذتهــا قــاات األمــل ضــد 

إرجينيكــان. أمــا كثلــة الثضامــل اللــاري فعــى العكــس مــل هــذا رفضــت دعــم أي مــل 

Tehdit altinda olan cumhuriyet değil, 12 Eylül rejimi .1 )نظــام 12 ســبثمرب هــا املُهــَدد وليــس الجمهارية(، 
مقابلــة مــع Nuriye Akman )نيــاري أكــامن(، جريــدى ZAMAN، 13 ياليا 2008.

 ÖDP – a Turkish left party between :ــاي ــان، انظــر: ســيم س ــة إرجينيك ــل قضي ــات ع ــل املعلام ــد م 2. ملزي

ــة(، يف:  ــة والليربالي ــن الاطني ــريك ب ــة – حــزب يســاري ت ــة والدميقراطي patriotism and liberalism )حــزب اللري

 Die Linke )كارنيليــا هيلدبرانــدت( )ملررتــان( Cornelia Hildebrandt و )برجيــت دايــرب( Birgit Daiber

ــارية  ــزاب اليس ــل األح ــا: تللي ــار يف أوروب in Europa. Analysen linker Parteien und Parteiallianzen )اليس

ــن 2009، ص ص 166-165. ــمبارج، برل ــة روزا لاكس ــة(، أوراق مؤسس ــات اللزبي والثلالف
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الجانبــن، واعثــربت قضيــة إرجينيكــان مجــرد رصاع داخــل الطبقــة اللاكمــة، ورفضــت أن 

ــام.  ــاى النظ ــن ق ــا ب ــا رصاع ــا باعثباره ــب أي دور فيه تلع

ومــع األزمــة املاليــة العامليــة، الثـــي أثــرت عــى تركيــا يف ســبثمرب 2008، اشــثد الجــدل حــال 

تلديــد مــا هــا الرتكيــز األســايس لللــزب: الدمقرطــة أم مناهضــة الرأســاملية. 

أكــد ســاروهان أولثــش )Saruhan Oluç( نائــب رئيــس حــزب اللريــة والدميقراطية الســابق أن 

هنــاك يســار يعثــرب النضــال ”ضــد القاميــة يف املجثمــع ككل وضــد امليــال القامية داخل اليســار 

ــرب هــذا النضــال ”غــر هــام ويســعى يف ظــل الظــروف  أيضــا3م أمــرا هامــا، ويســار آخــر يعث

القامئــة للثاكيــد عــى النضــال ضــد حــزب العدالــة والثنميــة ”اللاكــمم )AKP( بــكل الســبل4م. 

انثقــد أولثــش رفاقــه القدامــى يف اللــزب، وذلــك ألنهــم مــل وجهــة نظــره ”ال يــرون الفــرق بــن 

اللكامــة املنثخبــة وتلــك الدوائــر الثـــي تريــد إســقاط اللكامــة بانقــاب عســكري5م. 

ــر 2009  ــاري يف األول مــل فرباي ــة والثضامــل الل ــي يســار اللري ــن كثلث تصاعــد الــراع ب

عنــد إزاحــة أوراس مــل رئاســة اللــزب يف مؤمتــر اســثلنايئ كــام ذُكــر ســابقا، حيــث متكنــت 

ــد حــل  ــن. وق ــن املندوبـ ــل ب ــة م ــة ضئيل ــاز بأغلبي ــل الف ــاري م ــل الل ــة الثضام مجماع

ملــل أوراس ســلفه هــري كــازان أوغلــا )Hayri Kozanoğlu( الــذي تــم تكليفــه بقيــادى 

اللــزب حثـــى املؤمتــر العــادي. 

وقبــل ذلــك املؤمتــر بفــرتى قصــرى، انســلب أوراس وأعضــاء حركــة يســار اللريــة مــل حــزب 

اللريــة والدميقراطيــة. وأعلــل أوراس اســثقالثه مــل اللــزب يف مؤمتــر صلفــي يف الربملــان الــرتيك 

قائــا: ”نريــد أن ناضــح رضورى حــدوث انصهــار تاريخــي بــن الرائــح االجثامعيــة واملااطنــن 

الذيــل يعانــان مخثلــن أشــكال القمــع واإلذالل واالســثغال مــل قبــل النظــام اللاكــمم. وذكــر 

أن العديــد مــل املبــادرات قــد تــم إطاقهــا وعيــا بأهميــة هذه الــرورى لكنهــا مل تاقــي النجاح، 

ــا  ــا الذيــل ناضلن ــا بأصدقائ وأضــاف ”مل نثمكــل مــل تطايــر أي مناهــج عامــة لللــال تجمعن

معهــم كثفــا بكثــن لســنااتم والنثيجــة - كــام قــال – أن حــزب اللريــة والدميقراطيــة انقســم 

بســبب اخثــاف االســرتاتيجيات واملناهــج الثلليليــة للللــال، واخثثــم بـمأننــا رأينــا أنــه ال ياجد 

مخــرج لهــذه املعضلــة وقررنــا إنهــاء هــذا الــراع داخــل اللــزب بــدال مــل االســثمرار فيــه6م.  

3.  مقابلة مع الكاتب يف 27 أكثابر 2009 يف اسطنبال.

4. املصدر السابق.

5. املصدر السابق.

6. تريح صلفي للنائب أوفاك أوراس يف 17 يانيا 2009 يف الربملان الرتيك.
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نثيجــة لهــذا، اســثقال 28 عضــاا مــل أعضــاء اللجنــة الثنفيذيــة للــزب اللريــة والدميقراطيــة 

أي نصــن عضايثهــا تقريبــا. وال يــزال تأثــر االنشــقاق عــى قااعــد اللــزب غــر واضــح، لكــل 

األمــر الااضــح هــا أن أقســاما كبــرى جــدا مــل تلــك القااعــد تركــت اللــزب أيضــا. وميكننــا 

أن نفــرتض أن تنظيــم اللــزب وقاعدتــه انقســام بالنصــن تقريبــا، وهــا مــا جعــل مــا تبقــى 

مــل حــزب اللريــة والدميقراطيــة يااجــه تلديــات تنظيميــة كبــرى. 

ــا  ــة املؤمتــر العــادي رقــم ســثة يف 21 و22 ياني ــة والدميقراطي أخــرا، اســثخدم حــزب اللري

إلطــاق عمليــة إعــادى تنظيــم اللــزب والثـــي مــا زالــت مســثمرى. 

 الخطاب الثوري 

بعــد انقســام حــزب اللريــة والدميقراطيــة، بــدا أن العاقــات تلســنت بــن مــا تبقــى مــل اللزب 

واللزبــن اليســارين األكــر تطرفا اللزب الشــياعي الــرتيك )TKP( وحــزب العمــل )EMEP(. ويعاد 

هــذا االنســجام الجديــد إ  الثشــابه الااضــح يف وســائل تلليــل مشــكات البــاد. فاألحــزاب اللاثة 

ــة والــراع الطبقــي لهــم أدوار رئيســية يف تلليلهــم  ــة واالجثامعي ــرب أن العاامــل االقثصادي تعث

للثطــارات يف تركيــا. وبالنســبة لهــا كلهــا، خطــاب الــراع الطبقــي أســايس. لكل الاضع املســثقبي 

ال يــزال غامضــا ويثبــن مــل تريلــات وأفعــال تلــك األحــزاب. 

إن املجماعــات اليســارية الثـــي بقــت يف حــزب اللريــة والدميقراطيــة أقرب لللزب الشــياعي 

الــرتيك وحــزب العمــل، أمــا كثلــة يســار اللريــة الثـــي تركــت حــزب اللريــة والدميقراطيــة يف 

يانيــا 2009 فلــم تكــل قريبــة منهــم أبــدا. ونثيجــة لهــذا، هــذه األحــزاب اليســارية الجديــدى 

ــال،  ــبيل املل ــى س ــايض. فع ــان يف امل ــاا يفعل ــام كان ــر م ــا اآلن يف الثلــركات أك ــع مع تجثم

أصــدروا يف ســبثمرب 2009 دعــاى مشــرتكة للثظاهــر ضــد اجثــامع صنــدوق النقــد الــدويل يف 

اســطنبال7. يف نهايــة نافمــرب 2009، نــروا إعانــا مشــرتكا مــع حزبــن ثاريــن أصغــر دعمــاا 

فيــه إرضابــات املاظفــن العماميــن ضــد كل أوجــه الظلــم االجثامعــي تقريبــا8.   

ــذا املشــهد  ــة، ويف ظــل ه ــا باللاري ــع أنفســهم يف املشــهد اليســاري يف تركي يصــن الجمي

 9tkp,” ــامى ــاك املس ــس ب ــة الفي ــرب صفل ــرتك. وتعث ــل املش ــة للعم ــة واضل ــاك حاج هن

-http://english.sol.org.tr/news/turkey/tkp-odp-and-emep-were-taksim-protesting  :7.انظر

imf-874، تاريخ االطاع 20 ديسمرب 2009.

8. انظــر http://www.odp.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=1505&tipi=2&sube=0، تاريــخ االطــاع 20 

ديســمرب 2009.

http://www.facebook.com/group.php?gid=30657906018&v=wall .9، تاريخ االطاع 20 ديسمرب 2009.
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اللاجــة  هــذه  عــل  تعبــرا   “emep, ödp, dsıp, ıkp, dıp, sdp, esp, ehp birleşsin

ــد  ــا لثاحي ــي ال تدع ــة الثـ ــات اللاري ــل املجماع ــد م ــاك العدي ــاون. وهن ــدى للثع الجدي

أعضــاء حــزب اللريــة والدميقراطيــة واللــزب الشــياعي الــرتيك وحــزب العمــل فقــط، وإمنــا 

ــة أخــرى مثشــابهة.  أيضــا أحــزاب ثاري

 حظر حــزب المجتمع الديمقراطي

ــا،  ــاري يف تركي ــزب يس ــر ح ــم حظ ــل، أي يف 11 ديســمرب 2009، ت ــام بقلي ــة الع ــل نهاي قب

ــزب  ــة ح ــرى، كان الضلي ــذه امل ــث. ه ــا اللدي ــخ تركي ــدا يف تاري ــا فري ــس حدث ــذا لي وه

املجثمــع الدميقراطــي ”الكــرديم وفقــا لقــرار باإلجــامع مــل امللكمــة الدســثارية الرتكيــة. 

وتــم منــع رئيــس اللــزب أحمــت تــارك )Ahmet Türk( و37 عضــاا آخــرا يف اللــزب مــل 

مامرســة أي نشــاط ســيايس ملــدى خمــس ســناات10. مل يكــل اللكــم رضبــة قاســية لألقليــة 

ــا.  ــا برمثه ــة يف تركي ــة الدمقرط ــا لعملي ــا أيض ــط، وإمن ــين فق ــا السياس ــة ومملليه الكردي

ــل  ــي وهيم ــكل رشع ــل بش ــي يعم ــع الدميقراط ــزب املجثم ــت، كان ح ــك الاق ــى ذل فلثـ

ــة،  ــا. ويف الســناات اللديل ــي يف تركي ــر الرع ــثاين )PKK( غ ــامل الكردس ــه حــزب الع علي

ــا،  ــراد يف تركي ــكان األك ــة الس ــاين ألغلبي ــل الربمل ــي اململ ــع الدميقراط ــزب املجثم ــح ح أصب

ــة  ــة الربملاني ــع باضــع الكثل ــي للثمث ــا يكف ــرتيك وهــا م ــان ال ــدا يف الربمل ــه 21 مقع وكان ل

الكاملــة. ومــل الناحيــة السياســية، كان حــزب املجثمــع الدميقراطــي يدعــا باألســاس إلنهــاء 

ــراد يف  ــاوية لألك ــاق مثس ــثاين وللق ــامل الكردس ــزب الع ــرتيك وح ــش ال ــن الجي ــرب ب الل

تركيــا. ووفقــا للثفســر املنثــر، كان اللظــر مباجــب حكــم امللكمــة الدســثارية ملاولــة 

ــا.  ــاين برتكي ــة خــارج اإلطــار القان ــة الكردي ــع القضي لدف

كلــرا مــا انثقــد اليســار الــرتيك يف املــايض حــزب املجثمــع الدميقراطــي مثهــام إيــاه وأعضــاءه 

ــا  ــاد وخاصــة قضاي ــط وإهــامل املشــاكل األخــرى يف الب ــة فق ــح الكردي ــامم باملصال باالهث

ــع  ــزب املجثم ــادى ح ــت قي ــا. وكان ــراد مع ــراك واألك ــى األت ــر ع ــي تؤث ــة الثـ ــل البطال مل

ــل  ــارص باضــاح الثعــاون يف مل ــا تن ــل أنه ــك االتهامــات، وتعل ــا تل الدميقراطــي تنكــر دوم

هــذه القضايــا لكنهــا أرصت أن مشــاكل الاطــل بأكملــه ال ميكــل حلهــا دون حــل املســألة 

ــة11.    الكردي

10. لاطــاع عــى النــص الكامــل لليليــات اللظــر الثـــي عرضهــا رئيــس قضــاى امللكمــة الدســثارية الرتكيــة باللغــة 

 20 االطــاع  تاريــخ   ،http://www.haberform.com/haber/flas-dtp-kapatildi-38175.htm انظــر  الرتكيــة 

ــمرب 2009. ديس

11. أحمت تارك، مقابلة مع الكاتب 4 نافمرب 2009 يف اسطنبال.
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حثـــى قيــام االنقــاب العســكري يف 1980، كان األكــراد يف تركيــا يدعمــان األحــزاب الرتكيــة 

اليســارية فقــط تقريبــا. لكــل بعــد االنقــاب، ذهــب اليســار الــرتيك والكــردي يف طريقــن 

مخثلفــن. وبعــد أكــر مــل 25 عامــا، ظهــرت يف الســناات األخــرى عامــات عــى أن يســار 

املجماعثــن مــل الســكان يثقاربــان مــل بعضهــام مــرى أخــرى. 

لكــل الثقــارب بــن املعســكريل املنقســمن إثنيــا بطــيء وصعــب، فالثليــزات عــى الجانبــن 

ــح  ــأن مــا يلركــه هــا املصال ــم، كل جانــب يثهــم اآلخــر ب ــرى لكنهــا مثشــابهة. ومــل ث كب

ــي  ــرى الثـ ــات األخ ــل العقب ــن. وم ــان يف كا الجانب ــاك قامي ــة أن هن ــة. واللقيق القامي

تعطــل الثقــارب هــي الثفــاق العــددي لليســار الكــردي، مقارنــًة بالعــدد اآلخــذ يف الثــايش 

لليســارين األتــراك، وهــا مــا يــؤدي إ  انعــدام اللقــة لــدى اليســارين األتــراك. ويف نفــس 

الاقــت، وفقــا لرئيــس حــزب اللريــة والدميقراطيــة الســابق، كان فشــل اليســار الــرتيك فيــام 

يثعلــق بالاحــدى الثنظيميــة ملبطــا بالنســبة لليســار الكــردي12.  

ــح  ــد يفث ــع الدميقراطــي ق ــر حــزب املجثم ــإن حظ ــا، ف ــدو مثناقض ــد يب ــذا ق ــم أن ه ورغ

ــن الســكانيثن، أو عــى  ــن اليســار يف املجماعث ــب عــى االنقســام ب ــدى للثغل فرصــة جدي

األقــل هــذا مــا يأمــل النشــطاء عــى الجانبــن يف حدوثــه. لقــد أعلــل أحمــت تــارك الــذي 

ُحــرم مــل العمــل الســيايس بلكــم ملكمــة، أن نــااب حزبــه الباقــن الثلقــاا بعــد اللظــر 

بلــزب آخــر وهــا حــزب الســام والدميقراطيــة )BDP( وأنهــم مســثمريل يف عملهــم 

ــه الثلــق  ــة الســابق أيضــا أن ــة والدميقراطي ــل نائــب حــزب اللري ــاك13. وأعل الســيايس هن

بلــزب الســام والدميقراطيــة لضــامن أن يســثمر اللــزب يف الثمثــع باضــع الكثــل اللزبيــة 

الربملانيــة، والــذي صــار مهــددا بعــد حرمــان اثنــن مــل ناابــه مــل العمــل الســيايس14.  

ــع حــزب  ــل ملاق ــردي، ميك ــرتيك والك ــار ال ــن اليس ــام ب ــى االنقس ــب ع ــاوالت الثغل يف مل

الســام والدميقراطيــة أن يلعــب دورا أساســيا وخاصــة فيــام يثعلــق مبســألة العنــن. ويــرى 

املعلقــان أن تاحيــد اليســارين األتــراك واليســار الكــردي ال ميكــل أن نثاقــع حدوثــه إال لــا 

ــد مــل امللقفــن  ــة املــدى للعدي ــة عــى املطالــب طايل وافــق حــزب الســام والدميقراطي

واليســارين األتــراك ورفــض العنــن كاســيلة للــل املشــكات يف الليــاى السياســية، 

12. املصدر السابق.

13. انظر http://www.superpoligon.com/haber/14385، تاريخ االطاع 20 ديسمرب 2009.

14. انظــر http://haber.mynet.com/detay/politika/ufuk-uras-bdpye-katiliyor/485802، تاريــخ االطــاع 20 

ديســمرب 2009.
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وأصبــح مــل ثــم حزبــا لــكل املااطنــن وليــس لألكــراد فقــط15. وقــد اتضــح هــذا يف بيــان 

أًصــدره 24 ملقفــا تركيــا عــل حظــر حــزب املجثمــع الدميقراطــي تلقــاه الجمهــار الــرتيك 

والكــردي بشــكل إيجــايب16. وبعــد أن أبــدى نــااب حــزب املجثمــع الدميقراطــي الســابقن 

ــارب  ــة الثق ــل أن عملي ــا نؤم ــبب اآلن يجعلن ــاك س ــان، هن ــذا البي ــانهم له ــا اسثلس أيض

ميكــل أن تثطــار يف املســثقبل. 

 أزمــة الديمقراطية االجتماعية 

مل تكــل الدميقراطيــة االجثامعيــة يف تركيــا مثناســبة أبــدا مــع مــا كان يعثــرب بشــكل عــام 

الدميقراطيــة االجثامعيــة يف أوروبــا. كان أعضــاء حــزب الشــعب الجمهــاري الــذي أسســه 

ــن  ــم أساســا بالدميقراطي ــار إليه ــارك يف 1923 لعقــاد هــم مــل يُش مصطفــى كــامل أتات

ــذ  ــهم. ومن ــا بأنفس ــا اجثامعي ــا دميقراطي ــثينيات حزب ــاا يف الس ــام أسس ــن، ك االجثامعي

تلــك النقطــة، اتخــذ حــزب الشــعب الجمهــاري - الــذي كان لــه تاجــه ســلطاي قامــي 

- الدميقراطيــة االجثامعيــة مناذجــا لــه، وكانــت قــد بــدأت تقــاى يف الغــرب بعــد اللــرب 

 Bülent( ــد ــت أجاوي ــاري وزعيمــه بالن ــة. ولعــب حــزب الشــعب الجمه ــة اللاني العاملي

Ecevit( الــذي كان يشــغل منصــب وزيــر العمــل دورا هامــا يف تاســيع اإلطــار القانــاين 

ــا  ــنة 1963 قانان ــدر س ــذي أص ــا ال ــد ه ــا. فأجاوي ــات يف تركي ــة والنقاب ــة العاملي لللرك

يعــرتف باللــق يف اإلرضاب.

