حقائق عن السويد | الملكية

www.sweden.se/ar

تصويـرKate Gabor/kungahuset.se :

الوريثة الجديدة للملكية السويدية .أول أطفال ولية العهد االميرة ڤيكتوريا واالمير دانيال ،بنتُ ،ولدت في  24شباط/فبراير .2012

الملكية:

عائلة مالكةعصرية
صارت العائلة المالكة السويدية ،التي ُتعد واحدة من العائالت المالكة األكثر عصرية في العالم ،أكثر شعبية في السنوات
األخيرة .وقد يكون أحد اسباب ذلك إن ولية العهد األميرة ڤكتوريا أصبحت سفيرة للبالد وتتمتع بشهرة واسعة جد ًا.

ُعقـد زواج ولية العهـد ڤيكتوريا ودانيال فيستلنغ يف
 19حزيران/يونيو  .2010وبالتـزامن مع الزفـاف
ُمنح دانيال فيسـتلنغ لقـب صـاحب السمـو املليك
األمري دانيال ،دوق ڤيسرتغوتالند.
كان قد مىض عىل زواجهام  18شهرا ً حني ُرزقا
بأول أطفالهمـا .الوريثة الجـديدة لعـرش السويد،
األمرية أيسـتيل سيلڤيا إيڤـا مـاري ،ولـدت يف 24
شـباط/فرباير  ،2012يف مستشـفى كارولينسـكا
الجــامعي يف ستوكهومل.
ملك السويد

امللك كارل غوسـتاف السادس عرش هو سابع ملوك
بيـت برنـادوت ُ .Bernadotteولـد يف  30نيسـان
(أبريل) عام  ،1946وهو الولـد الخـامس واالبن
الوحيد لويل العهـد االمري غوسـتاف آدولف Gustaf
 Adolfواألمرية سيبيال من سـاكس كوبـورغ غوتا
 .Sibylla of Sachsen-Coburg-Gothaوقـد
مـات ويل العـهد إثر حـادث طائرة يف الدامنارك يف
السنة التالية.

عندما بلغ كارل غوستاف سن الرابعة أصبح وريثاً
لعرش السويد ،حني مـات ابو جده غوستاف الخامس
وخلفـه غوستاف آدولف السادس عن عمر يناهز 68
عامـاً ،وهو جـد ويل العهد .مات غوستاف آدولف يف
العام  1973بعد أن حكم ملكاً طوال  23سنة
ليخلفه ويل العهد البالغ  27من العمر والذي صار
امللك كارل غوستاف السادس عرش .وشعاره هو
«ألجل السويد – مهام طال الزمن».
من النظرة االولى

إلتقى ويل العهد سنة  1972بسيلڤيا سومـرالث،
املرأة األملانيـة الربازيلية التي صـارت زوجـته ،وهي
من موالـيد أملانيا عـام  .1943وكانا قد إلتقيـا يف
ميونيـخ خالل األلعـاب االوملبية حيث كانت سيلڤيا
املضيفـة الرئيسـية .وذكر الزوجـان امللكيان يف
مقابلة بعد خطوبتهام سنة  1976إن كل يشء
حدث «من النظرة االوىل».
امللكة سيلڤيا مرتجمـة مد َّربة ،وليس لها أية أصول
ملكية أو آرستقراطية .كمـا أنها أول ملكة سـويدية

يكون لديها مهنة .وقد ط َّورت منصب امللكة ليتامىش
مع العصـر والتـزمت بشـدة باملسائل االجتامعية.
ثالثة أطفال

ُرزق امللك وامللكة بثالثة أوالد :ولية العهد االمرية
ڤيكتوريا انغريد أليس ديزيريه Victoria Ingrid
 ،Alice Désiréeدوقـة ڤسرتيوتالند ،املولودة يف 14
متوز (يوليو) 1977؛ االمري كارل فيليب أدموند Carl
 ،Philip Edmundدوق ڤـرمالند ،املـولود يف  13ايار
(مايو) 1979؛ واالمرية مادلني ترييز امييل جوزيفني
 ،Madeleine Thérèse Amelie Josephineدوقة
هلسنغالن د  Hälsinglandو يسرتيكالند �Gästrik
 ،landاملولودة يف  10حزيران (يونيو) .1982
منذ سـنة  1981والعـائلة املالكة تقيم يف قرص
دروتنينغهومل  ،Drottningholmخـارج ستوكهومل.
غري أنه ال يقيم هناك اليوم سوى امللك وامللكةn .
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تصويرKungahuset.se :

اعرف المزيد عن
العائلة الملكية ذات االصول
الفرنسية
تصويرakg-images :

النظــام المـلكي
الســويدي هـو أحـد
أقـدم األنظمــة
الملـكية في العــالم
وهــو متأصـل جــد ًا
في الديمــوقراطية
البرلمــانية .وقـد بدأ
الحكـم الملكـي

جان بابتيست برنادوت.

