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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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الكومبــس  مؤسســة  مواقــع 
اإلعالمية على اإلنترنت

موقع الكومبس بالعربية
alkompis.se

موقع راديو الكومبس
alkompis.se/radio

جريدة الكومبس الورقية
alkompis.se/magazine

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis

المؤسس ورئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

0729718898
mahmoud@alkompis.com

المبيعات أحمد الزيان
0725587444

ahmed@alkompis.com
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رأي

هل فعاًل كل األحزاب متشابهة وال 
يوجد فرق بين اليسار واليمين؟

عندمــا اســتلم االشــترايك الديمقراطــي يــوران بيرشــون رئاســة الوزراء 
إزاحــة  اســتطاع   2006 العــام  إلــى   1996 العــام  مــن  الســويد  فــي 
سياســات حزبــه تجــاه اليميــن، بشــكل الفــت، مــع أن حزبــه كمــا نعلــم، 
محســوب علــى اليســار، بنفــس الفتــرة تقريبــا كان زعيــم اليســار تونــي 
بليــر فــي بريطانيــا والديمقراطــي بيــل كلنتــون فــي الواليــات المتحــدة 
يمارســان سياســة الرحيــل مــن اليســار إلــى مــا يســمى بالوســط 

الذهبي.
مســألة التماهــي بيــن اليســار واليميــن فــي معظــم الــدول الغربيــة، 
أصبــح واقعــاً، بعــد أن أصبحــت الفروقــات ضئيلــة مــن ناحيــة التنــاول 
ــزال الفــرق الجوهــري واألساســي  السياســي، ومــع ذلــك بقــي وال ي
قائمــا بيــن اليســار واليميــن فــي معظــم الــدول الغربيــة ومنهــا 

السويد.
صحيــح أن حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن اقتــرح ونفــذ سياســات 
كانــت مــن ضمــن أجنــدات األحــزاب اليمينيــة وصحيــح أيضــا أن أحــزاب 
اليميــن نســخت شــعارات وسياســات كانــت تنــادي بهــا أحزاب اليســار، 
ــن  ــاوة والتضام ــال، والمس ــوق العم ــل وحق ــص العم ــا يخ ــا م ومنه

ومحاربة الفقر.

لكــن ليــس الظاهــر المتقــارب بيــن الكتلتيــن هــو مــا يجــب أن يحــدد 
خيــارات الناخــب، إذا كان الجوهــر مختلــف تمامــا، خاصة في السياســات 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
هــذه فعــا مشــكلة كبيــرة إذا اســتطاعت االشــاعات والمعلومــات 
المضللــة أن توهــم النــاس بأنــه ال يوجــد فروقــات بيــن أحــزاب وأخــرى، 
األحــزاب مثــا الــذي تبنــي جســورا بيــن المناطــق وبيــن الضواحــي 
وتحــاول كســر عزلتهــا بالقــوة الناعمــة وبقــوة القانــون، غيــر األحــزاب 
التــي تريــد هــدم الجســور بالقــوة، وتعــد وتتوعــد باســتخدام القانــون 
لفــرض المزيــد مــن القــوة وبالتالــي تهــدف إلــى تعميــق العزلــة مــن 
خــال التفريــق بيــن مواطــن وآخــر، وبيــن ثقافــة وأخــرى وبيــن ديــن 
وآخــر، كيــف يمكــن إذاً أن نفكــر حتــى مجــرد التفكيــر أنــه ال يوجــد فــرق 

بين األحزاب والكتل؟
ــن  ــرق بي ــأن ال ف ــم ، ب ــذه المفاهي ــروج له ــر وت ــات تنش ــض الجه بع
ــرر لمــن ال يذهــب وينتخــب او  اليســار واليميــن وبيــن حــزب وآخــر، لتب

لــي يــروج ألحــزاب ناشــئة وهــذه مســألة يجــب التوقــف عندهــا 
ومعالجتها بعقانية بعيدا عن المصالح الضيقة.

البلــد هنــا تــدار مــن قبــل أشــخاص سياســيين يمثلــون أحــزاب مختلفة 
بعقائــد وايديولوجيــات وسياســات مختلفــة، وأنــا وأنــت وكل الناخبيــن 
ــى الســلطة، مــن ســيجلس  هــم مــن يســاهمون بإيصــال هــؤالء إل
فــي البرلمــان بفضــل أصواتنــا أو بســبب عــدم مشــاركتنا هــو مــن 

سيضع العديد من القوانين وهو من سيساهم في إقرارها
البلديــة هــو مــن ســيدير  المجالــس  انتخبتــه فــي  الــذي  الشــخص 
المحافظــات  مجالــس  وكذلــك  واالجتماعيــة  الخدميــة  شــؤونك 

المسؤولة عن رعايتك الصحية وعن ومواصاتك وغيرها.

ــي  ــا ف ــة حقن ــي ممارس ــاهم ف ــا، أن نس ــن  واجبن ــول أن م ــا نق  عندم
ــا نمــارس هــذا الواجــب مــن أجــل أنفســنا ومــن  ــي أنن التصويــت، نعن
أجــل مســتقبل أطفالنــا، عندهــا نعلــم أن صوتنــا لــه قيمــة لذلــك 
يجــب أن نفكــر لمــن نمنحــه، لكــن هنــاك لألســف مجموعــة كبيــرة ال 

تذهب إلى ممارسة هذا الواجب.
ــة مشــاركة المولوديــن  ــدو عــدة أســباب لعــدم أو لقل ــاك كمــا يب هن

خارج السويد مقارنة بالمولودين في السويد.
طبعــا هــذه األســباب ليســت نتائــج دراســات أو أبحــاث، هــي فقــط 

مشاهدات وتجارب من خال الحديث مع من لم يصوتوا سابقا.
هنــاك مجموعــة غيــر مقتنعــة بــأن لصوتهــا قيمــة، علــى مبــدأ صوتــي 
ــة  ــا النتيج ــا انتخبن ــن م ــض "مي ــول البع ــا يق ــر، أو كم ــدم وال يؤخ ال يق
واضحــة ومحســومة"، أو أيضــا هنــاك مــن يقــول كلهــم متــل بعــض، 
ــة  ــذه المجموع ــات ه ــة أن قناع ــض. الحقيق ــن بع ــوأ م ــم أس أو كله
تتشــكل عــادة بســبب قلــة المعرفــة بحقيقــة المجتمــع والدولــة 

السويدية،

 نحــن نقــول لهــؤالء،" ال" أنتــم غلطانيــن، صوتــك يمكــن جــدا أن يؤخــر 
ويقــدم، ألن الفــارق بيــن الكتلتيــن ضئيــل جــدا ومــن الممكــن جــدا أن 
ــة  ــذه الطريق ــا به ــا فكرن ــا وغيرن ــت وأن ــراع.. إذا أن ــك الص ــم صوت يحس
الســلبية هــذا يعنــي أن فئــة أخــرى أو أشــخاص آخريــن ســيحلون 
ثــم ســيتكلمون عنــك وباســمك سياســيا.  مكانــك حســابيا ومــن 

ليس الظاهر 
المتقارب بين 

الكتلتين هو ما 
يجب أن يحدد 

خيارات الناخب، إذا 
كان الجوهر 

مختلف تماما، 
خاصة في 

السياسات 
االقتصادية 

واالجتماعية 
والبيئية.

عندما نقول أن 
من واجبنا، أن 

نساهم في 
ممارسة حقنا في 

التصويت، نعني أننا 
نمارس هذا 

الواجب من أجل 
أنفسنا ومن أجل 
مستقبل أطفالنا
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

ــي 30  ــب ف ــزب أن يجي ــس ح ــن كل رئي ــا م ــة، وطلبن ــزاب البرلماني األح
ثانية على السؤال: لماذا علي أن انتخبك وانتخب حزبك.

