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تم تطوير مادة الدراسة مادة من قبل الحزب االشرتايك الدميقراطي بالتعاون مع  ،ABFوالتوزيع مجاناً .اقرأ املزيد حول جهودنا املشرتكة حول
الدراسة وقم بتحميل املواد التعلمية من املوقع اإللكرتوين التايلsocialdemokraterna.abf.se :
4

متهيد

القصة بشكلها الصحيح ليست حنيناً إىل املايض وإمنا التفكري بالعوامل
التي شكلت تنمية املجتمع وكيف أثرت القصة عىل الحارض والدروس
التي ميكن أن تقدمها يف املستقبل .يف الحركة إىل األمام دامئاً ما يكون
هناك مزيد بني املايض والحارض وبني االستمرارية والتجديد.

هناك عدة أسباب تدعو للقراءة حول تاريخ الحركة العاملية .حيث أنك
تتعلم شيئاً عن قيم الحركة والحزب وكيف تغريا وتم إعادة تفسريهام
عىل مر الزمان .كام تتناول القصة الدميقراطية االشرتاكية وهوية ومتيز
الحركة العاملية مقارنة باألحزاب والحركات األخرى.
تركز هذه املادة الدراسية عىل تاريخ الحزب االشرتايك الدميقراطي.
إال أنه تجدر اإلشارة إىل أن الحزب االشرتايك الدميقراطي ظهر كحركة
اشرتاكية من الطبقة العاملة .تعاون اتحاد نقابة العامل مع العمل
السيايس وأحياناً كان يتم التحدث عن "الشبكة الحمراء" – وهي عبارة
عن شبكة املنظامت املختلفة التي اعتنقت النشاط من املهد إىل اللحد
– يف كل من البلدان التي تشغل املطاحن واملدن الصناعية.

لينا رودسرتوم باستاد
سكرترية الحزب
توماس إنريوث
مدير الدراسة ،املدير التنفيذي للحزب
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مقدمة موجزة
يف نهاية هذه املادة ستجد املزيد من املعلومات حول كيفية العمل
يف حلقة دراسية ونصائح لقائد الحلقة .فيام ييل مقدمة موجزة
لتسهيل عملية البدء.

نصائح النشاط
ال ترتدد يف دعوة الضيوف إىل الحلقة الدراسية ممن ميكنهم التحدث
عن حقبة يف تاريخ الحركة أو تقديم وجهة نظر مختلفة عام تقرؤون
يف املادة الدراسية .قد يكون ذلك الضيف نائباً سابقاً أو شخصاً من
االتحاد أو رئيساً سابقاً للبلدية أو رئيساً سابقاً لنادي املرأة ميكنه أن
يقدم منظورا ً مختلفاً عن وضع املرأة يف الحركة.

أربعة لقاءات
تتكون هذه املادة الدراسية التي تعالج تاريخ الحزب االشرتايك
الدميقراطي من أربعة أجزاء مقسمة إىل أربعة لقاءات يف الحلقة
الدراسية .كل جزء يحتوي عىل موضوع:

نصائح للقرأة
يف الجزء الخلفي من املادة هناك قامئة للمزيد من القراءة ألولئك
الذين يريدون أن يتعمقوا أكرث يف تاريخ الحركة العاملية .إن العديد
من هذه الكتب ممتازة ملزيد من املناقشة يف الحلقة الدراسية إذا
كنت ترغب يف تعميق الفهم لتاريخ الحزب وتاريخ الحركة العاملية.

 .1منو الحركة العاملية
 .2عهد االزدهار
 .3عهد مجلس الشعب
 .4فرتة ما بعد عام 1982

ال تنىس أن هناك تاريخ الحركة العاملية املحلية أيضاً .قامت أغلبية
عامل حزب العمل اإلقليمي والنقابات العاملية والبلديات وإدارات
اتحاد نقابة العامل األكرب بإصدار العديد من الكتابات التاريخية
وكتابات املذكرات .يرجى زيارة أرشيف الحركة الشعبية املحلية أو
ما شابه ،حيث تم توثيق تاريخ الحركة املحلية .فيام يتعلق بالحلقة
الدراسية يف منطقة ستوكهومل قد يكون من الجيد القيام بزيارة دراسية
إىل أرشيف ومكتبة الحركة العاملية ( )ARABيف فليمينغسبريي.

هناك أيضاً إمكانية عقد لقاءات إضافية يف الحلقة الدراسية .هناك قسم
إضايف حول بيانات الحزب االشرتايك الدميقراطي املختلفة وقد تشكل
لقاءا ً خامساً اختيارياً .كام أن كل قسم سيقسم إىل عدة أجزاء .عىل
سبيل املثال ،اجتامع محدد يركز عىل الخلفية التاريخية أو التفاعالت
بني اتحاد نقابة العامل والنشاط السيايس .كام أن ميكن أن يتم أحداث
أو فرتات فردية لكن هامة ،مثل ازدهار الدميقراطية أو تفكك الحزب
أو توسع دولة الرفاهية يف فرتة ما بعد الحرب .إن ما يضع الحدود هي
فقط الوقت واالهتامم!

إن املباين مثل مجلس الشعب وحديقة الشعب هي أيضاً نصب
تاريخية بشكل من أشكال الفنون .كام تم تنفيذ مرشوع "احفر أينام
كنت" يف العديد من األماكن حيث تم توثيق وتخطيط تاريخ املدينة
العاميل والتشغييل.
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بروز الحركة العاملية
السويد يف القرن التاسع عرش
السويدية .إن ما دفع السويد للجوء إىل ظل أملانيا كان التهديد الرويس.
ويف القرن التاسع عرشزاد عدد السكان نتيجة للتقدم الطبي ،كام عملت
عادات النظافة الجيدة عىل تقليص معدل الوفيات إىل حد كبري ،خاصة
وفيات األطفال .

قد يكون من الصعب تخيل كيف كانت السويد عندما تشكلت الحركة
العاملية .فالظروف التي كانت يف السويد يف أوائل القرن التاسع عرش
مشابهة جدا ً لتلك الظروف التي نراها يف أفقر الدول يف العامل يف العرص
الراهن .وميكن مقارنة التصنيع يف السويد مع ما يجري يف العديد من
البلدان النامية .الغنى والفقر جنباً إىل جنب ،تحسينات لبعض الناس
ولكن أيضاً أسوأ األمور بالنسبة للبعض اآلخر.

ظهرت زراعة رأساملية مع زيادة الغالت التي نشأت من خالل
إصالحات التقسيم .وتعني إصالحات التقسيم أن الرتبة تم تجميعها
يف حقول ومراعي متجاورة بدالً من كونها مقسمة إىل مخصصات
صغرية يطلب مديروها التعاون بني املزارعني .تم تقسيم القرى يف
العصور الوسطى وانتقل بعض املزارعني من القرى إىل مواقع جديدة
أقرب إىل أراضيهم املخصصة لهم .زاد الفرق بني املزارعني استنادا ً
إىل كمية ونوعية األرض املكتسبة عن طريق التقسيم .وقد ساعدت
إصالحات التقسيم ومكننة الزراعة والنمو السكاين عىل زيادة االنقسام
الطبقي يف املناطق الريفية وأدت إىل ظهور الطبقة الكادحة الريفية
الفقرية التي كان العامل الزراعيون جزءا ً منها .عامل املزارع املتزوجون
الذين كان يحصلون عىل جزء كبري من رواتبهم (الدولة) من خالل
مالك األرض (الراعي) .عامل زراعيون يف مزارع كبرية يف جنوب ووسط
السويد .عادة ما كانوا يعملون بعقود مدتها سنة واحدة .ويف أثناء
األسبوع األخري من ترشين األول/أكتوبر ،وهو ما يسمى أسبوع العطلة
[ ،]slankveckaكان من املمكن أو كان العامل الزراعيون يجربون
عىل االنتقال والبحث عن عمل يف مزارع أخرى .ومل ينته نظام العمل
الزراعي يف السويد إال عام .1945

كانت السويد يف القرن التاسع عرش بلدا ً زراعياً فقريا ً يف أطراف أوروبا
حيث كانت األغلبية تعيش يف املناطق الريفية .وكانت املدن صغرية،
وكان عدد سكان ستوكهومل يف عام  1850أكرث من  90 000نسمة،
وهو تقريباً نفس عدد السكان يف بلدية فيكشو اليوم.
بعد االتحاد ملدة  700عام انقطع الرابط بني السويد وفنلندا عام
 1809وتم إنشاء حدود جديدة مع"فنلندا الروسية" آنذاك عند وادي
تورن باللغة الفنلندية يف السويد .وأجربت الرنويج عام  1814عىل
االتحاد مع السويد وهو األمر الذي مل يرده الشعب الرنويجي ،ولكنه
استمر حتى عام  .1905تربع عىل عرش السويد الجرنال الفرنيس
السابق جان باتيست برنادوت وذريته.
ويف أواخر القرن التاسع عرشتغري اتجاه السياسة الخارجية السابقة
للسويد التي كانت تتجه إىل فرنسا ليحل محلها توجه جديد نحو قوة
عظمى جديدة وهي أملانيا التي جاءت لتعزيز األرسة امللكية والسلطات
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الصورة :غري معروف

أرسة ج .ك .تيديرمان ،تيربو خارج منزله.

املزارعني السويديني إيجاد سوق ملنتجاتهم .ويف عام  ،1888قام الربملان
بفرض رسوم عىل الحبوب ولحم الخنزير ،مام أدى إىل احتجاجات كبرية
بني العاملني يف مجال االسترياد.

بدأ التصنيع يف أوروبا يف اململكة املتحدة والتي أصبحت مع بداية القرن
التاسع عرشتضم أكرب رشكات التصنيع الرائدة يف العامل .تم إلغاء عقبة
رئيسية أمام تطور الرأساملية يف السويد عام  1846عندما ألغي نظام
النقابة .وقد تبع الرأساملية الصناعية ظهور التحرض ،حيث انتقل الناس
من الريف إىل املدن حيث توجد فرص عمل جديدة وارتقى التصنيع من
خالل النرش الرسيع لشبكة السكك الحديدية وتحسني االتصاالت األخرى.

وبالرغم من أن الزراعة كانت جيدة جدا ً إال أن السويد مل تستطع إطعام
سكانها الذين كانت أعدادهم يف تزايد مستمر .هاجر أكرث من مليون
سويدي متخذين وجهتهم األوىل إىل الواليات املتحدة حيث استقبلت
مدينة شيكاغو سكاناً سويديني يساوي عددهم عدد سكان ثاين أكرب
مدينة سويدية وهي يوتوبوري .وكان النزوح مستمرا ً حتى الحرب
العاملية األوىل .ويف املرحلة األخرية ،بعد اإلرضاب العام الذي وقع عام
 ،1909تم إدراج النقابيني العاملني الناشطني يف القامئة السوداء التي
وضعها أرباب العمل .وانترشت أسامؤهم بني أرباب العمل بحيث مل
يتمكنوا من الحصول عىل فرص العمل يف أي مكان.

كانت نسبة الفقر عالية وكانت هناك أوقات عصيبة يف ستوكهومل
ويف بعض املدن الرئيسية األخرى يف عدة فرتات يف القرن التاسع عرش
اشتهرت أعامل الشغب رابوليست عام  1838واضطرابات آذار/مارس
عام  1848عندما أصيب حوايل  30شخصاً برصاص الجيش .كانت
أعامل الشغب يف آذار مستوحاة من الثورة الفرنسية وما يسمى "ربيع
الشعوب" يف أوروبا .كام قام كارل ماركس وفريدريك إنجلز يف نفس
العام بنرش "البيان الشيوعي".

ومن خالل الهجرة إىل الخارج والعودة إىل السويد ظهر االهتامم بصورة
إيجابية بالواليات املتحدة باعتبارها أكرث حداثة وأكرث دميقراطية وأقل
طبقية وأكرث توجها نحو املستقبل من أوروبا.
نشأت أول منطقة صناعية كبرية عندما بنيت مئات الورش التي تعمل
بالبخار عىل طول ساحل "نورالند املركزية" .وقد اعتمد النمو الرسيع
ملجمعات ورش املنارش عىل العاملني املهاجرين من مناطق أخرى ،مثل
فارمالند ونوربوتن وفنلندا .كان يطلق عىل املنطقة لنورالند املركزية
اسم "أمريكا الصغرى" ،ألن الشعب اختار االنتقال إىل هناك أو الهجرة

عندما فسدت املحاصيل وقعت مجاعة كانت نهايتها يف السويد يف عام
 1867-1869تأثر بها بشكل رئييس شامل السويد وفنلندا الروسية
أيضاً .وخالل سنوات املجاعة ،زادت الهجرة إىل أمريكا الشاملية
بشكل كبري .ويف الثامنينات من القرن التاسععرش ،ازداد إنتاج الحبوب
السويدية ولكن ببطء ،وتم استرياد كميات كبرية من الحبوب الرخيصة
من الواليات املتحدة وروسيا ،حيث أن خط السكة الحديد آنذاك سهل
نقل كميات ضخمة من الحبوب بتكلفة أقل .وأصبح من الصعب عىل
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إىل الواليات املتحدة .ومن خالل إنشاء السكك الحديدية فقد تم فتح
أفاق الصناعة هناك يف نورالند الشاملية والداخلية .ويف عام 1899
وبعد إنشاء خط "كريونا" للحديد الخام ،تم تصميم خطة املدينة.
وميكن لكاب اآلن التوسع يف مجال التعدين يف حقول الحديد الخام.

ومل يكن هناك أية معاشات ،ولكن كان هناك فقط دار رعاية سيئة
للمسنني .وقد بدأت عاملة األطفال يف القرنالعرشين .وكانت الرعاية
الصحية يف حالة مزرية بالنسبة ملن ال ميكنه دفع املال.
كان عدد األطفال يف األرس يف منو متزايد يف ذلك الوقت حيث كانت
الكنيسة والدولة ترى تحديد النسل والثقافة الجنسية أمرا ً بالغ السوء.
ففي عام  1910كان يحظر بيع الواقي الذكرى وأية معلومات عن
وجودها .كام كان الشذوذ الجنيس محظورا ً حتى عام  1944وكان
يوصف بأنه تعبري عن مرض نفيس حتى عام .1979

ونجم عن استهالك الكحول يف السويد مشكلة اجتامعية كربى يف عام
 1800حيث كان الكثري من العامل يرشبون الخمر لنسيان تلك الويالت،
وكان رشب الخمر عدة مرات يومياً ميتص إيراداتهم ،مام أثر بدوره عىل
عىل النساء واألطفال بشكل كبري .كام حصل البعض عىل الخمر (من نوع
 )brännvinكجزء من رواتبهم .كان الدعم األرسي يف معاناة وازدادت
حدة العنف داخل األرسة .يف ذلك الوقت كان باستطاعة السادة ورؤساء
العامل واألزواج رضب من يتبعهم من العامل وكذلك رضب وزوجاتهم
وأطفالهم ،دون التعرض ألية عواقب قانونية .وقد كان العقاب البدين يعترب
جزءا ً طبيعياً من تربية األطفال .بالطبع كانت هناك قوى معارضة .نشأت
حركة االعتدال وعملت عىل تدريب العديد من رواد الحركة العاملية
يف البالد .وكان التعليم الشعبي مبثابة سالح أوىص به كل من الليرباليني
واالشرتاكيني الدميقراطيني ضد الفقر وتعاطي الكحول.

كانت السويد رسمياً ومنذ فرتة طويلة متجانسة دينياً وعرقياً .إال أن
العقيدتان اليهودية والكاثوليكية كانتا موجودتني منذ القرن الثامن
عرش حيث ظهرت حركة الصحوة كحركة شعبية يف القرن الثامن عرش.
إال أن كنيسة الدولة اللوثرية كان ال تزال تحكم قبضتها عىل معظم
السويديني .فمن بني أمور أخرى كانت املدرسة االبتدائية تحت سلطة
مجلس الكنيسة حتى عام  .1930ويف أواخر القرن التاسع عرش،
سنحت الفرصة للسويديني ملغادرة كنيسة الدولة ،ولكن رشيطة أن
يذهبون إىل إحدى الطوائف التي تعرتف بها الدولة .تم وضع الحرية
الدينية يف الدستور ألول مرة يف عام  ،1951حينها فقط كان يحق
للمواطنني السويديني عدم االنتامء إىل أي منظمة.
يف السويد ،كان هناك الكثري من أبناء املهاجرين الفنلنديني منذ القرن
السابع عرشيف وادي تورن ،حيث كانوا أقلية فنلندية لهم لهجتهم
الخاصة ،ميانكييل .سيطر السكان األصليون الساميون عىل أجزاء كبرية
من النصف الشاميل للبالد ،باستثناء املناطق القريبة من الساحل .وكان
الروما الذين كانوا يُطلق عليهم اسم "الغجر" يف السويد أقلية كان يتم
معاملتهم باستمرار بشكل سيئ ومن ثم تعاملوا مع أقلية أخرى ،وهم
املسافرون الرنويجيون والسويديون ("تاتارنا").

كان وضع املرأة يف املجتمع ضعيفاً .مل تعمل نساء الطبقة العليا يف
األماكن العامة خارج املنزل بعد أن يتزوجن .كانت املرأة العاملة تعمل
لكنها كانت تتقاىض أجورا ً أقل بكثري .كانت هناك حقوقاً متساوية يف
املرياث منذ عام  1845ولكن الزوج كان ميتلك كافة ممتلكات الزوجة.
كانت أول مرةيف عام  1920عندما أصبحت املرأة املتزوجة تتلقى
رسمياً كامل حقوقها .كان الرجال فقط يتلقون التعليم العايل .كانت
الفتيات تدرسن يف نفس املدارس االبتدائية التي يدرس فيها البنني
ولكنهن مل يستطعن االلتحاق باملدارس العامة أو الجامعة ،حيث كانت
مدارس الفتيات الخاصة أو الدراسة الذاتية هو الوسيلة الوحيدة املتاحة
للفتيات ليتعلمن من خاللها.

أسئلة للمناقشة
• هل تعرفت عىل صورة شكل السويد والعامل خالل القرن التاسع عرش ،عندما بدأت الحركة العاملية بالظهور؟
ماذا تحمل معك من قصص – كيف كانت األوضاع يف املنطقة/املناطق التي أىت منها أقاربك؟
• ما هي الظروف واألحداث التي تعتقد أنها لعبت الدور األكرب يف تنظيم الحركة العاملية؟

9

عهد الريادة
عمل جيل الدميقراطية االشرتاكية الرائد يف بيئة جاهزة من
حيث األفكار .ساعدت الحياة السيئة وغري العادلة التي عاشها
غالبية الناس عىل تعزيز الدعم املادي واملعنوي للمطالبة بإحداث

تغيريات .ومن خالل تنظيم الناس ألنفسهم بشكل أسايس يف نقابات
العامل ،تم تطبيق ظروف معيشية أفضل.

الصورة :أكسيل ماملسرتوم

الخياط أوغست بامل ،يجرب قياس الرسوال عىل راسموس هانسن ،عام .1902
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انهضوا يا سجناء املجاعة!
انهضوا ،يا بؤساء األرض!
من أجل أن يزهق العدل الباطل:
عامل أفضل منذ الوالدة!
لن تقيدنا سالسل التقاليد مجددا ً!
انهضوا يا أيها العبيد ،مل تعودوا عبيدا ً!
ستنهض األرض عىل أسس جديدة:
فقد كنا هباء ،وسوف نكون كل يشء!
املقطع األول من نشيد األممية
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من الناحية السياسية أصبح األمل عاملياً وظهر حق االقرتاع العام
واملتساوي من أجل الدميقراطية وتغيري مؤسسات املجتمع.

أخر .كانت البطالة مبثابة كارثة تحل عىل ميزانية األرسة .كانت املشاركة
يف أنشطة املنظمة النقابية ،مثل اإلرضابات ،أمرا محفوفا باملخاطر.
عندما كانت الحركة العاملية تنمو ،تم بذل الكثري من الشجاعة
والتضحية بالنفس .وكان أولئك الذين وضعوا أنفسهم يف طليعة الحركة،
وهم من نعرفهم اليوم عىل أهم رواد الحركة .بل أكرث من ذلك فقد
انخرط يف املعركة جميع من كانوا يعملون يف أعامل محلية من أجل
القضية ،حيث قاموا بحملة ونظموا زمالءهم ،وحرصوا عىل منو الحركة
يف جميع أنحاء البالد ،سهلوا تشكيل حركة شعبية اشرتاكية.

بدأت الدميقراطية االشرتاكية يف السويد ألول مرة عىل يد الخياط
واملحرض أوغست بامل حيث كان يتحدث يف السويد عن موضوع
"ماذا يريد االشرتاكيون؟" .انعقد الخطاب يف فندق استكهومل يف مدينة
ماملو يف السويد يف ترشين الثاين/نوفمرب عام  .1881ميكن وصف الفرتة
من عام  1881حتى عام  1900تقريباً ،بأنها سنوات الريادة.
ونظمت أوىل الخطوات املبدئية تجاه الحركة السويدية العاملية.

كانت منطقة تعدين نوربريي منطقة تعدين عمالقة يف أواخر القرن
التاسع عرش .هناك كان يتم تعدين خمس الحديد يف السويد وكان
يتم تصدير معظمه إىل أملانيا .ونتيجة للرتاجع االقتصادي فقد قامت
رشكة التعدين بتخفيض أجور العامل ،مام دفع العامل للرد من خالل
اإلرضابات عام  ،1891عىل ثالث مراحل .وكان آخر إرضاب أطولها،
حيث استمر ملدة سبعة أشهر .مل يكن سبب اإلرضاب تدين األجور
وحسب وإمنا للمطالبة أيضا بالحق يف تكوين الجمعيات ،أي حق
العامل يف تنظيم أنفسهم يف نقابات عاملية مستقلة.

ظهرت الدميقراطية االشرتاكية السويدية كفرع للحركة العاملية األقدم
واألكرث تطورا ً يف القارة ،وهي األملانية .كام كانت كل من أملانيا والدمنارك
جرس للمعرفة اجتمع فيهام أغسطس بامل وتوشون وسترييك وغري
من القادة للمرة األوىل يف مجال االشرتاكية ،وثم تم تدريبهم يف مجال
السياسية والعمل النقايب .كام عرف كارل ماركس وغريه من املفكرين
االشرتاكيني يف السويد قبل بامل.
ظهرت نقابات وجمعيات لتحسني الظروف االجتامعية للعامل،
وكانت تسمى نقابات العامل ،من فرتة طويلة من عام .1881
حيث تأسست "نقابة استكهومل املطبعية" قدمياً يف عام  1846ويف
عام  1879جرى إرضاب سوندسفال الكبري بني عامل ورش املنارش.
ولكن النقابات األوىل كانت ضعيفة وهشة سياسياً متأرجحة بني
الليربالية واالشرتاكية.

كان األغنياء هم من يتخذون القرارات فيام يتعلق بالبلديات ومجلس
النواب ،حيث كان الحق يف التصويت يعتمد عىل مستوى الدخل
والرثوة التي ميتلكها املرء .فبينام كان كثري من الناس شديدو الفقر
بحيث ال ميكنهم اإلدالء بصوت واحد فقد كان أصحاب األعامل
واملصانع يتمتعون بحق االقرتاع مبئات األصوات.

كرس أول قادة الكثري من الوقت للسفر إىل جميع األنحاء والتوعية
وعقد اجتامعات لتنظيم العامل يف أجزاء مختلفة من البالد .ففي بعض
األحيان كانت متتلئ القاعات التي كان يتم استئجارها لالجتامعات
وعادة ما كانوا يفرضون رسوماً للدخول إىل االجتامعات .فبالنسبة لبلده
صغرية يف السويد كانت زيارة أوغست بامل الشهري تعد حدثاً مهامً.

عندما ظهرت الدميقراطية االشرتاكية كان عىل الناس مكافحة السلطة
العليا التي كان يف متناول أيديها كافة الوسائل املتاحة التي ميكنها من
خاللها معارضة الحركة العاملية .وكانت قوة الدولة متاماً يف خدمة
السلطات .مل يكن مسموحاً أبدا ً عقد اجتامعات دون إخطار الرشطة
عىل وجه الخصوص ،حيث كان للرشطة الحق يف حضور مختلف
االجتامعات ،بشكل عام أو خاص .وكانت تتم مراقبة ما كان يقال
ويكتب بشكل دقيق .حيث أن انتقاد النظام املليك وكنيسة الدولة
ومجلس النواب كان يؤدي إىل عقوبة السجن ،وهو ما اختربه العديد
من املحرضني االشرتاكيني.
هناك مثال عىل ترصف الحكومة وهو تقييد قانون حرية الترصف الصادر
عام  ،1887ويف عام  1889تبعه ما يسمى بقانون اإلسكات .كان الهدف
من ذلك هو الحد من "الدعاية" االشرتاكية .أثناء ما أطلق عليه اسم غضب

بدأ أعضاء الحزب الناشطني بالعمل من خالل مقاومة قوية ،وتطلب
ذلك تضحيات كبرية من قبل العامل وغريهم ممن ترأس الحزب يف
مسكن املرء أو يف منظمة النقابة حديثة التشكل يف مكان العمل.
كان العامل فقراء ،وكان صاحب العمل هو من يتخذ القرارات يف مقر
العمل .كان الدخل يكاد يكفي إلعالة األرسة ولكن ال يكفي ألي يشء
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الصورة :غري معروف

صورة من مؤمتر حزب العامل االشرتايك الدميقراطي يف يوتوبوري عام .1894

االدعاء عام  1888تم سجن دانييلسون برانتينغ وأربعة آخرين من
املحررين واملحرضني االشرتاكني بسب انتقاداتهم االشرتاكية.

الدميقراطيني االشرتاكيني بطبعتها الصغرية وبأنها كانت تركز باستمرار
عىل املشكالت االقتصادية.

كانت الصحف جزءاً مهامً من املعركة
إن مان كان يدعى بالتحريض يف القرن التاسع عرش ندعوه اليوم
باسم التأييد ،لنرش املعلومات والحجج املؤيدة لقضيتهم .وللقيام
بتحريض أكرب بدأت الصحف تعمل يف مواقع مختلفة .بعض الصحف
التي بدأت تصدر يف أواخر القرن التاسع عرشلصالح محريض الحركة
تضمنت صحيفة فولكفيليان [إرادة الشعب] التي أنشأها بامل ،وصحيفة
الدميوقراطيني االجتامعني يف ستوكهومل وأربيتيت [العمل] يف ماملو وين
تيد [عهد جديد] يف يوتوبوري .كانت نجاحات الصحف متباينة ،حيث
أجربت العديد منها عىل اإلغالق بعد صدور أعداد قليلة فقط ،بينام
استمرت بعضها اآلخر لفرتات أطول .خالل ذلك الوقت ،متيزت صحف

تأسس حزب "العامل االشرتايك الدميقراطي"
بعد ما يقرب مثاين سنوات من قيام أوغست بامل بإلقاء أول حديث له
يف ماملو يف حزب العامل االشرتايك الدميقراطي .تأسست ايسرت ويكيند
عام  ،1889من  19إىل  22نيسان/أبريل حيث تجمع  49مندوب يف
تونيلغاتان  12يف ستوكهومل .كان املندوبون ميثلون 69منظمة وكانت
مهمتهم تشكيل حزب سيايس اشرتايك دميقراطي واختيار ممثلني
للحزب ،وقد سيطر عليه الرجال .فمن بني  49مندوباً كان هناك امرأة
واحدة فقط ،وهي عاملة التبغ إلينا ياغريشتيدت من ستوكهومل .وكانت
تلك مبثابة رصخة يف املنظمة الوطنية التي شكلت مجلساً عام ،1889
وحيث كان املندوبون ميثلون منظامت يف  14مدينة.
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اختار املجلس سبعة أمناء للحزب املشكل حديثاً من بينهم ياملار
برانتينغ وأوغست بامل و أكسيل دانييلسون .كان برانتينغ املندوب
الرئييس للحزب ولكن مل يتم انتخاب رئيس للحزب يف املجلس( .الحقاً
تم تعيني الخياط كالس إمييل تولني رئيساً للجنة التنفيذية للحزب للقيام
باملهام اإلدارية ).قد استغرق األمر حتى عام  1907ليك يتم تعيني
رئيس للحزب ،حيث تم انتخاب ياملار برانتينغ.

عرف العديد من الرواد بكونهم أكرث راديكالية من االتجاه الرئييس
للحزب الذي كان سائدا ً يف املجتمع ،والذي كان ياملار برانتينغ عضوا ً
فيه .كان عمر جيل الريادة بني  20و  30عاماً (باستثناء بامل) يف القرن
التاسع عرش .كام كان مجال الثقافة والكتابة يف الثامنينات من القرن
التاسع عرشعقدا ً راديكالياً حيث قدم أوغست سرتيندبريي رواية
"الغرفة الحمراء" ألول مرة.

مل يعتمد املجلس األول أي دستور ،ولكنه أعرب عن آرائه بشأن عدد
من املسائل السياسية املعارصة ،مثل ساعات العمل الرسمية وهي مثان
ساعات والحد األدىن لألجور وحظر تشغيل األطفال والحامية الدستورية
للعامل والحق يف تأسيس الجمعيات .كان تنفيذ الدميقراطية عىل
قمة بنود جدول األعامل وكذلك مسألة استعداد املجلس للتعاون مع
الليرباليني.

رسعان ما فقد أوغست بامل ،الذي كان له دورا ً هاماً يف حث العامل
يتلق ثقة مجددا ً ليك يتوىل
عىل تنظيم أنفسهم ،تأثريه يف الحزب ومل ّ
قيادة الحزب يف املجلس الثاين الذي عقد عام  .1891تويف أكسيل
دانييلسون وفردريك سترييك وكان بني وفاتهام فرتة شهر تقريباً عامي
 1899و  .1900جاء برانتينغ بعد رحيل العديد من الرواد األوائل ثم
بدأ يتالىش بشكل متزايد كرئيس للحزب وكرب يف ظله فريدريك ويليام
تورسون ،وزير املالية الالحق وظهر كاسم آخر للحزب.

كام اتخذ املجلس موقفاً بشأن عدد من القضايا مثل أساليب العمل،
حيث مل يكن الحزب ليتّخذ أساليب عمل ال تتوافق مع "الشعور
الطبيعي للشعب بالعدالة" وأن الحزب "سوف مينع تفجر السخط
الشعبي بشكل طائش وعنيف" .مع إضافة أمر وهو إنه إذا تم إشعال
الثورة فإن الحزب سيامرس مهامه مع األخذ يف عني االعتبار مكاسب
الثورة الشعبية.

النساء يف سنوات الريادة
لعبت املرأة أدوارا ً هامة يف الحركة العاملية منذ بدايتها .غالباً ما واجهن
مقاومة ،وكثريا ً ما كان يتم التقليل من أهمية دور املرأة يف تاريخ
الحزب .وحتى الحركة العاملية كانت قامئة عىل السلطة األبوبة.

ستة أجيال للقيادة االشرتاكية الدميقراطية
من خالل التاريخ الكالسييك االشرتايك الدميقراطي نرى فقط ستة أجيال
من القادة منذ تأسيس الحزب وحتى يومنا هذا .هناك أشخاص بارزون
عىل الصعيد الوطني ،إىل جانب نساء ورجال قاموا ببناء وتطوير الحركة
العاملية من كافة النواحي يف جميع أنحاء البالد.

لو كان التحريض بني الرجال ميلء بالعمل واملشاق لكان
سهالً مقارنة بالتحريض بني النساء .كان يجب مكافحة
التحيز ليس فقط بني النساء وإمنا بني الرجال أحياناً.

جيل القيادة األول
تضمن الجيل األول ،وهو جيل الريادة ،الرئيس املستقبيل للحزب
ورئيس الوزراء ياملار برانتينغ واملحرض أغسطس بامل واملحرر املستقبيل
لصحيفة أربيتيت يف ماملو أكسيل دانييلسون وأول رئيس لصحيفة لو
وهو فريدريك سترييك .ومن بني األسامء األخرى التي ملعت اسم املثقف
الجنيس والشيوعي هينك بريغرين واالشرتايك فابيان مونسون وأول امرأة
يف الحزب وهي املديرة التنفيذية كاتا دالسرتوم.

مارتا الشون يف املنشور التذكاري يف اللجنة العاملية يف ماملو عام 1907
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حركة متنامية رغم األوقات العصيبة
رغم الصعوبات واملعارضة من قبل النخبة الحاكمة ،إال أن الحزب كان
ينمو .تم إنشاء وتوضيح األساس الفكري للحزب .يف مؤمتر نورشوبينغ
عام  1891ابتعد الحزب عن فوضوية األفكار .وجرى التأكيد عىل أهمية
تنظيم أنفسهم .ومنذ الحركة العاملية يف عام  1890أصبح يوم األول
من مايو/أيار يوما يعج بالنشاط والتعبئة ويظهر قوة الحركة العاملية
واملجاهرة مبطالبها.

نحن نعرف أسامء زوجات القادة ،ويف بعض الحاالت كانت تلك
النساء تلعب دورا ً سياسياً .كانت إملا دانييلسون (اسمها قبل الزواج
سوندكفيست) أول امرأة يف مجلس اإلدارة يف بلدية ماملو واستمرت
يف الكتابة يف صحيفة أربيتيت بعد وفاة زوجها.
كانت أنا سترييك (اسمها قبل الزواج نيلسن) تشارك سياسياً ويف النقابات
بنشاط يف الدمنارك عندما التقت مع فريدريك سترييك .عملت بعد
وفاته يف مكتب الحزب ملدة  25عاماً ،حيث كانت رئيسة النقابة
العاملية النسائية ومحرر أول يف مجلة مورونربييس التي أصبحت فيام
بعد مجلة الرابطة النسائية .

استندت الحركة الدميقراطية االشرتاكية منذ البداية إىل أساس اشرتايك
يتبع النموذج األملاين .وضعت الجهود املبذولة إلصالح أوضاع الطبقة
العاملة يف املقدمة وسيطرت عىل أنشطة الحزب .وجاءت الرباغامتية
لتوجيه الحزب ،يف محاولة لالستفادة من الوضع بأفضل شكل ممكن.

هناك أمرأة أخرى مشهورة وهي كاتا دالسرتوم (واسمها قبل الزواج
كارلبريي) التي بدأت حملة بني عامل السكك الحديدية وعامل النسيج،
والحقاً بني اليسار االشرتايك والبوذية .كانت أماندا هورين أول رئيسة
للنادي النسايئ العام يف ستوكهومل ،وهو أول منظمة سويدية اشرتاكية
دميقراطية نسائية عام .1892

ويف عام  1896تم انتخاب أول ممثل عن االشرتاكية الدميقراطية
السويدية ياملار برانتينغ عىل قامئة ليربالية .كان التصويت ال يزال
محدودا ً وكان  822صوتاً يكفي لالنتخاب يف برانتينغ.

