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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 
arabiska. 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 och består av 28 sidor. 

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.

Om Alkompis

• In-house produktion.
• Riksbevakning med huvudkontor i 
Stockholm.
• 600 000 arabisktalande personer i 
Sverige.
• Arabiska är Sveriges andra största 
modersmål sedan 2018
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الكومبــس  مؤسســة  مواقــع 
اإلعالمية على اإلنترنت

موقع الكومبس بالعربية
alkompis.se

موقع راديو الكومبس
alkompis.se/radio

جريدة الكومبس الورقية
alkompis.se/magazine

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis

المؤسس ورئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

0729718898
mahmoud@alkompis.com

المبيعات أحمد الزيان
0725587444

ahmed@alkompis.com



 كل شيء بداخلنا.
إذا اشتدت األزمة أو 

اندلعت الحرب.
إن الوضع األمني في العالم المحيط خطير. ويصعب علينا التنبؤ بالمستقبل. لذا، 

فإن السالم والحرية والديمقراطية جميعها قيم يجب علينا حمايتها والدفاع عنها كل 
يوم. ففي أوقات األزمات والحروب، تعني قدرتنا على التعاون الكثير بالنسبة لنا. 
وألن الرغبة في الدفاع عن بعضنا البعض موجودة بداخلنا، فإنها تكمن في القلب، 

وتسري في الجسد، وتظهر في األعين.

نحن جميًعا جزء من الدفاع المدني.
 اقرأ المزيد على الموقع اإللكتروني 

msb.se/forsvarsvilja
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رأي
كيف نستعيد كرة القدم من ملعب 

السياسة؟
اإلفــراط غيــر الطبيعــي، بتحميــل لعبــة كــرة القــدم كل هــذا 
الكــم الكبيــر مــن العواطــف والحمــاس، ولتفريــغ شــحنات 
المالعــب  مدرجــات  علــى  والعصبيــة،  الوطنيــة  الشــعوب 
ــرة  وأمــام شاشــات التلفزيــون، يضــع إشــارات اســتفهام كبي
وحتــى  والحكومــات  الــدول  مــن  العديــد  تفعلــه  مــا  علــى 
الشــركات مــن أجــل تحويــل هــذه اللعبــة إلــى ملهــاة، بــل 

حتى إلى أفيون لتخدير شعوبها.
ردود فعــل مثــل هــذه الشــعوب علــى انتصاراتهــا وهزائمهــا 
فــي مياديــن كــرة القــدم، يــكاد يــوازي أو يفــوق انتصــار أو 
ســقوط جيوشــها فــي ســاحات المعــارك. الفــرق أن مدربــي 
الفــرق الرياضيــة هــم مــن يدفعــون ثمــن الخســارة علــى 
الملعــب، فيمــا تزيــد النياشــين واألوســمة علــى صــدور قــادة 
ســاحات  فــي  الهزائــم  بعــد  حتــى  وزعمائهــم  الجيــوش 

المعركة.

ــدة  ــل الوحي ــحة األم ــا فس ــت اآلن، وكأنه ــدم أصبح ــرة الق ك
فــي ضيــق عيــش الشــعوب، واالحتمــال الوحيــد لإلصابــة 
بالفــرح، او تــذوق طعــم االنتصــار، يقــول أحــد المشــجعين 
الخائبيــن مــن هزيمــة فريقــه، فــي فيديــو تتناقلــه وســائل 
االتصــاالت، إنــه اســتنفر والدتــه، ليــال ونهــارا، مــن أجــل الصالة 
والدعــاء لفريــق بــالده بالفــوز، ويضيــف بأنــه كان يبحــث عــن 
“الفرحــة” ألن مــن حقــه أن يفــرح، وألن مــن حــق الشــعب أن 
يفــرح. الكــرة، التــي وضــع آمالــه عليهــا، لــم تأتــه بالفرحــة، 
فاألفضــل أال يعيــش، ألن كل شــيء أســود وقاتــم اآلن، وال 

يدعو إال إلى الحزن واألسى، كما جاء بالفيديو.
مــن ناحيــة أخــرى خلقــت التهانــي والتبريــكات التــي تبادلهــا 
العــرب، فيمــا بينهــم مــن مختلــف األقطــار عنــد فــوز الفريــق 
الســعودي علــى األرجنتيــن، وعنــد فــوز المغــرب علــى بلجيــكا، 
فــي مونديــال قطــر الحالــي، حالــة مــن التضامــن العربــي لــم 
ــة  ــم، حال ــع أعدائه ــرب م ــروب الع ــام ح ــى أي ــه حت ــهد مثل نش
وشــعور رائــع مــن التعاطــف يتجــاوز الخالفــات السياســية 

واإلقليمية القائمة والمستمرة بين الحكومات العربية

فيمــا شــاهدنا تعليقــات تناقلهــا العــرب، فيمــا بينهــم وهــي 
تجلــد الــذات وتســخر وتألــف النــكات علــى هزائــم بعــض الفرق 
العربيــة المشــاركة، ومــع أن أغلبهــا ال يخلــو مــن الظرافــة، إال 
أنهــا تعليقــات تحمــل الكثيــر مــن األلــم والمــرارة، وحتــى الحنــق 
ــل  ــة، ب ــرة العربي ــع الك ــط واق ــس فق ــر، لي ــع المري ــى الواق عل

لكل ما هو عربي.
مــا الــذي فعلــه الحــكام بشــعوبهم، لــي تقتصــر فرحــة النــاس 
ــال  ــعبا كام ــاب ش ــدم؟ ويص ــرة ق ــة ك ــوز بلعب ــرد الف ــى مج عل
بخيبــة األمــل ألن فريــق بــالده خــرج مهزومــا مــن الملعــب؟ 
بينمــا يصمــت الجميــع وكأنهــم تحــت تأثيــر المخــدر عندمــا 
تنتهــك مقدســات وتــداس حقــوق وكرامــات وتســفك دماء 

بشكل يومي.
رفــع ســقف توقــع الفــوز، جعــل الســقوط مدويــاً أكثــر، فــي 
خيبــات األمــل مــن مــرارة الخســارة.  ومــع أن مجــرد الوصــول 
أن  إال  كبيــر،  إنجــاز  التصفيــات هــو  واجتيــاز  المونديــال  إلــى 
العديــد وبســبب المغــاالة بتحميــل هــذه اللعبــة أكثــر ممــا 
تتحمــل، نســوا أن هنــاك فريقــا واحــدا بالنهايــة ســيبقى ويأخــذ 
الــكأس، وأن هنــاك فــرق كبيــرة ســتخرج مــن الــدور األول 
وهنــاك فــرق كبيــرة لــم تتأهــل أصــال. مــن كان يتوقــع أن 
تســتطيع الســويد إزاحــة إيطاليــا وتحرمهــا مــن المشــاركة 
ــة  ــرق الوطني ــع أن الف ــن كان يتوق ــيا؟ وم ــى روس ــفر إل والس
التــي تضــم أفضــل نجــوم العالــم، مثــل ميســي ورونالــدو 

ونيمار، قدمت أداء دون المطلوب من بداية لعبها؟

هنــاك فــرق كبيــر بيــن أن تخصــص دولــة مــا لشــعبها الموارد 
لدعــم الرياضــة فــي بالدهــا، وبنــاء المنشــآت وتقويــة المناهــج 
الرياضيــة فــي المــدارس والمعاهــد، وبيــن إنفــاق األمــوال 
علــى تخديــر الشــعب مــن خــالل الرياضــة. فــي الحالــة األولــى 
تنشــأ أجيــال تعــرف الرياضــة وتمارســها، وتتقبــل الخســارة 
والربــح ضمــن قوانيــن التنافــس وأخــالق اللعبــة، أمــا فــي 
الحالــة الثانيــة، فقــد تنشــأ أجيــال ال تعــرف مــن الرياضــة إال 
الهتــاف والتعصــب وحــرق األعصــاب، بهــذه الحالــة أيضــا، 

ردود فعل مثل 
هذه الشعوب 
على انتصاراتها 

وهزائمها في 
ميادين كرة القدم، 

يكاد يوازي أو يفوق 
انتصار أو سقوط 

جيوشها في 
ساحات المعارك.

كرة القدم أصبحت 
اآلن، وكأنها 

فسحة األمل 
الوحيدة في ضيق 
عيش الشعوب، 
واالحتمال الوحيد 

لإلصابة بالفرح، او 
تذوق طعم 

االنتصار.

خلقت التهاني 
والتبريكات التي 

تبادلها العرب فيما 
بينهم عند فوز 

الفريق السعودي 
على األرجنتين، 

وعند فوز المغرب 
على بلجيكا حالة 

من التضامن 
العربي لم نشهد 

مثله حتى أيام 
حروب العرب مع 

أعدائهم.
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

وســراويلهم، للترويــج للــدول أو للشــركات الضخمــة، ضمــن 
خطــط العالقــات العامــة. وأصبحــت عمليــة صناعــة مشــاهير 
ــب  ــتهلكين واللع ــول المس ــة مي ــة لتلبي ــرورة حتمي ــرة، ض الك

على عواطفهم.
تحريــر الرياضــة مــن المؤثــرات السياســية والتجاريــة، قــد يكون 
أرادت معاقبــة روســيا  البريطانيــة  أمــرا صعبــا، فالحكومــة 
ــررت  ــزدوج، وق ــوس الم ــال الجاس ــة اغتي ــة محاول ــى قضي عل
عــدم المشــاركة الحكوميــة بالحضــور لمشــاهدة مونديــال 
بريطانيــا  جانــب  إلــى  وقفــت  عديــدة  أوروبيــة  دول   ،2018
ــد أي  ــث ال يوج ــويد، حي ــا الس ــيء، ومنه ــس الش ــت نف وفعل
ــيا.  ــي روس ــويدي ف ــور الس ــن الجمه ــي ضم ــؤول حكوم مس
ــن  ــادات م ــي 2022 انتق ــر الحال ــال قط ــهدت موندي ــا ش فيم
ــول  ــع الكح ــال وبمن ــق العم ــق بح ــة تتعل ــات األوروبي الحكوم
وحظــر اإلشــارات المثليــة الجنســية، انتقــادات كادت المغــاالة 
فيهــا أن تؤثــر علــى نجــاح تنظيــم المونديــال، أو كأنهــا أداة 
تنظــم  أوســطية  وشــرق  عربيــة  دولــة  ألول  تفشــيل 

المونديال الكروي. 

