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هكذا تصف األحزاب السويدية نفسها
ملف تعريفي كامل عن األحزاب السياسية
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تصــدر صحيفــة الكومبــس الورقيــة منــذ شــباط/ فبرايــر 2013، مــن ســتوكهولم، وتــوزع بواســطة االشــتراكات إلــى جميــع أنحــاء 
ــا، فــي عــدة مــدن ومقاطعــات كبيــرة، مثــل ســتوكهولم، وســكونة  الســويد، إضافــة الــى أماكــن ثابتــة توضــع بهــا الجريــدة مجان

ومدينة يوتوبوري، وبكميات أقل في أوبساال ونورشوبينغولينشوبينغ وكالمار وغيرها.
كما توجد بأكثر من 100 مكتبة وطنية.

صحيفــة »الكومبــس« الورقيــة هــي مــن إنتــاج مؤسســة الكومبــس اإلعالميــة، التــي تأسســت فــي العــام 2012، واســتطاعت بفترة 
قصيرة اثبات تواجد الفت ومهم بين جميع الجاليات الناطقة بالعربية في السويد.

بعــد النجــاح الــذي حققتــه فكــرة تأســيس جريــدة عربيــة إخباريــة تغطــي أخبــار الســويد، وتناســب وتلبــي حاجــات المجموعــة الكبيــرة 
الناطقــة بالعربيــة، وتعتمــد المعاييــر المهنيــة بأســلوب مميــز ومفيــد، أصبــح موضــوع االنتقــال مــن اإلصــدار الشــهري، الــى 

األسبوعي ضرورة ملحة خاصة أنها ستكون ضمن مشروع مدروس وله جدوى اقتصادية كبيرة.
ويعتمــد نجــاح هــذا المشــروع علــى األســس الواقعيــة التاليــة: الخبــرة التــي اكتســبتها مؤسســة الكومبــس فــي تحديــد محتــوى 

الجريدة ومضمونها.
االســم والشــهرة التــي اســتطاعت المؤسســة تحقيقهــا مــن خالل كســب الثقــة والمصداقية مــن قبــل المجموعة المســتهدفة، 

ومن قبل مؤسسات الدولة السويدية المعنية.

• Alkompis är ett svenskt mediehus 
som startade i integrationssyfte 
år 2012. Vår vision är att fylla 
informationsgapet mellan nya 
svenskar och det svenska samhället. 
Det gör vi genom att bevaka svenska 
nyheter samt målgruppsanpassa och 
sprida viktig samhällsinformation 
på olika språk. Vi samarbetar med 
företag, myndigheter och andra 
organisationer för att hjälpa dem 
sprida information till våra läsare. Vi 
har även in-house produktion av TV, 
reklamannonser, mm. 
• Alkompis papperstidning utkommer 
månadsvis, består av 28 sidor 
och trycks i ca 25 000 exemplar. 

Tidningen har prenumeranter över 
hela Sverige samt finns tillgänglig på 
ca 100 utvalda ställen i invandrartäta 
områden i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Vill du prenumerera på 
Alkompis? Skicka ett mejl till info@
alkompis.se. 
•  Alkompis finns även online på 
alkompis.se. Webben har cirka två 
miljoner besök i månaden. Alkompis 
finns även på sociala medier: Youtube, 
Instagram och en Facebook-sida med 
över 2,2 miljoner följare. 

• Grundades 2012.
• Ett svenskt mediehus på arabiska, 
inte ett arabiskt mediehus i Sverige.
• Innehållet består av 
nyhetsrapportering och 
samhällsinformation.
• Helt etniskt, religiöst och politiskt 
obunden.
• In-house produktion.

Om Alkompis
• Riksbevakning med huvudkontor i 
Stockholm.
• Olika kanaler, olika målgrupper
• Enda gemensamt: språket arabiska. 
Officiellt språk i 27 länder, talas i hela 
världen.
• 600 000 personer arabisktalande i 
Sverige

Alkompis - media för integration
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رأي

موسى عسل... تشويه صورته 
أظهر محاسن شخصيته

"شــبان مشــهورون فــي عالــم موســيقى الــراب يتخلــون عــن 
المتشــدد،  اإلســام  فــي  االنخــراط  أجــل  مــن  شــهرتهم 
والســبب هــو اســتغال حــاالت القلــق لــدى هــؤالء الشــبان 
الســلفية والمجتمــع  العقيــدة  بيــن  ووجــود صــراع داخلــي 
الديمقراطــي" – هكــذا بــدأت صحيفــة اكسبريســن مقــاال 
ــو، حــول دور  ــن 25 يولي ــة Nina Svanberg  نشــر اإلثني للكاتب
جيمــس  اإلمــام  أو  عســل  موســى  اإلســامي  الناشــط 
فــي  خاصــة  الشــباب  أوســاط  بيــن  المشــهور  رمســيس 

ضاحية يارفا شمال ستوكهولم. 
اعتمــدت حكومــات أوروبيــة عديــدة ودعمــت فــي أوقــات مــا، 
المســلمين  تمثــل  لــي  معينــة  إســامية  تنظيمــات 
ونشــاطاتهم الدينيــة والمجتمعيــة علــى أراضيهــا، مما ســاهم 
لهــذه  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الشــبكات  تقويــة  فــي 
ــى  ــة عل ــات األوروبي ــت الحكوم ــرة انقلب ــد فت ــات، بع التنظيم
بالتشــدد  أعضائهــا  بعــض  واتهمــت  التنظيمــات  هــذه 
وباإلرهــاب وبأنهــم يمارســون بنــاء مجتمعــات موازية...عنــد 
هــذا التحــول بالمواقــف مــن دفــع الثمــن؟ طبعــا المســلمون 
ــاطاتهم  ــعائرهم ونش ــة ش ــدون ممارس ــذي يري ــون ال العادي
الحكومــات  مــن  مدعومــة  قويــة  جمعيــات  خــال  مــن 
المضيفــة. هــذه الحكومــات هــي مــن قــال للمســلم العــادي 
وتنشــط  تصلــي  أن  ويمكنــك  لهــم  مرخــص  هــؤالء  أن 
عندهــم، بعــد فتــرة انســحب هــذا الترخيــص وأصبح مشــبوها 

كل من يقترب من مساجد معينة 

وال ننســى كيــف تســاهلت كل الحكومــات األوروبيــة، أو علــى 
األقــل لــم تمنــع رحــات انضمــام شــبان مســلمين يحملــون 
جنســياتها إلــى تنظيــم داعــش فــي العــراق وســوريا، قبــل أن 
تســن قوانيــن تمنــع رحــات المــوت هــذه. وتشــدد الســماح 

لمن غادر منهم وبقي على قيد الحياة.
اآلن ومــع ظهــور شــخصيات وتيــارات مــن الجيــل الشــاب 

فــي الســويد خاصــة ممــن يعرفــون مفاتيــح المجتمــع ولغتــه، 
ويقومــون بأعمــال إيجابيــة عديــدة لصالــح جالياتهــم ولصالــح 
المجتمــع الــذي يعيشــون بــه، نــرى مــن يقــوم ويهاجــم هؤالء 
بيــن  داخلــي  صــراع  مــن  جــزء  بأنهــم  ويتهمهــم  الشــبان 
ــدل أن  ــذا ب ــي، ه ــع الديمقراط ــلفية والمجتم ــم الس عقيدته
يشــجعهم ويتحــاور معهــم. هــذا مــا الحظنــاه مــن التعليقات 
مــن  عــدد  مــع  الحديــث  ومــن  اكسبرســن  مقــال  علــى 
الشــخصيات الدينيــة والمجتمعيــة مــن الجاليــة العربيــة والتــي 
تحدثــت معهــم شــخصيا أمــس واليــوم والذيــن أجمعــوا علــى 
ســلبية المقــال ومحــاول تشــويه صــورة شــاب مســلم يحاول 
مؤسســات  بهــا  القيــام  عــن  تعجــز  قــد  بأعمــال  القيــام 

سويدية ضخمة

يقــول المقــال: نمــت شــهرة رمســيس أو "موســى" عســل 
ليصبــح أحــد المشــاهير الكبــار فــي يارفــا فــي الســنوات األخيرة. 
إنــه نشــط للغايــة فــي قنــوات التواصــل االجتماعــي الخاصــة 
بــه تحــت حســاب Medinastudenten  وهــو داعيــة معروف 
داعــش.  مثــل  اإلرهابيــة  للتنظيمــات  صريــح  ومعــارض 
يتحــدث فــي محاضراتــه وملفاتــه الصوتيــة عــن يارفــا الضاحيــة 
ــار  ــاق الن ــات إط ــع عملي ــن جمي ــات م ــرض للصدم ــي تتع الت

والعنصرية السائدة.
فــي  الشــاب  لإلمــام  اإليجابــي  بالتأثيــر  المقــال  يعتــرف  إذا 
ــي  ــرف وف ــي المتط ــر الداعش ــة الفك ــة وإدان ــة الجريم مكافح
موقفــه مــن العصابــات اإلجراميــة المتغلغلــة بيــن شــبان 

الضواحي. نعود لما يقوله المقال:
ــل  Instagram و  ــائل التواص ــى وس ــس عل ــام جيم ــدى اإلم ل
ــو  ــع الفيدي ــي مقاط ــل. ف ــى األق ــع عل ــف متاب TikTok ، 80 أل
الخاصــة بــه - التــي حصــدت مئــات اآلالف مــن المشــاهدات - 
ــن  ــي ويدي ــي الضواح ــارة ف ــاء الحج ــن إلق ــش ويدي ــن داع يدي
ضــد  فاعــًا  موقفــاً  اتخــذ  وقــد  عمومــا.  الجرائــم  ارتــكاب 

عند هذا التحول 
بالمواقف من دفع 

الثمن؟ طبعا 
المسلمون 

العاديون الذي 
يريدون ممارسة 

شعائرهم 
ونشاطاتهم

يعترف المقال 
بالتأثير اإليجابي 

لإلمام الشاب في 
مكافحة الجريمة 

وإدانة الفكر 
الداعشي 

المتطرف وفي 
موقفه من 

العصابات 
اإلجرامية 

المتغلغلة بين 
شبان الضواحي
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 Chefredaktör

الشــيء المبشــر أيضــا هــو الــرد الــذي تلقــاه المقــال بمقــاالت 
واجهتــه وبينــت أن هنــاك مــن ينصــف المســلمين باســم 
ــن  ــة م ــاك فئ ــز، وأن هن ــر التميي ــة وخط ــاوة والمواطن المس
أيضــا،  الصحافــة  باســتخدام  الــرد  يســتطيعون  المســلمين 
وهنــا نشــير إلــى مقاليــن األول نشــرته األفتونبــادت للكاتبــة 
الســحرة  مطــاردة  بعنــوان   Elina Pahnke الســويدية 
للمســلمين وصلــت لمســتويات جديــدة. الكاتبــة تعيــب علــى 
مقــال صحيفــة إكسبرســن بأنــه مجموعــة اتهامــات غامضــة 
ــأن لــدى موســى عســل "وجهــة  بــدون دليــل، مثــل الزعــم ب
ــباب  ــه الش ــه يوج ــرأة" وأن ــاه الم ــعودية تج ــة للس ــر موالي نظ
إلــى "اتجــاه يتعــارض مــع القيــم الديمقراطيــة التــي لدينــا فــي 
الســويد". تقــول الكاتبــة أيضــا: أنــا أفتــرض أن الصحفــي الجــاد 
يجــب أن يكــون لديــه دليــل علــى هــذه األنــواع مــن االدعاءات 
لتبريــر المقــال الــذي تــم نشــره علــى نطــاق واســع حــول 