لكــل يف بدايــة الســبعينيات - وخاصــة بعــد منــا حــركات اشــرتاكية أخــرى يف البــاد 

ــه  ــاد لهياكل ــح وع ــي الناج ــي االجثامع ــه الدميقراط ــل خط ــا ع ــزب تدريجي ــد الل - ابثع

بقيــادى  تركيــا،  قامــت  أن  بعــد  وخاصــة  القدميــة.  القاميــة  الســلطاية  األيدلاجيــة 

ــة، ببــدء ملادثــات مــع االتلــاد األوروبـــي  ــة والثنمي اللكامــة اإلســامية للــزب العدال

ــدأ حــزب  ــة، ب مــل أجــل االنضــامم، وبــدأت تطبيــق إصاحــات دميقراطيــة برعــة رهيب

ــا  ــا لرتكي ــة حزب ــح حــزب الســام والدميقراطي 15. انظــر BDP Türkiye partisi olabilir mi? )هــل ميكــل أن يصب

http://www.gunlukgazet- ،2009 ينايــر Günlük، 26 دليــل كارراكــاكان(، جريــدى( Delil Karakocan  كلهــا؟(،

esi.net/haber.asp?haberid=87086؛ و Kapatilmamali, yeniden kurulmali )ال يجــب حظــره وإمنــا تأسيســه 

http://taraf.com.tr/ ،2009 ــمرب ــدى Taraf، 10 ديس ــار(، جري ــمن كانج ــد(، Yasemin Congar )ياس ــل جدي م

Ay- ،)قــل واكثــب وافعــل مــا تــره صليلــا(Sen Dogru Bildigini Söyle, Yaz, Yap ؛ وmakale/8954.htm

http://t24.com.tr/content/authors.aspx?arti- ،2009 ديســمرب t24، 15 ــدى ــل إنجــل(، جري din Engin )أيدي

.cle=1325&author=13

Çözümün adresi TBMM›dir  .16 )اللــل يف الجمعيــة الاطنيــة الكــربى لرتكيــا(، بيــان مشــرتك لـــ24 ملقفــا تركيــا، 

.2009 ديسمرب 
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ــم  ــة القدميــة لللفــاظ عــى الاضــع القائ ــاكل الدول الشــعب الجمهــاري يدافــع عــل هي

ــا بروكســل.  ــي تدعــا له ــاد ضــد اإلصاحــات الثـ يف الب

هــذا الثطــار الســلبي الــذي كان مصلابــا بقيــادى مثملــارى حــال شــخص زعيــم 

ــل  ــرا مــل أعضــاء اللــزب الذي ــكال )Deniz Baykal( أبعــد عــددا كب ــز باي اللــزب ديني

بقــاا مقثنعــن باملبــادئ الدميقراطيــة االجثامعيــة، ودخــل اللــزب يف عمليــة تفــكك. 

واليــام، غالبــا مــا يقــدم حــزب الشــعب الجمهــاري نفســه كلليــن غــر ثابــت 

ــة للــل  ــاأد أي ملاول ــام ب ــايش. ويق ــة )MHP( ذو الثاجــه الف ــة الاطني للــزب اللرك

املســألة الكرديــة بشــكل ســلمي وتافــر حقــاق مثســاوية للســكان األكــراد. كــام 

ــة  ــا ضامن ــي يراه ــة الثـ ــكرية الرتكي ــادى العس ــاري القي ــعب الجمه ــزب الش ــم ح يدع

ــرا،  ــش. ومؤخ ــارض أي إصــاح للجي ــك، يع ــى ذل ــاوى ع ــامين. ع ــام العل ــة والنظ للدول

 )Onur Öymen( ــن ــار أوم ــاري أون ــعب الجمه ــزب الش ــل ح ــان ع ــا الربمل ــا عض دع

ــا  ــراد ماضل ــكان األك ــد الس ــن ض ــة للعن ــا - عاني ــابق يف أملاني ــرتيك الس ــفر ال - الس

أنــه أثنــاء اللاثينيــات قمعــت الدولــة بالعنــن متــردا لألكــراد والعلايــن وأنــه يف ذلــك 

الاقــت مل يهثــم أحــد بدمــاع األمهــات17. أحــدث ذلــك الثريــح ماجــة مــل الغصــب 

داخــل حــزب الشــعب الجمهــاري، واســثقال عــدد مــل األعضــاء وخاصــة مــل مثبعــي 

ــك. ــى ذل ــا ع ــة احثجاج العلاي

ــي،  ــا حــزب الشــعب الدميقراطــي االجثامع ــر ه ــي آخ ــاك حــزب دميقراطــي اجثامع هن

ــا  ــا اجثامعي ــا دميقراطي ــان حزب ــاه أن يك ــار يف اتج ــي، وتط ــار العك ــذ املس ــد اتخ وق

ــارات  ــزب م ــس الل ــابق ورئي ــازراء الس ــس ال ــب رئي ــثقالة نائ ــد أدت اس ــاريا. وق يس

كارايالشــن )Murat Karayalçın( إ  تســهيل الثلــرك يف هــذا االتجــاه. وبعــد ذلــك 

ــاري.  ــعب الجمه ــزب الش ــاى ح ــى ق ــرى ع ــدى أنق ــى منصــب عم ــن ع ــس كارايالش ناف

ــادى  ــة انخرطــت قي ــة والدميقراطي ــة حــزب اللري ــة يســار اللري ــذ تركــت كثل ــك، من كذل

ــد.  ــاري جدي ــزب يس ــيس ح ــة تأس ــرى يف ملاول ــي األخ ــة ه ــة والدميقراطي ــزب اللري ح

17. خطــاب أونــار أومــن يف الربملــان أثنــاء مناقشــة اإلصاحــات الثـــي تخطــط لهــا اللكامــة مــل أجــل حــل املســألة 

.http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem23/yil4/bas/b015m.htm ،الكرديــة، 10 نافمــرب 2009، أنقــرى
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ــرتاكين  ــامع لاش ــا يف اجث ــة، دع ــة والدميقراطي ــزب اللري ــاك أوراس ح ــرك أوف ــد أن ت بع

والدميقراطيــن االجثامعيــن اليســارين والنشــطاء اليســارين يف بدايــة ياليــا 2009 إ  

ــم إنشــاء مجماعــة اتصــال تاجهــت  ــامع، ت ــد. يف هــذا االجث تأســيس حــزب يســاري جدي

للمجماعــات اليســارية األخــرى مــل أجــل الثلضــر لثأســيس ذلــك اللــزب وتنظيــم املزيــد 

ــرى هــذا اللــزب.  ــدن األناضــال ومناقشــة فك ــات يف م ــل االجثامع م

تاســعت مجماعــة االتصــال ثــاث مــرات مــل أجــل تاســيع قاعــدى املبــادرى بقــدر اإلمــكان 

أثنــاء مرحلــة الثلضــر. صاغــت املجماعــة نصــا أساســيا لثلديــد األســس الثـــي يقــام عليهــا 

حــزب اليســار الجديــد. 

كان أصلــاب املبــادرى يف هــذه اللركــة، باإلضافــة للركــة يســار اللريــة، هــم حــزب 

ــل  ــي متل ــل ديســمرب الثـ ــة العــارش م ــا يســمى بلرك الشــعب الدميقراطــي االجثامعــي وم

ــادرى  ــاب املب ــن أصل ــة ب ــات املهم ــل املجماع ــن. وم ــارية ونقابي ــا لشــخصيات يس تجمع

مجماعــة مــل امللقفــن اليســارين املســثقلن. تــم تأســيس حــزب اليســار الجديــد يف 

 .)EDP( ــاواى ــة واملس ــزب الدميقراطي ــم ح ــارس 2010 باس ــل م ــع م الثاس

ــة تأســيس اللــزب هــذه اللــامس وخاصــة يف أوســاط امللقفــن اليســارين،  أشــعلت عملي

ــث  ــثمرار، حي ــرح باس ــدل يط ــاك ج ــد كان هن ــرات. فق ــل الثات ــة م ــل خالي ــا مل تك لكنه

ــة  ــات اللاث ــدي املجماع ــى أي ــة ع ــان لثأســيس اللــزب برع ــل يدع ــض املبادري كان بع

املاجــادى يف مجماعــة االتصــال )حركــة يســار اللريــة وحركــة العــارش مــل ديســمرب 

وحــزب الشــعب الدميقراطــي االجثامعــي(، ويــرون أن هــذه املجماعــات يجــب أن تكــان 

ممللــة بالثســاوي يف هيئــات اللــزب. وبالعكــس، أراد آخــرون ضمــل املبادريــل - وخاصــة 

ــي،  ــاش عــى املســثاى الاطن ــردي - االنثظــار لنضــاج النق ــان املشــاركان بشــكل ف امللقف

ــذه  ــه به ــن إن ــاركة قائل ــات املش ــق املجماع ــل طري ــزب ع ــات الل ــيس هيئ ــاا تأس فرفض

الطريقــة لــل يكــان هنــاك حــزب ”جديــدم. أثنــاء فــرتى الثأســيس، كانــت القــرارات عــى 

ــج األخــر.  ــدوام مســاندى للمنه ال

يف وســائل اإلعــام الرتكيــة، كان يُنظــر للمبــادرى الجديــدى بشــكل إيجــايب، وهــا مــا فــره 

ــة انثقــد  ــة والدميقراطي ــان بانثشــار تاجــه مثفــاءل يف املجثمــع. لكــل حــزب اللري املراقب

عمليــة تأســيس اللــزب وخاصــة دور حركــة يســار اللريــة فيهــا. فالرئيــس اللــايل للــزب 

اللريــة والدميقراطيــة ألــرب تــاش )Alper Taş( عــرب عــل هــذا النقــد يف خطابــه ملندوبـــي 

ــد بلاجــة للــزب دميقراطــي  ــان هــذه البل ــد تك ــي: ”ق ــام ي ــر الســادس لللــزب ك املؤمت
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اجثامعــي، لكــل هــل ميكــل أن يكــان تأســيس هــذا اللــزب مهمــة االشــرتاكين18؟م. لكــل 

ــاك نقــد آخــر مــل املجماعــات اليســارية األخــرى. فبعــض النشــطاء ملــا اتهمــاا  كان هن

املبــادرى الجديــدى بخيانــة االشــرتاكية عــل طريــق الثاحــد مــع الدميقراطيــن االجثامعيــن19، 

ملــل الكاتــب الرتوتســي املعــروف ســانجار ســاڤران )Sungur Savran( الــذي كان يهاجــم 

ــرتاكية  ــا اش ــي يعثربه ــة، والثـ ــار اللري ــة يس ــز حرك ــا متي ــرى أنه ــارية وي ــة اليس الليربالي

ــن.   ــن االجثامعي ــاره تجمعــا للدميقراطي ــد باعثب ــة. انثقــد ســاڤران املــروع الجدي برجاازي

لكــل تأســيس اللــزب الجديــد مل يثاقــن. وتــا  قيادتــه زيــا هاليــس )Ziya Halis( الــذي 

ــر 1995.  ــا إ  15 أكثاب ــذ 18 ياني ــرا للعمــل من كان وزي

ي التحليل 
 اختالفــات �ض

ــة  ــا أن نلــدد ثاث ــا، ميكنن ــات األخــرى يف املشــهد اليســاري اللــزيب يف تركي ــد االضطراب بع

ــي:  ــا كــام ي ــز بينه مناهــج مخثلفــة يف إطــار هــذا املشــهد ميكــل الثميي

أوال، هنــاك كثلــة ”املجماعــات املناهضــة للرأســاملية واإلمربياليــةم، الثـــي تؤمــل باللاجــة 

ــم حــزب أممــي  ــا هــي تنظي ــة، وأهــم مهامه ــادى حــدى النضــاالت املناهضــة لإلمربيالي لزي

للعــامل لخدمــة النضــال الطبقــي.

ثانيا،هنــاك حــزب الدميقراطيــة واملســاواى، اللــزب الجديــد الــذي يســعى لثأســيس ”ماقــع 

ــض  ــةم، ويناه ــة حقيقي ــة اجثامعي ــا ”عدال ــايس ه ــه األس ــدم وهدف ــاري جدي ــيايس يس س

ــة  ــب الدميقراطي ــك يطل ــى ذل ــاوى ع ــة، وع ــة وامللافظ ــات القامي ــل الثاجه ــاى كا م بق

ــة وحــرى ومثناعــة20م.  ــة دميقراطي ــع ويناضــل مــل أجــل ”دول للجمي

ــة ألســباب ال  ــزال عــى هاامــش الرعي ــة ال ت ــة قاي ــة كردي ــاك حرك ــك، هن ــة لذل باإلضاف

تثعلــق كلهــا بــأي ذنــب اقرتفثــه، وال تثــااىن عــل وضــع النضــال مــل أجــل حقــاق مثســاوية 

لألكــراد يف مركــز األهــداف السياســية. 

http://www.tumgazeteler.com/?a=5230065 .18، تاريخ االطاع 20 ديسمرب 2009.

http://incebay.blogcu.com/yeni-odp-nin-turnusol-kagidi-ab-ile-muzakere-mi-mucadele-  .19

mi/5803928 )مفاوضاتنــا أو النضــال ضــد االتلــاد األوروبـــي هــا االخثبــار اللقيقــي للــزب اللريــة والدميقراطيــة 

ــخ االطــاع 20 ديســمرب 2009. ــد(، تاري الجدي

Yeni bir sol merkez icin önemli bir adim .20 )خطــاى هامــة باتجــاه تأســيس ماقــع يســاري جديــد(، الاثيقــة 

األساســية ملجماعــة االتصــال، 25 ســبثمرب 2009.
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اململلــان األكــر تأثــرا وشــهرى للكثلــة املناهضــة للرأســاملية هــم حــزب اللريــة والدميقراطيــة 

واللــزب الشــياعي الــرتيك وحــزب العمــل، وهنــاك عــدد كبــر مــل املجماعــات واألحــزاب 

األخــرى ميكــل اعثبارهــا جــزءا مــل هــذه الكثلــة. يــرى النشــطاء يف هــذا الثـــيار أن مهمثهــم 

ــام أن  ــربون بشــكل ع ــام الرأســاميل. ويعث ــامل ضــد النظ ــال الع ــم نض ــي تنظي ــية ه األساس

ــياعي  ــة والش ــة والدميقراطي ــزاب اللري ــاريم. وأح ــن ”ث ــر ماق ــذا األم ــل ه ــم م ماقفه

الــرتيك والعمــل، عــى األخــص، يخاضــان االنثخابــات العامــة ومــل ثــم يشــاركان يف العمليــة 

ــرتاع أو  ــدوق االق ــن لصن ــة املااطن ــربون أن رحل ــم ال يعث ــم أنه ــة رغ ــة الدميقراطي االنثخابي

ــة  ــى الطبيع ــد ع ــزاب تؤك ــذه األح ــل أن ه ــم، ب ــر حاس ــا أم ــذي يثلاه ــايب ال ــل الني العم

الدميقراطيــة للمعارضــة غــر الربملانيــة والثـــي تعثــرب مــل وجهــة نظرهــم املــرح اللقيقــي 

للنضــال ضــد الرأســاملية21.   

ــد  ــراد وض ــكان األك ــاوية للس ــاق املثس ــة واللق ــل الدميقراطي ــل أج ــال م ــربون النض ويعث

االنقابــات وقمــع الدولــة أمــارا ثانايــة بالنســبة للنضــال ضــد النظــام الرأســاميل رغــم أنــه 

ــزب  ــر الســادس لل ــة للمؤمت ــة النهائي ــرت الاثيق ــد ذك ــك النضــال22. وق ــل ذل ــام م ــزء ه ج

ــة  ــة والدميقراطي ــل العدال ــل أج ــال م ــدوام النض ــى ال ــم ع ــه يدع ــة أن ــة والدميقراطي اللري

ــراء23.    للفق

ــاط يف  ــة ضب ــة ملاكم ــن وســط هــذه الكثل ــل الفاعل ــد م ــرب العدي ــال، اعث ــبيل املل ــى س ع

الجيــش الــرتيك يف قضيــة إرجينيكــان والثـــي هــزت الجمهــار الــرتيك ”رصاعــا داخــل الطبقــة 

ــزب  ــل ح ــة م ــارية القريب ــة Birgün اليس ــه صليف ــذي حملث ــاان ال ــا العن ــةم، وه اللاكم

اللريــة والدميقراطيــة منــذ عامــن24. ورغــم أن الفاعلــن األساســين يعلنــان دعمهــم 

ــة  ــر حــال قضي ــم يرفضــان أخــذ ماقــن يف الجــدل الدائ ــة، فه ــارات عام ــة بعب للدميقراطي

ــا.  ــة يف تركي الدميقراطي

21. انظــر Biz toplumun vicdaniyiz )نلــل ضمــر املجثمــع(، مقابلــة مــع رئيــس حــزب اللريــة والدميقراطيــة 

.http://www.odp.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=986&tipi=5&sube=0 ،2009 ــا ــاش، 6 يالي ــر ت ألب

ــة(، بيــان صلفــي لللــزب الشــياعي الــرتيك عــل حظــر حــزب  Kürt Sorunu”na dair” .22 )عــل املســألة الكردي

 Durun... Durdurun! Kardesligimize asla zarar vermeyin, املجثمــع الدميقراطــي، 11 ديســمرب 2009؛ و

verdirtmeyin! )ضعــاا حــدا لهــذا. أوقفــاه. ال تدمــروا أخاتنــا وال ترتكــاا اآلخريــل يدمروهــا(، بيــان صلفــي لللــزب 

الشــياعي الــرتيك عــل حظــر حــزب املجثمــع الدميقراطــي يف 15 ديســمرب 2009.

http://www.odp.org.tr/genel/ ،2009 23. البيــان الخثامــي للمؤمتــر العــادي الســادس لللــزب، 27 يانيــا

.2009 ديســمرب   20 االطــاع  تاريــخ   ،bizden_detay.php?kod=968&tipi=2&sube=0

24.  جريدى Birgün، 22 مارس 2008. 
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ــي لدرجــة  ــا االجثامع ــرتيك تثطــرف يف تلليله ــل اللــزب الشــياعي ال ــامت مل بعــض الثنظي

ــزب  ــا ح ــي يقاده ــة الثـ ــا اللكام ــة )ويقصــدون به ــة الرجعي ــة اللكام ــال إن مناهض الق

ــة25.   ــة األمريكي ــل اإلمربيالي ــرى م ــل مؤام ــارى ع ــش عب ــة( ضــد ســلطة الجي ــة والثنمي العدال

يبــدو أن حــزب اللريــة والدميقراطيــة أيضــا قــد حــدد مكانــه بشــكل مخثلــن حيــال 

ــان يف  ــاا يدع ــن كان ــة اللالي ــة والدميقراطي ــزب اللري ــادى ح ــم أن ق ــألة. فرغ ــذه املس ه

ــة  ــاش )يف مقابل ــر ت ــس اللــزب ألب ــدا رئي ــة، ب ــا الدميقراطي ــاد الصــارم يف قضاي املــايض لللي

ــاال ضــد اللكامــة حيــث قــال ”يف املــايض، كانــت  ــة( مي مــع صليفــة Cumhuriyet اليامي

مؤسســات الدولــة تعمــل تقليديــا خــارج إطــار القانــان، وحكامــة حــزب العدالــة والثنميــة 

ــة مــل أجــل خلــق نظــام أكــر مهــارى يف القمــعم، وأشــار أيضــا لاجــاد  تعيــد هيكلــة الدول

ــة26م.  ــة والثنمي ــة حــزب العدال ”دول

بالنســبة ململــي حــزب اللريــة والدميقراطيــة الجــدد، تعثــرب اإلطاحــة بلكامــة حــزب 

العدالــة والثنميــة هــي أكــر املهــام رضورى وإللاحــا. ففــي الجــدل الدائــر حــال الدميقراطيــة 

يف تركيــا، ينظــر هــؤالء اململلــان للمكائــد الثـــي يصنعهــا حــزب العدالــة والثنميــة بشــكل واٍع: 

”كلــام ازدادت معارضــة العــامل واملقهاريــل للــزب العدالــة والثنميــة قــاى، تبــدأ ملاكمــة 

مــا لللــزب بهــدف حظــره أو تخــرج للنــار وثائــق جديــدى ]تديــل الجيــش[. هــذه األعــامل 

ــامل  ــي للع ــال الدميقراط ــة. إن النض ــة والثنمي ــزب العدال ــدى لل ــة مفي ــة للدميقراطي املعادي

ــة والثنميــة27م.   واملقهاريــل ســيطيح بلــزب العدال

 حزب المساواة والديمقراطية 

ــية.  ــة أساس ــم يف وثيق ــاا أفكاره ــار جمع ــد لليس ــزب الجدي ــذا الل ــيس ه ــادرون بثأس املب

فقالــاا: ”وحدهــا اللركــة املدافعــة عــل املســاواى ومــل أجــل اللريــة الثـــي تقــاوم الاضــع 

ــة نلــا الســاق، وتناضــل بدعــم  ــة والعســكرية وامللافظــة واملاجه ــم والقــاى القامي القائ

مجثمعــي واســع ضــد القــاى الظاميــة الثـــي تخنــق املجثمــعم، هــي الثـــي ســثثمكل مــل 

قيــادى تركيــا نلــا دميقراطيــة ”ال يعــاين فيهــا أحــد مــل الجــاع أو الثــرد، وال يلثــاج فيهــا 

ــى أي شــخص،  ــة ع ــة معين ــا هاي ــرض فيه ــة، وال تف ــة أو اإلثني ــه الديني ــاء هايث أحــد إلخف

Halkimiza ve Türkiye soluna cagrimizdir .25 )نــداء لشــعبنا ولليســار يف تركيــا(، بيــان صلفــي لللــزب 

ــر 2009. ــرتيك، 8 يناي ــياعي ال الش

 ،Tarkan Temur ــار ــاركان تيم ــع ت ــة م ــاش يف مقابل ــر ت ــي(، ألب ــام قمع ــا نظ Baskı rejimine doğru .26 )نل

جريــدى Cumhuriyet، 19 نافمــرب 2009.

