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Abstract: 

 Political parties occupy a great importance in building and 

forming any political system, and the degree of democratic 
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ي الجمهورية 
 
ي ف  األيرلنديةالجذور التأريخية للنظام الحزب 

 )دراسة تاريخية(
 

 2اثمار كاظم سهل

 
 الملخص

ي بناء وتكوين أهمالسياسية  األحزابتحتل  
ة ػ  ي  أهمفهي واحدة من ، نظام سيادي أي ية كبير

االركان االساسية الت 
ي 
، وعليها تتوقف مدى درجة التقدم الديمقراطي لتلك الدولة، دولة من الدولأي يستند عليها النظام السيادي ػ 

ي خلقت الديمقراطية األحزاب( ان 0691ويرى روبسن وليم)
وان الديمقراطية الحديثة اليمكن ، السياسية هي الت 

لديمقراطية نظام والتمير  بير  االنظمة اأي فهي افضل دليل عىل طبيعة  األحزاببمفاهيم إال التفكير فيها 
ي (. 01والدكتاتورية) ص 

ها من حيث نشأتها وتطورها عن باػ  ي ايرلندة لها ما يمير 
 األحزابولعل الحركة الحزبية ػ 

ي والحركة الوطنية 
يطان  ي ظل الرصع بير  التاج الير

مطالبة باالستقالل ال األيرلنديةاالوربية النها ظهرت وتطورت ػ 
ي الذي فرض عليها من قبل سلطات االحتالل

ي والطائؼ 
ولهذا فأن هذه الدراسة . والقضاء عىل االنقسام العرػ 

ي ايرلندة
ي ػ  ي نشاء وتطور بها النظام الحزنر

ي ايدولوجيتها وهيكلها التنظيمي ودورها ، تتناول الظروف الت 
مع البحث ػ 

ي استقالل ايرلندة واعالن الجمهور 
 . األيرلنديةية ػ 

 . األيرلنديةالجمهورية ، النظام السيادي ، األحزاب: احيةالمفتالكلمات 
 

 المقدمة: 
  األحزابإذ يستحيل وصف مكانيكية ، عىل تناقض أسادي  األحزابهوم فيرتكز م

ً
يا
ّ
 وجد

ً
 مقارنا

ً
. السياسية وصفا

 ما ، فاألبحاث المتخصة السابقة والمتعددة والعميقة
ً
ولكن هذه . بناء النظرية العامة لالحزاب وحدها تيح يوما

 ما لم تكن هناك نظرية عامة عن 
ً
ومفهوم الحزب لم . األحزاباالبحاث المتخصصة ال يمكن أن تكون معمقة حقا

ي من القرن التاسع عش  
 . يكن بالحاض  قبل الرب  ع الثان 

ً
ي نفسها تماما

كما لم يكن لكلمة )حزب( المدلوالت والمعان 
ي الغرب والمتعلقة ب. المعروفة اليوم

ي  األحزابحيث كانت أغلبية الدراسات الصادرة ػ 
ة غير ، السياسية تكتؼ 

لفي 
 األحزابف. وهذا االتجاه ناتج عن المفهوم الذي ينظر إىل الحزب كجماعة عقائدية. بتحليل عقائدها فقط، بعيدة

ي الرأي
كة يسعون الحصول عىل، منظمة من األفراد يتفقون ػ  .  السلطة وتحقي  برنامجهملهم مصالح مشي 

ي يسنها القانون
 لكل . مستعملير  كل الوسائل المتاحة لديهم والت 

ً
 مالزما

ً
 طبيعيا

ً
يبدو الحزب السيادي اليوم عامال

ي أغلب األنظمة
ويندر أن يكون هناك دولة الوجود لحزب ، نظام سيادي معروف فالحزب السيادي موجودة ػ 

 . (political Encyclopidia,2020)سيادي واحد فيها
بصورة  األيرلنديةالسياسية بصورة عامة و  األحزابتهدف هذه الدراسة اىل تسليط الضوء عىل  :هدف الدراسة

ي بناء نظام سيادي ناجح خاصة
 . ودورها ػ 

:هل نجحت فرضية الدراسة ي تحقي   األيرلندية األحزاب: تهدف هذه الدراسة االجابة عىل السؤال التاىلي
ػ 

ي ايرلندة
ي تحقي  الوحدة ، الديمقراطية ػ 

يطانية؟ األيرلنديةوما هو دورها ػ  اع السلطة من قوات االحتالل الير  
  واني 

 السياسية:  األحزابتعريف  

ف قاموسال يمكننا الوقوف عىل تعريف واحد ومحدد لالحزاب السياسية فقد   الفرنذي  le Robert - لو روبير  عرَّ
ك إليصال شخص واحد  األحزاب  إىل السلطة ، أو مجموعة أشخاص، بأنها: تنظيم سيادي يقوم أعضاؤه بعمل مشي 

ي حير  عرفها، وإبقائهم فيها بهدف نرصة عقيدة معينة
( بأنها"مجموعة من االشخاص Edmund Burke  ػ  ي

)عفيؼ 
 . (091الموحد مستهدفير  تحقي  الصالح العام عىل اساس مبادئ موحدة اتفقوا عليها") ص أهممتحدين بمسع

 عىل دائم يتحرك تنظيم "بأنها األحزابفيعرف  Jean Giquel et André Hauriou اوريو واندري جيكال جون أما 

ي  مستوى
ي  الدعم عىل الحصول اجل من ومحىلي  وطت   تحقي  السلطة بغية ممارسة إىل للوصول وي  هدف، الشعتر

 "معينة سياسة

                                                             
Athmar.suhil@Gmail.com د.، جامعة بغداد، العراق، 
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(Marcel Prelot,1967,p. 10) .دو  بير   تجمع بأنها كل األحزابفيعرف G. Burdeau (1970) اما جورج بير

وذلك بجمع اكير عدد من المواطنير  ، ببعض االفكار السياسية ويعملون عىل انتصارها وتحقيقها  يؤمنون األشخاص
 (p. 141,او عىل االقل التأثير عىل قرارات السلطة الحاكمة ) ، حولها والسغي للوصول اىل السلطة

وع معيار عىل يركز التعريف هذا أن يالحظ  فرانسوا" األستاذ وقد وضع، السيادي  الحزب يمير   الذي السيادي  المش 

ي  وجودها من بد ال عناض ثالثة François Borella"(1981)بوريال 
 (p. 16) :كل حزب سيادي وهي  ػ 

 منظمة من االفراد قادرة عىل التعبير عىل مطالبهم مجموعة . 

 حات تمس سياسة الحكومة      وجود مجموعة مقي 

  وجود نشاط يهدف اىل السيطرة عىل السلطة وممارستها 
ي نشأ وتطور فيها 

وقدر تعل  ، وبصورة عامة فأن لكل حزب خصوصيته تدور حول طبيعة الظروف والعوامل الت 
يطانية من  األيرلندية األحزاباالمر بموضوع دراستنا فأن  ي رحم الرصاع مع سلطة االحتالل الير

نشأت وتطورت ػ 
ي وضعها االحتالل من جهة

ي الت 
ي تحقي  االستقالل و أإال . جهة وظروف االنقسام الطائؼ 

ثبتت أنها نجحت ػ 
ي ظروف نشأتها . السلطةديمقراطيتها فهي لم تلجأ اىل االنقالبات للوصول اىل 

وهو امر يتطلب البحث ػ 
 . وايديولوجيتها الستخالص العير منها والثبات هذه الحقيقة

  ي الجمهورية
 األيرلنديةبدايات ظهور التنظيمات الحزبية ػ 

ي الجمهورية وىل األ اختلف المؤرخون االيرلنديون حول تحديد االصول 
لظهور التنظيمات الحزبية الحديثة ػ 

ي -اذ يرجع عدد منهم جذور هذة التنظيمات اىل توقيع المعاهدة االنكلو. األيرلندية
وما رافقها  0690 0ك9ايرلندية ػ 

ي االيرلندي بير  مؤي د ورافض للمعاهدة ليتبلور هذا أهليحرب  من
ي التيار الوطت 

 ة كان من نتائجها انقسام واضح ػ 
ال فيما بعد نظ

ّ
ي الجمهورية الخالف حول تيارين متعارضير  شك

وهما كل من الفاين  األيرلنديةام الثنائي ة الحزبية ػ 
 (manning,1972,p. 20) . غيل الحزب المؤيد للمعاه دة والفيانافيل الحزب المعارض لها

انصارالمعاهدة تأييدهم للمعاهدة عىل انها حجراالساس النجازاالستقالل التام وأيد ارثر كريفث رئيس الوفد  برر
:))ان القتال سيفرض عليناالمفاوض لت

ً
 قضية  ]انصارالمعاهدة [وقيع المعاهدة هذا التوجه مؤك دا

ً
متجاوزا

ي البالد أ، المعاهدة
ي تؤثر ػ 

ي تقرير القضايا الت 
حكومة تسمح لنفس ها بأن أي ن إو ، ن ها مس ألة امتالك الشعب لحقه ػ 

 ة الس يما وان التهديد قادم من عدد قليل من ة ستدان اىل االبد بأنها ح كومة جبانهليتتقيد بتهديد الحرب األ
 (Gallagher,1985,pp4-6)  إثنير  بالمائة من الشعب االيرلندي((إال الرجال الذين اليم ثلون 

يطانيةأي اما التيار المضاد للمعاهدة فقد رفض  منح ايرلندة ، ش كل من اشكال التعاون مع الحكوم ة الير
ُ
مالم ت

