
يف الحقبة املمتدة من 8,000 قبل امليالد إىل 6,000 
قبل امليالد، أصبحت البلد بكاملهـا مأهولة بالسكان 
الـذين اقتـاتـوا من الصيـد وجمــع القـوت وصيــد 
السمك، حيث استخدموا أدوات حجرية بسيطة. إن 
األمــاكن السكنيـة واملقـابـر التي تعــود إىل العـرص 
الحجـري، استمرت حتى نحـو 1,800 قبـل امليــالد، 
ويتـم اكتشافهـا اليوم بإعـداد متزايـدة. متـيز العرص 
الربونزي يف دول شامل أوروبا – ال سيام يف الدمنارك 
ولكن يف السويد أيضاً – مبستوى عال من الحضارة، 

حيث يظهر ذلك يف القطع األثرية التي ُعرث عليها يف 
املقابر. لتصبح هذه التحف بعد القرن الخامس قبل 

امليالد، نادرة أكرث فأكرث اذ دخل الحديد عىل نطاق 
واسع يف حيز االستخدام العام. بدأ سكان السويد يف 
أوائل العرص الحـديـدي املبكر يف االستقـرار، لتشكل 

 الزراعة أساسا لالقتصاد واملجتمع.

الڤايكنج والمسيحيون األوائل

اتســم عصــر الڤـــايكينــغ )800–1050 ميـالدي( 
بتوسـع كبـري يف النشـاط، وفيام يخـص السـويـد كان 
التوجه بشكل كبري نحـو الرشق. تجدر اإلشارة إىل أن 
العـديـد من حمـالت الڤايكنغ انطلقت من السـويد 
من أجـل النهب والتجــارة عىل طـول سـاحـل بحـر 

البلطيق، واألنهار التي متتد عميقا يف روسيا املعارصة. 

لقد سافـر الڤايكنـج حتى وصلـوا اىل البحر األسـود، 
وبحـر قـزويـن، حيث عقــدوا أواصــر تجاريـة مع 
اإلمرباطـوريـة البيزنطـية، واملاملك العربيـة. وصلت 
املسيحـية ألول مـرة إىل السـويـد مـع بعثـة بقيـادة 
»أنسجار« Ansgar، الذي زارها يف القرن التاسع، بيد 
أن البـالد مل تتحـول إىل املسيحية حتى حلـول القرن 

الحادي عرش امليالدي. 

تأسيس المملكة

تم استيعـاب مختلـف مقـاطـعات السـويـد البالــغ 
تعدادها حوايل 1000 مقاطعة يف وحدة واحدة، بيد 
أن التـاج مل يكتسب نفـوذاً كبــرياً إال يف أواخر القرن 
الثالث عرش. يف العام 1280 أصـدر امللك »ماغنوس 
الُدلــوس« Magnus Ladulås )من 1275–1290( 
قانـون النـظام األسايس الذي سمـح بتشّكل طبقـــة 

النبالء وبتنظيم املجتمع طبقاً للنموذج اإلقطاعي.

حقبة الهانزا

منت التجـارة خـالل القرن الرابـع عرش، ال سيام مع 
الـمـدن األملانيـة املنضـويـة تحت قيـادة »لـوبيـك« 
Lübeck. يف منتصـف القرن السـادس عرش، هيمنت 
هذه املجموعـة، املعروفـة باسـم »الرابطة الهانزية« 
Hanseatic League، عىل التجـارة السويديـة، وتم 

بنــاء العـديـد من املـدن نتيجـة للنشـاط التجــاري 
النـابض بالحيـــاة. بيد أن املـوت األســـود )وباء 
الطاعون(، الذي وصل إىل السويد يف عام 1350، 
أدى ولفـرتة طويلة اىل تدهور الحياة االقتصادية 

وانخفاض عدد السكان. 