موسى عسل، لكن لم أتمكن من العثور على أي دليل.
المقــال الثانــي هــو بمثابــة عريضــة كتبهــا عــدة نشــطاء مــن 
أصــول عربيــة وإســامية فــي صحيفــة يارفــا المحليــة بعنــوان: 
ضــد  الكراهيــة  يغــذي  موســى  حــول  إكسبرســن  مقــال 
المســلمين، وممــا جــاء فيــه: نحــن نلتقــي بموســى يوميــاً، ليــًا 
ــه  ــه وروح ــع قلب ــل، ويض ــا كل ــل ب ــف يعم ــرى كي ــارا، ون ونه
طواعيــة فــي محاولــة أن إليجــاد األمــان وإدارة الثقــة لجميــع 
ســكان المنطقــة، الفتيــان مثــل الفتيــات، الكبــار مثــل الصغــار، 
ــك  ــاح. لذل ــتماع واالنفت ــتمر واالس ــد المس ــال التواج ــن خ م
هــو نجــح فــي إقنــاع أشــخاص تلــو آخريــن بتــرك األعــراف 
الباليــة والمســارات المدمــرة التــي ال تقــود إلــى شــيء ســوى 

الفساد.
قــد يســمح المجتمــع الديمقراطــي لكتــاب لديهــم أهــداف 
وأجنــدات لــزرع الكراهيــة والتأســيس لعنصريــة جديــدة، ولكــن 
مــن المهــم أن يوجــد مــن يتصــدى لهــم ويواجــه توجهاتهــم 

بنفس الساح ساح الديمقراطية وحرية الرأي.

العصابات ونصح الشباب بعدم الوقوع في براثن اإلجرام

ومــع أن المقــال يبيــن أيضــا أن العصابات تســتغل موســيقى 
الــراب، فمــا هــو الخطــأ الــذي قــام بــه اإلمــام جيمــس، يتســأل 
عــدد مــن الشــخصيات الدينيــة واالجتماعيــة التــي شــاركت 

بالتعليقات على المقال.
فهــو يحــاول وينجــح فــي إبعــاد الشــبان عــن هــذه الشــهرة 
المقترنــة بعالــم اإلجرام...لنتراجــع جــزء مــن تقريــر صــادر عــن 

الشرطة في العام 2021
"أصبــح مــن الواضــح جــدا لشــرطة ســتوكهولم أن عصابــات 
الشــوارع تســتخدم موســيقى الــراب لتجنيــد شــبان جــدد. ويتــم 
ــيقى  ــتخدم الموس ــي تس ــبكات الت ــى الش ــوء عل ــليط الض تس
وأشــرطة الفيديــو التــي تمجــد العنــف كوســيلة لزيــادة جاذبيــة 
أو  طريــق  عــن  يبحثــون  الذيــن  الشــباب  لتجنيــد  الشــبكات 

نموذج لشخصية يحتذى بها".

المقــال يعتــرف مــرة أخــرى أن اإلمــام رمســيس يديــن عانيــة 
أســلوب الحيــاة هــذا. كمــا ينشــر علــى حســابه صــورا لمغنيــن 
فــي  مهنهــم  عــن  التخلــي  عانيــة  يختــارون  ناجحيــن  راب 
موســيقى الــراب لتكريــس أنفســهم ألعمــال أخــرى بــداًل مــن 

ذلك.
ومــع هــذا االعتــراف الصريــح بــدور اإلمــام خاصــة بيــن الشــبان 
إلــى أن المقــال حــاول ربــط نشــاطه بالترويــج إلســام صــارم، 
مرتبــط بالســلفية، ومــع أن المقــال يســتعين بمراجــع وخبــراء 
لتحليــل معنــى ومضمــون الســلفية إال أن المنتقديــن للمقال 
اعتبــروا ذلــك تشــويها لصــورة إمــام شــاب يلعــب دورا إيجابيــا 
ــد  ــرة تمت ــادي وبخب ــل م ــويدي، دون مقاب ــع الس ــي المجتم ف
إلــى 15 ســنة مــن العمــل مــع الشــباب فــي عــدة منظمــات، 
عمــل قــد تعجــز مؤسســات ســويدية ضخمــة، كمــا قلنــا، عــن 

القيام به.

الشيء المبشر 
أيضا هو الرد الذي 

تلقاه المقال 
بمقاالت واجهته 

وبينت أن هناك 
من ينصف 

المسلمين باسم 
المساوة 

والمواطنة وخطر 
التمييز

قد يسمح المجتمع 
الديمقراطي لكتاب 

لديهم أهداف 
وأجندات لزرع 

الكراهية 
والتأسيس 

لعنصرية جديدة، 
ولكن من المهم 

أن يوجد من 
يتصدى لهم 

ويواجه توجهاتهم

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا
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موضوع الغالف

11 ســبتمبر 2022 موعــد االنتخابــات 
العامة في السويد
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انتخابات 2022

االنتخابــات  عــن  عامــة  معلومــات 

واألحزاب المشاركة
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انتخابات 2022

فــي  والمشــاركة  االنتخابــات  مراكــز  إلــى  الذهــاب 
التصويــت يعنــي المشــاركة فــي القــرارات التــي تخص 

حياتنا اليومية وتهم مستقبل أطفالنا

كيف ُتحكم السويد ومن يديرها ؟

تنقســم الســويد إلــى 21 محافظــة و 290 بلديــة. 

الذاتيــة  بــاإلدارة  واألقاليــم  البلديــات  تتمتــع 

ويحكمهــا سياســيون منتخبــون إقليميــا ومحليــا. 

اإلدارة الذاتية وفق الدستور
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في الســويد يوجــد 4 انتخابــات عامة 
Fyra allmänna val

Riksdagen انتخابات البرلمان وهو أعلى هيئة 	 

تشريعية

 Regionfullmäktige انتخابات مجالس المحافظات 	 

النيابية 

Kommunfullmäktige انتخابات مجالس البلديات 	 

النيابية

Europaparlamentet انتخابات البرلمان األوروبي 	 

Riksdagen  انتخاب البرلمان السويدي

إضافــة إلــى التوصــل إلــى أفــكار لقوانيــن جديــدة وتعديــات علــى القانــون 
الموجودة.لــدى الحكومــة مكاتــب ومؤسســات  للمســاعدة فــي تنفيــذ عملهــا 

يوجد في السويد حوالي 250 مؤسسة حكومية.

لــدى البرلمــان الســويدي "الريكســداغ" ســلطة ســن القوانيــن. يمثــل الريكســداغ 
الشــعب علــى المســتوى الوطنــي.دور الحكومــة فــي الســويد ضمــان تنفيــذ 

قرارات البرلمان السويدي وأن تصبح هذه القرارات حقيقة واقعة. 

Foto: Janerik Henriksson/TT البرلمان السويدي 



أغسطس / آب  2022 العدد 10105 الكومبس

انتخابات 2022

 Regionfullmäktige انتخاب مجالس المحافظات النيابية

مع الرعاية الصحية والمواصات العامة.
أعلــى هيئــة لصنــع القــرار هــي المجلــس اإلقليمــي. يحكــم قانــون الحكــم المحلــي 

عمل مجالس المقاطعات.

إدارة  مجلــس  تســمى  للمقاطعــة  إقليميــة  ســلطة  مقاطعــة  كل  فــي 
المقاطعة.

يقــود المقاطعــات سياســيون منتخبــون من قبل الشــعب. تعمــل المقاطعات 

أعالم المحافظات أو المقاطعات السويدية

Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping

Uppsala

Östergotland

Södermanland

Örebro

Stockholm

Västra Götaland

Skåne

Västmanland

Norrbotten

Västernorrland

Kronoberg

Västerbotten

Kalmar

Värmland

  Länsstyrelsen السويد مقسمة إداريًا إلى 21 مقاطعة أو محافظةفي كل مقاطعة سلطة إقليمية       
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Kommunfullmäktige انتخاب مجالس البلديات النيابية

المحلي عمل البلديات.
 Det högsta beslutande organet är kommunfullmäktige.

.Kommunallagen styr kommunernas arbete

الســويد لديهــا 290 بلديــة. البلديــات هــي المســؤولة عــن معظــم الخدمــات 
المجتمعيــة الموجــودة حيــث نعيــش مثــل الحضانــة والمــدارس والخدمــات 
ــل  ــون مــن قب ــات سياســيون منتخب ــة المســنين. يحكــم البلدي ــة ورعاي االجتماعي
الشــعب. أعلــى هيئــة التخــاذ القــرار هــي المجلــس البلــدي. ينظــم قانــون الحكــم 

أعالم بعض البلديات السويدية
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انتخابات 2022

فــي يــوم 11 ســبتمبر نتوجــه لالنتخابــات العامــة لــي نختــار مــن يمثلنــا 
في البرلمان ومجالس المحافظات والبلديات. 

جميــع مــن يحــق لهــم التصويت فــي االنتخابات الســويدية ســيصلهم 
إلــى منازلهــم عبــر البريــد، علــى ظــرف فيــه بطاقــات التصويــت التــي 

يجب إظهارها عند التصويت.

بطاقة انتخابية

تهــم  التــي  القضايــا  أكثــر  مــن 
المجتمع

Vilken fråga tycker du är 
viktigast?

رعاية كبار السن والرعاية االجتماعية 
الرعاية الصحية

المدارس
االندماج

العمل
االقتصاد الوطني

الدفاع
الهجرة

Äldreomsorg
Sjukvården
Skolan
Integration
Jobben
Landets ekonomi
Försvaret
Invandring

اإلسكان
الضرائب

الرفاه االجتماعي
التقاعد

البيئة والمناخ
القانون والنظام

السياسة الخارجية

Boende
Skatt
Social välfärd
Pension
Miljö- och klimat
Lag och ordning
Utrikespolitik Annat
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“

”

غمضظضط شتص
أجظاظضط وإسطائضط
الظخغتئ افشدض

لسقجعا

سمطغات زرع افجظان بأتثث
افجعجة شغ السعغث والسالط

إسقن إلى جمغع طرضاظا اقسجاء 

Digital Impression Technology
دون التاجئ فخث الطئسات
واجاثثام افجعجة الصثغمئ

reception.smarttandvard@hotmail.com
smarttandvard@hotmail.se

www.smarttandvard.se

+ 46 40 265640 /+46 40260025 +46 737517752

Smart Tandvård - Tessins vägen 4A - 217 58 - Malmö 

بضض جسادة وجرور  تثسع  
سغادة ذإ افجظان جمارت 

تاظث شعرد  ضاشئ المرضى 
لسمض تظزغش اقجظان وإزالئ 

الضطج طظ تتئ الطبئ وتطمغع 
افجظان  بأصض طظ ظخش 

السسر افخطغ
 

350 ضرون بثق طظ 
950 ضرون.

