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تصــدر صحيفــة الكومبــس الورقيــة منــذ شــباط/ فبرايــر 2013، مــن ســتوكهولم، وتــوزع بواســطة االشــتراكات إلــى جميــع أنحــاء 
ــا، فــي عــدة مــدن ومقاطعــات كبيــرة، مثــل ســتوكهولم، وســكونة  الســويد، إضافــة الــى أماكــن ثابتــة توضــع بهــا الجريــدة مجان

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

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

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

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

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

ومن قبل مؤسسات الدولة السويدية المعنية.

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

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

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

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

Alkompis - media för integration
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رأي

حجة الحاجة األمنية التي قد تساوي 
بين الديكتاتوريات والديمقراطيات

أثنــاء االضطرابــات األخيــرة فــي بعــض ضواحــي المــدن الســويدية، 
ســعت جهــات منهــا أمنيــة وإعالميــة إلــى الترويــج تــارة بــأن قــوى 
ــغب،  ــب والش ــال التخري ــف وراء أعم ــن يق ــي م ــة ه ــة مندس أجنبي
ــام اليمينــي المتطــرف راســموس بالــودان بحــرق  التــي أعقبــت قي
نســخ مــن المصحــف، وتــارة أخــرى حملــت هــذه الجهــات األمنيــة 
ــن  ــة بي ــات اإلجرامي ــن العصاب ــراد م ــاس أف ــى اندس ــؤولية إل المس

المتظاهرين.
فــي الحالتيــن تــرددت كلمــة "مندســون" وبغــض النظــر عــن صحة 
هــذا االندســاس، إال أن التعبيــر أعــاد الذاكــرة لــدى البعــض إلــى 
حجــج األنظمــة الديكتاتوريــة العربيــة فــي قمــع االحتجاجــات وعــدم 
االصغــاء إلــى مطالــب النــاس وبالتالــي عــدم البحــث فــي األســباب 

الحقيقية الحتجاجاتهم.

التلفزيــون الســويدي SVT تواصــل معنــا وطلــب مقابلــة للحديــث 
عــن هــذا الموضــوع، لعمــل تقريــر إخبــاري وكان فــي بــال الصحفية 
التــي أتــت إلــى مقــر الكومبــس مــع طاقــم التصويــر، الحصــول منــا 
علــى إجابــات تؤكد تــورط جهــات خارجيــة بالتأثير علــى المتظاهرين، 
ألننــا نشــكل منصــة إعالميــة وحواريــة للناطقيــن بالعربيــة فــي 
ــد هــي  ــم تســتطع ســماع مــا تري ــة ل الســويد، لكــن هــذه الصحفي
ــرف  ــام متط ــا أن قي ــت له ــي أوضح ــا، الت ــا يولي ــن زميلتن ــماعه م س
بحــرق المصحــف هــو الحــدث المحــرك الوحيــد الــذي فــرض مثــل 
ردة الفعــل هــذه. مــع أن األغلبيــة العظمــى مــن المســلمين فــي 
الســويد ال يؤيــدون إطالقــا مــا قــام بــه بعــض الشــبان مــن أعمــال 
ــر  ــتطع إال أن ينش ــم يس ــويدي ل ــون الس ــغب. التلفزي ــب وش تخري

المقابلة مع يوليا مساء نفس اليوم. 

موضــوع آخــر مســتجد اآلن وهــو دخــول الســويد إلــى حلــف الناتــو، 
أيضــا جــرى اقحــام الالجئيــن بــه، عبــر نشــر بعــض المعلومــات التــي 
تقــول بــأن روســيا تحــاول التأثيــر علــى ســكان الســويد مــن أصــول 
صربيــة وشــرق أوســطية، لــي يضغطــوا علــى توجهــات المجتمــع 

السويدي بعدم االنضمام إلى الناتو.
هــذا أيضــا كالم فيــه مبالغــة قــد تضــر فئــة مــن الســكان، يــراد 
تصويرهــا مثــل طابــر خامــس معــاد للســويد مــن داخــل الســويد، 
ــكا  ــد مــن العــرب فعــاًل ال يكنــون ألمري خاصــة أن الصــرب والعدي

قائدة الناتو الكثير من الود، لذلك هم حكما ضد الناتو.

ــد  ــي أو بتهدي ــي داخل ــد أمن ــويد بتهدي ــعرت الس ــل إذا ش فه
أمني خارجي، يمكن أن تتصرف كدولة ديكتاتورية؟

بيــن  بــل وغيــر منطقيــة  بعيــدة  تــزال  المقارنــة ال  أن  ال شــك 
األنظمــة الديمقراطيــة والديكتاتوريــة فــي التعامــل مــع احتجاجــات 
النــاس ومــع القضايــا التــي تتعلــق بحريــة التعبيــر وحقــوق اإلنســان 
وغيرهــا مــن الحقــوق المدنيــة. ولكــن هنــاك حقيقــة واضحــة 
يمكــن اســتنتاجها وهــي أن أي ســلطات، ديكتاتوريــة كانــت أم 
تجــد  وعندمــا  بالدهــا،  أمــن  بمســائل  تتهــاون  ال  ديمقراطيــة 
ــدس  ــرات وت ــوق التبري ــن أن تس ــة يمك ــة أمني ــر مرتاح ــها غي نفس

مصطلح المندسين لتبرير فرض األمن ولو بالقوة.
النظــام،  علــى  للحفــاظ  الســعي  فــي  واضــح،  هنــا  التشــابة 
الديكتاتوريــون يقولــون لــك نحــن نقمعــك مــن أجــل الحفــاظ 

في الحالتين 
ترددت كلمة 
"مندسون" 

وبغض النظر عن 
صحة هذا 

االندساس، إال أن 
التعبير أعاد الذاكرة 

لدى البعض إلى 
حجج األنظمة 

الديكتاتورية 
العربية في قمع 

االحتجاجات

هذا المتطرف 
األرعن استطاع 

استخدام حق حرية 
التعبير بشكل 

قانوني ولكن لهدف 
خبيث من أجل 

استفزاز مشاعر فئة 
من السكان، بينما 

كان الرد من قبل 
البعض بشكل غير 

قانوني.
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ــه وردع  ــرير وردع ــذا الش ــدي له ــتخدامها للتص ــن اس ــدة يمك عدي
غيــره ممكــن يفكــر باســتفزازنا، أواًل الطريقــة األســهل واألفضــل 
هــي أن ال ُنســتفز وال نعطــي هــؤالء األشــرار أي ذريعــة لــي 
ــا بأننــا عصبييــن وغيــر  يحققــوا أهدافهــم فــي إثبــات مــا يشــاع عنن

منضبطين وغير مؤهلين لالندماج.

مــن الطبيعــي أن هنــاك ثانيــا وثالثــا وألفــا، ضمــن طــرق التصــدي 
ــات  ــلمة والجالي ــات المس ــة. فالجالي ــكار المعادي ــي لألف الديمقراط
أفــراد  وهنــاك  والعريقــة،  القديمــة  الجاليــات  مــن  العربيــة 
ومنظمــات فاعلــة يمكــن أن تنظــم أنفســها بشــكل أفضــل لــي 
ُتثبــت وجودهــا ويكــون لهــا تأثيــر فعــال بالمجتمــع، وال يكفــي أن 
تتكاثــر الجمعيــات وال يكــون لهــا أي بركــة فــي عمليــة الضغــط 
المجتمعــي، خاصــة أن االنتخابــات اآلن علــى األبــواب ومــن المهــم 
أن تحســب األحزاب السياســية للصوت العربي أو المســلم حســاب 
مــا، خاصــة أن الشــرطة الســويدية كانــت ســابقا تحــرص علــى فتــح 
حــوارات مــع الســكان قبــل اتخــاذ قــرار قــد يضــر فئــة منهــم ولكــن 
اآلن ال نــرى لألســف مثــل هــذه الحــوارات، كمــا يبــدو تســبب عــدم 

االكتراث بنا وبصوتنا.
ــق  ــي خل ــة ف ــؤولية الجماعي ــة المس ــرى أهمي ــرة أخ ــؤك م ــذا ي وه
الحــداث  الزمــن  علــى  فقــط  االعتمــاد  وعــدم  ضاغطــة  قــوى 

التغيير.

علــى اســتقرار الوطــن وحمايــه مــن المتربصيــن، والديمقراطيــون 
علــى  يحافظــوا  لــي  أيضــا  يقمعونــك  أنهــم  لــك  يقولــون 

الديمقراطية ومبادئها. 
ــا،  ــى ديمقراطيته ــوف عل ــة للخ ــباب قوي ــا أس ــويد لديه ــل الس لع
التــي ناضــل شــعبها طويــال لــي يرســخ مبادئهــا، والمعركــة التــي 
خاضتهــا الســويد فــي األيــام األخيــرة لــم تكــن مجــرد مواجهــة بيــن 
مجموعــة شــبان غاضبيــن وبيــن الشــرطة، المعركــة كانــت وال 
تــزل للحفــاظ علــى حــق حريــة التعبيــر الــذي انتهكــه بشــكل قانونــي 
المهــووس بالــودان، وتصــدى لــه بشــكل غيــر قانونــي بعــض 

الشبان بالحجارة وبحرق السيارات.
أي أن هــذا المتطــرف األرعــن اســتطاع اســتخدام حــق حريــة التعبير 
بشــكل قانونــي ولكــن لهــدف خبيــث مــن أجــل اســتفزاز مشــاعر 
فئــة مــن الســكان، بينمــا كان الــرد مــن قبــل البعــض بشــكل غيــر 

قانوني.

الداخليــة الســويدي مارغــون يوهانســون قــال حرفيــا إن  وزيــر 
القانــون فــي الســويد يجيــز لألســف حتــى للمهوســيين ولألشــرار 
ذلــك  ألن  منعهــم،  نســتطيع  ال  ونحــن  آرائهــم،  عــن  التعبيــر 
والوزيــر  نعــرف  أننــا  مــع  الدســتور.  الختــراق  ســابقة  سيشــكل 
وبمنــع  بالتصــرف  مخولــة  الشــرطة  أن  يعــرف  الحــال  بطبيعــة 

إعطاء تصاريح لفعاليات يمكن أن تؤثر على السلم المجتمعي. 
ــاحة  ــرك س ــول أن نت ــن المعق ــل م ــا، ه ــم هن ــؤال المه ــن الس لك
حريــة التعبيــر للمهووســيين ولألشــرار؟ بينمــا نكتفــي نحــن بحــرق 
طــرق  بالطبــع  هنــاك  بالحجــارة؟  الشــرطة  وضــرب  الســيارات 

ال يكفي أن تتكاثر 
الجمعيات وال يكون 

لها أي بركة في 
عملية الضغط 

المجتمعي، خاصة أن 
االنتخابات اآلن على 

األبواب ومن المهم 
أن تحسب األحزاب 
السياسية للصوت 

العربي أو المسلم 
حساب ما

لكن السؤال المهم 
هنا، هل من 

المعقول أن نترك 
ساحة حرية التعبير 

للمهووسيين 
ولألشرار؟ بينما 

نكتفي نحن بحرق 
السيارات وضرب 

الشرطة بالحجارة؟

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا
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تســتقبل مالمــو عــدد مــن الفنانيــن وصنــاع األفــالم العــرب مــع انطــالق مهرجــان مالمــو للســينما العربيــة مــا بيــن 
4 مايــو إلــى 9 مايــو، فــي تظاهــرة ثقافيــة فنيــة بــدأت واســتمرت بشــكل راســخ منــذ 12 عامــًا، لتصبــح عالمــة مميــزة 
لــدور الســينما فــي التقــارب الثقافــي بيــن الشــعوب ولتعريــف المجتمــع الســويدي علــى صــور مــن اإلبــداع الفنــي 
الــذي يعكــس واقــع المجتمعــات العربيــة، وللمســاهمة أيضــا فــي تواصــل المهاجريــن العــرب مــع مجتمعاتهــم 
األصليــة. ويعــد المهرجــان نقطــة التقــاء ســنوية، يجتمــع فيهــا صنــاع الســينما العــرب مــع نظرائهــم مــن الســويد 

ودول الشمال بما يمثل نافذة فريدة للتعاون بين الجانبين.

ــينما  ــو للس ــان مالم ــن مهرج ــدورة م ــذه ال ــز ه تتمي
العربيــة بأنهــا تأتــي بعــد تخفيــف قيــود كورونــا التــي 
حــدت مــن امكانيــات إقامــة النشــاطات والفعاليــات 

في السويد والبلدان األخرى.
الســينما  بحلــول  أيضــاً  الــدورة  هــذه  تتميــز  كمــا 
الســعودية ضيــف شــرف علــى المهرجــان. يقــول 
المهرجــان ضمــن  المخــرج محمــد قبــالوي مديــر 
مقابلــة أجرتهــا الكومبــس معــه: "تمتلــك العربيــة 
الســعودية مواهــب وطاقــات بشــرية ضخمــة مــن 
عــن  التعبيــر  فــي  راغــب  مثقــف  متطــور  شــباب 
نفســه فــي الســينما أصبحــت تدعــم صناعــة الســينما 
بالفــن  الخاصــة  المبــادرات  لــكل  أبوابهــا  وتفتــح 
الســابع...." القبــالوي تحــدث أيضــا عــن تأثيــر الســينما 

فــي التقــارب الثقافــي بيــن الشــعوب، وتحديــداً بيــن 
الــدول العربيــة والســويد. وهنــا نــص المقابلــة التــي 

أجرتها الكومبس مع مدير المهرجان 

ـ ماهي خصوصية انعقاد هذه الدورة 
من مهرجان مالمو السينمائي، خاصة 

بعد انتهاء أزمة كورونا؟
منــذ  مالمــو  لمهرجــان  األساســية  الركائــز  أحــد 
علــى  المســتمر  اللقــاء  التشــبيك،  فكــرة  تأسيســه 
مــدار العــام بيــن صنــاع الســينما العــرب وأقرانهــم 
فــي الســويد ودول الشــمال، والــذي يبلــغ ذروتــه 
طــوال  ويســتمر  المهرجــان  أيــام  خــالل  الســنوية 
العــام خــالل أنشــطة المهرجــان المختلفــة كأيــام 

ــدن  ــي الم ــة ف ــالم العربي ــة األف ــرأة وجول ــينما الم س
الســويدية. كل هــذه األنشــطة يعــد اللقــاء المباشــر 
فيهــا أمــراً حيويــاً وفارقــاً. صحيــح أننــا تمكننــا مــن 
ــاً،  التعامــل مــع الجائحــة بنجــاح وعــدم التوقــف نهائي
بــل إن مهرجــان مالمــو تحــدى الجائحــة وتمكــن مــن 
تنظيــم دورتيــن متقاربتيــن فــي أكتوبــر 2020 وأبريــل 
2021 فــي وقــت ألغيــت فيــه مهرجانــات أخــرى تماماً. 
ــي  ــع االفتراض ــا الطاب ــب عليهم ــن غل ــا دورتي لكنهم
وغابــت حميميــة اللقــاء. هــذا العــام يتجــدد االجتمــاع 
الســينمائي الكبيــر فــي مالمــو وتعــود األمــور إلــى 

طبيعتها.
 

