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“من الثورة إىل التحالف”
أ
الحزاب اليسارية ف ي� أوروبا

تمهيد
خــال الســنوات األخــرة املاضيــة ،بــدأت بعــض البلــدان واملجتمعــات يف املــرق واملغــرب
تشــهد تغــرات هائلــة ،وتطــورت فيهــا النضــاالت السياســية التــي امتــدت عــى مــدى
طويــل إىل حــركات جامهرييــة .جــزء مــن الجامهــر التــي أصيــب يف الســابق بخيبــة أمــل
عــاد إىل التفاعــل مــرة ثانيــة مــع األحــداث وبــدأ صوتــه يعلــو مطالبــا بالحريــة والعدالــة
االجتامعيــة.
وبالتأكيــد ،فــإن عــى القــوى السياســية التكيــف مــع هــذه التحــوالت ومــع مطالــب
الجامهــر ،حتــى لــو كانــت بعــض البلــدان مل تشــهد حتــى اآلن تغيــرات كبــرة .ســياقات
هــذه القــوى ال ميكــن أن تكــون أكــر تنوعــا مــا هــي عليــه اآلن .فعــى بعضهــا أن ينــاور
ضمــن أطــر سياســية ضيقــة فيــا يحــاول البعــض اآلخــر أن يحــر نفســه للعمــل الربملــاين
بعــد أن أمــى ســنوات طويلــة يف املنــايف والســجون والعمــل الــري .إال أن هنــاك تحديــات
تواجههــا هــذه القــوى وتكمــن يف تطويــر قواعدهــا الجامهرييــة ومــد جــذور لهــا يف
السياســة املحليــة ،ويف إيجــاد إجابــات عمليــة لالحتياجــات املحــددة.
بالنســبة لليســار الســيايس عمومــا ،فــإن النضــال مــن أجــل العدالــة االجتامعيــة هــو أمــر
محــوري .لكــن الحركــة اليســارية تتشــكل مــن مجموعــة واســعة مــن األحـزاب والحــركات،
واملبــادرات ،التــي تختلــف يف تحليالتهــا وإمكانياتهــا ومقارباتهــا .ويف نفــس الوقــت،
فــإن التحديــات العامــة التــي يواجههــا اليســار متشــابهة :الــرد عــى تهديــدات االقتصــاد
املعــومل واملنتفعــن الوطنيــن ،وتطويــر اســراتيجيات بديلــة ،وتطويــر تحالفــات مــع القــوى
التــي تشــرك معــه بنفــس األفــكار ،وإعــادة إنشــاء الروابــط بــن األح ـزاب الراســخة وبــن
املبــادرات القامئــة عــى الجامهــر ولكنهــا غــر منضبطــة مــن حيــث التنظيــم.
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هــذا الكتــاب هــو ترجمــة لكتــاب صــادر باللغــة اإلنجليزيــة حــول التطــورات التــي شــهدتها
األحــزاب اليســارية األوروبيــة ،بعنــوان “مــن الثــورة إىل التحالــف” (الطبعــة الثانيــة).
ويجمــع الكتــاب عمــل مكاتــب مؤسســة روزا لوكســمبورغ يف بروكســل وبرلــن الــذي بــدأ
يف ســنة  2008وتــم تحديثــه خــال ســنة  .2011وتحتــوى النســخة األصليــة مــن الكتــاب
عــى ثالثــة وعرشيــن تقريـرا قطريــا ،ولكننــا يف هــذه النســخة العربيــة اخرتنــا فصــوال ذات
فائــدة عمليــة للــدول الواقعــة يف شــال أفريقيــا وغــرب آســيا.
وتســتند املقــاالت املختلفــة إىل اســتبيان يشــر إىل تطــور األح ـزاب ،ومفاهيمهــا السياســية
وفهمهــا لذاتهــا ،وهياكلهــا التنظيميــة واســراتيجياتها وبرامجهــا ،فضــا عــن قيمتهــا
االجتامعيــة الحاليــة يف البنيــة السياســية للبلــدان املعنيــة .ويختلــف تركيــز واضعــي
التقاريــر اختالفــا كبــرا وهنــاك عــدة أســباب لذلــك :أوال ،تختلــف األطــر الوطنيــة
اختالفــا كبــرا ،ثانيــا ،هنــاك أيضــا اختالفــات كبــرة يف تقاليــد هــذه األحــزاب السياســية
وأهدافهــا؛ وثالثــا وأخــرا ،فــإن العديــد مــن األح ـزاب صغــر جــدا بحيــث أن تركيبتهــا ال
تســمح بالحصــول عــى أي تعبــر واضــح ومحــدد وذي مغــزى حــول الرتكيبــة االجتامعيــة
لعضويتهــا .وبالتــايل ،تقــدم التقاريــر القطريــة أج ـزاء مختلفــة لتاريــخ األح ـزاب اليســارية
الراديكاليــة وألوضاعهــا الراهنــة.
كان جــل تركيزنــا ،ومــا زال ،منصبــا بشــكل أســايس عــى إمكانــات األحــزاب اليســارية
األوروبيــة الراديكاليــة وفرصهــا يف الخــروج مــن املوقــف الدفاعــي الــذي غلــب عليهــا
والــذي ســاد منــذ ســنة  ،1989فكانــت األســئلة التاليــة :تحــت أي مــن الظــروف ميكــن
لألح ـزاب اليســارية الراديكاليــة أن تتنافــس بنجــاح مــع األطيــاف السياســية املوجــودة يف
بلدانهــا؟ ومــا هــو الــدور الــذي يلعبــه الربنامــج والصــورة الذاتيــة لهــذه األح ـزاب؟ وإىل
أي مــدى ميكــن لهــذه األحــزاب أن تجمــع الجهــات الفاعلــة مــن مختلــف االتجاهــات
اليســارية؟ كــا ذهبنــا أبعــد مــن ذلــك بطــرح األســئلة التاليــة :إىل أي مــدى تســتطيع
هــذه األحــزاب أن تجعــل مختلــف الثقافــات الفرعيــة منحــازة إىل ثقافاتهــا ،وأن تدخــل
يف تحالفــات تدفــع قدمــا نحــو تحقيــق املطالــب اليســارية؟ هــل تعالــج األح ـزاب املعنيــة
يف الواقــع مســألة بنــاء تحالفــات مجتمعيــة ملكافحــة الهيمنــة  -أم أنهــا تفضــل البقــاء
ضمــن “معســكراتها”؟ مــا هــي اإلجابــات التــي توفرهــا حــول القضايــا الوجوديــة للتنميــة
األوروبيــة؟ وأيــن ميكننــا أن نجــد أمثلــة عــى املشــاريع التحوليــة ذات الطابــع االسـترشايف؟
يــراوح الطيــف الســيايس لألحــزاب اليســارية يف أوروبــا بــن األحــزاب الدميقراطيــة
االجتامعيــة ،واألحـزاب اليســارية التحرريــة وتشــكيالت األحـزاب الخـراء البديلــة وصــوال
إىل األحــزاب الشــيوعية الكالســيكية .يركــز هــذا الكتــاب عــى هــذه األحــزاب اليســارية
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التــي ،وفقــا ملفهومهــا الخــاص ،تنتمــي إىل اليســار الســيايس ،ولكنهــا ال تنتمــي إىل عائلــة
األحــزاب الدميقراطيــة االجتامعيــة وال إىل عائلــة األحــزاب الخــراء البديلــة .ونشــر إىل
هــذه األحـزاب باســتخدام مصطلــح “أحـزاب اليســار” .وميكــن تصنيــف مــا مجموعــه نحــو
 60حزبــا ضمــن هــذه العائلــة الحزبيــة.
ملقارنــة مشــاكل وقضايــا التنميــة الحزبيــة املشــركة ،واالســراتيجيات والربامــج ،فإنــه مــن
الــروري اســتخدام األدوات النظريــة والتجريبيــة للبحــوث االنتخابيــة والحزبيــة .عمومــا،
تتعامــل البحــوث األوروبيــة املقارنــة (الغربيــة) عــن تنميــة األنظمــة السياســية يف غــرب
ويف رشق ووســط أوروبــا مــع األحـزاب اليســارية الراديكاليــة  -بحــدود أهميتهــا السياســية
 كجــزء مــن الطيــف اليســاري ،دون معالجــة التطــورات الخاصــة بهــذه األحــزاب بــأيمــن التفاصيــل .لذلــك ،يحــاول هــذا الكتــاب الدخــول يف مناقشــة مقارنــة لتطــور األحـزاب
اليســارية الراديكاليــة يف أوروبــا عــى الرغــم مــن أن الطلــب عــى بحــوث مبنيــة عــى
أســس متينــة عــن هــذه األح ـزاب مل يتــم تلبيتــه حتــى اآلن.
آمــل أن تتمكــن تجــارب القــوى اليســارية األوروبيــة املختلفــة التــي يتناولهــا هــذا الكتــاب
مــن أن تســاعد األحـزاب والحــركات التــي تحمــل أفــكارا مشــابهة يف مناطــق املغــرب واملرشق.

بيرت شيفر
تونــس ،ترشين الثاين /نوفمرب 2014

(تستخدم هذه املقدمة مقتطفات من مقدمة الطبعة االنجليزية)
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اينامور

رومانيا
البحث عن هوية يســارية جديدة

ث
دورو� دي نيڤــي وتينا أولتيانو
ي

تعتــر رومانيــا منــذ زمــن بعيــد حالــة خاصــة ،فخــال العقــود التاليــة للحــرب العامليــة
الثانيــة نشــأ نظــام حكــم ســلطاين الطابــع مختلــف بشــدة عــن األنظمــة القامئــة يف الــدول
املجــاورة .وجــاء التغييـــر يف الحكــم يف  1990/1989عنيفــا ودمويــا .وعــى عكــس الحــال
يف دول وســط أوروبــا ،فبحلــول أوائــل تســعينيات القــرن العرشيــن كانــت قــوى اليســار
تعتــر بالفعــل مبثابــة الالعبــن السياســيني األكــر أهميــة يف الســاحة .ونــود أن نبــن
يف هــذه الورقــة كيــف تطــ ّور طيــف األحــزاب اليســارية وكتلــة ناخبــي اليســار خــال
العرشيــن ســنة األخــرة .عــاوة عــى ذلــك ،ســنحلل املواقــع الربنامجيــة لليســار يف مجــاالت
السياســات املختلفــة ،مبــا يف ذلــك العالقــة باالتحــاد األوروبـــي وسياســاته .وتهــدف الورقــة
 عــن طريــق تلــك املالحظــات  -لتوصيــف البحــث املعقــد عــن هويــة سياســية جديــدةلليســار يف رومانيــا.

تغيـ يـر التوجه ف ي� مرحلة التحول
يف مطلــع  ،2010مل يكــن هنــاك يف الربملــان الرومــاين ســوى حــزب واحــد يعتــر نفســه جــزءا
مــن اليســار الســيايس .فرغــم تأســيس عــدد كبــر مــن األح ـزاب االشــراكية والدميقراطيــة
االجتامعيــة ،وخاصــة أثنــاء بدايــة التســعينيات ،حــدث تغــر كبــر يف املشــهد الســيايس
الحــزيب خــال العرشيــن ســنة األخــرة منــذ ســقوط نظــام الحــزب الشــيوعي الرومــاين
( .)PCRففــي خريــف  ،1989ظهــرت ألول مــرة مــا تســمى بـ”جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي
( ”)FSNبدعــوى مجهلــة ملندوبـــي املؤمتــر الرابــع عــر للحــزب الشــيوعي الرومــاين.
حتـــى اليــوم ،ال ت ـزال الظــروف الفعليــة الســتيالء جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي عــى الســلطة
أثنــاء “ثــورة” ديســمرب  1989غــر واضحــة مبــا يكفــي ([ Siani-Daviesســياين ديڤيــز]
 ،)2007ومتــت إدانــة نيكــوالي ( )Nicolaeوإلينــا تشاوتشيســكو ()Elena Ceauşescu
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يف محاكمــة عاجلــة يف  25ديســمرب  1989وإعدامهــا عــى الفــور .مل يتــم حــل الحــزب
الشــيوعي الرومــاين أو حظــره رســميا ،لكنــه ببســاطة اختفــى مــن الوجــود بشــكله القديــم.
أمــا جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي التـــي اعتــرت نفســها الحقــا حركــة ثوريــة طرحــت نفســها
باعتبارهــا الســلطة الجديــدة يف الدولــة .ومــع الوقــت ،خــرج منهــا عــدد كبــر مــن األحـزاب
اليســارية وهــو مــا حــدد بشــكل حاســم طبيعــة عمليــة التحــول الســيايس.
وقــد وســمت خــرة ســنوات مــا بــن الحربــن العامليتــن والنظــام الشــيوعي القومــي
بقيــادة نيكــوالي تشاوتشيســكو ( )1989 – 1967بشــكل قاطــع تطــور األح ـزاب اليســارية
بعــد ســنة  .1989فالنظــام الرومــاين تحــت قيــادة تشاوتشيســكو وأرستــه ذات الطابــع
الســلطاين كان مختلفــا متامــا عــن األنظمــة السياســية االشــراكية األخــرى يف وســط ورشق
أوروبــا .وعــى خــاف التطــورات يف رشق ووســط أوروبــا ،مل تبــ ُد هنــاك أي توجهــات
للتحريــر الثقــايف أو االقتصــادي أو الســيايس أثنــاء الفــرة الســابقة عــى عمليــة التحــول.
بــل مضــت جمهوريــة رومانيــا االشــراكية يف سياســة اقتصاديــة قامئــة عــى االكتفــاء الــذايت
وسياســة انفصاليــة متطرفــة عــن االتحــاد الســوفيتي وحلــف وارســو .وهــذه السياســية –
باإلضافــة ألســلوب الحكــم الجنــوين املميــز لنظــام تشاوتشيســكو – أدت ألزمــة اقتصاديــة
وأزمــة عميقــة يف جانــب العــرض تفاقمــت خــال الثامنينيــات.
أثنــاء مرحلــة االضطـراب الســيايس تلــك ،مل يكــن هنــاك أيــة حــركات معارضــة يف رومانيــا،
ومل يكــن هنــاك أي تنظيــات معارضــة ميكــن أن تســاعد سياســيا عــى تشــكيل بدايــة
جديــدة .ونتيجــة لهــذا ،وفــر غمــوض الثــورة ومتجيــد ســنوات مــا بــن الحربــن العامليتــن
نقاطــا أساســية يف تحديــد طبيعــة األحــزاب الجديــدة .لكــن إعــادة تأســيس األحــزاب
التاريخيــة مثــل الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي ( )PSDRوالحــزب الليــرايل الوطنــي ()PNL
وحــزب الفالحــن الوطنــي الدميقراطــي املســيحي ( ،)PNŢCDوالتـــي تضمنــت يف بعــض
الحــاالت اســتمرار نشــطاء منهــا يف التجــارب الجديــدة ،مل تكــن ناجحــة بشــكل واضــح.
ورغــم أن بعــض الشــخصيات اســتمرت منــذ فــرة مــا بــن الحربــن والنظــام الشــيوعي
(ليــس بالنســبة لألح ـزاب التاريخيــة فقــط وإمنــا أيضــا يف األح ـزاب اليســارية والقوميــة)،
فــإن الـراع فيــا بــن القــوى السياســية املعاديــة للشــيوعية والقــوى مــا بعــد الشــيوعية مل
يكــن عنـرا أساســيا يف التنافــس الحــزيب يف رومانيــا ،وذلــك عــى خــاف الــدول األخــرى يف
املنطقــة .وبحلــول النصــف الثــاين مــن التســعينيات ،ذهبــت بــا رجعــة فكــرة حصــد رأس
املــال الســيايس مــن هــذا العــداء املفــرض .ورغــم نقطــة االنطــاق اإلشــكالية هــذه ،ميكــن
مــن ناحيــة اعتبــار املشــهد الحــزيب يف رومانيــا مســتقرا بدرجــة معقولــة ،فلــم تحــدث أي
انتخابــات مبكــرة مثــا منــذ بــدء عمليــة التحــول ،وكان الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي
( )PSDأحــد األح ـزاب السياســية األكــر أهميــة دامئــا (رغــم أنــه غــر اســمه كثــرا أثنــاء
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هــذه الفــرة .)1لكــن مــن ناحيــة أخــرى ،تتســم املنافســة بــن األحـزاب بالســيولة الشــديدة
وتنخــرط هــذه األحــزاب يف تحالفــات متغــرة ،كــا حدثــت انشــقاقات عديــدة داخــل
األحــزاب وتأسســت أحــزاب جديــدة ،وغالبــا مــا ينتقــل أنصــار الحــزب وحتـــى نوابــه
املنتخبــن أنفســهم مــن حــزب إىل آخــر .ونتيجــة لهــذا ،عــادة مــا تكــون ثقــة املواطنــن
يف األحــزاب منخفضــة جــدا مبــا يف ذلــك أحــزاب اليســار ،وهــذه الثقــة ازدادت ضعفــا
بســبب املحســوبية والفضائــح السياســية والفســاد .وقــد أدى هــذا لتوجــه متشــكك
تجــاه الحيــاة الربملانيــة الرومانيــة وتجــاه األحــزاب النشــطة فيهــا ،فاســتطالعات الــرأي
توضــح أن عــدد املواطنــن الذيــن يريــدون قائــدا قويــا يرتفــع منــذ ســنوات .ففــي ،2005
وافــق  %78.3مــن املبحوثــن عــى عبــارة “يجــب أن يكــون لدينــا قائــد قــوي ال يهتــم
بالربملــان واالنتخابــات” ،أمــا يف  ،1997فلــم يوافــق عــى تلــك العبــارة ســوى  %47.3مــن
النــاس ،بينــا يف  2000ارتفعــت النســبة إىل  .2%66.6ورغــم ذلــك ،ال يعــر هــذا التشــكك
الشعبـــي تجــاه األحــزاب يف الربملــان عــن ســخط عــام تجــاه الدميقراطيــة .ففــي ســنة
 ،2005أجــاب  %95مــن املبحوثــن بــأن وجــود نظــام دميقراطــي للحكــم أمــر جيــد .لكــن
املامرســة الدميقراطيــة يف النظــام الرومــاين يف  2005حصلــت عــى تقييــم أكــر تشــككا،
فـــ %55.8فقــط مــن املبحوثــن قيمــوا األداء الدميقراطــي يف رومانيــا تقييــا إيجابيــا أو
شــديد اإليجابيــة بشــكل عــام  .3ويعــد هــذا أفضــل مــن اإلجابــات يف  1999حينــا قــال
 %20.9فقــط مــن املبحوثــن بأنهــم راضــون بشــكل عــام أو راضــون جــدا عــن التطــور
الدميقراطــي يف بلدهــم .4
بعــد تغيــر النظــام بعرشيــن ســنة ،انتــر بوضــوح وعــى نطــاق كبــر امليــل النقــدي
تجــاه األحــزاب والطبيعــة الخاصــة للدميقراطيــة الرومانيــة  .ورغــم ذلــك ،وهــو األمــر
املدهــش حقــا ،مل يــؤدي هــذا يف رومانيــا إىل نفــس الصدمــات التـــي حدثــت يف غريهــا
مــن الــدول التـــي متــر مبرحلــة تحــول حيــث كانــت تنشــأ مجموعــات جديــدة بــن عشــية

 .1حمــل الحــزب أســاء عــدة منهــا جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي ،والجبهــة الدميقراطيــة لإلنقــاذ الوطنــي (،)FDSN
وحــزب الدميقراطيــة االجتامعيــة برومانيــا ( ،)PDSRوالحــزب الدميقراطــي االجتامعــي.
( European Values Survey Romania .2مســح القيــم األوروبـــية  -رومانيــا) ،املوجــة الثالثــة إىل الخامســة،
حســابات خاصــة بنــا.
 .3يف هــذه النقطــة ،كان املبحوثــون يُطلــب منهــم تقييــم مســتوى دميقراطيــة الحكــم الحــايل يف رومانيــا وفقــا
ملقيــاس مــن ( 1ويعنـــي :ليــس دميقراطيــا عــى اإلطــاق) إىل ( 10وتعنــي :دميقراطــي متامــا) .والقيمــة املطروحــة
هنــا تعتــر نتيجــة التوجــه اإليجــايب (مــن  6إىل  10عــى هــذا املقيــاس)،European Values Survey Romania .
املوجــة الخامســة.2005 ،
 ،European Values Survey .4املوجة الرابعة ،1999 ،حسابات خاصة بنا.
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وضحاهــا 5وتدخــل الربملــان ،بــل وتتــوىل مســئوليات حكوميــة أيضــا .فحتـــى الطيــف الواســع
مــن الحــركات السياســية خــارج الربملــان الرومــاين كان مهمشــا بدرجــة كبــرة ،واســتعداده
للمشــاركة السياســية محــدودا .وقــد أثــرت تلــك العمليــات عــى الطيــف الســيايس بأكملــه
مبــا يف ذلــك اليســار.

اليسار ف ي� رومانيا
ميكن تصنيف الجزء اليســاري من الطيف الســيايس لثالث مجموعات مختلفة:
( )1اليســار الربملاين املؤســس ذو التوجه الدميقراطي االجتامعي،
( )2اليســار الراديكايل املهمش غري املمثل يف الربملان و
( )3املشــهد اليساري غري املنظم حزبيا.
( )1يتمثــل تـراث مــا يطلــق عليهــا باألحـزاب الوريثــة ألحـزاب الدولــة القدميــة يف أوروبــا
الرشقيــة وجنــوب رشق أوروبــا يف :أوال :األفــكار الشــيوعية القوميــة واليســارية كأرس فكريــة
سياســية  -وثانيــا :االســتمرارية الشــخصية – وثالثــا :ملكيــة البنيــة التحتيــة للحــزب مبــا يف
ذلــك العقــارات .لقــد تبنــى اليســار املعتــدل املؤســس واملمثــل يف الربملــان هــذا املــراث يف
كل األبعــاد الثالثــة بدرجــة كبــرة ،رغــم أنــه مل يعتــر نفســه أبــدا بشــكل رصيــح الحــزب
الوريــث للحــزب الشــيوعي الرومــاين ،بــل إن جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي عرفــت نفســها ســنة
 1990بأنهــا رابطــة سياســية نشــأت مــن رحــم انتصــار الثــورة .ووفقــا لتعريفهــا لنفســها،
كانــت جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي يف الواقــع معارضــة بشــدة للنظــام الشــيوعي وأيديولوجيتــه
([ de Nèveدي نيڤــى]  :2002ص  .)65ويف تطــوره األخــر ،ربــط الحــزب نفســه مبدرســة
الدميقراطيــة االجتامعيــة التاريخيــة.
ومنــذ  ،2004كان موقــع الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي يف يســار الوســط ،وكان الحــزب
اليســاري الوحيــد املمثــل يف الربملــان .ويعــد أكــر األحـزاب نجاحــا يف رومانيــا مــن الناحيــة
السياســية ،وقــد اندمــج فيــه عــدد مــن األحــزاب األصغــر عــى مــدار العرشيــن ســنة
األخــرة ،مبــا يف ذلــك حــزب الدميقراطيــة االجتامعيــة برومانيــا ذو الوجــود التاريخــي .وعــى
 .5بشكل عام ،هؤالء شعبويون ميينيون أو ميينيون متطرفون كام هو الحال يف بولندا واملجر وبلغاريا.
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خــاف الطريقــة التـــي يعــرف بهــا الحــزب نفســه ،كان يُنظــر لــه يف أعــن النــاس (وخاصــة
أثنــاء التســعينيات) باعتبــاره الحــزب الوريــث مركزيــا يف حقبــة مــا بعــد الشــيوعية ،وقــد
تعــزز هــذا التصــور الشــائع بدرجــة كبــرة بســبب اســتمرار نفــس الشــخصيات يف قيــادة
الحــزب .كان إيــون إيليســكو ( )Ion Iliescuرئيســا ناجحــا للحــزب منــذ  1990إىل ،2005
حينــا متــت هزميتــه بشــكل مثــر للدهشــة يف انتخابــات مطعــون فيهــا يف املؤمتــر العــام
للحــزب الدميقراطــي االجتامعــي أمــام قائــده الســابق مريســيا جيوانــا (.)Mircea Geoană
ولــد إيليســكو يف  ،1930وكانــت ســرته حافلــة بالنجــاح يف الحــزب الشــيوعي حتـــى بدايــة
الســبعينيات حينــا أجــر عــى االســتقالة مــن جميــع مناصبــه الحزبيــة .وقــد حــدث
هــذا أثنــاء مــا يطلــق عليــه الثــورة الثقافيــة الرومانيــة .رغــم ذلــك ،اســتمر كنائــب
لرئيــس الحــزب الشــيوعي الرومــاين يف مقاطعــة تيميــش ،وبعــد ذلــك اســتمر كمديــر
لــدار نــر .كان يعتــر بــكل تأكيــد أكــر شــخص نافــذ يف اليســار بعــد بدايــة عمليــة
التحــول الدميقراطــي .عــاوة عــى ذلــك ،كان رئيســا لرومانيــا منــذ  1990إىل  1996ومــن
 2000إىل  .2004ويف نهايــة مدتــه الثانيــة ،اســتمر يف التمتــع بشــعبية كبــرة بــن جامهــر
رومانيــا ،ومــا منعــه مــن الرتشــح مــرة ثالثــة هــو أن الدســتور ال يتيــح ذلــك .وبالنظــر
لحالــة التنافــس االســتقطايب بــن األح ـزاب ،وبخــاف االنشــقاقات واالندماجــات املتعــددة،
كان الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي – تحــت قيــادة إيليســكو – متحكــا يف العديــد
مــن التحالفــات متنوعــة الرتكيــب ،حتـــى أصبــح القــوة الرئيســية املنخرطــة يف تصميــم
السياســات منــذ مرحلــة صياغــة الدســتور وتطبيــق التحــول الســيايس واالقتصــادي ودفــع
البلــد نحــو عضويــة االتحــاد األوريب .وباعتبــاره الحــزب األكــر مــن حيــث عــدد األعضــاء،
لــدى الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي (عــى خــاف األح ـزاب األخــرى يف النظــام الحــزيب
الرومــاين املفتــت) هيــكل تنظيمــي عــى املســتوى الوطنــي ،بــه منظــات نســائية وشــبابية
ومنظــات للمســنني ليــس لعمليــات صنــع الق ـرار الداخليــة للحــزب عليهــا ســوى تأثــر
محــدود .ويحافــظ الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي عــى الروابــط مــع االتحــادات؛ فقبــل
االنتخابــات املحليــة يف  2008عــى ســبيل املثــال ،تــم تجديــد ميثــاق ينــص عــى التعــاون
اللصيــق بــن االتحــاد الكونفيــدرايل الوطنــي للنقابــات العامليــة الحــرة ( )CNSLRوالحــزب
الدميقراطــي االجتامعــي .وباإلضافــة لرفــع الحــد األدىن لألجــور ،تضمــن امليثــاق املشــاركة يف
الحكومــة القادمــة .أمــا التعــاون الــدويل للحــزب الدميقراطــي االجتامعــي ،فيتــم باعتبــاره
عضــوا يف االشــراكية الدوليــة ( )SIوالحــزب الدميقراطــي االجتامعــي األوروبـــي أو حــزب
االشــراكيني األوروبـــيني ( .)PESويف الســنوات األخــرة ،صــار حــزب آخــر يعــد منتميــا ليســار
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الوســط ،وهــو الحــزب الدميقراطــي ( 6)PDالــذي نشــأ أيضــا مــن جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي،
إال أنــه أثنــاء انتخابــات  2004مــر بتحــول كبــر يف برنامجــه ،وأصبــح يعــرف نفســه اآلن
باعتبــاره حــزب الشــعب ليمــن الوســط .ومنــذ اندماجــه مــع حــزب آخــر انشــق عــن
الحــزب الليــرايل الوطنــي ( ،)PNLصــار يطلــق عليــه الحــزب الليــرايل الدميقراطــي (.)PD-L
( )2أمــا اليســار الراديــكايل فــا ينشــط حاليــا ســوى خــارج الربملــان ،وذلــك نظــرا ألن
األح ـزاب التـــي تنتمــي لهــذا الطيــف ال ميكــن أن تحصــل عــى عــد ٍد ٍ
كاف مــن األصــوات
للتغلــب عــى العتبــة الدنيــا للتمثيــل ،و/أو ألنهــم ال يجــدون رشكاء مناســبني يدخلــون
معهــم تحالفــات انتخابيــة .حــزب العــال االشــرايك ( )PSMيدعــي أنــه الوريــث الرشعــي
للحــزب الشــيوعي الرومــاين ،لكــن يف  2002تــم منعــه مبوجــب حكــم محكمــة من اســتخدام
اســم حــزب الدولــة الســابق .أمــا حــزب التحالــف االشــرايك ( )PASفهــو انشــقاق يســاري
مــن حــزب العــال االشــرايك ،وقــد رفــض يف  2003االندمــاج مــع الحــزب الدميقراطــي
االجتامعــي .وحــزب التحالــف االشــرايك أحــد األعضــاء املؤسســن لحــزب اليســار األوروبـــي.
ومــن بــن أح ـزاب اليســار الراديــكايل األخــرى الحــزب الشــيوعي الجديــد ( )nPCRوالــذي
تأســس يف  ،2003وحــزب الشــعب مــن أجــل الضــان االجتامعــي ( .)PPPSوعــى خــاف
يســار الوســط ،يقــوم اليســار الراديــكايل يف رومانيــا أساســا عــى تقاليــد املــايض الشــيوعي
القومــي واالشــراكية الدميقراطيــة .وبعــد تغيــر األســاء واالندماجــات واالنشــقاقات ألكــر
مــن مــرة ،يعــاين اليســار غــر الربملــاين اليــوم مــن التهميــش والتشــظي والتطــرف الســيايس
بدرجــة مــا ،بــل وحتـــى النزعــة القوميــة.
( )3عــاوة عــى ذلــك ،هنــاك مشــهد يســاري بديــل آخــر متســم بالضعــف الشــديد،
ويتكــون مــن تجمعــات سياســية صغــرة شــكّلها نشــطاء أفــراد منخرطــون يف أنشــطة
املجتمــع املــدين مثــل املنتــدى االجتامعــي الرومــاين أو منظمــة آتــاك رومانيــا (منظمــة فــرض
الرضائــب عــى املعامــات املاليــة ملســاعدة املواطنــن) ،وكذلــك مبــادرات ذات موضــوع
واحــد مثــل حركــة إيقــاف مــروع منجــم الذهــب يف جبــل روشــيا يف ترانســلفينيا .ويفتقــر
اليســار لحلفــاء اجتامعيــن ،يف مجــاالت مثــل منظــات البيئــة ومنظــات النســاء .ويعــود
الضعــف النســبي لهــذه املنظــات إىل عــدم التشــبيك وضعــف قاعــدة التأييــد التـــي
تحظــى بهــا بــن املواطنــن ونقــص املــوارد املتاحــة لنشــطاء املجتمــع املــدين بشــكل عــام.
ونتيجــة لهــذا ،مل تشــهد رومانيــا تطــور أي ثقافــة لالحتجــاج اليســاري البديــل يف الســنوات
األخــرة ،ورمبــا كانــت مثــل هــذه الثقافــة ستســاهم يف تنظيــم معارضــة سياســية .وحتـــى
 .6كان الحــزب يســمى يف البدايــة جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي واالتحــاد الدميقراطــي االجتامعــي ( )USDوالحــزب الدميقراطــي واآلن يســمى الحــزب
الدميقراطــي الليـرايل (.)PD-L
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يف أوقــات األزمــة االقتصاديــة ،التـــي كان لهــا العديــد مــن العواقــب الســلبية يف رومانيــا
كــا يف غريهــا مــن البلــدان ،مل تكــن هنــاك احتجاجــات يســارية الطابــع ،فحتـــى النقابــات
مل تكــن قــادرة عــى التعبــر عــن أي احتجــاج.
لقــد تغــر موقــع اليســار داخــل املنظومــة الحزبيــة بشــكل جوهــري منــذ بدايــة عمليــة
التحــول الدميقراطــي .ففــي ســياق االنتخابــات التأسيســية ســنة  ،1990نشــأ نظــام حــزيب
أكــر تنافســية .وبعــد التفســخ البطــيء لســلطة جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي وحــزب الدميقراطيــة
االجتامعيــة برومانيــا ( ،7)PDSRنشــأ نظــام حــزيب تعــددي اســتقطايب ذو هيــكل قائــم
عــى التفاعــل الثــايث وتنافســت فيــه األح ـزاب عــى احتــال املراكــز السياســية .ويف هــذا
التنافــس ،مــن املرجــح أال يكــون أي مــن األحـزاب املتنافســة يف املســتقبل قــادرا عــى الفــوز
بأغلبيــة مطلقــة مــن األصــوات .يف نفــس الوقــت ،يبقــى الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي
القائــم واحــدا مــن أهــم األحـزاب السياســية يف الســاحة التنافســية وأقــوى قــوة سياســية يف
املعســكر اليســاري .وال يوجــد فعليــا أي تشــبيك داخــل الطيــف الحــزيب اليســاري ،وخاصــة
بــن األح ـزاب الربملانيــة املؤسســة واليســار غــر الربملــاين.

المكانيات االنتخابية لليســار
إ
لســوء الحــظ ،ال تتوفــر معلومــات موثوقــة عــن التكويــن االجتامعــي واالقتصــادي
لهيــاكل عضويــة األحــزاب اليســارية حتـــى بالنســبة للحــزب الدميقراطــي االجتامعــي،
وهــو حــزب برملــاين قائــم ملــدة طويلــة .لكــن هــذه الفجــوة املعلوماتيــة يجــب أال
تدهشــنا ،فبالنظــر للســياق الرومــاين  -ورمبــا الســياق الــرق أوروبـــي بوجــه عــام -
هــذه البيانــات ليســت متوفــرة ألي حــزب ســيايس .ويعــود هــذا جزئيــا إىل أن األحــزاب
تتســم بشــكل عــام بضعــف قاعــدة العضويــة  -فيــا عــدا األعضــاء املتفرغــن بهــا –
ومحدوديــة رســوم العضويــة واالشــراكات الدوريــة .عــاوة عــى ذلــك ،مل ترتســخ ثقافــة
الحــوار الحــزيب الداخــي مــع األعضــاء عــن طريــق املســتويات املحليــة واإلقليميــة
املتعــددة .ويف هــذا الصــدد ،ميكــن اعتبــار التحــرر مــن املشــاركة السياســية ،التـــي كثــرا
مــا كان لهــا طابــع رســمي مرسحــي يتــم إخراجــه بشــكل مثــايل ،أحــد عنــارص النظــام
الشــيوعي لتشاوتشيســكو .كان الحــزب الشــيوعي الرومــاين دومــا حزبــا لــه عضويــة
كبــرة مقارنــة بأشــقائه يف البــاد األخــرى ،فقــد كان لــدى الحــزب حــوايل أربعــة ماليــن
عضــو ( [ Stoicaســتويكا]  :2006ص ص  .)457-458وبعــد تلــك الخــرة مــن العضويــة
الحزبيــة التـــي كان يُنظــر لهــا بأنهــا غــر مجديــة ،كان انخفــاض أعــداد العضويــة يعتــر
 .7انظر الهامش رقم 1
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إنجــازا .لقــد عــززت محدوديــة عضويــة الحــزب يف رومانيــا مــع الوقــت امليــول لتطــورات
شــبيهة لتلــك امللحوظــة يف بلــدان رشق وغــرب أوروبــا األخــرى ،ومنهــا انخفــاض أو
قلــة أهميــة عضويــة األحــزاب مصحوبــة بعمليــة تحــول النخــب الحزبيــة إىل االحــراف،
بحيــث تنشــأ لألحــزاب هيــاكل تنظيميــة قــادرة عــى العمــل بشــكل جيــد دون أعضــاء.
ومــع تحــول األحــزاب للطبيعــة االحرتافيــة ،اكتســبت جامعــات املصالــح والــركات
األخــرى نفــوذا عــى هــذه األحــزاب .كــا يدفــع عــدم تطــور الجــذور االجتامعيــة
لألحــزاب عــن طريــق العضويــة مــع الوقــت النخــب الحزبيــة نفســها – وخاصــة أثنــاء
الحمــات االنتخابيــة – إىل الوصــول للناخبــن بأنفســهم ( :de Nève 2008ص ص 289-
 .)288وتصبــح هدايــا الحملــة والخدمــات التعويضيــة والهدايــة العينيــة مــن ثــم وســائل
تتغلــب بهــا األحــزاب عــى هــذا العيــب يف التواصــل .ورغــم ذلــك ،مــن املمكــن الوقــوف
عــى اإلمكانيــات االنتخابيــة لألحــزاب اليســارية عــى أســاس اســتطالعات الــرأي املتاحــة.
فنتائــج االنتخابــات منــذ بدايــة التســعينيات ونتائــج اســتطالعات الــرأي تبــن أن هنــاك
انخفاضــا يف مســتوى دعــم املواقــف اليســارية فيــا بــن املواطنــن مــن ناحيــة ،لكــن
مــن ناحيــة أخــرى اإلمكانيــات االنتخابيــة ليســار الوســط مســتقرة ومرتفعــة نســبيا.
ين
المواطن� لمواقعهم السياســية
جدول  :1تحديد
النساء
الرجال
اإلجاميل

اليسار
4.3
6.4
5.5

2

2.7
3.2
3

3

4.7
5
4.9

4

3.5
5.6
4.7

5

36.8
26.8
30.9

6

19
18.3
18.6

7

7.4
10.9
9.4

8

8.9
10.3
9.8

9

3.1
5
4.3

اليمني
9.7
8.5
9

%100
%100
%100

املصدر( European Values Survey Romania :مسح القيم األوروبـــية  -رومانيا)،)2004-1999( ،
حجم العينة  ،635حســابات خاصة بنا ،األرقام بالنســبة املئوية.

يعتــر  %5.5فقــط مــن املواطنــن الرومانيــن أنفســهم عــى يســار الطيــف الســيايس،
ونســبة الرجــال بينهــم أكــر مــن النســاء .كــا يعتــر حــوايل ثلــث مــن تــم ســؤالهم
أنفســهم يف يســار الوســط ( %36.8نســاء و %26.8رجــال) (انظــر جــدول  .)1وبوجــه
عــام ،ميكــن مــن ثــم أن نفــرض أن حــوايل نصــف الناخبــن يتعاطفــون مــع املواقــف
اليســارية أو الدميقراطيــة االجتامعيــة .وبينــا تفــوز ائتالفــات يســار الوســط يف أغلــب
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األحــوال بالنصيــب األكــر مــن األصــوات يف االنتخابــات ،ال تجــذب األحــزاب اليســارية
مثــل حــزب التحالــف االشــرايك وحــزب الشــعب للضــان االجتامعــي ســوى عــدد
قليــل مــن األصــوات (انظــر شــكل  .8 )1ومنــذ االنتخابــات التأسيســية يف ،1990
حــدث انخفــاض مســتمر يف نصيــب اليســار مــن الطيــف االنتخــايب ،ورغــم ذلــك كان
اليســار الســيايس يحظــى دومــا بدعــم مــا ال يقــل عــن  %30مــن الناخبــن .وتنعكــس
الخيــارات السياســية الواضحــة للمواطنــن عــى نتائــج االنتخابــات لدرجــة أن يســار
الوســط لــه دور مهيمــن .لكــن اليســار مل ينجــح حتـــى اآلن يف اســتغالل قدراتــه يف
التعبئــة السياســية .فاليســار الســيايس الحــزيب املنظــم يف رومانيــا تشــوهت ســمعته
منــذ  .1989ويــؤدي هــذا إىل وضــع يتســم بالتناقــض ،فبينــا يبتعــد اليســار عــن
وصــف نفســه بـ”اليســار” بشــكل واضــح ،تكتســب السياســات اليســارية الكثــر مــن
الدعــم .وميكــن رؤيــة ذلــك عــى ســبيل املثــال يف التوجهــات السياســية للمواطنــن
حيــال التفــاوت يف الدخــل .فالخصخصــة والتحــول االقتصــادي يف رومانيــا وغريهــا مــن
البلــدان أديــا إىل زيــادة مفاجئــة يف التفــاوت يف الدخــل .ويعتــر معظــم املواطنــن
أن هــذا التفــاوت غــر عــادل ،ويؤمنــون بــأن عــى الدولــة أن متــارس الرقابــة عــى
الــركات وأن تؤمــن املعاشــات وتحســن فــرص التعليــم (جــدول .)2
الكب� ف ي� الدخل
جــدول  :2القضــاء عىل التفاوت ي
2

3

4

8.1
8.5

3.8
4.7

غري مهم عىل
اإلطالق
1.9
3.2

النساء
الرجال

شديد
األهمية 1
43.1
45.7

43.1
38

8.3

4.3

2.6

اإلجاميل

44.4

40.5

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

 .8يف االنتخابــات الربملانيــة عــام  ،2008فــاز حــزب التحالــف االشـرايك بـــ 585صوتــا صحيــح فقــط يف الغرفــة الدنيــا
بالربملــان ( )0.08%وحــزب الشــعب مــن أجــل الضــان االجتامعــي فــاز بـــ 8,388صوتــا ( )0.12%مــن إجــايل
 6,886,794صوتــا ،انظــر  ،http://www.becparlamentare2008.ro/rezul/COMUNICAT_PRAG.pdfتاريــخ
االطــاع  3مــارس .2010
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أ
ف
ال�لمانية منذ 1990
شــكل  :1نتائج الحزاب اليســارية ي� االنتخابات ب

 = FSNجبهــة اإلنقاذ الوطني
 = PSMحزب العامل االشــرايك
 = USD/PDاالتحــاد الدميقراطــي االجتامعي  /الحزب الدميقراطي
 = PDSR/PSDحــزب الدميقراطية االجتامعيــة برومانيا  /الحزب الدميقراطي االجتامعي
املصــدر[ Autengruber :أوتنجروبــر]  ،2006ص ص  ،180-169و [Olteanuأولتيانو]  ،2008ص .165

يعــود النجــاح االنتخــايب للحــزب الدميقراطــي االجتامعــي مــن ناحيــة إىل متتعــه بحصــص
تصويتيــة فــوق املتوســطة يف رشق وشــال رشق البــاد ،ويف مولدافيــا ومونتينيــا وأولتينيــا
ودوبروجــا .عــاوة عــى ذلــك ،حالــف الحــزب النجــاح يف التوجــه لناخبــن مــن مختلــف
األجيــال .فربــع الناخبــن الشــباب (مــن ســن  18حتـــى  )29يصوتــون للحــزب الدميقراطــي
االجتامعــي ( ،)%25.2ونصيــب الحــزب مــن أصــوات األجيــال األكــر (فــوق الســتني عامــا)
يصــل لـــ .9%39ومــن الواضــح أن األح ـزاب اليســارية األخــرى ،وخاصــة الحــزب الشــيوعي
الجديــد ،تعــد قاعــدة أنصارهــا مــن الناخبــن األكــر ســنا.

[ Biroul de Cercetări Sociale: Sondaj de opinie publică .9هيئــة البحــوث االجتامعيــة:
اســتطالعات الــرأي الجامهرييــة] 10-14 ،نوفمــر .2008
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متــت آخــر انتخابــات برملانيــة يف نوفمــر  ،102008وقــد خاضهــا الحــزب الدميقراطــي
االجتامعــي يف إطــار تحالــف مــع حــزب املحافظــن .ومتيــز هــذا التحالــف الســاعي
للســلطة بالتبايــن الربنامجــي بدرجــة متطرفــة ،وهــو مــا ميكــن تفســره إىل حــد كبــر بــأن
مؤســس حــزب املحافظــن دان ڤواتشولســكو ( )Dan Voiculescuميتلــك العديــد مــن
املحطــات التلفزيونيــة .ورغــم أن حــزب املحافظــن كان الحــزب الوحيــد الــذي ترأســه
امــرأة حتـــى األول مــن مــارس  ،2010فقــد كانــت تلــك الســيدة تعمــل تحــت إمــرة دان
ڤواتشولســكو .وكان انعــدام املســاواة يف تلــك الرشاكــة واضحــا حيــث حصــل الحــزب
الدميقراطــي االجتامعــي عــى  110مقاعــد مــن إجــايل  114مقعــدا حصــل عليهــا التحالــف
يف مجلــس النــواب ،و 48مقعــدا مــن  49يف مجلــس الشــيوخ .وبالعكــس فشــل حــزب
التحالــف االشــرايك مــرة أخــرى يف الفــوز مبقاعــد ،وهــو مــا كان يعــود إىل الربنامــج الــذي
كان يقدمــه للجمهــور وليــس إىل ضعفــه التنظيمــي فحســب بالتأكيــد .عــاوة عــى ذلــك،
تغــر قانــون االنتخابــات إىل نظــام قائــم عــى األغلبيــة وأصبحــت عنــارص التمثيــل النســبي
فيــه محــدودة جــدا .وبــدا مرشــحو حــزب التحالــف االشــرايك غــر معروفــن للناخبــن إىل
حــد كبــر .وأثنــاء الــدورة الترشيعيــة نفســها ،حــدث تغــر قــوي نســبيا يف املجموعــات
الربملانيــة يف رومانيــا ليــس بســبب اســتقالة العديــد مــن النــواب مــن مقاعدهــم فحســب
وإمنــا أيضــا بســبب حــدوث انتقــال متكــرر مــن مجموعــة برملانيــة ألخــرى ([ Rothروث]
و  .)de Nève2002: 1992وهكــذا ،بعــد ســنتني مــن االنتخابــات ،أصبــح لتحالــف الحــزب
الدميقراطــي االجتامعــي وحــزب املحافظــن  101مقعــدا فقــط يف مجلــس النــواب منهــم
اثنــان فقــط لنــواب حــزب املحافظــن و 99لنــواب الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي،
ومقاعدهــا يف الربملــان ككل انخفضــت مــن  163إىل  145عضــوا منهــم ثالثــة أعضــاء
لحــزب املحافظــن.
أحدثــت االنتخابــات الرئاســية يف خريــف  2009تغــرا حيويــا ،حيــث ق ـ ّدم حــزب الخــر
( )PVمرشــحه غــر التقليــدي للرئاســة .فاملرشــح رميــوس ســرنيا ()Remus Cernia
صاحــب الشــعر الطويــل واملالبــس غــر الرســمية مل يكــن متامشــيا مــع الصــورة النمطيــة
للسياســيني الرومانيــن ذوي البــدل وربــاط العنــق .وقــد كان أيضــا متناقضــا مــع التصــور
العــام املنتــر عــن السياســيني املعنيــن أساســا بصورتهــم .وقــد تحــدى النظــام الســيايس
 .10نظــرة عامــة عــى نتائــج االنتخابــات الربملانيــة عــام  ،2008انظــر [ Biroul Electoral Centralهيئــة االنتخابــات
املركزيــة] ،http://www.becparlamentare2008.ro ،تاريــخ االطــاع  2مــارس  .2010يف انتخابــات  ،2004الحــزب
الدميقراطــي االجتامعــي وحــزب املحافظــن عقــدا اتفاقــا مســبقا يحــدد أن حــزب املحافظــن ســيحصل عــى 30
مقعــدا يف الربملــان بغــض النظــر عــن النتيجــة .ثــم غــر اتجاهــه بعــد االنتخابــات والتحــق بالحكومــة مــع األحـزاب
األخــرى ،انظــر أولتيانــو  :2008ص .157
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باســتخدامه لــأدوات الرســمية للمشــاركة مبهــارة ،وحــاول مـرارا جعــل صوتــه مســموعا يف
الحــوارات القريبــة للمرشــحني األوفــر حظــا للرئاســة .وقــد جلــب لــه هــذا مســتوى عــال
نســبيا مــن االهتــام اإلعالمــي حتـــى ولــو كان مســتوى نجاحــه محــدودا جــدا (%0.62
مــن األصــوات) .11ويعــر حزبــه عــن القضايــا البيئيــة الكالســيكية ،كــا يعتــر محافظــا
فيــا يتعلــق بالسياســات االقتصاديــة (الخصخصــة واملشــاركة االقتصاديــة املحــدودة
للدولــة) ،وإن كان مــن منظــور بيئــي .ويعتــر طرحــه االقتصــادي االجتامعــي بحــد أدىن
لألجــر  350يــورو وحــد أدىن ملعــاش التقاعــد  200يــورو مرتفعــا بدرجــة معقولــة بالنســبة
لرومانيــا ،ودليــا عــى وجــود توجــه يســاري أصيــل فيــه ،وإن كان مصحوبــا بأطروحــات
حــول الضوابــط التـــي تحمــي مــن اســتغالل نظــام الرفاهــة االجتامعيــة .ومــن املرشــحني
اآلخريــن للرئاســة املنتمــن لليســار ســورين أوبريســكو ( ،)Sorin Oprescuوهــو عضــو
ســابق يف الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي حيــث تــرك الحــزب ألنــه رفــض دعمــه كمرشــح
يف انتخابــات عمــدة بوخارســت وترشــح لالنتخابــات كمســتقل ،ومتكــن يف االنتخابــات
الرئاســية مــن الحصــول عــى  %3.18مــن األصــوات .12أمــا مرشــح حــزب التحالــف
االشــرايك كونســتانتني روتــارو ( )Constantin Rotaruفلــم يشــعر بــه الجمهــور تقريبــا
وحصــل عــى  %0.44مــن األصــوات ،13بينــا حصــل مرشــح حــزب خــر آخــر وهــو الحــزب
البيئــي الرومــاين ( 14)PERعــى  .%0.23لكــن هــذا الحــزب ال ميكــن اعتبــاره حزبــا يســاريا،
فربنامجــه متناقــض جــدا ومييــل بشــدة لليرباليــة االقتصاديــة .أمــا املرشــح اليســاري األوفــر
حظــا مريســيا جيوانــا فخــر يف الجولــة الثانيــة أمــام ترايــان باسيســكو ()Traian Băsescu
الــذي فــاز باملنصــب.

ف
االئتال� للحزب الديمقراطي االجتماعي
الســلوك
ي
ميكــن توصيــف الســلوك االئتــايف لألحــزاب اليســارية يف الربملــان الرومــاين بأنــه يــراوح
بــن الربجامتيــة واالنتهازيــة .فالوضــع القــوي للحــزب الدميقراطــي االجتامعــي ســمح لــه يف
الســنوات األخــرة خاصــة باســتخدام عــدد متنــوع مــن الخيــارات االئتالفيــة .فمــن 1991

http://www.bec2009p.ro/Documente%20PDF/Rezultate/Rezultate%20provizorii%20finale/ .11
 ،Date%20provizorii%20P.pdfتاريــخ االطــاع  3مــارس
 .12املصدر السابقhh.
 .13املصدر السابق.
 .14املصدر السابق.
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إىل  ،1996شــكل الحــزب تحالفــا مــع األحـزاب الشــعبوية اليمينيــة املتطرفــة ،15وبــن عامــي
16
 2004و 2008شــكل الحــزب تحالفــا انتخابيــا مــع الحــزب اإلنســاين برومانيــا ()PUR
والــذي ميكــن اعتبــاره ليرباليــا مــن الناحيــة االقتصاديــة ويتبنــى القيــم املحافظــة .ويف ســنة
 ،2000نجــح الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي يف تشــكيل حكومــة أقليــة بعــد الحصــول
عــى  %36.6مــن األصــوات فقــط والتـــي ترجمــت إىل  %44.9مــن مقاعــد الربملــان .وبعــد
ذلــك ،نجــح الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي تدريجيــا يف تجنيــد نــواب مــن األحــزاب
األخــرى إليــه ومــن ثــم حظــي باألغلبيــة .وأثنــاء الــدورة الربملانيــة مــن  2004إىل ،2008
دعــم الحــزب  -بعــد انهيــار ائتــاف ميــن الوســط  -حكومــة األقليــة التـــي يدعمهــا الحــزب
الليــرايل القومــي ،لكــن مل يكــن مــن املمكــن تشــكيل أي تحالــف مــع الحــزب الدميقراطــي
والــذي هــو األقــرب سياســيا للحــزب الدميقراطــي االجتامعــي بســبب الخالفــات الشــخصية.
وفقــط يف ســنة  ،2008وبعــد التغــر املذكــور ســابقا يف برنامــج الحــزب الدميقراطــي ،تــم
التحالــف بــن الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي والحــزب الدميقراطــي الليــرايل (االســم
الــذي اكتســبه حينئــذ) ،17لكنــه مــا لبــث أن انهــار قبــل االنتخابــات الرئاســية يف ديســمرب
 ،2009وأدى هــذا إىل وجــود حكومــة أقليــة حكمــت حتـــى فربايــر  2012حــن حــل محلهــا
حكومــة رئيــس الــوزراء ميهــاي أونجوريانــو ( )Mihai Ungureanuغــر املنتمــي ألي
حــزب حتـــى إجـراء االنتخابــات الحقــا يف هــذه الســنة.
بينــت هــذه التطــورات أن االنشــقاق الســيايس بــن مــا بعــد الشــيوعيني وأعــداء الشــيوعية
الــذي نشــأ وتــم اســتخدامه خــال العرشيــن ســنة األخــرة مل يعــد مقنعــا .ففيــا يتعلــق
باألشــخاص ،اجتذبــت جميــع األح ـزاب يف النظــام الســيايس الرومــاين مزيجــا مــن النــاس
مــن النخــب الجديــدة واألعضــاء الســابقني يف الحــزب الشــيوعي .ويعتــر الســلوك االئتــايف
الــذي متيــز غالبــا باالنتهازيــة يف الســنوات األخــرة مــؤرشا عــى حقيقــة أن هــذه التحالفــات
عبــارة عــن ائتالفــات محورهــا األســايس هــو الســعي للمناصــب ،وتــأيت األهــداف الربنامجيــة
فيهــا كدرجــة ثانيــة .أمــا الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي فقــد عــاد لصفــوف املعارضــة
حاليــا ،وقــد خــر مرشــحه يف الرئاســة مريســيا جيوانــا (والــذي دعمــه يف جولــة اإلعــادة
الليرباليــون القوميــون) بأقــل مــن نقطــة مئويــة أمــام املرشــح الفائــز ترايــان باسيســكو

 .15يف ذلــك الوقــت ،كان الحــزب يســمى الجبهــة الوطنيــة لإلنقــاذ الوطنــي ،وتضمــن رشكاؤه يف االئتــاف عــى
مســتوى الســلطة الترشيعيــة والتنفيذيــة حــزب االتحــاد الرومــاين الوطنــي ( )PDNRوحــزب رومانيــا العظمــى
(.)PRM
 .16يسمى اليوم بحزب املحافظني ،انظر الهامش رقم .14
 .17انظر هامش رقم  6ملعرفة األسامء التـي كان يستخدمها هذا الحزب يف السابق.
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( %50.34مقابــل .18)%49.66
لكــن هــذه االنتخابــات كشــفت عــن ســلوك تصويتــي مثــر لالهتــام فيــا يتعلــق بالدوائــر
االنتخابيــة يف الداخــل والخــارج .فبينــا حقــق الرئيــس الفائــز نتائجــا جيــدة يف الخــارج،
فــاز منافســه الدميقراطــي االجتامعــي جيوانــا بأغلبيــة األصــوات يف الدوائــر الواقعــة داخــل
البــاد .19وكان هــذا الفــارق حاســا ،فبســبب الضعــف التنظيمــي املذكــور أعــاه وقلــة
الدعــم بــن املواطنــن ،مل ينجــح اليســار غــر الربملــاين يف التأثــر عــى عمليــات صنــع القـرار
الســيايس الهامــة.

ال�نامجي لليســار
التوجه ب
بغــض النظــر عــن التوجــه القومــي التقليــدي لــكل األحــزاب السياســية ،يتســم التوجــه
الربنامجــي لليســار الســيايس يف رومانيــا أساســا بعــدد مــن القضايــا األساســية التـــي تكــون
أحيانــا ســببا لل ـراع داخــل اليســار الســيايس نفســه:
( )Iالخصخصة وسياســات سوق العمل
( )IIاالتحاد األوروبـي
( )IIIسياســات تكافؤ الفرص
( )IVمنــارصة فئات بعينها
( )Vالدين
( )VIالخصخصة وسياســات سوق العمل

http://www.bec2009p.ro/Documente%20PDF/Rezultate/Rezultate%20finale%20turul%20II/ .18
 ،PV%20BEC%20Turul%20II.pdfتاvvريــخ االطــاع  3مــارس .2010
 .19حســاباتنا بنــاء عــى معلومــات مأخــوذة مــن �http://www.bec2009p.ro/Procese%20verbale%20Presed
 ،inte-Turul%20II.htmlتاريــخ االطــاع  3مــارس 2010
21

اينامور

فبينــا دعــا الدميقراطيــون االجتامعيــون 20يف بدايــة التســعينيات ملســار تدرجــي وخصخصــة
جزئيــة فقــط ملرشوعــات الدولــة ،يدعــم الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي اليــوم اقتصــاد
الســوق االجتامعــي ويرفــض بدرجــة كبــرة تنظيــم ســوق العمــل .وكــا يتضــح مــن ســلوك
الحــزب يف االئتالفــات االنتخابيــة ،هنــاك تفــاوت كبــر بــن برنامجــه وأفعالــه .فمنــذ ،2000
كان الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي ضالعــا يف تطبيــق السياســات االقتصاديــة الليرباليــة
الجديــدة حتـــى عندمــا كان يقــود حكومــة أقليــة .وقــد تعــرض مســئولون كبــار يف الحــزب
ووزراء ســابقون ملحاكــات وتحقيقــات بتهــم الفســاد ،ومل يتــم الفصــل فيهــا بشــكل نهــايئ
بعــد .وغالبــا مــا يعتــر الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي أكــر األحـزاب فســادا ،بــل إنــه نصــب
“باروناتــه” املحليــن يف املناطــق املختلفــة ( .)Olteanu 2007وليســت األحــزاب األخــرى
محصنــة مــن هــذه الظاهــرة ،لكــن بالنســبة للحــزب الدميقراطــي االجتامعــي فمــن الالفــت
للنظــر كـ ّم التناقــض لديــه مــع نقــده األصــي للرأســالية .أمــا اليســار غــر الربملــاين فيطالــب
بالتحكــم يف اقتصــاد الســوق الحــر أو حتـــى إلغــاءه وبتوســع الدولــة يف سياســات التشــغيل.

االتحاد أ
الوروبـي
تجــاوز الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي تحفظاتــه األصليــة عــى العضويــة يف االتحــاد
األوروبـــي ،وأثنــاء فــرة املشــاركة يف الحكومــة دفــع الحــزب عمليــة االنضــام لالتحــاد
األوروبـــي لألمــام عــر خطــوات كبــرة .وبالنســبة لليســار غــر الربملــاين ،فــإن النقــاش حــول
االتحــاد األوروبـــي إمــا غــر قائــم أصــا مثــل حالــة الحــزب الشــيوعي الجديــد أو أنهــم
يؤكــدون عــى أن تحقيــق األهــداف الربنامجيــة ميكــن أن يتــم بالتعــاون أو باالنســجام مــع
الــدول األوروبـــية األخــرى .أمــا حــزب التحالــف االشـرايك فهــو الوحيــد الــذي يطــرح الرغبــة
يف أوروبــا تضــم كل األمــم ومــن ثــم يعــر عــن نقــد غــر مبــارش لفكــرة االتحــاد األوروبـــي
كمؤسســة .وهــذان املجــاالن يوضحــان التشــابهات واالختالفــات الربنامجيــة بــن الدميقراطيــن
االجتامعيــن أصحــاب الشــكل املؤســي مــن ناحيــة واليســار غــر الربملــاين مــن ناحيــة أخــرى.

سياســات تكافؤ الفرص
مــن األمــور التـــي ت ُحســب لليســار الدميقراطــي االجتامعــي دع َمــه لسياســات تكافــؤ
الفــرص .ورغــم أن النظــام الســيايس يف رومانيــا بشــكل عــام مــا زال يهيمــن عليــه الذكــور
 .20هــم اآلن الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي ،وحينئــذ كانــوا جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي ،ثــم الجبهــة الدميقراطيــة
لإلنقــاذ الوطنــي.
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بقــوة ،فــإن الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي ســ ّن يف لوائحــه هــدف تحقيــق مشــاركة
نســبية للنســاء يف املناصــب السياســية بنســبة  %25عــى األقــل .لكــن الحــزب نفســه
مل يحقــق هــذا الهــدف ،فهنــاك امرأتــان فقــط مــن بــن الرؤســاء األربعــة عــر الذيــن
تولــوا قيــادة الحــزب .وللحــزب الدميقراطــي االجتامعــي نصيــب أكــر مــن املتوســط مــن
النائبــات يف مجلــي الربملــان الرومــاين باألرقــام املطلقــة لكــن التمثيــل النســايئ مــا زال
منخفضــا .وحاليــا  %14مــن نــواب الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي يف مجلــس النــواب
هــم مــن النســاء وذلــك مقارنــة بـــ %11.4يف اإلجــايل ،أمــا يف مجلــس الشــيوخ فنســبته
 %8بينــا هــي  %5.8بالنســبة ملجلــس الشــيوخ ككل .ويف إطــار االســتجابة ملبــادرة إحــدى
نائبــات الربملــان عــن الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي ،تــم تشــكيل لجنــة برملانيــة معنيّــة
بتكافــؤ الفــرص ألول مــرة يف  .2000لكــن أثنــاء الفــرة األخــرة للحــزب يف الحكومــة مــن
 2008إىل  ،2009مل يقــم بتعيــن ســوى امــرأة واحــدة يف الحقائــب الوزاريــة التســعة لديــه،
أمــا رشيكــه يف الحكومــة – الحــزب الدميقراطــي الليــرايل  -فلــم يرشــح هــو اآلخــر ســوى
امرأتــن بــن أعضــاء الحكومــة األحــد عــر املنتمــن لــه .وال تتضمــن الــوزارة الحاليــة
التـــي يشــكلها الحــزب الدميقراطــي الليــرايل واالتحــاد الدميقراطــي للمجريــن يف رومانيــا
( 21)UDMRســوى امرأتــن .وهــذا التوجــه املتحفــظ تجــاه النســاء يف السياســة ينعكــس
أيضــا يف اســتطالعات الــرأي .فعــى ســبيل املثــال %55 ،مــن الذيــن أجــري معهــم االســتطالع
يوافقــون (أو يوافقــون بشــدة) عــى مقولــة إن “الرجــال أفضــل كقــادة سياســيني”( .مســح
القيــم األوروبـــية – رومانيــا – املوجــة الخامســة  .)2005والتوجــه املحافــظ حيــال القضايــا
االجتامعيــة مــا زال قويــا جــدا كــا يوضــح هــذا النمــوذج.

منــارصة فئات بعينها
بخــاف سياســات النــوع االجتامعــي ،تتمثــل الفرصــة الكبــرة أمــام اليســار يف التعبــر عــن
مصالــح املجموعــات املهمشــة سياســيا واقتصاديــا واجتامعيــا مــن بــن الســكان .فعــى
ســبيل املثــال ،يطالــب حــزب الشــعب للضــان االجتامعــي بإنهــاء اإلبــادة الجامعيــة
للمســاجني ،ويدعــو التخــاذ تدابــر واســعة النطــاق مــن أجــل دعمهــم اجتامعيــا .ويتضــح
هــذا مــن الشــعار الرتويجــي للحــزب (اللوجــو) وهــو عبــارة عــن مظلــة مفتوحــة .عــاوة
عــى ذلــك ،مــن املالحــظ أن كل أشــكال الرفــض املعلنــة ألشــكال التمييــز املختلفــة يصاحبهــا
ميــول قوميــة ،مثلــا يحــدث حــن ت ُطــرح قضايــا متعلقــة باالقتصــاد املحــي أو احتامليــة
فقــدان التحكــم يف ترانســلفانيا (حيــث ترتكــز األقليــة املجريــة) أو حينــا تعلــو مطالــب
 .21االتحاد الدميقراطي للمجريني يف رومانيا ميثل األقلية املجرية وله برنامج سيايس شديد العمومية.
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كفــرض عقوبــات ضــد أعضــاء األقليــات اإلثنيــة الــذي يهينــون ويســبون البــاد أو مــن أجــل
منــع غنائهــم لألناشــيد الوطنيــة لبلدانهــم األصليــة أو اســتخدام رمــوز وطنيــة غــر رومانيــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،ليــس لــدى األح ـزاب الربملانيــة اليســارية أو اليمينيــة أي مشــكلة يف
التعــاون مــع االتحــاد الدميقراطــي للمجريــن يف رومانيــا صاحــب التوجــه اإلثنــي ،واالســتثناء
الوحيــد يف ذلــك هــو حــزب رومانيــا العظمــى الــذي ليــس لــه نــواب يف الربملــان حاليــا .ومــن
الســات األخــرى املميــزة لرومانيــا أن املجموعــات اإلثنيــة املعــرف بهــا لهــا امتيــاز خــاص
يف دخــول الربملــان يتمثــل يف النائــب الخــاص .ويوجــد حاليــا  18نائبــا لألقليــات يف الربملــان،
وعــاد ًة مــا يصوتــون مــع األغلبيــة الحكوميــة .ال ي ـزال إدمــاج املهاجريــن وطالبــي اللجــوء
مــن القضايــا ذات األولويــة يف رومانيــا ،وذلــك نظ ـرا ألن البــاد تأثــرت بنســبة كبــرة مــن
الهجــرة إىل أوروبــا الغربيــة مبــا يف ذلــك هجــرة العقــول والكفــاءات .والرومانيــون بالخــارج
مجموعــة كبــرة ومتنوعــة ،غــر أنهلــم يتوجــه لهــا حتـــى اآلن أي حــزب مــن األحــزاب
ككتلــة مــن الناخبــن .وكــا هــو موضــح أعــاه ،شـكّل الرومانيــون بالخــارج كتلــة حاســمة
لصالــح أحـزاب ميــن الوســط يف االنتخابــات الرئاســية يف  2009فقــط .أمــا بالنســبة للقضايــا
األخــرى يف رومانيــا ،فيتــم تجاهلهــا إىل حــد كبــر مــن قبــل أحـزاب اليمــن واليســار ســواء.
وتعتــر قضايــا مثــل التمييــز ضــد الغجــر أو املعاقــن والحقــوق املتســاوية ألصحــاب
العالقــات بــن نفــس الجنــس مــن املحرمــات تقريبــا.

الدين
عالقــة أحــزاب اليســار بالديــن مدهشــة وتســتحق االنتبــاه .فحــزب الشــعب مــن أجــل
الضــان االجتامعــي عــى ســبيل املثــال يدعــم التعايــش الســلمي بــن األديــان املســيحية
الرســمية ويعــارض توســع الطوائــف .وتعتــر تلــك األحــزاب نفســها أيضــا وســطاء بــن
الكنائــس األرثوذوكســية والكاثوليكيــة .22حــزب التحالــف االشــرايك أيضــا ال يعتــر الكنائــس
جــزءا مــن الحــوار املجتمعــي فحســب ،وإمنــا يؤكــد أيضــا يف جــزء مســتقل مــن برنامجــه
عــى دورهــا يف الحفــاظ عــى “الهويــة الثقافيــة” و”الطابــع الروحــاين الوطنــي” لرومانيــا.
وينســب للكنيســة دورا يف الحفــاظ عــى النظــام مــن خــال القيــم األخالقيــة واملشــاعر
الوطنيــة التـــي تســاعد يف تعزيزهــا بــن أتباعهــا .23ويتنــاول برنامــج الحــزب الدميقراطــي
االجتامعــي دور الكنيســة بلغــة أقــل ورديــة ،لكنــه رغــم ذلــك يؤكــد عــى إدمــاج الكنيســة
يف النظــام البحثــي والتعليمــي .وت ُعــد أهميــة الديــن هــذه لــدى اليســار الدميقراطــي
 ، http://www.ppps.ro/program.html .22تاريخ االطالع  3مارس .2010
 ،http://www.pasro.ro/index.php/program .23تاريخ االطالع  3مارس .2010
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واليســار الراديــكايل خاصيــة تنبــع مــن أن الكنيســة األرثوذكســية قامــت عــى أســاس وطنــي
وحافظــت تاريخيــا عــى التواصــل الوثيــق مــع النخبــة السياســية يف كل األوقــات ويف ظــل
مختلــف الحكومــات .وهكــذا ،فاملكونــات الدينيــة والوطنيــة مندمجــة بشــكل قــوي جــدا.
عــاوة عــى ذلــك ،تعتــر مؤسســة الكنيســة والتديــن أمــورا جوهريــة بالنســبة لكتلــة كبــرة
مــن الســكان .ويف هــذا الصــدد ،فــإن املرشــح الرئــايس لل ُخــر رميــوس ســرنيا  -املذكــور
ســابقا  -قــدم فكــرة جديــدة عــن طريــق املطالبــة بالفصــل التــام بــن الكنيســة والدولــة.
األمــر الــذي قوبــل بالرفــض يف ســائر أنحــاء البــاد.
وإجــاال ،ميكــن القــول أن الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي بالتحديــد بــادر بعمليــات إصــاح هامــة،
ودعــا عــى ســبيل املثــال إىل الحــوار مــع القــوى االجتامعيــة اليســارية ،24ولسياســات تكافــؤ الفــرص.
لكــن تلــك العمليــات اإلصالحيــة غالبــا مــا قوبلــت مبيــل اجتامعــي محافــظ ومبقاومــة داخــل الحــزب
نفســه .وغالبــا مــا يــؤدي هــذا إىل عــدم تنــاول اليســار لقضايــا مثــل الرشاكــة بــن أشــخاص مــن نفــس
الجنــس والتمييــز ضــد الســكان الغجــر وغريهــا مــن القضايــا االقتصاديــة واالجتامعيــة الهامــة.

الديمقراطيــة داخل أ
الحزاب
إن الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي حتـــى اآلن هــو الحــزب الوحيــد الــذي ظهــرت فيــه
تحــركات متعلقــة بالدميقراطيــة الداخليــة .25وقــد حــاول أيضــا املثقفــون داخــل الحــزب
الدميقراطــي الليــرايل  -مثــل أعضــاء الربملــان األوروبـــي مونيــكا ماكوڤــي (Monica
 )Macoveyوكريســتيان بريــدا ( - )Christian Predaبــدء نقــاش عــام حــول توجــه
الحــزب وأهدافــه وإجــراءات الرتشــيح لكــن تــم قمعهــم برسعــة .وقــد غــر قانــون
االنتخــاب الجديــد القائــم عــى األغلبيــة منطــق الرتشــيحات بشــكل مــا حيــث يرتشــح
يف كل دائــرة مرشــح واحــد عــن الحــزب ،وتــم إلغــاء نظــام القوائــم االنتخابيــة الســابق.
وبعــد أول انتخابــات تعقــد وفقــا لهــذا القانــون الجديــد ،طُرحــت انتقــادات كثــرة حتـــى
أنــه مــن املحتمــل بشــدة أن تتــم مراجعتــه قبــل االنتخابــات القادمــة .ويعتــر النقــاش
داخــل الحــزب (ليــس فيــا يتعلــق بشــغل املناصــب فقــط) يف كثــر مــن النواحــي مجــرد
مــروع داخــل الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي فحســب ،كــا اتضــح قبــل املؤمتــر األخــر
للحــزب .ومــن ثــم ،تعــرض رئيــس الحــزب جيوانــا لضغــوط كبــرة بعــد هزميتــه بهامــش
 .24يف  ،2008دخــل الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي يف حــوار جديــد مــع القــوى اليســارية مــن أجــل حــث املواطنــن
عــى املشــاركة يف الحيــاة السياســية يف غــر عمليــة التصويــت.
 .25يف ســياق االنتخابــات الربملانيــة يف  ،2004وضــع الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي آليــة داخليــة جديــدة لتســمية
املرشــحني ،ولألســف مل يتــم تطبيقهــا بشــكل متســق.
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صغــر يف االنتخابــات الرئاســية وتقــدم خلفائــه املحتملــن للمنصــب .ومــن األمــور الجديــرة
باملالحظــة أن جميــع املرشــحني لرئاســة لحــزب مــن الذكــور.
ومــن املشــاكل الكــرى األخــرى ،التـــي تــم طرحهــا بقــوة يف وســائل اإلعــام ،عمليــة اختيــار
النــواب املحتملــن يف االنتخابــات التمهيديــة للمؤمتــر .وقــد انخرطــت جميــع الفــرق
داخــل الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي يف خيــارات ع ّرضــت عمليــة االختيــار للخطــر
ومــن ثــم ســهلت التالعــب بعمليــة االنتخابــات .وتعتــر هــذه إشــارة مقلقــة نظــرا ألن
الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي قــدم اتهامــا بتزويــر االنتخابــات الرئاســية .عــاوة عــى
ذلــك ،يعتــر عــدم تطويــر املرشــحني املختلفــن ألي مواقــف برنامجيــة مشــكلة كبــرة.
فالعمليــات الربنامجيــة مــن تفــاوض وتفاهــم يُنظــر لهــا باعتبارهــا أقــل أهميــة بكثــر مــن
ال ـراع بــن القــادة األف ـراد .وأكــر مــا كان مييــز األشــخاص املرشــحني لالنتخابــات تنــوع
ارتباطاتهــم والتزاماتهــم تجــاه أنصــار الحــزب اإلقليميــن .ويف الثــاين مــن فربايــر ،2010
تــم انتخــاب ڤيكتــور بونتــا ( )Victor Pontaالبالــغ مــن العمــر  38ســنة رئيســا جديــدا
للحــزب بفــارق ضئيــل وبشــكل أدهــش الكثرييــن ،بينــا شــغل معظــم املناصــب الحزبيــة
األصدقــاء املقربــون لرئيــس الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي الســابق جيوانــا .وقــد وعــد
بونتــا بضــخ الهــواء النقــي داخــل الحــزب وتقويــة التوجــه الشعبـــي لــه باإلضافــة لالهتــام
بالتنظيــات اإلقليميــة ،لكننــا ســرى إن كانــت هــذه مجــرد وعــود انتخابيــة أم أن خطــوات
فعليــة ســتتخذ بشــأن هــذه األمــور .وســحب أحــد املرشــحني ،وهــو كريســتيان دياكونســكو
( ،)Cristian Diaconescuترشــيحه قبــل التصويــت بعــر دقائــق .وقــد اتضــح أنــه كان
يتــم التحقيــق بشــأنه بشــكل رسي وتــم التوصــل ألدلــة مســيئة ضــده .كــا قــد انســحب
اآلن مــن الحــزب وانضــم لقامئــة املرشــحني املســتقلني التـــي تتكــون أساســا مــن أعضــاء
ســابقني يف الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي .ويفــرض بعــض املراقبــن أن الحــزب اليســاري
الجديــد ميكــن تكوينــه مــن هــؤالء ،لكــن هــذا ســيكون مرهونــا بتطــورات األمــور التـــي
ســراها الحقــا .وبشــكل عــام يف الســنوات األخــرة ،تــؤدي األســس التـــي يحددهــا النــاس
إلنشــاء أحــزاب جديــدة بنــاء عليهــا إىل اســتيعاب هــذه املجموعــات – أو الشــخصيات
البــارزة فيهــا – يف األح ـزاب الربملانيــة القامئــة.

اليسار واالتحاد أ
الوروبـي
اتخــذ الدميقراطيــون االجتامعيــون خطــوات هامــة لدعــم سياســة حســن الجــوار مــع
أوروبــا .وهــم ينشــطون بشــكل خــاص يف الدعــوة النخ ـراط أوروبـــي أقــوى يف جمهوريــة
مولدوفــا ،وخاصــة بهــدف دعــم عمليــة االنضــام لالتحــاد األوروبـــي لتلــك الدولــة
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الجــارة .ومــن األمــور الهامــة أيضــا العالقــات مــع دول املحيــط األوروبـــي وخاصــة أوكرانيــا
وجورجيــا ،باإلضافــة للعالقــات مــع منطقــة البحــر األســود .وقــد اكتســبت عمليــات
التعــاون والتكامــل اإلقليمــي هــذه قــوة دافعــة جديــدة ،وســتكون مــن األولويــات
يف املســتقبل عــى أجنــدة االتحــاد األوروبـــي ،ومــن األمثلــة املحتملــة قريبــا عــى هــذا
االســراتيجية األوروبـــية ملنطقــة الدانــوب .ســيتوجب عــى االتحــاد األوروبـــي االنخ ـراط
بشــكل أقــوى يف هــذا املضــار ،وميكــن لليســار الرومــاين أن يلعــب دور الوســيط .ومــن
ناحيــة أخــرى (وهــذا ينطبــق عــى النظــام الحــزيب يف رومانيــا بأكملــه) ال تطــرح رومانيــا
حتـــى اآلن أي سياســة اســتباقية بشــأن أوروبــا .وال تقــدم األح ـزاب السياســية أي إشــارات
باتجــاه سياســة أوروبـــية مســتقلة للبــاد .عــاوة عــى ذلــك ،كان أعضــاء الربملــان املنتخبــون
للربملــان األوروبـــي محــل جــدل كبــر عــى املســتوى املحــي .26بعــد انضــام رومانيــا لالتحاد
األوروبـــي الــذي طــال انتظــاره ،والــذي تضمــن تقييــم الدولــة كل ســتة أشــهر عــن طريــق
املفوضيــة األوروبـــية ،تعامــت رومانيــا بشــكل شــديد الحساســية مــع املطالــب املقدمــة
لهــا .وهنــا ،تضــح حاجــة اليســار املاســة إىل التح ـ ّرر.

خاتمة

حــدث يف رومانيــا تحــول جوهــري يف النظــام الســيايس منــذ انهيــار نظــام تشاوتشيســكو،
وهــو مــا جعــل مــن الــروري إعــادة ضبــط اليســار لتوجهــه .لكــن بســبب الهيــاكل
املحــددة يف النظــام الحاكــم القديــم يعتــر البحــث عــن هويــة جديــدة إشــكالية بالنســبة
لليســار نظـرا ألن امل ُثــل االشــراكية أو الشــيوعية مل يكــن لهــا ســوى أهميــة ثانويــة يف نظــام
نيكــوالي تشاوتشيســكو االســتبدادي .ويف هــذا الصــدد ،كان النقــاش العــام حــول مــراث
النظــام القديــم ورومانيــا (والــذي يتضمــن ســلطة أجهــزة األمــن) مختلفــا عــا دار يف
الــدول األخــرى يف املنطقــة .وكانــت اســراتيجية جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي يف عــدم تعريــف
نفســها بأنهــا الحــزب الوريــث للنظــام الســابق وإمنــا كحركــة ثوريــة اســراتيجية سياســية
 .26مــن األمثلــة البــارزة عــى ذلــك ابنــة الرئيــس صاحبــة الخــرة السياســية املحــدودة والتـــي تــم انتخابهــا – بدعــم
الحــزب الدميقراطــي الليـرايل – كمرشــحة مســتقلة للربملــان األوروبـــي ،ثــم مــا لبثــت أن التحقــت مبجموعــة حــزب
الشــعب األوروبـــي (محافظــون ودميقراطيــون مســيحيون) وقــد أحــدث هــذا بعــض القلــق داخــل الحــزب .أمــا حزب
رومانيــا العظمــى اليمينــي املتطــرف فقــد خــر متثيلــه يف الربملــان الوطنــي عــام  ،2008لكــن لديــه ثالثــة نــواب يف
الربملــان األوروبـــي .فعــاوة عــى رئيــس الحــزب كورنيليــو ڤاديــم تــودور ( ،)Corneliu Vadim Tudorميثــل الحــزب
يف بروكســل أيضــا چــورچ جيجــي ( )George Gigiمــن حــزب الجيــل الجديــد ،وهــو مســيحي أرثوذوكــي معــروف
مبواقفــه املحافظــة واألصوليــة املتطرفــة .وميثــل الوفــد الدميقراطــي االجتامعــي يف الربملــان األوروبـــي مجموعــة
متنوعــة إىل حــد كبــر.
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ناجحــة جــدا ،حتـــى لــو مل يكــن املواطنــون واألحــزاب املنافســة موافقــن عــى تصويــر
الجبهــة نفســها هــذا التصويــر الثــوري األســطوري.
كانــت األحــزاب اليســارية مــن ضمــن الفاعلــن األساســيني يف عمليــة التحــول الســيايس.
وكانــت جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي القــوة املركزيــة التـــي شــكلت بدرجــة كبــرة عمليــات التحــول
الســيايس واالقتصــادي ودعمــت متاســك النظــام الدميقراطــي يف رومانيــا .وبســبب الوضــع
التاريخــي املتمثــل يف أن رومانيــا كانــت قــد خففــت مــن عالقتهــا القويــة بحلــف وارســو يف
مرحلــة مبكــرة ،وبســبب عمليــة الدمقرطــة االجتامعيــة الرسيعــة للحــزب ،كان دعــم عمليــة
االندمــاج يف االتحــاد االورويب أكــر كثـرا وأقــل إثــارة للجــدل مــا كان عليــه الوضــع يف الــدول
األخــرى املرشــحة لالنضــام بالنســبة لليســار وبالنســبة للمواطنــن بشــكل عــام.
وحتـــى لــو مل يُعــد الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي اليــوم هــو الالعــب األســايس يف النظــام
الحــزيب ،واســتمر تفتــت اليســار يف نطــاق اليســار غــر الربملــاين ،يعتــر الحــزب حزبــا
مهــا يف البنيــة التنافســية ثالثيــة األقطــاب يف البــاد ،وهــو بــا شــك الحــزب صاحــب
أقــوى هيــكل تنظيمــي داخــي .وبرغــم هــذه العمليــات السياســية ،يبقــى اليســار يف
أزمــة هيكليــة تعــود جزئيــا إىل الســات الخاصــة بالنظــام الحــزيب يف رومانيــا ،والتـــي
تتضمــن الضعــف الربنامجــي األيدلوجــي لــكل األحــزاب ،وســلوكه التحالفــي االنتهــازي
والتغــر الدائــم للحكومــة .وبدرجــة مــا ،يعــود هــذا الضعــف لفقــدان االهتــام الشعبـــي
بعمليــة املشــاركة السياســية الــذي يعنـــي أن الحــركات واألحـزاب اليســارية البديلــة ليســت
ويثَــل اليســار بشــكل عــام يف الربملــان بالحــزب
هامــة أو مؤثــرة عــى اإلطــاق لألســفُ .
الدميقراطــي االجتامعــي صاحــب التوجــه الدميقراطــي االجتامعــي .ويف هــذه اللحظــة ،ال
ميكــن أن نتوقــع قيــام أي منافســة أخــرى عــى يســار الطيــف الســيايس رغــم أن هنــاك
قضايــا يســارية معينــة تلقــى دعــا كبــرا مــن قبــل املواطنــن.
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اليسار الربتغايل
قصة انفصال
دومينيك هيليغ

مقدمة
تقــدم هــذه الورقــة وصفــا لألحــزاب الربتغاليــة ذات التوجــه اليســاري منــذ اإلطاحــة
بديكتاتوريــة ســاالزار -كايتانــو ( )Salazar-Caetanoيف  1974وحتـــى االنتخابــات الربملانيــة
التـــي جــرت يف حزيـران /يونيــو  .2011تتفحــص هــذه الورقــة أوال االنتخابــات التـــي جــرت
مؤخ ـرا والقضايــا ذات الصلــة التـــي أثــرت يف هــذا الســياق مــن قبــل اليســار الربتغــايل،
ومــن ثــم تتنــاول تاريــخ األح ـزاب التـــي هــي عــى يســار الحــزب االشــرايك الدميقراطــي.
منــذ ســنة  ،1999كان هنــاك يف الربتغــال حزبــن يســاريني عــى يســار الحــزب االشــرايك
الدميقراطــي ممثلــن يف الربملــان الوطنــي الربتغــايل وكالهــا قــد شــارك يف صياغــة النظــام
الحــزيب اليســاري بدرجــة متســاوية ،وهــذا أمــر نــادر الحــدوث يف ســياق الــدول األخــرى
األعضــاء يف االتحــاد األوروبـــي .هــذان الحزبــان هــا :الحــزب الشــيوعي الربتغــايل (،)PCP
وكتلــة اليســار الربتغاليــة ( .)BEوهنــاك خصوصيــة أخــرى يتســم بهــا النظــام الحــزيب
الربتغــايل وهــي حقيقــة أن الدميقراطيــن االجتامعيــن يف الربتغــال يســمون أنفســهم
بالحــزب االشــرايك ( ،)PSيف حــن اختــار املحافظــون إطــاق اســم الحــزب االشــرايك
الدميقراطــي ( )PSDعــى حزبهــم .إضافــة إىل هــذا الحــزب ،هنــاك أيضــا حــزب محافــظ
ميينــي /شــعبوي لــه أيضــا مقاعــد يف الربملــان وهــو حــزب الوســط الدميقراطــي االجتامعــي
املســيحي (.)PP-CDS

ال�لمانية
انتخابــات  2011ب
لقــد أصبحــت االنتخابــات الربملانيــة املبكــرة التـــي متــت الدعــوة إليهــا يف  5حزيــران/
يونيــو  2011رضورة بعــد فشــل حكومــة األقليــة بقيــادة رئيــس الــوزراء االشــرايك خوســيه
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ســقراطيس ( )José Socratesللمــرة الثالثــة يف الربملــان يف الفــوز بأغلبيــة لتمريــر املرحلــة
الثالثــة مــن برنامجهــا التقشــفي .مل تكــن كتلــة اليســار والحــزب الشــيوعي الربتغــايل
وحدهــا اللذيــن ص ّوتــا ضــد املرحلــة الثالثــة ،كــا فعــا يف املرحلتــن الســابقتني ،ولكــن
الجنــاح اليســاري للمجموعــة الربملانيــة االشــراكية أيضــا صـ ّوت ضــد ِحــزم التقشــف الثالثــة.
لــذا مل يتمكــن ســقراطيس مــن متريــر برنامــج حكومتــه يف  2010إال بدعــم مــن الحــزب
االشــرايك الدميقراطــي ،أكــر أحــزاب املعارضــة .ولكــن ،يف آذار /مــارس  ،2011ســحبت
أح ـزاب اليمــن دعمهــا واســتقالت الحكومــة يف  24آذار /مــارس مــن العــام نفســه ،مــا
حــدا بالرئيــس أنيبــال كافاكــو ســيلفا ( )Aníbal Cavaco Silvaوهــو مــن الحــزب الربتغــايل
االشــرايك ( )PSPالدعــوة إىل إجـراء انتخابــات يف  5حزيـران /يونيــو  .2011مل يكــن الســبب
وراء رفــض الحــزب االشــرايك الدميقراطــي تقديــم الدعــم تغــرا يف مواقفــه أو لخــاف مــع
الحــزب االشــرايك الحاكــم ،وإمنــا كان الســبب ببســاطة االرتفــاع املطــرد لشــعبية الحــزب
االشــرايك الدميقراطــي يف اســتطالعات الــرأي ،والــذي تزامــن مــع االنخفــاض يف شــعبية
ســقراطيس ،مــا حمــل وعــودا بفــوز املحافظــن يف االنتخابــات.
بتاريــخ  5حزيـران /يونيــو  ،2011تــم اســتدعاء  9.6مليــون ناخــب مؤهــل النتخــاب برملــان
جديــد ،وكان أمــام الناخبــن  17حزبــا وجمعيــة سياســية ليختــاروا مــن بينهــم ممثليهــم .يف
الربملــان الســابق ،مل يكــن هنــاك ســوى خمســة أحـزاب ممثلــة وهــذه هــي األحـزاب نفســها
التـــي تــم انتخابهــا يف الربملــان الجديــد وهــي :الحــزب الربتغــايل الشــيوعي ،وكتلــة اليســار،
والحــزب االشــرايك ،والحــزب االشــرايك الدميقراطــي املحافــظ وحــزب الوســط االشــرايك
الدميقراطــي -حــزب الشــعب ،اليمينــي الشــعبوي.
يف األســابيع التـــي ســبقت االنتخابــات ،مل يكــن بإمــكان القيمــن عــى إج ـراء اســتطالعات
الــرأي تقديــم أي توقعــات معينــة أو دقيقــة بالنســبة للتفضيــات االنتخابيــة للناخبــن.
فمنــذ فــرة طويلــة،كان الســباق وجهــا لوجــه بــن الحــزب االشــرايك والحــزب االشــرايك
الدميقراطــي متوقعــا .وقبــل يــوم االنتخابــات بوقــت قصــر حصــل الحــزب االشــرايك
الدميقراطــي يف اســتطالعات الــرأي عــى  %37مــن األصــوات ،بتقــدم طفيــف عــن الحــزب
االشــرايك والــذي كان يتوقــع لــه أن يحصــل عــى  %35مــن األصــوات ،يف حــن تراوحــت
نســب الحزبــن اليســاريني ،كتلــة اليســار والحــزب الشــيوعي بــن  %5و  ،%9وكانــت هــذه
النســب تتغــر بشــكل شــبه يومــي .وكان مــن الصعــب التفريــق بــن الحزبــن الكبرييــن
ســواء مــن خــال حملتهــا االنتخابيــة أومــن خــال مواقفهــا املتعلقــة بالقضايــا املختلفــة.
فالحزبــان كانــا قــد دعــا برنامجــن أو ثالثــة مــن برامــج التقشــف الخاصــة بالربتغــال،
وكانــت الســات األساســية لربامــج التقشــف هــذه مــا يــي:
33

اغتربلا راسيلا

• وقــف االســتثامرات العامــة يف املشــاريع الكــرى ،مبــا يف ذلــك جــر فــوق نهــر التاجــة
وتحســن خــط الســكك الحديديــة إىل مدريــد ،وتحديــث البنيــة التحتيــة،
• تجميد معاشــات التقاعد واألجور يف الخدمة العامة،
• تخفيــض الحــد األدىن لألجور والحد األدىن لرواتب التقاعد إىل  300يورو شــهريا،
• زيادة يف رضيبة القيمة املضافة بنسبة ( %2حاليا  ،%23معدل الرضيبة املؤقتة ،)%13
• وقــف جميع االســتثامرات يف الخدمات العامــة ،وخاصة التعليم والصحة ،و،
• خصخصــة ضخمــة للــركات اململوكــة للدولــة يف الســنوات الثالثــة القادمــة لتصــل إىل
مــا مجموعــه  5مليــار يــورو.
وبالتــايل فقــد نظــم الحزبــان ،االشــرايك واالشــرايك الدميقراطــي حمــات اســتندت عــى
االســراتيجية بشــأن مســتقبل البــاد أكــر مــن اســتنادها عــى املحتــوى ،وبالتــايل دعيــا إىل
أغلبيــة واضحــة لهــا .فقــد قبــل الحزبــان االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه مــع الرتويــكا
(االتحــاد األوروبـــي وصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك املركــزي األوروبـــي) ،وبالتــايل فقــد
وافقــا عــى تدابــر التقشــف املنصــوص عليهــا يف ذلــك االتفــاق .بســبب هــذا الخــط
الغامــض لالنقســام بــن أح ـزاب الوســط ،حــاول كل منهــا ،بشــكل طبيعــي حشــد الدعــم
مــن األطــراف القريبــة لــكل منهــا يف النظــام الحــزيب .فقــد دعــى الحــزب اإلشــرايك
الناخبــن اليســاريني التقليديــن إىل عــدم اضاعــة أصواتهــم وبالتــايل التصويــت لصالــح
الحــزب االشــرايك بــدال مــن التصويــت لكتلــة اليســار أو الحــزب الشــيوعي ،والــذي وقــف
مــرة أخــرى مــع الخــر تحــت مظلــة “تحالــف الوحــدة الدميقراطــي” يف االنتخابــات.

تغال واسـ تـراتيجياته ف ي� 2011
ردود فعل اليســار ب
ال� ي
كتلة اليسار
قدمــت كتلــة اليســار ثــاث إجابــات عــى التحديــات االســراتيجية والسياســية للحملــة
االنتخابيــة:
التعاون بني أحزاب اليســار
عــى الرغــم مــن أن الحــزب الشــيوعي الربتغــايل وكتلــة اليســار ومنــذ تأســيس األخــرة
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كانــا خصمــن ال ميكــن التوفيــق بينهــا عمليــا ،1فقــد اجتمعــا –وســط اهتــام كبــر مــن
وســائل اإلعــام  -يف أوائــل شــهر نيســان /أبريــل  2011ملناقشــة التحالفــات املمكنــة والجهــود
التعاونيــة .وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود ترتيبــات تعــاون ملرحلــة مــا قبــل االنتخابــات ،كان
هنــاك اتفــاق عــى اللقــاء بعــد فــرة وجيــزة مــن االنتخابــات ملناقشــة تحالفــات مــا بعــد
االنتخابــات يف الربملــان عــى األقــل .وعــى الرغــم مــن أن كال الحزبــن كانــا يصوتــان معــا يف
الفصــل الترشيعــي الســابق بنســبة  %80مــن املـرات ،إال أنهــا بقيــا منفصلــن يفرقهــا فجوة
ثقافيــة وتاريخيــة وبرامجيــة ذات أبعــاد واســعة .فعــدد مــن أفـراد كتلــة اليســار (والتـــي مل
يتــم تأسيســها حتـــى ســنة  )1999كانــوا يف الســابق أعضــاء يف الحــزب الشــيوعي الربتغــايل،
ولكنهــم تركــوا الحــزب نظـرا لدرجــة “املركزيــة الدميقراطيــة” القويــة جــدا .وتابعــت وســائل
اإلعــام هــذا اللقــاء الرســمي األول بــن الحزبــن بعــد اثنتــي عــرة ســنة باهتــام كبــر ،بــل
وجعلــت جميــع الصحــف الوطنيــة هــذا الخــر عنوانــا لصفحاتهــا األوىل.

“يسار مسؤول”
كان املفهــوم األســايس لالســراتيجية االنتخابيــة لكتلــة اليســارهو أن تُ وضــع نفســها
باعتبارهــا جــزءا مــن “اليســار املســئول” .ويف خوضــه النتخابــات  ،2011مل يــر الحــزب
وجــود إمكانيــة للتعــاون بعــد االنتخابــات مــع الحــزب االشــرايك الحاكــم آنــذاك .عــى
الرغــم مــن ذلــك ،كان الحــزب يريــد مواجهــة التهمــة املوجهــة إليــه والتـــي تقــول بأنــه
مهتــم بــأن يكــون يف املعارضــة ،وبالتــايل تجنــب االضط ـرار إىل تحمــل مســئولية الحكومــة
بعــد االنتخابــات .باســتخدام مفهــوم “اليســار املســئول” ،طــور الحــزب اســراتيجية مثــرة
لالهتــام :اتخــذ رئيــس كتلــة اليســار ،فرانسيســكو لــوكا ( )Francisco Louçaموقفــا
هجوميــا ودعــا إىل أغلبيــة يســارية يف الربملــان الربتغــايل ،مــا زاد مــن احتامليــة تعــاون
حزبــه مــع الحــزب الشــيوعي الربتغــايل والجنــاح اليســاري يف الحــزب االشــرايك الــذي رفــض
دعــم ِحــزم رئيــس الــوزراء ســقراطيس التقشــفية .يف كانــون الثــاين /ينايــر  ،2011دعمــت
كتلــة اليســار املرشــح الرئــايس االشــرايك الشــاعر الوطنــي مانويــل أليغــري (Manuel
 )Alegreيف حملتــه االنتخابيــة ،والــذي يعتــر ممثــا بــارزا للجنــاح اليســاري للحــزب
االشــرايك .باإلضافــة إىل ذلــك ،اقرتبــت كتلــة اليســار علنــا مــن النقابــات العامليــة مــن أجــل
حشــد إمكانــات اليســار العريضــة “ليســارها املســئول” .مــع هــذه االســراتيجية ،التـــي مل
يكــن مــن الســهل التعريــف بهــا ،حــاول الحــزب مواجهــة حملــة “ال تضيــع صوتــك” التـــي
أطلقهــا الحــزب االشــرايك.
 .1املزيد حول هذا املوضوع أدناه.
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التحول الديمقراطي والتحول أ
الوروبـــي
يف نهايــة املطــاف ،اعتمــدت كتلــة اليســار عــى الشــباب الربتغــايل الذيــن ،كنظرائهــم
اإلســبانيني يف الفــرة التـــي ســبقت االنتخابــات التـــي جــرت يف بلدهــم يف شــهر أيــار /مايــو،
اســتخدموا الشــبكات االجتامعيــة لحشــد الجامهــر يف مظاهــرة  13آذار /مــارس .2011
وقــد كانــت هــذه املظاهــرة األكــر يف الربتغــال منــذ مســرة عيــد العــال ســنة ،1974
التـــي تلــت ثــورة القرنفــل – وقــد نظمــت هــذه املظاهــرة بــدون أي مســاعدة مــن أي مــن
األحـزاب أو النقابــات .مل يكــن العديــد مــن هــؤالء الشــباب قــد أدلــوا بعــد بأصواتهــم يف
أيــة انتخابــات حيــث كانــوا متشــككني أو رافضــن متامــا للنظــام الســيايس القائــم وجميــع
األح ـزاب السياســية املوجــودة عــى الســاحة .وقــد رأت كتلــة اليســار هــذه البيئــة واعــدة
جــدا للعــودة السياســية لليســار يف الربتغــال .كانــت هــذه الكتلــة ،ومنــذ تأسيســها ،تنظــر
إىل نفســها ليــس فقــط كحــزب أو جــزء مــن حركــة اجتامعيــة ،ولكــن بوصفهــا حركــة يف
حــد ذاتهــا وفريــدة مــن نوعهــا .وقــد اغتنمــت هــذه الفرصــة للمطالبــة بالتحــول املنهجــي
الشــامل للبلــد ،عــى أســاس اتبــاع مســار دميقراطــي راديــكايل؛ أي أنهــا كانــت يف الواقــع،
تطالــب بثــورة قرنفــل ثانيــة.
يف نفــس الوقــت ،رفضــت كتلــة اليســار جميــع التوجهــات املناديــة بإعــادة تأميــم االقتصــاد
والسياســة .بــدال مــن ذلــك ،فإنهــا دعــت إىل “إعــادة تأســيس االتحــاد األوروبـــي” والنظــام
االقتصــادي األورويب.

تغال
الحزب الشــيوعي ب
ال� ي
وضع الحزب الشــيوعي الربتغايل مطلبــن يف صلب حملته االنتخابية:
إعادة التأميم والنقاش حول االنســحاب من االتحاد أ
الوروبـــي ومنطقة اليورو

عــى عكــس كتلــة اليســار ،ربــط الحــزب الشــيوعي الربتغــايل مطالبتــه بوقــف خصخصــة
الخدمــات العامــة مبطالبــه املتعلقــة بإعــادة تأميــم الصناعــات املحليــة الرئيســية .هنــا،
أشــار الحــزب إىل املطالــب التـــي كان قــد أثارهــا يف املؤمتــر الدســتوري بعــد ثــورة القرنفــل
ســنة  .1975يف نفــس الوقــت ،وضــع الحــزب ،مثلــه يف ذلــك الحــزب الشــيوعي اليونــاين،
اســتمرارية عضويــة البــاد يف االتحــاد األوروبـــي موضــع تســاؤل .وكان هــذا املوقــف أساســا
مبنيــا عــى مفاوضــات الربتغــال مــع الرتويــكا والتـــي جــاءت نتيجــة التداعيــات الســلبية
للغايــة عــى الربتغــال واألزمــة االقتصاديــة واملاليــة التـــي شــهدتها البــاد.
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تحــول ديمقراطي مقابل دولة الطبقة
رأى الحــزب الشــيوعي الربتغــايل أن االحتجاجــات الشــبابية الناشــئة توفــر لــه إمكانــات
كبــرة .إال أنــه رفــض املحتــوى الســيايس لحركــة الشــباب وانتقــد عــدم وجــود أي توجــه ذو
طابــع ســيايس أو طبقــي يف هــذه االحتجاجــات .بالنســبة للحــزب ،مل تكــن هــذه املظاهـرات
تشــبه بــأي شــكل مــن األشــكال مظاهـرات  1974و  1975وال ميكــن مقارنتهــا بهــا .بــدال من
ذلــك ،طالــب الحــزب الشــيوعي الربتغــايل بتحــول جــذري منهجــي ودعــا الشــباب لتبنــي
هــذا املطلــب .كان هــذا املوقــف الطالئعــي عــى وجــه التحديــد هــو الــذي منــع الحــزب
الشــيوعي الربتغــايل مــن الفــوز بــأي أصدقــاء بــن الشــباب املحتجــن .ورفــض الحــزب أي
فكــرة للتحالــف مــع الحــزب االشــرايك أو تقديــم أي دعــم لحكومتــة ذات األقليــة.

مطالب مشـ تـركة ي ن
تغال وكتلة اليسار
ب� الحزب الشــيوعي ب
ال� ي
ميكــن تحديــد بعــض املطالــب املركزيــة املشــركة بــن الحزبــن يف حملــة  2011االنتخابيــة
عــى الرغــم مــن كل االختالفــات يف االســراتيجية والجوهــر الســيايس ،وهــي كالتــايل:
 .1خلــق فــرص عمــل وإعــادة تأميــم الصناعــات الرئيســية (هنــا ،ذهــب الحــزب الشــيوعي
الربتغــايل مبطالبــه أبعــد بكثــر مــن كتلــة اليســار)،
 .2وقــف التخفيضات االجتامعية،
 .3وقف الخصخصة ،وزيادة اســتثامرات الدولة،
 .4رفــض االتفاق الذي تــم التفاوض عليه مع الرتويكا،
 .5النضال ضد املحســوبية والفســاد يف الربتغال.

نتائج االنتخابات
كانــت نســبة مشــاركة الناخبــن يف انتخابــات  2011حــوايل  %55فقــط مــن بــن 9.6
مليــون ناخــب مؤهــل ،أي أقــل بنســبة  %4مــا كانــت عليــه يف االنتخابــات الســابقة التـــي
جــرت يف  .2009يف بعــض املجتمعــات الجنوبيــة الصغــرة ،قــام املزارعــون املحتجــون عــى
التخفيضــات بعرقلــة االنتخابــات يف مراكــز االقــراع ،ويف حالــة واحــدة فتــح املحتجــون
خاليــا نحــل لتعطيــل عمليــة التصويــت .وكانــت حــوايل  %4مــن األصــوات املــدىل بهــا
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باطلــة (أوراق بيضــاء) .كان واضحــا أن الخــارس الرئيــي يف االنتخابــات املبكــرة هــو الحــزب
االشــرايك الحاكــم برئاســة خوســيه ســقراطيس والــذي حصــل عــى مــا يقــارب  %28مــن
االصــوات .كــا كانــت كتلــة اليســار أيضــا مــن بــن الخارسيــن ،حيــث انخفضــت نســبة
أصواتهــا مــن  %9.8إىل  %5فقــط ،يف حــن اســتطاع التحالــف الدميقراطــي املوحــد ،الــذي
يضــم الحــزب الشــيوعي الربتغــايل وحــزب الخــر ،الحفــاظ عــى نســبته القدميــة وهــي
%8مــن األصــوات .وبالتــايل تراجعــت كتلــة اليســار إىل املســتوى الــذي كانــت عليــه يف
انتخابــات  .2005أمــا الفائزاألكــر فــكان حــزب املعارضــة الرئيــي ،الحــزب االشــرايك
الدميقراطــي املحافــظ .فتحــت قيــادة زعيمــه بيــدرو باســوس كويلــو (Pedro Passos
 ،)Coelhoوالــذي هــو اليــوم رئيــس الــوزراء ،اســتطاع الحــزب أن يفــوز بنســبة  %38مــن
األصــوات .وكان الفائــز الثــاين هــو حــزب الوســط االشــرايك الدميقراطي-حــزب الشــعب،
الحــزب اليمينــي الشــعبوي والــذي اســتطاع أن يرفــع نســبة أصواتــه إىل  %11.71وهــو اآلن
جــزء مــن االئتــاف الحاكــم.
الجدول  :1النتائج
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النتائج يف
2011
نسب مئوية

النتائج يف
2009
نسب مئوية

املكاسب/
الخسائر
نسب مئوية

مقاعد2011
()2009

االشرتاكيون (الحزب االشرتايك)

28.05

36.56

8.5-

)97( 73

الدميقراطيون االشرتاكيون
املحافظون (الحزب االشرتايك
الدميقراطي)

38.66

29.11

9.6 +

)81( 105

الدميقراطيون واالشرتاكيون
الوسط (حزب الوسط االشرتايك
الدميقراطي -حزب الشعب)

11.71

10.43

1.3 +

)21( 24

التحالف الدميقراطي املوحد (الحزب
الشيوعي الربتغايل وحزب الخرض)

7.90

7.86

0.0 +

)15( 16

كتلة اليسار

5.17

9.81

الحزب

4.6 -

 .2املصدرhttp://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_legislative_election,_2011 :
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تغال ف ي� المقاطعات
الجدول  :2النتائج الولية لكتلة اليســار والحزب الشــيوعي ب
ال� ي
املناطق

النسب املئوية لكتلة اليسار

النسب املئوية للتحالف
الدميقراطي املوحد
2.53

جزر األزور

4.39

أفيريو

5.03

4.09

باجة

5.19

25.39

براغا

4.22

4.89

براغانسا

2.30

2.59

كاستيلو برانكو

4.19

4.89

كوميربا
إيفورا

5.75

6.22

4.91

فارو

8.16

8.57

غواردا

3.34

3.48

لرييا

5.37

4.97

لشبونة

5.71

9.55

املاديرا

4.00

3.67

بورتاليجري

4.45

12.81

بورتو

5.13

6.23

شنرتين

5.79

9.02

سيتوبال

7.03

19.65

فيانا دو كاستيلو

4.39

4.93

فيال ريال

2.32
2.85

3.07

فيسيو
املجموع

5.19

3

22.06

2.87
7.94

 .3املصــدرhttp://www0.rtp.pt/noticias/eleicoes/legislativas2011/index.php?ano=2011&candida� :
to=B.E. &http://www0.rtp.pt/noticias/eleicoes/legislativas2011/index.php?ano=2011&candida ،to=PCP-PEVمتــت زيارتــه آخــر مــرة بتاريــخ  6حزي ـران  /يونيــو  2011بنــاء عــى نســبة  99.91مــن األصــوات
التـــي جمعــت. .
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لقــد عملــت هــذه االنتخابــات عمليــا عــى تقســيم البــاد إىل قســمني .ففــي حــن كانــت
معاقــل اليمينيــن الشــعبويني يف شــال البــاد ،تقــدم االشــراكيون يف الجنــوب .وكان
الجنــوب أيضــا معقــل الحــزب الشــيوعي الربتغــايل ،وعــى وجــه الخصــوص ألينتيخــو،
إيفــورا ،الباجــة وســيتوبال  ،حيــث فــاز بنســبة  %20أو أكــر مــن األصــوات ،يف حــن كانــت
معاقــل كتلــة اليســار يف املراكــز الحرضيــة واســتطاعت أن تجمــع يف بورتــو ولشــبونة نســبة
تجــاوزت  %5يف هاتــن املنطقتــن.

االستنتاجات أ
الولية
مبشــاركته يف انتخابــات  2011املبكــرة ،كان مــن الواضــح أن اليســار الراديــكايل مل يكــن
فقــط غــر قــادر عــى االســتفادة مــن االنتخابــات املبكــرة ،ولكــن هــذه االنتخابــات
ســاهمت أيضــا بإضعافــه خاصــة بســبب النتائــج الســيئة لكتلــة اليســار .الســؤال الــذي
يطــرح نفســه يف هــذا الســياق هــو ملــاذا مل يكــن ملوجــة االحتجاجــات يف البــاد تأثــر ايجــايب
عــى املشــاركة يف االنتخابــات أو عــى النتائــج التـــي حققهــا اليســار الراديــكايل؟ وهــذا
الســؤال يحتــاج إىل مزيــد مــن التحليــل .هــل الشــباب يف الربتغــال ،كــا هــم يف أســبانيا،
مندمجــون بشــكل ضعيــف جــدا يف املؤسســة السياســية برمتهــا ،مبــا يف ذلــك اليســار؟ إذا
كان األمــر كذلــك ،فــا هــي اســراتيجيات األحــزاب اليســارية لحشــد هــذه اإلمكانيــات
وهــل هــذه هــي االســراتيجيات املناســبة؟
مل تكــن اســراتيجية كتلــة اليســار الداعيــة إىل “يســار مســؤول” ،وبالتــايل أخــذ موضــع
مراقــب يف مــكان مــا بــن خيــاري الحكــم واملعارضــة الثابتــة ،وال اســراتيجة الحــزب
الشــيوعي الداعيــة إلعــادة التأميــم فعالــة .فالنــاس يف الربتغــال ،أقلهــم أولئــك الذيــن
كلفــوا أنفســهم عنــاء التصويــت ،كانــوا يريــدون أغلبيــة مســتقرة .وهــذا هــو التفســر
الوحيــد لحادثتــي االحتجــاج الجامهــري مــن جهــة واالنتصــار االنتخــايب الــذي حققتــه
عــى وجــه الخصــوص القــوى املســؤولة عــن العجــز يف امليزانيــة والتخفيضــات الجذريــة
يف اإلنفــاق االجتامعــي مــن جهــة أخــرى .وبالتــايل كانــت اســراتيجيات الحزبــن الكبرييــن
يف االصطيــاد يف التخــوم السياســية ناجحــة ،وأدت إىل تــرر اليســار الراديــكايل .وهكــذا
مل يتمكــن اليســار الراديــكايل مــن االســتفادة تلقائيــا مــن االحتجاجــات الناشــئة والقويــة
التـــي نظمهــا الشــباب ،أو مــن ظواهــر األزمــة يف أعقــاب االنهيــار املــايل ســنة .2010/2009
يبــدو أن النظــرة الســائدة عــن اليســار الراديــكايل إذا حــارب النظــام الســيايس أو وضــع
نفســه خارجــه أو قــدم نفســه باعتبــاره بديــا سياســيا لــه ،هــي أنــه جــزء مــن الطيــف
الســيايس ،وبالتــايل فهــو جــزء مــن املشــكلة أكــر مــا هــو جــزء مــن الحــل ،وذلــك بغــض
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النظــر عــن املطالــب السياســية التـــي يثريهــا .لقــد فضّ ــل العديــد مــن املتظاهريــن عــدم
املشــاركة يف االنتخابــات حتـــى ال يصوتــوا لبديــل ســيايس يســاري ،أو ألي مــن الطرفــن
اللذيــن كانــا باســتمرار معرتضــن وص ّوتــا ضــد حزمــة التقشــف الحكوميــة.
العامــل املثــر هــو الســؤال التــايل :إىل أي مــدى ســتكون األح ـزاب اليســارية الراديكاليــة
مرنــة داخليــا بعــد هــذه النتيجــة االنتخابيــة؟ وإىل أي مــدى ســتكون الرغبــة املعلنــة يف
التعــاون األوثــق بــن كتلــة اليســار والحــزب الشــيوعي الربتغــايل مرنــة يف ضــوء نكســة
االنتخابــات؟ فالحاجــز الوحيــد الــذي يقــف أمــام تطــور يســار قــوي إىل جانــب الحــزب
االشــرايك هــو االنقســام والعــداء املتبــادل بــن هذيــن الحزبــن اليســاريني الراديكاليــن.
وتعــود أســباب االنفصــال الــذي دام لفــرة طويلــة ومــا زال مســتمرا إىل تاريــخ هذيــن
الحزبــن .لهــذا الســبب ،دعونــا نلقــي نظــرة فاحصــة عــى تاريــخ كتلــة اليســار والحــزب
الشــيوعي الربتغــايل.