أسئلة للمناقشة
•
•
•
•

•

تم تشكيل الحزب االشرتايك الدميقراطي لتمثيل مصالح الطبقة العاملة .من هم العامل اليوم؟
هل ميكن ملجتمع ال ميتلك حرية التعبري وحرية الصحافة أن يكون حقا مجتمعا دميقراطيا حقاً ،حتى لو كان الناس لهم حق االقرتاع الكامل واملتكافئ؟
هل هناك املزيد لنقوله عن الحركات االجتامعية خالل زمن انبثاق الدميقراطية؟ عىل سبيل املثال ،ما يهم الكنيسة الحرة وحركة االعتدال لتنمية
املجتمع ،وما هي عالقة حركة العمل بهم؟ ملاذا كانت مسألة االعتدال مهمة جدا ً يف مرحلة طفولة الطبقة العاملة وما حدث بعد ذلك؟
كان إنشاء الصحف االشرتاكية جزءا هاما من الجهود الرامية إىل نرش التحليل االجتامعي الدميقراطي وكان العديد من املحرضني من كبار محرري
الصحف .كيف كانت الصحافة الدميقراطية االشرتاكية ،وماذا يعني أن متتلك الحركة قنوات إعالمية خاصة بها؟ كيف ميكن أن تشارك أعامل اإلثارة
الحديثة ،ووسائل اإلعالم التي ميكن أن تكون فعالة يف نرش الرسالة؟
كيف كانت العالقة الدميقراطية االشرتاكية للكنيسة السويدية مع الدين؟ هل كانت الدميقراطية االشرتاكية علامنية؟

15

التعاون السيايس النقايب
يتطلب التفاعل السيايس النقايب العاميل بني الحزب االشرتايك
الدميقراطي وحزب العامل تفسريا ً تاريخياً .ال ميكن أن نفهم
كيف يعمل فرعا الحركة العاملية السويدية معاً والروابط التنظيمية
القوية بني الحزب وحزب العامل دون دراسة التاريخ .وسيصف
هذا القسم تاريخ وخلفية هذا التعاون.

من خالل املنظامت السياسية كان العامل يسعون إىل
إزالة أسباب املحن يف املجتمع .فمن خالل نقاباتهم،
سعى العامل إىل إزالة النتائج املرتتبة عىل النظام
الحايل .وبالتايل كانت مهمة اتحاد نقابات العامل هي
الدفاع والسياسة وظيفتها الهجوم.

شكلت نقابات العامل الحزب
عندما تم تأسيس الحزب االشرتايك الدميقراطي يف عام  1889كانت
املنظامت النقابية هي أكرث من تم متثيلها يف املجلس .كانت الجمعيات
التي ترسل ممثلني إىل املجلس غالباً نقابات عامل ،وهم عامل منظمون
يف أماكن العمل .كان من بني  69منظمة تم متثيلها يف املجلس  16فقط
مؤهلني سياسياً ،بينام كان البعض اآلخر نقابات عامل .كان الحزب
"منظمة مركزية نقابية إىل جانب كونه حزباً سياسياً"،كام كتب املؤرخ
تو سيغفريد هانسون.

فريدريك سترييك ،الرئيس األول التحاد نقابات العامل ،مقالة يف صحيفة
نيا سامهيليت [املجتمع الجديد] بتاريخ  12حزيران/يونيو .1886

شكل الربنامج الحزيب األول للحزب االشرتايك الدميقراطي ،الذي كان
يتخذ من برنامج الحزب األملاين الشقيق منوذجاً له ،إضافة فريدة
من نوعها ملوقف الحزب فيام يتعلق بتحقيق األهداف االشرتاكية
الدميقراطية.

أنهام نشأتا من بعضهام البعض .تم وضع األساس ،وكان التعاون هو
الذي ساعد يف ذلك حتى يومنا هذا ،وعىل الرغم من ذلك فإن التوترات
غالباً ما تكون كبرية بني فرعي الحركة العاملية.

عندما تم تشكيل اتحاد نقابات العامل السويدية عام  1898كان ذلك
بعد قرار من املجلس من الحزب االشرتايك الدميقراطي الذي رأى أن
النقابات العاملية بحاجة إىل تنظيم مركزي .وبشكل رسمي ،أتيحت
للحزب الفرصة إضافة اثنني من املمثلني يف مجلس إدارة النقابة العاملية
السويدية.

االنتامء الجامعي
عندما تشكل اتحاد النقابات العاملية تم اتخاذ قرار تاريخي .تم ربط
جميع النقابات التي تريد االنضامم إىل اتحاد النقابات العاملية بالحزب
االشرتايك الدميقراطي .وقد تم اتخاذ ذلك القرار بعد مناقشة حامية،
ولكن بأغلبية واضحة .مل تستطع نقابة الحديد السويدية ونقابة عامل
املعادن (وهي إحدى نقابات العامل التي شكلت إي إف ميتال [النقابة
الصناعية للحديد]) أن تقبل القرار ،واعتربت نفسها غري مدرجة يف اتحاد
النقابات العاملية طاملا أن القرار كان سارياً.

كام تم جمع قيادة املنظمة الجديدة من الحزب .وكان فريدريك
سترييك أول رئيس يف اتحاد النقابات العاملية السويدية.
لذلك ظهرت النقابات التي بادرت إىل تشكيل الحزب االشرتايك
الدميقراطي ،وكان الحزب هو من بادر إىل تشكيل اتحاد النقابات
العاملية .وال عجب يف أن تنمو العالقات القوية بني املنظمتني ،حيث

ومل يكن قرارا ً غري مرشوط ليطبق يف نهاية مؤمتر املجلس .حصلت
النقابات التي مل تنضم إىل الحزب بعد عىل وقت قبل أن يتم ذلك.
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مؤمتر االتحاد النسايئ االشرتايك الدميقراطي عام .1924

بعض املنظامت ذات الروابط الوثيقة مع الحزب
الرابطة التعليمية العاملية ()ABF
رسعان ما أدرك رواد الحركة العاملية أن هناك حاجة كبرية إىل التعليم
والتدريب واالطالع عىل أوضاع العامل .ولذلك قام الحزب االشرتايك
الدميقراطي واتحاد نقابات العامل السويدية واالتحاد التعاوين
السويدي عام  1912بتأسيس الرابطة التعليمية العاملية .منذ البداية،
كانت املشاركة حرة وطوعية ،ألن املشاركون أنفسهم كانوا يقررون ما
ينبغي دراسته وكيف يكون األمر وإىل أي ماذا تؤدي تلك الدراسات.
تم تعيني املنظمني يف مختلف الحركات الشعبية ،التي تتمثل مهمتها
أساسا يف إنتاج عروض ملا سيتم دراسته لجذب اهتامم األعضاء يف هذه
الدراسات .كانت  ABFتركز دامئاً عىل الحلقة الدراسية والتي تجعل
املشارك بؤرة الرتكيز ملشاركة املعارف والخربات الخاصة .منت ABF
تدريجياً مع العديد من املنظامت األعضاء والخطوط التجارية الجديدة
واألنشطة املفتوحة واسعة النطاق التي تستهدف عامة الشعب،
وهي اليوم أكرب مجموعة يف املجتمع السويدي .صحيفة الرابطة هي
[ Fönstretالنافذة].

بغض النظر عن التوجه الجنيس ،وعىل وجه الخصوص التعبري عن
الجنس والهوية الجنسية .تشكلت الرابطة عام  ،2008ولديها اآلن
فروع يف كافة أنحاء الدولة وكلها منظامت محلية يف الجمعيات
العاملية أو منطقة الحزب .أنشئت جمعية  LGBTاشرتاكية
دميقراطية عام  1988كنا ٍد محيل يف جمعية العمل يف ستوكهومل .
الحزب االشرتايك الدميقراطي لإلميان والتضامن
عمل االشرتاكيون الدميقراطيون املسيحيون املشار إليهم أيضاً نسبة إىل
صحيفتهم بروديشكاب [األخوية] عىل تشكيل منظمتهم عام .1929
فقد غريوا االسم إىل الحزب االشرتايك الدميقراطي لإلميان والتضامن عام
 ،2011ومن بني أمور أخرى ،للتأكيد عىل أنها منظمة للحزب االشرتايك
الدميقراطي ،بغض النظر عن املعتقد الديني .غريت صحيفة االتحاد
اسمها عام  2011إىل ترو و بوليتيك [اإلميان والسياسة].
االتحاد االشرتايك الدميقراطي النسايئ (-Sاملرأة)
تأسس االتحاد االشرتايك الدميقراطي النسايئ عام  1920وتعينت
سينغنه فيسامن أول رئيسة له .كان هناك نواد نسائية يف عدة أماكن
لعدة عقود ،مبا يف ذلك النادي النسايئ العام يف ستوكهومل ،والذي
تأسس عام  .1892كانت سنغنه فيسامن يف السابق رئيس نقابة

 - LGBTاالشرتاكيون الدميقراطيون يف السويد
إن  LGBTاالشرتاكيون الدميوقراطيون يف السويد هي جمعية مستقلة
تعمل عىل أساس قيم الحركة العاملية من حيث املساواة والحقوق
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تركيزها عىل السياسة العامة .ويف الثالثينات من القرن املايض ،كانت
رابطة الشباب االشرتايك الدميقراطي السويدي من أهم حركات الشباب
الدميقراطية يف أوروبامن خالل ما يربو عن من  100 000عضو ومن
خالل األنشطة االجتامعية واسعة النطاق يف صفوف الطبقة العاملة
الشباب .ويف الستينات من ذات القرن ،بدأت رابطة الشباب االشرتايك
الدميقراطي السويدي تدريجيا وانتهجت نهجاً أكرث استقاللية للحزب،
وأصبحت رابطة الشباب منذ ذلك الحني مبثابة قوة دافعة للحزب بشأن
العديد من القضايا – غالباً مع غريها من املنظامت .ويف السبعينات
قامت حمالت شعبية حركية لرابطة الشباب وتطورت أنشطة أوسع نطاقا
مثل مرسح العامل وفرقة النادي التي كانت تكتب وتؤدي املوسيقى
السياسية الخاصة بها .صحف الرابطة هي  Frihetو .Tvärdrag

العامل النسائية والتي ظهرت يف بداية هذا القرن لتعزيز تنظيم املرأة
يف نقابات العامل .كام منى االتحاد االشرتايك الدميقراطي النسايئ إىل
حد كبري خالل الثالثينات من القرن العرشين وكذلك النوادي النسائية
وتم مناقشة سياسة اإلسكان وسياسة األرسة ،كذلك أعامل التوعية يف
وسائل منع الحمل واإلجهاض .ويف الخمسينات من القرن العرشين
كان االتحاد االشرتايك الدميقراطي النسايئ خصام قويا لألسلحة النووية
السويدية .صحيفة االتحاد هي مورونربيس [نسيم الصباح].
االتحاد االشرتايك الدميقراطي الطاليب السويدي (-Sالطالب)
تأسس االتحاد االشرتايك الدميقراطي الطاليب السويدي عام 1931
ولكنه اندمج مع [ SSUرابطة الشباب االشرتايك الدميقراطي السويدي]
عام  .1970ويف عام  ،1990تم إعادة تأسيس االتحاد .صحيفة االتحاد
هي ليربتاس.

النسور الشباب
تشكلت حركة النسور الشباب عام  1931عىل أساس الحاجة إىل
األنشطة الرتفيهية ألطفال الطبقة العاملة عىل أساس قيم الحركة
العاملية .جاء اإللهام بشكل كبري من منظمة األطفال والشباب الشعبية
لحركة العامل األملانية "داي رووت فالكون" [الصقر األحمر] .أصبحت
حركة النسور الشباب منافساً للكنيسة التي كانت تهمني آنذاك عىل
أنشطة األطفال .املنظمة هي منظمة الحركة العاملية .وهي منخرطة يف
أنشطة األطفال والشباب ولها تأثري عىل قضايا السياسة العامة لألطفال.

رابطة الشباب االشرتايك الدميقراطي السويدي ()SSU
تأسست رابطة الشباب االشرتايك الدميقراطي السويدي الحالية عام
 1917كحركة ثالثة للشباب يف تاريخ الحزب .شكلت رابطة الشباب
السابقة أساسا يف انقسام الحزب وتشكيل حزب اليسار االشرتايك
الدميقراطي .وعىل هذا األساس ،ركزت رابطة الشباب االشرتايك
الدميقراطي السويدي عىل القضايا السياسية املتعلقة بالشباب وقل
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االتحاد الوطني للمرأة االشرتاكية الدميقراطية يف السويد \ سنغنه فيسامن وآنا بيرتسون وجوليا باولر أولسون وآنا سترييك ويني كارلسون
وإيسادورا كارلسون ،حوايل عام .1910

وقبل أن يتوفر لديهم الوقت للميض قدماً عقد اتحاد النقابات العاملية
مؤمترا ً جديدا ً عام  1900واتخذ قرارا ً آخر أقل تطرف .ويقال اآلن أن
اتحاد النقابات العاملية سوف يشجع النقابات املحلية عىل االنضامم
إىل مجتمعات العمل االشرتايك الدميقراطي .ومل يعد رشطاً الزماً أن يكون
الفرد عضوا ً يف الحزب ليك يكون عضوا ً يف اتحاد النقابات العاملية.

أعطت حركة العامل املدافعة عن االشرتاك الجامعي الحرية للنقابات
كام زودتها بنفوذ يف العملية السياسية .وكان من الطبيعي أن يتلقى
عدد كبري من أعضاء النقابات مواعيد مقابالت سياسية .يف الوقت
نفسه ،ازدادت االنتقادات خالل السبعيناتو الثامنينات من القرن
العرشين ضد االنتامء الجامعي .يف نهاية املطاف انضم الحزب اليساري
غىل األطراف غري االشرتاكية وهدد ذلك الترشيع بإلغاء إمكانية االنتامء
الجامعي .وكان النقد الداخيل يف بعض األحيان قارصاً .كان ستيغ مامل
رئيس اتحاد النقابات العاملية يجادل بأن االنتامء الجامعي حجر رحى
يدور حول الرقاب.

ووضح النظام مفاهيم مختلفة أليدلوجية مفهوم الحرية .رأى
الليرباليون أن ذلك قد قىض عىل حق اإلنسان يف اتخاذ قرار بشأن
انتامئه السيايس.

كان سيتم تنظيم العامالت الصناعيات وقد أرسلتنا البلدية للقيام بالدعاية
شاركت يف تشكيل نقابة واحدة أو أكرث بني
لفكرة النقابات العاملية .لقد
ُ
نساء املدينة واملقاطعة .إملا دانييلسون ،يف نقابة ماملو العاملية عام .1907

وكانت دوافع الحركة العاملية للرابطة الجامعية تتعلق بأنها ال تريد الحد
من حرية النقابات يف أن تقرر ما إذا أرادت الدعم بطرق شتى وكسب
النفوذ يف الحزب السيايس لغالبية األعضاء التي تريد ضمهم إليها.

ويف بداية عام  1990تم إلغاء إمكانية االنضامم العام لألفراد إىل الحزب
وبدالً من ذلك تم تشكيل رابطات عاملية وقد سنحت الفرصة للنقابات
لتصبح أعضاء يف الحزب (انضامم منظمة) .واستمر التعاون العاميل
السيايس ،مبا يف ذلك ممثيل النقابات العاملية يف املجالس واللجان عىل
كل املستويات التنظيمية للحزب .أىت العديد من املمثلني االشرتاكيني
الدميقراطيني باسم البلدية ومجالس املقاطعات ومجلس النواب من
صفوف النقابات.

وانضم نظام النقابات مع أعضائها يف الجمعيات العاملية يف ظل
االنتامء الجامعي .فلقد انتقده كل من اليسار واليمني من الناحية
السياسة .فاصبح االنتامء هو التحديد يف الصحافة الغري اشرتاكية.

كام كانت بعيدة عن جميع فروع الروابط العاملية املحلية التي كانت
مرتبطة بالحزب االشرتايك الدميقراطي .تم تسجيل حوايل ثلث مؤسسات
اتحاد النقابات العاملية بشكل جامعي يف اتحاد الجمعيات.
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ورغم أن كالً من املنظمتني النقابيتني الرسميتني  TCOو SACO

تطوير التفاعل السيايس العاميل  -بنية النقابات العاملية الجديدة
واألدوار املختلفة
إن العالقة بني الحزب االشرتايك الدميقراطي والحركة النقابية ليست
واضحة .السنوات العرشين املاضية أظهرت بوضوح أن التوترات بني
الفرعني ميكن أن تكون صعبة وتقريباً ال ميكن التوفيق بينها عىل حد
سواء .اهتامم وسائل اإلعالم مل يسهل املناقشة عىل مستوى التنازالت
املختلفة التي تحتاج إىل القيام بها يف ظل العمل السيايس.

كان لهام عىل مدى طويل أعدادا ً كبرية من األعضاء ،وأهمية كربى ،إال
أنه فقط بعد عام  1980بدأت اتحاد النقابات العاملية بالتقلص من
حيث الحجم ونسبة األجور .ويعني هذا التطور أن العمل السيايس
العاميل للحزب االشرتايك الدميقراطي يستهدف املسؤولني واألكادمييني.
ولكن "النموذج" الذي ميتلكه الحزب االشرتايك الدميقراطي بالتعاون مع
اتحاد النقابات العاملية مل يكن عمليا هناك .اكتسب الحزب االشرتايك
الدميقراطي عىل مدار التاريخ تعاطف الحزيب بني أعضاء اتحاد النقابات
العاملية ولذلك كان من املمكن إنشاء الحلول التنظيمية الوثيقة .ولكن
األمر مختلف بالنسبة لكل من  TCOو .SACO

يف بعض األحيان تسمع أصوات مدعية أن املناقشات التي جرت يف
املايض كانت تتم بشكل كبري يف غرف مغلقة ،دون التدقيق يف وسائل
اإلعالم .ولكن حتى قبل ذلك ،تم التعبري عن النقد بشفافية كاملة ،كام
هاجم رئيس اتحاد النقابات العاملية "آرين جيجري" بقسوة السياسات
االقتصادية للحكومة ثم االشرتاكية الدميقراطية يف خطاب ألقاه يف
اجتامع اتحاد النقابات العاملية عام  .1971وجادل قائالً إن السياسة
أدت إىل بطالة عالية وكارثية.

إن التعاون السيايس العاميل له أهمية كربى ملستقبل الحزب االشرتايك
الدميقراطي .متيزت قوي األحزاب االشرتاكية الدميقراطية املنتخبة مثل
التنوع السويدي بتعاونها الجيد مع الحركة النقابية .وفاز أحزاب اليمني
املتطرف يف العديد من البلدان يف أوروبا ،واكتسبوا تأييدا ً كبريا ً بني
الناخبني العامل الذين فقدوا الثقة حيث أن االشرتاكية الدميقراطية
واألحزاب اليسارية األخرى مل متثلهم متثيالً حقيقياً.

أسئلة للمناقشة
•

•
•
•

كيف يعمل التفاعل العاميل السيايس بني الحزب االشرتايك الدميقراطي واتحاد النقابات العاملية اليوم؟ وإىل أي مدى ميكن للدميقراطية االشرتاكية أن
تتعاون مع  TCOو SACO؟
ما هو الدور الذي تلعبه املنظامت التابعة للحزب اليوم؟ هل ال تزال هناك حاجة إىل حركة شباب وحركة طالب واتحاد للمرأة؟ هل هناك حاجة
ملنظامت دينية للدميقراطيني االشرتاكيني وحزب الدميقراطيني االشرتاكيني LGBT؟
ما يعني أن تكون الدميقراطية االشرتاكية "حركة اشرتاكية" أو حركة شعبية مع وجود حركات كثرية حولها؟ من منظامت وثيقة الصلة مثل  SSUإىل
حركات أقل ثباتا مثل KF؟ ماهو موقف الحزب اليوم باعتباره "حركة اشرتاكية"؟
كيف ميكن أن تلتزم الحركة العاملية بالحركات الشعبية الناشئة حديثاً؟
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.2

زمن االنبثاق
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مظاهرة للمطالبة بحق االقرتاع يف ستوكهومل عام 1902

ياملار برانتينغ يتحدث يف لقاء اإلرضاب العام يف أوبساال عام 1909

يف بداية القرن العرشين منت املنظمة وانضم املزيد واملزيد من أعضاء
الحزب والنقابات .أنشئ "االتحاد التعاوين السويدي" عام 1899
وكان هناك عدد متزايد من الجمعيات االستهالكية .واعترب كثري من
الناس التعاون االستهاليك مبثابة "أساساً ثالثاً" للحركة العاملية ،باإلضافة
إىل الحزب والنقابات العاملية .زاد دعم الدميقراطيني االشرتاكيني بني
الناخبني ،رغم أن بعض العامل حصلوا عىل ما يكفي من أجل التصويت.
ويف عام  1900كان هناك للحزب عضوا ً واحدا ً فقط يف مجلس النواب،

وهو ياملار برانتينغ .ويف انتخابات عام  1902تم انتخاب أكرث من
ثالثة من الحزب االشرتايك الدميقراطي يف مجلس النواب ،وفاز الحزب
االشرتايك الدميقراطي يف االنتخابات الالحقة بأعداد متزايدة من
املمثلني .وبعد انتخابات عام  1908كان هناك  33عضوا ً من االشرتاكيني
الدميقراطيني يف مجلس النواب املنتخب بشكل مبارش ويف عام 1920
تم تشكيل أول حكومة أقلية اشرتاكية.
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تفكك االتحاد والحرب العاملية
عام  1906أغلق أرباب العمل املصنع .وبعد ثالثة أيام ،قامت الرشكة
بطرد  42أرسة عاملة من منازلهم التي كانت متلكها الرشكة .تسببت
الصيحات يف موجة من الغضب العام وبعد إرضاب استغرق ستة أشهر،
أقرت الرشكة بالحق يف تكوين الجمعيات .متثل الرصاع األكرب يف اإلرضاب
العام عام  1909عندما كان حشدت الحركة العاملية كامل طاقتها
للكفاح من أجل حقوق العامل .وكان اإلرضاب العام مبثابة هزمية كبرية
كلفت النقابة سنوات عديدة إلعادة بناءها .أدت الهزمية أيضاً إىل
تشكيل االتحاد النقايب ساك (.)SAC

يف عام  1905أعلن الرنويجيون حل االتحاد مع السويد .ظهر التهديد
بالحرب عندما أراد امللك واليمني إجبار الرنويج عىل دخول االتحاد مرة
أخرى ،ولكن كل من الليرباليني واالشرتاكيني الدميقراطيني ترصفوا بحسم
لتفكيك االتحاد بشكل سلمي .وأظهرت التظاهرات الضخمة يف الشوارع
رغبة الشعب يف السالم .ويف االنتخابات التي جرت عام  1905حصل اليسار
والليرباليون والحزب االشرتايك الدميقراطي عىل أغلبية األصوات يف
الربملان .ويعني ذلك أن الجناح اليميني يخرس وألول مرة منصب رئيس
الوزراء .عني امللك رئيسا للوزراء ،واضطر بعد ذلك للتنازل عن هذا
املنصب إىل الليربايل كارل ستاف.

وعد الحزب االشرتايك الدميقراطي يف أوروبا منذ سنوات بوقف
الحرب العاملية التي كانت تقرتب من خالل إرضاب عام ،يف مجموعة
األحزاب االشرتاكية الدولية الثانية .ولكن عندما أوشكت الحرب مل ِ
يف
االشرتاكيون الدميقراطيون يف أوروبا بوعدهم .صوت الحزب االشرتايك
الدميقراطي األملاين لصالح حرب اإلمرباطور األملاين ،ويف إنكلرتا والعديد
من البلدان األخرى انقسمت اتجاهات الحزب االشرتايك الدميقراطي
تجاه الحرب .اندلعت الحرب العاملية األوىل عام  1914وأعلنت
السويد مع بلدان الشامل األورويب األخرى أنها عىل الحياد يف الحرب.

رفض برانتينغ أن يكون جزءا ً من حكومة ستاف .يف مجال الدميقراطية
االشرتاكية يف السويد ،كانت هناك آراء مختلفة بشأن التعاون مع
األطراف غري االشرتاكية واملشاركة يف الحكومات غري االشرتاكية .ابتعدت
األغلبية يف االتحاد الدويل الثاين يف الحزب االشرتايك الدميقراطي عام
يسمى االشرتاكية الوزارية .وبعد انتخابات عام  1907تويل اليمني
السلطة مرة أخرى يف الحكومة .ومع ذلك ،عاد ستاف رئيساً للوزراء بعد
االنتخابات التي جرت عام  ،1911حيث شهدت تلك االنتخابات عددا ً
من الدميقراطيني االشرتاكيني فاق عدد الليرباليني .

تم تطوير النهج املتجه إىل لجيش والدفاع يف اتجاهات مختلفة يف
السويد .وقال بعض الدميقراطيون االشرتاكيون إن البالد تحتاج إىل نوع
من الدفاع ،بينام دعا آخرون ممن كانوا دعاة للسالم إىل نزع السالح
برسعة .اعتنقت مجموعة ثالثة الفكرة القائلة بأن الجيش ميكن أن
يسيطر عليه الجنود وأن الجيش سيشارك يف ثورة مسلحة.

شهدت العقود األوىل من القرن العرشين رصاعاً عنيفاً حول حق تشكيل
نقابات ورصاعات كبرية يف سوق العمل .من خالل رصاع الورش عام
 1905حصلت نقابة "عامل املعادن والصلب" عىل قبول جامعي عىل
املستوى الوطني .وكان ربع عامل مصنع الكربيت يف ماكمريا البالغ
عددهم  200من األطفال القرص .وعندما أراد العامل تنظيم اتحاد
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لجنة اإلرضاب العام يف ستوكهومل ،عام .1909

22

انقسام الحزب
ياملار برانتينغ .رأى الحزب الجديد أن نتائج االنتخابات عام 1917

زادت االتجاهات املختلفة حول املواضيع الكربى وامللحة من تزايد
االنقسامات داخل الحزب االشرتايك الدميقراطي عام  1910وظهرت
مسألة الدفاع واالشرتاكية الوزارية ودور قيادة الحزب والخيارات
االسرتاتيجية يف النضال من أجل حق االقرتاع من بني املسائل العديدة
التي قوبلت مبناقشة حامية يف مجموعة الحزب الربملانية والتنفيذية،
والتي تم تناولها يف مؤمترات الحزب.

كانت سيئة ،وفقد العديد من النواب الذين انفصلوا مقاعدهم.

كام هو الحال يف أحزاب اليسار يف بلدان أخرى ،اهتمت األحزاب
االشرتاكية الدميقراطية اهتامما كبريا بروسيا الثورية والدولة السوفيتية
الجديدة .ويف عام  1921غري الحزب الجديد اسمه إىل "الحزب
الشيوعي السويدي" ،وانفض مرة أخرى بسبب خالفات داخل
الحركة الشيوعية الدولية .ويف ثالث جوالت بني عامي  1923و عام
 1937عادت العديد من الشخصيات الرائدة يف الحزب املنقسم
إىل الدميقراطية االشرتاكية .غري الحزب الشيوعي السويدي اسمه إىل
الشيوعيني اليسارين ( )VPKعام  ،1967واسمه الحايل حزب اليسار
( )Vعام .1990

يف ربيع عام  1917انقسم الحزب االشرتايك الدميقراطي يف السويد إىل
حزبني.انفصلترابطةالشبابالسابقةلتشكلأساسحزباليساراالشرتايك
الدميقراطي.يفنوربوتنوفيسرتنورالندانتقلتمنطقةالحزبإىلالحزب
الجديد ،بينام يف معظم األماكن األخرى انفصل أعضاء فرديون.
وكان الحزب الجديد خليطاً متنافرا ً من العديد من الجامعات املختلفة
التي كانت غري راضية عن التنمية االشرتاكية الدميقراطية تحت قيادة
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املجلس املركزي للشباب الدميقراطي االشرتايك ( )SDUFعام  .1907إميل و وياملار غ وغوستاف موللر وياملار الشون وإميا هـ ويوان هيديشتدت وأنطون ياملاشون
وبري ألبني هانسون وسيفريين شوستيدت وبرنارد نيلسون وأوسكار أولسون وإرنست أوسرتوم وأدولف أولسن وريتشارد ساندلر واينار "تكساس" يونغبريي .وبعد عرش
سنوات تم حل رابطة الشباب وتشكلت .SSU
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الكفاح من أجل حق االقرتاع
اليمني املتطرف الحكم مرة أخرى بقيادة اﻷمريال أرفيد ليندمان.
واضطر ليندمان إىل تقديم مقرتحات لتوسيع نطاق حق االقرتاع،
رغم معارضة الحزب نفسه .تم منح حق االقرتاع يف الغرفة الثانية
يف مجلس النواب إىل الرجال الذين بلغوا عمر  24سنة قبل العام
الذي أجريت فيه االنتخابات ومل يكونوا مفلسني والذين ُسددت
ديونهم للدولة والبلدية وأ ّدوا الخدمة العسكرية .مل تكن حقوق
االقرتاع يف البلدية عامة بل اتبعت ميزاناً مؤلفاً من  40نقطة،
مام يعني أن لألثرياء أصواتاً أكرث من الفقراء.

إن االقرتاع العام هو الثمن الذي ميكن للربجوازية من
خالله أن تشرتي تسوية تقوم بها اإلدارة ،بدالً من
اإلفالس ،بتحريض من محكمة ثورية.
ياملار برانتينغ ،خطاب يافلة عام .1886

مل يتم الرتحيب أبدا ً بالتغيريات واعتقد اليمني أنه كسب الكثري
بينام رأى اليسار أنه ال يزال هناك الكثري .كانت انتخابات عام 1911
مبثابة نجاح كبري لليسار ،وقبل كل يشء للحزب االشرتايك الدميقراطي.
أصبح ستاف رئيس الوزراء لكن أجربه امللك غوستاف الخامس عىل
االستقالة من منصبه ألنه مل يرد تجديد الدفاعات عىل الوجه الذي
أراده امللك .استمر الدميقراطيون االشرتاكيون يف التزايد بني جمهور
الناخبني ويف عام  1915أصبح أكرب حزب يف مجلس النواب املنتخب.

كان الكفاح من أجل حق االقرتاع من أهم أمور الدميقراطية االشرتاكية
منذ البداية .مل يكن الحزب االشرتايك الدميقراطي الوحيد الذي يطرح
هذه املسألة .حتى الليرباليني كانوا يقومون بحمالت نشطة للتصويت
الكامل واملتكافئ .ولكن حتى اآلن مل يطبق االقرتاع العاملي .كان الحق
يف التصويت يف االنتخابات الربملانية يقترص عىل الرجال ،وكان يعتمد
عىل الدخل ورأس املال .عندما تم استبدال مبنى الربملان يف عام -1865
 1866أصبح  20باملائة من السكان الذكور ميلكون حق االقرتاع .ومع
زيادة الدخل ،ازدادت النسبة إىل  60باملائة عام .1908

الكفاح من أجل حق االقرتاع للمرأة
كان االقرتاح األول لحق للمرأة يف التصويت يف مجلس النواب يف
أوائلعام  .1884بني عام  1902و عام  1921ظهرت حملة مكثفة
لحق املرأة يف التصويت داخل االتحاد الوطني لتصويت املرأة
( .)LKPRكان رئيس االتحاد الوطني من عام  1911حتى عام 1914
الدميقراطية االشرتاكية سينغنه بريميان التي أصبحت فيام بعد الرئيسة
األوىل لالتحاد االشرتايك الدميقراطي النسايئ.

ويف عام  1902جرى إرضاب سيايس عام تأييدا ً لالقرتاع العام شارك فيه
عدد كبري من العامل ،ولكن يف نهاية املطاف تم فضه دون التوصل إىل
أي نتيجة .ومتثل التأثري األخري لإلرضاب العام يف انضامم أرباب العمل
إىل القوات يف اتحاد العمل السويدي(.)SAF

ظهرت فكرة تطبيق االقرتاع عىل املرأة تدريجياً يف حركة العامل الشباب.
ذكر ألبني هانسون الشاب ثالثة أسباب تخول للمرأة حق االقرتاع:
.1إنه حق من حقوق اإلنسان التي يجب أن تنطبق عىل جميع
املواطنني،
.2تتمتع املرأة مبصالح خاصة يحميها القانون
.3املرأة بقدراتها الخاصة سوف ترثي العمل السيايس.

وتزايد الرأي املؤيد لالقرتاع العام أكرث وأكرث ،إال أنه يف الوقت نفسه
زادت مخاوف السلطة من أن تحصل املشاعر الثورية عىل دعم أكرب إذا
مل يتم التوصل إىل حل بشأن االقرتاع.
فشلت أول حكومة يسارية يف السويد بقيادة كارل ستاف الليربايل عام
 1905يف إصالح القانون االنتخايب .ويف عام  1907تولت حكومة
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كان شعوري كاملبتل باملاء عندما صعدت إىل منصة الخطبة .تصنع بعض أرباب
العمل االبتسامة وحدقت بعض سيدات الطبقة الراقية (بسبب حكمهن عيل
من خالل مالبيس) كام لو كنت حيواناً غريباً .وبدأت عىل الفور قائالً "ماذا
يريد الحزب االشرتايك الدميقراطي؟" – اختفت نربات االستهزاء عىل الفور،
وحتى السيدات بدأن وكأنهن مهتامت مبا أقول حيث كان موضوعي شامالً.
وبعد انتهاء الخطاب ،جاءت زوجة مزارع عجوز مرة أخرى وشكرتني .تلك
الحقيقة جعلتني سعيدا حقاً ،ألنهم فهموين .وتبع ذلك تصفيق حاد مام أخفى
متاما محاوالت الصفري.
تم اآلن منع االجتامع األول للدميقراطية يف قناة ميستريهولت ويف ميورلينغ
ديركشن ،وشعرت بالرضا .وقال سائقنا :قد تعتقد الزوجة أنه كان هناك كثري
من الناس ،لقد قمت بع ّد  120دراجة بل ورمبا أكرث مام تعتقد.
كاتا دالسرتوم يف ستورمكلوكان رقم  ،41يف جولة انتخابات آب/أغسطس عام .1911
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تحقق االقرتاع العام العادل
خالل سنوات الحرب ،طلبت "هدنة" بني األطراف ،من أجل التعاون
من أجل مستقبل أفضل للبالد وتجنب خلق الرصاعات السياسية.
كانت الحرب لصالح اليمني وتعاطف امللك مع أملانيا بينام تعاطف
الدميقراطيون االشرتاكيون والليرباليون مع بريطانيا العظمى وفرنسا.
أجربت الحرب عىل ترشيد استهالك الطعام الذي كان يدار بشكل
سيئ وأدت إىل اضطرابات اجتامعية .وتحت تأثري الثورة الروسية،
تم حل االضطرابات يف السويد واإلمرباطورية األملانية بعد االنهيار
الذي صاحب الحزب االشرتايك عندما كان يف السلطة ،وكذلك مسألة
حق االقرتاع يف السويد.