27. املصدر السابق.
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وميكــل فيهــا تنفــس نســائم العدالــة واللريــة ومناقشــة املشــاكل بلريــة وتعيــش فيهــا البــاد 

يف ســام مــع تاريخهــا وجرانهــا جميعــا28م.  

ــة مــل الرأســاملية ”ال ميكــل  ــة أو الدولثي أعلــل نشــطاء هــذه املجماعــة أن النســخ الليربالي

ــادرات  ــه ”ببديــل جديــد قائــم عــى املشــاركة والراكــة واملب قبالهــا كمصــر للبريــةم وأن

ــا أن نلــرر أنفســنام مــل هــذا الاضــع العســر29.    ــة، ميكنن الطاعي

ــة  ــة والعدال ــل الدميقراطي ــل أج ــال م ــة أن النض ــاواى والدميقراطي ــزب املس ــار ح ــرب أنص يعث

االجثامعيــة لهــام نفــس أهميــة تغيــر الدســثار الــرتيك الــذي يعثــرب مــل مخلفــات االنقــاب 

ــد.  ــثار دميقراطــي جدي العســكري يف 1980 بدس

وهــم يدعــان لللقــاق املثســاوية لألكــراد وتطبيــع العاقــات بــن تركيــا وأرمينيــا، ويعارضــان 

دومــا هيمنــة العســكر عــى الليــاى السياســية واالجثامعيــة. لكــل عــدم ذكــر هــذه املشــاكل 

رصاحــة يف الاثيقــة الثأسيســية قــد يكــان مــؤرشا عــى خــاف واضعيهــا مــل رفــض رشائــح 

ــد  ــا. لكــل هــذا اللــزب الجدي ــل الســكان أو عــدم تاحدهــم هــم أنفســهم حاله ــرى م كب

لليســار يقــال باضــاح أن هدفــه ”تأســيس جمهاريــة دميقراطيــة واجثامعيــة30م.  

 حزب المجتمع الديمقراطي وحزب السالم والديمقراطية والحركة الكردية 

منــذ الثلــق نــااب حــزب املجثمــع الدميقراطــي الســابقن بلــزب الســام والدميقراطية، تســاءل 

املعلقــان األتــراك كلــرا عــام إذا كان حــزب الســام والدميقراطيــة حزبــا مناســبا للبــاد بأكملهــا. 

ــا  ــع الدميقراطــي مل يكــل حزب ــاده أن حــزب املجثم ــدا مف ــا نق وهــذا الثســاؤل يلمــل ضمني

مهثــام مبشــاكل البــاد بشــكل عــام، وإمنــا بقضايــا الســكان األكــراد فقــط. ثانيــا، مــل يطرحــان 

هــذه األســئلة يريــدون أن يعرفــاا إن كان نــااب حــزب الســام والدميقراطيــة مســثعديل لثنــاول 

مصالــح األتــراك أيضــا. يف برنامجــه، ال يثنــاول حــزب الســام والدميقراطيــة هــذه املســألة بشــكل 

ــه برغــم كل  ــع، وأن ــة للجمي ــة دميقراطي ــه يقــال باضــاح أن اللــزب يؤمــل بدول ــارش، لكن مب

االخثافــات العيــش املشــرتك أمــر ممكــل31.   لكنــه يــرى دمقرطــة تركيــا رشطــا أساســيا للــل 

املشــكات األخــرى: ”تركيــا.. تلثــاج بشــكل عاجــل لعمليــة دمقرطــة شــاملة وحقيقيــة. وحينهــا 

28. الاثيقة األساسية، مصدر سابق.

29. املصدر السابق.

30. املصدر السابق.

http://www.bdp.org.tr/hakkimizda/program.html ،31. برنامج حزب السام والدميقراطية
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فقــط ســثثمكل تركيــا مــل أن تصبــح دولــة حديلــة وملرتمــة يف هــذا الكاكــب32م.  

ــات  ــل تريل ــاس م ــزب باألس ــل للل ــه امللثم ــدد الثاج ــي تل ــؤرشات الثـ ــأيت امل ــام، ت الي

أحمــت تــارك33. فبالنســبة لطــرح اليســار الكــردي للقضايــا املشــرتكة لألتــراك واألكــراد، أجــاب 

ــع،  ــق بالطب ــد واف ــكلةم. وق ــم مش ــي أه ــل ه ــة. ب ــكلة تركي ــة مش ــألة الكردي ــارك: ”املس ت

فبالثأكيــد هنــاك مشــاكل أخــرى تثطلــب حلــاال لكــل الااقــع أن املســألة الكرديــة هــي أكــرب 

عقبــة أمــام الثلــال والثغييـــر يف البــاد مــل وجهــة نظــره. وبــدون حــل املســألة الكرديــة، لــل 

يكــان هنــاك تغيــر ولــل ينجــح أي تلــالم. ووفقــا لثــارك، ال ميكــل حــل املســألة الكرديــة إال 

لــا اتلــد الشــعبان. فلــم يعــد أحــد ينكــر وجــاد األكــراد منــذ فــرتى طايلــة يف املجــال العــام 

الــرتيك كــام كان الاضــع رســميا حثـــى منثصــن الثســعينيات، ”وصلنــا اآلن ملرحلــة حــل هــذه 

املشــكلةم. ومــل أجــل تلبيــة مطالــب األكــراد وتغيــر تركيــا، مــل الــروري أن تناضــل جميــع 

القــاى الدميقراطيــة معــا. ومــا نخشــاه هــا أن القاميــة والنزاعــات اإلثنيــة ســثزداد لــا تـُـرك 

األكــراد وحدهــمم.

ــار  ــع اليس ــارك جم ــت ت ــرتح أحم ــي، اق ــع الدميقراط ــزب املجثم ــمي لل ــر الرس ــل اللظ قب

ــزب  ــت إن ”ح ــك الاق ــال يف ذل ــي. وق ــع الدميقراط ــزب املجثم ــا يف ح ــردي مع ــرتيك والك ال

ــد نســثطيع جعــل هــذا اللــزب  ــرتيك. وق ــاج اليســار ال املجثمــع الدميقراطــي مســثعد إلدم

)الــذي لــه خــربى ونشــاط برملــاين اآلن( حزبــا جامعــا لليســار. وهــذا أكــر واقعيــة مــل انثظــار 

ــرتيك لنفســهم.  ــد اليســار ال تاحي

يف نفــس الاقــت، أشــار أحمــت تــارك الفثقــاد اللقــة بــن يســار املجماعثــن اإلثنيثــن. ”البعــض 

يثهمنــا بأننــا قاميــان ملجــرد أننــا نؤكــد عــى املســألة الكرديــة، أي املطالــب العادلــة لألكــراد. 

حــن أقيمــت الدولــة القاميــة يف األناضــال، كان يُنظــر لألكــراد والشــعاب األخــرى عــى أنهــم 

خطــر ملثمــل. لنكــل واقعيــن: هــذه العقليــة مثأصلــة بعمــق يف عقليــة اليســار أيضــا. فلثـــى 

ــارك  ــال ت ــاس، هكــذا ق ــال الن ــة األو ، هــي مثجــذرى يف عق ــل الاهل ــا مل تكــل واضلــة م ل

الــذي أضــاف: ”لــا أبعــد اليســار الــرتيك نفســه عــل األكــراد، ومل يكــل مســثعدا للنضــال معهــم 

ــج املشــرتك هــا  ــا. فاملنه ــل االتلــاد مع ــل نثمكــل م ــا، ل ــل أجــل حــل أهــم مشــاكل تركي م

الاحيــد الكفيــل بــأن ننجــا مــل ضيــق أفقنــا، ومــل امليــل الــذي ســيؤدي بنــا لانــزالق نلــا 

القاميــة. فالعزلــة تــؤدي لســيادى امليــال العاطفيــة. وســيكان لدينــا حركــة كرديــة تــرى أنهــا 

تُركــت وحيــدى. وهــذا ســيدفعها إ  إبعــاد نفســها عــل الطاقــات اللاريــة والدميقراطيــة برتكيــام.

32. املصدر السابق.

33. كل االقثباسات مأخاذى مل أحمت تارك، مقابلة مع الكاتب، 4 نافمرب 2009 يف اسطنبال.
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 بنية القاعدة 

حثـــى االنقــاب العســكري يف 1980، كان برتكيــا تنظيــامت يســارية ذات هيــكل واضــح والكلــر 

منهــا ياجــد إ  حــد كبــر يف الدوائــر الطابيــة يف الكليــات الرتكيــة. لكــل مــل ناحيــة أخــرى، كانت 

األحــزاب املؤيــدى للســافييت ملــل اللــزب الشــياعي الــرتيك تثمثــع بدعم قــاي مل العــامل. ومع 

وجــاد منظــامت ملــل رابطــة رجــال الرطــة اليســارين )POL-DER( ورابطــة املعلمن اليســارين، 

كان اليســار االشــرتايك اللــاري منظــام حثـــى داخل القــاات األمنيــة واملؤسســة الثعليمية. 

ــلطة  ــغلاا الس ــل ش ــكر - الذي ــثمر العس ــم، اس ــار املنظ ــي لليس ــار املجثمع ــر لانثش وبالنظ

ــا  ــه فع ــاا في ــا نجل ــا م ــارية، وه ــات اليس ــر الكيان ــعي لثدم ــرى –يف الس ــا يف أنق ــا م يام

خــال ســناات قليلــة. فمــع اإلعدامــات وعمليــات القثــل واالعثقــاالت الجامعيــة والثعذيــب 

والرتهيــب، نجلــاا إ  حــد كبــر يف تدمــر اليســار الــرتيك أو دفعــه للمنفــى. ففــي الســناات 

الثـــي تلــت االنقــاب، كان مــل الصعــب إعــادى تنظيــم اليســار الرتيك بســبب الرقابــة اإلعامية 

وحمــات الثشــايه واملعلامــات املضللــة واألســلمة امللكامــة. 

ــد أرسع  ــراد يف 1984. وق ــى األك ــرب ع ــدء الل ــع ب ــس م ــع بائ ــرتيك يف وض ــار ال كان اليس

هــذا مــل تراجــع األكــراد املضطهديــل وخاصــة مــل اليســار الكــردي، فقــد شــكلاا تنظيامتهــم 

الخاصــة وابثعــدوا بشــكل خــاص عــل اليســار الــرتيك.

مل تخفــن الدولــة الرتكيــة قبضثهــا عــى املجماعــات اليســارية يف البــاد إال يف 1999، أي بعــد 

انهيــار ســار برلــن، لكنهــا مل ترفعهــا نهائيــا حثـــى يامنــا هــذا. واســثمرار القمــع واملاحقــة 

لعقــاد يبــن املصاعــب الجمــة الثـــي واجهــت املجماعــات اليســارية يف تركيــا يف تنظيــم بداية 

جديــدى حثـــى يامنــا هــذا. فاللركــة تفثقــر ببســاطة ألي منظــار قابــل للثطبيــق. 

 بنية العضوية 

تــأيت األحــزاب واملجماعــات الثي أسســت نفســها حثــى اآلن باألســاس مل مجماعثــن مجثمعيثن: 

اليســاريان القدامــى الذيــل نشــأوا أثنــاء الفرتى الســابقة عى 1980، والشــباب املســيّس. 

ليــس مــل الســهل الاقــاف عــى النمــاذج األســايس للنشــطاء اليســارين حاليــا، فالثنظيــامت 

ــا. وال  ــا وعضايثه ــات عــل هياكله ــر أي معلام ــة تاف ــة مفهام نفســها ترفــض ألســباب أمني

ــة ســااء عــى املســثاى  ــا بخصــاص أعــداد العضاي ــامد عليه ــات ميكــل االعث تاجــد أي بيان

ــع  ــاارات م ــل ح ــة م ــات الثالي ــع املعلام ــل تجمي ــب م ــل الكات ــي. ومتك ــي أو الاطن املل

ــل.  النشــطاء البارزي
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تثكــان الكثلــة املناهضــة للرأســاملية امللثفــة حال أحــزاب اللريــة والدميقراطية والشــياعي الرتيك 

والعمــل إ  حــد كبــر مــل الشــباب. ومــل املاحــظ أنــه يف الســناات األخــرى، ســيطر عــى هــذه 

الثنظيــامت كــاادر شــابة مل تخثــرب اللركة اليســارية قبــل ســنة 1980. وبالعكس، يســثقطب حزب 

الدميقراطيــة واملســاواى نشــطاءه باألســاس مــل الطبقــة الاســطى والدوائــر اللريــة امللقفة.

ورغــم وجــاد عاقــات مــع النقابــات بشــكل عام، فــإن هــذا ال يعنـــي أن الثنظيامت اليســارية 

ــة  ــاء ســناات الدكثاتاري ــل أن أثن ــة، ب ــأي درجــة كبــرى يف الثاجــه للطبقــة العامل نجلــت ب

واللكامــات الســلطاية الناشــئة، متكنــت نقابــات ملافظــة ميينيــة أو دينيــة أو قاميــة مــل 

تأســيس نفســها وســط الطبقــة العاملــة. 

ــذ  ــت من ــي كان ــنة 1995 والثـ ــي تأسســت س ــة )KESK( الثـ ــات العام ــامل الخدم ــة ع نقاب

البدايــة مدعامــة مــل املجماعــات االشــرتاكية اللاريــة هــي الاحيــدى الثـــي ميكــل اعثبارهــا 

ذات تاجــه يســاري غالــب. وبالعكــس، اتلــاد نقابــات العــامل اللــاري )DISK( ذو الثاريــخ 

ــاء  ــه أثن ــا تعــرض ل ــار م ــى اآلن مــل آث ــزال يعــاين حثـ ــل الســابق عــى االنقــاب ال ي الطاي

ــي 1981  ــن عام ــم يف 1980، وب ــم اعثقاله ــطائه ت ــة نش ــعينيات. فغالبي ــات والثس اللامنيني

و1991 حاكــم منهــم 1477. بالنســبة لـــ78 منهــم، طالبــت النيابــة بثاقيــع عقابــة اإلعــدام 

عليهــم. انثهــت امللاكمــة يف 16 ياليــا 1991، بعــد عــر ســناات وعــرى أشــهر بثربئثهــم. 

ي تركيا 
 إمكانيات اليسار �ض

ضعــن اليســار يف تركيــا ال يعكــس بشــكل حــري الظــروف االقثصاديــة واالجثامعيــة للبــاد 

الثـــي كانــت لثعثــرب يف ظــل ظــروف سياســية أخــرى عامــا معــززا لألحــزاب اليســارية. 

يف االنثخابــات الربملانيــة يف 22 ياليــا 2007، ترشــح معظــم املرشــلن اليســارين كمســثقلن 

ــر  ــرا باملعاي ــة الـــ10%. والنثيجــة كانــت نجاحــا كب ــك للثمكــل مــل الثغلــب عــى عثب وذل

ــذ الســثينيات، نجــح اشــرتايك يف االنثخــاب يف الربملــان بدعــم حــزب  ــة. فــألول مــرى من الرتكي

املجثمــع الدميقراطــي. فقــد فــاز ملمــت أوفــاك أوراس الــذي كان يف ذلــك الاقــت ال يــزال 

رئيــس حــزب اللريــة والدميقراطيــة باالنثخابــات يف دائرتــه وفــق نظــام الثصايــت باألكريــة. 

ترشــح مرشــلا حــزب املجثمــع الدميقراطــي اآلخــرون كمســثقلن أيضــا، وذلــك لثلــايش عثبــة 

الـــ10% املنصــاص عليهــا لألحــزاب. ويف النهايــة، تــم انثخــاب 22 منهــم يف الربملــان، وعــادوا 

لالثلــاق بلــزب املجثمــع الدميقراطــي عــى الفــار حثـــى يثمكــل اللــزب مــل تلقيــق وضع 

املجماعــة الربملانيــة اللزبيــة. 
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ونظــرا ألن معظــم املرشــلن الناجلــن كانــاا قــد ترشــلاا كمســثقلن لكنهــم كانــاا مدعامــن 

ــيقل مــل املســثاى  بشــكل عــام مــل املجماعــات واألحــزاب اليســارية، مــل املســثليل الثـ

الفعــي للدعــم الــذي يلظــى بــه كل حــزب يســاري. ورغــم ذلــك، ميكــل االسرتشــاد باألصــاات 

الثـــي حصلــت عليهــا األحــزاب. فقــد حصــل حــزب اللريــة والدميقراطيــة عــى 52,195 صاتــا 

ــا أو 0.23%، وحــزب العمــل عــى  ــرتيك عــى 80,092 صات أو 0.15%، واللــزب الشــياعي ال

26,556 صاتــا أو 0.08%. يفــرتض امللللــان االنثخابيــان أن معظــم األصــاات الثـــي يلصــل 

عليهــا املرشــلان املســثقلان هــي يف اللقيقــة أصــاات للــزب املجثمــع الدميقراطــي. وهكــذا 

ميكــل أن نعثــرب أن نصيبــه مــل األصــاات حــاايل 5%34. فــاز أوراس الــذي كان يف ذلــك الاقــت 

رئيســا للــزب اللريــة والدميقراطيــة بـــ 81,486 صاتــا يف الدائــرى وهــا أكــر مــام حصــل عليه 

حزبــه يف البــاد بأكملهــا35.   

النثائــج الثـــي حصلــت عليهــا األحــزاب يف االنثخابــات امللليــة يف 9 مــارس 2009 يف مجالــس 

املــدن مناســبة أكــرب للثيقــل مــل مســثاى دعــم الناخبــن. يف تلــك االنثخابــات، حصــل حــزب 

اللريــة والدميقراطيــة عــى 0.16% واللــزب الشــياعي الــرتيك عــى 0.18% وحــزب العمــل 

عــى 0.11%36. وكان العمــدى االشــرتايك الاحيــد الــذي تــم انثخابــه يف تلــك االنثخابــات هــا 

ــاد عــى  ــل الب ــة ســامانداغ يف الجــزء الشــاميل م ــر )Mithat Nehir( يف منطق مثلــت نيم

اللــدود الســارية. نجــح حــزب املجثمــع الدميقراطــي بشــكل عــام يف جنــاب رشق البــاد ذو 

األغلبيــة الكرديــة حيــث حصــل عــى 5.68% وتــم انثخــاب مثانيــة مــل عمــد األقاليــم و50 

عمــدى مــل عمــد املناطــق37.   

ــة  ــة يف الكثل ــة اللاث ــار الرتكي ــزاب اليس ــت يف 2010 أن أح ــي أجري ــثطاعات الثـ ــن االس تب

املناهضــة للرأســاملية ليــس لهــا دعــم واضــح حثـــى اآلن. فافقــا للنثائــج الثـــي تــم اللصــال 

عليهــا مــل ”مســح املجثمــع والسياســة يف تركيــا - الفصــل الرابــعم الصــادر يف ديســمرب 2009، 

كانــت إجابــة ســؤال ”ملــل ســثصات إن كانــت االنثخابــات هــذا األســباع؟م كالثــايل: حصــل 

ــاري عــى %22.9،  ــم عــى 36.5%، وحــزب الشــعب الجمه ــة اللاك ــة والثنمي حــزب العدال

ــد  ــة ”الفــايشم عــى 18.8%، وجــاء بعدهــم اللــزب الكــردي الجدي وحــزب اللركــة الاطني

)حــزب الســام والدميقراطيــة( بنســبة 7.1%. ونظــرا ألن األحــزاب الرتكيــة ســابقة الذكــر ليــس 

لديهــا ســاى القليــل مــل الثأييــد، فقــد اخثفــاا يف هــذه املســاح تلــت عنــاان ”أخــرىم وهــا 

.http://www.turkiyesecimleri.com/secim-sonuclari.php 34. انظر

.http://www.ysk.gov.tr/ysk/Sonuc/istanbul1.htm  35. انظر

.http://www.hurriyet.com.tr/yerelsecim2009  36. انظر

.http://www.hurriyet.com.tr/yerelsecim2009 37. انظر
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العنــاان الــذي حصــل عــى 4.9% يف ذلــك االســثطاع ويثضمــل أيضــا أحزابــا غــر يســارية38.   

أحمــت تــارك الرئيــس الســابق للــزب املجثمــع الدميقراطــي املمنــاع مــل مامرســة النشــاط 

الســيايس هــا خامــس أكــر ســيايس لــه شــعبية يف البــاد حيــث حصــل عــى تأييــد 5.4% مــل 

املبلاثــن. أمــا أوراس فاضعــه يف هــذا الصــدد أفضــل مــل وضــع حــزب اللريــة والدميقراطيــة 

ــا املركــز  ــى ســنة 2008 بشــكل عــام حيــث حصــل عــى 1.6% ملث ــذي كان يقــاده حثـ ال

الثاســع39. يف نفــس االســثطاع، اعثــرب 3.8% ممــل تــم ســؤالهم أنفســهم دميقراطيــن 

ــياعين40.    ــرتاكين و0.2% ش ــن، و3.5% اش اجثامعي

يبــن املســح أن الســكان األتــراك مهثمــن باألســاس بثلســن الاضــع االقثصــادي للبــاد حيــث 

يلــدد 34.4% أن األزمــة االقثصاديــة هــي أهــم ماضــاع يف 2009، و4.6% حــددوا ”االنفثــاح 

ــاا إن  ــة، و%14 قال ــان حــل املســألة الكردي ــة أردوغ ــه حكام ــذي تلــاول ب الدميقراطــيم ال

حظــر حــزب املجثمــع الدميقراطــي هــا أهــم حــدث يف العــام41.   