ال�تغال :ي ن
والصالح
ب� الثورة إ
تاريخ اليســار ب ي
عــى الرغــم مــن كل الخالفــات والنزاعــات واآلمــال غــر املحققــة لنجاحــات انتخابيــة كبــرة
ســنة  ،2011مــا زال اليســار الربتغــايل بشــكل عــام ،مــن أقــوى القــوى اليســارية يف أوروبــا
حتـــى بعــد نتيجــة االنتخابــات املخيبــة لآلمــال .فأح ـزاب اليســار مجتمعــة كانــت قــادرة
عــى الحصــول عــى  %13مــن أصــوات الناخبــن .والعديــد مــن اليســاريني يف أوروبــا
مفتونــون ومدهوشــون مــن تجربــة الربتغــال ،أرض ثــورة  1974وأرض نضــال الحــزب
الشــيوعي الــري ضــد ديكتاتوريــة الفــايش ســاالزار ،وأرض الوعــد الجميــل “باالشــراكية”
خلــف الســتار الحديــدي .كل شـــيء اآلن أصبــح ماضيــا بعيــدا .خــال الســنوات األوىل
مــا بعــد الثــورة ســافر إىل هــذه األرض الواعــدة“ ،جمهوريــة الربتغــال االشــراكية” اآلالف
مــن الرتوتســكيني واملاويــن وأنصارهــم والجامعــات الشــيوعية املواليــة لأللبــان ليســاهموا
يف إزالــة هيــاكل الســلطة القدميــة بعــد ثــورة القرنفــل ،ورغــم ذلــك وجــدوا أنفســهم
وســط النزاعــات الداخليــة اليســارية التـــي مل تتغــر والتـــي تركــوا أوطانهــم هربــا منهــا إىل
الربتغــال التـــي حملــوا عنهــا أفــكارا رومانســية .فعــام  1974مل يكــن مجــرد عــام تحــرري.
كان عــام بــزوغ فجــر عــر جديــد ،وكان اليســار الراديــكايل يســر متقدمــا الصفــوف .رغــم
ذلــك ،مل تصبــح لليســار اليــد العليــا وبقــي حتـــى اليــوم عالقــا يف كــوة نســبة تأييــد شــعبي
ضئيلــة تــراوح مــا بــن  %5و  %8عــى التــوايل .لفهــم هــذه املعادلــة فإننــا بحاجــة إىل أن
ننظــر إىل الــوراء يك نتمكــن مــن النظــر إىل األمــام.
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تغال
الحزب الشــيوعي ب
ال� ي
قبــل ســبعة وثالثــن ســنة تــم القضــاء عــى ديكتاتوريــة الفاشــيني ســاالزار  /كايتانــو بثــورة
قادهــا صغــار الضبــاط الذيــن أطلقــوا عــى أنفســهم اســم “حركــة القــوات املســلحة” .يف
ذلــك الوقــت ،مل تكــن الربتغــال عــى هامــش مجتمــع الــدول األوروبـــية جغرافيــا فقــط؛
فالنمــوذج الــركايت االســتبدادي لـــ “اســتادو نوفــو” ( - )Estado Novoالدولــة الجديــدة،
املســتند بقــوة عــى البنــى التقليديــة والكنيســية والــذي رفــض التعليــم والتصنيــع لصالــح
القيــم التقليديــة مثــل األرسة ،والنظــام ،واالنضبــاط ،والعمــل والتواضــع ،عمــل عــى عــزل
البــاد اجتامعيــا وسياســيا واقتصاديــا عــى مــدى عقــود .وعملــت الدعايــة التـــي أعلنــت
عــن امرباطوريــة متعــددة الثقافــات ،مــن خــال اســتحضار األســاطري البطوليــة ألمــة مــا
وراء البحار،عــى إبقــاء البــاد متجــذرة يف القــرن التاســع عــر حتـــى وقــت متأخــر مــن
 .1974ومــن أجــل الحفــاظ عــى هــذه العزلــة ،اســتخدمت الدولــة الفاشــية االســتبدادية
الرقابــة املشــددة ونظــام الحــزب الواحــد ،وحظــرت جميــع املنظــات السياســية .وقــد
أدخلــت سياســة ثقافيــة موجهــة غــر مرنــة عملــت بدقــة عــى إبقــاء الحــدود ضيقــة،
ومنعــت العمــل النقــايب واســتخدمت أدوات مثــل التعذيــب والنفــي والقتــل .وكانــت
حريــة الــرأي والصحافــة والتجمــع غــر موجــودة .لذلــك ،كانــت الحيــاة االجتامعيــة يف
الربتغــال غــر مسيســة عــى اإلطــاق وبقيــت عــى هــذا الحــال عــى مــدى عــدة عقــود.
وعــى عكــس العديــد مــن الــدول االســتبدادية األخــرى ،اســتغنت الربتغــال متامــا عــن أي
محاولــة لحشــد الجامهــر ،وقــد ســار كل شـــيء بطريقــة هادئــة ومنظمــة.
بعــد هــذه العقــود ،جــاء ربيــع  1974حامــا معــه عاصفــة مــن التجديــد .االشــراكية
الدميقراطيــة والتحــرر والحريــة ،كانــت جميعهــا مــؤرشات يف متنــاول اليــد .يف األشــهر األوىل
التـــي تلــت اإلطاحــة بالديكتاتوريــة الفاشــية االســتبدادية ،ترصفــت كل مجموعــة متنوعــة
مــن الشــيوعيني واالشــراكيني وكل أيديولوجيــة بعنــف وبــدون أيــة ضوابــط .وأطلــق
الفوضويــون واملاويــون والراديكاليــون اليســارون واملنظــات النقابيــة واألحــزاب العنــان
“لعاصفــة مــن النشــاط ”4خــال أيــام ثــورة نيســان /أبريــل وخــال األســابيع واألشــهر التـــي
تلتهــا.
كان هنــاك رســم كاريكاتــوري ســيايس أظهــر بدقــة وضــع اليســار الراديــكايل يف ذلــك الوقت:
خارطــة عــى الجــدار تظهــر مخطــط الربتغــال .أمامهــا أقــام الرصــاص ودفاتــر مالحظــات
 .4أنظــر�Cf. Frank Bochow: Revolution und Konterrevolution. Zum 30. Jahrestag der April revolu
.tion in Portugal, in: Junge welt, April 24 2004
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محمولــة باأليــدي وجميعهــا أيــدي ثــوار ومفكريــن مــن الحركــة االشــراكية والشــيوعية
العامليــة -ماركــس وإنجلــز ولينــن ومــاو وســتالني وهــويش منــه ،غرامــي ولوكســمبورغ،
وكاســرو وتــي .نــر هــذا الرســم الــذي رســمه جــواو أبيــل مانتــا ( )João Abel Mantaيف
الربتغــال يف  11متــوز /يوليــو  1975مــع تعليــق “مشــكلة صعبــة” ال يظهــر أي حركــة عــى
اإلطــاق .كان اليســار يف ذلــك الوقــت  -ولكــن ليــس اليســار فقــط  -كان يراقــب باهتــام
الوضــع يف الربتغــال.
كــا لفــت هــذا البلــد الصغــر الكثــر مــن اهتــام الــركات والحكومــات الغربيــة،
واألحـزاب املحافظــة والدميقراطيــة واالجتامعيــة .ومل يكتفــوا بالنظــر فقــط  ،ولكنهــم أيضــا
بــدأوا ينشــطون برسعــة ألنهــم هــم أيضــا كانــوا مســتبعدين مــن قبــل الدكتاتوريــة .ومــع
ذلــك ،مل يؤخــذ الجميــع عــى حــن غــرة .فمنــذ أن بــدأ النظــام بالرتنــح بشــكل ملحــوظ
يف بدايــة الســبعينيات مــن القــرن املــايض ،شـ ّمرت االشــراكية الدوليــة ،عــى ســبيل املثــال،
عــن ســاعديها لتخــوض معركــة الغنائــم .يف  19نيســان /أبريــل  ،1973يف حانــة ديــر راوخــن
يف بلــدة مونســرريفل جنــوب بــون ،تأســس الحــزب االشــرايك الربتغــايل مبســاعدة مــن
الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي األملــاين ( )SPDومؤسســة فريدريــش إيــرت القريبــة منــه.
كانــوا يريــدون أن يكونــوا مســتعدين .ولكــن مــاذا عــن اليســار الراديــكايل؟
أمــا عالقــة اليســاريني ببعضهــم البعــض ،وكذلــك عالقتهــم بالحــزب الشــيوعي ،أقــوى
قــوى اليســار ،فكانــت تتميــز بالضوابــط والحــدود بــدال مــن التعــاون والتضامــن .بعــد
ســنة  ،1974تفككــت األح ـزاب الصغــرة جــدا التـــي كانــت نشــطة وبالــكاد متكنــت مــن
البقــاء كمنظــات يف األشــهر التـــي تلــت الثــورة .ولكــن الحــزب الشــيوعي الربتغــايل مــا زال
موجــودا حتـــى اليــوم .وعــى الرغــم مــن وجــوده لعقــود يف املعارضــة ،مــا زال لــه تأثــر
كبــر عــى السياســة وخاصــة عــى ثقافــة البلــد.
تأســس الحــزب الشــيوعي الربتغــايل يف  6آذار/مــارس  1921كفــرع برتغــايل لألمميــة
الشــيوعية .وكان للحــزب جــذوره يف الحركــة النقابيــة والعامليــة يف الجمهوريــة األوىل،
التـــي انتهــت بعــد انقــاب جــرى يف  ،1926وحــل محلهــا نظــام ديكتاتــوري .وبالتــايل ،فلقــد
عنــت ثــورة نيســان /أبريــل  1974للحــزب الشــيوعي الربتغــايل نهايــة فــرة مــا يقــرب مــن
 50ســنة مــن الالرشعيــة ،وعــاد ألفــارو كونهــال ( )Álvaro Cunhalاألمــن العــام للحــزب إىل
لشــبونة مــن منفــاه يف موســكو وب ـراغ ليســتقبله بفــرح األلــوف مــن النــاس واملتعاطفــن
مــع الحــزب .يف أول مناســبة عامــة للحــزب الشــيوعي الربتغــايل نظمــت يف  1أيــار /مايــو
 ،1974تجمــع نصــف مليــون برتغــايل ليصفقــوا بحــاس ألول خطــاب لكونهــال.
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مــع خــروج الحــزب مــن الحالــة الالرشعيــة التـــي كان عليهــا والتـــي أجربتــه عــى العمــل
رسا وبوتــرة واحــدة ،بــدأ الحــزب يــدرك بــأن عملــه بشــكل قانــوين قــد تســبب يف تصــدع
تنظيمــه .اســتدعى هــذا اإلدراك ،أوال وقبــل كل يشء ،إجــراء تقييــم ألحــداث نيســان/
أبريــل  1974الثوريــة .فعــى الرغــم مــن الوقــت والنشــاط الــذي قــام بــه الحــزب أثنــاء
عملــه بشــكل رسي ،إال أن مــا يســمى بثــورة القرنفــل مل تكــن ثــورة الحــزب االشــرايك
مبفــرده ومل تكــن حتـــى انتفاضــة تحــت قيــادة هــذا الحــزب .كان لهــذه الثــورة مكونــان
رئيســيان واحــد عســكري واآلخــر مــدين .وعــى الرغــم مــن التأثــر الكبــر للحــزب عــى
املكونــن لكنــه ال يســتطيع أن يدعــي الــدور الطليعــي يف أي منهــا .يف األيــام التـــي تلــت
الثــورة ،مل يكــن الحــزب االشــرايك ،الضبــاط الصغــار الذيــن نفــذوا االنقــاب ،وال اليســاريني
الراديكاليــن عــى اســتعداد إلخضــاع أنفســهم للــدور القيــادي الــذي ادعــاه الحــزب
الشــيوعي الربتغــايل لنفســه .ولذلــك كانــت الرصاعــات بــن اليســار الســيايس والراديــكايل
أم ـرا محتــا وعملــت هــذه الرصاعــات عــى إضعــاف اليســار الثــوري.
كانــت قيــادة الحــزب الشــيوعي الربتغــايل يف منفاهــا الســوفيتي وخــال الســتينيات مــن
القــرن املــايض تعمــل عــى وضــع برنامــج ســيايس ملرحلــة مــا بعــد نهايــة الدكتاتوريــة .واآلن،
وبعــد أكــر مــن عــر ســنوات ،بــدأ الحــزب بتنفيــذ النقــاط الربنامجيــة التـــي وضعهــا يف
الســابق ،ولكــن دون تقليــب الــرأي مبــا فيــه الكفايــة بالعهــد الجديــد الــذي بــزغ لفجــره.
كجــزء مــن الحكومــة االنتقاليــة األوىل ،دفعــت قيــادة الحــزب الشــيوعي الربتغــايل قبــل أي
شـــيء آخــر باتجــاه مصــادرة وتأميــم الصناعــات الرئيســية والبنــوك والعقــارات الكــرى.
أخــذ العــال يف العديــد مــن األماكــن زمــام األمــور بأيديهــم مدفوعــن بحــاس الحــزب
الشــيوعي الربتغــايل .احتــل “الشــعب العامــل”  245بنــكا ورشكــة ورشكات تأمــن مصــادرة،
و 33مؤسســة عامــة و 216رشكــة كــرى .وتــم تحويــل أكــر مــن  780رشكــة صغــرة ومرتوكــة
برسعــة إىل تعاونيــات .ولكــن كان هنــاك مطلــب رئيــي واحــد مل يســتطع الحــزب الشــيوعي
الربتغــايل أن ينفــذه يف الحكومــة االنتقاليــة األوىل :مصــادرة اإلقطاعيــات الكبــرة يف جنــوب
البــاد ،وهــي املنطقــة التـــي كان الحــزب الشــيوعي تقليديــا متجــذرا فيهــا بقــوة ،حتـــى يف
الزمــن الــذي كان فيــه وجــود الحــزب ال رشعيــا –،ومــا زال الحــزب حتـــى اليــوم متجــذرا
فيهــا .يف ربيــع  ،1975ودون انتظــار إقـرار الحكومــة للقانــون الــازم  ،دعــا الحــزب الحتــال
اإلقطاعيــات الكبــرة واســتجاب لــه اآلالف مــن الفالحــن .وخــال بضعــة أســابيع ،كان
هنــاك  500تعاونيــة فالحيــة ،مــا يســمى بـ”وحــدات اإلنتــاج الجامعيــة” ،التـــي أوجــدت
يف فــرة وجيــزة عــرات اآلالف مــن الوظائــف املدفوعــة األجــر والتـــي توفــر تأمينــات
اجتامعيــة .ولكــن ،وبقيامــه بذلــك ،عــزل الحــزب الشــيوعي نفســه أكــر داخــل ائتــاف
األح ـزاب الدميقراطيــة ،والتـــي كان ال ي ـزال ينتمــي إليهــا ســنة .1975
44

من الثورة إىل التحالف

ال ميكــن اقتــاع دكتاتوريــة اســتمرت عــى مــدى مــا يقــارب مــن  50ســنة ،وكان يف متنــاول
يدهــا عقــود طويلــة لتخــرق وتعيــد تشــكيل املجتمــع والسياســة واالقتصــاد ،يف عــام
واحــد ،حتـــى مــن قبــل أكــر حركــة شــعبية .كان رجــال الــدرك والرشطــة وضبــاط الجيــش،
واملوظفــن اإلداريــن واملســؤولني يف النظــام القديــم مــا زالــوا يف مناصبهــم .وعــى الرغــم
مــن أنهــم قــد تظاهــروا بالتكيــف مــع العــر الجديــد ،إال أنهــم كانــوا مــا زالــوا يحتفظــون
بآرائهــم القدميــة .وبالنظــر إىل الوضــع الســيايس غــر مســتقر ،طأطــأ العديــد مــن أنصــار
النظــام القديــم رؤوســهم يف البدايــة يف انتظــار اللحظــة املواتيــة “ليخرجــوا ســيوفهم مــن
أغامدهــا مــرة أخــرى” وهــو الوصــف املعــر الــذي اســتخدمه كالوس شــتاينغر (Klaus
 )Steinigerيف وصفهــم.
مــن ناحيــة ،كان هنــاك ضبــاط حركــة القــوات املســلحة الذيــن كانــوا يتناحــرون عــى أمــور
تافــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ،شــكلت الدوائــر املحافظــة بقــوة ،وبتمويــل مــن الخــارج ومــن
قبــل الكنيســة الكاثوليكيــة ،منظــات وأح ـزاب سياســية منفصلــة وعملــت عــى زعزعــة
اســتقرار الثــورة تحــت عبــاءة املنافســة الحزبيــة الدميقراطيــة .كان الضغــط الســيايس الــذي
مــورس عــى الحكومــة املؤقتــة هائــا .أرســلت الواليــات املتحــدة األمريكيــة ســفراء مدربــن
لوكالــة املخابــرات املركزيــة وطافــت ســفن حربيــة للناتــو قبالــة الســواحل الربتغاليــة،
وانتقلــت وحــدات مســلحة إىل الحــدود األســبانية.عمل الضغــط املــارس مــن الخــارج
عــى تعزيــز العزلــة الذاتيــة للحــزب الشــيوعي الربتغــايل ،الــذي رأى نفســه أنــه قــد غــن يف
جنــي مثــار تاريخــه الطويــل مــن املقاومــة .ويف األشــهر التـــي تلــت الثــورة ،ومــع املخــاوف
مــن غــزو قــوات حلــف شــال األطلــي (الناتــو) ،تزايــدت الخالفــات بــن مختلــف القــوى
اليســارية حــول املســار الــذي يجــب أن تســر فيــه البــاد.
تــرف اليســار الراديــكايل ،والــذي يعتــر الحــزب الشــيوعي عمومــا جــزءا منــه ،بنفــس
الطريقــة التـــي ترصفــت فيهــا يف أوروبــا الغربيــة لعقــود طويلة–وهــي الطريقــة
نفســها التـــي ال ت ـزال تتبعهــا حتـــى يومنــا هــذا :تغليــب النقــاء عــى الوحــدة ،وتغليــب
األيديولوجيــة عــى املنطــق ،والبالغــة عــى السياســة .بينــا ،يف ضــوء الوضــع الصعــب ،دعــا
طــرف داخــل الحــزب الشــيوعي الربتغــايل إىل تغيــر املســار باتجــاه جانــب حركــة الشــيوعية
األوروبـــية ،بقــي الطــرف اآلخــر عالقــا يف أرسه وامتنانــه الشــراكية الدولــة التـــي تتبناهــا
الكتلــة الرشقيــة .وعــاوة عــى ذلــك ،كان مــن الصعــب عــى الحــزب الشــيوعي الربتغــايل،
والــذي عمــل بشــكل رسي عــى مــدى عقــود طويلــة ،أن يفتــح فجــأة تنظيمــه ،وأن يطــور
أمنــاط ســلوك ســيايس وعــادات تنظيميــة قــد تجعــل املنافســة يف األفــكار واأليديولوجيــات
 أي بعبــارة أخــرى الدميقراطيــة الداخليــة للحــزب  -ممكنــة .رفــض الحــزب كل تغيــرتنظيمــي وســيايس ،وتشــبث بـ”موســكو”  -وهــي تهمــة ليســت بالكامــل غــر عادلــة  -مل
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يوصــل الحــزب إىل النجاحــات املأمولــة يف أول تجربــة انتخابــات حــرة يف  .1975لقــد قللــت
قيــادة الحــزب مــن أهميــة ردود فعــل املنافســة السياســية ،والتـــي ،مــع تزايــد خطــر اتقــاد
اليســار يف أوروبــا وأفريقيــا ،دعــت إىل دعــم هائــل مــن بلــدان أوروبــا الغربيــة األخــرى
مــن أجــل محاربــة اليســار الراديــكايل – وحصلــت عليــه .يف أســبانيا ،كان فرانكــو يحتــر،
ويف إيطاليــا ،كانــت الرصاعــات السياســية خطــرة ،وكان احتــال اســتيالء الحــزب الشــيوعي
اإليطــايل عــى الســلطة قامئــا .حتـــى يف فرنســا ،كان ال يـزال هنــاك حــزب شــيوعي فرنــي
قــوي وعميــق الجــذور .يف أول انتخابــات حــرة للجمعيــة الدســتورية يف  25نيســان/أبريل
 ،1975حقــق الحــزب الشــيوعي نتائــج مخيبــة لآلمــال بحصولــه عــى  %12مــن االصــوات.
يف االنتخابــات التـــي تلتهــا ،تحســنت نســبة الحــزب لتصــل إىل  ،%18ولكنــه وعــى الرغــم
مــن ذلــك اســتبعد مــن املشــاركة يف الحكومــة ،وظــل مســتبعدا منهــا حتـــى يومنــا هــذا.
بحلــول نهايــة الثامنينيــات مــن القــرن املــايض ،بــدأ نجــم الحــزب باألفــول .ففــي انتخابــات
 ،1991مل يحصــل التحالــف الدميقراطــي املوحــد الــذي يجمــع الحــزب الشــيوعي وحــزب
الخــر عــى أكــر مــن  %8.8فقــط مــن األصــوات ،وبالتــايل انخفضــت نســبته إىل أقــل
مــن حــد  ،%10ومل يتمكــن الحــزب بعــد ذلــك مــن تجــاوز هــذا الحــد .يف انتخابــات ،1995
حصــل الحــزب عــى  %8.6مــن األصــوات ،ويف  1999حصــل عــى  ،%9ويف  2002حصــل
عــى  ،%7ويف  2009حصــل عــى  %7.8ومتكــن مــن اإلبقــاء عــى هــذه النســبة يف انتخابــات
 .2011وبالتأكيــد فــإن تراجــع نســبة الحــزب يف  1991إىل حــد  %10كان أيضــا نتيجــة انهيــار
جــدار برلــن وانهيــار مــا يســمى بالكتلــة الرشقيــة .عــى النقيــض مــن العديــد مــن األحـزاب
الشــيوعية الشــقيقة األخــرى ،كان الحــزب الشــيوعي الربتغــايل قــادرا عــى تحقيــق اســتقرار
عــى مســتوى مقبــول بالنســبة للوضــع يف البــاد .ومــع ذلــك ،فــإن األحــداث التـــي جــرت يف
أوروبــا يف فــرة التســعينات مل تقــد الحــزب إلج ـراء إعــادة توجيــه جوهريــة.
بعــد مناقشــات صعبــة أحيانــا جــرت خــال مؤمتــر الحــزب الخــاص الــذي عقــد يف ،1990
تــم التأكيــد عــى متســك الحــزب باملاركســية-اللينينية ،عــى الرغــم مــن كل التغــرات
السياســية .وتــم االبقــاء عــى اســم الحــزب ،واســتمر ألفــارو كونهــال ،أشــد املدافعــن عــن
التشــبث باملواقــف القدميــة يف منصبــه .ويف الوقــت الــذي ســارت فيــه األحـزاب الشــيوعية
األخــرى يف غــرب وشــال أوروبــا  -ســواء كانــت ســابقا إصالحيــة أم ال  -مســار التجديــد،
وتحطيــم هيــاكل وأمنــاط التفكــر القدميــة ،تشــبث الحــزب الشــيوعي الربتغــايل بعنــاد
بالتقاليــد الربنامجيــة والهيكليــة املوروثــة مــن أيــام عملــه الــري .ومــا زال الحــزب
حتـــى هــذا اليــوم ،يعــرف الحــزب نفســه يف برنامجــه بأنــه “طليعــة الطبقــة العاملــة” وأن
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املاركســية-اللينينية هــي “األســاس النظــري” ألفعالــه وأهدافــه .5ومــا زال الحــزب حتـــى اليــوم
يســتند إىل مطالــب ثــورة القرنفــل ،ويــرى يف تنفيذهــا هــدف نشــاطه الســيايس الحــايل.
ومــا زالــت البنيــة الداخليــة للحــزب حتـــى اليــوم تقــوم عــى مبــدأ املركزيــة الدميقراطيــة.
وعــى الرغــم مــن عضويتــه الكبــرة ،تعقــد مؤمت ـرات الحــزب الوطنيــة كل أربــع ســنوات
فقــط ،وعنــد انعقادهــا ال يكــون صنــع القـرار الحقيقــي بيــد املندوبـــن.6
مــع ذلــك ،ووفقــا لنظامــه األســايس ،فمؤمتــر الحــزب هــو الهيئــة القياديــة للحــزب ،ويتألــف
مــن مندوبـــن منتخبــن يتــم اختيارهــم يف الفــروع اإلقليميــة للحــزب بشــكل متكافــئ مــع
أرقــام عــدد العضويــة .أعضــاء اللجنــة املركزيــة هــم تلقائيــا مندوبــون ،كــا هــو أيضــا
الحــال بالنســبة ألعضــاء اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة شــباب الحــزب .ينتخــب املندوبــون
اللجنــة املركزيــة ،والتـــي ينظــر اليهــا عــى أنهــا الهيئــة الجامعيــة التـــي تقــود الحــزب
بــن مؤمتراتــه .وتتكــون مــن أكــر مــن  150عضــوا ،وتجتمــع عــى األقــل مــرة كل أربعــة
أشــهر .ال توجــد كوتــا جندريــة ،وتنتخــب أمانــة عامــة مكونــة مــن تســعة أعضــاء مــن بــن
أعضائهــا ،وأحــد أعضائهــا ملنصــب األمــن العــام ،وهــو املمثــل األعــى للحــزب.
ـال ف ي� االنتخابات الوطنية منذ 1975
الجــدول  :3النتائج االنتخابية للحزب الشــيوعي ب
ال�تغـ ي
التحالف
التجمع الدستوري

النتائج  /نسب مئوية
12.5

املقاعد
30

سنة االنتخاب
1975
1976

الحزب الشيوعي الربتغايل

14.5

40

1979

تحالف الشعب املوحد

18.9

47

1980

تحالف الشعب املوحد

16.8

41

1983

تحالف الشعب املوحد

18.2

44

1985

تحالف الشعب املوحد

15.5

38

7

 .5أنظــر :برنامــج الحــزب الشــيوعي الربتغــايل .http://www.pcp.pt/pcp_programme ،ادعــاء الحــزب بأنــه
طليعــي جــاء يف الفقــرة الرابعــة وكذلــك ادعــى أن مرتكزاتــه النظريــة هــي املاركســية-اللينينية.
 .6بعــد فــرة وجيــزة مــن ثــورة القرنفــل ،كان يقــال أن عــدد أعضــاء الحــزب أكــر مــن  150ألــف .وتشــر التقاريــر
الحاليــة إىل أن عــدد أعضائــه أقــل مــن  100ألــف عضــو .ومــع ذلــك ،ال توجــد إحصــاءات موثوقــة ومتاحــة للجمهــور.
يرســل الحــزب  1200منــدوب تقريبــا ملؤمتــر الحــزب الوطنــي والــذي يعقــد كل أربــع ســنوات.
 .7أول تحالف شارك فيه الحزب الشيوعي الربتغايل كان اسمه تحالف الشعب املوحد.
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1987

التحالف الدميقراطي املوحد

12.1

31

1991

التحالف الدميقراطي املوحد

8.8

17

1995

التحالف الدميقراطي املوحد

8.6

15

1999

التحالف الدميقراطي املوحد

9.0

17

2002

التحالف الدميقراطي املوحد

7.0

12

2005

التحالف الدميقراطي املوحد

7.6

14

2009

التحالف الدميقراطي املوحد

7.8

15

2011

التحالف الدميقراطي املوحد

7.9

16

ت ُركــز سياســة الحــزب اليــوم ،أكــر مــن أي وقــت مــى ،عــى تأميــم السياســة واالقتصــاد.
ويرفــض الحــزب الشــيوعي متامــا النمــوذج الحــايل للتكامــل األوروبـــي ،مبــا يف ذلــك
اليــورو .يف السياســة الخارجيــة والعســكرية ،يرفــض الحــزب مشــاركة الربتغــال يف أي مــن
التحالفــات ،وهــو بالتــايل يدعــو إىل انســحابها مــن حلــف شــال األطلــي .مــن حيــث
السياســة االقتصاديــة ،عمــل الحــزب بالتأكيــد عــى تكييــف محتــواه الربنامجــي عــى مــدى
العرشيــن ســنة املاضيــة ،وهــو يفضــل اليــوم النظــام االقتصــادي املختلــط ،بحيــث تكــون
الصناعــات الرئيســية مثــل الطاقــة واالتصــاالت والخدمــات العامــة تحــت ســيطرة الدولــة.
ومــا زالــت املعاقــل الرئيســية للحــزب حتـــى يومنــا هــذا الفالحــن مــن ألينتيخــو يف جنــوب
البــاد ،حيــث بــدأت منــذ نهايــة الثامنينيــات مــن القــرن املــايض اإلقطاعيــات الكبــرة
تهيمــن مــرة أخــرى ،وحيــث ليــس للكنيســة أي تأثــر يذكــر .أمــا املعقــل اآلخــر للحــزب
فهــو بــن العــال الصناعيــن يف البــاد ،يف الح ـزام الصناعــي حــول لشــبونة ،8عــى الرغــم
مــن الرتاجــع الحــاد يف أعــداد هــؤالء العــال منــذ التســعينيات مــن القــرن املــايض.
وعــى الرغــم مــن العزلــة السياســية التـــي مــر بهــا الحــزب عــى الصعيــد الوطنــي بحلــول
موعــد االنتخابــات ألول مــرة ســنة  ،1975وعــى الصعيــد الــدويل بــن األح ـزاب الشــيوعية
األوروبـــية وغريهــا مــن األح ـزاب الشــيوعية األخــرى خــال مرحلتهــم اإلصالحيــة األوىل يف
الســبعينيات مــن القــرن املــايض ،ولكــن بصفــة خاصــة بعــد  ،1990عندمــا كان الحــزب
متشــبثا بقــوة باملواقــف األيديولوجيــة األرثوذكســية الســوفييتية ،حتـــى يف ذلــك الحــن
 .8انظــرJoaquim Aguiar: Partidos, Eleicoes, DinamicaPolitica (1975-1991), in: Analise Social, :
.1994, 14, p.196
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وعــى الرغــم مــن كل شـــيء “ أثبــت الحــزب الشــيوعي الربتغــايل أنــه حــزب أقــل مناهضــة
للنظــام مــن مناهضــة الحكومــة .و.بطريقــة مامثلــة للحــزب الشــيوعي الفرنــي يف
الســبعينيات مــن القــرن املــايض ،قــام بــدور املدافــع عــن عامــة الشــعب مــن خــال قيامــه
بــدور املتحــدث باســم املهمشــن والجامعــات الراديكاليــة يف العمليــة السياســية الرســمية،
وبالتــايل راقــب وو ّجــه قدراتهــم عــى زعزعــة االســتقرار .وهكــذا ،فــإن الحــزب الشــيوعي
الربتغــايل ســاهم ،بشــكل ينطــوي عــى تناقــض ظاهــري ،يف إضفــاء رشعيــة أكــر عــى
النظــام الــذي رفــض برنامجــه وخطابــه ،بــدال مــن نــزع الرشعيــة عنــه.”9
قــد يفــر هــذا التقييــم أيضــا الســبب وراء عــدم اقــراب حركــة االحتجــاج الشــبابية
الحاليــة باتجــاه الحــزب الشــيوعي وســبب رؤيتهــا لــه باعتبــاره جــزءا مــن النظــام الســيايس
التقليــدي .يف نهايــة التســعينيات مــن القــرن املــايض ،ظهــر حــزب يســاري إضــايف يف البــاد،
وهــو كتلــة اليســار؛ وأصبــح هــذا الحــزب اليــوم حزبــا راســخا يف النظــام الســيايس الربتغــايل.

كتلة اليسار
جــاء تأســيس كتلــة اليســار الربتغاليــة نتيجــة الواقــع الــذي كانــت تعيشــه أح ـزاب اليســار
الراديكاليــة يف الربتغــال مــع اقــراب حلــول قــرن جديــد .أوال ،لقــد ثبــت أن الحــزب
الشــيوعي الربتغــايل بعــد أكــر مــن عقديــن مــن الزمــن ،وكــا هــو موضــح أعــاه ،أنــه غــر
قــادر عــى تأســيس نفســه كقــوة سياســية حقيقيــة يف الطيــف الحــزيب للبــاد ،مــا أدى
إىل عزلتــه الذاتيــة عــى العديــد مــن املســتويات ،خارجيــا وداخليــا .مل يكــن هيكلــه
التنظيمــي ،وال برنامجــه الســيايس وال ثقافتــه السياســية ،قادريــن عــى اســتقطاب
أعضــاء أو ناخبــن جــدد .ومل يلحــظ الحــزب بالكامــل تقريبــا الحــركات االجتامعيــة
الجديــدة التـــي ظهــرت خــال املرحلــة القصــرة ولكــن الحيويــة يف أواخــر الثامنينيــات
وأوائــل التســعينيات مــن القــرن املــايض ،وإمكاناتهــا السياســية ومطالبهــا .ومل يتعامــل
الحــزب أيضــا كــا ينبغــي مــع التغييـــرات الهيكليــة للعمــل والطبقــة العاملــة الربتغاليــة،
خصوصــا بعــد االنضــام إىل االتحــاد األوروبـــي (يف منتصــف الثامنينــات) .خــال نفــس
الفــرة ،فشــل الحــزب أيضــا يف متثيــل أو دمــج املطالــب واملصالــح السياســية لليســار
الراديــكايل.
ثانيــا ،مــع بدايــة التســعينيات ،رأت األحــزاب الصغــرة ،ومعظمهــا مجموعــات
وأحــزاب يســارية راديكاليــة ،أن الوقــت قــد حــان للتحــرك .فهــذه األحــزاب كانــت
 .9انظر :ثوماس برونو  /أليكس ماكلويد :السياسة يف الربتغال املعارص ،بولدر  ،1986ص .56
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قــد ُهمشــت أو ُعزلــت مــن قبــل النظــام الســيايس واملجتمــع بشــكل عــام عــى مــدى
أعــوام طويلــة ،وهــي ظاهــرة واضحــة يف جميــع أنحــاء أوروبــا بالنســبة للجامعــات
الراديكاليــة اليســارية الصغــرة .يف ضــوء هــذا التاريــخ وتجاربهــم الخاصــة يف الفشــل،
كانــت نوايــا قدامــى الذيــن أسســوا كتلــة اليســار إنشــاء حــزب مــن نــوع جديــد مــن
شــأنه أن يوحــد الخــرات اإليجابيــة التـــي مــر بهــا الكثــرون يف الحــركات االجتامعيــة
الجديــدة .كانــت تقاليــد النضــال الســيايس لليســار يف الربتغــال املرتكــزات التاريخيــة
لتأســيس حــزب يســاري جديــد مــن ناحيــة ،ومــن دون تشــويه إىل املســتقبل مــن
ناحيــة أخــرى .وكان الهــدف هــو توفــر وســيلة لليســار الربتغــايل للخــروج مــن هيمنــة
الحــزب االشــرايك والحــزب الشــيوعي يف الطيــف الحــزيب لفــرة مــا بعــد الثــورة.
يف  ،1999قــررت أربعــة أحــزاب تجميــع قواهــا يف منظمــة جديــدة .هــذه األحــزب
هــي :الحــزب االشــرايك الثــوري ،الفــرع الربتغــايل للرتوتســكية الدوليــة الرابعــة عــر،
واتحــاد الشــعب الدميقراطــي ،وهــو حــزب ماركــي ثــوري دعــم تاريخيــا املاويــة
وفيــا بعــد النمــوذج األلبــاين؛ الحــزب املــاوي إلعــادة بنــاء الربوليتاريــا؛ وحركــة
بوليتيــكا  ،XXIوهــي مجموعــة تتألــف أساســا مــن أعضــاء الحــزب الشــيوعي الربتغــايل
الســابقني الذيــن تركــوا الحــزب يف أواخــر الثامنينيــات وأوائــل التســعينيات .مل تكــن
كتلــة اليســار ،التنظيــم الجديــد ،يف نظــر األعضــاء املؤسســن مجــرد ائتــاف ســيايس
مــن املجموعــات املشــاركة فيــه ،وإمنــا حزبــا جديــدا منفصــا متامــا .ومــن أجــل
متييــز نفســها ،خصوصــا عــن الحــزب الشــيوعي ،تــم التأكيــد بقــوة عــى الدميقراطيــة
الداخليــة للحــزب .كــا وصيــغ نظامهــا األســايس بطريقــة تؤكــد عــى إمكانيــة التعايــش
بــن مختلــف االتجاهــات واملنابــر السياســية  .10وعــاوة عــى ذلــك ،مل يكــن الحــزب
يريــد أن يصبــح “مجمــوع األحــزاب املؤسســة لــه” ،حتـــى تنظيميــا  .11خالفــا لحالــة
اندمــاج حــزيب اليســار األملانيــن ،حــزب “الخيــار البديــل :عمــل وعدالــة اجتامعيــة”
(  )WASGوالحــزب الدميقراطــي االشــرايك (  )PDSالتــي حدثــت بعــد مثــاين ســنوات
مــن تأســيس كتلــة اليســار ،االتفــاق الــذي تــم التوصــل اليــه وقــت اندمــاج األحــزاب
ـص عــى أن يكــون أكــر مــن نصــف أعضــاء الهيئــات القياديــة مــن
الربتغاليــة األربعــة نـ ّ
غــر األعضــاء الســابقني يف أي مــن املنظــات األربعــة الســابقة .بهــذه الطريقــة ،يتــم
تجنــب الـراع املســتمر عــى قيــادة الحــزب بــن املجموعــات املؤسســة  -األمــر الواضــح
جــدا يف حــزب اليســار األملــاين.
 .10أنظــر :خوســيه ســويرو :كتلــة اليســار وإعــادة تأســيس اليســار الجديــد يف الربتغــال ،يف :كورنيليــا هيلدبرانــدت /
بريجيــت دايــر( .محــرران) :اليســار يف أوروبــا ،برلــن  ،2009ص .135
 .11املرجع نفسه.
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مــن حيــث املضمــون والربنامــج ،حاولــت كتلــة اليســار ســد الفجــوة بــن اليســار الجديــد
واألحــزاب التقليديــة وهــا الحــزب الشــيوعي الربتغــايل والحزباالشــرايك .فــإذا مــا نظرنــا
إىل الطيــف الحــزيب الربتغــايل مــن اليمــن إىل اليســار ،ميكــن وضــع كتلــة اليســار مــا
بــن الحــزب الشــيوعي الربتغــايل عــى الحافــة اليــرى للمقيــاس والحزباالشــرايك يف
منتصفــه .حاولــت كتلــة اليســار بشــكل علنــي ،وال تــزال تحــاول ،اســتقطاب أعضــاء
الجنــاح اليســاري للحــزب االشــرايك .وكان رد فعــل بعضهــم إيجابيــا وانضمــوا إىل الكتلــة،
يف حــن بقــي أعضــاء آخــرون يف الحــزب االشــرايك ،ولكنهــم اآلن يــرون يف هــذا الحــزب
اليســاري حليفــا يتنامــى تأثــره داخــل الربملــان وخارجــه .وهــذا قــد أدى إىل تنامــي
تأثــر االشــراكيني اليســاريني داخــل الحــزب االشــرايك حتـــى وإن مل يصبحــوا حتـــى يومنــا
هــذا أقليــة مهيمنــة ،ناهيــك عــن أغلبيــة داخــل الحــزب االشــرايك .تحــاول كتلــة اليســار
ربــط نضــاالت العــال التاريخيــة بالنضــاالت الجديــدة ضــد التمييــز الجنــي والعنــري،
وتنظــر إىل نفســها باعتبارهــا تشــكيال إيكولوجيــا ومناهضــا للرأســالية والــذي يفهــم
االشــراكية بأنهــا النضــال ضــد جميــع أنــواع الظلــم .هــذه “الهويــة األيديولوجيــة
للكتلــة” ،كــا يقــول خوســيه ســويرو“ ،جــاءت مــن برنامــج للحــارض ،وليــس مــن أي
نقــاش حــول املــايض أو حــول النقــاء األيديولوجــي  .”12ويتجــى “برنامــج الحــارض” هــذا
يف تحليــل شــامل للتدفقــات املاليــة واالقتصاديــة املعوملــة ،وتأثريهــا عــى الربتغــال
واالتحــاد األوروبـــي.
تنظيميــا وعمليــا ،وكذلــك برمجيــا وثقافيــا ،كانــت كتلــة اليســار منــذ البدايــة عــى النقيــض
مــن كل مــن الحــزب الشــيوعي الربتغــايل والحــزب االشــرايك عــى حــد ســواء .وحقيقــة أنهــا
كانــت تســعى إىل أن تكــون نوعــا جديــدا مــن األحـزاب يظهــر يف حقيقــة أنهــا وإن كانــت
حزبــا مســجال قانونيــا ،فإنهــا كانــت تــرى نفســها كحركــة وكحــزب يف ذات الوقــت .كــا أن
املنظــات األربعــة التـــي أطلقــت تأسيســها قانونيــا ال ت ـزال موجــودة .اســراتيجيا ،يشــبه
الحــزب أحــزاب اليســار املتجــددة أو األحــزاب الشــيوعية الســابقة يف أوروبــا الغربيــة
والشــالية .يف مقــال طويــل حــول اســراتيجية األحـزاب اليســارية التـــي جــرى إصالحهــا يف
شــال أوروبــا قبــل عــدة ســنوات ،وصفــت هــذه العمليــة عــى النحــو التــايل“ :مــع اعتــاد
نهــج ســيايس بيئــي مســتدام ،كان اليســار االســكندنايف قــادرا عــى جــذب رشائــح جديــدة
مــن الســكان والتـــي كانــت مــا تــزال ترفــض األحــزاب الشــيوعية .ويف ضــوء التغــرات
الهيكليــة االجتامعيــة الحاليــة واالنحــال املتزايــد للبيئــة التقليديــة للعــال ،عوضــت هــذه
القطاعــات ،التـــي متتــد بعيــدا يف الربجوازيــة الليرباليــة ،عــى األقــل مــن الناحيــة الكميــة،
 .12املرجع نفسه.
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عــن فقــدان الدعــم لألح ـزاب الشــيوعية يف أوســاط الربوليتاريــا الكالســيكية ،بــل وفتحــت
لهــا أيضــا منافــذ جديــدة يف املجتمــع .كان املثقفــون والحــركات االجتامعيــة الجديــدة
موضوعــات بينــة إلصــاح األحـزاب اليســارية يف أوروبــا.”13
كانــت كتلــة اليســار قــد حــرت نفســها أيضــا ملثــل هــذا النهــج االســراتيجي .تبلــغ أعــار
غالبيــة أعضائهــا مــا بــن  50-40ســنة ومعظمهــم هــم مــن الحاصلــن عــى التعليــم العــايل.
أمــا املهــن األكــر شــيوعا بينهــم فهــي التعليــم واملحامــاة والطــب والصحافــة والفــن
والعمــل كموظفــن يف الجامعــات .لــذا فلــدى الكتلــة صيــت بأنهــا كتلــة املثقفــن.14
منــذ تأسيســها يف  ،1999شــهدت كتلــة اليســار منــوا رسيعــا يف تأييــد الناخبــن لهــا وكانــت
نتيجــة  2011أول انتكاســة لهــا .لكــن هــذا النمــو يف العضويــة توقــف عنــد عــدد 4000
عضــو .لذلــك ،فــإن كتلــة اليســار هــي إىل حــد بعيــد األقــل عضويــة يف الربملــان الربتغــايل.
15
ولــدى الكتلــة عــدة مئــات مــن املستشــارين املحليــن ،وعضويــن يف الربملــان األوروبـــي
 كــا هــو حــال الحــزب الشــيوعي الربتغــايل – وهــا عضــوان مــن أعضــاء املجموعــةالكونفدراليــة التحــاد اليســار األوروبـــي واليســاريني الخــر االســكندنافيني(.)GUE / NGL
يف نفــس الوقــت ،فكتلــة اليســار هــي أيضــا عضــو يف كل مــن حــزب اليســار األوروبـــي ()EL
وتحالــف اليســار األوروبـــي املناهــض للرأســالية ( .)EALمــن حيــث املضمــون الربنامجــي
واالســراتيجية أيضــا ،ال يجــب أن يكــون هــذا األمــر ممكنــا ،وإمنــا هــو تعبــر عــن التعايــش
املتســاوي بــن مختلــف االتجاهــات داخــل الحــزب .وفيــا يتعلــق بنتائــج االنتخابــات،
شــهد الحــزب ملــدة عقــد مــن الزمــن دعــا متزايــدا وحصــة أكــر مــن األصــوات .ويف
أول مشــاركة لــه يف انتخابــات  ،1999حصــل عــى  %2.4مــن األصــوات .ومبــا أن الربملــان
الربتغــايل ال يتطلــب حصــول الحــزب عــى عتبــة الحــد األدىن للتمثيــل ،كان الحــزب قــادرا
عــى الحصــول عــى مقعديــن يف الجمعيــة الوطنيــة الجمهوريــة .يف ســنة  ،2002حصــل
الحــزب عــى  %2.8مــن األصــوات ،ويف  2005ارتفعــت النســبة لتصــل إىل  .%6.4أمــا يف
االنتخابــات الربملانيــة الســابقة التـــي جــرت يف  ،2009فقــد حصــل الحــزب عــى  %9.8مــن
األصــوات ،وبالتــايل تجــاوز ألول مــرة نســبة الحــزب الشــيوعي الربتغــايل ،الــذي حصــل عــى
 %7.8يف  .2011ولكــن الحــزب شــهد انتكاســة حــادة يف انتخابــات  ،2011وتراجــع مســتوى
التأييــد لــه إىل مســتوى ميكــن القــول بأنــه يعتــر واقعيــا.
 .13دومينــك هيليــغVereinigte oder vereinte Linke? Vereinigung der Linken stößt an ihre Grenzen ،
[A unified or a united left? Unification of the left reaches its limits], in: “Z” - Zeitschrift Marxist.ische Erneuerung, No. 75/9, 2008, p. 60
 .14أنظر :هيلموت إتينغر :معلومات عن املؤمتر الخامس عرش لكتلة اليسار ،برلني  ،2005ص .2
 .15باألساس كان هناك ثالثة ولكن واحدا منهم ترك الحزب يف .2011
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مؤمتــر الحــزب ،الــذي يجتمــع مــرة كل ســنة ،هــو أعــى هيئــة يف الحــزب .ويقــوم
املندوبــون الـــ  ،600واملعينــون وفقــا لقــوة املنظــات اإلقليميــة املعنيــة ،بانتخــاب لجنــة
تنفيذيــة كبــرة كل ســنتني ،وهيئــة قياديــة صغــرة ،ورئيــس ،بحيــث تــوكل إليهــم مهمــة
إدارة الحــزب بــن مؤمتراتــه .عــى عكــس الحــزب الشــيوعي ،ال تعمــل اللجنــة التنفيذيــة
كجهــاز جامعــي ،لــذا تكــون مواقــف األقليــة ممكنــة.
الجــدول  :4نتائج كتلة اليســار ف ي� االنتخابات الوطنية منذ 1999
سنة االنتخابات

1999
1999
2002
2004
2005
2009
2009
2011

التحالف
االنتخابات األوروبـية
االنتخابات الربملانية
االنتخابات الربملانية
االنتخابات األوروبـية
االنتخابات الربملانية
االنتخابات األوروبـية
االنتخابات الربملانية
االنتخابات الربملانية

النتائج (نسب مئوية)

1.7
2.4
2.7
4.9
6.5
10.7
9.8
5.19

املقاعد

0
2
2
1
8
2
16
8

النظــام الحزيب الربتغايل
مــن أجــل أن نكــون أكــر قــدرة عــى تصنيــف تأثــر وفاعليــة الحزبيــن اليســاريني يف
الربتغــال ،مــن املفيــد تف ّحــص النظــام االنتخــايب والحــزيب يف البــاد .ومــا هــو مثــر لالهتــام
خصوصــا هنــا هــو التطــور الــذي حــدث بعــد نصــف قــرن مــن الديكتاتوريــة يف الربتغــال.
حتـــى التغييـــر الدســتوري ألول مــرة ســنة  ،1982كان الربملــان يســمى “برملانــا بــدون أي
هيبــة .”16فلــم تصبــح الجمعيــة الوطنيــة الجمهوريــة برملانــا حقيقيــا يشــارك يف النقــاش
والعمــل الترشيعــي إال مــع مــع االنتقــال مــن النظــام شــبه الرئــايس الــذي جــاء بعــد
ثــورة القرنفــل إىل النظــام الربملــاين كامــل العضويــة .أمــا ســابقا ،فــكان الربملــان والحكومــة
يخضعــان بشــدة للرئيــس .ويف الفــرة مــا بــن  1976و ،1982كان عــى األحـزاب املمثلــة يف
الربملــان مرغمــة توجيــه نشــاطها بقــوة أكــر خــارج الربملــان .هنــا ،تفــرد الحــزب الشــيوعي
 .16أنظر :برونو/ماكلويد ،مرجع سابق.
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مبيــزة ،ألنــه حتـــى يف عهــد أول حكومــة ضمــت جميــع األح ـزاب يف  ،1974كان يــرى أن
تركيــز نشــاطه ال يجــب أن يكــون يف الحكومــة ،وإمنــا بــن أوســاط العــال والفالحــن
الربتغاليــن.
يف ســنة  1982مــع التوســع يف حقــوق الربملــان ومجلــس الــوزراء مقارنــة مــع حقــوق
الرئيــس ،الــذي احتفــظ بوظيفــة “التمثيــل” فقــط ،تــم إضفــاء صفــة االحرتافيــة عــى عمــل
الربملــان .وتجــري االنتخابــات يف الربتغــال باتبــاع نظــام التمثيــل النســبي ،مــع وجــود 230
مقعــدا يف الربملــان الوطنــي “الجمعيــة الوطنيــة للجمهوريــة” .تنســق املجموعــات الربملانيــة
يف الجمعيــة عمــل ممثليهــا وتراقبــه بحــزم شــديد ،بحيــث يســود انضبــاط حزبـــي صــارم.17
وال يتبــع النظــام االنتخــايب عتبــة الحــد األدىن .ومــا زال قــادة املجموعــات الربملانيــة حتـــى
هــذا اليــوم يحــددون مــاذا الــذي يجــب ألعضائهــم أن يقولــوه ،ويقومــون أيضــا بتحريــر
خطبهــم .مبوجــب الدســتور ،يتــم انتخــاب الربملــان كل أربــع ســنوات .ولكــن نظـرا لوجــود
عــدد كبــر مــن حكومــات األقليــة التـــي كانــت موجــودة منــذ  ،1974كان صعبــا جــدا
عــى أيــة حكومــة مــن الحكومــات أن تنهــي فصــا ترشيعيــا كامــا“ .حتـــى ســنة ،1987
شــهدت الربتغــال درجــة عاليــة نســبيا مــن عــدم االســتقرار الحكومــي .خــال هــذه الفــرة،
كانــت هنــاك عــر حكومــات متوســط عمــر كل منهــا  13شــهرا .”18حتـــى أن بعــض هــذه
الحكومــات مل يســتمر أكــر مــن أســابيع قليلــة فقــط .يف ســنة  1987فقــط اســتطاع حــزب
واحــد ،وهــو الحــزب الدميقراطــي االشــرايك ،أن يحصــل عــى أغلبيــة مطلقــة يف االنتخابــات،
وأن يحكــم مبفــرده لفــرة ترشيعيــة كاملــة حتـــى  .1991اســتطاع الحــزب الدميقراطــي
االشــرايك تحــت قيــادة كافاكــو ســيلفا أن يكــرر هــذا النجــاح يف انتخابــات  ،1991ومــن ثــم
البقــاء يف الســلطة لفــرة واليــة أخــرى مدتهــا أربــع ســنوات حتـــى  .1995ويرجــع ســبب
عــدم االســتقرار يف النظــام الســيايس بالنســبة الســتمرارية الحكومــات إىل حقيقــة أن أيــا
مــن األحـزاب مل تكــن قــادرة عــى الحصــول عــى أغلبيــة مطلقــة أو عــى تشــكيل تحالــف
مســتقر حتـــى نهايــة الثامنينيــات مــن القــرن املــايض.
يف النظــام الحــزيب الربتغــايل ،كان الحــزب الدميقراطــي االشــرايك بشــكل خــاص هــو الذي أخذ
دورا معتــدال .فمــن جانــب ،نجــح هــذا الحــزب يف بعــض األحيــان يف الدخــول يف تحالفــات
مــا قبــل انتخابيــة أو يف ائتــاف مــع حــزب الوســط الدميقراطــي االجتامعــي املســيحي-
حــزب الشــعب ،ومــن جانــب آخــر ،يف عقــد اتفاقــات مــع الحــزب االشــرايك لتحالفــات أو
 .17أنظــر :فولفغانــغ مــركل  /فولكــر ســتيل :النظــام الســيايس يف الربتغــال ،يف :فولفغانــغ إســاير :األنظمــة السياســية
يف أوروبــا الغربيــة ،أوبــادن  ،2003ص.659 .
 .18أنظر املرجع السابق ،ص .661
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للتعايــش مــع حكومــات األقليــة .يف  ،1991عندمــا رشــح الزعيــم االشــرايك الرئيــس ماريــو
ســواريز ( )Mário Soaresنفســه لالنتخابــات ،مل يرشــح الحــزب الدميقراطــي االشــرايك
مرشــحا مــن بــن أعضائــه آخــذا باالعتبــار “التعــاون الجيــد” بــن الحزبــن .وبعــد بضعــة
أشــهر ،فــاز ســيلفا (الحــزب االشــرايك الدميقراطــي) يف االنتخابــات الربملانيــة وأعيــد انتخابــه
رئيســا للــوزراء .عمــل ســواريس وســيلفا معــا بشــكل وثيــق لســنوات ،وإىل حــد كبــر بــدون
رصاع .ولكــن الحــزب االشــرايك أيضــا دخــل بتحالفــات مــع الحــزب الدميقراطــي االشــرايك
أو اعتمــد عــى دعمــه يف حكومــات األقليــة .ومــع ذلــك ،مل تســتمر مثــل هــذه الرتتيبــات
بــن الطرفــن طويــا ،ألن كليهــا كانــا منــذ الثامنينيــات يتنافســان عــى أصــوات ناخبــي
مــا يســمى الوســط الســيايس .19ورفــض الحــزب االشــرايك دامئــا التحالــف أو التعايــش مــع
الحــزب الشــيوعي الربتغــايل ،ويرجــع ذلــك إىل حقيقــة أن هــذا األخــر يــرى نفســه حزبــا
مناهضــا للنظــام.
عــى الرغــم مــن النظــام شــبه الرئــايس الــذي ســاد يف الفــرة بــن  1976و  ،1982أعطيــت
األحــزاب دورا محوريــا يف “متثيــل املصالــح املجتمعيــة” مبوجــب دســتور .1976النظــام
الحــزيب الربتغــايل كــا يظهــر اليــوم كان قــد ظهــر بالفعــل يف وقــت انتخابــات الجمعيــة
الدســتورية لســنة  .1975وتراجــع اســتقطاب النظــام بقــوة يف الفــرة مــا بــن  1980و ،1990
مــع الرتاجــع املســتمر يف شــعبية كل مــن الحزبــن عــى كال الطرفــن ،الحــزب الشــيوعي
الربتغــايل وحــزب الوســط االشــرايك الدميقراطــي  -حــزب الشــعب .إضافــة إىل ذلــك ،ال
ميكــن اعتبــار أي مــن الحزبــن مناهضــا للنظــام ،عــى الرغــم مــن رؤيتهــا لنفســيهام
بأنهــا كذلــك .يف حالــة الحــزب الشــيوعي الربتغــايل ،فقــد رشحنــا ســابقا الحجــج التـــي
تدعــم هــذه املقولــة ،وينطبــق الشـــيء نفســه إىل حــد كبــر عــى حــزب الوســط االشــرايك
الدميقراطــي -حــزب الشــعب .عــى الرغــم مــن أنــه يف بدايــة املرحلــة الدميقراطيــة األوىل يف
الربتغــال ،دخــل عــدد مــن املؤيديــن الســابقني للســاالزار أو كايتانــو يف صفوفــه ،كان لهــذا
أيضــا تأثــر عــى اســتيعاب القــدرة عــى زعزعــة نظــام النخــب القدميــة إىل درجــة معينــة.
عــى عكــس نظــره األســباين ،يعكــس النظــام الحــزيب الربتغــايل تناقــض بنــى املجتمــع
الربتغــايل عــى طــول خطــوط اجتامعيــة واقتصاديــة بقــوة أكــر بكثــر مــن الخطــوط
العرقيــة واللغويــة .عــى الرغــم مــن أن بُنــى ال ـراع االجتامعــي يتــم تعزيزهــا بعوامــل
محــددة إقليميــا ،وهــذا صحيــح إىل درجــة أقــل بكثــر مــا هــو عليــه يف البــاد األيبرييــة
 .19راجــع .اليكــس ماكلويــد :األح ـزاب وتوطيــد الدميقراطيــة يف الربتغال.ظهــور النظــام ثنــايئ الحــزب املهيمــن ،يف:
ديــان إيــر :االنتقــال الدميقراطــي وتوطيــد يف جنــوب أوروبــا وأمريــكا الالتينيــة وجنــوب رشق آســيا ،لــوس أنجلــوس
 ،1990ص.165 .
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املجــاورة .بعــد ثــورة  ،1974وخــال عمليــة التحــول الدميقراطــي ،رفضــت مطالــب تقســيم
البــاد إىل أقاليــم ،ال إصــاح لالســتادو نوفــو ،20وبالتــايل مل يتــم تقســيم الربتغــال إىــل أقاليــم
وبقيــت البــاد دولــة وحدويــة .21عــاوة عــى ذلــك ،فــإن حضــور ال ـراع بــن الكنيســة
الكاثوليكيــة والعلامنيــة ليــس بقــوة مــا هــو عليــه يف أســبانيا ،وهــو آخــذ يف الرتاجــع
أيضــا .مــع ذلــك ،كان تأثــره يف عمليــة عــزل اليســار الســيايس يف الربتغــال ال يســتهان بــه،
وبالتــايل ال ينبغــي التقليــل مــن شــأنه.
عــى الرغــم مــن أن النظــام الحــزيب الربتغــايل كان لــه بالفعــل هيكلــه الحــايل يف الوقــت
الــذي جــرت فيــه أول انتخابــات حــرة ســنة  ،1975إال أنــه ال ميكــن اعتبــار أن هــذا النظــام
قــد أصبــح راســخا حتـــى نهايــة الثامنينيــات .بالنســبة للتــرذم واالســتقطاب والتقلــب،
وهــي املــؤرشات الثالثــة للتقييــم العــام للنظــام الحــزيب ،تعكــس نظــم األحــزب الربتغاليــة
املتوســط األوروبـــي الغــريب مــن حيــث وتــرة االنتخابــات املبكــرة وعــدد حكومــات األقليــة.
يف الربتغــال كــا يف أماكــن أخــرى ،كان مــن الصعــب اقتحــام النظــام الحــزيب “الجامــد” -
مــع اســتثنائني :األول هــو حــزب االحتجــاج املســمى بحــزب التجديــد الدميقراطــي الــذي
تأســس يف  1985عــى يــد الرئيــس أنطونيــو رامالهــو ايانــس (،)António Ramalho Eanes
والــذي حصــل بشــكل مفاجــئ عــى  %18مــن األصــوات وبعــد فــرة وجيــزة شــكل ائتالفــا
مــع الحــزب الدميقراطــي االشــرايك .ومــع ذلــك ،فإنــه رسعــان مــا اختفــى مــرة أخــرى،
وانخفضــت نســبته إىل  %4.9يف  1987واختفــى متامــا مــن الربملــان يف .1991
حــدث التصــدع الثــاين يف طيــف األح ـزاب الربتغاليــة “الجامــد” مــع تأســيس كتلــة اليســار
والنجاحــات االنتخابيــة الالحقــة التـــي حققهــا يف  .1999خالفــا لذلــك ،يف الوقــت الــذي
تــم فيــه التخــي عــن تحالــف جميــع األح ـزاب يف  ،1975أخــذ نظــام األح ـزاب الربتغــايل
مســار معظــم األحـزاب املوجــودة يف بلــدان أوروبــا الغربيــة ،والتـــي ،كقاعــدة عامــة ،يوجــد
فيهــا أربعــة أو خمســة أح ـزاب ممثلــة يف الربملــان ،تغطــي مجموعــة كاملــة مــن الطيــف
الســيايس مــن أقــى اليســار إىل أقــى اليمــن .بالتــايل كان ظهــور نظــام األحـزاب الربتغاليــة
عــى النمــوذج األوروبـــي الغــريب خطــوة أخــرى نحــو تراجــع الهيــاكل الثوريــة ومطالــب
 .20راجــع .ســتيفان ريــث  /هيلمــوت ويتلربغــر :اتحــاد القوميــن :مســار الربتغــال إىل االتحــاد األوروبـــي ،وموقفهــا
يف النقــاش النهــايئ ،يف ،Auslandsinformationen der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)، 3،2003 :ص 36 .
 .21عــى الرغــم مــن صــدور القانــون الخــاص بتقســيم األقاليــم يف  ،1991إال أنــه مل يتــم تنفيــذه .فشــل اإلاســتفتاء
حــول هــذه القضيــة يف  1998بســبب املشــاركة غــر الكافيــة .حشــد الحــزب الدميقراطــي اإلشـرايك وحــزب الوســط
االشـرايك الدميقراطــي -حــزب الشــعب ضــد قانــون األقاليــم ودعمــه الحــزب اإلشـرايك والحــزب الشــيوعي مــن أجــل
زيــادة التأثــر الســيايس ملعاقلهــم اإلقليميــة.

56

من الثورة إىل التحالف

عــام .1974فهــذا النظــام فضّ ــل بشــكل خــاص الحزبيــن الوســطيني وهــا الحــزب االشــرايك
والحــزب الدميقراطــي االشــرايك .ومل يكــن الحزبــان فقــط هــا املســتفيدين ولكنهــا كانــا
أيضــا املنفذيــن لعمليــة إضفــاء هــذا الطابــع املؤســي ،والذيــكان مدعومــا إىل حــد كبــر
مــن قبــل عائلتــه األوروبـــية ،الدميقراطيــون االشــراكيون ،عــى األقــل يف حالــة الحــزب
االشــرايك ،والحــزب االشــرايك الدميقراطــي .خارجيــا ،كان لظهــور عــدد قليــل مــن األحـزاب
الجديــدة ،وبالتــايل أيضــا دمــج النخــب القدميــة يف الحقبــة الجديــدة إثباتــا لالســتقرار،
وتأكيــدا للحلفــاء بــأن الربتغــال لــن يدخــل مســار الــدول االشــراكية .22محليــا ،ظهــور
ودعــم هــذا النظــام الســيايس عــى وجــه التحديــد ،مــع إلغــاء املجلــس الثــوري واتســاع
خيــارات التحالــف بــن األح ـزاب ،جنبــا إىل جنــب مــع عــزل الطــرف الســيايس اليســاري،
أكــد أن اإلنجــازات والعديــد مــن األفــكار اليســارية بشــأن مســتقبل الربتغــال والتـــي جــاءت
إىل حيــز الوجــود أثنــاء الثــورة لــن يتــم ترحيلهــا إىل العهــد الجديــد .وبالتــايل ،فــإن النظــام
الســيايس ال يعمــل فقــط عــى ترســيخ نفســه ،بــل أيضــا عــى تطبيــع نفســه .ورسعــان مــا
اختفــت منظــات صغــرة تقــع يف املقــام األول عــى هامــش اليســار مــن الطيــف الحــزيب،
وحــرم البعــض اآلخــر بشــكل دائــم مــن إمكانيــة املشــاركة السياســية .وهــذا أيضــا جانــب
مــن جوانــب الطبيعــة “الجامــدة” للنظــام الحــزيب*.

حزبان بدون وجود يســار قوي
يف اســتجابة لدعــوة تأســيس كتلــة اليســار ،حــاول الحــزب الشــيوعي الربتغــايل تصويــر
املدافعــن عــن هــذه الكتلــة بأنهــم ال يتمتعــون باملصداقيــة .فحقيقــة أن مــن بــن مؤســي
الحــزب الجديــد أعضــاء ســابقني يف الحــزب الشــيوعي مل يكــن العامــل الوحيــد لتعزيــز
العــداء املتبــادل بــن الحزبــن .فقــد عــزز هــذا العــداء أيضــا كتلــة اليســار يف نفســها ،ألنهــا
أشــارت رصاحــة إىل أشــكال تنظيمهــا الدميقراطــي فريســم الحــدود بينهــا وبــن الحــزب
الشــيوعي .يف نظــر قيــادة الحــزب الشــيوعي الربتغــايل ،كان النهــج االشــرايك الدميقراطــي
لكتلــة اليســار ورشوطهــا األساســية املجتمعيــة املزعومــة بشــكل خــاص ،تشــكل انحرافــا
عــن املثــل العليــا لنضــال املقاومــة الشــيوعية وثــورة القرنفــل .لســنوات ،كان التعــاون بــن
الحزبــن غــر وارد عــى اإلطــاق .مل تكــن عــدم ثقــة الحــزب الشــيوعي بكتلــة اليســار
نابعــة فقــط مــن ظهــور منافــس محتمــل عنــد الحافــة اليــرى مــن الطيــف الحــزب،
ولكــن أيضــا انفتــاح كتلــة اليســار تجــاه الحــزب االشــرايك .يف دراســته عــن الحــزب ،وصــف
 .22عــى ســبيل املثــال ،نــرت مجلــة ديــر شــبيغل االســبوعية األملانيــة يــوم  2يونيــو  1979قصــة تحــت عنــوان“ :أمــة
الناتــو الربتغــال الشــيوعية”
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ســوويرو ( )Soeiroاســراتيجية الكتلــة قائــا“ :إن تعريــف اســراتيجية تدخــل الكتلــة ...
فيــا يتعلــق بقضايــا محــددة هــي أنهــا تتميــز بسياســة االندمــاج مــع أولئــك الذيــن كانــوا
غــر راضــن عــن الحــزب االشــرايك والسياســات الليرباليــة الجديــدة لخوســيه ســقراطيس،
والذيــن كانــوا ينتقــدون األغلبيــة املطلقــة للحــزب االشــرايك .”23
1

ويف حــن رفضــت كتلــة اليســار باســتمرار الدخــول يف ائتــاف مــع الحــزب االشــرايك مــا مل
يغــر مســاره ،كانــت هنــاك أصــوات داخــل الكتلــة تقــول باســتمرار بإمكانيــة التعايــش
مــع حكومــة أقليــة يقودهــا الحزباالشــرايك  .24وعــاوة عــى ذلــك ،أدى دعــم كتلــة اليســار
املبــارش للجنــاح اليســاري يف الحــزب االشــرايك أيضــا إىل مضاربــات واســتنكارات قويــة
غــر صحيحــة .يف الواقــع ،فــإن كتلــة اليســار تنتهــج اســراتيجية فســخ الجنــاح اليســاري
للحــزب االشــرايك بهــدف تعزيــز كتلتهــا .حتـــى االنتخابــات التـــي جــرت يف  5حزي ـران/
يونيــو  ،2011كانــت فــرص الكتلــة يف القيــام بذلــك ليســت ســيئة .وجميــع محــاوالت
التعــاون بــن أعضــاء الجنــاح اليســاري يف الحــزب االشــرايك وكتلــة اليســار ترتبــط بإســم
اليســاري يف الحــزب االشــرايك اليســاري مانويــل أليغــري  .25ويبــدو أن بعــد الهزميــة الكارثيــة
لكتلــة اليســار والحــزب االشــرايك يف االنتخابــات الربملانيــة األخــرة وضعــت كل هــذه
األفــكار يف االنتظــار .قــد يبــدو األمــر محــرا ،ولكــن هزميــة حكومــة األقليــة االشــراكية
تحــت رئيــس الــوزراء ســقراطيس قــد أدت أيضــا إىل إضعــاف الجنــاح اليســاري يف الحــزب
االشــرايك ،والــذي ليــس لديــه اآلن ســوى عــدد قليــل مــن األعضــاء يف الربملــان.
2

3

ميكــن اعتبــار أن موضعــة حــزب يســاري إصالحــي املنحــى إىل جانــب حــزب شــيوعي ثــوري
مــن جهــة ،وحــزب اشــرايك ذو نزعــة دميقراطيــة اشــراكية مــن جهــة أخــرى ،يف الوقــت
الراهــن ،قــد بــاء بالفشــل .فمــن الواضــح أن الناخبــن قــد فقــدوا الثقــة بــأن إصــاح البــاد
ســيأيت مــن اليســار ،وهــو أمــر رمبــا يرجــع أساســا إىل أعــال الحــزب االشــرايك .ومثــل
هــذه التجــارب هــي مألوفــة جــدا يف األح ـزاب اليســارية االشــراكية أوالدميقراطيــة كتلــك
املوجــودة يف أملانيــا أو إيطاليــا.
ومــع ذلــك ،فبالنســبة للعالقــة بــن الحــزب الشــيوعي وكتلــة اليســار ،كانــت هنــاك تغــرات
إيجابيــة يف األشــهر التـــي أدت إىل انتخابــات  .2011عــى الرغــم مــن أن كتلــة اليســار ال
تـزال تحمــل موقفــا نقديــا للغايــة تجــاه قيــادة الحــزب الشــيوعي ،فقــد كثفــت اتصاالتهــا
مــن أجــل “إصــاح” الجنــاح الشــيوعي للحــزب ،والــذي هــو موجــود بالتأكيــد .فعــى
 .23أنظر :خوسيه سوويرو ،مرجع سابق ،ص .136
 .24أنظر :دومينيك هيليغ :اإلشرتاكيون يريدون رشكاء ،يف ، Neues Deutschlandأيلول  /سبتمرب.2009 ،30 ،
 .25أنظر :دومينيك هيليغ :خريف ساخن ينتظر الربتغال ،يف، Neues Deutschland :أيلول  /سبتمرب .2010 ،7
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ســبيل املثــال ،نظمــت كتلــة اليســار منتــدى حــول مســألة الخدمــات العامــة يف الربتغــال
شــارك فيــه إىل جانــب أليغــري وماريــو كارفالــو دا ســيلفا الــذي ينتمــي إىل االتجــاه نفســه،
وهــو زعيــم اتحــاد العــال الربتغــايل الكونفــدرايل ( )CGTPأكــر جمعيــة نقابيــة برتغاليــة،
وعضــو يف الحــزب الشــيوعي الربتغــايل .وينتقــد كارفاليــو بنفســه كثرياالقيــادة األرثوذكســية
واألســلوب الســيايس لحزبــه  .26ومثــل هــذه األنشــطة تعــزز ترصيحــات قيــادي كتلــة اليســار
والتـــي تعنــي بأنهــم يهتمــون “بعمليــة عميقــة إليجــاد تعريــف جديــد للمشــهد الســيايس
وإعــادة توجيــه اليســار .”27
4

5

وبالتــايل ،وعــى الرغــم مــن جميــع التحفظــات ،اســتطاع اليســاريون األعضــاء يف
الحــزب االشــرايك ،وكتلــة اليســار والحــزب الشــيوعي الربتغــايل أن يعبئــوا النــاس معــا يف
االحتجاجــات التـــي جــرت عــى نطــاق أوروبــا ضــد قمــة حلــف شــال األطلــي يف لشــبونة،
خريــف  ،2010وأن يتعاونــوا يف تحالفــات .عــى الرغــم مــن ذلــك ،ظــل رفــض الحــزب
الشــيوعي الربتغــايل الســراتيجية وسياســة كتلــة اليســار مــن جهــة ،وانتقــادات كتلــة
اليســار للسياســة التقليديــة للحــزب الشــيوعي مــن جهــة أخــرى عــى حالــه بشــكل واضــح
ودون أي تغيــر .مــن ناحيــة أخــرى ،مل يصبــح الجنــاح اليســاري يف الحــزب االشــرايك حتـــى
اآلن عــى اســتعداد للتخــي عــن الحــزب لصالــح مــروع حــزب اشــرايك يســاري جديــد
يف الوقــت نفســه ،رفضــت قيــادة الحــزب االشــرايك بشــدة أي تعــاون مــع كتلــة اليســار
عــى أســاس فرضيــة تغيــر ســيايس بالطبــع مــن جانبهــا .بالتــايل ،تتجــى مأســاة األح ـزاب
اليســارية الربتغاليــة أساســا يف عــدم وجــود التضامــن والرغبــة يف التعــاون مــع بعضهــا
البعــض .عــى الرغــم مــن أن الحــزب الشــيوعي الربتغــايل وكتلــة اليســار معــا يجمعــان
مــا يقــارب مــن  %13مــن أصــوات للربملــان الربتغــايل  -وقبــل االنتخابــات األخــرة ،أكــر
مــن  - %20مــا زال تعميــق التعــاون بــن هذيــن الحزبــن غــر وارد .فباســتطاعة تحالــف
يســاري برملــاين مشــرك مبثــل هذاالحجــم أن يتحــدى الحكومــة اليمينيــة الجديــدة بفاعليــة
أكــر وأن ميــارس عليهــا ضغوطــا كبــرة أكــر مــن أي وقــت مــى .فالهجــات التـــي يشــنها
كل مــن الحــزب الشــيوعي وكتلــة اليســار عــى بعضهــا البعــض بســبب املنافســة املفرتضــة
عــى أصــوات الناخبــن ال لــزوم لهــا عــى اإلطــاق عــى مــا يبــدو وهــي أيضــا غــر مــررة،
يف ضــوء حقيقــة أن النتائــج االنتخابيــة للحــزب الشــيوعي مل تشــهد أي إنخفــاض عــى
اإلطــاق بســبب تأســيس كتلــة اليســار  .فمنــذ  ،1991حافــظ الحــزب الشــيوعي عــى
مســتوى ثابــت نســبيا مــن تأييــد الناخبــن ،ســواء مــن حيــث النســبة املئويــة وكذلــك مــن
حيــث األرقــام املطلقــة .أمــا كتلــة اليســار ،مــن ناحيــة أخــرى ،فقــد نجحــت يف جــذب
 .26أنظر :خوسيه سوويرو ،مرجع سابق ،ص .137
 .27مصدر سابق.
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واســتبقاء مجموعــات مــن الناخبــن اليســاريني ومجموعــات الناخبــن الريفيــن اليســاريني
والليرباليــن ،وهــي مجموعــات ،نظــرا لألســباب التـــي أوردنــاه أعــاه ،ال ميكــن للحــزب
الشــيوعي الوصــول إليهــا .ومــع ذلــك ،فالرصاعــات بــن اليســار واالقتتــال الداخــي ال يحــد
فقــط مــن إمكانيــة الضغــط عــى الحــزب االشــرايك لتغيــر سياســاته واالبتعــاد عــن أيــة
فكــرة ائتــاف نظــري مــع اليمــن ،ولكنــه أيضــا وعــى املــدى البعيــد مييــل إىل زعزعــة
احتجاجــات وإرضابــات العاملــن والشــباب يف الربتغــال.28
1

وكنتيجــة لهذاالجــدل العقيــم ،قــد يســتمر اليســار الراديــكايل يف التهالــك وســيكون صعبــا
عليــه أن يناضــل ضــد النيوليرباليــة ،وضــد تفكيــك الدولــة االجتامعيــة ،والسياســات
االقتصاديــة واالجتامعيــة الظاملــة .وقــد يواجــه أيضــا صعوبــة البقــاء يف خضّ ــم هــذا النضــال،
ويف النجــاح يف تنفيــذ رؤى بديلــة للربتغــال .ومــرة أخــرى ،يتنــازل اليســار عــن فــرص للهيمنة
السياســية والثقافيــة ،عــى الرغــم مــن قوتــه االجتامعيــة واالنتخابيــة .ففشــله يف الســنوات
التـــي تلــت ثــورة القرنفــل متعــدد األوجــه ،وال ميكــن وصفــه بعبــارات بســيطة .مــع ذلــك،
ميكــن تحديــد ثالثــة أســباب رئيســية لهــذا الفشــل :أوال ،ميكــن العثــور عــى أســباب ضعــف
اليســار الراديــكايل يف الربتغــال يف بنيتــه ،كــا ذكرنــا أعــاه فيــا يتعلــق بالحــزب الشــيوعي
الربتغــايل .ثانيــا ،أصبحــت الربتغــال ،بعــد أحــداث  ،1974املوقــع البديــل للكفــاح املنظــم،
وبالتــايل خضعــت لتأثــر كبــر مــن الخــارج .ثالثــا ،إضفــاء الطابــع املؤســي لنمــط النظــام
الســيايس األوروبـــي الغــريب “الجامــد” ،والــذي مــا زال مهيمنــا حتـــى يومنــا هــذا ،والــذي
وجــه أوال ثــم قتــل هويــة الحركــة الشعبـــية للعــر الثــوري ،وكذلــك ســحق “الدســتور
الثــوري” لســنة  ،1976منــع إقامــة الجمهوريــة االشــراكية الربتغاليــة ،وبالتــايل مــن وجــود
يســار قــوي .وقــد نفــذت التعديــات الدســتورية ورشعــت القـرارات السياســية واالقتصاديــة
التـــي اتخــذت يف الثامنينيــات مــن القــرن املــايض التـــي مررتهــا أحـزاب الوســط بالتحالــف
مــع مؤسســات النخبــة القدميــة مــن الدكتاتوريــة .ولقــد عمــل التعديــل الدســتوري يف
 1989بشــكل خــاص عــى تفويــض ســيادة الدولــة إىل أيــدي قلــة مــن النخبــة االقتصاديــة
النيوليرباليــة.

 .28أنظــر :دومينــك هيليــغ ،واحــد ،اثنــان أم جمــع مــن ثالثــة؟ يف ،Neues Deutschland :القســم الخــاص يف نهايــة
االســبوع عــن تقاطــع األحمر-األحمر-األخــر 9 ،أيلول/أكتوبــر.2010 ،
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اليسار األسباين املتحد
دومينيك هيليغ

مقدمة
ال تصــف هــذه الورقــة حزبــا واحــدا بــل تحالفــا مــن األحـزاب ،وهــو التحالف اليســاري األســباين
املعــروف باســم اليســار املتحــد ،حــزب “إزكويــردا يونيــدا” (.)Izquierda Unida/IUالــذي عــى
الرغــم مــن كونــه حزبــا أســبانيا مرخصــا بشــكل رســمي منــذ  ،1992إال أنــه “مجــرد”
حاضنــة وطنيــة لعــدد كبــر مــن األحــزاب اليســارية والشــيوعية والبيئيــة املنتــرة يف
مختلــف مناطــق البــاد .هــذه املجموعــة املتنوعــة تجعــل التحليــل العلمــي لليســار يف
أســبانيا صعبــا للغايــة.
ضمــن حــزب اليســار املتحــد ،يعــد الحــزب الشــيوعي اإلســباين املنظمــة الوحيــدة يف صميــم
املوضــوع ألنــه ميتلــك قاعــدة وطنيــة يف حــن أن األحــزاب األخــرى األعضــاء هــي ذات
جــذور إقليميــة .لهــذا الســبب ،فــإن هــذا التحليــل ســيتفحص الجوانــب التاليــة :أوال،
الحــزب الشــيوعي األســباين ،باعتبــاره أكــر قــوة جامهرييــة ووطنيــة منظمــة يف اليســار
املتحــد؛ وثانيــا ،الهيــاكل والتطــورات األخــرة ،ونتائــج اليســار املتحــد كمنظمــة حاضنــة
يف االنتخابــات؛ وثالثــا ،تاريــخ البــاد؛ ورابعــا ،النظــام االنتخــايب األســباين الــذي يؤثــر عــى
اليســار املتحــد وموقعــه داخــل النظــام الربملــاين إىل درجــة غريبــة.
وعــاوة عــى ذلــك ،فمــن الــروري أن نأخــذ يف االعتبــار املشــهد الســيايس األســباين الــذي
نشــأ عــن ديكتاتوريــة فرانكــو الفاشــية التـــي اســتمرت حتـــى  ،1975والــذي متيــز منــذ ذلك
الحــن ،وبعــد أول انتخابــات حــرة جــرت يف ســنة  ،1977بدرجــة كبــرة مــن الجهويــة ويف
النهايــة أيضــا بدرجــة كبــرة مــن االســتقطاب بــن كتلتــن سياســيتني رئيســيتني .أوىل هــذه
الكتــل هــي حــزب العــال االشــرايك األســباين ،والثانيــة هــي الحــزب الشعبـــي املحافــظ
والكاثوليــي بشــدة .بينهــا ،وعــى الهوامــش السياســية لــكل منهــا ،هنــاك أيضــا عــدد
مــن التشــكيالت واألحــزاب السياســية الصغــرة .ومــع ذلــك ،فــإن الجهويــة السياســية
واإلداريــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة الشــديدة يف أســبانيا قــد حابــت حتـــى يومنــا هــذا
ظهــور األحـزاب الجهويــة عــى ميــن ويســار الطيــف الحــزيب .ومــع ذلــك ،منــذ االنتخابــات
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الوطنيــة التـــي جــرت يف مطلــع األلفيــة الجديــدة ،كان هنــاك تركــز واضــح يف الكتلتــن
وتقــارب كبــر بــن نتائجهــا ،مــا يــؤدي إىل ظهــور نظــام الحزبــن .وقــد تعــزز هــذا
التقــارب خــال االنتخابــات األخــرة التـــي جــرت يف شــهر ترشيــن ثــاين /نوفمــر مــن ســنة
.2011

الحزب الشــيوعي ف ي� أســبانيا :لمحة تاريخية
بــدأ تاريــخ الحــزب الشــيوعي األســباين ،كــا هــو حــال العديــد مــن األح ـزاب يف البلــدان
األوروبـــية األخــرى ،خــال العرشينيــات مــن القــرن املــايض ،نتيجــة النزاعــات الداخليــة
بــن الدميقراطيــة االجتامعيــة ،واألحــزاب العامليــة .يف  15نيســان /ابريــل ســنة ،1920
تــم تأســيس الحــزب الشــيوعي األســباين مــن منظمــة شــباب حــزب العــال االشــرايك .يف
نفــس الوقــت ،حــاول بعــض أعضــاء هــذا الحــزب تحريكــه نحــو التعــاون مــع األمميــة
الشــيوعية  -ولكــن دون جــدوى ،حيــث انضــم حــزب العــال االشــرايك األســباين إىل االتحــاد
األممــي لألح ـزاب االشــراكية ،وهــي مجموعــة وســيطة بــن األمميــة االشــراكية واألمميــة
الشــيوعية .بنــاء عليــه ،انســحب أنصــار األمميــة الشــيوعية ،ويف  13نيســان /ابريــل مــن
ســنة  1921أسســوا حــزب العــال الشــيوعي األســباين .اندمــج هــذان الحزبــان الشــيوعيان
الجديــدان ،الحــزب الشــيوعي األســباين وحــزب العــال الشــيوعي األســباين يف  14ترشيــن
ثــاين  /نوفمــر مــن ســنة  ،1921لتشــكيل الحــزب الشــيوعي األســباين.
يف نهايــة العرشينيــات مــن القــرن املــايض ،أصبــح للتوجــه املــوايل لالتحــاد الســوفييتي اليــد
العليــا يف الحــزب الــذي كان ال ي ـزال صغــرا جــدا ،مــا أدى إىل املزيــد مــن االنقســامات
واالســتقاالت .عندمــا تــم إعــان الجمهوريــة األســبانية الثانيــة يف ســنة  ،1931كان الحــزب
يف حالــة عزلــة؛ وكانــت رصاعاتــه الداخليــة قــد أوصلتــه إىل حافــة االنهيــار .عــى الرغــم
مــن ذلــك ،متكــن الشــيوعيون بعــد عامــن مــن الفــوز مبقاعــد يف الربملــان األســباين.
يف الفــرة التاليــة ،شــارك الحــزب الشــيوعي األســباين بنشــاط يف االنتفاضــات العامليــة يف
املحافظــات والتـــي بــدأت يف ســنة  ،1934ويف ســنة  1936انضــم إىل الجبهــة الشعبـــية
لخــوض االنتخابــات .فــازت الجبهــة الشعبـــية ذات التوجــه اليســاري بأغلبيــة برملانيــة يف
االنتخابــات التـــي تلــت ذلــك ،ولكــن فقــط بفــارق ضئيــل جــدا .أمــا خــال الحــرب األهليــة
األســبانية  ،1939-1936جــذب الحــزب الشــيوعي العديــد مــن األعضــاء الجــدد ،وارتفعــت
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عضويتــه لتصــل إىل  200ألــف عضــو ،1معظمهــم كانــو يقاتلــون إىل جانــب الجبهــة
الشعبـــية التـــي يهيمــن عليهــا االتحــاد الســوفييتي .مــع ســحق الجمهوريــة ،تــم حظــر
الحــزب الشــيوعي وتعــرض أعضــاؤه واملتعاطفــن معــه لالضطهــاد والتعذيــب والقتــل يف
ظــل ديكتاتوريــة فرانكــو .ذهــب العديــد إىل املنفــى ،وخاصــة إىل االتحــاد الســوفييتي
وفرنســا .وحتـــى إضفــاء الصفــة القانونيــة عليــه مــن جديــد يف  9نيســان  ،1977عمــل
الحــزب بصــورة غــر قانونيــة مــن مقراتــه يف الخــارج.2
ويف أول انتخابــات حــرة جــرت يف ســنة  ،1977اســتطاع الحــزب ،والــذي متكــن مــرة ثانيــة
حتـــى ذلــك التاريــخ أن ينظــم  200ألــف عضــو ،أن يحصــل عــى  %9.4مــن األصــوات،
وأن يفــوز بعرشيــن مقعــدا يف مجلــس النــواب .يف ذلــك الوقــت ،كان الحــزب ال ي ـزال يف
تحالــف مــع حــزب العــال االشــرايك يف مــا يســمى بـــ “التنســيق الدميقراطــي” ،يف مواجهــة
ممثــي النظــام القديــم .يف االنتخابــات التـــي تلتهــا ســنة  ،1979اســتطاع الحــزب أن يرفــع
نســبة أصواتــة لتصــل إىل  %10.8وأن يحتــل  24مقعــدا يف املجلــس.
يف هــذا البحــث قســمنا تاريــخ الحــزب الشــيوعي يف أســبانيا إىل خمــس مراحــل ،وهــو تعديــل
أضفنــاه عــى تصنيــف رايــر شــولتز ( ،)Rainer Schultzالــذي حــدد أربــع مراحــل:3
املرحلة األوىل :من االنفصال عن الحزب االشرتايك وحتـى تأسيس الحزب الشيوعي األسباين.
املرحلة الثانية :الحرب األهلية األســبانية وتأســيس الحزب الشيوعي األسباين.
ملرحلة الثالثة :مرحلة الالرشعية والتوجه نحو الحزب الشــيوعي لالتحاد الســوفييتي.
املرحلة الرابعة :االعرتاف الرســمي بالحزب وقبوله بامللكية الدســتورية.
املرحلة الخامســة :التحول االشــرايك وإنشاء تحالفات جديدة.

 .1راجــع .أندريــاس بومــر :مــا وراء جبــال الربانــس :النظــم الحزبيــة والرصاعــات املجتمعيــة يف أســبانيا والربتغــال،
يف :أولريــش إييــث  /جــرد ميلكــه ،الرصاعــات املجتمعيــة يف النظــم الحزبيــة ،دراســات قطريــة وإقليميــة ،فيســبادن
عــام  ،2001ص.144 .
 .2املرجع نفسه.
 .3راجــع .دراســة ملؤسســة روزا لوكســمبورغ  -رايــر شــولتز :األح ـزاب اليســارية الدميقراطيــة يف أســبانيا :املالمــح
والتطــور ،ينايــر  ،2003ص.4 .
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منــذ ســتينيات القــرن املــايض ،بــدأ الحــزب الشــيوعي بتقديــم نفســه عــى نحــو متزايــد
عــى أنــه حــزب معتــدل ،ويرجــع ذلــك إىل حــد كبــر إىل احتامليــة إضفــاء الرشعيــة
عليــه ،األمــر الــذي تحقــق عــى أرض الواقــع ســنة  .41977ويف حــن أســفرت االســراتيجية
الجديــدة بالفعــل عــن بعــض النجاحــات ،كــا انعكســت يف انتخابــات  ،1979إال أنهــا قــد
ولــدت أيضــا نزاعــات حزبيــة داخليــة ،خاصــة فيــا يتعلــق بعالقــة الحــزب مــع االتحــاد
الســوفييتي .يف نهايــة املطــاف ،حــرر الحــزب نفســه مــن الحــزب الشــيوعي الســوفييتي،
واتجــه نحــو النمــوذج الشــيوعي األوروبـــي وتقبــل النظــام الربملــاين الدميقراطــي يف أســبانيا.5
ويف انتخابــات ســنة  1982انخفضــت أصواتــه لتصــل إىل  %4.1فقــط مــن األصــوات ،وفــاز
بأربعــة مقاعــد .واصلــت هيــاكل الحــزب املركزيــة الوقــوف يف طريــق انفتاحــه الســيايس
والربنامجــي ،ويف طريــق إعــادة توجيهــه نحــو الشــيوعية األوروبـــية .ومــع ذلــك ،ميكــن
إرجــاع أحــد أســباب خســارة الحــزب يف انتخابــات  1982بالتأكيــد إىل االســتقطاب يف
املبــارزة السياســية بــن الحــزب االشــرايك والحــزب الشعبـــي.

التحول االشـ تـر ياك ف ي� 1982
يف نهايــة الســبعينيات مــن القــرن املــايض ،أســس الحــزب االشــرايك نفســه كبديــل لحــزب
اتحــاد الوســط الدميقراطــي الحاكــم ،وهــو حــزب وســطي -ميينــي برجــوازي والــذي كان
ممســكا بالســلطة حتـــى ذلــك الحــن .مــن خــال رفــع قضيــة دخــول أســبانيا يف حلــف
شــال األطلــي يف  ،1982وهــي مســألة ال تحظــى بشــعبية ،كشــعار يف حملتــه ،والوعــد
بإج ـراء اســتفتاء حــول انســحاب البــاد مــن الحلــف يف حــال الفــوز يف االنتخابــات ،فاقــم
الحــزب االشــرايك األزمــة مــع حــزب اتحــاد الوســط .يف انتخابــات ترشيــن أول /أكتوبــر ،فــاز
االشــراكيون بأغلبيــة مطلقــة ،وكانــوا قادريــن عــى الحكــم دون انقطــاع حتـــى ســنة .1996
مــع الدخــول يف االتحــاد األوروبـــي ســنة  ،1986شــهدت أســبانيا طفــرة منــو اقتصــادي
كبــرة ،والتـــي غالبــا مــا تقــارن يف األدبيــات مبرحلــة “املعجــزة االقتصاديــة” مــا بعــد الحــرب
يف أملانيــا .جلبــت هــذه املعجــزة االقتصاديــة األســبانية معهــا تغيــرات كبــرة يف التوجــه
الســيايس والســلوك االجتامعــي والتوجــه الثقــايف.
 .4راجــع .فريــد لوبيــز :الدولــة الربجوازيــة وصعــود الدميقراطيــة االجتامعيــة يف أســبانيا ،يف :رونالــد شــيلكوت
وآخــرون .االنتقــال مــن الدكتاتوريــة إىل الدميقراطيــة .دراســات مقارنــة :أســبانيا والربتغــال واليونــان ،نيويــورك ،1990
ص .54-53 ،72-17
 .5راجــع .ماريتــا مولــر :األحـزاب السياســية يف أســبانيا :الرصاعــات الداخليــة والســلوك االنتخــايب ،ســاربروكن ،1994
ص  46والصفحــات التاليــة.
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مل يكــن لــدى اليســار الراديــكايل ،أو بكلــات أخــرى األحـزاب والحــركات عــى يســار الحــزب
االشــرايك الدميقراطــي االجتامعــي ،ســوى عــدد قليــل مــن اإلجابــات عــى العوملــة املتزايــدة
للتطــورات االقتصاديــة واملاليــة .وقــد أدت إعانــات صنــدوق املفوضيــة األوروبـــية (االتحــاد
األوروبـــي الحقــا) للهيكلــة إىل حـ ّـل الربوليتاريــا الكالســيكية يف أســبانيا ،األمــر ذو اآلثــار
بعيــدة املــدى ،مــا جعــل الحــزب الشــيوعي يخــر جــزءا كبــرا مــن قاعدتــه .كــا أدت
سياســات الخصخصــة النيوليرباليــة التـــي اتبعهــا الحــزب االشــرايك الحاكــم ،كجــزء مــن
اســراتيجيته املســاة “الدميقراطيــة االجتامعيــة الجديــدة” ،واالحتجاجــات املتواصلــة ضــد
العضويــة يف الناتــو إىل إعــادة توجيــه الحــزب؛ ويف نفــس الوقــت ،أعــاد اليســار الراديــكايل
أيضــا بنــاء نفســه مــن جديــد .قبــل انتخابــات ســنة  ،1982كان الحــزب االشــرايك قــد
غريموقفــه بشــأن عضويــة أســبانيا يف حلــف شــال األطلــي .وبعــد انضــام أســبانيا إىل
الســوق األوروبـــية املشــركة ســنة  ،1986تــم بالفعــل إج ـراء االســتفتاء الــذي وعــد بــه يف
الحملــة االنتخابيــة ســنة  1982حــول عضويــة أســبانيا يف حلــف شــال األطلــي ،ولكــن
فجــأة كان الحــزب االشــرايك مــع البقــاء يف التحالــف .يف االســتفتاء ،صوتــت أغلبيــة بســيطة
مــن الناخبــن  %52لصالــح حلــف األطلــي.

أ
طلس وتأســيس اليســار المتحد
االحتجاجات ضد منظمة حلف شــمال ال ي
اليســار املتحــد هــو اليــوم أهــم حــزب يســاري راديــكايل يف أســبانيا .بــدأ الحــزب ليــس
كحــزب بــل كتحالــف انتخــايب فضفــاض ،جمعتــه مســألة عضويــة أســبانيا يف حلــف
شــال األطلــي .عــى الرغــم مــن أن أســبانيا كانــت قــد قدمــت منــذ ســنة  1950قواعــد
عســكرية للواليــات املتحــدة ،وبالتــايل اســتطاعت تحريــر نفســها مــن العزلــة الدوليــة
املفروضــة عــى الدكتاتوريــة بســبب عالقاتهــا مــع دول املحــور املهزومــة ،إال أن دخــول
أســبانيا إىل حلــف شــال األطلــي يف  ،1982يف الوقــت الــذي تجــدد فيــه اشــتعال الحــرب
البــاردة بســبب التســلح النــووي الهجومــي إلدارة ريغــان ،كان نقلــة نوعيــة للدميقراطيــة
األســبانية الشــابة .بعــد انتخابــات ســنة  ،1982أصيــب الكثــر مــن الناخبــن بخيبــة أمــل
مــن الحــزب االشــرايك ،وتحولــوا بعيــدا عنــه ،ونشــطوا بعــد ذلــك يف حــركات املواطنــن
واألحــزاب اليســارية األخــرى املعارضــة لعضويــة أســبانيا يف الناتــو .وعــى الرغــم مــن
خســارة تحالــف اليســار العريــض الســتفتاء ســنة  ،1986اســتطاع تحالــف ســيايس جديــد
عــى يســار الحــزب االشــرايك مــن تأســيس نفســه حــول مســألة حلــف شــال األطلــي.
فمــن “منــر املواطنــن النســحاب أســبانيا مــن حلــف شــال األطلــي” ،تشــكل تحالــف
انتخــايب يســاري لالنتخابــات الربملانيــة لســنة  1986واملعــروف باســم منــر اليســار املتحــد،
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والــذي فــاز بنســبة  %4.6مــن األصــوات وبســبعة مقاعــد .6يف االنتخابــات املحليــة لســنة
 ،1987زاد التحالــف االنتخــايب مــن أصواتــه لتصــل إىل  ،%7.18وعززهــا لتصــل إىل %9.07
يف االنتخابــات الوطنيــة التـــي جــرت ســنة  ،1989والتـــي ترجمــت بحصولــه عــى  17مقعــدا
يف مجلــس النــواب .أخــرا ،يف  ،1992تــم تســجيل اليســار املتحــد رســميا كحــزب.
األحزاب الثامنية املؤسســة لليسار املتحد هي:7
• الحزب الشــيوعي يف أسبانيا،
• الحزب الشــيوعي لشعوب أسبانيا (،)PCPE
• حزب العمل االشرتايك،
• اليسار الجمهوري،
• االتحاد التقدمي،
• الحزب الكاريل،
• الحزب اإلنساين،
• الوحدة الجامعية لعامل األندلس  /كتلة يســارية أندلســية.
وبالتــايل ،فــإن اليســار املتحــد هــو يف املقــام األول تحالــف مــن األحــزاب ،إذ أنــه عــى
الرغــم مــن حقيقــة أنــه مســجل كحــزب ســيايس يف حــد ذاتــه ،وينشــط علنــا ،إال أن
املنظــات األعضــاء واألحــزاب املكونــة لــه مــا زالــت تحتفــظ باســتقاللها الرســمي
والقانــوين والتنظيمــي والســيايس .وقــد أدى هــذا الواقــع مـرارا وتكـرارا إىل وجــود توتـرات
بــن املنظــات األعضــاء ،وخاصــة فيــا يتعلــق برتشــيح القوائــم االنتخابيــة ،وإدارة املــوارد
املاليــة لليســار املتحــد ،وتحديــد التوجــه الربنامجــي للتحالــف.
 .6راجــع .خــوان لينــز ،خوســيه رامــون مونتــرو :النظــم الحزبيــة يف أسبانيا.االنقســامات القدميــة والحديثــة ،يف :لــوري
كارفونــن ،شــتاين كونلــه :النظــم الحزبيــة ومراجعــة اصطفــاف الناخبــن األحــاف ،لنــدن ونيويــورك  ،2001ص 163
ومــا يليهــا.
 .7ومــع ذلــك ،انســحب جميــع األعضــاء املؤسســن باســتثناء الحــزب الشــيوعي األســباين والوحــدة الجامعيــة مــن
اليســار املتحــد يف الفــرة مــا بــن عامــي  1987و  .2001ومــع ذلــك ،ومنــذ ذلــك الحــن انضــم العديــد مــن الجامعــات
اإلقليميــة واملحليــة الصغــرة ،مبــا يف ذلــك الكاتالونيــة املتحــدة واليســار البديــل ،واليســار البديــل  -الفضــاء الرتوتســي
البديــل ،والوحــدة الجامعيــة ،واملجموعــات األمميــة الرابعــة الرتوتســكية الصغــرة ،والوضــوح الجديــد ،وحــزب
العــال الثوريــن وحــزب العــال الثــوري  /اليســار الثــوري.
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الهيئــة العليــا لليســار املتحــد هــي الجمعيــة االتحاديــة (مؤمتــر الحــزب) ،الــذي ينتخــب
املجلــس الســيايس االتحــادي ،وهــو مجلــس مكــون مــن مائــة عضــو ويديــر املنظمــة
بــن مؤمت ـرات الحــزب .بــدوره يقــوم املجلــس بانتخــاب املكتــب التنفيــذي ،الــذي يرأســه
املنســق العــام ،الــذي يشــغل منصــب الناطــق باســم اليســار املتحــد .وعــاوة عــى ذلــك،
ينقســم الحــزب إىل  17منظمــة إقليميــة ،تنفــذ سياســته محليــا ،بالتــوازي مــع املنظــات
اإلقليميــة لألحــزاب األعضــاء يف اليســار املتحــد يف تلــك املناطــق .منــذ تأسيســه ،حــاول
اليســار املتحــد تعزيــز مكانتــه التعدديــة ،واالنفتــاح عــى منتقــدي العوملــة والحــركات
االجتامعيــة الجديــدة ،وأن يكــون نشــطا كجــزء مــن الحركــة النقديــة للعوملــة يف أســبانيا يف
مختلــف املحافــل االجتامعيــة عــى املســتوى اإلقليمــي وعــى املســتوى الوطنــي واألوروبـــي
والعاملــي .يف التقريــر الســابع عــر للجمعيــة االتحاديــة لليســار املتحــد يف ديســمرب ،2003
جــاء بوضــوح أن اليســار املتحــد يدعــو رصاحــة إىل االشــراكية ،ويريــد مجتمعــا يتســم بـــ
“املشــاركة ،والنقــد وبديــا للنمــوذج الســائد.”8
مــن وجهــة نظــر األعضــاء ،يشــمل هــذا الســلمية ،واملواقــف البيئيــة وتحريــر املــرأة .وعــاوة
عــى ذلــك ،يدعــم الحــزب وضــع حــد أدىن لألجــور يســاوي  1100يــورو يف الشــهر ،وأســبوع
عمــل مــن  35ســاعة ،وفــرض رضيبــة عــى البنــوك نســبتها  ،%35وحــد أدىن مقــداره  800يــورو
يف الشــهر ملعاشــات التقاعــد ،وقانــون إجهــاض ألجــل محــدد ،وإصــاح النظــام االنتخــايب.9
يتــم الحفــاظ عــى عالقــات الحــزب مــع النقابــات مــن قبــل الحــزب الشــيوعي األســباين يف
املقــام األول ،والــذي يرتبــط تاريخيــا ارتباطــا وثيقــا مــع أكــر نقابــة يف البــاد ،وهــي نقابــة
اللجــان العامليــة .منــذ املؤمتــر النقــايب الــذي عقــد كانــون الثــاين /ديســمرب لســنة ،2008
جــرى إحيــاء تأثــر الحــزب الشــيوعي األســباين عــى النقابــات ،والــذي انخفــض بشــكل حــاد
مــع نهايــة القــرن املــايض ،والــذي جــرى فيــه انتخــاب أجناســيو فرنانديــز توكســو (Ignacio
 )Fernández Toxoزعيــا للنقابــة .عــى الرغــم مــن أن اللجنــة التنفيذيــة لنقابــة اللجــان
العامليــة تتكــون مــن  %90مــن أعضــاء الحــزب الشــيوعي األســباين إال أن  %50فقــط مــن
أعضــاء النقابــات البالــغ عددهــم  300ألــف هــم مــن مؤيــدي أو ناخبــي الحــزب أو اليســار
املتحــد.10
 .8ازكويــردا يونيــدا :قـرار الجمعيــة االتحاديــة الســابع عــر لليســار املتحــد يف كانــون األول /ديســمرب ،،2003ص،3 .
 ،http://www1.izquierda-unida.esمتــت زيارتــه يف  19كانــون الثــاين  /ينايــر .2009
 .9راجع .باوال كياكويل ( )Paola Giaculliاالنتخابات الربملانية يف أسبانيا ،يف DIE LINKE :الدولية ،يوليو .2008
 .10راجــع .هارالــد باريــوس :النظــام الســيايس يف أســبانيا ،يف :فولفغانــغ اســاير ،األنظمــة السياســية يف أوروبــا
الغربيــة ،الطبعــة الثالثــة  ،Opladen 2003ص.634 .
68

من الثورة إىل التحالف

إن حقيقــة أن الحــزب الشــيوعي األســباين قــرر يف وقــت مبكــر مــن ســنة  1986التعــاون يف
تشــكيل اليســار املتحــد كتحالــف انتخــايب ،ويف نهايــة املطــاف إىل تحويــل هــذا التحالــف
إىل حــزب ،قــد خففــت مــن وطــأة انهيــار املعســكر الرشقــي بالنســبة للحــزب .يف الواقــع،
تــم تجــاوز النتائــج الجيــدة جــدا للتحالــف االنتخــايب يف االنتخابــات الربملانيــة لســنة 1989
يف ســنة  1993مــع حصولــه عــى  %9.55مــن األصــوات و 18مقعــدا ،ويف ســنة  ،1996فــاز
اليســار املتحــد بـــ  %10.54مــن األصــوات و 21مقعــدا يف مجلــس النــواب .ومــع ذلــك ،مل
يتمكــن التحالــف مــن الحفــاظ عــى هــذه النتيجــة املمتــازة يف االنتخابــات الوطنيــة التـــي
تلــت ذلــك يف الســنوات  2000و 2004و .2008ومل يتمكــن الحــزب مــرة أخــرى مــن زيــادة
عــدد أصواتــه إال ســنة  .2011وســنتحدث يف املزيــد حــول هــذا املوضــوع الحقــا.
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الجدول  :1نتائج اليســار الموحد ف� االنتخابات :ال�لمان أ
الوروبـــي ومجلس النواب2009-1986 ،
ب
ي

االنتخابات

األصوات

النسبة املئوية

مجلس النواب1986 ،

935504

4.63

الربملان األوروبـي1987 ،

1110830

5.25

مجلس النواب1989 ،

1858588

9.07

الربملان األوروبـي1989 ،

961742

6.06

مجلس النواب1993 ،

2253722

9.55

الربملان األوروبـي1994 ،

2497671

13.44

مجلس النواب1996 ،

2639774

10.54

الربملان األوروبـي1999 ،

1221566

5.77

مجلس النواب2000 ،

1263043

5.45

مجلس النواب2004 ،

1284081

4.96

الربملان األوروبـي2004 ،

643136

4.15

مجلس النواب2008 ،
الربملان األوروبـي*2009 ،

969946
588248

3.77
3.71

11

*يف االنتخابــات األوروبـــية يف عــام  ،1119شــكل اليســار املتحــد تحالفــا مــرة ا ٔخــرى مــع مبــادرة الحــزب
الكتالــوين مــن ا ٔجــل كتالونيــا  /الخــر وفــاز مبقعديــن يف الربملــان .ويجلــس ويــي مايــر بليــت ،واحــد مــن
ا ٔعضــاء الربملــان األوروبـــي عــن اليســار املتحــد مــع الكتلــة الربملانيــة لليســار املوحــد والخــر ببلــدان الشــال
 GUE / NGLيف الربملــان األوروبـــي ويجلــس عضــو املبــادرة مــن ا ٔجــل كاتالونيــا اآلخــر تقليديــا مــع مجموعــة
الخــر يف الربملــان األوروبـــي.

بالتــوازي مــع عــدم النجــاح االنتخــايب للحــزب حتـــى ســنة  ،2011تزايــدت الخالفــات
السياســية واالســراتيجية والربنامجيــة داخــل اليســار املتحــد .بعــد االنتخابــات الربملانيــة
الوطنيــة املخيبــة لآلمــال يف ســنة  ،2008بــدأ الحــزب الشــيوعي األســباين ،الــذي طاملــا كان
يف موقــف دفاعــي داخــل التحالــف ،وكان متحفظــا بعــض الــيء ،باملطالبــة مــرة أخــرى
بنفــوذ أكــر يف الهيئــات القياديــة لليســار املتحــد .خــال الــدورة الربملانيــة  ،2008-2004دعــم
اليســار املتحــد حكومــة األقليــة لحــزب العــال االش ـرايك األســباين بقيــادة خوســيه ثاباتــرو
 .11املصــدر :عــى ســبيل املثــال Elecciones a Cortes Generales, in: http://www.generales2008.mir.es,
accessed January 19, 2009, and supplemented
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( ،)José Zapateroولكــن كان مــن الصعــب عليــه الدفــع باتجــاه تنفيــذ أي مــن سياســاته.
ومــن العوامــل األساســية وراء النتائــج االنتخابيــة الهزيلــة لليســار املتحــد يف ســنتي 2008
و ،2009هــو حقيقــة أنــه يف عــدد مــن القضايــا الرئيســية الهامــة بالنســبة لليســار املتحــد،
كان الحــزب االش ـرايك يتحالــف مــع الحــزب الشعبـــي املعــارض .وكان العامــل اآلخــر هــو
اسـراتيجية الحــزب االشـرايك االنتخابيــة والتـــي دعــت الناخبــن يك “ال يضيعــوا أصواتهــم” ،أو
“التصويــت ملخاوفهــم” مــن انتصــار الجنــاح اليمينــي.
حتـــى قبــل الجمعيــة االتحاديــة بتاريــخ  16-15ترشيــن الثــاين /نوفمــر  ،2008أعلــن املنســق
العــام لليســار املتحــد غاســبار المازاريــس ( )Gaspar Llamazaresانســحابه مــن قيــادة
الحــزب بســبب املفاهيــم االسـراتيجية املتباينــة داخــل اليســار املتحــد والخالفــات املســتمرة.
تلــك الجمعيــة ،التـــي اتســمت برصاعــات سياســية قويــة ،كانــت قــادرة عــى انتخــاب مكتــب
تنفيــذي جديــد ،ولكنهــا مل تتمكــن مــن االتفــاق عــى منســق عــام جديــد .أخ ـرا ،يــوم 14
ديســمرب ،انتخــب أعضــاء املكتــب التنفيــذي لليســار املتحــد كايــو الرا ( ،)Cayo Laraالعضــو
يف الحــزب الشــيوعي األســباين ليكــون املنســق العــام الجديــد لليســار املتحــد .قــام كايــو الرا
بعــد ذلــك بحــل التحالــف االسـراتيجي الــذي دخلــه ســلفه المازاريــس مــع الحــزب االشـرايك
الحاكــم ،وبــدأ التأكيــد عــى اســتقاللية اليســار املتحــد مــرة أخــرى .يبــدو أن نجــاح اليســار
املتحــد يف االنتخابــات اإلقليميــة والربملانيــة ســنة  2011قــد أكــد صحــة هــذه االس ـراتيجية.
لــذا كان الرا بالتــايل قــادرا عــى تعزيــز موقفــه يف اليســار املتحــد ،وهــو اآلن أكــر مــن أي
وقــت مــى زعيــم الحــزب بــا منــازع.