الغالف - ثقافة

مالمو ترحب بالفنانين العرب
مهرجان مالمو للسينما العربية

الفــن  عبــر  الثقافــي  التواصــل  جســور  وتطويــر  اســتمرار 
السابع
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لجان التحكيم

ـ ما معنى مشاركة السينما 
السعودية في المهرجان كضيف 

شرف هذا العام؟
ال يخفــى علــى أحــد أن الســعودية صــارت فــي زمــن 
قياســي واحــدة مــن أهــم مراكــز صناعــة الســينما في 
مواهــب  تمتلــك  التــي  فالمملكــة  العربــي،  العالــم 
متطــور  شــباب  مــن  ضخمــة  بشــرية  وطاقــات 
مثقــف راغــب فــي التعبيــر عــن نفســه فــي الســينما 
أصبحــت تدعــم صناعــة الســينما وتفتــح أبوابهــا لــكل 
المبــادرات الخاصــة بالفــن الســابع. هــذه الجهــود 
فصرنــا  ملموســة،  إنجــازات  عــن  ســريًعا  أســفرت 
خــالل عــدة أعــوام معتاديــن علــى مشــاهدة أفــالم 
بحجــم  مهرجانــات  فــي  اختيارهــا  يتــم  ســعودية 
فينيســيا وتورنتــو وكارلوفــي فــاري، وأصبحنــا نعــرف 
حققــت  التــي  المرموقــة  األســماء  مــن  قائمــة 
ينتظرهــا  التــي  الواعــدة  واألســماء  بــارزة  نجاحــات 
مســتقبل كبيــر، ناهيــك عــن مبــادرات هيئــة األفــالم 
علــى  عالمــات  هــذه  كل  المتنوعــة.  وأنشــطتها 
صناعــة ســينما تســتحق أن يحتفــي بهــا مهرجــان 
للجمهــور  تقديمهــا  فــي  ويســاهم  مالمــو 

والمحترفين في دول الشمال.
 

ـ كيف ترى دور السينما في التقارب 
الثقافي بين السويد والدول العربية 
بعد مرور 12 عاما على انطالق الدورة 

األولى؟  
وصلــت إلــى الســويد مهاجــراً فــي نهايــة الثمانينــات، 
ومــن وقتهــا حتــى تأســيس المهرجــان عــام 2011 
أذكــر أن العــدد القليــل جــداً مــن األفــالم العربيــة 
التــي ُعرضــت فــي قاعــات الســينما الســويدية. كانــت 
ــن،  ــن العالمي ــرة بي ــينمائية كبي ــة س ــبه عزل ــاك ش هن
الســويد  بيــن  المشــترك  اإلنتــاج  فكــرة  وكانــت 

تصورهــا.  يصعــب  خياليــة  فكــرة  العربــي  والعالــم 
اليــوم، أصبحنــا نطــرح أفــالم عربيــة فــي القاعــات 
ــرادات  الســويدية بشــكل مســتمر بعضهــا يحقــق إي
كبيــرة، وصــار اإلنتــاج الســويدي العربــي المشــترك 
هــذه  بعــض  ســنوي،  بشــكل  يتــم  معتــاًدا  أمــًرا 
األفــالم حقــق نجاحــات وصلــت للترشــح لألوســكار. 
أعتبــر هــذه دالئــل واضحــة علــى نجــاح المهرجــان 
فــي إحــداث فــارق ملمــوس يمكــن قياســه، وليــس 

مجرد كالم مرسل عن النجاح والتأثير.
 

الشــرف عــرض خمســة  برنامــج ضيــف  ويتضمــن 
أفــالم روائيــة طويلــة وســبعة أفــالم قصيــرة تمّثــل 
أبــرز االتجاهــات فــي الســينما الســعودية، إلــى جانــب 
ــعودية"،  ــالم الس ــة األف ــم هيئ ــوان "تقدي ــدوة بعن ن
ــة،  ــاء المملك ــن أنح ــة م ــور فوتوغرافي ــرض ص ومع

إلــى جانــب برنامــج تدريبــي مكثــف بعنــوان "جســر 
المواهــب"، يضــاف إلــى الحضــور المعتــاد لألفــالم 
مســابقات  فــي  الســعوديين  والســينمائيين 
المهرجــان الرســمية ولجــان تحكيمــه والمشــروعات 
المشــاركة فــي برنامــج دعــم أيــام مالمــو لصناعــة 

السينما.
 وســيختتم برنامــج ضيــف الشــرف بإقامــة ليلــة فنيــة 
ــيقية،  ــود الموس ــترا دار الع ــا أوركس ــة، تحييه متكامل
ــينما  ــاع الس ــن صن ــان م ــوف المهرج ــيحضرها ضي س

في العالم العربي ودول الشمال.
انطلــق مهرجــان مالمــو فــي العــام 2011 بهــدف بنــاء 
الجســور بيــن الثقافــات اعتمــاداً علــى الفيلــم بصفتــه 
اســتضاف  المهرجــان  وكان  عالميــة.  بصريــة  لغــة 
الســينما المغربيــة والتونســية والمصريــة ضيــوف 

شرف في دورات سابقة.

الناقدة السورية ندى األزهريالمخرج األردني محمود المّساد المخرج العراقي قاسم عبد

مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة
لجنة تحكيم مسابقة األفالم الوثائقية الطويلة تتشكل من المخرج العراقي قاسم عبد، المخرج األردني محمود المّساد، والناقدة السورية ندى االزهري.

المخرج السعودي عبدهللا آل عياف رئيس المهرجان محمد قبالوي
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الغالف - ثقافة
مسابقة األفالم الروائية الطويلة

لجنــة تحكيــم مســابقة األفــالم الروائيــة الطويلــة تضــم المخــرج المصــري هانــي الشــين، الممثــل الســوري جمــال ســليمان، المنتجــة المغربيــة رشــيدة الســعدي، 
المخرج والممثل اللبناني جورج خباز، والمخرجة والممثلة السعودية عهد كامل

مسابقة األفالم القصيرة
 لجنة تحكيم مسابقة األفالم القصيرة المخرجة الجزائرية صوفيا جاما، المخرج السعودي محمد سلمان، والممثلة المصرية شيري عادل

الممثلة المصرية شيري عادل المخرجة الجزائرية صوفيا جاما المخرج السعودي محمد سلمان

المخرج المصري هاني الشين

المخرج اللبناني جورج خباز

الممثل السوري جمال سليمان

المخرجة السعودية عهد كامل

المنتجة المغربية رشيدة السعدي

برنامــج الــدورة الـــ12 لمهرجــان مالمــو 
للسينما العربية ما بين 4ـ 9 مايو 

بعــد أن مــزج المهرجــان فــي العاميــن الماضييــن 
بيــن الحضــور الفعلــي واالفتراضــي بســبب جائحــة 
ــي  ــا وف ــام حضوري ــذا الع ــود ه ــا يع ــروس كورون في

برنامجه 56 فيلما.
ــا  ــة 12 فيلم ــة الطويل ــالم الروائي ــابقة األف ــم مس تض
والجزائــر  وتونــس  وســوريا  ولبنــان  مصــر  مــن 

والمغرب، والعراق، واألردن، والسعودية.
ومــن أبــرز أفــالم هــذه المســابقة )كوســتا برافــا( 
ــكار  ــزة أوس ــى جائ ــة عل ــان للمنافس ــحه لبن ــذي رش ال
أفضــل فيلــم أجنبــي و)أبــو صــدام( مــن مصــر الــذي 

فــاز بطلــه محمــد ممــدوح بجائــزة أفضــل ممثــل 
فــي  الدولــي  الســينمائي  القاهــرة  مهرجــان  مــن 

ديسمبر كانون األول.
وتضــم مســابقة األفــالم الوثائقيــة الطويلــة ثمانيــة 
والمغــرب  وتونــس  ومصــر  لبنــان  مــن  أفــالم 
وفلســطين، فيمــا تضــم مســابقة األفــالم القصيــرة 
البرامــج  علــى  األفــالم  باقــي  وتتــوزع  فيلمــا،   25

الموازية خارج المنافسة.
ويعــرض المهرجــان فــي االفتتــاح الفيلــم األردنــي 
)بنــات عبــد الرحمــن( مــن تأليــف وإخــراج زيــد أبــو 
حمــدان وبطولــة صبــا مبــارك وفــرح بسيســو وحنــان 
والطفلــة  الطريفــي  وخالــد  الباشــا  ومريــم  الحلــو 

ياسمينة العبد.
ويعــرض المهرجــان فــي الختــام الفيلــم المصــري 
ــة  )حامــل اللقــب( مــن إخــراج هشــام فتحــي وبطول
هشــام ماجــد ودينــا الشــربيني ومحمــد ســالم وأحمد 

فتحي.

عالء يعقوب
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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

المصريــة  والممثلــة   ،  ،
شيري عادل
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ملف: حرية تعبير ٔام خطاب كراهية

الكومبس: أهال بك مورغان يوهانسون، 
وزير العدل والداخلية.

مّر اآلن ما يقرب من أسبوع على االضطرابات 
التي تلت حرق نسخ من المصحف، أثناء 

عطلة عيد الفصح، في العديد من المدن 
السويدية. كيف تطورت األحداث على هذا 

النحو، ما هو تحليلك لما حدث؟
ــخاص  ــن األش ــر م ــاك الكثي ــا أن هن ــًة رأين ــر: بداي الوزي
ــوا مســتائين، لكننــي أعتقــد أن مــا ســاهم  الذيــن كان
ــن عــن القانــون  فــي تســارع األحــداث وجــود الخرجي
المحترفيــن ومجرمــي العصابــات الذيــن تورطــوا فــي 
قيــادة  فــي  أيضــا  شــاركوا  وربمــا  األحــداث.  هــذه 
أعمــال الشــغب هــذه. ثــم علينــا أن نتذكــر أن أولئــك 
الذيــن ارتكبــوا أعمــال العنــف بهــذا الشــكل الخطيــرة 

للغاية، ال يمثلون من يسكن في هذه المناطق.

الثالثــاء  يــوم   Rosengård ضاحيــة  فــي  كنــت 
الماضــي، األشــخاص الذيــن شــاركوا بالعنــف هــم 
ألــف   20 حوالــي  أصــل  مــن  شــخص   200 حوالــي 
شــخص يعيشــون فــي هــذه الضاحيــة. مــن المهــم 
ــار أن هــذا العنــف الــذي كان خطيــرا  أن نضــع باالعتب
األمــر  ينتهــي  أن  جــداً  الممكــن  مــن  كان  للغايــة، 

بأسوأ من ذلك بكثير.
مــن  قتلــى  يســقط  أن  يمكــن  كان  الواقــع  فــي 
الشــرطة ومــن المتظاهريــن. ألن األوضــاع كانــت 
متوتــرة لدرجــة أنــه كان لدينــا عناصــر شــرطة شــعروا 
فــي  الحــق  لديهــم  وكان  حياتهــم.  علــى  بتهديــد 
لــم  أيضــاً.  الحــي  الرصــاص  وإطــالق  النــار  إطــالق 
ــن كان  ــة، لك ــات تحذيري ــوا طلق ــك، أطلق ــوا ذل يفعل
مــن الممكــن أن ينتهــي األمــر ببســاطة مــع حــاالت 

مميتة.

الكومبس: هناك الكثير ممن استفزهم حرق 
المصحف، ولكن أيضا هناك حقيقة أن 

الشرطة أعطت التصريح للفاعل. واآلن بعد 
أيام خرجت شرطة مالمو وقالت إنها ستقدم 
بالغا عن راسموس بالودان بتهمة التحريض 
ضد الجماعات العرقية. كيف نفسر هذا؟ هل 
هذا تراجع بموقف الشرطة وندم على إعطاء 

التصريح؟ 
ــم  ــيط، ل ــح بس ــل تصحي ــا أواًل بالفع ــد هن ــر: يوج الوزي
تكــن شــرطة مالمــو هــي التــي قدمــت البــالغ، )كمــا 
هنــاك  كان  ولكــن  الســويدية(  الصحــف  نشــرت 
شــخص هــو الــذي قــدم البــالغ. ســوف يتعيــن علــى 
المدعييــن العاميــن مــرة أخــرى أن يقــرروا مــا إذا كان 
مجموعــات  ضــد  التحريــض  بجــرم  مشــمواًل  هــذا 

عرقية أم ال.