يقــال إن الشــعوب ســتصبح مثــل قطعــان الماشــية، بســبب 
تأثيــر اإلعــالم القــوي عليهــا، ومــن يســيطر علــى وســائل 
هــؤالء  أن  مــن  والخــوف  العالــم،  علــى  يســيطر  اإلعــالم 
ــي أو  ــب أن تب ــعوب يج ــرر أن الش ــن يق ــم م ــيطرين ه المس
ــة مــا مــن ألعــاب كــرة القــدم، وهــم  تفــرح حســب نتائــج لعب
مــن يقــرر صمــت هــذه الشــعوب وســكوتها، بــل وتخاذلهــا 

أمام قضايا أكثر أهمية من مجرد لعبة كرة قدم.
جميــل أن نســتمتع بمشــاهدة مبــاراة بين فرقين متنافســين، 
واألجمــل أن يفــوز الفريــق الــذي نشــجعه، واألكثــر جمــااًل 
ــة  ــوز باللحظ ــدف الف ــه ه ــل نحب ــب مفض ــق الع ــا يحق عندم
ــا  ــا أنن ــعر أيض ــك أن نش ــن كل ذل ــل م ــن األجم ــرة. ولك األخي
العبيــن جديريــن فــي لعبــة أكبــر بكثيــر مــن مبــاراة كــرة، وأننــا 

نستطيع الدفاع والهجوم، بل وتسجيل األهداف.

عــن  الشــباب،  خاصــة  الشــعب،  بإلهــاء  الحاكــم  يســتفيد 
أولويات وقضايا أخرى.

لقــد أدرك بعــض الحــكام أن كــرة القــدم ليســت مجــرد لعبــة، 
والواقــع أن التاريــخ يؤكــد لنــا أن بســبب مبــاراة كــرة قــدم 
ــات  ــي التصفي ــلفادور ف ــدوراس والس ــن هن ــرب، بي ــت ح قام
1970 بالمكســيك، حــرب حقيقيــة  المؤهلــة لــكأس العالــم 
هــي الحــرب الشــهيرة باســم "حــرب المئــة ســاعة"، إلــى جانــب 
ــرت أو  ــيا وتأث ــحنا سياس ــا ش ــهدت أجواؤه ــات ش ــدة مباري ع

أثرت مباشرة في عالم السياسة.

معظــم أبنــاء جيلنــا، كانــوا مــن مشــجعي كــرة القــدم البرازيلية، 
ونحــن أطفــال وأيــام التلفزيــون األبيــض واألســود كنــا بالــكاد 
ســراويلهم  وألــوان  أرقــام  مــن  الالعبيــن  وجــوه  نميــز 
ــا دائمــا أن الفريــق  ــق الرياضــي ينبهن وقمصانهــم، كان المعل
بالمالبــس الفاتحــة هــو الفريــق الفالنــي والفريــق بالمالبــس 
الغامقــة الفريــق المنافــس للفالنــي، وكان المعلــق يذكرنــا 
أيضــاً بــأن الفريــق الفالنــي يلعــب علــى يميــن الشاشــة، مثــاًل، 

بينما المنافس له يلعب على يسارها.

ينحصــر  االهتمــام  كان  وتتطــور،  األنديــة  تنشــأ  أن  قبــل 
بالمنتخبــات، لكــن رجــال األعمــال والسياســيين أدركــوا أن 
كــرة القــدم أكثــر مــن مجرد رياضــة ممتعــة، يمكن أن تشــاهد 

فيها كرة تتنقل بين أرجل 22 العب على مدار 90  دقيقة.
األنديــة،  العبــي  أرجــل  علــى  القــدم  كــرة  رياضــة  تطــورت 
وظهــر مــا يمكــن اعتبــاره صناعــة مزدهــرة تســمى “كــرة 
القــدم” وأصبــح لالعبيــن ولألنديــة بورصــات أســعار، وماركات 
مســجلة وأســواق إعالنــات ضخمــة، وحقــوق بــث ونقــل، عبــر 

قنوات وشبكات وأقمار صناعية.
ــاالت  ــات االتص ــور تقني ــد تط ــدم، وبع ــرة الق ــة ك ــار لعب ازده
فــي  اللعبــة  هــذه  وضــع  البشــر،  بيــن  التواصــل  ووســائل 
مضمــار العولمــة، وتنامــت ظاهــرة شــراء األنديــة خاصــة 
األوروبيــة منهــا، واحتــكار اإلعالنــات علــى قمصــان الالعبيــن 

تطورت رياضة كرة 
القدم على أرجل 

العبي األندية، 
وظهر ما يمكن 

اعتباره صناعة 
مزدهرة وأصبح 

لالعبين ولألندية 
بورصات أسعار، 

وماركات مسجلة 
وأسواق إعالنات 

ضخمة، وحقوق 
بث ونقل..

كادت المغاالة في 
انتقادات بعض 

الحكومات الغربية 
لقطر أن تؤثر على 

نجاح تنظيم 
المونديال، أو كأنها 

أداة تفشيل ألول 
دولة عربية وشرق 

أوسطية تنظم 
المونديال الكروي

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا
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الهنــدي   Sunak أصــل  هــل  الســؤال  لكــن 
وممارســته الديانــة الهندوســية كافيــان يك يكــون 

صوتاً لألقليات؟ أم العكس تماماً؟  
 

بالنظــر إلــى تاريــخ الحــزب المحافــظ البريطانــي، فــإن 
كثيــراً مــن أعضــاء الحــزب مــن خلفيــات أجنبيــة قدمــوا 

اقتراحات ُصنفت معاديًة لألجانب.  
 

فهل كان األمر صدفة أم استراتيجية 
للحزب؟ 

واحــدة مــن أكثــر سياســات الهجــرة إثــارة للجــدل 
ترحيــل طالبــي اللجــوء فــي بريطانيــا إلــى رونــدا. ولــم 
قدمــت  مــن  أن  ربمــا  الصدفــة  قبيــل  مــن  يكــن 
 ،Priti Patel ــابقة ــة الس ــرة الداخلي ــي وزي ــراح ه االقت

ذات األصول المهاجرة. 
 

ولــم يكــن صدفــة أيضــاً ربمــا أن الوزيــرة التــي منعــت 
الحديــث عــن "االمتيــازات التــي يحصــل عليهــا أصحاب 
 Kemi هــي  المــدارس  فــي  البيضــاء"  البشــرة 
Badenoch التــي ترجــع أصولهــا لنيجيريــا. وهــو قــرار 

اتخذته خالل فترة عملها وزيرة للمساواة.  
 Suella أثــارت وزيــرة الداخليــة البريطانيــة  ومؤخــراً 
Braverman، كثيــراً مــن الجــدل عندمــا حــذرت ممــا 
أســمته "غــزو" المهاجريــن رغــم أنهــا فــي األصــل 

مهاجرة.  
 

الهجــرة  فوزيــر  بريطانيــا،  علــى  األمثلــة  تقتصــر  ال 
ــي،  ــل عراق ــن أص ــو م ــدي وه ــامي مه ــي س البلجي
قــدم عــدداً مــن االقتراحــات الخاصــة بترحيــل طالبــي 
اللجــوء وتقليــص عــدد مراكــز إيــواء الالجئيــن فــي 

سياسة

مهاجرون يتبنون سياسات أكثر 
تطرفًا إزاء المهاجرين!   

Priti Patel، وزيــرة الداخليــة البريطانيــة الســابقة 
ذات األصول المهاجرة.

Kemi Badenoch وزيــرة المســاواة البريطانيــة 
السابقة

نيامكــو ســابوني رئيســة اللبرالييــن الســابقة أول 
حــزب  مــع  التعــاون  علــى  االنفتــاح  قــرر  مــن 

ديمقراطيي السويد

ببشرة داكنة وعيون سوداء، سياسيون من أصول مهاجرة يعّبرون عن آراء أكثر تشددًا تجاه الهجرة 
والمهاجرين. مهاجرون أكثر يمينية من اليمين األوروبي، أو اليمين المتطرف أحيانًا. ال يقتصر االمر على السويد 

أو بلد بعينه، بل يتجاوز ذلك ليتحول إلى ما يشبه الظاهرة.  
 ،Rishi Sunak في بريطانيا احتفى كثيرون على مواقع التواصل االجتماعي حول العالم، برئيس الوزراء الجديد

أول رئيس وزراء ذو بشرة داكنة في تاريخ البالد. واعتبر كثيرون ذلك حدًثا تاريخًيا وخطوة لألمام.  
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البالد.  
ــر الهجــرة واالندمــاج فــي  ــار وزي وفــي العــام 2019 أث
الدنمــارك حينهــا ماتيــاس تســفاي كثيــراً مــن الجــدل، 
"يمينيــة"  البعــض  اعتبرهــا  سياســة  اتبــع  حيــن 
أصــول  مــن  أنــه  رغــم  األجانــب  ضــد  ومتشــددة 
ألــف  ترحيــل  إلــى  أفريقيــة. وكان تســفاي يهــدف 
ــباب  ــم الش ــا اته ــنوياً، كم ــارك س ــن الدنم ــر م مهاج
المعــادي  للســلوك  ارتكاًبــا  األكثــر  بأنــه  المهاجــر 
وزيــر  منصــب  حاليــاً  تســفاي  ويشــغل  للمجتمــع. 

العدل بالدنمارك.  
 

وفــي الســويد، ُيالحــظ األمــر نفســه، فرئيســة حــزب 
ــن  ــي أول م ــابوني ه ــو س ــابقة نيامك ــن الس الليبراليي
قــرر االنفتــاح علــى التعــاون مــع حــزب ديمقراطــيي 
الســويد )SD(، الــذي يصنفــه كثيــرون يمينيــاً متطرفــاً 

ومعادياً لألجانب.  
 

كمــا أن SD نفســه يضــم أعضــاء مــن خلفيــات أجنبية 

 ،Nima Gholam Ali Pour و Rashid Farivar  مثل
ــر ال  ــابقة إن المهاج ــات س ــي تصريح ــاال ف ــن ق اللذي

يجب أن يكون بالضرورة مع الهجرة.  
 

ورغــم أن حــزب ديمقراطــي الســويد قــد حــاول فــي 
الفتــرة األخيــرة التخفيــف مــن حــدة خطابه السياســي 
إال أن هنــاك العديــد مــن المواقــف التــي يتذكرهــا 
النــاس لرئيــس الحــزب، جيمــي أوكيســون، وواحــد 
منهــم هــو عندمــا قــال فــي أحــد المناظــرات، أن 
العاطليــن العمــل يفشــلون فــي الدخــول إلى ســوق 
العمــل ألنهــم ببســاطة "ليســوا ســويديين." وقــال 
أوكيســون أن هــذه هــي الحقيقــة التــي ال يمكــن 

إغفالها. 
 

ــابق  ــب الس ــاس النائ ــا الن ــي يتذكره ــة الت ــن األمثل وم
عــرف  الــذي  بالــي  حنيــف  المحافظيــن  حــزب  عــن 
وكذلــك  المهاجريــن.  إزاء  المتشــددة  بمواقفــه 
اليســار  حــزب  مــن  فصــت  التــي  الســابقة  النائبــة 

لمواقفها المتشددة أمينة كاكابافه.  
 