اتحاد كالمار

يف عـام 1389، توحـدت ممـالك الدمنارك والرنويـج 
والسويـد تحت حكم مـلكة الدمنـارك »مـارغـريتا« 

Margareta. ويف العام 1397، تشّكل »اتحاد كاملار« 
Kalmar Union، الذي ضـم البلدان االسكندنافيـة 

الثالثة، لتكون تحت سلطة ملك واحد. إال أن االتحاد 
)1397–1523( مـزقـته الصـراعـات الـداخليـة التـي 
بلغت ذروتهــا فيمــا يُعــرف بـ »حّمــام الـــدم يف 
ستـوكهـومل« يف العـام 1520، عندمـا اُعـدم 80 مـن 
النبالء السويديني بإيعاز من ملك االتحاد، الدامناريك 
»كريستيان الثاين« Kristian II. لقـد أشعـل هــذا 
العمل رشارة التمرد، األمر الذي أدى يف العام 1521 
إىل خلـع »كريستيان الثاين«، واالستيالء عىل السلطة 
من قبل أحــد النبـالء السـويديني، وهـو »غـوستاف 
ڤاسـا« Gustav Vasa، الـذي كان قــد انتخب ملكاً 

للسويد يف العام 1523.

قبل أربعة عشر ألف سنة مضت، كانت السويد المعاصرة مكسوة بغطاء جليدي كثيف. ومع تراجع الجليد، توافد البشر إلى 

السويد. ويعود تاريخ أول أماكن السكن المعروفة، التي وجدت في جنوب السويد، إلى حوالي 12,000 سنة قبل الميالد. 

حرب وسالم وازدهار
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تاريخ السويد:

صخور »األلس« في منطقة »أوسترلين« على الساحل الجنوبي للسويد. النصب الذي أقيم على األرجح حوالي 600 ميالدي.
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 Gustav III »غوستاڤ الثالث«

بين )1792-1771(

عادة ما يسمى 

مـلك المسرح، 

لقــــد كــــان  

»غـــوستـــاڤ 

الثالث« داعمًا 

كبيرًا للفنـون، 

أسس أول 

أوپرا فـى ستوكهـــولـم عــــام 1782، 

واالكاديميـة السويـديـة واألكاديميــة 

الملكية للموسيقــى.  لم يتسم حكمـه 

بالشعبيـة، حيث بلغــت ذروة ذلك بتــآمـر 

النبالء والمعارضة فى العام 1792, عندما 

ُاطلـق عليه الرصـاص في حفلـة تنكريــة 

فـى دار األوبرا. توفـي بعـدهـــا بفــترة 

قصيرة. 

»غوستاڤ الثاني أدولف«

 Gustav II adolf )1611-1632(

من خالل التدخل 

فــي حـــرب 

الثالثين عامًا، حاز 

غوستاڤ الثاني 

أدولـف علـــى 

أهمية سياسية 

كبيرة، وشهرة 

دولية فـاقت شهـرة ملـوك الســويد 

قاطبة. وأصبحت السويد تحت حكمه 

قوة عسكرية رائدة. لقّي »جوستاڤ 

الثاني أدولف«  مصرعه عام 1632 في 

.Lützen »معركة »لوتزن

كريستينا )1632-1654( 

 باستثناء الحكم االنتقالي القصير 

األمد للملكة 

»أولــريــــكـا 

 Ulrika »إليونورا

 Eleonora

الذي أمتد بين 

1719-20، ُتعتبر 

»كريستينا« 

Kristina األنثى الوحيدة التي اعتلت 

العرش في تاريح المملكة السويدية 

الحديثة. لقد خلفت »غوستاڤ الثاني 

أدولف«  على العرش عام 1632، 

قبل عيد ميالدها السادس، وحكمت 

لمدة 22 عامًا. تنازلت "كريستينا" عن 

العرش في العام 1654، وتحولت إلى 

الكاثوليكية لتستقر في روما، وخلفها 

على العرش ابن عمها، "كارل غوستاف" 

Karl Gustav. عندما توفي في العام 

1660سافرت إلى السويد، آملًة باستعادة 

العرش. تّم رفض طلب "كريستينا" من 

قبل البرلمان، لتقفل عائدة إلى روما.