المتطــرف  األيــام الخمســة فــي الســويد بعــد حــرق  أحــداث  عالمــات اســتفهام كثيــرة تركتهــا 
راســموس بالــودان نســخًا مــن المصحــف. “الكومبــس” أجــرت مقابلــة مــع وزيــر العــدل والداخليــة 
ــا  ــر عنه ــي يعب ــزن الت ــاط والح ــاعر اإلحب ــا مش ــت خالله ــل، طرح ــي 22 أبري ــون، ف ــان يوهانس مورغ

متابعو الكومبس.. إليكم إجابات الوزير

الكومبس تحاور وزير الداخلية والعدل
مورغان يوهانسون، وزير العدل والداخلية
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الكومبس: لكن حسب النتائج التي لدينا اآلن، 
وبالنظر إلى كيف تطورت األمور، هل تعتقد 

أن الشرطة تتأسف ألنها أعطت التصريح 
له؟

الوزيــر: ليــس لــدي تصــورا كيــف تبــرر الشــرطة مــا 
حــدث، ألن األمــر متــروك للشــرطة التخــاذ قــرار 
ــام بذلــك علــى أســاس  بشــأن هــذه التصاريــح والقي
ــر  ــة التعبي ــر وحري ــن التظاه ــدة. لك ــى ح ــة عل كل حال
هــو حــق قــوي للغايــة فــي الســويد. وكان لعــدة 

مئات من السنين.
حريــة التعبيــر حــق دســتوري لنــا ونحــن فخــورون بــه. 
لــم يعــد هنــاك أي تشــريع خــاص بحماية المقدســات 
ــام 1970  ــى ع ــد حت ــون واح ــاك قان ــد اآلن. كان هن بع
فــي الســويد، كان يحظــر ازدراء األديــان. لكــن تمــت 
مــن  التشــريع،  ذلــك  بعــد   .1970 عــام  فــي  إزالتــه 
ديــن،  أي  ممارســة  فــي  الحــق  لديــك  أن  الواضــح 
عــن  التعبيــر  وكذلــك  الديــن.  أي  انتقــاد  وكذلــك 
مســيئة  النــاس  مــن  كثيــر  يعتبرهــا  التــي  األشــياء 
للغايــة. لكنهــا أيضــا هــي جــزء مــن العيــش فــي ظــل 

نظام ديمقراطي.

الكومبس: هل تعتقد أن الثقة بالشرطة 
وبمؤسسات الدولة قد تضررت جراء ذلك؟ 
أقصد هنا ثقة جزء من السكان المسلمين 

في السويد، ولكن أيضا ثقة سكان المناطق 
الذين يعانون من انعدام األمن.

ــام  ــي المق ــه ف ــب موج ــد أن الغض ــس: أعتق الكومب
الدنمــاريك  اليمينــي  المتطــرف  هــذا  ضــد  األول 
بالطبــع، ولكــن أيضــا الغضــب موجــه ضــد أولئــك 
الذيــن خرجــوا وارتكبــوا هــذا العنــف الخطيــر للغايــة. ال 
قــد  عــام  بشــكل  الشــرطة  فــي  الثقــة  أن  أعتقــد 
الشــرطة  فــي  الثقــة  حــدث.  مــا  بســبب  تضــررت 
الســويدية فــي مســتوى عــاٍل جــًدا. وأنــا فخــور للغايــة 
ــة  ــالل عطل ــل خ ــا حص ــد م ــويدية. بع ــرطة الس بالش
نهايــة األســبوع علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة 
للغايــة، ولكــن أيضــا مــن خــالل مــا تقــوم به الشــرطة 
للحفــاظ علــى القواعــد الديمقراطيــة األساســية فــي 

السويد.

الكومبس: تحدثنا كثيرا عن أن العديد ممن 
يقفون وراء العنف األخير هم خارجون 

محترفون عن القانون. إذا عدنا خطوة إلى 
الوراء ونظرنا مرة أخرى إلى السبب الرئيسي 
وراء ذلك، وهو حرق نسخ من المصحف. نحن 

في الكومبس نرى على األقل من خالل 
التعليقات، أن الناس ما زالوا مستائين كثيراً 

ويشعرون باإلحباط والحزن. واألغلبية من 
هم ال يقفون مع العنف وال يدافعون عمن 

ارتكب العنف بأي شكل من األشكال، ماذا 
تريد ان تقول لهؤالء؟

الوزيــر: هــذا فــي الواقــع جــزء مــن العيــش فــي ظــل 
ــا  ــك أيض ــة، لدي ــي الديمقراطي ــي. ف ــام ديمقراط نظ
ــرون  ــد اآلخ ــي يعتق ــن اآلراء الت ــر ع ــي التعبي ــق ف الح
ــة، وهــذا كل مــا  ــة للغاي ــة ومهين أنهــا مســيئة للغاي

في األمر.
هنــاك دول ال تملــك حريــة التعبيــر وليــس لديهــا 
األخــرى.  الديمقراطيــة  القواعــد  وال  حــرة  صحافــة 
نأتــي  أن  نريــد  تكــون ديكتاتوريــات. ال  هــذه عــادة 
بهــذا األســلوب فــي التعامــل مــع هــذه القضايــا 

من تلك البلدان إلى السويد
هــذه القواعــد التــي نتعامــل بهــا فــي الســويد، وربمــا 

يجب أن يكون الجميع مستعًدا للقبول بها.
أود أيضــا أن أقــول إننــي أتوقــع اآلن أن يشــارك كل 
مــن يســكن فــي هــذه المناطــق الضعيفــة فــي 
الكشــف عــن هــذه الجرائــم. ألنــه مــن المهــم للغايــة 
الذيــن  أولئــك  اآلن.  األفــراد  هــؤالء  نقاضــي  أن 
ــر  ــا الكثي ــة. لدين ــرة للغاي ــم الخطي ــذه الجرائ ــوا ه ارتكب
مــن التســجيالت والكثيــر مــن األشــياء األخــرى التــي 
كل  علــى  الحصــول  علينــا  ولكــن  إدانتهــم،  تدعــم 

المساعدة من الناس.
لكنها جزء من العيش في ظل نظام ديمقراطي.

الكومبس: السؤال التالي والطبيعي الذي 
يطرح نفسه هو حول الفرق بين ما هي حدود 

حرية التعبير وما هو التحريض ضد الجماعات 
العرقية. هناك الكثير ممن يفسرون ما قام 
به المتطرف على أنه تحريض ضد الجماعات 

العرقية. هل القانون بحاجة إلى أن يكون 
أوضح؟ أم أن القانون ربما يكون واضًحا ولكن 
يجب ان ال تكون األمور محصورة بين األبيض 

واألسود أكثر من الالزم، لدرجة أن القانون 
قد يحتاج إلى استيعاب المزيد من الفروق 

الدقيقة؟
ــا قانــون فــي الســويد يمنــع، علــى  ــر: ليــس لدين الوزي
ســبيل المثــال، ازدراء أو االنتقــاد أو التشــكيك فــي 
ــا مثــل ذلــك مــن قبــل، ولكــن  الديــن. لقــد كان لدين
ليــس بعــد اآلن. ليــس لدينــا مثــل هــذا التشــريع، 
ــدم  ــى ق ــان عل ــع األدي ــى جمي ــك عل ــق ذل ــث يطب حي
التعبيــر. ليــس لــدي أي خطــط  المســاواة، إذا جــاز 
ــة  ــد حري ــأنه أن يقي ــن ش ــون م ــروع قان ــم مش لتقدي
ــه  ــرى أن ــرة أخ ــي م ــالتي ه ــويد. رس ــي الس ــر ف التعبي
فــي دولــة ديمقراطيــة مثــل الســويد، علينــا أن نقبــل 

أن النــاس لديهــم انتقــادات كهــذه يحتفظــون بهــا 
مثــل  إثــارة  لمحاولــة  فقــط  يســتخدموها  وأحيانــاً 
هــذه األعمــال العنيفــة. عندهــا عليــك ببســاطة أن 
تديــر ظهــرك لهــا وتتجاهلهــا وال تجعلهــا تــؤدي إلــى 

هذا النوع من العنف.

الكومبس: عدة دول استنكرت ما حدث في 
السويد، كيف يؤثر ذلك على صورة السويد 

في العالم؟ هل تنوي الحكومة القيام بشيء 
ما؟

تشــريعاتها  دولــة  لــكل  يكــون  أن  يجــب  الوزيــر: 
الخاصــة بهــا. نحــن لدينــا تشــريعاتنا. ال أريــد أن تحــاول 
ــا وتحديــد شــكل القواعــد  أي دولــة أخــرى التدخــل بن
ــا. الســويد ليســت وحدهــا التــي تتمتــع  المرعيــة عندن
بهــذه الحرية الواســعة فــي التعبير وبحريــة الصحافة، 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن هــذا النــوع مــن 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  لــدى  موجــود  التــوازن 
الســويد.  ذلــك  فــي  بمــا  الغربيــة،  الديمقراطيــات 
ــة تشــريعاتها الخاصــة وال  يجــب أن يكــون لــكل دول

أنوي السماح ألي دولة أخرى بالتدخل في قوانيننا.

الكومبس: في مقابلة سابقة لك من هذا 
األسبوع، ذكرت على وجه التحديد دولتين، 

العراق وإيران، كدولتين كان لهما شكل من 
أشكال التدخل بهذا األمر. نقلت عنك عدة 

وسائل إعالم عربية دولية. هل يمكنك 
توضيح تصريحك هذا أكثر؟ بأي شكل رأيت 

العراق وإيران يتدخالن؟
المعطيــات التــي كانــت متوفــرة عنــدي فــي ذاك 
الوقــت أن هذيــن البلديــن قــد أثــارا القضيــة مــن 
خــالل اتصاالتهــم الدبلوماســية مــع الســويد، واآلن 
أنــا أعلــم أنــه لــم يتــم تأكيــد أكثــر مــن ذلــك. لذلــك ال 
يمكننــي تقديــم توضيحــات أكثــر، لكننــي أعتقــد أننــا 
ــق  ــألة تتعل ــذه مس ــن اآلن. ه ــث نح ــا حي ــنقف هن س

بالشأن الداخلي السويدي وباللوائح السويدية.

الكومبس: هل تريد أن تضيف شيئا آخر؟

الوزير: ال، أعتقد أننا تحدثنا عن كل ما لدينا لنقوله.

الكومبس: شكراً جزياًل مورغان يوهانسون، 
وزير العدل والداخلية.

حاوره : يوليا أغا
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تحليل: حرائق بالودان.. تداعيات أشد إيالمًا

الحرائــق التــي أشــعلها اليمينــي المتطــرف راســموس 
بالــودان فــي الســويد ال تنطفــئ بســهولة. تداعياتها 
أكبــر منهــا، وتأثيراتهــا علــى المــدى الطويــل ربمــا 

تكون أكثر أهمية وإيالماً. 
ــر  ــة التعبي ــن حري ــة بي ــدود الفاصل ــول الح ــاش ح النق
والتحريــض علــى الكراهيــة أثيــر مــرة ثانيــة خــالل عــام 
المثيــر  الرســام  توفــي  حيــن  كانــت  األولــى  واحــد. 
نفســه  الســؤال  وكان  فيلكــس.  الرش  للجــدل 
أو  بالديــن  االســتهزاء  ُيعتبــر  هــل  مطروحــاً: 

مقدسات البشر أحد تمثالت حرية التعبير؟  

كثيــر مــن النخــب الســويدية عّبــرت فــي الســابق عــن 
فــي  وشــككت  الرســام  لموقــف  مضــاد  موقــف 
أهدافــه، ولــم تعتبــر مــا رســمه مــن إســاءة للرســول 
ــه "حقــه  ــاً"، لكــن هــذه النخــب أيضــاً لــم تنكــر علي "فن

في التعبير عن رأيه".
كان  المهاجريــن،  جمــوع  بيــن  اآلخــر  الجانــب  علــى 
اإلســاءة  حيــن  رأي  حريــة  "ال  واضحــاً  الموقــف 
وكان  البشــر".  مــن  كبيــرة  مجموعــة  لمقدســات 
المهاجــرة"،  "النخــب  بيــن  وضوحــاً  أقــل  الموقــف 
موجــة  ســاير  بعضهــم  الصمــت،  آثــروا  كثيــرون 

"الجماهير"، وآخرون عارضوها بخجل.
مــن  كثيــر  ســيظل  موضوعــي  تناقــض  إنــه 
المهاجريــن يشــعرون بــه فــي المجتمعــات الغربيــة 
عمومــاً. حريــة التعبيــر لديهــم تقــف عنــد حــدود ازدراء 

األديــان وإهانــة المقدســات، باعتبارهــا إهانــة ألتبــاع 
الديــن المســتهدف. فــي حيــن حســمت المجتمعــات 
ــة،  ــنوات طويل ــذ س ــا من ــا أمره ــون فيه ــي يعيش الت
لـ"تابوهــات  موضوعيــاً  مناقضــاً  الحريــة  واعتبــرت 
الديــن"  "ازدراء  بيــن  وفصلــت  ديــن،  أّي  الديــن"، 

و"ازدراء أتباعه". 
فــي الســويد، ناضلــت النخبــة طويــاًل مــن أجــل حريــة 
الصحافــة والتعبيــر باعتبارهــا الحصــن األول للمجتمع 
الحــر. وحصلــت فــي القــرن الثامــن عشــر علــى حريــة 
“منقوصــة” تســتثني الملــك والكنيســة مــن دائــرة 
النقــد. وكان علــى الســويديين خــوض نضــال آخــر في 
عصــر التنوير األوروبــي للخــالص مــن ســلطة الملــك 
والكنيســة علــى حريــة التعبيــر. رافــق ذلــك “نضــال 

فني” اجتاح أوروبا في السخرية من الرموز الدينية.