أ
النشــطة الدولية لليسار المتحد
حتـــى خــال مرحلتــه األوىل ،كان اليســار املتحــد نشــطا دوليــا ،وشــارك يف تشــكيل
الهيــاكل األوروبـــية املختلفــة لليســار الراديــكايل .منــذ االنتخابــات األوروبـــية يف ســنة
 ،1989احتــل اليســار املتحــد مقاعــدا يف الربملــان األوروبـــي ،وكان عضــوا مؤسســا للكتلــة
الربملانيــة لليســار املوحــد والخــر ببلــدان الشــال .واليســار املتحــد هــو أيضــا واحــد مــن
األحـزاب املؤسســة ملنتــدى اليســار األوروبـــي الجديــد ،الــذي تأســس يف مدريــد ســنة1991
كمســاحة للحــوار وتبــادل الــرأي بــن األح ـزاب اليســارية .يف  ،2004أصبــح اليســار املتحــد
مــن األعضــاء املؤسســن لحــزب اليســار األوروبـــي يف رومــا .باإلضافــة إىل اليســار املتحــد،
فــإن الحزبــن العضويــن فيــه وهــا حــزب اليســار املتحــد والبديــل لكتالونيــا ،والحــزب
الشــيوعي األســباين ،هــا أيضــا عضــوان بصفتهــا الحزبيــة يف اليســار األوروبـــي .وعــاوة عــى
ذلــك ،فــإن اليســار املتحــد نفســه ،والعديــد مــن األح ـزاب األعضــاء فيــه ،هــم أيضــا أعضــاء
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يف اليســار األوروبـــي املناهــض للرأســالية ( .12)EALبرمجيــا ،ينظــر اليســار املتحــد إىل عمليــة
التكامــل األوروبـــي بشــكل إيجــايب ،ويــرى املســتوى األوروبـــي باعتبــاره منطقــة ممتــدة
للعمــل الســيايس اليســاري .ومــع ذلــك ،ينظــر الحــزب إىل الهيــكل الحــايل لالتحــاد األوروبـــي
نظــرة نقديــة ،ال ســيام بســبب العجــز االجتامعــي والدميقراطــي والبيئــي واالقتصــادي الضخــم
للسياســة الحاليــة لالتحــاد األوروبـــي .لــذا يدعــو اليســار املتحــد لتوســيع حقــوق الربملــان
األوروبـــي .وباإلضافــة لذلــك ،فإنــه يفضــل الدســتور األوروبـــي ،ولكنــه بعــد ذلــك رفــض
بشــدة التصديــق عــى معاهــدة لشــبونة .يف مجلــة “يوروبــاروت” ( ،)Europarotكتــب عضــو
اليســار املتحــد الســابق بيــدرو مارســيت ( )Pedro Marsetيقــول“ :نحــن مقتنعــون بــأن
أوروبــا النيــو ليرباليــة التـــي نشــأت عــن معاهــدة ماســريخت يجــب تنقيحهــا .يف نفــس
الوقــت ،فــإن العقــود االجتامعيــة بهــدف الوصــول إىل العاملــة الكاملــة وتعزيــز الخدمــات
العامــة يجــب أن تدمــج يف املعاهــدات .وهــذا يتطلــب إلغــاء اســتقاللية البنــك املركــزي
األوروبـــي ،وإلغــاء معاهــدة االســتقرار .ونحــن نؤمــن بــأن الدســتور األوروبـــي املســتقبيل
يجــب أن يحمــي الحقــوق الدميقراطيــة للمواطنــن.13

خطوط الرصاع داخل اليسار المتحد بعد انتخابات  2008و 2009
تســببت النتائــج املتواضعــة النتخابــات مجلــس النــواب ســنة  2008برصاعــات مســتمرة
داخــل اليســار املتحــد خرجــت إىل العلــن .وكانــت أطــراف النــزاع الرئيســية يف الــراع
االس ـراتيجي عــى الســلطة داخــل الحــزب هــا الحــزب الشــيوعي واملنســق العــام لليســار
املتحــد غاســبار المازاريــس .انتقــد الحــزب الشــيوعي األســباين يف املقــام األول اســراتيجية
المازاريــس يف التحــرك للتقــارب مــع الحــزب االشــرايك خــال أول حكومــة أقليــة لرئيــس
الــوزراء ثاباتــرو .خــال األشــهر بــن االنتخابــات التـــي جــرت يف آذار /مــارس  2008ومؤمتــر
اليســار املتحــد الــذي عقــد يف ترشيــن الثــاين /نوفمــر مــن ذلــك العــام ،تركــز الــراع يف
املقــام األول عــى انتخــاب املندوبـــن الثاممنائــة يف الجمعيــة االتحاديــة للتحالــف .وأُثرياتهــام
بــأن أرقــام العضويــة قــد تــم التالعــب بهــا يف املناطــق مــن أجــل توفــر املزيــد مــن املندوبـــن
لجمعيــة  2008االتحاديــة .14ألول مــرة يف تاريــخ اليســار املتحــد ،تــم فحــص أرقــام العضويــة
تحــت إرشاف املكتــب التنفيــذي ،وتــم تحديثهــا .كشــفت األرقــام األوىل الحالــة البائســة
للحــزب .يف ســنة  ،2007كان لــدى اليســار املتحــد رســميا قبــل انعقــاد جمعيتــه االتحاديــة
 .12تشــمل األح ـزاب األعضــاء يف اليســار األســباين املناهــض للرأســالية اليســار املتحــد ،البديــل اليســاري املتحــد،
والفضــاء البديــل.
 .13بيدرو مارسيت ،اليسار املتحد يف أسبانيا ،يف :يوروباروت  ،2003/15ترشين أول /أكتوبر  ،2003ص.7 .
 .14راجع .خوامنا رومريو :االنتهاء من عد أعضاء اليسار املتحد ينتهي باقتتال داخيل ،يف :بوبليكو 26 ،متوز /يوليو .2008
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الثامنــة عــر  78ألــف عضــو ،واآلن ،يف ســنة  ،2008يــكاد هــذا العــدد بالــكاد يصــل إىل
 50ألفــا .هنــا بــدأت األط ـراف ذات امليــول املختلفــة يف األح ـزاب باتهــام بعضهــا البعــض
بالتالعــب .والحقيقــة هــي أنــه منــذ نهايــة ديكتاتوريــة فرانكــو ،عــاىن الحــزب مــن خســائر
فادحــة يف العضويــة .يف  ،1977كان عــدد أعضــاء الحــزب الشــيوعي األســباين ،وفقــا إلحصاءاتــه
 200ألــف عضــو ،بقــي منهــم أقــل مــن ثلــث هــذا العــدد يف ســنة  .2008ومــرة أخــرى،
ووفقــا ألرقــام الحــزب نفســه ،كان عــدد أعضــاء الحــزب الذيــن هــم أعضــاء يف اليســار املتحــد
 20ألفــا مــن أصــل  50ألفــا هــم أعضــاء اليســار املتحــد .مل تكــن هنــاك إحصــاءات عضويــة
مفصلــة تحتــوي عــى معلومــات مثــل نســبة النســاء أو الوضــع املهنــي أو التعليمــي لألعضــاء.
كــا وال توجــد أيضــا أرقــام ميكــن االعتــاد عليهــا حــول تطــور عضويــة الحــزب الشــيوعي
أو اليســار املتحــد يف الفــرة املمتــدة مــا بــن اكتســاب الحــزب صفــة الرشعيــة ســنة 1977
وحتـــى  .2010األرقــام الوحيــدة املتاحــة اآلن هــي تلــك القليلــة التـــي يقدمها أنطونيــو إلورزا
( )Antonio Elorzaيف ورقتــه “الشــيوعية يف أســبانيا :إعــادة اإلعــار وراء قنــاع” ،يف كتــاب
باتريــك موريــو (“ )Patrick Moreauاألحــزاب الشــيوعية ومرحلــة مــا بعــد الشــيوعية يف
أوروبــا” ،ولكــن وألنــه ال يقتبــس أي مصــادر ،فيجــب التعامــل مــع هــذه األرقــام بحــذر.
أ ن
ـبا� وفقا ألنطونيو إلورزا
الجدول  :2تطور عضوية الحزب الشــيوعي السـ ي
السنة

15

أرقام عضوية الحزب الشيوعي األسباين

1978-1977

201.000

1979

153.000

1980

132.000

1981

112.000

1984

68.000

1987

62.500

1991

37.000

1994

34.000

 .15باألملانيــةAntonio Elzora: Kommunismus in Spanien: Wiederaufbau hinter einer Maske, in: :
Patrick Moreau (ed.): Der Kommunismus in Westeuropa. Niedergang oder Mutation, Hans-Seidel-Stiftung, Olzog-Verlag, Landsberg am Lech, 1998, p. 179, Table 2
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ن
نوفم� 2008
الثا�/
ب
الجــدول  :3إحصاءات العضوية ومندوبـــي الجمعيــة االتحادية ،شت�ين ي
اإلقليم
جاليسيا
أستورياس
كانتابريا
إقليم الباسك
كاستليو وليون
الريوجا
نافار
كاتالونيا
إكسرتميادورا
مدريد
أراجون
فالنسيا
األندلس
كاستيال ال مانشا
مورسيا
سبتة
مليلية
جزر الكناري
جزر البليار
الوفود االجنبية
منظمة حلف شامل األطليس الناتو
بلجيكا
فرنسا
لوكسمبورغ
السويد
سويرسا
اإلجاميل
 .16راجع .رومريو ،مرجع سابق .الذكر.
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األعضاء
697
4602
178
1877
2001
132
550
3.704
465
10264
897
3413
16429
1299
852
40
2383
481
477

املندوبون
18
66
15
39
32
13
21
70
21
110
23
46
160
28
23
5
10
14
20
40
5
5

5

50801

5
5
799
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ويتــم تحديــد عــدد مندوبـــي املنظــات اإلقليميــة يف الجمعيــة االتحاديــة مــن خــال
نظــام معقــد للغايــة ،يتــم مبوجبــه منــح  %50مــن املقاعــد ملنظــات إقليميــة وفقــا لعــدد
أعضائهــا املنظمــن واملســجلني ،والـــ  %50األخــرى وفقــا لألصــوات التـــي يحققهــا الحــزب يف
املؤمتــر الســابق لالنتخابــات النيابيــة .تشــارك كل منظمــة إقليميــة عــى قــدم املســاواة يف
الهيئــات يف الجمعيــة االتحاديــة .لهــذا الغــرض ،فــإن مندوبـــي كل منظمــة إقليميــة ينتخبون
رئيســا للوفــد ،وترســل كل واحــدة منهــم عضــوا لرئاســة الجمعيــة ،وعضــوا واحــدا لهيئــة
اختبــار االنتــداب للجمعيــة االتحاديــة .مــع انتخــاب املكتــب التنفيــذي الجديــد والحــايل
تحــت قيــادة كايــو الرا يف الجمعيــة االتحاديــة التاســعة عــر يف نوفمــر  ،2008بــدأ اليســار
املتحــد مســار “إعــادة تأســيس أحــزاب التحالــف” .كانــت الخطــوة األوىل تنفيــذ نظــام
تعبئــة مســتمر للعضويــة وتســجيل العضويــة مبنــي عــى منــوذج نقابــة اللجــان العامليــة
القريبــة مــن اليســار املتحــد .ومبوجــب قـرار مــن املكتــب التنفيــذي لليســار املتحــد اتخــذ
يف  10ترشيــن األول /أكتوبــر  ،2009أصبــح تســجيل بيانــات العضويــة أمـرا مســتمرا بشــكل
دائــم ،وقدمــت النتائــج إىل املكتــب التنفيــذي يف اجتامعــه يف يونيــو  .2010كان الهــدف
مــن ذلــك هــو توســيع الدميقراطيــة التشــاركية داخــل الحــزب ،وتحســن الســلوك الــيء
للغايــة يف دفــع رســوم العضويــة .عــاوة عــى ذلــك ،صــدرت بطاقــات عضويــة جديــدة
يف ســياق تأكيــد العــدد الفعــي لألعضــاء .نفــذت هــذه العمليــة للمــرة األوىل باالشــراك
مــع املنظــات اإلقليميــة واملكتــب الوطنــي التنفيــذي ،مــن أجــل تجنــب النزاعــات حــول
مســائل مثــل حســاب انتــداب الوفــود للجمعيــة االتحاديــة ســنة .2010
بالتــوازي مــع إعــادة هيكلــة منظمــة الحــزب ،نفــذت منتديــات إلصــاح املنظــات اإلقليمية
للحــزب يف الفــرة الواقعــة مــا بــن ترشيــن أول /أكتوبــر  2009وأيــار /مايــو  .2010وشــملت
القضايــا التـــي نوقشــت موضعــة التحالــف يف مجــاالت البيئــة ،والحركــة النســوية ،وتطويــر
العــامل ،والدفــاع عــن الدولــة االجتامعيــة والتغلــب عــى األزمــة؛ باالرتبــاط مــع وضــع
برامــج للحــد مــن البطالــة وإيجــاد حــل ملســائل الهجــرة والدفــاع عــن الحريــات املدنيــة
امللحــة .يف نهايــة أيــار /مايــو  ،2010متــت مناقشــة النتائــج األوىل للمشــاورات اإلقليميــة
يف منتــدى عقــد عــى الصعيــد الوطنــي .وتــم أخــرا عــرض نتائــج عمليــات الحــوار ،الــذي
ُصمــم مــن أجــل توضيــح املســائل السياســية التنظيميــة واالســراتيجية بشــأن مســتقبل
اليســار املتحــد يف الجمعيــة االتحاديــة ســنة  .2010عــى أســاس هــذه الحــوار ،والتقــدم
يف إعــادة الهيكلــة ،هــدف الحــزب خــوض االنتخابــات اإلقليميــة والوطنيــة يف  .2011كان
هــدف الرا وقيــادة حزبــه هــو إنهــاء مــدة العامــن مــن “عمليــة إعــادة التأســيس” يف
الوقــت املناســب لالنتخابــات اإلقليميــة  ،2011واســتطاعا تحقيــق ذلــك .وقــد كان قــرار
مواصلــة عمليــة إعــادة التأســيس التـــي كانــت قــد بــدأت للتــو ،بعــد االنتخابــات األوروبـــية
75

ملا ينابسألا راسيلا

ســنة  2009التـــي حقــق فيهــا اليســار املتحــد نتائــج متواضعــة للغايــة ،كان قـرارا حكيــا،
وذلــك بغــرض عــدم نســف العمليــة بنزاعــات داخليــة جديــدة ..كان واضحــا بالنســبة
لجميــع املشــاركني أنــه مــن املســتبعد كثــرا تحقيــق نجــاح فــوري يف االنتخابــات األوروبـــية
بعــد الهزميــة القاســية يف االنتخابــات الربملانيــة يف  .2008يف الواقــع ،كان الحــزب ســعيدا
بحقيقــة أن دخولــه يف تحالــف مــع الخــر الكاتالونيــن ،قــد أثبــت أنــه مــن املمكــن عــى
األقــل اإلبقــاء عــى نتيجــة االنتخابــات الربملانيــة لســنة .2008
التحــدي الــذي واجــه الحــزب وقيادتــه خــال هــذه العمليــة برمتهــا هــو التغلــب عــى
القضايــا الداخليــة والهيكليــة واملواضيــع السياســية األعمــق .ويظهــر مــدى الخــاف يف
املفاهيــم االســراتيجية للجامعــات واألحــزاب املشــاركة ضمــن اليســار املتحــد الســتعادة
قــوة التحالــف القدميــة مــن خــال تقييــات االنتخابــات األوروبـــية لســنة  2009داخــل
الحــزب الشــيوعي وداخــل اليســار املتحــد ،عــى التــوايل.
فبينــا رأى الرا ،املنســق العــام ،وهــو نفســه عضــو يف الحــزب الشــيوعي األســباين ،أن
الســبب يف ضعــف اليســار املتحــد يعــود بشــكل أســايس للرصاعــات الداخليــة ،ودعــا
إىل مزيــد مــن انفتــاح الحــزب تجــاه الحــركات االجتامعيــة واملنظــات غــر الحكوميــة
واملنظــات النقابيــة األخــرى غــر نقابــة اللجــان العامليــة ،مثــل االتحــاد العــام للعــال
والكونفدراليــة العامــة للعمــل وكونفدراليــة اتحــاد نقابــات العــال17؛ كان خوســيه لويــس
كينتيلــا ( ،)José Luis Centellaاألمــن العــام للحــزب الشــيوعي ،املنتخــب حديثــا ،يفضــل
اســراتيجية الرتكيــز عــى نقابــة اللجــان العامليــة .عــى الرغــم مــن أن الحــزب الشــيوعي
أيضــا ،دعــا إىل إعــادة تأســيس اليســار املتحــد ،وكان هــو أيضــا يريــد أن يكــون القطــب
األقــوى واملســيطر فيــه ،إال أن املفاهيــم السياســية املختلفــة حيــال املســار والهــدف مــن
عمليــة إعــادة التشــكيل كانــت متباعــدة .وهكــذا ،واجهــت اللجنــة التنفيذيــة للحــزب
الشــيوعي يف مؤمتــر الحــزب الــذي عقــد يف  7 - 6ترشيــن الثــاين /نوفمــر  ،2009اقرتاحــات
مــن األعضــاء تدعــو لالنســحاب مــن اليســار املتحــد ومــن حــزب اليســار األوروبـــي .18عــى
الرغــم مــن رفــض هــذه املقرتحــات بأغلبيــة كبــرة ،ســعى العديــد مــن أعضــاء الحــزب
الشــيوعي مــرة أخــرى إىل مامرســة تأثــر قــوي عــى توجــه اليســار املتحــد .ومــع انتخــاب
املنســق العــام لليســار املتحــد كايــو الرا ســنة  ،2008كانــت هــذه املقرتحــات قــد تــم
 .17راجــع .التقريــر الســيايس للمنســق الوطنــي لليســار املتحــد ،يف :دي لينكــه انرتناشــونال 27 ،2009/2 ،متــوز /
يونيــو ،2009 ،ص  40ومــا يليهــا.
 .18راجــع .ويــي فــان أويــن :مؤمتــر الحــزب متناغــم ،يف :دي لينكــه انرتناشــونال ،2010/1 ،ترشيــن الثــاين /نوفمــر
 ،2009ص  35ومــا يليهــا.
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بالفعــل اســتيعابها ،ولكــن ليــس إىل الحــد الــذي متنــاه العديــد مــن أعضــاء الحــزب .لــذا
فقــد تــم رفــض انفتــاح اليســار املتحــد سياســيا تجــاه املنظــات النقابيــة األخــرى غــر
نقابــة اللجــان العامليــة بأغلبيــة أكــر مــن  %70مــن املندوبـــن يف مؤمتــر الحــزب.
ومــع ذلــك ،إذا كان اليســار املتحــد يريــد االســتمرار يف العمــل كحــزب عــى الصعيــد
الوطنــي ،فإنــه ســيحتاج ليــس فقــط إىل قاعــدة مجتمعيــة بــل أيضــا إىل قاعــدة برملانيــة.
حتـــى ســنة  ،2011كان لليســار املتحــد نائــب واحــد فقــط يف الربملــان ،ونائــب واحــد يف
الربملــان األوروبـــي وهــو ويــي مايــر بليــت ( ،)Willy Meyer-Pleiteالــذي يجلــس مــع
الكتلــة الربملانيــة لليســار املوحــد والخــر ببلــدان الشــال يف الربملــان األوروبـــي يف حــن
يجلــس نائــب الربملــان األوروبـــي اآلخــر الــذي انتخــب عــى قامئــة مشــركة مــع املبــادرة
مــن أجــل كاتالونيــا مــع مجموعــة الخــر يف الربملــان األوروبـــي .عــاوة عــى ذلــك ،حتـــى
ســنة  ،2011كان الحــزب ممثــا فقــط يف تســعة مجالــس ترشيعيــة مــن أصــل ســبعة عــر
مجلســا ترشيعيــا يف األقاليــم ،مــع مــا مجموعــه  38مقعــدا .باإلضافــة إىل احتــال اليســار
املتحــد وحلفائــه لحــوايل  2000مقعــد فقــط يف املجالــس البلديــة عــى الصعيــد الوطنــي،
وارتفــع هــذا العــدد بشــكل ملحــوظ مــع االنتخابــات اإلقليميــة ســنة .2011
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يتألــف الربملــان اإلســباين ،الكورتيــس ( ،)the Cortesمــن مجلســن ،هــا مجلــس نــواب
ومجلــس شــيوخ .هــذا األخــر ،والــذي ينتخــب بأغلبيــة األصــوات ،لديــه قــوة أقــل بكثــر
مــن مجلــس النــواب .ويتــم توزيــع املقاعــد يف مجلــس النــواب عــى أســاس التمثيــل
النســبي ملــدة أربــع ســنوات .19وألغــراض انتخابيــة ،يتــم تقســيم أســبانيا إىل  52دائــرة
انتخابيــة ،هــم الخمســون محافظــة باإلضافــة إىل مدينتــي الحكــم الــذايت يف ســبتة ومليلــة
عــى الســاحل املغــريب .ويتــم توزيــع املقاعــد عــى الدوائــر قبــل كل انتخابــات :تحصــل كل
محافظــة عــى مقعديــن اثنــن عــى األقــل ،وتحصــل املدينتــن عــى مقعــد لــكل منهــا.
ويتــم توزيــع املقاعــد الـــ  248املتبقيــة بــن املقاطعــات وفقــا لعــدد ســكانها ،ليصبــح
املجمــوع  350مقعــدا .هــذان املقعــدان هــا مبثابــة مكافــأة واضحــة للمقاطعــات ذات
العــدد القليــل مــن الســكان ،حيــث أنهــا تختلــف اختالفــا كبــرا يف الحجــم وعــدد الســكان؛
 .19راجــع .ويــي فــان أويــن :مؤمتــر الحــزب متناغــم ،يف :دي لينكــه انرتناشــونال ،2010/1 ،ترشيــن الثــاين /نوفمــر
 ،2009ص  35ومــا يليهــا.
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فلــدى برشــلونة عــى ســبيل املثــال  31مقعــدا بينــا هنــاك  16مقعــدا فقــط لفالنســيا.
وبالتــايل فــإن لهــذا النظــام مضــار كثــرة عــى األح ـزاب الصغــرة التـــي لهــا ناخبــون عــى
الصعيــد الوطنــي ،حيــث أنهــا يف الدوائــر االنتخابيــة الصغــرة التـــي لهــا أقــل مــن عــرة
مقاعــد بالــكاد متتلــك أي فرصــة للفــوز ،لــذا فــإن األصــوات التـــي تحصــل عليهــا هــي
أصــوات ضائعــة؛ وليــس لهــذه األحــزاب إال أمــل ضعيــف بالفــوز يف الدوائــر االنتخابيــة
الكبــرة.
هــذا لــه تأثــر مــزدوج عــى اليســار املتحــد :فاليســار املتحــد متجــذر بشــكل أســايس يف
املراكــز الحرضيــة مثــل مدريــد ،لذلــك ،فمــن الصعــب عليــه الفــوز مبقاعــد يف الدوائــر
الصغــرة ،حتـــى بوجــود ظهــور انتخــايب قــوي .وعــاوة عــى ذلــك ،ونظــرا لحقيقــة أن
األصــوات املــدىل بهــا يف الدوائــر االنتخابيــة األخــرى هــي أصــوات ضائعــة ،يتوجــب عــى
اليســار املتحــد تحقيــق نســبة أعــى مــن األصــوات لــكل مقعــد يحصــل عليــه مقارنــة مــع
األح ـزاب اإلقليميــة الصغــرة عــى ســبيل املثــال .فمثــا ،يف انتخابــات  ،2000كان اليســار
املتحــد ثالــث أقــوى حــزب عــى املســتوى الوطنــي ،وفــاز بعــدد مــن األصــوات يســاوي
 969,871صوتــا (حــوايل  ،)%4ولكنــه مل يحصــل إال عــى مقعديــن اثنــن مــن مقاعــد
مجلــس النــواب  -أقــل مــن  .%1عــى النقيــض مــن ذلــك ،فــاز حــزب التقــارب والوحــدة
اإلقليمــي الكاتالــوين بعــرة مقاعــد مــع حصولــه عــى  779,425صوتــا فقــط .يف عــام
 ،2004كان اليســار املتحــد بحاجــة إىل مــا مجموعــه  245ألــف صــوت لــكل مقعــد يفــوز
بــه ،يف حــن كان الحــزب االشــرايك يحتــاج فقــط إىل  66ألــف صــوت لــكل مقعــد .يف
ظــل نظــام متثيــل نســبي نقــي كان مــن شــأن اليســار املتحــد أن يحصــل عــى  18مقعــدا
بــدال مــن خمســة مقاعــد فقــط .وبالتــايل فــإن النظــام االنتخــايب األســباين يضعــف بنيويــا
التمثيــل الربملــاين لليســار الراديــكايل .وينتقــد اليســار املتحــد منــذ ســنوات هــذا النظــام
ويطالــب باســتمرار بتغيــره.
عــاوة عــى ذلــك ،يهيمــن عــى املجتمــع األســباين والنظــام الحــزيب األســباين املحســوبية
واألبويــة .هــذا التقليــد الســيايس االســتبدادي ،الــذي يعــود إىل فــرة ديكتاتوريــة فرانكــو،
مــا زال ينعكــس حتـــى يومنــا هــذا يف النزعــة الشــخصانية لألحـزاب ويف املشــاركة السياســية
الهزيلــة20؛ مقارنــة مــع الــدول األوروبـــية األخــرى ،لــدى أســبانيا مســتوى منخفــض جــدا

 .20راجــع .رافائيــل أرياس-ســالغادو :ظهــور وبنيــة النظــام الحــزيب األســباين ،يفZeitschrift FÜR Parlaments� :
 ،fragenبرلــن  ،1988ص.379 .
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مــن العضويــة يف األح ـزاب .21إضافــة إىل ذلــك ،يف نهايــة الســبعينيات مــن القــرن املــايض،
تــم إعطــاء األح ـزاب دورا داخــل الهيــاكل املؤسســية للبــاد ،ومــن نقطــة االنطــاق هــذه
مل تتمكــن هــذه األح ـزاب إال بصعوبــة كبــرة مــن التطــور كقــوى تعبئــة مجتمعيــة .ويف
غــر ظهــور وســائل اإلعــام الحديثــة االتصــاالت بــن النظــم الفرعيــة االجتامعيــة
حــن ّ
22
وبــن األحـزاب والناخبــن مل يــؤد هــذا التطــور إىل أي زيــادة يف تعبئــة الناخبــن مــن قبــل
األح ـزاب بــن االنتخابــات.
أخــرا ،رافــق االنتقــال مــن الديكتاتوريــة الفاشــية إىل النظــام امللــي الدســتوري ظهــور
النزعــة اإلقليميــة التـــي هيمنــت حتـــى يومنــا هــذا عــى جــزء كبــر مــن الخطاب الســيايس.
وال تهيمــن األح ـزاب اإلقليميــة فقــط عــى املشــهد الحــزيب يف مناطقهــا بــل لديهــا أيضــا
متثيــل برملــاين قــوي يف مجلــس النــواب .23لقــد منعــت خطــوط ال ـراع الخاصــة بأســبانيا
بــن الدولــة والكنيســة ،واألحــزاب والبنــى املؤسســية ،واملركــز واألطــراف ،حتـــى اليــوم
األح ـزاب الوطنيــة مثــل اليســار املتحــد مــن أن تكــون قــادرة عــى بنــاء وتوســيع قاعــدة
حزبيــة وطنيــة .وكان لــدى اليســار املتحــد صعوبــة يف تقديــم مفهــوم ســيايس وبرنامجــي
منســجم ومســتمر للناخبــن .كــا عمــل حجــب الرصاعــات الطبقيــة بالجهويــة بشــكل
خــاص عــى تعميــق مشــاكل إنشــاء األحــزاب اليســارية الراديكاليــة واملواقــف التـــي
تهــدف إىل العمــل بفعاليــة يف ســياق وطنــي .ونتيجــة لذلــك ،دخــل الحــزب ٍ
أراض غــر
مستكشــفة متامــا عندمــا بــدأ يف تطويــر برنامجــه االنتخــايب لالنتخابــات الربملانيــة ســنة
 ،2011وجلــب املواطنــن يف عمليــة برنامجيــة حزبيــة داخليــة بطريقــة غــر معروفــة حتـــى
اآلن .وفعــل ذلــك بنجــاح.

القليمية :يســار ن
أسبا� أقوى
انتخابات ســنة  2011إ
ي
كان حــزب رئيــس الــوزراء ثاباتــر ،وهــو الحــزب االشــرايك الدميقراطــي االجتامعــي ،الــذي
أخــرج مــن الســلطة يف االنتخابــات التـــي جــرت يف نهايــة ســنة  ،2011قــد عــاىن مــن
هزميــة مؤملــة وســاحقة يف االنتخابــات اإلقليميــة التـــي جــرت يف أيــار /مايــو  ،2011حيــث
جــرى انتخــاب الربملانــات اإلقليميــة والبلديــة يف  13منطقــة مــن أصــل  .17ومقارنــة
 .21راجــع .جوناثــان هوبكــن :إســبانيا :األحـزاب السياســية يف دميقراطيــة ناشــئة ،يف :ديفيــد بروتــون ،مــارك دونوفــان
(محــرران) :تغيــر النظــم الحزبيــة يف أوروبــا الغربيــة ،لنــدن ونيويــورك  ،1999ص .225-224
 .22راجــع .ميــاين هــاس :النظــام الحــزيب يف اســبانيا) ،يف :أوســكار نيدرمايــر ،ريتشــارد ســتوس (محــرران) :النظــم
الحزبيــة يف أوروبــا الغربيــة ،فيســبادن  ،2006ص.427 .
 .23راجع .ديرتانون ،النظام والنظام الحزيب ،الطبعة  ،3أوبالدن ،2000 ،ص  332وما يليها.
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مــع االنتخابــات اإلقليميــة لســنة  ،2007انخفضــت نســبة أصــوات الحــزب مــن  %35إىل
 ،%27.8وفقــد معاقــا مثــل شــبيلية وبرشــلونة للمــرة األوىل منــذ ســنوات عديــدة .كان
املســتفيد األول مــن ضعــف الحــزب االشــرايك هــو الحــزب الشعبـــي ،الحــزب املعــارض
اليمينــي املحافــظ ،والــذي فــاز بنســبة  %38مــن األصــوات عــى الصعيــد الوطنــي ،ودخــل
إىل جميــع الحكومــات اإلقليميــة تقريبــا .كانــت نســبة املشــاركة يف االنتخابــات عاليــة
بشــكل مســتغرب ووصلــت إىل  ،%66مقارنــة مــع  %64يف  .2007ومــع ذلــك ،فــإن العديــد
مــن األســبان اختــاروا أن يضعــوا يف صناديــق االقــراع أوراقــا باطلــة كتعبــر عــن احتجاجــات
“حركــة  15مايــو” الحاشــدة التـــي اســتمرت منــذ  15مايــو  ،2011يف بويرتــو ديــل ســول
يف مدريــد .بالنســبة لليســار املتحــد ،وفــرت االنتخابــات اإلقليميــة أول بصيــص مــن األمــل
بعــد نتائــج االنتخابــات املتهاويــة باســتمرار يف العقــد الســابق .ومــن خــال جــذب ناخبــي
الحــزب االشــرايك الذيــن يشــعرون بخيبــة أمــل مــن الحــزب ،اســتطاع اليســار املتحــد أن
يزيــد مــن أصواتــه لتصــل إىل  %6.3عــى الصعيــد الوطنــي ،بعــد أن كان قــد فــاز فقــط
مبــا نســبته  3.7مــن األصــوات يف االنتخابــات األوروبـــية ســنة  ،2009وبالتــايل اســتعاد
مكانتــه كثالــث أقــوى حــزب يف أســبانيا .اســتفاد الحــزب اليســاري أيضــا مــن االحتجاجــات
الجامهرييــة الحاشــدة يف البــاد ضــد الربنامــج التقشــفي للحكومــة وتفكيــك الخدمــات
االجتامعيــة ،والفقــر .وبالتــايل فــإن مركــز الثقــل الســيايس قــد انتقــل بالفعــل إىل اليمــن يف
أيــار /مايــو  2011مــع انتصــار الحــزب الشعبـــي .وقــد كان إقليــم الباســك مبثابــة اســتثناء؛
فهنــاك ،كان كل مــن الحــزب االشــرايك والحــزب الشعبـــي قــد خـرا الدعــم ،وأصبــح تحالف
يســار الباســك أقــوى قــوة سياســية يف املنطقــة .ومــع ذلــك ،فبعــد االنتخابــات اإلقليميــة،
كان لليســار املتحــد ثقــل ســيايس أكــر .وأصبــح لــدى الحــزب اليســاري األســباين اآلن 58
رئيــس بلديــة عــى املســتوى املحــي منتخبــون بأغلبيــة مطلقــة ،و 53منتخبــون بأغلبيــة.
واســتطاع اليســار املتحــد أيضــا أن يزيــد عــدد أعضائــه يف الربملانــات اإلقليميــة .24وبالتــايل،
دخــل كل مــن اليســار الراديــكايل واملحافظــن اليمينيــن االنتخابــات الربملانيــة يف نوفمــر/
ترشيــن الثــاين مــن تلــك الســنة بوضــع بدايــة جيــد ،بينــا تحمــل الحــزب االشــرايك عــبء
صــورة الخــارس.

 .24راجــع .هيليــغ ،دومينيــك :بصيــص مــن األمــل لليســار :تقييــم مختــر لالنتخابــات اإلقليميــة يف أســبانيا ،مــن
منظــور اليســار ،يف:
http://dominic.linkeblogs.de/2011/05/26/eine-kurze-einschatzung-der-regional-wahlen-in/spanien-aus-linker-sicht
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ن
الوط� ،25أيار /مايو 2011
الجــدول  :4نتائــج االنتخابات البلديــة عىل الصعيد
ي
مقاعد املجالس

الحزب الشعبـي

%37.53

أصوات
8474031

حزب العامل االشرتايك

%27.79

6276087

اليسار املتحد
التقارب والوحدة

%6.31

1424119

%3.45

778679

االتحاد الدميقراطي التقدمي ()UPyD

%2.06

465125

الحزب القومي الباسيك

%1.45

327100

( Bildu-EAيسار الباسك)

%1.39

313231

الحزب

أســبانيا :بلد مزقته أ
الزمة
بعــد فــرة وجيــزة مــن االنتخابــات اإلقليميــة املخيبــة لآلمــال ،دعــا رئيــس الــوزراء ثاباتــرو
إىل انتخابــات مبكــرة يــوم  20نوفمــر  ،2011ويف الوقــت نفســه أعلــن أنــه لــن يرشــح
نفســه كمرشــح لحزبــه ملنصــب رئيــس الــوزراء .26وبالتــايل تبعــت أســبانيا منوذجــي أيرلنــدا
والربتغــال كثالــث دولــة عضــو يف االتحــاد األوروبـــي يف الدعــوة النتخابــات مبكــرة يف 2011
يف مواجهــة األزمــة االقتصاديــة واملاليــة العامليــة؛ أمــا اليونــان ،وهــي “بلــد األزمــة” الرابعــة،
فقــد شــهدت تغيــرا يف الحكومــة دون انتخابــات ،والتـــي كان مــن املقــرر أن تجــري يف شــهر
نيســان /أبريــل .2012
عانــت أســبانيا عــى وجــه التحديــد بشــدة مــن األزمــة العامليــة .أصبحــت “طفــرة”
الســنوات الســابقة الطويلــة ماضيــا بعيــدا وكانــت طفــرة واقفــة عــى أقــدام مــن صلصــال.
اســتفادت قطاعــات البنــاء والعقــارات بشــكل خــاص مــن طفــرة األســواق املاليــة واألســهم
مــع نهايــة القــرن .حــول أطــراف املــدن األســبانية الكــرى ،منــت مــدن تابعــة جديــدة
بوحــدات ســكنية مثقلــة بالديــون تصــل إىل  .%120كانــت نتيجــة فرقعــة فقاعــة العقــارات
يف أســبانيا مثــرة للقلــق بشــكل خــاص .كان هنــاك  700ألــف وحــدة ســكنية غــر مباعــة يف
 .25راجع .الباييس http://resultados.elpais.com/elecciones/2011/municipales/ ، 22 :مايو 2011
 .26عقدت االنتخابات املبكرة ،عن طريق الصدفة ،يف الذكرى  36لوفاة الديكتاتور فرانكو.
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الســوق ،بانتظــار املشــرين ،ووفقــا للبنــك املركــزي األســباين ،كان هنــاك  176بليــون يــورو
رهــون عقاريــة هشــة معلقــة .مل يعــد بإمــكان العديــد مــن العاطلــن عــن العمــل دفــع
الفائــدة عــى هــذه القــروض العقاريــة ،ونتيجــة لذلــك ،تأثــر حــوايل  300ألــف أســباين مــن
عمليــات اإلخــاء ســنة  .2008بالتــوازي مــع األزمــة االقتصاديــة واملاليــة ،ارتفــع معــدل
البطالــة يف أســبانيا إىل مســتوى أوروبـــي قيــايس .يف  ،2008تــم تســجيل  2مليــون عاطــل
عــن العمــل رســميا ،وارتفــع هــذا العــدد ليصــل إىل  3.6مليــون يف العــام الــذي تــاه وإىل
 4ماليــن يف بدايــة  ،2010وأخــرا إىل  4.4مليــون يف  - 2011أي بنســبة  %22بــن
الشــباب ،نصفهــم تقريبــا  %45.8 -رســميا  -عاطلــون عــن العمــل.
نتيجــة للسياســات التقشــفية للحــزب االشــرايك ،ارتفــع عــدد العاطلــن عــن العمــل الذيــن
اضطــروا إىل العيــش بــدون دعــم الدولــة إىل  1.7مليــون نســمة؛ ووصلــت نســبة الســكان
الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر إىل  %21.8مبــا يف ذلــك العديــد مــن املتقاعديــن .27تــم
رفــع ســن التقاعــد إىل  ،67ويف أيلــول /ســبتمرب مــن ســنة  ،2011صــوت الربملــان ،بأصــوات
أكــر حــزب معارضــة يف ذلــك الوقــت ،وهــو الحــزب الشعبـــي ،لصالــح تعديــل دســتوري
ينــص عــى وضــع حــد إلزامــي للديــون ،اتباعــا للنمــوذج األملــاين .وصفــة حكومــة ثاباتــرو
مــن أجــل حــل األزمــة هــي وصفــة عدميــة الفائــدة وهــي الوصفــة نفســها التـــي يدعمهــا
اشــركيو اليونــان والربتغــال :خفــض اإلنفــاق عــى حســاب الســكان يف التعليــم والصحــة
واملعاشــات وأجــور الخدمــة العامــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،كان مــن املفــرض ســد عجــز
الخزينــة العامــة عــن طريــق خصخصــة الخدمــات العامــة .وانتهــى هــذا املســار يف أج ـزاء
كبــرة منــه بالفشــل ،ومل يوفــر عائــدات للدولــة حتـــى عــى املــدى القصــر .عــى النقيــض
مــن ذلــك ،كان هنــاك دعــم ائتــاين للبنــوك واعتمــدت االعفــاءات الرضيبيــة التـــي تبلــغ
املليــارات للــركات.

ال�لمانية الفاترة ف ي� 2011
الحملــة االنتخابيــة ب
يف االنتخابــات الربملانيــة التـــي جــرت يف  20ترشيــن ثــاين /نوفمــر  ،2011كان هنــاك مــا
مجموعــه  350مقعــدا يف مجلــس النــواب و 208مقعــدا يف مجلــس الشــيوخ لتتنافــس
عليهــا األحـزاب يف االنتخابــات .ولكــن حتـــى يــوم االنتخابــات ،مل يكــد أي مــن الـــ  36مليــون
ناخــب مؤهــل يعــرف مــا هــي السياســات التـــي كان ســيصوت لصالحهــا أو ضدهــا .كــا
هــو الحــال يف الربتغــال واليونــان ،مل يكــن بــن أي مــن الحزبــن الكبرييــن يف أســبانيا أي
 .27ويف تقريــر املعهــد الوطنــي لإلحصــاء ،حــدد خــط الفقــر  7500يــورو للشــخص الواحــد 11.300 ،يــورو لــأرسة
املكونــة مــن شــخصني.
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اختالفــات اســراتيجية أو برنامجيــة وكان لكليهــا برامــج انتخابيــة غامضــة جــدا .مــع
إعــان رئيــس الــوزراء ثاباتــرو بعــدم ترشــيح نفســه لواليــة أخــرى ،رشــح الحــزب االشــرايك
وزيــر الداخليــة الســابق ألفريــدو برييــز روبالكابــا ( )Alfredo Pérez Rubalcabaكمرشــح
عــن الحــزب ،وحــاول عــن طريــق التحــول إىل اليســار درء الهزميــة التـــي تنبــأت بهــا
االســتطالعات .ومــع ذلــك ،بــدت نتائــج االقــراع وكأنهــا قــد تجمــدت لعــدة أشــهر مــع
احتفــاظ الحــزب الشعبـــي املحافــظ بنســبة تقــدم تبلــغ  %15عــى االشــراكيني ،الذيــن مــا
زالــوا عالقــن عنــد نســبة .%30
عكَــس ماريانــو راخــوي ( ،)Mariano Rajoyمرشــح الحــزب الشعبـــي ملنصــب رئيــس
الــوزراء ،صــورة باهتــة جــدا مــن حيــث املحتــوى خــال االنتخابــات ،وظــل لغ ـزا محــرا
بالنســبة للكثــر مــن الناخبــن .فهــذا املرشــح املحافــظ البالــغ مــن العمــر  56عامــا مــن
غاليســيا يف شــال أســبانيا ليــس سياســيا مثــرا للمشــاعر وليــس سياســيا صاحــب رؤيــة
مســتقبلية .دعــا كال املرشــحني إىل اعتــاد سياســة التخفيضــات ،عــى الرغــم مــن أن
راخــوي باألخــص ،وهــو األوفــر حظــا ،كان غامضــا بشــأن السياســات امللموســة .وكانــت
رســالته االنتخابيــة الوحيــدة هــي الدعــوة للتغيــر28؛ إال أنــه مل يحــدد مــا هــو نــوع التغييـــر
الــذي ميكــن أن يحــدث .وقــد أعلــن راخــوي بشــكل غامــض خــال الحملــة االنتخابيــة أنــه
يريــد خفــض العجــز يف امليزانيــة إىل  %3مــن الناتــج املحــي اإلجــايل بحلــول  ،2013مــن
 %4.4يف  ،2012دون أن يقــول كيــف أنــه خطــط للقيــام بذلــك .يف نهايــة املطــاف ،كان
برنامجــه الســيايس يتألــف مــن مجــرد وعــد “بدولــة أكــر نحــوال” ،وبخفــض الرضائــب،
والتخفيــف مــن قبضــة قوانــن ســوق العمــل ،وتفكيــك البريوقراطيــة .كانــت ترجمــة ذلــك
عــى مــا يبــدو :خصخصــة الخدمــات العامــة وخفــض الرضائــب عــى األغنيــاء والــركات،
وتخفيضــات يف التعليــم والصحــة واإلنفــاق االجتامعــي ،ومواصلــة فتــح الســوق أمــام
االســتثامر األجنبــي.
مــن جهــة أخــرى ،اعتــر اليســار املوحــد قــادرا عــى االســتفادة مــن خســارة كل مــن الحــزب
االشــرايك ومــن ظهــور حركــة االحتجــاج الجديــدة ،وحركــة  15مايــو ،ودخــول الربملــان مــع
مجموعــة أقــوى مــا كان عليــه الحــال يف االنتخابــات الكارثيــة يف ســنة %3.77( 2008
ومقعديــن) .يف هــذه االنتخابــات ،كان مدعومــا مــن ِقبــل أكــر اتحــاد عــال أســبانيا ،وهــو
نقابــة اللجــان العامليــة .ظهــر املنســق العــام الرا يف الحملــة بأنــه “الربملــاين الســاخط”،
ودعــا النــاس إىل عــدم مقاطعــة االنتخابــات ،بــل إىل التصويــت لصالــح اليســار املتحــد ،مــن
أجــل أن يكونــوا قادريــن عــى “مواجهــة السياســات النيوليرباليــة وجهــا لوجــه” .مل تكــن
 .28تحتوي امللصقات االنتخابية للحزب الشعبـي عىل دعوات عىل النحو التايل“ :كن جزءا من التغييـر”.
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هــذه الحملــة مبثابــة دعايــة رخيصــة ،لكنهــا تضمنــت مشــاركة جــادة لحركــة االحتجــاج
األســبانية مــن قبــل اليســار الربملــاين ،كــا تبــن عمليــة صياغــة الربنامــج االنتخــايب للحــزب.
باملعنــى الدقيــق للكلمــة ،مل يكــن برنامجــا انتخابيــا عــى اإلطــاق ،وإمنــا دعــوة للناخبــن
مــن قبــل اليســار املتحــد مــن أجــل “النضــال ضــد األزمــة والتعبئــة لبديــل اجتامعــي
ودميقراطــي حقيقــي .”29وعــاوة عــى ذلــك ،كانــت نتيجــة لتوافــق واســع بــن أولئــك
الذيــن يشــكلون “بديــا وكتلــة اجتامعيــة ضــد الهيمنــة النيــو ليرباليــة”.
يف نهايــة املطــاف ،شــارك يف عمليــة الصياغــة التـــي دعــا الحــزب الشــعب إليهــا مائتــا
جمعيــة ومنظمــة عــى النطــاق القومــي .وقــد شــارك نحــو  15ألــف عضــو ومتعاطــف مــع
اليســار املتحــد يف أكــر مــن خمســائة اجتــاع عــام ويف العديــد مــن املناقشــات املفتوحــة
عــى شــبكة اإلنرتنــت .ويرغــب الحــزب باإلبقــاء عــى هــذه الطريقــة يف العمــل كأداة
للمشــاركة والدميقراطيــة ،حتـــى إىل مــا بعــد االنتخابــات“ :إنهــا أداة دامئــة مــن املشــاركة
االتصاليــة” ،كــا تقــول “الدعــوة .”30وقــد تــم تجميــع نتائــج التشــاور يف “الثــورات الســبع
لليســار املتحــد”

الثورات الســبع لليسار المتحد:
 -1من أجل ثورة اقتصادية
وينظــر اليســار املتحــد إىل الثــورة االقتصاديــة كأســاس لبديــل عاملــي للرأســالية“ :إن
األزمــة التـــي نعيــش فيهــا هــي أزمــة عامليــة للنظــام الرأســايل .ويتجــى طابعهــا العاملــي
بأزمــة متعــددة األوجــه تطــال االقتصــاد والنظــام املــايل ،والبيئــة ،واملــواد الخــام واملــواد
الغذائيــة والطاقــة ،ويف نهايــة املطــاف ،السياســة والثقافــة واأليديولوجيــا [ ....لهــذا]
يجــب أن يكــون لــدى املقاومــة هــدف :التغلــب عــى النمــوذج النيوليــرايل االجتامعــي
والســيايس والثقــايف الســائد حاليــا ،وتهيئــة الظــروف للتخلــص مــن الرأســالية ....
املقاومــة هــي البديــل .املقاومــة هــي الهجــوم .املقاومــة هــي مطلــب اليــوم .املقاومــة
هــي الثــورة”.

 .29راجــع :ميثــاق الثــورات اإلجتامعيــة الســبعةhttp://www.convocatoriasocial.org/sites/default/files/ :
documentos/7_revoluciones_0.pdf
 .30راجع .املرجع نفسه.
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 -2مــن أجل ثورة ديمقراطية
“يجــب أن يكــون هــدف قــوة اليســار البديــل تنفيــذ دميقراطيــة متقدمــة يف ســياق دولــة
فدراليــة ،جمهوريــة وقامئــة عــى التضامــن ،دولــة توســع مــن حــدود الحريــة واملشــاركة،
وتضمــن الرفــاه االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف للمواطنــن” .التحــول الدميقراطــي
للمجتمــع وهيــاكل صنــع القــرار هــي بالنســبة لليســار املتحــد نقطــة انطــاق التنميــة
االجتامعيــة والبيئيــة املســتدامة يف أســبانيا.

 -3مــن أجل ثورة بيئية
“يجــب علينــا أن نغــر التوجــه نحــو االســتهالك املتزايــد للمــوارد الطبيعيــة [و] الزيــادة يف
االنبعاثــات  ...مــن خــال تعزيــز التنميــة املســتدامة اجتامعيــا وبيئيــا .نحــن بحاجــة إىل
مجتمــع يعــزز التنميــة البرشيــة  ...وعالقــة بــن البــر والطبيعــة تضمــن ســامة النظــم
اإليكولوجيــة”.

 -4مــن أجل ثورة ف ي� الخدمات العامة
“يواجــه اليســار مهمــة الدفــاع عــن أنظمــة الرعايــة االجتامعيــة مــن جهــة ،ومــن جهــة
أخــرى بنــاء  ...منــوذج دولــة اجتامعيــة متقدمــة  ...فالتعليــم ،ورعايــة األطفــال والعجــزة
واملســنني ،والرعايــة الصحيــة ،وتوفــر ميــاه الــرب وخدمــات الــرف الصحــي ،والطاقــة،
والنقــل العــام ،والخدمــات الربيديــة ،والرياضــة والثقافــة ليســت ســلعا ،بــل هــي خدمــات
عامــة تعتمــد عــى مســئولية الدولــة” .يطالــب اليســار بحصــول الجميــع عــى هــذه
الخدمــات وغريهــا ،والتـــي يجــب أن تكــون موجهــة نحــو احتياجــات املواطنــن ،وليــس
تجــاه املصالــح االقتصاديــة ،ويرفــض بشــدة الخصخصــة يف هــذه املجــاالت.

 -5من أجل ثورة للمســاواة
تحريــر املــرأة بالنســبة لليســار املتحــد هــو فلســفة وهــو الــذي يحــدد لغــة الحــزب
وأعاملــه ومامرســته السياســية .لــذا فتحريــر املــرأة هــو العمــود الفقــري لسياســات اليســار
املتحــد مــن أجــل تحويــل املجتمــع .ينــارص اليســار املتحــد املســاواة بــن ِمثليــي الجنــس
وال ـراكات الغرييــة ،ويعــارض جميــع أشــكال التمييــز أو الهيمنــة عــى أســاس التفضيــل
الجنسـي.
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 -6مــن أجل ثورة ثقافية
عــاوة عــى ذلــك ،يدعــم اليســار املتحــد الثــورة الثقافيــة ،ويســعى إىل دعــم العمــل
الثقــايف بقــوة أكــر وجعــل الوصــول إىل الثقافــة غــر معتمــد عــى الدخــل .مثــل التعليــم،
يجــب أن ال يكــون العمــل الثقــايف خاضعــا آلليــات الســوق .يف هــذا الســياق ،يدعــو اليســار
املتحــد إىل ثقافــة سياســية جديــدة يف أســبانيا.

 -7من أجل ثورة من أجل الســام
مــن وجهــة نظــر اليســار املتحــد ،فــإن “األزمــة اإلنســانية” هــي نتــاج النظــام الرأســايل
واإلمربياليــة ،والتـــي دمــرت املؤسســات الدوليــة والدميقراطيــة .اســتخدام العنــف ،وانتهــاك
للقانــون الــدويل ،والتأخــر يف تحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،والنمــو يف تجــارة
األســلحة الدوليــة ،يف نظــر اليســار األســباين ،هــي أدوات يف الــراع عــى املــوارد .هــذا
ال ـراع يعرقــل التنميــة يف العديــد مــن البلــدان ويعــرض املاليــن مــن النــاس يف جميــع
أنحــاء العــامل إىل املــوت والجــوع والفقــر .وينــادي الحــزب بإج ـراء إصــاح شــامل لألمــم
املتحــدة ،وينتقــد العجــز الدميقراطــي يف االتحــاد األوروبـــي.
عــاوة عــى ذلــك ،يف منتدياتــه ومناقشــاته ،وافــق الحــزب مــع املواطنــن عــى برنامــج
فــوري مــن  20نقطــة ،تضمنــت أكــر املطالــب املركزيــة امللحــة لليســار املتحــد ،مثــل:
• حــد أدىن لألجور مقداره  1100يورو
• دخل أســايس مضمون ،مقداره مبدئيا  586يورو
• وضع ســقف للمدخوالت العالية
• نظام بنوك عامة
• وضع حــد لخصخصة الخدمات العامة
• إصالح النظام االنتخايب
• مزيد من الدميقراطية املبارشة ،مثل الترشيعات الشعبـــية عىل جميع املســتويات
• دميقراطيــة الثقافــة واالتصــاالت ،عــى ســبيل املثــال مــن خــال حريــة الوصــول إىل
الربامــج
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• إغالق جميع قواعد حلف شــال األطليس يف أســبانيا
• ســحب القوات األســبانية من أفغانستان وليبيا
• خفض ســن التقاعد ،أوال إىل  65ســنة وعىل املدى الطويل إىل  60ســنة.

نتائج االنتخابات واالســتنتاجات أ
الولية
الجــدول  :5نتائــج انتخابات  2011بالمقارنة مع نتائج 2008
الحزب

التوجه

األصوات يف 2011

الحزب
الشعبـي

النواب النواب
يف
يف
2008 2011

31

األصوات يف 2008

حزب
محافظ

%44.63 10866566

186

154

%39.94 10278010

حزب العامل
االشرتايك

حزب
دميقراطي
اجتامعي

%28.76 7003511

110

169

%43.87 11289335

التقارب
والوحدة

حزب ليربايل
كاتالوين

1015691

%4.17

16

10

%3.03

حزب يساري
اليسار املتحد/
راديكايل /
1685991
القامئة
الكاتالونيون
الخرضاء
الخرض

%6.92

11

2

779425

969946

%3.77

 .31راجع .وزارة الداخلية األسبانيةhttp://www.generales2011.mir.es/99CG/DCG99999TO_L1.htm :
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تحالف أمايور
*Amaiur

حزب يساري
باسيك

حزب االتحاد،
التقدم
والدميقراطية

334498

%1.37

7

حزب ليربايل

1143225

%4.70

5

1

306079

%1.19

الحزب القومي حزب باسيك
محافظ
الباسيك

324317

%1.33

5

6

306128

%1.19

اليسار
الجمهوري يف
كتالونيا

حزب كتالوين
يساري قومي

256393

%1.05

3

3

298139

%1.16

الكتلة
الجاليزية
القومية
االئتالف
الكناري

حزب قومي
يساري
جاليزيوين

184037

%0.75

2

2

212543

%0.83

حزب إقليمي
وسطي
كناري

143881

%0.59

2

2

174629

%0.68

حزب جهوي
يساري
تحالف االلتزام
فالنيس

125306

%0.51

1

29760

%0.12

منتدى
مواطنني
أسرتية
ائتالف نعم
للمستقبل**

حزب جهوي
مييني أسرتي

99473

%0.40

1

حزب
محافظ
نافاري باسيك

42415

%0.17

1

* اســم موقــع تاريخــي يف بــاد الباســك .وتشــمل هــذه القامئــة املجتمعــة يوســكال هاريــا بلــدو وهــو
تحالــف ألح ـزاب يســارية انفصالية.خاضــت انتخابــات الباســك اإلقليميــة يف مايــو  2011تحــت اســمه.
** (بالباسكية)Geroa Bai :
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فــاز الحــزب الشعبـــي املحافــظ بأكــر مــن  %44مــن األصــوات ،مقارنــة مــع %39.94
يف انتخابــات ســنة  ،2008واحتــل  186مقعــدا للحصــول محققــا غالبيــة مطلقــة .وهــذه
األغلبيــة تتيــح لــه تنفيــذ سياســاته يف الســنوات املقبلــة بــدون أيــة مشــاكل ألنــه يحكــم
أيضــا يف غالبيــة املناطــق يف أســبانيا .بعــد عــدد مــن الســنوات ،أصبــح بالتــايل لــدى أســبانيا
أغلبيــة سياســية واضحــة مــرة أخــرى ،وهــي ليســت تحــت حكــم حكومــة أقليــة .أمــا
حــزب العــال االشــرايك الــذي كان حاكــا حتـــى ذلــك الوقــت فلــه أحــد عــر مقعــدا
فقــط ونحــو  %28مــن األصــوات ( ،)%43.87 :2008وكانــت هــذه أســوأ نتيجــة انتخابيــة
لــه منــذ أن أصبحــت أســبانيا بلــدا دميقراطيــا يف نهايــة الســبعينيات مــن القــرن املــايض.
ومــع ذلــك كان نــر املحافظــن وكأنــه هزميــة لالشــراكيني ،حيــث خــر الحــزب االشــرايك
نحــو  4مليــون صــوت مقارنــة مــع االنتخابــات الســابقة ،يف حــن حصــل الحــزب الشعبـــي
عــى  600ألــف صــوت فقــط .وقــد كشــفت اســتطالعات مــا بعــد االنتخابــات أن زهــاء 2
مليــون مــن الناخبــن الســابقني للحــزب االشــرايك قــد بقــوا ببســاطة بعيــدا عــن صناديــق
االقــراع .ولألغلبيــة املطلقــة التـــي حققهــا الحــزب الشعبـــي شــائبة أخــرى :فمجموعــه كان
 1.2مليــون صــوت أقــل مــن األصــوات التـــي فــاز بهــا الحــزب االشــرايك يف ســنة - 2008
ونتيجــة لذلــك كان بالــكاد قــادرا عــى تشــكيل حكومــة أقليــة.
وقــد اتبعــت أســبانيا النمــوذج الربتغــايل يف اســتبدال الحكومــات التـــي يقودهــا االشــراكيون
بحكومــات يقودهــا املحافظــون؛ اليونــان هــي الدولــة الوحيــدة التـــي مــن غــر املرجــح أن
تتبــع هــذا النمــوذج يف  .2012مــع ذلــك ،يجــب أيضــا أن ينظــر إىل االنتخابــات عــى أنهــا
انتصــار لليســار األســباين ،ألن اليســار املتحــد كان قــادرا عــى زيــادة أصواتــه بنســبة ،%3.2
يف أعقــاب “بارقــة األمــل” التـــي قدمتهــا االنتخابــات اإلقليميــة يف أيــار /مايــو .مقارنــة مــع
االنتخابــات املاضيــة ،ضاعــف اليســار املتحــد أصواتــه تقريبــا ،وهــو اآلن مــرة أخــرى واحــد
مــن أقــوى أحـزاب اليســار الراديــكايل يف االتحــاد األوروبـــي ،مســتعيدا الــدور الــذي لعبــه
خــال التســعينيات مــن القــرن املــايض .كان اليســار املتحــد قــادرا عــى كســب أصــوات
ناخبــي الحــزب االشــرايك الذيــن خــاب أملهــم بالحــزب وأيضــا مــن حركــة االحتجــاج .ومــن
خــال دمــج الفئــات االجتامعيــة الواســعة يف صياغــة أهدافــه السياســية والربنامجيــة ،أعــاد
الحــزب مــرة أخــرى تأســيس عالقاتــه مــع املجتمــع ،وبالتــايل اســتعاد املوقــع الــذي احتلــه
خــال الثامنينيــات مــن القــرن املــايض ،عندمــا ظهــر اليســار املتحــد كمــروع ســيايس
مــن حركــة الســام ومناهضــة الناتــو .والشـــيء املثــر لالهتــام يف تطــور اليســار املتحــد
يف الســنوات األخــرة هــو أن الحــزب كان عــى شــفا االنقســام أو الحــل ولكنــه اســتطاع أن
يتطــور إىل حــزب بدرجــة عاليــة مــن الثقــة بالنفــس ســنة  ،2011وهــو تحــول يســتند يف
املقــام األول عــى اإلصالحــات الداخليــة .فاملنســق العــام لليســار املتحــد ،كايــو الرا ،دفــع
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برنامجــه “إلعــادة التأســيس والدميقراطيــة” باســتمرار واســتطاع أخــرا أن يحقــق النجــاح.
لــذا فــإن الحــزب هــو بالتــايل ال ي ـزال ،أو قــد أصبــح مــرة أخــرى ،موضوعيــا وبرامجيــا،
األكــر حداثــة وتقدميــة بــن أحـزاب اليســار الراديكاليــة األوروبـــية .فلقــد نجــح يف الجمــع
بــن كونــه حركــة معارضــة للســلطة عــى املســتوى الربملــاين وخــارج الربملــان أيضـاً ،ومتكــن
يف الوقــت نفســه مــن تعزيــز صورتــه الربنامجيــة كتحالــف لألح ـزاب الحم ـراء والخ ـراء.
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حزب اليسار يف أملانيا
كورنيليا هيلدبراندت

يرفــض حــزب اليســار يف أملانيــا (دي لينكــه  )DIE LINKEأن يخصــع لعــامل “تقــرر فيــه
بضــع مئــات مــن الــركات آفــاق حيــاة املليــارات مــن النــاس ،تنقطــع فيــه أيــة آمــال لــدول
كاملــة يف املســتقبل بســبب االســتغالل الوحــي والحــروب عــى املــواد الخــام واألســواق
وبســبب اإلمربياليــة” لذلــك ســيتحد حــزب اليســار مــع قــوى النقابــات العامليــة والحــركات
االجتامعيــة ،وغريهــا مــن األحــزاب اليســارية ،واملواطنــن مــن أملانيــا وأوروبــا والعــامل يف
البحــث عــن بديــل اجتامعــي“ ،مــن أجــل بنــاء مجتمــع االشـراكية الدميقراطيــة الــذي تكــون
فيــه حريــة كل فــرد هــي الــرط لتطويــر جميــع األف ـراد تضامنيــا .”1ولهــذا الســبب صــاغ
حــزب اليســار نهجــه االس ـراتيجي يف املســودة األوىل لربنامــج الحــزب يف .2011
كانــت هناك ثالث أفكار أساســية جمعت مــع بعضها البعض يف الربنامج:
أوال :الحريــة الفرديــة وتطويــر إمكانيــات كل شــخص عــن طريــق التقســيم املتســاوي
اجتامعيــا يف الظــروف إلتاحــة حيــاة مــن حريــة اإلرادة مــن خــال التضامــن؛
ثانيــا :إخضاع االقتصاد وســبل الحياة إىل تنميــة التضامن والحفاظ عىل الطبيعة؛ و،
ثالثــا :تحقيــق هاتــن الفكرتــن مــن خــال عمليــة تحرريــة “يتــم فيهــا التغلــب عــى
ســيادة رأس املــال مــن قبــل القــوى الدميقراطيــة واالجتامعيــة والبيئيــة وينشــأ مــن خاللهــا
مجتمــع قائــم عــى االشــراكية الدميقراطيــة.”2
الهدف من هذه املقالة هو إظهار قدرة حزب اليسار عىل متابعة مثل هذا املسار الطموح.

 .1هيئــة الربنامــج ،برنامــج حــزب اليســار (دي لينكــه) �http://www.die-linke.de/fileadmin /download/do
kumente/englisch_die_linke_programm_erfurt.pdf?PHPSESSID=1ce0462ad3138d351c1c93c65d8159fe
 .2املرجع السابق.
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مكان الحزب ف ي� النظام الحزبـــي
عمــل وجــود حــزب اليســار يف أملانيــا عــى تغيــر النظــام الحزبـــي األملاين .مــع وجوده املســتقر
منــذ ســنة  ،2005والــذي تأكــد يف انتخابــات البوندســتاغ (مجلــس النــواب األملــاين) يف ،2009
تجمــد النظــام الحــزيب األملــاين غــر واضــح املعــامل واملكــون مــن  5أحـزاب يف بنيــة مــن حزبــن
جامهرييــن كبرييــن هــا الحــزب املســيحي الدميقراطــي (املحافظــون) والحــزب الدميقراطــي
االشـرايك (دميقراطيــون اشـراكيون) ،وثالثــة أحـزاب متوســطة الحجــم هــي :الخــر ،والحــزب
الدميقراطــي الحــر (الليرباليــون) ،وحــزب اليســار .وجميــع هــذه األح ـزاب الخمســة تتنافــس
مــع بعضهــا البعــض تنافســا مفتوحــا وال يوجــد هنــاك متاثــل بنيــوي ،مبعنــى أنــه ليــس لــدى أي
مــن املعســكر الربجــوازي الليـرايل املحافــظ أو املعســكر اليســاري املحتمــل الــذي يتألــف مــن
الحــزب الدميقراطــي االشـرايك وحــزب الخــر وحــزب اليســار أغلبيــة بنيويــة.
“هــذه الصفــة الفضفاضــة تفــر ميــا لخيــارات ائتالفــات مفتوحــة ،و التـــي تغــرت جذريــا
ألن قــدرة األح ـزاب الجامهرييــة عــى الحفــاظ عــى الســيطرة عــى داعميهــا قــد تآكلــت
عــى مــر الســنني ،ونظـرا أيضــا لتأســيس حــزب اليســار الجديــد .يف حــن أنــه يف ســنة 1998
كان الحزبــان الجامهرييــان ،الحــزب الدميقراطــي املســيحي والحــزب الدميقراطــي االش ـرايك،
ميثــان  37.5مليــون ناخــب ،أو  %76.1مــن األصــوات املــدالة ،و %61.7مــن كامــل الناخبــن،
إال أنــه وبحلــول ســنة  2009انخفضــت هــذه األرقــام والنســب إىل  24.6مليــون صــوت،
و %56.8مــن األصــوات و %39.7مــن كامــل الناخبــن ،مــا يعنـــي أن هذيــن الحزبــن قــد
فقــدا ثلــث أصواتهــا منــذ .”31998
وكانــت النتيجــة الحاجــة املتزايــدة الئتالفــات مــن ثالثــة أح ـزاب .ولقــد فشــلت محــاوالت
تشــكيل ائتــاف حاكــم أحمــر -أحمــر -أخــر يف انتخابــات هيــس يف  2008ويف ويســتفاليا
شــايل نهــر الرايــن يف  ،2010بســبب رفــض الحــزب االش ـرايك الدميقراطــي أيــة مشــاركة يف
الحكومــة لحــزب اليســار ورفضــه أيضــا للمشــاركة يف أيــة حكومــة تتســامح معــه .يف ســارالند يف
ســنة  ،2009تــم نســف إمكانيــة تحالــف أحمــر – أحمــر -أخــر مــن قبــل حــزب الخــر ،الذي
رأى حــزب اليســار يف إبعــاده عــن برملــان الواليــة مبثابــة “أفضــل ضامنــة لتغيــر الحكومــة.”4
 .3هورســت كارس ( :)2009رابحــان وخــارس ( )Zwei Gewinner ein Absturzتقييــم مبــارش لألحـزاب والحــركات
االجتامعيــة يف دوائــر مؤسســة روزا لوكســمبورغ للحــوارhttp://www.rosalux.de/themen/parteien- :
demokratie/specials/parteien-und-soziale-bewegungen/deutsch/ parteien-and-bewegungen/wahl.analysen/zwei-gewinner-ein-absturz.html; accessed July 1, 2010
 .4أوســكار الفونتــن :أغلبيــة حمــراء -حمــراء وإمكانيــة تغــر الحكومــة إذا فشــل حــزب الخــرRot-rote ،
 ،Mehrheit und Regierungswechsel möglich bei Scheitern der Ökoparteiآب  /أغســطس .2009
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مــع االنهيــار املبكــر لحكومــة الواليــة املشــكلة مــن املحافظــن والليــرايل والخــر ســنة
 ،2012فــإن الخيــار الوحيــد الــذي مل يكــن مفتوحــا عندمــا تحركــت الواليــة إىل انتخابــات
جديــدة هــو تحالــف الحــزب االشــرايك الدميقراطــي وحــزب اليســار ،واآلن بســبب فيتــو
الحــزب االشــرايك الدميقراطــي عــى هــذا الخيــار .يف انتخابــات البوندســتاغ يف  ،2009أصبــح
حــزب اليســار رابــع أقــوى حــزب بحصولــه عــى  %11.9مــن األصــوات و 76مقعــدا يف
البوندســتاغ األملــاين .ولــدى الحــزب أيضــا مثانيــة مقاعــد يف الربملــان األوروبـــي ،ويف اليســار
األوروبـــي املتحــد  /واليســار األخــر الشــايل ،وأكــر مــن  200مقعــد يف برملانــات  13والية
مــن أصــل  16وأكــر مــن  6200مقعــد يف املجالــس املحليــة.
كان العامــل الحاســم يف نجــاح حــزب اليســار يف انتخابــات البوندســتاغ هــو املســألة االجتامعيــة.
اجتــذب الحــزب األصــوات كحــزب يعــر عــن احتجــاج جميــع األملانيــن عــى تفكيــك النظــم
االجتامعيــة والدميقراطيــة تحــت مــا يســمى بـــ “أجنــدة  ،”2010وكحــزب ميكــن أن يضمــن
أجــورا الئقــة ،وكرامــة العمــل ،وأمــن معاشــات الشــيخوخة وسياســة تعليميــة جيــدة .كان معظم
ناخبــي حــزب اليســار مــن العــال مــن ذوي الياقــات الزرقــاء والعاطلــن عــن العمــل والنقابيــن
واملتقاعديــن .ولقــد صــوت لحــزب اليســار شــخص واحــد عاطــل عــن العمــل مــن أصــل أربعــة.
ومييــل الحــزب بشــكل متزايــد ليصبــح “حزبــا للرجــال” ،بحصولــه عــى  %13.3مــن أصــوات
الذكــور يف  ،2009مقابــل  %10.6مــن أصــوات اإلنــاث .ورغــم نجاحــه االنتخــايب ،فقــد كان الحــزب
غــر قــادر عــى الوصــول إىل مجموعــات الناخبــن التحرريــة االجتامعيــة .أمــا نتائجــه االنتخابيــة
يف معاقلــه الســابقة يف أملانيــا الغربيــة  -مثــل املــدن الجامعيــة  -فقد فشــلت يف تلبيــة التوقعات.
ارتبــط نجــاح حــزب اليســار أيضــا مــع خيــار الســلطة السياســية الــذي اتخــذه الحــزب كجــزء
مــن مــروع ســيايس محتمــل ملنــع وصــول حكومــة ليرباليــة -محافظــة ،عــى الرغــم مــن أن
أبســط الــروط املســبقة ،مــن حيــث السياســات الحزبيــة ،ملــروع أحمــر  -أحمــر  -أخــر
عــى املســتوى االتحــادي كانــت غائبــة .فاملعضلــة السياســة ،كــا أشــار إليهــا يــورغ بريــل
( )Jörg Prelleيف تحليلــه لنتائــج انتخابــات هيــس  -تكمــن يف أن “الكثــر مــن الرفــاق كانــوا
بالفعــل يراهنــون عــى قــوة دفــع مــن اتجــاه مختلــف :دفــع مــن “الشــوارع” كــرد فعــل
جامهــري عــى األزمــة .”5فالقــوة الربملانيــة لحــزب اليســار منــذ تأسيســه يف  2007مل ترتافــق
حتـــى اآلن مــع أي تعزيــز مقــاوم مــن خــارج الربملــان.
 .5يورغ بريل ( ،)2009مسائل هيسية يف انتخابات البوندستاغ (،)Hessische Aspekte der Bundestagswahl
http://www.rosalux.de/themen/parteien-demokratie/publikationen/publikation/datum/2010/01/24/der-blick-in-die-laender-1/thema/sprachen/parteien-demokratie/priorisi.erung-regional.html
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الشـــيء الوحيــد الــذي مييــز حــزب اليســار عــن بقيــة األحـزاب األخــرى أنــه يتوجــب عليــه
أداء مهــام متناقضــة يف النظــام الحــزيب األملــاين ،نتيجــة اســتمرار االختالفــات اإلقليميــة
بــن الناخبــن يف رشق وغــرب أملانيــا .وهكــذا ،يف انتخابــات البوندســتاغ يف  ،2009فــاز
حــزب اليســار مبــا يعــادل  %26.4مــن األصــوات يف ســت واليــات رشقيــة ،ليصبــح أقــوى
أو ثــاين أقــوى حــزب يف كل واحــدة منهــم .أمــا يف الواليــات الغربيــة العــرة ،حيــث
يــؤدي حــزب اليســار يف املقــام األول دور املنــارص لدولــة الرفــاه وحــزب االحتجــاح ،فقــد
كانــت نســبة أصواتهــا  .%8.3يف هــذه الواليــات ،ينحــدر ناخبــو الحــزب بشــكل أســايس
مــن الطبقــات االجتامعيــة الدنيــا ،وهــم غالبــا مــا يكونــون مــن الرجــال يف منتصــف
العمــر مــن ذوي املؤهــات التعليميــة املتوســطة أو املنخفضــة .أمــا يف الواليــات الرشقيــة،
فحــزب اليســار “هــو حــزب للجميــع  -ال ينبغــي اســتبعاد أحــد” ،ســواء مــن داعميــه
االنتخابيــن أو مــن حيــث صياغــة مواقفــه السياســية .ومــع أن ناخبيــه أيضــا هنــا هــم
مــن الطبقــات االجتامعيــة الدنيــا ،ولكــن هنــاك أيضــا ذوو الياقــات البيضــاء واملوظفــون
املدنيــون واملزارعــون واملثقفــون النقديــون ،والتالميــذ الصناعيــون وهنــاك أيضــا بشــكل
خــاص املتقاعــدون .ويف الواليــات الرشقيــة أيضــا ،فــإن ناخبــي حــزب اليســار هــم مــن
الرجــال والنســاء وبأعــداد متســاوية ،وت ُظهــر نتائجــه صــورة أكــر اتزانــا فيــا يتعلــق
باملؤهــات التعليميــة الرســمية*.
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ين
الناخب�  /نســب مئوية
الجدول  :1نتائج حزب اليســار حســب مهنة وتعليم وعمر
املجمو ع
%11.9
أصوات حزب
اليسار

الواليات
الغربية
%8.3
أصوات حزب
اليسار

الواليات
الرشقية
%26.4
أصوات حزب
اليسار

العامل ذوو الياقات الزرقاء

17

12

31

العامل ذوو الياقات البيضاء

12

8

29

موظفو الخدمة املدنية

8

6

26

العاملون لحسابهم الخاص

8

6

21

الحاصلون عىل الدراسة املتوسطة

12

9

28

الحاصلون عىل شهادة ثانوية أوىل
()O-Level

14

9

30

الحاصلون عىل شهادة ثانوية ثانية ()A-Level

1

6

28

أقل من -30

10

23

- 44 - 30

9

26

- 59 - 45

10

33

			
االختالفــات يف مواقــف الناخبــن يف الــرق والغــرب تجــاه الحــزب أدت إىل بــروز وجهــات
نظــر مختلفــة عــن الحــزب حتـــى بــن قياداتــه :فالزعــاء اإلقليميــون يف الغــرب ينظــرون
إليــه باعتبــاره حزبــا احتجاجيــا؛ فيــا ي ـراه الزعــاء يف الــرق حزبــا جامهرييــا .مــن جهــة،
يســود الــرأي القائــل بــأن مفهــوم الحــزب الجامهــري يخفــف مــن تركيــزه عــى املحرومــن
اجتامعيــا ،هــو مفهــوم غــر محــدد ،ويتناقــض مــع الصــورة الذاتيــة للحــزب كحــزب طبقــي
ميثــل الطبقــة العاملــة والعاطلــن عــن العمــل .أمــا الــرأي املناقــض لهــذا فيقــول أن مقاربته يف
كونــه حزبــا احتجاحيــا ينتمــي إىل الجامعــات املحرومــة اجتامعيــا تســتثني مجموعــات مهمــة
مــن الناخبــن يف وســط املجتمــع مــن التصويــت لحــزب اليســار ،وبذلــك يتمســمر الحــزب يف
دوره املعــارض ،وبالتــايل التخــي عــن أي فرصــة لصياغــة السياســات الربملانيــة كحــزب حاكــم.
ولكــن هــذا هــو بالضبــط مــا يتوقعــه الناخبــون مــن حــزب اليســار يف الواليــات الرشقيــة
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وكــا انعكــس يف نتائــج االنتخابــات بفــوز الحــزب بأكــر مــن .%20مــن األصــوات .وكان حــزب
اليســار يف حكومــات ائتالفيــة يف مكلنبــورغ هيــر بومريانيــا ،ويف برلــن ملــدة عــر ســنوات
قبــل 2011؛ وهــو حاليــا يف حكومــة الرباندنبــورغ ،ويف جميــع الحــاالت جنبــا إىل جنــب مــع
الحــزب الدميقراطــي االش ـرايك  .يف الــرق ،وكذلــك يف ســارالند ،يفــوز حــزب اليســار أيضــا
بنســبة  %20أو أكــر ،ويُنظــر إليــه بأنــه “الحــزب الــذي يهتــم” .يف الغــرب ،فإنــه ال يـزال غــر
موجــود يف جميــع برملانــات الواليــات ،وال توجــد هنــاك آفــاق لدخولــه حكومــات الواليــات،
وقــد فــاز بأقــل مــن %23مــن مقاعــد مجالســها.
بعــد انتخابــات البوندســتاغ يف  ،2009تغــر موقــع حــزب اليســار يف النظــام الحــزيب ،فمــع
تشــكيل تحالــف لي ـرايل  -محافــظ ،أصبــح اآلن يتشــارك دوره يف املعارضــة مــع االش ـراكيني
الدميقراطيــن وحــزب الخــر .وقــد ضاعــت األغلبيــة الحســابية لثالثــة أح ـزاب عــى يســار
الوســط ،والتـــي كانــت موجــودة يف  ،62005وال يعــود ذلــك كثيـــرا إىل قــوة أحــزاب ميــن
الوســط بــل إىل انهيــار الحــزب االش ـرايك الدمقراطــي ،والــذي شــهد تراجــع الدعــم لــه إىل
النصــف مقارنــة مــع ســنة  1998حتـــى وصــل إىل  ،%23وهــو أســوأ حضــور لــه منــذ .71890
فلقــد خــر  1.49مليــون ناخــب لحــزيب اليســار والخــر وفقــط  1.05مليــون ناخــب للحــزب
الدميقراطــي املســيحي والحــزب الدميقراطــي الحــر ،يف حــن بقــي  1.6مليــون ناخــب مــن
ناخبــي الحــزب االش ـرايك الدميقراطــي يف منازلهــم .لقــد خــر ناخبــن مــن جميــع الفئــات
العمريــة ،وال ســيام مــن بــن الشــباب ،%20 :وأكــر مــن ذلــك ،%21 ،بــن الشــابات .كــا
وعــاىن أيضــا خســائر فــوق املتوســطة يف صفــوف ناخبيــه التقليديــن :العاملــون ذوو الياقــات
البيــض والــزرق والنقابيــون .وعــى الرغــم مــن أن الحــزب االش ـرايك الدميقراطــي قــد تعــاىف
بعــض الشـــيء يف صناديــق االقـراع وكذلــك يف انتخابــات الواليــات ،ولكنــه يبــدو عالقــا عنــد
نســبة الـــ  %30عــى الصعيــد الوطنــي ،بعــد أن تعــزز موقــع كل مــن حــزب اليســار وحــزب
الخــر عــى املــدى الطويــل ،جزئيــا عــى حســاب الحــزب االش ـرايك .يف أيــة حــال ،مل يعــد
بإمــكان حــزب اليســار أن يعــرف نفســه باإلشــارة إىل ضعــف الحــزب االشـرايك الدميقراطــي.
لذلــك ،ويف حــال كانــت هنــاك إمكانيــة لوجــود أغلبيــات اجتامعيــة وسياســية مــن أجــل
التغييـــر الســيايس للمســار ،يجــب عــى حــزب اليســار أن يحــدد عالقتــه بالحــزب االش ـرايك
الدميقراطــي بشــكل أكــر وضوحــا .حاليــا ،يعمل حزب اليســار ،والحــزب الدميقراطي االشـرايك
وحــزب الخــر يف املعارضــة بشــكل مســتقل عــن بعضهــم البعــض ،مــع عــدم وجــود مــروع
ســيايس أو اجتامعــي مشــرك واضــح .وعالقــة حــزب اليســار بالحــزب االش ـرايك الدميقراطــي
 .6قارن .كارس ( )2009مرجع سابق.
 .7ترك االنتخابات جانبا قبل استيالء النازيني عىل السلطة بقليل وبعد ذلك أيضا.
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غــر واضحــة .جيســن لوتــزج ( ،)Gesine Lötzschواحــدة مــن الرئيســن املشــركني لحــزب
اليســار ،ال تنظــر إىل الحــزب االشـرايك الدميقراطــي باعتبــاره عــدوا بــل كحــزب ميكنهــا تخيــل
إمكانيــة التعــاون معــه .8عــى النقيــض مــن ذلــك ،فــإن زميلهــا ،كالوس إرنســت (Klaus
 )Ernstكان قــد أعلــن أن انســحاب الحــزب االشـرايك الدميقراطــي الجــزيئ مــن برنامــج إصــاح
ســوق العمــل املعــروف بإســم هارتــس  4منــذ انتخابــات البوندســتاغ هــو يف الواقــع خطــوة
أوىل ،ولكنهــا ال ت ـزال غــر كافيــة .فهــو يؤمــن بــأن عــى الحــزب االش ـرايك ،يك يكــون قــادرا
عــى الحكــم ،ولتلقــي الدعــم مــن حــزب اليســار ،أن يخضــع لعمليــة تغيــر يف أف ـراده وأن
يأخــذ خطــوات مثــل فــرض الرضائــب عــى الــروة ،أمــا فيــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة،
فعليــه أن يطالــب بانســحاب الجيــش األملــاين مــن أفغانســتان.
يف الربنامــج الجديــد لحــزب اليســار ،الــذي نــر يف ترشيــن أول /أكتوبــر  ،2011كانــت اإلشــارات
الوحيــدة لالشــراكيني الدميقراطيــن إشــارات تاريخيــة ،ألن حــزب اليســار يــرى يف املفاهيــم
املؤسســة للحــزب االش ـرايك الدميقراطــي جــزءا مــن تراثــه التاريخــي هــو كحــزب .مــن ناحيــة
أخــرى ،كانــت اإلشــارات إىل حــزب الخــر انتقاديــة إىل حــد كبــر لحكومــة األحمــر واألخــر
يف الفــرة  .2005 - 1998تتحــدث الديباجــة بشـــيء مــن الغمــوض أن حــزب اليســار يختلــف
عــن كل تلــك األحـزاب التـــي تخضــع بإميــان لرغبــات قــوى االقتصــاد وبالتــايل فإنه مــن الصعب
متييزهــم عــن بعضهــم البعــض .ويــرى حــزب اليســار نفســه يف املعارضــة االجتامعية والسياســية
األساســية للنيوليرباليــة والســيادة الرأســالية والسياســة اإلمربياليــة والحــرب.
فهــو يصــف واحــدة مــن أهــم مهامــه تغيــر مي ـزان العالقــات االجتامعيــة للســلطة مــن
أجــل تنفيــذ تحــول مبنــي عــى التضامــن للمجتمــع وللدميقراطيــن اليســاريني ،والسياســات
االجتامعيــة والبيئيــة والســلمية مــن خــال تغيــر عالقــة القــوة وامللكيــة .وهــذا يشــمل
نظامــا اقتصاديــا دميقراطيــا “مــن أجــل نظــام اقتصــادي دميقراطــي مختلــف يخضــع تنظيــم
الســوق لإلنتــاج والتوزيــع لتأطــر وضوابــط دميقراطيــة واجتامعيــة وبيئيــة .عليــه أن يكــون
مبنيــا عــى أســاس ملكيــة عامــة مســيطر عليهــا دميقراطيــا لخدمــة املصلحــة العامــة،
والبنيــة التحتيــة االجتامعيــة ،ويف صناعــة الطاقــة ويف القطــاع املــايل .إننــا نريــد تنشــئة
اجتامعيــة دميقراطيــة ملجــاالت بنيويــة أخــرى ذات صلــة عــى أســاس الدولــة والبلديــة،
والتعاونيــات أو ملكيــة القــوى العاملــة.”9
 .8جيســن لوتزيــج ،الحــزب االشـرايك الدميقراطــي ليــس عــدواDie SPD ist nicht mein Feind) http://www.( ،
;welt.de/politik/deutschland/article6292554/Gesine-Loetzsch-Die-SPD-ist-nicht-mein-Feind.html
.accessed July 1, 2010
 .9هيئــة الربنامــج ،برنامــج حــزب اليســار (دي لينكــه) �http://www.die-linke.de/fileadmin /download/doku
mente/englisch_die_linke_programm_erfurt.pdf?PHPSESSID=1ce0462ad3138d351c1c93c65d8159fe
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مــن أجــل تحقيــق ذلــك ،ســتكون هنــاك حاجــة لتحالــف يســاري مجتمعــي واســع .أمــا
التحالفــات السياســية الرضوريــة لهــذا ،فيعتقــد املؤلفــون ،بأنهــا يجــب الدخــول فيهــا
فقــط إذا مــا كانــت تدفــع باتجــاه تغيــر ســيايس يف توجــه الحكومــة واملجتمــع ،وإذا
متــت املوافقــة عــى املطالــب األساســية لحــزب اليســار ،مثــل انســحاب الجيــش األملــاين
مــن أفغانســتان ،وإلغــاء قوانــن العمــل النيوليرباليــة هارتــس  ،4وإدخــال حــد قانــوين أدىن
لألجــور ،والتخــي عــن خطــة رفــع ســن التقاعــد إىل 67عامــا ،وتنفيذهــا بجديــة.

حزب اليسار بعد انتخابات 2011
كانــت انتخابــات برلــن التـــي جــرت يف شــهر أيلــول /ســبتمرب  2011آخــر انتخابــات يف دورة
تلــك الســنة االنتخابيــة لســبع واليــات واثنــن مــن االنتخابــات البلديــة عــى مســتوى الواليــة.
كان حــزب اليســار قــادرا عــى فــرض نفســه كقــوة سياســية مــن أجــل العدالــة االجتامعيــة.
ومــع ذلــك ،يف كل هــذه االنتخابــات تراجعــت نتائــج الحــزب تراجعــا محلوظــا مقارنــة مــع
نتائجــه يف انتخابــات البوندســتاغ يف  ،2009والتـــي فــاز فيهــا بـــ  %11.9مــن األصــوات عــى
الصعيــد الوطنــي.
وعــى الرغــم مــن أن املعســكر الربجــوازي مل يكن لديه اسـراتيجية موحــدة لألزمــة االقتصادية
واملاليــة الحاليــة ،مل ينجــح حــزب اليســار يف أن يصبــح جــزءا مــن تحالــف اجتامعــي وســيايس
بديــل .عــى العكــس مــن ذلــك ،يجــري مناقشــة خيــارات تحالــف بــن الحــزب االش ـرايك
الدميقراطــي والخــر ،ال تشــمل حــزب اليســار ،كبدائــل سياســية ممكنــة .وقــد مكــن القبــول
االجتامعــي املتزايــد لحــزب الخــر ســنة  2011مكنــه مــن أن يوصــل مرشــحه ملنصــب
رئيــس وزراء واليــة فورمتبــرغ  -الواليــة الكبــرة املزدهــرة يف الجنــوب الغــريب  -للمــرة األوىل
يف تاريــخ أملانيــا الحديثــة .نظــرا للتطــورات الحقيقيــة نحــو إحيــاء النيوليرباليــة بوســائل
اســتبدادية ،والتكامــل النيولي ـرايل العميــق لالتحــاد األوروبـــي ،بــدت فكرتهــم عــن “صفقــة
خـراء جديــدة” البديــل الســيايس الوحيــد املقبــول والقــادر عــى الفــوز بدعــم مــن قطاعــات
رئيســية يف املجتمــع .هــذا التطــور نحــو رأســالية خ ـراء وجــد أول تعبــر ســيايس واضــح
لــه يف التخلــص التدريجــي مــن املحطــات النوويــة الــذي أعلنــت عنــه الحكومــة االتحاديــة
يف مــارس  ،2011يف أعقــاب الكارثــة النوويــة يف فوكوشــيام باليابــان .نتيجــة لذلــك ،أصبحــت
الطاقــة واملنــاخ قضايــا حاســمة يف انتخابــات برملانــات واليــات بــادن فورمتبــرغ وراينالنــد
باالتينــات املجــاورة لهــا ،حيــث دخــل حــزب الخــر الحكومــة أيضــا كرشيــك ثانــوي للحــزب
االش ـرايك الدميقراطــي .وقــد فشــل حــزب اليســار يف الواليتــن بالفــوز مبقاعــد.
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وبالتــايل فــإن الرتكيبــة املتغــرة للـراع االجتامعــي غــرت أيضــا يف مــدى إدراك األزمــة املاليــة
واالقتصاديــة والبيئيــة وأزمــة الطاقــة فضــا عــن أزمــة األمــن املزعومــة (اإلرهــاب ،وموجــات
الهجــرة ومــا إىل ذلــك) والتأكيــد عــى هــذه األزمــات .فمــن خــال تقديــم لوائــح عمــل
منخفضــة الزمــن ،وحــزم التحفيــز االقتصــادي ومخطــط املكافــأة “النقــد مقابــل الســيارات
القدميــة” ،تــم يف الواقــع صــد الرتاجــع االقتصــادي يف ســنة  2009بالنســبة لغالبيــة النــاس
بواســطة تدابــر بنيويــة محافظــة .وهكــذا تــم الحفــاظ عــى الــروط مــن أجــل إعــادة
توســيع اإلنتــاج والحــد مــن البطالــة برسعــة ،فــور تجــدد الطلــب .يف هــذا الســياق ،فــإن
املســألة االجتامعيــة خــرت أهميتهــا ،ال ســيام يف شــتوتغارت ،املقــر الرئيــي وموقــع إنتــاج
رشكــة مرســيدس بنــز – وعاصمــة بــادن فورمتبــرغ .طــور الحــزب الدميقراطــي املســيحي
اســراتيجية اقتصاديــة محافظــة موجهــة للتصديــر ،جنبــا إىل جنــب مــع زيــادة مكافحــة
اإلرهــاب والسياســة األمنيــة االســتبدادية .ورد الخــر بـــ “االتفــاق األخــر الجديــد” والــذي
يهــدف إىل الربــط بــن السياســات االقتصاديــة والتغييـــر يف سياســة الطاقــة مــع التأكيــد أيضــا
عــى رضورة زيــادة الدمــج االجتامعــي والدميقراطيــة .وبالتــايل فــإن مطالــب حــزب اليســار
للتوزيــع العــادل اجتامعيــا ألعبــاء األزمــة فشــلت يف أن تحــدث صــدى لــدى الجمهــور.
الشكل  :1الرصاعات التـــي أثرت ف ي� انتخابات ربيع 2011

القضايا التي حددت االنتخابات يف أملانيا  ،مطلع 2011

الليرباليون

الحزب الدميقراطي الحر ()FDP

الدميقراطيون االشرتاكيون
الحزب الدميقراطي االشرتايك

األزمة االقتصادية

احتامل :تطور أزمة السوق املالية يف األزمة االقتصادية

املحافظون (الحزب الدميقراطي املسيحي)
أبوي  /منط سيايس استبدادي

األزمة األمنية:
احتامل :خطر اإلرهاب والعنف
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اليسار الراديكايل
حزب اليسار

األزمة اإلجتامعية
احتامل :التصاعد

الخرض

الخرض التحرريون

األزمة البيئية
احتامل :خطر التغري املناخي
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يف بــادن فورمتبــرغ ،أدت هــذه الرتكيبــة إىل هزميــة حكومــة الحــزب الدميقراطــي
املســيحي والحــزب الدميقراطــي الحــر مــن قبــل أول تحالــف أخــر وأحمــر يف أملانيــا -
رئيــس وزراء مــن حــزب الخــر يحكــم بدعــم الحــزب االشــرايك الدميقراطــي ،بــدال مــن
العكــس .وبالــكاد لعــب حــزب اليســار أي دور يف النقــاش العــام الــذي كان يهيمــن عليــه
ليــس فقــط الرتكيــز عــى قضايــا الطاقــة واملنــاخ ،ولكــن التبايــن يف األســلوب الســيايس:
النمــط الســلطوي مقابــل املثــل التحرريــة.
يف انتخابــات واليــة برميــن يف شــهر مايــو ،كانــت قضيــة البيئة/الطاقــة تــزال مهمــة،
ولكنهــا مل تعــد هــي القضيــة الحاســمة؛ حيــث عــادت املســألة االجتامعيــة مــرة أخــرى
إىل قمــة جــدول األعــال الســيايس .ومــع ذلــك ،مل يتمكــن حــزب اليســار مــرة أخــرى
مــن تحقيــق النتائــج التـــي حققهــا يف انتخابــات الواليــة الســابقة يف  2007ويف انتخابــات
البوندســتاغ يف  .2009وينطبــق الشـــيء نفســه عــى االنتخابــات التـــي تلــت يف ســبتمرب
 2011يف الواليــات الرشقيــة مــن مكلنبــورغ فوربومــرن وبرلــن .ميكــن لحــزب اليســار
فــرض نفســه كحــزب يطالــب بالعدالــة االجتامعيــة ،ولكنــه جوبــه (وخاصــة يف برلــن،
حيــث كان حزبــا يف الحكومــة) بزيــادة عمليــات التجزئــة نتيجــة للتدابــر النيوليرباليــة
التـــي فرضــت عــى املســتويني االتحــادي واألوروبـــي والتـــي كان يجــب أن ينفذهــا
محليــا .لذلــك ،فــإن مشــاريعه االجتامعيــة الناجحــة ،وخاصــة يف مجــاالت ســوق العمــل
والسياســة االجتامعيــة ،كانــت بالنســبة للناخبــن أقــل أهميــة.
ولكــن مــع نهايــة االنتخابــات يف  ،2011بقــي حــزب اليســار ذا مصداقيــة كحــزب مدافــع
عــن العدالــة االجتامعيــة وكحــزب ال يــزال قــادرا عــى ضــان والءات العــال والعاطلــن
عــن العمــل .وهــو يحقــق نتائجــا فــوق املتوســط بــن الناخبــن مــن الفئــة العمريــة
 59 - 45عامــا ويف رشق أملانيــا يجتــذب الناخبــن الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن  60ســنة.
ومــع ذلــك ،فــإن جاذبيتــه للناخبــن األصغــر ســنا مــا زالــت أقــل مــن املتوســط ،ومــا زال
يخــر قوتــه عــى نحــو متزايــد لــدى الفئــة العمريــة مــن  45 – 34ســنة ،وهــو الجيــل
الــذي تهيمــن عــى خربتــه االجتامعيــة والسياســية ظــروف عمــل ومعيشــة التطــور مــا
بعــد الفــوردي واالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات الجديــدة.
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لناخ� وأعضاء حزب اليســار
الجــدول  :2البنية االجتماعية ب ي
األعضاء
2009

ذوو الياقات الزرقاء

%18

برلني
بادن
انتخابات ساكسونيا
البوندستاغ انهالت فورمتبريغ (منقسمة
يف الرشق يف الغرب سابقا)
2009
()2011( )2011( )2011
()11.9
()11.7
()2.8
()23.7
%14
%5
%25
%11

ذوو الياقات البيضاء

%32

%5

%22

%3

%10

العاملون لحسابهم الشخيص

%12

%4

%15

%1

%11

املتقاعدون

%53

%4

%26

%2

%15

الطالب

%4

%6

.n.k

.n.k

.n.k

العاطلون عن العمل

%8

%15

%35

%12

%16

وهكــذا ،فــإن النتائــج يف انتخابــات  2010و 2011تعكــس األثــر االجتامعــي لحــزب
اليســار ،والقيمــة العمليــة الحاليــة التـــي يضفيهــا عليــه الجمهــور ،وجاذبيــة مقرتحاتــه
السياســية ،وأيضــا جاذبيــة قيادتــه .مــا أصبــح واضحــا هــو قــوة الحــزب كرشيــك يف
مســائل العدالــة االجتامعيــة ،ولكــن أيضــا عجــزه يف تطويــر برنامجــه واســراتيجيته
وتنظيمــه ،واألهــم مــن ذلــك كلــه ،افتقــاره إىل التأصيــل االجتامعــي فيــا هــو أبعــد
مــن التمثيــل يف برملانــات الواليــات والبلديــات ويف أكــر الواليــات .ولذلــك يجــب عــى
حــزب اليســار أن يســتخدم حضــوره املتزايــد يف واليــات مثــل ساكســونيا الســفىل يف
شــال غــرب البــاد ،حيــث لديــه عــدد كبــر مــن املقاعــد ،وحيــث لديــه املزيــد مــن
املــوارد ،باعتبارهــا “املحــرك” لتأصيــل نفســه يف املجتمــع األوســع ،األمــر الــذي ينبغــي
أن يكــون مبنيــا عــى أســاس املعرفــة بــأن الوجــود الربملــاين ليــس بديــا عــن تطويــر
املنظــات الشعبـــية املحليــة.
اليــوم ،ال تــزال نتائــج حــزب اليســار يف اســتطالعات الــرأي الحاليــة أقــل مــن عتبــة
الـــ  %5يف خمــس مــن أصــل عــر واليــات غربيــة ،وتتجــاوز حاجــز الـــ  %20يف ثــاث
واليــات رشقيــة فقــط .ومــا زال الحــزب يخــر الدعــم أيضــا يف معاقلــه الحرضيــة
الســابقة ،مبــا يف ذلــك برلــن .يف  ،2011فشــل الحــزب يف تحقيــق هدفــه يف االســتمرار
يف /أو يف إقامــة مشــاريع ائتالفيــة جديــدة “أحمــر  -أحمــر” مــع الحــزب الدميقراطــي
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االشــرايك  :فقــد خــر قوتــه يف برلــن ،وبذلــك ،انتهــت الحكومــة التـــي دامــت عــر
ســنوات هنــاك .ويف ومكلنبــورغ -بومريانيــا الغربيــة تراجــع إىل املركــز الثالــث وراء
املحافظــن ،الذيــن هــم اآلن رشكاء صغــار للحــزب االشــرايك الدميقراطــي هنــاك .يفتقــد
حــزب اليســار اآلن إىل الريــاح الخلفيــة املجتمعيــة التـــي ســاعدته بــن  2007و 2009
لرتســيخ نفســه كقــوة سياســية ناجحــة يف  13واليــة وعــى املســتوى الوطنــي .مفهومــه
االجتامعــي الجديــد الــذي أعلــن يف ســنة  2009كنمــوذج لدولــة الرفــاه االجتامعــي
يف القــرن  21والــذي يربــط املســائل االجتامعيــة والبيئيــة يفتقــر إىل محــرك ،حيــث ال
توجــد خطــة مضــادة جذابــة تــؤدي إىل التحــول االجتامعــي والبيئــي .حتـــى اآلن ،كان
حــزب اليســار هــو الحــزب الوحيــد الــذي “يقــول الحقيقــة كــا هــي” ،والحــزب الــذي
يســأل األســئلة الصحيحــة ،ولكنــه فشــل يف إثبــات جدارتــه فيــا يتعلــق بالحلــول
للمســتقبل .وقــد وجــد نفســه أيضــا أنــه ال يحتكــر رشف رفــع القضايــا أو التشــكيك
يف الظــروف الســائدة .يف برلــن عــى مســتوى الواليــة ،قــام بهــذا الــدور مؤخــرا قــوة
سياســية جديــدة متامــا ،هــي حــزب القراصنــة ،الــذي يعتــر نفســه حزبــا يســاريا.

العضويــة والتكويــن االجتماعي للحزب اليســار
لــدى حــزب اليســار أكــر مــن  78,400عضــو ،نحــو  %37منهــم مــن النســاء .وتبلــغ
نســبتهم يف أحــزاب الواليــات الرشقيــة مــا بــن  %44و .%46أمــايف أحــزاب الواليــات
الغربيــة ،فمتوســط هــذه النســبة هــو  .%24وينطبــق الشـــيء نفســه عــى األعضــاء
الجــدد يف الحــزب  .10ال ميكــن إعطــاء ســوى بيانــات غامضــة جــدا بشــأن البنيــة
االجتامعيــة ،بســبب نقــص البيانــات؛ وتعتمــد هــذه البيانــات عــى منشــورات حــزب
اليســار  ،11وترصيحــات موظفــي الحــزب  -حيــث توافــرت  -وقواعــد بيانــات وتقاريــر
لجــان االعتــادات يف مؤمتــرات الحــزب .وتتوافــق عضويــة حــزب اليســار بشــكل وثيــق
تباعــا مــع تأييــد الناخبــن اإلقليمــي ،مبعنــى أن معظــم األعضــاء يف الواليــات الغربيــة
هــم يف األغلــب مــن بــن املنتمــن إىل الفئــات املحرومــة ،مبــا يف ذلــك جــزء كبــر
مــن العاطلــن عــن العمــل .وال تــزال لــدى العضويــة يف الواليــات الرشقيــة عــدد
غــر متناســب مــن املتقاعديــن ،رغــم أن هــذا ليــس صحيحــا بالنســبة للعضويــة
النشــطة .ويتجســد هــذا األمــر باملندوبـــن ملؤمتــرات الحــزب ،حيــث أن أكــر %90
 .10املعلومات عن نزعات العضوية مستقاة من اللجنة التنفيذية لحزب اليسار ،أيار  /مايو .2010
 .11قــارن .ســورن ميســنجر /جونــاس روغنســتاين :نجــاح حــزب اليســار :االنضــام يف ضبابيــة برامجيــة (Der Erfolg
 )der Partei die Linke. Sammlung im programmatischen Nebelيف :فيليكــس بوتزالف/شــتاين هــارم /فرانــز
والــر (محــررون) :.أزمــة جمــود أو تغيــر عميــق )Patt oder Gezeitenwechsel( ،املانيــا ،2009 ،فيزبــادن.2009 ،
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منهــم هــم مــن الناشــطني يف املنظــات القاعديــة أو الذيــن لهــم أدوار يف املناطــق
أو يف هيــاكل الحــزب يف الواليــات  .12يف  ،2010كانــت نســبة ذوي الياقــات الــزرق
وذوي الياقــات البيضــاء بينهــم )32.6 :2008( %33.8؛ ومــن بــن العاملــن لحســابهم
الخــاص )17.3 :2008( %19.5؛ ومــن الطــاب )2.7 :2008( %2.8؛ ومــن تالميــذ
املــدارس )2.0 :2008( %0.7؛ ومــن العاطلــن عــن العمــل )3.4 :2008( %2.3؛ ومــن
أصحــاب املعاشــات التقاعديــة  .13 )5.2 :2008( %6.0إذا قارنــا هــذه البيانــات مــع
تشــكيالت مندوبـــي حــزب االشــراكية الدميقراطيــة ومعظمهــم مــن أملانيــا الرشقيــة
يف ســنة  1999و  2002و  ،2004نجــد أن نســبة ذوي الياقــات الــزرق وذوي الياقــات
البيضــاء انخفضــت مــن  %60يف  1999إىل  %41يف 2006؛ ومنــذ ســنة  ،2007فقــد
شــكلوا حــوايل ثلــث املندوبـــن .أمــا نســبة العاملــن لحســابهم الخــاص فقــد بقيــت
ثابتــة نســبيا عنــد حــوايل  ،%20يف حــن انخفضــت نســبة العاطلــن عــن العمــل
بــن املندوبـــن ملؤمتــرات الحــزب .يف  1999كانــت هــذه النســبة  ،%6.9ومنــذ 2007
تأرجحــت مــا بــن  %2و .%3ومنــذ ســنة  2008أيضــا ،شــكلت نســبة املتقاعديــن
حــوايل  %5مــن املندوبـــن.
ومــن بــن األعضــاء الجــدد ،شــهدت نســبة العاملــن إىل العاطلــن عــن العمــل تحــوال
بــن  2004و .2007ففــي حــن كانــت نســبة العاملــن  %48ونســبة العاطلــن عــن
العمــل  %52ســنة  ،2004إال أنــه وبحلــول ســنة  2007أصبحــت نســبة العاملــن
 %56ونســبة العاطلــن عــن العمــل  .%44أمــا الدوافــع التـــي جعلــت األعضــاء
الجــدد ينضمــون إىل الحــزب ترتبــط أساســا بقضايــا العدالــة االجتامعيــة .وتشــمل
هــذه القضايــا :التزايــد يف عــدم املســاواة االجتامعيــة ،وفــرص عمــل توفــر أجــرا
كافيــا للعيــش ،واســتحقاقات الرعايــة االجتامعيــة واملعاشــات التقاعديــة التـــي
تســمح بحيــاة كرميــة وحقــوق متســاوية للجميــع ،أمــا مســائل مثــل الســام والبيئيــة
والقضايــا الرتبويــة فكانــت أقــل أهميــة بالنســبة لهــؤالء األعضــاء .14
 .12مقارنــة تقاريــر التحقــق للمندوبـــن مــن مؤمت ـرات الحــزب يف  2006 ،2004و  2010تبــن أن نســبة املندوبـــن
النشــطني يف املنظــات املحليــة القاعديــة ارتفعــت بشــكل طفيــف مــن  22%يف  2006إىل مــا يقــرب مــن  26%يف
 .2010حصــة املندوبـــن يف وظائــف الواليــات واملناطــق بقيــت إىل حــد مــا ثابتــة عنــد مبعــدل  .45%ويــرد يف التقارير
مشــكلة الوظائــف املزدوجــة – أولئــك الذيــن يحملــون منصبــا حزبيــا وانتخابيــا – مجمــوع كل البيانــات منــذ 2006
تنتــج دامئــا مجاميــع تزيــد عــن  .% 100ويــرز بشــكل خــاص يف التقاريــر التغييـــر يف نســبة املندوبـــن الذيــن هــم
أعضــاء يف النقابــة ،والتـــي ارتفعــت مــن  44%يف ســنة  2006إىل مــا يقــرب مــن  % 60يف ســنة . 2010
 .13دي لينكه ( ،)2010تقرير لجنة التحقق من مندوب املؤمتر الثاين للحزب
 .14كاجــو تتزالف/ألكســندر ريتــز ( :)2009بحــث إحصــايئ عــن األعضــاء الجــدد يف حــرب اليســار،2004/2007 ،
)Statistische Untersuchung) der Parteieintritte DIE LINKE 2004/ 2007
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االرتبــاط الوثيــق بــن األعضــاء واملؤيديــن االنتخابيــن ميكــن إيجــاده يف البنيــة
العمريــة .ميتلــك حــزب اليســار أكــر إمكانــات انتخابيــة بــن املجموعــة العمريــة
 ،60-46وهنــاك مــا نســبته  %50مــن أعضــاء منظــات الواليــات الغربيــة تــراوح
أعامرهــم بــن  41و ،60وحــوايل  %25تبلــغ أعامرهــم  35ســنة أو أقــل ،وأكــر مــن
 %3ممــن هــم أكــر مــن  70ســنة .وتختلــف هــذه النســب يف مؤسســات الواليــات
الرشقيــة ،حيــث تبلــغ نســبة األعضــاء ممــن هــم يف عمــر  35أو أقــل  %7فقــط ،يف
حــن أن حــوايل  %24منهــم تــراوح أعامرهــم بــن  41و ،60وأكــر مــن  %50ممــن
هــم أكــر مــن  70ســنة .ومــع ذلــك ،فــإن البنيــة العمريــة للعضويــة النشــطة ،كــا
هــو مبــن ،عــى ســبيل املثــال ،مــن خــال التكويــن االجتامعــي للمندوبـــن ملؤمتــرات
الحــزب ،مختلفــة جــدا.
أوال ،بقيــت هــذه البنيــة العمريــة ثابتــة نوعــا يف الســنوات مــا بــن  1999و.2010
نســبة املندوبـــن الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  25أو أقــل بقيــت بــن  %6و،%7
والذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  25و ،45بــن  %13و .%17وكانــت نســبة املندوبـــن
الذيــن تــراوح أعامرهــم مــا بــن  45ســنة و 55ســنة حــوايل  .%30وقــد ارتفعــت
حصــة الذيــن تــراوح أعامرهــم مــا بــن  55و 65ســنة قليــا مــن  %18إىل  %23يف
 .2010منــذ ســنة  1999وحتـــى اآلن ،بقيــت حصــة أولئــك الذيــن أعامرهــم أكــر مــن
 65ســنة مــا بــن .%5
ومــع تزايــد نســبة أعضــاء الحــزب يف أملانيــا الغربيــة ،أصبــح حــزب اليســار يغــر مــن
لغتــه ويضفــي عــى نفســه صــورة حــزب رشقــي .يف ســنة  ،2006كان مــا يقــارب %80
مــن أعضائــه مــن الواليــات الرشقيــة ،ولكــن بحلــول ســنة  2009انخفــض هــذا الرقــم
إىل  .%63ومنــذ  ،2006فقــدت أحــزاب الواليــات الرشقيــة مــا مجموعــه حــوايل 5000
عضــو ،يف حــن متكنــت أحــزاب الواليــات الغربيــة مــن تجنيــد  13,000عضــو جديــد.
نشــأ الــوزن الرشقــي والغــريب يف بنيــة الحــزب يف اتفاقــات التعــاون التـــي تــم التوصــل
إليهــا خــال عمليــة اندمــاج الحزبــن األصليــن ،حــزب أملانيــا الرشقيــة االشــراكية
الدميقراطيــة (  )PDSوحــزب البديــل االنتخــايب مــن أجــل العمــل والعدالــة االجتامعيــة
(  ،)WASGومعظــم أعضائــه هــم مــن الحــزب الدميقراطــي االشــرايك الســابق يف أملانيــا
الغربيــة .مبوجــب هــذا االتفــاق ،الــذي ينطبــق أيضــا عــى صيغــة اختيــار املندوبـــن
ملؤمتــرات الحــزب ،يجــب أن يكــون لــكل حــزب ســابق ممثلــون متســاوو العــدد يف
جميــع الهيئــات .وبالتــايل ،فــإن متوســط عــدد مندوبـــي الواليــات الرشقيــة شــكل
حــوايل ثالثــة أضعــاف عــدد مندوبـــي واحــدة فقــط مــن الواليــات الغربيــة.
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هنــاك توقعــات متناقضــة أو تبادليــة حرصيــة متناقضــة مــن الحــزب ،مبــا يف ذلــك
تقديــم املســاعدة لحيــاة النــاس .بالنســبة للكثرييــن ،الحــزب هــو مــكان للســعي
املشــرك للعدالــة و/أو للبدائــل االجتامعيــة ،وهــو بالنســبة آلخريــن مــاذ لتاريــخ
مشــرك ،أو لتبــادل اآلراء واملشــاركة يف األنشــطة االجتامعيــة .ولكــن هنــاك أيضــا
مــن يــرى يف الحــزب فرصــة وظيفيــة وفرصــة ملامرســة الســلطة والنفــوذ ،أو إليجــاد
حلــول ملشــكلته .ال يريــد جميعهــم أن يكونــون ناشــطني؛ البعــض يــره فقــط دفــع
مســتحقاته ،والبعــض اآلخــر مل يجــد بعــد الظــروف املناســبة ليصبــح ناشــطا .وليــس
مــن الواضــح مــا إذا كان حــزب اليســار يريــد تنظيــم نفســه عــى املســتوى الشعبـــي
مبشــاركة املبــادرات املحليــة واملواطنــن حيــث هنــاك مجــاال واســعا للتنظيــم الــذايت
املحــي ،أم أنــه يريــد الرتكيــز عــى بنــاء مراكــز الكفــاءة مــن أجــل توســيع اختصاصاتــه
وقاعدتــه الربملانيــة .ســيكون كال األمريــن مهمــن ويجــب أخذهــا بعــن االعتبــار
عنــد النظــر يف األهــداف والعمــل الجــاري لبنــاء الحــزب  -عــى صعيــدي املتطلبــات
املحــددة واملســئوليات العامــة للحــزب.

مســألة التنظيــم والديمقراطيــة داخل الحزب
لحــزب اليســار جــذوره يف تاريــخ حركــة الطبقــة العاملــة الدوليــة وحركــة الســام،
وهــو حــزب ملتــزم مبعــاداة الفاشــية .إنــه قريــب مــن النقابــات والحــركات
االجتامعيــة ،ويســتمد قوتــه مــن الحركــة النســائية والحركــة البيئيــة .وهــو يــرى
يف نفســه حزبــا تعدديــا منفتحــا “لــكل مــن يريــد تحقيــق األهــداف نفســها مــن
خــال الوســائل الدميقراطيــة  .”15وينقســم الحــزب إىل منظــات عــى صعيــد الواليــات
وكل عضــو ينتمــي إىل منظمــة مناطقيــة تكــون عــادة يف مــكان ســكناه .ويعطــي
حــزب اليســار األعضــاء حقوقــا واســعة ،مبــا يف ذلــك الحــق يف تكويــن الجمعيــات
مــع اآلخريــن داخــل الحــزب ،والحــق يف اقــراح التحــركات يف جميــع أجهــزة الحــزب.
وميكــن لألعضــاء األفــراد أيضــا اقــراح الحــراكات يف جميــع أجهــزة الحــزب كــا ميكــن
ألعضــاء الحــزب تقديــم هــذه املقرتحــات عــى مســتوى مؤمتــر الحــزب الوطنــي.
وميكــن إعطــاء فرصــة املشــاركة يف العمــل الحــزيب لألعضــاء الضيــوف عــى الحــزب
الذيــن يتمتعــون تقريبــا بجميــع الحقــوق التـــي يتمتــع بهــا األعضــاء فيــا عــدا الحــق
يف االشــراك يف اقــراع األعضــاء ،والتصويــت عــى املســائل املتعلقــة بالنظــام األســايس،
 .15دي لينكــه ( :)2007الالئحــة الوطنيــة لحــزب اليســار .1 ،هــدف الحــزب و اســمهAuftrag und Name der ،
 ، Parteiص . 5 .
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والرتشــح النتخابــات الهيئــات التنفيذيــة ،والتصويــت عــى تســمية املرشــحني للهيئــات
الربملانيــة والبلديــة .ولــدى األعضــاء الحريــة يف تكويــن الجمعيــات داخــل الحــزب،
والتـــي يتــم االعــراف بهــا عــى املســتوى الوطنــي إذا مــا تــم االعــراف بهــا عــى
مســتوى الواليــة مــن ِقبــل مــا ال يقــل عــن مثانيــة أحــزاب يف الواليــة .هــذه الجمعيــات
تعمــل بشــكل مســتقل ،وتتلقــى متويــل الحــزب ،وغــر مســموح النتخــاب املندوبـــن
ملؤمتــرات الحــزب .يف الوقــت الحــارض هنــاك  22جمعيــة عــى املســتوى الوطنــي ،مبــا
يف ذلــك االتجاهــات السياســية مثــل املنهــاج الشــيوعي ،واليســار االشــرايك واملنتــدى
مــن أجــل االشــراكية الدميقراطيــة ،وجمعيــات العمل/الفائــدة التـــي تركــز عــى قضايــا
محــددة .ومــن األمثلــة عــى ذلــك منهــاج البيئــة ،ومجموعــة العمــل والفريــق العامــل
النقابيــة ،ومجموعــة عمــل املعنــي بسياســات الســام واألمــن.
يجــوز إجــراء عمليــة تصويــت مــن ِقبــل األعضــاء عــى جميــع القضايــا السياســية.
وميكــن أن تجــرى عمليــة تصويــت األعضــاء بنــاء عــى طلــب مؤسســات الدولــة أو
املنطقــة التـــي متثــل مــا ال يقــل عــن ربــع األعضــاء .ميكــن تقديــم الطلبــات مــن قبــل
مثــاين منظــات عــى مســتوى الواليــة 5000 ،عضــو حــزيب أو بقــرار مــن مؤمتــر الحــزب
أو اللجنــة الوطنيــة .وتكــرس املســاواة غــر التمييزيــة والدميقراطيــة الجندريــة  16يف
النظــام الوطنــي األســايس .كــا يجــب أن يكــون نصــف جميــع أصحــاب املناصــب يف
هيئــات الحــزب مــن النســاء .أعضــاء اللجــان التنفيذيــة للحــزب وطنيــة أو دولــة،
يجــب أن يكــون أصحــاب املقاعــد يف الربملانــات االتحاديــة أو دولــة أوروبـــية أقــل مــن
نصــف املجمــوع.