أشهر ملوك السويد
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في باحة الكنيسة في »مورا« عام 1520، حّث »غوستاڤ ڤاسا« Gustav Vasa سكان البلدة على حمل السالح والمساعدة 

في تحرير السويد من االحتالل الدنماركي. 
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حقبة ڤاسا

تم إرساء أسس الدولة السويدية يف عهد »جوستاڤ 
ڤاسا« Gustav Vasa الذي أمتـد حكمـه يف الفـرتة 
)1523–1560(. وجرى تأميم الكنيسـة، وصودرت 
عقاراتهـا من قبل التـاج، وجـرى ادخــال اإلصـالح 
الربوتستانتي. لقـد تركزت السلطـة يف يـدّي امللك 

وأدخلت امللكية الوراثية حيز التنفيذ يف 1544.

االمبراطورية السويدية

منذ تفكك »اتحاد كاملار«، تركزت السياسة الخارجية 
السويدية نحو بسط سيادتها عىل بحر البلطيق، األمر 
الذي أدى إىل حروب متكررة مـع الدمنارك من فـرتة 
1560 فصاعداً. بعد تدخل السويد الفائق النجاح يف 
عام 1630 يف حرب »الثالثني عاماً« إىل جانب أملانيا 
الربوتستانيـة، أصبـح »غوستاڤ الثاين أدولف« أحد 
أقـوى ملـوك أوروبا، كام ألحقت السـويـد هـزائـامً 
بالدمنـارك يف حريب 1643–1645 و 1657–1658. 
وتبعت فنلنــدا، ومقــاطعــات يف شمــال أملـانيــا 

وجمهوريات البلطيق الحالية إىل السويد أيضاً، وبعد 
سـالم »وستفـاليـا« Peace of Westphalia يف عام 

1648 وسـالم »روسكيلد« Peace of Roskildeمـع 
الدمنارك يف العـام 1658، أصبحت السـويــد قـوة 
عظمـى يف شمــال أوروبا. كمــا أسست السـويــد 
مستعمرة مل تدم طويـالً يف ما هـو معروف اآلن بـ 
»ديالوير« Delaware يف أمريكا الشاملية. عىل أية 
حال، فأن اقتصاد السويد املعتمد إىل حـد كبري عىل 

القطاع الزراعي كان يفتقر إىل املوارد الالزمة لتحافظ 
السويد عىل مركزها كقوة عظمى عىل املدى الطويل. 

بعـد هزميتهــا يف »حـرب الشمــال العظمــى« 
)1700–1721( ضـد القــوات املشـرتكة لـكل مـن 
الدمنارك وبولندا وروسيـا، فقـدت السـويـد معظم 
مقاطعـاتهـا عىل الجانب اآلخـر من بحـر البلطيق، 
وتقلصت لتصـل إىل الحـدود املعـارصة للسـويـــد 
وفنلندا. وأثناء حروب نابليون، استسلمت السويد 

وتخلـت عن فنلنــدا إىل روسيــا. كتعويـض، نجــح 
 املارشـال الفرنســي »جان باتيست برنادوت« 

Jean Baptiste Bernadotte، الذي كان قد انتخب 
وريثاً للعرش السـويـدي يف عـام 1810، يف الحصــول 
عىل الرنويج، التي اُجربت عىل االتحاد مع السويد يف 
عام 1814. وُحل هـذا االتحــاد سلمياً يف عام 1905 

بعد العديد من الخالفات الداخلية. 

سويد القرن الثامن عشر/ التاسع عشر

 Karl »بعد وفـاة امللك املحـارب »كارل الثـاين عرش
XII ىف العـام 1718 وهزميـة الســويــد ىف »حـــرب 
الشامل العظمى«، كان الربملان السويدى »ريكسداغ« 
)Riksdag( واملجلس قويـني مبا فيه الكفايـة القــرار 
دستور جديد الغى امللكية الشمولية ووضـع السلطة 

ىف يد الربملان. 
إتسمت سويد القرن الثامن عرش بالتطـور الثقايف 
الســريـع والناتـج جزئيــاً عن االتصــال الوثيـق مع 
فرنســا. لقـد تضـررت التجـارة الخـــارجيـة بشــكل 
كبــري جـراء الحروب الناپوليونية مام أدى اىل الركود 
العــام واألزمة االقتصــادية ىف الســويد خالل أوائل 
القرن التاسـع عرش. وىف حلـول أواخر القرن التاسع 
عرش، كان الزال 90 ىف الــامئة من الســكان يجنون 