ــم  ــا ته ــول قضاي ــات ح ــى قناع ــاج إل ــرأي يحت ــن ال ــم أن تكوي ــن نعل نح
ــد أن  ــك نج ــم لذل ــد، نع ــدى البعي ــى الم ــم عل ــة وحياتك ــم اليومي حياتك
الناطقيــن  لمجموعــة  ينتمــي  مــن  ومنهــم  األجانــب  مــن  عــدداً 
بالعربيــة يريــدون أن يفصلــوا قضاياهــم عــن قضايــا المجتمــع، يعنــي 
ــا األمــن  ــر معنيــن بقضاي هــم، هــذا العــدد طبعــا وليــس الجميــع غي
والدفــاع  أو بقضايــا اقتصاديــة وبيئيــة، يمكــن أن يهتمــوا بقضيــة 
تخــص السوســيال أو المــدارس أو لــم الشــمل، وهــذا طبعــا مــن 
حقهــم، ولكــن علــى هــؤالء أن يعرفــوا أيضــا أن القضايــا الكبــرى يجــب 

أن تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بقضاياهم الخاصة،

ــن  ــا قواني ــيغير مث ــه س ــدك بأن ــط أن يع ــن فق ــزب يمك ــد ح  ال يوج
العقوبــات علــى  تخفيــف  أو  القســرية وســحب األطفــال  الرعايــة 
الجرائــم المرتبطــة بالشــرف أو أن يقــول لك ســنحارب اإلســاموفوبيا 
يرســم  حــزب  أي  ألن  دعائيــة  خطابــات  لهجــة  هــذه  والعنصريــة، 
ــح  ــو نج ــى ل ــا، حت ــل حتم ــود سيفش ــذه الوع ــى ه ــا عل ــاته كله سياس
شــرط  ألن  األخــرى.  النيابيــة  والمجالــس  البرمــان  إلــى  ووصــل 
ــتكون  ــك س ــا ل ــي قطعه ــوده الت ــي بوع ــرط أن يف ــتدامة وش االس

شروطاً معدومة
هــذه المشــاكل التــي تواجــه بعــض العائــات واألفــراد القادميــن 
خاصــة مــن الــدول العربيــة، تواجــه بتقويــة مفهــوم المواطنــة لــدى 
الجميــع، وتواجــه بتقويــة المنظمــات المدنيــة والجمعيــات التــي تمثــل 

الجاليات والتي لها تأثير وتدار وتعمل وفق القانون السويدي

المعلومــات متوفــرة، أمــام الجميــع، وال يــزال لدينــا وقــت للتفكيــر 
عــن  تطرحونــه  ســؤال  ألي  مســتعدون  نحــن  األســئلة،  وطــرح 

االنتخابات اكتبوا لنا وأرسلوا أسئلتكم.

لــي يكــون قراركــم صحيحــاً، ولــي تشــعروا أنكــم تمارســون حقكــم 
وأنكــم تمارســون مواطنتكــم وأنكــم تشــاركون فــي صنــع القــرارات 

التي تهمكم وتهم مستقبل أبنائكم. 

نقــول لهــؤالء أيضــا أنــه ليــس صحيحــا علــى اإلطــاق أن ال فــرق بيــن 
والشــرخ  كبيــرة  الفروقــات  وأخــرى،  كتلــة  بيــن  أو  آخــر  أو  حــزب 
المجتمعــي ســيكون أكبــر مــع الوقــت، فــي حــال بقيت علــى الهامش 

ولم تشارك في صنع مستقبل البلد ومستقبل أطفالك.

ــة  ــي المجموع ــات ه ــى االنتخاب ــب إل ــي ال تذه ــرى الت ــة األخ المجموع
غيــر المباليــة، هــؤالء يعتبــرون مجــرد التفكيــر بالذهــاب الــى االنتخابات 
ــة  ــل والراح ــي التأم ــه ف ــادة يقضون ــذي ع ــن، ال ــه الثمي ــة لوقت مضيع
ــل  ــا مث ــؤالء، وربم ــل ه ــف مث ــد لألس ــم يوج ــت، نع ــرق الوق ــي ح وف
هــؤالء يحتاجــون أيضــا إلــى مــن يقــول لهــم إن لصوتهــم أهميــة 
وقيمــة متســاوية، ليتخيلــوا أن صــوت أي واحــد منهــم هــو مثــل 
صــوت مجدلينــا اندرشــون أو أولــف كريسترشــون أو حتــى صــوت 
يمــي أوكيســون. نقــول لــكل فــرد مــن هــؤالء أن صوتــك قيمــة 
ــتنعكس  ــا س ــية نتائجه ــابية وسياس ــة حس ــي عملي ــرة ف ــة كبي وقيم

علينا جميعا.

المجموعــة الثالثــة التــي ال تذهــب إلــى التصويــت، تقــول لــك ال أعــرف 
مــن أنتخــب، وال أعــرف كيــف انتخــب؟ لذلــك لــن أذهــب، مــن هــؤالء 
مثــا مــن ال يفــرق حتــى باالســم  بيــن  الحــزب االشــترايك الديمقراطــي 
السوســيال وبيــن ســفيريا ديمكراترنــا او ديمقراطيــو الســويد، وهــذا 
حصــل فعــا،  بــل هنــاك مــن ال يفــرق بيــن حــزب السوســيال ودائــرة 
أو ســلطة السوســيال، ويعتقــد ان حــزب السوســيال هــو مــن يقــدم 

له المساعدات االجتماعية وهو من يسحب أطفاله؟
وهــؤالء ال يعرفــون ان دائــرة السوســيال ســتبقى تقــدم لــك الدعــم 
اذا احتجتــه وســتبقى تســحب أطفالــك إذا أســأت لهــم حتــى وان حكــم 

أي حزب آخر السويد.
قــد يكــون مــع هــؤالء حــق مــا فــي أن يخلطــوا أو ال يعرفــوا التمييــز 
مــن  والمتــاح  الكبيــر  الكــم  توفــر  عــدم  حــال  فــي  االحــزاب،  بيــن 
المعلومــات عــن كل حــزب، وعــن كيفيــة التصويــت، نعــم يمكــن أن 
ــدون  ــات ب ــر المعلوم ــا تكث ــكلة، عندم ــا مش ــل أيض ــم الهائ ــون الك يك

قنوات صحيحة لنقلها وإيصالها تقل قيمتها.
كل  تغطــي  فيديوهــات  مجموعــة  انتجنــا  الكومبــس  فــي  نحــن 

ال يوجد حزب يمكن 
فقط أن يعدك 

بأنه سيغير مثال 
قوانين الرعاية 

القسرية وسحب 
األطفال أو تخفيف 

العقوبات على 
الجرائم المرتبطة 

هذه المشاكل 
التي تواجه بعض 

العائالت واألفراد 
القادمين خاصة 

من الدول العربية، 
تواجه بتقوية 

مفهوم المواطنة 
لدى الجميع

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا
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موضوع الغالف

من يحكم السويد في األربع سنوات المقبلة

ثــالث شــخصيات تتنافــس علــى منصب 
رئاسة الوزراء

من اليسار إلى اليمين : أولف كريستيرشون  رئيس حزب المحافظون "الموديرات" و ماجديلينا أندرشون رئيسة الوزراء الحالية ورئيسة حزب االشتراكيون 

الديمقراطيون و جيمي أوكيسون رئيس حزب ديمقراطيو السويد

أنــا ســأكون رئيســا للحكومــة وجاهــز لمنصــب رئاســة الــوزراء، هكــذا أجــاب جيمــي أوكيســون، رئيــس حــزب ديمقراطــي الســويد 
الـــ SD علــى ســؤال وجهتــه الصحافــة لــه، قبــل وعقــب ظهــور نتائــج اســتطالع للــرأي ُأجــري منتصــف أغســطس، أي قبــل حوالــي 
4 أســابيع مــن موعــد االنتخابــات، االســتطالعات هــذه وضعــت حــزب الـــ SD  فــي المرتبــة الثانيــة بيــن األحــزاب الســويدية، 