بالنظــر إلــى كل هــذه األمثلــة، يبــدو واضحــاً ربمــا أن 
المعاديــة  والمقترحــات  المتشــددة  اليمينيــة  اآلراء 
لألجانــب ليســت حكــراً علــى ذوي البشــرة البيضــاء. 
بالضــرورة  ليســا  واالجتماعيــة  العرقيــة  فالخلفيــة 

مؤشراً على التوجه السياسي.  
 

تســميته  يمكــن  لمــا  تزايــداً  سنشــهد  فهــل 
السياســيين  عصــا  تكــون  وحيــن  بالظاهــرة، 

المهاجرين أشد ِغلظة على بني جلدتهم؟  

Nima Gholam Ali Pour
برلمانــي ســويدي مــن أصــول مهاجــرة ينتمــي 

لحزب ديمقراطي السويد

Rashid Farivar
برلمانــي ســويدي مــن أصــول مهاجــرة ينتمــي 

لحزب ديمقراطي السويد

ماتيــاس تســفاي وزيــر الهجــرة واالندمــاج الســابق 
ووزير العدل الحالي في الدنمارك 

مهند أبو زيتون
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مقابلة ـ قضايا قانونية

مقابلة مع المحامي مجيد الناشي:
اقتراح تحويل اإلقامة الدائمة إلى 

مؤقتة... اإلمكانيات والعقبات القانونية 

ــاب  ــة" ألصح ــردات " الطمأنين ــن مف ــر م ــه الكثي ــن طيات ــل بي ــي، حم ــد الناش ــي مجي ــع المحام ــث م ــي حدي ف
اإلقامــات الدائمــة الذيــن شــعروا بالقلــق فــور ســماعهم بمقتــرح حكومي يقضــي بتحويــل اإلقامــات الدائمة 
ــوى"  ــال فه ــن خي ــا م ــة " كان صرح ــب مقول ــويد حس ــردوس الس ــدان ف ــدد بفق ــذي ه ــر ال ــة األم ــى موقت إل

بنظر من جاء إلى هذا البلد اإلسكندنافي باحثا عن حياة كريمة.

الزميل محمود آغا يحاور المحامي مجيد الناشي

اقتــراح صــادم وغريــب، ولكــن مــا مــدى نجــاح 
تحويله إلى قرار

الحديــث مــع المحامــي مجيــد الناشــي جــاء ضمــن  
لقــاء علــى تلفزيــون الكومبــس، أكــد أن هــذا االقتراح 
فعــال صــادم وغريــب، كونــه يأتــي فــي إطــار ينطلــق 
مــن كونــه يمثــل تحــوال كبيــر يحــدث ألول مــرة فــي 
ــك  ــى أن ذل ــة إل ــويدية، أضاف ــة الس ــريعات الدول تش
يشــكل ســابقة قانونيــة حتــى فــي دول أخــرى، ألنــه 

وعلــى حــد علمــه ال توجــد دولــة أوروبيــة طبقــت 
مؤقتــه،  إلــى  الدائمــة  اإلقامــات  بتحويــل  تراجعــاً 
ولكــن هنــاك دول تعطــي إقامــات مؤقتــة بمــدة 
ــى  ــنوات حت ــر س ــى عش ــل إل ــدا تص ــة ج ــة طويل زمني
تمنــح بعــد ذلــك الجنســية مباشــرة، لمــن يســتوفي 

شروطها.

ــز  ــب التركي ــي يج ــب الناش ــك، وبحس ــع ذل ــن وم ولك
علــى أن هــذا اليــزال مجــرد اقتــراح ويبقــى جــزًءا مــن 

تفاصيــل اتفاقيــة " TIDÖ" التــي وقعــت بيــن أحــزاب 
والمســيحي  )الموديــرات،  الثالثــة  الحكومــة 
ديمقراطــي  حــزب  مــع  والليبرالــي(  الديمقراطــي، 
الســويد، التــي فــرض فيهــا هــذا الحــزب مواقفــه، 
علــى  االتفاقيــة،  هــذه  فــي  توافــق  هنــاك  وكأن 

تصعيب كل األمور المتعلقة بالهجرة واللجوء.
 

قــد يكــون هنــاك انتقــال مــن اإلقامــة المؤقتــة 
إلى الجنسية مباشرة
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القرار في حال اتخاذه سيؤثر على حوالي نصف مليون مقيم

ــع،  ــق ال ينقط ــلس قل ــن مس ــه ضم ــدو أن ــا يب وفيم
يشــعر بــه الالجــؤون والمهاجــرون والعديــد مــن 
الســويدية  الحكومــة  تســلم  منــذ  إجمــاال  األجانــب 
الحاليــة الســلطة قبــل حوالــي شــهرين، أكــد الناشــي 
أن هنــاك المزيــد مــن االقتراحــات لمشــاريع قوانيــن 
الهجــرة  يخــص  بمــا  القوانيــن،  علــى  وتعديــالت 
ــا وصفهــا كلهــا بأنهــا ســلبية، بــل  واللجــوء، ال يمكنن
وجذريــا  أساســيا  تغييــرا  هنــاك  يكــون  أن  يمكــن 
ــة إلــى الجنســية، كمــا  لالنتقــال مــن اإلقامــة المؤقت
دول  بعــدة  عليــه  متعــارف  وهــو  ســابقا،  ذكرنــا 
أوروبيــة وغربيــة أخــرى. أي أن االقامــات المؤقتــة 
يمكــن أن تطــول وفــي حــال توفــرت لــدى الشــخص 
الشــروط المطلوبــة للجنســية يمكنــه التقديــم عليهــا 

مباشرة، ولكن ذلك ال يزال موضوع نقاش.
جديــدا  تشــريعا  هنــاك  ســيكون  إذا  فيمــا  وحــول 
لســحب الجنســيات، مــن األشــخاص الذيــن يرتكبــون 
جرائــم معينــة، كمــا تطالــب بــه بعــض أحــزاب اليميــن 
خاصــة اليميــن المتطــرف، قــال الناشــي، إن طــرح 
هــذا الموضــوع كاقتــراح ممكــن جــدا، ولكــن هــذا ال 

يعني أن يتم تحويله بسهولة إلى قرار.
وهــذا التشــريع يحتــاج الكثيــر مــن الدراســات والتقارير 
لمعرفــة إمكانيــة تطبيقــه مــن عدمهــا، فليــس كل 
إلــى قانــون عملــي علــى  يتحــول  اقتــراح حكومــي 

أرض الواقع.  

تغييــر  بمجــرد  فقــط  يتعلــق  ال  األمــر 
قانون األجانب 

وأشــار المحامــي الناشــي إلــى أن هنــاك صعوبــات 
قانونيــة، عديــدة بتحويــل االقامــات الدائمــة حاليــا إلــى 
مؤقتــة، ألن ذلــك ال يمــس فقــط قانــون األجانــب 
وإقامــات  الشــمل  ولــم  لجــوء  مــن  يشــمله  بمــا 
امتــدادات  لــه  بــل  الدراســية،  واإلقامــات  العمــل 

وتأثير على قوانين إدارية أخرى.

ــا  ــي إذا تناولن ــث للناش ــال والحدي ــبيل المث ــى س  فعل
القانــون اإلداري الــذي تســتند عليــه قوانيــن أخــرى 
وهــو القانــون الــذي ينظــم فــي تفاصيلــه عالقــة 
الفــرد بــإدارات الدولــة كالبلديــة والمحافظــة يجــب أن 
يتــم تغييــره أيضــا، حيــث إن القانــون اإلداري ينــص 
إيجابــي تحصــل عليــه  علــى منــع أي ســحب لقــرار 
الفــرد إال إذا توفــرت شــروط عاليــة جــدا تبــرر عمليــة 

الســحب لذلــك فــأي تغييــر يالمــس قانــون الهجــرة 
يمكن أن يتعارض مع القانون اإلداري

 وبالتالــي فــإن موضــوع تغييــر قانــون الهجــرة ليــس 
بتلك السهولة التي يظنها المرء.

 ولفــت الناشــي إلــى أن اإلجــراءات لــم تبــدأ بعــد، وكل 
مــا فــي األمــر أن االقتــراح ُقــدم اآلن مــن الحكومــة 
للجــان البرلمانيــة المختصــة، وهــذا يحتــاج إلــى إجراءات 
ــذا  ــة هك ــن لدراس ــن االختصاصيي ــان م ــة ولج برلماني

مقترح الذي ال توجد مدة زمنية معينة لتشريعه.

علــى  ســيؤثر  اتخــاذه  حــال  فــي  القــرار 
حوالي نصف مليون مقيم

وبيــن الناشــي أن هنــاك حوالــي 300 ألــف شــخص 
يحملــون االقامــات الدائمــة فــي الســويد، إضافــة 
إلــى حوالــي 200 ألــف لديهــم اقامــات مؤقتــة لهــذا 
المقتــرح يمكــن أن يؤثــر علــى حوالــي نــص  فــإن 
مليــون شــخص يعيشــون فــي الســويد، لهــذا أيضــاً 
لــن تكــون عمليــة التحويــل ســهلة وبســيطة. مؤكدا 
علــى أنــه حتــى فــي حــال وصولــه للتصويــت فــي 
األحــزاب  مــن  فقــط  شــخصان  وقــام  البرلمــان، 
مصيــره  فــإن  المقتــرح  هــذا  بمعارضــة  الحاكمــة 
الفشــل والســقوط المباشــر. ممــا قــد يؤثــر علــى 
القوانيــن  هــذه  أن  كمــا  إجمــاال.  الحكومــة  مصيــر 
الكبيــرة كمــا وصفهــا الناشــي تحتــاج وقتــاً طويــاًل 
بيــن  قبولهــا  لترويــج  معلومــات  علــى  مســتندا 

المواطنين.

رســائل سياســية لألجانــب فــي الســويد 
ولمن ينوي القدوم لتقديم لجوء

تأتــي  للناشــي،  والحديــث  االقتراحــات  هــذه  لكــن   
ضمــن إطار رســائل سياســة أيضــا، موجهــة لألجانب، 
غيــر المندمجيــن حســب مفاهيــم أحــزاب اليميــن، 
ممــا تجعــل حامــل اإلقامــة المؤقتــة فــي حالــة عــدم 
الشــعور بالرغبــة باالندمــاج فــي المجتمــع الســويدي 
هــو وأســرته أو فــي الحيــاة العمليــة فيهــا طالمــا 
ــائل  ــي رس ــه، وه ــحب إقامت ــر س ــعر بخط ــو يش وه
لمــن ينــوي أو يفكــر بالوصــول إلــى الســويد لتقديــم 
ــد  ــم تع ــويد ل ــأن الس ــور ب ــاء تص ــوء، إلعط ــب لج طل

تلك األرض الجذابة التي يريد العيش فيها
 وهنــا أعــاد الناشــي التأكيد علــى أن مئــات المقترحات 

ــى  ــؤدي إل ــا ال ت ــنويا لكنه ــدم س ــدة تق ــن جدي لقواني
الصعــب  تشــريع قوانيــن، وفــي مرحلــة مــا، مــن 
ــل  ــون، قب ــذا القان ــمول به ــو المش ــن ه ــة م معرف

ترسيخ تطبيقه.