هنــاك مســح أقــدم تــم يف ســبثمرب 2009 بعنــاان ”مســح االتجاهــات والثاقعــات السياســية 

ــل  ــك املســح، 66.7% م ــراك. يف ذل ــة بالنســبة لألت ــر أهمي ــن املشــكات األك ــام ويب يف تركي

املبلاثــن قالــاا إن البطالــة أكــر املشــكات إللاحــا. وتــا ذلــك املخــاوف االقثصاديــة 

وانخفــاض القــدرى الرائيــة بنســبة 50% مــل املبلاثــن. وجــاءت املشــاكل األمنيــة يف 

ــبة 42%24.8.   ــث بنس ــب اللال الرتتي

ــدو أن  ــا. فيب ــة يف تركي ــت مهم ــا زال ــة م ــارية الثقليدي ــا اليس ــام أن القضاي ــذه األرق ــن ه تب

العدالــة االجثامعيــة واالقثصاديــة هــي املاضاعــات الثـــي يعثربهــا املااطنان صاحبــة األهمية 

ــزاج  ــك، ليســت األحــزاب اليســارية ناجلــة يف االســثفادى مــل هــذا امل القصــاى. ورغــم ذل

الجامهــري. والســبب األســايس يف هــذا هــا باضــاح سياســة حــزب العدالــة والثنميــة الثـــي 

يُنظــر لهــا عــى أنهــا ناجلــة. فنفــس املســاح تبــن أيضــا باضــاح أن السياســة االجثامعيــة 

للــزب العدالــة والثنميــة ”اإلســاميم والثـــي تلقــى الدعــم األكــرب بــن الســكان. 

38. انظــر  http://www.genar.com.tr/files/2009، مســح املجثمــع والسياســة يف تركيــا GENAR ،2009 ، الفصــل 

الرابــع، ديســمرب 2009، اســطنبال، ص 5.

39. املصدر السابق، ص 29.

40. املصدر السابق، ص 18

41. املصدر السابق، ص 15.

42. انظــر Türkiye Siyasi Egilimler ve Beklentiler Arastirmasi )مســح الثاقعــات والثاجهــات السياســية يف 

 http://www.sonararastirma.com/rapor/Siyasi Egilimler Eylül ،ســبثمرب 2009، اســطنبال ،SONAR ،)تركيا

SONAR.pdf-2009، ص 23.
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ــاد سثســاء  ــة يف الب ــأن الظــروف االقثصادي ــان ب ــل يؤمن ــت نســبة م يف املســح األخــر، كان

ــل43.    ــا سثثلس ــام رأى 30.8% أنه ــط، بين 20.6% فق

ــة  ــة والثنمي ــه مؤسســة GENAR يف ديســمرب 2009، كان حــزب العدال ــذي أجرت يف املســح ال

هــا الزعيــم الــذي ال يثلــداه أحــد فيــام يثعلــق بالسياســة االجثامعيــة حيــث ذكــر %52.2 

ــة.  ــت ناجل ــة كان ــة والثنمي ــة العدال ــة للكام ــات االجثامعي ــؤالهم أن السياس ــم س ــل ت مم

ــد اللكامــة  ــه رصي ــذي يرتفــع في ــة ليســت فقــط املجــال ال ــم، السياســة االجثامعي ومــل ث

ــرات  ــه عــى تقدي ــذي حصلــت في ــد ال اإلســامية ألعــى مســثاى، وإمنــا هــي املجــال الاحي

جيــدى مــل أكــر مــل نصــن املبلاثــن44.   

 هل االندماج هو الحل؟ 

ــه. لكــل تشــاؤم الســناات  ــم الســيايس ويقبلان ــان ضعفه ــا يعرف معظــم اليســارين يف تركي

املاضيــة نثــج عنــه اآلن تجــدد البلــث عــل ســبيل للثغلــب عــى أوجــه الضعــن هــذه. ومــل 

ــبيل  ــا الس ــار ه ــا لليس ــا تنظيمي ــان أن اندماج ــارين يفرتض ــر أن اليس ــة للنظ ــار الافث األم

الاحيــد لثغيــر اللــال45. ومــل األمــار املللاظــة أن النشــطاء يشــرون ألملانيــا يف هــذا 

الصــدد، أي الندمــاج اليســار األملــاين يف حــزب اليســار وللنثائــج الثـــي يلققهــا هــذا اللــزب يف 

االنثخابــات. فهــم يســعان باســثمرار لثقليــد اســرتاتيجيات وسياســات حــزب اليســار يف أملانيــا 

والثـــي يعثربونهــا مناذجــا ناجلــا. 

تانيــل بــارا )Tanıl Bora( نــارش يســاري عــارف جيــدا باملشــهد الســيايس، ويؤمل بأن الثلــرك تجاه 

حــزب ماحــد خطــأ. فهــا يثشــكك يف أن اليســار القديم ”ســينجح أبــدا يف الثعــاون يف إطار منظمة 

واحــدىم. واليســاريان الشــبان أيضــا - وفقــا لبــارا - مثاجهــان بشــكل أقــاى مــل الــازم نلــا 

أفــكار الاحــدى القدميــة امللاليــة ســااء كاألحــزاب املؤيــدى للســافيت أو اللــركات غــر الربملانيــة، 

مــام يعيــق قدرتهــم عــى االندمــاج بشــكل ناجــح. يف النهايــة، يــايص بــارا مبــا يــي: ”رمبــا يجــب 

علينــا أن نبــدأ بقبــال هــذا العجــز وملاولــة العمــل معــا يف قضايــا بعينهــا أو تلــركات بعينهــا46م.  

43. املصدر السابق، ص 25.

44. انظر GENAR، املصدر السابق.

 Radikal، ــدى ــار(، جري ــدى اليس ــل وح ــا(، Solun birligi üzerine )ع ــرول كاتركياجل ــر Erol Katircioglu )إي 45. انظ

ــارس http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalYazarYazisi&ArticleID=808819  ،2007; ؛  17 م

ــث(،  ــي حدي ــار دميقراط ــا يس ــر(، Cagdas Demokratik Yeni Bir Sola Dogru )نل و Hüseyin Cakir)حســن كاك

.http://www.sansursuz.com/makale/cagdas-demokratik-yeni-bir-sola-dogru  ،2009 نافمــرب Sansürsüz، 29

46. حاار مع الكاتب يف 3 نافمرب 2009 يف أنقرى.
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حزب ”الناس البسطاءم:  اللزب االشرتايك الهالندي

 حزب “الناس البسطاء”:

 الحزب االشرتايك الهولندي 

كليمنس ويريس 

ــه  ــل أحزاب ــا ع ــي مخثلف ــل النااح ــد م ــدي )SP( يف العدي ــرتايك الهالن ــزب االش ــرب الل يُعث

 ،2004 ]أزماناڤــا[   Azmanova( منهــم  العكــس  فعــى  أوروبــا.  غــرب  يف  الشــقيقة 

مــل  ينشــأ  مل   ،)2007 ]ويريــس[   Wirries/]ســباير[  Spierو  ،Azmanova 2009و

ــن ســابقا ملاســكا،  ــاا ماال ــل كان الدميقراطيــن االجثامعيــن اليســارين أو الشــياعين الذي

وإمنــا نشــأ كخليفــة للــزب كادر صغــر مــاوي الثاجــه يف نهايــة الســثينيات. تخلــص اللــزب 

االشــرتايك منــذ زمــل طايــل مــل أيديالاجيثــه القدميــة، ومتكــل ”بعــد مســرى طايلــة عــرب 

ــيالة.  ــديد الس ــدي ش ــزيب الهالن ــهد الل ــار املش ــه يف إط ــيس نفس ــل تأس ــات1م م املؤسس

زعيمــة الســيايس ورئيســه ورئيــس كثلثــه الربملانيــة لفــرتى طايلــة يف املجلــس اللــاين 

ــادى اللــزب ألكــر  ــان2 چــان ماريچينســن )Jan Marijnissen( اســثمر بنفســه يف قي للربمل

ــان.  ــل الزم ــل م ــل عقدي م

ــاوال  ــن مثن ــه للمااطن ــى الثاج ــرى ع ــة مبك ــرتايك يف مرحل ــزب االش ــز الل ــده، رك ويف عه

ــاول  ــد تن ــة. فق ــة امللل ــى املشــكات االجثامعي ــا الضــاء ع ــم وملقي ــة للياته ــا قريب قضاي

اللــزب االشــرتايك الثلــاث البيئــي وسياســة املااصــات وانخفــاض املعاشــات وســاء الخدمــة 

الصليــة، واســثخدم أشــكاال مثناعــة مــل الثلــركات واملنظــامت الجبهايــة الثـــي أنشــأها 

ألهــداف ملــددى بشــكل يضــع األســاس لقاعــدى ثابثــة يف اللكــم امللــي، باإلضافــة لاجــاد 

ــد  ــنة 2006، حص ــة لس ــات الربملاني ــن. يف االنثخاب ــزب الفعال ــاء الل ــل أعض ــر م ــدد كب ع

اللــزب االشــرتايك اللمــرى االنثخابيــة لســناات طــاال مــل الثنظيــم القاعــدي الجــاد بعيــدا 

ــى  ــزب ع ــل الل ــد حص ــة. وق ــية اللزبي ــاى السياس ــرى لللي ــلطة املثلج ــاكل الس ــل هي ع

1. مفهــام صكــه رودي داتسكســك  )Rudi Dutschke( ، مــل زعــامء انثفاضــة الطــاب يف 1968 يف أملانيــا الغربيــة 

)انظــر Mao ]مــاو[(.

2. املجلس اللاين ها املجلس األكر أهمية بن مجلي الربملان.
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16.6% مــل األصــاات و25 مــل 150 مقعــدا يف املجلــس اللــاين للربملــان، وأصبــح ثالــث أكــرب 

قــاى سياســية يف هالنــدا. كان لــدى اللــزب يف ذلــك العــام 50 ألــن عضــا، وشــغل العديــد 

ــات للمــرى األو .  ــر مــل البلدي مــل املناصــب يف إدارات الكل

ــات ُعقــدت يف يانيــا 2010 تراجــع خطــر ألول مــرى يف  وبالعكــس، حــدث يف آخــر انثخاب

ــه  ــامش كثلث ــل األصــاات وانك ــط م ــى 9.9% فق ــه ع ــم حصال ــل رغ ــزب. ولك ــخ الل تاري

الربملانيــة إ  15 عضــاا فقــط، يبقــى اللــزب قــاى سياســية معثــربى. فالشــعباية اليمينيــة 

 Geert( املعــادي لإلســام والــذي يثزعمــه جــرت وايلــدرز )PVV( املثطرفــة للــزب اللريــة

ــن  ــى ب ــق حثـ ــل املناط ــد م ــر يف العدي ــي الكب ــل االحثجاج ــى املي ــذت ع Wilders( تغ

مــل كانــاا يصاتــان يف الســابق لاشــرتاكين. كذلــك، خــر اللــزب االشــرتايك أيضــا بعــض 

ــار األخــر  ــزب اليس ــي )PvdA( وح ــي االجثامع ــل الدميقراط ــزب العم ــح ح ــد لصال الثأيي

)GroenLinks(. وقــد كان مثاقعــا منــذ فــرتى أن ينخفــض الثأييــد الــذي يلظــى بــه اللــزب 

ــا للاضــع الثنافــي العــام فلســب وإمنــا أيضــا الســثقالة  ــذي مل يكــل راجع االشــرتايك، وال

ــل  ــارس. ومل ــة يف م ــات املللي ــد االنثخاب ــت )Agnes Kant( بع ــز كان ــزب أجن ــة الل رئيس

ســلفها ماريچينســن، اســثقالت كانــت مــل السياســة نهائيــا. ومــل ثــم، واجــه الرئيــس الجديــد 

لللــزب، إمييــل روميــر )Emile Roemer( مهمــة عســرى ال تثملــل فقــط يف وضــع نفســه يف 

ماقــع الصــدارى الجامهريــة وإمنــا أيضــا قيــادى اللــزب إ  املكانــة الثـــي كان يلثلهــا. 

ــبة  ــة بالنس ــج العام ــض النثائ ــل لبع ــى اآلن بالثاص ــة حثـ ــارات الجاري ــا الثط ــمح لن تس

لاشــرتاكين الهالنديــن، وخاصــة فيــام يثعلــق باضــع أجنــدى ناجلــة يف العديــد مــل 

ــار  ــة يف إط ــد برع ــزيب صاع ــم ح ــم لثنظي ــيس الدائ ــة والثأس ــات العام ــاالت السياس مج

النظــام الســيايس لهالنــدا. قبــل أن نثنــاول برامجــه وهيكلــه اللــايل )قيــادى اللــزب وبنيــة 

عضايثــه وناخبيــه وصارتــه يف عيــان النــاس(، دعانــا أوال نلقــي نظــرى تعــارف عــى 

أساســيات النظــام اللــزيب الهالنــدي يف الثاريــخ اللديــث وتاريــخ اللــزب االشــرتايك، وذلــك 

ــرب  ــة أق ــة أيديالاجي ــذي نشــأ يف حال ــذا اللــزب ال ــن تأســس ه ــح كي ــل أجــل تاضي م

للطائفــة، واليــام يلظــى باحــرتام الجميــع باعثبــاره قــاى اشــرتاكية يســارية غــر دوغامئيــة. 

اكي   من طائفة سياسية إل حزب مؤسس: نظرة عامة عىل تاريخ الحزب االش�ت

ــم  ــت أو ت ــي انفصل ــرى الثـ ــة الصغ ــر املاوي ــل الدوائ ــر م ــدد كب ــام ع ــنة 1970، ق يف س

طردهــا مــل اللــزب الشــياعي الهالنــدي )CPN( املنلــاز ملاســكا بثشــكيل حركــة الاحــدى 

ــا  ــة يف أملاني ــات املاوي ــل املجماع ــة )KEN/ML(. ومل ــية اللينيني ــياعية بهالندا/املاركس الش

الغربيــة يف ذلــك العــر، كان لديهــم مســثاى معــن مــل الثأييــد بــن الطــاب ومســثاى 
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ــا الاصــال  ــان فع ــاا يلاول ــي كان ــل الســكان الثـ ــة م ــح الربوليثاري ــر يف الرائ ــل بكل أق

الاحــدى  حركــة  ســاعدت   ،1970 أغســطس  يف   .)1987 ]ڤايرمــان[   Voerman( إليهــا 

الشــياعية بهالندا/املاركســية اللينينيــة يف بــدء إرضاب غــر قانــاين يف مينــاء روتــردام. 

ورغــم أن هــذا اإلرضاب اجثــذب بعــض االهثــامم اإلعامــي، فإنــه مل ينجــح يف تجذيــر اللــزب 

بــن العــامل كــام كان مأمــاال. فداخــل اللــزب، تباعــدت وجهــات نظــر النشــطاء بخصــاص 

الثأويــل الصليــح للخــط الجامهــري املــاوي3 أكــر فأكــر، وهــا مــا أدى يف النهايــة النشــقاق 

يف الثنظيــم، وكانــت الهــاى االجثامعيــة واللقافيــة بــن األكادمييــن والعــامل عامــا أساســيا يف 

الثفــكك. 

وعــى العكــس مــام تبقــى مــل حركــة الاحــدى الشــياعية بهالندا/املاركســية اللينينيــة الثـــي 

ــياعي  ــزب الش ــد الل ــي، اعثم ــى اللينين ــة باملعن ــة امللقف ــة اللاري ــها الطليع ــربت نفس اعث

ــكار شــعباية مــل أجــل جــذب  ــي )KPN/ML( عــى أف ــدي الجديد/املاركــي اللينين الهالن

ــم  ــزب االس ــى الل ــر 1972، تبن ــنة، أي يف أكثاب ــك بس ــد ذل ــه. بع ــة لصف ــر العامل الجامه

ــن  ــاض تلقي ــل لخ ــاؤه مضطري ــد أعض ــرتايك(. ومل يع ــزب االش ــعبيا )الل ــاال ش ــر قب األك

طايــل يف النظريــات اللاريــة يف ســكنهم الجامعــي، وإمنــا الثاصــل للاعــي االشــرتايك 

ــاين،  ــة يف العمــل اليامــي. يف ســنة1974، ويف مؤمتــره العــام الل ــق الخــربى الفردي عــل طري

تبنــى اللــزب برنامجــه األول والــذي اســثمر فيــه يف تأســيس نفســه رصاحــة عــى األســس 

ــة والفكــر املــاوي. بالنســبة لللــزب االشــرتايك يف ســنااته  ــة للامركســية اللينيني األيديالاجي

األو ، مل تكــل الدميقراطيــة الربملانيــة ســاى قناعــا لدكثاتاريــة رأس املــال. ومل يكــل يعثــرب 

ــام.  ــن للنظ ــم رجعي ــا دعائ ــن، وإمن ــاء ملثمل ــة حلف ــرى املؤسس ــارية األخ ــزاب اليس األح

الهــدف طايــل املــدى لللــزب كان ملــددا باضــاح: ثــارى عامليــة عامليــة. لكــل مشــاركة 

ــة  ــة الهالندي ــاريع الصناعي ــادي يف املش ــي الع ــل اليام ــرتايك يف العم ــزب االش ــاادر الل ك

ــل  ــكل ممك ــامل بش ــاى الع ــن حي ــي تلس ــزب ه ــية للل ــة األساس ــل األولاي ــربى جع الك

ــة  ــا للنظري ــارش وفق ــض املب ــرتايك الثلري ــزب االش ــاادر الل ــدف ك ــل ه ــم يك ــا. فل عملي

ــن الجامهــر. ــادئ ب ــا الثســلل اله ــة، وإمن اللاري

وفقــا لهــذا الخــط، صــاغ اللــزب االشــرتايك يف برنامجــه األول ســنة 1974 أنــه حــزب النــاس 

ــنة  ــن س ــرب اللاث ــه ع ــص من ــم الثخل ــذي ت ــي ال ــل األيديالاج ــم كل اللق ــطاء. ورغ البس

ــة  ــت حرك ــد كان ــام. فق ــى الي ــا يف اللــزب حثـ ــدأ األســايس قامئ ــذا املب ــى ه ــة، يبق املاضي

الاحــدى الشــياعية بهالنــدا قــد شــكلت بالفعــل منظــامت جامهريــة منفصلــة عــل بعضهــا 

مــل الناحيــة القانانيــة لكنهــا يف الااقــع كانــت جــزءا مــل اللــزب وتســثطيع جــذب أنصــار 

Mao Tse-Tung .3 ]ماو تي تانج[ 1967، ص ص 158-140.
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ال ميكــل جذبهــم بســهالة عــل طريــق الدعايــة اللاريــة. فقــد كان اللــزب االشــرتايك يســيطر 

ــم  ــح تض ــة مصال ــي جامع ــكل )BHW( وه ــل س ــن ع ــثأجريل والباحل ــة املس ــى رابط ع

ــك  املســثأجريل ونقابثهــم املنبلقــة عنهــا تســمى قــاى العــامل )Arbeidersmacht(، وكذل

ــة  ــا مجماع ــدا، وأيض ــي بهالن ــل البيئ ــز العم ــى مرك ــة تدع ــة بيئي ــبة ملنظم ــال بالنس الل

احثجاجيــة ضــد حــرب فيثنــام ومنظمــة أرادت تطبيــق الفلاصــات الطبيــة الســناية 

املجانيــة للهالنديــن تُدعــى ”الاقايــة أفضــلم. وال تــزال قضيــة السياســة الصليــة تلظــى 

ــاء  ــس أعض ــة أوس، أس ــي مدين ــام. فف ــى الي ــرتايك حثـ ــزب االش ــدى الل ــرى ل ــة كب بأولاي

ــل  ــة مقاب ــة وعاجي ــات اسثشــارية ووقائي ــدم خدم ــا ق ــا بدي ــزا طبي اللــزب يف 1975 مرك

رســام معقالــة جــدا. وال يــزال هــذا املركــز قامئــا حثـــى اليــام، وهنــاك مروعــات أخــرى 

ــاس،  ــم بالن ــم، تطــار اللــزب االشــرتايك برعــة نلــا حــزب يهث مــل هــذا النــاع. ومــل ث

ــاا يثعاملــان مــع املشــاكل الياميــة  حــزب ماجــاد مــل أجــل النــاس البســطاء حيلــام كان