ة أهليحرب  لهذا ق رر اس تخدام العنف ضد بريطانيا وانصارها مما تسبب باندالع. اراضيهااالستقالل عىل كافة 
ي أي  دون ان يحدث ذلك، راح ضحيتها العديد من االيرلنديير  األبرياء 0691يار من عام أاستمرت اىل 

تغيير ػ 
يطانية الحكومة من تمرير  بل العكس من ذلك مكن غياب المعارضة م ن حضور جلسات الدايل، الس ياسة الير

ا . سياستها دون معارضة تذكر اىل االنسحاب من منظمة الشن ، Eamon Devaleraاالمر الذي دفع ايمون ديفالير
عم تي ار المعارضة  sinn Feinفير   ي ترص عىل استخدام العنف لمقاومة المعاهدة وتأسيس حزب الفيانافيل ليي  

الت 
 األيرلنديةعاهدة قد تبلور لتش كيل ابرز حزبير  عىل الساحة السياسية يكون الرصاع حول الم وب  هذا. داخل الدايل

ية المعاهدة وما ترتب عليها م ن أهم( ان 1981) Cartyله ذا يرى المؤرخ االيرلندي ، وهما الفاين غيل والفيانا فيل
ي الجمهورية 

ي الحديث ػ  ي تشكيل اسس النظام الحزنر
 . (pp. 79-80ام ر بديهي اليمكن مناقشته ) األيرلنديةضاع ػ 

 من المؤرخ االيرلندي توم غارفن أي لم يكن هذا الر 
ً
( الذي ناقش هذه القضية من خالل 1974) T. Garvinمقبوال

ي تاري    خ ايرلندة الحديث0691-0609دراسته الحداث )
ي عدها مرحلة جديدة ونقطة تحول ػ 

 حقبة ، ( والت 
ً
عادا

ي . األيرلندية ة مرحلة انقطاع فوضوي مرت به السي اسة هليالحرب األ
ي  إطار وػ  تحلي له لتشكيل النظام الحزنر

ي الجمهورية 
 يرى :  األيرلنديةالحديث ػ 

ي تشكلت بعد عام  األحزاب))ان 
ليست منفصلة من حيث االفكار والمبادئ عن التنظيمات الس ياس ية  0690الت 

ي ايرلندة قبل عام 
ي ظهرت ػ 

ي  بناًء عىل ذلك فان الفاين غيل والفيانافيل ليسا حزبير  وليديو 0690الت 
الظروف الت 

ي شهدتها ايرلندة، 0690اعقبت توقيع معاهدة 
ي . وانما هما امتداد للتنظيمات السياسية القدي مة الت 

 إطار وػ 
ي سارت عليها العصبة الوطنية 

ي عىل نفس المبادئ واألفكار لت 
 Irish National أليرلنديةاالمقارنة فإن الفيانا فيل ُبت 

League  ي اسسها بارنيل عام
ي حير  عد، 0889الت 

 الفكار عصبة االيرلنديير  المتحدين  ػ 
ً
 Unitedالفاين غيل امتدادا
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Irishmen League( ))p. 307) . ويعدGarvin  ي تحليل منهج
 األحزاباول من استخدم هذا النهج المقارن ػ 

ي الج مهورية 
ي  األيرلنديةالسياسية ػ 

ي ايرلندة ػ 
 إطار وحث عىل دراسة السلوك الس ياس ي لالحزاب السياسية ػ 

 . مقارن
ي تحديد الجذور  األيرلنديةومع اختالف المصادر 

ي الجمهورية  األحزاب لنشأةوىل األ ػ 
الس ياس ية الحديثة ػ 

ي ، األيرلندية
ي ايرلندة ماهي  إطار نجد وػ 

ي ظهرت ػ 
ي اليرلندة أن التنظي مات السياسية الت 

نتاج إال التطور التاريخ 
ي التط ورواالستقالل

ولهذا فان نشأتها مرتبطة بتطور مسار الحركة الوطنية ، لشعب عارض مصادرة حقه الطبيغي ػ 
يطانية من القضية ، من جهة األيرلندية فمن خالل دراستنا . ن جهة اخرىم األيرلنديةوتطور موقف الحكومة الير

ي ايرلندة وجدنا ان طبيعة 
ي  األحزابلظروف نشأة التنظيمات السياسية ػ 

ي تشكل الحكومات ػ 
السياسية الت 

ي ايرلندة فيما اذا كانت اصالحية، بريطانيا 
ي تظهر ػ 

ي تحديد شكل التنظيمات السياسية الت 
 ماتؤثر ػ 

ً
الية، غالبا ، ليير

 مايي   . ثورية
ً
ي بريطانيا اذ غالبا

ي ايرلندة مع وص ول حزب االحرار للسلطة ػ 
اىلي االصالحي ػ  ي ، امن ظهور التيار الليير

ػ 
ي بريطانيا 

ي ايرلندة مع وصول المحافظير  اىل السلطة ػ 
امن ظهور معظم التنظيمات ذات الطابع الثوري ػ  حير  يي  

لذلك اليمكن عزل مسار تطور . نديةاأليرللما تتسم به سياستهم من شدة وقسوة تجاه مطالب الحركة الوطنية 
ي الجمهورية 

ي  األيرلنديةالتنظيمات السياسية ػ 
يطان   . عن خصائص المرحلة السياسية عىل الصعيد الير

ي ايرلندة 
ي بير  ايرلندة وبريطانيا نجد ان التنظيمات السياسية ػ 

ي مسار التطور التاريخ 
وامام حالة التقاطع ػ 

 :  تمحورت حول اتجاهات ثالثه هي
 
 أ

ا
ي ايرلندة  االتجاه االصالحي -ول

يطانية ػ  : تتسم مطالب هذا االتجاه بالغاء التميير  الذي كانت تمارس ه الس لطات الير

ي ، ضد االيرلنديير  
ي  إطار والمطالبة باجراء اص الحات اقتصادية واجتماعية ػ 

يطان  ابرز من مثل هذا . التاج الير
 -االتجاه: 

طالبت برف ع القي ود عن الكاثوليك  0899:أسسها دانييل اوكونيل عام  Catholic Assosiationالرابطة الكاثوليكية -
لمانية ) ي االنتخابات الير

ش يح ػ   . (Ford,1968,p. 24والس ماح ل هم بح   الت صوي ت والي 
ركزت مطالبها عىل تعويض  0811: تأسست عام  Irish Tenant Leagueعصبة المستأجرين االيرلنديي   -

ي أدخلوهاعىل
 المستأجرين عن التحسينات الت 

 . وتثبيت ايجار عادل لهم، االرض قبل تركها  
الحياء اللغ ة واالدب الغيىلي بدراس ة الت اري    خ  0861:أسسها دوغالس هايد عام  Gaelic League العصبة الغيلية-

 لمع الج
ً
ي اليرلندة طريقا

ية ثقافة ،  ة التخلف الحضاريالوطت  ي الش عب االيرلندي اللغة االنكلير 
الذي رده اىل تبت 

 
ً
ية اىل اللغة الغيلية )، وسلوكا جمة من الل غة االنكلير 

 . (Tuamasm,1972,p. 32وتشجيع عملية الي 
 

 
 
الي  هاالتجا-ثانيا  الليب 

ي 
ي بالوس ائل السياسية السلمية وػ 

ي  إطار ويدعو هذا االتجاه اىل اقامة الحكم الذان 
يطان   مثل هذا االتجاه : . التاج الير

اليير   أسسها رجال الدينThe National Association الرابطة الوطنية-  ، الكاثوليك وااليرلنديير  الليير
ً
وتبنت برنامجا

   من ثالثة مطالب: 

 ي ايرلندةالغاء الصفة الرسم
 . ية عن الكنيسة االنكليكانية ػ 

 منح فرص التعليم للكاثوليك . 

 منح التعويضات للمستأجرين . 
اىلي   الرابطة والتيار الليير

وقد تطلعت الرابطة اىل تحقي  برنامجها بالوسائل الدبلوماسية عن طري  التواف  بير 
عمه ي الذي يي  

يطان  وكانت نقطة اللقاء بير  االتجاهير  الغاء الصفة . W. E. Gladstoneوليم غالدستون  الير
 من حل القضية ، األيرلنديةالرس مية للكنيس ة 

ً
ي النهاية جزءا

ي تبناها غالدستون ػ 
 .Edward,1945,p)األيرلنديةوالت 

162) . 
ي -

 Home Government Association رابطة الحكم الذاب 
ي نيسان من عام 

 لمبادئ وأفكار  0886تشكلت ػ 
ً
ي كراس اصدره عام وفقا

ي ضمنها ػ 
والقائمة  0881اسحاق بت الت 

ا واسكتلنده ي حير  توكل ، عىل فكرة اقامة نظ ام فيدراىلي بير  ايرلندة وانكلي 
تتوىل فيه كل دولة شؤونها الداخلية ػ 

ي )
يطان  لمان االير  . (Michael,1970,p. 166مه ام الدفاع والمالية والخارجية للير
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ي االيرلن-
 Irish األيرلنديةالحزب اىل العصبة الوطنية  :تعود جذور هذا Irish National Partyديالحزب الوطت 

National League  ي أسسها جارلس بارنيل عام
ي  0889الت 

ي  0881ت تعرف منذ عام أخذوالت 
باس م الحزب الوط ت 

لمانية  ي او الكتلة الير
لمان   باس م الح زب الير

ً
وذلك للتدليل عل ى ان  Parliamentary partyااليرلندي وع رف ايض ا

ي 
يطان  ايديولوجية الحزب تهدف ال ى اقام ة . أعضاءه منتخبون من الناخبير  االيرلنديير  لعضوية مجلس العموم الير

ي للجزيرة 
ي ) األيرلنديةحكم ذان 

يطان  ي ظ ل الت اج ال ير
 . (O'Brien,1978,p. 15ػ 

 
 