عقوبات سحب اإلقامة الدائمة
ــود  ــة، موج ــى الدائم ــة حت ــحب اإلقام ــاف أن س وأض
ــاف  ــة كاكتش ــر معين ــم معايي ــت حك ــن تح ــا، ولك حالي
ــة أدت للحصــول عليهــا أو  ــم معلومــات مضلل تقدي
مغــادرة الســويد لمــدة تزيــد عــن ســنة واحــدة دون 

اإلبالغ عن ذلك.
ــذه  ــريعات كه ــدار تش ــون اص ــن يحاول ــال إن م  وق
علــى  التضييــق  هــو  األول  المقــام  فــي  هدفهــم 
المهاجريــن وإرضــاء ناخبيهــم الذيــن انتخبوهــم علــى 
علــى  التضييــق  تتضمــن  انتخابيــة  وعــود  ضــوء 

المهاجرين للسويد

المناطق اآلمنة في سوريا
 وفــي رد علــى ســؤال يتعلــق بالمناطــق اآلمنــة فــي 
ســوريا وعالقتهــا بتقييــم موقــف حامــل اإلقامــة 
الدائمــة نفــى الناشــي أي ارتبــاط بيــن الوضــع األمنــي 
هنــاك وبيــن عمليــة التقييــم مشــيرا أن هــذا األمــر ال 
يعنــي فقــط الســوريين، بــل انــه يمتــد إلــى الكثيــر 
جنســيات  مــن  الدائمــة  اإلقامــات  أصحــاب  مــن 
وأصــول مختلفــة ووضــح أن التقييــم المتعلــق بمنــح 
أو اإلبقــاء علــى اإلقامــة يبنــى أساســا علــى خطــر 
التعــرض الشــخصي لــألذى فــي المقــام األول، حتــى 
ولــو أتــى شــخص مــن مناطــق ُتصنــف علــى أنهــا 
آمنــة، ولــه قضيــة خاصــة تؤثــر علــى حياتــه فــي حــال 

رجعوه، فال يجري تسفيره عادة

دور المنظمــات المدنيــة والحقوقيــة فــي 
وقف مشروع القرار أو التأثير عليه

والمنظمــات  القانــون  رجــال  إن  قــال  الناشــي   
الحقوقيــة والقانونيــة ســيقفون بالمرصــاد لالقتــراح 
فــي مراحــل اإلجــراءات لتحويلــه إلــى قانــون، ألنــه 
ومــن ناحيــة إنســانية ســيتضرر العديــد منــه، ويمكــن 
أن يؤثــر علــى عمليــة االندمــاج فــي المجتمــع، مــع 
التنويــه إنــه لــم يصــدر بعــد وكلمــا فــي األمــر أنــه فــي 

مرحلة تقديمه إلى اللجان المختصة.
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مقابلة ـ قضايا قانونية

نصائح قانونية حول الرعاية القسرية 
لألطفال 

وفــي زاويــة نقــاش أخــرى فــي برنامــج مقابلــة خاصــة، تتعلــق بــدور القانــون والقانونييــن فــي موضــوع تطبيق 
قانــون الرعايــة القســرية لألطفــال، أو ســحب األطفــال من قبــل دائرة الشــؤون االجتماعية )السوســيال(، 

كما هو متعارف عليه.

أكــد الناشــي أن األغلبيــة العظمــى مــن الســويديين 
والمجتمــع الســويدي ككل، متفقــون علــى أن حماية 
الطفــل هــي األهــم، وهــي تشــكل الرقــم واحــد، وأن 
ــن  ــل، ولك ــة الطف ــون حماي ــي قان ــس ف ــور لي القص
قــد يكــون فــي أخطــاء فــي بعــض الحــاالت يرتكبهــا 
السوســيال عنــد تطبيــق القانــون فــي حــاالت فرديــة 
مختلفــة، لذلــك يوجــد محاكــم ومحاميــن للدفــاع عــن 

كل من يشعر بالظلم في المجتمع.

ووجــه نصيحــة مهمــة لألهالــي الذيــن قــد يتعرضون 
لســحب أطفالهــم بضــرورة التعامــل العقالنــي مــع 
ــنج  ــن التش ــدا ع ــي وبعي ــار قانون ــق إط ــف وف الموق

ورد الفعل السلبي واالنفعالي.
وركــز علــى أهميــة التعــاون مــع السوســيال أثنــاء 

التحقيــق وإظهــار الرغبــة فــي حــل المشــكلة حتــى ال 
تتعقــد األمــور مــع االبتعــاد عــن مقارنــة الحــاالت 
ببعضهــا البعــض فــكل حالــة لهــا خصوصيتهــا حيــث 
أن هنــاك  حــاالت ســحب ألطفــال كانــت خاطئــة 
ولكــن وفــي المقابــل حدثــت  حاالت ســحب  صحيحة  
ــه كمحــام دائمــا يقــف إلــى جانــب األهالــي  مؤكــدا ان

ضد السوسيال ولكن تحت مظلة القانون.

فــي  عائلتــه  مــن  الطفــل  أخــذ  أن  الناشــي  وبيــن 
مرحلــة التحقيقــات ووضعــه عنــد عائلــة بديلــة أو فــي 
مركــز للرعايــة، ال يعنــي علــى اإلطــالق أن الطفــل 
قــد تــم ســحبه مــن أهلــه، وهنــا يأتــي دور األهــل فــي 
التعامــل الحكيــم مــع القضيــة وعــدم الخــوف، مؤكدا 
علــى أهميــة التحلــي بالمصداقيــة والواقعيــة عنــد 

"األغلبية العظمى من 
السويديين والمجتمع 

السويدي ككل، متفقون على 
أن حماية الطفل هي األهم، 

وهي تشكل الرقم واحد"

"أهمية التعاون مع السوسيال أثناء التحقيق 
وإظهار الرغبة في حل المشكلة حتى ال تتعقد 

األمور مع االبتعاد عن مقارنة الحاالت ببعضها 
البعض فكل حالة لها خصوصيتها"

"نصيحة مهمة لألهالي الذين قد يتعرضون 
لسحب أطفالهم بضرورة التعامل العقالني 

مع الموقف وفق إطار قانوني وبعيدا عن 
التشنج ورد الفعل السلبي واالنفعالي".

"ببساطة نحن ال نستطيع تغيير القانون، 
المتفق عليه من قبل مجمل الشعب 

السويدي، بل نستطيع أن نؤثر على أي قرار قد 
يتخذه السوسيال عن طريق القانون"

ألن  األطفــال،  ســحب  تخــص  قضيــة  أي  طــرح 
يعقــد  بــل  بنتيجــة،  يأتيــان  ال  والكــذب  االنفعــال 
األمــور بشــكل أكثــر، ألننــا ببســاطة نحــن ال نســتطيع 
المتفــق عليــه مــن قبــل مجمــل  القانــون،  تغييــر 
ــى أي  ــر عل ــتطيع أن نؤث ــل نس ــويدي، ب ــعب الس الش
ــون،  ــق القان ــن طري ــيال ع ــذه السوس ــد يتخ ــرار ق ق
وتبنــي  حــدا،  علــى  قضيــة  لــكل  منفــرد  وبشــكل 
ال  عامــة  كمشــكلة  األطفــال  ســحب  موضــوع 

يعطي أي نتائج.
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نخبة من األطباء األكفاء المتحدثين بلغات عديدة العربية والسويدية واإلنجليزية والفارسية وغيرها

الطبي بورلوف  مستوصف 
العائلة كل  مستوصف 

الدكتورة

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

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

لتوفير الخدمة الطبية األفضل لك ولعائلتك

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

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

أو البار كود باألســـفل

De
si

gn
 a

v 
St

ar
m

ed
ia

: 0
73

6 
69

 7
4 

69



ديسمبر / كانون األول  2022 العدد 12109 الكومبس

فعاليات

مــن أصل 250 مشــارك الكومبس 
ضمن الثالثة األوائل

اإلعالميــة  الكومبــس  مؤسســة  اســتطاعت 
لجائــزة ســنوية  الترشــيحات،  إلــى نهائــي  الوصــول 
تســمى Året Samhället aktör  أو جائزة المشــاركة 

المجتمعية السنوية عن فئة الريادة.
شــركات  يمثلــون  شــخصياً   240 حوالــي  وبحضــور 
ومجتمعيــة  سياســية  وشــخصيات  ومؤسســات 
أقيــم مســاء الثالثــاء 22 نوفمبــر حفــل اإلعــالن عــن 
ــز، فــي فنــدق غرانــد وســط  الفائزيــن وتوزيــع الجوائ

العاصمة السويدية

الجائــزة، التــي بــدأ توزيعهــا منــذ عشــر ســنوات، تكــرم 
والمؤسســات  والجمعيــات،  المنظمــات،  جهــود 
التــي تلعــب أدوارا فاعلــة وتبــذل مجهــوداً لصالــح 
القضايــا  وكالــة  تنظيــم،  مــن  وهــو  المجتمــع. 

االجتماعية
Gullers Grupp ، بالتعــاون مــع المنصــة اإلخباريــة 

.Dagens industri الصناعية األكبر في السويد

ترشــح لجائــزة "الممثــل االجتماعــي" فــي نســخة هــذا 
ــل  ــم يص ــة ل ــركة ومؤسس ــن 250 ش ــر م ــام أكث الع
منهــم أاَل تســع ممثليــن إلــى النهائــي ليتنافــس كل 

ــات  ــالث فئ ــي ث ــب ف ــس اللق ــى نف ــم عل ــث منه ثل
وفئــة  الريــادة  وفئــة  االســتدامة،  فئــة  مختلفــة، 
ثــالث  مــن  واحــدة  كانــت  الكومبــس  االبتــكار. 
الريــادة،  فئــة  فــي  للنهائيــات  وصلــوا  مؤسســات 
مكافحــة  مؤسســة  الحقــا  بجائزتهــا  فــاز  والتــي 

.)Cancerfonden( السرطان

 )Lifvs( أّمــا فــي فئــة االبتــكار، فقــد فــازت شــركة
التــي فتحــت محــالت بقالــة تعتمــد علــى الخدمــة 
الذاتيــة حيــث ال يوجــد أي موظفيــن لتوفــر هــذه 
فيمــا  الصغيــرة.  القــرى  فــي  االجتماعيــة  الخدمــة 

فازت مؤسسة Axfood  ضمن فئة االستدامة. 