رزقهم من الزراعة. 
كانت نتيجـة ذلك الهجـرة، بشـكل أسـايس نحـو 
أمريـكا الشمـاليـة. إذ هـاجـر يف الفــرتة املمتدة من 
منتصف القـرن التاسـع عرش حتى عام 1930، نحــو 
1,5 مليون سويـدياً من السكان البالغ تعدادهم 3,5 
مليون نسمة ىف العـام 1850 ليتزايد العـدد تدريجياً 

ليصل اىل أكرث من 6 ماليني ىف العام 1930.
ومل يبدأ القطاع الصناعي يف النمو اال بحلول عقد 
التسعينـات من القـرن التاسـع عـرش، عىل الرغم من 
أنه شـهـد تطـوراً رسيعـاً بـني 1900 و 1930 لتتحول 
السويـد اىل واحـدة من الدول الصنـاعيـة الكـربى ىف 

n .اوروبا بعد الحرب العاملية الثانية
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أصبحت الحـركة العمـاليـة التي تواكب نـموهـا مع 
التطـور الصناعــي ىف أواخــر القــرن التاســع عـرش، 
إصـالحيـة يف وجهـات نظـرهــا عند بدايـة القـــرن 

العرشين. 
وكان أول دخول للحزب االشرتايك الدميقراطي اىل 
الحكومة يف العـام 1917. وحصـل الرجـال عىل حق 
االقرتاع العـام يف سنة 1909 أما النسـاء فقـد حصلن 
عىل ذلك يف العام 1921. أما خطط دولة الرفاه فقد 
وضعت خـالل ثالثينيـات القـرن املاضـي بعد وصول 
االشرتاكيني الدميقراطيني اىل السلطـة، وتم تنفيــذها 

عقب انتهاء الحرب العاملية الثانية.

فترة ما بعد الحرب 

تم خالل الحرب العاملية الثانية تشكيل تحالف، ضم 
أربعـة أحــزاب دميقـراطـية سـويـديــة )باستثنــاء 

الشيوعيني(، حيث شكل هذا التحالف الحكومة. بعد 
انتهـاء الحرب، عاد الحزب االشرتايك الدميقراطي اىل 

تشكيل حـكومة مبفرده برئاسـة »پار البني هانسون« 
Per Albin Hansson. تحت قيـادة االشـــرتاكيــني 
الدميقراطيني، ولكن بالتعــاون الوثيـق مع األحزاب 
الدميقـراطـيــة األخــرى، تـم تنفيـــذ سلسلـة مـن 

االصالحات ىف أربعينيات وخمسينيات القرن املايض، 
ووضعوا معاً أسس دولة الرفاه السويدية. وىف الوقت 
نفسـه كانت هنــاك دعـوات لتحديث دستـور عـام 
1809. لقـد تم تبني شـكل حكومي جـديـد ىف عـام 
1974 ينّص عىل أن السلطة العامة بأكملها مستمدة 
من الشعب، الذي ينتخب أعضاء الربملان ىف انتخابات 
حرة. كام إن امللك ال يزال رئيس الدولة، ولكن باالسم 
فقط. إال أنه ىف العام 1979 جرى تعـديل عىل نـظام 
الوراثة، ُمنحت فيه الوراثـة للذكور واألنـاث عىل حد 
سواء العتالء العرش. وبناًء عىل ذلك، أصبحت األمرية 
»ڤيكتوريا« Victoria وليـة للعهـد وليـس شقيقهـا 

 .Carl Philip »األصغر »كارل فيليپ

السياسة الخارجية

مل تدخل السويد ىف أي حرب منذ الحرب ضد الرنويج 
ىف العام 1814 املصاحبة ألنشاء االتحاد. ومنذ الحرب 
العاملية األوىل والسويد تنتهـج سياسة عـدم االنحياز 