 
 االتجاه الثوري -ثالثا
ي بعد ان اثبتت االساليب  

يطان  يطالب انصار هذا االتجاة باتباع االساليب الثورية لتحقي   االستقالل عن التاج الير
ي تحقي  االستقالل للجزيرة 

 Youngج معية ايرلندة الفت اة ، جس دت هذا االت جاة. األيرلنديةالدبلوماسية فشلها ػ 

Ireland ، الف ينيانFenian ، اكي و الحزب الديمقر
سسSocialist Democratic Party طي األشي 

ُ
ي  0869ع ام الذي أ

ػ 
 لحل المش كلة  األيرلنديةوس ط الحركة العمالية 

ً
اكية طريقا كما دعا إىل نهج األساليب الثورية ،  األيرلنديةوتبت  االشي 

ي )
ي العمل الوطت 

 . (Dorothy,1968,p. 190ػ 
ي جسدت ، انفسنا وحدنا ، ( ايOurselves Alone)Sinn Feinوتعد منظمة الشن فير  

هي االخ رى من المنظمات الت 
ي تاري    خ ايرلندة الس يادي 

ي عير عنها الول مرة عام . التيار الثوري ػ 
 0866ويعد ارثر كريفث مؤسس هذا المنظمة الت 

ي صحيفة
ي احدى مقاالته ػ 

ي عامإال ولم يعلن عن تشكيلها بشكل رسمي  The Irishman ػ 
 . 0611ػ 

ً
ووفقا
ي وتأسيس 

يطان  لمعتقدات كريفث يقوم هذا التنظيم عىل فكرة انسحاب النواب االيرلنديير  من مجلس العموم الير
ي تتوىل إدارة شؤون ايرلندة

يطان  ي تحقي  استقالل ايرلندة ، حكومة مستقلة عن التاج الير
واالعتماد عىل الذات ػ 

يطانية )، ةاأليرلنديورفض الحلول القادمه من الخارج لمعالجة القضية   .Aوذلك اليتحق  االبمقاومة السلطات الير

Debalcm,1989,p. 65) .  ي يمكن استخالصها من خالل هذا العرض لالتجاهات  أهمإن من
الحقائ  التأريخية الت 

ي ايرلندة
ي ظهرت ػ 

قد اتفقت عىل  0690أن جميع التنظيمات الت ي ظهرت قبل عام، والتنظيمات الس ياسية الت 
ي حكم انفسهم بأنفسهمهدف واحد وه

ي ، و ح  االيرلنديير  ػ 
ي الوسائل والطرق المستخدمة ػ 

ولكنها اختلفت ػ 
ي ظهرت بعد عام . تحقي  هذا اله دف

ء نفس ه ينطب  عىل التنظ يمات الت  ي
وان تكن تبلورت نحو ، 0690والذ 

 لما أراد االيرلنديون
ً
 االيرلنديير  للتكتل حول حزبير  برزاأن تطورات المرحلة دفعت إال ، ثنائية حزبية خالفا

بوصفهما ممثلير  رئيسير  للناخبير  االيرلنديير  هما)الفاين غيل والفيانافيل( وان كان التنظيمان قد برزا من رحم 
ي تشكيل أول . تنظيم واحد وهو الشن ف ير  

ي الواسع له ػ  ( وبس بب الدعم الشعتر فقد نجح ه ذا التنظيم)الشن فير 
ي دولة اي ر 

 من اصل  091لندة الحرة بع د ان حصل عىل حكومة ػ 
ً
ي انت خابات  098مقعدا

 ػ 
ً
وهي  0690أيار06مقعدا

ي 
يطانية عل ى الئحة حك ومة ايرلن دة ػ  ي تحولت ، 0691 0ك 91أول انتخابات تحدث بعد مصادقة الح كومة الير

والت 
 من 

ً
 من تش كيل ا، 0690اذار 01اىل قانون ساري المفعول اعتبارا

ُ
لح كومة بمفرده)تألفت الحكومة من مم امكنه

ا رئيسا  وليم  ، مايكل كولي   المالية، كاثا بروكا الدفاع،  اوسي   ستاك وزيرا للداخلية، ارثر كريفث وزيرا للخارجية، ديفالير
) أثار مخاوف الح كومة ، االأن وصول أعضاء الشن فير  لرئاس ة أول حكومة ايرلندية. كوسيغرف للحكم المحىلي

يطانية ال   لمبادئ الشن فير  ، سيما بعد أن اض أعضاء الحكومةالير
ً
 الدايل الس لطة الوطنية الوحيدة ، ووفقا

ّ
عىل عد

ي تتحدث باسم الشعب االيرلندي
ي رفض الئحة الحكومة ، الت 

وماحملته من تقس يم للجزيرة  األيرلنديةممايعت 
ي . األيرلندية

ي ػ 
يطان   . (Ruth,2005,p. 96)األيرلنديةالجزيرة تراف  ذلك مع سلسلة اعمال عنف ضد الوجود الير

يطانية عىل التفاوض مع الحك ومة  ت هذه األحداث الحكومة الير ،  وقد اسفرت نتائج المفاوض ات. األيرلنديةاجير
 
ً
 بير  أعضاء الحكومة الواحدة اذ وقف مايكل كولي   ، 0690عن توقيع معاهدة ، كما ذكرنا سابقا

ً
ي أحدثت انقس اما

 الت 
وها الخطوة 

ّ
ي تح قي  االستقاللوىل األ ووليم كوسيغرف وارثر كريفث اىل جانب تمرير المعاهدة وعد

 .ػ 
ا   ي حير  وقف ايمون ديفالير
ي الجديد لتقسيم ، واوشن ستاك، ػ 

يطان  وكاثابروكا ضد المعاهدة وعدوها السالح الير
ي  اىل قسمير   األيرلنديةالجزيرة 

يط ان  ي  قسم شماىلي تابع للت اج الير ك القس م الجنونر
 لي 

ً
ويكون ثمنا

 (( Regan,2000,p. 275لاليرلنديير  
ي تكتالت حزبية عكست الموقف من المعاهدة وشكلت ابرز التنظيمات الحزبية عىل الس احة 

تبلور هذا االنقس ام ػ 
اىل أحزاب يسار  األيرلندية األحزاب األيرلنديةونتيجة لذلك التصنف المصادر ، 0690بعد عام  األيرلنديةالس ياسية 
 . وانما احزاب مؤيدة او مناهضة للمعاهدة، او يمير  
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 عن التصنيف االيرلندي لها  األيرلندية األحزابواذاما اردنا ان نصنف 
ً
 mair (1979فإن المؤرخ االيرلندي، بعيدا

peter ) يّصنف الفاين غيل ( ي حير  يراه . (p. 447عىل أنه حزب وس ط تقدمي
ي كتابه callagher(1985ػ 

 األحزاب( ػ 
ي الجمهورية 

 ) األيرلنديةالسياسية ػ 
ً
 تقدميا

ً
 مسيحيا

ً
تدلل هذه الطروح ات عىل ان هذا الحزب تمكن من . (p. 5حزبا

  أخذ التخلص من جذوره الثورية و 
ً
 تقدميا

ً
اما الفيانافيل فإن معظم المصادر تصنفه بأنه حزب . منًخ اصالحيا

ي استخدام القوة اذاما ، تمسكه باألساليب الدستورية لتحقي  اهدافهيساري ثوري عىل الرغم من 
دد ػ  االانه اليي 

ي تح قي  اهدافه عير الوسائل الدس تورية
، احد زعماء الحزب Sean Lemass وقد وصف شون ليماس. فشل ػ 

 بالدستور ((الفيانافيل بأنه 
ً
م قليال  . (martin,1997,p. 12) ))حزب يلي  

ي الج مهورية افصحت هذه المقدم
ي ، األيرلنديةة عن نقاط عديدة حول تكوين التنظيمات الحزبية الحديثة ػ 

ػ 
ي لمابعد عام  ي تكوين النظ ام الحزنر

ء من . 0690مقدمتها دور االنقسامات ػ  ي
وري ان نتطرق بذ  لذلك فمن الرص 

ي الجمهورية 
ي مثلتها مجموعة من ، األيرلنديةالتفصيل ألبرز االتجاهات الس ياس ية ػ 

السياسية تم  األحزابوالت 
 لما مارسته من دور عىل الساحة السياسية 

ً
ة وفقا ة واحزاب صغير )وضع هذا  األيرلنديةتصنيفها اىل احزاب كبير

 . التقسيم من قبل الباحثة لغرض الدراسة(
ة:  األحزاب-  الكبب 

 Party   Fianna Fail حزب الفيانافيل
  نشأة الحزب :  

ي ظهر 
ي تشكيل  0699ماي س  09هذا الحزب اىل الوجود ػ 

راته ػ  ا وتعود مير ي دبلن عىل يد مؤسسه ايمون ديفالير
ػ 

عمها منذ عام ، المب ادئ العامة لمنظمة الشن فير   هذا الحزب اىل ع دم مالءمة ي كان يي  
للمعطيات ، 0608الت 

اذ كان يرى ان تمسك المنظمة ، 0690مع اه دة الجديدة للواقع الس ياس ي االيرلندي السيما بعد المصادقة عل ى 
ي 
يطان ي كان السبب ػ  ط يمير  الوالء للتاج الير

ي الدايل طالما يشي 
بمبدأ عدم الس ماح ألعضائها بشغل مقاعدهم ػ 

يطانية ا ، فس ح المجال امام انصار السياسة الير ي قسمت الجزيرة ، وفق ا لتعبير ديفالير
 األيرلنديةلتمرير المعاهدة الت 