لذلــك ظلــت الكنيســة، والديــن فــي مفهــوم أوســع، 
فــي المخيلــة الســويدية نقيضــاً لحريــة التعبيــر. باعتبــار 
الســماء  مــن  قوتهــا  تســتمد  ســلطة  الكنيســة 
ــلطة  ــن "س ــزاع بي ــد أي ن ــر. وعن ــوق رؤوس البش وف
النخــب  تنحــاز  الفــن  أو  التعبيــر  وحريــة  الديــن" 
الســويدية، السياســية منهــا والثقافيــة، إلــى حريــة 

التعبير والفن غالباً. 
ــي  ــرن، ألغ ــف ق ــل نص ــبعينات، قب ــع الس ــع مطل وم
ــان،  ــة األدي ــى إهان ــاس عل ــب الن ــذي يعاق ــون ال القان
وأصبــح مــن الماضــي الــذي ال تريــد النخــب الســويدية 

في معظمها العودة إليه. 
ــل  ــألة تتجاه ــة للمس ــة البحت ــة الفكري ــر أن المقارب غي
ــة  ــاداً، أو عالق ــس اعتق ــن لي ــة أن الدي ــة مهم حقيق
بيــن اإلنســان وخالقــه فقــط، بــل تحــول لــدى كثيــر 
مــن النــاس نتيجــة ظــروف تاريخيــة كثيــرة إلــى هويــة، 

وبات جزءاً أصياًل من تعريف الناس ألنفسهم. 
فــي الســويد تحديــداً يظهــر التناقــض فــي هــذه 
ــى  ــرقيين، عل ــن الش ــن المهاجري ــاً بي ــألة واضح المس

اختالف أديانهم، والمجتمع الذي يعيشون فيه.
ســيظل اليميــن المتطــرف يعــزف ألحانــاً نشــاز علــى 
وتــر هــذا التناقــض، مــرة باســم راســموس بالــودان، 
ومــرات باســم غيــره، بهــدف تعميــم التناقــض علــى 

كل المسائل األخرى. 
ــد،  ــر بالتأكي ــة التعبي ــن حري ــاً ع ــودان مدافع ــس بال لي
وال هــو مــن فالســفة التنويــر، لكنــه عــرف مــن أيــن 

تؤكل الكتف. 
ــر  ــرطة، كان يص ــا للش ــي قدمه ــه الت ــي كل طلبات ف
ــن  ــل كان يمع ــف، ب ــيحرق المصح ــه س ــر أن ــى ذك عل
مســتخدماً  األوراق  ســيحرق  كيــف  وصــف  فــي 
أوصافــاً مهينــة )نترفــع عــن ذكرهــا(. كل ذلــك فــي 
طلــب التجمــع العــام الــذي يقدمــه للشــرطة. ثــم 

ينشر الطلب على المأل. 
إهانــة  أن  قانونــي،  باعتبــاره  جيــداً،  بالــودان  يعــرف 
ــرف  ــويد، ويع ــي الس ــة ف ــس جريم ــة لي ــب الديني الكت
ــه  ــة ل ــب ال عالق ــي الطل ــف ف ــرق المصح ــر ح أن ذك

ملف: حرية تعبير ٔام خطاب كراهية
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بموافقــة الشــرطة مــن عدمهــا، لكــن هذه الرســالة 
ــف  ــرق المصح ــى ح ــن عل ــة للمعترضي ــت موجه كان

بالقول "الشرطة وافقت على حرق المصحف". 

علــى  المحتجيــن  غضــب  إثــارة  فــي  بالــودان  نجــح 
الشــرطة، ســاعده فــي ذلك، تمســك إدارة الشــرطة 
وعــدم  القانــون  بحرفيــة  المناطــق  بعــض  فــي 
التداعيــات،  لخطــورة  مبكــر  وقــت  فــي  إدراكهــا 
علــى  المقابلــة  الجهــة  مــن  تحريــض  إلــى  إضافــة 
الشــرطة عبــر ترويــج عناويــن مثــل "الشــرطي تحمــي 

حرق المصحف". 
انتقــادات حــادة ُوجهــت وســتوجه إلدارات الشــرطة 
فــي تعاملهــا مــع األزمــة، لكــن تهمــة "التواطــؤ" 
المزعومــة، كانــت ادعــاء مبالغــاً فيــه، وســاهمت 

في حرف الغضب عن هدفه. 

"فشل االندماج"
صدمــة  الشــرطة  علــى  المحتجيــن  هجــوم  مّثــل 
للمجتمــع الســويدي، علــى األقــل هــذا مــا ظهــر مــن 

خالل وسائل اإلعالم. 
وعلــى السوشــال ميديــا، عّبــر كثيــرون عــن غضبهــم 
إزاء صــور حــرق ســيارات الشــرطة واســتيالء محتجين 
اســتغله  مشــهد  وهــو  مركباتهــا.  بعــض  علــى 

سياسيو األحزاب اليمينية جيداً.
الكثيــر.  الشــرطة  مــع  المواجهــة  مشــهد  لّخــص 
ــة  ــا. قل ــرز ربم ــتنتاج األب ــاج" كان االس ــل االندم "فش
أغلبيــة  اســتنكار  وســط  الشــرطة  هاجمــوا  مــن 
وأعمــار  العنــف  حــدة  لكــن   المناطــق،  ســكان 
ــت  ــون، قال ــباب غاضب ــر. ش ــت الكثي ــاركين قال المش

الشرطة إنهم كانوا مستعدين لقتل أفرادها. 

ــة،  ــل للهوي ــن ب ــة للدي ــا غضب ــي حقيقته ــن ف ــم تك ل
يكونــون  ال  قــد  الشــباب  هــؤالء  مــن  كثيــرون 
ملتزميــن دينيــاً، خصوصــاً أن اآليــات القرآنيــة واضحــة 
فــي كيفيــة التعامــل مــع المســتهزئين بالديــن. لكــن 
حــرق المصحــف واإلســاءة للرســول ضغطــت علــى 
ــاتـ"نا"  ــة لمقدس ــا إهان ــة، باعتباره ــا" الجماعي ــر الـ"ن وت

ولرسولـ"نا". 
االحتقــان  مــن  ســياق  عــن  معــزواًل  ذلــك  ليــس 
مهــدت لــه حمــالت مثــل "الســويد تخطــف أطفــال 
المســلمين"، وشــعور دائــم بـ"التمييــز"، و"ازدواجيــة 
ــويد  ــي الس ــا" ف ــالمو فوبي ــي "اإلس ــر"، وبتنام المعايي

تأثراً بخطاب اليمين المتطرف. 
بــدا الشــباب غيــر معنييــن بالصــورة التــي يرســمها 
المجتمــع عنهــم، أو باألحــرى يائســين منهــا. أحدهــم 
قــال إن "بالــودان حقــق مــا أراده فــي تشــويه صورتنــا 

لكن ذلك ال يهمنا". 
كان واضحــاً جــداً أن بالــودان يهــدف إلــى االســتفزاز، 
وكان الجميــع يعــرف ذلــك، لكــن االنجــرار وراء هدفــه 

بدا حتمياً أمام كل الظروف السابق ذكرها. 

ال قادة رأي
فــي النتائــج على المــدى القصيــر، ربما حقــق الطرفان 
هدفهمــا. بالــودان اســتفز الغضــب الــذي يريــده ضد 
الشــرطة للقــول "انظــروا إلــى هــؤالء المســلمين 
إدارات  دفعــوا  المحتجــون  والشــباب  العنيفيــن". 
الشــرطة فــي مناطــق أخــرى إلــى عــدم منحــه اإلذن 

بالتجمع خوفاً من التداعيات.  
غيــر أن األمــور علــى المــدى الطويــل ال تبــدو بهــذه 
المهاجريــن  بعــض  بيــن  الشــرخ  البســاطة، 
ــيئاً،  ــيئاً فش ــول ش ــة تتح ــزداد. المعرك ــم ي ومجتمعه
ــرف،  ــن المتط ــن واليمي ــن المهاجري ــة بي ــن معرك م
ــويدي  ــع الس ــن والمجتم ــن المهاجري ــة بي ــى معرك إل
الــذي يمنــح ثقــة عاليــة لســلطاته وهيئاتــه وأهمهــا 

الشرطة. 
اليميــن المتطــرف، الصاعــد فــي أوروبــا، يريــد الســويد 
ذلــك  ويظــن  مهاجريــن،  دون  قوميــاً  منغلقــة 
ممكنــاً، لكنــه فــي الحقيقــة يدفــع المجتمــع كلــه إلــى 

الهاوية. 
المهاجريــن  مــن  كثيــر  يبــدو  اآلخــر،  الجانــب  علــى 
ــم  ــدة، والقي ــم الجدي ــم مجتمعاته ــن فه ــن ع بعيدي
رأي  قــادة  أو  نخــب  ال  أن  خصوصــاً  تحكمهــا،  التــي 
ــوا دور الوســيط أو نوعــاً  واضحيــن يمكنهــم أن يلعب
ــدور  ــام ل ــبه ت ــاب ش ــط غي ــي، وس ــر اإليجاب ــن التاثي م
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  تلعبــه  أن  يفتــرض 

في هذه األوساط. 

انتعاش قبل االنتخابات
ألحــزاب  هديــة  األخيــرة  األحــداث  بــدت  سياســياً، 
صرخــت  االنتخابــات.  مــن  أشــهر   4 قبــل  اليميــن 
رئيســة حــزب المســيحيين الديمقراطييــن "لمــاذا لــم 
"هيبــة  عــن  مدافعــة  النــار؟"،  الشــرطة  تطلــق 

الشرطة" التي تعني الكثير لناخبها. 
ــدث  ــؤولية كل ماح ــرة" مس ــة الهج ــل "سياس تحمي
رئيــس  بــدأه  مــا  وهــو  المقبلــة.  األيــام  ســيزداد 
"ديمقراطــي الســويد" جيمــي أوكيســون الــذي قــدم 
"دفاعــاً عــن الشــرطة" برنامجــاً مــن 30 بنــداً تضمنــت 
مــن  وطــرداً  المهاجريــن،  ألســر  جماعيــاً"  "عقابــاً 

السويد على النوايا فقط. 
أســماه  مــا  أو  بالمهاجريــن،  الترحيــب  سياســة 
العصيــر والكعــك"، هــي مــا  أوكيســون "سياســة 
الحــال، عنــف عصابــات  إلــى هــذه  أودت بالســويد 
يشــكلها المهاجــرون، وعنــف ضد الشــرطة يمارســه 
المهاجــرون.. واحتيــال علــى المســاعدات االجتماعيــة 
يرتكبــه المهاجــرون، هكــذا يوّصــف أوكيســون األمر، 
الحــرب  بعــد  تتراجــع  بــدأت  شــعبية  علــى  وعينــه 

الروسية على أوكرانيا. 
ــن  ــرح اليمي ــر والكعــك"، يقت مقابــل "سياســة العصي
المتطــرف "سياســة العصــا" التــي يريــد أن يضــرب 

بها المهاجرين غير الملتزمين بالقيم السويدية. 
فــي محطــات كثيرة ينجــح اليميــن المتطــرف بتحقيق 
أنــه يفعــل ذلــك بمســاعدة  أهدافــه، والمفارقــة 

المهاجرين أنفسهم. 

مهند أبو زيتون
مدير تحرير مؤسسة الكومبس

5 أيام هزت السويد
األربعاء 13 أبريل 2022

يــوم األربعــاء، كان بالــودان فــي يونشــوبينغ، وكانــت األجــواء هادئــة نســبياً. 
ــز  ــه ألن القــس الســويدي فريدريــك هوليرت ــم يتمكــن إكمــال خطاب ــه ل لكن
التشــويش علــى  الكنيســة لفتــرة طويلــة عمــداً بهــدف  أجــراس  ضــرب 
بالــودان. وانتهــى اجتمــاع بالــودان فــي يونشــوبينغ بعــد أن شــتمته فتــاة 
اللحــاق بهــا، لكــن حراســه منعــوه  بالــودان  مــارة فــي الطريــق وحــاول 

وادخلوه السيارة.

الخميس 14 أبريل
قبــل أن يحضــر راســموس بالــودان لمــكان وقفتــه المقــررة في لينشــوبينغ، 

كانت األمور فوضوية..
النيــران أضرمــت فــي ســيارة شــرطة ومركبــة خاصــة ومبنــى فــي لينشــوبينغ. 
إلــى المستشــفى إلصابــات  ثالثــة مــن رجــال الشــرطة ومدنيــان نقلــوا 
طفيفــة. وتــم القبــض علــى شــخصين لالشــتباه فــي قيامهمــا بأعمــال 
غيــر  الســلوك  بتهمــة  آخريــن  أشــخاص  خمســة  وعلــى  عنيفــة.  شــغب 

المنضبط.
إلغاؤهــا  وتــم  لينشــوبينغ  فــي  وقفتــه  تنفيــذ  مــن  بالــودان  يتمكــن  لــم 
للظــروف األمنيــة. وفــي المســاء تــم إلغــاء وقفــة بالــودان فــي نورشــوبينغ 

أيضاً، للسبب نفسه.
عشــرات الملثميــن تجمعــوا وهاجمــوا الشــرطة وخدمــات اإلنقــاذ بالحجــارة 

واأللعاب النارية. احترقت 15 سيارة ودمرت حوالي عشر سيارات شرطة.
الجمعة 15 أبريل

صبــاح الجمعــة، أحــرق بالــودان مصحفــاً فــي ضاحيــة رينكيبــي بســتوكهولم.. 
اندلعــت أعمــال عنــف وألقــى النــاس الحجــارة علــى الشــرطة التــي ردت 
بالغــاز المســيل للدمــوع. أصيــب اثنــان مــن رجــال الشــرطة بجــروح طفيفــة. 
ــة أشــخاص لالشــتباه فــي قيامهــم بأعمــال شــغب عنيفــة.  واعتقــل ثماني

وأصيب اثنان من المدنيين ونقال إلى المستشفى.
آخــرى فــي فيفــاال  بالــودان وقفــة  أقــام  الجمعــة،  يــوم  وفــي منتصــف 

بأوربرو، ولكن تم نقل الوقفة إلى وسط أوريبرو ألسباب أمنية. 
ــن  ــدد م ــة ع ــن إصاب ــفرت ع ــة، وأس ــط المدين ــات وس ــتعلت االضطراب اش

الشــرطة ومدنــي واحــد. وأضرمــت النيــران فــي أربــع ســيارات للشــرطة. كمــا 
اســتولى ملثمــون علــى حافلــة للشــرطة، وقادوهــا لمســافة قصيــرة قبــل 

أن يحرقوها.