ATB طع تص السغادة لستإ الـ
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االشتراكية الليبرالية المحافظة

انتخابات 2022

أهم القضايا التي تهم المجتمع حاليًا

موقع األحزاب السويدية ضمن 3 أيديولوجيات رئيسية: 
المحافظة والليبرالية واالشتراكية

أوال: االنضمــام للناتــو ومــا يرافــق 
ذلك من تحديات أمنية خارجية

ثانيــا: الصدمــات التــي حدثــت مــع 
الشــرطة فــي الضواحــي وهــو مــا 
االندمــاج  بمســألة  عاقــة  لــه 

عموماً

الوقــود  أســعار  ارتفــاع  ثالثــًا:   
ــث  ــرى والبح ــواد األخ ــعار الم واس
إجمــاال فــي مســألة أمــن ومصادر 

الطاقة  

ــدا  ــد، وتحدي ــألة التقاع ــا: مس رابع
كــم ولمــن يمكــن زيــادة الرواتــب 

التقاعدية

أهم التوجهات الفكرية أو األيديولوجية التي تميز األحزاب
السويدية:االشــتراكية، الليبراليــة، المحافظة، القومية، النســوية، 

البيئة والمناخ 
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281 حــزب يتنافســون علــى الفــوز بمقاعــد البرلمــان ومجالــس 
المحافظــات والبلديــات ولكــن هنــاك 8 أحــزاب فقــط اســتطاعت 

الدخول إلى البرلمان في آخر انتخابات 

فــي هــذا العــدد مــن جريــدة الكومبــس نقــدم لكــم مقــاالت تعريفيــة مختصــرة وملخصــة لسياســات 

ــوا  ــى تصوت ــة حت ــات الالزم ــم كل المعلوم ــر لك ــو أن نوف ــا ه ــويدي. هدفن ــان الس ــزاب البرلم ــع أح جمي

باالنتخابــات بســبتمبر المقبــل وأنتــم علــى ثقــة أنكــم اخترتــم الحــزب األنســب لكــم. هــذه النصــوص تمــت 

مراجعتهــا مــن قبــل األحــزاب، أي كل حــزب وافــق علــى مــا جــاء عــن حزبــه، والكومبــس تنشــر النصــوص 

كمعلومــات وحقائــق وليــس مــن بــاب الترويــج ألي حــزب، المــواد اإلعالنيــة والترويجيــة ننشــرها بعــد 

التنبيه على أنها إعالنات.

لنبدأ بالحزب الذي يشكل حكومتنا الحالية في السويد، حزب االشتراكيين الديمقراطيين.

Foto: Johan Jeppsson/TT
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حزب الـS معروف باسم االشترايك الديمقراطي االسم األصلي حزب العمال الديمقراطي االشترايك SAP  هو حزب سياسي
تعــود أصــول االشــتراكيين الديمقراطييــن إلــى الحركــة العماليــة االشــتراكية وهــم الفرع السياســي الرئيســي لهــا. احتفظ الحــزب بالســلطة الحكومية 
دون انقطــاع مــن عــام 1936 إلــى عــام 1976. دافــع الحــزب عــن نظــام اقتصــادي مختلــط ، واقتصــاد ســوق مقتــرن باللوائــح السياســية وملكيــة الدولــة 
، ومجتمــع يتمتــع برفاهيــة عامــة مــن خــالل قطــاع عــام قــوي ممــول مــن الضرائــب. مــع سياســات الطريــق الثالــث فــي الثمانينيــات والتســعينيات ، 
اقتــرب الحــزب مــن مــا يســمى بالوســط الذهبــي األيديولوجيــة الرســمية للحــزب هــي الديمقراطيــة االشــتراكية. يعتبــر الحــزب األكبــر فــي الســويد مــن 

حيث عدد األعضاء ونتائج االنتخابات ، الدعم لهم في المناطق النائية للمدن الكبرى وفي شمال السويد.

األيديولوجية 
أيديولوجيــة  هــي  الديمقراطيــة"  "االشــتراكية 
ــاواة  ــة، المس ــات: الحري ــاث كلم ــزب بث ــا الح يلخصه

والتضامن. 
تهــدف هــذه األيديولوجية إلــى تحقيــق الديمقراطية 
النظــام  إطــار  فــي  للدخــل  العــادل  والتوزيــع 
االقتصــادي الرأســمالي. أي أن الحــزب يتبنــى اقتصــاد 
الســوق، ولكــن فــي الوقــت نفســه يعمــل لتوســيع 
نطــاق الرفــاة االجتماعــي välfärden، وذلــك لضمان 
حصــول جميــع أفــراد المجتمــع علــى التعليــم والرعاية 

الصحية واالجتماعية. 
الضرائــب  خــال  مــن  االجتماعــي  الرفــاه  وُيَمــَول 
القــرارات  معظــم  ُتتخــذ  بينمــا  نســبًيا  المرتفعــة 
الخاصــة بتوزيــع أمــوال الضرائــب لتمويــل المجــاالت 
ــا  ــس طبق ــي، ولي ــام ديمقراط ــا لنظ ــة طبق المختلف

العتبارات السوق.
 

تاريخ الحزب
عــام  الديمقراطييــن  االشــتراكيين  حــزب  تأســس 
ــر  ــة، ويعتب ــة والنقابي ــة العمالي ــل الحرك ــن قب 1889 م

أكبر حزب في السويد منذ بداية القرن العشرين.
البيئــة  حــزب  غــادر  أن  بعــد   2021 نوفمبــر  فــي 
الحكومــة، شــكل حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن 
وحــده حكومــة أقليــة برئاســة امــرأة، ألول مــرة فــي 

تاريخ السويد.
ــة  ــات البرلماني ــي االنتخاب ــل ف ــد حص ــزب ق وكان الح
أصــوات  مــن   28.26٪ علــى   ،2018 فــي  األخيــرة 

الشعب السويدي.

رئيسة الحزب
 4 منــذ  الديمقراطييــن  االشــتراكيين  حــزب  رئيســة 
ــون،  ــون. أندرش ــا أندرش ــي ماجديلين ــر 2021 ه نوفمب
صاحبــة ال ٥٥ عامــا، أصولهــا مــن أوبســاال، ولكــن 
تعيــش حاليــا فــي نــاكا مــع زوجهــا ولديهــم بنــت 
وولــد. حصلــت أندرشــون علــى درجــة الماجســتير فــي 
لاقتصــاد،  ســتوكهولم  كليــة  مــن  االقتصــاد 
ودرســت كذلــك فــي معهــد الدراســات المتقدمــة 
فــي فيينــا وجامعــة هارفــارد فــي الواليــات المتحــدة 

األمريكية.
 

اتحــاد  فــي  السياســية  مســيرتها  ماجدالينــا  بــدأت 
الشــباب االشــتراكيين الديمقراطييــن SSU فــي عــام 
ــت أدواًرا  ــن لعب ــك الحي ــذ ذل ــاال. ومن ــي أوبس 1983 ف
الحــزب.  وداخــل  العماليــة  الحركــة  داخــل  مختلفــة 
عملــت ماجديلينــا أيضــا كمديــرة عامــة فــي مصلحــة 
الضرائــب الســويدية وأصبحــت المتحــدث االقتصادي 
والسياســي فــي الحــزب، قبــل أن يتــم تعيينهــا وزيــرة 
للماليــة فــي الســويد فــي عــام 2014، وهــو المنصــب 

الذي شغلته حتى انتخابها رئيسة وزراء.
 

سياسة الحزب
حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن دائمــا يؤكــد علــى 
أهميــة سياســة إعــادة توزيــع الدخــل بشــكل عــادل 
وفعــال، حســب الحاجــة وليــس القــدرة. وهــذا يعنــي 
ــال أنــه يجــب علــى أصحــاب الدخــل  علــى ســبيل المث
المرتفــع دفــع ضرائــب مرتفعــة يك تســتخدم هــذه 
الصحيــة  والرعايــة  التعليــم  لتمويــل  األمــوال 
للجميــع  يمكــن  مجــاالت  وهــي  واالجتماعيــة، 
االســتفادة منهــا بغــض النظــر عــن رصيدهــم فــي 

البنــك. ويتــم كذلــك اســتخدام أمــوال الضرائــب فــي 
ومســاعدات  التقاعديــة،  المعاشــات  تمويــل 

األطفال barnbidrag، والتأمين الصحي.
القضيــة األهــم للحــزب هــي ضمــان وجــود رفــاه 
اجتماعــي قــوي، بحيــث يحصــل كل شــخص علــى 
وظيفــة وظــروف عمــل آمنــة. لذلــك، يســعى حــزب 
القواعــد  تكــون  أن  الديمقراطييــن  االشــتراكيين 
األساســية الحاكمــة لســوق العمــل مكتوبــة فــي 
ــات  ــون االتفاق ــى أن تك ــة إل ــك باإلضاف ــون، ذل القان
لألجــور  المنظمــة  هــي   kollektivavtal الجماعيــة 

وساعات العمل وشروط التوظيف األخرى. 
ــر بالذكــر أن اســم الحــزب المســجل هــو حــزب  الجدي
العمــال االشــتراكيين الديمقراطييــن، ولكــن غالًبــا مــا 
يشــار إليــه باســم حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن 

فقط.
 

موقف للحزب الفت لالنتباه
بعــد انــدالع الحــرب فــي أوكرانيــا فــي عــام 2022، بــدأ 
الحــزب يعتبــر روســيا تهديــًدا أكبــر مــن ذي قبــل. 
وســاهم ذلــك فــي قيــام الحــزب بتحــول سياســي 
ــو.  ــى النات ــح االنضمــام إل ــوا لصال تاريخــي عندمــا صوت
حــزب  أعضــاء  مــن  العديــد  نــأى  لذلــك،  نتيجــة 
هــذا  عــن  بنفســهم  الديمقراطييــن  االشــتراكيين 
ــزب  ــعبية الح ــام، زادت ش ــكل ع ــن بش ــول، ولك التح
بيــن الشــعب الســويدي وفًقــا الســتطاع التعاطــف 

SCB  .الذي أجراه هيئة اإلحصاء السويدي
هــذا كل مــا يخص حزب االشــتراكيين الديمقراطيين، 
ــان يجلســان  فمــاذا عــن حــزب اليســار؟ رغــم أن االثن
ــم  ــم وموقفه ــار إال أن أيدولوجياته ــة اليس ــي جه ف

من موضوعات عديدة تختلف. 

Socialdemokraterna (S) حزب االشتراكيون الديمقراطيون 

ماجديلينا أندرشون

رئيسة الحزب

وهكذا يعرف الحزب عن نفسه



الكومبس  17 أغسطس/ آب  2022 العدد 105

حــزب الـــ V حــزب سياســي اشــترايك نســوي وهــو حــزب يســاري مــن أصــول شــيوعية تأســس مــع الحركــة العماليــة العــام 1917 تعتبــره بعــض الجهــات 
بأنه حزب يساري متطرف. زعيمة الحزب من أكتوبر 2020 نوشي دادغوستار

األيديولوجية 
حزب اليسار يتبنى ثالث أيديولوجيات:

 
ــة  ــي أن الحكوم ــي تعن ــتراكية، وه ــي االش ــى ه األول
ــة  ــل الرعاي ــع، مث ــية للجمي ــات األساس ــر االحتياج توف
الصحيــة والتعليــم، وذلــك يك تضمــن تحقيــق العدالة 

ووضع حد للخصخصة إلى أقصى درجة ممكنة.