لمان سوى عن حرب ، معارضة برلمانيةأي اىل جزأين منفصلير  دون  ة راح أهليولم تثمر المعارضة خارج الير
ا دعوت ه لنبذ العنف المعتمد من  .(callagher,1985,p. 88ضحيتها الع دي د من االيرلنديير  االبرياء ) وبرر ديفالير

وس يلة لتحقي  االهداف السياسية بأن معظم ، فير   الجناح العسكري لمنظمة الشن، الجيش الجم هوري االيرلندي
ي دستورها ق د ت م تحقيق ها

ي ضمنتها ػ 
ي تطالب بها المنظمة والت 

فدولة ايرلندة الحرة تتمتع بوجود . االهداف الت 
ي 
ي  إطار حك ومة وطني ة وبرلمان منتخب من قبل الشعب االيرلندي ػ 

يطان  ي عصبة ، الكومنويلث الير
وهي عضو ػ 

ر للعنف ألنه المجال لتحقي  الوحدة بير  ، ولم تبَ  االمس ألة التقسيم 0691 ذ عاماالمم من وبالتاىلي فانه المير
 عن العنف مما  0690قبل التحرر من قيود معاهدة ، شطري ايرلندة

ً
 دبلوماسية بعيدا

ً
وهو امر يتطلب جهودا

ي اذار . (carty,1981,p. 64) يستلزم وجود تنظيم سيادي جديد لتأطير المعارضة نحو هذا الهدف
ومع  0699وػ 

ا سياس ته الجديدة ودعا اىل اعادة النظر بمواقف منظمة الشن فير   انعقاد المؤتمر السنوي للشن فير  طرح ديفالير
لمان االيرلندي ي الير

فكانت االجابة بأن المنظمة لن ترسل . المتشددة السيما مسألة اشغال أعضائها لمقاعدهم ػ 
ي عىل األرض أي ممثلير  اىل 

يطان  ا تقديم استقالته من . األيرلنديةمجلس أقامه القانون الير وبناًء عىل ذلك قرر ديفالير
ي زعامته حت  وفاته عام ، زعامة الشن فير  ليؤسس مع أنصارة حزب الفيانافيل

وبظهور . 0681والذي استمر ػ 
ي قيادة تيار ت منظمة الشن فير  تأخذ األيرلنديةالفيانافيل عىل الساحة السياسية 

اجع ليحل محلها الفيانافيل ػ  ي 
ي برنامجة بتأييد غالبية الشعب االيرلندي

لمان السيما بعد ان حظ   . المعارضة داخل الير
ي  األيرلنديةاالان معظم المصادر ، تعود تسمية الحزب اىل دالالت رمزية عديدة

تتف  عىل ان هذه التسمية تعت 
( وهي التسمية االقرب اىل الروح Soldiers of Irelandاو) جنود ايرلندة ( Soldiers of Destiny)جنود القدر 

ي اصولها اىل جيش مسيخي وىل األ ( ان التسمية 2001) Garvinويرى . (callagher,1985,p. 111) األيرلندية
تعود ػ 

 . (pp. 6-7اسطوري )
ي المصادر غير 

 ما يعرف بالحزب الجمهوري  األيرلنديةاما ػ 
ً
كونه من اشد دعاة النظام   Republican Partyفغالبا

 لحكم ايرلندة
ً
 مثاليا

ً
 . الجمهوري بوصفه نظاما

 
  برنامج الحزب 
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ا فجاء    تبلور حول شخصية مؤسسه ايمون ديفالير
ً
 ايرلنديا

ً
 وطنيا

ً
ان الن ظام الس يادي لحزب الفيانافيل بوصفه حزبا

ي الوح دة 
ا ػ   لمبادئ وطروحات ديفالير

ً
ومن ثم اعالن  independenceواالستقالل Unityنهجه الس يادي انعكاسا

وقد . اىل جان ب نهجه االجتم اعي القائم عىل احياء الثقافة الغيلية هذا ، األيرلنديةالجمهورية عىل كافة اجزاء الج زيرة 
ا  ديفالير

ُ
تيب الذي وضعه  للي 

ً
والذي يتقدم عىل  األول فالوحدة هدفه . حرص الح زب عىل تطبي  هذا النهج وفقا

ا ليست الحالة الدستورية اليرلندة. االس تقالل  لرؤية ديفالير
ً
لو كانت األمة  بل فيما ، فالقضية المركزية وفقا

لذلك فإن ، او اذا كانت أمة اخرى تس تطيع ان تستمر بحكم جزء من ايرلندة، تس تطيع تحقي  االست قالل األيرلندية
 .Coogan,1993,pكاثوليك وبروتستانت )  األيرلنديةمس ألة ق در ايرلندة يجب ان تحدد من قبل كل سكان الج زيرة 

ي توحد الش عب االيرلندي من مختلف لذا فان تحقي  الوحدة ثم . (130
االس تقالل هما الطاقة االس اسية الت 

ا ، الخلفيات الدينية واالقتصادية واالجتماعية ا من ح mair(1997ولهذا يرى المؤرخ ، حسب مايرى ديفالير ( أن ديفالير
 . (p. 55) األيرلنديةعاث األمة كونه يمثل انب  األيرلنديةللفيانافيل الح  بأن يكون الوري عىل الوحدة الوطني ة لألمة 

نهجه ، ( فان الفيانافيل يعتير نفسه حركة وطنية هدف ها اعادة الم جد للعرق االيرلندي1981) cartyوعىل لسان 
 . (p. 65) الس يادي قائم عل ى ان ايرلندة جزي رة واحدة وأمة واحدة وبالد واحدة ألن هللا خلقها واحدة

ي المادتير  الثانية والثالثة من دستور ان فلس فة الحزب الوطنية تت
)المادة الثانية "يح  لكل شخص ، 0618ضح ػ 

ي الجزيرة 
 من األمة ، األيرلنديةولد ػ 

ً
ي ذلك جزرها وبحارها ان يكون جزءا

ويعد مثل هؤأل االشخاص . األيرلنديةبما ػ 
تعي   بعالقتها الخاصة مع أبناء الشعب  األيرلنديةواالكير من ذلك فإن االمة. بموجب القانون مواطنير  ايرلنديير  

ي الخارج ويشاركون االمة 
ي وهويتها الواحدة " األيرلنديةااليرلندي الذين يعيشون ػ 

المادة الثالثة "ان . تراثها الثقاػ 
ي انسجام ومودة األيرلنديةاالرادة الصلبة لألمة 

ي ارض ، ان تعيش ػ 
كون ػ  وتوحيد جميع ابناء شعبها الذين يشي 

انهم مؤمنون بأن إال وعىل الرغم من االختالفات الخاصة بهويتهم وتقاليدهم ، األيرلنديةهي ارض الجزيرة  واحدة
. ( ) (Ireland constitution, p. 9ايرلندة الموحدة سوف تظهر اىل النور فقط بالوسائل القانونية الديمقراطية

ا ي  والذي صاغ بنوده ديفالير
ي الجزيرة لجميع ابناء الشعب االيرلندي ػ 

 بذلك مسألة السي  ، األيرلنديةشؼ 
ً
رافضا

يير  وعمد اىل تطمير  مخاوفهم، وتقس يم ايرلندة
عندما ، ولكن مع معارضة التقسيم لم يهمل طموحات األلسي 

ي 
 ػ 
ً
 محليا

ً
 ذاتيا

ً
وتزويدها بصالحيات التقل من الناحية الجوهرية عن ، األيرلنديةالدولة  إطار تعهد بمنح السي  حكما

ي تل
ي عرضت عليها بموجب مرس وم حكوم ة ايرلندة ػ 

لذلك فإن ايديولوجية . 0690ومعاهدة  0691 0ك91ك الت 
 االاذا ، والذي يعلو عىل االستقالل األول هدفها  األيرلنديةالحزب تجعل من وحدة االرض 

ً
فاليعد االستقالل تاما

 . (Cohan,1996,p. 130) األيرلنديةشمل كل الجزيرة 
إذ سب  ان ، فلم يكن هذا النظام من بن ات الفكر الخاص لحزب الفيانافيل، الجمهورية كنظام حكم اليرلندةاما 

ي وإقامة النظام 
يطان  ي اواخر القرن الثامن عش  باالنفصال عن التاج الير

ي وولف تون ػ 
طالب الزعيم الوطت 

ي الجزيرة 
ي . األيرلنديةالجمهوري ػ 

ي االستقالل إال ، تحق ي  أهدافه وعىل الرغم من فش ل وولف تون ػ 
ان أفكاره ػ 

ي ايرلندة  
ي ظهرت ػ 

والجمهورية رسعان ماتحولت اىل نهج سيادي سارت عليه الكثير من التنظيمات السياس ية الت 
واذا كانت هذه التنظيمات قد عكست النظام  (068ص، 0666، )البديري. كجمعية ايرلندة الفتاة والفينيان

 
ً
ي تسغ لتحقيقها  الجمهوري بوصفه هدفا

 ضمن مجموعة من االهداف الس ياسية الت 
ً
فان الفيانافيل ّحوله ، سي اسيا

ي مرتبط بالوحدة واالستقالل وعدهما ابرز مستلزمات اعالن النظام الجمهوري فاليمكن اعالن ، اىل مطلب شعتر
ي إال النظ ام الج مهوري 

الع القات مع بريطانيا عل ى اساس ومن ثم اعادة صياغة ، األيرلنديةباستكمال وحدة االرار 
 . (Carvin,1978,p. 333المصالح المتبادلة بير  كيانير  مستقلير  )

ا عل ى عدم ذكر ش كل النظام السيادي للدولة  ي دستور  األيرلنديةلذلك حرص ديفالير
عىل الرغم من ان ، 0618ػ 