ىف السلم والحيـاد ىف زمن الحرب، مستنـدة يف ضامن 
أمنهـا اىل دفــاع وطنـي قـوي. ومـع ذلك، انضمـت 

السويد اىل عصبة األمم ىف عام 1920 واألمم املتحدة 
يف عـام 1946. وكانت أول مسـاهمـة للسـويـد يف 

 القـرن العـشـريـن - 

قــرن االصــالحــات  

»القديسة بيرجيدت« 

 saInt BRIdGEt )1303-1373(

بعــــــد تــّرمــــــل 

»بريدجيت« )بريجيّتا 

Birgitta بالسويدية( 

توجهت الى روما 

حيث عاشت بقيــة 

حياتها هناك. وقد 

قامت بالعديد من 

رحالت الحج, بما فيها الى القدس. كانت 

»بريدجيت« معــروفة »بااللهام السماوي«، 

الرؤى والرسائل النبوية التى كانت ترسلها 

بدورهـا الى الپاپاوات واألمـراء. تم تطويب 

»بريدجيت« قديسة فى العام 1491 واعتبرت 

منذ العــام 2000 واحــدة من القديســـين 

حماة أوروبا.

 »الفريد نوبل«

  alfREd noBEl )1833- 96(

المخــــــــــــــــتـرع 

والكيميــــائـــــى 

وصــاحب األيــادي 

البيضاء في العطاء 

وأعمال الخير، تلقى 

اول بــراءة اخــتراع 

فـي العــام 1863 

لطريقـة معالجــة النيتروغليسريـن من خــالل 

خلطـه مـع البـارود االسـود و اشعال الخليط 

عن طريق منصهر »فيوز«. استمر نوبل فـي 

انتاج الديناميت والمتفجرات االخرى. وجوائز 

نوبل هـي تركة من »نوبل« لألشخـاص الذين 

يحققـون انجـازات فـى الفيزيـاء والكيميــاء 

والفسيولوجيا أو الطب واألدب والسالم.

 daG »داغ هّمرشولد«
 HammaRskjöld )1905- 61(

خبـــير اقتصــادي 

ومســـــــــؤول 

حكومــي، ُعــــين 

بمنصب االمين العام 

لألمــــم المتحــــدة 

فـــي عــام 1953. 

وسرعان ما ارتبط 

اسمه باستراتيجية »الدبلومـاسيـة الهادئة« 

التي أدت في العام 1955 الى االفراج عن 

أسرى الحرب االميركيين فى الصـين. لقــّي 

»داغ هّمرشولد« مصرعه أثر حـادث تحطـم 

طائرة فى شمال روديسيا )زامبيا اآلن( وهو 

فى طريقه الى اجتماع خالل أزمة الكونغو. 

في نفـس العــام، وبعـد رحيله ُمنح جــائزة 

نوبل للسالم.

 شخصيات معروفة 

فى التاريخ
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تميزت السويد فى أواخر القرن التاسع عشر بظهور تحركات شعبية قوية من 

ضمنها الكنائس الحرة، واالعتدال و الحركات النسوية، وفي مقدمة هذا كله 

الحركة العمالية.

قامت السويد في الثالث من سبتمبر 1967، بتحويل نظام حـركة المرور من القيادة على الجانب األيسر من الطــريق الى 

الجانب األيمن. وكانت النتيجة فوضى عارمة فى الشوارع.
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المعهد السويدي )SI( مؤسسة عامة تهدف الى تعزيز 

اإلهتمام والثقة بالسويد في جميع أنحاء العالم. يسعى المعهد 

السويدي )SI( الى إقامة تعاون وعالقات دائمة مع البلدان األخرى 

من خالل االتصاالت االستراتيجية والتبادل في مجاالت الثقافة 

والعلوم، والتعليم وقطاع األعمال.