يف التصويت .ومع ذلك كان الحق يف التصويت ال يزال يقترص عىل
أولئك الذين كانوا يعتمدون عىل الرعاية السيئة لكسب قوتهم.
يف سياق ذلك اختار حزب اليمني أال يعارض اقرتاح الحكومة ،ولكن
ليس بسهولة .ففي  17كانون األول/ديسمرب عام  1918نوقشت
االقرتاحات املتعلقة بحق التصويت يف االنتخابات البلدية يف الربملان
ويف املامرسة العملية .وحصلت السويد عىل دستور دميقراطي يف هذا
اليوم .ويف السنة التالية ،ناقش الربملان مسألة حق املرأة يف التصويت.
يف عام  1919تم حل الحلقة األوىل وتم مبارشة انتخابات البلدية
مبوجب اللوائح الجديدة .يف عام  ،1921أكد الربملان عىل القرارات
السابقة املتخذة بشأن التعديالت الدستورية .وأجريت انتخابات
جديدة يف وقت قريب بعد ذلك .كانت هذه أول انتخابات برملانية
دميقراطية ،عندما تم انتخاب خمس نساء للربملان ،منهن الدميقراطيتان
االشرتاكيتان نيليل ثورينغ و أغدا أوستلوند.

ويف عام  ،1917انضم الدميقراطيون االشرتاكيون للمرة األوىل إىل
الحكومة ،مع الليرباليني .كام انطلقت الربملانية اآلن .من اآلن فصاعدا
تحظى الحكومة بدعم الربملان [مجلس النواب] .بنيت الحكومات
السابقة بناء عىل موافقة امللك .حاولت الحكومة الجديدة التوصل
إىل اتفاق مع اليمني الذي كان غري مبا ٍل بالتغيريات الفورية يف حقوق
االقرتاع .يف  14ترشين الثاين/نوفمرب عام  1918تم طرح اقرتاح حكومة
قامئة عىل االقرتاع املتساوي يف البلدية للرجال من عمر  21فيام يتعارض
مع حزب اليمني ،وتضمن االقرتاح حق النساء يف االنتخاب ،والقضاء عىل
العديد من األمور التي تحد من حق األشخاص ذوي الدخل املنخفض

مل تكن السويد أول من نفذ عملية االقرتاع؛ فقد سبقتها إىل ذلك
عدة دول من الشامل األورويب .قامت بريطانيا العظمى وأسرتاليا
والواليات املتحدة والعديد من البلدان األخرى أيضا بتطبيق اإلصالحات
الدميقراطية .وفيام يتعلق بحق املرأة يف التصويت ،كانت نيوزيلندا
(عام  )1893وأسرتاليا (عام  )1902أول من قام بذلك تبعتهام بلدان
الشامل األورويب ،حيث كانت السويد يف املركز األخري.

انتصارات وانتكاسات الدميقراطية يف القرن العرشين
مل تكن بداية القرن العرشين عندما اكتسب الناس يف العديد من البلدان األوروبية الحق يف التصويت انتصار حاسامً ألفكار الدميقراطية .حيث ميكن
مالحظة وقوع العديد من االنتكاسات خالل العرشينيات والثالثينيات من القرن العرشين ،عندما تولت الفاشية والنازية والديكتاتوريات العسكرية
وأشكال أخرى من األنظمة االستبدادية يف أوروبا السلطة .وبعد الحرب العاملية الثانية ،أنشئت الدكتاتوريات الشيوعية يف أوروبا الرشقية .كانت إسبانيا
ال تزال دولة ديكتاتورية ،كام كان الحال يف الربتغال واليونان ،حيث تقلد املجلس العسكري الحكم عام  .1967تلت الدكتاتوريات العسكرية يف أمريكا
الالتينية بعضها البعض.
ولكن نهاية القرن العرشين شكلت انطالقة واسعة جديدة للدميقراطية .استطاعت بلدان جنوب أوروبا تطبيق الدميقراطية بشكل سلمي .وقد انهارت
الدكتاتوريات الشيوعية مع بناء "حائط برلني" عام  .1989ويف أمريكا الالتينية بدأت البلدان بتطبيق الدميقراطية الواحدة تلو األخرى ،حيث ميكن
وصف القارة بأنها أصبحت دميقراطية مع نهاية القرن العرشين .ال يزال هناك العديد من البلدان ذات األنظمة الديكتاتورية ،منها الدولة األكرث سكانا يف
العامل ،وهي الصني .ولكن ال يزال من املستحيل مقاومة الفكر التحرري للدميقراطية.
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األول من أيار/مايو عام 1918

يوم العمل املؤلف من مثاين ساعات
انتصارات وانتكاسات للدميقراطية يف القرن العرشين .كان اليوم املؤلف
من مثاين ساعات عىل جدول األعامل السيايس للدميقراطية االشرتاكية
منذ البداية .يف السويد كان اليوم املؤلف من مثاين الساعات هو الشعار
الرئييس منذ أول مظاهرةعام  .1890ولو أردنا أن نتحدث بشكل بالغي،
فإن طلب اإلصالح يتسم باملنطقية :مثاين ساعات للعمل ومثاين ساعات
للرتفيه ومثاين ساعات للنوم.

اإلصالحات التي تحد من ساعات العمل إىل مثاين ساعات يف اليوم.
واعترب ذلك أمرا أساسيا للتغيري االجتامعي السلمي وأن الرضا بساعات
العمل الطويلة ميكن أن يكون مصدرا للمتاعب.
ثانياً ،يجب إيالء أهمية للصحة البدنية للعامل ،حيث وقعت معظم
حوادث عمل خالل الساعات األخرية من يوم العمل .وثالثاً ،كانت هناك
مطالبات بحاجة العامل لوقت يتفرغون فيه للحياة األرسية وللمشاركة
يف الشؤون املدنية للحصول عىل الفرص الكتساب املهارات والتدريب.

القانون أو االتفاق؟
كانت املناقشة املبكرة حول إصالحات العمل يف الربملان لتطبق عن
طريق الترشيع أو عن طريق اتفاق بني النقابات وأرباب العمل .كانت
عدة نقابات عاملية ترى االتفاق .وكان هناك أساساً ثالثة مواضيع
تستخدم للترشيع املتعلق بالحد األقىص لساعات العمل.

وفيام يتعارض مع القانون تم الترصيح بأن يكون هناك نقص يف العاملة
نتيجة ذلك .كان جناح اليمني ضد ذلك القانون ،وقالوا بأنهم لن يقطعوا
االتصال مع االقتصاد الوطني بحيث يندمون عىل اإلصالح  .كام كان
أرباب العمل ضد ذلك القانون ،ورفضوا ذلك االقرتاح.

أوالً ،يجب اإلشارة إىل التطورات الدولية .طبقت العديد من البلدان
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ولكن عند مواجهة املعارضة ،كان الربملان هو سبب النجاح .عندما
استلم الحزب االشرتايك الدميقراطي السلطة مع الليرباليني عام 1917
بدأ اإلصالح الرسيع .ويف شباط/فرباير عام  1918تم إنشاء لجنة العمل
وبعد 385يوماً يف آذار/مارس  1919رشعت الحكومة يف إعداد مرشوع
قانون بعد صدور تقرير اللجنة وتعميمه للتعليق عليه.

ساعات عمل أقل بعد الحرب
مل يكن قانون يوم العمل املؤلف من مثاين ساعات قاعدة أسبوع
العمل املؤلف من  40ساعة ،وإمنا  48ساعة .كان معظم العامل
يعملون طوال يوم السبت .تم تقليل أسبوع العمل إىل  45ساعة
عمل مبوجب قرار برملاين عام  ،1957وتم تنفيذ القرار عام .1960
ومن خالل اتفاق بني اتحاد النقابات العاملية و  ،SAFتم تقصري أسبوع
العمل إىل  42.5ساعة بني عامي  1966و  ،1969مام كان له تأثريا ً
أيضاً عىل قانون ساعات العمل .ويف عام  1970قرر الربملان تخفيض
ساعات العمل إىل  40ساعة يف األسبوع وجرى ضمني
خطوتني متساويتني .وتم تخفيض ساعات العمل لتصبح مثاين ساعات
يومياً ملدة خمسة أيام يف األسبوع ألول مرة عام .1973

متديد قانون ساعات العمل
كان قانون ساعات العمل األول مؤقت ،وتجدد يف عدة مناسبات يف
عام  .1920حتى عام  1930تم جعل قانون تحديد وقت العمل ملدة
مثاين ساعات دامئاً .ويف وقت الحق ،تم تطبيق القوانني عىل مجموعة
املوظفني الذين كانوا مستثنني من القانون األصيل :وهم عامل املزارع
( 1936و  ،)1948وعامل بيع التجزئة (عام  )1939فضالً عن موظفي
الفنادق واملطاعم (عام .)1944

ساعات عمل أقل بعد الحرب
مل يكن قانون يوم العمل املؤلف من مثاين ساعات قاعدة أسبوع العمل
املؤلف من  40ساعة ،وإمنا  48ساعة .كان معظم العامل يعملون طوال
يوم السبت .تم تقليل أسبوع العمل إىل  45ساعة عمل مبوجب قرار
برملاين عام  ،1957وتم تنفيذ القرار عام  .1960ومن خالل اتفاق بني
اتحاد النقابات العاملية و  ،SAFتم تقصري أسبوع العمل إىل 42.5
ساعة بني عامي  1966و  ،1969مام كان له تأثريا ً أيضاً عىل قانون
ساعات العمل .ويف عام  1970قرر الربملان تخفيض ساعات العمل إىل
 40ساعة يف األسبوع وجرى ضمني خطوتني متساويتني .وتم تخفيض
ساعات العمل لتصبح مثاين ساعات يومياً ملدة خمسة أيام يف األسبوع
ألول مرة عام .1973

تم تنظيم وقت العمل ضمن قانون الصحة والسالمة املهنية عام .1949
وكانت هناك قواعد يف أوقات االسرتاحة وكذلك حظر العمل اللييل .أصبح
موضوع ساعات العمل مثاالً عن التغيريات االجتامعية العملية التي ميكن
تنفيذها يف حال استلم الحزب االشرتايك الدميقراطي السلطة السياسية،
وهو ما كان نتيجة اإلصالحات يف مجال التي تم تنفيذها .أصبحت
املناقشة بشأن مدة وقت العمل أكرث حيوية عرب سنوات.

الصورة :غري معروف

ثالثة من أعضاء أول حكومة دميقراطية اشرتاكية ما بني  10آذار/مارس و  27أكتوبر  .1920من اليسار :وزير الخزانة فردريك وليام توشون ورئيس الوزراء ياملار رانتينغ
ووزير الخارجية إيريك باملسترينا يف جلسة الحكومة.
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أعضاء الربملان االشرتايك اإلناث مايو عام .1928
أغدا أوستلوند وأوليفيا نوردغرين وستينا فيسامن ونييل تورنس.

حكومة األقلية يف العرشينيات من القرن العرشين
رئيس الوزراء إىل ريتشارد ساندلر عام  .1925ما لبث أن تويف برانتينغ
وبعد ذلك بقليل أيضاً مات وزير املالية الذي كان هو العمود الثاين
يف الحزب ،فردريك وليام توشون ،والذي كان من املزمع أن يخلف
برانتينغ.

عندما تم تنفيذ االقرتاع العام املتكافئ العاملي ،قطع الدميقراطيون
االشرتاكيون تعاونهم مع الليرباليني ،الذين انقسموا بدورهم إىل حزبني
بسبب أختالف اآلراء بشأن الحاجة إىل فرض حظر الكحول يف السويد.
تم تشكيل أول حكومة لألقلية الدميقراطية االشرتاكية عام  1920وتم
تعيني ياملار برانتينغ رئيساً للوزراء ،و ُعني بعده شخصني .ولكن كان
لألطراف غري االشرتاكية أغلبية يف الربملان ،ووجد االشرتاكيون صعوبة يف
عقد جلسة استامع لسوق العمل والسياسات االجتامعية.

توصف العرشينيات من القرن العرشين بأنها تشكل عقد الفراغ.
توالت الحكومات الواحدة تلو األخرى .مل يكن لدى الحزب االشرتايك
الدميقراطي ما يكفي من الدعم لتنفيذ إصالحاته االجتامعية .عندما تم
تأمني حق االقرتاع الشامل واملتكافئ ،دخلت أحزاب جديدة يف الربملان.

خالل فرتة واليته الثالثة أصيب برانتينغ باملرض وتنازل عن منصب
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الرصاعات يف سوق العمل
مل تظهر زيادة التناقضات االجتامعية يف املجتمع يف سوق العمل .سعى
أرباب العمل إىل خفض األجور وكان يسعون دامئا إىل فض اإلرضابات.
كانت النقابات والطبقة العاملة غاضبة من هذا بينام انتقد سياسيو
الربجوازية والناخبون طغيان النقابة وطالبوا بحق األطراف األخرى.
وأخريا ً انترشت الفكرة القائلة إن املجتمع واملواطنني لن يتأثرون بسوق
العمل وعواقب الرصاعات.

دخلت مدينة التعدين الصغرية سرتيبا يف التاريخ السيايس السويدي
عام  .1926كان هناك إرضاب قام به النقابيون ،ولكن فضه اتحاد
عامل التعدين .ويف عام  1926قررت لجنة البطالة وصف العاطلني عن
العمل بأنهم رافضون االنضامم للجنة ،وتم منع مساعدات البطالة عن
أولئك الذين رفضوا االنضامم.
وأثريت املسألة يف حكومة ساندلر ،التي رأت أن القرار مخالف لقواعد
الحيادية يف املنازعات العاملية التي قررها الربملان .ثم تألفت حكومة
األقلية الدميقراطية االشرتاكية من الربملان ،حيث كان لحزب ميني
الوسط األغلبية وبعد ست سنوات تبعه حكومات أقليات غري اشرتاكية.
قامت حكومة أيكمن الليرباليةعام  1928بتقديم مقرتحات متعلقة
باالتفاقات الجامعية ومحكمة العمل وقوبل ذلك األمر باالشمئزاز
والغضب داخل الحركة العاملية.

وكانت هناك مسألة هامة تتعلق بسياسة سوق العمل تدور حول
تعويض أولئك الذين ينشطون يف تدابري سياسة سوق العمل ،لجنة
البطالة .ادعى غري االشرتاكيني أن العاطلني عن العمل ميكن أن يُستعاض
عنهم بعامل يعملون بأجور منخفضة للغاية .وقال الحزب االشرتايك
الدميقراطي أنهم يجب أن يحصلوا عىل رواتب تعادل ما يحصل عليه
عامل يعمل يف مجال مهنته يف املنطقة املحلية.

جيل مجلس الشعب والثالثينات
بعد موت برانتينغ وتوشون عام  ،1925ظهر جيل القيادة الثاين من الحزب االشرتايك الدميقراطي ،وأهمهم :بري ألبني هانسون وغوستاف مولر وإرنست
ويغفوش الذين صاغوا السياسة يف الثالثينات من القرن العرشين ،وهو ما نعرفه اليوم بأنه محتوى الدميقراطية االشرتاكية ومميزاتها .إن نظرية السياسة
الخارجية ما بعد الحرب ،وهي عدم االنحياز يف زمن السلم والحياد يف زمن الحرب ،مرتبطة بأوسنت أوندين .أمتوا عامهم الخمسني يف الثالثينات من القرن
العرشين باعتبار أن الحزب ( )1939يف تلك الفرتة كان يتمتع بخلفية سياسية متينة وطويلة األمد يف الحركة العاملية.
كان رئيس الحزب ورئيس الوزراء بري ألبني هانسون طوال حياته املهنية يحتفظ بسكرتري الحزب ووزير الشؤون االجتامعية غوستاف مولر إىل جانبه .بدؤوا
من خالل حركة الشباب وشاركوا يف النضال ضد حزب اليسار معاً .انخرط وزير املالية إرنست ويغفوش وهو العامل اللغوي الذي أصبح خبريا ً اقتصادياً،
يف مناقشات حول الدميقراطية االقتصادية قبل وبعد عام  .1920وكانت هناك أسامء بارزة أخرى مثل ريكارد ساندلر مؤسس  ABFورئيس الوزراء بعد
وفاة برانتينغ ووزير الخارجية الحقاً .وكذلك السيايس الثقايف والراديكايل آرثر إينبريي الذي عمل وزيرا للخارجية بعد الحرب وخدم خدمة طويل بني عامي
 1945و  ،1962وأوسنت أوندين وكذلك وزير الزراعة والوزير إدفني سكولد .وكان عدد النساء الاليت تقلدن أدوار اإلدارة والسلطة التنفيذية كممثالت
منتخبات أو مسؤوالت ال يزال قليالً جدا ً أو كن معزوالت متاماً يف كل من الحزب والحركة النقابية .مل يكن هناك أي يشء ينتمي إىل الحلقة الداخلية للحركة
العاملية والسياسة الشعبية الرئيسية ولذلك فمن غري املستغرب أن يكون فيه عنارص ذكورية .يف املجالس الشعبية الجيدة ،كان الرجل الصالح هو من يحكم.
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انطالق الدميقراطية االشرتاكية
أصبح عام  1920املمتلئ باالضطرابات أكرث توترا ً عام  1930بشكل
أسايس يف أوروبا وأيضاً يف السويد وبلدان الشامل األورويب األخرى .ترصفت
األحزاب الشيوعية بناءا عىل أوامر مبارشة من االتحاد السوفيتي الستاليني
وحاولت السيطرة عىل نقابات العامل ،مام نجم عنه معارك مريرة مع
النقابيني الدميقراطيني االشرتاكيني .زاد نفوذ الفاشية والنازية ومختلف
االتجاهات االستبدادية األخرى ودمرت الدميقراطية يف البلدان الواحد تلو
اآلخر .ظهرت يف السويد حركات نازية مختلفة تتعارض مع الشيوعيني
واالشرتاكية الدميقراطية والحركة النقابية.

هنا ميكن األمر
عامل سويدي سقط
يف زمن السلم.
دون سالح
ال يستطيع الدفاع عن نفسه
قام بالتنفيذ
رصاصات مجهولة.
وكان الجوع هو الجرمية.
لن ننساه ابدا ً.

أدى انهيار سوق األوراق املالية يف وول سرتيت يف الواليات املتحدة
عام  1929إىل ظهور ركود اقتصادي عميق يف جميع أنحاء العامل
الغريب ،وتفيش الركود االقتصادي والبطالة الجامعية ووقوع أزمة أيضا
يف الزراعة .من املعتقد اآلن أن الحركات السياسية ميكنها التحكم يف
السلطة السياسية بعد وصول الشعوب إىل مرحلة اليأس كام فعل
الشيوعيون الروس عام  1917والنازية األملانية عام .1932

إريك بلومبريي ،قصيدة تم إدراجها يف بحث الدميقراطية االشرتاكية
بعد األحداث التي وقعت يف أودالن يف أيار/مايو عام .1931

التعمق مشاهدة فيلم "أودالن ( )Ådalen 31( "31إخراج بو ويدربريي) ،وناقش مضمون الفيلم.
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العاطلون عن العمل مع لجنة البطالة عام .1933

الصفحة األوىل من الجريدة الدميقراطية االشرتاكية  15مايو/أيار .1931
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أودالن ،دعا أرباب العمل كاملعتاد إىل وقف اإلرضاب .ونظمت مظاهرة
وانطلق العامل يف لوند .ثم قام الجيش بإطالق الرصاص عىل العامل
وقُتل خمسة أشخاص .أظهرت الحركة العاملية اشمئزازهم من هذا
الحادث ودعت إىل تهدئة البالد.

أصيبت السويد أيضا بالركود االقتصادي؛ وانخفضت الصادرات بشكل
حاد وتبنت الحكومة بشدة فكرة أنه يجب محاربة األزمة من خالل
تقليل الوظائف وتقليص األجور .هز اإلفالس الكبري الذي أصيبت به
مجموعة كروغر الدولية التي كانت تتاجر يف أعواد الثقاب البلد بأرسه
عام  .1932وكان رئيس الوزراء إيكامن قد تلقى من قبل أمواالً من
مجموعة كروغر لذلك اضطر إىل تقديم استقالته.

أدى الركود االقتصادي وتحطم مجموعة كروغر واملأساة التي وقعت
يف أودالن  31إىل خلق جو عام ساعد فيه عجز األحزاب غري االشرتاكية
عن العثور عىل حلول للمشكالت عىل متهيد الطريق لنجاح الدميقراطية
االشرتاكية يف املستقبل.

وبسبب ازدياد االضطرابات يف سوق العمل واإلرضابات العاملية
والقضاء عىل اإلرضاب وقعت الكارثة عام  .1931وخالل إرضاب يف

أسئلة للمناقشة
•

•

•

•

•

قم مبناقشة مسألة ظهور الدميقراطية االشرتاكية عند ظهور التنمية الدميقراطية .هل يجب علينا أن نكون أكرث تحفظا وأكرث تسليحا؟ هل كان من
املمكن أن تتم التطورات بشكل أرسع؟ ملاذا كانت هناك حاجة إىل تقديم تنازالت وحلول تدريجية؟ هل قام الحزب بتصحيح نصاب األمور تكتيكياً
عن طريق منح أولوية حق االقرتاع الشامل واملتكافئ للرجال وتأخري حق املرأة يف االنتخاب أو اتخاذ موقف يسود فيه الرجال يف الحزب لبيان أن حق
املرأة يف التصويت كان أقل أهمية من عامل الحرف الصناعية الذكور؟
كيف ميكننا الترصف اليوم مع الدول األخرى االستبدادية؟ لن نقوم نحن وال اآلخرون باملتاجرة يف السلع والخدمات ،بحيث نقوم باستثامرها أو هي
تقوم باستثامرنا وبجميع أنواع التبادالت .هل ينبغي علينا أن نضع يف عني االعتبار "اختالفات درجات الجحيم" عند مناقشة هذه الدول وما هي
متطلبات الدميقراطية الرضورية لحقوق اإلنسان ومتى يجب علينا توفريها؟
شعر معارضو االقرتاع الشامل واملتكافئ بأنه يجب اإلحساس باملسؤولية حيال املمتلكات من أجل التطوير املستقر للمجتمع حتى ال يجرى األمر عىل
النحو الذي يجرى فيه مع أولئك الذين ليس لديهم ما يخرسونه ،وبالتايل كان من املعقول أن يكون لألغنياء عدد أصوات أكرب يفوق أصوات الفقراء.
هل هناك آثار لذلك النهج تظهر حتى يومنا هذا؟
تم تقليل ساعات العمل إىل مثاين ساعات يومياً ،وثم  40ساعة يف األسبوع تدريجياً يف القرن العرشين .يف العديد من البلدان األخرى ،استمرت ساعات
العمل باالنخفاض .كان خفض يوم العمل إىل ست ساعات هدفاً منشودا ً عىل مدار عدة عقود ،ولكن مل يتم األمر إال بشكل ضئيل .هل ينبغي دفع
الحزب االشرتايك الدميقراطي ليك يقوم بتخفيض ساعات العمل بشكل أكرب؟ أم أن سعر وقت العمل األقرص مرتفع جدا ً؟
كانت الحركة العاملية حاسمة جدا ً عند إصدار الترشيع املتعلق باالتفاقات الجامعية ومحكمة العمل التي تأسست يف أواخر القرن العرشين ،عندما
كانت تحد كثريا ً من حق اإلرضاب .سوف تكون اإلرضابات التي تقع خالل فرتة التفاوض الجامعي  -والتي تسمى اإلرضابات الحادة املحظورة  -وكذلك
منظمة نقابات العامل التي تنادي بذلك عرضة لدفع غرامة كبرية ملحكمة العمل .ملاذا قامت الدميقراطية االشرتاكية يف نهاية املطاف بتأييد ودعم
النظام الجديد؟ ماذا رأيك باإلرضابات الحادة؟
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.3

عهد مجلس الشعب
الرتكيز الجديد عىل إجامع اآلراء
تبلورت الدميقراطية االشرتاكية الجديدة من خالل صيغ بري ألبني
عن مجلس الشعب .وكانت هناك قيم دميقراطية اشرتاكية باقية،
ولكن الصيغة كانت جديدة ،وقام بتأسيس أساليب جديدة لحل
الرصاعات القامئة .ووقع الضغط عىل املجتمع ذاته .كانت الحاجة
إىل املساواة والتضامن ستؤدي إىل التمتع بالحرية التي كان يتمتع
بها األقلية األثرياء.

بعد وفاة برانتينغ عام  1925تم انتخاب بري ألبني هانسون كرئيس للحزب
بعد االنخراط يف بعض املناقشات .كان لديه العديد من املعارضني يف
الحزب ،منهم أولئك الذين عادوا بعد االنقسام ،وكان لهم تأثري كبري يف
كثري من األحوال .توصل بري ألبني هانسون إىل صيغة جديدة للدميقراطية
االشرتاكية ركزت عىل التامسك والتعاون كنصيحة أفضل للمستقبل عوضاً
عن الرصاع واملواجهة .قام بري ألبني هانسون بالفعل بطرح نقاش يف
الربملان عام  1928اشتهر باسم خطاب مجلس الشعب.

إن أساس الوطن هو القواسم املشرتكة والشعور باالنتامء .ال يعرف الوطن الجيد أي متييز أو تفرقة،
وال يوجد أطفال مفضلون عىل غريهم أو أطفال متبنون .حيث ال يحتقر املرء أي شخص آخر،
وال يحاول أحد اكتساب ميزة عىل حساب اآلخرين ،وال يقوم األقوياء بسحق ونهب الضعفاء.
يف الوطن الجيد تسود املساواة والتعاون ومساعدة اآلخرين .إن أراد املجتمع السويدي أن يصبح
وطناً جيدا ً ،يجب إزالة االختالفات الطبقية وتطوير الرفاهية وتحقيق توازن اقتصادي وأن يشارك
العاملون يف اإلدارة املالية ،كام يجب أن تطبق الدميقراطية اجتامعياً واقتصادياً عىل حد سواء.
بري ألبني هانسون ،خطاب يف الربملان ،عام .1928
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كينز والبطالة
سادت سياسة موحدة يف املجال االقتصادي والسيايس عام ،1920
بنيت عىل الفكرة القائلة بأن البطالة نتجت عن مطالبة املوظفني
برواتب عالية .لو قام املوظفون بتعديل مطالبهم لألجور ،ويعني ذلك
عملياً خفض رواتبهم ،فإن ذلك من شأنه أن يزيد الحاجة إىل العاملة.

ميكننا أن نقول ببساطة ،أن ويجغوش اتبع سياسة اقتصادية سهلت
إصالح السياسات االجتامعية املقبلة حيث أن املزيد أتوا للعمل وبدأ
النمو .انقسم الليرباليون يف نهجهم للسياسة االقتصادية الجديدة وتم
عزل اليمني عن املقاومة السلبية.

قدم االقتصادي الليربايل االشرتايك الربيطاين جون ماينارد كينز حالً آخر
عام  .1929كان يحاجج بأن البطالة يف الواقع ترجع إىل قلة الحاجة إىل
العامل .وإذا تم تخفيض األجور ففي تلك الحالة سوف يصبح النشاط
االقتصاد يف واقع األمر أكرث سوءا ً وسوف ترتفع البطالة .وعىل الدولة
بدالً من ذلك أن تحفز الطلب من خالل امليزانية من خالل تقديم املنح
واألشغال العامة واالستثامرات – وعىل وجه الخصوص أعامل البناء.
تم طرح أفكار مامثلة يف الواليات املتحدة بني أولئك الذين اصبحوا
مستشارين للرئيس روزفلت ،ويف السويد بني أولئك االقتصاديني فيام
يدعى مدرسة ستوكهومل.

وكان الحافز املايل أيضاً عىل شكل مساعدة من حافز السياسة النقدية
يف منوذج السويد الذي أصدر ما يسمى معيار الذهب عام .1931
عندما انخفضت قيمة العملة السويدية ،أصبحت الصادرات أرخص
للمشرتين يف الخارج ،وتحسنت القدرة عىل املنافسة.
كان بري ألبني هانسون مبثابة اإلطار الشامل من خالل تأكيده عىل
رضورة التعاون من خالل مجلس الشعب ومن خالل توافق اآلراء.
وأخريا ً كان دعم اتحاد النقابات العاملية أيضا رضوريا لتجنب
الرصاعات .شعر اتحاد النقابات العاملية بأن أفراده ربحوا يف السياسة
ألنه باإلضافة إىل زيادة األجور فإن ذلك يعني أيضا وجود إصالحات
يف الرفاهية االجتامعية ،وأصبح ذلك األمر جزءا مهام من النموذج
السويدي .استطاع بري ألبني هانسون والحزب االشرتايك الدميقراطي
أن يحكموا يف أقلية حتى قيام الحرب العاملية الثانية ،بينام منت العملية
االنتخابية بشكل مستمر خالل الثالثينات من القرن العرشين .إال أنه
يف صيف عام  1936تأسست رابطة املزارعني يف الحكومة ،وتم إنشاء ما

اتخذ إرنست ويغفوش موقفاً مبكرا ً لسياسات تحفز الطلب وبدأ
العمل عىل ذلك كوزير للاملية .تضمن أساس تسوية األزمةعام 1933
كال من العاملة وتقديم الدعم للزراعة .وتم التوصل إىل التسوية مع
رابطة املزارعني ،التي مضت قدماً يف االنتخابات عام  1932مع الحزب
االشرتايك الدميقراطي.
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بري ألبني هانسون عىل املنصةاألربعينات من القرن العرشين.
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إرنست ويغفوش
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يسمى بحكومة العطلة الرسمية ،والتي أراد فيها الربملان أن يقدم مزيدا ً
من املال للقوات املسلحة أكرث من املايل الذي يقدم للحكومة املستقيلة.
وتم االتفاق الرسيع عىل حل عام ينطوي التسلح ،وحدث ائتالف أحمر
وأخرض جديد بني الحزب االشرتايك الدميقراطي ورابطة املزارعني.

والرعاية الصحية الوقائية والتأمني ضد البطالة ومساعدة نفقة الطفل
وبدل السكن .وظهر التحقيق االجتامعي السكني الذي جرى يف الفرتة
 ،1947 – 1933والذي كان يهدف إىل الكشف عن االكتظاظ ووضع
مبادئ توجيهية تجعل ملزيد من املساكن الصحية .ويف عام  1935تم
تعهد األرس الكبرية التي تحتوي عىل أعداد كبرية من األطفال.

بينام كانت بقية أوروبا يف أزمة سياسية واقتصادية يف عام  1930وكانت
بداية التعبئة للحرب ،كان هناك استقرار سيايس يف بلدان الشامل األورويب
من خالل التعاون بني الدميقراطية االشرتاكية التي كانت يف أوج قوتها
وأحزاب الفالحني الربجوازية .كان هناك انتعاش اقتصادي مبني عىل
سياسة كينزي حذرة ،وقد تم اتخاذ الخطوات األوىل يف بناء دولة الرفاهية.

قام كل من غوستاف مولر وألفا مريدال بوضع األفكار الكامنة وراء
اإلصالحات .قامت اإلصالحات عىل فكرة الرفاهية كحق اجتامعي
مرتبط بحق املواطنة .كام استند إصالح الرفاهية عىل فكرة السياسة
االجتامعية املنتجة .كان الظروف املعيشية األفضل وبذل الجهود
الوقائية لتؤدي إىل تحسني الصحة وانخفاض املشكالت االجتامعية
ومتهيد الطريق لتحسني تنمية اقتصادية .وأصبحت جميع هذه
التدابري جزءا من النموذج السويدي.

وبدأت العديد من إصالحات الرفاهية الرئيسية يف الثالثيناتواألربعينات
من القرن العرشين :منها املعاشات التقاعدية الوطنية الجديدة

الصورة :سالستيدت

غوستاف مولر يتشاور مع سيكان كارلسون

الصورة :غري معروف

ريتشارد ساندلر

الصورة :غري معروف

الصورة :غري معروف

كاتا دالسرتوم

داغ هاماشيولد وأوسنت أوندين عام 1959
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روح سالتشوباد
أصاب سوق العمل السويدي رصاعات حادة لفرتة طويلة .مل يفز أي
جانب منهم .واصل العامل اإلرضاب من أجل الحصول عىل ظروف
معيشية أفضل ،واستمر أرباب العمل يف قهر اإلرضاب وإصدار قوانني
أشد رصامة إلعاقة تنظيم العامل .عىل سبيل املثال ،كان من الشائع أن
ميتلك أرباب العمل مساكن العامل ولذلك كان يتم طرد املرضبني من
السكن وتجريدهم من األموال.

التطوعية ضمن األطر التي حددها املجتمع لنفسه .السالم الصناعي
كهدف مشرتك .قبل اتحاد النقابات العاملية مبحكمة العمل كهيئة
تحكيم ولكن الخالفات حول ظروف العمل وأشياء أخرى كانت لتحل
عن طريق املفاوضات وليس باإلرضاب عن العمل ،أومن خالل أمر من
املحكمة.
ومن جانبهم قام أرباب بتصفية طريقة فض اإلرضابات السابقة
املنظمة ،بعد أن ظهرت بدرجة أقل .وكان النموذج السويدي يف سوق
العمل القائم عىل إجامع اآلراء واالتفاق سيتطور الحقاً يف مناطق أخرى
من املجتمع ومع أحزاب أخرى.

