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حماية المناخ: يجب إلزام اإلحتكارات 
بالدفوعات 

إن ثلثي إنبعاثات ثاين أوكسيد الكربون عاملياً، ناتٌج فقط من خالل 100 أحتكارات 

كبرية. 

من أجل حامية متسقة للمناخ، ال نطلب من الناس العاديني الدفع، عىل سبيل 

املثال من خالل إرتفاع تكاليف التدفئة أو إرتفاع أسعار الكهرباء. حزب اليسار هو 

الطرف الوحيد املُستعد ملواجهة الُجناة الحقيقيني،االحتكارات. 

املناخ فقط هومجرد مستقبل إجتامعي. أولئك الذين يستطيعون بالكاد تغطية 

نفقاتهم بأموالهم، يجب أال يتعرضوا ملزيٍد من الحرمان بسبب إرتفاع 

األسعاراألستهالكية نتيجة حامية املناخ. قُمنا بإعداد حزمة إنقاذ للموظفني يف 

القطاعات الصناعية املُترضرة مع ضامنات العمل والدخل.

ال توجد حامية مناخية بدون تغيري يف حركة املرور: نُريد توسيع الحافالت 

والقطارات وجعل النقل العام املحيل مجانياً. الخطوة األوىل هي السفر املجاين 

لألطفال وكبار السن، يف غضون خمس سنوات يجب أن يكون مجانياً للجميع يف 

كل مكان.بحلول عام 2035 سنجعل البلديات،األقتصاد واملجتمع محايداً مناخياً.

قلة الموظفين ُيهدد الصحة
املُستشفيات ودور رعاية املُسنني يف حالة طوارئ: يوجد نقٌص للموظفني يف كل 

مكان. وهذا يعني، أن اإلجهاد والضغط الزائد عىل طاقم التمريض، يُعرض صحة 

املرىض للخطر. يف أزمة كورونا، أصبحت أوجه القصور أكرث وضوحاً. لسنوات تهِدُف 

املستشفيات ودور رعاية املُسنني نحوالربح. لقد تدهور نظام الرعاية الصحية 

لتصبح ساحة لعب لالحتكارات. 

حزب اليسار يُريد تغيري ذلك. يجب عىل املُستشفيات أن تجعل الناس أِصحاء بدالً 

من تحقيق األرباح. املُستشفيات ومنازل املسنني ملٌك لعامة الناس. نحتاج إىل 

100،000 ُممرضة إضافية يف املستشفيات و 100،000 أخرى لرعاية املسنني!

يجب أن تُدفع أجور بشكٍل أفضل للممرضات. الرعاية الصحية الجيدة ُممكنة 

للجميع. نحن بحاجة إىل تأمني صحي ُمتضامن ورعاية طويلة األمد يساهم 

الجميع يف الدفع - مبا يف ذلك أعضاء الربملان وكبار املوظفني.

إيجار ميسور التكلفة بدالً من العوائد 
الكبيرة: تحديد سقف اإليجار

عدد املساكن االجتامعية آخذ يف االنخفاض، واإليجارات آخذة يف االرتفاع ، واملزيد 

من الناس يغادرون مناطقهم السكنية. ال توجد مساكن ميسورة التكلفة كافية 

ملجموعات الدخل املتوسط واملنخفض - خاصة يف املناطق الحرضية. وهو نتيجة 

سنوات من الفشل السيايس من قبل الحكومة الفيدرالية. فشلت محاولة تنظيم 

اإليجارات! نحن بحاجة إىل حد أقىص لإليجارات عىل الصعيد الوطني، ُتنع فيها 

زيادة اإليجارات، ويضع حدوداً عليا ويخفض اإليجارات املفرطة مرة أخرى. 

باإلضافة إىل مباين جديدة للجميع بدالً من القصور الفخمة لألثرياء! نحن بحاجة 

إىل إحياء اإلسكان االجتامعي وبناء ما ال يقل عن 250،000 سكن إجتامعي جديد 

سنوياً. كام أننا نستعيد شققنا من خالل مصادرة رشكات اإليجار الُربوية وتعزيز 

حق التملك للبلديات.

تعليم جيد للجميع.
ريد اليسار، أن يحصل كل طفل عىل نفس الفرص. لسوء الحظ، فإن نظام التعليم  يُ

األملاين بعيد كل البعد عن ذلك. نظام التعليم الحايل يعمل عىل زيادة حدة 

الفروق األجتامعية بدالً من املطالبة مبزيد من العدالة.