ــل خدمــة معلامــات تقــدم  ــرى ومثناعــة مل ــة. وتثضمــل أعــامل اللــزب أشــياء كل العادي

ــة  ــامت القاعدي ــل للمنظ ــاين ميك ــي مج ــذار هاتف ــط إن ــن وخ ــة للمااطن ــاعدى قاناني مس

ــه.  ــن اللجــاء إلي ــع املااطن وجمي

ــا  ــذ حزب ــرب نفســه حينئ ــزال يعث ــذي كان ال ي ــع 1974، خــاض اللــزب االشــرتايك )ال يف ربي

ــاد،  ــاء الب ــن أنل ــة يف مخثل ــرى يف 12 بلدي ــة ألول م ــات املللي ــام( االنثخاب ــا للنظ مناهض

ــم  ــاه يف إقلي ــارى أع ــة أوس املذك ــة مدين ــام بلدي ــن أحده ــاح يف بلديث ــل النج ــل م ومتك

برابانــت الشــاملية، والــذي فــاز فيــه اللــزب بـــ10.2% مــل األصــاات ومتكــل مــل إرســال 

ــك  ــى ذل ــة )Slager ]ســاجر[ 2005: ص ص 133-153(، وحثـ ــس املدين ــااب ملجل ــة ن ثاث

الاقــت كانــت أوس تعثــرب معقــا كاثاليكيــا، فقبــل ذلــك بســناات قليلــة كان حــزب 

ــس. ونجــح اللــزب االشــرتايك  ــة 75% يف املجل ــزال يلثفــظ بأغلبي ــي ال ي الشــعب الكاثالي

يف تلقيــق هــذا اإلنجــاز ألنــه كان اللــزب الاحيــد الــذي يهاجــم عانيــة الظــروف الســيئة 

ــرتايك  ــزب االش ــار الل ــناات، تط ــرب الس ــة. وع ــرى يف املدين ــة الكب ــات الصناعي يف املروع

وأصبــح قــاى راســخة يف السياســة امللليــة يف املدينــة. واليــام، حثـــى لــا كانــت املنظــامت 

الجامهريــة الســابقة قــد اخثفــت منــذ فــرتى طايلــة، مل تخثــن أنشــطة اللــزب االشــرتايك، 

وإمنــا تغــرت األشــكال الثنظيميــة بدرجــة كبــرى. ويف الاقــت اللــايل يديــر اللــزب مقهــاه 

ــذه  ــزب يف ه ــى الل ــة. ويلظ ــناية يف املدين ــض س ــابقة رك ــم مس ــاص يف أوس وينظ الخ

املدينــة بعــدد أعضــاء يفــاق أعضــاءه يف املــدن األخــرى، وكذلــك نثائجــه االنثخابيــة أكــر 

ــة.  ــرى، رشــح اللــزب مفاضــن إلدارى املدين اســثقرارا. يف ســنة 1995، وألول م

يف أوس أيضــا بــدأ چــان ماريچينســن مســرته السياســية، وقــد تــرك ماريچينســن بصمثــه 

ــس  ــن. ففــي ســنة 1975، دخــل مجل ــل املاضي ــرى عــى اللــزب خــال العقدي بدرجــة كب
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املدينــة يف ســل اللاللــة والعريــل، وكان أصغــر عضــا مجلــس مدينــة يف هالنــدا. وهنــاك، 

ــادى اللــزب يف روتــردام  نجــح الســيايس امللــي املجثهــد الشعبـــي الفصيــح لدرجــة أن قي

ــان  ــذا الشــاب. ويف 1987، كان أول عضــا يف اللــزب االشــرتايك يُنثخــب يف برمل ــت له الثفث

إقليــم برابانــت الشــاملية، ويف ينايــر 1988 تــم انثخابــه رئيســا لللــزب االشــرتايك. يف تلــك 

الســنة، ويف برنامجــه اللــاين املعنــان ”ميلــاق 2000م )قــاي أم ملمــاس(، تخــى اللــزب عــل 

املاركســية اللينينيــة. مــل الناحيــة الثنظيميــة، صــار اللــزب أكــر انضباطــا، ومــا كان عبــارى 

ــة  ــى مســثاى الدول ــة إ  حــزب ع ــابقا تلــال برع ــة س ــات مللي ــن ملجماع ــل تلال ع

ــم إرســاء األســس  ــة، وت ــا بجدي ــة شــفافة تســثلق الثعامــل معه ــاكل تنظيمي ــه هي ــا ل كله

الثـــي مكنــت اللــزب مــل دخــال املجلــس اللــاين يف الربملــان. 

ــرى  ــم ألول م ــح الثنظي ــات، نج ــبعينيات واللامنيني ــلة يف الس ــاوالت فاش ــس مل ــد خم بع

يف 1994، حيــث نجــح ماريچينســن والناشــط البيئــي رميــي بــاب )Remi Poppe( يف 

ــدون  ــي. وب ــى املســثاى الاطن ــل األصــاات ع ــاي بنســبة 1.3% م ــان يف اله ــال الربمل دخ

أن يلفــت الكلــر مــل النظــر عــى املســثاى الــدويل، متكــل اللــزب االشــرتايك مــل تاســيع 

ــى 3.5% ويف  ــي 1998 حصــل ع ــك. فف ــد ذل ــاى بع ــاى خط ــايب خط ــده االنثخ ــاق تأيي نط

2002 حصــل عــى 5.9%، ويف االنثخابــات املبكــرى ســنة 2003 حصــل عــى 6.3% )جــدول 1(. 

ــت  ــة، حدث ــده الربملاني ــدد مقاع ــه وع ــا عضايث ــات ومن ــه يف االنثخاب ــاع نثائج ــع ارتف وم

زيــادى هائلــة يف املــاارد املاليــة لللــزب مــام ســمح لــه بالثاســع يف الجهــاز اللــزيب 

امللــرتف عــى املســثاى املركــزي واملســثاى القاعــدي. ومــع تطايــر الربنامــج مــرى أخــرى، 

ــزال ســاريا.  ــذي ال ي ــر( ال ــة لللــزب وهــا )كل الب ــة الجاهري ــد للرؤي ــر شــعار جدي ظه

ــة خــال 14 ســنة مــل حــاايل 15 ألفــا يف 1992 إ  أكــر مــل 50 ألفــا يف  ازدادت العضاي

ــات 2006، وهــا مــا جعــل اللــزب االشــرتايك ثالــث أقــاى حــزب مــل حيــث  ســنة انثخاب

العضايــة يف هالنــدا بعــد الدميقراطيــن االجثامعيــن والدميقراطيــن املســيلين )جــدول 2(. 

وكانــت نثائــج االنثخابــات الربملانيــة يف نافمــرب 2006 ملــرى، فاللملــة االنثخابيــة املاجهــة 

بالكامــل نلــا املرشــح الرئيــي وزعيــم اللــزب ماريچينســن مكنــت اللــزب االشــرتايك مــل 

زيــادى نثائجــه ثــاث مــرات لثصــل إ  16.6%، حيــث دخــل اللــزب الربملــان بـــ25 مقعــدا 

ــي  ــل الدميقراطــي االجثامع ــد حــزب العم ــة بع ــة برملاني ــرب كثل ــث أك ــح صاحــب ثال وأصب

ــه فانخفــض  ــل أســاأ مراحــل تراجع ــاىن اللــزب م ــع ســناات، ع ــك بأرب ــارشى. بعــد ذل مب

ــرأي  ــغ 20% يف اســثطاعات ال ــد تبل ــه اآلن يلظــى بنســبة تأيي ــده إ  15 لكن ــدد مقاع ع

وهــي نســبة مل يلظــى بهــا مــل قبــل. 
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ي
جدول 1: نتائــج انتخابات المجلس الثا�ض

نتائج الحزب االشرتايك يف انتخابات املجلس الثاين للربملان

عدد املقاعد األصاات )بالنسبة 

املئاية(

األصاات 

)باألرقام(

املرشح األسايس السنة

- 0.2 24420 باب 1977

- 0.3 30380 ڤان هافت

)Van Hooft( 

1981

- 0.5 44959 ”..م 1982

- 0.3 32144 ”..م 1986

- 0.4 38929 ماريچينسن 1989

2 1.3 118768 ”..م 1994

5 3.5 303703 ”..م 1998

9 5.9 560447 ”..م 2002

9 6.3 609723 ”..م 2003

25 16.6 1630803 ”..م 2006

املصــدر: النثائج مل الهيئة االنثخابية لللزب االشــرتايك 

ي هولندا 
ي �ض  من االنقســامات الرأســية الجامدة إل الســيولة: المشهد الحز�ب

ــاد  ــل أي قي ــبي ال يثضم ــل النس ــام للثملي ــات نظ ــة االنثخاب ــثخدم يف كاف ــدا، يس يف هالن

كبــرى. ففــي املجالــس امللليــة أو الربملانــات اإلقليميــة أو املجلــس اللــاين للربملــان الهالنــدي 

ــبة  ــد. بالنس ــد واح ــكايف ملقع ــل ال ــق املعام ــاطة تلقي ــروري ببس ــل ال ــااء، م ــى الس ع

للمجلــس اللــاين ذو الـــ150 مقعــدا، يعثــرب 0.67% مــل عــدد األصــاات الصليلــة املــد  

 Wilp /)ليبســزي( Lepszy( بهــا كافيــا لللصــال عــى متليــل برملــاين لقامئــة حزبيــة

 .)418-417 2009: ص ص  )ويلــب(، 

ــدد  ــكايل يف إدخــال ع ــل النســبي يف 1918، نجــح اليســار الرادي ــذ إدخــال نظــام الثملي من

ــا تااجــد  ــل كان ملعظمه ــان باالنثخــاب لك ــاين بالربمل ــس الل ــرى للمجل ــل األحــزاب الصغ م

ــرن  ــل الق ــاء النصــن األول م ــدا أثن ــزيب يف هالن ــام الل ــا للنظ ــز حق ــر املمي ــدود. األم مل
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العريــل هــا تفثــت املجــال االجثامعــي األخاقــي، وهــي ظاهــرى تُعــرف يف هــذا النمــاذج 

املثطــرف باالنقســام الــرأيس الجامــد للمجثمــع )Wielenga ]وايلينجــا[، 2008: ص ص 

97-96(. وهنــا، كانــت اللقافــات الفرعيــة للطاائــن الربوتســثانثية املخثلفــة وللكاثاليكيــن 

ــة تســثند إ  شــبكات تنظيميــة صلبــة جعلثهــم مســثقلن بدرجــة كبــرى  ولللركــة العاملي

ــاص مــل  ــا الخ ــا نظامه ــكل فئــة رأســية يف املجثمــع كان له ــات الدولــة. ف عــل مؤسس

مــدارس وحضانــات وأنديــة رياضيــة وتعاونيــات ســكنية واســثهاكية وكذلــك أحزابهــا 

السياســية، وهــا مــا أدى إ  متاســك أعضائهــا داخليــا وانعزالهــم عــام خارجهــم. ومــل ثــم، 

اتســم الســلاك االنثخــايب بارتبــاط الناخبــن بــكل فئــة تخصهــم ونــادرا مــا كانــاا يثخلــان 

ــة.  ــثلقاقات االنثخابي ــا يف االس عنه

قبــل أول انثخابــات تثــم بعــد اللــرب يف 1956، اندمــج حــزب العــامل الدميقراطــي 

االجثامعــي )SDAP( القديــم مــع الدميقراطيــن الليرباليــن )VDP( لثشــكيل حــزب العمــل 

بهــدف تلقيــق ”انطاقــةم اجثامعيــة لكــل هــذا مل يرتتــب عليــه أي نجــاح مســثمر. فقــد 

ــة  ــاء الطبق ــل أعض ــص م ــن وباألخ ــامل املنظم ــاص بالع ــزب الخ ــل الل ــزب العم ــي ح بق

الشــعب  ملــل حــزب  بينــام  الربوتســثانت،  أو  للكنيســة  يذهبــان  الذيــل ال  العاملــة 

الكاثاليــي )KVP( حصنــا منيعــا للكاثاليكيــن األوفيــاء، أمــا الطاائــن الربوتســثانثية 

ــاد الثاريخــي  ــارى )ARP( واالتل ــادي للل ــص لللــزب املع ــا املخل ــت دعمه ــدى فقدم العدي

املســيلي )CHU( والعديــد مــل األحــزاب األرثاذوكســية األصغــر. وقــد اعثــرب حــزب 

ــذي  ــربايل )وال ــي اللي ــة )VVD( ذو الثاجــه اليمين ــة والدميقراطي ــل أجــل اللري الشــعب م

ــه  ــة املنقســمة رأســيا، لكن ــة املــارسى( نفســه خــارج هــذه البني ــة اللري ــل الربجاازي مل

ــة.  ــد صلب ــدى تأيي ــكان لقاع ــل االرت ــر م ــا اآلخ ــل ه متك

ــذه،  ــية ه ــامات الرأس ــة االنقس ــارج بني ــدي خ ــياعي الهالن ــزب الش ــل كان الل وباملل

وكان لديــه يف األعــاام الثاليــة عــى اللــرب مبــارشى قاعــدى تأييــد واســعة تعــاد 

ــن  ــل ب ــل م ــرب. لك ــاء الل ــاين أثن ــال األمل ــلة لاحث ــه الباس ــرى إ  مقاومث ــة كب بدرج

1946، مل  الهالنــدي يف  الشــياعي  لللــزب  الذيــل صاتــاا  الناخبــن  الـــ10.6% مــل 

ــاث ســناات،  ــة بل ــد االنثفاضــة املجري ــال ســنة 1959 أي بع ــى ســاى 2.4% بلل يثبق

والثـــي أدت لثدمــر مصداقيــة اللــزب املــاايل للســافييت يف ذلــك الاقــت. ويف 1959، 

مــرى وفــاز مبقعديــل يف  االنثخابــات ألول  الســام  االشــرتايك دعــاى  اللــزب  خــاض 

ــةم ضــد  ــاا القنبل ــة ”امنع ــب حرك ــل قل ــد نشــأ اللــزب م ــان. وق ــاين للربمل ــس الل املجل

ســباق الســاح النــاوي للقاتــن الُعظميــن وكان مؤيــدوه مــل الدوائــر اليســارية 

امللقفــة املؤمنــة بالليــاد. 
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ــع  ــدى م ــة مثزاي ــدأت االنقســامات الرأســية أخــرا يف الثقــاض برع ــاء الســثينيات، ب أثن

ــة  ــة للدول ــة الثابع ــاه االجثامعي ــات الرف ــعت مؤسس ــثهايك، فثاس ــع االس ــاد املجثم صع

وزادت حركــة املااطنــن. ذهــب الكلــر مــل الشــباب للجامعــة وتافــرت فــرص جديــدى 

 :Wielenga، 2008( ــا ــا مفثاح ــق مجثمع ــام خل ــا، م ــان رسيع ــر الثلفزي ــه وانث للرتفي

ــنة  ــي س ــزيب. فف ــام الل ــت يف النظ ــذه انعكس ــاح ه ــة االنفث ص ص 305-306(. وعملي

ــل  ــد م ــا للمزي ــا D-66( 66( دع ــمى دميقراطي ــاري يس ــربايل يس ــزب لي ــأ ح 1966، نش

ــاز  ــنة 1967، ف ــع. يف س ــية يف الثري ــاركة الشعبـ ــيع املش ــفافية وتاس ــة والش الربجامتي

دميقراطيــا 66 بـــ14.5% مــل أصــاات املجلــس اللــاين وهــي نفــس النســبة الثـــي حققهــا 

ــي وحــزب  حــزب املزارعــن ذو الثاجــه الشــعباي اليمينــي. أمــا حــزب الشــعب الكاثالي

العمــل الدميقراطــي االجثامعــي فقــد عانيــا مــل خســائر كبــرى يف االنثخابــات ألول مــرى 

ــة لســناات. تلقــن  ــاره نثيجــة ملشــاركثهام يف اللكام ــا ميكــل اعثب ــاد، وهــا م ــذ عق من

حــزب العمــل الدميقراطــي االجثامعــي الرســالة، ويف الســناات الثاليــة وجــه نفســه 

ــة. لكــل  ــه مكاســب انثخابي بقــاى نلــا اليســار مــرى أخــرى وهــي اســرتاتيجية جلبــت ل

ــداث  ــل إح ــل أج ــد م ــل جدي ــر م ــاري كب ــق حــزب جامهــري يس ــة خل فشــلت ملاول

انطاقــة جديــدى. وبرغــم عمــل برامــج انثخابيــة مشــرتكة وتشــكيل حكامــات ظــل مــل 

ــة  ــات البلدي ــم مشــرتكة يف االنثخاب ــرى وقاائ ــل األحــزاب اليســارية الصغ ــر م ــدد صغ ع

ــرى  ــة الكب ــزاب الديني ــت األح ــس، اندمج ــة. وبالعك ــة مطلق ــدا بأغلبي ــار أب ــز اليس مل يف

بشــكل دائــم يف 1977 يف حــزب جامهــري واســع جديــد هــا حــزب النــداء الدميقراطــي 

 .)CDA( ــيلي املس

عــى يســار الطيــن الســيايس، بــرز العديــد مــل املنافســن اآلخريــل يف ســنة 1970 تقريبــا، 

وهــا مــا ســاعد عــى تدمــر البنيــة الثقليديــة القامئــة عــى االنقســامات الرأســية. انشــق 

ــل  ــل أج ــيلي يف 1968 م ــي املس ــداء الدميقراط ــزب الن ــة يف ح ــال الثقدمي ــاب املي أصل

تشــكيل اللــزب الســيايس الراديــكايل )PPR( والــذي اهثــم بالقضايــا الخاصــة بالبيئــة 

ــم يف 1980 تأســيس حــزب الشــعب الربوتســثانثي  ــث مبكــرا جــدا. وأخــرا، ت والعــامل اللال

ــل  ــة. لك ــا أهمي ــر ب ــد كب ــي إ  ح ــه بق ــبيها لكن ــيا ش ــارا سياس ــذ مس ــذي أخ )EVP( ال

ــذه  ــاي ه ــدي مل تُق ــزيب الهالن ــام الل ــة يف النظ ــارية الراديكالي ــات اليس ــة املجماع تعددي

ــزب  ــدي إ  ح ــياعي الهالن ــزب الش ــال الل ــبعينيات، تل ــذ الس ــة. ومن ــزاب املثنافس األح

الشــياعية  تيــار  الهالنديــة مــل  النســخة  النســائية وخاصــة  اللركــة  يســثلهم بقــاى 

ــع أحــزاب اليســار املســيلية )اللــزب الســيايس  ــج اللــزب م ــية. ويف 1989، اندم األوروبـ

الراديــكايل وحــزب الشــعب الربوتســثانثي( ومــع اللــزب االشــرتايك دعــاى الســام لثشــكيل 

اليســار األخــر. 
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ــع.  ــازا بالطب ــرتايك إنج ــزب االش ــاح الل ــار نج ــل اعثب ــي، ميك ــع الثناف ــذا الاض ــر له بالنظ

كذلــك، بــرزت الشــعباية اليمينيــة - الثـــي كانــت عامــا هامشــيا يف البدايــة - منــذ 

االنثخابــات الثريعيــة يف 2002 - لثســبب إربــاكا يف املشــهد الســيايس أكــر فأكــر. فبربــة 

ــل  ــم فارتاي ــي بي ــريف اإلعام ــامع املع ــم االجث ــثاذ عل ــب وأس ــة الكات ــازت قامئ ــدى، ف واح

)Pim Fortuyn( بـــ17.1% مــل األصــاات. فقــد قُِثــل فارتايــل عــى أيــدي ناشــط مثطــرف 

ــى  ــادم ع ــر ص ــه أث ــام كان ل ــام م ــات بأي ــل االنثخاب ــات قب ــاق اللياان ــل حق ــع ع مداف

ــة  ــل أخــرى أشــعلت ماجــة معادي ــه. وقعــت جرميــة قث ــدي برمث املشــهد الســيايس الهالن

لإلســام وتغــذى عليهــا بــا تاقــن امللــرض الســيايس جــرت وايلــدرز، وهــي جرميــة قثــل 

مخــرج األفــام ثيــا ڤــان جــاخ )Theo van Gogh(، باإلضافــة للجــدل الدائــر حــال عضــاى 

الربملــان أيــان هــريس عــي )4Ayaan Hirsi Ali(. النــاس البســطاء - واملقصــاد بهــم الرائــح 

االجثامعيــة الدنيــا والاســطى - ليســاا املجماعــات املســثهدفة مــل قبــل االشــرتاكين فقــط، 

ــل حــزب العمــل الدميقراطــي  ــا األحــزاب األقــدم مل وإمنــا أيضــا تســثهدفهم بدرجــة م