السبت 16 أبريل
ــل  ــررت نق ــرطة ق ــن الش ــالد. لك ــوب الب ــكرونا جن ــى الندس ــودان إل ــه بال اتج
ــوند  ــر أوريس ــن جس ــرب م ــو بالق ــوب مالم ــرى جن ــة أخ ــى منطق ــه إل وقفت
ــي  ــات ف ــت اضطراب ــك، اندلع ــم ذل ــارك. ورغ ــويد والدنم ــن الس ــل بي الواص
الندســكرونا. ورشــق النــاس الشــرطة بالحجــارة وأضــرم بعضهــم النــار فــي 
إطــارات الســيارات وصناديــق القمامــة لعرقلــة حركــة المــرور. كمــا أضرمــت 

النيران في عدة سيارات في المساء.
أمــا فــي مالمــو حيــث نقلــت الوقفــة، فبــدأت اضطرابــات أمــام حواجــز 
الشــرطة التــي تفصــل بيــن المحتجيــن وبالــودان. وجــرى إلقــاء الحجــارة مــن 
قبــل المحتجيــن والغــاز المســيل للدمــوع مــن قبــل الشــرطة عندمــا حــاول 
النــاس تجــاوز الحواجــز. اصطدمــت ســيارة بالحواجــز، وفشــلت فــي اختراقهــا 

فيما قبضت الشرطة على السائق.
فــي المســاء اشــتعلت منطقــة روزينغــورد، وأحرقــت ســيارات وبينهــا بــاص 

للنقل العام كان فيه ركاب. لم يصب أحد لكن الحافلة دمرت بالكامل.

األحد 17 أبريل
نورشــوبينغ  إلــى  أخــرى  مــرة  الذهــاب  ينــوي  بالــودان  كان  األحــد  يــوم 

ولينشوبينغ، لكنه لم يحضر أبداً. 
ومــع ذلــك، اندلعــت االضطرابــات مــرة أخــرى في نافســتاد فــي نورشــوبينغ. 
ــع.  ــي الموق ــوا ف ــخصاً كان ــيارات. 100-150 ش ــدة س ــي ع ــت ف ــران أضرم الني
الشــرطة أطلقــت عــدة طلقــات تحذيريــة وأصيــب ثالثــة أشــخاص برصــاص 

الشرطة التحذيري. 
كمــا اندلعــت اضطرابــات فــي ســكاغيتورب فــي لينشــوبينغ، حيــث تــم إلقــاء 

الحجارة وزجاجات المولوتوف على الشرطة.
فــي روزينغــورد بمالمــو، اندلعــت اضطرابــات جديــدة، بــدأت بإلقــاء الحجــارة. 

وأضرمت النيران في مدرسة وعدة سيارات.
ــم  ــي قيامه ــتباه ف ــخصاً لالش ــى 34 ش ــرطة عل ــت الش ــل قبض ــالل اللي وخ
ــوبينغ و 8  ــي لينش ــم ف ــتريوتالند ، 18 منه ــي أوس ــة ف ــغب عنيف ــال ش بأعم

في نورشوبينغ و8 في مالمو.
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أسئلة من الكومبس إلى الشرطة السويدية

تصاعــد  موجــة  بعــد  خــاص:   – الكومبــس 
لالضطرابــات فــي عــدة مــدن ســويدية، بعــد أن 
بالــودان  راســموس  اليمينــي  المتطــرف  قــام 
حرقــة  خــالل  مــن  اســتفزازية  تعتبــر  بأعمــال 
لنســخ مــن القــرآن، توجهــت الكومبــس بعــد 
ــاذا  ــا: لم ــويدية، منه ــرطة الس ــى الش ــئلة إل أس
طلب راســموس  علــى  الشــرطة  وافقــت 
رفــض  للشــرطة  يمكــن  بالودان بالتظاهــر؟ 
علــى  ينطــوي  كان  إذا  العــام،  بالتجمــع  اإلذن 
خطــورة أمنيــة، فلمــاذا لــم ترفــض اإلذن مــن 
هــذا المنطلــق فــي األيــام األخيــرة؟ يعتقــد كثيــر 
المصحــف  مــن  نســخة  حــرق  أن  النــاس  مــن 
مــن  مجموعــة  ضــد  تحريــض  جريمــة  يعتبــر 
شــهر  فــي  يحصــل  أنــه  خصوصــًا  النــاس، 
رمضــان؟ مــا موقــف الشــرطة مــن ذلــك؟ مــا 
ــة  ــرطة؟ إضاف ــا الش ــي توقعته ــل الت ردود الفع

إلى أسئلة أخرى

قالــت المتحدثــة باســم الشــرطة كارينــا ســكوغيرليند 
فــي  أجــري  قانونيــاً  تقييمــاً  )Carina Skagerlind( إن 
الســابق خلــص إلــى أن حــرق الكتــب الدينيــة ال يعتبــر 
تحريضــاً علــى مجموعــة مــن النــاس، مشــيرة إلــى أن 

ذلك يشمل جميع الكتب الدينية. 

أن  “الكومبــس”  لـــ  مقابلــة  فــي  ســكوغيرليند  وأكــدت 
القوانيــن  تطبيــق  مــن  التأكــد  واجبهــا  مــن  الشــرطة 
األساســية )الدســتور(، مضيفــة أن القوانيــن األساســية 

تحمي حق التعبير عن الرأي. 
شــهدت احتجاجات على  عــدة  ســويدية  مــدن  وكانــت 
خلفيــة تنظيــم المتطــرف الدنماريك راســموس بالــودان 
تجمعــات أحــرق فيهــا نســخاً مــن المصحــف. وتطــورت 
االحتجاجــات إلــى أعمــال عنــف ضــد الشــرطة والممتلــكات 

العامة.

وقالــت ســكوغيرليند لـ”الكومبــس” إن الشــرطة تعمــل 
ــب أن  ــذي يج ــن ال ــرر م ــا أن تق ــون، وال يمكنه ــق القان وف
ُيســمح لــه بالتعبيــر عــن آرائــه، مضيفــة “إذا كان هنــاك مــن 
ــه  ــب علي ــة، فيج ــيئة أو خاطئ ــن س ــذه القواني ــد أن ه يعتق
اللجــوء إلــى مــن يضعــون القوانيــن ويقترحــون تعديلهــا. 
ولــن  أمــر خاطــئ دائمــاً  العنــف فهــو  إلــى  اللجــوء  أمــا 

تتسامح معه الشرطة أبداً”.
أثارتهــا  ودورهــا،  الشــرطة  موقــف  عــن  كثيــرة  أســئلة 

أحداث األيام األخيرة في السويد. 
باســم  المتحدثــة  مــع  مقابلــة  أجــرت  الكومبــس 
الشــرطة الوطنيــة، كارينــا ســكوغيرليند، ودار الحــوار 

التالي:

لماذا وافقتم على طلب راسموس 
بالودان بالتظاهر؟

إذن  علــى  للحصــول  بطلــب  تقــدم  المعنــي  الشــخص 
ــت  ــويد. تم ــي الس ــن ف ــدة أماك ــي ع ــام ف ــع ع ــد تجم لعق
مراجعــة كل حالــة فــي المنطقــة التــي ســتحدث فيهــا، 
لذلــك فــإن شــرطة كل منطقــة هــي المخولــة بالــرد. لكــن 
فــي  األساســية  القوانيــن  أن  األســاس  عــام،  بشــكل 
ــع  ــد تجم ــن الرأي وعق ــر ع ــق في التعبي ــي الح ــويد تحم الس
ــخاص  ــع األش ــن أن جمي ــد م ــرطة للتأك ــل الش ــام. تعم ع
يســتطيعون التعبيــر عــن آرائهــم. نحــن ال نتخــذ موقفــاً 
مــن الــرأي، إال مــن حيــث الحــق فــي التعبيــر عنــه. فــي 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــت الجريم ــل إذا وقع ــه، نتدخ ــت نفس الوق
بالتعبيــر عــن الــرأي، وهــذا جــزء مهــم. عنــد التقــدم بطلــب 
للتجمــع فــي مــكان، فيجــب علــى الشــرطة بــذل جهدهــا 
تفحــص  وعندمــا  منــه.  قريبــة  أو  المــكان  فــي  لتكــون 
الشــرطة طلبــات التجمــع، تنظــر إلــى كل حالــة علــى حــدة 
وفقــاً للمعلومــات المتوافــرة فــي ذلــك الوقــت. الحــق 
فــي التعبيــر عــن الــرأي قــوي جــداً، ومــن الصعــب جــداً علــى 

الشرطة أن ترفض عقد تجمع عام.

يمكن للشرطة رفض اإلذن بالتجمع العام، 
إذا كان ينطوي على خطورة أمنية، فلماذا لم 

ترفض اإلذن من هذا المنطلق في األيام 

الشــرطة: نحــن ننفــذ القانــون ويجــب التوجــه إلــى مــن يضعــون القوانيــن بــدل ممارســة العنــف ضــد 
الشرطة

حرق الكتب الدينية ال يعتبر في القانون تحريضًا على مجموعة من الناس
واجهنا في هذه المرة عنفًا مختلفًا تمامًا عما رأيناه من قبل

ملف: حرية تعبير ٔام خطاب كراهية
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األخيرة؟
لــدى الشــرطة محامــون علــى درايــة كبيــرة يعرفــون 
كيــف  ويعرفــون  المجــال  هــذا  فــي  التشــريعات 
ــا  ــا الســابقة، حيــث رفضن ســارت األمــور فــي القضاي
ــا عمــا قالــه شــخص  مثــاًل تجمعــاً عامــاً أو حيــن أبلغن
مــا باعتبــاره تحريضــاً ضــد مجموعــة من النــاس.  يجب 
أن تعمــل الشــرطة وفقــاً للقانــون ومــا ينــص عليــه، 
وال يمكنهــا أن تقــرر مــن الــذي يجــب أن ُيســمح لــه 
بالتعبيــر عــن آرائــه.  إذا كان هنــاك مــن يعتقــد أن 
هــذه القوانيــن ســيئة أو خاطئــة، فيجــب عليــه اللجوء 
إلــى مــن يضعــون القوانيــن ويقترحــون تعديلهــا. أمــا 
اللجــوء إلــى العنــف فهــو أمــر خاطــئ دائمــاً ولــن 

تتسامح معه الشرطة أبداً.

يعتقد كثير من الناس أن حرق نسخة من 
المصحف يعتبر جريمة تحريض ضد مجموعة 

من الناس، خصوصاً أنه يحصل في شهر 
رمضان؟ ما موقف الشرطة من ذلك؟

ــف  ــا موق ــس لدين ــن لي ــا رأي، نح ــس له ــرطة لي الش
بشــأن مــا يجــب أن يقولــه مــن يريــدون التعبيــر عــن 
رأيهــم. ليــس للشــرطة أن تقــرر مــن يســمح لــه 
بالتعبيــر عــن رأيــه أو مــاذا يقــول. نحــن نتدخــل إذا 
حدثــت جريمــة خــالل التجمــع العــام. الشــرطة ال تقرر 
آراء أحــد، األمــر ليــس كذلــك اليــوم وال ينبغــي أن 
يكــون كذلــك. وقــد تمــت مراجعــة األمــر قانونيــاً مــا 
ــاً  ــر تحريض ــي يعتب ــاب دين ــي كت ــار ف ــرام الن إذا كان إض
ضــد مجموعــة مــن النــاس. وخلصــت المراجعــة إلــى 

أنه ليس كذلك.

وهل يشمل ذلك جميع الكتب الدينية؟
نعــم، هــذا ينطبــق علــى جميــع الكتــب الدينيــة.  تمــت 
مراجعــة ذلــك بشــكل قانونــي مــا إذا كان إضــرام النــار 
فــي كتــاب دينــي يعتبــر تحريضــاً ضــد مجموعــة مــن 
النــاس. وخلصــت المراجعــة القانونيــة إلــى أنــه ليــس 
كذلــك. إذا كان المــرء يعتقــد بــأن هــذا خطــأ فعليــه 

محاولة تغيير القوانين من قبل السياسيين.

ما ردود الفعل التي توقعتموها؟
أشــخاص ذوو آراء المتطرفــة كانــوا فــي الســويد من 
قبــل، وغالبــاً لــم يكــن هنــاك رد فعــل علــى اإلطالق، 
وأحيانــاً تكــون هنــاك ردود فعــل كبيــرة. لذلــك قمنــا 
أنهــا  رأينــا  التــي  مواردنــا  تجهيــز  عبــر  باالســتعداد 
وكان  لدينــا،  المتوافــرة  المعلومــات  وفــق  كافيــة 
لكننــا  يــرام،  مــا  علــى  ستســير  األمــور  أن  تقييمنــا 
ــا  ــاً عم ــاً تمام ــاً مختلف ــرة عنف ــذه الم ــي ه ــا ف واجهن
رأينــاه مــن قبــل، وواجهنــا كثيــر مــن العدوانيــة. كان 
شــيئاً جديــداً لــم نشــهده منــذ وقــت طويــل وعلينــا 
كيفيــة  فــي  ذلــك  مــن  أبعــد  إلــى  اآلن  ننظــر  أن 

حدوث هذا األمر ومن كان وراه.

ماذا تريدون أن تقولوا لكل من يشعر 
بالسوء الشديد من تجمعات بالودان؟

أعتقــد بأنــه مــن المهــم معرفــة أن الشــرطة ال تتخــذ 
موقفــاً أبــداً مــن آراء النــاس، وال ينبغــي للشــرطة أن 
تفعــل ذلــك. يجــب أال تقــرر الشــرطة مــن ُيســمح لــه 
ــي  ــح. وف ــرأي الصحي ــو ال ــا ه ــه أو م ــن آرائ ــر ع بالتعبي
ــى الشــرطة دائمــاً التدخــل  الوقــت نفســه، يجــب عل
بالقوانيــن  محميــة  رأي  حريــة  لدينــا  الجريمــة.  ضــد 
الشــرطة  مهــام  ومــن  الســويد،  فــي  األساســية 
ــة  ــرء مناقش ــن للم ــرأي. يمك ــة ال ــة حري ــان حماي ضم
ــرطة  ــت الش ــف. أصبح ــر العن ــرى غي ــرق أخ ــك بط ذل
ــا  ــوم بواجبه ــا تق ــا ألنه ــرة هدًف ــداث األخي ــي األح ف
بالقوانيــن  االلتــزام  مــن  التأكــد  فــي  ببســاطة 
األساســية الدســتور التزمنــا بــه. أعتقــد بــأن هــذا أمــر 

مروع.