يُحدد الوضع املايل ومستوى تعليم الوالدين مستقبل األبناء.نُريد التغلب عىل 

توزيع االطفال يف أنواع املدارس املختلفة،ويتوجب منح جميع االطفال الدعم 

املمكن وفرزهم يف أرسع وقت. 

يُطالب اليسار، التعليم للجميع! والحق يف مكان برياض االطفال مع الرعاية 

النهارية، والتعلم معاً ولفرتة أطول،من خالل مكان تعلٍم وتدريب مهني 

مضمون،ولدراسة مجانية.  

المساواة للظروف المعيشية في كل 
أنحاء البالد.

نحن بحاجة إىل إنبعاث جديد ألملانيا الرشقية )التي كانت جمهورية أملانيا 

الدميقراطية سابقاً( لبلديات قوية يف كافة مناطق البالد. نُريد أن نجعل وعد 

القانون األسايس، املساواة يف ظروف املعيشة،يك يجري يف النهاية تحقيقُه. نحن 

نُريد إعفاء البلديات وتعزيز املناطق املحرومة، واإلستثامر يف ظروف معيشية 

متساوية يف الرشق والغرب. نُريد تعريفة موحدة وأجور متساوية يف هذا البلد.

يجب أال يكون تعادل الرواتب التقاعدية لألشخاص الذين يعيشون يف أملانيا 

الرشقية عائقاً للعاملني اليوم. يجب رفع قيمة الرواتب يف الرشق وعىل الفور إىل 

مستوى غرب أملانيا. طاملا التزال هناك اختالفات كبرية يف األجور، يجب االحتفاظ 

بتحويل رواتب الرشقية للمعاش التقاعدي. نحن نستثمر بشكل أسايس يف 

املناطق الضعيفة هيكلياً والبلديات واملقاطعات التابعة اجتامعياً. نحن بحاجة 

إىل إنرتنت رسيع يف كل مكان. توفري فرص جديدة للتوسع يف مجاالت الطاقات 

املتجددة والحافالت والقطارات، للمجتمعات الريفية عىل وجه الخصوص.

 وزعوا األموال بإنصاف،وليدفع 
األغنياء للخزينة

مل يتم توزيع الدخل والرثوة بشكل متساٍو يف أملانيا عىل اإلطالق: تتلك أغنى 45 

أرسة مبفردها ما ميتلكه النصف األفقر من السكان كُكل. وال عجب يف ذلك، ألن 

الرضائب عىل أصحاب الرثوة واملداخيل املرتفعة قد تراجعت. مل يتم تحصيل 

رضيبة منهم منذ عام 1997. 

ها.  العواقب وخيمة: تم تقليص الخدمات العامة إىل أقىص حد أو جرت خصخصتُ

يف العديد من املدارس املرافق الصحية متآكلة، ناهيك عن أجهزة الكمبيوتر 

املحمولة. تت خصخصة املستشفيات أو جرى إغالقها. هناك نقص يف املعلامت 

واملعلمني. أال يوجد مال لذلك؟

 عىل العكس،أن نفرض رضائب عىل األصول املرتفعة واملرياث بشكل عادل. 

ونستخدم هذا الدخل لتحديث املدارس واملستشفيات وإنشاء شقق عامة بأسعار 

ِعُد األشخاص غري املتزوجني الذين يقل إجاميل دخلهم عن 6500 يورو  معقولة. ونَ

شهرياً بدفع رضائب أقل. من لديه أكرث يعطي أكرث.

نحن، االشرتاكيون الدميقراطيون، اليساريون الدميقراطيون من مختلف السري 

السياسية والعقائدية والتأثريات الدينية، نساءاً ورجاالً، كبار السن والشباب، 

املُقيمون واملُهاجرون منذ فرتة طويلة، األشخاص ذوو اإلعاقة وغري املعوقني، 

تَوحدنا يف حزب يساري جديد.