ومباشرة بعد االشتراكيين الديمقراطيين.
بعــد هــذه النتائــج، لــم تعــد االحتمــاالت بمــن ســيكون رئيــس وزراء الســويد المقبــل محصــورة بيــن مجدلينــا أندرشــون وزعيــم 

المودرات المحافظين أولف كريسترشون و المرشح الذي أزاح كريسترشون عن السباق هو يمي أوكيسون.
تطــور الفــت فــي درامــا االنتخابــات الســويدية، مــع أنــه تطــور ليــس مســتغربا، ألن عــدة قياســات رأي ســابقة أشــارت إلــى تفوق 

الـ SD  على المحافظين، أو على األقل إلى تعادل معه.
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لكــن الافــت إلــى حــد اإلثــارة فــي هــذه المــرة، هــو خصوصيــة 
18 يومــا مــن  التوقيــت، نتائــج االســتطاع جــاءت قبــل حوالــي 
موعــد االنتخابــات، إضافــة إلــى حجــم الفــرق الــذي أحدثــه حــزب 
الـ SD بينــه وبيــن مركــز الموديــرات الثالــث. حجــم الفــرق اقتــرب 

من 4%

إجــراء االســتطاع،  أثنــاء فتــرة  إذاً وفــي حــال جــرت االنتخابــات 
فســيكون التنافــس عمليــا بيــن شــخصين رئيســة االشــتراكيين 

الديمقراطيين مجدلينا أندرشون ورئيس الـ SD يميي أوكيسون.
تنافــس بيــن تناقضيــن كبيريــن فــي السياســة الســويدية، ومــا يزيــد 
ــيعتمد كل  ــي س ــن الت ــن الكتلتي ــارق بي ــو أن الف ــارة ه ــوع إث الموض
مــن المرشــحين علــى واحــدة منهــا هــو فــارق بســيط إلــى حــد 
ــح  ــة مرش ــح كف ــن أن ترج ــة، يمك ــوات انتخابي ــدة أص اآلن، أي أن ع

عن اآلخر. 

الثانــي  للمركــز   SD الـــ  احتــالل  يؤكــد  آخــر  اســتطالع 
وتفوقه على الموديرات

رئاســة  إلــى  أوكيســون  جيمــي  وصــول  احتمــاالت  يؤكــد  مــا 
الحكومــة، أو علــى األقــل منافســته علــى المنصــب، ظهــور نتائــج 
اســتطاعات جديــدة، يــوم 26 مــن أغســطس، أي قبــل أســبوعين 
علــى موعــد االنتخابــات، النتائــج الجديــدة، أظهــرت مــرة أخــرى، أن 
 SD الحــزب الثانــي فــي ترتيــب األحــزاب الســويدية هــو حــزب الـــ
والفــارق بينــه وبيــن الحــزب الثالــث هــو أيضــا بحــدود الـــ %4 كمــا في 

االستطاع السابق.

حمام بارد على رأس رئيس المحافظين الموديرات
اســتطاع جديــد أجــراه مركــز ديموســكوب لصالــح أفتونبــادت 
بيــن أن مــن يريــدون رئيســة حــزب االشــتراكيين مجدلينــا أندرشــون 
رئيســة للــوزراء بعــد االنتخابــات المقبلــة أكثــر ممــن يدعمــون 
ــب.  ــي المنص ــون لتول ــف كريسترش ــن أول ــزب المحافظي ــس ح رئي
وقــال 46 بالمئــة مــن المســتطلعة آراؤهــم إن أندرشــون أفضــل 
مــن كريسترشــون لرئاســة الحكومــة، فــي حيــن قــال 38 بالمئــة إن 

كريسترشون أفضل. ورأى 15 بالمئة أن ال فرق بين االثنين.
ــر مــن نصفهــم ال يريــد أن  حتــى بيــن الناخبيــن الليبرالييــن فــإن أكث

يرى رئيس حزب المحافظين رئيساً للحكومة.
حوالــي ســتة مــن أصــل عشــرة، مــن المتعاطفيــن مــع الليبرالييــن 

إمــا يعتقــدون بــأن أندرشــون ســتكون أفضــل مــن كريسترشــون 
أو ال يجــدون فرقــاً بيــن المرشــحين لرئاســة الــوزراء. ويعتقــد 43 

بالمئة فقط أن كريسترشون سيكون األفضل.

ــن  ــيحيين الديمقراطيي ــي المس ــاً أن ناخب ــتطاع أيض ــر االس وأظه
بالمئــة منهــم فقــط   70 بكريسترشــون،  ليســوا معجبيــن جــداً 
يعتقــدون بأنــه ســيكون األفضــل. فــي حيــن يــرى 8 بالمئــة أن 
مجدلينــا ســتكون أفضــل فــي هــذا المنصــب. علمــاً أن الحــزب يؤيــد 

بشكل كامل رئاسة كريسترشون للحكومة.
أمــا علــى الطــرف المقابــل فــإن مجدلينــا أندرشــون فــي وضــع جيــد 
بيــن ناخبــي أحــزاب كتلــة الحمــر الخضــر األربعــة، حيــث يعتقــد بيــن 

84 بالمئة و96 بالمئة أنها األفضل.

وال يصــل كريسترشــون إلــى هــذه األرقــام حتــى بيــن ناخبيــه، حيــث 
ــه  ــن أن ــزب المحافظي ــع ح ــن م ــن المتعاطفي ــة م ــد 78 بالمئ يعتق
ســيكون األفضــل لرئاســة الحكومــة. ويؤيــد ذلــك 76 بالمئــة مــن 
ناخبــي حــزب ديمقراطــيي الســويد )SD(، بينمــا يفضــل 6 بالمئــة 

من ناخبي الحزب مجدلينا أندرشون.
ومــن الافــت أن أدنــى دعــم لمجدلينــا أندرشــون علــى الجانــب 

األحمر األخضر موجود بين ناخبي حزب الوسط.

مــاذا إذا وصــل أوكيســون لمنصــب رئاســة الــوزراء فــي 
السويد؟

أســئلة عــدة تطــرح نفســها بعــد هــذا التطــور الدرامــي، منهــا 
لمــاذا تزايــدت إلــى هــذا الحــد شــعبية حــزب كان وحتــى ال يــزال 

يوصم بالتطرف اليميني وكراهية األجانب؟

والســؤال اآلخــر واألهــم: مــا الــذي يعنيــه ان يصــل جيمــي 
الــوزراء؟ هــل يســتطيع مــن  إلــى رئاســة  أوكيســون 

خالل منصبه تغيير السويد وجرها إلى اليمين أكثر؟
الجــواب البديهــي والســريع نعــم، ولكــن مــن خــال اقتراحــات 
الميزانيــة  تقدمهــا حكومتــه للبرلمــان، ومــن أهمهــا اقتراحــات 
العامــة وقوانيــن جديــدة وتعديــل قوانيــن قديمــة، وفــي حــال 
الموافقــة عليهــا ســيتم بالتالــي اعتمادهــا. أي ان للحكومــات فــي 

السويد تأثير كبير على الرغم من أن الحكم للبرلمان.