تطــور الحزب
التكافــؤ يف الهيئــات القياديــة للحــزب إىل جانــب الدرجــة العاليــة مــن االســتقاللية
التـــي تتمتــع بهــا املنظــات اإلقليميــة وعــى صعيــد الواليــات مل يشــكال فقــط عمليــة
االندمــاج ،ولكنهــا أيضــا بقيــا حتـــى يومنــا هــذا الطريقــة التـــي تــم فيهــا الحفــاظ
 .16حــددت املســاواة غــر التمييزيــة يف الهيئــات التنفيذيــة للحــزب ويف املنظــات اإلقليميــة( .النظــام األســايس،
الفقــرة  ،9حيــث يــرد منــع أي نــوع مــن أنــواع التمييــز كمبــدأ أســايس للحــزب) .املــادة  2تنــص عــى مــا يــي:
“حقــوق األقليــات االجتامعيــة والعرقيــة والثقافيــة يف العضويــة ،وال ســيام الحــق يف تقريــر املصــر ،تتمتــع بحاميــة
خاصــة مــن اللجــان التنفيذيــة الوطنيــة واإلقليميــة .يجــب دعــم متثيلهــم ومشــاركتهم يف عمليــة صنــع الق ـرار يف
الحــزب” .املرجــع نفســه ،ص . 10 .
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عــى التبايــن الســيايس واالجتامعــي والثقــايف يف الحــزب .فالقيــادة التنفيذيــة الوطنيــة
املنتخبــة يف مؤمتــر الحــزب الوطنــي األخــر يف  2010يف روســتوك هــي ،باســتثناء
أمــن الصنــدوق ،مبنيــة عــى أســاس ازدواجيــة متكافئــة رشقيــة  -غربيــة بــن حــزب
االشــراكية الدميقراطيــة والحــزب البديــل مــن أجــل العمــل والعدالــة االجتامعيــة.
وهــذا ينطبــق عــى الرئيــس ونوابــه ومديــر الحــزب والقامئــن عــى تطويــر الحــزب.
هــذه التســوية ملســألة قيــادة الحــزب مبشــاركة الرؤســاء اإلقليميــن كانــت مبثابــة
حــل النــدالع التوتــرات يف بدايــة  ،2010بعــد اســتقالة الرئيســن املشــاركني أوســكار
الفونتــن (  ،)Oskar Lafontaineالرئيــس الســابق للحــزب البديــل مــن أجــل العمــل
والعدالــة اإلجتامعيــة ولوثــار بيســي (  ،)Lothar Biskyالرئيــس الســابق لحــزب
االشــراكية الدميقراطيــة والــذي خلــق فراغــا يف الســلطة .وعــى املحــك كان تفســر
الحــزب وتوجهــه ،ودوره يف النظــام الحــزيب ،ووظيفتــه وقيمتــه العمليــة .داخــل
الحــزب ،الــذي ال يــزال مــروع حــزب لحزبــن فرعيــن يعتمــدان عــى بعضهــا
البعــض ،مــا زالــت هــذه املواضيــع موضــع جــدل يســتفحل جــراء األفــكار املختلفــة
بشــأن السياســة الحزبيــة ،والســر الذاتيــة السياســية ،والتنشــئة الثقافيــة والثقافــات
السياســية املتباينــة .وقــد أظهــر انتخــاب القيــادة الجديــدة هــذه األمــور إىل الســطح.
كان التمديــد الــروري لألنظمــة االنتقاليــة بحاجــة إىل تأكيــد مــن خــال إدخــال
تعديــل عــى النظــام األســايس ملؤمتــر الحــزب .ومــن أجــل ضــان األغلبيــة الالزمــة
لهــذا األمــر يف مؤمتــر الحــزب  -هنــاك حاجــة ألغلبيــة الثلثــن مــن أجــل تعديــل
النظــام األســايس  -أجــرى مؤمتــر الحــزب تصويتــا ألعضائــه شــارك فيــه  %48مــن
األعضــاء ،وافــق خاللــه أكــر مــن  %80مــن بينهــم يف حــن أعلــن  %94تأييدهــم
لوضــع برنامــج الحــزب الجديــد للتصويــت يف اقــراع عضويــة آخــر يجــري بحلــول
نهايــة .2011

الـ شـروط أ
الساســية لعملية االندماج
ظهــر حــزب االشــراكية الدميقراطيــة مــن رحــم الحــزب الشــيوعي الحاكــم الســابق يف
أملانيــا الرشقيــة .وهــو الحــزب الوحيــد الــذي حــول نفســه إىل حــزب راديــكايل يســاري
دميقراطــي .أمــا األحــزاب األخــرى املذكــورة يف أماكــن أخــرى مــن هــذا الكتــاب ،فإمــا
أنهــا انتقلــت إىل معســكر الدميقراطيــن االشــراكيني ،أو يف بعــض الحــاالت بقيــت
وفيــة لتقليــد “املاركســية اللينينيــة” الســلطوي .بعــد هزميتــه يف انتخابــات  ،2002كان
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لحــزب االشــراكية الدميقراطيــة ممثلــن اثنــن فقــط يف الربملــان .17
ظهــر حــزب البديــل مــن أجــل العمــل والعدالــة االجتامعيــة يف  2004كجمعيــة
مشــكلة مــن نشــطاء الحــزب االشــرايك الدميقراطــي والنقابــات العامليــة معظمهــم
مــن أملانيــا الغربيــة نتيجــة خيبــة األمــل مــن املســار الــذي اتخذتــه الحكومــة التـــي
يقودهــا الحــزب الدميقراطــي االشــرايك .وتأســس كحــزب يف ينايــر  .2005كان العديــد
مــن أعضائــه راديكاليــن يســاريني منــذ زمــن بعيــد .وبالوصــف الربيطــاين ،فإنهــم
كانــوا “دخوليــن” داخــل الحــزب االشــرايك الدميقراطــي.
يف انتخابــات أيــار /مايــو  2005يف شــال الرايــن وســتفاليا ،أكــر واليــة يف أملانيــا،
فشــل الحــزب البديــل وحــزب االشــراكية الدميقراطيــة يف تجــاوز عتبــة الـــ  %5الالزمــة
للحصــول عــى مقاعــد يف أملانيــا ،وحصــا عــى  %2.2وأقــل مــن  ،%1عــى التــوايل.
مــروع إنشــاء حــزب ناجــح لــه نفــوذ اجتامعــي وبرملــاين كبديــل لسياســات الحــزب
االشــرايك الدميقراطــي االنيوليرباليــة وبهــدف تحقيــق مجتمــع أكــر تضامنــا كان
بوضــوح يتجــاوز قــوة الحــزب البديــل وحــده .فلقــد كانــت مــوارده ضئيلــة نســبيا ،يف
حــن كان نفــوذه يف الواليــات الرشقيــة ،باســتثناء برلــن ،ال يــزال هامشــيا .وعــى الرغــم
مــن متكــن حــزب االشــراكية الدميقراطيــة مــن التعــايف مــن هزميتــه يف  2002ومــن
ترســيخ موقعــه يف االنتخابــات األوروبـــية ســنة  ،2004إال أنــه واجــه أيضــا احتــاالت
غــر مؤكــدة ،حيــث أن قدرتــه عــى التجديــد التنظيمــي والســيايس الداخــي قــد
اســتُنفذت إىل حــد كبــر .أمــا محاولتــه لتأســيس نفســه يف الغــرب ،بالــكاد حققــت
أي تقــدم.
يف حــن أن تــآكل دعــم الحــزب االشــرايك الدميقراطــي مل يــؤد إىل زيــادة مقاعــد الحــزب
البديــل مــن أجــل العمــل والعدالــة االجتامعيــة ،إال أنــه تســبب يف ســقوط املعقــل
التقليــدي للحــزب االشــرايك الدميقراطــي بيــد تحالــف الحــزب املســيحي الدميقراطــي
والحــزب الدميقراطــي الحــر ،وبشــكل غــر مبــارش ،إىل ســقوط الحكومــة الفدراليــة
املشــكلة مــن تحالــف األحمــر واألخــر يف ذلــك الصيــف .مــع انتخابــات البوندســتاغ
املبكــرة ،كان “لزامــا” عــى الحزبــن اليســاريني أن “يتعاونــا” ويحــاوال االتفــاق عــى
إجــراءات متكنهــا مــن الوصــول إىل قامئــة مشــركة يف االنتخابــات .كان الرتكيــز
 .17حصــل حــزب االشـراكية الدميقراطيــة عــى أقــل مــن  %5مــن األصــوات عــى الصعيــد الوطنــي ،وبالتــايل فــإن
مثــل هــذه النتيجــه عــادة ال تؤهــل الحــزب للحصــول عــى أي مقاعــد .غــر أن مرشــحني قــد فــازا مبقاعــد الفــرد
الواحــد يف برلــن الرشقيــة ،وهكــذا أصبحــا نائبــن .لــو فــاز ثالثــة أشــخاص بنفــس الطريقــة لتمكــن الحــزب مــن
التأهــل للحصــول عــى إعفــاء مــن عتبــة الـــ ( %5انظــر امللحــق حــول النظــم االنتخابيــة).
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املشــرك عــى رفضهــا لخطــة الحكومــة لســنة  ،2010الــذي كان يُنظــر إليهــا عــى
أنهــا جوهــر مــروع النيوليرباليــة مــن حيــث التخفيضــات االجتامعيــة والدميقراطيــة.
كان دخولهــا إىل الربملــان ،ورفــض الحــزب الدميقراطــي االشــرايك التعــاون معهــا،
ســببا يف تشــكيل حكومــة أنجيــا مــركل (  )Angela Merkelاألوىل ،واملشــكلة مــن
تحالــف الحــزب الدميقراطــي املســيحي والحــزب الدميقراطــي االشــرايك .يف ،2006
جــرى اندمــاج حــزيب البديــل مــن أجــل العمــل والعدالــة االجتامعيــة واالشــراكية
الدميقراطيــة لتشــكيل حــزب اليســار “دي لينكــه”.
تــم تأجيــل القضايــا التنظيميــة املتعلقــة ببنــاء حــزب جديــد ،وبشــكل خــاص القــرارات
االســراتيجية بشــأن برنامــج جديــد ،إىل مــا بعــد الحمــات االنتخابيــة لســنتي 2008
و  .2009وبقيــت األســئلة التـــي يجــب توضيحهــا عالقــة ،مــا شــجع الجامعــات
السياســية املتباينــة ،والتـــي بقيــت مــع بعضهــا البعــض فقــط بوجــود القيــادة العليــا،
أن تنتظــم داخــل الحــزب .وجلبــت هــذه املجموعــات معهــا إىل الداخــل جــزءا مــن
مخــاوف أحزابهــا األصليــة ،وعكســت رصاعاتهــا الداخليــة ،متســببة بتحميــل الخالفــات
بــن األحــزاب القدميــة إىل املــروع الجديــد .تحــت مظلــة حــزب اليســار املوحــد،
قدمــوا نطاقــا ملختلــف الخطابــات واملشــاريع واألنشــطة الواقعيــة امللموســة .مــن
جهــة ،ميكــن تجميــع هــذه الجامعــات مــع بعضهــا يف الحمــات االنتخابيــة التخــاذ
إجــراءات مشــركة ،مثــل تلــك ضــد هارتــس  ،4والحــد األدىن لألجــور ،وللدفــاع
عــن الحقــوق والحريــات الدميقراطيــة ،ولسياســة ســام ،أو للتعــاون مــع الحــركات
االجتامعيــة يف حــاالت مثــل معارضــة قمــة الكبــار الثامنيــة  G8يف هيليجنــدام يف
 .2008مــن جهــة أخــرى ،فإنهــا ســهلت التعايــش بــن وجهــات نظــر متباينــة سياســيا
وتنظيميــا ،وأســاليب سياســية مختلفــة ،والعديــد مــن الثقافــات السياســية ،والرمــوز
الثقافيــة التـــي بــرزت يف ســياق خــرة سياســية ملموســة وخطابــات نظريــة .وهــذا
عنــى عــى وجــه التحديــد ،التعايــش بــن مجموعــات ســلطوية ومجموعــات ذات
منحــى مطالــب بدولــة الرفــاه ،وأخــرى شــيوعية وتروتســكية واشــراكية إصالحيــة
تحرريــة .وهــم يصفــون حزبهــم بأنــه حــزب معــاد للرأســالية أو حــزب ينتقــد
الرأســالية ،أو حــزب يعــارض الرأســالية ،والنيوليرباليــة أو الدميقراطيــة االجتامعيــة
ذات التوجــه النيوليــرايل ؛ وكحــزب يدافــع عــن دولــة الرفــاه؛ أو كحــزب نقــدي تجــاه
النظــام ويرغــب يف االســتفادة مــن إمكانــات املجتمــع الربجــوازي التحرريــة.
منــذ  ،2006تطــورت هــذه التجمعــات إىل اتجاهــات رســمية لهــا نظامهــا األســايس،
ووثائقهــا املؤسســة ،ومواقعهــا عــى شــبكة اإلنرتنــت ،وأحداثهــا ،ومؤمتراتهــا،
ومدارســها الصيفيــة ،وكل ذلــك تســبب يف تغيــر الطريقــة التـــي تنظــر بهــا هــذه
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التجمعــات إىل نفســها .لقــد أصبحــت كل واحــدة منهــا مهتمــة بالحفــاظ عــى وزنهــا
الســيايس وتوســيعه داخــل الحــزب ،وبإيصــال مرشــحها إىل الرئاســة ،ويف طبيعــة الحــال
بالدفــع قدمــا بخطهــا الســيايس .وقــد تواجهــت املواقــف املختلفــة املتعلقــة باملواضيــع
ذات األهميــة مــع بعضهــا البعــض .يف مؤمتــر الحــزب األوروبـــي يف  ،2009قــدم حــزب
اليســار نفســه ثقافيــا كتحالــف التجاهــات متباينــة .إال أنــه ،ويف مؤمتــر الحــزب
الــذي عقــد يف برلــن يف ذلــك العــام نفســه للتحضــر النتخابــات البوندســتاغ ،كانــت
األمــور مختلفــة جــدا .اآلن ،وتحــت ضغــط الحمــات االنتخابيــة ،نجــح حــزب اليســار
يف التحامــل عــى نفســه ،ويف أن يقــدم نفســه عــى أنــه حــزب العدالــة االجتامعيــة،
ودعــم هــذا األمــر باملطالــب الرئيســية األربعــة املذكــورة أعــاه.
واليــوم ،متكــن حــزب اليســار مــن أن يعكــس صورتــه كقــوة متســقة مــن أجــل العدالــة
االجتامعيــة والســام .فمنــذ انتخابــات  ،2009أعطــى الحــزب هــذه الصــورة شــكال
ملموســا يف برنامجــه الفــوري مــن عــر نقــاط ،والــذي ،مــع ذلــك ،ال يرقــى إىل مســتوى
مطلبــه املعلــن بوضــع النظــام موضــع الشــك .وليتمكــن مــن فعــل ذلــك ،عليــه أن
يربــط مطالبــه الحاليــة بـ”فكرتــه االجتامعيــة الجديــدة” ،حيــث هنــاك اتفــاق عــى
رفــض النيوليرباليــة ،ولكــن ال يوجــد اتفــاق حــول تقييــم الرأســالية .فنقــد الرأســالية
وإمكانيــات تطويــر بدائــل اجتامعيــة لهــا مع ّرفــة بأشــكال مختلفــة أو مثــرة للجــدل.
وت ُنتــج هــذه االختالفــات صــورا متباينــة عــن الــذات وأيضــا توقعــات متباينــة مــن
الحــزب ورشكائــه االســراتيجيني ،ومــن فعاليــة اســراتيجياته السياســية وبرامجــه
ومشــاريعه .وتنعكــس هــذه التباينــات يف وثائــق مختلــف االتجاهــات السياســية يف
الحــزب :معــاداة الرأســالية أو نقــد الرأســالية ،الراديكاليــة و/أو اإلصــاح.

مــا هــي االختالفات بـ ي ن
ـ� مختلف المواقف اليســارية 18؟
ســنحاول هنــا توضيحهــا عــن طريــق أمثلــة عــن  4قضايــا خالفيــة مركزيــة يســارية،
ومثــرة للنــزاع يف الوقــت نفســه :تحليــل الرأســالية؛ وصــف خطــوط الصــدع
االجتامعيــة؛ مســألة امللكيــة؛ ومســألة املشــاركة اليســارية يف الحكومــة .وجميــع هــذه
القضايــا هــي حاليــا موضــع جــدل ،وخاصــة فيــا يتعلــق يف املناقشــات الربنامجيــة.

 .18ميكن العثور عىل املواقف املقدمة هنا يف الوثائق الربامجية لالتجاهات املعنية.
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أوال :تحليــل الرأســمالية آ
والفــاق االجتماعية
عــى الرغــم مــن أن الســؤال عــن قــدرة الرأســالية عــى التطويــر واالبتــكار قــد
تظهــر بســيطة ،إال أن هنــاك مواقــف متباينــة جــدا موجــودة بالفعــل داخــل حــزب
اليســار بهــذا الخصــوص .هــل هــذه القــدرة ناجمــة ببســاطة عــن اســتغالل النــاس
والطبيعــة وقمــع األمــم ،أم أن الرأســالية ،مــن خــال تطويــر أنــواع جديــدة مــن
اإلنتــاج والتكنولوجيــات الجديــدة واملنتجــات الجديــدة ،فإنهــا تــؤدي إىل نوعيــة
جديــدة مــن وســائل اإلنتــاج وســبل املعيشــة تشــر إىل الطريــق إىل األمــام مــا بعــد
الرأســالية؟ إذن ،هــل إنجــازات – مثــل دولــة الرفــاه – هــي رحيــل عــن قاعــدة
الرأســالية ،أم هــل هــي عنــر تأســييس أصيــل مــن النظــام الرأســايل ال تركــز ح ـرا
عــى الربــح ،والــذي هــو باســتمرار موضــع رصاع ،وميثــل مجــاال لل ـراع االجتامعــي؟
هــل ينبغــي أن يكــون هــدف حــزب اليســار القطيعــة التامــة معــه ،أم ينبغــي أن
يركــز اســراتيجيته وبرامجــه عــى دحــر دور الربــح املهيمــن عــى الرأســالية؟
بالنســبة ألولئــك الذيــن يدعمــون موقفــا صارمــا مناهضــا للرأســالية ،القــدرة
التدمرييــة للـــ “كازينــو” (املقامــرة) أو “الضاريــة” للرأســالية وعــدم قدرتهــا عــى
االســتجابة لتحديــات األزمــة الحاليــة هــي قضايــا مركزيــة للتحليــل .مــن وجهــة
نظرهــم ،القــدرة عــى اإلصــاح تخــدم فقــط غــرض التكيــف مــع الظــروف الوجوديــة
املتغــرة  ،أو هــي نتيجــة لنضــاالت طبقيــة .وهــم يؤكــدون عــى التطــور املعــرض
لألزمــة للرأســالية املرنــة القامئــة عــى الســوق املاليــة .أولئــك الذيــن يدعمــون موقفــا
أكــر توجهــا نحــو اإلصــاح مييلــون إىل وصــف التناقــض بــن اإلمكانيــات اإلنتاجيــة
للرأســالية والواقــع امللمــوس للظــروف االجتامعيــة .إال أن هنــاك آخــرون يفرتضــون
أنــه عــى الرغــم مــن الهيمنــة الســائدة لــرأس املــال ،ويف صلبهــا تعظيــم الربــح ،قــد
تظهــر عــوامل ال تخضــع ملنطــق الربــح ،وبالتــايل ميكــن أن تعــزز تطــورات بديلــة ،يف
ظــل ظــروف هيمنــة متغــرة .وبالتــايل ،فــإن هــؤالء يدعمــون مفهــوم عمليــة التحــول
التـــي ال ميكــن أن تتحقــق يف الواقــع العمــي إال مــن خــال تشــابك جــديل بــن
التغييـــرات اإلصالحيــة والثوريــة.
وتختلــف تفســرات االشــراكية أيضــا كبديــل اجتامعــي .بالنســبة للبعــض ،فإنهــا
ال تــزال الهــدف واملســار ومجموعــة القيــم ،كــا هــي موضحــة يف برنامــج حــزب
الدميقراطيــة االشــراكية لســنة  ،2003والــذي ينظــر إىل االشــراكية بأنهــا مجتمــع
يحصــل فيــه كل فــرد عــى فــرص متســاوية يف الوصــول إىل الســلع األساســية للحيــاة
الحــرة بالتضامــن .ويف حــن أن الهــدف أساســـي ،فــإن الوســائل املحــددة يجــب أن
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تقــرر دميقراطيــا .الحريــة هــي نقطــة مرجعيــة للسياســات االشــراكية ،واملســاواة
مقيــاس للمشــاركة يف منافــع الحريــة التـــي تســمح لجميــع أفــراد املجتمــع بالحصــول
املتســاوي عــى الــروط األساســية األوليــة لحيــاة يصنعهــا لنفســه تكــون جديــرة
بالبــر .وتشــمل هــذه الضــان االجتامعــي والقانــوين ،والصحــة ،والعمــل ،والتعليــم،
والثقافــة ،والهــواء النظيــف وامليــاه النظيفــة ،وأكــر مــن ذلــك بكثــر  .19عــى مســتوى
السياســة الربملانيــة امللموســة ،وخاصــة عــى مســتوى الدولــة ،فــإن االرتبــاط الجــديل
بــن األهــداف واملامرســة ،و السياســة اليوميــة والبدائــل االجتامعيــة ،مــا زالــت غائبــة
حتـــى اآلن عــى الرغــم مــن أن املمثلــن الربملانيــن قــد أشــاروا مــرارا إىل “املثلــث
االســراتيجي” لحــزب اليســار كــا يــي:
أوال ،صياغــة رؤيــة بديلــة للتنميــة االجتامعيــة (االشــراكية الدميقراطيــة)؛ ثانيــا،
مقاومــة التخفيضــات االجتامعيــة ،وتقييــد الدميقراطيــة ،والتلــوث البيئــي والحــروب.
وثالثــا ،التشــكيل الســيايس للمجتمــع داخــل وخــارج الربملانــات.
فــن اســراتيجية سياســية يكمــن يف الجمــع بــن كل هــذا وتطويــر املشــاريع التـــي
تهيــئ الظــروف ملســار بديــل للتنميــة االجتامعيــة ،وكســب األغلبيــة املجتمعيــة لهــا.

ثانيــا :مســألة الملكية
يختلــف حــزب اليســار عــن األح ـزاب األخــرى بكونــه يطــرح الســؤال املنهجــي مــن حيــث
العالقــة بــن امللكيــة واإلنتــاج .يجــب التغلــب عــى حكــم امللكيــة الرأســالية الخاصــة مــن
خــال التنشــئة االجتامعيــة الحقيقيــة .إن إلغــاء نظــام امللكيــة الرأســايل يعنـــي نقــل ملكيــة
جميــع الــركات الهامــة يف القطاعــات الرئيســية إىل امللكيــة العامــة ،أي جميــع املنشــآت
البنيويــة الحيويــة .وهنــاك اتفــاق يف حــزب اليســار أن هــذا يشــر إىل مجــاالت املرافــق
األساســية العامــة والبنيــة التحتيــة وشــبكات الطاقــة ،وشــبكات املعلومــات ،والنظــام املــايل.
ولكــن هنــاك اختالفــات يف الــرأي فيــا يتعلــق بالتوســع يف امللكيــة العامــة .هــل يجــب تأميــم
جميــع الــركات ،عــى ســبيل املثــال؟ أم هــل نحــن أيضــا بحاجــة إىل قطــاع أعــال خــاص ذي
صلــة مجتمعيــا ومنظــم عــى أســاس ال مركــزي ،والــذي يســمح بوجــود وحــدات اقتصاديــة
منتجــة متنافســة تعمــل عــى مســئوليتها الخاصــة وتنتــج عــى “حســابها الخــاص”؟ هــل
يعنـــي النظــام االشـرايك للملكيــة نقــل جميــع وســائل اإلنتــاج الهامــة إىل امللكيــة العامــة ،أم
أنــه يعنـــي اقتصــادا متعــدد القطاعــات مــع قطــاع عــام قــوي تحــت الرقابــة الدميقراطيــة؟
 .19راجع برنامج حزب االشرتاكية الدميقراطية سنة .2003
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ثالثــا :مســألة المصالــح والتصدعــات االجتماعيــة ف ي� المجتمع
مصالــح مــن ينبغــي لحــزب اليســار أن ميثلهــا؟ هــل عليــه متثيــل مصالــح الشــعب العامــل
والعاطــل عــن العمــل ،أي هــل ينبغــي أن ميثــل مصالــح محــددة ،أم أنــه يــرى نفســه
كممثــل للمصالــح العامــة لغالبيــة الشــعب؟ مــا هــو واضــح أن الهيمنــة اليســارية ال
ميكــن تحقيقهــا إال مــن خــال صياغــة وجمــع املصالــح املختلفــة مــع بعضهــا البعــض.
ومــن الواضــح أيضــا أنــه ســيكون مــن الــروري التوفيــق بــن املصالــح املتناقضــة
التـــي تواجــه بعضهــا البعــض عــر خطــوط مــن ال ـراع املجتمعــي ،مثــل العالقــة بــن
األجــراء والعاطلــن عــن العمــل ،وخصوصــا الــراع بــن رأس املــال والعمــل .غلبــة
هــذا الــراع ،والــذي ت ُشــتق منــه النزاعــات األخــرى  -مثــل العالقــة بــن الجنســن
وبــن الجنــس البــري وبيئتــه الطبيعيــة  -مييــل إىل تأكيدهــا أولئــك الذيــن يحملــون
وجهــات نظــر معاديــة للرأســالية .لــذا فــإن املهمــة الرئيســية لحــزب اليســار هــو
أن يكــون منظمــة مجتمعيــة تســعى إىل توزيــع عــادل للوظائــف املدفوعــة وغريهــا
مــن أنــواع األعــال الرضوريــة .املســاواة بــن الجنســن تعنــي املســاواة يف الحصــول
عــى فــرص العمــل ،واألجــر املتســاوي ،والتوفيــق بــن األرسة واملهنــة .يف هــذا املعنــى،
يجــب أن تكــون سياســة حــزب اليســار سياســة موجهــة طبقيــا .وتتمثــل يف الحــزب
مواقــف مختلفــة مــن قبــل أولئــك الذيــن يقولــون أنهــم تحرريــون ،وبالتــايل يــرون
أيضــا قيمــة الحريــة بأنهــا تشــمل الحريــة مــن العمــل املســتلب يف ظــل الرأســالية.
وبالتــايل ،فهــم يطالبــون بالحــق يف دخــل أســايس غــر مــروط .هــذا النهــج يؤكــد
مــدى اتســاع األشــكال املختلفــة مــن االســتغالل واالضطهــاد والــذي يجــب أن يطــور يف
مواجهتــه مــدى متســع مــن النضــاالت التحرريــة القامئــة عــى التضامــن ،والتـــي هــي
جميعهــا رضوريــة بنفــس القــدر لحــزب اليســار .فقــط بهــذه الطريقــة ســيكون مــن
املمكــن خلــق تحالــف يســار وســط بديــل ،تنتمــي إليــه املجموعــات التحرريــة وذات
التفكــر املبنــي عــى التضامــن والتــي تنتمــي إىل الوســط اجتامعيــا وثقافيــا ،مثــل
الطبقــات الوســطى املهــددة ،واملجموعــات األساســية مــن الســكان كاســبي األجــر
والعاطلــن عــن العمــل أو العاملــن بوظائــف غــر مســتقرة ،واملهمشــن ،واملهاجريــن
والالجئــن.
وبالرغــم مــن صياغــة أهــداف التغييـــر االجتامعــي واملطالــب امللموســة ،إال أن املزاعــم
التـــي تضمنتهــا؛ بــأن يكــون الحــزب “واقعيــا وراديكاليــا ويصــل إىل جــذر األشــياء” ،أن
يكــون قــوة احتجــاج ســيايس ومقاومــة يف النظــام الحــزيب األملــاين ،أو الزعــم بــأن يكــون
قــوة يســارية خالقــة تربــط مــا بــن السياســة الربملانيــة ووجهــات النظــر االشــراكية
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مــن أجــل خلــق الــروط املســبقة ملســار بديــل  -فقــد متــت تلبيتهــا لحــد اآلن
بشــكل بــدايئ مــن قبــل حــزب اليســار ككل ،ســواء مــن حيــث املفاهيــم أو مــن
الناحيــة العمليــة .ال يوجــد أي مفهــوم متســق للتحــول االجتامعــي والبيئــي لجميــع
املجتمــع عــى أســاس مــن الوســائط املتغــرة لإلنتــاج واملعيشــة وتقريــر املصــر الــذايت
والتضامــن .يف الوقــت الحــارض ،جــدول أعــال حــزب اليســار يرقــى أساســا للدفــاع عــن
الحقــوق االجتامعيــة والدميقراطيــة ،والتـــي أصبحــت مقيــدة مــع تزايــد عــدم املســاواة
االجتامعيــة ،وخطــر تفكيــك الدميقراطيــة مــن خــال تحويــل القــرارات إىل املســتوى
التنفيــذي  -كــا هــو الحــال يف عمليــات اإلنقــاذ ِ
وحــزم التحفيــز عــى الصعيديــن
الوطنــي وعــى صعيــد الواليــات  -ومتريــر أعبــاء األزمــة إىل كاهــل املحرومــن ،خاصــة
املســتفيدين مــن مدفوعــات التحويــات االجتامعيــة تحــت هارتــس  4وغريهــا مــن
األنظمــة األخــرى .يعمــل الحــزب كقــوة مجتمعيــة ضــد انعــدام األمــن لــدى العــال
والبطالــة الجامعيــة ،ودفاعــا عــن دولــة رفــاه تعمــل بشــكل جيــد .فهــو يجمــع
بــن مطالــب لدمقرطــة االقتصــاد ومطالــب لتوســيع املشــاركة يف اإلدارة دميقراطيــا
للموظفــن ومشــاركة النقابــات العامليــة يف اإلدارة ومللكيــة القــوى العاملــة.

الحز�  ،ش
وال�كاء
رابعــا :مســألة مكانة حزب اليســار ف ي� النظــام
بي
االسـ تـراتيجيون ،ومشــاركة حزب اليســار ف ي� الحكومة
كانــت مســألة املشــاركة اليســارية يف الحكومــة بالنســبة لحــزب اليســار الــذي تأســس
حديثــا مســألة مثــرة للجــدل منــذ البدايــة .يف الواقــع ،لقــد رفــض فــرع برلــن لحــزب
البديــل االنتخــايب مــن أجــل العمــل والعدالــة االجتامعيــة منــذ البدايــة املشــاركة
وخــاض معركتــه االنتخابيــة عــى صعيــد الواليــة مبفــرده يف  2006ملعارضــة سياســية
حكومــة الواليــة التـــي شــاركه فيهــا بعــد ذلــك حــزب اليســار .ولكــن ذلــك مل يعكــس
رصاعــا رشقيــا  -غربيــا (عــى الرغــم مــن أن حــزب البديــل كان إىل حــد بعيــد مجموعــة
برلــن الغربيــة) ،كــا أنــه مل يكــن رصاعــا مزعومــا بــن ميــول جذريــة وإصالحيــة
داخــل حــزب اليســار .ال يوجــد أي توجــه داخــل حــزب اليســار يرفــض املشــاركة يف
الحكومــة أو تحمــل حكومــات األحمــر واألخــر مــن حيــث املبــدأ .مل يكــن تحالــف
األحمــر -األحمــر -األخــر عــى مســتوى الواليــة مســتبعدا ال يف هيــس يف ،2008
وال يف ســارالند أو تورينجيــا يف  ،2009وال يف شــال الرايــن وســتفاليا يف  ،2010مــن
حيــث املبــدأ؛ إال أن موقــف الحــزب الدميقراطــي االشــرايك هــو الــذي منــع مثــل هــذا
الخيــار.
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وهــذا ينطبــق أيضــا عــى املســتوى الوطنــي .القضيــة الصعبــة هــي الــروط التـــي
يقبــل بهــا حــزب اليســار ليكــون مســتعدا لالنضــام إىل حكومــة  -كــا كان الحــال
دامئــا ،مبــا يف ذلــك يف برلــن يف  .2006يف هــذا الشــأن ،صــاغ الحــزب أساســيات سياســة
اليســار قبــل دخــول الحكومــة :ال رســوم عــى التعليــم يف الجامعــات ،ال لخصخصــة
املرافــق العامــة ،إنشــاء قطــاع العمــل العــام واملــدارس الشــاملة ،وبرنامــج مدعــوم
مــن الدولــة ضــد التطــرف اليمينــي .هنــاك وجهــات نظــر مختلفــة داخــل حــزب
اليســار حــول مــا إذا كان هنــاك “خطوطــا حمــراء”  -تضــع حــدودا للتســوية ومــن
ميكنــه أن يقــرر مــا هــي هــذه الخطــوط .فعــى ســبيل املثــال ،قــال أوســكار الفونتنــن
(  )Oskar Lafontaineيف “ 2010نحــن بالتأكيــد مســتعدون للمشــاركة إذا توقفــت
التخفيضــات االجتامعيــة يف أملانيــا يف املجلــس االتحــادي  .”20يف مســودة برنامــج حــزب
اليســار صيغــت رشوط الحكومــات اليســارية عــى النحــو التــايل“ :ســيطمح حــزب
اليســار يف املشــاركة يف الحكومــة فقــط إذا كانــت هــذه املشــاركة متكننــا مــن إحــداث
تحســن يف الظــروف املعيشــية للســكان .إنــه لــن ينضــم أليــة حكومــة تنفــذ الخصخصــة،
وال لحكومــة تقطــع الرفــاه و/أو الوظائــف .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن اليســار لــن
ينضــم إىل حكومــة اتحاديــة تشــن الحــروب وتســمح مبهــام قتاليــة خارجيــة للجيــش
األملــاين ،أو لحكومــة تشــارك يف تكديــس األســلحة أو العســكرة .”21
هنــاك خــاف داخــل حــزب اليســار  -بشــكل رئيــي بــن أولئــك الذيــن يــرون أنــه
قــوة خــارج الربملــان ،وأولئــك الذيــن يرغبــون بتنفيــذ سياســات يســارية كحــزب حاكــم
عــى مســتوى الدولــة  -عــى اســتثناء خفــض الوظائــف يف الخدمــات العامــة .هــذا
أمــر صعــب ،خصوصــا مــن وجهــة نظــر الواليــات الرشقيــة ،ألنــه يتجاهــل الظــروف
املختلفــة الســائدة يف الغــرب والــرق ،وخاصــة مســتويات الهجــرة الجامعيــة مــن
الواليــات الرشقيــة والبالغــة نحــو  50ألــف شــخص ســنويا ،معظمهــم مــن الشــابات.
فمعــدل البطالــة ال يــزال يف الــرق ضعفــي مــا هــو عليــه يف الغــرب ،والدخــل يف
الــرق يبلــغ  %70فقــط مقارنــة مــع الغــرب ،والنقابــات أضعــف بكثــر يف الــرق.
خطــر الفقــر يف بــادن فورمتبــرغ  ،%10ويف مكلنبــورغ فوربومــرن ،يــكاد يكــون .%30
وهــذا الطلــب أيضــا يتجاهــل العالقــة املختلفــة للقــوى السياســية يف هــذه الواليــات.
فهــذه الواليــات الغربيــة ،مثــل بــادن فورمتبــرغ هــي معاقــل للنقابــات  -وخاصــة
 .20أوســكار الفونتــن :خطابــه يف اليــوم األول مــن املؤمتــر الحــزيب الثــاين لحــزب اليســار يف  15مايــو  2010يف
روســتوك .املجلــس االتحــادي (مجلــس البونديـرات ( )Bundesratاملكــون مــن مندوبـــي الواليــات (الالنــدرات) عن
طريــق حكوماتهــم ،بحيــث ميكــن لــه يف الواقــع التأثــر عــى السياســات الوطنيــة.
 .21دي لينكه (.Entwurf für ein Programm der Partei DIE LINKE, p. 24 .1 :)2010
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نقابــة آي جــي ميتــال القويــة .هنــاك ،حصــل حــزب اليســار عــى  %7.2مــن األصــوات
يف انتخابــات البوندســتاغ ،يف مقابــل  %32.4يف واليــة سكســونيا أنهالــت ،الواليــة
الرشقيــة التـــي لديهــا نقابــات ضعيفــة .وهكــذا فــإن حــزب اليســار يجــد نفســه يف
مــأزق عندمــا يربــط تطلعاتــه للدخــول يف حكومــة ائتالفيــة بالنقابــات العامليــة
القويــة والحــركات االجتامعيــة القويــة خــارج الربملــان ،وخاصــة يف أماكــن مثــل واليــة
سكســونيا أنهالــت ،حيــث ال وجــود لــه .كان بإمكانــه أن يخــرج مــن االنتخابــات
كأقــوى حــزب ،ولكــن قاعدتــه االجتامعيــة املنظمــة ضعيفــة .وبالتــايل ،فــإن طلــب
نهــج وطنــي موحــد هــو نهــج إشــكايل.
تحتــاج الحكومــات اليســارية إىل قبــول اجتامعــي وقبــول ســيايس أيضــا .حتـــى اآلن
 وخاصــة بعــد انهيــار مفاوضــات التحالــف يف شــال الرايــن وســتفاليا يف - 2010مل يحــدث هــذا األمــر إال يف بعــض الواليــات الرشقيــة .شــهدت بدايــة  2010ظهــور
مشــاريع متقاطعــة جديــدة أطلقهــا اليســاريون واالشــراكيون الدميقراطيــون والخــر
والنقابــات العامليــة والحــركات االجتامعيــة بحــاس .وعــى الرغــم مــن أنهــا قــد
قوبلــت بقبــول مجتمعــي رسيــع وبديناميكيــة إال أن أهميتهــا السياســية رسعــان مــا
تالشــت .ومــع ذلــك يجــب عــى اليســار التمســك بتلــك املشــاريع بهــدف توضيــح
مواقفــه الخاصــة واملواقــف املشــركة عــى حــد ســواء مــن أجــل تطويــر بديــل
اجتامعــي  -وهــو مــا يســميه اليســاريون اشــراكية.
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الجــدول  :3مقارنة ي ن
ب� المواقف المتباينة داخل حزب اليســار
املوقف أ
املجتمع رأساميل ،أي أن جميع جوانبه
رأساملية .تنشأ التغييـرات نتيجة عمليات
تكيف جوهرية للنظام ،أو أنها نتيجة
للنضاالت الطبقية ،التـي تخفف بعض
الرشور لبعض الوقت.

املوضوع

املوقف ب

يتطور املجتمع الرأساميل باعتباره رصاعا
بني اتجاهني :سيادة منطق رأس املال
واملنطق االجتامعي الذي يتطور نتيجة
النظرة
إىل العامل كام للرصاعات االجتامعية والدميقراطية؛
لدى املجتمع الذي يسيطر عليه رأس
هو
املال إمكانات تحررية يجب عىل اليسار
االستفادة منها.
ترتبط أزمة األسواق املالية الرأساملية
بأزمة الحضارة الشاملة ،تتزامن فيها
أزمات يف األسواق املالية واالقتصاد
واملناخ والغذاء .هناك سيناريوهات
تفسري األزمات مختلفة ممكنة :الرأساملية االستبدادية
مع تخفيضات يف الدميقراطية والرفاه،
والصفقة الجديدة الخرضاء ،والتحول
االجتامعي والبيئي.

الرأساملية دخلت مرحلة توسعية
وعدوانية جديدة.

التوازن الحايل وقعت أزمة عضوية لرأساملية األسواق
املالية النيوليربالية.
للقوى

أولوية التناقض بني رأس املال والعمل،
والتـي تشتق منها التناقضات األخرى.

تعدد الرصاعات  -رأس املال والعمل،
خطوط الصدع العنرصية ،التمييز عىل أساس الجنس،
الرئيسية
والرصاع بني الشامل والجنوب.

تحول املجتمع مرفوض كوهم .كل ما
هو مطلوب هو مقاومة الكتلة الحاكمة،
ضد البطالة الجامعية ،والنضال من أجل
الحفاظ عىل دولة الرفاه وتوسيعها.

اآلفاق
االجتامعية

نظام اجتامعي تحل فيه االشرتاكية
الحقيقية محل امللكية الخاصة لوسائل
اإلنتاج من خالل التنشئة االجتامعية /
التأميم.

النظرة إىل
االشرتاكية
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االشرتاكية عىل املدى املتوسط ،وتوجه
أسايس نحو االشرتاكية اليسارية
الدميقراطية كمسار تحويل ،مجتمع قائم
عىل التضامن.
األهداف واملسار والقيم كام يف برنامج
حزب الدميقراطية االشرتاكية لسنة .2003
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الدميقراطية االقتصادية ،وخاصة التنظيم
الدميقراطي لألسواق املالية .سياسة
اقتصادية بديلة مع تعزيز الطلب املحيل.

السبل
والوسائل

التحول االجتامعي والبيئي ،وتعزيز
الرقابة الشعبـية والدميقراطية الشاملة
لالقتصاد واملجتمع.

جميع أشكال ملكية وسائل اإلنتاج تصبح
تحت السيطرة العامة ،مع إدارة مشرتكة
للموظفني .نقل ملكية املجاالت الرئيسية
لالقتصاد ،مبا يف ذلك املرافق ،إىل امللكية
العامة.

نظام ملكية تعددي قائم عىل التضامن؛
مشاركة مختلف القوى يف الترصف
مسألة امللكية (القوى العاملة ،وممثيل املناطق،
واملصالح البيئية) ،دون إلغاء استقاللية
املرشوعات يف العملية.

األُجراء (سواء العاملني منهم او العاطلني
عن العمل ،أو الذين يتقاضون معاشات
تقاعدية) من الذين ال ميلكون شيئا أو
ميلكون القليل يف املجتمع الرأساميل.

تحالف يساري وسطي ،النظرة إىل حزب
مصالح
من يجب أن اليسار يف الرشق كحزب جامهريي ،أي
تكون ممثلة أن سياسات الحزب توضع للجميع ،بناء
بشكل رئييس تحالفات يسار  -وسط سيايس.
(الفئات
املستهدفة)؟

تحسني الظروف امللموسة للناس ،وأن
تكون املشاركة يف الحكومة مرتبطة
بظروف :ال لتخفيضات الرعاية االجتامعية،
املشاركة يف
ال لخصخصة املرافق العامة ،ال لتخفيضات
الحكومة
يف الخدمات العامة؛ عىل املستوى الوطني
سحب الجيش األملاين من أفغانستان.

تحسني الظروف امللموسة للناس ،املشاركة
يف الحكومة تعمل عىل تشكيل السياسة
من أجل مترير املشاريع التحويلية .طرق
تغيري توازنات القوة الداخلية والخارجية:
مثلث اسرتاتيجي  -مزيج من االحتجاج
واملقاومة واملشاريع البديلة.

ال بعثات للجيش األملاين يف الخارج (مع أو
بدون تفويض من األمم املتحدة).

رفض املهام القتالية غري املكلَّفة من األمم
سياسة السالم املتحدة.

املطلب الرئييس :األجر املتساوي للعمل
املتساوي ،املساواة يف الحصول عىل عمل
مدفوع األجر وبالتايل الهدف الرئييس
التوفيق بني األرسة واملهنة .تاريخيا،
الحركات النسائية لها جذورها السياسية
يف اليسار.

العالقات بني الجنسني ليست “تناقضا
ثانويا” ولكن بنفس أهمية التناقضات
العالقات بني االجتامعية األخرى؛ حل األدوار التقليدية
بني الجنسني؛ العدالة بني الجنسني ،أيضا
الجنسني
يف العمل املأجور؛ التوفيق بني األرسة
والوظيفة.
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ال لخصخصة املمتلكات العامة ،والتـي
ينظر إليها عىل أنها “الحامي الداخيل”،
بدال من ذلك مسئولية اجتامعية
ومسئولية الدولة والبلدية عن التعليم
والصحة واملياه والطاقة؛ التوسع يف
الخدمات العامة		.

االختالفات
يف املطالب
الرئيسية

الوصول إىل العمل وإىل توزيع أكرث عدال
لفرصه ،والحد األدىن لألجور ،والوظائف
التـي تغطي نفقات املعيشة؛ تقليص
ساعات العمل دون فقدان األجور.

العمل

سيادة القيم الجامعية مثل التضامن يف
الحياة اليومية والوعي اليومي؛ القيم
الفردية ثانوية
الحرية من خالل االشرتاكية.

القيم

ال لخصخصة املرافق العامة؛ استكشاف
أشكال امللكية العامة :الطابع العام وحده
ال يكفي؛ إعادة هيكلة الخدمات العامة.

الحصول عىل عمل ميكن املرء من العيش
بكرامة ،ولكنه أيضا يعالج استالب العاملة
املأجورة يف ظل ظروف الرأساملية .ال
للعمل اإلجباري
الحرية واملساواة والتضامن والتحرر
والعدالة والحفاظ عىل الطبيعة؛ والرتكيز
عىل الحرية الفردية.
االشرتاكية من خالل الحرية.

أزمــة اإلفــراط يف الرتاكــم تــؤدي إىل تكثيــف املنافســة باســتمرار بــن الــدول الرأســالية
الكــرى .ويجــري فــرض إعــادة توزيــع راديــكايل للدخــل القومــي عــى حســاب أولئــك
الذيــن يعتمــدون عــى العاملــة ،يف حــن يتــم تنفيــذ تخفيضــات وخصخصــة النظــم
االجتامعيــة واملرافــق العامــة بهــا.22

 .22انظــرCf.:http://www.antikapitalistische-linke.de/article/149.sondernewsletter-zur-finanz� :
 ،;marktkrise.htmlتاريــخ االطــاع  1متــوز /يوليــو .2010
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اليســار الربيطاين يف نهاية عهد
حزب العامل الجديد  -تحليل انتخابـي
توماس كاشيل

“كانــت فرصــة جيلنا ،لكن بلري بدّ دها ...يجــب أن يكون أملنا يف الجيل الجديد”.
روبرت هاريس ،كاتب ،يف فيلم وثائقي من إعداد بـــي بـــي ســـي بشأن إرث بلري

يف نيســان /أبريــل  ،1999نــر املستشــار األملــاين جريهــارد رشودر ()Gerhard Schröder
ورئيــس الــوزراء الربيطــاين طــوين بلــر ( )Anthony Blairإعالنهــا املشــرك بشــأن
“طريــق ثالــث للدميقراطيــة االجتامعيــة” .ويف هــذا اإلعــان ،ابتكــر الزعيــان املنتخبــان
حديثــا مخططــا لـــ “عــر جديــد كليــا” مــن الحكــم الدميقراطــي االجتامعــي يف أوروبــا،
وأعلنــا نهايــة االنقســام الســيايس بــن يســار وميــن يف املجتمعــات الغربيــة .وقــد اقرتحــت
املقدمــات الفكريــة لهــذه الدميقراطيــة االجتامعيــة الجديــدة أن الطابــع الرأســايل
للمجتمعــات الغربيــة قــد تحــول إىل “اقتصــاد مــا بعــد النــدرة” ،بحيــث أن كل مــا تبقــى
للسياســة القيــام بــه هــو إدارة “التحديــث املجتمعــي” أو “السياســة الحياتيــة”  -أو كــا
ســاها غيدنــز (“ ،)Giddensالقضايــا السياســية التـــي تنبثــق مــن عمليــات تحقيــق
ّ
1
الــذات يف ســياقات مــا بعــد تقليديــة ” .وبإيحــاء مــن كل هــذا الرتكيــز عــى الـــ “مــا بعــد”،
كانــت حكومــة حــزب العــال الجديــدة برئاســة طــوين بلــر وغــوردون ب ـراون (Gordon

 .1أنتوين غيدنز ،الحداثة والهوية الذاتية .النفس واملجتمع يف العرص الحديث املتأخر1991 ،
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 )Brownالحكومــة األوروبـــية األوىل واألكــر نفــوذا التـــي تدعــي ات ّبــاع هــذه األفــكار.2
وبالتــايل فــإن أفــول شمســه ليــس ذي مغــزى بالنســبة لربيطانيــا فحســب ،ولكــن أيضــا
بالنســبة إىل األحـزاب الدميقراطيــة االجتامعيــة املط ّوقــة املوجــودة يف جميــع أنحــاء أوروبــا.
ـيتعي عــى اليســار الربيطــاين أيضـاً ،داخــل وخــارج حــزب العــال ،أن يتك ّيــف مــع
لكــن سـ ّ
العواقــب الوشــيكة لهــذا التحــول.
أي ـاً كان الــرأي بشــأن طبيعــة حــزب العــال الجديــد يف الحكومــة ،يتفــق جميــع املراقبــون
السياســيون عــى أن االنهيــار املذهــل يف التصويــت لحــزب العــال الــذي أ ِذن لحكومــة
رئيــس الــوزراء الربيطــاين غــوردون بـراون بالقيــام ثــم أىت بزوالهــا ،ذهــب أعمــق بكثــر مــن
مجــرد عــدم إعجــاب عابــر بزعيــم حــزب متخ ّبــط ؛ وإمنــا كان يعكــس أزمــة رشعيــة لنمــوذج
االقتصــاد الرأســايل الربيطــاين التقليــدي “املفضّ ــل” ،ولنظــام التمثيــل الســيايس القديــم الــذي
أرشف حــزب العــال الجديــد عليــه .ومــع ذلــك ،فــإن الســؤال البعيــد املــدى املطــروح عــى
اليســار الربيطــاين هــو مــا إذا كان ميكنــه أن ينتــزع النــر يومــا مــا مــن بني فــي الهزمية التـــي
لحقــت بحــزب العــال الجديــد .ليــس لــدى حــزب اليســار األوروبـــي حاليــا أي رشيــك حــزيب
تابــع لــه رســمياً يف بريطانيــا ،لكــن البدايــة الجديــدة قــد تــؤدي ،يف املــدى املتوســط ،إىل وضــع
تنظيمــي جديــد ،وإىل إعــادة متوضــع اليســار داخــل النظــام الحــزيب الربيطــاين ،وبالتــايل ،أيضــا،
إىل إعــادة صــوغ موقعــه املعــزول حتـــى اآلن إزاء اليســار األوروبـــي.

مــن الذي يجمع الشــظايا؟ بريطانيــا ونهاية حزب العمال الجديد
عــى الرغــم مــن أن الحكومــة الربيطانيــة قــد تح ـ ّدت علن ـاً يف مناســبات عديــدة مصالــح
الغالبيــة العظمــى مــن الســكان ،فــإن الرصخــة الدفاعيــة التـــي يطلقهــا حــزب العــال
الجديــد “ -ال يوجــد بديــل”  -قــد وضعــت طويــاً أي إعــادة تشــكيل تقدميــة بنــاءة
للسياســة الربيطانيــة يف موضــع حــرج .وبالتــايل ،كان ضعــف حــزب العــال إىل حــد كبــر
مــن صنــع يديــه ،وهــو ناجــم عــن ثــاث معضــات متزامنــة مل يكــن يرغــب يف حلهــا أو
كان يعجــز عــن هــذا الحــل.
 .2خطــاب األكادمييــن الذيــن ينتقــدون “الطريــق الثالــث” بــدأ يختلــف :إنهــم يــرون جــدول األعــال الســيايس ،منــذ
البدايــة ،عــى أنــه كان خطــاب املصلحــة الطبقيــة :يــرى ســتيوارت هــول أن غــرض مــروع حــزب العــال الجديــد
هــو يف “تحــول الدميقراطيــة االجتامعيــة إىل متغــر معــن مــن ليرباليــة الســوق الحــرة” ،يف حــن يــرى ديفايــن  /برويــر
 /بــوردي يــرى أنــه ،بحلــول عــام  ،1990مل تكــن [التاترشيــة] جنــدت بالكامــل كتلــة تاريخيــة جديــدة ومســتقرة يف
بريطانيــا ملصلحــة مبــادئ وسياســات الليرباليــة الجديــدة العامليــة .هــذه ســتصبح املهمــة التاريخيــة لحــزب العــال
الجديــد .اقتصاديــا ،رشع حــزب العــال الجديــد ...يف توســيع “دولــة األعــال” لتشــمل كل جانــب مــن جوانــب
حياتنــا .Feel-Bad Britain, Red Pepper 2009
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أوال وقبــل كل يشء ،كان مثــة عــدم رغبــة مــن جانــب الحكومــة لكبــح جــاح رأس
املــال الكبــر يف تعاملــه مــع األزمــة املاليــة ،وخاصــة عجــز املوازنــة ،وخطــة إنقــاذ
البنــوك .واليــوم ليــس مــن املؤكــد أبــد ا ً إىل أي درجــة ســتضطر تلــك البنــوك إىل
تســديد قروضهــا أو حتـــى مــا إذا كانــت ستســددها حقـاً إىل دافعــي الرضائــب  -وهــي
التـــي يبلــغ مجموعهــا  850مليــار جنيــه اســرليني أو ترليــون يــورو  :3فقــد امتنعــت
الحكومــة عــن االســتحواذ الفعــي ،وبــدال مــن ذلــك اســتثمرت يف أســهم هــذه البنــوك.
بــل إن بــراون خ ـ ّرب الجهــود املبذولــة مــن أجــل تنظيــم مــايل أكــر رصامــة .ويواصــل
كامــرون (  )Cameronالقيــام بالشـــيء ذاتــه وســط إجــاع أوروبـــي ظاهــري عــى أن
هنــاك حاجــة إىل مــا ال يقــل عــن الحــد األدىن مــن الخطــوات يف هــذا االتجــاه  .4فبــدال
مــن تأمــن ســداد املبالــغ املنفقــة العامــة املرتتبــة عــى البنــوك مــن خــال فــرض
رضائــب عــى األربــاح ،أعلنــت حكومــة بــراون يف ترشيــن الثــاين /نوفمــر  2009عــن
هــدف مرعــب يتمثــل يف خفــض عجــز ميزانيــة اململكــة املتحــدة الســنوية البالغــة
 176مليــار جنيــه اســرليني إىل النصــف عــى مــدى الســنوات الخمــس املقبلــة،
وذلــك أساســا مــن خــال تخفيضــات يف النفقــات .بــل إن رئيــس الــوزراء املحافــظ
ديفيــد كامــرون ونظــره الليــرايل الصديــق الحميــم نيــك كليــج (  )Nick Cleggق ّد مــا
طبعــا نســخة محســنة بشــكل كبــر عــن هــذا الربنامــج ،تســعى إىل القضــاء عــى العجــز
متامــا خــال فــرة واليتهــا ،التـــي تنتهــي يف  .2015وقــد قلّصــت التخفيضــات املر ّوعــة
العجــز فع ـاً  -إىل أقــل مــن  120مليــار جنيــه اســرليني لســنة  .52011أ ّمــا مــن أيــن
يــأيت الباقــي ،يف حــن أن االقتصــاد يتجــه إىل الركــود ،فهــو أمــر مــروك لتخمينــات
الجميــع.
ثــاين املعضــات هــو تصاعــد التفــاوت االجتامعــي يف ظــل حــزب العــال الجديــد.
فعــى الرغــم مــن بعــض التحســينات االنتقائيــة يف توظيــف الشــباب  ،6فــإن فجــوة
 .3الشكل وفقا ل  AP 4ديسمرب .2009
 .4بنــاء عــى ضغــط بريطــاين ،تحــول إعــان وزراء ماليــة مجموعــة العرشيــن  G20الداعــي إىل فــرض رضيبــة توبــن
إىل توصيــة لصنــدوق النقــد الــدويل بـــ “دراســة آثارهــا عــى صناعــة الخدمــات املاليــة” – راجــع Guardian Weekly,
 .Dec. 17, 2009يف أوائــل عــام  ،2012كانــت األزمــة اليونانيــة املســتمرة جعلــت مثــل هــذه الخطــوة ملحــة ،بعــد
رفــض بريطانيــا التزحــزح.
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-budgetdeficit-narrows-as-osborne-s-squeeze-bites-economy.html, accessed Feb. 3, 2012
 .6انظــر عــى ســبيل املثــال Hills/Sefton/Stewart: Towards a more Equal Society? Poverty, Inequality and
.Policy since 1997, 2009
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الــروات يف املجتمــع الربيطــاين ظلــت عــى مــا كانــت عليــه  .7وأي إعــادة توزيــع للــروات
وقعــت إىل حــد كبــر يف النصــف األدىن مــن الســكان ،وفقــط عــن طريــق ذلــك الفتــات
الــذي ســقط مــن مائــدة مســتوى مريــح ســابق للنمــو االقتصــادي .كــا تقلّــص الحــراك
أقــل حــد أدىن لألجــور يف
االجتامعــي أيضــا  ،8وعــى الرغــم مــن “التباهــي” بخامــس ّ
أوروبــا الغربيــة  ،9حــدث الركــود يف “االقتصــاد الحقيقــي” ليجعــل مــن البطالــة مشــكلة
مزمنــة  .10وال تــزال الخدمــات العامــة ،خصوصــا الخدمــات الصحيــة القوميــة ،تعــاين
نقصــا يف التمويــل :بــدأت محــات الســوبر ماركــت تعــرض مجموعــات املعالجــة الذاتيــة
لألســنان عــى النــاس غــر القادريــن عــى تحمــل تكاليــف طبيــب األســنان .ومبــادرات
التمويــل الخــاص (  )PFIsآخــذة يف التكاثــر ومتنــح املســتثمرين مــن القطــاع الخــاص
القــدرة عــى التأثــر ،مثــا ،يف املناهــج الدراســية يف املــدارس التـــي يرعونهــا .وأخــرا ،مــع
انتعــاش أســعار املســاكن برسعــة مجــددا ،تقلــص توفــر الســكن االجتامعــي أكــر فأكــر؛
ففــي  ،2008كان مــا يقــرب مــن  80ألــف عائلــة يف إنجلــرا مصنفــة عــى أنهــا بــدون
مــأوى و  1.8مليــون أرسة عــى قوائــم االنتظــار  .11كان كل هــذا “مثابــة إطــاق ...أجــزاء
مــن املجتمعــات نفســها ليأخــذ بعضهــا بخنــاق بعــض يف ال ـراع عــى املــوارد  ”12التـــي
يجــري تقليصهــا بصــورة متزايــدة ،مــا ســمح للحــزب القومــي الربيطــاين (  )BNPبكســب
موطــئ قــدم ،واســتثارة العنرصيــة مــرة أخــرى :ففــي اســتطالع أُجــري ســنة  ،2009رأى
 %47مــن املســتطلعني الربيطانيــن أن املهاجريــن ال يســتحقون الفوائــد االجتامعيــة
نفســها التـــي يســتحقها الربيطانيــون  .13وظلــت املناطــق املحرومــة يف الشــال اإلنجليــزي
محــور هــذه التطــورات املتقيحــة  .14كان كل هــذا حقيقي ـاً بالفعــل تحــت حكــم حــزب
العــال الجديــد؛ وجــاء االنفجــار  -يف هيئــة اضطرابــات  -ســنة  2011تحــت حكــم
كامــرون.
 .7وفقــا ملعهــد أبحــاث السياســة العامــة ،وهــو مســتوعب فكــري مــن يســار الوســط ،ظــل  %50مــن ســكان
بريطانيــا ذوي الدخــل املنخفــض ألكــر مــن  30عامــا حتـــى اآلن ،عالقــن عنــد  %7فقــط مــن الــروة الوطنيــة – مــن
دون تغيــر يف ظــل حــزب العــال الجديــد.
 .8انظــر Paul Gregg/Stephen Machin: “Social mobility: low and falling”, CentrePiece Spring 2005.
.London
 .9اعتبارا من أكتوبر  ،2011كان  ،£ 6.08راجع Eurostat Data in Focus, 2011
 .10بلــغ معــدل البطالــة أعــى مســتوياته ( )%8,8يف  16عامــا ومــن املتوقــع أن يواصــل االرتفــاع يف فصــل الربيــع.
راجــع .BBC News, Jan. 2012
 .11األرقام منengland.shelter.org.uk/housing_issues/building_more_homes#3 //.:
 .12كريان فارو يف مقالة مثرية للتفكري.
.Guardian Weekly, December eleven, 2009 .13
 .14راجع http://www.centreforcities.org/index.php - id=1054. Centre for Cities, Outlook 2010 :
125

ناطيربلا راسيلا

أمــا املعضلــة الثالثــة ،وهــي دالّــة املعضلتــن الســابقتني ،فهــي انهيــار الثقــة يف العمليــة
السياســية الدميقراطيــة وممثليهــا .ففــي االنتخابــات األوروبـــية واملحليــة يف  ،2009اهتــم
 %34.7فقــط مــن الناخبــن بــاإلدالء بأصواتهــم .هــذا االنســحاب الجامعــي مــن السياســة
ليــس مــن الصعــب رشحــه :يف عيــون الــرأي العــام الربيطــاين ،أصبحــت السياســة فاســدة،
بســبب إقــدام طــوين بلــر بشــكل مكشــوف إىل هــذا الحــد أو ذاك عــى “بيــع” املقاعــد
يف مجلــس اللــوردات (“النقــود مقابــل األلقــاب”) .ويف األشــهر األوىل مــن  ،2010ق ّدمــت
لجنــة تشــيلكوت ( )Chilcotالتـــي تحقــق يف الحيــل امللتويــة التـــي لجــأت إليهــا الحكومــة يف
التحضــر لحــرب الع ـراق ،قدمــت للجمهــور تذك ـرا آخــر بكيفيــة إدخــال بريطانيــا عــى يــد
بلــر يف ذلــك املســتنقع بصــورة مكلفــة ومميتــة .15ويف أي حــال ،حولــت “فضيحــة النفقــات”16
هــذا االنعــدام للثقــة يف السياســيني إىل خســارة فادحــة يف رشعيــة الربملــان والثقــة يف أداء
الدميقراطيــة يف بريطانيــا ،حيــث قامــت أغلبيةمــن بعــض القطاعــات العامليــة أو املنتميــة
إىل الطبقــة الدنيــا بســحب دعمهــا للدميقراطيــة الربملانيــة .17وقــد ردت الدولــة عــى خســارة
الرشعيــة هــذه بقمــع شــديد القســوة للحقــوق املدنيــة عــى نحــو متزايــد.18
لقــد كانــت نتيجــة كل هــذا المبــاالة سياســية هائلــة وعــى نطــاق واســع ،يعكســها
االنخفــاض املفاجــئ يف التصويــت يف االنتخابــات العامــة يف ظــل حــزب العــال الجديــد
(انظــر الرســم البيــاين األول) .ويف األعــوام األخــرة ،تركــز امتنــاع الناخبــن والخســائر
التـــي منــي بهــا حــزب العــال يف معاقــل العمــل يف الشــال الغــريب اإلنجليــزي والشــال
الرشقــي .19وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن هــذه هــي املناطــق التـــي تــم فيهــا انتخــاب اثنــن
مــن أعضــاء الربملــان األوروبـــي ألول مــرة عــن الحــزب القومــي الربيطــاين العنــري.
 .15ويف الوقــت نفســه %52 ،مــن الربيطانيــن كانــوا مقتنعــن بــأن طــوين بلــر كــذب عمــدا عليهــم بشــأن العـراق،
ومــن امللحــوظ أن  %23يريــد أن يــرى محاكمتــه بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب .راجــع اســتطالع يوجــوف ،صنــداي
تاميــز 17 ،ينايــر .2010
 .16اضطــر نــواب بــارزون ألن يعرتفــوا بأنهــم طالبــوا بنفقــات ملنــازل ثانيــة أو أف ـراد خاصــن ،بعلــم مــن رئيــس
مجلــس العمــوم ،مرشــح حــزب العــال الســيد مارتــن .أصبــح أول رئيــس منــذ العصــور الوســطى يســتقيل تحــت
ضغــط مزاعــم الفســاد.
 .17عــى ســبيل املثــال ،يف اســتطالع للرأي أجرته بـــي بـــي ســـي العام املــايض ،رأى املســتجوبون من الدرجــات االجتامعية
 Dو  Eبأغلبيــة ســاحقة أن النــواب الذيــن قــد يســيئون اســتخدام واليتهــم يجــب أن يســتقيلوا نتيجــة لذلــك  -راجــع عــى
ســبيل املثــال كومــرس بــول  PollComress، 15مايــو 2009
 .18مــن األمثلــة عــى ذلــك متديــد الحــق يف االعتقــال للرشكــة بــدون محاكمــة مبوجــب قانــون مكافحــة اإلرهــاب،
وخطــة اســتحداث بطاقــات الهويــة ،وهــي خطــة تتعــارض متامــا مــع التقاليــد املدنيــة الربيطانيــة.
 .19انظر:
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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ولكــن يف الوقــت نفســه ،دخلــت مســائل الطاقــة والتمثيــل يف املجتمــع إىل دائــرة
النقــاش الســيايس العــام يف بريطانيــا بحيويــة جديــدة ،ويفكــر مزيــد مــن الناخبــن بوعــي
يف التصويــت لصالــح األحــزاب الصغــرة .وحتـــى برامــج القنــوات التلفزيونيــة الشعبـــية
النهاريــة تجــرؤ اآلن عــى طــرح أســئلة أساســية مثــل “هــل مــا زلنــا عــى ثقتنــا بنوابنــا20؟”
هــذه املعضــات الثــاث توضــح أن تحليــل “الطريــق الثالــث” لربيطانيــا باعتبارهــا “مجتمــع
مــا بعــد النــدرة” شــبه املزدهــر قــد تحــول إىل أســطورة .كــا أن “املســألة االجتامعيــة”
قامئــة متامــا ،وقــد وجــدت أخــرا التعبــر عنهــا يف مســائل الحقــوق السياســية والتمثيــل.
وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن الســؤال هــو :كيــف ميكــن لليســار أن يح ـ ّول هــذه الفرصــة إىل
تقــدم إيجــايب ب ّنــاء يف السياســة اليســارية ،وإىل متثيــل ســيايس ذي صلــة ،والــذي أن يكــون
برملانيــا أيضــا .مــا هــي املفاصــل السياســية  -املؤسســاتية التـــي ميكــن أن تســاعد عــى
تســهيل مثــل هــذه البدايــة الجديــدة؟

ين
للناخب� -
حزب العمال واليســار بعد حزب العمال الجديد :االســتيقاظ
مرة أخرى؟
أحــد األســئلة االســراتيجية التـــي نوقشــت بحـرارة يف املدونــات اليســارية يف بريطانيــا هــو
مــا إذا كان عــى “اليســاريني” أن ينضمــوا أو يعيــدوا االنضــام إىل حــزب العــال ،يف حــن
يبــدو اآلن أن الوقــت ينفــذ أمــام طائفــة حــزب العــال الجديــد .هــذا النقــاش وحــده
يــدل عــى أنــه ال ي ـزال يُنظــر إىل حــزب العــال ،شــئنا أم أبينــا ،عــى أنــه أقــوى مركــز
منفــرد ألي مشــاركة يف الطيــف الســيايس الربيطــاين الــذي ميثــل يســار الوســط .ومــع ذلــك،
فــإن الحــزب ميــارس التفــوق اليــوم عــى أســاس أوهــى بكثــر مــن أن ميكنــه مــن خــوض
االنتخابــات األخــرة ،وخاصــة بالنظــر إىل تداعــي مــوارده املاليــة .21ويشــر النقــاد داخــل
حــزب العــال إىل ســجل حــزب العــال الجديــد يف الحكومــة باعتبــاره الســبب الرئيــي
 .20يف حــن يُنظــر إىل النخــب واملســئولني التنفيذيــن يف قاعــة املجلــس ،كــا النــواب ،عــى أنهــم يترصفــون فــوق
القانــون ،يتــم تطبيــق القانــون أكــر مــن أي وقــت مــى بشــكل كبــر عــى املعارضــة السياســية.عىل ســبيل املثــال،
تــم اســتدعاء “املصلحــة الوطنيــة” مــن أجــل حظــر صحيفــة الغارديــان مــن نــر تفاصيــل عــن تــورط جنــايئ مــن
قبــل رشكات بريطانيــة يف نيجرييــا ،يف حــن لجــأت دعــوى قضائيــة يف املحكمــة األوروبـــية لحقــوق اإلنســان إىل
اإلعــان عــن أن تكتيــكات التوقيــف والتفتيــش الخاصــة بالرشطــة الربيطانيــة هــي جزئيــا “غــر مرشوعــة” (الغارديــان
ويــكيل  23أكتوبــر  ،2009و 22ينايــر .)2010
 .21يف نهايــة عهــد بلــر ،واجــه حــزب العــال عج ـزا قــدره نحــو  40مليــون جنيــه استـرلينـــي .صحيفــة ديلـــي
تلغـراف 28 ،ينايــر  .2007وبحلــول موعــد انتخابــات عــام  ،2010كان الحــزب يواجــه اإلفــاس .الغارديــان أون اليــن،
 19أغســطس .2010
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لهــذا التطــور .إنهــم يف معســكرات مختلفــة ،لكــن الجامــع لوجودهــم هــو أن حــزب العــال
ال ي ـزال األرضيــة الرئيســية للنضــال مــن أجــل طــرح األفــكار اليســارية واملثــل العليــا يف
السياســة الربيطانيــة ،وأن الحــزب يجــب وميكــن أن “يُســتعاد” مــن حــزب العــال الجديــد.

العمال
يصوت لحزب العمال الجديد؟ االنتقادات المشـ تـركة لليســار
من ّ
ي
يف ســنوات التـــيه التـــي عاشــها حــزب العــال ،كان كبــار املفكريــن يف حــزب العــال
الجديــد يــرون عــى أنــه ســيرتتب عــى الحــزب “االســتيقاظ للناخبــن” (فيليــب غولــد
 ،)1996مــا كان يعنـــي اتســاع أرضيــة الصيــد االنتخــايب لحــزب العــال عميق ـاً يف داخــل
املركــز الربجــوازي .ووفقــا لألرقــام ،فــإن هــذا تــم تحقيقــه بالفعــل  -وإن كان ،كــا هــو
مبــن أعــاه ،عــى خلفيــة انخفــاض كبــر يف األعــداد املطلقــة مــن األصــوات .إن حجــة
“التغييـــر االجتامعــي” ال تكفــي لتفســر هــذا االختيــار يف “مبادلــة الناخبــن” .فمعظــم
النــاس مل يتغــروا؛ بــل إنــه يف حــن أن أشــخاصا جــددا “انتقلــوا إىل” القاعــدة االنتخابيــة
لحــزب العــال ،انتقــل آخــرون إىل خارجهــا  -وهــم اآلن أصبحــوا جــزءا راســخا مــن شــبه
الغالبيــة الصامتــة مــن غــر الناخبــن.22
يتفــق جميــع النقــاد اليســاريني داخــل حــزب العــال عــى أن هــذه االســراتيجية مل تقتــر
عــى التخــي عــن املبــدأ الدميقراطــي االجتامعــي ،بــل كانــت أيضــا ســوء تقديــر كبــر:23
فحــن تب ّنــى حــزب العــال الجديــد األيديولوجيــات التاترشيــة بشــأن اســتيعاب رأس املــال
بالقيمــة اإلســمية ،فــإن الخــوف مــن هــروب رؤوس األمــوال وفّــر ســقفاً زجاجيــاً ضــد
تدابــر إعــادة التوزيــع ذات املغــزى  -وركــز حــزب العــال الجديــد عــى كســب األصــوات
“األقــل تطلبــا” مــن الفئــات االجتامعيــة الجيــدة الحــال  A، Bو  .C1ومــع ذلــك ،ويف
تناقــض مبــارش ،كانــت أصــوات الدوائــر الخاصــة باملجموعــات املنخفضــة الدخــل C2، D
و  Eالغالبــة اجتامعيــا وثقافيــا ت ُعتــر ببســاطة أم ـرا مفروغــا منــه .ومنــذ  2005فصاعــدا،
أصبــح التفــكك الواضــح يف األصــوات الخاصــة بحــزب العــال يف هــذه املجموعــات يشــر
أخــرا إىل أن “سياســة حــزب العــال يف اللحــاق بالجميــع أصبحــت سياســة” التخــي عــن

 .22يف أحــدث اســتطالع يوجــوف أن نســبة الناخبيـــن مــن الفئــات االجتامعيــة  C2، D، Eالذيــن قالــوا انهــم
ســيصوتون لحــزب العــال يف االنتخابــات القادمــة ،قــد انخفضــت إىل  .%32اســتطالع يوجــوف 5 ،ينايــر .2010
 .23يف “ ،1997كان الناخــب العــادي (يف ذلــك الوقــت) أكــر حرصــا عــى التأميــم( ....،حتـــى لــو كان ذلــك يعنـــي
زيــادة الرضائــب) ،وعــى محــاوالت الحكومــة للحــد مــن عــدم املســاواة “ ،لكــن بلــر تجاهــل العــرض.
.www.crest.oCf.x.ac.uk/beps9297.htm
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بعضهــم .”24وذلــك الـــ “بعــض” بــدأ ،تحــت حكــم ب ـراون ،يســأل عــن مــاذا ميثــل حــزب
العــال .وبحلــول ســنة  ،2009كان  %57فقــط مــن ناخبــي حــزب العــال يف انتخابــات
ســنة  2005عــى يقــن مــن أنهــم ســيدلون بأصواتهــم عــى اإلطــاق يف املــرة القادمــة.
ويف حــن عــادت أصــوات الناخبــن مــن الطبقــة املتوســطة إىل املحافظــن ،تبخــرت كتلــة
التصويــت األساســية لحــزب العــال ،إذ أظهــرت اســتطالعات الــرأي أن غالبيــة ناخبــي
حــزب العــال الســاخطني كانــوا يخططــون لالمتنــاع عــن التصويــت أو التصويــت لصالــح
األحــزاب الصغــرة  -حيــث اتخــذ واحــد مــن كل خمســة الخيــار الثــاين .25كان هــذا
التذبــذب املــزدوج املســار األخــر يف نعــش األكرثيــة القدميــة لحــزب العــال يف منطقــة
الشــال .26وردّا عــى ذلــك ،بذلــت قيــادة الحــزب جهــدا ضخـ ًـا لتصويــر الحــزب عــى أنــه
بطــل الرجــل العــادي  /املــرأة العاديــة .ولكــن هــذه التطــورات مل تكــن ذات شــأن يف مؤمتــر
حــزب العــال ســنة  .2009وحتـــى الحديــث خلــف الكواليــس عــن زعامــة ب ـراون تركــز
حــول شــخصيته ،ال حــول سياســاته .27وبالتــايل فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو :هــل
ســيكون النقــاد قادريــن ،يف أعقــاب الهزميــة االنتخابيــة ،عــى تحــدي الكتلــة املهيمنــة عــى
الســلطة السياســية داخــل الحــزب؟

صلة النقابــات العمالية وديناميتها
بإمــكان النقابــات أن تكــون أكــر مصــدر للتغيــر الســيايس يف الحــزب .فمــن بــن أعضــاء
نقابــة االتصــاالت البالــغ عددهــم  4.7مليــون ،هنــاك أكــر مــن النصــف يدفعــون الرضيبــة
السياســية ،أي أنهــم أعضــاء منتســبون لحــزب العــال .والنقابــات هــي أحــد أقــوى
املســاهمني يف ميزانيــة الحــزب .أيــن تقــف النقابــات مــن مســألة حــزب العــال الجديــد؟
يف بدايــة أيــام حــزب العــال الجديــد ،اســتطاع األمــن العــام للحــزب جــون مونكــس ،وهــو
مــن دعــاة تأييــد النمــوذج األوروبـــي الخــاص بـــ “رأســالية أرض الرايــن ”28يف العالقــات
الصناعيــة ،اســتطاع أن يكســب النقابــات إىل جانــب منــط الــركات يف التشــغيل .وبهــذه
العقليــة التوافقيــة ،تغــاىض زعــاء النقابــات عــن انتخــاب بلــر زعيامللحــزب .ووافقــوا
.Driver/Martell : New Labour. Polity 2006, p. 21 .24
 .25راجع  Populus poll، 23يونيو .2009
 .26راجع فاينانشيال تاميز 23 ،سبتمرب .2009
 .27راجع تحليل غاب يف http://www.social-europe.eu/2009/10/the
 .28مصطلــح أملــاين أصبــح ذا شــعبية مــن قبــل زعيــم الخــر ووزيــر الخارجيــة يوشــكا فيــر ،يصــف “الرأســالية
ذات الوجــه اإلنســاين” ،التـــي ولــدت يف راينالنــد “الليرباليــة” بعــد الحــرب ،عــى النقيــض مــن ،الرأســالية العســكرية
الربوســية القدميــة الصارمــة.
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عــى مزيــد مــن إضعــاف األصــوات النقابيــة يف مؤمتـرات حــزب العــال ،و “بالتايل...دعمــوا
تأســيس الليرباليــة الجديــدة يف حزبهــم .”29وكان األكــر إثــارة للدهشــة لــدى النقابــات هــو
أن قيــادة الحــزب ،بعــد عــدة ســنوات مــن حكومــة حــزب العــال الجديــد ،مل تكــن تريــد
رد املعــروف :لقــد رفــض بلــر إلغــاء القوانــن التاترشيــة املعاديــة للنقابــات .30وكان هــذا
يعنـــي التدعيــم الطويــل األجــل لقطــاع خــاص خــا ٍل تقريبــا مــن النقابــات .وبعــد حــرب
الع ـراق ،كانــت قيــادة حــزب العــال الجديــد مســتعدة ،تحــت ضغــوط قاســية ،لتقديــم
تنــازالت إىل حــد ما.31
ومــع ذلــك ،أظهــر بلــر وبـراون احتقارهــا للنقابــات مــن خــال اســتمرار رفضهــا أحــكام
“التوجيهــات بشــأن أوقــات العمــل” ،وهــي أحــكام لالتحــاد األوروبـــي رفضــت بريطانيــا
وحدهــا أن تعتمدهــا ،منتهكــة بذلــك قانــون االتحــاد األوروبـــي ،يف حــن دعــا “التعليــات
بشــأن العــال املع ّينــن” ،التـــي تســمح بإعطــاء أجــور تقــل عــن جــدول األجــور للعاملــة
الرخيصــة األجنبيــة ،وغريهــا مــن الترشيعــات الليرباليــة الجديــدة يف االتحــاد األوروبـــي.
ولــن كانــت اللهجــة تحســنت إىل حــد مــا تحــت حكــم ب ـراون ،فــإن الجوهــر مل يتغــر:
فهــو وقــف بقــوة إىل جانــب الترشيعــات املناهضــة للعمــل النقــايب ،ومنــع النقابــات مــن
طــرح االقرتاحــات يف مؤمتـرات حــزب العــال .32وقــد شـ ّدد الوضــع املــايل مــن التوتــر :ففــي
حــن أن أكــر النقابــات الربيطانيــة آنــذاك ،وهــو “يونايــت” ( )Uniteوتعنــي “اتحــدوا”،
قبــل وغــره مــن النقابــات تجميــد األجــور يف القطــاع العــام لســنة  ،2009فــإن أكــر اتحــاد
لــذوي الياقــات البيــض ،وهــو اتحــاد الخدمــات العامــة والتجاريــة ( )PSCبزعامــة مــارك
ســرووتكا ( ،)Mark Serwotkaنظّــم مســرات حاشــدة وإرضابــات يف الفــرة التـــي ســبقت
االنتخابــات .وهنــاك جيــل مــن النشــطاء النقابيــن األكــر متــردا ،ينتظــر يف الجوانــب ،اقــرح
متويــل نــواب حــزب العــال األفـراد ،بــدال مــن متويــل الحــزب ،يف انتخابــات  .وأحــد هــؤالء
هــو جــري هيكــس ( ،)Jerry Hicksالناشــط النقــايب البــارز ذو الخلفيــة التـــي تعــود إىل
حــزب العــال االشــرايك ( ،)33SWPالــذي تحــدى املرشــح “املعتــدل” يف انتخابــات األمــن
العــام لنقابــة “يونايــت” يف  ،2010وأبــى بــاء حســنا إىل درجــة أن حملتــه “”Hicks for GS
 . McIlroy in Daniel/McIlroy, 2007, 54 .29وهــو يعطــي موجــزا شــامال عــن تكيــف النقابــات مــع حــزب
العــال الجديــد.
 .30وهــذا يعنـــي عــى ســبيل املثــال أن العــال الذيــن يجــرؤون عــى املشــاركة يف اإلرضاب ال ي ـزال مــن املمكــن
إقالتهــم يف وقــت الحــق بعــد اثنــي عــر أســبوعا فقــط.
 .31مــع اتفــاق ارويــك ( ،)2004وافــق بلــر عــى إلغــاء القــوى العاملــة مــن مســتويني يف القطــاع العــام وإدخــال
مجالــس األعــال (فقــط يف القطــاع العــام) أنظــر ماكلــروي يف  / Danilesماكلــروي.79 ،2007 ،
 .32راجع غوردون براون :متديد وتجديد دميقراطية الحزب ،حزب العامل.2007 ،
 .33انظر أدناه للحصول عىل ملحة عن هذه املجموعة اليسارية الصغرية.
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(انتخبــوا هيكــس أمينــا عامــا) ال تـزال هــي “التســمية” التـــي يواصــل اليســاريون مبوجبهــا
تحــدي القيــادة ضمــن هــذا االتحــاد.34

العمال  /مجموعة الحملة االشـ تـراكية  /الفريق االستشــاري
لجنة التمثيل
ي
االقتصادي لليسار
كــا هــو الحــال يف العديــد مــن البلــدان ،فــإن حــزب بريطانيــا االشــرايك وحــزب العــال
ومؤمتــر نقابــات العــال نشــأوا معــا عنــد منعطــف القــرن العرشيــن ،مــع مســاعدة املؤمتــر
ســنة  1900يف تشــكيل لجنــة التمثيــل العــايل ( ،)LRCالتـــي هــي النــواة األصليــة للحــزب.
وحتـــى يومنــا هــذا ،ترتبــط النقابــات يف معظمهــا ارتباطــا بنيويــا بحــزب العــال .ويف 3
متــوز /يوليــو  ،2004تــم تأســيس لجنــة متثيــل عــايل جديــدة ،كان مــن بــن أعضائهــا نحــو
دزينــة ( )12مــن “ األحــزاب العامليــة التأسيســية” ( ،)CLPSوهــي الوحــدات الفرعيــة
الرئيســية لحــزب العــال ،جنبــا إىل جنــب مــع االتحــادات املحليــة والجهويــة والقوميــة،
وكذلــك أعضــاء أف ـراد .وهــي اليــوم النــواة التنظيميــة األكــر تأثــرا لليســار داخــل حــزب
العــال ،مــع نحــو  150لجنــة منتســبة و 1000عضــو منفــرد ،وهــي ترتبــط مبجموعــة
الحملــة االشــراكية ( )SCGيف الربملــان مــع ســتة نــواب ،مبــا يف ذلــك جريميــي كوربــن
( )Jeremy Corbynاملعــروف جيــدا .ومجموعــة الشــباب يف لجنــة التمثيــل العامليــة هــي
“شــبكة الشــباب االشــرايك”؛ والــذي يــرأس كالً مــن لجنــة التمثيــل ومجموعــة الحملــة
االشــراكية هــو جــون ماكدونيــل ( ،)John McDonnellالــذي حــاول الرتشــح لزعامــة
حــزب العــال يف  ،2010لكنــه فشــل يف الحصــول عــى العــدد املطلــوب مــن الرتشــيحات.
يف حــن أن ســت نقابــات ،مبــا فيهــا اتحــاد عــال املواصــات القــوي الــذي يضــم  25,000عضــو،
والنقابــة القوميــة لعــال املناجــم القويــة يف مــا مــى انتســبا إىل لجنــة التمثيــل العــايل ،مل
ينشــق عــن حــزب العــال ســوى نقابــة عــال الســكك الحديديــة والنقــل البحــري والنقــل
الصغــرة نســبيا ونقابــة فــوج مكافحــة الحرائــق .35وقــد تلحــق بهــا نقابــات أخــرى مــا
يجعــل الفرصــة ســانحة لتحصيــل أمــوال كافيــة لتأســيس حــزب جديــد يســاري .ويف ســنة
 ،/http://jerryhicks.wordpress.com .34تاريخ االطالع  3شباط /فرباير .2012
 .35يتبــع لهــا أيضــا مجتمــع لوكوموتيــف املرتابــط مــن مهندســن ورجــال إطفــاء ،واتحــاد عــال الخبــز واألغذيــة
املتحالفــون ( ، )BFAWUفضــا عــن العـرات مــن األحـزاب العامليــة التأسيســية ولجــان التمثيــل العــايل ،راجــع:
http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Representation_Committee_%282004%29.LRC
صفحة ويب/http://www.lrc.org.uk :
تاريخ االطالع  3شباط /فرباير .2012
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 2009نــر مؤمتــر النقابــات العامليــة ورقــة خـراء دعــا فيهــا القاعــدة الشعبـــية النقابيــة
إىل مناقشــة مزايــا تغيــر النظــام االنتخــايب يف اململكــة املتحــدة إىل التمثيــل النســبي.36
هــذا يــدل مــرة أخــرى عــى أنــه ال توجــد اســتجابة نقابيــة موحــدة لحــزب العــال
الجديــد .وكــا العــادة ،فــإن القــادة النقابيــن “يتأرجحــون بــن التعــاون واملقاومــة .”37
تذكــر لجنــة التمثيــل النقــايب يف بيــان رســالتها أن هدفهــا هــو “مناشــدة عــرات
اآلالف مــن الذيــن ابتعــدوا عــن حــزب العــال يف حالــة مــن خيبــة األمــل واليــأس”.
وميثّــل قيــام اللجنــة مؤخــرا بتوســيع العضويــة والتأســيس الجديــد لهيئــات إقليميــة
الخطــوات األوىل نحــو تنظيــم معقــل بديــل داخــل حــزب العــال.
وتتضمــن املامرســة السياســية اليوميــة للجنــة التمثيــل النقــايب تنظيــم حمــات
بشــأن قضايــا سياســية محــددة ،خصوصــا حمــات نقابيــة أو إرضابــات محليــة.
ومــا يضاهــي ذلــك يف األهميــة هــو دعــوة بريطانيــا إىل سياســة عــدم التدخــل
الخارجــي وتعزيــز العدالــة العامليــة ،املرتبطــة أساســا بعمــل الناشــط البــارز
جريميــي كوربــن .وقــد أظهــرت الحمــات األخــرة التـــي شــنتها لجنــة التمثيــل
النقــايب /مجموعــة الحملــة االشــراكية إرادة تجــاوز اليســار التقليــدي خــارج
النقابــات :قــام نشــطاء اللجنــة بــدور محــوري يف اســتضافة املنتــدى االجتامعــي
األوروبـــي يف لنــدن ســنة  ،2004وشــاركوا يف  2008يف تأســيس “مؤمتــر اليســار”
(انظــر أدنــاه) .ومنــذ قيــام حكومــة املحافظــن  /األحــرار ،كانــت اللجنــة تشــارك
يف العديــد مــن اإلجــراءات الدفاعيــة ضــد تدابــر هــذه الحكومــة ،مبــا يف ذلــك
دعــم إرضاب العاملــن يف القطــاع العــام يف ترشيــن الثــاين /نوفمــر  ،2011واملعركــة
ضــد “إصــاح” مــروع قانــون الرعايــة االجتامعيــة ســنة  .2012لكــن ،وكــا يشــر
األمــن العــام املشــارك لهــا أنــدرو فيــر (  ،)Andrew Fisherتعــاين املجموعــة
نقصــا يف ترســيخ نفســها يف املجــاالت الثقافيــة األخــرى يف املجتمــع الربيطــاين:
“إن لجنــة التمثيــل النقــايب تبحــث يف ســبل معالجــة النقــص النســبي يف التنــوع
العرقــي بــن أعضائهــا .”38

 .36راجــع .Getting it in Proportion! TUC discussion paper, 2009 :ال ي ـزال حــزب العــال ،مســريحاً مبــا
يفــرض أن لديــه مــن قواعــد انتخابيــة آمنــة يف أوســاط الطبقــة العاملــة ،ال يـزال يدعــم النظــام االنتخــايب الربيطــاين
غري الدميقراطي الحايل؛ أنظر أدناه.
 .37ماكلروي يف دانيلز  /ماكلروي ،2007 ،ص.192 ،
 .38استبيان بالرد عىل هذا املقال ،يناير .2010
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يبــدو أن قيــادة ماكدونيــل حققــت منعطفــا بنــاء :التزمــت مجموعــة الحملــة
االشــراكية تقليديــا ،خصوصــا وقــد كانــت تُــدان بوصفهــا مــن الرافضــن ،مبكافحــة
سياســات حــزب العــال الجديــد يف جميــع املجــاالت .وبالفعــل ،فهــي غالبــا مــا كانــت
الوحيــدة التـــي تثــر مســألة اإلجــراءات الصناعيــة يف الربملــان ووســائل اإلعــام .إال أنهــا
بــدأت يف الســنوات األخــرة ترســم بديــا مــن حــزب العــال الجديــد ،مــن خــال تدابــر
مثــل الفريــق االستشــاري االقتصــادي لليســار (  .)LEAPلقــد ظلــت أوراق السياســات
لتلــك املجموعــة بشــكل واضــح ضمــن إطــار املرجعيــة االجتامعيــة الدميقراطيــة ،لكنهــا
قدمــت عــددا مــن األفــكار حــول الكيفيــة التـــي ميكــن بهــا تنفيــذ هــذه السياســات:
ففــي بيئــة نافــرة للمدرســة االقتصاديــة الكينزيــة إىل حــد كبــر ،حتـــى داخــل حــزب
العــال ،فإنهــا رشحــت بوضــوح شــديد مزايــا سياســة ماليــة توســعية ،ومزايــا االقتصــاد
املختلــط  -يف مقابــل اقتصــاد يعتمــد عــى التمويــل .ومــن املثــر لالهتــام لهيئــة
سياســية كان أســافها يفخــرون باملوقــف الــذي اتخــذوه ذات مــرة يف مناهضــة لــأرسة
االقتصاديــة األوروبـــية أن األوراق السياســية للجنــة التمثيــل العــايل تشــر اآلن إىل
معايــر االتحــاد األوروبـــي ،التـــي تقــارن أمامهــا بالســلب املعايــر الربيطانيــة ملعاشــات
التقاعــد ،والعالقــات الصناعيــة أو توفــر الرعايــة الصحيــة يف ظــل حــزب العــال
الجديــد .وبحســب تعبــر فيــر ،فــإن اللجنــة تــرى اآلن عضويــة بريطانيــا يف االتحــاد
األوروبـــي عــى أنهــا “حقيقــة قاطعــة مــن حقائــق الحيــاة” ،عــى الرغــم مــن أنــه يجــب
مكافحــة “املذاهــب الليرباليــة الجديــدة” يف االتحــاد األوروبـــي  .39لكــن يبــدو أن لجنــة
التمثيــل العــايل ال تــزال تتخــذ مقاربــة حــذرة إزاء بعــض القضايــا الخاصــة بسياســة
“اليســار الجديــد” ،وخاصــة أحــزاب الخــر  .40وعــى الرغــم مــن االنتقــادات القائلــة
بــأن لجنــة التمثيــل العــايل /مجموعــة الحملــة االشــراكية تفتقــر إىل أي اســراتيجية
طويلــة األجــل  ،41فــإن املجموعــة تنفتــح عــى اليســاريني خــارج حــزب العــال ،وتدعــم
عريضــة “ميثــاق الشــعب” (انظــر أدنــاه) .كــا تــم مؤخــرا مناقشــة ورقــة عــن التمثيــل
النســبي (ولكــن ليــس التصويــت عليهــا) يف املؤمتــر الســنوي للجنــة التمثيــل العــايل.
ومــع ذلــك ،فــإن اللجنــة /املجموعــة مل تكــن راغبــة يف كــر الــوالء لحــزب العــال يف
االنتخابــات العامــة ســنة .422010

 .39املرجع نفسه.
 .40متثل االستثناء بالحملة امللتزمة للغاية ضد مدرج ثالث يف مطار هيرثو.
 .41انظر عىل سبيل املثال نقد عىل .www.shirazsocialist.worpress.com/2009/11/12
 .42راجع .www.lrc.org.uk/ge2010candidates
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“الكومباس” والجدل بشــأن “المجتمع الصالح”
أنشــئت “الكومبــاس” (ويعنـــي اســمها :البوصلــة) يف  ،2003والتـــي غــدت اآلن أهــم
محاولــة لتنشــيط اليســار العــايل .وقــد تأسســت كجمعيــة خرييــة ،وبالتــايل فهــي ليســت
مــن الناحيــة الفنيــة جــزءا مــن حــزب العــال ،لكــن تســمية “مســتوعب فكــري” هــي
أيضــا مضللــة ،فـــ “الكومبــاس” هــي منظمــة ذات عضويــة وميكنهــا أن تفخــر بأنهــا تضــم
أكــر مــن  4000عضــو ،ومــا يقــدر ب  30,000عضــو منتســب ومؤيــد .يقــول جافــن هايــز
( ،)Gavin Hayesاألمــن العــام لـــ “الكومبــاس” ،إن معظــم الناشــطني هــم “األشــخاص
الذيــن كانــوا متحمســن النتصــار بلــر ســنة  ،1997ولكــن خــاب أملهــم مــع حكومــة حــزب
العــال الجديــد” .وهــو يعــرف بــأن “الكومبــاس” عبــارة عــن “إعــادة ائتــاف حــزب العامل
االنتخــايب لســنة  ،1979الــذي جمــع الليرباليــن ذي امليــول اليســارية ،واملثقفــن ،والناخبــن
مــن الطبقــة الوســطى املتدنيــة ،والطبقــة العاملــة .”43والقــوة السياســية الدافعــة لـــ
“الكومبــاس” هــو جــون كــروداس ( )Jon Cruddasالــذي جعلــت منــه الحملــة امللهمــة،
وإن مل تكــن الناجحــة ،املؤيــدة لنائــب زعيــم حــزب العــال واحــدا مــن أكــر النــواب رفعــة
مســتوى داخــل حــزب العــال.44
انطلــق الجــدل بشــأن “بنــاء مجتمــع صالــح” ســنة  2009ببيــان مشــرك لــكل مــن
جــون كــروداس واألمــن العــام للحــزب االشــرايك الدميقراطــي  SPDاألملــاين أندريــا
ناليــس (  ،)Andrea Nahlesوالــذي بـ ّـن أن “الكومبــاس” حــددت فجــوة يف أيديولوجيــا
االشــراكية الدميقراطيــة يف بدايــة القــرن الحــادي والعرشيــن .فالبيــان يعــرف بــأن “عهــد
ول ،وأن التفــاوت الطبقــي يظــل البنيــة املحــ ِّددة للمجتمــع”،
“الطريــق الثالــث” قــد ّ
وأومــأ إىل اليســار الجديــد بالقــول بــأن البدائــل املســتقبلية يجــب أن تتضمــن سياســات
تحرريــة وتتنــاول مســألة “دولــة مدنيــة” تتجــاوب مــع املواطنــن األفــراد ومصالــح
األعــال الصغــرة ،وليــس “احتــكار دولــة جديــد  .”45ومــع ذلــك ،فــإن بنيــات املصالــح
الرأســالية القامئــة حالي ـاً يف املجتمعــات الغربيــة املعــارصة والعوامــل الهيكليــة األخــرى
 .43مقابلــة مــع غافــن هايــز لهــذا املقــال ،أكتوبــر  .2009هــذا هــو تناقــض واضــح مــع تفضيــل حــزب العــال
الجديــد االئتــاف االنتخــايب ســنة .1997
أرقام األعضاء واملنتسبني من :تقرير الكومباس السنوي .2009
 .44إن كــروداس رصيــح حــول هــذه القضايــا املحرمــة لــدى حــزب العــال الجديــد مثــل الســكن االجتامعــي ،و
تصويــت الطبقــة العاملــة األساســية ،وصعــود الحــزب القومــي الربيطــاين  .BNPومــع ذلــك ،هــو وســلفه يف رئاســة
“الكومبــاس” النائــب جــون تريكــت ،لديهــا مشــكلة مصداقيــة ،بعــد أن صــوت أولهــا لصالــح الحــرب عــى العراق،
وهــذا األخــر ألنــه شــغل منصــب الســكرتري الشــخيص لغــوردون بـراون.
 .45جون كروداس  /أندريا ناليس :طريق جديد ألوروبا.
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تــرك عوامــل بنيويــة أخــرى مــن دون تحليــل  -مثــل :كيــف أمكــن لليرباليــة الجديــدة
الحصــول عــى موطــئ قــدم كهــذا يف األحــزاب الدميقراطيــة االجتامعيــة؟ ومــن
ناحيــة أخــرى ،فــإن املســتوعب الفكــري ال ينــر وال يــر ّوج ألفــكار سياســة جذريــة
وإبداعيــة .واملالحــظ حتـــى اآلن هــو االهتــام بربــط جوانــب العدالــة االجتامعيــة
مــع القضايــا السياســية الحديثــة ،مثــل سياســة الخــر ،وحقــوق املواطــن والعدالــة
العامليــة .فعــى ســبيل املثــال ،تشــجع “الكومبــاس” فــرض رضيبــة عــى الــركات
يتــم تخصيصهــا للتعليــم ،وتفــرض وفقــا ألعــداد الخريجــن الذيــن توظفهــم الرشكــة،
وحمــات لفــرض رضيبــة عــى املكاســب غــر املتوقعــة مــن التدفئــة ،تفــرض عــى
األربــاح التـــي حققتهــا رشكات الوقــود خــال فــرات الشــتاء ،وت ُســتعمل عائداتهــا
يف متويــل عــزل املنــازل حراريــا والتدابــر الخــراء األخــرى .46
يؤكــد غافــن هايــز (  )Gavin Hayesعــى الطبيعــة املفتوحــة والشــفافة لـــ
“الكومبــاس” وعــى مبادئهــا الدميقراطيــة ،مــا يتجــى يف عمليــات االقــراع املتكــررة
ألعضــاء الربيــد اإللكــروين ،وعــدد وافــر مــن األصــوات مــن كل ركــن مــن أركان
الحــزب يف االجتامعــات واملؤمتــرات الخاصــة بهــم“ :نريــد إعــادة االتصــال مــع
األرضيــة الشعبـــية للحــزب  .”47وتــدار الحمــات مــن قبــل فريــق صغــر لكنــه مخلــص
جــدا ومحنــك يف النشــاط الســيايس ومتصــل بشــكل جيــد مــع املجتمــع املــدين.
كــا أن “الكومبــاس” نشــطة جــدا يف التعامــل مــع املنظــات غــر الحكوميــة
للعدالــة العامليــة مثــل “الحــرب عــى العــوز” وأوكســفام .ومــع ذلــك ،يبــدو أن
هــذا االنفتــاح الجديــد ال ميتــد إىل غريهــا مــن املنظــات اليســارية :ففــي حــن
يصــف هايــز العالقــة بــن “الكومبــاس” ولجنــة التمثيــل العــايل /مجموعــة الحملــة
االشــراكية بصــورة أقــرب إىل الفتــور عــى أنهــا “تعــاون يف القضايــا اليوميــة” ،يبــدو
أن الجهــات الفاعلــة األخــرى خــارج حــزب العــال ال تقــع يف إطــار مــا تشــر إليــه
إبــرة “الكومبــاس  .”48إن تركيزهــا يتجــه إىل داخــل حــزب العــال ،وخاصــة منــذ
انتصــار “يســاريي الوســط املعتــدل” إدوارد ميليبانــد يف الســباق عــى زعامــة حــزب
العــال.

 .46انظر موقع “الكومباس”./http://www.compassonline.org.uk :
 .47مقابلة غافن هايز لهذا املقال ،أكتوبر .2009
 .48كان االســتثناء النائــب يف الربملــان األوروبـــي آنــذاك كارولــن لــوكاس (اآلن عضــو الربملــان الربيطــاين) التـــي دعــت
إىل مؤمتر “الكومباس” سنة .2009
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ت
“االح�ام”
ـ� إىل
خارج حزب العمال :من تروتسـ ي
تقليديــا ،كانــت الســمة الغالبــة ألقــى اليســار الربيطــاين هــي مــدى تفككــه :49زمــرة
مــن الطوائــف الرتوتســكية الصغــرة أمضــت ســبعينيات ومثانينيــات القــرن العرشيــن يف
“صنــع الثــورة”  ،وأحيانــا يف محــاوالت التســلل إىل حــزب العــال ،وهــا نشــاطان اعتربهــا
كثــرون متطابقــن .وكان املــارِس األكــر أهميــة يف النشــاط األخــر هــو “االتجــاه املناضــل”،
الــذي ضـ ّم عــدة آالف مــن األعضــاء ،مــن بينهــم ثالثــة نــواب ،وســيطر لبعــض الوقــت عــى
مجلــس مدينــة ليفربــول .إال أن قيــادة حــزب العــال طــردت أعضــاء املجموعــة يف عهــد
تاتــر ،وانتهــى مــن تبقــى منهــا إىل تأليــف الحــزب االشــرايك إلنجلــرا وويلــز ( )SPEWيف
ســنة  .1997وقــد تــم تشــكيل الحــزب االشــرايك االســكتلندي بصــورة منفصلــة يف الوقــت
نفســه تقريبــا ،اســتنادا إىل عــدد مــن املجموعــات املحليــة هنــاك.
كان املنافــس الرئيــي لـ”االتجــاه املناضــل” يف الطيــف الرتوتســي هــو حــزب العــال
االشــرايك ( ،)SWPالــذي ال يــزال لديــه نحــو  4000عضــو ،ولديــه تاريــخ طويــل مــن
الحمــات الناجحــة ،مبــا يف ذلــك ،كــا يف حملتــه خــال االنهيــار املــايل وانتخابــات ،2010
االحتجاجــات املضــادة لقمــة العرشيــن الكبــار  ،G20والتظاهـرات تحــت شــعار “نحــن لــن
ندفــع مثــن أزمتهــم” .وقــد دعــم حــزب العــال االشــرايك تشــكيل “التحالــف االشــرايك”
كبديــل انتخــايب يســاري ابتــداء مــن ســنة 1999؛ تــ ّم تحويلــه يف  2001مــن تحالــف
بــن منظــات إىل حــزب ذي عضويــة فرديــة ،مــا م ّكــن حــزب العــال باتســاعه وحســن
انضباطــه مــن إدارتــه ،لكنــه مل يحــظ قــط بتأثــر كبــر وجــرى حلــه يف نهايــة املطــاف.
يف  ،2004انبثــق تحالــف يســمى “االحــرام” ( )Respectمــن الحركــة ضــد الحــرب يف
العــراق ،وفعــل الكثــر لدفــع اليســاريني إىل خــارج حــزب العــال تحــت قيــادة طــوين
بلــر ،باإلضافــة إىل تركيــزه املناهــض للحــرب ،وكان “االحــرام” متوجهــا بقــوة نحــو نضــاالت
املهاجريــن غــر األوروبـــيني ،وخاصــة املســلمني .ويف وثائقــه ،يســمى تحالــف “االحــرام”
“حزبــا يســاريا” ،ويدعــو إىل سياســات مثــل زيــادة نســبة الرضيبــة عــى رشائــح الدخــل
 .49من أجل تصنيف سيايس -أيديولوجي ألقىص اليسار الربيطاين ،أنظر:
 ;Calaghan, The Far Left in British Politics, 1987وكتــاب أحــدث باللغــة األملانيــةPeter Ullrich, Die :
Linke, Israel und Palästina, Nahostdiskurse in Großbritainnien und Deutschland (The left, Israel
 ,and Palestine: The Middle-East discourse in Britain and Germany), Berlin 2007الــذي يعالــج أقــى
اليســار الربيطــاين يف الفصــل الثالــث ،وتركيــزه عــى رصاع الــرق األوســط ال كثــر مــن الجديــد فيــه :أي بحــث يف
الشــبكة عــن “أقــى اليســار الربيطــاين” يعــود مبــادة ذات صلــة يف الغالــب بهــذا املوضــوع.
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العلويــة ،ووقــف الخصخصــة .وينظــر إىل األزمــة املاليــة عــى أنهــا “نتيجــة لطريقــة العمــل
الرأســالية” .وقــد شــارك يف انتخابــات  ،2005وانتخــب النائــب العــايل الســابق جــورج
غــاالوي ( )George Gallowayعــن مقعــد يف منطقــة مــن لنــدن مســلمة يف معظمهــا،
متفوقــا عــى نائــب حــزب العــال ،50وجــاء يف املرتبــة الثانيــة يف عــدد مــن الســباقات
األخــرى؛ وقــد كانــت املــرة األوىل منــذ عقــود التـــي يفــوز فيهــا يســاري مــن غــر حــزب
العــال مبقعــد برملــاين يف إنجلــرا .وخــال الســنوات الالحقــة ،انتخــب “االحــرام” ســتة
أعضــاء مجالــس يف رشق لنــدن ،أحدهــم يف نيوهــام ( يف لنــدن أيضــا) ،واثنــن يف بريمنغهــام،
وأبــى بــاء حســنا يف بعــض املناطــق غــر املســلمة.
يف ســنة  ،2007انشــق جنــاح حــزب العــال االشــرايك ،شــاكيا مــن أن سياســة غــاالوي
بالغــت يف التنــازل أمــام تقليديــة مجتمعــات املهاجريــن املســلمني – مــع أن الحــزب نفســه
كان يقبــل إىل حــد كبــر عالقــات القــوة الداخليــة والنمــط املحافــظ يف هــذه املجتمعــات،
مــن خــال عملــه مــع نخبهــا .51ثــم وضــع حــزب العــال “قامئــة اليســار” الخاصــة بــه يف
االنتخابــات املحليــة التاليــة .وقــد شــفي هــذا الصــدع يف تحالــف “االحــرام”  -أو أقلّــه
جــرت تغطيتــه  -يف ســنة  ،2008وشــارك الحــزب يف انتخابــات  .2010وكان نشــطاء نقابيــون
يســاريون قــد أطلقــوا يف ســنة “ 2008ميثــاق الشــعب” ،يف محاولــة منهــم لبــدء عمليــة
بنــاء ائتــاف ســيايس وأيديولوجــي ،وليــس انتخابيــا فقــط .52ويف الوقــت نفســه ،جــرى
إحيــاء “مؤمتــر اليســار ”53إليجــاد برنامــج مشــرك للتبــادل الســيايس عــر طيــف ســيايس
متنافــر ثقافيــا .وكان جميــع الالعبــن املهمــن مــن أقــى اليســار حارضيــن يف االتفاقــن
املاضيــن ،لكنهــم فشــلوا يف  2009يف االتفــاق عــى برنامــج انتخــايب رســمي .وبــدالً مــن
ذلــك ،تشــكل تحالفــان مؤقتــان خــال تلــك الســنة:

النقا� واالشـ تـر ياك ()TUSC
االئتالف ب ي
كان التحالــف األول هــو االئتــاف النقــايب واالشــرايك ( ،)TUSCوهــو ائتــاف انتخــايب
أطلقــه الحــزب االشــرايك إلنجلــرا وويلــز (انظــر أعــاه؛ يُقــدر عــدد أعضائــه بـــ  800عضــو)
والحــزب الشــيوعي لربيطانيــا (يقــدر عــدد أعضائــه بـــ 1000عضــو) ،وهــو أحــد جناحــن
 .50غــاالوي ،وهــو اســكوتلندي أبيــض ،تفــوق عــى مرشــح حــزب العــال أونــا كينــغ ،الــذي هــو نصــف أفريقــي،
بأقــل مــن  1000صــوت.
 .51راجع  http://libcom.org/library/croissantالورود الجديد للعامل املسلمني يف بريطانيا.
 .52راجع .www.thepeoplescharter.com
 .53راجع .http://www.conventionoftheleft.org
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انشــقا عــن الحــزب الشــيوعي الربيطــاين التقليــدي؛ وكان بــوب كــرو ( ،)Bob Crowاألمــن
العــام لنقابــة عــال النقــل ،وعضــو الحــزب الشــيوعي لربيطانيــا القــوة املحركــة وراء
االئتــاف .ومل يبــر بالخــر لهــذا الجهــد حقيقــة أن كــرو مل يتمكــن مــن الحصــول عــى
دعــم نقابتــه لهــذا املجهــود وال أن يبقــي حزبــه مبحـرا ،إذ إن الحــزب الشــيوعي لربيطانيــا
انســحب وأنشــأ تحالفــا مصغ ـرا خاصــا بــه .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن وافــدا متأخ ـرا إىل
االئتــاف هــو حــزب العــال االشــرايك ،نقــل حالــة االنقســام نفســها إىل هــذه املجموعــة
كــا كانــت قــد فعلــت يف “االحــرام”؛ هــذه املــرة قامــت مجموعــة هامــة لهــا كوادرهــا
الخاصــة بهــا بالقفــز إىل الســفينة ،يف ســنة .542010
تعــود أصــول االئتــاف النقــايب واالشــرايك إىل الرتشــح لـــ “االتحــاد األوروبـــي رقــم ”2
(“ )”No2EUيف االنتخابــات األوروبـــية ســنة  ،2009التـــي كانت تهــدف إىل اجتذاب العامل
منخفــي املهــارة أو شــبه املهــرة الذيــن يُفــرض أن يكونــوا ضحيــة ترشيعــات االتحــاد
األوروبـــي .وقــد ملــس بيــان بشــأن هــذه االنتخابــات خطــر “واليــات متحــدة أوروبـــية،
رأســالية وعســكرتارية” ،واســتهدف البيــان أحــكام “التوجيهــات بشــأن العــال املعينــن”،
التـــي اعتربهــا تأليبــا للعــال املهاجريــن والعــال األصليــن بعضهــم ضــد بعــض .55وقــد
أبقــى االئتــاف النقــايب واالشــرايك عــى زاويــة التشــكك األوروبـــي لــدى  .No2EUوعــاوة
عــى ذلــك ،ويف إشــارة إىل مجتمعــات املناجــم ،فإنــه دعــا إىل مفهــوم “الفحــم النظيــف”
 ُحــ ْرم الحــركات البيئيــة .وكــا كان حــال الـــ  ،No2EUالــذي فــاز بـــ  153،000صــوتفقــط  - %1 -يف انتخابــات الربملــان األوروبـــي ،مل يكــن مــن املرجــح لالئتــاف أن يصنــع أي
عراقيــل يف املجمــوع لــدى حــزب العــال  -وهــو مل يفعــل ذلــك بالفعــل .فقــد فــاز اثنــان
فقــط مــن مرشــحيه األربعــن بأكــر مــن  %2مــن األصــوات ،وحتـــى املرشــح رفيــع املســتوى
والنائــب العــايل الســابق ديــف نيلســت ( )Dave Nellistالــذي ترشــح يف كوفنــري ،وكان
مــن املتوقــع أن يحقــق نتائــج محرتمــة ،حصــل عــى أقــل مــن .%4

سـ بـر أغوار المياه ض
الخ�اء مع ت
االح�ام
لقــد بــدا أن جهــدا انتخابيــا واعــدا قــد متثــل يف نشــوء التعــاون بــن الخــر وحــزب
“االحــرام” .فمــع تقلــص عضويــة الحــزب إىل مــا يقــدر بنحــو  700بســبب انشــقاق حــزب
 .54بقيــادة األمــن العــام الســابق لحــزب العــال الش ـرايك جــون ريــس ورشيكــه لينــديس جريمــان ،كان املنظمــون
البــارزون يف ائتــاف “أوقفــوا الحــرب” يف ســنة  ،2003يؤيــدون عــى مــا يبــدو تحالفــا أوســع .وكان جريمــان ترشــح
ســابقا لعمــدة لنــدن عــى “قامئــة اليســار” ،التـــي انشــقت عــن ائتــاف االحـرام.
 .55راجع .www.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8059281.stm
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العــال االشــرايك ،أصبــح الحــزب يعتمــد أكــر مــن أي وقــت عــى دوائــره االنتخابيــة مــن
املســلمني وســواهم يف مجتمــع املهاجريــن .وقــد أمثــر تعطشــهم إىل التحــرر املــدين يف
مجموعــة مــن املنظــات املعاديــة للعنرصيــة وللفاشــية ،وجلــب بــاآلالف مــن الجيلــن
الثــاين والثالــث مــن اآلســيويني الربيطانيــن إىل السياســة .وحتـــى قبــل انتخابــات الربملــان
األوروبـــي ســنة  ،2004كان هنــاك اتصــاالت أوليــة بــن حــزب “االحــرام” ،الجديــد آنــذاك،
وحــزب الخــر .وبحلــول ســنة  ،2009كانــت االتصــاالت جيــدة مبــا فيــه الكفايــة بحيــث
أن العديديــن مــن أعضــاء حــزب “االحــرام” دعمــوا مرشــح الخــر ،الــذي كان مــن املرجــح
أن يفــوز مبقاعــد بفضــل التمثيــل النســبي الســائد يف تلــك االنتخابــات (فــاز مبقعديــن(.
مــع اقــراب االنتخابــات العامــة يف  ،2010اتفــق الطرفــان عــى دعــم أحدهــا اآلخــر،
وعــدم الوقــوف ضــد بعضهــا بعضــا يف مقاعــد مســتهدفة معينــة .كان حــزب االحــرام يأمــل
يف انتخــاب ســلمى يعقــوب يف برمنغهــام -ســبارك بــروك ،وجــورج غــاالوي يف الدائــرة
االنتخابيــة الجديــدة املتاخمــة للتــي ســبق أن مثلهــا يف لنــدن .أمــا آمــال الحــزب يف مقعــد
آخــر يف مانشســر ،إن وجــدت ،فكانــت غــر واقعيــة إىل حــد كبــر .واســتهدف الخــر
مقعــدا واحــدا – يف برايتــون ،مــع زعيمتهــم كارولــن لــوكاس ( .)Caroline Lucasوكان
االتجــاه اليســاري يف حــزب الخــر قــد دُفــع إىل الخلفيــة يف الســنوات األخــرة ،وكانــت
القيــادة ،باســتثناء لــوكاس ،ترفــض الحديــث عــن الخــر كحــزب يســاري.
ومــع ذلــك ،كان حــزب الخــر جذابــا يف نظــر حــزب “االحــرام” ،ألنــه كان ميكنــه أن يقــدم
بنيــة تحتيــة سياســية محرتفــة ،مبــا لديــه مــن أكــر مــن مائــة عضــو مجلــس بلــدي ،واثنــن
مــن أعضــاء الربملــان األوروبـــي وعضويــة حــوايل  .567500ومــع ذلــك ،وعــى خلفيــة فشــل
كوبنهاغــن ،واحتضــان حــزب املحافظــن حتـــى ملبــدأ حاميــة البيئــة ،بــدا حــزب الخــر
يف نظــر الكثرييــن مــن اليســاريني عــى أنــه جــذاب يف الغالــب للمقرتعــن غــر امللتزمــن
مــن الطبقــة الوســطى ،وليــس لديــه توجــه واضــح نحــو األفــكار اليســارية .ولــدى إحصــاء
األصــوات ،مل يفــز حــزب “االحــرام” بــأي مقعــد :فــازت يعقــوب مبركــز ثــان محــرم ،وفــاز
غــاالوي مبركــز ثالــث مخيــب لآلمــال ،وكان مقعــد مانشســر مناصفــة .57بيــد أنــه جــرى
انتخــاب زعيمــة الخــر كارولــن لــوكاس ،مــا يــدل عــى أن حــدوث تعدديــة إىل يســار
حــزب العــال هــو باألمــر املمكــن ،أقلــه يف هــذه الحالــة .ويف ضــوء هــذه النتيجــة الوحيــدة
 .56رقم العضوية لعام  ،2009اللجنة االنتخابية يف اململكة املتحدة.
 .57كان الطعــن مبقعــد غــاالوي القديــم مــن قبــل ابجــول ميــا ،والــذي كان مثــل معظــم املرشــحني الكبــار اآلخريــن،
ذا خلفيــة إســامية ،وحــده املرشــح الفــايش للحــزب الوطنــي الربيطانيلــم يكــن كذلــك .وعــى مــا يبــدو ،فــإن فــوز
غــاالوي عــى العمــل قبــل خمــس ســنوات أجــر جميــع األحـزاب عــى األقــل عــى أخــذ غالبيــة الســكان البنغاليــن
عــى محمــل الجــد .وكانــت هــذه ثالــث أفضــل نتيجــة لـــ “االحـرام” ،عــى الرغــم مــن وجــود مرشــح الخــر.
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الجانــب للجهــد التعــاوين ،قــد يكــون مــن الصعــب الحفــاظ عــى دعــم لــه يف املســتقبل.
وأبعــد مــن ذلــك ،يواجــه اليســار مهمــة إعــادة البحــث يف قيــم كالعلامنيــة والتشــاركية إىل
جانــب قيــم قــد تســتعيد أصــوات الطبقــة العاملــة ،وإال فــإن النجــاح ســيكون مســتحيال
يف ظــل النظــام االنتخــايب الحــايل.