نتمسك بالُحلم البرشي، بأن عاملاً أفضل ممكن. نحن لن نكون مثل تلك األطراف 

التي تخضع لرغباِت األقوياء أقتصادياً وهذا هو بالضبط سبب عدم إمكانية 

متييزنا عن بعضنا البعض. )من ديباجة برنامج الحزب(

نحن اليسار)دي لينكه(
نتمسك بالفضاء البرشي لعامل أفضل ممكن. ونكافح من أجل مجتمعٍ،يتوجب أن 

قر، حيث ميكن لجميع الناس أن يعيشوا بشكل  ال ينشأ فيه أُي طفٍل يف حالة فُ

مستقل، بسالم وكرامة وأماٍن إجتامعي، مُيكنهم فيها تشكيل املجتمع بطريقة 

دميقراطية. 

نحن ملتزمون بحامية املناخ، والسكن امليسور التكلفة، ونظام صحي جيد 

للجميع، ونحن نعارض معاً بشدة التحول نحو اليمني.

DIE LINKE  حزب اليسار،هو حزب 
شاب ذو تقاليد عريقة.

يف 16 يونيوعام 2007، تم تأسيس حزب اليسار DIE LINKE من حزبPDS  يف 

أملانيا الرشقية، والبديل االنتخايب للعمل والعدالة االجتامعية )WASG( يف أملانيا 

الغربية. كبديل يساري لكل أملانيا بالكامل، حيث بدأها بسلسلة من النجاحات 

ودخل سبعة برملانات من واليات أملانيا الغربية.وأصبح )بودو راميلو( منذ عام 

2014 أول رئيس وزراء لحزب اليسار يف مقاطعة )تورينغيا(. 

ويضم حزب اليسار أكرث من 60 ألف عضٍو، حوايل 37 ٪ من النساء - وبالتايل يحتل 

الحزب موقعاً متميزاً باملقارنة بني جميع أحزاب البوندستاغ. اللجان الحزبية 

واملقاعد الربملانية مذكورة أيضاً وعادة ما تكون كوتا النساء ٪50 أو أكرث.

جانني ويسلر، وسوزان هينيغ-فيلسو، ُهن الرئيستان املشرتك لحزب اليسار،ويورغ 

شندلر هو مدير األعامل اإلداري. ويتوىل الجهاز التنفيذي للحزب املؤلف من 44 

عضواً اتخاذ القرارات بشأن القضايا السياسية والتنظيمية بني مؤترات الحزب.

حزب اليسار هو جزء من اليسار 
)EL( األوروبي

اليسار األورويب

تأسس اليسار األورويب )EL( يف روما عام 2004 مبشاركة حزب PDS. وهي  اليوم 

توحد 42 حزباً أوربياً كأعضاء ومراقبني ومشاركني. ويعمل حزب اليسار االملاين مع 

أحزاب اليساراألخرى، من أجل أوروبا ُمنفتحة سلمياً وعاملياً واجتامعياً.

أوروبا واحدة للجميع
السالم والدميقراطية واالزدهار والتوازن االجتامعي،كانت جوهر الفكرة األوروبية. 

لكنها أصبحت عبارة عن إتحاد أورويب تُهيمن عليه البنوك واالحتكارات. بعد 

األزمة املالية واالقتصادية لعام 2008، مل تكن هناك إعادة هيكلة للقطاع املرصيف 

أو إدخال رضيبة عىل املعامالت املالية. وبدالً من ذلك، فُرضت برامج التقشف مع 

التفكيك اإلجتامعي والدميقراطي الشامل عىل الدول األعضاء يف االتحاد األورويب. 

ومع ذلك، فالرجوع إىل الدولة القومية ليس بديالً، ألن العديد من املشكالت 

البيئية واالجتامعية واالقتصادية مل يُعد ُممكناً للدولة أن تحلها لوحدها. وبدالً 

من ذلك، فإن إنهيار االتحاد األورويب ينطوي عىل مخاطر زيادة صعود القوى 

الشعبوية القومية واليمينية. لهذا ندعو إىل أوروبا منفتحة متضامنة عىل 

الجميع، نضع معاً معايري إجتامعية ودميقراطية و سلمية. 

السالم ونزع السالح والتضامن بدالً من 
الحرب

حزب اليسار هو الحزب الوحيد يف البوندستاغ،الذي يقف ضد الحرب والتسلح و

العسكرة. 

نحن نتضامن مع كل من يدافع عن السالم ونزع السالح والعدالة يف جميع أنحاء 

العامل. نحن نرفض بشدة عمليات االنتشار يف الخارج وتسليح الجيش األملاين. 