والتــي  النســوية،  فهــي  الثانيــة  اإليديولوجيــة  أمــا 
ــة  ــرص متكافئ ــى ف ــاء عل ــول النس ــى حص ــدف إل ته
كالرجــال، كمــا تعمــل أيضــا مــن أجــل توفيــر الحقــوق 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية للنساء.
البيئــة  وأخيــرا اإليديولوجيــة الخضــراء، والتــي تضــع 
والطبيعــة فــي المركــز، وتــرى أن كل الكائنــات الحيــة 
قيمتهــا أعلــى مــن االهتمامــات المجتمعيــة األخــرى، 

مثل المكاسب االقتصادية قصيرة األجل.
 

تاريخ الحزب
تأســس حزب اليســار ســنة 1917 مــن قبــل المعارضة 
ــن،  ــتراكيين الديمقراطيي ــزب االش ــل ح ــارية داخ اليس
االشــترايك  اليســار  حــزب  حينهــا  عليــه  وأطلــق 
أصبــح   1921 ســنة  ولكــن  الســويدي،  الديمقراطــي 

"الحزب الشيوعي السويدي".
وتمامــا كمــا هــو واضــح مــن االســم، كان للحــزب 
صــات باإليديولوجيــة الشــيوعية، وهــي إيديولوجيــة 
هــذه  وتعتبــر  االشــتراكية.  مــن  يســارية  أكثــر 
اإليديولوجيــة كل إنتــاج المجتمــع علــى أنــه ملكيــة 
أو  اجتماعيــة  فروقــات  توجــد  ال  حيــث  جماعيــة، 

اقتصادية بين األفراد.

ــأى حــزب اليســار بنفســه  ــرة ن ــة األخي لكــن فــي اآلون
عــن الشــيوعية وفــي ســنة 1990 أصبــح اســمهم 

"حزب اليسار".
ــويدي  ــان الس ــي البرلم ــزب ف ــر ح ــس أكب ــد خام ويع

بعــد حصولــه علــى ٪8,2مــن مقاعــد البرلمــان، يعنــي 
28 مقعد..

رئيسة الحزب
رئيســة الحــزب، منــذ 31 أكتوبــر 2020 هــى نوشــي 
فــي  المولــودة  عاًمــا،   37 ال  صاحبــة  دادجوســتار، 
جوتنبــرج. جــاء والــدا دادجوســتار إلــى الســويد مــن 
إيــران هاربيــن مــن االضطهــاد السياســي فــي أوائــل 
دادجوســتار  عملــت  شــبابها،  فــي  الثمانينيــات. 
كمســاعد رعايــة فــي بلديــة جوتنبــرج بجانــب الدراســة. 
ودرســت القانــون فــي جامعــة ســتوكهولم ولكــن 

لم تكمل دراستها. 
ــر  ــذ أواخ ــي من ــوارها السياس ــتار مش ــدأت دادجوس ب
ــتار  ــت دادجوس ــام 2014 أصبح ــذ ع ــعينيات. ومن التس
عضــوا فــي البرلمــان، حيــث كانــت مســؤولة عــن 
االجتماعــي  التأميــن  وقضايــا  اإلســكان  سياســة 
ــة  ــا المتحدث ــت أيًض ــرى. وكان ــور أخ ــى أم ــة إل باإلضاف

النسوية للحزب. 
اليــوم فــي ســتوكهولم مــع  تعيــش دادجوســتار 

شريك حياتها وابنتها.
 

سياسة الحزب
العــدل  هــي  اليســار  لحــزب  األهــم  القضيــة 
والمســاواة، وبالتحديــد تقليــل الفــروق االجتماعيــة 
والنســاء.  الرجــال  والفقــراء وكذلــك  األغنيــاء  بيــن 
رفــع  ذلــك،  لتحقيــق  مقترحاتهــم  ضمــن  ومــن 
"التخفيضــات  وإلغــاء  التقاعديــة،  المعاشــات 
الدخــل  أصحــاب  منهــا  يســتفيد  التــي  الضريبيــة" 
تخفيضــات  وهــي   ،ROTوRUT مثــل  المرتفــع.  
بالتجديــدات  المتعلقــة  األمــور  علــى  ضريبيــة 

واإلصاحات المنزلية. 
 

ــعى  ــاواة، يس ــدل والمس ــعيهم للع ــتكماال لس واس
الرفــاه  فــي  الخصخصــة  وقــف  إلــى  أيضــا  الحــزب 

ال  يقولــون  المثــال،  ســبيل  فعلــى  االجتماعــي، 
للمدارس والمستشفيات الخاصة.

 
لحــزب  مهمــة  أخــرى  قضيــة  الدولــي  التضامــن 
الاجئيــن  باســتقبال  يرحبــون  أنهــم  حيــث  اليســار، 
أقويــاء  معارضيــن  كانــوا  وأيضــا  ومســاعدتهم 
لانضمــام إلــي حلــف شــمال األطلســي ناتــو ألنهــم 

يرون أنه "تحالف نووي". 
 

موقف للحزب الفت لالنتباه
حظــي الحــزب باهتمــام إضافــي، فــي 21 يونيــو 2021، 
عندمــا صوتــوا لســحب الثقــة مــن رئيــس الــوزراء، 
االشــترايك الديمقراطــي ســتيفان لوفيــن بهــدف 

وقف تطبيق نظام "إيجارات السوق."
 

ــرر  ــك يق ــو أن المال ــوق ه ــارات الس ــود بإيج والمقص
دون  كإيجــار،  دفعــه  يجــب  مــا  واحــد  جانــب  مــن 
تفــاوض ممــا يعنــي أنــه ارتفــاع الطلــب فــي منطقــة 
معينــة، علــى ســبيل المثــال، سيســمح للمالــك زيــادة 

اإليجار.
 

أثــارت هــذه الخطــوة الكثيــر مــن الجــدل، وخصوصــا 
حــزب  جانــب  إلــى  اليســار،  حــزب  صــوت  عندمــا 
ضــد  أخــرى،  يمينيــة  وأحــزاب  الســويد  ديمقراطــي 
رئيــس الــوزراء وأســقطوا الحكومــة – وكانــت هــذه 
المــرة األولــى فــي تاريــخ الســويد. بعــد أســبوعين، تــم 
إلغــاء مقتــرح إدخــال إيجــارات الســوق وتــم التصويــت 
ــا  ــون رئيًس ــرى ليك ــرة أخ ــن م ــتيفان لوفي ــح س لصال

للوزراء.
 

ــاذا  ــن م ــار، ولك ــزب اليس ــبة لح ــي بالنس ــذا كل ش  ه
ــرح  ــان، وص ــق االثن ــا ال يتف ــط؟ غالًب ــزب الوس ــن ح ع
حــزب الوســط أنــه ال يريــد الجلــوس فــي حكومــة 

واحدة مع حزب اليسار. 

 Vänsterpartiet (V) حزب اليسار

 نوشي دادغوستار

رئيسة الحزب

وهكذا يعرف الحزب عن نفسه
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حــزب الوســط (C) هــو حــزب سياســي ليبرالــي اشــترايك/ أخضــر. زعيمــة الحــزب منــذ عــام 2011 آنــي لــوف. الحــزب محســوب علــى األحــزاب البرجوازيــة 
وهــو فــي وســط الطيــف السياســي بيــن اليســار واليميــن تبنــى حــزب الوســط اســمه الحالــي فــي عــام 1957  ليحــل محــل "اتحــاد نقابــات الفالحيــن"، 

الذي تأسس في العام 1913

األيديولوجية 
 حــزب الوســط يقــدم نفســه علــى أنــه أكثــر إنســانية 
مــن أحــزاب اليميــن وأكثــر ليبراليــة مــن أحــزاب اليســار، 
التعليــم  تحريــر  نظــر  بوجهــة  يتعلــق  فيمــا  خاصــة 

والرعاية الصحية واالجتماعية. 
 

اإليديولوجيات التي يتبناها الحزب هي:
اقتصــاد  تطبيــق  وتعنــي  االجتماعيــة،  الليبراليــة 
ــل  ــض التدخ ــع بع ــرد، م ــة الف ــان حري ــوق وضم الس
األيديولوجيــة  هــذه  أيضــا  وتناشــد  الدولــة.  مــن 
بوجــود شــبكة أمــان اجتماعــي عامــة لمــن هــم فــي 
أمــس الحاجــة إليهــا. مثــال علــى ذلــك، هــو أنــه يجــب 
علــى الدولــة دعــم الشــركات ماليــاً حتــى تتمكــن مــن 

خلق المزيد من فرص العمل. 
 

الخضــراء. والتــي  األيديولوجيــة  أيضــاً  الحــزب  يتبنــى 
تضــع الطبيعــة والبيئــة فــي المركــز، وتــرى أن قيمــة 
االهتمامــات  مــن  أعلــى  كلهــا  الحيــة  الكائنــات 
المجتمعيــة األخــرى، مثــل المكاســب االقتصاديــة 

قصيرة األجل.
 

تاريخ الحزب
الوســط عــام 1910 وحينهــا أطلــق  تأســس حــزب 
عليــه جمعيــة المزارعيــن Bondeförbundet، وذلــك 
ألن الحــزب ترجــع أصولــه إلــى الريــف والمزارعيــن 

الذين ناضلوا من أجل حقوقهم.
 

ــي، كان  ــرن الماض ــعينيات الق ــينيات وتس ــي خمس ف
الحــزب جــزءاًءء مــن بعــض الحكومــات االئتافيــة 

االشترءكية الديمقراطية. 

ــب  ــى جان ــط، إل ــزب الوس ــم ح ــام 2004، انض ــذ ع ومن

المســيحيين  والديمقراطييــن  المحافظيــن 
والليبرالييــن وشــكلوا تحالــف برجــوازي حكــم الســويد 

بعد انتخابات 2006 لمدة ثماني سنوات.
 

يعتبــر حــزب الوســط اليــوم رابــع أكبــر حــزب فــي 
البرلمــان الســويدي حيــث حصــل علــى ٪8,88 أي 31 

مقعدا في البرلمان.
 

رئيسة الحزب 
رئيســة حــزب الوســط هــي "أنــي لــووف"، صاحبــة ال 
 .Jönköping 39 عامــا، والتــي ترجــع أصولهــا مــن
تولــت أنــي رئاســة الحــزب عــام 2011 وهــي لــم يتعــدى 

عمرها الـ 28 عاما. 
 

درســت آنــي لــوف القانــون فــي لونــد وســتوكهولم، 
وبــدأت حياتهــا السياســية عــام 2002 عندمــا انُتخبــت 
فــي المجلــس البلــدي بمدينــة Värnamoمســقط 

رأسها. 
بعــد االنتخابــات البرلمانيــة لعــام 2006، تــم انتخــاب 
 2010 عــام  وفــي  البرلمــان،  لعضويــة  لــوف  آنــي 
أصبحــت الناطقــة االقتصاديــة باســم حــزب الوســط 
إلــى أن أصبحــت زعيمــة حــزب الوســط عــام 2011 
وتــم تعيينهــا أيضــا وزيــرة التجــارة والصناعــة فــي 

حكومة التحالف حتى عام 2014.

تعيــش آنــي لــوف اليــوم فــي "نــاكا" إحــدى بلديــات 
ستوكهولم، مع زوجها وابنتيها.

 
سياسة الحزب

ــى  ــز عل ــوح يرك ــع مفت ــط بمجتم ــزب الوس ــن ح يؤم
ــادة  ــل وري ــي العم ــزب ه ــم للح ــة األه ــرد. القضي الف
وريــادة  الشــركات  أن  الحــزب  يعتقــد  األعمــال. 