االنتخا� لليســار ف ي� بريطانيا؟
توقعــات :ما هي فرص النجاح
بي
كث�ة ،هدف واحد
التكتيــكات االنتخابيــة  -طرق ي
مــن خــال مســح املشــهد املتنــوع لليســار الربيطــاين ،مبــا فيــه مــن انقســام كالســييك
بــن حــزب العــال ويســار حــزب العــال ،يتضــح أن مثــة أكــر مــن إجابــة واحــدة عــى
ســؤال النجــاح االنتخــايب لليســار ،وهــذا يتوقــف عــى الزاويــة التـــي يتناولهــا منهــا .إن
أول مــا يجــب إدراكــه هــو أنــه أينــا انخــرط النــاس يف السياســة ســيكون عليهــم أن
يتعاملــوا مــع النظــام االنتخــايب الــذي لديهــم .أمــا مجــرد الشــكوى مــن قســوة النظــام
القائــم حيــث يجــري انتخــاب الربملــان يف دوائــر انتخابيــة فرديــة ويُنتخــب الفائــز حتـــى
بأغلبيــة بســيطة فهــو موقــف يفتقــر إىل النضــج السياســـي .مــدى رســوخ النظــام كان
بيّنــا ســنة  :2010فحــزب األحــرار الــذي ينتقــص النظــام مــن متثيلــه كان يعــد تقليديــا
بتحقيــق إدخــال التمثيــل النســبي مــن أي حــزب يؤلــف حكومــة ائتالفيــة معــه إذا
حانــت لــه الفرصــة .وقــد كــرر زعيمــه نــك كليــغ (  )Nick Cleggهــذا الوعــد ،لكنــه
نكــث بــه ملــا حانــت الفرصــة :فمــع أن االنتخابــات أســفرت عــن أكرثيــة نظريــة -وإن
كانــت ضئيلــة  -لحــزب العــال واألحــرار ودعــاة الجهويــة االســكتلنديني والويلشــيني
اليساريـــي االتجــاه ،فــإن كليــغ شــكل ائتالفــا مــع حــزب املحافظــن بزعامــة كامــرون،
مــن دون تحصيــل إصــاح انتخــايب.
يحتــاج يســار حــزب العــال إىل الكفــاح مــن أجــل االبقــاء عــى املســاحة شــبه املســتقلة
للجنــة التمثيــل العــايل /مجموعــة الحملــة االشــراكية ،التـــي ليــس مثــة رأي لجهــاز حــزب
العــال فيهــا ،والتـــي ميكــن لألحــزاب العامليــة التأسيســية اليســارية تســمية املرشــحني
اليســاريني لعضويــة الربملــان .ومــع هزميــة حــزب العــال وتقاعــد العديــد مــن نــواب
مجموعــة الحملــة االشــراكية ،تضاءلــت املــوارد ،وسيشــتد الكفــاح مــن أجــل شــبه
االســتقالل .يجــب الفــوز يف هــذه املعركــة وميكــن الفــوز فيهــا ،رمبــا بشـــيء مــن الدعــم
الضمنــي مــن داخــل “الكومبــاس”.
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وبالنســبة إىل اليســار العــايل ،أظهــرت صفقــة ائتــاف االحــرام  -الخــر أن الهــدف
املتمثــل يف “مرشــح واحــد ليســار حــزب العــال” ممكــن التحقيــق يف زمــن انحســار
التعصــب األيديولوجــي .ويجــب عــى “مؤمتــر اليســار” أن يضــع آليــة ميكــن مــن خاللهــا
“تســمية” مثــل هــذا املرشــح الواحــد ،بغــض النظــر عــن عضويــة الحــزب  -أو ،بــدال مــن
ذلــك ،أن يعلــن تأييــده ملرشــحي حــزب العــال اليســاريني .إن هــذا مــن شــأنه زيــادة
الضغــط اليســاري عــى حــزب العــال ،حتـــى لــو مل يكــن للمرشــح البديــل أي فرصــة يف
الفــوز عليــه /عليهــا .وميكــن لـ”التصويــت التكتيــي” أن يصبــح حينهــا -خصوصــا يف مقاعــد
حــزب العــال “اآلمنــة” -مثــا إلســقاط مرشــحي حــزب العــال اليمينيــن ،بــدال مــن مجــرد
منــع انتصــارات املحافظــن.

ين
التمك� الجماعي
اسـ تـراتيجية يســارية :أفكار اجتماعية جديدة بشــأن
ومــع ذلــك ،فــإن جميــع هــذه االعتبــارات التكتيكيــة لــن تكــون كافيــة لتحقيــق نهضــة
سياســية يســارية ،إذا مل يســتطع اليســار الربيطــاين ،عــر الخطــوط الحزبيــة ،أن يقــدم رؤيــة
بديلــة ذات مصداقيــة بشــأن الحيــاة يف بريطانيــا تعالــج املظــامل التـــي جــرى تحليلهــا
يف البدايــة ،وينجــح يف جمــع ائتــاف اجتامعــي للفئــات االجتامعيــة املعنيــة التـــي لهــا
مصلحــة يف تغيريهــا.
مــع فشــل حــزب العــال الجديــد ،ليــس هنــاك فرصــة فحســب ،ولكــن مثــة رضورة أيضــا،
يف أن ميــي اليســار قدمــا مبــروع جديــد .إن اليســار الربيطــاين ،إذ ال يـزال خائــب األمــل
مــن انهيــار الوعــي الســيايس لــدى الطبقــة العاملــة ،ومــن المبــاالة املثقفــن الحديثــن ذوي
التوجــه الليــرايل  -اليســاري ،هــو يف موقــع البدايــة فقــط للتصالــح مــع الفــرص الجديــدة.
ويجــب عليــه ابتــداء أن يعيــد اكتشــاف حقيقــة أن أي مــروع يســاري يحتــاج إىل التجــذر
يف خزانــات القــوة االجتامعيــة .ومــن املســتغرب ،كــا يكتــب جريميــي جيلــرت (Jeremy
 ،)Gilbertأن اليســار ميكــن أن يتعلــم مــن حــزب املحافظــن بقيــادة تاتــر وبرنامجهــا
بشــأن ملكيــة املنــازل  -الــذي دانــه اليســار باعتبــاره بيعــا لإلســكان العــام – مقولــة إن
“النجــاح الســيايس [هــو] ليــس مــا يتعلــق فقــط باتخــاذ الحكومــة القــرارات الصائبــة،
لكــن يتعلــق أيضــا بالتعبئــة والتمكــن االنتقــايئ لدوائــر انتخابيــة متعــددة”.
إن قاعــدة القــوة االجتامعيــة لليســار يف بريطانيــا كانــت دامئــا يف النقابــات والتعاونيــات
التابعــة لهــا؛ ملــاذا ال تصبــح أســاليب التبــادل التعــاوين مــن أجــل املنفعــة املتبادلــة عــى
أســاس غــر نقــدي ،بدعــم مــن الحكومــة ،وســيلة للمســاعدة الذاتيــة يف معالجــة املظــامل
االجتامعيــة ملجتمعــات الطبقــة العاملــة يف املناطــق التـــي يقــل فيهــا االســتثامر يف الشــال
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اإلنجليــزي؟ ملــاذا ال يتــم الدفــاع عــن مصالــح املثقفــن يف املــدن مــن خــال الدعــوة إىل
ترشيــك جــذري لقطــاع وســائل اإلعــام الربيطانيــة الخاصــة العمالقــة ،مــا يخلــق العديــد
مــن فــرص العمــل ،ووســائل إعــام أكــر خضوعــا للمســاءلة العلنيــة يف هــذه العمليــة؟
ملــاذا ال يحــدد اليســار معايــر ذات نظــام جديــد للمســاءلة العامــة ألعضــاء الربملــان
واملجالــس البلديــة ،طاملــا رفضتهــا األط ـراف األخــرى؟
ومــن شــأن هــذا التغييـــر االجتامعــي أن يكــون مكمــا رضوريــا لربامــج حكوميــة اجتامعيــة
دميقراطيــة ذات منحــى كينــزي يســاري .ســيكون عــى اليســار أن يتحــدث إىل هــذه
القواعــد االنتخابيــة الصلبــة وأن يتحــدث مــن أجلهــا بغيــة أن تقبــل بــه ممثــا لهــا ،رابطــا
بــن أمــور مــن بينهــا الفجــوة القامئــة بــن القواعــد االنتخابيــة املاديــة وغــر املاديــة .وأيــا
كانــت سياســة بلــر /رشودر ،فــإن ورقتهــا كانــت متثــل تحالفــا انتخابيــا قامئــا فعــا ،جــرى
تضمينــه بنجــاح يف أيديولوجيــا “الطريــق الثالــث” .اآلن ،يف حــن ينفــرط عقــد التحالــف
االنتخــايب الليــرايل الجديــد الــذي أقامــه حــزب العــال الجديــد ،تســنح الفرصــة أمــام
اليســار ألن يتقــدم مبــروع للتحالــف عــى أســاس أفــكار املســاواة والتضامــن .إن التحــدي
اليــوم هــو أقــرب إىل مــا كان عليــه يف ســنة  :1994الســعي إليجــاد وتشــكيل ائتــاف
اجتامعــي قــوي مبــا فيــه الكفايــة مــن أجــل هــذا املــروع .لقــد اختــار حــزب العــال
الجديــد بطابعــه الــذي يجمــع بــن القدريــة والجــن ،االئتــاف الخطــأ ،االئتــاف مــع
رأس املــال الكبــر .والتحــدي الــذي يواجــه اليســار الربيطــاين هــو بنــاء تحالــف واســع مبــا
فيــه الكفايــة أقلــه ليكــون قــادرا عــى كبــح جــاح رأس املــال الكبــر ،ومنطقــي مبــا فيــه
الكفايــة ليكــون قــادرا عــى مكافــأة أصحــاب املصلحــة يف االئتــاف .وقــد تــم بالفعــل
اتخــاذ الخطــوات األوىل نحــو تحقيــق هــذا الهــدف.

أود أن أشــكر الســيد أنــدرو ســتيفنز ،لنــدن ،وإيزابيــل ريفــان ،بروكســل ،ملــا قدمــاه مــن مســاعدة
ودعــم يف مجــال البحــث والتحريــر.
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اليسار يف منطقة ما بعد يوغوسالفيا
ت
كانزالي�  /جورجي توميتش
بوريــس

ال توجــد منطقــة أخــرى يف أوروبــا ال يتوافــق فيهــا مــايض اليســار وحــارضه بشــكل حــاد
كــا هــو الحــال يف يوغوســافيا الســابقة .فنظــرة عــى تاريــخ املنطقــة تكشــف عــن
الحضــور القــوي للحركــة االشــراكية والشــيوعية .قبــل الحــرب العامليــة األوىل ،كان بإمــكان
االشــراكيني مثــل ســفيتوزار ماركوفيتــش ( )Svetozar Markovićإرســاء أســس حركــة
ثوريــة .يف بدايــة العرشينيــات مــن القــرن املــايض ،كان الحــزب الشــيوعي اليوغوســايف
جديــد النشــأة قــادرا عــى تحقيــق تقــدم كبــر واســتطاع أن يصبــح حزبــا جامهرييــا .وبعــد
الغــزو األملــاين ليوغوســافيا يف نيســان /أبريــل مــن  ،1941مل يكــن الحزبيــون املناهضــون
للفاشــية قادريــن فقــط عــى حشــد مئــات اآلالف مــن املقاتلــن ،ولكنهــم أيضــا ،وبعــد
ذلــك ،كانــوا قادريــن عــى اإلطاحــة بالنظــام امللــي وإقامــة دولــة اشــراكية جديــدة.
أطلقــت القطيعــة مــع موســكو ســنة  1948تجربــة “اإلدارة الذاتيــة للعــال” و“حركــة
عــدم االنحيــاز” ،التـــي جذبــت اهتاممــا عامليــا .ومتتعــت الدولــة وزعيــم ُعصبــة شــيوعيي
يوغوســافيا الحاكمــة جوزيــف بــروز تيتــو ( )Josip Broz Titoبهيبــة يف جميــع أنحــاء
العــامل خــال الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن املــايض .وعــاوة عــى ذلــك ،لوحــظ
وجــود نزعــات يســارية معارضــة تنتقــد تيتــو مثــل مجموعــة براكســيس ( )Praxisالتـــي
دعــت إىل “ماركســية إنســانية” يف جميــع أنحــاء العــامل.
هــذا التاريــخ الغنــي يتناقــض تناقضــا حــادا مــع الوضــع الحــايل لليســار .يف بدايــة القــرن
الحــادي والعرشيــن ،مــر اليســار يف يوغوســافيا الســابقة بأزمــة وجوديــة .كانــت نقطــة
انطــاق تراجعــه األزمــة الهيكليــة واالجتامعيــة والسياســية الحــادة للمرحلــة املتأخــرة
مــن االشــراكية يف الثامنينيــات مــن القــرن املــايض .كان تــآكل القاعــدة الرشعيــة لعصبــة
شــيوعيي يوغوســافيا الــرط املســبق للتعبئــة الناجحــة مــن قبــل الحــركات القوميــة
التـــي أدت إىل تفــكك يوغوســافيا يف حــروب التســعينيات .وكان صعــود القوميــة مرتبطــا
بتعزيــز أيديولوجيــات الجنــاح اليمينــي ،وغالبــا اليمــن املتطــرف ،كأمنــاط هويــة مهيمنــة
يف مجتمعــات مــا بعــد يوغوســافيا.
مل تــؤد حــروب التســعينيات فقــط إىل مقتــل أكــر مــن  100ألــف شــخص وترشيــد مليــون
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الجــئ ،لكنهــا عملــت أيضــا عــى تدمــر أجــزاء كبــرة مــن الصناعــة والبنيــة التحتيــة
للبــاد .كــا ومل تــؤد السياســات االقتصاديــة النيوليرباليــة الجامــدة فقــط إىل خصخصــة
أجــزاء كبــرة مــن الصناعــة ،لكنهــا أدت أيضــا إىل تفكيــك هيــاكل دعــم دولــة الرفــاه.
وتبــدو نتائــج تفــكك الدولــة والحــروب واإلصالحــات الهيكليــة النيوليرباليــة عــى املــدى
البعيــد واضحــة يف مجــاالت هيــكل الســلطة السياســية كانتشــار الفســاد ومنــاذج السياســة
االســتبدادية الشــعبوية .حتـــى بعــد مــي عــر ســنوات مــن انتهــاء الرصاعــات املســلحة،
يجــب اعتبــار بلــدان يوغوســافيا الســابقة يف كثــر مــن النواحــي “مجتمعــات مــا بعــد
الحــرب” ،ألن الكثــر مــن الهيــاكل التـــي تشــكلت خــال الحــرب ،مثــل العالقــة الوثيقــة
بــن الجرميــة املنظمــة وجهــاز الدولــة ،ال تـزال موجــودة بقــوة .عــى املســتوى االجتامعــي،
هنــاك نخبــة صغــرة انتفعــت مــن الخصخصــة باملقارنــة مــع أعــداد كبــرة مــن الســكان
يعيشــون يف املجتمعــات املهمشــة مــن دون أي مســتقبل أو فــرص .فــإذا كان مســتوى
املعيشــة يف يوغوســافيا خــال الســبعينيات مــن القــرن املــايض ،مشــابها ملســتوياته يف
إيطاليــا ،فاليــوم تعيــش قطاعــات واســعة مــن الســكان يف فقــر مدقــع ،يُذكّــر يف كثــر
مــن الحــاالت ،ببلــدان العــامل الثالــث .وحتـــى يومنــا مل يبــذل اليســار جهــدا يذكــر ليــدرس
هزميتــه التاريخيــة ويتعامــل معهــا .لــذا ،فــإن الصياغــة الجديــدة ملنظــور بتوجــه يســاري
هــو مهمــة املســتقبل.
هدفنــا هنــا هــو تحليــل اليســار املوجــود حاليــا يف ضــوء مجموعــة ظــروف اجتامعيــة
وسياســية معقــدة يف منطقــة مــا بعــد يوغوســافيا ،كــا ورد بشــكل مقتضــب أعــاه .لهــذا
الغــرض ،ســنتفحص األحــزاب واملنظــات والحــركات االجتامعيــة ذات التوجــه اليســاري
املوجــودة ونحــاول التعــرف عــى اتجاهاتهــا الرئيســية ومواقعهــا السياســية .مــن خــال
القيــام بذلــك ،ســندرس كل القــوى ذات الصلــة التـــي تصــف نفســها بأنهــا قــوى “يســارية”،
وســنتناول أوال تفــكك عصبــة شــيوعيي يوغوســافيا إىل أحــزاب دميقراطيــة اجتامعيــة
خلفتهــا وراءهــا ،ونعــرج ثانيــا عــى املبــادرات اليســارية املعاديــة للقوميــة واليســار
املوجــه نحــو املجتمــع املــدين ،أمــا ثالثــا وأخــرا ،فســنتناول الحــركات النقابيــة والطالبيــة.
يف هيكلتنــا لهــذا التحليــل ،قررنــا أن نعتمــد عرضــا يقــوم عــى معايــر سياســية ،بــدال مــن
الرتكيــز عــى البلــدان .أمــا الســبب وراء هــذا القـرار فهــو أنــه ،عــى الرغــم مــن االختالفــات
الوطنيــة ،هنــاك متاثــل معــن غالبــا مــا ميكــن اكتشــافه يف تطــور اليســار يف مختلــف بلــدان
مــا بعــد يوغوســافيا ،والــذي ميكــن تقدميــه بشــكل أفضــل ضمــن الهيكليــة التـــي اخرتناهــا.
ونظــرا لتعقيــد املوضــوع ،فمــن الواضــح أن بإمــكان النظــرة العامــة التاليــة أن تالمــس
باقتضــاب بعــض الجوانــب التـــي تســتحق تحليــا أكــر تفصيــا.
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ـيوع� يوغوســافيا إىل أحزاب ديمقراطية ت
اش�اكية
تفكك عصبة شـ ي ي
ال تــزال األســباب وراء تدمــر يوغوســافيا موضــع جــدل  .1غــر أن الحقيقــة التـــي ال
خــاف حولهــا هــي أن أحــد األســباب السياســية املحليــة الرئيســية لتفــكك يوغوســافيا
كانــت األزمــة الوجوديــة التـــي عصفــت بعصبــة شــيوعيي يوغوســافيا .خــال النصــف
الثــاين مــن مثانينيــات القــرن املــايض ،طــورت قيــادات الحــزب يف ســت جمهوريــات
هــي :ســلوفينيا وكرواتيــا والبوســنة والهرســك ورصبيــا والجبــل األســود ومقدونيــا -
ويف املقاطعتــن املتمتعتــن بالحكــم الــذايت فويفودينــا وكوســوفو عــى أرايض رصبيــا،
اســراتيجيات سياســية تختلــف كل منهــا عــن األخــرى ملعالجــة األزمــة االجتامعيــة
الحــادة يف ذلــك الوقــت.
( Slobodan

كانــت قيــادة الجمهوريــة الرصبيــة تحــت حكــم ســلوبودان ميلوســيفيتش
 )Miloševićتطالــب منــذ  1987مبركزيــة أقــوى الختصاصــات االتحــاد ،وتقويــة
الجمهوريــة الرصبيــة .وكان ذلــك مبثابــة انقــاب عــى كونفدراليــة يوغوســافيا التـــي
نفــذت مبوجــب دســتور .1974عــى النقيــض مــن ذلــك ،كانــت قيــادة الجمهوريــة
الســلوفينية تطالــب مبزيــد مــن الالمركزيــة ،ووجــدت حلفــاء لهــا خاصــة بــن شــيوعيي
كوســوفو األلبانــن ،واملنظــات الحزبيــة يف فويفودينــا وكرواتيــا ومقدونيــا .أصبحــت
عصبــة شــيوعيي يوغوســافيا عاجــزة عــى نحــو متزايــد .ويف مؤمترهــا الرابــع عــر
الــذي عقــد يف كانــون الثــاين /ينايــر  1990يف بلغـراد ،تصاعــد النـزاع ووصــل حــد القطيعــة
النهائيــة .تفــكك الحــزب عــى املســتوى االتحــادي ،تــاركا وراءه األجــزاء املكونــة لــه يف
الجمهوريــات ،وكان هــذا يف نفــس الوقــت بدايــة لعمليــة تفــكك الدولــة التـــي جــرت بعــد
ســنة مــع إعــان اســتقالل ســلوفينيا وكرواتيــا ،ثــم جــاءت بعدهــا الحــرب.2
 .1يف البحــوث األكادمييــة ،تناقــش العوامــل املؤسســية والسياســة الخارجيــة والعوامــل االقتصاديــة والسياســية
والثقافيــة كأســباب لتفــكك وتدمــر يوغوســافيا .ال تســتطيع هــذه الورقــة أن تدقــق بالتفصيــل يف هــذه املواضيــع،
التـــي هــي يف بعــض الحــاالت ،تثــر كثـرا مــن الجــدل .أحــد الكتابــات التـــي توفر نظــرة معمقــة حول هــذا املوضوع
هــي كتــاب راميــت ســابرينا ،التفكــر يف يوغوســافيا ،املناقشــات العلميــة حــول تفــكك يوغوســافيا والحــروب يف
البوســنة وكوســوفو ،كامربيــدج ســنة .2005
 .2أي تحليــل لتفــكك عصبــة شــيوعيي يوغوســافيا يجــب أن يؤكــد عــى فدرلــة الحــزب منــذ الحــرب العامليــة
الثانيــة .كان الحــزب يتألــف مــن مثــاين منظــات حزبيــة ،لــكل منهــا قيادتــه الخاصــة ولجنتــه املركزيــة .وكــا
أوضــح أومثــار نيكــوال هابــرل ،كان للمنظــات الحزبيــة الجمهوريــة اختصاصــات كبــرة بحلــول منتصــف الســتينات
مــن القــرن املــايض .بعــد املؤمتــر التاســع للعصبــة الــذي عقــد ســنة  ،1969عقــدت مؤمت ـرات األح ـزاب الجمهوريــة
قبــل مؤمتــر العصبــة عــى املســتوى الفــدرايل .أنظــر هاربــل ،أومثــار نيكــوال( ،تنظيــم الحــزب للمســألة القوميــة يف
يوغوســافيا) ،برلــن .1976
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مــن املهــم مبــكان ترشيــح تفــكك عصبــة شــيوعيي يوغوســافيا مــن أجــل فهــم النظــام
الحــزيب الراهــن يف املنطقــة .فمعظــم األحـزاب االشــراكية أو الدميقراطيــة االجتامعيــة “مــا
بعــد الشــيوعية” يف بلــدان يوغوســافيا الســابقة نشــأت كنتيجــة تفــكك حــزب الدولــة
الســابق؛ ويف معظــم الجمهوريــات التـــي تبعــت ،تتمتــع هــذه األحـزاب إىل حــد مــا بنفــوذ
مهيمــن عــى الحيــاة السياســية.3
ويبــدو هــذا واضحــا جــدا يف التوجهــات يف رصبيــا ومقدونيــا والجبــل األســود .يف رصبيــا،
حكــم الحــزب االشــرايك الــريب (  ،)SPSالــذي تأســس ســنة  1990بوصفــه الحــزب الخلَــف
لعصبــة الشــيوعيني ،دون انقطــاع حتـــى ســقوط ســلوبودان ميلوســيفيتش يف ترشيــن
األول /أكتوبــر  .42000وقــد تقلــص الدعــم الــذي يحظــى بــه الحــزب االشــرايك الــريب
خــال الســنوات التـــي تلــت ذلــك؛ ويف االنتخابــات الربملانيــة التـــي جــرت يف أيــار /مايــو
 ،2008حصــل التحالــف االنتخــايب الــذي يقــوده الحــزب عــى  %7.8فقــط مــن األصــوات.
مــع ذلــك ،بقــي الحــزب االشــرايك الــريب عامــا سياســيا هامــا يف رصبيــا .يف صيــف
 ،2008أصبــح اشــراكيو ميلوســيفيتش الســابقني الرشيــك األصغــر يف ائتــاف مــع الحــزب
الدميقراطــي (  ،)DSالــذي كان منافســه الرئيــي خــال التســعينيات.5
اســتلم التحالــف الدميقراطــي االشــرايك يف مقدونيــا مقاليــد الحكــم لفــرات طويلــة
خــال التســعينيات مــن القــرن املــايض ،ويعتــر هــذا التحالــف قــوة سياســية هامــة
يف جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية الســابقة يف أقــى الجنــوب .يف االنتخابــات
الربملانيــة التـــي جــرت يف  1حزيــران /يونيــو  ،2008حصــد التحالــف تحــت قيــادة
التحالــف الدميقراطــي الــريب  22.5%مــن األصــوات .ويــرأس الحكومــة الحاليــة
نيكــوال جرويفســي (  )Nikola Gruyevskiرئيــس الحــزب الدميقراطــي للوحــدة

 .3يف الوقــت نفســه ،ينبغــي اإلشــارة إىل أنــه مبــارشة بعــد “التحــول” ،ظهــرت بعــض األح ـزاب غــر اليســارية مــن
الهيــاكل السياســية لعصبــة شــيوعيي يوغوســافيا أو مــن منظامتهــا الشــبابية يف املناطــق املختلفــة ،أو عــى األقــل
اســتخدمت مواردهــا املاديــة لتأســيس هــذه األحزاب.عــى ســبيل املثــال ،نشــأ الحــزب الربملــاين الســلوفيني األقــوى،
وحــزب الدميقراطيــن الليرباليــن يف ســلوفينيا ( ،)LDSمــن رحــم عصبــة الشــباب االشـرايك .راجــع :لوكســيك ،إيغــور:
األنظمــة السياســية يف أوروبــا الرشقيــة ،فيســبادن  ،2006ص.660 .
 .4تأســس الحــزب اإلشـرايك الــريب رســميا يف 17متــوز /يوليــو  1990يف بلغـراد ،نتيجــة اندمــاج عصبــة الشــيوعيني
الرصبيــن وعصبــة الشــعب العامــل اإلشــرايك يف رصبيــا ،وهــي “منظمــة جامهرييــة” يف جمهوريــة يوغوســافيا
االتحاديــة االش ـراكية .راجــع .ميلوســيفيتش ،ميــان :املشــهد الحــزيب الــريب ،برلــن  ،2000ص.45 .
 .5عــن هــذا التطــور ،الــذي فاجــأ العديــد مــن املراقبــن ،راجــع كانزاليــر بوريــسPolitischer Umbruch in :
 ،)Serbien (Standpunkte, 25برلــن .2008
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الوطنيــة املقدونيــة (  )VRMO-DPMNEوهــو حــزب محافــظ .6
وأوضــح مثــال عــى اســتمرارية الســلطة يف مرحلــة مــا بعــد الشــيوعية حتـــى الوقــت
الحــارض تتجــى يف الجبــل األســود والتـــي يســكنها فقــط  600ألــف نســمة .هنــاك ،كان
الحــزب الدميقراطــي االشــرايك يف الجبــل األســود ( ،)DPSالــذي انبثــق عــن عصبــة شــيوعيي
يوغوســافيا قــادرا حتـــى اآلن عــى البقــاء يف الســلطة دون انقطــاع ألكــر مــن  20ســنة .كان
الشــخص املهيمــن فيــه هــو ميلــو ديوكانوفيتــش ( ،)Milo Đukanovićالــذي حــدد مصــر
البــاد يف املناصــب املختلفــة التـــي تقلدهــا خــال هــذه الفــرة .ففــي الوقــت الــذي كان
فيــه أصغــر عضــو يف اللجنــة املركزيــة لعصبــة الشــيوعيني ،أظهــر قــدرات تحــول ملحوظــة؛
يف بدايــة الفــرة التـــي قضاهــا يف الســلطة ،كان عــى تحالــف وثيــق مــع ميلوســيفيتش.
وبــدءا مــن ســنة  ،1997بــدأ بعمــل ترتيبــات مــع “الغــرب” ،وقــاد مســارا نحــو االســتقالل.
وقــد صاحــب فــرة تــويل ديوكانوفيتــش ملنصبــه العديــد مــن االتهامــات بالفســاد.7
ال ميــارس الدميقراطيــون االشــراكيون يف جمهوريــات رصبيــا ومقدونيــا والجبــل األســود مــا
بعــد الشــيوعية فقــط تأثــرا مهــا ،بــل إنهــم ميارســون هــذا التأثــر أيضــا يف الــدول الخلــف
األخــرى لجمهوريــة يوغوســافيا االتحاديــة .يف ســلوفينيا ،فــاز ميــان كــوكان (Milan
 ،)Kučanوهــو موظــف ســابق يف الحــزب ،بــأول انتخابــات حــرة جــرت يف نيســان/أبريل
 .1990أصبــح حــزب كــوكان الدميقراطــي االشــرايك الــذي تأســس حديثــا يف ســلوفينيا أقــوى
حــزب والحــزب األوحــد يف االنتخابــات التـــي أجريــت يف نفــس الوقــت ،ولكنــه اضطــر
أن يتنــازل عــن ســلطة الحكــم الئتــاف املعارضــــة الدميقراطيــــة املوحــــدة وهــو ائتــاف
مــن الليرباليــن القوميــن .ولكــن بعــد ذلــك ،حكــم الدميقراطيــون االشــراكيون ســلوفينيا
بتحالفــات متنقلــة يف الفــرات مــا بــن  1992و ،1996و ،2004-2000وكانــوا يف الســلطة
أيضــا منــذ عــام  .2008يف االنتخابــات الرئاســية التـــي جــرت يف ترشيــن أول /أكتوبــر ،2008
فــاز االشــرايك الدميقراطــي دانيلــو تــورك ( )Danilo Türkيف انتخابــات جولــة اإلعــادة
بنســبة مقنعــة وصلــت إىل  %68مــن األصــوات ،بعــد أن كان قــد فــاز فقــط بنســبة %24.4
 .6يف الــدورات الترشيعيــة للفــرة مــا بــن  ،1994-1990و  1998-1994و  ،2006-2002قــاد الحــزب االشــرايك
الدميقراطــي املقــدوين  SDSMالحكومــة املقدونيــة ،بحيــث ميكــن القــول حكــا بأنــه كان الحــزب املهيمــن يف النظــام
الســيايس .راجــع :سيلجانوفســكا دافكوفــكا ،كوردانــا ( ،)Siljanovska Davkova, Gordanaاألحــزاب السياســية
املقدونيــة مــن منظــور األيديولوجيــة .يف :لوتوفــاك زوران :األحـزاب السياســية والناخبــن يف جمهوريــات يوغوســافيا
الســابقة ،بلغ ـراد  ،2006ص.209 .
 .7عــن نشــوء النظــام الســيايس يف الجبــل األســود ودور ديوكانوفيتــش يف ذلــك ،راجــع كوفاتشــيفيتش ،فيليــب:
الجبــل األســود والسياســة االنتقاليــة مــا بعــد الشــيوعية .2006-1990 :يف :ميديرتينيــان كوارتــريل Mediterranean
 ،Quarterly، 2007، 18/3ص .93-72
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فقــط يف الجولــة األوىل( .8حــول التطــورات األخــرة ،انظــر أدنــاه).
يف كرواتيــا ،خــر الحــزب الدميقراطــي االشــرايك ( )9SDPمــا بعــد الشــيوعية يف أول
انتخابــات رئاســية وبرملانيــة حــرة جــرت يف  ،1990واضطــر إىل تســليم الســلطة إىل الجامعــة
الدميقراطيــة الكرواتيــة ( )HDCالقوميــة املتطرفــة تحــت قيــادة فرانيــو تودجــان (Franjo
 .)Tuđmanيف الحقبــة املبــارشة مــا بعــد تودجــان ،املمتــدة مــن ســنة  2000إىل ســنة
 ،2003اســتطاع الحــزب الدميقراطــي أن يســتعيد الســلطة مؤقتــا ليخرسهــا مــرة أخــرى
لصالــح االتحــاد الدميقراطــي الكــروايت ،الــذي نضــج وأصبــح حزبــا قوميــا محافظــا أكــر
اعتــداال .يف كانــون الثــاين /ينايــر  ،2009اســتطاع االشــرايك الدميقراطــي إيفــو يوســيبوفيتش
( )Ivo Josipovićأن يفــوز بالرئاســة 10وعــاد الحــزب الدميقراطــي االشــرايك إىل الســلطة
ســنة ( 2011انظــر أدنــاه).
أمــا يف البوســنة والهرســك فالوضــع معقــد .فقــد كان لألح ـزاب القوميــة الثالثــة :الحــزب
الدميقراطــي الــريب ( ، )SDSواالتحــاد الدميقراطــي الكــروايت والحركــة الدميقراطيــة،
يف البدايــة ،اليــد العليــا يف ربيــع  1992قبــل انــدالع الحــرب ،مــن خــال الزعــم بتمثيــل
مصالــح ثــاث مجموعــات عرقيــة يف البــاد :الــرب والكــروات واملســلمني ،عــى التــوايل.
أجمعــت حــول هــذه األحـزاب الثالثــة قــوات صنــع الحــرب يف حــن انقســم الدميقراطيــون
االشــراكيون يف مرحلــة مــا بعــد الشــيوعية 11إىل عــدد مــن األح ـزاب ذات النفــوذ املحــي

 .8غريالدميقراطيــون االشــراكيون يف ســلوفينيا اســم حزبهــم عــدة مــرات .فقــد أصبــح اســم حــزب التجــدد
الدميقراطــي أوال حــزب التجــدد الدميقراطــي االشــرايك وفيــا بعــد الحــزب االشــرايك الدميقراطــي ( .)SDراجــع.
لوكســيك.660 2006 :
 .9اتحــد الحــزب الدميقراطــي االشــرايك يف كرواتيــا ( ،)SDPالحــزب الــذي تــم إصالحــه وهــو خلــف عصبــة
الشــيوعيني يف كرواتيــا ،يف نيســان /أبريــل  1994مــع الحــزب الدميقراطــي االش ـرايك الصغــر الــذي تأســس يف عــام
 .1989راجــع زاكوزيــك ،نينــاد :النظــام الســيايس يف كرواتيــا.يف :اســاير ،فولفغانــغ مرجــع ســابق ،2006 ،ص.707 .
 .10ميكــن النظــر إىل انتخــاب يوســيبوفيتش كعالمــة إيجابيــة للتطــور الســيايس املحــي يف كرواتيا.عــى عكــس
ســلفه ســتيب ميســيتش ،أرســل يوســيبوفيتش إشــارات واضحــة عــن الرغبــة يف املصالحــة إىل رصبيــا ،ونــأى
بنفســه أيضــا عــن الكنيســة الكاثوليكيــة املحافظــة القوميــة.
 .11يف أول انتخابــات برملانيــة جــرت يف  ،1990فــاز خلــف عصبــة الشــيوعيني يف البوســنة والهرســك ،الفــرع البوسنـــي
لعصبــة شــيوعيي يوغوســافيا ،فقــط بنســبة  %8.32مــن األصــوات .راجــع :أندليتــش ،نيفــن :الحــزب الدميقراطــي
االشـرايك :الســنوات املائــة األوىل .ملحــة موجــزة عــن الدميقراطيــة االشـراكية يف البوســنة والهرســك) .رساييفــو ،2009
ص.37 .
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فقــط .12ومــع ذلــك ،يف الجــزء الــريب مــن البوســنة والهرســك ،جمهوريــة الــرب
(جمهوريــة رصبســكا) ،هيمــن تحالــف الدميقراطيــن االشــراكيني املســتقلني ()SNSD
برئاســة رئيــس الــوزراء ميلــوراد دوديــك ( )Milorad Dodikعــى الحكومــة يف الفــرة مــن
 1998و ،2001وفعــل ذلــك مــرة أخــرى منــذ  ،2006وميكــن اعتبــار هــذا الحــزب خليفــة
لعصبــة الشــيوعيني يف يوغوســافيا .عــى النقيــض مــن ذلــك ،خــرج الحــزب الدميقراطــي
االشــرايك كثالــث قــوة بعــد االنتخابــات العامــة لســنة  2006يف االتحــاد البوسنـــي .ومــع
ذلــك ،ال يــزال الحــزب االشــرايك الدميقراطــي موجــودا كمجموعــة صغــرة يف الربملــان
املشــرك للبوســنة والهرســك.13

اكي� الديمقر ي ن
ال�نامجي لالشـ تـر ي ن
اطي� ما بعد الشــيوعية:
إعادة التوجيه ب
14
المنحى القومي ،واقتصاد الســوق و”أوروبا ”
ال ـراع عــى الســلطة واالختــاف الربنامجــي بــن أح ـزاب الجمهوريــات كان ســمة تطــور
عصبــة الشيوعييـــن يف يوغوســافيا خــال فــرة االشــراكية االتحاديــة .ومــع ذلــك ،كان
مــن املمكــن ،بســبب عــدد مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة ،الحفــاظ عــى متاســك
 .12خــال الحــرب ،تــم تشــكيل تحالــف الدميقراطيــن االشـراكيني املســتقلني ( )SNSDيف بانيــا لــوكا ،يف حــن شــكل
“اإلصالحيــون” القدمــاء يف تــوزال اتحــاد البوســنا والهرســك الدميقراطــي االش ـرايك ،والــذي اندمــج بعــد ذلــك مــع
الحــزب الدميقراطــي االشـرايك القديــم  /الجديــد تحــت زعامــة زالتكــو الغومجيــا .فــاز هــذا الحــزب يف االنتخابــات
ســنة  ،2000كجــزء مــن ائتــاف “التحالــف مــن أجــل التغييـــر” .بعــد ذلــك بســنتني ،وبســبب سياســة إصــاح مكثفــة
والعديــد مــن الفضائــح ،فقــد الســلطة مــرة أخــرى ،وأعــادت الهيــاكل العرقيــة القدميــة تأســيس نفســها يف النظــام
الســيايس الجديــد .راجــع .املرجــع نفســه ،ص.39 .
 .13مــن الناحيــة النظريــة ،فــإن “الــرب” و“غريهــم” مــن االشــراكيني الدميقراطيــن ،يف ظــل عالقــات الســلطة
القامئــة ،قــد يحتلــون  12مقعــدا مــن أصــل  42مقعــدا يف برملــان البوســنة والهرســك .راجــع .نتائــج انتخابــات 2006
يف :اللجنــة املركزيــة لالنتخابــات يف البوســنة والهرســك،
# http://www.izbori.ba/rezultati/konacni/parlament_bih/index.htm
متت زيارته يف  14كانون الثاين /يناير .2010
 .14داخــل عصبــة الشــيوعيني يف يوغوســافيا ،كان هنــاك العديــد مــن املواجهــات الحــادة بــن األحـزاب الجمهوريــة.
يف منتصــف الســتينيات مــن القــرن املــايض ،كان هنــاك رصاع كبــر بــن الوســطيني املحافظــن حــول وزيــر الداخليــة
الــريب وقائــد الرشطــة الرسيــة ألكســندر رانكوفيتــش ،وبــن االتحاديــن الليرباليــن االقتصاديــن حــول القائــد
الســلوفيني إدوارد كاردل ،خــره فصيــل رانكوفيتــش يف  .1966يف الفــرة مــا بــن  ،1971 - 1970أطلقــت القيــادة
الشــيوعية يف كرواتيــا تحــت قيــادة ســافكا دابيشــيفتش ـ كوتشــار حركــة قوميــة لتحقيــق اســتقاللية أكــر لكرواتيــا؛
ولكــن تــم قمــع هــذا “الربيــع الكــروايت” بنــاء عــى طلــب تيتــو يف نهايــة  .1971يف  1968و ،1981دعــم املوظفــون
الشــيوعيون األلبــان يف كوســوفو املتمرديــن الهادفــن إىل إقامــة جمهوريــة مســتقلة يف كوســوفو .لنظــرة متعمقــة يف
الرصاعــات داخــل عصبــة الشــيوعيني يف يوغوســافيا ،انظــر دراســة هاربــل.
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الحــزب حتـــى نهايــة الثامنينيــات مــن القــرن املــايض .ولكــن يف بدايــة التســعينيات ،بــدأت
األحــداث املأســاوية ووضعــت أزمــة اليســار يف يوغوســافيا ككل يف الواجهــة .ففــي حــروب
التســعينات ،كان الدميقراطيــون االشــراكيون يف فــرة “مــا بعــد الشــيوعية” عــى الجوانــب
املختلفــة مــن الجبهــات ،وكانــوا مــن بــن أهــم القــوى الصانعــة للحــرب .يف الوقــت نفســه،
بــرزت مفارقــة مــن حيــث املنظــور الطويــل األجــل :فقــد شــهدت األحــزاب يف نفــس
الوقــت متاثــا واضحــا يف التطــور الربامجــي ،والــذي ميكــن وصفــه مبصطلحــات أساســية
“املنحــى القومــي”“ ،اقتصــاد الســوق” و“أوروبــا”.
ظهرالخطــاب القومــي يف مختلــف الجمهوريــات اليوغوســافية الســابقة يف نهايــة الثامنينيات
مــن القــرن املــايض بــن املثقفــن خــارج بنيــة عصبــة الشــيوعيني يف يوغوســافيا .البعــض
منهــم ،مثــل عــي عــزت بيغوفيتــش ( )Alija Izetbegovićالزعيــم املســلم البوسنـــي أو
مؤســس الحــزب الراديــكايل الــريب فويســاف شيشــييل ( ،)Vojislav Šešeljكان يجاهــر
مبعــاداة الشــيوعية .وكان عــدد مــن قــادة املفكريــن القوميــن اآلخريــن مثــل دوبريــكا
كوســيتش ( )Dobrica Ćosićيف رصبيــا وفرانيــو تودجــان يف كرواتيــا ،أعضــاء ســابقني يف
عصبــة الشــيوعيني يف يوغوســافيا والذيــن طُــردوا مــن الحــزب يف أواخــر الســتينيات مــن
القــرن املــايض وأوائــل الســبعينيات بســبب مواقفهــا القوميــة.15
يف ســياق األزمــة االقتصاديــة وأزمــة الرشعيــة واألزمــة الوجوديــة لعصبــة الشــيوعيني يف
يوغوســافيا ،حدثــت تطــورات مامثلــة يف معظــم الجمهوريــات يف نهايــة الثامنينيــات مــن
القــرن املــايض .أخــذت املنظــات الحزبيــة عــى نحــو متزايــد بتبنــي خطــاب املثقفــن
القوميــن مــن خــارج الحــزب .وكان هــذا ملحوظــا بصفــة خاصــة يف رصبيــا ،حيــث دخــل
ســلوبودان ميلوســيفيتش منــذ  1987يف تحالــف وثيــق مــع املثقفــن القوميــن .ولكــن
يف ســلوفينيا أيضــا ،اقــرب الحــزب يف مرحلــة مبكــرة للغايــة مــن املثقفــن الذيــن كانــوا
يســتخدمون الحجــج القوميــة للدعــوة إىل مســار مســتقل لســلوفينيا .يف كرواتيــا والبوســنة
والهرســك ،مل يكــن االشــراكيون الدميقراطيــون يف فــرة مــا بعــد الشــيوعية وخــال حــرب
التســعينيات أحزابــا حاكمــة صانعــة للحــرب ،لكــن ذلــك مل مينعهــم مــن تبنــي املواقــف

 .15حــول هــذا التطــور ،انظــر :دراغوفيتــش -سوســو ،ياســنا“ :املنقــذون لألمة”.املعارضــة الثقافيــة يف رصبيــا وإحيــاء
القوميــة .لنــدن .2002
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األساســية للخطــاب القومــي اليمينــي يف بلدانهــم بشــكل خــاص يف “املســألة القوميــة .”16عــى
ســبيل املثــال ،يســتخدم موظفــو الحــزب الدميقراطــي االش ـرايك يف كرواتيــا مصطلــح branitelj
(“املدافــع”) للتعبــر عــن قدامــى املحاربــن ،مــع عــدم وجــود أي إشــارة لالبتعــاد ،يف إشــارة إىل أن
للقـوات الكرواتيــة دور دفاعــي عمومــا ،ويشــاركون أيضــا يف االحتفــاالت الســنوية يف  4آب ،مبناســبة
الهجــوم يف ســنة  ،1995الــذي أخــرج أكــر مــن  150ألفــا مــن الــرب مــن كرواتيــا .عــى الرغــم مــن
أن هــذا الخطــاب قــد خفــت حدتــه إىل حــد ما منــذ نهاية الحــرب ،ال يـزال الخطاب القومــي العامل
الحاســم لهويــة معظم األحـزاب.
مل يتخــل االشـراكيون الدميقراطيــون يف مرحلــة مــا بعــد الشــيوعية فقــط عــن شــعار “األخــوة
والوحــدة” ،الــذي طبــع سياســة عصبــة الشــيوعيني يف يوغوســافيا الخاصــة بالقوميــات ،بــل
تخلــوا أيضــا عــن “اإلدارة الذاتيــة للعــال” ،املبــدأ األســايس الثــاين مــن االشـراكية اليوغوســافية.
يف أوقــات مختلفــة وبأشــكال مختلفــة ،تبنــت جميــع األحـزاب الخلَــف لعصبــة الشــيوعيني يف
يوغوســافيا املفهــوم التوجيهــي للنيوليرباليــة املتمثــل بالخصخصــة وإصــاح الســوق .وعــاوة
عــى ذلــك ،عملــت هــذه األحـزاب ،إىل حــد مــا“ ،كــوكاالت خصخصــة” حقيقيــة؛ ويف مواقعهــا
الســلطوية يف الجهــاز االقتصــادي وأجهــزة الدولــة ،كانــت قطاعــات كبــرة مــن الكــوادر القياديــة
قــادرة عــى نقــل املصانــع مــن “امللكيــة االجتامعيــة” إىل ملكيتهــا الخاصــة.17
مثــل األحــزاب األخــرى التـــي تولــت مهــام الســلطة يف النظــم التعدديــة الحزبيــة بعــد
اليوغوســافية ،اتســمت األحـزاب الدميقراطيــة االشـراكية يف مرحلــة مــا بعــد الشــيوعية إىل حــد
كبــر بأنهــا منظــات توريــد زبائنيــة ملوظفيهــا .حتـــى بعــد انتهــاء الجــزء األكــر مــن عمليــة
الخصخصــة ،اســتمرت وظائــف الدولــة يف توفــر إمكانيــة الوصــول إىل مــوارد كبــرة وكانــت هذه
الوظائــف متنــح وفقــا لعضويــة الحــزب .لــذا كان الفســاد وســوء اإلدارة جــزءا ال يتجــزأ ،وقــد
يكــون عن ـرا مكونــا ألنظمــة الســلطة بعــد اليوغوســافية.18
 .16أحــد األمثلــة عــى ذلــك هــو الحــزب الدميقراطــي االشـرايك يف كرواتيــا .يســتخدم معظــم موظفــي هــذا الحــزب
مصطلحــا شــائعا وهــو “( braniteljمدافــع”) يف وصــف قدامــى املحاربــن ،بــدون أي إشــارة إىل وجــود مســافة أو
نقــد ،والــذي يعنـــي أن موقــف القــوات الكرواتيــة يف حــرب التســعينيات كان موقفــا دفاعيــا باإلجــال ،بــدال مــن
انتقــاد ســلوكهم يف تصعيــد ال ـراع .شــارك املوظفــون أيضــا يف االحتفــاالت الســنوية يف  4آب /أغســطس ،مبناســبة
الهجــوم الكبــر الــذي شــنه الجيــش الكــروايت يف  ،1995وكانــت نتيجتــه طــرد أكــر مــن  15ألــف رصيب مــن كرواتيــا.
 .17ومل يتــم حتـــى اآلن إجـراء أي تحليــل دقيــق لهــذه العمليــة ،عــى الرغــم مــن أنــه مجــال مهــم للبحــث .يقــدم
اوبرادوفيتــش ،ماريــا نظــرة معمقــة يف هــذا املوضــوع ،انظــر :الخصخصــة وتفــكك يوغوســافيا ،يفSouth-East :
 ،Europe Review 2007، 2ص .55-33
 .18كــا قــال مايــكل إيركــه مــن مؤسســة فريدريــش ايــرت فيــا يتعلــق بالتنميــة“ :مــن املمكــن إخفــاء أخــاق
املافيــا وراء برنامــج الدميقراطيــة االش ـراكية” .مايــكل إيركــه( ،األح ـزاب الدميقراطيــة االش ـراكية يف وســط وجنــوب
رشق أوروبــا :الجمعيــات السياســية ذات التفكــر املشــرك أو وكاالت إدارة للحكومــة) .بــون  ،2009ص.7 .
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يفــر التشــبث بالســلطة أيضــا التحــول الربنامجــي الــذي ال يصــدق يف بعــض األحيــان
الــذي خضعــت لــه بعــض األحــزاب الدميقراطيــة االشــراكية يف الســنوات األخــرة .هــذا
التحــول املذكــور أعــاه مــن قبــل زعيــم الجبــل األســود ديوكانوفيتــش يف  1997مــن تحالــف
مــع ميلوســيفيتش إىل موقــف مؤيــد للغــرب ،مكّنــه مــن االســتمرار خــال الحــرب وضــان
موقعــه الخــاص يف الســلطة .وباملثــل مل يكــن لــدى الحــزب االشــرايك الــريب مشــكلة يف
التخــي عــن إرث عــر ميلوســيفيتش يف  ،2008مــن أجــل الدخــول يف تحالــف مــع الحــزب
الدميقراطــي ،عــدوه الســابق اللــدود ،و“املــوايل للغــرب” .عــاوة عــى ذلــك ،كانــت عمليــات
التحــول الرسيــع هــذه مــن خصائــص جميــع األحـزاب السياســية الرئيســية يف منطقــة مــا بعــد
يوغوســافيا .حيــث أنهــا خصائــص متيــز وظائــف األحـزاب كشــكل مــن أشــكال مؤسســات “ما
بعــد الحداثــة” خــارج نطــاق منــوذج اليســار واليمــن يف أوروبــا الغربيــة .التمســك بالســلطة
هــو الغايــة األهــم يف سياســاتهم .أمــا التســميات مثــل “الدميقراطيــة االشـراكية”“ ،املحافظني”
أو “الليرباليــن” فليســت مفيــدة بشــكل خــاص يف وصــف هويــة هــذه املنظــات .ليــس أي
مــن األحـزاب الدميقراطيــة االشـراكية يف مرحلــة مــا بعــد الشــيوعية يف يوغوســافيا الســابقة
موضــع أي نقــاش برنامجــي شــامل.
عــى مســتوى الترصيحــات ،عــى األقــل ،ســارت األحـزاب التـــي خلفــت عصبــة الشــيوعيني يف
يوغوســافيا اليــوم يف االتجــاه العــام الــذي ســلكته الدميقراطيــة االش ـراكية األوروبـــية .فهــي
تنــادي بالقبــول الرسيــع النضــام بلدانهــا إىل االتحــاد األوروبـــي وحلــف شــال األطلــي ،وهي
املكانــة التـــي وصلــت إليهــا كل مــن ســلوفينيا وكرواتيــا بالفعل .ومعظــم األحزاب التـــي خلفت
عصبــة الشــيوعيني يف يوغوســافيا انضمــت منــذ منتصــف التســعينيات مــن القــرن املــايض أيضا
إىل األمميــة الدوليــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى ،مل ينضــم أي منهــا إىل حــزب اليســار األوروبـــي.
ويعــد االســتثناء الرئيــي هنــا هــو الحــزب االشــرايك الــريب ،عــى الرغــم مــن أنــه يف
حالتــه أيضــاً فــاز التوجــه الدميقراطــي االشــرايك إىل حــد كبــر يف وقــت دخــول الحــزب
إىل الحكومــة مــرة أخــرى يف صيــف  .2008ويطالــب الحــزب االشــرايك الــريب اآلن أيضــا
بانضــام رصبيــا الرسيــع إىل االتحــاد األوروبـــي ،وقــدم طلبــا لعضويــة األمميــة الدوليــة،
عــى الرغــم مــن أنــه ال ي ـزال يرفــض االنضــام إىل حلــف الناتــو ،وهــو موقــف يتشــارك
فيــه حاليــا مــع األحـزاب السياســية الرئيســية األخــرى يف رصبيــا ،عــى األقــل رســميا .وهــذا
ليــس باألمــر املســتغرب نظ ـرا لقصــف حلــف شــال األطلــي يف  .1999ويف ســنة ،2012
بعــد تليــن موقفهــا بشــأن كوســوفو ،متكنــت رصبيــا مــن الوصــول لوضــع املرشــح.
يف ضــوء التطــورات التـــي وضحناهــا عــن الدميقراطيــة االشــراكية يف مرحلــة مــا بعــد
الشــيوعية يف يوغوســافيا الســابقة ،فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو :هــل ميكــن
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اعتبــار هــذه األح ـزاب أحزابــا “يســارية”؟ عــى الرغــم مــن العديــد مــن املحاذيــر ،يجــب
أن تكــون اإلجابــة عــى هــذا الســؤال باإليجــاب .فعــى الرغــم مــن جميــع عمليــات
التحــول األيديولوجــي والربنامجــي ،هنــاك بعــض مجــاالت السياســة التـــي ميــز االش ـراكيون
الدميقراطيــون مــا بعــد الشــيوعية بهــا أنفســهم بشــكل واضــح عــن منافســيهم مــن
النيوليرباليــن واملحافظــن واليمينيــن الشــعبويني .دعونــا نلقــي النظــر عــى اثنــن منهــم هنــا.
أوال ،عــى عكــس الجنــاح الدينــي /القومــي ،يحافــظ الدميقراطيــون االش ـراكيون يف مرحلــة مــا
بعــد الشــيوعية عمومــا عــى مســافة مــن الكنائــس التـــي عــادت لتتمتــع بقــوة كبــرة ،وبالتــايل
فإنهــم يقدمــون إىل حــد مــا قطبــا مضــادا لهدفهــا يف إعــادة ترســيخ تقليديــة املجتمــع .ثانيــا :مــع
أنهــم غالبــا مــا يعيــدون تفســر النضــال الحــزيب ضــد الفاشــية بأســلوب قومــي ،إال أنهــم يعلنــون
متســكهم بتقاليــده ،يف حــن أن األحـزاب الشــعبوية املحافظــة واليمينيــة تــروج لـراث القوميــن
املعاديــن للشــيوعية ،وخاصــة حــزب وستاشــا الكــروايت ( )Ustashaوحزب شــتنكس ()Chetniks
القومــي الــريب ،اللذيــن تعاونــا مــع األملــان بطــرق مختلفــة خــال الحــرب العامليــة الثانيــة.
البحــث يف أح ـزاب يوغوســافيا الســابقة ليــس ســوى مجــرد بدايــة .ال توجــد إال يف حــاالت
قليلــة جــدا بيانــات كميــة ونوعيــة واضحــة وميكــن االعتــاد عليهــا عــن تطــور العضويــة
وأنصــار الدميقراطيــة االشــراكية يف مرحلــة مــا بعــد الشــيوعية .تظهــر الدراســات القليلــة
املتوافــرة أن األح ـزاب التـــي تقــع عــى يســار الوســط تعتمــد إىل حــد كبــر عــى املزارعــن
والعــال واملتقاعديــن والطــاب والعاطلــن عــن العمــل .يف نفــس الوقــت ،تظهــر نتائــج
الدراســات الحديثــة أن يف داخــل هــذه الفئــات ،تتمتــع األح ـزاب اليســارية بنفــس مســتوى
الدعــم الــذي تتمتــع بــه أحـزاب اليمــن تقريبــا .19معظــم الذيــن اســتطلعت أراؤهــم ،حيــث
طُلــب منهــم أن يصفــوا مواقفهــم السياســية ،صنفــوا أنفســهم بأنهــم ليســوا ميينــا أو يســارا
ويدعمــون أحزابــا يعتربونهــا وســطية .20يف دراســة أجريــت يف رصبيــا ســنة  ،2005قــال %50
مــن الذيــن شــملهم االســتطالع عــن أنهــم ال يــرون أنفســهم قريبــن مــن أي حــزب .املجموعــة
الوحيــدة التـــي خرجــت مــن هــذا االســتطالع والتـــي كانــت أكــر مــن هــذه املجموعــة مــن
املشــاركني غــر الحزبيــن كانــت تلــك التـــي تعتــر نفســها جــزءا مــن “الطبقــة الدنيــا” ،حيــث
وصلــت نســبتها إىل  %54مــن املجمــوع.21
 .19ســيرب ،إيفــان :الســلوك الســيايس للناخبــن يف االنتخابــات الكرواتيــة .لوتوفــاك ،زوران ،بلغ ـراد ،مصــدر ســابق،
ص 362-323؛ ســتوييليكوفيتش زوران ( :)2006التصــدع االجتامعــي وخطــوط االنقســامات السياســية يف رصبيــا.
املرجــع نفســه ،2006 ،ص .39-9
 .20سيرب ،ص.329 .
 .21ستوييليكوفيتش ،ص.25 .
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والنيولي�الية
المقاومة ذات التوجه اليســاري ضــد القومية
ب
ئيــ� الــذي أدى إىل تفــكك عصبــة
كان التحــول المشــار إليــه أعــاه هــو التوجــه الر ي
الشـ ي ن
ـيوعي� ف ي� يوغوســافيا .ومــع ذلــك ،ف ي� نهايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات ظهــرت
أ
رث
مبــادرات معاديــة بوضــوح للقوميــة مــن داخــل العصبــة .كانــت القــوة الك ـ أهميــة هــي
الصالحيــة ف ي� يوغوســافيا ( ،)SRSJالتـــي تأسســت ف ي� نهايــة التســعينيات مــن
عصبــة القــوى إ
ـا� مــن قبــل رئيــس الــوزراء اليوغوسـ ف
القــرن المـ ض
ـا� الســابق ،أنـ ت
ـ� ماركوفيتــش (Ante
ي
ي
ي
كبــر عــى مــدار تلــك الســنة ،لنجاحــه ف ي�
 .)Markovićولقــد ازدادت شــعبيته بشــكل ي
ش
ـس التضخــم .مــن خــال نظرتــه القائمــة عــى فكــرة “جميعنــا يوغوســاف” ،كان
إبطــاء تفـ ي
ن
ماركوفيتــش بمثابــة قــوة مضــادة للقوميـ يـ� ،ولكــن أفــكاره السياســية والتحوليــة االقتصاديــة
نيولي�اليــة بشــكل واضــح.22
كانــت ذات نزعــات
ب

غــر أن قــوى اليســار املؤيــدة ليوغوســافيا أســمعت صوتهــا أيضــا .ففــي ربيــع 1989
تأسســت منظمــة املبــادرة الدميقراطيــة لليوغوســاف ،وجمعــت سياســيني ومثقفــن عــى
درجــة عاليــة مــن النزاهــة األخالقيــة والســمعة الجيــدة .23وكان مــن بــن أعضائهــا الــروايئ
الرسيــايل ،والجنــدي املخــرم يف الحــرب األهليــة األســبانية ،والقائــد الســابق للجيــش
الشعبـــي اليوغوســايف ووزيــر الخارجيــة كوتشــا بوبوفيتــش ( ،)Koča Popovićوالــذي
كان عضــوا يف مجلــس املنظمــة ،وأعضــاء لهــم وزنهــم ومكانتهــم مثــل برانكــو هورفــات
( )Branko Horvatاالقتصــادي واملنظــر لــإدارة الذاتيــة للعــال ،وأعضــاء ســابقون
يف مجلــة براكســيس ،مثــل بريــدراغ فرانشــي ( - )Predrag Vranickiزغــرب ،نيبوشــا
بوبــوف ( - )Nebojša Popovبلغــراد ،وبوزيدارســيكوليتش ()Božidar Gajo Sekulić
رساييفــو .وقــد ضمــت أعضــاء آخريــن مــن األنصــار الســابقني لالحتجاجــات الطالبيــة ســنة ،1968والحركــة النســوية يف الســبعينات مــن القــرن املــايض.24

 .22دفــع رئيــس وزراء يوغوســافيا االتحاديــة ماركوفيتــش ،باتجــاه القوانني األوىل التـــي ســمحت بخصخصــة الرشكات
اململوكــة للدولــة .راجــع :غانيــون ،فالــر فيليــب :أســطورة الحــرب العرقيــة .رصبيــا وكرواتيــا يف التســعينيات .إيثــاكا
 ،2004ص .91 .يف ترشيــن أول /أكتوبــر  ،1989وضــع ماركوفيتــش برنامــج إصــاح اقتصــادي نيــو ليـرايل تحــت رعايــة
صنــدوق النقــد الــدويل .راجــع :بوتــون ،جيمــس :الثــورة الصامتــة :صنــدوق النقــد الــدويل .1989-1979واشــنطن
 ،2001ص578 .
 .23راجــع .ســتوياكوفيتش ،كرونوســاف :القصــة غــر املحكيــة .منظمــة املبــادرة الدميقراطيــة لليوغوســاف
واملعارضــة املناهضــة للحــرب يف يوغوســافيا .يف :توميتــش ،جورجــي؛ أتاناكوفيتــش ،بيتــار :مجتمــع يف حالــة حـراك.
الحــركات االجتامعيــة الجديــدة يف يوغوســافيا 1968 ،حتـــى اآلن ،2009 ،زنــزورا ،ص .182-169
 .24للحصــول عــى قامئــة بكافــة األعضــاء ،انظــر :هورفــات ،برانكــو :االتحــاد اليوغوســايف مــن أجــل مبــادرة
دميقراطيــة .يف :ديوكيتــش ،ديــان :اليوغوســافية .تواريــخ فكــرة فاشــلة  .1918-1992لنــدن  ،2003ص .303-302
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وكان النهــج الســيايس الرئيــي ملنظمــة املبــادرة الدميقراطيــة لليوغوســاف هــو املطالبــة
“بالدميقراطيــة الراديكاليــة” بوصفهــا اإلمكانيــة الوحيــدة الســتمرار وجــود يوغوســافيا.
ومــع ذلــك ،فلــم تكــن املنظمــة تنظــر إىل نفســها عــى أنهــا حــزب ســيايس ،ولكنهــا أرادت
أن تؤســس “حركــة مــن أجــل التحــول الدميقراطــي يف يوغوســافيا” ،والتـــي ،وبالنظــر إىل
األزمــة العميقــة ،رأت بأنهــا الســبيل الوحيــد إلمكانيــة نجــاح “عــودة بنــاء االشــراكية
األصيلــة .”25أمــا الســبب يف املنظمــة فهــو عــدم وجــود أي قــوة سياســية “يوغوســافية
ودميقراطيــة” يف يوغوســافيا يف الوقــت الحــايل( 26التشــديد كــا ورد يف النــص األصــي).
مل يكــن ماركوفيتــش وال منظمــة املبــادرة الدميقراطيــة لليوغوســاف قادريــن عــى تأســيس
نفســيهام كمنظــات سياســية دامئــة لهــا قواعدهــا الجامهرييــة .ومــع ذلــك ،كان لهــذه
املنظمــة بشــكل خــاص أثــر ســيايس عــى املــدى البعيــد .فمــن داخــل بيئتهــا ظهــر عــدد
كبــر مــن املجموعــات والشــبكات واملبــادرات والتـــي شــكلت منــذ بدايــة التســعينات
نقطــة انطــاق التجــاه ســيايس بديــل .وهنــاك جــزء مــن هــذا االتجــاه شــكل أحزابــا
صغــرة27؛ وجــزء آخــر واصــل أنشــطته يف شــكل حمــات ،أو أوجــد منظــات غــر حكوميــة.
كانــت القضايــا املركزيــة لهــذه االتجاهــات البديلــة هــي االلت ـزام بالنضــال ضــد الحــرب
والقوميــة وضــد إعــادة املجتمــع إىل نظمــه التقليديــة .خــال التســعينيات ،نجحــت الحركــة
املناهضــة للحــرب إىل حــد مــا عــى األقــل يف الحفــاظ عــى شــبكة مؤيــدة ليوغوســافيا،28
 .25املرجع نفسه ،ص .298
 .26املرجع نفسه ،ص .301-300
 .27يف هــذا الســياق  ،ظهــر تحالــف املواطنــن ( )Gradjanski SAVEZيف رصبيــا خــال أوائــل التســعينيات.
ويف هــذا الســياق أيضــا يجــب ذكــر االتحــاد الدميقراطــي االش ـرايك ( ،)SDUوحــزب إقليمــي آخــر ،وهــو رابطــة
الدميقراطيــن االشـراكيني يف فويفودينــا ( .)LSVراجــع .ميلوســيفيتش ،مرجــع ســابق .ص  70والصفحــات التـــي تليها.
يف كرواتيــا ،كان هنــاك تطــور مامثــل .باإلضافــة إىل حــزب العــال االشـرايك يف كرواتيــا ،الــذي تأســس يف  ،1997ضمت
األحـزاب اليســارية عمومــا العمــل الدميقراطــي االشـرايك يف كرواتيــا ،واليســار الكــروايت ( ،)Ljevica Hrvatskeالــذي
تأســس يف  2007بتوحيــد عــدد مــن أحـزاب اليســار .ومــع ذلــك ،مل تكــن أي مــن هــذه األحـزاب قــادرة عــى إثبــات
وجودهــا كبدائــل انتخابيــة.
 .28مــن بــن هــذه االتجاهــات التـــي مــن الــروري ذكرهــا :مركــز العمــل ملناهضــة الحــرب يف رصبيــا ،وحملــة
مناهضــة الحــرب يف كرواتيــا ،واملركــز الــدويل للســام يف رساييفــو ،ومجلــس مواطنــي تيتوغ ـراد للســلم يف الجبــل
األســود ،والــذي بــدأ يعمــل منــذ  1993يف إطــار شــبكة زامــر (مــن أجــل الســام) ،وأطلــق عــددا مــن املشــاريع
واملنشــورات واملبــادرات ،مثــل اركــن ،نســاء زامــر ،زامــر زيــن ،الــخ ...راجــع .اونيجــا  / 47الحملــة الكرواتيــة
ملناهضــة الحــرب :التاريــخ ، http://www.zamirnet.hr/unija47/ark_unija47.html .تــم الرجــوع إىل الوصلــة
يف  12كانــون الثــاين /ينايــر .2010
لتوثيــق شــامل للجــراءات املناهضــة للحــرب يف جميــع أنحــاء يوغوســافيا الســابقة ،انظــر :روزانديتــش روزيــكا
وآخــرون :األوقــات الصعبــة .عمليــات حفــظ الســام يف يوغوســافيا الســابقة .بلغــراد .2005
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ولعبــت فيهــا مــع املنظــات النســوية والنســائية دورا رئيســيا .كان أحــد األمثلــة
الجيــدة هــي منظمــة نســاء يرتديــن الســواد ،التـــي تأسســت يف بلغــراد ســنة 1991
كمنظمــة ســام نســوية مناهضــة للعســكرة .ومنــذ  20ســنة وحتـــى اآلن شــاركت
هــذه املنظمــة يف النضــال ضــد الحــرب ،والقوميــة ،والنظــام األبــوي وســائر أشــكال
القهــر .29
يف الســنوات األخــرة ،بــدأت املنظــات التـــي تناضــل مــن أجــل حقــوق متســاوية
لألقليــات الجنســية أيضــا يف لعــب دور مهــم عــى نحــو متزايــد داخــل طيــف
االتجاهــات البديلــة املعاديــة للقوميــة  .30وقــد أظهــرت العديــد مــن مســرات
املثليــن التـــي جــرت يف ليوبليانــا وزغــرب القــوة التعبويــة لهــذه املبــادرات .ويف
جميــع أنحــاء يوغوســافيا الســابقة خرجــت هــذه املبــادرات يف ظــل عــداء مريــر
مــن القــوى القوميــة والدينيــة واليمينيــة .يف رساييفــو ،تــم تفريــق مســرة للمثليــن
يف ترشيــن أول /ســبتمرب  2008بعــد أن هوجمــت مــن قبــل املئــات مــن اإلســاميني
األصوليــن .ويف بلغــراد ســنة  ،2002هوجمــت مســرة للمثليــن مــن قبــل املئــات
مــن مثــري الشــغب الفاشــيني الدمويــن .ويف صيــف  ،2009كانــت هنــاك محاولــة
ثانيــة لتســيري مســرة للمثليــن يف العاصمــة الرصبيــة ولكنهــا ُمنعــت مــرة أخــرى
بســبب تهديــدات العنــف مــن قبــل مثــري الشــغب ،ورجــال الديــن اليمينيــن
والسياســيني الشــعبويني .31
أي تقييــم ســيايس راهــن لطيــف القــوى املعاديــة للقوميــة ينبغــي أن مييــز متييــزا
واضحــا بــن اتجاهــن :واحــد منهــم يحــدد نفســه مبنظــور ذي توجــه يســاري.
ويشــمل هــذا االتجــاه جيــل املثقفــن املســنني يف املــدن الكــرى الــذي انبثــق إمــا
مــن قــوى املعارضــة ذات التوجــه اليســاري داخــل يوغوســافيا القدميــة والــذي
كان يضغــط مــن أجــل دمقرطــة االشــراكية ،أو مــن هيــاكل عصبــة الشــيوعيني يف
 .29منظمــة نســاء يرتديــن الســواد ،بلغ ـراد (منظمــة نســائية للســام ومقاومــة للنظــام العســكري)( :مــن نحــن)،
http://www.zeneucrnom.org/index.phpp؟�option=com_content&task=blogcategory&id=2&Item
 ،id=4متــت زيارتــه يف  12كانــون الثــاين /ينايــر .2010
 .30منــذ أوائــل التســعينيات مــن القــرن املــايض ،ظهــرت منظــات تطالــب بالحقــوق املتســاوية للمثليــن واملثليــات
جنســيا .راجــع .زيفكوفيتــش ،ليليانــا :أوال كانــت هنــاك رســالة .خمســة عــر عامــا مــن العمــل عــى حقــوق املثليــن
واملثليــات يف رصبيــا والجبــل األســود .2005 – 1990 .بلغـراد  :2005ساغاســتا ،ســانجا :املثليــون يف كرواتيــا ،يف :املجلــة
األوروبـــية لدراسات املرأة ،8/3 ،2001 ،ص .357-372
 .31هنــا ،تجــدر اإلشــارة إىل أن بعــض الشــخصيات الرائــدة خاصــة والتـــي يــروج لهــا يف الغــرب عــى نطــاق واســع
بأنهــا “معارضــة دميقراطيــة” ،قــد أظهــرت ط ـرازا عدوانيــا خاصــا مــن الرهــاب املثــي.
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يوغوســافيا نفســها .كــا يشــمل هــذا االتجــاه عــددا مــن مؤســي منظمــة املبــادرة
الدميقراطيــة لليوغوســاف الذيــن ال يزالــون يواصلــون االشــراك يف مناقشــة البدائــل
اليســارية .ومــن األمثلــة عــى هــذا االتجــاه مجلــة ريبابليــكا الرصبيــة أو معهــد
“مريوفنــي” (الســام) يف العاصمــة الســلوفينية ليوبليانــا  .32وتشــمل هــذه الرشيحــة
أيضــا الجيــل الجديــد مــن الشــباب اليســاريني الذيــن بــدأوا تنشــئتهم السياســية يف
نهايــة الحقبــة االشــراكية .أمــا القضايــا الرئيســية لهــؤالء اليســاريني الشــباب فهــي
مناهضــة الفاشــية ،والحــركات النســوية واالحتجــاج االجتامعــي .33
أمــا االتجــاه الرئيــي الثــاين املعــادي للقوميــة فــا ميكــن اعتبــاره اليــوم نزعــة
ذات توجــه يســاري .هنــا ومنــذ بدايــة التســعينيات يرتكــز الخطــاب املهيمــن حــول
االندمــاج الرسيــع وغــر املــروط لــدول مــا بعــد اليوغوســافية يف “الهيــاكل
األوروبـــية األطلســية” ،وتطبيــق “القيــم الغربيــة” .وتجمــع هــذه الهيــاكل مطالــب
الدميقراطيــة السياســية واحــرام حقــوق اإلنســان مــع إنشــاء اقتصــاد ســوق ليــرايل
رأســايل واالندمــاج يف الســوق العامليــة .ويتمثــل هــذا القطــاع النيوليــرايل مــن
الطيــف املعــادي للقوميــة مبنظــات مثــل لجــان هلســنيك الرصبيــة والكرواتيــة،
والحــزب الليــرايل الدميقراطــي يف رصبيــا.
وترتبــط قطاعــات اليســار واملعارضــة النيوليرباليــة املناهضــة للنزعــة القوميــة مــن
خــال قاعدتهــا االجتامعيــة؛ ومــا فشــلت جميــع قطاعــات “املجتمــع املــدين” يف
إنجــازه حتـــى اآلن هــو بنــاء أي قاعــدة جامهرييــة بــن الســكان .مؤيــدو هــذه
االتجاهــات هــم مبعظمهــم جــزء مــن النخبــة املثقفــة .ويصــف النقــاد هــذا
“املجتمــع املــدين” بأنــه نــوع مــن “األعــال التجاريــة” .لقــد طغــت االحرتافيــة
وإضفــاء الطابــع املؤســي عــى موظفــي املنظــات غــر الحكوميــة يف كثــر مــن
األحيــان عــى املشــاركة املبــارشة مــن “الفئــات املســتهدفة” .وقــد طغــت أيضــا
عمليــات “كســب التأييــد” التـــي تقــوم بهــا املنظــات غــر الحكوميــة عــى مســتوى
املؤسســات الحكوميــة الوطنيــة واملتعــددة الجنســيات يف كثــر مــن األحيــان عــى
 .32تأسســت ريبابليــكا كمجلــة الئتــاف مقدونيــا الدميوقراطــي االشــرايك ،ويرأســها نيبوشــا بوبــوف وهــو عــامل
اجتــاع وموظــف ســابق يف براكســيس.
 .33وتشــمل بعــض األمثلــة مركــز الشــباب البديــل  CK13يف نــويف ســاد (رصبيــا) ،والــذي ينفــذ العديــد من املشــاريع
الفنيــة وأيضــا املشــاريع النظريــة النقديــة ،وأيضــا مجموعــة بوكــرت زا ســلوبودو (بلغـراد) ،والتـــي تشــارك يف تعبئــة
االحتجاجــات العامليــة ،ومجموعــة شــباب لينــكا (ســكويب) ،واملجموعــة املحيطــة باملجلــة النقديــة ذات التوجــه
اليســاري نــويف بالمــن (زغــرب).
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تعبئــة الــرأي الســيايس للنــاس املترضريــن .34

نقابــات العمال واالحتجاج االجتماعي
مــن الجوانــب الهامــة التـــي غالبــا مــا يتــم تجاهلهــا يف األزمــة االجتامعيــة يف
يوغوســافيا يف مثانينيــات القــرن املــايض هــي تنامــي حركــة االحتجــاج االجتامعــي
للعــال .أصبحــت اإلرضابــات واملظاهــرات العامليــة شــائعة بشــكل متزايــد ،وخاصــة
خــال النصــف األخــر مــن مثانينيــات القــرن املــايض .كانــت املطالــب موجهــة إىل حــد
كبــر يف اتجــاه الحفــاظ عــى املعايــر االجتامعيــة وفــرص العمــل ودفــع األجــور .مل
تكــن تعبئــة العــال موجهــة علنــا ضــد النظــام الســيايس ،بــل كانــت تطالــب عصبــة
الشــيوعيني يف يوغوســافيا أن تفــي بوعودهــا .كــا مل تكــن هــذه الحركــة االحتجاجيــة
يف البدايــة ذات لهجــة قوميــة .ومل تنزلــق الحركــة االحتجاجيــة يف مجــرى املطالــب
القوميــة إال بعــد تحــول موظفــن بارزيــن يف عصبــة الشــيوعيني يف يوغوســافيا نحــو
املطالــب القوميــة بحيــث مل تســتطع حركــة عامليــة مســتقلة مؤيــدة ليوغوســافيا
الظهــور يف نهايــة مثانينيــات القــرن املــايض  .35يف اإلدراك املتأخــر ملــا حــدث ،يجــب
النظــر إىل العــال يف يوغوســافيا الســابقة كأكــر الخارسيــن مــن تدمــر الدولــة
اليوغوســافية االتحاديــة .فموجــات التضخــم العديــدة أدت إىل خســائر فادحــة
يف القــوة الرشائيــة .يف نفــس الوقــت ،تســببت األزمــة االقتصاديــة ،والدمــار الــذي
أحدثتــه الحــرب وإعــادة الهيكلــة النيوليرباليــة يف انهيــار القاعــدة الصناعيــة ،وأدت
يف الواقــع إىل عمليــة اجتثــاث التصنيــع .وكانــت ضمــن اآلثــار طويلــة األجــل تــآكل
املعايــر االجتامعيــة ،وارتفــاع معــدالت البطالــة والتوســع يف القطــاع غــر الرســمي.
أمــا اليــوم ،فــإن ظــروف العمــل اآلمنــة هــي امتيــاز يتمتــع بــه األقليــة يف يوغوســافيا
 .34اســتنادا إىل دراســة أجريــت يف عــام  ،2004أكــد عــامل االجتــاع مــادن الزيتــش يف بلغـراد أن هنــاك نســبة كبــرة
مــن النســاء اللــوايت ينشــطن يف املنظــات غــر الحكوميــة يف رصبيــا تصــل إىل ( )%60وتـراوح أعامرهــم بــن  30و 50
( ،)%45.6مــن ذوات املســتوى العــايل مــن التعليــم (الجامعــة أو الكليــة التقنيــة) ( .)%63.7أكــر مــن نصــف أعضــاء
املنظــات غــر الحكوميــة التـــي شــملتها الدراســة يعملــون كموظفــن أكادمييــن ( ،)%53.2والكثــر منهــم ال يزالــون
يواصلــون تعليمهــم ()%21.4؛  %47منهــم ينحــدرون مــن عائــات تحمــل شــهادات جامعيــة .وجديــر باملالحظــة أن
 %52.8مــن الذيــن شــملهم االســتطالع يعتــرون أنفســهم بأنهــم ينتمــون إىل الطبقــة املتوســطة .سياســيا ،فــإن غالبيــة
الذيــن شــملهم االســتطالع )%45.6( ،يعتــرون أنفســهم وســط الطيــف الســيايس ،و  %26يــرون أنفســهم يســار
الوســط ،و  %10.5فقــط يعتــرون أنفســهم يســاريني أو يســاريني “راديكاليــن” .راجــع .الزيتــش ،مــادن :التغييـــر
واملقاومــة .رصبيــا يف عمليــة التحــول ،بلغـراد  ،2005ص  83والصفحــات التـــي تليهــا.
 .35يوصــف هــذا التطــور بشــكل جيــد للغايــة يف :فالديســافيليفتش ،نيبوشــا :ثــورة رصبيــا املضــادة للبريوقراطيــة .و
ميلوسيفيتش ،سقوط الشيوعية والتعبئة القومية ،نيويورك .2008
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الســابقة .36لقــد أصبــح مــن الصعــب جــدا دفــع مصالــح العــال إىل الواجهــة نظ ـرا لهــذا
الوضــع .فتهديــد البطالــة وانعــدام األمــن الوظيفــي يعيقــان قــدرة العــال عــى التعبئــة
والتحــرك .يف الوقــت نفســه ،فــإن الحركــة النقابيــة هــي أيضــا ضعيفــة ألســباب تتعلــق
بالسياســة التنظيميــة .فمــن جهــة ،تتنافــس مختلــف االتحــادات النقابيــة مــع بعضهــا
البعــض ،وبالتــايل غالبــا مــا تقــف يف وجــه بعضهــا البعــض .أمــا الســبب الثــاين فهــو أن
املنظــات النقابيــة غالبــا مــا تهيمــن عليهــا مصالــح منشــآت بعينهــا .يف املقابــل ،فالنقابــات
عــى مســتوى الصناعــة واالتحــادات النقابيــة ضعيفــة.37
عــى الرغــم مــن ذلــك ،يتــم تعبئــة االحتجاجــات النقابيــة يف بعــض األحيــان .حتـــى خــال
التســعينيات مــن القــرن املــايض ،كان هنــاك يف كثــر مــن األحيــان احتجاجــات ضــد األثــر
االجتامعــي للتحــول االقتصــادي ،ولكــن ،وبســبب الحــرب ،كان تأثــر هــذه االحتجاجــات
خافتــا .يف الســنوات األخــرة ،كانــت هنــاك موجــة جديــدة مــن االحتجاجــات العامليــة،
وتحديــدا بخصــوص ثــاث حــاالت رصاع .أوال :طالــب املوظفــون بدفــع رواتبهــم ،والتـــي
غالبــا مــا يــم التأخــر يف دفعهــا لشــهور أو حتـــى لســنوات .ثانيــا :كانــت هنــاك احتجاجــات
ضــد ترسيــح العــال .وثالثــا :احتــج املوظفــون ضــد الطريقــة التـــي متــت بهــا خصخصــة
املنشــئآت .معظــم هــذه األشــكال الثالثــة مــن االحتجاجــات هــي عبــارة عــن ردود فعــل
دفاعيــة عــى الهجــات عــى مصالــح املوظفــن .عــى النقيــض مــن ذلــك ،مل يكــن هنــاك
تقريبــا أيــة أدلــة عــى متثيــل هجومــي للمصالــح النقابيــة .مل ت ُظهــر االحتجاجــات العامليــة،
إال يف حــاالت اســتثنائية ،توجهــا سياســيا يوفــر نقطــة اتصــال لجــدل ذو توجــه يســاري
بديــل .مثــال واحــد عــى ذلــك هــو منشــأة أدوية”يوغورمييديــا” ( )Jugoremedijaيف
 .36خــال التســعينيات مــن القــرن املــايض ،كان هنــاك ارتفــاع حــاد يف معــدالت البطالــة يف جميــع بلــدان مــا بعــد
يوغوســافيا :يف يوغوســافيا الســابقة يف  ،1989كان هــذا املعــدل ال يــزال  ،%14.9أمــا اليــوم ،فإنــه مل يصــل إىل
أقــل مــن هــذه النســبة يف أي مــن الــدول الخلــف .البطالــة وصلــت نســبة خطــرة خاصــة يف كوســوفو ،حيــث أن
النســبة الرســمية يف ســنة  2007كانــت  .%46.3راجــع .منظمــة العمــل الدوليــة جنيــف :قاعــدة بيانــات إحصــاءات
العمــل ( ،LABORSTAقواعــد البيانــات :ســجالت مكتــب مســح القــوى العاملــة والتوظيــف)http://laborsta. ،
 ، /ilo.orgتــم الرجــوع إليــه يف  25كانــون ثــاين /ينايــر  ،2010مكتــب اإلحصــاءات الحكومــي يف جمهوريــة رصبيــا:
مسـ�ح القـ�وى العاملـ�ة .معـ�دل البطالـ�ة http://webrzs.stat.gov.rs/axd/drugastrana.php ،؟�Sifra=0018&iz
 ،bor=odel&tab=152تــم الرجــوع إليــه يف  25كانــون ثــاين /ينايــر  2010جمهوريــة كرواتيــا ،مكتــب اإلحصــاءات
الحكومــي( :معــدل البطالــة املســجل)  ،/http://www.dzs.hrتــم الرجــوع إليــه يف  25كانــون الثــاين /ينايــر .2010
 .37يف دول مــا بعــد يوغوســافيا ،كــا هــو الحــال يف معظــم بلــدان أوروبــا الرشقيــة ،املنظــات التـــي خلفــت
“نقابــات الدولــة” القدميــة ال ت ـزال موجــودة ،وهنــاك أيضــا املنظــات التـــي تأسســت حديثــا ،وهــي يف كثــر مــن
األحيــان عــى غ ـرار منــوذج نقابــة تضامــن يف بولنــدا .ومــع ذلــك ،فاالختالفــات األيديولوجيــة اليــوم مل تعــد ذات
أهميــة كــرى .راجــع .كرديزيتــش ،ماركــو :االنتقــال والنقابــات والنخــب السياســية يف ســلوفينيا وكرواتيــا ،يف :بوليتيــكا
ميــزاو  ،43/4 ،2006ص .141-121
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زرنيانــن ،حيــث قــاوم املوظفــون االســتيالء عليهــا مــن قبــل مســتثمر فاســد ،ونجحــوا يف
تطويــر منــوذج املوظفــن املســاهمني.38
باإلضافــة إىل العــال ،انخــرط الطــاب يف الســنوات األخــرة وعــى نحــو متزايــد يف حــركات
االحتجــاج االجتامعــي .يف هــذا املجــال ،ميكــن رؤيــة تطــورات إيجابيــة بشــكل واضــح.
للمــرة األوىل منــذ نهايــة الحــرب ،كانــت هنــاك إشــارات تــدل عــى ظهــور حركــة طالبيــة
جديــدة نقديــة اجتامعيــا تضــع القضايــا االجتامعيــة يف الواجهــة ويف مركــز اهتاممهــا .ويف
حــن كانــت حــركات االحتجــاج الطالبيــة والشــبابية يف التســعينيات مــن القــرن املــايض
ذات طابــع رصيــح مناهــض للشــيوعية يف الغالــب ،بــرزت منــذ  2007مــرة أخــرى ،وبشــكل
واضــح ،حركــة طالبيــة ذات توجــه يســاري .أمــا القضايــا التـــي تناولتهــا هــذه االحتجاجــات
فهــي الرســوم الدراســية ،وظــروف الدراســة واإلصالحــات النيوليرباليــة يف الجامعــات .يف
احتجاجاتهــم يف الجامعــات ،يتصــل الشــباب يف كرواتيــا ورصبيــا ومقدونيــا والبوســنة
والهرســك مــرة أخــرى بشــكل إيجــايب مــع بعضهــم البعــض عــر هــذه الحــدود الجديــدة.39

 .38راجــع .مجلــس التنســيق الحتجاجــات العــال يف رصبيــا ( :)2009هنــاك حركــة عامليــة جديــدة يف رصبيــا ،يف:
 ،Pokretرقــم  ،3ص .2FFعــى الحركــة العامليــة الرصبيــة ،انظــر :زالتيتــش ،ايفــان ( :)2009نــويف الحركــة العامليــة
الجديدة يف رصبيا :األهداف والعقبات .يف :ريبابليكا ،رقم  01-31 ،469-468يناير.2010 ،
 .39راجــع :توميتــش ،جورجــي :فــرص حركــة شــبابية نقديــة جديــدة :االحتجاجــات الطالبيــة يف رصبيــا وكرواتيــا.
( .)Standpunkte International, 21برلــن .2009
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40
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 .40تأســس الحــزب يف عــام  .2009مختــر اســمه هــو نفــس مختــر اســم الحــزب االشـرايك الدميقراطــي يف نيبوشــا
كوفيتــش والــذي هــو عضــو يف األمميــة الدوليــة ،ولكنــه حــزب مختلــف.
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قامئة باملجموعات النسائية يف البوسنة والهرسك /http://zenskegrupebih.fondacijacure.org
مركز املعلومات والتوثيق عن املرأة ،بلغراد /http://www.zindokcentar.org
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كرواتيــا :قســم الفلســفة ،الهيئــة العامــة لطــاب قســم الفلســفة يف جامعــة زغــربhttp:// :
/www.slobodnifilozofski.com
( /http://slobodnifilozofski.orgباللغة اإلنجليزية)
الطالب املستقلون ،قسم الفلسفة يف رييكا/http://blog.autonomnistudenti.com :
/Nezavisna studentska inicijativa Split, University of in Split http://nsist.blog.hr
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: جامعة أوسييك،!)ونحن نقاتل:  نحن ما زلنا هنا. أوسييك- مبادرة للتعليم العايل مجانا
/http://www.osjecki.studenti.bloger.hr
/http://slobodenindeks.blog.com.mk : سلوبودن إندكس:مقدونيا
/http://protest.zbrka.net :2008 – 2005  موقع احتجاجات الطالب، النضال للمعرفة:رصبيا
)2008(  موقع/http://studentskiprotest08.blogspot.com  جامعة بلغراد:الطالب للطالب
/http://www.studentizastudente.net :املوقع الحايل
اإلعالم اليساري النقدي
http://arkzin.net )اركزن (زغرب
/http://www.usm.maine.edu/bcj )بلغراد سريكل جورنال (بلغراد
/http://diskrepancija.org/casopis )ديسكربنسيا (زغرب
/http://www.novaiskra.mk )نوفا ايسكرا (سكوبجي
/http://www.noviplamen.org )نويف بالمن (زغرب
/http://www.pescanik.net بيشكانيك
http://www.prelomkolektiv.org/srp/casopis.htm )برلوم (بلغراد
/http://www.republika.co.rs )ريبابليكا (بلغراد
/http://www.zamirzine.net )زا مري زين (زغرب
/http://www.zarez.hr )زارز (زغرب
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بق يف )ليكأ( لماعلا بعشلل يمدقتلا بزحلا

الحزب التقدمي للشعب العامل
(أكيل) يف قربص
جوليان ماريوالس

مقدمة :بيئــة الحزب وبنيته االجتماعية
يعتــر الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل (أكيــل  )AKEL -أكــر حــزب يف قــرص مــن حيــث
عــدد العضويــة ومــن حيــث األصــوات التـــي يحصــل عليهــا يف االنتخابــات ،ومعظم نشــطائه
مــن العــال واملوظفــن ذوي الياقــات البيضــاء .فمــن بــن  1336مندوبــا يف آخــر مؤمتــر
عــام للحــزب يف نوفمــر  ،2005كان هنــاك  850مندوبــا لديهــم نفــس هــذه الخلفيــة،
و 26فالحــا و 201يعملــون لحســابهم الخــاص و 190مــن املتقاعديــن و 11طالبــا و57
ربــة منــزل وواحــد فقــط متعطــل عــن العمــل .ويعــد متثيــل النســاء ضعيــف جــدا يف
الحــزب وهيئاتــه املختلفــة ،فعــدد املندوبــات  204فقــط أي  %20مــن مندوبـــي املؤمتــر،
وهنــاك  15امــرأة فقــط مــن بــن أعضــاء اللجنــة املركزيــة الـــ .105كــا تــم انتخــاب امــرأة
يف املكتــب الســيايس ألول مــرة يف ســنة  ،2005أمــا نســبتهن يف عضويــة الحــزب ككل
فمرتفعــة نظـرا ألنــه يف العديــد مــن العائــات اليســارية يلتحــق جيــل بأكملــه بحــزب .إال
أنــه بســبب التقســيم التقليــدي لــأدوار بــن النســاء والرجــال ،يكــون الرجــال يف املعتــاد
هــم األنشــط سياســيا .وينتقــد الكثــر مــن العاملــن يف الحــزب هــذا الوضــع ،ذلــك ألنــه
منــذ تأسيســه يف  1941كان منــارصا لحقــوق املــرأة .أمــا التنظيــم النســايئ التابــع للحــزب،
ويعــرف بـ(بوجــو  ،)Pogoفمســتقل تنظيميــا منــذ  1996وهيكلــه يســمح باملزيــد مــن
املشــاركة النســائية ،وبــه أكــر مــن عــرة آالف عضــوة ال ينخــرط منهــن فعليــا يف الحــزب
ســوى عــدد قليــل ،ومســألة كوتــة املــرأة غــر مطروحــة يف الحــزب.
ال ينضــم للحــزب التقدمــي للشــعب العامــل مــن غــر حامــي الجنســية القربصيــة ســوى
عــدد قليــل مــن األشــخاص .ورغــم أن قــرص بهــا عــدد كبــر مــن العــال املهاجريــن،
فمعظمهــم ال يبقــى ســوى لســنوات قليلــة وذلــك ألن تصاريــح إقامتهــم محــدودة ،كــا
ال تجــري أي محــاوالت إلدماجهــم يف املجتمــع ،وال يوجــد جيــل ثــانٍ مــن املهاجريــن بعــد.
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وتقــع جهــود الحــزب بالنســبة للمهاجريــن يف مجــال التنظيــم النقــايب.
يبقــى أعضــاء الحــزب بشــكل عــام لفــرة طويلــة ،وال توجــد مشــكلة يف تجنيــد الشــباب
داخــل صفوفــه ،لكــن معظــم املنخرطــن فيــه يف ســن األربعــن أو أكــر كــا هــو معتــاد
يف األح ـزاب األوروبـــية .فمــن بــن مندوبـــي املؤمتــر العــام األخــر للحــزب كان التوزيــع
العمــري كالتــايل 85 :عضــوا يف ســن الـــ 30أو أصغــر ،و 196عضــوا بــن  31و ،40و 415عضــوا
بــن  41و ،50و 313عضــوا بــن  51و 60ســنة ،و 327عضــوا يف ســن  61أو أكــر .وتتنــوع
املؤهــات التعليميــة لألعضــاء بشــدة ،فـــ  304مــن مندوبـــي املؤمتــر أكملــوا مــا يعــادل
التعليــم االبتــدايئ و 505اإلعــدادي و 527الثانــوي.

ف
ـياس
موقع الحزب ي� المجتمع والنظام السـ ي
يف آخــر دورتــن انتخابيتــن ،كان أكيــل (الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل) هــو الحــزب
األكــر يف الربملــان .وباإلضافــة لحــزب التجمــع الدميقراطــي ( ،)DISYهــو واحــد مــن أكــر
كتلتــن هيمنتــا عــى حيــاة البــاد منــذ الغــزو الــريك .وتعــود جــذوره يف قــرص ألربعينيــات
القــرن العرشيــن حينــا طــرح الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل نفســه كحــزب جامهــري.
ومنــذ ذلــك الحــن ،متكــن الحــزب مــن االرتــكان لدعــم راســخ مــن حــوايل ثلــث الســكان يف
قــرص .وال يعتــر مخصصــا لجامعــة بعينهــا أو للمنتمــن لثقافــة فرعيــة معينــة ،فأنصــاره
ميكــن إيجادهــم يف مختلــف الطبقــات االجتامعيــة حتـــى لــو كانــت الكتلــة األكــر مــن
أنصــاره وســط القطــاع املعتمــد عــى األجــر.
الطبقــة الوســطى يف قــرص ،والتـــي تتضمــن املوظفــن مــن ذوي الياقــات البيضــاء والذيــن
يعملــون لحســابهم الخــاص والعاملــن يف املجــاالت العلميــة ،تدعــم هذيــن املعســكرين
السياســيني بالتســاوي تقريبــا .فمــن يعملــون لحســابهم الخــاص ،وخاصــة أصحــاب املحــال،
مــن أشــد أنصــار الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل .أمــا حــزب التجمــع الدميقراطــي
فنفــوذه أقــوى بــن موظفــي القطــاع العــام بقــرص ،وهــو مــا يعــود إىل أنــه يف ســتينيات
القــرن العرشيــن مل يكــن الشــيوعيون يحصلــون عــى وظائــف فيــه تقريبــا .وال يـزال لهــذه
السياســة آثارهــا املســتمرة حتـــى اليــوم ،ألن الوظائــف املتاحــة غالبــا مــا يتــم شــغلها عــى
أســاس العالقــات.
مــن الداعمــن أيضــا للحــزب التقدمــي للشــعب العامــل مــن يدعمــون املوقــف الشــيوعي
يف النـزاع القــريص حتـــى لــو مل يكونــوا منخرطــن يف اليســار .وقــد اتضــح هــذا يف االنتخابات
الرئاســية يف  ،2008والتـــي كان حــل النـزاع فيهــا أمـرا مركزيــا ،نظـرا ألن السياســة الخارجيــة
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واملفاوضــات مــع شــال الجزيــرة هــي مســئولية الرئيــس .حيــث تــم انتخــاب مرشــح
الحــزب دمييرتيــس كريســتوفياس ( )Demetris Christophiasبنســبة  %53.4يف جولــة
اإلعــادة .عــاوة عــى ذلــك ،الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل هــو الحــزب الوحيــد الــذي
لــه أنصــار يف شــال قــرص أيضــا.
كــا هنــاك فجــوة بــن الريــف واملدينــة ،لكنهــا ليســت كبــرة جــدا .ففــي العديــد مــن
القــرى ،ال يعتــر الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل هــو األقــوى لكــن لــه جــذور قويــة يف
ضواحــي املــدن .والســبب التاريخــي لهــذا أن الكثــر مــن العــال يعملــون أثنــاء النهــار يف
أحــد املراكــز الصناعيــة القليلــة بالجزيــرة ويعــودون ليــا ألرسهــم يف القــرى.
داخــل اليســار القــريص ،يعتــر الحــزب نفســه املرشــد الســيايس .ومــن ثــم ،يحــدد الحــزب
خطــوات التحــرك للحركــة الشعبـــية وللروابــط واملنظــات املتحــدة داخلهــا ،والتـــي تضــم
رشائــح كبــرة مــن املجتمــع .وذلــك يتضمــن أوال وقبــل أي شـــيء اتحــاد العمــل القــريص
( )PEOوهــو اتحــاد النقابــات الــذي تــم تأسيســه ســنة  1941ويضــم  80ألــف عضــو
ويعتــر أكــر منظمــة عامليــة .وعــاوة عــى اتحــاد العمــل القــريص ،هنــاك منظــات
يســارية داخــل النقابــات العامليــة املختلفــة.
وتعتــر منظمــة الشــباب الدميقراطــي املتحــد ( )EDONالقريبــة مــن الحــزب التقدمــي
للشــعب العامــل أكــر جامعــة شــبابية سياســية يف قــرص دون شــك ،وهــي مبثابــة
منظمــة جامهرييــة مــن حيــث أنشــطتها أكــر مــن املنظــات الشــبابية األخــرى .وتتوجــه
منظمــة الشــباب الدميقراطــي املتحــد بأنشــطتها إىل األطفــال الصغــار أيضــا ،وتعمــل عــى
تعزيــز بعــض القيــم مثــل التضامــن والتســامح .وتنظــم املنظمــة فعاليــات مثــل املعــارض
واملعســكرات واملســابقات الرياضيــة وكذلــك فعاليــات موســيقية ومرسحيــة ومجموعــات
رقــص .ويف انتخابــات مجالــس املــدارس ،عــادة مــا يحصــل ممثلــو املنظمــة عــى أغلبيــة
مطلقــة ،أمــا يف االنتخابــات داخــل الجامعــات فيفــوزون بأكــر مــن  . %40وقــد أنشــأ
الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل اتحــادا للفالحــن واملزارعــن يســمى  TKAبــه أكــر
مــن عــرة آالف عضــو ،وهــو قريــب جــدا مــن املنظمــة النســائية بوجــو  Pogoكــا ذكــر
ســابقا .ويف مجمــل األمــر ،ال يوجــد يف قــرص حــركات اجتامعيــة أو تنظيــات يســارية
تســتحق الذكــر إال وكانــت أصولهــا تعــود للحــزب التقدمــي للشــعب العامــل (.)AKEL
هنــاك فعليــا ممثلــون لليســار ســواء مــن الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل أو مــن
الروابــط القريبــة منــه يف كل قريــة .وتعتــر العديــد مــن املؤسســات املتعلقــة بالحيــاة
اليوميــة نفســها يســارية ســواء كانــت نــوادي رياضيــة أو مقاهــي أو مصانــع بأكملهــا .كــا
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ينشــط أعضاؤهــا أيضــا يف املنظــات الكنســية املحليــة التـــي تتــوىل مســئولية إدارة أصــول
الكنيســة املحليــة .ويقــدم الحــزب أيضــا توصيــات يف انتخابــات املناصــب الكنســية ،والتـــي
يعتــر حــق الجمهــور يف املشــاركة يف إدارتهــا محــدودا .كــا يــرأس حاليــا أحــد الفــروع
املحليــة للحــزب قســيس .ورغــم ذلــك ،تعتــر الكنيســة األرثوذوكســية أكــر قربــا بكثــر
للمحافظــن.
يُعتــر دعــم املثقفــن والفنانــن مــن األســس التـــي تقــوم عليهــا الهيمنــة الثقافيــة الحاليــة
لليســار يف قــرص .فالعديــد مــن الشــخصيات املعروفــة يف املشــهد الفنــي خرجــت مــن
الجمعيــات الثقافيــة املحليــة اليســارية  ،حيــث يقــدم املــرح والشــعر والرســم واملوســيقى
للجمهــور ويتــم تعليمــه إيــاه فيهــا .كــا أن اللجنــة املركزيــة للحــزب لديهــا مكتــب ثقــايف
ثبتــت فائدتــه قبــل انتخابــات  2008عــن طريــق حشــد الدعــم فيــا بــن الفنانــن لرتشــيح
دمييرتيــس كريســتوفياس للرئاســة .وبالتــايل ،يُنظــر إىل العالقــة بــن الحــزب واملثقفــن كأمــر
مفيــد للجانبــن.

التوجه االسـ تـراتيجي للحزب
مــن أجــل فهــم وضــع حــزب شــيوعي عــى رأس حكومــة قــرص ،مــن الــروري ق ـراءة
تاريــخ الجزيــرة .فالحــزب التقدمــي للشــعب العامــل يعتــر نفســه مناهضــا لالســتعامر
منــذ نشــأته يف  .1941وقــد تطلــب تحريــر الجزيــرة مــن الحكــم الربيطــاين التعــاون مــع
املجموعــات السياســية وتغيــر التحالفــات .فبــن  1931و ،1941كان الشــيوعيون القبارصــة
يعملــون بشــكل رسي .وأثنــاء الحــرب العامليــة الثانيــة ،قــام الحــزب التقدمــي – الــذي
كان قــد اكتســب وضعــا قانونيــا للتــو – بدعــوة الشــعب لاللتحــاق بالجيــش الربيطــاين
مــن أجــل العمــل عــى تحريــر اليونــان أمــا يف أن يقــدر الربيطانيــون هــذا بعــد الحــرب.
وحينــا بقــي النظــام االســتعامري يف الســلطة ،قــاد الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل
حركــة مقاومــة ســلمية لكنهــا اســتمرت بثبــات وتصميــم طــوال عقــد كامــل .وأثنــاء تلــك
الفــرة ،دعــا الســتقالل قــرص وإدمــاج اليونانيــن واألتـراك يف الدولــة الجديــدة .ويف ،1949
تقلــد إيزيكيــاس إيوانــو ( )Ezekias Ioannouقيــادة الحــزب وبقــي فيهــا حتـــى وفاتــه
ســنة  .1988ويف ظــل قيادتــه لــه ،اســتمر الحــزب مواليــا لالتحــاد الســوفيتي ومفهومــه
عــن االشــراكية.
يف

 ،1955بــدأت القــوى الوطنيــة اليونانيــة التـــي نظمهــا چــورچ جريڤــاس (George

 )Grivasيف املنظمــة الوطنيــة للمحاربــن القبارصــة ( )Eokaمتــردا مســلحا يهــدف لضــم
قــرص إىل اليونــان .واســتغلت الســلطات االســتعامرية املوقــف املضطــرب لــي تحظــر
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الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل رغــم أنــه مل يكــن أبــدا داعــا ألهــداف املنظمــة
الوطنيــة للمحاربــن القبارصــة أو وســائلها .وبعــد ذلــك بأربــع ســنوات ،تــم ترخيــص
الحــزب يف ســياق اتفاقيــة لندن-زيــورخ التـــي نظمــت االنتقــال نحــو االســتقالل ،ورحــب
بهــا الشــيوعيون .لكنهــم مــن ناحيــة أخــرى اعرتضــوا عــى بقــاء القواعــد العســكرية
الربيطانيــة ،وعــى النظــام شــبه الرئــايس كنظــام للحكــم ،وعــى حــق التدخــل للمملكــة
املتحــدة واليونــان وتركيــا .ويف أول انتخابــات رئاســية ،بــدأ الحــزب التقدمــي سياســة دعــم
أكــر املرشــحني تقدميــة ضمــن املرشــحني الربجوازيــن .وقــد كان ذلــك يعنـــي حتـــى ســنة
 1974دعــم الحــزب لألســقف مكاريــوس ( .)Makariosوبعــد االســتقالل بثــاث ســنوات،
اندلــع العنــف العرقــي وانســحب األتــراك مــن الحكومــة املشــركة.
بعــد حــدوث االنقــاب يف اليونــان ســنة  ،1967دعــم النظــام الــذي ســيطر عليــه الكولونيــات
إنشــاء منظمــة أخــرى شــبه عســكرية يف قــرص أطلــق عليهــا  Eoka-Bأو (املنظمــة الوطنيــة
للمحاربــن القبارصــة – ب) والتـــي بــدأت بقتــل الشــيوعيني ،يف حــن قــام القوميــون األتـراك
بنفــس األمــر يف شــال الجزيــرة .ويف  ،1974تفاقــم الوضــع وشــنت املنظمــة الوطنيــة
للمحاربــن القبارصــة انقالبــا ،ثــم بعــد ذلــك بخمســة أيــام غــزت تركيــا الجزيــرة .اعتُ ِقــل
اآلالف مــن أعضــاء الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل عــى أيــدي النظــام الفــايش ومــات
الكثــرون أثنــاء القتــال .ورغــم إعــادة تأســيس نظــام دميقراطــي يف الجــزء الجنــويب مــن
الجزيــرة ،مل ينســحب الجيــش الــريك ،وطبــق باحتاللــه التقســيم الفعــي للجزيــرة.
أدت التطــورات التاريخيــة للحــزب إىل بــروز عــدد مــن الســات التـــي ال تــزال آثارهــا
محسوســة .فالثقافــة الخاصــة بالحــزب شــكلتها النضــاالت العامليــة والتحرريــة .ومنــذ
البدايــة ،ارتكنــت القيــادة عــى تشــكيل الوعــي الطبقــي بــن العاملــن .وقــد أدت مالحقــة
قيــادة الحــزب وتعرضــه للحظــر أكــر مــن مــرة إىل الحفــاظ عــى املركزيــة الدميقراطيــة
بشــكلها الصــارم ،وصــوال لعبــادة األشــخاص مــن أجــل ضــان االلت ـزام بــن األعضــاء .كانــت
املعركــة ضــد االســتعامر الربيطــاين هــي العامــل املحــرك للحــزب .وقــد ع ّرفــوا مناهضتهــم
لإلمربياليــة وفقــا للمصطلحــات الســوفيتية ،لكنهــم غالــب مــا شــكلوا تحالفــات أيضــا مــع
القــوى التقدميــة األخــرى يف الجزيــرة مــن أجــل تحقيــق االســتقالل ثــم الحفــاظ عليــه بعــد
ذلــك .وافــق االتحــاد الســوفيتي عــى هــذا املســار ،ذلــك ألنــه مل يكــن قــادرا عــى الســعي
ألي تغيــر هيــكيل بســبب تعقــد املوقــف .فحتـــى والحــزب يناضــل ضــد النزعــة القوميــة
اليونانيــة اليمينيــة ،مل يتمكــن أبــدا مــن االبتعــاد التــام عــن رأي األغلبيــة يف هــذا األمــر ،ومــن
ثــم ك ّيــف مفهومــه للقوميــة القربصيــة عــى هــذا الوضــع حيــث أن معظــم ناخبيــه كانــوا
مــن اليونانيــن.
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متكــن الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل مــن دخــول التحالــف الحاكــم يف وقــت متأخــر
نســبيا ،وذلــك بســبب تحفظــات األحـزاب األخــرى وكذلــك بســبب االعتبــارات االســراتيجية
الخاصــة بــه .ففــي  ،2004دعــم الحزب ألول مرة مرشــحا رئاســيا ينتمــي للحــزب الدميقراطي
الوطنــي ( ،)DIKOالــذي يعتــر حزبــا معتــدال ،بــرط املشــاركة يف الحكومــة ،وقــد نجــح
يف هــذا .ويف  ،2007حــن أعلــن الرئيــس تاســوس بابادوبولــوس ()Tassos Papadopoulos
نيتــه الرتشــح لــدورة أخــرى ،وهــو مــا كان مخالفــا لالتفــاق املشــرك ،أعلــن كريســتوفياس
ترشــيحه هــو اآلخــر وبذلــك صــار أول مرشــح رئــايس للحــزب .وحتـــى فربايــر  ،2010تــم
التحالــف مــع الحــزب الدميقراطــي الوطنــي والحركــة الدميقراطيــة االجتامعيــة (.)EDEK
وتضمنــت الصعوبــات األساســية يف الحكومــة مســألة كيفيــة حــل النـزاع القــريص ،وهــو مــا
كان أيضــا ســببا للخــاف مــع الحركــة الدميقراطيــة االجتامعيــة .كــا أن هنــاك اختالفــات
كبــرة مــع األحـزاب اليمينيــة يف السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة ،باإلضافــة ملــا يعتــره
الحــزب التقدمــي اســتمرارية تاريخيــة بــن املنظمــة الوطنيــة للمحاربــن القبارصــة
والقوميــن الذيــن يعــر عنهــم حــزب التجمــع الدميقراطــي.
إن الهــدف املبــارش للحــزب التقدمــي للشــعب العامــل هــو حــل ســلمي للــراع
القــريص .ويعتــر الحــزب أيضــا أن دوره متثيــل مصالــح الطبقــة العاملــة ،رغــم أن
كان الربنامــج الحكومــي للرئيــس يف إطــار الرأســالية .ورغــم ذلــك ،مل يكــن الحــزب
مضطــرا خــال الســنوات الخمــس األخــرة للدخــول يف أي تنــازالت تهــدد هويتــه
بســبب وضعــه القــوي .ويعتــر الحــزب أن تغيــر النظــام غــر ممكــن إال يف ســياق
قــرص املوحــدة ،وبــرط أن تتخــى الــدول األوروبـــية األخــرى هــي أيضــا عــن
الرأســالية.
يف الحكومــة ،وجــد الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل نفســه يف مواجهــة مبــارشة مــع
آثــار األزمــة املاليــة العامليــة ،بالرغــم مــن أن القطــاع البنــي املحــي مل يتأثــر بهــا إال بشــكل
محــدود للغايــة ،وذلــك ألنــه يــدار بحــرص ونســبة التغطيــة فيــه مرتفعــة .وقــد حــدث
تراجــع كبــر يف قطاعــي الســياحة واإلنشــاءات الذيــن يعتمــدان عــى التدفقــات النقديــة
الخارجيــة .ومتــت مواجهــة هــذا عــن طريــق إجـراءات حكوميــة تكلفــت  300مليــون يــورو
وهــو مــا يســاوي أكــر مــن  1.5%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .مــن ضمــن هــذا املبلــغ،
 51مليــون يــورو تــم اســتخدامها كدعــم لقطــاع الســياحة ،وتــم تخصيــص  245مليــون
يــورو ملرشوعــات اإلنشــاءات الحكوميــة وباألســاس اإلســكان االجتامعــي وقــروض لــأرس
منخفضــة الدخــل .وقــد كان لهــذا تأثــر مــزدوج :فقــد أنعشــت هــذه اإلجـراءات االقتصــاد
أوال ،ووفــرت إســكانا مخفــض التكلفــة ثانيــا.
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إن مســتوى املعيشــة يف الجزيــرة مرتفــع واملرونــة املاليــة كبــرة مبــا يكفــي بحيــث ميكــن
للزيــادة يف اإلنفــاق االجتامعــي حــل املشــاكل األكــر إلحاحــا .وقــد وضعــت الحكومــة
لنفســها هدفــا هــو القضــاء عــى الفقــر يف قــرص بحلــول  ،2012وهــذا يعنـــي أال يكســب
أي شــخص أقــل مــن  420يــورو يف الشــهر .ويف املــدى املتوســط ،يبحــث الحــزب التقدمــي
للشــعب العامــل إعــادة هيكلــة قطــاع الصحــة لرفــع جــودة الرعايــة الصحيــة العامــة
وتحقيــق املســاواة يف العــاج بغــض النظــر عــن الدخــل .لكــن الحكومــة ليــس لديهــا حتـــى
اآلن خطــط متامســكة لتحقيــق هــذا الهــدف .أمــا املشــكالت الطارئــة األخــرى التـــي تــم
التعامــل معهــا أثنــاء الســنة األوىل يف الحكــم تتضمــن قضايــا خاصــة بالوضــع القــريص،
مثــل نقــص امليــاه والتغلــب عــى النزعــات القوميــة يف التعليــم.
يعتــر الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل أن عــدم تحقيــق الليرباليــة ومــن الجديــدة
لنفــوذ كبــر يف قــرص إنجــازا يف حــد ذاتــه .فحتـــى أثنــاء التســعينيات ،التـــي كان حــزب
التجمــع الدميقراطــي يحكــم فيهــا البــاد يف ظــل رئاســة جالفكــوس كلرييديــس (Glafkos
 ،)Kleridesمتكــن اتحــاد العمــل القــريص مــن حاميــة املنجـزات االجتامعيــة .األمــور التـــي
كانــت مفيــدة جــدا يف هــذا الصــدد أن االتحــاد العــايل املحافــظ مل يكــن مســتعدا يف ذلــك
الوقــت للعمــل كأداة يف يــد الرئيــس .وينــر الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل بشــكل
دوري تحليــات للوضــع الراهــن للرأســالية تتضمــن نقــدا شــديدا لهــا وخاصــة للواليــات
املتحــدة ،ويتضامــن الحــزب مــع الحــركات اليســارية حــول العــامل .وقــد انخفــض بدرجــة
كبــرة اســتخدام الرمــوز الشــيوعية يف مؤمتــرات الحــزب مقارنــة بالثامنينيــات لكنهــا مــا
زالــت موجــودة.