ويف عام  1936أعلن اتحاد النقابات العاملية عن بدء املفاوضات مع
 .SAFوأجريت مفاوضات يف سالتشوبادن ،ويف كانون األول/ديسمرب
تم عقد اتفاقيةسالتشوبادن  .وظهر "النموذج السويدي" ،واالتفاقات

املرأة يف الحركة العاملية حتى الحرب العاملية الثانية
لقد تم ذكر أغدا أوستلوند و نيليل تورينغ .شاركت أوستلوند يف الربملان وهاجمت االعتداء عىل الزوجات ودافعت عن حق املرأة يف الحصول عىل معاش
وتحسني الرعاية الصحية للنساء واألطفال .وعندما دعت إىل حق املرأة يف اإلجهاض ،غادر العديد من أعضاء برملان القاعة ،وأصبحت أوليفيا نوردغرين
التي كانت أخصائية يف الطباعة وعضو يف الربملان املرأة الوحيدة يف الهيئة التنفيذية للحزب منذ عام  1924ولعدة سنوات .ويف عام  1942أصبحت أنا
شوسرتوم أول امرأة دميقراطية اشرتاكية يف الغرفة األوىل للربملان .ويف عام  ،1958كان ما يتجاوز  10باملائة فقط من أعضاء الحزب يف الربملان من النساء.
وأصبحت هولدا فلود أول أنثى عاملة يف الحزب يف عام  ،1929حيث كانت مهمتها يف املقام األول تحريض النساء.
كانت سيغريد إكيندال أول ممثلة أنثى التحاد النقابات العاملية .بدأت كنادلة يف مقهى وأصبحت ناشطة يف العمل النقايب عام  .1927وبعد عرش
سنوات ،أي يف عام  ،1937أصبحت ممثلة القسم  48يف اتحاد موظفي الفندق واملطعم السويدي .وكانت أول ممثلة أنثى التحاد النقابات العاملية وقد
عملت بصفة ممثلة يف الفرتة الواقعة بني عامي  1948و  .1964كام كانت عضوا ً ذو مدة خدمة طويلة يف الربملان.
كانت ألفا مريدال (التي عاشت يف الفرتة  ،1986-1902ولقبها قبل الزواج رمير) أكرث النساء الدميقراطيات االشرتاكيات شهرة بعد كاتا دالسرتوم
 .تشمل دراساتها األكادميية علم النفس وعلم اجتامع األرسة .تعاونت ألفا مع زوجها غونار مريدال عام  1934يف تأليف كتاب "األزمة يف مسألة السكان"
التي أصبحت نقطة انطالق مهمة إلصالحات السياسة االجتامعية للدميقراطية االشرتاكية .سلط الكتاب الضوء عىل أشياء تتضح لنا حقيقتها اليوم ،مثل
املسؤولية حيال األطفال التي ينبغي أن تقسم بني اآلباء واألمهات واملجتمع .ويجب أن نتحمل املسؤولية عن األطفال من خالل الرعاية العامة لألطفال.
وبعد الحرب أخذت تزيد من مشاركتها يف مسألة نزع السالح .ومل تصبح أحد الوزراء إال بعد أن بلغ عمرها  60عاماً يف الفرتة  .1973-1966أمثر
التزامها بالسالم يف حصولها عىل جائزة نوبل للسالم التي تشاركت فيها مع املكسييك ألفونسو غارسيا روبليس عام .1982
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السويد أثناء الحرب العاملية الثانية
حول الهجوم الرويس عىل فنلندا يف خريف عام  1939منطقة الشامل
إىل معقالً لسياسة القوة العظمى .كان خط الدميقراطية االشرتاكية
يهدف إىل إبقاء السويد مبنأى عن رصاعات القوى العظمى .تم تقديم
دعم كبري لفنلندا خالل حرب الشتاء وشارك العديد من املتطوعني
السويديني.

تشري السياسة الخارجية إىل سنوات الحرب العصيبة التي أدت إىل
اختالل التوازن يف حكومة الوحدة .ولقد تم توجيه االنتقادات املرشوعة
حول عالقاتنا االقتصادية مع أملانيا (مبا يف ذلك مناجم املواد الخام
السويدية املدعمة آلالت الحرب األملانية) ووافقت الحكومة عىل أنه
من حق القوات األملانية التنقل عرب السويد.

يف كانون األول/ديسمرب عام  ،1939تأسس ائتالف حكومي بقيادة
بري ألبني هانسون شارك فيه حزب اليمني ورابطة املزارعني والحزب
الليربايل( .وتوحدت األحزاب الليربالية لتصبح حزباً ليربالياً واحدا ً عام
 .)1934وظهرت فكرة ألبني هانسون التي تنادي بالوحدة الوطنية من
عام  1928عىل أنها تقدمية وإبداعية .انعزل النازيون والشيوعيون
بصفتهم أحزاباً متطرفة بل ورمبا بصفتهم خونة محتملني.

بعد الحرب مبارشة رأى الكثري االتجاه إىل تهدئة دميقراطية اشرتاكية
سويدية تجاه االتحاد السوفيتي .وعىل وجه الخصوص ،تعلق األمر
بتسليم جنود البلطيق عام  1946واختفاء راؤول والنبريي حيث وقع
يف أرس الروس.
كانت السياسة املحلية مبثابة هدنة بني الطرفني وتصلوا إىل الئحة
شاملة لإلنتاج واالستهالك .وعمل نظام الحصص التموينية بشكل
جيد نسبياً عىل نقيض ما كان يحدث أثناء الحرب العاملية األوىل عند
وقوع املجاعة وأعامل الشغب حتى يف السويد .حصل الحزب االشرتايك
الدميقراطي عىل خربة يف األعامل التجارية واإلدارة املالية ميكنه
استخدامها بعد الحرب.

بعد االحتالل األملاين للدمنارك والرنويج عام  1940انعزلت السويد عن
اإلمرباطورية النازية األملانية يف الغرب والجنوب ،واالتحاد السوفيتي يف
الرشق الذي احتل إستونيا والتفيا وليتوانيا يف  ،1940ونقل حدوده إىل
الغرب عىل حساب فنلندا فضال عن تقسيم بولندا مع أملانيا.

الصورة :غوستا آش

يف  1أيلول/سبتمرب عام  1939بدأ األمر هكذا يف ستوكهومل حيث أعلنت جميع الصحف عن اندالع الحرب.
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ويف االنتخابات التي جرت عام  1944زادت قوة الحزب الشيوعي
ولكن كان نجاحه مؤقتاً فقط .وضعت الحرب الباردة الشيوعيني يف دور
هاميش ،حيث حصلوا فقط عىل أربعة إىل ستة باملائة فقط من األصوات.
وقد لعب اليسار يف الدميقراطية االشرتاكية دورا ً مهام يف عرص املجالس
الشعبية ،كمر ّوج ومحفز لبعض التغيريات االجتامعية التي وقعت.

كانت انتخابات عام  1940مبثابة أعظم انتصار للدميقراطية االشرتاكية
حيث حصلت عىل نسبة  53باملائة من األصوات وكان ذلك أيضاً
انتصارا ً كبريا ً لبري ألبني هانسون نفسه .كان الناس يرونه كرمز ورهان
عىل االستقالل .أصبح "األب األول للبالد" وناداه أيضا أغلب الشعب
السويدي باسم «بري ألبني».

سياسة الحياد بعد الحرب العاملية الثانية
قام أوندين أوسنت وزير الخارجية آنذاك بإنشاء خط السياسة الخارجية للحزب االشرتايك الدميقراطي مسبقاً أثناء الحرب العاملية األوىل .وكان عدم االنحياز
يف السالم يهدف إىل الحياد يف الحرب .وقد حاولوا تطبيق ذلك الخط أيضاً يف الحرب العاملية الثانية.
لعبت سياسة الحياد دورا ً كبريا ً يف السياسة الخارجية السويدية .وبعد الحرب العاملية الثانية ،أصبح األمر جلياً بأن البالد تقف خارج تحالفي الدفاع وهام:
يف الغرب من قبل التحالف األطليس (منظمة حلف شامل األطليس) ويف الرشق من قبل حلف وارسو .حاولت السويد أيضاً جذب جريان الشامل إىل عمل
تحالف دفاع للشامل .إال أن األمر باء بالفشل ألن الرنويج والدمنارك شعرتا برضورة التعاون مع منظمة حلف شامل األطليس يف حني كان لدى فنلندا
اعتبارات خاصة للتعاون املبارش مع جارها الكبري يف الرشق ،وهو االتحاد السوفيتي.
كانت سياسة الحياد السويدية التي اتخذت شكال رسميا تعني أن البالد يجب أن متتلك قوات مسلحة كبرية نسبياً ،ألنه ال ميكن أن نعول عىل دعم
البلدان األخرى يف حالة اندالع الحرب .عملياً كان هناك تعاون مع بلدان منظمة حلف شامل األطليس بشأن التدابري الواجب اتخاذها يف حالة وقوع
عدوان االتحاد السوفيتي.
رغم حقيقة أن اليمني والحزب االشرتايك الدميقراطي مل يتحدا دامئاً للدفاع املشرتك ،إال أن املوقف الراهن تطلب وجوب االتفاق عىل ميزانية الدفاع
عىل الفور .وتم اتخاذ قرارات طويلة األجل بشان الدفاع كل خمس سنوات تقريباً.
أثار خط السياسة الخارجية العديد من السياسات العملية .جادل الحزب االشرتايك الدميقراطي واألحزاب السياسية األخرى من أجل االمتناع عن التقدم
بطلب للعضوية يف االتحاد األورويب حتى منتصف التسعينات من القرن العرشين .كام احتدم الجدال أيضاً حول املشاركة بنشاط يف الهيئات الدولية،
مثل األمم املتحدة ،التي تم تشكيلها بعد نهاية الحرب العاملية الثانية .وكان هناك مطمحاً واضحاً للسويد وهو أن تلعب األمم املتحدة دورا ً مهام يف الجهود
الرامية إىل الحفاظ عىل السالم العاملي .توىل داغ همرشولد منصب األمني العام لألمم املتحدة من عام  1953حتى عام  1961وحرص عىل أن تتحرر األمم
املتحدة من القوى الكربى .كام ساهم ذلك يف دعم السويد لألمم املتحدة.
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الصورة :هرينريد

مظاهرة عيد العامل يف ستوكهومل عام  .1960تاغي إيرالندير وكانياما شيوم من نياساالند.

أكرث من أربعة عقود يف السلطة
تولت حكومة األقلية الدميقراطية االشرتاكية عام  1945واستعاد
الدميقراطيون االشرتاكيون السلطة عام  ،1976رغم نجاحات الحزب
الليربايل ورئيسهم الجديد برتيل أوهلني التي تحققت يف انتخابات عام
 .1948حكم الحزب االشرتايك الدميقراطي بشكل مستمر ملدة حوايل
 44عاماً .تبع ذلك ائتالف مع رابطة املزارعني من عام  1951حتى
عام  1957من قبل الحزب الحاكم الذي كان يحكم وحده كحكومة
أقلية .كان انقسام األحزاب غري االشرتاكية عامالً مساهامً كبريا ً .مل ترد
رابطة املزارعني ،التي أصبحت فيام بعد "حزب الوسط" ،أن تكون جزءا
من الكتلة غري االشرتاكية وتفاعلت مع الحكومات االئتالفية واملعارضة

مع الحزب االشرتايك الدميقراطي .وشملت السياسة الخارجي فكرة أن
الحزب يتشارك يف رؤية مشرتكة كالدميقراطية االشرتاكية.
تغيري رئيس الحزب عام 1946

تويف بري ألبني هانسون فجأة عام  .1946بعد التصويت يف الحزب
انتخبت املجموعة التنفيذية ومجموعة الربملان بشكل غري متوقع وزير
التعليم السابق تاغي إيرالندر كرئيس جديد للحزب ورئيس الوزراء قبل
غوستاف مولر .وظل إيرالندر حتى عام  1969واعترب أيضاً والد األمة
تحت اإلدارة التي أسست دولة الرفاهية ،وشهدت السويد فرتة فريدة
من النمو الكبري وفرص العمل للجميع.
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نشأة دولة الرفاهية
بعد الحرب العاملية الثانية ،بدأت سياسة اإلصالح االجتامعي عام
 1930يف االنتهاء .كانت تلك اإلصالحات ليتم التوسع بها الحقاً يف
الستينات و السبعينات .أصبحت لدينا دولة رفاهية استنادا ً إىل مبدأ
الرفاهية العام ،وهو يعني إرشاك الجميع وعدم استبعاد الفقراء.
كانت اإلصالحات تركز يف صميمها عىل األطفال وكبار السن .تم إضافة
إعانة الطفل العامة عام  1948بعد عرش سنوات من التحقيق .تم
رفع املعاشات التقاعدية عام  ،1946وفيعام  1952وفرت البلدية
مستلزمات اإلسكان التكملية لكبار السن املتقاعدين.

كان يتسم باملذلة ووصم الفقراء .تم متديد اإلجازات من أسبوعني
إىل ثالثة أسابيع عام  1953وتم إضافة التأمني الصحي العام عام
( .1955سابقا قامت العديد من النقابات بتنظيم صناديق التأمني
ضد املرض بنفس الطريقة التي تعمل بها صناديق البطالة ).مل يبنى
االزدهار أساساً عىل مستوى الدولة ،وإمنا من خالل التوسع املستمر يف
أنشطة البلدية .تم ضم البلديات الصغرية من خالل مجموعة متنوعة
من إصالحات البلدية يف البلديات الكبرية .واكتمل دمج البلديات
الرئيسية األخرية عام  .1971عند التوسع يف البلدية ،واستعادة املوقع،
أصبحت مشاريع البناء ومشاريع املرور أقوى من خالل أعضاء مجلس
املدينة الفرديني.

حقق مولر هدفه بأال يحتاج متقاعد إىل االعتامد عىل إغاثة الفقراء.
يف عام  1956تم استبدال القانون املتعلق باملساعدة االجتامعية الذي

كان دامئاً السعي إىل تحقيق األمن يف قلب العمل السيايس الدميقراطي االشرتايك – األمن ضد البطالة،
واألمن ضد الشدة والصعوبات االقتصادية .ال يوجد تناقض بني السعي إىل تحقيق األمن والرغبة يف
الحرية .ويف الواقع ،الشعور باألمن هو حرية يلها مغزى كبري ألي فرد .يف مجتمع الفقراء ،يجب علينا
أن نكبح أنفسنا من خالل الطرق الخشنة والعامة؛ هذا هو األمر برمته.
سيتم التوصل إىل حل عميل للمشكالت األمنية .من املمكن زيادة مستوى الطموح وإعداد أهداف
أكرث جرأة لهذه السياسة يف مجتمع أكرث ثراء ،حيث يرتفع املستوى املعياري ويتم حل العديد من
املشكالت األساسية التي تتعلق مبوضوع الحرية .وميكننا أن نستهدف عن عمد اإلجراءات يف املجتمع
بهذه طريقة ،فإن توسيع مجال حرية الفرد وضبط اإلجراءات التي تتعلق بالظروف املحددة والفردية
للشعب تزيد من قدراتهم عىل اختيار الكيفية التي يعيشون بها حياتهم.
تاغي إيرالندر يف مجتمع الخيار (تيدن عام  ،)1962الصفحة 77
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مرتو بها .أدت الزيادة يف عامل السيارات إىل إصالح الطرق والقيام
مبشاريع املرور يف مختلف أنحاء البالد.

كان اإلسكان مسألة سياسة اجتامعية رئيسية أخرى .تم تشييد املساكن
يف القطاع العام حيث تم بناء  50 000شقة يف كل عام بداية من
الحرب العاملية الثانية وحتى عام  .1958وكان النقص يف املساكن يرجع
جزئياً إىل املعايري األعىل املطلوبة وأيضا بسبب الهجرة من املناطق
الريفية .ومتثلت آخر خطوة رئيسية يف عملية البناء إطالق برنامج
املليون ،وهو عبار عن بناء مليون منزل بني عام  1965وعام .1975
مل يتم بناء املنازل فقط يف الضواحي ولكن تم أيضاً ترميم املراكز
الحرضية يف مدن كثرية وأعيد بناؤها خالل الستينات وأوائل السبعينات.
بدأت عملية إعادة بناء ستوكهومل عام  1950وتم أيضاً إنشاء نظام

مىض تاغي إيرالندر وغريه من قادة الجيل الثالث قدماً يف قضايا الرعاية
االجتامعية املختلفة ،منهم :خليفة مولر كوزير للشؤون االجتامعية،
ومنظم العمل الزراعي واملحرض عىل االنطالق غونار سرتانغ الذي أصبح
يف  1955وزيرا ً للاملية أيضاً .نادى تاغي إيرالندر بوجود "املجتمع
القوي" .إن الزيادة يف االستهالك الخاص تتبعها االستثامرات العامة
الرئيسية .واستلزمت هذه االستثامرات والرعاية املتقدمة رضائب أعىل.

الصورة :إيريك الندكفيست

الفا مريدال مؤمتر ما بعد الحرب عام 1943

الصورة :غري معروف

سفني أسبلينغ

الصورة :هرينريد

الصورة :غري معروف

غونار سرتانغ

كارين كوك
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وزيرا ً لالتصاالت ومن ثم وزيرا ً للدفاع عندما ترك توشنت نيلسون هذه
الوظائف ،وأخريا ً وزيرا ً للشؤون الخارجية .1976-1973

الجيل الثالث من القادة
أصبح رئيس الوزراء تاغي إيرالندر ووزير املالية غونار سرتينج رموزا ً
للتنمية بعد الحرب مع ارتفاع مستوى املعيشة ،وظهور دولة الرفاهية
وارتفاع نسبة التوظيف .واستمر ايرالندر يف منصبه كرئيساً للوزراء،
واستمر يف الحكم يف سياق الدميقراطية االشرتاكية وكان يعمل بطريقة
مناسبة عقالنية ويساوره الطموح يف التقدم .كان سرتانغ رمزا ً لألمن
االقتصادي ،وكان يبدو معصوماً مثل البابا يف تقييامته االقتصادية و يف
مبادئه مع أرباب العمل ونقابات العامل.

بدأت املرأة يف الظهور يف ظل قادة الجيل الثالث .كانت كارين كوك أول
أمرأة تصبح وزيرة عام  .1947كان من أبرز الوزيرات يوال ليندسرتوم
التي تولت مهامها يف الفرتة  ،1966-1954التي ُعهد إليها مسؤولية
وزارية كاملة كوزيرة للتعليم والتي كانت مهمتها مهمة صغرية.
وتولت أيضاً هيلدر نيغرين منصب وزيرة التعليم لفرتة قصرية عندما
تشكلت حكومة ائتالفية مع رابطة املزارعني عام  .1951واعتربها
إيرالندر أنها ضعيفة للغاية .وكان السؤال الذي يطرح نفسه ما
هي االشرتاطات التي فرضها عىل الرجال! بعد سنوات عديدة من
االنتظار دخلت ألفا مريدال يف الحكومة عام  1966عندما تقاعد يوال
ليندسرتوم .وألول مرة يف عام  1967أصبح يف الحكومة اثنتان من
النساء عندما أصبحت كاميال أودهنوف وزيرة يف الحكومة .وباإلضافة
إىل يوال ليندسرتوم ،كانت هناك إنغا توشون والتي كانت أبرز أمرأة
وكانت مليئة بالقوة الدافعة لجيلها .مل تتعني أبدا ً يف الحكومة ولكن
تقلدت عددا ً من املهام الخارجية منها سفرية لدى األمم املتحدة.

كان هناك قائد مهم آخر يف الجيل الثالث وهو توشنت نيلسون بعد أن
استقال من منصبه كسكرتري الحزب وكان يعمل يف الحكومة يف الفرتة
 1971-1940يف املناصب الوزارية الرئيسية كوزير للدفاع ،ووزيرا ً
للشؤون االجتامعية ووزيرا ً للخارجية ،بعد رحيل أوسنت يوندن .الفرتة
 .1971-1962كان هناك اثنان من القادة البارزين اآلخرين وهم بيغ
سفني وليتل سفني ،وهام سفني أندشون وسفني أسبلينغ .وجاء سفني
أندشون ليعمل كسكرتري الحزب ،لكن بعد ذلك ترك هذا املنصب
لسفني أسبلينغ ،الذي توىل مهامه يف الفرتة  1962-1948وبعد ذلك
أصبح وزيرا ً للشؤون االجتامعية حتى عام  .1976أصبح سفني أندشون

أسئلة للمناقشة
• كان الحزب االشرتايك الدميقراطي متقلدا السلطة يف السويد بشكل مستمر تقريبا ملدة  44عاماً تقريباً ،وأثناء ذلك الوقت منت أجزاء كبرية من دولة
الرفاهية التي نراها اليوم .ما هي العوامل التي أتاحت لإلدارة أن تستمر فرتة طويلة؟ كيف كان لتويل السلطة تأثري عىل الحزب؟
• جاءت السياسة االقتصادية الكينزية الجديدة التي أدخلها االشرتاكيون الدميقراطيون يف الثالثينات من القرن العرشين استجابة لألزمة املالية العاملية
السائدة ،وهي الكساد .ما هي أوجه الشبه بني األزمة االقتصادية يف العرشينيات والثالثينات من القرن العرشين واألزمة املالية األخرية التي أصابت
العامل عام 2008؟
• شهدت الثالثينات من القرن العرشين تحوالً واضحاً يف السياسة الدميقراطية االشرتاكية .وتم استبدال الجداالت املبارشة التي كانت تهدف إىل جعل
الصناعة اشرتاكية بالرتكيز الواضح عىل التنظيم والكينزية .وبدأت دولة الرفاهية يف البناء بصفتها قطاع اشرتايك يف املجتمع ،تتم ملكيتها وإدارتها إىل
بشكل جامعي وبدون ربح خاص .ويف الوقت نفسه ،ظل الجزء األكرب من االقتصاد ملكية خاصة ،وركزت السياسة عىل وضع حدود للسوق من خالل
القانون والعقود واالستثامرات العامة .كيف ميكننا جعل األمر اليوم ،إىل ماذا نحتاج ليك نتعاون مع بعضنا البعض وما الذي ينبغي علينا فعله يف
السوق املنظمة؟
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الكفاح من أجل املعاشات التقاعدية
تحولت أكرب قضية من قضايا اإلصالح والرعاية أثناء عام  1950إىل
مسألة املعاشات التقاعدية التي أصبحت عبارة عن معركة سياسية،
كان من شأنها إعادة تنشيط الحركة العاملية ووضع األسس لنجاح
االنتخابات يف الستينات من القرن العرشين.

كبرية ذات مستويات متدنية جدا ً .وكان التعويض املايل لكبار السن
واملتقاعدين غري عادل باملرة .وقد اتفق جميع املسؤولني باإلجامع عىل
الحاجة إىل أجر مناسب .كثريا ً ما كان العامل يتلقون املعاش األسايس
الذي تقدمه الدولة فقط ،ومل يكن لديهم معاش مرتبط بدخل العمل.

وكان السؤال الذي يطرح نفسه طوال الخمسينات من القرن العرشين
يتعلق بإصالح نظام املعاشات التقاعدية الذي سيمنح العامل معاشاً
معقوالً .كان معاش الشيخوخة الوطني ممحوا ً من ذاكرة التاريخ ،وقد
سبق أن قامتالحكومة الليربالية بطرحه عام  .1914ولكن كانت ظروف
املسنني يف أماكن كثرية ال تزال تحت خط الفقر .كان العديد من كبار
السن يعيشون يف مستوى متدين حيث عاشوا يف كبائن مزدحمة ،إال
قليال منهم .عندما تم عمل الرعاية العامة للمسنني ،كانت غالباً تتم
عىل شكل منازل شعبية قدمية حيث اضطر املسنون إىل النوم يف قاعات

ومتاشياً مع معايري روسينغ العامة للمعيشة يف البلد بأرسه ،كان هناك
أيضاً أمل لحل ظروف املتقاعدين االقتصادية .شهدت الخمسينات من
القرن العرشين كله محاولة لحل مسألة املعاش التكمييل العام.ATP ،
كان تم تقديم االقرتاح األول املذكور إىل الربملان مسبقاً عام ،1944
وتشكلت لجنة التحقيق األوىل عام .1947
عموماً ،تم إجراء ثالثة دراسات استقصائية رئيسية ملعاشات الخدمة
العامة قبل اتخاذ القرار .تم تقديم آخر تقرير مع مطلع عام .1957
ولكن ظهرت هناك ثالثة أمور مختلفة لحل مسألة املعاشات التقاعدية.
أراد الحزب االشرتايك الدميقراطي متويل خدمة املعاشات العامة استنادا ً إىل
الرضائب املفروضة عىل املرتبات ،وأن هذا املعاش ميكن أن يرتبط بالدخل
خالل الفرتة التي يعيشها العامل .دعم هذا األمر حزب اليسار
و اتحاد النقابات العاملية و  .TCOوكان لحزب الوسط اتجاهه الخاص
به حيث أراد رفع املعاشات الوطنية وعمل تأمني إضايف اختياري تكفله
الدولة .وأراد حزب اليمني والحزب الليربايل من الرشكاء االشرتاكيني إبرام

نظام املعاشات املهنية
ظل نظام املعاش التكمييل العام الذي متت صياغته يف الخمسينات من
القرن العرشين ساري املفعول حتى منتصف التسعينات .ثم قرر الربملان
عمل إصالح جذري لنظام التقاعد .ومل يتم تحميل تكلفة نظام املعاش
التكمييل العام املستقلة عىل عاتق التنمية االقتصادية للمجتمع ولكن
تم احتسابه عىل أساس متوسط حياة الفرد .وعندما مل يحدث النمو يف
سنوات األزمة يف أوائل التسعينات ومع ازدياد متوسط العمر املتوقع
متت زيادة رسوم املعاش التكمييل العام بنفس درجة زيادة االهتامم
بالتمويل الطويل األجل لنظام املعاشات .يف السنوات ،1998-1994
تم إضافة نظام املعاشات الجديد القائم عىل الرسوم بدالً من استناده
إىل املنفعة .دخل النظام الجديد حيز التنفيذ يف  1يناير  ،1999حيث
يتم تحديد املعاش من خالل الدخل املستمر عىل مدى الحياة واألقساط
املدفوعة وكذلك من خالل التطورات يف متويالت الصناديق االحتياطية.
تم تصميم النظام الجديد للمعاشات كحل وسط بني الحزب االشرتايك
الدميقراطي واألحزاب األربعة غري االشرتاكية يف الربملان.

االستفتاءات يف السويد
استفتاء عام  1922لحظر بيع الكحول .استفتاء عام  1955لتحويل
حركة املرور إىل اليمني .استفتاء عام  1957بشأن معاش الخدمة
العامة .تصويت الطاقة لعام  1980لإللغاء التدريجي للطاقة النووية.
استفتاء عام  1994حول عضوية السويد يف االتحاد األورويب .استفتاء
عام  2003بشأن مشاركة السويد يف املرحلة الثالثة لالتحاد االقتصادي
والنقدي (االتحاد االقتصادي والنقدي)-
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ملصق االنتخابات عام .1958

اتفاقات بشأن األموال التي كانت تديرها الرشكات .أيدت  SAFذلك األمر
الذي يعرف اآلن باتحاد املؤسسة السويدية و  ،SIFالتي تعرف باالتحاد
السويدي للموظفني املحليني والفنيني يف مجال الصناعة.

وقد تم حل مجلس النواب وأجريت انتخابات مبكرة .جرت االنتخابات
يف  1حزيران/يونيو عام  1958ونجح فيها الحزب االشرتايك الدميقراطي
وكان ذلك مبثابة رضبة تلقاها الحزب الليربايل.

يف ترشين األول/أكتوبر عام  1957كان هناك استفتاء عىل املعاش
التكمييل العام .وقد حصلت الرؤية التي انتهجها الحزب االشرتايك
الدميقراطي و اتحاد النقابات العاملية عىل غالبية األصوات .ولكن
ميكن تفسري النتائج بطرق مختلفة ،حيث حصلت رؤية الحزب
االشرتايك الدميقراطي عىل أقل من  50باملائة من األصوات .ومن خالل
املفاوضات بني األحزاب املختلفة حاولوا حل املشكلة .ولقد توقفت
املفاوضات يف مطلع عام  1958لعدم تكمنهم من التوصل إىل رأى
موحد .استقال ممثلو رابطة املزارعني من الحكومة وتشكلت بعد ذلك
حكومة األقلية الدميقراطية االشرتاكية املحضة مع مطلع عام  1958وكان
هناك اقرتاح مقدم من الحكومة يتعلق بقضية املعاش التكمييل العام
التي ظهرت من خالل التصويت الربملاين.

ولكن مل يكن الحزب االشرتايك الدميقراطي يتمتع بالدعم يف مجلس
النواب ليك ميضوا قدماً بسياساتهم .يف آذار/مارس عام  1959قدمت
الحكومة اقرتاحاً جديدا ً يف قضية املعاش التكمييل العام .أعلن عضو
الربملان الليربايل توري شونيغسون أنه سيمتنع عن التصويت النهايئ،
إال أن الحزب الليربايل كان ضد اقرتاح الحكومة .وكان تربيره لذلك هو
اح با ٍل  ،وكان االقرتاحان اآلخران
أن الحكومة مل يكن لديها سوى اقرت ٌ
فقط مبثابة اقرتاح من اقرتاحات السياسة العامة .يف التصويت الذي
جرى عام  1959حصل اقرتاح الحكومة عىل  115صوتاً فقط مقابل
 114ضد ذلك االقرتاح وامتنع واحد فقط عن التصويت مام جعل
الربملان يوافق عىل اقرتاح الحكومة .وبالتايل فقد قام أحد الليرباليني
الذي اختار عدم اتباع نهج حزبه بحسم مسألة املعاش التكمييل العام
يف الربملان .ويف  1كانون الثاين/يناير عام  1960دخل املعاش التكمييل
العام حيز التنفيذ ودفع أول معاش تكمييل عام يف عام .1963

ذكرت الحكومة أنها سوف تستقيل إذا مل يتم قبول اقرتاحها.
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مسألة األسلحة النووية السويدية
كانت املسألة السياسية الرئيسية األخرى يف الخمسينات من القرن
العرشين تتعلق بإمكانية امتلك السويد لألسلحة النووية .كانت السويد
متتلك قدرا ً كبريا ً من املعرفة التقنية والبعض كان يرى إمكانية توفري
تكاليف الدفاع عن طريق امتالك سالح نووي رادع .طالب القائد األعىل
مبراجعة هذه املسألة عام  .1954وقد اتخذ مؤمتر املرأة االشرتاكية
الدميقراطية يف السويد الذي قدمته إنغا توشون موقفاً واضحاً ضد
األسلحة النووية يف جلسته املنعقدة عام  1956بينام كان موقف رابطة
الشباب االشرتايك الدميقراطي السويدي ( )SSUمؤيدا ً أحياناً ومعارضاً
أحياناً أخرى .وقد كان العديد من كبار السن يف الحزب معارضني أيضا
لألسلحة النووية ومن ضمنهم إرنست ويغفوش وأوندين أوستني.

وكان من أنصار األسلحة النووية ادفني سكولد بينام تذبذب موقف
إيرالندر .وظهر حل وسطي يف مؤمتر عام  1958ينص عىل الحاجة إىل
دراسة هذه املسألة .تم تشكيل مجموعة دراسة يف أواخر عام 1958
كان إيرالندر رئيسها وأولوف بامل سكرتريها .ويف كانون األول/ديسمرب
عام  1959ظهر تقرير من الحلقة الدراسية بإجامع أعضائها الذي ينص
عىل "هناك أسباب اعتبارية يف الوقت الراهن تعارض اإلقرار بإنتاج
السويد لألسلحة النووية" .ولقد قامت لجنة الحزب عام  1960بتثبيت
ذلك القرار وإزالة إشكالية هذا األمر من جدول األعامل االشرتايك
الدميقراطي.

الصورة :املراسلة الصورية السويدية

مظاهرة عيد العامل يف ستوكهومل عام  .1957تظاهرة نسائية ضد األسلحة النووية.
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يف فرتة ما بعد الحرب ،زادت السويد من معايري املعيشة برسعة هائلة .التصميم الداخيل إلحدى الشقق عام  .1954سفني فيكسرتوم مع أرسته.

سياسة نشطة يف سوق العمل
تقدم الدولة منحاً لألفراد والرشكات التي تلقت العاملة من خالل بذل
جهود نشطة .إن القوى العاملة متنقلة وسوف تنتقل إىل الصناعات
والرشكات التي توسعت وإىل املناطق التي يكون بها الطلب مرتفعاً.
وكان بدل املواصالت أداة تستخدم بشكل متكرر.

استطاعت السويد ،التي ابتعدت عن الحرب ،خالل فرتة ما بعد الحرب
أن تستفيد من بناء أوروبا الذي استغرق وقتاً طويالً ،وخاصة يف أملانيا.
كانت الصناعة السويدية محكمة وازدادت الصادرات إىل البلدان
التي كانت قيد اإلنشاء .ومبعزل عن األزمة الطفيفة مع االرتفاع يف
نسبة التضخم واملشكالت االقتصادية ،يف بداية الخمسينات من القرن
العرشين ،والتي سميت بأزمة كوريا ،متكنا من رؤية  25عاماً من النمو
القوى والرتشيد الكبري وارتفاع املعايري وأنشطة اإلصالح الشامل.

نجح األمر متاماً حتى أن االحتجاجات قد ازدادت .أصبح شعار نورالند
"نحن ال نتحرك! يف السبعينات ،ويعني اختصار  AMSيف سوق
العمل الوطني السويدي أنه يجب عىل الجميع االتجاه جنوباً.
وملواجهة هذه االنتقادات ،تم وضع سياسة إقليمية يف أواخر الستينات.
وبدؤوا يتساءلون ملاذا سوف تنتقل اليد العاملة إىل الرشكات وليس
العكس! تلقت الرشكات منحاً لنقل عملياتها إىل أماكن يضعف فيها
سوق العمل.