ضمــل  أيضــا  البســطاء  لكــل  املســيلي،  الدميقراطــي  النــداء  وحــزب  االجثامعــي 

ــه  ــي يلرك ــام دميقراط ــي نظ ــن. فف ــعباين اليميني ــل الش ــدى م ــثهدفن بش ــرى املس دائ

املــزاج الجامهــري، وتثلــدد فيــه الصــارى بلســب القــدرى عــى الــربوز اإلعامــي 

ــع  ــهل تاق ــل الس ــان م ــل يك ــارزى، ل ــزاب الب ــادى األح ــل ق ــاء م ــددون األقاي واملثش

الثلــركات االنثخابيــة املســثقبلية )Wielenga 2008: ص 364(. وهــذا يفــر أيضــا 

ــي  ــه الثنظيم ــبب أساس ــث، فبس ــي اللدي ــع اإلعام ــرتايك يف املجثم ــزب االش ــذر الل تج

الراســخ، وبالرغــم مــل كل الثناقضــات الداخليــة الثـــي فيــه، يقــدم اللــزب قطبــا 

ــارات. ــذه الثط ــكل ه ــادا ل مض

اكي وهيكله التنظيمي  : عضوية الحزب االشــ�ت ي صغ�ي  حــزب جماه�ي

أثنــاء الســناات الخمســة عــر األو  مــل عمــره، كان اللــزب االشــرتايك عبــارى عــل حــزب 

كادر صغــر لــه رئيــس ســلطاي، والذيكلــرا مــا يفاجــئ األعضــاء اآلخريــل يف اللجنــة 

ــل  ــل م ــت، مل يك ــك الاق ــدى. يف ذل ــال عني ــزب بأفع ــاادر الل ــل ك ــم م ــة وغره املركزي

ــا يجــب عــى  ــع االشــرتاك وإمن ــان أو دف ــة اللــزب مبجــرد اإلع ــل االنضــامم لعضاي املمك

الشــخص املهثــم باللــزب الدخــال يف فــرتى اخثبــار كمرشــح وتلقــي املعرفــة األيديالاجيــة 

األساســية املطلابــة. لكــل نظــرى أقــرب تبــن أن مبــدأ املركزيــة الدميقراطيــة مل ينجــح فعليــا 

أبــدا. فغالبــا مــا كانــت املنظــامت القاعديــة - والعديــد منهــا كان ناجلــا جــدا - واملكثــب 

4. سياسيّة ليربالية ميينية مل أصل صامايل تركت اإلسام وتهاجم املامرسات القمعية املرتبطة به.
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املركــزي يف روتــردام يعمــان بشــكل مثــااٍز وليــس بشــكل مثناغــم. ومــل الخطــاات الهامــة 

ــرا  ــا كب ــارت خاف ــه )Daan Monjé(، وأث ــس اللــزب األول دان مانچي ــي اتخذهــا رئي الثـ

)حيــث كان لــه ســلطة الثــرف وحــده يف أصــال اللــزب(، جمــع تربعــات لعــامل املناجــم 

ــل  ــة اآلخري ــة املركزي ــاء اللجن ــل أعض ــنة 1984. ومل يك ــى س ــا العظم ــن يف بريطاني املرب

راضــن عــل تكــرار قيــام مانچيــه بأخــذ ملــل هــذه املبــادرات مبفــرده )Kagie ]كاجــي[، 

2004: ص 38(. بعــد وفــاى مانچيــه يف أكثابــر 1986، وقيــادى هانــس ڤــان هافــت اللــزب 

لفــرتى قصــرى، تــم انثخــاب چــان ماريچينســن رئيســا لللــزب. يُعثــرب ماريچينســن، الــذي 

كان قــد الثلــق باللجنــة املركزيــة العــام الســابق، هــا أكــر السياســين امللليــن يف اللــزب 

ــد  ــى تجدي ــزب ع ــدى للل ــادى الجدي ــت القي ــة، عمل ــى اآلن. وبرع ــا حثـ ــرتايك نجاح االش

ــز  ــزال النشــاط الســيايس الفعــال والرتكي ــم اللــزيب بشــكل ملــرتف ومنهجــي. وال ي الثنظي

عــى القضايــا امللليــة ”الســاخنةم وظهــار األعضــاء باضــاح يف الشــارع هــي جاهــر 

االســرتاتيجية السياســية لللــزب. ومــع القيــام بهــذه األشــياء، كانــت عمليــة تجنيــد األعضــاء 

ــن  ــل املمكــل أيضــا الثاســع يف الثلقي ــداد األعضــاء جعــل م ــاى. منــا أع ــى الق ــم مبنثه تث

الســيايس ألعضــاء اللــزب، فنمــت قــدرى اللــزب االشــرتايك عــى عمــل اللمــات. 

ــدي،  ــر الثقلي ــه غ ــام متايل ــزب نظ ــا الل ــززت من ــي ع ــرى الثـ ــة األخ ــح الخاص ــل املام م

ــن يف  ــئالن املنثخب ــع املس ــج. فجمي ــزاب يف الروي ــى األح ــل أغن ــدا م ــه واح ــذي جعل وال

ــى أعضــاء الربملــان( يجــب أن  ــة حثـ ــدءا مــل أعضــاء املجالــس املللي اللــزب االشــرتايك )ب

ــة، يلصــل أعضــاء  ــم الربملاني ــل مرتباته ــل الثخــي ع ــم لللــزب. ويف مقاب ــاا مبرتباته يثربع

الربملــان عــى راتــب مــل اللــزب قريــب مــل مثاســط األجــر يف هالنــدا. تكــرار االنثهــاك 

العمــدي لهــذه القاعــدى يــؤدي للفصــل مــل اللــزب االشــرتايك مــا مل يســثقيل العضــا مــل 

ــة يف عــدد مــل  ــس املللي اللــزب أوال. وقــد خــر اللــزب االشــرتايك بعــض أعضــاء املجال

ــارى.  ــذه الخس ــل ه ــاف م ــاالت، مل يثع ــض الل ــدى. ويف بع ــذه القاع ــبب ه ــات بس البلدي

أحــد أعضــاء املجلــس اللــاين يف الربملــان أجــرب أيضــا عــى تــرك اللــزب واملجماعــة الربملانيــة 

بســبب انثهــاك هــذه القاعــدى. ويثــم اســثلامر أصــال اللــزب يف أمــار ثابثــة كالعقــارات، 

وهــذا مينــح الثنظيــم قاعــدى ثابثــة كلــام بــدا ذلــك يســثلق العنــاء. كــام يؤمــل هــذا وجــاد 

ــات  ــراء فعالي ــى إج ــة ع ــه الثنظيمي ــل قدرات ــل م ــكان ويلس ــرتايك يف كل م ــزب االش الل

ــة أو املراكــز الشــبابية ســيثم  ــة )ملــا إن كانــت إحــدى املسثشــفيات املللي ــة فجائي مللي

إغاقهــا(. وحاليــا، يثضــح االكثفــاء الــذايت لللــزب عــى املســثاى الاطنــي ليــس فقــط مــل 

الكثيبــات واملظاهــرات الفجائيــة أو الصلــن امللليــة، وإمنــا أيضــا يف ارتفــاع نشــاطه عــى 

اإلنرتنــت والــذي يثــم عــل طريقهــا تنظيــم مجماعــات مســثهدفة جديــدى متامــا. أدركــت 

قيــادى اللــزب االشــرتايك أهميــة وســائل اإلعــام الجديــدى مبكــرا جــدا، ولــدى اللــزب ماقــع 
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ــة والصديقــة عــى  ــع املنظــامت القاعدي ــه جمي إلكــرتوين منظــم بشــكل واضــح وتثصــل ب

ــة.  ــكل األحــزاب الهالندي ــرب مناذجــا يف الثااصــل الســيايس ل واجهــة املســثخدم. ويُعث

ــا  ــل جهاده ــدا ع ــادى أب ــل القي ــزب، مل تثخ ــد الل ــة قااع ــاد تقاي ــل كل جه ــم م بالرغ

ــرا أســلاب حــزب  ــة العامــة لللــزب )وهــا مــا يشــبه كل ــاط والرؤي لللفــاظ عــى االنضب

الــكادر القديــم(. وقــد تــّم آخــر مســلن لعضايــة اللــزب كلهــا يف 2001 و2005، وشــارك 

ــى  ــرتايك ع ــزب االش ــة الل ــب )صفل ــى الرتتي ــزب ع ــاء الل ــل أعض ــام 43% و33% م فيه

أرشــين مااقــع األحــزاب السياســية يف هالنــدا )Archipol(. املعــدالت العاليــة نســبيا 

ــة  ــناات األربع ــي الس ــال. فف ــكل معق ــن بش ــام مملل ــاح جعلثه ــك املس ــاركة يف تل للمش

بــن املســلن، ارتفعــت عضايــة اللــزب االشــرتايك مبقــدار الللــث مــل حــاايل 27 ألفــا إ  

ــا )جــدول2(. حــاايل 44 ألف

اكي  جدول 2 عضوية الحزب االشــ�ت

عضوية الحزب االشرتايك

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000

46507 50444 50238 50740 44853 44299 43389 36406 27291 26553

ــق  ــز تاثي ــا ملرك ــداد عضايثه ــدم بأع ــزاب تق ــت األح ــنة 2000، كان ــى س ــة: حثـ مللاظ

األحــزاب السياســية الهالنديــة )DNPP( يف 31 ديســمرب، وبعــد ذلــك أصبلــت تقدمهــا يف 

ــكلية5(.   ــة الش ــل الناحي ــنة 2001 م ــم لس ــد رق ــم، ال ياج ــل ث ــر )وم ــل يناي األول م

ــل  ــرتايك م ــزب االش ــاء الل ــة أعض ــي، غالبي ــاع االجثامع ــث الن ــل حي ــه م ــر لرتكيبث بالنظ

ــت النســاء 40% فقــط  ــدا. ملل الذكــار لكــل بدرجــة أقــل مــل األحــزاب األخــرى يف هالن

مــل جميــع األعضــاء الذيــل شــاركاا يف مســح 2005. وبالنســبة للرتكيبــة العمريــة، الريلــة 

ــرب  ــر الســثن أو أك ــم يف عم ــاا إنه ــل كل خمســة قال املثاســطة هــي الســائدى، وواحــد م

قليــا. قبــل ذلــك بأربــع ســناات، كان واحــد مــل أربعــة أعضــاء يف عمــر الســثن أو أكــرب 

ــل. ويف وقــت املســح األول، كان املســثاى الثعليمــي لألعضــاء االشــرتاكين يف املثاســط  قلي

5. انظر ماقع مركز تاثيق األحزاب السياسية الهالندية DNPP(، 17( أبريل 2010.
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ــع املســثاى الثعليمــي  ــال ســنة 2005، ارتف ــي. لكــل بلل ــا املثاســط الاطن يســاوي تقريب

لنشــطاء اللــزب االشــرتايك بنســبة ملفثــة. واآلن، حــاايل 40% مــل األعضــاء لديهــم شــهادى 

مــل إحــدى الجامعــات أو الكليــات مقارنــة بـــ25% مــل العاملــن الهالنديــن بشــكل عــام. 

مــل جانــب آخــر، الرتكيبــة املهنيــة تغــرت بشــكل كبــر بــن املســلن. يف 2005، 49% كانــاا 

ــان  ــاا يلصل ــن عــى العمــل أو تقاعــدوا مبكــرا و14% كان ــن و17% عاطل ماظفــن عادي

ــع  ــك بأرب ــل ذل ــم قب ــل الاضــع القائ ــل بـــ5% ع ــار الســل أي أق ــام لكب ــن الع عــى الثأم

ســناات. مــل الجديــر باملاحظــة أيضــا أن اللــزب لديــه قاعــدى قايــة يف القطــاع الصلــي، 

فااحــد مــل كل خمســة أعضــاء تــم ســؤالهم كانــاا يعملــان يف القطــاع الصلــي بينــام %12 

ــان يف القطــاع الثعليمــي.  ــاا يعمل كان

ــاء فــرتى منــاه الريــع - أكــر شــبابا وأعــى  بشــكل واضــح، أصبــح اللــزب االشــرتايك - أثن

تعليــام وارتفعــت فيــه نســبة النســاء. عــاوى عــى ذلــك، غالبــا مــا ينشــط أعضــاء اللــزب 

االشــرتايك يف منظــامت املجثمــع املــدين حيــث ذكــر 20% أنهــم ينشــطان يف األنديــة 

ــان  ــاا يثربع ــان الســام األخــر بشــكل منثظــم و70% كان ــم يدعم ــة و23% أنه الرياضي

ملنظمــة العفــا الدوليــة و10% عــى األقــل يســاهمان يف أطبــاء بــا حــدود، وهــا مــا يبــن 

ــة. واحــد مــل  ــة الصلي ــه اللــزب يف قطاعــات الرعاي أيضــا مقــدار الدعــم الــذي يثمثــع ب

كل ثاثــة اشــرتاكين هــا عضــا يف نقابــة، وهــذه النســبة عــى األرجــح أكــرب مــل ملياتهــا 

يف أي حــزب آخــر. 9% فقــط ذكــروا أنهــم أعضــاء يف كنيســة، وهــا أمــر مدهــش بالنظــر 

ــدى مــع الكنائــس.  لجهــاد اللــزب يف اللفــاظ عــى عاقــات جي

ــم  ــد أه ــؤاال لثلدي ــى 11 س ــة ع ــا اإلجاب ــاء أيض ــل األعض ــب م ــام، طُل ــلن كليه يف املس

ــربوا  ــم اعث ــل 50% منه ــر م ــارات. أك ــل الخي ــر م ــم الكل ــة وكان أمامه ــا االجثامعي القضاي

والثعليــم  الدخــال  الفجــاى يف  وتزايــد  االجثامعيــة  واملكثســبات  اللقــاق  تراجــع  أن 

ــربوا أن  ــح اعث ــم املس ــل غطاه ــل الذي ــط م ــية. 15% فق ــا األساس ــي القضاي ــلطة ه والس

إدمــاج املهاجريــل مشــكلة مللــة. اللــزب االشــرتايك مثميــز باضــاح يف هــذا عــل األحــزاب 

ــل  ــر. وم ــرب بكل ــة أك ــاج ذات أولاي ــا اإلدم ــرب قضاي ــه تُعث ــبة ل ــرى، فبالنس ــارية األخ اليس

اإلجابــة عــى ســؤال مثعلــق بالســلاك االنثخــايب الســابق لنشــطاء اللــزب االشــرتايك، يثضــح 

ــل  ــى األق ــي، و12% ع ــي االجثامع ــزب الدميقراط ــاص للل ــان بإخ ــاا يصات ــع كان أن الرب

كانــاا يصاتــان لليســار األخــر. لكــل واحــدا مــل كل اثنــن مــل أعضــاء اللــزب االشــرتايك 

ــه.  ــل أن يصبلــاا أعضــاء في ــه قب ــان ل ــاا يصات كان

رغــم أن عضايــة اللــزب انخفضــت بلــاايل 8% تقريبــا أثنــاء 2009، ال يــزال مــل املمكــل 

ــن  ــه 46 أل ــثلنايئ. فلدي ــكل اس ــة بش ــة قاي ــدى تنظيمي ــه قاع ــرتايك ل ــزب االش ــار الل اعثب
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ــاد  ــزب يف الب ــاى ح ــث أق ــزال ثال ــذا ال ي ــا هك ــرتاكاتهم، وه ــع اش ــن بدف ــا ملثزم عض

ويســبق بكلــر حــزب الشــعب مــل أجــل اللريــة والدميقراطيــة ذو الثاجــه الليــربايل 

اليمينــي. يف مســح العضايــة لســنة 2005، ذكــر 42% ممــل تــم ســؤالهم أنهــم يشــاركان 

ــا  ــرت به ــي أث ــا الدرجــة الثـ ــدر حالي بشــكل منثظــم يف أنشــطة اللــزب. وال ميكــل أن نق

اللملثــان االنثخابيثــان يف 2010 يف خلــق عامــل تلفيــزي بالرغــم - أو رمبــا بســبب - 

ــايب. ــم االنثخ ــاض الدع انخف

التنظيمي   الهيكل 

ــى  ــميا أع ــرب رس ــذي يعث ــام - وال ــر الع ــان املؤمت ــد. يثك ــزب معق ــي للل ــكل الثنظيم الهي

هيئــات اللــزب واملســئال عــل تبنــي برامــج اللــزب ووضــع قاائــم املرشــلن - مــل 1038 

ــة لللــزب. لكــل املؤمتــر  ــة الثنفيذي ــا و38 عضــاا مــل اللجن ــا مــل 145 فرعــا مللي مندوب

العــام ال ينثخــب ســاى 15 عضــاا فقــط مــل أعضــاء اللجنــة الثنفيذيــة، أمــا املقاعــد الـــ21 

األخــرى فهــي مقاعــد إقليميــة تنثخبهــا مؤمتــرات األقاليــم، باإلضافــة لرؤســاء املجماعــات 

الربملانيــة لللــزب يف مجلــي الربملــان ووفــد اللــزب االشــرتايك يف الربملــان االورويب. هنــاك 

هيئــة قياديــة أخــرى وهــي مجلــس اللــزب، وتضــم أعضــاء اللجنــة الثنفيذيــة مــع رؤســاء 

الفــروع امللليــة الـــ145. مســألة عــدم انثخــاب أغلبيــة أعضــاء اللجنــة الثنفيذيــة مــل قبــل 

ــاال  ــس مخ ــزب لي ــس الل ــك أن مجل ــرر، وكذل ــاد مثك ــع انثق ــت ماض ــزب كان ــر الل مؤمت

ــة  ــة )وهــا الاضــع القائــم يف األحــزاب الهالندي ــة الثنفيذي مبامرســة أي ســلطة عــى اللجن

األخــرى )ڤايرمــان، 2007ب(. مــل األمــار املقلقــة األخــرى – وإن مل يكــل بنفــس الدرجــة 

– أن الهيــاكل الداخليــة لللــزب االشــرتايك معقــدى، واألخطــر مــل هــذا أن الهيئــات العليــا 

ــات  ــن. يف آخــر انثخاب ــرارات املصات ــى ق ــل وحثـ ــرارات القامئــة ب ــر الق ــا اللــق يف تغي له

ــات  ــه مبــارشى مــل الربملان للمجلــس األول يف الربملــان يف 2007، الــذي يثــم انثخــاب أعضائ

األول  باملجلــس  عضــاا   )Düzgün Yildirim( ويلديريــم  دوزجــان  أصبــح  اإلقليميــة، 

مبســاعدى األصــاات الثفضيليــة. لكــل بنــاء عــى ترتيبــه يف القامئــة، مل تكلفــه اللجنــة 

ــم  ــا رفضــه فث ــا م ــه، وه ــل منصب ــثقالة م ــه االس ــب من ــان وطُل ــة الربمل ــة بعضاي الثنفيذي

فصلــه مــل اللــزب. ويقــال اللــزب االشــرتايك أن األحــزاب األخــرى تســثطيع فــرض 

عقابــات شــبيهة )van Raak ]ڤــان راك[/ Ivens ]إيڤنــز[، 2007(. 

مل يعــد هنــاك أي منظــامت ناعيــة مســثقلة مرتبطــة باللــزب كــام كان اللــال أثنــاء 

الســناات األو . فمنظمــة املااطنــن الكبــار ومنثــدى املســنن لللــزب االشــرتايك واملجماعــة 

الشــبابية لللــزب )Rood( أو )اللمــر( ليــس لديهــم اســثقالية داخــل الهــرم اللــزيب وإمنــا 
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يخضعــان لثعليــامت الهيئــات اللزبيــة. وليــس مــل املمكــل عــى ســبيل امللــال أن يصبــح 

املــرء عضــاا يف Rood دون االنضــامم لللــزب االشــرتايك يف نفــس الاقــت. وكــام ذُكــر ســابقا، 

نجــح اللــزب يف بنــاء قاعــدى ليســت بســيطة مــل الداعمــن يف اللركــة النقابيــة، وخاصــة 

ــل الدميقراطــي  ــل حــزب العم ــب م ــدي )FNB( القري ــة الهالن ــات العاملي ــاد النقاب يف اتل

االجثامعــي )Jorritsma ]چاريثســام[/ Valk ]ڤالــك[، 2007(. ومــل الجديــر باملاحظــة 

ــة.  ــا الصلي ــى القضاي ــزه ع ــزب بســبب تركي ــاا بالل ــاء الثلق ــل األطب ــد م ــا أن العدي أيض

ــد  ــاز مبقع ــن )LHV( ف ــن العمامي ــة للمامرس ــة الاطني ــابق للرابط ــس الس ــى أن الرئي حثـ

لللــزب االشــرتايك يف املجلــس األول للربملــان. 

