
 vii

  انات يف االحتاد األورويبملة إىل الربصعود األحزاب اليميني
  افرنسا وهولندوالنمسا  دراسة مقارنة بني

  ملخص األطروحة
  

تدرس هذه األطروحة حالة وصول األحزاب اليمينية إىل الربملانات يف دول االحتاد األورويب بإجراء دراسة 

اجلبهة : ا اليمينية الثالث وأحزا هي فرنسا والنمسا وهولندامقارنة بني ثالث دول أعضاء يف االحتاد

 وقد مت اختيار هذه الدول لكوا .الوطنية الفرنسية، وحزب احلرية النمساوي، وقائمة بيم فورتون 

تتشارك بظاهرة ازدياد التأييد لألحزاب اليمينية فيها بصورة ملحوظة يف التسعينات من القرن العشرين، 

ففرنسا وهولندا وقعتا حتت . ارخيية منذ احلرب العاملية الثانيةولكوا ختتلف إختالفاً ملحوظاً بتجربتها الت

يف فترة ما بعد احلرب قدمت . االحتالل النازي بينما كانت النمسا تعترب شريكاً ألملانيا يف هذه احلرب

 بتقدم مرشح اليمني 2002فرنسا نفسها على أا بلد احلرية واإلخاء واملساواة، للتتفاجأ يف عام 

على املرشح االشتراكي يف انتخابات الرئاسة الفرنسية وحصوله على املرتبة " ان ماري لوبانج"املتطرف 

أما هولندا فلم يكن لألحزاب اليمينية . الثانية ليدخل يف موجهة مباشرة مع الرئيس الفرنسي جاك شرياك

تخابات العامة على املرتبة الثانية يف االن" بيم فورتن"فيها أي موطئ قدم يذكر، حىت حصول الئحة 

وبالنسبة للنمسا .  مستفيدة من التأييد الشعيب هلا بعد حادثة أغتيال زعيمها املؤسس2002اهلولندية عام 

فقد نأت بذاا عن اإلرث النازي وجنحت بإظهار ذاا على أا هي األخرى ضحية من ضحايا النازية، 

ه يف ائتالف حكومي أعاد إىل األذهان يف االنتخابات العامة ودخول حزب" يورغ هايدر"ولكن جناح 

  .التاريخ الدامي للحركة النازية
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احلزب اليميين حبسب ما تقدمه األطروحة هو احلزب الذي يتبىن سياسات ميينية وتوجهات عنصرية،  إن

ويؤمن بأنه يتحدث باسم عامة الشعب اليت ال متثلها اموعات املصلحية، كما ويؤمن حبكومة تسلطية 

  .يدعو إلحداث التغيري بصورة فورية وملحوظةولكن ال 

إنطالقاً من واقع التشاات بني اموعات اليت تؤيد هذه األحزاب يف الدول موضع الدراسة، حيث 

نسب التأييد أعلى ما تكون بني األفراد ذوي التحصيل العلمي املنخفض، والذبن انضووا يف إطار الطبقة 

إىل اموعة اليت تؤمن باألفكار اليمينية بصورة عقائدية، واليت تؤيد هذه العاملة الغري حمترفة، باإلضافة 

تقدم األطروحة أربعة أطر تفسر صعود األحزاب املذكورة أعاله وجناحها يف كسب . األحزاب دائماً

  .ةالتغريات االقتصادية، واألمناط السلوكية، واهلجرة، والعوامل املؤسساتي: التأييد الشعيب، هذه األطر هي

هذه التفاعالت . تشكل األطر األربعة فيما بينها مساحة للتفاعل تؤثر بنهاية األمر على األفراد وقرارام

تتمثل حبدوث حالة تغيري اقتصادي كاليت مرت بأوروبا يف السبعينات والثمانينات من القرن املاضي، 

 املهرة وتطورت احلاجة ملهارات وأدت لنمو جمتمع ما بعد الصناعة حيث احتدمت املنافسة على احلرفيني

 غري املهرة الذين وجدوا انفسهم مبنافسة وأدى ذلك خللق طبقة من العمال. يةجديدة ختدم جمتمع املعلومات

والنعدام التنظيمات اليت ختدم أولئك . مستمرة مع املهاجرين من الدول األخرى على مصدر رزقهم

، مل جيد أولئك األفراد من بد سوى التوجه لألحزاب األفراد وتساهم بإيصال أصوام إىل احلكومات

اليمينية اليت التفتت أليهم وحتدثت بلغتهم مستغلة خماوفهم على مصادر رزقهم وغياب العامل احلكومي 

  . الرمسي على خمتلف األصعدة

عة املؤيدة وتقدم األطروحة دراسة مقارنة بني األحزاب الثالثة مرِكزةً على تاريخ احلزب، وحتليل امو

وختلص األطروحة إىل أن األحزاب الثالثة تتشارك بكوا .  لذلك احلزب، ودراسة قائد احلزب و أثره
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عانت من انقسامات يف تارخيها إىل أن جاء قائد احلزب و أخذ األمور بيده واستطاع أن يعيد تشكيل 

سا أو النمسا أو هولندا، احلزب من جديد كقوة فاعلة على الساحة السياسية سواء كان ذلك يف فرن

  . معتمداً على قدرته القيادية واحلاجة للتغيري لدى القاعدتني احلزبية واالنتخابية

  

 أن االستنتاج الرئيسي الذي تقدمه األطروحة يقول بأنه على الرغم من التجارب التارخيية للدول الثالث 

ىل احلصول على النتائج عينها،حيث جنحت موضع الدراسة، جند ان التفاعالت مابني األطر األربعة أدت إ

األحزاب اليمينية برفع نسب التأييد هلا مشكلة بذلك قوى ال يستهان ا على الساحة السياسية يف الدول 

وقياساً على ما تقدم فإن االحتاد األورويب سيواجه املزيد . املعنية، ومنطلقة من هناك باجتاه الربملان األورويب

التأييد لألحزاب اليمينة، وخاصةً إذا أُخذ بعني اإلعتبار توسع االحتاد شرقاً يف عام من مظاهر ازدياد 

  .  وانضمام دول جديدة لعضويته2004