أفكار يسارية للسياسة أ
الوروبـــية
إن مراحــل الصعــود والهبــوط يف تاريــخ الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل نتــج عنهــا
حــزب شــديد الخصوصيــة يف اليســار األوروبـــي .والســؤال يطــرح نفســه بخصــوص الســبب
يف هــذا ،وإن كان يعــود إىل الوضــع الخــاص يف قــرص ،أم أ ّن لــدى الحــزب نفســه خــرة
ميكــن االســتفادة منهــا بشــكل عــام يف اليســار األوروبـــي بحيــث يصبــح أكــر قــوة يف
املســتقبل.
تقــرر دعــم انضــام قــرص لالتحــاد األوروبـــي يف املؤمتــر الثامــن عــر للحــزب يف 1995
بعــد نقــاش داخــي طويــل ،ومل يكــن القــرار باإلجــاع بــل صــ ّوت ضــده حــوايل ثلــث
األعضــاء .ســبق ذلــك إعــادة توجيــه واقعــي للحــزب ،فانهيــار االتحــاد الســوفيتي وفقــدان
أهميــة حركــة عــدم االنحيــاز كان يعنـــي خســارة حلفــاء مهمــن .وقــد وصــف عضــو
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املكتــب الســيايس ســتاڤروس إيڤانجــورو ( )Stavros Evangorouالوضــع الحقــا كالتــايل:
“كان االتحــاد األوروبـــي حليفنــا الوحيــد املحتمــل يف حــل املشــكلة القربصيــة .كانــت بعــض
األح ـزاب الشــيوعية األخــرى تخربنــا أن االتحــاد األوروبـــي هــو أوروبــا رأس املــال .حســنا،
أعلــم أنــه أوروبــا رأس املــال .لكنــه قــدم يل شــيئا مختلفــا ،شــيئا أفضــل .ال يشء .ال يوجــد
مــا هــو أفضــل .”1وهــذا االتجــاه ســائد يف الحــزب اليــوم ،فالواقــع اقتــى التعــاون مــع
االتحــاد األوروبـــي ،ومــن ثــم كان الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل متعاونــا بشــدة يف
معظــم املجــاالت السياســية .ورغــم أنــه هاجــم بعنــف اتفاقيــة إصــاح االتحــاد األوروبـــي،
وصــوت ضدهــا يف الربملــان ،فقــد فعــل ذلــك فقــط ألنــه كان واثقــا مــن أن هنــاك أغلبيــة يف
الربملــان متمســكة باالتفاقيــة عــن طريــق رشكائــه املتحالفــن معــه وعــن طريــق املعارضــة
التـــي ميثلهــا املحافظــون .ورغــم أن الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل يعمــل عــى خلــق
ينصــب
أوروبــا مختلفــة يف حــدود إمكانياتــه فــإن هــذه الحــدود ضيقــة جــدا ،بحيــث
ّ
تركيــزه األســايس عــى ضــان انخــراط االتحــاد األوروبـــي بشــكل أقــوى يف حــل النــزاع
القــريص ومــن ثــم بــذل املزيــد مــن الضغــوط عــى تركيــا .أمــا املنتديــات االجتامعيــة
ومنظمــة آتــاك ([ )ATTACمنظمــة فــرض الرضائــب عــى املعامــات املاليــة ومســاعدة
املواطنــن] فنقدهــا للرأســالية أكــر اعتــداال ،وبالتــايل ال يعتــر الحــزب أن حركــة العوملــة
البديلــة هــي حليفــه األســايس .ويتمثــل وجــه االختــاف األقــوى بــن الحــزب وباقــي اليســار
األوروبـــي يف تقييمــه التاريخــي للشــيوعية وأنظمــة اشــراكية الدولــة .لكــن بالرغــم مــن
محافظتــه عــى عالقــات وثيقــة باألحــزاب الشــيوعية التقليديــة مثــل الحــزب الشــيوعي
اليونــاين أو الحــزب الشــيوعي الكــويب ،فــإن مرشوعاتــه السياســية الحاليــة – حتـــى وهــو
خــارج الحكومــة – تضعــه يف موقــع أقــرب بكثــر لألح ـزاب اإلصالحيــة.

الهوية والتنظيم
يعتــر الحــزب التقدمــي للشــعب العامــل نفســه ممثــا للطبقــة العاملــة ،وهــو أكــر حــزب
يســتحق هــذا اإلدعــاء بالتأكيــد يف اليســار األوروبـــي .يعــود مفهــوم االشــراكية األســايس
يف الحــزب لســنة  1990ويتضمــن تقييــا إيجابيــا للامركســية اللينينيــة .وقــد تــرك الحــزب
عــدد مــن األعضــاء  -بينهــم نــواب يف الربملــان  -يف ذلــك الوقــت لكنهــم مل يتمكنــوا مــن
ترســيخ أنفســهم يف أحــزاب أخــرى بشــكل ناجــح لفــرة طويلــة .ومنــذ ذلــك الحــن ،مل
يضطــر الحــزب لعمــل أي مراجعــة نظريــة .فعــى ســبيل املثــال ،حافــظ آخــر مؤمتــر عــام
للحــزب يف  2005عــى مصطلحــات املاركســية اللينينيــة واالشــراكية العلميــة كمنهجيــة.
 .1انظر [ Dunphyدانفي] و [ Baleبال] ،ص .298
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وعــى العكــس مــن الحــزب الشــيوعي اليونــاين ،ال ينظَــر للتطــور الحــايل للرأســالية مــن
زاويــة نظريــة لينــن لإلمربياليــة .عــاوة عــى ذلــك ،ال يُطلَــب مــن األعضــاء الخضــوع ألي
تثقيــف أيدلوجــي .ومنــذ التســعينيات ،قــدم الحــزب نفســه أساســا تحــت شــعار “الحــزب
التقدمــي للشــعب العامــل – اليســار – قــوى جديــدة” بهــدف التوجــه لألشــخاص الذيــن
ليســوا شــيوعيني وكســبهم لصفــوف الحــزب.
لكــن امليــل النظــري العصبــوي مل يكــن ســائدا أبــدا داخــل الحــزب .ويصــف كريســتوفر
بريويــن ( )Christopher Brewinمــن جامعــة كيــل جوهــر هويــة الحــزب كالتــايل :إن
الحفــاظ عــى الهويــة الشــيوعية واالحتفــال بعيــد العــال وثــورة أكتوبــر ليســت مجــرد
تعبــرات عــن الحنــن للــايض أو أمــور تتــم للحفــاظ عــى الناخبــن التقليديــن عــن طريــق
االســتمرار يف الوعــد مبســتقبل أفضــل وإن كان هــذان العامــان قامئــن أيضــا .إن الحفــاظ
عــى اســتمرار الشــيوعية أساســا لــه وظيفــة جوهريــة بــل حتـــى وجوديــة يف إعطــاء الحــزب
توجهــا قربصيــا جامعــا وليــس توجهــا يونانيــا.
يتــاىش النظــام الداخــي للحــزب التقدمــي للشــعب العامــل مــع األنظمــة الداخليــة
ألح ـزاب الكــوادر .والهيئــة األكــر أهميــة هــي مؤمتــر الحــزب الــذي يجتمــع كل خمــس
ســنوات ويضــع الق ـرارات الخاصــة بالربنامــج واألشــخاص املكلفــن مبســئوليات .وينتخــب
املؤمتــر العــام اللجنــة املركزيــة والتـــي لهــا الحــق مــع املنظــات القاعديــة يف تســمية
املرشــحني ،لكــن وضــع القامئــة تقــوم بــه هيئــة مفصلــة .وتنتخــب اللجنــة املركزيــة املكتــب
الســيايس واألمــن العــام مــن بــن أعضائهــا ويقومــان بــإدارة الحــزب فيــا بــن دوريت
انعقــاد املؤمتــر العــام .وغالبــا مــا تنعقــد مؤمت ـرات عامــة أخــرى للحــزب قبــل االنتخابــات
الربملانيــة أو يف حالــة رضورة تنــاول األمــور املتعلقــة باملســئوليات كــا حــدث يف 2008
عندمــا اســتقال دمييرتيــس كريســتوفياس مــن رئاســة الحــزب بعــد عرشيــن ســنة بســبب
مســئولياته كرئيــس.
ويعــد تكويــن أيــة عصــب داخليــة ممنــوع رســميا ،لكــن نظ ـرا ألن أعضــاء الحــزب يأتــون
مــن خلفيــات متنوعــة ،فهــم ميثلــون طيفــا واســعا مــن اليســار الســيايس .والنقاشــات
الدامئــة يف الحــزب مييزهــا وجــود الشــيوعيني املتحمســن والتكنوق ـراط الربجامتيــن .وفيــا
بــن األعضــاء تعتــر املشــكلة القربصيــة أكــر أهميــة مــن السياســات املاليــة أو االجتامعيــة.
وقــد بذلــت قيــادة الحــزب الكثــر مــن الجهــد لكســب الدعــم النخــراط الرئيــس يف
مفاوضــات مــع الجانــب الــريك ،والــذي كان أمــرا خالفيــا بالطبــع ،لكنــه كان متامشــيا
مــع مطالــب قاعــدة الحــزب .أمــا مطبوعــات الحــزب فتوفــر املســاحة األساســية للنقــد
والنقــاش النظــري.
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بشــكل عــام ،مــن املفــرض أن يحــدث إجــاع عــى القضايــا الرئيســية فيــا بــن دوريت
انعقــاد املؤمتــر ،بحيــث ال يكــون عــى املندوبـــن ســوى التصديــق عــى املقرتحــات املقدمــة
لهــم .لكــن اإلجــاع ليــس مضمونــا دامئــا ،حتـــى يف أعــى الهيئــات .يف آخــر انتخابــات
الختيــار األمــن العــام فــاز أنــدروس كيربيانــو ( )Andros Kyprianouعــى نيكــوس
كاتســوريديس ( )Nikos Katsouridisبـــ 57صوتــا مقابــل  48يف اللجنــة املركزية.وليــس
مــن املتوقــع أن تحــدث أيــة ه ـزات كــرى يف الحــزب خــال الســنوات القادمــة.

نظرة للمستقبل
بعــد انتخــاب ديرويــش إرأوغلــو (  ،)Derviş Eroğluعضــو حــزب الوحــدة الوطنيــة
اليمينــي (  ،)UBPرئيســا لشــال قــرص الرتكيــة ،ابتعــدت احتــاالت توحيــد قــرص
قريبــا أو إنهــاء االحتــال الــريك فيهــا .لكــن الحــزب التقدمــي ســيق ّيم (يف نهايــة
الــدورة الحاليــة عــى األكــر) مــا إن كان نضالــه الطويــل ضــد االســتعامر قــد انتهــى
بنجــاح أم ال .وقــد رهــن الرئيــس كريســتوفياس ترشــحه لــدورة أخــرى بهــذا .كــا
يــزداد األمــر تعقيــدا بســبب املزاعــم الرتكيــة بحقوقهــا يف حقــول الغــاز يف األرايض
القربصيــة التـــي يبــدو تربيرهــا أمــرا صعبــا.
عــاوة عــى ذلــك ،هنــاك موضــوع آخــر ألقــى بظاللــه عــى رئاســة كريســتوفياس؛ ففــي
األول مــن يوليــو  ،2011انفجــر حــوايل  100صنــدوق مــن الذخــرة التـــي تم تخزينها بشــكل
غــر ســليم يف قاعــدة بحريــة قربصيــة محدثــة كارثــة متثلــت يف مقتــل  13شــخص ودمــارا
يُقــدر بحــوايل  %10مــن الناتــج املحــي اإلجــايل لقــرص .واضطــرت البــاد لطلــب العــون
مــن االتحــاد األوروبـــي ،واندلعــت االضطرابــات يف نيقوســيا .وقــد تــم التحقيــق يف حادثــة
االنفجــار ،األمــر الــذي نتــج عنــه إدانــة الرئيــس نفســه .ورغــم أنــه نفــى مســئوليته ،فــإن
حليفــي كريســتوفياس يف الحــزب الوطنــي الدميقراطــي والحركــة الدميقراطيــة االجتامعيــة
انفصــا عنــه .وال زال الجــدل حــول هــذا األمــر مســتمرا حتـــى كتابــة هــذه الســطور حيــث
تســتعد البــاد لالنتخابــات.
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جدول  :1نتائج اســتطالع الرأي قبل االنتخابات الرئاســية 2008
املرشح

كريستوفياس
(الحزب التقدمي
للشعب العامل)

بابادوبولوس (الحزب
الدميقراطي الوطني)

كاسوليدس (حزب
التجمع الدميقراطي)

%32

%24
%31
%17
%24

قادر عىل حل النزاع
القربيص

%28

مقبول يف الخارج
قريب من الشعب

%26
%46
%34

%27
%23
%30

%35

%23

%23

%30
%29

%32
%31

%21
%24

%31
%28
%33

%28
%26
%23

%21
%20
%25

قادر عىل معالجة القضايا
السياسية املحلية
قادر عىل معالجة املشاكل
االجتامعية

يتسم بالحيوية

قادر عىل معالجة املشاكل
االقتصادية

يتسم باالستقامة

سيلتزم بربنامجه االنتخايب

يفهم مشكالت الشباب
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اليسار اليوناين
جوليان ماريوالس

اليونان واليســار منذ سنة 1974
يف ســنة  ،1974وبعــد انتهــاء النظــام العســكري يف اليونــان ،والــذي كان قــد وصــل إىل
الســلطة ســنة  1967مــن خــال انقــاب عســكري ،ص ـ ّوت الشــعب اليونــاين لصالــح إلغــاء
النظــام امللــي .يف ذلــك الوقــت ،فــاز قســطنطني كرامنلــس ()Constantine Karamanlis
والــذي تــرأس الحكومــة يف اليونــان عــدة مــرات خــال الخمســينيات والســتينيات مــن
القــرن املــايض ،وحزبــه املحافــظ “الدميقراطيــة الجديــدة” يف االنتخابــات .وقــد بــذل
كرامنلــس جهــدا كبــرا مــن أجــل انضــام اليونــان إىل املفوضيــة األوروبـــية واســتطاع أن
يفــوز يف انتخابــات اإلعــادة يف ســنة  .1977يف نفــس الوقــت ،ظهــرت “الحركــة الهيلينيــة
االشــراكية” (باســوك) باعتبارهــا القــوة املعارضــة الرئيســية ،ونجحــت بعــد أربــع ســنوات
يف الفــوز بأكرثيــة  %48مــن األصــوات ،وبذلــك متكنــت مــن رئاســة الحكومــة ملــدة عــر
ســنوات تقريبــا .وقــد نفــذت باســوك مشــاريع إصــاح اجتامعيــة ذات تأثــر كبــر عــى
الرغــم مــن أن سياســاتها مل تتمكــن ابــدا مــن تحقيــق األبعــاد التـــي وعــد بهــا رئيــس
وزرائهــا أندريــاس باباندريــو ( )Andreas Papandreouيف خطابــه.
كانــت ســنة  1989ســنة تغيــر ســيايس ،وكانــت ســنة ذات أهميــة كــرى بالنســبة لليســار
اليونــاين وال ت ـزال أصداؤهــا تــردد إىل يومنــا هــذا ،عــى الرغــم مــن أن أســباب ذلــك ال
ميكــن العثــور عليهــا يف برلــن ،وإمنــا يف أثينــا .يف بدايــة تلــك الســنة املصرييــة ،عمــل
الحــزب الشــيوعي اليونــاين املؤيــد لالتحــاد الســوفييتي ( )KKEواليســار اليونــاين الشــيوعي
ذو امليــول األوروبـــية معــا لتشــكيل تحالــف اليســار والتقــدم (السيناسبيســموس .)SYN -
كان هــذا التحالــف هشــا منــذ البدايــة ،ولكــن تأثــره كان واضحــا يف االنتخابــات :يف شــهر
حزيران/يونيــو ،فــاز التحالــف مبــا نســبته  %13.1مــن األصــوات يف االنتخابــات الربملانيــة،
واحتــل  28مقعــدا مــن أصــل  300مقعــدا يف الربملــان؛ مل يفــز أي مــن الحزبــن الكبرييــن
بأغلبيــة مطلقــة .ويتــم النظــر إىل كل مــا جــرى بعــد ذلــك وحتـــى يومنــا هــذا كواحــد
مــن األخطــاء التاريخيــة الكبــرة لليســار اليونــاين ،حتـــى يف نظــر رؤســاء الحــزب الشــيوعي
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اليونــاين وتحالــف اليســار والتقــدم الذيــن جــاءوا فيــا بعــد .فمــن أجــل تجريــد رئيــس
الــوزراء أندريــاس باباندريــو مــن حصانتــه وتقدميــه للمحاكمــة لتورطــه يف إحــدى الفضائــح،
شــكل حــزب الدميقراطيــة الجديــدة املحافــظ وتحالــف اليســار والتقــدم حكومــة ائتالفيــة.
وبعــد االنتخابــات الجديــدة يف ترشيــن الثــاين /نوفمــر والتـــي مل تســتطع أيضــا أن توفــر
لحــزب الدميقراطيــة الجديــدة األغلبيــة التـــي يحتاجهــا لــي يحكــم مبفــرده ،أيــد تحالــف
اليســار والتقــدم تشــكيل حكومــة انتقاليــة ،والتـــي حكمــت البــاد إىل أن تــم إجــراء
انتخابــات جديــدة يف شــهر نيســان /أبريــل  .1990تســببت هــذه املشــاركة يف حكومــة
املحافظــن بخلــق حالــة اســتياء شــديدة مــن اليســار اليونــاين ،وألقــت بثقلهــا بشــكل
خــاص عــى العالقــة بــن تحالــف اليســار والتقــدم وحــزب باســوك لســنوات عديــدة.
وأعقــب هــذه الفــرة حكــم الحــزب الواحــد مــن قبــل حــزب الدميقراطيــة الجديــدة والــذي
فشــل يف ترتيــب أمــور البيــت االقتصاديــة ،وجــرى بنــاء عليــه إزاحتــه مــن الســلطة مــن
خــال االنتخابــات.
بعدهــا بوقــت قليــل  ،فوجــئ تحالــف اليســار بالتطــورات الدوليــة التـــي مل يكــن مســتعدا
لهــا .وطالــب املؤمتــر الثالــث عــر للحــزب الشــيوعي اليونــاين الــذي انعقــد يف شــباط/
فربايــر  ،1991نظــرا النهيــار االتحــاد الســوفيتي ،باتخــاذ قــرار بشــأن املنحــى الــذي
ســينحوه الحــزب .وبعــد إعــان تشــاريالوس فلوراكيــس ( ،)Charilaos Florakisاألمــن
العــام للحــزب الــذي يتمتــع باحــرام كبــر والــذي اســتمر مبنصبــه لفــرة طويلــة ،نيتــه
عــدم الرتشــح مجــددا ،تــم انتخــاب أليــكا باباريجــا ( )Aleka Paparigaكأمينــة عامــة
للحزبفــي ظــروف مثــرة للجــدل ،وبأغلبيــة ضيقــة جــدا .كان ذلــك مبثابــة انتصــار للجنــاح
العقائــدي والــذي رشع منــذ ذلــك الحــن بطــرد اإلصالحيــن مــن اللجنــة املركزيــة ،وأنهــى
يف حزي ـران /يونيــو مشــاركته يف تحالــف اليســار والتقــدم .مــع تطهــر الحــزب الشــيوعي
اليونــاين مــن املعارضــن ،رشع اإلصالحيــون الشــيوعيون وبقيــة أعضــاء تحالــف اليســار
والتقــدم يف حزي ـران /يونيــو  1992يف تحويــل ذلــك التحالــف إىل حــزب تــام النضــج .أمــا
االنقســام األخــر يف الجســم القيــادي للحــزب الشــيوعي اليونــاين فقــد حــدث ســنة ،2000
عندمــا تــم طــرد النائــب الســابق لرئيــس الربملــان اليونــاين وعضــو الربملــان األوروبـــي منــه.
اتســم العهــد الثــاين لحــزب باســوك  ،والــذي بــدأ ســنة  ،1993بسياســة اقتصاديــة تهــدف
إىل تلبيــة معايــر اتفاقيــة ماســريخت .نفــذ رئيــس الــوزراء قســطنطني ســيميتيس
( )Constantine Simitisتخفيضــات يف امليزانيــة ،وكان قــادرا أن يحقــق أرقــام منــو جيــدة،
واســتطاع بالتــايل أن يكســب ملرتــن جديدتــن يف االنتخابــات ،ولكــن حكومتــه أحجمــت
عــن تقليــص الجهــاز البريوقراطــي املتضخــم ،وكانــت أيضــا غــر قــادرة عــى الســيطرة عــى
املحســوبية السياســية املتفشــية يف البــاد .يف ســنة  ،2004خــاض حــزب باســوك االنتخابــات
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تحــت قيــادة رئيســه الجديــد جــورج باباندريــو ( ،)George Papandreouابــن أندريــاس،
وكانــت عالمــات التعــب باديــة عليــه بعــد فــرة طويلــة مــن الحكــم ،وخــر أمــام حــزب
الدميقراطيــة الجديــدة بقيــادة زعيمــه الجديــد ،قســطنطني كرامنلــس ،ابــن شــقيق رجــل
الدولــة الســابق الذكــر كرامنلــس والــذي يحمــل نفــس االســم .وشــهدت الســنوات الخمــس
التاليــة تبــدد مــا تبقــى مــن ثقــة الجمهــور التـــي كانــت تتمتــع بهــا الطبقــة السياســية
اليونانيــة مــن خــال سلســلة مــن الفضائــح عــى أعــى مســتويات الدولــة ،واندفــاع
النيوليرباليــة مــع غيــاب أي أثــر إلدارة األزمــات .وجــاءت االنطالقــة الكبــرة ســنة ،2009
حيــث فــاز حــزب باســوك فــوزا ســاحقا باســتخدام الخطــاب اليســاري ،ليدفــن بعــد فــرة
وجيــزة كل أمــل يف إحــداث التقــدم االجتامعــي يف مواجهــة الوضــع املــردي للميزانيــة.
باإلضافــة إىل حــزب باســوك ،وهــو الجنــاح االشــرايك الدميقراطــي اليونــاين ،يوجــد يف البــاد
مجموعــة واســعة مــن القــوى اليســارية ،أهمهــا الحــزب الشــيوعي اليونــاين ،وتحالــف
اليســار وحــزب اليســار الدميقراطــي ( )DIMARالــذي انشــق عنــه ســنة ( 2010انظــر
أدنــاه) .إىل جانــب هــذه املجموعــات ،هنــاك العديــد مــن األحــزاب واملنظــات التـــي
تعتــر نفســها جــزءا مــن الطيــف اليســارى .يــراوح توجــه هــذه األح ـزاب األيديولوجــي
مــن االشــراكية املعتدلــة مــرورا باملاركســية ،ووصــوال إىل منظــري مختلــف أنــواع املؤامـرات.
خمســة منهــم تنافســوا يف االنتخابــات الربملانيــة األخــرة التـــي جــرت يف ترشيــن األول/
أكتوبــر  ،2009ثالثــة مــن بينهــم تحــت رايــة الشــيوعية وهــم :الحــزب الشــيوعي اليونــاين/
املاركــي اللينينــي ( )KKE-MLوالحــزب اللينينــي املاركــي الشــيوعي اليونــاين()ML-KKE
وهــا حزبــان ذوا توجــه مــاوي؛ ومنظمــة إعــادة بنــاء الحــزب الشــيوعي اليونــاين األصغــر
حجــا ( )OAKKEوالتـــي تتبنــى نظــرة غريبــة وهــي أن روســيا هــي اآلن تحــت قيــادة
زمــرة النازيــن الجــدد ،وهــذه الزمــرة هــي املســئولة عــن كل الــرور الحاليــة .باإلضافــة
إىل ذلــك ،هنــاك حــزب العــال الثــوري الرتوتســي وجبهــة اليســار املعــادي للرأســالية
اليونانيــة “أنتارســيا” ( )ANTARSYAوالتـــي تعنــي “التمــرد”( ،وهــو تحالــف مــن القــوى
الراديكاليــة اليســارية مــن مختلــف االتجاهــات األيديولوجيــة) .فــازت هــذه املجموعــة
األخــرة مبــا نســبته  %0.36مــن األصــوات ،وهــي أعــى نســبة حققتهــا أي مــن هــذه
األح ـزاب املنشــقة.
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الجدول  :1نتائج انتخابات ســنة  2009ف ي� اليونان
الحزب

النسبة
املئوية

التقدم /
الرتاجع

املقاعد

التقدم /
الرتاجع

باسوك

43.92

+5.82

160

58

حزب الدميقراطية الجديدة

33.48

-8.38

91

-61

الحزب الشيوعي اليوناني

7.54

-0.61

21

-1

املسرية األرثوذكسية الشعبـية

5.63

+1.83

15

5

ائتالف اليسار الراديكايل (سرييزا)

4.6

-0.44

13

-1

حزب البيئة الخرض

2.53

+1.48

صفر

تحالف يســار الحركات والبيئة (سيناسبســموس/تحالف اليســار والتقدم)
مقدمــة :البنية االجتماعية والبيئة السياســية للحزب
يعتــر تحالــف يســار الحــركات والبيئــة (سيناسبســموس/تحالف اليســار والتقــدم) ،رابــع
أكــر حــزب يف اليونــان .وقــد بلــغ عــدد أعضــاء الحــزب حتـــى شــهر آذار /مــارس ،2009
 16124عضــوا ،إال أن الحــزب فقــد الكثــر منهــم عندمــا انشــق حــزب اليســار الدميقراطــي
(دميــار) عنــه ســنة  .2010كان معظــم أعضائــه النشــيطني أعضــاء يف تحالــف اليســار
والتقــدم عندمــا كان ال يـزال يف تحالــف مــع الحــزب الشــيوعي اليونــاين .وكان  %5فقــط
مــن أصــل  12مندوبــا يف مؤمتــر الحــزب الخامــس الــذي اجتمــع يف كانــون ثــاين /ينايــر
 ،2008قــد انضمــوا إىل الحــزب خــال الســنوات األربــع الســابقة .ويبلــغ متوســط أعــار
املندوبـــن  51ســنة ومعظمهــم مــن الفئــة العمريــة  ،45-54كــا أن معظمهــم كان عــى
مســتوى عــال مــن التعليــم  -كانــوا مــن جيــل يســمى بجيــل البوليتيكنيــو  ،وهــم الذيــن
كانــوا يف املــدارس أو الجامعــات يف الوقــت الــذي اندلعــت فيــه االنتفاضــة الطالبيــة ســنة
 .1973ولكــن ال يـزال هــؤالء األكادمييــون ممثلــن متثيــا ناقصــا يف مؤمتـرات الحــزب فيــا
يتعلــق بنســبة عضويتهــم .ويعمــل معظــم األعضــاء يف القطــاع العــام ،والحصــة األكــر
هــي ملعلمــي املــدارس وريــاض األطفــال وأســاتذة جامعــات .أمــا ثــاين أكــر مجموعــة هــي
مجموعــة أربــاب العمــل والعاملــن لحســابهم الخــاص ،يليهــم يف املركــز الثالــث املوظفــون
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العاملــون يف القطــاع الخــاص .وهنــاك مــا نســبته  %50فقــط مــن املندوبـــن مل يكونــوا
أعضــاء يف أي حــزب أو منظمــة قبــل انضاممهــم إىل تحالــف اليســار والتقــدم ،إال أن%91
منهــم هــم يف ذات الوقــت ناشــطون اجتامعيــا يف منظــات أخــرى ومبــادرات مواطنــن
وغريهــا مــن املجموعــات.
تبلــغ نســبة األعضــاء مــن النســاء  %25تقريبــا وهــذه النســبة تتوافــق أيضــا مــع
حصــة اإلنــاث املندوبــات يف مؤمتــر الحــزب الخامــس وهــي تقريبــا  .%26وتخصــص
العديــد مــن هيئــات الحــزب كوتــا نســائية والتـــي تتطابــق مــع حصــة املــرأة يف عضويــة
التحالــف ،باســتثناء األمانــة السياســية .لــدى هــذه الهيئــة القياديــة العليــا حاليــا 17
عضــوا ،بينهــم أنثــى واحــدة فقــط .ولكــن الصــورة مختلفــة يف اللجنــة السياســية
املركزيــة ،وهــي اللجنــة التنفيذيــة املوســعة ،والتـــي تضــم  125عضــوا نســبة النســاء
بينهــم  %40ألنهــا تخضــع لنظــام الكوتــا .وال ينضــم إىل هــذا الحــزب أعضــاء مــن
أصــول غــر يونانيــة إال نــادرا .وعــى الرغــم مــن أن النظــام األســايس ينــص رصاحــة عــى
حــق املهاجريــن باالنضــام إىل الحــزب إال أن درجــة تنظيمهــم املجتمعــي منخفضــة،
حتـــى يف حالــة األقليــات املحليــة مثــل األتــراك يف منطقــة تراقيــا ،الذيــن نــادرا مــا
ينضمــون إىل أي حــزب يف الربملــان.

ف
ف
ـياس
موقع الحزب ي� المجتمع ي
و� النظام السـ ي
يحتــل تحالــف اليســار والتقــدم يف النظــام الحــزيب اليونــاين مكانــة وســطية بــن الحــزب
الشــيوعي اليونــاين وحــزب باســوك .ويف حــن ينظــر إىل الحــزب الشــيوعي اليونــاين
بصفــة عامــة باعتبــاره أقــى قــوة يســارية برملانيــة ،ي ّدعــي تحالــف اليســار والتقــدم أن
الشــيوعيني ،نظــرا لتمســكهم الشــديد بالعقيــدة املاركســية اللينينيــة واشــراكية الدولــة،
قــد يكــون اليمــن هــو الوصــف األدق لهــم.
أيديولوج ّيــا ،ميكــن إرجــاع تاريــخ تحالــف اليســار والتقــدم إىل ســنة  ،1968عندمــا تــم طــرد
أعضــاء اللجنــة املركزيــة الذيــن كانــوا ينتقــدون االتحــاد الســوفييتي يف مؤمتــر الحــزب
الشــيوعي اليونــاين الــذي عقــد يف بودابســت .املفصولــون ،كثــر منهــم ممــن كانــو نشــطني
يف املعركــة ضــد نظــام العقــداء ،أسســوالحزب الشــيوعي اليونــاين  -الداخــي ،وانتقلــوا عــى
نحــو متزايــد إىل مواقــف شــيوعية إصالحيــة .يف ســنة  ،1986انشــق الحــزب الشــيوعي
اليوناين-الداخــي ،وأســقط الجنــاح األكــر أهــم الرمــوز الشــيوعية ،املطرقــة واملنجــل،
وأســس اليســار اليونــاين.
188

من الثورة إىل التحالف

كان كل مــن الحــزب الشــيوعي اليوناين-الداخــي واليســار اليونــاين يتمتعــان مبســتوى
مــن الدعــم املنخفــض ولكــن املســتقر يف اليونــان والــذي كان يــراوح مــا بــن %1.5
و  .%3خــرج عــن هــذا التقليــد تحالــف اليســار والتقــدم الــذي كان قــادرا بعــد ســنة
 1991أن يحافــظ عــى مكانتــه ضمــن الطيــف الحــزيب اليونــاين .كان دعمــه الثابــت مــن
ناخبيــه األساســيني قبــل االضطرابــات الحاليــة يــراوح مــا بــن  %2و  %2.5مــن أصــوات
الناخبــن ،وكان هــذا الدعــم يــأيت بشــكل أســايس مــن األكادمييــن واملوظفــن العموميــن
مــن ذوي التعليــم الجيــد .ويف أوســاط الناخبــن املرتدديــن للحــزب ،أحــرز تحالــف اليســار
والتقــدم نجاحــا بــن الناخبــن الذيــن ينتخبــون ألول مــرة يف الفئــة العمريــة بــن  20و 30
عامــا .خــال النصــف األول مــن ســنة  ،2008توقعــت الكثــر مــن اســتطالعات الــرأي أن
يحصــل تحالــف اليســار الراديــكايل ،ســريزا ،عــى نســبة  ،%15وكان الــرأي الســائد هــو
امتــاك اليســار الراديــكايل إلمكانــات كبــرة؛ وهــذا مــا أكدتــه التطــورات ردا عــى األزمــة
االقتصاديــة العميقــة يف أواخــر ســنة  ،2011حــن حقــق كل فصيــل مــن تحالــف اليســار
والتقــدم مبفــرده هــذا املســتوى يف اســتطالعات الــرأي .حتـــى ســنة  ،2012كانــت أفضــل
نتيجــة تحققــت عــى اإلطــاق  %6.3مــن األصــوات يف التصويــت يف االنتخابــات األوروبـــية
لســنة .1994
يتلقــى كل مــن تحالــف اليســار والتقــدم وتحالفســريزا أكــر دعــم لهــا مــن تالميــذ
املــدارس والطــاب ،الذيــن يقدمــون للحــزب ضعفــي متوســط نتائجــه اإلجامليــة .كــا
أن الحــزب ممثــل بشــدة بــن العاملــن لحســابهم الخــاص وموظفــي القطــاع الخــاص.
ويتلقــى الحــزب دعــا كبــرا جــدا بــن أربــاب العمــل ورجــال األعــال وبنســبة تصــل
إىل  .%6مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن الحــزب ضعيــف يف القاعــدة التقليديــة ألح ـزاب اليســار،
بــن العاملــن يف الصناعــة ويف األعــال الصغــرة ،حيــث فــاز ســريزا بأقــل مــن متوســط
الدعــم يف االنتخابــات املاضيــة .ويقــع أدىن مســتوى دعــم لــه يف أوســاط املتقاعديــن وربــات
البيــوت .ومــع األخــذ بعــن االعتبــار العوامــل األخــرى ،فمــن الواضــح أن متوســط ناخبــي
تحالــف اليســار والتقــدم هــم مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة وأولئــك الذيــن ال يزالــون
يف الجامعــات ويتحــدرون مــن عائــات تعيــش يف أثينــا ومدينــة ثيســالونييك ،والعاملــن
لحســابهم الخــاص.
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الجدول  :2ناخبو أ
الحزاب  /نســبة مئوية

الحزب

باسوك

الدميقراطية
الجديدة

الحزب
الشيوعي
اليوناين

سرييزا

املسرية
األرثوذكسية
الشعبـية
LA.OS

الجنس
الرجال
النساء

43
45

32
35

8

7

5

4

7
4

العمر
 24 - 18سنة
 34 - 25سنة
 44 - 35سنة
 54 - 45سنة
 64 - 55سنة
 65فام فوق

40
39
43
46
48
42

26

8

9

8

24
27
28
34
48

11
7
9
8
5

6
6
7
4
1

9
9
5
4
3

التعليم
منخفض
متوسط
عايل

48
44
39

39
33
29

6
7
10

1
4
8

3
7
6

وضع العاملة
عاملون
عاطلون عن العمل
ليسوا يف القوى العاملة
نوع العمل
رب عمل  /رجل أعامل
عامل لحسابه الخاص/زراعة
عامل لحسابه الخاص/مهني
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43
43
45

28
26
40

8
11
7

6
6
3

7
8
4

38
47
39

40
37
26

4
6
6

6
3
9

4
5
10

من الثورة إىل التحالف

عامل لحسابه الخاص /صناعي
موظف قطاع عام
موظف قطاع خاص
عاطل عن العمل
ربة منزل
متقاعد  /قطاع عام
متقاعد  /قطاع خاص
تلميذ مدرسة  /طالب  /مجند

43
48
40
43
47
42
46
39

30
28
24
26
42
47
38
25

8
7
11
11
4
4
9
11

4
7
8
6
2
2
2

11

8
4
9
8
4
4
4
6

اإلقامة
مدينة
بلدة

44
44

30
37

9
6

6
6

6
5

مناطق ريفية

44

40

5

3

5

ولعــل أهــم شــكل مــن أشــكال اندمــاج قــوى اليســار األخــرى يف البــاد يجــري تحــت مظلــة
ســريزا .فبــدءا مــن أعــال االحتجــاج املشــركة ضــد حــرب كوســوفو وقمــة مجموعــة
الثامنيــة  G8يف جنــوة ،تشــكلت العديــد مــن التحالفــات بحلــول ســنة  2004بشــعارات
انتخابيــة مشــركة ،أكرثهــا أهميــة هــو مقاومــة النيوليرباليــة داخــل البــاد .بعــد االنتخابــات
الربملانيــة بفــرة وجيــزة ذهــب كل حــزب يف طريقــه مــرة أخــرى ،وذلــك بســبب الخالفــات
الداخليــة حــول توزيــع املقاعــد االنتخابيــة .تحــت رئاســة أليكــوس أالفانــوس (Alekos
 ،)Alavanosاملؤيــد لتشــكيل تحالفــات يســارية واســعة ،عــادت ســريزا مــن النســيان،
وحققــت العديــد مــن النجاحــات االنتخابيــة امللحوظــة .وكان العامــل األســايس وراء ذلــك
خيبــة أمــل أنصــار حــزب باســوك الذيــن كانــوا غــر راضــن عــن عمــل االشــراكيني يف
املعارضــة ،وصوتــوا لســريزا.
أمــا حاليــا ،فــإن ســريزا عبــارة عــن ائتــاف مــن اثنــي عــر حزبــا وحركــة اجتامعيــة
ومنظمــة ،وأبــرز أعضائهــا ،إضافــة إىل تحالــف اليســار والتقــدم ،هــو اليســار الشــيوعي
البيئــي املتجــدد ،والــذي لديــه صفــة املراقــب يف اليســار األوروبـــي ،والحركــة الدميقراطيــة
االجتامعيــة ،والتـــي فــازت مبقاعــد لهــا يف الربملــان اليونــاين يف التســعينيات مــن القــرن
املــايض و“املواطنــون الفاعلــون” .الجوهــر املشــرك بــن هــذه املجموعــات املتباينــة
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أيديولوجيــا بشــكل كبــر هــو مقاومــة التوجــه النيوليــرايل للسياســات املفصليــة لــكال
الحزبــن الرئيســيني؛ وهدفهــم هــو إيجــاد احتــاالت أكــر للعمــل والتواصــل مــع الجمهــور
مــا يعــود بالنفــع عــى األحـزاب األصغــر حجــا  -وهــذا هــو عــى وجــه التحديــد هــدف
تحالــف اليســار والتقــدم  -مــن أجــل الدفــع إىل األمــام نحــو تطويــر يســار موحــد.
يف مجــال النقابــات ،هنــاك العديــد مــن املنظــات الحاضنــة القريبــة مــن أحـزاب اليســار،
منهــا جبهــة العــال النضاليــة “با ِمــه” والتـــي تعتــر األكــر تأثــرا ،عــى الرغــم مــن أنهــا
تحتــل املرتبــة الثانيــة بعــد نقابــات حــزب باســوك .ليــس لــدى تحالــف اليســار والتقــدم
منظــات مامثلــة وهــذا أمــر غــر مســتغرب بالنظــر إىل قاعدتــه الجامهرييــة .وبالتــايل فــإن
النقابــة املقربــة منــه ،وهــي نقابــة “التدخــل املســتقل” ،تلعــب دورا ثانويــا وراء الحــزب
الشــيوعي اليونــاين ونقابــات باســوك.
أمــا املنظــات األخــرى املرتبطــة بتحالــف اليســار والتقــدم فهــي مامثلــة لتلــك املنظــات
املرتبطــة باألحــزاب األخــرى :ينــر معهــد نیکــوس پوالنتــزاس()Nikos Poulantzas
كتابــات عــن تاريــخ اليســار اليونــاين وحــول القضايــا الراهنــة .أمــا منظمتــه الشــبابية،
شــباب تحالــف اليســار والتقــدم ،فقــد منــت كثــرا يف الســنوات األخــرة ،وهــي مقربــة مــن
الحــزب عــى الصعيــد الربامجــي .أمــا جريــدة آفجــي ( )Avgiالناطقــة بلســان الحــزب،
فهــي مــن بــن أصغــر الصحــف اليوميــة اليونانيــة العديــدة ،حيــث متــت يف ديســمرب 2009
طباعــة حــوايل  5,500نســخة يف إجــازة نهايــة األســبوع .يف حــن تــم طبــع  24,000نســخة
مــن جريــدة ريزوزباســتيس ( )Rizospastisالخاصــة بالحــزب الشــيوعي اليونــاين ،و120
ألــف نســخة مــن جريــدة إليفثريوتيبيــا ( ،)Eleftherotypiaأكــر صحيفــة يوميــة يســارية.

التوجه االسـ تـراتيجي للحزب
وفقــا لربنامــج تحالــف اليســار والتقــدم ،يهيمــن عــى الوضــع الراهــن عوملــة رأســالية
نيــو ليرباليــة وغلبــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى العــامل .أمــا عواقــب هــذا التطــور
فتتجــى يف تفكيــك املكاســب الدميقراطيــة واالجتامعيــة ،وتجاهــل القانــون الــدويل واألمــم
املتحــدة ،وشــحذ التناقضــات املوجــودة يف النظــام الرأســايل ،وتوســعها يف جميــع نواحــي
الحيــاة .ويف الوقــت الــذي استســلمت الدميقراطيــة االجتامعيــة فيــه ،وتتناقــل وســائل
اإلعــام الحديــث عــن حتميــة العوملــة وصــوال لعقيــدة نهايــة التاريــخ ،هنــاك أشــكال
جديــدة مــن االحتجــاج واملقاومــة آخــذة بالظهــور .وهــذه األشــكال ،وفقــا لربنامــج الحــزب،
بــدأت تظهــر واضحــة بــدءا مــن “زاباتيســتاس مــرورا بســياتل وجنيــف ،ومــن االحتجاجــات
األوروبـــية إىل القمــم املضــادة ،ومــن بورتــو أليغــري إىل فلورنســا ،ومــن املنتديــات
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االجتامعيــة العامليــة ونظرياتهــا األوروبـــية إىل حركــة الســام ،والتـــي تضــم الطبقــات
الشعبـــية املحرومــة واألقليــات املكبوتــة ،والحــركات االجتامعيــة ذات األهــداف املختلفــة”.
يف مواجهــة العوملــة الرأســالية ،يــرى الحــزب ظهــور يســار جديــد معــومل متعــدد األوجــه
 وبالتــايل األمــل يف عــامل مختلــف يكــون فيــه البــر أهــم مــن األربــاح.يف جوهــر تصميــم النمــوذج املضــاد ،هنــاك اختالفــات كبــرة جــدا داخــل الحــزب ،وخاصــة
فيــا يتعلــق مبســألة الحلفــاء .وقــد دار النـزاع بشــكل أســايس حــول مســألة التعــاون مــع
حــزب باســوك؛ وتــم حســم هــذا الن ـزاع بانفصــال هــذا الفصيــل والــذي هــو اليــوم حــزب
اليســار الدميقراطــي (انظــر أدنــاه) .قبــل انتخابــات  ،2009كان تحالــف اليســار والتقــدم
يف وضــع مريــح بشــكل أســايس ألن حــزب باســوك كان عــى اســتعداد للتعــاون .ومــن
املثــر لالهتــام ،أن ثيــودور بانغالــوس ( )Theodore Pangalosنائــب رئيــس باســوك قــد
أعــرب يف ســنة  2008عــن أملــه يف دخــول تحالــف اليســار والتقــدم الحكومــة كنــوع مــن
التصحيــح ،حيثلــم يكــن يفكــر باملواقــف السياســية بقــدر مــا كان يفكــر بالفســاد الــذي ال
مفــر مــن اس ـترشائه والــذي يصيــب حكومــات الحــزب الواحــد يف اليونــان .وكان الســبب
األســايس للتقــدم القــوي يف اســتطالعات الــرأي خــال النصــف األول مــن ســنة  2008هــو
الشعبـــية الكبــرة التـــي يتمتــع بهــا رئيــس الحــزب ألكســيس تســيرباس ()Alexis Tsipras
واحتــال املشــاركة يف الحكومــة جنبــا إىل جنــب مــع حــزب باســوك.
عملــت الئحــة املطالــب التـــي قدمتهــا ســريزا إىل الحــزب االشــرايك الدميقراطــي رسيعــا
عــى خنــق إمكانيــة التعــاون .عــى ســبيل املثــال ،طالــب قــادة املمثلــن للحــزب رفــض
معاهــدة لشــبونة .وكــرس الفصيــل اليســاري قــدرا كبــرا مــن طاقتــه لتحقيــق هــدف
التحالــف مــع الحــزب الشــيوعي اليونــاين ،وهــو هــدف يرفضــه الشــيوعيون بثبــات ،وهــو
موقــف يتــم تربيــره باالدعــاء بــأن ســريزا مل يكــن حزبــا يســاريا حقيقيــا ،بــل إنــه مجــرد
فــرع آخــر لالشــراكية الدميقراطيــة .وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن تحالــف اليســار والتقــدم
مل يكــن يــرى أنــه مهيــئ هيكليــا أو برامجيــا مبــا فيــه الكفايــة لــدور محتمــل كحــزب
حاكــم ،كــا أشــار تاســوس كوراكــس ( ، )Tasos Kourakisلــذا فــإن النتائــج الجيــدة التـــي
تحققــت يف االنتخابــات قــد ال تــؤدي إىل تعزيــز قــوة الحــزب عــى املــدى البعيــد .عــاد
أنصــار حــزب باســوك الذيــن شــعروا بخيبــة أمــل إىل حظــرة الحــزب االشــرايك الدميقراطــي
يف انتخابــات ســنة  2009بعــد أن كانــوا قــد تخلــوا عنهــا يف العــام الســابق ،وبذلــك أصبــح
حــزب باســوك قــادرا عــى تعزيــز دعمــه لدرجــة أكــر مــن ذلــك بكثــر .مل يكــن العامــل
املهــم هنــا اســراتيجية تحالــف اليســار والتقــدم بــل باألحــرى الرغبــة يف إخ ـراج حكومــة
حــزب الدميقراطيــة الجديــدة مــن الســلطة.
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يف داخــل تحالــف اليســار والتقــدم هنــاك توافــق واســع يف عــدد مــن القضايــا الرئيســية
وهــذا التوافــق يحيــد عــن رأي أغلبيــة املجتمــع اليونــاين .وتشــمل هــذه القضايــا الفصــل
بــن الكنيســة والدولــة ،والتعميــد والجنــازات العلامنيــة ،وزواج مثليــي الجنــس ،ووضــع
املهاجريــن ،ورفــض نصــب الكامــرات األمنيــة يف األماكــن العامــة ويف املرافــق التعليميــة
غــر الحكوميــة ،وعــدم تجريــم املخــدرات الخفيفــة ،واملوقــف مــن الــراع عــى اســم
جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية الســابقة .ولــدى الحــزب ســمعة بأنــه متحفــظ خاصــة يف
“القضايــا الوطنيــة” مــا لــه تأثــر عــى ســلوك الناخــب الــذي ال يقتــر فقــط عــى رشائــح
املجتمــع ذات املســتويات التعليميــة املنخفضــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن الحــزب هــو
الوحيــد الــذي يحمــل هــذه القضايــا ويضعهــا يف جــدول أعــال الربملــان .ويســاعده موقفــه
الثابــت بشــأن املواقــف التقدميــة أيضــا عــى الحفــاظ عــى اســتقالليته.
ويعتــر الخطــاب النقــدي يف الجــدل حــول مختلــف النظريــات السياســية و”املاركســية”
مــن العوامــل املهمــة يف هــذا الحــزب الــذي يســيطر عليــه األكادمييــون .وال ينطبــق هــذا
األمــر فقــط عــى تحالــف اليســار والتقــدم بــل يتجــى أيضــا يف اليســار اليونــاين املتصــدع
ككل .فمــن املســتحيل تحديــد أي اتجــاه أيديولوجــي مهيمــن ،ولكــن كتابــات لوكســمبورغ
( ،)Luxemburgوغرامــي ( ،)Gramsciوبوالنتــاز ( ،)Poulantzasومؤخــرا ،كتابــات
هــاردت ( )Hardtونيغــري ( )Negriتتمتــع باالحــرام عــى نطــاق واســع.
يتمســك أغلبيــة أعضــاء الحــزب بشــدة مبــروع إنشــاء “القطــب الثالــث” يف املجتمــع،
مــن أجــل تحقيــق تغيــر جوهــري .ويف حــن قدمــت ســريزا يف البدايــة اإلطــار لذلــك،
ظهــرت نقطــة تصــدع إضافيــة يف التحالــف .يف ســنة  ،2009ابتعــد أليكــوس أالفانــوس عــن
خليفتــه تســيرباس؛ ونــادى ،هــو وآخــرون مــن ممثــي اليســار الراديــكايل إىل تحويــل ســريزا
 التحالــف الــذي يبــدو بالفعــل مختــا بســبب السياســات املتباينــة لألعضــاء األصغــر يفالتــوازن الصعــب للتمثيــل النســبي الداخــي – إىل حــزب تــام النضــج .وقــد تــم حجــب
هــذا ال ـراع بســبب االحتجاجــات ضــد تخفيضــات حكومــة باســوك ،ويف نهايــة املطــاف
بســبب انشــقاق حــزب اليســار الدميقراطــي عــن تحالــف اليســار والتقــدم.
وبــرف النظــر عــن الفاصــل القصــر الشــأن يف نهايــة الثامنينيــات مــن القــرن املــايض ،مل
يشــارك تحالــف اليســار والتقــدم أبــدا يف الحكومــة .وميكــن وصــف املواقــف السياســة
االقتصاديــة الحاليــة للحــزب بأنهــا باألســاس مناهضــة للنيوليرباليــة .يف وقــت االنتخابــات
املاضيــة ،كان لــدى التحالــف عــدد مــن املقرتحــات األساســية يف مجــال السياســة املاليــة
واالجتامعيــة .وكان املطلــب نظامــا رضيبيــا يتــم مــن خاللــه بشــكل أســايس تخفيــض
الرضائــب بشــكل كبــر ،وإجبــار الطبقــات امليســورة عــى تحمــل العــبء األكــر وإلغــاء
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جميــع عمليــات الخصخصــة التـــي جــرت يف الســنوات األخــرة ،وخفــض النفقــات
العســكرية عــى الفــور مبقــدار النصــف .أمــا املحــور اآلخــر الــذي ركــز عليــه الحــزب فهــو
دمقرطــة املجتمــع وتعزيــز حقــوق املهاجريــن .وهكــذا ،وعــى ســبيل املثــال ،فــإن تحالــف
اليســار والتقــدم هــو الحــزب املعــارض الوحيــد الــذي يدعــم مــروع قانــون قــدم مؤخـرا
مــن قبــل حكومــة باســوك إلعطــاء الجنســية اليونانيــة للمهاجريــن وأطفالهــم؛ عــاوة عــى
ذلــك ،يطالــب التحالــف مبزيــد مــن تحريــر الحــق يف اإلقامــة .أمــا الهــدف البعيــد املــدى
لسياســته البيئيــة هــو التحــول إىل الطاقــات املتجــددة يف اليونــان .بالنســبة للبنيــة التحتيــة
الالزمــة لذلــك ،فيجــب جعلهــا المركزيــة ومنظمــة وفقــا للبلديــات املحليــة ،وذلــك ألخــذ
املصالــح اإلقليميــة يف االعتبــار.
ويشــارك التحالــف حتـــى اليــوم يف مجــال الحــركات االجتامعيــة ومبــادرات املواطنــن.
يف ســنوات حكــم حــزب الدميقراطيــة الجديــدة ،تصاعــدت املقاومــة املدنيــة للخصخصــة
وتدمــر البيئــة .وجــرى منــع تســليع الفضــاء العــام بالفعــل يف العديــد مــن الحاالت ،وأشــهر
مثــال عــى ذلــك هــو شــاطئ إلينيكــو ،حيــث دافــع الســكان عــن مصالحهــم وحظــوا بتأييــد
واســع مــن املجتمــع .أمــا املبــادرة األكــر حداثــة فهــي االحتجــاج عــى إعــادة توجيــه نهــر
أخيليــوس يف إبــروس .وقــد حظيــت جميــع االحتجاجــات داخــل املــدارس والجامعــات،
ويف واقــع األمــر كل أشــكال االحتجــاج الشــبابية ،بتعاطــف كبــر ،بحيــث وجــدت األحـزاب
األخــرى نقطــة ترحيــب لشــن هجــوم عــى تحالــف اليســار والتقــدم .وينطبــق هــذا األمــر
بشــكل خــاص عــى االضطرابــات التـــي اندلعــت يف شــهر كانــون األول /ديســمرب ،2008
عندمــا اتهــم األمــن العــام للحــزب الشــيوعي اليونــاين تحالــف اليســار والتقــدم بالرتبيــت
عــى ظهــور “املقنعــن” ،االتهــام الــذي أثــار رد فعــل قــوي .كان التحالــف يف ذلــك الوقــت
الحــزب الربملــاين الوحيــد الــذي أظهــر بعضــا مــن التفهــم ،ويف بعــض الحــاالت تعاطفــا
مــع االحتجاجــات ،والتـــي أصبحــت منــذ ذلــك الحــن ســمة أساســية مــن ســات الحيــاة
السياســة اليونانيــة.
تتوافــق العديــد مــن مواقــف تحالــف اليســار والتقــدم مــع مواقــف األحــزاب اليســارية
األوروبـــية األخــرى .ومــع ذلــك ،فإن املشــاكل الهيكلية األساســية للدولــة اليونانية املهــددة اآلن
باإلفــاس ال ميكــن حلهــا ببســاطة مــن خــال عائــدات رضائــب أعــى ومزيــد مــن التوظيــف،
نظ ـرا لعــدم كفــاءة القطــاع العــام املتضخــم بفعــل ســنوات مــن السياســة الرعائيــة تحــت
حكــم حــزيب الدميقراطيــة الجديــدة وباســوك .أمــا داخــل ســريزا ،فقــد ثبــت عــدم إمكانيــة
تجســر األفــكار املتعلقــة بطابــع مســتقبل الدولــة ،بــدءا مــن تحرريــة مــا بعــد املاديــة إىل
اش ـراكية الدولــة ،وقــد ســاهمت هــذه األفــكار يف انقســام التحالــف يف ســنة .2010
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أفكار يسارية لسياسة أوروبـــية
يف اليونــان ،نجحــت أحـزاب اليســار عــى الــدوام مجتمعــة ومنــذ ســنة  1980يف الفــوز بأكــر
مــن  %50مــن األصــوات ،ولكــن نظـرا لوجــود نظــام انتخــايب يحــايب األحـزاب األقــوى ،مل تنشــأ
مســألة التعــاون بــن االش ـراكيني الدميقراطيــن والشــيوعيني عــى اإلطــاق .ظلــت باســوك
تقــرب أكــر مــن أي وقــت مــى إىل التـــيار األوروبـــي ،يف حــن بقي الحــزب الشــيوعي اليوناين
وفيــا لعقيدتــه ،حتـــى بعــد انهيــار االتحــاد الســوفييتي .كانــت هــذه هــي البيئــة التـــي كان
عــى اليســار الشــيوعي ذو امليــول األوروبـــية أن يعمــل فيهــا خــال الثامنينيــات مــن القــرن
املــايض .منــذ ذلــك الحــن وجــد تحالــف اليســار والتقــدم نفســه املســبب يف العديــد مــن
التحالفــات التـــي غالبــا مــا فشــلت يف تحقيــق توقعــات أولئــك الذيــن شــكلوها :ففــي ســنة
 ،1988جــرى التحالــف مــع الحــزب الشــيوعي ،ويف ســنة  1989دخــل لفــرة وجيــزة يف حكومــة
ائتالفيــة مــع حــزب الدميقراطيــة الجديــدة ،والــذي ثبــت أنــه كان مبثابــة كارثــة عــى التحالــف؛
النظــر يف خيــارات الســلطة مــع حــزب باســوك؛ جمــع املجموعــات اليســارية املنشــقة لســريزا؛
ومحــاوالت التقــارب املتجــددة مــع الحــزب الشــيوعي اليونــاين .لهــذا الســبب ،ميكــن القــول أن
بإمــكان تحالــف اليســار أن يحمــل معــه التجربــة الغنيــة النظريــة والعمليــة لحــزب إصالحــي
شــيوعي .يف نفــس الوقــت ،يواجــه الحــزب ،كــا هــو حــال األحـزاب األخــرى أســئلة ال حلــول
لهــا ،ال ســيام الســؤال إىل أيــن ميكــن أن يوصــل هــذا املســار يف نهايــة املطــاف.
يعتــر تحالــف اليســار والتقــدم واحــدا مــن القــوى الدافعــة داخــل حــزب اليســار األوروبـــي،
وهــو الــذي اســتضاف مؤمتــره التأســييس .ليــس لــدى التحالــف مشــكلة كبــرة يف التشــارك يف
اإلجــاع األســايس لليســار األوروبـــي ويدعــم غالبيــة أعضائــه املشــاركة عــر الوطنيــة؛ ولكــن
الشـــيء نفســه ال ينطبــق عــى حلفائــه .إذ ت ُوجــد داخــل ســريزا أحـزاب متشــككة باالتحــاد
األوروبـــي ،مبــا يف ذلــك املنظمــة الشــيوعية الثوريــة اليونانيــة ماويــة النزعــة ( .)KOEفالنتيجة
الباهتــة لالنتخابــات األوروبـــية هــي نتيجــة الخــاف حــول مســار سياســة تحالــف اليســار
والتقــدم األوروبـــية منــذ أن تراجــع دمييرتيــس بابادميوميــس (،)Dimitris Papadimoulis
عضــو الربملــان األوروبـــي الســابق ،الــذي كان قريبــا مــن اإلصالحيــن ،وكان يحظــى باح ـرام
كبــر لعملــه يف الربملــان األوروبـــي ،إىل املركز الثالــث وراء نيكوس هاونتيــز ()Nikos Hountis
مــن “تيــار اليســار” ( )Left Tendencyواملمثــل للمنظمــة الشــيوعية الثوريــة ،عــى قامئــة
تحالــف اليســار والتقــدم بعــد تصويــت األعضــاء .نتيجــة لل ـراع بــن املجموعــات الثــاث
واألح ـزاب األخــرى األعضــاء يف التحالــف ،والذيــن خرجــوا خاليــي الوفــاض ،أصبحــت صــورة
ســريزا تتســم بالفتنــة واملكائــد .وكانــت النتيجــة  %4.7مــن األصــوات ومقعــدا واحــدا فقــط
يف الربملــان األوروبـــي؛ وكان تســيرباس قــد حــدد أربعــة مقاعــد كهــدف.
196

من الثورة إىل التحالف

هنــاك تداخــل قــوي بــن أفـراد حركــة “أتــاك” الدوليــة وتحالــف اليســار والتقــدم؛ ويشــارك
كالهــا يف املنتديــات االجتامعيــة اليونانيــة .وقــد كانــا أيضــا املشــاركني األساســيني يف تنظيــم
املنتــدى االجتامعــي األوروبـــي لســنة  2006يف أثينــا ،وأرســا وفــودا إىل املنتــدى االجتامعــي
العاملــي يف بورتــو أليغــري.

الصــورة الذاتية والتنظيم
التحالــف هــو اســمه وهــو برنامجــه أيضــا .فالصــورة الذاتيــة للتحالــف هــي وجــود طيــف
واســع مــن يســار اليــوم .لذلــك ،فأكــر أعضائــه أهميــة هــم الدميقراطيــون الراديكاليــون
ذوو التوجهــات الحركيــة والقــوى البيئيــة التـــي تريــد التغلــب عــى الرأســالية ،ولكــن
أيضــا التقدميــون يف البــاد الذيــن يطالبــون بالدميقراطيــة وتقريــر املصــر .وال ينظــر
التحالــف إىل نفســه عــى أنــه حــزب عــايل ،عــى الرغــم مــن أن أصولــه متتــد إىل الحركــة
العامليــة .قيــم مــا بعــد املاديــة هــي أكــر أهميــة للتحالــف مقارنــة مــع أهميتهــا
بالنســبة لألحــزاب األخــرى .وهدفــه الخــاص بتشــكيل تحالــف واســع مــن اليســار جعلــه
يتجنــب تحالــف اليســار والتقــدم وســريزا وبقــي القــوة الثالثــة يف معســكره الســيايس،
وراء حــزب باســوك والحــزب الشــيوعي اليونــاين .أمــا هدفــه يف أن يحتــل مكانــة الحــزب
الشــيوعي اليونــاين كثالــث أقــوى حــزب فــكان محكومــا بالفشــل خــال عقــد الوحــدة،
ومل يتمكــن أيضــا مــن التفــوق عــى حــزب املســرة األرثوذكســية الشعبـــية القومــي
النزعــة .وعندمــا وصلــت األزمــة االقتصاديــة اليونانيــة إىل ذروتهــا يف ســنة  ،2011بــدا
كل مــن الحزبــن الوريثــن لتحالــف اليســار والتقــدم مصمــا وواثقــا مــن تجــاوز كل
مــن باســوك والحــزب الشــيوعي اليونــاين.
ويعتــر تحالــف اليســار والتقــدم نفســه حزبــا تعدديــا المركزيــا .ولــدى الحــزب بنيــة مــن
ثالثــة مســتويات :اللجنــة السياســية املركزيــة ،مســتوى املقاطعــات واملنظــات الشعبـــية.
ويتــم أخــذ الق ـرارات يف القضايــا بأصــوات األعضــاء عــى الصعيــد الوطنــي .فيــا يتعلــق
بالقضايــا ،نجــح تحالــف اليســار والتقــدم يف إقامــة عمليــة توافــق ،وذلــك باســتخدام
األدوات املعتــادة مــن مجموعــات العمــل والحــق يف اقــراح تعديــات عــى مســودات
الربامــج .أمــا فيــا يتعلــق باملســائل الشــخصية واالســراتيجية ،فالصعوبــات أكــر.
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االنقســام واألزمة :تحالف اليســار والتقدم وحزب اليسار الدميقراطي
اســتمر النقــاش حــول املزيــد مــن التطويــر لســريزا أيضــا يف مؤمتــر التحالــف الــذي عقــد
يف شــهر ترشيــن الثــاين /نوفمــر  ،2009فاقمــه النــزاع بــن اثنــن مــن فصائلــه األكــر
أهميــة .هــذان الفصيــان األعضــاء يف تحالــف اليســار والتقــدم هــا “تيــار اليســار” بقيــادة
ألكســيس تســيرباس و”جنــاح التجديــد” برئاســة فوتيــس كوفيليــس (.)Photis Kouvelis
وكبقيــة األح ـزاب اليونانيــة ،يهيمــن بقــوة عــى تحالــف اليســار والتقــدم أف ـراد رئيســيون.
يف أوائــل ســنة  ،2010كان أكــر مــن  %60مــن أعضــاء تحالــف اليســار والتقــدم قريبــن
مــن “تيــار اليســار” ،و  %30قريبــون إىل “جنــاح التجديــد” .باإلضافــة إىل ذلــك ،كان
هنــاك أيضــا “شــبكة األحمــر واألخــر” ،والتـــي تؤكــد عــى املواقــف البيئيــة ،و”املبــادرات
الراديكاليــة إلعــادة اإلعــار” وكانتــا مبثابــة مجموعتــن منظمتــن تتشــاركان يف الــرؤى
ولكــن مل يكــن لهــا أي تأثــر ملحــوظ؛ ويهيمــن عــى االنتخابــات الداخليــة للحــزب
الفصيــان الرئيســيان.
غالبــا مــا كان “جنــاح التجديــد” ينتقــد حقيقــة أن “تيــار اليســار” حــاول احتــال أهــم
مراكــز الحــزب ووضــع أعضائــه فيهــا .وكان هــذا واضحــا يف االنتخابــات األوروبـــية ،وبعــد
ذلــك يف انتخــاب األمــن العــام الجديــد .وعندمــا حــاول تســيرباس ،قبــل االنتخابــات
الربملانيــة لســنة  ،2009تــم إيقافــه مــن قبــل مقاومــة “جنــاح التجديــد” وأصــوات معارضــة
مــن داخــل ســريزا.
ولكــن تــم تأجيــل املواجهــة املحتملــة داخــل التحالــف اليســاري ألن نتائــج االنتخابــات
تخطــت التوقعــات املنخفضــة ،وألن املرشــحني املهمــن فــازوا مبقاعــد يف الربملــان؛
وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن مســألة التعــاون مــع حــزب باســوك مل تعــد تطــل برأســها.
رغــم ذلــك ،يف شــهر حزيــران /يونيــو  ،2010ومــع اســتقطاب الــرأي عــن اليســار مــع
تفاقــم األزمــة املاليــة ،انشــق تحالــف اليســار والتقــدم ورشع “جنــاح التجديــد” الــذي
لــه  4نــواب يف عمليــة تأســيس حــزب اليســار الدميقراطــي املســتقل  -دميــار ،والــذي
تحــرك ليســد الفجــوة بــن حــزب باســوك وتحالــف اليســار والتقــدم .ومــع تفاقــم
األزمــة ،ارتفعــت هــذه الفصائــل املتناحــرة إىل مواقــع غــر مســبوقة يف السياســة
اليونانيــة.
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ن
اليونا�
الحزب الشــيوعي
ي
مقدمــة :البنية االجتماعية والبيئة السياســية للحزب
كان الحــزب الشــيوعي اليونــاين تاريخيــا ثالــث أكــر حــزب يف اليونــان ،بعــد الكتلتــن
السياســيتني الكبريتــن :حــزب باســوك ،الــذي يضــم  350ألــف عضــو ،والدميقراطيــة
الجديــدة الــذي يضــم  370ألــف عضــو؛ إال أن الحــزب ال يعطــي أي أرقــام دقيقــة عــن عــدد
أعضائــه .وقــد بلغــت العضويــة ذروتهــا عندمــا بلــغ عــدد أعضــاء الحــزب حــوايل  50ألفــا
خــال الثامنينيــات مــن القــرن املــايض ،اســتنادا إىل ق ـراء صحيفــة الحــزب ريزوزباســتيس.
أمــا اليــوم ،فمــن املحتمــل أن يكــون عــدد أعضــاء الحــزب حــوايل  30ألفــا .وبالنســبة
للبيئــة السياســية للحــزب فهــي أكــر ارتباطــا بالطبقــة العاملــة مقارنــة مــع تحالــف
اليســار والتقــدم ،عــى الرغــم مــن أن موظفــي الحــزب األكــر أهميــة هــم يف الغالــب
مــن خريجــي الجامعــات .أمــا األماكــن القياديــة عــى قامئــة االنتخابــات الربملانيــة يف ســنة
 2009فقــد احتــل الجــزء األكــر منهــا املوظفــون الدامئــون للحــزب :املعلمــون واملحامــون
واألطبــاء .ومــع ذلــك ،فمــن الصحيــح أيضــا أن العــال والنقابيــن ممثلــون بقــوة أكــر
يف املناطــق الريفيــة .ومــن أصــل  21عضــوا يف الربملــان هنــاك خمــس نســاء .مــن حيــث
مهــن أعضــاء الربملــان املمثلــن للحــزب ،فهــي عــى النحــو التــايل :ثالثــة موظفــن لــدى
الحــزب بــدوام كامــل ،محاميــان اثنــان ،وطبيبــان اثنــان ،وموظفــان حكوميــان ،ومزارعــان،
واثنــان مــن رجــال االقتصــاد ،وممثــل ،وأســتاذ جامعــي واحــد ،وصحفــي واحــد ،ومهنــدس
زراعــي واحــد ،ومقــاول بنــاء واحــد ،وشــخص واحــد يعمــل لحســابه الخــاص ،وبحــار واحــد
وموظــف يف متجــر .عــى مــدى الســنوات الـــ  20املاضيــة ،قــادت إليــكا باباريجــا الحــزب
الشــيوعي اليونــاين ،ولكــن ذلــك مل يؤثــر عــى هيمنــة الذكــور عــى الحــزب .تضــم اللجنــة
املركزيــة التـــي انتخبــت يف شــباط /فربايــر  2005مــا مجموعــه  77عضــوا ،بينهــم  14امــرأة.
ويضــم املكتــب الســيايس ،الــذي يقــود الحــزب بــن اجتامعــات اللجنــة املركزيــة ،أحــد
عــر عضــوا ،بينهــم امرأتــان.

ف
ـياس
موقع الحزب ي� المجتمع والنظام السـ ي
ينتقــد الحــزب الشــيوعي اليونــاين بشــدة أو حتـــى يرفــض جميــع املنظــات واألحــزاب
والحــركات غــر املرتبطــة فيــه أو الصديقــة لــه .يف نفــس الوقــت ،فالحــزب هــو قــوة لهــا
شــأنها يف السياســة اليونانيــة .إنــه ليــس حزبــا منبــوذا مثــل األح ـزاب الشــيوعية ،وخاصــة
املاركســية اللينينيــة ،يف البلــدان األخــرى .ولقــد حــر أعــى ممثــي الدولــة واألحــزاب
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والكنيســة جنــازة األمــن العــام الســابق للحــزب فلوراكيــس .ويدعــو الحــزب ممثــي
الدميقراطيــة الجديــدة ،وحــزب باســوك واألح ـزاب األخــرى إىل مؤمتراتــه ،ولكنــه ال يدعــو
أبــدا تحالــف اليســار والتقــدم إليهــا .وينظــر الحــزب إىل األح ـزاب الشــيوعية اإلصالحيــة
التـــي تســعى إىل حــوار أكــر مــع املجتمــع بأنهــا أح ـزاب انتهازيــة ،وهــي بنظــر الحــزب
الشــيوعي اليونــاين ،ال تدعــم الطريــق إىل االشــراكية التـــي بدأتهــا ثــورة أكتوبــر.
وينــر الحــزب الشــيوعي اليونــاين صحيفــة يوميــة تحــت إســم ريزوزباســتيس .يف شــهر
آذار /مــارس مــن ســنة  2008بلــغ عــدد النســخ التـــي طبعــت مــن هــذه الصحيفــة يف
أيــام اآلحــاد  24,550نســخة .أمــا وســائل اإلعــام املطبوعــة الهامــة األخــرى فتشــمل
األداة النظريــة للجنــة املركزيــة“ ،ذا إنرتناشــونال كوميونســت ريفيــو” (International
 )Communist Reviewوالتـــي تنــر بعــدة لغــات .ومــن خــال مركــز البحــوث املاركســية
يف أثينــا ،يشــارك الحــزب يف العمــل العلمــي يف املاركســية اللينينيــة .باإلضافــة إىل ذلــك،
لــدى الحــزب محطــة إذاعيــة وقنــاة تلفزيونيــة؛ ويبــث تلفزيــون الحــزب اإلعالنــات .أمــا
منظمتــة الشــبابية ،الشــبيبة الشــيوعية اليونانيــة ،فرتتبــط ارتباطــا وثيقــا بالحــزب وتنفــذ
برنامجــه .ولــدى الحــزب مجلتــه الشــهرية تحــت اســم أوديجيتــس ( .)Odigitisيف مجــال
النقابــات لــدى الحــزب منظامتــه الخاصــة بــه ،جبهــة العــال النضاليــة “با ِمــه”  ،والتـــي
وفقــا ألرقامهــا الخاصــة تتمتــع بعضويــة تبلــغ  410أالف عضــو .تلتــزم با ِمــه التزامــا جديــا
باملبــادئ التوجيهيــة للحــزب ،وت ُعتــر واحــدة مــن أهــم ممثــي مصالــح العــال يف اليونــان.
غالبــا مــا يقــدم الحــزب أعاملــه االحتجاجيــة ،والتـــي متتــد لتصــل إىل جميــع الــوزارات
الحكوميــة ،بطريقــة إعالميــة فعالــة جــدا ،وتعكــس بوعــي صــورة مــن الوحــدة والقــوة.

التوجه االسـ تـراتيجي للحزب
شــهد الحــزب انقســامني كبرييــن ،وبعــد كل منهــا بقــي الجنــاح العقائــدي يف الحــزب،
وشــكل حزبــا “مواليــا ملوســكو” ،عــى الرغــم مــن أن االتحــاد الســوفييتي مل يعــد قامئــا
منــذ زمــن بعيــد .ويف حــن يبحــث الشــيوعيون اآلخــرون يف أنحــاء أخــرى مــن العــامل
عــن مســارات جديــدة ،مــا زال الحــزب الشــيوعي اليونــاين يتمســك باملاركســية اللينينيــة
العلميــة باعتبارهــا أقــوى ســاح للنضــال الطبقــي الثــوري .وقــد وصــف مانوس كوبيســديس
( ،)Manos Kopsidisوالــذي كان الناطــق اإلعالمــي للحــزب حتـــى ســنة  ،2002مؤخــرا
الحــزب قائــا“ :عــى مــدى عقــود ،تعامــل الحــزب الشــيوعي اليونــاين مــع املاركســية
باعتبارهــا عقيــدة دينيــة ،وهــو مــا زال مســتمرا يف ذلــك حتـــى اليــوم” .وتقــدم ترصيحــات
الحــزب الشــيوعي اليونــاين يف الذكــرى التســعني لثــورة أكتوبــر عينــة جيــدة عــن وجهــة
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نظــره يف التاريــخ :لقــد كان تطــور االتحــاد الســوفييتي حتـــى حركــة “البرييســرويكا”1
( )Perestroikaإيجابيــا ،مــع عــدم وجــود أي اســتثناءات تقريبــا .ويف حــن هنــاك بعــض
النقــد للفــرة التـــي ســبقت للبرييســرويكا ،إال أن الحــزب يعتــر أن البريوســرويكا كانــت
ذات طابــع رجعــي قــوي .فعــى ســبيل املثــال ،يعتــر الحــزب بأنــه أمــر مؤســف أن
الكثــر مــن الجهــد قــد خصــص للتســلح بــدال مــن تعزيــز البنيــة التحتيــة .ومــع ذلــك،
يــرى الحــزب أن النزعــات االنتهازيــة قــد اكتســبت تأثــرا بعــد املؤمتــر العرشيــن للحــزب
الشــيوعي الســوفييتي الــذي ُعقــد ســنة  ،1956وأن النظــام االشــرايك قــد أُضعــف ببــطء
عــن طريــق اآلليــات الرأســالية .ال يديــن وال يشــيد الحــزب بــأي زعيــم يف االتحــاد
الســوفيايت غــر لينــن؛ بــدال مــن ذلــك ،فــإن طابــع الحــزب الشــيوعي الســوفييتي هــو
محــور االهتــام .أمــا هــدف الحــزب ومهمتــه فهــي بنــاء مجتمــع اشــرايك كخطــوة
متهيديــة للشــيوعية يف اليونــان ،عــى الشــكل الــذي كانــت موجــودة فيــه يف الســابق يف
االتحــاد الســوفييتي.
يف انتخابــات ســنة  ،2009كان الحــزب الشــيوعي اليونــاين واثقــا مــن نفســه بســبب حالــة
االســتياء واســعة النطــاق مــن األح ـزاب الرئيســية ،وبســبب املطالــب املتعلقــة بإج ـراءات
رئيســية مثــل املطالبــة بحــد أدىن لألجــور مقــداره  1300يــورو يف الشــهر ،وحــد أدىن
مــن املعاشــات التقاعديــة ال يقــل عــن  1050يــورو يف الشــهر ،والتقاعــد يف ســن 55
ســنة للنســاء و 60للرجــال – وهــي ســنوات التقاعــد التـــي كانــت معتمــدة يف االتحــاد
الســوفييتي الســابق  -وتعويضــات بطالــة تســاوي  %80مــن الحــد األدىن لألجــور ،والرعايــة
املجانيــة لألطفــال والخدمــات العامــة املجانيــة ،و 35ســاعة عمــل يف األســبوع ،ودخــل
مقــداره  30000يــورو غــر خاضــع لرضيبــة الدخــل ألرسة مكونــة مــن أربعــة ،وعــدم
فــرض الرضائــب غــر املبــارشة عــى الرضوريــات األساســية واملــواد الغذائيــة ،وبرنامــج بنــاء
مســاكن عامــة ،والحــق يف الرياضــة والســياحة والثقافــة مــن خــال برامــج الدولــة .وليــس
لــدى الحــزب الشــيوعي اليونــاين سياســات بيئيــة متطــورة حتـــى اآلن .ويطالــب الحــزب
بوضــع جميــع الغابــات تحــت ســيطرة الدولــة ،وإيجــاد عــدد كبــر مــن وكاالت الرصــد
البيئــي وإلغــاء تجــارة االنبعاثــات .باإلضافــة إىل ذلــك ،فإنــه يدعــو إىل اتخــاذ تدابــر غــر
محــددة لخفــض املســتوى الفعــي النبعاثــات الغــازات الدفيئــة.

 .1بريســتوريكا تعنــي “إعــادة البنــاء” هــي برنامــج لإلصالحــات االقتصاديــة أطلقــه رئيــس لالتحــاد الســوفييتى،
ميخائيــل غورباتشــوف وتشــر إىل إعــادة بنــاء اقتصــاد االتحــاد الســوفيتى .صاحبــت البرييســرويكا سياســة
غالسنوســت والتـــي تعنــي الشــفافية .أدت السياســتان م ًعــا إيل انهيــار االتحــاد الســوفييتي وتفككــه ســنة .1991
(ويكيبيديــا)
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إن فهــا جيــدا للحــزب الشــيوعي اليونــاين يتطلــب أكــر مــن مجــرد وصــف للقاعــدة
األيديولوجيــة للحــزب .فأنصــار هــذه املواقــف هــم يف الواقــع مقتنعــون حــق اإلقتنــاع
بصحتهــا ،والتعاطــف مــع اشــراكية الدولــة يف املجتمــع اليونــاين هــو أكــر بكثــر مــا هــو
عليــه يف بلــدان أخــرى يف أوروبــا .ولكــن يجــب عــدم إغفــال أن الحــزب الشــيوعي اليونــاين
يتميــز بعنــاده وعــدم رغبتــة يف التنــازل ،وبفضــل جهــازه الحــزيب الواســع كان خــال
العقــود األخــرة أقــوى قــوة معارضــة ضــد التخفيضــات االجتامعيــة .يــأيت الدعــم االنتخــايب
للحــزب مــن العديــد مــن املعســكرات السياســية ،خاصــة أولئــك غــر الراضــن عــن “نظــام
الحزبــن الحاكمــن”؛ أي لعبــة األبــواب الــدوارة بــن حكومــة حــزب باســوك وحكومــة
حــزب الدميقراطيــة الجديــدة .ولســبب وجيــه ،تُجــرى جميــع الحمــات االنتخابيــة تحــت
شــعار يهــدف إلرســال رســالة إىل األح ـزاب الكبــرة .ويعتمــد الحــزب الشــيوعي اليونــاين
بالدرجــة األوىل عــى أعــال االحتجــاج املنســقة مركزيــا وعــى اإلرضابــات يف حربــه ضــد
الــرور االجتامعيــة .أمــا با ِمــه فهــي أكــر الجمعيــات التابعــة للحــزب ولهــا العديــد مــن
املتعاطفــن يف املجــاالت الجامعيــة والثقافيــة كــا وتوجــد منظــات قاعديــة حزبيــة يف أي
مــكان يوجــد فيــه بعــض الشــيوعيني النشــطني .ويوفــر التأصيــل املؤســي املتــن للحــزب
إمكانيــة التأثــر الكبريعــى املجتمــع اليونــاين ،كــا ويوفــر لــه دعــم الناخبــن األساســيني
أكــر بكثــر مــن الدعــم الــذي يحظــى بــه تحالــف اليســار والتقــدم .فمــن بــن الناخبــن
الذيــن صوتــوا لصالــح الحــزب الشــيوعي اليونــاين يف ســنة  ،2007صــوت  %80منهــم
للحــزب مــرة أخــرى يف االنتخابــات الربملانيــة لســنة 2009؛ أمــا يف حالــة تحالــف اليســار
والتقــدم فلــم تــزد هــذه النســبة عــن  %55فقــط.

أفكار يسارية لسياسة أوروبـــية
يعــارض الحــزب الشــيوعي اليونــاين متامــا االتحــاد األوروبـــي ،ويــرى فيــه تكوينــا إمربياليــا.
لهــذا الســبب ،فإنــه ينــأى بنفســه بشــدة عــن حــزب اليســار األوروبـــي وأعضائــه ،الذيــن
يتهمهــم بالعمــل ضمــن هــذا اإلطــار .الســؤال فيــا إذا كان الحــزب الشــيوعي اليونــاين،
مــن خــال عــدم مشــاركته ال يقبــل االتحــاد األوروبـــي بوصفــه مكونــا مــن مكونــات الواقــع
الرأســايل القائــم ،وبالتــايل كحقــل مــن حقــول العمــل ،هــو واحــد مــن األســئلة التـــي ال
يعالجهــا الحــزب .كانــت حملتــه االنتخابيــة األوروبـــية األخــرة تحــت الشــعار املســتخدم
عــادة ،وهــو أن دعــم الحــزب الشــيوعي اليونــاين يعــادل تصفيــة الحســابات مــع االتحــاد
األوروبـــي واألحـزاب األخــرى .مــن وجهــة نظــر الحزب ،فــإن البديــل الوحيــد لدمــج اليونان
تحــت رايــة الرأســالية واإلمربياليــة يف شــكل االتحــاد األوروبـــي وحلــف شــال األطلــي،
يكمــن يف بنــاء جبهــة دميقراطيــة مناهضــة لإلمربياليــة واالحتــكار للنضــال تحــت قيــادة
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الحــزب الشــيوعي اليونــاين يك توفــر آفاقــا ملختلــف طبقــات املجتمــع .ويؤمــن الحــزب بــأن
عــى اليونــان االنســحاب مــن املنظمتــن حيــث أن التحــرر مــن هــذه البنــى اإلمربياليــة هــو
الوحيــد الكفيــل ببنــاء مجتمــع اشــرايك عــى املســتوى الوطنــي واملــي قدمــا .ويذهــب
بعــض سياســيي الحــزب الشــيوعي اليونــاين بعيــدا إىل حــد ربــط انتقاداتهــم للغــرب
مبواقــف قوميــة .وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص عــى الصحفيــة والنائبــة ليانــا كانيلــي
( ،)Liana Kanelliمحــررة مجلــة نيميســيس ( )Nemesisالناطقــة باســم هــذا التوجــه.

الصــورة الذاتية والتنظيم
يف مؤمتــره الخامــس عــر الــذي عقــد ســنة  ،1996اعتمــد الحــزب الشــيوعي اليونــاين
برنامجــا جديــدا وال ي ـزال يعتمــده حتـــى اليــوم .ووفقــا لصورتــه الذاتيــة ،يبقــى الحــزب
منظمــة ثوريــة وطليعــة الطبقــة العاملــة .وينــص النظــام األســايس للحــزب عــى التزامــه
مببــادئ املركزيــة الدميقراطيــة .ويتــم اتخــاذ القـرارات املهمــة املتعلقــة بالربنامــج مــن قبــل
اللجنــة املركزيــة  -ولكــن باألغلــب مــن قبــل املكتــب الســيايس  -أو مــن قبــل مؤمت ـرات
الحــزب التـــي تعقــد مــرة كل خمــس ســنوات .وال يجــوز إنشــاء فصائــل ،وال يتوفــر للهيــاكل
اإلقليميــة إال نــادرا إمكانيــة نــر املــواد الخاصــة بهــا ،عــى الرغــم مــن توفــر هــذه املــواد
لهــا بســخاء مــن قبــل مقــر الحــزب.
يرفــض الحــزب الشــيوعي اليونــاين تســمية الرأســالية يف عرصنــا بالنيوليرباليــة .ويــرى
الحــزب اإلمربياليــة كــا عرفهــا لينــن بأنهــا املرحلــة النهائيــة مــن التطــور الرأســايل ،وهــي
املرحلــة التـــي نجــد أنفســنا بهــا اليــوم .بنــاء عليــه ،فالعوملــة هــي جانــب مــن جوانــب
التطــور اإلمربيــايل .كــا ويــرى الحــزب أن االنتقــال إىل االشــراكية ،الــذي بــدأ يف ســنة
 ،1917ال ي ـزال يتقــدم ،حتـــى إذا عنــت الثــورة املضــادة خســارة معركــة واحــدة .بالتــايل،
يحتــل الحــوار األيديولوجــي مكانــا ال يذكــر يف الحــزب؛ فبعــد كل يشء ،لقــد قــدم لينــن
بالفعــل تحليــا لطبيعــة النظــام .أمــا لغــة الحــزب ،كــا يتــم التعبــر عنهــا يف ترصيحاتــه،
فهــي بالتــايل لغــة رتيبــة جــدا ،ويســتخدم الحــزب املفــردات واملصطلحــات التـــي يعتربهــا
اليســاريون اليــوم باليــة .ويبــذل الحــزب الشــيوعي اليونــاين جهــودا كبــرة للتأكيــد عــى
تاريخــه الحــزيب والتفســر اإليجــايب الشــراكية الدولــة.
لــدى األعضــاء واجبــات مختلفــة ،مثــل متثيــل الحــزب يف أماكــن عملهــم ،واملشــاركة يف
املنظــات القاعديــة ،وتنفيــذ قــرارات املنظــات والهيئــات العليــا بغــض النظــر عــن
رأيهــم الخــاص ،والتوســع يف نــر صحيفــة الحــزب ووســائل إعالمــه األخــرى .عــاوة عــى
ذلــك ،لــدى األعضــاء أيضــا مهمــة تثقيــف أنفســهم يف املاركســية اللينينيــة ونظريــة الدفــاع
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ضــد انحـرايف الجنــاح اليســاري والجنــاح اليمينــي وضــد الربجوازيــة .وال عجــب يف أن األمــور
تبــدو مختلفــة يف املامرســة .وتهتــم املنظــات القاعديــة إىل حــد كبــر يف تنظيــم الفعاليــات
والحمــات والتنســيق مــع الجمعيــات التابعــة لهــا ،واملقاومــة املنظمــة لإلجـراءات الحكوميــة.
ن
اليونا� وسـ يـريزا
الجدول  :3أفضل نتائج انتخابات للحزب الشــيوعي
ي
الحزب

اإلقليم

النسبة املئوية

الحزب الشيوعي اليوناين

ساموس

%17.86

يسبوس

%14.10

بريايوس (ب)

%12.86

أثينا (أ)

%7.97

أثينا (ب)

%7.40

برييوس (أ)

%5.84

سرييزا

ن
اليونا� وسـ يـريزا
الجدول  :4أســوأ نتائج انتخابات للحزب الشــيوعي
ي
الحزب

اإلقليم

النسبة املئوية

الحزب الشيوعي اليوناين

رودويب

%2.51

كسانثي

%2.75

إفريتانيا

%3.24

إفروس

%2.09

إفريتانيا

%2.27

كيلكيس

%2.49

سرييزا
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من الثورة إىل التحالف

األزمة الحالية
يواجــه اليونــان حاليــا عجــزا هائــا يف امليزانيــة وديــون دولــة كبــرة جــدا متــت التغطيــة
عليهــا عــى مــدى ســنوات عديــدة ،وهــي اليــوم ترتــد عــى البــاد بقــوة لدرجــة أنهــا خلقــت
ملنطقــة اليــورو بأكملهــا أزمــة وجوديــة .ولقــد أجــرت هــذه األزمــة حكومــة باســوك عمليــا
عــى التخــي عــن جــزء مــن الســيادة اليونانيــة مــن أجــل ضــان اســتمرار متويــل الدولــة.
حاليــا ،بــدأت عمليــة التخفيضــات االجتامعيــة الحــادة؛ ومبــا أنهــا تــأيت يف ظــل آفــاق اقتصادية
متواضعــة جــدا مــن حيــث النمــو ،فســتواجه البــاد بعــض الســنوات الصعبــة .لذلــك ،فإنــه
ليــس مــن املســتغرب أن يعــارض الحــزب الشــيوعي اليونــاين وتحالــف اليســار والتقــدم بشــدة
هــذه اإلج ـراءات التـــي ميليهــا االتحــاد األوروبـــي وصنــدوق النقــد الــدويل .لقــد انخــرط
الحزبــان بقــوة يف االحتجاجــات األخــرة ،والتـــي أخــذت شــكل املظاه ـرات يف املقــام األول.
هنــا ،نجــح الحــزب الشــيوعي اليونــاين يف القيــام بعمــل مذهــل مــن خــال رفــع الفتــات مــن
موقــع األكروبــول هيــل األثــري .ويرفــض اليســاريون والشــيوعيون عــى حــد ســواء اســتخدام
القــوة ،وقــد نأيــا بأنفســهام عــن املتظاهريــن الذيــن تســببت قنابلهــم الحارقــة يف وفــاة ثالثــة
أشــخاص يف ســنة  2011ويف تدمــر جــزء كبــر مــن وســط أثينــا يف ســنة  .2012ويــرى الحــزب
الشــيوعي اليونــاين أن “ســاعة الحســم” قــد جــاءت ويدعــو النــاس إىل االنتفــاض ومقاومــة
النخبــة الرثيــة ،لــذا فإنــه يدعــي بــأن حزبــه هــو الوســيلة املؤثــرة الوحيــدة .وقــد أنهــى
الحــزب دعوتــه األخــرة بعبــارة “تعــال معنــا يف املســرة العظمــى للتحــرر النهــايئ مــن نــر
الرأســالية .مــن أجــل محاربتهــا بشــكل فعــال ،يجــب علينــا أن نصبــح أقــوى .ضــع قوتــك مــع
قــوة املســتقبل ،ضعهــا مــع الحــزب الشــيوعي اليونــاين”.
بالنســبة لتحالــف اليســار والتقــدم ،فــإن تهــاوي الحكومــة يف أحضــان صنــدوق النقــد الــدويل
هــو أمــر ال يغتفــر .مــع هــذه التدابــر ،والتـــي تتعــارض تعارضــا كبـرا مــع الربنامــج االنتخــايب
لحــزب باســوك ،فقــدت الحكومــة واليتهــا الدميقراطيــة .ويــرى التحالــف أن عــى اليونــان أن
يقبــل القــروض فقــط مــن البنــك املركــزي األوروبـــي؛ لهــذا الغــرض ،ينبغــي إعــادة التفــاوض
عــى املعاهــدات األوروبـــية ،ويجــب االســتعاضة عــن ميثــاق االســتقرار بالدعــم االجتامعــي،
وتأمــن فــرص العمــل مبــا يتناســب مــع كرامــة اإلنســان ،والتنميــة املســتدامة .اس ـراتيجيا،
يعتــزم الحــزب االنخ ـراط يف االحتجــاج مــع املؤسســات واملنظــات األخــرى وتعزيــز الوعــي
املجتمعــي حــول مشــاكل املجتمــع مــن خــال التضامــن مــع املترضريــن محليــا وعــن طريــق
حمــات إعالميــة واســعة النطــاق.
النظــرة إىل املســتقبل كــا يراهــا كبــار ســيايس حــزب باســوك مثــل باباندريــو ونائــب رئيــس
الــوزراء بانغالــوس ،والتـــي طوراهــا يف خضــم األزمــة ،هــي النمــوذج االســكندنايف مــن زاويــة
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يونانيــة؛ ومــع ذلــك ،تراجعــت هــذه الرؤيــة إىل الــوراء مــع تفاقــم األزمــة .حاليــا ،يدافــع
الحــزب الشــيوعي اليونــاين وتحالــف اليســار والتقــدم بشــكل أســايس عــن إنجــازات النظــام
القديــم ،وهــذا أمــر مفهــوم بالنظــر إىل العــدد الكبــر مــن النــاس الذيــن يتأثــرون بزوالــه.
ومــع ذلــك ،فلــدى الحزبــن صعوبــة يف صياغــة بديلهــم املجتمعــي .أمــا الســبب يف ذلــك
يف حالــة تحالــف اليســار والتقــدم فيتعلــق إىل حــد مــا باالختالفــات حــول القضايــا ،ولكــن
أكــر مــن ذلــك إىل حقيقــة أن الحــزب ال يســتطيع أن يدعــو علنــا إىل الثــورة والتـــي ســتكون
رضوريــة لتنفيــذ برنامجــه عــى أرض الواقــع .أمــا الحــزب الشــيوعي اليونــاين فهــو أيضــا ليــس
مؤثـرا مبــا فيــه الكفايــة بــن العنــارص الثوريــة يف املجتمــع اليونــاين للقيــام بانتفاضــة شــعبية
تحــت قيادتــه حتـــى النهايــة.
وفقــا الســتطالعات الــرأي التـــي أجريــت يف مايــو  ،2010وصلــت نســبة دعــم الحــزب الشــيوعي
اليونــاين إىل  ،%7.1فيــا كانــت نســبة ســريزا  - %4وبعبــارة أخــرى مل تكــن هــذه النســب أكــر
مــا كانــت عليــه يف االنتخابــات الربملانيــة األخــرة .كــا كانــت نســبة الدعــم لحــزب باســوك
 %28فقــط ،وهــي نســبة جعلتــه متقدمــا كثـرا عــى حــزب الدميقراطيــة الجديــدة الــذي حصل
عــى نســبة  %18.5فقــط .وشــكل املــرددون الكتلــة األكــر مــن الناخبــن بنســبة .%31
بعــد عــام ونصــف ،تغــر كل ذلــك .فتحــت تأثــر تفاقــم األزمــة املاليــة ،أجــرت القــوى
األوروبـــية حكومــة الباســوك يف أواخــر ســنة  2011عــى إج ـراء تخفيضــات جائــرة ،والتـــي
هــددت جوهــر املجتمــع اليونــاين .اســتقال باباندريــو وســلم الســلطة إىل حكومــة تســيري
أعــال مــن “الخــراء”؛ ومتــت الدعــوة إلجــراء االنتخابــات يف نيســان /أبريــل .2012
ومــع انــزالق البــاد إىل حالــة مــن الفــوىض ،بــرز قائــدا فصيــي تحالــف اليســار والتقــدم
كقائديــن وطنيــن للمعســكرين اللذيــن اســتقطبهام اليســار :حـ ّـل كوفيليــس وحــزب اليســار
الدميقراطــي محــل حــزب الباســوك املتفــكك كقــوة أساســية يف اليســار تفضــل ترتيبــا مــع
قــوى دول االتحــاد األوروبـــي ،يف حــن بــرز تســرباس وتحالــف اليســار والتقــدم كأقــوى
أصــوات املقاومــة يف اليونــان.
مــع اق ـراب االنتخابــات ،كان اليســار ككل مــا ي ـزال محافظــا عــى أغلبيتــه ،وكان تحالــف
اليســار والتقــدم وحــزب اليســار الدميقراطــي كــا يبــدو مســتعدين ليظهـرا وكأنهــا أقــوى
حزبــن ،بعــد حــزب الدميقراطيــة الجديــدة املحافــظ .يف حــن أن اليمــن -وخاصــة اليمــن
املتطــرف -بــدا غــر قــادر عــى االســتفادة مــن الوضــع القائــم .ينطبــق الشـــيء نفســه أيضــا
عــى الحــزب الشــيوعي اليونــاين ،الــذي كان ال يـزال عالقــا حــول نســبة  .%10وهــذه النســبة
أفضــل مــن النســبة التـــي بقيــت لحــزب باســوك الــذي كان مــن أعتــى القــوى.
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المراجع
الوثائق األساسية لتحالف اليسار والتقدم وسرييزا
• تحالف اليسار والتقدم ،االتجاهات الربنامجية ،أثينا .2003
• تحالف اليسار والتقدم ،النظام األسايس لتحالف اليسار والحركات والبيئة ،أثينا .2005
• تحالــف اليســار والتقــدم ،القــرار الســيايس الصــادر عــن أول مؤمتــر لتحالــف اليســار
والتقــدم ،أثينــا .1992
• سرييزا ،سرييزا والوضع السيايس ،أثينا .2008

الوثائق األساسية للحزب الشيوعي اليوناين
• الحزب الشيوعي اليوناين ،برنامج الحزب الشيوعي اليوناين ،أثينا .1996
• الحزب الشيوعي اليوناين ،النظام األسايس للحزب الشيوعي اليوناين ،أثينا .1996
• الحــزب الشــيوعي اليونــاين ،البيانــات مــن  CCمــن الحــزب الشــيوعي اليونــاين يف الذكــرى
الثالثــن لثــورة أكتوبــر االش ـراكية ،أثينــا .90 2007
• الحــزب الشــيوعي اليونــاين ،ق ـرار مؤمتــر الحــزب الشــيوعي اليونــاين الثامــن عــر حــول
االشــراكية ،أثينــا .2009

أدبيات إضافية
• نيكــوس مارانتزيديــس ،الحــزب الشــيوعي اليونــاين بعــد ســنة  ،1991مــن الربوليتاريــا
األمميــة إىل الشــعبوية ،يف:
G. Konstantinidis/N. Marantzidis/T. S. Pappas (eds.): Kommata kai politiki stin
،-Ellada – Oi sygchrones exelixeis, EKDOSEIS KRITIKI [translation]n

أثينا  ،2009ص .270 – 259
• أليكســاندروس بيســتس /فاســيليس فيليبــوس :تحليــل دراســة املؤمتــر الخامــس لتحالــف
اليســار والتقــدم ،يف :آيغــي ،طبعــة  13متــوز  /يوليــو .2008
• مريتــو تســاكاتيكا /جيورجــوس زوناكــس /الكســاندروس بيســتيس ،تجديــد الــكادر الســيايس
القيــم مــا بعــد املاديــة لتحالــف اليســار والتقــدم ،يف:
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نانويلا راسيلا
Konstantinidis/Marantzidis/Pappas (eds.): Kommata kai politiki stin, Ellada

.271-306ص

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
) التـــي تصــدر تقاريــر يوميــة/http://www.enet.gr(  اليوميــةEleutherotypia صحيفــة
عــن الحــزب الشــيوعي اليونــاين وتحالــف اليســار والتقــدم ويف كثــر مــن األحيــان عــن
 هــي املصــدر الرئيــي هنــا؛ كــا وتوفــر هــذه الصحيفــة أيضــا تعليقــا،األح ـزاب املنشــقة
 الصحــف التابعــة لحــزب باســوك، باإلضافــة إىل ذلــك.وتحليــا ممتــازا عــن اليســار اليونــاين
To Bima (http://www.enet.gr(

)Ethnos / www.tovima.gr /(وإثنوس

.تورد تقارير مفصلة عن الطيف السيايس اليساري
متــت أيضــا مراجعــة مــواد الحــزب الشــيوعي اليونــاين وتحالــف اليســار والتقــدم الخاصــة
.2009 باالنتخابــات الربملانيــة يف ســنة
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
وانقطاع فعيل
ميمو بوركارو