امج والحمالت والشخصيات القيادية  : ال�ب اكي  الصورة الشعبـية للحزب االش�ت

ال تثمثــع القضايــا الربنامجيــة يف أغلــب األحــاال باألولايــة املطلابــة يف اللمــات االنثخابيــة. 

فاألحــزاب تســثخدم الصــار والكلــامت املفثاحيــة املصاغــة مبهــارى للنجــاح يف الســاق 

االنثخــايب الثنافــي القــايس. لكــل يف حالــة اللــزب االشــرتايك، الهيــكل الكامــل الســرتاتيجيات 

االتصــال الســيايس مثميــز بشــكل واضــح عــام يثبنــاه منافســاه. فلثـــى برامجــه االنثخابيــة 

ــة  ــب مدرج ــد املطال ــة، نج ــة معين ــاول قضي ــم يثن ــي كل قس ــبيا. فف ــزى وقصــرى نس ماج

ــب  ــة تُلس ــق باللمل ــب مثعل ــا كثي ــاك أيض ــزى. هن ــة ماج ــد مقدم ــاط بع ــارى نق يف ص

ــه الاعــاد املاليــة لللــزب االشــرتايك باضــاح عــى أســاس اإلحصائيــات. وقــد تــم هــذا  في

ــا  ــدى كلي ــه الجدي ــاح صارت ــرب بنج ــام كان اللــزب االشــرتايك يخث ــناات، حين ــع س ــذ أرب من

ــذا.  ــل له وبرنامجــه االنثخــايب املامث

انثخابــات 2010 كان الشــعار ”هالنــدا أفضــل بنقــاد أقــلم وذلــك بعــد أن تــم  يف 

ــة  ــة لألزم ــار الكارثي ــت اآلث ــد كان ــادم. فق ــس النق ــا ”بنف ــابق ه ــعار س ــل ش ــره م تطاي

ــد يف  ــذا نج ــرتاكين. وله ــج االش ــه برنام ــا يثضمن ــى م ــدا ع ــرب تاكي ــة تعث ــة العاملي املرفي

صــدارى الربنامــج االنثخــايب قســام كبــرا عــل هــذا املاضــاع. وذلــك بعــد القســم الخــاص 

ــج الســابق.  ــام يف الربنام ــط ك ــج، بالضب ــأيت كأول ماضــاع يف الربنام ــذي ي ــة ال بالدميقراطي

وينــاه اللــزب االشــرتايك لاجــاد فجــاى بــن املااطنــن والدولــة ويطــرح أنــه ميكــل القضــاء 

عليهــا بالقيــام مببــادرات واســثفثاءات تصليليــة، فيجــب أال تعــّن امللكــة عمــد البلديــات 

وإمنــا يجــب انثخابهــم مــل قبــل مجالــس البلديــات. لكــل هــذا يثطلــب تعديــل الدســثار، 

ــس  ــأن تكــان املجال ــب اللــزب االشــرتايك ب ــذا، يطال ــة الازمــة له وإ  حــن حشــد األغلبي

عــى األقــل قــادرى عــى تقديــم تاصيــات بالثعيينــات يف هــذه املناصــب لــازارى الداخليــة. 

ــب  ــخص ملناص ــس الش ــغل نف ــرى ش ــاالت األخ ــارض يف الل ــذي يع ــرتايك - ال ــزب االش الل
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ــث  ــي بلي ــان األوروبـ ــة يرتشــلان للربمل ــرتك شــاغي املناصــب الاطني مثعــددى - ينلــاز ل

يطلعــان الجمهــار عــى القضايــا األوروبـــية بشــكل أفضــل عــل طريــق إعطائهــم إمكانيــة 

ــرتايك، أن  ــزب االش ــبة للل ــدا بالنس ــم ج ــل امله ــم. وم ــن له ــلن املعروف ــت للمرش الثصاي

ــى  ــز ع ــة املرك ــدأ اعثامدي ــز مب ــم تعزي ــن وأن يث ــذايت للمااطن ــم ال ــة الثنظي ــم الدول تدع

املســثايات األدىن. فمجالــس القــرى واألحيــاء يجــب أن يثــم انثخابهــا دميقراطيــا أينــام كان 

هــذا ممكنــا، ويجــب أن تضطلــع مبســئاليات أكــرب. ويجــب أن تصبــح األحــزاب مــرى أخــرى 

هيئــات نشــطة ميــارس فيهــا املااطنــان صنــع القــرار. ومــل ثــم، يرفــض اللــزب االشــرتايك 

ــع  ــه يثمث ــرا ألن ــا للدهشــة نظ ــر ال يدع ــذا أم ــة لألحــزاب، وه ــل الدول أي تاســع يف متاي

ــة.  ــة قاي بقاعــدى متايلي

ــية  ــات األساس ــل الدعام ــت م ــي كان ــة، والثـ ــة واالجثامعي ــات الصلي ــة للسياس بالنسب

إللغــاء  وينلــاز  للخصخصــة  املثزايــد  الثاجــه  االشــرتايك  اللــزب  يناهــض  لللــزب، 

ــثعادى  ــنة، واس ــد 65 س ــد عن ــل الثقاع ــل س ــي، وجع ــن الصل ــة الثأم ــاركة يف تكلف املش

ــدم  ــم املق ــض الدع ــاز اللــزب االشــرتايك لثخفي ــة أخــرى، ينل ــل ناحي ــة. م ــل الطلب متاي

للطبقــة املثاســطة. فــا ميكــل االســثمرار يف الســامح ملــل يكســبان دخــاال أعــى 

ــة  ــات لرعاي ــة أو اللصــال عــى إعان بثخفيــض الرائــب عــى أقســاط رهانهــم العقاري

األطفــال. لكــل اللــزب ابثعــد عــل مطالبــه الســابقة مبعــدل رضيبــة عــى الدخــل 

يســاوي 72% ألصلــاب أعــى الدخــال، ورغــم أن هــذا القانــان كان مطبقــا أثنــاء 

الســبعينيات فــإن ترويجــه بأســلاب شــديد الجذريــة أثنــاء انثخابــات 2003 جعــل 

ــق.  ــرى يف الصنادي ــرى أخ ــعبيثه م ــد ش ــزب يفق الل

ــرب  ــع أق ــل ملاق ــة انثق ــة اإلدماجي ــر باملاحظــة أن القســم الخــاص بالسياس ــل الجدي م

لصــدارى الربنامــج. يف ســنة 1984، نــر اللــزب كثيبــا بعنــاان ”العــامل الضيــاف ورأس 

ــاب  ــذا الكث ــر يف ه ــد ُذك ــة. فق ــل اليســار الســيايس بالعنري ــداؤه م ــه أع ــالم وصف امل

ــدون  ــدا، وب ــرتك هالن ــال ل ــل امل ــا م ــه مبلغ ــع ل ــب أن يُدف ــر يج ــل مهاج أن كل عام

ــذ 25 ســنة، يثضمــل هــذا القســم  ــت من ــي كُثب ــة الثـ ــل هــذه الارق الدخــال يف تفاصي

يف الربنامــج اللــايل ماحظــات أوليــة مفادهــا أن اللــزب االشــرتايك كان أول حــزب 

ــل  ــاى تكاي ــارض اللــزب االشــرتايك بق ــاج. ويع ــة اإلدم ــاول قضي ــدا يثن يســاري يف هالن

غيثاهــات يف ضااحــي املــدن الكــربى، ويســعى لثعزيــز سياســة لاندمــاج اإلثنــي، 

ــاداء او  ــا س ــدا - بأنه ــة يف هالن ــان مصنف ــا تك ــادى م ــي ع ــدارس - الثـ ــة يف امل وخاص

بيضــاء. ويدعــا لثطبيــق فصــال اللغــة واخثبــارات الثجنيــس عــى املهاجريــل مــل دول 

االتلــاد األوروبـــي أيضــا. 
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اللــزب االشــرتايك يعثــرب مفاضيــة االتلــاد االورويب القــاى الراعيــة لفكــرى الدولــة 

الكــربى الثـــي مــل شــأنها تدمــر املقــدرات الاطنيــة، ومــل ثــم الدميقراطيــة الهالنديــة. 

ــزب  ــرى. فالل ــارية األخ ــزاب اليس ــن األح ــه وب ــر بين ــاف كب ــل خ ــة مل ــذه النقط وه

ــى  ــة لربوكســل، حثـ ــد مــل اللقــاق الاطني ــل املزي ــام تلاي االشــرتايك يرفــض بشــكل ع

ــرب  ــبة 61.6% يُعث ــدا بنس ــا 2005 بهالن ــثفثاء ياني ــي يف اس ــثار األوروبـ ــض الدس أن رف

ــارات  ــد أي إش ــرتايك. وال تاج ــزب االش ــنها الل ــي ش ــة الثـ ــة اللمل ــر نثيج ــد كب إ  ح

ــرى  ــب األخ ــل املطال ــا. وم ــاص أوروب ــاته بخص ــة سياس ــرتايك مراجع ــزب االش ــة الل لني

ــاات  ــع للق ــلاب الري ــة االنس ــة الخارجي ــاص السياس ــرتايك بخص ــزب االش ــة للل الهام

ــل  ــر م ــايل الكل ــج الل ــل الربنام ــظ، ال يثضم ــل الل ــثان. وللس ــل أفغانس ــة م الهالندي

الشــبه بربامــج األيــام الخــاايل، حــن كان اللــزب يذهــب لللمــات االنثخابيــة بكثيبــات 

ــة  ــامل السياس ــمى ع ــد س ــا. وق ــب قراءته ــل الصع ــة وم ــديدى األدلج ــارات ش ــل عب تلم

ــج  ــال برنام ــة تل ــان )Gerrit Voerman( عملي ــت ڤايرم ــن جري ــم جرونينج ــل إقلي م

ــان  ــة )ڤايرم ــة واللينيني ــن املاوي ــة تخفي ــات بعملي ــال اللامنيني ــدال خ ــزب لاعث الل

، 2009(. كان ماريچينســن وأنصــاره يعلمــان أن اللــزب عليــه تنــاول الكلــر مــل 

ــربه  ــذي يعث ــح اللــزب )ال ــي يصب ــن ل ــى كل املااطن ــر ع ــي تؤث ــة الثـ ــا الخافي القضاي

معظــم الناخبــن أشــبه بطائفــة( أكــر جاذبيــة للمؤيديــل امللثملــن. ولهــذا نجــد اللغــة 

ــام.  ــى الي ــثمرى حثـ ــا- مس ــعباية أحيان ــل والش ــيطية – ب الثبس

يف 1994، نجــح اللــزب االشــرتايك ألول مــرى يف الفــاز مبقاعــد يف املجلــس اللــاين للربملــان 

ــاء االجثامعــيم لهالنــدا. ابثكــر اللملــة مسثشــار  بلملــة مبثكــرى تهــدف لـمإعــادى البن

ــة  ــذي شــارك يف عملي ــامن )Niko Koffeman( ال ــا كافي ــة نيك ــات العام اللــزب للعاق

العاقــات العامــة لللــزب حثـــى 2005. يف انثخابــات 2006، عمــل كافيــامن لــدى 

ــه  ــا يف إدخال ــح أيض ــه ونج ــق ب ــذي الثل ــر ال ــاان )PvdD( الصغ ــاق اللي ــزب حق ح

ــزب  ــة الل ــدف حمل ــان ه ــان االجثامعي ــح الدميقراطي ــاين. يف 1994، أصب ــس الل للمجل

ــم لسياســات الســاق  ــاد تبنيه ــامن، وخاصــة بســبب ازدي ــا كافي ــي أطلقه االشــرتايك الثـ

 .)Wim Kok( يف إطــار مــا ُســمي باالئثــاف القرمــزي بقيــادى رئيــس الــازراء ويــم كــاك

ــاء  ــة زرق ــل خلفي ــارى ع ــد عب ــا( جدي ــي )لاج ــعار ترويج ــكار ش ــم ابث ــرى، ت ــذه امل وه

ــات  ــت ملصق ــك، حمل ــى ذل ــاوى ع ــا. ع ــم رميه ــة يث ــراء براق ــرى طامطــم حم ــا مث عليه

ــط الســلبي  ــا شــعار ”صــّات ضــده. صــّات لللــزب االشــرتايكم. وهــذا الرب اللــزب كله

االحثجاجــي حــدد صــارى اللــزب حثـــى ســنة 2002 حــن تــم تغيــر شــعار اللــزب إ  

ــم تجديدهــا  ــة شــعار اللــزب، لكــل ت ــزال مثــرى الطامطــم الهالندي ــهم. وال ت ”صــّات ل

ــرى  ــى اللم ــا تُلق ــك )Thonik(، ف ــة ثاني ــق رشك ــل طري ــات 2006 ع ــل انثخاب ــل أج م
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ــا البيضــاء  ــة بيضــاء وخلفيثه ــه نجم ــام وكأن ــرع مرس ــا ف ــا له ــيء وإمن ــى أي شـ اآلن ع

متنلهــا تناقضــا أكــر متيــزا. الشــعار املكثــاب عــى امللصقــات يف هــذه االنثخابــات 

ــم آخــر  ــاك تصمي ــرى. وهن ــرا وماجــزا: ”اللــزب االشــرتايك اآلنم بلــروف كب كان مخث

ــة، يكــان نشــطاء اللــزب  ــدون أي نــص آخــر. يف اللمــات االنثخابي يثضمــل الشــعار ب

االشــرتايك مللاظــن يف الشــارع بســرتاتهم اللمــراء ورمــز مثــرى الطامطــم. ويف الفعاليــات 

والثلــركات الكــربى للمرشــلن األساســين، كان يثــم تازيــع شــاربة طامطــم يف صلــان 

عليهــا شــعار اللــزب. ومــل األمــار األخــرى املميــزى لللــزب االشــرتايك االســثخدام 

ــكا  ــاب فاس ــروف ب ــرب املع ــال، كان املط ــبيل املل ــى س ــيقى. فع ــدا للماس ــي ج الااع

ــرتايك.  ــزب االش ــات الل ــزى للم ــاٍن ملف ــناات أغ ــدى س ــب لع )Bob Fosko( يكث

ــل  ــي م ــايب الكاثالي ــزء الجن ــل الج ــادم م ــام ماريچينســن الق ــح اله ــا املرش ــاول أيض ح

ــنة  ــة يف س ــر يف القامئ ــع األخ ــكان املاق ــه. ف ــى حملث ــيلية ع ــة مس ــة ملس ــاد إضاف الب

2006 والــذي يذهــب وفقــا للعــادى لشــخصية مشــهارى مــل نصيــب هــاب أوســثرهاس 

ــذ ســناات  ــة من ــه الكنيســة الكاثاليكي ــامل الهــات طردت )Huub Oosterhuis( وهــا ع

ــاد  ــاء الب ــن أنل ــرتايك يف مخث ــزب االش ــة للل ــات االنثخابي ــاط يف الفعالي ــارك بنش وش

ــان دام  ــيل ڤ ــم مارس ــل دع ــد، ملّ ــكل تأكي ــل ب ــك[، 2006(. لك ــان ديچ )van Dijk ]ڤ

)Marcel van Dam( نائــب األمــن الســابق لللــزب الدميقراطــي االجثامعــي قيمــة 

ــه يف  ــل يف مقال ــاري، أعل ــهد اليس ــى املش ــاد ع ــق الل ــان دام، املعل ــرى. فڤ ــة كب معناي

ــه ال يســثطيع الثصايــت بعــد اآلن  ــة أن ــدى الشــعب( اليامي ــدى Volkskrant )جري جري

للــزب العمــل الدميقراطــي االجثامعــي بســبب سياســاته الليرباليــة الجديــدى، وأنــه 

ــرتايك.  ــزب االش ــت للل ــرر الثصاي ق

چــان  بشــخص  مرتبطــة  األخــرى  الســناات  يف  االشــرتايك  اللــزب  صــارى  كانــت 

ــد  ــناات. ول ــاث س ــدى ث ــزب مل ــذي رأس الل ــا ال ــا، وه ــده تقريب ــن وح ماريچينس

دعابــة جيــد،  لديــه حــس  دمــث  1952، وهــا شــخص  ســنة  ماريچينســن  چــان 

ويثــرف أيضــا كرجــل دولــة عنــد الــرورى. ماريچينســن حريــص عــى إظهــار 

ملّــل  الســثينيات،  أواخــر  يف  البســيط.  حياتــه  ومنــط  اإلقليميــة  بأصالــه  اعثــزازه 

كلريــل يف جيلــه، انفصــل عــل منــط الليــاى الكاثاليــي املقيــد الــذي كان يثبنــاه 

ــن  ــل ب ــد الثنق ــدريس بع ــم امل ــام الثعلي ــهادى إمت ــى ش ــل ع ــه. ومل يلص ــن ب املليط

ــع الســجق وورش  ــل يف مصان ــه كعام ــح يكســب رزق ــم أصب ــدارس، ث ــل امل ــد م العدي

اللديــد يف بلدتــه أوس. درس النصــاص املاركســية بنفســه دراســة دؤوبــة، فصــار 

لديــه رؤيــة يســارية مثامســكة للعــامل. ونثيجــة لهــذا، انطلــق يف مســاره اللــاري 

الناجلــة يف  الاقــت يف سلســلة مــل امللطــات  انعكــس يف نفــس  الــذي  العمــي، 
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تاريــخ اللــزب، أوال يف أوس، ثــم عــى املســثاى اإلقليمــي يف برابانــت الشــاملية، 

وأخــرا عــى املســثاى الاطنــي. 

ــي  ــة معيشــثه يف أوس، والثـ ــة يف غرف ــه الثلفزياني ــد لقاءات يفضــل ماريچينســن أن يعق

ــه  ــر بأن ــه، ويفثخ ــعبي للزب ــم ش ــل نج ــا بالفع ــه، وه ــع أرست ــا م ــش فيه ــزال يعي ال ي

ــه  ــى أن ــان حثـ ــاط يف الربمل ــثدعائه لانضب ــح واس ــر اللاائ ــايس يف ك ــم قي ــب رق صاح

ــاب يضــم مجماعــة  ــاان لكث ــي اســثخدمت لثابيخــه كعن ــرات الثـ اســثخدم أحــد الثعب

ــه  ــدا أن ماريچينســن ليــس مجــرد شــاب لطيــن، لكن ــه. لكــل مــل املعــروف جي مقاالت

ميســك باللــزب االشــرتايك بقبضــة حديديــة )Pegtel ]بيجثيــل[، 2007(.

تقاعــد ماريچينســن مــل منصبــه اللــزيب عــى مراحــل: تــرك قيــادى املجماعــة الربملانيــة، 

ثــم تــا  منصبــا غــر رســمي كقائــد ســيايس لللــزب يف يانيــا 2008، ثــم رفــض الرتشــح 

ــت  ــا كان ــم أنه ــزب رغ ــبة للل ــرى بالنس ــاى خط ــا كان خط ــا م ــان يف 2010، وه للربمل

مثاقعــة بســبب مشــاكله الصليــة. لكنــه بقــي يلثفــظ رســميا مبنصــب رئيــس اللــزب. 

خليفثــه ”أجنــز كانــتم مل تبقــى يف املنصــب ســاى لســنة ونصــن. كانــت طبيبــة 

ــيايس  ــل الس ــة يف العم ــرى ناجل ــرى مس ــي األخ ــا ه ــة ولديه ــم األوبئ ــة يف عل مثخصص

ــل  ــادا م ــام كان معث ــا ع ــا متام ــلابها كان مخثلف ــل أس ــة دويســبارج لك امللــي يف مدين

االشــرتاكين. وكانــت قــد حظــت بشــعبية كبــرى بــن الداعــامت لللــزب االشــرتايك، 

لكنهــا أيضــا كانــت شــخصية ملــرى للجــدل. فاســائل اإلعــام كانــت تثنــاول منــط 

ــت  ــك، كان ــم ذل ــرتيا. ورغ ــل والهيس ــاد ب ــم بالعن ــاار املثس ــلابها يف الل ــا وأس قياداته

تلظــى باحــرتام كبــر بــن األطبــاء والصيادلــة كخبــرى ملرتفــة ومثميــزى يف مجــال 

الرعايــة الصليــة. 