بحسب استطالع 
رأي أجراه مركز 

ديموسكوب 
لصالح 

أفتونبالدت 
أندرشون أفضل 

من كريسترشون 
لرئاسة الحكومة

والسؤال األهم 
هو : ماذا إن 

وصل أوكيسون 
إلى رئاسة الوزراء 

وهو رئيس أكثر 
األحزاب تتطرفًا 

وكرها لألجانب

قسم التحرير
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االشتراكية الليبرالية المحافظة

أنتجــت الكومبــس مجموعــة أفــام تعريفيــة بــكل األحــزاب البرلمانيــة، وأرســل جميــع ُرَؤَســاُء األحــزاب إجاباتهــم علــى الســؤال التالــي: لمــاذا 
يجــب برأيــك أن أنتخبــك وانتخــب حزبــك؟ فــي هــذا العــدد مــن جريــدة الكومبــس نقــدم لكــم مختصــر عــن كيــف عرفــت األحــزاب عن نفســها، 
باإلضافــة إلــى بعــض الحقائــق التاريخيــة واأليديولوجيــة عــن كل حــزب. هدفنــا هــو أن نوفــر لكــم كل المعلومــات الازمــة حتــى تصوتــوا فــي 
االنتخابــات المقبلــة يــوم 11 ســبتمبر، 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 

اإلعانية والترويجية ننشرها بعد التنبيه على أنه إعانات.

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

انتخابات 2022

كيف ُتعرف 
األحزاب السويدية 

عن نفسها؟
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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
 ٤ منــذ  الديمقراطييــن  االشــتراكيين  حــزب  رئيســة 
نوفمبــر ٢٠٢١ هــي ماجديلينــا أندرشــون. أندرشــون، 
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  مجدلينــا  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 
ــة  ــي مصلح ــة ف ــرة عام ــا كمدي ــا أيض ــت مجدلين عمل
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
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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
2020 هــى نوشــي  31 أكتوبــر  رئيســة الحــزب، منــذ 
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
ــو 2021،  حظــي الحــزب باهتمــام إضافــي، فــي 21 يوني
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. 
 

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
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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. 
 

ــي  ــراء. والت ــة الخض ــاً األيديولوجي ــزب أيض ــى الح يتبن
تضــع الطبيعــة والبيئــة فــي المركــز، وتــرى أن قيمــة 
االهتمامــات  مــن  أعلــى  كلهــا  الحيــة  الكائنــات 
المجتمعيــة األخــرى، مثــل المكاســب االقتصاديــة 

قصيرة األجل.

تاريخ الحزب
1910 وحينهــا أطلــق  الوســط عــام  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 
 2011 إلــى أن أصبحــت زعيمــة حــزب الوســط عــام 
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. 
 

ــا  ــنة 2021 عندم ــف س ــي خري ــاه ف ــزب االنتب ــت الح لف
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 

أني لووف

رئيسة الحزب



الكومبس  13  سبتمبر / أيلول  2022 العدد 106

األيديولوجية 
 يلخص الحزب أيديولوجياته على النحو التالي:

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

السكان األصليين لدولة معينة، مثل "السويديين".
ثانيــا، يتبنــي الحــزب أيديولوجيــة قوميــة محافظــة. 
ــة  ــة الحفــاظ علــى األمــة والهوي والتــي تؤكــد علــى أهمي

الوطنية القائمة على اللغة والثقافة واألصل.
وثالثــا، أيديولوجيــة اشــتراكية محافظــة. والتــي تهدف 
إلــى الحفــاظ علــى التقاليــد فــي المجتمــع وتوفيــر شــبكة 
العمــل  عــن  العاطليــن  لدعــم  عامــة،  اجتماعــي  أمــان 

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 62مقعد.
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 ديمقراطــيي 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

جيمي أوكيسون

رئيس الحزب
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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
تأســس حــزب الليبرالييــن ســنة 1934 ودافــع زعيــم 
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
رئيس الحزب منذ إبريل 2022 هو يوهان بيرسون.

بــدأ يــوان حياتــه السياســية كعضــو نشــط فــي رابطة 
الشــباب الليبرالييــن، قبــل انتخابــه فــي برلمــان الحــزب 

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 

يوهان بيرسون

رئيس الحزب
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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:  

هــذه  تســعى  الديمقراطيــة:  المســيحية 
األيدولوجيــة للحفــاظ علــى النظــم والتقاليــد فــي 
ــًرا  ــدًرا كبي ــه ق ــت نفس ــي الوق ــل ف ــع، وتتحم المجتم
مــن المســؤولية االجتماعيــة القائمــة علــى القيــم 
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

إبا بوش

رئيسة الحزب
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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"

أولف كريستيرشون

رئيس الحزب
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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.
46 عاًمــا،  العمــر  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

مارتا ستينيفي و بير بولوند

رئيسا الحزب
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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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قصص نجاح

"ال تدع هاجس العنصرية يسرق 
طاقتك ويؤثر على قصة نجاحك" 

ــر بــي أيــام أرجــع الــى المنــزل وأبــي. أحيانــا كنــت، وبعــد خيبــات  تقــول هديــل فــي حديثهــا معنــا: "كانــت تّم
أمــل متتاليــة، أفكــر هــل فشــلي فــي هــذا الشــيء أو عــدم حصولــي علــى هــذا العمــل مرتبــط بكونــي محجبــة؟ 
ولكــن كّلمــا كانــت تدغــدغ هــذه األفــكار ذهنــي كنــت اقــول لنفســي ال تدعــي هاجــس العنصريــة يقــف بينــك 

وبين طموحك، القانون معِك" 

هديل مع زوجها رامي وطفليها مايار، 5 سنوات و ليمار 3 سنوات 

هديــل ذات ال33 عامــا هــي أم لطفليــن. جــاءت الــى 
الســويد قبــل مــا ال يزيــد عــن 6 ســنوات. رغــم إنجابهــا 
كا طفليهــا فــي الســويد إال أن هــذا لــم يوقفهــا 
ــل  ــى قب ــا حت ــي بدأته ــاج، الت ــة االندم ــن دخول رحل م

انتقالها إلى السويد.
ــيء  ــو ش ــل ه ــه هدي ــت ب ــا قام ــون م ــد يك ــا ق  ربم
ليــس بالشــيء الخــارق، وذلــك حســب وصفهــا، لكــن 
رســالتها التــي تــود أن توصلهــا إلــى الجميــع، خصوصــا 
األمهــات منهــم، هــي أوال،أن لــكل مجتهــد نصيــب 
وثانيــا، األمومــة، أو باألحــرى اجــازة األمومــة، يجــب ان 
ُينظــر لهــا كفرصــة يمكــن اســتثمارها، بــدال مــن ان 
ــة  ــم اللغ ــق تعل ــي طري ــي ف ــق زمن ــا كعائ ــر اليه ُينظ

السويدية ودخول المجتمع الجديد. 
لنرجــع أوال قليــا إلــى الخلف. بعد ان أكملــت تعليمها 
الجامعــي بــدأت هديــل العمــل كمعلمــة ثــم تزوجت. 
كان مــن الممكــن أن تنتهــي القصــة هنــا، لكن يشــاء 
إلــى  الهجــرة  ينــوي  تتــزوج هديــل رجــا  ان  القــدر 
هاجــر  أن  بعــد  الســويد.  وتحديــدا  أوروبــا،  شــمال 

زوجهــا وحصــل علــى إقامــة فــي الســويد، قــام بلــم 
شــمل عائلتــه وجــاء بزوجتــه، التــي كانــت تتــوق ان 

تجتمع بزوجها. 
ــويد  ــى الس ــتنتقل إل ــا س ــل بأنه ــت هدي ــا علم عندم
محســوما  شــيئا  قدومهــا  يكــون  ان  قبــل  وحتــى 
اللغــة  بدراســة  االبتدائــي  معلمــة  بــدأت  رســميا، 
الســويدية علــى األنترنــت مــن مدينتهــا الاذقيــة. 
للغــة  معلــم  أول  هــي  اليوتيــوب  منصــة  كانــت 
بــل  وقتــا،  تضيــع  لــم  التــي  للعروســة  الســويدية 
قــد  كانــت  الســويد،  اقدامهــا  وطئــت  وعندمــا 
تمكنــت مــن قواعــد اللغــة وتعــرف ان فــي الجملــة 
ــو  ــا ه ــس م ــل، عك ــل الفاع ــبق الفع ــويدية يس الس