لماذا غيرت الشرطة مكان تجمع بالودان من 
الندسكرونا إلى مالمو في يوم واحد؟

إنــه تقييــم أجرتــه شــرطة المنطقــة الجنوبيــة وينبغــي 
ــب  ــة كل طل ــم مراجع ــث تت ــك حي ــن ذل ــؤالهم ع س
علــى حــدة. لكــن بشــكل عــام، تقــوم الشــرطة دائمــاً 
علــى  بنــاًء  المناســب  للمــكان  تقييــم  بإجــراء 
فــي  والســبب  حينهــا.  المتوافــرة  المعلومــات 
ــض  ــرة لرف ــة كبي ــك صالحي ــا ال نمل ــو أنن ــة ه الحقيق
مــكان عــام. علينــا إجــراء تقييمــات مثــل أن ســيارة 
إســعاف يمكنهــا الوصــول إلــى المــكان، أو أن التجمع 
لــن يســبب اضطرابــات كبيــرة فــي حركــة المــرور، 
وغيــر ذلــك. ومــن الصعــب كثيــراً تغييــر المــكان. يجب 
أن نكــون متكيفيــن تمامــاً مــع المــكان الــذي يريــده 
علــى  للحصــول  بطلــب  يتقــدم  الــذي  الشــخص 
تصريــح. لكــن قبــل يــوم، أجــرت الشــرطة تقييمــاً 
شــاماًل بنــاًء علــى كل مــا حــدث ثــم قامــت بنقــل 
مــكان التجمــع. شــرطة المنطقــة الجنوبيــة هــي مــن 

تستطيع اإلجابة عن ذلك.

سؤالنا في الحقيقة هو لماذا لم يرفضوا 
المظاهرة بداًل من نقلها إذا كانوا يعتبرونها 

اآلن مخاطرة أمنية؟
ــف  ــه رأي مختل ــر ل ــخص آخ ــاك ش ــو كان هن ــوا ل تخيل
ــم يســمحوا  ــم حضــر 200 آخريــن ول وعقــد اجتماعــاً ث
ألولئــك الذيــن لديهــم رأي مختلــف بالتجمــع. يمكــن 
للمــرء نشــر أي رأي، حــول حقــوق المــرأة أو البيئــة 
ــع  ــح أن يمن ــن الصحي ــل م ــال. فه ــبيل المث ــى س عل
ــع ألن  ــن التجم ــة م ــن البيئ ــدث ع ــدون التح ــن يري م
أشــخاصاً آخريــن يفكــرون بشــكل مختلــف ويصرخون 
ويكســرون األشــياء. هــذه ليســت الطريقــة التــي 
يمكــن العمــل بهــا ليكــون لدينــا الحــق في التعبيــر 
عــن الرأي والتجمــع. إذا فكــر المــرء قليــاًل فيمــا يعنيــه 

ذلك، فسيدرك أنه غير ممكن.

الكومبس توجهت باألسئلة أيضًا 
إلى شرطة المنطقة الجنوبية، 

فأجاب المتحدث باسمها.

لماذا غيرت الشرطة السبت مكان التجمع 
من الندسكرونا إلى مالمو؟

ــررت  ــام. وق ــع ع ــح لتجم ــض تصري ــب رف ــن الصع م
ــد  ــابق بع ــام الس ــع الع ــكان التجم ــر م ــرطة تغيي الش
المناطــق  فــي  التطــورات  لــكل  الشــامل  التقييــم 
األخــرى خــالل عطلــة نهايــة األســبوع والمعلومــات 
التــي حصلنــا عليهــا فــي منطقتنــا، مــا جعلنــا نبــدأ 
فــي  المقــرر  للموقــع  بديــل  موقــع  عــن  البحــث 
علــى  االختيــار  ووقــع  الندســكرونا 

Skånegården  في مالمو.

إذاً هل كان ذلك بسبب الوضع األمني؟
نعــم. ألنــه مــن الصعــب جــداً علــى الشــرطة رفــض 

اإلذن، فإنها تقوم بالمقام األول بنقل المكان.

وكانت الكومبس وجهت لشرطة 
المنطقة الجنوبية السؤال التالي: 

لماذا رفضت الشرطة طلب 
بالودان بالتظاهر في 2020 وقبلته 

اآلن؟ ما الذي اختلف؟ وبعد أن 
طلب المتحدث باسم الشرطة 

وقتًا للبحث فيما حصل قبل 
سنتين. تلقت الكومبس الجواب 

التالي:

العامــة،  للتجمعــات  تصريــح  بطلــب  التقــدم  عنــد 
ــرض  ــع يع ــا إذا كان التجم ــاً م ــرطة تقييم ــري الش تج
النظــام والســالمة للخطــر. وتــدرس كل طلــب علــى 
مــن  يختلــف  الشــرطة  تقييــم  أن  يعنــي  مــا  حــدة. 
الظــروف  الظــروف.  حســب  آخــر،  إلــى  طلــب 
المختلفــة فــي التجمعــات العامــة تعنــي أنــه ال يمكــن 
التعامــل معهــا دائمــاً بطريقــة متشــابهة. يتمتــع 
التعبيــر  بحريــة  الســويد  فــي  األشــخاص  جميــع 
هــي  الشــرطة  ومهمــة  والتظاهــر.  والتجمــع 
تســهيل ممارســة الجمهــور لهــذه الحقــوق. يتطلب 
تنظيــم مظاهــرة فــي مــكان عــام إذنــاً مــن الشــرطة. 
ويمكــن للمــرء، فــي إطــار حريــة التعبيــر، أن يعبــر عــن 
آراء أو يمــارس أشــياء يمكــن أن تثيــر المشــاعر إلثــارة 
الجــدل. وال يجــوز لســلطة الشــرطة رفــض اإلذن إال 
رفــض  شــروط  لألمــن.  ضروريــاً  ذلــك  كان  إذا 
يعنــي  ال  الشــرطة  تصريــح  متشــددة.  التصاريــح 
ــي  ــق ف ــخص الح ــل أن للش ــى اآلراء، ب ــا عل موافقته
حــال  فــي  الشــرطة  وتتدخــل  رأيــه.  عــن  التعبيــر 
انتهــاك القانــون الســويدي ســواء خــالل التجمــع 

العام أو كنتيجة له.
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تعرف على السويد

معلومة عن السويد:

تعرف على بلدية من بلديات السويد في كل عدد من أعداد الكومبس الورقية

ــي  ــاحة ف ــدول مس ــر ال ــن أكب ــا 58 بي ــي ورقمه ــاس األوروب ــرة بالمقي ــع كبي ــم مرب ــة 447435 ك ــويد البالغ ــاحة الس ــد مس تع
العالم. 

فــي كل عــدد مــن أعــداد جريــدة الكومبــس ســوف نتعــرف علــى بلديــة أو أكثــر مــن بلديــات الســويد، الســويد ُتقســم إداريــاً 
إلــى 21 مقاطعــة )محافظــة( وكل مقاطعــة تقســم بدورهــا إلــى عــدة بلديــات، عــدد البلديــات فــي الســويد 290 بلديــة، تعــد 

جزيرة غوتالند بلدية ومحافظة بنفس الوقت. 

تأسســت سوندســفال عــام 1621 علــى يــد غوســتاف الثانــي أدولــف. يأتــي االســم مــن قريــة Sund och vall ، والتــي تعنــي المراعــي. مثــل العديــد مــن المــدن األخــرى علــى 

طول ساحل نورالند في ذاك الوقت، تأسست المدينة لتعزيز وجود التاج السويدي على بحر بوثينيان وزيادة صادرات البالد.

تعــرف علــى بلديــة مــن بلديــات الســويد فــي كل عــدد مــن أعــداد 
الورقيــة الكومبــس 

- Det finns 290 kommuner och 21 
regioner i Sverige

- Gotlands kommun räknas in både 
under kommuner och regioner. 

بلديــة هــذا العــدد: مدينــة Sundsvall سوندســفال تســمى بلغــة شــعب 
والمدينــة  حضريــة  منطقــة  وهــي   Sjädtavallie بـــ  الجنوبيــة  الســامي 
 Västernorrland المركزيــة فــي بلدية سوندســفال. وأكبر مدن محافظــة
فيســترنورالند، رقمهــا 21 فــي الســويد مــن حيــث عــدد الســكان وهــي 
ثالــث أكبــر مدينــة فــي الشــمال الســويدي، بعــد مدينتــي أوميــو ويافلــي، 
ــا  ــاءات 2020. فيم ــب إحص ــمة حس ــة 58807 نس ــكان المدين ــدد س ــغ ع يبل
يبلــغ عــدد ســكان البلديــة بأكملهــا 99383 نســمة حســب إحصــاءات نهايــة 

العام2021. 
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)Västernorrland( ــترنورالند ــة فيس ــد محافظ وتع
ــات  ــة وغاب ــة جذاب ــع بطبيع ــي تتمت ــق الت ــن المناط م
بوتنفيكــن  خليــج  علــى  طويــل  وســاحل  كبيــرة، 
ليونجــان  كبيــرة،  أنهــار  وثالثــة   )Bottenviken(
و   )Indalsälven( إلَفــن  إندالــس   )Ljungan(
ــر  أوجرمــان إلَفــن )Ångermanälven(. وفيهــا الكثي

من الثقافة.
فــي المحافظــة يعيــش حوالــي240.000 نســمة فــي 

البلديات السبعة التي تشكل المحافظة وهي:
)Sundsvall( 1. سوندسفال

)Timrå( 2. تيمرو
)Härnösand( 3. هارنوساند

)Sollefteå( 4. سولفتيو
 )Kramfors( 5. كرامفورش

 )Ånge( 6.أونجه
 .)Örnsköldsvik( 7. أورنسشولدزفيك

المصــدر  هــو  األســماك  صيــد  كان  البدايــة،  فــي 
االقتصــادي الوحيــد لمدينــة سونســفال. ومــع نمــو 
ــت  ــر، نم ــع عش ــرن التاس ــي الق ــاب ف ــة األخش صناع
المدينــة وأصبحــت أكثــر مناطــق اســتثمار الغابــات 

كثافة في العالم 

لماذا التنين شعار المدينة؟
كان عــام 1888 عامــا مهمــا بالنســبة لـــ سوندســفال 
- فقــد شــب حريــق كبيــر أتــى علــى مركــز المدينــة 
بالكامــل. عندهــا تقــرر أن تكــون مبانــي مركــز المدينة 
التســمية  جــاءت  هنــا  مــن  الحجــر،  مــن  فقــط 
التنيــن  اســتخدام  تــم   Stenstan أو   Stenstaden
كرمــز لحمايــة المدينــة وشــعاراً للبلديــة بعــد الحريــق. 

ــواع  ــع أن ــة ســتجد جمي وإذا تجولــت فــي أنحــاء المدين
ــن  ــي أماك ــة ف ــة موضوع ــع مختلف ــن بمواضي التناني

مختلفة.

الجسر التاريخي في المدينة دمره الدفاع 
السويدي لوقف الزحف الروسي

ُيعــد الجســر الكبيــر أو الجســر الشــمالي Storbron أو 
فتــرة  منــذ  عليــه  ُيطلــق  كان  كمــا   Norra bron
ــي Sundsvall وكان  ــور ف ــدم الجس ــد أق ــة أح طويل
رابًطــا مهمــا للطريــق الريفــي الرئيســي شــمااًل باتجاه 

 Härnösand
تــم بنــاء الجســر فــي البدايــة مــن الخشــب وكلــف 
ــل  ــرة وقل ــات الكبي ــن النفق ــر م ــة الكثي ــة المدين خزين

كبير ألصحاب األعمال.

التنين شعار المدينة موقع المدينة في اسويد

Sundsvall بلدية هذا العدد: مدينة

فــي ربيــع عــام 1671، دمــر فيضــان الربيــع الجســر، 
لطلــب  الملــك  إلــى  األعمــال  أصحــاب  وتوجــه 

المساعدة والتمكن من إعادة بناءه.
أثنــاء الهجــوم الروســي علــى الســويد، فــي ربيــع عــام 
المدينــة  عــن  الســويديون  المدافعــون  دمــر   1721
الجســر، لوقــف تقــدم القــوات الروســية، وأعيــد بنــاء 
الجســر فــي عامــي 1723-1724. ســاهم عندهــا عامــة 
شــرائهم  خــالل  مــن  البنــاء،  حملــة  فــي  النــاس 
بخــس،  بثمــن  للمشــروع  وتقديمهــا  لألخشــاب 
وتحملــت طبقــة أصحــاب األعمــال التكاليــف األخــرى، 
ــاء مــن الضرائــب.  ــة مصاريــف البن فيمــا حــررت الدول
لذلــك يكتســب هــذا الجســر أهميــة كبيــرة فــي تاريــخ 

المدينة

الجسر التاريخي في المدينة 
دمره الدفاع السويدي لوقف 

الزحف الروسي
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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�
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“

”

غمضظضط شتص
أجظاظضط وإسطائضط
الظخغتئ افشدض

لسقجعا

سمطغات زرع افجظان بأتثث
افجعجة شغ السعغث والسالط

إسقن إلى جمغع طرضاظا اقسجاء 

Digital Impression Technology
دون التاجئ فخث الطئسات
واجاثثام افجعجة الصثغمئ

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

www.smarttandvard.se

+ 46 40 265640 /+46 40260025 +46 737517752

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

بضض جسادة وجرور  تثسع  
سغادة ذإ افجظان جمارت 

تاظث شعرد  ضاشئ المرضى 
لسمض تظزغش اقجظان وإزالئ 

الضطج طظ تتئ الطبئ وتطمغع 
افجظان  بأصض طظ ظخش 

السسر افخطغ
 

350 ضرون بثق طظ 
950 ضرون.