األعمــال هــم محــرك المجتمع الــذي يخلــق الوظائف. 
ولتحســين ظــروف ريــادة األعمــال، يريــدون، مــن 

بين أمور أخرى، تخفيض ضريبة الشركات.
قضيــة أخــرى هامــة للحــزب هــي االعتنــاء بالمناطــق 

الريفية والبيئة.
 

موقف للحزب الفت لالنتباه 
تاريخيــا، تعــاون حــزب الوســط مــع األحــزاب علــى 

الجهتين اليمين واليسار. 
 لفــت الحــزب االنتبــاه فــي خريــف ســنة 2021 عندمــا 
اختــار التصويــت لصالــح زعيمــة حــزب االشــتراكيين 
الديمقراطييــن ماجديلينــا أندرشــون كرئيســة جديــدة 
للــوزراء، لكنــه لــم يدعــم ميزانيــة حكومــة األحــزاب 

اليسارية. 

القــى هــذا القــرار انتقــادات مــن الناحيتيــن اليميــن 
واليســار. ونتيجــة لذلــك، تــرك حــزب البيئــة الحكومــة 
ألنهــم ال يريــدون أن يحكمــوا بميزانيــة المعارضــة 
اليمينيــة، واســتقالت ماجدالينــا أندرســون كرئيســة 
بأنــه  موقفــه  الوســط  حــزب  بــرر  ولكــن  للــوزراء. 
ــي  ــرت آن ــطية"، وعب ــة وس ــل "سياس ــن أج ــل م يعم
ــم  ــل أن ُتحك ــن األفض ــا: "م ــك بقوله ــن ذل ــوف ع ل
ــي  ــب ف ــي كاره لألجان ــزب يمين ــن دون ح ــويد م الس
ــع  ــة م ــارية راديكالي ــات يس ــدون سياس ــة وب الحكوم
فــرض ضرائــب مرتفعــة بشــكل صــادم وعقبــات 

ألصحاب الشركات الصغيرة".
 

هــذا كل شــيء بالنســبة لحــزب الوســط، ولكــن مــاذا 
ــت  ــووف قال ــي ل ــويد؟ أن ــي الس ــزب ديمقراط ــن ح ع
ــكل  ــض بش ــب وترف ــزب كاره لألجان ــم ح ــم أنه عنه
ــزب  ــية ح ــي سياس ــا ه ــم. فم ــاون معه ــع التع قاط

ديمقراطي السويد؟. 

Centerpartiet (C) حزب الوسط 

رئيسة الحزب

أني لووف

وهكذا يعرف الحزب عن نفسه
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نخبة من األطباء األكفاء المتحدثين بلغات عديدة العربية والسويدية واإلنجليزية والفارسية وغيرها

الطبي بورلوف  مستوصف 
العائلة كل  مستوصف 

الدكتورة

 إعتدال حميد
التوليد النساء و  خبرة طويلة في أمراض  األولى أولويتنا  عائلتك هي  صحتك وصحة 

طاقم متكامل من األطباء والممرضين واألخصائيين النفسيين وأخصائيي التغذية وأخصائيي العالج الطبيعي

لتوفير الخدمة الطبية األفضل لك ولعائلتك

المستوصف يقع داخل مركز بورلوف التجاري الذي يبعد بالسيارة حوايل عشر دقائق من سنتر الروزنجورد 

وله مدخل من داخل المركز التجاري ومدخل مستقل من جهة موقف السيارات
ســـجل عبر موقعنـــا اإللكتروني

أو البار كود باألســـفل
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حــزب الـــ SD حــزب سياســي قومــي واشــترايك محافــظ. يوصــف بالحــزب اليمينــي المتطــرف. عــدد مــن المؤسســين للحــزب كانــوا أعضــاء فــي منظمات  
نازيــة. زعيــم الحــزب منــذ عــام 2005 هــو يمــي أوكيســون تأســس الحــزب فــي 6 فبرايــر 1988 فــي ســتوكهولم. كان مــن بيــن مؤسســي الحــزب وأعضائــه 
األوائــل العديــد مــن األشــخاص الناشــطين ســابًقا فــي األحــزاب والمنظمــات اليمينيــة المتطرفــة والعنصريــة مثــل حــزب التقــدم وحــزب الســويد 

والمحافظة على السويد للسويديين.

األيديولوجية 
 يلخص الحزب أيديولوجياته على النحو التالي:

 
أوال األيديولوجيــة القوميــة: والتــي تهــدف إلــى حمايــة 
"باألمــة"  ويقصــد  األمــة.  داخــل  والجماعــات  األفــراد 

السكان األصليين لدولة معينة، مثل "السويديين".
ــي  ــة. والت ــة محافظ ــة قومي ــزب أيديولوجي ــي الح ــا، يتبن ثاني
تؤكــد علــى أهميــة الحفــاظ علــى األمــة والهويــة الوطنية 

القائمة على اللغة والثقافة واألصل.
وثالثــا، أيديولوجيــة اشــتراكية محافظــة. والتــي تهــدف إلــى 
الحفــاظ علــى التقاليــد فــي المجتمــع وتوفيــر شــبكة أمــان 

اجتماعي عامة، لدعم العاطلين عن العمل والمرضى.

تاريخ الحزب
مؤسســية،  بيــن  ومــن   ،1988 عــام  الحــزب  تأســس 
ســابقين لمنظمــات يمينيــة متطرفــة وعنصريــة ضــد 

الهجرة. 
صورتــه  الحــزب  غّيــر   ،2011 ســنة  نهايــة  فــي  ولكــن 
المقــام  فــي  نفســه  وصــف  خــال  مــن  األيديولوجيــة 
توجــه  ذو  محافــظ  اجتماعــي  "حــزب  أنــه  علــى  األول 
ــن  ــه ع ــأى بنفس ــزب لين ــن الح ــة م ــي محاول ــي" وه قوم

التطرف والعنصرية.
ســنة   4٪ ال  حاجــز  الســويد  ديموقراطــي  حــزب  تجــاوز 
واليــوم هــو  الســويدي،  البرلمــان  وبالتالــي دخــل   ،2010
ثالــث أكبــر حــزب فــي البرلمــان. فــي انتخابــات 2018، حصــل 

الحزب على ٪17.76، في البرلمان، أي 62 مقعد.
كحــزب  اآلن  حتــى  الســويد  ديمقراطــي  حــزب  يقــف 
منفصــل خــارج سياســة الكتــل. الجديــر بالذكــر أن األحــزاب 
البرلمانيــة األخــرى رفضــت التعــاون مــع الحــزب حتــى عــام 
2019 عندمــا وافــق حــزب المحافظيــن وحزب المســيحيين 
ــي  ــم. وف ــي معه ــاون السياس ــى التع ــن عل الديمقراطيي
ــاون  ــى التع ــك عل ــن كذل ــزب الليبراليي ــق ح ــام 2021 واف ع

معهم. 

رئيس الحزب
رئيــس حــزب ديمقراطــي الســويد هــو جيمــي أوكيســون 
صاحــب ال 42 عامــا. وهــو أكثــر رئيــس حــزب بالبرلمــان 

بقي في هذا المنصب، منذ عام 2005. 
نشــأ أوكيســون بمحافظــة Blekinge ودرس عــدًدا مــن 
الــدورات المختلفــة فــي الفلســفة والعلــوم السياســية 
والقانــون فــي جامعــة لونــد، ولكــن بــدون أن يحصــل 

على شهادة. 
وبــدأ حياتــه السياســية فــي منتصــف التســعينيات عندمــا 
أصبــح عضــوا فــي اتحــاد شــباب ديمقراطــي الســويد، 

أصبح هو رئيًسا لاتحاد بين األعوام 2005-2000. 
 ،Sölvesborg فــي  اليــوم  يعيــش  أوكيســون  جيمــي 
نفــس المدينــة التــي نشــأ بهــا، ولديــه ابــن واحــد. نشــر 
جيمــي كتابيــن وفــي فتــرة مــن حياتــه المهنيــة أخــذ إجــازة 
يعــرف  لمــا  تعرضــه  بســبب  أشــهر   5 لمــدة  مرضيــة 

باالحتراق الوظيفي أو اإلرهاق.
 

سياسة الحزب
اللجــوء  سياســة  تقييــد  هــي  للحــزب  األهــم  القضيــة   
ــى  ــوء إل ــف اللج ــد وق ــزب يري ــويد. فالح ــى الس ــرة إل والهج
يســمونه  فيمــا  ذلــك  مــن  بــداًل  واالســتثمار  الســويد 
تواجدهــم  بأماكــن  لاجئيــن"  الحقيقيــة  "المســاعدة 

والمناطق المجاورة، بدال من القدوم إلى  السويد. 
ــروط  ــن الش ــد م ــع المزي ــام وض ــكل ع ــزب بش ــد الح ويري
علــى المهاجريــن، فعلــى ســبيل المثــال يجــب أن يكونــوا 
ــم  ــدون إحضاره ــن يري ــم الذي ــم أقاربه ــى دع ــن عل قادري

إلى السويد. 
وتشــكل سياســة الهجــرة نظــرة الحــزب بالعديــد مــن 

األمور مثل الرعاية الصحية والعمل. 
أيضــا تحســين جــودة  الســويد  يريــد حــزب ديمقراطــي 
فوفًقــا  االنتظــار.  طوابيــر  وتقصيــر  الصحيــة  الرعايــة 
للحــزب، يجــب أن تكــون الرعايــة الصحيــة بالســويد متاحــة 
ــن الســويديين، ولكــن ال ينبغــي  بالمقــام األول للمواطني

حرمان أي شخص من رعاية الطوارئ.
باإلضافــة إلــى ذلــك، يقتــرح الحــزب غلــق مكتــب العمــل 
بشــكله الحالــي، وإلغــاء تدابيــر دخــول ســوق العمــل مثــل 
nystartsjob وهــي وظائــف توفرهــا الشــركات بدعــم 
الجــدد. ويريــد  الوافديــن  لتعييــن  العمــل،  مــن مكتــب 
بالشــركات  االســتثمار  الســويد  ديمقراطــي  حــزب 

الصغيرة بدال من ذلك.
ــق  ــي تحقي ــزب ه ــد الح ــة عن ــة المهم ــا الثاني ــن القضاي وم
األمــن ووضــع عقوبــات أكثــر صرامــة للمجرميــن، وكذلك 

ينادون بترحيل المهاجرين الذين يرتكبون الجرائم. 
كمــا أصــدر الحــزب مؤخــًرا مقتــرح يقضــي بضــرورة إلغــاء 
تصاريــح إقامــة عائــات بأكملهــا إذا تــورط فــرد منهــا فــي 

جريمة خطيرة بدرجة كافية.   
   