عليه الحال في اللغة العربية. 
مدينــة  الــى  قدومهــا  مــن  بســيطة  فتــرة  بعــد 
الســويد،  فــي  إقامتهــا  أماكــن  أول  ســودرهامن، 
حملــت هديــل بطفلهــا األول الــذي رافقهــا إلــى 
ــا لتحديــد مســتواها.  مقاعــد المدرســة لتجــري امتحان
االمتحــان الــذي أثبــت لهــا أن دراســتها المنزليــة فــي 

بلدنــا األم أتــت ثمارهــا فبــدأت دراســة اللغــة فــي 
المســتوى الــذي ينهــي بــه أغلــب اآلخرين. واســتمرت 
فــي الدراســة حتــى وضعــت إبنهــا األول الــذي لــم 

يمنعها االعتناء به من االستمرار في التعلم. 
مــا  "كثيــرا  الخصــوص:  هــذا  فــي  هديــل  تقــول 
ينظــرون الــى اجــازة األمومــة كوقــت غيــر محســوب 
مــن فتــرة التواجــد فــي الســويد ويســتثنون هــذه 
أم  العلميــة  حياتهــم  مــن  الســنوات  او  االشــهر 
المهنيــة. أمــا أنــا فقمــت باســتغال هــذه الفتــرة 
وكنــت ادرس بالمراســلة حتــى قطعــت شــوطا ال 

باس به" 
 

ــن  ــق بي ــب التوفي ــن الصع ــس م ــن ألي لك
األول،  الطفــل  خاصــة  األمومــة، 
والدراســة – حتــى النــوم يصبــح صعبــا على 

اآلم المستحدثة؟ 
تــرد هديــل: "بالتأكيــد أنــا ال يمكننــي تعميــم حالتــي. كل 
شــخص لــه ظروفــه وربمــا طموحــي العالــي هــو 
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أكثــر مــا دفعنــي ولحســن حظــي لــي زوج داعــم، 
ســاهم بشــكل كبيــر فــي هــذا ودفعنــي، ولكــن كلمــا 
كبــر الطفــل كثــرت احتياجاتــه فمــن الــذكاء اســتغال 
مــن  أكثــر  الطفــل  فيهــا  يحتــاج  ال  التــي  الفتــرة 
ــيتوجب  ــا س ــوم واكل. الحق ــن ن ــة م ــه المادي احتياجات
يصبــح  وهنــا  معهــم  واتكلــم  أعلمهــم  ان  علــي 

الموضوع أكثر صعوبة". 
ــا  ــم زوجه ــا ودع ــة، طموحه ــا كمدرس ــدا خلفيته ع
لهــا كان لهديــل دافــع آخــر وهــو انهــا رأت قصــص 
وقضيــن  ألزواجهــن  النســاء  فيهــا  جــاءت  كثيــرة 
ســنوات طويلــة فــي تعلــم اللغــة جاعليــن اعتمادهم 
األول واألخيــر علــى أزواجهــم. تقــول هديــل انهــا لــم 
تريــد ان تكــون احــدى هــذه االشــخاص التــي كان 

زوجها يضرب بهم المثل. 
أم  هــي  واآلن  الثانــي  بطفلهــا  هديــل   رزقــت 
لطفليــن تعمــل كمدرســة فصــل للمرحلــة االبتدائية 
مدينــة  فــي  مركزيــة  منطقــة  فــي  مدرســة  فــي 

لينشوبنج. 
 تقــول هديــل عــن اول تجربــة تعليميــة لهــا فــي 
ــر  ــة التوت ــي غاي ــت ف ــدرس: "كن ــاعد م ــويد كمس الس

بســبب أصولــي ولغتــي التــي لــم تكــن حينهــا فــي 
مســتواها الحالــي، ولكــن عندمــا قــال لــي المديــر انــه 
يؤمــن بــي تشــجعت. أحيانــا كل مــا يحتاجــه الشــخص 

هو شخص يؤمن به ". 
 

فــي  الوقــوف  الصعــب  مــن  أليــس 
الفصــل وتدريــس طفــل ســويدي؟ مــا 
تكــون  أن  ينتقــدون  مــن  علــى  ردك 
مدرســة األطفــال بخلفيــة أخــرى لعــدم 

تمكنها من اللغة كالمولود في البالد؟ 
"انــا تعلمــت فــي جامعــة ســويدية وهــذا يعنــي أنــى 
تلقيــت نفــس التعليــم ولــدي درايــة بــكل األســاليب 
واألدوات الازمــة، كأي شــخص ســويدي. إضافــة 
ــات نعمــل  ــي أحــس أن نحــن كأجنبي ــي بثقافت ــى أنن ال

بجد أكثر وبقلبنا وعقلنا جنبا إلى جنب". 
 وتضيــف هديــل ان رحلتهــا لــم تكــن كلهــا ورود ولــم 
أنهــا  إال  الوقــت  طــوال  مشــرقة  الشــمس  تكــن 
ســبيل  علــى  صعــب،  بموقــف  تمــر  كانــت  كلمــا 
المثــال عندمــا يكــون لهــا محادثــات مــع اوليــاء امــور 
تشــعر انهــم يشــككون بإمكانياتهــا اللغويــة، كلمــا 

Malmö 
Tandläkarna
Malmö 
Tandläkarna
Malmö 
Tandläkarna
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

ــر  حصــل ذلــك حاولــت دفــع األفــكار الســلبية وتذكي
نفســها ان حتــى وان عنصرهــا البعــض فالقانــون 

معها. 
زوجهــا  مــع  لينشــوبنج  فــي  هديــل  تعيــش  حاليــا 
رامــي وطفليهــا مايــار، 5 ســنوات و ليمــار 3 ســنوات 
وتعمــل بــدوام كامــل كمدرســة تــدرس كل المــواد. 
أمــا حلمهــا التالــي فهــو تحضيــر الدكتــوراه فــي مجــال 

التعليم 
  

وتختــم هديــل حديثهــا بقولهــا أن: "لــكل 
مجتهد نصيب". 

حاورها: هديل إبراهيم
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مجتمع ـ حريات

ما هي حرية األديان بالسويد؟ وكيف 
تؤثر على حياتك؟ 

ما هو موقف القانون السويدي من  "حرق 
المصحف" وهل يمكن التأثير لتغيره؟

Foto:Magnus Andersson/TT تحمي الشرطة بالودان حفاظا على حقه بحرية التعبير مع ٔان استعراضاته فيها الكثير من  االستفزازات

أن  حقــك  بالســويد  األديــان  حريــة  قانــون  يحمــي 
تؤمــن بــأي ديانــة، وكذلــك حــق غيــرك أال يؤمــن بــأي 

ديانة.  
ولكــن لمــاذا أعتبــر القانــون الشــخص الــذي شــوه 
ــر للغضــب  العلــم الســويدي أنــه ارتكــب ســلوك مثي
المصحــف يعبــر عــن  الــذي حــرق  الشــخص  بينمــا 

رأيه؟   
ــا  ــي تضمنه ــات الت ــي الحري ــا ه ــن، م ــخص مؤم  كش
لــك الســويد لممارســة طقــوس دينــك؟ هــل يمكن 
فــي  القــرآن  إلــى  حافلــة  ســائق  يســتمع  أن  مثــًا 
ســاعات عملــه؟ وهــل يمكــن لشــخص أن يحــدد 
ديانــة ابنــه الــذي لــم يتعــد الســت ســنوات؟ فــي هــذا 
التــي  الدينيــة  الحريــات  بعــض  ســنتناول  المقــال 

يضمنها القانون السويدي.   