المزيد من المعلومات عن السويد: www.sweden.se/ar، السفارة 

 Swedish أو القنصلية السويدية في بلدكم، أو المعهد السويدي

Institute صندوق بريد )SE-103 91 ,7434( ستوكهولم، السويد. 

 si@si.se :هاتف: ) 00 78 453 8 46+ (، وبريد إلكتروني 

www.si.se، www.swedenbookshop.com :موقع الويب

)Swedish Institute( الناشر المعهد السويدي

)FS 17( 2012 تشرين الثاني/نوڤمبر

يمكن العثور على المزيد من المعلومات 

www.sweden.se :في الموقع

حقوق النشر:  ُنشرت من قبل المعهد السويدي )Swedish Institute( على الموقع اإللكتروني www.sweden.se/ar كافة المحتويات 

محفوظة وفقُا لقانون حقوق النشر السويدي. ُيسمح بإعادة إنتاج النص أو نقله أو عرضه أو نشره أو إذاعته في أي وسيلة إعالم ألغراض 

االستعمال غير التجاري مع اإلشارة الى www.sweden.se/ar. وعلى أي حال، ال يجوز استخدام الصور أو اإليضاحات.

www.center.kva.se مركز تاريخ العلوم

www.ekohist.su.se معهد تاريخ علوم االقتصاد في جامعة ستوكهولم

www.hist.lu.se قسم التاريخ في جامعة لوند

www.historicalstatistics.org موقع االحصاء التاريخي

www.historiska.se المتحف التاريخي

www.hist.uu.se قسم التاريخ في جامعة أوپساال

www.levandehistoria.se شواهد تاريخية حية

www.raa.se مجلس التراث الوطني السويدي

www.riksbank.se البنك المركزي

www.royalcourt.se البالط الملكي السويدي

www.samer.se مركز معلومات شعب السامي

www.skansen.se متحف الهواء الطلق سكانسن

www.statsvet.su.se قسم العلوم السياسية في جامعة ستوكهولم

www.tacitus.nu أطلس تاريخي

روابط مفيدة:

تعّرف إلى المزيد
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السفينة التى طفت بعد 300 عام 

تم بناء البارجة »ڤاسا« Vasa بتكليف من 

 Gustav »الملك »غوستاڤ الثانى أدولف

II Adolf فى العام 1625. وفى العاشر من 

اغسطس 1628 رفعت »ڤاسا« مرساتها فى 

ستوكهولم، بيد أن باكورة رحالتها أنتهت 

بكارثة. لقد غرقت »ڤاسا« بعد 20 دقيقة 

فقط.  بعد بحث طويل، تم إكتشاف موقع 

السفينة في عام 1956، ليتم انتشالها 

من المياه فى عام 1961. ُتعتبر »فاسا« 

اليوم، المثال األفضل المحافظ على رونقه 

كسفينة للحروب البحرية من تلك الحقبة، 

ويمكن مشاهدة السفينة بمتحف »ڤاسا« 

فى ستوكهولم.

مسالت وشواهد حجرية

يوجد في السويد أكثر من 2500 مسلة 

وشاهد حجري )المسماة حجارة الرون(، 

تحمل جميعها رسائل تعود إلى الحقبة 

الممتدة من القرن الخامس الى منتصف 

القرن الثاني عشر، و يجعلها هذا من أقدم 

الوثائق السويدية المحفوظة. وكثيرًا ما 

كان األقارب ينصبون شواهدًا حجرية إحياًء 

لذكرى أحد أفراد االسرة المتوفين, إذ يوجد 

العديد منها على جوانب الطرق والجسور 

أو أماكن التجّمع حيث يمكن رؤية وقراءة 

العديد منها.

 شعب الساما )الالبيون( 

فى السويد 

تعود الوثيقة األولى التي أتت على 

ذكر شعب الساما )الالبيين( الى مايقارب  

األلفين سنة. لقد كانت األجــزاء الداخـلية 

من القسـم الشمــالي إلقليــم »نوّرالند« 

Norrland معروفة بأنها مسكونة حتى 

لوقت بعيد - منذ ما يقرب من 10000 سنة. 

كافح شعب الساما من أجل الحصول على 

حقوقهم, ولم يتم االعتـراف بهـم من 

قبل البرلمان الســويدي كسكان أصليين 

إال فى عـام 1977. وفى عام 1993 أنشئ 

برلمان الساما وهو هيئة منتخبة ديمقراطيا 

كما أنشئت سلطة قومية ادارية. هناك ما 

يقارب الـ 20000 فرد من شعب الساما فى 

السويد، يكسب حوالى 2500 منهم عيشه 

من تربية غزال »الرنة«.