موقف للحزب الفت لالنتباه
لفــت حــزب ديمقراطــي الســويد االنتبــاه عندمــا اقتــرح 
الداخليــة،  والشــؤون  العــدل  وزيــر  مــن  الثقــة  ســحب 
ــي  ــا ف ــزب فش ــا رآه الح ــبب م ــون، بس ــان يوهانس مورج

السياسة الجنائية للسويد.
وفــي هــذه الخطــوة، حصــل الحــزب علــى دعــم مــن حــزب 
ــن المســيحيين  ــن، وكذلــك حــزب الديمقراطيي المحافظي

وحزب الليبراليين. 
ــا  ــة عندم ــاه، خاص ــن االنتب ــر م ــف الكثي ــذا الموق ــذب ه ج
صرحــت رئيــس الــوزراء أن الحكومــة ستســتقيل إذا تــم 
ســحب الثقــة مــن مورجــان يوانســون، ممــا قــد يخلــق 
أزمــة حكوميــة فــي وقــت حســاس، تتقــدم فيــه الســويد 

بطلب للحصول على عضوية الناتو. 
عــن  األحــزاب  مــن  كافــي  عــدد  امتنــاع  مــع  ولكــن 
التصويــت، لــم يمــر مقتــرح ســحب الثقــة وتمكــن مورجان 

يوانسون من البقاء بمنصبه. 
ــويد،  ــي الس ــزب ديمقراط ــص ح ــا يخ ــي فيم ــذا كل ش ه
بعــض  توجــد  مؤخــرا  الليبرالييــن؟  حــزب  عــن  فمــاذا 
الخافــات بيــن هاذيــن االثنيــن، خاصــة مــع تعييــن يــوان 

بيرشون كرئيس جديد لحزب الليبراليين.

Sverigedemokraterna (SD) حزب ديمقراطيو السويد

رئيس الحزب

جيمي أوكيسون

وهكذا يعرف الحزب عن نفسه
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اآلن توفر عیادة 
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Tandläkarna
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عیادة صحة الفم واألسنان

Malmö Tandläkarna تعلن عیادة 
عن تقدیم عرض ممیز للمراجعین الجدد

072 - 273 87 62 / 040 - 19 25 80
Nikolaigatan 14 - 214 12 Malmö 

فحص وتقییم األسنان باألشعة الدیجیتال
دراسة شاملة لحالة األسنان وتقدیم تقریر کامل ومجاني لخطة 

العالج والتکالیف توضیح کیفیة حصول املریض یلع مساعدة الضمان الصحي
نقدم خدماتنا: باللغة العربیة الکردیة، اإلنجلیزیة، السویدیة، الدنمارکیة، األملانیة و األفغانیة

زراعة األسنان  - إزالة الترسبات الکلسیة - حشوات خزفیة
عـالج أمراض اللثــة - حشوات األعصـاب - تبیـض األسـان

تجمیل األسنان

إعالن إلی جمیع مرضانا االعزاء 

بکل سعادة وسرور  تدعو  عیادة طب األسنان ماملو 
تاند لیکرنه کافة املرضی تنظیف االسنان وإزالة الکلس من 

تحت اللثة وتلمیع األسنان  بأقل من نصف السعر األصلي 
٣٥٠ کرون بدال من ٩٥٠ کرون.

ATB طع تص السغادة لستإ الـ
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حــزب الـــ L حــزب سياســي ليبرالــي اشــترايك وهــو حــزب برجــوازي محســوب علــى اليميــن أو يميــن الوســط رئيــس الحــزب منــذ إبريــل 2022 هــو يوهــان 
بيرسون. بدأ يوهان حياته السياسية كعضو نشط في رابطة الشباب الليبراليين، قبل انتخابه في برلمان الحزب عام 1998.

األيديولوجية  
حــزب الليبرالييــن، المعروفــون ســابًقا باســم حــزب 
األيديولوجيــة  يتبنــون   ،folk partiet الشــعب 

الليبرالية.
 

األفــراد  حريــة  علــى  الليبراليــة  األيديولوجيــة  تؤكــد 
وتساوي قيمتهم في المجتمع.

اجتماعــي  توجــه  الحــزب،  لــدى  لذلــك،  باإلضافــة 
ليبرالــي، أي أنهــم يريــدون توفيــر شــبكة أمــان ورفــاه 
ــم  ــر تعلي ــان توفي ــب، لضم ــة بالضرائ ــي ممول اجتماع
ورعايــة صحيــة ومعاشــات تقاعديــة وتأميــن صحــي 

لمن يمرضون.
 

تاريخ الحزب
ــم  ــع زعي ــنة 1934 وداف ــن س ــزب الليبراليي ــس ح  تأس
مــع  الحــر  "االقتصــاد  فكــرة  عــن  حينهــا  الحــزب 

المسؤولية االجتماعية". 
 

صــورة  الحــزب  اتخــذ  التســعينيات،  منتصــف  منــذ 
الســوق  القتصــاد  ومناصــرة  واضحــة  برجوازيــة 
تدخــل  لتقليــل  ســاعية  وكذلــك  وللخصخصــة، 

وملكية الدولة.
بعــد االنتخابــات البرلمانيــة لعــام 2018، أصبــح الحــزب 
ســابع أكبــر حــزب فــي البرلمــان، )أي ثانــي أصغــر( 

بنسبة ٪5,7، يعني 20 مقعد.
 

رئيس الحزب
رئيــس الحــزب منــذ إبريــل 2022 هــو يوهان بيرســون. 
بــدأ يوهــان حياتــه السياســية كعضــو نشــط فــي 
رابطــة الشــباب الليبرالييــن، قبــل انتخابــه فــي برلمــان 

الحزب عام 1998. 
 

فــي عــام 2015 ، تــرك يوهــان البرلمــان لبــدء شــركته 
الخاصــة والتــي تســتثمر فــي الشــركات الســويدية 
إلــى  عــاد   2018 انتخابــات  فــي  ولكــن  الصغيــرة، 

السياسة والبرلمان مرة أخرى.
فــي  وأيضــا  أوبســاال  فــي  القانــون  يوهــان  درس 
أبنــاء  ألربعــة  أب  وهــو  بلنــدن.   King’s college

.Sälen ويحب التزلج في بلدة
  

سياسة الحزب
علــى  شــعارهم  يشــاركون  الليبرالييــن  حــزب 
ــة  ــة الفرص ــب إتاح ــه "يج ــو أن ــن وه ــم أوناي موقعه
يتخــذ قــرارات حياتــه  المجتمــع يك  لــكل فــرد فــي 
الخاصــة ويعمــل بجــد لتحقيــق أحامــه. الســويد يجــب 

أن تكون أرض الفرص للجميع".
 

القضيــة األهــم لليبرالييــن تاريخيــا كانــت التجــارة الحرة، 
لكــن اليــوم القضيــة األساســية التــي تشــغلهم هــي 
المــدارس والتعليــم. غالًبــا مــا يطلــق الليبراليــون علــى 
ســبيل  علــى  فهــم  المــدارس".  "حــزب  أنفســهم 

ــة التدريــس، مــن  ــة مهن ــال، يريــدون رفــع مكان المث
خــال عــدة أمــور مــن بينهــا دفــع رواتــب أعلــى 
ووضــع شــروط أكثــر صرامــة للحصــول علــى رخصــة 
أن  إلــي  الليبرالييــن  حــزب  يســعى  كمــا  التدريــس. 
يتلقــى الطــاب الوافــدون الجــدد، فصــول دراســية 
ــنوات  ــا س ــة وربم ــة إضافي ــص تعليمي ــول وحص أط
أكثــر فــي التعليــم األساســي إذا كان هنــاك حاجــة 

لذلك.
 

موقف للحزب الفت لالنتباه
التعــاون مــع حــزب ديمقراطــي الســويد مــن عدمــه 
هــو نقــاش أدى إلــى انقســام حــزب الليبرالييــن. فــي 
زعيمتــه  قيــادة  تحــت  الحــزب  قــرر   ،2021 مــارس 
الســابقة نيامكــو ســابوني الســعي لتشــكيل حكومــة 
برجوازيــة بدعــم مــن حــزب ديمقراطــي الســويد. أدى 
ذلــك إلــى انقســامات وانشــقاقات داخــل الحــزب. 
ولكــن منــذ أن تولــى يوهــان بيرســون زعامــة الحــزب، 
ــزب  ــع ح ــدة م ــر ح ــون أكث ــزب لتك ــة الح ــادت لهج ع
لــن  حزبــه  أن  يــوان  وصــرح  الســويد،  ديمقراطــي 

يدعم حكومة بها حزب ديمقراطي السويد.
 

هــذا كل شــي بالنســبة لحــزب الليبرالييــن، فمــاذا عــن 
حــزب المســيحيين الديمقراطييــن؟ يجلــس االثنــان 
فــي جهــة اليميــن فــي البرلمــان إال أن توجهاتهــم 

وأولوياتهم تختلف.

Liberalerna (L) حزب الليبراليين 

رئيس الحزب

يوهان بيرسون

وهكذا يعرف الحزب عن نفسه
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حــزب الـــ KD حــزب سياســي محافــظ "ذو توجــه قيمــي" يدعــم الديمقراطيــة القائمــة علــى وجهــات النظــر والقيــم المســيحية ويلتــزم بالتقاليــد 
الديمقراطيــة المســيحية األوروبيــة بأفــكار مثــل الذاتيــة واإلنســانية والتضامــن. تتــرأس الحــزب إيبــا بــوش منــذ 2015 تبنــى حــزب الديمقراطييــن 
المســيحيين اســمه الحالــي فــي عــام 1996 ليحــل محــل الحــزب االشــترايك الديمقراطــي المســيحي الــذي اســتخدم منــذ عــام 1987 قبــل هــذا التاريــخ 

KDS ومنذ التأسيس العام 1964 كان اسم الحزب التجمع الديمقراطي المسيحي

األيديولوجية  
سياســة حــزب المســيحيين الديموقراطييــن بهــا آثــار 
يريــدون  أنهــم  أى  محافظــة،  أيديولوجيــات  لعــدة 
ــزب  ــن الح ــع، لك ــي المجتم ــد ف ــى التقالي ــاظ عل الحف

نفسه يحدد أيديولوجيته على أنها فقط:  

المســيحية الديمقراطيــة: تســعى هــذه األيدولوجيــة 
المجتمــع،  فــي  والتقاليــد  النظــم  علــى  للحفــاظ 
مــن  كبيــًرا  قــدًرا  نفســه  الوقــت  فــي  وتتحمــل 
القيــم  علــى  القائمــة  االجتماعيــة  المســؤولية 
ــى أن  ــيحية عل ــة المس ــد الديمقراطي ــيحية. تؤك المس
التــي حولنــا، مثــل األســرة،  الصغيــرة  المجتمعــات 

مهمة للمجتمع.

تاريخ الحزب
ســنة  الديمقراطييــن  المســيحيين  حــزب  تأســس 
إلــى  يســعى  "حــزب  بأنــه  نفســه  ويصــف   1964
المســيحية  القيــم  علــى  مبنيــة  ديمقراطيــة 

ومنظورها اإلنساني". 
 

حصــل الحــزب علــى أول ممثــل لــه فــي البرلمــان 
الســويدي عــام 1985 فــي تعــاون انتخابــي مــع حــزب 

الوسط، ثم دخل باسمه إلى البرلمان عام 1991. 
ــيحيين  ــزب المس ــم ح ــي 2004 و2009، انض ــن عام  بي
حــزب  مــع  برجــوازي  لتحالــف  الديمقراطييــن 

المحافظين وحزب الوسط وحزب الليبراليين.
ويعتبــر الحــزب هــو ســادس أكبــر حــزب فــي البرلمــان 

الســويدي وحصــل فــي انتخابــات 2018  علــى 6,3٪ 
من البرلمان السويدي، أي 22  مقعد.