تحديد ديانة الطفل 
تخيــل معــي أن امــرأة انفصلــت عــن زوجهــا، ولكــن 
ســنوات،  ســت  عمــره  مشــترك  طفــل  لديهمــا 
ويقضــى أســبوًعا مــع األم وأســبوًعا مــع األب. تريــد 
األم أن يعتنــق ابنهــا اإلســام لكــن األب يفضــل أن 
ــة  يقــرر االبــن بنفســه عندمــا يصــل إلــى ســن الثامن

عشر. فماذا يقول القانون في مثل هذه الحالة؟  
مــن حــق أي أم أو أب أن يعلــم دينــه ومعتقداتــه 
البنــه. ال يحــق ألحــد أن يمنعنــه عــن ذلــك، فمــن حــق 
األم أن تعلــم ابنهــا اإلســام فــي أســبوعها ومــن 
ــرط  ــبوعه، بش ــي أس ــاد ف ــه اإللح ــق األب أن يعلم ح
عــدم مهاجمــة بعضهمــا البعــض، أي أنــه ال يصح أن 
النــار" وال  تقــول األم البنهــا أن "والــدك ســيدخل 
ــا  ــك كامه ــه "والدت ــول األب البن ــا أن يق ــح أيًض يص

خرافــات". مثــل هــذا الهجــوم قــد يســتخدم ضــد كل 
طرف إلثبات أنه غير مؤهل لحضانة الطفل.   

 ،föräldrabalken ،طبًقــا لكــود الرعايــة فــي القانــون
يجــب علــى األب واألم احتــرام قــدرة الطفــل ونضجــه 
فــي المرحلــة العمريــة التــي هــو بهــا. ولكــن مــاذا 

يعني ذلك؟ 
علــى ســبيل المثال، إن قــررت األم أن ابنها ســيصوم 
نصــف يــوم فــي نهــار رمضــان، وارســلته إلــى الروضة 
تتدخــل  قــد  حينهــا  طعــام،  بــدون  المدرســة  أو 
ــتعتبر  ــا س ــد األم، وحينه ــكوة ض ــرر ش ــة وتح الروض
المحكمــة ذلــك تقصيــًرا منهــا. والمعتقــد الدينــي في 
مثــل هــذه الحالــة لــن يحمــي األم مــن المحاســبة. 
تماًمــا مثلمــا سيحاســب شــخص  األم  ستحاســب 
غيــر مؤمــن بديــن محــدد، إذا أرســل ابنــه إلــى الروضة 
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ــن  ــم يك ــه ل ــر أو ألن ــه الصب ــه يعلم ــام ألن ــدون طع ب
لديه وقت لتحضير الطعام.  

   الدين بمكان العمل 
ألربــاب  يحــق  األوروبــي،  االتحــاد  لقانــون  طبقــا 
دينــي،  رمــز  يرتــدي  تعييــن شــخص  العمــل عــدم 
فهــذا القــرار يعــود إلــى أصحــاب الشــركات وأماكــن 

العمل الخاصة.  
ــن  ــخص، فم ــذا الش ــن ه ــم تعيي ــال ت ــي ح ــن ف ولك
حقــه ممارســة دينــه بحريــة. مــن حقــه مثــًا الصــاة 
فــي مــكان عملــه إن لــم يتعــارض ذلــك مــع عملــه. 
فهــذا يعتبــر اســتراحة تماًمــا مثــل اســتراحة الطعــام 

أو شرب السجائر أو دخول الحمام.  
 

ولكن ماذا لو تعارض الدين مع العمل؟  
ــويدية  ــة س ــي قابل ــارك ه ــور جريم ــال. إيلين ــذ مث لنأخ
تــم رفضهــا فــي أكثر مــن مــكان عمل فــي محافظة 
بعمليــات  القيــام  ترفــض  ألنهــا  يونشــوبينج 
اإلجهــاض، العتقادهــا أن ذلــك يتعــارض مــع دينهــا 
علــى  قضيــة  برفــع  إلينــور  قامــت  المســيحي. 
محافظــة يونشــوبينج معتبــرة رفضهــا فــي هــذه 

الوظائف، تمييًزا.  
ولكــن عام2015 حكمــت المحكمــة المحليــة بأنهــا لــم 
ــا،  ــم بتعيينه ــم تق ــة ل ــز، وأن المحافظ ــرض لتميي تتع
ال ألنهــا مســيحية ولكــن ألنهــا ببســاطة لــن تقــوم 
غيــر  فهــي  وبالتالــي  الوظيفــة،  مهــام  ببعــض 

مناسبة.  
فتــاة  رفضــت   ،2018 عــام  فــي  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
يقــوم  كان  الــذي  الشــخص  تصافــح  أن  مســلمة 
بمقابلــة عمــل معهــا باليــد، وحينهــا رفــض أن يكمل 

المقابلة معها.  
ــون  ــن يعامل ــة لموظفي ــا بحاج ــركة أنه ــرت الش اعتب
الرجــال والنســاء علــى حــد الســواء، ولكــن عندمــا 
حكمــت  الشــركة،  علــى  قضيــة  الفتــاة  رفعــت 
ألــف  ألربعيــن  وصــل  بتعويــض  لهــا  المحكمــة 
كــورون، ألنهــا اعتبــرت ذلــك تمييــًزا ضدهــا. اعتبــرت 
الرجــال  معاملــة  يمكنــه  اإلنســان  أن  المحكمــة 
والنســاء علــى حــد الســواء مــع مصافحتهــم بطــرق 
مختلفــة. كمــا أن الفتــاة نفســها قالــت إنهــا عنــد 
تواجــد رجــال ونســاء، ال تصافــح أحــًدا، حرًصــا علــى 

المساواة.  
  

ولكــن مــاذا عــن ســائقي الحافــالت؟ هــل 
يســمح لهــم القانــون بتشــغيل القــرآن أثنــاء 

ساعات العمل؟  
حالًيــا، ال يوجــد قانــون يمنــع ذلــك، ولكــن إذا قــام أحــد 
الــركاب بتقديــم شــكوى وأعتبــر ذلــك إزعاًجــا أو تعدًيــا 
هنــا  بديانــة،  مؤمــن  غيــر  كشــخص  حريتــه  علــى 

ــون  ــا قان ــدر عنه ــد يص ــة، وق ــر لقضي ــيتحول األم س
جديــد بخصــوص هــذا األمــر.  فكمــا قلنــا بالبدايــة 
أن  حقــك  بالســويد  األديــان  حريــة  قانــون  يحمــي 
تؤمــن بــأي ديانــة، وكذلــك حــق غيــرك أال يؤمــن بــأي 

ديانة.  
 

الموقف من الدعوة إلى دين 
هــل يمكــن أن يقــف أحــد بالشــارع ويدعــو إلــى ديــن 
معيــن؟ قانوًنــا نعــم، يمكــن فعــل ذلــك، ولكــن يجب 
أال يخالــف هــذا الشــخص أي قوانيــن أخــرى، مثــل 
ينــص  فقــد  المثــال.  ســبيل  علــى  البلديــة  قانــون 
قانــون البلديــة مثــًا علــى أن كل مــن يقــف بســيارة 
فــي الشــارع ويقــوم بنشــاط مــا، يجــب أن يدفــع 200 
ــر  ــوف ألكث ــموح الوق ــر المس ــن غي ــه م ــرون، أو أن ك
ــرام ذلــك. أمــا  مــن ســاعة واحــدة. وحينهــا يجــب احت
ــوت،  ــر ص ــتخدام مكب ــوف واس ــخص الوق إذا أراد ش

فهنا سيكون بحاجة لتصريح.     
  