ATB طع تص السغادة لستإ الـ
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للسيدات

من األبيض سيد األلوان إلى جرأة األحمر

1 - األحمر:
ربيــع 2022، ربيــع الجرئــة، اعتمــدي التصاميــم باأللوان، 
هــذه  الغامقــة،  وحتــى  المثيــرة  األحمــر  تدرجــات 
ــة  ــاراً وجذاب ــة نه ــة ملفت ــِك طل ــتضمن ل ــوان س االل

مليئة باإلثارة لياًل.

2 - األصفر:
منهــا،  والهادئــة  الفاقعــة  األصفــر  تدرجــات  كل 
تحلــي بالجــرأة وابــرزي جمالــك مــع ألــوان تدرجــات 
األصفــر ألنــه دخــل فــي جميــع التصميمــات العالميــة 
ألشــهر المصمميــن لهــذا الموســم. مــن الفســاتين 

وصواًل للتنانير. لون مناسب جداً لفصل الربيع!

3 - الوردي أو البامبي:
هــو اخــر موضــة لربيــع صيــف هــذا الموســم اعتمديه 
وتحلــي بإطاللــة طفوليــة وشــبابية بحتــة مــع إدمــاج 

األبيض أو حتى الرمادي 

4 - سيد األلوان األبيض:
لــم تخــل كالعادة صــاالت وعــروض األزيــاء ومحالت 
المالبــس مــن ســيد األلــوان المناســب لــكل مــكان 
ولــكل زمــان وحاضــر بقــوى فــي كل موســم. تألقــي 
صيفيــة  كالســيكية  إطاللــة  مــع  الربيــع  هــذا  بــه 

وربيعية كاجوال. 

5 - البرتقالي الملفت: 
ــن  ــرة، م ــرة األخي ــي الفت ــاً ف ــون خصوص ــذا الل ــرز ه ب
البرتقالــي  تدرجــات  ألــوان  إلــى  فســاتين  تنســيق 
للشــعر، ابتعــدي عــن القديــم وتجــراي مــع الجديــد 

باللون البرتقالي المثالي لربيع وصيف 2022

ربيــع  موضــة  آخــر  البنفســجي   -  6
:2022

أن  بعــد  خصوصــاً  الفاتــح  البــارز  البنفســجي  للــون 
القــى رواجــاً فــي فصــل الشــتاء هــا هــو يرافقنــا هــذا 

الموسم. 

7 - األخضر: 
البــد اعتمــاده فــي جميــع إطالالتــك الرســمية منهــا 
ــة  ــع بلمس ــه، لتتمت ــع تدرجات ــوال وبجمي ــى الكاج و حت

ومنظر منعش.

8 - الرمادي:
الكالســيكية  الرســمية  علــى  الرمــادي  دل  لطالمــا 
لكــن بفضــل تنســيقاتك تســتطيعين خلــق مظهــر 
كاجــوال وأنيــق فــي نفــس الوقــت مــع ســروال جينــز 

وتوب باللون الفاتح كالوردي أو األبيض مثاًل.

ربيع 2022 زاهي باأللوان الخالبة، كوني على استعداد الستقباله 

هذه المرة بتدرجات صارخة.

ألوان مبهجة وجميلة غنية بفرحة انتهاء الوباء واالنطالق الى 

العالم مرة اخرى، استنادا على ما قدمه مصممو االزياء من 

تصاميم حديثه هذا العام، فمن الواضح ان معظم التدرجات هذا 

الموسم تميل الى الكالسيكية والمرحة والهادئة ايضا، اليكم 

أكثر األلوان بروزًا لربيع وصيف 2022. 
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المتعاونيــن مقاالت الشركاء الشــركاء  أحــد  مــن  إعــالن  هــذا  الشــركاء:  مــن  مقــال 
ــا، ليــس بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه المــادة مــع سياســة  معن

التحريريــة الكومبــس 

4 نصائح ذكية للفوز بالمزايدة عند شراء سكن!

مقال من الشركاء: 
في السويد، تجري عادة طريقة فتح مزايدة 
budgivning عند شراء سكن. عندها يأمل 
البائع في الحصول على سعر أعلى مما هو 

مذكور في اإلعالن. ويمكن للمزاد أن يسبب 
لك التوتر إذا أعجبك المنزل. لذلك من الجيد 
االستعداد لكيفية سير المزاد والطرق التي 

يمكنك استخدامها لزيادة فرص الفوز بعقد 
الشراء، دون تجاوز الحد األقصى الذي حددته. 

والنصائح األربع هي:

1( احصل من البنك على وعد بالقرض المسمى 
بالسويدية lånelöfte كموافقة مبدئية للمبلغ 

الذي يمكنك اقتراضه.
ــون  ــب أن يك ــكن، يج ــى الس ــدة عل ــن المزاي ــن م ــي تتمك ل
لديــك وعــد القــرض. وهــو إشــعار مســبق أولــي بحجــم 
الحصــول عليــه. تطلــب  الــذي يمكنــك  الســكن  قــرض 
البنــوك الكبــرى عــادة أن يكــون لديــك عمــل دائــم مــن 
 ،Nordax Bank أجــل الحصــول علــى قــرض الســكن. فــي
يمكنــك التقــدم بطلــب للحصــول علــى وعــد القــرض، 

بغض النظر عن شكل التوظيف الذي لديك.

2( اقرأ القواعد
إذا لــم تشــتر ســكناً مــن قبــل أو لــم تشــارك فــي مــزاد، 

فمــن الجيــد معرفــة القواعــد. فيمــا يلــي ثالثــة أشــياء يجــب 
وضعها في االعتبار:

● المزايدة غير إجبارية.
ــى  ــت عل ــت إذا ندم ــي أي وق ــك ف ــحب مزايدت ــك س يمكن
أنــك لــم توقــع علــى عقــد الشــراء، فــإن  ذلــك. طالمــا 
المزايــدة غيــر إجباريــة. األمــر نفســه ينطبــق علــى البائــع 

الذي يحق له أن يتراجع عن الصفقة ويسحبها.
● يتحكم البائع في المزايدات.

ــاء  ــع إلغ ــن للبائ ــراء، يمك ــد الش ــع عق ــم توقي ــم يت ــا ل طالم
البيــع فــي منتصــف المــزاد أو قبــول المزايــدات التــي وصلته 

بعد اكتمال المزاد.
● الوسيط العقاري مسؤول عن قائمة المزايدات.

جميــع  يتتبــع  الــذي  الشــخص  هــو  العقــاري  الوســيط 
علــى  يجــب  المزايــدات.  مقدمــي  حــول  المعلومــات 
ــع  ــى البائ ــالها إل ــدات وإرس ــع المزاي ــتالم جمي ــيط اس الوس

حتى يتم توقيع العقد من قبل البائع والمشتري.

3( حدد المبلغ األعلى الذي يناسبك للشراء
أن  يمكــن  الــذي  األعلــى  الحــد  ومــا  اســتطاعتك؟  كــم 
ــه؟ مــن  ــدة علي تدفعــه ثمــن للســكن، الــذي تقــوم بالمزاي
الســهل أن تفقــد الســيطرة علــى المزايــدة، وتنجــر إلــى 
مزايــدة بســعر أعلــى مــن قدرتــك. ولكــن إذا كنــت تعــرف 
فــي  المماثلــة  المســاكن  ألســعار  المتوســطة  القيمــة 
المنطقــة نفســها، وإذا كنــت تعــرف ميزانيتــك الخاصــة، 
الــذي  األعلــى  بالحــد  االلتــزام  عليــك  سيســهل  حينهــا 

حددته لنفسك من أجل الشراء.

4( اختر استراتيجية للمزايدة 
ضع في بالك السعر النهائي قبل أن تبدأ بالمزايدة

المزايــدات مرهقــة حتــى بالنســبة للبائــع ويمكــن أن تكــون 
الصفقــة الســريعة مغريــة. تأكــد مــن التحقــق بشــكل 
صحيــح مــن المنــازل فــي نفــس المنطقــة وقــدم عــرض 
ســعر قريــب مــن أســعار المنطقــة. وبالتأكيــد هنــاك خطــر 
أن البائــع ال يــزال يريــد أن يــرى نتيجــة المزايــدات. لذلــك، مــن 
الجيــد تحديــد ســعر نهائــي للمزايــدة قبــل البــدء. عندهــا 

يتشكل القليل من الضغط على البائع ليقرر.

الضغط
تتمثــل هــذه االســتراتيجية فــي إرهــاق الخصــم حيــث تقــوم 
برفــع المســتوى بســرعة، ولكــن بمبالــغ صغيــرة. ســتكون 
بالمــزاد.  الفــوز  علــى  ومصممــاً  مزعــج  بشــكل  نشــيطاً 
والهــدف هــو جعــل الخصــم يعتقــد أنــه ال فائــدة مــن 

االستمرار.

اإلخافة
خصومــك  ســتجعل  االســتراتيجية،  هــذه  باســتخدام 
يعتقــدون أن الســعر الــذي حددتــه لنفســك وتســتطيع 
الــذي  الســعر  مــن  أعلــى  هــو  للســكن،  ثمنــاً  دفعــه 
ســيجعلهم  ممــا  أقصــى  كحــد  دفعــه  يســتطيعون 
ينســحبون مــن المزايــدة. يجــب أن ترفــع مبلــغ المزايــدة 
وتعطــي المجــال لشــخص آخــر للمزايــدة بمبلــغ أعلــى. كــرر 
ــي  ــتراتيجية ف ــذه االس ــي ه ــرة ف ــل المخاط ــة! تتمث العملي
أنــك قــد تدخــل فــي مزايــدة ارتفــاع غيــر ضروريــة، والخصــم 
ال يــزال ينــوي االنســحاب قبــل عرضــك. لذلــك مــن المهــم 
تتبــع أســعار المســاكن فــي المنطقــة التــي تنــوي الشــراء 

منها حتى ال ُتزايد بسعر أعلى مما يستحقه السكن.

محاولة اللحظة األخيرة
ــرة،  ــة األخي ــة اللحظ ــتراتيجية، محاول ــتخدم اس ــت تس إذا كن
فقــد يكــون األمــر صعباً بعض الشــيء بالنســبة للشــخص 
الــذي فــاز للتــو بالمــزاد. طالمــا لــم يتــم توقيــع عقــد الشــراء، 
يمكنــك دائمــا معــاودة الدخــول فــي المزايــدة، حتــى لــو 
ــك  ــذي يوش ــخص ال ــي أن الش ــرة ه ــزاد. والفك ــى الم انته
علــى توقيــع العقــد، اســتعد ذهنيــاً لهــذا الســعر ومــن 
ــدة.  ــرى للمزاي ــرة أخ ــك م ــد دخول ــحب بع ــن أن ينس الممك
مــن الصعــب بالطبــع تحديــد الوقــت المناســب للحــاق 

بتقديم المزايدات قبل توقيع العقد. 
أخيــراً، هنــاك إيجابيــات وســلبيات لكل هــذه االســتراتيجيات، 
ولكــن االســتعداد جيــداً لعمليــة تقديــم المزايــدات واختيــار 
النهايــة. حظــاً ســعيداً،  ثمــاره فــي  اســتراتيجية ســيؤتي 

ونتمنى لك أن تحصل على منزل األحالم!
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مقاالت الشركاء

رزان: تعلمت 
الكثير من 

تجربة عملي
المبكر في 
ماكدونالدز

رزان أحمد  أخصائي في قسم الموارد البشرية في ماكدونالدز

مقال من الشركاء: عندما كان عمره 16 
عامًا حصل على فرصة عمل، بعد 3 

سنوات فقط تسلم إدارة مطعم، واآلن 
رزان أحمد أصبح أخصائي ناجح في قسم 

الموارد البشرية في شركة الرعاية 
Capio الصحية

يقــول رزان البالــغ مــن العمــر اآلن 30 عامــا: “لــوال 
تجربــة عملــي فــي ماكدونالــدز، لمــا كنــت اليــوم فــي 

موقعي هذا “.
عندمــا يتوفــر مــكان عمــل أو مســؤول يؤمــن فــي 
الفــرد واســتعداده للتعلــم،  وقــت مبكــر بقــدرات 
ــذا  ــاة. وه ــدى الحي ــى م ــك معن ــون لذل ــن أن يك يمك
ــى تحمــل المســؤولية والعمــل  مــا يوفــر القــدرة عل
ضمــن الفريــق فــي ســن مبكــرة، ليتحــول كل ذلــك 

إلى معرفة وخبرة يحملها اإلنسان دائما معه.
ماكدونالــدز هــي واحــدة مــن الشــركات التــي كانــت 
إلــى  الشــباب  مــن  لكثيــر  ملهمــة  دخــول  نقطــة 
ــذ أن دخلــت سلســلة مطاعــم  ــة. من حياتهــم المهني
ماكدونالــدز إلــى الســويد فــي العــام 1973 حيــث وجــد 
فــرص  الشــباب،  مــن  معظــم  األشــخاص،  آالف 
فــي  عملهــم  أثنــاء  والخبــرة  المعرفــة  ألخــذ 

ماكدونالدز.

عمر قياسي لرئيس عمل شاب
واحــد مــن هــؤالء الذيــن أخــذوا الخبــرة والمعرفــة 
بالحيــاة العمليــة، هــو رزان أحمــد، وهو اليــوم أخصائي 
شــركة  فــي  التوظيــف  علــى  يركــز  بشــرية  مــوارد 
Capio المتعاقــدة مــع مستشــفى ســانت يــوران 
ــة  ــي المدرس ــاً ف ــا كان طالب ــتوكهولم. عندم ــي س ف
الثانويــة وكان حينهــا عمــره 16 عامــا ويســكن فــي 
مطاعــم  أحــد  فــي  العمــل  علــى  دوام   ،Fittja
ماكدونالــدز الواقعــة فــي Kungens Kurva أثنــاء 
عطــالت نهايــة األســبوع، واســتفاد مــن العمــل 
ــح  اإلضافــي أيضــاً، وبعــد ثــالث ســنوات فقــط أصب
رئيــس موظفيــن، وســرعان مــا أصبــح مديــرا، ألحــد 
فــروع ماكدونالــدز فــي أوبســاال، حيــث حطــم األرقام 

القياسية بالنسبة لرئيس عمل شاب بعمره.
– عملــي فــي ماكدونالــدز كان أول وظيفــة لــي. ثــم 
ــاً، قبــل  أدرت مطعمــي الخــاص لمــدة عاميــن تقريب
ــودرتورن  ــة س ــي جامع ــة ف ــدأ الدراس ــار أن أب أن أخت
لمــدة ثــالث ســنوات، كمــا يقــول رزان، الــذي يتولــى 
اليــوم، بصفتــه المهنيــة، المســؤولية الكاملــة عــن 

دعم 120 مديراً في مستشفى سانت يوران.