وضع خطر
بينــت نتائــج االنتخابــات األخــرة للربملــان األوروبـــي صــورة كئيبــة عــن حــال اليســار
الراديــكايل يف إيطاليــا .فحــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي ( )PRCمــع حــزب الشــيوعيني
اإليطاليــن ( )PdCIحصــا عــى  %3.4فقــط مــن األصــوات ،بينــا حــزب العــال الشــيوعي
( ،)Partito Comunista dei Lavoratoriوهــو انشــقاق يســاري حديــث مــن حــزب إعــادة
التأســيس الشــيوعي ،مل يحصــل ســوى عــى  %0.5مــن األصــوات .أمــا حــزب البيئــة والحريــة
اليســاري ( ،)SELالــذي نشــأ مــن تحالــف اليســار والحريــة ( )Sinistra e Libertàوتــرك
حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي مؤخ ـرا هــو اآلخــر لكنــه توجــه ميينــا ،فــاز بـــ %3.1مــن
األصــوات .ومــن ثــم ،مل تتمكــن أي مــن املجموعــات الثالثــة (األح ـزاب اإليطاليــة الوريثــة
للشــيوعيني واالشـراكيني واليســار الجديــد) مــن تجــاوز عتبــة الـــ %4وال ُيثَــل أي منهــا حاليــا
يف الربملــان ســواء يف سرتاســبورج أو رومــا.
وبوضــع األصــوات التـــي حصــل عليهــا حــزب البيئــة والحريــة اليســاري جانبــا (والتـــي جــاءت
مــن قطاعــات أخــرى منهــا الخــر الذيــن نشــأوا مــن الحــزب االشـرايك القديــم ومل يدخلــوا
يف تحالــف ميــن الوســط) ،ذهبــت الـــ %7الباقيــة مــن األصــوات املفتتــة إىل القــوى السياســية
التـــي كانــت متوحــدة كلهــا ســابقا يف حــزب واحــد .ومــن ثــم ،أصبحــت مجموعــة هامــة
مــن الخ ـرات السياســية (نجحــت يف اجتيــاز محطــات صعبــة وقاســية) مهــددة ألول مــرة
باالختفــاء مــن املشــهد الســيايس يف إيطاليــا وأوروبــا.
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وتبــن هــذه النتيجــة الحــدود الهيكليــة لحــزب إعادة التأســيس الشــيوعي والتـــي مل يتــم تناولها
ســوى يف عــدد قليــل جــدا مــن الدراســات التـــي أجريــت عــن هــذا الحــزب ،1ومنهــا خالفاتــه
الداخليــة الخطــرة التـــي منعــت بلــورة االنتــاء الحــزيب وأبطــأت أيضــا مــن عمليــة تجديــده،
وكذلــك عــدم قدرتــه عــى بنــاء عالقــة مســتقرة مــع الناخبــن وهــو مــا أدى إىل اعتــاده عــى
بيئتــه السياســية ،باإلضافــة لطبيعــة اليســار الحديــث ونتائــج قراراتــه يف املــدى القصــر.
عــاوة عــى ذلــك ،مل يتمكــن ورثــة إعــادة التأســيس “القديــم” حتـــى مــن اســتخدام املســاحة
السياســية التـــي خلقهــا توجــه الحــزب الدميقراطــي ( )PDنحــو الســوق .فبالنســبة لحــزب
البيئــة والحريــة اليســاري ،فــإن أعضــاء هــذا الحــزب قــد تركــوا بالفعــل حــزب إعــادة التأســيس
الشــيوعي بالتحديــد مــن أجــل ربــط أنفســهم بالحــزب الدميقراطــي ،وبالنســبة لحــزب إعــادة
التأســيس الشــيوعي نفســه كان مــن الصعــب تنفيــذ هــذا املــروع بســبب طبيعــة النقــاش
الســيايس وأيضــا النظــام االنتخــايب القائــم يف إيطاليــا ،كــا ســرى.
حتـــى لــو كان حزب إعادة التأســيس الشــيوعي قادرا  -سـواء وحــده أو يف تحالف مــع اآلخرين  -عىل
شــغل جــزء كبــر مــن تلك املســاحة ،وتوفــر إجابات بديلــة للقاعدة االنتخابيــة للحــزب الدميقراطي،
لــن يكــون هــذا كافيــا إلطــاق حركة شــعبية اشـراكية لهــا طبيعــة جامهريية كبديــل لليمــن ،وذلك
ألن القاعــدة االنتخابيــة املشــركة بــن الحــزب الدميقراطــي واليســار الراديــكايل ال تتضمن ســوى جزء
صغــر مــن الرشيحــة الدنيــا مــن الســكان .فــإذا كان لليســار الراديــكايل اإليطــايل أن يعيــش ،وإن كان
لــه أن يصبــح قــوة سياســية هامة ومســتقلة يف املســتقبل ،ال ميكنه أن ينشــط فقــط يف جانب العرض
الســيايس وإمنــا عليــه أن يتعامــل أيضــا مــع جانــب الطلــب .فعــى ســبيل املثــال ،الطلب عــى األمن
والحاميــة القائــم بــن معظــم الرشائح االجتامعية الدنيا التـــي تصــوت لليمني اليوم يجــب أن يتحول
لطلــب عــى العدالــة االجتامعية والســيطرة الدميقراطيــة عىل االقتصــاد والبيئة.
ومــن أجــل التوصــل لفهــم أفضــل للســياق الــذي تحــدث فيــه املشــكالت الصعبــة التـــي تواجــه
اليســار الراديــكايل حاليــا وســبل حلهــا ،مــن الــروري التفكــر يف الســات املميــزة للهيــكل
االجتامعــي يف إيطاليــا ويف نوعيــة النقــاش الســيايس الــذي يتــم فيها ويف النظــام االنتخــايب اإليطايل.
[ J. I. Dormagen .1چ إ دورماجــن]I comunisti. Dal Pci alla nascita di Rifondazione Comunista. ،
( Una semiologia politicaالشــيوعيون :مــن حــزب الشــيوعيني اإليطاليــن إىل حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي.
سـ�ميولوجيا سياسـ�ية) ،دار نـش ر  ، Koinèرومــا1996 ،؛ و [ S. Bertolinoس برتولينــو]Rifondazione comu� ،
( nista. Storia di un’organizzazioneحــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي :قصــة تنظيــم) ،دار نــر ،Il Mulino
بولونيــا2004 ،؛ و [F. De Nardisف دي نارديــس]La Rifondazione comunista. Asimmetrie di potere e ،
( strategie politiche di un partito in movimentoحــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي :التفــاوت بــن النفــوذ
واالس ـراتيجيات السياســية لحــزب يف حالــة حركــة) ،دار نــر  ،Angeliميــان.2009 ،
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نهاية الحركات الشعبـية الجمعية
عــرت التغـرات العميقــة التـــي حدثــت يف املجتمــع اإليطــايل منــذ نهايــة الثامنينيــات عــن نهاية
الحــركات الشعبـــية الجمعيــة وسياســات التغييـــر االجتامعي .وقد نشــأت محلها تحــركات فردية
وجامعيــة وعمــل ســيايس يـراوح بــن الزبونيــة العامــة لــدى ميــن الوســط ،والتشــدد يف التوجــه
االقتصــادي الــكيل نحــو االندمــاج األوروبـــي لــدى يســار الوســط .جــاء هــذا التحــول نتيجــة
لتحــركات واعيــة مــن جانــب الطبقــة الحاكمــة تهــدف لتدمــر األســاس املجتمعي لحركــة العامل
القويــة يف الســبعينيات .وقــد تضمــن هــذا التحــول االســتخدام واســع النطــاق ألداة الالمركزيــة
يف اإلنتــاج ،وتحديــث املرشوعــات التجاريــة الصغــرة ،وإضعــاف االتحــادات العامليــة ،وتنميــة
أشــكال التشــغيل الفرديــة أو التـــي ال تحميهــا النقابــات عــى األقــل .ويضــاف إىل ذلــك انتشــار
منــوذج يف االســتهالك واملعيشــة يتســم بالفرديــة ،وتروجــه بشــكل خــاص محطــات التلفزيــون
الخاصــة التـــي ميتلكهــا ســيلڤيو برلســكوين ( )Silvio Berlusconiوهــو مــا أصبحــت تفعلــه
الشــبكات العامــة أيضــا بعــد ذلــك .يكمــن جوهــر هــذا التحــول يف سياســات رئيــس الــوزراء
االشــرايك بيتينــو كراكــي ( ،)Bettino Craxiالــذي دعمــه ســيلڤيو برلســكوين بشــدة حينــا
اتخــذ يف بدايــة الثامنينيــات تدابــر كــرى ضــد الــدور االجتامعــي والســيايس للنقابــات ،وضــد
ســلطة الفيتــو التـــي كان الحــزب الشــيوعي قــادرا عــى مامرســتها ضــد القـرارات الحكوميــة .حل
كراكــي مشــكلة القبــول االجتامعــي لهــذه السياســة عــن طريــق زيــادة كــرى يف اإلنفــاق العــام.
فحلــت الهدايــا النقديــة التـــي متولهــا الدولــة محــل النضــال االجتامعــي مــن أجــل زيــادة األجور.
ومــن ثــم ،ميكــن القــول بــأن الزيــادة األكــر يف الديــن الحكومــي اإليطــايل مل تكــن نتيجــة تطــور
النضــال الطبقــي ،وإمنــا بالعكــس نتيجــة تعطيلــه وبــروز هيمنــة جديــدة قامئــة عــى العالقــة بني
املواطنــن األفـراد والحكومــات التـــي تخلــق عالقــات زبونيــة.
تشــكلت جــذور هــذه التطــورات أثنــاء الســنوات التـــي تنامــت فيهــا املرونــة وانعــدام األمــان
بالنســبة للعــال ،باإلضافــة للتوكيــد عــى “األداء” الفــردي و“حريــة القـرار” والــذي تعــزز بدرجة
أكــر عــن طريــق رفــض الدولــة األحادية االجتامعية التـــي نشــأت يف إيطاليا أثناء فــرة الجمهورية
األوىل .فبــدال مــن الدولــة االجتامعيــة ،التـــي ولدت مــن رحم النضــاالت العاملية يف الســبعينيات،
ترســخ توجــه نحــو خصخصــة العديــد مــن الخدمــات العامــة .فتــوىل تلــك الخدمــات مزيــج مــن
الفاعلــن مــن القطاعــن العــام والخــاص ،ومــع الوقــت ازداد الــدور الــذي يلعبــه القطــاع الخــاص.
والدولــة املوحــدة التـــي حاولــت (وإن كان بشــكل فاشــل) أن تقلــل الفجــوة القامئــة بــن شــال
البــاد وجنوبهــا ،حــل محلهــا دولــة فيدراليــة ،وهــو مــا كان محــل دعــم الطيــف األوســع مــن
السياســيني يف املؤسســات اإلقليميــة وليــس فقط حــزب العصبــة الشــالية ( )Lega Nordالداعي
لالســتقاللية .وقــد أدى هــذا لزيــادة غــر محكومــة يف ســلطة املناطق  -وليــس البلديــات  -وزيادة
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التفــاوت بــن املناطــق املختلفــة يف البــاد لصالــح املناطــق األغنــى .يف خضــم هــذه العمليــة،
حلــت مصالــح املجتمعــات اإلقليميــة محــل الصالــح العــام للبــاد.
بالنســبة للكثــر مــن املحللــن واملعلقــن ،مثلــت هــذه العمليــة عــودة مفهــوم املــدى الطويل يف
التاريــخ اإليطــايل والــذي يتســم منــذ القــرن الســادس عــر بضعــف الدولــة األحاديــة والهويــة
الجامعيــة وســيادة الفرديــة واالصطفائيــة .2ويطــرح آخــرون عــى العكــس مــن هــذا أن مثــل
هــذا التفســر للتاريــخ اإليطــايل يــؤدي إىل اف ـراض زائــف بــأن ظهــور هويــة جامعيــة أكــر
ورصاعــات أيدلوجية/سياســية متوحشــة يف إيطاليــا كان مفروضــا مــن أعــى (كــا يف حالــة
الفاشــية) ،أو مل ميثــل ســوى مراحــل قصــرة وثانويــة مثــل الفــرة التاليــة عــى الحــرب مبــارشة
أو فــرة الســبعينيات .لكــن هــذه املقولــة تفشــل يف تفســر الطبيعــة التشــاركية جــدا والحيويــة
للتنميــة بشــكل عــام يف الجمهوريــة األوىل والتـــي كانــت قامئــة عــى وجــود أحـزاب جامهرييــة
وفلســفاتها املتصارعــة.3
عــى أيــة حــال ،لــو اكتفــى املــرء بالنظــر لألحــداث الجاريــة يف املجتمــع اإليطــايل مــن منظــور
الزمــن الطويــل مــن الفرديــة يف دولــة ضعيفــة لــن يصــل حقــا لفهــم أهميــة الفرديــة يف الحيــاة
اليــوم أو لفهــم الــدور الحــايل للسياســة .فبينــا كانــت الفرديــة دومــا يف إيطاليــا تعب ـرا عــن
حكــم الرشائــح االجتامعيــة املرفهــة نســبيا ،انتــرت اليــوم عــر قطاعــات كبــرة مــن الرشائــح
املعتمــدة عــى األجــر ،وتعتــر بدرجــة مــا تعبـرا عــن خضوعهــم لعالقــات تشــغيل غري مســتقرة
والنزعــة االســتهالكية التـــي يختربونهــا باعتبارهــا حريــة اختيــار ومســاواة مــع منط حيــاة متخيل
للطبقــات األعــى ،وبدرجــة مــا باعتبــاره شــكل التحــرر الــذي يتخيلونــه ألنفســهم .4فرغــم أن
الفرديــة يف إيطاليــا اعتمــدت طويــا باإلضافــة لهــذا عــى الدعــم الســيايس ،مــا كان العــدد الكبري
مــن املشــاريع الصغــرة س ـ ُيخلق ســوى بدعــم الدولــة ،وهــذه املشــاريع بحاجــة لهــذا الدعــم
اآلن أكــر مــن أي وقــت مــى بســبب تغــر ظــروف الســوق العاملــي نتيجــة األزمــة الكــرى.
لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى نجحــت يف كســب املزيــد مــن الثقــل الســيايس .فبالرغــم مــن املزيــج
العجيــب مــن املصالــح العامــة والخاصــة ،الــذي كان دومــا ممي ـزا لتاريــخ الدولــة اإليطاليــة،
كانــت روافــع القــوة دومــا تقريبــا يف أيــدي السياســيني.
[ C. Duggan .2ك دوجــان]( Force of Destiny: History of Italy since 1796 ،قــوة القــدر :تاريــخ إيطاليــا منــذ
 ،)1796لنــدن  .2008وأيضــا (باللغــة األملانيــة)[ C. Jansen :ك يانســن]( Italien seit 1945 ،إيطاليــا منــذ ،)1945
جوتينجــن.2007 ،
[ G. Crainz .3ج كرانــز]( Autobiografia di una Repubblica. Le radici dell’Italia attuale ،ســرة ذاتيــة
لجمهوريــة :جــذور إيطاليــا املعــارصة) ،رومــا.2009 ،
[ M. Magatti .4م ماجــايت] و [ M. De Benedittisم دي بينديتيــس]I nuovi ceti popolari. Chi ha preso ،
( ?il posto della classe operaiaالرشائــح االجتامعيــة الدنيــا :مــن حــل محــل الطبقــة العاملــة؟) ،ميــان.2006 ،
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وحاليــا ،صــار هــذا الوضــع معكوســا بحيــث مييــل السياســيون  -عــى املســتوى املحــي والوطني
 بشــكل متزايــد إىل التعبــر املبــارش عــن املصالــح الخاصــة .5وبالنظــر لــرد الفعــل العنــريوالدفاعــي النتشــار ظاهــرة الهجــرة الــذي يعــزز امليــول الرجعيــة يف الواقــع االجتامعــي ،يبــدو
اليســار بشــكل عــام عاجـزا عــن تقديــم إجابــات.
اليســار “املعتــدل” الــذي يصعــب متييــز مواقفــه عــن الوســط يحــاول أن يــرى يف الفرديــة شــيئا
تقدميــا عــن طريــق التوكيــد عــى أن األداء واملنافســة الحــرة بــن األف ـراد عنــارص هامــة يف
تحديــث البــاد .لكــن يف هــذا املجــال األيديولوجــي ،اليمــن لديــه فرصــة أكــر يف النجــاح .ومــن
وجهــة النظــر السياســية ،يعتــر ســلوك اليســار الحديــث فصاميــا؛ فمــن ناحيــة يتــورط اليســار
يف رشاك املصالــح العامــة والخاصــة عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي ،بــل حتـــى يتجــاوز اليمني
الســيايس يف دفاعــه عــن خصخصــة الخدمــات العامــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ،يتوقــف عــن انتهــاج
هــذه النســخة الزبونيــة مــن السياســة فــور وصولــه للســلطة ،ويطــور خطــا سياســيا موجها نحو
التقشــف ونحــو أوروبــا بــدون االهتــام بــروز أي شــكل بديــل للقبــول بــن الســكان.
يتأرجــح اليســار الراديــكايل بــن فرديــة تقدميــة باألخــص مــن أجــل حاميــة الحقــوق الفرديــة
يف املجــاالت الجنســية واألخالقيــة والدينيــة مــن ناحيــة ،وإعــادة بعــث أشــكال قدميــة مــن
التضامــن الجامعــي والوعــي العــايل الطبقــي الــذي يبــدو نفــوذه االجتامعــي آخــذا يف
االضمحــال عــن أي وقــت مــى .كــا ال تـزال األفعــال الجامعيــة مســتمرة يف إيطاليــا ،والتـــي
انخــرط معهــا اليســار األوروبـــي يف حالــة حركــة العوملــة البديلــة .وقــد كانــت ناجحــة بشــكل
عــام يف إحــداث التجانــس بــن الحــركات التـــي ينخــرط فيهــا إىل حــد كبــر قســم نخبــوي مــن
الســكان لديــه نصيــب كبــر مــن رأس املــال الثقــايف ،بينــا معظــم الرشائــح االجتامعيــة األقــل
كفــاءة ال تنتظــم إال بشــكل متفــرق مــن خــال التحــركات النقابيــة أو االحتجاجــات قصــرة
املــدى املشــتتة والتـــي ال تكــون واضحــة يف أغلــب األحــوال فيــا يتعلــق بالشــكل أو املحتــوى
وكذلــك ال تكــون ظاهــرة سياســيا.6
[ A. Statera .5أ ســتاتريا]( Il Termitaio. I signori degli appalti che governano l’Italia ،النمــل األبيــض:
ملــوك املشــروات الذيــن حكمــوا إيطاليــا) ،ميــان.2009 ،
 .6مــن االســتثناءات لذلــك الحــركات املناهضــة للخيــارات الرأســالية الخطــرة مثــل حركــة مناهضــة القطــار الرسيــع
يف منطقــة بيدمونــت ضــد إنشــاء خــط ســكة حديــد شــديد الرسعــة مــن توريــن إىل ليــون ،أو الحركــة املناهضــة
إلنشــاء جــر عــر مضيــق مســينا بــن أرايض إيطاليــا األساســية وصقليــة وهــي منطقــة مهــددة جــدا بالــزالزل
ويشــوبها أيضــا خطــر تحكــم املافيــا يف العقــود الحكوميــة .وتنخــرط جميــع رشائــح الســكان يف مثــل هــذه الحــركات.
انظــر[ D. Della Porta :د ديــا بورتــا] و [ G. Piazzaج بيات ـزا]Le ragioni del no. Le campagne contro la ،
( TAV in Val di Susa e il Ponte sullo Strettoأســباب الرفــض :الحمــات املناهضــة لخــط القطــار الرسيــع يف
وادي سوســا والجــر املــار عــر مضيــق مســينا) ،ميــان.2008 ،
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طبيعة الرصاع السياسـي ف ي� إيطاليا
تتضمــن املصاعــب املذكــورة أعــاه املشــاكل الهيكلية التـــي تواجه اليســار اإليطايل والتـــي تعترب
ناتجــة عــن الطبيعــة الخاصــة للنقاشــات السياســية يف إيطاليــا .لكــن هناك مشــاكل أخــرى تعود
جذورهــا إىل الطبيعــة الخاصــة بالـراع الســيايس يف إيطاليــا ،وهــي  -كــا هــو معــروف جيــدا
 ترتكــز عــى شــخص ســيلڤيو برلســكوين .وميكننــا بالفعــل اآلن أن نحــي مــن بــن الكــوارثالعديــدة التـــي ميكــن إرجاعهــا إىل هــذا القائــد الصناعــي املاهــر بــزوغ أيدلوجيــة معــاداة
الربلســكونية التـــي أدت بقيــم وميــول املجتمــع اليســاري إىل االضمحــال بشــكل متزايــد حتـــى
وصلــت ملجــرد معارضــة بســيطة لسياســاته أو حتـــى لنمــط حياتــه الشــخيص .فــكل شـــيء بــه
رائحــة احـرام املؤسســات أو القوانــن أو األخالقيــات العامــة أو الخاصة أو حتـــى مجــرد التحرض
(بعبــارة أخــرى :أي شـــيء مختلــف عــن الشــعبوية الفظــة لربلســكوين) يعتــر بالفعل “يســار” -
وهــو تعريــف متواضــع جــدا ملهمــة وطبيعــة اليســار .ومــن أجــل وضــع تعريــف جديــد لهــذه
الطبيعــة واملهمــة يجــب القيــام بتحليــل واقعــي للعالقــات السياســية وجذورهــا يف الطبقــات
االجتامعيــة يف البــاد وهــو تحليــل ميتــد ملــا بعــد املظهــر الخارجــي للمــرح الســيايس.
أمــا مــا يجــري يف إيطاليــا اليــوم ،فهــو عبــارة عــن رصاع بــن كتلتــن مختلفتــن مــن الطبقــات
الحاكمــة .الكتلــة األوىل تتضمــن املرشوعــات الكبــرة واملتوســطة يف القطــاع الصناعــي واملــايل،
واملتوجهــة ماليــا نحــو أوروبــا والســوق العاملــي ولديهــا قــوة اقتصاديــة كبــرة لكــن ليــس لديهــا
قــدرة مامثلــة لبنــاء القبــول املجتمعــي ،وذلــك ألن السياســة األوروبـــية إليطاليا مل تتمثل حتـــى
اآلن ســوى يف شــكل الخصخصــة والسياســات النقديــة املتقشــفة .أمــا الكتلــة الثانيــة فتتضمــن
املشــاريع الصغــرة واملتوســطة التـــي عــادة مــا يكــون لهــا توجــه وطنــي وليــس أوروبـــي،
وقــوة اقتصاديــة أقــل بكثــر لكــن قدرتهــا أكــر عــى كســب التأييــد ،وهــو مــا يعــود جزئيــا
إىل االســتخدام الشــعبوي للتلفزيــون .هــذه هــي الكتلــة التـــي يقودهــا برلســكوين ،أمــا الكتلــة
األوىل فكانــت مرتبطــة مبعســكر يســار الوســط ،وكان مــن املمكــن أن تدعــم برلســكوين إن مل
يكــن قــد متــادى يف تعزيــز الزبونيــة لهــذه الدرجــة وأكــد كثـرا عــى مصالحــه الخاصــة وكانــت
ترصفاتــه أقــل فظاظــة عــن هــذا بدرجــة مــا .لــدى الكتلتــن العديــد مــن نقــاط التــاس بقــدر
مــا يتفقــان عــى قضايــا مثــل التوســع يف التشــغيل غــر املســتقر ،وخصخصــة الخدمــات العامــة،
وتخفيــف الســيطرة القضائيــة عــى الحيــاة السياســية ،ودعــم مرشوعــات اإلنشــاءات العامــة
الكــرى كفــرص اســتثامرية مربحــة للــركات الكبــرة ،وتحــول الســلطة ملســألة إقليميــة .يف كل
تلــك النقــاط ،تعتــر االختالفــات تكتيكيــة فقــط وليســت اسـراتيجية .وتتضمــن أهــم القـرارات
االسـراتيجية مــن ناحيــة أخــرى منــاذج مختلفــة يف ســبل إتاحــة األســواق العاملية (تفضــل الكتلة
اليمينيــة غالبــا الحلــول الحامئيــة) ،ودرجــة تحكــم الحكومــة يف االعتــادات املاليــة الحكوميــة
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(الكتلــة اليمينيــة التـــي متثــل الــركات األضعــف تحتــاج لدعــم مبــارش مــن الدولــة بدرجــة
أكــر) ،ودور املنظــات النقابيــة (تطالــب الكتلــة اليمينيــة بـراوة بفصــل االتحــادات وإقصــاء
االتحــاد النقــايب اليســاري املعــروف باالتحــاد الكونفيــدرايل العــام للعمــل ( )CGILمــن املفاوضــة
الجامعيــة) ،والسياســة الرضيبيــة (اليمــن يدعــم التهــرب مــن الرضائــب) .لكــن اليمــن عــى
ســبيل املثــال ليــس لديــه القــوة فعليــا للوقــوف يف طريــق عمليــة التكامــل األوروبـــي وكل مــا
يســتطيع تحقيقــه هــو بعــض التعديــات .ومــن ثــم ،كان ميكــن تجــاوز كل تلــك االختالفــات
وحــدوث تعايــش ســلمي بــن الكتلتــن لــوال أنــه يف النظــام الرأســايل ال ميكــن ملالــك رشكــة
كبــرة أن يصبــح رئيســا للحكومــة إال لــو بــدا قــادرا عــى إخضــاع مصالح رشكتــه الخاصــة للصالح
العــام لطبقتــه .لكــن ترشيعــات برلســكوين عــى العكــس مــن هــذا تحــايب رشكتــه عــى حســاب
اآلخريــن .كذلــك ،يواجــه برلســكوين أيضــا تهــا جنائيــة ســتؤدي إلدانتــه بشــكل مؤكــد تقريبــا،
لــذا هــو مســتعد للتضحيــة مــن أجــل ســامته الشــخصية باســتقرار العالقــات بــن املؤسســات
وتــوازن العالقــة بــن األغلبيــة واألقليــة ،وكالهــا أمـران مهــان لحكــم أي بلــد يف وقــت أزمــة.
ومــن ثــم ،ال يصــح القــول إنــه ال يوجــد خــاف يف إيطاليــا بــن ميــن الوســط ويســار الوســط.
فحتـــى لــو كانــت هنــاك اختالفــات يف معســكر الربجوازيــة ،يعتــر الخــط الســيايس للكتلــة
“الوطنيــة” أكــر خطــورة اآلن مــن خــط الكتلــة “األوروبـــية” ،وذلك نظـرا ألن األوىل أكرث متســكا
بدعــم التوســع يف عالقــات التشــغيل غــر املســتقرة ،وألنهــا بــدأت عمليــة تقســيم إثنــي شــديدة
الصعوبــة لســوق العمــل بســبب النفــوذ املتنامــي لحــزب العصبــة الشــالية يف الحكومــة .هــذه
الكتلــة تعــزز أيضــا ثقافــة رجعيــة تتكــون مــن مزيــج قائــم عــى النفــاق يتكــون مــن انعــدام
لألخــاق يف املجــال الخــاص واحـرام األطــر التقليديــة للكنيســة الكاثوليكيــة .بــل وتدعــم  -يف
هجومهــا املســعور عــى القضــاء  -الجرائــم التـــي يرتكبهــا أصحــاب الياقــات البيضــاء ،وحاولــت
مــرارا تغيــر العالقــة بــن املؤسســات بطريقــة ســلطوية لصالــح الحكومــة .ومــن ثــم بــرز
برلســكوين باعتبــاره العــدو األكــر ،عــدو تكـ ّون نفــوذه أساســا مــن نجاحــه يف مــلء الفـراغ الذي
تركــه انحــال اليســار وإذعانــه غــر النقــدي للسياســات األوروبـــية الليرباليــة.
ورغــم أن القاعــدة االجتامعيــة ملعســكر ميــن الوســط (والتـــي تعتــر املخــزون الــذي يأخــذ منــه
هــذا املعســكر متويلــه والعبيــه السياســيني) تتكــون مــن املرشوعــات التجاريــة متوســطة الحجم
وقســم كبــر مــن الرشائــح املهنيــة ،فــإن قاعدتــه يف جمهــور الســكان تتكــون مــن النــاس األكــر
تهميشــا مــن حيــث النــوع والعمــر وفــرص العمــل ،مثــل ربــات البيــوت والســجناء والعاطلــن
والشــباب وأصحــاب الوظائــف غــر املســتقرة .وبينــا ال يحصــل ميــن الوســط ســوى عــى نصف
أصــوات العاملــن يف مهــن مســتقرة يف الــركات الصناعيــة الكــرى تقريبــا ،وال يصــوت ليمــن
الوســط مــن موظفــي الدولــة ســوى أقليــة ،فــإن هذا املعســكر متكــن من جــذب أغلبيــة واضحة
مــن أصــوات املوظفــن يف املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة الذيــن يخضعــون ملنافســة شــديدة،
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وكذلــك أغلبيــة أصــوات املشــتغلني يف وظائــف قصــرة املــدى .ومــن ثــم ،متيــل الربوليتاريــا يف
ســلوكها االنتخــايب لدعــم اليمــن ،لكــن مــن الــروري أال نغفــل حقيقــة أن النصيــب األكــر مــن
أصــوات العــال التـــي فقدهــا الحــزب الدميقراطــي واليســار الراديــكايل يف االنتخابــات الربملانيــة
األخــرة مل تذهــب إىل اليمــن وإمنــا اختفــت ضمــن الكتلــة التـــي ال تصــوت .إن أضعــف أقســام
الربوليتاريــا هــي التـــي تصــوت لليمــن وخاصــة العاملــن يف املهــن غــر املســتقرة الــذي يدعــي
اليســار الراديــكايل متثيلهــم يف املجــال الســيايس لكنهــم يعتــرون الحــزب الدميقراطــي هــو حزب
العــال الذيــن لديهــم وظائــف “مضمونــة.”7
ومــن ثــم ،يطبــق ائتــاف ميــن الوســط بوضــوح قـرارات معاديــة للعمــل العــايل املنظــم لكنــه
ال ي ـزال ناجحــا يف تصويــر نفســه باعتبــاره الضامــن لحاميــة األقســام األضعــف مــن الســكان.
وهكــذا ،يســتخدم ميــن الوســط مبهــارة نظــم املعلومــات وأيضــا قــدرة السياســات القدميــة
لليســار املتجــذرة يف الســكان ويســتبدل رطانتــه الشــعبوية بالرطانــة الليرباليــة لليســار اليــوم.
لقــد أصبــح هــذا واضحــا يف ردود األفعــال األوليــة عــى املرحلــة األوىل مــن األزمــة االقتصاديــة.
وقــد كان برلســكوين حكيــا يف تــرك املــرح لوزيــر االقتصــاد الخــاص بــه چيوليــو ترميونتــي
( )Giulio Tremontiوهــو مــن أعــداء الســوق املخلصــن ومــن أعــداء  -وفقــا لكالمــه عــى
األقــل – هيمنــة البنــوك والــركات الكــرى ،فقــد صــور حكومتــه عــى أنهــا حكومــة تســعى
للتدخــل املبــارش يف املجــال االقتصــادي ومحاربــة الرأســاليني يف القطــاع املــريف وحاميــة
الرشائــح األضعــف رغــم أن التدابــر التـــي اتخذهــا يف الواقــع كانــت غــر مناســبة ومجــرد دعاية
زائفــة .أمــا الحــزب الدميقراطــي فأخــذ جانــب بنــك إيطاليــا مدافعــا عــن البنــوك ضــد تدخــل
الدولــة .هــذا ومــا مينــع الحــزب الدميقراطــي مــن إعــادة تأســيس اتفاقــه مــع الرشائــح األدىن من
الســكان هــو الحواجــز الطبقيــة فيــه.
ميثــل كل هــذا مشــكلة إضافيــة لليســار الراديــكايل .فمــن ناحيــة ،دفعــت الحاجــة لهزميــة
برلســكوين يف الصناديــق (والحاجــة إلخفــاء الطبيعــة الحقيقيــة للكتلة املؤيــدة ألوروبــا واملعادية
 .7تتفــق ثــاث عــى األقــل مــن أهــم الدراســات التـــي تناولــت االنتخابــات الربملانيــة األخــرة يف إيطاليــا مــع هــذا
التقييــم ،وهــي [ R. Mannheimerر مانهاميــر] و [ P. Nataleب ناتــال]Senza più sinistra. L’Italia di Bossi ،
( e Berlusconiiبــدون يســار :إيطاليــا بــويس وبرلســكوين) ،ميــان2008 ،؛ و [ E. A. Carraإ أ كارا]Ho per� ،
( so la sinistra. Le ragioni del declino e le proposte per reinventarlaفقــدتُ اليســار :أســباب األفــول
ومقرتحــات إلعــادة البعــث) ،رومــا 2008؛ و [ I. Diamantiإ ديامانتــي]( Mappe dell’Italia politica ،خريطــة
إيطاليــا السياســية) ،بولونيــا2009 ،؛ ويالحــظ ســالڤو ليونــاردي ( )Salvo Leonardiأن اليســار كان دامئــا أقليــة يف
الطبقــة العاملــة ،وأنــه فــاز بأغلبيــة يف االنتخابــات األخــرة بــن املوظفــن بشــكل عــام .انظــر :ســالڤو ليونــاردي:
“?( ”Il voto operaio in Italia; declino o continuitàأصــوات العــال يف إيطاليــا :اســتمرارية أم انقطــاع؟) ،يف:
 ،Quaderni di Rassegna Sindacaleأبريــل  .2006لكــن هــذه ليســت ســوى أغلبيــة محــدودة وتصبــح أقليــة لــو
وضعنــا يف االعتبــار أصــوات العــال يف املهــن غــر االعتياديــة أو العاطلــن.
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لربلســكوين داخــل اليســار) الكثــر مــن الناخبــن املحتملــن لليســار الراديــكايل للتصويــت
ألقــوى حــزب معــارض ،وهــو الحــزب الدميقراطــي .مــن ناحيــة أخــرى ،كانــت معارضــة الحــزب
الدميقراطــي  -بســبب نقــاط التــاس املذكــورة أعــاه بــن الكتلتــن  -غــر كافيــة عــى اإلطــاق
لكســب املعركــة ضــد برلســكوين ،وذلــك ألنــه  -بســبب دعمــه للنمــوذج الليـرايل  -مل يكــن يف
موقــع يســمح لــه بالتغلــب عليــه عــى أرضيــة القبــول االجتامعــي .وطاملــا ظـ ّـل برلســكوين يف
الحكــم ،كان اليســار الراديــكايل محــارصا بــرورة التصويــت للحــزب الدميقراطــي مــن أجل عدم
فقــدان أي صــوت .لكــن ،طاملــا كان الحــزب الدميقراطــي هــو قائــد املعارضــة ضــد برلســكوين،
بــدا أن األخــر بإمكانــه أن ينــام مرتــاح البــال.
لــكل تلــك األســباب ،مل يب ـ ُد مــن املمكــن أن ت ُتــاح أي مســاحة سياســية عــى يســار الحــزب
الدميقراطــي ليشــغلها اليســار الراديــكايل بالرغــم مــن االنحـراف املســتمر للحــزب الدميقراطــي
ناحيــة الوســط .فــا انفتــح كان مســاحة لتيــار راديــكايل معــادي لربلســكوين ،وقــد شــغلها حــزب
إيطاليــا القيــم ( )IdVوهــو تجمــع ســيايس يقــوده أنطونيــو دي بيــرو ()Antonio di Pietro
الــذي عمــل كقـ ٍ
ـاض ســابق وقائــد يف مكافحــة الفســاد .ورغــم أن دي بيــرو كان ينتقــد الحــزب
الدميقراطــي نقــدا الذعــا ،بســبب عــدم معارضتــه بشــكل كايف لربلســكوين ،فهــو باألســاس يشــرك
مــع الحــزب يف املفاهيــم الخاصــة بالقضايــا االجتامعيــة واالقتصاديــة ،ومــن ثــم أصبــح جــزء
أساســيا مــن ائتــاف يســار الوســط.

أصول وتبعات نظام التصويت أ
بالغلبية
هنــاك ســبب آخــر مينــع انفتــاح املجال الســيايس عــى يســار الحــزب الدميقراطــي ،وهــو الطبيعة
الخاصــة لنظــام التصويــت اإليطــايل .فقــد كانــت نهايــة الجمهوريــة األوىل واألحـزاب الجامهرييــة
القدميــة مرتبطــة بإلغــاء نظــام التمثيــل النســبي وإدخــال نظــام األغلبيــة .كان هــدف أنصــار
نظــام التصويــت باألغلبيــة  -ومــن بينهــم أكــر املجموعــات نفــوذا يف إيطاليــا  -هــو القضــاء عــى
كافــة أجنحــة التجمعــات املختلفــة ودفــع كافــة القــوى السياســية نحــو موقــع يف الوســط ال يبـ ّـن
التاميـزات بينهــا ،بحيــث ُيحــى متثيــل الرشائــح األدىن مــن الســكان عن طريــق الحزب الشــيوعي
وفقــا لنظــام التمثيــل النســبي .وقــد رأى قــادة الحــزب الشــيوعي فرصــة يف نظــام التصويــت
باألغلبيــة للدخــول يف الحكومــة وتقليــل نفــوذ املنافســن يف إطــار الطيــف اليســاري وإجبارهــم
عــى الخيــار بــن الدخــول يف تحالــف أو الفنــاء الســيايس .ال تـزال هــذه السياســة حــارضة حتـــى
يومنــا هــذا ،ويضــاف إليهــا مشــكلة محاولــة الحــزب الدميقراطــي إحــال الثنائيــة القطبية التـــي
تضمنــت عــى األقــل تنافســا بــن تحالفــن تضمــن كل منهــا عــددا مــن األحـزاب ،بنظــام حزبني
حقيقــي ،مــا ســيؤدي يف نهايــة األمــر إىل اختفــاء القــوى السياســية األصغــر مــن الربملــان متامــا.
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مل تتــم هــذه املحاولــة عــن طريــق أي تغيــر إضــايف يف نظــام التصويــت ،الــذي تــم تصحيحــه
بق ـرار تكتيــي لليمــن عــن طريــق إعــادة إدخــال عنــارص التمثيــل النســبي ،وإمنــا جــاءت
عــن طريــق ق ـرار ســيايس بعــد هزميــة حكومــة يســار الوســط األخــرة ،وذلــك مــن أجــل
إقصــاء أي تحالــف مــع اليســار الراديــكايل مــن أجــل جــذب كافــة األصــوات املتبنيــة تكتيــك
الحــزب الدميقراطــي يف معــاداة برلســكوين .اســتمرت هــذه العمليــة عــن طريــق رفــع العتبــة
الدنيــا للتمثيــل يف الربملــان األوروبـــي مــن  %3إىل  ،%4ومســتمرة حاليــا بالقــرار الخــاص
بخــوض االنتخابــات اإلقليميــة بتحالــف مــع اتحــاد الوســط ( )UdCوهــو واحــد مــن القــوى
السياســية التـــي نشــأت مــن بــن الدميقراطيــن املســيحيني القدامــى وكانــت منتميــة حتـــى
وقــت قريــب الئتــاف ميــن الوســط .مــن ناحيــة أخــرى ،ســينتهي التعــاون مــع حــزب إعــادة
التأســيس الشــيوعي حتـــى يف املناطــق التـــي حصــد االئتــاف فيهــا نتائــج إيجابيــة .وهــذا
بــدوره يتضمــن قـرارا جوهريــا مــن ناحيــة الحــزب الدميقراطــي بإنهــاء منافســة حــزب إعــادة
التأســيس الشــيوعي عــن طريــق إقصائهــم مــن االئتالفــات االنتخابيــة املمكنــة ،والدافــع وراء
هــذا هــو تخيــل أن ناخبــي حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي املســاكني ســيقررون التصويــت
للحــزب الدميقراطــي بــدال مــن البقــاء يف املنــزل.
اإلرصار عــى االســتمرار يف إضعــاف اليســار الراديــكايل – وهــو الدافــع الختيــار نظــام التصويــت
باألغلبيــة  -يبــن أن الهــدف الــذي تــم اســتحداث النظــام مــن أجلــه مل يتحقــق بعــد .صحيــح
أن اليســار الراديــكايل فقــد أرضيــة كبــرة يف كل االنتخابــات األخــرة ،لكــن صحيــح أيضــا أن هــذا
اإلضعــاف قــد يــؤدي إىل اختفــاء حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي بســبب آخــر انشــقاق حدث
فيــه .يف الواقــع هنــاك  %6أو  %7مــن األصــوات ال تـزال عــى يســار الحــزب الدميقراطــي حتـــى
لــو كانــت منقســمة بــن مجموعــات مختلفــة .ووجــود حــزب البيئــة والحريــة اليســاري هــو مــا
مينــع هــذه الرشيحــة مــن الناخبــن مــن معارضــة الحــزب الدميقراطــي بشــكل رصيــح.
لقــد فشــلت نظريــة النظــام القائــم عــى حزبــن أيضــا داخــل كال املعســكرين .فحــزب شــعب
الحريــة ( )PDLوهــو حــزب ميــن الوســط الجديــد مل يتّحــد فعليــا ســوى مــع حــزب ‘إىل األمــام
يــا إيطاليــا’ ( )Forza Italiaالتابــع لربلســكوين شــخصيا وحــزب التحالــف الوطنــي ( )ANالــذي
تــم تشــكيله بعــد انتهــاء الفاشــية ،بينــا حافــظ حــزب العصبــة الشــالية عــى اســتقالليته
وعــر عنهــا بشــكل متكــرر .ويف معســكر يســار الوســط ،أســس حــزب إيطاليــا القيــم نفســه
باألســاس عــى حســاب الحــزب الدميقراطــي يف وســط هــذا املعســكر ،بينــا نجــح حــزب اتحــاد
الوســط يف توســيع وضعــه وتحالــف أحيانــا مــع اليمــن وأحيانــا مع املعارضة حتـــى أصبــح عامال
حاســا محتمــا يف االئتالفــات .وقــد أوضــح نظــام التصويــت باألغلبية بالتــايل أن تبســيط النظام
الســيايس ال ميكــن تحقيقــه عــن طريــق تغيــر بســيط يف نظــام التصويت ،فهــذا التغييـــر مل مينع
وجــود ثالثــة أقطــاب سياســية مؤثــرة عــى األقــل مــن النشــوء بخــاف الحزبــن الكبرييــن ،وكل
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منهــم يحصــل عــى  %8-6مــن األصــوات ،وذلــك بغــض النظــر عــن اليســار الراديــكايل الــذي مل
يختــف متامــا هــو اآلخــر .وباألحــرى ،أصبــح نظــام التصويــت أشــبه بقيــد عــى الحياة السياســية
يف إيطاليــا ،والكثــرون  -حتـــى داخــل الحزبــن الكبرييــن  -يريــدون العــودة لنظــام التمثيــل
النســبي .8وحتـــى يحــدث هــذا ،سيســتمر النظــام االنتخــايب يف تقييــد فرص نجــاح وبقاء اليســار
الراديــكايل بدرجــة كبــرة .ويجــب االنتبــاه إىل أنهــم حققــوا أفضــل نتائجهــم عندمــا كانــوا
يقدمــون أنفســهم باعتبارهــم يســار معســكر يســار الوســط.
بســبب القـرار االسـراتيجي الــذي اتخــذه حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي يف نهايــة حكومــة
بــرودي ( ،)Prodiقــرر الحــزب الدميقراطــي أن يرفــض حتـــى التحالفــات املحليــة مــع حــزب
إعــادة التأســيس الشــيوعي رغــم أنــه مل يــرد باملثــل .ونتيجــة لهــذا ،ال يبــدو إعــادة التأســيس
الشــيوعي عــى أنــه يســار معســكر يســار الوســط ،وكــذا يبــدو قــدره يف الصناديــق غامضــا.
وال يعــود هــذا إىل أن الناخبــن اإليطاليــن يفضلــون األح ـزاب املعتدلــة أو يرفضــون الربامــج
الراديكاليــة ،وإمنــا يعكــس ســمة مميــزة للســلوك االنتخــايب لإليطاليــن ظهــر بوضــوح شــديد
يف آخــر انتخابــات برملانيــة ،وهــو امليــل ملنــح حوافــز تشــجيعية لألجنحــة الخارجيــة لــكال
التحالفــن أي حــزب إيطاليــا القيــم يف تحالــف يســار الوســط وحــزب العصبــة الشــالية يف
تحالــف ميــن الوســط .بعبــارة أخــرى ،الناخبــون اإليطاليــون يكافئــون املواقــف الراديكاليــة
بــرط أن تعــر عــن نفســها كجــزء مــن ائتــاف ،ومــن ثــم يكــون لهــا فرصــة حقيقيــة يف
املشــاركة يف حكومــة البــاد .لهــذا الســبب ،املوقــف الراديــكايل الــذي ال يكــون جــزء مــن أي
تحالــف (أي املوقــف الــذي تبنــاه حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي عــن قصــد إىل حــد مــا
وبحكــم الــرورة إىل حــد مــا) يخاطــر بالتخــي عــن هــذا الحافــز الــذي يقدمــه الناخبــون.
ولهــذا الســبب أيضــا ميكــن لحــزب البيئــة والحريــة اليســاري الــذي قــرر االنحيــاز للحــزب
الدميقراطــي دامئــا ويف كافــة الظــروف أن ينســب لنفســه موقــع يســار تحالــف يســار الوســط،
وميكنــه بذلــك أن يجــذب املزيــد مــن األصــوات مــن حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي طاملــا
 .8ال ميكــن نســيان أن مــن يُع َرفــون يف إيطاليــا بالقــوة الشــديدة (اتحــاد األعــال الوطنــي ()Confindustria
والكنيســة الكاثوليكيــة) كانــوا يحاولــون لبعــض الوقــت (بالنظــر للنتائــج غــر املرضيــة للثنائيــة الناجمــة عــن نظــام
التصويــت باألغلبيــة) خلــق “وســط واســع” ،أي قــوة سياســية تحتــل موقعــا يخولهــا إمــاء املصالــح االس ـراتيجية
للطبقــة الحاكمــة نحــو اليمــن ونحــو اليســار .وقــد ثبــت أن هــذا النظــام غــر ُمـ ٍ
ـرض ألنــه مل يكــن قــادرا يف ظــل آخــر
حكومــة لــرودي عــى إجبــار اليســار الراديــكايل عــى االنضبــاط يف تحالفــات مــن ناحيــة ،ومل يكــن قــادرا أيضــا عــى
تطبيــع اليمــن وجعلــه معتــدال مــن ناحيــة أخــرى ،فاكتســب حــزب العصبــة الشــالية املزيــد مــن الســلطة .محاولــة
حــل مشــكلة الثنائيــة القطبيــة التـــي قــام بهــا الحــزب الدميقراطــي أوال ثــم برلســكوين عــن طريــق تحويلهــا إىل نظــام
ذي حزبــن دفعــت بفكــرة الوســط الواســع حاليــا إىل خلفيــة املشــهد .لكــن فشــل مــروع النظــام ذي الحزبــن قــد
يــؤدي إلعــادة بعثهــا ،وإن كان مــن غــر الواضــح إن كان هــذا الهــدف ســيكون تحقيقــه أســهل عــن طريــق التمثيــل
النســبي أو عــن طريــق نظــام تصويــت قائــم عــى األغلبيــة بشــكل كامــل أو جــزيئ.
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كان ناخبــوه ال يــرون التناقــض بــن برنامــج الحــزب (الــذي ال يـزال يعــر عــن خطــاب اليســار
الراديــكايل شــكليا عــى األقــل) واملشــاركة يف تحالفــات مــع الحــزب الدميقراطــي الــذي تــزداد
مواقفــه ميوعــة مــع الوقــت ،تناقضــا أكــر مــن الــازم.

القص�
عبء العمل عىل المدى
ي
إن التجــذر االجتامعــي املســتقل لحــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي أمــر صعــب جــدا يف
وضــع كاملوضــح أعــاه ،واألحــداث قصــرة املــدى مثــل االنشــقاقات والتحليــات الخاطئــة
للوضــع الراهــن أو األخطــاء السياســية ميكــن أن تــؤدي لعواقــب وخيمــة .وقــد ســاهم أحــدث
انشــقاق يف حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي يف الصعوبــات التـــي يواجههــا حاليــا.
حتـــى لــو كان عــدد األعضــاء والعاملــن الذين تركوا الحزب إلنشــاء حــزب البيئة والحرية اليســاري
صغـرا نســبيا ،فقــد حققــوا بعــض النجــاح يف االنتخابــات وحصــدوا أصواتــا مامثلــة لحــزب إعــادة
التأســيس الشــيوعي .فحتـــى مــع أخــذ النصيــب الــذي ســاهمت بــه أصــوات الخرض واالشـراكيني
يف االعتبــار ،فــاز حــزب البيئــة والحريــة اليســاري رغــم ذلــك بجــزء مــن أصــوات حــزب إعــادة
التأســيس الشــيوعي الــذي رأى يف التحالــف مــع الحــزب الدميقراطــي أمـرا محتومــا.
لكــن هنــاك عوامــل أخــرى ســاهمت يف الوضــع الحــايل :منهــا القــراءة الخاطئــة لطبيعــة
حكومــة بــرودي ،ومنهــا التوقعــات املبالــغ فيهــا مــن تحالــف يســار الوســط ،وهــو مــا اتضــح
أيضــا يف قبــول فوســتو بريتينــويت ( )Fausto Bertinottiمنصبــا مؤسســيا رفيعــا ،واتضــح
بشــكل خــاص يف الفشــل يف إيجــاد قضيــة سياســية أخالقيــة أثنــاء الفــرة فيــا بــن مظاهــرة
جنــوة يف يوليــو  2001وبدايــة حكــم يســار الوســط يف ربيــع  .2006أثنــاء ذلــك الوقــت،
فقــد حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي عــى األرجــح فرصــة تاريخيــة .فبينــا كان ال ـراث
االنتخــايب للحــزب الشــيوعي اإليطــايل القديــم يُســتهلَك بالتدريــج ،9بــرزت حركــة العوملــة
البديلــة كواقــع جديــد لليســار املجتمعــي.
هنــاك مقــرح بــارع لــه طبيعــة تجميعيــة ميكنــه جلب األحـزاب والروابــط يف مرشوع مشــرك،
ورمبــا ميكنــه ربــط حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي بقاعــدة اجتامعيــة جديــدة وتشــكيل
قضيــة سياســية قــد تنجــح يف إحــداث ضغــط فعــال عــى حكومــة بــرودي والتعامــل بشــكل
أقــل كارثيــة مــع اإلخفــاق املتوقــع .مل يحــدث أي مــن األمريــن ،وقــد يعــود هــذا إىل االنخفاض
النســبي ملســتوى نضــج الحــركات والروابــط وكذلــك إىل تكريــس الحــزب نفســه متامــا إىل
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تجديــد خطابــه واتصاالتــه (“كونــه جــزءا مــن الحركــة” ،و “نبــذ العنــف” و “الدميقراطيــة
التشــاركية”) وهــو مــا مل يكــن متامشــيا مــع أي هيكلــة تنظيميــة جديــدة وواعيــة لعالقتــه
بالقضايــا الخارجيــة ،وإمنــا تقليــدا لتعدديــة الحــركات داخــل التنظيــم الجديــد لحــزب إعــادة
التأســيس الشــيوعي .وقــد أدى هــذا مــرة أخــرى إىل تداخــل مربــك بــن مســتويات صنــع
القـرار التـــي كانــت متحــدة بشــكل مؤقــت يف الشــخصية الكاريزميــة لفوســتو بريتينــويت.
الجــدل الســيايس الحــاد يف مؤمتــر الحــزب يف شيانشــيانو يف صيــف  ،2008والــذي حدثــت فيــه
مواجهــة بــن مــن يريــدون الحفــاظ عــى توجــه شــيوعي ومــن يريــدون تشــكيل يســار أوســع
“بــدون توصيفــات” ،فرستــه وســائل اإلعــام ك ـراع بــن املحافظــن واملجدديــن .يف الواقــع،
كانــت املســألة محــل الخــاف باألســاس هــي تقييــم الحــزب الدميقراطــي ومــن ثم كيفيــة تقييم
التحالــف معــه .10فحتـــى مــن كانــوا يــرون أنــه يجــب املحافظــة عــى حــزب إعــادة التأســيس
الشــيوعي كونــه ميثــل موقعــا مســتقال يف الخــارج ومســتقال عــن الحــزب الدميقراطــي ،كانــوا
مدركــن لعــدم كفايــة حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي لالضطــاع مبهمــة بنــاء يســار بديــل.
لقــد قلــل انســحاب األعضــاء الذيــن أسســوا حــزب البيئــة والحرية اليســاري من عنــر الخطاب
اإلبداعــي وزاد مــن التوكيــد عــى التقاليــد الشــيوعية .لكــن يف الحقيقــة هنــاك عمليــات إبداعية
هامــة جــدا تحــدث يف إطــار هــذه االســتمرارية الظاهريــة مثــل قيــادة موحــدة للحــزب وبنــاء
حــزب اجتامعــي وفكــرة اتحــاد اليســار .فهيــا بنــا نتنــاول هــذه العنــارص بالرتتيــب.

التجديد أ
الول للقيادة الموحدة
منــذ إنشــائه ،كان حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي حزبــا موحــدا ورغــم ذلــك كان
فيدراليــا يف جوهــره .فقــد كان يتكــون مــن التحــام عائــات سياســية قامئــة بالفعــل
عــى املســتوى الوطنــي ،كل منهــا لــه ثقافتــه الخاصــة وأشــكاله التنظيميــة التقليديــة
والعالقــات الشــخصية التـــي بداخلــه .11وبالنظــر لهــذه الطبيعــة األصيلــة ،كانــت القيــادة
املوحــدة للحــزب تــأيت إمــا نتيجــة للتــوازن القلــق بــن تلــك املكونــات (والتـــي جلبــت معهــا
صعوبــات مامثلــة يف تأســيس خــط ســيايس واضــح ،بــل وصعوبــة خلــق رشعيــة شــيوعية
 .10بشــكل عــام ،الطــرح الــذي دعــم اســتمرارية الحــزب اســتمر أيضــا يف دعــم فكــرة التجديــد ،والفكــرة األساســية
هــي أن الحــزب يجــب أن يكــون طرفــا داخــل الحــركات االجتامعيــة .مــن أجــل الوقــوف عــى تفاصيــل النقــاش
داخــل مؤمتــر الحــزب ،انظــر :ف دي نارديــسDa partito di governo a partito extraparlamentare. La ،
( parabola della Rifondazione Comunista, tra antagonismo sociale e calcolo delle compatibilitàمــن
حــزب حاكــم لحــزب غــر ممثــل يف الربملــان :حكايــة حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي بــن العــداء االجتامعــي
وتقييــم االتســاق) ،عــرض مقــدم لالجتــاع الســنوي للجمعيــة اإليطاليــة للعلــوم السياســية ،باڤيــا.2008 ،
 .11س برتولينو ،مصدر سابق ،ص .361
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جديــدة قامئــة عــى مبــادئ توجيهيــة ثقافيــة واضحــة) ،أو غيــاب مثــل هــذه القيــادة أصــا
كــا حــدث بعــد مؤمتــر الحــزب يف فينيســيا يف مــارس  2005والــذي تــم فيــه إقصــاء األقليــة
الداخليــة متامــا عــن قيــادة الحــزب.
وبعــد مؤمتــر الحــزب يف شانشــيانو ،عــرض االئتــاف الناجــح الــذي انتخــب باولــو فرييــرو
( )Paolo Ferreroرئيســا للحــزب عــى األقليــة التـــي يقودهــا نيــي ڤينــدوال (Niki
 ،)Vendolaوالتـــي حصلــت عــى  %47مــن األصــوات ،قيــادة الحــزب بشــكل مشــرك
عــى املســتوى املركــزي واإلقليمــي .لكــن هــذا العــرض تــم رفضــه ،فقــد كانــت هــذه هــي
الخطــوة األوىل مــن عمليــة طويلــة النشــقاق تــم عــى مراحــل وانتهــت باالنســحاب النهــايئ
لتلــك األقليــة مــن الحــزب .عــاوة عــى ذلــك ،خلــق التحالــف الناجــح أســلوب عمــل بــه
قــدر معقــول مــن االتســاق الفعــي رغــم طبيعتــه املتنوعــة ،وهــو مــا مل يُــرى مــن قبــل يف
حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي ،وكان باديــا بشــكل خــاص يف االتفــاق التــام عــى بعــض
القـرارات شــديدة األهميــة .مل تختــف املجموعــات الداخليــة بــكل تأكيــد ،وإن كانــت نقــاط
االتفــاق أصبحــت أكــر وخاصــة يف النقاشــات النظريــة .لكــن الحــزب اختــر لحظــة حاســمة
ودراماتيكيــة جعلــت العنــارص التعاونيــة تجــب القــوى التنافســية.
النتيجــة األكــر أهميــة لهــذا التجديــد األول منــذ نشــأة حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي
هــي أن وحــدة املجموعــة القياديــة باألخــص جعلــت الســعي لعمليــات تجديــد أخــرى
أمـرا ممكنــا حيــث كان الـراع داخــل الحــزب يجعلهــا مســتحيلة .ويؤكــد هــذا أن األحـزاب
التـــي متلؤهــا الفــرق والتنوعــات ميكــن أن تتكيــف مــع الســياق اآلين لبيئتهــا لكــن األحـزاب
املتحــدة املركزيــة قدرتهــا أكــر عــى إحــداث تجديــد واعِ.
مل يؤثــر التجديــد يف هــذه الحالــة بعــد عــى الحيــاة الداخليــة للحــزب .12ويف هــذا الصــدد،
كانــت املشــكلة األساســية يف حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي بعــد الهزميــة االنتخابيــة الكارثية
يف  - 2008وال تـزال  -هــي ضــان املتطلبــات الدنيــا للبقــاء .فقــد كان الفريــق القيــادي مهتــا
بالســؤال الصعــب املتعلــق بالرتشــيد املــايل والتنظيمــي والــذي أدى إىل تخفيضــات مؤملــة يف
 .12مــن املنطقــي إذن افـراض أن املشــاكل العامــة املحــددة يف دراســة داخليــة حديثــة مــا زالــت موجــودة أو أنهــا
حتـــى أصبحــت أكــر خطــورة ،وهــي انخفــاض نســبة العــال والنســاء والشــباب يف العضويــة ،وعــدم وجــود رابــط
بــن النضــاالت املتنوعــة التـــي ينظمهــا الحــزب ،وخاصــة عــدم وجــود صلــة بــن القاعــدة والقمــة ،باإلضافــة للعجــز
عــن تخطيــط األنشــطة االجتامعيــة ودراســة نتائجهــا وتوفــر الدعــم والتوجيــه الــروري ألعضــاء الحــزب يف املناصــب
العامــة .عــاوة عــى ذلــك ،أشــارت الدراســة النتشــار وقــوة الحــزب يف العديــد مــن مواقــع الـراع واســتمرار وجــود
عالقــة شــديدة اإليجابيــة بــن االســتعداد القــوي للنضــال داخــل الحــزب وشــبكات الحــركات املســتقلة .ويبــن هــذا
أيضـ�ا إىل أي مـ�دى كانـ�ت جنـ�وة مؤثـ�رة يف ثقافـ�ة الحـ�زب ،انظـ�ر Rapporto conclusivo dell’inchiesta sul par� :
( titoالتقريــر النهــايئ لدراســة الحــزب)  ،2006/2008يف .http://home.rifondazione.it/xisttest/dip_36
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الجهــاز اإلداري املتضخــم باإلضافــة لتخفيضــات كبــرة يف دعــم الجريــدة اليوميــة التـــي يصدرها
الحــزب والتـــي تســمى ليبريازيــون ( )Liberazioneأو [الحريــة] .وتضمــن التجديــد بدرجــة
كبــرة عالقــة الحــزب باملجتمــع وباقــي اليســار البديــل.

ن
الثا� :الحزب االجتماعي
التجديد ي
بالنســبة لعالقتــه باملجتمــع ،يــزداد توجــه حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي نحــو تبنــي
شــكل الحــزب االجتامعــي .والفكــرة األساســية هنــا هــي أن العــال منتــرون خــارج املصانــع
التقليديــة ،وأن الوظيفــة االجتامعيــة للمصانــع بــدأت ت ُف َقــد وينتــر فقــدان الثقــة يف السياســة.
ومــن ثــم ،ال ميكــن تصــور وفهــم خطــاب ســيايس عــام للعــال – أو أي شــخص  -يف القــرن
الواحــد والعرشيــن مــا مل يكــن مصحوبــا بحلــول ملموســة للمشــاكل الواضحــة.
لــن يــؤدي أي نـزاع اجتامعــي ألكــر مــن احتجــاج مؤقــت إن مل تكــن عالقــة الدعــم االجتامعــي
املتبــادل ناشــئة قبــل النـزاع وتهــدف لتعزيــزه ،وهــو مــا يســمح للفــرد بكســب ثقــة متجــددة
يف الفعــل الجامعــي .إن كان الفعــل األويل لعضــو يف حــزب تقليــدي هــو توزيــع املنشــورات
التـــي تدعــو مثــا للنضــال ضــد ارتفــاع تكلفــة املعيشــة ،فــإن الفعــل األويل لعضــو يف حــزب
اجتامعــي هــو تأســيس مجموعــة للتســوق الشعبـــي متكنهــم مــن الحصــول عــى الرضوريــات
اليوميــة بتكلفــة بسيطـــة .أثنــاء تأســيس هــذه املجموعــة وبعــده ميكــن  -بــل يجــب  -توزيــع
املنشــورات ونــر الخــط الســيايس للحــزب.
ينطبــق هــذا عــى بعــض الخدمات الصحيــة ومرافــق الرعايــة االجتامعيــة ومجموعات املســنني،
إلــخ .كذلــك ،ال يتــم دعــم نضــاالت العــال املتأثريــن باألزمــة سياســيا فقــط ،وإمنــا أيضــا
بشــبكات تضامنيــة متامســكة بــن العــال واملواطنــن .ومــن ثــم ،ال يحــل الدعــم املتبــادل محل
الفعــل الســيايس وإمنــا يصبــح القاعــدة األساســية التـــي يتــم صياغــة الخطــاب الســيايس بأكملــه
مــن خاللهــا .عــاوة عــى ذلــك ،تعتــر املقابــات الشــخصية واحــدة مــن أهــم طــرق العمــل
الجامهــري للحــزب .وباإلضافــة ملشــكلة العالقــة مــع ناخبــي حــزب شــيوعي – أو عــى األقــل
حــزب شــعبي – ،يتعامــل الحــزب االجتامعــي أيضــا مــع مســألة الوظيفــة الداخليــة للحــزب
عــن طريــق الســاح ألعضائــه بالســعي ليــس ملواضــع الجــدال األيدلوجي/الســيايس يف الدوائــر
القاعديــة فحســب وإمنــا أيضــا لحلــول ملشــاكل الحيــاة اليوميــة .وتبنــي منطــق العمــل املشــرك
قــد يوفــر للحــزب فرصــة التواصــل مــع ثقافــة الروابــط السياســية املنتــرة والتـــي حلــت منــذ
فــرة طويلــة محــل عمــل األح ـزاب يف إيطاليــا وأصبحــت مواقــع مهمــة للبحــث عــن الهويــة
والتنشــئة السياســية للنــاس.
224

من الثورة إىل التحالف

اتخــذ حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي عــددا كب ـرا جــدا مــن املبــادرات يف هــذا املجــال.13
وكان العامــل الحاســم بالنســبة للحــزب يف هــذا الصــدد  -وخاصــة فيــا يتعلــق بنفــوذه الرمــزي
– هــو خــرة العمــل يف أكويــا بعــد الزلـزال املأســاوي الشــهري .فتلــك الخــرة رفعــت ثقــة النــاس
يف الحــزب ،وازداد الت ـزام العديــد مــن مجموعــات األعضــاء يف خضــم التعبئــة للعمــل .لكــن
الحــزب االجتامعــي ال ينتــر فقــط يف املواقــع التقليديــة للحيــاة االجتامعيــة ،وإمنــا يحــاول
أيضــا التواجــد يف أشــكال جديــدة مــن التشــبيك االفـرايض أو مــا يســمى بالشــبكات االجتامعية.
وبشــكل خــاص ،ســمح االنخ ـراط يف املســاحات االفرتاضيــة الجديــدة لحــزب إعــادة التأســيس
الشــيوعي بالســعي لتعبئــة جديــدة ،والعمــل عــى التنظيــم أيضــا بدرجــة مــا ،ومــن نتائــج
هــذا املظاهــرة الكــرى التـــي متــت يف رومــا يف  4ديســمرب  2009تحــت عنــوان “يــوم مناهضــة
برلســكوين” ( )No-B-Dayوالتـــي تجمــع فيهــا آالف الشــباب  -ومعظمهــم مــن أصحــاب
الوظائــف غــر املســتقرة  -لالحتجــاج عــى سياســاته .وكانــت تلــك أول فعاليــة كبــرة للمعارضــة
بعــد األفــول املؤقــت لحركــة تالميــذ املــدارس والتـــي ســميت باملوجــة.
مــن الصعــب القــول إىل أي مــدى ســيؤدي هــذا التجديــد (الــذي قــد يكــون أول تجديــد
ملمــوس طبقــه حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي بعــد جنــوة) إىل تغيــر مامرســات الحــزب
بشــكل شــامل فعليــا .فرغــم أن الحــزب تبنــى بشــكل رســمي فكــرة الحــزب االجتامعــي ،هنــاك
مقاومــة كبــرة لهــا ومــن الصعــب تعميــم هــذه املامرســة التـــي تتطلــب مــن الحــزب الكثــر
مــن املهــارات والطاقــة خاصــة حينــا يكــون الشــباب أقليــة واملهــارات السياســية املوجــودة
هــي املهــارات التقليديــة .عــى أيــة حــال ،يبــدو أن املســار الجوهــري ســيكون إعــادة تأســيس
العالقــة بــن مختلــف رشائــح الســكان ،وخاصة بالنســبة للمجموعــات األكرث تهميشــا التـــي تتأثر
بالخطــاب الشــعبوي ،وكذلــك بالنســبة للرشائــح صاحبــة املهــارات الرفيعــة واملتســمة بالنــزوع
الفــردي .وعــى أيــة حــال ،الطريــق لبــزوغ تدريجــي لقاعــدة توافق متامســكة يف الحزب وتوســيع
هــذا التوافــق مبــا يتجــاوز الحــدود القامئــة لناخبــي اليســار ،مــع الحفــاظ يف الوقــت نفســه عــى
الحــزب مــن الخطــر املحــدق املتمثــل يف العزلــة واالنقـراض الســيايس ســيكون طريقا طويــا جدا.

التجديد الثالث :اتحاد اليسار
تغــر تنــاول حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي ملســألة العالقــة بالقــوى األخــرى يف اليســار
الراديــكايل بشــكل واضــح عــا مــى .وكانــت املشــكلة الرئيســية لــدى الحــزب يف هــذا الصــدد -
ومــا زالــت – هــي الحفــاظ عــى اســتقالليته الكاملــة عــن الحــزب الدميقراطــي ،دون أن يــذوب
 .13للوقــوف عــى أنشــطة الحــزب االجتامعــي التـــي يشــرك فيهــا غــر األعضــاء يف الحــزب ،انظــر http.//www.
partitosociale.org
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ويصبــح أحــد العنــارص العامــة لليســار مثلــا رغــب معظــم أعضــاء املؤمتــر العــام للحــزب
يف شانشــيانو مــن ناحيــة ،ودون أن ينكفــئ عــى الداخــل أو يصبــح ببســاطة أحــد العنــارص
الشــيوعية مــن ناحيــة أخــرى ،وهــو مــا مل يكــن ليعــزز رؤى الحــزب وإمنــا بالعكــس يعطلهــا.
الحــل املقــرح هــو اتحــاد لليســار ،والــذي يفــرض أن يكــون كيانــا يتكــون مــن العديــد مــن
األحـزاب والروابــط وأن يكــون أيضــا مفتوحــا لألعضــاء األفـراد ،أي كيــان مســتقل يف قراراتــه
وأن تنقــل مكوناتــه املســتقلة إليــه جــزءا مــن ســيادتها ،كيــان يشــغل موقعــا يضمــن لــه
توازنــا معقــوال بــن كل رشكائــه .وهــذا الحــل تــم التفكــر فيــه بالفعــل يف الفــرة الســابقة عــى
تشــكيل حكومــة يســار الوســط.
كان هــذا مــروع اليســار األوروبـــي حيــث كان لديــه حينــذاك القــدرة عــى تجميــع جــزء
مــن حركــة العوملــة البديلــة عــى األقــل ،وتشــكيل تــوازن إيجــايب بــن األح ـزاب والروابــط.
وبالنظــر للمصاعــب الحتميــة املرتبطــة مبثــل هــذا الحــل ،أعــاق الفريــق القيــادي للحــزب
هــذا املــروع اقتناعــا بإمكانيــة تحقيــق نــر انتخــايب فقــط لــو أبــرز الحــزب رايتــه الخاصــة
(أي رايــة إعــادة التأســيس الشــيوعي) ،وهــو مــا ثبتــت صحتــه يف النهايــة .االنحـراف الوحيــد
الحقــا متثــل يف نســخة مــن هــذه الرؤيــة ،قامــت عــى تحالــف قــوس قــزح اليســار املعنــي
بالحفــاظ عــى مــا ميكــن الحفــاظ عليــه بعــد وفــاة تحالــف يســار الوســط .لكــن بالنســبة
لهــذه النقطــة ،مل يكــن قــوس قــزح اليســار أكــر مــن رابطــة انتخابيــة للفــرق القياديــة
الحزبيــة الواقعــة يف أزمــة عميقــة وكانــت نتائجهــا مــن حيــث األصــوات كارثيــة.
نشــأ املقــرح الحــايل يف ســياق مختلــف متامــا .فقــد ضعــف حــزب إعادة التأســيس الشــيوعي
بشــكل واضــح ،وعــادت حركــة العوملــة البديلــة ألنشــطتها االجتامعيــة ،وانســحبت العديــد
مــن الروابــط التـــي ســاعد الحــزب عــى إنشــائها مــن الحيــاة السياســية أو اندمجــت فعليــا
يف الحــزب الدميقراطــي .كذلــك ،مل تجلــب التحــركات االحتجاجيــة الحديثــة أي رشيــك
متامســك ميكــن النقــاش معــه .لكــن االتحــاد يبــدو مســارا ممكنــا أيضــا وذلــك لعــدم
وجــود فكــرة سياســية قويــة مبــا يكفــي لتوحيــد القــوى املتنوعــة يف اليســار اإليطــايل يف
حــزب واحــد ،وكذلــك ألنــه ال ميكــن خلــق تــوازن معقــول بــن املجموعــات الرضوريــة
للعمــل والحفــاظ الــروري عــى تنــوع الفاعلــن السياســيني ســوى عــن طريــق اتحــاد،
فالتنــوع يف اللغــات ميكنــه تأســيس أفضــل عالقــة ممكنــة بــن مــروع ســيايس ومجتمــع
شــديد التاميــز والفرديــة مثــل املجتمــع اإليطــايل .انعقــد املؤمتــر التأســييس لالتحــاد يف 20
و 21نوفمــر  ،2010وتــم فيــه انتخــاب أوليڤــرو ديليربتــو ( )Oliviero Dilibertoمتحدثــا.
واليــوم ،يتضمــن االتحــاد ،باإلضافــة لحــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي ،حــزب الشــيوعيني
اإليطاليــن ،ورابطتــن سياســيتني هــا “االشــراكية  - ”2000وهــي انشــقاق مــن الحــزب
الدميقراطــي لليســار وهــو ســلف الحــزب الدميقراطــي ،و”العمــل والتضامــن -وهــو الــذراع
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الســيايس لتيــار أقليــة داخــل االتحــاد الكونفيــدرايل العــام للعمــل .غــر أنــه يجــري اآلن
تكويــن عالقــات وصــات عديــدة مــع القــوى السياســية واالجتامعيــة األخــرى.
يف هــذا الســياق ،تــرز مســألة العالقــة بحــزب البيئــة والحريــة اليســاري أيضــا .فاملصاعــب
الواضحــة للمــروع الســيايس لهــذا التنظيــم ليســت أقــل إحباطــا مــن تلــك التـــي تواجــه حزب
إعــادة التأســيس الشــيوعي .وقــد كان انشــقاق حــزب البيئــة والحريــة اليســاري مــن حــزب
إعــادة التأســيس الشــيوعي مــررا باعتبــاره قـرارا اتخــذه الجــدد ضــد القدامــى مــن أجــل يســار
بــا توصيفــات وضــد نســخة جديــدة مــن الهويــة الشــيوعية .يف الواقــع ،مل يكــن االنشــقاق كــا
اتضــح مــا ســبق متجــاوزا لــرورة التجديــد أو لــرورة التوســع مبــا يتجــاوز مجــرد نســخة
جديــدة أيدلوجيــا مــن الشــيوعية .ففكرتــان مثــل الحــزب االجتامعــي واالتحــاد توضحــان أن
حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي كان ومــا زال منفتحــا أمــام التجديــد .وتضمنــت نقطــة الرصاع
الحقيقيــة (ومــا زالــت) العالقــة بالحــزب الدميقراطــي ،حيــث يؤكــد حــزب إعــادة التأســيس
الشــيوعي عــى رضورة االســتقاللية بينــا يعتــر حــزب البيئــة والحريــة اليســاري التعــاون أمـرا
رضوريــا .لكــن هــذا يــزداد صعوبــة ألن الحــزب الدميقراطــي قــرر عالنيــة التوجــه للتحالــف مــع
اتحــاد الوســط ،وهــو تحالــف أدى يف انتخابــات أبوليــا إىل الشــقاق بــن الحــزب الدميقراطــي
وأبــرز نــواب حــزب البيئــة والحريــة اليســاري نيــي ڤينــدوال ( )Nichi Vendolaالــذي كان
قبــل ذلــك الرئيــس اإلقليمــي ألبوليــا .وبعــد فقــدان بعــض عنــارصه الهامــة (أقســام مــن الخــر
والقــوى األخــرى) ،وبعــد فشــل الفكــرة السياســية التـــي أدت مليــاده ،يواجــه حــزب البيئــة
والحريــة اليســاري حاليــا ق ـرارات صعبــة جــدا .فحتـــى لــو دخــل يف تحالفــات مــع الحــزب
الدميقراطــي كلــا أمكــن ،مــن الواضــح أن هــذه التحالفــات لــن تســتطيع التأثــر عــى الحــزب
الدميقراطــي يف أي قـرارات هامــة ،يف حــن أن الحــزب الدميقراطــي ســيجرب حــزب البيئــة والحرية
اليســاري عــى تبنــي مواقــف سياســية عارضهــا يف املــايض.
مــا زالــت العالقــات بــن القــوى السياســية املختلفــة الكائنــة عــى يســار الحــزب الدميقراطــي
غــر واضحــة ومتغــرة .وال ميكــن حســمها يف املســتقبل القريــب أو البعيــد ،وستنشــأ حلــول
جديــدة للتوحيــد حتـــى لــو كانــت أكــر صعوبــة ،ألن حــق حــزب البيئــة والحريــة اليســاري
يف الوجــود أساســا مرتبــط بتحالفــه مــع الحــزب الدميقراطــي .حتـــى لــو مل يكــن هــذا الحــل
االتحــادي ســيؤدي إىل التحــاق حــزب البيئــة والحريــة اليســاري باالتحــاد ،وقــر األمــر عــى
تحالــف ســيايس أو انتخــايب ،سينشــأ وضــع إشــكايل عــى أيــة حــال .فثــاث قــوى مهمــة كانــت
متحــدة ســابقا يف حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي (مــا تبقــى مــن الحــزب نفســه وحــزب
الشــيوعيني اإليطاليــن وحــزب البيئــة والحريــة اليســاري) ستشــكل جبهــة سياســية متحــدة
جديــدة بــن تنظيــات مســتقلة ،باإلضافــة للتقــارب املحتمــل مــع املنشــقني عــن اليســار .فرغم
أن حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي القديــم كان متحــدا رســميا ،فإنــه كان فعليــا حزبــا تعدديا،
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وهنــا يوجــد ربــاط تعــددي رســمي لــه عــى األقــل خــط ســيايس موحــد تكتيكيــا .لــو تحققــت
هــذه اإلشــكالية يف الواقــع ،س ـتُطرح العديــد مــن األســئلة مــن وجهــة نظــر علــاء السياســة
ومنظــري “األح ـزاب كشــكل” وأيضــا بالنســبة لــكل مــن يتنــاول العالقــة بــن فكــرة اليســار
الجديــد وشــكله التنظيمــي.

النضال ضد أ
الزمة ومن أجل “حكومة دستورية” :نحو تجديد رابع؟
ميكــن تقســيم الربنامــج الســيايس العــام لحــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي أثنــاء هــذه الفــرة
ملجالــن :مقرتحــات الحــزب ملكافحــة األزمــة االقتصاديــة عــن طريــق إجــراءات التوســع يف
الضــان االجتامعــي ،ومتويلهــا بزيــادة الرضائــب عــى أصحــاب الدخــول األعــى والرضيبــة عــى
األصــول ،وعــن طريــق املحاربــة املســتميتة للتهــرب الرضيبــي الــذي تعتــر معدالتــه عاليــة جــدا
يف إيطاليــا مــن ناحيــة14؛ وتأميــم الــركات املتأثــرة باألزمــة باإلضافــة إلعــادة تأميــم البنــوك مــن
ناحيــة أخــرى .وفقــا لهــذا املنظــور ،ســيتحقق التحســن االقتصــادي يف البــاد عــن طريــق خطــة
شــاملة الســتعادة البيئــة والبنيــة التحتيــة العامــة ،مــع مواجهــة ومعارضــة تركــز االعتــادات
املاليــة يف عــدد قليــل مــن املرشوعــات العامــة الدعائيــة ،وتدمــر البيئــة وتفكيــك البنـــى العامة
مثــل املــدارس واملستشــفيات وإهــال إنشــاء املنــازل ،وبــدال منهــا تعزيــز االســتثامر يف الطاقــة
البديلــة .وبالرغــم مــن الصياغــة شــديدة العموميــة لهــذه الخطــة (والتـــي تصبــح أكــر تحديــدا
وتفصيــا عندمــا ترتكــز يف مناطــق بعينهــا) ،فإنهــا تعتــر بديــا حقيقيــا يعــر عــن توجــه اشـرايك
صديــق للبيئــة .عــاوة عــى ذلــك ،ســيكون هنــاك يف الشــهور القادمــة مقــرح بدعــوة الســتفتاء
عــى إلغــاء قانــون يســمح بالتوســع يف عالقــات التشــغيل غــر املســتقرة املعــروف بالقانــون
رقــم  .30والهــدف مــن االســتفتاء هــو تغيــر سياســة األجــور املنخفضــة التـــي ينتهجهــا أصحاب
األعــال بشــكل تقليــدي يف إيطاليــا ،وهي السياســة التـــي تتضمــن غالبا االســتغناء عــن االبتكار
التكنولوجــي ،وإعــادة تأســيس العالقــات السياســية بــن حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي
والعاملــن يف وظائــف غــر مســتقرة والذيــن إمــا انســحبوا مــن العمليــة السياســية أو أصبحــوا
يصوتــون لليمــن كــا اتضــح مــا ســبق.
مبعنــى ســيايس محــض ،يــرى حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي خــرة تحالــف يســار الوســط قــد
انتهــت بشــكل نهــايئ فيــا يتعلــق بربنامــج الحكومــة الوطنيــة ،ويدعو بدال مــن هــذا إىل حكومة
دســتورية تدعمهــا أغلبيــة تبــدأ من حــزب إعادة التأســيس الشــيوعي حتـــى اتحاد الوســط.
 .14وفقــا للتقديـرات املتحفظــة ،تخــر الدولــة حــوايل  100مليــار يــورو ســنويا بســبب التهــرب الرضيبــي وهــو مــا
يســاوي تقريبــا  7%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،انظــر [ R. Ippolitoر إيبوليتــو]Evasori: chi, come, quanto ،
(املتهربــون مــن الرضائــب :مــن وكيــف وكــم؟) ،ميــان.2008 ،
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هــذه الحكومــة ســيكون عليهــا متريــر قانــون يحــارب تضــارب املصالــح والعــودة لتبنــي نظــام
التمثيــل النســبي ،ثــم تســتقيل وتدعــو النتخابــات جديــدة .مثــل هــذا اإلطــار ســيكون لصالــح
حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي واتحــاد اليســار وذلــك ألنــه ســيقيض عــى االضطـرار لعــدم
تضييــع أي صــوت والســاح بانتخابــات أكــر حريــة.
حتـــى لــو كان هــذا مقرتحــا ذكيــا ،فهنــاك مقاومــة لــه ليــس مــن جانــب الحــزب الدميقراطــي
فقــط وإمنــا أيضــا بســبب وجــود شــكوك لــدى الناخبــن الذيــن ال يهتمــون يف وقــت األزمــات
بالحمــات االنتخابيــة املكرســة أساســا لقضايــا مؤسســية ،وهكــذا ســيدعم الناخبــون مــرة أخــرى
اليمــن الــذي لديــه خــرة خطابيــة كبــرة فيــا يتعلــق مبســألة الحاميــة واألمــان.
عــى أيــة حــال ،بالنســبة لحــزب (أو اتحــاد) وجــوده يعتمــد أساســا عــى قـرارات قصــرة املــدى،
تكــون مســألة الربنامــج أو املبــادئ السياســية العامــة حاســمة بــكل تأكيــد .فالوضــع املجتمعــي
والســيايس يف البــاد ســيبقى غــر مســتقر بدرجــة كبــرة .صحيــح أن اثنــن مــن املناطــق
االنتخابيــة األربعــة التـــي ميكــن تقســيم إيطاليــا إليهــا ســلوكها االنتخــايب متســق عــى مــدار
الزمــن ،وهــا الشــال الرشقــي والوســط ،حيــث مييــل الشــال الرشقي لليمني والوســط لليســار،
أمــا املنطقتــان األخريــان (الشــال الغــريب والجنــوب بشــكل خــاص) فدرجــة التقلــب بهــا أكــر
بكثــر .عــى ســبيل املثــال ،تغيــر اتجــاه أصــوات العــال يف الشــال الغــريب وأصــوات األقســام
املهمشــة مــن الســكان يف الجنــوب جعــل نجــاح بــرودي يف االنتخابــات ممكنــا ،وإحبــاط نفــس
الرشائــح فيــه هــي التـــي أدت لخســارته .يف حالــة تشــكيل تحالــف يســاري وتوجهــه التوجــه
الصحيــح ميكــن إعــادة كســب العديــد مــن املواطنــن الذيــن توقفــوا عــن التصويــت ،والذيــن
جــاءت زيادتهــم عــى حســاب اليســار يف الســنوات األخــرة .وميكــن لألزمــة االقتصاديــة الحاليــة
أن تعــزز التقلــب االنتخــايب يف املناطــق غــر املســتقرة ،ورمبــا تفتــح أزمــة قيــادة برلســكوين
املحتملــة الطريــق لســيناريوهات جديــدة كليــا.
بالنظــر لهــذا الوضــع ،عــى حــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي يف إطــار االتحــاد أن يطــور
مجموعــة واســعة مــن املقرتحــات السياســية واالجتامعيــة املناســبة لضــان االســتعداد ألي وضع
محتمــل .وســيكون عــى الحــزب يف االتحــاد أن يوفــر الصــورة العامــة والثقافيــة للحكومــة عــن
طريــق االعـراف بخطــورة األزمــة وطبيعتهــا كتغــر كبــر ،حتـــى لــو افرتضــوا أنهــم غــر قادريــن
عــى تــويل مســئولية الحكومــة لعــرة أعــوام أو أكــر ،فالناخبــن يف األقســام املهمشــة مــن
الســكان يحتاجــون ألطروحــات واضحــة وذات مصداقيــة ومتامســكة.
ومــن ثــم ،ســيكون مــن املهــم بالنســبة لحــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي أن يســتخدم توجهــه
االتحــادي املســتعاد مــن أجــل القيــام بتجديــد آخــر لوضــع برامــج ومبــادئ سياســية .وإن كانت
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االنشــقاقات قــد منعــت التامســك الربنامجــي يف الحــزب ،فــإن الوحــدة ســتؤدي لتطــور برنامجي
مخطــط .ويجــب أن يتــم هــذا عــن طريــق اإلدمــاج املمنهج للمــوارد الثقافيــة العديــدة املنترشة
يف إيطاليــا والتـــي ال تطرقهــا معظــم القــوى السياســية إىل حــد كبــر .وعــى هــذا األســاس ،ميكن
للحــزب تنــاول مهمــة التنميــة املتامســكة للقــوى السياســية والتـــي عرقلتهــا دومــا الرصاعــات
الحزبيــة الداخليــة .يف التطويــر املنهجــي للربنامــج ،ميكــن لحــزب إعــادة التأســيس الشــيوعي أن
يبــدأ أخـرا عمليــة إعــادة التأســيس الشــيوعي الخاصــة بــه ،أي تعريــف جديــد ملـراث الحركــة
العامليــة بالنظــر ملهــام الحــارض وذلــك عــن طريــق جلــب العنــارص املتشــظية العديــدة القامئــة
يف الثقافــة السياســية لليســار اإليطــايل .وميكــن جمــع هــذه العنــارص يف إطــار رؤيــة الشـراكية
خـراء تقــوم عــى مؤسســات دميقراطيــة تشــاركية وعــى تحريــر العمــل والبيئــة مــن الحالــة
الســلعية .ويجــب أن يكــون خلــق نظــام اقتصــادي مختلــط هــو الهــدف العــام االس ـراتيجي،
باإلضافــة الســتمرار وجــود اإلنتــاج التجــاري وتنميــة اإلنتــاج االجتامعــي القائــم عــى التضامــن.
وميكــن ملثــل هــذا التطويــر الربنامجــي والثقــايف أن يتــم تناولــه بفعاليــة لــو نجــح الحــزب يف
تجــاوز املرحلــة الخطــرة التـــي تهــدد بقــاءه حاليــا .لكــن مــن املؤكــد بنفــس الدرجــة أن هــذا
التجديــد ســيكون رشطــا مســبقا للبقــاء .وكــا ذكــر أنطونيــو جرامــي (،)Antonio Gramsci
الحــزب الــذي ال يكــون متجــذرا يف املجتمــع املــدين ال ميكنــه أن يتعامــل مــع أوجــه الضعــف
هــذه ســوى بتطويــر برنامــج دقيــق ال يتكــون فقــط مــن قامئــة باملقرتحــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة ،وإمنــا يتنــاول أيضــا املشــاكل العامــة للبــاد (وحدتهــا الداخليــة ودورهــا يف املجــال
الجيوســيايس الــدويل وتشــكيل رشائحهــا القيادية ومســتقبل الرشائح املهمشــة اجتامعيــا فيها.)15
ويعنـــي تطويــر مثــل هــذا الربنامــج بالنســبة لحــزب إعادة التأســيس الشــيوعي رضورة مناقشــة
عالقتــه بالبــاد وتاريخهــا بشــكل شــامل وعميــق منــذ البدايــة .وهــذه بالضبــط هــي املهمــة
التـــي تواجــه الحــزب اآلن يف هــذه اللحظــة الحاســمة مــن تاريخــه.

 .15أ جراميش ،مذكرات السجن ،املجلد األول.
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البحث عن الوحدة :اليسار يف تركيا
سيم ساي

مقدمة
ُســحق اليســار الســيايس يف تركيــا أثنــاء االنقــاب العســكري ســنة  .1980ووقعــت محــاوالت
لتنظيمــه مــن جديــد بعــد ســنة  1989نتــج عنهــا تأســيس عــدد كبــر مــن املجموعــات
واألحـزاب الصغــرة التـــي مل تتمكــن مــن االتفــاق مــع بعضهــا .ودأبــت هــذه املجموعــات
الصغــرة بالفعــل عــى االنشــقاق بشــكل متكــرر حتـــى نشــأ طيــف يســاري شــديد التفتــت.
وقــد بــذل اليســاريون الذيــن كانــوا دومــا واعــن بخطــورة هــذا الوضــع املتــرذم جهــودا
كبــرة لجمــع تلــك املجموعــات اآلخــذة يف الصغــر مــن أجــل تقويتهــا مــرة أخــرى .ورغــم
ذلــك ازداد الوضــع ســوءا ،ففــي ســنة  2009انهــار حــزب الحريــة والدميقراطيــة ()ÖDP
الــذي كان حتـــى تلــك النقطــة أكــر النــاذج نجاحــا يف مرشوعــات اندمــاج اليســار .وشــهد
نفــس العــام حظــر حــزب املجتمــع الدميقراطــي “الكــردي” ( .)DTPومــن ثــم ،كان 2009
عــام الفشــل والهزميــة ،لكنــه أيضــا كان بالنســبة ليســاريني كُــر ،رغبــوا يف اســتخدام األزمــة
بشــكل إيجــايب ،فرصــة لخلــق تنظيــات جديــدة ومجموعــات جديــدة.
يف صيــف  ،2009انقســم حــزب الحريــة والدميقراطيــة بعــد خالفــات داخليــة .فمــن ناحيــة
التفّــت مجموعــة مــن األعضــاء حــول رئيــس الحــزب الســابق محمــت أوفــوك أوراس
( )Mehmet Ufuk Urasالعضــو االشــرايك الوحيــد يف الربملــان الــريك ،ويف مواجهتهــا كانــت
القيــادة الجديــدة للحــزب وخاصــة مجموعــة التضامــن الثــوري.
قبــل ذلــك ،أي يف بدايــة  ،2009أزيــح أوفــوك أوراس مــن القيــادة يف مؤمتــر اســتثنايئ
للحــزب .ورغــم أن أوراس وأعضــاء مجموعــة يســار الحريــة انســحبوا مــن الحــزب بعــد
ذلــك بقليــل ،وشــكلوا حركــة يســار الحريــة ( ،)ÖSHأعــاد باقــي أعضــاء حــزب الحريــة
والدميقراطيــة تنظيــم أنفســهم يف مؤمتــر الحــزب االعتيــادي يف يونيــو .2009
حدثــت أزمــة أخــرى يف  2009وهــي حظــر املحكمــة الدســتورية الرتكيــة لحــزب املجتمــع
الدميقراطــي “الكــردي” يف  11ديســمرب .وبفعــل هــذا القــرار ،اختفــت الحركــة الكرديــة
املنظمــة جيــدا ذات التوجــه اليســاري مــن الربملــان عــى األقــل لفــرة.
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أمــا الحركــة الدميقراطيــة االجتامعيــة فكانــت منقســمة لســنوات عــدة .فحــزب الشــعب
الجمهــوري ( )CHPاألكــر حجــا ال ي ـزال يعتــر نفســه حزبــا دميقراطيــا اجتامعيــا نظ ـرا ألنــه
العضــو الــريك الوحيــد يف االش ـراكية الدوليــة ومعــرف بــه دوليــا بهــذه الصفــة ،لكنــه مييــل
بشــكل مطــرد نحــو السياســات الوطنيــة والســلطوية .وعــى العكــس منــه ،يتجه حزب الشــعب
الدميقراطــي االجتامعــي ( )SHPاألصغــر حجــا سياســيا نحــو اليســار ويشــارك يف تأســيس حزب
يســاري جديــد مــع حركــة يســار الحريــة ومجموعــات وشــخصيات يســارية أخــرى.

انقســام حزب الحرية والديمقراطية
هــزت حــزب الحريــة والدميقراطيــة (عضــو حــزب اليســار األوروبـــي) لســنوات نقاشــات
حــادة حــول التوجــه واالســراتيجية السياســيني .ويف  ،2008وصــل الــراع حــول توجــه
الحــزب للــذروة .وقــد اشــتىك أوفــوك أوراس الــذي كان رئيــس الحــزب حتـــى انعقــاد
املؤمتــر العــام االســتثنايئ بشــكل رصيــح مــن األعضــاء القوميــن يف الحــزب .1وانتقدتــه كتلــة
التضامــن الثــوري مــن ناحيــة أخــرى عالنيــة يف املؤمتــر بســبب املباحثــات االستكشــافية مــع
املجموعــات الكرديــة واليســارية األخــرى ،والتـــي أجراهــا مــن أجــل خلــق حــزب جامــع
ميكــن ضمهــم فيــه جميعــا.
كذلــك ،طرحــت قضيــة إرجينيكــون (  )Ergenekonمشــكلة خطــرة بالنســبة للحــزب.
فقــد تضمنــت منظمــة رسيــة قامــت بالعديــد مــن محــاوالت االنقــاب وقيــل إنهــا
مســئولة عــن عــدد مــن االغتيــاالت السياســية التـــي مل ت ُكشَ ــف أرسارهــا بعــد ،وتــم
اعتقــال عـرات الضبــاط مــن الجيــش الــريك والرشطــة واملحامــن واملثقفــن والصحفيــن
بالفعــل .2
طالبــت كتلــة اليســار الحــر داخــل حــزب الحريــة والدميقراطيــة امللتفــة حــول أوراس
مبوقــف صــارم مــن القضيــة ،وأيــدوا اإلجــراءات التـــي اتخذتهــا قــوات األمــن ضــد
إرجينيكــون .أمــا كتلــة التضامــن الثــوري فعــى العكــس مــن هــذا رفضــت دعــم أي مــن
( Tehdit altinda olan cumhuriyet değil, 12 Eylül rejimi .1نظــام  12ســبتمرب هــو امل ُهـدَد وليــس الجمهورية)،
مقابلــة مــع ( Nuriye Akmanنيــوري أكــان) ،جريــدة  ZAMAN، 13يوليو .2008
 .2ملزيــد مــن املعلومــات عــن قضيــة إرجينيكــون ،انظــر :ســيم ســايÖDP – a Turkish left party between :
( patriotism and liberalismحــزب الحريــة والدميقراطيــة – حــزب يســاري تــريك بــن الوطنيــة والليرباليــة) ،يف:
( Birgit Daiberبريجيــت دايــر) و ( Cornelia Hildebrandtكورنيليــا هيلدبرانــدت) (محررتــان) Die Linke
( in Europa. Analysen linker Parteien und Parteiallianzenاليســار يف أوروبــا :تحليــل األحــزاب اليســارية
والتحالفــات الحزبيــة) ،أوراق مؤسســة روزا لوكســمبورج ،برلــن  ،2009ص ص .166-165
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الجانبــن ،واعتــرت قضيــة إرجينيكــون مجــرد رصاع داخــل الطبقــة الحاكمــة ،ورفضــت أن
تلعــب أي دور فيهــا باعتبارهــا رصاعــا بــن قــوى النظــام.
ومــع األزمــة املاليــة العامليــة ،التـــي أثــرت عــى تركيــا يف ســبتمرب  ،2008اشــتد الجــدل حــول
تحديــد مــا هــو الرتكيــز األســايس للحــزب :الدمقرطــة أم مناهضــة الرأســالية.
أكــد ســاروهان أولتــش ( )Saruhan Oluçنائــب رئيــس حــزب الحريــة والدميقراطية الســابق أن
هنــاك يســار يعتــر النضــال “ضــد القوميــة يف املجتمــع ككل وضــد امليــول القومية داخل اليســار
أيضــا ”3أم ـرا هامــا ،ويســار آخــر يعتــر هــذا النضــال “غــر هــام ويســعى يف ظــل الظــروف
القامئــة للتوكيــد عــى النضــال ضــد حــزب العدالــة والتنميــة “الحاكــم” ( )AKPبــكل الســبل.”4
انتقــد أولتــش رفاقــه القدامــى يف الحــزب ،وذلــك ألنهــم مــن وجهــة نظــره “ال يــرون الفــرق بــن
الحكومــة املنتخبــة وتلــك الدوائــر التـــي تريــد إســقاط الحكومــة بانقــاب عســكري.”5
تصاعــد ال ـراع بــن كتلتــي يســار الحريــة والتضامــن الثــوري يف األول مــن فربايــر 2009
عنــد إزاحــة أوراس مــن رئاســة الحــزب يف مؤمتــر اســتثنايئ كــا ذُكــر ســابقا ،حيــث متكنــت
مجموعــة التضامــن الثــوري مــن الفــوز بأغلبيــة ضئيلــة مــن بــن املندوبـــن .وقــد حــل
محــل أوراس ســلفه هــري كــوزان أوغلــو ( )Hayri Kozanoğluالــذي تــم تكليفــه بقيــادة
الحــزب حتـــى املؤمتــر العــادي.
وقبــل ذلــك املؤمتــر بفــرة قصــرة ،انســحب أوراس وأعضــاء حركــة يســار الحريــة مــن حــزب
الحريــة والدميقراطيــة .وأعلــن أوراس اســتقالته مــن الحــزب يف مؤمتــر صحفــي يف الربملــان الــريك
قائــا“ :نريــد أن نوضــح رضورة حــدوث انصهــار تاريخــي بــن الرشائــح االجتامعيــة واملواطنــن
الذيــن يعانــون مختلــف أشــكال القمــع واإلذالل واالســتغالل مــن قبــل النظــام الحاكــم” .وذكــر
أن العديــد مــن املبــادرات قــد تــم إطالقهــا وعيــا بأهميــة هذه الــرورة لكنهــا مل تالقــي النجاح،
وأضــاف “مل نتمكــن مــن تطويــر أي مناهــج عامــة لحلــول تجمعنــا بأصدقائــا الذيــن ناضلنــا
معهــم كتفــا بكتــف لســنوات” والنتيجــة  -كــا قــال – أن حــزب الحريــة والدميقراطيــة انقســم
بســبب اختــاف االسـراتيجيات واملناهــج التحليليــة للحلــول ،واختتــم بـ”أننــا رأينــا أنــه ال يوجد
مخــرج لهــذه املعضلــة وقررنــا إنهــاء هــذا الـراع داخــل الحــزب بــدال مــن االســتمرار فيــه.”6

 .3مقابلة مع الكاتب يف  27أكتوبر  2009يف اسطنبول.
 .4املصدر السابق.
 .5املصدر السابق.
 .6ترصيح صحفي للنائب أوفوك أوراس يف  17يونيو  2009يف الربملان الرتيك.
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نتيجــة لهــذا ،اســتقال  28عضــوا مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لحــزب الحريــة والدميقراطيــة
أي نصــف عضويتهــا تقريبــا .وال يـزال تأثــر االنشــقاق عــى قواعــد الحــزب غــر واضــح ،لكــن
األمــر الواضــح هــو أن أقســاما كبــرة جــدا مــن تلــك القواعــد تركــت الحــزب أيضــا .وميكننــا
أن نفــرض أن تنظيــم الحــزب وقاعدتــه انقســا بالنصــف تقريبــا ،وهــو مــا جعــل مــا تبقــى
مــن حــزب الحريــة والدميقراطيــة يواجــه تحديــات تنظيميــة كبــرة.
أخ ـرا ،اســتخدم حــزب الحريــة والدميقراطيــة املؤمتــر العــادي رقــم ســتة يف  21و 22يونيــو
إلطــاق عمليــة إعــادة تنظيــم الحــزب والتـــي مــا زالــت مســتمرة.

الخطاب الثوري
بعــد انقســام حــزب الحريــة والدميقراطيــة ،بــدا أن العالقــات تحســنت بــن مــا تبقــى مــن الحزب
والحزبــن اليســاريني األكــر تطرفا الحزب الشــيوعي الــريك ( )TKPوحــزب العمــل ( .)EMEPويعود
هــذا االنســجام الجديــد إىل التشــابه الواضــح يف وســائل تحليــل مشــكالت البــاد .فاألحـزاب الثالثة
تعتــر أن العوامــل االقتصاديــة واالجتامعيــة وال ـراع الطبقــي لهــم أدوار رئيســية يف تحليلهــم
للتطــورات يف تركيــا .وبالنســبة لهــا كلهــا ،خطــاب الـراع الطبقــي أســايس .لكن الوضع املســتقبيل
ال يـزال غامضــا ويتبــن مــن ترصيحــات وأفعــال تلــك األحـزاب.
إن املجموعــات اليســارية التـــي بقــت يف حــزب الحريــة والدميقراطيــة أقرب للحزب الشــيوعي
الــريك وحــزب العمــل ،أمــا كتلــة يســار الحريــة التـــي تركــت حــزب الحريــة والدميقراطيــة يف
يونيــو  2009فلــم تكــن قريبــة منهــم أبــدا .ونتيجــة لهــذا ،هــذه األحـزاب اليســارية الجديــدة
تجتمــع معــا اآلن يف التحــركات أكــر مــا كانــوا يفعلــون يف املــايض .فعــى ســبيل املثــال،
أصــدروا يف ســبتمرب  2009دعــوة مشــركة للتظاهــر ضــد اجتــاع صنــدوق النقــد الــدويل يف
اســطنبول .7يف نهايــة نوفمــر  ،2009نــروا إعالنــا مشــركا مــع حزبــن ثوريــن أصغــر دعمــوا
فيــه إرضابــات املوظفــن العموميــن ضــد كل أوجــه الظلــم االجتامعــي تقريبــا.8
يصــف الجميــع أنفســهم يف املشــهد اليســاري يف تركيــا بالثوريــة ،ويف ظــل هــذا املشــهد
9
هنــاك حاجــة واضحــة للعمــل املشــرك .وتعتــر صفحــة الفيــس بــوك املســاة “tkp,
.7انظر-http://english.sol.org.tr/news/turkey/tkp-odp-and-emep-were-taksim-protesting :
 ،imf-874تاريخ االطالع  20ديسمرب .2009
 .8انظــر  ،http://www.odp.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=1505&tipi=2&sube=0تاريــخ االطــاع 20
ديســمرب .2009
 ،http://www.facebook.com/group.php?gid=30657906018&v=wall .9تاريخ االطالع  20ديسمرب .2009
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 ”emep, ödp, dsıp, ıkp, dıp, sdp, esp, ehp birleşsinتعبــرا عــن هــذه الحاجــة
الجديــدة للتعــاون .وهنــاك العديــد مــن املجموعــات الثوريــة التـــي ال تدعــو لتوحيــد
أعضــاء حــزب الحريــة والدميقراطيــة والحــزب الشــيوعي الــريك وحــزب العمــل فقــط ،وإمنــا
أيضــا أح ـزاب ثوريــة أخــرى متشــابهة.

حظر حــزب المجتمع الديمقراطي
قبــل نهايــة العــام بقليــل ،أي يف  11ديســمرب  ،2009تــم حظــر حــزب يســاري يف تركيــا،
وهــذا ليــس حدثــا فريــدا يف تاريــخ تركيــا الحديــث .هــذه املــرة ،كان الضحيــة حــزب
املجتمــع الدميقراطــي “الكــردي” وفقــا لق ـرار باإلجــاع مــن املحكمــة الدســتورية الرتكيــة.
وتــم منــع رئيــس الحــزب أحمــت تــورك ( )Ahmet Türkو 37عضــوا آخـرا يف الحــزب مــن
مامرســة أي نشــاط ســيايس ملــدة خمــس ســنوات .10مل يكــن الحكــم رضبــة قاســية لألقليــة
الكرديــة وممثليهــا السياســيني فقــط ،وإمنــا أيضــا لعمليــة الدمقرطــة يف تركيــا برمتهــا.
فحتـــى ذلــك الوقــت ،كان حــزب املجتمــع الدميقراطــي يعمــل بشــكل رشعــي وهيمــن
عليــه حــزب العــال الكردســتاين ( )PKKغــر الرشعــي يف تركيــا .ويف الســنوات الحديثــة،
أصبــح حــزب املجتمــع الدميقراطــي املمثــل الربملــاين ألغلبيــة الســكان األكــراد يف تركيــا،
وكان لــه  21مقعــدا يف الربملــان الــريك وهــو مــا يكفــي للتمتــع بوضــع الكتلــة الربملانيــة
الكاملــة .ومــن الناحيــة السياســية ،كان حــزب املجتمــع الدميقراطــي يدعــو باألســاس إلنهــاء
الحــرب بــن الجيــش الــريك وحــزب العــال الكردســتاين ولحقــوق متســاوية لألكــراد يف
تركيــا .ووفقــا للتفســر املنتــر ،كان الحظــر مبوجــب حكــم املحكمــة الدســتورية محاولــة
لدفــع القضيــة الكرديــة خــارج اإلطــار القانــوين برتكيــا.
كثــرا مــا انتقــد اليســار الــريك يف املــايض حــزب املجتمــع الدميقراطــي متهــا إيــاه وأعضــاءه
باالهتــام باملصالــح الكرديــة فقــط وإهــال املشــاكل األخــرى يف البــاد وخاصــة قضايــا
مثــل البطالــة التـــي تؤثــر عــى األتــراك واألكــراد معــا .وكانــت قيــادة حــزب املجتمــع
الدميقراطــي تنكــر دومــا تلــك االتهامــات ،وتعلــن أنهــا تنــارص بوضــوح التعــاون يف مثــل
هــذه القضايــا لكنهــا أرصت أن مشــاكل الوطــن بأكملــه ال ميكــن حلهــا دون حــل املســألة
الكرديــة.11
 .10لالطــاع عــى النــص الكامــل لحيثيــات الحظــر التـــي عرضهــا رئيــس قضــاة املحكمــة الدســتورية الرتكيــة باللغــة
الرتكيــة انظــر  ،http://www.haberform.com/haber/flas-dtp-kapatildi-38175.htmتاريــخ االطــاع 20
ديســمرب .2009
 .11أحمت تورك ،مقابلة مع الكاتب  4نوفمرب  2009يف اسطنبول.
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حتـــى قيــام االنقــاب العســكري يف  ،1980كان األكـراد يف تركيــا يدعمــون األحـزاب الرتكيــة
اليســارية فقــط تقريبــا .لكــن بعــد االنقــاب ،ذهــب اليســار الــريك والكــردي يف طريقــن
مختلفــن .وبعــد أكــر مــن  25عامــا ،ظهــرت يف الســنوات األخــرة عالمــات عــى أن يســار
املجموعتــن مــن الســكان يتقاربــان مــن بعضهــا مــرة أخــرى.
لكــن التقــارب بــن املعســكرين املنقســمني إثنيــا بطــيء وصعــب ،فالتحيـزات عــى الجانبــن
كبــرة لكنهــا متشــابهة .ومــن ثــم ،كل جانــب يتهــم اآلخــر بــأن مــا يحركــه هــو املصالــح
القوميــة .والحقيقــة أن هنــاك قوميــون يف كال الجانبــن .ومــن العقبــات األخــرى التـــي
تعطــل التقــارب هــي التفــوق العــددي لليســار الكــردي ،مقارنـ ًة بالعــدد اآلخــذ يف التــايش
لليســاريني األتـراك ،وهــو مــا يــؤدي إىل انعــدام الثقــة لــدى اليســاريني األتـراك .ويف نفــس
الوقــت ،وفقــا لرئيــس حــزب الحريــة والدميقراطيــة الســابق ،كان فشــل اليســار الــريك فيــا
يتعلــق بالوحــدة التنظيميــة محبطــا بالنســبة لليســار الكــردي.12
ورغــم أن هــذا قــد يبــدو متناقضــا ،فــإن حظــر حــزب املجتمــع الدميقراطــي قــد يفتــح
فرصــة جديــدة للتغلــب عــى االنقســام بــن اليســار يف املجموعتــن الســكانيتني ،أو عــى
األقــل هــذا مــا يأمــل النشــطاء عــى الجانبــن يف حدوثــه .لقــد أعلــن أحمــت تــورك الــذي
ُحــرم مــن العمــل الســيايس بحكــم محكمــة ،أن نــواب حزبــه الباقــن التحقــوا بعــد الحظــر
بحــزب آخــر وهــو حــزب الســام والدميقراطيــة ( )BDPوأنهــم مســتمرين يف عملهــم
الســيايس هنــاك .13وأعلــن نائــب حــزب الحريــة والدميقراطيــة الســابق أيضــا أنــه التحــق
بحــزب الســام والدميقراطيــة لضــان أن يســتمر الحــزب يف التمتــع بوضــع الكتــل الحزبيــة
الربملانيــة ،والــذي صــار مهــددا بعــد حرمــان اثنــن مــن نوابــه مــن العمــل الســيايس.14
يف محــاوالت التغلــب عــى االنقســام بــن اليســار الــريك والكــردي ،ميكــن ملوقــع حــزب
الســام والدميقراطيــة أن يلعــب دورا أساســيا وخاصــة فيــا يتعلــق مبســألة العنــف .ويــرى
املعلقــون أن توحيــد اليســاريني األتـراك واليســار الكــردي ال ميكــن أن نتوقــع حدوثــه إال لــو
وافــق حــزب الســام والدميقراطيــة عــى املطالــب طويلــة املــدى للعديــد مــن املثقفــن
واليســاريني األتــراك ورفــض العنــف كوســيلة لحــل املشــكالت يف الحيــاة السياســية،

 .12املصدر السابق.
 .13انظر  ،http://www.superpoligon.com/haber/14385تاريخ االطالع  20ديسمرب .2009
 .14انظــر  ،http://haber.mynet.com/detay/politika/ufuk-uras-bdpye-katiliyor/485802تاريــخ االطــاع 20
ديســمرب .2009
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وأصبــح مــن ثــم حزبــا لــكل املواطنــن وليــس لألكــراد فقــط  .15وقــد اتضــح هــذا يف بيــان
أًصــدره  24مثقفــا تركيــا عــن حظــر حــزب املجتمــع الدميقراطــي تلقــاه الجمهــور الــريك
والكــردي بشــكل إيجــايب  .16وبعــد أن أبــدى نــواب حــزب املجتمــع الدميقراطــي الســابقني
أيضــا استحســانهم لهــذا البيــان ،هنــاك ســبب اآلن يجعلنــا نؤمــن أن عمليــة التقــارب
ميكــن أن تتطــور يف املســتقبل.

أزمــة الديمقراطية االجتماعية
مل تكــن الدميقراطيــة االجتامعيــة يف تركيــا متناســبة أبــدا مــع مــا كان يعتــر بشــكل عــام
الدميقراطيــة االجتامعيــة يف أوروبــا .كان أعضــاء حــزب الشــعب الجمهــوري الــذي أسســه
مصطفــى كــال أتاتــورك يف  1923لعقــود هــم مــن يُشــار إليهــم أساســا بالدميقراطيــن
االجتامعيــن ،كــا أسســوا يف الســتينيات حزبــا دميقراطيــا اجتامعيــا بأنفســهم .ومنــذ
تلــك النقطــة ،اتخــذ حــزب الشــعب الجمهــوري  -الــذي كان لــه توجــه ســلطوي قومــي
 الدميقراطيــة االجتامعيــة منوذجــا لــه ،وكانــت قــد بــدأت تقــوى يف الغــرب بعــد الحــربالعامليــة الثانيــة .ولعــب حــزب الشــعب الجمهــوري وزعيمــه بولنــت أجاويــد ( Bülent
 )Ecevitالــذي كان يشــغل منصــب وزيــر العمــل دورا هامــا يف توســيع اإلطــار القانــوين
للحركــة العامليــة والنقابــات يف تركيــا .فأجاويــد هــو الــذي أصــدر ســنة  1963قانونــا
يعــرف بالحــق يف اإلرضاب.
لكــن يف بدايــة الســبعينيات  -وخاصــة بعــد منــو حــركات اشــراكية أخــرى يف البــاد
 ابتعــد الحــزب تدريجيــا عــن خطــه الدميقراطــي االجتامعــي الناجــح وعــاد لهياكلــهاأليدلوجيــة الســلطوية القوميــة القدميــة .وخاصــة بعــد أن قامــت تركيــا ،بقيــادة
الحكومــة اإلســامية لحــزب العدالــة والتنميــة ،ببــدء محادثــات مــع االتحــاد األوروبـــي
مــن أجــل االنضــام ،وبــدأت تطبيــق إصالحــات دميقراطيــة برسعــة رهيبــة ،بــدأ حــزب
 .15انظــر ( ?BDP Türkiye partisi olabilir miهــل ميكــن أن يصبــح حــزب الســام والدميقراطيــة حزبــا لرتكيــا
كلهـ�ا؟) ( Delil Karakocan ،دليــل كارراكــوكان) ،جريــدة  Günlük، 26ينايــر http://www.gunlukgazet� ،2009
esi.net/haber.asp?haberid=87086؛ و ( Kapatilmamali, yeniden kurulmaliال يجــب حظــره وإمنــا تأسيســه
مــن جديــد)( Yasemin Congar ،ياســمني كونجــار) ،جريــدة  Taraf، 10ديســمرب http://taraf.com.tr/ ،2009
makale/8954.htmm؛ و (Sen Dogru Bildigini Söyle, Yaz, Yapقــل واكتــب وافعــل مــا تــره صحيحــا)Ay� ،
( din Enginnأيديــن إنجــن) ،جريــدة  t24، 15ديســمرب http://t24.com.tr/content/authors.aspx?arti� ،2009
.cle=1325&author=13
( Çözümün adresi TBMM›dir .16الحــل يف الجمعيــة الوطنيــة الكــرى لرتكيــا) ،بيــان مشــرك لـــ 24مثقفــا تركيــا،
ديسمرب .2009
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الشــعب الجمهــوري يدافــع عــن هيــاكل الدولــة القدميــة للحفــاظ عــى الوضــع القائــم
يف البــاد ضــد اإلصالحــات التـــي تدعــو لهــا بروكســل.
هــذا التطــور الســلبي الــذي كان مصحوبــا بقيــادة متمحــورة حــول شــخص زعيــم
الحــزب دينيــز بايــكال (  )Deniz Baykalأبعــد عــددا كبــرا مــن أعضــاء الحــزب الذيــن
بقــوا مقتنعــن باملبــادئ الدميقراطيــة االجتامعيــة ،ودخــل الحــزب يف عمليــة تفــكك.
واليــوم ،غالبــا مــا يقــدم حــزب الشــعب الجمهــوري نفســه كحليــف غــر ثابــت
لحــزب الحركــة الوطنيــة (  )MHPذو التوجــه الفــايش .ويقــوم بــوأد أي محاولــة لحــل
املســألة الكرديــة بشــكل ســلمي وتوفــر حقــوق متســاوية للســكان األكــراد .كــا
يدعــم حــزب الشــعب الجمهــوري القيــادة العســكرية الرتكيــة التـــي يراهــا ضامنــة
للدولــة والنظــام العلــاين .عــاوة عــى ذلــك ،يعــارض أي إصــاح للجيــش .ومؤخــرا،
دعــا عضــو الربملــان عــن حــزب الشــعب الجمهــوري أونــور أومــن ( )Onur Öymen
 الســفري الــريك الســابق يف أملانيــا  -عالنيــة للعنــف ضــد الســكان األكــراد موضحــاأنــه أثنــاء الثالثينيــات قمعــت الدولــة بالعنــف متــردا لألكــراد والعلويــن وأنــه يف ذلــك
الوقــت مل يهتــم أحــد بدمــوع األمهــات  .17أحــدث ذلــك الترصيــح موجــة مــن الغصــب
داخــل حــزب الشــعب الجمهــوري ،واســتقال عــدد مــن األعضــاء وخاصــة مــن متبعــي
العلويــة احتجاجــا عــى ذلــك.
هنــاك حــزب دميقراطــي اجتامعــي آخــر هــو حــزب الشــعب الدميقراطــي االجتامعــي،
وقــد اتخــذ املســار العكــي ،وتطــور يف اتجــاه أن يكــون حزبــا دميقراطيــا اجتامعيــا
يســاريا .وقــد أدت اســتقالة نائــب رئيــس الــوزراء الســابق ورئيــس الحــزب مــورات
كارايالشــن (  )Murat Karayalçınإىل تســهيل التحــرك يف هــذا االتجــاه .وبعــد ذلــك
نافــس كارايالشــن عــى منصــب عمــدة أنقــرة عــى قــوة حــزب الشــعب الجمهــوري.
كذلــك ،منــذ تركــت كتلــة يســار الحريــة حــزب الحريــة والدميقراطيــة انخرطــت قيــادة
حــزب الحريــة والدميقراطيــة هــي األخــرى يف محاولــة تأســيس حــزب يســاري جديــد.

 .17خطــاب أونــور أومــن يف الربملــان أثنــاء مناقشــة اإلصالحــات التـــي تخطــط لهــا الحكومــة مــن أجــل حــل املســألة
الكرديــة 10 ،نوفمــر  ،2009أنقــرة.http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem23/yil4/bas/b015m.htm ،
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حزب اليســار الجديد :حزب العدالة والديمقراطية
بعــد أن تــرك أوفــوك أوراس حــزب الحريــة والدميقراطيــة ،دعــا يف اجتــاع لالشــراكيني
والدميقراطيــن االجتامعيــن اليســاريني والنشــطاء اليســاريني يف بدايــة يوليــو  2009إىل
تأســيس حــزب يســاري جديــد .يف هــذا االجتــاع ،تــم إنشــاء مجموعــة اتصــال توجهــت
للمجموعــات اليســارية األخــرى مــن أجــل التحضــر لتأســيس ذلــك الحــزب وتنظيــم املزيــد
مــن االجتامعــات يف مــدن األناضــول ومناقشــة فكــرة هــذا الحــزب.
توســعت مجموعــة االتصــال ثــاث مـرات مــن أجــل توســيع قاعــدة املبــادرة بقــدر اإلمــكان
أثنــاء مرحلــة التحضــر .صاغــت املجموعــة نصــا أساســيا لتحديــد األســس التـــي يقــوم عليهــا
حــزب اليســار الجديــد.
كان أصحــاب املبــادرة يف هــذه الحركــة ،باإلضافــة لحركــة يســار الحريــة ،هــم حــزب
الشــعب الدميقراطــي االجتامعــي ومــا يســمى بحركــة العــارش مــن ديســمرب التـــي متثــل
تجمعــا لشــخصيات يســارية ونقابيــن .ومــن املجموعــات املهمــة بــن أصحــاب املبــادرة
مجموعــة مــن املثقفــن اليســاريني املســتقلني .تــم تأســيس حــزب اليســار الجديــد يف
التاســع مــن مــارس  2010باســم حــزب الدميقراطيــة واملســاواة (.)EDP
أشــعلت عمليــة تأســيس الحــزب هــذه الحــاس وخاصــة يف أوســاط املثقفــن اليســاريني،
لكنهــا مل تكــن خاليــة مــن التوتــرات .فقــد كان هنــاك جــدل يطــرح باســتمرار ،حيــث
كان بعــض املبادريــن يدعــون لتأســيس الحــزب برسعــة عــى أيــدي املجموعــات الثالثــة
املوجــودة يف مجموعــة االتصــال (حركــة يســار الحريــة وحركــة العــارش مــن ديســمرب
وحــزب الشــعب الدميقراطــي االجتامعــي) ،ويــرون أن هــذه املجموعــات يجــب أن تكــون
ممثلــة بالتســاوي يف هيئــات الحــزب .وبالعكــس ،أراد آخــرون ضمــن املبادريــن  -وخاصــة
املثقفــون املشــاركون بشــكل فــردي  -االنتظــار لنضــوج النقــاش عــى املســتوى الوطنــي،
فرفضــوا تأســيس هيئــات الحــزب عــن طريــق املجموعــات املشــاركة قائلــن إنــه بهــذه
الطريقــة لــن يكــون هنــاك حــزب “جديــد” .أثنــاء فــرة التأســيس ،كانــت الق ـرارات عــى
الــدوام مســاندة للمنهــج األخــر.
يف وســائل اإلعــام الرتكيــة ،كان يُنظــر للمبــادرة الجديــدة بشــكل إيجــايب ،وهــو مــا فــره
املراقبــون بانتشــار توجــه متفــاءل يف املجتمــع .لكــن حــزب الحريــة والدميقراطيــة انتقــد
عمليــة تأســيس الحــزب وخاصــة دور حركــة يســار الحريــة فيهــا .فالرئيــس الحــايل لحــزب
الحريــة والدميقراطيــة ألــر تــاش ( )Alper Taşعــر عــن هــذا النقــد يف خطابــه ملندوبـــي
املؤمتــر الســادس للحــزب كــا يــي“ :قــد تكــون هــذه البلــد بحاجــة لحــزب دميقراطــي
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اجتامعــي ،لكــن هــل ميكــن أن يكــون تأســيس هــذا الحــزب مهمــة االشــراكيني18؟” .لكــن
كان هنــاك نقــد آخــر مــن املجموعــات اليســارية األخــرى .فبعــض النشــطاء مثــا اتهمــوا
املبــادرة الجديــدة بخيانــة االشــراكية عــن طريــق التوحــد مــع الدميقراطيــن االجتامعيــن،19
مثــل الكاتــب الرتوتســي املعــروف ســونجار ســاڤران ( )Sungur Savranالــذي كان يهاجــم
الليرباليــة اليســارية ويــرى أنهــا متيــز حركــة يســار الحريــة ،والتـــي يعتربهــا اشــراكية
برجوازيــة .انتقــد ســاڤران املــروع الجديــد باعتبــاره تجمعــا للدميقراطيــن االجتامعيــن.
لكــن تأســيس الحــزب الجديــد مل يتوقــف .وتــوىل قيادتــه زيــا هاليــس ( )Ziya Halisالــذي
كان وزي ـرا للعمــل منــذ  18يونيــو إىل  15أكتوبــر .1995

اختالفــات ف ي� التحليل
بعــد االضطرابــات األخــرة يف املشــهد اليســاري الحــزيب يف تركيــا ،ميكننــا أن نحــدد ثالثــة
مناهــج مختلفــة يف إطــار هــذا املشــهد ميكــن التمييــز بينهــا كــا يــي:
أوال ،هنــاك كتلــة “املجموعــات املناهضــة للرأســالية واإلمربياليــة” ،التـــي تؤمــن بالحاجــة
لزيــادة حــدة النضــاالت املناهضــة لإلمربياليــة ،وأهــم مهامهــا هــي تنظيــم حــزب أممــي
للعــال لخدمــة النضــال الطبقــي.
ثانيا،هنــاك حــزب الدميقراطيــة واملســاواة ،الحــزب الجديــد الــذي يســعى لتأســيس “موقــع
ســيايس يســاري جديــد” وهدفــه األســايس هــو “عدالــة اجتامعيــة حقيقيــة” ،ويناهــض
بقــوة كال مــن التوجهــات القوميــة واملحافظــة ،وعــاوة عــى ذلــك يطلــب الدميقراطيــة
للجميــع ويناضــل مــن أجــل “دولــة دميقراطيــة وحــرة ومتنوعــة.”20
باإلضافــة لذلــك ،هنــاك حركــة كرديــة قويــة ال ت ـزال عــى هوامــش الرشعيــة ألســباب ال
تتعلــق كلهــا بــأي ذنــب اقرتفتــه ،وال تتــواىن عــن وضــع النضــال مــن أجــل حقــوق متســاوية
لألك ـراد يف مركــز األهــداف السياســية.