مــن  بكلمــة  الجوائــز  توزيــع  مراســم  واختتمــت 
مؤســس الشــركة Lifvs  حيــث قــال: "عندمــا بــدأت 
فكرتــي لفتــح هــذه المتاجــر لــم أكــن قــد عملــت 
ســاعة واحــدة فــي محــل للبقالــة وهــا أنــا ذا لــدي 
أكبــر شــركة رائــدة فــي هــذا المجــال فــي أوروبــا. 
نصيحتــي للجميــع هــي الجــرأة علــى الخــوض فــي 

شيء جديد وأخذ بعض المخاطرة.
ويذكــر أن لجنــة التحكيــم عّللــت ترشــيحها لمؤسســة 

الكومبــس اإلعالميــة كالتالــي: "لعملهــا المهــم فــي 
المهمــة  االجتماعيــة  والمعلومــات  األخبــار  نشــر 
تعتبــر  الســويد  فــي  العربيــة  باللغــة  للناطقيــن 
المجتمــع،  فــي  الكومبــس شــريكا فاعــاًل ومهمــاً 
شــريكاً يعمــل علــى مواجهــة المعلومــات المضللــة 
التــي يصعــب  إلــى الفئــات االجتماعيــة  والوصــول 

الوصول إليها."
اقتباسات

الجائــزة، التــي بــدأ توزيعهــا منــذ عشــر ســنوات، تكــرم 
والمؤسســات  والجمعيــات،  المنظمــات،  جهــود 
التــي تلعــب أدوارا فاعلــة وتبــذل مجهــوداً لصالــح 

المجتمع.

لجنــة التحكيــم عّللــت ترشــيحها لمؤسســة الكومبس 
اإلعالميــة كالتالــي: "لعملهــا المهــم فــي نشــر األخبار 
والمعلومــات االجتماعيــة المهمــة للناطقيــن باللغة 

العربية في السويد
فاعــاًل  شــريكا  الكومبــس  "تعتبــر  التحكيــم:  لجنــة 
ومهمــاً فــي المجتمــع، شــريكاً يعمــل علــى مواجهــة 
الفئــات  إلــى  والوصــول  المضللــة  المعلومــات 

االجتماعية التي يصعب الوصول إليها." 

جانب من زمالء الكومبس المشاركين بالفعالية 
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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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طارق صالح: مخرج من أصول مصرية فيلمه 
مرشح لألوسكار 

الغالف ـ ثقافة

ولــد المخــرج طــارق صالــح فــي الســويد ألب مصــري وأم ســويدية. كان جــده وجدتــه المصرييــن أول اثنيــن 
ــويد  ــي الس ــى ف ــر وترب ــارق كب ــم أن ط ــم. ورغ ــى تعلي ــول عل ــر للحص ــة األزه ــان بجامع ــا يلتحق ــي قريتهم ف

ويعتبرها بلده األم إال أنه لم ينس أصله المصري.

بــل علــى النقيــض فهــو فــي رحلــة بحــث فــي الجــذور 
فــي  مــرة  ألول  لمصــر  طــارق  انتقــل  مســتمرة. 
ــم  ــكندرية. ورغ ــون باإلس ــاك درس الفن ــبابه وهن ش
رجوعــه فيمــا بعــد إلــى الســويد، إال أنــه مصــر بقيــت 
فــي ذاكرتــه ووجدانه دائمــاً. يظهــر ذلــك فــي أعمالــه 
الســينمائية والتــي مــن بينهــا فيلــم حادثــة فنــدق 
الــذي   The Nile Hilton Incident  - نايــل هيلتــون 
يتنــاول قصــة تحقيــق ضابــط مصــري فــي مقتــل 

الفنانــة ســوزان تميــم. أمــا فيلمــه الــذي هــو حديــث 
 ،Boy from Heaven - "العالــم اآلن، "ولــد مــن الجنــة
األزهــر  بمؤسســة  الســلطة  عالقــة  فيتنــاول 
وتنطلــق أحداثــه مــن وفــاة شــيخ األزهــر وتــورط 
طالــب فــي الصــراع الداخلــي الــذي يــدور الختيــار شــيخ 
فــي  ســيناريو  أفضــل  بجائــزة  الفيلــم  فــاز  جديــد. 

"مهرجان كان"، كما رشحته السويد لألوسكار.  
 

صناعــة  مــن  صالــح  طــارق  هــدف  هــو  مــا 
أفــالم يراهــا الكثيــرون "مثيــرة للجــدل"؟ ومــا 
المهتــم  المهاجــر  للشــباب  رســالته  هــي 
بالفــن؟ ألتقينــا بالمخــرج لنعــرف إجابــات علــى 

هذه األسئلة وغيرها. 

كيــف كانــت ردة فعلــك عندمــا علمــت أن 
الجنــة"  مــن  "ولــد  فيلــم  رشــحت  الســويد 

هنــاك شــخصيات فنيــة وثقافيــة عديــدة مــن أصــول مهاجــرة، فــي الســويد وتحديــدا مــن دول عربيــة، 
ســمحت لهــم الظــروف والبيئــة االجتماعيــة بتطويــر مواهبهــم اإلبداعيــة وتقديــم تنــوع مميــز فــي مجــاالت 
متعــددة، فــي هــذا العــدد نقــدم مقابــالت أجرتهــا الكومبــس مــع 3 فنانيــن مــن أصــول عربيــة فــي مجــال 

التمثيل واإلخراج والفن
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جواز سفر مفقود

ترشيح لجائزة األوسكار؟  
كنــت فــي باريــس حينهــا عندمــا اتصلــت بــي المنتجــة 
ليكــون  اختيــاره  تــم  فيلمنــا  إن  وقالــت  كريســتينا 
الســعادة  غمرتنــي  لألوســكار.  الســويد  ترشــيح 
وشــعرت بالفخــر وتأثــرت. بالنســبة لــي، عندمــا بــدأت 
كتابــة هــذه القصــة ســألت نفســي، هــل يمكــن 
أن يهتــم أحــد بهــا؟ هــل هنــاك مــن يريــد أن 

يشاهد هذا الفيلم أصاًل؟  
 

فــي  ســيناريو  أفضــل  بجائــزة  فــزت  لقــد 
"مهرجــان كان" ولكــن كيــف تســير عمليــة 
الكتابــة؟ أنــت ال تتحــدث العربيــة بطالقــة، 

فهل تكتب بالسويدية أواًل؟ 
ــي  ــويدية. يمكنن ــة الس ــة باللغ ــق الكتاب ــا أعش ــم، أن نع
الكتابــة والقــراءة باللغــة العربيــة، ولكننــي ســئ جــًدا 
باللغــات عموًمــا. لــدي صديــق مقــرب جــًدا ألســرتي 
وهــو صحفــي مصــري مــن جيــل والــدي، يعيــش فــي 
ــافر  ــز، أس ــبه جاه ــيناريو ش ــون الس ــا يك ــدن. عندم لن
للنــدن ونجلــس مًعــا لنعمــل علــى ترجمتــه. تســتغرق 
هــذه العمليــة وقًتــا طويــاًل جــًدا. نمــر علــى كل جملــة 
بدقــة.  المعانــي  فــي  ونتناقــش  ونجلــس  حواريــة 
وهــو أمــر ممتــع جــًدا بالنســبة لــي. هــذا الصديــق 
ليــس كاتــب ســيناريو ولكنــه مخضــرم سياســًيا. فــي 
فيلــم The Nile Hilton Incident كنــت أعمــل معــه 
وحدنــا، ولكــن فــي فيلــم Boy from Heaven هنــاك 
عنصــر دينــي أيًضــا. ورغــم أننــي كنــت أمارس الشــعائر 
اإلســالمية حتــى عمــر الخامســة والعشــرين وكنــت 
متشــدداً للغايــة، إال أننــي ســأكون مغــروراً جــًدا إذا 
اّدعيــت أننــي مخضــرم جــداً ويمكنني فهم النقاشــات 
الالهوتيــة الدقيقــة، ولذلــك عملــت بالقــرب مــن 

إمام أعرفه. 
 

بشــكل عــام، أرى أن صناعــة األفــالم فــي الوطــن 
العربــي صعبــة. وأعتقــد أن األمــر لــه عالقــة بالرقابــة 
ال  ألنهــم  يتجــرؤون  ال  األفــالم  صنــاع  الذاتيــة.  
يعرفــون أيــن الحــدود. الغضــب الــذي نــراه اآلن فــي 
مصــر بســبب أفالمــي، أيــن كان هــذا الغضــب عندما 
أظهــرت هوليــوود المســلمين كوحــش مخيــف؟ 
أيــن االحتجاجــات؟ هــذه األفــالم تعــرض فــي مصــر، 

فلماذا ال تعرض أفالمي في مصر؟  األمر غريب.  
 

أنــت ال تســتطيع اآلن الذهــاب إلــى مصــر. مــا 
هو شعورك حيال هذا األمر؟ 

هــذا أكبــر حــزن فــي حياتــي. عندمــا جلســت فــي 
 The التاكســي فــي مصــر قبــل أن نبــدأ تصويــر فيلــم
الشــمس  غــروب  وشــاهدت   Nile Hilton Hotel
آخــر مــرة. كانــت  أنهــا  النيــل، عرفــت حينهــا  علــى 

بالتحديــد  واإلســكندرية  مصــر  ألن  مؤلمــة  تجربــة 
هــي مكانــي المفضــل. الحــزن األكبــر هــو أننــي ال 

أستطيع أن أُري بناتي مصر.  
 

قلــت إن رحلة جــدك ألهمتك بعض الشــيء، 
فهــو درس فــي األزهــر. ولكــن هــل خلقــت 
قصــة انطالقــًا ممــا كان الوضــع عليــه فــي 
القصــة  هــذه  أن  تشــعر  أم  جــدك  وقــت 

تعكس الوضع الحالي في العصر الحديث؟  
هــذا ســؤال جيــد جــًدا. عندمــا بــدأت كتابــة الســيناريو، 
اكتــب  وكأننــي  تمامــاً،  خياليــة  قصــة  كتابــة  بــدأت 
Harry Potter تــدور أحداثــه فــي األزهــر. تخليــص 
ــث  ــر ثال ــًدا، فاألزه ــب ج ــر صع ــم أم ــي فيل ــر ف األزه
أقــدم جامعــة فــي العالــم وأكبــر جامعــة فــي العالــم. 
ــأكتب  ــت س ــددت إذا كن ــد ح ــن ق ــم أك ــة ل ــي البداي ف
كثيــًرا،  تنقلــت  معاصــرة.  قصــة  أو  تاريخيــة  قصــة 
ولكــن كنــت دائًمــا أعلــم أننــي أصنــع فيلمــاً خياليــاً. 
ــت  ــه، أدرك ــيناريو كل ــة الس ــن كتاب ــت م ــا انتهي عندم
هنــاك  ســاحة،  فهنــاك  "ســجون"،  فيلــم  أنــه 
"الكانتيــن"، هنــاك الــزي الرســمي، والجميــع رجــال. 
واضطــررت أن أرجــع بالزمــن إلــى الــوراء، ألن األزهــر 
هــو جامعــة معاصــرة اليــوم، فيهــا نســاء ومجــاالت 
جهــاز  أمــا  آخــره.  إلــى  والهندســة  الطــب  مثــل 
صفــوت  فتــرة  مــن  مســتوحى  فهــو  المخابــرات 

الشريف وهذه المدرسة القديمة. 
 