أملانيا تُصِدر السالح إىل جميع أنحاء العامل - ومنها إىل املناطق التي تُؤجج وتُنتهك 

فيها حقوق اإلنسان والحروب األهلية التي تشتعل فيها. 

تُستخدم األسلحة األملانية يف الحروب، يف سوريا واليمن. من خاللها يتُم تهجري 

وجرح وقتل الناس. يجب أن تنتهي تجارة املوت «صنع يف أملانيا»: يجب حظر 

تصدير األسلحة، مع سحِب جميع األسلحة النووية من أملانيا.

التضامن ومكافحة الفاشية
نُريد مجتمعاً دون إقصاء وإستغالل، مع حقوق متساوية لكل من يعيش هنا، مع 

دولة رفاهية فاعلة وخدمات عامة جيدة للجميع. نحن نرفض عدم املساواة يف 

األجور والفرص غري املتكافئة، لحياة كرمية رجاالً ونساءاً، األملان الرشقيني واألملان 

الغربيني، األملان وغري األملان. األهمية للُكل، فنحن ال نرتك أي شخص وراءنا، وال 

حتى أولئك الهاربني. نريد وقف عمليات الرتحيل، وتديد حق البقاء، وضامن 

اإلنقاذ يف البحر، وتكني الهجرة الرشعية.

نقول رصاحة: بديلنا التضامن. ميكن رؤية كآبة الفاشية يف جرائم القتل التي 

وقعت يف مدن هاناو وهاله وضد فالرت لوبكه من ِقبل NSU)منظمة إرهابية نازية 

جديدة(، وصعود )حزب البديل من أجل أملانيا(AFD املتطرف.

املسريات العامة التي يقوم بها البلطجية والشعبويون اليمينيون ومواطني الرايخ 

يف أستعراضاتهم، ينكرون فيها الكورونا. وهو السبب الذي يعارض فيه حزب 

اليسار وبإستمرار تقدم الشعبوية اليمينية والفاشية واإلرهاب اليميني.

عمل جيد - أجور جيدة
عىل الرغم من كون أملانيا واحدة من أغنى دول العامل، مع ذلك لدينا قطاعاً ضخامً 

يحصل عىل أجورمنخفضة. كثري من الناس يتنقلون من وظيفة مؤقتة إىل أخرى أو 

يعتمدون عىل عمل مؤقت أو وظائف صغرية ومتوسطة. يجب أن نضع نهاية لهذا 

الوضع. بدالً من ذلك، نُريد ظروَف عمٍل جيدة وآمنة. لقد مارسنا ضغوطاً منذ 

سنوات من أجل الحد األدىن لألجور جنباً إىل جنب مع النقابات والجمعيات 

بنجاح! 

اآلن علينا أن نُزيد برسعة الحد األدىن القانوين لألجور. يجب ترقية املهن التي 

تارسها النساء بشكل أسايس ودفعها بشكل أفضل. ال يُسمح بكسب النساء 20 يف 

املائة أقل من الرجال. نُريد تقصري ساعات العمل: نهدف إىل 30 ساعة يف األسبوع 

وبأجر كامل. الذي يساعد يف مكافحة البطالة الجامعية ومينح الناس املزيد من 

الوقت للعيش.

ضد الفقر في بلد غني
ال ينبغي ألحد أن يعيش يف سن الشيخوخة حالة الفقر، يجب أن يتمكن الجميع 

من قضاء أماسيهم بكرامة. يجب أن يحمي املعاش من الفقر ويؤمن مستوى 

املعيشة. لذلك، يجب مرة أخرى رفع مستوى املعاش التقاعدي كام كان، قبل 

تخفيضه من خالل سياسة الحكومة الفيدرالية التي قادها غريهارد رشودور مع 

حزب الخرض)إئتالف اللون األحمر واألخرض( وكذلك أنغيال مريكل التي قادت 

الُحكم بعدُه. نُريد أن مننح األشخاص الذين مل يتمكنوا من دفع ما يكفي يف تأمني 

تقاعدهم-وعىل وجه الخصوص النساء،بحد أدىن قانوين للمعاش التقاعدي.  

ويؤثر الفقر عىل األمهات،اللوايت بال زوج إىل حد كبري، نتيجة تدين األجور، ونظام 

معاقبة العاطلني عن العمل الذي يُجرب الناس عىل تويل وظائف منخفضِة األجر. 