في السـويد منـذ ألف
سنة ،وحكم على عرشها ملوك من أحد
عشر ساللة .والفتـرة التي يغطيها حكــم
العائلة الحالية ،بيت برنادوت ،هي األطول.
وكان جان باپتيست برنادو ت �Jean Bap
 tiste Bernadotteأول ملـك من ســاللة
برنادوت يجلس على عرش السـويد .وقد
وعـين وريثـ ًا
ُولد في فرنســا سـنة ُ 1763
للعرش سنة  .1810وكان أسمـه كملك
كارل الرابع عشر يوهان .وثمة قرابة بين
العائلة المالكة السويدية وكل العائالت

العائلة المالكة :االمير كارل فيليب ،االميرة مادلين ،ولية العهد االميرة ڤيكتوريا ،األمير دانيال ،الملكة سيلڤيا
والملك كارل السادس عشر غوستاف.

الملكية في أوروبا.

قصر سوليدن

ألجل السويد – مهما طال الزمن

تملك العائلة المالكة فردوسا صيفيا في
جزيرة أوالند  ،Ölandوهي جزيرة كبيرة
في جنوب شرق السويد .وقد بنت ملكة

ألسويد هي أحدى الدول الديموقراطية األكثر ثباتا ومساواة في العالم ،وفيها
عائلة مـالكة راسخـة الجـذور وحـائزة على دعـم الشعـب .لقد وضـع الملك كارل
غوستاف السادس عشر النظام الملكي في قالب يتماشى مع عصرنا هذا.

السويد الملكة ڤيكتوريا قصر سوليد ن �Sol
 lidenبين عامي  1903و .1906
و تجتمع العائلة المالكة خالل أشهر الصيف
في قصر سوليدن لتمضية الوقت مع ًا وعلى
أنفراد .وُتمضي االميرة ولية العهد فترة
استرخائها في المساعدة باالعتناء بالحديقة
كما تعّلمت تربية النحل وإنتاج العسل.
تصويـرThure Wikberg / SCANPIX :

قصر دروتنينغهولم.

قصر دروتنينغهولم – ميراث عالمي
أدرج قصر دروتنينغهـولم ،مقــر العائلة
المـالكة ،في الئحـة اليونسـكو للتـراث
العالمي .وقد بنى هذا القصـر المهـندس
نيقوديمـوس ِتسين االكبر في القـرن السـابع
عشر ،وهو كثيـر ًا ما يعكس الهندســة

الملكية االوروبيــة التي سـادت في ذلك

مبا أن امللك هو رئيس الدولة ،فهو رمز السويد املو ِّحد األبرز،
محايد سياسياً وليست لديه سلطة رسمية ،وذلك مبوجب
القانون الدستوري الجديد الذي أقر سنة  .1974وواجبات
امللك هي بشكل رئييس ذات طابع متثييل احتفايل.
امللك كارل غوستاف ملتزم جدا ً بيئيا ولديه سلطة
معتربة يف املسائل البيئية .ونال جائزة وكالة الواليات
املتحدة للحامية البيئية .كام أن امللك ملتزم أيضاً
بالحفاظ عىل مرياث السويد الحضاري ،ويعترب من
املهم جدا ً أن تكون القصور امللكية مفتوحة للعموم
لريوا مقتنياتها وحدائقها.
ملك نشيط

امللك كارل غوستاف ملك نشيط يبقى مطلعاً عىل
الشؤون الجارية وع�لى قطاع األع�مال التجارية
السويدي .وباالضافة اىل الزيارتني الرسميتني أو الثالث
التي يقوم بها اىل الخارج كل سنة ،يشارك يف الرحالت
الدولية التي تنظمها االكادميية السويدية امللكية
للعلوم الهندسية واملؤسسة العاملية للكشافة .وينظم