ــا،  ــرا مدهش ــة أم ــات املللي ــى االنثخاب ــايل ع ــام الث ــة يف الي ــثقالثها املفاجئ ــت اس كان

واألكــر هــا انســلابها الثــام مــل السياســة. يف آخــر مناظــرى تلفزيانيــة لهــا )قبــل 

ــدرز  ــرت وايل ــي ج ــعباي اليمين ــيايس الش ــت الس ــارس 2010(، وصف ــات يف م االنثخاب

ــي  ــخ العلن ــر مــل الثابي ــا الكل ــب له ــا جل ــديم، وهــا م ــد للمجثمــع الهالن ــه ”تهدي بأن

ــم الســيايس لللــزب  ــا الرجــال القياديــن يف املجلــس. لقــد كان انثقــاد الزعي مــل زمائه

عانيــة مــل داخلــه هكــذا أمــرا غــر معثــاد حثـــى ذلــك الاقــت، فلــدث تلــال رسيــع 

نلــا إمييــل روميــر )Emile Roemer( الــذي بــرز بعدهــا بســاعات فقــط باعثبــاره 

ــاره املرشــح  ــت قصــر باعثب ــا باق ــة، وبعده ــة الربملاني ــادى املجماع ــد لقي املرشــح الاحي

ــا. لكــل  ــا إ  حــد م ــرا مريب ــدا أم ــا، وهــذا ب ــة يف ياني ــات الربملاني األســايس يف االنثخاب
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مــل ناحيــة أخــرى، أوضــح االنثقــال الســلس إ  حــد كبــر لقيــادى اللــزب أن الثنظيــم 

ــر.  ــة لرومي ــامت القيادي ــر للس ــاك تقدي ــط وأن هن ــزيب منضب الل

ــس  ــاا يف مجل ــاملية، وكان عض ــت الش ــم برابان ــل إقلي ــر م ــن، أىت رومي ــل ماريچينس ِمل

عمــل   ،2006 يف  الربملــان  يف  اللــاين  املجلــس  دخالــه  قبــل  باكســمير.  بلدتــه  إدارى 

ــى  ــذي يلظ ــر، ال ــت رومي ــد أثب ــي. وق ــه إصاح ــة ذات تاج ــة ابثدائي ــا يف مدرس مدرس

باحــرتام واســع يف املجلــس، نفســه كخبــر مطلــع ومدقــق يف النقــل. روميــر يشــبه ســلفه 

ماريچينســن، فهــا أيضــا جــاء مــل بلــدى إقليميــة كاثاليكيــة ويثــرف بطريقــة شــعبية 

ــة أشــهر فقــط يف  ــة. وقــد نجــح روميــر خــال ثاث ــه املللي ــا مــل لهجث ــه بقاي وكامــه ب

ــرات  ــل املناظ ــد م ــل يف العدي ــد متك ــت. وق ــكل الف ــه بش ــرتاف ب ــثاى االع ــادى مس زي

الثلفزيانيــة أثنــاء اللملــة االنثخابيــة مــل صــد هجــامت أعدائــه السياســين عليــه 

ــدرز. ــاط خاصــة ضــد جــرت وايل ــل النق ــد م ــدوء وســجل العدي به

اكي   ناخبو الحزب االشــ�ت

ــال  ــب الاص ــل الصع ــل م ــرى يجع ــناات األخ ــن يف الس ــاى للناخب ــر بق ــلاك املثغ الس

ــل  ــل م ــدد قلي ــاك ع ــل هن ــرتايك. لك ــزب االش ــد الل ــدى تأيي ــل قاع ــة ع ــامت ثابث لثعمي

ــا.  ــه هن ــل طرح ــة ميك ــل اللابث العاام

ــة  ــة الجنابي ــم الهالندي ــة يف األقالي ــد قاي ــه قااع ــة، اللــزب لدي ــة الجغرافي ــل الناحي م

يف ليمبــارج وبرابانــت الشــاملية، والثـــي تعثــرب معاقــل كاثاليكيــة ومنهــا أوس )مدينــة 

ــرتايك  ــزب االش ــة تصــات للل ــناات طايل ــت لس ــي كان ــزب ماريچينســن الثـ ــس الل رئي

بنســب مرتفعــة يف كل االنثخابــات(، وباكســمر )الثـــي هــي بلــدى روميــر األصليــة والثـــي 

حقــق فيهــا اللــزب االشــرتايك نثائــج أفضــل مــل أوس يف انثخابــات يانيــا 2010 وصلــت 

لـــ33.7%(. وهــذان اإلقليــامن هــام أيضــا أكــر إقليمــن يلظــى فيهــام اللــزب بأعضــاء 

ــد  ــزب تأيي ــدى الل ــات. ول ــل البلدي ــد م ــان يف إدارى العدي ــة ويعمل ــس املللي يف املجال

قــاي يف قلــب البــاد، أي يف املنطقــة الكازماباليثانيــة كليفــة الســكان وبهــا مــدن 

أمســرتدام والهــاي وروتــردام وأوتريخــت والثـــي يطلــق عليهــا Randstad ]راندســثاد[، 

ــذه  ــت ه ــد كان ــام. وق ــايب الع ــطه االنثخ ــل مثاس ــى م ــج أع ــى نثائ ــا ع ــل فيه ويلص

ــة للــزب العمــل الدميقراطــي االجثامعــي، بينــام كان  املنطقــة ســابقا قاعــدى تأييــد قاي

حــزب الشــعب الكاثاليــي، والحقــا حــزب النــداء الدميقراطــي املســيلي، يهيمنــان عــى 

ــل األنصــار يف  ــد م ــدى اللــزب االشــرتايك أيضــا العدي ــة. ل ــة الكاثاليكي ــم الجنابي األقالي

البلديــات الريفيــة قليلــة الســكان يف إقليــم جرونينجــن الرقيــة ومنطقــة فريســيا، 
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حيــث نجــح يف كســب أرضيــة يف املعاقــل الشــياعية والدميقراطيــة االجثامعيــة القدميــة. 

ــدس،  ــاب املق ــزام الكث ــام يســمى بل ــا االشــرتاكيان في ــج، فلصــل عليه ــاأ النثائ ــا أس أم

ــة  ــاح الهالندي ــن اإلص ــل طاائ ــد م ــا العدي ــل عليه ــاء تهيم ــل األحي ــط م ــا رشي وه

ــان  ــي الناخب ــية ه ــزب األساس ــدى الل ــة، قاع ــة االجثامعي ــبة للبني ــية. بالنس األرثاذوكس

الاطنــي  االنثخــايب  الثلليــل  منظمــة  لبيانــات  ووفقــا  العمــر.  ومثاســطا  الشــباب 

ــباب  ــن الش ــن الناخب ــنة 2006 ب ــطة س ــج مثاس ــرتايك نثائ ــزب االش ــق الل )NKO(، حق

ــن فــاق ســل الـــ65 فقــط. فقــد كان دعمــه األكــرب )%25  ــن الناخب ــج ضعيفــة ب ونثائ

ــل 45  ــة م ــة العمري ــل 25 إ  34، و33% يف الفئ ــة م ــة العمري ــاات( يف الفئ ــل األص م

إ  54، أي الناخبــان الذيــل نشــأوا يف العقــد األحمــر يف الســبعينيات )CBS ]هيئــة 

اإلحصــاءات املركزيــة[، 2007(. مل يكــل هنــاك أي فجــاى ناعيــة وإن كانــت نســبة 

الناخبــات اإلنــاث أعــى بقليــل. وكــام تســاد الفئــة العمريــة الاســطى، املســثاى 

ــل ليــس لديهــم  ــا اللــزب االشــرتايك الذي الثعليمــي املثاســط هــا الســائد أيضــا. فناخب

ــايل نســبثهم  ــم الع ــن أصلــاب الثعلي ــط كالناخب ــة بالضب ــية ابثدائي ســاى شــهادى دراس

كانــت أقــل مــل املثاســط )14% فقــط(. عــاوى عــى ذلــك، اتضــح يف االنثخابــات 

الربملانيــة يف 2006 أن اللــزب االشــرتايك كان اللــزب األقــاى بــن الناخبــن أصلــاب 

الدخــال األقــل مــل املثاســط، مثقدمــا عــى حــزب العمــل الدميقراطــي املســيلي 

وحــزب النــداء الدميقراطــي املســيلي. أمــا املعثقــد الدينــي فلــم يعــد مهــام يف هالنــدا، 

ــنة  ــي. ويف س ــاز دين ــل انلي ــرب ع ــخاص يع ــة أش ــن خمس ــل ب ــط م ــد فق فشــخص واح

2006، صــّات 16% مــل الكاثاليــك لللــزب االشــرتايك وهــي مســألة ميكــل إيجــاد 

ــان  ــثانثيان املثدين ــا يصــات الربوتس ــادرا م ــرى، ن ــة أخ ــل ناحي ــا. م ــرايف له تفســر جغ

لاشــرتاكين. عــاوى عــى ذلــك - وهــا األمــر الجديــر باملاحظــة - يلظــى اللــزب 

ــة )%22(.  ــدول الغربي ــر ال ــل غ ــل وخاصــة م ــن املهاجري ــر جــدا ب ــد كب بثأيي

بعــد  الــرأي  الســثطاعات   )Synovate( ســيناڤات  معهــد  نرهــا  الثـــي  األرقــام 

ــا اللــزب االشــرتايك حــاايل %40  ــي خــر فيه ــة لســنة 2010، والثـ ــات الربملاني االنثخاب

مــل داعميــه، تؤيــد إ  حــد كبــر تلــك الصــارى عــل الناخــب املثاســط لللــزب 

االشــرتايك. فاللــزب االشــرتايك فقــد إ  حــد مــا بعــض الناخبــن يف الراندســثاد أكــر مــام 

ــن االجثامعــن واليســار  ــح الدميقراطي ــاب. وهــذه الخســائر جــاءت لصال خــر يف الجن

ــام، أظهــرت اســثطاعات  ــدرز. وبشــكل ع ــة وايل ــة بزعام ــك حــزب اللري األخــر وكذل

الــرأي أنــه ال ياجــد اخثافــات كبــرى بــن الناخبــن الذيــل اســثمروا يف االلثــزام باللــزب 

الشــرتايك والذيــل هجــروه. فالســامت األبــرز ال تــزال هــي انخفــاض املســثاى الثعليمــي 

ــة. ــة العمري ــاع الفئ ــار وارتف واألج
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أثنــاء عمــره املكــان مــل 38 ســنة، متكــل اللــزب االشــرتايك مــل تاســيع مكانثــه بلبــات 

يف النظــام اللــزيب الهالنــدي، وإن كان مــع بعــض الرتاجــع يف االنثخابــات األخــرى 

ــا. هــذا أمــر مدهــش - عــى األقــل مــل النظــرى األو   ــذي يبــدو اآلن تراجعــا مؤقث وال

- بالنظــر ألصالــه األيديالاجيــة الصلبــة، فعــدد قليــل جــدا مــل األحــزاب ذات األصــال 

ــي.  ــان الاطن ــة متكــل مــل النجــاح يف دخــال الربمل املاوي

لقــد قطعــت عمليــة الثفكيــك املجثمعــي لانقســامات الرأســية الصلبــة - والثـــي أخــذت 

وقثــا طايــا يف هالنــدا - األوارص الثقليديــة لــدى غالبيــة الناخبــن، وجعلثهــم مرديــل 

ــي يثبناهــا حــزب  ــة. وسياســات الســاق ”الســليمةم الثـ ــق بالسياســة اللزبي ــام يثعل في

ــزب  ــل الل ــة متك ــاى متليلي ــاص فج ــكل خ ــت بش ــي فثل ــي االجثامع ــل الدميقراط العم

االشــرتايك مــل ترســيخ ماقعــه فيهــا. كذلــك، صــار العديــد مــل أعضــاء وناخبــي اللــزب 

الشــياعي الهالنــدي واللــزب االشــرتايك دعــاى الســام يشــعرون أن مااقفهــم السياســية 

ــى بعــض األنصــار  ــي واليســاري الثلــرري لليســار األخــر. وحثـ ــج البيئ ــا املنه ال ميلله

مييلــان  الكاثاليــي،  البــاد  املســيلين، وخاصــة يف جنــاب  للدميقراطيــن  الســابقن 

ــح  ــة الرائ ــدي - وخاص ــع الهالن ــح أن املجثم ــل الااض ــرتايك. م ــزب االش ــا الل اآلن نل

ــة  ــة والثكافلي ــة والثضامني ــم االجثامعي ــاء القي ــا إلحي ــرون حنين ــه - يضم ــة في امللروم

ــرى إ   ــة كب ــة بدرج ــات 2006 راجع ــج انثخاب ــت نثائ ــاح. وكان ــلطة والاض ــا للس وأيض

ــة  ــة انثخابي ــزب للمل ــي الل ــن وتبن ــي ماريچينس ــح الرئي ــة للمرش ــخصية الناجل الش

ــزب  ــا الل ــع به ــي متث ــة الثـ ــارى الذهني ــخصية والص ــل الش ــل مل ــل عاام ــة. لك مبدع

ــل  ــل العم ــناات م ــل س ــبق م ــا س ــاال م ــاح ل ــذا النج ــق ه ــى تلقي ــادرى ع ــل ق مل تك

ــدى  ــت وح ــي حقق ــل الثـ ــل العاام ــزب املخلصــن. وم ــطاء الل ــدؤوب لنش ــدي ال القاع

اللــزب، والثـــي ميزتــه كلــرا عــل منافســيه يف الطيــن اللــزيب، اســثمرارية لغثــه 

ــا راجــع اللــزب االشــرتايك أوراق مااقفــه  ــرا م ــل األحــزاب األخــرى، كل وبرنامجــه. فمل

ــي  ــاء االجثامع ــادى البن ــل إع ــي. لك ــاار املجثمع ــع الل ــن م ــية وتكي ــه األساس ووثائق

ــه.  ــه وناخبي ــعار لللــزب وأعضائ ــرد ش ــل مج ــر م ــب - أك ــى األغل ــت - ع ــدا ملل لهالن

النظــام االجثامعــي الهالنــدي تعــرض لكلــر مــل الدمــار أثنــاء فــرتى االئثــاف القرمــزي 

ــل  ــثمرت يف ظ ــي اس ــة الثـ ــي العملي ــة، وه ــة اللالل ــة وبداي ــة اللاني ــة األلفي ــد نهاي عن

حكامــات بالكينينــدي )Balkenende( أثنــاء العقــد الثــايل. فمــع املشــاركة الافثــة 

ــاء  ــرى مــل النظــام الصلــي. وأثن ــن، متــت خصخصــة أقســام كب ــن االجثامعي للدميقراطي

ــر  ــم تلري ــع. وت ــل املجثم ــة ع ــل مســئاليثها العام ــة م ــة، انســلبت الدول هــذه العملي



273

من الثورة إىل التحالف

املرافــق العامــة الكبــرى أيضــا مــل ســيطرى الدولــة، وأصبلــت اآلن قــادرى عــى العمــل 

ــة  ــزت الليربالي ــح. غ ــم الرب ــدأ تعظي ــا ملب ــر وفق ــد كب ــثقلة إ  ح ــا رشكات مس باعثباره

ثــم جميــع مجــاالت  تقريبــا، ومــل  السياســية  املجــاالت  أيديالاجيــا كل  الجديــدى 

الليــاى الياميــة للمااطنــن، مــام جعــل العديديــل يشــعرون بالــرورى بأنهــم مرتوكــان 

ومهجــارون. قــاوم اللــزب االشــرتايك باســثمرار هــذه امليــال عــى مــدار الســنن، وعــرب 

ــة  ــاى السياس ــائد يف اللي ــيار الس ــاد الثـ ــارض بعن ــك ع ــل ســخط الشــعب. كذل ــاى ع بق

ــي  ــربى الثـ ــر املع ــثيكية غ ــاظ الباس ــثخدام األلف ــض اس ــث رف ــة حي ــثخدامه للغ يف اس

ــزب  ــدون للل ــان الناق ــرب املراقب ــا يعث ــا م ــثخدامها. غالب ــين الس ــاه السياس ــل منافس ميي

ــن( مااقــن  ــى أكادميي ــن أو حثـ ــاا سياســين مــل أحــزاب أخــرى أو صلافي )ســااء كان

ــذ  ــد الحــظ اللــزب االشــرتايك من ــا شــعباية. وق ــة مااقف ــا املخثلف االشــرتاكين يف القضاي

ــى  ــاس البســطاء، حثـ ــة السياســية والن ــن النخب ــاد ب ــه وجــاد فجــاى تثســع بازدي بدايث

ــاب. ــة مبنثفخــي الجي ــا يســمي األشــخاص داخــل اللكام ــرا م ــه كل أن

ــا  ــل أحيان ــة متي ــار، لغ ــغ يف األم ــط وتبال ــة تبس ــا لغ ــرتايك غالب ــزب االش ــثخدم الل يس

ــة،  ــا العدواني ــن النات ــارض اللــزب االشــرتايك أيضــا حــروب حل ــر والجــدل. ويع للثناظ

كــام يعــارض متامــا السياســات الليرباليــة الجديــدى لاتلــاد األوروبـــي. وغالبــا مــا يشــر 

ــة الشــعب،  ــا أغلبي ــادرا مــا ســثاافق عليه ــة ن ــرى القامي إ  أن سياســات االئثافــات عاب

ويســثخدم هــذا الطــرح كلجــة لثأييــد تســهيل املبــادرات واالســثفثاءات الشعبـــية. 

ــه  ــدا لاضع ــاه جي ــل يعرف ــن الذي ــرتايك األكادميي ــزب االش ــدايل للل ــق الج ــع املنط يدف

املراقبــان  هــؤالء  الاقــت،  نفــس  اليمينيــن. يف  املثطرفــن  مــع  الشــعباين  فئــة  يف 

املثخصصــان يعرتفــان أن اللــزب االشــرتايك خفــن مؤخــرا مــل خطابــه بخصــاص 

العديــد مــل القضايــا )Lucardie ]لــاكاردي[، 2003 وVoerman ،2009(. فمطالــب 

ملــل االنســلاب مــل حلــن الناتــا أو إلغــاء امللكيــة يف البــاد مل تعــد أهدافــا رصيلــة 

ــاالت  ــات 2006. هــذه املق ــاء انثخاب ــل ماريچينســن أثن ــام أعل يف برنامجــه الرســمي، ك

ــق  ــن الاثائ ــا كثناقــض( ب ــدو غالب ــذي يب ــاازن )وال ــة إلحــداث الث ــة الطايل ــن العملي تب

ــى  ــات ع ــاح اللم ــي تســاهم يف نج ــة الثـ ــج االنثخابي ــدى والربام ــة امل ــية طايل األساس

املــدى القصــر ومــل ثــم تعظيــم املكاســب االنثخابيــة. باخثصــار، ســهالة قــراءى برامــج 

اللــزب وتركيــزه عــى قضايــا تهــم فعــا النــاس البســطاء تبــن أن اللــزب االشــرتايك هــا 

ــة.  ــاى اليامي ــاى يف اللي ــذر بق ــزب مثج ح

األصــاات  يف  حــادى  خســائر  االشــرتاكيان  اخثــرب  اللــزيب،  تاريخهــم  يف  مــرى  وألول 

ــي  ــل اليســار األحــزاب الثـ ــه م ــث هاجم ــان حي ــل الربمل ــاين م ــس الل ــد يف املجل واملقاع

شــاركت يف الســباق مبرشــلن كبــار لهــم شــعبية ومــل اليمــن وايلــدرز املعــادي لإلســام 
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ــدي  ــى اللــزب راســخا يف املشــهد الســيايس الهالن ــك يبق ــم ذل ــة. ورغ ــد برع واملثصاع

ــزب.  ــا الل ــع به ــد يثمث ــاادر وقااع ــل ك ــه م ــثمرارية لدي ــاى واالس ــل الق ــبب مكام بس

فلديــه أكــر مــل 40 ألــن عضــا وأكــر مــل 250 عضــاا يف املجالــس امللليــة، ويشــارك 

ــة.  ــزب آمن ــثقبل الل ــم مس ــت أن دعائ ــا يلب ــا م ــة وه ــل 24 إدارى مللي ــر م يف أك
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ــن  ــئالن املنثخب ــكل املس ــط ل ــه رواب ــزب. وب ــة للل ــام األكادميي ــا األقس ــات أصدرته وبدراس

ــر.  ــة يف كل املســثايات، وأرشــين إعامــي كب ــه الربملاني باللــزب ومجماعات

http://www.parlement.com 

ــدن، ويثضمــل  ــق الربملــاين بجامعــة الي  Parlement & Politiek”k“ هــا ماقــع مركــز الثاثي
ــة أعضــاء  ــدا واألحــزاب السياســية وســر كاف ــاين بهالن ــل النظــام الربمل ــاملة ع ــات ش معلام

ــة.  ــات الثاريخي ــك املعلام ــا يف ذل ــان مب الربمل
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 وهــا أبــرز مركــز بلــاث عــل ،)DNPP( ماقــع مركــز تاثيــق األحــزاب السياســية الهالنديــة
 األحــزاب بهالنــدا بجامعــة جرونينجــن، ويثضمــل برامــج جميــع األحــزاب وتقاريــر عضايثهــا
 .Archipol الســناية ومربــاط باألرشــين اإللكــرتوين
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 ويثضمل كافة اإلحصائيات االنثخابية الرسمية حثـى عى )Kiesraad( ماقع املجلس االنثخايب
املسثاى الربملاين يف قاعدى بيانات سهلة االسثخدام

http://www.cbs.nl 
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