 ،http://www.tumgazeteler.com/?a=5230065 .18تاريخ االطالع  20ديسمرب .2009
http://incebay.blogcu.com/yeni-odp-nin-turnusol-kagidi-ab-ile-muzakere-mi-mucadele.19
( mi/5803928مفاوضاتنــا أو النضــال ضــد االتحــاد األوروبـــي هــو االختبــار الحقيقــي لحــزب الحريــة والدميقراطيــة
الجديــد) ،تاريــخ االطــاع  20ديســمرب .2009
( Yeni bir sol merkez icin önemli bir adim .20خطــوة هامــة باتجــاه تأســيس موقــع يســاري جديــد) ،الوثيقــة
األساســية ملجموعــة االتصــال 25 ،ســبتمرب .2009
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الكتلة المناهضة للرأســمالية
املمثلــون األكــر تأثـرا وشــهرة للكتلــة املناهضــة للرأســالية هــم حــزب الحريــة والدميقراطيــة
والحــزب الشــيوعي الــريك وحــزب العمــل ،وهنــاك عــدد كبــر مــن املجموعــات واألح ـزاب
األخــرى ميكــن اعتبارهــا جــزءا مــن هــذه الكتلــة .يــرى النشــطاء يف هــذا التـــيار أن مهمتهــم
األساســية هــي تنظيــم نضــال العــال ضــد النظــام الرأســايل .ويعتــرون بشــكل عــام أن
موقفهــم مــن هــذا األمــر موقــف “ثــوري” .وأحــزاب الحريــة والدميقراطيــة والشــيوعي
الــريك والعمــل ،عــى األخــص ،يخوضــون االنتخابــات العامــة ومــن ثــم يشــاركون يف العمليــة
االنتخابيــة الدميقراطيــة رغــم أنهــم ال يعتــرون أن رحلــة املواطنــن لصنــدوق االقــراع أو
العمــل النيــايب الــذي يتلوهــا أمــر حاســم ،بــل أن هــذه األحــزاب تؤكــد عــى الطبيعــة
الدميقراطيــة للمعارضــة غــر الربملانيــة والتـــي تعتــر مــن وجهــة نظرهــم املــرح الحقيقــي
للنضــال ضــد الرأســالية.21
ويعتــرون النضــال مــن أجــل الدميقراطيــة والحقــوق املتســاوية للســكان األكــراد وضــد
االنقالبــات وقمــع الدولــة أمــورا ثانويــة بالنســبة للنضــال ضــد النظــام الرأســايل رغــم أنــه
جــزء هــام مــن ذلــك النضــال .22وقــد ذكــرت الوثيقــة النهائيــة للمؤمتــر الســادس لحــزب
الحريــة والدميقراطيــة أنــه يدعــم عــى الــدوام النضــال مــن أجــل العدالــة والدميقراطيــة
للفقــراء.23
عــى ســبيل املثــال ،اعتــر العديــد مــن الفاعلــن وســط هــذه الكتلــة محاكمــة ضبــاط يف
الجيــش الــريك يف قضيــة إرجينيكــون والتـــي هــزت الجمهــور الــريك “رصاعــا داخــل الطبقــة
الحاكمــة” ،وهــو العنــوان الــذي حملتــه صحيفــة  Birgünاليســارية القريبــة مــن حــزب
الحريــة والدميقراطيــة منــذ عامــن .24ورغــم أن الفاعلــن األساســيني يعلنــون دعمهــم
للدميقراطيــة بعبــارات عامــة ،فهــم يرفضــون أخــذ موقــف يف الجــدل الدائــر حــول قضيــة
الدميقراطيــة يف تركيــا.
 .21انظــر ( Biz toplumun vicdaniyizنحــن ضمــر املجتمــع) ،مقابلــة مــع رئيــس حــزب الحريــة والدميقراطيــة
ألبــر تــاش 6 ،يوليــو .http://www.odp.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=986&tipi=5&sube=0 ،2009
( Kürt Sorunu”na dair“ .22عــن املســألة الكرديــة) ،بيــان صحفــي للحــزب الشــيوعي الــريك عــن حظــر حــزب
املجتمــع الدميقراطــي 11 ،ديســمرب 2009؛ و Durun... Durdurun! Kardesligimize asla zarar vermeyin,
( !verdirtmeyinضعــوا حــدا لهــذا .أوقفــوه .ال تدمــروا أخوتنــا وال ترتكــوا اآلخريــن يدمروهــا) ،بيــان صحفــي للحــزب
الشــيوعي الــريك عــن حظــر حــزب املجتمــع الدميقراطــي يف  15ديســمرب .2009
 .23البيــان الختامــي للمؤمتــر العــادي الســادس للحــزب 27 ،يونيــو http://www.odp.org.tr/genel/ ،2009
 ،bizden_detay.php?kod=968&tipi=2&sube=0تاريــخ االطــاع  20ديســمرب .2009
 .24جريدة  Birgün، 22مارس .2008
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بعــض التنظيــات مثــل الحــزب الشــيوعي الــريك تتطــرف يف تحليلهــا االجتامعــي لدرجــة
القــول إن مناهضــة الحكومــة الرجعيــة (ويقصــدون بهــا الحكومــة التـــي يقودهــا حــزب
العدالــة والتنميــة) ضــد ســلطة الجيــش عبــارة عــن مؤامــرة مــن اإلمربياليــة األمريكيــة.25
يبــدو أن حــزب الحريــة والدميقراطيــة أيضــا قــد حــدد مكانــه بشــكل مختلــف حيــال
هــذه املســألة .فرغــم أن قــادة حــزب الحريــة والدميقراطيــة الحاليــن كانــوا يدعــون يف
املــايض للحيــاد الصــارم يف قضايــا الدميقراطيــة ،بــدا رئيــس الحــزب ألبــر تــاش (يف مقابلــة
مــع صحيفــة  Cumhuriyetاليوميــة) ميــاال ضــد الحكومــة حيــث قــال “يف املــايض ،كانــت
مؤسســات الدولــة تعمــل تقليديــا خــارج إطــار القانــون ،وحكومــة حــزب العدالــة والتنميــة
تعيــد هيكلــة الدولــة مــن أجــل خلــق نظــام أكــر مهــارة يف القمــع” ،وأشــار أيضــا لوجــود
“دولــة حــزب العدالــة والتنميــة.”26
بالنســبة ملمثــي حــزب الحريــة والدميقراطيــة الجــدد ،تعتــر اإلطاحــة بحكومــة حــزب
العدالــة والتنميــة هــي أكــر املهــام رضورة وإلحاحــا .ففــي الجــدل الدائــر حــول الدميقراطيــة
يف تركيــا ،ينظــر هــؤالء املمثلــون للمكائــد التـــي يصنعهــا حــزب العدالــة والتنميــة بشــكل واعٍ:
“كلــا ازدادت معارضــة العــال واملقهوريــن لحــزب العدالــة والتنميــة قــوة ،تبــدأ محاكمــة
مــا للحــزب بهــدف حظــره أو تخــرج للنــور وثائــق جديــدة [تديــن الجيــش] .هــذه األعــال
املعاديــة للدميقراطيــة مفيــدة لحــزب العدالــة والتنميــة .إن النضــال الدميقراطــي للعــال
واملقهوريــن ســيطيح بحــزب العدالــة والتنميــة.”27

حزب المساواة والديمقراطية
املبــادرون بتأســيس هــذا الحــزب الجديــد لليســار جمعــوا أفكارهــم يف وثيقــة أساســية.
فقالــوا“ :وحدهــا الحركــة املدافعــة عــن املســاواة ومــن أجــل الحريــة التـــي تقــاوم الوضــع
القائــم والقــوى القوميــة والعســكرية واملحافظــة واملوجهــة نحــو الســوق ،وتناضــل بدعــم
مجتمعــي واســع ضــد القــوى الظالميــة التـــي تخنــق املجتمــع” ،هــي التـــي ســتتمكن مــن
قيــادة تركيــا نحــو دميقراطيــة “ال يعــاين فيهــا أحــد مــن الجــوع أو التــرد ،وال يحتــاج فيهــا
أحــد إلخفــاء هويتــه الدينيــة أو اإلثنيــة ،وال تفــرض فيهــا هويــة معينــة عــى أي شــخص،
( Halkimiza ve Türkiye soluna cagrimizdir .25نــداء لشــعبنا ولليســار يف تركيــا) ،بيــان صحفــي للحــزب
الشــيوعي الــريك 8 ،ينايــر .2009
( Baskı rejimine doğru .26نحــو نظــام قمعــي) ،ألبــر تــاش يف مقابلــة مــع تــاركان تيمــور ،Tarkan Temur
جريــدة  Cumhuriyet، 19نوفمــر .2009
 .27املصدر السابق.
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وميكــن فيهــا تنفــس نســائم العدالــة والحريــة ومناقشــة املشــاكل بحريــة وتعيــش فيهــا البــاد
يف ســام مــع تاريخهــا وجريانهــا جميعــا.”28
أعلــن نشــطاء هــذه املجموعــة أن النســخ الليرباليــة أو الدولتيــة مــن الرأســالية “ال ميكــن
قبولهــا كمصــر للبرشيــة” وأنــه “ببديــل جديــد قائــم عــى املشــاركة والرشاكــة واملبــادرات
الطوعيــة ،ميكننــا أن نحــرر أنفســنا” مــن هــذا الوضــع العســر.29
يعتــر أنصــار حــزب املســاواة والدميقراطيــة أن النضــال مــن أجــل الدميقراطيــة والعدالــة
االجتامعيــة لهــا نفــس أهميــة تغيــر الدســتور الــريك الــذي يعتــر مــن مخلفــات االنقــاب
العســكري يف  1980بدســتور دميقراطــي جديــد.
وهــم يدعــون للحقــوق املتســاوية لألكـراد وتطبيــع العالقــات بــن تركيــا وأرمينيــا ،ويعارضــون
دومــا هيمنــة العســكر عــى الحيــاة السياســية واالجتامعيــة .لكــن عــدم ذكــر هــذه املشــاكل
رصاحــة يف الوثيقــة التأسيســية قــد يكــون مــؤرشا عــى خــوف واضعيهــا مــن رفــض رشائــح
كبــرة مــن الســكان أو عــدم توحدهــم هــم أنفســهم حولهــا .لكــن هــذا الحــزب الجديــد
لليســار يقــول بوضــوح أن هدفــه “تأســيس جمهوريــة دميقراطيــة واجتامعيــة.”30

حزب المجتمع الديمقراطي وحزب السالم والديمقراطية والحركة الكردية
منــذ التحــق نــواب حــزب املجتمــع الدميقراطــي الســابقني بحــزب الســام والدميقراطية ،تســاءل
املعلقــون األتـراك كثـرا عــا إذا كان حــزب الســام والدميقراطيــة حزبــا مناســبا للبــاد بأكملهــا.
وهــذا التســاؤل يحمــل ضمنيــا نقــدا مفــاده أن حــزب املجتمــع الدميقراطــي مل يكــن حزبــا
مهتــا مبشــاكل البــاد بشــكل عــام ،وإمنــا بقضايــا الســكان األكـراد فقــط .ثانيــا ،مــن يطرحــون
هــذه األســئلة يريــدون أن يعرفــوا إن كان نــواب حــزب الســام والدميقراطيــة مســتعدين لتنــاول
مصالــح األتـراك أيضــا .يف برنامجــه ،ال يتنــاول حــزب الســام والدميقراطيــة هــذه املســألة بشــكل
مبــارش ،لكنــه يقــول بوضــوح أن الحــزب يؤمــن بدولــة دميقراطيــة للجميــع ،وأنــه برغــم كل
االختالفــات العيــش املشــرك أمــر ممكــن .31لكنــه يــرى دمقرطــة تركيــا رشطــا أساســيا لحــل
املشــكالت األخــرى“ :تركيــا ..تحتــاج بشــكل عاجــل لعمليــة دمقرطــة شــاملة وحقيقيــة .وحينهــا
 .28الوثيقة األساسية ،مصدر سابق.
 .29املصدر السابق.
 .30املصدر السابق.
 .31برنامج حزب السالم والدميقراطيةhttp://www.bdp.org.tr/hakkimizda/program.html ،
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فقــط ســتتمكن تركيــا مــن أن تصبــح دولــة حديثــة ومحرتمــة يف هــذا الكوكــب.”32
اليــوم ،تــأيت املــؤرشات التـــي تحــدد التوجــه املحتمــل للحــزب باألســاس مــن ترصيحــات
أحمــت تــورك .33فبالنســبة لطــرح اليســار الكــردي للقضايــا املشــركة لألتـراك واألكـراد ،أجــاب
تــورك“ :املســألة الكرديــة مشــكلة تركيــة .بــل هــي أهــم مشــكلة” .وقــد وافــق بالطبــع،
فبالتأكيــد هنــاك مشــاكل أخــرى تتطلــب حلــوال لكــن الواقــع أن املســألة الكرديــة هــي أكــر
عقبــة أمــام التحــول والتغييـــر يف البــاد مــن وجهــة نظــره .وبــدون حــل املســألة الكرديــة ،لــن
يكــون هنــاك تغيــر ولــن ينجــح أي تحــول” .ووفقــا لتــورك ،ال ميكــن حــل املســألة الكرديــة إال
لــو اتحــد الشــعبان .فلــم يعــد أحــد ينكــر وجــود األكـراد منــذ فــرة طويلــة يف املجــال العــام
الــريك كــا كان الوضــع رســميا حتـــى منتصــف التســعينيات“ ،وصلنــا اآلن ملرحلــة حــل هــذه
املشــكلة” .ومــن أجــل تلبيــة مطالــب األكـراد وتغيــر تركيــا ،مــن الــروري أن تناضــل جميــع
القــوى الدميقراطيــة معــا .ومــا نخشــاه هــو أن القوميــة والنزاعــات اإلثنيــة ســتزداد لــو تُــرك
األكـراد وحدهــم”.
قبــل الحظــر الرســمي لحــزب املجتمــع الدميقراطــي ،اقــرح أحمــت تــورك جمــع اليســار
الــريك والكــردي معــا يف حــزب املجتمــع الدميقراطــي .وقــال يف ذلــك الوقــت إن “حــزب
املجتمــع الدميقراطــي مســتعد إلدمــاج اليســار الــريك .وقــد نســتطيع جعــل هــذا الحــزب
(الــذي لــه خــرة ونشــاط برملــاين اآلن) حزبــا جامعــا لليســار .وهــذا أكــر واقعيــة مــن انتظــار
توحيــد اليســار الــريك لنفســه”.
يف نفــس الوقــت ،أشــار أحمــت تــورك الفتقــاد الثقــة بــن يســار املجموعتــن اإلثنيتــن“ .البعــض
يتهمنــا بأننــا قوميــون ملجــرد أننــا نؤكــد عــى املســألة الكرديــة ،أي املطالــب العادلــة لألكـراد.
حــن أقيمــت الدولــة القوميــة يف األناضــول ،كان يُنظــر لألكـراد والشــعوب األخــرى عــى أنهــم
خطــر محتمــل .لنكــن واقعيــن :هــذه العقليــة متأصلــة بعمــق يف عقليــة اليســار أيضــا .فحتـــى
لــو مل تكــن واضحــة مــن الوهلــة األوىل ،هــي متجــذرة يف عقــول النــاس ،هكــذا قــال تــورك
الــذي أضــاف“ :لــو أبعــد اليســار الــريك نفســه عــن األكـراد ،ومل يكــن مســتعدا للنضــال معهــم
مــن أجــل حــل أهــم مشــاكل تركيــا ،لــن نتمكــن مــن االتحــاد معــا .فاملنهــج املشــرك هــو
الوحيــد الكفيــل بــأن ننجــو مــن ضيــق أفقنــا ،ومــن امليــل الــذي ســيؤدي بنــا لالنــزالق نحــو
القوميــة .فالعزلــة تــؤدي لســيادة امليــول العاطفيــة .وســيكون لدينــا حركــة كرديــة تــرى أنهــا
ت ُركــت وحيــدة .وهــذا ســيدفعها إىل إبعــاد نفســها عــن الطاقــات الثوريــة والدميقراطيــة برتكيــا”.
 .32املصدر السابق.
 .33كل االقتباسات مأخوذة من أحمت تورك ،مقابلة مع الكاتب 4 ،نوفمرب  2009يف اسطنبول.
245

 ايكرت يف راسيلا :ةدحولا نع ثحبلا

بنية القاعدة
حتـــى االنقــاب العســكري يف  ،1980كان برتكيــا تنظيــات يســارية ذات هيــكل واضــح والكثــر
منهــا يوجــد إىل حــد كبــر يف الدوائــر الطالبيــة يف الكليــات الرتكيــة .لكــن مــن ناحيــة أخــرى ،كانت
األحـزاب املؤيــدة للســوفييت مثــل الحــزب الشــيوعي الــريك تتمتــع بدعم قــوي من العــال .ومع
وجــود منظــات مثــل رابطــة رجــال الرشطــة اليســاريني ( )POL-DERورابطــة املعلمني اليســاريني،
كان اليســار االشـرايك الثــوري منظــا حتـــى داخل القــوات األمنيــة واملؤسســة التعليمية.
وبالنظــر لالنتشــار املجتمعــي لليســار املنظــم ،اســتمر العســكر  -الذيــن شــغلوا الســلطة
يومــا مــا يف أنقــرة –يف الســعي لتدمــر الكيانــات اليســارية ،وهــو مــا نجحــوا فيــه فعــا
خــال ســنوات قليلــة .فمــع اإلعدامــات وعمليــات القتــل واالعتقــاالت الجامعيــة والتعذيــب
والرتهيــب ،نجحــوا إىل حــد كبــر يف تدمــر اليســار الــريك أو دفعــه للمنفــى .ففــي الســنوات
التـــي تلــت االنقــاب ،كان مــن الصعــب إعــادة تنظيــم اليســار الرتيك بســبب الرقابــة اإلعالمية
وحمــات التشــويه واملعلومــات املضللــة واألســلمة املحكومــة.
كان اليســار الــريك يف وضــع بائــس مــع بــدء الحــرب عــى األكــراد يف  .1984وقــد أرسع
هــذا مــن تراجــع األكـراد املضطهديــن وخاصــة مــن اليســار الكــردي ،فقــد شــكلوا تنظيامتهــم
الخاصــة وابتعــدوا بشــكل خــاص عــن اليســار الــريك.
مل تخفــف الدولــة الرتكيــة قبضتهــا عــى املجموعــات اليســارية يف البــاد إال يف  ،1999أي بعــد
انهيــار ســور برلــن ،لكنهــا مل ترفعهــا نهائيــا حتـــى يومنــا هــذا .واســتمرار القمــع واملالحقــة
لعقــود يبــن املصاعــب الجمــة التـــي واجهــت املجموعــات اليســارية يف تركيــا يف تنظيــم بداية
جديــدة حتـــى يومنــا هــذا .فالحركــة تفتقــر ببســاطة ألي منظــور قابــل للتطبيــق.

بنية العضوية
تــأيت األحـزاب واملجموعــات التي أسســت نفســها حتــى اآلن باألســاس من مجموعتــن مجتمعيتني:
اليســاريون القدامــى الذيــن نشــأوا أثنــاء الفرتة الســابقة عىل  ،1980والشــباب املسـيّس.
ليــس مــن الســهل الوقــوف عــى النمــوذج األســايس للنشــطاء اليســاريني حاليــا ،فالتنظيــات
نفســها ترفــض ألســباب أمنيــة مفهومــة توفــر أي معلومــات عــن هياكلهــا وعضويتهــا .وال
توجــد أي بيانــات ميكــن االعتــاد عليهــا بخصــوص أعــداد العضويــة ســواء عــى املســتوى
املحــي أو الوطنــي .ومتكــن الكاتــب مــن تجميــع املعلومــات التاليــة مــن حــوارات مــع
النشــطاء البارزيــن.
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تتكــون الكتلــة املناهضــة للرأســالية امللتفــة حول أحـزاب الحريــة والدميقراطية والشــيوعي الرتيك
والعمــل إىل حــد كبــر مــن الشــباب .ومــن املالحــظ أنــه يف الســنوات األخــرة ،ســيطر عــى هــذه
التنظيــات كــوادر شــابة مل تختــر الحركة اليســارية قبــل ســنة  .1980وبالعكس ،يســتقطب حزب
الدميقراطيــة واملســاواة نشــطاءه باألســاس مــن الطبقــة الوســطى والدوائــر الحرضيــة املثقفة.
ورغــم وجــود عالقــات مــع النقابــات بشــكل عام ،فــإن هــذا ال يعنـــي أن التنظيامت اليســارية
نجحــت بــأي درجــة كبــرة يف التوجــه للطبقــة العاملــة ،بــل أن أثنــاء ســنوات الدكتاتوريــة
والحكومــات الســلطوية الناشــئة ،متكنــت نقابــات محافظــة ميينيــة أو دينيــة أو قوميــة مــن
تأســيس نفســها وســط الطبقــة العاملــة.
نقابــة عــال الخدمــات العامــة ( )KESKالتـــي تأسســت ســنة  1995والتـــي كانــت منــذ
البدايــة مدعومــة مــن املجموعــات االشـراكية الثوريــة هــي الوحيــدة التـــي ميكــن اعتبارهــا
ذات توجــه يســاري غالــب .وبالعكــس ،اتحــاد نقابــات العــال الثــوري ( )DISKذو التاريــخ
الطويــل الســابق عــى االنقــاب ال ي ـزال يعــاين حتـــى اآلن مــن آثــار مــا تعــرض لــه أثنــاء
الثامنينيــات والتســعينيات .فغالبيــة نشــطائه تــم اعتقالهــم يف  ،1980وبــن عامــي 1981
و 1991حوكــم منهــم  .1477بالنســبة لـــ 78منهــم ،طالبــت النيابــة بتوقيــع عقوبــة اإلعــدام
عليهــم .انتهــت املحاكمــة يف  16يوليــو  ،1991بعــد عــر ســنوات وعــرة أشــهر بتربئتهــم.

إمكانيات اليسار ف ي� تركيا
ضعــف اليســار يف تركيــا ال يعكــس بشــكل حــري الظــروف االقتصاديــة واالجتامعيــة للبــاد
التـــي كانــت لتعتــر يف ظــل ظــروف سياســية أخــرى عامــا معــززا لألحـزاب اليســارية.
يف االنتخابــات الربملانيــة يف  22يوليــو  ،2007ترشــح معظــم املرشــحني اليســاريني كمســتقلني
وذلــك للتمكــن مــن التغلــب عــى عتبــة الـــ .%10والنتيجــة كانــت نجاحــا كب ـرا باملعايــر
الرتكيــة .فــأول مــرة منــذ الســتينيات ،نجــح اش ـرايك يف االنتخــاب يف الربملــان بدعــم حــزب
املجتمــع الدميقراطــي .فقــد فــاز محمــت أوفــوك أوراس الــذي كان يف ذلــك الوقــت ال ي ـزال
رئيــس حــزب الحريــة والدميقراطيــة باالنتخابــات يف دائرتــه وفــق نظــام التصويــت باألكرثيــة.
ترشــح مرشــحو حــزب املجتمــع الدميقراطــي اآلخــرون كمســتقلني أيضــا ،وذلــك لتحــايش عتبــة
الـــ %10املنصــوص عليهــا لألح ـزاب .ويف النهايــة ،تــم انتخــاب  22منهــم يف الربملــان ،وعــادوا
لاللتحــاق بحــزب املجتمــع الدميقراطــي عــى الفــور حتـــى يتمكــن الحــزب مــن تحقيــق وضع
املجموعــة الربملانيــة الحزبيــة.
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ونظـرا ألن معظــم املرشــحني الناجحــن كانــوا قــد ترشــحوا كمســتقلني لكنهــم كانــوا مدعومــن
بشــكل عــام مــن املجموعــات واألح ـزاب اليســارية ،مــن املســتحيل التـــيقن مــن املســتوى
الفعــي للدعــم الــذي يحظــى بــه كل حــزب يســاري .ورغــم ذلــك ،ميكــن االسرتشــاد باألصــوات
التـــي حصلــت عليهــا األحـزاب .فقــد حصــل حــزب الحريــة والدميقراطيــة عــى  52,195صوتــا
أو  ،%0.15والحــزب الشــيوعي الــريك عــى  80,092صوتــا أو  ،%0.23وحــزب العمــل عــى
 26,556صوتــا أو  .%0.08يفــرض املحللــون االنتخابيــون أن معظــم األصــوات التـــي يحصــل
عليهــا املرشــحون املســتقلون هــي يف الحقيقــة أصــوات لحــزب املجتمــع الدميقراطــي .وهكــذا
ميكــن أن نعتــر أن نصيبــه مــن األصــوات حــوايل  .34%5فــاز أوراس الــذي كان يف ذلــك الوقــت
رئيســا لحــزب الحريــة والدميقراطيــة بـــ  81,486صوتــا يف الدائــرة وهــو أكــر مــا حصــل عليه
حزبــه يف البــاد بأكملهــا.35
النتائــج التـــي حصلــت عليهــا األحـزاب يف االنتخابــات املحليــة يف  9مــارس  2009يف مجالــس
املــدن مناســبة أكــر للتيقــن مــن مســتوى دعــم الناخبــن .يف تلــك االنتخابــات ،حصــل حــزب
الحريــة والدميقراطيــة عــى  %0.16والحــزب الشــيوعي الــريك عــى  %0.18وحــزب العمــل
عــى  .36%0.11وكان العمــدة االش ـرايك الوحيــد الــذي تــم انتخابــه يف تلــك االنتخابــات هــو
متحــت نيمــر ( )Mithat Nehirيف منطقــة ســامانداغ يف الجــزء الشــايل مــن البــاد عــى
الحــدود الســورية .نجــح حــزب املجتمــع الدميقراطــي بشــكل عــام يف جنــوب رشق البــاد ذو
األغلبيــة الكرديــة حيــث حصــل عــى  %5.68وتــم انتخــاب مثانيــة مــن عمــد األقاليــم و50
عمــدة مــن عمــد املناطــق.37
تبــن االســتطالعات التـــي أجريــت يف  2010أن أحــزاب اليســار الرتكيــة الثالثــة يف الكتلــة
املناهضــة للرأســالية ليــس لهــا دعــم واضــح حتـــى اآلن .فوفقــا للنتائــج التـــي تــم الحصــول
عليهــا مــن “مســح املجتمــع والسياســة يف تركيــا  -الفصــل الرابــع” الصــادر يف ديســمرب ،2009
كانــت إجابــة ســؤال “ملــن ســتصوت إن كانــت االنتخابــات هــذا األســبوع؟” كالتــايل :حصــل
حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم عــى  ،%36.5وحــزب الشــعب الجمهــوري عــى ،%22.9
وحــزب الحركــة الوطنيــة “الفــايش” عــى  ،%18.8وجــاء بعدهــم الحــزب الكــردي الجديــد
(حــزب الســام والدميقراطيــة) بنســبة  .%7.1ونظـرا ألن األحـزاب الرتكيــة ســابقة الذكــر ليــس
لديهــا ســوى القليــل مــن التأييــد ،فقــد اختفــوا يف هــذه املســوح تحــت عنــوان “أخــرى” وهــو
 .34انظر .http://www.turkiyesecimleri.com/secim-sonuclari.php
 .35انظر .http://www.ysk.gov.tr/ysk/Sonuc/istanbul1.htm
 .36انظر .http://www.hurriyet.com.tr/yerelsecim2009
 .37انظر .http://www.hurriyet.com.tr/yerelsecim2009
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العنــوان الــذي حصــل عــى  %4.9يف ذلــك االســتطالع ويتضمــن أيضــا أحزابــا غــر يســارية.38
أحمــت تــورك الرئيــس الســابق لحــزب املجتمــع الدميقراطــي املمنــوع مــن مامرســة النشــاط
الســيايس هــو خامــس أكــر ســيايس لــه شــعبية يف البــاد حيــث حصــل عــى تأييــد  %5.4مــن
املبحوثــن .أمــا أوراس فوضعــه يف هــذا الصــدد أفضــل مــن وضــع حــزب الحريــة والدميقراطيــة
الــذي كان يقــوده حتـــى ســنة  2008بشــكل عــام حيــث حصــل عــى  %1.6محتــا املركــز
التاســع .39يف نفــس االســتطالع ،اعتــر  %3.8ممــن تــم ســؤالهم أنفســهم دميقراطيــن
اجتامعيــن ،و %3.5اشــراكيني و %0.2شــيوعيني.40
يبــن املســح أن الســكان األتـراك مهتمــن باألســاس بتحســن الوضــع االقتصــادي للبــاد حيــث
يحــدد  %34.4أن األزمــة االقتصاديــة هــي أهــم موضــوع يف  ،2009و %4.6حــددوا “االنفتــاح
الدميقراطــي” الــذي تحــاول بــه حكومــة أردوغــان حــل املســألة الكرديــة ،و 14%قالــوا إن
حظــر حــزب املجتمــع الدميقراطــي هــو أهــم حــدث يف العــام.41
هنــاك مســح أقــدم تــم يف ســبتمرب  2009بعنــوان “مســح االتجاهــات والتوقعــات السياســية
يف تركيــا” ويبــن املشــكالت األكــر أهميــة بالنســبة لألت ـراك .يف ذلــك املســح %66.7 ،مــن
املبحوثــن قالــوا إن البطالــة أكــر املشــكالت إلحاحــا .وتــا ذلــك املخــاوف االقتصاديــة
وانخفــاض القــدرة الرشائيــة بنســبة  %50مــن املبحوثــن .وجــاءت املشــاكل األمنيــة يف
الرتتيــب الثالــث بنســبة .42%24.8
تبــن هــذه األرقــام أن القضايــا اليســارية التقليديــة مــا زالــت مهمــة يف تركيــا .فيبــدو أن
العدالــة االجتامعيــة واالقتصاديــة هــي املوضوعــات التـــي يعتربهــا املواطنون صاحبــة األهمية
القصــوى .ورغــم ذلــك ،ليســت األح ـزاب اليســارية ناجحــة يف االســتفادة مــن هــذا امل ـزاج
الجامهــري .والســبب األســايس يف هــذا هــو بوضــوح سياســة حــزب العدالــة والتنميــة التـــي
يُنظــر لهــا عــى أنهــا ناجحــة .فنفــس املســوح تبــن أيضــا بوضــوح أن السياســة االجتامعيــة
لحــزب العدالــة والتنميــة “اإلســامي” والتـــي تلقــى الدعــم األكــر بــن الســكان.
 .38انظــر  ،http://www.genar.com.tr/files/2009مســح املجتمــع والسياســة يف تركيــا  ، GENAR ،2009الفصــل
الرابــع ،ديســمرب  ،2009اســطنبول ،ص .5
 .39املصدر السابق ،ص .29
 .40املصدر السابق ،ص 18
 .41املصدر السابق ،ص .15
 .42انظــر ( Türkiye Siyasi Egilimler ve Beklentiler Arastirmasiمســح التوقعــات والتوجهــات السياســية يف
تركيا) ،SONAR ،ســبتمرب  ،2009اســطنبولhttp://www.sonararastirma.com/rapor/Siyasi Egilimler Eylül ،
 ،2009-SONAR.pdfص .23
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يف املســح األخــر ،كانــت نســبة مــن يؤمنــون بــأن الظــروف االقتصاديــة يف البــاد ستســوء
 %20.6فقــط ،بينــا رأى  %30.8أنهــا ستتحســن.43
يف املســح الــذي أجرتــه مؤسســة  GENARيف ديســمرب  ،2009كان حــزب العدالــة والتنميــة
هــو الزعيــم الــذي ال يتحــداه أحــد فيــا يتعلــق بالسياســة االجتامعيــة حيــث ذكــر %52.2
ممــن تــم ســؤالهم أن السياســات االجتامعيــة لحكومــة العدالــة والتنميــة كانــت ناجحــة.
ومــن ثــم ،السياســة االجتامعيــة ليســت فقــط املجــال الــذي يرتفــع فيــه رصيــد الحكومــة
اإلســامية ألعــى مســتوى ،وإمنــا هــي املجــال الوحيــد الــذي حصلــت فيــه عــى تقدي ـرات
جيــدة مــن أكــر مــن نصــف املبحوثــن.44

هل االندماج هو الحل؟
معظــم اليســاريني يف تركيــا يعرفــون ضعفهــم الســيايس ويقبلونــه .لكــن تشــاؤم الســنوات
املاضيــة نتــج عنــه اآلن تجــدد البحــث عــن ســبيل للتغلــب عــى أوجــه الضعــف هــذه .ومــن
األمــور الالفتــة للنظــر أن اليســاريني يفرتضــون أن اندماجــا تنظيميــا لليســار هــو الســبيل
الوحيــد لتغيــر الحــال .45ومــن األمــور امللحوظــة أن النشــطاء يشــرون ألملانيــا يف هــذا
الصــدد ،أي الندمــاج اليســار األملــاين يف حــزب اليســار وللنتائــج التـــي يحققهــا هــذا الحــزب يف
االنتخابــات .فهــم يســعون باســتمرار لتقليــد اسـراتيجيات وسياســات حــزب اليســار يف أملانيــا
والتـــي يعتربونهــا منوذجــا ناجحــا.
تانيــل بــورا ( )Tanıl Boraنــارش يســاري عــارف جيــدا باملشــهد الســيايس ،ويؤمن بأن التحــرك تجاه
حــزب موحــد خطــأ .فهــو يتشــكك يف أن اليســار القديم “ســينجح أبــدا يف التعــاون يف إطار منظمة
واحــدة” .واليســاريون الشــبان أيضــا  -وفقــا لبــورا  -متوجهــون بشــكل أقــوى مــن الــازم نحــو
أفــكار الوحــدة القدميــة املثاليــة ســواء كاألحـزاب املؤيــدة للســوفيت أو الحــركات غــر الربملانيــة،
مــا يعيــق قدرتهــم عــى االندمــاج بشــكل ناجــح .يف النهايــة ،يــويص بــورا مبــا يــي“ :رمبــا يجــب
علينــا أن نبــدأ بقبــول هــذا العجــز ومحاولــة العمــل معــا يف قضايــا بعينهــا أو تحــركات بعينهــا.”46
 .43املصدر السابق ،ص .25
 .44انظر  ،GENARاملصدر السابق.
 .45انظــر ( Erol Katirciogluإيــرول كاتريكيوجلــو)( Solun birligi üzerine ،عــن وحــدة اليســار) ،جريــدة Radikal،
 17مــارس  ;http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalYazarYazisi&ArticleID=808819 ،2007؛
و (Hüseyin Cakirحســن كاكــر)( Cagdas Demokratik Yeni Bir Sola Dogru ،نحــو يســار دميقراطــي حديــث)،
 Sansürsüz، 29نوفمــر .http://www.sansursuz.com/makale/cagdas-demokratik-yeni-bir-sola-dogru ،2009
 .46حوار مع الكاتب يف  3نوفمرب  2009يف أنقرة.
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لوهلا يكارتشالا بزحلا  ”:ءاطسبلا سانلا“ بزح

حزب “الناس البسطاء”:
الحزب االشرتايك الهولندي
كليمنس ويريس

يُعتــر الحــزب االشــرايك الهولنــدي ( )SPيف العديــد مــن النواحــي مختلفــا عــن أحزابــه
الشــقيقة يف غــرب أوروبــا .فعــى العكــس منهــم ([ Azmanovaأزمانوڤــا] ،2004
و ،Azmanova 2009و[ Spierســباير][ Wirries/ويريــس]  ،)2007مل ينشــأ مــن
الدميقراطيــن االجتامعيــن اليســاريني أو الشــيوعيني الذيــن كانــوا موالــن ســابقا ملوســكو،
وإمنــا نشــأ كخليفــة لحــزب كادر صغــر مــاوي التوجــه يف نهايــة الســتينيات .تخلــص الحــزب
االشــرايك منــذ زمــن طويــل مــن أيديولوجيتــه القدميــة ،ومتكــن “بعــد مســرة طويلــة عــر
املؤسســات ”1مــن تأســيس نفســه يف إطــار املشــهد الحــزيب الهولنــدي شــديد الســيولة.
زعيمــة الســيايس ورئيســه ورئيــس كتلتــه الربملانيــة لفــرة طويلــة يف املجلــس الثــاين
للربملــان 2چــان ماريچينســن ( )Jan Marijnissenاســتمر بنفســه يف قيــادة الحــزب ألكــر
مــن عقديــن مــن الزمــان.
ويف عهــده ،ركــز الحــزب االشــرايك يف مرحلــة مبكــرة عــى التوجــه للمواطنــن متنــاوال
قضايــا قريبــة لحياتهــم وملقيــا الضــوء عــى املشــكالت االجتامعيــة امللحــة .فقــد تنــاول
الحــزب االشــرايك التلــوث البيئــي وسياســة املواصــات وانخفــاض املعاشــات وســوء الخدمــة
الصحيــة ،واســتخدم أشــكاال متنوعــة مــن التحــركات واملنظــات الجبهويــة التـــي أنشــأها
ألهــداف محــددة بشــكل يضــع األســاس لقاعــدة ثابتــة يف الحكــم املحــي ،باإلضافــة لوجــود
عــدد كبــر مــن أعضــاء الحــزب الفعالــن .يف االنتخابــات الربملانيــة لســنة  ،2006حصــد
الحــزب االشــرايك الثمــرة االنتخابيــة لســنوات طــوال مــن التنظيــم القاعــدي الجــاد بعيــدا
عــن هيــاكل الســلطة املتحجــرة للحيــاة السياســية الحزبيــة .وقــد حصــل الحــزب عــى
 .1مفهــوم صكــه رودي داتسكســك ( ، )Rudi Dutschkeمــن زعــاء انتفاضــة الطــاب يف  1968يف أملانيــا الغربيــة
(انظــر [ Maoمــاو]).
 .2املجلس الثاين هو املجلس األكرث أهمية بني مجليس الربملان.
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 %16.6مــن األصــوات و 25مــن  150مقعــدا يف املجلــس الثــاين للربملــان ،وأصبــح ثالــث أكــر
قــوة سياســية يف هولنــدا .كان لــدى الحــزب يف ذلــك العــام  50ألــف عضــو ،وشــغل العديــد
مــن املناصــب يف إدارات الكثــر مــن البلديــات للمــرة األوىل.
وبالعكــس ،حــدث يف آخــر انتخابــات ُعقــدت يف يونيــو  2010تراجــع خطــر ألول مــرة يف
تاريــخ الحــزب .ولكــن رغــم حصولــه عــى  %9.9فقــط مــن األصــوات وانكــاش كتلتــه
الربملانيــة إىل  15عضــوا فقــط ،يبقــى الحــزب قــوة سياســية معتــرة .فالشــعبوية اليمينيــة
املتطرفــة لحــزب الحريــة ( )PVVاملعــادي لإلســام والــذي يتزعمــه جــرت وايلــدرز (Geert
 )Wildersتغــذت عــى امليــل االحتجاجــي الكبــر يف العديــد مــن املناطــق حتـــى بــن
مــن كانــوا يصوتــون يف الســابق لالشــراكيني .كذلــك ،خــر الحــزب االشــرايك أيضــا بعــض
التأييــد لصالــح حــزب العمــل الدميقراطــي االجتامعــي ( )PvdAوحــزب اليســار األخــر
( .)GroenLinksوقــد كان متوقعــا منــذ فــرة أن ينخفــض التأييــد الــذي يحظــى بــه الحــزب
االشــرايك ،والــذي مل يكــن راجعــا للوضــع التنافــي العــام فحســب وإمنــا أيضــا الســتقالة
رئيســة الحــزب أجنــز كانــت ( )Agnes Kantبعــد االنتخابــات املحليــة يف مــارس .ومثــل
ســلفها ماريچينســن ،اســتقالت كانــت مــن السياســة نهائيــا .ومــن ثــم ،واجــه الرئيــس الجديــد
للحــزب ،إمييــل روميــر ( )Emile Roemerمهمــة عســرة ال تتمثــل فقــط يف وضــع نفســه يف
موقــع الصــدارة الجامهرييــة وإمنــا أيضــا قيــادة الحــزب إىل املكانــة التـــي كان يحتلهــا.
تســمح لنــا التطــورات الجاريــة حتـــى اآلن بالتوصــل لبعــض النتائــج العامــة بالنســبة
لالشــراكيني الهولنديــن ،وخاصــة فيــا يتعلــق بوضــع أجنــدة ناجحــة يف العديــد مــن
مجــاالت السياســات العامــة والتأســيس الدائــم لتنظيــم حــزيب صاعــد برسعــة يف إطــار
النظــام الســيايس لهولنــدا .قبــل أن نتنــاول برامجــه وهيكلــه الحــايل (قيــادة الحــزب وبنيــة
عضويتــه وناخبيــه وصورتــه يف عيــون النــاس) ،دعونــا أوال نلقــي نظــرة تعــارف عــى
أساســيات النظــام الحــزيب الهولنــدي يف التاريــخ الحديــث وتاريــخ الحــزب االشــرايك ،وذلــك
مــن أجــل توضيــح كيــف تأســس هــذا الحــزب الــذي نشــأ يف حالــة أيديولوجيــة أقــرب
للطائفــة ،واليــوم يحظــى باحــرام الجميــع باعتبــاره قــوة اشــراكية يســارية غــر دوغامئيــة.

من طائفة سياسية إىل حزب مؤسس :نظرة عامة عىل تاريخ الحزب ت
االش� ياك
يف ســنة  ،1970قــام عــدد كبــر مــن الدوائــر املاويــة الصغــرة التـــي انفصلــت أو تــم
طردهــا مــن الحــزب الشــيوعي الهولنــدي ( )CPNاملنحــاز ملوســكو بتشــكيل حركــة الوحــدة
الشــيوعية بهولندا/املاركســية اللينينيــة ( .)KEN/MLومثــل املجموعــات املاويــة يف أملانيــا
الغربيــة يف ذلــك العــر ،كان لديهــم مســتوى معــن مــن التأييــد بــن الطــاب ومســتوى
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أقــل بكثــر يف الرشائــح الربوليتاريــة مــن الســكان التـــي كانــوا يحاولــون فعــا الوصــول
إليهــا ([ Voermanڤويرمــان]  .)1987يف أغســطس  ،1970ســاعدت حركــة الوحــدة
الشــيوعية بهولندا/املاركســية اللينينيــة يف بــدء إرضاب غــر قانــوين يف مينــاء روتــردام.
ورغــم أن هــذا اإلرضاب اجتــذب بعــض االهتــام اإلعالمــي ،فإنــه مل ينجــح يف تجذيــر الحــزب
بــن العــال كــا كان مأمــوال .فداخــل الحــزب ،تباعــدت وجهــات نظــر النشــطاء بخصــوص
التأويــل الصحيــح للخــط الجامهــري املــاوي 3أكــر فأكــر ،وهــو مــا أدى يف النهايــة النشــقاق
يف التنظيــم ،وكانــت الهــوة االجتامعيــة والثقافيــة بــن األكادمييــن والعــال عامــا أساســيا يف
التفــكك.
وعــى العكــس مــا تبقــى مــن حركــة الوحــدة الشــيوعية بهولندا/املاركســية اللينينيــة التـــي
اعتــرت نفســها الطليعــة الثوريــة املثقفــة باملعنــى اللينينــي ،اعتمــد الحــزب الشــيوعي
الهولنــدي الجديد/املاركــي اللينينــي ( )KPN/MLعــى أفــكار شــعبوية مــن أجــل جــذب
الجامهــر العاملــة لصفــه .بعــد ذلــك بســنة ،أي يف أكتوبــر  ،1972تبنــى الحــزب االســم
األكــر قبــوال شــعبيا (الحــزب االشــرايك) .ومل يعــد أعضــاؤه مضطريــن لخــوض تثقيــف
طويــل يف النظريــات الثوريــة يف ســكنهم الجامعــي ،وإمنــا التوصــل للوعــي االشــرايك
عــن طريــق الخــرة الفرديــة يف العمــل اليومــي .يف ســنة ،1974ويف مؤمتــره العــام الثــاين،
تبنــى الحــزب برنامجــه األول والــذي اســتمر فيــه يف تأســيس نفســه رصاحــة عــى األســس
األيديولوجيــة للامركســية اللينينيــة والفكــر املــاوي .بالنســبة للحــزب االشــرايك يف ســنواته
األوىل ،مل تكــن الدميقراطيــة الربملانيــة ســوى قناعــا لدكتاتوريــة رأس املــال .ومل يكــن يعتــر
األحــزاب اليســارية األخــرى املؤسســة حلفــاء محتملــن ،وإمنــا دعائــم رجعيــن للنظــام.
الهــدف طويــل املــدى للحــزب كان محــددا بوضــوح :ثــورة عامليــة عامليــة .لكــن مشــاركة
كــوادر الحــزب االشــرايك يف العمــل اليومــي العــادي يف املشــاريع الصناعيــة الهولنديــة
الكــرى جعــل األولويــة األساســية للحــزب هــي تحســن حيــاة العــال بشــكل ممكــن
عمليــا .فلــم يكــن هــدف كــوادر الحــزب االشــرايك التحريــض املبــارش وفقــا للنظريــة
الثوريــة ،وإمنــا التســلل الهــادئ بــن الجامهــر.
وفقــا لهــذا الخــط ،صــاغ الحــزب االشــرايك يف برنامجــه األول ســنة  1974أنــه حــزب النــاس
البســطاء .ورغــم كل الثقــل األيديولوجــي الــذي تــم التخلــص منــه عــر الثالثــن ســنة
املاضيــة ،يبقــى هــذا املبــدأ األســايس قامئــا يف الحــزب حتـــى اليــوم .فقــد كانــت حركــة
الوحــدة الشــيوعية بهولنــدا قــد شــكلت بالفعــل منظــات جامهرييــة منفصلــة عــن بعضهــا
مــن الناحيــة القانونيــة لكنهــا يف الواقــع كانــت جــزءا مــن الحــزب وتســتطيع جــذب أنصــار
[ Mao Tse-Tung .3ماو تيس تونج]  ،1967ص ص .158-140
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ال ميكــن جذبهــم بســهولة عــن طريــق الدعايــة الثوريــة .فقــد كان الحــزب االشــرايك يســيطر
عــى رابطــة املســتأجرين والباحثــن عــن ســكن ( )BHWوهــي جامعــة مصالــح تضــم
املســتأجرين ونقابتهــم املنبثقــة عنهــا تســمى قــوة العــال ( ،)Arbeidersmachtوكذلــك
الحــال بالنســبة ملنظمــة بيئيــة تدعــى مركــز العمــل البيئــي بهولنــدا ،وأيضــا مجموعــة
احتجاجيــة ضــد حــرب فيتنــام ومنظمــة أرادت تطبيــق الفحوصــات الطبيــة الســنوية
املجانيــة للهولنديــن ت ُدعــى “الوقايــة أفضــل” .وال ت ـزال قضيــة السياســة الصحيــة تحظــى
بأولويــة كبــرة لــدى الحــزب االشــرايك حتـــى اليــوم .ففــي مدينــة أوس ،أســس أعضــاء
الحــزب يف  1975مرك ـزا طبيــا بديــا قــدم خدمــات استشــارية ووقائيــة وعالجيــة مقابــل
رســوم معقولــة جــدا .وال يـزال هــذا املركــز قامئــا حتـــى اليــوم ،وهنــاك مرشوعــات أخــرى
مــن هــذا النــوع .ومــن ثــم ،تطــور الحــزب االشــرايك برسعــة نحــو حــزب يهتــم بالنــاس،
حــزب موجــود مــن أجــل النــاس البســطاء حيثــا كانــوا يتعاملــون مــع املشــاكل اليوميــة
العاديــة .وتتضمــن أعــال الحــزب أشــياء كثــرة ومتنوعــة مثــل خدمــة معلومــات تقــدم
مســاعدة قانونيــة للمواطنــن وخــط إنــذار هاتفــي مجــاين ميكــن للمنظــات القاعديــة
وجميــع املواطنــن اللجــوء إليــه.
يف ربيــع  ،1974خــاض الحــزب االشــرايك (الــذي كان ال ي ـزال يعتــر نفســه حينئــذ حزبــا
مناهضــا للنظــام) االنتخابــات املحليــة ألول مــرة يف  12بلديــة يف مختلــف أنحــاء البــاد،
ومتكــن مــن النجــاح يف بلديتــن أحدهــا بلديــة مدينــة أوس املذكــورة أعــاه يف إقليــم
برابانــت الشــالية ،والــذي فــاز فيــه الحــزب بـــ %10.2مــن األصــوات ومتكــن مــن إرســال
ثالثــة نــواب ملجلــس املدينــة ([ Slagerســاجر]  :2005ص ص  ،)153-133وحتـــى ذلــك
الوقــت كانــت أوس تعتــر معقــا كاثوليكيــا ،فقبــل ذلــك بســنوات قليلــة كان حــزب
الشــعب الكاثوليــي ال ي ـزال يحتفــظ بأغلبيــة  %75يف املجلــس .ونجــح الحــزب االشــرايك
يف تحقيــق هــذا اإلنجــاز ألنــه كان الحــزب الوحيــد الــذي يهاجــم عالنيــة الظــروف الســيئة
يف املرشوعــات الصناعيــة الكبــرة يف املدينــة .وعــر الســنوات ،تطــور الحــزب االشــرايك
وأصبــح قــوة راســخة يف السياســة املحليــة يف املدينــة .واليــوم ،حتـــى لــو كانــت املنظــات
الجامهرييــة الســابقة قــد اختفــت منــذ فــرة طويلــة ،مل تختــف أنشــطة الحــزب االشــرايك،
وإمنــا تغــرت األشــكال التنظيميــة بدرجــة كبــرة .ويف الوقــت الحــايل يديــر الحــزب مقهــاه
الخــاص يف أوس وينظــم مســابقة ركــض ســنوية يف املدينــة .ويحظــى الحــزب يف هــذه
املدينــة بعــدد أعضــاء يفــوق أعضــاءه يف املــدن األخــرى ،وكذلــك نتائجــه االنتخابيــة أكــر
اســتقرارا .يف ســنة  ،1995وألول مــرة ،رشــح الحــزب مفوضــن إلدارة املدينــة.
يف أوس أيضــا بــدأ چــان ماريچينســن مســرته السياســية ،وقــد تــرك ماريچينســن بصمتــه
بدرجــة كبــرة عــى الحــزب خــال العقديــن املاضيــن .ففــي ســنة  ،1975دخــل مجلــس
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املدينــة يف ســن الثالثــة والعرشيــن ،وكان أصغــر عضــو مجلــس مدينــة يف هولنــدا .وهنــاك،
نجــح الســيايس املحــي املجتهــد الشعبـــي الفصيــح لدرجــة أن قيــادة الحــزب يف روتــردام
التفتــت لهــذا الشــاب .ويف  ،1987كان أول عضــو يف الحــزب االشــرايك يُنتخــب يف برملــان
إقليــم برابانــت الشــالية ،ويف ينايــر  1988تــم انتخابــه رئيســا للحــزب االشــرايك .يف تلــك
الســنة ،ويف برنامجــه الثــاين املعنــون “ميثــاق ( ”2000قــوي أم ملمــوس) ،تخــى الحــزب عــن
املاركســية اللينينيــة .مــن الناحيــة التنظيميــة ،صــار الحــزب أكــر انضباطــا ،ومــا كان عبــارة
عــن تحالــف ملجموعــات محليــة ســابقا تحــول برسعــة إىل حــزب عــى مســتوى الدولــة
كلهــا لــه هيــاكل تنظيميــة شــفافة تســتحق التعامــل معهــا بجديــة ،وتــم إرســاء األســس
التـــي مكنــت الحــزب مــن دخــول املجلــس الثــاين يف الربملــان.
بعــد خمــس محــاوالت فاشــلة يف الســبعينيات والثامنينيــات ،نجــح التنظيــم ألول مــرة
يف  ،1994حيــث نجــح ماريچينســن والناشــط البيئــي رميــي بــوب ( )Remi Poppeيف
دخــول الربملــان يف الهــاي بنســبة  %1.3مــن األصــوات عــى املســتوى الوطنــي .وبــدون
أن يلفــت الكثــر مــن النظــر عــى املســتوى الــدويل ،متكــن الحــزب االشــرايك مــن توســيع
نطــاق تأييــده االنتخــايب خطــوة خطــوة بعــد ذلــك .ففــي  1998حصــل عــى  %3.5ويف
 2002حصــل عــى  ،%5.9ويف االنتخابــات املبكــرة ســنة  2003حصــل عــى ( %6.3جــدول .)1
ومــع ارتفــاع نتائجــه يف االنتخابــات ومنــو عضويتــه وعــدد مقاعــده الربملانيــة ،حدثــت
زيــادة هائلــة يف املــوارد املاليــة للحــزب مــا ســمح لــه بالتوســع يف الجهــاز الحــزيب
املحــرف عــى املســتوى املركــزي واملســتوى القاعــدي .ومــع تطويــر الربنامــج مــرة أخــرى،
ظهــر شــعار جديــد للرؤيــة الجوهريــة للحــزب وهــو (كل البــر) الــذي ال ي ـزال ســاريا.
ازدادت العضويــة خــال  14ســنة مــن حــوايل  15ألفــا يف  1992إىل أكــر مــن  50ألفــا يف
ســنة انتخابــات  ،2006وهــو مــا جعــل الحــزب االشــرايك ثالــث أقــوى حــزب مــن حيــث
العضويــة يف هولنــدا بعــد الدميقراطيــن االجتامعيــن والدميقراطيــن املســيحيني (جــدول .)2
وكانــت نتائــج االنتخابــات الربملانيــة يف نوفمــر  2006مثــرة ،فالحملــة االنتخابيــة املوجهــة
بالكامــل نحــو املرشــح الرئيــي وزعيــم الحــزب ماريچينســن مكنــت الحــزب االشــرايك مــن
زيــادة نتائجــه ثــاث مـرات لتصــل إىل  ،%16.6حيــث دخــل الحــزب الربملــان بـــ 25مقعــدا
وأصبــح صاحــب ثالــث أكــر كتلــة برملانيــة بعــد حــزب العمــل الدميقراطــي االجتامعــي
مبــارشة .بعــد ذلــك بأربــع ســنوات ،عــاىن الحــزب مــن أســوأ مراحــل تراجعــه فانخفــض
عــدد مقاعــده إىل  15لكنــه اآلن يحظــى بنســبة تأييــد تبلــغ  %20يف اســتطالعات الــرأي
وهــي نســبة مل يحظــى بهــا مــن قبــل.

256

من الثورة إىل التحالف

ن
الثا�
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عدد املقاعد

املصــدر :النتائج من الهيئة االنتخابية للحزب االشــرايك

الحز� ف ي� هولندا
من االنقســامات الرأســية الجامدة إىل الســيولة :المشهد ب ي
يف هولنــدا ،يســتخدم يف كافــة االنتخابــات نظــام للتمثيــل النســبي ال يتضمــن أي قيــود
كبــرة .ففــي املجالــس املحليــة أو الربملانــات اإلقليميــة أو املجلــس الثــاين للربملــان الهولنــدي
عــى الســواء ،مــن الــروري ببســاطة تحقيــق املعامــل الــكايف ملقعــد واحــد .بالنســبة
للمجلــس الثــاين ذو الـــ 150مقعــدا ،يعتــر  %0.67مــن عــدد األصــوات الصحيحــة املــدىل
بهــا كافيــا للحصــول عــى متثيــل برملــاين لقامئــة حزبيــة (( Lepszyليبســزي)Wilp /
(ويلــب) :2009 ،ص ص .)418-417
منــذ إدخــال نظــام التمثيــل النســبي يف  ،1918نجــح اليســار الراديــكايل يف إدخــال عــدد
مــن األح ـزاب الصغــرة للمجلــس الثــاين بالربملــان باالنتخــاب لكــن كان ملعظمهــا تواجــد
محــدود .األمــر املميــز حقــا للنظــام الحــزيب يف هولنــدا أثنــاء النصــف األول مــن القــرن
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العرشيــن هــو تفتــت املجــال االجتامعــي األخالقــي ،وهــي ظاهــرة ت ُعــرف يف هــذا النمــوذج
املتطــرف باالنقســام الــرأيس الجامــد للمجتمــع ([ Wielengaوايلينجــا] :2008 ،ص ص
 .)96-97وهنــا ،كانــت الثقافــات الفرعيــة للطوائــف الربوتســتانتية املختلفــة وللكاثوليكيــن
وللحركــة العامليــة تســتند إىل شــبكات تنظيميــة صلبــة جعلتهــم مســتقلني بدرجــة كبــرة
عــن مؤسســات الدولــة .فــكل فئــة رأســية يف املجتمــع كان لهــا نظامهــا الخــاص مــن
مــدارس وحضانــات وأنديــة رياضيــة وتعاونيــات ســكنية واســتهالكية وكذلــك أحزابهــا
السياســية ،وهــو مــا أدى إىل متاســك أعضائهــا داخليــا وانعزالهــم عــا خارجهــم .ومــن ثــم،
اتســم الســلوك االنتخــايب بارتبــاط الناخبــن بــكل فئــة تخصهــم ونــادرا مــا كانــوا يتخلــون
عنهــا يف االســتحقاقات االنتخابيــة.
قبــل أول انتخابــات تتــم بعــد الحــرب يف  ،1956اندمــج حــزب العــال الدميقراطــي
االجتامعــي ( )SDAPالقديــم مــع الدميقراطيــن الليرباليــن ( )VDPلتشــكيل حــزب العمــل
بهــدف تحقيــق “انطالقــة” اجتامعيــة لكــن هــذا مل يرتتــب عليــه أي نجــاح مســتمر .فقــد
بقــي حــزب العمــل الحــزب الخــاص بالعــال املنظمــن وباألخــص مــن أعضــاء الطبقــة
العاملــة الذيــن ال يذهبــون للكنيســة أو الربوتســتانت ،بينــا مثــل حــزب الشــعب
الكاثوليــي ( )KVPحصنــا منيعــا للكاثوليكيــن األوفيــاء ،أمــا الطوائــف الربوتســتانتية
العديــدة فقدمــت دعمهــا املخلــص للحــزب املعــادي للثــورة ( )ARPواالتحــاد التاريخــي
املســيحي ( )CHUوالعديــد مــن األحــزاب األرثوذوكســية األصغــر .وقــد اعتــر حــزب
الشــعب مــن أجــل الحريــة والدميقراطيــة ( )VVDذو التوجــه اليمينــي الليــرايل (والــذي
مثــل الربجوازيــة الحرضيــة املــورسة) نفســه خــارج هــذه البنيــة املنقســمة رأســيا ،لكنــه
متكــن هــو اآلخــر مــن االرتــكان لقاعــدة تأييــد صلبــة.
وباملثــل كان الحــزب الشــيوعي الهولنــدي خــارج بنيــة االنقســامات الرأســية هــذه،
وكان لديــه يف األعــوام التاليــة عــى الحــرب مبــارشة قاعــدة تأييــد واســعة تعــود
بدرجــة كبــرة إىل مقاومتــه الباســلة لالحتــال األملــاين أثنــاء الحــرب .لكــن مــن بــن
الـــ %10.6مــن الناخبــن الذيــن صوتــوا للحــزب الشــيوعي الهولنــدي يف  ،1946مل
يتبقــى ســوى  %2.4بحلــول ســنة  1959أي بعــد االنتفاضــة املجريــة بثــاث ســنوات،
والتـــي أدت لتدمــر مصداقيــة الحــزب املــوايل للســوفييت يف ذلــك الوقــت .ويف ،1959
خــاض الحــزب االشــرايك دعــاة الســام االنتخابــات ألول مــرة وفــاز مبقعديــن يف
املجلــس الثــاين للربملــان .وقــد نشــأ الحــزب مــن قلــب حركــة “امنعــوا القنبلــة” ضــد
ســباق الســاح النــووي للقوتــن ال ُعظميــن وكان مؤيــدوه مــن الدوائــر اليســارية
املثقفــة املؤمنــة بالحيــاد.
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أثنــاء الســتينيات ،بــدأت االنقســامات الرأســية أخــرا يف التقــوض برسعــة متزايــدة مــع
صعــود املجتمــع االســتهاليك ،فتوســعت مؤسســات الرفــاه االجتامعيــة التابعــة للدولــة
وزادت حركــة املواطنــن .ذهــب الكثــر مــن الشــباب للجامعــة وتوفــرت فــرص جديــدة
للرتفيــه وانتــر التلفزيــون رسيعــا ،مــا خلــق مجتمعــا مفتوحــا (:Wielenga، 2008
ص ص  .)306-305وعمليــة االنفتــاح هــذه انعكســت يف النظــام الحــزيب .ففــي ســنة
 ،1966نشــأ حــزب ليــرايل يســاري يســمى دميقراطيــو  )D-66( 66دعــا للمزيــد مــن
الربجامتيــة والشــفافية وتوســيع املشــاركة الشعبـــية يف الترشيــع .يف ســنة  ،1967فــاز
دميقراطيــو  66بـــ %14.5مــن أصــوات املجلــس الثــاين وهــي نفــس النســبة التـــي حققهــا
حــزب املزارعــن ذو التوجــه الشــعبوي اليمينــي .أمــا حــزب الشــعب الكاثوليــي وحــزب
العمــل الدميقراطــي االجتامعــي فقــد عانيــا مــن خســائر كبــرة يف االنتخابــات ألول مــرة
منــذ عقــود ،وهــو مــا ميكــن اعتبــاره نتيجــة ملشــاركتهام يف الحكومــة لســنوات .تلقــف
حــزب العمــل الدميقراطــي االجتامعــي الرســالة ،ويف الســنوات التاليــة وجــه نفســه
بقــوة نحــو اليســار مــرة أخــرى وهــي اســراتيجية جلبــت لــه مكاســب انتخابيــة .لكــن
فشــلت محاولــة خلــق حــزب جامهــري يســاري كبــر مــن جديــد مــن أجــل إحــداث
انطالقــة جديــدة .وبرغــم عمــل برامــج انتخابيــة مشــركة وتشــكيل حكومــات ظــل مــن
عــدد صغــر مــن األحــزاب اليســارية الصغــرة وقوائــم مشــركة يف االنتخابــات البلديــة
مل يفــز اليســار أبــدا بأغلبيــة مطلقــة .وبالعكــس ،اندمجــت األحــزاب الدينيــة الكبــرة
بشــكل دائــم يف  1977يف حــزب جامهــري واســع جديــد هــو حــزب النــداء الدميقراطــي
املســيحي ( .)CDA
عــى يســار الطيــف الســيايس ،بــرز العديــد مــن املنافســن اآلخريــن يف ســنة  1970تقريبــا،
وهــو مــا ســاعد عــى تدمــر البنيــة التقليديــة القامئــة عــى االنقســامات الرأســية .انشــق
أصحــاب امليــول التقدميــة يف حــزب النــداء الدميقراطــي املســيحي يف  1968مــن أجــل
تشــكيل الحــزب الســيايس الراديــكايل ( )PPRوالــذي اهتــم بالقضايــا الخاصــة بالبيئــة
والعــامل الثالــث مبك ـرا جــدا .وأخــرا ،تــم يف  1980تأســيس حــزب الشــعب الربوتســتانتي
( )EVPالــذي أخــذ مســارا سياســيا شــبيها لكنــه بقــي إىل حــد كبــر بــا أهميــة .لكــن
تعدديــة املجموعــات اليســارية الراديكاليــة يف النظــام الحــزيب الهولنــدي مل ت ُقــوي هــذه
األحــزاب املتنافســة .ومنــذ الســبعينيات ،تحــول الحــزب الشــيوعي الهولنــدي إىل حــزب
يســتلهم بقــوة الحركــة النســائية وخاصــة النســخة الهولنديــة مــن تيــار الشــيوعية
األوروبـــية .ويف  ،1989اندمــج الحــزب مــع أح ـزاب اليســار املســيحية (الحــزب الســيايس
الراديــكايل وحــزب الشــعب الربوتســتانتي) ومــع الحــزب االشــرايك دعــاة الســام لتشــكيل
اليســار األخــر.
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بالنظــر لهــذا الوضــع التنافــي ،ميكــن اعتبــار نجــاح الحــزب االشــرايك إنجــازا بالطبــع.
كذلــك ،بــرزت الشــعبوية اليمينيــة  -التـــي كانــت عامــا هامشــيا يف البدايــة  -منــذ
االنتخابــات الترشيعيــة يف  - 2002لتســبب إربــاكا يف املشــهد الســيايس أكــر فأكــر .فبرضبــة
واحــدة ،فــازت قامئــة الكاتــب وأســتاذ علــم االجتــاع املعــريف اإلعالمــي بيــم فورتويــن
( )Pim Fortuynبـــ %17.1مــن األصــوات .فقــد قُ ِتــل فورتويــن عــى أيــدي ناشــط متطــرف
مدافــع عــن حقــوق الحيوانــات قبــل االنتخابــات بأيــام مــا كان لــه أثــر صــادم عــى
املشــهد الســيايس الهولنــدي برمتــه .وقعــت جرميــة قتــل أخــرى أشــعلت موجــة معاديــة
لإلســام وتغــذى عليهــا بــا توقــف املحــرض الســيايس جــرت وايلــدرز ،وهــي جرميــة قتــل
مخــرج األفــام ثيــو ڤــان جــوخ ( ،)Theo van Goghباإلضافــة للجــدل الدائــر حــول عضــوة
الربملــان أيــان هــريس عــي ( .)4Ayaan Hirsi Aliالنــاس البســطاء  -واملقصــود بهــم الرشائــح
االجتامعيــة الدنيــا والوســطى  -ليســوا املجموعــات املســتهدفة مــن قبــل االشــراكيني فقــط،
وإمنــا أيضــا تســتهدفهم بدرجــة مــا األحــزاب األقــدم مثــل حــزب العمــل الدميقراطــي
االجتامعــي وحــزب النــداء الدميقراطــي املســيحي ،لكــن البســطاء أيضــا ضمــن
دائــرة املســتهدفني بشــدة مــن الشــعبويني اليمينيــن .ففــي نظــام دميقراطــي يحركــه
املــزاج الجامهــري ،وتتحــدد فيــه الصــورة بحســب القــدرة عــى الــروز اإلعالمــي
واملتشــددون األقويــاء مــن قــادة األحــزاب البــارزة ،لــن يكــون مــن الســهل توقــع
التحــركات االنتخابيــة املســتقبلية ( :Wielenga 2008ص  .)364وهــذا يفــر أيضــا
تجــذر الحــزب االشــرايك يف املجتمــع اإلعالمــي الحديــث ،فبســبب أساســه التنظيمــي
الراســخ ،وبالرغــم مــن كل التناقضــات الداخليــة التـــي فيــه ،يقــدم الحــزب قطبــا
مضــادا لــكل هــذه التطــورات.

صغ� :عضوية الحزب االشـ تـر ياك وهيكله التنظيمي
حــزب
جماه�ي ي
ي
أثنــاء الســنوات الخمســة عــر األوىل مــن عمــره ،كان الحــزب االشــرايك عبــارة عــن حــزب
كادر صغــر لــه رئيــس ســلطوي ،والذيكثــرا مــا يفاجــئ األعضــاء اآلخريــن يف اللجنــة
املركزيــة وغريهــم مــن كــوادر الحــزب بأفعــال عنيــدة .يف ذلــك الوقــت ،مل يكــن مــن
املمكــن االنضــام لعضويــة الحــزب مبجــرد اإلعــان أو دفــع االشــراك وإمنــا يجــب عــى
الشــخص املهتــم بالحــزب الدخــول يف فــرة اختبــار كمرشــح وتلقــي املعرفــة األيديولوجيــة
األساســية املطلوبــة .لكــن نظــرة أقــرب تبــن أن مبــدأ املركزيــة الدميقراطيــة مل ينجــح فعليــا
أبــدا .فغالبــا مــا كانــت املنظــات القاعديــة  -والعديــد منهــا كان ناجحــا جــدا  -واملكتــب
 .4سياسيّة ليربالية ميينية من أصل صومايل تركت اإلسالم وتهاجم املامرسات القمعية املرتبطة به.
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املركــزي يف روتــردام يعمــان بشــكل متــوا ٍز وليــس بشــكل متناغــم .ومــن الخطــوات الهامــة
التـــي اتخذهــا رئيــس الحــزب األول دان مونچيــه ( ،)Daan Monjéوأثــارت خالفــا كبــرا
(حيــث كان لــه ســلطة التــرف وحــده يف أصــول الحــزب) ،جمــع تربعــات لعــال املناجــم
املرضبــن يف بريطانيــا العظمــى ســنة  .1984ومل يكــن أعضــاء اللجنــة املركزيــة اآلخريــن
راضــن عــن تك ـرار قيــام مونچيــه بأخــذ مثــل هــذه املبــادرات مبفــرده ( [ Kagieكاجــي]،
 :2004ص  .)38بعــد وفــاة مونچيــه يف أكتوبــر  ،1986وقيــادة هانــس ڤــان هوفــت الحــزب
لفــرة قصــرة ،تــم انتخــاب چــان ماريچينســن رئيســا للحــزب .يُعتــر ماريچينســن ،الــذي
كان قــد التحــق باللجنــة املركزيــة العــام الســابق ،هــو أكــر السياســيني املحليــن يف الحــزب
االشــرايك نجاحــا حتـــى اآلن .وبرسعــة ،عملــت القيــادة الجديــدة للحــزب عــى تجديــد
التنظيــم الحــزيب بشــكل محــرف ومنهجــي .وال ي ـزال النشــاط الســيايس الفعــال والرتكيــز
عــى القضايــا املحليــة “الســاخنة” وظهــور األعضــاء بوضــوح يف الشــارع هــي جوهــر
االســراتيجية السياســية للحــزب .ومــع القيــام بهــذه األشــياء ،كانــت عمليــة تجنيــد األعضــاء
تتــم مبنتهــى القــوة .منــو أعــداد األعضــاء جعــل مــن املمكــن أيضــا التوســع يف التثقيــف
الســيايس ألعضــاء الحــزب ،فنمــت قــدرة الحــزب االشــرايك عــى عمــل الحمــات.
مــن املالمــح الخاصــة األخــرى التـــي عــززت منــو الحــزب نظــام متويلــه غــر التقليــدي،
والــذي جعلــه واحــدا مــن أغنــى األحــزاب يف الرنويــج .فجميــع املســئولني املنتخبــن يف
الحــزب االشــرايك (بــدءا مــن أعضــاء املجالــس املحليــة حتـــى أعضــاء الربملــان) يجــب أن
يتربعــوا مبرتباتهــم للحــزب .ويف مقابــل التخــي عــن مرتباتهــم الربملانيــة ،يحصــل أعضــاء
الربملــان عــى راتــب مــن الحــزب قريــب مــن متوســط األجــر يف هولنــدا .تك ـرار االنتهــاك
العمــدي لهــذه القاعــدة يــؤدي للفصــل مــن الحــزب االشــرايك مــا مل يســتقيل العضــو مــن
الحــزب أوال .وقــد خــر الحــزب االشــرايك بعــض أعضــاء املجالــس املحليــة يف عــدد مــن
البلديــات بســبب هــذه القاعــدة .ويف بعــض الحــاالت ،مل يتعــاف مــن هــذه الخســارة.
أحــد أعضــاء املجلــس الثــاين يف الربملــان أجــر أيضــا عــى تــرك الحــزب واملجموعــة الربملانيــة
بســبب انتهــاك هــذه القاعــدة .ويتــم اســتثامر أصــول الحــزب يف أمــور ثابتــة كالعقــارات،
وهــذا مينــح التنظيــم قاعــدة ثابتــة كلــا بــدا ذلــك يســتحق العنــاء .كــا يؤمــن هــذا وجــود
الحــزب االشــرايك يف كل مــكان ويحســن مــن قدراتــه التنظيميــة عــى إجــراء فعاليــات
محليــة فجائيــة (مثــا إن كانــت إحــدى املستشــفيات املحليــة أو املراكــز الشــبابية ســيتم
إغالقهــا) .وحاليــا ،يتضــح االكتفــاء الــذايت للحــزب عــى املســتوى الوطنــي ليــس فقــط مــن
الكتيبــات واملظاهـرات الفجائيــة أو الصحــف املحليــة ،وإمنــا أيضــا يف ارتفــاع نشــاطه عــى
اإلنرتنــت والــذي يتــم عــن طريقهــا تنظيــم مجموعــات مســتهدفة جديــدة متامــا .أدركــت
قيــادة الحــزب االشــرايك أهميــة وســائل اإلعــام الجديــدة مبكـرا جــدا ،ولــدى الحــزب موقــع
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إلكــروين منظــم بشــكل واضــح وتتصــل بــه جميــع املنظــات القاعديــة والصديقــة عــى
واجهــة املســتخدم .ويُعتــر منوذجــا يف التواصــل الســيايس لــكل األح ـزاب الهولنديــة.
بالرغــم مــن كل جهــود تقويــة قواعــد الحــزب ،مل تتخــل القيــادة أبــدا عــن جهودهــا
للحفــاظ عــى االنضبــاط والرؤيــة العامــة للحــزب (وهــو مــا يشــبه كثــرا أســلوب حــزب
الــكادر القديــم) .وقــد تـ ّم آخــر مســحني لعضويــة الحــزب كلهــا يف  2001و ،2005وشــارك
فيهــا  %43و %33مــن أعضــاء الحــزب عــى الرتتيــب (صفحــة الحــزب االشــرايك عــى
أرشــيف مواقــع األحــزاب السياســية يف هولنــدا ( .)Archipolاملعــدالت العاليــة نســبيا
للمشــاركة يف تلــك املســوح جعلتهــا ممثلــن بشــكل معقــول .ففــي الســنوات األربعــة
بــن املســحني ،ارتفعــت عضويــة الحــزب االشــرايك مبقــدار الثلــث مــن حــوايل  27ألفــا إىل
حــوايل  44ألفــا (جــدول.)2
جدول  2عضوية الحزب االشـ تـر ياك

عضوية الحزب االشرتايك
2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

26553

27291

36406

43389

44299

44853

50740

50238

50444

46507

ملحوظــة :حتـــى ســنة  ،2000كانــت األحــزاب تقــدم بأعــداد عضويتهــا ملركــز توثيــق
األح ـزاب السياســية الهولنديــة ( )DNPPيف  31ديســمرب ،وبعــد ذلــك أصبحــت تقدمهــا يف
األول مــن ينايــر (ومــن ثــم ،ال يوجــد رقــم لســنة  2001مــن الناحيــة الشــكلية.)5
بالنظــر لرتكيبتــه مــن حيــث النــوع االجتامعــي ،غالبيــة أعضــاء الحــزب االشــرايك مــن
الذكــور لكــن بدرجــة أقــل مــن األح ـزاب األخــرى يف هولنــدا .مثلــت النســاء  %40فقــط
مــن جميــع األعضــاء الذيــن شــاركوا يف مســح  .2005وبالنســبة للرتكيبــة العمريــة ،الرشيحــة
املتوســطة هــي الســائدة ،وواحــد مــن كل خمســة قالــوا إنهــم يف عمــر الســتني أو أكــر
قليــا .قبــل ذلــك بأربــع ســنوات ،كان واحــد مــن أربعــة أعضــاء يف عمــر الســتني أو أكــر
قليــل .ويف وقــت املســح األول ،كان املســتوى التعليمــي لألعضــاء االشــراكيني يف املتوســط
 .5انظر موقع مركز توثيق األحزاب السياسية الهولندية  )DNPP)، 17أبريل .2010
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يســاوي تقريبــا املتوســط الوطنــي .لكــن بحلــول ســنة  ،2005ارتفــع املســتوى التعليمــي
لنشــطاء الحــزب االشــرايك بنســبة ملفتــة .واآلن ،حــوايل  %40مــن األعضــاء لديهــم شــهادة
مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات مقارنــة بـــ %25مــن العاملــن الهولنديــن بشــكل عــام.
مــن جانــب آخــر ،الرتكيبــة املهنيــة تغــرت بشــكل كبــر بــن املســحني .يف  %49 ،2005كانــوا
موظفــن عاديــن و %17عاطلــن عــى العمــل أو تقاعــدوا مبك ـرا و %14كانــوا يحصلــون
عــى التأمــن العــام لكبــار الســن أي أقــل بـــ %5عــن الوضــع القائــم قبــل ذلــك بأربــع
ســنوات .مــن الجديــر باملالحظــة أيضــا أن الحــزب لديــه قاعــدة قويــة يف القطــاع الصحــي،
فواحــد مــن كل خمســة أعضــاء تــم ســؤالهم كانــوا يعملــون يف القطــاع الصحــي بينــا %12
كانــوا يعملــون يف القطــاع التعليمــي.
بشــكل واضــح ،أصبــح الحــزب االشــرايك  -أثنــاء فــرة منــوه الرسيــع  -أكــر شــبابا وأعــى
تعليــا وارتفعــت فيــه نســبة النســاء .عــاوة عــى ذلــك ،غالبــا مــا ينشــط أعضــاء الحــزب
االشــرايك يف منظــات املجتمــع املــدين حيــث ذكــر  %20أنهــم ينشــطون يف األنديــة
الرياضيــة و %23أنهــم يدعمــون الســام األخــر بشــكل منتظــم و %70كانــوا يتربعــون
ملنظمــة العفــو الدوليــة و %10عــى األقــل يســاهمون يف أطبــاء بــا حــدود ،وهــو مــا يبــن
أيضــا مقــدار الدعــم الــذي يتمتــع بــه الحــزب يف قطاعــات الرعايــة الصحيــة .واحــد مــن
كل ثالثــة اشــراكيني هــو عضــو يف نقابــة ،وهــذه النســبة عــى األرجــح أكــر مــن مثيالتهــا
يف أي حــزب آخــر %9 .فقــط ذكــروا أنهــم أعضــاء يف كنيســة ،وهــو أمــر مدهــش بالنظــر
لجهــود الحــزب يف الحفــاظ عــى عالقــات جيــدة مــع الكنائــس.
يف املســحني كليهــا ،طُلــب مــن األعضــاء أيضــا اإلجابــة عــى  11ســؤاال لتحديــد أهــم
القضايــا االجتامعيــة وكان أمامهــم الكثــر مــن الخيــارات .أكــر مــن  %50منهــم اعتــروا
أن تراجــع الحقــوق واملكتســبات االجتامعيــة وتزايــد الفجــوة يف الدخــول والتعليــم
والســلطة هــي القضايــا األساســية %15 .فقــط مــن الذيــن غطاهــم املســح اعتــروا أن
إدمــاج املهاجريــن مشــكلة ملحــة .الحــزب االشــرايك متميــز بوضــوح يف هــذا عــن األحـزاب
اليســارية األخــرى ،فبالنســبة لــه ت ُعتــر قضايــا اإلدمــاج ذات أولويــة أكــر بكثــر .ومــن
اإلجابــة عــى ســؤال متعلــق بالســلوك االنتخــايب الســابق لنشــطاء الحــزب االشــرايك ،يتضــح
أن الربــع كانــوا يصوتــون بإخــاص للحــزب الدميقراطــي االجتامعــي ،و %12عــى األقــل
كانــوا يصوتــون لليســار األخــر .لكــن واحــدا مــن كل اثنــن مــن أعضــاء الحــزب االشــرايك
كانــوا يصوتــون لــه قبــل أن يصبحــوا أعضــاء فيــه.
رغــم أن عضويــة الحــزب انخفضــت بحــوايل  %8تقريبــا أثنــاء  ،2009ال يـزال مــن املمكــن
اعتبــار الحــزب االشــرايك لــه قاعــدة تنظيميــة قويــة بشــكل اســتثنايئ .فلديــه  46ألــف
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عضــو ملتزمــن بدفــع اشــراكاتهم ،وهــو هكــذا ال يــزال ثالــث أقــوى حــزب يف البــاد
ويســبق بكثــر حــزب الشــعب مــن أجــل الحريــة والدميقراطيــة ذو التوجــه الليــرايل
اليمينــي .يف مســح العضويــة لســنة  ،2005ذكــر  %42ممــن تــم ســؤالهم أنهــم يشــاركون
بشــكل منتظــم يف أنشــطة الحــزب .وال ميكــن أن نقــدر حاليــا الدرجــة التـــي أثــرت بهــا
الحملتــان االنتخابيتــان يف  2010يف خلــق عامــل تحفيــزي بالرغــم  -أو رمبــا بســبب -
انخفــاض الدعــم االنتخــايب.

الهيكل التنظيمي
الهيــكل التنظيمــي للحــزب معقــد .يتكــون املؤمتــر العــام  -والــذي يعتــر رســميا أعــى
هيئــات الحــزب واملســئول عــن تبنــي برامــج الحــزب ووضــع قوائــم املرشــحني  -مــن 1038
مندوبــا مــن  145فرعــا محليــا و 38عضــوا مــن اللجنــة التنفيذيــة للحــزب .لكــن املؤمتــر
العــام ال ينتخــب ســوى  15عضــوا فقــط مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة ،أمــا املقاعــد الـــ21
األخــرى فهــي مقاعــد إقليميــة تنتخبهــا مؤمت ـرات األقاليــم ،باإلضافــة لرؤســاء املجموعــات
الربملانيــة للحــزب يف مجلــي الربملــان ووفــد الحــزب االشــرايك يف الربملــان االورويب .هنــاك
هيئــة قياديــة أخــرى وهــي مجلــس الحــزب ،وتضــم أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة مــع رؤســاء
الفــروع املحليــة الـــ .145مســألة عــدم انتخــاب أغلبيــة أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة مــن قبــل
مؤمتــر الحــزب كانــت موضــع انتقــاد متكــرر ،وكذلــك أن مجلــس الحــزب ليــس مخــوال
مبامرســة أي ســلطة عــى اللجنــة التنفيذيــة (وهــو الوضــع القائــم يف األح ـزاب الهولنديــة
األخــرى (ڤويرمــان2007 ،ب) .مــن األمــور املقلقــة األخــرى – وإن مل يكــن بنفــس الدرجــة
– أن الهيــاكل الداخليــة للحــزب االشــرايك معقــدة ،واألخطــر مــن هــذا أن الهيئــات العليــا
لهــا الحــق يف تغيــر الق ـرارات القامئــة بــل وحتـــى ق ـرارات املصوتــن .يف آخــر انتخابــات
للمجلــس األول يف الربملــان يف  ،2007الــذي يتــم انتخــاب أعضائــه مبــارشة مــن الربملانــات
اإلقليميــة ،أصبــح دوزجــون ويلديريــم ( )Düzgün Yildirimعضــوا باملجلــس األول
مبســاعدة األصــوات التفضيليــة .لكــن بنــاء عــى ترتيبــه يف القامئــة ،مل تكلفــه اللجنــة
التنفيذيــة بعضويــة الربملــان وطُلــب منــه االســتقالة مــن منصبــه ،وهــو مــا رفضــه فتــم
فصلــه مــن الحــزب .ويقــول الحــزب االشــرايك أن األحــزاب األخــرى تســتطيع فــرض
عقوبــات شــبيهة ([ van Raakڤــان راك][ Ivens /إيڤنــز].)2007 ،
مل يعــد هنــاك أي منظــات نوعيــة مســتقلة مرتبطــة بالحــزب كــا كان الحــال أثنــاء
الســنوات األوىل .فمنظمــة املواطنــن الكبــار ومنتــدى املســنني للحــزب االشــرايك واملجموعــة
الشــبابية للحــزب ( )Roodأو (الحمــر) ليــس لديهــم اســتقاللية داخــل الهــرم الحــزيب وإمنــا
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يخضعــون لتعليــات الهيئــات الحزبيــة .وليــس مــن املمكــن عــى ســبيل املثــال أن يصبــح
املــرء عضــوا يف  Roodدون االنضــام للحــزب االشــرايك يف نفــس الوقــت .وكــا ذُكــر ســابقا،
نجــح الحــزب يف بنــاء قاعــدة ليســت بســيطة مــن الداعمــن يف الحركــة النقابيــة ،وخاصــة
يف اتحــاد النقابــات العامليــة الهولنــدي ( )FNBالقريــب مــن حــزب العمــل الدميقراطــي
االجتامعــي ([ Jorritsmaچوريتســا][ Valk /ڤالــك] .)2007 ،ومــن الجديــر باملالحظــة
أيضــا أن العديــد مــن األطبــاء التحقــوا بالحــزب بســبب تركيــزه عــى القضايــا الصحيــة.
حتـــى أن الرئيــس الســابق للرابطــة الوطنيــة للمامرســن العموميــن ( )LHVفــاز مبقعــد
للحــزب االشــرايك يف املجلــس األول للربملــان.

الصورة الشعبـية للحزب ت
ال�امج والحمالت والشخصيات القيادية
االش� ياك :ب
ال تتمتــع القضايــا الربنامجيــة يف أغلــب األحــوال باألولويــة املطلوبــة يف الحمــات االنتخابيــة.
فاألحــزاب تســتخدم الصــور والكلــات املفتاحيــة املصاغــة مبهــارة للنجــاح يف الســوق
االنتخــايب التنافــي القــايس .لكــن يف حالــة الحــزب االشــرايك ،الهيــكل الكامــل الســراتيجيات
االتصــال الســيايس متميــز بشــكل واضــح عــا يتبنــاه منافســوه .فحتـــى برامجــه االنتخابيــة
موجــزة وقصــرة نســبيا .ففــي كل قســم يتنــاول قضيــة معينــة ،نجــد املطالــب مدرجــة
يف صــورة نقــاط بعــد مقدمــة موجــزة .هنــاك أيضــا كتيــب متعلــق بالحملــة تُحســب
فيــه الوعــود املاليــة للحــزب االشــرايك بوضــوح عــى أســاس اإلحصائيــات .وقــد تــم هــذا
منــذ أربــع ســنوات ،حينــا كان الحــزب االشــرايك يختــر بنجــاح صورتــه الجديــدة كليــا
وبرنامجــه االنتخــايب املامثــل لهــذا.
يف انتخابــات  2010كان الشــعار “هولنــدا أفضــل بنقــود أقــل” وذلــك بعــد أن تــم
تطويــره مــن شــعار ســابق هــو “بنفــس النقــود” .فقــد كانــت اآلثــار الكارثيــة لألزمــة
املرصفيــة العامليــة تعتــر توكيــدا عــى مــا يتضمنــه برنامــج االشــراكيني .ولهــذا نجــد يف
صــدارة الربنامــج االنتخــايب قســا كبــرا عــن هــذا املوضــوع .وذلــك بعــد القســم الخــاص
بالدميقراطيــة الــذي يــأيت كأول موضــوع يف الربنامــج ،بالضبــط كــا يف الربنامــج الســابق.
وينــوه الحــزب االشــرايك لوجــود فجــوة بــن املواطنــن والدولــة ويطــرح أنــه ميكــن القضــاء
عليهــا بالقيــام مببــادرات واســتفتاءات تصحيحيــة ،فيجــب أال تعـ ّـن امللكــة عمــد البلديــات
وإمنــا يجــب انتخابهــم مــن قبــل مجالــس البلديــات .لكــن هــذا يتطلــب تعديــل الدســتور،
وإىل حــن حشــد األغلبيــة الالزمــة لهــذا ،يطالــب الحــزب االشــرايك بــأن تكــون املجالــس
عــى األقــل قــادرة عــى تقديــم توصيــات بالتعيينــات يف هــذه املناصــب لــوزارة الداخليــة.
الحــزب االشــرايك  -الــذي يعــارض يف الحــاالت األخــرى شــغل نفــس الشــخص ملناصــب
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متعــددة  -ينحــاز لــرك شــاغيل املناصــب الوطنيــة يرتشــحون للربملــان األوروبـــي بحيــث
يطلعــون الجمهــور عــى القضايــا األوروبـــية بشــكل أفضــل عــن طريــق إعطائهــم إمكانيــة
التصويــت للمرشــحني املعروفــن لهــم .ومــن املهــم جــدا بالنســبة للحــزب االشــرايك ،أن
تدعــم الدولــة التنظيــم الــذايت للمواطنــن وأن يتــم تعزيــز مبــدأ اعتامديــة املركــز عــى
املســتويات األدىن .فمجالــس القــرى واألحيــاء يجــب أن يتــم انتخابهــا دميقراطيــا أينــا كان
هــذا ممكنــا ،ويجــب أن تضطلــع مبســئوليات أكــر .ويجــب أن تصبــح األحـزاب مــرة أخــرى
هيئــات نشــطة ميــارس فيهــا املواطنــون صنــع الق ـرار .ومــن ثــم ،يرفــض الحــزب االشــرايك
أي توســع يف متويــل الدولــة لألح ـزاب ،وهــذا أمــر ال يدعــو للدهشــة نظ ـرا ألنــه يتمتــع
بقاعــدة متويليــة قويــة.
بالنسبــة للسياســات الصحيــة واالجتامعيــة ،والتـــي كانــت مــن الدعامــات األساســية
للحــزب ،يناهــض الحــزب االشــرايك التوجــه املتزايــد للخصخصــة وينحــاز إللغــاء
املشــاركة يف تكلفــة التأمــن الصحــي ،وجعــل ســن التقاعــد عنــد  65ســنة ،واســتعادة
متويــل الطلبــة .مــن ناحيــة أخــرى ،ينحــاز الحــزب االشــرايك لتخفيــض الدعــم املقــدم
للطبقــة املتوســطة .فــا ميكــن االســتمرار يف الســاح ملــن يكســبون دخــوال أعــى
بتخفيــض الرضائــب عــى أقســاط رهونهــم العقاريــة أو الحصــول عــى إعانــات لرعايــة
األطفــال .لكــن الحــزب ابتعــد عــن مطالبــه الســابقة مبعــدل رضيبــة عــى الدخــل
يســاوي  %72ألصحــاب أعــى الدخــول ،ورغــم أن هــذا القانــون كان مطبقــا أثنــاء
الســبعينيات فــإن ترويجــه بأســلوب شــديد الجذريــة أثنــاء انتخابــات  2003جعــل
الحــزب يفقــد شــعبيته مــرة أخــرى يف الصناديــق.
مــن الجديــر باملالحظــة أن القســم الخــاص بالسياســة اإلدماجيــة انتقــل ملوقــع أقــرب
لصــدارة الربنامــج .يف ســنة  ،1984نــر الحــزب كتيبــا بعنــوان “العــال الضيــوف ورأس
املــال” وصفــه أعــداؤه مــن اليســار الســيايس بالعنرصيــة .فقــد ذُكــر يف هــذا الكتــاب
أن كل عامــل مهاجــر يجــب أن يُدفــع لــه مبلغــا مــن املــال لــرك هولنــدا ،وبــدون
الدخــول يف تفاصيــل هــذه الورقــة التـــي كُتبــت منــذ  25ســنة ،يتضمــن هــذا القســم
يف الربنامــج الحــايل مالحظــات أوليــة مفادهــا أن الحــزب االشــرايك كان أول حــزب
يســاري يف هولنــدا يتنــاول قضيــة اإلدمــاج .ويعــارض الحــزب االشــرايك بقــوة تكويــن
غيتوهــات يف ضواحــي املــدن الكــرى ،ويســعى لتعزيــز سياســة لالندمــاج اإلثنــي،
وخاصــة يف املــدارس  -التـــي عــادة مــا تكــون مصنفــة يف هولنــدا  -بأنهــا ســوداء او
بيضــاء .ويدعــو لتطبيــق فصــول اللغــة واختبــارات التجنيــس عــى املهاجريــن مــن دول
االتحــاد األوروبـــي أيضــا.
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الحــزب االشــرايك يعتــر مفوضيــة االتحــاد االورويب القــوة الراعيــة لفكــرة الدولــة
الكــرى التـــي مــن شــأنها تدمــر املقــدرات الوطنيــة ،ومــن ثــم الدميقراطيــة الهولنديــة.
وهــذه النقطــة محــل خــاف كبــر بينــه وبــن األحــزاب اليســارية األخــرى .فالحــزب
االشــرايك يرفــض بشــكل عــام تحويــل املزيــد مــن الحقــوق الوطنيــة لربوكســل ،حتـــى
أن رفــض الدســتور األوروبـــي يف اســتفتاء يونيــو  2005بهولنــدا بنســبة  %61.6يُعتــر
إىل حــد كبــر نتيجــة الحملــة التـــي شــنها الحــزب االشــرايك .وال توجــد أي إشــارات
لنيــة الحــزب االشــرايك مراجعــة سياســاته بخصــوص أوروبــا .ومــن املطالــب األخــرى
الهامــة للحــزب االشــرايك بخصــوص السياســة الخارجيــة االنســحاب الرسيــع للقــوات
الهولنديــة مــن أفغانســتان .ولحســن الحــظ ،ال يتضمــن الربنامــج الحــايل الكثــر مــن
الشــبه بربامــج األيــام الخــوايل ،حــن كان الحــزب يذهــب للحمــات االنتخابيــة بكتيبــات
تحمــل عبــارات شــديدة األدلجــة ومــن الصعــب قراءتهــا .وقــد ســمى عــامل السياســة
مــن إقليــم جرونينجــن جرييــت ڤويرمــان (  )Gerrit Voermanعمليــة تحــول برنامــج
الحــزب لالعتــدال خــال الثامنينيــات بعمليــة تخفيــف املاويــة واللينينيــة (ڤويرمــان
 .)2009 ،كان ماريچينســن وأنصــاره يعلمــون أن الحــزب عليــه تنــاول الكثــر مــن
القضايــا الخالفيــة التـــي تؤثــر عــى كل املواطنــن لــي يصبــح الحــزب (الــذي يعتــره
معظــم الناخبــن أشــبه بطائفــة) أكــر جاذبيــة للمؤيديــن املحتملــن .ولهــذا نجــد اللغــة
التبســيطية – بــل والشــعبوية أحيانــا -مســتمرة حتـــى اليــوم.
يف  ،1994نجــح الحــزب االشــرايك ألول مــرة يف الفــوز مبقاعــد يف املجلــس الثــاين للربملــان
بحملــة مبتكــرة تهــدف لـ”إعــادة البنــاء االجتامعــي” لهولنــدا .ابتكــر الحملــة مستشــار
الحــزب للعالقــات العامــة نيكــو كوفيــان (  )Niko Koffemanالــذي شــارك يف عمليــة
العالقــات العامــة للحــزب حتـــى  .2005يف انتخابــات  ،2006عمــل كوفيــان لــدى
حــزب حقــوق الحيــوان (  )PvdDالصغــر الــذي التحــق بــه ونجــح أيضــا يف إدخالــه
للمجلــس الثــاين .يف  ،1994أصبــح الدميقراطيــون االجتامعيــون هــدف حملــة الحــزب
االشــرايك التـــي أطلقهــا كوفيــان ،وخاصــة بســبب ازديــاد تبنيهــم لسياســات الســوق
يف إطــار مــا ُســمي باالئتــاف القرمــزي بقيــادة رئيــس الــوزراء ويــم كــوك ( .)Wim Kok
وهــذه املــرة ،تــم ابتــكار شــعار ترويجــي (لوجــو) جديــد عبــارة عــن خلفيــة زرقــاء
عليهــا مثــرة طامطــم حمــراء براقــة يتــم رميهــا .عــاوة عــى ذلــك ،حملــت ملصقــات
الحــزب كلهــا شــعار “ص ـ ّوت ضــده .ص ـ ّوت للحــزب االشــرايك” .وهــذا الربــط الســلبي
االحتجاجــي حــدد صــورة الحــزب حتـــى ســنة  2002حــن تــم تغيــر شــعار الحــزب إىل
“ص ـ ّوت لــه” .وال تــزال مثــرة الطامطــم الهولنديــة شــعار الحــزب ،لكــن تــم تجديدهــا
مــن أجــل انتخابــات  2006عــن طريــق رشكــة ثونيــك (  ،)Thonikفــا ت ُلقــى الثمــرة
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اآلن عــى أي شـــيء وإمنــا لهــا فــرع مرســوم وكأنــه نجمــة بيضــاء وخلفيتهــا البيضــاء
متنحهــا تناقضــا أكــر متيــزا .الشــعار املكتــوب عــى امللصقــات يف هــذه االنتخابــات
كان مخت ـرا وموجــزا“ :الحــزب االشــرايك اآلن” بحــروف كبــرة .وهنــاك تصميــم آخــر
يتضمــن الشــعار بــدون أي نــص آخــر .يف الحمــات االنتخابيــة ،يكــون نشــطاء الحــزب
االشــرايك ملحوظــن يف الشــارع بســراتهم الحمــراء ورمــز مثــرة الطامطــم .ويف الفعاليــات
والتحــركات الكــرى للمرشــحني األساســيني ،كان يتــم توزيــع شــوربة طامطــم يف صحــون
عليهــا شــعار الحــزب .ومــن األمــور األخــرى املميــزة للحــزب االشــرايك االســتخدام
الواعــي جــدا للموســيقى .فعــى ســبيل املثــال ،كان املطــرب املعــروف بــوب فوســكو
(  )Bob Foskoيكتــب لعــدة ســنوات أغــانٍ محفــزة لحمــات الحــزب االشــرايك.
حــاول أيضــا املرشــح الهــام ماريچينســن القــادم مــن الجــزء الجنــويب الكاثوليــي مــن
البــاد إضافــة ملســة مســيحية عــى حملتــه .فــكان املوقــع األخــر يف القامئــة يف ســنة
 2006والــذي يذهــب وفقــا للعــادة لشــخصية مشــهورة مــن نصيــب هــوب أوســتريهوس
(  )Huub Oosterhuisوهــو عــامل الهــوت طردتــه الكنيســة الكاثوليكيــة منــذ ســنوات
وشــارك بنشــاط يف الفعاليــات االنتخابيــة للحــزب االشــرايك يف مختــف أنحــاء البــاد
( [ van Dijkڤــان ديچــك] .)2006 ،لكــن بــكل تأكيــد ،مثّــل دعــم مارســيل ڤــان دام
(  )Marcel van Damنائــب األمــن الســابق للحــزب الدميقراطــي االجتامعــي قيمــة
معنويــة كبــرة .فڤــان دام ،املعلــق الحــاد عــى املشــهد اليســاري ،أعلــن يف مقالــه يف
جريــدة ( Volkskrantجريــدة الشــعب) اليوميــة أنــه ال يســتطيع التصويــت بعــد اآلن
لحــزب العمــل الدميقراطــي االجتامعــي بســبب سياســاته الليرباليــة الجديــدة ،وأنــه
قــرر التصويــت للحــزب االشــرايك.
كانــت صــورة الحــزب االشــرايك يف الســنوات األخــرة مرتبطــة بشــخص چــان
ماريچينســن وحــده تقريبــا ،وهــو الــذي رأس الحــزب ملــدة ثــاث ســنوات .ولــد
چــان ماريچينســن ســنة  ،1952وهــو شــخص دمــث لديــه حــس دعابــة جيــد،
ويتــرف أيضــا كرجــل دولــة عنــد الــرورة .ماريچينســن حريــص عــى إظهــار
اعتــزازه بأصولــه اإلقليميــة ومنــط حياتــه البســيط .يف أواخــر الســتينيات ،مثّــل
كثرييــن يف جيلــه ،انفصــل عــن منــط الحيــاة الكاثوليــي املقيــد الــذي كان يتبنــاه
املحيطــن بــه .ومل يحصــل عــى شــهادة إمتــام التعليــم املــدريس بعــد التنقــل بــن
العديــد مــن املــدارس ،ثــم أصبــح يكســب رزقــه كعامــل يف مصانــع الســجق وورش
الحديــد يف بلدتــه أوس .درس النصــوص املاركســية بنفســه دراســة دؤوبــة ،فصــار
لديــه رؤيــة يســارية متامســكة للعــامل .ونتيجــة لهــذا ،انطلــق يف مســاره الثــوري
العمــي ،الــذي انعكــس يف نفــس الوقــت يف سلســلة مــن املحطــات الناجحــة يف
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تاريــخ الحــزب ،أوال يف أوس ،ثــم عــى املســتوى اإلقليمــي يف برابانــت الشــالية،
وأخــرا عــى املســتوى الوطنــي.
يفضــل ماريچينســن أن يعقــد لقاءاتــه التلفزيونيــة يف غرفــة معيشــته يف أوس ،والتـــي
ال يــزال يعيــش فيهــا مــع أرستــه ،وهــو بالفعــل نجــم شــعبي لحزبــه ،ويفتخــر بأنــه
صاحــب رقــم قيــايس يف كــر اللوائــح واســتدعائه لالنضبــاط يف الربملــان حتـــى أنــه
اســتخدم أحــد التعبــرات التـــي اســتخدمت لتوبيخــه كعنــوان لكتــاب يضــم مجموعــة
مقاالتــه .لكــن مــن املعــروف جيــدا أن ماريچينســن ليــس مجــرد شــاب لطيــف ،لكنــه
ميســك بالحــزب االشــرايك بقبضــة حديديــة ( [ Pegtelبيجتيــل].)2007 ،
تقاعــد ماريچينســن مــن منصبــه الحــزيب عــى مراحــل :تــرك قيــادة املجموعــة الربملانيــة،
ثــم تــوىل منصبــا غــر رســمي كقائــد ســيايس للحــزب يف يونيــو  ،2008ثــم رفــض الرتشــح
للربملــان يف  ،2010وهــو مــا كان خطــوة خطــرة بالنســبة للحــزب رغــم أنهــا كانــت
متوقعــة بســبب مشــاكله الصحيــة .لكنــه بقــي يحتفــظ رســميا مبنصــب رئيــس الحــزب.
خليفتــه “أجنــز كانــت” مل تبقــى يف املنصــب ســوى لســنة ونصــف .كانــت طبيبــة
متخصصــة يف علــم األوبئــة ولديهــا هــي األخــرى مســرة ناجحــة يف العمــل الســيايس
املحــي يف مدينــة دويســبورج لكــن أســلوبها كان مختلفــا متامــا عــا كان معتــادا مــن
االشــراكيني .وكانــت قــد حظــت بشــعبية كبــرة بــن الداعــات للحــزب االشــرايك،
لكنهــا أيضــا كانــت شــخصية مثــرة للجــدل .فوســائل اإلعــام كانــت تتنــاول منــط
قياداتهــا وأســلوبها يف الحــوار املتســم بالعنــاد بــل والهيســريا .ورغــم ذلــك ،كانــت
تحظــى باحــرام كبــر بــن األطبــاء والصيادلــة كخبــرة محرتفــة ومتميــزة يف مجــال
الرعايــة الصحيــة.
كانــت اســتقالتها املفاجئــة يف اليــوم التــايل عــى االنتخابــات املحليــة أمــرا مدهشــا،
واألكــر هــو انســحابها التــام مــن السياســة .يف آخــر مناظــرة تلفزيونيــة لهــا (قبــل
االنتخابــات يف مــارس  ،)2010وصفــت الســيايس الشــعبوي اليمينــي جــرت وايلــدرز
بأنــه “تهديــد للمجتمــع الهولنــدي” ،وهــو مــا جلــب لهــا الكثــر مــن التوبيــخ العلنــي
مــن زمالئهــا الرجــال القياديــن يف املجلــس .لقــد كان انتقــاد الزعيــم الســيايس للحــزب
عالنيــة مــن داخلــه هكــذا أمــرا غــر معتــاد حتـــى ذلــك الوقــت ،فحــدث تحــول رسيــع
نحــو إمييــل روميــر (  )Emile Roemerالــذي بــرز بعدهــا بســاعات فقــط باعتبــاره
املرشــح الوحيــد لقيــادة املجموعــة الربملانيــة ،وبعدهــا بوقــت قصــر باعتبــاره املرشــح
األســايس يف االنتخابــات الربملانيــة يف يونيــو ،وهــذا بــدا أمــرا مريبــا إىل حــد مــا .لكــن
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مــن ناحيــة أخــرى ،أوضــح االنتقــال الســلس إىل حــد كبــر لقيــادة الحــزب أن التنظيــم
الحــزيب منضبــط وأن هنــاك تقديــر للســات القياديــة لروميــر.
ِمثــل ماريچينســن ،أىت روميــر مــن إقليــم برابانــت الشــالية ،وكان عضــوا يف مجلــس
إدارة بلدتــه بوكســميري .قبــل دخولــه املجلــس الثــاين يف الربملــان يف  ،2006عمــل
مدرســا يف مدرســة ابتدائيــة ذات توجــه إصالحــي .وقــد أثبــت روميــر ،الــذي يحظــى
باحــرام واســع يف املجلــس ،نفســه كخبــر مطلــع ومدقــق يف النقــل .روميــر يشــبه ســلفه
ماريچينســن ،فهــو أيضــا جــاء مــن بلــدة إقليميــة كاثوليكيــة ويتــرف بطريقــة شــعبية
وكالمــه بــه بقايــا مــن لهجتــه املحليــة .وقــد نجــح روميــر خــال ثالثــة أشــهر فقــط يف
زيــادة مســتوى االعــراف بــه بشــكل الفــت .وقــد متكــن يف العديــد مــن املناظــرات
التلفزيونيــة أثنــاء الحملــة االنتخابيــة مــن صــد هجــات أعدائــه السياســيني عليــه
بهــدوء وســجل العديــد مــن النقــاط خاصــة ضــد جــرت وايلــدرز.

ت
اك
ناخبو الحزب االشــر ي
الســلوك املتغــر بقــوة للناخبــن يف الســنوات األخــرة يجعــل مــن الصعــب الوصــول
لتعميــات ثابتــة عــن قاعــدة تأييــد الحــزب االشــرايك .لكــن هنــاك عــدد قليــل مــن
العوامــل الثابتــة ميكــن طرحــه هنــا.
مــن الناحيــة الجغرافيــة ،الحــزب لديــه قواعــد قويــة يف األقاليــم الهولنديــة الجنوبيــة
يف ليمبــورج وبرابانــت الشــالية ،والتـــي تعتــر معاقــل كاثوليكيــة ومنهــا أوس (مدينــة
رئيــس الحــزب ماريچينســن التـــي كانــت لســنوات طويلــة تصــوت للحــزب االشــرايك
بنســب مرتفعــة يف كل االنتخابــات) ،وبوكســمري (التـــي هــي بلــدة روميــر األصليــة والتـــي
حقــق فيهــا الحــزب االشــرايك نتائــج أفضــل مــن أوس يف انتخابــات يونيــو  2010وصلــت
لـــ .)%33.7وهــذان اإلقليــان هــا أيضــا أكــر إقليمــن يحظــى فيهــا الحــزب بأعضــاء
يف املجالــس املحليــة ويعملــون يف إدارة العديــد مــن البلديــات .ولــدى الحــزب تأييــد
قــوي يف قلــب البــاد ،أي يف املنطقــة الكوزموبوليتانيــة كثيفــة الســكان وبهــا مــدن
أمســردام والهــاي وروتــردام وأوتريخــت والتـــي يطلــق عليهــا [ Randstadراندســتاد]،
ويحصــل فيهــا عــى نتائــج أعــى مــن متوســطه االنتخــايب العــام .وقــد كانــت هــذه
املنطقــة ســابقا قاعــدة تأييــد قويــة لحــزب العمــل الدميقراطــي االجتامعــي ،بينــا كان
حــزب الشــعب الكاثوليــي ،والحقــا حــزب النــداء الدميقراطــي املســيحي ،يهيمنــان عــى
األقاليــم الجنوبيــة الكاثوليكيــة .لــدى الحــزب االشــرايك أيضــا العديــد مــن األنصــار يف
البلديــات الريفيــة قليلــة الســكان يف إقليــم جرونينجــن الرشقيــة ومنطقــة فريســيا،
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حيــث نجــح يف كســب أرضيــة يف املعاقــل الشــيوعية والدميقراطيــة االجتامعيــة القدميــة.
أمــا أســوأ النتائــج ،فحصــل عليهــا االشــراكيون فيــا يســمى بحــزام الكتــاب املقــدس،
وهــو رشيــط مــن األحيــاء تهيمــن عليهــا العديــد مــن طوائــف اإلصــاح الهولنديــة
األرثوذوكســية .بالنســبة للبنيــة االجتامعيــة ،قاعــدة الحــزب األساســية هــي الناخبــون
الشــباب ومتوســطو العمــر .ووفقــا لبيانــات منظمــة التحليــل االنتخــايب الوطنــي
(  ،)NKOحقــق الحــزب االشــرايك نتائــج متوســطة ســنة  2006بــن الناخبــن الشــباب
ونتائــج ضعيفــة بــن الناخبــن فــوق ســن الـــ 65فقــط .فقــد كان دعمــه األكــر (%25
مــن األصــوات) يف الفئــة العمريــة مــن  25إىل  ،34و %33يف الفئــة العمريــة مــن 45
إىل  ،54أي الناخبــون الذيــن نشــأوا يف العقــد األحمــر يف الســبعينيات ( [ CBSهيئــة
اإلحصــاءات املركزيــة] .)2007 ،مل يكــن هنــاك أي فجــوة نوعيــة وإن كانــت نســبة
الناخبــات اإلنــاث أعــى بقليــل .وكــا تســود الفئــة العمريــة الوســطى ،املســتوى
التعليمــي املتوســط هــو الســائد أيضــا .فناخبــو الحــزب االشــرايك الذيــن ليــس لديهــم
ســوى شــهادة دراســية ابتدائيــة بالضبــط كالناخبــن أصحــاب التعليــم العــايل نســبتهم
كانــت أقــل مــن املتوســط ( %14فقــط) .عــاوة عــى ذلــك ،اتضــح يف االنتخابــات
الربملانيــة يف  2006أن الحــزب االشــرايك كان الحــزب األقــوى بــن الناخبــن أصحــاب
الدخــول األقــل مــن املتوســط ،متقدمــا عــى حــزب العمــل الدميقراطــي املســيحي
وحــزب النــداء الدميقراطــي املســيحي .أمــا املعتقــد الدينــي فلــم يعــد مهــا يف هولنــدا،
فشــخص واحــد فقــط مــن بــن خمســة أشــخاص يعــر عــن انحيــاز دينــي .ويف ســنة
 ،2006صــ ّوت  %16مــن الكاثوليــك للحــزب االشــرايك وهــي مســألة ميكــن إيجــاد
تفســر جغــرايف لهــا .مــن ناحيــة أخــرى ،نــادرا مــا يصــوت الربوتســتانتيون املتدينــون
لالشــراكيني .عــاوة عــى ذلــك  -وهــو األمــر الجديــر باملالحظــة  -يحظــى الحــزب
بتأييــد كبــر جــدا بــن املهاجريــن وخاصــة مــن غــر الــدول الغربيــة (.)%22
األرقــام التـــي نرشهــا معهــد ســينوڤات (  )Synovateالســتطالعات الــرأي بعــد
االنتخابــات الربملانيــة لســنة  ،2010والتـــي خــر فيهــا الحــزب االشــرايك حــوايل %40
مــن داعميــه ،تؤيــد إىل حــد كبــر تلــك الصــورة عــن الناخــب املتوســط للحــزب
االشــرايك .فالحــزب االشــرايك فقــد إىل حــد مــا بعــض الناخبــن يف الراندســتاد أكــر مــا
خــر يف الجنــوب .وهــذه الخســائر جــاءت لصالــح الدميقراطيــن االجتامعــن واليســار
األخــر وكذلــك حــزب الحريــة بزعامــة وايلــدرز .وبشــكل عــام ،أظهــرت اســتطالعات
الــرأي أنــه ال يوجــد اختالفــات كبــرة بــن الناخبــن الذيــن اســتمروا يف االلتــزام بالحــزب
الشــرايك والذيــن هجــروه .فالســات األبــرز ال تــزال هــي انخفــاض املســتوى التعليمــي
واألجــور وارتفــاع الفئــة العمريــة.
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خاتمة
أثنــاء عمــره املكــون مــن  38ســنة ،متكــن الحــزب االشــرايك مــن توســيع مكانتــه بثبــات
يف النظــام الحــزيب الهولنــدي ،وإن كان مــع بعــض الرتاجــع يف االنتخابــات األخــرة
والــذي يبــدو اآلن تراجعــا مؤقتــا .هــذا أمــر مدهــش  -عــى األقــل مــن النظــرة األوىل
 بالنظــر ألصولــه األيديولوجيــة الصلبــة ،فعــدد قليــل جــدا مــن األحــزاب ذات األصــولاملاويــة متكــن مــن النجــاح يف دخــول الربملــان الوطنــي.
لقــد قطعــت عمليــة التفكيــك املجتمعــي لالنقســامات الرأســية الصلبــة  -والتـــي أخــذت
وقتــا طويــا يف هولنــدا  -األوارص التقليديــة لــدى غالبيــة الناخبــن ،وجعلتهــم مرشديــن
فيــا يتعلــق بالسياســة الحزبيــة .وسياســات الســوق “الســليمة” التـــي يتبناهــا حــزب
العمــل الدميقراطــي االجتامعــي فتحــت بشــكل خــاص فجــوة متثيليــة متكــن الحــزب
االشــرايك مــن ترســيخ موقعــه فيهــا .كذلــك ،صــار العديــد مــن أعضــاء وناخبــي الحــزب
الشــيوعي الهولنــدي والحــزب االشــرايك دعــاة الســام يشــعرون أن مواقفهــم السياســية
ال ميثلهــا املنهــج البيئــي واليســاري التحــرري لليســار األخــر .وحتـــى بعــض األنصــار
الســابقني للدميقراطيــن املســيحيني ،وخاصــة يف جنــوب البــاد الكاثوليــي ،مييلــون
اآلن نحــو الحــزب االشــرايك .مــن الواضــح أن املجتمــع الهولنــدي  -وخاصــة الرشائــح
املحرومــة فيــه  -يضمــرون حنينــا إلحيــاء القيــم االجتامعيــة والتضامنيــة والتكافليــة
وأيضــا للســلطة والوضــوح .وكانــت نتائــج انتخابــات  2006راجعــة بدرجــة كبــرة إىل
الشــخصية الناجحــة للمرشــح الرئيــي ماريچينســن وتبنــي الحــزب لحملــة انتخابيــة
مبدعــة .لكــن عوامــل مثــل الشــخصية والصــورة الذهنيــة التـــي متتــع بهــا الحــزب
مل تكــن قــادرة عــى تحقيــق هــذا النجــاح لــوال مــا ســبق مــن ســنوات مــن العمــل
القاعــدي الــدؤوب لنشــطاء الحــزب املخلصــن .ومــن العوامــل التـــي حققــت وحــدة
الحــزب ،والتـــي ميزتــه كثــرا عــن منافســيه يف الطيــف الحــزيب ،اســتمرارية لغتــه
وبرنامجــه .فمثــل األحــزاب األخــرى ،كثــرا مــا راجــع الحــزب االشــرايك أوراق مواقفــه
ووثائقــه األساســية وتكيــف مــع الحــوار املجتمعــي .لكــن إعــادة البنــاء االجتامعــي
لهولنــدا مثلــت  -عــى األغلــب  -أكــر مــن مجــرد شــعار للحــزب وأعضائــه وناخبيــه.
النظــام االجتامعــي الهولنــدي تعــرض لكثــر مــن الدمــار أثنــاء فــرة االئتــاف القرمــزي
عنــد نهايــة األلفيــة الثانيــة وبدايــة الثالثــة ،وهــي العمليــة التـــي اســتمرت يف ظــل
حكومــات بالكينينــدي (  )Balkenendeأثنــاء العقــد التــايل .فمــع املشــاركة الالفتــة
للدميقراطيــن االجتامعيــن ،متــت خصخصــة أقســام كبــرة مــن النظــام الصحــي .وأثنــاء
هــذه العمليــة ،انســحبت الدولــة مــن مســئوليتها العامــة عــن املجتمــع .وتــم تحريــر
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املرافــق العامــة الكبــرة أيضــا مــن ســيطرة الدولــة ،وأصبحــت اآلن قــادرة عــى العمــل
باعتبارهــا رشكات مســتقلة إىل حــد كبــر وفقــا ملبــدأ تعظيــم الربــح .غــزت الليرباليــة
الجديــدة أيديولوجيــا كل املجــاالت السياســية تقريبــا ،ومــن ثــم جميــع مجــاالت
الحيــاة اليوميــة للمواطنــن ،مــا جعــل العديديــن يشــعرون بالــرورة بأنهــم مرتوكــون
ومهجــورون .قــاوم الحــزب االشــرايك باســتمرار هــذه امليــول عــى مــدار الســنني ،وعــر
بقــوة عــن ســخط الشــعب .كذلــك عــارض بعنــاد التـــيار الســائد يف الحيــاة السياســة
يف اســتخدامه للغــة حيــث رفــض اســتخدام األلفــاظ البالســتيكية غــر املعــرة التـــي
مييــل منافســوه السياســيني الســتخدامها .غالبــا مــا يعتــر املراقبــون الناقــدون للحــزب
(ســواء كانــوا سياســيني مــن أحــزاب أخــرى أو صحافيــن أو حتـــى أكادمييــن) مواقــف
االشــراكيني يف القضايــا املختلفــة مواقفــا شــعبوية .وقــد الحــظ الحــزب االشــرايك منــذ
بدايتــه وجــود فجــوة تتســع بازديــاد بــن النخبــة السياســية والنــاس البســطاء ،حتـــى
أنــه كثــرا مــا يســمي األشــخاص داخــل الحكومــة مبنتفخــي الجيــوب.
يســتخدم الحــزب االشــرايك غالبــا لغــة تبســط وتبالــغ يف األمــور ،لغــة متيــل أحيانــا
للتناظــر والجــدل .ويعــارض الحــزب االشــرايك أيضــا حــروب حلــف الناتــو العدوانيــة،
كــا يعــارض متامــا السياســات الليرباليــة الجديــدة لالتحــاد األوروبـــي .وغالبــا مــا يشــر
إىل أن سياســات االئتالفــات عابــرة القوميــة نــادرا مــا ســتوافق عليهــا أغلبيــة الشــعب،
ويســتخدم هــذا الطــرح كحجــة لتأييــد تســهيل املبــادرات واالســتفتاءات الشعبـــية.
يدفــع املنطــق الجــدايل للحــزب االشــرايك األكادمييــن الذيــن يعرفــوه جيــدا لوضعــه
يف فئــة الشــعبويني مــع املتطرفــن اليمينيــن .يف نفــس الوقــت ،هــؤالء املراقبــون
املتخصصــون يعرتفــون أن الحــزب االشــرايك خفــف مؤخــرا مــن خطابــه بخصــوص
العديــد مــن القضايــا ( [ Lucardieلــوكاردي] 2003 ،و .)Voerman ،2009فمطالــب
مثــل االنســحاب مــن حلــف الناتــو أو إلغــاء امللكيــة يف البــاد مل تعــد أهدافــا رصيحــة
يف برنامجــه الرســمي ،كــا أعلــن ماريچينســن أثنــاء انتخابــات  .2006هــذه املقــوالت
تبــن العمليــة الطويلــة إلحــداث التــوازن (والــذي يبــدو غالبــا كتناقــض) بــن الوثائــق
األساســية طويلــة املــدى والربامــج االنتخابيــة التـــي تســاهم يف نجــاح الحمــات عــى
املــدى القصــر ومــن ثــم تعظيــم املكاســب االنتخابيــة .باختصــار ،ســهولة قــراءة برامــج
الحــزب وتركيــزه عــى قضايــا تهــم فعــا النــاس البســطاء تبــن أن الحــزب االشــرايك هــو
حــزب متجــذر بقــوة يف الحيــاة اليوميــة.
وألول مــرة يف تاريخهــم الحــزيب ،اختــر االشــراكيون خســائر حــادة يف األصــوات
واملقاعــد يف املجلــس الثــاين مــن الربملــان حيــث هاجمــه مــن اليســار األحــزاب التـــي
شــاركت يف الســباق مبرشــحني كبــار لهــم شــعبية ومــن اليمــن وايلــدرز املعــادي لإلســام
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واملتصاعــد برسعــة .ورغــم ذلــك يبقــى الحــزب راســخا يف املشــهد الســيايس الهولنــدي
بســبب مكامــن القــوة واالســتمرارية لديــه مــن كــوادر وقواعــد يتمتــع بهــا الحــزب.
فلديــه أكــر مــن  40ألــف عضــو وأكــر مــن  250عضــوا يف املجالــس املحليــة ،ويشــارك
يف أكــر مــن  24إدارة محليــة وهــو مــا يثبــت أن دعائــم مســتقبل الحــزب آمنــة.
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مواقع عىل اإلنرتنت
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موقــع الحــزب االشـرايك ،ومتصــل بأعــداد مجلــة العضويــة ( )Tribuneيف الســنوات األخــرة،
وبدراســات أصدرتهــا األقســام األكادمييــة للحــزب .وبــه روابــط لــكل املســئولني املنتخبــن
بالحــزب ومجموعاتــه الربملانيــة يف كل املســتويات ،وأرشــيف إعالمــي كبــر.
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 ”Parlement & Politiek”kهــو موقــع مركــز التوثيــق الربملــاين بجامعــة اليــدن ،ويتضمــن
معلومــات شــاملة عــن النظــام الربملــاين بهولنــدا واألح ـزاب السياســية وســر كافــة أعضــاء
الربملــان مبــا يف ذلــك املعلومــات التاريخيــة.
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وهــو أبــرز مركــز بحــوث عــن  (DNPP)،موقــع مركــز توثيــق األحـزاب السياســية الهولنديــة
األحـزاب بهولنــدا بجامعــة جرونينجــن ،ويتضمــن برامــج جميــع األحـزاب وتقاريــر عضويتهــا
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