 ذلك بقوله:)) ان دولة ا، نظ ام جمهوري صياغته تدل عل ى ان ه
ً
را ي حقيقتها جم هورية ذات سيادة ولكنها مير

يرلندة ػ 
ي الدستور ، األيرلنديةلسوء الحظ لم تشتمل عىل كل االرض 

فجمهورية ، لذا فقد احجمنا عن ذكر اس م الج مهورية ػ 
ي وضعها هللا لها((  األيرلنديةعل ى الدولة إال ايرلندة اس م مقدس اليطل  

وهي مشكلة بحدودها الجغرافية الت 
(Coogan,1993,p. 121) . ي اعالن جمهورية ايرلندة

ا سلك طري  وولف تون ػ  ا ًلهذا النهج فان ديفالير
ً
وفق

 . الموحدة
ي 
وهو نه ج اقتص ادي لتحقي    Self-sufficiencyاما سياس ة الحزب االقتصادية فهي قائمة عل ى مبدأ االكتفاء الذان 

ا ، الرف اه االقتص ادي لدولة ايرلندة ي الحياة نادى به ديفالير
 من ادراكه بأن ، األيرلنديةودع ا ال ى ترويجه ػ 

ً
انط القا
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الق امة نوع من التعاونيات الزراعية والصناعية لس د  ايرلندة بلد زراعي ويمتلك ثروة حيوانية وطاق ات بش رية تؤهله
يطانية، حاجات الس وق المحلية والحزب بهذا النهج يظهر . وتقليص االعتماد عل ى الواردات الخارجية والسيما الير

 بتجربة هورس بالنكت
ً
 . (Gillmor,1987,p. 205الزراعية ) H. Plunkett تأثرا

ي حير  اكدت طروحاته االجتماعية عل ى احياء الثقافة الغيلية عن طري  تشجيع انش اء المدارس 
، األيرلنديةػ 

جمة من اللغات االجنبية ، وتدريس اللغة الغيلية اث ، اىل اللغة الغيليةوتش جيع عملية الي  والدعوة الحياء الي 
جمة  من . االيرلندي عن طري  تشجيع حركة التأليف والي 

ً
ا ي نهجه االجتماعي اقت رب كثير

ولعل الفيانافيل ػ 
نامج الحزب نجد ان سياسة الحزب ماهي االتمازج . طروح ات دوغالس هايد سابقة الذكر من خالل هذا العرض لير

ي االيديولوجيات بير  
ي ايرلندة قبل ػ 

ي ظهرت ػ 
 س ياسة الفيانافيل وسياسات العديد من التنظيمات السياسية الت 

ي دراس ة ، 0690عام 
ي الجمهورية  األحزابممايؤيد نهج غارفن المقارن ػ 

القائم عىل ، األيرلنديةالسياسية الحديثة ػ 
ي ايرلندة بعد عام 

ي ظهرت ػ 
ي مرت بها  لم تك ن 0690فكرة ان التنظيمات الحزبية الت 

 لظروف المرحلة الت 
ً
نتاجا

ي ايرلندة طوال مراحلها التاريخية المختلفة، ايرلندة
ي ظهرت ػ 

، وانما هي امتداد لتلك التنظيمات الس سياسية الت 
ي الوس ائل المتبعة لتحقي  اهدافها

ي االهداف وتختلف عنها ػ 
ب معها ػ  االاننا النتف  معه بأن حزب . تقي 

ي 
ب ػ   للفيانافيل األيرلنديةطروحاته السياسية من العصبة الوطنية  الفيانافيل يقي 

ً
 مقارنا

ً
ي اتخذها أنموذجا

فمن . الت 
 لطروحاته مع ماسبقه من 

ً
 مقارنا

ً
ي عرضها منهجا

ي اتبعنا ػ 
خالل ماتقدم من عرض لس ياس ة الفيانافيل والت 

 بذلك نهج غارفن
ً
ي نهجة وجدنا ان سياستة تضم مزيج ، تنظ يمات سي اسية مقتفيا

 ػ 
ً
ابا  من التأثير فهو اكير اقي 

ً
ا

 للفاين غيل، السيادي من عصبة االيرلنديير  المتح دين
ً
 مقارنا

ً
ي سب  وان جعل منها غارفن انموذجا

ي حير  ، والت 
ػ 

 بالنهج االقتصادي لهورس بالنكت
ً
اما طروحاته االجتماعية فإنها تتواف  مع ، جاء برنامجه االقتصادي متأثرا

 . ة الغيلية لدوغالس هايدطروحات العصب
 

  Fine Gael حزب الفاين غيل
  نشأة الحـزب: 

ي أكير 
 من العسكريير  وىل األ ش كل نواته ، األيرلنديةالس ياسية ف ي الجمه ورية  األحزابيعد الفاين غيل ثان 

ً
عددا

ي اعطاء شكل تنظيمي لحركتهم ، 0690 0ك9والمدنيير  المؤيدين لمعاهدة 
ي ورغبة منهم ػ 

المؤيدة للمعاهدة قرروا ػ 
ه قراب ة مائة شخصية مؤيدة للمعاهدة من بينهم  0690عقد اجتماع لمؤيدي معاهدة  0699 0ك8   18حرص 

ً
عض وا

عل ى تش كيل تنظيم سيادي عرف باسم حزب كومان نا  األتفاقفكانت نتيجة االجتماع ، من اعضاء الدايل
 . United Ireland party (Manning,1975,p. 22)متحدةحزب ايرلندة الأي  Cumann na nGaedhealنغادل

ي له 91ش كل الحزب الجديد لجنة مؤقتة ضمت  مهمتها التعريف بمبادئ الح زب وكسب التأييد الش عتر
ً
. عضوا

ي مناط  البالد المختلفة تدعوهم فيها اىل تش كيل 
ب دأت اللجنة عملها بارس ال الرسائل اىل المؤيدين للمعاهدة ػ 

ي مناطقهمفروع 
اري 0111تم تش كيل اكير من  0691وبحلول عام . للحزب ػ  ي كل من تيير

،  Tipperaryفرع للحزب ػ 
ي 
ا وانصاره من المعادين للمعاهدة والذي تزامن مع . Cavanو كفان، Kilkennyكلكت  ومع تزايد الدعم لجهود ديفالير

ي اس تخدمتها قوات الشن فير  
 Encyclopedia of ضد انص ار المعاهدة )اتساع عمليات القمع واالغتياالت الت 

British,2002,p. 739) ، عىل نتائج االنتخابات لحزب ايرلندة المتحدة الس يما بعد تأسيس 
ً
ي انعكست سلبا

والت 
قرر حزب كومان نا نغادل)حزب ايرلندة المتحدة( اتب اع ست راتي جية جديدة قائمة عىل توح يد ، حزب الفيانافيل

اث مرت ه ذه الس ياس ة ب دفع كل م ن كوم ان ن ا . المؤيدة للم ع اهدة ف ي تن ظيم سي اس ي واح دجميع التنظيمات 
 ورابط ة Centre partyوح زب الوس ط ، نغ ادل

  Army Comrades Associationرفاق الجيش 
ً
ي تعرف اختصارا

ي ذلك الخوف من سياسة ، ACAوالت 
يدفعهم ػ 

ي اتبعها الجمهوريون
هيب الت  ي ، الي 

 ػ 
ً
 98اىل االندماج وتشكيل حزب جديد عرف باسم الفاين غيل أعلن عنه رسميا

ي المانشن هاوس 0611نيسان 
ي دبلن ) Mansionhouseػ 

 . (Gallagher,1970,p. 191ػ 
ي اللغة 

ي ػ 
 يعت 

ً
ي   األيرلنديةالعائلة او القبيلة  األيرلنديةالفاين غيل اصطالحا

 history and cultureكما جاء ػ 
Encyclopaedia of irish  االانJohn coakley(1999 ي الجمهورية

ي كتابه )السياسة ػ 
يرى ان الفاين ، (األيرلندية( ػ 

ي اللغة 
ي )العرق  األيرلنديةغيل ػ 

 Irish (p. 30) ( وبالتاىلي فهو يع رف الفاين غيل بحزب العرق االي رلن ديRaceيعت 

race party . ولعل كلمة . فهي تع رف الفاين غيل بحزب الشعب االيرلندي األيرلنديةاما المصادر االجنبية من غير
ات السابقة للمصطلح)العائلة ، القبيلة، الشعب هي األقرب للمعت  االيرلندي للفاين غيل كونها جامعة للتفسير
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ي معظم المصادر . العرق(
ي حير  يعرف ػ 

زعامة  نسبة اىل وليم كوسيغرف الذي توىل، بحزب كوسيغرف األيرلنديةػ 
ي تشكيل مؤسسات الدولة الحديثة وحمايتها كونه ، (0611-0611الحزب )

واليه يعزى انصار الفاين غيل الفض ل ػ 
ركز منذ توليه قي ادة الح زب عىل ت وجي ه دور الح زب نح و حم اي ة م ؤسس ات ال دول ة واالستفادة من المعاهدة لبناء 

(  . (Ayearst,2001,p,72مؤسسات الدولة ونظامهاالسيادي
 

 برنامج الحزب 
 جوهرية 

ً
 يوصف الحزب حسب التقسيم الحديث لالحزاب بأنه من احزاب الوسط التقدمية يضم قيما

ً
س ياسيا

اهة المالية وعىل حماية حقوق االفراد  ورفع القيود عن الكاثوليك والسماح لهم بممارسة كافة ، تركز عىل الي  
عه ، البعض الحزب عل ى انه حزب ديمقراطي مسيخي لذلك يصنف ، حقوقهم الدينية والسياسية يعارض اتباعه الي  