لعبت العاملة الكاملة دورا ً رئيسياً ،وتم تطوير سياسة سوق العمل
من خالل ما يسمى منوذج رين-ميدنري (الذي كان جزءا ً من النموذج
السويدي) يف الستينات .ويعني ذلك وجود سياسة نشطة لسوق العمل
تحرص عىل تثقيف ودفع العاطلني عن العمل قدماً قدر اإلمكان.
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اإلصالحات القامئة عىل الجنس
مل يكن عدد الرجال كافياً لسد احتياجات سوق العمل السويدية.
تضاعف عدد النساء يف اتحاد النقابات العاملية من عام  1950إىل عام
 ،1970وتضاعف عدد العامالت من النساء باألجر إىل ثالثة أضعاف يف
الفرتة  .1950-1990ومن أجل مشاركة املرأة يف سوق العمل تطلب
ذلك عملية توسيع ضخمة لرعاية الطفل .ففي الخمسيناتكانت هناك
 15000-10000مكان ،ويف  1971حوايل  90000مكان ويف عام
 1990حوايل  400000مكان .أصبحت الحاجة إىل مزيد من العاملة
القامئة عىل مسائل الجنس التي جذبت اهتامم مؤمترات الحزب عام
 1960وعام  1964قضية كبرية يف املؤمتر االستثنايئ عام .1967

 1962و  1964و ،إال أن نسبة االنتخابات البلدية عام  1966كانت
يف أدىن مستوى لها .كان الناس ينظرون إىل الحزب االشرتايك الدميقراطي
يف ذلك الحني عىل أنه يف غاية املللوأن أفكاره سقيمة ،مام دعا قيادة
الحزب برئاسة تاغي إيرالندر إىل عقد مؤمتر استثنايئ عام  1967تحت
شعار "املزيد من املساواة" .أصبح من الواضح أن سياسة النمو من
ناحية مل تتخلص من كافة االنقسامات القدمية بني الطبقات ،ومن ناحية
أخرى فقد خلقت سلسلة من املشكالت االجتامعية الجديدة .وقد منت
فئة فرعية جديدة يف الضواحي واملناطق السكنية الكبرية.
كان هناك مجال آخر مهم للحزب االشرتايك الدميقراطي وهو نظام
التعليم الذي كان قد تغري تغريا ً جذرياً .وتم استبدال النظام القديم
الخاص باملدرسة االبتدائية قصرية األمد واملدرسة الثانوية التي كانت
تستمر لتسع سنوات من العمر للجميع بقرار برملاين صدر عام 1962
ومدرسة ثانوية للجميع  .1971وتم توسيع نطاق التعليم العايل ،رغم
أن التوسع الكبري سوف يستلزم إنشاء مدارس ثانوية يف السبعينات.

نجح الحزب االشرتايك الدميقراطي يف االنتخابات الربملانية يف األعوام

تم إثارة عدد من القضايا الجديدة يف الستينات ،ال سيام من جانب
الشباب ،التي شكلت أساساً للحركات االشرتاكية الجديدة أو املجددة.
بدأت مناقشة موضوع املساواة بني الرجل واملرأة بشكل جاد عندما تم
االعتامد عىل النساء بشكل معقول يف سوق العمل .ظهر توسع دولة
الرفاهية أساساً مع بداية عمل املرأة ويف الصناعة حيث مل يكن عمل
الرجال كافياً .ومع كرثة عدد النساء يف سوق العمل ،ظهرت مطالب
لرعاية الطفل واملشاركة العادلة للعمل املنزيل ورعاية األطفال .وبدأ
التعرف عىل القضايا البيئية مثل املواد الكيميائية املختلفة الستخدامها
يف الزراعة والصناعة عىل حد سواء .كام ساهمت زيادة معدل العمل
وتزايد ضغط العمل يف الستينات يف تحقيق قضايا السالمة والصحة
املهنية عىل أرض الواقع.

الصورة :غري معروف
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شهدت فرتة الستينات تغيري مع الرياح االشرتاكية والسياسية الليربالية
والدميقراطية االشرتاكية وحتى اليسارية .وكان من الواضح أن املجتمع
يتجه نحو العلامنية .وقد تحدي سلسلة من املحظورات واملحرمات.
وبدأت الهياكل التمييزية والترشيعات يف التشكل تدريجياً.

أصبح بلد املهاجرين موطناً للمهاجرين
كانت هجرة الفقراء من السويد كبرية جدا ً حتى العرشينيات من القرن
العرشين .ويف الثالثينات حدث هذا التأرجح ،نتيجة للظروف الصعبة
يف الواليات املتحدة وأفضل الظروف يف السويد .قبل وأثناء الحرب
العاملية الثانية ،كانت هناك هجرة بعض الالجئني من اليهود والالجئني
السياسيني من أجزاء يف أروبا كانت تسيطر عليها النازية ،األمر الذي أثار
انتقادات بني أجزاء كبرية يف حزب اليمني السويدي.

منح الرعايا األجانب الذين يحملون تصاريح إقامة حق االقرتاع يف
انتخابات مجلس املقاطعة والبلدية عام  1976لكن االنتخابات األوىل
التي صوت فيها املهاجرون الذين مل يحصلوا عىل الجنسية كانت إىل
حد ما عبارة عن خيبة أمل حيث كان اإلقبال  60باملائة فقط .واعتقد
البعض أن نسبة اإلقبال بني الرعايا األجانب ستنخفض يف مطلع القرن
الواحد والعرشين إىل نسبة  35باملائة .كان املهاجرون أكرث من نساء
مل يتم متثيلهم بالشكل الصحيح يف مجلس الشعب وال يزال األمر
كذلك .يتحدث كتاب "صناع القرار" الذي صدر عام  1996عن جامعة
الدميقراطية االشرتاكية الربملانية التي تعنى بأمور متثيل املرأة فضالً عن
قضايا التمثيل االجتامعي ومتثيل العمر.

بعد الحرب العاملية الثانية ،كرثت يف السويد هجرة اليد العاملة .يف
الستينات مل يكن هناك كفاية حتى مع وجود النساء الاليت يعملن
مقابل أجر الذي امتد لتغطية احتياجات السويد .كانت أغلبية العامل
املهاجرين من الفنلنديني ومواطني بلدان الشامل األورويب األخرى
ولكن كانت هناك أيضاً عنارص مهمة من املهاجرين من إيطاليا ،ثم من
يوغوسالفيا واليونان وتركيا.

مل يذكر املهاجرين .قد تكون الدمناركية جريتي لونبالد من
هلسينغبوري ،عضو الربملان  ،1991-1968إحدى املمثالت السابقات.
كان إيريك تامينوكسا من ستوكهومل ناشطاً وقد شكل أول منظمة
دميقراطية اشرتاكية ناطقة بالفنلندية وهي عبارة عن نا ٍد نقايب
يف نقابة عامل املعادن عام  .1965وكان يف وقت الحق عضو برملان
 .1991-1982وكانت عاملة النسيج الفنلندية اليا إكسرن عضوا ً يف
الربملان من بوروسفي الفرتة  1994-1979وعضو املجلس التنفيذي
عام  .1981كان خوان فونسيكا ،املولود يف كولومبيا ،عضو الربملان
 ،1998-1994دميقراطي اشرتايك وقد يكون أول عضو من خلفية غري
أوروبية .بعد انتخابات عام  2002أصبحت مجموعة كبرية من غري
األوروبيني أعضاء برملان دميقراطيني اشرتاكيني .وأصبحت ليىل فريفالدس
املولودة يف التفيا أول وزير دميقراطي اشرتايك تعمل كوزيرة للعدل.

جرت الهجرة إىل املدن الكربى والبلديات الصناعية ،حيث توجد الحاجة
إىل القوى العاملة .أىت إىل بعض البلديات التي لها حدود مع فنلندا
والرنويج نسبة عالية جدا ً من الرعايا األجانب والفنلنديني وشكلوا قسامً
كبريا ً من السكان يف العديد من البلديات ويف وسط السويد بشكل أكرب.
أخذ رقم الالجئني السياسيني الضئيل يف السويد يف االزدياد بعد تحسني
االتصاالت .كان السوريون من تركيا والرشق األوسط ومواطنو شييل بعد
عام  1973أول وأكرب جامعات املهاجرين غري األوروبية إىل السويد.

أسئلة للمناقشة
• ما هي أهم العوامل لقوة االقتصاد يف السويد بعد الحرب العاملية الثانية؟
• ما هي أهمية اإلصالحات القامئة عىل الجنس التي مكنت النساء من العمل من أجل التنمية االقتصادية؟
• كانت السويد عىل الحياد قبل الحرب العاملية األوىل .عىل أي حال ،كان ينظر إليها هكذا رسمياً .هل من املهم الحفاظ عىل الحيادية يف املستقبل؟
وما السبب يف ذلك؟
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تغيري رئيس الحزب عام 1969
استقال تاغي إيرالندر من منصبه يف مؤمتر الحزب عام  1969بعد 23

من املخرضم مولر غوستاف .اآلن تم اختيار أولوف بامل ،الذي كان أصفر
موظفي إيرالندر سناً .مع بامل ،بدأ الحزب يف البحث عن رئيس معارص،
أرادوا رئيساً ميكنه تنشيط الحزب فيام يتعلق مبجموعات الشباب
الراديكايل .وتم تسليط الضوء عىل القضايا الدولية ،وجرى التأكيد عىل
التضامن مع دول العامل الثالث.

من عمله يف منصب رئيس الحزب ورئيس الوزراء .وشهد الحزب تغيريا ً
يف قيادته من جديد ،وقد تم يف هذه املرة التخطيط واإلعداد بشكل
مسبق مقارنة بوقت وفاة بري ألبني هانسون بشكل مفاجئ وغري متوقع
عام  .1946اختار الحزب هذه املرة التحول الجييل عام  1946عندما
تم اختيار إيرالندر الذي مل يكن معروفاً عىل مطلقاً عند انتخابه ،بدالً

أولوف بامل ()1986-1927
كان بامل رئيس الحزب االشرتايك الدميقراطي من عام  1969حتى وفاته يوم 28

كان أولوف بامل طوال حياته شخصية مثرية للجدل يف أوساط املحافظني ويف جانب
اليسار .وكرئيس للحزب تعرض لحمالت تشهري قاسية .منذ عام  1982أصيب
الكثريون بالقلق بشأن انتهاكات الغواصة السوفياتية للسيادة السويدية.

وكان أولوف بامل ينتمي إىل الربجوازية التي متيزت بأنها الطبقة العليا .كان
مقتنعاً يف مرحلة املراهقة املبكرة بأفكار الدميقراطية االشرتاكية .ظهر يف رابطة
الشباب االشرتايك الدميقراطي السويدي يف الخمسينات وعينه تاغي إيرالندر عام
 1953يف مكتب رئيس الوزراء .وكان له قدرة هائلة عىل العمل وتلقى واجبات
ومسؤوليات كثرية.

قام بامل خالل فرتة حكمه بإصالحات مهمة يف سوق العمل ،حيث كانت حامية
املشاركة والعمل أكرث األمور أهمية .كان دامئا يف طليعة اإلصالحات التي من
شأنها زيادة نفوذ املوظفني يف أماكن عملهم .وقام بإدارة أموال املوظفني خالل
فرتة واليته الثانية كرئيس الوزراء .وعالوة عىل ذلك ففي خالل فرتة واليته ،فقد
أجرى سلسلة من اإلصالحات يف مجال التعليم ،من بينها الدراسة االجتامعية
للتغريات مع تقديم املنح والقروض الطالبية للطالب .كان بامل أيضا سياسياً يتمتع
ببعد النظر يعرف ما يحيط به جيدا ً .ولقد أشار إىل إهدار املوارد التي سادت يف
العامل الغريب ،ودعا إىل إعادة التفكري يف استهالك السلع واملوارد املحدودة.

فرباير  .1986وكان رئيس الوزراء من عام  1969إىل عام  1976ومن عام
 1982إىل عام .1986

تم انتخابه يف الغرفة األوىل للربملان عام  ،1958وتعني يف الحكومة عام  .1963من
عام  1965إىل عام  ،1967شغل منصب وزير االتصاالت وبعد ذلك وزير الرتبية
والتعليم إىل أن أصبح رئيس الوزراء عام .1969

كرس بامل نفسه لخدمة العامل ،وشارك يف العديد من املهام يف الساحة السياسية
الدولية .دعا إىل حق األمم الصغرية يف تقرير املصري .توسط لنرش السالم بني
إيران والعراق يف هذه الحرب ،وقاد فريق األمم املتحدة املكلف بصياغة
اسرتاتيجية "األمن املشرتك" ،الذي كان مبثابة تقرير برش بنهاية الحرب الباردة.

كان يصدر عنه العديد من التعابري القوية واملثرية للجدل .وأطلق عىل نظام
فرانكو يف أسبانيا اسم "قتلة الشيطان" وعىل رئيس الرشطة يف براغ والذي اتبع
طواعية أمر قوات االحتالل السوفيايت اسم "مخلوقات الدكتاتورية" .ورمبا كان
من أشهر أقواله مقارنته للقصف األمرييك يف عيد امليالد يف هانوي عام 1972
بالقمع يف جنوب أفريقيا ،ويف معسكرات اإلبادة يف بولندا وغريها من أعامل
العنف التي تقوم بها األنظمة عدمية الضمري.

اغتيل أولوف بامل يف أحد شوارع مدينة ستوكهومل يف  28فرباير .1986
ومل يكن باإلمكان الحكم عىل القاتل من خالل حكم صحيح قانونياً.
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قضايا السبعينات
كان هناك فرتة طويلة من النمو االقتصادي املتنامي يف السويد
يف السبعينات .يف عام  1974أدت أزمة النفط إىل قيام األوبك أو
البلدان املنتجة للنفط برفع أسعار النفط ،والتي كانت تعني أن العامل
الغريب بأكمله وقع يف حالة ركود .وأصيبت السويد بأزمة كبرية كونها
دولة صغرية تعتمد عىل التصدير .خالل فرتة الركود يف السبعينات
حدثت أيضا األزمات الخاصة بالصناعة ،وخاصة يف صناعة بناء السفن
واملنسوجات والصلب.

عىل االستقالل االقتصادي ،وتم فرض رضيبة عليهن بنفس الطريقة التي
فرضت عىل الرجال .ظهرت املساواة وتجلت يف رصف بدل األمومة عام
 1955وتم استبدالها بتأمني الوالدين عام  .1974وأصبح عىل الرجل
اآلن نفس حق البقاء يف املنزل ورعاية األطفال كاملرأة .ساعد ذلك الحق
عىل زيادة مسؤولية الرجل يف املنزل ومع األطفال .وهناك إصالح مهم
آخر ،وهو منح املرأة الحق يف اإلجهاض.
يف شتاء عام  1969اشتعل إرضاب عشوايئ يف مناجم لكاب العائدة
ملكيتها للدولة يف كريونا .وقد أظهر ذل اإلرضاب مشكالت الحياة
العملية التي متت مناقشتها يف الحركة النقابية ،فضال عن فجوات
الدخل.

منذ بداية السبعينات كان هناك ضغط كبري عىل مصدر جديد للطاقة
مام ترتب عليه آثار سياسية مبارشة .تم إدخال املفاعل النووي التجاري
األول الذي ال يزال قيد العمل ،أوسكاشهامن  1عام  .1972وتم بناء
مجموعة من  12مفاعل يف أربعة مواقع ،منها تلك املوجودة يف
باشيباك التي أثارت معظم االحتجاجات.

وبعد انتعاش السويد يف السبعينات تم وضع قانون عمل جديد عمل
عىل تحسني وضع العامل إىل حد كبري .وتم تشديد ترشيعات السالمة
والصحة إىل حد كبري .وتم التأكيد عىل مسؤولية أرباب العمل يف تأمني
بيئة عمل جيدة ،وأصبح من املمكن ،عىل سبيل املثال أن يقوم مسؤول

تم تنفيذ عدد من اإلصالحات يف بداية السبعينات .يف مجال تكافؤ
الفرص تم فرض رضائب فرديةعام  .1971حصلت النساء املتزوجات

الصورة :غري معروف

مجموعة العمل التي قدمت االقرتاح املتعلق بصندوق نقد املوظفني .كارل ليدبوم ( )SAPورون مولني (اتحاد النقابات العاملية) ورودولف ميدنري (اتحاد
النقابات العاملية) وشيل-أولوف فيلدت ( )SAPوأنا هيدبوري (اتحاد النقابات العاملية) و يب أو ايدين (اتحاد النقابات العاملية).
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مل تنتهي القصة .ما تعلمته عندما تجولت وبحثت عن الرشكات األمريكية يف أمريكا الالتينية .مل يرد
سادة الرشكات أن يسمعوا عن خطايا املايض ،ولكنهم مل يريدوا أبدا ً التخيل عن نتيجتها املتمثلة يف
الحصول عىل األرايض واملباين واآلالت ورأس املال .كانت امللكية الخاصة أمرا مقدسا ومل يجرؤ
أحد عىل التطرق إليها .التاريخ مهم ألنه يبقى نتيجة لذلك .وال يزال املايض يعود علينا بأموره .ال
يزال املايض مؤثرا يف السويد ويف أمريكا الالتينية .هذا الكتاب يوضح كيف ميكنك استكشاف الطبيعة
وتاريخ رأس املال وأنت يف مقر عملك .إنه دليل عميل يصف كيفية الترصف عند دراسة أحد الوظائف
يف العامل ويف التاريخ املحيل ويف الرشكة ويف نقابة العامل ويف املدرسة ويف مكتب تفتيش العمل ويف
علم األنساب ويف تقويم الرضائب ويف الرسائل واليوميات ويف املتحف ويف رشكة التأمني ويف املحكمة
ويف االخرتاعات ويف العديد من الطرق األخرى .بعد ستني عاماً من نرش الدميقراطية السياسية أصبحت
الحركة العاملية السويدية مستعدة اآلن لقهر الدميقراطية االقتصادية .يتطلب ذلك صورة جديدة
للرشكة ،وهذا الشكل يضع العمل والعامل يف املركز .إن نقطة البداية هي تجربتك الخاصة  -يوضح
لك هذا الكتاب ما ميكنك أن تستفيد منه .احفر يف مكانك!
من كتاب "احفر يف مكانك  -كيف تدرس عمالً" ،تأليف سفني ليندكفيست ،عام 1978

الحامية يف مكان العمل بوقف اإلنتاج إذا شعر بأن هناك خطرا ً عىل
الحياة والصحة إذا استمر العمل .تم تحسني األمن الوظيفي متاشياً
مع وضع قانون حامية العاملة ( .)LASكام تم وضع قانون التعاون يف
تسيري العمل ( )MBLالذي كان من املفرتض أن يعطي العامل مزيدا ً من
السلطة يف مكان العمل .وتعني السياسة العادلة لألجور أن هناك فجوة
غري مستخدمة يف املرتبات يف العديد من الرشكات التي بها مدفوعات أكرث
من متوسط األجور .غرست هذه األرباح الزائدة القلق يف نفوس املوظفني
وكانت إجابة اتحاد النقابات العاملية عىل تلك املسألة يف املؤمتر السنوي عام
 1976بوضع صناديق نقد املوظفني .وسوف تكون األرباح الزائدة تحت
مراقبة اتحاد النقابات العاملية للجودة ،مام يزيد من تأثري الدميقراطية عىل

االقتصاد .تم تعديل اقرتاح صناديق نقد املوظفني عدة مرات ،وأصبح بعد
انتصار الحزب االشرتايك الدميقراطي عام  1982عبارة عن رضيبة عىل
تقاسم األرباح للصناديق اإلقليمية .تم تصفية األموال عام  1992وتم
استخدامها يف تعزيز نظام املعاشات واألبحاث.
متثل املناقشات بشأن الطاقة النووية جزءا ً كبريا ً من النقاش السيايس
يف السبعينات والثامنينات .ووصلت مناقشة الطاقة النووية إىل حد
معني يف االستفتاء يف الثامنينات ،رغم أن النقاش استمر بشأن وقف
تشغيل املفاعالت النووية .تم إغالق محطة باشيباك للطاقة النووية
متاماً عام .2005
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الهزمية االنتخابية عام 1976
فقد الحزب االشرتايك الدميقراطي نفوذه بعد  44سنة عام .1976
تم تعيني رئيس جديد يف حزب الوسط ،وهو توربيورن فالدين ،للمرة
األوىل يف حزب الوسط يف تعاون وثيق مع الحزب الليربايل وحزب
املحافظني ،الذي غري حزب اليمني اسمه إليه .ومل يكن الحكم جيدا ً جدا ً،
وتكونت أربع حكومات ميينية وسطية يف فرتتني برملانيتني .من املعتقد
أن حزب الوسط قد أسقط الحزب االشرتايك الدميقراطي يف االنتخابات
باستخدام ملف القضية النووية .ولكن الطاقة النووية تسببت يف خلق
انقسامات بني صفوف غري االشرتاكيني ،ألن الحزب الليربايل وحزب
املحافظني كانا يعارضان الطاقة النووية.
الصورة :غري معروف

متت مقارنة البطالة باالزدهار السابق مع ازداد عجز ميزانية الدولة.
يف االنتخابات التي جرت عام  1982فاز الحزب االشرتايك الدميقراطي
وعاد إىل السلطة.

يحتفل أولوف بامل بسعادة بالفوز يف االنتخابات عام .1982

قائد الجيل الرابع
حكومة بامل بعد االنتخابات عام  ،1973ومجلس وزرائه األول الذي اختار فيه الوزراء بنفسه .ميكن القول بأنه ميثل الجيل الرابع من قادة الدميقراطية االشرتاكية .ظهرت
أسامء مثل انغفار كارلسون وشيل-أولوف فيلدت وستني أندشون وبريجيتا دال وأنا-غريتا لييون وتاغي غي بيتشون .أصبح شيل اولوف فيلدت وزيرا للاملية عام ،1982
وتقلد انغفار كارلسون منصب نائب رئيس مجلس الوزراء .وكان ستني أندشون سكرتريا للحزب منذ عام  ،1962ولكن أصبح رئيسا ملجلس الوزراء عام  1985ووزيرا
للشؤون االجتامعية وبعد ذلك وزيرا للشؤون الخارجية .تقلد تاغي غي بيتشون متاما مثل انغفار كارلسون مهام وزارية مختلفة وأنهى حياته السياسية كرئيس للربملان.
تبلور الجيل الرابع يف أواخر األربعينات وأوائل الخمسينات مع بداية الحرب الباردة وظهور الرفاهية.
املزيد من النساء كوزيرات يف الحكومة
كان يف حكومة بامل عام  1973أربعة وزيرات ومن ثم خمسة وكان هذا الرقم يف ذلك الوقت يُعد رقام كبريا وتعبريا عن املساواة .باإلضافة إىل املخرضم ألفا مريدال يرترود
سيجوردسني ونانيس إريكسون (املعروفة الحقاً يف السويد بأنها أول حاكمة للمقاطعة من اإلناث) وأنا غريتا لييون .أصبحت سيجوردسني الحقاً وزيرة للشؤون االجتامعية
ووزيرة للعمل والعدالة .ويف عام  ،1974كان هناك أيضا لينا يلم فالني التي كان عمرها قرابة  31عاماً .وهكذا حطمت السجل القديم الذي حققه أوستني يوندين من
عام  ،1917وكان عمره يربو عن  31عندما تم تعينه .وأصبحت بريجيتا دال وزيرة عام  1982والحقا وزيرة للبيئة ووزيرة للطاقة ومتحدثة باسم الربملان من عام
 1994إىل عام  .2002واصل انغفار كارلسون بعد وفاة بامل العمل مع مجلس وزراء بامل يف مختلف الوظائف املركزية حتى هزميته يف عام  .1991وعد كارلسون يف
حملته االنتخابية عام  1994أن حكومته الدميقراطية االشرتاكية سوف يكون بها عدد متساو من الرجال والنساء ،وبالفعل وىف بوعده ،حيث تكونت الحكومة من أحد
عرش وزيرا منهم اثنتني وعرشين من النساء.
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الكفاح من أجل املساواة يف الحقوق الجنسية
عام  1978و عام  1984عمل عىل جعل لجنة الدولة تقيض عىل ما
تبقى من متييز ضد املثليني يف القانون ،وبالفعل حدث ذلك تدريجياً.

شهدت السبعينات الخطوات األوىل يف ثورة جديدة من أجل الحرية
والنضال من أجل املساواة بني الجنسني .حتى عام  1934كانت العالقات
الجنسية بني الشواذ محرمة قانونياً ويعاقب عليها باألشغال الشاقة ملدة
تصل إىل سنتني .كان نائب الربملان فلهلم لوندشتات من صمم عىل إلغاء
هذا الحكم حتى تم إلغاؤه بالفعل .ظلت أفعال املثلية الجنسية محرمة
حتى عام  .1944ثم مل يعد ينظر إليها بعد ذلك عىل أنها جرمية ولكنها
وصفت بأنها مرض نقيس حتى عام .1979

التقدم املستمر للمساواة يف الحقوق بني املثليني
أصدرت السويد قانون للرشاكة يف عام  1995أعطى للزوجني من نفس
الجنس نفس الحامية القضائية التي يحصل عليها الزوجان يف الزواج
الرشعي ،وكان ذلك أول منوذج للحامية ضد التمييز يف الحياة العملية
ويف  2003حظر التحريض عىل الكراهية عىل أساس امليول الجنسية.

تشكلت رابطة  RFSLالوطنية لحقوق الشواذ واملخنثني واملتحولني
جنسياً عام  1950وأصبح لها نشاطا سياسيا أكرث يف السبعينات
وعملت الرابطة عىل إلغاء وصف هؤالء بأنهم يعانون من مرض .نجم
عن الحملة التي تم إطالقها خارج املجلس الوطني للصحة والرعاية
االجتامعية عام  1979تعيني رئيس املجلس الجديد ،الليربايل باربو
ويستريهومل ،الذي ألغى وصفهم بأنهم مرىض بالشذوذ الجنيس .وبني

تم عقد مهرجان الشواذ يف ستوكهومل عام  1998وأصبح منذ ذلك الحني
حدثا متناميا ال يستطيع أن يتجاهله أي حزب سيايس .خالل العقد
األول من القرن العرشين وقعت عدة إصالحات هامة مثل حق من
تزوج من الشواذ يف التبني وإجراء تغيري يف الترشيعات الخاصة بالزواج
بغض النظر عن نوع الجنس.

أسئلة للمناقشة
•
•

•
•

مل تظهر األقليات واملهاجرون يف السويد لفرتة طويلة ،ومل يعر املجتمع السويدي أو الحزب االشرتايك الدميقراطي انتباها إليهم متاما .ماذا ميكن
أن نتعلم من هذا؟
منذ أواخر الستينات يف القرن العرشين ظهرت انتقادات حادة ضد «السياسة امللموسة» الخاصة بالدميقراطية االشرتاكية ،وضد عدم االكرتاث بكيفية
تأثر األفراد باألثآر السياسية التي تنجم عن إصدار القرارات .فعىل سبيل املثال دعمنا للشعب يف املدن ،والتهجري ضد السويد وعدم االكرتاث بعمليات
هدم املباين القدمية املختلفة ومبختلف القضايا املرورية .كيف ترى هذا؟ ما هي األخطاء التي وقعت؟ هل كان ميكن للحزب أن يكون أمامه خيارات
مختلفه وهل يجب أن يتم االختيار اليوم؟ فلتبدأ من التاريخ والوضع الحايل يف املكان الذي تعيش فيه.
منذ السبعينات من القرن العرشين ،أصبحت البيئية وقضايا املناخ ذات أهمية متنامية .كيف ميكن أن يجمع الحزب االشرتايك الدميقراطي بني احرتام
البيئة والتنمية االقتصادية الجيدة؟
كانت صناديق نقد املوظفني مبثابة محاولة لخلق الدميقراطية االقتصادي والتي ظلت قضية رئيسية دورية خالل تاريخ الحركة العاملية .هل كتب
لصناديق نقد املوظفني الفشل؟ كيف ميكن لنا أن نرى موضوع السياسة االقتصادية اليوم؟
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.4

الحزب االشرتايك
الدميقراطي منذ عام
1982

حليفا لبامل ونائباً لرئيس مجلس الوزراء عىل مدى عقود .وكان كارلسون
رئيس الحزب ملدة عرش سنوات .خالل الفرتة التي قضاها ،أصبحت
األزمة السياسة يف مركز االهتامم .وكانت الصعوبات يف الحصول عىل
السيطرة عىل اقتصاد الهش واملشكالت التي كانت تعيق حركة العامل
يف وقت عصيب مبثابة أمور أخرى ظهرت يف وقت كارلسون عندما تقلد
منصب رئيس الوزراء.

عندما عاد الحزب االشرتايك الدميقراطي إىل السلطة عام  1982قام وزير
املالية الجديد شيل أولوف فيلدت بتخفيض هائل .أعطت الكرونة السويدية
التي كانت عملة دفعة ضعيفة للصادرات السويدية ،ومن ثم لالقتصاد ككل.
ولقد تم إطالق سياسة اقتصادية تعرف اآلن بسياسة الطريق الثالث .يعني
ذلك أنه يجب علينا أن نحفظ طريقنا ومنده للخروج من األزمة.
انخفض معدل البطالة وزاد نشاط االقتصاد يف الثامنينات .ولكن يف
الوقت نفسه ،كان التضخم آخذا يف االزدياد وأصبح االقتصاد محموما
بشكل متزايد بعد تقديم االئتامن وتداول العمالت األجنبية التي تم
تحريرها يف منتصف الثامنينات من القرن العرشين عندما أراد الحزب
االشرتايك الدميقراطي تهدئة االقتصاد من خالل إجراءات مختلفة،
جرت مناقشة حامية بني النقابات والحركة العاملية السياسية .انتقد
اتحاد النقابات العاملية بشدة السياسة االقتصادية الجديدة .أطلق
حرب الورود اسامً عىل هذا الرصاع.

إال أنه الحزب قام باالحتفال بالذكرى املئوية عام  1989بروح طيبة.
ومل يفز فقط عام  1982بل فاز أيضاً يف االنتخابني التاليني .كان االقتصاد
أخذا ً يف التدهور مرة أخرى وتم مناقشة إصالحات جديدة مرة أخرى.
ساعد انغفار كارلسون عىل وضع األسس لتجديد جذري للسياسات
يف املجاالت األساسية .أنه يتعلق بالسياسة الرضيبية ،وأوروبا وسياسة
الدفاع وسياسة الطاقة.
وكانت أوروبا يف حالة تغري مستمر .يف هذا الخريف ،سقطت
الديكتاتوريات يف أوروبا الرشقية ،وتم توحيد أملانيا بعد ذلك بعام.
يف عام  1991حتى االتحاد السوفيات تم حله.

يف شباط/فرباير عام  1986كان اغتيال أولوف بامل مبثابة تجربة مؤملة
للشعب السويدي بأرسه .وانتخب انغفار كارلسون خلفاً له ،حيث كان
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الصورة :أندش لودين

الصورة :ماركوس فريندبريي

توىل انغفار كارلسون منصب رئيس الحزب  1996-1986ومنصب رئيس
وزراء يف واليتني.

يف  1كانون الثاين/يناير عام  ،1995أصبحت السويد عضوا كامل العضوية
يف االتحاد األورويب بعد الحصول عىل تصويت بنعم يف استفتاء عام .1994

عضوية االتحاد األورويب
بعد الحرب العاملية الثانية تأسست منظمة التعاون االقتصادية للبلدان
األوروبية والتي تكونت من ستة أعضاء يف القارة .كان القصد فتح
الحدود للتجارة بني البلدان ،وخلق مزيد من التعاون .تنتمي كافة
البلدان الستة إىل منظمة حلف شامل األطليس.

تأثري الدميقراطية الضعيفة وتكيف الترشيع السويدي مع املخاطر التي
ميكن أن يكون لها مغزى لهذه اإلنجازات التي حققتها الحركة العاملية.
توسع التعاون االقتصادي للسلع والخدمات ورؤوس األموال واستطاع
الناس التحرك بحرية عرب الحدود الوطنية داخل االتحاد األورويب.
وباإلضافة إىل ذلك ،بدأ االتحاد النقدي من خالل الخطوات املختلفة،
مبا يف ذلك معدالت تغيري العمالت وتم تأسيس بنك مركزي مستقل
يف العديد من الدول وااللتزام بالبقاء داخل األطر املالية.

منى التعاون بشكل تدريجي عن طريق إضافة املزيد من الدول األعضاء
من جهة ،وعن طريق تركيز العمل يف مزيد من املناطق من جهة أخرى
حيث تلقت هيئات التعاون أيضا صالحيات أكرب وأكرب .ويطلق عىل
املنظمة اسم االتحاد األورويب اليوم.

ويف كانون الثاين/يناير عام  1999ظهرت العملة املوحدة اليورو
كوسيلة للدفع يف عدد من الدول األعضاء ثم يف االتحاد األورويب.
انقسمت الدميقراطية االشرتاكية السويدية حول هذه املسألة بني
مؤيد ومعارض – ورأي املؤيدون أن التحول إىل اليورو هو خطوة
رئيسية يف التكامل األورويب بينام خيش املعارضون العواقب االقتصادية
والدميقراطية الناجمة عن االتحاد النقدي .صوت املؤمتر االستثنايئ الذي
عقده الحزب يف آذار/مارس  2000تأييدا ً «بنعم» لليورو كعملة ،ولكن
يف االستفتاء الذي عقد يف أيلول/سبتمرب  2003فاز من صوت بـ «ال».
أثر التدهور االقتصادي الذي أعقب األزمة املالية الدولية عام 2008
عىل دول كانت تعتمد عىل اليورو كعملة واحدة وأثار هذا األمر الشاق
تساؤالت حول مستقبل منطقة العملة املشرتكة.

يف السويد ،ومع نهاية الستينات تم مناقشة االنضامم إىل املجتمع
االقتصادي األورويب .إال أن السويد توقفت من خالل اتفاق التجارة
الحرة يف عام  .1972وكان السبب الرئييس يف ذلك أن الدميقراطية
االشرتاكية مل تجد لها عضوية لتكون متوافقة مع الحياد.
بعد التغريات التي حدثت يف أوروبا الرشقية وبعد سقوط الجدار،
قيمت حكومة كارلسون أن الحالة األمنية قد تغريت بشكل يكفي
لتقديم طلب لالنضامم إىل عضوية االتحاد األورويب .كان الحزب
سابقا متشككاً إن مل يكن سلبياً ،ولكن غري نربته اآلن .واعتربت املنافع
االقتصادية والسياسية كونها جزءا ً من االتحاد متاما بأنها تفوق احتامالت
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الصورة :أندش لودين

يوران بيشون ،رئيس مجلس إدارة الحزب ورئيس الوزراء .2007-1996

األزمة خالل التسعينات
أصبح االقتصاد يف مطلع التسعينامتحموماً ،ووجد الحزب االشرتايك
الدميقراطي صعوبة يف الحصول عىل موافقة عىل مقرتحاته يف الربملان.
تم إجبار حكومة كارلسون عىل االستقالة عام  1990ولكن عادت
إىل منصبها مرة أخرى .ظهرت سلسلة من الفضائح السياسية وظهر
ما يسمى بـ «صحافة تصيد الفضائح» .نتج عن انتخابات عام 1991
تشكيل حكومة غري اشرتاكية تتألف من أربعة أحزاب ،إال أنها كانت
حكومة أقلية واحتاجت إىل دعم من الدميقراطية الجديدة للهجرة
واألجانب لتنطلق من خالل سياساتها يف الربملان.