"رائــد"،  نــرى شــخصيات مثــل  الفيلــم  فــي 
والــذي صــوت تجويــده للقــرآن جميــل جــًدا، 
إلــى  يســتمع  نفســه  الوقــت  فــي  ولكنــه 
موســيقى ال rock، ونــرى أيًضــا شــخصيات 
مســلمة متشــددة. مــا مــدى أهميــة إظهــار 

هذه االختالفات بالنسبة لك؟  
كشــخص  ألننــي  جــًدا،  مهمــة  االختالفــات  هــذه 
الديــن  هائلــة.  ثــورة  شــهدت  اإلســالم،  مــارس 
اإلســالمي يتــم تمثيلــه بطريقــة ســيئة جــًدا. ولكننــي 
عــادة أقــول إن اإلســالم ال يحتــاج أن يدافــع عنــه 
أحــد. إنــه مــن الغــرور أن تظن كإنســان أنك ســتدافع 
عــن اإلســالم، لمــاذا؟ مــن أنــت؟ هللا خلــق كل شــيء، 
لمــاذا تحتــاج أنــت للدفــاع؟ إذا كنــت مؤمًنــا فأنــت 

تعرف أن هللا خلق الملحدين، هللا خلق كل شيء.  
 

نحــن لــم نحصــل أبــًدا علــى فرصــة حــي قصتنــا علــى 
مســتوى عميــق. وأنــا أعتقــد بأننــا يجــب أن نبــدأ نقاشــاً 
مــع أنفســنا حــول التنــوع الموجــود بيــن المســلمين. 
عندمــا كنــت أدرس فــي الجامعــة فــي اإلســكندرية، 
ــالمية،  ــوة اإلس ــالل الصح ــعينات، خ ــة التس ــي بداي ف
كان معنــا طــالب ســلفيون فــي الجامعــة وآخــرون 

وهابيــون كانــوا قــد عــادوا مــن الســعودية أيضــاً. 
أتذكــر أنــه كان هنــاك شــاب فــي الجامعــة، كلمــا 
مــرت أمامــه فتــاة كان يديــر وجهــه، ولــم يكــن يريــد 
كان  نفســه  الوقــت  وفــي  موســيقى،  أي  ســماع 
  .Pink Floyd إلــى  يســتمعون  مســلمون  هنــاك 
فهنــاك كل هــذا االمتــداد، لمــاذا لــم يتــم وصــف 

ذلك في األفالم؟  
  

أنــت لــم تــدرس صناعــة األفــالم ورغــم ذلــك 
فأنــت وصلــت إلــى مــا وصلــت لــه اآلن. فمــاذا 
صناعــة  شــغفهم  الذيــن  للشــباب  تقــول 
فرصــة  علــى  يحصلــوا  لــم  ولكــن  األفــالم، 

الدراسة؟  
ــرؤوا،  ــروا، اق ــدي. ذاك ــة عن ــذه أول نصيح ــوا! ه أدرس
ــكل  ــروا بش ــي، ذاك ــج تعليم ــي برنام ــوا ف ــم تدخل إن ل
ــوا،  ــرؤوا وأصنع ــي، اق ــكل ذات ــوا بش ــتقل، تعلم مس
صــوروا، وشــاهدوا. إن قــال شــخص لــي وأنــا عمــري 
16 عامــاً أننــي ســأنافس فــي مهرجــان كان وأكســب 
الضحــك  مــن  سأغشــى  كنــت  ســيناريو،  أفضــل 
أن  أســتطيع  بالــكاد  كنــت  أنــا  مســتحيل!  وأقــول 
اكتــب واقــرأ، ربمــا يبــدو أننــي اتباهــى بذلــك ولكننــي 
لســت فخــوراً بذلــك، أتمنــى لــو كانــت أتيحــت لــي 
ســيكون  الطريــق  كان  أكثــر،  أدرس  أن  الفرصــة 
أقصــر. المفتــاح هــو التعليــم. الســويد دولــة مذهلــة. 
التعليــم مجانــي والمكتبــة مجانيــة. نحــن نعيــش فــي 

بلد الفرص.
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فارس فارس نجم سويدي بمالمح شرقية 
فيلم "يال يال" أول أفالمه التي أظهرت أن 

المهاجرين جزء من ثقافة المجتمع

الغالف ـ ثقافة

"فــارس فــارس" اســم ربمــا ســمعته مــن قبــل فــي 
بالســينما  المتعلقــة  الســياقات  مــن  العديــد 
الســويدية والعالميــة، ولكنــه قبــل أن يصبــح ممثــل 
عالمــي، كان صبــي فــي الرابعــة عشــر مــن عمــره، 
انتقــل إلــى الســويد مــن لبنــان مــع أســرته هروًبــا 
مــن الحــرب. وبعــد أربــع محــاوالت فاشــلة للهجــرة، 
اســتطاعت األســرة االســتقرار فــي الســويد. لــم يــرد 
ــويدية  ــة الس ــم اللغ ــت، فتعل ــع أي وق ــارس تضيي ف
فــي ثــالث شــهور والتحــق بفرقــة مســرح ثــم لعــب 
دور بطولــة فــي الفيلــم الســويدي "يــال يــال" مــن 
إخــراج أخيــه المخــرج يوســف فــارس. ويعتبــر هــذا 
الفيلــم أحــد أول األفــالم التــي تظهــر المهاجريــن 
باتــت  لذلــك  لــو  الســويدية،  الثقافــة  مــن  كجــزء 
للمهاجريــن  الســويدية  اللغــة  تعليــم  مــدارس 

تعرضه للطالب.  

ــتمر  ــل اس ــاح، ب ــذا النج ــارس به ــارس ف ــف ف ــم يكت ل
فــي خطــف أدوار البطولــة فــي العديــد مــن األفــالم 
ــات  ــي إنتاج ــل ف ــا عم ــويدية كم ــالت الس والمسلس
دنماركيــة بعــد أن تعلــم اللغــة وشــارك كذلــك فــي 
المسلســل األمريــي الشــهير West World ضمــن 

أعمال أمريكية أخرى.  
 

المخــرج  مــع  بأعمالــه  فــارس  فــارس  أشــتهر 
الســويدي المصــري طــارق صالــح، وآخرهــم فيلــم 
الــذي   "Boy from Heaven الجنــة  مــن  "ولــد 
ــم  ــداث الفيل ــق أح ــكار. تنطل ــويد لألوس ــحته الس رش
مــن حادثــة وفــاة شــيخ األزهــر والصــراع الداخلــي 
فــارس  يلعــب  جديــد.  شــيخ  الختيــار  يــدور  الــذي 
يحــاول  دولــة  أمــن  عقيــد  "إبراهيــم"،  دور  فــارس 
األخبــار  لــه  لينقــل  األزهــر  بجامعــة  طالــب  تجنيــد 

الداخليــة. بنــى فــارس فــارس شــخصية "إبراهيــم" 
بالتعــاون مــع طــارق صالــح، واســتوحى إلهامــه مــن 
ــدي  ــرطة يرت ــط ش ــث رأى ضاب ــر، حي ــى مص ــه إل زيارت
وفاقــد  مرتــب  غيــر  وشــعره  فضفاضــة  مالبــس 

للشغف بعض الشيء.  
 

ألتقينــا بفــارس فــارس لنعــرف المزيــد عــن كواليــس 
الفيلــم وعــن الدافــع الــذي يحركــه نحــو كل هــذه 

النجاحات.  
صورة من اللقاء 

 
مــن  الكثيــر  الجنــة"  مــن  "ولــد  فيلــم  أثــار 

الجدل. هل تعتقد أن هذا فن أم سياسة؟ 
ــن  ــواع الف ــن أن ــوع م ــي، أي ن ــن سياس ــو ف ــرأيي ه ب
ــا.  يجــب أن يســعى لقــول شــيء وإال ســيكون فارًغ

الممثل السويدي المعروف فارس فارس من أصول لبنانية
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فــي فيلــم مثــل هــذا، نحــاول توعيــة النــاس عــن 
موضوع، نحاول أن نجعلهم يفكروا.   

 
كيف استطعت اتقان اللهجة المصرية؟ 

كان تحــدي كبيــر بالطبــع، ولكــن كان لــدي مــدرب 
لهجــة تدربــت معــه كثيــًرا. ويســعدني ســماع أن 
لــي  يؤكــد  عندمــا  جيــدة  بنتيجــة  جــاء  التدريــب 

المصريون أنني قمت بعمل جيد.  
 

أنــت  بينــك  مشــترك  شــيء  هنــاك  هــل 
و"إبراهيــم"، الشــخصية التــي تقــوم بهــا فــي 

الفيلم؟ 
لدينــا األنــف نفســه! لكــن كشــخصية وأســلوب حيــاة، 
أنــا آكل أكل  أعتقــد أن هنــاك شــيء مشــترك.  ال 
صحــي نوًعــا مــا، بينمــا هــو يــأكل الكثيــر مــن الطعمية 

والخبز وكعك الشوكوالتة.  
 

بدايتــك فــي مجــال التمثيــل كانــت مــع فيلــم "يــال يــال" 
بعــد ٢٢ عاًمــا مــن إنتــاج هــذا الفيلــم، مــاذا يمثــل 

بالنسبة لك؟ 
 

يمثــل كل شــيء بالنســبة لــي. بنــى الفيلــم مســتقبلي 
وجعــل النــاس تحبنــا فــي وقــت قصيــر جــًدا ومنحنــي 

فرصــة صناعــة أشــياء أخــرى. بــدون "يــال يــال" ال أعرف 
إذا كنــت ســأصل لمــا وصلــت لــه اآلن، ربمــا كان 

سيستغرق األمر وقًتا أكثر.  
 

أنــت ممثــل عالمــي، مثلــت باللغــة اإلنجليزيــة 
والعربيــة والســويدية والدنماركيــة، مــن أيــن 

تأتي كل هذه اإلرادة؟ 
أعتقــد أننــي أحــب أن أحــي وأعبــر. يأتــي دافعــي مــن 
ــا أعشــق هــذه المهنــة جــًدا. أعتقــد  رغبــة بداخلــي، أن
أيًضــا أن األمــر مرتبــط بــردود األفعــال اإليجابيــة التــي 
أحصــل عليهــا، والتــي يمكــن أن يدمنهــا الممثــل. 
حتــى وإن قلــت إننــي شــخص غيــر اعتمــادي، فأعتقــد 
ــيء.  ــذه الش ــى ه ــة إل ــي بحاج ــر واع ــكل غي ــي بش أنن
الحظــت منــذ صغــري أننــي كنــت أتشــجع كلمــا قــال 
لــي أحــد أننــي مجتهــد. كنــت أدرس وأقــوم بواجباتــي 

ألنني أعلم أن أحد سيربت على كتفي.  
 