خــالل تلــك الســنوات التي عمل بهــا فــي ماكدونالدز 
صلــة  وعلــى  قريبــة  تكــون  مهنــة  اختيــار  قــرر 
رزان  يقــول  النــاس.  مــع  والتواصــل  باألشــخاص 

معبرا عما تعني له تلك الفترة:

– عملــي فــي ماكدونالــدز كان بمثابــة صفقــة رائعــة 
صقلتنــي  ممتــازة  مدرســة  كانــت  لــي.  بالنســبة 
كشــخص فــي عــدة أدوار مهنيــة مختلفــة. الوظيفــة 
 – الجديــة  مــن  الكثيــر  تعنــي  أن  يمكــن  األولــى 
ــت  ــث تعلم ــة حي ــاًل مدرس ــت فع ــي كان ــبة ل وبالنس
العمــل  إلــى  األوقــات  مطابقــة  مــن  شــيء  كل 
ضمــن الفريــق لتحقيــق األهــداف. وألن ماكدونالــدز 
محــددة  بخطــوات  واضــح  تعليمــي  نظــام  لديهــا 
جيــدا، فمــن الســهل تعلــم الكثيــر وبســرعة – ولكــن 
بالطبــع، مثــل الكثيــر مــن المجــاالت، يتعلــق األمــر 

أساسا باإلرادة.

الجرأة على أخذ مكانك
عــادة مــا يقــول رزان أحمــد مازحــاً إن ماكدونالــدز 
اإلطــالق.  علــى  بهــا  قــام  وظيفــة  أصعــب  هــي 
عندهــا كان عمــره فقــط 16 عامــا لــم تدعكــه الحيــاة 
كثيــراً، وهــو بيــن مرحلتيــن اإلعداديــة والثانويــة، كان 
ذلــك بمثابــة تغييــر كبيــر، وتحــدي فــي أن تجــرؤ فجــأة 

على أخذ مكانك في تحمل المسؤولية. قائاًل
– كنــت أشــعر ومــع أننــي صغيــر جــدا إال أننــي أصبحت 
جــزءاً مــن شــيء أكبــر، لقــد كان شــيًئا جديــًدا بالنســبة 
لــي. عندمــا عملــت الحًقــا فــي مســيرتي المهنيــة 
كموظــف فــي شــركات التوظيــف، ســمعت العديــد 
مــن العمــالء الذيــن يريــدون ويقــدرون الموظفيــن 

الذين عملوا سابقاً في ماكدونالدز.
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المتعاونيــن  الشــركاء  أحــد  مــن  إعــالن  هــذا  الشــركاء:  مــن  مقــال 
ــا، ليــس بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه المــادة مــع سياســة  معن

التحريريــة الكومبــس 

لجميــع  رائعــة  فرصــة  ماكدونالــدز  فــي  العمــل   –
الشــباب. بــدأ أخــي األصغــر رومــان أيضــا العمــل فــي 
ماكدونالــدز عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر 15 عامــا. 
وهــذا مــا ســاعده فــي حياتــه المهنيــة الحقــا. اليــوم 

أخي رومان مهندس مدني ويدير شركته الخاصة.

عائلة ماكدونالدز حقيقية
يبــدو أن توقيــع عائلــة رزان علــى الهامبرغــر مــن 
ماكدونالــدز يعمــل كخيــط مشــترك عبــر عــدة أجيال. 
عــم رزان كان مصــدر إلهــام وقــدوة حيــث تســلم 
عــدة وظائــف بالتسلســل الهرمــي. إيرفــان أحمــد 
للعديــد مــن مطاعــم  العمليــات  هــو حاليــاً مديــر 
ماكدونالــدز فــي منطقــة ســتوكهولم. والــد ووالــدة 

رزان عمال أيضاً في ماكدونالدز بفترات متقطعة
ووالدتــي  والــداي  عمــل   ، ذلــك  إلــى  باإلضافــة   –
بمراحــل مختلفــة فــي ماكدونالــدز. نعــم هكــذا، ربمــا 
لــم يكــن مــن قبيــل المصادفــة أن أول رب عمــل لــي 
كان أكبــر سلســلة مطاعــم فــي الســويد، يتابــع رزان 
ــر  ــور أكث ــى الف ــل عل ــذا العم ــح ه ــن أصب ــماً لك مبتس

جدية:
– عندمــا تبلــغ مــن العمــر 16 عامــا، ليس من الســهل 
الدخــول إلــى ســوق العمــل والحصول علــى وظيفة. 

إلــى مــن ســتلجأ للحصــول علــى عمــل فــي بدايــة 
ال  ماكدونالــدز،  فــي  مثــاًل؟  البلديــة  إلــى  طريقــك 
تحتــاج فــي الواقــع إلــى أي خبــرة ســابقة، ولكــن األمــر 
حســن  وإلــى  الشــخصية  بمهاراتــك  يتعلــق  كلــه 

قيادتك وإرادتك.

إذًا ما هي المفاتيح السرية التي حصلت 
عليها من ماكدونالدز وتحملها معك إلى 

حياتك العملية؟
– هنــاك هيكليــة عمــل واضحــة فــي ماكدونالــدز. 
تتعلــق مــن ناحيــة بتوصيفــات الوظائــف التــي يجــب 
القيــام بــه بشــكل عــام، ومــن ناحيــة أخــرى بمــا يجــب 
القيــام بــه كمهــام ثانويــة محتملــة. ممــا يســاعد علــى 
هــو  عمــا  وواضحــة  متكاملــة  صــورة  تكويــن 
مســتهدف بعملــك، هــذا يتعلــق بالمبيعــات اليوميــة 
فــي المطعــم التــي يشــارك فيهــا الجميــع ويؤثــرون 
عليهــا. باختصــار: ثقافــة الدفــع نحــو تحقيــق الهــدف 
بالهــدف تجعلــك تشــعر بالمشــاركة. وتشــعر بقابلية 
أكثــر للعمــل. إذا كانــت القــوة الدافعــة موجــودة، 
ــًدا، كمــا يقتــرح رزان، قبــل أن  فيمكنــك الذهــاب بعي
يبــدأ فــي إحــدى جــوالت نهايــة األســبوع الطويلــة 

والمريحة على الدراجة في الغابة.

ماكدونالدز أحد أكبر أرباب العمل 
للشباب في السويد

ــى  ــبان عل ــض الش ــق بع ــدة تالح ــات عدي اتهام
ومدللــون  بالمســؤولية،  يشــعرون  ال  أنهــم 
مــن  بعــض  هــذه  باآلخريــن.  مباليــن  وغيــر 
االتهامــات المتكــررة ســنة بعــد أخــرى لجيــل 
الشــباب. لكــن نحــن ننظــر دائمــا إلــى أبعــد مــن 
ذلــك ونــرى بالشــباب طاقــات كبيــرة، لذلــك 
نحــن نوظــف الشــباب علــى أســاس الدافــع 
والطمــوح. فــي ظــل موجــات الوبــاء المســتمر، 
ــادة  ــى إع ــت مض ــن أي وق ــر م ــم أكث ــن المه م
واإليمــان  األمــل  إلــى  الســويد  فــي  الشــباب 
أمــام  البــاب  نفتــح  العــام،  هــذا  بالمســتقبل. 
ــد ونأمــل  ســوق العمــل لـــ 2500 موظــف جدي
أن يحــذو المزيــد حذونــا. اآلن نشــارك نمــوذج 
 50 ماكدونالــدز وخبراتنــا بعــد مــا يقــرب مــن 

عاما كصاحب عمل للشباب في السويد.

Tel. 040 699 00 00
www.vcburlov.se

Burlöv center

Kronetorpsvägen 2, 232 37 Arlöv Lista dig hos oss

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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مناسبات

النبالــة  شــعار  الربيــع،  بنيــران  االحتفــال  فالبــوري 
يتــم  ســنوية  عطلــة  هــو  الســويدي،  الفنلنــدي 
االحتفــال بهــا فــي الســويد وإســتونيا وفنلنــدا والتفيا 
 30 فــي  وألمانيــا  وســلوفينيا  التشــيك  وجمهوريــة 
أبريــل أو 1 مايــو. يعتمــد التقليــد علــى عطلــة مــا قبــل 
ــا، ولكــن  ــي كانــت موجــودة فــي ألماني المســيحية الت
القديــس  اســم عبــادة  علــى  تــم تســميتها الحقــاً 
ــة  ــرق القمام ــة بح ــه عالق ــك ل ــن لذل ــوري. يمك فالب
بعــد التنظيــف الربيعــي للغابــات واألراضــي. ويســري 
ــة  ــي بداي ــويد ف ــي الس ــام ف ــكل ع ــق بش ــر الحرائ حظ

شهر مايو.
منــذ القــرن الخامــس عشــر، يتــم االحتفــال بهــذا 
اليــوم تخليــداً لذكــرى القديــس األلمانــي فالبــوري. 
وتــم تقديــس فالبــوري فــي األول مــن مايــو، ومــن 
خــالل هــذا الظــرف ارتبــط اســمه بمهرجانــات الربيــع 
الجرمانيــة قبــل المســيحية التــي أقيمــت فــي هــذا 
اليــوم، والتــي وصفتهــا المســيحية بأنهــا تجمعــات 
أن  ُيعتقــد  كان  الخصــوص،  وجــه  علــى  ســاحرة. 
 30 بيــن   Valborgsmässonatten فــي  الســحرة 

أبريــل و1 مايــو ركبــوا المكانــس أو الماعــز إلــى مواقــع 
القرابين القديمة. 

بالصــراخ  ضوضــاء  بإحــداث  قامــوا  الشــبح،  لتحييــد 
فــي  النيــران  وإشــعال  واألبــواق  والطلقــات 
المرتفعــات. هكــذا أصبــح العصــر المســيحي تفســيراً 
عبــادة  كانــت  المســيحية.  قبــل  الربيــع  لعــادات 
ــدور  ــام 779، ت ــه ع ــد وفات ــأت بع ــي نش ــوري، الت فالب

حول الحماية من السحرة واألرواح الشريرة.
فــي العديــد مــن األماكــن فــي فنلنــدا والســويد، يتــم 
االحتفــال بعطلــة نهايــة األســبوع عــن طريــق حــرق 
الناريــة  باأللعــاب  األماكــن  بعــض  وفــي  النيــران 
ــة. وال ينبغــي الخلــط بيــن حريــق  والمفرقعــات الناري
فالبــوري، وبيــن حالــة الرعايــة وهــي حريــق يحــذر مــن 
احتفلــت  المســيحية،  حــرب. فــي عصــور مــا قبــل 
ــة قديمــة مرتبطــة  ــدان الشــمال األوروبــي بعطل بل
بالموتــى. كانــت الحــدود بيــن األحيــاء واألمــوات تعتبر 

األضعف خالل هذه الليلة بالذات.
ويحتفــل معظــم الســويديين بليلــة فالبــوري لكنهــم 
ال يربطــون االحتفــال بفالبــوري المقــدس. غالبــاً مــا 

تقــف ليلــة فالبــوري كرمــز للربيــع والنــور، وبالتالــي 
فــإن االحتفــال يعــود إلــى زمــن أبعد مــن المســيحية، 
والتــي عندمــا انتشــرت فــي بلــدان الشــمال األوروبــي 
ارتبطــت بالمهرجانــات القديمــة. أضــاءت النيــران فــي 
األصــل ليــس إلخافــة الســحرة، بــل لحــرق القديــم 
وإفســاح المجــال للجديــد. كمــا أن إعطــاء مســاحة 
للجديــد يتوافــق جيــداً مــع التفســير المســيحي للحيــاة، 
مــن  الفصــح  عيــد  موضــوع  أيضــاً  تجســد  حيــث 
المــوت إلــى الحيــاة بشــكل رمزي فــي حريــق فالبوري. 
وهكــذا فــإن عــادة االحتفــال بنيــران الربيــع المختلفــة 
المســيحية  التقاليــد  مــن  كل  فــي  جذورهــا  لهــا 
والســابقة. عندمــا تــم تنصيــر الســويد فــي القــرن 
ــيحية  ــس المس ــض الكنائ ــاء بع ــم بن ــر، ت ــادي عش الح
علــى مواقــع الديــن القديــم، كمــا تــم ربطهــا مكانيــاً 
بنــاء  تــم  المثــال،  ســبيل  علــى  الســائدة.  باألعيــاد 
ــذي كان  ــد ال ــوار المعب ــة بج ــاال القديم ــة أوبس كنيس

موجوداً حتى القرن الحادي والعشرين.

ليلة فالبوري.. 
احتفال تقليدي 

في السويد 
بنيران الربيع

تخصــص البلديــات فــي الســويد أماكــن معينــة لالحتفــال بليلــة فالبــوري وذلــك فــي األول مــن مايــو أيــار، وهنــاك مناســبة 
أخــرى بهــذا اليــوم وهــي عيــد العمــال العالمــي، وليــس هنــاك عالقــة بيــن المناســبتين، حيــث تحتفــل األحــزاب والمنظمــات 
اليســارية بيــوم العمــال العالمــي وذلــك بإقامــة مســيرات للتعبيــر عــن التضامــن مــع الفئــات والقــوى العاملــة. أمــا االحتفــال 
بليلــة فالبــوري فلــه قصــص تاريخيــة مختلفــة حــول أصــل هــذا االحتفال والــذي كان له أصــول وثنيــة قبل وصول المســيحية 

للسويد، هذه مقتطفات حول أصول هذا العيد

عالء يعقوب
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