وظيفة .وصلت السويد إىل أعمق أزمة مرت بها منذ الثالثينيات من
القرن العرشين وانخفضت العاملة الصناعية رسيعاً خالل السنة األوىل
من التسعينات .تم فقد ربع الوظائف الصناعة تقريبا ً بني عام 1990
وعام  .1994مل تبدأ العاملة يف النمو مرة أخرى إال مع نهاية عام
 1997وقد ساهم قطاع الخدمات وعىل وجه الخصوص القطاع الخاص
يف منو العاملة التي ظهرت يف سوق العمل منذ عام .1997
اضطرت حكومة بيلت إىل التصالح مع الحزب االشرتايك الدميقراطي
فيام يتعلق بأمور اإلنقاذ االقتصادي ،فضال عن املسائل املتعلقة بخطة
املعاشات التقاعدية املنقحة.

إال أن االنتعاش القوي تغري برسعة يف أواخر الثامنينات وزاد االنخفاض
بشكل أكرب يف مطلع التسعينات عندما تم فقد أكرث من نصف مليون
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مرحلة ما بعد األزمة
وبعد انتخابات عام  1994عاد الحزب االشرتايك الدميقراطي إىل
الحكومة .وأصبح يوران بيشون وزيرا للاملية وانطلق من خالل وضع
برنامج خلق توازن يف املوارد املالية للدولة من خالل برنامج مكثف
للتخفيضات والزيادات الرضيبية الكبرية.

وباإلضافة إىل ذلك ،تم زيادة عدد أماكن الجامعة واملدارس الثانوية
اإلقليمية الجديدة .خرس الحزب االشرتايك الدميقراطي يف انتخابات
عام  1998نتيجة لسياسة ضبط امليزانية القاسية .إال أن حزب اليسار
تقدم بشكل كبري نتيجة لالنتقاد الذي قدمه .بعد االنتخابات ،تم إدخال
رشاكة مالية مع حزب اليسار والحزب األخرض مدتها مثاين سنوات.

قدم انغفار كارلسون استقالته عام  1996يف مؤمتر استثنايئ للحزب .تم
التخطيط لتغيري رئيس الحزب وأعلن عن ذلك يف الوقت املناسب .ولكن
شهدت نهاية السنة مأساة كبرية عندما فقدت أول مرشحة ،مونا سالني،
شعبيتها إثر فضيحة بطاقة ائتامن .ويف نهاية املطاف ،وافق الحزب عىل
اختيار يوران بيشون رئيساً للجنته السادسة.

كان يطمح يوران بيشون إىل أن تصبح السويد دولة رائدة للتنمية
املستدامة .شجعت الدولة أنشطة إنقاذ املوارد بطرق مختلفة ،حيث
أنشئت هيئة البرتول إليجاد حلول بشأن استبدال السويد للوقود
املستخلص من الحفريات كمصدر للطاقة .وأزيلت محطتان للطاقة
النووية وتم فرض تغيريات رضيبية شاملة حيث كانت الرضيبة عىل
الطاقة هي األكرث عىل اإلطالق.

ويف ظل تقلد رئيس الوزراء يوران بيشون ملنصبه كان هناك إطار دولة
مالية تهدف إىل تفادي العجز يف امليزانية والديون العامة الضخمة.
يف الوقت نفسه ،تم إجراء مبادرة شاملة ،حيث عرض عىل العاملني
والعاطلني عن العمل الفرصة للتعرف عىل املهارات الثانوية العليا.

يف مطلع األلفية كانت هناك ظروف البطالة املرتفعة يف السويد التي
شكلت األزمة ،وتم توحيد امليزانية مبقدار النصف وكوفئ الناخبون
الحزب االشرتايك الدميقراطي بجعله يفوز يف انتخابات عام .2002

أسئلة للمناقشة
•
•
•

•
•

يقال أن األمر أصبح أكرث صعوبة لتنفيذ السياسات االجتامعية الدميقراطية منذ عام  .1980هل هذا صحيح ،وما الذي يجب علينا فعله؟
ماذا تعني كلمة «العوملة»؟ ما هي اإلمكانيات التي أعطيت لحركة رأس املال والناس ،وما هي املشكالت الجديدة التي نشأت يف أعقاب ذلك؟
ما الذي دفع حركة تحرر االتحاد األورويب عىل سبيل املثال واتحاد نقابات العامل إىل الدفاع عن االتفاقات الجامعية ضد خفض األجور؟
ما ذا يعني سقوط الشيوعية يف أوروبا الرشقية واالتحاد السوفيتي ووجود الحزب االشرتايك الدميقراطي فيها؟ هل طالت أزمة الشيوعية الدميقراطية
االشرتاكية؟ ما هو السبب يف ذلك؟ هل سهل سقوط الشيوعية األمر علينا ليك نطلق عىل أنفسنا اسم اشرتاكيني؟ هل ميكنك أن تقول عىل نفسك
أنك اشرتايك؟
لقد تتذبذب االشرتاكيون الدميوقراطيون يف وجهات نظرهم بشأن االنضامم إىل االتحاد األورويب .كان العديد من األعضاء أيضا مرتددين حول
هذا املوضوع .ماذا يريد الحزب االشرتايك الدميقراطي من العضوية يف االتحاد األورويب؟
ما هو الدور الذي لعبته أزمة عام  1990واالستقرار املايل االقتصادي يف ظل قيادة يوران بيشون يف السويد ودور الحزب االشرتايك الدميقراطي؟
ما هو الجيد الذي فعلناه وما هو السيئ الذي فعلناه؟ هل ميكننا الوصول إىل العاملة الكاملة ،إىل الحد الذي تم الوصول إليه قبل أزمة عام ،1990
وكيف ميكننا فعل ذلك؟ ماذا يعني تنظيم املالية بعد أزمة عام  1990املالية؟
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التحالف غري االشرتايك قبل انتخابات عام 2006
 1.700.000عضوا ً .يف كانون األول/ديسمرب  2010زاد العدد قلي ًال
عن  1.500.000عضوا ً ،وقل العدد الذي كان  200.000عضو خالل
العامني املاضيني.

عىل مدى السنوات القليلة ازدادت البطالة مرة أخرى وكذلك الحركة
غري االشرتاكية التي ظهرت اليوم وهاجمت الحزب االشرتايك الدميقراطي
بسبب خيانته للعاملة الكاملة .حيث أشارت إىل املجموعات الكبرية
التي وقفت خارج سوق العمل العادية بغض النظر عام إذا كانوا
عاطلني عن العمل علناً ،من خالل إجراءات سياسة سوق العمل ،ويف
اإلجازات املرضية أو يف األجر املدفوع يف حالة املرض .كل يشء طرح يف
املوضوع نفسه ،وأطلق عليه «االغرتاب».

ويف عام  2008اندلعت أزمة مالية جديدة وكبرية .بدأت األزمة بفقاعة
مالية يف الواليات املتحدة ثم أخذت تنترش يف جميع أنحاء العامل .تعلقت
األزمة قبل كل يشء بسوق قروض اإلسكان يف الواليات املتحدة .ومع ذلك،
كانت الناحية املالية لدولة السويد هذه املرة يف حالة جيدة للغاية ،وأيضا
استطاعت البنوك األربعة الكربى أن تصمد أمام األزمة ،عىل الرغم من
اإلقراض واسع النطاق يف دول البلطيق .من ناحية أخرى ،اختنق النمو
الوظيفي وقامت العديد من رشكات التصنيع بعمليات ترسيح العامل
وواجهت مشكالت بسبب عدم رغبة البنوك يف منح االئتامن .فيام يتعلق
باآلراء ،فشل الحزب االشرتايك الدميقراطي يف االستفادة من األزمة عىل
الرغم من اإلنذارات املبكرة حول هذا املوضوع.

كانت البطالة هي أيضا من املسائل التي قررت وجوب حدوث
االنتخاب عام  2006عندما خرس الحزب االشرتايك الدميقراطي السلطة
بسبب تحالف املنظامت الحكومية الدولية التي تكونت من أربعة
أحزاب غري اشرتاكية .لعب املعتدلون دورا ً رئيسياً ،مل يقل عن إطالق
أنفسهم كحزب جديد تحرك نحو الوسط والفكر يف عدد من القضايا
الهامة .يسمي املعتدلون اآلن أنفسهم «املعتدلون الجدد» وحددوا
هدفهم :حصول أي شخص مستبعد عىل عمل.
فيام يتعلق بهزميته االنتخابية ،أعلن يوران بيشون أنه سوف يتنحى عن
منصبه كرئيس للحزب.
وكان فريدريك رينفلت والحكومة الغري اشرتاكية التي تتألف من أربعة
أحزاب يعملون عىل تحويل السويد يف اتجاه غري اتجاه االشرتاكية منذ
عام  .2006حكمت الحكومة الغري اشرتاكية السويد لفرتة طويلة من
الزمن ليس فقط منذ بداية االقرتاع .ومل يتقلد أي شخص من حزب
اليمني منصب رئيس الوزراء لفرتة طويلة.

الصورة :ليندا هاكانسون

تم توجيه سياسة الحكومة نحو الركائز الثالث لنموذج دولة الرفاهية
االشرتاكية الدميقراطية .من خالل التخفيض الحاد لصندوق تأمني البطالة
وجعل عضوية االتحاد أكرث تكلفة ملوازين القوى التي كانت قامئة منذ
اتفاق سالتشو عام  ،1938تذبذبت االستفادة من رأس املال .بعد إضعاف
األمن االجتامعي للدولة ،بدأ الناس يطالبون بالتأمني الخاص .أخريا ً ،تم
خصخصة خدمات الرعاية املشرتكة ومنحها تحكامً أكرب يف السوق.
خفضت حكومة رينفلت الرضائب مبقدار مليار كرونة سويدي خالل
الفرتة األوىل من حكمها .ونجح الهجوم عىل الحركة النقابية.
وكان إجاميل عدد أعضاء نقابات اتحاد النقابات العاملية عام 2008

يف عام  ،2007تم انتخاب مونا سالني رئيسة للحزب .كانت سابع من توىل هذا
املنصب  -وهي أول امرأة تتقلد هذا املنصب.
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التغيري الحاصل يف قيادة الحزب والتحديدات
واإلدارة الصعبة
عىل حوايل  30باملائة فقط وهي نسبة كانت أكرب بقليل من النسبة
التي حصل عليها املعتدلون .ومع ذلك ،فقدت الحكومة الغري اشرتاكية
غالبيتها من خالل وصول حزب الدميقراطيني السويديني إىل الربملان.

بعد خسارته يف انتخابات عام  2006تنحى يوران بيشون .تم انتخاب
مونا سالني باﻹجامع لتصبح سابع رئيس للحزب االشرتايك الدميوقراطي
يف مؤمتر استثنايئ عام  .2007وبذلك أصبحت أول امرأة تتقلد منصب
رئيس الحزب.

تم استبدال مونا سالني كرئيسة للحزب بالنائب هوكان يولت يف مؤمتر
استثنايئ يف آذار/مارس  .2011أصبح يولت موضوع العام حيث انصب
اهتامم وسائل اإلعالم عىل نقده بقسوه وانخفضت أرقام آراء الحزب
االشرتايك الدميقراطي انخفاضا ً جذريا ً .ويف كانون الثاين/يناير 2012
ترك هوكان يولت منصبه وتم انتخاب ستيفان لوفني الذي كان رئيساً
للنقابة الصناعية للحديد ليعمل كرئيس جديد للحزب بعد اجتامع
مجلس إدارة الحزب .قام مجلس إدارة الحزب بانتخاب لوفني خالل
مؤمتر عادي للحزب عام  .2013كانت أول مرة يتم فيها انتخاب رئيس
من اتحاد النقابات العاملية ليصبح رئيساً للحزب االشرتايك الدميقراطي.
خرس املعتدلون والتحالف الغري اشرتايك خسارة فادحة يف انتخابات
عام  2014يف حني تحرك الحزب االشرتايك الدميقراطي قليالً إىل األمام.
وأصبح لوفني رئيس الوزراء يف حكومة أقلية تتألف من الحزب االشرتايك

وخالل جزء كبري من سنوات املعارضة  2010 -2006استفاد الحزب
من الرأي العام وحصل الحزب االشرتايك الدميقراطي عىل أرقام عالية.
بدأ تعاون بني الحزب األحمر والحزب األخرض ،وكان هدفهام تكوين
حكومة ائتالفية بني الحزب االشرتايك الدميقراطي وحزب اليسار والحزب
األخرض .كانت هذه أول مرة يتفق فيها االشرتاكيون الدميوقراطيون مع
األحزاب األخرى لبناء حكومة يف حالة الفوز يف االنتخابات .يف وقت سابق،
كان الحزب غالباً ما يحكم من خالل أقلية ،ولكنه بدأ يبحث عمن يؤيد
سياسته من األحزاب األخرى يف الربملان ،بدالً من دعوتهم إىل الحكومة.
انتهت انتخابات عام  2010بخسارة انتخابية جديدة ،حيث تقهقر
االشرتاكيون الدميوقراطيون إىل الوراء مقارنة بعام  2006وحصلوا

جيل القيادة الخامس (وبداية السادس)
تقلد يوران بيشون يف آذار/مارس  1996منصب رئيس الحزب ورئيس الوزراء ،وسوف يستمر يف منصبه ملدة عرش سنوات .ميثل بيشون ووزراء حكومته
الجيل الخامس من قادة ولدوا يف األربعينات وأوائل الخمسينات وتبلوروا يف الستينيات والسبعينيات .يف فرتة والية حكومة بيشون ،كان هناك املزيد من
التعديالت والتغيريات الحكومية والوزارية .تم تنحية أربعة أشخاص من منصب نائب رئيس الوزراء :لينا يلم-فالني ومارغريتا وينبريي والش انكفيست
وبويس رينغومل .شمل مزيد من التغيريات البارزة للوزراء عودة مونا سالني كوزيرة بعد انتخابات عام  1998واختيار املحامي توماس بودسرتوم وزيرا ً
للعدل عام  ،2000وترك وزير املالية إريك اسربنك منصبه عام  1999بعد خالفات حول السياسة االقتصادية.
وشملت أبرز األسامء أيضا بار نودير بار وزير الدولة عام  1996ووزير التنسيق عام  2002ووزير املالية عام  .2004وكانت أبرز أسامء اإلناث
باإلضافة إىل فاده وسالني مارغوت ولسرتوم وآنا ليند .كانت ولسرتوم بعد عام  1994وزيرة للثقافة ،ومن ثم وزيرة للشؤون االجتامعية .وبعد عام ،1998
أصبحت مفوض االتحاد األورويب يف السويد .وكانت ليند أول وزيرة للبيئة ووزيرة للشؤون الخارجية من عام  1998حتى تم اغتيالها عشية يوم االستفتاء
عىل اليورو عام .2003
ميكن اعتبار جميع رؤساء الحزب بعد بيشون :مونا سالني وهوكان يولت و ستيفان لوفني عىل أنهم الجيل الخامس .ميكن أن نرى بداية الجيل السادس
يف حكومة ستيفان لوفني عام  2013ويف الحزب التنفيذي املولود يف السبعينات ،ويف وقت الحق.
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الشعبوية اليمينية والعنرصية
الدميقراطي والحزب األخرض .وأصبح الحزب الدميقراطي السويدي
( )SDثالث أكرب حزب يف السويد .يف البلديات ومجالس املقاطعات
كان هناك نتيجة انتخابات مامثلة ،مام أدى إىل سلسلة من التحالفات
خارج الكتلتني .تم إجراء انتخابات إضافية عندما تم التصويت لصالح
عرض امليزانية املشرتكة الغري اشرتاكية لعام  2015من خالل الربملان
مبساعدة الحزب الدميقراطي السويدي .من خالل ما يسمى باتفاقية
ديسمرب التي دعا إليها لوفني يف انتخابات استثنائية للتوصل إىل اتفاق
سيايس بني الحكومة واألحزاب السياسية األربعة غري االشرتاكية .كان من
املزمع تطبيق فكرة اتفاقية ديسمرب حتى انتخابات عام  2022ويرتتب
عليها أنه سيتم إطالق املرشح ملنصب رئيس الوزراء الذي حصل عىل
دعم أكرب من جميع أعضاء أحزاب الحكومة املحتملني .ستكون حكومة
األقلية قادرة عىل وضع ميزانيتها عن طريق السامح لكتل أكرب بأن
تظهر .لن يتم السامح بترسيب أي جزء من امليزانية .وعالوة عىل ذلك،
متت اإلشارة إىل إىل ثالثة مجاالت سياسية (الدفاع واألمن ،واملتقاعدين،
والطاقة) للتعاون واملحادثات التي تهدف إىل اعقد اتفاقات خارج

الكتل .تم استبعاد حزب اليسار من اتفاقية ديسمرب ومل تتم دعوة
الحزب الدميقراطي السويدي للمشاركة يف املناقشة.
فيام يتعلق بسياسة الدفاع واألمن ،تم عقد اتفاق عام  2015استبعد
الكتلة مع جميع أحزاب اتفاقية ديسمرب باستثناء الحزب الشعبي
(والذي غري اسمه يف نفس العام إىل الليرباليني) .صوت الحزب
الدميقراطي املسيحي الذي قام بتغيري رئيس الحزب بعد االنتخابات،
يف اجتامع الحزب ،يف ترشين األول/أكتوبر عام  2015من خالل اتخاذ
قرار بالخروج من اتفاقية ديسمرب .قامت آنا كينبريي باترا الرئيسة
الجديدة لحزب املعتدلني مبتابعة ذلك بإعالنها حل اتفاقية ديسمرب.
خالل النصف الثاين من عام  2015زاد عدد األشخاص الذين طلبوا
اللجوء السيايس يف السويد بصورة كبرية ،ال سيام بسبب الحروب
األهلية يف سوريا والعراق والتي أدت إىل كرثة طالبي اللجوء السيايس،
ليصل عددهم إىل حوايل  ،160.000مقارنة بالسنة السابقة 1992
التي كان فيها العدد حوايل  85.000عندما وقع النزاع يف البوسنة.
ألن البلديات والسلطات مل تعد تستقبل األشخاص الذين يطلبون اللجوء
إليها يف وقت قصري استقباال يليق بكرامتهم ،ويف نفس الوقت مل تبني
بقية دول االتحاد األورويب خارج أملانيا والنمسا رغبتها يف تحمل نصيبها
من املسؤولية ،ومع نهاية عام  2015تم تحديد مختلف اإلجراءات
للحد من عدد األشخاص الذين يطلبون اللجوء .ويف عام  2015وقعت
بلدان العامل اتفاقاً دولياً يف باريس.

الصورة[ rorinteminkompis.se :ال تلمس صديقي]

تواجدت الكراهية ضد املهاجرين والتمييز لفرتة طويلة يف السويد.
ويف الناحية السياسة ،كان العداء للمهاجرين والفاشية (النازية) حركات
ذات مغزى يف السويد يف الثامنينات تحديدا ً يف أماكن أخرى يف أوروبا،
بدأت دوامة برملانية أخرى للنازيني الجدد يف السويد يف الثامنينات
مستوحاة من ثقافة الرؤوس الحليقة املستوحاة من اللغة اإلنجليزية
ومن موسيقى «القوة البيضاء».
انضمت هذه النازية الربملانية اإلضافية إىل النازية السويدية التاريخية
والفاشية حتى أصبحت الحزب الدميقراطي السويدي ( )SDعام
 .1988يعد الحزب الدميقراطي السويدي أيضا جزءا من أرسة الحزب
الذي يسمى عادة «الشعبيني اليمنيي» .تعد الحركة الشعبية اليمينية
حركة قومية وتطلق عىل نفسها الدميقراطية االشرتاكية .ولقد تقلبت بني

تم تأسيس حملة «ال تلمس صديقي» يف فرنسا من قبل شبكة

 SOS Racismeيف السويد عام  .1985الحقوق محفوظة ملقاطعة ستوكهومل.
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األخرى .تم رفض هذا «العلم» ونسفه ،فال يستطيع أحد أن يقول أن
هناك شخص «من عرق معني» أفضل من آخر فال نستطيع أن نأخذ
هذا أبدا ً عىل محمل الجد .بدالً من ذلك ،بدأت قوات معاداة األجانب
تتحدث عن «الخالفات الثقافية» .تختلف الناس من مختلف الثقافات
أساساً عن بعضها البعض ،وبعض الناس من ثقافات معينة يتسمون
بالهمجية ومبيلهم إىل اإلجرام .صادم كيف كان منطق النازيني وفكرتهم
عن اﻷعراق البرشية .وفقاً لوجهة النظر الجديدة هذه ،فأنه من الخطر
مبكان أن يتقابل الناس من مختلف الثقافات ليعيشون مع بعضهم
البعض ،حيث تُدمر الثقافة وتتغري وتخلط.

الليربالية والدميقراطية االشرتاكية وخصوصا موقفها من دولة الرفاهية
والسياسة االقتصادية.
وتم النظر إىل الهجرة وال سيام الالجئني عىل أنها مشكلة اجتامعية كبرية.
ترى اليمينية الشعبية املجتمع املتعدد الثقافات أمرا ً مستحيال؛ «العنرص
األجنبي» الذي يعترب غازيا لألمة الحالية وال يخلق إال املشكالت فقط.
حتى األقليات القومية املختلفة مثل روما كان ينظر إليها عىل
أنها مسؤولة بشكل جامعي ،عىل سبيل املثال ،عن اإلجرام.
خالل العقد األول من القرن الواحد والعرشين أصبحت أحزاب اليمني
املتطرف واليمني الشعبي أكرث قوة يف أوروبا ،ويف السويد من موقف
هاميش يف منظور االنتخابية يف عدة بلديات ،تلقى الدميقراطيون
السويديون دعامً أكرب من خالل انتخابات عام  2010حتى دخلوا الربملان.

كام أن التيارات املعادية لألجانب تعرب عن مواقفها بعنف .تم إلقاء القبض
عىل قاتل جديد ونظري لليزرمانني يف ماملو عام  .2011وقعت حادثة
إرهابية ضد أجانب يف حزيران/يونيه  2011عىل شكل تفجري وقع يف
أوسلو ومذبحة ضد أعضاء جامعة شباب الرنويج الدميقراطي االشرتايك
يف أوتويا وكان عدد القتىل ال يحىص .ويف شارتورب عام  2013تم تنظيم
مظاهرة مناهضة للعنرصية تعرضت لعنف مسلح من قبل النازيني.
اتبع مظاهرة االحتجاج التي نظمت كرد فعل ضد ذلك حوايل 16.000
مشارك .وتم تقييم التظاهر بأنه أكرب تظاهر مناهض للعنرصية يف السويد
عىل اإلطالق .ويف عام  2015تعرضت مدرسة يف ترولهاتان لهجوم مام
أدى إىل مقتل ثالثة أشخاص باإلضافة مقتل الجاين نفسه.

إال أن الدميقراطيني السويديني ليسوا أول من وقف ضد الالجئني
واألجانب يف الربملان السويدي .خالل الفرتة  94-1991كان هناك
حزب الدميقراطية الجديدة يف الربملان .ويف خطاب الدميقراطية الجديدة
تم وضع خطاب «النخبة» وخاصة «النخبة» السياسية مقابل «الشعب»
التي مل ميثلها أي حزب آخر وفقاً ملؤيدي الدميقراطية الجديدة.
وعندما دخل حزب الدميقراطية الجديدة يف الربملان ،رجل الليزر (ليزرمانني)
ستوكهومل [سلسلة تلفزيونية درامية] خاف املهاجرون عام 1992-1991
من تلك االغتياالت ،وقال أنه تأثر برسالة الحزب املعادية للمهاجرين.

قامت ما يطلقون عليها الجامعات اإلرهابية اإلسالمية أو الجهاديني
بتنفيذ أعامل عنف يف أوروبا ،من خالل الهجامت االنتحارية بالقنابل
وغريها .ويف كانون الثاين/يناير عام  2015هوجم مكتب تحرير
الصحيفة الساخرة تشاريل أبدو يف باريس بسبب الرسوم الساخرة
من النبي محمد وقتل اثنا عرش شخصاً إثر ذلك ،ونجم عن أزمة
احتجاز رهائن يف متجر أغذية يهودي ضحايا أبرياء .يف عدد من
الهجامت اإلرهابية املنظمة يف ترشين الثاين/نوفمرب عام  2015لقى
 130شخصاً مرصعهم يف باريس .ويف عام  2010حدث تفجري يف
ستوكهومل خالل التسوق يف عيد امليالد ولكن قُتل الجاين نفسه فقط.
سافر العديد من الشباب من أوروبا والسويد لالنضامم إىل الحركة
اإلرهابية داعش التي أسست خالفة ذاتية يف سوريا والعراق.

تركز العديد من األحزاب املعادية لألجانب يف أوروبا عىل ما يسمى
بتهديد اإلسالم واملهاجرين املسلمني .توجه الشعور بالعداء ضد
املهاجرين واألجانب بشكل عام يف القرن الواحد والعرشين وكان
موجها أكرث نحو املهاجرين املسلمني واإلسالم رغم زعمهم بأن هذا
الشعور غري موجود .ومل يظهر هذا الشعور حتى وقوع الهجامت
اإلرهابية عىل مركز التجارة العاملي يف نيويورك يف الواليات املتحدة
األمريكية يف  11أيلول/سبتمرب  2001واألعامل اإلرهابية التي زعموا
أنه قام بها اإلرهابيون اإلسالميون والحرب الالحقة التي قادتها الواليات
املتحدة ضد اإلرهاب .كانت مقاومة الغجر عالمة تاريخية عىل تقدم
الفاشية والنازية إىل األمام يف أحزاب اليوم املعادية لألجانب.

يف جميع أنحاء أوروبا ،كانت تعاين الدميقراطية من متطريف جناح
اليمني وكذلك من الجهاديني .تضطلع الدميقراطية االشرتاكية يف السويد
وأوروبا مبهمة كبرية ملكافحة عنف املتطرفني وتكفل مجموعة مشرتكة
من قيم الدميقراطية والتسامح والتحرر من العنف واملساواة بني
الجنسني يف مجتمع متعدد الثقافات.

وهكذا ،يف عرصنا ،تغريت العنرصية جزئياً لتتخذ شكالً جديدا ً .اعتربت
النازية أنه علميا ميكن التفريق بني مختلف الناس ،وأن العرق اآلري
(األبيض) أفضل من األعراق األخرى ،وأن لهم الحق يف سيادة األعراق
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تم ترسيخ الدميقراطية يف هذا البلد .ونحن نحرتم الحقوق األساسية والحريات .مل تجد أبدا النظريات
العنرصية القميئة موطئا لها عندنا ،حيث أننا نعترب أنفسنا منفتحني ومتسامحني.
ولكن ليس بهذه البساطة بعد .ال نريد غرس أي جذور ألي نظرية قميئة للتعصب .هناك أصول أبسط
بكثري .تم غرس جذور التعصب دامئاً يف الحياة اليومية .حيث تنبت هذه الجذور يف مكان العمل
ويف الحي املجاور .إن ذلك عبارة عن تنفيس لفشلهم وخيبة أملهم .وقبل كل يشء تعبري عن الجهل
والخوف .وكذلك تعبري عن الجهل بشخصيات اآلخرين والخوف من فقدان موقف أو ميزة اجتامعية
أو الحق يف رفض األمور للمرة األوىل.
ال توجد عالقة بني لون الشخص وعرقه ولغته ومكان والدته بالصفات اإلنسانية .إن تقييم الناس مبثل
هذه املعيار يُعد تناقضا صارخا مع مبدأ املساواة .ولكن من املخجل التساهل مع من يشعر بالنقص
يف العمل ويف الحياة االجتامعية ويف املنافسة لكسب فتاة أو فتى.
ولهذا السبب يكمن التحيز دامئاً ،حتى يف مجتمع مستنري .من املمكن أن يتم ذلك عىل شكل سخرية
أو تهور تام أو خسة بسيطة .رمبا تعني شخصاً لت يترصف بسوء كبري .إال أن من يقوم بها ميكنه
متزيق الجروح التي ال تلتئم .يجب عىل معظمنا أن مننع أنفسنا من اإلساءة إىل اآلخرين ،ومن ثم
التحيز ضد املنحرف-األجنبي ،والغريب — كمالذ أخري.
خطاب إذاعي ألولوف بامل 25 ،كانون األول/ديسمرب عام 1965
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مائة عام مع الدميقراطية االشرتاكية
قبل أكرث من قرن وقف الخياط أوغست بامل يف فندق ستوكهومل يف
ماملو .بطبيعة الحال ،ال ميكن التنبؤ بطريقة تحويل املجتمع وتغيريه.
كانت مجرد محاولة لتحويل اهتامم الشعب إىل األفكار التي تأخذ حيزا
يف التفكري الدميقراطي االشرتايك األول .ونجح ذلك فعالً!

وبطبيعة الحال فإنه من الصعب تحديد ،كيف كان القرن العرشين
ليكون بدون دميقراطية اشرتاكية قوية سادت خالل ذلك القرن وأنشأت
سياسة الرفاهية العامة .مثل الدول األوروبية األخرى ،أصبح لدينا أحد
أشكال دولة الرفاهية لكن التفاوت كان كبريا ً ،وكانت االختالفات أكرث
شموالً ومل تربز العاملة الكاملة.

أصيب شخص قام بدراسات التنمية املبكرة للحركة بشكل رجعي بالذهول
من الوقت الذي استغرقه للوصول إىل نجاحات حقيقية .استغرقت األداة،
انطالقة الدميقراطية ،قرابة  30عاماً لتتحقق .وظهرت السياسة االقتصادية
التي ميكن أن تبنى عليها دولة الرفاهية بعد  50عاماً فقط .مل تستكمل
دولة الرفاهية نفسها إال يف السبعينات .تم تطبيق أول خطوتني ،الخطوة
السياسية والدميقراطية االشرتاكية بطرق عديدة .وتبقى الخطوة الثالثة
مسألة التأثري الدميقراطي والعام عىل االقتصاد.

أصبح التوجه األيديولوجي االشرتايك الدميقراطي والنظام السيايس
متعدد األوجه بشكل أكرث منذ التسعينات .أصبح من الواضح أن
الفجوة يف السياسة مل تعد فقط تركز عىل فئة ولكن أيضا عىل قضايا
البيئة الخرضاء ،والتي قد ترض الحقا باملناخ ،وعىل وضع املرأة (الحركة
النسائية) ،واالنتامء العرقي والتعدد الثقايف ،فضالً عن حرية عيش
الحياة التي تريدها بغض النظر عن الجنسية وأدوار الجنسني.
ويف الوقت ذاته ،ال تزال هناك املسائل الكالسيكية االشرتاكية األساسية
حتى يف حالة الخطوط الفاصلة «الجديدة» .أسئلة حول االقتصاد
ومعيشة الشعب والعمل.

انتخب املجلس
رئيس الحزب

1907-1889

الصورةA-image :

قام الحزب االشرتايك الدميقراطي ببناء السويد! يفعام  1954تم افتتاح مركز
فيلينغبي ،الذي أصبح منوذجاً دولياً يحتذى به.
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مل يكن للحزب رئيس رسمي منتخب من قبل املجلس

1925-1907

ياملار برانتينغ

1946-1925

بري ألبني هانسون

1969-1946

تاغي إيرالندر

1986-1969

أولوف بامل

1996-1986

انغفار كارلسون

2007-1996

يوران بيشون

2011-2007

مونا سالني

2012-2011

هوكان يولت

-2012

ستيفان لوفني

الصفات املميزة للقرن العرشين
بعد أودالن ،مل يستطع الجيش أيضاً التدخل بشكل قانوين .كام تم فض
اإلرضاب من خالل روح سالتشوباد.

دولة مبنية عىل إجامع اآلراء
تأثر تاريخ السويد والدميقراطية االشرتاكية السويدية تأثرا شديدا حيث
أن السويد منذ الحروب النابليونية فصاعدا كانت دولة أوروبية صغرية،
كانت مبنأى عن الرصاعات .مل تدخل السويد أية حروب أو ثورات ومل
تحتل ومل يكن بها أية منازعات عاملية عنيفة (باستثناء أحداث أمالثيا
عام  1908واودالن  .)1931قابلت الرشطة االضطرابات الكبرية
( 1909و  )1980ومنازعات العمل الرئيسية األخرى بالعنف.

وقد عملت هذه الظروف عىل تعزيز الدميقراطية االشرتاكية يف السويد
وبلدان الشامل األورويب األخرى .من خالل تحالفات سياسية مامثلة،
خصوصا مع أحزاب الفالحني الذين أيضا كانت لهم قوة وبصفة خاصة
يف منطقة الشامل ،بفضل تقليد فريهولديرس ،حيث أمثر ذلك يف
اإلجامع الوطني والهيمنة السياسية الدميقراطية االشرتاكية.

الحكومات االشرتاكية الدميقراطية حتى اآلن
املدة

الحزب

رئيس الوزراء

1920-1917

الحزب الليربايل والحزب االشرتايك الدميقراطي

نيلس إيدن

1920-1920

الحزب االشرتايك الدميقراطي

ياملار برانتينغ

1923-1921

الحزب االشرتايك الدميقراطي

ياملار برانتينغ

1925 – 1924

الحزب االشرتايك الدميقراطي

ياملار برانتينغ

1926-1925

الحزب االشرتايك الدميقراطي

ريكارد ساندلر

1936-1932

الحزب االشرتايك الدميقراطي

بري ألبني هانسون

1939-1936

الحزب االشرتايك الدميقراطي ورابطة املزارعني

بري ألبني هانسون

1945-1939

حكومة التحالف أثناء الحرب العاملية الثانية

بري ألبني هانسون

1946-1945

الحزب االشرتايك الدميقراطي

بري ألبني هانسون

1951 - 1946

الحزب االشرتايك الدميقراطي

تاغي إيرالندر

1957-1951

الحزب االشرتايك الدميقراطي ورابطة املزارعني

تاغي إيرالندر

1969-1957

الحزب االشرتايك الدميقراطي

تاغي إيرالندر

1976-1969

الحزب االشرتايك الدميقراطي

أولوف بامل

1986-1982

الحزب االشرتايك الدميقراطي

أولوف بامل

1991-1986

الحزب االشرتايك الدميقراطي

انغفار كارلسون

1996-1994

الحزب االشرتايك الدميقراطي

انغفار كارلسون

2006-1996

الحزب االشرتايك الدميقراطي

يوران بيشون

-2014

الحزب االشرتايك الدميقراطي والحزب األخرض

ستيفان لوفني
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تويل الحكم لفرتة طويلة
هناك عدد قليل من الدول التي لها حكومة دميقراطية يهيمن فيها
الحزب عىل التنمية يف البالد بنفس الدرجة التي هيمن بها الحزب
االشرتايك الدميقراطي يف القرن العرشين .ألكرث من  70عاماً ،شارك
الحزب االشرتايك الدميقراطي يف الحكومات السويدية ويف السنوات
الثامنني املاضية ،توىل منصب رئيس الوزراء من الحزب االشرتايك
الدميقراطي ألكرث من  65عاماً.