الموقف من حرق المصحف  
قانوًنــا، يعتبــر انتقــاد األديــان واألحــزاب والمنظمــات 
مكفــواًل بحريــة التعبيــر عــن الــرأي، ذلــك بعكــس 
انتقــاد األفــراد. فمثــا إذا قــال شــخص أن االســام 
أو البوذيــة او المســيحية هــي ديــن ســيء، فهــذا 
قانوًنــا رأيــه وهــو حــر فــي ذلــك. لكــن إذا قــال أن 
"ســارة" ســيئة ألنهــا مســلمة أو مســيحية أو بوذيــة 

فذلك أمر يعاقب عليه القانون. 
  

أكتــر  مــن  األديــان  ازدراء  قوانيــن  الســويد  ألغــت 
من 30 عاًمــا ولذلــك ال يعتبــر انتقــاد األديــان أو الرمــز 

الديني مرفوض قانوًنا.  
ــم  ولكــن مــا الفــرق بيــن حــرق القــرآن وتشــويه العل
الســويدي؟ فــي عــام 1997  قــام شــخص بحمــل علــم 
الوطنــي  باليــوم  احتفــال  فــي  مشــوه  ســويدي 
وحينهــا  خطاًبــا،  بــه  ســيلقي  الملــك  كان  للســويد 
قيمــت المحكمــة بــأن هدفــه كان إثــارة اآلخريــن، 
ــي  ــر المدع ــا أعتب ــوال. بينم ــر مقب ــلوًكا غي ــه س واعتبرت
العــام حــرق الكتــب الدينيــة والمصحــف مؤخــًرا، تعبيــًرا 

عن الرأي.  

عــادة  الناشــي،  مجيــد  للمحامــي  طبًقــا 
يصعب مقارنة حالتين مختلفتين. 

وهنــاك العديــد مــن المحامييــن والحقوقييــن الذيــن 
مجيــد  فيــرى  الــرأي.  العــام  المدعــي  يوافقــون  ال 
فــي  بالموضــوع  النظــر  إعــادة  يجــب  أنــه  الناشــي 
المحكمــة ودراســته، ألنــه يجــب أن يكــون هنــاك 

حدود لحرية التعبير عن الرأي.  
"الســلوك  أن  الناشــي  يــرى  نفســه،  الوقــت   فــي 

المثيــرة للغضــب" هــو جريمــة مــن نــوع طفيــف جــًدا 
وتعاقــب بالغرامــات البســيطة أمــا "التحريــض علــى 
فئــة معينــة بالمجتمــع" هــي جريمــة أكثــر مائمــة 

لهذه الحالة، عقوبتها أكبر من غرامة.  
  

المحامي مجيد الناشي

إعالن جوازات سفر مفقودة

Ihab Abdullah saleh, Saleh.
A17244565 

Taisir ammar Ali, Ali.
A15529059

Dima ihab Abdullah, Abdullah.
A15529060

Dana ihab Abdullah, Abdullah.
A15529061
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رقم جواز السفر:
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رقم جواز السفر:

رقم جواز السفر:

نوع جوازت السفر المفقودة : عراقي
في حال إيجاد الجوازات الرجاء االتصال

0728518055

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

مقاالت الشركاء

الجريمــة تســمم مجتمعنــا، والجريمــة تحــول النــاس فــي بلدنــا إلــى ضحايــا للعنــف وللمــوت 
ولفقــدان مــن نعزهــم. العصابــات يعملــون علــى تجنيــد األطفــال فــي عالــم الجريمــة، 

والعنف، واستخدام السالح، والمخدرات.

– أنــا أعلــم أن بلدنــا الســويد يمكــن أن يكــون أفضــل. 
يجــب أن يتصــدى المجتمــع قبــل وقــت طويــل مــن 
أن يفكــر أي قاصــر علــى أن يمســك بيديــه ســاح. 
لكســر  ضــروري  هــو  مــا  نفعــل  أن  علينــا  لذلــك، 
العزلــة االجتماعيــة، وتفكيــك العصابــات، كمــا تقــول 

رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرشون.

لفتــرة طويلــة، كان مجتمعنــا يعانــي مــن ضعــف 
المــوارد، المــوارد التــي تحتاجهــا الشــرطة والمــدارس 
والخدمــات االجتماعيــة، كلهــا كانــت مــوارد قليلــة 
جــداً. مــن أجــل إنهــاء العنــف علينــا أن نضمــن أال 
ينحــرف الشــباب وأال يختــاروا طريــق الجريمــة، ويجــب 
ضمــان معاقبــة مــن يغــررون األطفــال لانضمــام 

إلى العصابات.

لذلــك، نحــن االشــتراكيون الديمقراطيــون 
نريد:

نظــام  وتوســيع  العقوبــات  مــن  المزيــد  تشــديد 
العدالــة. يجب أن يكون لدى الشــرطة والمؤسســات 
اإلصاحيــة والمدعيــن العاميــن والمحاكــم وبقيــة 
يحتاجونهــا  التــي  األدوات  المعنييــن  الموظفيــن 
علــى  العقوبــة  تشــديد  يجــب  الجريمــة.  لمكافحــة 

الجرائم المرتبطة بالعصابات.

وقــف تجنيــد شــبان جــدد للعصابــات. يجــب أن يتدخل 
المجتمــع بســرعة وفعاليــة عندمــا يتعــرض الشــباب 
إلــى الجريمــة. يجــب علــى جميــع  لخطــر االنجــراف 
الشــباب الذهــاب إلــى مــدارس جيــدة. يجــب علــى 
اآلبــاء تحمــل المســؤولية وأن يكونــوا قــدوة مــن 
خــال العمــل وتعلــم اللغــة الســويدية. تتعــزز مكانــة 
الســويد عندمــا يشــارك الجميــع ويســاهمون فــي 

المجتمع.

أن يســتوفي كل  يجــب  العزلــة االجتماعيــة.  كســر 

شــخص نفــس المتطلبــات وتتــاح للجميــع نفــس 
الفــرص الواضحــة لكســب العيــش مــن عملهــم 
ــلء  ــد وم ــم الجي ــرص التعلي ــادة ف ــب زي ــاص. يج الخ
وقــت الفــراغ بأمــور هادفــة، وتســهيل الحصــول 
علــى الوظيفــة األولــى وعلــى الســكن بغــض النظــر 

عن المكان الذي ينشأ فيه الشباب.

ســوف يفعــل االشــتراكيون الديمقراطيــون مــا هــو 
ضــروري لتقويــة بلدنــا الســويد. ألن بلدنــا يمكنهــا أن 

تفعل ما هو أفضل.

ــي 11  ــن ف ــتراكيين الديمقراطيي ــّوت لالش ص
سبتمبر.

ــل  ــب أال يحص ــون: يج ــتراكيون الديمقراطي االش
أي قاصر في السويد على سالح
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الديمقراطــي  االشــترايك  الحــزب  مــن  ممــول  المقــال  هــذا 
Socialdemokraterna ليــس بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه 

المادة مع سياسة الكومبس التحريرية.

هل أنت مع مجدلينا أندرشون؟

تــدور انتخابــات 2022 حــول مــن ســيقود الســويد 
أولــف  أو  أندرســون  مجدلينــا  ســبتمبر،   11 بعــد 

كريسترشون.