امللك أيضا بالتعاون مع العلامء السويديني ندوات
عالية املستوى حول مواضيع مختلفة ،كلها تحت
عنوان «الندوة امللكية».
آالف الدعوات

يعقد امللك كارل غوستاف مرة كل اسبوع اجتامعاً مع
امللكة واألمرية ولية العهد واملوظفني املق ّربني ،يناقشون
فيه الدعوات والطلبات التي يتلقاها امللك وامللكة
واالم�يرة ولية العهد ،ويص ّنفونها بحسب أهميتها.
ويحرصون عىل تلبية دعوات يف مختلف أرجاء السويد
ليك ال يقترص ظهورهم عىل أماكن محددة .وتتلقى
العائلة املالكة آالف الدعوات كل سنة.
حني يتعذر عىل امللك تأدية واجباته كرئيس للدولة،
كام حني يكون يف رحلة خارج البالد ،تتوىل تأديتها ولية
العهد االمرية ڤيكتوريا أو أخوه��ا األصغر األمري كارل
فيليب أو أختها األصغر األم�يرة مادلني ،بهذا الرتتيب
عينهn .

العصـر .وهنــالك أجـزاء كثيـرة من القصـر
وحديقته مفتوحة للزوار.
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تصويـرAnders Wiklund/Scanpix :

اعرف المزيد عن
أميرة فنانة
تتمتع األميرة ولية العهد بمواهب فنية
وهي ترسم اللوحات .كما أنها تهتم بالفن
وتقدر التراث الحضاري الذي تركه أجدادها.
أضف الى أنها تفتخر بوضع المجوهرات
التاريخية التي وضعها أفراد العائلة المالكة
لعدة أجيال قبلها في المناسبات الكبرى.

تشارك في الزيارات الرسمية
إلى الخارج
تشارك ولية العهد االميرة ڤيكتوريا في
الزيارات الرسمية في الخارج والداخل ،وافتتاح
البرلمان ،واحتفال العيد الوطني في  6حزيران
(يونيو) ،وحفالت نوبل والمآدب الرسمية التي
ُتقام في القصر الملكي في ستوكهولم.
كما أنها تلعب دور الوصي المؤقت حين
يكون الملك عاجز ًا عن تأدية واجباته كرئيس
للدولة.

اتصال وثيق بأبناء جيلها
لدى األميرة ولية العهد اتصال وثيق بأبناء
جيلها من ورثة العروش االوروبية .ولديها
رابط ًا وثيق ًا بزميليها االسكندنافيين ،وريثي
عرش الدانمارك والنروج.

االهتمامات الترفيهية
تستمتع ولية العهد األميرة ڤيكتوريا بقضاء
وقتها في الطبيعة .وهي تحب النزهات
الطويلة والتزلج والنشاطات االخرى خارج
البيت .وهي تحب الحيوانات كثير ًا وتفضل
الكالب.

مكتب في المدينة القديمة
على غرار الملك والملكة ،لدى ولية العهد
االميرة ڤيكتوريا مكتب وموظفون خاصون
بها في القصر الملكي في المدينة القديمة
في ستوكهولم.
تصويرJONAS EKSTRÖMER/ :
SCANPIX

الحياة في قصر هاغا
تعيش ولية العهد ڤيكتوريا واالمير دانيال
وابنتهما في قصر هاغا خارج ستوكهولم.
وفي قصر هاغا ُولد أيض ًا الملك كارل
السادس عشر غوستاف.

ولية العهد السويدية االميرة ڤيكتوريا و دانيال فيستلنغ تزوجا في  19حزيران/يونيو  ،2010في ستوكهولم.

ولية العهد االميرة ڤيكتوريا
– ملكة السويد المستقبلية
إن ملكة السويد المستقبلية مثقفة جد ًا وواسعة المعرفة في العديد من
المجاالت .و ُتوصف بأنها واقعية ومتحمسة ولديها روح الدعابة.