التوجه إىل إجامع اآلراء
دخل الحزب االشرتايك الدميقراطي يف معركة من أجل املبادئ
الرئيسية والسعي إىل التعاون إن أمكن .تضامن الدميقراطيون
االشرتاكيون يف املناصب الحكومية يف مناسبتني يف ائتالف مع
«حزب الوسط» (يف الثالثينات ويف الخمسينات) وخالل الحرب
العاملية الثانية مام أدى إىل ظهور حكومة ائتالفية مع األحزاب
الثالثة األخرى غري االشرتاكية .ويف فرتات قليلة جدا ً ،حصل الحزب
االشرتايك الدميقراطي عىل األغلبية رغم موقفه القوي.

كان للحفاظ عىل الحكم لفرتة طويلة واملسؤولية الكربى التي تبعت
ذلك تأثريا ً عىل الدميقراطية االشرتاكية .وكان الجانب اإليجايب من ذلك
أنها تضمنت فكرة حدوث التنمية عند التفاعل مع السياسة العملية.
كان هناك تناغم بني ما يريده املرء وما تم إنجازه بالفعل .وكانت
النقطة السلبية يف األمر أن الدميقراطية االشرتاكية أصبحت جزءا ً من
الرتسيخ أو عىل األقل كحركة معارضة وتغيري.

وقد يعني االلتزام الواضح بالقيم إىل جانب النهج العميل
والتطبيقي للقضايا أنه كان من السهل عىل الحزب االشرتايك
الدميقراطي السويدي أن يتامىش من الوضع ويعرف الوقت
املناسب للتعاون ويلتمس حلوالً سياسية واسعة النطاق حول
القضايا الهامة عندما يكون ذلك ممكناً.

رئيس الحزب ستيفان لوفني وسكرترية الحزب لينا رودسرتوم باستاد
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باملعتقدات األيديولوجية واألهداف ويف نفس الوقت تجديد السياسة
العملية وفقاً لالحتياجات والرشوط املسبقة.

التعاون النقايب السيايس القوي
تطورت األحزاب الدميقراطية االشرتاكية يف جميع البلدان تقريباً ،إىل
جانب الحركة النقابية .ولكن هناك عدد قليل من األحزاب االشرتاكية
الدميقراطية التي حافظت عل عىل عالقة الدميقراطية االشرتاكية
السويدية الوثيقة مع الحركة النقابية .إن الروابط القوية لطريف الحركة
العاملية عىل مدى عقود شكل قوة هائلة ،ورغم كل التوترات الداخلية
كان هناك تفاهم مشرتك ساعد عىل ترقية أفراد الحزبني وأنشطتهم.

الحركة االشرتاكية والحزب الجامهريي
متكن الحزب االشرتايك الدميقراطي من الحفاظ عىل شخصيته كحركة
شعبية ،حزب جامهريي ،يسمح لكل الناس بجميع أطيافهم باملشاركة.
ورغم تصنيفه كحزب العامل ،مد الحزب يده لكل فئات املجتمع
واهتم مبصالح الشعب بأكمله .مل يكن الحزب يهتم بفئات محددة من
السكان فقط .فهو حركة اشرتاكية وراء املمثلني املنتخبني من خالل قوة
الدميقراطية االشرتاكية.

االبتكار والرباغامتية واأليديولوجية القوية
امتلك الحزب االشرتايك الدميقراطي القدرة عىل تجديد السياسات
بشكل مستمر ،والبحث عن سبل جديدة لحل التحديات التي تواجه
املجتمع ومشكالت الناس .وال يتم ذلك إال عندما يكون الحزب قادرا ً
عىل تحديد ما يريد الناس ومواجهة ذلك مبا ميكن من أجل التوصل
إىل نجاحات طويلة األمد .يف األجل القصري ،من املمكن ركوب موجه
الشعبوية ،ولكن عىل املدى الطويل ،يجب أن نساعد عىل تحقيق
الحلول املستدامة .كان بإمكان الحزب االشرتايك الدميقراطي التمسك

حركة يف كافة أنحاء الدولة ذات سياسة لكامل الدولة ،فقد كان للحزب
االشرتايك الدميقراطي منظامت محلية يف جميع البلديات .ميكن لعدد
قليل من األحزاب األخرى أن تثبت وجودها بشكل محيل .عمل الحزب
أيضا بشكل كيل  -فقد كان متامسكاً من الشامل إىل الجنوب ومن
املناطق الحرضية إىل املناطق املقفرة.

أسئلة للمناقشة
• ماذا نجم عن نجاح انتخابات املعتدلني يف  2006و 2010؟ ما هي أوجه القصور يف سياسة الدميقراطية االشرتاكية خالل سنواتها يف الحكم
 2006-1994التي ساهمت يف انتصار حكومة رينفلت؟

• كيف يجب أن نرد عىل الدميقراطيني السويديني وغريها من األحزاب املعادية للهجرة واألجانب؟ ملاذا تتلقى هذه األطراف املزيد من الدعم؟ هل
هناك أحزاب تكره األجانب يف مجتمعك أو يف البلدية املجاورة؟ كيف يتعامل االشرتاكيون الدميقراطيون يف مجلس املدينة؟
• زاد عدد األحزاب يف السويد من خمسة يف الربملان حتى عام  1988إىل مثانية أحزاب اليوم؛ ماذا يعني هذا بالنسبة لنا عىل ضوء الفوز يف االنتخابات
والحكم؟ كيف ترى التفاعل مع األحزاب األخرى املختلفة ،عىل الصعيد الوطني ويف البلديات ومجالس املقاطعات؟
• كيف ترى التغطية اإلعالمية للسياسة وتزايد دور وسائل اإلعالم يف صياغة املشكالت السياسية والبحث عن الفضائح السياسية الجديدة؟ ماذا يعني
ظهور اإلعالم االجتامعي الجديد؟

67

.5

برنامج الحزب االشرتايك
الدميقراطي
اقرتاح اجتامع إضايف
شاملة وكاملة باملجتمع .فالحشد متفرق ذو القصص املختلفة سيحول
قريباً إىل الهوامش» (توين يودت)

هناك طريقة لقرأة التاريخ من خالل دراسة تطوير الحزب من خالل
برنامج الحزب .وكان للحزب االشرتايك الدميقراطي تسعة برامج مختلفة.
ميكن القول بأن هناك برنامج مللء سمتني اثنتني ،كام وضحت لجنة
الربنامج ورئيسها الش انكفيست خالل املراجعة األخريةعام .2013

ووفقاً إلنكفيست ،فإن مفارقة برنامج العمل هي أن الرسالة األحدث
تركز عىل قليل من املهام السياسية الرئيسية ،واألهم من ذلك هو وجود
قصة توضع فيها السياسة يف شكل أكرب.

أوالً وقبل كل يشء ،تقديم وصف لألفكار األساسية للحزب والقيم
واملجتمع والتحليل االجتامعي والثقايف .وثانياً ،تقديم أهداف السياسات
طويلة األجل والخيارات الهامة واملواقف املبدئية .سوف يقوم برنامج
الحزب بتمييز نفسه عن برنامج العمل .فإنه ينبغي أن يتم استكامله
مع تطبيق السياسات املختلفة وبرنامج االنتخابات/البيان.
هناك حاجة إىل برنامج حزب للحفاظ عىل الحركة .خطط إيرالندر لألمر
عىل هذا النحو« :إن املناقشات التي تسبق القرارات ال تقل أهمية عن
الربامج الفعلية .تعد مراجعة الربنامج فحصاُ ذاتياً دورياً ومعرفة للوضع
السيايس .تتامسك الحركة عندما تعطي الفرصة لألعضاء للتفكري يف
التغيريات يف املجتمع وما تعنيه لعمل الحزب وخياراته».

الصورة :أكسل ماملسرتوم

كام يجب أن يسهم برنامج الحزب يف األمر العام« :وال ميكن للحزب
الفوز بالثقة العامة عىل املدى الطويل إال إذا كان لنشاط الحزب إحاطة

مخطوطة أكسيل دانيلسون
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لربنامج  SAPعام .1897

برنامج عام 1897
كتب الربنامج األول للدميقراطية االشرتاكية بقلم أكسيل دانيلسون،
حيث كان يستند إىل برنامج الحزب االشرتايك الدميقراطي األملاين
املسمى ايرفورت من عام  1891كنموذج .استند الربنامج عىل أسس
املاركسية .وكان الهدف تحوالً اجتامعياً شامالً ،ميكن وصفه بدقه أكرب
بأنه ليس الربنامج نفسه.

وتحويلها إىل ملكية عامة تعود للمجتمع بأكمله ،إىل جانب إنتاج السلع
من خالل إنتاج السلع الغري مخطط.

وكان هناك إضافة للربنامج السويدي متثلت يف التأكيد عىل دور
النقابات .يستند الربنامج إىل فكرة املاركسية وهي أن املجتمع ينقسم
إىل فئات ،وأن حزب العامل االشرتايك الدميقراطي هو حزب الطبقة
العاملة.

الصورة :غري معروف

بعض العبارات الرئيسية يف الربنامج :يختلف الحزب االشرتايك
الدميقراطي عن غريه من األحزاب السياسية ،بحيث أنه من شأنه تحويل
منظومة املجتمع املدين االقتصادي وتنفيذ التحرر االجتامعي للطبقة
العاملة ،لضامن وتنمية الثقافة الروحية واملادية .وال ميكن تحقيق
األهداف إال من خالل إلغاء االحتكار الرأساميل الخاص لوسائل اإلنتاج

أكسيل دانيلسون ،محرر ومؤسس صحيفة «أربيتيت».

برنامج عام 1911
تأثرت مراجعة الربنامج عام  1911باإلنساين وصديق الفالحني
البسطاء كارل لينداغن .وكانت املبادئ العامة للربنامج تتلخص يف تغيري
الطبقة العاملة من الفئات املقموعة .وتم تسليط الضوء عىل التعاون
كاملساهمة يف محاربة العامل لرأس املال.

ولقد تم منح دورا ً جديدا ً ملا يسمى بالجامعات املتوسطة يف التحليل
املاركيس وصغار املزارعني والحرفيني والتجار الصغار .وهناك مجموعات
سوف تختفي يف الربنامج السابق .سوف يتم اآلن الدفاع عن هذه
املجموعات وتطويرها .وقد صيغت عىل النحو التايل يف املبادئ
العامة :تتطلب الرأساملية إخضاع العاملني باألجر وحتى يف الطبقات
الوسطى القدمية – صغار املزارعني والحرفيني والتجار الصغار وتقويض
استقاللهم.

برنامج الحزب االشرتايك الدميقراطي
برنامج عام  ،1897برنامج عام  ،1911برنامج عام  ،1920برنامج
عام  ،1944برنامج عام  ،1960برنامج عام  ،1975برنامج عام
 ،1990برنامج عام  ،2001برنامج عام .2013

يتطلب الربنامج أيضا حظرا ً عىل املرشوبات املسكرة .كانت غالبية
الوفود املشاركة يف املؤمتر ال ترشب الخمر ،ومتت مناقشة مسألة حظر
الخمر يف جميع أنحاء املجتمع خالل هذه الفرتة.
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املاركسية
يعتقد ماركس أن تحرر الطبقة العاملة يأيت فقط من خالل عملها .وصلت
هذه الصيغة األخرية يف أوجها إىل اإلصالحيني الشرتاكيني الربجوازيني يف القرن
التاسع عرش ،غالباً األثرياء منهم ،الذين يريدون مساعدة العامل مع النظر
إليهم باستعالء .وميكن أيضا مقارنة ذلك مع لينني ومنوذج نخبة الشيوعية
يف تنفيذ الثورة .تقول نظرية ماركس االقتصادية أن القوى العاملة هي التي
تخلق قيمة مضافة يف اإلنتاج ،قيمة مضافة متثل الطبقة الحاكمة ،نظرا ً
لسيطرتهم عىل ظروف اإلنتاج .يف ظل الرأساملية ،يجب أال تكون الطبقة
العاملة نتاج عملهم.

استوحت الدميقراطية االشرتاكية يف بدايتها الكثري من املاركسية ،واستمرت
األفكار املاركسية يف لعب دور مهم لتطوير فكرة الدميقراطية االشرتاكية.
تعترب املاركسية فكرة سياسية وفلسفية ودفق يف عدد من العلوم األكادميية
االجتامعية .وقد صيغت يف شكلها األصيل الذي صاغه كارل ماركس
وفريدريك إنغلز يف القرن التاسع عرش .من أهم أعامل املاركسية :البيان
الشيوعي ( )1848ورأس املال .يتكون رأس املال من ثالثة مجلدات .قام
ماركس بنفسه بنرش املجلد األول عام  1867وقام إنغلز بتحرير ونرش
املجلدين التاليني بعد وفاة ماركس عام .1883

من أجل النظرية االقتصادية ،جلب ماركس الشاب التفكري الفلسفي حول
تغريب الطبقة العاملة وتقديم عملهم وإنتاجهم وأنفسهم.

تستند الفلسفة املاركسية إىل جدلية ترى أن التناقضات تدفع بالتنمية إىل
مستوى أعىل .هذه الفلسفة هي بدورها أساس نظرية ماركس للتاريخ،
وأحيانا تسمى املفهوم املادي للتاريخ .ووفقا لهذه النظرية ،فإن محركات
تنمية العلوم والتكنولوجيا تدفع بالتاريخ إىل األمام وتدمجه مع الرصاع
الطبقي .وعىل مر التاريخ ،وجدت ظروف إنتاج مختلفة ،وقد نجم عن
بعضها فئات متحاربة .يف ظل الرأساملية ،تشكل الطبقة العاملة الطبقة
املقموعة والثورية.

وقد ظهر العديد من التفسريات والبنى الكربى للامركسية من مختلف
املفكرين .تعد املاركسية أو أجزاء منا أيضاً كمدرسة للعلوم مثل علم
االجتامع والتاريخ .ويعترب كارل ماركس إىل جانب مفكرين مثل ماكس ويرب
وإمييل دوركهايم أحد مؤسيس العلوم االجتامعية الحديثة.
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برنامج عام 1920
فيعام  1920تأثرت برامج الحزب بانقسام الحزب الذي وقع عام
 ،1917حيث تركه كبار ممثليه وشكلوا حزب اليسار االشرتايك
الدميقراطي .ولكن مل ينصب التأثري عىل تخفيف تراث املاركسية
جدا ً ،بل عىل العكس .اصطبغ الربنامج ببصمة املاركسية بوضوح ،مام
اعتربه البعض عىل أنه الرابط بعالمة أيديولوجية تعارض ما كان ينظر
إليه حزب اليسار االشرتايك الدميقراطي بكونه أمرا عاصفا من الناحية
األيدلوجية وغري ماركيس.

ونقل الرثوة الطبيعية والرشكات الصناعية ومؤسسات االئتامن فضال عن
وسائل طرق النقل واملواصالت لتصبح ملكية عامة تعود للمجتمع».
كتب الربنامج بري ألبني هانسون وغوستاف مولر وريكارد ساندلر وآرثر
انغبريي .ترشبوا املاركسية ومتيزت كتاباتهم بأنها تتخذ شكل الربامج.
قام ساندلر الذي كان يتخذ القرارات يف مجلس اإلدارة بخصوص برنامج
املؤمتر يف وقت الحق برتجمة أعامل كارل ماركس الكربى إىل اللغة
السويدية.

وكان من املزمع تنفيذ التحرير االجتامعي للفئات املستغلة.
ذكر الربنامج أن:
«االستغالل الرأساميل يسود املجتمع الحديث ويعكر صفوه ،حتى وإن
كان ذكر بأشكال دامئة التغري .يدعو الربنامج إىل رصاع طبقي ،رصاع
طبقي ال يتوقف حتى يتم إعادة تشكيل املجتمع ،وحتى يتم التخلص
من استغالل رأس املال متاماً وحتى يتم القضاء عىل املجتمع الطبقي
والتخلص من الفقر .دعا الربنامج بوضوح إىل إدارة منظمة للشعب

قوبلت املاركسية يف العرشينات يف برنامج الحزب مبقاومة واضحة.
منذ العرشينات وحتى قرار مراجعة الربانامج عام  1940من وغريها،
دفعت منظمة الشباب مطالب رابطة الشباب التي دعت للتخلص
من املاركسية .ارتبط الجدال بأفكار نيلس كوكوال حول وجوب انتقال
امللكية والوظائف التجارية إىل املجتمع ،بدالً من امللكية الخاصة.

برنامج عام 1944
يف عام  1944ساهم أرنست ويغفوش بشكل كبري يف وضع برنامج
الحزب .مل ينفصل ذلك عن فكرة املاركسية يف برنامج العرشينات ،ولكن
قد تغري ذلك و«تم تحديثه» يف الحوار .تم حذف الكلامت مثل الرصاع
الطبقي ،واالستغالل والفقر .جادل ويغفوش نفسه قائال بأنه ميكن سوء
فهم الكلامت ويف هذه الحالة لن تتحقق أي فائدة مرجوة.

يف النقاش السيايس بعد الحرب أكرث من األهمية التي تلقاها برنامج
الحزب الجديد .قدم ويغفوش صيغاً يف املبادئ العامة للربنامج عام
 1944بحيث تبقى يف الربامج إىل أن يتم اعتامد الربنامج يف مؤمتر
الحزب عام .2001
ألن إعادة صياغة املبادئ عام  1944كانت عىل النحو التايل:
تهدف الدميقراطية االشرتاكية إىل إعادة تشكيل املنظمة االقتصادية يف
املجتمع املدين ،بحيث يتحكم كل الناس يف اإلنتاج ويتحرر أغلبهم من
من االعتامد عىل عدد قليل من أصحاب رؤوس األموال والفئات املالية
ثم بناء نظام اجتامعي يرتك مجاالً يف املجتمع للمساواة بني املواطنني
عىل أساس الحرية والتعاون.

ظل الحزب يف الحكومة منذ عام  1932وساهم يف التغيري االجتامعي
الفوري الذي يفضل عن التغري عىل املدى البعيد.
يف الوقت ذاته قام مؤمتر الحزب بتبني برنامج الحزب الجديد وتم
تسميته برنامج ما بعد الحرب .أعطيت أهمية كبرية لربنامج العمل هذا
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برنامج عام 1960
كانت رغبة تاغي إيرالندر القضاء عىل أي فرق كبري بني برنامج الحزب
وسياساته العملية .وقد ظهرت هذه الرغبة يف مراجعة الربنامج عام
 .1960ترك نقد الرأساملية يف نص الربنامج ،ولكن تم تكييفه مع ما
كان ينظر إليه بأنه املايض الجديد األكرث ليربالية.

وأن االختيار بينها يجب أن يتم من خالل املهام التي يتعني حلها.
ومتيز الربنامج بظهور التفاؤل بالتنمية والتقدم الفعيل .ومتت اإلشادة
بالتطورات التكنولوجية ،وجهود الرتشيد واملنافسة كعوامل رئيسية
دافعة للرفاهية املتزايدة .وتأثر الربنامج باملناقشة حول برنامج الحزب
االشرتايك الدميقراطي األملاين الجديد ( )SPDمن عام  1959وفكرة
املناقشة داخل حزب العامل الربيطاين إلصالح مجتمع ما بعد الحرب
الكينزية.

نهج الحزب نهجاً حذرا ً عندما نادى باالشرتاكية .أشار نص الربنامج
إىل أنه يجب أال نعترب األشكال القانونية املختلفة غاية يف حد ذاتها،

برنامج عام 1975
قبل تغيري برنامج عام  1975تم إجراء مشاورات وحلقات عمل وصلت
إىل الكثري من أعضاء الحزب .تم إرسال الربنامج من أجل الحصول عىل
تعليقات عليه وتدفقت العديد من الطلبات املتعلقة بالحزب إىل املؤمتر.

االشرتاكية وما هي قيمها األساسية التي ميكن أن يتم صياغتها من خالل
العبارات التالية :تتمتع جذورها العميقة بأفكار دميقراطية اشرتاكيه
تتعلق بوجوب السالمة لكل إنسان وكل القيم املتساوية ( )...تريد
الدميقراطية االشرتاكية عن طريق إعادة التشكيل زيادة حرية الناس ()...

بارش أولوف بامل عملية الربمجة .تم إبراز القضايا الدولية التي ميزتها
حركات التحرير والتضامن .وقد تم ربطها أيديولوجياً بالتقاليد
املاركسية اإلصالحية .تم انتقاد سلبيات الرأساملية وتم تسليط الضوء
عىل الدميقراطية يف مكان العمل كإحدى والوسائل الدميقراطية يف
االقتصاد.

باملقارنة مع عام  1960تم نقد الربنامج بشدة حول التفاوت يف الدخل،
والتوزيع غري املتكافئ .كانت املساواة والتضامن هي الكلامت األساسية:
تريد الدميقراطية االشرتاكية تحقيق املساواة كتعبري عن القيمة
املتساوية للجميع ... .تريد الدميقراطية االشرتاكية جعل التضامن إحدى
سامت املجتمع)...( .

وكان الربنامج أول برنامج من برامج الحزب يهاجم الشيوعية متاماً
وبشكل صارم :حتى عندما حكمت األحزاب الشيوعية طويالً ،كان هناك
اختالفات كبرية يف الدخل واملكانة االجتامعية .مل يسمح للمواطنني
والعاملني يف اإلنتاج وال املستهلكني و ال الناس بالتعبري بحرية عن آرائهم
ومطالبهم.

وكانت الرغبة يف الدميقراطية االقتصادية أمرا ً واضحاً :تنظر الدميقراطية
االشرتاكية إىل الدميقراطية كأساس لرأيها .تريد الدفاع عن الدميقراطية
ضد إساءة استخدام السلطة وتطلعات الدكتاتورية لتوسيع نطاقه يف
امليدان االقتصادي وترك بصامتها عىل جميع مجاالت الحياة يف املجتمع.

اتسم الربنامج بفكرة الدميقراطية االشرتاكية كطريقة ثالثة بني
الرأساملية والشيوعية .رمبا كانت قيم الدميقراطية االشرتاكية السبب
الحقيقي لنطاق أكرب .يف هذا القسم نوضح ما هي الدميقراطية

بل أن مفهوم العمل اشتعل حيوية متجددة يف مقدمة برنامج الحزب.
مقدمة :تجادل الدميقراطية االشرتاكية قائلة بأن العمل هو األساس لكل
الرثوات ،وأن إرادة الشعب للعمل هي أهم ثروة لألمة.
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فيام يتعلق بتطبيق الدميقراطية االشرتاكية تم إطالق إعالن إصالحي
واضح :عمل التقدم الذي تم من خالل النضال الذي بذلته حركة
الطبقة العاملة عىل ترسيخ االعتقاد بأن التحول االشرتايك السلمي إىل
الدميقراطية االشرتاكية هو الطريق الوحيد لتحرير الشعب.

تتسم بالتناقضات ،بداية من القمع وانعدام الحرية واملصالح الرأساملية
القوية .وسيتم تنفيذ ذلك عن طريق القناعة الدميقراطية يف ظل
املناقشة املفتوحة ،وأثناء اعتبار واحرتام معتقدات اآلخرين املنتمني إىل
الدميقراطية».

ويستند هذا التحول االشرتايك إىل إرادة اإلنسان والجهود البرشية .يجب
علينا أن نطبق هذا التحرير يف مجتمع يعتمد بشكل كبري عىل بيئة

تستند االشرتاكية الدميقراطية بشكل كامل إىل اإلميان باإلرادة الشعبية
والقدرة عىل إنشاء مجتمع يتسم بالتعاون وكرامة اإلنسان.

برنامج عام 1990
بقيت فقرة إرنست ويغفوش من عام  1944وصيغة أولوف بامل حول
االشرتاكية الدميقراطية كطريقة ثالثة .إال أنه تم وضع إضافة حول
البيئة.

أهم من مصالح أصحاب الرشكات تعمل الدميقراطية مع فرض القيود
عىل امللكية بدالً من االشرتاكية .أدخل انغفار كارلسون كلمة «حقوق
املواطن» إىل برنامج الحزب.

كان التخطيط املركزي أو «االقتصاد املخطط» ،كام كان برنامج الحزب
يطلق عليه عام  ،1975واحدا ً من القضايا التي نوقشت بشأن برنامج
عام  1990الخاص بالحزب .تعد الصيغة الواردة يف برنامج الحزب
لعام  1990املتعلقة بالتخطيط والسوق أكرث شمولية ودقة من الربامج
السابقة ،مع وجود مناقشة ملموسة بشأن سبب وموعد حاجة السوق
إىل التنظيم .تم إلحاق الربنامج بقضايا امللكية يف نفس الفصل الذي
يرى أن الدميقراطية االشرتاكية الوظيفية قد مارست النهج االشرتايك
منذ أن توىل الحزب السلطة يف الحكومة :البد أن تكون األولوية لحقوق
املواطنني قبل حقوق امللكية ،وعندما يتم ضامن أن مصالح املواطنني

وكانت مراجعة الربنامج عام  1975تعني تدويل حاد لربنامج الحزب.
ويتعزز هذا يف برنامج عام  1990وبذلك تم التعامل مع أمر التلويح
بالحرب وكذلك الجهود الرامية إىل السالم ونزع السالح واملجاعة
والعمل عىل إعادة توزيع املوارد والرصاعات والتعاون الدويل.
ومن أهم القضايا يف جميع الفروع الدولية يف برنامج عام 1990

التهديدات العاملية للبيئة وبقاء البرشية .عموما ،كان برنامج عام
 1990أول ما يتسم بوجهة نظر بيئية.

برنامج عام 2001
كان هناك فقرة متهيدية يف برنامج الحزب لعام  2001من عام 1944

والتوزيع والحياة املهنية وظروف حياة العمل .تريد الدميقراطية
االشرتاكية السامح لهذه املثل العليا للدميقراطية أن تتخلل كامل
املجتمع والعالقات اإلنسانية.

توضح بأن «الدميقراطية االشرتاكية سوف تعيد تشكيل املجتمع بحيث
يتم السيطرة عىل اإلنتاج والتوزيع وجعله يف يد الشعب كله» ولكن
متت إزالتها واستبدالها بصيغة أن الدميقراطية االشرتاكية
 ..تسعى جاهدة من أجل نظام اقتصادي ميكن فيه لكل إنسان سواء
أكان مواطناً أم عامالً بأجر أو مستهلكاً التأثري يف اتجاه تنظيم اإلنتاج

تم تقييم ونقد آليات السوق عىل حد سواء وفرقت تفريقاً واضحاً بني
الرأساملية واقتصاد السوق« :نحتاج إىل السوق من أجل اإلنتاج الفعال
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الذي يقوم بإنشاء وإعادة إنشاء املوارد املخصصة للرعاية االجتامعية.
ينبغي فصل الرأساملية عن اقتصاد السوق .يعد اقتصاد السوق مبثابة نظام
توزيع ،حيث يتغري صاحب السلع والخدمات مقابل املال كقيمة تبادلية.
تعترب الرأساملية نظام سلطة يعترب األجور الكبرية هي املعيار املهيمن»

و ال يزال الربنامج يتضمن انتقادات قاسية للرأساملية والسوق :ال يحق
أبدا ً للمصالح االقتصادية بوضع قيود عىل الدميقراطية ،بل عىل
العكس ،يجب أن تكون الدميقراطية هي التي تضع حدودا ً للسوق
واملصالح االقتصادية .ترفض الدميقراطية االشرتاكية املجتمع الذي يهيمن
عليه رأس املال والسوق والعالقات االجتامعية والثقافية واإلنسانية.
فمعايري السوق ال ميكنها تحديد قيمة الشعب أو خلق معيار الحياة
االجتامعية والثقافية.

هناك قسم جديد حول املساواة والتنوع .تم تعزيز مسألة املساواة
بحيث ال تقترص عىل طبقة معينة من الناس فقط وإمنا عىل نوع
الجنس واألصل العرقي .وصف الربنامج فوائد فوائد العامة فقد عمل
الكفاح عىل ترسيخ االعتقاد بأن الدميقراطية االشرتاكية وإعادة الرتتيب
السلمي للمجتمع استنادا ً إىل الدميقراطية االشرتاكية تأمن الطريق
الوحيد لتحرير الشعب.

ويف نفس الوقت تم التأكيد عىل حرية االختيار .يختلف الناس مع
اختالف احتياجاتهم ومتطلباتهم .ولذلك نحتاج إىل أمناط تعليمية
مختلفة وعالجات متعددة وخيارات الرعاية املختلفة .يجب أن يكون
هناك خيار بني أشكال مختلفة من الرعاية الصحية والتعليم والرعاية
االجتامعية ،رشيطة أن يكون هناك أساس للعديد من الخيارات.
وهناك أيضا أقسام جديدة مرتبطة بالتحول إىل االستدامة اإليكولوجية،
واملتطلبات األساسية للمجتمع القائم عىل املعرفة ،واألممية والنتائج
املرتتبة عىل االنضامم إىل االتحاد األورويب عام .1990

قدم الربنامج نفس النقد الواضح للشيوعية يف برامج الحزب لعام
 1975وعام  1990والتغيريات املتوقعة التي تم إجراؤها :ترحب
االشرتاكية الدميقراطية بأي تغيري نحو إجراء مناقشة أكرث انفتاحاً،
والتعددية السياسية واالقتصادية واملشاركة الشعبية يف عملية صنع
القرارات العامة .وتدين جميع أشكال العنف والقهر التي تهدف إىل
منع تطور الحرية والدميقراطية.

برنامج عام 2013
تم ذكر برنامج بعنوان« :برنامج للتحول» يف املقدمة.
معاً ميكننا خلق مستقبل أفضل .إن أهم درس من دروس الدميقراطية
االشرتاكية هو أن :املجتمع يتغري .عندما ظهرت الدميقراطية االشرتاكية
كان كثري من الناس ال يزالون يعيشون يف ظل فكرة أن الحياة يحددها
القدر أو تحددها سلطة ال ميكننا قهرها .يستطيع اإلنسان فعل الكثري
من أجل تغيري الظروف.

الحوار .تم تحديد خمسة تغيريات يف املحتوى مقارنة مبا تم عام .2001
.1وضع املنظور العاملي والتحديات الدولية يف املقام األول.
.2اإلشارة إىل التنمية املستدامة كأكرب مهمة لجيلنا.
.3حرية الفرد هي الهدف ،ولكن الحرية تعني املساواة.
.4تم التأكيد عىل دور الدميقراطية االشرتاكية كحركة دميقراطية
بشكل أكرب.
.5تقديم مقطع جديد حول املجتمع املدين.

كان الدور الرئييس للحركة العاملية منصباً عىل إظهار أن عدم املساواة
والبؤس االجتامعي كان ناجامً عن القصور يف تنظيم املجتمع وعدم
تنظيمه .يستطيع الناس تقلد زمام السلطة.

كتابات جديدة يف الربنامج حول اإلنتاج وإعادة اإلنتاج:
ولدت الدميقراطية االشرتاكية من خالل فهم ظروف اإلنتاج األساسية
للمجتمع والظروف املعيشية للشعب .ولكن اإلنتاج ال يفرس كل يشء يف
املجتمع .وتلعب إعادة اإلنتاج نفس الدور املركزي.

قالت لجنة الربنامج أن القيم األساسية للدميقراطية واملساواة بني جميع
البرش وقفت صامدة ولكن علينا اآلن يف هذا العامل الجديد أن نعيد
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تتعلق إعادة اإلنتاج بحياة األرسة والغذاء والراحة والرتفيه وبكل
الرشوط التي متكننا من املساهمة يف مكان العمل :الرعاية والتدريب
وتنمية القدرات االجتامعية لدينا .إن كيفية تنظيم إعادة اإلنتاج ال تقل
أهمية عن التنمية االجتامعية وفهم الناس ألنفسهم وللعامل كأمر من
أمور اإلنتاج.

وفيام يتعلق بالتنمية املستدامة ،فقد تم التأكيد عىل وجوب أخذ
السويد لزمام املبادرة وأن تكون هي الرائدة.
إن اإلرادة الحكيمة ملوارد األرض رشط أسايس ملستقبل البرشية .يجب
أن تتناغم التنمية االقتصادية مع كل ما هو صحيح بيئياً ،إذا أردنا
لألجيال املقبلة أن تعيش يف عامل يتمتع بهواء نقي ومياه نظيفة ومناخ
طبيعي وثراء بيولوجي.

وتتضح أيضا سيادة الدميقراطية:
وهكذا فإن السوق وحافز الربح جزء من الحياة االقتصادية .لكن ال
يحق للمصالح االقتصادية أبدا ً أن تضع قيودا ً عىل الدميقراطية .بل
عىل العكس ،فإن للدميقراطية دامئاً الحق األسمى يف فرض معايري وأطر
لالقتصاد.

يعترب التحول الرضوري إىل التطوير املستدام بيئياً مسؤولية تقع عىل
عاتق املجتمع الدويل بأرسه ،لكن البلدان الغنية التي تشكل اليوم
غالبية االنبعاثات يجب أن يكون لها األسبقية.
نرى نحن الحزب االشرتايك الدميقراطي أنه من واجبنا أن نأخذ بزمام
املبادرة ونترصف برسعة يف السويد ويف الساحة الدولية .سوف تكون
السويد قوة دافعة التفاق مناخ دويل جديد ورائدة يف سياستها الوطنية
املتعلقة بالسياسة السائدة.

ورغم طبيعته األساسية ،يتميز برنامج الحزب متيزا ً زمنياً بقربه من
النقاش السيايس .وبالتايل فإن برنامج عام  2013يقدم الوظائف ويذكر
العاملة الكاملة:
إن العاملة الكاملة هي الهدف العام للسياسة االقتصادية االشرتاكية
الدميقراطية ،وهو هدف اجتامعي واقتصادي يف آن واحد .فإنه مينع
االفتقار إىل حرية البطالة ويرشك الجميع يف خلق الرثوة.