ــا المزيــد مــن عناصــر الشــرطة ويجــب  يجــب أن يكــون لدين
ــاج  ــي. يحت ــذا ال يكف ــن ه ــة، لك ــر صرام ــات أكث ــع عقوب أن نض

المجتمــع بأســره إلــى المســاعدة حتــى ال يصبــح أي شــاب مجرمــاً. 
ــا  ــي نحبه ــويد الت ــن، الس ــار الس ــل كب ــن جي ــويد، م ــوا الس ــن بن ــك الذي أولئ

يســتحقون حيــاة آمنــة ومعاشــاً تقاعديــاً يمكنــك العيش فيــه. ال ينبغــي أن تكون 
المدرســة ألصحــاب األمــوال، ولكــن يجــب أن تكــون ملــكا لألطفــال. يجــب 

الوثوق بالمجتمع. كل من يستطيع العمل يجب أن يعمل.

مجدلينا أندرسون هي الشخص المناسب لقيادة السويد إلى األمام.

هل انت معنا؟ أظهر دعمك لمجدلينا

Är du med Magdalena Andersson?

Valet 2022 handlar om vem som ska leda 
Sverige efter den 11 september, Magdalena 
Andersson eller Ulf Kristersson. 

Vi ska ha fler poliser och skärpta straff, men det 
räcker inte. Hela samhället behöver hjälpas åt så att 
ingen ung blir kriminell. De som byggt det Sverige vi 
älskar förtjänar ett tryggt liv och en pension man kan leva på. 
Skolan ska inte vara till för ägarna utan för barnen. Samhället ska gå 
att lita på. Alla som kan jobba ska jobba.

Magdalena Andersson är rätt person för att leda Sverige framåt.

Är du med? Visa Magdalena ditt stöd.

Burlöv Center
Kronetorpsvägen 2
Ingång 3, 23237 Arlöv
Tel: 040-133330

مركزنا يقدم الفحص

 

السعر العادي للفحص � 899 كرونة سويدية

مجانا
                يتضمن:                       

 • اربعة اشعات ديجيتال لكل ا��سنان  
ا• استشارة ��خصائي زراعة ا��ٔسنان 

ا• فحص شامل ل��ٔسنان واللثة والفكين 
ا• تقييم كامل  لتكاليف الع��ج 

  

�من 7 إلى 28 فبراير�

احجز موعدك هنا

بسبب موقعنا المميز في بارلوف سنتر وتعاوننا

مع فورد سنترال بارلوف سوف نضمن لك ا��هتمام 

بصحة جسمك واسنانك على ايدي افضل ا��طباء 

ا��خصائيين ؤاطباء ا��سنان الذين لديهم خبرة طويلة 

بمجال زراعة وتجميل ا��ٔسنان 

نستقبلكم من 7 فرباير!ر

ع(علما بان المركز مفتوح ايام السبت وا��حد�

https://www.socialdemokraterna.se/engagera-dig/ar-du-med-magdalena-andersson
Länktext: ”Är du med? Visa Magdalena ditt stöd.” نص الرابط: "هل أنت معنا؟ أظهر دعمك لمجدلينا ".
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انتخابات 2022

معلومات عامة عن االنتخابات

المبكــر  التصويــت  أغســطس،   24 يــوم  مــن  بــدأ 
förtidsrösta فــي االنتخابــات الســويدية، ومــن هــذا 
اليــوم حتــى تاريــخ 11 ســبتمبر، يــوم االنتخابــات الطويل 
أو اليــوم الرســمي لانتخابــات Valdagen يمكنكــم 
التصويــت فــي أي مركــز مــن المراكــز االنتخابيــة فــي 
بإمكانهــم  الســويد  الســويد، ولمــن يعيــش خــارج 

التصويت حتى يوم 18 سبتمبر.
مــن المفتــرض أن يكــون كل مــن يحــق لــه االنتخــاب 
قــد اســتلم بطاقــة التصويــت  röstkort الخاصــة بــه 
ســواء كان معــه جنســية أو معــه إقامــة ممــن يحــق 
البلديــات  مســتوى  علــى  التصويــت  لهــم 

والمحافظات.
معــك  تأخــذ  أن  يجــب  االنتخــاب،  تســتطيع  حتــى 
البطاقــة االنتخابيــة التــي وصلتــك إلــى المنــزل، وتأخــد 
أو  هويــة  بطاقــة  مثــل   ، شــخصية  اثبــات  معــك 
ــه  ــد إن ــت تعتق ــفر، إذا أن ــواز س ــياقة أو ج ــهادة س ش
يحــق لــك االنتخــاب ولســبب مــا أضعــت أو لم تســتلم 
ــلطة  ــع س ــال م ــك االتص ــة بإمكان ــة االنتخابي البطاق

االنتخابات  Val.seوحجز بطاقة جديدة
ــو  ــى ل ــدة، حت ــر معق ــهلة وغي ــة س ــرى، العملي ــا ن كم
لــم يكــن  لديــك هويــة أو جــواز ســفر أو شــهادة 
ســياقة، بإمكانــك اصطحــاب شــخص أخــر يعــرف 
ــا  ــه طبع ــراز هويت ــع إب ــان، م ــك ف ــهد أن ــك ويش عن

حتى يقولو لك تفضل انتخب.
وصلنــا علــى مركــز االنتخابــات فــي الخــارج، هنــاك 
األحــزاب  بعــض  يمثلــوا  أشــخاص  تجــد  أن  يمكــن 
انتخابيــة  قوائــم  بتوزيــع  يقومــون  المشــاركة 

ألحزابهــم، أنــت غيــر مجبــر تأخــذ منهــم هــذه القوائــم 
اذا أنت ال تريد.

 تدخــل إلــى داخــل المركــز يوجــد طاولــة عليهــا قوائــم 
قوائــم  األبيــض  اللــون  ألــوان،  بثــاث  األحــزاب، 
الفاتــح  واألصفــر  البلديــات  مجالــس  النتخــاب 
للبرلمــان أمــا األزرق الفاتــح فهــي قوائــم االنتخابــات 

مجالس المحافظات.
فــي حــال لــم تجــد قوائــم للحــزب الــذي تريــد انتخابــه، 
هنــاك بطاقــات فارغــة وباأللــوان الثاثــة، ممكــن أن 

تأخــذ قائمــة تكتــب عليهــا اســم الحــزب، وحتــى اســم 
مرشح معين من هذا الحزب.

قائمــة  تختــار  عندمــا  أنــت  الطبيعيــة  الحالــة  فــي 
مكتــوب عليهــا اســم حــزب مــع أســماء المرشــحين 
تضــع  ممكــن  ولكــن  الحــزب،  تنتخــب  عمليــا  انــت 
ــم  ــى يت ــة حت ــن القائم ــخص م ــم ش ــى اس ــارة عل إش
حســاب وكأنــك وضعتــه علــى رأس القائمــة التــي 

اخترتها

Valsedlar  قوائم المرشحين وهي في ثاث ألوان

 Röstkort بطاقة التصويت
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حان اآلن موعد االنتخابات.
اعتباراً من 24 أغسطس/آب يمكنك التصويت المبكِّر �� مراكز من�شرة �� جميع أنحاء 

السويد. أو التصويت �� المركز االنتخا�� الذي ت�بع له �� يوم االنتخابات بتاريخ
11 س�تمبر/أيلول. يمكنك التصويت �� المكان والزمان الذي يناسبك.

تصلك بطاقة التصويت عن طريق البريد.
وفيها تجد ما هي االنتخابات التي يحق لك التصويت فيها ومكان التصويت.

يبقى اختيارك سريّاً. ال يجوز ألحد أن يرى ما هي أوراق االقتراع التي تختارها. وبعد ذلك تقوم 
بتحضير التصويت وحدك خلف ستار االنتخابات. ويمكنك الحصول على مساعدة إذا كان 

لديك قصور وظيفي وال ´ستطيع تحضير التصويت بنفسك.

.val.se :تجد جميع المعلومات �� الموقع
كما يمكنك االتصال على الهاتف رقم: 825 020-825.

هل أنت جاهز
للتصويت؟

سهولة.
أمان.

سالمة.