لمان . الجمهورية الميالة للعنف كوسيلة لتحقي  االهداف فهو يدعو ال ى استخدام الوسائل الس لمية عب ر الير
  األيرلنديةويدعو اىل االستفادة من ظروف المعاهدة لبناء الجمهورية ، لتحقي  اهدافة

ً
 الحديثة سياسيا

ً
 واقتصاديا

(Lijphart,1994,p. 88) . 
 من التأثير يجمع بير  مبادئ الرابطة الكاثوليكية لدانييل 

ً
ي هذا النهج السيادي لحزب الفاين غيل مزيجا

نجد ػ 
ي الذكر

ي نهجه الداعي اىل رفع القيود عن الكاثوليك والسماح . اوكونيل والرابطة الوطنية لالسقف كولن سابقت 
فهو ػ 

ب مع طروحات دانييل اوكونيل برفع القيود عن الكاثوليك والسماح لهم لهم بممارسة  حقوقهم الس ياسية يقي 
ي االنتخابات

شيح والتصويت ػ  ي نهج الطرق السلمية كوسيلة لتحقي  االهداف عن طري  التواف  مع ، بح  الي 
وػ 

يطانية ممثلة بمعاهدة   من نهج الرابطة 0690الطروحات الير
ً
ا ب كث ير

الوطن ية ال ذي يدعو اىل تح قي   نجده يقي 
 
ً
ي وكما ذكرنا سابقا

يطان  اىلي الير  الرابطة والتيار اللير
 . برنامج ه بالوسائل الس لمية عن طري  التواف   بير 

اىلي حر ويشجع اقامةالمشاري    ع الخاصة  يؤكد الحزب اتباع اقتصاد لير
ً
لذلك فإن الحزب يجد تأييده بير  ، اقتصاديا

ويشكل هؤالء قاعدته االنتخابية ، ير  والصناعيير  الكبار واصحاب المصارفطبقة التجار والحرفي
(Lijphart,1994,p. 92) . وعىل الرغم من النهج السلمي للحزب وس ياس ته االقتصادية المؤيدة للقطاع الخاص

ي صفوف الش ع
ي تؤكد ع ىل اشاعة المفاهيم االخالقية المسيحية المحافظة ػ 

ب وطروحاته االجتماعية الت 
)، االيرلندي ي تة االنتخابية  (Coakley,1999,p. 368االأننا عندما نتصفح س جله االنتخانر نجد أنه فشل طوال مسير

ي الحصول عىل عدد من االصوات تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده كما حصل مع الفيانافيل
ومرد ذلك اىل ان . ػ 

أي ه ثقة ال ناخب من جهة ووسائل التأثير عىل الر مما افقد، هذا الحزب يفتقد اىل نهج س ياس ي واقتصادي ثابت
ي ظل الكومنويلث . العام من جهة اخرى

 عىل فكرة االستقالل ػ 
ً
فعىل الرغم من ان نهجه السيادي كان قائما

ي 
يطان  وعىل لسان ممثله جون كوستيللو انفصال ايرلندة عن الكومنويلث  0618ان الحزب اعلن عام إال ، الير

ي وتغيير اسمها اىل الجمهورية 
يطان  وهو امرلم يعلنه الفيانافيل عىل الرغم من انه من اشد دعاة ، األيرلنديةالير

ي 
يطان  قد شهد  0618ولم يكن عام . لخطوةالنه كان يعتقد ان الوقت لم يحن بعد لهذه ا، االنفصال عن التاج الير

 
ً
ي الس لم الق يادي للحزب ايضا

 تغير ػ 
ُ
ي النهج الس ياس ي للحزب فقط وان ما رافقه

 ػ 
ً
ا  مايشك ل زعيم ، تغيير

ً
اذ غالبا

ي هذه القاعدة واسند رئاس ة الحكومة اىل   الحزب الفائز الحكومة اال
 ػ 
ً
ا ان الفاين غيل احدث تغيير

  0618كوستيللوعام
ً
الن االخير لم يكن شخصية مقبولة ، Richard mulcahy أيمن زعيم الحزب ريتشارد ملكبدال

ي هيئة اركان جيش دولة ايرلندة الحرة
 ػ 
ً
ونتيجة لذلك شهدت الحقبة الممتدة . لرئاسة الحكومة النه كان ضابطا

 أي اذ عد ريتشارد ملك، ( من تاري    خ الحزب ظهور قيادة ثنائية للحزب0618-0610)
ً
ي زعيما

لمان ػ  للحزب خارج الير
لمان  للحزب داخل الير

ً
ي تاري    خ ،  حير  عد كوستيللو زعيما

كما شهدت هذة الحقبة تشكيل اول حكومة ائتالفية ػ 
 من الفاين غيل وحزب العمال االيرلندي)

ً
 . (Ampbell,1981,p. 99ايرلندة الحديث ضمت كال

  
ً
 واضحا

ً
ا ي حقبة الخمسينياتاما نهجه االقتصادي فقد شهد هو االخر تغيير

فقد تبت  الحزب ، السيما ػ 
 
ً
ي الشؤون االقتصادية بعد ان كان يدعو ال ى االقتصاد الح ر بعيدا

اكية ش املة تقوم عىل تدخل الدولة ػ  سياسة اشي 
ي الحزب بقي ادة دكالن كوستيللو . عن تدخل الدولة

وز التيار التقدمي ػ  ابن  Declan Costelloوكان ذلك ايذانا بير
ي جون كوستيللو ليحلال

لمان  ي قيادة الح زب ) زعيم الير
. (Garvin,1982,p. 176الجيل الجدي د محل الجيل القديم ػ 

فمن جانب فقد الحزب قاعدتة االنتخابية بير  صفوف . كان لهذه السياس ة اثرهاعىل المسار السيادي للحزب
ي قاعدته االنتخابية بير  ص فوف العمال ومن جانب اخر لم يستطع ان ينافس الفياناف، الطبقة الرأسمالي ة

يل ػ 
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ي االصوات تمكنه من تش كيل الح كومة ، والفالحير  والطبقات المتوسطة
مما حال ذلك دون حصوله عىل اغلبية ػ 

 . بمفرده
  Irish Labour Partyحزب العمال االيرلندي 

ي هذا الحزب من حيث األ 
كل من حزب الفيانافيل وحزب   بعد  األيرلنديةية عىل الس احة الس ياسية هميأن 

 اىل االئتالف ليحصل عىل غالبية اصوات تؤهلة 
ً
 ماينشط دوره عندما ُيظهر احد الحزبير  حاجة

ً
الفاين غيل وغالبا

او عندما ينسحب احد الحزبير  من تشكيل الحكومة ويتحول اىل طرف المعارضة عن دئٍذ ، لتش كيل حكومة ائتالفية
ي تش كيلة الحكوم ةيظهر حزب العمال بوصفه ش ري

 ػ 
ً
 Gallagher (1974ولهذا يطل  علية المؤرخ ، كا

ّ
(حزب سد

 . (p. 321الفراغ )
 

 نشأة الحزب
ي جذوره 

وجي مس الركن  James Connollyعندما اعلن كل من جيمس كونوىلي  0609اىل عام وىل األ يعود الحزب ػ 
James Larkin ع ن تشكيل الحركة النقابية لعمال ايرلندة Irish Trade Union Movement  للدفاع عن حقوق
 بعد هروب الركن واعدام كونوىلي عىل اثر فشل ، العامل االيرلندي

ً
واضحا

ً
االان الحركة رسعان ماشهدت انحسارا

ي اخراج الحركة  Thomas Johnsonلتنتقل قيادة الحركة بعد ذلك اىل توماس جونسن، 0609ثورة 
الذي فشل ػ 

، لذلك بقيت الحركة العمالية بعيدة عن المسائل الوطنية. لعماىلي اىل نطاق سيادي ش املالعمالية من نطاقها ا
ي القضايا ذات المس اس المبارس  بمش اكل الطبقة العاملة

ي انتخابات عام ، وركزت نشاطها ػ 
ك ػ   0608لذلك لم تشي 

 . (Farrell,1970,p. 279) مما أبقاها خارج الدايل خالل س نوات الرصاع الحاسمة من اجل االست قالل
ي تاري    خ الحركة العمالية  0691شهد عام 

 ػ 
ً
 ملحوظا

ً
اىل  William Obrienتمثل بوصول وليم اوبراين األيرلنديةتطورا

ويعرف  Irish Transport and General Workers Unionاأليرلنديةقيادة االتحاد العام لنقابات عمال النقل 
 
ً
  111، 011تمكن من ضم  0690وبحلول عام  ITGWUاختصارا

ً
 عماليا

ً
عضو جديد اىل االتحاد مما اكسبة دعما

 مكنه من الهيمنة عىل مؤتمر نقابات العمال االيرلنديير  
ً
 Irish Trade Union Congressواسعا

(Gallagher,1988,p. 70) ، ل تحول االتحاد اىل منظمة س ياسية تحت اس م حزب العما 0699ليعلن عام
ي انتخابات،  االيرلندي

ي المش اركة ػ 
بوصفها أول انتخابات بعد تشكيل  0699حزيران  09كما اعلن عن رغبة الحزب ػ 

ي 
 من مجموع  08وقد تمكن من الحصول عىل . 0690 0ك9دولة ايرلندة الحرة ػ 

ً
 من مقاعد  098مقعدا

ً
مقعدا

 . (Cohan,1972,p. 215الدايل )
ي اضعاف نشاطه الس ياس يشهد الحزب العديد من االنقسام

 ػ 
ً
هذه االنقسامات كانت بسبب أوىل . ات كانت س ببا

ي رفض المعاهدة 0690الموقف من معاهدة 
اكيون المتطرفون اىل جانب الجمهوريير  ػ  ي حير  ، فقد انحاز االشي 

