
 تحقيق صحفي قصير مع عضو البرلمان الدنماركي عن
االنهيدليستين - الحمر الخضر الالئحة الموحدة تحالف حزب  

 

 

 

ي عن حزب الالئحة ول عضو البرلمان الدنماركيكريستيان 

  21من اصل  )تحالف الحمر الخضر( االنهيدليستين-الموحدة

.للحزب عضوا برلمانيا  

 

تحالف الحمر الخضر في  -الالئحة الموحدة  حزب تأسس

لثالث تحالف انتخابي كفي بداية االمر  2191عام  الدنمارك

ن تراكييالحزب الشيوعي الدنماركي وحزب االش :احزاب

 الحقا هذا التحالف حزب العمل االشتراكي, وتطورو  اليساريين

الشيوعيين الدنماركيين بحزبهم  احتفاظالى حزب مستقل مع 

االنتخابات البرلمانية يدعمون حزب  خاللولكن  المستقل تنظيميا

 الالئحة الموحدة.

 

في  النتخابات القادمةل تشير استطالعات الرأي العام في الدنمارك

الى تزايد شعبية الالئحة الموحدة لتصل الى نسبة , 1122عام 

من  مقعدا برلمانيا 12% من المقترعين والذي يعادل تقريبا 21

ويعكس هذا ثقة  عدد مقاعد البرلمان الدنماركي, 271اصل 

 االناخب الدنماركي بالخط السياسي وبرامج العمل التي يطرحه

  الحزب.

 

 

مخصص لطريق  لشيوعي العراقي اجري لقاء صحفي قصيرعلى شرف الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب ا

:فيه لشؤون الخارجيةلجنة ا البرلمان الدنماركي وعضو مع كريستيان يول ممثل الالئحة الموحدة في الشعب  

 

 س1: هل من الممكن تقديم نفسك؟

كريستيان يول: عمري 12 عام وامثل الالئحة الموحدة في البرلمان الدنماركي. كنت مشاركا في تأسيس حزب 

وكنت رئيسا لفرع النقابة في مدينة  2191كما عملت في نقابات العمال منذ عام  2191لموحدة في عام الالئحة ا

.1122-2111للفترة   grobekliS  رجوبيسيلك  

 

س2: بعد سنتين من حكم يسار الوسط بقيادة االشتراكية الديمقراطية والذي اعقب عشر سنوات من حكم اليمين, 

؟كيف ترى الالئحة الموحدة الموقف الحالي  

كريستيان يول: من اشكاليات الوضع الحالي اننا لم نتمكن من المضي بشكل جيد في في سياستنا المسماة مجازا 

تحقيق كنا نتمنى  )تعبيرا عن السياسة االقتصادية االجتماعية والبيئية للقائمة الموحدة(. ءالحمراء الخضرا

 ضعيفيوغيرهم من   شبكة الحماية االجتماعيةالمشمولين باصالحات اكبر بخصوص العاطلين عن العمل و

.والمناخ  في مجال البيئة ملموسة افضل اصالحات كنا نتمنىمضافا لهذا  الدخل.  

  

 س3: كيف ترى التعاون بين االحزاب اليسارية والتقدمية في الدنمارك ؟

http://www.enhedslisten.dk/


كريستيان يول: حزب الالئحة الموحدة يمتلك تعاون وتنسيق جيد مع باقي قوى اليسار الدنماركي والسيما على 

 المستوى الشعبي  وفي مواقع السكن والعمل.

 

س4: لالئحة الموحدة تعاون جيد مع العديد من قوى اليسار في اوربا وفي العالم. لماذا تعتقدون ان هذا التعاون 

؟ هي اهم فوائدهضروري وما  

كريستيان يول: من المهم التعاون عبر الحدود الوطنية والسيما ان االزمة االقتصادية عالمية. ان التعاون 

يخدم تحسين ظروف العاطلين ومحدودي الدخل في كل البلدان, مضافا لهذا العمل  بين قوى اليسار والتنسيق

  المشترك على حماية البيئة وتحقيق اصالحات في هذا الجانب.

 

 س5: كيف ترون الكفاح من اجل العدالة واالشتراكية؟

كريستيان يول: على مستوى الدنمارك فالحكومة الحالية غير معنية  بهذا الكفاح وهذا ينطبق على العديد من 

بالعمل والكفاح من اجل العدالة  االوربية. القوى اليسارية في الدنمارك وفي العالم هي المعنية  الحكومات

.االجتماعية واالشتراكية  

 

س6: انتم مطلعون على مايسمى الربيع العربي. كيف ترى الالئحة الموحدة هذه الظاهرة وهل لكم تحليل داخلي 

؟سوريا  و مصر في مثال حدث ويحدثلما   

كريستيان يول: ان الربيع العربي لم يجلب ظروفا افضل لمجموع العاملين وشعوب هذه البلدان ومنها مصر 

ي هذه عن تضامننا االممي مع الطبقة العاملة ومجموع العاملين فنستمر في التعبير وسوريا. من الضروري ان

.البلدان  

 

 س7: الحزب الشيوعي العراقي يحتفل بالذكرى الثمانين هذا العام 1122  لتأسيسه. هل لك ان توجه كلمة بهذه 

؟ طريق الشعب وموقعه االلكتروني المركزية جريدة الحزبلقراء المناسبة   

كريستيان يول: الالئحة الموحدة تؤمن بضرورة التعاون مع الحزب الشيوعي العراقي والحركة العمالية في 

في ظل  ف صعبةبظرو مرت العراق من اجل ظروفا افضل ومستدامة في العراق. الطبقة العاملة العراقية

, ومن هذه الزاوية نرى االهمية 1112لية الكبيرة في اشعالها عام المسؤو الدول الغربية تتحملالحرب التي 

 المتزايدة لتعزيز التضامن االممي.

 

 