 
رئيسة الحزب

ــام  ــذ ع ــن من ــيحيين الديمقراطيي ــزب المس ــة ح رئيس
2015 هــي إبــا بــوش، تولــت إبــا القيــادة وهــي عمرهــا 
عملــت  قــد  ذلــك  قبــل  وكانــت  فقــط.  ســنة   28
كمستشــارة بلديــة فــي أوبســاال لمــدة 5 ســنوات، 
حيــث كانــت مســؤولة عــن سياســة المســنين، مــن 
بــوش دورات فــي  إيبــا  أخــرى. درســت  بيــن أمــور 
أوبســاال  جامعــة  فــي  والصــراع  الســام  دراســات 
فــي  األوروبــي  البرلمــان  فــي  عملهــا  ومارســت 

بروكسل.
 

تعــود أصــول إبــا إلــى أوبســاال، حيــث ولــدت. وهــي أم 
لولــد وبنــت مــن زيجــة ســابقة. الجديــر بالذكــر أن جــد 
إبــا نرويجــي األصــل، ولذلــك، فهــي لديهــا جنســية 

مزدوجة، في السويد والنرويج. 

سياسة الحزب
الهــدف  الديمقراطييــن  المســيحيين  يصــف حــزب 
مــن سياســته علــى أنــه "خلــق مجتمــع فيــه حريــة 
مصاحبــة  تأتــي  فــرد  لــكل  األنســب  الحيــاة  اختيــار 

لمسؤولية اإلنسان تجاه أخيه اإلنسان". 
 

سياســة الحــزب مبنيــة علــى القيــم المســيحية، مثــل 
التمســك بقيــم األســرة التقليديــة. هنــا، يريــد الحــزب 
ــرارات  ــاذ الق ــوى التخ ــلطة أق ــات س ــح العائ أن يمن

فعلــى ســبيل المثــال، يعتقــد الحــزب أن الدولــة ال 
ينبغــي أن تقــرر كيفيــة تقســيم إجــازة األبــوة. فهــذا 

أمر يجب حسمه داخل األسرة.
 

القضيــة األهــم للحــزب، إلــى جانــب األســرة، هــي 
رعايــة المســنين. مــن بيــن أمــور أخــرى، يريــد الحــزب 
خفــض الضرائــب علــى أصحــاب المعاشــات وبنــاء 

المزيد من منازل الرعاية لكبار السن.
 

موقف للحزب الفت لالنتباه
شــائك  موضــوع  ومــازال  كان  اإلجهــاض  حــق 
المعارضيــن  للحــزب، خصوصــا مــع وجــود بعــض 
للحــزب  المنتميــن  السياســيين  مــن  لإلجهــاض 

تاريخياً. 
 

تحــاول رئيســة الحــزب إيبــا بــوش باســتمرار إظهــار أن 
ــبيل  ــى س ــًرا عل ــاض، فمؤخ ــق اإلجه ــد ح ــزب يؤي الح
اإلجهــاض  حــق  لدعــم  عقــد  حضــرت  المثــال، 
بالبرلمــان  األحــزاب  جميــع  وطالبــت  بالســويد، 
بالتوقيــع عليــه. لكــن المتشــككين يعتقــدون أن هــذا 

الموقف غير متأصل بشكل كاٍف داخل الحزب.
 

المســيحيين  لحــزب  بالنســبة  شــيء  كل  هــذا 
المحافظيــن؟  عــن  مــاذا  ولكــن  الديمقراطييــن، 
هــذان الحزبــان يتعاونــان مــع بعضهمــا كثيــرا، فكيف 
تختلــف سياســة حــزب المحافظيــن عــن سياســة 

المسيحيين الديمقراطيين؟

Kristdemokraterna (KD) حزب المسيحيين الديمقراطيين

رئيسة الحزب

إبا بوش

وهكذا يعرف الحزب عن نفسه
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حــزب الـــ M حــزب سياســي ليبرالــي محافــظ فــي الســويد. وهــو ثــان أكبــر حــزب فــي الســويد مــن حيــث عــدد المقاعــد فــي البرلمــان الســويدي. زعيــم 
ــذ العــام 1952 كان  ــر 2017 هــو أولــف كريسترســون تبنــى حــزب المحافظيــن اســمه الحالــي فــي عــام 1969قبــل هــذا التاريــخ ومن ــذ 1 أكتوب الحــزب من

 Allmänna valmansförbundet اسمه حزب اليمينتأسس الحزب في العام 1904 تحت اسم
منذ عام 1979 أصبح الموديرات أكبر حزب برجوازي وثاني أكبر حزب (بعد الديمقراطيين االشتراكيين) في جميع االنتخابات البرلمانية. 

األيديولوجية  
األساســية  األيديولوجيــات  تلخيــص  يمكننــا 

لحزب المحافظين على أنها:
الليبراليــة المحافظــة: وهــي أيدولوجيــة تجمــع مــا 
ــا  ــركات وأيض ــراد والش ــة لألف ــة االقتصادي ــن الحري بي

الحفاظ على عادات المجتمع.
ليبراليــة الســوق: وهــي أيدولوجيــة تنــص علــى أن 
إدارة  لهــم  ُيســمح  أن  يجــب  والشــركات  األفــراد 

أعمالهم دون تدخل كبير من الدولة والرأي العام.
 

تاريخ الحزب
ــر  ــو أكب ــن ه ــزب المحافظي ــح ح ــام 1979 أصب ــذ ع من

حزب برجوازي وثاني أكبر حزب في البرلمان. 
مــا بيــن عــام 2004 وعــام 2018 دخــل الحــزب فــي 
المســيحيين  وحــزب  الوســط  حــزب  مــع  تحالــف 
الديمقراطييــن وحــزب الليبرالييــن. كمــا كان رئيــس 
  Fredrik Reinfeldt الســابق  المحافظيــن  حــزب 
رئيــس وزراء الســويد لمــدة 8 ســنوات مــن هــذه 

المدة.
ــى  ــن عل ــزب المحافظي ــل ح ــات 2018 حص ــي انتخاب ف

٪20,05 من مقاعد البرلمان، أي 70 مقعد.
 

رئيس الحزب
 رئيــس حــزب المحافظيــن منــذ عــام 2017 هــو أولــف 
كريستيرشــون، صاحــب ال 58 عامــا.  قبــل ذلــك كان 
أولــف هــو المتحــدث االقتصــادي السياســي للحــزب. 
ــرات مختلفــة  كمــا كان عضــوا فــي البرلمــان فــي فت

منذ التسعينات.
والجديــر بالذكــر أنــه بيــن عامــي 2010  و 2014  شــغل 

أولف منصب وزير التأمينات االجتماعية.  

ولكــن الحيــاة السياســية ألولــف كريسترســون بــدأت  
فــي المدرســة، عندمــا أصبــح ناشــًطا فــي جمعيــة 

مدرسية محلية للشباب المحافظين. 
وحصــل  إسكيلســتونا  بمدينــة  كريسترســون  نشــأ 
علــى شــهادة فــي االقتصــاد مــن جامعــة أوبســاال. 
مــع    Strängnäs مقاطعــة  فــي  اليــوم  يعيــش 
بنــات  ثــاث  وهــم  بالتبنــي،  وأطفالــه  زوجتــه 

وأصولهم من الصين.
 

سياسة الحزب
ــض  ــي تخفي ــن ه ــزب المحافظي ــم لح ــة األه  القضي
الشــركات.  وكذلــك  العامليــن  لألفــراد  الضرائــب 
الحــزب مؤيــد القتصــاد الســوق والرأســمالية ويعتقد 
ــدون  ــل ب ــكل أفض ــير بش ــور تس ــن األم ــر م أن الكثي

تدخل الدولة.
 

ــب  ــن الصع ــح م ــا أصب ــه كلم ــا أن ــزب أيض ــد الح يعتق
 ،bidrag الحصــول علــى دعــم مــادي مــن الدولــة
علــى  يحصلــوا  يك  النــاس  مــن  المزيــد  سيتشــجع 
وظيفــة، ممــا يعنــي المزيــد مــن الضرائــب المدفوعة 
وحينهــا يمكــن للحكومــة تخفيــض الضرائــب. ولذلــك 
يناشــد الحــزب بوجــود ســقف للمعونــات، ويؤكــدون 
مــن  أفضــل  حــل  العمــل  كــون  أهميــة  علــى 

المعونات.
قضيــة أخــرى مهمــة بالنســبة للمحافظيــن هــي أخــذ 
الجريمــة  لمكافحــة  قضائيــة  سياســية  إجــراءات 

وتوقيع عقوبات أشد صرامة على المجرمين.
 

موقف للحزب – مثير لالنتباه
خــال الحملــة االنتخابيــة للمحافظيــن فــي عــام 2014، 

حــزب  ورئيــس  آنــذاك  الــوزراء  رئيــس  ألقــى 
المحافـــظين فريدريــك راينفيلــد خطاًبــا مثيــًرا لانتباه. 
حيــث قــال: "اآلن أناشــد الشــعب الســويدي التحلــي 
ــرون  ــخاص يم ــة أش ــم لمقابل ــح قلوبه ــر، وفت بالصب
بضغوطــات شــديدة، أشــخاص حياتهــم مهــددة، 
يفــرون نحــو أوروبــا، يفــرون نحــو الحريــة، يفــرون نحــو 
ظــروف أفضــل".  خســر راينفيلــد االنتخابــات فيمــا 
ــام  ــرى ع ــن الكب ــة الاجئي ــل موج ــتقال قب ــد واس بع

.2015

ــرة  ــرت نظ ــا تغي ــر، كم ــر الكثي ــن، تغي ــك الحي ــذ ذل من
المحافظيــن للهجــرة. ينعكــس هــذا التحــول بشــكل 
واضــح فــي الموقــف الــذي اتخــذه المحافظيــن مــن 
حــزب ديمقراطــي الســويد فــي اآلونــة األخيــرة. حيــث 
صرحــت المتحدثــة باســم السياســة االقتصاديــة فــي 
حــزب المحافظيــن إليزابيــث سفانتيســون وقالــت 
"سياســات الهجــرة ألحزابنــا متشــابهة" كمــا قــال 
ألميدليــن  أســبوع  خــال  كريسترشــون  أولــف 
السياســي أنــه "لــم يقــم أي حــزب آخــر مثــل حــزب 
الريــاح  رغــم   - بالوقــوف  الســويد  ديمقراطــي 
ــادة  ــتطيع زي ــا ال نس ــى أنن ــرار عل ــة - واإلص المعاكس
الهجــرة، حتــى يكــون لدينــا فرصــة لتحقيــق االندمــاج". 
فســر النقــاد هــذا علــى أنــه إشــادة بحــزب ديمقراطي 

السويد.

ــن  ــن، ولك ــزب المحافظي ــبة لح ــئ بالنس ــذا كل ش ه
مــاذا عــن حــزب البيئــة؟ هنــاك العديــد مــن الخافــات 
بيــن هذيــن الحزبيــن. بــل أن أولــف كريسترشــون، 
انتقــد االشــتراكيين الديمقراطييــن ألنهــم وافقــوا 

أن يجلسوا في حكومة مع حزب البيئة!

Moderaterna (M) حزب المحافظون "الموديرات"

رئيس الحزب

أولف كريستيرشون

وهكذا يعرف الحزب عن نفسه
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حــزب الـــ MP حــزب سياســي فــي الســويد يعتنــق اإليديولوجيــة الخضــراء أي الحفــاظ علــى البيئــة والمنــاخ نشــأ الحــزب بشــكل أساســي مــن الحركــة 
البيئيــة وحركــة الســالم وجــاء تأسيســه فــي األصــل كــرد فعــل علــى االنتشــار النــووي وسياســة الكتــل الدوليــة ومــا كان ُينظــر إليــه علــى أنــه نقــص 

في الديمقراطية التشاركية والمساواة.