ػ 
ي ح. (Savory,2004,p. 101وقف اوبراين وجونسن ومؤيدوهما من حزب العمال اىل جانب المعاهدة )

ير  شهد ػ 
ي للحزب عىل اثر عودة جيمس الركن اىل ايرلندة وكان يأمل باستعادة دوره القيادي  0691عام 

حدوث االنقسام الثان 
ي الحزب

ي الح زب ضد الركنإال ، الساب  ػ 
 مع العناض الراديكالية ػ 

ً
استمر . ان اوبراين قاوم ذل ك وشكل تحالفا

 اكير 
ً
 االنش قاق بير  الطرفير  واصبح شخصيا

ً
بانس حاب اوبراين من حزب العمال  0611ليحس م عام ، منة س ياس يا

ي 
 اطل  علية اس م ح زب العمال الوطت 

ً
 جديدا

ً
. National Labour Party (Michell,1980,p. 99 ) ليؤسس حزبا

 كبي رة
ً
ي االنتخابات العامة لعا سبب هذا االنش قاق اض رارا

اذ  0611م لحزب العمال االيرلندي انعكست عىل دوره ػ 
 من مقاعد الدايل 018( مقاعد من مجموع 8لم يحصل االعىل )

ً
إال محاولة لتوحيد الحزبير  أي ولم تجِر . مقعدا

 . (Trench,1982,p. 111)0618 بع د وفاة الركن عام
 
ً
أس حكومة ائتالفية وغالبا ا يمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده او يي 

ً
 ثابت

ً
 سياسيا

ً
ما كان  لم يمتلك الح زب منهجا

ورة عل ى االئتالفات الحزبية  تفرضه الرص 
ً
 ثانويا

ً
فقد ساند سياسة الفاين غيل المؤيدة للمعاهدة ولكنه رسعان . ح زبا

ي  0619وعد من احزاب المعارضة حت  عام ، ماوقف ضد س ياس ة كوسيغرف االقتصادية
ي الح كومة الت 

ليشارك ػ 
كة السيما االهتمام بتطوير الصناعات اذ ان الحزبير  يلتقيا، ترأسها حزب الفيانافيل ي كثير من االهداف المشي 

ن ػ 
ا االنفرادية ، وتأمير  حقوق العمال، وتحقي  الرفاهية االجتماعية، المحلية ولكن رسعان ماوقف ضد س ياس ة ديفالير

ي حكومة ائتالفية مع حزب الفاين غيل للحقبة
ي ادارة شؤون البالد لينضم اىل المعارضة ويشارك ػ 

-0618من) ػ 
0610( )Oconnor,1992,p. 88) . ي المواقف الس ياس ة جعله يفقد الكثير من أنصاره والسيما من

هذا التأرجح ػ 
ي اوروبا . الفالحير  والعمال

 عىل نحو مماثل ألحزاب العمال ػ 
ً
ا  كبير

ً
ي التطور ليصبح حزبا

ان فشل حزب العمال ػ 
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 من العوامل لهذا ش كل محور نقاش للكثير من المؤرخير  وا، الغربية
ً
لسياسيير  االيرلنديير  الذين اجملوا عددا

ي حرصت جل ، الفشل
:اولهما ضعف الفكر السيادي للقيادات العمالية الت  ي مقدمتها عاملير  اساسيير 

لعل ػ 
اث بالمسائل ذات الطابع السيادي   نا أخذواذاما ، اهتمامها بالقضايا االج تماعية الخاصة بالطبقة العاملة دون االكي 

ندرك صغر حجم الطبقة العامل ة ، بنظر االعتبار طبيعة المجتمع االيرلندي وتركير  معظم نشاط س كانه عىل الزراعة
ي مسار االحداث 

ها ػ  ي فيكمن بالتوقيت الخاطئ التحادات نقابات . األيرلنديةومن ثم ضعف تأثير
اما العامل الثان 

ي عام إال ها السيادي العمال باعالن كيانها السيادي فهي لم تعلن عن نشاط
ي وقت سيطرت فية ثنائية  0699ػ 

ػ 
عمه حزب ايرلندة ، يتجاذبها تياران متعارضان األيرلنديةحزبية عىل الساحة السياسية  احدهما مؤيد للمعاهدة يي  

عمه ، ليتحد انصار هذا التيار ضمن تنظيم حزب الفاين غيل 0611المتحدة حت  عام  واالخر معارض للمعاهدة تي  
 ، ليتوىل زعامته حزب الفيانا فيل 0699منظمة الشن فير  حت  عام 

ً
 سياسيا

ً
بعد ان كونا لهما قاعدة شعبية ومنهاجا

ي المجتمع االيرلندي 
 يع الج مش اكل الفالحير  والطبقة العاملة ػ 

ً
 اقتصاديا

ً
 والسيما الفيانافيل الذي حمل فكرا

ً
واضحا

ي ووضع حد 
اد المفرط واالعتماد عىل البضائع الوطنية ع ن طري  س ياس ةاالكتفاء الذان  مما دفع . األيرلنديةلالستير

 من حزب العمال الذي كان يفتقد لمنهاج سيادي واضح 
ً
الطبقة العاملة اىل نقل تأييدها اىل حزب الفيانافيل بدال

ي الجمهورية 
مماسبب ، نديةاأليرليمكنه من تحديد موقفه من المعاهدة وبالتاىلي من مجمل العملية السياسية ػ 

 . (Michell,1980,p. 122) ضعف قاعدته الشعبية
( فيعزو سبب ذلك اىل قرار حزب العمال بعدم 2002) Brian Farrellاما المؤرخ االيرلندي بريان فارل  

ي انتخابات 
نا بنظر االعتبار العدد الكبير من الناخبير  الذين اتيحت لهم فرصة أخذواذا ما ، 0608المشاركة ػ 

ي االنتخابات والذي قدر ب  الم شا
ي انتخابات . مليون ناخ ب 111111، 9ركة ػ 

ي حير  لم يتجاوز عدد الناخبير  ػ 
ػ 

ي وصفت  111، 811ال   0601
ي هذه االنتخابات اىل الدرجة الت 

ناخب ندرك حجم المشاركة للشعب االيرلندي ػ 
ي االنتخابات. الحديثة األيرلنديةلتكوين الدولة وىل األ بأنها قد وضعت األسس 

، ولو ان حزب العمال شارك ػ 
بما يمكنه من  األيرلنديةلكان قد طرح قضاياه االجتماعية بشكل فع ال عىل االجندة الس ياس ية ، والحديث لفارل

االان حزب العمال لم يستثمر تلك الفرصة ولم يقدم اجندته ، احتالل قاعدة ش عبية مؤيدة لطروحاته االجتماعية
ي بير  مؤيدي معاهدة إال بير  االيرلنديير  السياسية للناخ ي وقت حسم فيه الرصاع الحزنر

 . (p. 57ومعارضيها ) 0690ػ 
 

ة:  األحزاب  الصغب 
ية )ابن االرض  Clann na Talmhanتالمهان  حزب كالنا ي باللغة االنكلير 

( وهو حزب سيادي Son of the Landويعت 
ي 
ي 0616حزيران  96ذو نهج زراعي تأسس ػ  ي اثي 

ي مقاطعة غالوي Athenry ػ 
عىل اثر فشل المحادثات  Galwayػ 

ي كوناكت  Irish Farmers Partyبير  حزب الفالحير  االيرلنديير  
حول مسألة  Connachtوممثىلي الفالحير  ػ 

ائب ائب عىل الفالحير  الصغار عىل ان يتحمل الفالحون . تخفيض الرص  فقد طالب حزب الفالحير  بتخفيض الرص 
ائبالكبار نسبة هذا  ي كوناكت والذين ، التخفيض عن طري  مشاركتهم بدفع الرص 

ي حير  اض ممثلو الفالحير  ػ 
ػ 
ائب )  . (Barberis,2005,p. 455يمثلون مصالح كبار الفالحير  عىل اعفاء هؤالء من دفع الرص 

هان وهو فالح من المقاطعات الغربية لتشكيل حزب تالم Michael Donnellanدفع هذا االنشقاق مايكل دونلن
ي للفالحير  الصغار لحماية مصالحهم من استغالل الفالحير  الكبار السيما بعد ان عجز 

بهدف اعطاء صوت برلمان 
ي زعامة الحزب حت  عام . حزب الفالحير  عن ذلك

ليحل محله جوزيف  0611وقد استمر مايكل دونلن ػ 
 فالح من المقاطعات الغربية Joseph Blowickبولويك

ً
 . (Barberis,2005,p. 455) وهو ايضا

اكية بما يضمن تنمية مصالح  تقوم ايديولوجية الحزب عىل فكرة االصالح الزراعي وتحقي  الديمقراطية االشي 
ائب وانشاء  ي يتم تمليكها وتخفيض الرص 

ي الت 
الفالحير  الصغار ودعوة الحكومة لدعم فكرة تحديد مساحات االرار 

ائب نظاٍم اكير تقدمية فيما يتعل  بتوزي    ع وجباية ي الحياة السياسية أوىل جاءت . الرص 
 األيرلنديةمشاركات الحزب ػ 

ي انتخابات 
ي انتخابات  6مقاعد ولكن رسعان ما انخفض العدد اىل  01وفيها حصل الحزب عىل  0611ػ 