وأخريا ً ،يثري برنامج الحزب لعام  2013مسألة الثقة يف املجتمع
(«الثقة») التي يحتاجها املجتمع .لهذا تلعب الحركات الشعبية أو
املفاهيم األكرث حداثة وأكرث شموالً دورا ً مهامً يف املجتمع املدين.
«إن املجتمع املدين القوي والحيوي أساس الدميقراطية .حيث يتكون
من جمعيات غري ربحية ومؤسسات ومنظامت غري حكومية وجمعيات
وتعاونيات ومجموعات عمل وشبكات بنيت من خالل التفاعل الحر
بني أناس يدركون أفكارهم ويقومون بتطوير املجتمع وحامية مصالحه.

وال ميكننا تلبية التحديات الدميوغرافية يف املستقبل إال من خالل
تحقيق العاملة الكاملة واالستفادة الكاملة من القدرات .ولذلك تحاول
سياسات النمو االشرتايك الدميقراطي توفري الظروف املواتية لألعامل
الشعبية واإلبداع وروح املبادرة ،يف جميع أنحاء البالد.

يجب أن يستند العمل االجتامعي إىل الثقة واالحرتام من أجل التزام
املواطنني وتنظيمهم .ينبغي أن تكون السياسة عىل شكل حوار مبارش
مع املجتمع املدين ،وأن تخلق ظروفاً جيدة لتنمية املجتمع املدين».

إن املنافسة الدولية الرشسة آخذة يف النمو بشكل متزايد مع املعرفة يف
السويد .ويتمثل التحدي الذي يواجهنا يف تحسني أنفسنا باستمرار وأن
نكون يف املقدمة لنضع أفكار تجارية جديدة ونظم لإلنتاج واملنتجات
والخدمات.
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أسئلة للمناقشة
• كيف ميكنك فهم مختلف الربامج االشرتاكية الدميقراطية من وجهة نظر أيديولوجية محضة؟ كيف تطورت الربامج عىل مر الزمان ،وأي تغيريات
يف املجتمع تعتقد أنها ستؤثر عىل برنامج الحزب املقبل؟
• ما هي قيم الدميقراطية االشرتاكية املهمة املطبقة يف برامج الحزب؟
• ما أهمية برامج الحزب؟ هل قرأت أجزاء من الربنامج الحايل للحزب؟ إن كنت فعلت ذلك ،ما رأيك به؟
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دليل الدراسة
ونصائح لقائد الحلقة الدراسية
إن هذا عبارة عن دليل دراسة سوف يساعدك عىل تنفيذ الحلقة
الدراسية حول موضوع منظمة الحزب االشرتايك الدميقراطي .والهدف
هو تعميق فهم منظمة الحزب وتقديم النصائح واإللهام للحملة
االنتخابية وانتخابات العامل .الفئة املستهدفة هم أعضاء جدد يف
الحزب االشرتايك الدميقراطي باإلضافة إىل املهتمني من الدميقراطيني
االشرتاكيني.

وينبغي أن يتم اتخاذ القرارات بروح منفتحة ودميقراطية .يعمل قائد الحلقة
كدليل وملهم ،ويدفع أعامل املجموعة إىل األمام .ولكن تظهر املعارف
الجديدة من خالل التفاعل بني قائد الحلقة واملشاركني واملواد الدراسية.
يجب عليك إرسال تقرير الحلقة الدراسية إىل  .ABFهناك بعض
الرشوط الشكلية للحلقة الدراسية للحصول عىل الدعم املايل من ABF
للمواد أو التكاليف األخرى .يجب أن تتألف الحلقة عىل األقل من تسع
ساعات دراسية (الساعة الدراسة تعادل  45دقيقة) مقسمة إىل ثالثة
لقاءات عىل األقل .الحد األدىن للمشاركني هو ثالثة من نبينهم القائد.

ال تتوفر هذه املواد الدراسية إال بصورة رقمية ولكن يتمكن الجميع
طبعاً من طباعتها عىل ورق ليك يتمكنوا من قراءتها.

االلحلقة الدراسية الجيدة...
• متنح جميع املشاركني نفس الوقت واالهتامم
• تعتمد عىل خربة الجميع
• تجمع بني طلب العلم والحوار وحل املشكالت
• تقوم بضبط مستوى طموح املشاركني
• تتيح لوجهات نظر مختلفة أن تدخل إىل حيز املناقشة

ما هي الحلقة الدراسية؟
يف الحلقة الدراسية نلتقي بانتظام لدراسة أو مناقشة أو مامرسة يشء ما
معاً .مييل الشكل املثايل من وجهة نظر تربوية إىل وجود  12-7مشارك
مبن فيهم القائد ولكن ميكن أن يكون هناك ما بني  3و  20مشارك يف
الحلقة الدراسية الواحدة.
يف الحلقة الدراسية ،يشارك الناس بحرية وطواعية وال يوجد منهج معد
ويستطيع جميع املشاركني أن يؤثروا عىل املحتوى والعرض التقدميي.
تنطلق الحلقة الدراسة من احتياجات املشرتكني وتستفيد من تجارب
الجميع.

دور قائد الحلقة
يعد القائد املسؤول عن تنسيق عمل الحلقة والتحضري للقاءات
والحصول عىل املواد الدراسية والبقاء عىل تواصل مع  .ABFيف بعض
الحلقات يقوم قائد الحلقة مقدماً بتعيني مجموعة من املشاركني إلدارة
الحلقة الدراسية.

تعترب الحلقة الدراسية دراسة ومناقشة دميقراطية تستند إىل املشاركة الفعالة
للجميع .من املهم احرتام املشاركني لعضهم لبعض .يجب أال يهيمن أحد عىل
املناقشات .ينبغي أن تسمع آلراء الجميع بأكرب قدر ممكن.

يكون زعيم الحلقة يف املجموعة ،وليس شخصاً يجلس من أجل موضوع
معريف ،قد يكون مصدرا ً جيدا ً لإللهام ومشاركة معارفه ولكن ال ينبغي
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أن ينشغل بدور املحارض .إن قيادة الحلقة تدور حول خلق جو جيد
يف املجموعة وبداية املحادثة واملناقشة وإرشاك الجميع ووضع خيارات
واضحة والتعامل مع أية مشكلة وتسوية الخالفات داخل املجموعة
حتى تصل الحلقة إىل هدف مشرتك .الكلمة األساسية هي الحوار ،وكثريا ً
ما تطرح حلقة القيادة األسئلة بدالً من تقديم اإلجابات.

•
•
•
•

نصائح لحلقة جيدة
إن كنت قائدا ً لحلقة ،ميكنك املساعدة يف التأكد من أن مشاركة الجميع
وعدم استئثار أحد بالحوار وأن يكون الحوار بنا ًء.

هكذا ميكنك العمل يف الحلقة الدراسية
ال ترتدد يف السامح ملشارك أو أكرث بإيجاز ما قرأه وما هي االنطباعات
التي حصل عليها يف كل لقاء .يجب أن يقرأ الجميع قبل اللقاء.

وإليك بعض النصائح التي قد تساعدك:
•
•
•

•

اطلب سؤاالً للمتابعة للحصول عىل املزيد من املشاركة القصرية.
كن أنت من يصنع املفاجآت .اطرح األفكار واآلراء التي ال توجد
يف املجموعة.
حاول توجيه املناقشة يف هذا املوضوع مرة أخرى إن انحرفتم عن
املوضوع .اطرح سؤاالً للمتابعة.
اكتب مالحظات املتحدث بحيث ميكنك تلخيص مناقشة كل موضوع.

إن أهم جزء هو املناقشة .انطلق من أساس أسئلة املناقشة املقرتحة
أو التي يصوغونها بأنفسهم .ال ترتدد يف مناقشة القضايا يف مجموعات
تتألف من اثنني أو ثالثة ،وبعد ذلك خذ رأي املجموعة الكبرية .ال ترتدد
يف دعوة خبري أو ممثلني تنظيميني أو معلمني أو أي شخص آخر لإلجابة
عىل أسئلة املشاركني واملشاركة يف املناقشة.

ابدأ جولة واحدة ،وهكذا يتاح للجميع فرصة للمشاركة وقول يشء
ويتاح لهم نفس الوقت.
استخدم كرة /عصا التكلم التي تعطي اإلذن للتحدث .ويقوم من
ينتهي من الحديث بنقلها إىل الشخص التايل.
هل أنتم أكرث من مثانية أشخاص؟ قد ترغب يف تقسيم الحلقة إىل
مجموعات صغرية إىل اثنني أو ثالثة مرات للحصول عىل ردود فعل
املجموعة الكبرية ،حيث يسمح ذلك للجميع بأن يتشجعون عىل املشاركة.
قم بطرح أسئلة موجهة عىل سبيل املثال «ماذا رأيك يا آين؟» يجب
تعيني البعض وإعطاء فرصة لقول يشء ما .ويف نفس الوقت من
حقهم الطبيعي أن يطلبوا تجاوز دورهم يف الحديث.

ليك تتمكن من البدء
ابدأ بجولة رسيعة حيث يتمكن الجميع من قول أسامئهم .ثم اطرح
موضوع الحلقة الدراسية ومخطط اليوم.
قم مبناقشة وتحديد األمور العملية :متى سيكون اللقاء القادم ،كيف
يبلغ املشاركون عن غيابهم ،القهوة للقاءات وما إىل ذلك.
تحدث عن الحلقة الدراسية وكيف ميكن أن تكون الحلقة بناءة وقامئة عىل
املشاركة وكيف ينبغي عليكم أن تستجيبوا لبعضكم البعض وتعملوا معاً.
إذا مل يكن املشاركون يعرفون بعضهم فإنه من الجيد أن يتعرفوا عىل
بعضهم البعض جيدا ً قبل بداية الحلقة :دع املشاركني يجرون مقابالت
مع بعضهم البعض كل اثنني معاً (ملدة خمس دقائق) وقدمهم لبقية
املجموعة .األشياء التي يجب معرفتها يف املقابالت :االسم ومكان اإلقامة
والعمل واالهتامم يف أوقات الفراغ وااللتزام السيايس وأخريا ً التوقعات
من الحلقة الدراسية.
اجمع توقعات املشاركني وتحدث لفرتة قصرية عن كيفية التوفيق بينها؟
ميكن صياغة أهداف الحلقة الدراسية بنا ًء عىل التوقعات .قم مبراجعة
املواد الدراسية بحيث يحصل الجميع عىل نظرة عامة .وقم بتحديد
املخطط لبقية الحلقة.

78

نصائح حول األدب ملواصلة القراءة
وتعميقها
التعاون السيايس النقايب
• بري ألوف ايدين وليف هو وبريتيل يونسون« :هذا كان رأينا يف اتحاد
النقابات العاملية  -وهذا ما نفعله اآلن» (ياملاشون وهوغبريي عام )2012
• أنديش يوانسون إل والش ماغنوسون« :اتحاد النقابات العاملية يف
النصف الثاين من القرن .الحركة النقابية واملجتمع» (أطلس)
• بنغت شولريكفيست «من انتخاب كوساك إىل تجارة الخيول .طريق
ساب إىل السلطة» (تيدن)

الوصف التاريخي الواسع
• املجتمع التاريخي الثقايف العاميل« :جولة مجلس الشعب والعودة؟
منظورات جديدة بشأن الدميقراطية االشرتاكية السويدية»
( ،AKSمكتبة وأرشيف الحركة العاملية)
• هوكان بلومكفيست وفرينر «ما بعد العرص الذهبي – الحركة
العاملية ونهاية الفوردية» (كارلسونس)
• هانس هاسته« :القرن األول :الناس واألحداث واألفكار يف
الدميقراطية االشرتاكية السويدية» الجزءان األول والثاين (تيدن)
• إيفون هريدمان« :نحن نبني البلد» (تيدن)
• أوساليندربوري« :الحزب االشرتايك الدميقراطي يكتب التاريخ» (أرينا)
• الش أولسن والش إكدال« :الطبقة تتحرك – الحركةالعاملية يف املجتمع
األمرييك» (املجتمع التاريخي الثقايف العاميل ومكتبة وأرشيف الحركة
العاملية)
• دونالد ساسون« :مائة عام من االشرتاكية» (أطلس)
• فرانسيس سيشتدت« :عرص الدميقراطية االشرتاكية .السويد والرنويج
يف القرن العرشين» (نيا دوكسا)
• إريك أوسارد« :السلطة ووسائل اإلعالم والخرافات» .قادة الدميقراطية
االشرتاكية من برانتينغ إىل كارلسون» (دار كارلسونس للنرش)

ثقافة العامل وأدب العامل والتعليم الشعبي
• ابنة شيشتي بو وماتس إيساكسون« :العامل يتقدم إىل األمام –
فن العامل وصور املجتمع الصناعي يف منطقة الشامل» (املجتمع
التاريخي الثقايف العاميل)
• الش فوروالند ويوان سفيديدال« :أدب العامل السويديني» (أطلس)
• إنغي يوانسون« :التعليم والرصاع الطبقي-عىل مدار التاريخ واألفكار
وتطوير تعليم العامل» ( ABFعام )2002
• كورت يي (املحرر) «املحرضون .الحركة العامليةواللغة»
(دار كارلسونس للنرش)
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•
•
•
•
•

توين سامويلسون «أفضل الحيل الحزبية للطبقة العاملة» (فالسرتوم
وفيدسرتاند)
مارغريت ستال« :االجتامعات والناس يف مجلس الشعب وحديقة
الشعب» (أطلس)
بري سوندغرين« :الثقافة والحركة العاملية .التطلعات السياسية
الثقافية من أوغست بامل إىل تاغي إيرالندر» (كارلسونس فورالج)
لينارت فيبول:الصحافة أ  -مائة عام (برمييس)
«التعليم الشعبي يف الخمسينات» و«التعليم الشعبي يف الستينات»
و «(التعليم الشعبي يف السبعينات» و «التعليم الشعبي يف
الثامنينات» ( ،ABFكُتب يف العقد األول من القرن الحادي
والعرشين)

• كريسرت بيشون وستيفان كالني ودانيال سونني« :إغالق الكتب يف
رينفلت» (أوردفرونت)
• ريتشارد فيلكنسون« :روح املساواة» (كرنفال)
رؤساء الحزب
ياملار برانتينغ
• نيلس-أولوف فرانسن« :برانتينغ ياملار وزمنه» (بونيش)
• أويل سفينينغ« :القائد ياملار برانتينغ ،السرية الذاتية» (دار ألربت
بونيش للنرش)
بري ألبني هانسون
• أنديش إيساكسون« :بري ألبني من األول إىل الرابع» (فالسرتوم و
فيدسرتاند)
• أولف الشون (املحرر)« :مالحظات ومذكرات بري ألربت هانسون
( »1946-1929إيالنديش)
تاغي إيرالندر
• تاغي إيرالندر -1940« ،»1939-1901« :عام ،»1949
«عام  « ،» 1954 – 1949عام «،» 1960-1955الستينات»،
«السبعينات» (تيدن)
• سفني إيرالندر« :مذكرات تاغي إيرالندر» (مذكرات إيرالندر األصلية
التي نرشها ابنه سنوياً يف دار غيدلوندس للنرش).
أولوف بامل
• بيرت أنتامن وبيري شوري« :أولوف بامل – إصالحي ال حد له» (تيدن)
• هرنيك بريغرين« :األيام الرائعة مقبلة :سرية أولوف بامل»
(نوشتيدتس)
• يوران غريدر« :ال أحد يبتعد عن أولوف بامل» (أوردفرونت)
• أولوف بامل« :بامل نفسه – نصوص مختارة» (تيدن)
• «تضامن بال حدود .أولوف بامل .كلامت ونصوص يف اختيار النصوص
مايغول إكسيلسون وغونار فريدريكسون وهييل كلني» (أطلس)
• شيل أوستبريي ·متاشياً مع الزمن :أولوف بامل ( »1969 -1927ليوبارد)
• شيل أوستبريي «عندما تحولت الرياح :أولوف بامل »1986-1969
(ليوبارد)
انغفار كارلسون
• انغفار كارلسون« ،هكذا كنت أفكر» (ياملاشون وهوغبريي)
• انغفار كارلسون« :الخروج من ظل بامل» (ياملاشون وهوغبريي)
يوران بيشون
• إريك فيتشتيليوس« :ليس وحدك ،وحدك دامئاً :محادثات مع يوران
بيشون( »2006-1996 ،نورشتيدت)
• أويل سفينينغ« :يوران بيشون وعامله» (نوشتيدتس)
مونا سالني

تاريخ املسائل واملناقشات السياسية
• هوكان بلومكفيست« :األمة والعرق وحضارة حركة العاملة السويدية
يف مرحلة ما قبل النازية» (كارلسونس)
• بيورن إملربانت« :هكذا سقط النموذج السويدي» (فيرش ورشكاؤه)
• أوربان لوندبريي« :جوهرة يف التاج .الحزب االشرتايك الدميقراطي
واملعاشات التقاعدية العامة» (ياملاشون وهوغبريي)
• صندوق يوبيل الربملان ووزارة العدل« :االقرتاع ألكرث من  80عاماً».
مختارات البحث (وزارة العدل)
• «الدميقراطية االشرتاكية يف الحرب والسلم .إنغفار كارلسون 75
عاماً» (مختارات من سياسة الدميقراطية االشرتاكية الخارجية واألمنية
التي نرشتها دار غيدلوند للنرش)
• شيل أوستبريي «البلديات والنموذج السويدي :الدميقراطية االشرتاكية
والسياسة املحلية حتى الحرب العاملية الثانية» (أوستلينغس
بوكفورل .ندوات)
األفكار الدميقراطية االشرتاكية (اليوم)
• إنغفار كارلسون وآن-ماري ليندغرين« :ما هي الدميقراطية
االشرتاكية؟» (آربيتارورلسني تانكيسميديا)
• شيل-أولوف فيلدت« :انعكاس حرج :حول انتصار وأزمة الدميقراطية
االشرتاكية» (بونيش)
• كالس غوستوفسون «ليدي االشرتاكية بعد الوفاة» (أطلس)
• كارل هاملتون« :نظام الحزب االشرتايك الدميقراطي .التحدي
االشرتايك» (نوردستيدتس)
• توين يودت« :وتبقى األرض» (كرنفال)
• إينغامر ليندبري« :أفكار الرفاهية» (أغورا)
• أنديش نيلسون وأوريان نيسرتوم« :إمكانيات اإلصالحية ،العودة إىل
مستقبل أفضل» (برميس)
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• هوكان( .أ) بينغتسون« :رحلة مونا سالني ذهاباً وإياباً» (ياملاشون
وهوغبريي)
• مونا سالني« :مع كلاميت» (مونبوكيت)
هوكان يولت
• فردريك الي« :هوكان يولت – املنافس – ماذا حدث؟» (دار إي يت
يس للنرش)
• دانييل سونني« :رئيس الحزب الذي سقط» (دار ليوبارد للنرش)

املرأة يف الحركة العاملية
• كريستينا كارلسون« :وجهات نظر املرأة وسياستها .دراسة
الدميقراطية االشرتاكية السويدية( »1880-1910 ،األرشيف)
• غونيل كارلسون« :من األخوية إىل األخت واألخ .معركة االتحاد
االشرتايك الدميقراطي النسايئ حول النفوذ والسلطة يف ساب»
(األرشيف)
• آن-ماري ليندغرين وماريكا ليندغرين أوسربينك« :األخوات،
الرفيقات! – رائدات الحركة العاملية النسائية» (آربيتارورلسني
تانكيسميديا )2007
• كريستينا لوندغرين« :الكثري من النساء :السرية الذاتية إلليس كلني
واملرأة الجديدة كصحفية اجتامعية من أجل التحسني» (كارلسونس)
• آن-صويف أوالندر وأولال-بريت سرتومبريي« :ألف عام للمرأة
السويدية .تاريخ املرأة السويدية منذ عرص الفايكينغ حتى الوقت
الحارض» (نوشتيدتس)

ممثلون رئيسيون آخرون
• أولف برييلد« :وأنا حر .لينارت غيري وزمنه» (أطلس)
• بيورن املربانت« :حب ستوكهومل – كتاب عن ياملار مهر» (أطلس)
• شيل-أولوف فيلدت« :جميع هذه األيام» (نوشتيدتس)
• آرين هيالدين« :ويغفوش» (تيدن)
• إيفون هريدمان« :القلب املفكر .كتاب حول ألفا مريدال»
(أوردفرونت)
• ناين كريستني يونسون وبول ليندبلوم «السياسة والحب :كتاب عن
غوستاف مولر وإليس كلني» (تيدن)
• أنديش ل .يوانسون« :غونار سرتاغ – محرض الطريق» (تيدن)
• «كرامة اإلنسان هي األساس .خطابات ونصوص بقلم آنا ليند»
(برميس)
• الش أولف لوندبريي« :يساري ناشط :رئيس اتحاد النقابات العاملية
غونار نيلسون (( »)1997-1922مكتبة وأرشيف الحركة العاملية)
• أولال ليندسرتوم« :يف الحكومة .من مذكرايت السياسية -1954
( »1959نوشتيدتس)
• أولال ليندسرتوم« :وكانت الحكومة ال تزال مسيطرة .من مذكرايت
السياسية ( »1967-1960نوشتيدتس)
• إينغفي مولر« :ريكارد ساندلر :مريب الشعب ،وزير الخارجية»
(نوشتيدتس)
• إينغفي مولر« :بري ادفني شولد» (تيدن/أثينا)
• إينغفي مولر« :اوستني أوندين :سرية ذاتية» (نوشتيدتس)
• توشنت نيلسون« :الناس واألحداث يف منطقة الشامل» (تيدن)
• توشنت نيلسون« :القانون أو القوة» (تيدن)
• توشنت نيلسون« :خارج السجل» (تيدن)
• بار نودر« :فخور لكن لست مرسورا ً» (نوشتيدتس)
• لينا ن« :.عامل الرجال .سرية يرترود سيغوردشني» (ياملاشون وهوغبريي)
• لينا سفانبريي« :آنا برانتينغ» (أسطورة التأليف)
• إرنست ويغفوش« :مذكرات من األول إىل الثالث» (تيدن)
• ماتس فوغيشو« :يوران يوانسون .رؤية ملونة» (دار تري بوكيش للنرش)

كتابات تاريخية أخرى
• روين أمبيونسون« :العامل الدؤوب .األفكار واملثل العليا يف مجتمع
ساووركس يف نورالند ( »1880-1930كارلسونس)
• ليف أندشون« :صانعو القرار .مجموعة برملان الدميقراطية االشرتاكية
مائة عام» (دار يب إم باكسرتوم للنرش)
• املجتمع التاريخي الثقايف العاميل...« :تتعرض الدولة ملخاطر من
أصعب نوع .السجناء السياسيون يف لونغهوملني ( »1950-1880دار
ستوكهومليا للنرش)
• سفني أسبلينغ« :مائة عام يف السويد .الطريق إىل مجلس الشعب»
(تيدن)
• نيشا بيسارا وكالس غوستوفسون« :الوصوليني وسياسيو العبارات
وبقيتنا .رابطة الشباب  90عاماً» (برميس)
• باربرو بيورك وجان بريتل شنيل« :الوثائق املعارصة إلرضاب
سندسفال عام  1879والتنوير التاريخي» (متحف سوندسفال)
• سفني بودين وكارل-آدم نيكوب «األول من أيار/مايو »1980-1890
(تيدن)
• رانغنار كاسباشون« :اتحاد النقابات العاملية يف خمسة عقود» الجزء
األول  ،1923-1898والجزء الثاين ( 1947-1924تيدن)
• نيلس إيروهيغيت« :الحركة العاملية اإلسكندنافية» (ليرب)
• لوتا غرونينغ« :الطريق إىل السلطة :منظمة ساب وأهميتها بالنسبة
للنشاط السيايس ( »1933-1900املكفيست و فيكسيل)
• انغفار فلينك« :فض اإلرضاب وطبيعة الحرية :دراسة يف سوق العمل
السويدية حتى عام ( »1938مكتبة جامعة أوبساال)
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بو غوستوفسون« :الثورة الهادئة .تنمية املجتمع ذو الرفاهية املحلية.
املثال أوريربو ( »1982-1945دار غيدلوند للنرش)
غونار غوناشون« :مرياث فكرة الدميقراطية االشرتاكية» (تيدن)
كتاب إريك يي .هوبسباون االقتصادية التاريخية حول «القرن
التاسع عرش الطويل»« ،عرص الثورة»« ،عرص رأس املال»« ،عرص
اإلمرباطوريات»« ،القرن العرشين القصري»« ،عرص التطرف» (تيدن)
هيلدينغ يوانسون« :حركات شعبية يف السويد» (سوبر)
أوستني و .كارلسون« :ذكاء املجتمع ،إعادة تفسري تاريخ األفكار
الدميقراطية االشرتاكية» (األرشيف)
سيغورد كلوكاري« :الثورة السويدية ( »1918-1917بريسام)
ليف ليفني« :مناقشة االقتصاد املخطط» (جامعة أوبساال)
أن-ماري ليندغرين« :ستوكهومل العامل» (دار موربروك للنرش)
يان لينداجني« :برنامج الحزب االشرتايك الدميقراطي الجزء األول.
يف زمن الحركة ( »1930-1890تيدن)
يان الد« :برنامج الحزب االشرتايك الدميقراطي الجزء الثاين .معركة
بلشفيك» (تيدن)
سفني لوندكفيست« :الحركات الشعبية يف املجتمع السويدي
( »1920-1850سوبر)
إنغريد ميلبورن« :الحق يف التباطؤ :عملية تعلم الدميقراطية
االشرتاكية السويدية عام ( »1902-1885دار أوستلينغ للنرش
سيمبوسيون)
كالوس م وفيليل برييسرتوم وكالس أومارك وكارل مولني – محررون:
«مجتمع الدميقراطية االشرتاكية :السويد وساب خالل مائة عام» (تيدن)
رون نوردين« :الحركة العاملية السويدية .الفكرة واملنظمة والتاريخ
يف سطور» (تيدن)
بريغر نورمان« :أودالن  :31حكاية» (دار مربروك للنرش)
أويل نيامن« :حل األزمات بني الحزب االشرتايك الدميقراطي ورابطة
املزارعني عام ( »1933املكفيست وفيكسيل)
الش أولسن« :عندما كانت تتم االستفادة من األطفال :يف ظل تقسيم
العمل وتغري عاملة األطفال والتغري التكنولوجي يف بعض الصناعات
السويدية خالل القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين» (تيدن)
بو روتستاين« :الدولة الدميقراطية االشرتاكية .إصالحات يف سوق
العمل السويدية والسياسة التعليمية» (األرشيف)
أولوف رون« :يف خدمة دولة الرفاهية» (تيدن)
بريندت شيلر« :اإلرضاب العام عام  :1999ما قبل التاريخ واألسباب»
(ايالندر)
لينارت شون«:تاريخ أمريكا االقتصادي الحديث :النمو والتحول
يف القرنني املاضيني» (أدب الطالب)

•
•
•
•

املناقشة االشرتاكية« :من بامل إىل بامل .برنامج الحزب االشرتايك
الدميقراطي السويدي عام ( »1960-1882رابني وشوغرين)
هربرت تينغستني« :تنمية فكرة الدميقراطية االشرتاكية السويدية
(الجزأين األول والثاين)» (بونيش)
«راية وحدتنا – قرن من الفتات النقابة» (مكتبة وأرشيف اتحاد
النقابات العاملية والحركة العاملية)
اينغامر فورلوند« :النضال من أجل الفراغ األيديولوجي .دراسة
التغريات يف دعم ساب اإلقليمي  1940-1921ضد خلفية نشاط
الحزب التنظيمي والبيئة التنظيمية املحلية» (جامعة أوميو)

روابط
مكتبة وأرشيف الحركة العاملية
http://www.arbark.se/

كام تنرش املكتبة مجلة «تاريخ العمل» أيضاً التي تتضمن مختلف
املقاالت التاريخية/http://www.arbetarhistoria.se .
املجتمع الثقايف التاريخي العاميل ()AKS
http://arbetarkultur.se/?page_id=13

تنظم  AKSالحلقات الدراسية والرحالت ،وتنرش الكتب وتحذو حذو
الحركة العاملية يف فصل الصيف يف ستوكهومل
متحف العمل يف نورشوبينغ
/http://www.arbetetsmuseum.se

رشكة أركيف للنرش

http://www.arkiv.nu/Start/tabid/71/List/1/Default.aspx

وإضافة إىل الكتب فإنها تنرش مجلة األرشيف لدراسة تاريخ العمل:
( )Cfaمركز تاريخ العمل http://www.arbetarhistoria.org/
يعترب مركز تاريخ العمل مبثابة شبكة أبحاث وتتألف من جامعة لوند،
قسم التاريخ ،وأرشيف الحركة العاملية يف الندسكرونا واملؤسسة الغري
ربحية .Cfa
مكتبة جامعة يوتوبوري
املرأة الرائدة والرواد

/http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/biografier

النرث والشعر
• الش ألني« :توب مع البيان» (بونيش)
• سوزانا االكوسيك« :صفوف الخنازير» (بونيش)
• أوفه أالنسون« :هؤالء املنطلقون » (دار فورفاتار للنرش)
• آندي أندشون« :املحرضون» (أوردفرونت)
• ماري سميث« :ماريا وأمالثيا» (كارلسون)
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ماتس بريغرين« :الوتر النجس» (رابني وشوغرين)
هوكان بوسرتوم« :املعركة األوىل» (تيدن)
هوكان بوسرتوم« :عام التنني» (رابني وشوغرين)
ألكسندرا كوليهو أندوريل« :السيد» حول أوغست بامل (بونيش)
فريدريك ايكلوند« :ستوف ماملو ،تعايل إىل هنا!» (بونيش)
فريدريك اوكلوند « :زمن م/س» (بونيش)
مايا اليلوف« :تقرير من بايل» (نوشتيدتس)
سفانتي فويشرت« :الرصاع الطبقي» (رايب وشورغرين)
بري اولف انكفيست« :هجرة املوسيقيني" (نوشتيدتس)
دافيد إريكسون« :السوق الحرة» (أوردفرونت)
شيل إريكسون« :إطالق النار عىل الخيول» (أوردفرونت)
يان فوغيلباك« :الحافظة» (دار أكتوبر للنرش)
بيل أنديش فوغيلسرتوم :سلسلة مدينة ستوكهومل التي بدأت
بـ«مدينة أحالمي» (نوشتيدتس)
ماريا هامبريي« :مصنع األحالم» (أوردفرونت)
اليس يوانسون «قصة نانيس» (ثالثية)
لينا كالينبريي« :فتاة الربتقال» (تيدن)
تورغني كارنستيدت« :املزرعة الوحلة'» (بريسام)
سارة ليدمان« :املنجم» (بونيش)
«األمي»
جناح إيفار لو يوانسون للسرية الذاتية التي تبدأ ب
ّ
شيل يوانسون« :منزل فلون» (نوشتيدت)
إيلني ليندكفيست« :الشعلة» (دار بريات للنرش)
هيس الغربريج« :االفتقار إىل التدريب – وقائع من مائة عام من
الكفاح من أجل التعليم» (بارايكادن)
تورغني ليندغرين « :مسائل أخرى» (ليرتاتور فراميانديت [دعم األدب])
كريستيان لوندبريي« :ياردن» (سيمبوسيون)
ثالثية موا مارتينسون للسرية الذاتية التي تبدأ بـ «األم تتزوج»
(الطبيعة والثقافة)
فلهلم موبيريي« :الجندي الذي يحمل بندقية محطمة» (بونيش)
رونالد أوكونور« :طفل املنشار»« ،بريكني يف سفارتفيك»« ،نشارة
الخشب والنار»« ،توقيت أمريكا»« ،وهج األلوان» (ليربيس)
باين رانغنيشتام :عمل مؤلف من أربعة أجزاء حول ظهور الحركة
العاملية يف مدينة كريستيانستاد وهو يبدأ بـ «قبل بزوغ الفجر»
(دار غيدلوند للنرش)
أويل سالسرتوم« :حامم دون إمييليو» (أطلس)
كورت سالومونسون« :رجل بالخارج؛ الخيانة؛ مفرتق الطريق :ثالث
روايات حول مجلس الشعب» (نوشتيدتس)
ماري ساندل« :قطرات يف بحر الشعب» (دار موربروك للنرش)
ستيغ شودين« :جزء من السخام» (دار لينديلوف للنرش)

•
•
•
•
•

أويل سفينينغ« :ال تكن مثلنا» (تيدن)
رانغنار تويش« :مدينة مفتوحة ،وليست حصناً ،سوف نبني معاً»
(إليشرتومس)
أينو تروسيل« :الدفة» (أكتوبر)
هرتا فريين« :قطعة من الخبز مع أنا»
ييني فرانغبوري« :كالسشانكن» (دار كاتا للنرش)

لألطفال والشباب
• سفني سلسل فرينسرتوم العبيد (دار غيدلوند للنرش)
مالحظة :ما ورد أعاله ما هو إال مجرد مثال ،وهناك الكثري من األعامل
لكتاب/شعراء ،وال سيام من الزمن القديم .راجع أيضاً إيفار الفائزة
بجائزة اتحاد نقابات العامل.
بعض األفالم واملسلسالت التلفزيونية.
• « »1900لبريتولوتيش
• «بيليه الفاتح» لبييل أوغست
• «حكم كالر فريدريك» لغوستاف ايدغرين
• «أربعة أيام هزت السويد :أزمة صيف  »1941دراما وثائقية يف
األرشيف املفتوح لإلذاعة السويدية SVT
• «الجندي الذي يحمل بندقية محطمة» لغونار هانغرن (مسلسل
تلفزيوين يستند إىل رواية فيليام موبريي)
• «تصبحني عىل خري أيتها األرض» لكيفي يامل (مسلسل تلفزيوين يستند
إىل رواية إيفار لو يوانسون)
• «بامل» لكريستينا ليندسرتوم ومود نيكانديش (فيلم وثائقي)
• «حرب اآلنسة فرميان» لبرينيال أويل لوند (مسلسل تلفزيوين)
• «تناول الطعام والنوم واملوت» لغابرييال بيتشلر
• «مدينة أحالمي» النغفار سكوغبريي (استنادا ً إىل رواية فوغيلسرتوم)
• «املقالع» آليك ساندغرين
• أندشون الخايل من الرضائب (فيلم مختار)
• «لحظة ماريا الشون الالنهائية» ليان ترويل
• «نهاية الغراب» لبو فيديربريي
• «أودالدن  »31لبو فيديربريي
• "جو هيل» لبو فيديربريي
• ميكن إيجاد أفالم الحزب املختارة من عام  1934إىل عام  1994عىل
املوقع اإللكرتوين www. filmarkivet.se
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ستجد كافة موادنا الدراسية عىل املوقع اإللكرتوين:
socialdemokraterna.abf.se