أظهرت ولية العهد االم�يرة ڤيكتوريا براعة كبرية
كسفرية لألعامل السويدية الناجحة يف مجاالت
الحضارة والفن والتصميم ،وهي مجاالت تستمتع بها
شخصياً .وبسبب حامستها وسعة معرفتها تبينّ أنها
خري ممثل للسويد ،كام انه يسهل االقرتاب اليها ،وهي
تعمل بدأب وتحرتم التقاليد.
لقد تلقت ملكة السويد املستقبلية تعليامً شاملاً .
فقد بدأت تعليمها الرسمي يف مدارس رسمية محلية
ثم انتقلت اىل مدرسة خاصة لتتم دراستها الثانوية.
تخرجت سنة  1996بعالمات جيدة رغم أنها كانت
تعاين من «عرس القراءة» ،مام عنى أنه وجب عليها
تكريس الكثري من الوقت والطاقة لتأدية فروضها
املدرسية.
وتشكل دراسة األمرية يف الجامعات واملؤسسات
االكادميية االخرى جزءا ً مهامً من تعليمها .امنا كونها
وريثة العرش ،فعليها أن تحافظ باستمرار عىل معرفة
واسعة يف الشؤون االجتامعية .تبينّ أن دراسة مقررات
يف مواضيع محددة اهم بكثري من الحصول عىل شهادة
أكادميية معينة.

طالبة في جامعة َييل

بعد أن تخرجت ولية العهد االم�يرة ڤيكتوريا من
املدرسة الثانوية يف خريف سنة  ،1996درست اللغة
الفرنسية يف الجامعة الكاثوليكية الغربية يف أنجيه
بفرنسا .والتحقت األمرية سنة  1998بجامعة يَيل
 Yaleيف الواليات املتحدة االمريكية حيث درست
خمسة فصول مقررات يف الجيولوجيا والتاريخ
والعالقات الدولية .وخالل دراستها يف جامعة يَيل زاد
اهتاممها باملسائل الدولية فتلقت دروسا خصوصية يف
شؤون الساعة ،كتبت مقالاً عن دور األمم املتحدة يف
العراق ،وأمتّ��ت التدريب يف مركز االم��م املتحدة
بنيويورك ويف السفارة السويدية بواشنطن .وهي
تتكلم االنكليزية والفرنسية واالملانية اىل جانب
السويدية.
يف أواخـر ربيع سـنة  2002تابعـت دراسـاتها
الدوليـة يف قسـم بحوث السالم والنزاع يف جـامعة
اوپسـاال بالسـويد .ودرســت تركيبـة املجتــمع
الســويدي ونشــاطه من خـالل التدريـب يف مكاتب
الحكومـة الســويدية ومؤسسـاتها االخـرى .عىل سبيل
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أبرز ملوك السويد
غوستاف آدولف الثاني
حكم غوستاڤ آدولف الثاني Gustav II
 Adolfمن سنة  1611الى  .1632وبتدخله
في حرب الثالثين عام ًا اكتسب هذا الملك
أهمية سياسة كبرى ،وهو أكثر ملوك
السويد شهرة في العالم .وصارت السويد
في عهده قوة عسكرية عظمىُ .قتل
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املثـال ،من خالل برنـامج درايس أجـري يف الوكالة
الســويدية للتعاون الدويل من اجل التنمية (،)Sida
قامت االم�يرة بزيارة أوغاندا وأثيوبيا .كام نالت
التدريب يف مكاتب مجلس التجارة السويدي يف برلني
وباريس ،وتلقت التدريبات العسكرية االولية،
ودرست مقررات يف كلية الدفاع الوطني السويدية
بستوكهومل.

العلوم السياسية

تطلبت متابعة الدراسات يف مواضيع العلوم االجتامعية
الكثري .فقد شمل مقرر السياسة الدستورية تطبيق ونتائج
القوانني املتعلقة بالنظام االنتخايب ،الحكومة الربملانية،
االستفتاءات ،النظام الفدرايل ،ونظام املحاكم .وتابعت
األمرية دراستها أيضا ً يف العلوم السياسيةn .

غوستاڤ آدولف الثاني سنة  1632في
معركة لوتزن ،وقرر البرلمان تكريم ذكراه
بتسميته غوستاڤ آدولف الكبير.