نُريد حداً أدىن للدخل بدون عقوبات مُيّكن الجميع للعيِش بكرامة.

الديمقراطية بدال من جماعات الضغط 
)اللوبي(

مل نعد نسمح بتدهور البلد أكرث فأكرث ليكون متجراً للخدمة الذاتية لألثرياء 

واالحتكارات والرأساملية لتدمري الكوكب. 

االحتكارات واألثرياء ميارسون تأثرياً أكرث جرأة عىل القرارات السياسية. يجب أنهاء 

ذلك، فالدميقراطية ال تعني »املال يحكم العامل«، إمنا القوة تأيت من الناس. 

يجب عىل أعضاء الربملان الكشف عن كل دخولهم اإلضافية، وال يُسمح للرشكات 

بالتأثري عىل السياسة من خالل التربعات الكبرية أوتسهيل دفوعات مالية، ألن ذلك 

يرُض بدميقراطيتنا. علينا أن نضع حداً لجامعات الضغط: نحتاج إىل سجالت 

الضغط اللويب وفرض حظرعىل تربعات الرشكات لألحزاب السياسية.

اليسار له أستقالليته، ال ميكن رشاؤه.واليساراليأخُذ التربعات من الرشكات أو 

جامعات الضغط – بصفته الحزب الوحيد يف البوندستاغ،الذي الميارس ذلك.

شاركنا وإنضم!
هل ترغب يف تحسني العامل أو عىل األقل البدء يف القيام بذلك يف منطقتك؟ هناك 

العديد من األسباب الوجيهة للحملة من أجل املزيد من العدالة االجتامعية وحامية 
فة، وضد النازيني. هل تُريد أن تصبح نشيطا؟  املناخ والسالم والسكن امليسورالتكلُ

هناك العديد من الطرق لالنخراط معنا: ميكنك دعم حمالت اإليجار والرعاية الخاصة، 
أو املشاركة يف الحمالت االنتخابية أو إجراء محادثات مبارشة من خالل طرق األبواب. 

. DIE LINKE ،إنضم إىل اليسار

نتطلع للقاؤكم! معاً نجعُل البلَد عادالً.

ًاوضع ينوك
ًاوضع نك

https://en.die-linke.de/contact/membership

دعم الحزب ماّدياً والتبرع:
https://die-linke.de/spenden

 IBAN: DE رقم الحساب 00 6000 5000 0000 1009 38

 BIC: BEVODEBB, Berliner Volksbank  البنك

 Stichwort: Spende الهدف / السبب: تبرع

 نرجو تدوين اسمكم وعنوانكم فإن رغبتم سنقّدم اليكم ايصاالً
قانونّياً بقيمة التبّرع. 

 عنوان مقّر الحزب »اليسار«:
شارع كالينة الكسندر شتراسه 28 ,10178 برلين 

 Kleine Alexanderstraße 28,  10178 Berlin

تليفون 00 93 00 30/24(0) 49+

V.i.S.d.P. Jörg Schindler

www.die-linke.de

www.die-linke.de

Ja
ko

b 
H

ub
er

M
ar

tin
 H

ei
nl

ei
n

Ro
na

ld
 F

rie
dm

an
n

M
ar

tin
 H

ei
nl

ei
n

M
ar

tin
 H

ei
nl

ei
n

لمعرفة المزيد من المعلومات عن حزب اليسار

أتمنى لقاًء مباشراً 

أريد أن أصبح عضواً في حزب اليسار

Straße, Hausnummer الشارع، رقم المنزل

Ort المكان PLZ الرمز البريدي

Telefon تليفون

E-Mail البريد اإللكتروني

Beruf مهنة Geburtsdatum تاريخ الميالد

اسم العائلة ,االسم األولكن عضواًكوني عضواً FrauHerrName, Vorname

Ich möchte mehr Informationen über DIE LINKE bekommen.

Ich möchte ein Gespräch vor Ort.

Ich möchte Mitglied der Partei DIE LINKE werden.

ٌيرجى تعبئة االستمارة وارسالها عبر البريد الى العنوان المشار اليه أعاله. كما يمكن 
ارسالها عبر الفاكس التالي: 480 009 030/24

 www.die-linke.de: تجدون المزيد من المعلومات عن حزب اليسار في االنترنت
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