عمليـات األمم املتحـدة هي إرسـال قوات سويـديـة 
ضمن قوات األمم املتحدة اىل قناة السويس ىف العام 
1956. كام تعاونت السـويـد منذ 1994 مـع حلـف 

النـاتـو ىف ظل الرشاكة من أجـل السـالم. فمن خـالل 
هـذه املنظمـات انخرطت السـويـد يف العـديــد من 

بعثات حفظ السالم الدولية. 

حكومات جديدة

كرست األزمة االقتصـادية ىف اوائـل سبعينات القـرن 
املاضـي الهيمنـة الطويلــة لالشرتاكيني الدميقراطيني. 
ومنذ العام 1976 شهدت السويـد تناوباً عىل سـدة 

الحكم. 
• 1976 حكومـة تحالف غـري اشرتاكية برئاسـة أمني 
عـام حـزب الـوســط Center Party »ثوربيـورن 

 .Thorbjörn Fälldin »فلدين
• 1982 الحـزب االشرتاىك الدميقراطى يتوىل الحكـم 
ويصبــح »أولــوف پاملــه« Olof Palme رئيســاً 
للــوزراء. مبقتــل »أولــوف پاملــه« يف 28 شـباط 
1986، ُصــدم الشعـب الســويـدي الذي كان قد 
تجـنب مثـل هـذا العنــف الســـيايس ألكرث مـن 
200 ســنة. خلــف »اولف پالـمه« يف رئـاســــة 

الحكومة سكرتــري الحــزب »انغفــار كارلســـون« 
 .Ingvar Carlsson

• 1991 حكومة ائتالفية غري اشرتاكية برئاسة زعيـم 
حزب املحافظني Moderate Party »كارل بيلدت« 

Carl Bildt رئيساً للوزراء. 
• 1994 حـكومـة أقليــة برئـاســة زعــيم الحــزب 

االشــرتاىك الدميقراطى »انغفـار كارلسون«. ىف عام 
1996 تنحى كارلسـون وحـل محلـه وزير ماليتـه 
»يـوران پــريسون« Göran Persson الذي أستمر 

رئيساً للوزراء ملدة 10 أعوام.
• 2006 حزب املحافظـني ينهي االنتخـابـات بصفته 
الفـائـز الرئييس. وباملشـاركة مــع »حزب الوسط« 
 folkpartiet »و»الحزب الليرباىل ،Centerpartiet
و»الحــــزب الــــدميـقـــراطــــي املسيـحــــي« 
kristdemokraterna ُشكلت حـكومـة إئتـالفيـة 
برئـاســة رئيس الــوزراء »فريدريـك راينفيلـدت« 

.Fredrik Reinfeldt
• 2010 عىل الرغـم من ان حــزب املحافظـني حقـّق 
أفضل نتيجة لالنتخـابـات بيد أن »راينفلت« أضطر 
اىل االبقــاء عىل رشكائـه يف االئتـالف يك يبقـى فـي 
منصبـه. وألول مـرة ىف تاريخ السويد، نشهد دخول 
مثانيـة أحـزاب اىل الربملان، مبا فيهـا حــزب ميينــي 

متطرف للمرة االوىل.  

السويد ورئاسة االتحاد األوروبي 

انضمت السـويـد اىل االتحـــاد األورويب ىف 1 ينـايـر 
1995. ىف استفتـاء شعبي عام ىف العام 2003، إقرتع 
غالبية الناخبني عىل عدم انضامم السويد اىل اليورو.
ترى الحـكومـة السويـديـة إن دورها يف االتحاد 
األوروىب عنصــر هـام ملسـتقبـل البـــــالد. تولـــت 
السـويــد رئاسة االتحــاد األوروىب ملرتــني: يف األول 
مـن ينـايـر - 30 يونيـو 2001، واملرة الثـانيـة مـن 

n .2009 30 يـونيــو - 31 ديسمـرب
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