ترأستها الملكة أولريكا ايليونورا سنة
 ،1720-1719كانت الملكة كرستينا
 Kristinaالمرأة الوحيدة التي حكمت ملكة
على عرش مملكة السويد الحديثة .وقد
خلفت غوستاڤ آدولف الثاني سنة 1632
قبل أن تتم السادسة من العمر ،وحكمت 22
سنة .تنازلت الملكة كريستينا عن عرشها
سنة  .1654اهتدت الى الكاثوليكية
وأستقرت في روما ،وخلفها نسيبها كارل
غوستاڤ ملك ًا على العرش .وعندما مات
في عام  1660عادت الى السويد راجية أن
تستعيد العرش ،غير أن البرلمان رفض ذلك
فعادت الى روما.

غوستاڤ الثالث
حكم غوستاڤ الثالث  Gustav IIIمن سنة
 1771الى  ،1792وهو غالب ًا ما ُيدعى ملك
المسرح .فقد كان راعي ًا للفنون وخصوص ًا

منذ سنة  ،1980صار الولد البكر للملك هو الذي
يخلفه عىل العرش بغض النظر عام اذا كان صبياً أو
بنتاً.
وي��ح��دد الدستور واج��ب��ات رئيس الدولة
السويدي .فعىل وريث العرش أن يكون متعلامً
ليحسن متثيل السويد مبوجب ما ينص عليه
الدستور ،األمر الذي يق ّدره السويديون .وهذا مهم
جدا ً ألن وريث العرش يحتاج اىل دعم الشعب
السويدي ليكون حكمه فعالاً  .ومن هذه الناحية،
تتبع األمرية ولية العهد مثال والدها امللك كارل
غوستاڤ ،الذي ط ّور النظام املليك السويدي
ليتامىش مع العرص .وستصري ولية العهد األمرية
ڤيكتوريا الشخص الـ  70الذي يجلس عىل عرش
السويد ،واملرأة الثالثة التي تحكم ملكة عىل هذا
العرش يف تاريخ اململكة السويديةn .

المسرح واالوبرا ،وأسس ،من جملة ما أسس،

تصويـرSCANPIX :

الملكة كرستينا
باستثناء الحكومة االنتقالية القصيرة التي

امرأة وريثة للعرش

ولية العهد االميرة ڤيكتوريا في حفل جائزة نوبل
.2010

أول دار أوبرا في ستوكهولم سنة ،1782
االكاديمية السويدية واالكاديمية الملكية
السويدية للموسيقى .وألسباب عدة ،لم ينل
حكم غوستاڤ الثالث استحسان الطبقة
االرستقراطية .وبلغت المقاومة ذروتها
بمؤامرة نُفذت سنة  ،1792حين أطلق
جاكوب ي .انكارستروم الرصاص على

روابط مفيدة
 www.royalcourt.seالبالط الملكي السويدي

غوستاڤ الثالث في حفلة تنكرية في دار

 www.sweden.gov.seالمكاتب الحكومية في السويد

االوبرا .مات الملك بعد ذلك بوقت قصير.

 www.tacitus.nuاطلس التاريخي

اصــدار المعهــد السويــدي

في يونيو (FS 18 2012 (Arabic
يمكن ايجاد المزيد من المعلومات على الموقع

حقوق الطبع والنشر :اصدار المعهد السويدي على الموقع التالي .www.sweden.se/ar
كل المحتويات يحميها قانون حقوق الطبع والنشر السويدي .يمكن نسخ النص ،ارساله ،عرضه ،طبعه ،او بثه على اي وسيلة اعالمية
ألغراض اإلستعمال غير التجاري مع االشارة الى الموقع  .www.sweden.se/arال يسمح باستعمال الصور والرسوم.

www.sweden.se/ar
المعهد السويدي هو وكالة عامة لترويج مفاهيم
الثقة بالسويد على الصعيد العالمي وتعمل على
خلق االهتمام بهذا البلد .وتسعى لخلق التعاون
والعالقات الدائمة مع بلدان اخرى عن طريق االتصاالت
االستراتيجية والتبادل في مجاالت الثقافة والتعليم
والعلوم واالعمال.

معلومات اضافية عن السويد:
 ،www.sweden.se/arالسفارة او القنصلية
السويدية في بلدك ،او المعهد السويدي،
صندوق بريد ،Stockholm , SE-103 91 ,7434 ,السويد
هاتف  ، +46 8 453 78 00بريد إلكتروني (،)si@si.se

www.si.se, www.swedenbookshop.com