أراد والديــك أن تصبــح مهندًســا، فمــا رأيهما 
اآلن بمسيرتك المهنية؟ 

اآلن بعــد أن رأيــا النتيجــة، أصبحــا مقتنعــان أن التمثيل 
ــار المهنــي الصحيــح، ولكــن فــي البدايــة لــم  كان الخي

يريا أنها وظيفة يمكن االعتماد عليها.  
مــا هــي نصيحتــك للشــباب المهاجــر المهتــم 

بالفن؟ 
ــوف  ــيا الب ــي ش ــان األمري ــه الفن ــا قال ــم م ــول له أق
"Just do it"، آمــن بنفســك، ال يســتطيع أحــد أن يحــد 

مما تستطيع أن تصل له، غيرك أنت.  
 

فــي  البعــض  أن  ســابق  حديــث  فــي  قلــت 
الســويد ال يعتبــرك ســويدي، والبعــض فــي 
هــو  مــا  أنــت"؟  أيــن  "مــن  يســألك  لبنــان 

شعورك الشخصي حول هويتك؟ 
أشــعر أننــي ســويدي ٪100، مــا حكيــت عنــه ســابًقا 
كان بخصــوص نــوع محــدد مــن النــاس لديهــا هــذا 
ــا  الــرأي. ولكــن مــا أشــعر أنــه هويتــي هــو هويتــي. أن
أفكــر بالســويدي وتشــكلت فــي الســويد، ولذلــك أنــا 
ــي.  ــذه هويت ــويدي، فه ــي س ــررت أنن ــويدي. إذا ق س
ــر. ال  ــيًئا آخ ــأكون ش ــر، س ــيًئا آخ ــون ش إذا أردت أن أك

يجب أن يقرر عني أحد هذا الشيء.  
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الغالف ـ ثقافة

ممثلة لبنانية سويدية: العمل في 
مسلسل لـ نتفليكس حلم يتحقق

نتالي فارلي: كوني من أصل مهاجرة ميزة 
وليس أمرًا سلبيًا 

Nathalie Varli  الفنانة السويدية من أصل لبناني نتالي فارلي

فــي عمــر الحاديــة عشــرة، قــررت نتالــي أنهــا تريــد أن 
ــم.  ــذا الحل ــداً ه ــارك أح ــم تش ــا ل ــة لكنه ــون ممثل تك
وبعــد االنتهــاء مــن المدرســة، قــررت نتالــي تحقيــق 
فــي  والمســرح  الفيلــم  ودراســة  الحلــم  هــذا 
أمريكا. تقــول نتالــي للكومبــس "لــم يتوقــع أحــد مــن 

القــرار، وكانــوا قلقيــن بعــض  أســرتي مثــل هــذا 
الشــيء. كان لديهم أســئلة كثيرة: فهل سأســتطيع 
ــاد؟ أم  ــر ج ــذا األم ــل ه ــة؟ ه ــى وظيف ــل عل أن أحص
يجــب أن يكــون لــدي وظيفــة أخــرى بجانبــه؟ ولكننــي 

كنت قد حسمت قراري".

فــي أمريــكا، اكتشــفت نتالــي نفســها بعيــداً عــن أي 
ضغــوط، ووقعــت فــي حــب المســرح وقــررت أنهــا 
ــال  ــن مج ــراً ع ــرف كثي ــن أع ــم أك ــاك. “ل ــتبقى هن س
الفــن فــي الســويد، كنــت أتابــع فقــط المسلســالت 
ــا  ــيء عندم ــر كل ش ــن تغي ــة”. لك ــالم األمريكي واألف

فــي مبنى المســرح المليك Kungliga Dramaten دخلنــا لحضــور المؤتمــر الصحفــي الــذي نظمــه المســرح 
لإلعــالن عــن مســرحيات الربيــع القــادم. وبيــن الحاضريــن رأينــا فتــاة تشــبه الممثلــة اللبنانيــة كارمــن 
ــا عليهــا، لنكتشــف أنهــا  ــا نحوهــا وتعرفن بصيبــص، التــي اشــتهرت بمسلســل “عــروس بيــروت”. تقدمن
نتالــي فارلــي Nathalie Varli، ممثلــة ســويدية صاعــدة مــن أصــل لبنانــي، مثلــت فــي المسلســل الســويدي 
الشــهير Young   Royals  مــن إنتــاج شــركة نيتفليكــس. واآلن تحضــر ألول دور لهــا باللغــة العربيــة فــي 
مســرحية مــن إخــراج المخــرج المصــري أحمــد العتــار. فمــن هــي نتالــي؟ وكيــف دخلــت مجال الفن فــي 

السويد؟
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اتصــل أخــو نتالــي بهــا وقــال إنــه قــام بتجربــة أداء 
 Snabba لمسلســل مــن إنتــاج نيتفليكــس اســمه
Cash. تقــول نتالــي وهــي تضحــك "شــعرت بالغيــرة! 
ــس  ــت لي ــنوات وأن ــالث س ــت ث ــا درس ــه أن ــت ل وقل
ــى  ــل عل ــف تحص ــل، فكي ــن التمثي ــرة ع ــك أي فك لدي
يكــن  عليها؟" لــم  أحصــل  ال  وأنــا  الفرصــة  هــذه 
شــقيق نتالــي جــاداً بخصــوص التمثيــل، ولــم يحصــل 
ــه، لكنــه لعــب دوراً  علــى الــدور الــذي تقــدم مــن أجل
ــرى  ــت ال ت ــد أن كان ــه، فبع ــاة أخت ــي حي ــاً ف ــر مهم آخ
مســتقباًل لنفســها فــي الســويد، قــررت العــودة إلــى 
ــت  ــا. "تمني ــن هن ــال الف ــول مج ــة دخ ــا ومحاول بلده
ســت  بعــد  وبالفعــل،  أمــوري،  تتيســر  أن  حينهــا 
شــهور تقريبــاً حصلــت علــى دور فــي مسلســل مــن 

إنتاج نيتفليكس وتفتحت لي العديد من األبواب"

فــي  "ماديســون"  تدعــى  فتــاة  دور  نتالــي  لعبــت 
مسلســل  Young Royalsوهــي فتــاة درســت فــي 
قصــة  إلى الســويد وضمن  انتقلــت  ثــم  أمريــكا 
مــع  باإلنجليزيــة  ماديســون  تتحــدث  المسلســل، 
التحــدث  عنــد  "بالحــرج"  للشــعور  تجنبــاً  أصدقائهــا 
الجــدل  بعــض  أثــار  أمــر  وهــو  ركيكــة،  بســويدية 
والتعليقــات الســلبية. تقــول نتالــي "قــرأت تعليقــات 
كثيــرة مــن متابعيــن اعتقــدوا أن الشــخصية فــي 
المسلســل تتحــدث باإلنجليزيــة ألننــي أنــا، الممثلــة، ال 
أتحــدث الســويدية. وهــو غيــر حقيقــي. أنــا ســويدية، 
والســويدية هــو لغتــي األولــى. لكــن ألن شــكلي غيــر 
ســويدي، اعتقــدوا بأننــي ال أتحــدث اللغــة". مــن جانب 

ــة  ــات اإليجابي ــن التعليق ــد م ــي العدي ــرأت نتال ــر، ق آخ
لمهاجريــن فــي الســويد، يشــعرون بالشــيء نفســه 
وال يرغبــون فــي التحــدث بالســويدية يك ال يبــدوا غيــر 

متمكنين من اللغة.

ــراً  ــرف كثي ــن تع ــم تك ــا ل ــس أنه ــي للكومب ــروي نتال ت
عــن مجــال الفــن فــي الســويد لكنهــا بــدأت تتعــرف 
علــى المخرجيــن والممثليــن تدريجيــاً، "هنــاك كثيــر 
مــن الفــرص وأنــا مالمحــي ليســت ســويدية وبالتالــي 
ــا  ــي كونه ــرى نتال ــي". ال ت ــة ل ــة حقيقي ــاك فرص فهن
ــل  ــلباً، ب ــا س ــر عليه ــك يؤث ــر أن ذل ــل مهاج ــن أص م
ــزة يمكنهــا توظيفهــا فــي  ــرى األمــر مي بالعكــس، ت
لعــب أدوار ربمــا لــن يســتطيع غيرهــا لعبهــا. وقالــت 
“أعتقــد بأننــا تقدمنــا كثيــراً فــي الســويد، لكــن هنــاك 
الكثيــر مــن التطــور الــذي يجــب أن يحــدث. مــازال 
ــن  ــن لك ــات للمهاجري ــبقة وتحدي ــكام مس ــاك أح هن

علينا نحن تغيير هذا الواقع"

تســعى نتالــي بشــكل مســتمر إلــى التقــدم ألدوار 
باللغــة العربيــة، ولذلــك عندمــا حصلــت علــى دور 
ــن  ــر م ــم آخ ــك حل ــة كان ذل ــة العربي ــرحية باللغ بمس
مــن  أكثــر  كان  الراحــل  "جــدي  يتحقــق.  أحالمهــا 
يدعمنــي، وألنــه لبنانــي، كنــت أود أن أحصــل على دور 
باللغــة العربيــة، تكريمــاً ألصلــه وأصلــي. فــي العاميــن 
الماضييــن تقدمــت ألدوار عديــدة باللغــة العربيــة 
فــي الســويد وخارجهــا لكننــي لــم أحصــل علــى شــيء، 

إلى أن جاءت فرصة العمل على هذه المسرحية"

تلعــب نتالــي دور فتــاة ســورية تقــع فــي حــب زميــل 
ســويدي لهــا فــي الجامعــة ويقــرران الــزواج وتســير 
األمــور علــى مــا يــرام، ولكــن عندمــا تدخــل أســرهم 
التوقعــات  وتزيــد  األمــور  تتعقــد  الصــورة،  فــي 
فمــن  لبنانــي،  أصــل  مــن  نتالــي  وألن  والتحديــات. 
المقــرر أن تعمــل مــع "مدربــة لهجــة"، كمــا تتــدرب 
مشــاهدة  خــالل  مــن  المنــزل  فــي  أيضــاً  نتالــي 
ــة.  ــا الفرص ــت له ــا أتيح ــورية كلم ــالت الس المسلس
ــذه  ــرى ه ــل أن ي ــي قب ــدي توف ــزن أن ج ــن المح "م

اللحظة لكنني أعتقد بأنه كان سيكون فخوراً بي"

بأكملهــا، حيــث  نتالــي  أســرة  والفخــر هــو شــعور 
الخــاص لمسلســل  للعــرض  أخــي  "أخــذت  تقــول 
Young Royals ألننــي كنــت أريــد أن أريــه عالمــي 

وكان فخوراً جداً بي"

سارة رفعت

المقابالت واإلعداد :
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صور من السويد

مسرح أحدثته الطبيعة في السويد 
عمره 360 مليون سنة

الصدفــة  بمحــض  اكتشــافه  تــم  مفتــوح  مســرح 
الهــواء  مســارح  وأروع  أجمــل  أحــد  اليــوم  ليصبــح 
الطلــق فــي أوروبــا، يبلــغ عمــره نحــو 360 مليــون 

سنة 

إنــه مســرح دالهــاال  Dalhallaيقــع علــى بعــد 7 كــم 
شــمال بحيــرة ســيليان Siljan فــي بلديــة ريتفيــك 
Rättvik التابعــة لمقاطعــة داالرنــا  Dalarnaوســط 

السويد.