األيديولوجية  
حــزب البيئــة، مــن اســمه، هــو أكثــر حــزب يركــز علــى 
التــي  األيديولوجيــة  وهــي  الخضــراء.  األيديولوجيــة 
سياســة  تتبــع  وتريــد  تركيــز،  كمحــور  البيئــة  تضــع 
يعيــش بهــا البشــر مــع أخــذ الطبيعــة بعيــن االعتبــار، 
أي يعملــون مــن أجــل تقليــل االنبعاثــات والضــرر 
التوجــه بثــاث  البيئــة هــذا  البيئــي. ويلخــص حــزب 

نقاط:

• التضامن مع الحيوانات والطبيعة والنظام البيئي
• التضامن مع األجيال القادمة

• والتضامن مع كل شعوب العالم
 

النســوية،  األيديولوجيــة  أيضــا  البيئــة  حــزب  يتبنــى 
ــاء  ــة للنس ــرص متكافئ ــر ف ــى توفي ــدف إل ــي ته والت
ــوق  ــر الحق ــل توفي ــن أج ــل م ــال، وتعم ــا كالرج تمام

االقتصادية واالجتماعية والسياسية للنساء.

تاريخ الحزب
تأســس حــزب البيئــة عــام 1981 مــن قبــل حركــة البيئــة 
حركــة  هــي  الســام  وحركــة  الســام،  وحركــة 
وحــل  الســاح  نــزع  أجــل  مــن  عملــت  اجتماعيــة 

النزاعات دون عنف. 
 

كان االســتفتاء علــى الطاقــة النوويــة فــي عــام 1980 
عامــًا مســاهماً فــي تأســيس الحــزب وهكــذا أصبــح 
الحــزب معارضــاً قويــاً للطاقــة النوويــة منــذ ذلــك 

الحين. 
 

الجديــر بالذكــر أن حــزب البيئــة جلــس فــي حكومــة 

ائتافيــة مــع حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن منــذ 
عــام 2014 وحتــى عــام 2021.  والحــزب، اليــوم يعتبــر 
أصغــر حــزب فــي البرلمــان الســويدي، بنســبة 4,58٪، 

أي 16  مقعدا.
 

رئيسا الحزب
منــذ عــام 1984، كان لحــزب البيئــة نظامــه الخــاص، 
فهــم فضلــوا أن يكــون لديهــم متحدثيــن باســم 
الحــزب - رجــل وامــرأة. واليــوم همــا بيــر بولونــد ومارتــا 

ستينيفي.
 

بيــر بولونــد هــو عالــم أحيــاء، عمــره 50  ســنة وأصولــه 
مــن منطقــة  Hässelby فــي ســتوكهولم. حصــل 
بولونــد علــى درجــة الماجســتير فــي علــم األحيــاء، 
وتابــع دراســات الدكتــوراه فــي جامعــة ســتوكهولم. 
لكــن بشــكل عــام كــرس حياتــه للسياســة. عندمــا 
ــد  ــر بولون ــغل بي ــة، ش ــي الحكوم ــة ف ــزب البيئ كان ح
مثــل  المختلفــة،  الوزاريــة  المناصــب  مــن  عــدًدا 
اإلســكان  ووزيــر  الماليــة  األســواق  وزيــر  منصــب 
ــاخ وكان أيضــا نائــب رئيــس وزراء  ــر البيئــة والمن ووزي
شــرفي، لحكومــة ســتيفان لوفيــن مــا بيــن فبرايــر 

ونوفمبر 2021.
العمــر 46 عاًمــا،  أمــا مارتــا ســتينيفي فتبلــغ مــن   
مقاطعــة  فــي  لونــد  مدينــة  مــن  أساســا  وهــي 
 15 لمــدة  ســكونيه. درســت مارتــا األدب وعملــت 
عاًمــا فــي صناعــة النشــر. ثــم بــدأت حياتهــا السياســية 
ــت  ــكونيه وأصبح ــي س ــي ف ــتوى اإلقليم ــى المس عل
ســكرتيرة حــزب البيئــة قبــل أن يتــم تعيينهــا أخيــًرا 
كمتحــدث باســم الحــزب. كانت أيًضــا وزيرة للمســاواة 
بيــن الجنســين ووزيــرة اإلســكان إلــى أن اختــار حــزب 

البيئة ترك الحكومة في نهاية عام 2021.
 

سياسية الحزب
القضيــة األهــم لحــزب البيئــة هــي بطبيعــة الحــال 
بشــكل  تقريبــا  سياســتهم  وتركــز  والبيئــة،  المنــاخ 
حصــري علــى فرملــة التغيــر المناخــي وحمايــة البيئــة. 
فالحــزب علــى ســبيل المثــال، يريــد اســتبدال الوقــود 
فــي   100% متجــددة  وطاقــة  بكهربــاء  األحفــوري 

السويد واالتحاد األوروبي.
 

القضيــة  كحــزب  البيئــة  حــزب  يــرون  الكثيــرون 
ــغله  ــرى تش ــا أخ ــه قضاي ــزب لدي ــن الح ــدة، ولك الواح
اإلنســان.  وحقــوق  المســاواة  مثــل  بهــا  ويهتــم 
ــال، الحــزب لديــه سياســة مرحبــة  فعلــى ســبيل المث
بالمهاجريــن والاجئيــن، ولديهــم أيضــا مقترحــات 

في مجال االقتصاد والرعاية الصحية.
 

 موقف للحزب الفت لالنتباه
 مثلمــا ذكرنــا، كان حــزب البيئــة فــي حكومــة ائتافيــة 
مــع حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن حتــى عــام 
2021، حيــن اختــاروا أن يتركــوا الحكومــة بســبب تمريــر 
البرلمــان لميزانيــة المعارضــة اليمينية. اعتبــر الكثيرون 
ســلطة،  منصــب  تــرك  قــد  فالحــزب  غريبــاً،  هــذا 
ليصبــح معارًضــا. ولكــن أعتبــر آخرون أن هــذه عامة 
ــون  ــم يفضل ــث أنه ــة، حي ــزب القوي ــادئ الح ــى مب عل
تــرك الســلطة عــن الحكــم بموجــب ميزانيــة ال تمكــن 
سياســاتهم. فعلــى ســبيل المثــال، تضمنــت ميزانيــة 
علــى  ضريبيــة  بتخفيضــات  مقترحــات  المعارضــة 
الديــزل والبنزيــن، وهــو أمــر يعــارض سياســة حــزب 

البيئة.

Miljöpartiet (MP) حزب البيئة أو الخضر

رئيس الحزب

مارتا ستينيفيبير بولوند

رئيسة الحزب

وهكذا يعرف الحزب عن نفسه
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ــا، مقاالت الشركاء ــن معن ــركاء المتعاوني ــد الش ــن أح ــان م ــذا إع ــركاء: ه ــن الش ــال م مق
ليــس بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه المــادة مــع سياســة الكومبــس 

التحريرية

هــذا المقــال ممــول مــن الحــزب االشــترايك الديمقراطــي Socialdemokraterna ليــس 
بالضرورة أن يتوافق محتوى هذه المادة مع سياسة الكومبس التحريرية.

الجريمــة تهديــد لمجتمعنــا بأكملــه. الجريمــة ُتزعــزع الثقــة بيــن النــاس وتهــدم اإليمــان 
بالمســتقبل. مقابــل كل عصابــة مجرمــة يضعهــا القانــون خلــف القضبــان، نــرى أن هنــاك 
أشــخاصًا جــددًا علــى اســتعداد ألخــذ مــكان هــذه العصابــة، فــي ممارســة اإلجــرام. ورغــم أن 
ــجن أو  ــا الس ــا إم ــر أفراده ــون مصي ــا يك ــًا م ــة، وغالب ــر الدائم ــيء بالمخاط ــم مل ــة عال الجريم
ــاة  ــي الحي ــون ف ــأ، وينخرط ــق الخط ــارون الطري ــار يخت ــان الصغ ــض الفتي ــد أن بع ــر، نج القب

اإلجرامية.

مجدلينــا  الديمقراطــي  االشــترايك  الحــزب  رئيســة 
ــر  ــي تحاص ــة الت ــر العزل ــة كس ــد أهمي ــون، تؤك أندرش
بعــض الضواحــي وتربــط ذلــك بضــرورة القضــاء 

على العصابات، قائلة:

ــو  ــا ه ــل م ــا أن تفع ــويد يمكنه ــا الس ــم أن بلدن -أعل
أفضــل، يجــب علينــا أن نقلــب كل حجــر لكســر العزلــة 

وتفكيك العصابات.
ــي  ــترايك الديمقراط ــزب االش ــة الح ــتمر سياس ستس
فــي تشــديد العقوبــات وزيــادة عــدد أفــراد الشــرطة، 
غيــر  اإلجــراءات  هــذه  تبقــى  الحقيقــة  فــي  لكــن 
ــاك حاجــة  ــر مــن ذلــك. هن ــة. ألن المشــكلة أكب كافي
لعمــل المزيــد مــن أجــل وقــف تجنيــد شــباب وفتيــان 

جدد في العصابات.

الديمقراطييــن  االشــتراكيين  نحــن  لذلــك 
نريد التالي:

تشــديد العقوبــات وتوســيع بنــاء الســلطة والنظــام 
القضائــي. يجب أن يتوفر للشــرطة وإلدارة الســجون 
والموظفيــن  والمحاكــم  العاميــن  والمدعيــن 
لمكافحــة  يحتاجونهــا  التــي  األدوات  المعنييــن 
الجريمــة. كمــا يجــب تشــديد العقوبــات علــى الجرائــم 

المرتبطة بالعصابات.

وقــف تجنيــد وانضمــام عناصــر جديــدة للعصابــات. 
ــا  ــة عندم ــرعة وفعالي ــع بس ــل المجتم ــب أن يتدخ يج
الجريمــة.  فــي  التــورط  لخطــر  الشــباب  يتعــرض 
ينبغــي لجميــع الشــباب الذهــاب إلــى مــدارس جيــدة. 
يجــب علــى اآلبــاء تحمــل المســؤولية وأن يكونــوا 
ــم اللغــة الســويدية.  قــدوة مــن خــال العمــل وتعل
ألن الســويد تصبــح أقــوى عندمــا يشــارك الجميــع 

ويسهمون في المجتمع.
كســر العزلــة أو الفصــل المجتمعــي. يجــب أن ُيطلــب 
مــن كل فــرد الواجبــات نفســها، وأن تتــاح لــكل فــرد 
ــم  ــة دع ــع إمكاني ــر للجمي ــي تتوف ــها ل ــرص نفس الف
ــلء  ــد، م ــم جي ــرص لتعلي ــم. ف ــي عمله ــهم ف أنفس
الوظيفــة  توفيــر  هادفــة،  بأمــور  الفــراغ  أوقــات 
األولــى، وتأميــن أماكــن أكثــر للســكن، بغــض النظــر 

عن المكان الذي ينشأ فيه الشباب.

لالشــتراكيين  لتصــّوت  ندعــوك  لذلــك 
الديمقراطيين في 11 سبتمبر!

االشــتراكيون الديمقراطيون: هكذا نريد القضاء 
على الجريمة 

بلدنا السويد
يستطيع عمل األفضل
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