مقاعد ػ 
ي اول حكومة ائتالفية تشكلت بير  إال ، 0618

 ػ 
ً
 فاعال

ً
شغل وفيها ، 0610-0618ان الحزب رسعان مااصبح طرفا

 
ً
 برلمانيا

ً
ا ي حير  اصبح مايكل دونلن سكرتير

ي ػ 
 .  ( Manning,1972,p. 278) جوزيف بولويك منصب وزير االرار 

 المناط  الجنوبية والغربية من 
َ
شهدت حقبة الخمسينيات تخندق الحزب اكير من توسعه اذ ان شعبيته لم تتعد

ي حير  اقترصت الفئات المؤيدة له عىل طبقة الفالح
ير  الصغار ولم يتمكن من توسيع برنامجه االصالحي البالد ػ 
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ي الجمهورية . ليضم كبار الفالحير  
مما افقد الحزب ثقة ، األيرلنديةراف  ذلك استمرار تدهور الوضع االقتصادي ػ 

وبحلول . الناخبير  الذين توجهوا بتأييدهم اىل كل من الفيانافيل والفاين غيل بسبب برامجهما االقتصادية الواضحة
ي ، غادر الحزب العديد من اعضائه الناشطير  لينظموا اىل الفيانافيل او الفاين غيل 0690م عا

لذلك لم يحصل ػ 
لينتهي بذلك كمنظمة ، عىل مقعدين لتكون اخر انتخابات يشارك فيها الحزبإال  0690االنتخابات العامة لسنة 

ونتيجة لذلك رفض . 0691مايكل دونلن عام السيما بعد وفاة مؤسسه  األيرلنديةفاعله عىل الساحة السياسية 
ي االنتخابات العامة لسنة 

ليعلن وبشكل رسمي عن حل الحزب  0691جوزيف بولويك المشاركة ػ 
(manningm1972,p. 279) . 

ية حزب عائلة الجمهورية Clann na Poblachtaحزب كالن نابوبالشتا  ي باللغة االنكلير 
 Family of the ويعت 

Republic ،ما تطل  عليه المصادر االجنبية اسم الحزب الجمهوري الجديد 
ً
وهو  New Republican Partyوغالبا

اكي 
 Seanركان الجيش الجمهوري االيرلندي الساب  شون ماكابرايدأسسه رئيس أحزب جمهوري ديمقراطي اشي 

macbride  0619عام (Barberis,2005,p. 356) . 
ي عان  منها الجمهوريون والسيما من انصار الجيش الجمهوري  األمالبة جاء تأسيس الحزب كردة فعل عىل خي

الت 
ا من منظمة الشن فير  وتأسيس حزب الفيانافيل واتباعه سياسة العنف ضد ، االيرلندي بعد انسحاب ديفالير

شن ونقده لنهج العنف الذي تتخذه منظمة ال 0618الجيش الجمهوري االيرلندي ما ان وصل اىل سدة الحكم عام 
ا وحزبه خونه للمبادئ الجمهورية . فير  كوسيله لتحقي  اهدافها  الجمهوريون من انصار الشن فير  ديفالير

َّ
لذلك ُعد

عىل تشكيل هذا الحزب ليحل محل  األتفاقلذلك تم ، ومهادنون للسلطات المحتله للوصول اىل السلطة
ي الدايل عىل ان تكون منظمة 

ي تمثيل الجمهوريير  ػ 
 .macdermott,1998,pالشن فير  ذراعه العسكري )الفيانافيل ػ 

30) . 
اكية  األيرلنديةودعوة اىل فصل العملة ، تقوم ايديولوجية الحزب عىل تشكيل جمهورية ايرلندية ديمقراطية اشي 

ي ونهج سياسة فعاله لمعالجة التقسيم
ليت  ي فاز عىل اثره مرشحو ، عن الباون االستير وقد حظيت مبادؤه بتأييد شعتر

اري ي دبلن وتيير
ي شهر ك  Tipperaryالحزب بمقعدين ػ 

ي جرت ػ 
ي االنتخابات التكميلية الت 

ي حير  ، 0618 0ػ 
ػ 

ي االنتخابات العامة لسنة 01حصل عىل 
ي تشكيل حكومة جون كوستيللو) 0618مقاعد ػ 

، (0610-0618ليشارك ػ 
 لتوجهاته الجمهوريةوفيها شغل زعيم الحزب ماكابرايد منصب وزيرالخارجية فكانت سياسته الخ

ً
بدأ . ارجية انعكاسا

النه  NATOورفض انضمام ايرلندة اىل منظمة حلف الناتو ، 0619نشاطه بالغاء مرسوم العالقات الخارجية لعام 
اف بايرلندة الشمالية كدولة مستقلة وهو امر مرفوض من الجمهوريير  الذين  عد االنضمام اىل الحلف بمثابة االعي 

 من الجمهورية يعدون ايرلندة ا
ً
 مقطوعا

ً
 . (walker,1999,p. 167) األيرلنديةلشمالية جزءا

ي اتبعها الجيش الجمهوري أخذ
ت مكانة الحزب تتدهور خالل حقبة الخمسينيات بسبب سياسة العنف الت 

ي انتخابات ، االيرلندي ضد ايرلندة الشمالية
ي الدايلإال  0610لذلك لم يحصل ػ 

د لينخفض العد، عىل مقعدين ػ 
ي انتخابات 

ي انتخابات، 0691و0690اىل مقعد واحد ػ 
لينتهي بذلك وجوده من الساحة  0696لذلك لم يشارك ػ 

 . (walker,1999,p. 167) األيرلنديةالسياسية 
من قبل مجاميع عمالية ثورية  0611:تأسس هذا الحزب عامIrish Communist Partyالحزب الشيوعي االيرلندي 

تحت اسم عصبة العمال  0618ثم اعيد تشكيله عام ، بسبب مضايقات الكنيسة له 0610االانه جمد عام 
 . (milotte,1984,p. 241) 0699 ومن ثم اندمج مع حزب العمال االيرلندي عام Irish Workers' Leagueاأليرلندية

ي 
 0618عام تأسس هذا الحزب National Progressive :Democratic Partyالحزب الديمقراطي التقدمي الوطت 

 عىل يد كل من نويل براون
ً
 علمانيا

ً
 وتجمعا

ً
 يساريا

ً
 تقدميا

ً
 Jackوجاك مكويالن Noel Brownبوصفه حزبا

mcquillan ي حزب كالن نا بوبالش تا ساب  الذكر
ي انتخابات أوىل جاءت . العضوين السابقير  ػ 

مشاركاته السياسية ػ 
ي الدايل 0690

ي الدايل اذ قدم أعضاؤه  عرف أعضاؤه بنشاطهم. وفاز بمقعدين ػ 
سؤال العضاء  0811المعارض ػ 

ي  0699-0690الحكومة للمده من
لمان08مما يعت  ان هذا الحزب حل بعد إال . %من مجموع االسئلة المقدمه للير

   . (Barberis,2005 ,p. 240) 0691دمجه بحزب العمال عام 
 

 الخاتمة
ي ضوء ماتقدم من عرض لطبيعة   
ك لهذه  األيرلندية األحزابػ   مستثنير  ، األحزابالحديثة ن جد ان القاسم المشي 

 التمتلك برامج فكرية واضحة ومحددة سوى بعض المنطلقات ، منها حزب الفيانافيل
ً
ي كونها احزابا

يتمثل ػ 
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ي الشؤون االقتصادية
طر سياسية تبحث عن الوسائل المناسبةإال فما هي ، الفكرية العامة والسيما ػ 

ُ
ي  لتحق أ

ي تمثلها
ي كونها تمثل قطاعات معينة من الشعب االيرلندي. مصالح القوى االجتماعية الت 

ك ػ  ان نقطة . كما تش ي 
ي 
ي المنطلقات العامة ومدى تواف  اوتقاطع مصالح الق وى االجتماعية الت 

الخالف الجوهرية فيما بينها تكمن ػ 
يطانية يمثل الفاين غيل مصالح كبار المالك والتجار ا. تمثلها لمؤيدين لسياسة االنفتاح االقتصادي عىل السوق الير

اما حزب . لذا فهو مع خط المعاهدة ولذلك عرف بحزب المعاهدة، وتوثي  اواض العالقات م ع دول الكومنويلث
 ويدعو اىل، بوسائل مش روعة تنبذ العن ف اىل الع مل الس ياس ي الع مال فهو يمثل مصالح الطبقة العمالية ويميل

لذا فهو مع السالم الذي تضمنه ، تنمية وتطوير الصناعات الوطنية وحمايتها من منافسة المنتجات االجنبية
ي ينهجها الفاين غيل

ي هذه الفقرة مع ، المعاهدة غير أنه يعارض سياسة االنفتاح االقتصادي الت 
لذلك فهو يتقاطع ػ 

ي مع الفيانافيل
ي الصفحات ، االصالحي الزراعي فقد فشلت جذات النه األحزاباما . الفاين غيل ويلتؼ 

وكما الحظنا ػ 
ي ايجاد 

ي كل مقاطعات البالد  إطار السابقة ػ 
لهذا فقدت ثقة الناخبير  ، سيادي موحد يمثل مصالح كافة الفالحير  ػ 

ة األحزابااليرلنديير  السيما من الفالحير  الذين اتجهوا باصواتهم نحو   . الكبير
ي الجمهورية  األيرلندية األحزابنجحت  أخذ انه ومع هذه المإال 

ي حماية النظام السيادي ػ 
من اخطار  األيرلنديةػ 

 للوصول اىل  األيرلنديةفلم تشهد الجمهورية ، االنقالبات واالستيالء عىل السلطة بالقوة
ً
منذ تأسيسها انقالبا

ي ظل السلطة اذ تلجأ احزابها عادة اىل الوسائل الديمقراطية والسلمية للوصول للس
لطة وتشكيل حكومات وطنية ػ 

 . األيرلنديةالنظام السيادي للجمهورية 
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