ــا  ــنة عندم ــون س ــن 360 ملي ــر م ــود ألكث ــة تع البداي

فوهــة  عنــه  داالرنا نتــج  مقاطعــة  نيــزك  ضــرب 
بــركان ضخمــة، تحــول لموقــع اســتراتيجي فــي قلــب 
الطبيعــة. يندهــش الفنانــون والزائــرون مــن جمــال 
يقــارن  مــا  فعــادة  األخــاذ،  والمســرح  الموقــع 
أماكــن  وبعــض  العتيقــة  والمســارح  بالمدرجــات 

الحفالت الموسيقية المرموقة في العالم. 

تنظــم فــي ســاحة المســرح مــن 20 إلــى 25 حدًثــا 
ــن  ــو وســبتمبر، بحضــور فناني ســنوًيا بيــن شــهر يوني
ســويديين وعالمييــن معروفين وتتســع الســاحة لـــ 
الحــدث  لحجــم  تبًعــا  شــخص،   6000 و   4800

الــذي  المقعــد  عــن  النظــر  بغــض  وتخطيطــه. 
ســتختار الجلــوس عليــه، فــإن تجربــة الصــوت هنــا 
مذهلــة فهنــا يصلــك الصــوت بأبعــاد لــم تكــن تظــن 

أنها موجودة.

االحتياجــات  لــذوي  متاحــة  أماكــن  كذلــك  يوجــد 
الخاصــة ومــن بحاجــة لدعــم للوصــول داخــل وخــارج 

الساحة.
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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

شجرة بلوط عمرها 800 سنة 
في السويد وهو نفس عمر 

العاصمة ستوكهولم

ــنة  ــا 800 س ــجرة عمره ــذه الش ــن ه ــط، لك ــجرة واحدة فق ــن ش ــة م ــويد، مكون ــي الس ــة ف ــة طبيعي محمي
وهو نفس عمر العاصمة ستوكهولم 

ُسميت الشجرة على اسم السويدي بيرير يارل Birger Jarl، مؤسس مدينة ستوكهولم.

ــم  ــة، ث ــل غاب ــن قب ــا م ــط به ــنوات. كان يحي ــرور الس ــر م ــجرة عب ــة بالش ــة المحيط ــر الطبيعي ــرت المناظ تغي
حديقة قصر كريستينيبرغ، واآلن يوجد بجوارها طريق سريع.

يتــم مــلء الجــزء الداخلــي مــن شــجرة البلــوط بالخرســانة منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، ولكــن الطبقــات 
الخارجيــة للشــجرة ال تــزال حيــة، حيــث ينمــو منهــا فــروع جديدة. هــذه الشــجرة ُصنفــت كشــجرة بلــوط مــن 

الدرجة 1 التي تعادل تصنيف "محمية طبيعية"



ديسمبر / كانون األول  2022 العدد 24109 الكومبس

ليس كل البعوض ضارا للبشر

هنــاك آالف األنــواع مــن البعــوض، ومــن الناحيــة 
البعــوض علــى هــذا  العمليــة ال يمكننــا قتــل كل 
الكوكــب، لكــن فقــط بضــع مئــات مــن آالف األنواع، 
تنشــر أمراضــا قــد تكــون خطيــرة لإلنســان والثدييــات 
الضنــك  وحمــى  وزيــكا  المالريــا  كأمــراض 
ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــط أنث ــن فق ــيكونغونيا. لك والش
البعــوض هــي تســبب الضــرر، كمــا أن بقيــة أنــواع 
البيئــي  للنظــام  محتملــة  فوائــد  تجلــب  البعــوض 

والحياة وتساعد في مجال األبحاث الطبية

لماذا يلسع الجلد؟
ــى  ــول عل ــل الحص ــدم ألج ــص ال ــوض تمت ــى البع أنث

منوعات

الجانب المضيء من البعوض.. هكذا 
يفيد اإلنسان والطبيعة

يتضايــق النــاس مــن لدغــات البعــوض خصوصــا فــي فصــل الصيــف، لكــن هــذه الحشــرات لهــا كذلــك جانــب 
إيجابي في حياة اإلنسان. فما هو هذا الجانب؟ لنتابع

ــان  ــع اإلنس ــذا تلس ــاب، وله ــالزم لإلخص ــن ال البروتي
يتغــذى  عمومــا  لكــن  الطيــور.  وحتــى  والحيــوان 
الطريقــة  وبهــذه  الــورود،  نكتــار  علــى  البعــوض 
يســاعدها علــى التلقيــح، خصوصــا الــورود والنباتــات 

المائية حيث يقضي البعوض غالب وقته.
هــذا النــوع مــن البعــوض هــي تســبب الضــرر، كمــا 
محتملــة  فوائــد  تجلــب  البعــوض  أنــواع  بقيــة  أن 
للنظــام البيئــي والحيــاة وتســاعد فــي مجــال األبحــاث 

الطبية.

الغذاء المفضل لكائنات كثيرة
بســهولة،  البعــوض  يقــاوم  أن  لإلنســان  يمكــن 
خصوصــا مــع انتشــار المبيدات الحشــرية، لكــن كذلك 
الطيــور  أنــواع  مــن  فعــدد  الطبيعــة،  تســاعدنا 

ــذى  ــا تتغ ــب وغيره ــادع والعناك ــماك والضف واألس
علــى البعــوض. الخبــراء يقولــون كذلــك إن هــذه 

الكائنات قد تختفي في حال تمت إبادة البعوض.

لسع البعوض ليس كله شرًا
بالمحقنــة، وعندمــا  البعــوض فمــا شــبيها  يملــك 
ــه  ــه داخل ــن لعاب ــوم بحق ــد، بق ــوض الجل ــع البع يلس
حتــى ال يتجلــط الــدم الــذي يتــم امتصاصــه. يقــول 
ــون إن كالهمــا )خرطــوم البعــوض واللعــاب(  الباحث
مفيــد للطــب البشــري، فــاألول يســاهم فــي أبحــاث 
ــد  ــاً(، بينمــا ق ــل إيالم ــن أق ــل )حق ــر أفض ــم إب تصمي
يــؤدي اللعــاب الــذي يحتــوي علــى بروتيــن يســمى 
األوردة  لتجلــط  جديــدة  عالجــات  إلــى  األنوفليــن، 

العميقة
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"تنظيف" المياه الراكدة
ــح  ــدة. يمن ــاه الراك ــي المي ــات ف ــوض اليرق ــع البع يض
البشــر البعــوض هــذه األراضــي الخصبــة مجاًنــا، غالًبــا 
أيًضــا  تقــوم  اليرقــات  لكــن  اإلهمــال.  خــالل  مــن 
النفايــات  تنــاول  طريــق  عــن  المــاء  "بتنظيــف" 
األخــرى.  الطفيليــات  ذلــك  فــي  بمــا  البيولوجيــة، 
صالحــة  الميــاه  العمليــة  هــذه  تجعــل  ال  بالتأكيــد 
للشــرب، لكــن لهــا فوائــد فــي البحــث حــول مكافحــة 

التلوث.

خرطوم البعوض
ــر أعضــاء  ــا ُتظِه صــورة عــن قــرب لبعوضــة المالري
الوخــز والمالمــس، وتســتخدمها الستشــعار الروائح 
الكائنــات  مــن  المنبعــث  الكربــون  أكســيد  وثانــي 
الحيــة. وهــذا تســتخدمه للحصــول علــى وجبــة دم 
يتــم اســتخالصها مــن القشــرة المخفيــة فــي غــالف 
خرطــوم البعوضــة. وأنثــى البعــوض هــي تتغــّذى 
علــى الــدم ألنــه ضــروري لنضــج البيــوض، فــي حيــن 
ورحيــق  النباتــات  عصــارة  علــى  يتغــّذى  الذكــر  أن 

إعداد: ذو الفقار عباني/إ.عاألزهار. 

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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الكلمات 
المتقاطـعة

علــى  شــعبيًة  المنطقيــة  األلعــاب  أكثــر  مــن  الســودوكو  إن 

اإلطــالق. الهــدف مــن الســودوكو هــو مــلء جــدواًل مكوًنــا مــن 

9×9 خانــات بأرقــام بحيــث يحتــوي كل صــف وعمــود وقســم مــن 

3×3 خانــات علــى كل األرقــام مــن 1 إلــى 9. كونهــا أحجيــة منطقية 

فــإن الســودوكو لعبــة ممتــازة لتمريــن العقــل. إذا حرصــت علــى 

قــوة  فــي  تحســٍن  برؤيــة  فســتبدأ  يومًيــا  الســودوكو  لعــب 

تركيزك وقواك العقلية بشكل عام. ابدأ اللعب اآلن.

64

395

6921

187

46

734

951

732

سودوكو 
SUDOKU

استراحة

أفقياً:

ــير  ــا » التفس ــن ٔاثاره ــة م ــة مصري ــرة وكاتب 1 - مفك
البياني للقرآن الكريم «

2 - صغير اال سد - مرفٔا
3 - شرط - تجنب

4 - نهض – ٔاصلح البناء
5 - اســم ٔاطلقــه العــرب علــى ٕاســبانيا والبرتغــال 

قديماً
6 - سقي – ضد ميت – ضد نهار

7 - رقد – اشتاق – التف النبات
8 - يسٔام – يعلو فوق الماء

9 - عاصمة تنزانيا.

رأسياً:

ــر  ــن التصاوي ــات ع ــه دراس ــي ل ــث لبنان ــاعر وباح 1 - ش
والزخارف والمنمنمات العربية

2 - حذر – دولة عربية
3 - تواجه – بلح ناضج

4 - شوق )معكوسة( - للنفي 
5 - جمع - ثناء

6 - ابتاع – مدينة سياحية في جنوب فرنسا
7 - اتسع في الك م – طلع وظهر

8 - مجموعــة مــن األشــخاص المســتخدمين فــي 
عمل معين – مرفٔا في فلسطين

9 - مغنية مصرية قديرة لقبت بكوكب الشرق.





يمكن أن تسببا الحمى والسعال وآالم الجسم.
بعض الذين يصابون بالعدوى يمكن أن يتعرضوا لإلعياء الشديد.

تذكر أن تحصل على التطعيم!
 1177.se اقرأ المزيد على الموقع اإللكتروني

اإلنفلونزا و كوفيد-19 من 
األمراض الفيروسية.


